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ayyare 
arbi 
llllllil!m cam çok yanm11 ol. 
~.. :tlerlbı bom'bardmıanı 
... lilllllM* aanmıua ve ma. 

~111!MWlllili'ımı boiı:muaydı, daha 
tabirle A imanlar kendile

rbll tayyare kuWet1 bekmim
dmı mgllialerden tlattlıı IÖrM
lerdi ve ıehirlerdeld husual b'
nalan bombardımaa etmetie 
lngUisıert yıldıtBcaklan tlnddJ
Jd bybetmi§ olmasalardı b6yle 
1ıir puarbp kalkarlar mıydı? 

Yazan: 
ı...••CültY ..... 

1 

SON HAVADiSLER 

AKC POSTASI 
Yualnis1lllda 

man , 
piyadesinin 

Şiddetli 
hOcum arı 
pQskOrtOldQ 

Almanlar Make
donya cephesinde 
Cenuba doğru 

Y UllGllİJtantla yii luek dallara çıkarılan l 116ilıs toplan yeni bir 
uza geçt• istanbuldan ayr1la· .... AIQ ..... :eaıı • .:cibince 

v cak· ilk kafile Jaoonya 
~aha klSalda Cuma gilnü Anada· Almanyaya beş 
=-~·~fü- lugalı.areket edigor kruvazörle altı 
~g&-e~-:1~ Beyanname varenler gönderildikten torpil verecek 
de vasiyet velaaıMtiDl mubafar.a LowtlN, 10 ( A.A.) - MDlta.. 

T erhls edilen l 
Fransız askerleri 

General dö Gole 
iltihak için-

Fr ansadan [ 
~ kaçıvorıar 

Ztlrlb, IO CA.A.) - Br nner T • 
waght gaz tealne ~I n rk'r • 
re terll18 edilen b rçok Franaa a • 
leri general dö Goıe lltih k tm 
yeti ile P'ranaa an kaçmağa mu~ ff 
olarak mUııtemlek 1 re tm ı rdir 

Dtter bazı haberlere göre de po 
mUdUrlugtl Par! aok ki nnda Al • 
tar aleyhine 6.200 l!uftr y Zl8l dlr. 
mlftJr. 

Cenubi Afrika BQıikili 

Smuts 
diyor ki : 

Cenubi Af rikaldar 
M1rsıra gitmeye 
haıır olmabdırlar 

:1~~~~.7i: sonra ikinci partinin :.ı~~~~ 
mantar atn' zayiata uğramJl}ar- ~ Berlini si~ ~ IO <A. A.) - B. B. C. 
dır Ble geçirilen Ahiıan eeirleri· h 1 ma h~oıa acak eenıemda Almanya ile Japoıl1& Cen'ııbl Afrika bqveklll general 
Din. hepei w harbin, fimdlye ıca.. 8Zlf 80 SllUI 1ltlf n arasında aktedilen bir anı~a &Duta cltbı akşam söylediği bir 
dar ~ mu1181ellel•lft en -.ıcıMoca_. ~~ Mm~ ntmı. dfımWjr ki: "Cenubi Af-

•=•:ı_., ~ J:ı.51•:.: =.·.,-~...,Hılj~ .• ·;~·=--=·r• .. t,. .. ,4411""'""*.._ ...... .._.. ...... a;-4 ~~=- :. ~yi~--~:.-~. 
(Dıft ı ı MeM 8) '&eyumiune'J«tıta. tüillfl bltndftlr. KmDm bAetl~ trm, Yelil W- tillllları, illi' mtılk btiva61'1.; nubl Afrikab1ar lılıaıra gitmeğe 

, 81Jetlefln tft:nlftıf lda Tlll)'ete letler de vapgr ayabatl JcbL l»o Uııg ~ kruvu6ril. dört w hazır olmalıdırlar. Tekmil kaynak• ---------1 baflr dalre'lmtftl biRlill dutllo yaıuuune maitmyatma g6re doJ. yahut altı torpito muhribini ih. lar bup lçin aeferber edilmeli • 
·ıngı·l·IZ donanm8SI ve memvlal" vtılyette .c1nn geç durulmalrtadır. ıı .. beyanname o.. tiva edecektir. dlr.,, 

vakte kadar çalışmışlardır. BugUn ~er nllabiL olarak yUdmıftJr. Btria -------------

k da 
si vil&yette kalmakta, b1riBi lten- ~~~:~!!!!f1'!'.''t-f '~Ff'?l~~"l.'-Y'~>ıl 

uman nı • diline, biml de gideceği yere '6n-

B 1 derilmettedh'. 

Bir nutuk er ıne .:::c::ı~h:ı::.;:: 1 

söyledi yapılan :e:~=!cı~o~~-::: 
la olmamak 8w"e yük aötQrecelr. 

Atı antik baskında :: ;:ı::e:ey~:!r-; 
mut1arebe- En yeni ingillz ~...=-...:"..:=.: 
s1nı kaza- bombalan lerdir. 

nacağız ı kullandmış 
Donanmanuza tam 
itimadım vanbr 

Lizbona aiden birisi 
bombardımanın 

tahribatmı anlitıyor 
(Y._,...,._) 

General 
MaztJrakis · 

Yeni Yuan 
kabinesini kurma,_ 

memur adildi 
Yeni Na•rlaruı isimleri 

liüPft &elli olacak 
A .... • (A. ) -B. B. C: 
Bııld haııb119 Jl&ılrlariadu 18 • 

neraı lıluualdl bal"feldl maa.m. 
Ujbıe tayin edilmlltli'. Barvekll 

• muavln.llilDl deİ'Iİh~ etmell taıtf 
eijjJft KoclyfUI, ~ fevbJl • 
de ahval ~ uketf 1ılr ~ 
bine t~ CWia mavafık ~
m lliJyleaıft, kral mUpveredeb 
IODl'a bunu kabul etmlttlr. 

Yeni nuırlaftn isimleri bagOıi 
aeeredDecektlr. 

AU., 11 (A. . ) - Korisiıdn 
cenaze merubnl, buaUn Gfleden 
IOllra Atin& bllyOk kUIBeslııde le> 
ra edllmlttlr. 

Bulgar kdaları 
üskube girdiler 

Kamitaciler ile Oskllpta 
topludlfar (Y_, ..... , 

r asımpapda bir adam bir 
tarlkocayı yaraladı 

Sir Yahudı gene• de bir 
seyyar köftec yı vurdu 

h8fl8DUI ve mQna kaşa gitik~ 
~ bir kavga ha!ini-&1-
IDJlbr. Karı koca bütün nvet
leriyle Servetin Uz.erine atılmıl. 
Servet de dayak yiyeceğlni ~ 
layınca cebinden ça.kıamı çi[a. 
rarak ra8tge1e saııamap ...... 
DIJlbr. Neticede s.rveı ••r 
le Faıkı gözilnden Fi.ltiiı lraml 
Kevaerl de biletinden ~ 
IDJllbr. 

Fa.ık de ekmek bıçalım kap. 
ID1I ft yaralı olmMIJ\!l r8imeD 
Servete atılarak bqmdan w r 

(Devwl' .. lld 
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BÜYÜK KORSAN ROMANI 

4 Yazan : KADmCAN KAFLI 
Genç ktz Omcrin tnglll.zce5ini f vasm odasında ısınmakta olduğu -

rı k beğcnm!JU; bir çok oksanlıı- nu haber verdi ve 118.ve etti: 
r. becere:niyorsa da maksadıuı - Ucuz kurtulduk; talllmiı 

p •k gilzcl nletabiliyordu; kPndl -.rarmış! Mustafa olnduınydı ben, 
na dilini bu y'l;ıta bir TUrkUn (Jeelyn olma•.,ydı sen, ~imdi ktn-. 

ından vahşı blı clizellikle ilin· bilir hnc.gf sularda sfirUklenlyor -
1 nıiş olmaktan zevk duyuyordu; 
Omeri kendisine anlattıklarından 

a.,· zekı, daha sevimli buluyor. 
du: 

- Sizin kurtulmuş olduğunuzu 
göımck benım için en bUlrilk mü
kafattır. 

Cak E~T on altı ya.§larmda pat· 
lak gözlO, lrl dlşli, kaba saba bir 
gençti; lWn zeki, şakacı ve Jyi 

kalpli idi. Söze kart§t.J: 
- Karşılıklı kompllman zama· 

nı değil Ofelya; bu arka.d~ı bo -
ğulmnktan kurtnrdm ama eğer. 

18.!'ı biraz ..ı -uın uzatıraanız soğuk" 

tnn öldilreceksiniz. Baksanıza tit· 
riyor! 

Ofelya. Öınerln kara saçlarına, 
esmer ve kemikli yllzUne, parlak 
k~ gözlerine, geni§ alnma, gim
<lil :ı kuvvet ve enerji anlnt"n 

ağzın çenesine bakıyordu. Bir 
denbire s!lklndi: 

- Ca.k doğru ~ylilyor; Civani, 
çabuk olalmı; ben de Qşllmeğe 

başladmı. 

Sırmalı JA.civert elbise giymi .. 
bir kavas, iki kadın, koşıırnk yn· 
lınm iskelesine gelml:ılel'dl. Va. 
k.ayl haber alan İngiliz sefiri Con 
Eyr ile knnsı Marl de bahçenin 
ça.kıllı yolundan hızlı hızlı yalda· 

ıpyorlardr. Ylnnf ~da, yu -

varlak yUzlU, uzun boylu, solgun, 
soğuk ve milnzevl bir 1m olarak 
tanının~ olım .lr'bellA onlan kar
şılayarak heyecanla vaka}'i anla· 

byordu. 
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Ocağında bUyQk odun'Iarm n.l"" 
ler ve çatırtılaı-la yandığı geni§ 
bir odaya almmı:ştt. Kurtarılan 
gencin padişahın hocası Ömer e • 
fendinin ya.km akrabam ve evlAt. 
lığı olduğunu öSrenen İnglllz sefi.. 
rl meeeleye daha çok ehemmiyet 
vcnnişti. Daha evvel ya.mı bir mild 
det Vllyam Drakenlıı mfsafiri bu
lunduklan sll'ada delJ kanlıyı gör 
mti6; h&ttA bir o.t gezintisine çı • 
Jo,ta, hoca Ömer efendiye de, a
nı.ba lle Usklldardald bir ziyaret. 
ten ğr... d!5 en tesadüf 
et.mlş, ., !!miı:: tı. Gllnden gQ • 

ne padlşa.tı üzerindeki ııllfuzunu, 
devlet fşlerindelrl tcsirlnJ arttı • 
ran hocayla dost olmak onu artık 
muvaffakıyete g<Srilreblllrdl 

Orta ya.'lı blr yahudi kadın O. 
mert soymuş, tertemiz ve taım 

p.maşırlar giydinnlş; Cak Eyr'.ln 
birtakım elblsesinl getirmişti: 

- Bu.:ıla.r &ze bira& bilyllk ~e -
11r ama, mrtJr! 

DAttıl~. .. "" 

Ömer zaten mmmıştI; eil:ıheyi 
giymek istemedi Bir battaniyeye 
aarmdı: ateffn yanrbaşmdaki bir. 
ınindere bağdaş oturdu ve hizmet• 
çiye dedi kJ: 

- Kendi elbiselelimi giyerim; 
sen on lan çabuk kunrtmn.ya bak! 

Kadm ba§ka bir şey söylemedi; 
o eırada kapıda görUnen Marf ~.· 
efkaUI bir yüzle, tatlı bir dille 

ÖmP.tt hatırını tı0rdu; elbise giy. 
memesinin sebebini e.nlıyama.:lı; 

lı.imıe~ yavaş scslo dedi kJ: 
- MUalUmanla.r b3.!3ka. dinden 

oiruı1arın clblselerlni giyerlel'Be 
g4vur olduklannı sanırlar! 

- Öyleyse, çabuk Cakm oda.sı
na git; dolapta onun yaptırdığı 

rllrk elblse8f. var; bir defa ya giy
di, ya giymedi! 

Ömer o•lan da giymedi, kendi 
• elbfseelrl.nln kurıımııamı bakliye • 

ceğiııf söyledi. 
Biraz sonra ArtUr gör\lndü; o -

nun ıırtmda bol ve ba..qka bir çu

ha be vardı; Mustafaııın d.:ı. ka. 

duk; kim bilir ne zaman hangi es· 

hilde ölU bulwıacaktık! Geçmiş ol
sun! 

- Geç~ olsun! 
O ımada kapı vunırau; mavi 

bir elblae t;iymıı; olan genç 1m 
görllndll. ArtUr onu kapıdan kar• 
şıladı. Birlikte ocağın önUne ka. 
dar geldiler. Ömer ycrinı'!e do~ • 
nılmuştu; battaniyeye smısrkı bil· 
rllnmuıı. yan durmuı:; başını <'ğ • 
mf~ti. Genç kız onun sıkıldığını 
anlıım~tı: 

- Geçmiş olsun! 
Dedikten sonra onlara sıcak bfr 

§eyler hazırlntacağını eöyllycrek 
çıktı. 

Drşarda tC'liı§lı ko:ıuşmalar ol • 
du; bu sPfer Ctı.k gireli, Ömere: 

- Sizin 1-Jüıya ile Tahir ismin
de birisi g<?lntiş; menık ct.ml{jler 
de •.• 

Dedi. Omer kaprya çıkl.J ve 
Rüstem ağa ile Ta.bire vaziyeti 
kısnca anlattı: 

- Merak edecek bir şey yok; 

biraz bekleyin, bera.ber döneriz! 
İldsinln de karmakarışık vUz • 

terine tnm bir gönill rahatlığı 

vurdu; ra.hnt nefes ~dılar. 
Tarçm, havlıcan, karanfil, hat -

m1 gibi ot, çiçek ve baharların da 
sulan knnştmlmış olan sıcak b:ıl 

şurubu getirdiler. Muhtelif ma • 
cun ve reçellerin de doldurulduğu 
bir Mfra başında, üç arkadaş nü
do ~e dıımR.-Jıınnı r.sıttılm·. Ofelya 
sofraya oturma.mişb; olgun bir 
hanım gıöf bizJneU;ilere emirler ve 
eyor; eksikleri habrlatJyor; zarif 
nnırtelerle, güler yllzle, ,şakalarla 
mi.esfirlerine hoş vakit geçirtme. 
ğe çalışıyordu. 

ömer bu yeni dekor ve hava :ı. 
çhıde fI1c r.amanlarda duyduğu ya

bancılığı unutmağa ~lamıştı. 

Hatta Ofelya ona: 

- Eğer battaniye beyaz olsay• 
dı bir Arap ~eyhlnin oğluna ben.

zlyccektlniz ! 
Dediği zaman gliim~, ~u oova. 

bı vermişti: 

- Herhalde çirkin bir Arap ... 
- Asla.. Esmerlik erkeklere 

dalla çok ~ır! 
A.rWr arkada§mm kolunu dürt-

tü: 
- Ofelya bizi beğenmiyor! 
- Jil Ma.koley duymaam! 
Genç k:mn canı mkıldı: 

- Şu alçak herif"m admı a.nm~ 
yum; beni öldürmek istediğini 

söylemlşlerdi; hatırlad*ça tüyle • 
rim 1l?'perfyor! 

- Ona inanma. ÔldUrmeJ:, se • 
n1nle evlenmek ister! 

- Ca.k, rica etlerim bu bahsi 
kapa... Ben unutmuş gibiyim!_ 

(Dovamt wrj 

Vakıt 

.Asım Ua, bagilnkU yazuruıda, Yu. 
goslavyanm 1.sWAaından sonra, müt
tefik kuvvcUer cephesi mukavemetinin 
az G<>k zan.fa uznıdığmm görtıldllğUnQ, 
Yunan ordusunun mıııı matemlcrinln 
ıatmıbı içinde memloketlerln!n iBUklfl. 

!ini kahramar'"a mUdntaa ettiklerini, 
bununla be:-c.ber bu müdafaanın bir 
haddi bulunduğunu kabul etmel< ııı.zmı 
geldl#lnJ, lnglllz ba.§vektll ÇörçılUn de 
AtlanUk harbi devam etUgt müddetçe 
lngiıterentn orta prka yapacağı yar. 
dtmı:nuı mahdut kalın:ımnm mnır1 bu. 
Junduğunu son nutkunda s6ylemı, oı. 
C:utu:ıu. Yınumlılımn ı;o~ e-ıkJ:rrllU'. 

sa nlhııyet Golos körfezi ile Narda 
körfezi a.resmda bulunan takriben 
150 kilometrelik cepheye çekllehile. 
ceklerbıf ve en ııonrıı. da Korent kane. 
lI Ue asıl Yımanfstandan nyn1an Mo
ra ve Yunan adalarını müdafaa edebi. 
ıecegiı.! nnlntamk sözlerini §Öyle bl.. 
Urlyuı: 

"Almanya, Amcrikamo iagUten> 
Y" yardım karan 1"f"ldlkt'eft !MH1ra 

r 20 N t S A N - 1.941 

. . •. Cı . 

. ·Hah.er·· 
. . .. ' 

~~~~-t 'f ~mi~~~~;···-;·· 1 

~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~-·ıımza~ bir fotoör~l~ını 
Murakabe üç aq./ık ihracatı- ı hediye emıer 
komisyonu 4 ~ 5 ·ı ı · M~enh::-~r "~e;~d= naza~ 

Et fiyatını indirecek m lZ (,J' m l g on ıra !::ı~:ı:~l§l=ir.b~oto~~ 
M~;;rya;;~~ Bunun yüzde 30 u tumn, 28 ini de :.~.!::~~- P"'" ,.,.._ ••• 

kuru meyveler teşkil ediyor Halk tipi ayakkabı, 
konuşulacak Ticaret vekAJeU konjonktllr daire. de 16 &ınm bbbi Ve kJDtye-.1 nı::.ddeler çorap ve fanı•ıa 

alnd!m blldirtıdlğine göre, senenin ilk ile boyalardan. yQzde 16 amm mak!.. _ 
Fiyat mllraka.be bürosu, et fiyat- aç ayındaki lthalt.tmuz 18,784,C·)O ıt- neıeı w daklk AJeUerden. yüzde 18 U. Tı·caret veka" leti· bu 

• lan UzerlndekJ tetkiklerini bitir · ra lbrncatımız 46,108.000 lirayı bul. nün mensucat ve lpUkıoı'den yüzde 11 
mek Uzercdir. Vilayetlerden iste. muştu?'. intn demir ecsam ve diğer madenler. hususta tetkiklerde 
nen mıılCtmat da tama.mlanmııı gi - son on senentıı DdncikAnun. Mart den, yDzde 8 inin k!gıt ve mamulAt.m. bulunuyor 
bldlr. Bu cihetle, fiyat mUrakn.be aylara:dakl Uç aylık lt.haıA.tımı:z:m va- 1an ve mütebaki ytlzde 20 111.ntn diğer .Ankare.dan b •• dlrtldiğl:ıe göre, Uca,. 
komisyonunun yarnıld içtlmamdr. saU olarak 23,8 milyon Ura ve lhrn- ı maddelcrd1m terekkOp ettığl anla§ıl-
et fiyatlan işini tekrar tetkik et. catımır.ın da 27,1 milyon lirayı buldu. maktadır. ret vekA.leU halk tipi ayakkabı, halk 

i ht ldir Ma'fı ld .ıh. Ubad 1 tJpl ucuz çorap ve ranıııı. tmııli ha'. mes mu eme • • m o l!ou ~ gazısnnne gctlrlllnce 19U scnesın. Memleketler itibariyle m c e. 
üzere lstanbulda bir el meselesi iekl m~badelelerimlzln kıymet bok•. lerlmlzc gelince gerek ltholA.tımızm kında çalı§malara ba LIDl§lır. 
yoktur. Mesele, halen mevcut nar. mındJ.n lthalAtta ancak yüzde 20 bir ve ı:;errluıe lhtacatmuzm d3rttc blr!nl Tlcnet veka.letlnln tetklklerl mns. 
hm biraz daha indlrlimeslne im - tenakua ihracatta l8e yüzde 70 blr faz kendlııJnde temerküz ettlnnek ınıreuy. bet ı:ıclJce verdlB'f takdirde 1stanbul 
k • 1 1 dığmd d Vil" et- .. _ kundıınıcılarma her türlü ko?aylık an o up oma a ır. u.y talık 'filde ettiği anlaşılmaktadır. üç le tngl'tet"e en C:Snde bulunmaktau..-. 
!erden gelen mnlfunnt, bu nnrhm aylık lhraeatımızm son on sene zaıfm ffer memleketin lthalAt ve lhracatmıı- gösten•eeek, lAzım olan malzemenin 
lndirilmeeini milmkUn gösterecek d:ı S<J,7 mUyon lira ile en yUluıck ae.- zm ye:tdnundAkl b!Me& yani tlcar1 lth:ıll tı;in akrcdlW ııurcwe yardımlar 
mahiyette olduğundan komisyon vtyesinl bulan l93S sene31ne nazaran mUbadeıelerlmlzin heyeU mecmuaaı. yapuacaktır. 
paz~rtesi günkü içtimnmda bu 11 mıı•ıon lira fazla olması da bllh&I!. na i§tirakl bakımından yapılan bir --<>-
mevzu ile allkadar olacaktır. sn şa;anı dikkattir. üç ay içinde elde mukayeıı_dcn de lngUtcırcnın yüzde B • bol 

500 ton çivi geldi 
edllen 2ft milyon Uralık al;W fazlLı 27, A!manyanm yüzde 16, Amerika B. 

1 

eyazpeynır 
cumhurlyeUn teesııüııUndenbcrl 21 mn. D. nm ytlzde 11, Romanyanm yüzde 
yon 'ha ne senenin bu aylarındaki en 10, bvlçrenfD yüzde 8, Macarlstanm 
yüksek akW muvru:cneslne vanlmııı yllzlle 4, Yunar.istanm ytlz<l: 4 ve 
oıan Hf40 aencslne ıınzarnn da yüzde diğer ır.emlekeUerln do ytlz<!n 20 !le 
as bir tcızayUt llade etmektedir • blrlblrlnl takip ettikleri görOlm kt.o. 

Slovakya ve İsviçrcden 500 ton 
çivi gelmiştir. Ayrıca, bir miktar 
çivi de yoldadır. Ya.kmda memle. 
ketimize gelmesi beklenmektedir. 

-0-- "Oç aylık dt!l ticareUmlztn maddeler dlr. 

Piyasadn bol miktarda beyaz 
peynir ve kaşar peyniri vardır. 
Aynca. buzhanelerde b!nlerce te
neke beyaz peynir birikmiştir. Bu 
peynhler de ihtiyaç hwedildikçe 
piynsaye çıkanlecaktır. Yalnız bu 
peynirlerin bakkallara satılırken 
vereceği firenin de na.zarı dikka -
te almmasr icap edip etmemesi 

19 mayıs idman prova
larına yann batlanıyor 

19 mayıa J:'CDçlik bayrammda 
yapılll<'.ak bQyUk idman §enliklcrl 1. 
çln yarmdan itibaren provtılııra ba§le.. 
nacaktır. 

Provaınr Fenerb3hçe stadında ya
pılne3ktır. 

1ttba.-ly1 e aynll§I tetkik edilince u.. 
mum tbrncıı.tınuzın ytlzde 30 nu tntan 
yüz1e 28 nl uznm. incir ve f dık gibl 
kuru meyvalar, yUzde 18 llntl WUk. 
yapa$l'J ve pamuk gibi mensucat ham 
mndde.h:ırl. yüzde 9 unu hububat ve 
mUtebııkl yilzdc 20 sini de diğer mad· 
deler te§kll ettiği tthalAtmıızın ise 
yUzde ıe emın mayi mahrukattan, yQs 

Fen<"rbnhçe stadında 19 mayısta 
6000 kız ve erkek talebe beden terbi-

yesi ıınrekeU yap!l.caktır. { KU'.UK HABERLER J 
ldmnn şenliklerı bu yıl yalnız Fe.. ~--'-' _____ '. __ _,_ 

nerbahı:e atadında yapılacağı için, 
muntazam ve fevkalft.de olmasına 1u. • na edilmektedir. Lise \'e ortaokul ta. 
lebelerlnden ba§ka aynca üniversite 
ve Spot"klUplerf do oenllkllmı l§tlnık 

edeee,.k ,.e beden g08teril rt yapad;Jc.. 
tir. 

• Buz tevzi iı,,nf Uzcrine alan lxı§
bnylln mukavelesi bu aym \lIIUnd& 

bitecektir. Bundan sonra buz tevzi ı.. 

§l mubtcllf luıulardo.ki ~yUcr ~ 
~do.n yapılaoak, tek ~den idare c
dllmlyeoekUr. 

o • 18.fe te§klltı.tJ petrol ofisi mUdürll 
Talha Sabuncu Ue ofislD aat.IJ §Ubesf 

Beş senelik bir dava mUdUrO Nejat Romanya.ya gttınlı1ler
Beş sene evvel, meyva halinde dlr. 

bir iş kavgası sonunda tüccar. • Bir haftadanberf oehrlmlzde tet
dan Sadettini, döverek jiletle kilde. yapan ve bllhaMa lthala.t ve 
yüzünden yaralıyan ve bu suret· ihracat için temBSlarda bulunan ~ 
le c,;ehresinde sabit iz kalmasına ticaret dairesi reis muavini Süreyya 
sebep olan manav Nusretin ar• dün akp.m Ankara.ya d&ımU§lUr. 
liyc ikinci ceza mahkemesinde • Dlln §Chrlmlzden 200 bin dralık 
görU!en duruşması, nihayet dün fhrncıı.~ yapıtmıotrr. 
bitirihniştir. ... Asans6rlerin beledlyeee kontroı. 

Mahkeme, Nusreti 8 ay 20 gün 1 leri neUceslnde 200 uans5rden yansı 
müddetle hapse, 30 lira de para lx>z'.ık. 25 tnnes~ın kullo.nııamaz oldu. 
cezasına mahkOm etmi§tir. ğu görtllmll§, bunlar mUhUrlenmıııur. 

Sinemaların sıkı bir 
kontroluna girişi di 

Pis ve oturulamıyaca halde olan 
beş sinema kapatddı 

Şchrlmlzdckl s!nemalnrm belediye 
nlzamııamelll.ndeki hnkUmlere uygun 
oıup olmadıkları yolunda yapılan 

kontroller ncUceslndo Slrkeclde (Ke. 

malbcy), (Azer1) Şelızadeb8§mda (Hl .. 
la.l) slnemalan bina tubarlle malı:ımr. 
lu g5rUlerek knpatılmalanna knrar 

Atlant1k harbini kazanahll~ğln
dcn ~üph(•Udlr. Onan için hütün 
ı.-uvvcffylo §lmdJ, A \TUpa. kıt.asın
dan sonra Afrikayı da zapretmek 
ve Akdenlıden İngiliz donıınmllbı. 
nı çrka.nnak gayesi üzerinde ı rar 
la harbe devam ediyor. Balkanlar, 
lsgal edilince A lmıınyanm A vropa. 
kıtMı tizcrindo ha~miyoti tahak. 
kuk ctml olur. Bundan sonra, hi.
dlsclcrt .\kdeTJizdtn tngilb: do
nanm:ısım ı;ıltarmıık \·c Afrllm;p 
zaptP.tmek istikameti iiwrinde in~ 
lıtş:ıtm bc!dcmck lllzımdır. 

Fakat Alman kU\'Yetlcrlnln tek. 
mr Ubyayı gen aJm.ıs ollil!lsmn 
mğnıcn, bo yolda manıff:ı'kıyct 
kolay değildir. Zira Ame.rlkanm 
ge..!llUcrinl KJZJldenb:den Slh·cy!j{.' 
kadar ~önclennesl vo Ha.beşl .. tanın 
tnwıunt•n zaptcdilmlş bir dcre<'eyc 
ı;clmesl, inglltcrcnln Afrika kıta· 
.. ııe Akdeniz ilzerfndeld lı!ıkfnüyc. 
ctftl kn\"wrt1cndlrmJ"th· • ., 

verllml~tlr. Beyoğlunda d& iki sinema 
nm kapatılmMI kararla§tın~tır. 

Aynca 8 sinemaya da taı.Jmatname 
hUlrtlmlerinl yerine getirebilecek ter. 
tıbat ve tesisat yapmalan için bir ay • 
lık mühlet vcrllmi§tlr. 

Kontrollere devam olunacaktır. 

HUseytn Cnhlt Yalçın, "Servet ve 
Alm&.Dlar" 'ba§lıklı makalesinde, nu.. 
yonaı Eoaya11.!Ueı1n dllnya plUtokrat.. 
lanna yani zengin ve zenginlik dola
yısUe a:ıltanat süren kbnaelenı farma. 
sonl:ırn ve yahudllenı k&rfl harp etUk 

lerlm her vealle ile tekrar ve llln 
edip durduklamu zaten ııoayallmı-.... 
tan tıkrlnl reddettiği ıı:tn bu gtbi tel. 
k!nlc:-e kcndllerlnl kaplmnlf olan 
bcdi>n.ht insanlarm servete karoı dil§. 
m:ınlık UAn eden ecnebi .Almanlan ken 
dl meıılekta§lan, dert orta.klan ve 
kard~~eri telll.kkl etmelerini uazllerin 
beklediğini, halbuki Almanlarm bu he 
saplıırıcd:ı tamamen aldıınml§ olduk. 
la.mu. çUnkU i!iSal ettikleri memleket 
lC"rdc samlmlyetıılzllklerfnln çok ça. 
buk o.ntaıııımı§ olduğunu, servet sahi. 
b1 ve ticaret nd:ımınnnm Almanlara 
htzmetkfırlık etUı?tnL takat aınl halk 

----~----~~~~--~-

Kubilay ihtifali 
lzmirden bildirildiğine göre hususu vardır •• Bunu da fiyat mu. 

bugün Menemende Kubilay ıibi. raks.be ko!Ilisyonu tayin edeeek • 
desi ö. ünde bilyUk bir ihtifal tir 
yapılacaktır. --o--

Izmir ve Manisa vilayetleriyle Kartal motörünün neden 
civar l ı~a.rdan gelecek heyetler b .. l ld 
merasimde hazır bulwı.aca.ktır. athgı an aşı ı 

Bir katil 18 sene hapse 
mahkUm edildi 

Bir müddet evvel, bir gece ya
nsl,. ~reminind~ Uzun~ 
mahallesinde oturan Yaşar adır• 
da birisini, kiSkaliçlik ~iizfuıden 
bıçakla yaralryarak öldüren Re
cep oğl ... 11ustufamn ikinci ağır 
cezada görUlen muhakemesi dUn 
bitirilmi§tjx. 

Mahkeme. Recebin suçunu sa. 
bit görmüş ve kendisini 18 sene 
mUddetle hapis cer.asma malı· 
kUm etmiştir. 

--0--

laşe müsteşarı 
şehrimize geliyor 

laşe ml\steşan Refik Soyerln 
pazartesi gil:ıU şehrimize geloceği 
eöyleruncktecliı. Aynı zamanda in. 
~e umum mUdilrilniln de şehrimi • 
ze geleceği haber verilmektedir. 

-().-

Pasta ve börekçilere un, 
t ptan verilecek 

Pastacı ve börekçilere toprak 
ofisi günde 140 çuval un vermek. 
tcdir. Bu unlar her birine ayn ay. 
n tevzi edilmesi uzun sUrdilğllnden 
toprak ofisi bu gibi esnafa toptan 
un vermeği dilşünmUştilr. Badema 
unları toprak ofisinden belediye 
kooperatifi alarak alakadarlara 
tevzi edecektir. Kooperatif tevzi 
işine pazarteal gUnUnden ıtiba.ren 
ba§lıyacn.ktır. 

() 

Altın 28 lira 
Altın fiatı dUn 28 liraya ka.da.r 

yükselmiştir. 

kütlesinin kendilerine ısınamadan her 
vesile Ua aleyhlerindeki htulyatı 17-

har ecUklerlnl yazdıktan sonra fllyle 
diyor: 

"Alomn lfitDAl!lı karemrnda vatanı 
n04&faa için cUldlea kuvveı ancak 

nurlu. imanlı Ye namualn serıtlcrtn 

ruha.'lnr Ye göjilaleı1dlr. Onlar ırkla
nam temiz kanım ecıdad t.opnıklanru, 
ckıcleler namuumı kurtarmak için 

akıtın Urtn teredo21lt etmezler. Onlar 
)-ahuz vatanıa m8clatıuı.emı emroden 
,.-azııentn llCSlnl duyarlar. Bir murdar 
llfe 1;lbl ntanm manfl'll bavaamı ze. 
ldrtlycn rlyakAr, mWtert, mtbıafık ,."O 

alılM<sn boqanea &1lnıh1111a kttbfa.f 
ile Up.mk ~iz ve &ali almlamu gu. 

nır " iftihar ile yWuıek tatadar. 
lilr ~eU itte böyle cençlfır w 

lııu l'""~lerdrın mllrekluıp bir ordu kur. 
tanr. Böyle blr smçllkten mabnım 

memJekefltt w lııu r:mçlftt uı•ıunaJc 

Geçenlerde bir gece sabaha 
karşı Haliçte tamir edilmekte ol· 
duğu havuzda bakıl ve Uç tay• 
fanın ölümüne selı:!p olan (Kar
tal) romorkörü hakkındaki ııdli 
tahkikat bitirilmiştir. 

Romorkörün geceleyin m~ 
luklannm açık kalmr.sı netice
sinde su alarak battığı anla§ıl• 
mıştır. 

----<r-

Amasyade tek ekmek 
usya. 19 (A.A.) - VllAyeUmfz

de de tugtındcn itibaren tC"k Up ek. 
mek tıkanlmağa ve on buçuk kuruıı
tan ı;atıımağa ba§lanml§tır. 

----0-

Sökeye tralrtör v~ 
makinist gönderildi 

Sökr., 19 (A..A.) - Ziraat vekAletı 
kombuııııar müdUrlUğtlnce gönderilen 
be§ traktör pulluk ve lctcrnıauıe be. 
raber 10 mak 'st ve bir tarr rci Sö. 
keye gelmı,.ır. Butün Sökelller ve bil
hassa seylı\ptarı mutaz:ırnr olan çift
çiler bfikftmctin g6sterdlği ~ bUyük 
yardımdan dolayı !cvkPlft.de mlnnetlar 
kalmııılardır. 

Bir günde 
Kasımpaşa, Balat ve 

Fenerdeki dört fırında 

502 ki o eksik 
ekmek bulundu 
Fınn!an sıkı bir kontrol altmd3 

bulunduran belediye zabıtası mem•ır• 
lan, b1r gtln içinde Kasımpaııa. HaJiÇ 
~e Balııttakl 4 fınnda 502 kilo e.ksi 
tartıu ekmek bulmu~lardl?'. 
Fırmlar sıraslle Bunlardır: 

Kuımpa§ada bahriye caddesinde 
99 numarada 1brahlıntn fırmındıı., tef.o' 
gll.htarm odasmda B1kl mq, 206 Jd .. 
lo, ayııı caddede 16 numaralı o.smaıı 
Nurinln !ınnmda 2:5 k!ıo, Haliç Fe
nerin:le 'r'ıldırım caddesinde 17 numD
ralı lsplro ?.ln!·onıın fırınında 166 k1" 
lo, Ba.lı.ı.tta Leblebiciler caddü41Ilde 15!1 
numaralı Zekeriyanın fırmmda d.'.I 
10:5 kilo eksik ekmek bulunmugtur. 

Ekmekler mUsnde·e olunrn~ tırtfl 

sah!p!Prf cezaya çnrpılmı§trr. 
Fırınların kontrolleri dcvo.nı edece1' 

Ur. 

~ 

Şubeye davc 
Fatih Askerlik 6Ubc&lnd n: 
Yuksok ehllyetıı:ımcli ve kua htz.' 

meW askerliklerine karar vcrııınt: 

mczunlann 1 mayı.cı 941 rlhlnde Y~ 
dek subay olmluna gönder-llecı.-ı.ı rdır 

'e 11evk ve idare etmek kalllll>~den 
mahmm adamlıınn f'.ttnde ka!ımı de\• 
letlerdlr ~I Am.a istflhı kal'fısmda 
derhal parçabumual&r ve çaınıırlara 
dft,n1., .. 1eP41, ... 

Bu ~ernlt1 haiz şub mlz rn ıurup' " 
rmm ~hndlden muam('! 'erini b zıt•°" 

mak t>zrre §Ubcye mUınc gt <'t'l'ı>"r.-1 
ve işbu llAnın dwct ) ) 
duğu llAn olunur. 



Baaıldığı yer V akıt matbaa.it 

Hadiseler 

Ve Tarih 

Mustekil 

Amerikadaki 
yugoslav 

elçisi 
. 12.0000 tonluk 

Yugoslav 
vapurlarını 

Amerika ya 
devretti 

Makedo Vllflnıt-, 19 (A..A..> - Yup. nya. •, lavyanm Amerika elçial FotiıJ ga • 
_ aeteeilere yaptJiı beyanatta, garp 

B~Jaıo ötedenberi "milli ı yan Jdlrre81ncle bulunan takriben 
emelleı: den baheederler; bu e. 120.000 tonluk Yugoslav vapun
~ell~ huıdudun1:1 SJUih. olarak nu "mu,terek dava" ya tahala et
bılmıyoruz; belkı Jtendileri de met nrettıe Yugoıılavyanm der
~ kat'! §ekilde tayin ede. hal İngiltereye yardımda bulana • 
:aıemış, yahut ~tmemif}erdir. catmı e&ylemltth' 
l'akat herhalde Makedonya üze. Blrleflk Amertb ile cenubi• ve 
rinde bazı haklar iddia ettikleri, Jllerttezl Amerika Umanlarmda bu· 
:nıübim emeller besledikleri mu· lmum Yapetav n.pmiaımm FoU.. 
ll•kkaktır. Netekim Yugoelavya çe t.Alıi oldufa blldlrUmektedir .• 
ve Yunanistan idaresindeki Bul- Fotiç tanlan lllve etmifUr: 
garların kurtuluştan mUnatıebe. Y..,.ıavya. ordulannm mağl6p 
tile fell}i.kler yaptılar; Alman olmuma raimen. mihvere kartı 
ordusunun zapteWği yeni yer. mtıcadeleye devam edecekti!' .. Son 
lere girmek için sebep te bul. Bd ltafta, Yugoela.vyanm medeni -
dular: Oralardaki Sırp beledi. yet daftl!Dda demokrulleria mili 
ye reisleri ve mmeurlan kaçtık. terek mllcadeleeine fftlraklnln an
larından ve Bilihlı Yugoslav aa.. ~ Bit uthumı tetldl eder. Yu -
kerleri dağlarda dolaşbklamı· plav Kralı, lt~eti ve milleti 
dan, yağmalar yapbkJarmdan ınlbftrin yOkledJği hıut>e devam 
Bulgarlarm hayatıan tehlikeye 1_ec1_ec_•_kl_erc11r __ • _. ------
girmiş. Lakin Alınanların Bul· 
gar ordmuna ileri hareket mtL 
aa.ade8i wrmeclikleri anlqdıyor. 
Almanya, kendisi için çok mtı.. 
him bir nokta olan Selinik feh· 
rini en kolay istiwnare m68ait 
'bir idareye vermek isterler. Bu 
itibarla Makedonyada mtlıdakil 

Amerikada 
ingiHere hesabına 
184 parça 

~ ır::~~~=:ın~= ıicaret gemisi 
bilir. Bu memleektte §imdi Ya. • • • • 

~~· ~~~~= sıparış edıldı 
nıemnun edebilecek şekilde muh· v........., u (A;A.J - ~ 
etlit bir idare kurmak istenir. ....,.,_,~~ ~ 
Mareşal Göring de kendialne n. -.-.oao a.r ~· iM 
çekilen bir telgrafa cevap verir- parça Ucıant ...apura lllparlf ...,... 
ker, "milstakil Makedonya" dan ttr. Bu aılparlfler, .Runeltlll fnbllde 
~ştir. ~ mp.at prcıpalDIDID ddDcl lmml. 

Makedonya Osmwı inıpara. m tefkD etmektedir. Bu 1H pmlalD 
torluğu idaresinde siyasi hay- 112 .. buaual bir Upte olaealrtlr. 
dutluk, suikast ve ihtiW mem- Rusvelt bu prosra1D1 bDdlıdlll n. 
leketi olarak tanınmJltır; ~ kit mnskGr tıpteld ftPIU'larm tqtı. 
)a göz koyan civar Balkan dev. tereye YerDmek OWe JapddllJD• .ıJ7.. 
lttıeri, hatti bUytık Avrupa hli- lemlftlr. 
~tleri Makedonyayı kan!I- =========== 
~ auretile kendi menfaat.. ele pc;irmİlti. Şöyle derdi: 

- Biç bir tehir yoktur ki 
albn yDkHl bir kabl' eokuldut.. 
tan m zapt.edHmeeinl 

BABER-Abamımtul 3 
-

atilinı arıvan ölü ı 

IRAKA General 

ZABITA ROMANLARININ EN 
ESRARENGiZi AŞK MACE
RALARINjN E N HISLISIDIR 

N erJvork zabıta romanları cemiyeti muharrir
lerinin açtığı miiaabahaya iıtiralr eden 1100 
eser içinde birinciliği kazanan 3. romandan biri 

Büyük Simoviç 
lngiliz diyor ki: 

kuvvet/eli Çok hazıdık
sız harbe 

Katilini arıvan ô lO ! 

çıkarıldl. girdik 
En Son ~Dak'i a 

da buaün bas ıvor 
Bunlar ırakta Bu yozden 

münakale yollarını kuvvtli . düşmana • • ~ 
emnivat aHına fazla dayanamadık ıncır neden besler 

alacak 
Londn, 19 (A.A,) - BugUn nıP,

men bildirildiğine g6nı, İDgillz • Irak 
itut&k muahedeırl hOldlmlert mucfbln
ce, bOyilk imparatorluk kuvveUeri, 
Irakta mtınakale yollarmı açmak :lçfn 

Buraya getml§t.IJ'. 
Yeni Irak ldareırl, Seyit Rqlt .Ali 

Blpylanl'DlD verdttl Uk teminata a · 
dık ol&l'ak tam kolaylıklar göatermek. 
tedir ve imparatorluk kuvvetlerine 
kUmanda eden tngflls mbayma bOf 
geldinls demek w her tOrlO tertibatı 
almak 11Untlyle bu tnglll.B llU'baJ'I De 
lfblrdli yapmak UMn blr yOkaek aı· 
bayr Buraya g&ıdermlıtlr. 

Geçen harpte İllgllis ve BIDcll8tan 
aakerlerinden iyi hatıralar muJJ•tau 
etmif olan mahalU halk tmparatıorhık 
k:talarma barareW bir hOmO blNl 
g&d.umlftb". 

Ba laanketln lcrUmda Irak ma
bmlarmm sa-tenftll lfbb'Ul1 Lan· 
drllda 111 ... bltlba ,aratmq .,. pek 

7&kmd& Od memleket arumda dalla 
normal ....... betlerta ıee.Ga edeOflıi 
il tım1dbd ftl'lll!für. 

••• 
LeMn, 19 (A..A.) - Impe.ra.. 

torlak tunetlerlnbı Buraya mu
vall.latı h allkadar olarak 911 el
. h't hatırlatıımUtadJr Jd. ~ -
'"ll'ak maahei!eımbdn dısrdlblCıll ined. 
deel mucibince. ""bir harp tücBrtn· 
de veyahut yakın bir harp te1aB _ 
kem takdirinde, Irak Kralı, tncmz 
Kralma. hak anzlslnde, demir. 
yollarmm, tehirlerin, llmanlann, 
tayyarelerin ve mllnabJe vuıta
l:ınnm kullandmaaı da dahD ol
mak bere, elinde bulunan btltnn 
kolayhklan ve yardımı g&Jtere • 
celrtlr." 

Oirenlldllbıe llre. imparator -
hık hnetlerbıln m11\'U81atı, mu· 
abedeııtn ba maddeli maclblılee 
vuku& gelmJltir, 

Atina, 19 ( A.A.) - General •ı NCtRtN. Jezzetladea dolayı. ia halde kuru.sunda yüzde 6' olar. 
Simoviç, son hldiaeler hakkında tarih ldt.planllda ,.e Omlro- Bu halmadan incirden üatb ıele-
yaptığı bir deklArasyonda de- hll !lllrlerlade tuttaj1a önemli 1er- b1Jece1E aacak - bizim karaaaaa 
miştir ki: 

"Bize dÜ§maD tarafından mr- den ~ka, lnunlan beslemddeld ,ı,eMldlibalz - mm Ue kara ı.· 
la tahmil edilmiş olan muhare· kadreU de bu ıamua metbu ol· dm vanhr. 
be, çok gayri mUsavi idi. Mille- mqtap, Eski Romalılar devrlade Fakat, billnlnb ld, bir 7emtpa 
timiz, bu derece gllç şerait için- ~ vticatlu ve l'Üat J9llYU JÜlla ~k tekerli olmaaı oau ba. 
de mücadeleyi kabul etmekle, bu· insanlardan babsecllllrkea FICUS ..., preldea beelemeslae yetb
nun nihai neticesi hakkında hiç EDtr yuJ laelrle 1'Mlealr dedir- -. Şekerin yanmda oaa vlca· 
bir hayal beelemiyordu. Milleti· mit ... 

::;1 ~:;1z:;e e:ı';e~~~~m:i. 1 Banan bbiael eebebf, tabii, ... ~=::=1'eaı:;e 1=:. 
ğmı müdrik olarak, hUrriyetini laaaeak nlsbette, )'tbde 1' old11- IDelr iyi lılr Titmnln auaüteuld ve 

ve istiklalini müdafaa bahis mev veç . Belgrat hattı üzerinde ve seagla bir imden haznesi olcluia t. 
zuu olunca· her ne ._ __ .:ı_ olursa ..a..11111uu ~ beeler ve incir_._ wu._ şimalde Sava nehri boyunca mu- - ,,... .,.,,_ 
olsun çarpışmayı kabul icap et· lll8aa ....wtı. Vltamlnler ve ...., 
tiğini biliyordu. Fakat milletin ~~::.:*bizim için mUm clealer büommdan huma Ue kana 

Oaşka çaresi yoktu. Y egAne e- General Simoviç BÖBlerine şöy· lsUm IDelrcloa haylloe pıt kaldılda 
hemmıyetli mesele, mukaveme le devam etmiştir: mulaa oalum ı.e.lemek kadreU la 
tin ne kadar zaman süreceği ''Şurasını tebarUz ettirmek i&- cılımld kadar aıethm olamunıttn'. 
meselesi tetkil ediyordu. Milleti· terim ki. Snon Bıriat ve Sloven İılclrde 1-tbca dört vlt&mla ta-
mmn azmi ve aakerlerimisin m~ -r haraıbe kabiliyetleri dolayısiyle krtalan çok iyi çarpıkmJelardır. aıamclır: A vitamininden ıoo, Bl 
muharebenin uzun sürmesi t....k· Fakat Alman kıtalannm ZatreP ._ 15, m den ss ölçü, o '1taml
lenebilirdi. Fakat. Yugoebl.v ·t · Lltikametinde beıtlemniyen ileri llladea de z mlllgnm (tül laep 
duaunun telmit hamiJJdan ..,.. hareketi Bırvatiatanda vazlyıetl J1bde hesa1111'1e). 
__. ,__~11 ...__ ___ .. _ çok daha ziyade g'llçletttrm:ftir. •-..a...a... ---da.__.__. __ waL 
• ........-.. auYYIC1.U .....,...... .... .._.,... Yabancı ajanları, Alman zırhlı .__ ·~- ~" 
lıldariyle kıyas edWnce. P dcın cilzutamlarmıa himayesi altmda ms O vHlımlld b)'ltoalr, A vltunl-
bulunuyordu. Za~ DUşmanm beklenmiyen hDcu- s• ..... ı işgal etmi§ler ve orada al J'UI 1U'IJ& laene de Bl ve m 
mu. latalarmıızm Wfllri>erllfi ve llözde m~ bir Hınat:l.tan wHudalerl a•lmacJıJdu 1-tb m 
tah8'1lldü tamamlyle yapılma. htlkbıeti hrm111lardır. ......,, abble. art.ar. 1aMDm 

dan bizi gafiJ mam•u-. lılttt ~lman ~ Bınattata· lıeeleameme bllhuea tnelrdeld 
t.efilderimi:rJ• herhanp bir m. ;2~~ Vah.:.~ert ne- llbıt. vleacİ. JU11UU hale r;el • 
l'I organizaeyon yap1lm...,. garbi ~ ~ .•ııılae w..et ede. de .. m vl-
Sonuna kadar flltaratl* -~ t.mlllNlr R tine bağlı kalmak U'mlU ile, bu yada hAll mabwmet etmekte· armada B2 vttunJnJ 
i§birliği hakkında her ttırUl mil· olan latalar Yugoelav ceplıe.min lalo ......__lmdaa ba J'llllll ln-
zakereden tevekkl ettik. elli-' aWmmdan tecrit edilmlf - bMlemek bülmmclq. incirle 

Hücum bqladığı zaman, mit" diler taraftan da aol cenahta ve ~ eclDema Kan isim· 
tefiklerimiz, içok bClylk arzulan- kıtalanmmn arkaamda Boena t1e Bt vtt.mlal bra laclrdt"Jdala 
na rağmen biJhım ihtiyacmuz ~e gtdm yol dftpnana .,.. allbette olmakla beraber, im-

olan tayyare ve arhb clUıitamla· Ktldaf;unmn bu smetıe teh- n Wr lnrn ttdmdea c1üa Jes.. 
la 88rl bir surette yardımı- • setle ,enDdlil için bra lda _._ 
mıza. gelecek vul,.tte "'-'"ldl· lıkeye girmle olmam u.rtne Dri· ,_ 
1 

--a· nanm prkmda muvaffakıyetle IMlrdea pıt bbr, 
er. Bı•ndan dolayı, bnr1l vuıta- dn-e .. ileri hareketini tutan or- .............. ..,. beelemellıle Wr 

larmmla muharebe ettJ't. Ordu- ~ ..,. 
nun ve milletlmisln yUbek ma- dularmımn mukavemeti daha eeltep de mıMealerldlr Etlere dol-
neviyab ve dllpnana ciddi kayıp· ziyade ~. Bundan bat- palalı Teren potuy.,.:. .....teal lr 
lar ka, ordulanmıza Us teekU etme. 

'a.rtni temine çalıfırlardı. Bu 
"-ııekette mu.tekil ve büyük
te bir devlet kurul'UIU p eeki, 
~.bin befyüz senelik bir tarih- Eski Malredonya BaJbn :ra- • • 

rmıadamnm hemen hepaim. A- r: Kelepır satllık taksı 111 
nadoluyu, Jılmr, Irak, Iranı 

kaydettiren hava kuvvetleri- si ica.beyliyen Adriyatik sahili elıta tuealncle blJe ytlzc1e 181 IDL 
mlzin kalıramanlıfl aayesinde. istikametindeki mtlnakale hatla· llpam oldaP halde lmruanda 
d8fmamn ani ve kuvvetli htı. rmıız, ciddi tehdit altında kal- ıou m111pama pbr • ....._ • 
C1DDUDUD ve teknik vurt:alarmm 

lat.imon ttWlnin denizden ta.· 
~:.,:an kJammda altm maden. 

bulunduğu ağaçlık dağ-
hatıl Hindlatanm bir kwnmı Çok ldare1l 89 modeli Ope1 • Ki. 
kltllA etmifti. Yeni Kakedw)a pttp, bol llatlk. Kawt aıaan. a-. vardı. Halk yunanca konu· 

~ve Elen u-kmdan sayılır. 
... ; bir çok kabilelere aynlmlş. 

bakalmı ne şekilde doğacak! Kir BuaıD .,kak No. 21 DabDI a. 
Kadircan KAFU • 

~her kabile bir kral 
ı-...~-= bulunuyordu. Bu kral-
~ Alelmandroe Irublarm Scınra 8nran Neccleti de em-
~ halrJnnda Platw mu JOl'du. Art* bunu enlılDJltı. Nec
~inden evvel Yunanlılara detl ~. bma ~ Cemli 

~;~~ ~= Sermede ad•müıJJı tutulmUI ba · 
~& gibi 1ııllJtik 'Yunan san. 1mauyorda. 1Gkraa bu q1mı aebe

AHRE : , 
)C )r 1 

faikiyetinin ve:rdiif fUı: Bllrpriz- mıştır. .. fesi ..... seJiladflll ..... 
terden eonra ve prkl 8Dp arut· clıta leaaetlld..,. tekeıla .. 'Jf1' ~ Wr r-11 veremem, o a. ..
sinin terkini mUtealap. prtrta mlpeM .wıetlcllr. helıta taıe ıWe ,..._es. o... lcla IMlrle ._. 
Koeova • Kruaevac • Kr:guye- 1ıDe tMel', pek u yemlfleftle .._ 1eaea .._. fmtık 11111 •'--

Kua bnet nnoek .....,_ 

TEN 
zzJL •• J§.-~ 

Necdet ene1l ~ kendini bel. 
il etmed.m asma maa png imi 
MJ1'9ttl 98 tıoma: 

-ŞD:ranl 

.... de .............. 7ble 
11, ba orgda 81 mlllgıw elılr ................ ..._ ... .,._ 
nea Mil blar- Kemlldere lan'· 

"" ··-- ,., ... e.e.lde M, ld-
reo a .......... lldılbdD .. --... 

~ myma tettrt.. blnl kalhlnin clertDUklerlDde bir 
eok kereler anmJt, fakat bir 
tek ıMllde ba s6D8l baimı lalı 
edebiJmlltl. 110nu aevtyoram, çUn

kn o Sermeddir, ben d• ŞBkra• 
nım.... dmıiltl Evet, bafka bir 

lalı te'1l buluumJttı. Sermedi 
llU'f Sermed oldufa lıçlıi ~ 
du. Onan ntainl aeytyoram T Diye 
bir nail kendi kendine llOl'UDI-

·il· Nakleden: Muzaffer Acar Dedi. Genç km beDd de bq1ı:a 
bir l8eln kendlatnl Plırmumı 
bekledJit lçln titredi. D6ndtl.. 

ki lllılbet l,OI oldu ...... 8'bllldla 
de llltlfade ........ pek plmdlr .. 

~ en ziyade çobanlıkla ge-

~:*e:::an ~ 
Za4egAn demek aqin 

~banlar uata avcılardı. 
"-="-- hiç ··- bir yaban ~ vurmıyan adam ziya. 
~ buluıwnamı. ömründe 
~ öldörmiyenler vttcut1a. 
~ lp l&l'ID8k mecburiyetinde =:-· Çok içerlerdl ve ziyafetle

Jacıt --- pıtı bulut gibi BU'" 
..__.~aktı. 

.._-uyux Makedonyayı millttan 

..., Bene evvel yirmi iki yaşında 
~ ÇJkan Flllp yarattı. Rehin 
~ Uç lll!De Yunanbstanda 
;:!__ teıhrhlde kaltııalr ona 1Azım 
~ bUtDn vamfları kalandır. 

~:.llkinMUk:ı ~ ~ 
~ ~ hileye ve paraya da 
~_rt verdi. lki dilpıan 
~~ kalınca birine para 
~it I!!· .. ~ saldırlrdı. Serim-
~ ve kıymetli hediyele. 
~ Yumm.lılan kendine çeki. 
~~ Diyorlardı ki: 
.. ..... l'llip liWıta.n ziyade para 
~~ boarü zafer ka.. 

O!taıt eehriniD. kumm!aDlan. 
• elde elmie; lııolQca 

)'Ol'du. ÇUnldl s~ edamm her 

eeJbai eevi)'or w Deyi eevdlllni 
bir tDrıtı taybı edemiyordu. 

Bl1t8D baDlara rağmen buan 
Necdetla k8Ddlıll llıe Seımet ara. 
smda bir mln1 11>1 ytllmelmedlii
ııe Jmlyor, elbai aptUj11 SUDU 

bitin vilcadmıun titremesbıde, 

yldnll eann beyu]Jkta bir genç 
m m mahcublyethıdeD ook da .. 
ba fasla bWerbı, heyecanlanıı bu 
hlDduPnu g6nımemMılae lçerllyor 

ehi ve Necdettea lıir an* Def• 

ret~ 
SoDr& 1ISUD unn clGfbU,_, 

ve ber hale ntma tendlefntn aer 

bMt oldaluaa " Seıwaedl 8lftD8't ........ tua,. .......... 
llndıe Jllal* -ı.wr r'&z '111 -. 

tlcelbıe varıyordu. Evet Sermedi 

eevmelı: ve blJh••ı mnm tanım • 
dan anilmek llttyordu. l'abt ba 
his bluma, battl YDcudmıa hl -
Jdm olanca o aman da, ba kadar 
temls taıılatll, lllklD. ad* ve l&ı" 
yanı itimat bir genç olan Needete 
1ı:arfı ftkren olıAm ihanet ettlllne 
6dltlyor, Wdall uahı duyuyor w 
oduma çekilerek aftıyordu. 

Ve artık ŞDluan geceleri uyu.. 

m1IJOI', IDCllt 6bniyeeek kadar 
pek u bir eey yiyor ve gllndeıı 

gine sayıftıyor, bu ballyle boyu 
blru daha usun gGrlbıllyordu. O 
kadar erlmlltl ld parmaklarmm U. 
zerinde et kalmımJlb. Ktlçllk bir 
hareketi ne parmaimdaJd Dilan 
ytbtlğft dllftlyordu. 

- Ve o Jı1ıob1r teY g6rmtlyor, 
11&811 oluyor da baDlan g6rmtlyor, 

g&remlyor! •• 

Diye ı.an kendi kendine :le • 
yan ediyordu. J'abt burada itik· 
ranm bir hataya dltttlll n N~ 
detl tlmmD• nlımadJI! maJWr
lıaldl. Olıı*ll Neadlt • ... ıa.. 

zm ba ba11nl rQrOyor ve o kadar 
iyi gGrllyordu ld hl1l evlenme ı.. 
rlhJnbı tesbltl lçln bir teeebbQate 
bile bulunmamJIU, 

Kuasuada ba Od aıadea anama.. 
- Ah. Necdet, 1en ml8bı ! ki ... bet S,06 ~ da Udll de W-
- Şüran yawam, ned~ ba J1k miktarda oldupadaa ldfMe 

bdar eanmn. Yoba bir llbrlbl:n Jlme MJft olu. 

mı var! llaclealertala lletlcMI ..... p.. 
tlrdlil alblenllk •ereeeaS pek lıL 

Ştıkraıı gtUmefe ~ Dudak- ,. oldaiandu ._. bn ._.. 

mut ve kendi k81ldbae: 1armm kenannda bir yanktall ıfll clil't mlıill ekmetı 1edlll halde 
- Acaba nesi ftl'! Ah...._ fartml ola us bir tebewlm 941 • 1Euc1a .....,_ ........... ...._ 

Necdet blrgok kereler endlfe i
le Ştıkram tetkft etmlt, llsll gls1i 

genç mm lçlndeld l8tınbl oa • 

neal var! Ben bu gW9l'I neden o- tı: mas. 
kuyamıyonım, Neden flklrlerlml • - Benim mi, dedi. Yok, llio1* helrlll ~ ~ 1,11, lıL 
zin dalma çarplfbimı g6rdQfDm ~ yok. 'nSUda 8,03 ıdsbetlnde 1'ahmu 
halde bunun ııebeblnl anliyamJ10- ......_ maddem pekllie kull bir 

nnn? .. 
Suallerini beBd binlerce defa 

sormqtu. 
O aQaın Neeclet •alonda Şllk

ramn balunmadıtmı g&rtlr gGnnez 
derhal doktor Nbmıla OOzlde tey 
seyl bqbqa bıraktı ve bllkca• 
çıkarak ŞUkraın buldu. 

ŞUkran balkonda batpm, beri 
llarmqıklarla anlı bir demire 
da~. gftzlertn! nsülarda. p 
unkla!da hlc.; 1dm8enln glreml}'9 • 
cell bir nolrtaya dlblflF, ha"'1ret. 
• clmQclr, bald lılr ........ .. 

- 88kran, eter bir da'dlD o • deva olur, Rerkeslll Wldlll gllıl, 
hına bunu bana derhal lllSyUye. peldlk oelmdyen vlleat pekllk ~ 
ceksln, delil mit kea vleathwl claha iyi bellealr. 

Nec&!ttn aetdnde çok aamtml, 
candan bir doet edaat, gGslertnde 
adık bir k5pek mlnaın vardı. 
Ş8kran yine gllçltıkle tebBI im 

etti.. 
- TM>U, Needet, dedi. Bir d~ 

dlm oıu. eana neden lllSyl.....,. 
ylm. Fakat pndt hl~blr f8)'lm ,ek. 
BayatmclM o kadar ._mmm 
kit .. 

. .. ,~ .... , 
... . .. 

....... .._.. •eclea 1J1 beelecll. 
il* eebebbd liğrendlktem ...... 
........ Dk bir .... pılecıeldlr: 

~ lop inciri mi daha IJI. ,.... 
lııaftk laelrl mi? 

1klıd de IJlr, Olpa w 1w•ııt 
olmak IU'tlyle aralanBc1ald futE 
... lııalııaktald reütlr. o... ... 
~ ._"9fadm clalaa llJIM1e ...... 
....... onc1aa,dalladlllı- B 
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u sabah a 
sif 

1 köyde.Yunan cephesinde ar 
VATtK NI 
bembalayıp 
Bunu İngilizlere 
yükleyeceklermiş ! 

Barline 
yapllan baskın 

ingiltereye gelecek 
Amerikan vapur arı 

lcab nda 
silahlandırı

lacak 

O r U n m a (Bn.5tnrafr 1 nclde) ..•. 
ralyalılar .A.lmania.ra 300 olu 
verdirroL~ler, 150 esir almıslaı-

e emesı 1 d 
dır. 

Y a 1 1 
Bcgfulkü cephe daha kısa. o-

lup faik kuvvetlere lil'..r&I roüda.. 

Londra, %0 (A.A.) - İnglliz hava 
kuvveUeri t&ra.tmdıuı Berl!.ne yapılan 
eon hUcum e.ımaaındn. Alman hllldl.met 
me:k-er.!nde bulunan ve §imdi Llzbona 
gelml,1 olan blr .ıat, Deylt M'.eyl ga. 
zeteslnln Llzbon muhabir ine, en yeni 
!ngl.llz ~balarmı tahrlpkdr tesır .. 
!erini anlat:ml§tır: 

!stanbulun muhtelif kazaların - ! gınlar mahalli itfaiye cldpleri ta. 
daki pasif korunma d ncmclerine ~ rafından hemen söndürlllmUştür. 
devam olunmaktadır. Enkaz temiz!P.me ve gaz te:rnizı. 

Bu sabah da Bt-kırköyfinde bJr "me ekipleri de enkazla, zehirli 
korunma. de.nemesl ynpılmışlır 'nzli nlmtakaları kısa bir zaman 
rı:ecrübcde &'fcrbcrllk müdUrü. p· ·mmda temiz!em"c:lerdir. 
sif korunma komutanı hazır bu • 
lunmu;ı, konınmo. muvıı.ffalnyeU 
neticelenmlştir. 

Alarm saat tam ı O da veril -
miş, tayyareler biraz sonra kaza~ 
nm üzerinde görllnmUştUr. Bazı 
yerlere mefruz yangın ve tahrip 
bo:!nbal:ın tılmıs, ç'tkanlan yan -

Bombardrman tayyarelerinden 
vnra., pa.raşiltçU nakliye tayyare

:cıi görilnmüş ve muayyen yerle-
re paraşiltçliler bıraktlmt!ilfır. Bun 
lar para.şlitçUlerle mUcadclc kol-
lan tarafından 3akalannuş ve zıı.
I'al'STZ bir hale getirilmiştir. 

enç kıza zorla tasallut 
etti e sonra cesed·n· yakan 

ir kö ntalyada ası1dı 
Antaı,yanm Karabayır köyünden 

lamnn Dede adında blr klSylU, aynı 

klSJid'-%1 KAmlle admda genç bir ln.zı 

ormana l!Uı11kllyCTek zorla tasamı.t 

etmiş ve eoı:ı.ra 11Uçunun meydana çık. 
mamur :lÇfD ]azı ke.mılş ve kızı ateş. 

te :rnknııştır. 
Ka"'ıln muha.kemes1nl yapan A.ııtal. 

yıı. ns-ırceza mahkemesi h:ıkkmda J. 
dam kararı vennlıı ve lıUkUm aym 
15 in•le Antatıı.ıyııdıı. kalekapısı mey
dıinmıı-. in!ıız cdfim!§Ur. 

istanbu dan ay ı a' ilk kafile 
(Btsô'f.amf ı ı Dd4e) . 

Faz.la eşya g&tnrmek istiyenler 
pa.rasiyle bagaja verebilecekler 
cllr. 

mttvflZcneden maaş alan mütekait· 
!e r maaşlannı Zlıı:ıat Bn.nkasm -
tıan ala.bileceklerdir. 

faa!JI daha kolaydır. 
YUNAN TEBL!Gt 

Atina, ıo ( A.A.) - B.B.C: 
Dü.n geoo neşredilen Yunan 

resmi teb'iğidir: Arnavutlukta 
kuvetlerimiz mücadeleye intL 
zamla devam ediyo.,.lar. Mman-
1ara karşı Makedonyada yapı
lan harekA.t ka:rşmmda Arnavut. 
luktaki. Yunan kıtaları durdu.. 
rulmadan geri çekilıni§lerdir. 
ltalyanlarm bu hareket esnasın
da kuvetierimizi tacize kalkış
tıkları her seferde askerierlmiz 
c öneı"ek lte.iy..ınları geri piis. 
kürtmüşlerdir. Bu hareket ttf'"S
sında iki alayımız büyük yara.ı
lık göstermiştir. 

:Makedonya. <ıeplıcsinde Al· 
manların ccmıba doğru taarruza 
geçtikleri bildiriliyor. 
1NG1IJZ UMUMI KAR.AR. 
GARININ DEKLARASYONU 
Atin.~ 10 (A.A.) - Ywıaııistando

kl lnglllz kuvvetlcrl ureuml kam~ 
gl1u, eşığıdn1ti rcsm' deldl\raayonu 

neııret:r.~Ur: 
11lmaparatorluk kuvvetleri. Btıtnn 

cephe boyuµca tcmıı.s hallnded'r. Dtı~ı
manm J:ll'hlı t~ekldlilerinln vcı plya• 
desln;n §lddetl! hUcuml ... rı geri pUııktır 
Wlmll§ ,.e bir çok esir alı:nnlt§Pr. l.Ia
ne •lyat:ı b0w1t olan Avusturyau harp 
esirleri, kati1c1cr- ve ynnıyn, ballnde· 
ki kıtalar Uzerlne bava bOcumıanrnı
zm §lddetinden tlM~ et etmcktei!lr. 

DU;_..mnn bllttln gayretlerine ra~ 
ccphem!r.e hlı;blr yerde g\rlltJM:ml§ ve 
ce:ıa1ılanmtt hiç 'bir yerde ı;evrllmc
mt;ıtlr. 

Sol cc.ına.lJtrmZda bıı.reıtA.tta buluntm 
kabroman Yıman orttıısu, JaymeW 'blr 

Lo&dra, 20 (A. A.) - Mi a.. 
jansı hildL."iyor: 
Düşman kuvvetleri Mımrla Lll:ı

ya. arıısmdaki hudut mmtnkasmda 
durdurulduğu bir and.:ı Mıstr hal. 
kmrn mnneviya.tnu kirmak ve içti.
mal •·o siya.si :r.ıtişkilller çı'kara • 
rnk lngilWerin vazlfesbıi gilçleş • 
tirmek için dil§ma.n taı mdım A
L.a ve Kahireye hücum edildiği 
takdirde Ro~nm bomhn.rdımım 
eclileceğı lngi.llı: başvekili tara.fm· 
dan Alına.nynya ve İta.lya.yn yap~-
0.n tehdit tam zama.nmda ve ye .. 
rindedir. 

Atinaya karşı hüouır-ı. gelince, 
nazi. barbarlığının med~iyetin be 
şiği oLı.n ve bava harplerine kn.ı-şt 
haurlanmam~ bu.lu..ııaıı bu scltin 
eehre hürmet hisleri ile hareket 
ederek durmıya.cağı zannedilmek• 
tedir. 

Latin Alem.inin eski merkezine 
':a.rşt yapılan tehditse Almanlan 
nispeten t,.rcddilde sevkede'bllir. 
Çünkü Romanın bombardonanma 
;mUsaa.de ettiği takdirde Almanya. 
peşine taktığı ve yardmımt f:Ö'r<lli• 
b"Ü kimsclcı·e karşı ne kadar 11 .. 
kayt olduğunu ispat edceclctirA 

İngilizler Romaya Jıücum ettik• 
lerl takdirde ttaıyanlnrm Vatik.aı:n 
bomb:ırdıman ederek bunu lııgillz. 
lere isnat etmeğe bam"la.ndiltlAt ı 
hııhkmd cerhedilemcz malO.ma.t 
ahmnıştır. 

Bilet tcv:'i i~ pazartesi gü
nünden itiba'l"en OO§laması muht~
meldir. Biletlar kaymnkamlıklar 
vasıta.siyle sahiplerine verile<:elı: • 

1Ik kafilenin perşembe veya cu
ma gilnü ~ehrlmlzden hareket e
deceği anlıı,eılmaktadtr. 

Beyanname verenler .Ana.doluya 
se\·kedildikten sonra, ikinci parti 
bir heyo.nname da.ha dnğıtilncnk • 
tır. 

1 

rol oynıımalrt8dtr.,. 

ATlNA R.ADYOSU?\"'tJN 
lZAHATl 

Atirztı, 19 {A.A.) - Atina rad.. 
ypsu, Yunan • t~ krtalarınm 

r·ka 
Yugoslav hükOme

tin · tanımakta 
devaın edecek 

tir. 
Mohasebei :bliS'wiye tmıuml 

POLiSTE: 

Par aldıklar• h ide 
bil t 1tesmiyen 
•• 

n t f . ..,. . 
O O ÜS .. 

arı ahn Aı 
EyUJ:ı • Kerest.ecl.ler hattm& 

i 'iyen 3121, 3123, ve 3158 numıı
ralı otoblls bJetçilerinin yolculaı
da.n para alruklan halde l>ilet 
kesmediklrıi göıi.ilmftş ve at.citfü· 
!eril lakalan alınarak bir haftn 
müddetle işlememelerlne karar 
vcr..bni-,tir. 

Bundan htıilm dDn do tramvay
lar yUrilrken c.Uayıp binen 5 klşi 
ile scyrl1sefc.r nfzamlamıa cuha -
lif !harttet e bulunan 10 1§0för, 
ehli> etsiz ç:ıJış:m '6 cb.ict, 25 ta 
ne de seyyur esnaf ve .balıklann 
cins ve .nevilerini etiketle göster
miyen 9 balıkçı muhtelif cezalara 
~ılm~tır. 

Aksaray :ıneydamnrla oturan Ah 
met oğlu Malımut adında birisi, 
diln gece &rlıoş b!r halile, Tarl"'
bamnda. blr sokaktan geçer; .en, a.
) ğı takılarak ıdüşm.fi§, g den 
yaralan;:;ustır. Sarhoş nyılt:lar.nk 
Bnyoğlu hıı.stıı.ne.slı:ıe gönderilmiş • 
Ur. 

B!R ÇOotm DUVARDAN 
DtlŞT()' 

ulgar kıtaları 
üsk·ıbe ir iler 

1 , , 

Sofya, W (A.A.~ - D. N. B.: 
Resm1 bir menbadım bildiriliyor: 
BagUn Bulgar krt.alan, Alman 

kıtal.an t.a.nıfuıdan kurtanlm o
lan Bulgnr mıntnk&larmın bazda -
mıı, ihalkm menfı:.atino olare.k 
kfın Te mzr.mı idame :iÇin, (! gal et_ 

i tir. . "" .. 
Sofya, 1 (~A.) - D. N. 1B.~ 
Wtedonynda Üsldipte blr Ma _ 

ı- donya hareket merkez komitesi 
tesis edilmiştir. Bu komiteye, Mft.
keaon~ Iı Bulear1a.rm en :mlilılm 
mume!>Sl'lerl dahil bulunmaktadır. 

Bir bölükten ibaret Bulgar ıpi~
darlan, ~imcliden ÜSkii'>e muvaııa
la.t etmi:;tir. 

iyam - Fransız 
u udunda 

Yeniden çarpışmalar 
oldu 

Baııgkolc. lD (A.A.)_ mlyter: 
S!l am ile Hlncllçin1 h ıduduııda ye. 

nldc!l gerginlik başg6stern:ı~. sı. 

yamlı:a.r, Frıınsız lutal rmı Siyam 
topraltlarma akm yapıruıı olmııkla ıt
ham e<Uyorlnr. 

Siy:ı.m ı;r..zetcıerlne ~re, Hmd!~l 

ku~vetlcmm ıtahr.lkd idlse.lcr çı:kar. 

1 

ma! ı:z i:zcrlne hudutta çıup:Jınalar 

cıımuşt.ur. 

-o--

17 Alman esiri Rum~fsarında, Serçe sokağuı. 
da 9 numarada oturan Haticenin 
2 yaşındaki o 'It! Arif Elmaa, b~- 1 indis tana gnderildi 
çe duwrmm Uzerlnde oynarken Bommy, 19 (A.A.) - DlSrao. subay 
myvazcneııinl kaybederek yeı e 1 olma.k ttzere 17 k1f1de11 mUrekkep rut 
dıi.snıliş, mnMelif yerleriı rl"n <;.,.'Fır Atman es iri ımmcsı ortaııarktan Bom. 
surette y<ır:J anarak Şiı li .çocuk ba)a ge:U-. ve b!r Us ıa k:ı.mpma 

hastanesine kaldn-ı!m•ştn'. ganJL 'Jmlştlr. 

sinemasuıda 
Yüdızlarm en §:k. en ı.ıu1! ve en gUzctl 

BARBARA ST.i\NVIYCK'in 
Hf)llrud'on en ~tret kn<lmlnrmm l5tlrlt.W.} ıo 

H&Nn1• l"O!ı:DA ile bernb<-r l rnttığı 

ll'rinsızc:t ~il Zabıta ve A§k filmini gUrilnUz. 
Bir kadın Jı:albtndekt entrikayı tasv!r etmelctcdlr. 

f}İdetli Alman hücumlar.mı dur
dumıaJ<ta devam ettiklerini bil
d.irnıiştir. Muharebe meydanı 
Alman ölü v-0 yaralılaıile dolu- Uevyork, 20 A.A.) - NevJ'(>t'k Tay. 

m!s gıızctesln!.n Vaşt?ıgton mııhabtri. 
dur. .Aineı'lltn blrl~k doVlotlc~ nttca 

Spjker., dUn lbir mmtnmda bir etmiş olan Yu.:,""O.Slıı.V bllk1UJıpUniJUeş.. 
Yunan mukaıbil hücumu netice-
sinde .Almanlann geri çekilı:ciye ru Yugoslav hUkümetl oıar:ı.k tanı.. 
mecbur -edilıniş o4luklarnıı ilave makts. devam ed~ğlnln mub.a.k.kak 

old~unu 'bDdlr:mektedlr. 
otıni§tlr. Yuga!laVYMm v~ elç!ıd. 

Atına, 19 (A.A.) - Atma ımd FoU~ • .§Jl J:ıcyanatta lrulunm~tur: 
yosunun eri erine OÖ,}le <le Mücadele devam edecektir. Son lk1 
vam etmiştir: hatta, medeni)'t:t prerudpkr!.nln 1M-

Ymıan1Ilıi.r A!mnnhm §iddetl' bir mesi ll'f:ı. demokrnt memlckeUomı 
nmkahU hilcumla, ;Kelamhakanm l .mu}tctck mO.cadtlleslne Yugo3l!lvyr... 
şimıı..linde Grebena mmtakesmda nm. i§tlraklnln aııet\k birinci safhası.. 
geri pilsk~rt:milş~ir:. Makedc;n.. nı teşkil etmektedir. Z•ı.t r, bUy1lk A. 
ya cephesinin meMez bölgesi olan r.ıcrlkıııı demokrasL<1Dtn .ı:ıa.d~ ve ma
buı'ada Almanl~r. _ ke?: ovasına nevi )-ardımr ce. 1ııgUtcrtnin v~ kar. 
~k ına.1auı.dile -dağlıır arn.smd.Luı ek§ Yunanlst mm ~e mUttefiklerlnin 
cep!ıeyi :.'Al"Dlak istiyorlardı. Yu va."llbaı;ımda birlikte elde cclilecektir. 

nan ~ bu b6l~e .A1nıanlar =·===================== 
üzerine ıbillı~ kuwctli bir Uı..z ~battı,. tam ve..ııağlam olarak knl-
}ilc )Bpa.rak,, bu Ytman taa:rruzu ~ctadır. 
netlees.l:nde bir miktar geriye çe Atln:ı. 19 (A.A.) - Son tıç gUn 
k.ilmeğc mecbur etml§lcroir. içinde Yıı:ıani.stan ,O.zerinde ıa Alma.n 

Cepheden ~ haberler, :nske 1 tayyaresi d~llşuır. D6rt ~ 
ri w.ziyeti =üttefiklcr bakımmdıın tayyare.si ka~b:r. Fakat bu anrt tay 
şayB.DI memnuniyet olarak göster ynreden iki.sinin plloUan kurtulmu,ş· 
ımektedir. • v • tur. oo.,..urınen ~ tayymdert 

Alm!ltllar fevlm.IA.de agcr zayıat a.rası:ıdı\ bir "Mcs.sera Chmltt ııo .. , 
vermektedir. :Makedonya cephe aı; (.Messen:hm.lU. 100), tıç Yünker 
eindeki mubarebe meydAnI Alman 87 ye 11G tmıe de ('C'Unkcr 88) vardır. 
ölü :ve ye:raltlan ile doludur_ A ~ UO) ue Qç tane :Messer. 
vustura1yulrl.ar ıve Yem zeıandalı çhmltt .ı.rıı u gc:ıç bl.r lngfUz taJ"YU.,_ 
la:r Alm'llllo.n ıgerl pUSktirtlirken d!!l ®~UşWr. Bu genç tıı.yyarcct 
göstCt'dikl"ri :parlak maharet ve daha evvel 8 A1rMn myyarcst dllJllr
ı;:ecıı.atla. her g'\in temıı.ytiz etmek mllş ve bir 0 kadar d& tayyaresi üs· 
tedirler. Bunlar, Al.mmıla:r arasına ıerıne d&ırnclerlne ihtimal otnu,acak 
p!i.nik yn. maktndrr. derec~de ağır ha.88.l":I. uğratmıetır. Bu 
A.ınavuUukta, f. yan hüctımlan sefer d•: muvat'fakt~t ltıı.zanruı diğer 

her zaman mutat -olılrı,b"'u gihi geri bir !ııdllz tanareclsi Yunan harb1ntn 
püskürtti1!11üştür. be.şmdaıı bert ~ dil§Znan t.ayynresi 

Kallltt, 19 (AA.) - :tyt ha.bcr alan dll§tlrm~tUr. 
Kahire :malı!Wertne g5ro. Yunanl9- &ırlln. 19 (AA.) - Alman orduları 
tan cephcsindo vaziyet clddl olarak ba"kumandenlığmın tebllğt: 
katmakla bembcr, Terllen smı muh&- ıs .nısan sa.nt ı: de Srrburtan hn.rp 

robe1erln nctlcelert ıs:ıyam memnuu•.. ı;:ıhne.3'.nde muhas:ı.mnt sona em !.§lir. 
yet olmuştur. Polony:ı. ve Fnı.nsad& Yun'-Iılstanda harc'lı::'ıtta bulunan 
k&r~b:klann= daha !ar.ln hava ktte.t~r. hUcuma devam (ltmıatcr ve 
kuvvetı.::rl muka-.cınc;tlyle kıır§ıla,aıı Plndoıı·ın ~ı ı.ıarldaind<ı dağlık 
Almanlarn nğır zayint -ç rdlıilmlşt . mıntnluıyr ge~m~l"rdir. Ollmposuıı 

Kahire naket1 maııtUlerl, Yunan ve iki tııra!'rcda'l yapıl:>n tazyntte, lngı.. 
ln!tillZ kanetlCTl.rıtn, .en gUç tt al· llz ilruvayl ldllllyesinln dllm~:ın 

tmıh ~ kayıplarla 'l."e intiz:ımla ma.#lCp edilmiş ve knçmakt& bul 
geri çeki.lmeğe muva.!fıı.k olmıısr kar- mU§tıı.r. D.ağm cenub geç!Uc.rl, §lddet 
şısnıda memnuniyetlerini blldlrmcl<te li ı~uharcbclerle zorJn.nml§ ve Tsalya 
mUtteflktirler. Yıınnn ve !ngfllz kuv· o•·a~m la mtıiıı.n mUııaltal!ıt yo~lan 
vetlerl, §İmdi. E"'e denJzınılc:ı Adriy:ı. iıtlHak noktnsmı te11ldl eden L:3.rtssa 
Uk'e k,.dar 'kcalks'ı.& ve ımtıtcmadt tılr alınmıştır. Dağcı ltrtalnr, Ollmpoa da. 
hat wpll edan Ul1lVZller igal ey1e- ğmm ztl"\'CS1nc Alman harp ba.yrağmı 
mekte-.ıirlcr. ~ık ara.:Uie 2t0 kilo- dlk"lll§icrdlr. 
metro uzunlu.:,~da ol·ın bu ı t, .Al· Fena l'..avn şar ... anıu rağmen. bavıı 
manlar iı;ln, muhas~matın bldayetııı- kuv.-etler I.arlııs:ı mmlakasmda ve 
denberi mllı:adele me::burtyctindc knl· Yanya - Na.rdn yolunda dU.,maıı ko~ 
d:ğı c11 dar e s oephe t~kll etmek· larına hUcum eden nıubrebe filcilıın
tedir. Uttefik ~dul r at'.ietçe çok n:ıı faa.liyeU ile, ordu harcldllnın mU.. 
faik kun·ctıere kal"Jl'ı mllcadcle mce- za.herette bulunmuıtur. 
burlyctlıııle l.,'tllunmı:ıkla beraber, dU .. ., Halkls lima.nmda, muharebe tayyn
m:ı..ıı, c;e:>bcnln nlısbt dnr1ığı \o arazl· releri, ceır.:ı.n 29.000 tonllMo hacmbı• 
nln da ['ÜÇlUğ\1 dolnytSij'!e Fnul"rda de müteaddit nakliye vapuru tabrtp et 
olduğu glb! darbe ta1rt.lğln1 kuUant• mlş ve d1ğer oo.zı ''llpurlan bıısara 
ınanıak~ '9C bu esna.da. nı.üttef'!.k· ut;-rntlllJ!'br. , 

Dombaıardan bir tanesi, b!.r a.pa.r. 
tunanlar blokuna tam iaabet etmiştir. 
Bu blok yok oımuo ve muazzıun b!.n:ı. 
nm parçalan ta 600 metre llerlerde 
bulumnu~tur. 

Geçen eylül<k'kl hUcumla.r ~ n
da Londl'a(}a bulunuyordum. Fakat 
Berlln üzerine yapılan bUcum, dehşet 
verici olmu§tur. 

Berlinin en bUyUk O.bidclerlnln bu.. 
tundu(."'ll merkez bölgesinde, yanı;m 

bombalan bir ~k yaagml&r çıkarmlJ 
tll'. Muazzam UtttlAk bombalan abloo 
inli ve btmlar yeri aarsmqıtır. Bb:~k 
bomba Unter den Llndeıı dv&rlarm& 

dllfm~ttır. 
Saat 8.SO da t&hlikenln nlbayet btıl 

duğu 1r;ıareti verildJti zamaı:ı, otelin 
taraça.mıa çıktım. Urukta her tara.tt.a 
y&ngmla.r nrdı. Hastane ,arabalan 
voe itfaiye arabatan. durmadan gflÇt..• 
yordu. Yanımı eldplerl her tarafta 
çabpJ'Pr ve yıklcr ekipleri !ıı.all)'ete 

bqltyorda. Çünk11 .Almanlar, ııava htı 
cumlsnnm bQt1hı aerteıin1 deı1ıal or. 
tadan lı.aldımı~a çatııpn.aktadır. 

Deylt lleylln Llzbon muhabtrt.. Uz. 
banda oturan bir AmerllraJmm Bor. 
llnde obı:nm Atman nfşantmnllan aı.. 
dıtı t'..!r mektuptan da be.lıaetmekted!r. 

Hertıalde aa.uQrUn g&ıUndell kaç. 
mq o'ıın bu mektubun bir mromd&, 
.Alman genç kızı. lııgtlt. hav& ktıT. 
vetlerinl.n. Berltne bdırnlhab& htıcum 
edebllmt.alııden dolayı hayretini bUdlr
nıeltte n &aı.1«tne törle dnam etmek 
teG!r: 

''lçlme ~plı.e gtrmeğe ba,ıı,or. :tı:ı. 
~. hldlaelcrkı lnclltere için 111 
gitmekte olduğU merke.ztndedir. ~ 
üzler, Berf!Dln ~ mahallfllsliıde 
muazr.arıı hU&T ""1k1I& ~ ... 

Kasımpaşada bir 
yaralama hadisesi . 

(lle6tar&fı 1 ndde) 

liiiden yaralamıştır. 
Bundan eoııra yaraiıb:rm l\911 

de kanlar içinde ~ baygın bir 
h3lde serihniş, gUrültiiye yetr 
şenler tarafından Beyoğlu bas. 
talla.nesine~-

y a.ralI kavgac:IJar, ha.4itah.a.ne. 
de iblr vaıKa. daiha. ~ 
üzere a.yn ayn odalara koml3'" 
~. mbitaaı. tahkikata~
mıı;tIT. 

DlGER BlR YARALAMA 
DAHA 

Bun<!an başka, dün bir yarala.. 
ma bMJsesi daha olmUI vo bir 
Yahudi genci birisini bıça.kla !ko. 
hında.."l ağR' ~ yal'alamış
tır. 

Carih Be~d?. Ka.dedibin· 
de oturan Baluır oğlu lsak Sa.. 
yataydır. !şak So.ya.tay, dün, 
Kuledibinde 2 numaralı K.Qıvede 
seyyar köfteci Arifle karm\~~ 
ve ara.larmdaiki eski bir mC'l'Sclc 
tazelenerek ikavg<ry.lt 'başlamış
lardır. 

Kavga mrasmd.a, Arifin ıken
disinden çak kuvetli olduğunu 
ve dayak yiyec(}ğini an1 yan 
kık Sayafay celbinden btçağmt 
myırmış ve Arifi kolundan yara
lamıştır. 

Arif Beyoğlu hıı.staın!oosine 
ka.ldırılmı~. lsak Sayata.y kanlı 
br~.ağı ile ibirlikte y.ı.kalan."Il.ıştır. 

İngiliz amirahnın 

nutku 
Lotıdra, !O (A.A.) - lngiliz 

dommmn& kl.mıa.ndanı amral 
Chat Pield Viltshire konuu.ı:.ı;,m
da Trovbridge'de söylediği bir 
nutukta ezcibnle demiştir ki~ 

Avrupa <:an:ıvarı ile bu mü· 
ca..de!ccle, U~ meydan muh~ 
i vardır: lngiltere muharebesi, 

Atla.ntik muharo~i. Orta. Şark 
ve Akdeniz muharebesi. 

Bıı rnuhareben,in her üçil de 
büyük clıerneyeti halıxlir. Fe.kat 
ilk iki tanesi h"~ mahiyette_ 
dir. Bunları kaybedemeyiz. Düş.. 
man ounu biliyor. 
Şunu hatJrlaymız ki, Hitleriıı 

lngtltereyi mağl(ip edebilmesi 
ibahsindaki yegane şn.ns, Atlan. 
tik muharebesindedir. Fak;.t 
donanmanın vazifesini muvaffa
kryctJe ibsşaracağmdan e.ııtlnim. 
Dvnanmaya o ka.dar çok atima. 

Lmıdrcı, ~o (LA.) - I>a.H.y 
Skctch gaz.et.esinin Ncvyok mu
habi.ri tara.fnıdan verilen bir ha· 
bere göre lngiltereye nakledile. 
cek avcı tayarcleri ic:;ıbmda 
derhal havalanarak kaf"ıleyi mü. 
dafaa. edecek taıma. Amerikan 
vapurlarına yerleştirilecek ve bu 
taya.releri taşiye.cak va.purlar er 
na. göro tadil edilecektir . .Ameri· 
kan d~nizcilik miltahassmln.rı bu 
hareketin korsanlara karşı bir 
mukabele olacağı fikrini ileri 
sUrt\y.;rlar. Amerikan hükUme.. 
ti, Uzak Şarka gönderilecek va.. 
purlara harp gmıllcrlnin refa
kat etmesinin yerinde olacağmı 
düşünmekte vıe mihver ta.
r.a!mdan sevkiyata muhalefet 
edildiği takdirde Şarka gi~ece'k 
büttln vapurları aynı zamanda 
silA.lıla.ndlrmakta 1Uım geldiği 
kanaatinde buluımıald:a.dir. 

.Japonıarıa 

yapılan 

pakta dair 

Tefsirler karşısında 
Sovy 1 
rin cev 
"Memleketimiz tama

men müstakil olan kendi 
siyasetini takip ediyor,, 

Mosl<oı"aır 19 (A.A.) - Ofl: 
.Pnnrda gazet.cm, Sovyet _ .Jt\.J)OD 

paktı k&?Fsmd& yabancı matbuat 
ba~bğt aıtmc:ıa uzun bir .makııle u~ 
re~. Pravch. p&kt1 nıem!Ullli,yct· 
le karıllıyaD :Japon, Alman Ye 1taıyan 
m tbuatmm mfttaleıı.ı.amu tetkik et
mekten Ankara matblıatmm da lıA
dtııe,1 elddı)'fltle mı.zan dikkate ala
rak bunun Sovyetler b!rliğtn!.n c!Qrıya 
baı'blıml gcni§lem~e mUmktln oldu

~ ka~ m.ıml olınalt e.n:uısunu w 
8U1h az:ıntnl ~ uıtL,ahedealndc 
bduncluğunu kaydeyıemcktedlr. 

Pr&Yda diyor ki: 
s~ - .Japon pakt.mm 111,u! .. 

bemmlyetl ~·O derece~· 
dır ki. bu raırt: Yalım harbln 
mmtakalara gtlllişlemeBiııi tattycmerm 
tc'biattyle ho§una gidemczdl. 

Pravdıı, bundan conra, İngiliz • A• 
mmka.D m11.tbtıatmdakl ak1sle11 tabll1 
ed rek aıılll§!DBWD ebcmlyet1ni Jdl• 
çük8eaıeğ'e çalı§aıı mtltalealarla alay 
etmekte w yamırma ~yıe ®Yam ey.. 
Mımektedir: 

Bu teşebbOıs mu-n.t:falt olma)"DlC&t 
Amerlkan matbwı.tı, SovyeUer b1rUtl 
il'" Japonyanm arasmı aÇ'l'llS#'& muva.f 
fek otamıı:maktan dolayı hayal !n]daa• 

mu ortaya çıkarUalıt hald1d ~ 
tini meydana ~tın"· Bu a1n1Jteıı• 
mentıı eebebl. ~ • 3np:ın m1b:l&ae" 
bellerinde geTg!.nllğl idame etmeğl ve 
bft enret1o Jap011yanm Boll::uıda Httı· 
dletanı ile meıgul oımaama :mnııt ()1" 
mayr t\rolt eden Amerlltan. slya&ettııtıı 
if1'8ıdır. 

Pnt v4a., bl1Ah1U'e tncnız • J\mt.rllaU1 
m&t.buatmm paktm Aln!an ., f3o\7et 
mtı.nuebetlert Qzertı14eld muhteuıel 
nksruA.meUerl b4kkmdakl makat ıert· 
nl tahlfi etmekte w D(Sy'le demekf.e° 

dlr: 
ı:azrıan. paktm anld Altnanyny& 

k.ar§I olduğtmu iddia etml,ler, dit'Ct 
baz:ıtan da bllAkf.s bunda. Alman dlP"' 
ıomastntnm bir tazyikini görmek ut.e
mlşlerdlr. Bu t.d'sirlerden hfi; b!rlı:ıd" 
haltlka.t.tn lılr ~mest blle yoktlll"· 
Loııdra ve Vqi~gtoıt. paktı Alman· 
8oT)'et mllnasebeU!rlnde bir gergtıı· 
Uğln takip edeceğini Qmit eYicml§let"' 
dir Bu keyfiyet, bu essirlerln pu
sulayı ~ıktamll vo pek bariit )Jlt' 

hakikati unuttulaarmı !& t eder. 
Bu basit h&kikat flldur: 
Moskova. tama.mt)'1e mUst.nlrll oııı.ıı 

kt!ııdl l!fyal!ctmi takip ~ ~ 
bu atJ'M'"..&. ~lhll ldamC etmeği '\"e f]ı" 
tl!Afm ~ıeme&lne mllmktln oldU.lt1' 
kadnr ınaııl olm.s.yı 1slllıdaf ey'le.nıe~· 

te<Ur. 

dan vardır. Donamn.a, hC!' Fe~i 
ıharekete getirecektir. Don:ınnuı.
nın, geçen harpte olduğu gibi• 
ticaret gemeleri kayıpları m~· 
lmini lhalledeooğindmı hiç şüf 
hem y;Olctur, 1 



.. 
R A B E R - Altşam Postast 

Atlatmaya 
dair 

Başlıbaşına 
biralem olan 

Sovyet 
Rosya 
istik.ba1 

Ycılmı ,.e riya f;Ok l•ötü bir ey 
olaımda beraber, insanlar arasın .. 
da bu lld uğursw: seye kıymet 
,·erenler pek ~ktur. Bunln.ra gö

re hayatın gnmitürüdil.r. Hayatta 
muvaffak ohn k, i)i, mes'ut günl~r 
Y~ çaleyma sahnsmda aksn• 
mamak için, bunbrm desteklerine 
ihtiyaç \"ardır. Bu iki kuvvet, in-

sana çok defa fayda getirir. Mev
sfm..lnde ve yorindo yalan .söyle. 
mek, riyalirlik yapmak mUbalıtır. 
Hele Jş rulnmla.rı yala.o söylemez, 
riynkQ.rlıl;: yapmazlarsa yüriidükle

li yolda başarılar gösteremezler. 

üzerinde 

bir istifhamdır 

Bn flldr \'O iddia doğru mudur! 
Elbette değil. .. Yalan söylemek 
muha:klmk Jd bir alılik zaafulır; 

bir tereddi eseridir. l'a~ haya• 

tın hl~bir sah.asmda mu\-affakıyet 
WnlU olamaz. Yalan söyliyen ad~ 

lauıilSIDdakbıi değl'7 kendisini ~ 
dste. Yalan bi~blr zaman dimağın 
bo:_lnğunıı örtmez. 
AtaJanmımı: "Yalancınm mu· 

mu )'&tsıya "8du yanar!" sözün
de büyük bir hikmet vardrr. Fa.
kat yalancılar buna vo her yerde 
lıd1skal görmelerine n.ğmcn bıı 

slWılarmı lrollanmaya ç:ı.Iışırlar n 

her nefes ah,ta ~alan söylerler. 

İdare lc:ıplarma. göre yalanın 
mukaddes bir şey olduğunu iddia 
eden sly&Set adanılan da \'ardrr. 
FtthaJdka, bu flldr, bugünkü siya• 
set piyasasında pek remç bolo
)"OJ'Sa da., ba her ulusun yapac=ığT 
bU laılpaz:arıbk değildir. 

Maamafth, ~l'M11lı da IUraf et· 
nıek limndır ki, yalan :söylemek 
~ lnoo bir tııUlattir: Pslkoloj)k 
blr sanat... Bunu, herkes kolay 
kolay~ 

Riyaya gelhıoe, bu :)'alandan da 
fena, l·öttı bir fleydir. lnsanm yil. 

tllno gülüp, arbsmiJan eöy~k, 
iynh vfedanlıJJhfan başka b.l.r fOf 

değil4ir • .Böyle nilNDlar fn!umhğm 

·· bn.sıdır. Ve onlar ba hare
ketlerlyl~, kendilerinin ruh scla
let!eıüaJ meydana koymakta.o lıaş
kabir ney~ olmazlar. 

Bn ~>Ji küçüklüidere bir de 
aJJahnak lıMtalığı eltkmmlşilr. 

f.llbaldb bu öte er lal.dar kötü, 
~ b3knn.mdan fena bir ~y 

dcğll'le de, herhalde iyi bir hare
ket de de:ı:ı.llemcz. 

Atlat.malt bizim mesle'in alfa. 
bct.idlr. Bir mnhlıir arkada.,, öğ
rendiği blr bs.herl, kendi sahasın• 
da~ n.rkadaşmdan ev,·cl alır, 
Ve bu haber yalnız keneli gnzete

!Ünde çıkar.ın ~k se\inlr. Ve bu· 
1".a biz aramızda atı tma.k dcrl7~ 

Iln mühim noktaya yirmi, otuz 
3"t1 evvel eok ehemmiyet verilir, 
istthba.r ı,lerinde plı~ arkada.c;
lıı.r hiriblrlerlnl aldatmaya ııava.5ır
l:ırtıı. Maalesef bugün buna 'ar 
denemez. 

So\.-yet Rusya başlı başına bir 
fil emdir. Pek az kimse bu muam
zam memleketin büyüklüğü.nü bir 
an içinde kafasında toplayabilir. 

Bazı rakamlar verelim, bunlar 
vasrtasile Sovyetler memleketinin 
vü atini siz takdir edin ..• 

Sovyet Rusya eski Fransanın 

ta.marn Jcırk beş misli bilyüktür. 
Nüfusu da tam yüz doksan üç mil• 
yondur. 

Brest • Litvosk ile Viladivostok 
arası Sibirya trenile katolundyğu 
zaman tamam sekiz bin kilometre 
lik bir mesafe teşkil eder. Yani 
Sovy~t Rusyanm şark, garp istika 
metindeki geni~iği sekiz bin kilo
metredir. Arkhangelsk ile Türki!
tanda Buharanm arası da üç bin 
Moskova ile Bakünün arası da. i
ki bin kilometredir. 

BuOOan uzun aeneier evvel 
Sovyet Rusyannı bir çok toprak
lan hentiz keşfolunmamış ve 
işletilmem~. Hatta bir çok coğ 
rafyaeılar Sovyetıer Birliğiğnin 
halrikf vaziyeti bakında malOm.a
ta. bile sahip değillerdL Pamir 
dağlan meçhulleri idi. Bi.r keçi 
yolu bile olımyan bu gayriJJM:& 
kfuı dağiar bütün ooğrafyacıla.
rm nazarı dikkatini çelanekte 
itli. SC>VYet ~usya 'öl d:illaroa 
öyle muazzam bir ~ aç:nııııptır 
ki bımun emaaJi en büyük ova 
şe.Qirlerinde bile yoktur. 

Sovyet Rusya, bütün dünya 
t.opraklarrnm altld& birinin teş. 
kil ettiği bir memlekettir. 

Şimali Rusyadaki daiİna buzlu 
Pimdralar ile Tlirkistanm bunal 
UCI ?e kurak iklimi arasında 
cenup kutbu ile Sahr& arasmda 
ki fark mevcuttur. 
Şimaldeki muazzam ormanlar 

ile Ukranya vadisi. Volga step
leri ile derin Kafkas vadileri 
arasm~ ayni be.yrağrn dal.::,'"'Blan 
m.asmdan başka hiç bir miişa. 

behet yoktur. 
Halk Sovyet Rusyayı soğuk 

ve karlı bir memleket olarak 
tahayyül eder. Halbuki Kı:rmı 

ebedi ba.har mmılektcidir. Bahı· 
ma kadar m.anan Kafkaa ya. 
maçlarında bir dünya ~eti 
hali vardır. Kırmı yarmıadasm
d& Alupka. b&hı;elen dünyam en 
ln.ks, en güzel ve en muhteşem 
bahçeleridir. 

nın ortasında, Volganm iki sahi
li !boyunca bile bir çok Finiere, 
Çuva5lara ve Mordvenlere tesa. 
düf olunur. Bu mmtakaöa bir ae 
muhtar Alman Cumhuriyeti 
mevcuttur. Bu Almanlar lisan 
ve ndctlerini muhafaza etmi~ 

lerdir. Bunlardan maada hakiki 
Noruad olan Tatarlar, Kırgızlar 
gö.ı.e çarpar. 

Volganm garbında, Avrupa 
kapılarında budist olan 1\fongol. 
lar ve Kalmutlar yaşar. 

Atlnma.nm ba.'}kB ~cld11erl de 
'"ard.Jr. Yn.rdtm istlyen, bir 1 bul
lııasmı riea cilen lnsa.ıı1ara karsı 
büyijklc:rin, me\•Jd sahiplerinin, 
''ıı.hut deliJet edeceklerin ,·erdik
l 11 ~ ce\'tl.plar atlatmadan baıs· 
ka bir şey değildir: 

- fcahmn bakanzt 
- Ben söylerim, merale etme! 

- Bent mün:ısıp lıir \'8.!dtte 
tür. 

- Hiç unutur muyum c:umn. 

Bu muazzam memlekette miıh 
telif Irldar oturur. Bunlarm 
hepsi Roma imparatorluğumın 

inhita.tmda Avrupayı iıığal et. 
miş olan ~yalr kabilelerden gel
mişlerdir. 

Bir çok ırkların oturduğu, bir 
çok kanla.nn birleştiği bu mem. 
lekete Sovyet Rusya adı veril
mektedir. Aooba. Ruslarm bu 
Y5..si memleketteki mevkileri ne. 
dir?. Siyasi vahdeti olan bu 
memlekette Sovyetler niüusun 
yUzde yetnıi~ dördünü teşkil ~ 
derler. Fakat onlar da kendi ara 
lannda Uç kısma aynlnuşlardır: 

Daha bunlardan başka da §.i
mal Tonduralarrndan, cenuba ve 
Kafkasyaya kadar olan sahada 
daha yüzler-e küçük milletler 
birlikleri yaşar. Sovyct Rusya 
ırkların ve dinlerin kıır.ı..~ğı, 

birbirine girdiği ibir memlekettir 
- Anı.sıra uğra. .. 
- Adresini blrak. Ben 1'onu~r 

nettcey1 yıwı.nm. 

lluntarm hepsi aSıza birer par. 
inak bal ~ için söylenilen 
5Özlc.rdJr. Jı"'akat nekadar fena bJr 
~ ... İnsanı ümide kaptırmak k~ 

d'\r kötü bir ı;ey olam~'l. Jler "Y 
dobra do m söylemek, yapanın, 
hhut Yapamam demek en doğru 
\t> lıısan<"a bir harekettir Ba tan 
sa\"lllak irin nldııtmal>, yalan söy
lc•rne1c, rlJ'ıd<lirlık yapmnl< kadar 
ah ıa.ı Iilı kt ır. 
lhındnn lınemalmı ! 

Aldtlllnın ki Eair sözil elbett9 
yalancbT •.. 

LAEDRi 

Büyük Rusyalılar, küçük Rusya 
lrlar veya Ukranyaldar ve beyaz 
Ruslar. 
Ukranyalılar d8.ha ziyade ce. 

nubi Rusyada ikamet ederler. 
Beyaz RU5larm keısif bulunduk
ları mmtaka garptaki ormanlıjc 
ve bataklık arazisidir. 

Her çeıit halk 

Rusyada halk o b.dar değisik 
tir ki! .. HattA Avrupa R1J8YUı. 

Bir gün Avrupa Rusyasımn 

şarl<.mda bir tren yoldan çıkmış. 
tı. Tahkikat jçin vak'a mahalli
ne giden heyet kazaya uğrıyan 
900 yolcuyu isticvap etmeğc 
ba§laymca kendilerini B:ı.bil ku. 
lesinde zannettiler. Çünkü bu 
900 yolcu 19 muhtelü lisanla 
konuşuyordu. 

Çarlar Rusyayı tamamen Rus 
laştrrmak esasını tahakkuk ettir 
meğe bakıyorlardı. Sovyetıcrse 

her birliğin kendi hususiyetleri
ni muhafaza etmesini daha doğ_ 
ru buldular ve on üç tane Sosya
list Sovyet Cwnhuriycli meyda. 
na getirdiler. (Baltık devletle. 
rinin iltihakından sonra bu mik-

... 

taron altıya çıkmıştır.) 
Bu on üç Sovyet Cumhuriyet. 

leri de ayrıca kUçUk cumhuriyet 
lere taksim olunurlar. Bu cum
huriyetlerin hepsi de nruhtaıdır. 
O kadar ki bu küçük birlikler 
arasında Mongollar, Buriakar gi 
bi nüfusu 180 bin kişi olan kü. 
çük cumhuriyetler de vardJr. 
Bun!arm da en eotreımu yalnız. 
ca yinni bin nüfusu olan muh.. 
tar Zirianlar comhuriyet:idir. 

Sovyet Rusya.nm siyast talari
matı fevk.ala.de ;mürekkeptir. :3ü 
tUn bu birliklerin ayni idareye 
bağlı kalmaları Sovyetler hükO.. 
metinin kuvvetini ifade eder. 

Zenginlik 

Sovyetler dilnyasmm tüketil
mez zenginlikleri vardır. Memle. 
ket tamamen sanayil~tirilmiş 

olmasına r~<'rnıen bu zenginlik
lerin bir çokları henüz ~lenmiş 
değildir. 

Sovyet Rusya bugünkü harp. 
te çok mühim bir l"Ol oynıyan 

iptidai madde bakımından f ev
kalade zengindir. 
Dünya petrollerinin yüzde otuz 

yedisi Sovyetlerin elindedir. 
Sovyet Rueya maden bakımın 

dan da 90k zengindir. Dünya 
demir madenlerinin yüme elli ae 
kizi, dünyadaki fosforun yü?-dtı 

altmı§t, manganezin yti7Jde yet
mi§ üçü, potasm yüzde sek.sen 

üçü, kömürün yüme on beşi 

Sovyetlerin elindedir. Sovyet sa. 
nayiinin yavaş yavaş yapıldığı 

Oral dağları mmtakam ile Sft>ir 
yada inarulmıyacak zenginlikler 
vardır. Sibiryada 23 yeni kömür 
madeni bulunın.uştur. Şimali buz 
denizi sahillerine kadar her mın 
takada petrol mevcuttur. 

Tabii zenginlikleri bakunından 
anca.le Aınuika Birleşik devlet
leri Soyyet Ruaya ile kıyas olu. 
nabilir. 

Sovyet orduau 

Her sene Sovyet Ruayada tam 
iki milyon ki§i aekerlik çağma. 
gelmektedir. Sovyet ~n 
askeri baktı:ndaıı en büyük zen
ginliği tilkenmez bir insan ihti. 
yatma malik Olmasıdrr. 

Daha çok yakın zamanlara 
kadar 193 milyon niüuslu Sov
yetRusyada ancak 260 bin kişi 
lik ldlçü.k bir ordu vardı. 1938 
senesine kadar Sovyet Rusyada 
askerlik ~ gelen m.İtJQllar. 
ca genç kısa bir Wim deın-eei 

geçirdikten eonra terhis olun
muş ve 300 bin k~ik kadaı- bir 
ordu kanunun tayin ettiği iki 
senelik med>ıurl hiZ?Mte tabi tu. 
tulmu.:ıtu. 

Fakat dünya üzerinde harp 
felaketi dola.~ağa başladığı 
1939 senesi sonbaharnıdan beri 
Sovyet Rusya ordusunu takviye 
etmek ihtiyacım duymuş ve mil
yonlarca .kişiyi silih altına al. 
ml§tır. Bugün bazı ecnebi men
balan Sovyetlerin iki milyon. 
luk bir orduya malik olduklarını 
söylemektedirler. 

Fakat Sovyet Rıwya bir har
be girerse ordusunun miktarı 
ne olur?. İşte bu bir me8eledir. 
.Aakeırt meseleler mütahaaıslan 
:i.cabı halinde Sovyet Rusyanm 
oa ü:i milyc:>nluk bir ordu vücu. 
da getireoeğiııi aöylem~ler. 
~ Umumi harp sıraların

da Çarlık Rueyada iManI hay_ 
retto bın.lcan miktarda muaz.. 
zam bir ordu ile haıh girmişti. 
Fakat bu ordu. gerek mabıeme 

gerekse mühimmat bakımından 
çok fakir olduğundan bilyiik 
Çarllk Rusya orduları bazen 
küçük bir birlik karşısında flciz 
kalm~lardı. 

Bugün ise 1941 de Sovyet 
Rusya ordusu her türlü modern 
silfıhla teçhiz olunmuş btilun
maktadır. 

o da Sovyet ordusuııun §arki 
Avnıpanm geniş ovalannda ve 
büyük bir ara.Zi üzerinde h&LJl 
edecek {tekilde talim ve terbiye 
görmUş olduklarıdır. Sovyet as
kerleri böyle geniş ve ovalık ara. 
zide bliyük mil·rsısta motörlü kı 
talari!e hal}) edebilecek vaziyet
tedirler. Yoksa dağlık, orman1ık 

• ve sarp mıntakalarda Sovyet 
1 askerlerinin muvaffakıyetleri mu 

hakkak ki çok az, hatta ehemmi 
yet.siz olacaktır. Finlftndiya harbi 
bunu ispat etmi§tir. 

Sovyet ordu.sunun malzemesi 
çok boldur. Tankları, hücum 
arabalan İngilizlerin Viker ve 
Amerikabların [{risti tipi tankla 
rına fevkalade benzemektedir. 
Jer. Acaba Sovyetlerin ne kadar 
tankı vardır ?. Bunu bilmek 
imldnsız ise de, Sovyet ordusu
nun malfun zırhlı ·ve motörlü 
kıtaları gözönüne alınarak bu 
tanklenn ve hücum arabalannm 
yjnn.i bin kadar olduğu tahmin 
edilebilir. 

Sovyet hava kuvvetlerine ge. 
lince : Sovyet tayyareciliği. bu
günkü harbe takaddüm eden sc. 
neye ve ha.tta bugUnkil harbe 
kadar dünyanın en ileri hava.cılı
ğmı temsil ediyordu. Fa.kat bu. 
gün arlık Sovyet tayyareciliği
nin btr as ihtiya.rlarm§. geri lcaL 
mJt Oiduğunu kabul etmek mec~ 
buriyettnde bulunuyoruz. 

Finlandiya harbindenberl Sav. 
yet Rusyanm askerl · varlığr bü
yük bir snk.a.net perdesi altma 
girmiştir. FinlA.ndiya harbinde 
Rus askerleri kahra.manca dö. 
ği.is.rn.Uşlerdi. Bir <;Ok hallerde 
.:a.mamen çevrilmiş olarak so
ğuktan ve açlşktan ölmüşler, 

fa.kat teslim olm'amtşlaroı. 
Finl~ya. muharebesi büyük 

bir hakikati meydana koymuş.. 

tur. Sovyet Rtmya ordusunun 
kumanda ka<l.rosu ve erk!rul:ıarp 
leri kuvvetli değildir. Esasen 
Sovyetlerin res:ni askP.ri gazete 
a&Alan Krasnoya Svesda. gar.ete
aindıe 1937 de ne.,5r0lwıan bir 
makalede Sovyet ordusunda hiz. 
met etmekte olan mirrı.laylarm 

ancak burada on l>t>...şinin a$eri 
mektl!pten ~ılanış olduğu, ordu
daki 46,COO zabitten 16 bin ta. 
nesinin ne a.~keri, ne umumi bil
gisi bulurunadığı hatta bunlar. 
dan bir çıoğunun okum& yamıa 
bite bilmedi klerl yazılmıştJ. Fin
Undiya harbi srralarmda bithae.. 
sa şubat ve mn.rt ay1at"lllda. Kare 
li mmtakasmda yapılan ~ 
taaruZ'!ında, Sovyet ordusunda 
eskisinden daha i)i, dalıa bilgili 
harp ettiği görülmilştür. 

O gilndenberi ~ oMUl9U 
hakkrnda mühim bir maltrm&t 
elde ~unama.mışttr. Sovyet as
keri kuvvctinjn bugün ne vazi.. 
yette olduğu büyük Sovyet mem 
leketi gibi bir meçhul çukurun
dadır. 

Uzak Şarkta muhtar iki Sov. 
y~t ordusu \.-ardır. Bunlar UT.ak 
Şarkta tamamen kendi başlarına 
hareket edecek ve Sibirya yo
lundan pek az yardım bekliyecek 
§Milde t~kilill.:ındmlmışlardır. 

Avrupa kısmında en büyük 
kuveiler Ukranyaya yığılml§tır. 
Burada büyUk makineli ve zırh. 
Jı kıtalar, topçu k"UVVetleri, piya
deler ve hava birlikleri var(iır. 

Sovyet Rusyanm asken gay. 
reti munta7.am bir ah('nkle her 
sene bir nz daha artmaktadır. 

1P31 eeneslnde SolJ'Ct Rusra si
lahlanmak için senede bir buçuk 
milya1" nıble &rfederdi. J937 
de yirmi iki milyar sarf etti. 
1940 sene5inde ise Sovyet Rus. 
yanın askeri i.c;lc.re ayu dtğı tah
ıisat 57 milyan buldu. Bu yekun 
Sovyet bütçesinin yüzde otuz 
yedisini te§kil eder .. 

Finlandiya harbi ile malzeme. 
lerini meydana koyan SovyetJer 
bu harpte Ladoga gölü şimalin
deki ormanda. müşkülata maruz 
kalm~lardı. Buna~ Sovyet. 
lerin fev:kalAde mebzul ınalzeme 
ile harp etmeleri idi. Malzeme 
o kadar çoktu ki Sovyet krtaları
nın manevraları gilçl~i§, afır 

lasmış ve neticede hafif bir ee. 
kilde teçhiz edilmiş olan Finlile!' 
k~.rşısında muvaffaluyebizliğe 

uğramışlardı. 

A.skert bakmıdnn olduğu gibi 
coğrafi ve iktısa.di bakımdan da 
Sovyet Rusya bUyiik bir varlı!{ 

teşkil edf'r. Filhakika Sovyet 
Rusyanm bugünkü kudreti mcm 
leJı:et vüsa.ti ile kabili kryas de. 
ğildir. Iı1akat hiç kimse de bugün 
Sovyet ordWJunun ehemmiyetsiz 

Muhakkak olan bir ~y van;a (Detıamt 6 ınc.da) 
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~!!~~~~CA<34> Anadoluya geçmek isligen l s-
C OL O .31 B A 

P. Mfrimee 

-31-

l. Orso choi..,it le chant de l'Eft.. 
ier ou sc irou\'C l'f.pi'40de de Fran. 
<'ettca da Rimini 1• et S<' mit 3. 

lire, acccntw.uıt de ,.on micııx ce-; 

"obllınes t<'T('et'i,'~ qui expriment 
.. i bien. le dan;;cr de lire a deu>. 
un lh-rc d'aınour.:ı 

2 .. \ meo;ure qu'U ti'la.it, Colom

ha. se rapproch.a}t de la table, l:'C

len.it la tefo, que-lle a' aJt tenu(ı 
ba.is..-.ıf.c; ses ı>runclk"' ditatec.>o; 
brillaient d'un fl•u rxtraorrlina.lre: 

eJle rougissa.tt et ııalhsıı.it İ-OW' a 
four, elle s'a.gitait rom·ulslw~ment 
ı;;ur sa chaisP, 

S. A.dmirablt• o~anisation ita 
Hcnne, qui, ;>oor comprendre la 
po«ıJic, n 'a pa.<; b<'SOin qu'on pe- · 

dant lut en drmontrc ı~ beauti-sl 
qaa.nd la ledure fut tcrminee: 

- Que ccla. est beaol M't-
cıia .. t-elle. Qol R (ait <'<-'la, IDOD 

friıı'e? 

-l. Orso fut un ;ıeu tJeeoncertJ, 
et mi<ıs Lydia rf.pon<lit en l'<>Uriant 

quc c'et.ait un poete florentin mon 
rtepais plusieurı ..,iecl~. 

- .Je te l<'rai Jire Je Dt.nte, dit 

Or!ıo, qmuıd noos <;erons a Pie
tranera. 

- t\Ion Dlcu, que cela cst be
an! repetalt Colomba: et elle Jit 
trol.cı ou quatre t..-rcet~ qu'elle .. 
vait retRnus, d'abord A votx b&M.e, 
rmi~. s'animant, ~ne 1<"8 d6claıma 
toaf; haot an~c ıılu'f d'cxp""'51on 
<ille !>Ob"frerc n'cm &\'lUt niliı a ~ 
lire. 

6. :m .. ~ ı,ydla tttı> etonnee: 
- \"ons paraisst"T nlmer beau

('.ODp la p0t.~it>, dit·~Jlt>. Qne je 

,·ous cnYic le bonhcu.r que VOM 
aurez a lire )(' Dant~ COIDm(' on 
llvre noovcao. 

"I. - Vouı; \·oye:ı:, ml'l8 NevU, 

4"sa!t Orso, quel pou\·olr ont les 

,·ers du Da.nte, pour emOU\'olr a.in
sl une petfte s&.U\-agesse quJ ne sait* 
que son Patcr4. Mals je me trompe; 
je me rappellc quc Co1omba eıst 

du metler. Tout enfant, elle s'~ 
crbnalt n falre deııı vers, et mon 
perc m'ecrivalt qu'etıe etalt la 

plus ~nde voceratriee1 de ~ · 
truıera et de deux lif.~ a la 

J'Olld(' .• 

KOT, OM R J\. 

P. Merimie 

-M-

ı. On;o Danto'nin "fnferno" 
:;undan Franeesca da R.imini va.k.a
:1ınm bulunduğu kasideyi intihab 
etti \"e bir aşk kitabnu ,ba.şbaşa o
kumak tehlikesini pek canlı bir 

~ek.ilde izah ed~n bu ulvi kıtalan 

uy~n gördüğü şekilde a.benklen
dirN·ek okum:\ğa baı:ladı. 

• 
2. O okudukça Kolomha mu.sayrı 

yaklaşıyol', eğik tuttuğu başmr ~-u

kan kaldmyordu; büyümUı.ı olan 
göz bebekleri hR.rikulade bir nte~
lc yanıyordu: ::aman zaman kıza. 

nyor, sararıyor, iskı>mlesi üzerin
de ihtilil.<;ltı. k!Vl'anryordu. 

3. İtalyan yaradılısı bir ~iri an
lamak için bir mll'l'cbbinin kendi. 
sine. gii?.ellikleri göstermesine ih
tiyaç duymıylcak kadar bariku15-

dr>dir! 
Okuma sona erince: 
- Bu nckadar gil.zcl! ağa.bey, 

bunu yapan kim? diye haykırdı. 

4. Orso'nun keyfi biraz knA;tJ ve 
mis Lydia gUlerek bunun birkaç 
asır önce ölmüş Florıınsalı bir şa
ir olduğu ce,·abmı verdi. Orso: 

- Pieh'anera'ya gittiğimiz v~ 
kit sana Dante'yi okutacağını, de. 

dl. Kolomba cevap verdi~ 
- Aman yarabbi, ne ka.dar i· 

yi! ve hatmnda kalmış olan il-< 
dört krt.ayı evvela ya.va§ sesle, 
soın.nı caıılı: canlı okudu, onlııra. 

yüksek sesle, ağah':Jysinin okur
ken kattığı manadan daha derin 
bir ifade ekledi. 

;;. MH! Lyd+a. pek .,a.,mış bir lıa.J.. 
de~ 

- Şiiri · c;ok tl(lviyor görünüyor
sunus, dedi. Dante'>i yeni bir ki
tap gibi. okurken duyacağınız sa.a
deti kmkanzyorum. 

6. Orso diyol'du iti: 

'7. - Görüyorsunuz mis Nevi!, 
kendi pazar dua.smd.nn ba.5ka bir 
şey bilmiyen vah~i bir kllçük kızı 
böyle heyecanlandumıılc için Dan
te'nin mısralarmda nasıl bir kud
ret var ... Fakat ben aldanıyorum, 
battrı:İna geldi, Kolomba sanatkar .. 
dır. Daha çocukken mmralar diz
mek için bUtün gUcüyle uğraşırdı, 
babam da onun Pietrancra ve çe
peçevre fid fersahlık bir yerin ~n 
biiyillı: ":rocero" tertib edicilerin

den olduğun.o bula yaDl'll2!t1. 

(1) Francesca da Rimfoi: 13 üncü asırda. İtaılyada Raveruıe sen
yör (segneur) ü Guklo'da Polenta'nm güv.!lllği ile geniş 'bir şöhret 
halesi yapmıR olan 9ıtm Fr~cEsca, Rimini sen~·örli Malatcsta'nm oğ-
lu Lanciotto ile <1V!enmişt;: L:uociotto kamı ve ka'rdeııi Paolo'yu 
kendisine ihanet etmiş bir haid.e bulduğu için her ildsini de öldUrliyor. 
Dante "La Divina. Comuıedia"• sın.da bunu en güzel kasidelerinden 
birindeki bir vakaum kahra."n:.r.ı yaparak ebedileştirmiştir. "Canto V,, 

de France..cıca bize bu askın iki!!ini de beraber ölüme sürüklediğini 
şöyle anlatıyor: 

Amor <·ondusse noi ad qna. mortc: 
Calna :ıtt,.mle rhl Yit& d spen!lle." 
A "k bb:I ayni hir ö?ümc siiröliledf: 
Caina ( Ceht>[>Jlemde Kabilin lınhındo*1ı yf'r) lı3y~i :--
mm '4ilnd!İ.n'n aıbm• bekliyor-". 

(2} T:::rcets: L:ı D~vb:J. Q,mmedia "~lü. yani Uç m.ısralt kıt'a
lar (terza rima) halinde ynzılırıışır, te~et Uçffi, üç mmralr krt'a de.. 
mektir (3 N'rı. h nota bakm!Z). 

(3) Le dangOl' de lire iı tlt>u~1 bn.ş.b:ı .. şa okuma t~hfikt'1'ri: P. l\Ji. 
rimee bura&\ D:ıntc'den bir "imltation" yapryor; :rulcanda adı ge
çen Francescıı koeasmrn l-:nr:i t-vi Paolo ile 31J]tl:ırınm nasıl başladığl
nt .ı.öylı> anlntıyor: 

Soi leg~<"Vanıo on gior-ao per diletfo 
Di l.anelalotto, cmr.e amor lo stirnM; 
Soll <'nıY!Ullo e sıtnza aleun SOttpetto 
Per pi>! fiate .~ oechl el sospln5-0 
Quella lettara, e 'ıı.eotonccl n \lso: 
Ma ROlo un ruafo fa qael ehe ri ,;ntıe. 

"Bir ~u "~i l..aJıei.a1ottonun a~lamır, onlarm a1'kR na-

tanbullulara gurdu lrı.nıtıyoruz 
KlbJTAHVA 

Kütahya orta Ana.dolu yayla
sının garbında ve Bursadan 120 
kilometre mesafededir. ·Nüfusu 
17,283 kişidir. Şimalinde Ertuğ. 
ru1 ve Bursa, şarkında Eskişe
hir, Afyon, garbında Balıkesir 

ve Manisa, cenubunda ise Deniz.. 
li vili.yetleri vardrr. Genişliği 

14,415 kilometre murabbaıdır. 
Kütahyaya Haydarpaşa.dun 

trenle gidilir. 
İkinci mevki tren ücreti Hay

darpaşa.dan Kütahyaya kadar 
sivillere 785,talebelere 357 ku. 
ruştur. Üçüncü mevki sivillere 
491, talebelere de 234 kuruştur. 

Kütahyaya bir ton eşya nakli 
2110 l..-ııruştur. Yani kilosu yüz 

paradan uctıMur. 

Kütahyanm meşhur tarihi tepesi~ 

932 metre yükseklikte olan 
Kütahyada bir yayla iklimi yok
tur. Akdenizin tesiri buraya ka. 
dar girer. Yazlan bunaltıcı sı

caklar olmaz. ~an oldukça so 
ğuktur. Buna sebep şehrin yük. 
sekte olmasıdır. 

Etrafı bağlar, bahçelerle çevri 
li olan güz.el Kütahya lstanbul
dan Irak ve Suriyeye giden bir 
ana cadde ile Balıkesir tarafın

dan gelen diğer bir caddenin kar 
şılaştıkları yerdedir. 

Kütahyaya bağlı kazalar şun
lardır : 

Uşaktan bir göriinü.s-· 

Uşak, Tavşanlı, Simav, Ge
diz ve Emet. Belediyecilik bakı
mından gözden geçirildiği zaman 
Kütahya. il?.crinde çalışılmış bir 
Şehir :nıan7.<ll'3SI arzeder. Mer. 
keme elektrik tesisatı vardır. 

Her eve elektrik creyanı veril
miştir. Su fenni bir şekle sokul. 
muştur. Eea.sen Kütahya garbi 
Anadolumın su deıx:>larmdan bi
ridir. Garbi Ana.dolunun bir çok 
sulan Kütahyannı arızalı arazi. 
sinden çıkar. Kütahya merkez 

l Du &ütunda okuyuculanım:r.m gn... 
wwmiz. yıuundakl kuponla blrJllcte 
gönder~cekJerl 

E\ LEr--'ltE TEKLİFLER!, 1~ .-\JL\ 
~A. l~ \'ERlHE, ALIM, SATBI 
~bl tJ<-ari ma.blyeti haiz olmıyan ktı. 
ç~ UGnJ:tn pal'38u. oelJroluuuz.ı 

Evlenme teklifleri 

• Ya,ş 28 boy orta renk buğday ka. 
ra gll2lli hwas ruhlu lyt aileye men. 
sup (!'flllri olan orta tahsilli bir bayan 
san,.".11 lise tahsilll. maa,ş sahibi, has. 
sas ince yapılı 34-35 yaşlarında bir 
bayla evlenmek arzu ccilyor. Arzu e. 
denıer IY..ıldız 2) remzine yazabilir
ler .• 31 

kazasında bir asri meZba.ha. 
sebze ve meyva halleri ve it!aiye 
teşkilatı vardır. 

Sıhhi durum : Kütahyada mer 
kezde elli yataklı bir memleket 
hastahanesi vardır. Bu hastaha-

~n bugün dört mütehasıs 

<loktorn bulunmaktadır. Bunlar 
dahiliye, hariciye, bakterioloji 

ve kadın hastalıkları mütehas. 
sıslarrdır. Kütahya.da sıhhi va
ziyet umumiyetle memnuniyet 

esmer veya kumral, ba.ssnı:ı, 30,33 ya.ş. 
larmı~a tah.sill liseden aşat,ı olmıyıw 

subay veya sivil bir memurla hayatını 
b!rle~tı-mel< arzwıunda.dır. Iı;tiyenler 

(Kısmet Kim) remzine mtiracnatları. 
- 33 

l ş ve işçi arayanlar: 

* zr ya§mda yüksek tatısll görmo, 
tUrk.;e ve fransızcayı iyi bilen al· 
manca, ingilizce ve rumca konll§an 
bir bayan profesör, doktor, d!§çi ve 
buna bf'nzer herhangi bir yerde ça· 
ı.ışmak !stemektedir. !steyenlerln 
(Pek) remlzlne mürıı.ca.atıan • 

Aldırrnız: 

Aıjagı<la rıımu:ılan ynnlı o'la-n o.. 

kuyucularmuzın namlarına ı;;elen 

mektuplan ldarehanemizden h<'rgliu 
ııabahtaD öğleye kad!u veya s.-ınt 17 
den &onra nldrrmalan rica olunur. 

"{!. Heper 8) (M. 13ti) (Ayşe 3) (N.B.) 

(İnclner 48) (R.F.ı8) (!.L22) (D.1',.107) 
(İsmail l-1.E.C.A.) (Bulmuş 38) 
{Emekli) {Suat) (Nur) (H. Talih) 

verici bir şekildedir. KUtahya.da 
iki ecz.ahane mevcuttur. 

KÜLTÜR: Kültür ba.krmından 
göt.den geçirilince de Kütahya 
ileri bir durum arzeder. Küta!ı. 
yada bir lise, orta okul ve 149 
ilkokul vardır. Bu mekteplerin 

bir çoğu Cumhuriyet devrinde 
yapılmış .olup modern teşk.il~ta 

maliktirler. 

!Ş V AZ/YET 1 : Merkez Kütah 
yada. Uşak. Gediz ve Simav ka
zalarında Ziraat ve Osmanlı 

ba.hkalannm şubeleri ile muhte. 
lif şirketler mevcuttur. 

GEÇJM .~ARTLARI : Kütah
ya uçuzluktur, bolluktur. Halkın 
yüzde yetıni.'.:l üçü çiftçidir. Bu 
münasebetle toprak mahsulleri 
bakımından Kütahya zengin bir 
~hirdir. Küta.hyada senede 58 
bin ton hububat mahsulü alınır. 

V asa.ti olarak her çiftçi ailesi
ne yirmi bir dönüm arazi. ve on 
beş hayvan isabet eder. Meyva 
bakrmırıdan da keza çok zengin. 
dir. Bilhassa üzüm, vişne, kiraz 
ve annut gibi meyvaları lezzetli 
ve çok boldur. 

Kütahyada ev fiyatları vasati
nin altrndadır. Dört kişilik l;>ir 
.-1e 60 lira ile geçinebilir. · 

KVT AHY ANIN KAZALRI 

KUtahyanın kazaları arasında 

muha.kka.k ki Uşak birinci plan. 
da gelir. 

Ui)Al{ 

* Yaş 20, boy 1,65, kilo 42, kumral 
biçki, cilkiş, ev t,ıcrtnı başarablUr, se. 
si oldukça güzel, mazisi temiz, bU
yUkl<ırine ke.rşt hürı:netk!r, ağır başlı 

uysal, tahsili ilkmektcp, bir annesi 
var. Sadık kalacak, kumrıı.l dalgalı 

sııçlı boyu 1,60,67 ıırasr ya.'ı 20..25 
lise tahsilli maaşı 50 den aşağı olmı... 
ynn bir devlet memuruyla yuva kur. 
mıı.!< ;ı.rzusundadır. !stiycnlerin (Yeşil 
Kağıt ı remzine y11.7,maıan. • 32 

• Yn>S ~5. boy 1.62, kilo 60, knra <R.M.C. 5) cz.z.> (AcalXl kim) Kütahyanın en büyük kazası 
(R.0. Akduman) •(F. 48) (Pnrası.z) 1 

kar~lr, ı:ııyah saçlı, beyaz, ev, bilhaa&A 
eliş!e-'ri mtlltemmel bilir, mazlal leke. 
sız :ıı{ır başlr iyi bir aile km tnhsiU 
Uknıektf<p. Uzun boylu, dalgalı saçlı 

(Kadıköy göntll) cÇeıiltör.J) (Pembe ! olan Uşak nahiye ve köylerinin 
zarf) ıK. 12) (27.S.R.) (K..'1.drl tunçl nilfusu ile merkez Kütahyadan 
•( O. 43) bile büyjiktür. Bir sanayi mer-

ınl tutulduklarını okuyorduk; yr.payalnızdrk ve hiçbir emniyetsizlik 
kaygusu yoktu. 

Birçok defalar gözlcrifl'li:r. bin'birlmizc çevirdik ve btl okuma yii. 
zümüzü soldurdu, fakat yalrıL~ bir an bizi ma.ğliib etti." 

Burada D:lnte La.ncelot Vf' Guincvere'nin a.şklnrmı okurken 
Francesca'nın Paolo ile nasıl mukavemet edilİnez bir aşka tutulduk· 
Jarmı Francesca'y:ı nnklet!iriyor, Merimee de "Bir !l{;k kitabını hns
bruıa okuma tehlik~ı" ne tu vak1a ve p:ır<;ayı 1!lla ediyor. 

0) Pa.ter: pazar duası. 
(5) Voceratric": Vocerc.- tertip eden; vocero: Korsikanm doğu 

ta.Tsfmda ailevi bir hınca kurban gidenle?' hakknıda. yamlan mereJ.. 
yelere bu ad verilir keza. .batt ta.ra.fnıdi da. balla.ta adı verilir. 

kezi olması münasebetiyle U~ak 
kalabalıktır. Nnahiye ve köyler. 
de dahli' edilirse nüfusu 100161 
kişidir. 

Uşakta elektrik tesisatı, fenni 
su, mezbaha ve itfaiye t~kilatı 
vardır. 

Uşak maarif bakımından da 
ileridir. Bir orta mektebi vardır. 
tık mekt.epleri moderndir. Uşak 
kazasmm bir de stadyomu ve 
spor te§kBAtı vardır. 

SiMAV 

Simav güzel, yeşillik bır kasa
Ladır. Kasabanın elektrik tesi. 
satı, suyu ve itfaiyesi vardır. 

Yollar muntazam.dır. Lağım teş-
· ldlatı vardJr .. Simav kasa basına 
yalçn bir mevkide bulunan Ey_ 
nal ılıcası fenni bir şekle sokul
muştur. 

GEDiZ 

İstiklal savaşında tamamen 
yanmış olan güzel Gediz yeniden 
yapılmaktadır. Yollan yeni ve 
muntazam., evleri küçük fakat 
moderndir. Kazada sebze, meyva 
halleri ve mezbaha varsa da c. 
lektrik ve su işi henüz halledile
memi.ştir. 

TAVŞANLI 

Tavşanlı kasa.basındaki bütün 
yollar muntazam.dır. Hatta bazı 
caddeler muntazam şosa halinde 
dir. Kazada kanalizasyon terti. 
batı ve elektrik vardır. Fenni 
su henüz getirilememiştir. Bele
diye Tavşanlıda bir mezbaha 
yaptırmış ve ufak bir itfaiye 
vücuda getirmiştir. 

KAZALARIN SIHHi 
VAZIYET! 

.Kütahyanm bütün kazalarında 
hükfunet tabipleri, sıhhat mc.. 
murları ve ebeler vardır. Uşakta 
yirmi beş yataklı ve iki mütehas 
sıs doktor bulunan bir hastaha
ne mevcuttur. Bu doktorlar da
hiliye ve hariciye mütehassıs. 

!arıdır. 

Ayrıca Gediz ve Emet ka7.<ila
rında da birer h-üçük dispanser 
.vardır. Uşakta iki ve Gedizde 
bir eczahane mev.::uttur. 

GEÇiM ŞARTLARI : U~ak 
hariç olmak üzere Kütahya ka.. 
ır..alarmın hepsi ucuzlul{tur. Uşak 
ta halk biraz kesif olduğu cihetle 
bilhassa ev kiraları yüksektir. 
Fakat diğer cihetlerden, yani 
yiyecek bakımından ne Uşak 

ne de diğer kazalar pahalılrk 

görülmez. 

Başlzbaşına 

bira/em olan 

Sovyet 
Rosya 

(Baş tarafı 5 incide) 

bir kuvvet olduğunu söyliyemez. 
Sovyet Rusya yarın ne yapa

caktır ?. Almanlarla sonuna ka. 
dar ayni dostluğu devam ettire
cek, Yugoslavyanın parçalaı:ma. 
sına razı olacakmıdır ? . Yoksa 
Sovyet Rusya Balkanlarda Al
man nüfuzunun yerleşmesinde 

menfaatini sarsan bir hal olarak 
mı kabul edecektir?. Veyahut 
bütün bunlardan ayrı olarak 
Sovyet Rusya dünya harbinde 
sonuna kadar seyirci kalacak 
ve asıl rolünü herkesin kolu 
kanadı kırıldıktan sonra mı oy. 
namağa bakacaktır ?. 

Hangi taraftan baksak Sovyet 
Rusyanın, yarından çok gerilere 
kadar, btitün bir istikbal üzerine 
konmuş bir istifham olduğunu 
görürüz. 

,. 

·ı 
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!~ Casusların hDcumu 
Olümle karşı karŞıya Felô.ke,llerinenbügüğüdür E3üyük f";lareketli zabıta romanı 
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<ieleceğinden emindfk. · _ 
Söylenen saatte geldi. Ay 1Ştğı 

altın.da yilzü..ne baktığım zaman onu 
el1abi buldum. Ben bir çalmm ar • 
kasına gizlenm.iştim ve onu Kaye 
karşılamı~ 

ltaye, der.hal sa.dede geçerek 

~ra istedl. Stefa.nson hiddetlen • 
'. 1.. Arala.rmda fena bir D"'tice do. 
tlıt:ıc.,.ğım a.nladnn. 'l.'d.lıminimde 
aı11a 
h nı- amışmı. Stefanson elini ce. 

ln-e götUrdil; bir silih sesi ve 
~Yu bir çığlık atarak yere yuvar 
atldr. 

Üzerinde yalnn hır ka.,..,a var_ 
dt• lA'-' k - ı..~., • "'4.lU k.?r tugum """'llnna gel • 

~edi; Stefanson beni ara.uıadı. 
İtafı biraz dinledikten sonra Ka

\>~yi bir çuval gibi ı:urtma aldı ve 
~ll"e•..ırı. kulesine girdi, kuleden 
te-ltta ~ .- r çrktıgı zaman onu ta.kip et. 

>r • Stefanson oda.sına gitti; ışığı 
Yaıttı. Pencerenin dibinde ne ya -
:a~lrrnı dU.~Unlirken münakaşa e_ 
tı;"?ı iki ses ve ona müteakiben kı. 
aı §akırtdarmı duydum. Pencere 
tı·~alttı; başunr c;:ılılrkk.rc an u?.at · 
~ ~ zaman ilı:i kü•inin shan ve 
:ef~.nsonun kılıçla dövüştilğünüzü 
, 'rı:lıun. H ... yretıor için do pencere 
»e 

Yeklıo"'tmı. Ehıb~ım krlıcı daha 
·~· ~ : kullandığı besbelliydi. tçime 
bircıenbire bir korku girdi. Stefan 
~Ozt Öldürüldüğü takdirde bütün 
t.ıırı.· tlerL'U mahvolacaktı; onun öl-
~enıeJi lazımdı. Kamnvı elline a
:rak b'r frrsat bckleclim; fırsat 
S i!ndini göstermekte gecikmedi. 
' ız bana k8.r[?I sırtmIZI çeviını..iş bir 
"a.ziye• .-.eldinız .. Kamayı savur • 
rlıırn fak. siz yana srçradmız ve 
lta, • 

1 
llıa Stefansonun boğazına .t'lap • 

!ttıdr 

~a,,ı;eti görünce derhal k:ıçtmı ve 
;)~::>k sö"'ka~daki lokantada beni 
~İti!yen Ha.nriyeti buldum. J...c>.. 

;. Jlıladn bana J{aye hakkında ma· 
11

ll'1.lt vermek istiyen birini bir 
~ı.ıtnruklıı. yere serdim ve lianri· 

letıe srvı~tık. Yere serdiğim a. 
r a 
.. rn, l'lladrunla Fas'.1. gelen adam· 
··ı:ı-. 

~"-cl::un size vemin 0derim ki, l'laJt , ,, 
r:ı _ 11adrm Stefansonu öldürmek 
egu 

, . di; o benim için sllt veren 
ll'. 

, ınt\kti! Bruıa acıyınız!,. Büyfık 
ııı.ba l k "k" d'" · a yere tu ur u: 

4( --

i't·lt - _Kerata! Siz acmmağa. liı.-
dQgilsi.ıiz 1 

ı~ .,, 
li •0ıııeıya Joh&.nsene bir tek ke-

ll:ıcı Sö d' \l ,, t!me ı. 

t arborova döndU ve yalancı bir 
a"ır1:ı: • 

'• 
lüğu-. Stefansonla neden dövüş · 

\r llUzu anlatır ml5Sınız?,. 
Qllt ~rboro gözlerini bir noktaya 

,;
1 "e anlatnıağa başladı: 

~ - Çünkü, Simon Maksvel, 
ı:ııts 

~t.ır Stefansondu; o adam ki 
~ ltaıesını para mukabilinde düş 
al'lı~al'a Batmlljtı! Bu iki i~min 

• <tal\ .. ~da.ına ait olduğunu SQnra· 
s· Cıf,frendim. 

bir 1anat1rArm t:ıa,te ~ 

bir adamla .vlenmeııble ı.>wnmül 

edemedim. 

Vahit Orgun ~ -~,,,. 

~~:!!~:~-~·~~jı.ıi:U':ı~~ Vatandaş! Uyanık ol! 
sulh 11rur..ni duydukbıın. llOft.!'& 

evine çirdlm; ıgıt yanan odaya 
girdiğim zaman onu. uabf adnn
larla, bir qağı bir yukarı dola· 
prken gördüm. 

muayeııe etti, fişe.kliğinde.ki pw açıldı ve J~riye korkunç ' ' · ' · 

kurşunlıırı saydı. bir in~ giroi. Peşinde iki zen- HABER, ..• Birkaç güne kadar 
- Eh! Her @eY .miikemmcl !.. ci da.ıia vardı. "' ~ 

Beni görilnce ktr.rw\m1& vurııl.· 

muşn. döndü: 

~:!S§llfill iyi bir av yapcwbilece· IA:r~; !ı::~h!:n ~ BU HARBiN EN ·TıEHLIKELI CASUSlARINI HAKiKi 
Ahmet, ormanda sadık zenci. 

leri.n.in ~ yaşadığı son 
beş senedenberi, her yılbaşı a
rif esinde ta.vuskuşu a.vma. ~ar
dı. Yıllbaşı geceleri tavus kızart.. 
ma.sı yemeği Met ed:imn~. 

bulundu~u ve bu köyün sa. HOVIYETLERILE. BiRER BiRER 'TANITACAK OLAN 
kinleri ta.rafından ha.p.3edildiğini 

"- Bmba(I Variborc;t, detil mi,, 
diye sordu. 

Kendisini &dtimıek ~ geJdi,. 
ğimi anlattım: ·~a.n1ara. sat· 
tığı Rif kaleein.de ge~ bir QOCÜk 
vardı. ve oranın kumandam idi. 
Çocuk harbiye mektebini yeni 
bitirmişti ve onu bir· kardeş gibi 

seviyordum • ., 
İhanet yüzfinden. onun da di

ğerleriyle eline dii§ünce ... 
Kendisine ne yaptldrğmı söyle. 

rniye .. ~eı,:im... Onu yerli kadrnJara. 
havale ettile'l". 

İşkenceye dayana.mıyar&lr. er 
tesi gUnU öldll. 

İntikamını ala.eağmıa yemin et· 
tinı. "Seni şimdi a.J.~a.kça. öldih'-
miye~im. MU.::.avi silAhla.rla dö · 
vtışeceğiz,, dedim. 

Stefansona bu sııretle bir Ş&Dl8 

vermiş oluyordum. • 

. Bu arada, bir kaç tane de av 
hayvanı vurur, 'böylelikle, yerli 
ijçilerile uşaklarmm da eğlence
siru isterdi. 

Ahmet Atıcı iyi kalbli bir a· 
damdı ve yanında çal.8n zenci. 
]eri severdi. 

Zenciler de Ônıın bu l!leVgisine 
muka.'bele etmekte kusur etmez
lerdi. 

Ahmet, çiftlikten ayrrldiktan 
sonra, ~ ormana. giden dar 
yola doğru yürüdü, Toını patika.
da.ıı ileriliyeceği · sırada, çiftlik 
kahyası DaW'a rastladı ve ona 
söyledi: 

anladJ. 
Onu. y.ül{se'kçe lbir ~:rde otu

ra.n şişman ve hey\betli bir xsn
cinin önüne attılar. 

Reisleri olduğu tavrmdan an.. 

la~rlan bu zenci bir mllddet ya
nında.kilerle konuştuktan sonra 
yine yanındaki tam tam'a. üç 
keer vurdu. 

Meyda.ı:ı.hğa t.oplanan zenciler 
susmuşlar, reislerinin vereceği 

kararı bekliyor!ard.L 

Reis gUlümsiyerek ayağa 
kalktı ve asa vazifesini gören 
bambo ağacından bir değneği 
Alımedlıı iizeriıııe attr. 

Dqvar<!'l a1:1ıh dtuf .. ı iki düello - Diw, ben ava gidiyorum.. 

Ahmet artık hiç bir ku.rtuiuş 
ümidi kalmadığmı a.nladL Yer
lilerin adetlerini iyi bildiği için, 
lbu işaretin ölüm karan olduğu_ 
nu deriıal anlamıştı. 

Onu t.ekrar yerden kaldırdı· 

lar ve köyün ooilr ucuna gide· 
rek, kapısı açrk büyük bir kulü. 
benin önünde durdular. 

kı:IIçlariyls dövüşmeğe başladık. Ben gelinclye kadar çiftliği sen 
Beni ay·ağ'!mdan yaraladı. Fa.· idare edersin, değil mi? .. 

kat vaziyete hlkim olan bendim. - Bana itimat edebilindniz. 
Bu esnad& boğazuıa bir kama Yalnız, siz ava. bu yolda.n mı 
~apla.na.rak yere yıkıldı. Yerde bir gidiyorsu.mız? Köyün ileri gelenleri, Ah.metle 

beraber kulübeye girdiler. Ku
liiıbenin ortasında, dallardan ya· 
pilmış bir parmaıklıkla. örtülü 
bir kuyu vardı. 

dakika .-;ırpmdıkt.a.n aonra öldü. _ Evet!.. Mavi çay istiıkame. 
Gen($ ve s~vgili a.rkadaş1mın. inti· tine doğru, orada her çeşit av 
kamı alınını§tı ... Kılıcı yere br bulunur. 
raktım ve evd~n k~ koşa. ayni- Daw'm çeh:resi?W.e :bir endişe 
dnn. Yolda. si:ı'e evvelce de anlat- 1·fade.s"ı belı'rdi· • . . ~ - ~ .,._..,.. ... ,, . Ahmedi, parmaklığın .otıınıe 

getirerek- yere uzattr~ar. İki iri 
yan ·2'Jenci, 1>3Şmda durau.- • : 

mış o~?u~m ~i.' o~~l 'k~~ 
1 

-: Ç.rası ~i.keli bir ye~.r 
st geçirdiğiı:ıil *>yleö:lirı. $iz ise Herhangi bir t.ebllkeye maruz 
bana inamnamıştmız!,, kalaı'bilinüniz. Parmaklık yavaş yavaş hava. 

ya kalktı. Bunun ümıi~ iki 
zenci kendisini ay~aa killd~dılar 
ve kolla.rmdan sımsıkı tutarak 
ha.re.ket etmesine mini oldular. 

D~da. kopan giirilM. ~~ - Merak etme Daw! Silüım:ı 
hansenln yi.izünü sara.ttt. Jak bin- var. Neden korkacağım.. 
başıya.: 

.,_ Dağ e.c!amları... fidyei ne • 
cat olarak ne kadar para. teklif 
edelim?,, 

Varboro bir meblağ söyledi ve 
Johansene dönerek: "Bu pa.rayi 
verebilir misiniz? Ala! Fastalrl 
Yahudiye hitaben bir kağıt im· 

v hı.ymız. ,. 

Ayrıca J .ondra polisine bu cina

yet haklı:mda kendi imzanızı havi 
bh· mektup yazarak vaziyeti izah 
eder.ek.siniz. Kabul mü?., 

··- Kabul ediyorunı ',, 
"- Ja.k, dağ adamlariyk! gö· 

rüş; bu köpeği biu ~mlal'ô 
paralarını Faata altrla.r .• , 

Jak, Johanseni höcresine götu
rtırken kulağnıa şuİılan fısılda
dı: 

••- Givotindeı kurtuldun şük· 
• • • 

ret; Fa.sa giderken yolda edepsiz-
lik ya.parsan beynine kurşunu yer 
sin, anladal mı? 

(Devamı t.ıar} 

• * • 

Ahmet uzun. zamanda.nberi 
Mavi çayın boyunca ilerliyordu. 
Faıkat, şimdiye kadar tavus kır 
şu namına bir şey görmemişti. 

Ahmet, Yerde yatarken göre
mediği kuyuya baktı ve • dehşet 
i~inde ürpererek gerilemek is· 
tedi. 

Ahmet. tüfeğini eline almış Derin olmıyan kuyuda küçük 
dikkatle etrafında tavus kuşu a. g&Llerini kendisine dikmiş iri 
rarken; birdenbire sendeledi ve boğa yılanı vardı. 

neye uğradığını dU.,ıinmeğe va- Ahmedi ölüme mahkfun eden 
kit bulmadan, kafasında mUthit reis elini kaldırdı. Bunun üzeri. 
bir 3.o'7rı duyarak kendinden ne, iki iri yarı zenci Ahmedi 
geçti. havaya kaldı:ra.raılc 'bir an salla-

Ayrıldığı vakit, evvela. hafı. dtlar. 
za.smı yokladı. Sonra doğrulma· Ahmet gözlerini kapadı. Artık 
ğa teşebbüs etti. Fakat, kafa. mahvolmuştu. Birdenbire hafif 
smdaki korkunç ağırlik, buna bir gürültü duydu• ve aynı za
m8.ni olJu. Bunun üzerine elleri- manda bir boşluğa dq.ştüğünü 

ni başına gctürmek istedi, fa.kat hisootti. Kuyuya düşüyordu. Bir 
hu defa da bağlı olduğunu an.. saniye sonra boğa yılanmm kor-
ladr. kunç çenberi içinde e?.ilecekti. 
Aynı zamanda, garip•korkulu Ağırlığının altında hafifçe e-

bir yerde bulunduğunu fark 1 ğilen bir yere düştüğünü hi::ı..c;et· 
etti. ti. Hayretle. gözlerini aı. tı v tam 

YENi HARBiN ·· - (' 

,rc;'fS-

"KIZll KiTABJ,. 
Nl NEŞRE BAŞLIYOR 

B~lün Türkiye vatanHaşları ! Bu uizli 
ve mühim vesikaları takio ediniz: 

Olrlamlyea orda 
PEK YAf<INDA BASLIYOR 

. ..... 

·. ' 

kuyuya düşeceği sırada, 1..-uyu. 
nun üzerine kapanan parmaklık
ta bulunduğunu gördü. · 

korkunç bir tavırla vahşilerin • · 
reisi meyruenetsiz haeıfin üzeri-

Zenciler de onun . kadar şa-
şırmışlardı. ti " • 

Ahmet, ·bunun na.<>ıl oldtiğu:i'ıu 
·a:nıamak için etrafına. :, &kıini. 

:ken, zencilerin reisinin eline bir 
ok alarak muaye~. etti.ği:pi f81'k • ı • • . ... 

etti. Oka biraz daha dikkatli ba· 
kınca, derhal tanIQl. ~. cins ok
lan bu civarda ya~ kahyrusı 
Daw kullanırdı. 

O zaman, Ahmet hakikati anla· 
dı. Bu ok, tanı zamanmda par
maklığı halkık tutan' ipe isabet 
ederek, kesmiı:; ve parm.a.klığı 

kuyunun üzerin~ düşürmüştü. 

Bu büyük ustalığı ancak Daw 
başarabilirdi. Zaten ok da onun 
kullandığı cinstendi. 

. ne yürüdü ve onun bir tek hare. 
ket yapma.sına meydan bırakma- ~ 

da.n bir elile parmaklığı · kaldı
rarak diğer elile kuyuya itti. 

'• 
~ın güriilt~-ünii bir• 

an, kor)funq bir çığlık bastırdı: m 
Zenciler reisi, esiri için hazır. 

ladığı müthiş ölüm Ceza.sma 
kendisi çarpılmıştı. 

· Ahmet, katliamın önüne geç· 
mek istedi. Fakat galibiyet gu. 
rurile coşan zenci işçi ve uşak· 
lan çoktan köye girerek. işken. 

ce kulübesinden kaçan vahşileri 

tamamiyle imhaya başlanı.
Iardı. 

* * • 
Biı' an içinde çarpışma başla- ~met, adamlarını anca.ık allt.. 

mıştı. Ahmedin zenci işçileri ku- şanı üz.eri görebildi. 
lübcye girerek, daracık yere sı. Çiftliğindeki evinin güzel ta
kışmış olan vaı:ı.şi zencileri ko- raçacından, onlarm gelişlerini 

!aylıkla kılıçtan geçirmeğe baş· 
1 

uzaktan seyretti. 
Jamışlardı. Vahşiler fazla muka.

1

1 Hepsinin ellerinde av hayvan. 
vemet göstermeden mağJ(ıp ol· lan varoı. 
dular. . • Gayet hassas bir adam olan , 

Hadiselerin inkişafını büyük ~aw, €-fcndisini, yılbaşı geoesln
bir sükiınetle bekliyen Ahmet, deki adetlerinden ina:lı.rum et. 
nih:ıyet sadık kahyasının, üze· mek istememiş ve vahşilere .1 

rine eğilerek; kanlı kılıcile iple. hadlerini bilditldikten sonra; a.n :"' 
rini kestiğini ve kendisini kur- giderek bir ha~rli tavus kU§ll1 
ta.rdığım gördü . vurmuştu. 

n.w. bu işi biirir biirmez, VAHiT ORGUN ~ıııF>ına perdesinde alkışladığım 
"'~~~!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!:!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~· 
ı;0; :~nıan oğul! Elmas Ağayı 
lıôy: 1: önüne getir. Ve sakın 
tn.ın bır çocukluk yapma! Pi:;; • 

1 olursun sonra .. 
hal; nayanamıyorum. beyim'. o 
!) . e beni ora:ian de(i;ic;tir~inler. 
·~n , 
1 Ye arttk taş odalarda nöbet bek. 

l'l'ıı:ın. 

~hı-;-~ ~ltnu a~csba:~ıya ;;:öylemeli -
~i lıra, Valde Sultantn emriyle 

' 1t<'lya - .. d d' Nöb J • a:ıesl)aşı gon er ı. 
·ı~ etçı, Kamil Bevc1en bir yar 
'lacıa Röremiyereğini ~nla~·rnca. o
~~ c:ıkıp gitti. 

~li~tUUlunun gözleri bir kere döıı-
'!ttı · luk;-eçyaya hem acıyor, 
l'~'ie onu seviyordu. 
()l't ~Yüıüne tao; odalara döndü. 
~teatık kara!'trlıştı. 
lierYda_nda kimseler yotku: . 

~ahıa~ kesın yemekleri verılnıış, 
l~<u- · toplanm1ş. tablakftrlar ve 
. ..-.:ıı.r~lar odalanna çeldlmisti. 
' · İı::ı.~Yın d!~ bahçesinde dolaşan 

tııcıdan ba~ka ana kapıda 

nöbetçi yoktu. Bolulu, Lukm;ya -
yr o gece kaçınnağa karar vermiş_ 
ti. 

"LUKREÇYA OLUME 
MAHKÜl\/IDUR! .. 

Kfünil bey ertesi gün bir i~ ba
hane edHek valde sultanın huzu
ruı1~ ç1ktı v~ laf arasında şunları 
wylemek cesaretini gösterdi: 

- Dün gce taş odıı!arda, tabl~ 
ı,arları dolaşmağa gittijijm zaman 
saatl~rre $Üren bir inilti duydum. 
:'tıllaaım! 

Zeki ve şeytan kadm derhal, 
kilercibaşının ne demek istediğini 
anlamıştr: 

- Lukreçya:nm feryadından 

mı b:lhsedecekein? 
deai. J{amil bey: 
- Evet. sultanım! çok ağlıyor-

du. •• 
diye cevap verdi . 
va:de sultan gülerek. .sordu: 
- Ona çok mu acıyorsun? 
Kamil bey korktu.. cevap vere-

~:. ~1 • : Jopk'Efp·ı ·t--sarayJ0ct: .(j;Jj.rt~n;l-i·:" 

CASU$·~ ~U_t(Q,~Ç~~ 
; -.. Dördüncü .N'lı.ırad ~davrin.de.bir V.ened~"· liul ~sinin. k{Jı ~, .. 

. ~'~ Yıi~n-: :·is"K;ENOER ::F~ · s··E;RTEL ~ 
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medi. re aklım da ennez. Ben sadece 
Valde sultan birden kaşlarım duyduklarımı haber vermek j!'.tt>-

r,attr: • 
_:._ Ben seni. yurdunu her şey

den fazla seven bir insa-n sanır

dım. Böyle bir caşus kadına mer· 
luımec ediyor!'an. seni de onun $UÇ 

ortağı olarak cezalandırmak la· 
zımdır. Helbuld sen, sarayın en 
namur:.lu adamlanndan birisin, 
KAmil! 

Kılercibaşı hemen valde sulta
nın ayaklarına kapandı: 

- Aman sultanım! kulunuz hiç 
bir şeye karışmam .. ve böyle işi~ 

miştiın. 

Kfünil beyin benzi S3psarı ol
muştu. Korkudan dizlerinin üs.tün 
de JUramıyordu. 

Valde su1tan yumruğunu l)ıka
rak haykırdı: 

- Lukreçya ölüme mahkum-
dur.. anlıyor musun? 

Kamil bey titriyordu. 
L~kreçyadan bahsettiğine hin 

kere pişman o1rnuştu. Onun yü
zünden k~llesi de tehlikeye düşü-
yordu. 

.. Va-ide ~ultnn, Kamil beyin sa-
dakat.ıııd~n ı:min o!rlıı~u için da· 
ha. fazla bir şe} :::jyJcme<li. 

BOLULU NOBETÇtNlN 
BAŞI NASIL UÇURULDU 

Bolulu nöbetçi, Kfunil beye: 

... ,,. 

- Sen işin<' bak .. haşka ~eylere - Ben bu gece Lukreçyayr sa
raydan kaçırıp kurtaracağım. 

• . demişti Kamil bey yattığı yer• 
dedı. Kamıl l.>e\' ,·aldc ~ult<ınm · 

.:: · . · den t•unu düsunüvor: 
huzuruı,dan çtktı\!ı wma.ı; hır YT· • • b . . { 
y ' • - .l\caba bolu1u u ı~ı t!1Uva • 
gın ~t ve kemık halındt> peltele~- . _. . , . . "? d. . d · · · ı 1 'b' d ' fcıkn ctlE': 'apabılecek mı. lyOI' u. 
mıs, e1 ıyıp ma 1\'0 mu~ gı ır ı. · · 

Gü;;li.ikle oda::ına dönehildi. 

Vaıde :,u)tamn :'On 5-0zü. kilerci 
başının hala kulaiı:m<la çınln or<lu 

"- Lukreçya oliunt· ınankü.m· 
dur!... 

Ktı 11il bey bu sözii birkaç kerı.: 

tekrarladıktan sonra oda:ıını içer· 
den !li'.rmeleyip yatai'.ima uza:ıdı. 

Artık Lukreçyanın adım bile ağzı
na atmaktan korkuyord•J. 

Kfu:nil bey o gece yemek yiyeme 
di .. ve hiç kim!';e ile konuşmadı. 

Odasında yaln!Z kaldı. .. 

c~eyan~ı. 
fa:ş odalann önünd<' Bolulu 

nöhctdden b::ı~ka kimsek.r roktu. 
Büyük cümle kapısında da iki 

baltacı nöbet bekliyordu . 
Bo1ulu kendi kendine: 
- Hl'le bir kere Lukrcçyayı zin .. 

dandan çıkarayım. Cümle kapısın· · 
<lan nasıl kaçıracağımı <:.onra dii
şünüri.im. 

diyerek, Lukreçyanm yattığı o
danın k:ı.prsını açtı. 

lukreçya yerdeki hasmn ü~ 
tün<ie uzanmış yatıyordu. 

r Deuamt 00'!") 
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Galatasaray 
Fenerbahçe 

- Altınordu: 5~1 

Bugün 19 Mayıs stadında 
milli küme maçlarına Gençler 
Birliği - lstanbulspor ve Beşik
taş - Demirspor karşıla§malan 
ile devam edilmiştir. Bu günkü 
karşılaşmalar 10.000 e yaklaşal'! 
seyirci yığınına spor neyecaru· 
nın 1J!'Vkini birçok vesilelerle tat· 
tırmıştır. 

Dk kal'8ılaşma Genı:lcr 3irliği 
lstanbulspor arasında yapıl

mıştır. Takımlar şu suretle sa· 
haya ~ıkmıştır: 

Gençler Birliqi: r.:ıuıil. Ahmet. 
Mehm<!t _ Kcsfi, Halıt, Rıza 

- Fethi. Mustafa Ali. K. Selim, 
Ömer. 

lstanlnclspor: Nev?.at, Sabri, 
Sefer. Tank. l\lükerrem, Musta· 
fa. Muzaffer. Süleyman, Mükcr· 
rem, Kadir, lsmet. 

Daha ilk anlardan itibaren 
her iki takımın muhacimleri se
ri akınlarla rakip tarafın zayıf 
noktalarını Jıkydana çıkarnıak 
ıçjn hücumlara başlamışlardır, 
J 5 dakika süren bu karşılıklı a
tın1ar oyuna rniitevazin bir cere
ı·an vermiş. fakat, top kontrolü 
eı&ha mükemmel olan san siyah· 
lıuu tedricen rakiplerinden da· 
ha hakiın bir oyun çıkarmıya 
oa..slamışlardır. Fakat, latanbul
sporlulann bu UstUn oywıu u· 
zun sürmemu~tir. 21 inci daki· 
~ada Gençler sağdan derin bir 
pasla san sıyahlılarm kalesine 
inmişlerdir. Gafil avlanan sarı 
sn ah müdafaası merke.z muha
ci~ mevkiinde oynıyan Alinin, 
::ağ açıktan gelen uzun. bir ha: 
Vlileyı gole tanvil etmesıne manı 
olamamıfjtır. Bu suretle 1 . O ga· 
lıp vaziyete geç<ın Gençler oyu
nu san siyahlıların yarı sahası
na intikal ettirmi.~ler ve devre· 
nin son dakikalarına kadar bu 
i..ıstün\üğü idame cttirmiye mu· 
vaffak olmu.cılardır. Hafta~'Dllm 
sonuna doğru mukabil hiicum 
lnrla. san siyahlılar b .. raberliği 
temine calısmı-?larsa da Genc:le
rin canla bru;la çalışan müdafaa· 
sı k:ınıısmda sayı kaydına mu· 
vaf!ak olamamışlardır. 

- Altag: 2-1 
Beşiktaş - Dem irspor 
Beşiktaşla Eskişehir Demir 

spor arasında yapılan ikinci maç 
günün en heyecanlı maçını teş
kil etmiştir. Takımlar bu karşı
laşmada şu tertipte yer almı~ 
tır: 

Bel}iktaş: M. Ali, Yavuz, Hüs· 
nü. Rifat, Halil, Feyzi, ~akir, 
Hakkı, Sabri, Şeref, şm.Tli. 

Dcmir8por: Abdülkadir. Ah· 
met, Nurı, Naci Fahri, Celiı.t, ls
kender, Selahattin, M. Ali, Zey
nel. 

Oyun başlar başlamaz :Beşik· 
taş hakimıyeti eline almakta güç 
lük çekmemiştir. Fakat, akın· 
\ar ha.kim bir oyun çıkarmasına 
rağmen muhacimlerlnin isabet
siz vurulan ve Demirspor mü
daf aasmm enerjik müdahalesi 
neticesinde semeresiz kalmıştır. 
Bu mavın bariz vasfı, daha ilk 
anlardan ıtibaren Beşiktaşlıların 
gerek teknik, gerek tecrübe ba· 
kımından rakiplerine Ustun ol~· 
ları, buna mukabil Deminmorlu
larm bu üstünlük farkını dikka
te 38-Yan bir enerji ile telifi c· 
di~leri olmu.~r. 

.Nitekim, Beşiktaşın baskIBın· 
dan arada bir sıyrılan Eskişehir
liler rakiplerinin kalelerine ~k 
tehlikeli vaziyetler ihdas etmek
ten geri kalmamışlardır. Hatta 
Eski§ehirlilerin bu enerjik oyu· 
nu devrenin ortalarına doğru, 
maçın cereyanında bir muvazene 
meydana getirmiştir. Oyunda tc· 
essüs etmiş olan bu muvazene
den sonra her iki takımın muha
cimleri münavebe ile rakip tara· 
fın kalesini sıluştırmıya başla· 
mışlardır. lştc bu karşılıklı a· 
kınlarm birinde 36 ncı dakikada 
Beşiktaşlılar sağdan yaptıkları 
bir akında hiç beklenilmiyen bir 
vaziyette ilk ve son sayılarım 

r 
:pse ı 

T. iŞ BANKASI 

/( üçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikram iye plônı 

' 
l l •EL1'~R : 4 Şubat, 2 MU>'lll 
ı Ağustos. 3 lklncıteşrtn 

carlhıerlnde yapılır. 

; 941 ikramiyeleri 
adet 2000 L.lık = 2000.- Llra 

1000 • c 3000.- -

1 

yapmışlardır. Bu gol zaten ener
jik bir oyun çıkaran Eskişehirli· 
lcrin daha kuvvetli hamleler yap 
malarına sayik olmuştur. Fakat, 
kale önüne inen Eskişehirliler 
mütemadiyen paslaşmak hatası
na düştüklerinden sayı ~ıkara· 
mamışlardır. De\Te 1 - O Beşik
taşın galibiyetiyle bitmiştir. 

lkinci devre baştan nihayete 
kadar Eski§ehirlilerin hakimiye· 
ti altmda ve Beşiktaşın nısıf sa
hasında cereyan etmiştir. Beşik· 
taşın karşısında tek kale vaziye
tinde oynıyan Demirsporlular 
stadı dolduran meraklı yığınını 
heyecandan heyecana. sürükfr 
yen fevkalade mükemel bir oyun 
çıkarmıya m\Jvafak olmuşlarsa 

da kısmen şanssızlık, kısmen de 
tecrübeSizlik yüzünden mağliip 
vaziyetten kurtulamamışlardır .• 

fzmir. 19 (7'elefonla) - Millı 
küme deplasman maçlarını yap
mak üzere şehrimize gelen Gala· 
tasaray • Fe~rbahçe takımları 
bugün Alsanca.k stadında Altın
ordu ve Altay ile karşıla§ltl!§lar
dır. 

Günün birinci karşılaşmasını 
Galat.asa.ray · Altınor.du yap
mışlar, ve müsabaka <.;ok hakim 
bir oyunla Galata.sarayın 5 - l 
galibiyetiyle neticelenmiştir. 

İkinci maç Fenerbahçe ile ~ 1 
mir şampiyonu Altay arasında 
yapılmış, bu müsabakayı Fener· 
bahçe 'takmu 2 · 1 kazanmıştır. 

istanbul lisesi 
spor bayramı 

DUn öğleôcn aonrıı 11aat (15) te 
İstanbul lisesinin spor bayramı Fener 
baı.çc ııtadıoda büyük merasimle kut 
lanmıştır. 

Merasime geçit resmi tıc başlanmış 
re bUtUn talebe llc statta hazır bulu. 

c• rrs Pi X& 

8lrlncl Sınıf l\lük'b:u•ııuı 

Doktor 
Nuri Beller 

Slıılr \C Rub Haatahklan 
Ankara Caddetıl Numara: 11 

Muayene saatleri: 16 dan 20 ye 
kadar 

nan binlerce ki§i hep bir ağızdan hı. 
tiklıi.l maf'Jını söylemişlerdir. Bundan 
sonra spor mllsabakaJrırına baflllnml§ 
ve talebeler iyi dereceler almağa mu. 
vaf!<ık olmuşlardır. 

19 NİSAN 
ı Sterlin 

100 Dolar 
100 1svic:re frc. 
100 Drahmı 

ıoo Peçcta 
100 Dınar 

100 Yen 
100 İsveç kronu 

1941 
5.24 

132.20 
30.79 

0.99715 
12.9376 
3.1750 

31.1375 
30.7450 

J;ııtuım \-C tahvUAt 
Ergan• " 5 ikramiyeli 1933 

VİRILİNETS 
, c kadın hastalıkum tcdavlsl.ndo kullanı.an 

• 
FERTILINETS 

tablcUeri pıyasnmıza Kclml§tir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Subeaind 
Kadıköy ;;cbze lınllnde hol'l lı:apatmak üzere yaptırılacak ahp.p kd 

7.Cliline döşt>.:ıccdc tahta 1.zgaraıamı ve bo1Un çatı ve sundurmasmda 
mahallere konacak c!Ulllann 21 4.941 pazart..esi günO saat 11 de liman h 
dakl ofis binamıda açık pazarı:ğ: yapılacakUr. Talip olnlann fazla f 
fctn ofise mUracaatıan. (3059) 

Tahmil, te.lıiiyc vo fubı :kasyon işlerinde çalısmak Uzore 

iSCIALIN CAKTIR .. 
ı - Ta.hmıl ve tahllyc lşlcrind~ 13-15 kuruş, 2 Fabrikasyon 

8 ili\ 1;') kuru§ ncı.t Ucrctt vcr!lccektlr. 
'fuliplcrin: NUfus kAğıdr, hO.n.Ubul llmU!:ıabcrl ve 4 adet fotoğrafı U 
Pa.'18.bahçede l~ssrıar içki falirP<a.sı mlldUrlUğUne müracaat tın 1 rf. 

ı n h ıs a r ı a r u m u m· 
müdürlüğ ü n den: -

ı - Mc\·cut gartname, numune vu pllDı mucibince 360 adet kapııtll 
tik kUlAhı pllZ8l'lıkla satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli 1080 Ura muvakkat teminatı 81 liradır. 
m - p~za:-lık 24.4.941 peı;cmbc gUnU saat 14 tc Kabat&§ta levazım 

mübayaat şubeslade alnn komüıyonunda yapıJaoaktır. 
IV - Şartname sözU geçen •ubeden parasız aımabllcccğt glbl nQm 

plt\n görClcblar. 
v - lıırekillerJo pazarlık tı;ı:ı tayin olunan gün ve snat~ yüzde 7,5 

venme parasiylc birlikte mezki).r komisyona ı::cUracaatlan. (279ı) 

........................ ! ....... , ... 

-ı·urlllye liamilari eti 
ZiRAA T BANKASI 

Kurulu~ tarihi. ı~. - ~mayesı. 100.0utı UUG l'urk Lır~ı 
~ube ve Aıans adedı: 265. 

Zırai r1t ııcari 'zer nevı banka muamelelerı. 
Para blrUıUıenlere ıal.800 Ura lkramlJe vert1or. 

araaı Bank&smda nmtı&rab ll'e lhtıana tasarruı be_ .. , _ __,,,,. • tt 
ııo draa ouıunan.tara MDede • c:.ıera ,,.kUecek kur'a De qatıdald 

OlAn8 cftre lluuruye d&Rttılac:>l:tır. 

t aded 1.000 11ra1 .. t.OOCI lln 100 aded 50 Uraldl 5.000 lld 

• • * • ı.ooo • m • te • t.BOO • 
t • !50 • t,OOI • UIO • !O • 
ti • 100 • '-ON • 

OIK.KA T · Heeapıarmd&ld paralar 
3Qşmtyeo.ıe" ..kramlyı cıJCtığ: t&Xdirde ,,_ 

Kt:~i"· ··r: 11 Mart. 11 ffazfran ll E:ı; 101. 

rlnıle yapılıt'. 


