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Balkanlarda 
Alman 
F=aaliyeti 

"' ~A/VV'-

Hm•atların çılgın bir dUsünc<'• 
ıle Slavlık VC' Sırplık davasına 

hı;:anet edeceklerine ihtımal vc
rılemez. 'Macek'in hic şUphesız 
ba.c;ka maksatlarla göst<'rmiş o
lacağı terPddüt Almanlara böy
le> bir propaganda. ile C'fkiirı u
ll'IU!llİYe; i avutmak arzusunu 
t ikin f'tmis olabilir. Fakat Ma
Cfl'k'in kabinP.}"(I ginneği kabul 
t•ttiğine daır son gelen havadis 
t~C>n ut ederse Almanların bu 
hulyası da boşa crkacaktır. Ma
f rk kabınc;c• girmese bile bü
tun Hın•atların birPr vatan hai
ni olabilmrsinC' imkan yoktur. 
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SAYI: 3270 
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BORSA 
Bu sahalı açıldı 

Açılma merasimini müteakip 
ilk muamele Ergani 

tahvilleri üzerinde oldu 
HUl~LOmı>t, üç sene O\'\-el, muvakka.. 

ten kapaWi.lll İstanbul menkul kıy. 
meli ı ve kıımb!yo borsasının yenı. 
den c;.ıinııısına kıırıır \CrmL,tıı Bu 
husustaki kurarnaml' 2i.3,91't tariblı 
kra \'rklllcri tnplııntısında tasdik 
dUt'rc)<. dUnku resmı gıızelt ik nes.. 
rcdilmlı:tlr. 

K r manıenın n rıııden sonra der. 
bal fanliyete geçilmi \•e Ankru'8d:t 
bulunıuı l.ı ızı borsa aC'cnteıeri ile 
m nkııl 1,ıymetler nıUdurli Hakkı B • 

şe dun Ankaradan !ıal"(>k U bu aabah 
schrlmize SC'lmışlerdir. 

Kararname mucibince, İstanbul bor 
sasınm bugün açılması ic.ıp ettiğin. 
den borsnnın kU at merasımi, 10.sıı d:.ı 
yapılmrıılır M ıaslmd şehrimizdeki 

..ar f \ c C!'ntel r de h..ızır bulun
muşlıuuır. 

Şimallfk. 1 tanbul hayvan \e :zah.r<" 
oorsaıunın l:ırfncı katında çalı§3.Cak o. 
lan boı anın kll at. resmini borı> ı "o

( 1) 0
\ ·ımı ' ••ıtr•il•Jı>) Yazan: 

llseylDCabltYalçm 
IC<'~ı Alma.ıı istihbarat ajansı la
t'afından dünkii ga1.etı1.·lere 'eril
ırııs bir ha\a<ll"' \ardı ki, Üzl•rindr 
ita lsarf•t olmasa, mlhH•r, de\ let
ll'rinr düsman ı>ropııı.:;anda lml• 
•akları tarafından bilh~'sa U)du· 
l'Ulrnııs :1.annolunabilirdi, Halbuki 
le ıdığı damı.:;a~a ıuu.aran 1\lman· 
lar tarafından n~ 'c in kir t~lilmt>-

-~ I Yugoslavyada 
. M_~zaffer Alma~)fa. ı eazı ihtiyatlar 
ıngıhz fılOSU :Vugoslavya~adıaelen . . ... 

lskenderiyede Ma~;;j;;anla 11 "Bır tSiİAh •ç•n .. 

Şarki Akdenizde .. n I it 
geceleyin yapılan. goruşme ereı a ına ln<' im'kin )oktur. Bu ha.b<•re ~ii

l't', \loıanlar Bulgariı>tanın Kara
dt>niz sahillerini tahkimlt• mı·ş~ul 
olmakta. ı-e Karadenizdcn gt-Jec-ek 
hücumlara me~dan okumağa kalk

büyükmuharebenın başladı ı çagv ırıldı tafsilatı bildirildi : 

Budapeıtede dün İ 
aıkeri bir konferans j Muharebeye llla.ktadırlar. 

lmanyaaın Karadeniı. ı..,yılan• 

lla inmf"Si orada ) erk>smek mak."R• 1 • ı • 1 • 
<tına mebni olduğu bilindiği için a- I ngı iZ erı n en 
leJ&<-el(' tahkimat )KJ•maları hiç 

ti(. ga.rip J:Önldme7.. ~akat hunu skı· u·· ç ztrhlısı hilh8ı.t;a Uan rtnwlt•nahı hlluneU e 
ll<'dir:' 811 ~ihi <11skrri hazırlıklar • 
ftl•rneıı daima f:İZJi tutulduğu hal• gı• rd 1 
dp şimdi itina ilr ilin E"dilm.-sindt• 
tıir •l'h<·ı• aranmak icap t•tnwz 
l\ıi :' ihtimal '-i \ uı.:;o l:n yada uğ· 
"'d•klıtn ha' al sukut unun acı.,1111 
tNin .-tınt'k H· Ualkanlarda j,..t1Jfı 
1lfnt-1i hrslcıncklt>n hali \"Sz~cçnw· 
lttis olduklarını anlatmak iciıı huna 
liızuın ~ornm.,.ll'rdir. 

\ "~°"'a') ;ula milli ı.errf 'e ha)
'113 Pte IK'k merbut bir hükunwtin 
1ktidar mt-\ kliıır grlınt."'I J\lnıaıılıt
,.ı tenn halde ınıit<"i-;İr t'tınis ' ,, 
llıUkabil lt'<lbirln nraın11ğa sc• , kt')'

l(>Jnı.,. olchıı!;u j.,.tanbula kadar ak
.,._deıı ~rplnllh•rden anlaMh)or. t ... 
1-ııhuldaki \iman ım>ııa~andası ela 
'aah\C'h• ~f'çıni tir 'e \iman ka3 • 
lt-.1'Jarı 'ıuiyetı kı•ndil<>rlnt' miisa
lt ~i.,..fı•rmf'k ı•ttl'f'lc-riııl aramaj:'.'"U 
hasııtmı .. t ır. 

St-hrinıizth•ki hu \iman ııroıut
J;anda ... ınll ~nrc•. ırplar istiklal 'C' 
börri~ 4'f !erini miıdafea iı:iıı ) rni 
lılr huki'ımet tt·-:kil ctnwkl~ haı-.
J•rına bli) ük bir •l<'rf açnıı-:lurdır. 
<.:ihakıi Hınatlarlıı arala.nmla derin 
lrir UC'uruın ııc·,da olınu~tur. Baı;;\<' 
l<ill't mua' iııliğhw ta~;n f'dlldi.icln
clea bahsolunan Hın at lideri Ma
"ekın hrnüı. mu\ afokat C'C\ ahı 'ı'r· 
ltt<'mj!» olması \iman propaAanda· 
""'• te-;ci edi\or. \imanlar Hır
'•tların krn<lllerim• kazanılım ... ol
clutuna ht>rk""'i inandırmak i ... ti 
)orlar. Onların kanaatine ı:iire. 
lıarp ordularının n• tllı•lomntları· 
llın l ıı~o~la\ ~ada ) BJm<"a'kları tah
lip isini 11inıdl Hın atlarla "ırplar 

Hiı-;<'\ in Cahit '.U.ÇIN 
(l>t'\WTII 4 İİllC'Ülle) 

En yeni italyan 
zırhlısının ağır hasara 
uğradığı teyit ediliyor 

ltalgan do
nanmasında 

Alman 
denizcileri 

de var 
( ı· azısı 4. üncüde) 

Almanya 
Amerikayı 

protesto etti 
Rnliu, ı ( !\.A.) - Alman radyo

sunun tildirdiğlne gol"(>, AJmanyanm 
Vaşington bUyUk elçiliği, Kanadada 
biı· Usrr•ı ltampından kaçan iki Al. 
maıı huıp esirine Amerikan hududu
nun l>apatılmasını, Amerikan harici. 
)esi ntzdınde ikinci defa olarak pro. 
testo 'tnıiştır. 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu parçaları ihtimamla 

toplayınız) 

yapıldı i 
91tıdapı;1o~. (A.A.) - Dtin başvekil 

1 haddye v.e ~· D&mrhrı w 
m·clu erkanı ra.amda, YUSo8l&vya ..._ 
diaelerı dolayıaile görii§ınelet' yapd.;. 
mııtır. 

Hudut ?.abitasmuı ta~e edileceği 
öğrenilm!§tir. 

Diğer taraftan bitaraf müphitler, 
Alman ve Macar hükümeUeri ara. 
sında, bu iki memleket arasında meT• 
cut anla.ı:malar mucibince, yaprlmak.. 
ta olan görü meleıi higbk mUtalea 
ileri stirmek.ııizin kaydetmeklı'." iktüa 
ediyorlar. 

lngiliz hariciye nazın 

EDEN 
imparatorluk genelkur· 
may batkanile beraber 

Tekrar 
Ati naya 

gitti . 
Yugoıla vya hadiseleri 

dolayıaile vaziyet 
yeniden tetkik ediliyor 

Atina, 31 (A.A.) - Bugün a-
5ağıdaki tebliğ ne§redilmiştir: . 

1ngilfa hariciye nazırı Antonı 
Eden Ye imparatorluk genelkurmay 
reisi general Sir Jon Dil Atinaya 
muvasalat etmiş ve Yunan hüklk-

( Dc\llau 4 ~nrndf\) 

Fransa 
Suriyeye 
istiklal 

vadediyor 
Franalz fevkalade 

komiseri bir beyannam 
neşretti 

Kt•) rut , (A.A.) - (B.8.C: 

Fransanın Suriye ıevkalAde kom.ise. 
rl Surlyclllere hitaben bir bcyanna. 
me neşretmiştir. Bunda deniliyor ki: 

'Surlyrnin başlıca rlcalilP ya~ğtm 
temular Suriye istikliliJlln ı:n ~yük 
emel olarak kaldığmI l(ôeterml§Ur. 

1l\taD8a buna tama.men iftltak ediYOt'· 
.<De.v ........ , 

Berlinde netredilen 
yarı resmi bir tebliğe .RorMnm IMlılma merastmlndr• hulıınanlardan bir .ı;nıp." 

göre 

Almiınyanen 
sabrı taşmak 
üzere imiş! 

Romanya, 
,Yugoslavyaya petrol 

ihracını durdurdu 

Başvekil bir 
beyanname 
neşretti 

Afrika cephe lerinde 

iki Habeş 
şehri daha · 
zaptedildi 

Kahire, :n (A.A.) - Kahiı ede
ki İngiliz umumi karnrgiıhmm teb
liği: 

Trablusgarplaki va?.iyette bk d~
ği.c:iklik yoktur. 

EritredC' Asmarayn dogru ileri 
harekctımiz devam ediyor. 

J:tabeEJistandn garbc doğru iler
liyen cenubi Afı ilca kıtnları Diri.'· 
daua'yı itigal Nmislerdır . 
Diğer cephelerde umumi ı~ı'l ı 

hareketimiz inkişaf Mmektedir. F..
(l>m aını ı. ünC'iide) 

, ...................... ,, ............... , 
Bertin de 
Japon hariciye nazı
,.rile görüşmelerden 

·MUsbet 
netice 

alınamadt 
Müzakereler 4 nisan
.da bir Sovyet müşa

hidinin huzurile 
tekrar başlıyacak 

(Yaw;ı 4 iincıiclC'!) "Evlerinizi, barklarınızı, 
hayatınızı müdafaaya 
hazır bulunmalısınız,, 

Bclg1·od, 1 (A .• 4.) - B.B.C: 
· ,Yugosla\' başvekili general 
Simoviç Yugosl.ı.: milletine hi· 
taiben bir beyanname :neşretmi5. 
tir .. Beyanname& deniliyor ki: 

•'Ecnebi aparılan tarafınd:.n 
ortaya atılan ve heyecanlı h~; 

(Devamı 4 tincltdf' ) 

EN SON 
DAKiKA 

Atatürk Bulvarının 
Unkapanı kısmı 

Köprüden Zeyreğe kadar 
olan sahanın açılmasına 
bugünlerde başlanıyor 

Belgratta 

Halk TDrk 
ordusunu 
alkışladı 

Hadiselerin 
----~GW_.._._,._. .... -._...._._ __ 

Tetsır _ _,.. 

BIYANET VEYA 
HAMAKAT , 

NITICISI OLAN 
KDABATLEB 

tiııa, ı (A.A.) - Gazeteler Yu.. Y a:an: Hasan Kum çayı 
goııl&.vya kralı J>etronun tahta çıkışı 

mUnasebeUle pazar gUnü teı:tlp edilen H t•r menıleketlıı c•e.ıa kanunu 
dini Ayini müteakip Türkiye bUyllk hıyanetle hamakat netfof'ı;I olıtn 
elçüri lehinde yapılan samimi tezahtı- J 1Eahtıa11 nlrilıfriıuff'n ~\l•rır • .,,~ .. 
ratı teıharUz ~ttirmektedirJeı·. , Def , a!a• -.ey11iP4e J•P~~""' 

Kalııb..'llık bir halk kütlesi '!iıgo!l.1 kötiitı&w,M eıa 'büyü~ ııiu.a.~·t'IA• 
lav c!cillk blnaııından Türkiye set&l\!'o. J1a ea ~aldir. Fakat de\ lt--t 1 .. 
tinin örıUne giderek dost ve müttefik Je rlndf! hıya~t ha7..an hamakatin 
milleti, reisicumhur inöııüylı ve ntrk n~t~ olan hlr kabahat S<>klindt' 
ordusı.:nu alkışlaml§tll". Tliı kıye ııelırl tecelH ediyor. Bir mcml('ketin icla
halka teşekkür etnıek için heyecanlı l'Mi başına geçen devlet adamları 
aJkıtia:.- sraamda birkaç kere balkona ~alnlyet, salk35t ile değil, takat 

•4' M)Lur. otllf't\µr ~--it'*'-u~u 

(l aıı ı 4 iin<'ıide) 

içersinc sünikliıJ or. 
etckinı bn defıı. 1 U"utıiia\"')lMia 

bo.\ lr· olınu ... tur_ Ba .. "\ eJ.11 zu~o .. iı 
ile harlciJt nazırı Çinçar Markmi1: 
kral nail.ıi prC'os Pot u{' U~"Usaral\ 
İİ!:lü ımkt:ı ~irmi ... lc•r 'e ~fıya hu 
ııakfın h•hlikt'5inden \ u~oı-.la\~ayr 
korumak i<'in a'Clbir dii.,iınmu"'l"r 
dlr. Ualıa duğnıo;ıı \ ugosla\"')aııııı 
lıoğazınıı. icfa.m kı•nıcndiııi grdrdili 
fen 't' iııin ucunu AlmanJa \e it.al. 
J aJ a. 'erdikten sonra onlardan· 
";\lcrak ctmeJ iniz. Bil. \ ugoshl\ • 
JS)& fenalık J1l~ayız.,, di~e t~ 
minat almıslar! 

Böyle bir \aziyetto ımik..,"tc unı
karin olan \atan hıyaneti ile hıt
makat n.-.tir.esi olan kabahati C.-A'l.a 
kanunu tefrik f'debilir; adal<'t di
, anıan '!<'..ca. tayini b&lmnmclu hf•ı 
rıctsi halıtkm<la M.5'ka ba,."ka mua
nıt•le Jaıoabilır; fakat mane\i ah· 
lak. milli , icdan itiba.rUe bu iki 
türlü sıı~ arasında. fark gözetnwı. 
doğ-rıı dc·brildir. ( ıinkü hru- ildıı;ltıiıı 
ııetic~i bir milletin 'arhğını 'e is-" 
tikliilini tt'hlliie~·c koymaki:tm ha'"
kft. hir sf'y değildir. 

H ' - .SUM<;t\Yl 
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. 1<AOIRCAN KAFL1 

T ARIHi DENiZ ROM ANI 

Ko~ Ahmet Yalna bir iki noktayı merak etmi§ti: 
''Don -Alvaronun şatosu Berjaya yakın mıdır? 
Şimdi orada başka kimse yok mu?,, Hancı cevap 
verdi: "Donna Alvaro ile kızı var. Kızının mace
rasını duymadınız mı? Bir Türk forsasını sevmiş, 

hattô. onunla kaçıp gitmek istemi§; §imdi şatoda 
iıdeta mahpus .. ,, 

- l'tirklcr buraya gelirler mi! ve gürbüz bir erkek indi. İkisi de 
- -Gittiler ... GlttUer. cıalona hızlı bir bakış attılar. Koç 
Gittiği tarafı, batıyı gösteı di ve Ahmet Don Alvaronun yaverini 

biraz sonra yolun dönemecinde hemen tanmııııtı; ba§mı tabağa 

ko.yboldu. indirdi; arkada.§ına kendisi gibı 

D3rt kadınla dört erkeğin nose- yapması için dürttü; bUyUk bir i3-

lorl kaçmıştı. lçcrdoki iki sahte tabla yemek yiyor görUndUler. 
şövaİye bı_. ık altından gülüyorlar- Genç kadın etrafta keskin bir 
dı. Gamsız Ali Koç Ahmedin ku- gül kokusu b:ırako.rak geçti; kapı

lağma u~ıp da: dan çıktı; ka.piten Cülyonun gc -

- B!zi ·dm r'<'i:ı alıp gitmi.~... çip gittiği de çizmelerinin sesin -
Biz burad "i', den anlaşılmıştı; ilti misafir an • 
~emekten kendını alrunadt. cak o zaman başlarını kaldırdı • 
Yolculan uğurladıktan sonra lar; uzaklaşan nal seslerini dinle

dönen Han(eya Gnmmz Ali merak- diler; onları uğurladıktan sonra 

it görllnerek sordu: dönen hancı, hiç sorulmadığı hal.. 
- Almeriyada bir §eyler mi oi.. de, bunınlanna kndar sokularak 

mul'I?. • anlatıyordu: 
Sonra koynundan bir altin ÇI .. - Bu kadm Don Alvaronun ye-

kardı, .masanın lliıtUne koydu ve ğenidir; kocası Don Femandez se 

Em~tt,1:. çeıı sene Oranda ölmüş; o .zaman 
- Bize hindi kızartmasI getft! Don Alvaronun Berjadaki şatosu. 
H?ncmm gözleri bUyUdU; m1sa • na gitmişti; fakat altı ııydanberl 

firlenn önünde hUrmetle eğilerek: sekiz on defadır ki beraber gelip 

- Şimdi geliyorum muhterem giderler; öğrendiğime göre eski -
.nıtYQtlar ... Şimdi!,. den de sevişirlermiş; yakında ev. 
~ve mutfağa koştu; yemek· leneceklermfş!.. 

ten _ba1Jkn şarap da getirdi; ayni Koç Ahmet bunların arasından 

gmşnda PQStacmm getirdiği habe yalnız bir ikl noktayı merak et.mifj. 

ri cana birçok eeyler llAve ederek U: 
'l'etdL,.Koç Ahmet, Don Alvaro • - Don Alvaronun ııatosu Ber • 
ııun, marki dö Gamar'm kuman • jaya yakın mıdır? 
dalamıüı. Tilrklerle yapt.Jklan.. - Ben gördüm; üç saat ya var, 

hnrplcrden bahsediyor, onları na- ya yol~ .. 
mi yç,rq erdiklerini ı.uılatıyordµ,. - Kapilen Cülyo orada kalır 

• 

:Arada, ö.yle diyordu; mı! 

B~D{er ;I)(>n Alvaro haşmet1Cl • - Çiftlik ~erini de ~ teftiş e
kral9Jtm götüren donaıunaya ka der. 
tJldıS,; blz .de Ucınlzi ziyaret itin - Don Alva.ro oraya gitmez 

fırsat bulduk. mi? 
Gnmsız Ali gülerek llAve edi n - Yılda. bir ikidefn. Üçtt beşer 

yordu.: gtin ko.lır... • 
- Harp .olmıyan yerde bizim i- - .,.imdi orada b~ka kimse 

15lmiz,..ııe •• ı 
Şıµ:ap lçmemeleı:i hancmm gö • 

zUne çarptı; melhetmeğe ba!jladı: 
- .Halis Malagadır. ~ yoktur, 

slnyoı;lar!,. 

Koç- Ahmedl bir dll§Unce aldı: 

&ı.ra.b1 içseler hanım işlemiş ola • 
cnklardı; içmeseler şüphelenmeıe. 

n ihtimali vardı. 
- İçeriz, kammıız aç da .. 
Bardağı burnuna yaklaşUrdı ve 

yok .mu? 
- Donno AJvaro ile kızı vnr. 

Krzmm mnccrMmı duymadmız 

mı? Bir TUrk forsasmı sevmf11, 

battA onunla kaçıp gftınek iste • 
mlş; şim:li §ntoda adPtA mahpus ... 

Hancı Koç Ahmetlc Gamsız Ali

ye kahramanı olduklnn vakayı 

bUtün inceliklerine kndar, hatta 
birçok llft.velcrlc anlatıyordu. 

İki yolcu arlık bu geveze herif-
dcvam etti-: ten usanmışlatdr. Koç Ahmet kalk 

- Halis Malaga olduğu koku • tı: 

eundan belli ..• Mis gibi, mübarek! - Artık gidelim. 

Merdivenin üstünden ayak ses
Icndı geldi ve bir kadm seslendi: 

- Joze ... Don Cülyonun lltını ' 

hazırlat .•• 
Hancı kapıdan ç:ktı; hanm ya• 

nıbaş.ı.ndaki ahıra l:loğn• bağırdı: • 

- Jakito, çabuk ol. Don Loren 
m şimdı gidecek! 

Koç Ahmedin kendisinin ve ar• 

kada§mın önündeki §arap bardak· 

larmı pencereden bahçeye bosaıt

tı. Hancı döndüğü zaman otuz iki 

Dedi. Hancı aldığı nltmm üstü
nü geUrdi; Gamsız onu eliyle itti; 
ha.ncuıın ağzı kulaklarına ulaştı; 

yorlerc kndar eğllerck sordu: 
- Affedersiniz, nereye gfdece

ğinbd anlıyabillr mlyım? 

Ahmet cevap verdi: 

- Grenada'ya ... 

- Ne iyi .•• Ah, gilzel ve yeşil 
Grenada! .• DUnyada eşi yoktur!. 

- Öyledir. Fakat Don Alvarc

nun şatoısunu ve çf!liğinl de pek 

dlıjini gostererek sınttl: methediyorlar; yolumuz oradan 

- Nasıl? Dediğim gibi değil -geçer nü? 

•• mı. 

Yeniden doldurmak için bardak
la. ı aldı; fakat Koç Ahmet şara 
bm gUzelliğinl kabul etmekle be. 
ra.ber artık içmlyeceklerinl söyle. 

dl 
Çeyrek saat geçti; ild yabancı 

gibi giy .İ.m!.5 olan bir adnm içeri 

girdi: 
- Joze, kapiten Cülyoya haber 

ver· ''l'"rıitr! 

K~ t. hmet btitUn kulak ve dik· 
kat kesıldi; oraya oturduğundan• 

beri ikl defa 83ylcnen bu isim o
nn hiç yabancı değildi; fakat aca
ba o muydu? 

Biraz sonra merdivenlerden ikl 
minimini ve parlak çizme, minimi. 
ni ve beyn.z ellerin tuttuğu ipekli 

gcru.5 etekler, dolS"Un bir göğüs, 

mun bir boyu~, iri kara gözlfi ve 
~ekingen btr kndm yUzU görUndU; 
arkasından uzunca boy!ıl. yakı ıklı 

(Devamı var) 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahlt Yalçın, bugUnkU m:ı. 

kalesinde son bir ayın btlA.nçoaunu 
yap:naktndn. 

Muharrir, b1lyük Alman hücumunun 
mart vo nisan aylıırı içinde yupılaca. 
ğını ve demokraailerln artık yeryü.. 
zUnden kaldırılacağı haltkındald idd!
'\l '"1 ı..alı~s mevzuu )ııp:ı.nı.k HiUerln 

J.> :.ıı< b r .n.ı ııc .l.Jn~ ;ı. a vaa 
ve ilan otUğt bu lngıllz ad&l!llla ta. 
arruz ve istila. lçln tayin ettiği mUd. 
detin yarnn geçtiği halde tngllterenin 
cııktııindcn d:ıha kuvvetli bir surette 
hAUı. ayakta durduğuna işaret ederek 
~öyle diyor: 

''İngiliz uçar kıllrlrn do Alm:ınlıua 
hor~lu bulunduktan yan,;-ın \'n lnfUAk 
bom'!lııılarmı fıılılle ödemek için ttı 

UM'llnn kad:ır ~'llhat :mhmetlnl göze 
ıılnıak \"Dz.lfeslnl unutamıyor. M~bur 
Unterden Llnden cnddcııl Uurlnde u. 
ııtzı.uh yn:ıar gibi IJlr l<olayWW\ duJn. 

H A B E R - Altç3m posUisı 1 N ı s A N ı;.- ıon 

inönü zaferi 
Y ıldönümü münaıe
betile halkevlerinde . 

merasım 

Dün yazdığımız veçhile ikinci 
İnönü zaferinin yirmi birin i 
yıldönUmUnU idrak etmiş bulu
nuyoruz. Bu münasebetle şehri. 
miz halkevlerinde merasinı ya· 
pılmaktadır. Bu meyanda bu a. .• 
şam 18.30 da Beyoğlu h;ı.lkevi
nin temsil salonunda bir konft:. 
rans ve temsil verilecek, Kadr 
köy halkevinde de ,20,30 da bir 
toplantı yapılacaktır. 

Bir amele kuyu3ra 
düşüp öldl 

Ak~ayda Valde camii kar§. 
sındaki bir yapıda çalışan Kırk· 
Jarelili 30 yaşında Kazım, dün, 
inşaat sahasındaki kuyudan su 
rekerken kovayı kuyuya düşür. 
milş, çıkarmak için kuyuya in
mek isterken çöken ankaz altın. 
da kalarak ölmüştür. 

İtfaiye, K8.zıınm cesedini 
an'kaz altmdnn cı:.Carmı~tır. 

Maliye ve Nafıa 
Vekilleri 

Dün akşam Ankaraya 
gittiler 

Şehrimizde bulunan Nafia Ve 
kili General Ali Fuat Cebesoy 
ile Maliye Vekili Fuat AğTalı, 
dün aksam Ankaraya dönmüs. 
l\.'rdir. 

Maliye Vekili, Gıı.zetecilere, 
lstanbulda buluı.duğu müddet 
zarfında muhtelÜ mali i§ler et. 
rafında temaslarda buh.ınduğur.u 
bu tetkiklerin vergilere taalh1k 
eden kısımları hakkında H'1-zır
lanan şekiller taha!-lruk etmeden 
fazla bir şey söyliyemiyece~'İni 
beyan -etmiştir. 

Hava Kurama 
Eminönü halkevinde 
büyük bir müsamere 

hazırlıyor 

TUrk Hava Kurumu balosu, 
bu sene, verilmiyecektir. Bur.~ 
mukabil, nisan ayı sonlarında 
EminönU Halko:?vinde bir mUs ... 
mere verilecektir. MUs.nmere de, 
havacılığımıza ait filmler gös. 
tereoek, kuruma "ll1 uhtelif kıy. 
mette teberrularda. bulunan . 
vata nltm ve gümüş madalyeler 
tevzii kararla~tırırlmıştır. ?-fa· 
dalyelcri. bizzat Valı Doktor 
Lfıtfi Kırd;ı.r liyakat kesbede-..ı. 
lerin göğüslerine takacaktır. Bu. 
nu müteakip davetlilere çay ve· 
rilecektir. 

Murakabe komisyonu 
toplandı 

Fiyat mUrakabe komisyona. 
dün, vali muavini Ahmet Kını· 
ğm reisliğinde toplanmıetır. 
DünkU toplantıda komisyon el. 
de mevcut bazı ihtikar vakalan 
ve yağ meselesi ile meşgul ol -
muştur. 

Komisyona müracaat eden b.r 
yağ taciri, geçen senenin mah
sulünden külliyetli miktarda "": 
deyağını narh Ur.erinden bakkai; 
!ara satmak istedi'iini bildirmiş. 
tir. Bu tacir. Urfa yağını top
tan 140 kuruşa, Trabzon y~uu 
ise toptan 120 kuruşa verecek· 
tir. 

p.n luglllr tn~lııreJcrlnin attıklan 

hrr bomba Naayonal • Soıyallst ııef• 
lt'rlnin kuJaklurma bir matem canı 

;lbl yakml şnn blr mukllddernt:ı lıay
lnrıyor. il rlınclen çoculdann çıkarıl. 
ması \"C hUkCımct merkez.inin lııgilb:. 
lcrlo tııhrlıılerlnden maaun zannedilen 
Vil anaya naklcc1llmek iıtencHği gibi 
haberlerin ôola,ması yeni faallyetc 
g<."çnıeıco ba.~lıyan lngtllz tayyareleri. 
nln Alıruınya için gün geçtikgc müt. 
hJş bir ıclükt•t t<-§kll edecetlnl anlatı. 
yor. 

lngilterl'ııiıı nakliye gemilerini ınah 
vcdcrek adalan aç bırakacak denlı:. 

altı harbi l11t1 katf netıoeyl temin ede. 
cek bir mahiyet arıetmekten çok o. 
z.tıi,ıır. l'IJ ı. ÇiJrçn, yakın bir z.ııı;. ıııdtt 

Hamamcılar zam 

n erdimize 
kadar ... 

Atalarımıza layık bir 
kahramanlıkla 

isteyecekler Yurda mldalaa 
edeceıız 

Hamamcılar cemiyeti u. kAtlbl diyor ki : ---0-

Şemsettin Günaltay I 
dördüncü konferansı-

"Bahşiş mecburi değildir. Fakat bunun kalkması 
memlekette bahşişin tamamen men'i ile kabildir,, 

nı dün aktam Kadı- ı !starı'i:ıul hamamcılan bugünkü §8rt 

la.r lç•nde, belediyece konulmuı oları 

hamam UcreUeri kA!l gelmediğini ı.. 

lcri r;tı::erek beledıyeden zam lateme. 
ğc nuz:rlanmaktadırlar. Bu buırusta 
ham~mc.ıl:ır cemlyeUne müracaatlar 
val.l oluıuıı ve cemiyet vaziyeti tetkik 
ctmeğc ba§lamı§tır. 

İstanbul hamamları esaslı Uç kıs

ma oyı')Jmış bulunmaktadır. Bu smıt 
ıar ıınmamlar blribirlnc kıyasen ücret 
lerinl tayin ederek teııekkül etmiotir 
Her hamam kendlsinc bir ücret tarı. 
fesi b1tzırla~ta vo bunu belediyeye 
vermektedir. Belediye iktisat müdür. 
IUğü hu llateyl ya tasdik veya red. 
dctmektedlr. Şehirde birinci sınıf ııa. 
mamlaun mlktan azdır. Bunların ek. 
seriya QU§ ve banyo tertibatı bulun
maktadır. ücretleri ytlk!lektir. Umu. 

Donanmaya 
Htihak eden 

gençler 
Dün Heybelide 

merasimle diploma 
verildi 

Bu sene Deniz llaeainl bltırerck De. 
nlz harp okuluna geçen S.~ talebeye 
dlplo'Uaları dün merulmle vcrllnıl§

Ur. 
Merasime Heybelideld mektepte 

tam saat 16 da laUklAl marşı Ue baş. 
lanmış VC' bUtUn talebe bir ağızdan 

m&rJı söylemiştir. 

Müteakiben mektep komutanı kur. 
may otbay Münir mezun olan talebe 
ye ttiplomalarmı vermi§tir. 

Diploma tcvzilnden sonra amiral 
ŞUkrU Okan talebeye bir hitabede 
bulu:ınrak onlara vazifelerinin ehem
miyet.ini ve ahval dolayuılle naaıl bir 
şekilde 1:.alı§malan llmngeldlğint an. 
ıatml§ ve muvatfaklyet temennisinde 
bulunmU§tur. 

Mektep mUdürU de talebeye güzel 
blr nutuk söylemi§, bundan sonra res.. 
mi geçit yapılmıştır. 

Geçit resminden sonra daveUUer 
hazırlanan bUfedc izaz edUmi§lerdlr. 
Genç bir mezun da burada güzel 
ve heyecanlı bir nutuh aöylcmlgUr. 

1\fezunlar Hamldlye mektep gem~ 

sine uğurlanmı~lardır. 

Univers te 
mezunları 

llkmekteplerde mual
limlik yapamıyacaklar 

Bazı üniversite mezunlarmm lstar. 
bulu terketmemek makaadlle Türk 
huaua1 ve ecnebi ekalliyet okullarınm 
ilk kısımlannda çalıgtıklan yepılan ı 
tefUıtcrden anllL§Jlmııtır. Unıver.ıte 

mezunu ilk kıaıında çalııtırılmıyaca1'. 
tır. Mevcut ünlwırl!!lt.c mezunları orta 
tedrisat müeseeselerlne devred.11ecek· 
terdir. 

Bun•lan ba§ka. latanbulda herhangi 
bir mektebe yardımcı mualllm olarak 
tayin ~dllenlerin asil mualllmliğe teıw 
fileri için de ta§rada vazife görmeleri 
ııart ko§ulmuıtur. 

bu tehlikenin çok ehemmiyetsiz lılr 
hadde tndlrflecej;'iıll temin ediyor. E
ğer mart ve nisan aylan içinde vuku. 
bulacağı tomln edilen hucum bun:lan 
ibaret lıliy»e baber ve~k zahmetine 
clctmczdl.,. 

Muharrir bundan sonra mihverin 
Balkanlardaki faa:ıyeUnl ve mihver 
hesabına muvaffaklyetslzllkle netice. 
lcndiği anlaşılan Yugoslavyanm UçlU 
pakta iltihakı Mdiseslnl anlatarak as. 
kcrl hareketlerin blllnçoııuna ~eçiyor 
ve yazısını §6yle bttlrlyor: 

"'l\lart •J ında mlbverin •tnutıtı 
atkr.ri maj'lflblyetll'r l.e ~k daha kor 
kunçtur. Şimdiye kadar alınan haber. 
lere göre, ltalyan donaıunaaındao kal. 
l l'U§ parsalarfl:ı il lıı-« t 1 il lıı 1 dMa 

mlyetıc hamamlar tklncl amit üzerin. 
jen mü§teriden para almaktadırlar 

Fakat hamamlarda en mUhim mesele
yi beıedlyece musaddak ücretlerden 
ztyaJe hamamlarda çaıııan mUstah. 
demlerin lstedlklerl bahşiş teşkil et
mektedir. Bu bahşiş! lı.d..,ta mecburi 
hale getırcn bamamcıla.r vardır. 

Bu bll.9Usta blr muharririmizin iza. 
bat ıstediğl hamamcılar cemlyeU 
umutru Mtibl Cemal demt,ştir kl: 

••- Bahşiş vermek mecburi deği~ 
dir. H:ı.mam mUstahdemleri tabiidir 
ki tiır ücretle çalşr. Hizmetlerinden 
memnun olanlar illterıerse bir bahşl§ 
verirler. Fakat bah§I:; zorla alınmaz 
Bunun büsbütün kaldınlması ancak 
memlc.keUmizde balı§~ln 
men'i ile kabil olacaktır . ., 

tamamen 

Yeni çocuk 
babçeıeri 

Havalar ısındığından belec!. 
çocuk ~hçelerini tanzim cttır. 
meğe başlamıştır. Bu bah

4
.!ler 

mekteplerin tatil zamanına ka
dar tanzim edilmiş olucaktır. 

Çocuk bahçelerinden bir kısmı 
ilk mektep bahçelerindedir. Di. 
ğer bir kısmı ise müstakil ola· 
rak yaprlmıştır. Bu sene mecvut 
yeni yeni çocuk bahçeleri ~~ 
il:i.vc olunmuş veya olunmakta. 
dır. Bu meyanda Aksaravda ..... s· 
ki Siltçübostanı da büyük bir 
çocuk p;ı.rkı haline getirilmiştir. 

lbtlk!r davaları 
Dün bir §oför, bir 

bakkal ve bir 
kömürcü mahkm oldu 

Dün, ikinci asliye cez:ı.. ı .. ahke· 
mP.sinde bazı ihtil,ftr da vala.ı.. 
intaç edilerek fnilleri muhtelif 
cezalara çarptırılmıştır. 
Şoför Osman Sayman adında 

birisi, Millt Korunma kanunuı.a 
muğayir olarak çift numaralı 
taksilerin çalışması ıazmıgelm 
19 Şubatta tek numaralı taksisi 
ni c:alıştırmak suçundan 50 liı -
para cezasına, Nişantaı:ımda ba.k" 
knl Kostantin mercimeği narh. 
tan fazla sattığından· 25 lı. a 
para cc~ına, Beyoğlunda N~a
hama.mı caddesinde kömürcü ö· 
mer 7 kuruşa kömUr sattığın. 
dan 20 lira 80 kuruş paı-a ceza· 
sına mahkum ediJmiı-1 erdir. 

latanbul emniyet 
nıüdürlüğü 

İstanbul emniyet dire:: 5ıil 
Muzaffer Akalının Çorum \"ali· 
liğine tayin edildiğini vazmıştık. 

İstanbul emniyet r'irekt"r:n_ 
ğUne Ankara emn'•·et mUdürü 
Şinasinin tayin edileceği haber 
verilmektedir. 

Belediye kooperatifi 
İstanbul belediyesi mcmurl~r 

kooperatifinin yıllık umumi he. 
yet tonlantısı dün yapılacaktı. 
Ekseriyet olmadığından 15 gUn 
sonraya tehir edilmiştir. Koope. 
ratifinin bu yıl bir miktar kfı.r 
ettiği hazırl~nan rapordau an
laşılmakb.dır • 

lna-llizlt:r "Blzlrn deni~, hiUyal!mnı 
yanı ba~ıııa, ötekJ dunvala •yoll;ım~ 
lardır. ~rkt Alrlkıuıuı vo Ua~ista. 
mn muhk'•t'm vaW uınuml51 ve ba§
kumandanı Duc d'Aoste oeııapları ise 
lnıdi Adlsababada. blltün dünya Ue a. 
lfikuı ke ilmiş bir huldc hazin dii ün
cclerlyle ba)ba,a kalıyor ve yUkSf:'k 
Hnb~ ynyl:.ımıJan etrnftakl ıtııı, n 
mUııt.:mlel.clerlnln gllmbllr gümblir 
yıkılımısını sc.rred.iy6r. ttaJyny a bu 
knılar U7iın nıasru!lnra. d«n'IUDlı emek 
tere \'C fcdakdrlddııra malolan o hn~
nıeUfl \'C dt"hdrbelCı imparatorluk hUI. 
yasının y ı rıııdr. imdi sofUk rUzgt\rlar 
eelyor. l"ılnlaıı yalnız ra11i:r.m impara-

köyünde verdi 
Büyük Millet Meclisi reis vekille

rinden ŞomtetUn Günaltay tMllll bir
lik) mevzulu dördünctl konteraııamı 

dün gı.-cu 20.80 da .Kadık!Sy Süreyya 
pqa lincmasında verml.§Ur. 

Hatip, ha.ricl tehlikenin emniyet aa. 
bamu:v. girdiği bu zamanlarda yakm
şa.rkta sulhün mubatazaaı için TUrk 
miUeUnln g!Ssterdlği azln'ı ve metaneti 
tebaıUz ettirdikten sonra ezcümle de. 
ml§tir kl: 

•'Emniyetimiz lhlll edilmek ısten!ı.. 
dlğt gUn yakınf&J'k bir harp sahaSı 

oıa.cakur •rurk mnıeu için gidilecek 
tek yeıl son ferdimlzc kadar ana yur. 
du atn•anmıza Jflyık bir kahraman. 
tıkla mUdaiaa yoludur •• 

•'Buglin bütUn clllnya tarihinin en 
zorıu <tamantanndan blrinJ bUyük bir 
halle dcvrJoıl ya§ıyor. Hergün, her sa. 
at bUvUk l11r dünya zeJZelesi millet.. 
ıeri tehcllt edip duruyor. Bunu sarm.ı 
mnz bır metanet ve §UUrlu b!r irade i• 
ıc karşılamak için bize eluıllmeyen, 

biç tUkaımiyen bir kuvvet llzımdır. 

Bu Kuvvet büyük azmin kuvvetidir. 
MUletm kendi bUtUnlüğünden doğan 
kudret.inı hissetmesinden mütevellit 
ccnga.vcrllk ruhudur.,, 

Ortamektep muallimi 
ihtiyacı 

Maarif Vekaleti orta tedrisat 
müesseselerine yalnız edebi) .. t. 
ve fen fakülteler: mezunlarınm 
değil, ihtiyaç göri.UdUğU takdir. 
de diğer yüksek mektep me7un. 
larının da asıl ve yardımcı ır.u· 
allim olarak alınması al&..kaCLar" 
lara bildirilmi§t.iı• • 

19 mayıs şenlikleri 
19 mayıs gençlik bayramı için 

şimdiden hazırlıklara başl;ı.nmış· 
tır. DUn. beden terbiyesi mual. 
limleri bir toplantı yaparak ha. 
zrrlarunakta olan proğr..ın üze
rinde çalı.smağa devam etmişler" 
dir. Bu sene, lstanbiıldaki 19 
mayıs şenliklerinde Feocrbahçe 
stadı merkez ol~caktır. 

Jt.rtın Mardfrcsyan 
ll 1 

Türk matbaacılığı 
:enelerce kendiaine 

hizmet etmi§ bir 
sanatkarı kaybetmiştir. 

Tü::~ matbaacılığı bir rüknünU da. 
ha lfaybetU: Artın MardlrOEyan 
Bund:ı.n bir mUddet evvel BabıAll cad. 
desinde seneler atll"(n hizmcUnden 80D 

ra ebediyen ayrılmı§ bulunan Cihan 
kütUphanesl sahibi Mihranm kardeft 
Artin Mıı.rdlrosyan da cumartesi gece. 
si hastnlanmı§ ve bUUn ihUmamıı. 

rağmen dtln akşam üzeri vcte.t et
m!§Ur. ArUn Mardlrosyan ldı:ıdl tah. 
silini Anadolucıa yapmıe lstaııbula 
gelmiş kUc;Uk karde~ı Vahanıa birlikte 
matbaacılık sanrı.tini Ahmet thaan 
ınatbııasındr. ıs:renml§ ve karde§lcrUe 
blrllkt.e bundan yirmi ısenc evvel E- • 
ouasuud caddealndı:ı (Cihan biraderler) 
matbaııaını te&s ederek çalt§m&ya. 
bn.§lamıştı. M!hran, matbaa.nm teals 
edllmelô!nden birkaç sene sonra mat.. 
baayı kardeglerlnc bırakarak aynı. 

mı§ ve kcndlsinı kitapçılığa vermiş 

Art ... ı ve Vahan da matbaalarının adı. 
nı (Mari!et)c çevirerek meaaUerlne 
deva'lı etmişlerdi. rtırk kütUpbaııesi. 

ne binelrce uer basa.'l (Marifet) bay. 
ıellkle esaslı rtlknlerlnden blrlnl kay. 
betmiş bu'unmaktadır. Bununla bera
ber Artının yoklu"unu k&.rdeşl Vaha
nm arntmı)'ııcağuıda.n emin bulunuyo
ruz. Cenazesinin ça.rvamba gUııU kal
dmlacağı !Sğrenllml§tlr. Geri® bırak. 
tığı ailesi efradına ve kardeşlerine ta. 
ziyetler ederiz. 

torluğu d<:ğlldlr, mlh\·ertn bir p&r!:ası ZAYİ - 929 senesind"' UıkUdar 

dır. 16 lncl Ukokulundan almış olduğum 

F.ğer nlfl&ft •11 da ba terUJI ..ı.e. §ehaaetnameml kaybettim. Yeni.. 
llnde nllıayete erene FWırerla an sini çıkaracağımdan eskisinin hllkmtl 
eeu itibarile gene doıtru oıkmıt •YI- yoktur. 
lahil!.'«',kttr. Y1t1nııı. yıkılan lnellk.re 1 81 No lı Haşim oğlu Namık 
dt'~il mlb\ l'r ulııcıtktır,. 
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TGK AIUNLAR! 
l3erlinde-n verilen bir teigraf 

h.a.beı ıne göre, ağır bir deniz 
te.,ck.kulüne kumanda eden ami
tal LiıtJeno Atlns denizinin şi. 
ll'ıal kısmında yapılan uzun bir 
l!efcr neticesinde (116,000) ton· 
ltık 22 vapur batırdığını. 800 
tayfanın Alman harp gemileri 
tarnfmdan kurtarıldıklarını bil
dirmiştir. Aynca Alman deniz 
altıIQ.rı tarafından da (77,000) 
tonluk 11 vapur batırılmıst1r. 
<kc;enlerde Çörçil iki hafta için. 
de Almanların batırdıkları va_ 
l>urların miktarını (138,000) ton 
olarak ilan etmisti. Yirmi dört 
Sene evvel bu sı~aJarda Alman
lar gene böyle am~nsız bir deni· 
~ltı harbi yapıyorlardı; birinci 
~y (536,000) ikinci ay (603,000 
ti üı1cu ay (900.000) tonlu1< İn. 
gıliz gemisinı denizin dibine 
gôndernuşlerdi. Bu hal devam 

letiğı t.a.kd!rde en çok bir senede 
n., 1 z ticaret filosu mahvc 

C1!.': lrı;ılterc ve İngiliz fabrika. 
ları a<' kalncak harbi kaybede. 
~k.erdi. Lfıkin Amerika işe !·". 
tı tı harbe girdi ve terazinin 
o tar fı ağır bastı. Norveç'in 
ımalinden lspanyanm şimaline 

kadar bütün sahillere hakim ol
'-lııMarı iı;ın Almanlar gt.çen 
harcc göre korsan harbi için çok 
t.laha müsait v~.ziyette bulun:.: 
'Varlar. Buna mukabil lngılizlc. 
rın ve Amerikalıların gayretleri 
d(\ artmıştrr. 

'\imanların faaliyetleri hep 
lngılter<' 53.hıllerinin açıkların 
la olmaktadır. Vaktiyle ayru 
d!'nız!erde korsanlık etmiş o.an 
'lü
1 

rklcr gerek İngilterenin gerek 
rlandanın bır cok noktalarında 

karaya bile c::ıkmışlardı. 
1625 senesı ağ...stosunda Pli. 

l'llut fıehri belediye reisinin mec. 
e y~zdığma göre korsanlar 

Qn günde yirmi yedi gemi zap
lf'tmi~lerdı. ~·tesi :>ene Türk 
korsanları sahilden görünecek 

birçok yangınlar çıktı 

Londra 31 ( A.A.) - Hava ne
zaretinin tebliği: 

Bu gece bombardıman hücum. 
lanmızm bütün ağırh~ım Breste 
çekmıştır. Malümduı ki Alman· 
!arın Scharnhorst ve Gneisenau 
harp gemileri Brest'de sığın
maktadırlar. Hücum bombardı
man servisine mensup kuvvetli 
bir filo tarafından yapılmr&tır. 
Gemilere tam isabetler vaki ol
duğu göriilmemişsc de her isti. 
kametten büyük ve çok büyük 
çapta bombaların. harp gemileri· 
nin demirli bultınc!uğu doklar a
rasına dü.~müştür. Rıhtımlara 
pek çok bombalar düşmüş. dok. 
lar bölgesinde her tarafta bom· 
balann patladığı görülmüştür. 
Mütea.kıben yangınlar başlamış
tır. Tayyarecilerimiz ayrıldıkla
rı zaman yangınlar hala yan
makta idi. 
Aynı servise mensup daha 

küçük bir filo, Calai.s limannıı 
bombardıman ederek birçok yan 
gınlar çıkarmıştır. Biitün tayya· 
relerimiz üslerine dönmü<.;lerdir. 

tKt YAPUR BATIIULDI 
Doııdrn, 31 ( A.A.) - Salahi· 

yelli kaynaktan öğrenildiğine 
göre bombardıman servisine 
mensup tayyareler bu sabah Le 
Havre açıklarında iki düşman 
sarnıç vapuruna beş tam isabet 
kaydetmi~lerdir. iki vapurun a. 
Jevler içinde batmakta olduğu 
görülmüstlir. 

Slngapar valisi 
Yeni İngiliz kıtalanna 

bir hitabede bulundu 

Mihvercilerin 296 bin 
tonluk .vapuruna 

el konuldu 
ıYcvyork, 31 ( A. A.) - Polis, 

Nevyork limanında bulunan bU. 
tün Fransız ticaret vapurlannm 
bir listesini tanzim etmiştir. 
Bunlann adedi, muazzam Nor
mandie vapuru da dahil olduğu 
halde, 8 dir. Bununla beraber :...u 
tedbirin mihver vapurlarını 
muhafaza altım. koyan tedbirle 
münasebeti Jduğunu gösteren hiç 
bir emare mevcut değildir. 

ştıtrom:; KADAR 
MÜSADERE EDİLENELER 

V<ı§ingt<m, SJ ( A.A.) - Bu
rada bildirildiğine göre, ıbu haf· 
ta içinde Amerikan limanların
da müsadere edilen Alman, İtal
yan ve Danimarka vapurlarmm 
mecmu tonilatosu, 296.715 dir. 

Ruzvelt. kendisini Vaşing· 
tona getirmekte olan trende ga
zetecilerle ya ptığl görüşmede, 
vapurların müsaderesini bizzat 
kendisinin enıretmiı, olduğunu 
bildirmiş. fakat bu hususta her 
türlü miitaleada bulunmaktan 
imtina etmiştir. 

* Vişi 81 (A.A.) - Fraruıa banka.. 
aı, memlı-kette tedavüldeki klğıt pa.. 
ranın pek ziyade artmış olmasından 1 
mUtevemt tehlikeye Vl§l hUkOmetinin 
dikkatini çclaniştir . .Kfttıt para son 
•ne- zarfmda iki mi.ali çoplm11tır ve 

lnı,'1lpur, SJ (A.A.) - Singapur 300 mflyar Franka baliğ olmaktadır. 
valisi Slr Tomaıı dUn ak§am radyo. * BrOkııel 31 (A.A.) - Stcfani a
da r;oyJPd!ğl bir nutukla yeni gelen jansından: .MUtemadiy.m yağan yağ. 
takviye kıtalanna StUDıml surette boş murlar. Fıandresda ve merkezi Belçi
geldlnız demiştir. kada birçok nehirlerin taşmasını hı. 

Sir Tomas birkaç hatta evvel Trab. taç etmiş ve mezruatı ve evleri hasara 
lustn Jtalyan ordulıınna galip gelen uğratml§tır. Flandreadaki tuğyanlar, 
!nglllz, Avustralyalı ve Hintli askerin birçok ipllkhanclerln Caallyeitnl inkı. 
Malezyada da bulunmaamdan mUte. taa uğratmışur. 
vellit sevincini izhar etmiştir. Umumi * Ottava. 31 (A.A.) Kanada ba§ 

vali şunlan ilave etmiştir: j vekllet bürosu, ı nisandan itibaren 
Biz ırulhu arzu edlyonız ve kudreti- Brltanya imparatorluğu mUatesna ol

miz KUlhUn teminatıdu. Başkalarma mak Uzere batı yarım kUreısi dışında 
taarruz nrzıısundıı değiliz. fakat ken- !<ilin memleketlere yapılacak scvklyat 
dimlzı rnllc!ııfaa edeceğiz ve mUdafaa.. ıçin ihraç; müsaadesi almmasmm mec 
ya muktcdırtz. 'Qar1 olduğunu bıtdlrmiştır. 

Fransız fevkalade 
komiseri Viıiye gitti 

Kudüs. Sl (AA.) - Röyter bildin. 
yor: 

Fransanm Suriye fevkaltLde komi .. 
seri general Dentz alelAcele Viştye ha
rekeı ctm~Ur . 

Suriyede vaziyet mQbhemdir. ~ 
kerl makamat. geblrlerdc gerginlik 
vahlmlc,.tığl ı..c.kdırde poıtsc vardım 

etmek üzere tedbirler alınışlardır. 

"Yüksek insanları 04kla, kahramanları h~ 
çilerle, dehaları alelade kadınlarla evlendirme
yi hoş görmek ne kadar mancısıulır! Scltopen
hauer'ın hatası vardır; aİk saadet değildir; bii
tün hayat müddetince hükmedecek olan iul~ 
kararında Ô.§ık serbest olmamalıdır.,, Nietzache 

Yazan: Dr~ BAllM .ADASAL 
Bidayette iyi kar§ılanan genera. 

,.... ................................ , 
Dentze vaziyet de yardım etmişti. Fıı 
kat iaşe ... e münakale güçlüklen yU.. 
zUndcn ha.sıl oL.'111 hoşnutsuzluklara 

u~ı-amış. ~ut1ycll milliyetperverlerlo 
meta~lbat aıeyhlnde vaziyet almağe. 
Vişı hUk11metlnln ıııyaseLılc mandatC'ı 
devıet vecibelerini daha umumi bu
~ekllde teltf ctmcğe ve nihayet Surly<' 
de müttefikler lchlnt artan muhab\ı.ı .. t 
yerine mUtarcke komisyonunun lstı.:k. 
teıinc uymaj\"n Mecbur otmu~tur. Gay. 
rellertnir.. muvaffak olmama"•· Vlşiyc:
ııadık Fransız mah!111erlnde şaı;kın'ıl< 

uyandırmış ve diğer taraftan mUttc
f' <>rdutarın askeri n1uvaffak!ycller -

Gayritabii veçhelerini, fena ve ı sanlaı· tesbıt edilnü§tir. 'I'ımaftle. 
gayrisıhhi şartlarmı. ruhi te§ev- neler delilerle bmcahmç doludur; 
vüşlcrini ancak ana hatlarile tahlil 1 bu dejenereler yüzünden vaki o• 

nin tesiri nrttınnıııtır. 

Fransız 

ziraat nazırı 
dıyor ki: 

Herkesin günlük ekmek 
mücadelesini kazanmak 
için çalııması lazımdır 
\'işi, sı (,\.A.) - l<~ranaız zıraat 

etmrğe çalıştığımız izdivaç ferdi 
bir tezahür olmadığına göre her 
venle dnvletlerin ciddi müdahale-
lerinı:ı ve kontrollnrma tlı.bidir. Her 
rerdC' dilC'diği şekilde evlenmek ve 
nıalitl çocuklar vücuda getirm~k 

hakkı. beşeıi ve insani bir hak o
larak bahşcdilemez. ZaraT'lı, teh
likeli, ağır ha21tahktı ve bilhaaa 

neslin sıhhi id~si bakımından 

ku8urlu innnlan evlenmekten mt> 

netmek veya hiç olmazsa dünyaya 
çocuk meydana getirme-k hakkm
dnn mahrum bırakmak en es.ki a
sırlarda dahi cemiyetleri allkadar 
e>tmıştir. lspıvtanm haşin beden 
terbiyesi ve tasfiyesi bu gayeyi 
isti.hdaf etmekteydi. Ağır bedeni 
kusurlar taşıyan insanlar cemiyet 
ıçln bır j•üktü: ölmeleri, meydana 
~ !memeleri müreccahtı. Çünlı:tı 

nilfus mesele~inde kemiyı>tin ya
nmdıı bilhassa keyfiyetin de e. 
hemmiyeti vardır. Bizim eski y~ 
niçeri teşkilatında da d~e ~ 

nazın Cazlot radyoda söylediği bir 
nutukta zıraatln bugün manız bulun. suliyle alman delikanlılarr o a. 
duğu zorlukları kaydetmi~ ve de.mi§. ınana göre sıhhi ve manMI §&rtla. 
Ur ki: ra tabi oldukl-ln maliimdur. Yir--

;.NokııanJarunızı teJAfl !çln ~ rnfrıcl aınr cemiyet.inde Mrıgok mad-
blr maharet göırtermekllğlmlz l&zmı- di ve manevi ve jrsf aebepJer1e 
dır. Mcmleketıılizin muazzam kay. 
naklıı.n eridi ve onilmllZdeki lıa8at dejenerl dediğimiz mütereddllerin 
vakti gelinceye kadar da bUtün ihU. günden giine çoğaldığı görUJmekte
yatlarımız tUkenmlı olacaktır. Eli. dir. Amerika müttehit cpmhuri~ 
mi.zdc bulunan maddi imkAnlar klf! lerind~. zeka, 21entleri ile .ııapı

değlıdlr. Bınaenaleyh memleketimirJn lan metodik muayenelerde on r9lı. 
mevcudıyetin k1iyllllerimlzln gayreti. :-•ona ya.km donuk ve geT'i ruhlu hı· 
ne baglı bulunuyor. Şehirde ı;:alışan-

ıar ve gençler köyJUlerimizc yardım 

edeceklerdir. Herkeıin günlük ckmı-.k 
mUcadelesinl kazanmak azmiyle ça
lışma.sı icap etmektedir. Karşımrza 

çıkan zorlukları yavaş yavaş yenme. 
E:"e muvaffak Olacağız. C,.'Unkil Franaa. 
nm ziraat imkAnlan muazzamdır. 

• Bu n:akale aerial sıra ile fU ntı.
oa ıanonzoa çıkm!fUr. 28. 80, DtrtDci 
kı\nun, ı, o. ıı. 13, ıs, 22, 25 tkinct
kan:.ı;-ı, J, 3, , l], 17, ı2, 24. 26 §Ubat, 

ı, 2. •. 6. s. ıo. 12. H, ıs. 1s, 20 
22. 24, 26. 29, 31 mart 

lan cinayetler hesapsızdır. Ak.,. 
kitapları seriri şekilleri çok ol• 
bu yarı insan tasvirleri ile dohldur. 
Zeki.ı geriliklerin muhtelıf bıa6ıı 
melerl, aevkita.bli daliletJıedeleri, 

moral cephesinden malül olanila', 
meşhur cilrmiyat 8.limi Lomb~ 
nun "Anadan doğma mücrim." 
dediği tipler, hafif v~ ağır c~ 
lerin biitnn nevmı j bunlar a~ 

dadır. 

M\iBtakbel neail iQn bWt
tehlikeli olanlar bunlardır. J'ltM 
evlenmekle mee'ut bir aile km.o 
mıy.,:ak veyahut da evliliğin t.
lep ettikleri cinai münuebetle1'1 
sıhhatleri bozulup beJıki de vaJctiııt. 
den evvel ölecok olan birçok 19'f 
hastalar yani kalp, ciğer, böbNlı 

maliıllert de yalnız bir kara.r " 
amı ile derhal evlenemezler. 1tte 
Eugcnique Yeya • Eugeniame ymi 
ırkm ıalahı bu müşahedelere m• 
tenittir. Son senele?'de en risi ..e 
drakon.lk tatbikat.mı Alman:yaıla 

gören ve gitiitçe bir taklit ...ı 

olarak bilhma diler tot••• 
memlekeUe~e de raifıet Jte...
llml ..... ,... ........ s.-. 
katt.e ttC:amdlbanm bu :mtihim iıl
timal ~ubeli 1883 eeneeindeaW 
filen cari olmakla benber, dıllııs 
yukarda aöylediğjmiz vec;ıbik meCllıt 
ni dünya kadar tarihi 1*' ea1rtftil 
haizdir. Cemiyette be§erl bir ıı-.. 
teşekkül eder et:Dıez, iptld.J ~ 
daha mükemmel bir ıekllde bJr .. 
vi ırk ahliltlyatı ve korunma ~ 
di§eleri 6aşgönerir, dJn[ veya llİe 
''il birtakım kanunlarla bunlar di. 
21ipline alınrr. Eski tarihte Muaa
nm kanunlan, apart.ada Lik.orguft 
kanunlan Amerikamn öjenjk b-
nunlanna takaddüm etmıtUr. Bu 

adar yakın dola,,ıyorlar nvla· 
ıııyorlardı. 1630 da başvekıle 
Yazılan mehtupln şu satufar 
"'ardı "Mısır, hiç bır vakıt şim. 
1ı Landz End'de dola.~n korsan HRET·TEN' 

ışöyle söyleniyordu: 
- Şükran hanım için kuc;Uk 

b""yden daha muvafık koca ola • 
maz. Fakat öyle zannediyorum ki 
biJytik banan Necdet beyi aklına 

1 ) ( : . ) t' ı:J Ü §. ____ _ 
t'mileri k.ıdar tırtılla dolm • 

ll'ııştı.'' Ablu o derece sıkı bir 
hal almıstı ki balıkeı kayıkları 
bık lımanl::ı.rdan ayrılamıyt -
ardı. 
İrlanda çok zengin bir rnem -

ket değıldi ve gemileri de yoktu. 
~Untın ıçın sahillerde bekleme:. 
faydasızdı. Korsanlar orada şe. 
hırlerc ve k~balara baskınlar 
Yaptılar. 1631 senesi haziranın. 
d1 iki Türk gemisi bir İngiliz 
\'(' ikı Fransız gemisini batırdı:.
tan sonra Baltimor limanına 

Yesari Gündüz kaleminin altın. 

da tereddütle aıııdığı kelimeleri 
"kansının'' gözlerinde bulacak ve 
ŞUkran merakla omuzundan eğilip 
yazıp bitirmiş olduğu sayfayı o • 
kurken o ynakları üzerinde gü -
zel karısmm san sıM;larınm tema• 

smı, nUvazişini hi.Medecekti. He -
men her fırsatta .karısma işlerin
den bahsedccl'k, Şükran da ona 
küçiik. parlak sesiylf' diişünccle -
rini söyliyccekti. Böylece Şükran 
yazacağı bütün yazılarm ortağı 

olacak :ve ileride intişar etmiş bir 
escli beraber okuudklan zaman 
kansı bir parça üzerinde duracak 
vr: 

• 32 • Nakleden: Muzaffer Acar iyicr yerleştirmiş. 
Şükran salondaki vazolara ~ek 

ıPri dQlduruyordu. 

içtimai tedbirlerin gayeai. iniyet: 
kanunlanna müstenit olarak arar 
edilen bir seçme ile milkemmel bir 
ırk ve nesil idame ettimM*tir. 
Fransrz aliınlrinden Ch. Richet'niın. 
dediği gibi "medeniyet ferdin ıe .. 
rakkıleri için büyük eeyler Yaplllf 

olduğu halde. nev'in teklmWtl h•• 
susunda çok geri kalmlftır.., O 
halde zürriyet aevkitabilaini :meııie
niteştirmek için beteri ııııt.ıfayı ya. 
ni temizlemeyi istihdaf eden t.ti
vaç kanunları ile hareket etmek 

aldırdılar; ldavuz olarak lrlan· 
d~nın cenubundaki Dangaı \. 
ltasab::ı.. ından Haket isminde bir 
balıkçıyı almışlardı. 1 rlandarun 
ll'ı hur şairlerinden Tamas l:". 
born bu hadı8€'yi manzumclerin
den birine menu edinmişti. 
nazı kısımlarını buraya ahyo
l'ıız: 

''Yıldızlı b r g . : y3lmz 
g"alarm sesı var. Burnu dönen 
tı iki gemi nidn sahile o kad : 

çabuk koşuyor; ı.1utlaka ... 
'lı:ıtkı Baltimor'da hasret Geken 
t>vgilisine getiriyor. Hafif a. 

rlıınlarla yürüyen şu ad~ .1lar 
' aşıkın dostları o1 m<ı.'ı: Fakat, 

-uk bir haykırı~. rüyadaki 
t ses; evın damı alevler iciı • 
h. Aman yarn~bi. Cezayir!ilcı 
tımor'e h'ikim o'mıyorlar! 
r anlar esır alın gittiler. Q:
r süvarinin aradığı kız ''Dayı" 
·n sccilmistir. O seUi.mettedir! 

1-{ yır, · unutulmuştur: Çünkü 
lıayı'yı sara~ ınm ortasında han· 
~!emiştir Kahraman kız. ;ı,teş. 
" yakılmak icin götürüldüğü za. 
l'tı1n gülümsüvor: Baltlınor'u 
dıı .... unuyor.,. 
&ırin yazdığına göre balıkçı 

- Burasını birlikte düşünmüş • 
tUk, demişti. Değil mi Sermet. 

Diyecek ,.e her ikisi de bu ki -
tapları 8Pvecklerdı. Çiinkü Cemil 
Sennet bu kitaplnrdn Şükrandan, 
Şükran da Cemil St'rmetten bir 

Haket iki sene sonra halk tara
fından asılmıştır. 

Türk korsanı~ ı f:•m:ıli Amı.. 
rikaya. Ternöv't" ! adar git+iler: 
bir cok ~onimetler aldılar. Hatta 
Virjinya'va giden bir ~emide 
cok güzel bir lngil km buldı:. 
lar: padisa.ha ı?"önçlerdiler. 

O de,·irde> Ati~ Okyal"usııu 
haydutluk eden Baknnyer deni. 
len korsanlar Türklerden <;ekini 
yorlardı: Türklerin Antil sula· 
nna kadar gitmek için hazırlan. 
clıklannı duyunca ağır hediye.. 
ler vererek onlan bu fikirlerin
den geç;rdiler. 

Kadircan Kallı 

parça bulacaklardı. Her satırda 
yalnızca kendileri için bir şiir bu

lunacak. her kelime mlitebessim 
ve elleri birleşmiş olarak anlata 
caklan bir hatırayı taşıyacaktı. 

Cemil Scrmet kafasında kurdu
ğu hayatı böyle düşUnUyor ve bir 
gece evvel Şükranla balkonda ko. 
nuşurken oradaki saksıların birin
den koparmış olduğu çiçeği kilçUk 
buselerle öpüyordu. 

Sabah güneşinin altm ışıklarile 

yıkadığı bahçeden geçerken, bir 
büyük gUl aağcmı budamakla meıı 
gul olan emektar bahçıvl\n Bay -
ram ağa yolunu kesti: 

- Ah Sermet beyciğim, dedi. 
Size tekrar tekrar teşekkür et -
mcliyim. Bilmem hakkınızı nasıl 

ödiyecr>ğiz, siz olmasaydınız zaval
lı ya\TUnun şimdi ... 

Dllşünilyoruz da için için ağlı -

yoruz. 1şte o zaman bütün sevin • 
cimiz sönecekti. F.sasen dilnyadn 
saadetin kaybolması için küçük 
bir şey ve pek az zaman da kafi 

değil midir? 
Cemil Sermet ihtiyar adamın <'

lini sıktı: 
- Benim yaptığmu benim ye

rimde olan herkes ynpa.rdı. Bay • 
ram aga, dedi. }~ğPr beni banma 

ıçin biraz daha fazla sevmişsen bu
na da memnun olurum. Fakat ar
tık bundan bahsebniyelim... ŞUlı:

ran hannn çiçeklerini suladı mı! 
- Küçük hanmı mı? Oh, o IH}k 

erkencidir. Çiçeklerine su vereli 
pek çok oluyor. Şimdi herhalde 
salonda çiçekleri tanzim etmekle 
meşguldür. 

İhtiyar <'tnektar mahzun bir 
l'Sle: 
- Bu sabah küçük hanım pek 

yorgun, keyifsiz görilnmc>sine rağ. 
men yine çiçeklerini unutmadı, de 
di. 

- Şükranın hasta hali mi var· 
dı? 

- Yok, hasta değildi. Ama ne 
de olsa genç kız... O kadar za -
ytf, o kadar ha.saas oluyor ki, bi
Jınmez, belki de? 

Bu haber Comıl Sermedi üz
mUş ve derin derin düşündürmüş.. 
tü. Cevap vermeden. uzaklaşırken 
bahçıvanın şu sözlerini gayrlihli • 
yari tekrarlıyordu: 

"Dünyada saadetin kaybolması 

için küçük bir şey ve pek az za. 
:man da k!fi değil midir? 

Emektar bahçıvan da Cemil 
Sermedi arkasından seyrederken 
kendi !kendine diflel'i azvmdan 

Ağzı suyla dolu bir Japon va • 
zotıu ilzerine eğilmiş, pembe a -
kıısya dallarmı yerleştirirken ka. 
pmın gUrUltüıru üzerine döndü, 

Sennetle ka~ı1aştı ve o zaman lazımdır. Bugün dahi trsfyet ka-
genç adam dudaklanna kadar ge- nunlarmı biha.kkin bllemediğjmU 
len bir feryadı güc.; zaptedebildi, ir,in ideal tipte insan ~·aratmak 
Hayır, bu genç kız artık Şükran, hususunda tamamiyle mücehhez 
mütebessim küçük büyük aMe de- sayılamayız. Çünkü ideal Anglo • 

ğildi. Siyah balelerle çeVrili, ağla• sabon .. ·eya )atin tipi, yahut en 
mış, ~işmiş. uykusuzluktan ışığmı mükemmel bit Türk nümunel!lf i(ir1 
kaybetmiş gözleri simdi küçük bunlara alt mahalli eeddani şut. 
genç çehreye acı bir mi.na vermi§- tara, biyolojik kabiliyetlere göre 
ti. Takallüs etmiş dudaktan titri- hareket etmek, aradaki vasıf fark. 
yordu. lan bulup intikal ettirms ica-p 

- Ne var, ne oldu Şükran. Ça.. eder. Halbuki bugün bOtiln ırkla. 
bucak söyle bana, bak ağlamıljSın. rm biribirine kız verdiği bir devir-

Cemil Sennet ŞUkra.nm ellerini de yaşıyoruz. Bugün devam. 
avu~ları içine almıştı. Fakat genç harpler dolayıaile küreiarz Uıl!tün· 
kız hiç belli bile etmeden hafifçe de büyük muhaceretler berde\>am· 
ellerini çekti. dır. Halbuki Siberya adamı ite 

~ 

- Yok, dedi. Bir ıeyim yok. hattristiva adamı ayni iklimde ~'8· 
- Bir şeyin yok mu'! Fakat ben şadrklan halde ayni ~ inkiea· 

ağlam~ olduğunu görüyor ve Iİme fı göeterebillrler mi'?.. Onun icir 
di ıstırap içinde bulunduğunu pek b~n öjenizm meselesinde dlıb 

!Ja hiMediyorum. nıiı1'.!ıvar ve kanaa~:- .-.e.v, ~· 
- Istırap mı! Oh hayır, böyle ni :D'..Ee'-~"~ h\iei•!"'...ilır: +>& b 

zannetmeyin Sennet. Dün altpm tiÜ~ »;~ -.~ 21"~ «nıfmııiıt 

biraz ~ı sıkan bir mektup aı. .. ~..,- dMM>. .,.... .., ll:t» 

dmı ve fena bir gece se~ J Öj4!ıltllm ~ .t51oıd\a,._ !Wl'-

Hepei bundan .ibaret... 
1 
.. oa...r, W. ..ft. .ıM.,.ı "· 

(IJ ıı ı ..,A "ttf•tr"ıı ~= _....ı..::-·~> 

.. 
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Atatir b ı arı 
Belediye, Atatürk köprt.ı.aUoden 

laıl.aıp: iltasyonuna Ladar açılacak 
olan büyük bulvarın n esaslı kısmı. 

nm ıı::.ımnsı işine gırlşmu~tir. Bu kıs 
mı Unkapanı mcyonnından Velayıı 

c Fı:..t!he çıkan yoku~ ıarm ..ılrlc~ tıği 

oktnya kııdnr I') n t ddcn!n sa,l; cı.. 

ti t.e .tll etmek ır. Bu cndd", bir 
tı mJ takim ha.;.ndc bulunmnktn
. y,. ılô klan sonra buradan Fa.. 
c cı m ıeri.llm bul auğu nok-

ya A ..:ar c dJe oUz bir §CKll alacalı 
r. la de § mci Şchzııdebaşı po!Lı 

.ıraK< ıunun bulunduğu noktaya çı. 
c l< te oradan Aksııra,Yda Vald<' 

ıekt'.l.:ıinln önU!le inecektir, 
B!.lndan on ~ "ene kad!lr evvel 

pcratör Bınınln ~ctıromınllğl zama.. 
1mcıa. cçılm ğn b;,ışlanıın bu bulvarın 
f'ıı.."llk pı !ııt.tı.ayonuı d ın V ldG me'<t • 
inin yu mrıı n ka l!lr Q} n kısmı a. 

çılmış ve hattt. son za.'!lıınl.ırda re. 
Ujl ri d:ıbl yşpılmı~tır nandan yuka

n kısım'nrdn da muhtelif zamanlarda 
stimlfı.k edilip sçtlmılJ kıSJmlar var. 
1ır. Bu ltlbnrla 1.ııtanbulu tam o tasın 
an hattı mUstakim şeklinde katede. 

cek olar.. bu bUyUk ve geniş bulvann 
çtlmıı.sı o kad:ır rnU<ıkUI oımıyncak. 

ıtır. Yoıi: l8Um1Ak sahasını yıkıp enka. 
ıu kaldıracak o.an mUtcahhit ışe baş. 
lam k llzered1r • 

orsa 
(B:ı. tunıfı t ncldc) 

e!i nt.ınını:ı. Hakkı Beş yapmıştır. 

H kı l! ıe, ıöz alaruK bu husuıta
ı.rn. !lC.)'i okumuı ve dcnı~Ur 

ki: 
"- .> u 14 7 ı;:ı_-ılı kanunun ü:> ın· 

~ mad ne mtlstcı: 1den ı n!.san 1"3 
tarlh.nctcn lUb:ı.rcn U sene m ddetlc 
muvakkı..t .1 kapa.ılan İstanbul men
kul kıymcU r ve kamo!yo boıısaaınnı 
l niann 19tl tarihinden itlbaıen tek
rtı.ı' aç:ılma.sı ve ;ı nltııı.n 103 tarthln.
deııborı taaliyctte bu unan Ankarıı 

menkul kıymetler ve ltamblyo borsa.. 
smL-ı da ı nl.!an 1941 tar!hindcn itiba
ren kapatılm ı Vekiller Heyetince 
kabul cdHm!.ştıı. Hepinize uğurlu oı. 
un.., 
Bundan sonra hazlrunıı. f"kcr ikram 

edilml§ ve derhal muamelAta geçil. 
mlştır. Y • den açılan lstanbul borsa
smda bu flabe.h cereyan eden ilk mua. 
mele Erganl talı merl tlzerlnde ol. 
mu§ tur. 

arbl 
Atina, 1 ( A.A.) - B.B.C: 
Dlin gece neşredilen Yun 1 

tebliğidir: Yunanlılar muvaffa. 
,.qyetıi rnn.hnlli taarruzlar neti
cesinde bir İtalyan mukavemet 
noktasını zaptetmiıslerdir. Bur._ 
dııki kıta~t muhasara ve ~-:r 
edilmi'3tir. Esirler. içlerinde 6 
rabit olmak r~re 200 dür. Yu· 
nan hava <bfi toplan bir düş. 
man tayyare$i düşürmüştür. 

Her a7<şam .... ______ .._ __ 
(Bn. tnrafı 1 ncUle) 

nr:ı.c;ı 'a çıkiırnlc kıın:ı miıc.adelc 
tcmln ed -" l.Hr. Biz Almanlar ne· 
;:\ a l'ngo lnvyayn aslıcr sC\'kCılf'lim 
de kanımızı dlikclim! icap et'h-n 
1 Hırvatlar füilicceklcıdlr. Sırı .. 
la.rla Hın atl:lr boı,"11Zlsıoa boğula 
şn ku\'\·cttcn dü cccklcr, nıah\O!
n:nlc h:ı.line gelet'eldrr. Almnn kıw
\ etlcrl lç'ln \"ugosla\yt!yı istila. ga
yet ehemmi etsiz bir mesele şt:r • 
lin1 aJacak, O zamnn Yugo lın":\'!l 
da hikim olsc:\~ hı~Uzter ele sc
\1nılilderi He knlac:ıklar, diyorlar. 

JlırY::ı.tlnnn çılfl'ın bir düsiinco i
le Sla\lık \"C Sırplık dn\n"JJ;na Jı -
YM"'t ~c! .. ~ltl"ıine tııttm:ıl verile. 
mez. fıv,ıe!c'i!t hlı: ,..firıh -siz b 5'- a 
m U:rrla ~ tenni§ olaC2ğı te 
reddüt Alnınn'!irıı. fü•le bir pro
pa!:nn a ile cfl~ ıımumlre)i .... 
'utmnl· "''u :•nu frl',ln C'tnıl oJn. 
bfllr. 

Japon 
haric1ye nazırı 

Londrıı, ı (A.A.) - .Müstakil Fran 
sız ajaruıınm Şanghaycln.n Japon kay
naklarından öğrcnd.ğıne göre, Bcr. 
ıındcki blrlncl ser Almwı • Japoı: 
ı;:örU1melcrl Alman ısrarına ragmcn 
hıçbır, mUsbct neuce aluım:ıd:ın sona 
erm~&tr. Mntauoka, 'l okyoyn yaz. 
mış vtı 4 nisand:ı Romnd:ın avdetin. 
den cvvc.l angaje olmnl:tan imtina e~ 
mişU:-. 4 nlsan'3ıı, mUznkereler, bir 
Sovyet mlli.,:ıhldlnln h\Izuru ile yeni. 
den ~lıyacaktır. 

"' * ... 
Roma, Sl (A. A.) - Matsuoka, 

s at 16 dn Romaya gP.lmlş ve Ja .. 
pon ve lö>lvnn bavrakl'.ırile sUslen. 
mia oıan istasyonda kont Clııno 
tar:ıfmd:ın ı; liımlarımı.,lır. ı.~nt ıı· 
oka, ketıdlt"ni ncl'mtl yruı askeri 
kıt'a;, trftiş ettikten sonra, ya • 
nındn kont Cinno olduğu halele, al 
km fC'?.ahUrlcri nrasmdn Villa Mc
dama'ya gitmiştir. 

Alı ka copiıes"'n e 
(Baş t!ırnfı 1 ncl;le) 

elrlenn adedi mütemadiyen artmak 
tadır. DUşmanm firar ederken b1· 
mktığı fazla miktnrdn top ve mal
zemenin tqplnnması devam e.:ii
yor. 

KAl?SA ISGAJ, EDİLDİ 
Nnlrobi, Sl (A. A.) - Doğu Af. 

riknsmdnki Brltanyn ve imparn~ 
torluk ku\''Vetlerı umumi karnrgiı.· 
hının bu sab:ıh nc~redilen tebliği: 

Cenubi Habeşistandaki Ynvello 
b5lgesind"ki ileri hareketimiz dr-
vam etmektedir. -

Harrar Cflphesintle krtalarnnız 
28 :Martta Karsn;ı i "'!ll etmi !er
dir. Karsa, Harrara 30 kilometre 
mesai• dedir. Kıu""la ile Diredua e
rnsınd:ıki dağ yolu bü;y·ük bir snha 
~nhlhnde dU5mnn tılrafmd'.l.ll tal-. 
rl!l edilml.ı:se de isUlılıiim \trtıı.ları· 
ın~ ııüratle ve muvaffn.kıyctli bir 
surette engeli kaldırmı~hrdır. ile
ri harekdi plfın mucibince devam 
etmektedir. 

Son üç glin zaı ftnda aşağıdaki 
esirlerle harp malzemesi alınmış -
trr-

441 İtalyalı asker, 317 yerli as
ker, 10 adet büyük çaptn top, 3 
sabra topu. 15 mitralyöz, 3 trak
tör, 19 ·amyon ve pek çok mik • 
tarda diğer lınrp malz~mest. 

(BaıJ tanlı 1 ncld ) 
FakRt dUn,rıı vazıyeu stl.kCın bulmadık 
ça Suriyo !dare §Cklinln değ!§mesi 

dil lnUlemez. Şımdl hedefi Suriye ie.. 
tlkl!li c.lmak Uzere daha geniş bir tş. 
blrllğl için §U kararlar verilmiştir: 

Sur1ye müdürler mrellsl yerine b!ı 

ba_şv01<;1lln rıynscti nltındn tir kabine 
te:ıkU <!dllecektir. l~ablneyc bir isti... 
§llıi rrıeclls yardım edccckUr. Mecliste 
slyns t. tıklr, !.ktLııat hayatına mensup 
mUmctl'lller bulunacaktır. DUrzllt r 
bu meclısc mUmcS!"illerl bulunmak a 
bcratıcr kendi mee!:sl rlrıl muhafaza 
edecek\ rdlr. Kıınunlan hnzı·ıarnak ı.. 

çln '!Ar ııfırayi dcvıct te kll edilecek
tir., 

Sur4.ye hUkftmeU Sur!J nin iaşesi.. 

n1 cte alıı.cak, ııafin lıışnatı programın. 
tatbik edecektir. 

Atlnrı1a 
(Il:ı5 tarafı 1 ncidc) 

metile hnrbın Balkanlara sirayet 
etmesine mnui olmak gay<'slnC' mn· 
tuf konuşr, alura yeniden baı;ılnmış. 
!ardır. 

NJ<;L•fü GônCŞüI,Ü'.\'OR? 
l..ont1rıı. sı (A. A.) - Röyterin 

d"plomatik muhabiri yazıyor: 
"İngiliz h!lrlctye lln"Zırı FAlen ile 

lmparAtorlıık genel kurma~ bs~ka
nı geneal Dill'in Yunan r-mel kıır· 
mayı ile son znm:ınlardu ~ a •wıı 
r,örUeroC'IC'•dE'n E:onrn bu kador c -
ken ıkinci bır z'raret irin Atınn
;·n muvns:ıl:ıtlnn, Mtt'tınkknk ki. 
B lkant::ırd"lti son hfı ~is IPrin bir 
n •fcc!!idlr. Bilhııs:ıa Yu~oslavvn<!a 
hükumetteki de"'t .. ıkr~·n, btittirı 
Yunan emniyeti JTlP~nl si üzr: i • 

min m~· o' ır. Alman mosofu dn birincı d::rccooe ehmmiyti va • 
Nict n kun fikir! rin bir dır. 

mis:ıl o'. rnl; o!m; hm. "Yül.s :ıc ı Atinıı.n'\ ~ö .. Uqillecı>k m ~ 1C'le -
ah si; et rı a<:kln. kahramanları rin t~cı rüatt tlzeı inde tnrmlnlcr 

hiz.mct..çi"crle dehaları al !fide ka. }'Ünitrn k b'ttabi '"'ili nnu d,.-
• • r, ".'i!1ir. ...:ısen bu cihet trunalT'i1 

' 

dınlarla v!enJirmek 'mann.sızdır. I a~i • rd r ki Eden ve Sir John Dl'. 
Schop nh u r'ın hntnsı vnrd r; in vnzifel~ri. Atinnda neııreat'en 
a1k snadct de!ildir; bütün hayat tcbl"ğ1eki rUmlelerle tnm olrrak 
mliddot ncc hül:mc\iecek olan iz"~ hulds'l edi mi tir. Yani, Eıtcın ve 
vaç kc. .. .:ırındn .ijık serbest olmr.ı· Sir John Dill'1n isti~r<'lcrlnin h"• 
malıdır. En iyiler en !~ilerle ev- defı., harbin Balkanlanı ya>"!lmı.-
lcnmelidir.,, 

smn mani olmaktır.,, 

Bu sntırl:ırdn Da.rn;n ve Spen .. 
'in ""T 11 rl 1 lı k' ZAYl - Bandırma l.Uilterllk ıubc. C"r .ncv e n ısa \'C te u- , 

.., ca.H •t kt · hl • slndı:ıı :ı.ldığım n.sk"rl Vt'Sl :nmı zayi 
ı·ıu ne aı no aınıı%an., ssı 

1 
ettim. Yen!s ni alac ,..ımdıın c.:.lrtslnln 

,. edebi m:ıhiye:tc a 'tisleı ini g\.- hUkmU yoktur. 

cıruz. 1 Muhacir l'f'tt.Ok Unkl\panı 
Dr. P.ıısi:n ADASAL ~-, ~·~ı ~e;,mo sokuğı ~4 

y csıavyada 
(Bu& tarafı 1 nc!de) 

140 Amer l{an 
bcrlcre ehemmiyet ·vermiycrek 
icap ederse evlerinizi barklarını .. 
zı. haklarınızı hayatlarınızla mu· • 
dafa.;;ı.ya hazır bulurunalısıruz. 
Yugoslav ordusu, h va kuvveti 
ve donarumwı hep birlikte vazi_ 
fcl<-rini rapm:ığa hazırdıt. Yu· 
gosl~vya komsulo.rilc dost ge_ 
çinmek istiyor. Hükumet buna 
gayret edecektir." 
ALMAN PROPAGANDASININ 

ŞtKAYETLER! 
lJOrulra, 1 (A.A.) - B.B.C: 
Alman propagandası Yugc:r 

lavya hakkınd ... birçok sikfiyet. 
ierdc bıılwıuyor. Bu cüınlen.nn 
olarak Almanlann d ... yak yerlık· 
lerirıden yaralanılıklnrınd:ın, Al .. 
man emlakinin upetdildlf,inclcn 
bahsediyor. Halbuki ajansı~ 
Yugoslavyanın h r tarafında 
sükun hüküm sürui.iı;ünü bildir
mektedir. Sırblarla Hm•atlar 
arasınd'1. ihtilaf mevcut olduğu. 
na dair hiç bir emare yoktur. 
Bilakis biltiln mille'"in bir vUout 
halinde hUkfımctin arkaswda 
bulunduğu nnla~ılmaktadrr. 

BİR AZIL 
Belgrad, 1 ( A.A.) - D.N.B: 
Krai emi~mesile. Bel~rad 

belediye reisi Jevru Tomiç vazi· 
fesinden azledilmiştir. 

• 
mstcrdam, Sl (A.A.) - D.N.B. 

Rbyter ajansının Belgrattan bil
dirdiğine göre, yeniden muhtelif 
sımf!ar bu gece silah altına çnğırtl· 
mıştır. 

T ALİI\I DEVRESi 1Çf N 
Belgrad, Sl ( A.A.) - Ofi: 
Yab.ın~ı memleketlerde <lola. 

şan §ayinlara ~ğmen. ihtiyat 
sınıfları kütle halinde askere 
r.agrılmı§ değildir. Yalnız, prcn· 
si pitibariyle bir talim dev.resi 
için şahsi davetler yapılmakta. 
lır. 
ALMAN VE fTA.LYA:~LARIN 

ıu .... E'rt 
BP,grad, 81 ( A.A.) - Belg

rnttakı Alman ltolonisi ve Alman 
elçiliği ve konsolosluğu memur. 
l~nnın aileleri, bu sabah, Tuna 
yolu ile Almanynya dönmek u· 
zere, hususi bir vapurla Belgrat. 
tan hareket etmiştir. 

1tnlyan kolonisi de. Tiriyeste. 
Venedik ve Milanoya doğnı 
trenle hareket etmektedir. İtal
yan elçiliğinin arvi3leri, bu sa. 
bah kamyonlarla ~şınmıştır. 

lki veya üç gtin sonra gerek 
Belgradta gerek bütUn Yugos· 
lavyada yalnız Alman ve İb.I_ 
yan elçilik ve konsolosluklarının 
erkek mcrnurlarile birkaç gaze
tecı k~lacaktır. 

BELGRATI'AK1 1NG1L1Z 
KADINLARI !STANBULA 

GELİYORLAR 
Bcl!Jrat, 31 ( A.A.) - Röyter: 

Almanlar. Belgradı terkte de\·.ıı.m 
etmektedir. Dün akşam husust 
bır vnpurla. Tun.ayclu ile Alm:ır: 
yaya dönen 1100 kadar sivil .'.!· 
manm hareketinde, teşyi edenler 
arasında bizzat Alman elçisi 
Heeren de bulunrnll8tur. Giacn· 
!er arasında mesiıur ''Tu stler" 
den de yUzlreccsi hulumı\.·ordu. 
Bunlar. apartnnanlarınrn mobil
\'elerini bırakmı,ıar ve ev sahin· 
Jerinc bir av sonra dönel'eklerini 
scv'c.nielerdir. 

lngiliz elçisi B. Ce.mllbell'in 
talebi üzerine~. hemen bütün tn· 
giliz kadm~arı. dün akşam lsta11· 
bula gitmek Uzerc Bclg-radı tcı
kctmiş!erdir. 

Bu akFam husust bir tren ge. 
ri kalan Almanları Vi) no.vn g-ö
t ir c;ektir. 1talya.nlnr da kalma: 

va uru 
ing ltereye 

veriliyor 
Ncvycrk, l (A.A.) - Ticaret gaze.. 

tesinln Vııştnı.ton saUıhlyettar mah.. 
flllerlndc.n öğrcndlğino göre, yaıruıd• 
~-O ilfi HO Aınerlkan ticaret gemisi, 
lngllterıı) c devrolunacaktır. 

Vi~ide komünist 
pr pagandaaı 

rişi, 1 ( A. A.) - \ ı i'de ko 
ınunist prop· g1n:11.:::r yap;uı biı 
çeık gensler Tevldf edilmişti 

Meclisin dünkü 
toplantısı 

A11knrıı, 31 (A.A.) - B.M.Mccılsl 
bugUn Refet Cıınıtez:n başkanlığınd:ı 
toplanarak ruznaıneÇe bulunan kıınun 
lardıın 941 yılı muvıu:encl umumll c 
lmnuı.unıı dahil bıu:ı dairclcı· oUtçc. 
lerlnln rr:uhtel!f tertlplerl arasında 

l.851 217 liralık müoaltııle yapılmn

sına alt lmnıın l'ıyllıaşuu kabul etmı, 
ve mtıll piyango ıdP.resinln 941 mali 
yılına ııit blllrıço bııkkındakl dıvı.nı 

muh'l6et>ııt cmcumenl maztxı.ta.sı o1'un 
mu~tur. 

M~ll'I gelecek toplantısını çıırş:ım
ba gOnll )ııpo.caktır. 

min edilmektedir. 
Yl<JNI TAYİNLER 

Belgrnd aı (A.A.) - Avnla ajan-
smdan: 
K~lm bir klirarıuımest ile Genernl 

M1ı11el Dodl ile general Dimitd Zivlto. 
vlı; teKrar hizmete al:nmıvıarClır. 

Blişvcl:i•tn teı.ıu. Uz r!ııe lsclnr olu
nan bir kral kararnameı.I ile profesör 
Rti.'1oyc Kucjeviç, sııray nazırlığına ta 
yin edilmiştir. 

Mumaileyh, kralın odehlyat ve mll-
11 tc.rlh mualllmllğln1 yepm:ştır. Yu
goslavyanm fikir hayatının en parlak 
simaıarmdandır. 

1TALYAN ELÇİSİ HAR1C1YE 
NAZIR1LE GÖRÜŞTÜ 

BaZgrad, 31 ( A.A.) - Stefani 
ajansından: 

İtalyan e1çisi, dün Yugoslav 
hariciye nazırı Ninritch ile uzun 
m iddc tgörü~milştUr. 
YUGOSLAVYA .. lIN BERLİN 

ET_çtst BELGRATTA 
Be1grat, St ( A.A.) - Ber1in

deki Yugoslav elçisi B. Andriç 
Bclgrada muvasalat etmis ve ye
ni hariclye nazırı B. Ninçiç ile 
uzun bir ~örüsrre yapmrntır. 

B~tıLlN SABRZ'rrtCL'Jl 
B!LDtRlYOR 

Ber!in, Sl (A.A,) - Yan res
mt bir menbadan bildiriliyor: 

Berlln siyasi mE!hfillerindC', Yu· 
goslav taşkmlıklarında Almrn n· 
leyhtarı temayUIUn gittikçe delta 
fa!la görllldüğn b:!ynn edllmekt e
dir. Be~ıın si •ast mahfilleri, kon. 
trol edilemlyen gruplar ve phut 
anonim kuvvetler tarafından siya· 
set üzerine te!'li ler yaoılmn'"•na 

müsaade etmenin Alman karakte
rine uymadığı hakkındaki Alman 
nokt:ıi nnurtnı bir kere d'.lha kay
devlemelttedir. 

f':u cihet d0 enf'riik bir tarzda 
tebuiız ettirilmektedir ki· A1mnn
yanrn presti.iini teblıl·,.ye koyan 
taslm:ılı dar hakkm 'i Almenvıııun 

mtitemadi sabır ~öııtPrme>sinc> inti
zar olunaıırnz. Bıı, bilhıı.c-sa Alm:-n· 
yanm. muttPfiklerile b1rll1· e. bu 
derece rnUhfm blr hesaııla!l:ma vop
tığı bir r.aman ic;in mutf'l:Crdir. 

Gazetelere ve van re ni be' a· 
nntn b:tkıhrsa şu n tic .. ye varılır 

ki A1man1"'r, Yur,n<Jl:>v harlicır>l"ri-
mıc:o ır. n, mi•'f p,6nl11"'('1?1is Mr uıvıc~n'lb 

BlH TFıCA vrz OLURSA... ve Enbırla , en gPni~ thtlyntJıı:nr -
Yu~osl~"'Ya hududu.nd:ı. ~l- j Itkla taldpetmrl-:teıilr. F ı. t 

man k~ta ar!m!' t:ıhn~c: tdil h2 ~ I Yugoslav m'.lkam'e.rın:n unutulma 
kın~akı F:tvı?'.~rı. rarıh sı:ette mnsı ı· m g~ıır ki l:ıt'r ulvkr>nap 
teyi etmek ırn~tür. F kat ura- ve 5'1.brm ~· somı V"r<hr. Alrr rı 
sı çok iyi malftmd':1r k!. A vus· 1 ırıririve r ... tl"l"e bu~ln su ci
t~'.l'Y~ hudud· uda bır m•1·t.ar r.10: hct mU..,ah"dc c..ıll!n!Jı , .. ki Yurros. 
torlb l·•ta n "\'cuttıır ve r:a~bı lr.\ •a-l'!Jtf tn<1kınl•kl:ır hııl·1··nd:ık1 
Roman ad'l'l t-:ı '·n m'>

4

i1rllı kı· bir çn't h:n· di lrrin 1 rl · trı ıt 
ta!nr 1!<l! er"l!nesİ de kotnydır. edilmi!ltir. T ·it edilmrmiş o!nn • 
Bir t "'fi\ .. "'Z t~L-rir

0

'1de Yn.,. s· lıır M tar-ı n bırnk '"'lt'ltlT. 
lav orcJu:unun derlıttl daqlarda ATMAN At P.YlffNDE 
me,:zi.'erini -~"g~l ct"nP"i beklen· N('tMAYISLER YAPIL UŞ 
melıdır. Çunku, a~ alı olmı· n~rlin, sı <A.A.)- Ofi ı.l'ansız 
yan ı:ıimal hududu t::ı. ' 'ar ve tay nj~nsı bildiriror: 
yar e::le yapıl c ak bir Alman yı1- Alman radyoııuı:ıun Lildird·;;-·ne 
dmm h'l.rbi için ideal bir arazi göre. dUn Yu~o::ılavycrın yeniden 
ol~caktır. Alman alevhtıırı nUınayislCl' yapıl-

D" "{er tara!t!'ın, Ynr-oslav par- mıştır. Dravıı. nehri l.lzr>rind,,ki 
· lnmento mahfillçrinin temin et- Mıırburğ-dn Sırp nümnvişçlleri yol• 
tiğine göre, Bitlerin bombardı· !anlan gcçenlc>ri kPmllleıinc ilti
maı larla Yugl.)slav mane\ iyatını l:ınk etmeğe icbar t'tnıi lerdir. 
krrmayr rnUrr tün s ... ndığı tak· Sırbistand:ı. Noviçat'da lki Alman 
dirde, Yu1os1avyava kam bir yaral.,,,..,,~rr. 
ta rrw: ha~trlamak için Alman- RO •• JA ' r A PETROL 
yanın asgari bir giine ihtiyaCl VEn.MtYOR 
vardır. Binnetice belki de bir ül. lliikrc . .,, 81 ( A. A.) - DN.!3 . 
timatoma kadar varacak yeni ajansı bilciriyor: 
tehditlerin bcklenile"r<Yi, fa°kat Romanya oündcn~ri Yugoslav 
1:-•ınun pek m•ıhtemcl olarak çok yaya petrol ihracatını durdur. 
giın geçmeden olm.ryacağı ta.h.. muştur • 

Muz ller lag Hz 
donanması 

Lo dra, 1 (A. A.) - B. B. C: 
Akdenizdoki bllyük deniz mul:ır

rcbesi hnk~ında şu ınnli.mnt veı i
tiyor: İlalyan d1n· ıımasmm Yunan 
denizinde bulunduğu haber ah • 
nm.,a Orion kruv:ı.zörü, bliytik tc:-h· 
ilkeye re.&rmcn İtalyan donanmns·
nı tuzağa dlişürıneğe çalııımış ve 
bu gemileri 112 kilometre mesafe .. 
de bulunan İn°füz don:uımast garr
tan gelerek hücuma. gecmiştir, 

1niillz donanmasında Var.ı"'it, 
Barham, Velıant zırhlılnn da b ı • 
lunmaktaydı. Muharebe, hnrbln ip
tidasındanbe ri vuk•ıbulan dc•ılz 

muhn?'cbeleri:ıin en cıhemnıiyetli -
si iJi ve geceleyin olması ehPır. 
mi yeti artı ırıyordu. V !lr.spi ır b • -
topçusu muharebeyi canlı olarnk 
anlatm·$ ve donlıjtlr ki: 
"- !talyım donanması ile saat 

)irmi iki buçukta temas ettik. En 
öndeki muhıipler UçUncü ttıı.lynn 
geınisine projektör tuttular. Var -
sııit dört b.n metreden afrr topla 
atea açtı. Fiume adın1aki bu ltıı.'
yan kruvazl'ı-ünden kırmızı bir a • 
!ev siitt•nu yuk" leli. Az sonra tü· 
tun gcmilcıimız taan uza gc tiler. 
flarp sahnesi proaektör ı;ııkları, 

yanan gemilordPn çıkn.n alevler, 
toplar ıı.tılırkr n çıkan ziyalar ilo 
doldu. Bir müddc>t on n Zara, onu 
takiben Pola lt:ıJ;-an kruvazör! ı i 
ayni ô.kıbete uğradılar. Pola kru
vazörünün tamam , ınltinc odasına 
bir gt.llc is:ı.btt otti. Bu gPminin 
süvarisi ve mürettC'batı Jnrv s 
torp.to mulıribimiz tnıafmdnn kur
tarıldı Ayni muhrip Poln;'I torı i'
llyerck batırdı. 

Kı•rt'lrıhm Poh kruv02"h·i°"lün 
si1vnrisi hns:ı.ra uğratılan !talyan 
zırhlrsmm Viltorio Veneto olduğu
nu beyan etmiş ve zırhlının batt·
ğmı znnnetti.;'finl söy!C"m1ştir. lngi. 
tiz donanması kumand:ını Cu'lnll'"'· 
ham 1tn1van ılrhlıcımI tı!!Tı· h~ımrn 
u~rn.makla beraber karııl-11dıf'fni 
r.ann<>tmektndir. Ifattrlardadır 1d 
l:ıu sistem İtalyan zTTbhlarmd'.\'1 
bir tnnrsi birlncitesrir.dP Tarento 
limanında ağır surf'te srkııtlan • 
mıştı. 

Deniz mulıareb.,,..inde İtalyan1:ır
dan Uç binden "azla zabit ve efrat 
ölmU•tUr. İngiliz gemil~ tanı -
fından 900 ki!3ı kurtarılmıştır. 
B•ınlnrın aı-r11mrla 35 f. 'ırıan hah -
rive zabiti ,.e opçu"U buJnnması 
dikkate •·aynndrr. 

fckend01frc, 1 (A. A.) - B. B. 
C: - lngiliz harp geınileı i t:ırn -
fındnn Mni?..drn kıı anlmış olan 
1tal:ran "Pota" kruvazöı üniin sli
varic:i Desol.0 i, son deniz muhart
becr1'11e arrır surette hasara ui!r·. 
yan "J,!ttorfo" ~ır:fınd'ln İtalyan 
., rhlısmm 35 bin tonluk en yeni 
l~l\''1.D zırhlrlarmı\a"l •·v·ttrırio V .?· 
nnto olı:i"IYı•nu söyJnrı:ıJı;tır. 

1-~mııl,..rl•· , 1 (A. A.) - B. B. 
C: - ~<ırk' A tde>nizdı>kf son de
ni!; muharr-besine "Warsnite". 
".Re:rham", ''Vali~nt., zırhlılnnle 

"He.voek" ve 1'<1reyhound" destrc
yerıı>ri iq irak ctm:şlerdir. 
ILımm - ''Var .. pite•· ile 'Il ... 

hr m"' vf' ''Valbant., lnl"iltP'""'nin 
elyevm hiZJ'lıctte bulun n Pn e • 
mektar zırhlılnrıdır. Bunl;ı.r(I n ' ·• 
rinr1 l H>13 de. di~('r lk1si d 0 1 cı14 
de denize inıiirilmM"rdir. Fakat 
bunlardan bilhassa "Varspltl'>' iki 
defa yeniden yarılncasma ~ok <> .. 
ııaslı ,ı1u1c1tc tamir H' taai1at gö
rerek mo~ rrıle~tırilmi!:tir. 

Uraumi l:ı"rpte Sk<ı.icrakda ve 
bu h r' ın bUa •f'tınde Norv" suı -
nn~n. Alman dnı ıınma<ıllı:> muv -
fıı;uvetıe ~arp•qan "Varı:ıp"te" 

~O crıo tonluktur. "Vnli;ınt" tn e ·• 
dlr. Al:'Ir to .. lurı F.f'ld~ tane SS 
s:ı.,+lnP' p1fkt r ~'lrı:ı i 24 mildir 

''B!\rham" 31100 tonluktur. O
n •n d:ı -:'lr sl1aM"'"t sel-iz tııne ':!"' 

likfr S 11r"'tl de 25 mildlr. ''!.ah· 
y;ı" rı C"""ir. 

"Ha\'o~k" destroyeri 1:;40 tor:
Jıılr U'". l""') el edeni"' İ".I~ :ı ,, n\' 

ni tfl" e ~"'•iz drstroyer l~., l: · -
d 'r. S l~ti 3;- 5 J"llldir. l"' I" "ı • 
me4 "k on iki •opu. sekiz tane 
tnv ·:ır ve kıu"J> ıaf,ır '.ll"akinE''I · ' • 
<i bcb"rj ı .. rtliık ve l)..13 n lirl'Ct· 
rC'' 0 'k !011")d .. tnrp'l kovnnı vnrdır. 

"Gr<''·ııo .. r.rl.' destroveri 13 O 
tonluk! ur. Süı at ve sil" h bR!t•m•r· 
dr." ''uknrdıı l:ı"lh<ı"tti...,.I""i- dMtrc
yerd"n hemen hemC'n frırksızdır. 

"Orbn" knıvnzörü lC".32 de de -
nlz~ fn..lfr(lm'"tir. 72!5 tonluktur. 
Siirati 32 5 mildir. Sr' .. tııne lfi2 
mill~etrclik, sekiz rene 102 mil'. 
metrelik toTJla mücehhezdir. Ay
nen mlitm!Mit bavr. defi top ve 
mitrnl•·öıl"rl ve s~kiz torpil kov, nı 
ve iki tav1w·ar<>si \ardır. 

.. tl't İŞ GC)CDÜJ(" 
lskendcriye, S1 (A.A., - Fi

lonun limana dbnmrsi mün'lsc.. 
betiyle, taşkumandan Amiral 
Cunning!rnm bütUn ~emilere bi::
mesaj g6ndererek. herkesi ayrı 
a.vrr tebrik etmi::-tir. Mesaida 
"1 vi bı İ§ gördük' denilmekte· 
aiı·! 

' !iliRALLIGlr TımıJGt 
Londra. 31 (A.A.) - Amirallrk 

dairesind n tebliğ cdilml§Ur.: 
Şarki akd ııi 'de cereyan eden 

bareltfıt hakkında bqkumandanlıl« 
hın b:ı.şkn t tailat gclmiştır. Bıı 
ma!Omat r; ıdur: 

Du manrı büyük zayiat verdirt"" 
b'..1 l!'.'..r t t esn ında gemllf'runiz· 
dr>n birbiri lıa arn uı';ramamış ve 
hiç b!rindl' in" n zr \ htı da kaydc· 
dilmi tir. Sı>dree iki tayyarcnıiz 
kn v·ndır. 

27 Martta yn.pılan bir hava isUlt 
f.afı n tice inde 8ieilya adasındaki 
Pncsero burnunun şarkında dof;uY" 
do_;r,ı sev.,hat e~en bif auşmnıı 
do.-. .. rımn mm mevrudiyeti hnber 
v~~ 'Min'ir. ::!8 Mart sahah
lf >in h ff kuvut' ıl. iz M-i:l 11· 
d;ısının dr 1.ıı Cl"nubunda 1.ittorio 
nmfrn lan bT zır'•lı gormli lcrclir. 
Zırhlının rrfnlcrılindl' ln uvnzôrlrr 
vnrdı. ayni z ıuan'.ia ite uçu u 
h<ılimlc bulunan tayyare!c-rimlz bil 
noktan n °·mafnd iki ;:ırhh ılc kru 
vnzör ve torpido mul:ıribll'rinin m -; 
cudivf'tini bılrllroırkte ici1Jcr 

E\'YJJ:L \. TA '"YARE HOCU IU 

Düşman, g6rUldüğilnU anl:ı; ıncıı 
büyük bir sUratle peyder t'•' gar~ 

ba doğru d5nm" tur Bir Yunar 
filosu . !lir d niz muh:ıreb qinin 
muntazır olduğunu öğrenin e. filo
muzla birlikte bildirilen noktada 
bulunmak üzere h rket etmiştir. 
Gundüz Llttorio tmıfmdan bir zırh
lıya bahı-iv!'\·e mE'n~up tayyarele-
rimiz tar--ı n::ıan mUteaddit defa· 
Iar toıtıi erle \'e muveffaJr...ıyotli 
bir surette hücum Pdilmi'itlr. Zırh
lı ciddi suretP. haearn ui;'ramıs \e 
slirf1ti pôk zivndn düşmU..,tUr. 

Keza 1ngilız bombardıman tay -
ynrclcri kruvazör VC' torp1do muh· 
rip:erine muvaffakhctlc tücum c
deı-ek m htcli" darbeler iıı bet et
tirmi~l(>rJir. D'i.:man r:cmilrrinin 
~Ur.ıtlPrinde bu hava hücumları vii 
zünden hil. .. •l olan azalma fi )esir.

de en büyük g<'mllerimiz dü.,ıruın
h teomss imkünını bulmmı faknt 
mUeadrmc ıı.kşam lmranlı:1 l'""I!l8 
dnn Milin~ün olam'l.mıştır. Hafif 
kuvvetler refakatindeki zırhlıfar"· 
m•z o nmPn blicuma gorçmfol.,r ,.c 
evvelce dP bildirildı"d gi~i Po1a. 
Zara ve J. ıı·me it vazürlerlle biı
yük Vinccnzo Gıoberti torpiJo 
muhribi. l;;r de Maf';;ıl-rnlo tor do 
n Jhrlbi batınlmı'"tır. 

Bir dii"er torpıdo " uhribile 150 
milPl!'etrelik tcn1rırb m •c hl:ı :t 

Giovamıi D ·lla Bande N re k-uvo.· 
:-öriirün de b:ı.tnıış olma9ı muhtc • 
meldir. 
Diğ r bazı dil man gemilf'rinin 

yaralar aJtNh g>\rülmüş e- de bt•n 
lan karanlıktnn ve harekatın s ı -
ratle c<>rE'\ nnın<fan dolayı t<.>f(!n\n
tfü• tPsbit iMltfi.nt hasıl OCT r.11 ır. 

YUnkers 88 mor'! 'inden 2 pkC 
bom~nrdıman ta\·yare!ıf tıilnrlü:: ha· 
tQkp• ıT nc:nR!':•'lda Oİ ··r·qtı"-"ltÜr, 

DEI'\f?.DV.X TOPL \ AN 

İTAL\'A?lıı'LAR 

29 martt!l sal'qJ:ılC'vin denizden 
ıoocı krı•'lnr ttrı''-'nn bnhrivelist kur 
ta?"'lmı'-tır. Jtnlvn.n ba 1ı \•el lerini 
tonl•n"'lt1kla me '!U lohn t:ıhHc:iye
leN> fi 'rırırı bmnbardımnn ta are-
1Pri fa"rmı Ptmese1Prdi daha 2QO. 
300 kiııi.,f'l kurtarılmaı:ır mümkün 
olnMlctı R•ı trtU h le iİ"'"rine tah
lisıve sar.ıhllnrmm d ha "h "e 
tf'hll •e •r> maruz bulundunılMınrna 
lmkjn kal namı tır. B ınunln br~a
h"r7 Akd<>nız filosu b3ı;' "!l<ınd.9.Jll 
1 nh• .. rı r• .. iz ,.,. ... ..,rn urmnv r iı::l:ne 

trb11 - tta bulunarak dnizdP bI· 
rıı 'tm k m"bııriye'ind kaldrITT ttal 
van h .. hrivı>lilPrinin yerini ild"r· 
rniıı ve hir hastıı.tte c:em•0 inin o ır 
va ··ııril.''"i'"'<>Airıi tavsi,·e etml tır. 
B ı tplıH -atn cevap alınmış old ğu· 
•ı'1 Pllre, hu hahrh·elilnrin bir ınik· 
tarmm <'"ha kurtulmv olması 
muhtemeldir. D n"men topıanıın-

1 r nmsmig Pola kruv.azöriloün 
kı:ı.nt"'nı Deıınısi de bulunmakta • 
dır. Kro · )rlcr f"losunun kuman· 
fla.,ı (' ., f'l"; lr'l\"'l~ır. 

E ,.,.. 5 O""J 1 MCIIT~·ı:L 
li1U.:\0 AZÖ:'ll.:Lt':JN E\'Sı\n 
GI rr:ımrıi D"lle Banc!e N re. 

ro ndo ·,.rri s nıfmdan bir knıvrzö -
~·~r. 1 O"f) da denize indirilmi tir. 

Bu R•tttftnn üç ıreml vardır. 5 ~9 
to:"l ~& ..,..inde oı:ı.n gemin n müret· 
t batı 500 kl~inır. 15'J milimetre • 
li1•. 8, l 000 mllimetr lfk 6 ve 16 a· 
det d hava top1arile mücelıhezdir· 
İki •uvyarP ta .. !ınakladır. 

Suratı 37 • 40 mildir. 
.Roma, Si (A.A.) - ıtnı na ordııl"" 

rı uuıurui lmrar~hının 291 n~ 
lt'bll,;I: 1 

2S-2!1 mart gec~ m ·kezt Akd~l~ 
de v~I:ı.bulan şiddetli bir deniz har .1!1 

de ortn bacfr.?dC ÜÇ kruvazör VC Ud 
torpUo muhribi kaybettik. MOrctte
batl n mlıhım bir kısmı lrnrtarıını* 
tır. 

DUvmıın dn zayhta u~atılml,.tır 
Fakıı.t bu z..-ıyiat benUz tcsbl~cdJllle
mf~ttJ'. Fakat herhalde vall!ındır· 
Bir 1nr;Ulz kru .ı:örQ en nğır çepta!{i 
toplanmızm borda ateşinin tam ıııııtıe" 
ti 'lct.cc.cılndc bntmıııtrr. Dtğ'rr ııd 
cllrJ.t.u::n da ağır basanı uğramıştır'· 
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• 
tnı ?.ntıtruılaı•tfa. bittün dün~ nyn 

Y Yıl p scın UL blr rn bc>t lm:unan 

'" l<'nın '>ttk1 d' A' ril ' 
( j b ) d n, ri bu fi.ilet, 
a •k c J i • bi ifil a uynndırnı:t· 

J n ı- , mı .. , lı:ıt a ır.od:ı 1 geç
~ . u ... 

he. 
men lıiç rcrnç bulnıamı.r.rt:ır. Hatta, 
C!"ıl.i tlP\irl 'l'"tiC mcmlcJmtlmfade 
bi inmculi bile... l'.'niruz, <-'Cncbilcr• 
le t· fö•o fr leleri :anı.lan a ya
l :.:.riar, biri trlCri ,, karıdıl'llmya ~· 

lı'::'ır• ardı. 

JAPONYA 
. 

aıçı nıye 

ne zaman 

ruz 
ce ? 

• 
B' • • •. 1 • •1 TOkyo da biılıman J~n dev-

ı1.ım, nısan un ıc;ı eg ence ve -r-

y~lım, lılciı11; ırcm nyrrı.da yapılıı- i let adarıı1armın tehditlerine ba. 
dı. Fal· t l!nllı: lriblrlnj t:.lrt.almn kılrrsa, Holanda Hmd?stam cid. 
J;J' ·n~, l;yG ... mıa 3-ıı.ı:m•~rl:ı 11.\dnt di bir tehlike karşısında bulun . 
mnzdı. Tfutt al<f<!c 'c ıt:'.ı.adıııa maktadrr. Holanda A1m~n1ar •.• 

gür", o giin bir ılo ( ı~ bir a.kı:ıbu
;\-1 r.ılılarnml> birkaç p:ıra .o.Jınuk 

bü~ün y~I bereket \'C 8''1lr ~et:~ 
reo<'ği iı,:~ mu ar. -·ITT hfm ı git-

P - d'\ Til'i . • • . 11"", terlies, - haltn ~rutdar ıtJiic • 
oı c:ı ' n l r naz • 

'ii , 1 '<•üt" 1 1 ~ • nıct~clıb~ i1ostnnılnu: 

rafından istila edildikten sonra 
blıyük \ c ?..engin rr:listcmlekeler 
tethHkeye düşmüş. Japonya da 
d ndir,,1niye 'karşı olan emelferi. 
ni gizlc>memiştir. 

Japon haric-iye nar.ırı Yosuke 
Matsuoka da şunl;ı.rı söy1emış_ 
tir: 

ıır< ır. » un UlJl\ Ol ı:. layı ı:,ı 1 

l l ~ı -ı ı •tar. O znmnıın ~~- - Bozuk p:ırnrıı ~ok ... Be~ im 
1 ~ r l;i ruş \'C'r~ ı..oura l.ıule öderim. 

Holanda Hindistam yani Hin
diçini, srrf coğrafi sebepter yt:. 

kunış !\erir 

tin • - Şumdu bir toe)' alacsğ , 

r ~un rlder, 
bunl"n fmf, aptal n.dam

t rl mu. 

ızündcn Japonya ile bir kül teş-

kil -0der.e'k teriki UW'Sai etme
l'ıfol;ndd esDc alı.tatmaya 1;nh- iidir. 
reı,, lfrlr~ ~n 't\lnl!\l'iıı ' • 'J'lt· .Japon milliyetçilerinden Seigo 

'l':t.\"J ec-ıılcrinc Jmyc'hılı:tım "Onra ~ak&no, Nişi ni!ji gazctcsiııce 

iln: ı şunlan yazdı: "Hind içininin bir 
- Alc!atlım ! lluı;.lin i\l!ılınrr,.m, Asy~ memleketi olnrak kurulma 

~ rl,..n'ii. ı sı .Japonyanın vazifesidir 
ı~:ık»t bu nldat~nr bi~blr rm~ Bunlar yetmiyonnuş gibi Ge-

mnn. IJl.iJiilı Jl.3Mbt.nı iilisu et- 1 ncral I<oiso rodyo ile bir nutuk 
ıu~. Nihayet _ on bıroş al. 1 irad ederek ışun arı ilave ·etti: 

!J', 'c:ilirdi. '"Hindiçini bugünkü vaziyette 

l'<ıil'son d',\ nil Jf)(l8 rH~şrutiyc 

tinln ı•rınınclnn sorırn ınc-mlelietl

rui:r.c girmiı-, İ)ice r..ığb·•t hulmu'"· 
hır. G~cfı>JcriCJiz e gUn, lıu-aıJ.h;. 
len arasmda ~ğll'~cJi~' aiayb, ıkor 
lru haberler nl7!'0<' er, crlie51 
~nn ile "Şu 1ııı.\ a".lMmfz htr n'i :ın 

b:wğı idi,, <lcrJerın. ç, be!' sı•nc 

nlaka c;el<en ni ·:ın 3 alıuıı, yın·.nş 

yn\'nı:; hızını knyb •tmiş, , .<" bugün 
biitün bütün unutn\muqur, 

Nnsıt otmasm Id, hiulisc•ler hc-r 
gUn bir dci,11:, blr:.:ı~ nlsan ha lığı 
ıloğnruyor. 

Bat;'l adlin su verilsin sillbüı:ıü 

bmikılamnz; bu müstemleke!e . 
rin yetirurdiği kauçuk petrol ve 
kn!ay Japonyanm ihtiyaçlarım 
ka,1';ılayacak ı.-e yeni bir dünya 
pazarı açacaktır" 

ihsanına, 

l"" a cl:ı, yumnrtaln- I Gil'Ciılt artık nevbahartn mevsimi 

l.'dt Mr u'ituranrn icat c- , . nisanrnn. 

Fram::ının sukutu, Fransız 

H.indiçinisininde his edildi; Fran 
sa bazı fed9.kfirlıkfor r.apmak 
mecburi}· tinde kaldı. Fakat Ho
lnn:fanm sukutu müstemlekde· 
rinde kolay kolay ibis edilmiye. 
ccktir; Bilakis, aksi ibir tesir ya· 
rnttı ve Ho!~a Hindiçinisi ge
nış bir müdafaa pr.ogramma baş 
ladı. Holandalılar.ın me)'dan.a ge 
tirdikkri mils~mleke bünyesi 
Bir Japon şinIBek harbi kal"§Isın 
da kolay kol~y sarsılmlyacsli;ır, 
yüzler& sene çalışrrmdaııdır. 

'"" i'~uı olunma.silo re • 
~ umm Holanda Hindiçinisi gayet ta· 

bii olarak İngiliz ve Amerikan 
yardımlarına güvenmclct:tedir. A· 
meriknlıların bu müstemlekede 
yirmi iki milyon ingiliz fü~n· 
d~n fazla sennayes: vardır. Lon. 
dra ve Batavyada !bulurum Hatan 

da hükumeti senede otuz milyon 
i~iliz liralık harp malzemesi aJ 
makta deltaın ediyor. Dört kru.. 
vazör, on iki destroyer. on se.. 
kiz büyük tabtclb.;.hir ve doksan 
ta.ıı.e hücum botundan ıibaret il· 

fak bir donanması bulunan Ho
lnndanm bu müstemlekeslııde .. y 
rıca Glecn Martin, Looiı.1ıeed 

IIudson ve Dornieı~erden infire. 
ğckkil altı ~'ÜZ tane tııyynre \""'...z". 

dır. Yümin kişilik kara ordusu
nun dörttC' .üçünü yerlileı- teskii 
eder. Javadaki Bandoengde dür. 
yanın en iyi tayyare motorları 

~·~ılır ve tamir atölye eri ay. 
rupada.kilerden geri kalmaz. 

Sibiryada hararet 

.:;ovy t matbuatının haber 
rdi~ı"e -.fre Sibı11 n.da birden· 

ıre miıthiş bır hava değişmesi 
unus ve Krasnoyuk'da hararet 
irdenbıre ayanı hayret de.ece· 

·J )ük~elmi.·t r. Bu hav ... lide 
ı- :ıraret ııormr.1 olarak ~ıfırm 
'tında 30 der cc iken değişen 

h1.va d layı iylc bi denbire sıfı. 
1 ıl.n üstün altı derece)e kadar 
Y k eı n, yani otuz nllı derece 
b"r 1 n fırlamı. tır. 

Bu h ra. .. et de~mıcci üzerine 
bii d rh 1 buzlar çözülmüş ve 

Ya· m ır yağma ~a başlamıştır. 
~re ek:ıin en ayam dikkat 

t1r fı herh ldf bu hava deği 
!iği k.:::.'iar, bu dcği ikliğin 

~ lnız Kra<:ı y 'r'da olmasıdır. 
~! l 1.yanı d ~.kattir çünkü 
bu mrıt k da h:ır !"Ct 36 derece 
lirc'en ) ü\ •irkPn Sibiryanm 
1;; r ltö l rir. ie so1uk aynı 

hassa şimali Sfbiryada suhunet 
sıfırın altında 30 ile sıfırın al. 
tın'.ia 36 ar~mda mütchavvildir. 

Diinyanın en gar ip 
mesleği • 

Dünyada en garip meslek sa· 
hibi adam Nevyo.rklu bir .AmerL 
kchdır. Bu adam her gün Nev
york limanında durur. Vr.pur. 
lann hnreketini bekler. Vazife· 
si pa.ra. mukabilinde vapur göz.. 
den kayboluncaya kadar iskele· 
den mendil sallamaktır. Çünkti 
vapurda birisini tcşyic gelenlerin 
ekseriya vapur uzaklaşıncaya 

kadar bekliyecek va.kitleri ıyok 
tur. Onun için vapur iskeled~n 
biraz ayrılır ayrılmaz bu ada~ Holandalılar, Hindiçinin mü · 
mm e1ine bir kaç para vererek 

1 dafaasmı kuvvetleştirmek için 
orad1n uzaklaşırlar. Vapur&.ı.ki kral Jorja kraliçeleri .Vilhelmi
yolcu da vapur göI.den kaybo_ na v~ıtasiyle bir milyon in.giliz 
luncaya kadar iskeleden ayrıt· füası göndermişlerdir. ve karşı. 
mavan dostlarının ~akatine lık olarak kırk spitfire'la on se· 

~ tle de\ am etmckt.cJi_r._B_il_· -------------
ldz lockheed Hudson tayyaresi 
almt§lardır .. 

nu hııfta e:nı.-at 1z; 

Sinemasuı~a• 
r rn ını.rta'd~l·t ı·oznnmıı: \"e wnurm btr nığbet 

giirmUş olım 

DURBi 
CiS ile beraber 

yaratbğı 

eleği 

Fabrikalar son llmanlarda 
= müstemleke halkımı. gu maske-

' 

l 
si yctiştinnek için tam randı 
mania çalışrnakt.ldrr. 

l · Holandalılarm esas rnüdaf aa 
r;,;ııı edecekleri yer petrol sahalarıdır 
~ı Petrol kuyul:;ı.rı bakir ormanla-

• l'm derinliklerindedir. Müstevli 
nin ağzını sulandıran petrol ım. 
yularımn bulunduğu s:ı.hadır. 

Petrol, Borneo Java veSumat 
• - • ra adalarının başlıca servetini 

' teşkil eder. 
..,~j Münih paktının imzasından 

- sonr.;,ı., Bornoonun petrol ihraç 
lim3.nı olan Balıkpana hemen mR 

. yin döküldü. Sumatranın petıroi 

~ limanı ise, denimw Y4Z mil i9CI' 

de '\"C d ~ınn_~açh 'bir oerur olan 
.Moc.smin Ja)'l dad1r; Mucla. 
faası kolay 01..:.n bu limanın ismı 
Palenıbang'dır. CstcJil,, ir 

.orma rm <dcr.iulıılderinde ulu
r.an büfün petrol kuyularına e
lektrlklı mayin tertıbatı yapıl • 
ımı.sur. Bu lkuyman i3{! J".ammaz 
b;r hale getinn~ 1ÇlD uf;ık .,ir 
d ~<>-me!>e basmak lk i geliır. Bor. 
neo Sum tr.a petır.o 1Jrusula11 
ee'.kr.kli ma~ın'le ~.rhaı-a edılir 
se., ~'.&riden · ~mesi için )t.edi 

ıseneUk ibir zamana üıti~·aç aı-. 

.dır. 

J na petcol ıkuyu1arı her ıce 
~ına olursa .olsun eıı son 
haddine kadar müdafaa ıcdilecek 
tir. Zira Java ıiıiteb adalııra nis. 
beten daha kal~ıkttr. 

Hdlanda ~miliçesi Vıilhelmina
run 72.000.:000 ttebasmdan yalnzı 
oo.ooo.ıooo u J a"lt~a o1ınıu. 

Bu miis:ttemlcke!er peıtroidan 

başka dünya kauçuğunun yüzde 
otuz ilçünü verir; R~Iay )Stihsali 
ıse dünya istihsalatının yi!zde 
on altısını te§kil eder. 

Bunlardan lbaş'ka şeker, kakao 
tütün ııve neba'ti yatial'da yetişti. 

rir. iJfolandanm bu müstenıleke
si, 'Sumatr.a Borneo, Java '>e Se
lcybisdcn maada 20.000 irfü •. • 
faklı a<ladan mütcşekltildir. H<..
landa Hin<liçinisi veya I<'clemenk 
Hindistanı ismini alan bu mils-

' tcmlcke'ler müttefiklerin b1r nevi 
.. dolar ve erzak" dnposudur. _.\.. 
merika hemen hemen bütün kau 
çuk ve kalayını Anlaya ve Fele-
menk Hindistnnından tedarik e
der. (Kauçuk ~( 00, kalay ';~81), 
kauçu'k ıve kalay A..merikanm si 
lahlanm~-"!ında biiyük bir rol oy. 
nar. Japonya tru miistemleke.e -
ri eline geçirirse Amerikanın si
lahlanması tehlikeye girer. Aıne 
rika -donaıımasrnm Pasifikte 
toplandığını ajans J.l..•ı.bcderi JJ" 

gün verirse, bu ~·:ı.:umızı .okııyan 
J.aır ısebebini "oLay.ca aulayacalt · 
lardır. 

Felemenk Rindistl:nuıın zen. 
ginll,ği üç asırlık bir çalışmarJn 
feyizli bir neticcsidic~ 

Kraliçe Villıelminanm şahsi 
I 

servetinin büyüR: 'bir k1smı zen. 
gın bir müstemleke bankası ıl. n 
"Nederlandss'hc Hnndel M.mıt • 
schappaja .. den gelir Bu banka. 
yı tesis eden 1<ra1 '\Ti'lhelmdi. :Nfü· 
teveffa kr:al 'bu bankayı 1820 
senesinde şahsi g;,yretiyle 1rnrdu. 
O 7,aınan Napolyonun mağlubi · 
yeti üzerine müstcm1c1<e1er Ho
lundaya tekrar iade edilmiş ve 
bAnka o:rradan yok olmu§ elan 
müstemleke ticaretini ihyaya ça. 
lışmış ~'C bunda muvaf faJcda ı0l 

muştur. Bu banJtarun seıma~·csi 
10.-000.000 ingüiz lirasıdll'. lbtıi
)lat olarak 5.000.000 ingiliz lira
sı vardır. Ser.ınay~tein karşı!~ 
tamamen ödenmiqtir. H&anda • 
nın üstila ı."e m2,ğlubi)~i banka
yı ne derece sar.stığı :heniiz ma· 
lfım değildir. 

Felemenk Hin<list:;:.nı dünyanın 
en iyi or~ze edilmiş müstem 
J ekelerioıim biridir. Bntevya. 
dünyamn ta öbür ucuncla ulu. 
nan H~da ı telef~11 gti.."'ii.<Je 
bilir. Avrupaıb !mn )"Olluı h · 
nüz ta.amüm elmemiş'ken tuJi 
büyük 1{$ker ta~leri Hu
landadan yt>lcu naklederdi. 

...................... -· ==--............. . ~ ...................... ::===========~= ===---=::::::.=:=: -- e.:rarr:::==:::: 

VATANDAŞ! CA1'U LARI TA 111 
BE LKı 

/::li.al ıSı./wn aıiam., diin· 
yan111 devletler :;öndüren 
en 1.-oı-f~unç casut;uJur! 

" HABER.,, i lk d efa, "görünnıiyen bİrorclu ,, ha -
l lin •Je çalışan beynelmi !el e~ tehlikeli c<lsu:;iarın 

yüzlerinden ma skeleri ni indir iyor. 

Z iRA PEK YA K4NOA 
K 9.d1n er1kclc, bugünkü en'teh Hkeli casusların şah· 
siyetlerini, hayatlarını , farık ala met1erinie tat
bik ettik leri usuUer.i, en bü~·ük maceralannı. ve 
bu harpte oynadıklan r-olleri ba~te.n başa bildi-

1 ren 

Bu arhin Kızıl Kitabını 
NEŞRELECEKT~R 

Giiriamlyen or 
.......................... ==============:::: :1ı;1:········~ :::::~~::: ::H:::::::::: = MtiffiEi!ii:1k"" 

Süveyş 
kana ti na 

atuan 
bombaJar 

Süveyşte, düşman tay. 
yarel~rini g·özelliyen 
500 gözcü vardır •.. 
Pcfrtsaitten Süvcy~c kadar .u

zanan kurak çölde düşmana 

kn?Qı nöbet bekl~·en beş~·üz 

gözcü \'ardır. Gözcülerin v~zi. 
fesı mihı:er ta,yyarelerin.i ci>2'le_ 
ındctir. Ellerinde .silah olarak 
hir .dikbiln ve bir telcfun var
.dır. 

Gözc..Uler §il,pbeli bir tayy,att 
gördükleri zaman k:analm ''bey. 
ni'' olan lsmaıliyeye telefonla 
derhal haber rerider. lsınarn

)'e .bunun ıü~rıne bütiln mitra. 
~·öz meY.kilerini. bava dafi ıba_ 
tary~larmı ve imdat ekiplerini 
faaliyete geçirir. 

imdat ekipleri Süv~'Ş b..na'h. 
nın "daktoru" ıdı.ır. Bu ekUp1er 
otomobil veya vapurla kanalm 
herhangi bir tarafına slir'atıe 

ruı.ldeditir ve '11."l.lku't>ulan hasa. 
n bınir -ederler. !Kanalda ı~. 

ha!ıg'i bir (e1fıkain -Onü~ bu ~

kiplerin. ~N.'it. ?..cltiilui'Ie <dik· 
katli bulunmaları ~a~s·ncıe ~~
çilir. Malum o!duğu Ü?.ere, Sil. 
vey-ş 'kanalı çok 'hassas bir a1el: 
gibidir. ve son .der.et-e ihtima.Jı 

'ister. Sufö zamanlarında bile, 
kanal. mubendıs, u:;t:ıbaşı, daJ· 
gıç. soooaJcı vesaueden ıoart:t 

1-oskoca bır ordu .taıcümdan ih. 
tım~mla bakmr .. ormal zaman. 
!arda Süveyş kanalından ~enedd 
öOOO gemi ~·e 600,000 ili 
750.000 ara:;ında yokuc geçer. 

Ua.rp zamanlarında ise. .çöl 
aras.nıdan _gc~cn bu mavi kotde-
15. nef~s bir heckf iıcskil eder. 
Kum kaym~ınm önı.ine koıayca 
geçılebilirsc de bir vapurun 
batma..51 .kanalm ukanmu.sma 
kafidir. 

Gemiler kanaldan eçtikleri 
.zaman ağır y<Mla ılel'lerler. Ha. 
'7ada! taarruza uğr:a.dtldan ır;a
lXW'l .&çık denizlerde oldll.t,"'u gib3 
zikzaklarla kurtulamazlar. 

Bundan dolayı, J<"'erdinand dö 
Lesscpsin demir karyolaı:;ı bu. 
lwı• um:aili~de bir lngil'~ 

erkanı harbıye heyeti gooe gün
dm nöbet ~. 
İalyanm -en oenup nolttrsm· 

dan ıf>ortsaide olan mesafe 170( 
Kilometredir. Yani Mihvel' dev. 
letlerme ait bom baırdımM t-s.y· 
yareleri gidip gelme& i~n iOO 
kilometre katetmek mecburiye. 
fuıdeı!irler. 'Bugünlru harpte 'bu 
m~~fe nonmıl bir şey<ıir .. 

160 "kilome'tre uzunluğundaki 
Sin-eyş kanalının her -noktasın· 
da hava dafi b:ıtnryalarrnm bu. 
lunm3.1llnsına rağmen ,hedcf .... t: 
isabet eaen bir bom'!".~ Hindi• 
tan lunu ka,ıpeyabilir~ 

on sene1er•n efl büyük edebi hadisesi. 

M ~lFk lQı rr~ 
Edıb, Şan , Profesör 

Ali Haydar Emir Alpagnt'on 
Şalıese,. bir romanı 

Yakında VAKiT 
sütunlarında 

lliı.1;-cıu~•Jc,. şi.14 :er~!·le .. e ':'llh'k dcn,zdJ'ği hakkında emsalsiz Cllt!li• 

Almanlar Bo!anda byyarele· 
rinden büyük ·r Jmmmı-cle ıı;e.. 
çir~ müs.tmılek eniclci 
hava ıoO.an sekteye ıuğnınaml§ 
tır. HoWıdann çok giiEe1 tic:4.ret • 
gemileri vardır. En b'üyük gemi 
leri olan 20,000 tnnlpp Oranje 
gemisi, ıJk SC}'BbatİIÜ b;ı.riJiıı 
patlamasından biraz ~'el Y2P
mıştır. Bu gani ilmd:; lnga1irle. 
rin elindedir. Hastahane ve 

:yle haKlı bir 95bıct hnzanmı~ Qian '1lcrlu;.m .A~ut.wl tıu ı-omam:nda ~·ı 
.anmış lılr tıayet sıı!!:ıosıı:wı tn .ıncc his •:c ızurnplarmı duyacak, miltarc 
k~cn evvel ba'ııı:yıp n.nn mClc!ıll<'lc sunuLa 1-ı.dar devam eden bir ıı.ş.ı1 ma 
ıcerasmı btlyi.ık b!t bettcan ve nlllka ile ta':rt? edccek~nlz. 

k:;ıı.r nakJi,>-e gemisi olarak !kulla- ı 
nılmakt.adır. . 

t"in gan"bi ki. kraliçe Vil. 
hclmina. Prenses J ulyana '\"'leya 

·prens Bemhard müsteırıleke iın· 
p::ı.ratorluklannı bir kerre olsun 

ziyaret etmemŞerdir. Kral hane 
da:nmılan müstemlekelere ayak 
basan yalnız 17 yaşmdaki prens 
Hendrik olmııştur. (Sene 1837) 

Felemenk B indist3nma en k ... 
lay tayyare ile giditir. 

Müstemlekelerin mutlak haki· 

-
mi. Unıuıniı.·ali Dr. A. W~ r .... 
Tjarda ''an S~kenbolgh Stach. 
ou\·er ismende enerjik bir zat. 

tır. Bntavya şehri Hindi1.ttınla . 
·ın krubidir. Bu şehir 320 ecne

denberi dünyanın en mühim ti. 
caret merkezidir \"e ftrıdisine 

bundan dolayı _''Hindistanlarır_ 

de -
kalbi" ccnic. 
Japony~nın bu yetim m!lst 

lekeye taamız etmesi bir !t.alms 
meselesidir. Şimdilik. Japon h: 
riciye nazın Mattuok'onun mı 
ver devi~t M!amt!lnna Y'lPUE' 
ziyaretin n~tıceısinı bekiem~k ' 
zımdtr. 



ALMANCA (23) 

BEN ATE 

Storm 

xxm 

1. Grlff1 üo aaeh in mrlne 
Ta.111eben and hatte nlcht gro5!; 

Mlhe, das ıtChöne Sllbenıtilek da· 
rhl su flndf'n; doch waren IDf'lne 
Gedanken bel dem Dlmlein, ela!! 

ich HChter nlrgead"cr erwbaaen' 
tnnt'hte. 

2. So tra& leh aut dl4" Stuftlfl, da 
.. ı,. Ml\'Or 1testanden; and "leh~. 

ıuittcn im Oedranı:e Klltzert.(' daıt 

ı;ildne Kipplein: ,;ewabretf' auch 
eıblen sllbern Suppen~fft>I, so \On 

._ kleln<"ll Fat1!rt emporgehaJ. 
te11 .... rdf'. 

3. Aber baı1 vor deım Middıen 
"Prelzlııte slt"h der jw :e Knedtt, 
dem 8le zın·or den Tan7. 'erAagt 
hatte; der whlkt.f'\ seinen Kamera· 

den, woraaf a11«> '"l"h r~t zUN1m- • 

memıchloeeen1 aod altwt dM Mid
f'JKoa aleJlt JINlllr l'Ondrtll koaate, 

4. IJ Taasend1, war lc-.11 rMCh 
,... Nelnem Trftt herunter 11nd 
braachte' melnt- Annr. bls leh gar 
tı.ld an lhttr elten "ar. "Rena
te,•, fru• leh, "darf leh dlr bel 
fa!". 

5, Da nlc-kte. !ııle fast M!hea 7.0 

mir .hlnüber; lt"h aber in dem dlch
tm Haaff!ll, wo "lr "tund"1, UC'h· 
te lhre frele Hand unc1 111praC'b: 
•• un duke leh dlr aach hcrzlkh 
rdr da:ıumalt>n an St • .Jürgeaa Kel.o 
ı nrhUdnhı." 

6. • lf' !i!Chlu~ dit' .\aır;l'll nledH 
ınd entgexnett-: ·• - Oh, ja, bir 

h&ttet meiacm armen s.taa ~r 
jMuaerlieh da F«'ll 1A>ntocbfln !11" 

'7. "Und \\olleet d11 cfenn lleber, 
dtıM mlch daM ~rlmmlg V1eh zer
rhfıen hit~!'' 

8. Da lachte sle ~ aaf; dann 
aM-r rıprach oııl«" tnurlıt: ''DM war 
ja gar keln grlll)IDll{ \'leh; d&A 

war der frömm!lrte9 Hund im pn. 
ztın Dorf! .. 

RE ATE 

Storm 

XXlll 

l. Ben de elimi cebhne IK>ktum 
ve gliael gümüş sikkeyi bulmakta 
gilçlUk çekmedım: fa.kat aklım flk· 

~ hep şu ıuzel k11-cağızda ldı, o
ru hemen hemen hıcbır yerdi' gö

remıyordum. 

2. Pelc az evvrl onun bulunduğu 
~eddin 'üzerine çıktım ve kalahalık 
ortasında yaldızlı küc:;ük başlığın 

pırıltılarla yandığını gördilm, keza 
gümllş hır <;orba ka.<jığını kUçUk 
btr elin havada salladığını fark<'t
tım. 

3. Fakat az önce dansını reddet· 
tiğj genç köylü kızm he-men önlin

dP böbUrlene böbürlene yürüye • 
du; arltadaslarına bir ;.,arct yaptı, 
bunun üz ıinP hepsi ge<;ilme7. hir 
diz' teşldl l'ttiler vl' böylece kız
cağız artık ilerlivemez hir hale 
geldi. 

4. Ah! bulunduğum l>asamaktnn 1 

aşağıya atladım ve kollanmla et. 
rafı ite kaka dPrhal kendimi onun 
~·anma attım. "Renate. sana \ar
dım edebtlır mıyım?., diyet ııoı
dum. 

5. Bana uzaktan. korku içinde, 
başıyla PVPt ışaret ıyaptı; fakat 
ben kesıf insan kümesi arasmdil 
onun serbest elını anyarak dedim 
ki: "Evelce SaJnt Geoges'un atlı 
hevkell yanında ,·antığm şP~ t<:ln 

una ancak ıdmdl kalbimfn · şükrl\
nmı sunuyonım.,. 

6. Gözleı'lni vere indirdi ve ce
vap verdi: ''Evet, zavallı köpeği

min derisini acınacak şekilde öyle 
bir delın~Uniz ki! .. 

1. Şu halde ister miydin ki ku
durmuş hayvan beni paramparr 
etsin! 

8. Bunun üzerine gülilmscdi ve 

sonra müteessir bir tavnia şöyle 
söyledi: "O hiç de vahşi bir hay. 
van değildi: o bütün köyün en us-
lu köpeği idi... • 

( 1) ·greif c ı : \"11.kalamak: die Katu hat ein<' ·Maus gegriffen. kc-
dl tın- fare vakaladı: Platz g!'('ifen, durmak. yerini muhafaza etmek. 
İll etwaa grelfen. bir şeye (bir şey ic;erslne) el sokmak: in die Ta. 
acile greifen. clı cebe sokmak, cebi kanştmnak. (%) ııchler. saf halis: 
(sarf) hemen hemen. takriben, H.Dki. (3) nirgendwo (zarf) hiçbir 

venle. (4) el"9clıauen e~!icken, görmek. 'keşfetmek. (5) zu .. nlT'-
uı ıcbliemen halka teçtil etmek, dizi halinde toparlamak, birleşmek. 
(1) El (nida) ah, a!: Ei frC'iHch! fakat, evet! Ei das wire! a. meıe-
111 l!I Tauaend! Ah! A ! ('7) braucben. kullanmak. (8) zersteclıen, 
J*Mlr (9) fromm, merhametli, dindar. 

ANALiZ 

L '8lrdald ctimlelere dikkat &o 

clhils: 

a. Sinci Sie auf mich böse? 
Bana kızduu mu! 
b. teli dankP thııen fUr İbre GU-

te. 

İyiliklerinize teşekkür ederim. 
e. Darf leh thnen eine 1.Jgarre 

'lnbieten ! 
Size bir cigara takdim Pdebilir 

miyim? 
e. Wir siDd dariiber noch nicht 

eia.tg. 
Bunun Ur.erinde hentu anlaşmış 

defills. 
f. teb mıpfeble 1ıuaen dar 

- .,... tawi)'e ederia 
L Wom IO riele Worte ! 
a. bdu' * mcm (11ı91e ye. 

rar?) .......... ~ .......... 
IJef•Me--erlrıDnnıla_.. 

bana 

n. .... ~ ... •••• ...... .. talıll ....... .adi: 

L 111 i9t llilılD.: -ft sQsel. 
ı. m. 1ı1t-,. •k• weu.. 

ve TEORl 
Hava çok güzel, c:ok gilz(') hiı 

hava ftl'. 

~. Es ist schlechtea Wetter. 
Hava çok feua. çok fena bir h·. 

va var. 
el. Du Wetter tat garstig. 

Hava kötft. 
e. FAı tat trocken. 
Yabis. (kurak) bir hava var. 
f. Das Wetter ist trilbe. 

Bulanık bir bava var. hava ka.. 
panık. 

~ Datı Wetter iırt undelstlodfg. 
Hava mütehavvil. 
la. J!'Aı llt geUnd• Wetter. 
Haft mQl&yllD. 

L O.. Wetter llt ~. 
Han mlltebavvll. 
J. Dle Laft llt wllıl 
Hdlf bir rlldr ftl'. 

..... llt ...... 811 ..... 
L Kan lrum ttnander ldebt *'· 

he. 
Okglll .. ml)of. 

"'- Du Wetter wlrd 
belteln • 
.......... iL 
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Tırnaklara dikkat (Bu ı;ütuoda oku711cularnuızıın ı:-a-

:r.etemil ,rıuıındaJd lruponla blrlitd•· 
• 8::1 yaşındayım Bundan e\•yeJ dal 

tor 'ıuım'1a çallŞ'Um. Şimdi de bir dlll 
tor 'eya dişe! yanınc:ıa çaıı.şmaır 1111' 
yorı. n. EnJe :ı.oo :ı.apmaawı el& tıAI" 
rını r~tl\enlerlD şu adreııe mUrac--"' 
ı rı jopkapı fatmaauıtan Etemefell' 
Jı "ıkoJc 10 numarada tıa.} an übeh 

Tırnaklarına lüzumu dereceain
de itina eden kadın çok nadirdir. 
BJr çok kadınlar bilmeden tmıak
lamn bozarlar. Burada bayanlara 
yapaeakları şeyleri tavsiyeden zi. 

yade yapılmamam lAzmı gelen nok 
talarm bir liırtesini yapacağız. Bu 
listede yazılı noktaıard&n içtinap 
eden k&dmlar tmıaklarmm güzıel
ll~nden emin olabilirler. 

ı - Tırnaklarmızm kenarları r 
sla törpülemeyiniz. Yalnız uçlan-

"' .. ·uvarlılk olarak törpUleyiniz. 

2 - Tımaklarmızı düzeltirken 
katiyen kunı bırakmayınız. Ti> .. _ 

•iiledikten sonra 11armaklarınızr on 
hıkika kadar sabunlu sıcak suya 
ıtınnız. 

3 ·- Tırnak dibindeki den par-

Kürkler 

nasıl 

muhafaza 

edilir 
ilkbahar geldi, artık ktll'klerini. 

7.ı kutlanmnvacaksmız. Şimdiden 

onlan gelecek eon.baharda iyi bir 
haldf> bulmak için ıimdiden l1znn 

grlen tedbirleri alabilirsiniz. Bu 
işte kllrkJ.rhüsi gardrobunuza yer
leştirmeden evvel l'iayet edece~ 

niz bazı tamye~r. 

Saklanacak kürklerin yağsız ve 

temiz olınası şarttrr. Çok temiz bir 
el taat almmz. lçeri8ine bir pan;a 
kepek koyarak mıtmız. Sonra kllr. 
kün yağlı yerlerini bilhasea yaka
amı bu kepekle oiunuz. Kepek 
yağlandıkça değiştlrmeği unutma
yınız. Yağ lekeleri tamamlle çı. 

kınca kürkil, samanlarm dökül
mesi için kuvvetle silldııiz. 

Astragan kürkler temizlenmez. 
Yalnız hafifçe s111dllr. 

Kastor, Ragodin ve bunlara ben 
ziyen kJBa tOylft kürkleri temizle. 
mf'k için beyaz kum almrz. Kürtrli 
bir masa üzerine seriniz. Üzerine 
bolca sıcak kum dC5kUnUz. Bir kaç 
dakika bırakınız. ,Sonra kum soğu. 
maden elinizle ofuıtunınuz. icap 
ederse b\I ameliyatı bir kıM: defa 
tekrar t'diniz. 

Tilki ve emsalı uzun tiiy)ü llay-

"ö,dl'rı't".eklerl 

M 1 f,l'\ tUE TEKUFLERI, IS ı\ iL \ 

\1 \. 1 • \''l;RME. ALIM. S.\ nM 
l(lbl t.H'8n m&ll.iyell balt olınıyan kb
çü"' IJAnJarı paraeıt ne,rnlunuz.) 

1 
• or.,.mektep mezunuyum, s8 yafd 

cıayı ,, Askerl:kle bir lllşlgtm yoktur 
Evlenme teklilleri ı-;s"• n .. rnerı mtıkem~ıen ok ır yan. 

\ 

rım ıtktilo da bilirim. MUe~seıe 
« Boy, 169, kilo 76. bir aıleyı ge. katıp•ll' uftiyorum. Aza kanaat edr. 

çlndlrmeye kAt: kazançlı. biç oıen- cim ıs••·klllenn. B. K. rumuzuna tal' 
memış. ebeveyni bulıınmıyan. Jf,ı 1.ıt l nr :ı n•UracaaUan 

çacıklFJDı katiyen keanH.} iniz. 
Bu işe mahsus a.letle kopan deri 
parçalarmı kaldTl'arak yava~ça ntı
nrz. 

ve iyi ahlA.klı ıçkl kullanmıyan bir 
1 da 11 bi nU den • 'reni ban1erle mükemmelen da 

genç l"-2:S yaş arm as r e tııo ::ıı'erı orta• tahsillı tPcrübeU gdl 
esmer oımıyan namuslu bir kı:rla ev. d tre 9' 
.enmek ıstemektedt.r. Ev kadını 'llma. oır l'ıırK bayan resmi, hususi a 

4 - Kalkık derileri makasla 
kesmeyiniz. Buna mahsus yaı.oıl. 

mış cnnbrzln çekiniz. 

nak"- bul ~ mfle <ıeselerde 1ş aramaktadır. Ib sı. al.aemaya d- ..... ~ası - ı 
---d Dlıl \'Cy& yacı oıı;ntarın Şehremini Edalka kur yazar olmuı ı ........ ır. -A 

büyük l m.. ı.ıık ı~ 18 numarada lffet adreRine ıı-
lşaret edilen yaştan o uraa e , • 

l5 - Tırnak fırçası kullanmayı

nuı. Bunun yerine Uzerinf' bir par
ça eczalı pamuk sarılınıı; tahta 
bir çubuk kullanabilirsiniz. 

IA.k v~ flkan bulunmalıdır. 111.lyenler racaatıarı 

(P.S M. ı remzine mektup yuabilu. • 1837 tevellUUUyüm, ıı.seyı lyt dl' 

ıer. recede lkmaJ ettim. Herhangi bir mOJ 

6 - Tırnaklannıza cila sürer. 
ken başka başka ,istikametlerde 
t:Urmeyiniz. Evveli tırnak dibinde· 
"i hilfıl'n kenarlnnndan başlaymız. 
~onra ucuna doğru amudi çıkarak 

iltUn tırnağı boyayınız. 
Bilhassa çok gözP çarpan ve 

c:ok ko,·u renkli boyalan 'kullan

mayın•. 

vanlarm kth-'klerine gelince bunlar 
da kısa tftyJU kUrkler gibi temiz

lenir. Fakat kum yerine gayet mce 

tahta talam kullanılır. 
Beyaz ve açık renkli kUrk~r de 

böyle temizlenir. Fakat talaşla te 
mlzledikten sonra talka. vahut te. 
hatıir tozu ile oğmalrdır. 

Kürklerin tozunu almak için 
kürkler bir örtü iJP örtülerek :ı.çı

lrr. Sonra ince bir kamış değnekle 
vurularak tozu alınır. 

'iai! 20, boy 1,67, balık etlııde kum 
ral saçlı. beyaz, ev ve el i§!eriııe ol
dukça a,lna orta iki taıudlli temız. iyi 
bir aıl'l kızı 28-27 ya.şmda uzun boylu 
kumrai veya eamer 11.ae 1ah.11Ul en az 
60 Ura m&8§lı. görtlnütl matzur fa
k&t aıı.miml, dan• w eflenceyi eewır 
memur \'eya asker bir llırayla evlenmek 
arzwıundadır. lstlyenl•r {Spor) rem
zine ır.ektupla mUracaat edebillrter. 

* Yaş 81, boy li8, oldukça yakı.. 
şıklı zabire ve meyve tlcaretile meş.. 
gul, vı.zlyetl dUzgiln bir genç yql)e 

mUteııulp ev lflertDe vllut bir tıayan 
ıa evlenmek arzuundadu'. latlyenler 
{E.N. Qağı remzine mektup yazma. 
lan. 

* Yat 24, boy 170 kara kqU. kara 
gözlü Çartıkaprda blr sayacı dUkkA. 
nı olan dlldş makinesi bulunan ayda 
75.AO Ura. ka&anan ve aynca dört 
od&ll bir eYı butuna.n bemşireafle bir
likte otaran bh genç 11&nfm mavi 
gözlü olmaınak Şartıle t)lr ıuz.ıa ev. 
lenmek tatemektedi.r. latJyenJer (E. 
K.N. 2) remzlııe mllracaat etmelidir
ler. 

* Yat 31, boy 111. ki.lo 77, hllk6. 
met memuru, yakl§lklı, allellf vasife 
icabı Anadoluda olduğu lc;ilı yalnw. 
bir genç, maz!Jıl temiZ. boyu en az 

160, munla. ahll.klı. bir evi I~ 
muktedir bir evi veya geliri olan, 
tyi gtyhımeBml bDen en çok 2~ Y&fDI 
da dut veya baklr btr bayanlll evlen. 
mck ıatemektedfr. ı.tiyenler (A.E.S 
31 ı remzine yazablltrter. 

Malili bir zat 40-46 ~a 
mll.ı.ş sahibi btr bayanla evlenmek ı. 
tcmekted :- Harp ma19Uerl terfih ka. 
'l•ınt•na gö~e btr barp ma161Uyte evle.. 
·ırn raaaı sahibi kadn.larm, maqlan 

ıl:n z An aşmak lçtn ıu adre.le 
ıüracaııt. l.ııtanbuı valdehan numara 
00 da bav Parunaktan Kenan usta 
ranmalıdlr 

Ac;'IK KONUŞ!ttı\: 

(F. Beşlktaşı remzine: 114.nınrzm 

neşri 4cir· sarih adresiniz lazımdır. 

l .şçı aranıyor: 

• Bir bey&11 araaıyor - Küçllk 'll'C 

ya büyük ya~ı 45 den yukarı otmıyan 
1 

üt k!.şlllk bir Türk ailesinin apartı.. 
manlltı!a yalnız ortalık şlerlnl gore. 1 
cek bır bayan aranıyoı. Arzu edenler 
gö1'114mek için herglln lkt buçu'kta Şiş. 
!ianede m'"4rutlyet caddesinde Krizan. 
tem apartımanmm ikıncl katına mu. 

Bu temizlPme işı bittıkten son racaat. 

ra sıra kürklerin muhafazasma 

gelir. Çünkü güve ve emsali ha.. I f arayanlar: 
şereler kürklere musallat <'lurlar. 

0,un için kürkleri ince mukavva- Mtıtbaada Entertip. ve Ytlnertip 

larm üzerin(' kovunuz. Sonra hunu 1 makı~ ıerlnclc tUrkçe aUratlı yazı dı.. 

VE'l'i Vtkl.lnmış bez torbalar içeri- 1.en bir genç gece veya gündüz az bir 
· akl ..,.- kü kl ri mad .. ıa iş aramaktadır. laUyenler '"ınt'!ı> s avmız r,ger r e 
"' • · _ !Operatör> remzine müracaat edebilir 
sand,~a koyacak1'8nrz sandır.m her 1 .. r. 

t~r fmı trebantin esansına b:ıtınl. • Evvelce bir şirkette ve plyangt. 
mııı bir bezle iylcC' oğunuz. San- gışeıerınde çalıfan tecrUbeıt bir genı: 
dığın altma yeni basılmı gazete- \'azıhar.eıerrte ı, anuuaktadlr. Arzu 

ler serinlz Kürkleri ~andığa koy. , denıor Beyoğlu Ağahamam 64 numa. 

1 . 1 b' ra birinci katta ıJ.P.) ye müracaat e-
duktan Mnra <ıandık çens ne 1r bil 1 o:ıe .r er 
par~~ katuri, br a z tüfün koyu-
nıız ~an1ıihn kapağını kapadıktan Llsentn 10 uncu aııııtına de\ _. e. 

. • • diyorum Oğledeıı 80&11'8 bOf kala ı M 
s nra etrafma ince btr kagıt bant eaatınıdc çalışmak tatiyorum. 9 eeııe 

ı ttrııuz. Bu bandı 'atı•Rt,rmak rom.rnce tAhldllm ~ ,,. rww. 
1 in lfU terldptablr kola yapmak y1 çok 111 ~ llım•c• dlra 

dır. 30 gram l&P (tqz halin- ""80Hlnm. "l&kalı me-arde ca
de oJacakitrr.) Bir Htr ıltk 9'lda llfUWJ' "a:rm M?Mdı t8NIMul. 

erlthaia. Bu mahUU IOğudulrt • ı 11 ta yapablllrlm.,. ı.u,..... ~ 
llDde CN • 107. Zf7at NIUlne mek. 

eonra ic; rfsine 60 gram un ili.ve ı.p mtlneaat edelllllrler. 
'edin1z. ı banıur ıstılarak koyu 
halinP. .,gelince l<'eH,fne 15 gram • 21 JlflDdaJm. .a-.ur YUlfelld 
tnz b~r ko~nuz. 'Bu ı'1Jrctl Yal bftlldta. TaMJlm ol'ta "9 U. 
uktanan ktırkler hiç bolutmas. dardır lluamele19 ifbaa1m. 8lld ~ 

KOrkl~rln ummnlyetle muhafa. Dl 1U1J11rr fevlcaJlde Clll&ar ruaım. 
Herbang b r aı ft o ıı ııde Yulte aımaaı 

sası tı;tn fU esatılı lraldm 1111utma- ._...um 1..,...... .......-

..a flrqa Jd\tlpUM •ı 1111'9 ll&J 
: N1ll'J J*' dl (ILÇ) Si , 1 ...... 

s aetJ= 

~idertm. Her i§i kabul ederim. ıatelı.
esaeeede bir iş arıyorum. Tqraya ~ 
lilerio (Er Tam) rumuzuna b ldlnne 
ıert. 

• l..iaede okumaktayun, aıte'l't •asi 
yetim mektepte okumama engel ol -
ctutuncıan. ben (le bayatıJnı kua:D • 

mak mecburiyetındeyim. Herbalct 
bir mlleaııeaede •eya yazı.tıanecle ki, 
ttpUk yapabilirim, arzu edenlerin JllDı 

Son Dakika gazeteaı Taaıt.a.slle UL.f) 
nımusuna mUracaa.tıan. 

Dersler: 

• Ortamektep •• llae 
ehwn hlr fiyatla riyaz1ye v 
&eri nrmek ıs•tyen bir genç Y&l'dltı 

18tek.Werln Haber gazeteatııde K K.A 
rumuzuna müracaatları. 

•J..ı.w mezunuyum. Almaııyada m 
bendlaUk tahsili gördüm. ı.uyeıııer' 
eTlerlDoe bu.sual Almanca "'" tttrkOI 
cıenıerl •ermek iatiyorum Arzu edeJJ 
ıerlıı Hal>er gazetesi •asıtaslle ( A 14 
s .) rumuzuna mtlracaatlan 

• lat. Unlvenılteal kimya mUbeO. 
dtalyim. Fizik • Kimya • Umumi rl-' 
yaziye derslerini ( tUrkç . fran .ca 
olarak v.eren tecrtıbell bir ho ayı"1 
Olgunluk - Devlet • Den m tih iP 

laT'ına baml'lanmak latlyen A O 
Kur) remzine mektupla bııcıır ını r 

Müteferrik 

Saldık vilb\ • •ıorya - K 
utar.ı üzerinde beş oda, bnn 
lr modern lbUyac;lan karşıl yac 
bir !l'kUde 4l50 met.re murabbaı btr 
sa azertııe lıışa edilmiş bir vııuu ye 
bin ııraya satılıktır. tstıyenlerln ~r· 

mek ve görüşmek ıçin yerin mur ... 
caaUan. 

Aldırınız 
Ataa-ıda rumuzlan yazılı nlan °" 

kuyueulanmızın namlarma ı;e~ll: 

mektuplan ldan.-hanemb:dea ht rı:rüıl 

..abahtan oğk>~e kadar Vt'\n ast 11 
dPt1 ı.cmra aldınnalan rica nlunur. 

IH.B.U) (0. 3Ô) (A.D. 1221 S dılr 

ı B•ılm'!l 88 > <Kanat) İ:> lb 
(S.F.'3. 22! (Ciddi) (Deniz " Ol.J-
(E. 'l 88) ( K. 1. Ş. MET) ı Şan 

(W. X Z) (R. F. 181 ı Bay 7$ 
lBay MI «Arif 34) IH M 34 
ı Ç. G•lı; remzınc mektup yazan ~ 
klıı reı ızlnln adma bırakılan meKtupl• 
aldırma1arını rtca de , ı r: nt) 

(Savaşı (Arkadas: ldirdı 

gönderUmlııtJrı (İstıkbal) 

BORSA 
81 MART- 19.U 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Uret 
100 ı.vtçre Frc. 
100 Floruı 

100 Rayışmark 

100 Belga 
100 Drabml 
100 Lift .. Ollr kron 
100 Peoeta 
100 a.t:l 
100 PtDlf 
Miti ı.1 

•100 Dlaaı' 

100 Yea 
100 ımı;n lD'ona 
180 Ruble 



üçüK hauiseıer büyük roller -
:.u 

E3üyük nareKetıı zab ıta romeını 

T o"ıbul kollarını 
uzatınca 

- 27 - Yazan: OTWELL BİNNS 

l>o ~eceyaru;ı olunca dayanamadı. ' Fidyeı necatınız onun bana olan 
~s nıüdi~yetine ve r~i ma .. bottu yerine gcçecckur . 

milyoner oldu •• 
\> lara müracaat etmeğe karar - Bendc.n motclik bile alamaz
t'l'di. Korkmakta hakkı vardı ve smız! Adam bir kahkaha savur • 
0l'lıelyanın b"şma P'eleni bilseydi du: 

Ekseriya hay~tımızda küc;;Uk 
hadiselerin büyük roller oynadı· 

ğını söylerler. Haklıdırlar. Kü. 
çük, ehemmiyet vermediğimiz 

hadiseler bütün bir hayat üzeri. 
ne müessir olduğu gıb:, bazan 
ehemır.iyetsiz tesadüfler de pek 
mühim neticeler doğurabilir. 

~a dönerdi. Zira o esnada genç - Cesur bir kadına benzlyoN...ı-
e gUzel artist, bir yerli evinde, nuz. Uıkin simdi iç"ııde bulundu • 
~ alınağa gelen adamla karşı t,unuz memleketi unutuyorsunuz. 
) 1Ya idi ve korkuyla karışık he Si?.den imzalı bir ÇC'k almadık a hiç 
etanıa soruyordu: bir tarafa kımıldıyamazsınız. 

Şimdı nakledeceğimiz vak'ada 
ufak bir tesadiifiln, hatt~ g~yri 
şuttri bir hareketin bir insanı 
nasıl milyoner Japtığım göre
ceksiniz .. 

- Bay Standlı;ı nerede? - Ben tanınmış bir kadınım. 

" lie'lif kaba bir kahkaha savur.. GJybubetim nazarı dikkate çnrpa
'lll: 

to - Sersemi, son defa olarak 
~drad bir yumrukta yere de .. 

iğfın zaman gördüm .. 
}{orneıyanm rengi nttr: 
~ernPk beni alel.ô.cele beklediği 

n, beni alduttmız! 
lienr yine gUldil: 

lıtn- Siz çok güzel ve kolay alda
bir kedi yavrusu gibisiniz. 

~ornelya etrafma korku ile 
Ilı.ağa başladı. Adam sırıtarak : 

a - Hakikaten nefis bir kndm, 
;ıon Makavel zevk snhibl bir hc

ın:ıı .. 
~~ın A.88.bma hakim olamıya -

bağırdı: 

- Siz kimsiniz? 
b "-dam hemen cevap vermedi. Ce .. 
~de_n clgara paketini !:ıkara'rak 

cıgaı a yaktı. 
~rnelya cigarayı tutan kısa 
. aklara bakınca bir sayha at. 
.ı: 

- Ne! .. 
~Gri.f Kornelyanın nereye bak

ı görmüştü. Yine güldü : 
........ Demek anlıyorsunuz? 
~ leornelya gl5zlerlnl l~inde Uç 
il nokta bulunan elden ayırmıyor. 

ıı. 

. ........ Siz de onlnrdan bir tanesı. 
l:ıiı! 

rıı........ Evet, ben de üç noktalara 
~Ubum. Fasa beni bulmak U· 

Ylı> geldiniz, değil mi? 
........ 'Hayır, sı.zi bulmak için geJ .. 
~1n. 
~datn hayretini gizliyemedi. 

ıııı:-- Beni bulmak için gelmediniz 
~? nenı aldatme.k mı istlyonru -

'- Hayır, ha.lt"kati söylUyorum. 
b~ Halbuki yanmtzdaki ahırak 

ta.kip etmek için geleli. 
'- Sizi temin ederim ki ... 
llerır kadmın sözUnU kesti: 

, ........ GUzelim, boşuna yorulmayı.. 
~ •• _~adınlar yalan söylemekte 
~t'dlrler. Sizi bugiln knleden 

tken göl'dilm. 
' Kapıda mıydmız? 
~ Evet, dilenci kıyafetinde. Bu 
\ etıe insan işlerini daha ko • 
~ıltıa ba§arabllir. B'r kaplan 
~ ıtlatnak isterken elime slzln gi.. 

bir kelebek geçti. 
\ 4.ı:tıun başını eğerek kendi ken· 

e l!Öylenmğe başladı. 
~ Eğer olup bitenden haberi 
~ >a, ı.~asa gelmetıi icap ederdi. 
; kaçırmış olııcagmı. 
~ lltılan tıöyledikten sonra uzun 
~ l\U .. !ir.ceye daldı. Başını kaldır· 

lanıan 80l'du: 
~ Varboroyu bulduğunuz za • 

onu ne yapacakemız? 
ıq ......_ Asılması için adalete teslim 
'cetun. 
4.~ güldü: 

'\ '- Burada, Afrikada Var'loroyu 

' ltçirecefinizl mi zannediyor • 
Uı9 Şaşarım aklınıza ... 

' Bunun önüne hiçbir ey ge
~ecektir. 

' Ya ben bırakmaz am? 
' Beni burada mevkuf mu tut. 
~ İı'ltiyol'9UnUZ? 
' Surada \'CVa başka bir yer-
• hunun ehemmiyeti yok. Sizin 
hır kuşu kaçırmak istemem. 

' ~eden, niçin? 
~ Simon Maksvelin dul karısı 
~ . dP çok z ngindir. Ele gcçirl 

hı.r "Jleti bedava bırakmak , __ , 
t ''11. 

°"nelva h!ıM 0 tle: 

cak v~ beni her tarafta anyacak. 
lardl'r ... · 

- s ·z yerli mahallesinin en Uc· 
ra bır yerinde. bir evdesiniz şin'· 
di. AbdJilkerim Fas şehri üzerine 
~'Ürüyor. Böyle karışık bir zaman
da bir kadınla fazla meşgul ol -
mazlar... Çeki imza.lamağa karar 
verirseniz akıllıca bir hareket yar· 
mış olursunuz ... 

Bunu söyliyerck ayağa kalktı; 

birini bekliyordu. Kornelya, ona 
bakarken :::ıtandişin kendisine soy. 
!ediği bir ismi haurladı, 

- Johanscn! 
Heyecanını znptedemlyerek bu 

ismi haykırdı. Herif başını çevirdi 
ve müstehzi bir eda ı le : 

- Emrinize amadeyim harııme· 
fendi. 

Bu ~nada kapıda beyaz bomo~

lu bir yerli beliTdl. YerlJ heyecan
lı heyecanlı bir şeyler anlatıyordu 
ve anlattıkça Kornelyayı işaret c. 
diyordu . 

Yerli, od:ıdnn aynlmndan Kor -
nelyaya baktı. Bu bakıflla, genç 
kadrom tüyleri urperdi. 

Yerli adam çıktı. Johansen ko
nuşmuyordu. Kornelyaya fenalık 
geliyordu. Johansen nihayet ağzı
nı açtı. 

- Bayan, bu zat asil biT yerl1 .. 

dir ve s:Zden çok hoşlandı. Bana 
çok mühim haberler getirdi. Cef 
Varboronun Fasla bulunduğu doğ
ru imi!). Sizi be\·Uyormuş... Herif 
tebdili kıyafet ederek hem beni. 
hem de sı...ı •akip etmek lstemi4' .. 
Bu vaziyet, benim bu gece FMtan 
ayrılmamı icnp ettiriyor. 

KorneJuanm yüreği sevinçten 
çarpmagn başladı: 

- Demek serbest kalac.,ğım!. 
Jobansı>n rilldü: 
- Eğer fidyei 11ecatmrzı öder .. 

c;eniz TJnkin sizi her ihtimale kar. 
§T, biraz (.' 'VCl ~15rdllc'iilnllz dostu• 
ma teslim edeceğim. tsmi Mehmet 
Amaati'dir; kendisi sizi bana bi • 
liı.hare iade edec"'ktir. 

Amerikanın Şil.ago şeh . .-inde 
küçük bir cadd de kış görünüı;iy 

le bile tertemiz, bey~z bir bina 
vardır. 

Bu binanın önünden geçen. 
ler çocukların kayıU!ız gülmele· 
r"ni vey.,_ sebepsiz ağlamalarını 

duyarlar. Bu dünyanın her ta. 
rafında böyledir. Çocuklar ya 
kayıtsız gülerler veya sebepsiz 
ağlarlar. Fa.kat, büyük, temiz 
binada gülen veya '1.ğlaya n ço_ 
cuklarm bir hususiyetleri var
dır. Bunlar analı babalı çocuk· 
lar değil. terkcdilcn, bulunan 
cemiyete mal olan kimsesiz yav ~ 
rularciır. 

Fakat bu çocukl~rın terkedil. 
mekle hayattan en büyUk talih
sizliğe uğradıklarını kabul etme· 
yin. Hayır bu çocukların bazan 
talihleri o kadar açıktır ki. BU. 
has~ Amerikanın zcnginltı i, 
milyoner çelik, petrol veya siga. 
ra krallannm, nihayet sinema 
yıldızlannm bu müesseseye mU
racaatla evlatlık çocuk almaları 
moda haline girdikten soma. bu 
yavrulara ~lih tamamen gUlmilş 
ve esasen ıahat bir hayat yaşa· 

makta olan bu kimsec:iz oocuklar 
daha müreffeh bir hayata geç .. 
mek imkanını elöe etmişlerdir. 

.Bir gUn yine her gUnkU gibi 
katibe müessese müdürLnün 
karşısına dikilmiş: 

- Direktör bey, ziyaretçiler 
var .. 

Demişti. Direk~ör yine mutat 
olduğu gibi evlfid sevgisini tat· 
r.ıin edememiş bir çiftin evlatlık 
almağa geldiğini anlamıştı. 

• - Geliyorum. Bir dakika .. 
Dedi ve bir dakika sonra di

rektör bekleme ~alonuna girdiği 
iaman şık giyinmiş bir kadın ve 
bir erkekle kan.:ıl~. 

- Efendim ricamız.. 
Kornelya bağırdı: 

. . , Diye. çift SÖT.R başlayacak ol. 
- Hayır, gitmıyecPğım.. d o· kt" d h 1 u. 1''\! or er a : 
Johansen mUstehzl bir edn fh•: _ Evet elendim, blliyonım .. 
- Ben de gelcce~'mizl 'iylüyo- Buyurun derhal size çocukları 

rum; sizinle MehmPdin karılan ı göstereyim, hangisini seversen~ 
m"'şgul olacaklar. Bu kadınlnr ko- alın. 

calarmı çok kıskanırlar ve onun Dedi ve birlikte salona girdi. 
dediklennJ harfi harfine tatbik e.. 1 
derler. Şimdi sizden ayrılmam IA .. 
Zim : kısa bir zaman sonra bir bi· 
rimizi tekrar göreceğiz. Siz de bu 

er. 
Burası muazzam bir salondu .. 

Küçücük beyaz karyolalar salo· 
nun etrafına sırak.nmıştı. Kız 

esnada istirı:ı.hat etmiş olursunuz. , 1 k 1 1 ~ çoc ,, arın a.ryo a an pen 4-0, 
Arkanızda bulunan divan yumu • . 
ak k d 

.ı;.. erkek çocukların karyolaları ıse 
ş trr; atır sl'rtm a yapaca6,nız . . .. . . 

ah t 1 ğı i in i d' 1 mavı ıle suslenmıştı. Her karyo. 
sey a yorucu o aca ç ş m • ~ 

d i ti h t tm 
. . ta 1 e lada çocugun vaşıru ve hakkında 

en :. ra a e enızı va ye • . ~ • . 
,,. rim di ö b , toplanan dıger malfünatı havı ...e . a v avan. 

Johansen kadmm önünde eğile
rek odadan çıktı. Kornelya uzak .. 
laşan adım seslerini ve kapanan 
kapmm gilrUltUsUııU duydu. Kor • 
nelya pencereye koştu. Pencere • 
de demir pannakhklar yoktu, bay. 
le olduğu halde kacmak lmkllnsız. 
dı. Bina çok yilkecktı. ne vapa • 
cai!ını 1ü Unerek geriye döndü. 
B:ığırmamak için kendini zor 

tuttu 
Karşısında. ona hain nazarlar a• 

tan iki yerli kadın gönnüştıi. 

" 
TAKİP ... 

Standi§ polis merkezinde ateş 

püskürilvordu. Kom1scr ona neza
ketle cPve'O veriyordu. 

bir fiş mevcuttu. 
· Gözlerinden zeka akan bir es. 
ıner çocuk kadının nazan dikka
tini çeker gibi oldu. Fakat ha. 
yır .. Hemen bu esmerin yanında· 
ki karyolada yatan sarışın çocuk 
sanki bu çifti çok evvelden ta. 
nıyonnuş gibi kollarım uzattı. 

Ve biraz tercdütten eonra bu 
sanşın yavru üzPrinde karar 
kı1ındı. Çünkü bu çocuk minicik 
tombul kollarmı uzatmış, ken· 
dini tavsiye etmişti. Daha ancak 
Uç buçuk dört aylık vardı Sıh

hatliydi.. . Böyle kollarını uzat .. 
mış olduğuna göre hassasiyeti 
ve zekası da var demekti. Bir an 
i~inde kendisini sevdirmişti. Ne 
ufak 'Jir te~<ıcliif. ne ehemmiyet· 
ı:ıiz küçük bir hareket değil mi? 

cuk bu ufak haraketile şansı ya· 
kalamıştı. Hem de ne şans. 

Bir kaç dakika sonra muame
le tekemül edip mes'ut baba im .. 
zasını attığı zaman müesesenin 
direktöril güzleri açılarak şu 

imzayı okuı:lu: Rişan Melon Pits· 
burg.. Henüz kırk ya.5mı geç· 
memiş ol;ı.n bu dinç, mütebes. 
sim, sakin yüzlü adam bu sarı .. 
şm yavruyu bir anda evlatlığa ka 
bul eden Ri~~r l\lelon Pitsburg 
Amerikanın en zengin §vhısla· 

rından biridir. Bir ka<' milyonu 
vardır. Yeğeni Pol Melon ile 
Amerikanm en büyUk mali mü
esseselerinden biri olan Melon 
Nasyonal bınk Melbank koo· 
peratü şirketi ve daha bu mü .. 
esseselere bağlı on iki şirketi 

idare etmektedir. 
Tombul kollarını ~tıp kendi· 

ni sevdirmesini bilen küçük sa· 
rışm yavru bu masum hareketi.· 
le milyonlara varis olmuştur. 
Çiinkü yukarıda kaydettiğimiz 

f ekilde bir çocuk evlatlığa kabul 
olunurken, çocuk bütün veraset 
hakl~mdan da istifade etmek. 
teclir. 

SERVETE oocmu 
Ri§ar Melon'un bu serveti ne· 

reden gelir?. Bu da ayrıca tet
kike değer enteresan bir mev .. 
zudur. 

Melon ailesinin servetlerinin 
menşei malum ve oldukça. yakın. 
dır. 

1820 senesinde büyUk babnla· 
n Andrev Melon Aroerikaya a
yak basa.rken beraberinde bulu • 
nan beş on kuruş parayı karısı 
Rabeka'nm iç çamaşırları ara. 
sına saklamıştı. İhtiyar Arnirev 
Melon başJ~ngıçta pek çok ça· 
hştı ve hakikaten mahrumiyet
lere katlanarak yaşadı Tomas 
isminde bir oğlu vardı. TomJ.8 
avukatlıkla işe başladı. hkat 
nihayet banger oldu. Bu Tomas 
da evlendi ve Uç erkek çocuğu 

dünyaya geldi. Tomas hayat a_ 
d~mı olsunlar diye çocuklanm 
adamakıllı çalıştırdı. Her işe 

koşturdu, ve böylece seneler 
geçti.. On yedi yaşına geldikleri 
zaman babalarına müracaat ede. 
rek büyük bir i§e giriı:mek Uzere 
külliyetli miktarda par~ istedi· 
ler. Tomas ç.ocuklarını reddet· 
medi: 

- Peki. dedi. Kabul ediyorum. 
Ancak alacağınız paraya karşı 
garanti ~östermediğiniz için fa. 
izi yüzde on yerine yüzde onal. 
tıdır. 

Çocukl~r parayı aldılar. ~e 
giriştiler 1e muvaffak oldular .. 
Bunun üzerine Tomas Melon 1). 

ğutlannm adam olduklarına ka. 
naat getirdi ve hankasrnm idare. 
sini on'ar.!l. devretti. 

Bugün Melon'larm bankası 

Amerikanın en büyük mali mu· 
esseselerinden biridir. Hükflme
te dünyanın belki en bUvUk tab. 
logalerisini hediye eden And
rev Melon'dur. Melonıar şimdi 
de 322 laboratuvarı olan muar 
zam bir enstitU kurmuşlardır 

Bu enstitüniln '2,dı da: "Melon 
Pitsburg enstitusU" dür. 

Melon'larrn düsturu: Bramak 
havatta daim aramaktır. 

lşte güzel kollarmt uzatara:: 
milyarlara şimdiden varis olan 
küçük böyle bir aileye dUşmU~
tür. 

Casus 
Lukrecya 

BEKLEYiŞ 
Nahiye müdürünün genç ka· ı geçıdc gırdık. Kırık, dökük, 

rısı öğretmen Melihanın boynu. kerpiçten yapılmış birer katlı 
na sarılarak: e vler... Oevlerden G.yn, oldukça 

- Senin hayatını merak e1. ·• da uzak ikı katn beyaz bır bina 
yorum. Senelerce neden bu köy. gôzdme ılıştı.. Mektebin t>urası 

den ayrılmadın, niçin bir yuva olduğlmu tahmin etmıştim. A. 
kurmadın? Neden gençliğini bu· rabr.ınız da orada durmuştu. 

rada geçirdin? Bunu Sa.D.1 bir Mcktebın açı lmasına bir !::afta 
kaç defalar sorduğum halde be. v~rdı. Bu.ıdan istifade ederek 
ni her defasında çevapsız bırak· yerleştim. Bana köye ha.kim bir 
tın, fakat bu sırrını muhakkak odayı ayırmışlardı. Sevindim .. 
öğrenmek istiyorum. Her h~lde Odaı .dan küc;ük bir tepcnın e
buna sebep bir gönül hikayesi teğine serpilmiş evlerı, bazan 
olsa gerek. cosnn; bazan sakinleşen ırmağın 
lhtıyar öğretmen sakin bir akışını görüyordum. 

sesle: 1 Talebekrim gittih.tten so:ıra o 
- &·nelerdenberi bu f.ılm d~nıa çekiliyor. ocağın önündeki 

sakladım, , kimseye söylemedim. postnkiye oturarak Kenana mek 
Madc.mkı merak ediyorsun an. tuplar yazıyorduı... Onların oe· 
latayım diyerek söz başlııdt: vabını her gün heyecanla bekli. 

''-Bundan yirmi beş sene ~v. yordum. Çünkü bitmesini iste
veldi, o zaman ben henüz yirmi miyordum. Hiç olmazsa talebe. 
altı yaşında idım. Bu köye öğ- !erimin arasında biraz olsun te· 
retmen olarak tayin edilmiştim. selli buluyor ve bütün kimsesiz. 
Emrimı alır almaz yol~ çıktı.n . liğimi unutuyordum. Böylece iki 

Yolculuğum bir hafta kadar senem geçti.. Meliha öğretmen 
devam etmişti. Mevsim de güz. sözUnü burada keseI"ck, pencere. 
dil. O gün oldukça dn soğu!: ye doğru yürüdü yavaşça ona 
vardı. Battaniyeme sıkı sıın sa· ilerledim ve ona yakl~l.rak ku· 
rılarak ar~barıın bir köşesine zum Melihacığım yalvannm 
sinmiştim. lstanbulu, ıztıraı,iı sözünü kesme, merak ediyorum 
senelerimi, Kenanln ayrılışımı diyerek kolundan tuttum ocağın 
düçünüyordum. O gün ona "Se.. karşısına oturduk. Oda sıcakt:I. 
çok sevıyorum. bwıu send" bili- Ocak halılar üzerinde knTıntılar 
yorsun, daha tamamiyle benim y~pnrak yanıyor, odaya kızıl bir 
olamazsın? Çünkü hayatmı ka.. aydınlık veriydrdu. Lambayı 
zanmana iki sene var. Bu mUd' yakmasını rica ettim. O _5z!eri. 
det zarfında, hatui dahjı. bir çok ni kapamıştı. Bu ılık hava ona 
seneler seni bekliyeoeğim; beni uzakları sevgilisini düşUndürU
unutmayacağına eminim. 8':.na yoröu. Hafif bir sesle sözüne 
-gıdeceğim köyden uzun mektup. §Öyle başladı: 

lar yazacağım. temiz yurt !.;v· j .. _ J{ Ik d f ~kt b" 
cukları arasında seni düşünerek d etannanı 1 tı e a.U boc ın 

w d . . çayın a ınuş m. zuıı y. 
yaşıyacagım .. , enııştim. l ı . ah ··zı· · ..n; .. ,.ı b ' ti 

I{ .. 
1 

. . d inl"kl u, sıy go u. 6 ..,_.. ır genç . 
enan goz erımın er ı e.. .. • 

· · bak ak ··y . O gunden sonra arka -~ olmuş· 
rıoc ıçten .a.r • emm e· t k Mek+~,,,. · • k h 
ed 

· k' M l'h . u . ""'"'c g 1 er "'n emeıı 
rım ı e.ı a senı unutm•ya. h h .. b' b' . . . ört! 
- r k k . . emen er gun ır ırımızı g • 

cagım. ~a avu§IDa ıçın ça- b düfl" · 'zd h yor ve u tesa erımı en eı 
lışacağım, hayaumı kazanaca. ik' . d kal rduk 
w • 1 1 -· B' ıınız e memnun ıyo .. 
gnn ve senm e ev enecegız. ı· B ' .. b b _ 1ı1 k 

· d · ukl ır gun ana ag ı ve sev. 
zım e bu etmız yurt çoc Q.l'l gisinden bahsetmişti... Ben 3~ 
arasında çocuklarımız olacak.,, onun hislerine kal'§I yabancı ,,1· 
demişti. Müteessir olacağımdan mrıdığımı ihsas etmiştim. Hcl
dolayı beni teşyi için gelmeme. buki bu bunun ne kadar boş ol. 
sini rica edip elimi uzattım, o, duğuna inanıyorum. Bu köyde 

senelerce onun verdiği sözü .:u. 
uzanan elimı dudaklarına götü- şünerek snadet günlerini boşu· 
rereköptü ve hızla sokn ~m irin. I na bekledim. B:.ı geçen yıllar .. 
de kayoldu... kadar uzun ... Ne kadar bitmez, 

Araba taşlı yollard" ilerliyor· tükenmez bir acı vermişti. .. Ne
du. Arabaçı şehiroen çıktığımızı yi... Niçin beklemiştim?. Son:ruz 
h be bir bekleyiş değil miydi bu? 

a r vererek 'uğurlar olsun" ' 'Umit" menhuf, göriinmez şi· 
dedi... Bende aynı şeyi tekrar fa beni her gün bir parça dQ.hr 
ettim. Bu suretle arabacı .le: yac:amaya bağ'amıffi;ı. 
konuşmaya b;c.şlamış oluyorduk. Aylar yıllara ekleniyor... Her 
Arabacım uzun boylu, geniş o. ekleniş bana sonsuz ıztırapla: 
muzlu. iri yarı bir adamdı. Kır riyordu ... Benliğimi kuşatan bı· 

sev!'{im1 .koparıp atnl~k istiyo .. 
ı:ıaçları altın.da kimbilir ne gibi rum. 
sır saklayan çizgilerile esınu ' Her sabah içten uanan bir is. 
çalan temiz yüza, yumuşak ha- yanla artık onu unutmam Hlzrm 
kışlı gözlerile. tatlı dilli bir diyordum. O zaman hunu yapa· 
n.dam olduğunu gösteriyordu. bilseydim bugü:ı dünvanın eıı 
İsmini sordum "Mehmet'' dedi. bahtiyar k'1.dını olacaktım. 

Meliha oca~m alevlerine dala-
Ve il~ve etmişti: rak sözüne içli bir sesle devam 

- Ben bu gidece~iniz köyde etti: 
doğdum. burada çalıştım. baba "- lki senedenberi gözledi· 
ocağını söndürmiyerek çoluk ço.. ğim ablamı ve tatilimi geçirmei 
cuk sahibi oldum demişti. O gün için lstanbula gitmiştim. Ker.a. 
ona gülerek ocağın ebediyen nm Avrupadan dönerken ecnebi 
tütsün Mehmet a<?a dedim. Içim· bir kızla evlenip geldiğini ve 
den benim de böyle bir oc~ğım çok mes'ud olduklarını öı?ren 
olmasını temenni etmiştim. Öyle dim. Evet senelerce onun içir 

bir ocak ki daima bacasından ıztırap çekip uzak bir köydf' 
saadet fışkırsın... Gözlerimi ka. beklediğim, inandı~m KenJı 
pamrştım. Kenanla aramızdaki ben tstanbuldan gider gitm02 
u1A:.khğa alışmak istiyordum. O- ailesi brnfından tahsile Avru· 
nu bu soğuk ve uzak yerlerde payc1. gönderilmış, ora.da.ki deği. 
daha çok sevdiğimi anlıyordum. şikliY. beni ona unutturmuş.. vE: 
Bir gUn bu yollan onunla bera. hatta başka maceralar bile ge. 
ber döneceğimin sevinci şımdi· çirmesine ehgel olmr.mış ... Geçeı. 
den içime doluyor ve beni çocuk bcklcy.s scnelerime yazık diye 
gibi sevindiriyor, bu sevinç o u. üzüldüm. Onu ne kadar sevmi!' 
zakhğı kaybettiriyordu ... 

Mehmet ağa uyuduğuma za
hip ola~k ki konuşmuyordu. 

Böylece bir iki saat yol almış 

tık... Arabamız bir kıvrmtıyı 
sarsılarak dönerken göz1erimi 
açtım .. Mehmet ağa: "I\öye 1eı· 
diki" dedi. 

ve on~ ne kadar inanmışllm ... 
Half da seviyorum. 

O gece uyuyamadım. Balkona 
çıkUm. Ay nurdan ışığını ağac
ların üzerine dökmüştü. Gözle. 
rimd0 n riurmRdan va.Rlar akı 
yordu. Yarın bir daha dönm" 
mek şartivlc buradan giderr" 

Lütfen sa rf çe·iri .. ' 
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B d T b. •Geneli Vilayetlerde e en er ıyesı linönü koşuları 
Direktörü izmirde 

mükellefleri teftiş etti 
İr.ınlr, Sl ( • .A.; - CugUn Bcıten 1 

Terbiycs.ı Gcncı Dircktörtl General 
Cemil Taller, 11,30 da kI§ln meyd:ını-

1 
na toplanan bini mlltcca\1Z beden 
tcr'i>lyes1 mükell Unl tc.ftiş etmiştir. 

Bundan sonra bir bnndo muzıka re • 
fnkııtuc yürüyüşe geı;cn uıilkclle!lcı 

kordon boyunca llerllyerck balkın I 
stırekll alkl§lnn ara.smda G:ı.zJ hey · • 
kct!Do ·gelmişlerdir. Burada kC!Ildlle , 
rinl 42 vil~yctten gelen vcı 1nCSnU ko-

Kayseride 
luıy-•cri, 81 (.A.A.) - DUn Kays<'. 

ridı:ı yapılan İnônil kır koşusuna 27 
atlet iştirak clmL!l. birinci SUleym.m 
Köşlcr ikınc! AH Rı:r.a, UçuncU SUley 
man Kızıl gelml1jlcrdlr. 

Bursada 
Burs:ı, 31 (A.ı\.) - BUyük lnönli 

koşusu alin Cumhuriyet nlanmda el. 
ıwcn fazla ntlclin iı;Uraklle yapılmış 
tır. Çolc kalabalık bir seyirci kame. 
si tarafından bOyUk bır merak ve he 
yecıı.nb takip edilen koşuda o~man 

blrirtcı, Nuri ikinci, I~cmnı UçUncU 
ı:;-cımışındlr. 

Denizlide 

1-4-941 
03 Ajans 

8. 18 Hafif pro,., • 
ram, yemek 
listesi 

12.33 Türkçe 
plılklnr 

12.öO Ajans 
13.05 TUrkı;c plak 

lar, karır;ıık 

program 
lı:J.03 Cı:ızb:ınd 

ıs 30 ÇifLl;lnin 
saati 

18.45 Köy S ZI 

19 00 Avrupa lıalk 

mclotlılc.rı 

19.10 Piyano 
konseri 

19.30 Ajans 
19.45 Ziraat 

takvlml 
10.50 Fasıl heyeti 
20.ıu Radyo • ga. 

zctesi 
20 45 Salon or· 

kestrası 

21.30 Konumı:ı 

22.30 Ajans 
22.45 Dııns mU· 

ziğl 
1 

_______ s;;ı_, 

Dr. Kemal Ozsan 

l<.!rar yolları hastalık 
İarı mütehassısı • 

Ucyoğl•ı Loıtfül!ıl Caıtdı."!ôl No ~· 

t.Sunın Pa -nrı Ostll Ohaoyıııı 
<\ps&rtJ .... : 41281! 

. ............ imi. 

ı N I S 'A N - l9.U 

ı J~ıı ııııtldml 'ı· dı•grrll hl"Cli~eler: 

GA 
RADYO 

Fı,'\ J,al~ıdr nıiil•l'ııınwl maklnrlcr 

EMER SON 
RADYO 

hiıı;ul-, zarif olnuıı.ı.ı bPrnlwr 
blı~ ilk knhili~ et 
-----~ 

• •• R 
oıoıııııtlk 111:.ıı. ctrj{l.,1irici .. nı· 

nıllf'()ıhı z 

Bisiklet - Motosiklet 
------~, .... 

ÇOCUI< ARABALARI 
ve PUSETLERi 

AK RDEON 
usuruı. ıştlı-ak edecek olan aUctler 

kaf§ılamı§lı:ırd.ır. İki ekip birblrlerllt
sıel mlaştıktnn sonra Genel Dlrcktöı 
nUeUeri de teftiş etmiştir. Bundaıı 

ııüylrdiği çok kıynıcUI \"C derin m1l • 1 AtatUrkUn yUıcklcrimlzln nakış oııın 
n:ı.lı sözler burada buglm ne maksat. lıayrnr.lığı ne burada sarmaşdolaştır. 
la toptanml§ oldu[;'Umuzu ktıv\'clll şe· l ikinci lnönti meydan muharebesinin 
kilde ifade edıyor. 42 \'llAyrttcn bu • şanlı halıramnı lnönil koşusu ismini 
raya lzmlrc koşup gelen gcnçl<'r 7.500 vcı'dı~lmlz bu koşu ikı lzmlrdc ynp • 
metrelik ,bir mcs:ıf" Uur:nd'- blrblrlc- mnmızın ınunas ılllldl.r. l!:bcdl ve mllll 
rllc yarışmak hevesinin ı;ok üstünde Şeflerimizin izlı?ri Uzer!ndc koşmnKtıı 
bir vazlfcy:l tcvhtl ctmektcdirlC'r. liu • j olduf,'Umuzu bUyUk sde ve bUyi.ıklcrl 
rnsı vaktilc haksız bJr te~nOzc uğr'· r.ılze bildirmek \'azltcsını rona vermiş 
.ıuş bulunan mlllctlmızln 111.:r türlü olmasının bııhtiyo rlığı lçııı<kı hepiniz. 
ıstUtı tC§ebbU.slcrtn! ebediyen kırmn • I ,;cvgl ıı sel unıanm w vUrildü~mU2 

ğa muktedir bulunı.ıuı;-unu 1Bbııt etli • yolda lıiltUn 'I'urk geııçlt[.'lnc nıumı. 

l>cınil.11, 81 (.\.ı1.) - 30 nuı.ı t pa. 
zar güı~U 6000 ve 8000 m"trclılt InönU 
koşut. rı ile kızlar arasında 800 met 
r İlk ı.ır kır lw .. usu yapılmıştır. 600(} ı--------------

'I' ı:ıt.ıtı mu ıı.ı.ı ı• 

onra lstiklfıJ Mal"§'ı çalınmı§ ve spoı 
cu gençlik At.atilrkUn mlnı:ıv1 buzu,. 
nmda ı;aygı ile eğilml§tlr. Misa!iı 

porcuıarm il.bıdeye çelenk koymala • 
rından sonra milli atletlerden, Faruk 1 
1',ıratlı bir söylev vermiştir. Halkın 

lkqtan ile ko.rşılaıınn bu söylcvdcr. 
sonra beden terbiyesi genel direktörı 
General Cemil 'l'anor genç sporcular 
şa !'ıltapta bulunmuştur: 

.vı,uer. gt"nçler, sporcu arkacı~ 
tıı r hepınizın namına nrkada5ınızı: 

izm,rdeki 
atletızm 

müsabakaları 
bmlr, 31 (A.A.) - Bugün Alsan. 

c. k r.tadyomunda ntlctizm mUsabaka 
tarı \•ı.pılmışlır. Çok heyecanlı otan 
"e rı ı •Kla t.ıı.kip edilen mlisab:ıkalı.ı.· 
rm t ... nık n tlc IE.'rl sunlıırchr: 

110 mrutlalıd:ı: Birinci Silha lzmir 
17,l de, ikinci Ihsan lznılr, Oı:üncO 

ğl yerdir. Ca.kıyrtıer dilerim." 
lnönUlcrinde kurtuluş savaşımızın Nutul• gençlerin ve bnfüın coşkun 

vıı ınluUip tarihimi?. n t('mellc riııı aı.. alkışları arasınd..ı bıtlikten sonr.ı blı 

nllL! olan mflll ş~tınılı: lnönilyı can· gı.:çlt ı'f'sml yapılmı11 w • geneler da 
dan bağlılığımız •\gi ''- saygımız ğılmışlnrdır. Öğleden sonra saat 15.3(, 
•'ordular ilk hedefiniz Al.denizdir ile, da buyUk 1nönll koRusu ve Als:ıncıık 
ri"' l'mrinl vererek CR!lİZ zaferimiz bu· Etadyomuncln allctlzın müsabaka! rı 

rad:ı t:ıJ'lakkuk ettiren Ebedi Şefııulz ynpıtmıştır. 

lzmirde at yarış ları 
iı.ınlr, 31 (ı\. .) - llkbab r at ya 

~lnrma dün Kızılçullu koşu alanın,. 

da kalabalık halk küUcsi önünde de 
vıım cdilrnJştir. 

Birinci koşu dort ve daha yukarı 
yu!jtnki balfskıın nrap nt ve kısrtık • 
!arma mahsus olup m<>s:ıfcsl 200Cı 

metre idL 
Koşuyu rakipsiz olıırak Sıttı B:ır 

lam lıaz:uıdL 
tki'lcl kO§U, Uç :rn§ındaki halıslcun 

arop erkek ve dişi taylara m:ılısus o, 
ıup me.oqUesl :ıooo metre idi. Hecin 
blrlnct. Tnrcnn ikinci MUlecde llı;Un 

cil olDlU§tur. I 
'O'çUncU k~u. Oç ynşmda. lıal!skan 

lngUlz erkek ., c di!ıl taylara nıahsuı:-
1>lup mesafesi 1.600 metre ol:ın bu 
yan.,ta Subutay kol:ıylıkla blrıncı 

1\'Uıı lkıncl, I!ll\ n liçUncU olmuştıır I 
DördlmcU koşu, ''YorUkçU Bckı• ı 

kmmım" idi. Dört ve daha yukan yaıı 
taki ı:.ı:ı·iskan İngiliz at ve kısrnktn, 
ruıa nıahsusuı. Mcsa.fesJ 2.200 metre 
>lan b~ koşuda Romans birinci. Taş· 
pınar !kır.el, Şıpka Uçtincü oldu. 

Beşinci koııu. dört ve daha yukc.n 
yaştald yerli \":J.mnknn İngiliz nt ~o ' 
kısraklnrnın mahsus olup mesaf ır. 

1600 metro ı ıı Bu ko uda Poyraz bl. J 
ıincı. C :yIAn ı .ıncı. AlCO}'Lln tıcUntU 
olr;ıu~tur. 

m tr~llk lnCSnil lmşusuna 65 atlet 
3000 metrelik koşuya 20 nUct ve 800 
n treı.k ltoşuya 14 kız aU t l~Urak 
<'lmı-.tir. 6000 metrcJUt ı.oşu blrlncf, 
sı 23.:..S dnkfkııda, 800 metrede birın 
, ı 3 J 5. seıno birincisi 12.30 do bitir. 
nıbtir Dcr<;Cl alan nUcller hcciivclcr 
\"er,hcıl§tlr. 

Kayser ide 
futbol maçı 
lin~ eri, 81 (A. \.) - DUn yapılan 

Sllm, r spor ile Hıırbiyo stajyer laıu· 
mı arasındaki maç l -1 b1:.raberliklc 
ncl1CC'lcnmiştir. 

Hakem namzetlerinin 
, imtihanı 

Uiil~<· Halu•m Komiteı.lııdPI!: 
Son kursa devanı eden hakcm nam. 

z UC'rinln tahriri lnıtihanlan 4 nls n 
c-uma gUnü saat 18 de Bölge merke, 
zınd yapılacaktır. İmtihan olncakl:ı
rııı yukard.ı. yazıtı gün ve ı::ıatte gcl
ml'lc. I tcbllr! olunur. 

J anda rma genel K. Ankara satınalma komisyon undan: · 
Yavuz tzmır. C'ınst ve miktarı Tahınl::ı bedeli ı.ıuvı:ıkknt teminat Eksıllm" gün V<' snı.ıU ımrtnaı:tıe 

ıoo metre: Blrincl Muzaffer AUct. Lira Lira Kr. bcdclı kunış 
ll.8 de: ikinci Nazmı ılstnnbuı); ıı. 11.600 adet kilim •10 . .!GI\ 3.027 60 17.1 !IH perşembe s.ıat 11 2ll2 
ftlncü AlAettln ızmır. ıoo.ooo metro çamaşırlık bez 120000 7.250 00 li.4.911 per§cmbc saat 16 600 

400 metre: Bırincl Raif (İzmir), ol 000 adet battaniye 3~.::!00 2.9t0 00 l>\,4 9ıtı cuma snat Jl rno 
ıkmcl K{ızım <lııtanbu'); üçilneU Hlk 20.000 metre luşlık elbise kumaş• 63.000 4 400 oo 1 .4.941 cuma saat ıc; 315 
met (İstanbul). 71.000.100.000 metre yazlık kuma 82.fOO fi.375. 00 19.4.!JH cumnı tcsi ııaat 11 413 

00 meb"C': Birinci Ziya Atlet <E. Ctı:slcrlle mlktıırları tahnıın bed<'lleıi '>" murnkkat temınat miktarlaıı yukard:ı. yazılı beş kııkn1 malT...-mc hı-
lizıg, ikıncl Hikmet (lstanbul nılllı zalaımda yazılı gün\'< s·ıatıcrde Anltnrad'.\ l«ım!syonuınuzun bulunduğu mnluıldo lrnpalı zart cksiltmdcnlc alına. 

aUet). OçUncU Nuri (Eskişehir). 1 c!lktır. Hart.nameler hizaıaırnda ycızılı bedel knrıııhğında Ankara vrı İstanbul J. S:ı. Al. Ko. lnrmdmı alınır. Numunc-
220 metre: Birinci Muzaffer mi!U ter hcrgtln komisyonumu1.da görlıl1lr. lstcltlil• rm ~kslltmc zamanlarından nihayet bir şaat C\'Vclllll kadar teklif 

tıet 23,3/10. tk.lnct Yavuz (İstanbul) mektuplarını komisyonumuza veı mcl<'ri. (l 'i:?:! - 2557) 

üçUncil Alllettin (lzmlr). 
Yll.tSCk atlama: Birinci Jermi, mil· 

11 aUct. 1 O metre. lkincl Ömer mil, 
ıt atiet. UçilncU Süreyya (İ?.mir). 

'()'g adrm: Birinci Ömer C:Ml111 at 
lctl, 13 ı30; ikinci SUreyyn <lzmır): 

UçüncO Rafet (1?.mır). 
Uzun atlama: Elıinct Ömer ınilll 

tıet 6.97, lk:ncl M•ızaffcr milli auct 
Uç{lne!i P.aif (İzmlrı. 

Sınkl& nUam : Birinci Halit ı Is. 
te.nbu) 3.10. ikinci SUha IİT.mlr), il 
çUııciı Şerif (İlltanbuı) 

GUUe atına· Blrlncı Arif Ozm!r) 
ı] .7 , ik!nci Ş rlf ı tstaıı bul)'. Uçlin, 
c\l Kadn ı Kayseri). ı 

Disk: Birlnd Atıf ftzmlr). 85, O 
ıklnc1 SUha ılzmırı, llçUncu Refik ı 
(bm1r). 

.İDARlslNİ BİtEN İS BAHl<AS INÔA 1 

İKRAMİYEL.İ HESAP. 

cıııt· Birinci Kemal mUll ntlet 52.9( , T. İŞ BANKASf ' \ 
ikinci Şerif (lstanbulJ. üı;tıncU Mus 1 -------------------------------
tııfn Kaplan IAnkaraı. 

B:ı•knn t:ıyrak ynıı .. ı: Birinci Is,, 
tanhııl 2.42. tktnci lzmir, Oçllncü Ko , 

caell. 1 
Kar, eri, 81 IA •. \.) - DUn yapılar 

blalkl •t mllsabakalımnda Şllkr\i biril'o 
el, Emir lklncı. O.sınan üçUncU ı;cı 

mi13fü. 

tim. Saç;arırnda bir tek sıyalı 

tel kalmayıncaya kadar kendim 
mesleğime hasredeccktim. Gön. 
lümdekı bu sevgi beni mane • 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 
<''91DELER : 4 Şubat, 2 Mayıs 

l Ağustos, S İklnciteşr!n 
tnrlhlerlnde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.lık = 2000.-Lira 

:: 1000 " 3000.- .. 
ihtiyarlattığı iı;in de artık hi 2 • 750 = 1500.- .. 

evlenmi,·ecektim. Buna s0bq 4 500 .. = 2000.- .. 
J • ~ 250 2000.- .. 

l\:enandı. O, idealimdckı saacıct 
35 100 " 3500.- .. 

millieti ayrı bir kadına vermiş· 

1 
ı.:o 50' .. -= 4000.- .. 

1 tı. Ertesi günü bir duba donme. soo 20 .. == 6000.- " 

mek üzere senin brurn Dir z..ımar. il••••••••••ı••-
tekrar ettiğin gü1.ellik \'C genç_ 1 

-- -- --------------------------------~ 
inhisarla r umum 
müdürl ü ğ ü nden: 

1 

2 

3 

- A!ircdlUfi leıaremlz tar&tındnn nçtınlmak üzere (250.000) ad<'t 
(100) ı.tlolclı 6XS tcllı G7X112 s/m eb'admda tuz çuvalı pnzı:ırlıkla 
satın alınacal•tır. 

P.ızaı hi;: 4.4.041 cuma gunU s11a l 11 de tstnnbuldn Kabntaııtn leva.. 
zım ve mObnynnt 11uhcsircleki alım komısyonuncln ynpılncnktır. 
lstekli.ı•riu p::ı?arlılt lcln tayı" olunan glln ve ımattc ytızde 7,5 gil. 
,. nme p.ır ı•!lo b!rhkt • nı zkür komisyona mliraC!l tlnrı. (23i5) 

Deniz. Harp O kulu ve Lisesi Komutanlığından : 
Olmlumııuı üniversite mezunu mııtemu•IK o!;'Trlmrıti rılınaç:ıktır. lstck. 

lilrrin ııUfus cüzdanı ve dlplonınlarilc okula mUracaatbrı. (1 70) 

İstanbul deftcrdarhğ·ı nıuamele ve istihlak vergi
leri m erkez tahakkuk şefliğinden: 
MUkellefln adı ve 

soyadı 

Estcı 1~nıız 

i 1 Adt~·si Verginin 
n .,; 

Konf<'kııiyoncu Büyükada Mus, vi Sı_ Mnl•tu mun-
tngonu n zaındc mukim melh. 'ik !.'.ene!ı>rimi geçirmek İ<:in bu· 

raya geldim... dedi ve sözünü 
bitirirken <7n7,1Prinfle bir iki 
damla yaş ~~ uıu:;t i.!.u1. On... · : .• 
'91 söylemedim ve yavaşça ka. 
prya <Joğru yilrüdüm ,.e onu bu 
<t('J ha.tır&larlle ~>Rlnız bırakttın. 

•
- • ••••••••-.. ' Yuk u·ds isim ve ııoresi ya::ıtı n.Hkc.llef y pılan araştırmada bulunama- • 

mış \"C yen! apresinl dl' şubeye tilJlrmenıiş olc!uğı.ındnn 938 ve 039 senesi 
IJo<'nk llı•klmt 

- taıh!yıtına ı arı nı.ı itir zın tetkU· ı el şif.ıh! 11.ah.ıt vermek UZ<'rc,15 gtin 
Ahmet Akkoyun/u znrfında Gl\lu ı Hlıd \·endig r hmıııc:'•t C:l) No lı itirnzlan htklk komuı

Tnkısfrn TnJlınh. nı- ı•aııı.. ~ IJ, 4 
ı•a1Jtrd:ın maada bl'rı:liJı ı.:ı.r IC. 

yonuıuı mıirac tı lüı: ımu kom•iY01lUI 13.3 941 laıih v fü3 No. lı Juı rnıı ık
tll:<1sındanıJır 

Kı-yflyet 3692 No. lı kanunun 10 ve 11 incı ml'dde\erinc istlnadf'n tebliğ 
ycriııc gc<'tnf'k Uz<'r il n ot•ınur. (!!~::;9), 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

t~ıı ~l\zı 1 l'I. \Ki.\ it I'\ 
C:H \'.'\JOJ•ONI.\t: 

D jO ıu İslıklfıl c ıdd<. 1 No 1" 

ON Hr>yoı:ıu l'ıır mnl>kıtpı, tnııın ımkııı. 

:>to. :.?, 'J'f'I: Hü5:J Mu:ı_yı·nc \C her 
tilrlıl ~öz ıunPliyntı fıknnı l~lıı 

p:ını n. 
:uıı~uz. •mıd,, -.nt ılııı:ıktadır. 

1 W anbul Levazım amir.iğinden verilen 
kıtaatı 1la111arı · L ll arıci asker• 

l:h:hcr!ııe 1000 ıır ... tahnıln ctlıkn nuın••n~sı wçlıllc H ıu t scyynı ın • 
fak 14.4.tı4l pıızart(';ıi günü saut l._ı te paz<Jrlıkl tın alm cnktır. Kat 
ınlnllı ~100 1!rnclır. l\umune v \'C rtn n ı ı<onusyoııda gorlılUr. 

lıpl rin belli valtittc (.:{;nnKkal •J,• ıı. ,, ı-ı koıuı vonun ı gc m 1 
,220!1) 

4 IJ 4'-

710 s-i-anı ağırlı, naa "" ı !\J ar:tım ı 
3500 adet zinc.r yul ~ !':ıpı il i'OX'iO rhadm l ı b rı 26'• kuruııt ın ı -011 
leme 7.4.941 p rı;cm'l_ gi.ınu aaı-t 14 ten ı. '• h d tr r ıımr ıH 
ııskcrl satın lnıa koır.ıı:ıvonund'\ r ı·r nim ıc ıhtıı J ..ı 11 ı ı ııı 

b ııı valutt :.o:ıılsyon<> gcJı11 1 •ı, \ ~.!Oi ı ı ~·ıı..7 ı 

ıı; G\ • 

J<:vbuf 'I: furtuam "lnC. [ oı ı '1.000 
alınacal{tır. Temlnatl !:525 hradıı. E\ !!f \ 

Iür İhalesi 7.4 941 p.-zartcsl glın...ı 

ına konıisyonu'l l yr>~ ılncaktır 

.ır. f~ ~ 

Hı:p.,ın" t.ıhnıııı <<lılen fı'i ~ ·~9Ai5 lıM ol m ıoou l h 
12 5.1.141 pazartesi gilnU s at 11 t~ı Anknr ıd:.ı M . .M.\"; s tın.ılma kom 
nund:ı 1-...ıp.ııı zarfln k.siltrntY• I.oıımı.."tur. J t1:.klll<'rin :::110 hın 63 kı..ru 
Hk trmiııaUnrlle tcklıf ınl'l<tupı. rın. uuılı s ı'ltıı d •n tırs ınt n vrı komı" 

vt rın.•lerl. Lııslt \ l."tn mesl .'iO !.uru ::ı ~un ı ;) o:ıdan ılınıı (2181) l 

he ıt b.:dc. ı:..oııo Iırı olan i~a)suıdc topral, L S\ı\" s H.ı..lh" ış r 
1.arlıkln yaptırılı:.ı•::ıktır. KMı t ... min • .ıı 6750 ıır.ı<lır. llıul sı 10.1 011 p r ··rf. 
gUnü saut 11 J Aı.k::ıraıla M.~.Y Hnvıı tınaımn komısyonund J pıl 
cktır Şa.rtnam ,. prOJı.I rl 22cı ltuı u ::ı. koml"-YOllcl ın alınır. 'l'allpl rın t 
vakitte konwıy•>"3 ı;elrrı 1 ri. Ul9 i) l 2:i0:.!) , Mi 

·ı·uraıye -. um urıj'etı 

ZıRAA T BANKASI 
Kuruıu~ tarıh1. 1888. - ::>crmaycsı: 100,UUO,UOO I urk Lıra•ı 

Şube ve Ajans acledı: 265. 
Zırai ve tıccıri 1ım rıevı banka muanult'lrrı. 

Para blrll;tlrenlcrc ııuıoo Urn U•ramlJc lcrt~<ır. 

.uıınt Bıınkumd3 trumba.rab ve Cıb:ı.rsl2 t.asnrruı tıe•" ,..1~-.1'1:"1 eu es 
oo l1nım buluna.nJarn 6Cnede • defa N'ktleefili kur'o Ue q:ığıdnld 

pıtına sore lkramiye dagıtılı:ı.C3ktrr. 

C adl'l(J t.000 Urolılt •.000 ll111 
a • C<>O • ı.OOG • 

' co • 
• 100 

• 
• 

t.OllO • 
4.000 • 

ı oo udoo GO ıırnıııı G.ooo u,. 
1.20 .. 4-0 • 4.800 • 
160 • 1?0 • 8,%00 • 

DtKKA l': 805.'l.plarmd::ıkı pn.mtar tı1r sene l~!Dde 50 UrııdllD ~a~ 
'J~mlyenlere tkrnaııye cıktığl tııkdirde % 20 Cazl:ı.!lYI~ vcril<'t'f'kfJI 

Kı:ıo-Jr .. ıer: l l Mnı t, l l fi ır.ıran J ı F~ ını. 11 Binn<'ı ııun • ır hl · 
ıinuc y:.ıpılrr. 


