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Irak 
Vaziyeti 

Yazan: 
Bf!seyln Cablt Yalçın 

1rııkta gayritabii bir \ "ftziyct hn• 
ıl oldu. Kral nıı.ibi "Va"ıJ •.lI•.\rş" 
Bağdadı tcrl>e mttbur oldu ; hükü. 
nıet deği tı \"C yeni bir kabine te
sekltül etti. BeynelmUC'l m ünase
betler balmnmdao bu no miı.na lfa• 
de eder! Duhnınm baı:langıcında 

lncllfzlcr yeni harc'kcte muarız 
bir ta\'ır takınır gibi oldular 'o Al• 
manlar c\indller. llatti ~\lınar.
lar bunu bir mu\'&ffakıyet gibi kay
deder göründüler. 
İrak bugün l~in harp \'akaylinin 

cerc) anı üzerinde bir rol oynamı
~ orsa da yamı lı;ln bel"\ en mühim 
bir "hedef'' olaral• göze ı;al'pSt'ak• 
tır. Alınanlar, İrak tariki~ lt'l İn• 
giltercnln asker C\•kebneslnc \'e 
fo:ıbmda omdnn Tütklyenln yardı
nmıa gelıneslnc lmdldf'n !lA"ClPr 
mi düsünth·orJar? Almanlar Tlirk'• 
·e~1 çlğnt~:crck 1ra1'a. \nsıl olur .. 

Jarsa o 7.amau 1rakta kendilerine 
lmcak ~k bir hlikumeU ~nıdl· 
den mi hr ıırlıyorlar? 

Bugünkü \"ftzlyet i~lndc bütün 
bunlann nlda gelmemesi kabil do
i;.rildi. Almanlann harpte galebeyi 
temin etmek 'c bütün 'lünyayı i9-
tUaya mU\'affnk olmak 1!:in her ta• 
:raft& ne hıc den lnccve ba7.lrlı1;• 
lar yaptıklan malİlm ·olduğundan 
İra';cta bir entrika ~e\'fnnfş olma. 
lan pek tabii gürülobillrdi. Al'8p 
memleketlerinde pek kun·ctll bir 
"ıınsyon&li7.ın" hls 1 mcn'Dt oldu
Sunu bilen Almanlar kendi l'm~llo
:rlnl temin busmmnt'la bo hlssl çok 
t<."SfrlJ bir slliıh mııkammda kulla• 
nablarler \e 7.flhlrcn hl!,;bir sey 
yap ıyonnu gibi görUnerck A· 
rapıamı hürri~ et , e btfklal arzu .. 
lan111 te ik edebilirler. l'lllstln 
'atanpen·crlerlnin Bağdada gidip 
gelmelerini bu mii.nada terslr e. 
denler de olmuşhlr. 

llk ~ünlerllen sonra cereyan e
den \'1\kayi bu tahmlnlcl".in çok 
ınllbali~ralı olduğunu lnnndırmağa 
matuftur. l'cnJ i.rnk hU'k(ımoti me\ • 
cut taahhütler1n kiffeslno sadık 
olduı;'11nu \"C Jngiltcre ile münase
betlerini 'lcğt tlnnck emellnclt• bu· 
Junmadı,"lnı temin f'ttl Şu lıaJtle 
Irak h!'ullsesJ ''mahalli" ,.c ''şahç,i" 
bir mahiyet 1ktl ap ediyor dl•mek .. 
tir. l'enl hiikfımetln bundan son
raki harckfıh bu ilk resmi teınlna· 
tı fllllyatla tR.ylt ettiği takdirde, 
bcyn<"lmllel münasebetler bakı· 
mmdan, ortada bir trak meselesi 
tabıuldüs ctmiı; sayılamaz. 

Morava 
vadisindaki 

Alman 
taarruzu 
tamamen 
Durduruldu 
Daha cenuptaki 

Yugoslav fırkaları 
Şıddetli bir 

muharebeye 
tutuştular 

l 'J:;>i, 15 (A.. J\ .) - Almanlann 
Balkıınlarda evvela YugOBlav or
dusunun işini bitirmek, sonra bil • 
tün kuvvetleriyle Yunanlılara hil· 
cum etmek istedikleri anlaşılmak. 
tadır. İngiliz • Yunan kıtaları 
mevzilerde ye:rleştikten sonra §b. 
dl intizar halindedirler. 

Yugoslavyanm §imali gnrlıMn • 
de muharebe devam ediyor. Fa • 
kat hemen hiç yıpranmamış olan 
Yugoslav ordusunun küllt kısmı, 
motörlze kuvvetlerjn geçmesi güç 
olan dn~hk ha.valide mUd:ıfa.a. iı::u 
cenuba do~ c:ekilmektedir. 

Cenupta ve - ccnubu.ııarlddc hı:· 
reket teşebbüsü Yu~oslavlann e
lindedir. Va'rdar lıattmrn garbinde 
Yugoslav fll"kalan, Alman plyadr
sinin ilerdekl motörizc ve zrr'lı'ı 
kuvvetlerle birleşm01ıine mani 0 1• 

mak için son derece şiddetle har. 
bediyorlar. Yugoslav mukavemeti 
bn•hca 3 cephededir: 

1 - Nit ve Bclgrad ıehirlerl • 
nin şarkında. 

2 - Nişin garbmda. 
3 - Cenubu garl:ıtde. 
Yugoslav kuvvetlerinin şimdiki 

harekatının diirIKiar muharebesi 
mi, yoksa geniş mahiyette mi ol· 
du{;;'11 hE'llilzmalum değildir. 

Atina, 15 (A. A.) - Son 48 
ı;aat zar.fmdn Yugoslavyanm cenu
bunda vaziyet Jyileşmiştlr. Şimal -
de karı§Jkhr. 

l.ondra, 15 (A. A.) - Morava 
vadisinin garbında Alman ilf'!ri ha. 
r~keti YugoSlavlar tarafından ta
mnmen dul'durulmuştur. 

a 

Yunanistana 

Yeniden 
in~iliz 

kuvvetleri 
çıkarıldı 

SAL l 

Aaadolaya aalı
ledUecekler için 
Aqrı katarlar 

tahrik olunacak 
---<>-- • · ~ 1 Mayıstan itibar eri Ankaraya 

Adolf H ıller beşinci bir tren kalkacak 
v fır~-ası . Denizyolları. idaresi de nakliyat için : 

Agır zayıat verdı · tertibat aldı 

Harp sahasında 
kar yağıyor 

(Yazı.,ı 4 iincüde) 

Aldığımrz ınalilmat.a . göre De-..-.. 
let Demiryolları idaresi Anadolu
ya gitme-k istiyen halkın kolaylık
)a seyahati ve son zamanlarda nrt
nıış olan mllna.kalatm karşılanme. 
sı için )'eni bazı kararlar ittihaz et .. 
mcktedir. Bu meyanda Haydarııa
§adan h~r gün kallçan tr!.'!nlere, 
yolcuların rahatçıı nakli içjn. ne-

, . Q o. ~ 

kadar lizmı olunıa o kadar faZla 
\'&gon takılmaktadır, Etyalarm 
nakli için de ayrıca. tertibat alın
tna.k tadır. 

Bu akşama kadar beyanname De 
Anadoluya gitmeğe talip olup n&
killeri ·devletçe meccanen yapılı:. 
ca.k olan mütckaitlerlc eytAm ve 
C:tamilin ve diğ<!r vatandaşlann sr
yahatlC'ri için ayn katarlar urt"p 
ve tahrik edilecektir. Bu katArla.ı: 
yo1cularm muhtelif hatlara gi~ 
lerine göre ' tanzim olunaciktır. 

lsfanbul · - Ankal"&. · tren sefeııle.. 
rine lstanbuldan ve .An.karadan 
karşılıklı hareket etmek üzere 
bi~ be~iııc) katar ilave o!unacak
tır. Bu katarın her sene olduğu 
biri 1 Mayıstan sonra ilivesi mu .. 
~ar-rer olmakla beraber lllı:um gc
rülilnıe daha evvel ihde.<Sı da muh
temeldir." ··--
Diğer taraftan- ?.''~cl!ale Vele~ 

Jeti <!evlet Denizvollıınna nakli -
Yat !~in tertibat ·ah.;mMı üzPrir. 
de emir ve·mıiş vei Dcnu:yoJJ""'T ;. 
dare.sI lazuıigeten tertibatı alin:~-

' , tır. ı · · 

H a d is elerin 
., ... 

' , - -
fetsırr ........... ~ 

İrnklı dost \"e karde Ierlmlrlu 
\"llf.anpen·cra.nc lıisslyatlannda 
kimsenin şilphrsi yoktur. R())'Jo 
bir zıunanda U11hat \"e ba.slr('tin en 
lııUdai bir nı.zife tcşldl etti~rinl 
sürthcsi:r. kt bizim kadar onlar da 
takdir ederler. Binaenaleyh İrak 
\"atanı aleyhine ı;ıkabllecek btr ta
kını hulyalar pesine düşer~k dü~~ 
rnnn emellerine blliiihtiyar hizmet 
Ptnıel<fen son derece ~t·klne<'.t•kl<'• 
Ji muha'i<kaktrr. 1rakm coğrafi ,,.._ 
"-İl l'tl ' e tabii scn·ct menabli iti · 
hari) le i~ asi \'O lktısaJi çok bü
~ilk bir ehemmiyeti olduğu için o
rncla Almanyıı lehinde bir tC7.ahU· 
re f n°Ut.erc \ 'C müttefiklerinin , -e 
dostıannın katiyyen müsaad~ edr
nıh eccklerl o<ifkirdır. 7..aten böyle J 
lıir hareket \ "O nümayi'jin trak ftin 
zarardan bacıka bir netice te\ Ut e
demtyec<'ği İrnkh d~tlarnnı7.rn ıı;ö · 
2".tiııden ka~!Ullıyacağı da tabiidir. 
Binaenaleyh 1rnlrtaki yeni \azİy~ 
tin ca~buk ist7.aar bula.cağmı ii
nıit cdiyonız. 

lddctll muharebelerin oldufu Sollumtm mevldlnl gatı t~ren.barlta . 

Dün gece 

Koduz köpek 
bir ameleyi ısırdı 

Jlii<:t'~in Cn'ıtt '\? T.('JX (\'azısı 4 ünt>Ude) 

Kad ircan KAFLI 
Büyük Korsan Romanı· 
Perşembe g unu HABER 

de başlıyor 

' 
Tobruk 
Müdafaası 
yarılan1adı 

-<>--

Sol/um 
önlerinde 
şiddetli 

muharebeleı 
o/UIJOT 

1 Habeşistanda iki ltalyan 
Generali esir duştu 

(l'amı f jıM:üde)_ 

41 numarah hür 
F r~nsiz torpitosu 
Bir Alman bombardı

man tayyaresi dütürdü 
Londra, 15 (A. A. ) - Hür 

Fransız kuvvetleri umuml karar • 
gAhmdan bildirilmiştir: 

12 Nisan sabahı hUr Fransız de
niz kuvvetlerine merusup 41 numa. 
rah torpito muhnöi denfade de,.·ri· 
ye vazüeslni görürken bir düşman 
tayyaresinin hücumuna uğramış • 
tır. Torpito muhnöimiz derhal bü
tiln silA.hlan ile ateş açmış l"e to?
çularnnız bir Junkers 88 olan düş.
man tayyaresine mermi isabet et.o 
tiğini görmU§lerdir . Daha sonra 
tayyarenin denize düıtuiU görül • 
müştür. 

Torpito muhnölmime ne ha.Bar, 
:ne de ~ yarda;, • 

Balkan harbi 
Ve i'ngiliz 
Yardımı 

--y a: an: Hasan K umçayı 
Birkaç gün evvel İngiliz ~,-e

klll ÇörçiJ söyledlp bir aatakta a · 
mumi ,-uı,ette. bahsederken At
Juıtlk harbinin elıommlyet peyda 
ettiğine lı;aret e ttl , ·e: 

- Orta prkta bizim banclaa 
IOllJ'a p.JM&C&ğmıı& yardım t.abli 

mabdat olacakilr. Fakat Amerikan 
yardmu lnglltereye tamam olarak 
ı;:elmefe lııa§ladıfı zaman ,...clnnP 
mız da tamam olacaktır.,, 

Deml~tl 

ta,;lll& -.Ve&lJlnla b9 lfaderm• 

Yunanistanda 
ingiliz 

ve Yunan 
kuvvetleri 
Dağhk bir arazide 
Kuvyetli bir 
hat tuttular 

-0--

Dün cephelerde 
mutat faaliyet oldu 

Atlna, l:i (A. A.) - Atina 
radyosu, pazartesi .akşamı cmi.syo
.nunda, Yunan harp nezarçtinin 
tebliğini kaydettikten sonra do-
m.iştir k.i: , 

• 1 

kaydettikten l!IOr1r& dem~ ki:: ı. 
Pamrtetrl gilnü, byd& değeı• 

lbUyilk ehemmiyette hiçbir faali -
yet olmaml§tır. · 

İngiliz hava kuV\•f:.•1nrl ve Yu
nan hava kuvvetleri f'ılolan, d~ 
manm kıt'a ve levazım taıışldatz 
yapmakta olduğu ~ :ınmta.. 
kş.smdaki Almanlan, merhamet.siz
ce bombardıman f3tmekte ve mit ... 
nilyöz &te§ine tubnaktadır. 

Hatlan ilk gUnlerde kurmak 
hususunda Almanların yaptİğt gu.y 
retJn murufa.kryetidzliği ve mfit • 
tefiklerin mukavemet ha.Uannm 
dur.ına9an mUe8Sir surette takvi -
Y~. A~ri?aükten Ege deııiziM 
lı:&dar çok Jı:uvvC':tll bir ceı*~ 

tW lill'l-~ 
ati ~yJt ~emlt bul~tadJ?'~ 
Müttefik kuvvetlçıin ;işgal ettiğı 
mevzil~r ınotö~lU }ıldırmı harü 
tclttiğine nı~t olmıyan ta.bit kıt 

1 lelordeD mUr(>.kkeptir. ' 
CJ>e\·anu « aneGae> 

Alınan - lngiliz hallan . 
arasına ınen 

.Bir İngiliz 

. tayyareci 
Nasıl kurtuldu 1 

Lnndra, 15 (A~'-> - 1ngtll:: U.va 
nezaretınln 18Uhbarat .crvisüıLn bil. 
dirdlğlne göre, Alman Te ln;Ulz • 
Yunıuı haUan arasmd& dll§en bir 
Hurrlca.ne tayyareslnln ka.Y,bo1muı ol
duğu bildirilen pilotu •. fimdl .filo Oıı. 
aUne dönmU§tUr. Bu pilot, :mecburl 
bir lnl§ ynptığını gören bir ileri AJ.. 
mnn J.:e~I! kolu tıı.rafmdan takip •dil.. 
mlştir. Pilot, lngillz • 'Yunan 'hatları
na doğru g\fç bfr arazide :; kilometre 
kO§mU§ ve bunu mUtr-akip bir Avuat
ralya keşl! kolu tarafmdan kurtanl
DU§pr. tıçı keşlt kolu arıı..smda at.e:o 
teaUslnden 11onra, .AJman ke~ kolu 
gert çt'kllml~tir. 

ln~llzlerln ı·unanfıııtanı fahlh- t• 
edecc~lne fiklrl~rl ha~ırlanıa'k lç1ıı 

müracaat edllml bir talrtll• dl~"' 

tcl&kkJ cdenlf'r oldn. Faka! bb.Jm 

fikrimi~ bu tanda bir h~ 
n~t,Jı.t., Jı.tlt'al etmek doğru dc
ğlldfr. Zira l'unani!tana geUrllee 
1ngiUz tmn etlrrf l "un&11 hlarla. 'bir. 
ilkte .\imanlara karşı ~nuna ka
dar lıarMtmek için bugün Tariyet 

almış bulunuyorlar. Şa halde lıtt 

~yden e\.'\"E'l Balkanlarda ecnyu 

fiden §iddetli muharebelerin hiç oJ. 
maz41a ilk 11~tlcelerfnl bek~ek 

llinndll', Ondan 110nra :bıklşaf ede
~ek hadl .. clere J;öre verhccck •n. 
kümler daha makul olur . 

Balkaalarda bqhyan harple la. 
gllhler tan.fmdan Yanaôıtana ya
pılan yardımm ne bd&r ddat el-o 
dağmnı an~ hldhek!r gfletere
tt.ktfr. Ba hasasta .ertl~ h&. 
kümlc rcle h.abet de ha b1dlseWe 
lsUnat clerecMI De ötçllleblltr. 

HASAN~AYI 
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Türk kadirgalarında hemen harekot hazırhğı 
ba§ladı. Aydın reia do: "Vira demir •• 'kumandaaı-

d•t 
nı ver ı .. ,, 

Koç Ahmet son dakikalarda yu. I d:n bir veya ikisinin, belki de hep 
kart c;ıkr:n. i Gamsız Aliden ır.ünıı.. s·ntn kanlar fçinde kanlı güverte
k~ı:;ayı Bğrenmişti. O zaman arke.. ye eerUdlklertıif. yahut denize yı·. 
dJşına: varl:ındıklarmı görü.yordu, 

- Doğru ı;öylüyol'j gelen av • Ağlıyor ve inliyordu: 
cl&n kaçılmaz, elbet bir blldifl - .Allahnn, onlan hhne.ye et. .. 

"" 1,:1 Di~·ordu. Kocamı muhafaza et! 
Aydm reis zaten ıı.rtık ldmaeyi Yukardan aon hamlildann bit. 

dlnleıni>·ordu. Salih r~i!'l gGll1i'.lfne tiğlnJ, çarpf§mak için, he;kest.n ~a .. 
d~mnek için kalkınca o da konulJ- zır bulunduğunu n.."ll&tan sesler ge 
mamak lı;ln namua durdu. !iyordu. Koç Ahmet ~evgiliaini ku· 

1.eventıer ııramnda da hemen cakladı: g~ill'rlnl ııUdf, yanakla • 
)'Ola çıkmak arzusu yayılmI§U; o nnd:ın 6ptli ve 86ı vei-di: 
Jı:adar 11ikayetler. mrnlttlar duyul· - Üztllınc, reise llöytiyeceğim, 
mağa ba.şaldı; Aydın rem b·ınlan onlan ben de muhafa..ıa edece • 
sanki duymuyordu. Bazdan kıza .. ğirn ! Sen buradan hiç kmuldam&, 
rak dlyorl:ı.rdt ki: beni bekit" ... 

- Bak hle, o kadar ayıbı var- Bir daha. öptU ve ıttverteye çı.. 

Gördes başka y'ere 
Raki olunacak 

YeııldeD kuru1&cak "ıcrztnc:an felu1 
,verinlıı lat1ml&klne dair kaııuna ek 
olar&!< t.&ı:ırlan&ft !Aytha Büyük MU. 
let Kecllaine vertımlotir. Bu 11~.ha 

fel&kele utnyan ?)ap oehil" vo ~
balarm yerlertnın deS'fıt!J1Jmeal iQin 
hUkfıme~ ll&llhlyet vermektedir. 

Bu IAylha kanun ,ekllne 'gil'(iikt.e.n 
•onra tık olarak OOl'deıı ka.sabe.ımda 
t&tbtk edllecokUr. ÇUnkU G6rdeate bir 
kunm evler heyell.nd&n yıkllmı§ oı. 

duğundan k&aabaı:ım yerinin değl§tlrll 
meıine lüzum görWmektedlr. 

Büyük Mille~ Meclisinde 

Dun kabul edilen 
layihalar 

ken bir d,. Cf"'llyalık taslıyor, Şbn• kıın merdivende kaybol<lu. Ankara, 1' (A.A.) _ B. M. !ıfects.i 
di gelecek n~ip var, dJyor. BJE • Koç Ahmet Aydm reisin yanma bugün ŞeıneetUn GUnaltaym bafkaıı. 
kendi kalabalığmnzdaıı uaa.nddtk; 1 gitti; bir şeyler söyledi: '°nra bq Lıtwda topıaııarak belediye kanunu • 

0 daha nuip aevdaamda... ka.aaraya, tık olarak dUl}Inan ge • 1 ııun 2S üncü maddeaine bir fıkra ek. 
Aydın reis namazını bitinn~, ! mi81ne atlanacak yere kt)ftu. ıenmeatne d&Jr k&DUD tekllfıne aıt da. 

El .ı Aydın re.is leventlere lıafm htlıyııı eı:ıcUmenl mazbat&al ue 21 kA. 
duas-ınt yapıyordu. lerl~ ıe yllzU· rıwıuevveı 939 tarihinde ve müteakip 
nn azlarken karakol geem Şa.. yordu: günlerde vukubulan zel.Zelede fevk& • 
ban reis dil§ınaıun geldiğini haber - Aman diliyunleri ll&ktı\ öl- !Me b:zmeUeri rörWeı:ı bac mab .. 
verdl Vr.rıliyala.r gemiden gemiye dllrmiyes1:r. ... Hele beylerini esir e.. kumların ce.zalartllDl ind.lrilnıeııine ·alt 
aeslendller: desiz!.. kanuna ek kanun JA1humın ikinci 

- ftlmalde cm bet ıeml. t.spa.n. Türkler tetı1llm olanlara zaten ;. milz&kerelerlnl yaparak kabul •tnıia. 
· UL 

101 gem.ileri.. Jişmezlerdl; fakat amiral ve ku. 
Türk kadirgale.rında hemen hlı" ınandanlarm muUska e:sir edilme. 

reket haw-lığı b~. Aydın ~ lel'i ldet. değildi; hattA çabuk za.. 

MecUB bundan eonra Devıet Demir. 
yollan ve Uınanla.n ~k&Ut aa.ndlğma 
att ıuınunıarm ba.iı maddelerinin de. 

iş verlerir:ıde sağlık 
• • • 

nızamnamesı 
Per~embe gününden"iti baran tatbike bcıflanıyor 

Sıhhi şar:ları yerine ge~irmemiş olan 
iş yerleri faaliyette bulunamıyacak 
~ yerlerinde aağbk nizamname. 1 ri açılamJYaeatl gtbl mevcutlar da 

sinin tatblkına. pe~embe gUnUn· ı faaliyetine ı:ıeva.nı edenllyecettlr. 
den itibaren başlanacaktır. Bütün 1 Bir iş yerine herhangi bir kim
iş yerlerinde bu hwsusta hazirlık. senin ne suretle ohmıa olnn tsplr. 
1ar yapılmaktadır. tolu içki gotfrmesl yahut earboş 

lktmat ve Sıhhiye vekA.letlerince 
hazırlanan yeni nizamnameye gl:. 
re, her !§ veren, 1§ yerinde l!ı<;'· 
le'l'in sağhğm1 koruma ve l§ emni
yetini temin etmek lçirı lf.mn o.. 
lan tedblrlert almakla ve bu hu • 
eu.ste..ld §artları ve tcrt!ba.u nol:. 
ea.nsız bulundurmakla mUkelle.f • 
tfr. 

1§ yerlerinde almacak sıhhi ter. 
tlbat b'r.inci ve Jk.incl derecede ol· 
mak lU:ere ikiye ayrılmıştır. Bun
ları yerine getirmeden blr iş ye-

ilkokullar 
Yarın dersler kesiliyor 

Yat'Ul sabahtan itibaren ilkmektep. 
terde de~ler kestleccktır. tllancktep. 
Jcrln llk dört amtf talebesi. kanaat 

olarak gelmeleri tnenedllmio bu • 
lunına.ld.adır. Bundan yalnız ispir
tolu iQki !mıı.lıithaneleri ve ispirto
lu içki sabp iı kanununa ti.bl o • 
lan bUYük yerler ınllsteenadır. 

Umumi hrfzt88ıhha kanununun 
179 uncu m&Mesinde yazıldığı 
ve~hile ~ yerlerinin ve i§çllere tı• 
it ikamefg!h ve salrenlıı haiz o'!
muı Jtmngelen srhht tartlar da 
bu nitamJ1a.nıede g5sten1miştir. 

Yüzden fazla işçi ~Ittrran iş 
yerlerinde birer dlspll?l-'er t~:ıis <'• 
dilecek ve doktor bulunacaUır. 

Ondlue makineleri 
Bel.~diyc mühendisleri 

yerlerinde muayene 
·edecekler 

tstanbul berberler ceıniyeU reilıl, 

liUn belediyeye :ınura.caat ede:ek, on.. 

1~ NtSAN lMt 

Hava 
Soba lığı için 
Harp Okuluna 

Sivil liselerden de 
talebe alınacak 
Ankaıadan verile:~ mallımata 

göre, gençlerin daha meslek in. 
tihap etmeden evvel haVBıCilık 
yolunda.ki arzul~run yerine s.r 
tirilmesi yolunda tedbirler alm.. 
mıştır. Bundan aonra hu 11ene 
bir yandan askeri liselerden a• 
lındığı gibi eivil liselerden de 
harp okulunun birinci smıfına 
talebe almabileoektir. Bu hU8UL 
tak! muayyen şartlar M.Q.8.rlf 
Vekaletince al&kadarlara bildi.. 
rilm~tir. 

Ma.lftm olduğu t1zer şimdiye 
kadar hava birliklerimizin gene; 
pilot ve subay ihtiyacı aakerl 
liselerden ayrılmak euretiyle te. 
min ediliyordu. Sivil Ii8elerden 
yeti§enlerin bir çoğu i5e h;.vaer 
lık arzularmm tahakkuku için. 
evvela yedek subay olmakta. 
müteakiben mesleklerini terke
derek muvazzaf uçucu 8Ubay .o. 
larak istihdamlarını ietiyebil. 
mekte idiler. Halbuki sivil hayr.t 
ta meslek intiha"l etmiı böyle 
gençlerin vey;. muallim mekte
bini bitirmiş bir ~tmenin 
muvazzaf hava subaylığına nakil 
ve istihdamı, bir taraftan da 
yetiştiği 5aıha itibariyle · bir 
eksiklik tevlit etmekteydi. Şim
di bu mahzur da kalktnl§ bulun,. 
rno.ktndır. 

ia de: fere ulaşmak için onlann ba;Jl&n 
- Vira demir... kesilerek teşhir olunduğu her iki 

ğtftlrilnıutne ve bazı m&dde~r ek • 
ıenmes'..ne ait kanun ttyibrunle ordu 
:rubaylsr tıeyetlDe mahaua terf1 kruıu • 
muıws blrinot nıaddealniD tadiline .. 
Türkiye ve Irak bUkflmetıerf arasmd3 

notuna tabi oldUklen için bunlann 
sınıf geçip geçmedlkJeri perıembe gU. 
ııu belli olacaktır. 

dille - permanant makinelerlnir; kay. • 
mak&tnlıklıu"& &'etlrtilerek or&larda I Bır seyyar koltukçu 

.Kumandasını verdi. Emirler bi • tarafta da görülmil~tU. Aydın rel· 
riblrlni kovalıyor; hep!!l de mil • ein bu defa dü~an beylerini z•n. 
Jteımmel surette yaprlıyordu. Ay • clre vurarak, diri diri teşhir ede. 
dm rel$in diğerlerinden büyük o • rek Cezalr limanına dönmek iste. 
Iaıı yirnü &ltr oturak gemJ.ı en diği anlqı:lıyordu. 
evvel demk almı,: provam tfnıa. Gamsız Ali ,s-en~ KQS Alunedin 
ıo, ril.zi~ra kam çevrllm.!§t1. Bu yanında yer almtftt. Sordu: . 
gemide on altı tene tuno top, Uç - Acaba GllllUnUn ba.baaı da. 
ytıittbiı'<tazl& l.U!ciık~ Uç J11s elli amiral Pott&\do1nui'· ~tie 

•• levent .vardı ve lrllrekçtler hop mı· 
hrflıtfyan cııfrlerdl. Diğer TU!1r ro - Öyle sanıyorum. 
mllert birlblrlne eş olmak 1lzere - Ona ne yapmak~! 
yirmi dBrl ve on ıelWı oturak ıu.. - Kurtarmak ... 
dlrsalardı: berbirlnde Iki yl1z le- - Ben de, .. 
iki yüz elli anumıda gu:l bulunu- Delikanlı eski ve sadık Arltada-
yordu. §IDm omuzuna eUıı.i koydu, aıktı: 

Aydın reis kıç ka...<ıa!tt. tlıerinde - Sağ ol? ... 
bir elini kUpeyeye, bir elini de Amiral Portondonun· gemileri 
kılıcının ıııı.pmn daya.nuı olduğu yelkeııled indirliil~r; Orsa ederek 
halde heybetle duruyor; rür ve si- birkaç dakika durdular. Aralannda 
yalı snknlr, dudaklarmm il&t kmrnı konuştular, hücuma kalktılar. 
Jrrrkılmış olan uzun bıyıklan, ke.ır- Aydın reis top menziline girin. 
kin bakışları, ba,§mdald bunna sa.. ce atet emrini verdi: amiral ge • 
nk, kmrim bil' cebkenlıı tı1ıktıfr ge mlabıhı gilvcrteısi gUlle .kasn-gaın .. 
nifi g6ğsU, iri gövdesi ~z; alıyor- na., ku?'§un yağmuruna tutulmuş • 
du,. B!r gezintiye başlar gı"bi te • tu. El kumbara.lan da §Ura.da bu. 
l!§m,, eU"..ırlq hEl.l'eketlerle emlr • rada tutuşuyor, orla.l~ k&rmW• 
le.r :verdikc -di er luı.dlrgalar a.mi- l'tflk ediyordu. 
J'll1 gemWnln sgncııJıı: ve itıkete»- Heyecanlı kumandalar blrlbfrlnJ 
ne ~lyorlardı; btru l'JOlll'a Türk kovalıyor; her iki filonun boydan 
filosu prova. hattmda, hafit blr h boya ~flit.Iğı görlllUyordu. 
l'is şeklinde düşman donanmuma (Devamı var) 
tloğru ilerliyordu. 
K~ Ahmet bir aralık kamaraya 

kf>etu; GUUQ eınu sevinçte ka~la-
411 ve .rıordu: 

- >..rtık gidiyon::; değil mi? 
- Evet canmı, gideceğb:, Fakat 

kflçl11t bir L:i tıktı? 
- Muhrebe.. !spanyol mosu 

~yor; biraz eonra. çarprşacağız ! 
- İspanyol filosu mu? 
- Evet. .. Bunu amiral Portoo. 

o istedi; ayağımıza geldi. 
- Amiral Portondo mu?.. Fa

trat, babam da onunla beraberdi. 
XoÇ Ahmet lrklldi: 

Yeni Sabah 
litlseyin caııtt Yalçm, ''Propagan. 

da. ını:ınevralan,. bqlık.U makaleaiı:ı. 
de ııoo zamanlarda mlhver kaynaklA. 
rmdan Türklyenln vazlyeU ve &ya. 
MU Jıakkmda akscd"n ba~rl:.rl ba. 
his mevzuu yopmıı.ktaurr • . 

Almanlarla. ttaıyaıılarm yeni bir 
haklkut ke§fetUklerlni ve bunun d& 
'l'ürkl)·enin taarruz fikrinden uzak ve 
basiretll ııiyıuıetl oldutunu mllwcr 
propagandası için bugün Adeta TUr. 
klyed'!n kıymeUl blr dost, TUrklyeden 
akıllr blr alyuet takip eden m~mleket 
bulunJl?adığınr, Ttirltiycnlo Almanya 

- Salıl, ben unutmuştum. Ne ve lbtya için hiçbir zama.n bu k&dar 
)"&~, tali. Bunu hiç i8temeıı • itibarda buluıımadrğmı, halbuki ev. 
dim.. vel-:c t~lman parti gazetelerinin Tür. 

GUUu ellerini uğuşturuyor, aynk kiycyi başına fes gtydlrtımı, blr efek 
Je.riyle yeri hafif ha.fi! teloncliyo ile temsil ve Uuıvtr ederek Çember .. 
...,.,,._ b" ı..td ğ la - r, lıı.yrun araba.ama kv~tuklarmr, İtalyan 
~... U' .-.. 8 sa a 80 goz at•- 1 gazetelerinin Fransa ile olan Hıı.hıy 
yor; Iomboeda.n dışarı ba.ktıktan müzakerelerimizi "namuuuzca,. p8. 
80Gra kocasmın yanm& dönerc:Jc o- zarlık şekJlndo göstcrdlklcrlnl, Türk'
ııtın ellerine aanh:yordu, Koç Ah - ı yedeki C!l nlô..htycttar Alman ma. 
met onu awtmağa çalışıyordu: kamlımnm ha.rfclye veklllmlz aleyhin. 

- Üzillnıe, beliti baban burada de açıktan ac:r~ tariz. ,.o tecavüzden 
çeklnmcdıklerini. 'N.irkıyo tara.fıııdan 

yoktur: impıı.ratonın yanında knı. yeni nlı.amm. ltabul edllmeslnt istcdi~-
m$r! !erini, Ankaradııkl Almo.n diplomat. · 

- Belki ağa.beyim buradadır, :arının Almım~.ının Tilrklyeden lstr. 
Ey Atlahnn, on lan koru!.. d!ğ'I l'ltylerln· R'Jmtınyedan il!tene.nter. 

Eller!nl ~ilzilne kapıyor: den n~n olmıyR.C4ğmı tuelll makamın 

- Ne korkun~! .. Ne •·o?"kunr!. t d& bi.u temin etmek JCıttuncla bul~· 
d'.ıltlıı r~J sıraa ie kaydeden muharnr 

Diye s~ytenlyordu. ÇUnkU hayı-. bugtln n·O;ah~de l'''""" de~(şiklığ!ıı 
linde koeu.lyle ba.basmm veya R 1

• cbeblerlnı ıı.rn.:;ıtırtıruk diyor ki : 
1rardoa11n dlJğll.,tük!erini, içlerin • •'DilJJe .l:'"ll~•Y" knc1A,. ~ ede• 

IZMIRDE 

Gümrük bin as nida 

muayene edilmeleri hak,kmd&kl karara. K 15 • d 
ltiı'U etmi§Ur. Netioedı:ı itiraz. haklı arısını yarın en 
ıörWmUDtür. YenJ. alJııan karara na-akted!len veteriner muıcavelcıılDln ta.ıs 

dikl hnkk:ndakJ kanun ' IA,yih&Jarmm 
blrtncı mtlzakereıertnı yopDUft lçtl • 
mama son vermJıUr. 

. zaran berbnıer cemiyeti. Uç gün zar. b k 1 d 
fmda oııdüJAayon m&k.lneleriniJı yeri~. ıça a 1 

Meollı 'gelecek tOplantı:mü caıpm: 
b& stııı11 yapaeutır. 

v~ngın çıktı 
~ ~ ' "·- .-~ ~r · · · . n.:..:.. • .,_ llzmır, ll5.,Qi~f ıft: ~ece 

•• .. . t re '""' ~ ·-~ ~aaat 20 de i!'mrdk an~~an dab!Un 

rint belediyeye bildirecek, ına.k1ne ınü.. 
hendWeri bu liltfıde turllı edilmi§ 
1714hallenı gid~k -m.aktnısleri yerle
rind! t-e\Jdk ..,. -muayua odeceklerdir. 

~ . ...r ... ·o,t" - . 
· u e e :>ıva · ~ , . Çttn> tti~ "~·····~ -~ --• _ ·;, · ~ bulunan Uı.ıiLsarlar idaresi lAbora. · K ·· ·J • \ıjl • ·~ - •

4 
.. ·tuaruıda yang~ c•kmıo :ve ateş. stı.tat,,, ar r yagıyar . ıc . çabyr sarmıştır. ttfaJye lk11&8.tlik 

• bir çaııııma.dan sonra yangmı eöndllr· 
Çıçekte bulunan meyva mllgt!lr. LAboratuarıa )'anmd&ki met. 

Fiyat murakabe kcımtsyoını. ı.tan.. 
bula ei. Ye peynir •vkeden TUAyetıer. 
~en it.ok miktarları Ue tıyatıan aor. 
mu§tur. :latenen malClmat taınaınııuı. 

dıktau .wıra komt.eyon, et " pe)'Dlr 
lflni yeniden görtlgecektir. 

ağaçları mahvoldu rQk evrak depommun çatılan tamo
men yanmıştır. Zarar fa.r.ladrr. Yan.. 
gıııın sebebi tahkik edlllyor. othrJIJtllaııe, H (A.A.) - Cum&r. 

tealyt pazara balhYan gece yatma • 
ğ& ba§lryan ya.tmur aabaha k&rp kar 
fırtuıuma döıımU, ve :U ısaat devam 
eden kar yerde 2lS santimetre yük • 
ıeklJJtt• bir tabaka ~ıkll eylemlftir. 
au yüzden huaUle plen fiddetıt llO. 

fukla~ ve doıılar yUztınden cıçett a9. 
oırı buıunan meyva ağaçlan m~YOJ. 
muştur. Senelerdenberi emsalin nuıt 

lannuyan bu hldilen!n vl!Ayet.im!z t. 
çinde sebep olduğu zarar end!§e veri. 
cı bir yck\ixıa Yarmaktadır. 

sıv ASTA DA KAB YAGDI 
Sh"W.4o 14 (A..A.) - Bir hatta kadar 

devam eden berekeW yağmurlan mO 
teakip dtıı:ı buraya bGUln gUn tası!&. 
l!Z kıu yağnııgtır. Havalar eofumllf 
ıre civar kOyler kafla GrtWmU,tür. 

bu mlltecınir.alle ve basmıuıe bareltet.. 
lt'rin birdenbire kesilerek Türkiye si,. 
raııelinln gayet din.yetil ve baıılretll 
bir ııurotte ı-.:nJ"f'I fldlldlğinln ıbııcU 

A.Jma.ıı pzetel~rlle llA.ıı edllmcel ve 
A iman aJ111tl'llan tarafmdan bildirilme 
al, payitahtta pek tabU olan dlploma
ai mUıuw:betlerlnlı , bt11>usi bir ehem. 
mlyet '" mana att •e izafe olunmak 
18tt.ır pbl, s~la~trğının bllo teJgraflıır 
b> blldlriJmeğe !Ayık mlliıtesıur. bir bi. 
dl~ rne' l\IJne çıkal'ıloıuı, Ttlrklyede 
oturan btittin Almanlar afzındfln a~n 
•Y" tıep d•tldk temınatJannın ı:tnt"' 
n~ffllllm('SI ncaba neden ileri geliyor,_ 
Zahiren ~yet tam ,.o derin gtbl görO • 
nen bu değt:ılkllğ'ln sırn nedlr! 

ı~ bu kadarla d,a k!!lmo·or. Bütün 
atfıı.larda bir ha\ dlıı doJaır~·or: Al .. 
ma.ntıır blw bir dokunmıyncnldut'uıııı! 
Almıuılar Annpal·r nlz&ma ll<'kmnk 
irin oğra~tyorlıırmı;,, TUrkJyıı ise hlr 
i\ı;rııpa de\lrtl otmııdığı irin Alman 
'melll'rlnıll'ıı hıırlç kn hl ornmş ! Ha ttn 
ı\lnıarı~a lhı 'l'Urldye nrasmd.<\ bir 11. 

demi t~avtız. misakı aktt'dlle<'f'kmi;, ! 
totc· blrk119 glln<len1ıeı1 lstanbul ür.e~ 

,inde böyle ~alandan. blJfııJen, rtyaıdl;. 
lıl<tl\ıı mll~Jıkrp uhlrll blT tw.va ı\11• 

3 or. ÇfüıkU ;ıılnlr ltarhl dalmB kMku. 
tı•I',, ı.lidrre' ve nOmın ı'ıe"" lnhl!!.-ır . . . 
~tr.:ı •;r,. Oııtİıı :.> •·•nt :\I', ;\nıit 'ı-reıı. ıı. 

Anadoluya 
gidecekler 
Beyanname verme 
mühleti bu akşam 

bitiyor 

Aynca, dünkü tçt.trnada hamr ram. 
lek eatı§larmda yU.zde so mabet kAr 
had~ t..blt edilmiştir. 

Ticar~t vekili gitti 
Ticaret VektU Mümtaz Ökmen, dün 

öğleden evvel Jırlmt&ka Tlcaret KildUr 
lUğUno ıelerek burada. y&pı:lu bir iç_ 
Umaa riyaact etmtıur. Bu lçtiınada, 

jatanbul eeterberllk mUdtlrlüğll, dün Ticaret Vcl;O.!eUnin oehrimizde bulu. 
kazİllıu-a yaptıtı bir tamimde !et&n. nan devalı" mUdUrlcri hazır bulunmU§ 
buldan aynltı.caklarm verdikleri be. tur. Toplantıda, depo ve ıtok t~rtnın 
1&JUl&melertn çarpmb& (UııU ıstJeye görutWdUğü aaıınedllmekted!r. 

kadar -çılOyete ıönderUme:sinl blldlr· ı Ticaret Vektıl Mümta.Z Ökmen, 
ml§tlr. Beyanname verme mUhleU, dUD öftıfüen aonr&ld kalkan tren Ue 
bugün saat 17 de bitecektir • , A.nkarsya hareket etmlııUr. 

)enbı uyanık "·o bekler v-.P!yettni 
mihver devletlertnln Tllrk polltlkaatn
ıla btr değlşUdik nlfO.neııi addetmeleri 
için bf~blr Nbeb yoktıu. Faka& onlar 

dit'. tnııanl&r Uml& ve emnl~ttea tüp. böyle anıamekta, d&ba cloğnıao böyle 
be vo endlfieye, fUpbO<len itimada ınk ulamış görünmekt.e kendlle.rt tçln 
eık ve oni ııurette geçmek lllltttlyle bir t•yda taaa.~"111' ediyqrlar. ÇlinkU 
fikri ve ruhi ınU'ftlıenelerlnl, mokave- böyle davranmakla mUttelJklertnılz.o 

meUerinl, aabır ve t&Jıammüllertnl bir le aram.ttıla btr emniyetsizlik ve ıtıp.. 
an muh:ıkemelerlnJ kaybt'dcblllrler. be uyandımbllooeklertnl amuyo.rlar; 

Gbrtııtıyor ki sistem dal1'JIJlnde, elet. Türkler ııözJerlnde durmıyaeak!&r, Al.. 
., ve gııyP.t faal bir propaıranda ma- rm.nl&r tantrna pçect'klrr :t.annını 

aııvraı-ı kal'Jltunda bil' Mtnlr harbi için. yatatmak· t.tlyo-rJar. Ayın •manda 
do buluıılJl·oru:z. Mihver propagudut ~k yakınlapn . tehlike ~rııemda hl. 
bUhoı mesaisini bb.:lm tızertmlule tek- .t nyu,uk ve p.tD bir ftdyete llO!<. 

aif rtnıl:ıe benziyor. lluııon elbette bh· rna.1c, ~llk bir RDl~rcl~ gibi gerlle
aıal>ı5adı olmak icap eder. Fa&llyetlıt mit olan mtru azim ve trsdemtzt sev. 
bn J;adar artması taklp edllmı gaye.nin aetmek eJYlf'llnl ~llyorlar. 
nımıuı ttıbıırlle uzak olmadı:ntr da Mihver dovletıcrlnln Ttlrklytı aley. 
anlotır. Allkerler bir hücumdan en"el hlndo hiçbir taııın·vurlan ~·ok~ f>Q. 

ha71rlnnın bombal'drmnnma kalkarlar. 11a bld inandırmak için :-.ahmet lhtt. 
lştc ~imdi de propaganda ıltAhmm yar etmelerine Juıcet yoktur. ÇünJ\lt 
bir hıı11rlama bombardımanına '8hlı biz bir uit.f'fl'hhüm yahut bir şl\phe 
olu.roruı, Jü tm lı:ir.ırhınalar hemen · U&erlna harı-lwt ~o tooa~üıe gt'Çl'<"f'k 

dııima yn1'm f:ıtr a kf'rl ~avUz\ln m!lj dfltillr. Hayati mesıfaatle • ulı; doku .. 
d<X·i,hlirl<!r ' . nuldıı~ dakika vatanmırıı ınll~faa.. 
1'lirl<i~ e gıırp demoknıı;ill!rlylı• Jt. ya klllka('"L~n.. ntnaf'nnle~rh bizimle 

tlfa k a lHlPtttf;'I 7ımuuı bunun nnr.al;; 

ll'dafiii bir mıılnıatla yapıldıj;mı hl~

tllrdl. Z!lt n· nnıahcd,,,nln metni bu 
hus11o;tıı ~ı·tr~ lrn.tlnr ~i\pbe~"' mahal 
bırı•lnnı~·ordu. Blnıı.cleyeh, hn~in .. 
'J' iirl5iyr h••r ~t>dblrl ~ını,. bir · mı~·m. 

le harp .harici k•h)"Ol'ff bu gıı.yd 
t;ılıildlr. ( " ·:ı.u Tilrldyentıı ı_.,rı~ı tıo-

l~I gıx-innıcli J!<tl~-ımlt'rln blıe t~<",u. 

,·Uz etn:l'rıwk~n 1ın,1ca bir &t'Y ynr
nuı.ln~ıııa rnrom hl~8"dll,.mc7. 

::;ahldl oldııiıJ'nı1)7 propngnnı:a kıır

·.şr1ındıl en il<ata bir llu1r. IJ() v-nıln l'. 
delim lıt Ti tkffı,... mlt'lllk n tttlfıU 1:\. 
rmdıııı ş:rnlınam~lardll': ,.e hiç-bir a .. 
nıan l\yrılm~kfardır. TörldP.r oe""'' 

·,.e wımıİ;ı ıı~nındıt olmı·<;lnl lılTPn bir 

DUn Feri köyünde bir 
yaralama hadisesi olmuş. bir 
adam kendisini aldatan kaımını 
taba.ilca ile vurduktan sonra J e;;• 
re yatırarak 15 yerinden bıçakla ~ 
yaralamıştır. 
Yapılan tııhkikattan anla.şıl

dığrn& göre vaka §Öyle cereyan 
etml.§tir. 

Hasköyde Aralxı.cılar cadde-
1sinde 12 numarada oturan va 
seyyar koltukçuluk yapan Meh
met Recep adında blrieinln ka
nsı Fatma, U,. ay kadar evvel 
Mehmedin ortağı Yaşar ile ··e-
nı.ber, iki çocuğunu kocasma 
terke<:lerek kaçmıştır. Bil8.h1re 
Fatma.nm dostu, bir suçtan <!o
layı hapse r-irmi~ ve kadın da 
bir apartrmana hizmetçiliğe 
kapılanarak kendisine hapisha· 
nede bakmıya ba§lamıştır. 

lşte bu tııralarda Mehmet ka· 
rısmı bulmuş ve kendisinin her 
§eyi unutacağını, gelip çocukla
rına. bakmasmı, artı!. Yaşardaıı 
bir hayır gdmiyeceğinin anla
§llmış olduğunu anlatmış: f::..ktıt 
kadm her eeye rağmen evine 
dörunemi§ti.ı:. Yaşar bir mUdd~t 
evvel hapihaneden çıkml.f ve 
Fatma ile beraber Hasköyde bir 
oda tutarak oturmıya. ba§lamlf" 
tır. 

tşte bu karrkoen dün Fdrikö
yünde biribirlcrine tesadüf et· 
mi§lerdir. Mehmet Fatmayı 
eve dönmeğe davet etmiş, kadm 
gelmeyince krskanç koca cebin.. 
deki ekmek bıçağı ile üzerine 
atllmı§. 15 yerinden yaralamı§· 
tır. 

Fatm" ağır ya.ralı olarak Be. 
yoğlu hastahanesine ka.ldmlmL5, 
carih, dün geç vakit birinci sulh 
ceza mahkemesince tevkif edil 
miştir. 

Manifatura ithali için 
akreditif açıklı 

onn manifatura ithalat btrlltfnd• 
yapılan blr toplantıda Amerika ve Ja. 
ponytı.dan getirtilecek manifatura 11§. 

yMmın mUmes::U me§ru klr badlci1 
il?.critıde görtışmeıer cercynı• etm!ştır. 

Ti<"arct vektıietlncc Amerika ve Ja. 
ponyaı::an getirtilecek m1UJ!fatrra eş. 
yalan !çın akredlW açılacaktır. Bu 
matıa•rr. ucuz ve sıı.ğlıun olmnmna ça_ 
lışılacaktır. 

ZA Yt - F.mlnönU yabr.ncı asker. 
lık ~ııheslnden alım~ olduğum terbii' 
veı.lkn.mı zayi ettim. Yc.nlıılnl &Jaoa. 
ıtınıtlan raylln hllkmU yoktur 

Kaıttanıonıı: 'I o.~köpril kazam l"lr 
Ahmeılll l:li~ ilnduı Allo~ln Qenıal Sa-
nim~" 812 . . . . . 

•u,tıının e &\'tltiın, M>nra tıa~aı eıı.. 

ı,111lttrı ... ,ııı OOfm !A'klllnti ~e \'ftr• 

hlıiH 'eri ı,,-ınc'Jr bul!\ln kenı!l!ılııf 11'\.rbe 
ı:•rm"·~" me<"bur ı~ı ıı hİ~ bi~ ,;·, ... ,ı~ ~e 
ınualıooenıım,. "'"''rnt rlrl;'llıllr. Tilrl-'-

ııılllet oldııklıır:'nı htltlin 

hıhat ~tmte1eT'Cltr ... 
h\rlht<•rlyl" i Kn,.,1111pa"8: ZI aıı ıı rlm~ı l ' ••nlçt'"

lnf') tokak No. 11 
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Hasan Rasim U• h / katına devam olunmadı ve bu 
İDARE Evi: lstllhl ..... .... So et Japon Par·ıs·ın' Sovyet - Japon aş ı g a n şekilde şim~li Afrika harekAtmın 
.._Y:"';:."~ı::'.~~- YJ • • anla§maıı hakkında .ikinci safhası sona ermiş oldu. 

idare :ı 2c10 1 · h f • • J h • • L. 1• b'/a Şimali Afrika harbinin ikinci 

1-~~n ... : ....... ~.~? •• an aşması mu a azası ıçın apon arıcıye - safhasile ilçüncü safhası arasrn. 
ABONE ŞARTI.ARI • ç d k da Alman kuvvetleri birçok ~yi. ! t;ı: ~~ ~·· :ffi-:· : ine yapılan 40000 İtalyan askeri naziri iyor İ: hare~atı at vermelerine rağmen Sicilya. 

:.::=. • .:.::~ __ ;::_W Sovyet gönderiliyor Anlasma :~-ı::ı:u:~ ı~:h:1ra:;ı: 
Londra, ~ (A.A.) - Musta· Mar'~ şa• maktan kurtulan İtalyan kuvvet.. 

Yard• mı na kil Fransız ajansına gelen haber_ "\'.! 1 leıile birlikte teşkil edilen ~i 
, tere göre, işgal altmda.ld Fran· esasen mevcut J-

sada bulunan Alman krtalarnım Keytef'i lıakh ordularla Alman ve İtalyanlar 
Hadıseıer ,,. ........... , ... -.., 

Tesir edecek mi? bir çoğunun yerine İtalyan kıta- 1 Bingazinin garbından başlıyanı.k 
lan konulmaktadır. Aııgers'e 0 an yaziyeti'teyilten Çlkarc'"(~ak mı?. İl\;ilizlerin eline geçmiş bul~an 
mühim miktarda tta:ıyin kıtaatı il - topraklara taarruzlara ba§ladı. 

Ve Tarıh 
"" ••••• y ••••••• 6r'I 

Teleki - Tiça ... 
Geçenlerde Macar başvekili 

Teleki initlıar etti. Onun son 
SÖzleri acıklıydı. Niçin istikbali 
göremedi; görememiş olması 
ço!ı: uZQ.k bir ihtimaldi. Niçin 
şımd.i taşımak için kendisinde 
kuvyet bulamadığı bu yükü sır. 
tına aldı? O zaman şartlar ney. 
di; sonra ne oldu? Bunları bil. 
rniyoruz. Her devletin harici si· 
Yasctine ait dosyalnrda öyle ü. 
nıit cdilmiyen vesikal~r bulunu.. 
Yor ki ... Pek çok zamanlar birer 
aldatma. vasrtası olarr.k ajansla.. 
rın ve diplomat sözlerinin ne l;a· 
dan 'bir hüküm icin esas tutula. 
bilir! Siyasi vesikalar arasında 
~r veya geç ı.c.eydana çıkanlar. 
d:;ı.n ziyade hiç meydana çıkma
yanlar arasında asıl enteresan 
olanlar vordır. Hele hatıralara 
hiç bir zaman yüzde yüz inanıl. 
nınz; çünkü onlar, sahiplerinin 
birer müdafaa ve reklfun eser. 
leri olmaktan kurtulamaz. Tele
ki'nin intihan mcsclesi de elbet 
tarihin şimdilik kapalı duran 
esrarlı ve meraklı sayfalarmdan 
bir veya birkaçıdır. Bu Macar 
ibaşvckilinin istediği şey Yugos· 
lavya ile harp etmemek olduğu 
anlaşılıyor. Geçen cihan harbi 
çıkmadan evvel de Avusturya 
ılc birleşik olan Macaristanm 
başında Kont Tiça isminde bir 
başvekil vardı ve harp isctmi. 
Yordu; bu uğurda çok çalıştı. 

Tiça iri gözlüklü, eski tarzda 
gıyi1~en bir adamdı; iyi silAh 
mUnnırdı; mükemmel eskrim 
bilırdi; cesurdu, münakaşa ve 
rnüz"'I ereyi iyi idare eder; kar
• t!' ndakilere emniyet ve iman 
\'erirdi. Bazan tenkitleri sükO. 
netle karşılardı; bu hareketi bile 
kurşuna karşr susan bir kaya 
tesirini yapaı:dı. 

Geçen cihan harbinde Avruı
turya Macarist.Q.11 imparatorlu. 
ğunun hariciye, dahiliye. harbi· 
Ye, bahriye nazırları ve genel 
turmay reisi hep harp istedik. 
leri, bu maksatla elden geleni 
tzirgemedikleri halde Kont Tiça 
muhalif kalmıştı. Onun bu ha. 
rcl.etine tesir eden en büyük r.e. 
·'ep milli mahiyetteydi: Sırplara 
karşı kazanılacak zaf rdcn kor 
kuyordu; çünkü onlar da Hır. 
vat, Boşnak ve Slovenlere i18.. 
ve edilin~ imparatorluğun İslav 
tebaası çok artacak ; Mac;ı.rlann 
ıntihaplardaki kudretleri ikinci 
hatta üçüncü dereceye düşcook. 
ti. İmparatora yazdığı mektupta 
dıyordu ki: "Sırhistanı mesul 
tutrnak için elimizde kafi deHI 
bulunmadığı gibi verdiği izahata 
tağınen kendsine harp açmak 
doğru olamaz." 

Tiça Macaristanm diktatörü 
lllahiyetindeydi; bu sözleriyle 
Macaıı halkının harp aleyhinde 
Olduğunu '1.nlatıyor; imparatoru 
Iatifa ile tehdit ediyordu. 

---0--

Çinde merakla 
sorulan sual bu! 

, Çunklng, 15 (A. A.) - R.tn • 
Japon paktı Çine yapılan yardı. 
ma tesi'r edeeelt mi? Burada her
kesin ilk merak ettiği nokta hı:. 
dur. M06kovad&n. bu cihet hakkın· 
da sabırsızlıkla. izahat beklenmek· 
tedir. Sovyet siyasetinde Çine da.lr 
her tUrlU taahhüt pek tabii olarak 
Çinin şiddetli aksUlamellni intaç ~ 
decektir. Bununla beraber böyle 
bir ihtimal umumiyet ilıöariyle 
varit görillmemektedir. Esas iti • 
bariyle anlaşmanın akdi uzun u -
zadıyn mUnakaşa edilmekte Te 
Sovyctlcrin Japonya ile her t\lrlU 
tarzı hal teşebbilstl takbih edil • 
melde bera.ber umumlyetlf? hlldm 
olan fikir şudur ki Sovyetıer Bir
liği bti paktı bilhaMa biltün dikka
tini süratle kendi eşiğine kadar 
yayılmakta ola.n Avrupa harbi Uze
rinde teksif ~in ~rk hudutlarnn 
emniyet altına almak ınalleadiyle 
akteylemiştlr. 

Şura.en kaydedilmektedir ki, Bir'. 
le§ik Amerika ile Ja.ponya. arasın
da ha.rbl tacil eden her tedbir So\·. 
yetler Birliğinin avantajmadı:r. 

Çin resmi ma.lıfilleri, Çunkinge 
dün W.Sıl olan metnin tam tetld
klne intizaren pakt hakkında ho
nilz tefmratta bulunmamaktadır • 
lar. Pa.ktm imzası ha.beri bir sih'
priz teşkil etmemiştir. 'Zira Çinli.. 
ler Matsuokanm Avrupa. aeyahatı. 
nin başlıca gayeSnin Moekon. ile 
bir pakt inızalıı olduğunu hvvet
ıe ll!IUlnCdiyorlardr. 

Dün bütün gazeteler. paktm ;m. 
zaamı bildirdikleri halde resmi Jı:o
milnist organı olan Hain Hutjik 
Pao gazetesinin bundan baheebne. 
miş olma.m burada. mana.lı görUl • 
müştür. Bunun belki de Çin kc
rnlinlsUerinin Moskovaya karşT gay 
rlınüsait aksülAmelinden içtinap i
çin böyle ya.pılnuş olduğu anne ., 
öllmektedir. 

Çinin mühim gaze.t.elerinden o-. 
lan Takung Pao, pakt:m imzast ruı. 
berini §U b:ışlıkla neşretmİ§tlr: 

Sovyct Rusya Japonya ile bir 
kompromi akdetmiştir. 

Gazete, paktm yakında Pa..sifik. 
te gerginliğin tazelenmeaini in~ 
edeceği f"ıkrindedir. 

Doktor içeriye girer girmez 
Sennet kendine hlkim olmUf ye. 
rinden kalkml§tı. Derhal kendinl 
mazur gösterecek bir cümle bal • 
du, fakat Doktor Namn din.lemi -

yordu bile. Da.ha söze ~laıtten 
müda.hale etti: 

- Evet, evet biliyorum Ser. 
met bey, Mühim işleriniz Yarml'§ .. 

Uziildlim doğnıau, Fakat görüyo
nım ki hi.ll haatasinu:. GnDie tey 
ze de sizin son iki gün içinde ma
riz bir genç kız Jı:a.dar aaaht oldu
ğunuzu söyledi. Halbuki ben 8bi 
tamamen iyile§Jniş za.ruıediyor. 

dum. Doğrusu :in8&n hayret ,edi • 
yor. 

!'\azırlar meclisinde ise, açık· 
~a harbin aleyhinde buluruna. 
lllakla beraber "hedefimiz Sır. 
bistanm kökünden yokedilmesi 
0lrnanıatıdır. Sırbista.nm bir kıs. 
rruk nın bile memleketimize ilha· 
ına muvafakat eyliyemem. Za_ Böyle konuşurken doktor nazar. 
~n harp şimdilik hiç temenni Iarmı Cemil Sermedin Uzerinden a• 
~ilecek bir şey değil, korkulan yırmıyordu. Kna bir aüküttan aon 
b<lır ~. olarak mutalea olunmalı· ll'.~J ra gayet dost bir lisanla aöı.ze bat• 

'l'iça Almanya imparatorunun ladı: 
.t\vusturya. Macaristana ~ ,.._. - Söyle bakalmı bana sevgili 
:Y~dımı yapacağı ve Rusyanm dostum, dedi. Hastalığın doktonın 
~Ucumu halinde müdafaa edece· tedavi edebileceği cinsten mi'? 
~ hakkında verdiği teminat ü. Bu sual öyle bir lisanla. soru.1-
~ınc de fikrini değiştirmedi; pıuştu ki. Cemil sermet gayriihU. 
• .ransuva 3ozef'a h"'1'p aleyhin. 
~-~:eni ve şiddetli bir mekt-ıp yari heyecanlandı. Bu babacan 
~~cu. Budapeştede bu hareket doktorda insanm içini okuyan .-e 
~mı Macar nazırlara anlattı. ' her derde deva bulan bir hal var. 

Ve tasdik gördilğü sırada. im. dı. 
J>aı'ator h~rbi doğuran projeyi - Ah, doktor, dedi. Bilaeniz ne 
llı.7.alıyordu. kadar betba.ht bir iM&nmı ben ... 

lt l'iça harpte hayaUnı tehlikeye Doktor Nlzmı derhal cevap ver-
0Ydu. Dokuz milyon ölüye mal 

~!~. cihan harbinden sonra öl- medi. Yavq Y•V&f bir koltufa o
h -u-ulrnüş ol~ bulundu . .Aml turdu .e gri gözlerini Sermedin 

at'be sebep olanlar ~ılar. g5zlerl içine dikerek, gayet yw • 
Kadircan Kallı nmp1c mmrif! bir eeete: 

gelmiştir ve Parisi işgal için de başka bı·rşey I 
40,000 İtalyan askeri gönderil. ar. 
mesi mutasavverdir. BÜnunla Şimali Alrib.da cereyan et. Bu şekilde şimali Afrika hare. 
beraber, sahil muhafaza.sının hiç deg"" ildir mekte olan telnik muharebenin katının Uçilncü safh.oı.sı başlamış 
bir yerde İtalyanlara emanet e· dördünrü sathaa başlamıştır. oldu. 
dilmiyec@ği ilave edilmektedir. V'1şingtcm, 1f ( A.A.) - Ga· Libya har~i.tı dediğimiz bu Alman ve lta:ıyan kuvvetleri 

Avustralya harbiye 
nazınnın askerlere 
emriyevmisinden: 

Hitler 
Bütün varını kumar 
masasının üzerine 

koydu 
Sldlley, 13 (,o\. A.) - '.AW8tr&J. 

ya harbiye nazrrr Spender yeni si· 
1Ah altına alman erata hitaben 
hitaben ne.şrettiği bir .emriyevmtdo 
e()yle demektcdil': 

tmparatorluk Fransanm çökme-
8indenberi en büyük imtilı•nı ge
çirmektedir. 

HiUer gelecek altı ay için bü • 
tün varmr kumar masasmın Uzeri. 
ne koymuştur. Fatmayı geçirdiği
miz zaman ma.hvolncakttr. 

·sofya 
ingiliz harp tayyareleri 

tarafından 

Uçüncü defa 
bombalandı 

Sof)"&, H (A.A.) - Bulgar ajansı 
bildiri yer: 

Bulgıtr han müdafaa kumandanlı. 
ğmm tet.llğl: 

DUtı gece İngiliz ve Sırp tayyarle. 
ri Sot,yadaki gayri ukert bedeıtlen 

l"e11ldcn hücum etml§lerdlr. tnaanca 
zayiat azdrr. Hıuıarlarm tamiri fçhı 
ıttzumıu bUtQn tedbirler almm11t:rr. 

zeteciler konferansmda Sovyet- muharebenin birind safhasında harbin bu safhasında büyük bir 
ler birliği ile J aponya anuJmda· Mareşal Gra ~ani kumandasm. mukavemet ile karşılaşma~ 
ki yeni mua.hededen 'bahseden i 1 · · · · hariciye nazın Hull, Birleşik dak talyan ;askerleri tamamen Bıngazı ve Derneyı l§.:f<ll ettiler 
Amerika siyasetinin daima aynı motörlü vasıpllarla küçük lngi. ve Tobruk üzerlne yUrtidüter ve 
olduğunu bildirmiştir. liz müfrezclctrine tem.oı.s etmişler bu §ehri düştiremeden geçip Bar. 

Hull, aşağıdaki re1Wni be. ve Mısır topraklarına k'adar gi. diayı işgal ettiler ve Sollum önle 
yanatr yapmıştır: rerek Sollu m ve Sidi Baraniyi rinde bliyük hir harbe tutuştu. 

''Sovyteler birliği ile ·Japonya i§gal etnı~ Jerdir. lar. 
arasındaki bitaraflık paktına, ,. 
haiz olduğundan ehemmiyetli Bundan sonra ltalyan ordusu. Tobruk, SireM.ikanm en güzel 
bir mana verilmesi muhtemel-; nun ikm: tlini düşünen Marşa! tabii limanıdır. Akdenize tama. 
dir. Bu anlaşma iki memleket a· Grazzian l önündeki büyük çölU men hakim olmak gayesini ön 
rasmda bir müddetten.beri esa· gçmiye teşebbüs etmemen evvel planda tutan İngilizlerin böyle 
sen mevcut olan bir vaziyeti 1.e- hare~•n durdurmuş ve bUyUk mühim bir üssU kolay kolay ter • • 
yit eder mahiyette gözükmekte· bir a: &falt vol inı:ıı_cıma ı- .. ıa. ketmiyecekleri muhakkaktır. İş. 
dir. Buna binaen yeni anlaşma, .J ~"!1~ "'~ 
her ne kadar, iki htlkfunetin bu mıştı. tc bu sebeple Tobnık önünde İn. 
vaziyeti yazı ile teabit husu.sun- İtitlyan ileri hareketi durdu. giliz.Alman ve ltalyan kuvvet. 
da mutabık kalacakları şüpheli nı1Jloktan sonra .İngilizler Mısır leri karşılaşmaktadırlar:. 
görtilmekte idiyee de, yine de bir ve Süveyş üzerine doğnı gelen 
sürpriz teşkil etmemektedir. ..._,,_ 

HUkfunetimizin siyaseti pek V::nlikeyi önJemek için derhal bu 
tabii olarak değişmemektedir. mmtakaya yeni milstemleke kıt. 
V~ngton, 1..J ( A.A.) - Ofi: alan getirmişlerdi. Bilhassa A. 
Sovyetler birliği ne Japonya vusturalya. kU'\ıvetlcrinden milte. 

arasında bitaraflık paktının im- §ekkil olan bu müstemleke kıta. 
zam.haberi resmi mahfillerde lan 9 kinunuevvel 1940 da Sidi 
hiç hayret uyandırmamıştır. Fa· . 
kat bu mahfiller şimdilik bN' Baranıye taarruz etmiş ve sonra 
tUrlü tefsirden içtinap ediyorlar. bu taarruz hakiki bir yıldırım 

Parllmento mahfillerine ge- harbi §ekıine girer~ Sollum, 
lince, intibalar muhteliftir. Me- Bardia, TObnık, Deme, Bingazı. · 
buYn meclisi bari · - encümeni ?~9.'-~ ~ daha iiteleri İogi.li~ motörlü 
reisi B. Blum, paJrtin niç liir eey kuvvetlen tarafından i-1 olun 
ifade etniedlğini ve hlç..J:Mr kır ~-
meti olmıyan başka bir kiğıt ıiıuştu. 
parçumdan ibaret bulunduğunu, Libya h&rekltırun birinci saf. 
Çünktl akitlerden hiç birinin te-· hası 1taıyanlann Sidi Baraniye 
ahhütlerini tutmıya &lışkm o\.. kadar gelen ta.amızlan, ikinci 
madığmı söylemiştir. safhası da i§te bu İngiliz muka. 

1talyan Amerikayı 
yeniden protesto etti 
Va.,tngton, 15 (A. A.) - .İtal-

yan bUkiimeti, Birleşik Amerika 
hfi.kümetJne İtalyan npurlarma el 
konUtmasmı protesto eden yeni 
bir nota vermiştir. Notanm metni 
neşredilmemiş olmakla beraber, 
bir ttatyan memuru notanın bu ha 
sustaki İtalyan ~rü~tlnü daha 
mufaa!al ıtekllde tasrih eylediği • 
ni bildimti§tir. 

bil taarTUZU idi .. Libya harekltı. 
nm bu ikinci sa.fhasmda İngiliz. 
ler değil yalnı7.ea kaylbcttikleri 
.mıntakalan, fakat f talyanlann 
uzun sene1e:rdeııberi ellerinde hıt 
tuklan Sirenaika'yı da baştan 
başa zaptetmişlerdi. 

H&rbin ikinci safhası Bingazi. 
den ötelerde durdu. O zaman bir 
çok kimseler harekatın Trablus. 
garba kadar devam edip etrniye. 

1NGtLl:ZLER1N SİLAHLARI 

Lİby:;ı.ya taarruz etmiye baş. 
lamış olan Alman. ltalyan kuv. 
vetleri tamamen zırhlı birlikler. 
den müteşekkildir. 

Fakat İngilizler de şimali Af. 
• rikada tam manasile modern bir 
harp sistemi tathik etmektedir. 
Jer. İngilizler Bingaziye taarruz 
ederken ild kold3Il ,şehir üzerine 
yürü:nüşler ve 30 saatte 240 ki. 
lometre katederek 1talyanlarm 
ricat yolunu kesmiye muvaffak 
olan kot ilk olarak şehre girmişti 
Eğer İngilizlerin ellerinde mem. 
leketin vaziyetine ve doğurduğu 
ihtiyaçlara göre silihlan olma. 
saydı bu neticeyi almalarma im. 
kan olamazdı. 

AHRETTEN , . . . 
aederim. Biliyorsunuz Güzide tcy. 
zenin hayattnda bir B§k macerası 
vardir. Tadılan, fakat lezzeti ta
mamen anlaşılnmıyan bir 8.§k ma. 
cerası... GUzide teyze sevdiği er• 
keğe ailesi tarafından verilmed.1 

• 

ği için bUtün hayatmca ağlam~ 
olduğundan Neodctle ŞUkranı 

bağlıyarak sevişen iki gencin ha· 
yatmı birleştirmekten mütevellit 
bir eevinç duymak istemişti. 

İngiliz kuırvetlerinin şimali M 
rlkada kullanmaltta olduklan 
tank ve hücum arabaları tama .. 
men yenl bir modeldir. Bu tank.. 
lar nisbeten h~if zırhlı, fakat 
mükemmelen silahlı ve f evkalMe 
süratlldirlcr. Dört kişi tarafın.. 

dan idare edihnekte olan bu mu. 
harebe arabaları iki top ile mü. 
cehhezdirler. Bu toplardan bir 
tanesi ta.'lk dafi topuc:iur. 

Bir denizci millet olduklarını 
hiç bir zatnQ.n unutmıyan lngi .. 
lizler bu, çöl tanklarına da çöl 
kruvazörü ismini vermişlerdir. '
Bu tankların sağı ve solu yoktur. 
İskele ve sancağı vardır. 

. 1 )C >r a.IL J§. ___ __ 
• 41 • Nakleden: Muz a ffer Acar 

- ~vet ya.vnmı, dedl Biliyorum. 
Cemil Semıet gOzleri pa.rlıyarak 

sea1 titriyerelc devam etti: 
- Belki· doktor sise bu itiraf· 

ta bulunmam doğru bir hareket 
değil. çıin~ü Şükranın nişanlım 
yabancınız olmuyor. Onu aeviyor • 
ve saadetini istiyomunuz. Ben 

gimdi aize bunlan aö;>1emelde e • 
mln ohm ld meThametJnid celbet. 
meği dU§ilnn)Uyorum, Çiütl ne 
rılzden, ne de heı1ıangi bir kimse. 
den beklediğim. hiçbir 3ey yok. Si
ze bunlan aöyUlyorum, ııöyliyece • : 
ğim, çünkü :ıırtıre.p çekiyorum ye 

ıstırabı aıılıyacak bir dosta derdi
m; anlatmak, içimi dökmek lıtlya. 
cmı duyu)"Orum. Srz çcJk iylaimz 
doktor. onun iÇin sizi en yakın 
dost olarak k~ ediyorum. Be • 
nim sırrmu 8iz bileeekainlz. Bun • 
dan ne çıkar? Bilseniz doktor onu 
na.sıl çılgmlar gibi aeviyonım. Ni. 
çin doktor bana dalıa evvel habçr 
vennediniz. Ni~in onu sevmefe 
hakkım olmadığını eV\'elce 85yte • 
medinis? 

Doktor bu keı-e de ruban hat• 
ta olan Cemil Sermede derin d~ 
rin baktı ve gamlı bir sesle: 

- Ha\'tr!n •ll9'a """'ivoceği 

iti mi zannediyordun? Sanki tehli. 
Jı:eyi ha.ber vermlf olaydım me • 
sele hallolacak mıydı ki? Ben aı. 
ze: "Şükranı aevmeyin, çünkll o 
artdt, aerbest değildir,, deseydim 
billüs Şllkram memnu bir moyva 
gibi gözilnllzde da.ha l§tllıa. verlcl 
bir hale sokmaz mıydım? Sonra 
sizin gibi birçok tecrnbeter geçlr
mlf İ.stanbulhı bir genc:ln böyle 
kllçük tafralı bir kıla blrdeıfbfre 
itik olacağmı nam:l tabmlıı ed~ 
dim. Nihayet Needetle anlarmda 
resmi bir nifan da ~ Tabi! 
t&kdir eder8in1z. Bunu aizıe haber 
vermek vuifeei bana dütmes. 
Hem ben size ftSiyeU haber nr. 
mit olsaydan ... 

- Ertem gün deıbal Yamkde
reden giderdim doktor. 

- Halbuki deı1ıal gidebllec:S 
vazi~e değildhüz dostum. 

Ben btr dost olarak size Ya • 
nıkdereden mıalrlaşmanm taftiye 
ederlren. ayni zamanda bir doktor 
sıfatiyle de muhakkak Yamkdett
de kalmanm, ınahaJdtak lyi1ef • 

menizl 19terdlm. Sonra atze ta• 
haber T &reyim ki NecdetJn ŞUk • 
ranla evlenmeabll hazırhyan ben 
&lnwfrj!11ft ic;in fJund- pek ft .. 

- Fakat Şükran nlşanlısmt 
sevmiyor doktor. 

Tırtıllı tekerlekli tanklardan 
maada J ngilizler yep yeni bir 
tipte mitralyözlerle mücehhez 
hafif zırhlı otomobiller is~al 
etmektedirler. Bu otomobiller 
hususi §ekilde ~öl için İmal olun.. Cem.il Scrmet bu sözleri gnyri. 

ihtiyari eöylemlştl. Doktor ya.n ·muşlardır. Tekerleklerinin jant. 
itiraf, yan istifham dolu olan bu lan çok geniştir, lastikleri Bikı 
sözlere şöyle cevap verdi: değildir. Bu şekilde zırhlı otomo. 

- · Seviyordu Sermet, l!leviyor- biller ~ölde kum tizcrinde kolay. 
du. Şllkran Necdeti bir küçUk kız lıkla hareket etmekte ve k\Unlara 
aşkıyla aevtyordu. Bu a3k kınla.o saplanmamaktadır. 
aoil bebekle okunan ilk roman a- Söylendiğine göre bu tertibat! 
rasmda doğan aşktır. Şimdiki va. dlişlinen mühendis develerin ge. 
siyet için bir şey 8(Syliyemem. niş ve yumuşak ayaklarından 
thtimal ki artık hiç sevmiyordur. ilham almış. 
fakat Şllkranm çok dUrtlst bir Libya çölünde harp edebilmek 
kalbl va.rdır. Öyle zannediyorum kolay bir i.s değildir. Bilhassa 
ki nfvanlumıa kıymet veriyor. E-.... kum harekata büyük bir mani 
le.tıcllklori zaman da kocasını dU- teşkil eder. Libya çölilnde hare. 
rtıst bir aşkla sevmeğe çalı§acak ket eden motörlU kıtalarm kar. 
ve alJP.:anlıktan, paylaşılnn sevinç şılaştıklan ciddi milşkülterde.n 
Te kederler bu temiz aşkı l!lağ • biri de kumdur. Kum maJcinele. 
tamla§tıraca.k. turar edeyim ki rin içine dolar ve motörler çalış 
c!ostum ~ onların evlenmesinde maz.. Ç01de hareket edebilecek 
hic;blr tehlllı:e ~rmUl--orum.. Aatl bir ordu uzun müddet çöl haıi>i. 
benJ bugllıı üzen l!lenln ıstırap ne çalı§malıdır. Doğrudan def. 
~ekmen. Çtlnk11 ben bu Şten bir l nıya ç51e çıkan bir ordunun az 
az da :kendimi mes'ut tutuyorum. zamanda durması ve nihayet ha. 

(Deıwmt 'OO'f) (~ 8 ........,, 



B A B E R - Aksam .P.O!tast 15 NİSAN - 1941 

Vunanistana 
yeniden ingiUz ingiliz ve Yunan 1 .. B~~ru~.. Topruk müdafaası 

kuvvetleri cıkar.lldı kuvvetlerinin yeni L ·h"a:n :-~ı:u:eti ıç~de yarllamadı 

EN SON 
IJAKıKt4 

Londra, 14 (A.A~) ·- Yuna· mudafaa hattı Mu.uarıye,e mahk Kablre, u (AA.) - Röyter: Macar ı~bJini nistana ye.biden Britaiıya ve •• k·ı b. Bııo"iln Kahlrede llğrenildiğiııe 
:.J -:J imoaratorJUIC lfüvvetlerlnin mu- <Bat ta.rafı l nclde) mus e 1 lf gtire, Tobruk bôlgeslyle Mısırın 

:Y:ugnıdavyada Maca:ris- vaşalat ettiği resmen bildıril- ~·tll'n ha.lı"rler~ v"'ziyetln §ayc- k h?dut eehrl olan Sollum bölgelc-
tandan ayrılan arazi ta- meldbrlir. Balkanlara yeni Brl· m monınuıüyet teıfi.kki Odllebllc • mınta a oluyor r:1'1de Brltanya ve dllşman maJdn0. 

tanya kuvvetUmnin göndetilme- cPğiıd g&tcnnclrtedir. Ytıııa.n or- li kunetlerl arasmaa muharebe • 
mamen t§gal eClilcli 1 si yaln z BUyük B-ita.nyanm ce- dcsı.wun manevly:ı.u, hattA lt.alyan &oyrot, H (AA.) - D. N. B. ajan_ ler de\"Ml et.mektedlr. Libyadan 
Cuda{)()Şte, 15 CA. A> _ n.- sur müttefiklerine yatdım u- tee&Yilzll eaaeındalrlıiden de d~ sı bildiriyor: gelen son ~&berter vazfyc:,tte bU-

ce.r genelk•ırmny ba$ka.n!ığınn. 14 Z"~na eğil . .A.friltaC'a mutlak ha mUkemmetdlr. Framız tavltall!.de komıaert Gene_ yUk bir deglşlkllk olmadıgmı, fa.-
t ? • ·;. kontro!U c!in8e bl.lltU!dtlrduğu- Ccnubt Yugoalavya-da. vaziyet rol Dc:ı~ halkı rııtıte!ıa.ııııularıa gen!: kat ~areklt~ ıll.ratln azalmak -

Nls:ı!ı saa 1 • dP 'les~ttiği lel:>Iıo: nun :delili olaru tciilli edil· son dS ~ zatfmda lilMıMilit de- e1eınanıardan mOtc,,ekkU yeni htudk - ta gorO.ndili?UnD bildirmektedir. 
Kr l~ her tru-ô.fta, Tuna i.. me!.1.edir.. recede tyll~. Yu~osıav kuv- 'ı mete mı•-ııhıırcte davet etnd§llt'. Libya.da: Bu sabah tanltlarlı tak 

le 'Tisza ll?'llll'llll!lki arul}'i isgnl 1 Doğu Afrikamndaki muharebe vetletlhin ~htı&n rnUnakalatma liU Ne~cUıen blr kararnameye ~re. vfye edilen dilfm&n piy~ Tob
P.tın.lstlr. Bu '6Ul'etıe Macnrlstandan e.şqğı yukarı ~ttmiij olduğündan, ~ ettıklett, bu mUnualAtJ boz • Beyrut §clırt bunclDJı aonra Ulhrlaıı M". hllcam ~. Bır nokta.da 
"lYt'Tl'!\lı!S oltı,n Bac:Ska ıırarlSlnin .m 'Oratla muhare'be eden tnükem- duklan Vo düşman& büyük zayiat hUk~mcU l~nfle fd~ muhtatlyet~ ma yfrmı ~dar tank dıa mUdafaa.lan 
d a!ınma.sı bitmiştir me m lA vvc .. erın ıger ve Ln.U&lcn ı.vvJJ... .,~ • ~ ilk mUstaldJ blr mftltaka ~kil ede • k bil !<.' bil dıı .. ~~ 1 l Uttef:1. ku ! . d' ~ rd:................ • ....... ..nt .. -•·tir A, geçmiştir. Tı:ıllklaımn.ız derhal mu-

· muharebe salınelerine ··ndetil- manlar, bu dağltk mmtalc:Ma mo - cekt:ır. Bu suretle Beyrut beledJ,Yeatııe a vır cu.m yapmış ve ws • 
Sırp komlted çeteleri, i:io.ha ha- mesi beklenmektedir. go törlil ve zırhlı Cfu:Utaırıla.rmt kul _ husuıtt bıu:ı lcrıt. salAhlyeUerl vmı • man A~elt tank ve gerok insanca 

U, şurada bunda krtnla.rmı:ıza ve ıN'Gtı;tz 11A'.RB1l'E mARETL lanamamnkladır. mektcdlr. Bunda.D ba§ka Be.7nltta ın. ~k :"6 .. zayiat vererek tardedil • 
Macar Alman ahaliye karşı tetilr- NtN !'f:BLtOt Yug'JC1avlar bir noktıtda, Monı- §C oflslcrı de ~kil edilmektedir. :ıruştir. K:talarmuz Sollum clvarnı-
Jeorde 'Ye kliyl~e sulkMtlerde liıın4m, ı ( ~) _ Harbiye Vll nehrinin h ~ it1 s:WJlindo bil - · r da dilşmanm Uerl mü.Crezeleri ile 

tinin blilti' fiile bir hJYla b1r m" bil taarruza DAŞ\'EIUL KO •• SOL-OSUMUZU tcmnstadtt ve bu mtltrczelcre çok 
bulunmaktadır. 'Bu.ri11?..."'.ID imhası eo- aı~U:nnıst!ocıa l2-ı3 rJ...caıı ge~ geç?rJvlt!r ve Almanlt!.n rlc:ı.te KAEUL E'l!J't mllhini ::ayfat v~§tlr. 
nerjilt sur~tte devam etmektedir. si kuvvetlerimiz yem mevzilerlne med:>ur brrakmrehrdlr. Nişin ce • ıt:udüs, u, (A.A.) - Yeni Suri.ye Ha.OOıttstanda: Maglftb edilen ve 

çekllmIB1crdir. Setlr k?Ullatfifil'i: nubunda Yugoslavlar İTo:ıı:upluo hllkQıneU rell!I Halid A.acn Şamda k&ımnkanştk ı:e~li~ .dilfınnnm tr. 
U~ana -elrr zayiRt vetd1rm1Şie~ i61ırlni geri alD1J1lardrr. Türkf)'e, İl:i~tere ve Amerlka baf. kJ~ devam etl:'eıı:tedir. BirQOk e _ 
~~bu geldlme amMtttd& YUNAN TEBLtGt konsoloıuarmı ı:a::mı etmi§Ur. et.ı.er gelmekte berdevamdır. Bun-
amiu bfl"'emlz llsetiııe deftmh Atina, 15 (A.A.) _ Yunan HaUd Az n şama geımı, bulunan far arasmda. bir fırka kumandam 
rıa:yildnJ muhafaza eylemietir. resmi tebliği: Maverayı OrdUn Bıı§vekU! AbdWlıU. ile bir de liva kuma.ııdam mevcut. 
'Ha.tlanmmn sağmd:ı. oldUkça bU • ' Yunan cephel~rlııde mutat fa- dayı da kabul etml§Ur. tur. 
y\ik btr faru.iyet k&yd~ de aliyet ôlmuştur. AbdD.lhUda diğer hUk1lmet &%&8t ne Kah1n, U (A. A...) - Orta p.ıtt 
cıaai 'lii9bir Jtw§flafına Vükul:riil .. Atirta, 15 (A.A~) - M:ı.tbua.t de ~<5rOşmUştnr. ~ İngiliz hava ku":1"etleri wııu-
ma11Uf6°..ır. Bölgemizin ımelitez km • necareti Yunan c:eplıesin& vazi. noazn CJEXA.ATJ:NlN mı kara.rgAh!!lm. tclıliii: 
ımmda ararla :vUkubulan Alman hU "yetin ıaemnuntyet verici oldu. şl.KAYETLERt Sircoaikte: Dfin bombardıman 
cu.mları eiddetli topçu atEr.mlz U.. junu aöylerni§tir. KudUs, 14 (A.A.) - otı ve avcı tayyıı.relerimfs ayni za-

'Lolldn. u (AA.) - 'hagWs baft zerine tamamen aldm ldlm~tii". HA VA MUHAREllELERl :sa.rru tan blldlrhdlğüıe glJre Ltıl\. manda muhtci.if böl-clerdcki dU.~-
'lmnetımne memup bo'Dibutttmaıı !fava feftaaı(le ~r Ut yai Londra, 15 ( A.A.) _ B.B.C: nandaki Dtlrz'.l ecm!lati yeni Llllnwı man tah&11i1:1eri&ıl , dağrtmak için 

jn~iliz tayyeraler~ 
Breste 
yemden 

hücum ettiler 
taYJ'llN)erl, bu seee. ·~ lBJWt ~ ' t>ün gece hava DC7.3reti tara- k:ıblnc.slnde kendllerl;Dc hiçbir nezaret kullaıulm11iatdır. l&ms ve Sollum 

.lllar:tne llllcumlar ıyapmfiJa11br. 11 NlSANDAKİ llAREifı(T fından nerşedilen tebliğ: Bri. vt>rllmedlgi için hayret ve infial lzhar o.rasmdaki yol t\zerlnde dUı;nıanın 
.._...., ..ti (A.A.) - ... ı-.. Londra, 1'l (AA) - 11 N'-ilmd& tanya tayyarelri Yunanistanda 1 etmektcdlrler. General Dentzı zı~anıt nıotarin ııeldiye kafilelerine bonı-

DM:aretlnllt ~2 ~aolf '.HiOcr tııme:ıililln §lln&ft "tuaa. ilerliyen Alman kuvvetlerine eden aeyet emir Kuhtbb!ye Aelan, ba ve mit.ralyÖ&lerle mııvaff&Ju -
Gece, tng11te~ üzeı'fnde pek az ':Jlmt:anda yapblJ bir ıtaarruzu ihıtilb dün ia&ITUZ &tmlider ve tam · a- Hlkmct CanbuJattnn mOt'ekkep bulun yetıe t.etevvDıg eden hllcwnlar >"'"' 

dllfnwı tısva faaliy~U olmtı§tur. şı. IJi!Y&ile.il ltat'llctmi§tir. IOltpıaD& aCit betler elde eylem{Şlerdir. Brltan. maktadır. nu zevnt mUhallf DUml pilın~ttr. .. 
ma11 prıa nı.mnde wc !nlll.....un -.yıat 'V9l'chrllm~. 18 a\'CJ tanca-.Jeri Görice mm_ pıı.rtııuınln reıaıerıcUr. Dogn Atrileasmda: Cenup Mr!. 
cenubunda baz:ı noktalara bc:nbalar f ~oaıavıana ~'kta :onç takasında; avcı tayyarelerinin kt.!t tayyareleri Habetlstandalti 
atııuı11, :fakat ciddi b&aar 'f'Ulwa geı.. llmaıuuı 11ıaı etUklarl 8grenUmekte • refakatinde lıareket eden diış- ç h •• k " t• Kornb'.)lça hava meydanttıa muva!-
:ınemlftJr. Caıup ahllinde blr nokt.q. atr. Bu habere Dtr çok kunetll sebep ne taarrUz etmiştir. Tayyareler- n u um e 1 takıyetle netlcıeleen bir akın de. 
da b!ı'kı!,., 1'10 Ye ~ miktar ")'ar4lı ıer dola)-ısfıe manmu lbUllgchir. Ta. den biri imha edilmig, diğeri ha.. ha y&pm.!':;taZ'dir. Dl1t'nwım Dd 
Wl'dlr. v • ıro81&•1arm ımmaevtyatı m~. eara utratılmıştır. Sovyet - Japon bcmıbu-dimNı ıanrarcet kömilı' ııa-

ırUl'~ıar N.ı,ta pnaılnde .ıa _ Oiimnnııa ,. .. ~ cfvarmda bir line koou.lmut v• bJr miktar avcı 

· ngilterıya dünkü. 
hava bucumlar~ 

bil ı&a&rnaz!Ma defta ...uyorıar. DCtf . ...- \MOf§• paktı etrafmda •e bombanlunan tayyaresi hunra 
nwa K.rag\&jeYM:'ı '8krv ~ atml,t lng-ili'I &TCI ta.ry&.!9i bir Alman uintılau:ftu'. 13-.ı lnfnfıkhı,r vu ~ 
Ur. - ıa)')'V«llrti cmtnmıilftür. Mo k d kuu mGşahede edJJmlftir. 

"Loll8ra, H (AA.) _ l.iODilra Ubı_ .ıa&&DONY A CJCPID:S1ND11 1 s ova an Jılaltad&: 1~13 nMeo s0E9l dtış. .. lllllbfllleri........ ......... AUılAN rAALtn:tı telgraf la . mazı awı ve bombudımaıı tayya-
- Mldı1f _ llu'.._ ~- aııdMl .a.-.._ ıı (A.A.) ..... Atma raeyon releri .Malta a4Mı ta~e ~-

Londra, 15 '( A.A) - ~is ıcaaade <AJmaa ~ ~ na aJrpa. matııuat MıfaHUlllD ...,,. mU91ardı:r. 1Jir ~ llQmba ~ 

t:~ve ~!::ye~ hakkrrda geıen baberıe~ bllfllk b1r ~ ~= !=~ ıo. izahat istedi ~~!:~1!11 ~ ~ ~~ 
t.ıebliji. .ıllta gts.t.ermektedlr. Şim&ll Yuna - .aa. ~ oephemıde bOyQlı e • ldwıJt 109 dOşllrdlilrteo 

ır.az.a:ıtee1 ~ ın,tlteınt .a.. ııit8taıı'A bit mtmttab7ewsute 111. Mlııma,..U clJIU7U bul ta&lfyet g&ı- Çu.ngking. 1-4 (.A.A.) - Röy- k~ de d0anıtıf9e dl pilıoıtu"°:İ 
nn , son™~-· --r11a1191qme.a~.:aill* ...... ._-.• uı.an ....... _.,cep. n •-wı-vr. · de -A---1 ..--a-'-1-..1- ..1- 1 rıır- • (1tka -ıı-m ~ 't1t _., __ ... ..... ............. - ter aJ·ansı bildiriyor: 1,_......_ 

a w1..a gilndüz fa&liy4i olırruF ·=.= .,...... tJrJsa lki!am....at !lııa MD1D ke:ndlJWIM tında edtlftıJt olan Çin hariciye nazın B. W~ ~: tngmı bcmbanb-
ıtvr. M'.~t ıçm ~ try. -,-. · · Jnatıruıu mııtııte_.. deYam eylemek - Çung • Hei, neşrettiği bir be- awı ta~erl dUn gece Tnili
}IM'eieri. ıwı:n_~ ~ Nlllıııt ..,. • .,.cıı •Oblm * ;102 ~- tedD. AlmM baTa Jam>etıert. her- yan.namede, Sovyet • Japon pd.- tuagarp JJlnMmı bômbardtman et. 
knıı:mlarmda bi1ibirJnClen ıgoık llllfUT . .Holanda !ıı:ırek&b maıamuıa gtm.ktl ldet:t ~ne ga)'!'t ultttt hl'. tında dış Mogolistanla Mançuri mlelerıdk- GO!mmc Ntwım• elı*• 
uzak muhtelif mahaMeN belaN- !ırka Adolf mtıer Lelbe"8tl.nilart cı.aeıt balııil~ dnam etmsıtır. tamamiyetine riayet ~>i trllc mı.n~a ve ticaret vaPunan.. 
lar .atmışlardır. Birkaç .ölü ve 'loanfle t&JıJıamqtı. Oeoell •1 tıı111ntalar ıiAJ'D&'l'Uttuıt cçblaln4e. pın&l tıöı. h:ı.kkmda. karşılrklı olarak yapı- na lbambalal' cmvm~. Btı~ 
ya.ta.lı vardır. B'.r ~ ndktada ~ ~. l'Uat ~ pidlııde Aoa ll'lhfl:nm f1mall.Dde do. lan beyanat resmen reddedil- 'bir va.punın alevler iç.inde )'911.dtfı 
bsı:I hasar "VUktıa. ~ ae Sdı~ fJrka9I ~ mt ola_ f!lz ..... llııdwt :ttAl1U kefU mtıtn:. mektedir. .gô?1llmftftQr. 
lıaıaar hiç bir ymıe bUyt1k olma. Ak 5a1kaa ~ tmımm edil • ll8leı'i, ~ ~t ""411r1hrek Beyannamede ~e der..fti:y'O'r: Bu hareki.ttall Y'{'41 ta~ 
,mJftır. Bit~ noktada mitr.lıl. mt!' tıuıunmakt.Ml:rlıar. K•kC.T kuv - c-ı pwddlrtllmtlfttlr. Dış MogoHstanm dl>rt vilAye- üslerine Mımıem.lıllte de ba tay • 
y& hücumlaııı da y&prl:mtfA d& veuer tamamlle motfüHl ~up bil till. - 0 tinin Çin cumhuriyetinin ~i- ~ordesı ldlğnin pilotları ıı:ı.ğ 
bunla.r tama.miyle :t:eeir:8i& kal- lam~ t~lgtt 'btltQn mtr.lJt'ltl A'lnıan ftino dahil old~ru \~ dahnll böy- salım;llr. 

trr :a::aı nM ibefı~mrter. ingiliz tayyareleri ıe k&Jaajt iti~ götilrnıes bir -----c..--
m~ ·-ey!leti.nin ~e tftbı ~w. YlllO*~ taı.,..._ -.. keyfiyettir. Çin hükQmet ve 
~ bir ~.an ~ tı etımnıta m._. ,..,._ ı...-.. 1500 tonluk bir iate milleti üçüncü devletler ruwmı&t. Kahve ve çay ithalatı 
ta · ~ mahfillt:rt ftmdl ltl'lyanlarm An>" - Çinin toprak ve idare bütU:UU-nJ:.-ans · ..ıthtlrt• yaJnız llk lt!naaa A......,_,.. ftpuru bombaladılar ~ne muhali! olarak almacalr 

aahlp buJunduklarmı fakat bu llma_ ·-- ,.., (• a,, ~- h-..a.A-gı· bir •A-'-'hUdn ""n"'-Hür Fransızlar Eri•-.a... 0111 da ?:ııg!D% baft ~ tm1Ltm - ,.,. - - ..-nan...... CnllUl ı.u.a.ıu :U .,...MJ_. u·ww ta111a t.Wlll: ı maılar. 
4004 8Sl1 r almışlar dan metemedl,.en boat~ ecl!_ ~ kyyareierlmfz Ho.. Çin hiJkthneti, Rus .. Japon i::e-

tllidt te1ıari1a ~r. ıanc1a n AlmatlJ'& -.ııı:ıen açıldarm- yaııatmm Çini hiç bir surette 
Kablre, ll (A. A.) - KaAlre- aa ım,ma.n vatı .tar.na hOcum elmlcl- bG.~nmamaı.t:a o!.duğu u beyan 

de blldirilW:Ine ~e. hdr J'raD8ll Topkapt klübünün ın&r. TUıüMa noo t.ıü :tıU iafe &r.IUIUDdadır. 
kuvveUeri Eritrede dört bin ear k . d Vaplllı&D& lkl ~- ia&bet elrn1§tlr. HUkfu. et erkdm a.rasmda. Ydr 
~!ardır. ongreıme avet Bu vaparun gUTertelıl tnfual)ı&A ate~i pılan bir toplantıdan sonra, Çin 

on.pbpt ıs~ ldtlbtl ............. ne tııtutmıJ~. Bacam yıkılan gemı , hükfuneti Moskovayr. bir tlograf 
clııırı: soıı dcta gl>ı1lltıllfQ •*it laç bı.rafm.. 1 çekerek pa.kt.'!1 bazı noktalan 

KltllıılDlllttatııı .-tıllk ld1 IMıC•• aan dlD!Se Cl9mlltm• bqJamı~ 1 h~mda s:ırih ir.ahat istemiş-
1T.1.Hl per§Cilllbe ~ .at IO de :IGOO t~u1' bli' 1afe cead8Ue bir kara. tir. Al nan tebliği 

E lin, 1~ (A. A.) - ''GecJk • 
mı,tir": 

Ç.Y ve kahve itha!U birliğin., 
de dün bir toplantı yapılrolştır. 
Tapl:ıntıda ga;k itha!Atı için açr,. 
la.ıı 80 bin sterımHk akreditif 
mevmu ~ ~ 
cereyan et:nllftir. Aynca., kendi 
~le ft navUıer ntuanıe.. 
lesini 'biı:zat takip etmek e;ırtiy. 
le kahve getirtmek ~iyen itha. 
ıa.tçılara da ~tit verilecek
tlr. 

Boğazlıyanda bir gilıide 
60 bin ağaç dikildi 

Alma.o ord:::::n ~ııduılı

tmm dllıiliü tcbllği: 

akdi mrureU hami oldufundaD kayıt., mı~ •• uaı:a&u .. mıtr1.1. Çin hOldhnetinin bu anlaşma 
ıı bulınıa.D bllQmwn azaıım t.efrUJeri ,..hr'ıe .lıııllcum ~fr. Bu hare. üzerine Çin hakkında.ki Sovyet 
rlca olı;nur. kl,ta Jftink edAD. ta7)'&Nlerfml!dcvı , siyasetinin ne olıır.nlmı kat•i su-

b!rt döıımemiftlr. j rette bilmek arzusıında hı.hm- Boğa.:::lıyaıı, 14 ( A.A.) - Ka_ 
bombard::maıı etmı,Ur. Kertesi Bomberdıtıuuı t&)'Y&1"81erlmlz Bor. duğu bildirı1mektedir. zanın rokmı iböa.riyle yüıksekii· 

Y~ooJavyada, Alman kıtalarma Bosnada ve Henıekte tayyare de ,..ıtmııınnd&kl Meı1gnac han mey 1 Umumiyetle Çlı:. mahflllf'ri, ll ve ynğışlarm devamt dolayı. 
karşı koyuı d(Şnan kuvvetl"rl danma 4h ceee de h11emn etmi.-'!er. 1 Sovyetler birliği tarafından Ja· Biyie ancak bn pu8l' g{mti ağaç 
lrlltlesl imha edilmlştir. Sırp ördU ı' meyda.nl~ kaı!r da ayni dere,. dil'. Btı:ıuaaı. ilabetıer ftJd ouu~ n pony.ımn M.ıı.nçurfde tesis ettiği baıyr~mı günü kabul edilınk~ w 
sunun bckiycelrl Alman ve ttaı- cede mea ut b:ı.oJta hava hücumlt• UAprlsrlD yudJ#l ıHrlllmGetUr. Bor kukla repiminin taıı:rnmuı şek- civar .k<;yler h3lkmm bir kmıu 
yan krtalan ön&~de Aclrlyalllt 8~. rı bildirilmektedir. Sarayboaada dodakl ~iv da txımbahmmııtır. !inde telakki edilen bu vaziyet ile beniber bıayanlıar ve memur. 
h1ll boyunca dağlara ce'ldlmclrte _ 1 aakcrl hedeflere tevclh edileıı 1K1- , B11 gece hareıtetıcrlnden blltlliı ha.kkm;la bO§Uutsuzluk göster- mektepler ve esnafla.rla ibütUn 
dlr. Düşman, ancak 'bazı n6ktala.r- cumlar. hizaedilir tahrib&tı ve bil- tayyareleriııUs 8alerirıe d&mUtler mektedırJer. halkın iftira.kiyle kaıaaı~ clva.. 
da h!lA mukavem~t etm.:lttedlr. ı yUk b1r n.skeri kampta ve demir - dlr. ·-----a---- rmtWcl k~ racv.kiin<)e 

Dü
'""'""tn takn.ı-de· t'! .. va nehri yolu tesisa.tzıı.da ıeD.if l~ Japon bahriye na~•rının eVcnccli bir ~yr.ım y~nhxınttır. 
,,__. ww .,,.. h 1 Aynı g(lntle metteme Jdjy1erde 

g~otir. mucip olmu~ur. aım ~r- eyanatı 60800 meyvrah. m~ tldnn 
Şjrn.;Uf A4'..:1.A..:ı- rı .... "' ...... 1.AI- 1n . T k tL ( YJ • ._. ... 

Belgr • :;ı alnı:~uısı hu::mda n..ı.~~ "-t'-" AAK>w ~tere et "W :laki deniz o ;yo. -t A.A.) - D.N.D: dikimine muvaffak ohmmqtur. 
sinın ve! Irsır arazk;nde SOium- sahasında !ıarel<Atta. bulunan Japo=ı 'bahnye nazın amir~ -----o--....... --

Kuduz köpek 
bir ameleyi ısırdı 

Köpek jandarma · tara
fından yaralandı, 

fakat kaçb 
DUn gece ~t 21 raddelertnda K'iT: 

talda bir kuduz köpek, K&rtal ç!men
to fabrikam amolea;nden Mehmet Er. 
baya rotdırlnn}. kend!31nl vtıcudulrun 

tnuhtcllt yerJerindeu ımı:ıu,tır. 
vaım yerine koşan ;Jandarma Jmtı.. 

vetıerl kuduz köpeği lUAf lçtn at.f 
etml§. k6pek vurulmur; takat lnmJye_ 
rcık kaçmt§tır. Köpeğin, kaçtığı fab. 
rlka civarmda bir yerde 6ldllğl1 taho 
mln edllm~ktcdlr. 

Mehmet Erbay bugQn bastruıl!J'9 

uevkcdllmt:Ur. 

" 
Hariçten lise bitirme 
imtihanına girenler 
Tekrar girebilmek için 
ak§ama kadar müracaat 

edecekler 
Maarif VekfUeti. hariçten lise 

bitirme imtihanlarına girip te 
muvaff ~ o!a.m~la.r ha:ldcınde. 
yeni bir 1-.arar vermi§tir. Buka.. 
rara eöre. lise bitirme imtihan.. 
larma girip te heriıaııgi bir deı'B 
grubundan muvaffak olama.yan
ların te.1crar imtiharilara giıü>iıL 
meleri için doğ'rud&n doğruya 
Vcltrueto mü.."'acaatları istenmi.3 
tir. Bu gibi talebelerin, !bugün 
ak§ama .Jcada.r V ek:filte müraca.. 
atlan şarttır. 

Türkargoau 
ibıi:ıGra. 11, ( A. A.) - 'rerk 

Dil 'Kurwnu ~nel Sekrc~li.. 
ğınden biidirilnıi~ 

Dilimizde kullamlan. argo ~ 
brrlenni iı:ıniro toplamak tl2re 
Kurumumuz Sekreterlerin&m 
Fa-it deVc'ü'fiün yamığI Tüı\k 
Argosu klt';b1 Kurumta bastın. 
lıp arta.;a çrkarılmışttr. 

Türk kahrnmanh~ 
mevzuunda bir müatt· 

baka açıldı 
U9ldı&w- ~ cvlndeo: 
iMmD dil, edebcyat kotu tTtb"t 

Kahramanlığl) me'ÇZllQ '1zerinde bir 
mtı.lab&b acımıtrr. KC..bakaya zıtir
ler, hikayeler. pıycsler va TllTk kalı. 
nımanu~mı belirten her nevi ;razı ı.. 
bul edllmcktedlr. • 

Blrtnc.t. tklncl, Qçtbıcl1lqü kepnw 

yazı ahlplerlne, neıır n temsll hak.. 
ıarmı Halkevlne vermeler1ne muka,bll 
laymeW hediyeler kauuıacıı.klardır. 
Yazılann en gçe l haziran 19•1 pa_ 

IE&l' gtıntl nkp.mma kadar OakDdllr 
Hftlkcvl dU, edebl~.t kolu b8fkanlCl .. 
nn G'Önd ... rUme.:.1 lAamdır. 

Giresonda takdirname 
alan memurlar 

Gl:rcaondan b1ld1rlldJ#IDe g&9 P0E 
.aeki btlytlk zc1zelode !elAket• 111-
nyaa. vntan<la,ı..,_ ~ g~ 
rl yardım Ye ihtim&mda.ıı dOlayı QAre.. 

aon vaUal Muhtar AltmaD, Xıdııı.y 
OlrMOn tubes1 rel8l Kemal roı.m. 
Yillyet mniyet memuru Fahri, Ttmıe. 
dar Tnhlr, muha becl .Kuatata ve eo
zaeı ttısan mhhat ve lçUmat muavenet 
vckAlctJncc, birer takdlnı&me gttındl. 
rnmek ııurctlle Uıl W e<IUın~erdlr. 

POLiSTE: 

Bir simitçi arkadB.fllll 
yaraladı 

KOoQkpHa.rda otunn llbntt;I Jl'llr.. 
...ı Us Kemal, b1r meeclMetı dolıapl, 
dtln kavgaya tutuımuflaldır. 

Kavga kqmca Fik!'et ,....,,. 
tAfıdtğı ~akı.JI tılW'Uul JtemadD ... 
serine llt!cum e4~ keodWnl -. 
kolwıdNI yara]~. Yarall tMalll 
altma aıı:nrm~ au~n 7Jhla*l"ICfl"'\ 

- lKl YANGIN BAIJIA'.l'mDI - .. 

Dön, ,eblrdo iki yazıguı. 1-fl•r:ı
olm~•ur. 

'l'atu>lm Il&ey1na.ğ& ,......, 2 191-
8 .şa,yıı. cıvin lklncl katıd& ,_. ... n:iltemmf-n malfunat o!sıt'.lk bildi- un i"'z""' e.>:.1~ lbn.a.: ·...ı: .,__~,~- Al l 1-·· ' ' • ~t. .... Vik aı·ı topl t da ,..~aı u.Il""'fi~ Hu1:nızı~ı.c::- ma.."l ıava .n.uVvi3ıaerı, ::> ~-Te- .ana, v ı er an ısın 

tlldlğine göre, da.ha 1:'-13 n!Mn dir. erge l<analmcb, silA.blı l'blr geni ı-artığı 'beyanatta demiştir ki: 
gecesi zırtılı teşekkUllcr, gelerek 13 nlıın ~ecesi :Maltad:a tay- !'11.fi~ne ~p \iç vapuru :mı,_ Japon bnhriyesi, lrendisine Rumelilıiear idme o 

birliği kongresi 

• ba be.C!\..'ll t".!ll!;..""I!lııo, ~ r 's 
cbı Jangul evdekllı!r tarııılmdlıa 98Dcm-

eehrh mert~ gtnn!ştlr. yare meyda.nlanna. .kaqr yapl!an tınnış Ye d~ ld lbllyfik ticaret büyük vnzife~ llY* olmak 
Şirnaft YunauıetMda, Mlkerl ba.- bir hücumda Alman ._..&n, geınls?ıd ciddi haacıra. uğrot- için elinden ~leni ya.ımıa.ktadtr. 

Y~ Hlir.ricane +i.ntnde iki A..'L. ....... wa.a...ı:n ...;.;.t.-~ d~ ?Eklt teabit edilen pllna g3re ce- ...,.. ~ ........, .. rr. uwU<U 6~--ı:.· ~~ 
mg,n avcISILıı tahrip etmiş 'o Mubarebe tayyareleri, dUn liklcr her ne olursa olsun bahri.. 

:reyan eıCımeiktedlr. ft:>ir !11gtıiz destroyerinin ltıç ta. ıeoe, 5 !bin to;nilitohıJ~ tir tica· y~m~ milletin ümitlerini as. 
.A-.. ih&ft lorn'e11erl, 13 Al • ralma 'lb;r ıtıom.m iee.k .. ettir. ret vaptı:f'.ınu Mtrrm.ı~ ve Ingil- ln boo'ıl çrka~ ika.ni-

8&Ddıa orduya mu-* )"M'danda ~ir. terenın ~ şarkı Wımnae im. Entcrn~cmnl ~TL 
buhmmut .,. avcı, nnıbrebe Te Iıucc1 tqyare mıeyda.nt ile l& lhn3n ~ ~man hi:ml~ ve hl~ 
..... teı*ltN!eri, Bqnı!...,. v...Iett.e lim&m dlkı güındüs ,.w- etmıftir. nasıl ar gidif alsmfmı km. 
t•hanll •IJ'lw ~ wa.. delı bombaıdlman otib'sK L Bir denilllJtı ırremfsf. fzlanda ke&tinım•. Ancıık ~ 

J 1 V.~ gelıetı bir hava ~ ctvarında. takriben 10 JJin toni. hakiki kuvvetleridir ki devamk 
ma +" 1 1 • n Baııja Lu IMldıe, Alman avcıları, ada ibıe- Ilto•uk bir !.ngiliz muavin kru. refah yolW1:la:ki ıma.ıüaları .l-eDıe" • •= la ...._. t±suNhsd ıiDde bir ı.-~ Mta. ~ batallulbr. , Ailir._., 

.. ~en 11U arJı:madan pml dlla. 
mU,Ulı'. 

Bawliblur ldmluı Wiftt ~ SakızaRacmda 6 ~ T zm, 
pdan: 1"1nılckl s~a bacası Oa ~ «.. 

KllllıllmllzOn fovk:llAdc kongresi 20

1 

rt!a sir&.Feline :mahaı _.... ....... 
ııaı.a Hı ıw _...fit.at ıo as,..,.,, ~llbııtıwtıtır. • u 

t._.....,t h ~ f>1m "" -~ •- .UI MUtMlr.l"ll ~ • 
,.~...,~ ..... _j. 

lllllai lılk1lıtr 'lıa ........... l> tJ t OIWIOyÖl P&l'bpaıl ~ ~ 
;eıfraı !"fi. lılllldlMlll S m.a Nt .-.ır ıulıhnna ~ ~ -..... ellılll 
gtlnti ..yar ....... ..,... bawla ""- ~ bptınmf. ~ ..,,._ 

~tc bakilınt\lrsmn topJ~ rr.~ır. Yaralt haet.aneyc kaldı-
..,,,. ........ blldlriıiz...; ~.../ 
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PROPAGANOININ EHEMMiYETi 
_Esrarengiz 

bir deniz 
• 

... ~IWdan ... ~ 

llJle 1ılr -- ~= ~ 
~~vuı~ ...... 
.... ...,_ --.ıreu giıllia ... e 
.... lararak 1ılt c1ahUi iJll'O .. IPftn 
.. ~ lnlnu.ja bıv 'fel

..... Vfltllet, ikanlelliı ini_..... 
lııkl& lllfıallekett •Mkw!ff Mela ._ 

-.ı •üerteri ~'".,... 
l"Mltutyle efkAn ~ Wl
~kUr. M•kNt eftl,n __ .... ,, 
J'ede feaa tesirler ~ 1Ullllf 
"-- memleket llçla a.ıvJı Mkl' 
ve 1&ylıalann öaleJuaft!ılalr.,, 

Ba karana Ae bdu: ........ 11 oı. 
a.p.. lfare* erıen-. seç ...... 
dtpu söylemek ht.eıiln. 

~ atbl:ra _...,..._ ... 
"'*, ~. llMlıeh .... 
....... lar ............ IMeew 
~ l'JC)jaldti1 bac&aJer Clelil, 
iter umu llmn oı.. hlr tlOUltır: 
Jl';n tesirli ıs.lnset ve ekonomi slli• 
hı... .. 

Devletler, harici ,.e dalılli ıdya. 
setlerin) tt"Chir ederlerken, pro
)aga,ndadn.n tok istifade ederler. 
8'ı işlerde propaganda.nın f,lOk &o

llenıo bir roıtı ,,,_"'"'· 

ISazıla.nnm dediği gibi propaga.ıı
....._ pslk~ IJ81dt:"deflldlr. ('-ok 
~~bir lıttir. Çtlnktt, en aıe.trll Mr 
'""'llDll VMl1Mı oldalu için, ıııen de. 
ıoeee dikkatli hareket etmek, f.el· 
illa ve \na w.taıığl ~asıcnnek, ha 
131 başarmaya ~alııırrken, wnleyici-
ler1n, ~;troyuculann kafalannda 
'8drlı tt@lr btn1.lonaya ~.....,ır..__ 

llmıtlll ~c11.t ld, .ı~tte ft 

ltatt,l flkoaomlde ptopapad& !bir 
.IJtın mahiyeti aln1111tır: Faydalı ve 
hbıımıa bir lıllgl... Proı-PUda 
lıbıaaa. lnkılipl&rda, blklnma ... 

Nevyork Poat 

gazetesine göre 

Amerikanın Atlantik 
muharebesine 

iştiraki 
Günden g·üne 
yaklaşıyor 

ftuzvelt yeni bir projeyi 
tetkik ediyor 

}1 ~evyerk, U <A. A.) ~ Nev• 
~ Post gazetesinin yazdıfma 
~6re Ruzveltln Monroe kaid~l.ni 
~da. teısmll etmesi UJıeıine 
n erikanın Atlant.it mu.h.a:rebMt • 
!li~~ günden gUne ~atlat • 
b'-"ö.Uıı-. Amerika limanlarında 
ın~ bUtUn ecnebi va.purlarm 

adercsi h&kkmdaJd ltuavvur 

••eU•kb, .. lllert ....... la. 

ftll en Mı'* ~-
A.1- '8vlet ,... ... llltler, 

lldW8lt mvldlııııl ele • allnu, lte
IMlll Mr...,......... Ye ....... 

,,.,. ....-eti ............ ~eWa 

....... lldllltlll fMllJ'tt " --
taldı cıılida ...... " ..... ..,. .... 
•lftkıt ............... ,.... 
~_... .......... ... ..-..w.. ................. . ...... 
~-- ....... .... ....... ~ ..... ~. 

~ hhh1* !'Öl)'atl" 

llD temin ettlil h~ k · 
ttt.le ....... ,..... _._ ... 

aa .t ... ,. •Vafll'. 
............. ..,.. IUtltu.. 

hr: Bitap eUlll ıdllare1el'lla ..,.._ 

faciası 

6101erle 
dolu 

geminin 
Ozerinde
ki esrar 
perdesi 
nedir? 

.... '"'7Mall .,..ctmalr. .. Buna 
~ ....,_ 198 ...ıt.tal Açrk denizler Bineeinde bir çOk 
awawt ..,.., (al"' .... .... facialar &aklar. Denlıı:lerin yut. 
tırhyamn.dığnn bJr muhanfrln d<'- tuğu İnsanların, üzerini mavi 
ıllği pbl: "Hey~ ııahııılar l~ln örtüsüyle kapatt.ığı faciaların 

ilalma ~ n ~ Scla de • h-..bl yoktur. Bu faclalarDı ba.
kunetll bir ••"4ret vaartuıcılf'..,. zılarma muhtelif sebeplerle fada 

Yar.mu bldıUkca, 18 DOktaTı ehemmiyet verilmez ve usun 
da tebarftt e~e~: ftrtr mr.. mUddet gisl: kalır .• ~ Urang 
leti propapndaclan mllltainldlr. l Medan isimli gem.inin ,kurban 
Onun tıdı blaat propagaadadır. o~dufu fa~a da bunlardan biri .. 
JIUkümet bu ajanhlı kur&rken dır .. Denebılir ki ~rang Medan 
propaganda )'apmak depl, milleti- f~tası son senelenn en esraren
mlz hakkmcJa ,.., ..... propaganda• &U deniz faclal.armdan biridir. 
larm mahiyetini mt>ydana ko~-dıak Hatırlarda oldutuna ~re bun. 
11.;in kurmuıtur. dan senelerce evvel de Ma.ri Se-

hhWyc Vek&letinba ha te eh- lellt isimli gemi fmdat istem.iş 
bllslDli .ıkı~rkaı, ~- vel<i.- ve irndadına gidildifi zaman 
letlerln tle ayni teldhle ~ete gemide bir tek kili bile bWun. 
ge(melertnl tmıennl ediyorum. mamış. yalnız hala sıcak yemek-

lerin ma.sa.lara da.ğllmış olduğu 
Bak tab'ı :d.sa vakte gare mUna. yer simsiyah bir kedinin kol

ldp tetrentmı et! tukta uyuduğll l&"lilmüştü. 

LA.EDRI 

" 

Roinangada 

iaşe vaziyeti 

gittikçe fenalaşıyor 

1939 teşrinisani i~nde cere. 
yan eden Urang Medan faciası 
da yu.kand& naklettiiim.iz &sra

relll!S ftlrayet beAM6Mtei:lir .. 
O ~mAnJar blltün g&ler Majino 
ve Zigfrid hatlanna dömnUş ol. 
duğu için <>.kyanu.ıarda eereyan 
eden bu facia bilyük bir QJakJ. 

uyandırma.mıttı. 

13 te§riniaani 1939 gilnü)ıdil. 

Avuatralya açıklarına. kadar u
zan.aıı Salamon adalarının 200 

Bükre§, 14 (A.A.) - Tas -- l 
ja.Mı bllıdtriyor: mi cenubu şarkisinde bulunan 

Romanyada, bilhasea mıttet
te iate vaziyeti mfttanadiyen fe. 
nalaşmaktadır. Et, UJl, 90.t ve 
sütten çlkan ..odelerle difer 
bazı maddelerin krtlıfı ~il
mektedir. Zeytinyağı, bulgur, 
sabun. petrol piyasadan tama· 
men geıkl~. llafua ve hal 
ler önilnde ~ kimael~r _,. 
ra be!demekU!dir. 

Urang M.edan gemisi 9u işanti 
veriyordu: 

- s. o. s ... s. o. s. 
Bu haberi alan telsizciı~r My. 

retle, dehfetle yerlerinden 8JÇ'" 

h.mJıtılardı. Urang Med&n daha 
bir 1leOe evveline :tadar Avust .. 
ralya ile 1ııgiltere arasmUa. 
mahkQmlarm nakli)'Mı için kul
lanılan ağır eekt bir h&pi9hane 
gemi.siydi. Son &eferlnıe çrkalt pek 
çok olmuştu. 

Tim.pul guıetıeaJ, bul iaoe 
maddeleri için vesika. usulilnUn 
ihdası hakkında iafe müstep.rlL 
ğmm bir kararna.meshıi neşret.. 
miftir. 

S. O. S. ipetini alan teıaa.ci. 
ler. Ura.ng Medan'm h11A koıwr 

----------· • tuğunu görüyorlaıdı. lmdat i8ti. ~tbik edildiği takdirde Atlantik 
~ lngrusıer ve Ameıika.11- , .. ••22 nıan uıı ..,_mı~ 
de t&rarından kontrolu da.ha ziya.o ,.,...IBLITAI 

yen gemiden aoele a~ şu ip· 
retler de veriliyordu: 

tu-. etnnlyet altma aiııımıa olaeak • Y,...... 
SİN!:KA81NDA 

ır-!ı':eıtın Amerikan harp &'emi • 
l<a harp malzemeeinl m\ıhUip 
d lladahrn Halifaks limanına ka • 
~ hhnaye etmelerlıtl mnsaıt 1t1. 
lrı.eJrteYenı bir projeyi tetkik et
l:ıu olduğu haber verilmektedir. 
du~rojo tatbik sahasına konuı. 
lel'i takdirde !nglllz harp geml
?i lllalzeme nakleden vapurlara 
le~ V)'orktan Kanaday:ı. kadar 'reta
oıa.c:;:neıc zahmetinden kurtulmuş 
.ı\ın _lardır. Mevzuba.hs projeni.o 
~ikan gemilerinin Groenlanda 
!iti~ gibnelerini dP.rplş ettiği de 
rı enibne~ Amerikan etkl • 
~ 'llrnlUniyesi gittikçe Amerikan 
~ goınileri tarafından himaye 
letrı ecek kafileler teşkili fikrine 

?iaym etmektedir. 
~ evyork Herald Tribune gaze. 

ll.i ltınla.n yazmaktadır: 
filo Ziın de bir filomuz vardır. Bu 
Uıe ?eye yarıyor '! Atlantik denisl 
lıı~ndc yfü:lerce kl1o"Ilet.rc uzun
btr da sahile nıalik muazzam 
l:ıi lrıetnlckctı.miz olduğu ve büyük 
rrı~ donanmaya sahip bulunduğu • 
tiye halde bu salılller önUnde d~ 
bll"alttıızınek viı.zıfeslnl baflcalarma 
h lrıapıız ayıptır. Ç'.ok bi\yük e. 
lu~fyeu olan ilsler mcvsubaba c-
t11t ,en lmatör cğlt>ncclcrindcn ar:. 
'1 ılzgec;.n:emız li\zrmdır. Bu işle-

8'1lhiyelij mlitehusı:slarm eıi .. 

SAFiYE 
BüYüK KONSER 
Biletler §imdiden sinema g1§6ltnde 

saWmt.kü.drr. 

• 

ne bırakmalıyız. Donaruna.mwn 
bizim nısıf kUrembde deVriye do
laşması ve Amerikan dehlzlerini 
yabancı l'emilerle deniz konanla
nnds.n ve denlzaltılanndaıı teınU
lemeısi zamanı ıelmiftir. 
Diğer bir gazete de t()yle df'· 

mektedlr: 

Avrupa deınokrasileri el ele 
vemıedlklerl ~in ydnlmrtJla.rdtr. 
Şimdi biz mUttehit olmak \'t bGtlln 
ceearetırnki toplamalı: meob\lrtye • 
tindeyls. HllA. mücadele edb clt
mokrasilere yaT>trlarıız vaadt ye& 
ne getirmek için harp malsemeeinl 
mı memleketlere kadar g6tiirmelr• 
ten ı;ekinrnemeliyiz. Bunu, p teh 
likeli bir iş de olsa yapmağa mer .. 
b\11'11Z. 

- P.S.Bl.. S.W •• D.H. 
Bu işaretlerin manası şu idi: 
- Bt1Wn gmıi, bİ2ıe kısa dAI. 

ga ~rlnden bir dciktol" tavsiye
sinin teminini rica Miyonız. 
Vazı~ anlaşılıyordu. Urang 

Medan'd& ya bir veya birçOk 
hasta vardı '\1'6 bunlann hasta. 
lı:klan seri bir müdahaleyi ica.. 
bettiriyordu .. Fakat daha evvel 
S.O.S. işareti veribWt, yani 
"bizim hayatımızı kurtarın" de. 
nilm~. Gemide hutalık mı 
vardı, yoksa gemi !batmak tehli-
kesinde miydi? 
Taıbtl telaia operatörleri bunun 

llzerinde fazla duramadılar w 
kısa dalga üzerinden dilıiyanın 
dört bir ucuna Urang Medan'ın 
bir doktor yardımı iıtediğini 
yaydılar .. İşte bunun U2ıerine 

telsizin şayanı hayret ve şayanı 
ta.kdir neticeleri görUJ.meğe baş
ladı. Fransız, Alman, İtalyan, 
Amerikan tııbbi radyo merkezle. 
ri derhal faaliyete geçtiler .. Ma· 
itmeleri Urang Medan't anma.. 
ta b8Şladı. Avnıpe.mn bir kM1t 
toprak için kana boğduğu gün
l::ırd~ bile beynelmilel tJb t•i. 

li.tları birkaç iuaııın hayatını 

kurtarmak için mUrnkün olan 
her veyi yapıyorlar .. 

Avustralya. radyo kumpanya· 
aı ~ haberi yayıyor: 

- Dikb.t. dik.kat!. Urang Me_ 
dan, Mikroneı&ya denisinden im
dat ipreti veriyor .. 

Aradan birkaç dakika geçiyor, 
Unıng Medan tekTar kon1J1Uyor, 
bu ite.re telaiır.ciler hayretle, deh· 
~e yerlerinden ııçra.ınıyorlar, 
fkaat bUyUk bir korku He tit • 
reyoriv. Denizlerin yalnızlığı 

~inde bir faci. , ne olduğu bilin
meyen, ~iz, fakat mUthiş 
bir facla cereyan ediyor. Uraıı.g 
lledan kesik ksi'k şu ha'berleri 
yayıyor: 

- !kinci kaptan öldtl sannedi. 
yorus.. Dl.ferlerinin de a.ynı f.ki
bete dUıgar obnalan kuvvetle 
mulıtemel.. Doktor ta.wiyesine 
hacet kalmadı .. Şimdi imdat is. 
tiyoruz.. s.o.s .. 

Bundan aonra Urang Medan 
tıel8izi daha bul tıeY)er aöyl~e-k 
iatedi 19ede verdiği hat ve nokta
lardan artık mln& çrkmayordu .. 
Urang Medan artık telsiıle ko_ 
nu.p.mıyordu. Urang Medan'dan 
telaia alan bütün gemiler elde 
ettikleri hat ve noktalardan bir 
mana. çıkannağa. çalıştılar. Fa.
kat bunlann hepsi geJiı1i gü7.el 
veril.mit i~Uerdi. Yalnız bu 
keamekea içinde bir tek cümle, 
şu cil.mJe çıkıyordu: "AçeJe bir 
harp gemiaine ihtiyacımız var . ., 
Bunun üzerine her zihinde bir 
sual diljümlencyor, herkes bir 
tahmin yüriltü.)'or: Bir suikast 
mı7 Yoksa koraarillk mı? Umu. 
nü çılgınlık mı? Yoksa malıkfun· 
larm ısyanı mı? Faka.t · Ur.uıg 
Medan'd& arlJk mahpus, mah. 
kfun da. yok .. 

BUYük, açık denizler ortasın
da Ura.ne ı.ıeWUı~a yakm olanlar 
derhal faaliyete geçiyorlar. Ol. 
dukça u.ıakta lbulunan bir gemi 
ilk yardnn vadini veriyor. Bu 
716 numa!'alı Amf!!tiklffi tt>rpıw
sudur. Uranıg Medan'm yardı_ 
mma ancak 24 saat 80nra yeti
eebilecek .. Bir ticaret gemisi de 
16 saat sonra va.ka ma.ha.Jlinde 
olacağmı bildiri}·or .. 

Urang cevap vermf}'(>r. 
Yardnn:. koŞan gemiler bUtün 

süratleriyle yola çıkıyorlar. A
mmkan harp gemisi her yarım 
uatte bir şu mesajı neşrediyor: 

- Bütün süratimii.le yardı. 
mıruıa geliyoruz.. 

Fakat U~ Medan artık 
cevap wmılyor. 

Aradl.n on altı saa.t, tam on 
altı Mat geçiyar ve o zaman ti· 
caret gemisi randevusuna 118ddc 
olan.k tam '\l'Mtinde vaka ma· 
halline yetişiyor. 
Ticaret gemiei eüvariei -.e mü
rettebi.tının brtıl8fbfı manza.. 
ra vuctur. 

önlerinde sa.ne.ak tarafına 
ıneyletmie, bandıraarz lbir gemi 
bulunmaktadır. Gernlııin perva
neai hareketalz durmakta, gemi 
ancak .Warm tem;yte yavaş 
y&'f84 llUrilklemıeiıltted.ir. DUr

biııle ~ '" gemmin kıç 
tarafında şu kellmeleri okuyw-
lar: Uranc lıfedan • Sidney •• A. 
radıklan sem.iyi buklUklarma 
şüphe ydc.. Yme düıt>inler u_ 
rans Medan•m güvertesini araş
tırıyor, f &kat nafile.. Geınide 

terkedilmif lbir hal var. Meta 
bir ölü hali .. 

Bunun il7Jerloe ticaret gernisi 
yaklaeıyw ve megafonlarla be... 
ğırtyorlar, awap ydc.. Flima. 
larla fpret veriyorlar. Cevap 
Yok.. Kalblerde bir esn.rengiz 
vaka ile karellqmanm verdiği 
u.gİnlik var. En soğukkanlı 
olanların bile alınlarında hafif 
bir ter tabakası beliriyor. 

Ticaret gemisinin kaptanı dU
şünüyor: Gidip görmekten bQ.ş_ 
ka yapılacak bir jş var mı? Bu-
nuıı. tlJJerine iki bUyUk :sandal 
denize indiriliyor. Her · birine 
sekiz kişi biniyor. Bunlar kayik. 
la.rma binerken eveti biraz kork
muşlar, ce)<inmişlerdi. Fakat nL 
ha yet vazife olduttJndan mecbu
ren ka.l>ul .. et.gıjskt<ii •. _Biraz sicı. 

tecessils bu bahriyelileri 
rengiz ölüm gemisine 
göndermişti. 

esra. 
doğru 

Ticaret gemisinden ayrılan 
sandallar büyilk bir ihtiyatla 
terkedilmiş geminin etrafında 

dola.§tıktan sonra geuüye batır
mağa bqladılar .. Hiç bir see ce. 
vap vermedi, hiç bir insan göl· 
gesi görünmedi. Bunun Uzerine 
gemiye çıkmağa karar verdiler 
ve o zaman sancak tarafında bir 
ilp merdiven gördüler .. Bir ge_ 
mioi ip merdivene sarılarak ça
bucak yu.ka.r:rya tırmandı. Fakat 
daha gUvetteye ayak basar bas
maz korkunç-bir feryad kopardı. 

Gördüğü manz:ı.ra. müthişti. 

Şurada burada bir çok ceset u. 
zanmış yatıyordu. Aralarında 

ikisi görünmeyen bir tehlikeden 
kaçmak ister gibi zincirlere sa. 
rılmışlardı. Ne kan izi vardı, ne 
de mücadele alameti.. Göıiinilfe 
göre bi.itün bu adamların çalışır
ken tam iş il.r.erinde vurulmuş, 

ölmti§ olmalattna hUJanetmek 
ica'bediyordu. 

Kaptan köprüsünde ikin.ci kap_ 
t&n boylu boyuna uzanmış can
sız yatıyordu. Ytizü yere gel. 
.mişti. Dürbininin kordonunu 
hali clinde tutuyordu. Cernan 

yekOn on iki ceset vardı.. Bazı 

ölüler geminin direklerine çıkan 
ip merdivenler üı.erlndetı salla
~ordu. nk i.§ olarak bu ölUle. 
ri.n resimleri alındı.. Fakat 14in 
gaHbl bU Mile- naımıda ne bir 
makinlain, ne de bir ateşçinin 
bulunmayışıydı. 

On iki ceset vardı. Peki gemi· 
nin geri kalan mürettebatı nere. 
deydi? Urang Medan &ibi bir 
gemi ancak 40 kişilik mürette
batla hareket edebilirdi. Gemi_ 
den en ufak bir sea, bir çıtırtı 
bile gelmiyordu. Makine daire-
sinden yağ kokusu yerine tarif 
edilemiyecek kadar pis, feci bir 
koku geliyordu.. Belki de bu 
bOsUlmağa ba§layan cetetlerden 
çıkan kokuydu. ÇUnkU t~nisa. 
ni cenup meml~etlerinin en 
areak günleridir. 

BİR lNFlLAK 

sf 
' S 

KİM VE . rtçtN? 
Urang Med~n bütün gece sa

baha kadar alevler içinde yandı .. 
Sabahleyin şafakla beraber A
merikan destroyeri vaka malıaL 
line gelir gelmez cerhal kayık

larını indirdi ve Amerikan Mh. 
rlyelilcri dumandan bo~a
mak için rüzgfi.rın estiği istika. 
metten Urang Medan 'a yaklaş
tılar. F.;ıkat artık bu cısra.rengiz 

facianın oynandığt gemide tutu.. 
nacak yer bile kalmamıştı. Ne
redeyse Urang Medan sulara 
gömülecekti. Bu vaziyet üzer:iDe 
Amerikan bahriyelileri de suyun 
anaforuna kapılmamak için va. 
ka mahallinden uzaklaşıp gemr 
lerine dönmeğe mcl>ur kaldılar .. 

Bir sened~n fasla bir r:ıman,, 
danberi bu va.kanın tabkinıh 

devam etmektedir, fakat henüz 
bir tıetioeye V&nlmq değildir .. 
Ne güvertede cansız yatan ce
setlerin nasıl ö!dül .. e.ri, ne geri. 
ye kalan mürettchatm akı1>etlC"" 
rl. ne yangmın no de lııfil!klarm 
sebepleri anl~ değildir. 

Yapılan bir çok tahmlnler IU 
esas etrafında topl::ımnaktadlr: 

İsyan eden bir kısmı tay:f alar 
kaptana sadık mUttttebatr öl. 
dürdU:ktcn sonra gemiden aynl· 
mışlardır. Yahut ta bazı gizli 
yolcular arkalarında bir ölilın 

makinesi bıraktıktan sonra gemi 
)i tcrkctm.işlerdir. Fakat ortad:ı. 
hiç kan göıiinmeİnesi katillerin 
dUşmanla.rmı öldürmek i~in ıe. 
hir kullandıkle.rrnı :anlatmakta
dır. OIWerin vaziyeti de bunu 
g&lterir mahi)~tteydi. Sonra 
Urang Medan·ın evveli blr dok
tor ta"8iyesinin teminini istediği 
de gör.önUnde tutulacak olursa sa 
dtk mUrettebatın çe>k §iddetli bir 
.ehirlt mehirlend"klerine hükmet
mek ica.beder. Urang Medan ev. 
veUl. doktor ve sonra da harp 
gemili Jstemiştir. Bundan çr.ka. 
nlan mana şudur: lsyan eden
ler sadık mürettebatı zehirlemiş 
ve sonra da ıztırapla kıvran3D. 

bu ınlirettebata karşı açıkça is. 
yan ~tmi~leroir. Işte bu !ebeple 
Urang Medan bir harp gemiai ... 
nin imdacima gelmesini talep 
etmi~Ur. 

Kimbiiir ,beJkf de Mart Sebist 
f aciasmda. olduğu gibi bir U.. 

Kaptanın kamarasında, diğer düf .Merang Medan üe%rlndeki 
zabitanın ve mUttttebatm yat. esrar perdesini de kaldırır. Der 
tıklan oturdukları yerlerde a· ki de Urang Medarı fa<:i•ı dijer 
raştrrm.al&ra. devama karar ve birçoklarr gibi denizler tarihinin 
rilmi§ti. Ticaret gemisinden b~ meçhul kalmış bin'bir faci;ılan 
esrarengiz gemiye çıkan on altı , arHma karışır_k_a_Iı_r. ____ _ 

i:t7ı~o1~ ~~~~: Amerikadaki 
le inmeğe, bütün Mr8l'I aydlrt. 
latmağa. karar vermişlerdi. İşte 
bu iş için bahriyeliler ikişer, ü· ı 
çer kişilik poStalara ayrıldıklan 
sırada hafif bir infillk Ura.ng 
:Medan'ı sarstı. Ve bu infil~ ü. 
zerine gemide müthiş bir panik 
~ladı. Ticaret gemisinden ge. 
lenler derhal ka.yıklanna atla .. 
dılar. Urang Medan'dan hafif bir 
duman tabakası yükselmefe 
başlamıştı. 

üst Uste lld fiddetıi infilak 
daha oldu. Bunlar gsıinin de
rinliklerinden gelmiş, kaptan 
kulübesindeki pencerelerin cam. 
larmı kınru9, kaptan kötküniln 

bir kısmını uçurmuş, hattl gii
vertenin döşemelerini sarsm13tı. 

Bu infilaklar Uzerine · bütün 
gemiciler alell.cele kayıklarına 
atladılar ve büyük bir aür'atle 
esrarengiz ölüm gemisinden u-
7.aklaştıla.r. Uraııg Medan':la 
şiddetli infilaklar devam edi
yordu. Nihayet büyi»t bir alev 
sütunu geminin direklerine ka· 
_dar J:~ldi .• 

Danimarka elçisi 
Hükumetinin geri 

... . . 
çagırma emnnı 

dinlemedi 
l'r."tıgtOft, 1.+ ( A.A.) - Birle_ 

şik Amerika. ıKopenha.ğ hUkfı. 
metinin Danimar:ka elçisi Deka_ 
uffmann.ı geri cağırma kararını 
tammamıştır ve Dekauffmnnn'a 
V4!..singtonda salAhi~·etU D:ı.ni
marka sefiri olarak tanınmAsrna 
devam edileceğini teblit eyle
mi§tir. 

Ta&ti edilerek hariciye neaa_ 
reti tarafından neşredilen nota· 
la.rda, Birleşik Amerika hiik(ı. 
meti ve bek.auffmann J" openhağ 
hükllmetinin bu emri verirken 
nazi taiyikile hareket ettiğinde 
mutM>rk kalmaktadırlar. 

Birleşik Amerika nota.sıhda 
,unları il~ve etmektedir: 

Birleşik Amerika hi.Uciimcti 
Danlmarkanm 11iiratle kurtula_ 
caiı Umidini tyit ~yler. 
l'~toıı, 14 (A.A.) - Da

nimarka el~isi Deka.uffmann. 
KopenJıai h.ükfunett tai'afmdnn 
a.ıll hakkmdn ve?"ilr.n ~rl tanr 
madığmı resmen Hull'a bildfr. 
migtir. 
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ALMA.NCA t30) 
(Her .ıaklH Haber ,ıça7eteı;ine aittir) 

RE~-ATl'; 

Storm. 

-30-

1 •. \Is ..;ic ıl:ınn aber' nachmU• 

u•g~, ela. Hu <h'~11inste1 nahcıu "«'r-
:ı:; war, ~ -,olchec; 'oll Fttucliı;· 

1;cit3 ,·or mcinem Ucbeo ,.ııter 

~ıustubreiten bc~ann, scbien ~<'lbi

~er nichl \ ii11iı:, ~leiehc>ıı Sinnes, 
-,.onclcrn ricb !>İrlı, wic er in ZwPl

f elsfiillen r-s ~e" öhnt wa.r. be. 

dli.chtig, mit ıkm Finger :ın der 

Nasen un<l .rlr~tt>4 "C'h\n•igcn<l 

seinen Kopf daJu, 

~- "Wic, \'au•r," bram.ete die 
~lutter auf, "i'lt dir dlc liebo 
Oottcsgabe,z das Geld und Gut, 

RE"SATE 

Stoı:m 

-so-

1. Fıı.kat bundan sorua, öğle 

sonuna kadar tasavYun..'Llu ikmal 
etmiş bulunduğundan ba.bacığmım 

önlindü pür nrı{c açmağa koyuldu; 
o ise tamamen ayni fikirde görun. 
miyetck, bilA.kis, şüpheli vaziyet. 

!erde nıutadı olduğu üzere, ihti· f 
y:ıtkarnne bir halle htrrırnnu par- i 
mağr ile oğu5turuyor ve ba.smı 
salliyarak bir kelime bile söylemi• ı 

yordu. 

z. Annem ateşli a.t~li; "Nasıl, 

baba, dedi. bunlar !i'-nna Allahrn 

bulunmaz bir lutfu, para ve mnl 
etwan .im Weı;:e! Und melnest d~ yolun üz~rl.nde değil mi? Ve maı
dus ein künftlger Dien-er Gottes . dcmki Mil Allah kısmetimizi böy. 
misse allemal in Armut lebcn, le t::ı.kdir etmiştir, gelecekte bir 
well 801ches, Ielder Gott~, unscr Alhıh ~ndesinin daima fakirlik 

t•li;...:; - • .,.......-..:w 

'tell gewesen lst!" hayatı sUrcceğini sanır mısın':',, 

S. "~ein, o nctn, Mutter!" ent• 
g~e er. "X ein, dM ;:o;euis•dfch 

u.leht!" 

4. ''Xun, Gott sei gedanketl,. 
rid. dfe 1\lutt<"r. "Was ist denn mm 
nOC'h f\ir C'in .\bf'r !" 

5. "- Ja., l'flutt.er. ihr Welbf-r 
\\ ollet cuclı ~ıır am ('İgn<"ll Solm 
den Kuppelpeb:• ,·eroiene?t; a .. 
hif,r - ich df'nk«', der Josw geht 

wolıl anderc Wt>ge.,, 

ft. Damit ~ing er in setnc Kam
nıer un<l 'ieh:cte slch zu selner 
•nofhenden Sonnt.agspredigt; Wttl 

h ıLU.o i<'h, ıler fast ~hamt da.. 
h!'i~cstanden, nun "·ohl \'Crmer. 
ket, da..<;S mcin lleber Vateı: von 
ellesen Ding<'n. nicht mehr wolle 
~ere<let ha.ben; - nicht minder, 
da.<>s \\l';gcn der llofleute was im~ 
mer für elnc Bcdenklichkeit in llım 

"\Crslcre. 

7. İch war abcr hicrdurch in 

«'lne gar üb]P. Unruhe versetzet 
worden. 

3. ''Hayır, hayır ana!" diye ce· 
-.ap vcırdi, "ha.yır, şüphesiz d&

ğil !" 

!. Annem haykırdı: "Oh, yarab
bi sükilr ! o halde artık itiraz yok 

değil mi?,, 

5. "- 1tiraz değil, Ana! siz ka
dınlar has evlMmtzm yanında. bir 
izdivaç hazırlamaktan çok hoşla. 

nırmuz, fakat ... ben Josias'm ta• 
mamen başka bir yol tutmasını 

dilşUnUyorum .. , 

9. Bunlan söyliyerek odasına 
gitti ve yarınki pazar günü ıı;ın 

\•aıı.zmt nazrrla.mak üzere oturdu; 

ben de tamamen utanç içinde va• 
kada ba.ztr bulunduğum. için şimdi 
iyice biliyordmn ki ba.bacığnn artık 
bu meseleden bahs"<lilınesini hiç 
istemiyordu; - bir de daima çift
lik adamlarına ka.rşt şüpheye dil~· 
mekten uıak k.alam.ryordu. 

7. Fakat bütiln bunlar bende acı 
bir huru~zluk doğurmuştu. 

(1) Goo.pinst (sp;nncn'cen): a. İplik, iplik bükme; b. dokuma, 
n~siç, ·ağ, filr>; Ge;;pin!lt iter Spinne, örUmcek ağı; c. koza, yumak; 
d. (mecazi) teııkil t e rtip, tasG.v'-ur. (2) fertlg werden: bitirmek, ik· 
mal etmek. (3) Freudigkeit: ı;q;e, ~ctaret, sevinç; mit Freudigkeit, 
keyif ve ncse ile, mesrurdnu 15en bir kalple; Freuellgkeit dcs Her• 
zens, kalp genişliği. t l) wiegc n: a. tartmak; b, sallam.a.k: ein Kind 
in ·den Schtaf wi<>g-1>11, bir ç• .C'tığu s:ıllıyarak uyutmak; ein Kind auf 
flelnem Scnmısc ,. · :ı- ~n. bi o: ~(.('1. ğu dizleri üzerinde sallamak; mit eit
len Hoffnungen ı·ıicgen, boır; fu1)itierle oyalanmak. (5) Gottesgabe: 
a. 1.Jısan, ihııanı ilahi. Allnhm lUlfu, lııayeti: b. "kilise vergisi; c. lnr
langıç otu. (6) der Kuppeipeb: sich cinen Kuppelpelz \•crd.ienen. c,·. 
lendirmek, bir izdfracı h3rırlınnak. 

ANAL!Z 

I. A.kkuzatif alan edatlar (\'or
wöritt) lert a..')&ğı~·a alıyonı:t: 

a. dUl'Ch, den, dan, içinden, ara
smdan: sio gingcın duroh den Wa!d 

ormandan geçtiler. 
b. filr, için, yerine: er dient für 

seinen Bruder, kardc§in için hiz.. 

met ediyor: das ist Euch, bu .siZ:n 
için; für Körı.ig und Vaterland, 

ve TEORi 
., 

es wietler meinen Willen, arzum 

hilifma. onu yaptı. 
il. AşağıdakJ cümleleri ttiı•kçe· 

ye çeviriniz: 
a. '()hne einen Freund ist das 

Le ben freudlos. 
b. Die Erde dreht sich um ibre. 

Achse. 
c. 'sruclıer fUhrte elle Armee 

kral ve vatan için. wider den Feind. 
<', gegen, karşı, üzerine, hilafı- · d. Dic Spree f!ie<J.<rt durch den 

na: sie kampftcıi gcgen die Feir· Sprccwald. 
dı?, <li.i~ınanlara karşı harbctlikr. 

d, ohne: sız, bila: ohne mich. .. ' 
hcrısiz; ohne Zweifel, süphesiz. ' . 

e. um, etrafında: um den Ga•-
•cn ist ein Hag, bahçe etrafında 
bir <:it \"3.r. 

r. wieder, karşı, hilafına: er tat 

e. Aus der Wolke strömt der 

Regen. 
f. ln gosaer Bezorgni.s sitzt elle 

l\1uttnr bei dem kranken Kinde. 
g. er ist Alters halbcr krank. 
h, wegen der Vi<."l :::n Fremden. 

lstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 

Sinema fileminin en büyük 
firmalarından biri olan'. Metro 
Goldvyu Mayer şirketinin mü. 
ke-llef yazıhanelerinde, on yedi 
yaşında olan ve bütün .Hind 
müslümanlarmın giyindiği g1i.bi 
brujmda bir türban bağlı bultr 
nan küçük bir Hindli ~uk. za. 
manm meşhur rejisörü Zoltan 
ile son aylarda Holivutta ya.pı
lan konturatlarm en mükemme. 
lini imza etmiştir. 

Bu genç Hindli çoouk, ''Hind 
de tehlike var'' film.inin küçük 
artisti Sabü'dür. 

Sabü böyle birdenbire beyaz 
perdeye çıkıp bütün dünyaca 
tanınıncaya kad~r Hindistanm 
yan vahşi ormanlarında ve bü
tün zevki boy 'boy filler yetiştir. 
mek olan bir Cacanm hayvanat 
bahçesinde mesut ve sakin .bir 
hayat sUrUyordu. 

Sabü'nün baa.bsı da hayvan 
terbiyecisiydi.. Sahil de evvel.l 
babasının ya.rdmıiyle büyük 
hayvanları tanrmağa onları seV"' 

meğe ~lamış sonra bu. hay. 
varılan terbiye etmenin yollanru 
aramış ve bulmuştu. 

Sabü Racanın hayvanat 
bahçesinde geçirdiği tecrübeden 
.sonra hayvanları mükemmelen 
kendine itaat ettirebiliyordu. 
Sabü'nün en büyük zevki Ra
canın filleri arasında en 7'ekisi 
olan ·Barry tarafından hortumu 
ile tutulup havaya kaldml
maktı. 

Sabü'nün ·babası Racanın 

fillerine baıkıyordu. Fakat niha. 
yet bir gün Sa.bü'niln babası 

öldü. Fakat ~uğa baba.sının 
öldüğünü söylemediler .. Yalnız: 
"Baban uzun bir seyahate çıktı." 
dediler. Ve bu ölüm il7.erine <:.:ı· 
nesi Sabü'yü alarak doğdukları 
memlekete götürmek istedi. Fa. 
kat Sabü buna razı olmadı ve o 

zamana kadar o derece uysal, 
itaatkar görünmesine ralJnen :m 
tek.life isyan etti: 

- Hay~. ben buradını ayrıl
mak istemiyorum. Ben dostum. 
dan uzaklara gidemem. 

"Dostwn" dediği Racanın 
zeki fili Ba.rry idi. Babası öldük
ten sonra artık yegane dostu o. 
larak bu fil kalmıştı. 

Bu ısrar iiI.erine Raca Sa.
bü'yü yanında alrkoydu. Bir ~ 
Sabü fillerin ahırını temizlerken 
Sa.bil birgürültü duydu ve derhal 
dışID-ıya çıkıp bakın.ca ellerimle 
gari~ garip makineler culunan • beyaz adamlarm ahırlara gcL 
diJtlcrini gördü. Bur:lar meşhur 
rejisörlcrden Floherty ile · Zol· 
tan Kordan ve arkadaşlarıydı. 

Hindistıına ait bir film çevirmek 
üzerine Racanın ahırından isti. 
fade etmek müsaadesini al· 

~O No. lı l!~n. Ellerinde el!i l:ilodalı fal:ta mili:tameı saç butunan haklld mışlardı. Çevirecekleri filmin 
\"fı J:llkmt rahI"hr n.~ taribln:!cn ıtiba.ren Uç gUn urfında bu saçların nevini Ü\ı• b' k b' f'} t bf 
•:e mitrta.~ı b'r ~yannanıe !le vlla.yeta blldlrmcğe mecburdurlar. Keyfiyet m un, tr I'Sinl ır l· er ye. 
:!9 No. Jt mlJU korwnııa kanı.:nur.•ın '"erdlğ! aalAhiycte istinaden ilAn olunur. ı cisi hakkında idi. Filme çekilecek 

(2949) fili intihapta gecilanedilerl Fil• 

Bir filin hortomile 

Ertesi gün küçük Sabü . bil 
filmde _yalnız bir sahnede o~~
mak Uzere oldukça mühim bir 
para teklifi "almıştı. 

Basit, sade, fakat çok zeki ·o .. · 
lan Sabü ufak rolünde bile bü.:. 
yük bir muvaffakıyet göstermiş 
ve ·hüviyeti altında. hakiki bir 
~tör şahsiyetinin gizli olduği.ı. 

1;' 

yükseıen yıldız 

Hintli iıtiisı nu isbat etmişti. · 

Rejisörlerin aksettirmek iste
dikleri hisleri, büyük bir kabili.,. 
yetlc kendine malediyor ve t'().:~ 

lünü mükemmelen oynayordu..... 

. , 

fE5) 
El) 

Nasıl sinemaya intisap -etti 

Bütün Hindistan bu küçük r.o. 
cuğun şahsiyetinde yaşa.yordu. 
Bir gün mutat saatten evvel 
ahrrlata gelen. rejisör Flobert.y 
küçük Sa.bü'yü filin önünde t-~ 
çök:müş ·v.ı.ziyette buldu. 

min yıldızı Barry oldu. 
Fakat &'1.try filme çekilmek. 

ten hoşlanmayordu. tik defa 
film almaları müşkül oldu. !kin
cisi ise birinciyi arattıracak de
recede zorlandı. Hatta bir sa· 
ibab. Barry film çekenlere hü. 
cum edecek gibi bir h.r;ı,.l aldı. 

Hani neredeyse makinelere sal
dıracak her tarafı berbat ede. 
cekti. Bu vaziyet fuıerine opera
törler kendilerini ve makiİı.eleri .. 

(Cu sütunda okuyucutarmıı:zm ga.. 
zetemiz yanmdald kuponla birlikte 
gönderecekleri 

EVLEZ..'ME TEKLlFLERt, lŞ ARA. 
MA, tŞ VERME, ALIM, SATIM 
gibi tiea.ri mahiyeti hııb: olmıyan kü. 
ç~ Uilnlan punuıız n~rolunuz.) 

Evlenme teklifleri 
.J.; 

• Yaş 24, 170 boyunda, yUksek ta.b. 
alili, esmer 45 lira maaşlı bir devlet 

memuru, kend!slne sadık kalacak 
kumral veya ::anşm, orta tahsilli, 20 
ycışmdan bUyUk olma.yan, boyuyla mil 

ten.asıp bir bayanla evlenmek iste. 
mektedlr. 1stiyenter (Miğ!er 63) rem.. 
zlne müradaat edebilirler .• 19 

• Yıı~ 30, 61 lira maaııtı, lyi bir a.. 
Ueyc mensup tahsilli, ince ruhlu, mu.. 
tenas:p vUcutıu, esmer, güzel, sempa. 
tik, dul, devlet memuru bir bayan t. 

dcaline uygun 3C.1~ yaşta. ı nrasm~a 
subay. memur, serbest meslekten ve 
ya mlitckait bir al!Ayi mesut cdchile_ 
cc:t evsafta, halOk ve hoı:ı sohbet bir 
bayla yuva kurmak istemektedir. 

1stıycnlerln (Kadıköy Göıı.Ul) remzi.. 
ne mUracaaUan. 18 

• Ya.~ 30, boy 170, esmer, Avrupada 
yUksck mllhcndls tah:>illni yapını~ •• 
klınse31 olmıyan bir genç, ııarıııın ve. 
ya. esmer lnco yapılı zayıf mazisi te. 
mLt 18.25 yaı arasında. bir genç kız. 
la evlenmek istemektedir. 1stlycnler 
(D. F. 107) remzine yaza.bilirler .• 20 

-. .. 
ni emniyete alrn.ak·moobudyeti
ni hissettiler. 

Bunun üzerine rejisör bir ter
cüman vasıta.siyle vaziyeti .sa;· 
hil'den sordu ve o zaman bir 
kısım Hindlilerin fili mukaddes 

T&nı bu sırada kü.çük bir ço
cuk fillere yaklaştı.. Barry ba. 
şmı çcuğa doğru eğdi ve çocuk hayvan saydıklarım öğrendi. 

filin kocaman kulağına bir şey. Hindistanda çevirdikleri film 
ler söyledi. Çocuk Sabtl idi.. nihayete erdiği zaman Kor : . 
Hayvanın kulağına bir . şeyler küçük Sabü'ye İllgiltereye gel
söylemiş ve bu ·sözleri duyan · meBini teklif etti ve orada ken. 
Barry de itaat göstererek ahı. disini meşhur ve zengin aktörler 

• rm yolunu tutrn.uştu. sırasına sokacağı vaadinde 
İki rejisör bu E:~hneyi hayran- :&ulundu. 

* 2~ yqında yük~ek tahBil görmu, 
tUrkçe ve fransızcayr !yl bilen al· 
mBDca, tngilizce ve .rumca konuşan 
blr bayan profc.l!ör, doMor, dişçl ve 
buna buıZer herhBD(l blr yerde çıı.· 

uı:ımdk iatemektedlr. tsteyenlerin 
(Pek) remlzlne mu.raca.allan • 

• E."l'Tetce blr olrkette n piyttng(J 
glııelerinde çall,,a.n tecrübeli bir genç 
yazıtıanelerde ıo aramaktadır. Arıu 
eı!em~r ~yoğlu Ağahamam 6~ nunıa. 

ra. b!rlııci katta lJ.P.) ye müracaat t• 

öebilı.rle.r. 

• Lisenin 10 uncu ımıtnıa de•aın e. 

. Çocuk tereddüt etti. Çünkü 
Barry'yı da birlikte alıp eötür~
mezdi. O zaman Korda h12::- :.::t!ne 
gelip sevgili Barry'smı t;;,,Lbiie·_ 
ceğine Hindli· çocuğu t min etti, 
Sabü de buna kanaat ··~tirinoo 
teklitr.'kabul edip yola ı;:ı!.tl. • 

Eski ahır uşağı Lon..:lraya. 
gelince mükemmelen dü!ic;ımiş 
bir apartman dairesine, U.'?tu~l:.ı:

ra. muallimlere ve Avruı a"uihlm 
giydikleri elbiselere ~:ı.hirı oldu. 
Fa.kat bütün bu Avntp~l ·::- ·,·.ı.:::., 

sına raınn,en yine her g .... 1 ;: .. ··: 

nırun mühim bir kısmı .. ~= '· • 
vanat bahçesin<lc fillerin k:ı r .~.ı·. 

sında gc-:iriyordu. 
91yorum ô~leden so.ıra bj>~ ka:nn 3.4 ' 1938 teşrinievv~lindı~ l L.. 
!!aa.timdto çalışmak tsUyorum. 9 <JeDe • 
romence tahsilim •.ardı?' ve romence. kaya geçen Sabü. ~:r>l' • • ı 
Yi çok cyı biliyorum. Kontence der~ Holivut'a gelir gelmez ilk ı:...: · :, 
\'i!reuillrım.' .t Jakalı mu~sııeseıerde ça· i - T..;:.rzaııı görmek istcı· yn., · 
L19ablllr ve aynı zamanda tercUmıtn. Oldu .. Bugün Zrıl~;uı T ~r · ı 
ıuı ta yapatmrtm ... l!tlyenter gıızetM !n.gil•e ile alakasım kc&'T · ·0 

sinde ı.N • 107. Ziyaı .. re~z?ne mek. .gelip .. Holivutta ycri<'fmt~"? .. 
tup • mflrac&.at edı;_bU!rter. 

Aldırınız 
Aşağıda rumudan :f7.Lılı • ob n o. 

kuyucularımn:ın namlanna ıeıen 

nıt·l(tııpları ldau~hanı-mir.C:en h1'1';9İI 
sabobtıtn oğleye ka.dar ve~·3 tıııat 17 
den ı.onm nkb:muı1an rtca olıınur: · 
(l'embe zarf) <:te:.Y. 38) (A.D. ,1221 
(Bulmu, 361 (Kanat) (OillçinJ 
(1. R: 1) iM. 136) tAyp. 3) tN.B)I 
(Bunınaz) (R.F 18) (ll. :22) (R.S.12) 
<lsm•ll Jııl.E.C.A.) (Kııh.Ba..) (Emekli) 

(İstit!ıam) (N,D. ve ll'. D. · lldl 
kardeşler.) . (A.B.C. kur.) CSı.ıat} 
Nur.) ( A.cabfl kim?.) <H. Talib) 

et. ·Heper 8) 

SabU de vanında ve l'S!iİ alırı-

uşağı şimdi sinema J::ny:tSL:-d::ı"" 
''Hiıi'dde tehlike var" fi;:;ıi için 
kontrat imza etmektedir. :.· 

Blrlncl Sınıf i\l il tch !\SSl9 

Doktor 
Nuri Beller 

Slolr ve Rııb fl:ı .t ·l.:ı ia.n 

&Q.ka.ra Caddesi : ·••m• ra: n -
Muayene s:ı.a tıc ri; : 5 ıl ~ ~ 20 )'f!' 

lııld:-ı~ 

CZSsdfdt --;nmr~ 
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- Bayır, ha:v;r. Bayle bir §Qy 

~YUıkısmız, diye ylttr4J. 
-1oh ~kaba bir hareketle o

lbt \tnara itti. 
._Neden bu kadar ali.ka ~ 

l'i)ol'lunuı madam? Sb bu adamı 
~ete t.um etmek istemiyor 
"~unus Kocanım o 61dUnneınij 
~? 

- -o da :ıı.rmırCRSz.tınıte g&r-.-

mtlf kadar M1.lıılm. • 
- Demek clnayetln nuıl •~ 

dlğiııl gördtlnilı:. ltlr.af edi)!orsu • 
nuz, değil,~T 

- ~t, gördtım: Pencerenin ö
nilııdekl . çaJıJıkta ~gi.sle~oum ••. , 
IÇaye .61mtltti1. Her .c•Y1 gijrdüm •• 
'BlltUn kônuoutanlan duydum. 

lr""'"'---s!mon !lab\'c' hl~b!r ıamarı - Öyleyse Maksvelln hülcm .. 
·~ deftldl da neler eöyledltini blllyorsunuz, 

~ 1 

- Demek o~ öyle mJ ? Johanaen ,:ın.ııateJıstyane cevaP, 
bt.aet ahmak herlf aile her ~ v&rdl: ı r • • 

~ -attı. , - B&bailıhı blle seçmedi ma " 
- ffayn", kendti!l bua hJçbfr d&.-n - Z&teıi hfobfr !JeY koaupn&dr. 

-, llhlatmadı. 111.r. 

- Sidi • Bel • Abbartalrl şiş • Kornelya 1tkldetlond.i: 
::. kadm ha.klanda malOmat al - . - Yalan slSymyonrunuzı · Ölen 
J demek... Bunlan herhalde bfr çoctlkUüı b:ı.Molundu, Stdt • 
~ &ıılatmJt olacak. nerede 0 Bel • ~butakt şlpıan lradmm 

? bahsi geçti! 
d lfotnelya bu ısual uzerlnc Uınl-
~ dUotn. Johansen ve çetesi Jala 
ııı t'raltınltlerd1. Bu vefa.kir dotıt 
~~kak ki harekete geçmek ~ 

llıUnaafp bfr ıaman bekliyor -
4' Sakin bli ıeıle ~evap verdl: lll;- Jalun nerede olduğunu b.U--

1otuın. 
~Ohıuıaen ,nJdt1: 

'tdı - ıt.ran yok! E: encliaf elimde, 
~de :nd~. ~ Jwıaatlrl-

dıt. 

- nenı . &lde etmekle aramı 
de etınq oldufunuzu :unnedfyo"" 

ııa::rz Y&nılıyorsu.ııuı. . 
Joıı.ııeen blr k&hkaha aavurd'ij: 
- ın~ge ka~ aUdilne de blıı· 

cı"llfıu-, Parayt verecekaln.iz ma .. 

~' 
- Ne ~verecek micim! 

~ ....... Madim, fUDtl unutmayın ki, 
't lıeıınıekett.e m.zı k!mo istersem 
~ :muhterem dostumuz 

' tı alzl elde edebllnıek i~ln 
tt, 

1 
lllillıi:m bir meblağ teklü et-

~ 11 ~tamda gördlliünUı adam. 
ıt~ tllr ~mmda :muhtaç oJ .. 
:le beı yUs tU!enk mukabilln-

"ı-blUrJer. b_;; Bana .tarvı o. kadar alı;alrça 
'ket edecelizıb;i za.nnetmJ.Yo -

.b::. .. ~aıulıyommuı. Ben bi; 80,..: 
~· Ya parayı verirslnlZ. 

~Obaııaen o an kınuldayan Var. 
·~ döndl1: 

~ dostunu için ufak bir 

' 'far. Slmon lılalcaveUn 
~ le"'9tlnJ teklif etlen.il onu 
~ btratmam. PlAnlarnu §im. 

' kadar bep o bozdu, niyetim 
h~111'1una dizmek, ilkin almdJ 
~. lll1:'blr ıeytn farkmda olın~ 
~ Öld 0 na ff]ıence yapmalı, eon
l'ell llnneu. lyflewerek kendhılne 

... ~ bent tanıyacak! Stmon 

'ça;:as ala hirdenbire gözlerini 
_ • boğuk bir sesle bağırdı: 

~~Ukreçyadan mı bahsedi .. 

~et. Nikthlr karon olan 
~a--- . Yl. buraya getirmişler.: 
~ıı1ler. 

~~~an, recep reisi Sen-neler 
'~~~n? Padi§M onu senden 
lltt1tr- 1 bir yıl oldu. Ortada şa
IJ ~ar .. f~tva var .. il~. var_. •. 
-._ ~ P&di§ah gözdesıdır. Onu 
':ıaıı alabilirsin? Ona ne oe

lle9CJcanm., diyebilirsin? 
n onu boşamn.dım ki .. 

dir ~ &aydıklann uydunna §eyler 
llfti~ lcdir _ Yalandır· Ben o şa 
~iın. IÖrQrsem yüzlerine tükilre
'9t ç.o~ten fetva emininin yüzO 

~11\ tükürmüştüm .. • 
~~~sata çok mUşkfrl vaziyete 

it \lftQ. 
~be bir tüı lü menfi cevap 
-~Yor: 

..... Bt.tı bu ışi yapa.manı... una 

Johanaen hayret etu: 
• 1 

- Vay canıua! Demek o gece 
m de dinledlnJı! Halbuki olamaz! 
Sbı Fua kocanıan katJUni bul • 
mak için geldinh:. Slie uydurma 
hlkl,r"eler anlatmı§ olacr. , kadm 
kalbi yumgutn-. onln.n kandırmak 
ko:&ydır. 

Ko~upnuma devam edecekti.' 
Kapirun yanmda duran adamlar • 
dan biri bir şey söyledi. Söyleme
~yle bir sili.hm p&tlaJT!SS1 ve a.cıa. 
mm yUztlkoyun yere yrkılmUI bir 
oldu. Ötekiler l!Jper almak için 
her.ıen vazfyet aldılar. Johansen 
sağa eolp.,~rler ~~~r.e~~J.:P 
ta bu effiff>aoılıf, ~t'NeHI l,ır 
.seyler yapmak {!tfyoiJu. 'Kohıel -
ya hastanm baemı tekrar yastığa 
koydu. Va.rboro ini\ti. halinde ~ -
kan bir sesle. 

- Tahancş.m! .. 
Diye mıi-ıldandt ve kendinden 

geçti. Konıelya od~ bir kl>§e
slnde duran · ~lan aıuuui~ 
tabancayı alarak olbiaeelnln içine 

sakladı. 

Dıea.rda bir stllb da.ha patladı. 
Berberllerden blrl Jaln herhalde 
görmUo ve ateı et.mitti. 

Kornclya korku 'ıçlndc• bekli -
yordu, Birkaç da.kika eonra bava. 
da n~nncll ,btr'.Jcurıun vmldadt. Saf 
kalan Uç Berberi k~ klUbe. 
ye gtrdller. Johatıaen onları dtı?B• 
nya çıkmafa teeVDt edfyo!'t!U, bal. 
bUk.1 berberiler hayıitlarmm k1Y • 
metlnJ bilen insanlardı. Kl5rük!SrU· 
ne tehlikeye atılmak lateml orlar-
dt. 

'Johan'"sen eline ttıfeğlni alank 
kapıya yaklqb: Jalnn, klnbtye 
doetla:rını vurmak Jçln ateş etml -
yeceğinl mnnedıyordu. Yruıılmrş • 
tt. 

(Deuamı ~) 

yardım edemem.• .. diyemiyordu. 
Bunu dese, inciyi çıkarıp iade 

etmek lazımdı 
Bi:- müddet düşündü .. 
BaŞtnı salladı .•. A 

- Onu h~lft !eVfyomın demek 
öyle mi? · 

- Sevmek ÖP laf mı, dacığım·. 

Onu!l için her şeyi göze a1dım ben. 
Onsuz yaşıyamam artık. Kalbimi 
aşk nte'ii sardı. 

- Desene o melQn ateş senin 
(le içioo düştü?! Ne ya.tık. Ben se
ni sapsağlam bir erkek sanırdım. 
Meğer sen de çürük, hasta bir a
damnuşm! 

- Ne diyorsun sen? Bir kadını 
sevmek hastalık mıdır? Bahusus 
ki, o benim nikMılr kamndır. Onun 
taş ~alatda lnl~il'ni duyd\ıkça 
içim ~zl~or. Bu ıaa1vallı ~ 
suçu .!'M:dir ki, taı <>P arda inletilr· . 
yor? 

- Vallahi , Recep reis. bunu 
ben de bilmiyonım· Bunun aebebi-

fi A B E R - Anam 1)09tası '1 

Teşhis edilmis casus 

Casus sanmışlar • 
1 DA. M 

Nakleden: CEMiL NE~AT 
Nlevsimi gelince hemen bütün 

böbieı:, ·karaciğer, safra kesesi has ' . 
talannın akm etlikleri Nis şehri-
nin lüks otellerinden birinin tara
psibda üç arkad8~ otu.-muş ko • 
mışu} Orlardı. Bunlardan biri es -
ki vu~turya ·ordusunda uzun se
neler hizmet ettikten sonra kendi 
am3Ue ôrdu<ian· ayrılan yüksek 
rUtbeli qir Zııbitti. Erkanıharp 

binbaşısıydı .ve ~um! harpte u . 
mum erkAmhatbiyenin şifre ma . 
sasmı idare ederken birdenbire is 
tl\a e\miş ve bu istifanın sebebi 
karanJıkta kalmı~tı. Arkadaşları 

ıorladıjar: 

- Söyle, dediler. Anlat · bize. 
askerlikten neden birdenbire ay • 
rıldın? 

A:tık aradan 6encler g~iş ol
duğÜ. için anla~~ bir mahıur 
gönnedi: 

- Bu uzun hikAy.edir dedi. Bir 
zamanlar beni seven bir kadını e. 
le •e.rıneğe sebep oldum. Bilmez • 
sin bu Mdise bana neye mal oldu. 
Vicdanıma karşı hfüfi kabahatli 
va,ııretteyjm ve bu acıyı mezara 
kadar götüreceğim. 

Durd\J. Derin bir ndes aldı ve 
bikyesine başladı: 

- Biliyorsunuz umumt harp 
sıralarında erkfuııharp binbasısıy

dım. Şifre masasını idare ediyor • 
dum. İ ıı;te o gilnlredc resmt bir 
baloda fevkalMe güzel bir kadın. 
la tan~tım. Bu kadın enternasyo. 
nal arlstokrat tabakasıaa men -
suptu. Öyle çekici bir gilzelliği, 

öyle eırar dolu gözleri vardı ki. 
gayri ihtiya;rf beni kendisine dOğ. 
ru çekiyor, silrüklüyordu. 
• lJ;l fiUFW°,, ko~r,oq!~ 

Çünkü bu gibi kadınlarda masum 
ve temiz bir aşkla :-.evınek kabili -
yeti yoktur. Fakat onu tanıdığım 
zaman a]dandığımı gördOm. Çün 
kü bu esıar dolu güzel vficudun 
iç.inde en hassas kadı.., ın kalbi çar. 
pıyordu. Az zaman zarfında ateş
li bir a~a ôirlbirimıze ballan· 
dık. 

Aşk meyvasmı yeni tadan ma. 
smn bir yavru gibi idi. Konuş
masında öyle masum bir eda var
dı ki, büyük bir ~la meşgul 
oldu~u zannediyordum. Bu es· 
rarengiz kadına birdenbire ne ol. 
muştu? Ajk onu masum bir çocu. 
ta mı çe\irmi§ti? 

A§kımızm verdi~i tatlı sarh°" 
luk ıçinde çok gü.:el ıünler ge • 
çirdik. Zaman zaman kendi ken. 
diıne: ". 1e masum.. Ah ne ma. 
swn." diyordum. 

F..atya _Evet, kadının ismi K nt
ya idi - bir aşk meleğiydi. Haya. 
tımız artık 'Jinblr çıçekle süslü 
bir peri masalını andırıyordu. 

Çok, daha çok mesut olacaktım, 

fakat 6cnı birdenbire sarsan o 
mfithiş haberi almamış olsaydım!! 

Bir gün beni erkanıharbiye is· 
tihbarat bijrosune çağıı:dılar: 

- Kontes Katya ile taıu,ıyor-
Edilmis demektir 

musunuz? 
Te:-edfüitsüz cevap w.rdim: 
-Evet. 

Onun için bütün Türkiye vatanda§lan bu har
bin yeni ve tehlikeli casualannı tanımalıdır. 

:..Elde ettiğimiz malf.ımata na 
zaran bu kadınla uıun zaman .. 
danlv>.J; münasebette bulunuyor -
muşsunuz. Bunu inkar edeı:: misi· 
niz? 

11'~ABER,, Birkaç gune kadar 

Aynı ciddiyetle a:vap verdim: 
- lıı1·flra sebep ne? Evet Ar. 

kada§lı~mız bir müddettcnberi 
devam ediyor. 

Bu harbin en tehlikeli caaualannı aeri halinde 
ve bütün hüviyetleri, hayatlan, faaliyetlerile 
tanıtan 

YENi HARBiN 
- Konte!in yurdumuz için teh 

likeli bir unsur olduğunu da bili. 
yor inusunuz? 

Şa~ırdıın, kekeledim~ 
- Kontes.mi? 
- Evet kontes. 

Tutunacak bir yer aradım, al· 
lamak, baltnnak istiyordum. Zor· 
Ja kendimi toladım. 

KIZIL KiTABJ 
NI NEŞRE BAŞLIYOR 

- Sizi temin ederim, ki böyle 
bir ihtimal bile aklımdan geçme. 
rni5ti. 

Glrtlnmlyea ordD 
Dedim. Bitkin bir vaziyette ol. 

duğumu gören yOk!ek rfitbelt bir 
zabit oturmaklıl!m için yer gös • 
terdi ve gözlerimi kuvvetli nazar· 
larile hapsederek: 

- Size inanıyorum, dedi. Şim. . 
di size haber vereyim ki, bu ka. 
dın memleketimiz a!eyhine hare-
ket eden tehlikeli bir casustur. 
Kendisini tevkif etmemiz için bi.ıe 
rardtın vaadediyor musunuz? 

ettiler. 
Katya bu haberi okuyunca, e

ğer beni seviyorsa, hastaneye ge. 
lecek ve o zaman kendisin; hı•ıkıt 

edeceklerdi. 
Katyayı tevkif edeceklerim "''· 

vcl~ benden gizlemış1erdi. 
Hastanede bulunduğumun O • 

çüncii günüydü. Koridonın rtn · 
ceresinden bahçeyi, baharla açı . 

Bu teklif b1r hançer ı:lbi l:al. la.n mis kokulu çiçekler yeşil çi. 
bime sapalndı. K.ıtyayı deliler gi .µıenien seyrediyordum, birdenbi • 
bi sevh·ordum. Nasıl yapa.bilir . re hastanenin büyük kaoısın•!:ın 

dim? ~iğimiz omsaisiı 'saat. :,,. ... bh .. kadının girdi~ru gördqtp. Si
ler gözÜmün önUnde C81'landı. Fa- ya~ aişptişM~ii jpÇe bir 
kat hemen akabinde beynimde bir till ile örtrnOştü. YürüyO:ıOnden, 
şi~k çaktı: Acaba bu kadın be- vUcudu11un hatlarından qerhnl ta. 
nl sever gibi görünfip, her gün e. mmt,tım. O, idi. Evet, gelen K l\t. 

limden geçen birçok asker! sırlan ya idi. · . 
mı öğrenm"...k istiyordu? Bu galip Olduğum yerden onun 2heW.li 
bir ıhtimal olabilirdi. Benim te • yürüyüşünü , merdivenlere dn~: 
reddüt ettiğimi gören J.."UII1an<İan: gelişini seyrediyordum. Tam o ~-

. . rada o ana kA.dar duvar arkas.ı.a 
:- Söy~eyin, b~alım. Dedi, bu gizlenen iki kişi o"n yaklaştılar vf. 

kaaının P-le geçmesıne yardım e - bir şeyler söylediler. Kat)"'a eskı 
debilecek misiniz? ahenkli yürüyilşünn kaybe+ti, tit. 

- Evet, dedim, ne yapmam ıa.. riyordtJ artık. Sallandığını gör . 
zım geliyor? dürn. Nerede ise yıkılacaktı. Dıı -

- Hemen şimdi si2e bildire . yanamadım. koştum. Korido:ıa.'1 
ceğiz. bir rüzgar gibi geçtim, merdive--ı-

Evveıa. bir şey bildirmediler, !erden ok gibi uçtum ve. onlara 
beni aldılar bir hastaneye ~ötürüp yeti~tim. 
yatırdılar ve orada vaıiyeti an - Katya ile iki ya.hancı ot.r 

düğ{hne çok memnunum. 1 
Dedi · ve şoföre isaret etti· Otbo 

mobil hareket edreek güzel Kat • 
yamı meçhul akibetine dolru u. 
ı;urdu. Ben olduğum yerde kaldım. 
Eğer ıçeriye giren gen, bir do}ct,or 
tutmasaydı hemen orncıb yüahp 
kalac.akt.tm. 

Bu Mdiseden sonra kendhnl 
topbyamadım. OIQni tel}llkesbıl 
bildiği halde beni görmeğe gelınfJ 
ti. Demek seviyordu beni... 1 

Katya kur§Una dizildi. Iıtırap 
çektim. Çols ağladım- Fakat lç1ml 
fera.'llatan bir nokta, ~: ,"lJa .. 
kadm nihayet memleketim aJe,. 
hine çalışan ibr casus değil mi! 
diyordum. t 

Değilmig. Evet değilmiı. Katya 
casus değilmiş. Çalınan evraklar ., 
la lıiçbir alAkası yolanuş. Bu ha.: 
kikut Katya kurşuna dizildikten 
sonra meydana çıktı. lşte bunun 
üze:ine ıstırabım son haddini 
buldu. Vicdan azabı içindeydim. 
Bir yolunu bulup askerlikten ay .. 
rıldım· Şimdi ne zaman parlak ft
niformalı bir erkanıharbin yanı. 
da güzel bir kadın görsem, gayri 
ihtiyati Katyayı battrlar, ıztırap 
duyanın. 

CEMiL NE/AT. 
tattılar. mobıle biniyorlardı . Kendirr 1:a-

Katya birkaç casus arkadaşile lik demldim. 1:-...-----------
mühim evrak çalmış ve ortadan 
kaybolmuştu, ama şehri terketme
dikleri muhakkaktı. Kadınm izi • 
ni elde etmek için çok çalışmışlar 
nihayet beni (ilet olarak kullanma. 
ğü.· karar vermif lerdi. lşte bu se. 
bep!e beni alıp hastaııtye yatırdı· 

lar ve bir otomobil kazasında çok 
ağır varalandığunı gazete,,...,,. :ı ~n 

- Katya! 
Dye bağırdım. Döndü, baku. 

Ah o bakışı hiç unutanuyacağtm. 

O bakışta derin bir acı, inkisarı ha 
yal, şikayet, aşk. nefret, kin, hep. 
si hepsi vardı. Bütiln bu duygu. 
la.r hir tek naznnnda toplanmıstı. 

- Seni yaralı zannederek ziya • 
rctine geliyordum. Seni iyi gör -

Göz Hekimi 

Dr. Murot R. Aydın 
ücyoflu Parmakkapı, .iman ııoblr 
.No. !, Tel: UM3 Moayeae n bt'r 

tttrlö ıö7. 11n1tlfyab hkal'll ~" 
....... 7. 

Topkapı Sarav·ına gıren 
Elma~ğa Recebe kati bir söz du. 

\ ermemiş olmakla beraber: 
Elma sağa sordu: 
- Hasta mısın? 

- Bu i~ olamaz .. 

CASUS LUKREÇY A 
Dü rd ıin ci i Murad devrinde bir Venedıl< şöval uo;ınin · kıtı 

~~~~~:- İSKENOER F. SERTELL 

-143-
nı a:ıcak valde sultan bilir. Eğer 
bu sımn iı; yüzünü öğrenmek i~ 
tersen. hazır saraya gelmi5ken. 
vald~ ultanı git gör ... ona yalvar: 
ben de sana elimden geldiği kadar 
yarf.irm ederim. 

- Bu i~i ona gitmeden hallcde-
me.z miyiz ağacğım? 

-Nasıl? 

- Nasıl olacak.· Ben onu kaçır• 
mak istiyorum. Sen bana yardım 
edersen, bu iı pekAIA olur. Halbu
ki, valde sultana gider yalvanrsam 
ve o menfi cevap verirse. o zaman 
iş çatallaşır. Belki de Lukreçyanın 

hayau bile tehlikeye dU,er. 
Ve kulağına iğilerek i!Ave etti: • 
- Bunu yaparsan, sana bir tor 

ba ınci vaadedi}'Orutn. 
- Ne dedin .. bir torab inci mi? 
LUKREÇYAYI KAÇIRMA 

TEŞEBBUSU 
Elmas ağa, incileri duyduğu 

gündenberi, Lukreçyayı nasıl kaçı
rabilece~ni dü~nüyordu: 

- Doluya koyuyorum, almı-

yor •. boşa koyuyorum, dolmuyor. 
Bu işin içinden nasıl çıkac:aiım 

bakahm? 
diye SÖ)'leniyordu· 

diye kestirip atmamıştı. 
l'e yapıp yapac3k. Recebin va

.. dettiği incilere kavuşmağa çalışa· 
caktJ. 

Bir sabah erkenden Lukreçya
yı görmeğe gitti. 

Kapıdaki nöbetçiye: 
- Valde sultan tarafından geli

yonım. Kapıyı aç.. r~ukreçya~an 

bir §eY soracalım. 
dooi. Nöbetçi kapıyı açtı . 
Lukreı;ya toprağın üstüne seri

len bit hasır parçası üzerine uzan· 
mış yatıyordu· 

Lukreçyanın rengi solmuş, neşe

si kaçmıştı. 
Elmasağa içeri girer girmez: 
-Burası çok fena kokuyor ... 

diye söylendi ve J..uknı.ıçyanm 

başrucuna iğildi. 

Lukreçyanm gözleri açıktı. • 
Yattığı yeroen knnıldamıyor• 

- Herhalde sıhhatli değilim. 
1 ·asıl olduğumu halimden anların. 
yor musun? 

Sana hepuniz acıyoruz, Luk. 
ıeçya ! fakat, elimizde bir kuvvet 
yok. Her şey onun elinde. 

. -Peki ama, ben suçumu bil• 
m iyurum· B<'r; neden buraya at .. 
ttrdı? 

- Bunu biz de bilmiyoruz. Luk 
reçya! Birkaç kere bunun ~bebim 
kilercibaşı Kamil bey de sordu.. . 
kendisine: "bir daha bu meseleyi 

kurcalarsan, kafanı kopannm! .. 
~vabı verildi. O günden sonrt 
his; kimse senin adım bile a.~zma 
aJır:nryo" .. korkuyor. 

- O halde·sen aanl geldin. ~ 
raya? 
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Lib a 
hareki 

EO§tarafı S iinciide) 
ıeketsiz kalması mukadderdir. 

B u münasebetle ltalyanlann yar 

dımma koşmw; olan Alman kıta

larmın muvaffakiyetlerini tema. 

di ettiromiyecekleri tahmin olu. 

nuyor . 
Sonra lngiliz kuvvetleri başl~ 

rmda ~nera.l Vavcl gibi dira. 

}etli kumandan b.ulunması şan. 

sma da maliktirler. 
General Vavel ordunun motör 

le§tirilmcsi fikrine hararetle ta. 
ı'a.ftar ol~n bir İll-giliz kum:m. 

dtı.nıdır. Alman orduları ba.cıku. 
mandam General Keytel, İngiliz 

orta şark kuvvetleri kumandanı 

Arşibold Va\'elden bahsederken: 

İngilizlerin en iyi kumandam. 

demktedir. 
General Vnvel de bunu k~n

dığı ve kazanmakta olduğu mu. 

vaff akiyet1er le isbat etmiştir. 

Burdurda 
atış müsabakası 
Hurt.ur, 1 ı (A. A.) - Diin bu

mda Burdur ve lsparta avcıları a
rasında at ış müsabakası yapılın·,

tır. Atatürk anıdma çelenk koy
dukt:ın sonra binlerce hıılkın te -
7.tıhürlf'li arasında atıı:ı sahasına 
giderek atışlara başlamışlardır. 

80 metre geyik atışında Burdur 
22 ve Isparta l4, ural' ....ıivPrcin r -

tışmda lspartu bir Btrrdttr iki ol -
nınk üzere birincili~i Burdur ve İ• 
kincili~i 1spartn kazanmışlardır. 
Böylece her iki atış i"in böl"'e 
başknnlığwca hazırlanan kupayı 

Burdur ıı.lmıştır. 

Altın fiyatı 

DO, tıfr altının fiyatı 26 liraydı. 

Şimdi kendisine karşı çıkmak , ZA Y1 - FakUltc hU\·lyet cUz<lanı. 
cesaretini gösteren Alman kıta. mı zayi ettim. Yenl.s1ni çıkaracağım. 

15 4 1941 

8.03 Aj<ıns 
.ıs Hafıf proı;- _ 

ram 
8.45 Konuşma 

12.33 Karı ık 
ş_'lrkılar 

12,50 Ajans 
13.05 Karışık 

v:ırkıbr 

13.20 Karışık 
proğram 

18.03 Radyo caz 
orkastrıuıı 

15.40 Kadınl:ır 
ınsıı lıcye. 

u 

19.15 Çigan 
manalan 

19.30 Ajans 
19.45 Ziraat tnk. 

vlml 
20.15 Radyo ga. 

zetesl 
20.45 Piyano 

lolan 
21.05 Dinleyici 

istekleri 

so. 

21.30 Konuşma 
21.45 Radyo or 

kestrası 

22.30 Ajaruı 
22.45 Cazband 

F.yiip Tnr u i d i nıuhufızlıJtıııd.ıu ı : 

Eyüple Alib<.•y köyUndo Eyüp cad. 
dcsind ~ en eski 88 eski 39 yeni 16 
numaralı ev ağustos 1300 tnrlhlle 
Mehmet oğlu HUscyin pehlivan namı. 
na ta!_>uda kayıUı iken b.llhırn mez- 1 
kı'.'lr evin yıkılmaslle tarla olarak 1325 
senesinde hnrtcen ve mabeyin senedi. 
ıe Abdullah Ali tarafmdan sa.tın alm d:ın me.zkfır vc~ika bU'kUmaUzdlir. 

lannı L ibyada mağlüp ederek H uku k ıaı .. uu ..... ı ınrr 11 Xo. 6870 dığı ve mumaileyh Abdullah Alinin de 
•başkumandanları Kcytel'in isa. K. Tolga tnpudo ruıır.ma tescilinden evvel 1341 
betli b ir söz söylemiş olduğunu sc.ncslnde vefntiylc varisi ve cshabı 
temin etme:.i mümkündür. ı hak intikali oğlu Mnhmut Gökçeye mUıı 

T. iŞ BANKASI ' 
Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye planı 
';':;!iDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs 

ı Ağustos, 3 Iklnclte§riD 
tarihlerinde yapılır. 

1 941 ikramiyeleri 

1 

ı ndct 2000 L.lık ... 2000.-Lira ' 
s • 1000 • = 3000.- • 
2 • 750 • cs 1600,- • 
f • fi O O .. = 2000.- • 
8 • 250 • = 2000.- • 

35 • ıoo .. c:ı3500.- • 

1 e: .. 50 • 94000.- .. .. 20 • = 6000.- • 

Acele satılık kö§h 
Kartaı Yakacıkta nezareti fcvkal~ 

H enüz h içbir k-umandan tank. yüzbaşı Va velim.. Poltava m a· ıııusıı· oldııl{u ve Mahmul Gökçe tnrıı.tın. 
ıarın p iyadeye yardnncı vaziyet.. oovralanndan dönüyomm. dan mezkür tarlaya ıtı2S S<'nesindc 
t.e harp edeceklerini düşünmez.. Zabit mükemmel Rusça kon u. yeniden bir blnn inşa eylediği ve ver

ken, General Vavel hücum ara. süyordu... Pakat Rus polisleri g!si de Abdullah Ali ve onun da vem. 

balan ve tnnklann piyadelerle bu izahatı dinlememişler, zabitin u tnrUıinden ltlbnrcn Mahmul Gokçe 
. . , tarafınd:ın verilmekte olduf;'U ibraz <'. de dUrt tarafı açık ve duvarla malı. 

birlikte mükemmelen harp ede. üzerim a~..mışlar ve 'mahrem. dilen UmUhnber ve vergi ııubcslnden dut bahçeli 9 oda Oç salon ve iki mut.. 
fak il(l 3 d:ıircll her dairesi kiraya 
\•crllccek gibi bir kök acele satılıkltr. 
Talip olanlnrm gezmek ve konuşmak 
ıçin pazar günleri öğlrden sonra için
deki .tabiplerine mUracaat etmeleri. 

bileceklerini ve hatt~ tnyyarele. dir,, damgalı bir zarf bulmuşlar - olman ınalCımattnn anln~ıımrş olmak
rin de zırhlı va~ıtalarln birleşe. dı. Bunun üzer ine Rus erkanı.. ıa m"zklır gnyrimenkulUn 151Ci s.-ıyılı 
rek harbetmesinin ivi neticeler harbiyesinin vesikalarım c;a!mak. kanun hükUmlerin<ı göı'e IIUlhallcn t.ııh 
vereceğini iddia etmiş \'c 1935 tan maznun en yi.izbaşı Arşi~ld klknt no Abdullah Ali varlsı Mahmut 
senesinde ı;u sözleri söylemişti: Vavel hapse konulmuştu. Gökçl adına tescil edllmek üzere 26. 

"Altı ay havacılıkta talim ve 48 saat sonra İngiliz sefirinin 4·941 tarihine t.esadUf ed~n cumnıtcsl .Adres: Yakacıkta 236 numaralı Fu-

b
. . b. . «iddetli prote.:toları neticesinde ;;unu snnt l4 le mnhnlllnde tahkikat at bey köşkü ter ıre görmıycn ır kımse or _ 'J ~ 

d d k . b . cd yüzbaşı Vavel serbest bırakılmış icra. kı.uıaca~ıntl:ın mezkflr gayri. 
U a ha ·ikı ir mevkı işgal e. menkul ılc bir g\lna alakayı tasamı-

' '' ü t kbcl f1 h ı. ve yu"zbaşı bu macerayı u nutsun mez . . nı s a şe er ava ,,.uv. fiyc hlditı. edenler bulunduğu takdirde 
yetler ilc kara kuvvetler in i Q.'-'Tlİ diye kendisine hükumet<;c bir al_ Acele satılık köşk ,, ellerinde mevcut \•esalkl tnsarnıflyc. 
temı>0\.'3 uydurarak hareket eL tm saat hediye edilmişti. ıcrlle b.rl!kte tahkikat ""'lnllnde mahal ı:.• BakırkoyUnde Y<:nimah~lle istnsyo. 
tinnelidirler. M üstakbel harpler . İngiliz hükiımctinin bu hedıyc !inde bulunııcak tnpu m ınuuma ,.e nunda bir tarafı 10 temmuz caddesi 
de ancak bu komb inezon zaferi sini Vavel ha15 üzcrindo tuşı_ tı:ıhkllt t gilnUnden c\ • • ti Sultnnnh diğer wrafı Uıt:nsyon hattı ;ı::ı No, ıı 

maktadır. mette t.ııpu d:ılrcsindu J<~yUp tapu sicil 10 odatt v • salonu ha\i her ktı.lta 4 
getirecektir ... 

Bu altı ay hav:.ı.cılrk talimi csa· 
s1 General Vavelin erkanıharbi. 

yesine mensup bütün zabitan Ut. 
rafından tatbik edilmi::ıtir. 
Şayanı dikkat bir nokta da 

General Ynvclin erkamharbiyc. 
sine mensup zabitlerin birqok 
lis:ın konuşmalnrıdır. 

L ibya hareketi muvaff:ıkiyeti. 

Vavelc nit gibi görünüyorsa ha. 
rekatı bizz:-t idare eden V t.vel 

değil, General Vılsondur. H aki. 

kati teslim etmek icap ederse !jİ. 

mali Afrika cephesini id~re eden 

Cı€ncral Vavel, \·iıson ve O'Konor 

şimali Afrika harekatını ida.ı-c 

etmektedirler. 
Şimdi de bu kumandanlardan 

~·eni yem zaferler ka?.anmalan 
beklenmektedi r . 

Genernl Vavd ordulannm bir 

hamled kazanmış oldukları mu. 

vaffaki} etler o ka<lar büyüktür 

ki, bunu dü~manlarr İtalyanlar 
bile teslim etmişlerdir. Şimdi 

yine ayni kumand:ınlaı dan yeni 
mum.ffcıiyetler bekleniyor. 

GENEHA L YA.VELE AlT 
BlH HATI RA 

- &n Ingilız ordusuna mnsup 1 

Beş sene sonra yanı l916 d:ı muhafızlığına milracaat ederek iddia.. oda olup apartınıan §eklinde kiraya 

General Vavcl miralay rütbesile larını dcrmcıynn etmeleri \C tapuca cıverfşll bir köşk ııcclc sablıl<trr. Talip 

b ir lngiliz askeri heyetinin ba . adresi l'I malQm olmayan kayıt sahibi olnnl!lrm,gezmek için pn:>..artesl gUnle 
ve vnl'islerino tahriren tebligat m:ıko- rı konuşmak için Yenlpostanc nrka.sm 

51nda K afkasyada Rus ordusuna mına kaim olmak tlzcrc bu muamele- • d:ı DU.slzzade hanı kahveci bayan Ha. 
gelmişti. B u arada Vavcl Fransız ve mu,-afakııt ve iUrazlannm muhn- ticeye mUracaat etmeleri. 
cephesinde bir gözünil kaybet. fızlığımıza blldlrilm!!Si hususu Ufuı o.. 
mişti. ıunur. 

Vavel 1901 senesinde zabit ol. 

muş ve evvela Transvala gitmiş 
idi. lrOS de Hindistantla methur • • :mm•••••; 
13imali gw-bi cephesinde haıl,,ct_ I ÇOcıık Hel•lml 
mişti. Ahmet Allkoyunlu 

H arp sonunda ~lısır ve vakın l'al< im 1 llmhnne l"nlıuı No. 4 

k ı .
1
. d I b • l':u arda n maada berghıı ~:ı 15 

Şar ngı lZ 01' U arı aşma ge. ten -oıı ra. T e ll'fon 401'!!7 

Acele satılık yalı arsası 
üskUdnrda paşalimanıda tntıın de

posu yanında. değirmen kar§ısmda ya.. 
lı arsasının her iki tarafında bir kliglr 
dUkklin ile Uzerindo kl\glr bulunan 
ev acele sntılrkbr. Talip olıınlann 

Dilslzzade hanında kahveci Bayan 
Haticeye mllracaalları. tirilmişti. tııte bu sıralarda Lib. 1 

ya çöllerinin meşhur asisi Seyh 
Sunusi. yüksek rütbeli bir !tal. 

yan zabiti olan Grazzianin in de 
yardımilc isyan etmişti.. V.Q.vcl 

bu çöller asisiııi mağlup etti. B u 1 
giin d" Vavel lı@liz ortaşark 

kuvvetleri kumandanıdır. 

'l'urk ye tam arıyetl 

Vavel bugün ı:;arki Afriknda, 

şimali Afrikada. Habeşistanda 
\'C Balkanlarda muhtelif cephe. 

lerde dövüşen İngi liz k uvvet.le. 
rini idare etmektedir. H adisat 

bu kudretli İngiliz kumandanııLın 

yeni yeni zaferlerin i meyd:wa 

koyacak ve Vavelin b ilgisi. kahi. 
liyeti bir kc.rc daha isbat edilmiş 

ol~aktı r. 

Z iRAA T BANKASI 
Kurwu.~ tanhı . 1888. - :iermayesı : 100.0UO,UOO !'ürk 1..~ı 

Şube ve A1ans adedı : 265. 
Zırai ve ııcari ~er nevı banko muaml'ldl"l'i. 

Para tılrU."1.lrcnJcre tıSJSOO Ura lkra.m.Jye rertyo: 

pm ......... ll!!fmll ................. mııB'!!!ll!al .. ~ 

Kira ık kat ve oda~ar 
Anımı;, .... ad<Jesının en muter>cı \'erınde ıev~aı:l<1e naıaretlı 

·wac1aı vt' awıını ık 1-ıu \tat kiralı ktır Avnı 1ınada avrıca kira ık 
vtaıaı da va~dır 

l .. 111:•v~~m~:'~r··~:·.· ~c·a·R~D?~1 ~,!~~r~n•"a,~~ .... ·.· .~E~.·.n~·.~rm~z~~·~llllllllllEl!ılllmlllr!!llımlm!i 

matbaası 
K ita o l<ısmı.ıı 
taazını edip 

qeniden 
aç"ıışllı 

Kıtap. mecmua, g nzi!te basar . 
f a bile r "~"''"'!:\ rı;,.;; ;., '"'"~ alır. 

& 1'8.al &uııcamıu:ı:a ırumtıarnb ~ lhbann2 tasarruf oe- .. •---ı"" e.o v 
6C Unı.ııı:ı bUJunanJnra ecnode • defa •f'kllecek Kur'a Ue aşaCJdalO 

ptAna ı;öre lkramiye dagıtılnc11lrtır. 

• !Mll'ld ı .oocı ıtrallk t .ooe ı tn 

• • 6-00 • ı,OO() . 
• • ?.;o • a.ooo • 

10 • ıo:ı • t.000 • 

l 00 adod l'>fl tlralılı 6.000 l1n 
1%0 
IKG 

• 
• 

tO 
ıo 

• 
• 

t.HOO • 
S,:()0 • 

OIKKA T· Hcsaplıırmd&kl onraıar tılr 

i\lşmlyenJere ..ıtramJye cıktıS-: UU<C11rde 
ne lçtnde 00 Urada,ı, &şat 

% 2G ta.zlutyıc vcrtl~ktlr 

Kcf' ' · r: 11 Mart, 11 Raz!.ran 11 F~'Cll, 11 Blrlnclktınun tarlhJe. 
r n Je ya pılrr. 

' . . ' . . . . ~ . •msaamm-lli --1'211!!ıim!!lııGl..:ıı::ıımDID::auı ___ lmll_._ --• 

15 N t S A N - 1941 

Romanyada emlik olan vatandaşlara 
H ariciye ,.d lcttndoo tebliğ edflmlstir: 

Romnnyad:ı. ahirc.c nerırcdilc.n bir ko.rnmamo mucibince, ecneblleruı 

milli iktisat Nezan:ıllLden \crilml;_, bir mils:ıade olmadıkça Romanyndald 
emlll.k, hukuk ··~ mennfllne al~ tasa.rnıf muamelelerinde buluıuımayac:ık
ıan; böyle bir n~tısande lstihs:ıl cdilmckslzln yapılacak taııarruf munmolctcrt 
llc normal muamelclcrl ve bankal:ıı.rd:ı mevdu kıymetlere müteallik tasarruf 
muamelelerinin hukukan batıl addcdllccrği; Romanyada ikamet etmemekle 
beraber orada bu gibi emlflk, h•ıkuk ve menafie malik bulun3n ecnebilerin 
ise, Romanyrı 11.razlslnde tedaville çıkartılmıg bulunan bllClmum tahvillerle 
nama muharrer olmııynn kıymetli .seneUcrl htı.mU oldukları taktirde bUn
lnr hakkında Nisan 1941 nlhayctlnckadnr, Romanya sefareti ııe konsoloB· 
lukıarına bir bl'yannsmc vermekle mUkcll'!! olduktan: ayni mUkellde!i • 
yctlcrin bu gibi esham, tnhvilllt ve scncUerl mevduat olarak kabul et~ 
bulunan banl<alar:ı da ııamU «>!!uğ-.ı Ankamdakl Romanya sefareti tart' 
fmdan blldirilmlşttr. 

Keyfiyet ai.ftkadar TUrk va~.nda§lnrmaı ıttllama vazolunur. 

1 
lstanbul Levazım amirı iğinden veril:Jn , 

harici askeri kıtaatı ilan ları -61,000 k!lo sığır etine veril.en fınt pahalı görUldüğUndcn pazarlıkla ek
siltmesi 30/4/041 çarşamba gllnll Raat 11 ele Samsunda asker! satın alınl\ 
komJsyonuntia yapılacaktır. Tahmlı: bedeli 31,350 ıırn ilk tcmtnntı 1601 U
m 25 kuruştur. 'Iallplerin belli vakitte kom!ııyona. gelmeleri. (2271 - 2S51> 

~** 
ö500 kilo ;coyun l"e 4000 kilo mğıı 1JU p:ıznrlıkln eksiltmesi l .4 041 gfi.. 

nu s:ı.at 14,80 da Çorluda nskcrl ımtmalma komisyonunda yapılacaktır. !{O

yun etinin teminatı 25C lira 25 kuru;, sığır etinin teminatı 120 liradır. TnliPo' 
lerln belli valdltc f{oroisyona. gelmeleri. (2277 • 29!:0), 

:ı: f,,: * 
Beher çil'tlne tahnun edilen fiyatı 35 :kuruş olan 50.000 çift pamuk vo 

ylin knnşık !,,'()rap pıı.ztırlıklıı mU."Jıkn~nya konmuştur. lhalCBi 10.4.041 cua ar .. 
tesi gUnU saat 11 de Anknrad:ı MM.V. satmaun:ı komisyonunda yapıln

cnJ.:ltr. Ka.U teminatı 2G:?:i !iradı.·. :evsaf ve r:nrtnıımesi kom!syoncla g6rWUr 

l.stcklil~rln bellı vakitto komisyon:ı. gelmcl rı.. (2295) {2007) 

Gayri menkul satış ilanı 

istanbul emniyet sandığı müdürlüğünden: 

Rabia ve Pervinln,227/S26S hf'SLIP No. slle sandığımızdan aldığı (2050) 
liraya. karşı birinci derecede ipotek ccUp vadesinde borcunu vcrmediğindetı 

hakkında yapılan ta.kip Uzcrine 3l02 No. Jı knnunun 46 mcı maddesinin ın.:ı.
tufu 40 mcı maddesine göre satılr11asJ icabeden BakırköyUnde coırlzllk Jll°"' 

h:ıllcsinin hamam sokağında eski 42 ycn1 48 en yeni 34 No. Jı kayden 1625 
ar§m murabbaı reesah&Sı olan tahçcıı ahşap evin tamamı blrbuçuk ay mUd, 
dcUe açık arttırmaya konmuştur. ~atış topu slcll kaydmıı göre ynpılmakta
dır. Arltırmnya girmek lstıyen \ GOO ı llrn. pey akçesi verecektir. :Mlllt b:ın
kalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Blrlh"lllı bOttin vcr.
gllerle belediye rcslmleıi ve valuf lcarcsi ve taviz bedeli ve telldllye rusuınu 
borçluyn aittir . .Arttırma §llrtnıımeSl 12.4.9U tnrlhlnden itibaren tetkik et.o 
nıek lsUycnlere sandık hukuk ~kr: senrisindc açık bulundurulacaktır. Tapu 
sicil kaydı ve sair lüzumlu malQrnat cın §.'l.r~mede ve takip dosyasında var
dır. Arttırma.ya girınlff olanlar, .:>unları tctkılt cd rek saUlığa çıkanlan gıı.Y• 
rimrnkul hakl<nıda her 80yi öğr<'nmi~ nd ve telAkki olunur. Blrlncl arttırına 
0.6.941 to.rlhlne mllsadif pazar!.~i Cat;-aloğlunda kAln sandığımızda sa.at ıo 
dan 12 ye ka<"ar yapıU.cak~ır • .Mu\tıkl.at ib:ı.le ynpılabllmcsl için teklif edılc
C<'k bedelin tercihan alınması ic.-&bcden gnynmcnkul mUkcllcfiyetııc sıındı1' 
alacağını tamamen se!,'.miş olmn.ııı ~rt.tır. Aksi takdirde son arttıranm uı.. 
ahhUdU baki kalmak tJarWo 24.6.941 tarlhlnc mü.sn.dl! salı gUnU ayıu ınabtıI
de ve aynı saatte son arttırması yn}lilacnltbr. Bu arttırmada gayrimenkul cıı 
çok arltıranm tıstUndo bırnkılaC'nktır. Haklan tapu slcillerile sabit oıınıynn 
alAkadarlnr ve irtifak hakkı :!ah pkrlnin bu haklarını ve hususilo :fı:ıiZ ve 
ıruurarifo dalı iddialarını flln tarihinden itibaren yirmi gUn ıı;tndo evrakı 
mllalıitelerlle beraber ualremlzo bllaırmclcri lazımdır. Bu sureUo :ıuıkJarını 
bldirmeml§ olanlarla haklan tapu a'<'illerilc s:ıblt olmıyanlar satı~ bCdcUnln 
payınşmnsmd!lll hariç kalırlar. Daha fnzlıı. maliımnt almıık ısuycnıcrtn 
.. !lf116S dosya numar.1.Eile sıındığıını;. hukuk Iııieri servisine mnrac.'lat ct.Pıo
lcr! lüzumu ntı.n olunur. 

*** 
Dl h.'"KA T 

Emniyet sandığ"r, SJ.ndıktnn alınan gayrımenkulO ipotek gllsterıııelt ~ 
tlyenlere muhammlnl rimlzin kL1_ymuş olduğu kıymetin yUzd,.. 40 .ını tecıı 1 k 
etmemek üzere ihale ~delinin yarısın!\ kadıı.r borç vermek suretile :ıcoJıı.Y 1 

göstermektedir. (29.U) 

Ant a lva orman çev"rge müdürlüğünden: 
l - Antnlyn .vilAyııtinln A\ruıya kazası dahilinde hudutları §tl~e;e 

yazılı Sazak Çulluca devlet ormanından bl6 mctrckUp dlknt çaıtı sğ3 J.4" 
532 metrııkf:p kökn:ır ağacı bir &ene içcrisl'lde kesilip çıka.nlmak ıııcrc Jt°" 
941 tari!ıinden tUharelı 20 gUn müddetle kapalı zarf usuıue ~ya 
nulmuş~ur. 

~ 
2 - Arfünua. 21.4.941 tarlblııe müsadif pazartesi gUnU saat J:S te 

talya orman çevirğe mUdUrlilğU blnasmda ~upılacnktır. 
3 - Çıımu beher galTi mamul n:etredUp muhammen bCdcll ctört 

doksan, küknann üçyüz yctml§ kuruştur. 
• - :Mllva8kat teminat 83i Ura 60 kuruştur. unı mtı.. 
5 - Şar~e "re mukaveieıırune projc!crl Anknrads onnfll1 uın 

dürlOğO ve An'.alya orman ·çe.,1rgc ınUdllrlUğOnde ı;örUlebll1ı'· kadar ko-
l - Teki!! meklı.plnrınm 21 4.G41 pazartesi gllnO saa.t 14 e 

misyon reisliğine ver ilmesi ıazı'lldır. 
1 - lste!<!llcrln ticaret oJ:ısı \-CSlkRSl ile birlikte belli cdlkA gt1n 

mı.alte ihale kom.ieyonuna mUracaotları. (274.G) 


