
SON AD i S L ER 

I 

-ldare Tel. 24370 - Sene 11 - SAYI: 3280 11 N 1 S A N - 1941 C U M A Yazı 4,ıleri T.J. 23872 Fiyatı 5 KU.RUıŞ 

JCu aAşam: .. ,_, _..__,. 

Dirilen 
Bir Mil'et 

Naayonal llOByalizmin temsil E>t
tiği dhangirlik fikri imha edil
meden h rbin bitmesine imkan 
yoktur. H!U'p artık kat'i şeklini 
abnq, sarih mahiyetini belli e·
miftlr: Dünyaya kim hakiın o
lacaktır? Almanlar mı yoksa 
avrı avn milletler mi? 

Yazan; 
BlseJbl Calllt Yalçm 

AJmaa lstllisı yeni leni mUJc~ 
leıl bir hayat 'e memftt mücade 
iMi içinde •tırap 'e felakete sii· 
rlUderkea mlh,•erln ll.ı: kurbanla
nadu lılrtal teşkil eden Habeş 

tukeel öldükten sonra tekrar dl
ıllmek .udeibae nail oldu. llabet 
perl&laea&oaa kerlDe Habee bar-

• nia pldldl ve Habet biklmlyetl 
teUar tee.till etU. 

Bir bllcü 11e11edenberl phldl 
oldajaanls haksız bıtll& ve ~ 
rider .u.ue.ı ~wmda bu kal
be ~ \'erici bir manzaradır. 
BüeflUer ecnebi esareU altmda 
blmı• fell&ethıe en evvel uğra· 
............ Kutulmah saadetini de 
• evwl oalu tattı. Muhakkak ki 
Arnavt1tlak da, Avusturya da, Çe
._lovakfa ve Lehistan da Alman
,_.. IBUI& kalan altmda kalmıt 
lall' JINlllleketler de birer birer 
Mlnlyet ve latudillerlne bvutıı
ealdardır. 

Ba aetleenlu matlalı n bt'I ol
tap Rlbd• temm edllelılllne 
de ıalllayet ller Dtlllet icln ,_ JI 
dllde Mir b,.ı leek•na ae •• 
- ...._ llbd elaeair flmdlden 
~ Hltler IJKl seaeBl 
wftlllda ............... 
ti. .... ~ eeae de li'ylcmlş. 
ti,, l'.arat flnldl ba !lelle lfbı Jlae 
a)'9I lıldlaJI Uert lirlyor. Hltleria 
llutıl Mttıme.I demek Avnıpada 

tVa7"t t lhtMt-'t-l 
llleeyln Calılt YALÇIN 

EN SON 
D AK iKA 

Hududumuzdaki 
BulQar 

askerleri 
Çok buyuk bi~ 
mesafede geri 

çekiliyor 
Berlla, 11 (A. A.) - Bir bu. 

aU9l 'llUhabir bildiriyor: 
iyi haber alan Berlln mahfille. 

rinde, Bulgar krtalarmm TUrk hu
dudundan çok bllytlk bir meaar. -
4e geriye ~ekileceği temin ~lC'"·
lllektedir. Trakyada bulunan Al· 
IDq krtalarmm da bu mlaall tt• 
kip etmeleri ve TUrk hududuna 
,Utqmamıtan gayrivarit değil • 

ttr. 

Macar 
ordusu 

...... .,.,. llot· 
n aarekete geçti 
Bttdapqte, 11 ( A.A.) - Ma
ar. ajan8ı bildiriyor: 
Kral Naibi Borthy, M~r 

1Dllletine hitaben bir beyanname 
Deereclenk. 1918 ~ Macaristan. 
dan ayrılan Yugoslav aruiain· 
4e )'all1an Macar halkını anar. 
"6ia tiyanet için Macar ordu
IQna emir verm;" olduhnu bil. 
~- Macar ord!!8un-U1 '-"'ett. Macatiı:rtanm ~ 

IBıdlatJe sulh bilinde J8$l. 
... illtalifi Sırp mHJetine mit-

't.... - ("•""il'Y • . 

Yunanistanda 

300,000 
ittglliz 
askeri 

Almanlara 
muharebeye 
hazır lan yor 
Neyyork, 11 (A.A.) - Amerika 

radyosu, Yunanıstandaki lng1liz kuv 
ve~rinln Almanlarla katı blr ••. 
harebeye hazırlandıklarmı aöyle.:; 

miftlr. 300.000 k §llık olan '" mo: 
dena alllUılarla mücehhez buluaen 

I 1ng liz ordusu, Se!Anikm garblndea 
Hlmaraya kac:!ar uzayan blr cephe.. 
de Almanlara taarruz edecektir. 

Radyo •aul•n laalen lni6İliz ve Yunanlıların Selciniiin batıaındaki Olimp 'den baflıyarak Ohri 
gölüne kadar bir mütlalaa hattına •irdiklerini aöylemiffir. Haritama, bumüdalaa hattını ve Al

man kuvvetlerinin ilerleyif yollarını •öatermektedir. 

Yunanlılar 
dayanıyor 

--0--

Anadoluya gitme!< istiyenler 

ORF 1 iDARE KUMAt'DArUGI 
BiR TEBLi6 r EŞRETTI 

ma.ıra •ıım111 •ı•n ••mllt• 
latanbulılan 6cıflco Edirne, K rrlılar.li, .e_. .. .,.,. ... r.;9 ... -\. ............... ııiilıı1 .... 

4• ••llil9C9 
H:ç kimse için gitmek 

mecburiyeti yoktur 

Paveliç 
Zağrepte bir 
Hırvat hükO
meti kurdu 

~ ı...,._ lılr mmtıeal 

..ıauıe ............... ... , •• 
lmna l'awllo 

(Y ..... 4 IMlclel 

(T .... i belde) 

Yugoslavyada 
Şimal 

cephesin
de Alman 
ilerl:ytşl 

Durduruldu 
o 

T ..... awwe•a•r .,,... ... ..... ~. 
Bir muharebe oldu 

Alina, U ( A.A.) - B.B.C. 
Yugoalav remıl tebli#l: 

Morava nehri vadiainde Al. 
m anlann Uıerleyif1 devam ediJUI' 
lımak fimali prbt iaitbmetin
de ata,or. Alman kuvvetleri ~ 
DUba tu1dde BeJcradın 170 kilo 

(De\wm ' ..... , 

TUNA· YILDIZI 
TARiHi BiR AŞK MACERASI 

[vaza;: 1$KENER F. !$~RTELLJI 
Tuna Y ıldrsı lıimdir? Nerede doida .. oe lıimi 

Böidnlle -6ndii? 

Giinün en heyecanh atk Ye harp roman• 

YAKINDA HABE 
Yereoııı•• ta~ ••ı•ı • 

Yunan=stan
daki lngiliz 

kıtaları · 

MOdaffa 
mevzile· 
rine girdi 
Almanlar bundan 

sonra sağlam 
bir planla 

karşllaşacaklar 
-0--

lngiliz tayyareleri 
dunnalmzın )'ÜriiyÜf 
kollanm bombahyor 

~- Alman!ar dün 
ilerliyemed ler 

Almanlar 
agır za yiat 

• 
veı ıyor 

Atma, 11 (A. A.) - B, B. C 
Resmi Yunan ~: 
1 - Araawtlü .......... 

devriye han!ütı ve topçu faali • 
yeti olmU1Jtur. 

1 - Şark cephesinde 'blldlrJI .. 
cek bir teı)' ydttur. Alman tay • 
yarelerl dün Pire Uzerinde uçarak 
mıluıat.alı mayn.lar atmıtlardır. 
Bu maynlar but huarata sebebi. 
yet vermiflerdir. Şimal hududUD
da Yunan mukavemeti devtm edho 
yor. 

Attna, 11 CA. A.) - B. B. C: 
Selin.iğin tahliyesi eanumda Jr. 

vazımm naklinde ve ehemmiyetli 
aakeri noktalann tahribinde Bri -
tanyalı ve Avustralyalı mtlbendi·-

' lPrle §Oförlerln bilyük hizmetleri 
g'ÖrUlmflttUr. 

Avam kamarası 
tııtil ll~ildi 

İngillz ve A\"Uatralyab eof6rlel', 
mitralyöz ateşi altında yarahJ&n 
c~e gerisine nakletmJtle'r'dlr. 

Yunan hatibine göre Se~ 
tahliye ~en Yunan tuwetie.t 
za,iat vermeksizin evvelce teabit 
edilen yeni mevzileri lıtıal etmır
lerdlr. Almanlar eon muharebede 

LoD4n, ıı <A.A.) - Avam 'Kama. insanca ve malzc>mece ağır za.yiat 
1'1181 paskalya mllnuebeUle faaliyeti. l vermJşlerdir. 
Dl tatg etmlfUr. (ne,'1Hnı ' tı•eld~) 

· KARPiT KAZANI PATLADI 
BiR AMELE PARÇ•LAl'DI 

' 

1111 urlloı ta 1er ot luda badller!•e 
lçld ..... , •• iti • ...... 181111tlnl ,~. 

Mutecavizlerden biri yaralandı 
Din 88tl11i:ede, Karaataç cadcleıdD.. 

de 129 numaralı "Koç Demir Limited 
Şlrk.tU" nele feci blr kaza olmUf, bir 
amele parçalanarak ölmll§tur. 

Kw karpit knanmm lntllt.k et -
mealle olmU§tur. Yapılan tahkikattan 
anl&flldıtma IÖJ'e, fabrikada amele -
ilk yapan Kabraaı&D oflıı Rıa adın.. 

gece u.at ikiye kadar muhtelif yer • 
!erde lçUkten llOIU'a Beyollunda, L 
mam 10kapda özdem palDoauu 
gltmıeler, içki latemlflerdlr. 

O da blrUi. hiç de TULeal olmadıll 

Qulno ahlbl Hakla vakUn seclk
tilln1, bu uattıen ııonra içki veremL 
yecel'lnl aöylemlf, fakat iki arlcadaf 
buna 81Dirlenerek Hakin ile pr.m 
Bedri ve GUı.tımttn Uzerlerlne atd • 
DUf, kavgaya bql&mlfl&rdır. KaTga 

neUcesbıde Niyazi guiııo 8Bhllıt RaJr.. 
Ju ile GUldmQ dövmtlf, cıalar da kea. 
dlıdDI bir c1a1m ne .,. ıtısODdell teb.
JibU .arette ~-

l'olllr llUlate pi balde karpit kU&DDU kanftırmata 
bq1&Duf ,.. bu )'llzden kuaD b!rden. 

elltlMU •ıtG• 1ı1re tsddew bir ıtırmta ne paU&IDJI.. 
tır. 

elsll•9 tetir Ameı. ama 1Mao _.. Jaua,a 
flrlaDut " b9mea ...... K.uada 
Jdm..,ln ~ obDftdlll aıtJafddl • otlrllltD;Je Jaal1ı topJ•m-11 ft bira 
lmdeö1 cı.edlll deblM rubat wrl1 - ..... Jetlfea pou.ıer, lcaYpCllan ya_ 
mittir· bll)'Sl'Ü 1U'ftlı1r ted&Tl altına al -

41ASbfODAS:I T AUUllA 81J11arc:ır. Vah etratmda tabldbıt 
~ .. :-.ı t v,~ .... .,._.. _. ~ Jlllfl1Ptt"""° 
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.ydın Reis iki cesur levendi kucakladı; a lınlannı 
jptü; sonra Rozitanın elinden tutarak sırtını ok· 
~adı: "Benim sevgili ve hamarat gelinim, annen
den ve babandan ayrıldığın için üzülme, biz on
ların yerlerini bot bırakmayı=. Hemen nikahını
zı kıy r, sizi biribirinize veririz. İstersen şimdi-

den Don Alvaroya da mektup yaz, Cezaire 
misafir gelebilir! 

lsp&nyollarm, hele Grenadnnm 
tariJ.ıte e~i pek ru: olan fel~ket 
günlerinden tonra EndUIUs Arap
lanna yaptıklan zu!Umler tarife 

mğm,,zdı. GUn geçmezdi ki her • 
hangi bir İspanyol ~ehrinde bil' 

veya birkaç mfüı!Umanm kazığa 

çakıJd·ğy, teşhir direğine bağlıına· 

rak kırbaçlandığı, gUnleree gUneş 
altında aç ve susuz kıvrandığı, 

çarmıha gerildiği, baş aşağı n:sı'. 

dığı, boynunun vurulduğu görülme 
sin. BtitUn bunlan yapanlar, şic!· 
det ve zulmll hiçbir zaman caiz 

görmecUğini bfr~k defalar söyle. 
mi§ olan İsa namma hareket edi
yorlardı ; idare edenler de papa.s. 
!ardı, 

Şu dağ yamacına sığınarak valtrt 
vakıt ortalığı va..ltş!!te boğan deniz
den karııılarmı doyunnağa çalı§an 
zavallıJann o zulilmlerde hisseleri 

BirlsJ cevap verdi: 
- Kartalların kUÇ{lk lruşlara 

iliemediklerini biliyorlar. 
Aynı zamanda dcııWn ba§ka bir 

nokt.asmı ba"ka bir yelkenli kayı. 
ğı gösterdi : 

- lşt e blr da.ha ... 
ÜçOncUsü bll'3bUttin ufaktı. Vı!r • 

dlya bunlan şUpheıılz ki hepsin -
den evvel görmU~tü, fa.kat mtlhinı 
olmadıkları için aldınuamıf, ha • 
ber vermc:nlf!tl. Ş!mdi çoktanberi 
hiçbir av bulamadıklan ve işleri 
olmadiğı için ııusruı leventlere, kc. 
nuşmak için bahane çıkmıştı. 

- Bize doğru geliyorlar! 
- Ne cesaret!., 
- Sahiden şa.ııılrı.cak şey •.• Doa-

dot';'l1J bize ge'l~·orlar ! 
- Hem de her biri sucak, p~ 

vn ve iskelede• raınpa edecek !J8" 
kilde ..• 

ne ola.bilirdi. Zaten bu topraklar - GUlüştiller. 

dan, altı asır evvei dedelerinin Jo. En yakm kayıktan bir el havaya 
lıçlan hakkma yerleştikleri bu yer kalktı; beyaz blr'bez parç~ını sal. 
lerden artık hiçbir şey bel-lernlvor • lamağa ba§ladı. 
lardı; buradan bir an evvel çekilip - Bahsederim ki, bunlar ya • 
gitmekten başka dilekleri yoktu. bancı değillerdir. 

İkisi büyllk birisi kllçUk olan k · Öteki kayıklardan da aynı t"'kll 
yrklııl"ın Uçü de sağlam ve gtbıelcU. de el ve paçavra sallanıyordu. Ay. 
Birl'le lfoç Ahmetle Rozlta ve iki dm Reis hUkmUnü verdi: 
Endil!ilsl'i o l :;safdle Uı; ar. - Evet, Endillll81Q Araplar. 
kıı.d~ı. k1• c;" ' ,. d~ Gamsız Ali dır. 

ve bir ihtiyar ba11tçı bindiler; de - Brlsl tahminde daha cesur çrk-
nlu nçıldılnr; Koç Ahmet sahilden b: 
görUnrniyecek kadar eng1ne gidi • - Belld de biıim yoldllflardır. 
yo,., pupa yP.lken Malngaya do~ - Yaklqmca g!h11rtb, sabırlı 

Adeta hıı.valanıyg.rdu. Rozltaya df. olun! , 

yordu ki: Kayıkl&r yakl~tılar, en bUyUğtl 
- Filoyu bulmasak bile bunun. en andc geliyordu. İçlerinden blrl, 

la Cezllire kadar gidebiliriz; sonra çevre salbyar&k aayağa kalkmııtı, 

orain'"l bRJjka gemilerle döner; b!- vnrdlyadakt levent sevinç ve he • 

R A B 1!! a - Ah~nr. nn~bSJ 

He1ber ·. 

Elektrik -Tramvay 
ve Tünel 

işletmelerine muvakkat 
memurlar alınıyor 

lınanbul elektrik, tramvay ve 
tünel işletmelerinde talim ve mıı
nevra için silah altına alman m•. 
murların yerine, amme hizmetinin 
sekteye uğratılmamaSJ için mc
vakkat memurlar alınmaktadır. 

Muvakkat mcmUTlnr, verilen ka· 
rar mucibince sllAh nltındaki esas 
memurlar avdet edince bulundnk· 
lan memuriyetten ayrılncnklardır. 
Yalnız bu muvakkat memurlardan 
muvaffakryetleri görUlenler elel:
trlk, tramvay ve tUnel igletmcle • 
'rinde vukubulacak mUnhallere bir 
da.ha bir milsabaka imtlhanma tf -
bi tutulmnksızm ve doğrudan dof. 
ruya tercihan alınacaklardır. 

Sümerbanl< fabrikaları 
için yapağı mübayn.atı 
Anlaıca. J J (lluı;usl muhııblrlmlz. 

den) - Ticaret Vel:AleU SUmerbank 
taratmdan kendi fabrikalannın lhtt 
yacı olan yap~~·arı mUbayaa için fa. 
allyete geçmlı.ıtır. 

Bu m&kııatla Dlyarbaktr ve Menıin 
mmtakalarma Bümerb&.nk ~kipleri 

gönderumı_ Ur • 

Madan kön1ürU 
Yeni Eiyatlar tesbit 

edildi 
Ma:len 6kmUrU nyatıarma za-m ya. 

pıtdıg.rıı yazmıotık. Yeni maden ~.ıs • 
nıUrfJ ttyaUan fU eureUe teabJt edlt 
ınl;,Ur: 

Z1>:ı3ı. 1:1akta vaıııtaya teslim '>!• 
ton Knble kömürUnQn fiyab ıı Ura 
Kan'!'ttt ocağında 10.60 liraya. Zon. 
;-uldaKta vuıtaya tesl~m bir ton 18.tro 
m&den kllmllrllnUn fiyatı 10.40 llra· 

islanbulun ticari Sivrisinek 
mücadelesi faaliyeti 

.Yeni senenin ilk Bu sene Uaküdar, 
iki ayında Beyoğlu ve Bakırköyde 

282 mtlessese ve batlanıyor 
d Bir zamanlar İstanbul ch-a.. ,.rl et llaraı 8 nnda pek çoı!almış olan SJ\TJ• 

--o-- \ sineklere karşı mücadelenin b. 
Buna mukabil ancak 19 sen.eki programı da hazırl~t§. 

müessese kapandı tır:.Bu sene bilh~ Beykoz. Be-
Ticaret odası bu senenin ilk yoğlu, Bakırköy ve Üsküdar ve 

iki ayı zarfı .. ~- lstanbuldal:j Sanyer kazalarında sivris!nek 
ticaret hareketlerini teobit et. mücadelesine ehemmiyet veril· •• 
miştir. cektlr. Şimdiye kadar bu kn:. · 
Hazırlanan istatistiğe göre l:u lardan t:ir kı3llltnda hi.,; miler· 

jki ay zarfır ia şehrimiule 282 dele yapılmamıştı. Kadıköy ve 
müessese y .:niden kurulmuş Kartal kazalan d<ıhilinde sene. 
bunların biri birinci sın.! an.. !erdenberi yapılan sivrhıinek 
nim 15irket. biri ikinci sınıf liml. mücadelesi eonunea buralarda 
ted ;;irket 23 U Uçüncü f:r.rf r.r~·. sivris;nek haddias~nrive inmi§, 
telif şirketl:rden ve 21 dördü,. yok denilerek kc::dar azatmış~:r. 
eli 11 de ce~;nci smıf şir::ettir. Bu sene de y ·ıi rr.Ucadcle r.mr 
Bur:Jan başk~ bir tane ff:v:•a .5.· takalarile buralarda !in.!k yu. 
:le smtfa gir:n bUyük şirket, murtalarmın bulur.un inkişe.? 
sekiz simsarlık müesseseJi l • edel)llece~ dere ve durgun t.U 
rulm~tur. Bunun haricinde o- birikinti:eri teebit olunmuştur. 
lan ferdi müesse"~!erdir. Bu su!~t'a ilk iş otar.:k önümüz-

Gecen 2 avda 19 müessese ~ a. deki hafta mamt dökütece~tir. 
nanM;şL-r. Bunlardan dördü ~ .- Bundan sonra sivrisinek müc.ı. 
dt ticarethane 11 i beşinci ve ·~e~e-.,;11 diğer safhaları başl. · 
dördü üçilncü, sınıf şirketti::-. 11 yacaktır. 
Ceşin~i sınıf şirketin hepsi ko. -----c~--
operatiftir. 

Alman bu netirf g&'ter.ıekte
~ir ki 1911 sen~in:. - ilk ayl~:.rı 
dünya vaziyetine ra~en tsta... 
bulda ticaret fa:ıliyeti itibariy1 ~ 
~yet hareke. i ~rmiş ve buna 
mukabil rek aı: müecı~ese tatil 
fe=.liyet mecburiyetiııde kalmı~· 
tır. 

r.ınıı MG(alaa 
Vekili 

T eşrit masuniyet 
General Kazım 

Karabekirin teklifi 
encümende reddedildi 

)-a, Kar.dilli oeağında 9.60 lira: Zon· 
JUldı.\ı:t& vasıtaya tesllm bir ton 
10/18 maden lr!Smilrtınım nyatı 9 90 
ura, KandUU ocatnıi!a 9 nra; nerede 
ol~t'D oı•un Tilve.nan lilthiet mi~n ·• 
kdrnt:~nun vasıtaya teaıJm ton fiyat· 
~.ıo !Ira. TUvenan lk'nci mııden k~ 
ınUr'lı:ıtır. tonu 6 Ura. Zon~ıd&kta va. 
sıtaya. tf'811m bir ton Briket kll:nQrQ. 
ı:ıUn fı~'atı 11.60 Ura. 

D!in vilayette yapılan 
bir toplantıya İ§tİrak 

etti 

rl bekllyenlerl alır g6tUrllrfiz. yecanla haylı:rrdı: Kazl.'!lsrda ~on1nma 

DUnkll sayımızda §ehrimize 
geldiğıni yazdığımız Milli MU· 
dafaa Ve1dli Saffet Arıkan, dün, 
öğleden sonr a vilayete geler~!c 
mutat işler üzerinde m~gul ol. 
muştur. Bir ara, vilayette, Vali, 
örfi ld=.re komutanı, İst<d}ul 
komutam, ve İstanbul Parti 
mUfett'şinin İ§tirakile bir top· 
Jantı yapılm~tır. 

Ankaradan bildirildiğine g6re 
lst.aııbul meb'usu General Ku...m 
Kara Bek:r, TeşkilAtı Esasiye 
kanununun masuniyeti teşriiye. 
ye taallflk ede.'l 17 nci m-.dde
sindeki "meb'usluk mUddetinin 
hitamı'' kaydiyle dahili nizam. 
namedeki "devre sonu" tabiı. 
nin "bır devre içindeki ımuncu 
içtimaın hitamı" manasına al:n. 
masını mr·~rle Meclise ~ 
lif ef.!pişti. 1.}u utalaaya . gÇU:e 
bilh;.ssa meYuslar hakkında t. 
çılan davalardaki "devre sonu· 
r.a talik." kararl;.rmın buna 
göre tatbik olunması lazmı gel .• 
cekti. Teşkilatı Esasiye Encü· 
meni, bir meb'usun yeni devrede 
dahi meb'us seçilmiş olması : •.• 
linde evvelce verilmiş olan t.t.::k 
karan hükınUnUn devı......:ı 
icabedeeeğine ve evvelki devre 
csn:ısında verilmi!) ti.ilk ka
rarlarmın devre sonunda ancak 
y:!aiden mcb'us sec;ilmiyerl~ 
hal<lcında kend·li;;.inden ort~an 
kalkarak taki~atın başlam~ı 
laznnge~diğine ve şimdiye kadar 
bu yolda cereyan eden m ame
lenin dcı?i~tirilmesine mah!!tl bu· 
lunmaiı0ma karar vermiı:tir. - ı 

Genç kIZ Cezalrln ne tarafta ol. - Koç Ahmet geliyor, I~oç Alı denemeleri 
du;'Unu. ne kadar zamanda ora)a met ... Bu Koç Ahmettir. ÖnUmli.zdekI pazar gilnU Oslrl" • 
va.nlacağnu lnc~den inceye ı;oru • I Diğerleri de tan"lnı§lardı; fakat dıır ve Eminö:ıl\ kn.znl:ı.rında ya; -
~·or: bununla bcrıı.ber böylP. bir ynnmdıı.kller kimlerdi? H~le o kız Iacıı.!~ pasif korunma dencrr.elerl • 
yol uıuğu b•men kn.bul etmiyordu: neci oluyordu; herkes bunu merale d~n sonra ayın 20 sinde Bn1tırkö • 

1 ğ b 1 t G .._ u de, 22 sinde d~ Kadıköy ve Beylcoz • ıı.:a.;abUk deuı.r ve çcıik !abrıka. - .Arkadıı~lara haber vermeden etme e aş nmI!) ı. enç .. ıun m a 
kezalanndıı. birer deneme ynpılı7 .ııı.nnu.ı vapur w,,ııı;>-e ve taınıratı için gitmc't doeru değil! l lüman olmadığı örtüsüz olma.sm • 
cal:tır. ıu.zu.u.u aaçıaruı ımıı.hne başl:ıııııı.~ 

- Blb:t ... Ebuvahapla gBrllşilr dan anlaşılıyordu, fakat bağır dl\ tır. 

dn Ö"lt1 VP"'arnr.!.. değildi; demek ki esir almmamr~- Hayvan borS;'\SI it!are • ücledlyeve yeniden alınması ta_ 
FS:!cnt Koç Ahmet Aydın Re~e tı. Koç Ahmed.in macerr..s-nı \lik • • •1 k kaıTUr eden memurlar lçln açıııuı mU. 

katle dialemia ve imrenmlıo o!a-.. heyetı se~ı ece sabıı:<a imt.hanının bu a&bah yapıl • raslnmnıtte.:ı hiç Un:ıidlnl kesmiyor- :1 1 
la'l'dan biri tahminde gecikmedi: lsta.nhul Hayvnn 6)rs:ıs·nuı idare ınaaına. ba~laomı~tır. lmtlhana orta 

d ı. B.ıI' ıı sebebi de denizde iri ve k ld • meclisi ınt hııbı ycnl'encccl<llr. Borsa. mektep v~ fü:e mezunları kabul edu. 
· bl h · ı t k inin - Don Alvaronun ııı o ugt . ya urtı.k hiı; r rıst yan e ncs nm yeni ınt'hal:ıı önUmUzdekt ha. ta ml.§tir. 

bu~unmamasrndan ibaretti. Eğer na bahsa girerim. p:ıza:-tesi gUnQ yepılac11ktır tnUhab:.ı 1 • l•'sktı;eh'rln içinden geçen Por _ 
tr-hll t grgml, olrnvdı onlar ll • - B:ılki de başka bfrlcUr. b<>rnjıı mulnıyyct tnnto.ncı ve sim - suk dere.sının esull bir şeklide temiz.. 
ma:ılarda kapanıp knlnıazlrırdı. ce. Küçlllt kayıktaki Gaıruıız Aliyi, ııa,.11\r ı tı.·~k C'lN:clttlr. lcnmcsl takarrür etmJ,,tJr. Bu işe ne. 

) . 
m::.zmata, bugUnkU Heclıs top. 
lantısn11.:.;. görilljülece!ctir, 

Dü"'rli ihracat 1 
m:lyonu geçti 

-····-······ ......... ···ı 

TiCARET I 
VEKili ! 

Dün Vekalete bağlı 1 
miiesaeselerde 
tetkikler yapb 

·--0--

: \"eni ra· e te~k. 14t ı 
1 ve olis·er 1 
1 Sliralle İ§e başlıyaca!c 1 

Dünkü sayımızd.:ı. şehrimize 
geldiğini y::ı=dığımız Ticaret Ve. 
kili Mümtaz Ökmen, dün öğle
den sonra ticaret mUdürliiğünde 
yapılan bir toplantıya riyaset 
etmiştir. 

Vekil, bir muL ... rririmize şun. 
lan söylemiştir: 

••- İstanbula bazı tetkikler. 
de bulunmak Uzere geldim. Tet. 
kiklerimin icabettirdiği kad~r 
bir müddet burada kalacak ve 
Vekalete bağlı muhtelif daire· 
leroe tetkik ve temaslaroa bulu. 
nacağım. Bugünkü toplantunız, 
lstanbulda vekfı.letin bıleri ve 
b;lhassa yeni i~şe ve ofis!er teş
kilii.tile alakalıdır. Birer hi:~oni 
şahsiyeti haiz olan ve kendileri. 
ne mühim vazifeler tevdi edil· 
miş bulunan yeni ofi~ler, yani 
ithal" t ve ihracat ve ~trol ofis. 
leri teJSSU.s etmişlerdir. Petrol 
si teşki!atmı ikmal etmiş ve va. 
zifesine başlamıştır. İthalat ve 
ihra~ ofisi de teşkilatını i~mal 
etn.ek üzeredir. Ofisler buglini:.. 
icap!arı dahilinde kendilerine 
mevdu vazifeleri ifa. edecekte.·· 
dir.,, 

T aksiln - Harbiye 
arası 

Taksim - Dolmabahçe 
caddesi açılıyor 

Belecllyc Taksim vo civarının i
mar ve tanziml işine Harbiye ıst:. 
kametinde devama karar vtnr.'ı • 
tir. Şimdi Ta.ksimden Dağcılık d[. 
bünn yanmdan sapıp Takci.m ga ,. 
2;1.loeun önUnden geçen ve Tag k~· 
laya inen yol yaptırılacaktır. Bu 
yol bura.dan Dolma.bahçeye yeni 
stadyom yanına bUyUk bir cnade 
halinde inecektir. Bu §e!dlde Tat• 
sun • Dolmabahçe kısa bir yolb. 
bağlanmış olacakır. 
Diğer taraftan Ta.kaim stnd) o • 

munun bulunduğu kışla binasının 
Uç cephesinden sonra cadde Uze • 
rind :kl cephesinin de yı!:ılma'" 
devam etmektedir. Bu suretle yr. 
kın bir ramanda esl:ı ltış!n tnmn· 
men ortndan kalkmış olacaktır. 

Kışlanın nrkasındal:i Mete cad • 
desinin tanzimi işi de ikmal olur. 
muştur. Bu Mete caddesi Da3cılık 
klühüniln yanmd11n Dolmabahç:ye 
iner. caddeyle Taşkı5h önUndc bir· 
lcş"'cektir. Bu ş::>kilde Talrnlmdc 
yeni açılan caddeler tamamen 
yckdl3erlne amut ve muva::l ola -
rak g~lmekte<lir. 

hntta ötekinin dUmenL'"lde oturmuıı t~taul'ul H;ıvvan Dor~ıımrn ld!lrı> men ba,.ılanııcnktrr. 
z:ıir kono:ınlarnm bulunduldarı ve mN-ıı~~ın b!r ı~·smı 11 .,.ıı"l h•ı .\e'k'lı'I• • L!ae dırektörleri, dUn Istanbul 

Plan mucibince D:ı.3cılık ltlUbU 
de yık·Jacnktır. Fakat bu ~-' ,...n i.51 
da~::ıhk klUbline SUrpa~~rta y:nl 
bir bba yapılıncaya kadar tclılr c. 
lunmuştur. 

DUn b;r :milvon liradan fa:='a • 

glttl!t1°ri yerler ne kn:fnr çabuk 
duyulursa o ;} erlerden aynlmalnrt 
da bir knsıırganm sona ermesi gibi 
çabuk aııfa:ıılırdı ve gemncr kasır. 
garl:ın sonra yuva1nrmdnn fırl:ı.yan 
kuoılnn r>n lı:-ırlardı. 

Ayd"ll Rrls Mıılagnnm ağ-T.ma 

kıdar ao~uldu~. hn'ta Srrıte bo • 
'"''l'>'.'n• U?"'n"''~ lııtM(' ) ulmz l r 
kara!ca vurPbllMl"''i; fakat bu ge • 

miie .Amt>rfkadan getirilen altm 

olan Es:saldi tanımakta gecikme .. 
lntlh;ıp o'vnmakta. di"'er bir ln~ Kız ı.ısesl salonunda ımtıhan heyet. 

diler. Arkado.ş!armın da EndUIU.... 11, "~ ı' ... .,.. ... 11.rel VekAletl taratmdan !erinde bulunacak mUmeyylz!er.n teıı. 
1U oldukları hemen anlaşıldı, heı:· ıreçllmcktc:llr. bitt !çln b~r toplantı yapmışlaruır 
sini güverteye. kaytklan yed~ğe Listeler önUmUzdekı hafta hıızırlana. 
aldılar. Aydm reis iki cesur le .. rak oku! !dareıerlne blldlrliecektir. 

Altın fiyatı ven:Ji kurıtkladr; alınlarını öptU; • Eırve"kl gece Hal'ç havuzlarında 
sonra Rozltannı elindcıı tutara'k Dtl'l blr a1t?nın bazı yerlerde bo.tan Llmnn tdnresinln I<:o.rtaı ro • 

sn tını okşadı: 

- B oolm .sevgili ve hamarat 

g~llnlm, annenden ve babandan 

27 • 27,"5 lira olarnı~ satıldığı mork:ıru hakkındaki adli tahkikat 
görUtmilc-Ulr. J{ül,.e altının gıa- d~\·o.m etmektedir. Romorköriln he • 
mı da 38::> kuruş idi. nUz !lası! battığı anlnşılamamı~trr. 

ayrıldığın için UzUlme, biz onla • ----
rın yerlerini boş bırakmayız. He • 

kU'ç!'h1 bulundu. men nl!tAhuuıı kıyar. sizi birlbh:i-
Tilr:t filosu artık dönilyordu. 

Yeni Sabah 
Ye:ki?nler mayna edilmiş, rüzgi.r 
nltm:h, n{.'Tr hamla kUrek çzkarek, 
k- U1c1U cb.ıgalurda fıtlela sekerek 

nize v erlrb. tstereen ~diden Hila~ C:ı.hlt Yalçrn, "Tclılfüe 
Don Alvaroya da Ili&ktup yaz.., c,. kal"'§?.'imda" b:ı:!bklı makalesinde, 
zalre mi9afir gclel)llir! ı Avrupa:ia nazi istilası tehlikesinin 

gittL:tçe t rat peyda ettlfinl, bnnıı lasm·n önilne a~ılmnz bir set çek. 
il "rli;:orJu. Bu babacanı k genç lı:ızm çok önlemek ic!n h"r f;eyden evvel t"• mc!.tJr. A.m"'rl:•:ı ır·:ı '"•lnız mr' ·• 

din lıo~una gltın!~tl; nnn-s1yle bnbnrı • hao;mı tn'ıd.t ctrrı::lk, b"lZı mınt-. ne ,.c le\"nzrm .. nr<1m•ll hu trh 1 }ra~ri'i g çtiktcn c:onra Ay 
nr, hUtlln hayııtınr grçlrdiği yeri k::ıl:ırda n~zi hareketini durdun•n l<"y1 i •"'e ctm • in-1 Cını pcl: nyıf Rcis ıır•tı:la<ıtarma dün"rck: 1 ::ı t • 
hatırlamak onu elbet Uza,·ordu; 

1 

lı:ıp:ıcybmc!c v:: on' ıı:ı so,,rıı .~ : r;öıoi'.'!iiyo;-. Amerl!:anm tnın m::nft· - ffrlm Koç Ahmelle Gamcı••ı ., ti' · u _, U-" k h 
f k b·ı· di!1 s vi d .~cnın z:;ıne v 1 .. yf!rr> nı nı si13 harbe l'._;tlrolt etm"el ve A\• 

h('' mernl. cdlyı1rum; Alm"'rlya a at ne yapa ı ır . e yor u; dnr"o"Yi indirmek· laz..,,.,~eı.:ıı·~ını, 
.- U u•;ı> L' 1.) ru,ay:s, :lS)ter ~·ollronı:ıh lüzumu tı:• 

ö::ıUnie bir defa daha görUnmell • hem de bu rast.sele bir sevgi de - çllnkU nazi isjlWıt ne kadar dar h:ıl•!<u!c etml'.}°lr. nıı lllzumu ifade 
~iz; hattd esir o mu3larna kurtar. ğildl; yalnız gllzel, dinç ve h~a blr saha kinde kalırsa Alman or· eden Amerl!nın rndyolannr mem • 

l gi:len bir erkeğin kollan araıımd1' dularma g:ılcbe lhtimtıll de o kr. lcl;etıc~he Ye il'cn~J .. ('te <'ideli bir m:ı ıyız •• 
Diyordu. dUnva nimetlerinin en tatl:smdan dar artacaBuıı kaydederek mt•ht· hlzm-ct ifa ctırıJ.,l:ırdlr. 

- rzbenin rı:ızi Refleri'l'n dllşlln1U'·- n:zJm lt"n:ı:ı•imlroc. Sovyetıer .Adr., .... a y-•·ta-.tılclan r.a.mc'" Ay- pay almak içln ııcvmlyordu. Bu, l ri 1 t...ıı·ı rl "bl A ,_ 
... ., nı> - • • e 'l.'e s ;;\.l:: a gı vnt"ıı r ·• nır:i-;l"'l:t de ,1.._•,., u::·•n rnUtld--t 

dm R .. ls hafif bl'ynz ve sis ardın. yalnı:: k"n:ll arzu ve l~tiras!armrn t"si•·le Amerika kıtaııı arr•"""' r-.._~· ......... ı ·ı !;n·rnuıı ve b~'·"c:r • 
d:ı. mı.:!ılı::ıl::'j"'n d"ğlıl'; s:ı.:ıilh e ba tatmin ~dilmeslne hizmet etmiyc • >-i:- 1''.lrp ı:c':lhi alTr.::ı t"'ı-!"t-'·i • !il '·ı 0 • .. ...., ..... r .. • '•T, , ... _..e bir 
kı: o:5u. Bı.: nrc!ık uzakta ··r-:Uk du. D a h a m n b i m o'ıı • tuz C:.''"12. ~·!.lz C""''3 h ...... !-r'"': .. o,, ~-:ı., .., ''l ·M- ·.,v7z •• , ... :r rn a 
b!r knyrk gördU: ırak en mulmdd~s bir borcu ö.!U - blr r-'-:ı.11:.c r"lit ç'malt (·!':ti t'r····i ·::- t- -, b .,·-~r !tel 

d 1%... • b:ıh·n ·ı··:iıır"\ !-.. retle ya:m;ma 1:5··.. L1 :1 "j ı-- b:ı::l:ı s-n r: 111{''~ k::.rı c - G5rllyor musunuz. koca ka _ yor: b:ıbaııı taı-..!m an ~ t;il"nmı, 
1 

.... ' d"• . ~ 
efh 1 e "Jv:ı.m e ıyo:r · oiyo:-. c:~:iin dünya v,r.-:ctctzrl Yu-

nılml:ırm galer ve kııdireaıo:rm d~- olan en mukadde!!.. m um ann l "Ilngtinlin ,"nzlfest Alman:v~m n:ı:ı n Yn:;o,Jav mll1e1Jertnln k·" • 
lac:mıı..!:tfln kor!:tuğu yerlerde gu j kıymetlerini iade ediyordu. ate,e ve an. bo~~ yerlerin r"nrın~ı':l:ırma hayranh1danm bl'· 
• k.ne gezi~·or. (Devem.a 11ar.) ııabasnu daraltma.il ve :A"- ...... ....uriyorlar. lla.klll&ten l"llJlall mU. 

ihr.,cnt yapılmıştır. Erz · nean fela!.ı:e ~,...·'e· 
Bu me,·anda dlln. Sr·~..,+ Pus 

vava r.:l,amut hllt~sası. lsve"t' ler\ne yarclım lal1:h~sı 
deri. sUsam. Roma"""'"°" '"•tık. Anlt:uıı, 11 (Hususi muhnbl ·
lrla-dava Rim"'-ir r;!.ıracı . Hol"'n. mlzden) - Erzincan ? lzcl= .. ınd"', 
~ır-a kuru U7'.nm f .... ı ... ,.P"t' fın· ztı.rar gôrenlere yardım yapılm:sı 
d·1<, c1°ri, mısır-ı. ~c1:ird,.,1cli ı·a· hakkında bir kanun lti.yihr"ı lmbul 
vısı, Fra-n!lsva fmdı1t . Filiı:t 1ne olt•nmPilu. Buna €le olarr11 haz· -
e:-·k r-estili VP ni}'o.:l~·t't ,A 11"' H •"\ lnn:ın knnun lô.yihMı da ·•tl""nl o
\•e \11!.111<! 667 bin liralık tütüı. h1.,muı.ıtur. Yakında Mecliı;e sev • 
c; ınlm•c;trr. kolunaca'ttır. 

. 
Jetinin bet altı 11.yd:ınberl h:ılkcfl". 
i('I lı:ı ... l'm.l:ır her ı~mıın hiirmNll" 
ve h'!\ nınhltlı. n~Iıımn. dol .. ..ı 
c:üıh r. l a·~osla\ farın dıı meşlıur 
l'n·~ncvi Jmhrar.•:ınhM:ı.nm "'csf"r· 
m :.' ;tc lmsur etınly<'<'C'frleri m • • 
ho.klta.ktı:r. Fakat AJm:ın ifctlnl 
ilurdunnıık ''e dUnynyr Jmrl3rmak 
lmsusunda yalnız bu kahramn.nlıl:
lara günnmek biraz faz1a nl'ıbln
Uk olar. Oellk ve makine kar~ • 
ımda çıplr.~t ln11a"I gö~~l\nUn mu 
kavernctt nr.ıayct knrlm:ı:;a m:ıJı-

f.,T""t" •• .. '\ ,~ .... ~, .......... "" ... , ....... .._ 
b ,;• ,. \'l ;:!'~- i ·n 1 - ... .. 
1 -ı'., z::. ... -,, :-;~·rıı.~r. C·J tl 
:.-.r nc!·n • · r btiyü!ı \ ";! km·\"c-n ı. 
lnrlars~ o!sun':v 81rabrmnı yah!ıı. 
b-ıcıhnna bekllyettklcrl yerde ı;-ıı·. 
retle:inı bugünden bh·l~ttrcrek 
ltarekete gegeıfenle Jceadlleıbae 

ll!fh:ılt e<le<"el• bn•.' .a de\'l~tlcr dl' 
bulal.ıLl;-Jer. Pıırlıin ta b:ı:l:ın11cı;ı • 
da bu ~utunlıırd:ı bUtün ld!ı:~Ht l::i· 
tnroflıınn ittifak etmeleri 'c mi:. -
tcrclc har::ı!cete 1?;eçın:ıleri lilzumm:.
d:ın b:ıhsetmi-;tilt. Cnbr bunu 
lt:n n•·ı.madıl:ır. \'n'.ıut l•or:.tuı:ır 
v • mı ç~ı .. ::er. "hı.ıll n'"c ' ı · 
yL.!. t)e \'I ti ere ve !ı~L :t"r• .ta 
tclı!"mi5 · •• n'.'::Htıcr3 ~clI:ıi~ :ı.-. <m 
lıır da lıu•;\lı ı l;Jrlc.5111clt ,-o har:lrc• 
tc gcçmel• fırs:ıt:nı knyb~crlcr>~ 

yarın yalnız b:ı'}hrınıı. <::ırpışm"k 
mccburiyctin<l knlaca:;l:ı.rd1r • .C~
tun Jıazırhl:la:ın llmı:ıl cdilmeslnl 
be!dcmcJt Am:ıılk:ı ve Rusya irin 
pek mıılrul bir h~ı:p z::.nn<-dllm • 
m~ıı ·ır. çanr:n, bn<; n er ı.:ı~iyle 
\"C • <ı ....... ., n"'' "'-, ...... if.t~r:a . . . . . 

•• •:ı. g: • L ': , n 
~)~; tl '":l. rı ·ı 1 • (. r: r. 
Ç~:ıftll, f'imdl b:ı"''ta nrl:e1:!'.jl:ır da 
\":.ırdrr. l\IU,terck teh'i'te lt3rıcıı 
da fll\rola yahu7. şu ola'-l'lr: Der· 
balve mii§tcrck hareket!" 
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A '°' "' M ı"=> o Z 7 A S t 
-.Sahıbt H Ne~nt1at M11dİU'i 

Hasan Rasim ua 
rİDARE EVi: lstaMll aııtn _. 
-~--aı&r...,..,.. ....... _. 

;~~Bir elmas fıkrası .. 
lseıgrad bom-· Ruzvelt Berline =:::,:.hlr~ı.: ~~i:7~~:~.::·= 
f b dJ blerlll u. 1 1679 yılı ruaanmm güzel bir ba. kuyumcu kaşıkçı hildyeaini aııı. ar manırnn aa aa •· h0CUm ·hargünüydil.&emc1aıı:eçeıı:wlh. ıı. 
ı taf · ı A 4-tı rıadald raltucı aırtmda yüz yamalı bir mintan, İkinci kuyumcu dumanlı haVQI• 

- Yen illeri telefonu: ~72 
...,. • : 24370 

''" • . : 20335 

l•A'Bö'N,~ $1iift.:J 1 Sol a "' wapulara •• llO•al· yırtık bir çakşır, baldm çıplak pır- amadıeven.· kurtlardandı. Fll"8&tl k&Çll' .~ .. E vv e 1 k ; pm bir delikanlı, latanbulda E[-
........ 14JIO ••. :r.: ... 
• .,trll 7 !:8 • ~ ..... • 
••Ylllı 4.no • .,_ • 

Balll Utl ..... ,. •&U llalllllDU rikapıda, o civar halkmm öteberi 

g ece Üç atıp meabele haline koyduklan 

• t.,.W. LllO ... 

------------Bcısı gı yer \ al.ıt ı 'Jtbaaaı 
dalgalar llAllade Kongreden bot bir anadan geçiyordu. Aya -

civar tepelere . saat su·. rd u·. ğına irice bir blll6r kınlı çarptı. 
Salahiyet Ne yapacağını, neye yanyacatmı 

llaç.,,rd• o dll§Unmeden eğUip aldı. Dellb.Db 

selgratl. 10 (A.A.J - ~- istedi Bombalar ıellrlll birkaç adım ötede bir yaymacı u-

IHadiseıer ..•....... ..,......... ~ . 
ıve Tarıh 
.............. V" ... '-''" gra&ia blaD bir kaç gneteci • tıkwa rastladı . 

den biri olan Havu - Ofi ajan VafiJtgton, 10 (A.A.) - Rur •&rk8ZIDd8 blJlll - Sana bu ll11daklr tap nnem 
smm muhabiri Yugoslav hilk4- velt kongreden .Amerikan li. lla ıbana kaç tqık verinbr? 
met merkemıin bombardımanı manla.rmda faaliyetsiz bir halde ........ rapta 

Tar hiıı belti hiç bir devrinde hakkında apğıdaki tafsilltı ver bulunan her hangi bir ecnebi Dedi. Baldın çıplatJD eUndeki 
son se .. elerdeki kadar çok anlaş· mektedir: vapura el Jronması için kendisine Loadra, 10 CA. A.) - Havan€• bWür parçası kq•çmm hOfU1l& 

6 ni ....... da ... ,'--'"'eyin ..... t 4 saIA'-ı·yet .--:ı--m· ı· ~..,.-; ... ;... zaretin.iıı tebliği: git.ı o da ne ya-----· ne- ya. mala.r ima edilmemiştir; buna ._.. ....ıumu - a.u n:um -~o.u ..., J:ICM'Gtiuut ıv 
..... ~ ihtilaflann eoın ım de ilk Alman tayyareleri Bel- El konulacak vapurun bedeli Bombardmıan Hnlalne mensup nyaeağmı dU,Unmeden: 

1 ~~ı:_tt& çoğalmıŞtır.u tıe ~j grad il7ıerinde uçmağa başlamış hakkaniJetli bir eekilde ödene. tayyarele'I' bu gece Berline hücum - Vç kqık veririm! .. 
kaqı1*lı imzaların a.tıld~ !ardır. Halle tehlike olduğuna cektir. etmişlerdir. Bu hllcmn Uç saat klP Dedi. Delikanlı 1Pldaldı tatı..,.. 

ı ...;ı-1.-;_ arkamıdaıı kötü surp·· • inanmamıştır Reialcumhur tl8lı günU 1mng- dar devam etmltt1r. IJehrin orta- dl k--ı. .... .:ı .. - tahta '--
15......,_ M& Tavvı:a-ler

0 

'--- atm·-- reden -.-1 ... - "'--:--...J- -p··... mnda bil•"''" ,.•pta "--balarm pat • _,,__ Uç tane .. • 
ria1er görünmüş; top gürültüle- ıarmı: . .,Fakat ;:ua 7,15 ~ ıarmm"'.;t;;' ~~in·~ ladığr V:'bu;it ;.;mı&; çıktıg; •* alıp kutatma ata. 
ri. tayyare ve motör uğultulan hava tehlike ifareti verilmiştir. niyet istemiş ohnasma rağmen göriUmtiıtilr. Çok geçmedi. Yaymacmın 6ntın-
havayı aarmnıştır; anlaşmalar Halle evlerinde kalmıştır. Bu bugünkü talebi ummn.t eakilde. Emclene,,.. AJmanyumı limali den bir kuyumcu seçti. GlldDe 
:-ımdak ve tmak vazifesi gör. --ı- 150 domier tavv.,_1• dir. ıart*indeti hedtllere de hGcum e-...___ -~- ,,,,-.w tahta kqıldar ar-emda parddıyua-
mllştilr. Taarruz ve sulh f .".>i refakatinde Stuka tayyareleri Ruzvelt 1936 tarihili dmis ti- dllmletir. bu tat illtti. 
biribiriııin tamameyle zıddı olan olduğu halde• bomba hamulele - caret .kanunwıun istisnai haller. Çarpmba gUnt1 qnı bombanl~ 
iki kelimenin evlenmesinden do- rini Be1grad \berine boşaltmJI _ de Amerikahlara aid vapurların man serrilbıe memup tayyareler Bu blll6r Jantmdan bir yalanm 
Kan .. ınılh taarruzu" denilen ga· tardır. Şehrin memezindeki Te- sa.tın alrnmasına. mezuniyet ver- Danimarkada demleyollan mtınaka- elmas yapaıbWrdl: 
rip malılıik ta aon hUbin yadi. razije meydanında bir çok kim. eliğini ve fakat yabancılar& aid lAtma ve tellllz ~una htlcum - Şa bill6r kmima GD ~ 
garıdır. ae ölm.Ut veya yaralaıımJttır. vapurlar hakkmda bir hUküm etmışJerdJr. Yereyim mlı! •• 

:Muahede ve anlaşmalann iti· Nezaretlerde yangınlar çık- mevcut olmadJimı bildlnnekte. Cenubi Noroncte ~yı Dedi. Kat*çı JtUçWt bir heup 
barda kalması, tara.flann ifi ni· mi§, §ehrin Ulıerini siyah bir dir. per§embeye bafhyan rece MhO yaptJ: Kat*Jarmı Uçll lıU akçeye 
yet1erine ve kuvvet muvuenele.. duman ta.lakası örtmüştUr. Hiç muhafaza eervfalne men.e1·p tayya-
rine tıeğbdır; niyetler zamana ve bir kiıruıe IM>yle ant bir h\lcum bilye ile kaplanmış w her on reler Boyangr'de bir alumlnyum eatıyordu. Bu blll6r ~ Uıc 
fırBa.tlara göre, değişir; millet- beıklemediğÖaden halk arasında evde biri yrkılnuttır. fabrikasını muvaffakıyetle boin - katık venıütU., 3Jmdl cma cm ak
llride kendi aralarından herhangi panik ç.dnnıfbr. Halle hicrete 6, 7 nisan gecesi w T ni9an- balamıtlanbr. Öfleden eonra •Y· çe veren yağlı bir millterl -.. 

...... 1 _._ Saa:t 9 da Alman da 15 d ._..;den hllcum nı eervlae meuup Blenheim tl- _ .. tJ! 
bir ak.ilde sivrilmiş iIEaDlar i. UG91amA9""" • aat e ;r~... - pinde bir tayyare Breet Umanı&- -
dar, ettiklerine ve bunlann tayyareleri '8ni bir dalga halin lar yapılmıştır. Bu aon htlcum da 9Clk bahmaa ,.. harp gemJain~ "KiM 8'iinim k&rma hak -.,.,. 
aıulı~elif ihtiraalan bulunduğır de Belgrid 1mrinde uçmağa eımasmda Belgradda halktan çok ~ elretllArane bir btı.. ket! .. ,, diyerek blll6r Janğmı ku. 
DA .>re değişiklik mevcut tabi- baş]amqlardır. ancak 1000 kili kalml§hr. Gece )'allllUlftır yamcaya verdi. Beriki adam dtur-
at kanunlanna uygundur. Me. Hlleam -naemda eWttrit ft ~~-~ at.tine aira • ~ •krmr pg fttit bir Unma ıftti, bill6r parpamı ıe. 
deniyet tabiatın teldımüUi de- 811 antnlleri han:p olm1Jllm'. _,_ ~"° .- dftpnın &ftl tanar-1 italuptc 
inektir; bir gün msan ve millet Bilhama fabriblann bulunduğu Tenha eehiJde f:ılr kaç &OYIGL ----- et-.. ütlrWmn- gihmm bir köteslne bıraktı. Tam 

akıl h 1 ı:...:ı-. m.Jtallede bir oot --ı..ı... ealuk hAdilleli olm1lll& da 1ıutO -- - ba aırada dlNdrı\na llmıma olu ilı.tiraslannm ve a.::. uıJW&- .r-.- __ .. _ . . """· 
de baş kaldırmadığım; tabiat çdmnp. Y'llpllln ta,,are da met kuvvetleri 1Nn11Mıı:J mı;wnı Ba poe d9'fıtye aftdan J'nm- kuyumcu geldi. OM bu 1ıılll6r b 
lranunla.nmn ilim ve fehtefe fi ~le &"f'CI tayy.,._ teala etmielerdlr. 8alll illa! altmdaJd lmnnlan be- rıtma 1lltlr . llllm• faltall ll1ıl • 
lll1ııgecinden geçerek 800 derece lerl eeemue ,..ı1c11 eltıı1e bahm SiWlsm bir çok •hı-k!" •· rmde faaliyette babmarak bom - pdı ve kendisfnt tıatauyarak: 
~ görmeyi ümit et.. JllUllardır. Saat 11 ile 14 va· ferber edilerek eobklan açm11 balar " mitral,&ılerle bur hUoaa _ Bu elmur nered• baldan f! 
ırıek pek bot değildir. o AIJl3J1 smdalfi lt1ktiwet deviWJindll t.~ ft eeaetleri gömmelt için kulla- ıar yapmJIJluclır, Dlye _._.. 
anlaıJfnataı'm kıymeti artaellb ,p.-·B111ı'14~ tııipllaıe ~. Bir ~ ~ • ............. -::-_::_ ..... --. ._ ...._ 
tir· bir tuak veya kundak vazi· -dojru ardı .-.,. dalplar w: piri auçlarmı ~eri .,,_ - _...,._ --,,- -, -
ıeıııi görmekten. kAğıt parçaaı halinde gittikleri ~. de W Jtmwuna dl .,_,,,_. ....,,,.., 11 (A. .&.> _ ~ leamemit bir ...... ,......,._ ~ 
oir.laktan kurtulacaktır. Bü'rük Kabl~ ~~ ,.,..... dlr. bJadet .................. mu. 
Petro arka arkaya mağlö.a olun- tJqveldlin n,..eti altmda ~ Belgnıdm anettllf mamıara habbi )'Ul1W: 
- cıe ..... ı. ki·. landlktuı_ 80DI'& lfllırln Wili)e. elimdir. Sokülarda b8y6k çu. •--ıu- ta-_....... din -
-- i(;iİö.p ola ola galip geı- mne w: h~ cenuba avtdna kurtar, devrilmte w biribirine aedb:: .-...... ene"1;.; attı: 
meyi öğreneceğiz' karar wrmiftir. Belgnd ac* geçmif otob881er, delimnif w- kadar -.Wetll clnn-'flbr. ._ 

tDsanlık ta felaket göre göre aeJıir illn edflmif ~ kıtalarlıl- Jer n ceaetler g&illmektedir. ,.... .,. yt1me1t laftWt ._. -Nerede ..._ baldmn!_ 
atırap çeke çeke bugllnkU ~ ratle telırl ~- Yıühn• çiçekçi mağualarm- lan Opera Nneeına dtlferek yan. Sula ne! •• 
aer ermift;ir Her yeni felA.ke- Saat H de )IBi bir htlemn dan alman çiçelder dindarane llll cabnmttır. Yanım bu telgra. tldncl kll)wa ifte Wr 11art ,e. 
tin ı:izi hak v~ hilrriyete götür- d&b& yapılm• W ba •• lela- bir hi8le ceeetlerin berine Jm - tı glnderdfilm dıklr9da W& yan- idil .mi: 

Anl•amalann kiğıt parçam Saf1am hiç bir cmı JralmUDJI • ErkMler, kadınlar ve çocuk • Unter den UDdeD cadde9'Ddekl 
dtiği.me inamnak limndır. rin mememi arar g6nnletllr. I nulmQltur. 1 maktadır. - Nud bUla ne! •. B1a hulae 

1elAkki ~mesi hiç tllpheeiz )e· br. Sokaklar emı. parçalarlyle tar )'l1a1a.n evlerini armaüta· devlet Jdltilpban91 de hmra. uf. e1m"'Pld11'! Vellruıedlr, beld de 
ili c1e··ıdir; bunu aşağı yukarı fırlablmııt mulıt.elif mal n mo- dırlar. l'8DUI ve bul JdmMler a1mDtt'1r: mtll61rbedlr! .. B&yle t.t llDde 

her millet ya:omıştır. Flkat "kl-
16.t parçaaı" 8ÖZÜilti resmen ve 

----- ------- -- -- ---

a.ynen kullanan diplomat geçen - Seni WYi)urwn IJll)lna.. 
dünya harbi başladığı sırada da Necdetten MlNıt ...,_., - idil 
Almanya baıpekili olan Be~ ~ı 
Bolveg'dir. Ola Gmdl Semlet. Ndetl ,,. 

• 41 • Nakleden: Muzaffer Acar 

Ba auetellNia lılıtnl lıQMtl• 
11C1 bir tebe..am d1ldaldarmda dtl
jllıDmdl. .,..... Afi&" .... hl • 
Jr&)Wbal nepıetmekte pek uele 
etm111er, batt& Y....t Gllndlda 
ba fnbllcle lılklJMlal 1ıhtnd ay 
fadu nkıtm ebnllleıdl. 

TheobaJd Von Betbann Boll· mefe, ma elllll mt-•la. JaatM 
-ec 1856 da doğdu. Almanya ---.a..w.a.. ~.a.. 
. ra.tonı Vilhelm hariB bir cmunla lr.cmulaP - - ...... :;md, ve demir bapeki1 di;ye ....,._ o'ı•!:tı. Ne bl.Jlk lılr • 
lnıelhur olan, Almanya npara- tn.ptı ba! 1DıCa Gbide te)aı !8yaa '.!td: 
torl.uğunu kuran Prem Bi8. Cemil s..et ,-.ten ..... '* - NUll, dedi. JatuabaJJ nu • 

ba +•m blblnl kmaak t.temr 6Ur dohı olan ba atlrlan Mira • 
diilni wmederlm. lraten Yeeuf Glndlıl lllllll JMM1fJ. · 

llıarkı bile çekememil; bir me. babrm ile ~ ....,...,. 
lele mi1nMebetile ileri llllrdüitl hem ook lllnlrll, hem de 9Clk ,_ -
iatifa Ctkrini, hemen Vilhelm ganc1u.. BMta olmak, Jter .. Helne 

bir fll'll&t yakalam• gti, kabul bQJlk tılr mlılaftıpe"9'11t pıe • 
etmilti- BilyWt bsp batladığı rilm ba .... meabar olmak lltL. 
llrada elli eelds y&l1"Mı bulunan 
Betman Bollweg i8e impara.ta" mall7le tltrecll Ba lbUmalden Jror.. 
l'Wı tam illtertit\ bir blpekildi; lmyonlu. Çllııti artdc ba ndekl 
tilnkt1 omm ber anmmıa boyun bava,ı ...,,... .... , ... 
~; ODıUJl fikirlerini blJul teııedllbl lmaJcl1llmna .,. Mele 
... tatbik ediJordu. Almanya olarak ı.tı ....... ııdıl Wldl • 
haıt>e girip te Belçikanm bita. 
ratbğmı tJomnca. o Mm•pa ka-

- eeyirci görünen 1ngiltere derhal ~ atıldı; slra lbu 
llbıfımleket ,Almanya ile İngiltere 
&ruma eokWmUI olan bir para
'9ana vuileei görii)'ordu; Belçl.. 
~ leten kuvvetli bir devlet 
~t!: adalan için büyük IJir 
tehlike idi. 

l9l Wr ıadLtap ...... blıllw • -
decekft ............... . 

Yirill m IMYIDl vucw*lü ı.ma -
......, Yamkeclereden ~ 

Ba haberi bUcllrll'kma Cemil Ser 
met arardı n h8ll .a..Un ,u:.Dntl 

bir kat cllıba ~ ae.t.enJL Yete
ninin ftl'CUii ba kara haberi da -

Almanya İngilterenm hart>el============:::::==== 
~ümit etmiyordu ve bu 
Ginit ona zafer kapılarını timdi· 
den ardml, kadar tutuJOr ~ 
dl. Vakıa iki devlet anamda 
lielçiauun bitararhğı heldnn<la 
'-' uılqma yapılmıştı ve tmza 
~beri hep muteber ka·l 
~; ilkin İngiltere böyle bir 
~ yDll'nden harp etmemi. 
~ Bertin eef'lri ..... 
~ lll)aNt etti ft bu ilt.en ... 

,.ue baluıetti; halt& harp 
1lıt.i: wllnt ileri llllrdil. Alman 
":IW.n;nm göaderi llDst• ve 

aeed ;,, • hayır, bak ckba tama · Cemil Cennet bir an iGln cHltOn Hayr, ba atırtan ,.... ytnm 

men l,sepn8"1n bll• •• ~ on - dU. Sonra ihtiyar te,..me p - yqmda Mftll ft ...nen bir Af*· 
ela hutalumwı ma Jdm ~ - terdlil ba al'kaMD 4lolQI tee*- u. .. 
eak T Doirm p parlak &rba lr8r ederek: Ani bir herekle gwte,t ba • 
n.r 889lill yefenim.. Git bir bre - lfaJrJwmıs teJtıe, dedi. Dok· ~ 
aynaya bü ela ne halde oldalm toru pyam hlnllet ellnl ~- Şlbu JOl'IUD go.lerbd latlrla
~. Hem nedea ba bdaı' ~ Y~ ~ her halde nn Userlnden qırdl. ldtabmı bir 
.... Bu halde iken 88llbl ba ... btlyllk bir nam&ilk olur. Soma kenara lro1du, barattanlmlll o • 
fetuılıaJa dllaaeae btl)'ea ruı Her .ne olana oJama ıe,. lılsl en lan sueıe,t aldı " bmpenla tl • 
olmam, hqır ..,... llddetle reci • afak bir tekllde 1ıOe 1mmall iılte- Mine 7'Jdı. Gutp bir hlllıln 1* 
~ l:ıa teJr1lfW Bam Jaer •edim. Sis baa brp o bdar i1i ..nttaNfntn teelrlle aWert YWl'I 
bide lllnls !do 4e11J98 llıl ,an claftMdmn Jd, • ne bd9r te - Glncllls 111111 lseıtade dmft. 
-nıa bJpNHr 4eiil ml! :m.ıet l8lddb' etılem adlr. Yarm alrpM1 - Ob, Sermet, declt Balla ban-
lıılf delil8e 4aba llıl sin banda kadar banda blMelm .,.. yum dan muetmemlptnls 
lrallll.. B .. aldıe bmm "4cled•• akpm J9C1i trede skleeeila. Ba 0-U Sermet Nlh·- cınap 
.... l8ld14e geldfli --dottor 1'blln vermedi, IJQltnn maheap battl bl -
Seımet •Ylf bir hareketle bu Beyi de c&rUrOm. Her halde da - na korbJt bir ..ıe IOl"d1I: 

nutJp\M tekUft de reddedecek ol- ntlerlne llüudp iQln kadimi - OkuyaldUr mJıtm ! 
da. J'Mat Glbılde Te,. Serme - affetttrlıtm. Genç edemm bllıl Mdlmet ı.a-
cliD eBs 115ylememe mahal blrak· Cemil Senut ba 8llılled f8'1ra llJle ~ 
madan dnam etti: ilde aJdD, ..mi, fakat o Adar .. Ok\a lllr:nn, l:ıa lllllA)'9Dln her 

- Soma, eledi, dcıktor Nbmu b01lk bir brula ~ Jd, kellıwi .... ,..almlttlr." dr 
raımecten mi pseceJaılnls! IJbndi GOdcle T8JS8 art* yefenlnden mell ae kadar ana ederdi. 
kmdJelnclen plen bir mektalMı o • bqlra bir eey tstemele eeaant e- JD9et blltlba bir poe ltlknn iclD 
kG)wcha. Yum .at dBrtte Ya demedi. ceıDl1 Sermetle, GOzlde plJpnt on• &etilt"'de ülılı 
mkden)e selmll olacak. Hepmlzl teysentn 'btıtln bu tonupl&lan es- kUYftt1e kalem yllrlltmlftll Ba 
üpm 1eme11M daftt ediyor. Ay- numda Şllkna g&derbd cılmchaiu ldklyeyl _,. lllEna IQID 1U • 
,_ ..... ele ....... rica etmll.. kltaptaa bile blchı M•lfb. -.U. Yaba Jfeoıletla nlpnlw 
Ber .._... 11118Wıtar1111tlk _. Glsl4e .,_ bir -* '9l1Dt* llllna IQID 4elll. 
fd &1ılwmSt olan 1ılr .,,_,,.. ti* ....._ oa.ıt.n .._ Omlll 11r - - latenea olm.. a.ee • M • 
111111 ıecldetmek daha .,._ - - blrtı w WtMa 1ılr ha14• !*I" JrA.rmlia ldQ1ılr lı)rnll ,.._ 
hiç ~riinmeden t~'1Mır 1ıııa111e ıa 1 ..... 11111• o llD ,.ren Dl19 Cl'ftP ftl"dl, " lllllla 1ııll ili: 

~=====~---=======~~4ol:inı::.:t):ir~a:•re:te:t~o1:un:•:ı~. s::':•:~·::u:::ıa::::~==~~~~~_:•:,..:':':':'•dl. ~n •11• _., 

- Hiç dinlemem, anla~ 
'dedi. hia8emi istedim. Yan 

- Kq.kçıya rutl'Yan 4 
Tqı on akçe verip alan de 
Bu benim kıametim. Yan p...
aana ne diye vereybn? !_ 

- Ne cUye mi?.. Evvell, --ı 
elmu olduğunu sana ben eöyle • 
dim! .. Sonra .. Sonra .. Ağzmıı a. 
kamalı: için! .. 

Btrlnci kuyumcu gllrillttlye pe. 
buç bırakmadı, bırakmadı ama ya. 
kaanıı da ikinci kuyumcunun ~ 
den kurtaramadı. Kavga bUyOdtl.. 
Kuyumcubqıya aksetti. Ku)'Umlm 
bqt, tqı evirdi, çevirdi, pertu. 
llJlla muayene eW. Evet, bu bir 81-
mutı. Hem... mubtepm bir eı. · 
maatı! .• Kuyumeubqı kavpcdara 

birer keae verip bqmdan -~ 
Elmuı da kemali itina ile Uç W 
demir .,. lekfz ldlltU çekmeceme 
yerleftirdf. Kuyumcubqmm niye. 
ti ba elmam kendisine mal etmeı.
ti. J'akat, herkesin ağzı kuyuıDC11ı9 
bqmm ~eei değil ki kilit .._ 
ralnn: 

- sar adam EiriJtapı meııbele
ainde bir elmaa bulnu11 ! .. V'ç :ta. 
ııığa yaymacı kqıkçıya aat.ıme! .. 
Kqıtçıdan on akçeye lnıyumca 

.ınut!. Elmu oldufu anlaşıldıkta 
koml1J8fyle kavga çılmut. Kuyum. 
eabqı da birer keee verip ellerta
dea elmut ainut ! .. 

- Bir adam etrJbpr mezbele. 
8lncle bir elmu bulm111!.. 

- Bir adam.. ır.trJkapı meme. 
I•!.. Ot blrkf.. On üge! .. tM 
blle!_ 

Jıfacera11 padifah cl6rdlDel. 
llebmet Jt1ttL Kayumcuhqrya bir 
hattı ıatima,an pldi: "Sen ti it.,: 
,_ .......... ır:fiDUi Mü Pii.: • 
1'81ba! •• ,, IDUtler ~ Elmaa n. 
JalM1lhelmn demir ~ecella
den t*tı. Busaru htlmaymaa ~ 

~ ebıılutntlanna ftl'tldl, -
illeadlllten .... •87dana .... 
4&rt klratbk etin• aadlr ~ '* elnaM gddl!.. Balnel ..... 
)'ana lroyalda, 

Vab.nhlıl R8lld efendi, tar11ı1. 
Din lılrlncl clldbdn 35' tblctl _,,.. 

llDda ba ftbyı GD dlıt af:lrl* 
'* f*rMlk lıaUnde nakleder •• 

......... llO(JU 

İngiltere ile 
• 
ıspanya 

llltlutllllrUla.-a ............. 
Matlrid, 10 (LA.) - JnıBtr 

re ile lspmıya anamda bir -.. 
Jaema ima edtlmiftir. Ba anJ.r 
ma mucibince yiyecek -~ 
derile ham maddeJer eatm alr 
bilmesi için İngiltere İ8panJ&1& 
iki buçuk Jllilyon lngills 1lrur 
&lilnç~. 

Anlqmaya göre lapanya, mL 
bayaatmı lngiltereden ve !ngtlL 
lirumm eari ordulu man'ellılt
lenlen yapacaktır. 

Anlqma puarteei gllntl ı... 
siltere namma lngiUs ~ et
cJal Slr Sunuel Boare ispanya 
umma da hariciye namı 8mıfr 
tarafından imza eclilmlftlr. Bu.. 
rOn f.epanyl m&kam1an anlaF 
mayr bildiren bir teblif neeret.. 
mitlerdir. Evvelce istilmlS edi
len meblağlar bittiği wyahut 
bibnek Umre olduiu cihetle )'mi 
istikraz lapanyada iyi karplam
caktlr. 

Çinliler bir şebri a.i 
aldılar 

Çunlcmg, 10 ( A. A.) - ._. 
men bildirildiğine gGre, Çin 
kuvvetleri Hankeu ile lçang va. 
emda yarı yolda buhma.n .... Ban 
nehrinin cenup kıymnMla mthlla 
bir tehir olan ~ llhrfnl 
)ette hig bir huftiı8 41•m•w11-
Df•n-b glnl Pehrin elma1 
ll)'w _.,,. w 1dlçUk tılr 
Çin mlfreı.eei '*' ... eyle· 
~ir. 
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Yagoı1aVJa 
şl•allade Almıa 

llerıe1 ıt 
dar4iarald• 

(Baı. tarafı 1 nt"lde) 
:netr cenubunda kain olan • .O 
şehn "3p etmişlerdir. . 

ş·maı ccph "inde: Alman ı. 
er'eyişi durdurulmuştur. 
İtalyan cephesinde az faaliyet 

)!m ur. Arnavutluk cephesin
;le vaz·yet değişmemiştir. Ha. 
va'1rn lnzulmMı hava fa:-! veti
ne 1?1lnı olmuştur. indirilen 
Al n par t illeri yakalan. 

te. 11 ( A.A.) - Ko. 
Yugos'av · Macar tay. 

var 'e ar:ısmda bir hava mu. 
hare~i 1r-u<1tur. DUn ö~leye 
dogru kırk Yugo11lav t.ayyare:i 
Budareştenin ci •arıl".dan ~ 
rek F:ır'·a "İt ·.,ıerdir. Bu tay. 
•·are'er 1 n iri Transilvanvada 
İnecbı ri b;r in'cı vrı"lmt'"t1T. : Iü
rett ,· '.ÜI nez ,. t altına alınmış. 
tır. 

ALMANLA tı ZAGREBE 
GlRDl 

Bcrlin, 10 (A.A. l - Alınan 
b kumandanlığmdan t"bliğ e
dı mi tir: 

Alm1-n zrrhlr kıtalan bu ak. 
n.m llrn•ati~tnnın merkezi o.an 
ğrep'e ginn;'Jl.s"d·r. 

YUGOSI.-A VLARIN 
ND!nDiKLERl DARBELER 

At' uz, 10 ( A.A.) - Öğre.ı.il
~ne göre İngiliz hava kuvvft. 

erile işbirliği yapan Yugool.:;v 
hava kuvvetleri Yugcslavyaya 
karşı harekltta bulunan Alman 
krtalarma. ve bilhassa Nif'in 
b&tı - ıimal ve bc.tı • cenup 
bölgelerindeki kıtaat& çok tid. 
detli dar" Ier i--~·r .fc :_rdiı. 

B!R SIRP Ml'F~EZESIN!N 
TAARRlJZU 

Budapeıte, 10 ( A.A.) - Str 
fani: 

20 kişilik bir Sırp hudut milf. 
rezesinin Perdocmajor ve To
mogys?.eC'hely'de Macar hudu. 
duna karşı yaptığı tavsif ed:le
mez tecaVUz Uzerine Macar hll. 
•:functi Budape~te radyosu v~ 
aıtasile, Ma~rl&tanm Belgrat.. 
taki elçisini radyo ~ma davet 
ederek keyfiyeti Belgrad htıkii
meti nezdind şiddetli protesto 
etmeaifti tntebt-tmiftlr. Kısa bir 

rn :ıa~?tı ;QPrn Sırp müfre
zesi pdSf<ıfrlüTıDU.ıur. 
P , 'TEDE HA VA TEHLİKESİ 

n 11pe te, 10 ( A.A.) - Ma. 
car · nsı vasıt:uıile a~ağıda.ki 
tebli'! neşredilmiı,tir: 
Öğl }~ doÇu iki defa hava 

tehlikem tNrett verilmiştir. '\ u
~ıav bombardıman tayyareleri 
Pqte ü:ıerınde uçmağa ~üa 
etmislerse de M~car askeri tay. 
yareleri ve tayyare dafi batar-
.ıaıarı bu.rıa. m!ni olmuşlardrr. 

Her alcşam 

Tana B8fvıklll 
Memleketin her 

tarafından tetci telgraf. 
lan alıyor 

Athaa. 11 (A. A.> - AtiD& a • 
j:ınaı bildiriyor: 

Bqvetll Korfzls, Yunan.latanın 
her tarafmclan btltUn Yunan mille
tinin kral ve mili! JıUkQmeUnln ~ 
rafmda ~eref ve hürriyet için bu. 
tün varlığlle çarp~ğa azmetti -
ğine dair telgrafla?' almaktadır. 

Slovakya Yugoslav 
münaaebatı kesildi 

Pre9baq. 11 (A. A.> - sw .. 
ııi: 

Slovakya, Yugoslavya De diplo
matik mllııasebctlertnl kemnlftlr. 
Bu buauf!taki nota, Pr81bargdaki 
Yugoelav ınaslahatıtıunna tr .:! 
edilmlştil'. Belgraddakl Slovak 
ma.alahatgtlaan Budapeoteye aeı • 
m!ştlr. 

Tıp Fakültesi 
A•llar•J• 
na.ıedW.vor 

Verilen. bir habere ıöre, Tıb 
fnkülteeiniD 6nllımdekl ders yılı 
başına kadar Anka.raya nakil ka
ra lqtrnlmqtır. Bu mlbatla te .. 
maslarda bulunmak tısere Anka• 
raya ıttmle olu bıb fakalted de
kanı profe~r K....U Atay, dün 
§(..-hrim.ize dönn:llettlr. Ankarad:ki 
Ziraat fakUltelerinin bir kısmı bb 
fa' 'ıltesine aynlmıştıl'. YenJ yıl 
tedrlaatr AnJı:arada b91Jryaca1rtır. 

Bir mayn gemisi bir 
tayyare dUıürdü 

Lonilra, 11 ( A A .) - Amiral· 
lik dairesi trırafınd~·ı dün akşam 
qa~daki tebtit ~lml~tir: 

Pnm.. Eizabet laminCeld 
mayn gemimi5 çal'f1Ullf:e eabahı 
erken ''Heinkel 111'' tipinde ::r 
Alman tayyares·nı tahrip etnıiş. 
tfr. GemJde ne zaviat ne de ha
_. mevcut deflldir. 

laglUs Jataıan ....... 
mnztıertae ıırdl 

Çörçilin notku 
hakkında 

T a~is tefsirlerde 
bulunuyor 

Londra, 11 (A. A.) - Afi: 
ÇörçWn Selhlğbı dll§tlllUnün i .. 

JAnı ıunu eayıediğl nutuk, İngiliz 
gazctel~rl tara!mdan, ayni m
manda hem kara bedblnlikten hem 
de hayallft'den uzak çok mOkem • 
mel bir realizm ve aeldııet mode
li olarak telükl edilır.ektecllr. Ga
zeteler, bu nutukta, İngiliz millf'. 
tinin hiaısiyatmm tezahUrnnU cör .. 
meiEtec:Ur, o lngllls m.Uletl ki, Çör. 
çilin bildirecek yalnız, ''kan, imti
hanlar ve ırGeyaflan" bulundufl·· 
nu söylediği geçen hazirandan fark 
1ı olarM, bu clddf aaatte, muvat .. 
fa.kıyet8izlilderin karşısına bunlr-
n tevz.in edecek bUyUk bqanlar 
kaydı;ılecek vaziyettedir, 

Tayınla ıuet.ı. bepıaJraleaht • 
de diyor ki: 

"Çörçü hakllateıa millfl!tln •e«:
tifi bir tef olduğundan mllletln 
kendiaine tamamile mlbahb- olan 
kın1maa umJnden ilham aldıfm • 
dan dolayıdr ki avam kamanaın • 
da, gizleınf!ğe teıebUe etmediği 
tebli:kcelr araaında, avam kamara• 
r.nda tam bir L'Oğukkanlı itimaUa 
kon utal>ilmi!tir. 

Taymis gaa:etelll, Romanya ve 
Bulgaristan hWdkmetleriııiD ve 
Balkan sulhllnll ko~yacak yegine 
vasıta olan bir cephe yapmak fır. 
satını kaçıran Yugoelavyada prens 
Pot h01d\metinln korkaklığım taır. 
bih ettikten sonra Çörçiliıı, Balkan 
lal'd:1Jti ~1r darbenin ve Libya • 
rl:ıld tehdid"n kaTt•rna lkJ büyük 
munffcıi3 et koymuı olduğunu 
hatırlatmıştır. 

1 - Muv&S6&'nm dllşneel ve 
Dük D'aoete ord1»1•nun :nukad. 
derab taayyün etmiı bir mülte
ciler grupu vaziyetine Ketfrilme. 
8i berine, prld Afrt.kadaki 
İtalyan 1mdretl mutlak eurette 
yok edilmiıtir. Bımun yakın .ne
ticeleri, Nil ordusunun ç6k nıO. 
kemmel antreneman g6rmtl1' 
ımıazum Jatalarl& takviye olu
naeafı ve Kmldenizin Amerikan 
iqe8l dalpluma &Çllacafıdır. 

2 - Aynı Brumda. llatfLPM 
burnu deniz muharebesi, Akde. 

<B•t tarafı ı ntlde) nimeki İtalyan kudretini kırmış 
lngois kuvvetıert tasrih edil. w Balkanlardaki Jngtltz ordu

miyen bir hatta ye1'1e91nlftir. 1annm blltUn 1evumı ve ~ni 
Ve aaatini bekliyor. Almanlar Mısır'dan te:nin etmek ı,w 
bundan sonra Aflam blr p!An- kolaylaetınmtt:ır. 
la karşılaşaca klardı:r. Çörçilin Aftlkadaki bqanlann aıaıme. 
dü· de avam : amarasmda söy- tini. ancaJr mtıtternılmis P'ran
Jedifi ~bf bu ı:>IAn muvaf!akı· sanın ma~Qbkoetlnln bizi har. 
yet vaadetmektedir. bin bMUn eahalumda adetçe 
~ 8Gyltmebilır ki Sellni • dflıı vufyette brnıdtttfl Umitsiz 

ğin ciddi bir mUdafaau hiç bi.r zamanm görltn~i Hıtimalleıi 
vakit derpiş ec&ilmem~u. itte ile bugünkt1 vaziyetimizi bhibi
bunun içindir ki İngiliz lutaları rite kıyas edmlek, takdir oluna.. 
harbe sokulm8.4lr,tır. bilir. 

Yunanistan St!lnijfi mUdataa 'Tfmes guetesi, bflAhare, Pe-
et.m.mep karar vermifti, Ge- ten'tn Frmm • lnltl• mttna. 
miler kıymeti olan bl.\tUn eşyayı sebetleri hakkındaki beyana.tmı 

<Hat ıaraf1 1 ndde) hamilen limanı tahliye etmitler- milsait sureUe karplı&dıjından 
Jail;blr IDllltaldJ devlet kalmaması di. Halk d& eebri terketmiıt'. f aka't 8'DI amanda stretejik 
demektir. Bmua da 1ı1r u ~ A1maniar bot bir aUıre girmi)" karan almak Jchı Httlerin kul-
mönddba fanetellm. Fabt llU'p eceği · iilamı ~ ...._.., __ ._... N nal lerdir. !anabil JD&Dlve :v-
Jine __ ,,.,_,. ... r. uyo ııo • lı:.giliz hava kuvvetleri, A'!rek vetini istihkar etmediiiDden • 
~-~~ ~ghbllit~ bomba, ~erok av tayyareleri fti layr Çörçil'l tebrik eylemekte 
::i... UU:... ~..;:, ; ana bariyle ıUratle takriye edil. ve llÖZleline şöyle devam et.mek-
brl teldlnl abbıt ..;... ma1t11et1 mek~ir. ~Wıarebe bqlıyalJ- tedir: 
aı bem • ·111rı .,..,..,. ldm hl• danberi ~ tayyareleri. ,O- Bu Jdnivelllarm en bllyüğü 
LL... 0 , ___ ...__. AlmanlN iDi 'foba nllıı 24 saatınde de faaliyette abluka meeeleei, harbin netice. 
- ,....,.. .... ' bul ı ""- ,,t .. : .. ; ... 'h<>&h bulundu&.. en bllylik •Jft arn .metler .. ' ltıe .... __ unmuş u ve .. "9U'an.a mu . ™ ~ ...... .., '* dilip llAldmlJtll .-e•ıl• ı hie zaviat verdlrmt~lerd·r. Na. unsurla, Amerikan yatdmıı Le 
.._,_._ DllaJaJI tlmd'de• 1ra. ztıerln vadtlttden ileri yOrllyftttl alllradardır. 
-~ - .._. ......,. boyunca alevler içinde kamyon ÇIOrqlllD alsWs llt.Ya kunet.lerl Ull 
ı. .. 11'•• ;...... l'üat ,.... Bilülerl. altilBt ulm111 anbala. kmdaki beyanatı, çok btlyWI -rwt 
hlllen feulıldenn d~tlklerl fe1'· ve gri elbieeli cesetler dililmek- veriol mabl)'.tt.edir. lqUia ıaava kuv. 
w ye ........,.. ........ aekadar tedir. vetlell, yalım muUak IUl'9tte ve dtlf 
pldflcnıe maruz ............. ikı* Yunanlıla.r da yaptıktan rf- man bava kUvvetJerl ne mukayue 
ite& .ıe • ...., eeat olwk. 1-fe- cat muluırebetfnde kahra.manca hılllrıde nt.sbl auntte artmakla 1ra1 -
rl,e& lllbaJet 1'11 llUlmtu. llat'I -. di>._.lller Ye dUllDW ilttle. mamalrta, falr&t 'bomba 11&kftnmdl• 
rette~. dili ,.n ..ar etm)f1erdlr. tec9vUat ellUIMI tok uamem bir bal 

11...a- ...... ~- Holandada ft almlf •• Mdaftn ka,uklan 7ul JDeQ Şlmdlld halde b-nıet ff - • vwvu.1- b··• lcadlarla tekemınW etUrllmlfUr. 
Une kaV111Ml BüeJ11Jer1 t96 • l'raımda harbeden w bu Mfer ... 
derk, tWpa Uldaalyetl ...._ esir edilen Almu askerleri böy- Tayam, makalMlnl f671e blUrmek.. 
reaebt •lmb .. .,........ H • • le bir mukavemeti biç bir yer- t-edır: 
aa IW den •er& l'ell.kedec' ie de "8rmedikle:inl söylttvorlar. DoDamna Atıantnr mub&ftbHlnl 
.,. Myük Amlllerladea 1ıld ..,._.. Atla, 10 (A. A.) - Ynamr. kalamrken, ıacms ban. lnanetlıel'l, 
de salım edea .... Ubı.lerla ft:f.- taDda buluma ıa,o1s baft kanet- ..aıt·la Jral1lllU lr.oDalmas lılr ma.. 
IUDla blrletııMlerl elclalmna aau~ leri umumi karaqlJamm •efNW.. bl,et alacak olall tahrip '1eUD1 yarat_ 
111waa•an icap eder. AJDI _... il tebJii! _m_ak!_~_. ________ _ 
da ddıı)'allla aW• ~ şekD IQlade geri Fena hava prt.Jarma raimen BI '-f 
kavmler ,,..... 1atamak bnHnmm lngniz bombardıman tanvelerl r ,... 1 
çok nr oıauıuna bfbnelerl ve DM'• dUn fbUU tartd ......... ise • Kesı·ım·ış ·ınsan d l'b hayatı. lntıbak llaMISGllda rinde faaliyette bulUDDnlllaNlr. 
ook g:ı~ r t sartctmclerl lizımgel- .Kıl1at •e PGllkutroD mmtaka • 

ığlnı özden azak ıatm:1ma1an •· larmda Almuı kıtaatı nMJede• bacag"'ı Y8 kolu 
z::ı111t. motlSrltl nakJJye kollan ~ bir 
Rab~ vataapenerted lrla vut• trtiradan mitralyfJs •tellfn• tutul • b 1 d 

f bea r; tamamlaenwn11tır. A.U.. m .. ve 111 netteeler elde edibi*. U un U 
abalMda açdaa Halaet pulAmeatıe.. tir. 8lyUlr bir bllJC111111l cı....,. DQn a1ıab Bepld&ft& ŞeDcl-se par• 
MI m mlebtl dl ...... aa talm'· ı yuvarlen•u.ftU'. DUeıua ta:nraıe kmda keallmlf iki 1uan kolu ve ba 
men tembl"11lek '"' Babet topı> claf1 batar)'alan tldclltll bir •tef • 
r..klumcla dlrt ol&nk tek bir ıtaı açlDJltır. ŞlmaU Yunaıılltanda Ak· ca~~· derll tataılkab ._ 
an mlteeMtd ..,......-=Jr Yut- llyopoU. clvarmda dllpwl ınot&o- rm --.,.._ .-.emr. llMtlller r• 1ll nakli~ yollan ld 4'efa bcm • ıa,.ae 1llr tııp tal•-- alt ....... 

nl IJlr ee--, ~ Mr lalltle 1 budmıa Mlllldttlr. 1 tbtlmall bal_... liıı& ~ '* 
b1I lıJI ........ hllln'ı' ...... Btltlln bll barek&ta lltlrak e48D ~t llltlmall de ıuvcutıur. 
Yo n ~ ofisimi tenarelerlmlda hePI& u.ıertne Adtt tahktlcata mllddelumuml mu, 

111tc,1la <>üft Y.&LÇ.Df l"llmlllıtn.. avtDIHIDdeD Tüllll eı JııoJmlıftar. 

ORFI iDARE KOMUT . LiGiNiN 
~EŞRETTiGi TEBLiG 

1atanbul ballundul arını edealertn 
devlet ldarutndeld nakll valltalartle 
ve nutu. b&§ma elli kilo)'& kadu' 111L 
lerlle birlikte meccanen Aııadoluya 

n kled11ecelderl baklmıdald Tlllşetln 
tebliğini dUn YUDU§tık. 

Bu huau8Ja eJAhdar oJaraJı d11D 
örtl fdare KomutaaıatmdaD fU tebllt 
verılmlftir: 

Saya n&e•...,ıaı-. 
ı - Örfi lüre altma atmmıı olan 

mmlakada ..... .., Kırldaıelt, Edlr. 
ne, Teldrdat ve Çaaakkale vDıiyetlerl 
mallterem Mllrmdea gerek t'-dl. 
rerıo " pıebe dmlls 1oıu. w nDfaa 
batma meccanea ao kUo egalarOe 
bll'Ukte Aaadolaya ..... .....,_ • 
ler laaklnnda la8JEOınıe*lml• 1aaran 
rll&7etle.rl &arafmdıall paet.elerle ..,,.. 
mBaMlp ........,... llAll ... Jmekte • 
dlr. 

2 - t.bu nakil itlerinin muntaam 
bir tekll4e ............... lobl allMcak 
ledlllrla de ~ earetle llAll edile • 
cıekUr. 

1 - Matlup lntlaun " lmdıatl te. 
mla umnmda muhte,.. u11r._,. 
tıbtı 11!.nlarda bllcllrllecıek eeulan ta.. 
......,.. ria,Jet etmeıertnl N11ta=a ri
ca ederim. 

Orft idare llomatıam 
KOR Gl:N&BAL 
A.. R. ARTVNKAL 

Tukandakl teblltda ele anl.,ala • 
cağı veçhile arzu edenıertn meccauen 
nakkU karan yalnm htanbuta mtın • 
h&m' aeğfldlr. t.tubuldan be.ıka il. 
dlrne, Teklrdaf, Kırld&rell ve Çanak.. 
kale vil\yeUerl dahilinde bulunan va. 
tandaflardan anu edenler de aym Jca. 
rarda~ tstUade edebileceklerdir. 

\'uaaıııar 
... , ... , .. 

, ... ....,. 1 adde) 

Atta. 11 (A. A.) - Atim. 
radyoeu hudutta harp etmekte o • 
Jaa bul Ywwa mUreselerlıün 
kwtularak lut&larma iltihak •tWs
lerlai blkUr110r. 
ALMANLABIN ZAYiATI AGIB 

Atbaa, 10 (A. A.) - Yunan 
kuvveUerl Almanlara kaıp mUU. 
vemetlerhıe devam ediyorlar. Yu • 
nublar dUfl'W-H fmwAde ai1I' 
zayiat verdirmektedirler. 
AT1NADA HAVA •rw:aı.nrcst 

1$AIUl:Tt 
A~ 10 (.&. A.) - BugGıı sa. 

at 14.19 da Atlııada hava tehll .. 
k~i 1preti verlJmftt!r. Alarm 4.6 
dakika .OrmUştUr. 
MAKEDONYADA E81B DcŞEN 

YUNANLILAB 
Berlln, 10 (A. A.) - Yan res

mi kaynaktan bildlrlllyor: 
lyJ malfunat alan mahfillerde 

cltln llWlJanm bllüan MMedoa • 
yada.ki Yunan kuvvetlerinin 80 
bin. kili okluiu bildirilmekteyse de 
bu rakam bt'l cleilWir. 

Kahraman ukerimiae 
Yerilen hediyeler 

Kız:ıa7 CemlyeU kabram&D asker_ 
lertmba ı•n kit lr&dll'flnM Jaalla -
mız tarafından bqlaDU§ olan kıtlık 
hediye tebel'rUatı devam etttttncten 
bu 1ttılU9ta llulrlJlllal' Ye ordaJ& ile. 
diyeler •erme lflDde taYU9\lta ....._ 
etmektedir. Bu me"•atla aakdm :ra.. 
pll&D tebemaat dab1 Kwl&)' tarafm • 
daıı pcı7derıı-7 amırlarmım bekll;yen 
kahr:ı.man mehntetclkleff lıecll"8 ,.ır.. 
l!De ~kalmaktadır. 

Kmd&J CemlJ9ll ~ l&adar .... 
parlf edl1mlf yeya )'aptlnlmalsta o • 
tıualMa ıaveta Jenid91a ıa.ooo cttt 
ytlD çorap Ordllreeekttr. Bunu dfler 
partiler takip edecektir. - -o---

Baidadda ıükGnet 

VU.An:TIN n:BLlGINDEKI BIB 
MODA 

Dit.ar taraftaD d'1D Dep't!ltftlmlz 
vilAyetJD tebUllDID ukeıi ve mtllkt 
..leallt, Jetim. .,. dal IDUfl alanlara 
ait blrbıcl madcıe.lnde "ıttmek lıllte.. 

yeni ... kQdl lııuJnnml4Jtı Jsaldt Udıı. 
et maddede "sltmek anuaunu tztıar 
edenler" lt&Jdbda balUDIDUI J1lstın • 
den blrlnel maddede lllkndllenlerln 
nakWerbdn "'meclNIC., dlferterlnln ıae 
"'lbUyal'I,, oldulU glbl bir mllla çı_ 
kanlm11 n lıls de bu ,ekDde tef.llrde 
bııluamqtuk. 

Balbukl vtı&,.ıten yaptılmm t&IL. 
ldkat n.Ucelblcl9 blrlDcl maddede :ra
ldaD mtltekalt, •Jtam Ye eramlllD 
de Arıadoluya gttmelerlDID mecbmt 
olmadlfmı Gtmıdik. BbıaenaleJtı Ti .. 
J&19ttıı Terdlll bu tebllt Ue ıerek mD 
tekalt, eytam " eramlldeıı '" pnk 
<Uter vatandaflard&D b10 ~ 
mec?Jurl bir ııcyabat tabmD edtımif 

dellldlr. Htıktmıettn meoc.•a nakil 
kararmdan adece arzu edenler tnl., 
tade .-bileceklerdir. 

DON BmYANNAllll AIANLAB 

~ taraftan bu lrarudul .utllde 
etmek ı..teyenler dlDdeD Wbum 
1caJmabmlıklara mCJı:uaı.at ederek 
beyanname aımata -..-·111ardlr. 
DllD nıtlracaat edımlerlll mUıtan bine 
yakl&fDUltU'. BeJ&Dll&llltlerde lalm, 
110yadı, )'al, lf, sldllmek t.t.Da 1'fr, 
aald1 vuıtaama blDecctl JV Ye be.. 
raberinde ıetUl'e')etl ef1& mJlrtan 
hakk."lld& &71'1 &:J1'I b&Jleler -vardır. 

Beyamıame aJanlar bu 11....ı.n icap 
eden ceYttplan kaydederek pyma • 
kamlılrlara vermekt.e&rler. 
ltebabyba Yllehı Vbsbllrom tcmftlllı 

Adisababada 
imparatorun 

Sarayına bayrak 
nasıl çekildi ? 

o ............ ,. ..... ,, ........ 
Itır •tü llrlltl 

AdiUHW; ll ~) - lmparaMllr 
~ına cımaıtee& ıtıntı Hallet lmpa_ 
rat.o'ııawt bayntl Jaalkm alkJflıırı L 

rumda Q9kllm.lıtlr. 
K~:uiDMlu evvet Brlt&n7a lmpa • 

ratorl•a kuvvttUeri kWDADdaıablUUD 

bir ıRıl'a)'I, paıtUMDto blrıe.mıda top. 
J.anaD llabef rulan ile Somali fefie. 
rlnln m.......nertne bfta1-a bir nu. 
tuk &öyle~tlr. Bu nutukta yapua • 
calC dalta blrQok fflet' mevcut olcful\I 
ve llUJdAlm )'&lldlrı• .... I IDnUa 
Adlaababaldanıı sayreUerlM mate • 
valüuf o&duCU bUdirilllaekte7d!. İllli • 
il• abayı plan ÜYe •tmiftlr: 

,._ KendekeUn n&ıla klıuelerl o.. 
Wl tlllerdeD yllmS feJllt dllldUDde DL 
zallltD M.ldln olmUIDI deflJ. f8blr b&.. 
ricin<J.3 de blçbir tecavtlsilD ftllallıul,. 
mam·- temin .,....._ ... rtca eda. 
ri& lgb•ede bMll' cılaDlar .. ıaı.ıı. 
f9Yk ve mCJsaraatıa mu.bet cevap ver 
mlflerdlr. 

Bunun tbıarlae flllparat:DI' llaUf ee. 
1U119 tuaflaMa ta•epneıf 1T ta • 

rUaU blr .,.._.... -~· Bil 
ıı.,... ... Bn*9D7a ....... lla1iıet 
tefJerile blu.tlfU'9 harbin 119Yk ve l. 
darealne mlltedalr tebllpt ,apıaak 

eaWılyet!Dl Yetmektedir. 

'9Jırlll .......... lılrlraç - ""1 
HAb9f fttallp#9'1til ..... el9anDda 
blJ' .....,.... .., ........... ,. at. 
mJf)ar '" lılr u1Md ....... lokomotlft 
:JUvarlamaqUI'. Bu ltUIMden _,.. 

B~t, 10 ( A.A.) - Ofi 12 ... t "ddetll bir aautaarebe cereJU 
Baidattan blldirilcliğiM sön. ... 

biitiin memWW dahilinde dkt.. 1 ·~-·-----~--
net ve asayişi thW edici mahi-
yette hl cbir hMYıe çıkmamıt.. 
tır. Kandil büttın mmılekette 
teeid edi1mletfr. 

Kiremitler aynı 
kalitede olacak 

.ADJİaradul lıOdlrlldlllM .... lk • 
bat VekUatl ldnDl1\ imal .._ IDL 
e- leJalplertDl .Ankanlp daftt .. 
derek keıMWerUe moaure,e bqla. 
mqtrt. 

Kiremit 7&11an bltGn maew.ıertn 
aym t"na '" blll* ...... 1lalua. 
maJanm t...ıa ,....... ........ ,._ 
palmaktacllr. 

Bu temu mtleelbadt &1111 lralltedl 
olan kiremltlerlD rnua;nen ftyatl&rl& 
l&tdlnaa ........ ollcllrtlr. 

..... , Mtreptı 
lllkiaetbrll• 

Ber11D, 11 (.&.A.) - I>. N. B. ~ 
llD1D z.cnı,ten TdtaiWJu llUJaJıara. 
tma •• dGD a.ce .uman ubtle -
rlDiD lfrdlll ZICl'IP tetirlDde llltl.lta.. 
ll11 bir au-c htlkOmttlDID tepnnı 
lllD edllmffUr. ll!tftt •bit. ~ 
•bit " 8llelBarlarl, ,_. lıılJdlaete 
88dakat ~ ftl'lllek IQID ~ 
davet edllmlflerdlr. 

T.a laldmıitlD ,.a hNllO'tlr. 

lıl'ltllakl1ım r...,.. --....... 
Dr. M:açekln blr be]rsnt• *' ..... 
...... x..- ... be; ••MIDde 
uııu yem Jallkam.t ıtut.e dawt et. ..... 

Bir Yunanlı muharrir 
yazıyor: 

Hepimiz 
öleceğiz 

rıllat sat kalanları 
bitin dlaya 

işte bir 
Yunanli 

DIJe glıterec:eldlr 
AUna, 11 (A. A.) - AUna a

j1LD81 bildiriyor: 
Vaziyetin inkişafından baJıaeden 

eazeteıeı-. Yunanlılarm nihai 7.& -

ferden emin olarak battan dilr. yU 
rllmeğe ha.klan olduğunu yazmak
tadırlar. 

KatJmerfm gazetesi, YuntnWa
nrı d1lnya ve billıue& Cenabıhak • 
lan ka.rşıamda başlarmı dik tuta
blleeeklerbıt Dbe etmektec:Ur. 

Ayni gazetede Papadaldıl tmza. 
aile çdwı b ·r makalede bllh ... 
töyle denilmektedir: 

28 tıkteşrindenberi Yunanlı mu
harip eski zamanlarmm bir atleti 
ılbl Yunaniatanı yükaeklere çı .. 
kannJ1 ve bu suretle Arnavutluk 
daflarmm des anını yunu,tır. 

8 NJ8an gelip çafmıl, o zaman 
da bir avuç Yunanlı yeni mtlteca. 
vizi inaanbk takatinin tıattbade bir 
mukavemetle kartrlamıştrr. Bir -
çok kişiler lSlmUştUr. Daha da ıs.. 
lecektır. Fakat saf kalanlan, b& • 
tUn lneanhk g6eterecek ve: ''itte 
bir Yunanlı" diyecektb'. 

Belki bir delilik yapbkl 
Af:IM, 11 (A. A.) - Atina .. 

janeı bildiriyor: 
Makedonyada faaliyette bulunan 

kttalarmmm aol cenahını açık ~
ralıarak bu llltlkamette banket 
eden Alman kuvvetıedne YUDUl 
toprülarma pmelr kn"Aııım n .. 
NA Yugo9lavlarm 8tramca vadi .. 
liDdekl rteatıert hakJnnda Jıleua
pre d'Athenea pseteei ~ 
.ayıe demektedir: 
~ıs mOıcadelentn ma 
~ hlöında ~ hayale :U.. 
pılıımf değills. EMlen ilk m.Uıec.* Ymu1etena nispetle bir dev 
idi. Bu dEW timdi dilllJ&DJD en bu. 
ya Mkerl devletlnin yardmuna 
m .... ar oluyor. Bu devlet, en bU. 
yUk uit•ltkla teşkilltlandınlımş .. 
tır, Ve lmıanl miUAheseıvta mu • 
kayyet değildir. Avnıpa kıtaanıda 
hiçbir memleket ona mukavemete 
muktedir olamamlfbt. BQttlıı bUl!• 
lan bWyoruz. Zayiata ve fedalrtı
bklara katlanacalmım da bill:YO • 
nıs. Fakat ayni zamanda ziya Ye 
fedaklrlıtın Yunanistanm ıereft 
ve btlrrtyett kadar eMımm.tyetlt o' .. 
madıfmr da billyoruz. Belki bir 
deUH1t yaptdı. Olabilir, faJrat Yu. 
nametanm tarihi böyle delilllllerle 
doludur. 

POUSTE.: 

Blrçok fınnlarda ekaik 
ekmekler bulundu 

Beyuıtta Otdu aaddeeilıde 2116 DQ,, 

maraıı Tnillln ffrmı Ue •1111 cadde. 
de 711 mımaraıı fırmda 271 kDo, aa.. 
latad"' Beyuıt •kaA'mda 2S D1UU -
ralı Yorgbdn fırmmda da 26 kilo eJc.. 
eik tarllll ekmek 'llulumlıuttur. AJ .. 
nea ır.,urtta Bedı'cımD fraDCala ıı.. 

l'llllDd& ~. &JDI caddede SalDalıı ıra. • 
caıa fJrmmda 80 kilo •ıuıtk lraDcala 
ba1uıallaufbar. BmUar mu.dere oıwa. m.., flrm .uipler1 Gell9&alldlnlmıf -
tir. 

Bmldu Mtka diba ıramva7Jar 70-
l'lrua aU&JJP blam aa ll1tl Ue •1 • 
ra.fer ııJsamlarma mUIJayir hareket. 
ı. balumıı 16 pir IDWlteıif cuaıara 
çarpbllJftU. 

BIB ÇO(J1Jll .t.GAÇTAX Dt?frO 
Jılep'llUJ'llt mpbplleebıde, J:tref rı.. 

rm .ııoımtmdA aa numanada otuna 
110.,m adında blrl.llD.lD 1' 7&fllldald 
otıu NEcaU, top apcmdao JUbek bil' 
•taca cıkmllo bir aralık muvazene .. 
eiDl kaJ'bederek ;yen dCJpıQftUr. 

Sukut -unda GQeutun 11e>l kolu 
bllettndeıı kmlml§, muht.ellt 7erıerta. 
da de yaralanarak bqgm bir halde 
Be;votıu butanullle kaldlJ'IIJmfbr. 
iKt O'l'OBCS 8ıUDBI ARAlllNDA 

BANU Bta KAVGA 
B)rap • Kereetec:tler battmda tfll.o 

ra IOd numarall otobaa 18!11 ... il 
eıet Atik De &)'IU hatta lfleJell 
aumaraJı otoblls aJdbl Abduh&ll, d 
lılr fi meaetealnden dolayı bYP'9' 
tublfmallardu'. 

KaYJada. llebmet Atlk, ellDe P -
"1'dllt 11'1 1ıb' &afi A Mgll•bt futa& • 
azrtır. Tat AbdullaJml 801 ~ 
labet edffek '7U'&1aauıtır. 

Ta1'MI tehJUcell o•an Abdullala. 
....,. lnıNmlautı MIÇllı lldmet A; 



Alıs veriş savaşı 
Femıfn yeni yeni l sffleri, har

bi, eskileri.ne tıis tle çok d 
f.i)ddcfU 'c 'alı• ı o!m doğra J;'i"• 
tünnu,ıur. DUnyanm bir ktişes n~ 

de başlayıp, nllutJct &a.lkanlara 
kadn.r gelen bugUnbil haıyte, tay
yarelerin, ttınklP. , r; ldrli ga7.l -
rin, hına de'\Jf'rlnln 'c l ayet 
llara t ak ncıl man o adı !T !'o!, 
bu ha': ikatt ol:ınca <;tplakhgı ile 
ınf'5 dana koymw tur. 

ı 
. Ulh fnbrtkruan, tayy&l"'C ima

n ımel<-rl, -ıeh rli gaz IAlıoratu.. 
'arlan, cI i .ı tez~ h rr ve 
b nları i re eden bilgili katabr, 
b ) le öl um 'c kan saçan tahrip 

' '>rl hn le .nd.ı l ıırış et-tikçe, 
htil.bal "'ın a.• ! rımn, dahn kor • 
l.unç, dıılm feci \'C dnl a tüyler 
iirı> rt'cl l:!r el.il \C mahlyet nla.· 
(' •ğr muhakltalthr ve fasılala:rla 

d nyara yrettlrilen ba kanlı 

ıl.nm, mi ıCUPr arasında, n:ızl nl-
1-ımı d n. il, :\ l nl bl - in anlık nizı: • 
l!'ı ı.uruluncaya kınlar sürüp gide-
r k, l lnl7. rej" örter 'e o)'llQ an
i r d :i~c ktir. 

\' 'U)Je, din if'in, )Urt lı;in, bl'
l • fi :t !er irin lnrbcdilirdl : uln • 
la.~ birib'rll'rino saldın~da 
r·~ı !<et knvgu u '\C l'llrl e -
' i • M j H.I imdl I~ tınhn-
1 r~ lıir fe<'nka.rlıl: \'C f<'ragntkiir-

1ı•, me) u;mıJ <lı. o 8\ nşlardıı kıı.ıı
lı lir r,lizC'llll< \ıı.rdı. 

Ialbulü, bu!,'1inl.ii S!I.\ B."ları dc-
fuı o;ch<'p sudur: Ekonomi. 

GozU do rmıynn bUJ ük mIUctler, 
ı.·· Uk mi IC'tlerin bir lo'J..10ahk na· 

fakalanna göz dikip, t'Jlerlndeld si
liaôı gö~· lerlne daYl)arak: uya 

canını, ya lokmanı!" eliyorlar. Bu 
itibarla bogünkti harplere u adı 

\"crebihrfz: Alışverl ava,sıI.. 

Ve son harbin ~layıı;ını, "Yrf
ni takip ed ek, buna ticaret savn 
1 (1emeı.t.c haklı olduğumuzu g(i... 

rürfu:. 
(Volter) ne doğru sö ıcrnı~: 

"Harpte hırsızlıktan br...5ka ~'B.ye 
yoktu?'!" 

Milletler ba baki•, i dalma. g6z 1 
ön Ur.de tutarak, C\l lerinln ka ı" • 
na maymun<'Uk uydul'tlp girmeğe, 

mallarnır çalma3 a t<'~bbtis cık

ceklf'riıı Ji:ıfal:ırına indirme!, için, 
yan!nrınıla dııiınıı bir ı.<ıpa bulun
clumıalıdır. 

Türk mille~ bu ıwr.ıy- çoktun e
line almıı;;tır. 

,·e31 gnfiil('rc!. .• 

!11!"9.mafllı, şnrası~· da tebarüz 
etthmck laııaıdn· 1;, hırsızrıı. itin 

Jıarlıctmck, bir cinayettir. Durup 
dun:rkf'n ad m CHdürmck e<jlci. t'• 

lam, frnrknld:ır.ı yııJ ısnn bir tını -
dir. Fnlmt, ulusun menfıuıtt len 
ettiği -ın.mırn, onu lstcml'melc, bir 
moharrlrlmlzfn dediği ~bi "belki 

bir " ilr" dlr. Fulcat hiçbir znma!l 
sh-a<e~ olamı: ... Hıırbi i t<"Jnc•r.ıeli, 

lakin lcnp ettiği 7.All13n ıı~rI:ık u
retfo ıfüğfiSebil cek hıılde bulur.· 

nıah.,, 

Hazır ol cenge eğer ister ise~ 
sulhü ııa1· h ! 

LAtmRt 

ahveye da· 
1'"aribi notlar ... 
istanbuld~ ilk l.ahvelıane, 1586 rin en karlı i~i oldu. 

"" Ulema ve kübera ve rical, 
gördüler ki, bir küçücük kahve. 
hane, koca kervansaı·aydan daha 
ç<>k gelir getiren bir irıı.d olu -

da Tahta.kalede açıldı. l.stanbul~ 
da e Rumelide kahve, bundan 
sonra tad.IIlDlüm etti. Bu kahvc
l"ri açarı ar, Halepli Hakem ile 
Ş;.mıı Şemsi adında iki n.damdL 
T yor. 

ahtakalede bırcr büyük kahve v·. ef d" "J7~h k"• .. 
·::ı. • 1 K yf ... 1• aız en ı: ~ ve omur 

oLUl.kam açtı ar. e e muote a h li 1 · ,,, d · üf 
k" , b"I ok a ne ge mezmış. eyınce m -
·mse er, ı sa ur ~azar tü" efend" d .. 1 . ·-.l· ,,, 

1s 
. • ı e: çmcsı caı:ı.uır. 

takımından tanbul efendilerı i . .. 
kah 1 . ed"kl' U te 1 dedı. Ulemadan, meşayıhten, vu-.. u ve erın g ı ı m ş n e- .. d · 

· ld 1 H b" kah eh ed zeradan ve kiibera an kahve ıç_ 
:rı o u ar. er ır v an e, . 

· t 1. ku lu mıyen adam kalmadı: ve bu rruh 
Ymnışer o uzar mcc ru r 
olJu. imi kitap okur, kimi tav. terem zevat, fıkar olarak k"'°h'\e.. 
l~ ve satrnnç oynar, kimi de ye.. haneler yaptırı_r oldular ... Öyle 
ni yazılmış gazel ve şarkı okur- kahvehaneler kı duvarlo.rı nakış
l~rdı.. Eskiden, üç beş ahbab ları .. Somak~ ~e~er döı::eli .. 
b"r yere gelip sohbet edebilmek havuzlu fıs.kıyeh şfıhanc kahve
i.;in bırçol'= mıı.srafa girerek zi- haneler~i. Gündeliği birer ikişer 
YafctkT tertip edilirdı. Kahve _ altı113 kıraya verdıler 
haneler açıldıktan sonrn bir iki ~ On yedinci nsır ortasında, 
akçe kahve ara ile cemiyet ku. lstanbulda, toptancı kahve tüc. 
?1.!.p sohbet etmek imlcinı hfısıl carlarınm sayısı 300 ü gcçiyor
o!:iu. ~uara ve zurafa®n gayri du. Her biri. Mısırda ve Yemen
rn zuller, mrt kaitler ve bekar- de ortakları olan unka bezirgan
ların da kahvelere devamı ile lardı. 
k hvchanelcrde oturulacak yer 
tuıunmaz olau. 

* l. tanbullularrn kahve ve 
kılı ·ehane dU.<ıktlnlUğü öyle aldı 
Yurudü kı, imamlar, müezı.inler 
Ve> ı .... km sofu kIBir.!: "Halk ka ı 
'>eye n.. .. btel L oldu, meEcidlerc 

g in: z oldu!" diye sôylen 
. ba ı dı. 

• Kahve ihtikarı hıtanbulun 
üç yüz €ili yıllık dcı didır. Bu yı. 
ı.::.n hikayesini. fırsat düo;;erse 
ayrıca anlatırım ... Fakat, kah • 
Ye buhranı da İstnnbulda yeni 
de&1ldir. 

Kahvesizliktcn bunalan tirya· 
kilerden t:ir kısmı: 

Ettin esir kahve bizi hey ze
\ .! f · ur ) bl"ldır. Uygunsuz mane hey! .. diye feryat etti. Bir 

ğ dır. Oraya vnrmn.ktan i::c kısmı da, k.Q.bvcsi1liğin acrsmı 

t ylııır.eyc varr.ıak evliı.clrr!" de- 'ı unutmak için kahveye tövbe eL 
d.ı r. tiler. On dokuzuncu asır başın -
Vaı lar vflza. b:uoladı: ''IfomUr daki bir kahve buhranında bun

~ .Jinc geeln bir ~eyi yemek ve ıann arasında hicviyeleri ve ta-
1~ek haramdır!" diye. . rihlerl ile bUyUk şöhret kazanan 

MU!tii zaman da fetva verdı: Süruri Efendi de vardı: 
1
'Rabvc kömUr haline ge'di&rin - • 
de haram.dn·!" deyip çıktı. Kaltcrip kahveye etti halkın 
Padışa.bm fermanı çıktı. Kah. 11.imi gerçek kimi sure/(ı tötıbc. 

And içip ben de dedim tarihin 11ehancl r ka.paWdı. Ve yıkbrıl- "Kahveden kı'Ulı Silnlri tövbe!" 
~ı ve k.;:.hvc yasak oldu. 

Bu krt'amn son mısraı. F.bced 
* Alışmış kudurmuştan beter- besabile bu buhranın tarihini 

<l!r. lstan~ul zab~~n fi.mirle. gösterir. Onun hesabını da ka . 
li. ,,olan Süha.~~ \~ ıle Asesb~ı rilerimc bırakıyorum ... Kendile. 
l\gaya ldse kıse ruşvetler vcrıl. . . be" on dakika bir kahve i-
d' Çıkın kal 1 rd d""kk" nnı '' ' 1. az so ~ a a, u an J . . wl d" . 
arkalarında koltl k kahveleri "' - çımı cg en ıı ır ... 
~llclı,.!f,!hvelıane i§le~ek dev - Allll!ET BÜLENT 

A A B E R - Aksam postaı::T 

·ı·n 

nutku 
Herşey 
Atlantık 

muharebesi
ne bağhdır 
Korsan gemiler 
bJzden ziyade 
er a fcrafnıa 

a a ıy rıar 

Arnerikn hükumet ve 
milletinin bu tehdidi 
önlemleri lazımdır. 

Londra, 10 (A.A.) - Çörçilin 
dün Avam Kamarasında yaptığı 
beya~atın, Fransaya, hava Ve:' de
niz muharebelerine ve Amcırilm 
yardımmn ait kısımlarını ngağıyn 
derceıliyoruz: 

Kendilerine yalnız hatrralarla 
değil sıkı bağlarla d:ı elemine i!S· 
tirak ettiğimiz rrıı.nsadnn, Fran
sız mi'lcünden bahsetmek istiyo
rum. Fransanm eski müttefikleri 
a!Pyhiııdc hulunmryucağına ve 
müttefiklerine knrşı harbe giriıı
nıiyec<'ğıne dair mareşal Pctenin 
boyanatını .içten knrşıladıın. Ken
di hükumetimden bnşkn bir hükfı· 
metten bahsetme't b:ına nit değil
se de I<.,ransanm harbe girmesi gi
bi g.ıyri tabii şuursuz ve kiyaset.. 
siz bir hattı hareket Fransayı u
zun seneler Amerika demokrasi· 
.,iıun te\'eccühllnden mahrum bı
rakır. Eminim ki li'rnnsız milleti, 
kcndblııe bırnk:lruı ünde vasıtala
rı her n" olu"'"n olsun 1.ıu kadnr n
:yrp bir hareketi red ve cerlı<'der. 

Ancak şunu 1mydctmcmiz lıizım
dır ki, Vişi hükumeti bir çok me· 
selrlC'rde cok .,ükür hf'psinde 
degil - büyük mikyasta Ilitlere 
tabidir. Hitıcr Vie badcn'deki mü
tareke komis,.onu vasıta .. ile h r 
güıı har:>kette bulunmaktndır. 
li'rnnsadaki yiyecek stoklarının bil· 
yük bir kısmı Almnnlnr tnrnfından 
müsadere edilmiştir. Esirler ve 
bu yiyfcekler Büyük BriUınynya 

kar;! hasmnne bir propaganda ve 
gayrı dostane bir hareket muka
bilinde Fransayn bde edilebilir, ve 
yahut da e>sasen müthiJ ve hniruı
n ohn Alman iljgal mssrafl:ın, 

IPl:ıimize o'nbilPcek herhangi bir 
tezahürü cezalnndırmnk üzere da· 
hn ziyade artınhbilir. Amin:l Dar
lnıı, I"ransayn ) aptıklan muamele
de Almanların ulicrnnn davrıındık
lıınnı bize söylüyor. İı;gat nltmdn 
bulunan ve bulunmıyan Fransa. 
dan aldığımız bütün haberlere isti· 
nnden amiral Darlan'rn Almanlara 
gösterdiği bu garip ve meşum ta
zimi Frnıısız hıı.Jk kUfü•sfn!n tas· 
vip ettiğinden çok !]lipht>liyim. fa
kat şunu nç•kça nnlntmnlıyrm ki 
Almanyayn karşı abluke.mızı, de
nizlerd" lmçak eııva kontrol etmek 
hakknnm muhafaza elmPmiz la· 
zundır. Bu haklar hir bir muhari
be rl'ddc:ülmemiııtır. Ve dabn bun· 
dan bir s ne cvvf'I Fransa da bi. 
zi.mle beraber aynı halkbrı tntbik 
ediyordu. 

Bundan bir müddet evvel Fran
tıızlar•n bulundui'tu şnrtlnrın elim 
mahiyetini hafifletmE'-k için kendi· 
!erile ekonomik müzakerelere gi
ri meğe h::ızırdır. Fakat hu müzn· 
kereler dalın bidayette ''alicenap 
Almanya,, tnı ııfmdan bastırıldı ve 
bizimle h<'r türlü temasın kesil
mesi için Vi.'}ivc Vi.!ilıaden'den kati 
emirler verildi. Fransaya miihim 
miktarda yiyecek m:ıddelerinin gir 
mcsinc müsaade ettik. Fransız mil
letinin yoksuzluk çel:memesi içJı 
elimizden geleni yapmak arzusuy
la hareket ettik. Ancak, doğrudn.n 
do.;ruya Alman ordularına geçti· 
ğini bildiğimiz binlerce ton kau
çuk mevzuu b:ılısolunca, denizler
de Fransız hnrp gemilerile çarpış
mak pahasına da olııa, hukuku dil· 
velin bize tanıdığı haklan tntbik 
etml'kle mükellefiz, 

Almanyanm cmrilc Visinin tr
vessül edcbilccrği diğer bir hare· 
ket daha vardır. Bu ho.rckct de 
şudur: Afrika limanlarındaki he
nüz inşası bitmemiş ve yahut da 
hasara uğramış kuvvetti Fransız 
harp gemilerinin Annvatanda Al· 
man kontrolü altında buhınnn veya 
kısa bir haberden sonra Alman 
kontrolU allına girebilecek liman
lnm nakletmek Bu hnrp gemileri
nin Afrikadan Fransa~ a nakli de
niz kuvvetled muvazenesini bozar 
ve gerek AmPr0

'1nıun gC'rek bizim 
mPnfaatlerimi e aykırıdır. Bu gibi 
h1idiselerin önüne geçilcce~ ve 

önlenmediği t:ı.kdirdc tevellüt e· 
debilecelı: neticelerin bizim için ol
duğu kadar k('nclisi için d(' müca· 
dele ettiğimiz Fransız milleti tn
mfmdan anlaşılacağını ümit ede
rim.,. 

Dünyanın en 
zengin adamı .. 

Bir Japon old -
ğu iddia ediliyor 

Ancak ve ancak her şey A tlıın
tik muharebesine bağlıdır. Atlan· 
tik muharebesi b('r iki Uıraf için 
de artan bir §iddctle inkişaf et
mektedir. Gemi ve toniliito itibari· 
le zayiatımız çok ağırdır. Ve ida
re ettiğimiz deniz kaynakları çok 
geniştir. Bu zayiat, vasi hnrp gny
retlerimizi ve iaşcmişi ciddi suret
te müteessir etmeksizin ilanihaye 
devam edemez. Alm:ın ve ltnlyıın 
tcarct filolarına verdirdiğimiz zn· 
yiat tonil8.to nisbeti itibarile bizim 
uğradığımız zayiattan çok dnha Dünyanın en zengin adamı tılıyor, muhakkak bunları :Mit-
büyük olduğunu ve deniz ticareti- kimdir sui firması göndcrmıştır. Dün. 
mizi bütün dünyada idame C'tmek· Tarihte Seza.nn hazinelerin. yanın dört bir kO,.c;esine pek za. 
tc olduğumuzu söylemekle bern- den bahsolunur, evvclce bir zen.. rü olmamakla beraber ~ğlam 
her bunun bir ccvnp teşkil <'demi-
yeceğiııi biliyorum. 2.300.000 ton- gindcn bahsolunurken Sezar gi- saatler de gönderilmi~. bunlar 
dnn fazla Alman ve ltallnn ticn· J.>i zengin denirdi. Osmanlı tari. tane ile değil de k: o ile mı sa-
ret vapuru yakalanmış, bntınlınış hi dünya servetini kanına ma. 1 tıhyor? Bunl~rı muha.kkak 
veya mürettebatı tarafından batı - leder. Bizde h~lk arasında Ka- .Mitsui firması gön1ermistir. 
rıldığı görülmüştür. Biz de 4 mil· run gibi zencnn sözü darbmıesel Zaman zaman ort.,y:ı. çıkan ve 
yondan fazla kaybettil<. lı'akat bu • . .0 •• " 

znyiata mukabil İngiliz bayra~'l nl- halıne gelmıştır. piyasayı altüst eden ucuz Ja.. 
tma üç milyon tondan fnzla eenc- l Fakat yirminci asırda ne Se. pon maiları arkasında daima 
bi ticnr .. t gembıini veya ~·eni inşn zarın, ne de Karunun servetin- Mitsui r-rdır 
edilen gemi koydu. Kontrolümüz den balısolunmayor Zen°'İnlik Fordlar, Rokfellerler, MihrQ.· 
altmd:ı olan pek büyük bir v kü- . .. • 0

1 1 1 · · · 
na b:ıliğ buliınan müttefik Ucaret bahsı açılınca gozler derha. A- ce er servet ermı t~b·t edobilir-
filosunu hesap etmiyorum. Binaen merikaya dönüyor. kıyas etmek ler. Halbuki Mitsui istese bile 
aleyh şu anda l""''\ZZruD ticaret fi- lazmı gelirse onların servetleri. muazzam ~rvetinin hesabını 
Jomuz gemi adedi itibarile ciddi ne kıyas olunuyor. Rokfeller doZı-u olarak yapamaz. 
veya bariz bir azalış kaydetmeden gibi, Ford gtbi Y~nderbit gibi Mitsui firması şimdi son ola.. 
deniblerde dolaşmnktadır. Fakat M "b" ze • de ff rak Tokyoda muntazam bir bi-
zayiat.ınuz böyle rriderse ileride ne veya aycr gı 1 ngrn n 1• 

"' n~ inşa ettirmiştir. Tokyonun 
olacaktır? Açılmakta olan boşluğu yor. 
doldurmak ve bize 1942 senesini Evet yirminci asır Amerika en yüksek binası ola nbu muaz.. 
geçirtmek için ica pedcn Uç dört zenginleri arasına meşhur film zam müesseseye ekserisi asan. 
milyon tonil:ltoyu nereden hula- alimi Mayer de karıştı. Malum sürlerle çıkılmaktadır. Ilu bin.a
cnğz? Ço:, geniş bir mikyasta ve rik nın in.sası için tamam :!60 mil. 
elimizden geldiği kadar ticaret ge- olduğu üzere Mayer, Ame ·a-
rnisi yapıyoruz. nın meşhur Metro • Goldvyn • yon frank sarfolunmuştur. 

Kez:ı d!lşınan tarnf'ınJan hasarn Maye::- kumpanyasının direkti>- Bugüne kadar gelen Mitsui 
utrnııı:ı.n pek çok ,.e kı~ tırtınalıırr rüdür. Senelik kazancı kırk yedi ailesinin ha.len hayatta olan ye. 
yUzUn~cn hasarn uğrayan ondan da· . . 1 gane varisi Baron Mitsui'dir. 
ha çok vapuru tll.mir !çın de yıpratıcı milyon dokuz yüz yetmış bın a tı 

Yu .. z onbı"r fı·ankbr Bir tek ogvlu vardır. Dünyanın 
bir gayret ı;arfediyordu. Vnpurlarıını· • 
zın gclclktcn sonra tel<rar yola çık- F*kat bütün bunların hiç.biri en büyük servetine tevarüs cde-
malnrım tacil ıı;rn f'lımlzden geleni dünyanın en zengin adamı de- eek olan bu genç şimdi babası. 
yapıyoruz. Şunu dllşlln<'lfm ld, vnpur- ğıldir. Bir çok Avrupa ga7.eteleri mn yanında ve onun işlerini öğ. 
ııınmızı Jimnu!arn geldikten sonra e.n düyanın en zengin adamının renmelde meşguldür. 
gün ez tutmakla bir senede lt.h:ılltı. 

mızı tıeş milyon ton artırmış oluruz 
Mukttolr olduğUmuz bütün azim ve 
bcıı ri ihUrn kabiliyetini bu maksat· 
I:ı.rn hllsrcdlyonız. Ve esn lı neticeler 
de al.ıı:ı.ktayız. Fakat her şey söylen· 
dikten "e yapıldıktan sonra 1942 se
nesini lı:ı.rp gayretlerimizde çok hlsse
dıllr b r azalıı,1 olma.luıızm geçirecefi.. 
miz için yegl!..ne çare Amerikada da 
muazz-ım miktarda ticaret gemlııi ya· 
prim .sıdır. Bu verim 1918 de Amerf· 
kalıl!lnn tahakkuk ettirdikleri ri'ısbct-
te olmı:lıdır. Bu iş bir çok aydan beri 
Amerlknda dtlzcltllml§Ur. Şimdi prog. 
raml.ır fc\•kalAde geni etllmlşlir ve 
bize t?min edilmiştir kf, önümlizdeki 
6C'ne mU~terek mücadele ve dııvadn 
kullanılmak ilzere mflyonıarca ve mll
yonhr.:a tonluk geml Amerlkadn in· 
§n edilmiş olacnktrr. Dünyayı mUte· 
cavtz canilerden kurtarmak için z:ı.nı
rlolan mukavemet kudretimiz huııu· 
sunda bu teminata gilvenebfilrlz. 

Her ne olursa olsun Atlantfk mu. 
harebı>ıııni yalnız tn brlknlardıı ve tez· 
gı"lhlarda değil, denizlerde kazanma 
mrz mzımdır. Garp ve §fmııll gnrbt 
deniz yollarımızda ticaret gemilerimi
ze karşı ynpıl:ı.n havn hUcumlannn 
da karşı koyacağımıza IUmndım var
dır. 

Nihayet ümit ederim ki kardeş b 

danm balkı Atlantfkte mütemadiyen 
uckl:uda harekette bulunmnlan icap 
eden deniz ve hava kuvvetlerine 11· 
man \'e tayyare meydanlannın açık 

bulunduruımıısmm bizim için olduğu 
kadar kendi mentnatt iktlz:ısmdıın ol· 
duğuna anlıyacaklardır. Ticaret ge
mılerlmlze knr,ıı yapılan hava tan~ 
ruz\arıı::ı bastıracağımıza kani olmak. 
in bemhcr şunu mUşahede cdlyoııu: ki, 
denlz:ıJblan ve denlzüstO korsanları 

mütemadiyen garbe doğru gidiyorlar. 
ve nntta blğden ziyade blrle~lk .A me· 
rfka tarafına yaklaşıyorlar. Eğer 

BUylik Brıtanyanın bayab tehlikeye 
konmak istenmiyorsa. eğer Amerika 
hllkOmet ve milletinin kendilerini haıı
rettlklerl gayelerin elden gitmesi Is· 
tenlliyrınıa bu tehdidi önlemek ıazım-
dır. 

Şu cihet sabit olmu,.tur kt, denl7.
altılann ve denlzUsUl korsanların 

mağlOh1yeU kafilclerlmlzc lüzumlu o· 
lan 'himaye gemilerine malik olmak 
mesck8ine bağlıdır. Hiç §Ophe yok ki, 
Amer!ka .el emeğiyle ve maharcUyle 
yapılan her nevi slltlh, cephane ve 
harp malzemesinin sava§ hattına gel· 
mede,;:ı Okyanosun dibine gitmesi !e
likctfl bir §ey olur. Bizim elim ola• 
bUecek böyle bir hali azimli ve ocrer-
11 Amerikan mtlletlnln kabul ·edcceti· 
ni zannetmem. Nasıl ki, Amerika gUm 
rllğün,. alt her biri 2000 tonll!ltoluk, 
sert, mUkemmel sllAhlı ve bOyOk bir 
h3rel(At ımb!lsma malik on gemi A· 
merlka hüktımetl tarafından emrimi
ze ver'Jmlştfr 'O'e yakında tanı hizme
te giı<t:cektlr. MOsklrnt yasağı kanıa. 
nunu:ı vaktiyle tatbikine tahsis edil· 
mlş c•:m bu vapurlar şimdi d:ı.ba yUk· 
sek btr vazl!e göreceklerdir. ' 

garpte değil Uzak Şarkta oldu. 
ğunu yamıakta ve dünyanın en 
zengin adamının Mitsui isminde 
bir Japon olduğunu haber ver
mektedirler. 

Bnndnn bir müddet evvel Mit. 
sui ısminde bir Japon bfiyük ti. 
en.ret işleri yaparken ille defa o
larak peşin para ile alışveriş e. 
sasmı kurmuş, kumaşın metre 
ıle satışını ortaya atmış ve 1660 
senesinde de çekle tediye esasını 
Uı.tbike başlamıştı. 

Bütün bunlardan sonra MiL 
sui'nin itibarı artmış ve Japon
yada olduğu gibi bütün ecnebi 
piyasalar üzerinde de ticaret ve 
sanayi sahalarında büyük bir 
varlık göstermişti. 

Garpte ve şarkta büyük bir i. 
tiıbar kazan.:.n Mitsui firması .. u 
Uç harfle gösteriliyordu: M. B. 
K. (.Mil~ui • Bushan - Kancha) 

M:lTSUl AlLESt 
Amerikanın petrolüne daha 

kolaylıkla müşteri bulmak için 
on binlerce petrol lambası imal 
ettiği ve bunları bilhassa Çine 

gönderdiği malfımdur. Ameri
k~ lii.mbaları oradn yalnız 

M. B. K. firması ile mücadele 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Çnükü bugüne kadar devam e. 
den ;\litsui sülalesi işlerini gün. 
den güne genişletmişler ve bU. 
tün piyasalarla rekabete kalkış. 
mışlardır. bu Japon firmasının 
bugün küçük büyük bütün dün. 
yn şehirlerinde tam bin yüz sek
sen şutesi vardır. 

Mitsui'ler evvel!i kumd§ ve 
petrol işleri yaparken bilihare 
işlerini genişletmişler ve deniz 
nakliyatı işine giriştikleri gibi 
herbiri dört milyon nusha tabe. 
den iki gazete çıkarmışlar, Ja. 
pon adalarının hemen hepsinin 
elektrik tesisatını deruhte et. 

Lor endeki 
Büyük Fransız demir 

fabrikaları 

Alman konsorsııro
•un•n ldarEsfre 

ge~~· 
Paria, 10 ( A.A.) - D.N.B. 

ajansı bildiriyor: 
Çok geniş hazırlıklardan son· 

ra Lorraine'deki büyük demir ve 
çelik fabrikaları Alman konsor. 
siyomunun muvakkat id·rresi 
emrine geçmiştir. Bu mühirn va· 
zife, bilhassa umumi harpten 
evvel Lorraine'deki fabrikal;ı.ra 
sermaye vaze,tmiş olan Alman 
müesselerine tevdi edilmiştir. 

Yiyecek maddelerinin 
vaziyeti hakkında bir 

rapor 
Belediye iktsat işleri müdür. 

lüğü yiyecek maddelerinin mnu
mi ve hususiyetlerini gösteren 
bir rapor hazırlamağa karar 
vermiştir. 

Raporlarda: yiyecek madC-:~
sinin istihsal mıntakası, nere
lere stok edildiği, son üç f>Cne 
zarfında ~eçirmiş olduğu muh. 
telif vaziyetler, toptan ve pe
rakende satışı. inkişafı için a
Jma.n tedbirler kaydedi!e('e-ktir. 

Ev Anslklo edfs 

Ellerden lekeleri 
çıkarmak için 

Ellerden, muhtelif şf'ylcrden 
olan lekeleri çıkarmak için, ell 
vltrlyol yag-t ile soğuk ımda ~ • 
!ısınız. MUrckkep lekesini ç k rma 
için ise, limon ~ya limon tuzu il Y'
kamak kAf'ldlr. 

Ellerin çn tlamasma mani olmak S. 
çin, ni<şnmlan yatarken ynğlı krenı 

stlrmek muvafıktır. Bunu sabahleyin 
de tekrar cdeblllrslnlz. 

mişlerdir. Mitsui'ler faizle para Ellerınlzi yılmrken parmağınızdan 
da verirlerse de bundan bUyWc yüzUğUnUzU çıkarmayı ihmııl etmeyin 
bir şey kazanmazlar. YOzUkleriD taşlan, aralarına su gid 

Bu aile Japonyanın Formoz rek renk ve pnrlııklıkl:ırmı kaybc. 
adasına hemen tamemn hakim derler'. 

Ellmzl. yıkarken veya herhangi bil{. 
gibidir. Denilebilir ki bu ada kB bır scbcbtcn parmağınız şi§ercı 
zamanla bir Mitsui'ler müstem. yUzUk çıkmıwıa, bwıun kolay blr ça 
lekesi halini ;ı.lmıştır. Mitsui ai. resi \'ardır: 
lesi merkezi Karbin'de bulunan YüzO~Un arnsmdnn bir sicim gC'C

1
• 

ve bütün dünyayı bir örümcek rlrsi:ıu ve bunu, parmağın ortasmd 
ki ma!eala kadar dolarsınız. Sonr 

ağı gibi sarmış olan yaman bir stc1mın yüzüğ'lln altındaki ucunu tu. 
firmanın mümeseilidirler. Avru. tarak ııı;mııya başlnrsınız. Sicim ıı.ç• • 
paya binlerce bisiklet gelip "Ja. dıkc:a yllzUk de yukarı do~ çıkm 
pon malı Pe§ liraya.'' diye mi sa.. 1 ya bn§!ar. 
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1. Da fllalete .... Ü. ... 

ise - .... dl'lll&W: ·- • 
ntıepe&e llleMll ud ~ 
ucb alcbt allf. 

2. Al8 lclt aber lewaltnıte, wle 

hre Waqea dlllltea, frq lelt: 
0Dlntet dlch aaeJI, Beute? 8o 
~ollen wlr driUNm n dem~ 

.:ela-." 

S. Ulld da ille llk*te, Pt1ea 
vtr hla; ad lelt ..._ elller 

rleebea Dlrao, eo ellea dort ıe. 
tl'IUIJrea lta&ee, clM m.. .. der 

llud. .. ee .. et.em • '""" 
wtedeı wı n ftllM:L 

'· Der Reu&e erplff • -
ıleııe., dM uf dem 'lllelMI • ...._ 

.... ...... .. dullt - elllan --·--· 
5. ~" rlet leli ........ 

'hialıılt d1I mft dn Vleelll, wu 
llll9ei' Rerrıott Mlllıst c*lllMlf"I 
Doelt t!lle batte du Glaw awr -. 
..... eüt. 

8. "O aeln, Hen tadlc.I." •t
esaete .. e fut 
'tıelaelllret nar ela; W. trt.k'.._, 
ıvu • lllaaer trtalrea !" 

'7. Da !'le dua aber llar ~ 
bea aaheckt. aad pr 6nlMc 

l"Alllr kam ehte ıw•r aite ..,_ 

"'" elaer tellwaıaew ....,.. ..r 
. it"m. ~r.n Raar ~elaufen, zapt· 
te 11le aa lhl'MI Taff~elaea 

nlMI raaaete: "l>f>r Bluler' ht 
tıellola hlm; dft' Baver .. t ıdlOll 
bebnl"' 

1. Und abı Rettate htr Glu 
hluetzte, raff!tld: "Martlı, leh 
komme sehon, Marllı I" da war dlc
lkı nhnmt-rmehr' Z1I eellaae._ 

• .. teh aber hueh&e deıt llM· 
olleu Hud 111141 ıtalie: "Da ..n 
t. mir deeh also aW.t eetlnfea• 
fda plte tııehon mit dlr, Reaate, 
.. da ~lultl'" 

lt. U9d • Pal• wlr ııdnretsad 
lllltı· wııea w dem ....,..,.. .. .. 

REN' ATE 

Storm 

uvm 

ı. Bu nrada yavqça bana dol• 
ru aolculdufunu bmettim; takat 
hfoblr kelime 86ylemedi ve bun.o 
dan lılqlra gözlerini de biç kaldw
madt. 

2. Fakat yaııaklarmm naml ki. 
zarm11 olduğunu g6rdllfüıq için 
sordum: "Sen de ıundın mı Re
nate ! Haydi a.şaftdakl maaaya P. 
deUm." 

S. Bqıyla evet lfaretl yaptı. 

ğmdan &f&tıya indik: orada henlls 
lçmlf btııunan kDrpe bir kısın e.. 
Unden, bir prap. deattainden t~t.. 

rar doldurmak bere bardağı, aı.. 

don. 

4. Fakat Renate mua Uaerlnde 
duna diler btr bardatı yakaladı, 
banala bir su konmna dolru e
IQdl. 

tJ. Gllerek bayktl"dmı: "-~.! 

K Uflarla beraber blaa.t Cenabıhak 
buretlerbdn yaptıjı ıeyden mi &.. 
c;lyornn ! l'akat o yalnız bardağı 
~dı. 

1. Hemen hemen aıktlgan1*1a 
cewap verdi: "Yolr. hayır bey m*
tepll; IU'&P doldurunuz, erkekle
rin lı;tllt ,ey1 ben ete IQerlm !" 

1. ltQcWı boynunu uzatarak bQ.. 
ytlt bir nnzlukla lçtlli IJl'8da 
kir -elan .a.rtnde llyah bir bq
hk _,_ tlatl,.r .,... bdlir dJG; 

rak geldi, Renate'yt tafta elblse
llinden çekerek homurdandı: "Çift

lik aahtbl fhndi ıtttt; çlftllk ~ 
bi timdi litti!" 

1, Ve Renate bardafnn baln'a
rak yere koydu: 

"MarHr ıtlmdl geliyorum M • 
rDı:!" fakat tbtJyar bunu görmedi 
bile. 

1. Seme ıenç km eHnden yalcr ., 
ladmı ve decllm iri: "Benden bu 

ınıretıe llaçmak lllter mistn ? Sen 
gicleneu, Renate, seninle ben de 
ıeıtr.ım .• , 

ıo. Ve lkhnia de ıeeeizce düğün 
nindea aynldık, 

(1) btlcken · etmek, meyletmek; reıbhkt phen. kanbur ytlrll
.. k; vor Al ter gcbllckt geben, lenelerln yün altında .,.unıet: ıich 
bılcken; efilmet. t!) bratten: buharlar c*annak, kaynamak; b. yar• 
Jmk, imal etmek : Bier brauen, bira . imal etmek; dietıe8 Bier wlrd 
Jıılero gebraut. bu bira bun.de. imal oluaur. (1) Bauer Betdtaer e~ 
.. Bauemgutetı, çtfWk sahttıf "> nlmiDeırmehr, hl9blr vüdt, alla. 

ANALiZ Ye TEORi 

Datif alu edatlar (Vorwlrte.) ı nem Haaa reıentlber, evimin kar-
.....,. ~: '8Dtda. 

a. auı, den : leh komme au der 
Staclt, ıehirden gellYonDD. 

it. ıuuıaer. dııında, haricinde: 
auaeer meinea J'reunden, dolltla· 
nm hariclncle. 

ı. sema-, uypıı olarak: dem 
Mueter .....-... modele uypa ola.. 
rak. 

._ mtt1 ile: mlt dem Pfell, dem 
Bocen. ot ve yay Pe. 

e. bel. yanmd•. Mliılladol, de: 1. --. wan: Mlll _.. JM-
ioll Mn beJ memem OUel, ...... .... IQ .... ..._ _,......,... 

J. ...... -: ...... .. 
.. 'bbuala, arfmd&: bbmea dnl a.tr. tnldıaa .... . T..-. le da wflada. 

<™17*11 ...... .... ftl'J. ........... .......-: ........... ) 

venı silahlar 

Denizaltiya 

karşı torpito 

muhripleri 
Torpido muhripleri 

wgün denizalblannın 

en korkunç düımanıdır. 

Yeni icat edilen 

su altında patllyan 

bombalar nasıl atılır 
Ağuatoe 1916. Şimal denizin _ 

de İngiliz kıyılarmm · açlklan. 
Sakin sular berinde yalnız bir 
tek hafif lmıvuör nöbet bekli -
yor. Nöbetçi suba.yı komutanın 

yanrba§Dıda, kaptan köprU.sUıı -
dedir. 

Birdenbire nabetçi raaıdlardan 
birisinin seai f§itiliyor: 

- Bir periskop var. Küpeşte 
iatika;methıde. 

Nöbetçi eubayı ft komutan 
dtlrbOnlerini ipret edilen tarafa 
çeviri)'Ol"lar. Ve derhal torpilin 
arkasında.. su üzerinde çizilen 
beyaz çizgiyi görüyorlar. Bu kö 
pükltl çiJıgi. 1,5 metre kadar ge. 
niştir. Ve torpilin kuyruğunda 

sıkışıp katım, olan hava ka;bar
cığmdan hhıl olur. Sakin havalı 
gllnlerde usun a,man deniz sat -
hmda kalan hu iz saJe8fnde de . 

Deals bomlıumm maktaı. 
1 - 150 kllolak patlaJ'ICI nuıdOe. 
ı - Vida. 
s - Pa&laaa yari. 

niz::ı.ltı gemisinin nerede O&Jı.l5u
nu bilmek kolaylaşır. 

Bu çizgiyi göriir görmez kru -
vaz.öıiin komutanı bir saniye bi
le kaybetmeden sUratle emirleri. 
ni vermiştir. Kruvuör derhal 
dönmüş ve torpile mUvazi bir yol 
almıştır. Bu suretle hem torpil. 
den sakDUD.IŞ. hem de deni7.alb
ya htlcum etmek imklnmı elde 
etmiştir. Aynı zamanda bUtUn 
tayfalar yerlerine geçmişler, top 
1ar gürliiyor, denizaltı perisko 
pumı çekmiş ve kru~ tara . 
fmdan mahmuzlanmamak lçln 
mUmkün olduğu kadar sUratle 
denize dalmıştır. 

Denizaltı maksadında muvaf 
fak olmuştur. Kruvazör döntlp 
dunıyor, fakat nöbetçiler on, on 
beş metre kadar denizin altında 
yoluna devam eden deniza.ltmm 
gölgeSini görmüşlerdir. 

Köprü. ü7.el'inde komutan öf -
keli öfkeli dolaşıyor. 

Bu hAdl8e, İngiliz hafif muha
faza filosu komutam Amiral 
Maddene bildirilmiştir. Amirat: 
-Ah ne olurdu diyor, 15 metre 

su altında patlayan bombalan -
mız olsaydı. 

Amiralin bu mütalaası bir ra -
porla İngiliz filoları başamirali 
Cellikoya bildirilince Amiral bu 
hususta fennt araştırmalar ya~ -
m&k için emir vermiştir. 

Aradan birkaç hafta geçer 
geçmez, İngiliz bahri~ men. 
sup bir mühendis derinlerde pat.. 
lıyan bir bomba yaptığını bildir 
di. Denizaitı bombası, yahut su 
kumbarası ismi verilen bu ilet 
o gündenberi mevcuttur. Ve 
aradan geçen yirmi beş sene i -
çersir.de bu ~let hiç değişmemiş. 
yalnız içersine konulan patla . 
yıCJ maddeler kumıen artbnldıf1 

• 

4 - Bom.,_m ,._. ..-1 llıtr ,-re lyar ~iM &Atttvane. 

5 - Ayar --tan. 

(ita aıütuncla oklquculanauua p. 
ırelftDlz yaamdül lnıpoala blrllkt~ 

' -~ rfılprf 

lıpn btr bay )'&flyle mütenasip ffız 

veya duı bir bayanla evlenmek late. 
mekte::lir. (Hulya 67) remzine mllra. 
caat, 9 &VU.:NME TEKLIFLl:al. iŞ AHA 

MA, iŞ Vl:IUll:. ALDıl, MTlM 
.. -· ......... -,, .... ~ olDU)'U "u.. lı arayanlar: 
~ UAnlan parun Defl'Ohuna&.) • i:vveıce b r şirkette ve plyangt. 

Eulenme teklillen l'lfelerınde çalışan tecrübeU bir genç 
yazıtıar.eıerae 1§ aramaktadır. Arzu 

• Ya 38, boy, 167, kilo 17, aeıaellk edenı•r Beyoğlu Atabamam 64 auma.. 
kuaDcı altın bine yaJaa. lnlmra1, .... ra blrtncı katta tJ.P.) ye müracaat e
but me.ıek l&blbl, yObek tab.IU sör. debU:.rler 
mllf !.ir ut fen, bllh•-a çok gUzel • LIRntn 10 uncu auuıma devaıa • 
n mfltenulp vlleuUU blr bayanla ta.. diyorum <)gleden eo.ıra bOf kaıan 3-4 
Dlfmak, anlqmak ve evlenmek ıate. eaatlnıde çalıtmak tatıyorum 9 eene 
mekted!r. Jılllracaat edecek bayanın 

1 

rom~nce tahsUJm \ardır ve romence. 
yqlla ve boyuyla mU~p olmaaı, yt çok lyt biliyorum. Romence der. 

aoqete hayatından bcJtlnmw, bUDun 
1 

vereblllnm. ' ilkah mlleaııeaelerde c;a.. 
la bel'aber evini de o niabette aevmeat' ııpblllr ve &YDJ zamanda tercOrnaa. 
mutt OIDIUI p.rttır, Isttyenlerin lll ta yapabiUrtm ... Illtlyenler pat• 
(R..Jıl.C, 6) remzine mOracaatıan alnde tl'I: • 107. Zıyaı remmne meli. 

• Yq 18, boy: 169, eamer ve dal. tup müracaat edebll!rter 
pJı ııaç1ı, ortamektep mezunu. aylık 
lcuancı 80 lira olan bir bay 17.18 yaı. 
1armı.ıa eamer, boyuyla mllteııaalp bir Aldırınız 
~s evlenmek anuawıdadır, IatJ. A.faı\'ıda nımuzları yaub olaa °" , 
,..ıem cc.v. 8) nmsıae mtııacaa.L 7 1 ma)'UCldarıımzaa aamJanaa .-

• Yat 21. bo)' 118, kilo 70. IU fa. mektuplan hlarellanembllea ..... 
ldUtut ldDlJ& eutttOeUDe dnam ecleD aalıalatıua ~ kadar ftJll IUt H 
Clpndaa bqJra lçJdal " kuman bu.. dell ... ,. aldutnalan rlcıa ...... 
......,_ 1ıtr ~ fhndlHk nw ctbl (Pek)CKA.102: ıtSnderildlHA.D.mı 
(1 -. ltiD) ,aalarmda kalmall fU'· (BulmUf 38) (Kanat) (001Qlıj) 

&ile ...... alıab ft7& 11umra1 ac;b ea.. (l'.11. 2369) CK, 186) (Ayte 8) (Spor) 

..,. " _,... o1m1JaD. 111.191 bo- (l'.Y. 88) (KJ.Ş. lıDDT) (BmlmH) 
JDda 17.,28 )'llflan al'UIDda bir be.. (W.v.~ CR.11'. 18) (il. 22) (JmçOk) 

,.... nlenmek mllMINll'. aeneu <~Ur) .tamau 11.JS.c.A) CB.lll 
alulat' ICbl maddi YUdlar lllnSUUe 18.D. 8002) (JıluJa. Ba.) (N.12.N.) 
1lalıa clelUdlr. ı.tt,..ıeıtD, fP.P ••) (Kadri T,unç> (N. D. ve 1'.D. tJda l 
......me m~tlan. 8 Jcard ler) (A.B.C, kur) ((8V 12) 

• Y., 81, bo)', ıeo. kilo to. tama. c.Arkadaf Pladerlldll (R.11.~ 1) 

... tılr mtlı •ı ıt lı• 111a......--. fA.JI.. 11) (Çevik <ı.ua.m) (1'11r) 

için hacmi bll)'UmUI ft atıriığl 
artmıştır. 

Bu bomba 80 santimetre U• 

zunluğunda ve 45 santimetre 
çapında çelik bir Ustüvaneden 
mürekkeptir. 

50 kilo patlayıCJ madde ihtiva 
eden bir deniz bombasr 200 kDıo 
ağırlıiuıdadır. 

Bu bombanın patlayışı baft 
bir mekanizma ile olur, fakat 

topa bemer. Bn 
bnmhelar gwninfn yanlarmda:p 

denbe fırlar 'ft ganideın uratt 
bir yerde - igerainde patlıya -
nk itini g&i!r. 

Bu bomb&lar derüaJtı gemi 
leri içJa çok teiılikeliclir. Patla 
dJiı nokta merkez olarak 30 - lfO 
metre yan çapında çbıi:lm bir 
daire içenincle bulunan talıtel ,. 
bahlrin her tanfma İllllb8t 

bu mekanizmayı bulmak ince olur, geminin muvueneai 
bir Rk1 i§idir. Krokiye baktı - lur. Bu gani arbk malnlıhlll_.'-1 
ğmiz vakit ortada ince bir boru demektir • 
görUrstlntız. Bomba denİ2le dtl -
şer düşmez 5 numara ile göılte. 
rilen lyar vidumm kaTt1811lda -
ki delikten içeriye 8U girmeğe 

başlar. Bcımba aşafıya indikçe 
su tazyiki her on metrede bir ki
lo olmak üzere a~:t.'!'. Bu artış 

çarparak patlaınayı vt.cudt- ge
tirecek olan ve tekilde ild numa. 
ra ile g&terilen vida)·ı deriye 
doğru iter. Bu vida .ızunluğu 

bombanın patlaması matlup de -
rinlip gö~ Ayar oaı"'11f bir 
üstUvaneye dayalıdır. Bcm.,. 
.bu derinllie iD,lnce .-...ı..u. 
patlar ve bütün SO kilOluk pat. ra bu reminin kuriulma8I 
layıcı madde infilik eder. 

1 

mucl• demektir • 
Umumiyet itibarile den1za1tı 

bombalarımn patJ~ıld.an nokta BORSA on beş metre derinliktir. 
Denizaltı gemileri ya perilıkop 

larmdan, yahut torpilin 8U iger
sind .. bıraktığı izden farlrolunur. 
Yahut. keşif tayyare!eri tarafm. 
dan görülerek telsizle gemilere 
hal.>er ·verilir. yahutta dinleme 
ftletleri vasrtasile eeeinden anla· 
şılır. işte o vakıt ..... Ol.tün 
hızlarile haber verilen ,ere il -
derler. 

Gemiler için bir hayli tehlikeli 
olan buralara yanaşt1'ldan vakıt 
hızlarını arttırırı.ar ve d&ıe dö
ne zikzaklar yaparak dolaeırken 
bır taraftan da su altı bombala. 
rıru atarlar . 

Torpido muhriple!i, yük8ek o.. 
lan sür..tleri seıbebile bu işi en 
bUyUk muvaffakıyetle batara • 
bilirler. Şu gemilerin arkalarma 
bomba atılacak bir cihaz .ilL 
ve edilmiştir. Bombalar mail 
bir satıh Uzerinde kayarak de -
nir.e düeerler. 

Torpidolarda deaim"hnla 
karşı denia ~ ... iPa 
başka bir makine daha vardır. 
Buna deniz havam )rahut tornik· 
roft havanı derler. 

Bu ilet minimini bir 

... ~.-.""' 

1 SterUD 
100 Dolar 
100 wro. 
100 Unt 

ıoe l'lal'ID 
111 RIQ'tl n 
100 Belp 
100 Drabml 

100 Leva 
100 Qlls ıacma 
100 Peoeta 
100 ZloCI 
100 PtqO 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 lnec; krona 
100 KUblf 

.......... " ta11Yll6t 
Slvu - Enurum n ıe.35 ıt.81 
Anadolu demlryolu 
%80 petbı 

Albn yükaeliyor 
Altm fiJldarmdaki yükeek· 

lik dthı de de9am etmiftir. 
DOn bir altmm fiyatı 26.~ 1L 

ra idi. Evvelki gUn bu mlıdar 
25 lira 80 kurut arasında idi. 
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- Bcnl aldatmak latlyor5anu 
ile uğrııt"ryora..ınuz. Siz kocam• 

dıirmek için gelmiştiniz. 
- Simon Mak.sveli 61dllrdllğU • 
Ü zannediyorsanız al danı~ orsu • 
Uı. Bu da budala Stand~in bir i
dı. 

~
-Yalnız Standişin değil. O .. p. 

Fıtrholmda bulunduğunuzu in • 
r edemezslıılz ya?. Elimde !r. 
tlar var! 
- Na~nl! 

- !<'astaki bavulumda kullanıl. 
ış bir tren b!leti var. Üzerlı:· 

e de dilğün gününe rastlıyan te. 
. Marsllyada vapura binerken 
§Ürdilnllz! 
- Sız le buldunuz değil mi! 
- Evet. Sonra başka şeyler 

a var. İngflterede bulunduğv. 

tız zaman bir kaza geçirdiniz. Tc
llıyordunuz. O gece eon trene 
•Uşen yolcu da hnflft;e sallanı • 
Ordu, 

- Bir kaza mı dediniz? 
- Evet, garip b'r kaza. Slmon 
ksvelin elinde bir kılıç vardı. 
lrcın ucunda da 'mn. Ölmeden 
el katilini yaralamıığa muvaf

lt olduğu nşlkar... Trene bl::ıen 
lcunun geçirdiği kaza da bun • 
başka bir şey olamaz! 

'Varboro gülümsedi: 

- Bütün bunl:ı.r Standi.şin sör. 
ti, faltnt zerrece lsbnta yarayan 
Her d~3n. 
l<ornelya s:ı.bırsız bir e! hareke. 
Yaptı. 

- Güvercin kulesinde bulunan 
8~1n cebinde ..• 
....._ K ayenin mi! 
....._ Evet Kayenfn cebinde bir 
ltrar bulundu. Te161'nfta nlkii.ru. 
?ıı kıyılacağı saat yazılıydı. Nf • 
tan lün&cnin haberi yoktu. 

l{Qqt?lya slSyl~iklerlnin ne g!. 
tesir yaptığını anlamak için 

ar-horonun yUzllne dikkatle baJ·tı. 
~r ışrmn yfızllnde hevecan vE\ 
~ . 
lUU~rim if ... desi yoktu. Kom0 1· 
ır. söylediklerini a!Cı.ka ile dlnU.. 
du. Vnrboro 21ab:11llilaştı: 
'- Peki, sonra ne oldu? 
'- Siz A vrupada bir mektup 
~Ur. t:'Jtilnilz! 
....._ Aek mektubu zannetmiştiniz 

mi? Halbuki bir otel hesabı 

....._ Ev"t, nlkiih gUnflnde 6ğle 

eğlni yediğiniz bir otel.n- h~sa. 

......_ Aç kalr.caıt demıdtm va! 
......_ Yemeği tel{!rafta adresi olıul 

ntac'la yem~~tlnlz. 

......_ Tesncfüf! 
....._ Standiş sizi orada röıdti .. 
......_ Hayır, yanılıyorı:unuz. Stan· 
i baygın bir halde kaldınmda 
dum. Nakavt olmuştu. 
'- Ona arkaclıışuıız vurdu. 
'- Arkadaşım olduğunu nere • 
bi!iyonıunuz? Beni neden kn

au· görUyonıunuz? 
'- Ne bileyim, kendinizi mDda· 

edecelt hiçbir şey sövl 0 miyor .. 

'- Duymaz olur mu} um? kula· 
ıı.ı. işittim: Lukreçyaya yazık 

1:. Va!de sultan onu ~ ~·ere 
l>ı~ttırdi. Odası:ıa bıraksaydı, 
ly olurdu? Zaten padişah gelin 
~kadar sayarayın neresinde o

. bir mahpustan farkı oımı. 

k, diyordu· 
"- Kftmil bey benim :ç;n böv'e 
tıruyorsa. c:arayda i~·i bir do::::t 
a d:m demektir Fırsa' bulur 

1ıııa teşekkUr etmek borcuro 
ıı. 

Luk-eçya o gün ilk '.iefa kapı 
• ~ısı ile bu kadar uzun konu-
flt:tu. Yürük Ali çarçabuk ge-.. 
~ti. Kapıdan ayrılmak istemi· 

~u.. Lukreçya: 

R .. ~ dı. kilitle artık kapımı · 
···j~. halde l"let>-ııu' u nn'"lt'tÇ" 

'"~· h'· vıı • .., , ak 
7•, ani rok. bi. nz dJ 'J ha' 

1ı"ordu· 
.ıltı e"va o gün Yürük Alinin 
~ Ça.llll~tL 

Yazan: OTWELL BtN?\S 

sunuz ki! Ne l)lur, söylesenize? o 
gUn tayyareyle Kariıton Magna~·a 
neden geldiniz? 

- Standlş size sebeplerini her
hr.lde anlatn.ır; olacaktır. 

- Demek nlkA.hıma mtmi ol -
mak ist<-ctiğinfzi itiraf ediyorsunuz. 

- Evet, çUnkU... Suatu ve tek. 
rar devam etti,. Hayır, eöylemlyc. 
ceğim. Slmon Maksvel lildD artık, 

anlatmağa değmez. 

- Konu§mamak ıoın gilıel se
bepler buluyorsunuz. 

- Madam. şunu bilin ki, bUytık 
tehlike içinde idiniz, tRhmln edo • 
ceğfnizden fazla bUyUk bir tehli • 
ke içindeydiniz. Daha dün gece 
dünyanın en betbant kadm1 fdinu. 

- BugUn mes'ut muyum zan· 
nediyorsıınuz? 

- Dinleyiniz madam. flcl kişı 
t h'fkede olduğunuzu gördiller . 
Bu iki kişi seyahate çık • 
mışlardı. Yollanna devam edece!-. 
ler'ne kendllerlnf 'Jizi kurtarmak 
için. tehlikeye attılar. 

Kornelyanm yfızUr.•eki ifade de
ğişti. Eski düşmanlıktsn eset kaJ. 
madı. 

- Vallnhi ben de ne dU~ilnec!'f'· 
mi bilmiyorum. Beni kurtarmak :. 
çin kendin!zi neden tehlikelere at. 
tığınızı dilşündüm. Ah ne olur, 
Karston Magnaya neden geldiğiı '• 
zizl eöyleııenize ! 

- Hayır, eöylemiyeceğim. çUn· 
kn Simon Maks\'elln litnmnnde-. 
sonra zaten ehemmlyeti de kal .. 
madı. 

- Demek bnna .. 
- Madam susunuz, bfrf gelfyor. 

Gelen o olmıyab'llr; çabuk, şu 

kayanm arka.sma saklanmtz. 
Komelya itaat. ederek kayanm 

arkıusmA ~l~dt 
Vaı:boro yUzUkoyun ;otlar &l'U!• 

na uzandı. Kornelya Varboro)'9 
dUşUnceU bir tarzda baktı, acaba 
hakikaten kabahatli miydi! 

Varboro bir kahkaha atarak 
yerden sıçradı. Gelen büyük baha 

Jaktı. 

- Madam, çtkmız. Gelen bllytlk 
baba Jak. 

Jnk memnundu: 
- Binbaşmı, bir keçi yolu var 

bu tepenin üstünde kurumuı bit 
ırmak ya~a~ı.t:ta~lp ediyor; bu 
keç! yolund.1'n b~~ka da bir yol ta• 

!" 
kip edenıcyiz, ancak o sayede kur 
tulablliriz. 

- O halde bu yolu tecrUbe ed'. 
riz. Hazır mısmrz madam! 

Zaman . kaybetmeden yola ko • 
yuldu!ar. Yol, Jakm dediği gfb' 
cok earpt1. TP.neye yükseldikçe ha 
raret artıyordu. Yolun iki tarafı 
uçurumdu Öğle oldu. Sıcak tabu 
mtil edilmiyecek bir derecede art· 
mrştı. Kornelya eşei"in sırtmrta 1. 
dl. Varboro bttap bir hale gel • 
mlştl Jak kUfUrlerini ancak, yolu 
kapayan bir kayanm yanma gel· 

dikleri zarnan kesti. 
( nP1"1Yrtf t'Or) 
ıl 

Bıı az sonra kapı kilitlendi. 
Ywük Alı dışarda. söylenıyor 

du: 
- ~en ne zaman hava almak 

ıster~n kapıyı vur .. bana seslen 
Ben dt"rhal kapıyı açarım. 

• * • 
Lukıeçya odasında yalnız ka-

lınca. kilercibaşı Kfuni beyi hatır 
ladı: 

- Demek kı o da bana acıyor. 
muş O halde ona bu mektu~ )'az. 
sam. yardımını i~tesem. bilmem 
ki tayda:)] olur mu? 

KAHVE VE MEYHA.1\lELER 
AÇILIYOR MU? 

Dördüncü Muradın sefere gitti• 
ği gü.,denberi kapanmış olan ma• 
halle kahveleri ile meyhaneler ya· 
\'a ,.a,·a~ açı1 ı,·ardu. Dördüncü 
\lurd' ,·ı ·mi 'lir 'aı.ındeı •da·eyi e
ıe aıdığı ve heı ı~e akıl erdırdıit 
gün::lenben. kahve, tütün. alyon 
ve ,arap istimalini yasak etmişti 
Bu yasağa kaf'§l ge:enleri derhal 

R A B F.: R - Ak :ırn postası 
., 

Bir cüret/,Qrlının 
lr.ikii.gesi 

"Fakir" şilebi İzmir limanına 
demirledikten sonra. ikinci kap. 
tan Kadri Deniz!rnrdu ka. aya 
çıkıp önce mükemmelen ef;len· 
meğe karar verdi .. Uzun bir yoL 
culuktan geliyorlardı.. lskende
riye Uz.erinden Pire=·e geçmişler. 
di. lzmirden sonra tstanbula 
uğrayacaklar. bir mUddet ka!rp 
tekrar aynı yola döneceklerdi. 
Kardi Denizkurdu kendisini pek 
neşeli hissediyordu, o gece her 
halde <:ok e<rlenecekı.i. 

Bir kayığa atlayarak sai1ile 
çıktı, ve Göztepe, Güzelyalı ta· 
rafına doğ'ru uzandı.. Burada 
caddenin iki tarafına sırnlaıımış 
evlerin hemen hepsinden gilzel 
kadın başları sarkıyordu.. Fa. 
kat Kadrinin gözleri bir ~kak 
başındaki evin pe™=eresinden 
bakan gilzel. bir krzrn kara göz· 
!erine tnkılm1ştı. Kadri lUt iş 

olarak sokağın ve evin numara· 
emı okudu. tonra derhal karşı. 
daki birahaneye daldı. 

Vakıt erken olduğu için bira· 
hanede kend'sfnden başka kimse 
yoktu. Yegane mU§teri oıduğu 
içiu de patrondan fazlasiyle iti. 
bar görüyordu.. Kadri bir kaç 
duble parlattıktan sonra patro· 
na dost bil lisanla: 

- Ahl:ap. dedi ben Naim bey 
isminde birisini arıyorum 479 
un::u sokakta, beş numaralı evde 
oturuyormuş_ 

Patron biraz dUşUndil: 
- Naim bey .. Naim bey .. dedi. 

Bu ismi tanrmıvorum. Sonra 
479 uncu sokak hemen -:u karşı
mızdaki sokaktrr ve ~da. da 
~ nuntaralı evde Süveyda ha. 
nım oturur. 

- SUveyda hantm mı .. ::'akın 
Naim beyin kardesi olmasm .. 
Nasıl bir kadm bu?. 
- Dul bir ka.dm'cağız .• Cavi. 

rian isminde bir de kızı vc..r ... 
Zavallı kaC:m ... 

Ve bu zavalh , • .,..:ı...,T n"eyha. 
ne.'lin patronu anlattı .. Kadri bu 
vasıta ile Süveyda hanrmm b!r 
rniiteahhitten dul kaldığını bu 
acı yetmiyormuş gibi oğlunun 

da on dört on bPcı "" .. ??ı:ı ..,elince 
bllvi.ik bir "la~ ilıa Pvrl('TI 1Hu• .. ığr 
ni ve on beş eenedenber evine 
-:fönnıediğinl. Silvevda hanımın 

bu iki Rc.'J aracını~n h"tn.,, ı:evgi· 
sini kızı Cavidana verdiğini öS'
rendi . 

I:adri Denizkurdu karanr..ı 

--rnişti. içti~ biraların paraBı· 
ıı ödedi ve biraha.., .... ,.. "·'·ınca 

io<hııca ka'"Rıuaki 479 uncu so
kn~a C!irirı 5 m .. -mara'· evin kapı. 
S"tll ~aldı. KamVT ""~~ ,,.... .. ı. ki· 
h:ır bir k""'" ::ı,.t1 .. Kadri bir an 
kadrJ"_,1 dikkatle balrh. he,.halde 
~iiyevri~ hıHıTnı ""'' k~aT kiıdm 

olmalıydı. Tere:1diit1erini yendi 
ve kndrnm boynuna sarılarak: 

- Anneci~ım.. Anneciğim . 
Beni affet .. 

Diye fe1·yada b:ışladı Silveyda 
hanımın bu ••aziyet kıırş;smda 

kopardığı feryat üzerine kızı 

Cavidan koştu. o zaman Kardı 
sevgili hemşiresini kucaklamak 
zamanının gelmiş oldu3unu tak· 
dir etti ve genç ktuı da sarılmak 
isledi. Fakat o sırada yanağın· Dedi .. Kadrı işiıı sarpa sRrdr bir zaman böyle bir deliye rast.. 
da bir tokat şakladı. Süveyda ğmı çok ala hissettiği ic:in: lamamıştım. 
hanım: - Ben de size refakat ecleyim, - Muhakkak ki aklmdarı ro-

- Kızım bu herif serserinin anne. bu yaştan sonra sizi yal· nu var zavalının.. Sen gittikten 
biri.. nız bırakmak doğru olmaz. sonra o kadar korktu. öyle bir 

Diyordu. Kadri ısrar etti: De:fi. Fakat Cavidan ~enç :.ıda. kaçtı kı artık bir daha gelip biz.i 
- Anneciğim yoksa tmuma. mı durdurdu ve bir kenara çe· rahatsız edece,ğini iç zannetmem.. 

dın mı beni. Yavrum ·ırnmılı 1e ke:-ek: Cavidanın bu sözlerinden son .. 
kadıır cabuk unuttun!.. - Kadın işin!e bu kadar ra sesler kesildi.. Kadri biraz 

- Eğer derhal buraJan çıkıp c\lr'etkar olmak doğru değildir, sonra salondan Süveyda hanımın 
gitmezseniz derhal polis çağı· dedi. kahkahalarının geldiğini duyun
rırım. B:ıkın şimdi korl:tuğ>ınuzu ca hayrete düşmekten kendini 

Diye sözde anne katı ültima· görüyorum .. lsterı:eniz gidebi· menedeoıedi. 
tamu verdi. Çaresiz kalan }{ad. lirsiniz.. Kadri büyük bir sabır göste. 
ri kapıya doğru giderken Silvey- - Kalmamı tercih eder misi. rerek akşama kadar dolabın i
da hanımm aldır.dan şimşek niz '! çinde bekledi.. Kapının altından 
gibi bir fikir geçti. Sakın bu - Ben mi? diye Cavidan m:?" sızan hafü bir ıııık ve kulağına 
genç oğlunun ö!UmünU ha.her rakla sordu .. Hayır .. Ne yapa· kadar gelen tabak seslerinden 
vermek için gelmiş olmasın cağım sizi.. iki kadının yemek yediklerini 
Belki de birdenbire heyecan ver. Kadri hi~ aldınnıyarak geri anladı. Kulak kabarttı .. Cavidan 
memek için böyl bir harket et· döndü ~e eski yerine geçip konuşuyordu: 
miştir. Bu düşünce hakim olun- oturdu. - Eğr rarın akşam 8t'tl yok. 
ca Süveyda hanım Kadriye: - Doğru sızın yerini~e ol. ken gelirse anne kat'iyen kapı· 

- Salona geçin de konuşalım. mak hiç te hoş bir şey dejil.. yı açm~ .. Sen hcrhıı'de saat 
Dedi. Kadri hayretler içinde B:ıkın annem polis çağınna~-a dokuzda dönersin değil mi? 

k 1 - f • s 'tt' Süveyda hanım, "evet" dive a mn.sına ragmen taat ettı. a. gı ı.. .. 
]ona girdi. Cavidan annesinin - Annemiz ha!. Şimdi polis cevap verdi. Cavidan devanı etti: 
yanına oturmuş. gözlerini gözle· gelince ne cevap vereceğiz? - Saat yedide gideceğine gö· 
rine dikti. Silveyda hanım bir - Ben cevap veririm. Size de. re iki saat arasında hiç bir ~:) 
iki yutkunduktan sonra söze baş· bllyük bir mesuliyet gelme~.. o!acağı~ za~netmiyorum •. 
ladı: •-Nihayet bir. ~yim.izi. çalll\ll,..de· . Ka<ln_, ~zkurdu,. C~vıda~ · 

- öyle zarined~ ki,t de. ğilsiı)iz.. bu sözlerini hayranWdıı. .,djl)li •. ı) 
dl .. Bana fena bir haber getir- Kadri Denizkurdu içini c;ekti: yordu. Genç kız annesiyle konu· 
diniz.. - Ne yapayım. dedi.. Bu ka. şuyormuş gibi yapıp ertesi gUı. 

Kamili son defa olarak nerede bahat bana değil kalbime ait.. saat yedi ile dokuz arasındı:ı 
ve ne zaman g6rm~tUnUz? Hakikaten mücrim de~lim .. Sizi evde kimsenin bulunmayaca.ğuu 

Geriç adam iki kadını da hay- pencerede gördllm. 0 ka~ar gU· ne gi.iul anlatıyordu. 
retle silzdilkten sonra: 7.eldiniz ki. dayanamadım.. O gece saat onda· Cavidan er 

- Ne demek istediğinizi an. Cavidan nefretle genç adama da!ma girdi ve Kadriyi dolap. 
lam1yorum ki ''E:ze Kamil benim baktı: tan çıkararak: 
diyorum." O kadar deği~miş mi· - Şimdi de yapacağınız yegi.· - Çabuk. dedi .. Ça.buk kaçın. 
yim ki anne? Habb-uki 8İZ her ne iş henüz vakit varken bura. Sokak kapısını açık bıraktım. 

ikiniz de hiç değişmemi~siniz.. dan savuşmaktır. Ve Kadriyi kapıya kadar ge- · 
Genç kız Kadriyi tetkik edi· Dedi.. Fakat nafile kapı tara ı çirdikten sonra arkasından ine-

yordu. Yirmi dokuz otuz yaşla.. fından ayak sesleri egliyorou. rek dışarıya çıkardı. Kadrt ge. 
nnda görilnen bu delikanlı hiç Cavidan derhal kapıyı açtı. · miye dönerken yolda muttuıl: 
te çirkin değildi.. genç adamı yatak odasına ge- . - Hele yarın yedi olsun .. Yine 

Cavidan böyle güzel bir gen· çirdi: damlanın .. diye dll§ilnUyordu. 
cin aklını kaçırmış olduğuna - Çabuk. dedi. Oradaki dola. Ertesi · akşam· sa.at yediye 
UzUldU. ba girin.: Başrmı belaya sardı· çeyrek kala Kadri kıravatmı bir 

Kadri b~.la saçmalryor, ken· nız .. Ben polisle meseleyi halle. çok kereler dikkatte dUulttJkten 
disinin Kamil olduğuna ana kJZt der. sizi de sonra gönderirim.. sonra 479 numaralı &akakta 5 
inandınnağa çalışıyordu. Fakat Ve genç 2damı odasına at- numaralı evin yolunu tuttu. Ya· 
artık hem Süveyda hanımın hem tıktan sonra polise delinin ka;. vaşça kapıyı vurdu. 
de Cavidanm tahammillil sun mış oldu~u söyledi. Cavidan kapıyı açıp Kadriyi 
haddini bulmuştu. İki kadın salona döndUklen karşısında görünce: 

Silveyda hanım yerinden zaman SUveyda hanım bir kol· - Yine mi geldini%! 
kalktı: tuğa ~öktU: 

- Ben şch·le biraz dışarıya - Ne rezalet.. Ne tuhaf değil 
kadar c;ıkacnğı:r... mi'! dedi.. Ben hayatımda hiç (bono yum) 

Top kap I '''Sar ~'Y·ı f"l~ :~ "Qite:f' ... . 
C.Asus : ·:LUJI~JŞÇY . 

çen~t:ik. meddahlık. hokkabazlık 

çok rağbet görmüş ve bu işlerle uğ 
~a~rılar bir hayli c:ervet sahibi ol. 
muş!ardı. 

zevki kuvvet deneme!en yapmak 
güreşmek ve keskin kılıct ile 1>ir e
şeği bır vuruşta ikıye bölmekti. 

.. - . OOrduncü Murad devrındo bir Ven~dilc' &va asının km· . 

. ', Yazan: İSKENQER· F. ·-SERTf::LL 

.139. 
yakalatıp katlettiriyordu· 

8 11 ~ıddet İstanbul halkının l){'

~sinı hırmı~tı. Hiıtün bunlara dil~ • 
künıük gö$terenler gizli gızlı ev· 
terinde kullanırlarsa da. ortalıkta· 
ki kahvelerin kapanması yüzünden 
müt.telalan da terkeuneğe mecbuı 
ka mı~tı· 

Tütun tiryakilerlnden bazıları 
'dumanı gö:ülüı de ba;ımu ya· 
:ıa· . tlıye tühlnü ula :ııyıp toz ha· 
'"' getırdıkten sonra burunlarına 

<,'ekerlerdi. 
Açll< kalan knlıvelc:-de şerbet. 

ayran saUlırdı. Kahvelerin eski 

müş~e·ilen kalmamıştı. Bazıları 

saz ~aırlerı toplararak saz çaldırıp 
manı er s0yletmek suretile para 
kazanmanın yolunu bulmuştu· 

Padişahın musahiplerınden in• 
elli çavuş (1) bile gizli gizli kahve 
ve tiıtür. içer. dördüncü Mur:!.( ken 
disinı çok sevdiği halde bir türlü 
l>u ıplila ... ını meydana vuramazdı 

lncıli çavu~ znraleti. nUkteler-
ı, huZ' ' u:ıd~ \•aptTğı ma• 

karalıklar ~ve~ınde t ran elçiliğ•· 

ne ırarlar \•Ük"-elmıısti içki tütür 
.ve kahve ya~ağı halkta başka te 
mayüller doğurmuştu. O devirde 

(1) 1041 de ölmüş ve Edırneka
t>ısında şa11 Bakın~n meıarı karşı• 

sma dcf nedılmıştır· 
Dördfüıcü Murat runlardan ba~ 

ka hanendelere. sazPndelere. rak· 
kase ere. ve diğer oyuncu ara d:ı 

iltifat !l;Ö•tepir \e cümlec:ini him:ı. 
ye .?derdi. lnciliçavuşu dahi bun· 
lar arasından kendine musahip <>" 

hıra!< seçmişti· 
Dördüncü Murat ~ sıhhatli 

ve bilhassa bazulan çok kuvvetli 
idi· Sa.rayda daima kuvvet tecrü
beleri yapar. onun bunun sırtını 

vere getirir ve bundan zevk duva·· 
'iı. 

K~n-ik-1 ickı tfitün dii ;m '1ı ol
; ığı • •çin bunları kullanm.,ız ve 
kullanan an şiddetlE' teczıye eder· 

di· 
Dördüncü Muradın en büyük 

l ran sefenne çıkmadan bir ge("f 
evvel ~"ayda bir toplantı yapmış 
ileri gelenlere yeni emirler verdik· ' 
ten sc.ınra. ortaya ince belli bir eş]· 
getirterek: 

- Bunu bır vuruşta ikiye bölf" 
cek kımse var mı içınizde? diy• 
..ormuştu. 

Kendı kuwetlenne güvenenleı 
dahı i>u ışi yapamıyacak.annı SÖ' 

leyince. Sultan Murat keskin kıh· 
cını şıddetJe savurmu~ ve meydan· 
da duran eşeği belinden bir wru~ 
ta i~i parça yapmıştı. 

O blJ zaferinden o kadar merr 
nundl ki··· ?)azan tıpkı bir çocı· 
~ibi. ha-pten dönen galip bir k 
ınan1an edac;ile etrafına bakın 
~ak· 

- Sız bunu neden yapamıy• 
sunuz? demekten kendnii alam: 
dı. ( Devamt ,,,,. 
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BU SENE YAPILACAK 
Atletizııı nıüsabakala.rı 

8,03 Ajans 
8.18 Hant 

parcalar 
8.'5 Yemek 

Usterıl 

12.SS Ttlrkfiler 
1%.50 Ajans 
ıs.cıs Tf\rkUJer 
18.0S "S\'lng,, 
18.SO Meydan 

TakTfml 
19.50 Se!:llmlt 

Şarkdar 

20.15 • .Radyo 
Gazeteld 

20.15 Temsil 
%1.SO Kono,ım 
21,45 Salon 

orkes~raın 

n.so AJam 

lıtanbul atletizm ajanlığı bu mevsim içinde yapılacak bütün atletizm te
maılannın programını hazırlamı§tır. Onümüzdeki haftadan itibaren yapı
lacak bu müsabakaların tam listesini neşrediyoruz. 

Fub 
19,SO Ajıuuı 
19,ü Ziraat 

n . .e Saloa 
orkestra. 

%S,OO Oa:r:.bıuad 

latanbul 
•ali§ 

merkezi: 
13 nisan para : Bayrak yarış· 

ları birinciliği, Fener stadında 
(saat 10 dan jtibaren) K. IV. -
8 x 100 m<'tre, K. III .• 4 x 200 
metre 4 x 800 metre. K. J. • 
4 x 200 metre 4 x 1609 metre 
4 x 110 manialı 4 x 400 metre. 

20 nLc;an pazar: Maraton h -
zırlık koşusu Şişli Sarıyer gidip 
gdme 30 km. (saat 10 da). 

27 nisan pazar: İlkbahar mü. 
M'ba.kalan Fener stadında ( saa.t 
14 de). Bayanlar: 100 metre, 
uzun atlama, gülle atma, K. I. -
100, 200, 400, 1500, 5000, 11 0 
...,anialı, 400 manialı, gülle, disk, 
ehit, çekiş, yüksek, uzun, üça
clmı, mrrk. 

4 maym pazar: Dört şehir 
IJMncıliği (Bahkesirde). lmıir 
_ Ankara. - Balıkesir ve 1stanbul 
bölgeleri arasında, ilkbahar mü· 
eabakaln (atma ve atlama Şeref 
.tadında) saat 10 dan itibaren 
K. 111. ·disk, cirit, smk, üçadmı. 
(Kofular Fener stadında saat 
10 dan itbı.ren). K. IV .• 50 
metre, 110 manialL K. 111. -
200, 400, 800, 110 manialL 
18 mayıs pazar: 18tanbul * 
letizm lba.yramı 8eÇll'leler (Ro. 
bert Kollej 88.hasmda) 11&&t 
9,30 dan itibaren, K. L • 100, 
200, 400, 800, 1500, 30000, 110 
mATJiah, gülle, disk, cirit, çekiç, 
yU1 ek, uzun, üçadım, smk. 

2., maya pazar: 1staJibul at
letizm >bayramı saham bilfilıare 
ilin olunacaktD'.) Saat 14',30 da 
başlar. 

15 Haziran puar: GOl kupası 
aeçmeleri, (saat 9,30 dan itiba.. 
ren Femr stadında) Bayanlar: 
100 m. Uzun, yüksek atlama., 
disk, gülle atma, 4 x 100 K. iV. 
- 100, manialı gülle, disk, yük
sek. uzı.m. 4 x 50. K. 111. _ 200, 
400, 800, 200 manialı, gülle. 
kisk, yüksek, uzun, sm:k, 4 x 
100. K. L • 200, 400, 1500, 5000, 
.fOO ma.nialı, gUlle, Yunan diski, 
çekiç, cirit, ylilmek, uzun, üça
dmı, anık, 4 x 200 bayrak. 

22 haziran pa7M: Gül kupası 
finalleri Fenerbahçe ıııtadmda 
(aaat 10 dan itibaren) (3 Undi 
Ye 4 Uncl1 kategori abna ve at. 
lamalarile manialı lrofular, Ba· 
yanların yüksek ve uzun ati~ 

malaz abalı. diğer finaller öğ. 
leden BOOr& saat 14 de yapıla· 

eaktlr.) 
6 temmuz pazar: tstanbul bi

rincilikleri seçmeleri Fener sta.. 
dmda saat 10 dan itibaren Ba· 
yanlar: 100 m. Yüksek, uzun 
atlama, gülle, diak atma. 4 x 

100 K. I. - 50, 100,110 manialı, 
glille, disk, yüksek, uzun, 4: x 50 
bayrak K. ın.. - 100, 200, 400, 
800, 110 ve 200 manialı, gülle, 
öık, cirit, yüksek, uzun, Uça· 
dmı, sınk. 

K. I. - 100, 200, 400, 800, 
1500, 5000, 10000, 110 ve 400 
manialı, gülle, disk, cirit, çekiç, 
uzun, yüksek. üçadım, sır*. 
4 x 100, 4 x 400 Balkan bayrak. 

12 ten.muz cumartesi: lstan. 
bul birincilikleri finelleri (Fener 
stadında Sfial 14,30 ~) Bayan· 
lar yüksek, uzun, gülle, diek. 
K. JV. - GUlle, d1sk, yüksek, 
uzun, 4 x 50 bayrak. K. III. • 
200 mamalı. gülle, disk, drit, 
UCA~tlY), yük.sek, UZtDl, Slnk, 
ı, ı. '>IVl. !'JOOO. 400 manialı, 

4 x 400 me~. 
13 temmuz pazar: fstani>W" 

bi. incılıkleri FenerbahN! stadın· 
da sae.t 14 den itibıu't.'n (gf'riye 
katan nıiisahakalar.) 

20 temmuz: İstanbul enter. 
nasyonal atletizm birincilikleri, 
Fenerbahc:e stadında saat 15 uc.n 
itibaren. 

nalton birinciliği. K. IV. • Tri· 
atloıı 100, gülle, uzun. K. Ill. • 
cirit, 200, disk, 800 m. K. I -
uzun, cirit. 200, disk, 1500 m. 

27 temmuz: Ankara. enternas· 17 ağustos: Uşakta İstanbul 
genç ta.knnı • Uşak takımı. İs· 
tanbulda 3 üncü ve 1 nci kate· 

Takım triatlon foriler dekatlon biriru:iliği. 

.ronal atletizm 
iştirak. 

3 ağustos: 

birinciliği. 

birinciliklerine 

10 ağustos: 
31 ağustos: Türkiye atletizm 

Triatlon ve pen· birincilikleri. 

Bu hafta yapılacak 

Milli küme 
/ 

m_açlarına bir ba~ış 
3 bcll hafta millt küme maçlaı

nnöa Fenerbahçe ile Beşiktqı, Ga 
lataaarayla da lstanbulsponı kar. 
'1lllfD11' göreceğiz. 

Bu haftaki maçlar muhakkak ki 
ilk haftaki milli kU.me maçlan kıP 
dar, bellı:i de ondan ziyade bir me
rakla beklenilmektedir. 

tice alacak olcman pek yoktur . 
Takımda bir tadil8.t yapılacak mı .. 
dır, bilmiyoruz. Fakat şunu kn~ 
iyetıe söyliyeblliriz ki, Fenerbahçe 
kar§ıama çıktığı hilcum hattını mu 

hafaza edecek bir sarı • kırmızı 
takım, atılgan ve bozucu bir oyun 
çıkaran İatanbulapor müdafaam ö. 
nünde uzun boylu işler başara • 
maz. 
İstanbaJBponında hücum hattı 

- sade bir ovuncu müstesna • pek 
acelecidir. Ve tahil bu aceleci 
muliaclmlerin llWeri de isabe.talz 
oluyor, Bu hatta, müstesna ola • 
rak kabul ettiğimiz Silleyman Ga
latasaray müdafaa hattı tarafın • 
dan tutulacak Ol\11118., İstanbulspoo 
nm da gol kabiliyeti kısırlaşır. Bu 
vaziyette neticenin az gollü olaca
ğını tahmin edebiliriz. Bu az gol
lü netice hangi takını lclline te • 
celll edecektir? .. 

Bunun ceva.bı hayli mUşkUldür. 

1ıtaabul O'çUncll Noterllflnden: 
Salıpazarında Salıpazar apartma. 

nının dördUncU dalresinue mevcut 
eşyadl.n bUyük ayna, iki aynalı gard. 
rop, mermerli bUfe, aoba, port m n_ 
to, yeffiek masası, kırmızı çiçekll orta 
halıaı, l:.alı yastıklar Safiyeddin tara.. 
!ında:oı ve k:ıryola ve aynalı tuvalet, 
Uç yatak, llç yorgan, iki ceviz k'omo_ 
din, cJört seccade (halı) iki kilim de 
Sare Acıman tarafından konulduğunu 
ve evlilik hayatımızda mUııterekcn 

kullar.acağımızı UAn ederiz. 
Adre11: Aynı apartmanda mıakimler 

Sarl)eddin öz, 8are Al'lman. 
On nisan 1941 tarihli bu llAn altın

daki i?I:zalar gahıs ve hüviyetleri gös. 
terdlkleri Samsun n\ltwı memurlu _ 
ğundan verllen 16 ağustos 1933 ta _ 
rihll ve fotoğraflı nUtus cüzdanı gö
rülen 324 doğwıılu Mehmet Faik oflu 
Mustafa Saflyeddin öz ve Beyoğlu 
nU!us memurluğundan verilen 23. 8. 
934 t:arlhll ve fotoğraflı nUfua hOvl_ 
yet ctızdanı görUlen 327 doğumlu Yu.. 
da kızı Sare Acımanın lmzalan oldu
ğu taadlk olunur. 1941 seneal DiMD 
ayının 10 uncu per§embe gUnU. 
Babçelmpı DördUncö Vakıf Ban 

lııtanbul Uçüncll Not.eri Hliılamettln 

Haydar Çamer. (lıl600) 

Galata Rıbbd 
8oyu33-2 

Tele fon: 4049 

Ankara· 
merkezi: 

GençağaApa 
No. 5 

·Tünel saatları 
lıtaabal Blektrllr, Tramvar ve Tllle 
lşletmeıerı Umum Mld llllllde• ı 

Tünel seferlerinin cumart.ıst ve pazar g1lnleri aoağıda göıterileıı ıaa 
lar zarfında yapılacağı sayın yolculara ilAn olunur. 

Cumartesi gllnlerl: 
Saat 8 den 

.. 12,30 dan 

.. 17,30 dan 
Paza..- gtlnlerl: yalnız 

Saat 17,30 dan 

10 a kadar 
14,30 a kadar 
21 e kadar 

21 e kadar 
(2839) 

Jandarma genel K. Ankara ıatınalma komisyon undan: 

Cinai ve mlktan L!ra Lira Kr. Eksiltme gün ve saati 
40.268 3.027 60 

11.600 adet kilim 120.000 7.250 00 17.4.941 pcrfembe aaat 11 
17.4.941 perıembe saat 16 
lıU.941 cuma saat 11. 
18.4.941 cuma saat 16 
19.f.941 cumartesi saat 11 

400.000 metre çamaıırlık bez 39.200 2.940 00 
4 000 adet battaniye 63.000 4.400 00 

20.000 metre kı§lık elbise kumqt 82.COO IS.871S. 00 
71.000..100.000 metre yazlık kum&§ ıert ve muvakkat teminat mlktarlan 

Cinalerlle mlktarlan tahmin bedel rad& koml.tıyonumuzwı bulunduğu :ma yukarda yazılı bef kalelJl malaeme 
~ yamtt gOll ve laitIVde Anltabedel 'karşılıfmda Ankara ve latanbul halde kapalı zart ekslltmeıertı. aı 
caktır. Şartnameler hizal&rmda yazılı İsteklilerin eı,sııtme zamanlarmdan nJJ. Sa. Al. Ko. !arından alınır. N 
ler hergUn komisyonumuzda görülür. Tahml:ı bedeli Muvakkat teınlııat hayet bir snat evveline kadar te 
mektuplarını koml.lyonumma vermeleri. (1822- 251S7) 

Doktor A. Emanuelidi 
Strkecldekl muayenehanestı:>.tn 

istlmlAk:i <4>layıslle ayn! sıraıta 
Merkez Lokantası üzerine nak 

letml§Ur. 

Antalya orman çevirge müdürlüğünden: 
l - Antalya vilflyetinin Alanya kazası dahilinde huduUarı prtnam 

yazılı Sazı..k Çulluca devlet ormanından 1376 metreküp dikili çam ataQIJ 
1>32 metrek::p köknar ağacı bir sene lçerlsl"lde keslllp çıkanlmak üzere ı. 
941 tarı!ıinclen ttlha,.eı. 20 gtın müddetle kapalı zart U8ullJe arttırmaı,.ya 
nulmuıı•.ur. 

Zira Fenerbalıçe Galata.sarayı 

kazandıktan llOnra bir hafta maç 
yapmadı ve herlıalde geçen her 
gilnUnU takmımı derleyip toplama• 
ğa sarfetti. Sonra Beşiktaş da gr. 
çen hafta Demirspor ve Gençler
birllği karşmmda pek parlak oyun
lar çıkarmadı. Bu hal bu maçm 
neticesini bir hayli diişllndilrmek • 
tedir. Beliktqm takımını daha 
düzgün ve daha toplu bulmamıza 
rağmen evvelel hafta 1stanbulspo. 
nm ~da nasr1 tutulduğunu 

biliyoruz. Bu tutkunluk Fener kar 

pmda bu hatta da tekerrUr e • 
d_erae, takım vaziyetlerinin müsa • 
vatım kabul edebiliriz. Bu takdir
de maç mütevazin cereyan ederek 
neticelenebilir. 

O derecede ki: hiçbir spor mu • 
haniri, hiçbir İstanbulspor • Ga
latasaray maçrndıı, bu kadar müt;- I 
kül cevap verebilecek. vaziyette 
kalmamıştır, 

Blrincl Smd Mütebaıısııı 

Doktor 

2 - Art•.ırma 21.f.941 tarihine mUsaJlf pa:r:.artesl gilnO saat ııs te 
taıya or:nan ~vll'ğe müdUrlUğU binasında yapılacaktır. 

S - Çanu.'.1 b<:>her gayri mamul u:etre:cflp muhammen 
doksan, köknanıı tlçfUZ yetmiş kuruştur. 

4. - Muva"kat temınat 837 Ura 60 kuruştur . 
5 - ~ar~na.me \e mukaveıename projeleri Ankarada orma.ıı umum 

dUrlUğtl ve An•aıya orman çe7ı.rge ı:ıUdUrlllğUnde gö~bllir. 

Bbde futtx>Uln, tamamiyle bir 
maneviyat meselesi olduğunu ka
lKıl ettiğimiz için Fenerin lehine 
bir :nokta görilyonız: Femertıahçe 

'1·1 1ik JDai1f)btyetten eonra bu 
eefer helbalde p 0 k milteyakluz 
bulunacaktır ve ayni zamanda bu 
mağlt\biyetin. revan§! da yapmağa 
~alışacaktır. 

Maçta serl bir tempo takip e -
den 1.stanbulspora Galata'Jaraym 
da uyacağını ve eerl bir maç &{ly. 

redeceğimizi umuyonız. Fakat iç:. 
mizdc şu veya bu tarafm galip ge

leceğine dair ağır basan bir taraf 
yok. 

: 

! 

1 

: 

NUJ'i Beller 
8la1r ve Kab llutalıldan 

Ankara Caddeel Numara: '7l 
Muayene saatleri: 16 dan 20 ye 

kadar 

Göz Heki!Di 
Dr. Murat R. Aydın 

lSeyotfu Parmakbpı, lman aokalı 
No. 1. Tel: '1551 Muayene n ber 

&llrll sOz ameliyatı hkara lçla 

peraım. 

. Umum! bir bakışla Beşiktaş da.
ha avantajlı görlllüyonıa da, bu 
mac;m da bugtın, aynen bir Gala. 
taary • Fener maçı vaziyetinde ol 
duğunu tealim ederek neticeyi 

kestirmenin mftt}1dll olduğunu 8ÖY"" 

lenemiz IAmngelir. 

Temennbniz, güzel oynıya.n ve 
galibiyete hak ka.zanan takmılarm 
bir Blirpriziıı cilvesine dU~eden 
neticeye ulaşmalandır. 

Saelt rağrul ÖGET • •" • 
Galataaray • lstanbulspor ma

!:Ma gelince; bu 'kal'Şllaşma da bi
rincisi kadar mühlın ve heyecsn

lıdır. 

GençlerbirUği ve Demirspor 
karşısında galebeler kazanan, Br
şiktqla berabere kalan genç 1s • 
tanbulspor takımı, millt kUmenin 
:rnrlu ve ileri saflarda yer alacak 
bir ckipl olduğunu gösterm~ir. 

EnPrjik ve nefesli bir oyun çı

karan lstanbulsporlular jçin GRla
tasatılvı mağlüb etmek bir sürpriz 
değildir. Enerjik, atılgan, yılını • 

tkinci kiline terfi 
müıabakaıı 

htanbal Hakem Komlte.i Bafkan
lıJmclwı: 

Son hakem kunıuna devam ederek 
ya.zı1J imUhanlan yapılan namzetler. 
den aşağıda tslmlert yazılı bulunan 
arkadqlarm ılfaht imtihanlan yapıl 
mak üzere 12 Nlsan 9U Cumartesi 
gtınU saat 14.30 da Bölge merkezinde 
hazır hulunmalan tebliğ olunur. 

D. Nurettln, Y. Rept, Nlyul, LQt 

fi, Su'hi, :Mustafa. 

--o-

Hakem Namzetlerini 
davet 

Çoeak Hekimi 

Ahmet Akkoyunlu 
l'ak9lm l'allnduıne PalM No. t 
t'Uardan ....... llffsb .. 11 

4 

ten ..... ,.,._ ~J.fon IOIZ1 

• 

-
Dr. Kemal Oucın ı 

t .. 'rar yolları hastahk 

ian mütehaıa111 

yan ve bozulmıyan bir oyunla f ... Kad.köy Ralllevlnden: 
w 13 Nlııan OH Pazar gllntl saat 10 ., • 

tanbuls~r Galatasaravı maglfıb "• da F"nt'rbahçe stadında mUk!tatıı Beyoglu Halk Sıneması 
dE:'>'bl'İl'. Tn'lrrmm buırü 1 li v::ı7l\·l't (Sll<l ·t ııtmaı mll ab l<aaı ynpılRcak- Bul(il'l s at il ile: 1 - Tarzan K•· 

VI' krymPU lıu tahJTlln! boıı C:Tlcıl,... I Ur tş:ıı ak etmek tstlyen sporculan· 1 çıyor: TUı'kçe, 1 - JılanueUa, 1 -
mryacalt mahiyettedir. mızm mezkfır tarihte stadda bam" I ~ lllld. 

~Y' flee1mı hllttlnda il~ ~ 

1 

6 - Tektiı mcklı..plarınm 21.4.G41 pazartesi g{lı:U saat 14 e kadar .IS 
misyon reisliğine verilmesi llzımdır. 

7 - late'cllerin ticaret o.lası v slktlllı lle birlikte belli e~ gUn 
saatte ihale komisyonuna mUracaatıan. (274(1) 

1 
tstanbul Levazım amir iğinden verilen 

narıci asker• kıtaatı ıllnları -----
500 ton buğday ögUttUrüleeuktir Kapa ı zartla ekslltmeııl 28 4/941 

zartesl gtlnU saat 15 a{; Erzincanda askeı1 Ntm alma komisyonunda 
Jucaktır. Taliplerin kanuni vesık.llar•ıc tckllt mektuplannı ihale saatin 
bir saat evvel kumlayona vermeleri tahmin bedeli 16,000 Ura ilk temi 
1200 liradır. Şbrtnamcsl komisyonda görUIUr. (2267) (2863) 

• • • 
61,00Q k!lo sığır eUne vernen fınt pahalı görüldUğUnden pazarlıkla 

sUtmeal 30/4/941 çar}Smba gtlnü "aat 11 <le Samsunda ukert salın 
komlsyonunrJa yapılacaktır. Tahmir bedeli 31,350 lira ilk teminatı 1eoı,. 
ra 25 kuruıtur. 'Iallplerin belli vakl:.te kom~yoruı gelmeleri. (2271 -

• • • 
Bclıer kl\l'auna 21 kurut tahmin edilen 1215 ton un mUteahhlt a.-

heaa bma o.lınacaktır. Pazarlıklıı elıııiltmeııl H/4/941 pazarteat gUDtl 
H,30 da Erzurumda askeri satın f ı:na komı.ııyonunda yapılacaktır. Kail 
mlnatı 3938 liradır. şartname ve evııafı komisyonda gllrtllUr. TallplertD 
il vakitte komı11)·ona gdmelerl. (2269 - 2555) 

Devlet Demiryoltarı ve Limanla'! 
işletme Umum idaresi 

Bir aene zarfında Haydarpqa cepoau~ g lecek olan tahminen 
ton kömUriln vagonlardan yere ve yerden makineye tahmil ..,. ~ 
kapalı zart usullle ekılltmeye konmuı:tur. 

Ekailtme 16.4.941 tarihli ~ıi!'famba gUnll sa.at 11 de Baydarpapda 
me kom18yonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel ton bqtrU 25 kunı,tur. Muvakkat teintnat --~ 
dır. lateıuııertn ekalltme ~U saat 10 a kadar kapalı zartıannı ve~ 
malan lAzmıJır Bu 11uauata !ula. izahat ve şı.rtname almak llltlyetl"i,.._, 
ı,.ıetme kalemine ıpl\peutlan lburu:ıır. (3624) 


