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~~_: 
Mide 
F'esadı 

llııagtmktt hallerine, dlin BuJgar
Ju.m kendileri de şüphesiz ki ı. 
llunnazlardı. Şimdi büyük nuı
&artstan bir kolunu Karadeniz 
loııJanna. m.atmış, diğer kolu. 
._Ege sulanila daldırmış bir hal 
de Şarki Trakyayı ku<'.aklıynr 
\le ıllkı sıkı göğ8tine basıyor 
llMdlr. 

Yazan: 

--JlaCaldt Yalçın 
~!~mide fesadına uğn· 
:._--....nm. Banda şüphe edile. 
;:;. Bereket 'enıin ki bugünkü 
..._ ~eUn kat'i 'c daimi bir ma
~ ahna8Jila lmki.n yoktur. 
Sıe bir !)ey oltı&ydı Bulgaristan 
,. beride fA>k ttzünttilli bir Hıılha
;- butabjma intb.ar edilebilir -

..__&..en köylü bir millet olan ,·e cr hayatmm bütün hırH ,.c ta. 
~ ~tmı ncfıducle tophysn 
~· topraf;a doyamazlar. 
-... onların gözlerini doyura -

L..._ lliJie bir hırs ne yanıp durduk
~ lılr sll'ada, hiç ummadlklan 
~ Jlliçkaya :kavuşunca, kt>ml"'ı-rin. 
~ aeotller. ttsküpte Bulgarca 
..._ ..._. u..n ilin ctmlye kalk
~1- Şimdi bitön Bulgaristaa, 
~ Blllgul&tan riiyasuım ha
~ tnkı1'p cttJğl SC\inclylc 
~= lwden geçmi,tlr. Fakat her 
~ bir 'VUllUf bir yolmıuşla 
-..r ve Wiyle bltcrl 
~dltldl 'hallcrtne, dün Bulgar. 

kendileri de ıilpbeıdz ki 1-
~ Şimdi büyük Bulga. 
.i::.__..,. bir kolunu Karadeniz kıyı -
~ -'mit, diler :kolunu Ege 
~ ~ bir bide Şar. :== h "'f"* ..... .. .....,. ....... 'l'Nll-

liılyü Balprlst.anın boğazına 
~ bir ltıdunk gibi dtmı
::::~~r tarattan, Makooooya~ 
: .. .._.. şişkin bir karın peyda 
ı::. 'e Garbi Trakya ile Make. 
-....;,- ovalannm güneşi altına 
-:lllP y&toiıftır. • 
~ Bulgulaitan z o r ,.e 
~tH bir hazım rahatsızlığına 
~t.ır. Fllhaklka bu küçük 
~ ette bugün yeni iltihak 

e birlikte blr buçuk mil -
yaklaşan belki de geçen 
e Mttı.;mman unsuru vardır. 

~ pek çok Rum ve Sırp 
ı:. ~or. Arnavutlardan bllc 
~ petkeş çeldlmlıt mah -
~ ıörliyoruz. Bilytlk ve kuv. 
~ 1ılr hlklın millet için bu malı
~ a.mlan giiriilttislizce idare et 
~ beDd JrMP1dL hkat ~ 
~ mlnlml,nl bil' lmpara
~ )'alafılWJeceli"' tmdret ve 
~eUnde değDdlr. İmparator -

~ -- boyundan bllytlk bir ita..: ~ hllkllm ve nli· 
~ altmllllkl 11D111rlan idare l-

1'IDIS cebir ve ıtlddet usultı -
-=. "llP. Ba .Uih Türk, Rum, 
~ \19 Anavat unsurlarmm mu. 

"-eti neUeeebade çabuk kör -

~ mtlsuddlirbk (to. 
......_~) 'beldeaemez. Bu onların 
~ JO)dar. Esmek lstlyecek
~--:: Ye Bulprlatanda ~ 
'....._.. batlıyacaktır.ft'ah· 
'ııııııl:._. -..rlar içlerinde ana
~ brp duydukları bağ
..:"lle llllltenulp bir fiddette 
~ mldafaa edeceklerdir. 
~-. Alllaatlcr. cinayetle.:-, 
~ bldblrbıl takip edecek, 

tedip ve tenkiller, nefiler, 
ortadan kaldınnağa 

Si . B111~tana yeni ti·. 
flllllen yeni topraklar, ·başka· 

~Janndan, ~r, 
pe.; faydalı ,.e Sf)Dlereıt 

\ tı....:..~ menedecek bir gal. 
~....-un bqka bir lt'Y ol-
~ • BllyUk BUigaristan 
~ •e nıltecallh Bulgarl8tan -
~ daıa. •yıl olmağa mah-

~-": kcMnlQ ve dostlan 
111.A.aa böyle bir tehlike 

....._ ~ 81lrette karp ..... MI 

~ ~I dilfllııerek 
eluyoraz. Çtinkll bllylk 

ikaril gösel gölle-
...... r. kıu Rilrecıek \'e 

~eaamelerlndea öteye .. _. ......... 
• 

. 
ingillz Bahriye 
Nezaretinin 
mühim bir 

karan 

DDsman 
ticaret ge. 
milerine 

Tayfa lan 
tarafından 
batınlmaya 
teşebbüs 

edildiği takdirde 

Derhal ateş 
açdacak 

Londra, 4 ( A.A.) - B.B.C: 
Dahriye nezareti bir ebliğ 

neşrederek düşman ticaret va. 
purlarma ihtarda bulumıuştur. 
Tebliğde deniliyor ki: "Britanya 
donanmasına mensup gemiler 
düşnıan ticaret gemilerini gör
dükleri r.aman işaret verecekler
dir. Bu işa~n mi.nası dur, 
tahlisiye sandallannı indirme, 
gmciyi batırma, telsizle iea:ret 
verme; buna riayet eto m•en 
deı1ıa1 ateş ederizdir.,, 
DUnman ticaret vapurlan şiın. 

diye kadar harp gemilerimizi gö
rilnee ya kendi kendilerini .batı. 
nyorlar, ya.but gemiye ate§ veri. 
yorlar, mürettebat tahlisiye san 
dallarına biner,k uzaklatrYor 
1ardı. Bundan 8onra buna iJDld.n 
verilmiyeoektir. 

7'ts 1 12 

Vunanistanda 
12000 askerin 
akıbeti meçhul 
S&dney, 4 (AA.) - Ortaprktakl 

Avuıt.talya kuvvetleri bqkumandanı 
general Blamey tarafmdan gönderilen 
telgraflara göre, Yunanlstaııda 12 bin 
İngiliz, Avustraıyaıı ve Yenl Zelanda. 
h askerin Aldbetl hentız maıam c!elD
dlr. Bundan bqka Ywwıl.standa ka. 
lan 3000 ukerln ekaerlal gayrimuha. 
rlptL 

Bekarlığın 
ruhi ve 

... 
marazı 

cepheleıi 
< 

Bu seri makalenin 
ikincisini bugün 3 ucu 
sayfamızda oku1unuz 

IRAKTA 
Muharebe 

dün gecede 
devam etti 

IRAK 
KUVVETLERi .. ı· 

lnglliz 
tayyareleri 

Bir kaç Irak 
bataryasını 
susturdu 

-0--

lrak kuvvetleri 
üç noktada 
toplanıyor 

Laadra, 4 (A.A.) - B.B.O. 
lagı.ım laUhbarat nezareu lraktakt 

vulyet h&kkJnda 111 malCmatı ver. 
mektedlr: 

Irak bataryalal'mm topa tuttuktan 
Habbm!ye tayyare meydanı, :lraktakl 
Brltanya hava kuvvetıerlnln tallm 
merkulydl. BYrada talim UÇUfUDa 

maJıana tayyareler vardır. Bomb&rdr. 
man neUcealnde yerde duran Brltanya 
tayyarelerlnden birkaçı tahrip edUml§ 
Ur. ln8ımca zayiat varaır. Brttanya 
tanarelert faaliyete geçerek birkaç 
bataryayı takat etmtılerdlr. 

:lrak!dar cuma gtlnll tekrar taar
rm: etmlflerdlr. Gece .UkCııet içinde 
geçmlıtır. DOn •balı top ate§I tekrar 
'bqlamıf, muharebe dOn gece de de. 
ftm etmlftlr. 

lrakldarm petrol kuyularfle İrak. 
tül ta.yyare me)'dantarmı fKal ettik 
:ıerı 'dcHuma geUnce, !rakta, bwıu
met bqlam&mlf olan Bura ~ 

(Devamı ' lnclhte) 

Vagonlarm d·oıdurma boşaltma 
müddetleri · ındirildl 

Devlet Demiryollarında bu 
suretle daha fazla vagon· 
dan istifade edilebilecek 

. " Bir baba 
KAHVEYE DADANAN OGLUNU 
DORT YERi~DEN ~ARALADI 

Çocuğu kanlar içinde yere yu
var !anınca sandalvava çöküp 

höngür höngür ağladı 

lrak kovvetlerlafn toplan
ıykta klundup bildirilen 
Batcıattan bir 16rilnllıt 

Habeşistan da 
İngiliz kuvvetleri 

Ambalagi 
O zerine 
vDrDyor 

Dük d'Aostan n 
da bulunduğu 

bu yeri 

30.000 italyan 
müdafaa edecek 

Dün akşam Uzeri Galatada Arap 
camünde bir aile faciası olmuş, bir 
baba l~ yaşındaki oğlunu dört yerin
den ar,.· surette yaralaml§tır. Yapılan 
tahkilcattan anlaşıldığula sore vaka 
ıöyle cerayan etmit§ir: 
Arap CAmiinde oturan Ahmet Tılıy 

/dmd:ı birisi, son günlerde oğlu Sab. 
rtnln kahveye dadaharak haylaz hay. 
laz zamanlarını öldürdüğUnU görmüş 
ve ke:ıd!lılnin bir daha kahveye gitme. 
mestnl, glderse evlAtlıktan reddedece • 
flnl söylemiştir. Fakat çocuk bildiğini 
okumakta devam etmiş vo gene kah. 
velere gltmeğe başlallll§lır. 

Nlhuyet dlin akııam evine gelen Ah 
met oğlunun evde olmadığım görmU!j. 
bir h!lyll beklediği halde gelmeyince 
çıkıp Arap cam!lndekl kahveleri dol&§ 
map ba§Ianıqur. Biraz aonra S&b. 
rlyi 3 ııumara1ı Nazifln kahvesinde 

llabeşfıttandakl İtalyan kav. 

vetlerl kumandanı Dük •e 
Aosta İtalyanlara milta, ... t 
etmiş Habeşlllerle bir tef. 
tfşe <giderken, Dik timdi 

Habcşlstanm şimalinde son 
bir muharebeye hazırlan
maktadır. 

ÇERÇEVE ...................... 
Nihayetlendi mi, 
Başlamadı mı ? .. 

NECiP F AZiL KISAKOREK 
Balkanlann yarısı bozguncu ruh 

gazı, ezlç.I madde yomruf.lyle t:ı. 

pclcndlktc" sonra Mlh,·erfn l&l<m· 
dığı eda şudur: 

Kahire, ı (A.A.) - 30,000 - Bal.tarda harp artd. nJ • 
"' bayetlendl!. 

İtalyarun müdafaaya hazırlandı. Mihverin Avrupa cenup dox...· 
.;, Ha"-: ...... ft....ı.. Ambalagi üze. "''" Ei& ,....,._.....,.._ sanda davasmı hallettlifne ve bu 
rine yapılan ileri hareketinde te. sahad k ha...bl ı~ı kaim 

a rakki go··..:u-n •• ~nr. Şimalde ha- a yapaca "S r 9" .. 

1 

& UU&All!I'""" dığına inanmak ve buna lnandır-
rekitta bulunan İngiliz kuvvet. mata çalıpnak için, insllftda ya 
leri cuma gt1nU dÜllD&Dm en e- idrak. ya maksat bulamkhir olma
aaslı mevziine haıkim olan bir lı... Bu hallerd<'!n birisi aptallMta 
mevkii mptetmişterdir. Cenupta biter, öbtiril vatan ba.lnJlilnde 
ilerliyen bir kol da. Desaienin 80 hatlar, ikisi de dtltmaa ekmellne 
kilometre şimalinde ki.in V aldia yaf sürer. 
m.evkiini i§8'8l etmi§lerdir. Mihver, BalbnlaNa 110frumm 

.Nairobi, 3 (A.A.) - Uahia. tabak tabak çerezine bir açg_özlll, 
nm ~ hakkında bugün Nai· ı bir obur &iM deifl, h;tlhıunz ,.e 
~ Dl!lllNdilen ıamI' tebliğde latekıds bir misafir gibi yak18ftı; 
J ,(Deann 'lldde). IOfndald-dejeaıd:ıılilt ve,.... 

lskam"'il oynarken gören Ahmet, he. 
men lçı;riye girerek çocuğu kuıağın

dan tutup eve götürmek 18tcmlştlr. 

Faka~ ılükkA.ndakl kalabalıktan uta
r.an va babumın hareketini kabalıkla 
tavılf eden çocuk, babuına k&rfl get. 
m!ş ''o? el kaldırmıştır. Bunun Qzerine 

hldde:Jnden kendisini kaybeden Ahmet 
Tılıy cebinden bıçağını çekerek öz ev. 
lAdı Sabrlnln Uzcrlne atılmı§ ve arka. 
ısından aört yerinden ağır ıurette 

yara.lıyarak kanlar içinde yere .er
miştir. 

İ!atie verem!yecek ııurctte yarala
nan çocuk, baygın bir halde Beyot. 
lu haııtanesine kaldırılmıştır. 

Yaptığı işten sonra nad!m olarak 
sandalyeye çöken ve hUngUr hUngQr 
ağlayan carih baba kanlı bıçağı ile 
yaka1ıuıml§tır. 

Tobruka 
yapılan 

taarruz 
durdu
rurcru 

Bir Alman 
nakliye kolu 
tahrip ed lçJi 

--0--

Sollumda bir çıkıt 
hareketinde fazla eıir 

alındı 

K&lılnı, 4 (A.A.) - Tobruktakl 
dU§man taarruzu durdunılmU§tur. ln 
glllz tayyareleri bir Alman nakliye 
kotuna hücum ederek tahrip etmlfler• 
dir. 'Birçok nakliye vasıtaaı da tut111ır 
turulm~ştur. 2 Alman avcı tayyanıll( 
dU§UrlllmU,tUr. 

Sldney, ' (A.A.) - Avustralya 
Harbiye Nazırı dün fU beyanatta bu. 

(Devamı 4 incide) 

lığın her an propagandasını yap.. 
tırttı; ~erezlertn tel dolaba kal• 
dınlmasma lmkin n~nnedcn bir 
atılışta hepsini sildi ı11Upürdti; 

şimdi de ba sofranm uH nimeti • 
ne el uzatacaiı anda, arhk cloy • 
doğunu, kamınd11 ver kaim...,.. 
'eltmettlrmc".< l~üyor • 

Bu <>.daya klmlerln lnanaeağnıı 
'e loandımuya çahşaca~ı 93yl 
dlm. 

Bir parça bilgi ve anlayış ııehl
bl bir insan beaen k~tlrlr ki, 
mlh\ erin az , ·eya rok, fakat her 
haldt bir fC"!bl<srlık mukablHnde 
kurban ettiği Balkanlar, bu hally. 
I" kendisine hiçbir fayda temin 
etmlyeoek olduktan batka, artık 
ezUdlklerl içla onu eski faydala .. 
nndu da mahrum hın.kır. Mlh. 
verln, kendince, bu zaran takip 
edecek lir he8abma akıl erdlre
bllmekte Jttlner ••• 

Balkanlar harbinin nihayetlen • 
dlilne ben de kanllm; udeee Bal· 
kanlara inhisar eden ~rez ve 
Jdlçtik it safhumda. •• 

Balb.nlar hrbladflld ----· 
de\Telllaln de 'hentls bfltlem= .. 
tıaı:. Jıaallm; Balbnl&n ....-k 
ve cla•J'I yepyeni bir (llpra r 
lıl!Jıtawalc ... 1ledel ft' _.. 
ıteMıll _,. a.a.. .. 



BOYOK KORSAN ROMAN/ 

13 Yazan : BADIBCAN KAl'LI 

Fitnat hanım, Ömrei soluna, Gülsümü aağma a .. 
larak: ··Sizi bugünde-.n ba!layarak biribirinize 
nisanhyorum; dedi, f'n:sten de benimle konusma
dan onuşmuş gibi bu kara.rı vermİ§; İ§te Gülen
dam, Perizat .şzıhit ol~unlar. Haftaya nişanı ya
parız: ·~ş dost hepsi öğrenir! Bir §ey söylemiyor
sun ya. Ömer?,. 

Fitnnt Hannn kmnı kucağından 
indirdi; sıığrna oturttu; başını glJğ 
8llne çekti. sonra Ömcrc işaret 

etti: 
- Gel oğlum, sen de solunıa 

otur! Ben GU18Umü hitblr zaman 
eenden OııtUn tutmadım. Gel, ni
~ln çekiniyorsun? Sen baa göre 
btr saman çocuksun; ~tanbcri 
oQaınadrm: adeta özledim. Hay • 
dl; ne duruyorsun! Gel dlyfnmı! 

madı. Eğer Tabirle bir dakika ko. · 
nuşabflseyd! meseleyi halledeco -
ğinl snnıyordu; onu nerede bul • 
malıydı? 

O akşam hoca Ömeı· Efendi do· 
likanlrya dargın görUnmUyordu; 
hatt& dağ tarafmdakJ odalann ılm 
dl daha iyi olduğunu, ııabah gtlne. 
ti gördliğüntl et\ylllyor; deniz ta. 
rafmm rutubctlnd,en §.lkA.yct edf • 

Yordu; sonra diyordu ltl: 

Zengin bir ihtiyar 
ölU bulundu 

Kendisinin bir cinayete 
kurban gittiği samhyor 
Kaıınnpagnda Samancı meyda.

nında 35 numaralı evde yalnız 
başms. oturan İbrahim ndmda 
65 y&§mda bir adamın birkaç 
gündcnheri evinden çıkmadığı 
koM1Ularmm nazarı dikkatini cel· 
betmiş ve vıWycıt polise btldirll
miştir. 

Bunun Uzcrine diln çilingir mn· 
rifetiyle eve girilmiş ve tbrahl -
mln odasrnm zemini Uz!'ri.,rle ölU 
olarak •'11.ttığı görillmll tür. 

Vakadan haberdar edilen adli -
ye doktoru Env r Karan cesedi 
Uluayene etml3 ve thtlyann ölil -
mUnll eUuheli gördUfllnden mor ... 
ga kaldırtm11t.ır. 
İbrahim çok paralı olarak tanm. 

dtimdan bir cinayet 'k••rban git· 
tıği sanılmakta, bu yolda tahkl
ka t v ıı•lmnlrtadrr. 

Vagonlarm doldurma boşaltma 
müddetleri indirildi 

Devlet Demiryollarında bu 
suretle daha fazla vagon
a an istıfade edılebilecek 

Devlet Demlryollan idareai mev 
ciıt vaziyet dolayıslyle vagon!nrm 
daha bU··11 1< ııüraUe tahmil ve 
tahlly si ve bu suretle vagon ıın 
Jstif J i"in yeni bası mukarrerat 
ittihaz etml<1tlr, 

Yeni karar mucibince, yaz ve 
kış m"'-sımleri farkı nuan d:!t • 
kate slmmaksınn ııenr .. ın "''u11n 
nylarmda ve her letasyonda a.ı.b -
rmçlı vagonlarm tahrr ·ı ve t:ıhli· 
yo mUddctlerl azami 6 saate in .. 
dirilmiştir. :c·v~r kn" 't ve 8"'k 
her tl'\ncıiin vUk vııoonlınının clol· 

durma müddetleri azami be ve 
boşaltma müddetleri de dlS• saatn 
indirilmlı bulunmaktadır. 

Bu saatlerin rıuımn öğle tatili 
gire ... e viiklemfl v vn boenltma 
devam edec~k ve tatJl bu e:ıntc 

dahil olacaktır. Fakat anbar ve 
ıilolarm kapalı olduf'-t gece ve 
resmi ~fil saat vo günleri hariç 
tutulncnkln' • 

Deniz yollaril 
limanlar 

•• umum mu-
dürlüğünün 

Bütçe projeleri 
Ankara ya 
aönderildi 

Liman bütçesi bir milyon 
lira noksan 

D nizyallan Umum MudUrlligu 
ile Limanlar Umum MUdürlUIU 
yeni seno biltgo projeleri nk 
raya götUrülmüştUr. Öğrendiği
mize göre, her iki Umum MUdUr
lUğUn bUtço mUı:akcrelcrl onclr 
menlerde baıılamak üzeredir. 

Lfmnnlnr Umum MUdUrU ile 
rnuhasebe müdüril bunun l~Jn An
kara.da bulunmaktadır. 

ömcr ona yaklagtJ; ellııJ öptU 
•ı çekildi: 

- Fakat hala. beni utandm" 
yoraunwı! 

- Utllnma.k ne domek T Gel ba· 
Jraymı! 

Onun da bqmı götw'Jne çeki • 
yor: yarınki nadeti dtlt\lnerek 
Ei.J:t !den meSllt görünUYordu ft 
rii.> aymıs gibi söyleniyordu: 

- Tabir burada bulunduğu za
manlarda her gün Uç saat atla ve 
onunla beraber daflarda geaenln; 
sana den.b havam ve denb gezin· 
tileri yaramıyor: dağ ha,>a!t gok 
iyi gclec~k ! 

Hoca crteal gOn ıaraydan düJl • 
medi; ikinci gün gene gelmedi, 
ömer Göltauya doğra alla gider _ 
ken Drakelere ufranıalc iatedJ: 

iSTANBUL TELEFON ŞEBEKE81-
~iN l~LAHINA BAŞLA~DI 

Ewelce it1tlımıt olarak lanird' 
Alsancak, Kemer ve D"'srnahane 
lctuyonlannda Devlet Dıı>Minrolla
rmca yamlncnk tahmil ve tabii) e 
tarifesi de bu ay sonundan soma 
kaldırılacaktır. 

BUtün Devlet Demlrvollan sc -
bekcslndo yeni oekUn tatbikin-. 
bir hazirandan ltlbattn batjlana. 
caktır. 

Tahtakale yangını 

ÖğrtndlF,iml.7.e g5re, Limanlar 
Umum l\!U:lilrlU{ilııUıı ~nl ıenr 
bUtco projesi geç n seneye na· 
r.nran bir ml /on lira ııoksan•ylr 
t.ıın%iın cdilml ti'". VnzJycU hazını 
dolayısivlc l h a. tı:mtr ve te
tanbul Umanlıı.rı varidatının dilftllt 
olaca~ı tahmin edller k btltço bu 
şc kilde tcrtio olunmu tur. Bu bir 
milyon liralık miktar, bUtçenln 
masrRf kmnmda vııtı•1:ın t• "'mtf" 
larla ka tlarun ktadır. Tasarruf 
kadro ve maa !ardan yayıılacıak 
tensikattan ve kcslntllerden zt~a
de Jn•ııat vo ıslahat masraflarm • 
dan karşılannc:ı.k, limanlar hlz. 
metlerinin kolaylık ve intizam Ue 
devamı lçfn yine her türlü tedbir
lerin alınmaamda ilunal götteril .. 
miyecekUr. 

- Slzi hep bBylı:!, yanyaua ve 
~rmda görmek !sterim! !Jdnia de 
ll:mim cammsınız? Hntt.A bir c:;.nm 
iti yarım parçalan gibısintı; blrl
:nizden uıak l-.alıraam difer:lnba de 
eksikliğini duyamn! 

Maksat anl&11hyordu ft banu 
yalnız Fitnat Hanımın değil ora • 
dnJd kalfa \'C carlyclertn, hattl 
GlilsümUn ylWerinde okumak mUm 
Jttir.dü Filn.-ıt hanını devam edl • 
yordu; 

- Sızi bugtl.nden bqlayarak bi· 
dbhinize nlşanlıyorum: enl§ten de 
bcnh!ılc konugmadan, konugmu3 
gibi ba karan verm'ı; işte GWe:ı.. 
datr l>ı>rlzat sabit olırunlar. Haf
ta)& n. anı yapan~. ce dost hepai 
oğrenlr! Bir 5ey elSyle;niyol'ftun ya, 
Ömer? 

- Hala, izin verin de gide,lm; 
başım ağnyor ! 

Fitnat Hanım birdenbire sert _ 
lendi: 

- Benim aöılcrlm mi ağırtıyor ! 
- Hayır .. bayır •• uykwsuzluktıuı 

olacak! 
- Niçin uyumuyomın T Ekal • 

ğin nedfrT Bfı: ıenl"l her ıey:lnl 
dU~ntıyoruıı! Senin dtl§tınınene 

lüırum yok. ?.aten kendi !yillfinl' 
bilı:ıezsin ki. •• 

- Sağ olun. Fakat h1ç bea.im 
fikrimi almaz mısmı:a? 

- Hayır .. , Nuıl GOlsO.mlln filr 
rı .. i almıyacaksam ıenln de rı!:nam. 
Kadılık itımti alan oğlum AbduL 
le.hı koşb,.a adamı bile ben ev -
Jendlrdim; fena mı oldu! 

öaıer o zamana kadar mUphem 
görünen meseleyi artık apaçık ö. 
nüne serilmif buluYordu. Cevap 
vermJyordu: Fitnat Hanım 8C8lu1 
)'llkHlttf : 

- Git.,, Buradan ıtt, f"kat be· 
ilim llllhn olmadan hiç dıpn çık· 
mıyacaklID ! Uç gUn sonra seninle 
tekrar konu411c:ığmı; o samana 
kadar iyice dUeUn! 

Odaama d5ndü: btru sonra kapı 
ac;lldJ; Ru.tem Ağa ile iki köle 
geldiler RUııtc ::l Ala, hanmun 
e.mrf llurfne \'I dnğ t'arafm • 
dakJ odalardan blr!ne kaldrracalda 
nnı ve ömerln de bundan sonra 
orada yatıp kalkacajuu bildirdi: 
h'Jngl odayı f'1ediğinl IOfdu. O. 
mer: 

- Hangi.af olursa o'leua! 

Decll. o şimdi Ofelyanm merak 
ettlftni •e edeceğini dllfllnllyw; 
bir haber g~ndennenlD prea1ııl 

ara§t.JnYordu. D11ım çıkmam ya • 
lıaktı: llkln bu YU!ıo~ lçi.ııde·bah
..,. w komt!m ,..ı.ma tıkmak 

da var mıydı! Bunu Rüstem Ağa· 
dan 6frerunek istedi; halasını bUs 

uta AtkulaadJrmamM lçiıı ... 

Tahir yalvardı; hocanm bunu ya· 
sak ettJ#in}. duyanıa onu uarlı • 
yacafmı, belki kovaCJfmı eöyledl. 
Ömer vugeçU: Wdn yimıl otus 
adım UerlemJıtf ki, ar~aamdan &r 
minin balmlmtmı duydu. D&ıUp 
baktı; balkonda Artllr11 11SrdQ ; ya 
nmda Letlsya da vardı. 

- ömer, bl.11 unuttun artık, 
)"Oba hutamrydm T 

- Hayır .. ll'alıat aenınıe konut 
mü llUyonım r 

- Bil d~ ougtln ıenf zlyaret e. 
deoektfk. ote1yayı bekliyorduk; 
haber yollamq da ... 

- otelya ne zaman gelecek? 
- Bfraı sonra ..• 
- Blae gelmeyin! Yolda ko _ 

nuıunu.! Bir at gezfnUal yapmaz 
mımıız? 

- Sbeb? Bir ıey mJ var? Sen 
bize rel! 

- O da yasak! Ben Y&V&§ gi· 
dı>rJm, arkamdan yeliflrsiniı! 
Göaunun sağından 'yukan gfde
ccfim ! 

- ?! ... 
Lethtyo fle Artnr balugtılar; son 

bahardan unutulup kıl ortMmda 
harcaaan bu g{lzel run. at gezin
tisi için pek uygundu . .Artlir: 

- Geliyoruz! 

( I>etumu var) 

Yakıt 
Asım Us bugUnkü makalesinde, 

f!oyyet. Japon anlafl'fta&mdan bah8fle, 
bunun Alman - Japon .. ltaıyaıı aıı,. 
l&fmaamı öldllrllp bldllrmedituıl tabı. 
lJI ctrncklcdlr. Muharlr, Sovyetıer 
bfrll~in topraklarından Jıarp levası 
mı geçlrilmeııtn.1 meneden bir karar 
aımaama ne g:fbl 9ebebler yQztlnden 
karar verdiğinin meçhQl olduğunu, 
Sovyetıer birllginln Alman orduaı 
Bulgaristan& girinceye kadar Alman. 
tara h'r nevt ham madde verdlıtnı 
ve uulrprktan tranalt malaenıe se. 
U1'tmMbHı mO.Ude ettftlnl, fakat 
Balkanlar hl.diaelcrl etrafında allka
mı olnı&drlmı. bunu muhtelit vesile. 
ıerıe lııbat etutınl yazarak diyor kt: 

Matsuokanm Berlln \'e Roma :d· 
yaretlorı çok aöoUk gitmesine mııu· 
kabl! !Uosko,·a mUz:Lkt-relerlnln bl
iikla ~k parlak olması so,·yet -
Japon anl&!flllumm haddlzatmda 
Utltl paktı ku\'\·etleodJrmekten d
yade ıayıflatan bir vetdka olclul11 
zummı herkese vermişti. Aradu 
çd'.c zunaa geçmeksizin l'Jovyrtler 
BlrU&ıinln kendi ınUna!We '"Ulft\
lıırmdan eeaehl memleketlere alt 
harp J~\"amnmın geçlrilmeabll me
nebnesl bu zannı tabiye edecek 
h1r bidlscdJr; slra bu m~mnal ·et 
kararı tngflb abhıkumdan eonra 
Alman~aa111 harici &lemle :reglne 
serbest kalan mtlbadele yolunu da 
ka1>atm~ • 

Sovyetlcr Btrn~ tnglltero ne 
mUttf'tlk olmadı~ hl\lde onun açık 
denlzlerdtı koyduğu ablukayr 
.... ..... JOllaıma k...,....,_ .... 

Aksarayda modern bir santral yapdacak 
Münakalat Velıileti, İatanbul te

lefon ıebekealnin tevali için ha -
ztr1anmış olan projeyi taad.Jk et
mlt ve bu teVllatm hemen ba+ 
lamaama karar vererek 2,5 mil· 
Yoll llra talWs etmiftlr. 

İstanbul Telefon MildilrlUğU, 
Mllnalallt Veklletintn emri mu
cibince bu ite derhal bqlamJBt:rr. 
nk le olarak Beyoğlu otomatik 
santralmm temine ba~lanmııttr. 
Bu ıncrkezfn ıe,'!Jllrdcn eonra 
hem Beyoflu, telefon abonelerlnln 
çoğalmnaı if':'1•lnı hasıl olac::k. 
hem-® bugUn mükAl.o\'mn ~nJclu· 
fundan dolayı görillen ruızalar 
nihayet bularakt.ır. 

Beyo~lu abonelerinden munım 

Öğretmenler yardım 
cemiyetinin toplantısı 
lıtanbul Öfret.menleri Yart'-ın 

Cemiyeti, dUn htanbul kız lhıe~tn· 
de bir toplantıda cemiyet basma 
yardnn işini genlelebnefi karar
lqtırmıştır. 

o 
lmhll edilen kuponlar 

Ankarsde.n bJldlrlldlğlne göre, 
1375 numaralı t,.nunla eatm alı -
nan Anadolu DemlryoTiarı ve Hay 
dtııpaşa Liman 11!rkc-fü•ıiyle :Mer
ıin, Ta111ı s, Adana demlryolu kum 
panyMma ni~ itfa olunmuş eSham 
ve tahvllltia tediye edilml§ ku· 
ponlarm imlA.u hukn.da bir ta· 

limatname hazrrlnnmışbr • 

rctlle tamamlamılJ ohıyor. Dundan 
sonra Almanya ne laponyadan, ne 
de diğer Amerika mcmlcketlt'rln
den herhangi eldlde mal getlrc
mes. Demek oluyor ki Moskova 
hükumet! ,ımdlyc kadar liçlU pakt 
azuı aıumc1a bir nevi irtibat bal· 
kası, mUbadcle \Mıta ı te~kll 
ederken bahsettlifmlz karftrı ile 
bu rabıtayı kırmııstır. .Japonya He 
Almanyl\ ,.e f taJya arumdn f:~ll· 
ıncz bir engel ,eklini abnqtır. 

Acaba M08kO\ a hillôımctl ~P
nklarmdan ecnebi harp m&lzeme
't tranAlt nallllyatma alhayet \'er
mezden e\'\'cl Tokyo hükumetinin 
mwn-afalratlnl alm19 mıdır? IUdl e· 
nln Tokvoda Sovyet - Jat>On mU
nasebeUerlnl bozacak bir a1'1s 
ayandmnadı~a balnlına buna lh
tbnal verilebilir. Fakat ba lhttma
Do tahakkuk etmesi ttent paktın 
iHtlmllnılen başka bir teY olmadığı 
1çJa hidlıcnln mlln er mrmleket
Jcrtndeld UISlert büttla dönyanm 
aWıumı •yaaclıneaktır. 

Yeni Sabah 
H0R)1n cahlt Yalçın, btr mtıddet. 

t.cnberl $1Zll blr aıtma haJlnde h.:ıt

sısatettn İrak me8elUinin nlba. t 
bUtlln çıplaldılttle meydana çıktığını, 
fakat t>fJttm .u.aklılann Alınan ~etı 

olmayı ka:,i!tlklerine ihtimal verile 
ıuedl,f'.n.l, fi bqqıdüüerln ..... 

bir kııımı da Şiııli aant.ralma rap. 
tolunacaktır. 

İstanbul tarafı tiebckesioin tev
sii için Aksarayda yapılacak oto
ma tik santral binMma. mUsait 
arsa bulunmuştur. Bu nrsanm Uze
rlnde fevkalô.de modem bir ııan -
tral yanılacaktrr. 

Santral blnasmm altı postnne 
olacaktır. Bu blnanm pJfuılan ik -
mal e>dilml!J olduiundan inp.ata 
kısa blr ıame.nda ba!Jlanacaktır. 

Yeni Aksaray sant-allyle bera .. 
ber bUtun Fatih, EyUp kualan 
dqhflinde ve He.Uç sahihnde çc!t 
nıodern bir şebeke kurulacak baş
lıca yol bnşlarma otomatik tele>
fon kn""be>lcrl konulacaktır. 

Adalar hatbnda 
ilk'bahar tarifesi 

A&lar, Anadolu ve Yalova hattın
da ilkbahar tarlfealnin tatbikine ya_ 
rın sabahtan IUbanm bqlanacaktır. 

~ 

Dünkü baro toplantısı 
İstanbul barosu avukatları dün 

ISğleden sonra, Em.inönU halkevi 
salonunda toplanmışlardır. 

940 senesinin mali raporu fle 
muraklp raporu okunmu~. taıııvip 

olunmWJtur. 
Bundan sonra adli müzaheret 

meselesi etrafmda kon~ulmuı ve 
bu yolda bazı kararlar alındıktan 
ıonra toplantıya nihayet veril· 
miştlr. 

tnlyeU tereddüde mahal bırakmıya.. 

cak auretle göze çarpbğmı, fakat ln. 
gillz htlk!lmctlnin tuzağa dllfmlyece. 
ğlnJ ve !cap eden tedbirlerle, katl mlk. 
tarda M'lcer sevketmtı olctutwıu anla.. 
tarak •liyor ld: 

''Bir mWet için latlldll, baklana 
erı birincisi ve en b:lyllğlidllr. l"akat 
lccııdJ kendilerini idareden &da olan, 
ecnebi cntrikuı altındı. bir Alet mev. 
ldJne g!rmete baur bulunan, •hlak 
bir .ın•ta gtbl efendi arar, roUtuıaca. 
lara batında yer \'eren bir nülletfn e.. 
Une lw1UdA.I verme.le kO~llk bir ~ 
ğun t'!lme tehlikeli bir ııllAh tc~dl et. 
mekten farkınzdır. lrakl r, aadet 
ve lsttklıaUf'rl nanıma, bUyle ooeuJE 
bir mtnet oJnıadıklannı lsbat itin bat
lanndı\I m•ıcernperest ve rntrikacı a
danılan l m sliptlrllp rQod " ke. 
maıe bDhtı, bir millete yalc11ır bir 
battı hareket takip etmek nıttburl~ 
ttndP.d ı. ler. 

Yok!:& tarihi rlnln en nazik bir nok. 
tasında cıansı:a ve mabakcme.la &td 
bir k\ltlc gibi ~ on macıcrapemııt e.. 
Unde ller lsteaen tarata atlrfUdealp 
l"der f'.r&e hlo bP~lemecUkle.rl baldo 

lcaVD)tukJan latfklAJe IAyık olmadık. 
lannı lıibat ederler nı lllDelercıe .._ 
nun fıeusmı çekerler. 
' Çllnkü unutmamak llrtna eder ki 

1.raklıl.ar lstlklAllerlnl lngflt~renJn t'. 

llndeo bir bedi) e olarak almı !ardır. 
İrakblar J.ag{Jt.crenln hbntıafJ'eUa,, 

Yaralanan işçi 
kızı Dora da öldu 
ıY angının tqan krem 
kazanından çıktığı 

anlatıldı 
Enellıl gün Tahtakaledetl yan.. 

gmda yaralanan lfOl Yaaef km 
Dora, JraldmldJ#I Haseki hutane
'1nde dlln sabah 8lmtl§ttır: 

Yangın etrafında yapılan tahki
kat .neUceslnde aucqıı Donda ol· 
du 'hı an!a§tlıuıştır. 

Doraum havagazı ocait üzerin
de kaynamakta ohın krem kaza· 
nmın ba.§IDda durması lizım ge -
Urken buradan aynlmaaı ne Uce
slnde yağlar tagnrnk akmıı;ı ve a· 
t~ almış, yangın çılcmı§tn'. Kız 
öldOğUnden hakkındaki takibat 
sukut etmf§tlr. 

Maijaza 4 bin liraya slgortahdrr. 
İçinde bulunan 6-7 bin liralık 
mal tamamen yanmzetır. 

Polonya milli bayramı 
DUn Polonyanm milli bayramı 

ıdl. Bu münasebetle Salnt - Levls 
kiliseıılnde dlnt merasim yapılriuş
tır. 

Merasimde Polonya orta el~fsl 
ve başkonl!Olosu Karol Baoder ha-
zır bulunmu~hır. 

Altın 
Dlln de bir al~m fiyatı 28 lira 

15 kuru§tu. 

Çocuk kampları 
Bu &ene Barbnda yapıl· 
ması muvafık görüldü 
Her yıl tekrarlanan çocuk k&Qıp. 

tarının bu aene Bartın vlllya)bldt 
acıımuı kararıa,tırılmııtır. 

htı.YM veWc.r ılmdiden eocukları 
nı buraya gö:ıdermek tııere mtı.-ac.-t 
cdeblloceklerdir. Barlmdakl kampların 
tedrintı kamp ntııanuıamestne ıöre 
muııUZ&m surette yapılacaktır. Bu
raya :ata.nbul ötretmeDJeriDden bir 
heyet g6ııderilmlJUr. 

Metresini öldüren 
bahriyeli Salim tealill1 

oldu 
Geçen gece, Beyoğlunda 0"'9 

dans ııalonuncJn metresi Mükerre
mi tabanca ile öJrlnren .... ahrlyelJ 
nnm!:;le maruf' S ... ltm Kurt, dllJt 
akşam Uzerl MUddelumumlll"Q mO· 
racaat ederek teslim olınu3tur. 

Dünkü ihracatımız 
DUnkU ihracatın Y'kt\nu, 216 

bin 11~ liradır. Dün, ltalya~a daıl. 
Almanyaya nohut, pamuk çeldrde· 
ff, Romanyaya nohut, yer fmtıfr· 
Çekvaya halı, balık, 1ngtltere~ 
kendir aatılmı§t.ır, 

Petrol ofisine imtihao 
den )Uıihe tmek bakkma malik dP.tll 1 k 
ıerdır.ÇllPkü :tııgut.eı-e ı.c.e.e w trakı ile memur a maca 
iahlly.ı etmıyebWrdl, !rakı bir mtııı- j Yeni kurul n petrol of ııtn pd· 
temltke gibi idare edebellrdL 1''akııt rosıı&•ı ikmal etmek ~l'kııadı fle 
:tnıııızın 1raka Mlklitı ,·ermeli tercih bir müsabaka imtihanı açılmalJJ!ll 
ettiler. ÇUnkll onlarda kMdl kmdll•'- karar verilmiştir. Sekiz mayıstı' 
rlnl idanı kabiliyeti bulunclutuna inan yapılacak bu imtlhanm çok t1tlı 
dılar. haklılar lngllblerl hayal IRlku. bir vekilde cereyan ve ya'!.nız talı 
tuna ut-ratmamak ,.e onİara ümit ve rirf değil şifa.hl tJe yapılmam a11

1 tabmlaJrrlndo aldandıklan unnmı nan kararlar arasındadır. Şlfa?ı 
vermemek meclıw1yettndedlrler. Bir imtihanlara girebilmek lı;ln seıc:: 
mHleU idare eıclebllmek için yalnız ze.

1 

m yısta yanılacak tahriri lmtib• 
k& ve bllct klft defile! r Dalla evwıı da muvaffak olmak ııart k0$ulll\U.
nb1Ak ve- kanktere ve ~leket ld:ı- tur. Bu imtihanlara yüksek melr 
reel ~t1lnde baııulll'blr kablll)-.,t Tf' tep mezunları 11e beraber 11.ee,:; 
letidada, Adeta bir 8evkl tabliye ma- orta 

1
mektc-p mPzunlan da ı.,tı 

Uk olmak llmnclrr. Iraklılar bu en edeb lecektir. 

:;.~ :::: ~~. ~~~=~r;: "'"J ~::-~K~~-C~~-K-: H-A-~ B-~ E_R_L_E_H_J 
tlklerl bata 11.ı meydana '\'Unırlarsa 

tabHcllr ki bunclaa tok plllJIUlık da. • lilr mUddet evvel Ankara)'& fi~ 
yarlar. mlı olaıı. İstanbul it.halat ve lhf'a~ 
Bo~nkll harpte Irak en hayatt bir birlikleri umumt kA~bl Salih 'p1JI' 

•okta teeldl etmeıe baflamıft!r. lmk goğlu .fhrimizO d6nmUıtUr. 
hlar razı olsa da olmua da, f'llerln- • İmar mUdUrlUğü yWcaekkaldJtf
dekl muallf!ilenln lnc.ellkl;ırl ve ülma- mı tanzim etm!ğe karar vennıtıi'' 
ne tefsirleri kendilerine bak vcıse de Yaya ıcaldırımıan a&"alt ve cadde -
v~ de hg1117.ler, ve belki aıtca. oıoza:11k parke olarak inşa edileceJctlf' 
lanDdan Amerlkahlar, hakta bir~. ıikalara g ııderdiği b1r tamlmd~ IO" 
vet tall5lt etmek, Baala • Tllrldye yo. ğ'uato~tA açılması mukarrer olll.D 1' 
luna açık tutaak ft • meakesl 11C11r.. ğuatoata açılması mukarrer oıaıı fJlıl' 
tadan ber llltUıcameıtıe lropbllmf!lr -.1 nılr f" • .ıarma l§tfrakl tavsiye etırılf:;:. 
nınıtladedlıter, 118 onlar için bir ba- • Toprak mahsulleri olı.I, yeııt el 
yat M.kluclır. 1ralaa AlmaaJ& e11ndc yon mahırulUnlln muhafaza ve Dtf9 
bir sl.IAb olm&llma mUuade etıw>k ba için "'Zlrlıklara b~lamı~tl'1'. 
tasau ı:üsteremezle.r. Bond!ln dolayıdır • SUırerbank Ettğll ~z fatıri--;; 
kJ trakın rnanaıtız ve fJ86f edilecek nm k'!drosu takviye ednecektJ~:..., 
hareketi frak için sanuiı olmaktan fabrikaya dokuma ustaları ~ 
..... bir Mtlcıe ~ trr • 
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lirıll!ldfi!Dll<I Bekirlı;ın rulıi v.e 
~~~~-= Lubiana Kremlin Amerikall marazı C

3 
c~1'Plıelerı ..... .. • 1 24370 •t 1 - -

rlvö•.;.i•fiJ.WTt~I I a yaya sarayınd 8 genç "Eflitun, Ariato, Deacarty, Spinoza, Leibniz, 

:== ::!~ =:~..1 ilhak edildi eu··yu··k b·ır tayyareciler Kant,5chopenhauer,Nietacbe,Leonard,deVinci 
L• ==.. -.:=~ .... ;: • Slovenler askerlikten ıuaahit slfatile lngilte- kaBel-:_~•enl ~ibbei ~ biık.yükl"dıkldehalarb~l~ birçok hafev-

' /1 t Yakıt matbaa8ı kabul resmı• Y-' ~r enn ur a annı 1 ıyoruz; O 1-
muaf tutuluyor reye gönderilecek de bekarlık herkeste bir e.Oizm değil, bir maraz 

~diseıer " ............ . 
~ Tarih 

••••••••••••• 

tski Sabah .. 
.... "! maYJB 1898 tarihli ve 43 
t='._ evvelki Sa.bah gazetesini 
~.ederken siyasi hadiselerin 
~ siyasi hadiselere ben
i:4:11 taraflan çoktur. O sırada 
~ • Yunan muharebesi biL 
=-'"'iti; Tsalyayı işgal den Türk 
~8Undan Kırşehir, İzmit, A. 
~n ve Haymana taburları 
' 'tan Taif, İnayet ve Sela
te \>apurlanyla 6 mayısta lzmi-
1ı...~lmiş; muuffer askerler is.. 
~ merasimle karşılanmış-

~a Amerika ile İspanya 

~ ~ h!.ı:eUXai~e;:ıad~!:ri-
.. ~ şunlar var: 

... ~ ~iral Samson kumandasm
~. Amerika donanması ile a. 
~ Çervera kumandasındaki 
~Ya donanmasm:n Antil a
~ civarmda harbe tutuştu_ 

üirenilmiştir. Amerikalılar 
1ıı....• adalarma asker gönder
~ ıc;ın acele ediyorlar. Manili 
~ muhasara altındadır; he
~ t~lim olmamı~tır. Amerika 
ıı.:_ ~ltere -arasındaki ittifak 
~bütün siyasi mahfilleri !ş 
",; ~ttiği gibi Lord Cember. 
.L,tıı'nı nutkunda bu ittifaka 
~olan fıkra da ayrıca dikka.

t=llip olmuştur.,, 

)I.~ Çemberlavn, 80rl zaman
~ ölen İngiliz başvekilinin 
~ hrdışl Sir o.t.ı ç.... 
~yn olsa gerektir; o zaman 
.. ~ .... mlekeler nazın imiş ve 
~ politikasıyla meşhurmuş. 
~i son Çemberlayn ne ka
'iı llamimt ve f~akir sulhcu 

la.,~lb altına alman asker sayısı 
'-~daki haberler şimdi insa.. 
ı~ oyuncağı gibi geliyor: 
~ka ~imdiye kadar 125 000 

•illb altına almış ve aynca 
kişi gönüllü yazılmıştır.,, 
hep milyonlarla konWJU
Ymıanistana getirilen 

İıuPliz askeri bu memle
~ istila.sma mani olamıyor, 
~ dört beşyüz bin Yun3!1 
~de bulunmasına rağmen ... S r Çemberlayn'm bir gün 
~ bangerlerin ziyafetinde S il nutuk hakkında mu:h. 
~-~•irler varc.ır. O zaman 
~ ile Fransanm arası a· 
~ ~ Amerikalılar Fransız1a. 
~ ayet vapurunu tevkif 3t.
S : Nevyorkta iki bin ka· 
\.(..~nde bir çok terziler de 
sSoı~'lllduEu bslde, iki sene mUd. 

Patis moda ve msllarma 
kararı vermiş'er. Llkin 

~ Afrikada, Fransada, Sa.. lergis ile fazl~ meggul ol
~ cihetle harpten çekine
lt~ an.JaşıJyormuş .. 
~~ Çaytung Alınan ga
~ diy0r ki: ''Rusyaya mey. 
~~ak İngilterenin dikkat 
~tine uymaz Amerika ile 
'&~ittifak edilmemiştir. F.dil
~ İneilterenin bundan isti
L""l- .... ~alıdut olacalrtır. İngi. 
~ ~ ordusuna muhtaÇır-
' 4ıbertka onlara böyle bir 
.. ~lb~ez. .. 
~~yaya bir davetten t>a:ll. 
~ur. Mister Çernberlavn 
~ J'Angıo - Sakson) millet. 

~~~elerini istem is: AI
• ..., bu ırktan oldukları i. 

~:~ittifaka ea~rıvor de. 
.. ~ Pariste ~rkRn Tan baş
~ rt Presans diyormuş ld: 
~ '9arurı harici sıyaseti 

~.'!' e göre değişemez. Rus. 
~~ g~inmek Prens :LJ1s. 

... koVduPıı bir esastır. İr-
'k ile A lmanva arasında bir 

t;~llek lbtbnknn olsa bile zamana 
~· ~ müzakfl'relere muh
~~ mımıffak olmak 
~ ~ milşkülita galebe 
~elir ... 

l(Gclircan KAF U 

Boma, s <A<A.> - n. N. B. yapıldı VCl§ington, 8 (A.A.J - Ame. olabildiği gibi çok defa da bir ilidır.,, 
bildiriyor: rikan hava ~eri Gençler 

StefanJ ajansı, İtaıyaya ilhak M08kova, 3 ( A.A.) - Dün koluna mensup bir çok subaylar 
edilen Lubiana viliyetinin idare- ukerl mU-"'it sıfativle fngt.lte. 
Bhıe dair ahkimı muhtevi bir Kremlin sara.ymda Kızılordu şe. <1JCU& 

kararname neıretmiştir. Bu ka- refine büyük bir kabul resmi danreye ~deı:11~k!_~~:~a:; 
ede S] Venıer]e kA- tertip olunm .. ..+ur. Bu kabul res. Y-e- ~.ıcc&A& ~UAUU& 

rarnam 0 mee wı ~.. -t--ı•terev. eatılan tayyarelerle 
ta,__,__ İtalyanın a ım mine Kızıl meydandaki tezahU· .a.uıp• J-mm JUUACuı yn az Atlantiği aşacaklardır. Bu llU. 

bir parçasını teşkil ettiği ve bun- rata iştirak eden gruplardan da bayların lngiltereVP gönderilme-
dan sonra Lubiana villyeti adını mümessiller davet edilmiştir. J-

taşıyacağı bildirilmektedir. Müdafaa halk komiseri Mare. sinden maksat, hava muharebe. 
Kararname ile aynı gUnde neş. şal Timonçebnko ilk kadehi Sta. lerl hizmetlerinde tecrtıbeli su. 

redilen bir haritada bu vi!Ayetln linin ve Sovyet hUldimetinin şe. baylar yetiştirmek ve İng11tere
hudutları gösterilmiştir. Bu vilA - rdine icmiştir. Mareşal, Stalin- ye satılan Amerikan tayyareleri. 
yet ehalisi a.!lkerlik hizmetinden le Sovyet hükflmetinin akillne nin müessirtiği hakkında tetk1. 
muaf tutulmaktadır. tık mektep- siyaseti sayesinde Sovyetler bir. kat yaptırmaktJr. 
lerde tedrisat Sloven lisanı ile liği hudutlarının emniyet altın. 
yapılacaktır. Orta ve yüksek mek- da ve memleketin sulh içinde bu
teplerde tedrisatın Slovence veya lunduğunu söylemiştir. Halk 
İtalyanca yapılması ser'h~sttir. Bil- komiserler heyeti reisi B. Molo. 
tün resmi vesikalar iki lisanla ya- tof, Mareşala cevap vererek, ka· 
zılacaktır. dehini Kızılordu ile kumandan. 

Kararname ,.,.......,i ftalvan geze- lan şerefine kaldırmıştır. 
tesinde neşredildikten sonra he-
men meriyete girecektir. Karama- Stalin en yakın mesai arka. 
me neRr"~flir edilmez kanuniyet daşlan ile birlikte bu kabul rett
ke9betnıe1d için teşrii mecllalere minde hazır bulunmuştur. 
sevkedilecektir. Davetliler arasında lılarepl 

Çunking 
bombalandı 

Voroşilof, Mareşal Şapopikof, 
Mareşal Zanof da görWftyordu. 

(Ofi) 

I ngilterede 

Ruzveltin 
geni bir planı 

Milh mudafaa 
malzemesi yapan 

fabrikaları 
alakadar ediyor 
Vqlngtm, 1 (A.A.) - Rur 

Çunlring, 3 ( A.A.) - Bugün 
Çunking geliri bu senenin ilk ha. 
va hilcumuna maruz kalmıştır. 
80 Japon tayyaresi şehrin garp 
banliyösü llzerlne b~ bomba
lar atmışlardır. Japon akmcılan 
Çin dafi bataryalannm şiddetli 
baraj ate§iyle karşıla§ı:ııqlar. 
dır. 

21 b 
velt gazeteciler topluıtmmda yap. 

Yaşını iliren bfı beyanatta 80D aenelerde mee-
letlerini Dımal etmlf olan amele-

k 1 h• t Din makinelert De yeniden Unal-IZ ar ızme 8 yet peyda etmeıer1 için bir plln 
bazlrlancbfmı ~ylemJttlr. 

alınıyor Rmvelt, - pl&mmn bllhaw. 
mJltt mtıdafaa mabemeel Jmal e. 

Siyamla Fransız Hindiçinl 
arasmda 

Londra, 3 (4.A.) - Bugfuı fn. f den fabrlblan ve mezktlr f&brl • 
gllterede 21 yaf1DI idrak eden kalanla calJpD ameleyt allkadar 
genç kızların kayıt muamelealne ettiğini IU.ve etmlftir. 

s.u. .,-.,...~. imzalanaCak -· .. , .. ,, 
baf)•nmıştır. Htıkilllıet, bu pnç- Relldelm.lıur .....- babiıl .._ 
lett harp Pnet1•1'1 lala en ...,... tellalııım uwleıafll W'411t '* "19 
deli bir ıekllde ve nerelerde lı:ul- k6na bamt oldu~ ve banJarm 
Wıabileceğfnf tetkik etmektedir. topçu veya piyade olmaktan• i. TokJo. 3 (A.A.) - Nilud hndudun 

tayini meselesi hakkmda uzun mtııre. 
kereler cereyan ettikten sonra Siyam 
ve Franmz HJndlçlnfst murahlıulan 

teknik bakımdan ehemmiyeti haiz 
olan meseleler Ozerlııde anl&§DUllar 
ve keyllyetl her iki taraf da kendi 
bQkflm-.Uerlne blldirmlflerdir. 

19 nisanda 20 yqında bulunan yice tanıdıldan mfkenelerl ne 
300 bin genç kız kayıt muamele. meşgul olmalarmı temin edecek 
lerini tekemmUI ettirmişlerdi. Bu- tedbirler arqtırılmakta olduğunu 
gUn yazılan ikinci grupa mensup kaydetmiştir 
genç kızlarm ordudaki kadın hlz- · 
metleri tefl1dlAtmı takviye etmek Rusvelt, 3S yqmdan qa~ a-

Domel aajnamm b1Jd1rdlttne gih'e, 
Siyamla Fraıwz HlndlçlDlalnln aulh 
ve hudut antapıumr &ltımtızdeld 

batta imza etmeleri beklenmektedir. 

içtıı tab11islerl ihtimali vardır. Her meleden bir '!rwnmm aiWı ve 
ne kadar sanavide dek-dm ilW'flf'!· mfthimmat fabrllıcalarmda yetişti. 
re ihtiyaç vana da kavrtlan yapı- rilmeebıln ve mtlmlıciln oldup ka
lan genç lmlarm hutabalncılılrta dar çok gencin mlD! mlldafaa fab. 
ve çiftlik işlerinde vazife gGrme. ıikaJarmda ihtisas ~rmeslnbı ın -
teri muhtemeldir. zumuna da fşaret etmı--•ır. 

Havada bu h&diaelerin gece b 
ranlığmda fevkali.de gtlç blr ıey 
olduğu muhakkaktir. 

Venifforhin 
Kl%1L J<İTABI 

y._.: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

~·~ RDU. 
Çntrmı 

B. D. 

Fa.kat tayyarenin pilotundan si 
yade plln6rlln kaptanı olan Dumi 
bu lıldlaelerde harikuli.de bir ur 
talılıc ve mllmarese aahibldlr. Bu 
melez hava cUcesi, o zifiri renkte 
acalp pllnörllnil gayet büytllıc bir 
Uıltahkla ve hemen hemen tayya. 

A. Meng-U. 

• • • 
renin pilotuna hiçbir gU.çltık ver. kemmel surette görmilfttir. 
meden, tayyarenin ağlarına geçL Holanda, harp tehUkesl bq gk. 
rlverir. terince, Elkl Alınan kayzerinln 18 

Dumf bunu yaptıktan aonra pli: toeuııu dıpn ile her tilrUl temu 
nörllntlıı yaylı örtUsilntl kapar ve ve muhabereden kemnif, pelıc am 
içinde hemen son derece dQelıctlıı bir nezaret altma alDultı. 
olduğu abeentlnl içmefe bqlar zi Geetapo her ne çareye bq var 
ıa Dumi, benzinalz bir plln5rflv, duysa kayserle temas temJnlne 
kaptanı olmaama raimen. keadial muvaffak olamadt. 
bir tayyare motörllntln sarfedeceil Ne memurlar, ne gizli ajanlar 
benzin kadar ahaent sarfetmetle kayzerle hiçbir .-Ude muhabere 
.me§bur bir alkoliktir. teais edemediler. Bunun ilserine 
Havadaki büttln bu manevralar ee gece vampiri angaje edildi. Ho • 
numda, ne yapıldığmm qalJdan velıc, havalan llkJ bir kontrol altı. 
görWmesbıe hiçbir fmkin bıralıcıl.. na almJI olan en tehlikeli bir sa· 
lll&mJIUr. Zira, pllnör zifiri aiyah manda işte bu uaulle Holanda tl • 
bir renkte oldufu gibi gerek gece zerine giderek bOytık bir tıcretle 
vampiri, gerek me§bur parqtlt11 geceleyin doiru kayserin bulundu 
ve gerek pl&JüSrtlıı pilotu Dumhıba fu ptonun bahçesine iniverdi ft 

kıyafeti bqtanbqa aiyahtır. tebliği kaysere verdi. 
Bu tertibat harlkullde bult ol • Ertesi g8n ptonun uşaklarmdan 

matla beraber o kadar emin mn biri olarak, cQretklr gece vampiri. 
lıcemmeldlr lıcl pce vampiri bu • elinde muntuam ve mtıkemmel 

yede aon derece cUretll Jfler bqa pasaportla Amaterdama, oradan da 
rabilmfttir. g6ya lıcGyUndeJd aDeBl yanma d&l. 

Belçika ve J'raaea muharebelerl mek tlsere Danlmarkaya hareket 
bqlamadan evvel, Holandada blr ediyordu. 
ptoda ikamet etmekte olan eüi Gece ftlllpirlnfn Baltık ve Şimal 
Alman Kayzerl VilheJme ma1ırem c1enbılndeld sahil memlelıcetıerde 

bir teblffde bulunulmast Jlzamgel. faaliyette balunduiu llll'&larda ta· 
djğ4 aman.. geM ~la ili m11rı · IPI& deJ:rile pımllerj. ...... 

denialtı gemisi g&rdtllderine clalr 
!ngflls bahriye amlralhima mnte
addlt raporlar vermekteydiler. Hat 
t&, blrçolıclarmda yeni tip bir deals 
altı tayyare gemlai JmllanıJmaya 

bq1andJiı amu bAml obDut. ba 
zan epeyce heyecana eebebtyet 
vermlftl 

J'llhalrlb l1maJ denlzlwcle bDyle 

bir denlaltı IOrlllmUttll. 
Bu denisaltı gemtal malilllı olan 

denlaltı gem11erbaden fanb bir 
tipte yapdmlttı. Bu denilaltı, bir
denbire _,_ a.ıtae ~. fa.. 
kat dDmclb gtlvertemlndelıcl otGma 
tik bpülar ~ lçJnclen sb'ah 
renkte bir tayyare meydana çda • 
JOrdu. 

Tek bir tanue tapnala ma1ı· 
na olduia amaedllea ba prlp de. 
llbaltı gemtat Nonec llarelsltmclu 
birkaç hafta 8CIDI'& takip olanarak 
imha edflmltth'. 

itte ba deıdsaltmm bılldll• ili • 
Y&h renktekf tek atıbh tanue • 
Din pce vamplrlnln marbıcle olcla
iu zannedllmekedlr. 

llovek ba elvardaJd memlebt • 
lerdelıcl f~e ba tana • 
reyi laıDanmüta, hlll denlslerdm 

•11Qa lllllnnlr. l"""''aln .. 

Dr. RASiM ADASAL 
ÇocWduk lıayatmm cinsi sal. f ud'mı itham edildiği gilıi bütün 

bala.mu noımıal bir tekilde ta. beteri vakalan tenasüll te7.a
mamlayıp kiihulet yaemı bulan hllrler ve mekanizmalarla izah 
her erkek ne kaıdmm evlenmesi, etmek istediğimiz sanılmasın!. 
nelllln bekası huausunda bir Cinaiyetin mühim rolleri öne 
meyil göstermeleri en tabii )'e allrUlilşte ifrat ) oktur. Bunun 
zaruri bir lçanundur; çUnki1 is- kadir ve kıymetini cinsi kud. · 
divaç en. iptidal hayvan kademe- retalzliğe uğrayan erkekl~ ve. 
lerinden, en yübek beteri 8e'Yi- yahut aybaşları kesilen kiıdm
yelere kadar h&vatm normal ve lara eoralnn; bu gibi insanlarda 
nllmal cilvelerinden biridir. Fer· hayat bir işkenceden ibarettir., 
dl ölUm olduğu halde bir cemi. çilnktl diğer gışayi muba.tt fcmlt
yetin bir milletin kollektlf ölU. siyonlannda olduğu gibi, tenasü
mtı r:ıevzuubalıa olamaz; çUnldl il Aletlerin for.ksiyon tezahürleri. 
intq ve zürriyet htı~eri mil· arrf mihaniki yani fiziyolojik 
yonlarca. milyarlarca adetlerile değildir; nıhi aksülimelleri ve 
nealin djnamik beka vuıtalan- hastalık geklindeki fena mukan. 
dır· ve bunlar devamlı ir.divaçlar nizleri hem çat.ur ve hem de çolt 
aa~de kaimdir. tmivaç (nev- mllzlçtir. O halde izdivaç saa. 
in bekası ve konmm&SI) sevki- detinin en esaslı &milini ( ~ 
tabiiainin en ideal içtimai meyell yet) tetkil ettiğine göre, beklrı 
nm mihverini tefkil etmekle be.. larda hafif veya §iddetli, açık 
raber inaa.nlar arumda bir veya kapalı şekillerdeki bomk.. 
~ bundan vebmıun iradi luklan daima mevzuubalıatir; 
tahakkukundan mahnn!ı olma- ve ileride tahlil edeceğimiz veç. 
mnı da mazur görmelidir. Cinsi hile beklrlarm büyük bir kanı 
aevldtabii di~r eevtdtabiilerie bu gnıpa dahildi~. . 
bağldlğı vardır· ft tJpkı aç1ü Beklrlarm çogunu ego ... .! 
ve auamluk gibi' fıfayi mulıati- itham edenler, muhakkak ki ev· 
lere ait aevkitabiilerin tabi ol- Ienme vetiresini inhisar altına a
duiu f"ızlyolojik kanunlara tabi· lan ve .b1;U1unla bir fedakirlık 
dir. Bir insanm mide veya ba. felsefesmı ~arm.ak iatiyen ego. 
ğınak fonksiyonu bozulduğu i8t evlllerdır. Eflatun, Descarty, 
vakit bqgaeteren lrazalara göre Ko:ıt, Lebniz, Spinoza, Leomard 
onu tedavi eder çOnJdl huta te- Nietsche, Scheperhauer Beetho
Wdd ederiz. Bunuı. ileri derece- ven. Narmdevinü gibi en büyük 
1eri de malQliyet tellkkl edılir. ~ardan bir ~ok fevkal~ 
Hayatnnmn bir çok teeellilerin- lerm beklr kaldıklarını bılıyo. 
de, IZbrap ve ııetelerlmlme, ruhi ruz; o halde ~karl~k herkeste 
faal~ mU:him roller ay. bir hotblnl degıl, t-ır m. :az o. 
nayan (cinai .llt'VldtabU) de mad. labildlği gibi çok defada bir 
dl melrantmnalan t-MeWI Jlft. ilMir. Tllrltthı en canlı i"alıril
lllıde eeN78D eclelı :ftıııl)doja bir manlanndan olan Ebedi Şıııt 
gelıreyf habdir. d8n,,a ~ harikalarmı 

tnsanlan gruplara tasnif etti- yara~. l~al ~)erile ~!Ü
ren muhtelif karakterler ve mi- ~ bır Ti!rkıye vücuda ~etınr. 
za~lar, tenasWil dal.ili ifrazlarm ken be1rft· olara~ ~yordu. Bu
yan! (hormon) lann idaresi aJ. gUn Pa Cermanızmın en kuvvetli 
tmcadır. bir mümessili olan Hitler Alman 

Demek ki (cimi meyelan hay:ı. ml~iyle. bir .cok içtimai p.. 
ti akisleri itibariyle bir vileut yelenn ~ındedır. Bunu derec:8 
dinamOBU mtıesısir bir enerji derece bır ook bekarlara teşmil 
hayatm kendiııidir. PansaldlaJist edersek bekirlıkta egcizm · mev
olduiumuz. yani yanlqlıkla Fl'e.. mubaha olmadığı anlqtlır. 

mak auretile, hedefi olan memle • 
lıcet.ln t.oprü1anna gtrmelıcte;ydl. 

Ba. lllyah eaam tayyareai. pil · 
uorile blrllkte, iflnl bitirip dlhadUk
ten llODra yine b&ll adalardan bi _ 
rlne !nlyor ve oradan, birdenbire 
aabile yanapn ba denialtmm b· 
raya attığı ot.omatlk bir k&pr11 va· 
mtulle tekrar denilaltman anba • 
rma almıyordu. 

Gece vampiri bu •yede, gerek 
No"eç harekltı eanumda ve ge_ 
rek Danhnarka, Holanda, Belçi · 

b ve eJmalf J'rauada birçok er 
nrengls 1ıcaJmıt mllhlm darbeleri 
varabDmJt baJrflıcatm flmal denlzle 
rbalD lrorlnmç n emvensts bir 
nmpkl slhl met'um itler gGrebil. 

mittir. 
Noneote cer&)'all eden bir ftka 

halıcflıcaten bu darbelerlD korlnmc;· 
lufa baklanda bir fllıcir verir • 

Ba h&dı.eye dair Norveç askeri 
emnlyat tepllltma wrllen mun 
raporiarm bydettlll tafaDlt deh 
tet nrlelcltr. 

NoneG baaJıcmmm geçen 9to se· 
n8111nin nlaan ayı l8l'fiDda yapıldı. 
fi mal6mdur. 

Trablusşamda bir betrol 
tasfiyehanesi yandı 

IAmdra, 3 (A.A.) - Ofi mu.. 
tatil Fransız ajansmm Kudilsteld 
muhablrtnln bDdlrdlğlııe gOre, 
Franms makamlan tarafmclan 
TrablUll&Dlda teala edilen petrol 
tasflyahaaesinde vuku bulan lld
d3tli bir inflllk neticesinde çok 
bilyllk hasar vukubulmuıtur. 

KUbada bır körfez 
kapatlldı 

Va8int1fon, 8 ( A 1.J - Ruz, 
velt KQba adasındaki Guanta
mano körfezinin kapatılmasını 
ve bu mmtaka Uzerinde tayyare -
UÇutlannın men'ini emretmiştir. 
Mezkftr körfeze yalnız Birleşik 
Amerika devletlerine ait harp 
gemileri ile askeri tayyareler gL 
rebilecektir. 

Badoğlionun oğlu hava 
muharebesinde öldü 
Londra. 8 ( A.A.) - Alman 

radyosu. İtalyan orduları sabık 
Rmel kun;nay baı-kant Mareşal 
Badog-Jionun oilu Paolo Ba
dogUonun Şimali Afrikada bir 
hava muharebesinde öldüğünü 
bildirmektedir. 

bir haftada Norveç liman1arma ba be*nnn 
pyet g:lzU, fakat evvelden 1ISllll 11 

sadlya huırlanarak, mtltblt bir ea 17 Alman tayyareai 
..ıü faallyetlle n Nonec kale düşürüldü 
kıamutaıılan elde edilmek mretlle r -~ • (A ) ı UUFK&ra, ., • A. - Sa: Ahi· 
19pıkhlı batntardadlr. yettar bir menbadan bildirildiği_ 

Kale tamandanlarmclaa biri. ne ~re. 3 maYJB sa.be.in nihayet 
Alma tanıtan oldala 1ıWndflt buJan hafta ielnde İMiltere ve 
JaaJde bir tlrll telllm olm&yı b- İngiliz eahillerıi ibıerbıde 11 Al• 
bal .....,..._ Bitin Wjrlere anan tayyaresi dtlprtılmftetUr. 
~ alddetU bir mukavemet g&r Bu m6d&:t zarfmda İngiltere tL. .- ,n 1 ilerinde hıçbir İnglliz t,uyaaııl ... ....,-......... ıuıı u wJ ..,..,Dmentptr. 



4 4 M A - ı S - - ,, 

lngihz Amiral· 
lık da1resı 

lngiliz 
gazeteleri 

Yunanis.andaki Kabinedeki 
tahliye hakkında 
s· bl - değişiklik ır te ıg Hakkında ne diyorlar? 
neşretti il LoMra, 3 (A.A.) - İngiliz 

gazeteleri kabinedeki tadilat 
Londrtı, S ( A.A.) - lngirz hakkında mütalea serdetmekte 

bahriye neuretinin tebliği: dırler • 
Yı..n.,nistandaki kuvve•lerm 1 ı.oı:.ı Beaverbrook'un tayyare 

tahliyeleri. esnasında 1376 t~;!- ımalltı nazırhfmdan c:ekiimesi 
1 t~I uk Dıamond ve 900 t r ı a- gueteler için bir atırpria tfe,ldl 
to1~ı· Wryne~k torpito muh.rip. etmemiştir. Çünkü son günlerde 
ı~:ı Alman pı~e tayyarelerının lordlar kamarumda yapılan be. 
hucumla.rına ugramış ve batmış. yanıtta Lord Beaverbrookun 
lardrr. 24 - 25 nisan gecesi için. kendisine verilen vazifeyi mil
de kıt.ı:_t bulun~n bir na~liye va. me-mmd surette başardığı söy. 
punı duşman tayyarelen tara. lenmiş ve İngflterenin ihtiyat 
fmdan hl'cuma ummış ve va- tayyare miktan hakkında nua.. 
pu.rda yan~ çıkmıstır. DiL n dikkati celbederek rakamlar 
mond tornito muhribi hemen va. zikredilmişti. 
purun imdadına koşmustur. Tay Lordun 1ngiJterede Dek Adet 
yaret~r du~adan torpi~ muh- olmadıJ°h halde devlet namiığma 
nbımıze hUcum e°!telenne rağ. tayin edilmesi ve eskisi gibi harp 
men gemimiz 600 kışf kurtarmış kabinesinde kalacak oln.ası ga
trr. B;~ahare Diamondun vardı- Rteler tarafmdaTt manidar te. 
mma k~an Wn'neek de 100 .i. l!kki edllmaktedlr. 
şi kurtarmıcrtır. Mi~teaktb~n DiL Çörçilin Lord Beavarbroo. 
mond, gemilerin hır manı te01dl ku munhasıran harbin umumi i· 
etmem~ ve ıı:-r,;ndan 1Uşman daresiyle m~snıl görmek iltedi.. 
tavvarelerll"in f"Hfade etmemesi ği anlaşılmaktadır. 
için yanmakta ol:ı.n nakliye va- Daily Mail gazete«"! Lord Bea. 
purıınu torpUlenıiı:ıtir. verbrookun tayyare iınalAtı na-

Ertesi sahah NanT>lia'dan hL zrrlı~nda çok büyük bir muvaf. 
reke - t'&n iki torpito muhribine f a.kıyet g&termiıt olduiıJnu kay. 
h"'"'m e-l·ı,,,16 ve hqtJnlmT!dtr. detmekte ve devlet nuırh~ 
Üçünclt hir torpito muhribi &>O tayini keyfiyetinin başvekil mu
k!şi kurtarm7!'l!'!a da ineanca za. avinlitine getirilmek istendifini 
yıatm f'azla olmasından korkul- ifade eylediğini yamıaktadır. 
makt rlır. İyi haber atan ma)ıfi;lere göre 

lJOndra, ~ ( A .A.) - Amlralhk bu tayin Lordun bir nevi .. dahili 
ciairesinin bugün neşrettiği :ree- t'ephe bal,kumandanr" olacaimı 
mt bir teblif!'de Yunanista?>daki lşrap etmektedir. Bu ll'Ul'et!e 
imparatorl1 k kuvvetlerinin tah· Çörçll harbin idaresi işlerine 
liyesi ha'ckında tatsillt veril. daha fazla saman tahsis etmek 
mektedir. imklnmı bula~ktrr. lA>rd Bea. 

Yun.,n limanlarından bir çıo.. verbrook §İmdi Çörçilin mee
funun hava hilcumlan netice- guJ oldulu bazı mtıhlm teknik 
sinde kullanıla.mu bir hale ~- itim de tedvir ~ir. 
meleri ve mihver devletlerinin Şimdi harp kabineal bi~lr 
Yunan sahilleri ti.zerinde hava_ parllmento basmm temenıU et· 
tara. hlkim ol~a!an dolayMl}a tiği şekilde bir istihale geçir. 
tahlıye meseleemın 90k JJOr ve mektedir ve malQm oldufu 11ze. 
tehlikelerle dolu bir iş olacafı re pa.ı-llmento mahfilleri, harp 
biliniyordu. kabinesinin nezaret meeullyetle-

40 bin aRkerle binlerce muba. rlnden azade olarak, bUtttn f aa. 
cirin muvaff(t.k~tle geri alm- Hyetinl harp tçln umumi plAnlar 
masma 24 - 25 nısan gecesi bat. buırlamıya hUftden bir kaıbiııe 
lanmı:~tır. O gece ilk rlcat eden olma.emı istemektedirler. 
kıtalal' Raptis ve Napo!ia mmta. Daily Herald f!Btttesinin slya
kalannda bulunan ve 13,500 ki- si muharriri Lord Be.:lverbroo. 
şiye baliğ olan İngiliz ve impa. kun harbin muvaffakıyetle ida. 
ratorluk kuvvetleri olmuştur. mest bakmımdan çok ehemmi
Boş bir nakliye gemisi kara~ yetli huswıl bazı vuif~erle de 
oturmılş ve düşman tayyarelen tavzif edileceiini yazmaktadır. 
tarafından bombalaıın:1J!Jtır. çı- Bununla beraber Çörçilin ree
kan yangm 1n gemiyı tamamıle men bır 'ıa.ısvekll muavinliği ih. 
tah .. ·p etm;ştir. du etmek niyetinde oldufu tek-

25 • 26 nisan gecesi Megara zip edildiii gibi kabinmin eeulı 
rrıntakasından 5 500 kişi geri IUl"ette tadil edllece~ hakkında. 
almmt~tır. Burada da boş bir ki haberler de asılııız telakki o. 
nal liye gell'isi bombalanarak Jn.,nıaktadır. 
batınlnustır. Bu gemiyi bir tor- Diğer taraftan gazeteler mtlna; 
pitomuz yedeğine alarş.k göttlr. kallt nazın albay Mo6re Bre"ban 
mek istemişse le biraz soma bu ııonun tayyare fmalltJ nuırlıfma 
vamır batmıştır. tayininden dolayı bilyUk bir mcm. 

26 - 27 nisan gecesi Yunanls.. nunlyet bhar ediyorlar. 
tandan ceman 16.000 kişi tah- İngiliz tayyarecilik ldUbOnü'I'\ ilk 
Jiye edilmiştir. Bunlarm 8,000 1 dlplomaaım haJz bulunan a~bııy 
Kalamata, 4,000 i Napo!ia., 3,500 Brebanzon eaki bir teknisiy<"" ir. 
i de Rafina ve Raptis mmtaka. Gl'çen harpte İngiliz hava k• v· 
smdan t..,'htiye olunmuştur. kuvetlerinde vazife almış ,.e tay. 

27 • 28 nisan gecesi harp ge· yareden fotoğraf alma teknfğlnt 
mileri Ra >tieten 4,200 kişi ir- ehemmlyeW surette lnkilaf ettir
k~p etm'olpr ve BOn kafilenin ge. mlgtir. 
milere bindirilmesi erteei gec2· Dally EUpree gazetellinfn ı.a • 
ye bırakılmıştır .Kalamata mm. ret ettiği veçhile albay Breban
ta.kasmda tahliye edilecek daha zon hnrnten evvel Katıai:ıdıı tay. 
8,500 askerle bir çok Yugoslav yare fabrlkalan yapılması flkrfnl 
muhacirleri tutunuyordu. 29 ni- llerl allrmlliltllr. Mezldlr lll'U.ete
san gece ya.l'U!mdan biraz sonra nln baıımıakalettlnde de tebarl'• et.. 
Kalanı ta mmt kasının düş. tirdi~ veehile, bu kadar uzağı gö
man eline geçtiği öğrenilmiştir. ren bir adamm vazifesini fevka -
Fakat buna raimen o gece bu ilde bir muvaffakıyetle başara
mmta rndan 500 den fazla insan flna fdlphe volttur. 
tahlye edilmiştir. Bundan başk:ı. Kara nakliyatı nenrett ne de
Monemvasia<lan 3,750 kişi de nlz nslr11v.tt "~"rf'lthıin 7"11.,.,~a
Kiteria'dan İngiliz hava kuvvet- !At nezareti ismi altmd!l ı,frlPl!tl -
}erine mensup 750 kışi kurtarıL rilerek .... 'llden tanri"'i de ~Rz.ıt -
nuştır. leler tarafmdan lyt karvılanmtŞ-

Ka.Jamata havaliaine erteei tır. 
gece ile müteakip gece bir torpi
t.omuz giderek Plajlarda kalan. 
lan top'amağa çalışmıştır. Dilş.. 
manın Kab.matayı işgalinden 
sonra yapılan bu ziyaretlerin bi
rincisinde 35 subay, ikincisinde 
de 23 subay ve 179 asker kurta. 
rılmışbr. 

30 nisanı 1 mayısa bağlayan 
gece, Akdeniz donanması başl·•.ı
mandanı, imparatorluk kuvveL 
lerile lndlis hava kuvvetlerine 
mensup 45,000 kitinin tahliye e
dildiğini bildirmiştir. Bunlardan 
befka binlerce muhacir de nak.. 
Jedflmiştir. A9ekri maka.mlarla 
istişare edftdikten BOnt'& artık 
t&hliye hareketine devam edile
miyecefl anlaşrlm~. Bunun 
berine fnKttts deniz kuvvetleri 
YunanWan •ilerinden uzak. 
lumıwtJr. 

Haro dnlaylSfvte alman ted -
bfrhı A tı,,.,tlk mnl'ıl\rf\~fule alA.
ka~ar oldtıfu !l()vlenl"lf!lrlP~lr. 

Son zamanlarda gemtlerte nak· 
lcdilen hamnlenin lbnantartlan 
İ"erivo sevki hu~ıısunda kltl de -
re<'f!dG aJıenk temin edileme~!~ 
ha kkmda 1.'kl ~ tenkit yapılm1' 
bulımnyordu. 

Kara n deniz naldlVlltı kıl@M· 
nJn aanavl erbnbm~an T 0•t1ı.Arl!h\ 
fdaresl altmda blrteşUıilmlş ol
ma~ rnPV'?.UU bahla mfll'\'ZUlıı.n M""' 
t il 1'ıtn ka.tı!Tt"llrA 'lrtno. ÇOnktl dUn
yanm muhtelif nolrtalıtrmd" ma • 
den .k&nilrU ile do~an d~ • 
ya allkadar bir çok mühim iktr
aadt teeeb~iklerl fdare eden bu 
at fmalAde blJflfyett De ta 
ll!ftimlttr, 
aueteıer QISrclll, .. ne.ret! 

batma ticaret &Jemlnde iyi bir tmı
ret JaPDll oı.ıa Lort \Toltıon iti 

-..,.'9..,_ ...... .. 
. ~ - -

o"o"-no'n ·v.e~ b gunun··haber ve r.· ""·-,;ele:ri' 

ı Fon Papan 
1 Hareketini bir kac 

.ı 

gün tehir etti 
Beme, S (A.A.) - İyi haber a· 

lan mah!illerdt\Jl bildirildiğine gö
re, dün harı>ket etmesi mukarrer 
bulunan Almanyanm Ankara bil
yWı elçjsi J'on Papen seyahatini 
bir .kaç gün tehir etmiştir. 

HABEŞi&TANDA 
<Baı tarafı 1 acılde) 

200 yerli esir edildiği bildiril. 
mektedir. 
Habeşiatanm cenup cepbeeir

de lngili:rJer Fike civarındaki 
bir mevzii ele geçirmiştir. Fike 
ehemmiyetli bir ..nuvaaala mer. 
kezidir. Burada bir reiktar esir 
alınmış ve bir kaç top iğtinam 
edilmiştir. Bundan başka. Demsi. 
ede 600 Avrupalı ve 200 yerli 
esir edilmiştir. 

HAVA KUVVETLERİNİN 
FAAtYETl 

Kahire, 3 ( A.A.) - Orta şark 
İngiliz hava kuvvetleri umumi 
karargahının tebliği: 

İngiliz bom.bardmıan ve avcı 
tayyarelrl cuma gllnü garp çö
lünde düşmanı hırpalamaya de. 
vam etmiflerdir. Eladam civa· 
rmda bir nakliye kafileaine şid.. 
detle hücum edilmiştir. 

Blr 90k kamyonlar yakılmış 
diğer bazıları da hasara ufra
tılmıştır. Tobruk mmtakasmda 
avcı tayyarelerimiz iki Mes. 
derclımitd tayyaresi düeürmüş· 
lerdtr. 
Ha~istanda cenubf Afrika av

cı t::ı.yyareleri Agaroda bir İtal
yan tayyaresi dUışUrmtışler Gim. 
mada yerde bulunan bir tayya· 
reyi de tahrip etmi§lerdir. Delna 
Ta.bor' da dUşman esirleri ve 
müdafaa mevzileri bom.bardı. 
man edilmJI ve J"alaga geçidinde 
ve Afangi gölU mmtakaamd tam 
isabetler kaydedilmek auretile 
bir dUşman nakliye malJlemesı 
deposu ile u.ir depolara ve- nak
liye kafilelerine çok büyük za. 
rarlar verilıuiltir. 

Mitralyöz atefile 50 den fazla 
düşman kamyonu ha.sara uğra.· 
tı:lmıştır. 

İngiliz bombardıman tayya .. 
releri bir düşman torplto miıh
ribine ve bir dUşman ticaret VL 
puruna hücum etmişlerdir. Mü· 
teakiben yapılan keşif UÇUl!an 
esnasında her iki geminin de 
battığı anlatılm,.Ur. 

30 nisan gecMİ tayyare dafi 
bataryalarımız Yunkera tipinde 
bir düşman tayyarMi dU.,Ur. 
mU,,lerdir. Bllttlıı bu harekAta 
iştirak eden tayyarelerlmimen 
yalnız birisi u-tıne dönmemif
tir. 

Brest'de 
4 ~O Alman zabiti öldü 

Nevyork, 3 (A.A.) - Fr&nsa· 
dan Cronicle gar.e'tesine gelen 
ha.cerlere göre nisan ayında 
İngiliz hava kuvvetlerinin Bres. 
te yaptıkları bir hücum esna. 
sında atılan bir tek' bomi>a ile 
400 Alman subayı ölmil.ştilr. Bu 
hldise Kontinantal otelinde, b'.1 
mmtakada bulunan kocalarını 
~.,:ırete gelmiş olan suhııy ka· 
rrlan terefine terti,, edil.,n bir 
balo esnaamcla vu.kubulınuetur. 

diğer bir flJ adamını geUrdiflnden 
dolayı har ::-etle tebrik etmekte
dirler. Çörçil bu tayinlerle pratik 
bir siyaset takilıbıl tercih etUjini 
göstermittir. 

Times rnzeteıl kabinede yapılan 
tadilltı kıaaca menuu baheederek 
ıunlan yazıyor: 

:tki nezaretlıt tevhidi, ayrı avn 
lld makamm mevcudlyeUnden do
lan zorluklann lzaleıinde çok nıU.. 
easlr olacaktır. 

Umumt bir mUnakallt nezareti
nin ihdMı demlryollan idaresinde 
bllyUk ıatahıt yapılmamıı fntaq e
decektir. Filhakika harp, nakJlyat 
işlerinde tek idare ve tek kontro
lU zaruri kılmqtır. 

Şimdi Loırd Beaeverbrook mUn -
hasıran harp kabinesinin istilzam 
etti~ umumi alyuet meseleleri 
Ue fıtlgal etmek lınklnmı bul.,. 
caktır. Lort tayyare lmalltmı hız
landırmak hususunda bOvUk bir e
aerji ~termfştlr. Lotd11" 1111ane
rt hım tenldtlere Ye llıtnlftara ,.,1 
açmnştır. J'akat 12 aYCJa tavyare 
lmalltnıı IOD derece artırdığından 
da fllpht ,.oktur. 

Arguı tayyare gemisi 
ile iki torpito 

Cebelütlarıktan 

ayrildllar 
Lalinea, S ( A.A.) - Ofı. 
Argus tayyare gemisıle ı 

torpito diln aaA>ah Cebelüttarı · 
tan hareket etmiştir. Şimdi li
manda iki mrhlı, iki torpito muh
ribi ve bir tayyare gemisi bu. 
lunmaktadır. 30 ticaret vapuru 
ile iki petrol gem.tsi kafile halin. 
de hareket~ hazırlanıyorlar. 

ırakta vaziyet 
<Bat tarafı 1 •nclde) 

daki tayyare meydanı hariç, 6tP.Jdler 
eskldent.ert 1rakblar elinde ldf. 

Lon4ra 6 (A.A.) - lrak hava kuv. 
v~U çoğu talim tayyaresi olma:t Ozere 
eakl tı:r 80 tayyareden mürekkeptir. 
1RAK KUVVELBKt PtJSK'ORTtlLD'O 

Londra, 6 (A.A.) - Bu aabe.b er. 
kellden ötNnUdiğine göre, lnglllz • ı. 
rak k•ıvvetleri araauıda muharebe de. 
vam et.111ektedir. İraklılar to~ tql 
neUce.;lrıde pUakUrtWdUıcr. Hlndll ks
talann trak kuvvetlerine teallm olduk 
larnıa dalr Alman radyoaunun ve.rdJ. 
tt haber ...ııımcıır. 

Kahire, 4 (A.A.) B.B.O. 
Dün gece öfreDUdiğlne göre, ırak 

orlluaunun bqlrca lutaıan esaı nok,. 
tada, yanl Bura, lıluaul ve Bajdatta 
toplanmaktadır. 

tNGlLIZ KUVVETLERi BAG· 
DADA VURCYOR 

Ncvyork. 3 (A.A.) - lrak hU
kt1metinin Almanyaya yaptığı mü
racaat üzerine İngiliz kıtalarmm 
Bağdat üzerine yürümek emrini 
aldıktan zannedilmektedir. 

lNGb.JZ ELÇtstNtN VEBDtGl 
MALtiMAT 

Londı~ S (A.A.) - lngiltere
nin Ba~dat elçisi B. Conıvvallisden 
ahan haberlere göre Bağdatta sO
kün hlllrllm ınrmektedfr. Vaziyet 
gergin olmakta devam etmekle 
beraber şimdiye kadar hiç bir bi.
diıse zuhur etmemlftir: 

Diğer taraftan öğrenildiği.ne gö. 
re petrol borularm.m herha.~~ 

bir taamısdan muhafazası ~in 
icap eden tedbirler çok evveldeo 
aluumıt bulumuakt.dlr. Bu bonıla.
rm herhangi bir kısmına el konul· 
duğµ hakkmda hiç bir ha.bor yok
tur. 

Burada TUiyetin normal olduğu 
bfldirilmektedir. 

Son hidiseler Londradaki Irak 
elçiliğinin vaziyeti Uaerinde muc .. 
ıir obnamıştır. 

Zaıinedlldlflne ~re Irak ordu
sunun yalnız bir lmmı İngilizlere 
k&J'll h1trp etmektedir. 

Londn; 3 CA.A.) - Iraktan 
Londraya relen haberlere naza
ran yerde bulunan mUteaddlt ln· 
giliz tayarelerl tahrip edilmfjtir. 
İnsanca da zayiat olmU§tur. 

HabbanJye tayyare mevdnnmı 
bombardıman eden bir çok Irak 
tıoplarr, tnsDls bombardıman tay
yareleri taratmdaıı işklt edilmiş
lerdir. Irak hava kuvvetleri cuma 
gilntl Habbanlye tayyare meydam 
Uz~rfne bir akm. yapma:·a teşebbils 
etmişlerse de muvaffak olamamış
lardır. Bu sabah Irak topçuau tek. 
rar ateş e.çmııtır. Muharebe de
vam etmekte4Jr. 

İngiliz kuvvetlerinin Rutbaya 
ka11ı bir hllcum yaptıkları ve bu 
hücumun püakllrtWdUğU hakkında 
Irakhlann ileri sllrdUğU lddfa Lon· 
drada dofru teWdd edilmemekte
dir Yukarıda ı.mı geçen tayyare 
meydanmda bulunan İngiliz t&Jık· 
laruıın tahrip edildiği hakkmdatl 
ş:ıyia da asılsızdır, Son günlerde 
Irak hilkt1metf Ha.bbanlye tayya.. 
re meydanı etrafında Irak kıtalan 
tah4it etmll afperler kudırmıt ve 
tayyare rneydanına blldm yayll
ya da toplar yer}eftlrmifU. Bu 
kuvvetlerin çokilmesi lçin yapılan 
talep üzerine yeniden bazı lrak 
kuvvetlerinin buraya getirildiği 
görUlmu, ve 2 maym sabahı erken 
den muhasamat bqlam"tır. Irak 
topçusu tayyare meydanı ilserine 
atq açm11tır. Habbanlye İngiliz 
hava 1.-uvvetlerlnln Nr talim mer
kezi oldufu lcjln burada bulunan 
tayyarelerin çolu talim tayyare
leridfr. Tayyare meydanmda KU.
tahdeminin ve Aeurl ukerlerden 
mürekkep Jdlçllk bJr Jutanm bulnn
duiu yer ıııllltahkem değildir. Pet
rol kuyularmın ve btıttln tayyare 
meydanlarmm Irak kuvvetleri ta
rafmc!aa lya1 edildtll haklnndald 
Irak lddlaları mUnuebeWe bura.
lann esasen &tedenberf Irühlanıı 
elinde bulundufu Jı:aydedfbnekte
dlr. YaJnm Bura elvamıda Talba 
tayyare meydanı İJlgflls1er!n llPll 
altmda baluıunakta idi. Buraya iM 
lıtr htıcum yapıldıiına dair h1ç bir 
~algnem.-. • ., 

Habeşislandaki 

Cenubi 
Afrika 

:

8 uvvetleri 
Libya ya 

gönderiliyor . 
Kap, S ( A.A.) - Cenubi M. 

rika birliği başvekili General 
Smuts cenubi Afrika hilkOmeti· 
nin, Habeşistan hare!.~tın<la kul. 
lanmalanna lüzum kalmayınca 
cenubi Afrika krtaatmın Llbyaya 
gönderilmesine müsaade ettiğini 
beyan etmıştir. General Smuts, 
cenubi Afrika bava kuvvetleri. 
nin büyük bir kısmının şimdiden 
Mısır yolunda bulunduklannı i
lave etmiş ve demiştir ki: 
Krtaatımızı Mısır hareki.tında 

kullanacağız ve bu muharebeye 
elimizde bulunan bUtUn menba. 
lardan istifade ederek iştirak 
edeceğiz. 

TOBRUK'DA 
<Bat taralı 1 Hhle) 

IunmQ§tur. ''Ortap.rktan ceıen haber. 
len a-ısre, Avuetraıyalılar Tobruku 
hAIA. ellerin'"'" tutuyorlar. DQfman 5 
kilometrelik cephede birkaç ileri ka.. 
rakolu ifgal etml§se de tanklarla ya. 
pdan mukabD bllcum neUoealnde dllf
man kuvveUerlnden bir 1nanıı çekll. 
mefe mecbur edllmlfUr. 

Kaiıtre, a (A.A.) - Orta fark ln. 
g111Z 16D1Uml kararglbmm tablfll: 
OOıman CUma ıuno Tobruk mOda. 

faa hnUarma kar~ı yeniden tlddetu 
hGcumlar yapmııtır. I>Upan pek faa· 
ıa tank kullandıfl baJde tngU1z ~ 
lan ~ mukavemet etmlfler ve dO,. 
mana alır zayiat verdlrml§lerdir. Ak
tama dofr'U dll§manm tazyiki ce'Vfe. 
mil ve dlln gece Almanlar yeni bir 
b&mle yapmamı§lardır. 

8oll1UD mmtakaımda bir 1ngruz 
mrblı latul dolambaçlı bir haNlr:et 
yaparalt anaımı bQyQk bir düşman 
kuvvettnln lrarpmna oıJmUlıtır. Bir 
miktar estr atmml§ ve bir ll&bra topu 
ıttıımn l!d~. 

Bu mmtakanm dlfer Jnmnlannda 
İq1l1s devrt19 kollarmm fullyetı de. 
vam etmlftlr. 

Alman tebliği 
Berlfn, 3 ( A. A.) - Resmi 

tebliğ: 
Dilşman ticaret vapurlarına 

kareı yapılan mücadele nisan a. 
yı içinde parlak bir muvaffakı.. 
yet halini almıştır. Alman hava, 
deniz ve denialtr kuvvetleri ~ 
man 1,000,211 tonilAtoluk 1ngi· 
li& vapuru veya yardımcı vapur 
batırmışlardır. Bunlardan 450 
bin tonilatosu Yunan sulnnda 
batınlmıftır. Diğer 250 vapur 
da aynca haaara ufratılmştır. 
Bu vapurların bi: kısınma kay. 
bolmuş nazarile bakılahllir. HL 
va ve deniz kuvvetleri tarafın
dan dökUılen maynlere çarparak 
batan vapurlar bu yekfına dahil 
değldir. 

Amerikada askeri 
mütehassıslar 

DAKAR 
Limanının Ameri

kanın elinde 
bulunmasını 

tavsiye ediyorlar 
Ne\york, S (A.A.) - New 

public ıba.şmakalealnde tunlan 
zıyor: 

Askeri mUteha8mBlarm 
diğine göre, Atlantik :filoeu ge 
§imal ve gerek cenup deniz 
hırını muhafua etmek igin 
dlr ve bu işte fa;ydalı bir sure 
kullanılabilir •. 
Aynı mUtehamıalar Bresil 

derhal bir deniz u.ıı t~ etm 
misi ve Açorea adalan ile Y 
burun adalarına, cenubi Atalan 
yollarmı himaye mabadfyle ---
ihraç etmekllğimfzl saruri 
maktadırlar. Bu euretle, G 
landdaki kontrolümüz aye 
iimalt Atlantiki de temin et 
mis vaziyeti cenubi Atlantıkte 
temin etmiş olacaiız. Bundan 
b aynı zatlar Dakar Hmanmm 
mutlaka Amerikanın elinde 
ması lAzmı geldiğini beyan 
tar. 

EmnlyetimW temin etmek 
totaliter zihniyeti dilnyadaıı 
dırmak için ne llzımsa yap 
Bu hususta herhangi bir 
za bw yolumusdan alı:Jmyaınalll 
lıdrr. 

Nazilerle fqf8tler, tıptı k 
nistler gibi, demokraallerln. 
rUcl1 bir hastalığa tutulmq 
larmı iddia ediyorlar. Bunlara 
re, bis mildafu..mm ~111 
mak için derhal bir tek blok 
llnde blrlepıek kahillyetlnl ~ 
termellyiz. Biz bu kaı'bfllyetahı:UP.• 
fnanmryoruz;, Amertkalıla.r vul 
tın ciddiyetini anlac!İklan &11ıı 
dllerlnf bektlyen muazzam teV-' 
boy Olçtışme'k ka.biUyetinden 
nım obcadtlı:lanm ilıbat edee 
dtr. Teh.Ukenin yakm.bğı bm~U 

lı:il teyakkuzun &mfHdlr~ 

Hamburg 
hücumu 

Pek şiddeti 
oldu 

1yt rüyet §Utlarından istifade 
eden Alman hava. kuvvetleri dlln POUS 
gece Menıey mıntakasım bom· 

=~~=~~ Aceleciliğin cez 
li.klar vuku bulduğu ve büyük Bir adam tramyayd• 
yanpılar çık~ haber veril. 
mektedir. Ingilterenbı cenup ve atlarlcen dütiiP 
ooıUbl garbt sahlllertnde askeri yaralandı 
hedeflere karşı akınlar yapıl- AJcara7d& aş numarada 
mıwtır. Gremen açıklannda 3000 Muataff\ otııı Tevfik Yu &dmdt 
tonilltoluk blr ticaret vapuru 11, dlln ıece Lranıvayla Vald8 
imha edilmiştir. önUnion pgerken atlamıf, ayalı 
Şimali Afrikada, Alman heye-, larak yere dllpıO,tıır. 

ti lef eriyeeine memRJp unsurlar dlfer bir gok yerinden tabllk 1 
lnsili.z kıUarı tarafmdan anu. te yaralanan aceleci yolcu ~ 
dane müdafaa edilmekte olan ta :bastanulne kaldınlmıttn'· 
Tobruk'un mtıdafaa hattı tberln :ata ÇOCUK l"SN'Clllllllll~ 
de derinlifine nüfuz etmftlerdir. DCfTO 
Bu harekat mevzii m&hiyett.e ce- Kuımpqada, ıu,ıa mklıMllll""':l 
reyan etmiftir. Alman kıtalan numarada oturan AJdftıı GG 
Bloldıaus'u saptetm~r ve yüz- ki othı Rıdvan, dtııı evl8riDtD 
lerce esir almif}aniır. tmdakt pencerede oJD&l'IUID 
DUpıan hava kuvvetleri dUn mubt'ill.f Jerlerlndelı alır 

gece Garbf Almaınyada mubte. nlanarak ŞlfU Etlal bUbı1l 
1if yerlere lnfillk ve yangın dınlGlJttır. 
ibombelan atmJlla.rdır. Hacı- BtB KAMYON BIB Jl&AA'll--
burs'un eflenoe mahallerinde, GtılttOllDU 
Bremen'in varuşlamıda veeair lnhlar!ar ldareable &it f/11 
bazı nokta.larmda maddi ha8ar raıı fOför KadrinlD ~ 
vukladmUft\lr. Sivil halk ara. JOD, dttn ArabacıJ&r ca&llllll~ 
smda 6141 ve yaralı vardır. Gece omren. kaı'fwna CdEan 
aveılanmız ve tayyare dafi ba- çarpı,,.,amak için dtreır.IJ'Cld 
taryalanma lıöcmn esnaamd& fakat bu llefer de Rus ellılff 
ÜÇ 1.wz ta.v:/arsi dtilünnill- emm fl1lne1Wtne çarpmqtır. 
.lerdlr. j PVRlaDlııul. "* .n1m11•11'! 
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Cemil Siitegman 
.!. ... ,... ölümün kanlı ve siyah e
....._ ~ Me!!irutlyet lokA. 
::--. ...... fiıtE edllM,.._ 
~ en 41eprll tallllyet, 
-~en biri o1an CemD Sllleymanı 
~ alıp ebedi lleme gö • 
-...ıtall gtlniln dönüm - .._ 

~omhatqq= an. 
~ \'aıdfesl etrafında arkadaş· 
~~en, odaya göz pı. 
..._ ,...aar•ı1-. hlr lla· 
~ leldl. w lle..w.ı turttı: 

- Ben Cemil SiileJ9UU1 •• 
~\'ana, OllUD öJlm yılıaıa dö· 
' daldtlr. Hatırlatmak iste. 

... Cemli Sölcymanı unut. .. 
? BeUd, beUd delil mu· 
huı mesleldqlar onat. 
~ Jl'üat 'bizler (Vatnt), 

) in ve (Bil 8oB Dülka) 

~baajqnalibllu. 

~ .. Gkler), maharrlrlnln 
llislertnde, llocıunulaa 

~~ide lıahMıttlnnek &IW lıılr 
lfı-.eua Nerl dejll, 1611e.J M-
Nıt.. Yalnn, eşinin hatıra!'• -
~içi yanan bir hayat ar . 
-....._ ~ .. yaradan mütevellit lıılr 

~ ualetl, Wr rah ytlbekllil 

&. Celnn Sllleynıan, Fecrlitl itin. 
~ ddden bir kıymetti. O gttn
~ •em• her mN'llllaaya ,... 
~' tıltaplar •etrecllJ'orft. 
~ ati&>, (U"te>, Onblum> 

Gözler) Klbl btifiik ,.e kil. 
Mki1e kit.plan geniş Mr o -

"- _,,,,_ lltltleal bulmaşta. Her 'ilam eUnde (Siyah Gösler) 

~ halinde çıkmamq U)"llll 

"i ve ylzlert geçen hlkiye • 
~ OW.p gibi, (Aflyan) memııa· 
.. tefrlb edllea ve kendi pmc. 
1.1._ '-ntmı tahkiye edea ,.._ 
~ (Kadm Baba) adb bir de 

~-ftrdlr· 
.... -..... llleymaa, llallt ZIJum 
~ ............. oP-= •• be-
~·- lllanı o kadar 9idalr ve 
~ 4eiilcU. 7Nnqmm IJt ve 
' llludyle yazı ,.......__ 
~••Da l\ldde ye 

Cendı Sllleymanm, bealm mat-

boata intisabım üzerinde de mu • 
hinı bir rolü \"ardır. Çocukken, 
~ bir a'~ toprakla 111r yılm 
.. ......._ ibaret oı .. bahun, ba • 
na: "Bilyünen ne olacaksm!" de. 
diğl zaman, babanım çocukluk ,.e 
~ellf,lk ark .... elM Ahmet Ba· 
ıd9al ... terenılı: ''Bulm ameam 
a* ..._Aun!" diye cıeup wrlr. 
etim. BüylyUp, mektelte gltmeğc, 
kitap talan okumaya başladığım 

zaaau 4a "Ceaall ajabeylm Kibl 
o..,.._!" ..................... 
döfar•• ~ •. Jakm alr' 
n•lsı •in• ' '"'ŞeUMe ...... 
da ...... ed ' le ot.n)"Ol'll._ O 
za_a .. -, .... tanttaa Tıw.tpye 

de--. ~r, Wr tuanu ela p· 
,..ı.,.~ 

1Uf pıcıelerl. ._..r teffaf ltQ1. 
nuıılar pM dmlarclan urkarkea, 
allocıe M71k aaloada otanar, o 
yudddamı bke olnarda. Ve bea 
onu ltl.ylk bir havraabkla dta· 
ler, •lamacbtım Jiptleria ma. 
nasau .orudma. 

o.atı Sile,_, ..... ekmaa· 
Ya.1Ulf& ...... ~ ........ 
anlamış, beni teş,ik etmı,, fat'8t 
ç0k okumakhtımı söyl("mlştl. A. 
rada, (Oenlduk he\•eslyle yazdtğun 
şeyleri ou, atua atua ekur 
dum. Kmlllllr 11e ...,.... we)'lerdi. 
onlar_ 

Ona ldtaplanMlaa da me War 
l'lttt ........... KM: .... -.. 
-- ......... •il- ...... . 
111' ......... ilk ......... eclelll 
eser, IW a.llt llyu• (&elpa 
Demaet) .... 1Elolk W'AJ'eler ki · 
tablfdl. Ve ltea ..... bir ICY aa. 
...... wtw. -

All, ....... , ile~ -·~"41. 
Ne tatll ID ••hıll W ..uet ıtm· 
lerf"91 .. 
~ ..,__ 811erl ......,._ 

da, .. cı.ld ... )eri ~ cah" 
......... o..11 ~ '" \'e 
miltellııı... ,...... de drtlp. 
111111. Ne 1-* ili, .... o ......
da .... 

Bbden M1l1n ruhuna fltlbalar, 
rahmetler, 

Unutulmaz habrana kalp dolusu 
hürmetler! 

Lledrl 

t~ız horozu lnailiz aslam 
~ ulam İngiliz arslanı hlklmiyet ve 

kartab iktidar ifadesid;r. bul tarih~iler 
bu arslanın Güjam zamanından 

yan kurdu Kelm• oldu~nu ve bu muharip 
nwnlekr.Jıı bir ameli var- kralın mailOp devletlere kabul 
~ horos, lneiliz. ettirdifi Leoparların değişik 
lralan, .Almanlarm kartal malı oldufunu söyierler .. 

ltaıyuıiaı:ın da dişi kurt Fakat aman milli eembolil o. 
· nereden remu.tir. 1 lan 1802 de birinci Jak hAdise-

ettiniz mi? ı •iııden IOIU'a kabul edilmittir. 
dira~ laya.setin &pn de UQ İngiliz arslanı 

lllQIDdftr. Lltlnlerde de aynı dünya üzerindeki münakap ka. 
buluruz. .. Bu sem.boltın bul etmez hlkimiyet ve sonsuz 

~ Ol'dulan vuıtuıyla tktidarlarmı temsil etmektedir. 
'~~ plnılf oldufu kuwet-R!- edilmektedir. Bazı ta .. 

~= ~~~ lw AllllMopfflıı 

~
~-:: :ıır.=~ Yağ lekelerini 

defa on birinci unda çıakrmak için 
ve aonra büyük ibti-

bllitın millet tarafından Yal !ekeleri çıkanlması en ko. 
~idil~~. aemboltl olarak lay lekeler !!&yılabilir. Çünkü sı-
~ .... Alman kartah cak ~uyağı eritir. Masa örtülerini, 

"1....~t ft 1rudNt timall olan sofra takımlannı sıcak su iie yı.. 
~ kartalı Şarlemany dev.. ka)•arak. yal lekelerini çıkarmak 
~ blmadır. Şarmany garp kolaydır. 
~ olduiu r.aman, hilk. Fakat, her kumaı yıkanlPaz. 
tti.~ . olduğu iki memleke- Mesela farıedin ki, ipekli bir elbi· 
~1 ifade etmek gayretile senwn veya yeni bir kostümünü. 

bir brtalı milli lelllbolU zün üzerine yağ damladı. Y a?J çı-6 lrabuı etınifti. Onaltmcı karmak için elbiseyi sıcak su ile 
s~~ =:ı:~ yıka"Dak, bir pire için yorganı 
~~tekrar 8eJDbol ola- yakma)-a benıer. 
tj_ ~~:·:· ~~yanr&.!!1;·, Bu gibi kumaşların üzerinden 
~~ 4~--,- a~ yağ lekelerini çıkarmak için ~Pi• 

r t.ekrar kartal 
aldılar ve nihayet lacak bir şey vardır: 
hAdiwiııde kartal Bir tabaka temiz ve kalın ku-
~ olarak remıen rutma kalı<fı alırsmıı. Bunu le.. 

edOcti. 'ken.iıı bulunduiu yerin ilıerine 
biti kurt kapatU'SIDll ve Qzerinden kızlın ~ mllll ııemlıolll olan bir iitO pçirirsiniı. Utilnün sıcak· 

~ IDal6m olduiu ibJere, lığı ile eriyen yal. derhal kuma,_ 
tarlı kitaplarında bile tan kurutma kQıdına geçer. 
bir ets.neden doğmuş-

'~ -.to rahibesinden Eler leke bir kerede çıkmadı ise 
~ IOCtlktan Roaıillüs ef. bu Ş birkaç kere tekrar edebilir
.,_ bii'dttJ kurt tara. sio.lz. Yalnız her seferinde kQıdm 
~Ut ve bu çocuk terıın tarafını kullanmak lhmı-
~ kurmUIJ. Şimdi bu dır 
ha:". blttun ttaJyanm hami. · 
~ edilmektedir. Milli Aym usul mum 1ekelerini çıkar-

makta da kullaaılabilir .. 

Fransız - Alman 
harbinden şayanr 
dikkat vakalar 

Bir tek ada
mın gayıetile 

Marsilva 
limanı 

nasıl kur
tufmustu 
Şello ınf"ak 
e1sevd·, be ki 

şehir de 
uçacaktı 

Üzerinden bir seneye yakın bir 
zaman geçmiş olan Fransa har. 
bır.e ait maceı alar, mühim va.ka. 
lar henüz öğrenilmiye bqlan. 
IJllfbr. 

Bugünkü yazmuma A kdeniain 
en mühim ticaret merkezlerinden 
biri olan Mannlya Jımanmm harp 
aırasında na.sıl mahvolmak teh
Ukesine maruz kaldığını ve bir 
adamın fedakarlığı ile ne şekil 
de kurtarıldığını okuyacak ve 
imafınca hava harbinin ay. 
faaim daha çevirmiş olacabı. 
nu.. 

iki haziran.. Vakit, saba.hm 
saat yedisi .. Hatıl yediyi Qeyrek 
sec:iyor •. Henüa:·tamamen uyan. 
mamq olan Jıılanlilya lflbrinde 
allnn işareti veren dfidiilder acı 
acı ötüyor . 

Aradan bir çeyrek saat geçti. 
ii halde bir tek bomba bile pat. 
lam.ıyor .. Fakat halk saat doku. 
za kadar sığınaklarda kalmaK 
mecburiyetinde bulunuyorlar. 

Marsllya llmanmı kurtaran lim'"n reisi ! ö .)Ô KoflnlJer 

Saat tam dokuma tehlikenin 
geçmiş oldu~nu bildirir düdük. 
ler ~hyor. Halk neşe ile 11ğı. 

naldu'dan ~-·· Hepal, tahrik eden btr teces. 
süse kurban elduklan muhak. 
kak, çünkü herkes doğruca Uma. 
na kOıljUyor, hava taan'uzun~ 
limanda ne gibi bir hasar yaptı. 
ğını görmek iatiyorlar. .Birkaç 
polis kordonu dal~a. ha!•nde .. a. 
kan halkın limana ınmesıne guç. 
lilkle m.W oluyor. 

Günlerden pazardır. O kadar 
jJilr.el bir yaz ~nü ki .. J?ah9:. aa.. 
babın ilk saatinde aokaıa dökil. 
lenler, iki saatlerini ııjuıakta 
geçirdikten sonra eehrin her ta. 
rafma yayılcyor, bu KUr.el • Y~ 
gününden istifa.de etmek iatı. 
yorlar. . 

Fakat birdenbire canavar dU. 
dükleri yeniden aiann ipretl 
veriyorlar. Saat tam dokuz bu
çutrt:Ür. Vakit kalmıyor, tavYL 
reler derhal görifnüyorlar. Halk 
btlvük bir istical ile sı~naklara 
daJ!lıyor ft iki dakika ~e. 
den milthiş infillkler duyulmı. 
ya başlıyor. 

Bang! Dang! ... En kUçU~ iki 

yUz elli kilo olan bombal r geli. 
şi güzel şehre ve bilhassa rmana 
ve antrepolara atılıyor. Alman 
tayyarecileri evvelkine nis~etle 
bu-;:ün daha isabetli atrslar yapı. 
yorlar. Marsilyanın mUdafaasrna 
ti.hela olunın hafif ta~ are daf't 
batatJaha'r'tanan•• r ı:ııet tuta 
rahatsız etmiyor. Bombardıman 
Adeta eerbeat gibi yapılı} or. 

Tayyareler sanki bir mitinode 
nümayiş yapıyormus ~·bi yüks". 
liyor, alçalıyor ve serbestçe bom 
balarını bırakıyorlar. 

ŞBLLO 

Fakat bu hava taarruzları t'an 
sıkıcı olmaktan ziyade tchlık li 
olmıya başlıyor. Çünkü Alnrnn. 
lar muttasıl limanı bombalayor. 
lar. Halbuki limanda Mareşal 
Lotey, Baınako gibi güzel gemi. 
ler var. Şello da Bamakonun ya. 
nma y&n3fllllf. 

Maltba olduğu üııere Sello i . 
simli Franaız gemisi sevvat' b r 
mühimmat deposudur. B•ı eer. 
hanelik ateş aldığı takdir~e AJ. 
man taYY"''"Clerinin bomlY.ılam:ı... 
sına hacet ı <>lmacfan hütün li. 
man, her türlü eşya ile dl.)111 h:ın. 
garlar, .antrepolar. hatta ~ı rsiL 
ya şehrinin birçok maııaııt!:f'n 
havaya uçabilir. Marsilv11 lima. 

U.·dmo e11 btlJ1* Draınatlk lfac .. ra ftlml.,.rlnl &'Ötl1eren 

TAKSiM Sineması 
da H-.tta: .1 U!IUll: OOOPr.K ft Fll&DDIS 8AR'IBOLOMEW 

KARA Al TIN MOCADELESi 
FDaııl silıtPrll.....ar. Mtrt•lt lılr ' .. A ... Qlltl 11111 .. .......,_. 

A~ 81Wn111aki Adlım.- Y-- 'l'otratıa m al 1 ti. .. IMQ1Ul we ~ 
canb b'.r 111e•nıa. .. 

tKtNct 1'1LM: iSTllU.&L KAlllLUIANI ........... 

nı ve 0 hri İ<'in en bUyOk f~1!ket 
Ş lloya i abet vaki olması ve bu 
rep'ıan linin infilakıdır. 

Fa.kat aksi. Alman bon bardı. 
m nı d vam ediyor ve ~· ~ tam 
S llova isabet vaki oldu. lk• ">il. 
yük bomba Şellonun sancak ta. 
rafından kı ma f8albet ett.f 9L 
rinci c:arkçı bldil, birçok zabitan 
ve mi ettf'bnt yaralanarak deni. 
1.e d .. küldü. 

YANGI,\' ÇIKIYOR 

Şello seyyar cephaneliğinin 
süvarisi L\Ji Kristofani bu felL 
ket sırasında Rehirdc bulunuyor. 
du. Vak vı haber alır almaz pa. 
sif müdafaa tertibatına raimen 
koc:arak limana geldi.. Gördüğü 
m. nzara ı:ı•ıydu: K11m1nda etmek 
t oldu~ gemi kıc tnraftan ttı
tu11muı:: oldu~u hıtlde Alevler i . 
çind~ vRmvortiu. Ravntta kalan 
g-Pmiciler ateqi cfurd •rmak irin 
u w raf!fforla.rdı GPv it;ıminde bir 
gemici dumanlar arasına giriyor 
ve va.n~n s .. ndü~ makineleri. 
ni al rak alevlerin ö üne sıkı. 
) or ve va.T"l!Intn ılerlemeslne ma. 
ni o'uvorc:u. 
~ H nt•n hcmcT'! vamt-a•ıfV"1 

d m"rli bulunan Matt al Lot.ev 
isimli J!'e!tliden üc gemicinin ye.. 
re atladıw ~5 üldU. Ka<:mak mı 
istiy0r ar lt? }-Tfl' 1r, Şellonun yar 
dımma. ~cli,o•'ardt. 

Bu iic 2'C'mici alE'vler arasmda 
vanan Şelloya ntladılnr ve büyük 
bir ga\ ret göstererek henUz in. 
filak etmemis o'an mühimmatı 
ır1 ~L-n1vıı ba.c;Jadılar. 

Fakat bütün bu ~vret bu fe. 
d karlık limanın ve hatt& şeb. 
rin kurtulması için Wi değildi. 
Yangın biran icin ~eiliyor. Fa. 
kat sonra daha bilyük bir hrzJa 
ıl .. rliyordu. Seyyar cephanelik 
artık alevler içinde)•di. 

Gemidekilerden biri: 
- Hayatım kurtara.bilen kur .. 

tarsm. Her şey bitti artık ... 
Diye bağırdı ... 
Hayır, her şey bitmemifti: da. 

-

ha eellri w limanı lturtaımlıt L 
midi vardı Liman reisi de her 
t.ıeYİD llenüz bttmemif ol~a 
ınanıyor, aeQri kurt.a.racafmı ü. 
mit ediyordu. 
Alınan ha va taaruzu başladığı 

7.8IDaD liman reisi Mc.yö Kofin. 
yer yedi buçukluk bir topla mü. 
cehhez süratli bi.r motorle li • 
manda alınmış olan tertibatı tef. 
tış e:liyordu. 

Mösyö Kdiny~r altmış yedi 
yaşında, uzun boylu, sağlam bir 
adamdır. Bütün ha}abnı ticaret 
gemileri Ü7.erinde geçirmiş. u • 
mumi harbe bir mayn gemmiyle 
ıştirak ümiş ve kumanda ettiii 
br gemi ile Br st'de hil~c hiz
metlerde bulunmuştu. Y a.cn alt. 
mıııı bulduktan 90nMl teKa\lde 
eevkolunan Koiinyer Mal'Silya 
liman re:si tayin olunmu tu. 

Vaka mahalline gelir gelmez, 
limanın hakiki hakimı oLn Mös. 
yö Kofinyer derhal geminin ter-
kedilmemesini ve mücadeleye 
devam olunmasmt emretti. Li. 
mana ait Uç romorkörll Şelloyu, 
limanın i~nden açığa çekip, iL 
manda infflAk etmem,...lni tıtmL 
ne mem\11" etti. Şcllo açığa kadar 
ne kadar zaman zarfında çekile_ 
bilecekti! 

Acaba o zamana kadar gemi 
i"fildk etmiyecek miydi? Bıtn. 
lan ycalntaOCI AUtıl biliyordu. 

SANKi BiR VOLKAN 

Aradan yarını saat ,e ırc 
geminin mürettebatı Şelto. u ı . 
mamen terketmiş ve L ' r 
kurtanlmaam.ı tamamen l ma 1 

reisi tföayö Kofiniyer He adam. 
lanna. bırakmışlardı. Kofil\lyer 
kendiani seven a.danıla.rınd&n 
tamamen emindi. Ne isetı-ae on. 
lara yaptırabilirdi . 

tlk iş olarak Şelloyu açığa çe.. 
keceklerdi aı...a Şello kalın çelik 
kablolarla rıhtıma boğlı idi. Ge. 
miye çıkmak veya nbtıma pt. 
mek imklnlan yoktu. ÇUnkil 
her taraf ateş içinde idl. Ancak 
çeı::: kablolarr.ı kesilmelerine t.e. 
şeObiMI eclilebilirdl Bunun U.. 
rine Möayö Kofiniyer relik kah. 
lolarm eğelenmesini emretti. 
Eğeleme ameliyesi uzun, çok 

uzun sürüyordu. 

INll'ILAK 

Şellonun birçok kısımları infi. 
Itır et.miye başlamıştı. ~11(13n a. 
damlar e:ıdişe i'e nazarlC\nnı 
M&lylS Koflniyere kaldırdıkları 

zaman tecrübeli bahriyeli: 
- Merak etmeyin.. dedi... tn. 

!ilik edenler göjertedeki mer. 
miler, anbarlar henüz ateş alma. 
dıklan için tehlike azdır. 

Ejeleme faaliyeti devam edi. 
yor ve nihayet ilOJl kablo da ke. 
siliyor ve romörkörler bir ateş 
..,,.. alev yığım haliııi almış olan 
~ltoyu açıp dofnı çekmiye baş 
lıyorlar. 

At.et deposu gidiyor, c;ok uu.k 
lara <:e1··:iyor. Kofiniyer Jrilçijt 
süratli motörU ile her an infil&k 
etmek ihtimali bulunan Şellonun 
yanma gidiyor, yani muhakkak 
bir ö!nmft görıe alıyor .. Bu vazi. 
yete tam bir ~t devam ediyor, 

Artık Şello tamamen alevler 
arasındadır. Denizin tız.erinde 
yava., yavaş anbarlan doğru 1-
lerliyen bir ateş ve alev yıfmm. 
dan ba9ka bir şey g6rtllmemek
tecLr. 

Fakat işte tam bu sırada gök 
yüzü yeniden cehennemi mctör 
gilriiltüleri jle doluyor. Birkaç 
Alınan t,.yya'l"eSi yeniden Mar -
sih· . limanına taarruz ediyorlar. 
F--..kat ukerf1eştirllmiş olan Mek 
sik .. :--!ombiya ve "önon"o ~ 
milP.rinJn hava dafi toplariJe, 
mitnly&lleri bu keı"e adet itiba
rile az olan Almı'l taryarelerini 
püskürtüyorlar .. Atılan bomba -
lar hiçbir gemiye isabet etml • 
vor. Bu tebli •• e de ~i~irildlk -
ten sonra Şello seyyar ~ane
liji Korbiyer bumu civarma kL 
dar .Uriikleni)'OI' ve orada limu 
reiai ll&ıyö Kofinyer Kap Kano 
muavin kruvazörüne radyo ile 
rı talimatı w.l)'GI': 

":rwbiyer bumu açıklarında 
aeyrllsefer için çok tehlikeli bir 
gemi var. Yanıyor, top ateşi ile 

ROBERT MONTGOMERY. imha ediniz." • p EK ROSALINDRUsseL Vebetdakfüa80Dl'8-vakaaıa-I halline gelen kruvazör Şelloyu 
&la ı·ıaaı .. ı:ftldt~k. gtlldtmttk 1llHÜ ve bt>yecanla •ne.ak bombardıman ederek batırıyor. 

SiNEMASINDA ~ Nr tllmde Fn .kika denizler sallanıyor a-

Ka ra n lı k Kuy'u (KoHcafi'!' oo~is) =~~ ~= 
a yest ~' ~ " GMUwt1 .,... 

• 
sinde atlatmış oluyor. 

1'ugüa .. a& 11 de teu.Dalb aaUne 
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(lJPr hakkı Ha~r gaı.cttı«Jlne 
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l, J,c jour de J'(•nterrement.1 

le~ d,•ux )larti ... "'<' trouYt!rcnt '!l 

pre~enre,! et l'on ııut craindre un 
n1omenj qu'un conıhııt ıu• ... ·cnı.:ıı. 

ı;cfıt pour la pos ... t'""ion de .. rPı.;tt.•• 3 

ıle m:u]anw dc•llıt Ht>hhin. 

2. Un<' qııumntainl' dt• Jla,\·..,an" 
bien arnu•·,, arıH'Jlf-;.., par ks pıı_ 
renb dt• la dt'fuııtı', obli~i·reııt ı~ 

t·ure, 1 en ... ortan1 ılc l'e~li!ole, a 
ıuC'ndu• ı.- rlıemiıı cln boi-.; d'a •. t 

l"f! part, ll' muin• aH'(' "<"' drux 

fib, ..,1:,, di:•nt,., <'I le"' .~c•ntlamu• ... , 

st• pre<;<•ntıı flOllr f:ıirr OtlPO"ition. 

3. l.or-.11u'il ııarut Pt ..,omnıa le 
comoP dC' rl>troıı;rad('r, il fut 

acco<'illi par ile ... huecs et d.--. 11<'· 

naces; l'n\':Ulft\!::<' du nombre Hait 
pour se ... acln•r ... air<'", et il ... scmb
laient tletcrmin{ .... 

4. ,\ ..,a \'U~' ııhısicurs 

fnrı-nt a rmf>..,: on dit mt:m<" '1u'un 
ber~l'r le <·ouchıı f'D joueR; mais 

le cofoncl ı·rh•\a Jı• 111 ... ıı en dbant: 
''<~ae ıır.rsonn<• rıı• ıirı• "'an~ ınon 

ordr<>!" 

i). Le ınulr<' "r.rai~nalt l('s ('OllJl"' 

na.turell<•mcnt", ı·oıuıne Panurc;<', 

t!t, r<'fu.,.ant fa batame il ... c retfra 

a.\ ee son c•..,cortc: alors la pro. 

c~sion fmıchrc7 ':><' mit en march<', 
en a~·nnt ..,oin de pr<·ndre le plus 

lonı:, ufin ık 

mairie. 

6. En ılHilaııl, un hllot, qul 
... ·etait joiııt nıı rorte~<\ s'ıı,isa de 

''ricr: Yh c l'l<;mıı<•rcu.., ! 

7. D<.·u·: on troı ... \'OIX ini repon. 

dir<'nt, •·t le ... rı•bhianistcs, <;'ani· 

ınant ılc• ııJn.., <'n ıılu"i propa...erent 

de tuı·ı· tın breuf ıhı mnirr.. qui, 

tl'aYl'nturf', h•u•· harı·ait l<' c·ltemin. 

8. l~rıırı•u ... l'manc•t 

<'m)lt:('ha ı·c·j t e 'iol<'IH'I'. 

lr <•olonı·I 

(1). en t Prrc•mcııt: ,gömnH>, def

netme; enterrcment civil: ruhani 

merasim ynprlmnı:ıı:ı:m icra olunan 

gömm~. 

(2). en presence: huzurunda, 

karı;ıtsında: se trouver P.n presence. 
birbirinin kn rşrsında bulunmak, 

kar.;ı kar·ıya bulunmak. 

(3) Rl'stp: bakiye. arta kalan 

miktar veya sey: les restc.ı;: nirn~. 

ölü. 

(4). le cuıe: köy papazı. 

(.1). le con\•oi: kafile; himayeli 
ıi'Cmi kafiil'si: lC' convoi funebre, 

ANALİZ 

I. A~~ğıdnki ibareleri tetkik c_ 

diniz.: 
n. Qu'il PnltP.! lceri girsin. 
b. Qu'ils fermı>nt la porte! 

pıyı kapasrnlnr. 

Ka: 

c. Que pcrsonıır Dl'" tire sans 
mon ordrc ! Emrim olmadan kimeP-

ateş etmesin. . 
d. Qııc pcrsonııP ne deumeuc 

pas devant moi ! Onümde kimse 

KOUn!BA 

P. Merimee 
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1. Cenazenin g-ömüleceği gün 
iki taraf karı;ılaşdr ve bir an bayan 

della Rebbia'nm naı:rnı almak için 

mücadele aç~lacnğından koı·kuldu. 

'.?, Ölünün akrah~lan tarafından 
SP.,•kedilf)n mükemmelen silahlaw 

ın115 kırk kadar kiiylii kiliseden çı

karken papazı koru ~·o 1 unıı tutma. 
ğa mecbuı· ettiler. Dit{er L'.lraftnıı 

il<i oğlu. adaınları ve jandarmalar_ 

la berab"r beledirc reisi İ!ji önle· 
mek üzPre meydana çrktı. 

J. BPIP.Jİ,\'ı' reisi r.örünilp cPna

Zf' alaymın geri dönme<ıi emnnr 

\'Prince \·ulrnlrır \'P tchdidlerle mu

kabele :;:"ördii: tıa\'t üslilnlüğü ha. 

sımlarınrla idi VP- niyetlerinden 

~a~mayarRk !!ibi g-örünüyodardı. 

4. GörünlişdP :-ıiliıhların r.;oğu 

dolu idi: hatt:i lıir çobanın nişan 

aldrğr söyleniyordu. fakat nlbay 

''emrim olmadsm kimP" at<'ş et. 

mesin !" di~·erek tüfeği indirtti. 

:3. Belediye> reisi Panut-ge gibi 

"zaten açık darbelerden korkuyor

du". kavgayı rPddcderf'k mniyeti 

ile birlikte <;<!kildi. Bu zaman ce· 
naze ala), bC'lcdiyc dnircsinin ö
nünden geçmek için C'n uzun yolu 

seçerek yürürneğe baı:ladı. 

6. Arka arkaya dizi halindf> ylL 
rürken cemaat arn.cıma karışan bir 
mcczub "ya.'jnsm impnr:ıt.or !" diye 

bağırmağa kalkıştı. 

7 - Bir kaç ses buna Cf>Vap ver_ 
diler ve R<•bhi:ı t:w•ft:ırları git gi· 

ıle daha .. ivade coşc.rnk, tı>sadiifen 

n'ılar:ı yolu k::ıpntan belediye re!· 

sin•' aid bir öküzü 1.ildürnıcğc ni

,·r.tıendiler. 

8. NP 
0

isc nlba\' im ~irlrletli ha_ 
reketi önl<"di. 

O). PanurgP: rtabl'l:ıiıı'rıin Pan· 

ta.gruAI adlı <'Serinin başlıca şah· 

siycti. Panurgrı'ün koyunları va -
ka~ı halk ara,:;ınrl:t büviik hir ı:öh_ 

rrıt hulmıı~tıır. J:>u tabir birş('yi tak 

!it fikri ile ~·aıımnk temaviiliirıü 

g'isterPnler hııkkınd:ı. kullrınılır. 

cenaze alayı. 
(6). Coucher en joue, nisan aL 

mak (tüfek hakkında). 

(7). la .proccESion funcbre le 
convoi fıınebre (5 No. lu nota bakı. 

nrz). 

ve TEORi 

kalmasm. 
IT. Aşağıdaki cilmlclcı i rrnnsız· 

caya qeviriniz: 
a. Pencereleri :tC',.o:;ınl:-ır. 

b. Pencereyi :ıçma.suı. 

r. Emirlerimi söyleyin. 
d. ,\r::t."ımu söylesin. 

c • .\rzmr.ınu söylemesi icubeder. 
Xıılln.r: 

......... 1 ..................... . 

V l\ K 11~ matbaası 
K ita v kısmz.· 1.1 

edip lUTLZlfll 

qeniden 
açmıştıı 

Kitap. mecmua, g:ızett: basar. 
Tabiler nın"'"" diz~ i~leri alır. 
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Güzel Anadolumuz :ı7 
-- - -- """"' 

Anadoluyu geçmek istiy~en Is-1 

1 
l 

tanbullula .,,·a 1urdu tanılı!J'Oruz ~ 
ADAPAZ ,ARI 

1 

:\1armara mmtakasının belli 
başlı şehirlerinden biri Adapaza. 
rıdır. Anadolu yarımadasının 

krık derece 47 dakika şimalind(•
dir. tstanbula nazaran bir derece 
25. dakika şar·ka düşer. 

lstanbula yakın, şirin ve sulak 
bir şehir olan Adapazarma İstan 
buldan trenle gidilir. Haydarpa-

lektrik tesisatı vardır. Şehit 

baştan aşağı bir su memleket 
olduğu halde yine de belediye 
halka daha tem.iz bir içilecek stl 
temini için tetkikler yaptırmalr 
tadır. 

Belediye son zamanlarda helll 
şehri güzelleştiren hem de ya.ıı
gın tehlikelerine karşı koyan Uç 
büyük havuz inşa ettirmiştir. şadan Adapazarına her gün dört 

tren kalkar. Ancak A.dapazarma 
gitmek i<;in Arifiyeden aktarma 
yapmak lazımdır. Çünkü Adapa_ 
zarı Anadolu demiryoluna 8730 
metrelik bir şube hattı ile bağlı. 
dır. Ada.pazarına kadar tren üc· 
reti sivillere ikinci mevki 287. 
talebelere 145 kuruş uçuncü 
mevki sivillere 1&5. talebelere 9S 
kuruştur. 

" Adapa1.an parkı 

Adapazarmm ta.nı techizatll 
itfaiyesi bu havuzlardan istifade 
etmektedir. Belediyenin beş bill 
lira sarfile vücude getirdiği kıY 
palı pazar yeri Avrupa şehirle• 
rindeki çarşıların ldiçük bir nii· 
munesidir. Halknı sıhhati U:zt• 
rinde çok mühim bir rol oynıys• 
cak vaziyette olan mezbaha ih~ 
yacı, şehir dışmda asri bir ınetı
baha yapılmak suretile rert;arıJ 
edilmiştir. Belediye 13 tane sıhllf 
kasap dük.kam açmıştır. 

Adapazarı şerhi Aşağı Sakar· 
yada, ovalık bir arazi üzerine 
kurumuş oldukça kalabalık biı· 

~ehirdir. Bolu, Düzce, Gerede, 
Mudurnu, Hendek yolu üzerinde 
bir transit mevkiidir. . 

İstanbulla Adapazarmı biribi
rine ba~layan vasıtalar qok oL 
du~ıından her arananı Adapazı:ı_ 
rında bulmak mümkündür. Bü 
tün ihtiyaqlar fiyat itibariyle de 
1stanbuldn farksız olarak temin 
edilebilir. 

_......,._.-..,.,......,_..~11"'·~~~-~~~0~+•G?~,,,,.,~ 

" 

Hava.-;ı ı:e iklimi: Adapazarı 

ve civarının toprağı zengin ikli· 
mi mutedil, yağmuru da boldur. 

'Bu münasebetle ziraat sahasında 
fevkalade ileri bir manzara ar-

A,dapı17.arr heit"dlye hastanesi 

zeder. v k b t 
v· • " beşe düşer. En sogu · ay şu a 

Kışları pek şiddetli degıldır aza 
mi olarak suhunet sıfnın altında ayıdır. Yazları sıcaktır. Harare. 

(llu -.uıun<tıı okuyııculnrımı:t.ın ı;-n. 

.1,t'temiı ~·nn'ındakt kuponlll lıirllkte 

g'Ölldt•TP('(• k lt>rl 

~\'LEl\ ~1F. J'lrn.LIFLtı;ıu, ·~ '-HA 
~LA, 1Ş \ 'El<t\U;, ALl.l\1. S'\TI" 

gibi twarı motıiJdi h;m: olını)·ırn ku
'·''i..L ıı.;nl;Hı p~ua<ıu neışrolunıız. ı 

Evlenme teklifleri 
• Yil~ 34, boy 179, kiio SO .~llks.?k 

tahsilli cıgaradnn başkıı h;l•i~i ve sc. 
fahati oımıyan 100 lira maaşlı ve bir 
evin ım deni ihtiyaçlarına yetecek lrn

<tar birikmi.; parası bulunan bir dc\·ıut 
memuru; illacn yukarı tahsilli, olduk 
f;I\ ;!izd boyuyla ııılltenasip, ııişmnn 

olmırr,n. ('\" jqJerinf l)İ'cn ve u~raı;ıma
smı '>~\'en 17.'!3 yaşlarında a.cıll, dll. 
rUst b!r aile kızıvln evlenmek istemek 
tcıJlr, r,..Li_vcnlcı ı sar!h adreslerlle 
(T.K. Dop u) remzıne mllracantınrı 12 

• Yaş 26. boy 173, itil:> i4. kimsesi 
olmıpın ayıla 175. lSO lira Jca;ı:anan. 

içki :u•Jır bilmiyen zengin ve rahat 
ya.şmnayı. !!ponı sevl'n, !'lthhrı tli bir 
genç,1 - 2c.;o ya!!mdn, 2 - ol<lukı;.ıı. 

zen:nn. :-:< kimsesiz, 4 Güzellik 
mevzu:ıbahs dt.>ğil, yalnız vilcuduncln 
nol(S:rnhk V.:! ı;ıı.lrnthk bulunını • ., .. n bir 
bay~nı1 evlenmd< lstemektedlr. Hu 
t!ört 15a.rl.n uyg•ın \•aziyrtte bu ıunan. 
ıann bırer re!limlerilt! ıYnlnız ben) 
remzine m\iracantlnn - i3 

* Yaş 22, boy H!<ı, kilo 58, buğ•laY 

renkii kı.r:ıkıı~ l{arıı gözlü tam mann .. 
sile ev ic;lerinı;len o.olayan, orta tahsil_ 
li. il{f e'·i r,uıunan, yüksek ve şerefli 
bir o.il.? ı·.ızı, temiz ahli'lklt, yllksek t.:ı.h 
silli <tnl\tor; zabit veya hukuk mezu. 
nu bir ;ençle evlenmek istemel<tt:ıl!r . 
(Sevim~) remzinr mUracaat - 74 

iş ve işçi arayanlar: 
18 yr.şmdayım lise son sınıf ren ko. 

ıunda!l mrzan olacağım: mali vaziye. 
timin mllsaadesizliği beni bil- işie me~· 

l 
gul olmağn mecbur ed!yor; tnhı:ıllimıe 
mUte!litSip hPr ne iş olursa olsun vapa 
bilirim. Riyaziye coğrafya 10 uncu sı.. 

1 

n.ıfa. m:dar ders hazırlalabillrim Pra. 
tik ,.e ansiklopedik mnlfimatnn yerin 

1 dedir. Arzu edenlerin şu 11drese mü. 
1 racaatızrı: 

1 

Adns: KUçilkpazar Hacıkııdm ma. 
halJe3i Tavan1ı<:eııme ııokağ"I il ou.. 
maralı vde Mehmet Bayrı 

* ıs y~mda ortamektep mezunu 

• Bir yüksek iktısat ve tlcnr~· ııek 

tehi talebesi bir ticaret mUc~sscses!.nde 1 
f!i aramaktadır. !Kİ. 291 fi mUrncaAt. 

• li ya;;mda bir orta Uç talebesi 
hesap ve yazı işlerlle mcşgııı ol?.ı..11 ~. 

cektlr. l Yt!tlınoğlu 17) renızin"? mu. 
cııac. 

• 3ıg doğ'Umlu fabrilrnlnrcln. ıı""ve. 
Jcrde çalışmış,11skerlikle 11llil1ası bulun 
sunda ve kendlslne iş vereceklere 
minn.:ıttar bı.lacağını bildfrmcktedlr. 
( A.S. 2> remzine mthacaat. 

• 311' orta Uç talcbesı tatil zıınıa. 

nınd:ı. bir fabrika ,·cyn mtil'SSescde 
çalış ı·nR istemektedir. ( Y.O. Bl rem. 
z::ne ıııüracaat. 

• 13 ,.e 14 yaşlarmua iki çocuğu bu. 
ıunarı k<>eaırr aııı<erde olan 30 yııılnrıo 
da ki:.>.Jr ve 4 li:ıan bilen bır onyıı.n 

bir sayfiye yerinde, çocuklanna para. 
Eız ders verebil.::ceğl, ev hnn:mmn 
yardım edebileceği temiz bir aile a. 
ram<ıktadır. Ken<li çocukları ~e g!p 
de<:eltt.~· 1stiyenlerin, ı Aı:ıkcr) remzi.. 
ae mtirscaatınrı. 

• Li:.ıc ik:de b:r gen<; tatil za:mının
cıa çaJışabilt·ceğ'ı tıır ış nr:ı makmdır. 

lstıy;?n!El'İn ( A.l't.P. ı rı:ın7.lne mUrncn. 
atları. 

* Ortn liçe knd:ır o<tunıu~ yazısı 

güz~ı b r ge>nç iş nınmnktnrlır tS.V.ı 

remzıne milrı:caat. 

• 14 yn~ında tıır ortaokul tıı.tebesı 

ho1ya'.mı kaz:ınm:ıl;: mecbuıiyctlndC' 

oldu~mdan her !şi .}apmnyn haz:ırdır. 
(R.E. 1) remzine mUracaat. 

• Y:ı.;;t 16 orta Uc;tc. yazısı güzel bir 
genç 'l•!rbangi biı mile!;se>ıcde ıız l.nr 

Ucre·J~ yazı .i"lerfni deruhte eacbilh 
(S.Y. ':i ı remzine nıUrncııat. 

Aldn·ınız: 
A!jliğıda rumuzlllrı ~-azılı 

ku:rucularımı7.ın nıtnıl:ırnın 

otun o. 
l:"PICll 

tin sıfırın ti7.erinde 37 ye kadar 
çıktığı görülür. En sıcak ay 
temmuz ve ağustostur. 
Adapazarınm iklimi tamamen 

bir Marmara iklimi değildir. 

Şimalden kapalı olduğu için de· 
niz tesirinden uzak kalmakta
dır. Bu sebeple Adapazarmda 
bir dereceye kadar kara iklimi 
hissedilir. 

Safjlık işleri: Evvelce sıtma
lık diye anılan Adapazarmda 
artık sıtmalı kimse yok gibidir. 
Bugün Adapazarmda belediye. 
nin 15 yataklı bir memleket has
tahanesi vardır. Bu hastahanede 
dahiliye ve hariciye mütahassıs. 
ları bulunmaktadrr. Hastahane· 
den başka merkezde bir hüku
met doktoru bir belediye dokto. 
ru \'e iki ebe bulunmaktadır. 

Ayrıca yine merke?.de yedi tane 
serbest doktor ile dört dişçi ve 
dört eczahane vardır. 

Adapazarı merkezinde, Saban
ca ve Ak.yazıda sıtma mücadele 
doktorları mevcuttur. Kazaların 
hcsindc hükumet doktoru ve ebe 
vardır. 

l{iilfiiı·: Adapaza.rrnda henüz 
lise yoktur. Fakat büyük bir or. 
ta mektep bulunmak-tadır 

27 muallimi olan bu orta mek
tebe 1500 kadar talebe devam 
etmektedir. Merkezde yedi tane 
ilk mektep vardır. ~fülnakat ve 
k::ızalarda ayrıca 36 tane ilk 
meklep vardır. Adapazarındaki 
ilk mektep muallimlerinin sayısı 
107 dit. 

Ada pazarı halkı 

meşhuırdur. 

fevkalad~ 

Şehir ve be{erliyccilik: Adapa • 
zarmm yollar! geniş muntazam 
ve ağaGhktır. Yazın hiç güneşe 
çıkmağa mecbur olmadan şehrin 
güzel caddelerinde dolaşmak 

mümkündt.lr. Bazı caddeler a
ğaçsız olduğundan belediye bun. 
lara da derh~u ağaç diktirimştir. 
Esasen bir su şehri olan Adapa· 
zarında insan nereye baksa ic;e 
ferahlık veren bol bir yeşillikle 

Bugün Adapaza.rmda 11 hııtl 
ve 3 tane fevkalade temiz ve ol# 
dukça lüks otel vardır. Bunlat• 
dan biri güzel ba.hçesile belediYe-< 
ye aittir. 

Adapazarı hakkında size bi~ 
malumat vermek için şu rakaJll' 
lan söyliyelim: 

Adapazarınd.a (merkez) 47,ıJ 
ev 1023 dükkan, 30 fmn, 18 cll' 

' • (j 
mi, 4 ha.ı:nam. 4 un fabnkasr, 
fabrika ve bir sinema varda". 

Şehir 750 hektarlık bir arııı1 
üzerine kurulmuştur. Cadde ..,e. 
kaldırımların uzunluğu 30 kilo
metreyi geçer • 

Nüfu8U: Adapazarmın merl<e
zinde 24 702 kişi yaşamaktadıt~ 

Zenginlikleri: Adapazarı <:P 
zengin bir toprağa maliktir. J:3ll 
münasebetle her türlü hubul>'l 

bakımından fevkalade zengin~ 
Adapazarmda buğday mahsulnı1 
den bire kırk almnıaktadır. :a: 
bubat ve patates başta. gelIJl 
üzere Adapazarı: bakliyat, ps~ 
tes ve meyvalan ile meşhur b 
mevki işgal eder. 

~ 

Geçim şartları: AdapazaI'l ~ 
sif olduğu kadar, hatta daha..ıı; 
yade zengin bir yer olduğu ı~ 
bu güzel şehrimizde geçim şe iJI 
Jarı pek yüksek değ·ildir. Şelll" O. 
kendi mahsulü olan gıda :nın 
<lelerini çok ucuz.a. temin etııl~ 
mümkündür. Evler pek o kn.d 
ucuz değilse de lstanbula nis~, 
le yine de ucuzdur. Hariçten ::ı g) 
len gıda ve bilhassa yiyecek Jl'l 
deleri fiyatlarmda da büyük 1' 
fark görülmez. 

Umumiyetle birşey söyleTJ'l: 
laznnsa, Adapazannm gnıel ·~ 
oturulmıya her cihetten cıverı .... 

•fflY 
bir yer olduğunu kaydedebı 1 

111_!/ 
~~~~~~~~~~~ 

J Yeni neşriyat Jıİ 
1 Bo:rçlar Kanunu Şet~ ~ 

Hukuk Fakültemizin Ord. t~ 
Bay l.Iıı.!<tafn Reşit Belgcsay'Jl'I 

.... b\J bir sa!A!ılyetle vllcuda getirdiı;• 11 
ğcrli cırnln üçüncU fasikUUl dl' 

rolunmw;tur. eee 
Tür:dyc Temyiz ve !sviçro f' eql_ 

maht;:emelerl içtihatlarmı tetld~:J 
eserin bu fasikülünde kruıunUJl oı1' 
DCT maodeleri şerhi buJunoıa1'tıı,flııı" 

Hukuk mUntesiplerinin ve Ulu~ 
lelerini kanuna uygun tutınıı1' rt11 
buriy~tındc olan bütün iş adarl'l1ı.ı 
isti!aıl3 etmelerini tavsiye ederi• 

_--: 

Doktor 
Nuri Beller 

bir genç matıı.zalarda, hususi mUesse-

··········••1J1•••••ıı••••••••lj selerde yazı ve hesap işlerile meşgul 
olabilir. (Bedros) remzine mUıacaat. 

mı·ktupl:ırı ltlnrcı:ı.:ıııemi:ı.dı•ıı lll'rA'ılıı 

sabahtan öj:;foye katlar ve) :ı ıı.ant 17 
dım "onra rıldırmaları rlC'a olunur. 
(S.M.A.) (Şans) (I\:.F. OS sarı) 

(Emekli> ıS.F. 11) (Nur) (H.t.allhl 
(Bulmuş 38) (R.F. 18\ C K.L 1. 121 
(R. M. 108) (Bulmuş 35) <içli) 
(h. 121 (3 Zl (Kısmet kim) IN.B.) 
·(R.M.C. 5) (Dilek) (S.~I. r;) (0.5) 
(R. ~7l <Çalışkan) !1. Heper 8) 
(L.M.H) (M. 13) (Asker) (Den.z 41) 
(F.E. 2369) (1.R. 1) (K.E 321) 
(M.Ç.35) (BUrharı) (Z.Z.) (D. Ciddi) 
(K.M.K.S.E.) ' (İlkbahar) CM. 22) 
(27 S. R.) (E.Z. 07) (~. 22. N.) 1 

karşılaşır. 

Adapazarımn her tarafında e-

Sinir ve Ruh Bastalıklll'' J 
Ankara Caddesi Nıımnrıı: 1 

1e 
Muayene saatleri: 16 dan 20 

kadar ~ 



NAKLEDEN· 

ethi ICeNieş -4ılc. lstırap ve his romani 

projeler, alacakl•n 
..._ "fdi. ruat deUbDll 
:-.... .._ eDerme ceçblce· 

lrcwmtacü ook zamanla. 

,..._ blmea Jtalf eeu 
~-par 

... lredm• '* ilk tek. 
1ılr llteme nihay~t ma 
~ ....... lolnmem-

.....,. bakan cıepbe -
""9-al•n yerlepnff. 
&eçınek teşebbQsQn -

derhal mnthiı bir 
tutarak ıeri çeviri-

- HQv. ..._ aa a•kk•• 
Yok. I 

tllt:iıar lmıbt 
- Ben ne ya.payım öyleyse? 

Sen .tea b&yle.ıacHr, ca111911 lllk 
ııtak, ke~ ~ SGbl an~ -
hakkak bir 1q. bulup çıkanram. 

ltte 'ben~ de bir tali, fena 
tali! 

Beıı. 19tmaia fidbrorum. 
Her ıeye rağmen gene mem -

nun Ye ne1teH olara.lr, ~len doırt J

Qba bir te- ı...et kellıno.t eöyle. 
:nıelad.zin ÇIUp gitti. yatak odaGQ' 
çüJldl 

I...eyl& salonda yalnız ve dilşün. 

celi .kaldı. 

o 

J'aruk evda dlf&nya Çlknıca 
BUytlkdereye doinı yavaş yavaş 
)'tlrUIDeje Miladı. Can sıkacak 
bir haber almdığı zaman olduğu 

gibi gayri memnun ve l'llhabnzdJ. 
Bmnuıla berabll' bir 1"ıclert JO)Etu 
ve bu vUcut U)'UIUkl'Uj:ile ruJa a -
ğırbğmm neden ile'i geldiğini yek 
ten allyUyemezdl 1'ereet oldufu -
aa 'hDmebbtn 1* ,eri rahatınmı; 
lalade Bt:lr&p verld ka.;a.k bir nok.. 
ta. Yeri bWumnıyan fakat aıkmtJ 
wren, J'Bhatınz eden, kederlendi. 
ren ve lmrdrran, hemen hemen 
hleeedllmes berelerden biri, haf'lf 
ve m~ bir aeı n.nh. 

"Canlı Bük" m &allne pldlli 
zaman glnneil dllşUndL l'abt 
lfreceii sırada içeride kendllerile 
~ meebnrtyettnf duyuafı 
ktmpler, tanıdıklar ve doetlar bu 

lacağou heeap1'+U. Va.74e$.Ur 
B •• .......... ~.wşaaki Nal 

Ulet1118 .,.. ....... bir yer 
arıyor, .. nereye gide} un?" diye 

dtlfhG10J', bulamıyordu. Çllnldl 
hem yalnız bulunmuma 11lnirlenL 
)'Ol', hem de kimseye T88tlamak 

Wtemlyordu. 
BO)'llkdereye doğru. nhtmı bo • 

yunca 1'b'lmete devam etti. Onu
n• ~ mralardan bfrfn(ll oturdu. 
Yabuzhğı tercil\ etmişti. Daha 
şimdiden yorgundu ve gezfnt.t_ııfn -
den yapmadan evvel sofuırı111tu. 

Kendi kendine ''bu aksam ne· 
ylm var?" diye llMdu ve barare _ 
tJn fazlallfı sebebini bulmak için 
bir hutQa saailer 11e>rulduğu gibi, 
o gfln neye sln.lrlenmif olduğunu 
hafızamnda araştırtnağa koyuldu. 
~ he•recanluıuı, fakat ay. 

m IGDUmda y&Dacafnu dUttınen 

bir mlael ftrdr. Kısar, heyecan
Jamr, l!IOnr& makul olur, aeele ham 
lelerini dofnı veya yanlış bulurdu. 
l'üat he~ mtaa dalma da. 
lla lnınetll olarak kalıyor 'ft hJMi 
dalma seli ve mantrfma hOJmıe· 
dbwdu. 

daflanna: 
- J)Opnan, yfil hm. dflil, iki 

yBz bin kiti de.olsa bir eme daya· 
nabiliris. O zamandan f(lphesiz 
çok enet Yddınm imdıdnır.a ye 
tifir ve kAftrlere haddini bildirir. 

Diyordu. 
Kalenin bcıyOk cnaya bakaJı 

cephesindeki muhafızlann başm -
da da Rüstem bulunuyordu. Düş. 
man er. ziyade geceleri kaleye hü.. 
cam yapmak te§ebbüsünde bulun 
dulu için, Rüstem son günlerde 
bütün payi kalede geçirir, sa -
bahleyin erkenden Marlanın ya -
nma döner. ölleye kadar uyurdu. 

Rüı;temin Martayı sevdiği ka· 
dar, battA belki de ondan daha 
çok. Mana 'da Rfistemi seviyordu. 
Rftst911lin yalan cbıtlan: 

- Bu kız çok fettan blT '9Y9 
benıiyor. Seni sever gibi görünüp 
aldatıyor. Bir Macar km. eenin 
gibi bi~ Türk mubaribini na&ıl se
vebılir? 

. 
n \ B E n - Aqam 1Mllba 

' i/Qlıi adalet 
Akşam yemeğinden sonra bet medi. Kararını Sacide kabul et. 

altı arkadaş toplanm11, konuşu.. tiği gibi kendi ailesi de taavip 
fordu,k. Bir aralık nuıl oldu biL etti. Nihayet 8acidenin annesi 
ınem laf dönüp dol&ŞIJ> dUnyada. ıaüetakbel damadını beğendi. lki 
ki haksızlıklara, kötil huylu in. genç ni§8lllı ha.yatı yaşamıya 
ıtanlan geldi. Hepimiz baamıu.. ba§ladı. 
dan geçen veya duyduğumuz bir Bedri fırsat bul~ mplıaı. 
hadise anlattık. Ekseri,,_.: ... ;~ 

., 

J"' .... ~ ru evinden veya a.k§am paydo. 
şunda karar kıldık: Eden bulur! "1tldan eonra çalıştığı ticaretha. ı 
Fakat bazı arkadaf1ar bun& kani neden alıyor, sonra sinemaya ve 
değildiler; fenalık edenin nra. ya tiyatroya gidiyorlardı. Deli .. 
hakkak beli.smı bulduğu milta.. kanlı mesut zamanlannda eski 
!la.asını kabul etmiyorlardı. Ek. doetu ve arkadqlan unutacak 
seriyc:Un fikrinde bulunanlardan kıratta adamlardan oLmadığl i. 
avukat arkac!apmz Lltif Sus. çin meaniısile randewlarma ek,. gön de pllnnun pri kalan kıs. anlayıp bizi aff edeceğiııi eöıyle. 
mazoflu onlara cevap verdi: seriya Ahmetle beraber geliyor, mını tatbik mevkiine koydu.. miştim. 

- Böyle demeyin. Eden mu. iyi ka,"1i Bedri b6ylece aşk ve Trenin istuyona vanş saatini Bedri haykırdı . 
hıldcak bulur. Dünyada adaleti dostluk arasında mftkemmel bir biliyordu. Ona göre hesapladı ve - Seni öldürmem ihtimalin. 
ilAbiye denilen biqey olclufanu hayat yaeıyordu. lki mpıılının Bedrinin evine döa den korkmadın mı! 
kabul etmelisiniz. melerindıen on lw... dakika kadar - nk ~...ı1-t.e sevdi~ a......& Bu n ... n..ıü -....1 ... -ı... .... -ı .. - ...., ..... ~.. 6-.& ..._... 

Bakm size benim de ikinci de. ~ •----· J__. önce ''Bayan Sacidenin bizzat deyi elimden aldığm vakit ben 
recedeki kahramanlaııııdan oldu Sacide memnun değildi. Ahme. kenclilline verilecek.. tenbihile aeni ~ teJ!latıGıl ettim 
ğum bir vak& anlatayım. l'Hai. din bazı ima1annıluı. hekqlı Bedrinin oturduğu apartunanm mi? vn.mua .. ~ ... 
mi siz de kabul edecebiniz. B.L rmdan genç kız, nıpnlgmm • kapıCISma bır mektup bıraktı. Bedri hemen o a.keam n•nh 
diae hem aclklı. lıan de komiık_ iyi arkadapnm kendi8iııi elde et. Mektupta §Wllan yamılftı : amı bir daha gönneden t.tanbal. 
tir. Yalnız kahramanlan hayat. mek amaı bealedifini anlaımtL "SngS/; &ıcüleciğtm, dan ayrıklı. İzmire ailelinin ya. 
ta otdulu için isimlerini deltltf. llidiee çıkarmaktan geldndifi 8-' °" bet ~" 1&aküe bir cen nma gitti w bir ay kadr llONa 
rerek ve soyadlarnu bildirmedıeın eihetle bundan D1Pn1FD1& balı. nette YG§Gttın. Bugünleri ala 1 ak akrahumdan ~ -·nneclifl llir 
antatac.bm aetmedi. Ahıneclin ftmidinj JW. anutamıyacağım. Kolltınmın ara kızla evlendi. 

Bir cıgara yaktı. Bir nefes~ kilnden kemtek için m gOsıel ça. autda ,.benim yegdne d§sktm!,. Bu haberi öğreninee Saeick 
kip dumanını keyfle aYlll'duk. ·ı-e olarak da nıpn~wmm ~= ~tin. Evet, hakkın var. Ben bir gün gelip beni yazdwMllM1e • 
tan sonra devam etti: sabmmdıjmı tatmbı etmefi . tle ebeıı.Uyen ae.inim tıe senden ziyaret etti. V ui)'eti tefematlle 

- Bedri ile Ahmet dünyanın clu. Böylece aynı 18JDanda bndı bc:s§kaaım alo gösfim görmiye. anlattı ve lmararak iüve etti: 

en iyi arbdall idiler. Onlar ka. 
1~ ~Y~~ cck. - işin fecii Bedriden hamile 

dar samimt iki arka.dal ~ pcikmedi. Genç kum kendisine Bbediym amin bulunmamdır. Şimdi ben ne ya. 
btanbalda ,oktu ~ eb-amiJet wrmedilini anlayın.. AHMET,. pacafmı ! 
Bedri mimardı. Ahmet ille bO.. ea aziz arkadaşından ve nışanlı. Kendiaiııi teakin ettim ve iti 
yUk bir ticarethanede baŞmuha- amda nefret et:miye baeladı. On İki Jlll&lllı apartımanm kapı. üzerime aldığımı söyledim. Genç 
aipti. ~irlerini mektep sırala. lan ~rbirlerindm aymmya ah. sın.ıan Jirdiği sırada kapıcı Sa. kadın yazıhanemden çıkar çık. 
nndanben ~.ıyortardr. Ben de detti. Bu kararla, mesut ruoanlı- cideye bu mekubu mettı. Bedri maz Ahmedln ziyaretine gittim. 
onlarm her ikiaile aomadan bir larla- -'-:-: ,._ .. A_ 8lk .... ı.-adı. sarfm berindeki yazıyı tanı. Ahlaksız herif, Sacldmin mGl-
Jt Jll :.....a... ah'-- olm -- ..._- ..,_...... 1-:U • ..,..;,._,.; .. ·l ~mee Adeta 
~ence ..,.,,UN'C .uap \il}- Sacide bama iyiye ,.,rdu ft Ah.. ml!Pb: IUU Y-.J~ VljH•U~ 

tum. medl kendisinden tımidl keati Ahmedin ı decr leVindi. Bu hali beni büllJ6tUn 
içtikleri su ayrı gitmiyen bu x.· . n - - e yazısı~ ı. ainirlendirdi. Kendisine: 

iki arkadaf' bir gün aeno bir kıs 61nı sandı. ili ) Sen~~iyor acaba . - Sizin için yapıluak bir ~k 
ta .......... c 1.~~!ı"i1L1:ı:t . ~ sarfı açtı, ™o.. ~ VU'dlr. eledim. Sacide 

Arkadqlardan biri atlldı: bindtnm plll1larmi ~ tl. kudu ve sapsan keafldt. Keke. ile evl~ek veyawcfoFcok çocu. 
_ Araya kadın girince arka. z.ıertne aldı. On bet clhı kadar ledi: tun sı!lden oldugunu kabul et.. 

daşlık da kalmadı değil mi? lstanbuldan ayrılaeaktı. Sacide _ Çıldırmış galiba! mek ... 
Avukat Latif devam etti: ile vec:Waştı ve elAn hakiki bir Bedri mektubu onı.ın elinden - Buna mecbur değilim. 
- İı:smi Sacide olan bu kız. iki arkadq eandığı Ahmede, arası. kaptı. okudu ve o da sapan ke. - Mecbursunuz. Sacide ile p. 

erkek arasında işdwıe rekabeti ra Sacide ile bmU§Up onu oyala. sildi. Sacideyi elinden tutup ide. zip dolaştığmızr, aramzm çok iJi 
kızıştırmaktan 7.evk alan kadın. mamnı rica etti. Ahmet bunu ta stirükliyerek dairesine çıkar - olduğunu. sizi umumi yerlerde 
lardan değildi. Ullu, akıllı, yir. memnuniyetle karpladı; Sacide. clı. Ondan izahat istedi. gören birQOk ~itlerle isbat ~ 
mi yaşlarında kadar kumral göz. deh intikam almak fmıatmı ~ Genç kız şiddetle inkar edL bilirim. Bundan daha Jaınoeth 
111 bir ımcatn... Bir ticaretha. mqtu. yordu. Bedri ondan birşey öğre. olarak elimizde bir mektubunuz 
nede daktiloluk yaplJOI', kilçük Bedri letanbuldan ayrılmca, nemerince Ahmede koştu. Ah. var. Bunda Sacidenin sizi yegi.. 
bir memurdan dul kalmış olan Ahmet Sacideyi Urktıtmemek i. met onu dinledikten sonra r.:·~e. ne aşık olarak tanıdığmı yazı. 
anneaile beraber oturuyor ve lh. çin ona aşktan talar. bahsetmt.. • emir bir tavır takma.rah: yor v~ ~bcdiyen ona ait kalaca. 
tiyar kadmm birkaç liradan iıb&.. Bili.ki& gözilne girmiye, eski - Çok üzüldüm Bedriciğim. gınF.J ı!ave. ~iyorsunuz. Mah~e.. 
ret dul maaşmm kapatmıva yet_ emellerini ona wnıtturmıya ça. dedi. Mektubum da eline geçili m~e. bu sızı mahkQm ettimııye 

mlyeceji m~~l d nldolan _:: bl1t.. IJllb. Bu s:ıyede genç ~. kendi. ğiııe göre artık yalan söyleme!, kA~:~~in inada kuvvetli idi. Ben 
cesini mesaısı e e ~··•.uyor. aile bereber aık aık gezmelere git neye yarar? Beni affet Bedri, 
du mı·ye ...__ .J.-•- m--'- oL daha inatçı "lktım. Sacide na. 

• ...._ ıa:ıU&U.r... 1&Ya.uaa 8fk dünyada herşeyden kuvvet. .. 
Genç kızın, iki arkadaftan Bed du. Genç km milfterek ahbap. ildir. mına bir dava açtım. Senem a. 

riyi beğendiği ve onu tıercih et. Jann çok bulundufu yerlere gö. _Sacide ınkıir ediyor Mektu. dam mahkemede de inadında ta. 
tifi anlaşıhyor, Sacide bunu ha- türdü. Oralarda taımhklann göz bunun intikam maksadlle yazıl. rar edınce evlenme mevzu baba 
reki.tile muhatıplarma iluu edi- lerl &ilinde, Sacide ile neşeli ve dJimı .ısytUyor. olamıyacağı için Sacldeye tamd. 
yordu. Bedri yaptığı tahkikat hayatmdan memnmı insan tavır. _ Ona yahut bana inanmakta nat ödemiye. doğocok çocuk için 
sonunda onun namUllu olduğunu lan t&Çndt. Onlan g6ren Ahme. den eerbeetsln. nafaka venniye. onun istikbalini 
da öğrenince, hoşuna giden .e din Sacideden lstiyecek blrşeyl Halbuki ben ona senden haki- t~min etmiye mahkQm oldu. 
belki de sevmekte olduğu bu Jma kaJmadJtuıa hfUrmedebiUrdi. kati gjzle1J1emesini. St"Jlln ivi :\lahkemeyı kazandığımızın 
hayatmı açmakta mahzıır gör. Bedrinin ltatanbula döndtlğJ kalbli .bir adam olduğunu. &JJkı (Uıtf<'n ""'i':m t:«''lrlnb) 

KALE IÇıNDE BiR AŞK IACERASı 
· I · 

dan ..• ancak göğsünden vurulur. 
Eter kale dahilinde dlişıpandan 
kimseler bulunsaydı. belki onlara 
~yorlar derdim. 

- DOşmana mensup hiç kimse 
yak mu lllU)'Ol'SUllUI içhm:ııde? 

- Yok ya. vamu sanıyorsun. 
- Marta Mireçi unutuyor ~ 

na! 
Göı;cu Osman, l>og<ın beyin 

Bur~an beraberınde getirdiii sa· 
dJk adamlarından biriydi. Osmar 
o gün: 

Evet, koylülcrden duydum 
dedi. Marta casusluk yapıyormuc 
Doğan beyin gözleri birdenbire 

faltaşı gıbı açıldı: 

• 

• 

diyorlaıdı. Fakat, bu dedikodu- ian beye pmlan enlattJ; 
lara Rüstem hiçbir saman lmlak - ll"ranm palyelerinin w Ol'• 

vermez, ve sevgisinin bir gün bile dusunun başında bulunan kont dö 
zaafa ;ığrac:himı lljssetmezdi. Never (1) müttefiklerine çok ya-

SU11m? Ondan daha bQyQk dilr 
manolurmu? 

- ..-i ama. Mana müslüman ol
du. .. aynı amanda o genç bir ım;. 
d!r. ROstemin yanmda mahpus gi
bi yapyor ••• Onun kimseye zaran 
dokuo.ıabilir mi? 

- Ne diyonwı. Osman? Rüste
min koynıaıda yatan kadın, dür- • 
mana casusluk mu yapryoiDlf? 

Rfistem, günler geçtikçe, Marta- kmda Türk oıdulanmn perlan o 
]'a eskisinden çok daha fazla dür lacalım ve Yıldlnmı e1ir a1acalmı 
kilnıü!ı gösteriyor ve onu esen rib- ilAn 6tmi1- Dfleman Mkerl o kadar 
gürJa:dan bile laskamyordu. cotkun ve mmenun ki .. tıeVinçlerln 

Kale burçlannda daimi gözcüler den küplerdeki praplm su yertıı~ 
bekliyordu. Doian bev hazan bun- içiyoriar. Kont aynt zamanda: 
lardan dil bilenleri iple karaJa "biz, TUık1eri içlDden vuracaiJsl,, 
indirir; gözciller kıbklamıı delİt' demİf. 
tirerek yalan köylere kadar uza. Dolan bey bu lllll8matı alJDCa. 
mrta .. ve birgok haberler toplayıp pdlye: 
dOOet'lerdi. - Haltetmit bunu 95yltyen. deo 

Bir gün bu gözcülerden biri Do- di, Türkler ne içinden, ne de eıka-

- Günün birinde ROltemi arka
sından wnn8yaclllmdan eillin mı
sinb? 

- Bunu ancak ADah bilir. Ben, 
keadlad81l blltb JdlmlYe itimldı 
cılmlfa bir lllllam. 
- o halde Martmm bmtinlıi 

Slbnııd. 

- KayHUerden. Marta hakJan. 
da fazla bir şey duydunsa ~y1e ba.. 

Osman fala bir teY 95yiemed1 
Doia"l beyin yanından aynbp 
gitti. Dolan bey bu hldise herine 
derhal Rfl.41teml ~ 

(Devamt ,,..,. ) ------(1) ""- Krolt .ıtlllCI 
~•l'in d(ıytn oıo.. .,~ 
dukaaının ceft1' "' atılı• oflu 
"Kont ~ Newr' o .,._ 11fnt1i 
i1ri ~ ftll. K...._ A.,,,._ 
,,...,.. -ır ..... ,.,,, .. 
"mnİflerdi. 'l'efrilratJIUltla K..,_ 
un inM cfotma "Kon11- 1.r 
olarak geçecektw. 
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Fenerbahçe · -Maskesporu 
Galatasaray Harbiyeyi 
Her iki oyu .. da baştan başa zevkli ve çok 

Ankara, 1 (Bnull Mubablrlmlz. 
._) - Bugün 19 Maym stadında 
mUJl kllme maçlanna devam <!dildi. 

Gllulln llk kal'fllqmaat Fenerbahçe 
ile Kukeapor al'ILlmda cereyan etU. 
Takımlar fU kadrolarla saba is yer 

a1ddılr: 
.... por: a.u - llallla. Necdet -
o--. llep&, ........... - Omer, C& 
lıU, llelunet. Allmet. Kenu. 

güzel cergan elti 
Suna ancak J'enertıaııoe 36 l?ıc;1 da· ı ye takımlan arumda cerey9' etll 

klkada ktlçtlk J'ikretln ayatındaD Bqtan bap .çok zevkli ve çok bey• 
muka~le edeblldl. can1J geçen maçta Galatuaray lif&. 

Vulyet 8-2 llıfaakupor lehine de. IJdakl takımla sabaya çıktı: 
vam ediyordu. Fenerliler bllttb: hız. 

.artyls beraberute çalıfırlarken, Mu· 1 tllalm - l"andl, Adaaa - llaa, 
keeporluıar da pllblyetl ellerinden ' Saver, 11a111 - 8alAllaHla. 88lent. 
kaçırmamak için bOtUn gayretlerini 11&11111, Jr.tfü. N•met AIL 

BundAn lsWade eden Harbiyeliler 
hUcumlarmı 91kl&ftırdılar. Ve 40 mcı 
daktk'da Harbiye aatlçl takımmm 

ilk golUnO yaptı. 
Devrenin bltmemne 1 dakika kala 

harblyelllef bir gol daha yaparak ııa_ 
yı1arım 2 ye çıkardılar ve maç &-2 
Galataaaraym galiblyeUy1e netlcc
lendl. 

Bqtan bap. zevkli cereyan eden 
maçta Hariciye Vekilimiz Ştlkrll Ba
raçoA'lu da h&mr bulunuyorlardı. 

I Feal •üte: Clllat - ZeJae'. Le. 
1ı1P - Omler, AD ika, Dıat - KDçlUJ 
1"llEn&, NMI, Naim. NIJaıd, BeML 

lleferber etmlflerdl. Bu auretle maç 
sevkli cereyan ediyordu. 

NUmyet devrenin bitmesine 1 dakL 
lla kalA Fener •t batı ömer mak· 
tan çektttl bir ftltle takımmı berabe
re getlrdl. 

Blrlnd deY1'8 Galatuaraym çok 

teknik " gbel oyunu lç!nde cereyan 
ederken, Dk pltlntl 80 UDCU dlıkikada 

BaWl&Wn yaptı. 

KAZDI BERKKEN 

BrlDcl devre her tkl takmım karp. 

bldı n 8111'1 htlcumlarlyle devam eder 
ke to IDct dakikada Rebll takımmm 
Dk plllnil yaptı. Zevkli cereyan eden 
O)'UDWI 28 inci daklkumda lluke. 
l!pOl'l111&r aoUçleri vamtulyle beraber· 
ifil tembl etmekte geçtkmedller. 

Vawı,et berabere olunca o)'UD daha 
91Yldl oeNyaD etmete bqladı. 

Nlllayet denenin bltmealne l dald
b kala. Kukuporun gllse1 bir hUcu. 
ımmda merkez muhacim taJmrımm 
2 ad n pllblyet golllnll yaptı. 

BlrlDcl devre bu netıoe ne 11.allke. 
11por 1elılDe neticelendi. 

tldDd devre raldplerlyle mtl8aTI 
llatt& amaıa saman Oattln bir oyma 
tutturan Kukuporıuıar, 14 OncQ da· 
Jdlrada J1ne merkez mallactmln bir 
ima TUl'UfU ile 1 tınc1l pUerlld yap. 

. tııJR. 

BORSA 
1 CUKARTESl - 941 

1 Sterlbl 15.24 

100 Dolar 112.20 

100 1mçre Jl'rc. 30.70 

100 Drahmi 0.9975 

100 PeQeta 12.91'15 

100 Yen 31.1375 

100 lavec; VonU 11.0975 

ıı:.bam ve tahvil&t 

8lfta • ZrsurUm D. U& VD 19.30 

Oyunun bitmesine a dakika kala 
pUblyeU ellerinden kaçıran Jluke. 
sporlul~ bOtUn kuvveUer17le faally .. 
te geçWer. 

Ve oyunun bltmulne ı dakika kala 
4 llDc8 pltl de lruandılal'. 

Hakemin evvel& Sol olarak kabul 
etuat bu •71 usun mlln•keıaJardan 
80llf'& ofayda tahTll edildi ki, ..... 
de ot•yddı. Yan hakemi bile ba:rra
tmı nUamqtı. 

Bu da blZe gG8terdl ki Aüarada 
hakemler llakik&ten uyıttırtar. 

O)'UD lıu neUOe ile a-a 1ıeralıen 
bitti. 

....... ft7 - llulllJe: ..... 

' ~ . . .. 

ı~t\PARA ~ \ BA'l'.&T~TARlflJRlf ' 

..... DIREKliYONUDUR ---

-------... , T. iŞ BANKASI 
ç..11 lleldml 

Alunef Akkoyanlu 
....... 'l'n. 1 - ........ . 

p ................. . " -..... ~ ..... .., 
•• 

Or. Kemcil Ouan 
idrar yollan hastalık-

lan mütehauuı 

Ki~ IOMln'fll 

laaapları 1941 

ilrromi7e plônı 
~B:lllDJD.ma : ' IJu1ıat, 2 ...,. 

ı Atut.o.. a nrtncttepta 
tarlbledDde 7J'Plbr • 

'941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 lJdı - 2000.---lba 
• • 1000 • - aooo.- • 
1 • - • - ıııoo.- • 
' • IGO • • 2000.- • 

1 • - • ----- • 

-- ...... .,.. or.u,.. ı .: : :, : ::: : ............. o.ıMlll 111& ... , • • 1GO • _ ...._ • 

........ - ~•Lı lllU • 

Göz Hekimi 
DrıMarat R. Aydın 

..,.... .... "apl.a.-eolıall 

... " Telı t1IU 

ha.ftamnd& da Sacide dilaya.ya 
nur topı glJI iki oilaıı çocuk ge.. 
tinli. liım4i Ahmet qaıt gibi ça. 
hpp bu pBJara büJJur. Saci.. 
de de ,,.... .... tehre gidip ora.. 
...... Jllmt olduğuna bana 
.,...... melıtuplarmda 1.Bl
yı«. 

ı..-
ı« az * ı: ''* ......,, 

ı.tuıbul OdDcl icra memumaıu.. 
dan: IN0/302 

Kira bedeli borcundan dolaJI tahtı 
1ıapee alınarak abfm• Jrarar Y8rileD 
maru1um bir bnape, " Od koltuk, 
Ud )'alldwle mul81ı:emle, t1d lllpra 
lakem1eal. 'bir camlı orta maall, Ame. 
rUwı s.torlu b1& dolabl, ,. • .,,. 
801ıa, IG andıalye. bir f8lllcıDldall ı. 
baret )'Ulbane ..,.. 1 ma719 941 
cuma gtld aat cm Deten cm clllrde ka 
dar Galabıda r.:111ı111ı9C11ı1rde IJlrlreU 
ba)'liJe 1ılDur ımw1mc1e1rt J9D1 ı.n 
&ıtlDde açık arttırma ile atdaeaktır. 
Kubammm kJ7meUn111 1bıle yet.ndf 
beıllDl hıbn•dllı takdirde l1ı:IDCl arttır 
mam 11 maym Nl .ıs~ aJm ma.. 
balcll w t.Qln edlJeD •tte icra e4Ue. 
cektlr. lateJdUerln mabaDlnde baaır 
ba!umcalı memmm mtracuaan 1. 
illa cıllmur. ('811); 

Ka....,ııJdr ve .eri btıeumlar1a ge. 
Qell devrede Rarblyelller kale &nUncı. 
aceleleri ybtlnden bir fınat kaCU· 
dılal'. 

su kaçan tırattan 11emea a daki
ka 80DI'&, yani iT inci daldkat'a Sa. 
Um. 2 IDcl G&latuaray plllntl ka7 
detti. 

Dnren!n bltmuılne 1 dakika kal• 
t.ekrar SaWıatttnln yaptıtr bir ıon~ 
Dk devreyi Galatuaray l-0 pUp 
bitirdi. 

1klncl dnrmlD 22 IDCl dlı'ldka ... da 
Blffak ıoaeı bir fllUe taJmnma 4 tba· 
cll goıo .. de lı:aaındırdL 

Hemen ba piden 2 dakika -. 
BaUm beflncl p1tl de abnca, nM1l oL 
• deft'eDbı mUldm bir Jamunı Olduk
oa atm 1ı1r ..,a futdıle 'lıltlım o.. 
_ıa....,efd•. 

Galatasaray 
kalecisi 

Osman 
Gençlerbirliğine mi 

giriyor? 
Haber aJdılmma göre Galatuaray 

kalec:Derlndeıı Omnan :tnclU klDbllnden 
Lltlfa ederek Ankaraya gidecek ve 
~ taJnmmd& yar a1aca]r,. 

tir. 

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

Aalııan ..._. .. ,. • ....... 1'llWe fevbllde aawetB ı.. I 
.... Ye ...... '* 116.. ldnl*tlr. 

Vült pmetllld lclarellaaellae m'nıtUt. 

. .... , 
inhisarlar ,. umum 

mOdOrlüQOnden: .,,.. _...., ... _ .. . ... _,........ 
1 - tdanals dlttıaor lCID lll9ftllt nlbmme anıctlıblce 700 metre pt 

Nnkt. eJai9eW- 1nauf ~ eblltme um1De abn aımacaktır. 
2 - Ku.lwDmm bedeli 4111 Ufa mınakkat tembJatı 811,83 Jln4ır. 
ı - 1!lk.111tme IO.V.Hl .ıı ıııno .. ı !6 te Kabatqta ıevuım " mtı. 

bapt pıbcolndeJd alım komiıl)W.lllld& yapılacaktır. 
4 - NUuıune lllSstl it~ pioede glSrl11e1ılllr. 
5 - ı.tekltkriD eblltme IOln ta)'ln olunan gOn ve 1aatte ybde T ,IS go. 

ftame paraeDe blrllkte 1llelSkar lEoJn1Qona mtlraca&tıan. (8'80) 

Hava Gedikli Namzetlerine: 
OedlkU nlllllDtler:nden 15/18 yqmda olup muayenede keH"m• ve ev. 

raklaıf ta•amlum• olr.Dlar O mayaa Hl puarte.ı aeYkedlleceklerlndeD bun 
lanD puart..t 1&'\t t da kurumda bulmımaıan llln olunur. (8409) 

TORK TiCARET BANKASI A. S. 
tSTANBUL SUBESINDEN: 

1 ma,. tatlblndcll ltlbarell yeıal if'&ta kadar BaDJcamıs glfelerl qalıda 
;a.tıerQee IUtlelde dıtvam1J olaNk açık baJaDdurulacakbr, 

Adi sanıer: 1,80 dan 18,30 a kadal' 
caman.a 111D1er1: •.ao d&ll ll,80 • kadar 

' -- ft.-.1 B&f, Dif. Kesle, urap, Bomati.mna 
~enalji. ~nkhk •e RDttln A~lanum Derhal 
icabında ıoode 3 kqe abnabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKI 

HER, YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA iSTEYiNiZ. 

, . 
KIZILAY CEMiY 

DMUllJ MIBB•zbma ı 

1 - Azami (250\ liraya kadar aylık·· 
ve a v"ıca meaken tazminah verilmek ·• 
Kızılay Ct.miyeti Umumi Merkezi 

Muhasebe Kontrol Servisine Bir 

O - DeTlet dQvaır 9978 mi! ıı•tmda 9978 1ımlblanla _. 

det =nh•elte " ...,......,...t .....werlııde ııeGlk "P 
sUıl YUlieier slrmDt clmM, 

o - 8dabatl ... almalı 

1 - 'rlıllp o1 ... • .......... meldapfa, meftJllt melllıep --· 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen 
harici askeri kllaab iltnlan 

240 toD b'.Jtday UDU kapalı zarfla ekslltmQe Jaılululltm'. lllaJMl
çarpmba gU:ıU mt ıı de Traı.cmda ukerl atıMıma km•ııaıll!!I 
lacaktır. Tahmin bedell 52,200 Ura teminatı, 41'0 uı..m. S9af ... 
at Jcom18yonda görllll1r. Tallplertn Jcumıt "8lkalarDe teklif lbelı:tlP
bale aatlnden l:lr aat enel 1aıadQona vermeleri. (2807) <aoli 

TlrldJ• ........ , ... 

ZiRAAT BANKASI 
Kmuıue tarihi: 1888. - s.mayes1: ıoo.000.000 TOrk 

Sobe ft Ajans adedi: 265. 
Zirat "' tıearl q, nnı btmko ........,,,._ 

.... IJlıtldlrmlen -- illa ... ...,. ...,_ 

.,_, Banlrt ...... bmbu'all .. llllılıml hM Hl MİıllllRltf .... 
llO llrMa bllluD!lD1&ra .... ' defa Çt"ldlllOÜ lnll"a .. 

p11aasen~~ 

..... lMI llnldl .... ... .. - ..... . • . . - ..... . 181 •• 

... llO . .... . 

Kecl""'' "'r: u 1ı1aıt. u 1Wı1nıD. u · llJJGI. u 11111Dilrllll~ 
rbMle J&pdır 
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