
SON HAVAD i SLER 

AKŞAMB~~ 
İdare Tel. 24370 - Sene 11 - SAYI: 3285 16 N t S A N - 1941 ÇARŞ.AMBA 

LdşaHı: 
..,, _...._,. 

Gazeteyi Okurken 
Akıldan Geçenler 

Y azan; 
BlleJlll Caldt Yalçm 

Bir telgraf: Ahnanlar FranMadaki 
kuvvetlerinden bir k1811lDU geri 
çekerek yerlerine İtalyan ukerle.. 
ri yollamışlar. Parlsi JmÇ( bin ka• 
dar İtalyan askrl muhafaza ede• 
eelmılt. Haamaflh işgal altında bg.o 
l1111JD sahil batallslnde Alman kıta• 
lan yine .kalacakmı,. 

Acaba dojra ma., yoksa İtalyan · 
1&rla istihza için mi uydurulmuş? 
Masollnlnin kan. gönlleklllcıri bu 
kadar düştü mü ki onları yalnız si. 
l&hsız ~ e zararsız halk iizerindi" 
ıabıta nzlfesini görmek lç1n ltitih• 
dam ediyorlar. Sa.hllin muhafau· 
Sllllll bile onlara. emniyet edlleme
IDelll pek minib bir hareket. 
Diğer taraftan, Almanlar bu ka

dar sı'luştdar mı ki Fran88dakl as· 
kerlerhıl çekmek mecburiyetini 
dll)'da.larf Herhalde tuhaf bil' ha. 
'VMla. 

* * * 
.8atb bir telgraf. Birinci ser

levhası şu: Sof yada nümayişler. 
tldJwJ serlevhuı da şu: Bnl· 
garlar Makedonyaıun KartulUIQDa 
tes'it ediyorlar! 

Muharrir arkadaş zıd şeyleri bir 
yerde toplamak sanatını göst.eı
llllt. "'Sofyada nümayişler'' serlev
hasını görünce, Bulgarla.rm gözle.. 
rl açıldıjma, düştükleri feliketl 
takdir eUDderlne hilkmedlleblHr. 
Nlmaylşlerin de Alman ifpllne 
e bu lıJpll kabnl eden hilkfbnet.e 

brp oJaeağma. ihtimal verlleblllr. 
Ralbatd lldlld serlevlıa tamamen 
alaıl lılr vüayı ı.ller veriyor. 
llalpriar Makeclonyamn lnuiahı
.... ~ ll'CP ....... 
7a ~8tt :u.ı.i' ae ~"'f 
Kimler Jaarfanm!J! Bbl~ 
e1dea glt&lğbd farketmiym kom
talaı'na timdi Makedonya lml""' 
talcla dife seviniyorlar. Fakat 1'an • 
._ evvel Bulgaristan elden gitti 
dire dert yanmak daha dotnı ol. 
._. nuf Almanlar Makedonya 
fioprakJannı lst.Ua etmişler ve ora· 
da mtist.aldl bir eyalet tee&f!lüs ede .. 
ceibd miijdelemJtler. Böyle valt• 
lerde bulanmak nekadar kolay bil' 

tir. Bulgar komşalanmm biz ku
ru. atlara kaamıyacak kadar he· 
ll&planıq blDr zannediyorduk. 

* * * Kral Zogoıuın otomobW ıtehrl-
lldzde bir hAdlseye sebebiyet ver• 
lld!t. Bu ot.omobll vaktiyle gUmrllk 
l'ead verllmedea Tiirldyeye giıı. 
~~~timdi ona kullananlar ka
S'Uflbk 8llÇ1IJldan cezaya nğramıt. 
lar. llflllelenln tuhaf tarafı bu 0-

t....wu. kral Zogoya düğün ltedl· 
)'eli o~ Bitler tuafmdan ve• 
~olmasıdır. T&rkçede bir da.ı
bnne&eı \'Udlr: İğreti ata binen 
~ lur, derler. 7.avalh Zogo da 
llltlertn, araba••• keJflne do)'1r 
....._ ondan lmneie mecbur oldu. 
"alrat araltaDm 11ğa:rsazlupua ha. 
~ ki hem Zogoyu tütmdaa a
~hem gtbnrük resmime· 
lleleatnı dltbmedea arkasmdan 
~ arabeyı kuJlananlarm bat;· 
.... dert -. A.eaba bu arüayı ___ , ... Bitlere hediye eteek .... 
........ ? 
- lltise)'hı Cahit YALÇIN 

Türk iyede 

'SiYASI 
sozcu 
Yoktur! 

......, 15 (A.A.) - Tilrkiye
~--dahiU veya harici si~ hak
~ ecnebi matbuat mllmel8ille
:e 8Öz epylemeğe mezun aerhan-. 

leldl ve mfatta söri bulunma
~ \re bu yolda eöz alSylemek 
~da mesul devlet adamla -
alııi.. • .L~ka kbmenin salAlıiyeti 
~ beyana Ansdolu ajanm 

lllııll1.'l' edtlmiltir. 

• 

Romen 
kıtaları 

Banat -takaaınclalıl 
Rumenlerin hayat v• 
mallannı konıinak 

üzere 
. 

Vugoslavyaya 
Girmek 

istiyorlar 

Garbi Makedonya • 
vunan kuv- Anadoluya gıdecekler 

vetrerinin yeni E · . . · 

BWuet. 18 (AA.) - stefanf: T1li. 
goelsv bfJdmlyetındeld Banal .,aletle 
nill Rumen k:rtalan tanfJDdua 1Md
h118Wr".mda IBl'&l'1& :rapd&D taleplw • 
zerine RUIJl&ll78DID mesk6r lllllltabııı 
dak1 Rumeııleı1D hayatlarım ... maı.;. 
rarmı mubataq etmek tımere bu eya. 
lete glrmesl ihtlmaU ~ 

mevzilerine v sahıplerıle çıkan .kantrat Vugostav 

çekilmeleri ihtilô.f ları nasıl halledilmeli . Buı~r 
Plan mucibince . . · Sıyast münaseball 

ikmal edildi Hukukçuları·mızdan_ avukat PARTi GRUPUNDA """"' .!<~!i~i-~ 
-o- Nazmi Nuri diyor ki: --o-- tebliğ edildiğine göre Bulgar hti-

i n Q İl ı Z k U VVe t 1 er İ kumeti, Yugoslavya hutftmetile 

Her gUn ı·nsanca "UmU.:..i hayat ve .sıhhate bir tehlikenin gelmesi H ok Q m· et siyasi mUnasebetlerini keemltttr. 

~ubtemel ~e yalan. ~lunduiu ve böylece mücbir 
ve malzemece aebebterin filbaı mevcut oıduiu devletçe kabul Kuntrat Hadıseıerin 

takviye olunuyor · ediline kontratlann infüahı lizvnııelir.. ihtilaflar anda 
Kimteri .._idar et· 
memek İ:çİD bnuni 

- ~ 
Tefsiri 

Atlna 11 Be8ml Yanan tıeMlll; 
ArnavuUukta maha1U ltaıyarı taar. 

nızlan d11§maııa alır za,ytat verdlrfle.. 

-~~". ~.~::Wıııili~~~ 
1er1nıa pıu ~ )'dl Jll6Vllllerto 
ne çekllmeııl ikmal edflmtlli!'. ıo dbf.. 
man tayyareat. tayyarelerbnlz ,,. ba. 
va da.tl bataryalamnm taratmdan cm. 
§UrtllmUştUr • 

Atlna 16, (A.A.) - B.B.O: 
Radyo ııözctlBU, Ytmanlctandaki 1n. 

gU1z kuvvetıerlnin bergUn in.sanca ve 
malzemece takviye edilmekte bulun. 
dutunu söylemiştir. 
YUNAN iŞ NAZIRININ NUTKU 
Atına 18. (AA.) - (B.B.0:) 
1ş nazın Dimitratoe dUn söylediği 

nutukta mUttetlkleı1D nilıal zafere 
olan iman ve iUmadmı kaydettikten 
aonra deml§tir ki: 

(Devamı 4 lbıellde) 

Yugoslav 
oıduları 

Mukabil 
taarruzlarda 

bulunuyor 

Avulmı Nu.ml Narl 

Sovyet ·Japon 
Ticaret muahedesi 

yakında 
imzalanacak 

Tokyo, 16 (A. A. ) - "Ofi 
Fransız ajansı": 

Japon hükfunetinhı sözcll80 bı._ 
gilnkil gazeteciler toplantmnda bir 
kıM.; gün zarfında bir Sovyet • Jc. 

--<>- pon ticaret muahedealnin imzala:-
A lman kuvvetleri nacağını bildirmiştir. 

Romanya ve Bulgaria- Sözcü, Frımmz .. Japon :iktıaadl 
• müzakerelerinin de yakmda dosta 

tandan takviye alıyor 

1 

ne bir surette netleelenecttnı Ulve 
Londn, 16 AA.) _ B.B.V: eylemiftir, 

Yug"8lavyadan Yeni bir haber yok. birS::!:eıJ:: :=e~ ~~ 
sa da, ra~ ve ajanalardan anlqJ1. tiğin1 bildirmiş Bata htudim ~. 
dığma göre Yugoatav kuvvetlen geJl!ı u ile yapılan ikt.adıV:Ozakerek. 
muk&l.ıit taarruslarda buJl.llUD&ktadm. rin memnuDlyett mucip bh- ..ır· . 
ıar. Y-agoelav mukavemetlıdn g!ttlkGe de cereyan etmediğini teslim e~. 
artmakta oldulu anlqdıqktadlr. Bu lemlttlr. 
nun en bUytlk de1lll Alman ordusuDua ___ .,._ __ _ 

Roman)'& ve Bulgarlatan ,oıu ile pek 
futa takviJıe edUmekte olmamdır. 

Bir İngiliz 
kruvazörü battı 

i.ondn, ll (AA.) - Bahriye ne. 
u.retitıln tebliği~ . · 

Bon!lientüre krDVasöıtl bir katlleJe 
refakat ederken. torpmenmlf ve lı&t. 
mifbr. Ka7boJanJarm ,aklD &Deleri 
keyıtyetten haberdar ecUlmıtıerdir· 

Dldo ımııtmdan olan Bonaventure 
Ml50 tonluktu 'fe lk1 Mil& eneı deDlse 
iDdirilm1fU. . 

Tobrukta 
200 Alman 

askeri 
esir alındı 

o 

15 A latlkı 
tahrip adldi 

(Y_,...,....) 

Muharip sulara 
gibniyen 

· Amerikan 
tıcaret 
gemıleri 

Her nerede olursa 
olsun müdafaa 

edilecek 
Londra, 16 ( A.A.) - B. B. C: 

Rusveıt tiüı*lt pzeteciler top -
la.ntmmda Amerikanın kendi tL 
es.ret gemilerini bitaraflık kanu. 
nu hUkUmterinm tarif ettiği mu 
'harip sulara firmedikçe her ıw
rede ol..__ olamı mGdafaa ede
ceğini s5ylemietir. 

VCl§ington, 16 ( A.A.)-Bar. 
biye nazırı Stimpenn demil'ilC 
ki: 

"'-Nerede olunla ohAsı ~ 
rib.n ordu ve doaaımwn tur. 
ruza uğradığı takdirde. mullalle. 
leye ham'dır." 

Oessi işgal 
edilmek ozere 

• 

H~r.iciye Vaki 
izahat verdi 

v•tudlıthna ............. lılr-tell-. 
Ankan, 16 (A.A.) - C, B. Par- al 1Ha1 eillyor:-

tlai meclis grupu umumi heyeti .. _ Aalıdela)'a PleJla mlf 
bugün (15. oi, 1941) salı güntı sa- Yaba werinMle -•-- -f,. 
at 15 de reis vekili Seylut.n mebu- " --
ıu Hilmi Uran'm reiaJilhıde tap- Btlkftmet • A&le re.al .... 
landı: dA ..... ee\1llP verdi: 

'Cel8enin açdmaamı milteakip "- ı...... olaalar ıttmeMP.. · 
ktirsllye gelen Hariciye Vekili Çiül bqlaldl valyeHe Jana 
Ştpuii Saraçoğlu bizi uzaktaıı ya.. 
kmdan allkadar eden siyasi bldl- mllJ«ıiıldlla fi.da lllf8ıAl .._ ,....... 
eelerin aon inkişaf safhalarını izah cktd a.te&ı ~ ... 
et:düş ve bu meyanda bazı hatip- fayda~ ... 
ler tarafından sorulan suallere de Biz .. eevaı. ave .... : .... 
~evaplar venrUıttir. tanlıialdan külap ~ &ft-
Gnıp umumi heyeti hüküm.etin 

be_yanat v.e jzahatmı tamamiyle tas mek ımdlıllla nıtdJete ._... P.. 
vtp etmiştir, leoek demek cJeilldlr. Abluıa ter 

Bunu müteakip tnznameye ge- blıı bip oJmMıılt tallcllnle" 'beJll9-
çileret TriLkya ve t&tubufdaıı A- de olablUr. 
na.dolu içerbdne geçmek istlyen Ba ~ ~ ~ 
v~ bir kira evinde O\uJ1Ul 1dJDse.. olmak fula lılr kllfet: ...,_ et
lerle ev sahinleri araamda kira ve mek dtqek ohlr. Ştlpll~ '9 lılt 
kontrat yhtlnden çıkan meeek. :aarardır. Jl'8kat teW _..._ 
leiiiı gittikçe büy&nıeırte olcluğu- o1aa 1ı1r llM8ftllr. l'.at .. ......, 
na hWdmıetin dikkattnl "fJlken tak· ......... da ....., tallaldl8 fllleellt 
rir olrunmuftu!'. 
' Rtlkftmet bu mesele etrafında ehına .• ..... ""- aeleeelf 
tetkikat yapacaflm ve khmıenln ......, tellfl8I •lmkllt ....,_ .., 
mağduriyetine meydan vermfJe • rudlr. 
cek kanuni tedbirler tttilau ede - 119 V.-,. göre- aıMa ._. ._.. 
cctilnl gnıp umumi heyetine bD '" I tudaf ~ keılıllllie • et

~e 'baPa madde olma - malı; lseıe bniilD uw lllilıı _.. 
bfından rtyuet.çe eelaeye nihayet llMttlr. 
verilmitf;lr, RMJA!f &IJllO n 
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Hadiseler 
••••••••••••••••• 
Ve Tarih ................. 

Panteon .. 
Geçenlerde bir haber okuduk: 

lst~nbulda yeni pli.n dolayıeiyle 
kaldırılan mezarlıklarda bulunan 
bir kısun !büyük ölülerin kemik
leri Şehzadebaşı camiinde, her. 
kes içın ayrı ayrı yerlere kona
cakmış. bazı muharrirl~r de bu 
müna&:betle Şe'hzadebaşı camii -
nin !bir pımteon hali.ne geleceği. 
ni söylediler ve bu fikri terviç 
ettiler . 

Büyüklerin hatıralarına hür_ 
nıetimizi, bize ıbıralktıkları mad· 
di ve manevi miraslara şükra... 
ıumm lıer fırsatla bildirmek 
Yeni büylik adamlarımızın ye. 
tişm.esi için aynı r.amanda teşvik 
!rıah iyetindedir: bu itib<ırla ssas 
ha:·kında münakaşa min.a.<:ıızdir. 
Lakin bir memleketin Panteon 
binasına girmek ve ebedi olarak 
Orada kalmak çok büyük hizme
te ve fedakarlığa bağlıCır; bu 
gtbilcrın seçttmesinde pek titiz 
davranmak ŞM'tt.ır. Kaldı ki bu 
fi.kir tatbik edilse bile Şehmde
başı camiine Tiirlt milletinin 
Panteon'u demek acaba ne de. 
receye kadar uygun olur. Fran
SJzlar:m Panteon'u Pariatedi.r; 
llizinıkinin de Türkiyenin kalbi 
demek olan Ankarada bulunma
sı, münasip değil, lazımdır. HaL 
ta bunun kunılm&sı icin Atatür. 
1cün mezarmm yaptlması. mü· 
kemmel ibir vesile ve fırsattır. 
\rakı~ Fransızlarm Pa.ntedr.'u 
~den bir kiliseydi; bir inkılAı> 
dolayısıle mahiyetini değiştirdi. 
Bzimki voniden yapılmış olur ve 
ta.biatiyİe dah:ı modern bir şekil 
alır ; daha "biçilmiş kaftan" o. 
>ur. Paristeki PanM>n'un kısa 
tarihini okuvunca bu hususta 
f'ıkir yürütmclt dah~ kolay ve 
lllilmkündür: 

Sovyet-Japon 
paktı 

Amerika 
harbiye nazırı 

Japon kabinesi Manevra 
tarafından hemen harbi yapmak 

tasdik olundu için 
Çine yardım meaeleai 

iki devlet arasında 
yeniden göriitülecek 
TaQ9, 16 (.t\.A,) - D.N.B. 
Buglbı toplanan kabine SovyeUer 

blılllt ile aktohman bitaraflık paktJ. 
nı tasdik etmif ve devlet fQrall tara
tmd&n ta.Bdlki IA.yihaamı da hazırla. 
mı§tır. Devlet §Cırası bu hafta içinde 
topJan&rak bu lAylbayı tasdik edecek. 
Ur. 
Başvekil prenı Konoye, kabine iç. 

Umaında paktın muhteıtf noktaları 

hakkında !Z&;hal vermlf ve paktın 90D 

dakikada itnzaıımı mucip olan sebeb. 
~rl anlatmııtır. 

Tokyo, 15 (A.A.) -- lırtthbarat da\. 
realnin aözcUstl gazetecilerin auaJlerl. 
ne şu cevabı vermi§t:ir: 

Japon. Sovyet paktı Çine SovyeUer 
tarafmdan verilen harp mablemealne 
dotrudan dofrUya temu etmemekte. 
dir. Bu m~eıe ilerde tetkik olunacak-
tır. 

Uaı.tNDE PAKT RAKKINDA 
NE DP.:NtYOB~ 

Talim görmUş 
kuvvetler teşkili 

lüzumuna işaret etti 
---0---

Nazır bu kuvvetlerin 
batka bölgelerde harp 
edebilmeleri ihtimalini 

de ileri sürdü 
Vatlnston IIS (A.A.) - Harbiye 

nazın SUmaon yenJ mUda:taa komite. 
11nde yaptığı beyanatta btr191i.k Ame.. 
rikaam lııtimal ve tehlikeli bir vazı. 
yet kar§ısmda olduğunu bildirmlft.1r. 
Komite önünde beyanatta bulunacak 
zevatın Uki olan harbiye nazın bir. 
le§ik Amerikanın "bir manevra harbi 
yapmak için tamamen taHm görmOı 
kuvveUer,, teşklll Hlzumunu &Dlalmıf 
ve ıunlan na.ve etml§tır: 

''Bundan ba§ka, kuV"letıerimiz!n 

ÇeflW 1<razide muharebe ihUmallerfne 
göre hazırlanmııı olmalan lAztmdır. 

Bu kuvveUerln memleketlerin veya 

Bertin, U (AA.) - Yan 
kaynaktan tebliğ edllmtıttr. 

I mu.te.mlekelerimlzin mOdatauı içln 
rcaml §iman, cenubi veya merkezt Aınert. 

&wyet •Japon paktının siyasi mah 
ftllerde, bu ehemmiyette bir muahe. 
deıı1D it.yık oldutu al&kayı celbet-
me'kte oldutunu eöylemeğe IClzum 
yo::tur. Hariciye nezaretinde, dünya 
matbaatınm ve lıOb•- blrlqi.k Ame. 
rlka gamtelertnln t.efllr&tı bu muahe

dentn eııemmt78t " TO.l&tlnJ cllater· 
mekte oldU#U btldh1ll,or. Paktın Al. 
manyada naeıl k&l'Jllandıit meııeletı!. 
ne geltnce, Berlln 8iyuıl mahtllleri bu 
buıru.ta .A.Jman matbuatmm neşrtya. 
tma tıart't etmektedirler. 

tz\'1!:8TIY..uf1H MAKALE81 
1111°*°911. 11 (A.A. )- RU8 • Japon 
pa~ menuubaha eden l...U7a 
gaaeı..t diyor kt: 

Bu pak.t Ruıı. Japon mlnaeebeUe. 
rinln pek çok otan meaeklertnl k&mi.. 
len halletmi:por • .fakat bu meııelelerin 
doğrudan do~ya halline yol açıyor. 
Bu mUnaııcbetlcr şlmdl yen\ blT ııat. 
baya girml§UT ve bu Banıanm feyfzll 
otmuı beklenebilir.,, 

Pmpaganda ıerviıi 
ihdaıı aaılaız 

A11k11ra, 15 (A.A.) - DalıWye Ye. 
kAletlııe bağlı bir propaganda •rvlai 
lhdaa edilmek Ozenı ~unuldutuna 

dair lstanbulda mQntqlr Yatan, Y• 
nlaab&:I, Haber ve Son Telıraf geze. 
teJertnde tntlp.r eden haberin amı... 
oldulu yapılan tabklkat neUceatnde 
anlaşılmt§tır. 

kanın Jıeresindo ve belki de batka han 
g! lıölgelerde kullanıımalan lcabede.. 
ce~ belli deg-Udlr. 

S t imaon "ba§ka bölgeler,, 
izah <ıtmemiştlr. 

tabirini 

VUGOSLAVYAYA 
Mihvere iltihak için 

Bütün 
Bulgarıstan 
vadedilmiş ! 
8ua)1'oe"a, ll (A.A.) - Yugoel&ır 

bUkQmeU. muvakkaten yerleıtJ~ Sa· 
rayboanadaıı neıretttıt bir beyanna

mede, Yugoelavyaya, mihvere llUhak 
etmeal !çi.n, bOtUn Bulgarı.tanm ve Se 
llnlğ1D teklif edılrnl§ oldu#Unu lfp 
etmektedir. 
Beysmıame ~yte de...am ed!)'or: 
Ecdadımwıı ananelerine uygun o. 

larak balkan iat1k1Allnl mezara göm· 
mektenae taarrwıa uğramayı tercih 
ettik. Harbi arzu etmiyorduk ve Yu
goalavyada hlç bt!' lıttmee Almanyaya 
kU'fl muhtemel l 'r harbin netlceııl 

hakkında hayale kapılmamakta ldL 
Mukavemet etmekle bedeftmls Yunan 
ve lng!Uz mOttetlklerlmlz UııerlDdekl 
Aıman tazyild1l4 azaltmaktır. 

Horia Sima 
General Antenes

koya bir 
mektup gönderdi 

--0--

General, Horia Simanm 
qbirliği teklifini 

redtti 
BQluef, 16 (AA.) - D.N.B. aj&Mı 

bİldlrlyor: 
Rador ajaamnm badfrdltlne SÖN 

prolMISr GavenMOO lıapeldJ geaenl 
AııloDHkoya LeJyoaerlertn aabık 1aı,. 
mandam Horla Simanm bir mektubu. 
uu verml§Ur. Horla Sima bu mektu. 
bunda lejyonla tekrar tepikl meal 
etmek s.t.edl#iDI bildirmektedir. Gene. 
ral Antoaeako Gavenucoya tabriren 
v~ cenpta Horla Sima, Yaclllna 
ki ve difer Jejyooer ,etleri ile l§blrllfl 
yapmak tekJiflııi reddetmifUr. Gene.. 
ral Rmnanyayı hara biye ve aa&rflye 

sQrilklemealne ramak kalımf olan 
isyanı bu adamlarm bamrladJkları 

hakkında reddi gayri kabil dellltere 
malik oldutunu tıadirmlfUr. Antoaea.. 
ko mektubunda memlekeU .Okba 
kavu§turmak latedllfDI Ye lejyonun 
temtz kalnirf unaurl&rllc lfblrllfi yap. 
mak ıçın müzakereye g1r:lfeblleceflnl 
fakat bunun için de bunların thUlllcı 
wuıurlarla htııdllnete karp gizlice tah 
rlk&ta ~ eden bazı mecnunlardan 
aynldJ'klarmı resmen !lln etmeleri 
lbım ~cHttnl U.ydetmektedl!'. 

Görice nastl 
tahliye edildi? 

AUu lA (AA.) - AnıavuUuktakl 

Yunan tlmal b61gdiDJD tahliyeııl bak
landa bu abalı verilen tafallı\t bu tab 
Uyenfn .UkCmel ve mhhatJe ve çok 
gizil bir tekilde yapıJdJğmr Jöst.el'• 
mektedir. Yunaıı kuvvetleri bOtUn 
maleame ve toplannı birlikte nakle. 
deblln:df ve büyük ktıçOk lJUtOn k&p. 
rfilert tahrip eyleml.fkrdjr. 

Gönce bölgeatnin tfhllyeei gnum. 
(la. küçük Yunan kuvveUer1 eau or. 
dunun çelrlhneaiııt •tNtmJt ,,. nDıa.. 
,et bu kuvveUer de dOD bir tek ld§t 
b,vbetmeden çekllmiflerdir. Bu çeldJ 
me hareJuıtı Yunan • tnctıız mUdetaa 
battmı tevhit eylemifUr. Yenl hat ma. 
ldneU kıtalar iÇln notm edilemez te
llkkl edilen &raZldetı mOtefekklldlr. 

Proya gazetesi, İtalyan tayyareleri. 
n1n dOn Preveze limanına yaptıkları 
akmn hiçbir basar ve zayiata aebeb 
olmadığmı yazmaktadır. 

10.000 tonluk bir 
Alman vapuru babnldı 

Loadra, 15 (A.A.) - Bahriye neaa. 
retıntn tebUlt: 

"T!grla, dtınlsaltımız, dtl§man lfıa-
11 altındaki Franaya gitmekte olan 
10.000 tonluk aiti' ytlkHl ve mOselll~ 
bir petrol seml.llnl batndJtmı bildlr· 
mektedlr. 

Panteon binası aynı isimdeki 
biiyük meydandadır; burası Pa
l'i2in ikinci tepesidir; ismi de 
Serı Jenevyev'dir. Bina mimar 
Sut'ıo taraf mdan kilise o!a.rak ve 
neo - grek üslubunda yapılmış. 
tır; geniş ve yayvandır; sekiz 
Biltun üz.erine kurulan cephesi, 
~ siltunlar üzerine otur. 
~uş ve sekson metre yüksek
lığinde bir kubbesi vardır. BU.. 
~ Fransız inkılabı sırasında 
Vatan büyüklerinin küllerinin 
konulma.sına tahsis edildi; iami· 
l\i de "Pantheon'' oldu, kapısına 
fU nıeşhur cümle yazıldı: "Va. Cemil Sermet.'bu aU&lhı yarımnı 
taıı büyük adamlara minnettar- ancalt duymuştu. Gözleri dalmJt, 
dtr." 

. Bina, Na.polyon'un saJt.anatma derin derin dütünilyordu. Doktor 
JUhayet vrildikten sonra kilise susunca Cmıll Sermet ea.nJd d<*· 
hali~ kondu. Lui Filip zama. tora cevap veriyonn111 gibi kendi 
rtnıda "Zafer mAbedi" admı aldı. kendine 63yleniyormuo gibi mınJ. 
İkinci imparatorluk yani Uçtin- dandı: 

IA,..~~!LT,IN] 
• 47. Nakleden: Muzaffer Acar 

c1u Napolyon devrinde (1852 - - Evet doktor, dedi. Şükran 
870) tarihleri arasm® tekrar kir bulunmaz his mahlük, çok dilrüat 

ı, .. ~ oldu. 1871 de Almanlara 
~"fi nıağlfıp olan Fransa yeni. bir scvgiai var. Onu sevmeme im 
~ im.para.t.orluğu yUmıış, U- kin mı vardk! Onun kalbinden ve 
~eli cmnhuriyeti kurmuştu. selrbmdan, nihayet bOtlln varlı • 

u rn h u r i y e t uğrunda on ğmdan ~kan, yayılan Aihre nuıı 
~kuz sene sürgünde kalan Vik- mukavemet edebilirdim. O yaJmr.o 
or Rlıgo 1885 de ölUncc ona ya. 
Pılan büyük milli ve muht*1ı\ ea beni fethetmekle kaJmadı dok· 

b
otnaze merasimi münasebetiyle tor, bende büyük bir lnkıllp Yaıw 
ına yine Panteon olarak kul- tı, tamamen değiştirdi beni. Beni 

l:an.'lınağa başlandı; bilyUk öltt.. kendime getirdi. Ah, evet blllyo. 
~rtn cenezaıerinin buraya kem- rum. Ben ona llyıtr bir e~et de
ti:ı kararlaştı: Lbar Karno, ,'1lim. Ne karakterimde ne dem.., 
llo eraı Bertelo, MaI'90 Sadi Kar side g~rmtş olt!uğum hayatta o-

' Ye Entil Zola'nm idil veya 
OE!aetleri de buraya taşmdr. na layık olduğumu iapat edecek 

Panteon•un cephesinin bir ta. bir b bulamıyorum. 
l'aftnda RUSBO'nun bir heykeli BllAlds bUttln mazlei, bt1ttln ta-

;'!'drr; evvelce du4, ibadet ve •-;::============ ~erin yapıldığı asıl kilise ı · 
~nuna ahlak, ideal. fikir ifade 
1 n l'e8im Te heykeller de. :_14 denberi konulmuştur: bun-

biatlariyle benj hatsız çıkarıyor. 

Ben neyim ki? lıfiltereddi, her teY 
den ~ilphe eden, be-lld pk çok fe. 
nabklar ve peJt aa iyilik yapm11 

bir adam. O kdar. Gençltğtme Ytr 
m oldu. 1araf ettim en gilsel ae. 
nelerlml. ·Senet.imi, zamanımı &P" 
taka kullandun, biç bir şey dll§ün 
medea., hiçbir ideale bağlanmadan 
aptalca çalıştım ve bcJ1 bir hayat 
yqadmı, Ve efer bundan ~ 
hafta evvel kendimi öldürmllı oı. 
aydım hiç ldmae buna UzUhnlye • 

c&k, biç k.im8e arkamdan ağlamı
yaeak, hatti. hiç Jdm,te yudr oldu 
~yecetrtl Evet, dofnı. Beni ne 
halda bu saf kmn, bu kız 90CUğwı 
iin1lnde diz çökilp : ''Bana ka1bt • 
nin ilk heyecanını, dudaklarını ilk 
busesini ver, h nlini. istikbalini ba-
na emniyet et., diyorum. N C' hak· 
la. Öyle değil mi doktor? Fakat 
bütU11 bunlan rağmen ben bu k r · 

rtn arasında meşhur adamlaHi:u heykelleri de , mevcuttur. 
l'tı!R~:_ ~~~ külleri bi~m ~ 
\1~; buraya bir merdı.. 
ö inilir ve bodrum Jmpmmm 
.:;:: 1870 de Paris mtıdafaa. 

nm ~bi, bir vam içinde oldufu 
halde konulmuştur; ölüler ~ 
küçük ~lar aynlmıltır; bura
larda ~n tabutlar görülür; 
IHJerlerinde iaiınleri yazılıdır ·e 
her tarafı gUnUn muayyen saat.. itmeleri bugün sôyliyeceğim. Hk 

- ve mlllt hareketlerde bU.. 
~ OJnlmll omı GMMeta-

}erinde ziyaret için ~. Bu l bir hakkım olm~ğı halde söyli • 
bodrum loca.larma evvelce kili. yeceğim. Eğer o beni, bu s&!eri-
eeyken öliller gömtllilrdü. ml dinler \'e hk dUşfinmE\den kc-

Kotlircan Kallı rn körüne: "PPki, hayatlmı .na 

bağlıyorum.,, dene, o zaman ben 

de hiç nedamet getlnneden aevinç 
le: .. Sana bütlln hayatımla bal • 
1-ryorum,, diyeceffm ve alacağım 
ona doktor. Garip delil mi dok -
tor? Benbn gibi bir avallıya ken

dini terkedecek olan bu goeuiu 
mes'ut edeeeiime tem•men emin 
olmadıkça ona bu teltllfl yapmam 
ll&Dkl dofru olur mu! 

Doktor pmh gWerinl Cemil 

Sennede cev:lrdi: 
- Benim avallı çocufam,. de. 

dl Bak een! eerbeet bırakbm, • 
tedfiiıı gibi konuttun ... 

Fllh&klta 891mak, derdini dalı:· 
mek imam ~ kereler ferah
Jandmr ama, hemen eberiya da 
malnteder. Harap eder. Samlmlye
tlne emin o1duğum ~ dotl"Ufltı 

sana acıyorum Serm~t bey. ~izi 

dinliyen doktonın Nccdetl<' bira
la.kam yoktur Sermet bey. SJzi 
dostunuz olan doktor Nhrm dinle
mlttır. lsttrabnm lıdt .. ten ~ , 
bllytı:l:, fakat geriye d&nerek, te • 
da'riıll kabil olan, şifaenı, Olçslz bir 
ha9talıktu. U!ltlrapla balwetalt 
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TUNA TILDIZI 1 
TARiHi BiR AŞK MACERASI 

1. 
Tuna Yıldızı kimdir? Nerede doiclu .. ve irimin 

göğaünJe aöntlü? 

Günün en heyecanlı a tk ve harp romanı 

YAKINDA HABER de 

AHU DUDU 
o.. aiaoolleil ..,.. ... de .... 

Fakat A.badada demek elbeUe cla• 
1aa •lradar. Bir kere ah6 kel!• 
mfllll lıılse çok .evdlğlıals ve ak lllk 
tekrar etttjtmls: "Beni bir ghle. 
rt ala6ya sebata etti felek._,, ıım. 
nıam lıatlrlatır,_ Da ........ ~ 
laauJular, ı.UI. ah679 lllo g6r
meadt olanlar hiJe ODUD glisel er!• 

dunlr, banm ı.1af1ı, lıem de IÜlk 
gibi Yr kob ...,.. bir h&JWll 
olclaiana lılUrler _ A~eı 
all6cfacl• de diyenler OllD • •Jlllslk 
gibi koıaa.a.daa cleilJlıe ele • pek 
gibel lılr kolnısa olmasmclu lla a
dı nınnlt ohıalar gerektir. 
....... hatırlatır. .. llllU'U batır. 

lataa Ah6dad1111u badi ef9Mt'l81 
de fam bir Plrcllr. Alı6dudann ef. 
sanfllllal h~: 

Eski, tUU pek Mkl SUllUl&rda, 
eluaelerdeld Tannlar Ta.ansı il· 
plter minimini bir ~~ bir 
gtln ailamay• hatlar ve ODUll se
sinden yerle gö1' titrer. O zaman. 
larda Girit edaaınm Jl'MlllU.ı Mel'• 
sos'an luzı fakat .,al ....... aa 
peri km olan lda ~ Tamaull 
aıı.,,,..... nihayet •enaek, hem 
de o MBtea Utıtyea )'erte Ki11a 
~rmel& ~ aPe ~ 
&iacmdan Wr çUek l:opuv ... O 
zantanlarda aPe ~ldeıtnln laep. 
91 - M.fa& dutlar gibi - IMrJa• ~ 
m91.., Pert kw, '.l'annlar TullR 
~uk atıma Tennek İlzeıre, aiııt
taa bir çilek k~ea apcm çJ. 

te~ ~öğıiUnihl ~ ,. .... 
taklardan birine batıar __ 

Dhnmlıl ........ yfll'Clea lllr dam.... ,....,... ft~U-, 
~e sıçrar. O ftlrte kadar beyııı 
olu ~ ~lddeıtaln lıtep&I bir · 
dealllre Jm.araralr ergaftld renkte 1 
olarlal': E~ re.~ dalma en 
kibar 1'mk sayıbnMr budu dolr· 
yı oldaju MHameSBe 4!e alı6duc!c· 
nan gtbel kokun peri lmnun ka. 
nmdan geldllfne filphe 10ktln' ... 

8qka yenılıılcnfo olduğu ~lb: 
ah6daclanan terklbl!ule de \ita· 
adnlfır ,.e madenler nr mnhr. di
ye 90mlazsmn; anaedeftm. Ahj 
dada gibi bir fllr olan 1ılr ycml~t en 
Pir sevldndea bSl}b fayda Mklf'• 
mek fazla ohlr. 

Ba .. nla beraber pdc maddi dil
'6laen but heldmler onda da ,.._ 
tıunbılert •• ınadenlel'I .............. 
dır, Şimdiye kadar, ala6dachmda 
,.ı... C. "1tamlnlndea ,tbıde 50 

ııeye yarar? Af lamalı.. evet ağla

mak çok i;>idir, fakat ılzln yapa· 
bileceğiniz daha iyi ifler var Ye • 
art Gündü bey ... 

Bu !sim romancmm dudaltlan 
kenarma acı bir tebeıldm iliftil'
di: 

- Siz de mi doktor. sis de mi 
Yesari GtindtlzU tanıyorawıuz! 

- Bir1taç gilndenberl kendialnl 
haldkt Jsmlyle tanıyorum. Bir ga. 
.etenin bcııl)boğaabğı her ,eyi mey. 
dana koydu. Fakat itiraf ederim 
ki ben Y eaari GUndilztın kabiliye
tine hayran kalanlardan 'lllriyim ... 
Jl'llba'kilra bu rPsaretalz muh~rrlr. 
fakat bugü.nkü romaneılarm he -
men bepelııden ytnı:st-ktlr diyebil'

rlm. Çllntll ruhi tahlilleri kuvvet. 
U oldulu gibi, ahlllr etıaalarma da 
bllyft bir ciddiyetle bafh bulunu. 
yor, Jl'llhakila basan karilcrine 
bir hatayı hatlı gösteri:yor. bir 
yuı.lJp attett!riyor aına kendisin ı 

bicJbh' aman .aldatmıyor. Roma • 
nm pyesi deTht.1 belli oluyor. 

Bence esas olan da budu?'. YE!'!.~ 

ri Gündtıl kuwcm bll' romeııcı. 
Temin ederim ki bu sat.ıa kabili

yeti memleket .için de bir kazan~ 

tır. BinaenaJ9'h 1* - .ural>ı. 
aa bpıbp kendtnnl lndtlrmtğe 

battı ,'Oktar, bili.idi 1rerıdlslıd J -
'8eıttla ltlr anlı)ııoır ımmunuz? 

(~wr) 

9lliJlgrut IMİlaamqtar, a.a da ... 
lere faJiMr oldap * ... ...... 
Dibi lılr lylllğl demekti#. ...... . 
Jerl, ..... ~lere ...... • 
sik: •dama gttzelBk ve~ .,.
ımdeallldea, dide ıtbellllr ....._ 
cek ldUdlrt mıadenladen ve hhh-

• ~ dntyeıt 'flll'dlreeelı ·-~ 
deabııdea aHdadada e.er .. 

1old8r ••• .......... kartlbk ·~ 
llliı ptiren ID&ğnesyom -• eala
dea %1,6 mlBgram: o ........ 
ba bdar bUyilk alspeUe ...... 
hadan bqka ~ yfllDIPo .... 
,... ....... Bir ele rieHu etleri· 

- tlolguhlk ft .... ••eceli 
,...,_.. madeninde.• mtm ,-
tıayılaealr Dm.ette • yflade n4 mi· 
1'1'Un. Peri Jnmun bnmdu nak 
alan lıil' ~ de 'lııeldmlleM;. 
lecek .... bmılardlr: ~" 
tomhulhdt". 

Ah6dadaaan o ~rel rmldJk 
gibel kolnmmdan dolayı tllld •· 
man Jıflldmleri ondan ~ı., .ı. 
YS4Jllll!flanh. Fakat ba U~ıa .. • 
dofl'UPma, ba;vantarm dudakbn -
aa lnınet vermek ~ alıOdaclmu 
tıaldtr ~ 11.htbhıda nh• pim· 
.. lıeldm olmaftm'. Ba J'lllın aa 
... fara boet fttfp wırmedljta' 
lıtllnnofaumnaa •a .. tdadtt na
~ \'C ahfıdmhı kolnı'J111111 ve • 
l'fıll Mr cladak IJoyumm 1'a • • 
manc1a da m makbul naj elMa • 
imdaa hl(: töphe etlllemf':'Z, 

G • .ı. : 

uriyeye 
iran yolile 

Alman 
seyyahları 

gırıyor 
----0---

İngİlizler Suriyeye 
tatbik edilen ablokayı 

geniıletti 

1.-.1ra, ıö <A.A.> - tvnmc 
8tandard paetMinhı malıablrl lıil
diriyor: . 

lngUter~ tarafından Suriye li
manlarına kaqı tatbik edilen ..,. 
lukada kllçilt değlflkllkler yapdlr
ken bir taraftan da lranm am b 
pısmdan Alman seyyahları Surlyt!
ye gtrmelrtedlr. 

Bir kaç hafta evveline kadar' IO
luka aıkı bir surette tatbik edili
Yor ve Surlyede hububat ve teker 
sıkmtuu oldufu haber veriltyoıdo 
Şimdi bir mlttar hamulenin Sari· 
ye limanlarına gttmesme lngDb. 
deniz kuvvetleri tarafmdan mtln-
ade edilmiştir. • 

Suriye milliyetperverlerinln '1 -
kardddan karğaş&Jrklar halea fev. 
kallde komiser general Denb'ir. 
ellerini tamamiyle bağlıunlfttt . 
Bazılanna göre bu vaziyPtin eonu 
a~dr bir isyan ''klini alabUecektir 
BinaC'nale:)iı lngiilz noktaJ nuan 
na göre geoeral Dentz büyilk mfis. 
kilit f(tnde brralnlmamalıdJr. 

-· n 

Berlinde P~skalya 
gün O 

Halk enkaz temizliyen
ieri seyretmekle vakit 

geçirdi 
Stokllolm, 16 (A.A.) - Dapblaae• 

gaz.eter!nlıı Berllndekl muUlılrt 1ıA. 

dlriy.>r. 
B~rlınJU.rln paskalyada daM ebDao 

ıerı ve yahut herhanst bir ııurett.e ... 
l~nm.ıert )'uak edilmlfür • ._... -. 
i(lnJe:1 pulW,ya gtlDQnCl lıomtıudı. 

man edilen lıtnaıann ak r • ..-S.. 
mekle meaul lfgQılrl ~melde ır 
~-
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D ll n on ·ve ·. bu 9.ü ii' ün ha be r?_.,!.v e~·~ ... ·h a·d i s·e ı eri·· 
"Uçan ka'eler,,IGarbJMekedonyada 

'
·ık ı• C8al taılııfl l .etde) par ı - Yultanhlar. lllDU fltlkW1ertn1 ~ . ·ı 'd. ~~-.lddat-ıngı tereye geı ı :~':':::::en.~ 

~ 11 (A. A.) - B. B. C: ~ ......... w 4JOOll)dar ela eepbede 
AmerUwım Kart a,ı lı;bıde 1200 ......... •1*1.wmet ediJ'Ol!&ı'. Zat• 

tanare JaPtıiı ul...ınu.tu'. Bu mulleklraktlr, 
miktar )'Ülnda ayda l~ e ba • Attısa, ıı (A.A.) - DliD &k. 
111 olaeütır. İnlQteftllln slparie fam neeroltman 112 numaralı 
ettllf llk ''Uçan kaleler" !qiu. Yunan t.ebliği: 
topraklamıa v8aı1 olmWJlard.tr. Garbt Makec!onva.da Ptolema.ia 
Bunlar yakmda himaete streeek .. aımt&kumda mrhh kuvvet mu.. 
tir. harebeleri olmaktadır. 

Bokreşte 
bir kitapçıyı 

Oldüren ilci lcifi idam 
edildi 

Bakref. 16 (LA.) - St4ırfanl: 
Umumi nlmma vatandsştarm 

... devletm ea:mİ78tine k&rll it • 
l•HM el1rllmltr ioiA idmn ce8• 
mnı clerpif eden kanun merf~ 
slrmell u.rine dlln aktlm ilk 
idam hllkU.mJeriniıı lnfam.a bq 
Janauttır. 

IDneUd ılD Bftknfte bir ld • 
taftlyı &lclClren lJd k~•·in ID1l • 

·*"-1 clUn Üfl.lll lıitaıtt .,. 
.. l1d b.tll &nal idam tdil ---· 

Hltler 
Hırvalislanın 

Is liklllini tanıyor 
..... 11 (A. A.) - D. H. B. 

ajl.- blJdlrbw: 
&crtbde yelli tewJddll edlD 

.... Rsnat hllkbtetı. df!Tlet relll 
Pavıcvıc;ı. hUlcbıet ıUl renenl 
J[~·· llualanaı .....,_ tk1 
Le1pdla RltleN 'N Jıl'ıU'Olfab'o 

mtlrMaat •tmit ft ~ 
Dlm 18tDdlJ ettlltai bildirerek bu 
llUklllbı A~ ft ltaln ta 
rafıMu tumılmunu ~tir. 

Hltler ıa tellntJa ocvap v• • 
mlltiT: 

Do 'rtot' Ante PawJft~ 

A.thl, 11 ( A.A.) - Yunani• 
tandati Britanya ~eri u. 
muml ~ buriıa W>
lif edllmittir: 

Britanya imparatorluk kuv
vetleri hattının sağ tarafrnda 
d83m&n. makineli krtalan tara. 
fmdan t,raplJ&n hücvmlar tarde
d1Jmlıııtir. 
Başka ,..ıwcıe dlfmanla te

mas vaki olmamıştır. 
.ttiM, 11 ( A..t.)- Yunan or. 

dula.n bqkuma.ndanlıtJ puarte-
111 .. 18.lı aeeeei geç vakit Defl'et. 
tifi bir tebli~ .Ahlımarm Kll
S\D"a, Kozani ve I.Aatiata istika. 
metinde tqylk ettiklerini bildir
mektedir. 

ALKAN EStRLEltt 
İTALY ANLARLA BtRLtK'l'E 

BULU1'ı'MK tSTEMEDt 
Affntl, 11 ( A.A.) - Cephede 

eetr alman bir milrtar Alman 
aakeri Atfnaya ~rftmlş ve bir 
t.ecrit hm'Pma le'Vkedilmijtfr. 
Alman harp esirleri kendllerin.. 
den evvel bn-kaç ttaıyu subayı. 
nm JW1ett1rlldt~ yatalı'Jw,.ye 
gfrinee hepsi birden bqka bir 
yere konulmak an.uumı bılıar 
etuıitlerdir. 

Hın·at m1UtttnJn aüstakll bir INGtr.Jz UlWM! 
devlet ttPO ettjjbıl b114lnsa •• KARARGAHININ TEBLlOt 
ba deı.•le•in Almanva tarafmdan AH11C, 11 (A.A.) _ Yun&Jlia.. 
tamlm11e ırıumum izhar edea st. 1 tandald ~kuvvetleri umu
m ve gcncnl Kftmek'!n telgraf. mi kararglhından bUdirihniftlr: 
lanna tcsc'lıllUr ederba. İngilia avcı tayyareterl. bu a. 

Jııfih\•er def!etl~rl krta1armm bah Almu t&yareleri taratmdan 
muzaffaruıe ilerlemeli U&erbıe Pire liman~ ve civarma dikine 

.. yapılan bombardıman hilcumu 
Hırvat mtlletlnh\ ama amandan- esna.moda bee Alman tayyanısl-
berl bu kadar arzu etttii bOmye. m muh2kkak an.ırette dl\ştlrmtif
tlne kavustufu bıı •atto ırtl\f!ta.kfl terdir. Diğer bil'QO)r t.ayvareter 
Bırnt dı?vletbıiıı Alırwıya ta~ de huara ~ır ft btL"lla. 
fmdq tuuıdriım bGyGk bil' •n l'!ll l\ıterine dönmU. ol~lan lh
Yl' aemmml)'etle beye ederim. timal hal'i~. t~tis ha-

Abun hUktm ... i dev\ t.tıı n kuvvetlen tesısatmda hatif ,,,. ren e huaı- mevcuttur. Btttan tayya. 
lsudutlarmı tayin etm~k ~ miltl relerimiz .ıtmen d~blefdlr. 
Hn"ftt lt6116ınetlyte mink_..,. Yunanfstaridakt Ue~rdeft ha-
gtrmekl• '"'"mun o1aeütlr. reket eden İnfüıls tayyarel~ At-

Sbl .. ff!rvat milletinin i.stlı • JllMl mhaka,ltmda c:ok bllyftk 
ballai ~ hatartar vukua "9tirmftlerdlr. 

Bir pilot ıöyle ~Ur: 
tık olarak Sellnif,e ıDl kilo. 

V 11 metre kadar mtıll.fede bulunan Unan 1 arın Yenice yakmmdalı:i kıtaat t&h81 
tUtJerine btıcum ettik. Nea Pel-

Bul garlara cevabı ~~::: ~~~ = 
u. 11 (A.A.> - Atuaa ~ leyi mitraly&s at8'iyte bl~~ 

1ıG41rıı'Orı 
.,,,. ~- u ııı.u taraıla. 

• NtJll Mlrl.Y&U. 8'ali'IU' mecll.I 

::!;'°~u:: ~: 
bdoQa Trak7& u. mlltttf1ka.rı Al,. 

~ --- .,._ta Ul&
-- 'l'lmr.a ....ıea.rs Ulalratta •. 
Jtmm&ll~. 

Kaea-tııd ...... eır.otmlt --
Jd: 

........ ,. taraflDdar f9tM41JG 
....ıwu.Nla blflUI &om&DJa .,. 
ruıgartataa kadar muete U#nma ~·11. 
J&.rdır, ltomUı1&b1ıll'. Alm&DJ&n bir 
llal&llllr - PrplamJl)ardlr. vtıa
.. ,. "tmıaıa ~ merlnl 
J!yecetinl .......... ll .. r: . . tatille 
teslim •tmlf Ye .._... .. • IJM'9f kıncı 
llarıek•U.. tuaall ecllJalttlr. 

Blllp&taa 1111' tek bPfUD ~-
dul ..,. .. pe.Jrtl&rlDI ....... 
JerbdJikmıftır. 

tbett dikine indik. Yolun 1renıı. 
nndald liaçl&rm u.t.11nden yolu 
bombanbman ettiğimia aman 
netice hakikate dikkate IAyı:ka, 
Birbc; aniye içinde bir kamyo.. 
nun a!ev1er 19'.nde lnflllk otti~
ni, ikfnti bir kamyonun •ancmn 
alttl9t olarak yolu tamamen b. 
kacbfllu " diğer iki bmyoDQD 
ela QUkun ~ IÖl'
düm. 

AL11AN TEBLIGt 

Berlk ıı ( A..A.J - Alma 
ıtımıl teblttt: 

Alman ft ltalJD lntalan. 
ırı.tar - SlraybollDa mmtab
mnda toplaJUD!O olan Sırp ordu
sunun bakiyelerini ih&ta eıtmlye 
devam ediyol'!ar. MahıUt m.ub. 
wmet lnnlmlfbr. Blrvok -
almaultır. S.,,, cenup ardma-
nun lrtllHndal eler arumıla• 
dJr. 

Bavul fiyaUarı 
,,,.t mttmkabe bUnMnı, bawl ft. 

yaUarmı tetkik ettirmektedir. Fiyat. 
1anll 7bbek oldufu görWılltl§ttır. lıta. 
Uyet !iyatıan da teablt olunduktan 
80IU'& aza.mi &&Ut tıptı konacaktır. 
Bavul •bflarmda lhtik&r bGt1an 
görillenler mUddeiumumllig• verile.. 
ceklenUr. 

-
Eli.mi • Iran demiryolu 
Nafıa Veklleti Elhrlrtan Ira. 

na kadar uanacak olan demir 
yohmun ikmali için çalışmala:-ma 
devam etmektedir. Elf'.zıktan 
Paloya kadar otan ilk üç kı:snun 
inlaatmm &lümttmeki sene bi -
teceği anlaştlınaktadır. Palodan 
Tahrana kadar olmı mmtaıkanın 
etlldtl de kımıen bitmiştir. 

rf"8 lllrerek PJotemais ve Kom· 
niyi i~ etmişler ve Serviyanın 
ebalinde Aliakmon nehri geçi· 
dtnl taeyik etmişlerdir. Ptote. 
main civarında 30 İngiliz atnkı 
tahril) edilıni~r. 

Sellnfkten hareket eden dfğer 
tetekkilllerimfz aşa~ Aliyakmo
nu ~i§lerdir. Bu teşekktılte
rimiz oenuba d<>tru flertern~kte. 
dlr. fngilizler dUmdar muhare
beleriyle ve ~ie mikyasta tah
ribat yaparak rlcatlarmı hlmave 
etmfye ve Alman taldbini gecik. 
tinniye lJ#rapyorlar. 

Arnavutluk cepheeinde l tal -
yan hUcumlan karpmıda Yu • 
nan rP.talan çekiliyorlar. Dli§ma.. 
nı takip eden İtalyan ordusuna 
m~p t.epkküller cenup isti • 
kametinde GQriceyi geçmi§ler -
dir. 

Hava kunetlerl Sırp ardusu· 
nun bakiyelerine htıcum ederek 
düşmana alır ayiat wrdlrme. 
ğe devam etmişlerdir. TaJırip 
Btukalan ve avcı tayyareleri 
Bosna vadisinin cenup kımnm. 
da ve Sava ile Drlna arasındaki 
nunt&kada d\Jşnan yi1rüyUş kol
larını imha etmJ~lerdir. Muha • 
rebe tayareleri Sarayboena etra. 
fmdaki aakerl Wısisa.tı bombar • 
drman ve Moetar tayyare mey -
danında sıralaı:ımış duran tay -
yarelere isabetler kaydeylemif -
lerdir. Dlfer hava filolarımız da 
Destek civarında te~emmu ede .• 
kıtaatı da~lardır. Avcı tay 
yarderimfJi Prespa gölU mmta • 
kasında Brlatol-Blenheim mode
linde altı İngilis mı.:harebe tay • 
yares1 d.ilfUrmtiflerdir. 

Pire Hmanmm b()mbııt'drmıtnı 
esnflsmda Alman hava kuvet
lerf ceman 153.000 toni!A.toluk ti
caret vapuru batmnrş!ar, eekfz 
bUylik ticaret vamırunu ha."33ra 
uğratmrııılttl' ve !iman tesisa.tını 
yakmııtlardır. 

Elöeis koyunda son ilri gece l. 
çinde P.ttlan 'bttvt1k ~pta. bomba
lar bedcf1erlne isabet etmJşler
dir. Üç t.orı>ido muhribi ile Uç 
bUY1lk ticaret vamınına feabet 
vaki olmu~r. EU5ela tayyare 
meydanma da muvaffakıyetli 
bir hl\cum yaptlmtfl!t'rr. 

Malta adasında iki hava Uma. 
nma ~ "" Rftndltz muvattakı
yetle hücum edilmift,1r. 

Şimali Afrikada, Almen mu • 
hatebe tayyareleri, stukalar ve 
avcı tayynreleri Tobıııık'a yapı -
lan hücuma müzaıharet etmit -
terdir. Bundan -..a bllyUk bir 
tfoaret vap\inmu haııara u~ 
Jllll)ar ve aereyan eden bir hava 
muharebesinde Hynicane tipin
de iki İJıRiliz tayayreai di1şUr -
ınlltlerdir. Denıa civarında Al • 
man tayayre da.fi bataryalan 
Vollinı;toın tipinde iki muharebe 
tayyaresi dUfUnntişlerdir. 

Ahnan bava kuvvetleri tn~Uz 
adalarma civar suluda iki dD§. 
man ticaret vapurunu haeara 
~· 

Manceıstırde bir tayare fabri
kası UBeıine toprap !ttrterce8İ -
ne algaktan yapılan ctlretklrane 
bir hiieuın esrıasmda bUyük çap.. 
ta boım.lar atJim11 ve atelyeler 
ciddi haara uğratılmıelardır. 

Bh-veliai gece muharebe tay • 
ya.releri cenUbl İn«Uterede ild 
tayyare meydamna httcum et -
mfıJ)er ve yerde bulunan 19 tay
yareyi taJıriı> etmitJerdir. Han • 
garlara. lallalva. ~ piatleri. 
ne bcımlJalar IAbet etmJ1J ve bu· 

A.- ..!1--da L-- ~ı ti Drava. Tuzıa • Tbelt9 illa.el• ralanm tahrip etmlftir. 
~•naw. ~ • • er l.uün l§plbd 'bitiren M&ear' Kuharebe kıeeit ta; releri 
bntrole tabi tutuluyor Jataları cenuba ~ Uerllyerü oebubt lngnterede ve ~ ts.. 

.,., ,...._. il <AA-> - a...at Tuu.nm prkma ftrmılJl8' ve ~da muhtelif Umanlm!a li . ,..,,.., * "11udu ._ maldaeıe. Newitz'I ip etinf11esdtr. man tadDtı berine &fır bom • 
rbl ...... ıu.:u aı&t '" ••tm llmall Yunaıdtıtlnda • .- balar atarak iMbetler kaydet • 

--- .... oldlll118'1 .. .,.. .... 1 doiru .......... ol• ...... 1 mlllerdlr. 
tılr . ... _... .,...,.. ....._ w mt latalan ft 8/8 latalan • .• Dllman taJanıl«I dlln ne liln 
• 1'* ...... ı..,... • •.,. llBs piJac1e ,. .....,. ka•Ntlelf •Dl de gııece Alman toprakla.. 
•trate tabi hMaealdlr. • mım 111.._tılı1 VIAf p. n llHlıııde ._..,.,&rdlr. 

' • 1 '\> ~ • , • .. 

Brest Deniz 
•• •• ussu ne 
hücum 

DOrt saat 
sOrdü 

Ağır bombalar Alman 
kruvazörlerinin 
yanlarına dü§tÜ 

Loadıa. 11 (A.J\.) - Jng-Ws bava 
nezarellnın tebliği: 

Bombardıman aervtsımı..e memup 
büyült bir te,ekkUl, gece, Bre.ot deııiz 
U3süne bUcum etmi§tlr. Tıı.krlben 

dört uat kadar sllre:ı hUcum, butut
lu bir :ııavada b~lanUf, fakat DllAıı. 
ra hava daha siya.de açılm•ııt.ır. Neti
celerin mtışhedeııt karanlık dOlayıaiy. 
le gUçle-şml§ ıae de, Scbarnborst Gnei· 
bent.u muhaı ·Qe krc.vaz<ir!erin:tı bAlA 
yerlerinde bulunduğu görUlmU§tür. 
Doklar mmtakıısma ağır çapta yüz
lerce bonıba atılmıştır. Bombaıann 

gemUerin UZerlnde veya yakmlarmda 
patladığı görUlmUttUr. Fakat isabet. 
ıerlıı tam olup olmadığmı tesbit et· 
mek mnmktlıı olamamıştır. 

DUn gündUz bombardıman servlsf. 
ne alt tayyarelerimiz Hollanda sablll 
açıklarmda dü~man gem.llerlne ve 
memleket dabUlııde bir çok hedeflere 
taarruzlarda bulunmu,ıardır. Avcıla

rm ve devriye gemilerinin ıcf&katln• 
de g1dt'rı blr dtışma.n ıate vapur kafi· 
test gl:lrUlmü, ve ou kattl~ye b!r çok 
tayyarelerlrolZ alçaktan uçarak bom. 
ba ve mitralyöz at.ql ile hllcum et
m.lşlerdır. P'ena görüv şartlan dolayı
atyle tazı ahvalde nct1ce te.abit edile
memiştir. Fakat dört bin tonllAtoluk 
blr la]P. vapuruııa laabet olduğu ve 
tayyarclf.rlmtz ayntırken bu vapurdnn 
buhar etıtıınlan yUkseldiği görUlmU~ 
t11r Dıter taratt&ll Harlen ,,. Le:y
dend• elekbik untrallarma mtltead.. 
dit bombalar fMbet etrnl,tir. Ley~ 
clftrmda blr lelsls t8ta!l10DU bombar
dnn&Q edilmlt Ye tel.liz ıataayonmaun 
direklerinden biri devrllmlıtir. Bu ı.. 
taııyoou muhataaa eden mmtn:caıar da 
tnJtra.lyöz ate lne tutuımu§tur. Zan. 
dvoorı eh'anııda bir .... dıatt ı.,ıu; 
1asınm mttrettebatı da mltn.ly821 ate
ff.ne alınmıştır. 

Bu lbd11z bareketıert eaaemda ı 
tayyareler!rrıtz düşmanm avcı devriye 

1 
b.yyarelertne tesadttf etmlşlenıe de 
d~maıı avcılan bomba tayyarelerf.. 
aıtz!n taa.r.uıtlarmt muvattııktyet!e 

yapmuma mani oıamamı~tardJr. Ge· 
ce ve g11ndttz barek~tle:indm yslnnı 

bir tayyaremlz Ussüne dönmemigtır. 

Türkiye ve Sovyat
ler hakkında bir 

Yunan gazetesinin 
makalesi 

Atana, 18 (4.A.) - Attna a
jansı bildiriyor: 

BasUnkU Yunan baammda.n ba.. 
zı parç:ı.lar veriyorus: 

Katbnerinl gazeteel T\lrldyenin 
ve SovyeUer Birlllinln vaziyetin
den baha~~rek escUmle dtyor kl: 

Anadolu ya 
gidecekler 
(Baş tuafı 1 .ııcılde) 

hiblnın de fes.he razı olmaSI icap e. 
der. Bugünk1l vaziyete göre, ekser 
mal sahiplerinin böyle bJr fes:ıı rı:.. 

zac.:ı kabul etmelerine meııfaa.Ueri 

nol.tatmdan ShtimalverUemes. Borçlar 
kanunun fcar hUkUm.leri, hll.diaede yer 
a'an mlieyyidedlr. Fakat, bqka kaldei 
hukukiye daima tatbik edlllr • .Akdlc 
feshi mtıcbir sebebıer vukuunda da. 
ima mtıpakUnd11r. 

Mticbir sebeb nedir? 

Mecurda ikamet imkanı kal -
mamak, mecurda nıüetecirlerin 
srhhatini ihI!l eder hAdieat \•uku 
bulm.a.k, Akidin vefat etmesi gibi 
sebepler akdin feshini istilzam 
eder. Bugünkü vaziyette, şu say 
dıG:m mücbir sebepler haric!n
de, mnumt bir teltlfüe mülahaza
sı devletçe kaıbW. edildiği takdir
de, mecurdan müsLoeiri ikamete 
ceL,..etmek hakkı da fiilen ne7.e.. 
dilmiş olur. Binaen.:ılevh milste
cirin bu müc1>ir sebeplere isti • 
na.den mecuru, tahli~·e ve keyfi
yeti mecura ihbarı ile fiilen in. 
fisah vaki olur. Demek oluyor 
ki, akdin infazı için umumi ha
yat ve sıhhate bir tehlikenin gel. 
me:i pek muhtemel ve yakın bu
lunduğu ve böyle nıtlobir sebep. 
lerin filhal mevcut olduğl. dev -
let tarafından kabul edi'dfği 
takdirde kuııtra.tlann infisahı 
lbmıgellr ... 

A- .TINCI NOTER GA T...!P 
BİNGÖL NE DİYOR? 

~·Jtıncı Noter Galip Bingöl de 
bu mevzt• etrafında şu fikri ileri 
sürmektedir: 
"- Normal vaziyetlerde, ki -

racı kendi şahsında h!dis olan 
mUcbir bir sebepten dolayı, me
cu:ıı k-ı.ıllanamadığı hs.lde <lıü.i, 
mal sahibi, bunu mukavele dai. 
re9itıde kiracının kullanmasına 
Amade buhmdurdukça ktranm 
ta.mamrnı vermekle mnkelleftir. 

Bu es3Sm anormal vaziyetler
de tatbiki ne dereceye kadar aoğ 
nıdur, kestiremem. 
Şu var ki, hUkftmefoe tensip 

ve taw!ye edilen bir 3ebeple l·L 
raltk evlerini terk ve ondan inti
fa haiclgJu keı:ıdilerinden adbe • 
den kiraçılar karşıemda mal sa
h iplerinin vaziyetlerinde-ki müş.. 
kiilitı takdir etmeme-k ve bir 
tedbir aramnmak da el&m gel -
mez. 
Kanııtimce bu bal>da almaa.k 

tecrı>irin muhatM)ı kiracı<htn si • 
yacı. mal ealıibi olmalıdır, meıııe
la, mal sahibine bir kısım ver. 
giler< "n muıfiyet veya kaybede. 
cc~i icar ?YlP-1.d ... tler i!c muvazi bir 
tazminat kabul edilmek doğru 
olur." 

Vali muavininin 
teftişleri 

latanbul vali muavini Ahmet K·
nrk, dUn Silivriye gitmif, bazı taf
ti,Ierde bulunduktan aonra ıelııi
mise dönmil~tilr. 

Haber aldığunrza göre bu tef. 
t.iiler. Y"l>ümakta bulunan 8 me=. 
tep binasm.rn in.saati tlzerlnde ol
mU§tur. Bu mekteplerin 4 U ta -
mamen lıazırlaıı.nuş vaziyettedir. 
Diğerlerinl.n de iJrmaJtne çalıştl -
maıktadll'. 

Amerika birliğinin 
teeaaüa yıldönümü 

kutlanıyor 

M:eBUt bir sulh içinde bulunan 
milletlerin harp haline geçmeğe 
karar vermeleri gUçtUr. Fakat, 
ma.aluef mtnetler!nin bıırbe girip 
girmemeleri kendi ellerinde değil· 
d'r. TUrkJer. Ruslar, İran, Afga- Nevyork, 16 CA.A.) - 'bleı 
nistan ve Irak, da~lar ve ç{5ller Blrhıflk Amerika ve ıUter Amcrlka 
h!'?' blrt smı81 gelince harbe gire- cumhur.yeUeri b~ I'&namerll:an 
cekl@rdll'. Cl1nkU .Almanya cebren bi:'llğinin teesstıaU yıldöııUmUnU telit 
dUnyava bir yeni nlsam kabul et· etmektedir. Blrle~lk Amerl'ltad& bu 
tirmek iattyor. Bunun muıaeı bU- yıld!bıOmtıM b~11k bir al&ka ve dUr. 
tiln dünyanın Alman çizmesini dl- kat ~mektedlr. 
liyle parlatması demektir. L&tln Amerikan memleketlerine lk. 

Btrıaenaleyh TUrkler ve Rmlar tiladl " hani ballan takv119 idare. 
lsteeeler de lstemeself!l' de hart>e ılin1D reisi olan Rockteller bu mUııaae
girecekelrdir. Al'ada şu farkla kl betle &öyledill nutukta blrle,1k Ame
şlmdl girerlene kendi istedikleri rikamn all!hlanma prorrammm Lltin 
gibi harp edecklr sonra girerlene Amerlkasl memleketlerine yapılacak 
Almanvanrn tstedJği gı'1Ji harp ede- malseırıe Uıracab yQallnden mDteeaıdr 
-cekterdir. Niçin ckha blr k&<J •- ı olmaınur lOZUmuna lpret eytemlfttr • 
at, bfr kac: ROD \l'eya bir kaç hafta 
beklemeli! MQeterek dUeman evi· K d . h• 1 mise rirmlttir. Seferberliğin el- • ana a mu ımma 
h&llfÜmul olduğunu anlıyanla.r dlle-
manm evlerine girmesini bekleme- b t 
den harekete p;P.emelldlrter: Biz nazırının eyana 1 
onu bekllYoru•. Her ne ohn'lla ol
snn blllnmeUdlr kl his iyi daya- Oetava, U (A.4.) - Kanada 

mDhimmat nuın Hove, beyanatta 
bulunarak deınJtttr ld: 

EL1Nt MAKtNEl:"E KAPTIBDI Kanada pek yümda oot bGyt\k 
mlktarluda taü1ar imal edecek· 

Galatada bir fabrika.da~ a- tit. Çok ytıbe.k blltede mh pllk
mete t.n.11 oflu Dan!yel, eağ eıı. lan imal olunmMtadJr. Bunlarda 
nl mıtmeye k&ptınmrj, ld pa.rma• tuUanılan çellt, b1mlıf,r doJaymt. 
iı esllm.işt!r, Yaralı, Sen Jorj hu- le imalinde huauel bir muameleye 
taneelae bJc!m1iqtır~ \ tabi tutuıaa * h~ 

HARP 
Portekiz 
ticaretine 

büyük 
zarariar verdi 

--O

Portekiz müstemlekele
rine ticaret vapurlan 

uğramıyor 

Bordo, 16 (A. A.) - Ofi Fran.. 
srz aj;msı bildiriyor: 

Harp Portekiz ticaretine büyük 
zararlar vermektedir. 

Commereio do Porto gazetesine 
göre yabancı vapurlar Moznmbik 
ve Angolaya uğramıyorlar. PortP. 
kiz müstemlekelerinde ticaret mü
badelelerinlıı durması ilierine rr -
mal iktısadi hayat sarsılml§tır. 

Ga.ıcte seyrlsefaln meselesinin 
halli, müstemlekelcrden Portekt • 
ze yapılan ihracatın arttırılması 

JUznmunda ısrnr etm~ktedir. 
Ofl ajarun bu malü.mata, Portr. 

klz mtlstemlehclerlnin gc<;en se -
nedenberl Portekizle filen mtinı:. 
k&leden mahrum oldttklıı.rmı U!ve 
etmektedir. 

T obrukta 200 
Alman askeri 

esir edildi 
Kalalre, 15 (A.A.) - h..ahtredekl 

umuml kararg1h tarafından bu ak· 
pm n~dilen harp tebliği: 

Llbyada: DUn Tobruk'a yapılan Al
man tlUoumu pUskUrtWUrken 200 ka· 
dar Almıuı eair edilml§, yüzden fazla 
Alman ~lüaü aayılml§tll'. :ııın u 15 
Alman tankı tahrip edllmlflir. Bili de 
8 t?lnk kaybettik. 

Bollum bö),,esinde deniye ve topçu 
faal!yetlmlale düşmana uylat veP 
dirdik. 

Habeşlııtanda: Deelte'ye dotru Dert 
bareketimlse tekrar blı.§ladık. Oenup 
bölgesuıde de dtl§man mUtreaelerlnbı 
11ld".let1e takibi devam etmektedir. 

Londr9, 16 (A.A.) - To"brukta bu,. 
lunan İngiliz imparatorluk kuvvette. 
ri tan.tından yapılan :mukabil htıcum 
eanaımı,..a lkf Uç yüıl kadar Alman 
b&rp utrl alındığı ııaWUyettar bir 
kaynaktan öğrenilml§tır. '!'obruk Uae. 
rine yapııan hava akuu:nd& 12 dtl§maıı 
tayyare.ı dtl§ttrUlmütttlr. 

Nairolıl, 15 (A.A.) - Be...a tıebllt: 
Glmhıa yolu Uzerlnde, kıt&Janmuı 

Adisalıabıuım 170 kilometre batı • 
cenubundakl Omo nehrine varDllflar
drr. 

Adamadan ilerllyen kıtaabmuı 

A vaş nehri U~erine bir k6prU attıktan 
1era Clenuba do#nı Derlem.lf ve A.aMI. 
leyi mukavemetaiz işgal eylemiftlr. 

Adia&babada ele geçirilen btlylk 
miktarda malscme arumda llıymetl 

10.000 !ngilliı llrası takdir edilen bir 
pl&n yapma teııtsab mevcuttur. Cenu. 

bl Cubadakt İtalyan kıt&Jarma Jcu. 
manda elnU§ olan general Sant1Dl U• 
liva kumandanı esir edilm1ft1r. 

POl ... tSTE: 

Bf r otobus araba 
ile çarpıştı 

Eyüp • Kereetecller hattında il• 
liyen ıoför Hakkı Dilek 1dareahı. • 
deki 3012 plaka numaralı otobUs, 
Zeyrek caddesinden ~eçerken Ah• 
met oğlu Musaya ait iki atlı bir 
ara.ha fle ça.rpl§ml§tır. 
Çarpışma netieeslııde otobUsUD. 

ön camı, arabanın da oku kınl • 
mıgtır. OtobUs yolcula.rmdan ma • 
rangoo Hakkmın :S yaemdald çocu 
ğu Muzaffer de saf kaşt tızerm-. 
den yaralamıuştır. Şot5r yabluı • 
ıqtır, 

VAPURDA T ANGIN (llKTI 

Dlln geee ıaıa.t 23 ra.ddeleırinde 
Refah vapunında yangm çdmı.lw, 
eöndürWmflatilr. Vapurun kaptanı 
Salih Gtiler tarafından verllen. f.. 
fadeye nataran yangın S numara• 
h azı.barda gt1ndlb çalJllA amelt· 
nhı. a.ttığr bir clp.radan çAımobı, 
An-barda 5 balya pam1* Jmmen 
yaıımqtır. 

ÇEJttal>mıtN 
n:TtşlYOBLABI 

Eınin&ıtınde Dem1rtag mahalle
Uıde oturan 9 yqmdaıtl Kuta.fa, 
ayni yel'de oturan fS YNJlll"üi Nu
rfyt taşla ~mdan yaralamllÜJ'. 
Yaralı çocuk, Şişli Çocuk Hastane• 
$e blclınJlmDt:ır4 
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Reşat Ekrem Koçuya cevap ... 
8aJ1D mfllllekdafmı; 
ı.t..hhl aevenler teşekkülttd 

• kendflertae taanettlğiııı ağmm· 
da bulUMrak .. müdafaa ...ır..,u. 

le 7Udığnaız fıkrayı okudum. H• 
le 1Ud&nmı • velev .. adlan teeea· 
•'8tbaüzö uyudırd&ça olsun • c• 
bnıams lleal llOll derece prar
laadmıı. tıtlfatmıza te,ekldlr e
derken, benim de ( Çocaklar) mtlb • 
dll, talr ve tarihçi Rept Ekreme 
...... lılllf, pir ve Kt)ael 96z dlale. 
_.._ cl•yclutum hat borçJan el• 

....... aöylemelr lst.erilll. 
OeleUm uıl meaeleye: 
Y:mnaı olmdaAum uman, ne 

Jalan aöyllyeytm, ulz dostum, zat.. 
tnetınııc acıdım. Çil.nldl, ben iddia 
et&iiinb &illi, mea.ap old11juaz 
hteabula Sevenler tetekkülüne t.
rla etmedim. btanbula kaJ'll dlQ ... 

d1liam H\'gip kaydederken, bul 
1"*, harap ~;:ımelerla elim maa 
laraiarı lçJmJ ıuslata. ben OllQ )'U

daaa_ Ve mademki, lata.bala St.• 
"-ler diye bir tefekkill var, ı.. 
•9\'ataa nuan dlkkatial çekeyim, 
dedim \ e baykırdaa: 

- Ncrecleıdnlz latuıbulu St-. 
\'ell) r Oem.lye&lalıı sa)m Wlan?. 

Bu ıııözihı neresinde tariz var, 
doirusu aohyamadon. Bu anlama.. 
111tmı cohllme bairtlayınız ı 
~ğer bu tarb.1: "Liklu kime 8ÖJ ... 

8-ı.ın, ef\a.hl" mmramdan çıkan 
1orauuz, o beytin tariz kastiyle 
deiiJ, umumi Rerlc\ hama sadakat 
lliatonnekten bcu,.~ bfr maksatla 
hzılmadığmı da işaret etmek Is. 
tertm. 

lstanbul Sevenler Cemiyeti tu.ı.
kaadaltl bah&tmısı ve beni iendr 
için yazdığınız satırlan dlkkat!e o
'-'11111. Ba •tarlar, llua lılldlllm 
~J"lerden batb bir teY lift~ 
dl 

Mleude edenenb ve •aa g&
e""-meswenh, llmcll Olmlyete, b1ru 
lıLriz edeyim. Yudarnuada dlyor
snn.. ki: ••c«91yeh ellade ~ 
bir kadre& ve bvvet 701dV ...... 
tlfle. aözelorle, Wedlye Ue, ,il!. 
>'etle temu ederek, elbnbdea geı. 
tlllt lladar, gUcllmtb yeWll kadar 

~" 
bolr-ana latenenlz, bu ~ 

......_ nerelerden ibaret old•lı:• 
:• lı8mlyoranı. Bana dair pse&eler 

e bavacllslere raalacbğmu da ha. 
~oram. Ber.J u.rdır da, gö
'İİllaclen kaçmııtır. 
llaJvuıtan himaye cemiyeti b!. 

le, 1llr senelik yaptığı itler hak· 

~ ıa.lka maUimat veriyor, koc
'er...ı...ıa yaptıWan itleri bildiri 
J'ot. ilanı ,a, btanbulu sevenlerin 

~l~erlerklnumamlye
h '8curea brotUrlerl? .. Hani ter
tip etwdert toplantda.rr. lstanbu
ı. lleveaJer cemiyetinin beledlye, 

~ mlaelerle temu edip PP' 
~itler Mllr, bana ~ &iremaek -. .... 
..... eter~ dddea ~ 

..,..._ helmnıaa ,.,...e1erl, o _. 
111

• ~ eedad ~·da ~ obusı lkmlselmea mly. 
..... '· B1lllJar ela, fehrl alllllyea cU
Mır •lıldeıertmıs kadar zariftir. 

~ lolertade oalardan dalla m-
daba sUzeUerl, birer ..,. 

... t.edl-. olulan vardır. 
~e b.14ıhlr kuvvet ve bcJ. 

'-l ~Ok l" demenizi de tuhaf ba • 
"'1-oa-. KaclreU ve kuvvet& olın .. 
ha lılr tefekkill nuıl çahtrr, •· 
~ &ireblllrr o halde denaek c• 
.. 111, eeadyet Wlan yalım 

rllabtertnı ılanek ldn top...,.. !.:-• lılıtblrleıtue İllAllbaJ sevgi
......._ -W'70l'lar. Sonra, bll.fmda, 

---------------~------ita l ya ile 
ticaretimiz 

"""hede bir aene daha 
uabldı 

~ftdaa 1ıU4lrl1dlllDe IGfe. ı.. 
~ile ~ mftmt vw mOddetl 

..:::::.- ıu de biten ticaret .,. 

- ••bedutDln bir - el-. -taı.u. bMkmda Roma b01'Ul 
~ De l~ barlcı,. neaarett a. 
'ıcoıa 'fflf& tıeatt ~en notalarm mertyete 
,..,;ın... veküler beyetlııce kabUl er. 

-- ),.~.r~ 

btanbal vali n belediye relslaln 
IMalundup lllr tetekkiUUD elinde 
lnlnet ve klllilet olmamuı da çok 

•bat bll' ..,.ıtr. . • 

Tarihi bllıllerbılzln ötedeaberl 
hayruu.)tlm. BuH Hr fna&ta ya
zılanmda '9Öylemlı blr doetunıı. 

zum. la1Uın celllal Jldae vu
rurken bile efrle tehiç ederek ya .. 
PQ'Ol'MDl8S bW_ Blbnedlğim, 

görmedfğiııı nakkat Huan P&§& 

ve d 1 1 e r ~r bakklllcJald 
lzalıahluza mti~lıldrlm. 

Ba.o:bqa verelim, eec1acJ yadlgl· 
n ta blrlı~ becllayı, neflseyl lnu-. 
tanııak ~in bir kapı arıyalnn !,, dl· 
yorsunm. TekHf gtlıel, fallat ben 
bu kapıyı aramanın Hmunınwata
oa kailim... O kapı, bizzat b&eı 
bulunılupuz t~ekhUhln lrapnndll'. 
MUracaattnl hiçbir ret1ml makam 

1 
"'ıldotmez zaaaedtol'lm. Reddettl-
11 gün, tcalem ~. naahü· 
kak ki bir tiltreWnıa, b8111e• bu
lardan istifade edeWlll', ,........ 

DiZ. 

Sizi. muhabbetle sel&mlanm sa· 
ym üstadım ltcşa.t Dttm ! 
Benden selam, senden ktlAm, 
SellmUnaleykllm, aleykUmsellm ! 

LAEDRi 

Havae1hk bahisleri -----·----···--···· 
YOksek 

irtifa:arda 
harbeden 

Kalörif erli 
tayyareler · 

Busllnkü harpte muhakkak 1:1 
hava.cıllİDl çok mühim inkip.f. 
larma §ahit olduk. Kadnılarnı 

modalanru da gölgede bıraka
cak bir ıUr'atle model değiştiren 
tayyarecilik bilhassa son harp· 
ten az evvel ve aon harp aıra~ 
rmda meydana konan yeni yeni 
icatlarla, havacılıim dev adım.. 
lariyle ilerlemekte olduğunu 

göstermektedir. 
Bugünün tayya.'"eleri, uçankale.ı 

leri bun~an vvclki tayyarelere 
hiç benzeaıi10r. Bugün bir tay. 
yare aek~ bin metre irtifaa 
yükaeliyor ve oradan muaznm 
bir kartal Jibi dllpıanımn Ur.e
rine iniyor. Bir tayyareci bu 
manevrayı yaparken tayyaresi· 
nin dıpndalri hava harareti ne. 
dir bilir mi.uıis? •. Tam BJfırm 
altında kırk bet derece. 

Sibirya IOfu)darmı bile hige 
sayan bu mflthit IOfukta harp 
tayyarelerinin biç bir akaaklık 

göstermeden faaliyetlerine nuıl 
devam ettikleri merak olunur 
dfil mi? Evet makineler ve in.. 
sanlar, yani tayyareciler bu dU
§llk suhunete nasıl tahammW 
edebiliyorlar? l.tte bu bir mese. 
ledir. 

Uzun ana.ndanberi yU:kaek 
irtifarlarda yapdan uçualar : ,;in 
wtJcı kombinezonları havi tay
yareler kullanılırdı. Yani bUtUn 
tayyare elektrik vaartulyle w· 
Ulır ve tayyareci elektrikle ı. 

ammıf, hattl kmnq kolm bir 
madeni tabaka içinde uçardı. 

Bu uaul pek elverioli görllnme,. 
diğinden bucUn tayyareler için 
elektrikli kalörifer teaiu.tı ya.. 
pılm&kt&dJr. 

Isıtıcı komhinemalan havi 
ta,,.relerin bir çok mah.mrlan 
9lll'dl. Bir kere bu tekilde tq. 
yarelerin içi tahımmUl edilm• 
~ .ak oluyor ve pilot 
ft d.iter tayyarecilel' banı1an 
fazla ralıatms oldukıarr ribl bu 
~rtibat telsiz w mühıe berine 
fit mQ 1 ir Glu)'Olda. 

-----· 1" Anlllllopedlal fzmir notları ı J 
Elbiae veya kumaı 

boyarken 
Elbiselerinizi wya herhangi 

bir kumaeı boyamak için hazır 
boyalar vardır. Fakat bunlardan 
istenilen neticeyi almak için ba.. 
zı noktalara dikkat etmek li. 
.andır. 

Evveli, boyanacak kumat yı
kanml§ ve temiz olmalıdır. Son_ 
ra, içine boya yapılan kabm te. 
mis olması lb1mdır. 

Sonra, en mühim meeele, Jru· 
mquı rengi ile boyanm rengi ve 
boyandıktan sonra elde edilecek 
yeni renge dikkat etmektir. 
Açıkmavi, koyuyeşil, penbe, 

açıkkahverengi ancak kumae be. 
yazsa eldeedilebilir. 

Renkl kumaşlarda hangi boya 
ile hangi rengi elde edecefinizi 
bir liste halinde gösterelim: 
Açıkmavi - Koyumavi boya 

ile lAcivert, yeşil boya ile trişe. 
mavi veya netti, peobe boya ile 
aıçıkmenelqe. 

Koyumavi - Kırmızı boya ile 
koyu kırmızı, şaraıbl. 

Yeşil - Mavi boya ile koyu 
trişe. 

Koyu~U - Tu.nıncu boya 
ile bej rengi, kıımm boya ite 
koyu kahverengi. 

KınnIZI - Mavi boya ile 
kahverengi, kMıverengi boya ile 
kovu kahverengi. 

San - Mavi boya ile yfl9il, 
Jnrmnııı boya ile turuncu. 

Herhangi renk - Siyah boya 
ile siyah. 

Bugun ıse moaem tayyarele
rin içini normal bir tekilde ısı

tan kalörifer t'9eisatı meVClltt:.ır. 
Daha ~n seneye kadar bu te&·. 
tibat Franaız tayyarelerinde bl 
le yoktu. 

TAYYARELERi KORWıl&C 
MESEi.ESi 

Bir de haıp tayyarelerin.in 
uydurma tayyare meydanlar:n. 
d& ıuom IOğuktan korunmalan 
meseelai vardll'. Maltlm olduğu 
\iM'e ıanareıer ve 'bilhaua ~
yare motöl'Mrl, hele ndJ'Olı&r 
80l?ula karp dayanıkaudırlar. 
Binaenaleyh bunlan · korumak 
lbmıchr. 

Bir çok tayyareler de kimyevi 
reaksiyonlu ısıtma cihazlaı ı 
mevcuttur. Bunlar vasrtuiyle 
makineler her uman ııcak tu
tulur ve daima uçuşa hazır bu. 
lundurulabilir. 

Bundan mMa mazot yakan ve 
bilhassa tayyare motörlerinln 
ısıblması il)inde kullanılan 
kamyonlarda vardır. Bunlar 
tayYare meydanlarında hamr 
bulunur ve harekete geçecek o. 
lan tayyarenin motörilntt bir 
llhzada nntır. 

Fransa 1939 _ 1940 harbinde 
bu kamyonları kullanmqtır. 
Radyoların eoğuktan fazla. 

siyle mUteeeeir olduğunu yuka
nda kaydetmittik.. Alman hava 
kuvvetlerine menaup tayyareelr 
bilhassa şimali Norveç harekl
tında radyo lrtlbatmda fazla 
mU§ktllltla karplaşmışlar ve bu. 
nun tlRrine Alman telmitıyenlerl 
A.Imr.n tayYarelerinin radyo ter. 
tibatlarmda bul taıdillta lt1sum 
görmtiflerdir. 

KIŞ UÇUŞLARI 

--- - --- --- -

izı11irin 
·h·ususiyetleri 
lzmirin subgesi, somatosu, 

çiprosu ve aile evleri 
lzmire öğle vakti ayak basan 1 lzmirin en meşhur aubyedai 1 saman ben de orada bulunuyor. 

herhangi bir kimse şehrin ve bundan bir müddet evvel ölmüe dum. Ve oena111 merasimini gör • 
İzmirlilerin hususiyetlerinden olan T.ı.1.tar Abdullah ağa imiş. düın. Bu hakikaten muazzam bir 
birini derhal öğrenir. Subyecili.k fİDldi lmıirde oir .,eydi. 

İzmir haLkevi halkın arzuları. kaç kişinin inhiarı altmdadD'. lmürin fakir aenıin ne bdar 
nı pek iyi takdir ettiğinden o· Bunlar aeyyaraabcı, fuat 6yle Muaevilli varsa (tabii fakirler 
lacak şehrin bütün meydanları.. temiz, öyle titir insanlarki, eub- ekseriyeti teşkil ediyorlardı) 
na hoparlör tesisatı yaptmnış.. yenin gerek imalinde gerekse hepsi balerine vakitlerine göre 
Halk Ankara radyosunun n_,_ri. ~~1~~ bunların gösteni~kl~ri otomobil~ arabalar tutmuelar 

-... tıtızlıgı en meşhur şerbetçi fır- . ' . . 
yatını bu tertibat sayesinde mü.. malan gösteremez. Hattl 0 ka- ve yıne hallenne kabiHyetlerine 
kemmelen takip ediyor. İzmirli· dar ki bu subyecılerden biri g6re nadide çiçeklerden, mevsim 
ler ajans haıberlerini de herhalde imal!thanere girdi diye kansmı çiçeklerinden 9!yalıut katrtJar 
tahammül e:!ilmez bir cazibe boşam11-. dan yapma ~l~eroen boy boy 
buluyorlar ki sabah öğle ve lZMlft!N BALIGI çelenkler yaptırmışlardı. Mnb&· 
akşam rad)'o haberleri neşret· lzmtrin kendisf ne mah8u9 :,ir llğa etmiyeyim ama eenue a. 
meğe başlaymca meydanlarda, de balığı vardır. Bu bahta bam. llymm bir ucu lmıir ~1 
kahve önlerinde gnıp grup top. Jan çipro, bazıları da çipura önündeyken diğe'r' ucu heaOıl 
laruyorlar. İşte lzmirin hususi. derler .. Deniz balığıdır. İzmir Karantinada bulunuyordu. tmıJ 
yetlerinden biri bu.. körfezinde çıkar.. Şekil itibL rtn bu kıamı aile evlerinin en 

Bu da hususiyet mi demeyin.. riyle karagôze benlrer, hattı lez.. bol oldufu yeniir. Yani fakir 
Öğle vakti İzmire ayak basan let itibariyle de diyebilirim. Çip- Musevi vatandaşlar tzmirin bu 
bir kimse halkın yer yer mey· ro veya çiprola~ ~yUlderl ve güzel köşesine sığınmışlardır. 
danlara kahve önlerine toplan· orta boyda, yanı bır el büyük· Cen &la rk&amda oto.. 
mış olduğunu görUnce merak e. lilğUnde olanlan lezzetlidirler. O: -~-~ a.:ı .~ 

K. ru .. 1 • 1 m ve ~'""'an mllUa ._ 
diyar. Bilhasea birinci Kordon. UçUA erinın yenmes gUçtttr. lapn büyWr bi , vv-
daki Atatürk meydanı, konakta ÇünkU balık çok kı~çıkarzdır.. dı wı bu rru;:a:_~ufekir 
saat kuleei meydanı bUyUk bir Bu balığm .nevsımi daha zi- ldukl halle · d belli olan 
halk kütleeiyle doluYor. yade sonbahar ve kt§ttr. llkbL 0 an nn en 

Sonra enteresan olan cihet .ı- harda çiprolar yumurta dök. kadın ve çocuklar teşkil ediyor-
jan haberleri dinleyen herkeein tUkleri için yafaız ve leaetaiz· du .• 
yülaıek aeele mutalea beyan .t_ dirler. S&ıtl nereden açtık neNJe 
meei.. Tabii herk• ayn ayrı A1LE EVl...Iml geldi, di~. bu aile evlerin. 
dn-n .. nyor ve ayn ayrı fikir yu··- de yaeayan Muem vatandafla_ 

uvuuu Osman Cmaliıı kulakları çm.. _._:.__, .j.__, b. h t 
rütüvor.. Her yı·gı··tin kendine rm h&1UJL&ten o" waı ır aya · 

J lum .. O kütUphanlere kitabevi, 
mahsus bir çorba yiyişi olduğu lan var .. 

terzilere dikimevi, lokanta!ara JIUZAl'l'JIR AOAR 
gibi!· aşcti vesaire denmEl8ine fena 

Bizim lstanıbul kahvelerinde 
ve umumiyetle diğer bUtUn ee· 
hişlerde çay, kahve, gazoz. 
lokum ve nihayet ıhlAmurdan 

başka bir şey bulumıaz.. Hal. 
buki İzmir kahveleri sonıato, 
tarçın gibi yeni neviler illve ~
derek çeşitlerini zenginleştir. 

mişler.. Bunların içinde en tez.. 
zetlisi somato .. 

Somatoyu bademden yapıyor" 
la.r .. Kahve yerine fındık kabu
ğu içtiğimiz bugünlerde lzrnirin, 
hale Karşıyakanın BOmatosu o 
kadar nefis ki .• 

TarçHlln, karanfilin de ken. 
lrine göre ayn bir leaet ve ko. 
kulan var .. Herhalde bunlar çry 
ve kahveye tercih olunuyor. 

İzmirin bir de methur eubyeci 
var. 

s.m,e maıtmı olduğu bere 
kavun ~n yapıhJor. 
Fa.kat haıirde llUbyeyi dttkkl.ı. 
larda, 19~ilerde, kahvehal'le"' 
lerde, gazinolarda falan bula· 
maanmz.. 

Subye lmıirin yalnız bir kaç 
aeyyar sabcmmtn bllyUk bir ti. 
tiıılikle yapbklan 9(>ık nefis :,ır 
içkidir. 

Bunun önttne geçmek için fn. 
kalAde ince, ve mayi bir yaf 
kulla.nıJmağa baflanmlŞtır. Ay. 
rıca mitralyös w hava dafi ba
taryalamu koruyan hll8Wll bir 
tertibat ta leat olumn\,lftur. 
Şimdi)'e kadar kı1J mevsimi ha· 
va harplerini müekillleetiriyor. 
du. Fa.kat artık havacılık kit di. 

halde sinirlenir.. Ben de kendi· 
sine ha1*' yentJCim: .BUiltn bun· 
l&rdan mlda İzlllirde bir de a. 
ile evleri var. Hem kapılarmda. 

koskoca bir ''Aile 9'ri'9 levham 
uıh olduğu halde. Bu lehvaldt.r. 
ta.belalılar aile evleri de diğer. 

leri değil mi? Diye sormayın.. 

met!!ele böyle değil.. Bu aile evle. 
rinde bir değil de birkaç, batıl 
beş. on, yirmi aile oturuyor .. 
Daha ziyade fakir mahallelerde 
kurulmuş olan bu aile evlerinin 
hemen ekesrisi Yahudilerle 
meakUıı .. Esasen lzmirde Yahu. 
diden başka akalliyet yok. Bu 
vatandaşlar da sivrisinekten yal 
çıkarmasını, bir kunış Uzerlne 
kırk dUftim atmasnıı bildikle
rinden on onbeş aile bir araya 
gelmit ve birer müşterek ev 
tutmuşlar .. İşte bu evlere aile 
vi deniliyor ve evsahipleri be· 
lediyeye muayyen bir vergi ve. 
riyor. 

Bu aile evlerinde oturanlar.n 
hayab bqlı başına bir Alem. 

Bir kere kaç göç yok. Nasıl 
olaun ki bir eve en u elli altm11 
kişi sığınmış.. Sonra hemen 
bütün aileler akraba veya pek 
yakın dost. Bunların geceleri 
kapılarmın önllne aandal~er a. 
tıp muazzam bir grup teekil .t. 
meleri ve hep bir ağudan tUD' 
takır konqurken bir yandan da 
muttasıl kabak çekirdeği (sil. 

ğürt bademi) yemeleri hakika· 
ten görUlecek ,,ey .. 

Geçenlerd latanbulda Danon 
ismind bir ecucı ölmUttü. As
len lzmirli olan ve fakir Jılwıevi. 
lere pek bUyük iyilikleri doku: 
nan bu vatandapn cenueeı 

gömUlmek Uzere lzmire ptditi 

D6~üncü yazt: 
fzmirin t1cr.ızlN~ff. 

İngiltere 
Ticaret vapurları 

zayiatını 
Ayda bir ilan edecek 
Londra, 15 (A.A.) - tnıiliz 

httkflmeti harp ba.~adığmdanbe
ri ticaret vapurlan za.yab halt • 
km4& haftada br nqtedlen r& .. 
kamlar yerine aylıık iatatistik 
neeretmeğe karar vermiştir. Bu. 
gün, haftalık zayiat listeli Çlk -
mamumm eebebi budur. Onu • 
mtı.ıekl liste mayısnı ortalann.. 
da netredilecek ve nisan ayı L 
çindeki zayiab bildireoeıktir. 

Btrkaç r.amandanberi, haftalık 
listelerin mahzuru olduğu görill
mUşttlr. Yolda bulunan bütUıı 
vapurlardan alınan malOmatm la 
sa bir müddet içine eduftınlma· 
sı suretiyle katt rakamlar elde 
etmenin gllc; oldufu ve ara mra 
eeUlı ~ikler yapmak a 
ruretlyle karpl1ŞJldıit da anla • 
tdmlftlr. 
Bwıdan bqka zayiat n umu. 

mi temayillünU kaydetmek için 
haftanın çok kIBa bir vahidi kı. 
fUİ olduğu aşikardır. Haftalık 
ıatatl&tlkler yanlJ1$ olarak balan 
nikbin bazan da bedbin ve kımıl 
bir vasiyet ifa.de etmektedirler. 
Aylık istatisteklerin kabulU 

için UçUncü sebep de da.ha USUi" 
bir devreye ait rakamların dtış 
manm istifa.desine dahn u •-a -
rıyacağl mUlihuasıdD'. Lond -
rada işaret edildlifne •öre, dtiş
man Jren4i deniz a.yiatı hakkın.. 
da hiçbir haber neşretmemekte . 
dir. fnPilizler. dil$manm istifa -
de edebileceği bazı malOmatı Jı 
tiva edebilmesine raJmen halkTL 
haberdar edilmesinf daha *'' 
buluvorhır. 

lfıvıccık Pasa 

Kıpn, llİ8, yapur ,batta tipi 
altında uzun meeafelere UÇUi 
yapan pllotlarm techJz.atlan çok 
mühim bir meeeledir. Bir ele 
perva.nelerin ağlrlqımaaı ve ma. 
kineyi afırlqtırmuı meaeleei 
vardır ki bütün bunlar kış u
çuşlannm Jnmımlyet ve mU§kUlA 
tmı teşkil eder. Yanıcı maddele. 
rin W yallarm domnMI ihttmaJi 
bilhassa harp tayyareleri için 
mfthlm bir mahzıD' teokil eder. 
Harp tayyarelerinin yl1bek ir
tifalarda yaptm:lan harpte 
(10,000 metreden yWmeık irt1.. 
falarda hava barpleiri yapılclıtı 
ıannmu.tnr ) )(arus bulunctuk- u:nımı - •tmJK 1111VAJITAldnTI 

: !:!ı~ ~ ::: •Yalnız TAKSIM sinemasında gösterilmektedir • 
ıe çal.,uWan w · •lic'ir., l 
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1. Pwr 0ne, n ~lalt ~-we.

meat n pe. ..ı • ............ 
enıaeıe .... doate qH • scıear •e 
dlı n ae rtı ••elquıe choee qai 
11e11m &rop soa rlllap. 

2. MalıJ Oolomba l'obllenwt ... . 
cıe-e et riclmlt t..s ._ .... "'.-
._.._ sv ceas de saa frire. 

s. Qaelqaeloh ene le eOMld~ 

ralt ftx •& anıa •e e&nage 
espl"llll• de tftltelM; et ..... 
.. Je. JMX d'Ono l'flDeDa&Niat 
ı. --, B Mal& le pr9ller • dlı
,_,.er .._ ftPl'da, eomme 9'A 
e•t ,,.. .. ee 9Cllll9tnlrc a .,.. 
...... '94' ...... lal ... C iM 

..-talement et ••'il ~~-. ........ 

K Ol, O W 11 A 

. -sa-

1. OTM iae kız kardeşi ıtüphPaiz 
lcöylBıOn tıuUAtyetlerini taşıyan 

bir ,eyler yapar korlnı•uyla :ali
ba \ıolra.z k1141kulan.ıyordu. 

!. Fa.kat Kolomba her an onu 
gözünden kaqrrnuyor ve bütün ha
rekeUerini ağabeyiaininltine uydu· 
ruyo1'du. 

S. Buan Kolomba. bakışlamn 

garip bil" hllzlln ifadesi Ue onun 
u.rtnde abltletftltt)"Or Vl' bu ı&• 
man Orso'nmı er.teri kendillininld. 
Jere rM•larl!MI, km Jra!'deııı'nhı zıt-

nen aÇtılı ve pek iyi anladığı bir 
ııorsudan kac:aımalr letlyomnıt gt. 
bf &ace skMrini o çeviriyordu . 

• 
Kendi kendinim fC)yle bir yok· .hap .bakin sime olsa ve bu iki 

layımz. Acaba kuvvetli bir ira-

1
1 bed.i~eden biri tık . ~· fakat 

deye mi maltkainiz. yolma c~et lUzwiıhı. bir eşya. diğeri 1i1zum • 
zayıf bir ahlab rnı Mlripeiniz? ' .suz fakat tık bir tıeY ola ve al· 
Bunu anlamak istlyenıaıp& şu ze asıl t* ve IU.vn-.wnı teklif 
aşağldaki 9U&lleri okuyunuz. etaeler "'siz onu kabul etmem. 
Bunlann içinde hayır diyeoekle. bana ötekini veriniz" diyebilir 
rini&in kal'IJlllına. bir sıfır koyu. 1 misiniz! 

nuz. Arada bir evet. arada bir l lO _ Sime sahmetll blT iş yük 
hayır diyebtleoeıklerinisin kar'!!· ıetmek iatedilderi mman "ben 
sına~~ ve e~ cevabı· bu işi naeıl olea eoııunda telefon 
nı ~recefinjz ttuallerin karşıet· la atlatınm'' diye dUtUntlp he _ 
na da 10 rakamı y~rz. eonM men 0 i.fi kabui eder misiniz? 
bunhın c.emediırlz. Eğer altalta 
yazılmış olan ~ rakamlann 11 - Eğer bir anne BiR kıtı 
mecmuu iki >ilz t!I(! irade ~ahi- ıç;n "çok iyi piyano çalıyor veya 
bi 'oımadığmız anlaşılır. Aman iyi reeıim yapıyor" derse itiz ona 
dikkat ·ediniz... Eter- rakamla . karşı '"evet" cevabmı mı verir. 
rm mecmuu 100 ıse çok xaytt 1 siniz? 
ahlik ve iıMelt olıoamakla be - i 12 - Bir kan koca kavga e
ra.ber daha enerjik oı.._8'41 gay. derken, 80DUDda fkisile de bozu. 
ret etmek mecbufi.yetindesi1ıiz pcağmm bilerek bu kavgaya 
CemedUmitJ bu saynar yUzder karışır mJBmız'? 
ne kadar aiağı tuta.rsa sizin o 13 - Seyahat eanumda bir 
kadar iradeli olduğunuza deli . a.rkadqmaa raagelaeniz ve eli. 
tet edei-. nimeld bilet ilçUncil iBe doetunUE 

işte Bbe 9U8lleri aonıyonız: fark«meden onu birinciye ~ • 
4. o. parlalt f~ ear le ee. 4. ll'num!sea koaquluvordu. «:iln- t - Mkleniz veya böbrekleri- virir m.illlniz ! 

leeef. •• ...,...... ton -.l • tt.. kU albay ltalyancada meram1111 nizi tedavi ic;ln uzun bir per-h;z 14 - Çocuğunu• V&krtıı vakıt 

yapmağa karar verodiğlniE- gUu 
1 

s1z a~r cubur yemek i8terae siz 
sizi bk' )"llDeğe davet ederlerse tutturmaaın diye müsade eder 

..._ pek SCJl9 anJattyorda. 

5. 0.1 ı•• ea~ le ı.... 
-. et ~mime 8Mft ..... 

• le .- •e ...- ..,.,._ l-taH fop. 

• fl'6etılapr aYN - llatee. 

8. Aprt. le en.er, le Mlollel, 
... awlt ........ ı·....- de COll• 

tnılllte ... np.at emile le hiPe 
ri ................ ,..... 
dllıle ......... One ... '"' .. 
wlnlt polat .......... ..., ..... 

dwlMlle c.s--. offJut .ı.. 
ce _. de .,._.,.. .ec • tllle ~ 
... ,._ volstae. 

7 ..... Ono 9e .... 4le ·" "'9 

--.ler et •e 6e ..... •raleat 
.._ le te.ps .., ....... ....,.. .... 

ı. Cl'Malt le ... da Ttllap oU 
il -..at fal.re • r faH~w. 

9. Le eoleael prlt dolle - plaee. 
wwwl fe Arle...._et ..._ 

e.n, apriıs avetr ~ pl•h•N 
•Jfö dfl ooaveı.....,, Mllesp6 
PMt de falre perler la IMıl1fl C. 
.._.., prta Ona de ... lln! n 
r.Jamt ıla Dute: e'6Wt .. poite 
fa Yort. 

1. .Kolomba framaca anlıyor, 

hatıl kendtelnt mlafir etmbJ ~ 
lanlarla Jrcwu.,..• zorunda kaldıiı 
btİbç kelBneyl oldukça iyi "telif. 

~ edl1Wdu. 

8. Yemekten aonra, ağabey ve 
kıs lrardet arutnda htlkUm suren 
bfr sıkıntıyı ~114 olan albay 
her nmanki açrklıb tıe 0reoya ba
yan Kotom"8 ne yalnıs konutmak 
arınl80Jlda. buhmup bulunmadıpı, 
bu halde km ile blti!llk odaya gE:. 

teeellal lllylfyerek eordu. . . 
1. J'abt Oıwo te,ekktir etmek 

·•e PJetnaera laak1nnda kon~ 

1lllak hDIUUDda tok zamanı oldı:
funu &6ylemek için acele ıa&ter
dt 

8. Bu otunnaia mecbur oldufu 
k6ytln adı ld1. 

9. Albay bunun U~oP sedir 
Uzertnde her zamanki yerini aldı 

ve lllle Nt>vlt hi~lr konwmıa me\·• 
aularmı denedl1tten llOllra gllsel 
Kolomba'yı konuşturmaktan tim:. 
dini k~rek 0?'80'va Dan~'nln 

bir "canto" sunu olcumumı rll"a 
'!ttJ: Bu en çok ae\•diği ıairdi. 

hayır diyebilir mktiniz'! misinia? . 
·2 - Va.ktinizin olauyacağmı 15 - Sise yalwJmadığmı bit. 

bile bile bir ha.yır işine ~q,nak ıiiğiniz halde modern di)'e her
üzere a verir mllliniz? · kee giyiyor diye sevmediğiniz. 

3 - Merhamet veya at ~ beğenmediğini& bir oapk&yı aa -
ticesl llÖylemif oldue~uz evet tın alır mmmız? 

~ne bUtUn bayatnıızca ne . 16 - Monden bir toplant1da, 
da.met ettiniz mi! (Metela bir yeni Çllanı.tJ ve QOk moda bir ki . 
tildi~ veya nif&n meeeleel) t;ıp bahis mevzuu oftırken aiz o-
. 4 - Uç gece ilRtüBte gezdik . nu benOz okumamıe olduğumızu 

ten ve geç yattıktan. BODra pat- J ıt.i~ edebilir mi&il!is! . . . 
ronunuz aizi davet edenle bu da ı 7 - Sizin evimse ıkl gün 
veti kabuJ etmemezlik eder ve o. kalmak Uaere gelen bir miatlri· 
na ·~ plemem'• diyebilir- nıa oa bW IUft-_..P..b••M< 
miai11ls9 • nırea ~ !Nnmı ola~~ 
~ - Bir aabeı ai2 f ula •ar ıh888 eder mi8iııiz? 

edene onu bapıadan savama . 18 - Bayrmn güm.i bilyükan. 
dJfmız bülıe ook pahalı olma· neni& .mtn yaıunda kalmaeını 
sma raperı onun ·mse atm~k ısterken iliz baokalarma .uyup, 
i8tediii malı aatm alır lDJlltmz? tiyatro veya Binemaya gidiyor • 

6 - Menfaatiniz veya dfmız musunuz? 
yüzilnden kanatleriniz haricinde 19 - KuvafUrünUz si• behe· 
hareket eder miafniz? meba1 bir to.yon veya bir krem 

7 - Qocmlannm haldı olarak satmak için -.r edene her de. 
cez3landmhğln• lıalde. onlar fasında ona "peki -.nnız" der 
sillB çok jaıvamlarsa bu c.ezayı miaini:ı? 
tatbikten aarfıma.r· eda' misi • 20 - Bütçenizin mUa&it olma. 
niz? ' dlğJm bildiğiniz halde kocanız 

8 - Bir ttoetunuE ıiaden . be- aiae maantlı bir gezinti teklif 
ceremiyecefine emin olduğunua edene hemen kabul eder mJai • 
bir iş için taftiye istene • siz ni&? 
onun bu iıııi beeeremiyeoeiinden Şimdi bu auaUeri okuyup kar
ytıme yüz emin olduğuıma· bal· planna cevabıma göre DUJllfl

de istedlfl tawi:yeyi \llerir miel- ralan koyup cemettikten 90Dl'a 

ANALtZ ve TEOR.t ke:-:di kendinizi daha tyi tanıya. 
cakmus. . 

· 1. Solg1I = 'ı le.....,. lllUedeld 
.....w1ert ı.k1rmM tldr e-M ıtr 

..... Ph ................ r

.... : <Geom dene de ....._,: 

a. "Quot" aorp amJri qaiıda
ti ''adv-erbial" nmlrteri t•U e
del:ıillr: 

Par quol! 
Neci-. ne .vuıta ne. ne yolla? 
Coatre quot? 
Neye kartı, ne bUlfma? 
Poôrquot? 
Niçin! 
Avec qaol! 
Ne De! 
H«a de quol! 
Ne dtıtmda, ne;rla haricinde? 
Dana quoi! 
Ne !çtnde! 
Aprie quo1! 
Neden IOlll'8? n"'\'in tonundıt ! 
Sur quoi! • 
Ne hatlanda? ne berinde? 
hrmi de quol ! 
Ne anmlda! 
Ar.ie9IOlll de quoi ·: 

1'e alı.da! ... ilh. 
b. Diler ...... samlrlerf 11J1n de 

ha bide cutdtr. 
e. A ...... ld -Uertn kaftllutu-

na dlrbt ..... ve bulllara CftaP 
Yeriats: 

De qooi parlait Colomb6? 
Kolomba neden bablledlyordu ! 
De qUÔi parlalt le gand pere? 
BOytlk baba neden bahsediyor • 

du? 
A quelle heure auiv,rent le co

lo~l et Ol'IO ! 

(Bu~ ...... ....,..... • .... 

art.emir. >.......-kf lnlpoala IWrllk~ 

1&1•rPeetcleT1 . 
IHUl!'liME 'l'EkLtn.&İll. it~&.\ . 

Albay •e Onıo saat kaçta 1eld1
- MA. '' \'SIDIE. Al.Dl. llA'nll 

ler? cftıi 11c .. r1 ...,., • ., lıel& ....,_ U. 

Quelle queetıon Ono poer..·-11 ~ tWA•ları ...,.... -.nı aı) 

E11le"'"'• t•ltlillm au colonel? 
0N0 albaya ne IOrda? 
Qael tem .. ta•it-D ! .. 

• y .. SD, ~ 1,11; kUo U; lsuucl 
Det &J'da il ltra ;lrlliD delil. ,...,.. 
mlltenuılp çok Ptmaıı bir IJ&1uJa 

Hava nuıJdı?.. anlapaalı: "J1R'1' kurmak iıltemekt... 
Qat y avaiMl sur le poat! mr • .(Y.8. aıu relUIDe mbracut •il 
Güvertede kJm ftr'dı! • Obdl ıoo. ıeo kar111 ..... ..._ 

Qui ~talent lee capora~" len 3& 7&1mda • ...,.Wde al6ba ~ 
mıyaa blr lfçl. Sl,.tO Jlflllda dul ve 

CaporaJ'ler klmleı.iı? ya kız btr bayıuala eYIHDlek,lıttemek. 
A qui le dttec.;·oua ! tedir. Bayum m _...._ dalla s,t 
Kime e6yl8yonnmuz? otur. ı.tt,...ıertn (~> Nine 

Povquol le- eoıoneı i.nrita-!-11 le sın. 1110naat1an • n 
prffet? • Y., 2ı. ~ ın. • 1r11o, .... •• 

Albay niçin vallyt davet etti? kllldlıl! ltbıel. mail YU&JeU J'9l'IDde, 
......... ·,... , ........ ..wr. 

Sv quoJ mı. Lydla fondtJ:-elle cetc bir sac. ,aao çilli upıt ltM 
_,.. accuaatloıa contre le pritet? mnmnı terelbu ~il .. ııt.p ta. 

Mil Lyclla valqe kUll IUıanmı ı.-... ..,_, mavi ...... - Yut. 
ae Userlne lılttna.t ettridl ! 1'tl dllmltll lıJbo ..,,..... uJaflp nleD-

Poar qaeDeıl ralloG Ono ne wk llt ... llt.edll'. ~- (P'.X. 
put.•t wnaltN l'-.ln de eon 1111> NIDSIDe •il il aauan. • • 
..a-9 AÇIK KONVIJllA: (11.D.U) (811. ....... · i Ml) nmrr...-: ıa.ı.n..- ...._ 

()ıwo ne 89beplerle babunnn ır... diba JIDI ~ IU9a ..,..iDi 
Wtal ~? at ele Dlwe ....... ,....._ 1U1P ,.._ 

. dlrllltL . 

I f ara7anlGT: 
• l:Yftlee bit firkette •• plyangc. 

Clfelennde çabpD tecrtlbeti titr ıeac: 
yatıt:ıaDelel'de it aramaktadır. AnU 

edllaler 8eJıa11u Afallama• et ....._ 
,.. .lllrlDd icatta (J;P.) ,. maraeuc .. 
detlihrler 

• u.am 10 ucu ....ıma dnam • 
dlJ'Ol'UID OlledlD ........ llalaD ... 

..atlmde çabflbalr ~ • -
L'OllW80ii tebe!Um '9U'dlr ft ......._ 

)'I - t1f ~ RGllM!D09 dere 
..,.Cll11rtm. ~ JlUlı mne-lei'de o-. 
bfablllr •• a,ynı ••uda &ıeıcama.. 
ı&. ta ,.pabUlrlm_ bUJeaJer p.c• 
ıfnde tN. 107. Zl,.t ,...... melı:. 
tup .• mllneaat edelılUrlw. 

Aldırınız 
~ 1 hn 7M111 ...... 

...,.m daı rm "' 7 nca ..... 
ıwa4rSXUlan lılu ' n 1 ıln ...... ............... ..,. ... ,, 
...... alıhraalan ,... .... . 
(P'.Y. il) (il. 111) (Ane 1) <N,a) 
tL a. 1) (it. 111) <Aile 1) (N.B.) 
(Bamu) (iLi'. 11) (JI. 22) pUl.1J) 

(ı-a Jl.&c.A.> <Balmuf •> 
(A.D. 122) (N.D. ve r.D. Uds ~ 
ler) {DaekJl) 'CA.B.0. br.) (Saat) 
<"-J (t. a.,.. 1) (B. Tallb) 

(&.-0. .--aıl) UULP. 1). 

18 N f S 'A N - 1941 

Tecessüsler 
---- - - - --- --- ---- - ----- ---- ~ - . 

Za111 an 
nedir? 

Zamanın indi ve ttibart bir mefhum 
olduğunu iddia eden filezofların 

dUşUncesi doğru mudur ? 
1940 yılı kardetlerinin sayısız zaman C?lçüsünün bizimkinden bi§ 

kalababfl arasında kaybolup git. ka olması da bu mefhumların ~ 
ti. Kanlı bir harp baiajı ile bera kadar itibari olduğunu gösterir. 
ber biJdm maklqtı. Fakat onun .. Ay" da sene bizimkinin aynı ol. 
mezartıa§lrun etrafmda şimdiden mMtna rağmen biJdekinin aksfne 
1941 yılı kıpkml yapraklı bir fi. olarak bu seneler 12 uzun gün i~ 
dan gıbi hızla büyilmele başla - (12) uzun geceden ibarettir. 
mıştır. Zuhal yıldızında ise seneler bi-

Bu i>iribirini takip eden ve hi. zimkilerden otuz defa büyüktür ve 
lA ink:ta devam eden yıllar silsi.. her senede 25.217 gün vaniır. NeQ 
lesi hepimiz için blr mana ifaqe tünde ise 165 defa büyüktür. Ya 
ederken film.oflar amana hiçbir ni NeJJtilnnün bir senesi bbirif 
ehemmiyet atfetmezler. Onlar bir b-.ıçuk asrımızdan fazladır. B\l 
znNlllt itibari bir mefhum adde hesaba göre hayat müsaade etli • 
derler ve belki de bunda haldıdır- fi takdirde orada 12 yaşında bir 
lar. çocuk aşa~ yukan "İsi" peygam. 
ZAMAN iTiBARi BI R ber kadar yaşlı olacaktır. Diler 
MEFliUM MUDUR? yıldızlar ve seyyarelerde de Ja • 

Hepmıizin bildlli bir hakikatin man rayn ve değişik ölçüler •~ 
bu iddiayı isbat edebilec.eği ileri der· 

sürülebilir. On sekizince asrın bazı hey• 
1 ikincikAnun 1941 sabahı s.ı. • nasları Meryem Ananın JsAyı do., 

at ilçt~ J~buklan Nevyorka 1)1:- ğurdu~ mağarayı çoba\llara gös
telslı (radyogram) çekml§ oldu • term!~ olan yıldızın her 76 senede 
ğuınuzu farzetsek haber acaba ~- bir defa gömüen meşhur Halleı: 
merikaya ne zaman varmıştır? yıldm olduğunu da bu arada ıµ. 

Hesap edelim: 31 ilkkAnun 1940 Urlatmak enteresan olur. Fakstı 
günü saat takriben (21) de... Ya- yapı'an tetkiklerden bu yıldıfıu 
ni çekildilinden takriben ahı sa_ JsAnın doğumundan birkaç ~ 
at evvel! evvel görünmüş olduiu tesbit t ... 

Bunun sebebi de gayet basit ve dilmiştir. 
tabiid,r· ÇUnkü Istaııbulda saat Büyük Kari (Şarlman) devrin 
tam öğle vakti on iki iken Nf'v • de hıristiyanlann yılbaşısının no
y()J'kt:ı takriben sabahnf altmdır • elde yani 25 ilkkAmında ~ .... 
Pekinde ise aynı ıonan takriben ğını sö) lersek zaman mefhwmıınuıt 
alıcp:n saat yedhklir. ıtibaıi olduğu iddiası bir kere da.; 

Gayet süıatli Stratosferik bir ha kuvvet iktisap eder. 
tahrnt 1-~~ 4"'111l&· ON ALTJNCI Wl ZMIA.Nlfı/ .. 
-dab ıAlk• olaa .... ~~ ~· 'DA KADINLARIN l"AŞl.ARıo< 
rtncikAnunda Amerikaya mükem. lngiitere ancak 1752 yılında' 
melen varabilir. Yani sOn itibarile Fransayı ve diğer ecnebi devltt 
bir gQn evvel, yd itibarile bir yıl 1eri takliden senebaşım l ikınd ı:.: 
evvel! Bu takdirde zaman bu ta~·- kanundan ayar etmeğe başıarmş -

· yaren;n pilotu için ilerlemlf mi, tır. Fakat bu bAdisenin o zamlln
~"Ok~a geriiemiş mı addedilecek • lar ar.aneperest lngilterede büY~ 
tir? ~nutsuzluk uyandınnı, Oldôğu-

lhtiyarlayacak yerde gençleş - nu söylemek icap eder. 
miş mi sayılacaktır? Bu balam!.._r Fransada 16 ıncı Lui zamanın· 
dan zamanın indi ve itibari bir ~"! da Fransız sarayı kralisine men • 
olduiu kabul edilebilir! Her yerill sup kadınların senelerin hesap e
hakild saati yıldızlar ve seyyare • dilmemesi hakkında bir talepte 
ler tarafından tayin ediltr. Ancak bulunmuş olduklarını söyleyerefi 
gökytlzQnün ı1İ)dı kadraaı a•1un • yazımızı bitireceğiz. Filvaki safll
duğtımuı yenle saatin kaç ol<tulfı ya mensup kadınlar kraldan ooy
nu bi.ze öltttir. Eski edamlar ve !e bir istekte bulunmuşlar fa1tal 
muharipler zamarilannı yalnız on bunu tatbik irnkAnı hlsıl olama·"<'",.-ı:;a 
tara ba\:arak tayin ederlerdi. De· mıştır. Yalnız bugün birçok ki , 
nUciler gibi onlar da istiRametleri 
ru Kutup yıkhmıa bakarak tes • 
bit ederlerdi. Yalnu bu sistemin 
de büyük bir mahıuru vardı. Ke. 
sif bir bulut perdesi yıldızlı sema
yı kapladıiı vakıt zaman ve isti
kamet tayini gOçleprdi. Jfunun il . 
zerine zamanı a&çeıı ve istika 
meti tayin dil hassas Aletler i
cat odikfiği ilk zananlarda, mOş'ir 
olarak kullanılan bir ok işareti 
taşıyan bir kabın içine muttarit ve 
muayyen r.aman1arda ban mayi -
!erin damlaması tanin edilir ve 
mayi ~ milt'ir olt. ka 
bm kenarına çbilen i§aretleri gös 
tererek saatleri tayin ederdi. 

Bundan sonra mehanik saat 
ketfedildi. Bu saatler tabii gQneş 
saatleri ile hemayar olamı)'Orlar. 
dt· ÇOnkil ıQnee aaatleri mevsime 
g&-e umn veya ima olurlar. On 
Dördündl Lut zamaamda Parls 
..atçılar birlili taiatmdan yapı • 
lan S."2tin kadramna Pi )'UI ya
zılımştı: ''GanePn yaJancr saatle. 
rini kontrol eder" (Yalnn senede 
d&t gQn niııanm ıs, bulranm 15, 
alaltoeun 31 ft Wmınun 25 
inde) IOnet saati me'8nlk saatle 
mutabakat arxttilini bydedeltm. 
11 pabatta .... .ati ile makine 
ll&tler' aıumda ıs dakillhk ~ 
fut van:br. 
OTBICI DIJNY-AURDA 
ZAMAN OLÇIJSIJ 
Ktimbn .~ _,,....__.. 
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BüyOk hareketlı zabıta tomanı 
-'2- V'asu: or~ı~ BINNS 

Bu harbin hakiki 
hikayeleri 

'Kdnvuanm iba.'.ıında seyreder. 
Jsv~ bir gemi birden bire işa· 
ret vermeğe bQ..qladı :,, Baş taraf. 
ta harp g"'oıisi göründü" 

KONVUA Bu h~yecanlı bir hfuiise olma
maliydi zira atlantik denizinde ol 
sa olsa bir lngiliz harp gemisi 

Bir gemi kaliler;ini kur- dola.şa:bilirdi. Fcgan yaklaşan ge 

tarmak için kendini feda miyi teşhis etmek için dürbünü 
di~ yarulı)'Or&unuı. Karar:. ele aldı. Geminin gölgesini yani 

'i 

s 

1 
• 
1 

Joban.en kapda. görilnmeaiyle 
b81lnnı üauinden bir kurşun geç. 
ll:ıeaı bir oldu ve kurşun duıvam sap 
landı. Bir küfür sa.vurarak klilbc
Ye girdj, 

hk basma :moruğun eanma <*u)ıı.- ede,n "Jervis Bay,, siluetini görmek katiydi, o z:ı.. 
cağız. 'Onu yakaladlğımn: zaman man dost mu dii~anmr, kolay. 

kendisini ökiürmEIDerntt !Çin bize 194.0 .l'lıencsinin ikinci teşrin r.a anlaşılırdı. . 

Onun için bütün Türkiye vatand&.şları bu har
bin yeni ve tehlikeli casuı:ıların1 tanımalıdır. 

lı ' ynlva.rncak. Halbuti onu beııberi nyrndayız. Son sUr'atle ilerliye~ bir tre: 
kadınlara havale edeceğim!" nin "ık:.'lrdı;:.. uğultu~ lbenzi'-•en 

Şimali Atlantik denizinde a- " 6' ,, - ,J 
A Birkaç .g .. ne kadar Vaziyet bilyük ba.b:ı Jakın lehi· 

neydi. Kendisi bi bir yerde siper 

ll\ınışt.ı ve onu göremiyorlardı. 
lGUbeden çıkmak imkan harici 

kli. Johaıwcn vaziyetin fena.lığını 
anı nuır r. Kornelya kHlbede duvn
ta Yatlı duran adamlara alaylı ı
~~h bakıyordu. 

Aradan bir saat geçti. Vaziyet bir ses havayı yırttı. · 
değişmemişti. K!Ubeden çrtrmağiı ğır yolla seyreden 38 gemi var. Konvuanın biraz sağında dört 
teşebbüs eden bir sil&h sesiyle Muhtelif yaşta ;c mulıtelü mil_ sutun su ylikseldi. ~n vaziye_ 
kal'§llıı.şıyordu Maamafih vaz.iyet Jetlere .mensup ırlJI ufGk.h 38 ti bir s:.ni)tc içinde :ı.nladı. 

Bu harbin en tehlikeli ca uslarını seri halinde' 
Ve bütün hüviyetleri., . ha}·p_t}a~ı, faalİyetferile 
tanıtan 

E A 
karanlığın ~1151JP değl.5ir gibi gemi ... Gemilerin dumanı. deniz Dürbünü ona gri renkte bü~>ük 

Joııa.nsen düşünceli bir ta.m:ia 
Odada bir aşağı bir yuka.n dola • 
lYvrdu. KJUbenln biraz iler&indc 
~lar vardı ve çahh:ldann bir 
1 \ratnıda bUyilk be.bs. Jiı.k. vnzi -
~te h8.kim olarak parmağı tetik· 
te bekliyordu. 

oldu. Etrafa ~ıs b:ıstJ, bir metre 1 üzerinde, onbinlel'ce ınil mesafe. bir harp gemisi gösteriyordu. 
ilerisini görmek. mümkün değildi. ! den görillebilecek Şekilde kara On bin mil mesafede olruı !Ju 
Joh~ berberUerlc kapıdan çık bir bulut husule ' getiriy?r ... A- geminin hangi gemi olduğunu 
mağa hazırlandı. Jo.kı ara.mnğn rnlarmdrı ağır yollu genuler bu. anlamak için siluet kitabına bak 
c-rktıklnrı belliydi . .Johıu'ısen Kor • lunduğu için en sUr'ntlileri silr' mağa hacet yoktu. bahriveliler 
nelyanın bu dUsUnceslnl tnsdlk et- ııt lerini:kesm<'k mecburiyetinde Ufukta belirmiş olan bu geminin 

K Z iTABJ 
ti: kafile ağır ağır ve can siluetini ez'bere bilirlerdi. 

Nl NEŞRE BAŞLJY.OR 

ı..~nıelya fazla düşiinemedi. Jo
~""'lllen, kendisini koUarmdan ya -
d tıaınış, ileriye doğru sürUklUyor-

sıkıcı bir şekilde ileriyor. Sa3tte 
- Domuzu mmdi ele- "'""'İrP.ce - "G""'f Spee "In~ından olnn ,,~.., ancak sekiz mil yı.ıpıyorlar. .:ı.... •· D u 

gı··z. O davda yet· "''" u ... adamla ıt..· to luk cep k ... "'"":o··rıen'nı· 
D ,,...,.. " İ!?te bunlara 'konV\ta, ya.ni ge• Onum n ı .. vvı. 

başa. çıkamaz onu biraz sonra pa k•- k; ..... o, __ tan-..:ıı 

g-·r ... DDI D orda. 
mi kafilesi diyoruz. uza Wln uu ·r.;ö. ıcu . 

ket gibi 08.ğlıyarıık a~·n.klarunm I\.onvur tehlikeli seyahatinin Konvua. denizaltılardan korkar 

u. ıtltına atacaklar! . yansını bitirdi. Kana.dadan ge.. ken ~·sına daha bela.Irsı çık· 
Kornelya cevap vennedi. 1 k tLct-.ı d d"' mıştı Bu ya "Admiral Q,,.t ... ., · • 

. . en onvu~ ırnurun a sını on. · ~ " n.. fazl'* bir şey yapamıyordu. DL su ile,· genli suya gi)mUlünceye 

~-Haydi yürUytlnüz. Bnknlım boBcld rıbfl?ıl e}' siste ilcrlıyerek kn:r- 1 dUktcn oonra Meı ey de demh ya ''Lützow,, dı. kndar a·teş' etikten sonra son 
d sJ d ğer bir salvo dümeni uçurdu. dil· 

oot:unuz ze e ateş e· u ar. , atacak Kumand•n .l<"egan vaziyeti he-
~\ ıni? Diki bir harp usum tat ·Jöha.n.sen blr kahkn.lıa savur • · mensiz kalan gemi yoluna dos· sür'atle gözden kaybolmağa 

Gözciller, mevkilerinden, yarı sapladı. Alm2nm 280 lik topla· d w id b l in talaldı 
ı ~edelim. Beni vurs.bilmcsi içl11 mak üzereydi ki bir silih sesi ve dalmn ufku tarassut edivorlo.r rma kar§I kendisinde 152 l:k va:- ogru g çr •. 3.§ ayan gerıilerinpeş e . 

"'1~ sizi vunna.st Jbım! onu takip eden bir çığlık duyul - 0~· • .r • 4000 metre m. esa.fey~ girdi fa Jcrvis l3ay. korsan g emh.°'lc blr. 
~ İrlanda ttah ile "nden ı~ m·ı dı. Obü.Sler düşmanın zırhmı de. 

'-· "'0?1lelv. ayı klUbeden drcıa ..... ·a çı du Pe:ncere,·e koşan Kornelva ı 1 rı ' 1 kat ne çare tapları .çoktan parga. sa.at kafa. tutmuş ve konvuaııın 11•"'· ""' • 'J • • • m~ed bu· d kl 1 ı -·•· lemcroi.. Müciı..dele frnQ. şartlar ·-~?'ak diz çöktlin:lU. JohnnSP.n hlr berberlyf iki 'kişinin kova.lıldı- ' . e .un u an '~ ~ ÇVJ<. dahilinde vuku bulacaktı. La.kin lanmıştı. Feganın bulunduğu dnğılmasmn yardım etmiati 
ıtı ınıdu: ğmı gördü. Kovah~"P.nlnrdan biri tehlıke yoktur. Alman denızaltı· mevkie bir salvo daha isabet et· Korsan g1.:misl, obüsleıini a.ııı. .. 

J • b k.ı...ı-- ··--'· 1 başt" alınan bahriyelileri olmnk 5u 
el - .lak krmlldarea öldüğü gün • soh:\ndı. Johrıruıen şa§ttdı: ~~~~ .u cıWt.J. U;r.a4\ Y: ere üzere blitün· bahriye1ilcr bilirki ti. Fegan dumanlar icinde aşağı. y<>llu, balttfız gertlilere tavunnağa 
llr. Cauııgm· neresinde oldugu· - Vay cahma. ·diye bag~n.arnk g ık en erderdir: bom rdı. · 1 ya indi. 1··- yarayan toplar kI" 'ba~ladı. 

aııı.~ t ı eı· b bır konvuayı himayesine a an ~ "' 
~lrr kapıya ilm-Iedi. rnan ayyar"' ennC' g ınce. u. tarafta•...tı: Fegnn ilmitsiz bir Gecenin kara.nhgı~ , sürilsündeı1 
Rııh • ,.1 ı tU k-'' ..... '-1 ki v Fegan veya herhangi bir kuman= JU 
~ munhuıunu Komelyanm Kornolya. lsveÇmıin t>ntıne g&.ıc. r. :ııtı..u:ı~ 1 a:ı~a ryıgınen, 'U gayretle, yeni bir man~vra yap. ayrılmış kuzulara benzeyen gemi 
l1iu}la, dayadt ve: reı'k yolunu kesmek istedi tsveçli çuş nıenzılı h::ıncındek.~ 'bu sana dan her ne pahasına olursa ol· tırdı. terin imdadına yeti<>+;. tn.,,;ıı .. 
1r- • ya gelemezler. Daha dunc l>adnr sun konvuayr kurlarmağa cali • ııw &~ 

L ·'lllllJdadrğmı:z takdirde gmtl bir eliyle arkn cebindeki tabanca- ko k""'ad:\ deströ 1 . Gı>...mi, pervaneleri sayesin, ol· amirnlhğı, Rangatiki dahil olnuı.K 
"'Ulaftn,... ka· .. ~ersı'nlz'. ık 8.k U .i ..,.tı ı nvua.ya ·...,, . y<ır crı sır. 1n 

.... , ,.~ smı ç ann zereyui. "' rne yn refakat udiyordu: nerede ise in. Gemilere 131.ını gelen emirleri duğu yerde dönerclr arkasını . üzere yirmi dört gominin glliz 
l(<>?lıelya tit.rfyerek çaWıklara derhal k~ndl uı.ba.ncasınf hA.tırlA - •1. d__. 1 • . 1 rd' k b' d düşman O'enıisine ""virdi. limn.nlannn ,,_nzr salim vannış 

~b. gı. ı:r. on•royer ennın ge moo re ı ve ·onvua ır uman pcr· o ~ --e> 
dr. Johansertln bir kolu ea.kat. oldu· lfU.t.ıld.ı. lrı.giliz destroycrlf'ri desi altrnd:ı etrafa d$\mnğ?. SA.vurdub~ iki 152 lik obüs olduklarını bildirdi. 'Jiğer •ekiz 

::~ klübedeki Berberlle: t>K..,uorniç~~ ... n ;_eb==tt~L•c;tkııcaahllntıe t~ı. konvua.yı ne 7..ı.m:ıin w· nereilı ba.sladı.. dü.5Jllan gemisine isabete~. gemi ise Atlantigin sahillerine 
e •. .neğe hazır olnuı.larmı bı.:- ... ,, a. IUJö. ~ himayelerine .ala.cakt.ı, . F'egan ı.cw k6r'Srulm iiW-ln<' Fakat §ato kadar müstıihk~ varabildi. • 

~. <;alılıldnrda Ja.km yapaca[,ı dit ettiğini görlln.Ce üzotınet atr • 
8 

hl! \"all1ta bi 'ki ·a· , .. Jtldı... . bır <"~P zırhlısını iki 152 lik o. KaptaııFcganm nasıl öldUğünü 
':tı afak hareket {;izlendiği yen tarak yere dllşürdU; kadnım lin • ,;: ~ .~~~ ~~ ~' 

1 
i!<firAAltr ~ift~!\PW~ı~ yiisl~ m\it.eesır etmek l{oly 'değil. k1mse bi!m;yorr.' .,.. • 

~eıu cdeceikt.i. Bu onun için öllim deki ti.b:ın& ıita iılai. "fıdeaf lltı,1": E cl: ~ 
1 
~a.p";;td v rJ 

1 
.. rı FegaJ\!11 fi%J>.rl::'IP tı>lic;iP',..nt· l'lfr. 

1 tı. Halbuki BUyük Bahtı. '~un boeİi gitti. 1 ötı kltlbeCliııh d ~ ki~~,~ 1~~ mf'ğe ~şlnciı . · • Kom'l.ıanın biltUn gcıpilcri 
toy değildi. çıkarak ko:malc uzereytli, RfıYflk ı:ıı~~SLr öf l ~t'ki!~ b.. • JAn. ıs Bav öOll sür'atle j)Prlı muhteJü istikanıetlcre da.ğ-Jm15 

~ 'li;.~ lyanm üzenne fenalık ge. Baba Jaltm Ml'!I ifltildi. dah f-~" K 1 d , . ~ ınu: :vorou. Fa.kat alman obUsleri he. lnrdı;En cvel Rangikiye bir kaç 
ol'du. Ha'-·dutJarm elinden kuı • a u ...,;;, onvua. a:cı en mo . .. . 

nı....~. ~ - Hayır dostum. veJalaşm:ldıı:o dem gemi Kom.İl} Sitı dir. JCJ"\tis definı hµlmakta müşkülfıt ~f"kme obUs gondernıış ol· Almanlar 
~~ ka.bıl olm--.... ı. mıydı? ti Aı..... '-'t1--· tel t J · B 'l l l k .ı~ ,,.~ nereye gidiyorsun? Bay harpten evv~l İngilteredeıı nu . · Tiffan oVAuı n:ıı l. eme • cvıs ay n. me0 gu o ma mec 

llttıu en ve boroenler, Bilflh • Johan.aen ba~ına tüfek dipçiğini Avustralyaya muhacir nakleder. releri ile Jcrvis Bay , ı ve burlyetinde kalmışlardı muharebe 
btı-ı., c;&hhkla.nı. tevclb etmiş, K • yeyince yere yıkıldı. di Fakat cıfmdi vardmıcı kruva· topların hasarını bütll_n .le üg çeyrek saatten beri devanı 
.ıı. ~kliyonlu B1r 6il!h patla- · ~ ,J- • ferüati ile g ö l' e b 1 1 ı - ...,:ı· rd 
'-" J · · Lejyoner Komelyarıııı ayağa 7.örU olduğu için direğinde tngi_ .. • . \."Uıyo u .. 
~~ Ohansen haykırdı, Komdyı:. kn.lkmam için hem yardım ediyor, . . . yorlardı. Düşmanın bır salvosu Yardımcı kruvazör artık b:ı.tı 
ı.'\' O!n11tund dayah duran tllfek lız harp gemılermde bulunan b(:. kaptan köprUsilnüvekaptan Fegruı " . 

?'e dli§tu hem konuşuyordu. yaz bayrak dalgalcıniyor. 1 k 1 .1 be '.be urd yordu. kıçı suya gomilldU, sular 
~- . - Keratayı .ı.z daha. kaçı.n:ı.cak. run so o u l c ra r uç u. k d . • . . til t -

~elYa et:nlftna bakınca sağ KapUuı l<lııgan lrlandalt · bit Fcgan aynga kalktı v~ üstteki nzan aırr.sı~ı. ıs: a c ~ege 
~ta bir dmnan ~rdU. BUyUk tmı. Yaralandrrm mı madant? amiralm oğludur. kötırüye gidett.k kumanda v:tZİ. b~şlad~ .. l~adkınıstlcr, el~erı 1:(' 
Y~l' Jft.k f1111attan ~Ufa.de ederek - Hayır. Ne gene nede ihtiyar h~lis bir fesinde devam etti.. ~zlcn ıs ımktıenl yanmsış bı~ hnik~v) 
lla.bH~~~lş ve s!Wımı kulln- - Şlmdi bir ip bulup ke'ra.tayı irlandalıdlr! Gemide ona herk~ Fega.n yüzde yilz öleceğini bi. g~vcrt?Ye, çıv ~r. b~. l 6ltt. ~e 

J;uışu. bağlamalı. . itimad ve hilrmct eder. liyoı'\'lu .fakat bir tek arzusu yUks:lıyor. nzıyct oy ~ .iken 
"tıdi ~ klübeye gi~. ltüf • Bir buçuk aaat "°"ra .Jobanaen, Kaptan, yQla. çrkmadan evvel var: düsmana hiç olm~ dört· Jervıs Bay son topu heya ateş 
'1D-,~?'dıı. Bc'l'berllerden biri 1s • eli ayağı bağlı olarak ldübenin lbiltiln tayfalarım güverteye top bin meb.e yakllLŞS'bilmek . etmekte devam. e~lyor ... 
""""'I'- ı d" tı-~ kl l52 I'k ob"sl . --ı- b Topu ancak, gıttıkçc yukselmek _.'ord "1 Ynralanan dirseğini ~an - bir köşcsinP. atJldr. Jsk Kornelyıı. amı.~ ve uşmana r.ı.s u.ut • arı 1 u er.ı an~ u me. te olan deniz sustur.ıl.)ile ektir. 
S "· ya macenumu anlatıyordu: zaman kafa tutacağını bildirmi§ safe dahilinde dUşmnn gemisin· Kan içinde lrnl"n Feg:ın mu 

'rı.el~atgı işi bitince Jobansen, Kor· - Çoban Omcrle keçilerin ~ kendilerine itima.d bc$lwiğini zarar verebilirdi. knodernta ba" irnnek "hnrly" 
beril lllutı anlıyamadrğı bir dille ber uma gittiğim zaman İsveçlinin iz.. ve etmişti. Fakat ne yazıkki emeHıte nail tinde k~lnrak "gemiyi terk 
l'ller ere bir §eyler söyledi. Berbe- ıerimlzl takip, ederek buraya gele. Kaptan köprüsUne yaslanmm olamff~ak ~\ra gemirun oo..; • ı· borazanını çaldırdı. Hafif 
~e de VUrn'\aJı arkadaşlanıu g&s cei'nl tahmin ettim. ömer k~ sil· olan kapta.n F~n himayesinde r-a.t'mdaki.'toplar P,ir y,ığm hur~n , ya.ralılar dıthil olmak üzere 

.l J"e\ batıannr sallryorlardı. TÜSÜne ba.ltaraten patik&), gözlU • bulunan ~ileri bir a.n göiden 1 demir haline gelmişti; muharip· hııyattn kalanlar n.ncak 68 kic;i 
~~ Komelyaya hiddetle yordum. Ne yapacağımızı düşllnU. knçırm.ıyor. Hava ~1; ıstt:ma. l{lrin·yer.irıBe i~ bir-yığın kadav Gemide kullanılır ha.ldl' bir 

yorduk. yan giln~ nerede ise denize ba· ra ve can çekfru?€n insan vardı. sandalla iki raf var. 

Te.yfnlann söylediklerine baJa. 
lırsn, k~ptan, ·rafa binmeği red 
<'tmi~ '·e geminin batmasıle husu

1 

i~ gelen girdapla denizin derin 
tiklerine dalmı~. Kahraman ka 1 

tnn belki şimdi denir.in derinlik 
lt'rindc, gözleri açık, gemisinin 
üzerinde yatıyor. 

Muhakkak olan birşey varsa, 
o da, kaptan .Feganın bir kalım 
mana vakum· ı:ıekilde ölmfü: 
olmasıdı~·. . ' 
Hayatlarmı, sandal ve raflarla 

kurtarmış olan 68 kişiye gcllnce 
aralnnndaki yaralılardan üçü 
ölmU5 ve derhal denize atılmışlar 
dı. Aradan bir ka.ç sa.at ge~ince 
konvuaya mcnsub olan ve korsan 
gemisini ilk gören isveç gemls1 
mullardbc sahasına gelerek 
Jervis Bay 'ın tayfalannı kurt ı 

mıştır .. 
Kahı:ama.nlıldnrb. dolu olan . ... 

ve yeıii yeni Jmhramnnlıklar.a 

sabit lacağımız bu harpte. 
r:ıüphc yo}c ki k..'ıptan Fcga.nın 

._ 'J',,._.., -·oÇ'· -~a dtlft:UğtlmU.SU zanne. ._ (Devam• 1'ar) tacak. Doktor sağa Söla koştuğu halde Almanlar, torpillı ı ~ korku fedakfırlığı unu~\llm~"n.Nıktrr. 

- N "-flı\da 0~t?Ye valde sultan tara· 
~n k~ ~eldığinü söyledim. Fakat, 
hillv, trnin tarafından ltelivorum, 

\lr tnu&un? 
- ııa · '\. \> Yır.. • 
~v~ kulağına iğildi: 

......_ ~ CCoJl reis göiıderdi beni 
...... F CCep reis mi? 

l Vet. Eski k""""ıZ '1ltr • • ""°" 1 .. 

..... "N, ~a ısteınıyerek güldü: 
...._ c i tiyor benden? •. 
~ bit~i istiyor .. seni bekliyor .. 
rı. . serı Luı.--. ~ . ka 
"<it ıtev· -~ya, o senı ne -

' Yort • 
~ ... . 

kreçya b' • ......., 'l' ın.ıenbire şaşaşaladı: 
~l'Q\iub~r şeyi bu adam benim 
' ti;ı ı.~e gônnemiştir. Demek 

·~A ben• 'md I? -~ mı. peşı e •••• 
e bite "et. Senin için deniz seferi .. 

· ~ ~ilnamış. Bir yıldır senin 
l\th ~Yonnu~ 
~ eçy;ı sustu 

ınaJ 
........ :R Yııvaş yavaş anlattı: 
~ çok temiz, çok mert 

bir a4amdır. yay. 

rum! Burad~ inlemektensc, onun 
yanma gi~k ve öyle bir adamın 
kansı olmak elbette daha iyidir, 
Recebin dayalı, döşeli güzel bir e
vi var .. parası da var. Onunla tek
rar cvienirson, mesut ve bahtiyar' 
olursun, Lukreçya! O emin ol ki. 
seni sevenlerin hiçbirine benze
mez. Kadını hoş tutar.. incitmez. 

Lukreçya ya \'aşça ba~ını kaldır
dı: 

- Sen bana bir iyilik yapmak 
istiyo~ıı. beni bu odadan kur· 
tar, Elmasağa! git, valde ultana 
yalvar .. beni eşki ooama gönder
sin. 

- Yazık olur L~'a! Eski 
odana bırakmaılar seni artık. Re
cep reise kaçmaktan başka kut°" 
tutuş yotu.yolttur senin i_çjn. 

- O haJde beni burada .:brra· 
kın! öleyim .. Ben Re<:ef' reisle
rin, Çapraz Hüseyinlerin, Cemal 
çelebilerin kovnunda yatacak bir 
kadın~im. 

_.< Top.kapı· .. ~satavına· .~iren:>~·. ~ 

CAsus·~ t:uK'liE·ç -~1:ı ': 
. . ' . .. ' ... .-

• ' ' -· •• ~· • • • ' • • ' ... • • -4 ~ •• • i . • . ' ~ 

· · oö· düncü MtKad .de'vriıide bir Venedık öval ~~inin.kıtı .'";.. 

4taz~n.:._ İSKEN DER-F~~ SER_ll;:L;t;' 
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- Recep reis onların hi>birine 

bememez, yavnıcuğum 1 Otekiler 
serseri, riyaldr ~şıklardır. Fakat. 
Recep reis mert bir erkektir. Seni 
buradan kaçırmak için varını yo. 
ğunu ~arf ediyor. Bu fırsat her za· 
rnan el<? Q'eçıllCZ. Sonra pişman c· 
lncaksın! 

Lukreçya -bu teklifi kabul et· 
seydi, belki de kurtulacakb. Fa· 
kat., o artık ne yaptığını, ne &Jy. 
lediğini bilmiyotclu. Elmas $ 
yalvardıkça: 

- Sus .• sus.. diye batrınyordu. 
Lukreçya ~ muztaripti ... 

'Asabiydi .. 
Muhakemesini kaybetmiş g:bi, 

mütcmadıyen ağlıyordu 

Elma~ ağ:ı fazla rrar eunedi: 
- Ben vaıif emi yaptım. Maa· 

mnfih ~·ann gene gelirim. Sen .ya· 
rına kadar bir• kere daha dil ün .. 
umarım ki, yarın g.elincc bana 
müslıet bir cevap verirsin! 

dedi ve taş odadan çıkıp gitti. 
ElmaSağa, crte'si gün tf''lmır 'gel· 

mek llzere Lukieçyanın ~anından 
uıakla,.tdstan sonra, ker.dı d}lire
sin:le ce)•ap,,be.kUycn R~ccp, reisl~ 
~;l:ıştı.~ 

'"- Lukrçya çok bitkin bir halde 

yatıy<ı .. Recep rei ! dcdı • Ç{l a· 
~abiydı. Ne SO} lediğin: >ılır ; or~ 
du. 5'>nden bahscttım .. ; uz~ ~ul· 
dil. fakat, kati bir re\ap H•rt:me
di. " c!rma kadar · d\.ı~~r:cvim .. 
dedi. Sen yarın ·da"o•r .e ı ~?· 
ywcr b~na ! 

Ht·ctp meyiı~ oıa!"ak ?.rm ::ı.n 

~1rrılırken Elma'-: 
- Meralt eune! dıyordu. ~n 

Lukreçyaya kav:ışacakc:ın ! ben d" 
incilerime .. 

SAHAYDA FARELER l\lt 
DOLAŞIYOH 

- Ne dl\orsun, Cevhe:? Luk
rr ya ile benim haberim olmadan 
im; k·msc goru clll€Z. 

Gozilmle. ~ordurl' ulta· 
. ım' 

- O ha de. nobcrçı uvu}•ordu 
t c:nıck) 

- Htt\ ır . obetçıyı aidatını 

' '.'-ılZı • t<;ıı alım, d"n l!eldigını 

·re •mınmak 
ıt•ırıdı \:ardı 

r:ı;1d"rdl 

Cc\'her i•t'hten on· Eln~.,~ 
I:.lmı.ı. • ağayı çekemiye:ıl<. ".'derı ' 

c u u:nın huzuruna çıl>L1: 

- l"ı>lu· • z·. imde lıuyurnıu • 

unuz .. 
bir haremağa ı na ı ~ onun lıuk• 
reçya ılc kon~tuğunu hah ~ al, 
mıştı. CeVhcrağa derhal bu \l ben 
'aldc u!tana eri~tirdi: 

-Sultnmm! siz bana itım t et· 
mıyorsunuz. Fakat, ıt!mat ettığı
niz Elmasağa gizli gizli Lukreçya 
ile konuşuyor . 

Valde sultan bu habeti cıırnc .. 
hiddetlendi: 

-fıH.t. Bt ..,ağrıttınt. Sen 
Lt ... ıc • , ı ı.' tr:zli : ru u~oı 
mu .... ı .-mıf. 

Elrna bırdenbm: şa51tdı: 

· - Amarı ctendim, yalandır .. 
kulumu. $zin mcncttığiniz- bir şc-: 
~ i yapar mıyım. hiç? • 

(Dcvmnı 'VO'I') 




