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Dostları 
8ırplarm ftdqlan, doetlJLn ve 
ntand11'•n Hırvatlar "milatP
Jdl" bir htıktUnet kurdular. Yu
.... Jtabln.mde başvekil 
aua.YlnUtlne gelen Kaçek b"· 
t&a Hlnat1an bu hü.kumete tc. 
Wyete davet ediyor. En bllytlk 
f-1drlar doetlarmdan geliyor. 

• 
Yazan: 

W119J111CültTalçıa 

...._ -.,Vekill koat Telekl in
._ etw-.11 oı.a)ch muha.kkaıı: 
.. ..... .,._ .. mdu öllirdill 
......... "imet aalbl amiral 
lleıtlmla ...... v topra.klarula 
.... lcla llMıar ordn.lamıa emir 
YerdJIW ...,_ U&a etU. O Maca
llllma ...... dün YagoslaV)'& ile 
-.. lılr deethlk muahedenamesi 
11aab7or ve Macar mllletbıln na• 
·-• .. ._.,. keftU olarak l 
led dl'IJwd•I Duğraını. slyuet 
... ...,._ p it ene; bir tekil ..ı
.._ Dlayum hiçbir clfJ\ J"e!'Jlnde in 
.. ._ ........ alçalmanuşta zac• 
............ ,. böyle yaflya. 

.... ·-- hl plulmap mab

........ Çlaldl de\ letlerba 1-Jan. 
• «elm le •tn'alfa.k olaa lmlla 
.... ..,... ft ................ ...... 

da ............... me.lek halrlka. 
lea ..... -.tıt •larau .. ,.. ettt-
.............. "' ..... Mr ma
~ d ak .. 8Jr 1oa1e&e lçlade 
.... W M - ea MJ9ll fUllet 
adc.letW• N ına lne•kn ha ................ ~ .... .. 
,,...,. 11l.Wlktdu. ..... ... 

•11* a ıı: ~~ :;:::c 
, ......... olmC.1u....,..... 
Dnlet --..tt perdMI &1'1rMı1aa 
ce1111ere· b ............... ataP 
....,.. rla, cmnrlan .,. kadar 
......... ..._.. elJW!l ......... 
llüllı ıt -'*· ı.mıar dev 
leller ........... uet.etler ... 
• •• .. ~- lehlde blklm 
..,_ ft ...,.lerl aplrta tatu 
...... - •eflıamlanu. 1ılr 
...... .,. ..... etsnacJ11r4ıe .. 
• ..,.. ,...._ Wüete Jtlrly~ 
.................. devlet ..... 
.... " .... ıtlar ba vadide o 
....... .......,.., .. ahlUE 
•e-..,._Wleortadaa 
.......... dedelılllr. ÇbH ... 
.... ......... malik bir devlet ..... _, __,_ ...... .... 
111&1 llareW ltllJece• olana lçla
ıle lleBd ....... hplllllr. Fakat 
*7°%? -. cı.,..ll tl)"le clal
- ... lllnl' \'9 ......... edf-- •• 
lar w ._. t1eYlet adaınhimm lllr 
"±seni, ...... !,, .. nafi .... 
IUeilllle 1' IJWlar. 
~ yu IJ'e'he ..,._ et

....... y ....... topnldarm

...... Jl&l'Olllar ele PClnnate 
gtplıtr etlllıll. ru.t •eler bJ• 
................ ı ..,..... ll09Jlr 
................ itte ""8.......-. 

A!:==h- .. •·•ecı.plllaıa 
_......,.~AJ. 
--YmnzltM .... doldlak 
..... lılr ...... eltller. Fabt 
....... 1'na n 'sm didik ..... 
._.,euelE ._ lılolılr flıutı u. ......... 

1113' m •lrslaa -.u.n ve ...... .,.., ........ ......... 
lılrwa rı ......... Y..,.ıav 
bNt r t - ...,_.. ••vldllae 
............. lllrQtlan .. 
.. 1 .... \r• --edlJor. ..,., t"a·~ıe-
...... ftllE llld •Mil ...,. ... ea 

lılr .... ~ ebedi ....... 
JlıietllMt ...... : 

.\lil1ılıa ..... J11mMr melıbut qler .. ,. 
... , m & Man ••!h1tl bir 

J'llfde! 

Frorina 
Mıntakasında 

ingilız 
ve Yı.nan 

kuvvetterlle 
Alman 

motörlü 
kuvvetleri 
muhareb=
ye tutuş

tular 
~ 

Libyadaki barekib 
idare etmiı olan 

General Vilson 
lr gılız ordusu .. 
run kurnar,da Bu aabah gelen haberlere göre harekôtı göaferen harita 

sını eline aıdı --------

Rupe1~1ıaı• Tobruqun General 
Simovçn 

nutku: 
dayanıyor b nda 

Attna, 11 ( A.A.) - Atina rad.. gar 1 
yoeunun bildirdifine göre, Ur ı•a- ._ ti il 
kiip'ün §imali garbiıinde tidd~t.. l•lu.uı ••Wl8 er 8 
li muharebe eden Yugoelav kı- •·•--• •ı Al••• taaln, Alm•nlann AmavutlClk aw_,- • Sert Alman 

muvaffaklyetıerl hududuncJa ltalyanlarla iltisak lallletlerl ı••tl · 
ıe...e_:tmesıne tiılni oı.\lltlit. • 
t\ır::'W 

(Dtvuu' ...... > başladı 
Yunan Kralının 
beyannamesi 

o 

Yunanlllar ı 
Ordumuza 
layık olunuz 

istill te
sebbDsD 

lngiliz orduları 
T llfada 
weAllData 

•llltf ...... 

Yaniden tetkik 

·Hahetiatanda ıimdiye 
kadar 

41000 italyan 
askeri esir duştu 

Kaldre, u (A. A.) - Kaldrere 
bu ..-ıı netredllen tebllt: 

Llbyada Tobrulwı garbmda 1ruY 
yetlerim.iz dHpıanla temua gel • 
mJtlerdir. Erltrede iki ana yoldan 
cenuba doiru devam eden ilerı.yi
fimlz yollardaki manialann te .. 
mJslenmesl yüsUnden bir mJktar 
yavq)am11tır. Harekltm bq1an 
pcmdan :Uusavvanm saptma ka 
dar geçen zaman sarfmda Babe 
tiatanda alman eairlerbı 18}'91 4· 
bini bulmqtur. Bunlarm 1000 ta 
nem ttaıyan zabitll, 14.000 tanesi 1 

talyuı ukeri, 26000 1 m0wtem1e" 
kuvvetleridir. Habeflatanda 1ruY 
vetlerlmls taçan ttaıyanlan tüJ.
etmektedir. Her gQn ellirler topk 
maktachr. 

BJa A V118'1'1tALYA llA VA 
ltLOsU 18 ALllAN TAYYAaESI 

Dt)ftnlDO 
Loadn, 11 (A. A.) - Hava Dl'• 

aret.lnbı 18tlhbarU eervlai blldJri. 
;,or: 

Brltanya ve A"118tnlya baw. 
kunetlerJ btltlbı bu batta ... 
da Sfrenatkte btlyü bir faally«-• 
g&ıteırmelrtedlr • 

D tl ı m a n lı a Y a muhal'f' 
belerinde p blytlk avlat verm 

(Deftlm 4 IMMe) 

Belgrad 
Yeniden Uç saat 

bombalandı 
o 

Yugoılavyada Alman 
ilerleyiıi devam ediyor 

....., u (AA.) - Alman tanare. 
lerl dbD yenldeD Belgradr bamlıO'dı 
rr".ll elmfftlr. Alçaktan ucan tana 
!"eler ,.brt t1( mt bomm1•m1"Ndır 

" ..... u (A.A.) - (&ILO.) 'Yı. 
oelaY naml tebf111: 
IJllUlde faik dtıpn• larneUerl TU. j 

naD1D kolJarmJ ıeçUlrteD eoma San 
mıutaıwıma vannlflardn'. 

(Devaml 4 bt"Ue) 

Türkiye
d e sulh 
·~Bize dokunan, bizden 
biışeg isligen olmadıkça 

l..-dra. 11 <A.A.>-Nu1,.~ Türkiye sulhu 
tialnln l'fmDl yQbek phaiyetlE r 

BaJkanJar4ül ftSl)'et!n kendileri • d d k I • 
n1 •:vtıt Brltanyamn lıltJ1A11 ,(, ev a m e e c e ı r ,, 
JaprlmJf olan pll.nlarr tebcllle mec 

bar etttıtnt .......... yutar. "Ulu~. ta F.allh Rıfkı Atay dıyor ki 
remıt bir mrett.e .-ca 1ıl1cDr- -4·-ıı-ıı•-·-.. ·-.. -· .. -.. 
melrtedtrler. Ren& nctyon ba ~- ----
uı&11 pek yatm oluak 19eterm1'- V atanılaılar lriilıiimelin fftilli midalaa ai)'GH· 
u. IDılclmle, bag8n Ber11nden 1ılJ. tinılen fiplte etmedilrleri lıaılar laarid telalih· 
dlrlldlğhle sere, ancak m.ms ro- nin laaft& ani 6aalıınılan 6ir balta bile emin ol
-.. T•""'tanc1a " Afrlbc1a ınMaarn, deolet tedlfirl,,..U. ifaaf etmelidir. •IMb edlWlkta 8Cllll8dlr Jd ta. ._...., __ ..._ ____ .._ ________ _.. 

gOteftı.1e .,..__ dt>f1 aya tur .. 
nas meleltıll 1• M- telElk .....,. lil hazırlanma devresindeyiz 

EN SON 
DAKıKA 

Bir Alman generali 
esir duştu 

--o---

80 
ALMAN 
TANKI 
Yugoslavlar 
tarafından el 
mombalarila 
tahrio edildi 

--o-

Bir laa11ere gire 

YUGOSLAVLAR 
ORACA GiRDıLER 
Alman-italyan 

kUVV{!tleri 
Ohride irböat teaia 

ettiler 
~--IJ(µJ-iiia. 

it&J)'aD krtıı lan dtln Ohrida ,mantlD 
fW'k flmallnde klln Ohrtda ıehriDI • 
p1 etml§lerdlr. 

KotomkleW Bersa lieri krtalan, Dl 
Alman alaylan arasında Olıridıa c;.a 

lrUmt teala edilmiftır. 

Nevyork. tı <A. A.) - Myter: 
Colombia radyosunun Yngollla

yada bir mahaldeki muhabtrlnhı 

bldirdiğlne göre Bugaristan budaıı
dundan harekete orta Yupea~ 

(Devamı ' Unclde) 

lnadoluya 
gideceklere 

Kavmakamllklar
dan ahnacak 

Beyanname· 
nin bir sureti 
ni veriyoruz 
Bunu pzetemizcl .. 

keserek 
lmllanabilirainiz 

lstanbuldan kendi amılarile ar 
nlmak ıstiyen vatandqlaım 
devlet na.kıl va.srtalariyle parasız 
oblralr nakli bakında hUkftmett
mızln karanndan latifade etmek 
arzusunda bulunanlan kayma. 
kamlıklardan be1ranf14me teda· 
riki ahmPt

0 "'den kurtarmü 
ı~ın bu beyannamenin bir l1IN. 
tini beşinci savfaya ~yer 
nız. lstiyenler bu beyannanieyl 
beşinci ayfamuılan ketıerek 
doldunQ> kaymakamlıklara w. 
rebilirler. (Haber) bllyl~ hem 
okuyueularma hem de ldui 
makamlara kil~ bir hiı:metb 
bulunmut oluyor. Ancak bir 
noktaya dikkat edilme& lllllD. 
clJr: 

Bu beftnname ya1ms t.eb&t 
ıtam ft eramilclen olmı)'an cıb 
yaculanma tarafmdaD kulJınt 
labı11r. 

TeJadlt itam ......... o 
tanlar ldn JalymakemlıMvda 
•1r1veJmmm._...1Naıı • 
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r~~M~-;~-;,-=;-,-:m-·Tt.erligor ~-..... ---~ ....... -~----------
..... lar a,.ı. bunuı •• t&banlan 1 I. ·~• 

ı l Bebek ·isf i~Ye··ı 
şosesi Yttll p11ralda~ illk!cre kadar 

llyea bt.rarctl, ılık güne§I, renk 
ilk çlgeWcriylc 'e lçlııile adeti 

,ııe tutulnt bUtün hayati. etiyle 
lstanbu!a gelen bahar lkf gtindüz 
~okle.rtmlz4cn uzııklaşmıı; bulunu
ror. l"Ortnı sert bir rUzgôra ve l
fl!dere ka ·a: lşll;cn sok1Jlr bir 
vağmura bınlrtı. 

Oyle aa.ruıedlfoblllr ki, b&lıar 

Y•lancıymı' vo va~dt~lz bir göste
ri yaptıktıın sonra l·erhıl hald!ü 

ıııJıJ ı olan kıp brrtıkttıııtır. Otüı-

1.tt iM gUndUt lııtar.bula dönen kı. 
5ID Öl J blUdma.uc baldı ve meşru 
:ıır edası \'ar, 

Kömlircll dUkldnla.n kalabalık
ınştı. Ve sık Jstanbal bayanlan
nıız ha.harın U lcdlğt kls,·clert t.er. 
~ederek Ju~lık ma,'1Dum kıyafetle
-ine bllrUncınıc •• 

Yine g{lıcJ aı,:Jan ve yUılerln 
) rnımı kulculctalar \'C ayaldan 
kalm ltkarplnlor 8rtUyor. Fantezi 

t...-namen ve diğer n10ıınları )lifi Muvazzaf asl\erhfi ı-
• &n) a açık bırakan yazlık aanclal- i.i 

t&rF=:j~k %d~~ hiç !Uzum ni yapan men1urlar 
yoktur. Ba g~ eopk gtinler hı· ~ 

kM bir kışın &\·deti deiiJ, gelen yeni layiha meclise 
bahan k~ıuklemek lstlyen ant.d aevkedildi 
bir kı~m ayılı kö günlerinin 
sonuueusudur. Esııs bahardır. \ e 

ha fırtn\a gUnlert mu\'akkatttr. 
ÇilnkU mevsim llorlomlşttr. T<ıblat 

kaınınlarmm ha~lne ~ıkınak, gc 
ICB baharı geri göndermek blr ııcı 

fırtınanın, Uo bcs S&imnr sağıma• 
ğmm kan değtMlr. 

Gelen mn\'~at kıştan konm. 
mak için lstanbul halin tahaffuz 
tcdblreh1 alırken bunun mu,·akkat 
gUnlere alt olılu,i;'Un~ bilmekte, 
bahıu-a lttıın."ll:ı.l•ta, llerllyen mevsi
min Untino g~tıemlyeccğlııl bt?diğt 
için 1~1 ,.e ~zcı günleri belden1ck

fodlr. 
"'-7AT DER\1Ş 

Muvazzaf hizmeti ic:ln askere 
alınan memurlarm, askerlik es· 
nasında. maaşlarının verilmeme. 
si bakında bir kanun layiha~ı 
haztrlanmakt.;ı. idi. Uı.yiha Mec
lise sevkedilmiştir. Yakında mu .. 
zakeresine ba§lanacaktır. 

Yalnız, bu gibi memurlar ile
ride tekrar vazifelerino döndük .. 
teri vakıt. askerlikte geçen müd· 
det kıdem için naza.n itibar.a .. h. 
nacaktır. · 

.MUesseseler baremine bağlı 
Ucretli memurlar hakkında ~t 
aynı hükUmle.r tatbik edilecek
tir. 

~t: J. ~ i; !#'"'~ r:tô' r.t r1 ;;ı 
, ···ı '-1f:Ul,,5/J Lf7~LiJO!.:J 
'~';,- !~ ':Ut:?'. an ... KADIRCAN KAFLI 

Ticaret -;ekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan Ticaret 
Vekili Milmtaz Ökmen. dUn Je 
tetkiklerine devam etmiştir. Ve. 
kil. dlin öğleden sonra mmtal:~ 
ticaret mUdürlüğüne gelerek bir 
cok zevatı, bu arada gaz kum· 
panva:arı müdilrlerini ve börek. 
çi. simitçi ve pastacılardan mü· 
rekkep bir heyeti kabul etmi§. 
tir. 

81 T ARIHI DENiZ ROM ANI 

Halk ayakkabısı 1 -<>-
Son binalar gelecek 

hafta yıkılacaJc 
---0-

Erkek ve kadınlar için üçer, çocuklar için 
tip nümuneler ha%ırlanclı 

ikişer 1 

[onla 'an gflnde 3100 çllt 
ayakkabı yapı la bilecek 

Fiat murakabe komisyonu ve 
ticar~t odaeı bugUnün icaplarına 

göro halka en ucuz ve eağlam a• 
ynkkalıı tJpinln ortaya çıkarılabil
mesi için çalışmaktadır. Şimdiye 
kadar halt: tJpl nya.kkabılar ıcın 
bir hususi mUe!!ese ile ayakka.bı
cılar kooperatüi ve Beykoz kun -
dura fabrikası numuneler \'ermi<-
tir. 

Ayakkab1cılar kooperatifi, ha.Ik 
tipi ılyı:ı.kkııbılardnn kooperatltte 
ortak olan 220 atölyede günde 
lOOD çütl! kadar aya.l:kab1 vapıl ı· 
bilece&i bildlrmlştir. Bu tip e
vakkabılar erkekler ve kadınlar 
için üçer. ı:ocuklar için ikişer Uı:-

Subayların 
terfii 

Kanunun birinci 
maddesinde tadilat 

yapılıyor 

tir. Diğer husuıt tirnıa ,Onde yllz 
çift nyakkal:ıı verebtleceğinı hlldir
mlştlr. 

Süınerb:)Jl)c Beykoz fabrikasının 
vaziyetin mil.saadesine göre gUn -
:le lld bin çifte kadar v&receğl an
laşılmaktadır. Bu 'hususta başh 
firmalardan müracaat olınnzsa ko
mlsyon bu hafta içinde kararını 
verecektir. 

Halk tipi aynkkabılarm flatlan 
660 kuruştan 750 kunışa kadar 
oyna,....<tktadır. Şehrimizde bulu • 
na.n Ticaret Veklll ~.mıntaz Ök -
men de bu ayakkabı tiolcrlnl tcı. 
kik c-tml§ \'C allkadarlard ın malf'
mat almıştır. 

Abide!erim;-
tamıri 

Şimdiye kadar 40 cami 
tamir olundu, 26 sının da 

tamiri bitmek üzere 

Rameıuırsarı 
içindeki binalar 

kaldırılarak 

Ollzeı bir bahçe 
yapılacak 

! 
i 
1 

Beledıye Bebek - 1stinye eosesi 
üzerinde son kalan binalara alt ın.. 
t.lınlak lhUl!flannı da hallederek 
lstfmlrık muamelesini ikmal etmlf
tir. Bu suretle bilhassa §OSCnlıı 
Bebek ve Rumelihtımn kısnnlarm
da bulunan ve yolu kıSJ!ICn kapa
tan bmnlar da yıkılıp şose tame .. 
men açılacaktır. 

Yrlulacak olan binalar Bebekte 
Rumelihisan caddesi üzerinde Ü!: 
ev ve Rumelihisarmda cadde üz .. 
rinde bir bina ve yir a Hi!!arda Re 
file bey caddesi üzerinde lld bina. 
dır. Bıı binalıırm gelecek halta yı 
kılmasına bar:lanacaktrr. 

Leventlerin başlıcaları kıç kasaranın küpeştesi 
boyun~a ııralanmışlarrlı. Otelciler güverte ve baş 
kaıarada yer almışlardı. Forsalar arasındaki 
Don F ernando hırsından çenelerini ve dişlerini 
nerede ise knacaktı. Nikah kıyıldı, Gamsız Ali 

MUôLADA ZELZELE I 

Ankaradan bildirildiğine glSre 
ordu subaylar heyetinin terfiine 
ait kanunu tadil eden 3342 sa· 
yılı kanunun birinci maddesi de. 
ğiştirilmektedir. Bu maddeye 
Milli Müd.:.faa Encümenince ?

rilen şekle göre "hiç bir subay 
mensup olduğu sınıfın kıtasında 
r.ütbesine ait a&gart müddetin 
laakal Uçte biri kadar bilfiil hiz.. 
met etmedikçe terfi edemez. bu 
müddetler kurmay subayları 
için harpte hasıl olacak ihtiya~ 
gö~ başkumandanlıkça lUzumu 
kadar azaltılabilir. Tcf{men ve 
Wıteğmen rütbesinde olan hava 
subayk.nnın terfileri için rUt. 
belerine mahsus ası ..ri müdde-

Vakıflar Umum MUdUrlUğU ta .. 
ra!mdt.n ayrılmış olan bir milyon 
liralık tahsisatla §imdiye kadar 
memleketin muhtelif yerlerinde 
tO cımi tamir olunnıuıtur. Bunla
rın yirmi dokuz·ı fstanbnldn, iklı.i 
Ankarada, beşi Edlmede ve diğCT. 
feri Trakyanın muhtelif yerlerin
dedir. Yine bu bir milyon liralık 
tahsisattan beş senelik procrramla 
tamirleri yapılmakta olan ?8 ca • 
mUn de t.amırltri bitmek il2~re • 
lllr. Bunlar meyt.nmda lstanbulda 
SUleymaniye, A~pkapı ve Ka..dlr
gaı1&1d Sokullu camll•rl. YenfoamJ, 
Sultnnahmet ve ŞemJJI~. Be~ 
zıt ciıiıneif' ne Ankand& aaeı 
Ba.yra.m ve: Burpada ?e.§i) De Yı'. 
dırım camileri vardır. Bu camtlere 
eartedllm.1, ve edllecek paralµJ1 
mecmuu 681.811 liradır. 

Diğer taraftan b~lediye, TUrk 
sanat ve şehametlnin bir aahe!!erl 
olan ta.rllii Rumellhl«arının için • 
deki bfn<ıl<ınn da yıkılıırak enke. 
zlnm kaldmlmasr ve Hfeann içi -
nln bir güzel bahçe haline getiril
mesi ka.rarmı vermiştir. Biltl.hare 
•raz\vet mU.c; i t olunca Rnmelihi .. 
sar1 tari'lıi deÇ{"ri ve vazlvett ta .. 
manıen muhafaza olunarak bir 1U
rlnln nezın·etl altında tamir edl -
lecektlr. btanbul eurıannm tM" 1-

rf fQfnden ewel Hisarm tamiri g5ı 
önllnde tutulac~ 1tUr. sağdıç olciu. · 

Aydııı re1! Gamsız Aliye diyor.o 
du ki: 

- SUln ef olduğunuzu adet! 
gizli bir ses habEJ' veriyordu; Al
mertya önUnde durmak, e:.J ara. 
-nak i.sUyoı duc. 
~ra ,gf!mln!,q saqcak ve bat ~ 

muılufl:un(la BOll!uı\qan denlıe 

bakt:r: 
- Aı tık tioacioaH Cezalre rt • 

Jebilirlz. 
Dedikteıı aonra arkadaf lar:na 

sordu: 
- Değil 1ni ! 
!Coç Ahmet hemen ttlnı.z ettf: 
- Hayır, reis! Burada yapila-

c~ dtı.ha mUhinı blr li var. 
- Nadir? 
- S:ıhll<le b!rJ. 'bckllyen iki yUz 

rulo vaı·; biz onlar için sizi ara
maya ~ıktü. Onlar olmasaydı bW 

Don Alvaronun a.akerleri belld 
toktan yakalamıe Vt öldUrmUş o • 
turlardı. 

- Onhlr nereded!r! 
- !ete, kartıda .. , 
Uz·mg.l"'nleri anlattı. Aydın 

tels dUmcnc!ye emretti: 

- Alnb3.nda it1kı!le ... 
Ayni kum&ndl\ diğer ıemflere 

de Lilclltlldl; g miler blteok mal 
•c c~lrlc dolmuetu; iki yüz aile en 
az bir iki bln k~I demekti; onları 
alıncn güverteler da dolacaktı; 

lt.kh-. hlç kimse: 
- Bu ~ten vıı.zgecellm, yeri • 

aıiz yok t Diyemiyordu. 
Filo Olivadnn görUndUğU zaman 

ıoradal:I yerlilerd~n birkaçı hemen 
reislerine haber vermek için git-

Kaıııılıilr kollir, eller, çevreler, 
örtUler sallanıyordu. 

Gemiler mUmkUn oldufu kadar 
sahfle sokuldu; kayıklar ve bUtlln 
flllkalar durma.dan donanma ile 
sahil &r&•mtıa rfdlp ıtldl; karan
lık basarue son Natlle lapanya 
toprağmd&n ayrıldı. E\\lvahapla 
Eesaid vt ,YUı tadar !llAhlı orkek 
orada kalmıelardı: 

-- Gene bekleriz .• Burada hl· 
mayeye muhtac olanlAr var, biz 
gelemeyiz! Dediler. 

Aydrn reıs onlara bol ~1yecek, 

altın ve allAh verdi; blnao top a
ttırak ıcl&mladı, Hıılanan kıble 

rUJprma omuı vererok evvoll 
c•nubu ıarbty,, eoart Kartacana 
ve AllktntO aahllleı-t boyunca git. 
mek llzere earka yelken açtı. 

Gt!m.llerde gcrı,kten bir bay • 

Muğla, 11 (A.A.) - Olln e.&bah sa. 
at 9.2, de bUratl& otdukı:a ılddetll bir 
yer sarsıntiaı oı.ınuştur. Haaar yok _ 
tur 

• Jlenebl ve ekaıllyet mektep. r1n. 
cıtltt 1izıttnıs Pf'Ôr.&ınlal"i ı.aırtan; 

ın&krA.aır. Ecnet: lüelerlndin devıet 

ııhuhwnarırmek ısuyı n erkek iaıe.. 
~nln ımuhanı Galatasaray ııs~aınde. 
kıt talebtn'n de .ı.ıta.nbul kız llaeı1nde 

~p:ı:ıcaktır. 1 
• Ankaracıan bUC1trtldlgtne göre 

Yedeksubay ve e.ıkcrl memurlar hal•. 
kındald kanunun muaddel OcUncU 
maddesine batı bUkUmler lift.ve eden 
kanun ııe 1cabmda. Mva hn~r verme 
te§kllı\tı dahilinde hizmete çafnlabı.. 
lece!< ~hu lıakkmdakf S~02 aayılr 

kanuna ek kanun dUnkU reımı gaı:ete 
ile neşrolun:lrak merlyet mevkllne ' 
glrmlftlr. 

• O::.ı, Ucnret Odnat salonların rı. 

ram havası e!lyordu. Aydın rets bir tcıplantı yapılrı.ıııtır. Bu toplantıda 
artık bir kenardA batbata kalmaıt Aımanyaya lhrac edilecek keten. pey .. 
lıtcdfülerini her hallcrlylo anlatan 

1 

nir, tuzlu ve taae balık, yonca tc-
Koc Ahmetle aevglllainf çafırdı: Lumu "vzlat.ı görU1ülmU1tUr. 

- Gelin batalım, e1tnaı 81rll ı.. • Her pazar günU ı.,·enıck llaere 
ıe ıeıdJ. Artık nlklı.hı dUğUnU ye.• DenlZyclları sevah''.I mUcavlre fdaNı@I 
ablllrlı '20.ı~ Adnlıırd'"ıı köprUye bit \'apur 

P • tahrlk!ne kartr verınlıUr. :Bu ve.p·ır 
tlclal 46 ktıatdıltıt.. bUtiln Adalara utradıktan aoııra köp 
Aydm teli terek ktındJ gemi • TUye teıecektır. 

slnde g~rek diğer r,ernllercle ~al-. • Mb.hmutp:ı.pda 167 numarada 
nft.n sazlarla 86ylnen tUı-külcri manl!aturıı.Cılık )'tı.pan Hoaep dlliı, 

kutederek illi.ve etU: Antakyalı Ahmet M.Clmda bfrlldne, 

- Ortalıkta zaten dUğl.ln var; 
sizinki düğün içinde dUğ'Un ola -

cak! •• Ne mutluL 
li'enerlerin, hatta baş ve kıç 

kft!\nralarla ıtıvertelerde me=alc • 
lerln yalolmuı emrolundu. 

Sonra: 

rnetreııl 55 kuruşa ıatılınaaı lAarmgl'. 
len baı;mayı 7!S kuruotan sat.arken cUr 
mUme~hut halinde y:ıkalanmıştır. 
Hosep, dlln adlly ye verllmtı ve mu
hakemesine hemen başlanmı§tJr. 

tiler; muhacirler ıece olmasına - Bizim hoca nerede •.. Hocayı 
Yeni Sabah 

rn~en bUy!lk bir sevinçle, eşya • bulun! HUııc)in Cahlt Ynlcm, bugilnkU D'la. 
Jarııı s:rtltyurnk, tek tUk hayvan- Dedi; bulup getirdiler; verilen bJ-.Uıde son gilnler4• lııtanbulda 
loTinı yıJd~.-;c nlnrnk yola çıkWar, emh-Ier o ıamıınn ltadar yapılm11 ' rtsruıcn bir nevi tıeyec&n, bir t.clAf 

"' • tıaoJAugıcı gibi b11" ıeyln kendl41nl ıııc.. 
Ebuvo.habm silflhh adanılan bu prova nlıammda gıden on beş setUrjlğ.nl, birlbirlcrtnden ayrı bazı 
l!larp dağlardnn inen, B. aklan ve TUrk gemisi engin ve boş denizde vakla'arm tuadOfi surette bir araya 
bn.c:ı.kle.rı yer yer ynnlan. korkunç . masal dUnyalarının muhteeem getmeaı bu fazla LasaasıycU tevlit et
ıstıraplnra nığmen yolundan kal.. manzaralarından birini yaratıyor .. mi~ uM ı:unu, Bıı.tkanlaranki tıarp 

mıyan zavallı halkı iki taraftan hf du. Çok geçmeden A. lmeriya kör.. hareki.tının lnkl§&fı ile lstanbuıu terk 

~ya lı;in her tedbiri alm·§lal'dı. fezi açıklurma varmışlardı. Şehir. etmek 18Uyccok aılc! ... rln llUh-Qmet Ut· 

Çocuklarını sırtlamıe olan kadın - den ve sahlllerden bu muhtr.:aem 

1 
rafwdıin meccanen 1Ulkledlk:ceklc:111ln 
blrlbtrmı takip •tm~aı ve bu gibı da. 

lar, ihtiyar an"•mı veya hasta b· man-:arayı hem dehşet hem de ktkaiım1a artması pek tabii bulunan 

namı yt\ n g~!IC daı ' r, dı.. eey • I tUrlU tılrlll aaa.kodu •rm bu navavı 
rııp urı.p TU,' 1 r h ı du U.. " ı · r<lı v , · mı •B>J d r dlyorkl 
• r rd O 1 (' 'V de h l> ı L \i I r.n b ı ~ ı kıç k ı " fl:\lbul.ı rııc ı>d• 'i b ·~ ıll bir oı.,'lll• 
TUr:.l.:ır, bu cesur ve fcdakAr mur. ranın kUpe;ite!I boyunc:t sıralan • ı..anltlıkla mu!Mlltl'me etm~k ve hlll•1• 

1 
kati çıplak 8nrette gunııck kabtldlr 

lilmruı ç~tiklan bu yerlerden on nıtlardı. Otel:H~ gUverte ve baş k 111 d "lma nı __ , la ,.e o y ır. '" o re8ı ....... mm rı 

hinkrce, yUı binlerce aavallryı k&sarada yer almtolardı. Fonıalar wumnlAtdaki ta&J'nız ureketlDln 
kurtarm·ş, ka,9 Ya. geçinnlıJ!erdl. arasmdald Dorı Fernando hırsın .. 1 TUrktyeye mUtevecclb •tmadıttnı " 
ö~bye do!fru filo gorUndU; dan çencl~rlni ve cllşlcrinl nerede ( olmr)'&dğml k&t1 aurette temin ecl!

muh~e'.rl"'r ara.enıda eevlnç çığlık.. ise kıracaktı. ~orlllr. htanbulita )"&tı:t'&D Almanlar 
Jn-rı l:optu. Thtlj't'.rlar ve kııdın'nr- Nikah kıyıldı, Gamstı Ali saldıg ııan'd bir p~uoıaya kbtılyet ecler ıtbt, 
d bı k ı: l dök k ld aynı dottluk Ye •Ukönrt hAvattnr tamı un r ısmı g ... z yıırı An "r" o u, 

• ah E 
1 

rne ve tnkvh·e.'~ ç:ı.lııtıyorlar. Mlll<sat 
yerlere kapanıyor; son:-a avuçla • Vali 1 yapıı.mam. v enıniş poleml1' yapmaıC olınn.dıf.'ı ıctri, bu nor 
nnı ıOklere 1Çl,Yor; Allaha Gilk • değilim ki ıağdıçlılt biltylm 1- ~mal mtln&!ebett~rtnde :rntınaka,S et. 
rediJQrlardı. · ' .. l (.Devamı oor) ı ~ ı~onliL1""z'Ml•nt.? 

\in hesabında k ra ve hava sı .. 
nıfları krta.lannda Y..!.pacaklaı ı 
hizmet müddetlerinin mecmuu 
bilfiil ı .. .::. hizmetinden sayılır" 

Et narhı rndrrnecek 
Fi~t murakaı'be bürosu, et 

fiyiltlarını tetkike devam etıner 
tedır. VilaycUerden istenen ma.. 
luma.t peyderpey gelmektedir. 
İlk gelen malumata nazaren 
tstanbuldaki perakende tıt fiyat· 
)arının bl raz daha indirilmesi 
mUmkUn görUlmektedir. 

Fiyat mur.;ı.!ceb komisyonunun 
pazartesi gtinkü içtimaında et 
f iyatlarmı yeniden tetkik etme. 
si muhtemeldir. 

Temyizin faiz hale kında 
bir kararı 

An'karadan bildirildi~ine ~öre, 
t~myiz m~kcmesi, tevhidi icti
heıt umumi heyeti, terekenin 
lflas kaidesine tevfikan tasfiyesi 
mali müstesna olmak üzere 
borçlunun ölümüyle faizin mün .. 
kati olmavacağı hakkında bir 
karar vermietir. 

Bu camlleı'den SUleymaniye ve 
Yenicanüe en çok paı:a nrf'edlld!· 
ği halde yine tamirleri bitm.11 0 1

-

nııyacakbr. Keııall.k Beyurt CJmi'· 
ne sarfolunacak parayla da esaslı 
bir tamir yapmak kabil olamıya -
cakbr. 

Vakıflar umum mUdUrlU~U bu 
crunilerden başka yeniden 40 ea .. 
mii tamir pro.e-rnmına ithal ve kr
fJiflelinl ikmal etmiştir. 

Yapılan tetkiklerin verdiği ne • 
Ucelere göre vakıflar idaresi 20 
eene muntazaman bu tamir lıUer' .. 
no devam ettiği takdirde milli ae. 
nat tar1blmizı ebedtyyen yaı:ata • 
cak olan A.btdel4'rlmlz tamamen 
yüz ıri\ldUrecek bir hale gelml.e o-
lacaktır. ' 

Elektrik aaatleri azaldı 
!stanbul ha~azi eJrketl ellndt

kl havagut ıayıcı saatleri asald:· 
flndan eehrin bir kısmı yerlerin • 
deki saatler sökülerek bazı &bo -
neler maktutan gaz aarftyatma 
rante.,Umlştl. 

Elektrik fdareclnlrı de elindeki 
•ayıcı Aletleri azalmıetır. İdare ye. 
ni saatlr almafa çalışmaktndır. 

., nıuh:ll<knktır kt en hitilnU nlyetıe dlr, B!Uüıı ~lddanlu uem.J eckıa 

\°erilen ternlnatlar , .• \"aadler hlle aıı. \"e btllUn kar& ordulan bombot duran 
vaı ve ıe.altln tebeddillUyle bUkUm- Atmıuıyanrn urhb fakflıarUc Balk.an
ı<Uı kalına!B nıatıktım bulunuyorlar. ıara yopae:\ğı bir bllcunıun ilk ~ler. 
Gtıı:lrrllkJmlz ga~·rl&Abll hayat ber de parlak muvalf&kJyetlar temin et. 
dı>,,·JPhl pek milhlm \'BZlfelt!r t.ahmll 
oolyoı- h."'f bunlllrın içinde en hlrlncl81 
ihtiyattır, u~•nık bulunmaktır. Ba.n
dan dOla,YJdır ki büldUnetı, bir b&rp 

:auhurunda ilk ııava hücumuna manıs 
o!ı:ıbll«ıc ı•I• &t'lılrli>rJen biri bulunıın ıa.. 

uuı >Ulılit lhtl.)ut teılb'rlcrl us~nnıe~1 

:ıııruri ,liirrnl stı.r. nu yold!l bir takım 
ıed lrlı tin lttlhu edilmesi ne tecavil.. 
zt bir c·meı mahsulUdUr, ne muhakkak 
bir bir tccavUzUnU lpretldlr. Bu, ... 
dece bir memleketin en e&aAlı va:r.J.te.. 
terlndMı biri ohn lhtlyatuı emrettlll 
bir harekettir. Onun l~lıı. htanbulun 
tahliyesi h:lklnndnkt hazırlıklara ha.iz 
olılul:lnn nınnanın harlclnlle bir ıu. 
muı. ııtfPtn1Pk bl1.I yanhı muhakeme.. 
l.ıre spı,·ltt'dl'blllr. 

nıeme1>l lınkA.nıuzdı. Taarruz lıefLıma.. 
dan buou hepimiz biliyordu.iL le1An1. 
ğin oııldalaa edilmez bir vulyette ol
duğu, Scl~lğto gıubmda., dağlara 

d&yn:u.c&k bir müGatlııa Mttmm ıee.. 
ı.;ua <'Uuaeğt malwnd&&. Altı ba~ddalt 
ıaıırruı.u uğrıyabil(l('t>k YÜKOı.lav~ ıınm 
katıra.ınan orduıuna rağmen çok zor 
bir vadyette k&lnt'latı h ~ ıeaıım NL. 
Uyordu. AllDAD ..... rua befı.4ıkta.n 
aonrll bizi Almanlarm mnvattaktyetl 
deıfll, \ ull&llldaruıı kahramaaoa nıU. 

kabt le ve mllclafaalan hayrette bırak. 
malıdır. '(lliılk1l l'WIU O ...... DD e. 
hemmlyetalz lsUbk&ınlar arkaamcla 
Alman zırhlı fıı'k&larma lıar,ı bu ka. 
dar ınıieeıılr IUr oıukaveıaet an:etmeı. 
.ı bir harlk&dır • .Almanl&r Yunaa or. 

DIC-f!r taraftan, Balkanlarda aakeı1 dusunu değil, bir avuç Yunıuı mlldatl. 
vuiyPt te hiçbir zaman tt'lAt ve endi lerlnl blı. ~ ... .,._.... ancıa1l Yu. 
teye Juıik wrooek mahiyeti bala c1ettJ. goe1a.,_ tıu9dlli tlHZ 'lllt. .... L 

Buyuk . ~1illet 
Meclisinde 

Dün kabul edilen 
kanunlar 

Anwırtt. 11 (A.A.) - B. M. M.-cıı
rıl oulı:'till Doktor Maz •. ar Genncn'ln 
başkanJığmda tOplr.n&rlilı: latantıuı 

mc~usıı General Kıllım KarabeKlrin 
teıld'1tı esas!ye kaııwıunun 17 iııcı 
ınad3r.ı-'ı.deld melrusl"Jk mUd6~tlnln 
h;ta..u kaydlylc dnhW nizamnamenin 
ıso 'rıc.i maddeaının ikinci f'ıkraSinıı. .. 
~ı ••son devre., tAblrtnlıl ta\·ziht hak· 
km .. :ı.lıl tıı.kririne alt ve mevzuu bshl 
tAblrı!rlı. tavzihine !Uzum bulmad•...,· 
na dıu- tegkUA.tı cıastye encüm nl 
mazı:mwını kabul etmiştir. 

Bune13n ıonra posta telgraf umum 
!nUdUrıugu ile tnh!BArlar umum mu
dUrtll~ı ve orman umum mUdUrlU@ 
19'1 bUtçclerlnde değiştkhkler yapı •• 
maaınn olt knnun IAylhaloruu tasvip 
eylemt41, Err..ncan ve eh arı yer ııar. 

ıı:ıtıamdıın mlltcesslr olrıı mmtaka 
ıarda :ıı:aral" görenlere yapılıı.cak yar 
dım ıarı:. alt kanunun dördUncU mad-
1esıne bir hkra ııav~sı hakkmdak 
Kan.::ıuıı da t:ılrlncl mUzakereslnt ysp 
rnı~tır. 

Meclis Pazart.eııı gUnll top.aruıcaJt ... 
tll'. 

Ac~le memur alıne.cak 
Tahsisat ve tevziat memuru He kA

tlJ> alınacak ('l'ahall aranmaz). 
l-?Uracaat: Boyoglu posta kut.uau 299 

299 

yor ki vatanını mWlataaya. umctmlş 
fedakAr bir ordu 96yle bUyle bir tııtıh. 
kAm Mttı arkasında olsu ile methur 
Alman zırhlı fırkalArı hlr ıs &'~N'mL 
yor. 

Onlar kendiJertne ~ık ovalar, vadt

ıer, ıuüdatııasız yerler anyorlu ve an. 
c.ak tevtrme hareketi ile ıs ıörtıyor .. 
lar. \ unanlılnr imanla, '-nt:ınperver 

bir ordunun fRtk Alm&n ku\'VP.tlertne 
kar,ı rnatlt'lp edllınez bir dllfma.n 
oldutunu lsbat ettlle.r. 

B.tlkanlıll'Clald A iman taarruzu keıı.. 
dini' gtn-enen, \-&tan aıı.ue tuıaıan 

mlllellnf' ilmlt \•erooek b1r mahiyet 
anettl. Çok talk ·Alman kuvvetleri 
\"ua~ı "lUYI ruhayet çl :-neme~e \"6 

\'unanlılar1 uten mlldafaa etıuemel6 

cvvcıcıcn kanır \-ermiş olduldan ha\'6 

113-1 tabliye etıneğe ııe\'kctse bile \ u. 
ırosıa,• \'C Yunan km"\-etlerlnla lnı.1• 

manıil~ bir kat daha kU\'VCt buJa.ca1' 
lftl'Ulz müdafaa hattı dururken hlçblt 

ameli n"tıoe elde et.mit addolanamar
ıu. l.\lakaat bir p:ırça arazi :r.aptetmell 
dt>fll. dUıman ku\"Vetlnl e&mektlr.,. 

Muharrir bundan aonra, ne dalı • 
ve ne de aaker1 bıı.rek.o.t bakımmdaJI 

\'ll&iyette fazla hassasiyet \'C endişe)'" 

hak v11recek vebamet bul11ıımeOıltD' 
telluiLI~. 
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Ordumuza 
layık o unuz 
Atloa, 12 (A. A.> - Etenler 

Kralı Jorj Yµnan mntctine hita -
ben bir beyanname neşrC'tmlştir. 
Kral bu beyannamesinde diyor ki: 

"Memleketim.izin şanlı ta!'ihinde 
en muhteşem sayfalann Yunan 
kntır ile yazıldığı r.ıu andn Yunn.n 
halkı. erkck~e ve cesurane metn
netinlzle, e~e.iz cesaretinize. s:ır -
sıL"Daz itimadmrzn ve nihnl ?~fere 
emnivctlnlze en derin tnJtd\rlerl -
ml bildiririm. 

Halkun, ordumuza layık olunuz! 

Amerika rlava 
ordusu. 

kumandanı 
Oe er al Arnold 

1 mesuliyet hissi .kadar mukaddt..S 
ve ağır bir şey az bulunur. Bir 
vatmanın J..-U~üf bir dikka.tsizliı;i 
kırk elli .kişirun hayatına ve bu 
kırk elli kişiye bağlı iiç dört 
yüz kişinin ızt~bına mnlolur. 
Bir şoförün liiçük bir ihm.-1 
otdblisU uçurumdan yuvarlaya_ 
bilir ve aynı derecede feci l : 
netice verir. Küçük bir memu
run önüne gelen ve onun belki. 
de günlerce masasının gözünde 
kalan bir istidaya kimbilir !.:ç 
yaşlı göz yaralı kalb asılıyor, 
bir kunumda.nın vaktinde yaka
lamadığı fırsat, zamanında ~ıa_ 
madığı tedbir bir ordunun mah· 
VIna, lbir memleketin yıkılması. lngutereye ge~ yor 
na sebep ola.bilir. Devlet adam
larının mesuliyetlcri daha bil. 
:'ti ü.ktiir; gayet çapr-ık ve esrar 
1ı bir havada, en müthiş fırtına. 
larnı bile baza.n müşfik rengine 
bürii-:erek baskına geldiği ıbir 
devi-de, milyonların hayatını, 
nıily..ırlarm muhafa7.a5mı, p;..il 
birilmcyen vatan ve şereti · o

\'a ington. il (A.A.) Amerika 
hava eıı-duml kumandanı ~ncra.ı Ar
nold allı! bir Cllpper 1'ransatlantik 
tayyart~ylc ~cvsorktan lnITT.ıtereyc 

hareke: etmiştir. GfnN'!ll lnglltt>rede 
Ut tJört batta kalarak hava barbinltı 
son ~l<fllerl ile y<>..ni müdafaa usııllc· 
rltıl r ıımt mll~lt sıfatlyln tetkik ~ 

ruınak vazifesini . Üzerlerine al. decektir. 

Matsaoka 
:rwşlarclır. Hepimiz bir tarih, tir 
oeofrafya metcmatik imtfüanma 
girecefü::r.iz sab:;ı.lun gecesinde 
flasılu'\J usuz kaldıc7nnw hatır 
larız. Acaba. l:un~;· kıyas lm. Dün Molotofla: tekrar 
!bul etmfy~ lbir imtihan vermek
te olan devlet adrunlan :rahat 
uyku uyuya~ilirler mi? S;ı.ıl 
nıuayyen sn4.tte knhvaltısını ya. 
}>arılk işine giden; altı yedi &at 
sonra muayyen saatte çıkarak 
gezinti yap:ı.n evince yemeğini 
}•iyen, çoluk çocukla konuşup 
şakal;ı.ı tıl:Uı.n :::.cnıra muayyen 
saatte başını yastığa koyarak 
uykuya dalan adam, hiç şüphe
siz her an bir ült;matom be!di. 
yen, milyonl:ır:n hay~t ve re
f ahlarım dUşünmcğc mecbur • 
lan, yürüyen ve ezen hadiseler 
altında kalmnmağa çalışan bir 
de'\•let o.damından daha t.:ı.lili 

görüş~ 

Mm;koTa. 11 (.\.A.) - :D.N.B. ~jan. 

sı bUdırlyor: 

Matst:oka flc Molotof arasmdakt O.. 
çüncü millAkat bugUn ynpılml§tır. 

Japon mahfillerine eöre. 2 saatten 
tıı.zlr. fı1lre.n bu göı1lşmcd4'! muhtelif 
mcırelelcrt aydmlntrrtağn tmkln ver
miştir. 

Akşam Jnpon nazın Sovyct bllk!t. 
metinin dnveU Uzerlnc Mos!tova opc. 
rnmıchk• tPmıdldc hnr.ır btılunmu§

tur. 

Ruzvelt 
Kızıl ci~;ı:~te 8de 

körfezini 

Amerikan vapula
rına Açtığını 

bildirildi 
\'a~lngtoıı, 11 (A.A.) - Rcllscum 

hur Hı.zvelt bugün guetccllcr kon.fo 
r .oda kı:r.ıJdcu Adcn k6rfczin• 
Aınr"' "l vnpurl:lnnn tekra.r aı;U~mı 
bildmnişUr. 

rte!sıcumhı..r r!emi5tlr ki: 
.. ~crikcı vnpurlnn Kızıldenlz:de 

SUveyş kanalına kad:ır gttıneğc me
zun olacaklardır. Zıra Muıır bitaraf 
bir topraktır. Ve bltarnf bir memle
kete nlt bamuleler Aden körfezi v• 
Kızıid.ınız Uzerlndcn naklednebU~r. 

ıt:ızveıt, Blrlc§lk Amerllta hUk~ 
metinin bltnrat bir memlekete sevke· 
dilen cı.yanm sonunda tıır muharip 
memlekete gidebileceği meselemi m 

. Cf!ltyecey;tnl mı.ve eylcml§tlr. 
Kem Reisicumhur, Amerika vapuı'

lam.rn Kr::ıldcnızdl' seter edebnecok 
rtn·. rl'nı tıu Mlgedek! sulardan ya . 

nu: ı\ kdenl::ın muharebe bölgesi c"l~ 

rak 1:8 dılfmı bfldlrml§tlr. 
Rm:velt bu mUtaleayı daha sonra 

kendis!m; SUve kanaJmtn muhareb" 
bölgeşo mıhlJlnıjP olup olmndığt aonıl· 
du&'IJ :rama.'l J l ır:ı.r ~lemi§ "ha· 
y1r .. Cf'vabırıı vcrmlşl1r. 

Rc!'licum~ıur Portnlt bakkmda 
katı bh şey ııöyllyemlyoceğlııl blldlr
mckı 'bcrr.t.ıe lı!maillyc'nln mubare 
be ';5lr,eııl dııhfllndc olmadJ#mı 8Cly· 
'"' ..... vvorı· den•• mıı.btll'er1 

Blrl'l..ıll~ Am,.rlknda el konulan 69 ttal 
yan, Alm~rı \'e Danlmnrka vapurunun 
Kır.ıl11'nlr. ~olu Ue ldIStra sevklynt i
cln •rnııı.nıınra~ını znnnetm kt.edlrıer. 

\'aşl~ton, ıı (A.A.) - Dün Ruz
vcltıe Hul ve Stlm.son, tnglltereye ya. 
pllRt'.B.k ynrdıın.lıır hakkmdak1 tedbfr
lenr. tnnzlmtzıc memur komlsyonwı 
reis~ Hopldna \"e deniz: hn.reklt re1st 

1 Amiral Starlda bir Jc;;Uma akdetm~
lerclu. 

tçUrra bekkında bir rem1ı tebllğ 
nqndilmemlgee de iyi haber alan men 
balardarı öğrenlldlğine göre bu t?p

laı:ıtıd~ Jngllterc) c veya mUtte!ik~~ 
O"e göııc:ernecek harp malzemesini ta· 
§tYaC!'k vapurtara Amerikan haı-p ge
mlltrlntn ref&kntl me elem gllrtl§.UI• 
mll§Ulr. 

Diğer taraftım öğrenllditlne gllre 
t>ahnye ncz.arcttnln 'jimdlve kadar 
muıırız olmıuıma rsJtmen IngUtereyc 
yenl!Wn bir mtkU\r to!'pldo muhribi 
verllmeıı,ne hazırJanıhnaktAdır. 

Amerıkan 
imanlarında~"i 
~4 Fransız vapuru 

da m sat!er e 
olunacak 
--0--

83 bin tonluk NormanM 
diye bunlar arasında 
\'a~ns-ton. ıı (A.A.J - HUk1'met 

crl<Anı. halen kullanılmakta olan )'jlM 

bruıcı vapurlıırm mUııaderesı hrıkkmdr. 

Ruzveıt tarafından tckllf edilen kanun 
projeslı:Jn parl~\ento taratındı-n Jı:ri.

buıWıU mlltcnklp Amenkan sulanodı. 
bulunan Frnnııız vapurlannın m'.lı!a.. 

dere <dllecı>ğlnl t.ıı.hmln cdJyorlar. 
Amerikan llmanlarıııd:ı 83 btn tonfl -
toJult Normııdia dıı dahtl olduğU hn!. 
de l4 Frıınıı1z vapuru vardrr. P11rlıı

mentonun kabil olduğu kadıır silrat
lc kanun projes!nl kabul edeceği zan. 
rı dllmcktedlr, 

• 
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TUNA 
TARiHi BiR 

Yatan: 

Tuna Yıldızı kinıdir? Nerede doğdu .. ve him;n 
•;öğsündc söndü? 

GünUn e:1 heyecanlı aşk \'e harp romanı 

YAl<iNDA 
ız taısuatı o 

o da baJ.Hır mcv5fminılr- bekle" l den l tifade ni pctl hntın pek D. 
diğhnh ~ r.rui forocn. Kendini gös- ~c sayılacn~ı derecededir ... 1.'b
tt'mıek1c efü<'tt-O gN•lkmiyeeelrtlr. de 0.09 bakır ,.c yU:r.dc 10.0S ~ 

Onn riliuin ınerp.klıları ona tu- l!c de ncs!çlerln teneffilsUDe ,..,.._ 
m bntırııt yenı<'siııi se\'crlcr. Bu· Yüzde 9 mJllgraın kükürtle elYe 
nun sebebini, hllmem. hiç dil~· g\lzelllk v~rlr • 
dllnüz mU! Hkb17 yemiş toza be- Vitaminleri bakımmclan d& em 
tınlmııdıf~ halde yalnır. can eriği eriği pek fayd:ıh~ b!! Y~ 
~m tn.h:unmUl oocr. Bir taraftan Yüzde 1500 den 2500 olçllyo 1'adM 
can erlğf ;vfuı1 15 gnurı eker ,.e- A ".:'tamfnl. 40 öJçli Bl vttamllıl, 
rlr tatlıdır bir taraftan dıı tur L..- GG olçU B2 '1tamhıl, 10 mllignm 
te;_ !(etlen? 

1 
da C 'itamlnl. .. Bunlardruı d0la71 

.C:.ınun sebebi 6Qdur: BhJm Keli- çocuklann can erfğhıi 90 • MWme

Müdafaa barajlarının rulmizde yctf en yemJJeıin hep· lerf pek hakhdır. 

fi ırıhıdc sod~om ,.~ klor, iki ı birden Madenlcrlnln neticesi olıut aDıılr-

Berline 
yapılan 

hücum 

zanaan .... za~~n ~yı a- hutnndıı~rıı halde yalnız can eıt - lfllllltf de 8.M nispette, ôılemll 
dıgı gorulmu§ ! i:..fnd<" klor pek ıtz, ldmvw.ıla.nn deo- bir derececlecUr_. 

clllclP"i "Uli ~"r hall~de bulunur. O.n eriğinin - :r.a~ hi!;bi.r va-
1:°ndra, 1% (A. A.) -. Berlln t!- l Sodrn~ , .. rq da k1orla blrle;,eme- idt gözden kaçmnmL' olan •bir 

zonnA yapılan S<>n lngılh akmı o ıliSindcn tn7 olamaz. •• Hch'aya tuz has5MJ da yüzde 5 nispetinde &el• 
kadar bilyük bir vilsat kcspetmlştlr kntılmamn dıt tabiat vcmlcolerin fühmı bulunmasıdır. Bonunlıı, eekt 
ki, zaman zaman mildafaa barnjla- lırp~in" ?ı<'m tnth ltrm .,;r,lu kntar zaman heldmlerindcn birinin dedi
n hllcumun l!lkleti altında zn:, tf - y<>nıblrrl!I ,·croiit ze, k de ond~ ğl gibi ''zorla def.il, t.nhlatn aya .. 
lamokta ve bombardıman ta\•yarl"- l:C'llr '11lnrz can c-i1ğt tatlı \e turı- rak" linet \-Cnnef,-e yarnr. nıı 'lull;
)!'ri hiçhir mü~kUl<" manız kalmıı- uz ~lduğundan tahhtm ek,lk hı- ~cımdan dolayı can erim bir ''akit 
dan bombalannr tam hcd"fo ata· rnl.hb'l tuza onrın memklılrın fu· lhtlY!lrbfm \'e yorgunluf;"tın geUr
bilmekteydiler. BomhaJnr 'llnhim nııı:-n ederler... eliği bnruşuklan ~ilennck 'c ~':1= 
olduğu ve~hfle 5?hrin merkezinde Cnn criğfnelıı, bıı klonlan başlm lesmelt: lçht faydAh bir ilaç dıye 
ve başlıca demıryolu garlarında ml}denlcrln hepıı;f ,11.l"Jrr. iyot ma· tanmım h. . 
yangmlar c;rkarmıııtır. Sahilden drnl yfü.d(> 0.0017 mlllgram oldu- Ancak linet ,.eren hBr §e~· gibi, 
Berline kadnr bhtiln gQzergü.!ı il • ~m·lıın tlro~t t>"ll<l<leslnln bl ı ... u.. can erlğt ele Oncttcn l!'Onm az Q01< 
zerinde akik! proj ktör manlalan Y{'r •:c sahibini beslemcshte. nrar. pe'kli~e 8CDep olnr. Onun l~in, cıAn 
mevcuttu. Geee snvıu, tay;"'&rl"Je - Bu bN<ımd:1.11 <":811 erfjl ldruİa he-- erfjlııl sevanıenlz.. eoıc yt"memek 
rinln hilcumlarmcı gelince bu bil - mf!n hemen emm ôpU~k, kibar daha ihtiyatlı olur. lfon:ı kanstıı.-
cumlar tamamen akbn kalmlljtır. ka srya "na aana burun" dlyeblUr-. tan llOllra alkalen olmakla bora· 

-- -o Çelik madeni ~e a.ü m.DI.. 1"ır, ~~ yeıdlcJlğf '-akit ağza ek. 

Sovyetlerın 
Bu garistandaki Ata§e

militeri geri çağnldı 

gram nl pcffnde. onun J'Ulmtfa ,t gc1dlt;lndcn dl leri lmm"ı:fmr. 
manpneı maaenı de 0,11 mm. l\llclenln hummı da kolayla.,tu- -
gnı.m eldnt'llDdan lk151 btrdf.!n lmnm mar.. 
kmnw kUrcclklerlne lıh:met eder· ·.a. A. 
ler ••• Can crl~i yt!:r.de %50 m11f:rram 

~tya, 1% (A.A.) - Of! Franına "- pot.a..'lyom l!ll!.denllf.! etlerin dotgun-
jan•r: luğuna. 9 mlllgrnm mıınyezyom 

Bovyetkırln Bu1ce..riııtandAkl A~ mBdenlle de ııc'\lth~rfn fbtfrula -
mıutn~ M~ovnya geri c:ığnlmL,t::rr. mamasmıı yarar ••. FO!ô!ont 18, ld
So!yadakl vazlff'SI muavini tarafından rect J 4. tklslnln &rl\smdnld •nl!llpet 

de 0,78 olt'lol:•mıdMt hu 11d madf'!D-

Romanyada şiddetli 
kararlar 

Hiikrq: 1% (A.A.): 
Nqredllen bir kararname caaus!ak 

ve ııaoot.aj eilrUmJeri l~ &lUm cea
amı derpl§ etmektedir. 

yılab'lir. 
İnsanların memıliyet hisle i 

kUltUr \'e ahi:.': derecelerine fÖ· 
redir; !böyle bir ndam bazan 
bunalırd.ı. görgüsilz, c:ı.hil ·e aar 
düşünceli, mütevekkil ad!J.mlnra 

Fa.kat buna rağmen llikaye)i 
biiyilk' bir Myecan i~fndc okuyan 
Şükranı seyretmekten kendini il -

lnmıyordu. Genç kız gözleri p3r • 

lryarnk, göğsU heyccıı.nln kabam -

E T N 
,___• ., ..... r---.J Ü~-....... 

gllrdü ve o gün de gitmeAiııe mA. 
nl olmak istedi ise de Ccmfl Set-.. 
met naz:iklne bir hareketle bu 
teklifi reddetti ve art.dl: gitmcğe 

kat'f surette karar verdiğini ~ 
dlrdl. Bunun Ozerinc çaresiz :ta • 
lnn <";üzide teyze Cemil Sermede 
fn7.1ıı hrrçrnhk etmemesini tavsiye 
e tiktr.n Mnnı. romnnlnnn.a döndU. 

D!fer bir kararname, Rumen me.. 
murtarmm yabancılarla evleıımeshıl 

~tmektedlr. Bu karara mııballt 

hareket edenler azledllecekler'dlr. 

mrenir: onlar gibi olmadığına 
üzülür ve der ki: 

- Mesut olmak i<:in çok f: ~-

l'ak satırlar tizrrfnde dola.a1yordu. 
Ynnn.klarmıı tath hir kır.ıllılt gE'I • 
ml!iU. C mil Sermedin kendisini 

bilmemek IrızımmLS ! IH'>Tettiğinl bilmiyor, battlı gene 
1853 senesi şubatın sonun~a ndamın odada bulunnuğunu bile 

Us Çan birinci Nikola lstanbul:ı düşünemiyor. baı:lı:a bir d · nvada, 
fevkallidc sefir olarak Prenş birdenbire hakikat imic mbl önüne 
Mencıkof'u göndermişti. Bu n. 
damdevlctlrr arasında mera im 
kaidelerini bile bD"akmı]; gayet 
küstah hareketlerde bulunmuş· 
tu. Padişa"trı. ittifak teklif c·<L 
yordu; zorla ittifak.. Buna mu· 
kabil de Osmanlı imparntorluM 
ğ\ındaki OrtodokslQ.rm hanı i 
unvanını istiyordu: bu suretle 
dilediw· ~an imp.,ratorluğun 

tşlerine kan<-mak hakkım ka
~nnuş olacaktı. 

Hazine tmnta=miı; tanzimat 
ılanı nctices;nde konulmuş olan 
Yeni niza.m henüz olgunla,,c:mı~ 
değildi: geniş Jıudutls.rı muhr. 
faza için lazmıgelenbüy ük ve 
ltuvvetli ordular yoktu: mevcut 
olanların da malzem" ve ibtivaç-
lan güçlükle ve ancak krsmen 
te.--uin olunabiliyordu: bu yı.izden 
daha evvel Rus1:ırla yapılan 
harplerle çok ?.'.lm<ın kavbedil. 
:rtıişti. Esasen Çarlık Rusyası 
Büyük Petro'danberi tuttu·)ı 
'iyaset icabı her on beş yirmi 
8c.nede mutlaka Tilrkive ·e karşı 
ltarp açıyor; bu devletin kalkın
ltıasıM meydan vernıiyordu; im. 
l)aratorluğa ''hasta adam" ismi· 
tıi de Nikoln taknuştı. 
PadL~h ne yapa.cağını ş..M 

trrnış'Jir vaziyette bulunuyor
du. Resit p~anm bilyük Avrupa 
devletlerine yaptı~ mUraca:.ı..:ı, 
C}nJarla ~n müz::ıkercleri me. 
k'9.kJa ta.kip <'diyordu. LA.kin ü. 
IQİdi ~ Bir geoe geç nlıit 

serilen tatlı haynlleıinin, limitleri
nin dün) ıwnd'l ;\'B"I)'ordu. Yesari 
GUndüznn §lir cibi nkan ahrnkli 
yazısı Şükranı heyecanın arsryor
du. MuhnrTlr hikav inde Yantk -
dere~i tasvir Pd.Jyor. akşnm rüz -
giiril~ krpırdnı;1n çmnr ynpra.kla -
rmdan, fiRfnkla nçrla.n ıı:ıbah safa· 
!arından ı;özlerindeki ynşt..n.n, gönlil 
bağmdan. lncesudnn, hepsindf'n, 
müşterek hntırnlnn olan her yer-

uykusuz \'C r.?öz1cri r.:ıf:mİş bir 
halde iken kendisinin en mah
rem işlerine bakan haremağ .. sı 
padişaha sokuldu; derdini sor. 
du. Padi~ah bu et Jrn!a.lı zenuye 
bir şey söylemekten f ayd"' 11-
mıyncağını biliyordu: bununla 
beraber söyledi. O zaman cahil 
barcmağası dedi ki : 

- Aman arslannn. UzUldüğUn 
şeye bak hele .. Rus Çarı clediğin 
kim oluyor? Emret kull:ırrna, 
gitsinler; taciyle tahtiylr. getirip 
nyağınm dibine getirsinler! 
Padişah harcmağamna acı ı.eı 

gülerek baştan ayağa. kadar 
slizdü ve elerini göğe açarnK 
dua etti: 

- Ey Allahun. bana bir ~ 
için §U arabm aklını verde rüat 
uyku uyujayım! 

K-'in:an K.tıllı 

• 43 • Nakleden: Muzaffer Acar 
den ince, h~ bir kalemle bah. 
ııedlyordu. 

Bu dekorun içine rerlcştirllmiş 

olan aşk me('arf'sı. saflığı, temir.
llği iç.inde ins~ı öldUrcn, mahve
den, fakat bU}Uk bir zevkle b:ığ
hyan, çekici bir havn i~inde cere

Y~ ediyordu. ŞUkrruı gazete sUtll
nı;ndn okuduğu itirnfların, bilıne

diği, fa.kat. şimdi sarhoe Pdici ol -
duğunu gördüğü tatlı bir melodi 
irir"de kulai;'UU1 'kadar eldiğini 

his.CJ"diyordu. 

Bir an gözleri sulandı ''" Dd 
damla gözyaşr mütereddit bir brr
stz gibi yannklamıdsn qnğıya ak

tı. ŞUkrnn 1'n göz z, ~· Iarni silmr
di. Sonra aşkm zaferi ile biten hi
kayenin son kelimelerini büyilk 
bir zevk içinde trkrar teltrar okı·
duktan sonra., gözleri parlrynrak 
ba!,jını kaldırdı ~ o zaman CCl?'JI 
Sermedin muarlariylP karşılaştı. 

Genç adam bu gözlcrd(ll neler o -
kumadı. Ne ma.nlıha vardı bu ns

mrla.rda. .. 
- Şükran, Şükran diye bağır

dı. Bu hl.kAyeyi olrnrken Necdeti 
mi dUşilnUYordun ~ 
Şükran sapsarı kesilmişti. Fa -

kat buna rağmen büyük bir slikCın 
ll}lnde: 

- Hayır, yn.lımea o'kuduklarmu 
c1lfln6Yorwn, dedi. ÇttnkU llh hM; 
bir saman bu FıekUde ~ 

an. .. 
eemıı sf'rnwt ~ r-niM" • •r 

olmuıı, e:ınkı omuzlarme r,öken a
ğır bir yükün af;'Irlrğı altında ezil. 
m('ğe başlamı"h. Na.zarlannı halı

nın köşelerinde gezdirerek: 
- Haklısın Şükran, dedi. :t1k 

defo olarak böyle yazdım. Bu, ay
ni zamanda. bu şekilde yazdığım 

yuılarm sonuncusu olacak. Bır U. 

mit Anmdn bu satırları karala -
nuştrm. 

şııkrnn, Sı'nnt"din hıırekl'tinP. 

ne ma.niı vereceğini d03ilnmeden. 
C:U ~nmc.";e l'.amnn bulamadan lrL'fi. 
yn.kf bir hın·okl'tll' elini f:!!nç ada-, 
ma uıatlt! 

- Sizi mes'ut ı;ömıeği o kadar 
anu E'diyorum kt.. 
~dl. G<.>nc; krzm hu hareketi 

Cemil Sermedi mUtees.cıir etmi~ti. 

Elleri icinde çrrpmnn küçUlc. r.A -

yrf pn?"r'"'l<;lnrm1 sıktl: 

- $('nln m<'S"ut .olduf,umı bil
rlikçe ben dC' mcs"ııt olurum. kü • 
Mi1t yeFr nim .. 

Dlyet>ildJ. Fakat bunlnr .eôz de -

f,il, Bdetfı bir ini'tl idi. VP bundan 
sonra pek ya.kın olııı.n bfö•ük ayrı
lıktan hiç b.-ıhsetmedcn aynldılar. 

Fnvnt meş'um saat yaklaştıkça 
Cemil SermC"din e~biyeti artryo .. 
\•C yine ~sl<i fMlB hııli'l.İ n)n•o .. rııı 

O gece yine bir gectı C\'Velki 
gibi sabaha kadar kan dam~ 

l&r11U yaktı, knurdu. Ertesi gün 

blktJt --- o kldar bltkbı, o 
...... ı.np 1ı1r Mil ftl'dı ki Gtl· ... _._, ........ 

Güzide teyu od&Sma çekilirken, 
CC'mil Sermet de kllçük salona geç 
ti. Arndan y&nm saat geçmeden 
Şukmn salon girdi. Elinde lıüÇ{lk 
bir tepsi içinde bfr fincan ıhlamur 
vardı. 

- Teyzem size rhlamur getirw
m cmf söyledi. Sizi bugtln biraz lef! 
yifsiz görmüş de. 

Dedi. Cemil Scnnet derhal ye -
rinden fırlamış vP gen kmn elin. 
den ter.sl:'l·I alarak maunm ib:er.i

ne koymuştu. 
- Affedin muh erern ye~cnim, 

Bulganstanda 37 
mektep kapabldı 

Sofya, 11 (A.A.) - Sofya fi. 
v4'rsitesiyle. Mmıtfapa.,.cm, Varna. 
Filibe ve Dupniça'daki yü.Jmek 
mekteplerde dUnden itibua 
dersler kesilmiştir. 

Zora gazetesinin verdiği bir 
habere göre 37 ilk mektep maa
rif nezaretinin emriyle kapeti· 
mı§br. 

Sovyet - Japon ticaret 
anla§ması 

TolQo, 11 (A.A.) - D.N,B. 
HU~tımet namma beyanatta baba· 

aıattn memur zat Japonya lle 5°"" 
ycUer Birliği o.nuımda bir Uoaret ..
ahedesl akdi hakkmda cereyan eden 
mUzlllrcrelerltı sona ermek Qz:crc ~· 

dedi. T"~'Zflm hakikaten sizi w.. duğ'urı J mebusnn mccııstne blldlrm!ı 
mete sokmuş. Bilmem neden GU- ı v ıırııa:manm mübadele emuıma !ati 
zide teyze ben! dnfma hMta :r:an - nM c:ı .. ccğtnl ltave etml~Ur. Mllbo.deo 
nf'diyor. Hnlbu,d ben artık tama- le cd1J1ıc"'k emtlanm cins ve mlktan 

men iyileştim. HattA f'skislnden de tcsuit ecmm'§tlr 

da a ~rbho.tli\i.m. ----«>----
r.en~ kız ıhlamuru içmesi için a ~e tıa 

mra'" etmMi ve o<faya Jmıa bir sı.ı. 
küt hıllc1m oldu. Fakat '1n"" ~ffk· 1 g 8 Bil 
ran bu sUMnu bozdu. Dün bir ay hapse 

- Demek ki. dedi. d~,dor Nli- 1 mahk\ım edildi 
mn bevin ı:h·111eti:ıdr ııro.mrzclıı 
bulun~e.mak İçtn kat'i kar rmm 1 Mlhn.U 1:-_ençiç odında bir Pol6n-

l yalı. bir muddct f'\'VCl 1talynd:ı 8alı· 
verdiniz... Cildlvoreunur. OemP1t to bir p:uı:ıport imal ederek mem-
doğrusu... lekctlmiz hudutlarmdnn seçip şeb-

. Cemil Sermet genç lmm sö::ünU rlmfze gelmek şu~undnn ynkalan-
kesti: mı;,, nsliye nltmcı ceza malıkemeni-

- Oh, rlca ederim. tlrllldil~- ne verllmf tl. 
Muııunun muhakeme!li dlht W.. 

nO'!O 11,A,·f\ etıae.t llfthmetine kıı.t. Urllmit ve suc;u es.bit görUlerelc 

lw..,._ bt!' ay .Wetle hsıw'fv bnr ft-

dlnil!tir. 

-----------------------------~--~----~--~ 
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an ceyhesinde 
(na~ tn afı 1 nclde \ 

kşam neşredilen 160 numarnh 
tebliği: 

1 - Manastır mıntakı;ı.sından 
elen Alman motörlü unsurları. 
Florm~ mıntakasında kıtaları_ 
mr·' te~asa ~elmişlerdir. 

2 - Arna\'Utluk ccphesınde 
mahdut ma1ıivette k~if l:olla.rı 
ve topcu fa-lıvetı olmuştur. 

Lonrlra, ıe 01.A.) - Londra· 
nın salahıyetli mahf ıllerınd~ bil. 
dirildiğine göre, Yunanistandaki 
Britanya ordusunun l.umandan
bğını Yunan orduları ba.5ku. 
mandam general Pap~s·wı 
idaresinde general Henrv mait· 
land Vilson ifa etmektedir. 

RUPEL l{AL-msl 
~1UKA VEMET EDİYOR 

Atina, 11 ( A.A.) - Ofi Frnn. 
sız ajansı bildiriyor: 

EN 
== 

DAKiK A 
(B~ umw 1 ııcidc) 

stikametl'l ie iler'":ven Alm:ın k ;; 
vetleıi Bclgrad.n 60 mil cccı.bu 
stırk; inde kain Kı us~vaçtıı. dur • 
tlu ulmu lc.rdır. 

nirçok esir almmıştır. Bunla .n 
arnsmda bir Alman gencra1i de 
vardır. 

Ayni muhab!re göre Os!dibfln 
cenubu garlıt~inde mUthfg bl'r mu
harebe cerevnn etmektedir. Bu 
mmtakr1""'d Yuf"oslavlar. Arnav-·~ 
luktaki lalyanls.rla lrtibab temin 
için garba doğru sarkan büylik .\l· 
man kuvvetlerini durdunnağa uğ • 
rn.şmaktadırlar. UskUp civarında 

el bombalariyle 80 Alman tankı· 
Bazı haberlere göre, Makedon· 

yad(\ki Rupel kale.si halli muka- nm tahrip edilcliği söylenmekte • 

kavemet etmektedir. dir. 
YUNAN KARA RGAIDNIN Nazılerin şiddetli bombardmıa-

TEBLlOt nına rağpıen Yugoslavlar İngiliz 
Atino, 11 ( A.A.) - Ytınanıe. takviye kıtı>Jarmm g"~eslni te -

Wıdakı lnl?iliz umunıi ka.rıırgô.- min için Manastır civarında açık 
hının bugün ne§redilen tebliği: bir koridor bu~undurmağa çuyrel 

§imali Yu.nani~tanda ilerliyen etm 03ktedirler. 
ınmı kıtal& ı, dün. tn~iliz ve Halen don dotayımyıe mllnaka -

· paratorluk kuYvetleriyle t l!t U~lükle yat>ılmı:ı.ktadtr. 
masa c:elmişJerdir. Ayni mulı'.3.lıi:r, Yugoslavların 

Ştırl<i Makedonvada vaziyet gelecek Amerikan ve İngiliz yar
mşıktır. Fakat vaziyetin bariz drnıma çok gilvendiklerlni ilave 

vasfını, Yunanl Iarrn muhteşe]Jl etme-ktedir. 
k · •-t .. .ıı kt..A: Diğer cihetten Yugoslav cenup 

U ~wem.etı u;;;::\l\~ etme ~r. ordusu Amavutluktll ileri haW'· 
Paha gş,rpta Alman kuvvetle. ı:etıerlne devnm ebnektedir. Tee •• 

· Yenice ve Ma.na ·ıra arm~-lard yUt etmiyen bı.r ba.b-.ro göre Yu· 
- ır. gosl vlar Arnnvutlnkta. milhlm i.,. 
Cenubi Yugosl vYad_a. Al:qlan iman olan Dracı i!!g 1 etmısler -

il ri hareketine mukavemet eert-
eı{tedir. ..d.....,ır .................................. ......-......... .,....,....__.,.._..,.-

SELAN1KTE HER ŞEY 
TAHR1P ED1LDJ 

Atina, 11 ( .A . .A.) - Seliinikten 
en son gelen bir zat, Yunan as. 

ert makamlarının tahliyeden 
evvel hava meyd.a.nlumı, sahil 
kalelerini, liman isatmı ~ 
benzin depolannı tahrip ett!kl~ 
rini anlatma.ktadrr. 

tNGtt.tz HAVA 
!XG!L1Z HA\... KUVVETLE. 

RlN.lN DARBELERİ 
.Atina, 11 (A..A.) - İtimada 

de'!cr bir kaynaktan bildirildi
ğine göre A1n anlar M nastın 
i_şgal ederken İqgiliz haY& kuv. 
vetle:riııin mlithiş bir hücumuna 
uğrcınu~lardır. lngiliz tayyarele
ri alçaktan uçarak tank ve zırhlı 
otomobil kollarını ezmiş v; 4üş. 
mana in~nca do. ağır zayiat ' r. 
dirmiş!erdir. 

ALMAN TEBLlGt 
Berlin, 11 (A. A.) ....- Alman 

()rdulan beşkumandanlığm.ın tot• 
lijt: 

10 Nisan sabahm~anbel'i, genl'
ral Velchs kumano~mdald Alman 
kıtal:ın, Drnve nehrinin gPC(idini 
ZQrla.tlıktruı sonra, fena hava ve 
arızalı araziye rağmen, cenuba 
doğru muvaffakıyetle lleı-lemektf'. 
dir. Hususi bir tebliğle daha evvel 
bildirilmiş ()lduğu ve!:hlle, ZJrhh 
kıtalar sert bir lleı1 hal'.ekette, R:tr 
atlstanm merkezi Zagr6hl ~al 

bulunan 
bacaklar 

DünkU sayımızda Be§ikt.8.§ta bir 
parkta bir insana alt kcsllmiı,ı l<a.nlı 
bacak ve kollar bulunduğunu ,_•azınt§
ttk. 

Tahkikata zabıta ve adliye el koy. 
nı~tur. 

Bı.ılur..a.n iki lxıcak ve iki kol morga 
kı:lc!Irtlmı§tır. Morgda, bu UZU'li l:ıl'm 

bedenden ne vakit ke.sllm~ olduğU tos 
blt ed!lecckUr. 

Çayn-da hiçbir kruı W görUlmedı. 

ıt!ıden mevzuubahs azanm b&§kll bir 
yçrctun, bu.raya ş-etlrfldl~ tahmin edil 
tnektedlr. ?.abrtanm Jquuı.atıı:ıe1 gUrc 
cJnayct ba~ka bir yerdo i§lcnd!.kten 
IOilr-3 gövde ve kata ya göm{llmtış ve 
ynhut bn§kf\ bir yere ıı.tııarş,k bacak 
ve koUıır Beşlk\aştakJ par1:a. bırakıl,, 
mı~tır. Bacak1erm Uzer1nde çoraplar 
çıkarılmsmıv bir vaziyette pulunmu~ 
tur. 

OIJtcr tars.ttıı,_11 bu_q bah adllycJ!e 
\'erll~n 111org raporllD{l na:al'lll\ ~eç
bQl mnktulUn 'bacaıtlıı.rmm t<':ıterc ile 
kc.sl1'1~1 ıuıln§Ilm~tır. Ancak. bu kc.. 
~ amellycalnin ne zaman ya.pıJdıS'ı 

henll:r. ma!Om değildir. Mor bu ciheti 
de tesblt edecektir 

etm.lşlerdir. ııaat btrfblrlnf takip eden dalga • 
Diıemıım şimal • garb i:itikamt'ı- lar hallııde hücum edibn!ştlr. Fel:

tlnde takip eden ve N"~en gelen • alarda birçok büyU11: van~ U 
Alman lt$lıı.rr, merkezi Sıroistı>.x- !io.hE:do ohımı.bilmiştlr. Bu hUmw .. 
da vukua gelen muhırrebeJ~ esna- lg.nn l:'i bir ~eıtce vcr<lrt· t!lh"'T'1n 
stµ<ü\ :Ph·çolt fırkayı imha e:ylc - olupa:iJHir. Nottinf}'ha.m eshh~ far .. 
~tir, Alman kıt.@.la.n 10 binden rilıal .. rrna, Southa.mr>ton liın""''l tr. 
{azla esir almışlar '\6 70 topla l?~ sise.tınıı. ve lngiltercnln §ark v~ 
ftik ganaim elde etmlşler\'ilr. ~enubu ş3J1d salıfün.1e muhtelif 

Cenubi Sırbls~-ıdn ÇSJll~'.i c- rrµWaUore de ~a :mU~lr hU -
lan düşman kuvvetleri im.ha e-"i'• curnJl\r yap~ tu-. 
ınlftlr. BuJ'\lardan çarpIŞmaya. sa,1.il\ LibyaC!n, Alman - ttıılyv.n kıt~-
8Ql}uneu bir grup 10 nisanda.. Kr. lan, Dı>nıeyi aldıkta~ şonfO. - ~ v . 

lovac c~rmda bfr Alman f~kMı Jtıp dfü:ımanı ta.kipte df"vam evlr
ta.rnfmdan kısmen imha olumnu.,, mcktı>clir. Alman ve 1t.elynn Stu-
krsmen esir alınmt§lır. ka t1:1,yyarelcrl. brigok defa Tohruk 

Abnan have ~uvvetıcl'J, ıı • cıl,ye.nnda lnmliz krtalan tabS§ŞUt .. 
nun harekatına mii~'lheret etmic;- lerfni ve bu lbn:ın tesJpatım bom
lerd;r Zam-ebin gnrbmdn bir nal~· bardmıarı etmhuPrqir. Alman lıtı,·a 
liye treni. muvaffakıyetle bombar- da.fi lnıtarvalan Hurrkıme tinin • 
dmıan edllml!;t.lr. de bir lng{llz ~vcr:ımı dü~üşler. 

O Nisanda Aman muharebe ta •• dlr. 
~·.arclerl Plr.e limanında bir lngiliz Gündilz dül}!!lan i~rr.J efündakl 
benzin deposunu bombardnrnn et. arazi şah,lline ve Norderne\• adıı .. 
mlştir. Bu depoda lın.n-:rrn çı1tanl - sma hUcıımlr.r ynTIM'ştır. $l'h\rda 
1Jl?Dtır. Dört blhrtik nakliye vap~ yalnız halkla. meskfın nıahıı 11Ple.re 
runa. bombalar hıabct etmiqtir. isa.betln olmul'ltur. ~ivil halk nrr-

Vardarın şarl)mdakl Yunan o..... S!T'rll\ öll\ ve "arolt vardır. 
dul'1unun teşlfm olması, sistematik GE"ee düF•um. ga"ill A 1"'11\n ·ana 
bir eırrette vukun gelmokt~ir. F- mqhtelif n~·-t..,lnr Uz"rino az r ·1·~ 
sirlerln mlktan ve ganahnin f• t..,~~ infi1ı\k ve ynntnll betTTiba~n 
hemmiyeti henUz tahmin oluname. n4nt~tTT. Hasar faz!~ PlıemmJyçt. 
maktr.ılTT. il tl• .."fiırıır. 

lnP.i'terenfn b-ırp ekonomlsi ve Dil••man h'lva mı• •ı?""helcrl ,.._ 
ia3esl b1r kere daha A ım ı-~·"' ııcını~ 10 tavvarc kın ctmlc:-tlr. 
l..-ııneUerfnln a!M" d~rbelerinc: ma- Bunlıırd n 5 t•nrsi ge~e a.veılan 
ruz kalmtıjtır. He"'..frle adnlannm trqınf~d.tn dil"!UrlUm\'"tilr. P:ı •n 
20'.> kile>m tre fhı:ıa.U r" ,.,~;,.,~"• d"'i h'ltnrvalan da 4 tnvvı.ır~ t11'h

sil:'hl~ kf;"U t!\l"V~rf\ert. ~ hitı 1~- tin PhY!i-:ıtir. Rıt suretle dli'"M:ınm 
nil!to .ı bir •i \tfet gcm'ııltıe tam umunıt ktı'"b' 1 !'i favyarcdlr. 8 A'
bnbPt l!BY<,lettinnt§l~r ye bq Yt'TI '• man tawıır 81 ftssilne e3nmemfş • 
nı l:ı-ıtzrmtq':ır(lrr, f,q taY\'!\.'"C11'1 , tir. 
Slı,,..~1 !'1}',, tı.-"!l.l:J.\"f"T\\ "'J"'nl\ ~l!r ·- ı Mümt'\~ \um-.n k·~a'~"('t 
si!\d~ dil'"r Q.ü lL' 't?tr tlt''ir('t ~C'· dan Ül"'al ı>rJ;ı,,n ve k'""'""n ~ı.·· • 

1 ini el di hasnra uf.nı+T"'•r1 -ırdrr lam vçrl~qfiril~<ı s•f'Tr"'''l m"n 
Yilzleree mubtlrebe tAn"1r<ı1'i 1 miirekkE'rı olan 'MPta.!·~'18 h:ı.ttmm 

dtlr. gce.e~ mc~ ~ ~t" çep t lr-e , ... rıhn!!'!t'l fa. f:"n'ıı mt•·\c""l'lta. A'-
tPf('~" ~15."rl lı~~f\~{"~ :pı~~ man cenup E''·~1 "lleri dat lrıtaları 

et.mi.0 lerdir. Birminghama Mı:\ .. t '\ii ~. 

re te 
yapılan 

Falih Ri kı Atay n makalesı 
. 
iŞ a ın 

•• mu 
Alman 

kruvazörlerınin 
zırhlarını 

delebııecek 
bombalar atıldı 

Marinyak tayyare 
meydnnındaki 

hangarlar da yakıldı 
~ndra, ıı (A.A.) - Per§Cmbey1 

cuınaya batlıye.n gece lı\glllz bombe.r 
umı.a.o Uı.)yareleri t&rafmdan yapı.lan 
bUC\lmlnr hakkında, 1ngillz hıı.va ne. 
zuetir.i.r. !JıtUıbaral serv18i, ~ıdaki 
lafs~tı vemııkt,dlr: 

Düseldorfda, f«1hı1U endüstri ı:na.. 

Qallelc.rirıdo birçok yUksek in!!.Lllt 
oombesınm p..:o • dığı mll§alıooe edlı.. 

pı ve etra.Clna& patlayn.u §tcl;KıU! Uı
filaklnrla b1r bUy1lk .tal:ırlke. UıhıiP 
olunm~tur. 

Brestto Alman Schıı.rninrıt ve 
Gcisenau muh!\rcbe kruvazörlerincı ya 
pılan hUcum eıınıı.su:dn gemilerin zırh.. 
nı delmek için hu~ust surc~te tmal e.. 
dılml§ bo.m'bal&r kullr.ıulınıftır. Bres~ 
te, blrls1 lkl saat ellrmek Uzere gece 
yans:nclnn blraz e'n-el ve 4Jğcrl tnk.. 

r.ben eaıı.t 4 de. iki hllç'llm ynrıtlmııı
t:r Hıısa:lar yu.p.ım.J old..ı~ ınulıalt._ 

~~tır .tk1 korsru:ı ~c:ut;;ı cozu mcl~ 
te idi. Uu. gell\ller, blri::O~ d~a. IJQ~O. 
ealvolan \}e ç.;rı;evrıenml;Ur • 

Bomlmr<lnnan ee~ ınensup tay. 
yıµ-elerimiz, Bodö ctvarmda ::lılarin
yak tayyare mcydaım10. hUcum ctrof!k 
suretiyle, Atlıwtili. mutıarebesindı;: ~·l'. 
uiden faal l)ir rol oynamışıard1r Uu 
tayyıı.re ?De) ®.ııı. geı;nl lmt1lele.rlm!J:e 
hUcum ~tmek ve Alman den 1 c:ıı.Itılı-. 

rına rehberlik yaprr\U-k için ço~ defa 
ha.rekl)te geı;cn dört rnoUirlü uzun 
mesafe TQÇkevult bom\>e.rdrıran tay. 
yaret.,,rlnlıl ı:s s ~U te§kll etme!c
tıınir. Bu tayyl!J"Ç meydanmm Uıcrl.ı). 
de g~Ul\cn ilk uyye.remlz. barel\et 
yollarıc:., ve IU'rn z.aı;ne.nd& tayyare 
ttıcy®Jı;;nJiı CCllU!> ~ıta P\ılunan 
\ıa.n.gş,tla~ veı dl.:er bi~tara Um\ ieıı
t>etıor klL~'Clctrn~tlr. H®'arl!M"d!ı ~an 
gııılar çıltmı§ ve bq bla:ü~r o dcrec~ 
çabuk bir surette yar.mııtır ki blraz 
oon?"&. anct\lc s;eı Uç l!ıke letıen kalın 1§ 

ve bu Yaz! t mll."'<ıt•ebat.muz tıtre. 

fı.ndan earih ırnrette görlllmU~tllr Buıı 
d:ı. ı ııonr~ tayyarelerl~lz hUcumları.. 

nı dl!ter hangarlar tızertndo teksif 
etm\J\eWl.r Dombe.rdlm.tuı te.yyarele.. 
.rlmi-.ıln sonuncusu tayyare mey~ant
nı terk!K10J'ken. blrçQk blııa. alevler 
içinde bulunmakta l<Sl, 

Ankara, 1% (Bnııusi) - Failli Rıt.. 
kıA~y. bustlnkU "Ulus .. çazete!'lnde 
•'Trak;ta ve l.>tanbul h&kkmdakf ted
tı.r • bft:\lğı ile yudıtt b\r uı.&klllede 
!ıUlrt\mettn l!(\tl kamt"f et'l'&tmda t&tı.. 

:merde butumnaktadır. Fnllh Rıtkı 
Atay diyor ki: 

Hillı:Wn.et, !st&nbuldaJd nüfus 
kesaf etinJ hafifletmek için bu:ı 
tedbirler almıştır. ~ehri terkede· 
rek, Anadolu ve köylerine gitmek 
fstiyenler, a.daın b:ı.§ma !'.fO kllo e§
ya ile bütlln devlet vwtalarır.dan 
par-.:ı.sız istJtad edeec.klerdi"r. Ay
nı kolaylr!ı:. Traltya ve civarından 

çrkına.k i:ıtiyen vatsınd~lara da 
ı;ös~rilecektir. Strazturg gibi ha· 
zr hudut ~ehirlerinde olduğu üze
re, rr:ecburi bir tahliye yapmak da 
değildir, mo.ksat, bir harp tehlikesi 
karşısında Trakya, İstanbul ve ci.. 
varı hıılkmm bayat ve emniyetini 
korumak, önünde ve nrkı.uırrda a..<s
kl'rt kıtalar bulunan bu mlldatM 
cephl'8indll! ia..:ıe rorhıklarmın mum 
kUn mertebl;} önüne geçmektir. A· 
ilelerlnf l"mfn bJr yere yollamak, 
PeSmf vazife ~ye hususi blr iş sn
hlhi olanların tam bir huzur ile ça
lı~malarmı temin ed r. 

Hilkftmet tob'lğinl okuyanların 
zihninden dtrhal 'u sualin ~İt! 
buLınduğuna elirıhe edilemez: A
caba harbe girmek üzere miyi%! 

Biz ·alna kendi rr.illi siya.s.eti
mlze hakimiz. bu milli elyaset har· 
bin (>1II ru yet 11.t!\ ~ i çlııOe](i • J.?3.
yet ve in'ki.ııaflarmı 1ŞQn de~~ dik· 
katlo Uıkip eden bir ır·m müda!aa 
aiyas.ctind~u ilı rı:>ttir, Ne l;lınseye 
t~avüz ebnek, ne de topr.ık ve 
hak bütUnIUğümUzün zerr~sini f&-. 
da E!tı:neıic niyetindeyiz. Bize do',u
nan, bizdE'n blr qey istlyen olma· 
dıkça. Türltiy~ sulhu devam ede. 
cektir. Fakat toprak ve hak bil • 
tnnlüğümüzc herhangi bir suika.st 
oldufu vakit Tilrk i,f!U::lllcillğin..U\ 
de~lşrıez müdafaa prt'"'sipme S."1.

drk kıı.lmakta, yani, memleketin 
bir karı~ topratını ve milletin en 
kilçük hakimiyet hakkmr, memle
kQtin ve milletin l;ıiltUn varmx yo
ğunu ortaya atarak mUdafa~ et· 
nıe~t"' asla tereddUt ctmiy~ğiz. 

İçinde bulunduğumuz devre mil
!t hanrtanrna devresidir. Milli ha.
zırlıı.nmamızdan ça.ye de, milli si
yn~etin icabında en lyi Ye en tam 
mlida.faa tedbirlerini, l\$kerlik, mil
li emniyet. i.ktl!!at, Y.iraat Ye her 
uırıu teş".rllAtlar.ma bakımından 
ııtıra.t~ ta.mamla.maktır. t,ıe Tmlc
y&, ı~unbul vo ctvan içh alırıl\'l 
tedbir de mUli hıwrla.nm& devre-

Tobruğun g rbında 
(Ba., ta~ı 1 nc•dc) 

Ut\ Bir AVU5t~lya avcı tiloeu il~ 
g1'nli•k muharet>elcr e .... 11 şm®, ıa 
Alınan tayyaresi düşilnnüştlir. Ay
ni filo ıiU~maru yerde de vum.u 
ve bir :ıJtmda iki nakliye ,tan·nre
slni tahrip eyteınişt.ir. Bu filo yal
nız iki tayyare kay~tir. Bom 
ba.rdnnan tayyareleri daha ıı.z faa· 

Yugoslm>][<J'da bir mahal, 1~ Uyet gli&tennQnı~erclir. 7 Nisan -
(A. A.) - Yugoelav 'başv3kili d:ı.n 5 t,ayyare .A_g('.dabya civa!"l'llda 
geneı-al Sim<>'Ylç, umum! karar- zrrhlı oomobil ve kamyon ta.ha!J -
gal\qıdan radyo ile aş$4a.ki şiltle:~ boı:tilWaıuJlltır. Bıl oto • 
nutku sö:·lemiştir: mobil ve l:amyonfardan birçoğuna 
Aimanyanın bıze m~ hiçbir ta.ı:. işal.leler hs-dedJUnişl.r. Ayui 

sebep olmadan tahmil ettiği bu gün öğleden sonra, bir iniş El~ha -
h~ rpte, ktu"§rmızda kıyas kabul srnda bulunan bir Almı>.n bomba.r
etm1yecek derecede d~a kuv- dnnan "~-ar"~ tam hm.bet ylye
vetfi ve adetçe daha faık bir rck ate~ a'mıştır. Dlğar ü~ taY)'ft

dlişnınn bulunduğunu müdrikiz. ~ clş başıı~ uğn\tılmJJlQ". 
Faka.: miJltimicin mar.evi kuv. Ert<;..'!i gün, bu beş Brita.nya tay 

vcetin", ordumuzun kudretine, yar~i Meşill'nüı. batı - cem.ıt-ı.mda 
Alıpan te('aviizj,lrl:in hemen ari- iki a.kın dah~ yapm~lıırdrr. ~ir pt
efsinde akdoluna.Jl 1ıususi bir lot, Alman na.ltliye vesr.itine d:ı.r
paktla bağlı bulunduğumuz Sov. be!f\r indlrdlğinl zannetmektedir. 
yetler Birliğiıün dostluğuna. tn- T Nisanda ayni filoya me-nşu_p 
gil ere ''e ~erikarun va.Metti_ btr grup >J~de!ti Saltpa~ eivo-

. · nnda Ud Alıuau l\nfile$ne aıwtan 
ği t~nik ve maddi ya.I\"!Jma ıti· uçarak ı. ·icum etmi!;tir. Bombard•. 
madımrz: vafdır. 
~ri surette ilk Almau mu\'af. mnn tayyareleri Tmsus - M~lli 

fakıuetleri vukua gelôbilir. Fa- )'Olu UzerfndP b~k nakliye ve. .. 
J sıta.lanna ve. mhlı ()tomablllere 

kat bunlar. bizim cesaretimizi ııu~uın etmi.,lefdlf.. 
kıracak mahiyette değildir. Al. M&zl.dir !lafta ~ında oeman 
m.;ı,nlar fili adet faiklyeti raye· 3Q ta.yn\J"C t~hdp edilmi~tir. 
sinde değil, fakat harp il:ın et. !'lnSJR JHŞYF.Ktl.t:N1N 
meıilen yaptıklan hücumun ~.. B ,YANATI 
nili2i S"y~inde b;.w mı.!rnffükı.. n:nhtre, 11 (A. A.) - M'?sır 

.. , eld ~ hilm" .t...:ı• 

tinin umwnt tedbirleri ıı.rasmda o· 
lup lstihk!m yapmak, tayy:ıre ve 
sili?h 8ayısmı artrrmtılrtan, un bi
riktirmekten farkı yoktur ve hiç 
bir mUştesna hal ifade ctnıez. 

Vatandatjlarm sualine şimcli ko
layca c~ap verebllfrlz: Elinıi?.de 
olduğu ve uı~etteıı emanet aldı
ğnnız y1lk~ n.d!eyt ifa etmekte 
serbest kaldığmırz kadar, hiç bir 
harp tehlikeai babi;ı ıııowuu ola
maz. 
~ yn, lstaııbul ve dvarmdan 

Anadoluya g~en alleler bu tak -
dirde, mevsimlik bir gezinti, bir 
kU~Uk bava tebdili yapıııış olacak
lardl?'. Fakat sulh t~mfoatı.ıır11 
hangi gün~ kadar bizim elimizde: 
kalacağı huau.sunda hiç bir vatan
daşa ~ ver~eyiz. 

Ne bir •Y· ne bir hafta, ne de 
24 eaat h~ t'Ü)li.ketünden ma.f!un 
olduklarmı temin edemeyiz. Va • 
ta~aşlar, Milli Şefin VQ h\!.küme.. 
tinin milli mfüla.(aş. sivı::.setinde:n 
şüpbo Qtm~dikl ri kadar harici 
tehlikenin bat.ta ant b:ıakillllldıuı 
bir hafta bil~ emin omıüsum, dev
let te<!birlerine itaat etmeli ve bu 
tedbirlerin ıuıeek kendilerinin ha
yırlarına olduğunu düşün.melidir
ler. 

Yeni harbin tetlıiş usulleri ma· 
lumdu"r. Bilhassa. mUhim bir kı~ 
mr a3şa.n ol n. !stanbul tethiş tec· 
rilbesinde mükemmel bir hedef te
lfıldtl oluna.bilir. Şebi.r,ti<ri gftcil 
olmıyanl nlın vo yer!erind~ kal -
malan zaruri bulunmryanlardan ne 
kach.r l»{ı.JtJln-ra l;ıem CfWne, hem 
cephe gerisi mUdafaamrz iı;:in cidill 
blr kolaylık elde edeceğiz.. Getive 
kahn halle. fcsı.bmda, İstanbul say
fzyclerine ve köylerine dağıl~ 
mnerlerlne s.ıiınarak kend.U~l 
Mcumlardan konıyalıilirler. Ba ... 
huŞlts, harp naJ·Iivat ıs.rur~e~~ 
El~ b~ cepl.leyi düşüneceği za
manlarda i~e zorluklıı.rına uğra
mazlar. 

Çoluk ~uklarnun ~mniyet ve 
elanek derdi ile, kendi vazife Vt\ 
faaliyetlerinin müteessir olmasına 
meydan vermezler. 

Yann milll müdafaa giln1E>rinde 
ola.cağı gibi, çlındi mmt hazırlan
ma ~lerinde de TUrk vnt.aı\Qe.f!I
nın tek bir disi~lfai ola.caktrr: Hü
kılmetin her taooeslçJn, uzun ı · 

ıun dllf!ünü!Up; t:ı.rtıldıkt.an SO!l' 

yalnrz kendi ta.yn ve seIAmcti i~in 
yapıld•ğms. kani olmak ve kayıt -
m ve- şartsız onun ica.plannr yeri
ne getirmek!,. 

Belgrad 
bombalandı 

(Ba.' tarnfı 1 oclde) 
Da~a ~nrpta Alman kuvvetleri mu. 

kavemete uftramakııum Z~be gir-
ml,elerdir. 

Yugoslavyanm c~ubunda dttşman 

uta!t yerlel' almıştır. Mcrlwıl Yugol!l
lavJ'tul:ı Atnıı.nlarm garp lstlkametln 
de ll~!e,yişl devam edilOT. 

.t-.'e:tıı1crrk. tt (A..AJ - Tass: 
Nevyork '{'imC3 g*ZCtcsine göre, 
Avustur:ya httdudu.r;ıdaA\ ve Gru'z 
dan Sava ve Drav:J. vadileri bo
) u.ıca ilerlomekte olan i~i Al. 
m~n kolu bugtin Za~p - Liub
liana hattına ve şart.ta d3.ha. u. 
za~a varmıelardır. 

R.ouuı.nya hudoounda.ki Vr!.ac 
dan il~rliyen Alınan kolu. ~lg:ra
dm banliyösilne varmıştır. 

Y'ugosl~vyanm doğu cenubun
d1ki vaziyet istikrar kesbetmi.,. 
tir. Almanla!' Kooanik boğazın
dan ~miye •muvaffak olama
:ruı lıı.rdır. 17u~oelav kıtahn mev 
zil~ini muh~aıa,y~ muva,ffa.k 
oldukları taki,lirde Osküpteki 
Alman üslerini tehdit edecekler. 
dir. 
İtalyanlann Alman krtalarly

le birl~ek tmere Ki\raorman 
boğazını ge<:mek i~in yaptıkları 
dört ta,e'bbü~ !-kim k&lnı1şt:ır. 
lt&lvanla.r büyijk zayiat ve~ 
l~N,iı-. 

yc .. cr c ~c ıı;,..;.ı."'ır. Qn§vel'!,\li fri.if;~l1n gtm p~t:t 
Kıtnıar mız, dtl;ımnnın ilerlrmeıılnl ~Ln~ır ı;uctfş.\nde n~ro'.ilen bç. <t1ği.nj llÖ)ll~tlm. Bu~unı. her • 

durJurr:ıak ıcın es " muharebe hat. 1 ~~ .. ··ı·· , ı. • bi si i k t t 
yana~l!a. ıore ga.n,1 ço une, geAetı u~l r y3Ş tllMevra $Jı$ e ., I 

lan üzerinde §lmcjiden tabanUt et. tneııı- kuvv~tlennln tnikttın güıı men:ı.iitim. Btw~ab:Jn <l~N ve r. 
mektcdir. get'1tik~ artmaktadır. Şarkt Afrl • I1\i.ll ID<mtıalardıuı almal\ roalt\ınata 

VaU\ncl~ıu-xıı vaz'.lfc.."'i, •oğ\ıkkanlı. ka har~katr bitm~ Uzere oldu~"• Jstinat etmckte~l Qrd,~ ~ 
lıltlım ve çcşarcUc.ri il~ bUtUn mcmı dan bu takvi\'e krtaatmnı bih<Uk ol~ muha!ua etıni,cıı olAA İnsJ· 
kette niuı.mlil mqh:tfazo.s:na yardım ltuvvctlor tetikil &deceğ\ne l?luha.k 1iı ~~®nl!~ §eV~\\loeya bak·~ 
etm~I': ,.e memlekctimlzln astt gayret 1·\1• n~a.rlle b.aln!makta.dtr. mro.da.11 nıU~ ııı~fC rtYç.tJe.r ka
Jerlnin n tlcelerint b.'rein eylemekte. Başvekil lnglllz bUyUk elçbi z~dq:_'1 &\rn çGIUnil J,yi l;ıJlmekt~ 
dU"'. V~tanda]Jl&r, ordun •n arkasında J a'l'llJ60:1Un acıkeri va.::ivet hal:krr. Ve te~a,rlru_lıg\ UIUP~ııin. e:ti
kıı.~ıltl\k tevlidi lçi muh~llt tnı;;~ dıı kendlslne tntmln erliel ttahat c<".,slne en ~ lt;imadt beol~e~t"
dUtunanQ'! Ç\kardığt yalan h~rlerdı:n verdiğini do rı8ylemi<ı v~ wlcrine dfr. Muhs-»M:trr ~ e,şk~rl :rcıUtal<· 
ÇQ\t lhUrnz ct~e1111rl\lr. BUtun 1ımn. şövle dı-vanı ctmiqttr: aların luymetl sıvil~m ileri s\\rd\ijt 
Ute+tn :ırıklnl11rt. hu d ra <ill vatapuı ~ bil.l'ir.t!"r bimn Jı-Jn, bir eUr- ğtı mlltalealarda.n f~ıt_rr. iı; .. 
şerefi ''c rctahı için nSTr dnrbelere prl"' tE'n1ül t\nıcuıl'1lr. ~n t\U~ ()?lalı~yh netic,.yi t3.gı bir !Un>..atla. 
guru-ıa tabar.u:nm etmı, olan Belgmd larnnı'la ve l cı nnatmıd:ı ilkbaba • b~emeJdlğhniz tcap ebtıekt.dir. 
vat~da rm kahramanca. Hattı rm h!dt~elerte dolu olacs.~r ve Kndhıtne en bttyttl': emnJyetfmJ~ o-
Mrek~ttnl. kwı<t 'k'xl l~1n lmtlta\ en v'!Jllm vazivctlcre karsı l:yo • J l:ın o~dUf!\ itimnt ederek ... ünlük 
ıxıı.ınç ~k. ııllwAı®-ı.r. xn hımlanınaklığımız h\zııngel- ha~~ deva nıeoutJ!yiz. 

Macar 
kuvvet eri 
Yugosla yada 
tayin e 'ilen 

hedeflere vardılar 
Y ugocla v tayyareleri 

bir f\l'iacar §ehrini 
bomba!adılar 

Bmla.pC§te, 1! (A. A.) - Macar 
genclkurmaymm dün akşam ıı.-nt 
22 de neşr ttiği tebUğ: 

Ma.ear krtalnrr 11 nisanda ken
d.Ueri.ne tayin edilen hedeflere 
her tm'o!b varmışlr..rdır. DUşman 
mukavemet göstermiştir. Bazı iE
tihkfi.m rda bu mukavemet ıı.nuda
ne olmuştur. 

Jhu!apeşte, 12 (A. /\.) - Ma
car ajansı bİldirivor: 
P~embe günü öğleden sonra 

6 Sn-p tayyaresi KelebJyo. hudut 
eehrine hucum ctmi~lerdir. Relc
blya ana demiryolu hattı Uzertıı • 
dedir. Bidnyette yükııekten uçan 
tayyareler bilfılta.re al~tan \iÇi!• 
rak ~hrln sokak ve meydanlann
da sivil hıılkr mitralyöz at tne 
tutmuşlardır. 13 ağır yaralı var -
<br. Tayyareler gara da hUoum e-
dertW: iki lokomotifi vahim hı:uıanı 
uğnı.tmLslnrdır. 

İki Sup tayyaresi Tol na vilı\ye. 
tinde Ifoel:ı.8d ch'arnıda vere in • 
!'llişlerdir. Mllretttl:ıatı enterne .. 
dilm!ştir. 
B\ıdan~t~ 12 (A. ,} - !ine r lnta. 
lan 'frlanon muatıede.slle taytıı edilen 
hudutıaıı gcçereı· dUıı BııAt 11 d Hor.. 
gqş rahlycs:ln3 .. ,~ışlnr ve &<abacl. 
l•a f.tıtlk~meUtıde Ueti ~relwt rlne 
devanı ehn\jlerdir. 

Amira Hortinin 
beyannamesi 

Buclapeste, lJ. (A.A.) - BUtlin 
M~ ~eteleri a.ıniral Hortitıin 
Qç~ı>şini büyUk ba.şlrklar ııJ

tmda ne§re~lerd.ir. Anıiral ~
yane,meşiç.qE> Yqgoc;Jnvy(!..Y~ kaJF 
"<caris@ı mü<lahaleyc sevkf;Qen 
'>epleri izah ettq.,ten ve 19U -

1918 h:ırblnin Ma:-aristanı bin se
r.ıde:ıı.beri saJı1bi bulunduğu top
re.kJardan ~ cttJtınl ve Ma
carlstanı bin setıedC'llberi şa1ıibi 
bulıınduW.1 topnıltlarde,n malınq;n 
ettiğini ve Macarista.nı yorguJl bl"' 
ı,ı.ktrğmı ha.trrlattrktan sonra mut. 
tefi:kler..n 1914 deki gibi harbi Bal
kanlarn yapııağa gayret ettikleri
ni söylemiş ve beY3.Ila ma eu su
rette devam et:mıştlr: 

Macaristan anea.k Yugoslavya 
Macar topra.klanna karşı ha.va hü
oumu ptıkta.a sonra mlldafaa ted 
birleri a.tmıştrr. Hırvat liderleri 
tarafmdruı Hn·vat i<rtikJUinin ilan 
edilm06ini memnuniyetle karşıla • 
dık. Yugoslavya artık mev:cqt ol -
~.,clığmdan 1918 de M~tal\ .. 
®.ti. ayrıla.n toprıı.ldaroı eo.wh:etiJU 
teınln etmek Ye b ® y ıyan bir 
wk M~rlarm &.ıtıbetini ~oli\m\a.k 
bir zaruret hali{J alınışt,J,r. ~u @e 
deriıal ifa edilmesi icap o<len mil· 
li ve mukaddes bir vazifedir. aı,. 
naenale~h ~nu_pta y~ıyan Mş -
carI.aıın imha edibnckten ve ana,r.. 
şide~ koru~lan is.in ®k~ 
b~~ emir verditn. 

Aş.l\erlerimin yapa.en~ harekat 
~~ hlı; b.U' ilıU\U bulwını~ 
$y;p ııı.Uletine müteveccih doğijdir. 
Biz Snpltırla ~ t;Mr sulh ltş,ijnqc 
Yl§l\.m~ işliyoruz. 

Beyanarrenin ŞQnun~ n@ln Al
lahtan Macar millet ve v~tanmı 
l:orumasını nl~ etm!~r, 

'1"110051.A Y ~Rtllt'1N 
Jlt)CUMU 

Bttdapşte, 11 ( A..A.) - Mit• 
ralyöz ve diğer ağrr silfilılarla 
mücehhez Y-ug av hudut müf· 
rezeleri, dün saba.h, Muhaç ei .. 
varında Erdofolopuszta ve ı~· 
bellafold\la Macar hudut avc1 
karakollarına hücum etmi.11er. 
dir. Macar hudut avcılan, adet· 
~ kendilerine faik dil anla 
mUcadeleyıe girişmi~1u ve şid • 
detli bir mUcadeleden sonra W'• 
detmisleroir. 

Belirattaki Macar elç· ·no1 

}.{acar erazis.ine karşı ycpılan lı" 
}'elli tecavilzti Yugool v hüki). ~ 
meti ncz.:lindc enerjik bir amct· 
te protesto etmesi, için Ma.~ 
rayOflU vasıtasiyle talimat verıl· 
miştir. _.,1 

" 
T ıbbiy }ilerin gezinti&i 

tehir edildi 
Yımll Jrqulnıı\Bt muk~r <ı' ti 

Tıt;'WY<!Ulerm EU.vlU\n (\ ~e:ı;1n.WI )lf~ 
v ı~ m\ıl\nlc(et~dcn ış marı~ t~ 
4\f ç<lil tir. 
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'ta ti 

Balkanlarda 
harp yeni 
başhyor 

• cllnlğln tahli)'e. ı, Zagrebin u. 

ku.tu \e Bal~nlardald ~eri har. 

tekit, birtakına mt.mlekeUcJ'de ~ 

'int, baıı üJk erde endisc uyan• 
\\ıNt. Bım du<ı.klvda l{alıkUalar 

su 

tahllre<l{'n Teni yf'ni ibret hiııs~I 
ı,:ılınnıl dij~ünınelhllr. 

Ben<'e, hnrbedco ulqslann harp 
tr ktiı;-t, tabiye \'C se\ klilreys h~ 

r-e\\ flcrl a ıada Hl' bulmaaı l
e t'! ~CQ d~ tuf' rctan biri de bu
clnr. 

l\ınan miUoHnl \'f. \'lifi ._,.,. .. 

, !Ehi!llth i 14 ı ı a :: 

Buarn LALE sioeıasın~a 1111 
t)'ıın!Jt stüd~ ~len IM\1l tuın 

P.ubl.Q yalltıt ,., ljllp~La ~ldrrttıi'L- lstırabm IHdllrtlQğU MI' 
ban\m llaldld romaıu 

Çalınan S aadet 
OHA~ VANSL. ıuı.r..s B&rulY. T~ ~a 1"e 

'\TZY PRUI 

gilM f bUyUk 5'NA11111 yıkk&ma 7Ut'tt.ıı ~. A_Mt&u ~~ 

E rardaıı tı~.rccan... t.>pll\fllll ACnenl m milkemmel Fnuaım. filmJ 

ıın.veten: Eo aon gelen dUayt\ lıallfırl~ ttlr~ l"aP.P.;1,1,Wt ~I 

Bogttn uat 1 dft -....pıl1Atlı matine 

e ı 

SARAY Sineması ...... ........., .. 

GRETA GARBO'yu 
U.e.)lför: lıiBNICS'ı' LUBlTl:iOH~a pbeeerı ve 

MEL°"1N D\lUGLAB lle l><'raber yarattıtı 

GÜLMEYEN KAD IN 
ıe~ imin en parlak TURKÇE SOZLU 11lmlnl de takdim ediyor. 

tir}dea41, haı:ı haaterd f® h~ lılı.nn bu önemli ncı t" ı ~öw 

l'.1', ı ai.i:V.0.l ~dl l\Ü~(\e tu~ları ~q);ıl\k\<aktJı. ti:~~"• ·.,. : . . .• r' • .,. 
'·--.. • t t 

Sual'f'leı için 1erlcnnlzl evvelden aldınnrr.. 

811~'- &Ht ı ® w.nı.Ulttı mattne. 

I' , ' 1 o 1 j'I 

4 "' ' .... ' \ 1 1 . ·•·1 1 ı.. ' .ı 
• c -

1Iiıdl5elerln \ c harp ııkmlıqn\m 
bıı şcldldc lnld fı karsı m<la b:m 
.ıluı:;lann tocs\jr duymalarına, ıstı
"ap ı,:cknıcJerlne ldm!!t'nln bir ~ey 

dcnıf'ğe h '"" yoktur. Bunların a. 
~ı dul mnkta clh"tte hakhn mr
dır. 

l'unanlılar nylıırdan w~ nylardnn 
beri, Bnlkanlardn \ "e AmB\"Utlukta 
~alip mevkide idiler. nu kahrnn1an 
llıltıct. brndilerindcn b<'l<lçnçn her 

f~aki\rlıf,ı ~· phlar. l'urtlannı 
ıttı>ta cdilcrc't' bir feclıı,kl\rhl~a mü
t:ıı.ra.l\ etliler. 

clli.nibrin t Iıllyc ı, mağlüblyc-

11n, kozu ka~ bntuıenlo hir işareti 
'"eyQ. bir başlangıcı dctr\Iıllr, llcr 
ı-1ı.u,.e, muh kkak lnhlzamla nthth 

l'~t. bulmaz. Hor ricat oaunda, 
hınlınak, çölanck mukadder dc
~dlr. But rlcatlcr ,.o t."hliyelcr 
~n mIUnl değiştirir ve (lolnp
'lyte orduvu ku'"·ctıcndirtl'. 
~u'ftffa.kıyetlerdcn, aıuzaffer\ .. 

)~!erden 9C\inmek. gunsr duy· 

~. ~ neksdar halda l c, 
~a.ıı istifa.il etmek de ''aillesf
-... ~ ye rica.tlc.r "a~da 
"- rrıaıwMYat bozulmamah 'e 
~ .. ti lcapla~ı'la.n çok dcn;leJ'. almn

.. ._..,.1ı, her ricatten, her 

:Sal'ımnlarda harp, Sclit,nl tahlt" 

ycsi, Zar.rtbi~ dil51l l\ll l'Une g~
mesi~·Ie hitmlş d ğiU;r, Wli \\~ 
yeni !ıal'}lamı~tır. 

Kana ımsnynn \'e lnsnn etine 
l;a'l'fı athk ,10 ·nn toprak, siyah 
ağ"Ltnı 'c doymı ıın mlde..oılnf ylnr 
hhllertt \'C bhılf!rcc ~Pnc ölülerin 
kanı \'e kcmlldcrh ı doliJuracalt. 

~1:ac qyı ız ocakl r siinettk, ma· 
sum Yll.\TUlar yetim, gone ked ,_ 

I~· dul l•alar{'..,, t',~aırr saç\aım• 

yolarak, ~öz P."\!ın <'O k~n •roıll!k· 

lıı:- ~bl çaftlı~·nc;l\\flr. 

AbUsteni safıwll kcd~dir ~tılıf\r<'
bat. 

Sulh olmadım meşimcf harpten 
neler doğar' 
J.AEDRI 

Mgcaristan 
t=J ı rv ati stant 

POl...ISTE: 
~ ....... ·-····· 

Bir otomobil kereste 

deposunun duvarını 

yıktı 

Eyüp KercstecHer 
Bııda-pe§(Ç~ ı! ( .4.A.) - !r\a. foleyo"' """Ör Racnbm idaresill"' 

car ajansı bildiriyor: -v- """' 9"". ,.,. 

Öğtenildiğ1ne göre Zağre:p'e-- deki 74 plf\.ka sa.yılı otobUs, 
ki Macar başkonsolosluğu bir Resulpaşa caddesinden geçerken 
kaç güne kadar elçiliğe tahvil 218 sayılı kereste deposu.na 
edil~lrtiT. Bu eurctle Maca_ çarpmış, bir duvann vıkılması. 
ristan, müstakil Htrvrılistanı ı na sebebiyet vermiştir. lnsanct\ 
re.~~çn de tp,myap ilk nıemlc- zayiat yoktur. Şoför, yakalan· 
ket olacaktır. ınışor. 

Görlmemİ§ mu'f.lg/fgkiyetl<:rle devam edivor 
Buai.in 11.J:' ı:.t 1 ,lp t~n'7'1atl1 matine 
-~ -~~1119 

.a1111-mmın "u . 

lif E.CLENMEK KAHKAHALARLA GUI..MEK iSTiYENLER 

BUOO N 3 ı d 
"iPEKPaıavracııar at yarış arın 3 

Sinemasında . . 
ıroyUk komrdl :ftlml ı gijnncllc\lrlcr. pıra: Henkll '<mnec!I ""'~ l'okıı dlın~n tın,adı .. ıert. 

ı, ,J.'• ,. : 'O \' ' ·: ~~' o 0ı. T ~ ",,,:,.. ,,, .. " ---ı-a .. '""lfl..,l,.,.m=ıllill!""'l"""ll!l!Wıı!t Ruırtın •tıat l de t"nr.'1Ath matlne • -

KUYUMCU ÇIRAGINlN 
'-f AR.llı"ETl 

Kuyumcu çıraklığı yapan Mu. 
harrem, Gedikpaşada otur.an 
Yervant Kaplan isminde birisli· 
ni, bıçakla sağ kolundan yarala. 
mıştır. Yaralı hastahaneye kal
dmlınış, sug1u yakalan.mıttır • 

. . ' . . .. "' . ' 

B~yoğlu Halk Sitteması HABER 
çıyor: Tftr~ J - »aaueıı., 

Jtenkll MUJ. ·- Her gün 
8 savf~1 
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Tarihten S~'I ., o ............ .._ 

Hasan ağanın ense
sinde pişen boza 

Güzel bir O~LOllBA 

P.JI~ 
-31-

1. - - Mon friıre, dit Colomba. 
...._ me pardonnettz sı je suhı ve
aae sans rnttt ordrc; mal11 j'ai 
aıppriM D08 amis QUC VOUS etlrz ar· 
ılve, et c'etaft pour mol ane si 
gruufo conf401atlon de \'4"18 volr .•• 

2. Orso J'cmbnw;a cocore; puls, 
llfl toumant ,·ers le colonel: 

- C'est ma scıeur. di'·"!, queı je 

a'aorals jamak reeonnuc 1 elle ne 
s'etalt n•N11me<'. - Colomba, ıe 

oolonel slr Thomas Ne\il. - Co-

loneJ, \'Oas \ oudrez blcn m'ext:u
aer, mai.<ı jr. ne pourrai avolr l'hon
aeur de diner a\'l"C \•ouıı aajourd'· 
hlll... !'fa -.cen r ••• 

- t;h ! Oll diabh·~ \'OUlez 'fOU!I 

dlaer, mon chcr! s'ecrta le oolo
llel; \'OU." 'ia\'eıt blen qu'il n'y a 

qa'un diner dans cette maudite ım· 
berge, et il est poor nous. Made 
moiselle icra graad plabJlr ı\ ma 

ftlle de "e joindTe A nouıı, 

s. Colomha ttı;arda !UMl frere, 
qul ne se fit pu t"rop prier, et 
tous rn~111ble rntrt:t1•nt danl' la 
plwı grnnde ııte<-~ d<> l'aubugc, 
quJ ser\'alt an (',olonrl de ~lon et 
de salle a manger. 

4. ~ad .. moh.elle della Rebbi~ 

pttS<"ntP.c a mlss Nedi, ini fit un<· 
pmfonıle ri-H~renreı, milis nP dit 
pas unr pa rol<•. 

5. On \o~·ait qu'ellr P.tatt 
Affarotıchrt> t>f quc, ı)Our la pre. 
mlırc fols dl' s ,.le peut·~tre. eıllP-

se trouuit en presence 
genı J:<•ns du mondt•. 

d'ıitran 

8. ü•penılant ılans sa. ...... ~ 
eres il n'~ 0\1\lt rlen qul a .... tıt la 
J'l'O\ in rt •• 

7. Ch<'1. rllr, l'~tramwte stMn•alt 
la ~anı·h<'ri<•. 

8. mıc ıılut Ü ml'l<i ~e\il par (',e

la rnerıı(': et oomme il n'y .&\'alt pa!I 
de chanıbrf' ıllsponlble dans l'hô-
~I qm• •ı· • olon<'I et sa ıtolte a
\'1Üent t'll' :ıhi nılss L\·dla pot198& 

la conı•n '•n 1 ınrP ou la carl(lfllie

jo"'!U":· r ı ir ı'ı nıadt>rnolselle df'l

la r ! • il •' ' ıuı falr<' d1'fl8fler an 

llt dan .. "'' rroıırp rhamh~. 

9. {'oloınha balbutta quelqa~ 

mot" ılı• rc>nı<'rci~ment pt "'em· 

pressa dl' "ulne la fenune de 
ehambre ıll' mbs Ne\·U, pour falre 
a .. tollrtte lf'<4 petlt!! arrang"" \ 
ment!t3 que rend neeeıısalreA un 
vnyagp il <'hf'\'al ıtar la poo!t!IU.~ 

et le !'011'11. 

&OLOMBA 

P. JI iri1"'e 
-aı-

1. Kolomba dedi ki: 
- Ağabey, enrrinizi almaaan 

geldimae de beni affediniz; doet
lanmızdan buraya geldiğinizi öğ -

rendim, benim için seni görmek de 
öyle bUyUk bir teselli idi ki .. , 

ı. Onso onu tekrar kucakladı, 

sonra albaya dönerekk: 
- Kız kardeşim, dedi, admr 

söylemeseydi hlc: lnmyamıyacak· 

tmı. - Kolomba. albay slr Thom.ıı.ıı 

N evil, - Albay beni mazur gö

rünüz, bu gün sizinle yemek Y~ 
meık şerefini ltaybdiyonım, krz 

kardeşim ... 
Albay haykırdı: 
- Ama yaptmrı ha! Peki azl. 

zim nerede yemek yiyecekeiniz? 
Pek iyi blli;rorawıuz ki bu yere 00.. 

tası otelde ziyafet yalnız bizim i
çin. Bayanın bize karışmasından 
kızım bUyUk bir zevk duyacak. 

S. Kolomba çok nazlanmayan a. 
ğa.beysine baktı ve hep beraber 
otelin en büyilk od&sma girdiler 

ki bu oda albaya hem ıınlon, hem 
de yemek odıuu hizmetini görü· 

yordu. 

.ı. Mi8 Nevile takdim edilmiş o. 
lan della Rebbfa'nm kızı yerlere 
kadar "ğlldiyse de bir kelime söy
lemedi. 

ıs. Pek ürkek oldu~ ve belki de 
hayatında ilk defa ol!lrak kibar A.. 
leminde yabancı kimseler hımı

runda bulunduğu görUlUyordu. 

6. Bununla beraber ha.re&etle • 
rinde tqra kolı:usu taa,ıy&n hiçbir 

teY yoktu. 

Yazan: Reşat Ekrem KOÇU 
Avcı lfil<abiyle meşhur olan mış vezirdi.. Hem padişah Edir. 

Dördüncü Mehmet t.Mta çıktığı nedeyken de !stanbuldaki boza.

zaman yedi yaşmda bir çocuktu. hanelerle uğraşacak değil ya ... 
Çocukluğu ve gençliği •• tstanbu!- Sadri.zam bu izini hiç tereddı.ıt 
da bUyük anarşiler kanlı ihti. etmeden vermişti. 
18.ller arasında geçmişti. Yazı Nevcivan cvlatlannm uygun. 
hocasının kendisine ilk verdiği suz kimseler tarafından kandı
meşk "başın keserim!" ciiml{!:)i rılıp baştan çıkarıldıkları boza. 
olmuştu! .. "Tahta çıktığının t:e. 1 hanelerden şikayet edcn.Ier, pa
zine ba;basmı boğdul.a.r.. Baba. ~~hın arkasından ulaklar .. _ 
sının veziri lokma lokma doğra- çurup dördüncü Mehmet daha 
yarak yağlannı mafsal ağnla.. Çatalcada iken vezirin izinini 
rma ilaç diy~ sattılar. Çınar a- haber verdiler~ 
ğaçla.rı vezir cesetlerile, zenci 
haremağa cesetlerile donandı ... 
lstanbulda öyle katliamlar oldu 
ki. Sultanahmet camiinde, ölü
ler, kan içinde yüzdü. lstanbul
dan nefret eden Sultan Mehmet, 
imparatorluğunun idaresini bir 
dikta.tör salilıiyeUle Köprillü 
.Mehmet Paşaya verdikten sonra 
Edirne sarayına çekildi. 

lstanbula, yılda bir yahut iki 
defa, şöyle bir gelip gitti._ 

Dördüncü Mehmet . Mustafa 
paşanın bu hareketinden müte
essir oldu. Kendisine şu mealde 
bir mektup gönderdi: 

.. Si7.e itimadım vardır .. Benim 
kapattırdığım bozahanelerin a_ 
çılması lüzumunu bildirmiş ve 
benden bu husus için izin iste. 
miş olsaydınız, ilk emrimi geri 
ahrdrm. ve bo7.a.hanelcrin açıl· 

masma izin verirdim. Bana sor
madan emrimin hiçe sayılm~. 

sından müteessir oldum. Tesstlf . 
ederim! .. " 

saç boyası 
Bayanlar saçlannızda tektük •kafidir. Yok eğer siyah renk 

beyaz görmeğe başladınız mı ? elde olunmak isteniyorsa o za.. 
Hiç merak etmeyin güzellik ens man en az Uç dört saat müddet
titüleri vakıtsiz ağaran saçlan le saçların sıcak havlu ile sanh 
eski hallerine sokacak tUrlü ke- bırakılması şarttır. 

şiflerde bulunmuşlardır. Açık kes Bundan sonra saçlar bol su 
tane ve koyu kestane rengi ile akıtılarak yıkanır ve muttasıl 
siyaha boyanmak istiyen saçlar oğuşturulur. Bu yıkamn en az 
için aşağıda en iyi formUlU bu.. yanm saat sUrmeli ve su tama. 
lacaksıruz. men berrak olarak akmağa bae

Evvela şunu söyliyelim ki 
yapılan bütün tecrlibeler en zi. 
yade nebati boyalann muvaffak 
olduğunu göstermiştir. 

Nebati boyalann da en iyisi 
kına ile çivit yaprağının karış.. 

masile me)'iana gelir. Piyasada 
satılan kına tozu La vsaina de. 
nen ve Mısır ile Arabistanda 
yetişen bir kilçUk ağacın yap.. 
raklannın toz haline getirilme. 
sile elde olunur. 

Eğer çivit yaprağı karıştınl. 

nıadan saçlar yalnızca kına ile 
boyanırsa o takdirde G&Çlar la. 
zıl bir renk (Akaju renği) alır . 

layınca yıkamağa nihayet verme 
lidir. Fakat arzu olunan renği 

elde etmek için tam altı saat 
müddetle beklemek li.zımdır. 

ÇUnkii netice ancak altı saat 
sonra belli olur. Bunun için de 
saçlan geceleyin boyamak doğ

ru olur. Yukanda görüldüğü gibi 
bu nebati boyayı tercih etmek 
bir sabır ve tahammül meselesi. 
dir. Çünkü altı saat sonunda 
eğer saçlar parlak olmamış ise 
de ameliyede küçük bir hata ya.. 
pılmış demektir. O zaman işte 

daha büyük bir dikkatle tekrar 
başlamak l&zımdır. Fakr.t 

Yaz ve kış, Trakya ve Make. 
donya ve Yunanistanda, sürgün 
avlarında dolaştı.. Köprillüyli 
oğlu Fazıl Ahmet paşa, bu bü
yük Tilrk vezirini de Köprtilü a. 
ilesinin yetiştirmesi ve damadı 

Merzifonlu Kara Mustafa paşa 

istila.f etti. 

Kara Mustafa p~a bir dikta- Eğer kına. tozu, çivit yaprağı 

da söyliyelim ki yukanda 
millünü verdiğimiz kına 

çivit yaprağı boyalan en çok 
dayanan, en güzel ve en tabii 
boyalaniır. 

Hicrl 1086. miladi 1675 yılın
da idi. DördüncU Mehmet bir a. 
ralık yine !stanbula gelmişti .. 
Padişaha, bonhanelerde uygun
suz takmımm türlU türlü fi&k 
ve fUcur ettikleri şikiyet edil. 
dL Bunun Umrine, Sultan Melı
met bütün buzohanelerin kapa. 

tördü!. Fakat, padişahın itima. ile kanştınlırsa o zaman sandan 
dm.ı kaybettiği gün kudret ve siyaha doğru giden renkler elde 
nüfuzu bir hiç olurdu. Sultan olunur. Ayni zamanda saçlar 
Mehmedin mektubu, çok nazik, parlaklık ve kuvvet de kazanır
a.ynı ?.amanda çok ağırdı. Sad- lar. Bu söylediğimiz nebati bo
rbamm etekleri tutuştu .. Hiç yanın hiç bir zaran yoktur. Ay. 
tereddüt etmeden sadaret ket. ni zamanda da deriyi katiyen 
kUdası Has.an ağayı tevkif et- kirletmez. Aylarca dayanır. Ka
tirdi. tiyen boyama h1ssini vermez. 

Kınanın tesirini kolaylaştır. 

mak ve bilhassa ameliyenin kısa 
sürmesini temin etmek için şöy. 
le bir kompozisyon yapılabilir: 

Toz kına 50 gram 
Toz halinde kınlmış meşe ma 

zısı 30 gram 

tılmasmı ve yıkılmasını emret· 
8. KoM>mbad& garabet acemiii- ti, az sonra da Edirneye gitti ... 

Hasum Hasaıı ağa ''ben ma- Saçlar tabii rengini muhafaza 
swnum!. Boza.dan, bozahaneden, eder. Ancak bu boyanın tatbiki 
keseden ve izinden haberim oldukça uzun süren bir ameliye. 
yok!'' diye çırpındı, ağladı, dir. Bu boyayı büyllk bir dikkat 
yalvardı. v~ itina "le yapmak lazımdır. 

Toz haline getirilm~ cevıı 

yaprağı 20 gram 
90 derecelik alkol 80 santimet 

re miklbı. ği perdeliyordu. Boza.haneler, İstanbul halkı. 

8. Ha.ttA bu yUzden mls Nevilin nm bilhassa esnaf ve ayak takı
hoşuna gitti ve albayla maiyetinin mmm çok rağbet ettiği yerlerdi. 
işgal etmiş oldukları otelde bot Bozahane sahipleri, toplandı. 
bir oda bulunmadığından mis Ly• lar, ~ Merzifonlu Kara 
dia yumuşaklık veya merakmı Mustafa paşanın huzuruna çık· 
mademoiaelle della Rebbia'ya ker- 1 tılar; altmış kese a.kça gibi mil. 
di odasında b\r vatak kurduracak hinı bir hediye sunarak mevcut 
kadar ileri götU~U. Buzhanelerin açılması ve yıkı-

lanların da yeniden yapılması 

9. Kolomba birkaç teşekkUr ke
lime.si mn'ıldandr ve tuvaletinde, 
atla yolculuğun ~ ve gUneş tesi
riyle zaruri kıldığı hallere kiklik 

bir çeki dUzen vennek Uzer~ mis 
Nevfl'in oda blmıetçisinl takip et. 
mekte acele etti. 

için izin aldıl~r ... 
Merzifonlu Mustafa paşa pa. 

dişa.hın sonsuz itimadını kazan· 

(Bu ııUtuoda okuyaculanmızm p. 

Fakat dinleyen olmadı. Sadra· Evvela şunu söyliyelinı ki L 

zamlarm cellatları biçarenin he. mcliyenin en az yirmi derece 
men boynunu vurdular .. Merzı- ı hararette yapılması lizımdır. 
fonlu Mustafa paşa padişahı....: Çünkü boya yapılan yer. daha 
"Efendimiz! .. Meseleden benim soğuk olursa renk inkişaf et. 
de haberim yok.. İzini veren mez. Sonra daima bol sıcak su 
Hasan mel'unu imiş .. Derhal oe. bulundurmak ve 'S&Çı bu sıcak 

zasmı verdim!" diye bir mektup sularla mül~erreren .yıkamak IL 
yazdı ve Hasan ağanın kesik 1 zımdır. 
başiyle beraber Edirneye gön· B" bo · · vasati olarak d n:ı· ı ır ya ıçın 

e 1
• , iki meddedcn yüz gram li.zım. 

Reşad Ekrem KOÇU 
dır. Gerek kınanın, gerekse çi. 
vit .yaprağı tozımun tamamen 
kuru olmaları ve ancak kullanı. 
lacağı zanıa n boyanın hazırlan. 

ması 18.zımdır. 

Açık kestane renğine boyamak 
için iki maddeden şu miktarlar 
dn kanştınlmalıdır: 

Bu mahlQtu dört beş gün al· 
kol içinde bıraktıktan sonra sür. 
meli, bUtüu alkolUn damla dam. 
la çıkmasını temin için de bir 
tülbent içinde sıkmalı, sonra ka. 
lan kUabe tızerine 100 gram saf 
glllsuyu ve hepsini 300 grama 
ibllğ için Wi miktar kaynamı~ 
su dökmeli ve elde edilen mayiie 

son olarak da 6 gram gliserin 
ve bir miktar da esasn karıştır. 
dıktan sonra hepsini tekrar süz 
meli ve elde olunan mayi ile saç 

lan bo~alıdır. ~yarra ame
liyesi nihayete erdikten sonra. 
saçlar litrede 10 gram amon~k 
ihtiva eden su ile yıkamr, bun• 
dan sonra saçlar ikinci bir defa 
olarak aynı mayi ile boyanır. 

(1) Dhble: a: ııeytnn; t.. { E'Üat) hay Allah cezasını versin. garip 
18)'. Se donn...r =ı~ diable, çok zııhmete girmek; une diable d'affa.l.re, 
CUl aılı:ıcı bir iş ... IUı; o\ı cliabJe •. , hangi teYtanda (hangi cehennemin 
ilacağmda. (2l Proforıde reverenei!, yerlere eğilerek yaptlan reve
nm. (3) Arrangemcnt, tertıp. tanzim, tesvi~·e. Arrangement ~ l'a. 
miable, sultıan (dOfltanr') h!i' ~reti. 

w.e&emlr. yanındaki kuponla birlikte 

cöadereeeldert 
EVLE.i\ ME 'i"EKLIFLEJU, lŞ ARA 
MA. iŞ VERME, ALIM, SATIM 
gtbl tirart mall.lyeti bal& olımyau kQı. 
ÇIW UAnlan parasız Refl'OIUDUL) 

bir :illeye mensup bir bayanla evlen_ 
mek istemektedir. lstıyenıerln (A. N. 
E. 182) remzine mUracaauan. 

lı aTayanlaT: 

• EYnlce bir §lrkette Ye p!yangt. 
g!felennde çalışan tecrUbelJ bir genç 
ya.zıbaoelerde 1f aramaktadır. ArZU 

edenler Beyo~lu Ağahamam 6• numa
ra birinci katta (J.P.) ye müracaat e. 
debll~rıer. 

80 gram çivit yaprağı 
40 gram kına 
Daha koyıt kestane renği veya 

siyah için : 
90 gram çivit yaprağı 
30 gram kına 

Bu şekilde elde edilen boya sabit 
ve tehlikesiz olduğu gibi saçlara 
parlak ve tabü bir renk verir. 

Bir boya formülü daha· : 
İyi cinsten çini milrekkC'bi 

---o----
ANALIZ ve TEORi Evlenme teklillai 

1. "Qul'" lıakkmda ~ki 

noktalara .ı;· .. kat f'dinlz: 
a. 11 f"St moins riche que sorı 

frere. 
O erkek kardeşinden daha az 

zengindir. (Erkek kardeşi kadar 
zengin d('ğildir). 

tı n'f"st pas moins riche que 110n 
frerc. 

O erkek kard(l!inden da.ha az 
zengin de::ildir. (Erkek kardeşi 

kadar zengindir). 
Bul"ada, türkçe ve fraoaı:zca ~ 

müapN \'C menfinin moins kelime
!!inin kı.;:Jnrulışı dolayıslyle nasıl 

lılr deği~!ı:lik söSterdiğine de dik
ht ediniı.. 

b. ıı eet auMi İll9b"Uİt qufl soın 

l\tlll. 
Ju'kad.aışı b.ı:iw mal6matbdır. 

c. lt ~t plus a.1>1,üque qae tt'ti. 
o aEra(}eın dıaba ı.-:•mır. 
Bli İ"i :.er. ~ "'.-oina. aue

M ve ?>l.'f' !l'!' 1--..eı olımllt _.., 

tA!ri• "ct.e.. ~· !Md ,... -
~. -~ Jli lj~. 

tl. C.)tı" t~ (.on.: 
A, ne ...._ JIJ'_C _ _. 

Que tu l'airnes ! 
Onu ne kadar seviyorsun! 
Bu iki cümlede "que" nlln vazi

fesini daha iyi kavramak için a.şs.

ğıdald cümlelere de bakmız: 
Tu ecrls autant que ini. 
Sen onun kadar yazıyorsun. 
Tu ecris trop. 
Çok yazıyorsun. 
Autant tu l'almes. 
Onu ne kadar seviyorsun? 
Tu l'aimes trop. 
Onu çok sevtyorsqıı. 
e. je croyaie qu'il ıHait sorti. 
Çıkmış olduğunu sanıyordum. 

On dit que la pa.ix est concluf' . 
Sulh aktedildiit llÖyleniyor. 

• Uzun boY. Kumral, balıket!nde, 

muntazam. \1lcuUu. 25 yBfDlda eY 1§. 
lerinl mükemmelen bllir. Mazıat te -
ın1z. YU' bir aileden gilzcl fakat 
dul. Çocuğu olmıyan bir bayan. llılev _ 
kil ve istikbali ııağlam alkol kullan_ 
mıya!l. 30 yaşından yukarı uzun boylu 
yakı§t::<lı bir bayla yu\"& kurmak ar. 
zusu 1dadır. Çlddl olmıyan teklifler 
cevapsız kalnc:ıktır. Isteycnler.n (1. 
HeJ>-?" 81 remzine hilrl'rme1erL 

• Ya~ 26. Boy 168, kilo 65, esmer, 
kmrctk saı;ıı. kıı.raks.~. kara gözlO, 
eıhhatıı, evıcnmemlı, tornacı ve tea.. 
vlye ~.staaı, ayda 715 • 80 Ura kazan&. 
bilen ve blr evi olan annesi ve kızkar. 
dcşlnden başka kimsesi bulunmıyan 

bir genç ı:5~ • J60 boyunda 18 _ 22 
n vaut mfeux SOuffrfr le mal que yaşlarlJ!da esmer W)"a sarışm, mazisi 

de faire. temiz bir bay ınlıı evlrnmek istemek_ 

Yapmaktana fenalıfa katlan- tedlr. lııtiyenlerln fÇellkllral remzine 

mat düa iyidir. (Fenalık yapmak- ı mUraeaatlan. 
t&M& ona katlanmalı: daha iyidir). • Yaş 25. boy 160 65 kilo. Kaş 

Voül ce qu'on appelle mentir! kara, göz: eıtı.. Saz siyah. Buğday 

.ı,te yaluı llÖylflaıek budur! (İt• 1 renkli bir bankada 90 Ura maaşll m~-
~ valan .eylem<!k b'uaa derler) mur bir genr: 18 _ 19 ya.,mda, san 

• · ıaçlı, er· bo~1u, tam vUcut•u, gtlzel. 
f. Je a'u plue que diıt franee. ' ce, az çok ev ı lcr.ııden an l\::tn. den'! 
.6-ılk • b r w. 1 bilen, orta vc~n ilk tn .. ııu zenginlik 

• falKl:Uk mevzub&be de~ takat 1,yt 

gram. 

Bu şekilde iki toz kanştınl. 

clıktan sonra üzerine yavaş ya.. 
vaş su i18.ve edilmek suretile 
bir nevi macun elde edilir. Bo. 
yanın sulu değil, ancak di§ ma. 
cunlan veya krem koyuluğunda 
olması li.zımdır. 

Gom adrogant 100 gram 
Gülsuyu 1,5 gram 
Kokulu alkol 200 gram 

• Uaeniıı 10 uncu 11nıfma deYam e. 
diyorum Öğleden so.ıra bo§ kaıan 3-4 
ııaaUmde çalıı:ımak istiyorum: ·9 1ent 
romence tahallJm vardır ve romence. 
yt çok tyt biliyorum. Romence den 
verebilirim. 'Jlkalı mUeueselerde ça
ııpblllr Ye aynı zamanda tercıımaıı. 

m ta yapablllrtm.,. lsUyenler guete. 
ıiııde lN • 107. Ziyaı .remzine mek.. 

Bu boya her ne kadar . sabit 
değilse de tehlikesizdir. Tavsiye 

olunur . . 

tup . müracaat edebmrıer. 

Boya kullırndmazdaıı az evvel 
saçlann sabunla defalarca yıkan 
ması ve bu şekilde yağdan ta. 
mamen tecrid olunması şarttır. 

Aldırınız 
Uzun saçlan boyamak için en 

iyi çare saçlan örmektir. Fakat 
12.4.1941 

öyle bir şekilde örmelidir ki ma. 8
•
03 AJanıı 

8.18 Hatif 
ApR'ıda rumuzlan yar.ılı olan o- cun haline getirilen boya elle parçalar 

kuyucuıarıruıun D&mlarına ,.cien üzerine silrUl:1Uğtı zaman, saçla- &.M Yemt'k 

meJ'tuplan ldart."lıırnı=mizdcn bcrgtin Mn içlerin~ kadar nüfuz edebi}. UstMI 

Nbahtan oğleye kadar wyu ııant 17 sin. Saç örüldükten sonra başın lS.13 TtlrkQfl 

d••n toonra n.dırnı !:ın rh:a olunur. etrafına sanlır ve macun haline plAkJar 
(Pem'ıc zar!) (B. 11. E.) (A. D. 122) llUO Ajana 
(Bulmu11 381 (Kanat) (GU!çln) gelmiş olan boya bir takke gibi H.11 Ttlrk1)8 
rF.E. 2369) (14. 135) (AY§e 3) (F. 48) başa. geçirilir. Yani baş tamamen pl~klar 
<F.Y. 3S> m:.ı.ş_ MET) <Bunmaz) bu boya ile sıvanır. Sonra baş 14.IO Wyaııet~ım 
(W.X.Z) (R.F. 18) CM. 22) (B. B.) tam iki saat müddetle sıcak bir bor lıand0tı0 
clsm?.U M.E.C.A.) ıMuh. Ba.) {N. 22. havlu içinde -ılı bırakılır. ı~oo Film 
N.) ıt~tıfhnm) (N. D. ve P'. D. ikiz ~la 
kard i rı ' n.c. lmr) ırs.v. 121 Eğer elde etm'.'lt istenen renk IS.Ol Oaz n 

ı Arkaoaş: göndcı·ildi) (R.ld,C, 5) kestane renği ise başın sıcak orkenrua 
(Nurı. lbavlu ile iki saat sanlı "'ıınlm ,u.te JWk 

tllrkttll'r1 
19.00 Koııu ma 
19.l~ Muhtelif 

ı:ı•rlnlar 

19.SO Ajıı.n• 
10.43 Zl•ant 

Tal<\lnd 
19.i'.>O rmr tasıl 
%0.15 R:.dyo 

G rtr 1 
20.4.:\ Solo ~ '•1 

VI' t !lrJ\f'.1 •r 
21.u n.untı mıt 
ıı.so Salon 
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Büyük hareKetıı zabıta romanı 

-ss-

Ja.k kayaya battı: 
- Yolun sonu! Bunı.dan k~'lle. 

tın daha faila namı llerledikter.ı • 
ti ancak Allah bilir. 
~ibay~t E;ÜÇ b lA l:nyalar ara .. 

ltncl& btr patika bularak bin dik
~t ve meşekkatıe ııerı~meğe 
başladılar. Geçtikleri yer wı1kanik 
hır aran tdl. On1ertnd" yine l t_ 

l-'ığm taş bPJ'rdi. Taşlan i:ısanlarm 
~ğdıj"ı asildrdı. Jak Varboroya 
&ordu: 

- Bu tqlan böyle kim yıfmıı 
~labilir? 

- Yerliler. Her tıışm bir mlina
lr vardır ve her taş bir dua ifade 

er, Bu arazirJn kutsiyetine inan
lar. 

Patika çok dik bir yamacı takip 
l:ınafe bqlcı.dı. Yamacm c:Ubl 

tilşler, ~eytin ağaçlan ne do • 
Ydu. 
Jak uçuruma benziyen aşağı8n 
aı-et et tJ: · 
- Ol"adıı muhakkak su vardır. 
- !Jel.ki dt> ayni zamanda fn -
!l ! 

Yollarına devam ederlerken, 
Yaz atmacaların gökyUzünde ve 

d1 Uzerlerlnde daireler çizdik .. 
rfnJ gördUler. Yol, bllyük kaya 
Uelerl aı umda z!1..zak bir ekfJ.. 

Uerll~ ordu. Kayalardan, ara• 
&rada, taş pal"ÇD.lan dökilJüyor. 

. En ufak hil:' sarsıntı ile Jr..aya
rnakinelitüfenl: gürültUsllnO nn 

l!l usler çıkararak }'Uvarlanı • 
lardL 
~UyUk bir ak!Jllk O!lerf, yuva~ 

taşlarm &UrilllUsll duyuldu. 
~ lilksf"k sesle bağırdı: 
- Çabuk ileri, binbaşım! 
\'a'rboronun kulağı dibinden kur 

r'bf bir t.q g~tl. Hayvanm 
dal.:. ~lar da ym-arlarunağa 
•dı. V&rboro atın dlzglnlerlnl 
, llkln kaymanm önüne ge • 
Jdi. Kom el ya eeslendi: 

- Hayvanm üzerine yilzü ko -
yatın·z. 

ltornelya tcreddllt etti. 
ltatır taşlarl<ı beraber aşa(;'l}·a 

.: kaymağa bailndı; yoldan 
likço u?.aklaşıyord ı. Varboro 
rinde bulunduklan tae derya -

ka 'mak üzere olduğunu an. 

'-- }f!ldanı, çabuk hayvnndan 1-

lt~rnelya bu ee! r itaat elti; 
t lnerkı>n yere, aşağıya kayan 
mı üzerine yuvarlandı. Var -
kendisini yere atarak Kor -

ayı belinden kavrrdı: 
B&tmm tollarmızla örtUnUz! 

Ye bafırdı. Taelar ba§larma 
O!nw:larma yağmağa başlam11-
\> ll'bora yine bağırdı· 

Ayaklarmw gömUnl 
ZldJal bunu söylerken btltUn 
etınJ sarfediyordu. Tqlar 
:fen bir ıUratle kaymağa bae

lçln ayağa kalkmak lmkA.n· 
Ylbtlkoyun yerde kalmak, 

~if&}ıın içki yasağı yüzünden 
ette gürbüzlük moda olmuş 

~ilskirat ve milkeyyifatln men' 
sonra ~ücutlar daha guzelle-

• daha iyi muhafaza ediliyor 
~eni riyazetle kuwetler arttı 

rdu. Umumi cğlencelcrdo 

· oyunları yapılması mutat 
~a~işahm bu itiyooı da, biz· 
'C?ldisinin tatbikinde ısrar gos 
~i yasaktan ileri geliyordu· 
i~ahın gür~te de mahareti 
Fakat, her pehlivan kendisi 
mezdi. Buna cesaret gös

l· O da buna kızar. söyle-
'aenç silfilıtannı IJclindcki 

-=an yakalayıp havaya kal-

Yazan: OTWELL BINN8 

ölUm demekti. Varbora tehlikeyi 
anlamakta geclk.medi, kol!anıu 

Komelyanm beline doladı. Madem 
ki öl€.C"kJerdi, beraber ölmek da. 
ha i~i idi. Yukarıya bakt.ı, Jak cl 
lerinl kollıı.rmt sallıyordu. T~larm 
yuvnrJnnmasmdan mUt<ıvelllt gU -
rültU sesinin lşitllmesino mani olu· 
yordu. Aşağıyıı baktığı ırunan kn
tırm sablİ: vo büyUk bir kaya ya .. 
nmda durduğunu gördü. Gittikçe 
katıra ya.klaşıyordu. Tıışlar bir ne
hir gibi akmakta devam ediyordu. 
Yeg ne l ıırtuluş çaresi katırdı. BI 
raz sonra ayaklan kattrın sırtlna 
değdi. Artık kaymıyorlnrdı. 

Çok eUkür, ölUm yamacmda a· , 
yağını koyacak sabit bir yer bul -
muştu. Kornelya hfıla kolları ara
eındnydt. 

KOıtKUJ.U SA 'l J,ER 

Varbora taş akışmm nihayete 
Prnıe!inJ bekledi. Kattrm başına 

büyilk bir tae isabet ederrk ölll
mün e sebep oldu, Bir ikincisi bı.şr 
nm yanmdnn vızıldayarak g~tl. 

Biraz eonra, bUyUkçe blr taş tam 
rı.Jnmm orta.sına yaprştı. 

Va'l'boranm b~ı döndU, alnmda 
açılan yaradan kan akıyordu; ne-
rede iae. b3ytlacaktı, Kornelyanm 
korkudan bnğ1rdı~'1llı duydu! Taş • 
lamı yuvn.rlanması kesilmişti. Or .. 
talık tekrar eakinleetl. BllyUk, .Ha· 
ba Jakm eesl duyuldu: 

- Blnbn§ım ! 
Varbora ba~mı kaldlrdı, fakat 

bir §ey göremiyordu: y:llzU g~zU 

kan lçbıdeyd.l. Varboranm kmul .. 
t,; 

dadığını gl>rcın Jak eevindl Binba.. 
ıtsı aıme.m1tt1 demek. 

- Binbaşmı. uzun bir ip getir
dlm, eakın aşağıya bakmayınız; bir 
taşyuvarlanırsa gilrilltUye glttığinlı 
gUndUr! 

Varbora zayıf bir 11osıc anladr 
ğmı söyledi. KorneJya yannıda kı
m:ldamıya başlayınca: 

- Aman, kmııldamaymız ! dedi. 
Yantbaşmda hafif bl'r hışırtı 

duydu. Eline ip değiyordu. İpi Kor 
neJyanın belinden ve koltuk altla.. 
nndan geçirdi, Ve ırı çekmeğc 

bnşlndı. 

- Çabuk. BUytlk Baba, taşlar 
tekrar yuvnrlanmağa başhyacak ! 

Varboro, aya.klarmrn yanlrmil" 
J akm işini kolaylaştırıyordu. Ni -
hayet dtitlüğe çıtabUdUer. F.ena 
bir teeadU! eserl olarak, yuvar • 
lanmağa b~lıya.n ikinci bir tae, 
Varboranm basma laabet ederek 
subayın bayılmn ma sebep oldu. 

Kendine geldiği zaman baeı Kor 
fielyanın kucağında JdJ. 

Komclya, Varboranm ayıtdığmı 

görUnce, sevinçle: 
- Allaha şUkUr, yaşıyor0Jak! 
Diye haykırdı. · 

(Devomı 1Jar) 

de tutarak hasodayı birkaç kere 
dolaşbrırdı. 

Sultan Muradın bileli o kadar 
kuvvetliydi ki, cirit ,ok ve harbi 
ile birkeç kalkam birden delebilir 
ve iki yU..: o}Jrn ağırh~nda gürzle
ri bir eliyle kaldmp kar~ıya savu
rurdu· 

Dördüncü Murat seferde iken 
bir gün Musulda Hind elçi!i. padi .. 
şaha gergedan postundan ve etrn 
fı fil ku'aAilc kaplanmrş bir siper 
getinn;ş ve bundan hiçbir ok ge('" 

medi~inf fdd!a etml~ Padişahın 
huzunında birkaç tecrübe yapıl· 
mış filhakika atılan oklar Ot.eye 
geçmemiş. Fakat, sultan Murat bu 
siperi karşıc;ına koymuş ve kendisi 
de tecrübeler yapmış ve bir el 

lan Muradın sil!htan iri mızra~ atmış.·.· 
•heybetli bir gençti. Onu Atılan mızrak. siperi ortasından 
~ sana~'lp yere indird'ği ıa· delm:~· Daha sonra bir ok saldır -
f}hmda hiçbir ağn duymaz- mı, .. O da siperi bir ba§ka yen. 
IŞah si'fil: rını bö)le sık den dtlip geçmiştir. 

a Uldlnr~ oaıaa ___ Hlnd. !_çlal, pampbıa bu m "' 

B ABER - Aksam t>ostası 

Bir cüretkô.rlığın 
hikô.gesi 

(lınınl.il nu hadan denun) 

Diy.., bğırdı. Kadri Dcnız.. 
kurdu Cavid~nı hürmetle seUim· 
ladıktan sonra içeriye girdi: 

- Dün uk~'\Ill bana karşı gös· 
termiş olduğunuz büyük lılice .. 
nanhk için size teşekkür etm,"k 
isterim, onun ıçin sizi rahatsız 

~ttim.. Sonra dün geceki bare
ketimd n dolayı affınızı da rica 
edeceğim. Blraz. vaktinizi alaca· 
ğnn ama .. 

- !{endin izi affettirmek için 
derhal buradan gicerseniz kafi. 
dir 2.annedcrim.. Size iyilik et
mek te yaramazmış .. Dün akşam 
sizi polise teslim etmediğime 

hata etmişim .. 
- Dün ak§8.mki milnasebet· 

siı.li~i tamamen unutmanızı ne 
kadar isterim. 

Ayşe, Kadrinin yanına gel· 
mı~ti .. 

- Öyle göresim gclmietı ki 
sağn .. 

Ded• .. Ve Kadrinin: 
- Yanılıyorsun kızım. Ben 

Memo değilim .. 
Demesine ra~'1Jl"n bird(>n ger~ 

adamın boynuna atıldı kuvvetli 
kollariyic b~tün vücudunu sar. 
dıktan ııra şapur şupur öpme
f,e baqladı.. Arada bir nefes a· 
alırken: 

- Gahbe dUn ·a.. ·c d" gBre 
sim gelmişti. Ulan Memo gı} afe-
li de dUzgUnleştirmişsin hani. 

Diyordu .. Cavidan müdafaa e 
decek oldu, Ayşe onu da sus .. 1 
turdu: 

- Sen ne diyon, guçuk hanım. , 
deni .. Bu kocam bcnım .. Bea se-
nedir beni bırakıp kaçmıştı. 1 

Yeni harbi 
KIZIL 

Görünmigen 
BUOtlNCN EN TEBL1KEL 

7 

i ABI 
Ordu 

CASID'SLARi 
}'eni vrupa harbinin en tehllm•ll CN.U lan, uhsl!, tırri, h:l\otlılrı, f rl1t 
al:l.m"tl rt. ı.ıtblk l'ttıkll'rl uımlll'r, en hr;>ecıııılı ın.:ıccomları.-

Polonya, Noı-veç, //olanda Belçika ve Fransa 
harplerinde oynadıkları roller 

Bu glnkl lleyneımueı en tehl'!rell 
casasıarın blyfik se!'i ı 

Yn1an: ('nır;u"' mektebi profesörü 1 

A. MENGHAM H. D. 

PEK YAKINDA 
HABER, SOTUNLARINDA 

• ~ • -·-· '• - ...... .........::._:._ - -· J_:._ "• n- '. • 1t 

V A K 1 T niatbaası - Hatanızı anlamış, nedamet 
getirmiş olmanız da beni mem .. 
nun ediyor. 

- Fakat bu hatayı yapmamı 
olsaydım, sizinle tanıeamıyacak 
ve şimdi böyle karsı karsıya ko
nu.samıyacaktık. 

Ye AY§C bir an için Kadriyi 
bırakarak hUngUr hUngur ağ- . K ; ta p 
lamağa ba~ladı. Arada bir l{ad. j kısmını 

tanzim edip 
yeniden 
açmıştır 

- Doğru! .. 
Diye Cavidan YB\1h3t'.&. tasdik 

eti. 

rıyi okşayor: 

Kitap, mecmua, ga.zcte basar. 
Tabiler n:ıımms. r11?.ö-1 ;~ı~ri alır. 

.... m:ll ... mlllBll .. l!lllİlm~BB .. lllli 
- Artık bana da.rem değilsi· 

niz de~il mi? 

- Oh, Mcmmo .. Memmom. 1 
DiyorJu. Genç adam saçları j 

dasnlmı§, yüzü kızarmıe olduju ı 

t • · :ie C:ı.vidam. bakıyordu. O ı 
kadar sa.c:kmdı ki Silvcyda ha-

mının geldiğini bile görmemi~ti. -=:=:==;:==:=:=::=:=====:;:::==========
Hanımefendi gınnce Ayşe va- veydn hanım bağırdı: yine bir tek kelime söylemeden 
ziycti kısaca izah etti: - Anıan Ayse dikkat et .. Koş kapıdan çıktı gitti. Fakat elli a· - Hayır .. 

- liatta biraz da memnunsu. _ :Kocam.. yine uçuruyorsun.. dım kadar yüıiimeden gayri ih· 

nu~ --..., 
- Evet .• Dedi .. Süveyda hanım 

bir hayret göste.ııne:li: 

biiyu" k Ayşe kuvvetU kolla.riylc Kad· tiyaı i geriye döndll baktı ve 
riyi yakalamıştı: kalbi heyecanla çarparak Cavi 

Cavidan gözlerini yere indire .. 
rek bu sözleri söyledikten sonra 
Kadri Denizkurdu artık muvaf· 
fakıyethun tamıun olduğuna ka .. 
naat getirdi ve g nç kızın Plerini 
avuçlan içine alarak yavaş ya
vaş sıkıştınnaJt.ı b:ışl:ıdı .. 

Fa.kat aksilik olacak a}'DJ daki
kada d reandan bir ayak sesi 
geldi ve bir kadmm: 

- Küçük hammcığım kolon· 
yayı bulamıyorum. 

Diye bağırdığı duyuldu ve ka .. 
pı açılarak içeri} e kırk kırk bes 
yaşlarında iri yarı, adetA kor 
kunç tipli bir kadın hizmete! 
girdi. Dirseklerinden yukarıya 
kadar sıvarunı§ olan kollarının 

pek sağlam kuvvetli olduğu gö· 
rUlüyorou, bir tutam saç, ter 
içinde olan alnına döldilmU~tU. 

- Komedinde Ayşe. neden bu .. 
lama dm .. 

Fakat Ay§ie duymuyordu bile. 
Ağzi açık bir vaiyette gözleri 
dalmış Kadriyi seyrediyordu. 
Nihayet: 

- Mcmo .. Memo .. 
Diye haykırmağa başladı. 

Kadri bir !i"Y anlamadığı bu 
bu aa.lıneyi hayretle seyrediyor
d u. Ayşe devam etti .• 

- Uy anam Memo .. Nereden 
çıktın? 

- Garıp, dedi.. Maamafih 
memnun oldum kıznn .. Madem .. 
ki bir kere eline geçirfün M.ri 
artık kaçırmrunağa bak. 

Cavidan da Ay.:cye .acı) ordu: 
- Zavallı kadın, dedi. Görsey· 

din anne demin nasıl kocasmm 
Boynuna sarıldı, n~sıl onu ha· 
raretle öptU. 

- .Sahimi bu sahneyi görme 
ği ne kadar arzu ederdim .. 
Hanımefendinin bu arzusu U

zr ·ine Ayşe derhal davr .ndı. 
- Emredin hanın c.ığım tek· 

rar öp .... rim. 
Dedi Kadrinın artık tnhıım 

milliı kalmamı.: ... tı. 
- Bir adım dahn atarsan o 

zaman fena olur .. 
Dıyc tehdit etti. SUvc) da ha· 

mm f ev kal ide soğukkan.ı göri.i.. 
nUyordu: 

- Üzerine düşmeyin Dedi.. 
Se •gisi kendi k<'ndine tel•rar ge· 
lir .. 

Ne de olsa karısıdır. 
- E'·ct, pek fena bir çocuğa 

benzemiyor, herhalde karısını 

te'.rar sevecek. 

Diye C-ıvidan ilahı etti: 
Kadri Denlf.kurdu bu bl'lAdan 

kurtulmak için ııapkasını ahp 
'kapıdan fırlamnk ;sterken Sil .. 

·. Top kapı · Sarq\vfna-:.-.. gir~n·.·· .. · 

CASUS .. LUKB'EÇYA 
Dörduncü Murad· devrinde ·bir VinecJlk{ 6val esinin .f<ıiı · · 

Yazan: İSK·ENO·ER ":p~-~SE~1-Bt.::Li 
.~ .. • . . ., . . 

·140-
veti k-uşısında hayran olmuş \e mt:~ haneler açılacak sanılıyordu. 
Sultan Murad, siperi para ile dol- Hal'J~ki padişah harbe giderken: 
dtı.-,,p eltı}e hcdıye etmı5ti. 

Kanuni Sü:eyman devrınde E
buss~ut Efendinin fetvasile içil -
mest haram olduğuna karar ve -
rilip denıze doktürülen kahveler -
den t=cnra. Istanbula tekrar kijh -
ve getırilmış \'e o zamanki yasak
lar ııevşeyince. bOtün knhvehane.. 
ler tekrar açılmı~tı. 

Dördüncü Muradm Iran !leferi. 
ne çtkmasile yine aynı hal yuz 
lôsterecek. tekrar kahvebaoeler ve 

"- Donduğwn zaman, bir tek 
meyhanenin açıldığını ve açık kah 
vehanelerde bir kişinin kahve iç -
tijtinı duyarsam. bunlara sebebi 
yet \ \ renlcrin ba)annı kendim 
vuracağım. BOylecc bile:.inizl" 

Di) crcl~. geride kalan hük\iınet 
rüesısmı k:1dit ctm:~ti. 

Bu şidd..!te rağmen, padişahın 
sefer~ gitti~i gündenberi, gizli 
gizli çki içen1erin sayı ;ı tekrar 
art.mağa ba§l&mı1tı. Cemal Çelebi 

- Merak etme harumcığrm, darun hfılfi kapıda kendisini sey· 
dedi.. Bir kt'.!re elime .geçirdikten retmekte olduğunu gördU .. BU
sonra bir dalıa bır~kır mıyım an tereddüt etti ve sonra gerlyr 
onu.. döndü: 

• * .Y. - Galiba bir şey unuttunuz? 
Ktıdri Denizkurdu hizmetçinin Diye Cavidan hiç de alaylı 0ı 

kuvvetli kollarından kurtulmak mıyan bir sesle sorunca Kadri 
için çok calt~ı ise de muvaffak yutkundu: 
olamadı .. Ne de olsa karştsında _ Annenizden af dilemek :is. 
bir kadın vardı, Kadri kuvvete 
kuvvetle mukabele edemiyordu. tiyordum da .. 
Sonra kapıdan fırlasa bile, hiz- Dedi. Cavidanm dudaklarmdtı 
metçinin kendisini takip edeceği ufak bir tebessüm ile kUçük 
muhakkaktı .. BütUn bunları dil.. kırmızı karanfiller açtı: 
şünen Kadri eokaklardıı rezil ol· - Artık geç oldu, dedi.. Fa· 
ma.ktsnsa Süveyda hanım il:? kat muhakkak annemden af 
Cavidanın alaylarına tahammUI dilemek istiyorsanız. yarın ak. 
etmeği muvafık gördü ve salona şam saat beşten sonra gelin .. 
donerck sobanın yanındaki yeri.. Merak etmeyin, ne Ayşe ne <l< 
ne oturdu. annem evde bulnmayacak, fakat 

GBzlerıni halının i~lemelerl U- ne zar:ın var ben annıemın yefr 
zerinde gezdiriyor, bb· tek kelime ne sizi dinlerim. 
bile konuşmayorau., Ve başka bir tek söz söyleme. 

Süveyda hanım bu kadar ~- den geri döndü kapıyı kapadı .. 
kanın kfifl olduğu!lu görerek, MUZAFFER AOAR 

kızına bir göz attı ve Ay5eyi a_ 
hp salondan çıktı. Yalnız kaldık
ları zaman Cavdan: 

1 
- Haydi. dedi şimdi fırsat , 

var. lsterseniz kaçabilir!İniz. 
Genç adam kallttı ve Cavdaıı 

l>.::raber antreve kadar gitti. Ağ
zını nçıp bir tek kelime bile söy .. 
!emiyordu. Şapkasını aldı c 

Recep Reis ve Ç'.apraz Hüseyin de 
bunıa· ara ında ı.ıayılabilirdi. 

GlZLl BlR MEYHA ~E 
SOHBETi 

Çadırcılarda gizli bir meyhane. 
de ~mal Çelebi, Recep Reisle 
konu~uyor: 

- Karımı bir türlü ele geçirc
medfaı· ihe.yc' yine o dessas ka
dınırı eline dü~tü zavallı Lukreç
yacı~un. 

- Yahu, sen ae pek saf. pek 
aptal bir adammı~sın! Mademki 
vakfle valde sultan onu sana ni. 
kahladı .. Ne diye alıp götür.mı> -
din evine? 

- Götüreceğim r,ün padi~ 
gönnüş .. Hoşuna gitmiş. "Hele 
bir ild gün sarayda kalc:ın .. " de -
miş. Ond:ın sonraıiı malUm. 

- Bü·bUtün kaldı gıtti, değil 
.? 

mı. 

- PYle ya. .. Ustelik bir de kap. 

1 

-------ı Blrln<'I ınıf MUt.ı-ha!llll9 

Doktor 
Nuri Beller 

nlr 'e !tuh Ha11talıklan 
Ankam Cadd<'ı;I Numara: '71 

Muayene saatleri: 16 dan 20 ye 
kndnr 

tan pa~a göz koymuş ona. Zateı 
Lukrrçyayı saraydan kaçıran d .. 
o de:iil mı ya? 

- Va) kurt herif vay! Padi 
şahın elinden bile aldı onu dese
ne !.. 

- Ah, o ne ) aman bir ndam 
dır. rc."r onu benım kadar bilme. 
in! Fakat. neye )aradı? Lukreç 

)'a oııun yanınd1n da kaçt1 .. Car 
rıız Hüseyinin e ıne kadar düşte 

- Sana '>ır ı;ey sö~·lıyeyiın J?\f 

Ikcep Rci : Şu Çaprazın taliı '\"'h 

mı'i vesselam. Bukadar akıllı w 
güzel bır kndın nasıl oldu da onur 
gibi Mendebur. cana\'ar bir ada 
mın kôynunn r:irip yattı? işte her 
bun~ c~tC:J\'Orum doğrusu. 

- lık onc ben de senin §astı· 
ğm k<·dar şa~mıştım ~ma. sonrr 
derin düı;Onünce Lukreçyayı hak. 
h hul1um. Ne yapsın kadıncaliı-; 
Kime ~ığınsın? 

(D~<t•nr' 
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Srv:ml 
Adan ada 

Güreşçiler Atatürk 
anıtına merasimle 
çelenk koydular 

Çok dalgın olan bu yıldız 

Adana, 11 (A. A.) - Yarın 
burada yapılacak olan Türkiye 
serbest güreş birinciliklerine .ş_ 
tirn.k edecek bütün Türkiye gü
reşçileri Adanada toplanmış bu_ 
!unuyor. Bu büyük müsabak~ 
lar için yapılan hazırlıklar bit. 
bitmiştir • s -:nace yirmi. çanta 

· kaybedıyorr:nuş 
Güreşir pazar akşamma. kadar 

bitmiş olacaktır. 
Bugün yüzlerce güreşçi ·re 

binlerce Adanalı genç Beden ter
biyesi bölge binası önünde top_ 
lanarak Atatürk parkına gitmiş· 
ler ve gençler anıta tör~nle çe. 
lenkler koymuşlardır. 

Sinema yıldlzlarn:..m en ziyade 
çekindikleri nedir bilir misiniz? 
Gazeteciler.. Bir çok gönüllerin 
hAkimi olan ve milyonlarca ki. 
şinin içine perv-Asxzca çıkan ka-
11.ın erkek hemen bütün sinema 
yıldızları gazetecilerden fena 
halde çekinir ve bu sebeple on. 
lara mülakat vermek istemez· 
ler .. 

Fakat bütün bunlara rağmen 
"Büyük Caz" filmini yaratan 
Alis Fa.y'ı senelerdenberi U.m. 
yan bir gareteci bin bir hileye 
müraca.a.t ederek güzel yıldızla 

bir konuşma yapmağa muvaffak 
olmuştur. Bu Amerikalı gazete
ci bir ziyafette Alis Fay'e r~t. 
la.mış ve mesleğlııin verdiği 

pişkinlikten ve güz.el yıldızın ne
zaketinden istifade ederek 
Alis Fay'l bir sual yağmuruna 

tutmuş ve sonra aldrğt cevap. 
la.n neşretmiştir. 

Muharrir sözü sinemaya in
tikal ettirerek Alis Faye şunları 
sormuştur: 

- Merak ediyorum doğrusu, 
film çevirmediğiniz T.am.a.nlar 
stutyoda" ne' yaparsmtt! LO.tfen 
Söyler misiniz? 

- Kadinlar ne yapar? Kala... 
balİk olursak dedikodu yaparız. 

- Peki evde veya stütyoda. 
iş saatleriniz haricinde nasıl bir 
kryafetle gezersiniz?. 

.:.._ Deniz mavisibir fanila etek, 
beyaz bir bluz ve yine d~niz ma
visi ve beyaz · çubuklu bir ce. 
ket ekseri:Ya tercih ettiğim kı
yafettir. 

:...;, Hc>yatb varamadığmı:z bir 
gayeniz var mıdır? 

_:_ Evet.. Tahsilimi yarım bı. 
r4kmağa mecbur kalışıma mü
teessiTım. Çalışmağa hayatımı 
kazanmağa mecbur olduğum 

için mektebi çok erken terket. 
mek mecburiyetinde kaldım. Ha
trrlayor:um, kitaplarımdan ay. 
nlmak bana çok güç gelmişti. 
Çünkü tAlebelikte yegane eme
lim muallim olmaktı. 

- Bari çocukları sever misi. 
• ? ruz. 
- Hem de· çok fazla.. Çocuk· 

lardaki bedeni ve fikri inkişafı 
takip etmek :bence c:-0k güzel bir 
zevktir. Bilhassa çocukların 

masumiyetine bayxhrnn. Bunlar 
da hiç değilse doaruyu söylemek 
cesareti vardır. · H4\lbuki biz 
hiç sevmediğimiz bir insana 
karşı bile bu nefretimizi açıkça 
söyliyemeyiz. 

- l:Iayatımzda sizi en fazla 
korkutan şey nedir? 

- İnsanların doğruluktan .;ok 
uzak bulunması .. 

- İşlerinizi kendiniz idare e. 
debiliyor musunuz? 

- Ne gezer .. Bereket versin 
1ci bir erkek k~rdeşim var, büt· 
~-emi de o idare eder .. Evv~lce 
ne kv.andığımı, ne de harcadr. 
ğrmı bilirdim. f?imdi kardcşim~n 
say~inde bunlar .yoluna girdi. 

- Kocanız Fony Marten'lc u
yuşa.biliyor musunuz'? 

- Tamamiyle.. Bu belki sık 
aık • ~ynlaca~ımıız haberlerini 
)'2y.mları pek .memnun etmiye. 
cek; fakat t:ebjir edeJ<im ki biz 
kocam.la. tam anlaşmış bulunu-

yalnız F<11ly il~ 

bıyıkları için kavga eder. Ben: 
"Kes gençleşeceksir. ! " derim. O 
bir türlü kabul etmez. 

- Sokağa çıkarken y~nımza 

fazla para alrr mısınız~ 
- Hayır .. Çünkü sık srk çan. 

tamı kaybederim. Senede on hat· 
ta yirmi çanta kaybettiğim için 
yanım4! ancak yirmi dolar kadar 
bir para alrrnn. Eğer masrafım 
fazla olursa o zaman hesaıbı im
zalar evden veririm. Öyle zan. 
nediyorum ki herhalde Holivut
ta bana da bu kadar kredi açar. 
lar. 

- Bir kadın artist kocasiyle 
beraber film <;evirmeli midir? 

- Bence hayır .. Karı ve ko· 
canın ayrı ayrı filmlerde oyn~. 
malarr doğru olur. Ben birçok de 
falar kocam Fony Ma.rten ile 
beraber oynadım, fakat rolümün 
soğukkanlılığını bizzat ben de 
gördüm.. Erkekler karıları kar. 
şrsında lüzumlu ışı;Wısiyeti tem
sil edemiyorlar. Yabancı bir ka. 
dmkarşısında erkek artistlerin 
daha çok muvaffak ·olacakları 
muhakkaktır. 

- En çok nerenizi beğenirsi· 
. ' . ruz. 

- Gözlerimi.. Gözlerim .r.ı.ıme_ 

min gözlerine benzediği için çok 
seevrim. Fakat beni tanıyanla
rın hemen hepsi gözlerimi değil 
ayaklarımı güzel bulur ve sever. 
ler. ~e diyeyim zevk! 

- Hakkınızda yapılan dedi 
kodulara krzar mısınız? 

- Evet.. Bilhassa bu dedi 
kodular aile hayatımıza temas 
ederse o :l'A.man pek içerlerim. 
Kocanı Fony ile aramın ~çık ol· 
duğu hakkında yapılan sar ıa 

dedikodulara fazla.siyle sinirle. 
mrım. Kocamla bir anlaşma 

çift sembol teşkil ettiğimiz 

halde neden kötü tG.biatli insan· 
lar bizi ayırmağa çalışıyor. Hal. 
buki bizim hiç kimseye en ufak 
bir fenalık bile yaptığımız yok.. 

İhtiyarlamak düşüncesi sizi 
korkutuyor mu? 

- Asla .. Yüzünün buruşma· 

smdan7 saçlarmd:.. beyaz gör. 
mekten korkan ve bunlar olma· 
dan öJmeği tercih e<ien bazı ar. 
kada.şlar tanır ve bunların dü
şünüşlerini pek sac;ma bulurum. 
Bana sor~rsanız ben seksen ya_ 
şına kadar yaşamağı tercih ede
~·im. Ben torunlarını gogs~-ıe 

basmak istiyen bir büyük anne 
olmağı genç kalma.ğa tercih e. 
derım. 

- Hayatmızm en mühim 0 ü· 
nü h~ngisidir? 

- Evlenme tarihimiz olan 3 
eylül 1937.. Gördüğünüz gibı 

Fony ile mükemmel bir çift teş
kil ediyor ve asla ayrılmağı dü· 
şiinmüyoruz. 

Amerikalı muharrir mülaka. 
tm burada bittiğini söylerken 
ilave ediyor: 

İstanbul lisesinin spor 
bayramı tehir edildi 
lstanbul lisesinin bugün spoı 

bayr~mı Fenerbah('.e stadında 
kutlanacaktr. Havanın bozulma. 
sı yüzünden bayram gelecek cu· 
martesı gününe tehir edilmiştir 

Bu Pazar yapılacak 
milli küme maçları 

btanbııl Futbol Ajanlığından: 
13 !\isan P41 Pazar günü yapılacak 

MlJlt Küme Maçlarr 
Şeref Stadı: 

Saat 13 te Fen-erba.hçe • Beşiktaş 
(B) Hakem: Şekip:• Yan Hakemi: 
Muhtar • Nihat. 

Saat 15 te Galatasaray • !stanbul
ı:ıpor hRkem: Tarık ôzerengin, Yan 
haJ{em · A. Adem • Şazi. j 

Saat 17 de: Fenerbahçe - Beşiktaş. 

Hakem: Adnan Akın. Yan hakenı: 1 
Halit Galip • Samih. 

Türkiye Maratom 
birinciliğine hazırlık 

htanbul Atl<'tizm Ajanlığından: 
25 Mayrs 1941 de Bursada yapıla• 

ca.k Tfirlı:iye Maraton blrlnclllğine gi
recek olanlar Uç hazırlık girmek mec
buriyetindeciirler. Bu hazırlık koşu· 
Iarrnın yeri," mesafesi, günÜ ve saati 
aşağıda yazılıdcr. 

13 Nisan Pazar günü saat 10,30 da: 
Fener ~tadından Bostancıya gidip gel· 
me. 

27 Nistın Pazar günü saat 10,30 da: 
Fener stadından Maltepeye gidip gel• 
me. 

12 MRyrs Pazar günü saat 10.30 da: 
Topkıı.p1 - Florya yolunda 33 Km. 

Bayrak Yanşlan Blrirıelliklcri: 
13 ~isan 1941 Pazar gUnU saat 10 

da F~nerbahçe stadında yapılacaktır. 
Kata~ori: 4 8x100 metre 
Katagori: 3 4x200 metre 4x800 metde 
Kataı;-ori: 1 4x200 metre 4x1609 metre 
4xl 10 manialı 4x4.00 metre. 

Mektep maçlan 
istı.rnbtıl Erkek Lisesi Futbol Lfk 

lleyı·tı BaşkanhAuıdan : 

Bu~Un Beşiktaş Şeref Stadında ya
prlacal< maçlar: 

Sa~cı. Komiseri: Z. Kopltı. 

İsliklA: L. · Ticaret L. Saat 13.30. 
Hak!.'rn: B. tnııöz. 

Işık L. · San'at O. 14.45 Hakem: 
Ş. Tezc·an. 

Kıı.llataş L .• Galata.saray 16.15 te. 
Hakem: Ş. Tezcan. 

BORSA 
11 NİSA...'J - 1941 

1 Sterlin 
Dolar 100 

ıoo l<"'rc. 
ıoo Liret 
100 lsvlçrc Frc. 
100 
lOO 
100 
100 
100 

100 
lOO 
100 
100 
100 
100 

ınarw 

Belge 
Drahmi 

Leva 
Çek ıtroııu 
Peçe ta 
~lotı 

Pengtı 

Lev 
Dınar 

Yen 
100 Isv-eç kronu 

Kapıw.ı~ 

5.24 
129.20 

29.98 

09975 
1.6225 

12.9375 

3.175 
31.1375 
30.745 

E'lh.am ve tııhvlllit 
Mut'lm;ıe olmamıştır. - Daha başka sual sorama· 

dnn. Bun~ imkan yoktu. Eğer 
1 

devam etseydim, sabrı tükenen pmcr • lt er M -~ 
Alis Fay'ın beni tokatlaması da c_.;ocuk Hekimi 

muhtemeldi. Ahmet Akkoyunlu· 
• Marlen Dih·ih, Varner Broı;;~ raı~sirn Talimhane Palas .No. 4 

la beraber amele hayatmı gös· Pa:r.arıtan maada hergün ııan lfi 

teren bir film c:evirmek için bir trn ""~'""· TelPton 4012, 

mııka.vclc imzalamıştır. •••a..• •••••••••I 

I 
-~. 

f. 

~~PARA 
\ \ HAY.4.T YARıŞINlN 

DİREKSİVONUDUR 

' · 
ioA2tsiNi emH is eAliKAsıNoA 
i~~MIYELİJ HES~ ... ~~R .... 

T. tŞ BANKASI ' 

K üçüh tasarruf ' 
hesapları 1941 

ikramiye plônı 
.,,!DELER : 4 Şubat, 2 Mayıs 

ı Ağustos, S lkinciteşrlD 
ta.rJblerinde yapı:lır. 

J 941 İkramiyeleri 
ı adet 2000 L.lık = 2000.-Llra 
a • lOOo .. = aooo.- • 
2 • 750 .. = 1500.- .. 

' ~ 
35 

1 
~ 

300 

.. 
• 
• 
• 

600 • = 2000.- .. 
250 .. = 2000.- " 
ıoo .. = 3500.- .. 
50 .. = 4000.- .. 
20 .. = 6000.- .. 

r•-----··---•• .iSl'lO~lu, 'J.:w ı.cl hur:.a pazarı 
~anında AAmalrmeıroit No. S/5 

Meshur TUNA 
' . 

PASTAHANESi 
Sayın ba lkunın, nefl.8 yemek ve 
ucuz me!!nıbat flya.tlıınm bir kere 

tı.•tkik için davet eder. 

ViYANA KAHVAL TiSi 
Ter<.'yağlı ekmek 

ı·umurta, reçel, 27 1 /2 K 
slU.lli lmhve rs. 

' yaJı.ıu, 

BiRA Ş1ŞESI 30 Krs. 
• 'fıı.bldot S kap 40 kurul ı 1 Huıııusi ı;a.lomı:muzda. bihlrdo vardrı 

---[ 
ZAYİ - Adapazarı Akyazı nahiye. 

sinden almış olduğum nUfus cüzdanı. 
mr zayi ettim. Yenisini çıka.racağnn. 
dan eskisi.n!n hükmU yoktur. 

Adres: 1328 doğumlu • .\dt>tn Fennur 
Galata. Balklln oteli 128 mıma.ra.da 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel işletmeleri 
umum müdürlüğünden: 

1 - 250 vo!Uuk 75 adet koprU armatül'll pazarlık pazarlık usulü ile ·sa.. 
tın aunacaktrr. 

2 - Eksiltme 28J5.941 gUnii .saat 1ö te :Metro hanmm 5 inci katmda 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 93 l!radrr. 
4' - tstekiilerin parasız oh.rak verilmekte olan şartnameleri levazım.. 

dan almal11rı ve kanun1 '\ieSikaları ve muvakkat tenıina.tıan ile ilıln edilen. 
gün ve saatt~ komisyonda hazır bulunmaları. (2837) 

Bronşillere KATRAN HAK Ki EKRE -
1 

tstanbu Levazım amirJğinden verilen ı 
harıci asker ı kıtaall ilan.arı ------= 

Be..'1eriıı'! tahmin edilen fiy:,ıtr 94 kuruş olan 20.000 adet tımar fırçası 

pazarlıkla münakasaya konm:ıştur. 10.000 adet olarak iki talibe de ilııılc 

edilebilir. lhalcsı 1!5.4.941 salt günü saat 10.:lo da Ankarada M.M.V. satmaı" 
ma komlsyonunc.a yapıl:ıcaktu. Evsaf ve ı:;artnamesi komi.-ıyonda görUlür, 
Taliplerm teklif edecekleri mi'.dar tizerlndcn kanuni kati teminatları:e belli 
vakitte komiSyc.ıı.a gelmeleri. (2~51 .. 2779). 

*** 
Beher çiftine 460 kuru§ talımr:ı. edilen ve sığır köselesinden 5000 çi!t 

halk Upi yenı('n.ı pazarlıkla sat!ll a..macaktrr. İhalesi '17.4.941 perşembe gU. 
nil saat 10 da Gircsonda askeri satmalma koıniı-;yonunda yapılcktır, HepsS
nin tutarı 23.000 lira k::ıti t~mlrıatr 3450 liradır. NUmune ve şartnamesi kd
misyonda görillür. Taliplerin beUi vakıttc komlsyona. gelmeleri, (2273 • 2886 

1 
1 

önumı\zdeki Pazartesiden itibaren eldeki tarifemize ita.ve olarak 
Pnzarlan 4 çrkrş ve 3 in.iş,sair glinlerde de köptUden Boğazın her iki sahi. 
llne ve Boğ~zın her iki saJıi:inde11 köp--Uye akşamları birer son sefer 
tertip edilmiş ve ı.~.rcket saattetini gösteren cetvel iskelelerle vapurlara 
asrlmrştır. 

• 
ı 

1 
c 

' 1 

ğı 

1 d. 

Konferans 
ı;işli Halkevinden: 

~iiiiii~~~~--il.WIBIEIJ~m?!i~~3r.zı~1Eimi!ı~ ~ 

12 Nisan Cumartesi günü saat 21 
de Halkevimizdc Beyoğlu Halkevi rei
si Bay Ekrem Tur tarafmda.n dünya 
ahvali hakkında mühim bir konfe'l"ans 
verilecek ve göst-erit şubemiz tarafın. 
dan da (Yanlış Yol) piyesi tem.>il e<.li· 
leccktlr. Davetiyelerin Halkevı büro· 
sundan almmMt rica. olunur. 

Kadıl•öy H.-ıfüı>vin<len : 
12.4.941 Cumartesi gUnU saat 21 

de Bay Refik Gorbon tarafından Evi· 
miz salonun~a (Milli Birlik) mevzulu 
bir koı.ferans verilecektir. Herkes ge· 
le bilir. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

Beyoğlu Pamınkkapı, lman sokalı 
. No. 2, Tel: 41553 Muayene ve her 

türlü göz omeUyatı flkanl için 
paraııız. 

,ç _________ l!!!!I 

Dr. Kemal Ozsan 1: 
1 ·~ar yolları hastalak 

İan mütehassısı 

, 
·a·arlliye t1u ôuriJ et 

1 Z iRAA T BANKASI 
Kurulu~ tanhı. 1888. - :::iermayes1 . 100 UlJU,000 l'iır.k Lıra..~ 

~ube ve Aıans adedi: 265. 
zı,.ai vr: lıcari '·e-T ,zevı bnrıkrı muamelt>l(1'1i. 

Pıt.ra blriktlrenlt'rt' ~l\.MOO 

5C t1raaı tıuJunan.lara senede 4 defa 
ı;IAns göre Lkrıur.ı ye 
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>nıdlecek ı,ur a UP &~ağıda.iti 

dattrtrlal'P l•trr. 

IOO 'Mle~l !10 Urahl& 5,000 11J11 
120 • ıo • ı.soo • 
Jf>O • lO 1.200 • 

DiKKAT: Resapıarmdak1 paratar tılr '!ene içinde 50 liradan ~f 
:ı~mı~~ ı.Jtramiye çııctıgı takdirde % 20 tazla.siyle •ertlec~ktJI 

K1..~i.o-•~r: 11 Mart, 11 Hıız.lran 11 E;-ıt:ıı, 11 Birlnclkll.nun tarihle-' 
rinde yapıltl'. 
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Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinjr. en muteber yerinde tevkala.de na7.~retl1 

ısı·yofıu IKttıdıu Vaddeııl No. ısıst · 1 .. ?.dar ve aydınlık bil kat kiralıktır. Ayni binada ayrıca kıra ılt 
liur.uı Pa -<trı lJı;tiı oııunyao t){ialar da V3.rdır. 
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