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SG>N .H A V A O i S L E R 

~dşcun: - - _.....,.. 

Galebe niçin 
lngilizlerde 

lacak? 

30 N t S A N - 1941 ÇARŞAMBA 

os 
Yazı ~leri Tel. 23872 Fiyatı5~ 

A.,adoluya 
gidecekler 
ikinci kafilenin İagiliz kavminin gösfrrdiği mi:'

~. 80ğuklumlıJrk, cesaret ve 
~t ise harbin onlar tarafın
dan kazanılacağını ispat C\df'n 
cltlillerin en ıböhinımidir. lngi
liz kavminin büyUk meziyetleri 
•et-'keac:e matümdu. Fakat bu 
•eaiyetıer liiçbir zaman bu ka. 
ilar ciadi<bir imtihandan geçme. 
~ti. 

·1ıareket günleri 
· garın iliin edilecek 

Cereyu etmf1rte olan bu har.,.. 
~- zaferin 1adli:derde kal!M'a-

llk dNdkaJardanberi loanmıı. 
::-•Joruz. Şhndlye kadar ecre: 
t: eden \aka)i bu imanı hiçbir 
~ l!&l'MllS dc-ğildlr, bllikis 
._. ley lngtlterenln nihayet ,;allı• 
~eleoeibü ispat ediyor. ln~ltt>rc 

Mı"rr huduchında harekMın cıt•reyan ettiğin mıntaka)ı 

.... yaya karşı mücadeleye ı 
~·He müttefik bir halde ._,__ 1 
~ Franıııa "A\"J•upanıta en bü)ük 
~ lnın·eti ~ addedlffyonlu 'o 
~ laildmiyetl lngllteredt•ydi. 
~ ba harph' f'ıt büyük 

Frall8antn inJalliH ile ye-
4. &ier Japttere gerçekWn sağ· 
~~· lnnvctll olma..oıaydı, B~ 

lm_pen.torluğunun büny~i ;:811Jt4 ve sellm bulunmaa;aydı 
.. çokı.a Almanların galibiyeti 

ldla&yete enn.lftt. lngtlk>renln 
~ laıtlbuu DUl\"affaluyetlc ge. 

olawiı en mütereddltleıi bi-
l'; ,~ 7.afcrlnc lnaadırmağa 

hllf.erenbı kuweilnl ispat e

Vunanistandaki 
İngiliz kuvvetleri 

Na varın 
ve Kalamata 
limanlarından 

acele 
çekiliyor 

"""heiıılh••.~lıir ... i"1elll ... ~ab&!llflııı~.K~.~4a""~ıt"-~.._~,..-"!ıı~~Jlolliia va. '•Jlıi"WıP ___. ... _ 'L.a..:--ı.. -r-- - . 
a....;,_ ~ lhtf.) &hg daVl'allftU8, ..--• _, -- • un&Dl9-
"-.va& 'fiAıtalarm• thmal etm~ ta.ndaki İngiliz kuvvei seferiyesi 
~ tehilim patlak \erdlkten unsurları, Motamn cenubunda 
--.._ kabil deifl kendisini toplı- kain Navarin· ve Kalamata li -
;:::. ~c belini doğrultamazdı. 
ı..~-:~ baıfka, 1ngllt.cm harp ha.-:· mnalanna acele ~ekilmektedir -
~taa sonra harbin cereyanma ler. 
.:'.'il adeti. likayt da\ randı. Bü-
~ ln_!ayla, bitün aznıl)1C hazır
~ 'başlıyamadı, bln:ok hata
~ .~ulldu. Bu hatalar bqka 
~re çok pahalıya mal olur. 
~ laaU& belki de öldürlkıli bir te
llı..... Japanb. Fakat lngilUıre li7.e
~ adeti. hiçbir zaran olmamıM 
~ ~öriindü. 

~ kal'llllnin gösterdiği me
-......: soğukkghlık, cesaret \C 
~ile llarMa onlar ta.rafından 
""*mim, ispat eden deıtllr-

(Devamı 4 üncüde) 

Marakaz vapuru 
Bu sabah Mudanyaya 

hareket ederken 

Yolculardan 
biri öldU 

Bu E.ıbah, Mudanyaya hareket eden 
Mara1l&Z vapuru yolcularından 61 ya. 
ımda berber Sami, vapur rıhtımdan 
ayrıldıktan sonra anııızm dUşUp öl. 
rnll§tU.·. 

Ölll, dışanya çıkarıınuı, vapur yo. 
Juna ccvam etmi§Ur. Tahkikata de. 
vam eallmektedlr. 

. . Mısır Amerika harp 
hududunu gemileri · 

gecen Atmanva 
· tarafınpan 

ltalgan ve ilan edilmiş 

Alman Harp sahasına 
kuvvetleri girebilecek 

Tamamen 

Tobruku 
muhasara 
edenıer de 

Müdaf a vaziyetine 
geçtiler 

Kahire, SU ( A. A.) - İngiliz 
umumi kararphmm tP\>liği: 

Sonum mmtakasmda hududu 
geçen kuvvetler tamamen durdu
rulmuştur. Düşman ağır za)iata 
uğratıımıştır. Bu kuvvetler ı.ımır 
arazisi i~inde F-7 kilometre ih•rle
miş bulunuyorlar. 

Londra, 29 (A. A.) - Bugiln 
sal&.hiyettar mahfillerden öğre -
nikliğine göre, seyyar lngiliz ke
şif kollan tarafından hırpalan • j 
matta olan Alman ve ltalyan kuv 
vetleri, diln Mısır hududu mınta-

(Denmı 4 tincüde) 

G~miler şimdiden 
Atlantikte 3200 kilo-

metreye bcbLr deniye 

'!lfl•steo. ao (AA.J - Ruz\~Jt 
dUn matbuat konferansında elyevm 
Amerika hıırp gemtıerınln 2500 kilo. 
metre mesaff'ye kadar devriyeler yap 
tığı bakkın<Ja amiral Starkın beyana. • 
tını ltıyil elUktı:tı sonra Birleşik A-, 
merlkanm Almanya tarafından illin c-
dilmiıı oın,n lınrp sa}\asını tanımıyaca. 

h'lnı v·0 garp nısıf küresinin mUda!aa. 
sı icap ctlirlrsc Amerika hnrp gcmı... 
lerinin bu sahaya gireceklerini söyle
ml.!ltir. 

\'a~lııJt1-0n, 30 (A.A.) - B.B.C: 
Bahriye harekflt dairesi relsl amiral 

Stark, Amerika haı:P gemilerinin At
lantlk Okyanusunda 3200 kllon1ctze.

1 
lik bir mesafeye kadar devr.iye gezdik.. 
lcrini lfı:a etmıaur. 

~ ea •lhlmmldlr. İngiliz ka\• 
~ ~yük meayetlerl heı1u:~e 
~a. Fakat iN meziyetler Jaiç 

!ııt., ::-• ha kUlar ciddi bir lınti
~ geçmcmlpi. Belkl tarihte 
~ iMiaiarı lf.U bunclan daha 
L:- haJanuı Alaldkalan olmuştur. 
~ göziimüzttn önünde ttl'f')'aD 

...__- ıealttc 'ııer ta.uninln bWn· 
~· lag111z ka\"Jllhıln en IM'.ı dar
~ 'bUe brwılamakta göster
~ve &llriiaet bu mllletln 
....,;::,""" sağlamhiı halduııda en 
~bir garanti tefldl ediyor. 
~ .. ~ etmemiş olaa 
...._~ıt lıile alt iAt ede~ 

T arabyada denize inen bir dalgıç 
-._ ~~. olhP Jenle ~üribnli 
......_~ Wr hale soku mard&r BOYNUNA TAŞ BAGLANMIŞ 

BiR ÇOCUK CESEDi ÇI ;' AHDi 

Onümüzdeki 
. bir .kaç gün 

. ıcınde 

Harp bazı 
yerlerde 

Her zamankinden 
büyük şiddetle 
patlak verecek 

KOçOk. 
As yada 

. 
Totk topraktarına 

dokunmadan 
yapılacakmış ! 

-0--

Yeni harp sahneleri
nin İngiliz adaları ka
dar ehemmiyetli te-

lakki edileceği 
söyleniyor 

(Yulflı 4 üncüde) 

Bandırma, Mudanya ._ 
Jzmire gidecekler K .... 

T rak vapurla 
n nakledecelC 

Anadoluya gidtıce:JUerin Ut.~ 
füeai yarın saat 18 de. ~ .....,. 
ru ile hareket edecektir. 

Karadeniz battmdan acmra 
Marmara hatlarma ve buradan :r 
Anadolu1·a. Jıneket edec~ 
gün! • ..le karar}8ftırdml§tır. :e. 
hatta 1';rak ve Kadeş vapurlan 
tahsis olunmuştur. 

Trak ~ lıfayıs saat 10 dan iti -
haren beş gün milddetlc Mudanya 
~·a. Kadeş do 8 Mayıstan itibaııen 
dört giin müddetle Bandırmaya. 
ve lzmire meccanen gönden1ecek 
vatandaşları taşıyacaklardır. 

İkinci kafilenin hareket gilnl -
ri bu 88.bah vilayete verilmiştir. 
Y#U'Dl ~el~rlc ilin edilecek -
tir. 

Diğer taraftan F.dirne, Knida. -
reli ve Tekiıdağ viliyetleiind• 
natlolunacalrJarm. bcyanııame.lari 
de ı?ehrimiule tasnif olunmakta • 
dır .. :tiaJdoluıuar#I_,. ev Jril:Wa -
• .Ue ~~ lı9"W• 
lfellli - :em1r ... ~tfr. 

BUyllk i&lteleler. haıiclndeki u • 
fak .iskelelere gidecek yolcular 
mutat posta. vapurlan il<> fakat . . , 
yıne be.dava gönden1<>ceklerdir. 

. PARTi GRUPUNDA 

Hariciye Vekili 
izahat verdi 
Milli Müda .. 
faa Vekili 
Sorulan bır 
çok suallere 
cevap verdi 

Anka,.a, 29 ( A.A.) - C. H. P. 
ıneclis grupu .mumi heyeti bu.. 
giln (29.4.1941) ~nü saa.t 15 ae 
reis vekili Tra.bzon mebusu Ha
san Saka'nm reisliğinde toplan.. 
eh: 

1 tık defa Hariciye Vekili Şii1aii 
Saracoğlu söz alarak son iki haf • 
tanın askeri ve siyasi harekat 
ve hadisatı hakkında mufaseal 
izahat verdi. Bu mevzua dair 
söz alan hatiplerin mtttalea.tı 
ve sorulan suallere Hariciye Ve. 

~ bozgwıculuklara ...... 
--.-:.~ tng\lterede eser 1 
~' misiniz! Dtiıtman hticam
~ llddet.lendirdlkçe 1ngiH7. dlı;-

1 ;:!14 p!adatıyor, set1lnl çıkannı· 
~~ lliikfunetlne gözlerini 
~·-.ek: Bbe ha yapdulan siz 
ı... tııllıuoa iade ediniz! demekle ik- Sarıyer Muddeiumumiliği · bu taş 

yurekli anayı yakalamak üzere 

Londracla ha'l:a bombardımaolal'mın tı• ı.lriııden Jmrtuımak htl~ en balk gece. 
• ıertnl biSll«' met rolarda geçlrlyorlar 

kilinin cevapları dinlendilrt.en 
sonra ruznau.eye ~di. 

(Dtft;amı 4 ibıdWe)" 
~ tilror. Htikianetln 'erdiği ce· 
-,. ... kısa. l'e sade: J'ahlle ödi
Ş ı diyor. Bu sözleri lşltttğl
~n, hazırlanaa trajedinin 
4', 1o1-.:_ ! ve şiddetini nılıumuz• 
~ ~k gayriihtiyari bir 
~ ,._e liaprbyorm. Fakat, MQ86(). 
~ .._. mçıp da kahramanlık· 
~ ıaleheilea bahHedlnce •• 

Ja..;.__ t 1 • .. , 
~ gaze e erme gore 

Amerika · 
ltarbe doğru ilk 

adımı aiti-

·' Bir hamal 
. Çeltik çuvalları 

altında öldü 

Dün Tar~ya koYu civannda ı ga k;ücivJım.tir .. Suların c:ıere. 
seyreden bır dalgıç motörünün yanına göre .çocuğun Kireçbur
çıpası kaybolmuş ve bir dalgıç mı. ~dere ve Tarabya semt 
denize inerek a.nmağa baştamrş_ terinden abldığı sanılmaktadır. 
tır. . Bu yakınlarda doğurup da ço -

Bu aralık dalgıcın iplerine bir 1 culdan meydapcJa. olmıyan bir - Vefada Kati~lebi caddesin _ 
cisim talnlm~ ve bu yUkan ~.- ~ kş.ç ka.dln ye.kal~ hakların. de 10 numarada oturan ve ha
kHin~, 'küçük .bir lCız . ~uğun ~ yınkike.ta gitjşpırıiştir. B~I _. mallrk yapan 19 yaşında Ömer 
~olduğu görülnıUştUr. He· ı· hlliR lbuniaıxlan :bir .,~i tPe· oğltf Salim, dün, Ayva.nwara.y 
ni& on bet yirmi ~ilk tam t.e.. rindeki fi~ .kuvv~ek- ı ~ ~ ~tik fa.bri
şekkWHl olan ~ bqymiııd& tıedir. • . ı kamnda çallfll'Hn. bir &r.ınk 
bir iı> w ipin u~ da iP' bir. Sarıyer ~ 'Q . • l ,IQiribiri ·üzer.ine yığılmıf duraı:ı 
taş 'bulunuyordu. . • mil-&ra tahkib.tı eJwnmiyet~· io - ıs. metre yübekliğincleki 

Vaıka" Sa:rıyer müddeiUmUmiH- Y,llrütmektefiir~ - - · 
1 

çuvallar yıkılmııı hamal altmda 
ğine haıber v~ •. oeeet. uıor. """ (°""8Ptl 4 ~) 

iki rüşvet lıiidisesi 
Vali muavininin odacısı, maiyet memuruna, bir ada111 
da mahkem~ başkatibine ru,vet vermefie kalluştı 

iki s_uçluda dün akşam· birer 
iay.-hapse mahkQm eldu 

...., ~ ve tevkif · edildi 
•::s. ~ ·· ·l 



BÜYÜK KORSAN ROMANl 

19 Yazan : BADIRCAN KAfi. 

Bır kadın 

Sevgilisini 
E~mek bıçağile 

Ömer de Firdevaiden, .Şirazlı Sadiden, Mevlana
dan, Süleymc..n dede ve Ahmet paşadan parçalar 
okurken genç kız bunları büyük bir dikkatle din
liyordu; bunlar sanki ona yeni bir dünya açı

yordu: 

Soni unutmııma ımıtan yoktur; 
b:ıban gfb!e bile :Jen gitıı:ıe; beıı 

enl.şt~nıe söylerim; hemen ni§an. 

lnnınz, mesut oluruz. Eğer gider
.sen emin ol ki mutlaka seni nn
yacağmı, bulacağım. Geceleri geç 

vakitlere kadar villanızın ~ıklanna 

bakıyorum; hattA onlardan bir ta.. 
nesj lç'.n "bu Ofclyantn odasında 

ynnıyor!" derdlın; ona bakardnn. 
Blltfin kl§ yine Cylo ynpacağmı. 

:A..ea.ba bu bir kabahat midir? Sen 

ne dll§UnUyonnm, beııl seviyor 
musun? 

pencereden ayrıllpadığtn oluyor; 
doğru değil mı? Söyle! 

öl dördü 
Bir deri taciri de 

barda 

Sevdiği artisle dans eden 
bir genci öldürdü 

ıki sa.:çlu da dün akşam birer 
ay hapse mahkum oldu 

ve tevkif edildi 

Ofelya &a1'11Ul8lktan her dakika 
bir yaprak koparıyor; suya brrııkı.. 
yor; onwı Mğa sola yalpa vurarak 
tbiyerek dilştlşUnQ, suda yaptığı 

ve hor uoraın::a.-ı ayılıp eDinen 

balkalan s.yr diyordu. 

- Niçin kabahat olsun: sevil
mek saadettir. Seni beğendlğlml a
çık~ ~ylcdlm, llikin sevmiye hak. 
kmı var :nu't Bunu dtışUıımek lL 
zım! 

-Dilşthı ve bana cevap ver! A

cele olı:nMIDJ değil, iyi olmasmı 

!stiyo~'Ulll; geceler! senin pencere
ne bakayım, değil mı? Leandr gi.. 

- Nereden biliyorsun? 
- Bunu ben do yapıyorwn! 
--.. ! ... 

-ı ... 
Hocl\ umer efendinin haftada 

iki Uç gece sarayda kaldığı oulyor
du; lfikni perşmıbe akşamları muL 
laka konağa geliyordu. Son gün_ 

lerdo sadraza.nı Çelibl Ali p~a ona 
ıda kancayı atmıştı. Ali biraz evvel 
Kaptan paşa iken ardında olu d~ 
mao gemisi çekerek, beraberinde 
iki yüz ooir bulunduğu halde tstan
bula zaferle dönmUştü; bu esirle. 
rin her biri bir torba altm ta§l,. 
yordu. Padişah ona hilatlar giy
dirmiş, altından bir zincir hediye 
etmişti. Sadrazam Damat Mehmet 
pa.ga bunu çe.k.emomlş, padi!jllba 
demişti ki: 

- Bunlar, onun düşmandan al
dığı para ve e§yruım onda. biri ka. 
dar bile değildir. 

Ali p 58. bunu duyar duymaz beş 

kese altm göndermiş; sadrizamm 
gözUnU doyurm~tu; ondan ısonr •. 
da mıdl§aha parlak hcdiyclcr. yol 

bl.... lamış, parlak vaattc:rde bulunmuır 
- Uykusuz kalma.: tanıyasm dl.. tu; o k~ .ki Sul an Osmzı.n onu 

ye penceremde yc§il ~ık yakaca.. sadrizam yapmış ve Mehmet pa
ğmı; sen de kırmm yak. LA.kin vayı tekrar Halep valiliğine taylı. 
ben d5ndllrdUğUm zaman aen de Et.mJF:i. 
~ndOr ve yat. Sabahlar llmlUe do-: Melaınet PfW8dan. yol::ı ı:üqnn 

ludur ... Sana Lcaııdr'.iD Wlblnl Jı!ç Ptı evv~l Qtuı bin ~tm istemi.~ 
fstemem_Eakat anıda o kadar çok . kapıcılar Js;eijµld8.sııu bit' gUııde 

engeller var ki... beş defa göndermiş, sık~tırmış. 

- Onları aşmaJL scı1n elin.de. paran tamamlyle alıru§t.ı: Mehmet 
dlr; bunda.... paşa soyulmuş ve fakir bir halde 

Ömer gen~ kızın balkon kenarı_ 1stanbuldan çlk:nuştı. 
na. dayanan beyaz, ince ve yumu- Ali paşa artık pa.dffiabı iideta a. 
~:ık elini tuttu; avuçların& aldt; vucunun içine almıştı; kendisiyle 
dudaklarına &'Ötih'dU ve parma.kln. boy ölçüşebilecek olanları birer i
rmm UslUndcn öptU. Ofelya derin kişcr uzaklll§tırmı:ştı: Defterdar 
derin g<Potls g~irdl; ollnl çekti ve Bnki paga bütün ınallan zaptolun
yürUylıp gitti. , ciuktan sonra Yedi.kuleye hapis ve 
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HOCAllıı'IN ımmmsu .•• 
Sonbaharm fırtınalı ve kışın karı

lı gecelerinde ikisi de qıkl:ırmı hlc 
unutmadan ynkryorla.rdı. Ömer n.
Jafranga saati çoktan biliyordu ve 
on oldusıı zaman feneri söndllıiL 
yor; bir müddet daha, ktmım ışı_ 
ğın söndUğU noktaya baktıktan 

sonra yatağına giriyordu. Artık 

kotra ve kayık gezintileri birer es
ki ve güzel masal olm~tu. Ofely':I. 

hazan Drate'lere geliyordu; o za. 
man ArtUr hemen ömere haber 
veriyordu. O dtı oraya gidi:,•ordu. 
Beraber salnoda müzik çalıyorlar; 
Bakon·un felsefesinden, Bokas'm 
hJMvelerfndcn, Şekspirin dramla.. 
larından, Dantenin nşklanndan 

bahsediyorlardı. Ömer de Fiıdevn!
dcn, Şirazlı Sadiden. MevlAnadan, 
SUloyman dede vo Ahmet paşadan 
parçalar okurken genç kız bunlan 
bllytlk bir dikkatle dinliyordu; bun. 
tar sanki ona yeni bir dünya açı. 
yordu: DI§! kuru ve barekrıtaiz, 
likin içi renkler, ışıklar, sesler ve 
nldslerlc d::ılu, esrarlı, sihirli, de
:r:ln ve indikçe derinleşen blr dü.n-
ya ... 

Bıuan şakalaşıyorlardı: 

- Salı gecesi kmnm I'§?k YC611 
13fktan on .!ört dakika geç sön. 

Jmıl adnlatdan birine BfirUJ.nıU3tU. 
On beı;ı eenedenberi sara~da htı.. 

kim bulunan tızlarağası Mustafa 
ağa, parasız bir halde Mısıra sür. 
gün edilınŞl. Şimdi sıra Hoca Ö
mer efendiye gelmı~•i. 

O pergenbe Hoca ömer efendi 
geç vakltlel'e kadar Ah paşanuı 

yolsuzluklan hakkında genç padl
§aha birçok şeyler anlate~; ın.. 
kin bunlardan blr netice çikmn.. 
m13b. Bunun içln akşam karanlığı 
basarken yalı kö~Unleıı yedi çifte 
kayığına binmiş ve Boğaza yollan~ 

mışU. 

Karanlık sularda, yığın halindelrl 
lstanbulu, iki sahilj dolduran ve 
gittikçe seyrekleşen ısayı.sız ışık

lan seyrederek ilerliyordu. Belld 
yarm, belki iki gUn sonra bunlan 
bir daha görmemek üzere uzaklaş. 
tınlmMJ ilıtimaJi vardı. Onu Mı. 

sıra veya Halebe değil, Adet oldu
ğu üzere Mekk.eye gfö•derlrlerdi; 
mUbarek topraktı; kaç yıl ynşıya
caksn o kadar defa bacı oiacııktı, 
fakat henüz zamanı değildi; diln. 
~·asma doymnmı§tı. 

KürkUne sımsıkı btirünmU.~tü; 

dizlerlnın üstüno kocaman ~ bo' .. 
tUylU bir post aWnuştJ; koiian 81.. 

vah hamlecllerin kiirek çekişlerin· 
de deniz yar ver parll)Or; ko.yığLl 

bordasını köpükler yalıyordu. 

fDevamt t>ar) 

İzm1rden blldlr1ldiğlnc göre, Toprak 
knpıdıı oturan 35 yqında Pakize adın 
da bir kadın, dargın bulunduğu sevgi. 
lis1 S8 ya§lllda .Ali De bnn§mlf, fakat 
gece rakı içerlerken tekrar t:ızclcncn 
kavga neticesinde ekmek bıçağı De 
Aliyi öldUrmUştUr. 

Bundan başka, Kordonda. bir bar. 

dA da. bir cinayet lşlenml§ ve derf ta. 
cirlcrinden Mehmet Knrabln sevdiği 

arUst MU;crrefle dansctUğinden dolıı.. 
yı 17 y&§mda Re§&t Özdlnçi tabanca 
ile öldUrmll§tUr. 

Her lkl k&W de yakalnmnt§. a.dllye
ye tesilm edilmJııtir. 

Sudkostik 
ihtiyacı olanlar 20 

mayısa kadar müracaat 
edecek 

Ankara, 29 (A.A.) - Ticaret 
Vek8.yetlnden tebliğ edilml!}tlr: 

Memleketteki ihtiyaç 8alılplerl 
arasında tevzi ve tak.sim edilmek 
üzere vcldilethnizce, ıirnnt bn.nkn
sı vasıtnsilc hariçten sudkostik 
celbedilmhjtir. 

Bu mallnrm mayıs ayı zarfında 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ka
rarlaştınlmıa olduğundan, sudkos .... 

Vali muavini Ahmet Kmilmı o
dncısı Settar, evvelki glln, maiyet 
memurluğu odasına gitmiş, mai • 
yet memuru Kemale: "S.izl ~ali 
muavininin odn.smdaki telefondan 
istiyorlar., demiştir. O aralık vali 
mua.Vini makamında bulunmadığın 
dan maiyet memunı g&ıterllen o
daya gitmiş, peşisrra içeriye gl .. 
ren S ttıa.r kapıyı kapatıruu ve: 
"Durunuz, telefon iılAn çalmadı, 
makSadmı sizinle yalnız konuş

maldı,, dedikten sonra., arkadaşı 
§oför Abdullaha lastik tevzlinde 
sırııya baktlmnksızm lastik veril -
mesinİ istemf,tır. Bunun için de 
Kemale kahve ve clgara parası oı.. 
mak üzere .,5 lira uzatmıştır. Ke
mnl ka.bul etmemiş ve derhal oda• 
cı hakkında blr zabıt tutturmuş -
tur. 

Bundan baş1m Kfiçiikpaznrda 
nhçı Mehmet de, dUn saat 1 ı de 

Anadolu sahilinin 
imar planı 

Dün Şehir meclisinde 
müzakere ve kabul 

edildi 
tiğe ihtiyacı bulunanların nihayet lstanbul umum! meclisi dtln saat 
20 mayıs 1941 taribtne kadar ti ~ 15 te toplanmıştır. Toplantıda va.ıı ve 
care~ voktı.leti "iaşe umum mü~ür- belediye relsl de hazır bulunmuotur. 
lllğil" ne mnmcaat ederek talep et· Bu toplantıda lstanbul ektrik, 
tfklf'rl s;ıdkostiğin miktarlarını ve tramvay ve TUnel l.şletmderi için ıuı... 
ne , m(\k!\ı!t i.Çhl Jstcııllmekto olsiıt- crıanan taıımat.namı:ı ;mUzakere . c911_ 
ğutıl\_~l~Qt\, ~ dı;r. ~ ~ •P t ;.mı,;, buncil &'&ıı-~ ıt~ J a.niıdı 

~ Js:.LAt vi.S 'tl - · ,ıwı~r pltuılan 
1
g örti§Ulml.i§tllr. Dah 

Yaralanan bir kadın· 80~ Şehir mecllBl, imar mlldUrlllğil 
tarafından hazırlanan Boğnzlçlnln A· 

çıldırdı Ve öldü ı11adolı1 sn.bilinde bulunan Beykoz, Pa.. 
Bir mUddot evvel, Edlmekapı civn- §abahçe, Çubuklu, Kanuca, Anadolu· 

rmda oturan 50 yatıında Behire ıı.. 1 hlsan, K.ıı.ndllll, Vnnlköy, Çcngclköy. 
dında bir kadın damadı AJJnln elinde Beylerbeyi, sahalannın imar plAnları• 
temlzl~mekte olduğu tabancasmm ka.. nı kabul c nl§ vo diğer maddelerin 
zaen patlaması Uzarlne göğsllnden )'8,;. mtlzakeresine geçmiştir. 
ralan:nıp, Haseki hıuıtancstne kaldı- Dtg-tr ta.raftan Çubukluds bulwıan 

nımıgtı. belediyeye ait btr arsanm Basın birli· 
İhtiyar kadın burada delirm~ ve !;-ine vcrlımcsı hakkmdakJ tekllf mn. 

kaldırıldığı Bakırköy hastancslndi! de znkero c.!lilmfı;ı vo bu arsanın Basın 

dil:ı s:ı.bnh ölm~tür. To.lıkiknt yapı~ Blrll.5'1ne verllmcslne karar veıllmı.ş. 
maktadır. tir. Meclis buglln son topl:lntısm ya· 

Fransadaki son talebe 
kafilesi geldi 

FransaUa bulunan talebeleri -
mizin son kn.filesi de dün öğle -
den sonra '.Köstencedcn §ehriml. 
ze gelmişlerdir. 

19 talebeden ibaret olan kafi
le rıhtımda ana ve babalan ta
rafından hararetli bir şekilde is
tikbal olunm~2rdır. 

Yeni Sabah 
Hllseyin Cahlt Yalçın, "İngfllz yar. 

duru ve Yunanlstanm kolll§Ulan,, t:.:ı.r

lıklı makalesinde, İngiliz ba:;ıvektılnin 
eon nutkunda Yunantstanm l<otn§ula.. 
rmdan yardım görmesi bahsine alt §U 

<:tıınle}1 tekra.rlıyarak dlyor ki: 
"Yunanıstana gUnderccetlmtz kuv

\~tler Alınan JstllAamı durdunıını;a 

kAfll g'fllm<'2.1crdl. Fakat mUdahafoml
dn l'·unan l;;~ularmı blrl~tlrmel!llnl 
bekledik. Buna lmkAn hasıl olmadı • ., 

Ajans telgrnf!armdrın nvnen nnta
dıı.rıın ı,;u fılcra üzerinde birnz durmak 
icap ediyor. Çllnld\ bumda. l:'unnııl"
taruıı i tllı\smdan Yunıuılstnıım kor ı.. 
&ıılnrtn..'\ bir mcsullyet hl ses1 ~ıltarll
nınk lstenlyıır ı:Ibldir. Yunrınls1nnın 

konıŞ'ılan arasında blı; de \'Urnl "'C 

\'8.Zlymlmlı.ln bir sultefcfıhümc mey. 
dnn verm~lnl nnu etıne)lt- Hnttô 
dııJuı. dı>ğmsu, 1.'unanl•laıım )flgi.no 
komşusıı Türklerden lbnreıtır dennl'
blllr. Ç\lnl• ı Yogo Javya da 'l unanı ... 
tan lll'l btrUktc lstlltl.ya oğnunıftı. Yo. 
gos2\-ya. kf'ndl topmklıınnı mlldafaa 
mecburiyetinde bulmıurken Yunnnlıı-

pıı.rak taW devresine girecektir. 

Deniz kazasının 
mesuliyeti 

Birkaç gün evvel Karadcnlzde ça.r
pıpn De-mJr ve Akta§ vapurlaru:a alt 
tahkikata devam edflmelttedlr. Bunun 
için lL'I'andıı bir do fen heyeti scçll. 
ml§tir. 

snvariler verdikleri raporlarda me. 
ı:::uUycU yekdlğerlne yüklemektedirler. 

lerf sarih snrette maliım değilse de 
bfl kuv.,.etıerln MısırdakJ orduclıul tef. 
rik ed•lc:lğlııl, Mımrda. general Vavel 
Jtumancıası altındaki ordunun ise iki 
fırkadan fazla olmı:ı.dığuu gene Çörçi
Jln BÖyleml!J olduğuna göre artık bu. 
nun lçınden Yunıı.nistann aynlan nıik. 
tarnı cidden pek ehemmlye~ oldu.. 
ğu anla§ıldığını kayıt \"e §Öyle devam 
ediyor: 

dü. FaıJa uyanık kaldm? Kabahat. 
lisin! 

- Aym kabahaU aen ele işle

din! ö eşt:lk! 

Dünkiı ihracat tana nuıı yardım eaebflırdn · 0nım 

"İngiltere Almrul istllüsmn manız 

knl:ıc:ığınr blldl~rt Yunruılstaııa yurdun 
için iki &enedenbt'-ri milhlm \e kAfi 
bir kmvet hıızıtlı.)Dntaz mıydı? lngO.. 
t'l~re trrafındıın vuadedll n lilr yıtrdıln 
••.kArl,, bir yarclrm olmak icap <ıder. 

Bunn lmklın yoksa hiçbir yardım \ıttı. 
dinde bulunmıınınk daha do~ olur. 
Bahnsuıı ki, 'Ynnanistana yardım et. 
mesl lçln kim..~ tnglltereyl zorlama. 
ııırştrr. tııgntercnln hu ynrdım vwıd. 
lcrlnd3 çok ~le etoıı, olduiu c~rU
lllyor. J?..nmanyaya aynı temlıı3t ~ 
r:U.mı,t1. Ya o da bundan aylarca ev
\'C! yardnna mnbtaç bir mevkide kd.. 
snyıh nfl olarolrtL? Aylar g tikten 
sı>nm l'unıınlıııtnıın bile ktl.fl yardan 
yııpınavıın lnglltcre Kumanyaya hlı:

btr yardımda bulwıaımyacnktl demek 
olu ·or. 

- Ha:·ır •..• 
- Hemen uyusnydm benhn ne 

lıılıdal' geciktiğimi bilmiyecektin ! 
- tyt ama, aenlnld eönmeden 

11yuyamun ki ... 
- teı~1ar söndilkten. sonra da. 

Dünkü .. b tın ~ı-"· t2t için Mr. Ç6roll lıbdeın .araJıate:n ba!H 
• • 1 ~ Ycı<.unu setmemek nezakdinl ghterlyorsa ela 

bın lıradır. DUn, AJmanyaya ta. I b!zaen Yunanistan ırtn bek1e4l.fl yar
ze ,balık, Cenubi Aftikaya fındık dmıı göremedl)tlnderı dolayı m~lf 
sa~ılmıştrr. t l bulnndutıııı:ı snkJnıım•yor df"nlleblllr,, 

-.-<>-- Hllsevtn Cahlt Yalçm bundan l!Klnra 
Altın ifya:tı lŞ1n evvelA İJıglltereye alt o!ıı.n cıhe. 

Dün, bir al1ının fiyatı 28 lira Unl tetkik ederek Yunanlstana yardım 
idi. ~ lwrlllzlerln kac asker gönderdik. Vonanıstana ;yardıma k~rken lın 

adliye d 'resine G:'.31erek ikinci a. 
ğırceza kaleminde başkAtip Yu.su
fu g6rmüş, blr mUddet evvel ço • 
cuk cF..:şUrmekten muhakeme ed~
len ve benıet karon kazanan ka
rım Cemile için yatırdığı 100 lira 
kefalet parasını almak istemiş • 
tir. Başkatip yarım sant sonra 
gelmesini söylemJş, Mehmet bu • 
nun üzerine tckrnr geri dönerek 
"muamele için puldur,, diye bir 
kAğıda sanlı gUmUş blr lirayı b~ 
ki.tıbbı açtk çekmesbıe bırakıver • 
mlştlr. Baş'kfıUp ~ anlamış ve 
derhal blr polis çağırtarak Meh
medi yakalattırmıştır. 

Asliye yedinci ce-a mahkemesi
ne verilen Bd rüşvet nıaznununun 
muhakemesi dün geç vnk.lt bitirl'. 
mJş, her flrlsi de birer a.y hapse, 
on altışar lıra altmışar kuru§ pa .. 
ra. cezası ödemeğe mahk~ vo he 
men tevkif olunmuşlsrdrr. 

Şekere zam 
yapdacağı şayiaları 

Anadolu Ajansı 
tarafından resmen 

tekzip ediliyor 
Şekere zam yapılaca[;'l hakkı.ndn 

çıkan §ayiAlann tamamen v1: kU111yen 
asnsa olduğwıu, mcmlcl-''ltte lhtlyaeı 
tnmaruen k&rJılııyncak miktarda ı:ıe. 

iter rıevcut olduğunu Ealll.hJyettar mıı 
kamlar neZdlncıe yaptığımız t.ahklkn.. 
ta atfen dUn yru:ml:,,uk. Bugün Aca;.; 

dolu ajaruıınm o.pğıdakt telgnıfı dıı 

bu ~~inlan retölllCD tc.kzlp etmektedir. 

* :ıı: ... 
Anlmra, ı& (A.A.) - Şeker fiyat. 

!arma zam yapılacağına dair dolap.o 
~ay1aların esassız olduğu yaptığımız 

tabklknt neticeslndo anlB§ılmrştır. 

Böyle blr .uım mevzuubahs değildir. 

Şeker saklayan bakkal 
malıkUm od 

Alti.ko.dar mn.kamlıı.r, suni bir şo· 
ker sıkıntısı yaratmak istiycnlere 
karşı Rlddctle mücadeleye gec;ıni:r 
terdir. Dün böyle bir bakkal yaka· 
umarak adliyeye verilmiştir. Bu 
bakkal, Sultanahmete Akbıyık 

cndesinde 7 numnralt dükkiind 
bakkal Osmandır. Osman, dük1 ~

ıımda 10 sandık şeker bulundu&~ 
halde salmaktan imtl.na ettiği için, 
uün, asliye ikinci ceza mn."'ıkeme. 
sinde 25 lira para ve dlikkfııurnn 
10 glin kapatılması cezasına ruab· 
kiıın edilmiştir. 

n.lld:ı'lıalcnln Yunan knmşolarmı bfr. 
l~tırmfıfılnl beklemekte Mr. Ç.örrıı 
haldı olnblll11f'J< iç'ln e\"\"8U kl'.tııll ya. 
pac:ıkt yardımın lıürmct \·c itimat 
kikin cdeblleooJ( bir til~Udtı olması 1-
cap etmez miydi~ Komşularda 
oıınhtara askeri ynrdıında hııhınııııık 
ormsıı ~·cut olsaydı bile İngilten·. 
nln hu tarzda mUdahalC6i o arzuyu 
ıumuığa llC~b olurdu. Türkiye Ywııı
nl&tnn l<'hlnd hnrbo mtiilahale edinco 
lnMUero biıim ynnmında da barbo 
lftlnık mecburiyetinde ldL 1'"'akııt ) ıı
kınıµ rktan Ballcaıılnm gönı1c.rflccel;; 

btlt.Un ~ardnnm lkl frrt.-alık general 
Vaveı on:.ısundıın ayrılıM.-ak pnrçnya 
lnlılııAr ed<ıce#t l'örlUllnce lnglltcreyl 
bize karşı tnahhtıdUnU ~ zaruretine 
olaruunnk biz.im lt'L-ı tnglllz dOfltlu~ 

ve ittifakı namına bir borç ıe, • ..n e.. 
do:rdl. Dtmek ki bldm lhtlyau.A.rlıj'ı.. 
nıız lngDtereyl daha %0r bir var.lyete 
dllpıekten kurttırmştır. 

E~r b!r Alman hllcuma takı'llrtn. 
do 'l'onanfo.tanm kotn1t11arı qnıluı~ 
ye ı,tırak etmcğt bir mualıedf"IDame l. 
le tal\hMıt etrulıt olsaJanh bu mti1 ~!.ın. 

:ı.alamı hll)blrl varit olamaır.clı. Fakat 
ne Yugoslavya rı Türkyte Myl@ bir 
taahhllt altında c1eflld116r. TaablıOt 

yalnız. İnglltettt'l" vardı. O da JJll ta.. 

Türk kadmmm mDU mOdafaa ...... 
rinde bazı vnzll'eler alma.aı yolundald 
çalı~malar yurdun her tarafında bL 
yük bl.- alAka Uo kar§ılıı.nml§t.Ir. 

Mllll Şefimizin refikalan sayıa 
yan MevbllK' lnönUnUn hami~ 
tundu~ Ankara yardım.sevenler 
yetinin TUrk ka.dmııu vnzll'eyc daftt 
eden ceyannnmcs1 llzenno §clırllDIS.. 
deki :nUnevver kıı.dmlarm lc§eb'bOllD S. 
le kurulan ya ı.mscvenlcr cemlyedldO 
1ırtaL ı §Ubesi de çall§malanna ..,. 
laml§ttr. Bu mllna.scbetıe :lstaabu1 
§Ube&I r.ammn bayan Hayriye LAUt 
Kırd.:ı..- tarafmd:ın çekilen telgrafa 
hAml reis bayan Mevhibe 1ııı.ıntı uı.. 
grafla §U cevabı .:ırml§tir: 

:Bnyıın Hayriye Kırdar 
istanhul ynrdımscVMlll'r oomlyell 

rels1 
'rclgrofınız.ı memnuniyetle ......_ 

lstanbol !JUbe&!RdeJd b~ 
hakkımdaki samimiyetine t~ • 
der illet "e memleket f~lerlnde ~ 
<lllflrlno hl\yırlr bs,.~nlar d11 rlm. 

MEVH.tnE tNöıft't 

Diğer tarnftan dUn, Tllrk gazete ,,. 
mecmualarına yazı ~ veya kitap, 
neşreden kadın mubru'rirler, aynı malE 
sat uğr:unda ne ı;tbl hlzmetıerde baıu. 
nabllı:ceklerln1 konuşmak Uzere BulD 
b1rllğ\nde toplanmışlar ve yardım .,. 
\"enler cemJyetl !atanbul DUbellDID 
nC§l'lyat ve propaganda Jwnnma ilti
hak edJlme.'llne karar vermtıılerdlr. 

CEMİli TlN 1ZMİR ŞUBE• 
tzmır yardım.Sevenler eemlyPt1 8eD 

llk kongresi parti mll!ettı:ı Oelf P 
Bahtiyar Gökerin rlye.aellnde topıan
mı;:ıtrr. Yeni idare heyeti rclsUğtDe ws
ll Fuat Tuksaım refikb81 Kevser Tuır.. 
sal. lkıncl rel.sliğine Uute Bekir .._ 
çilmlı;ıt ır. Azalıklara Cemile c;unu. 
Melih:\ Sami, umumi katlplflı.I ~ 
Muallll. Renclıı intihap olunmu;:ıtu'. 

iaşe ınüsleşar• 
Ankaraya gitti 

Acentelerdeki otomobil 
lastikleri sabn alınıyor 

Bir mUddettenberi §ehrlmlzdo bulu-
nan tcıtkiklcr yapan laŞ? mu..t.eprf 
Şefik Soyer dln ak§aın .Ankara,a 
dönmil§tür. 

MUateşar dlln ticaret odıım umuntl 
kA.tlbl, ticaret mUdllrU, petrol cııtıa 

umum mUdUr muavini ile görtlflllOfo 
diğer bir çok ~clcri de lmbul etmlıf 
tir. 

Otomobil lluıtlğl acenteler! dUD tat
mUete:ınrmın l~Urak etUğl bir 
tı ya,arak ellerindeki 2400 kadar oto 
mobil lAstlğlnln tevziatı üzerinde ball 
temennilerde bulunmuıto.rdır. Toplall
tmm neWcealnde bu otomobil a.tQr.; 

terini ellerinde bulunduranlann ~ 
ata kcıd&r zarara duçar olmamalAlf 

1 

ve se."1TlayelerlnJ bekletmemelcıt ta11t 
bu lAstlklerln ticaret ofisi U!.ra.tmdall 
mUbayaasma karar verilmL:ıtır. 

ahhnıiltnU knyrtsız ve sart ız. ..... 
mecburdu. 1•unıuılstao:L, kom~ 
:rardırumı tnhrlk Umldllo gelecek 
ğtldl. bu Umlt hl!) olmam da ._..,.. 

ra hUrmct ınecburlycttıe geleccidl. 
naeıınleyb, harbe iştirak e1mcc1Jı ... ,_. 

den dolayı bizi muahezeye bir lllllll # 
l:ıbllecctfnt zrınnetmıyortıL Yna~I': 

ya :ır.atcn kendl"I fstlllya kal'I' _. 

sınılan dolayı birçok noktalan 
bir sur t1c besaplamap ınecbar 
Bu hcsaplanrı neler olabilooetllll 
gll tere ba:J' ekili salAhlyet t.ar 
geoenıllcrinden öğrt.>ne'.>lllr. 

Bnlkanltırda mUııterek bir 
t~klll lllz.uınunu bu sutunlarda 
mUdafııa ett11r. Fakat Balkanlı 
lanmf'I. bu tekı.u:ere aldın, bfle 
diler. Sulh zamanında. 
mllşt.)relc bir p!Aıı olmadan lı:ılJl 

rl "'e Tilrklyenln rastgele ka\•gtıf9 
tılmaaı asker! vazl3ot hakmımdm 
bll miydi ,,,, ne a) da temin Adıl .... 

d'? llo nok"'fıılar tahW cdllmedea 
lmn tngfllz nmruertnt boşa ı:m•• 
ııı lşrab etmel< tnglllz. etkllrmı_ .. 
yesin! Tllrlderln mllştııttk da,,,. 
dakntlnden 1Upbeye SC\"keyl~ 
lor ki, bizim göstcrdlgtmlz ı. 

te, azim ve clddlpte luu·ı;ı bü)'S 

hakıı dıl< tql{U "" u 
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·B ABER - Amm 1)06fam 

Amerika da 

ti__~ d j SeJer V{l§ington, ~9 ( A.A.) - Bü. 

Moskovadan aynlırken . 
Matsuokanın 
ağzından 
öpmüş 

\/
. -~,.,..•••••••"'."•. ••. yük Britanyaya giden harp mal. e T zemesi kafilelerinin himayesi Tokyo. 29 (A.A.) - Ofl: 
~ muharebesi tam mana.siyle baş. Matsuokanm husu.si kA.tJbi Hasega-

lamışır. Çörçil tarafmdan ev- va .Moskova. garmda Statinle Matau.. 

O ... , • velki akşam s0ylenen nutuk bu. okanm nasıl veda ettiklerlnt Asaht t 1 m a t om rada "bize malzeme gönderiniz" gazet3sinde yazdığı bir makalede an. 
lk hilabmın ''bize malzeme teslim tatmaktadır. 

hitzı.ıi· ültimatomun açtığı harp ediniz" şeklinde tadili gibi geniş Jap'.lnyaya dönmek üzere trene bbı. 
bir ış gibidir. !talyan sefirinin bir tarzC.a tefsir cdilmek~edir. meden evvel Japon hariciye nazın 
baş,;ec~y~rısmd3:?- sonra Yunan 1 Rokfel.ler tar~ınd~n kafıl_ele - Molotofıa görUşUyordu. Hariciye na.. 
tak; ~k~lını yataı,,Ouı~~~ ~aldıra. rin bımayesının ıstenmesı ve zrrm:.:.ı maiyeti, bir çok Sovyet erkbı 
beki tiınatom ve~digıru, cevap Bullitt'in harp tehlikesi pahasr. ve Uç:U pakta iltihak etl!tiş bulunan 
tuz eru;n~:_n . er~~sı sahalı taar- na dahi olsa her türlü yardım 1 memleketlerin diplomatik mtimeutlte. 
Jatı eclıldıgını hılıyoruz. Alman· lehindeki beli~ müdafaanamesi, rt garda hazır bulunuyorlardı. Bir. 
tiın ~ Yu~oslavyaya ve~di~i ül. kafilelerin himayesi lehinde di. denl>ire Jose.f Stalin görtınmüş ve .Ta.. 
~kt m ıse ~adece .. bır .. ihba~ ğer kuvvetli da~~ler~ir. Bü. pon hariciye na.zırma yakl&§arak de
:Yckt:bundan. ıbare~tı, ı;ıudd~~ı tün memlekette dıger bırçok ko. mtştir k!: 
~nke • cevap ıstenm_ıyoy:_au: mu. miteler de bu harekete iltihak eL "Ş~yet Japonya De Sovyetler birliği 
Jnitn re Ve anlaşma ımkanı hıra· mişlerdir. "Hürriyet için müca- berııoor hareket ederlerse Avrupada 

Geatnışt~'. , . dele komitesi" ad1 verilen yeni arb.k korkulacak bir ışey olamaz .. 
~?)><:en dun}'.'a haroınde Avus· bir teşekkül de muharrir, gaze. Matsuoka, Staline şu cevabr var. 
ı:ıırpıa Macarıstan hükUmeti ~e teci, hukukGu. filmci ve diğer mişUr: 
ti~o arla mutlaka harbetmek ıs. mümtaz '"ahsiyetler tara.frndan Bu takdirde artık şarkta da kor. 
~r ~du: Almanya imparatoru tesis edil~tir. lı:aca.k bir şey olmıyacaktrr. 
ııi/ıllıdan "her ne olursa olsun Bu tef;ekkül, bütün azanın Sta.UL: "Ne de dllnyada,. diyerek 
· ltı. e be b · 1 d' l b')d" • J hart l ~n...,.......~ sözlerini ta.. ~İlle ,, ra enm.,: :ye a a ı ı. parlamentodaki kendi mümessil. apon c ye ........... ._... 
11a c._e~ret vermıştı. Fakat bu- lerine yazarak filonun Atlas de. mamlamıştır. 
<fetftg?nv er:. ~k sekiz sa~t m~d- nizini kontrol ve İngiltereye gi. ~unım üzerine StaHn Mat.suokaya 
lııt e bu_yük de. olsa, fed~a.;. decek iaşe maddeleriyle harp yaklaşs.rak onu Rus usuıu ile kucak. 
tıil.n Yapıldıgr ~ak~rde harbın o. malzemesi yüklü kafilelere re. lamış ve ağzından öpmll§Ulr. 
hır m~eçmek imk~rn~ bırakan fakat etmesini istemelerini der. Bu sırada yüksek bir Sovyet memu 

A..\: t~ı;ıatom verm.ışt_ı: . piş etmekte, aksi takdir~e icar nı Staline yaklaşarak kulağma blr 
t:ıy ru~a - l\facarıstan harı.· ve iare kanununun tesirsız kala. şey söylemiş $talinin de "niçevo,, de .. 
!ili e nazrn Bertc-ld şöyle düşü.. cağrnı bildirmektedir. eliği sarahatle işltllml§tır. 
~~u: . . . Kafilelere filonun refakat et. 

~ah Oyle bır nota verelım kı mesini men'e matuf olaral.;, veril
flııı.lıl edilmek ihtimali bulunma- miş olan bir karar sureti c:arşan. 

O s b" .. .. 1 ba günü senato komisyonuna 
a~11; ır ıstanı buyuk parça ara geldiği zaman parlamentonun 
!ııeJ.t ~~ komşu de':l~tlere ver. noktai nazarı sarih surette an_ 
~k ~tiyordu; kendisme yalnız 1 ılmrş olacaktır. 

erı: noktalan alıkoyacaktı. aş · · · rod d·ı 
, . .,,~lrbistan basvekili Pasiç in. ~u kabrark suretının rti le ak..ı e. 
"«ıp m" d 1 •. • · vil~ tl cegı ve u ararm, men om . 

~ıJtınr uca e es~ ıçın aye ere la beraber, halkı pek yakında 
~nrn şt~ p~~es...,urgda Rus Ça- kat'i bir şeklini alacak olan hi. 
h~e~ıs:ıfırı ol:ın Fr~sa cum- maye isi kin hazırlamıya y:ır. 
""k _ısı P~vruıkara:. o gun mem_ cimi edeceği zannedilmektedir. 
bi ctıne donmek uzerc vapura 

--·---0-

Çay, kahve, un veril
mesi mukabilinde bile 

irlanda 
bitarafhğını 
muhafaza 
· edecek ta. ~~ektL Ültimatom Povanka. 

~-O ıle Çarın bu mevzu Ü7.erindc 
C·(:~U~alarm:ı imkan vermiye· Hindistanda Duhlin, 2.9 (A. A..) - lrland11-
~~kt'~ır zaman ve ~kilde verile- nın çay, un, peıtro~ kömür ve ~ 
~i 1: Avnstnryanm Belgrad Mecusilerle müslUmanlar re mııddcler muılca.bili:nda bitarsf-
\ıel'~!~~iesl notayı akşam altıda bğmı ter.ket:ıniyeceğiııe işaret: ~ • 
~e lgı zaman ba.şvekile vekalet arasında arbedeler oldu den İl-1.ıuırla J.eva.zrm nazın ~ • 
~.;ı,ı: ınaliye nazırı "bu kadar az mas dem.i~tir ki: 
lalb. anda nazrr1ar heyetini top. Bomba~-. 29 (A.A. ı - Dün lş mer. Oaba karşılaşa.eağmıız müşkii .. 
lal' ak Çok güç; bir krsım nazır. ltezı olan Camporede müstUmanla.rla 13.t <:>lahilir. Belki hü:niyetimi.z.i 
aldı. Seyahattedir." dedi. Lakin mecusiler arasında bir çarpışma vu. müdafaa için bir defa dalla har • 
oı<lr cevap aynı zamanda alaylı· kubulmuştur. Polis J;:alaballk üzerine ,betmek üzere gençlerimizi tekrar 
~Ot- : • "Krallrğın genişliğine ate~ etmeğe mecbur kalmıştır. ıo kişi sil.3h altma da"~t etmeğe ve 
a~e Şunendifer, telgraf, telefon yaraianmıştır. Vaziyet gergindir. kalplerimizi kuvvetlendiımeğe 
tııakllda nazırları hemen çağır- Mmtakanın adli makamları beş kişi- mecbur kalırız. Hatta çok lrov • 
~ Olmryacak bir şey değildir .. , den fazla kimsenin bir araya top!~ vetli devletlere ıkarşı bile hatbef. 

biıı~tesi sabah Pasig geldi. Sır_ masm~ menetmiştir. Geceleri sokağa mekliğimiz tehlikesi mevcuttur. 
d~\ıl n kendine değil di~er büyük çıkmak da yasaktır. Bombaydalti va. Milli haklarımtz.r koruınaık için 
t:rı ~tlere gü vet'ıiyordu ~ bunla. ziyct ı-alilın do~ru ytir. tutmuştur. harbctmek hU5USundaki azmimiz, 
~ırb· aşında Rusya vardI. Çar, Abme-t.9.badda sUkftnet hüküm sürmek karşmırza qrkacak kuvvet ne ol~ 
lıleı:n~~ veliahtma ~ızım ver- tedir. . sa olsun zaafa uğram.amalıdrr. 
htt-ı· 2'.Jtı ama scmpatısi ve soy 
~~f 1 aile meselelerinin üstünde 

IYordu. 
ba~rtlar şunlardı: Kral, notaya Zira Çekoslovak polisi, yedi se. 
tecı r beyannameyi resmi gaze- ne evvel Albert Howetk namında 
da\'w neşredecek, Sırp birliği böyle bir SiideUiniı1 hudut harici 
Q<:kt~tnın brrakıldığrnı bildire. elilmiş olduğunu meydana çıkar. 
ho ı. Matbuat cemiyetlerdeki mıştır. 
t.eıt tıagandalarm önüne geGile. 
ı·0.ı' Yapanlar ceza görecek, Na· 

Fakat hu adam, o vakit Çckoı1_ 
· ~ana ·ı lovak polisini müthiı: surette ve 
ı~İlikJ .ı ga olunacak, hadise ile 

. ~ .,_ Ya.zan: • ' 

Cıu:ıus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

ing~lterenin 
Yugoslavya elçisi 
italyaya götürüldü 

Roma, 29 (A.A.) - Pikkolo ga
zetesinin S&lAJi..iyettar bir kaynak
tan öğrendiğine göre, 6 nisandan.
beri kendisinden haber almmamış 
bulun.an lngiltereniıı Belgra.t elçi
si Sir Norla.nd Campbell, ·küçtik bir 
vapurla G:irit ada.sına gitmeğe te
§e bbüs adetken Adriyatikte bir t
taıyan torpito6un.a. a.lmmıştır. Sir 
Ronald ile beraber, İngiliz at.aşe
militeri yarbay Klark ve Nevyorlr 
Taymsin muhabiri Amerikan gazew 
tecisi Brok da. İtalyan torpitosuna 
almmıştır. ı 

Amerikada 
motörlü 
fırkalar 

Kısa zamanda 
sekize iblağ 

edilecek 
640 kilometre giden bir 

tayyare yapıldı 

NeınJork, !9 (A.A.) - Yeni 
Cobra Amerikan avcı tayyare. 
!erinin i1k tecrübeleri yapı~ 
br. Bu tayyareyi imal eden tab. 
rikanm 'mühendisleri Cobra'nm 
tek motörlü bütün av tayyarele. 
rinden da.ha süratli olduğunu 
söylemişlerdir. Bu tayyare 11 
bin 600 metreyi mütecaviz bir 
irtifaa çıkmıştır. Dokuz bin met. 
redeo fazla bir irtifa.da. ve SJ:fır. 
da.n aşağr gösteren bir hava ta.. 
ta . .ıamda. yapılan top ve mitraL 
y6z teP.riibesi mükemmel netice. 
Jer VP.rmiştir. Cobranm bir topu 
ve alb mitra.ly&rJl vardır. Elde 
edilen sürat saatte 640 Jti1aılıet_ 
reyi geçmiştir. 

lla.ziran nihayetinde Amerika 
ordusunun tamamdyle zırhlı dört 
fırkası ola.ea!ktır. Amerihn ge.. 
11el kur:ına.y ba$ant General Ma.T. 
sluill bu ftrkalamı kısa bir za_ 
man zarfında sekize ve hatta o 
na iblftğ edilebileceğini söylemiş. 
tir. 

Bulgaristanla Romanya 
arasında ... hali 

mübadelesi 
Bükreş, 29 (A. A.) - Stefani: 
Haber verildiğine göre Romanya 

ile Bulga.ristan arasında ahali mü
badelesi için tekrar müzakerelere 
başlanmıştır. Muhtelit Romen • 
Bulgar komisyonu ilk ~amı 
Kraiovada. aktedecekti:r. 

Çniren: 

H. D. 

tstanbuı hayatı 
• 

Peri 
K11zlar11nın 

Sesi 
Efsanelerin riva.yetino göre bu 

es~ tabii pek eski, zamalarda pe. 
ri kızlan UJudağın üzerinde ağaç. 
lamı araJannda. gezerlermis. Ef. 
senelere inamnasa.nız bile, Bursa 
k.t&neshıin Uludağda gezen peri 
kızlarmdan birinin vücudundan ha.. 
sd olduğu i~ o kadar tatlı ve 
]ez-retli olduğunu elbette kabul e. 
dendnlz. 

Fakat, hu zamanda peri kızla... 

rmı gönnek isteyip do Uludağ& tır. 

marursaru:z, sahalı ne kadar erken 
olsa ve dağın üzerinde ne kadar 
~iikseklere çrksa.nrı, ağ~la.nn 

arasında dmnandan ba,şka bir ~y 
görem~lniz. Sebebi de gayet 
basit: Eski zamanda Uludağda ge. 

zen peri kızlan şimdi Bursa şeb. 

rinin içine iııınlşlerdlr de ondan. .. 

Onlan .kaphca. mevsiminde - bn 

meYsimde demek - Çekirgeden 
Yeşil semtine giden otobüste gör. 
mek miimkilndiir: Kolbıklannm 

altında mhd mini havlu boh~, 
kaplıca.nm sreaklığmdan yüzleri 

H'll' gibi kwumJŞ, tombul t.ombul 
Bursa. klzla.rr., işte eski zamanda U. 
ludağda. ağaçlann arasmda gezen 
peri kızlarıdır. 

Ancak, pori k.Dla.rmm sesini i. 
lffımek istol'8eniz Bonada amudu. 
mlJll'! boşa çıkar: Zat.en, meşhur 

türkünün de haber verdlil gibi, 

Bursa kızlan pek nazlı oldoklarm. 
dan, Çekirge _ Yeı,ı.il ot.obllstbtde 

gördüğöniiz kırmızı yanaklı, tom

bul tGm.buJ peri kızlan bit ... 
söylemezley ~· 

Borsada peri knbı'mm g1t1mı 

ytizlerint gönlüktclt ~ '""' 
krr.lamım aıealerinl Dtlltblıa l!lft
mek 1stenenk 1stıuıı...... .... 
blF ~ gitmty.. 111(1 - J"*tm'. 
BaNda., evinizde Jl&dY11ııt1W 118.. 

şmda otmdatnaz h1de Mit gtln.. 

terinin akşıımtnda onlamı &e61eri• 
ni dinliyebilirsiniz. 

VeJr.ıa. radyonun spikeri on.lan 

27 Yugoslav tayyarecisi 
Moskovada 

Londra,29(A.A.) - Londraya geler 
haberlere glire 27 Yugoslav :tubayı 

ile diğer bir kısım tayyare mtırette. • 
batı Moskovaya geJ.miı:ıtlr. Bu tayya. 
recller Savola tipinde ilç bombarclı.

1 man tayyaresiyle gelmişlerdir. Mosta
riden kalkan tayyareler BulgariBtanJa 
Romıı.nyadan geçerek Mas.kovaya var. 
mışlardir. 

rad?ğJ bu kazadan da. :istifade et. 
m.eyi düşünmilş ve takma gözünü 
gayet garip bir şekilde imal ettir. 
miştir. 

Howek'in takma. gözü şiddetli 

size k&dm koro heyeti diye ha.bel' 
verir. Fakat o korodan çıkan tatlı 

sesler hakikatte peri lmlarmm 

sesle:rJdlr. 
Benim sözüme inanmak isteme

yip de spikerin siSzUne ln&Dll'58.DIZ, 
onan koro heyetı dediği sesler iM

ia söylemiye başlaymca, gözleri_ 
nfzl kapayınız. Kulaklannız o ses. 
lert dinlerken gözlerlnbıin önünde, 
klasik şarkmın ahengine göre )'&, 

ellerinde tuttu.klan blIIUrd&n mız
rakların uçlarına. takılmış, arabesk 
işlemeli gayet nice tenteneden 
yaprakl&n dalgalandrn.rak ağır a
ğır danseden, tüylerden c1aha ha• 
.fil kızlar görüntt.r. Yahut zttmriit 
gibi yeşll aiaçla.nn 8.l'Mmda, lııll.. 

lilnlan bir bavazun kenanna ıma
lanank otwmuş, kimisi dabrab 
çalar, kimisi t.ef oynatır, kimisi ele 
lremamn tellerini titretir, hepsi de 
.ıtr, yeşU1I ve snmab çepkenler 
giyhunlş kızlar görürsti.nüz, 

Kalağnum gelen o Wlı mmı.1. 

ki dalgalarmdan, gözleriniz gllıi, 

burn11Daz da kendisine im hisse ~·~ 
karacak kadar ince histi ise, aynı 
zamaııda. gt!I, menekşe, çilek, abu
dud, portakal kokulan duyanımız. 
Bu kadar gü:el kdkula.mı lıirley

mCldnden ha8d olan koku ahengbai 

fJll stislü ~ler içerisinde satılan 
esanslardaıı blı; biri veremez • . 

Ohlerlnlzln Öllüne gelen o gii
.el mamaralan g{Jrdiikten ve bar. 
lltadlZIUI dllyduğu o güzel kokulal'l 
aldıktan Hara bili radyo spikeri. 
ata l!IÖZille bıam.rSa.nız ocmm. sise ... 

8IZe bu :kadar güzel duygulan 
.... ıi.nda yerenJe:r peri ktzla.rinds.n r. • 

bqb kim ola.blllrt O gtU;el sesıe:-
rtn ahengini bozan yalnız im tek 
sey varda: Kadın seslerlnln ansı-
na erkek sesleri de karı!J1;ağı Ta. 

kil.. 
M. P'. 

Ruzveltin 
oğlu 

Tayyare ile 
çunkinge gitti 

Çungking, 29 (A.A.) - Ameri
ka devlet reisinin büytik oğlu Ja
mes Ruzvelt bugün Hongkongdaın 
Çunking'e gelmiştir. 

Verdiği bir mül.Aka.tt.a, Çhtde ~ 
gün kalacağını ve ondan sonra Ka
hireye gitmek üzere Rangona ha.
roket edeceğiııi ve Kalıireden. de 
Habeşistana geçeceğini söylem.1§
tir. 

Ja.m&i Ruzvelt "'tavsiyelel'de 
bulunmak için değil öğrenmek,, 
için geldim demiştir. fın.a er~ ve Avusturyalılar tara· uzun müddet işgal etmiş, gayet 

~hi~n ısimleri bildirilecek olan mahir ve ciiretkar, katil bir kasa 
lank\ve memurlar kovulacak, hırsızı olarak çalrşmaktaydı. 

A. Menghamı 
.. 5. 

fosforla yapılnuştır. o eekitde ki 
! gündüzleri pek hem olma.drğı hal. 
l de geceleri ve kara.nlı:kt& ha.füçe 
! bir ıı.ydmlık neşretme-ktedir. Bu 

suretle geceleyin kasa soyarken, 
takma g6zll OM ekseriya küçük 
bir cep .himba.sr vazifesini görüyor. 
du.. 

Ja.mes Ruzvelt, bilhassa nakli -
yat ve malzeme meselesine alika 
göstermekte ve mareşal Ça.nkay -
şeke Ruzveltin bir mesajmı getir
mektedir. 

tarı 1 
ata Avusturva l'vfacaris. Kasa kırmak hususunda fevka. rece merhametsiz, gaddar ve kan. 

.N tıı.enıurlan iştirak edecek!'' 15.<le bir cürr>t ve maharet göstc. 1ı bir adam olmasındandır. 
<ılı.ınodta bir taraftan mü?.akere b . h" h d d ç k I Avalrma ansızın ölüm darbesi 
l:ıU.y··kl!; bir taraftan da keyfiyet ren . u mut ı~ ay u u e os o. 
lı.e:y tı devletlere bildirildi. Halk vak polisi o ıarnan "Tek göz Ho. indirmek yahut, herhangi bir he. 
l'ltlı ecanda idi; nümayişler ya_ wetk" lakabiyle tanınmakta ve bu defi berhava etmek için geceleyin 
d.ıı.. y~d1:; veliaht da harp istiyor azdı haydutla uzun zaman rnüca. gayet yil.ksekten uçan tayyare ile 
lal'ctk etıcede bazı tadilat yapı- dele etmlıı bulunmaktaydı- Kurbanlarını Avrupanm her ta. 
() ka~as.fübarile ka.bul olundu. Ona o vakit (Tekgöz) lakabı ve. rafında takip eder ve yine gecele. 
ını..,. r kı daha sonra Almanya bir te 
ıia, 'ha.tat?ru bu vaziyet karşısm- rilrnl"sinin sebebi bir gfü:ünün tak_ yin paraşütle en U!SJZ yere _ 
lı.~ <t.t-bın lüzumsuz olduğun<: ma olmasmdandtr. reddütsüzce atlar. 
~laea ~lrniştir. Lakin A vnsturya B;ıgün parasüt casuslarnırn en Bunun için en karaJllık geceleri, 
l~ l'ıstan sefiri, yaya gelerek korkunçlarından biri olan Howtkin hatta fırtınalı geeeleıi tercih e. 
~el'eıı"'bktinde kendisine cevabı hayatı VP. mazisi gayet karışık ve der. 

"lf>titı a.şvekil Pasiç'.in bu hare_ şiipheli, son derece kirli maceralar. Paraşütü, görünmemek için dai. 
di:ıtı. den bile cesaret aldı; cev<ıbı 
l t1.atı k içinde geçmiştir. ma siyah renktedir .• 

r ell k e o umağa lüzum görme • . 
~il~ ayıt.sız ve şartsız kabul Bu casusun hususiyeti gençliğin. Bu suretle ha.va.da, gecenin zif"ı.. . 
teıı. h ediğini anlar anlamaz, za- dcnberi (fenni) teknik bir haydut ri karanlığı içinde ve birkaç bin 
lıt l> azır olan harp ilam notac;ı- olmrya büyük bir merak gösterıııiş metre yüksekten, ses..<tizıce, siyah 

il lta~ic'in arkasından gönderdi; oi.'1l.a.stdır. Daha dornısu bugünkü kan.atlı bir zebani gibi iner ve hu. 
biııa ar ki bu nota başvekalet teknik terakkiyi en büyük fenalık. mma korkunç darbeyi indirir. 
Cltı,1~1Tla Pasic:'le berabec vardı. 
'bu~u beş dakika sonra da sefir lar için tatbike muvaffak olmuş, Howetke bugünkü fen ve ha.va.~ 
tııll'ı·t !11ühim evra'kr alarak, me. bütün gayretini f)er jçin kullanmış cılık terakkilerinin blT canava.n 
~eç1\ atı[I bir1ikte Tumıdan öteye bir adamdır. nazariyle bakmakta emniyet teş. 

· 0t<iıı. Zira ona "Gökle>r vampiri" namr kllatlan hiç bir suretle hafa et_ 

!:(ad ircan K AF LI vel'ilmesin}n bir sebehi de Sl?n de. · memişlerdir. Zira, _1:.~_a4am, öldür. 

mek için, bilhassa. ani su.i1mst1&r 
için daima. kendine ma.lıaus hususS 

eihazJar kullanmaktadır. 
Bir müddet bazı emniyet ·tepi. 

tatları bu easusıın bir mühendis ol. 
Onun ic;indh- ki kentJisini ilk 

keşfeden., biçare değirmead Stefan 
duğunu .zannetmişlerdi. Ropek'in idJda..~ tamamtyle doinJ 

Halbuki, Bowetilt, gençliğinde bir idi. 
okısijen fa.brikaa(nıda basit bir a. Fmıaılc:iıka How&k'in bu tek gö_ 

Karadağın hududu 
meselesi 

mele idi- zil. branh'kta damia &teı§temniş Berlln. 29 (A. A.) - Yarı ret!· 

Büyütt tazyilıli hava tulumhala. gibi parlar. tni bir kaynaktan bildiriliyor: 

n, alev makineleri yapaıb:ilmeai ve (Tekgöz Howe.k) uu:n zaman Bugün Alman hııric:iye n.eza.re -
tinden öğrenildiğine göre. Kara • 

'kullanabilmesi işte buradan gel .. korlnm.ç bir kasa hm!tzı olarak Çe. dağda tta.ıyan sivil valisi jda:re.."lin-
mektedir. koelonk polisine yalrııla.ndıkt.an deki arazinin talıd:idi. en iyj C'':ı· 

Bu adam bn "VBS!talan sayesin.. sonra lındut haricine çıkanlmca. rn.k "muvakkat hal sureti" lı:ell.. 
dedir ki demir veya çelik kaptlarl, b.ir mllddet ~d~ 1}3lışmış. son meSi ile tavsif edilebilecek teıd· 

. · bir: :re dahil olmakta ve herhal • 
yahut kalm binalarm duvarlanm: ra Fransaya geçmişti, de bu tedbir Karadağ devletinin 
delebilmekite, bu SUl'etle 'istediği Oradan nereye gittiği anlaşıla.. 

1

, kat't hudut tahdidi manasını hai:z 
yere kolaylıkla girebilmektedir. madı. Fa.kat gilnUn birinde, Avru. bulunma.ma.ktadtr. · 

Bir göninü de, yine gençliğinde, pa.nın harp sarıayiinin gizli v~ mü.. 
oıksijen atölyesinde ~ğı sn.- hlm merkezıeı:me, garip, mti~ ve Sovyetlerin Berlin elçisi 
da bir kaza. eseri ol.anl.k kaybet.. esrarengiz bir ha:vn. canisfnin mu.• M k d 
miştir. salW: olduğu ve her tarafta os ova a 

Fakat, fenne karşı doğma ola.. "Gmder vampiri" ismiyle büyijk ı' M~ko~ .. 29 (A: .A. > - Bertin 
· ak · • b' d:ı...ı.u.n bir de"··'"-t dırdı~ g-rüldti Sovy. · et buyilk elçısı Dekanozov 1 r . ma.m derecesmde U" .._ - - uyan gı o . Ma.:rxs baynımmı geçirmek ~ 
lüğü olan B~ek. ~~ ,tığ.. .' (DetN.un1. var) bugün l:maya. geJmfştir, 

- -.. • • 1 ' 
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Mısır hududunda j Harp yeniden 
şiddallenecek muhareb9 

(Baş tarafı 1 ncide) 
bı.:ı katta hiçbir tcrn.k • 
rn m lcr:lir. So1Ju!J1un 

r • nı fındnn etddJ su -ette 
-'"" r •kto b;.ılun "uğ'1 

• yt.1 a • cbir hını.: i 
ı fr l ı ı el ği te haril'! 

, ~ •r. 
B , 'n «"" >1 1 m c •rafın 1~d \ "tz!• 

Y • • n 11 \ wC'lin mukr.bil hil· 
cıı-n-ı 1 'l 0 vvcl ltnl•·anl r ilerler
k n rr ve t bul n:ı~ vaziyetin a
tı • ' '• M n ,.qff', 

To 11. ('tr n ., ' ı va!fyete fe
r ce, dü<-m"n, Avustralvahlamı 
barr • 'llt talimin ctt i(lnclen da .. 
hn kın ·n i l::u' •nr<ı <'ivnre" teru. 
fiıi M vzı1 r im~a etm!Atfr. Tobn. 
kun muhro" M cdllınl!ll lir lı:aJe ol
madılir t. b ı 1% ettir kledlr ve 
gen mi Vnvel düııımanm cenahın. 
da b'r d'k n tC' ':il e•m ei için, 
or" fa r•"1 'lU9 kıt 1ar bırakm· ır 
DdllE .,.,,,"'"t•.,1Mt d f""a arrkb; 
"" k ra la 1U•M.an meo\fttt tama .. 
m·ı oevir"m nıt" bulunmaktadır, 
İNGIIJZ A.'-'Y{F.RI sozcosv 

Dt OR Kt_ 
J on ra '?!) ( \. A.) - RlSyter 

e.i"Tt"' h' lrlyor: 
tngnJz ae..'lcerl sfüıetıl!IU bu akfam 

aşa~1dakl beyanatta bulur.muıtu.r: 
Mısır hurl dunda dü ,.,,.,n krtaP• 

tJ Sol um ın "ö'l't'knda .,~·z kilo • 
metre kAdar ll<!rdı- butunatt btr 
noktaya ~lml§ ye orada dtınnut
tur. 

Bu tevrıkkurun. lngillz d~vrtye
IE'rinin hrrp ·n.ın:ı har kt'tlerina n 
mJ, ln~iliz ft' .... -yıırelerfn1n bombar
dıtnnnbrm~ıtn mı, f'lŞe 1'1etıf!leıstn. 
deıı mi veyahut Jrwn '-:-tmanndan 
mı flert e-eldll'linl tcesUrmeJr mU. • 
kUldUr. thfrn11.l ki bu tevakkuf 
mezki'ır dört dMllin bfr araya ge!
meslnden do'?mPktacbr. 

Dll"Tnııtı kıtıltan etmdt Trabtue
tan &lluma k ıJar usan bir hat 
nzerJnde ""ifılmnt btılunmaktadtr. 
Tobru1ı: ve B"rdiada ikinci derec"'• 
de grunt:ır bıılunmaktıtdır. Dnr. 
man ilc-rlev'11lnln bR.'-'mt ft~ kol teş 
lı:il etm"1rt~Alr. Ba ko11•~ııuı bh1 
sah'l olu bovunca '" diler IY.Jc.ı 
de ha ~ilk 1t d11,,.hk verlerden 
ileri m ktc lir. }Tor tıç kot dA So'. 
lum .. ,, mm.:f'l dt nnu~tUT. Bllh~ 

sa A' "" 1ut .. lan "'"""' «:81 ıuıı1>1-
nln m1' 1t11Jlltma n'"1vortar. Ptı 
mU1111'\''Mlt "t4'1 'lhı'll, ftıı~llVP. ma.e
J<'c.i ve "' ,...., frrt'na11ı Jrr. Bu kum 
fırtm!U!r Ö\ tn mlHl-ıfş bir ~<:Yft' 
ki Al"a'lfarm "bf'~ ~n st1T'f'~ kp. 
rn'l'l! ~""!m., dll.1'1:>!T"NA1tnJ ta • 
m 1m·v1'! nldt '!'f\"t~rfr. Umt'f"l'lvct 
lflı"!'İ"1° T 0bv::ıd'll0 va~vet R''lh~ 
rene ~lk<'ıııetle "e nikbinliklc der 
piş ('-tlt.., ~tPdJr. 

H:\VA KAR~ro\llJNIN 
TEBI.tGI 

Kahin, 19 <A. A.) - lnıtliz 
orta ark ha\·a kuvvetleri uınumi 
karargB.L. m tebliği: 

Vbv d dlln1 İngills hava kuv
vetlerine mensup t'\yyarelAr Bin .. 
gazi ci annda Bcnina tayyare 
meyd~nmda rı·' ..,nn kTtftl~"Dlr yUk 
lemc!tte olan bir miktar Yll"'lken1 
52 tawaresine hUcuın etmi§lerdir. 
Bir dilpıan tayyareal tahdp ed'J. 
miş ve bir miktar diğer tayyare 
ciddi ha.sara uğratılm~tır. Xıtalaı
ra muıanam ka)'lplar kqdettlril -
miıtlr. 

Maltada İngflia a.TCtlan. dlln, ... 
da Uftrinde blr lııfomerpılt avcı 
tayyareılnl dilşUrmD,11lerdlr. 

HabeılıtandA., tııgilia ve cenu • 
bt Afrika bava kuvveUerl muvaf. 
fakıyetle tetenUç eden kara ~ 
reklbna rnU "herette de7&m ey -
lemektedir, Cenubi Afrika avcıla
n, Jbnma tayyare me:vdallmda 
dU3m3.0 tayyarolerlnl ve Batle ile 
Tandeho arumda mot&-Hl nakli • 
le t 'lftUUerl.nl mitralyöa atql • 
ne tu tm111tur. 

DUnkll bUtlln harekltım,,..dan 
yalnız bir avcı tayy:ıremiz d&ame. 
rn'ştlr. 

Bir hamal çaltik 
çuvanarı al:ında öldü 

~ taratr ı nelde) 
kaJmrşbr. VUcudunurı muhtptif 
yerlerinden yaralanan ve yt1k e
rin altında h \'asız kl'lan hamal 
hemen öw ·~. ce~di bir hayli 
u~ıldıktan eonra ahr çuYal
lann altından çıkanlabi.!miştir. 

Zabıta vaki.da herhangi bir 
suç olup olma<l~ etrafında tah
kikat yap:nalttadır. 

Be.·"· 30 (A.JL) - Ofi ajaru;. blld!_ 
ri)Or: 

8'.'rn, SO (A.A.) - OtJ ajansı blldf.. 
Ceııev aazctclennln BerUn mu lı.bırı.. 
n n hltd rtll e göre, Alm n bn~ı, Ja 

mıuıd-ın •• ğı Yunnnlstnn :nuharebe~illl' 
Wtn ~ nazar;ııı bakm ktadır 

1 .. tn'1 1ıır şun'ar1 lt~vc LLrnektedlr: 
l:!a.:-olr bh tevakkuf vnkfeııl geçir. 

miyec•1r. bl1Aktı flddetıeneeetı huau. 
<ıUDda ~ra· edilmek ed r. 7..aııne<llldl. 

ğln ıöre, önümUadekl blı kaç yUn ı.. 

çlnde harp t-,:z;ı yE-rlerde her ao.man. 
klnd ıı dıı.ha bUyt k bir şiddetle pat.. 
lak vereceıc•ır. Betlln•n nazannııa 

A'<denldıı be)'etl umumıyeat tek b1r 
cep •6iı Alman mu.tetnleY. ıotaıa. 

nnm gımall Atrlkada da ıııa artan bir 
şldde~le hUc:umlar yapmnıu. Alman ha 
~ a kuvvetıer!nln Slcllyn ne A!rlka a. 
rasm1s. akmlıırmı §lddctlcndtrmel!f, 
h<'d~f! AJ(.,enlzln fethi ohn hareJcAtm 
Ltrer kurnııdıı'. Btltl\n bazıthklan, kı• 
nıl zaferlerle lkt fa ed"Jmlycce~l ve 
Berlln n dedi~ ııtbl nl11at muharebe 
!<'in "tam bir i"., görülmek 1.stenhdl. 
ttını ~ıkl"a g!Sstcrm"ktcdlr. Yeni h ırp 
sahtı"l<'rlnln tn'!tllz &dal n ka<'Jtr ~ 
hemmtYPtlt teH\kkl edfleceıt aöylen. 
melludir. 

Dle Tat pzeteırlntn Roma, muha
birinin blldtrd ~'!ı.e g!Sre, Romada mlh
v~r ı1evJetlerinfn askeri harck!t yap. 
mast beklenmekted!r. BUttm nazar. 
lar h'!t' terdP.n evv ı !Uveyı •• Cebe.. 
ıutttı.rılca qemımı,ur. Jtalyan ırazetc
leıi TUrklye, Mmr. t11paııyave Porte
kiz gibi &ı.;-ruda.n doğru) .ı nlfikadnr 
meıol,.1<,.tl,.rln ıi•ınırr ne e-lttıkçe da. 
hn hzıa ınt""'t!l 0111 "l?'l"t'. 

Dess ede 
2000 

İtalyan esir 
düştü 

Bir çok da ölü varf 
Nafrobı, 29 ( A.A.) - Resmi 

tebliğ: 
oe~sic'nin lmpJratorluk kuv. 

vetle f Uırafından zaptı esnuın. 
da iki bin ltaJy n 'ıe 400 yerli 
ask"r esir edıl!niştir Bir miktar 
top, k. myon \'e t~fıizat da fğtf_ 
nam olunmuş~ur. Ilareklt esna. 
ımda d~· ,.mand~n birçok kiıf 61. 
müş ve rc.ralanmt!ltır. Bızim ka. 
ymhırtm'z role h:ıfiftir. 

Kıtat11 ımız, dilşmar.ın Dcssfo. 
ye giden ve Deseieden çıkan yol. 
larda y:ıptıi; tahribatı süratle 
tamir etme.!..tl'Oir. 

Bütün böl~leıden. :vata"'lperM 
verlt:rin ıuıvaffnlnyetle tetcv. 
vilç eden faaliyeti bildirilmekte. 
dir. 

Londra, 29 (A.A.) - Dall1 t&
legraph yasıyor.: 

Dess!.e'nin zaptı ile, generııl 
Cunningbsm, HabefiatandKi lta1-

yan mukavenıetiuo pek muhtemel 
olarak son daroeyi indiımiıltir. 
Belki bir mUddet Gerilla <'arp1ş
ma 1a:rmm dev:ı.m edebJlacc>ktir. 

Arnı mutıabh1n tebutız ettırdltıne Tlnıee p&ete&I dlyorkil 
gort. LUma hartıkltJ eımuında yapı. Şarki Akdonlı mUcadcloııbıbı 
lan teerUboler<M Be"llD ve Roma, kı. bir safhuınm nihayete erdiif ve 
tatarın ve eıllhanm d<'nl~den mtlesslr yeni bir sııftuumıın başlamakta 
bir surette nakledlleblMlıtınl g6rdllk- olduğu sarihtir. Şurasmr lı:R.bul et. 
!erinden "kllc:i\k Aeyadıl,, harek"ta mek Jr:r.nni:.r ki tabhtfle bu yeni 
teveasttı ~dlltU!tl taMlrde bunun eel!- 1 saflıa. fırsat dU!'+Ukçe mah'lllt t2. 
Bl2"9 n Tllrk tonrak1arma dokunma.. arruz bart'ketlerl He ren.her, tc
daft ,_pıtab ıece1t1 96ylenmel:tlı·:Slr. dafüi mo.Jıfyette olaeaktır. Orta 

şarkta, şimdi, evvelce oldufundan 

Parli gurupunda 
(llaş tarafı 1 nclde) 

İkinci mesele olarak Diyarba. 
kır Mebusu General Ki.zım Se. 
vllkte1.in'in tayyareciliğe ait as. 
keri mevzuatımıza ~;r milli mil. 
dafaa ''ekllethıe tevcih edilm\ı 
sua1 takrh 1 okundu. Milli MUda.. 
faa Vekilinin ve dll'ter hatiplerin 
aynı rııevzua müteallik beyanat 
ve izahatı dinle!ldikten ve soru. 
lan birC;ok suaJlerc Milli Müda. 

çok fazla, basiret! cnretkA.rlrkla 
telif mecburtvetlndeyfs. Alrdents 
flloıı&nun Ye İngiliz hava kuvvet • 
lerlnln her lklalnin kl.l'Ş18Dlda gUç 
vazifeler vardır, fakat Yunanla • 
tandaJ.i treferln nlhayetlemneel 
bunl '!l c;o1r yttksek ve derecede 
hareket 1e~stilerfnl verecektir. 
Bunların yardmı ve kurtarma va • 
zlfelerl, yalrmda, bir lun daha 
dfü:m<ına darueler irdirmf"'k vul • 
fes·n,.,. tahP.vvUJ edecektir. Uzak 
şarkta "°' mUdıüaalanmıa geri 
çekildik. Kara, denia ve hava kuv 
vetle inin vuitesl, flfmdilik, tA • 

faa Vekili tarafından ıcabeden nun1 "'VVel taarrusu gib\ l>Wa b\r 
cevaplar verildikten sonra saat 

1 
taarruz i<'ln va'1{it gelinceye kadar, 

18.10 da celseyt nihayet veril. faal, dirayetli, iyi tanmn edilmit 
dl ·ve taanıız'kA.r bir mUdafaa idame 

• 

imtihanlar 
Ortamektep eleme ve 

ilkokul mezuniyet 
imtihanları bitti 

eylemektir. -----0----
Amer:ka harbe 
i~k adımını attı 

YUbek d::m!s ticaret mektebi- Tokyo, it (A.A.) - Amerlkum, 
nbı aon 81111f imUhanlan bltmJe deniz ceVl'iyMlnl garp yan ktlreldDl 
ve yeııi meaunlar anlaoılml§tır. çeViren llUlardan dAba uzalllara gOtb. 
DiplQms. tevzi meras'mi p oıgramı mek kararını bugtbl en bUytlk iki 
da hazırlanmış ve münakalat ve • Japon gazeteat Amerikanın harbe gt. 
k!lettn~ gl5nder'Jmiştfr. :Merulm rfllne dotru bir mnaı. -.ntlDde 
veklletin münasip &öreceği gün • tefsir t-diyorl&r. 
de yaptlacaktzr. Koıeamlll Şimbua rueteeı 4IJ'Or ki: 

ORTAllEXTEt> El.EME Kellme!artn amam manuı .. tlbarUe 
t!IThlANLARI katlle MmayMI,.. c!evrlJe ba.btltl!n 

Ortamektep eıeme imtihanla.n- l:..ıtka te1'erdlr. l'akat Amerika lıab. 
ıım netıeelert dün talebeye 'btld.l • sinde lrllme hlmayen ve devriye a:nu 
rilmlfttr. Bu ıene reçen •enelere oeyi ltade eder. Hakikatte bu, hemen 
ni.9peten kuanan talebe daha çok hem~.a t.arbe glrmele muıulll tedbirdir 
tur. Şo:ryu Şimpo gazetcal de ıöyle ya. 

Ortameıldep devlet lmtihanla.n. zıyor: 
na da bu aabahtan 1Ubaren baş • Amertkalı1arm harp gemileri kul,. 
laımuştir, lanma.lan Almanlaı1a ~rlkalılar a. 
ILJDnrı'rEP bft'bLUILABI rumda bir Ç&l'Pl§JDa7I &atıne 19Qile. 
bkmektep meaııniyet imtihan • mes blr hale ko)'ID&ktadlr. illa,.. .. 

lan dün 't.mi§tir. Kazananların i- ticeye varıyorus. Amerika deYJet ., 
eimlerl biritaç gilne k dar ilin <'• damlan ılmdl hattkatea mrbe ctdeıı 
luııaca.ktır. İkmal imtlhanlarma da l yol Dzerinde )'Gı11yor!ar 
13 lııfaymta başlanacaktır. • 

Merkez bankası . Romanyada menkul va 
t~mettü veriyor ga;ri m9n~ul kıymetleri 

Cumburl)et mcrkd bankaınr.tn b 1 1 
1940 ltUD"!li temettü payınTD blaedar. u unan ar 
tara tnzııne ~1allmqtır. RW. 'ba. 
tına 'l ura ..a teaaea P&1I nrtı. 

melrtıedlr. . , 
Macariatanın y uaodaY• 

yadaki zayiab 
Bud~. !O <A. A.) - )(a,., 

car ajanlı blldfrlyor: 

Beyanname müddeti bu 
ak§AID bitiyor 

Büyük b=r 
İngili z fi osu 

Ce a1Ut
t8rı ta 

demirledi 
Gir hafla ~~recak 

manevralar başladı 
La IJnea, !9 CA.A.)' - İk1 tay

yare gemi.sile iti aırblt, bir kru
vazör, bir torpito filotillbı, blr çok 
denbalb ve 1ld muavin kruvazör 
bu sa.balı CebelUttarıt Hmanm• 
girmiştir. 

La Linea, 29 (A.A.) - Cebe
lüttarıkta gece manevralarınm ıcu
ayyen bir plin muclblııce cereyan 
ettlği IMlla~ılıyor. Ccbelllttank 
ke.pkaranlıkb. Taarııız manevra -
ııııu yapan tayyarelerin motl5r gtl
rUltüleri, mftral}öz1erin havrı dafl 
b:ıtaryalannm ve Akdcnlze doğru 
atrn yapan &L~ topların aealerl 
f§itıyordu. 

Manevralar blPnln muhtelif ıev 
kWceyş noktlarmda biltün harta 
devam edec"ktir. Cebetnttanktatf 
bütUn kuwelcrl manevralara l§tl
rak etmektedir. 

Eski yolcu salonu 
yarın açıllyor 

Liman işçileri servisi de 
faaliyete başlıyor 

Devlet Limanlarr işletme U
mum MUdürlUğtl tarafından Mü 
nakale Vekilctinin tensip ve tas. 
vibl ile tstan bul Liman i§c.;ilerl • 
nin sıhhi ve çalışma durumlannı 
ta:lZim i~in kurulan işçiler ser -
visi ile iç hatlar va~ urlarile se. 
yah&t edecek yolcuların ve on -
lann geçirici ve k&rlılayıcılan -
run vapurlara girip çıJ.:malannı, 
kolaylaltlrm&1t, tuıRn etmek. 
gayes!.e vUcude g~tirilen Gcılata 
iç hafüır yolcu salcınunun açıl -
ma merasimi yarm saat 11 de 
yapılacaktır. 
İnpatı şimdiye bdar devam 

eden işçiler servili clün ikmal O
lunmuş ve tanaİiİ'\i Y.,Pımuştır. 

Limanlar Umum MUdilrlüğtl 
bundan eonra hemen 1tçi sağl* 
servisi inşaat ve ham1ridarrna 
0021amıştır. sağlık servisi ha.zır
bldan da iki ay zarfında ikmal 
olunacak ve ı temmuma bu ser
visin de ktlpt merasimi yapıla
caktır. 

lstanbut limanı ış'.çilerl bu yeni 
se''islerle en modem i9tirahat 
vasrtalanna kavu!)lllaktadır. 

Dün cezalandınlanlar 
Dtln de tramvn~ar yllr(lrken 

e. P Y1P binen 19 kişi ile eeyril-
9fller niwm•arma muhalif hare
kette bulunan 9 goför cezalandı
nhnıltır. 

Aynca, Beyolitmda Kumbu-a
cı yokufunda Mehmet lhMDm 
fmnmda 106 kilo eksik tatrblı 
ekmek buhmm~ bı.ınbr m.Uaa. 
dere olunarak 'S&hibi hakkında 
ceza yazılmqbr. \ ' 

ingllerede aske
rt mahkemeler 

kuruluyor 
........ (AA.) - DahW7fl ... 

zareU. dala1JI ~et nezant1 tara
tmdaa nqredllen bir emtrname ile 
uke?t mahkemeler ~ edDdlltnl 
lJUdlrmltUr. Bu tıedı.&r, UtO da mert. 
,ete ıtnn •Gdl.taa nıa==-• mu. 
c:l1ılDot abDmqbr. lfemlebt u ..... 
taıa •Jnlmıltır· Bw mmtaıwuD .. 
.!ecri .rmbkrmut olacakta. Bu mmta. 
kalar Ulbum~et tt1barDe pulf korun. 
ma rnıDtakalanD& ıüablD etmeırte. 
d!T. 

ll''lltat bu ukert mah1ı:emelercll9 

tılçlııll'l. tıuhdldulU mmtaka dallW em. 
niyet an:areU taratıadaD lıU'p mm. 
t&blı Olarak ll1D edllmecl1kge faali- . 
Jete~kt!r. 

ŞEHiR TİYATROSU 
Komedi kmnı ahnellinde 
Bu ~ film rejiaöril 

Rss111 daireler 
yar11 talil 

~ ~1--lıüar~ 
dır. nu 11tftnuebecle l9IDI daire 
ye mü.el... ~ rum tatDdlr. 

Şimdiye kadar almaa Nmıl ra
porlara "IWe, Ma<'ar orduaunun l1 
nlı!l.Ddan 20 nissna kadar. c !lU 

Macaristan arazisinm venlden 'ş -
gall !çtn yaprbı mtksdeleler em • 
amdMt k yrian !!U(!ur: 

Romanya htıkbıeti tarafrn • 
da"!'l wrilen kararla Romanyada 
menlml w gayri mmtmı ıa,met.. 
leri bulunalann ~ mec • 
bur tJGJunch•Jan beıyaımame 
milddcti bu akfam bitmektedir. 
Memlel:etimizle Romanya L"'aSill 
da erek eşhas ve ge-rekse ban • 
kalnr ba!mnmdan bu yt>ld& nt!.. 
kalar bulundu ~an Ankara • 
dalti Rom~ya aefaret.ine bQ hu
susta birçok müneaatlu vlti 
olnıuştur. Son müracatlamı bu
gün yapılması Jbrmdır, 

/' :YEDAD OR.,l 
, Büvilk temail 

5 Rhay. 60 Mbr ali. 8 ...m,., 
300 eN.er ~ 15 a•1tPr kayıp, 
8 subay. 32i adıer hasta. / 

' KAN 
Piyesinde. 3 perde 

.Biletler Rede afılmelrtadJr1 

Yunanislandaki 
in ~iliz kuvvetleri 

(B"ş tarafı 1 nclde) 
AJmanlarm yanlarma ehem.mi 

yet vermiyerek ok gibi ilerle _ 
mek hususundaki ta.biyeleri ytt_ 
zlinden Yunaietanda bul muha
rip l.uvvctler daha bulwi.ll'ln.st 
nıuhtemeldir. 

Taşoz, Semadirek ve Limni iş
galinden BOnra Adalardenf.zinde 
Alman ilerleyişi durmuştur. 
Dan~ stratejisi bakmımdnn 

bUyük bir ehemmiyeti haiz ola.n 
Siklad adala.rmda Yunanlılarm 

mukavemeti pek §iddetlidir. 
Yunanlılarm Sikald adalann • 

da milhfm üsleri V3J'dır. Bunla.r
dna Milos adası, Y-0ranm cenu
bundaki geçide bi.Jdmdir. 

Si<JMey, !9 ( A .. ) - Avst.. 
ralya hariciye nazırı Stevart, 
d(1n radyoda eöyledifi bir nutuk 
ta ezelhnle demiştir ki: 

İmparatorluk Awstratya 
kuvvetlerinin Yunaıııstandaki 

kahramanca mukavemeti boşu • 
na gitmiştir. Kaydedilen kayıplar 
Avusturalyablann eonuna kadar 
harbe devam azmini takviye ey-
lemiştir. ı 

Bu cevabı, Avusturalya ile ana 
vatan arasında HıtiW'lar o!du -
ğuna telmih i!derek kendilerini 
gilltlnç bir mevkie koyan Alnı an 
propa.gandacılarma yo11ryalım. 

Avusturalya, kolay ve tehlike • 
sis VctZifeler aramıyor. . 

Alman tebliği 
Berlla, 1 9(A. A,,) - Alman 

ordulan bqkumaııdanlığmın teb • 
J.ili: 

Yunanistan<!&, llonnm temiz • 
lemneel iflni yapmakta olan Al • 
man Jatala.n Tripolisten geçerek 
cenuba doğru ileri hareketleriııe 
devam etmiflerdlr. Hava kuvvet. 
lerf. cHln, Yunan aub.rmda ceman 
18.800 tonJl&to hacmiude bee ti • 
caret gmıllli ~\P'tllll vp J>lr Dl'l" 
tar da.ha ktçUılt vapuru hasara UJ 
ra t.mı:ŞtıY. • ... 

Alman savaş ve pike bombardı
man tayyarelri, dtın gece, yeri • 
den mlteestr bir sarette LaValet 
limanmı bombardıman e~ttr. 
Çok alır çapta bir bomba, Sout • 
bampton smıfmdan bir kıııvm • 
rfln ortasma isabet • etJnı.ttr. Bir 
benzin deposu ve bir ticaret gt!ml 
:;" yakı1m11J ve ba§ka bombalar, 
devlet t~~ ve ~·an t~ 
ıı:iaatma isabet etmiftir. Diğer bir 
AlmAn ıııavae tanıarest teşekklilü, 
ınneasfr bir surette Vcne:da tay• 
yare meydaıuna hUcuın eylemli • 
tir. 

Şlmall Afriktıda, Alman Afrika 
koluna mensup krtalarm dtlfny.n 
hatlarına ya~tığı bir ilerleyiş, So'. 
lum mmtakasmda dU,ıı an kuvvot
lerlııde hJsaedillr yeni ka·"?plara 
ıeb..<>biyet vermiştir. 

İngiliz aduma kaııtr yapıt n sa
ftl)arda, çok bOyUk Alman tay • 
yare kuvvetleri, i}i rUyet ~al'tlan 
içinde, ~. "9 nian geceal PJy. 
mouth haıı> limuıma htlcum et -
m~lcrdir. Blrçıoit büyük ve geniş 
yangmlar çık~ ve tabrlbat 
vukua geUrl".:niştlr. Bunda" baRka 
Preat • Yarmout.b limRnmdRkl ba
ws, lakoeyanm ııaıtc salıtıU tızertr. 
de bir fabrika n Pt.eriıeftd mm • 
takumda k&nilr laıkelelerl, dcmil'
yollan ve askeı1 :tnmpl:ı.r bom • 
bardmıaıı edllmlttır. İngiliz adam -
nm ceıra!>u gari>tsfnde dfümumm 
rece tayyare meydanlarmda bil'
çok dlmlul tayyaremne bombalar 
tam iılabetıer bydetı!Uştir. Han -
ırariarda ve mtFh!mmat depolarm. 
da yangmlar ç?ıkarrlmştır. 

Sivq tavvarelert, Dundee'nfn 
l8rlDnda ve Loveetoft'un cenubu 
IJ&l1dsinde cam.an ıo bin tonillt.o 
baombld.e ld ticaret pmiıd tah • 
rip etmI~. 
Avcı tavvarel~ dtln gil11llOz 

Holıında sa.hfllne yaltlasmak lstl • 
;ven STıitfir t:lp!nde tlç avcı tayyıı
resfnderı mtırekbp bir dlhıman te 
tekkO.ltlnfl dlllilnnllflel'dir. Hava 
daft batarya]an, gece. Fransız S'"• 
hlll anthı.dc :tıi:' lngillz savq ~. 
Ya.re3ini yere indirmJ5tir. 
Slınl ~enizinde ve MAD" nh'

linde, haftf deab kuneUerf, d6rt 
ftıı]maa taJ1'1lftml " doaamua tcıp 
~ bir dflran tayyareal ~ 
mC§ttır. 

Bir dtlşman tayyaresi, :?8 * 3 • 
en Almanyanm alman gal-b! eahili 
lherht., .. ~tur. Bu tayyare • 
n!n attrğı bombalar bbıalaıda ba
fif ı.mn ~ olmü"ltur. Gece, 
Alman ara?Jal berlDde dOpıanm 

-~t~·--

A1anı Kamarasın 
GeıeceK haft 

Eden 
izaha 

v r~cek 
Londra, 29(A.A.) - A 

kamarasında sorulan 'bir 
sualler, hükfmı..:t tşekil;tmın 
rıden muhtemel tanzimı m 
E·y.e t•mumi v.ız\yete daır ya 
dı vapılacak p:ı.rlim nto m 
kerclcri hakkında küç\L< bir 
nat{a13ya eebep olmuştur. 

B. Çörç·l ezcümle demiştir 
Nazik ve tehlıkeli harcketl 

muvaffakzy,.;tie yapıldığı bir 
da kuwct'.~rimizin manız bul 
duğu tchlikel0 ri arttıracak 
hiyctte askeri mal\ı..rnatı, m· 
tin istemedi-·ne kaniim. 

Bu beyanat şiddetli alkı l 
karşılanmıştır. 
Başvekil mlizakerelerln p 

mentonun bu haftadan 80Jlra 
pacağı :ık toplantıda mUmkU.n 
labileceğini bildirmi~tir. B. 

.çil. B. Edenin bu mllzr.~ere 
mühim surette iştirak etmes 
muhtemel o1dı:ğunu da söyl 
tir. Müzakereler B. Çörçilin 
kuduğu aşa,,;ıdaki karar s 
ne müsteniden cereyan 
tir: 

A\1am kamarası, hü1ôlm 
Yunanistana yardım J?önd 
suretiyle takip ettiğı si 
tasvip ve orta şark ve 
harp sahndenndekı harekatı 
en bUyük şiddetli idame ed 
husuflUilda kat'i itimadını te 
eder. 

Avustralya başvekili B. 
zies ayarında ue\ let adaml 
danteş!dl edilecek ve 
işleriyle u • raşmıyacak de 
adamlarından ürer:kep bir 
çuk harp kabinesi tefkiti mes 
sinin tetkiki hakkındaki teklifı 
Çött,il reddetm · tir. 

ÇÖtÇtı.JN llı~TgU NASIL 
T~lB EDİUYOR 

Lon ..... SO (A. A.) - Ev&~ 
Staııdard gazetesi C3rçilin e~ 
akpm. ndyoda neı1redllen nıılr'" 

ha lnkında §unları ya uf ot: 
Çörçil bu mU<''\dekda. CQ m 

muharebenin Atlas O!tyanus 
cereyan edecGğini aöyledl. 
bqveklliıı en esaslı ihtan old 
gibi latikbale kat'i bir itimatla 
kahilmemizı temin edecek bir 
mel tc'Jkil eylvecektr. 

Star gaz Psl de ş3yle c!tvoı' 
Hltler Balkan zaferinin ke 

ne temin ettiği hare'!: et seri> 
ğinden i3tifade ümi '"le ileri 
cektir. 'Hıtler l"llldi k·me 18 
,racaktir? ,. demekle lııti!>. :tli 
f(lnm •. J sayıl"mayız. Bu sual9 
vap bulmak ir)n,. bü darbevi 
red-:ı indi'Mneliyiz?., tarım<!& 
sua1i k.ı•ndi kendimize sormak 
burivetindeyiz. 

lrakta mukabil ı-~r"'•~e 
mek hMıt!!•ında g&.!t :liğtm ı 
rat önilmUz-tc"ti na:dk haftalar 
fmda ta.kip edeceğimiz hattı 
kete l5mek o1malıdrr. At 
gani avlama.."t bize c1ll~ bir 
fedir. ş·mdl yamnakta oldu 
çPte harLinin en eı:ısh 111111dlll! 
kıyet lmili budur. 

lngiliz yarahtan 
Avuslralyaya naldadil 

8jcfney1 !9 ( A.A.) - O 
ta ve Akdenizde vaziyetin 
§&fı neticesinde, İngiliz ~ ...... 
lan, muhtemel olarak A...., .. 119"\ıtl 
yaya gönderilecektir. Avnılll~I 

ralya dahiliye nazırı, OOgflil 
keyfiyeti bildiımlş ve A 
ralyadan, Avu turalyalı ,......M'I 

Jar gibi İngiliz yaralılan 19 
me,gul olmasmm rica edil 
ceğini söylemiştir. 

Mersinli. Te1rt•;-nııaı 
bu pazar kartıla 
Blrı<:aç baltadır dedikodu.111 

Teklrı!'lğlı Hnaej11D • ııerllDB 

mllatıakam nihayet &a0maod 
zar r...ı.ın Şeref 11tadmd& Ymd-i'"'; 

GeQl)D hatta abawrzldr ~ 
p lamıyen bum tıab kanın ..... 
raklu.ırı arn~d• uyaııdlrc!Jll 

bU)'tl'<tilr. Her iki pehllna dA 
gel~'IJerlnde tımiW 
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ltalgan 

Bana anlatılan hiklye donanması 
..:.. ~ s~~:bnıta an- tılllnlzJe lstlldafa kalkı§Mak ka • n a s ı l m a g"' l up 

...__. ı -ı dar ldlstall ve &erbl78111a 1ı1r lnaa 

el 
-"UU'et mııksadlyle H ...... ..L. olm...Aww ...... --LL "- lılr ..-&W e--, wemeada me• / d 

l'abtn Türk, nasılsa bir giuı, A• habetlne de hürmet eden bir Tür. O U 
ile blrlyle ka\·ga etmiş, nargUe küm. Şimdi adede gelelim: Ben-

::.._;ıı: =~:Ü,~=~ de• 8Ngallm& ancak dört defa Bugün italyan 
__ llC&a& ..,..._.., aJ'lll cevüı •el'dbrı. TehemmliJ&.. 
~ etml'9 ifadeler aJ•m11 illa tlllrmdl, Wbam boalda, .ı-

Jlaıwn ID&If4emeyc gönderUml;.- nlrleadlnb. Halbuki, kafumı yar. 
suı:Juya sonnq: dığım için, belli adalet hazarana 

()r~ 1111 ıc anım b1Mj1111 y-.ı.rmJtSm ! ~ .. ....., keadlılblitıa .... 
fStıoı lddJa ediyoı". Ne diyeaebbl? a ..,_ üp ........ ._. bJ'" 

4e ._ • ellerlnl göbeifnla üsttln. g.ue a&-ı llOblam wa tek 
il ''11ttunıp bir ihtiram ,·uiye- bJr lıellme 81Jlelaaedl. Ne -.. 

........ cevap vemüt: bir ... 81Jlıımep ........ •e-
- ~~~bll • ~ ........... : 

-. duraklar, sıaallo ee\abı- - s.m .-...ı 
~ ~ı bulmanın verdiği har

tekrar sorar: 
.._;~için yardın ba adamm be-

'l't-.. ayni cevabı verir: 
- 8alU alennebl ! 
lllJdın kızar, 11er1 bir t1e11le: 
- Sen ba.'ka l!f blbnes misin f 
; 8alu aleuebl ı 

Cer. llallvat getiren hlldm, .. 
'-lnvak saaftnl tıekrarlar: 

.... -11rcaen ha adunm bafmı yar. 
~ tıe\>ap ver! 

": SalH alconebl ı 
._ ll"ıdet hakimin topaklarına tta
~ -... ~lialf'rl fhlcaa ...... 

llhfllel deftı-ta alduwıa"•, 

.tklraall1e - .,......__ Fabl; 
'crlf,dw ,.,...,.~l,IMıllw-
H71, .... .., ....... JlnabiclJI .......... ... .... ...... ...... 
ym, •> .. e)ln, .-. Dedljlıa 
~ de yaphm. Uldn, ylnnl be-

tllld s.11 alewaelılde - ....... 
kalıh .- ....... ; JUı'rapn•• 
dana warı11eJ1 hpblm &1111, ver 
eUlwa ..,_r.. 

Şlwidl ... eiel'ln ..,... ...... 
erew.Bl VlllllJeU wehlwWe 11QM 
NlrılJr, et-~ 1" tıMEh ..... 
..-ltmlL '"ldbd, vulteıdal -utar, 

"et&ıt fırlar, sesim. ... by .. fıılEıaJı ...... .... -. 
e .. yJDnr: 18' !I 1 ..... ,..._T ...,,...._ 

"9 ~ llealmle ala7 mı MIJ•s• Bmf a ~ ldlee ftNlr. 
-.._.. ... llalakemede, adalet._. O.. ... • ı fM lılııM ~ 

--· .. ,... tülüu1* ... .. ........ -- _..__ ..... 
,;,;;,: Cdlr ba salH aleuetııDerf lujkmw_.__ 

llt: 1'ilrk ieftmla .,.... wıe. Eder mi .. ._ depae bir 
~ptan feryad! 

LAEDRi 

lngilterege 
Yeniden Kanatlak 

askerler geldi 
LGln1nt., • (A. A.) - !ngnte

reye - cinlerde gelen Kanada 
krta1an fimdiye kadar g6nderilmit 
olaıı kafilelerin en kalahabğmı ve 
en iyi teçbls ecH1mit olanmJ teıı
ktl etmektedir. Bu taftlede piya
de, topçıl. SlltiJr. wtbJr&m latala• 
n 1ııW1ııDdata sMll dil cloktorlan ve 
pepaıhr da ftl'dlr. ZırtılJ ctlsfl • 
tunlar t.cws tank tetetıdlllerl 
ite blr&te talimler yapacülaJ'dır. 
Amele bölU:kleri içinde yol yaprc1oo 
tar lııahmclufu sti banlann aUr. 
dlrlelt ve ller tllrHl JeftSIDU da 
tam olarak mevcut balunmüta • 
dır. 

Tokyodaki 
geçit resminde 

donanması 

yarı kuvvetini 
kaybetmiş 

vaziyettedir 
Karalarda düçar olunan bir mal 

U~biyetin tamiri mümkündür. Fa. 
kat denizlerde matlQp olunca ar
bk bir daha kalkınmağa imkan 
ve ihtimal yoktur. 

Bu esas gözönünde tutulursa I
talyanlarm denizlerde düçar el • 
duldan mağlubi)•et!erin azameti · 
daha iyi görülür • 

Amiral Sir Andrev Kunıüngha.. 
mın iQaresindeki Akdenis filosu 
Italya:: donanmaSme tamiri un • 
klnsız muazzam zayiat verdir • 
miştir. ltalyan zayiauıu zırhlılan. 
nın üçte ikisi, ağır knıvazörlarlnin 
yansı. hafif kruvazörlerinin dört. 
te biri ve denizaltılarının üçte bi· 
ri olarak tahmin etmek, hiç de 
yanlış bir hesap olmaz. · 

ltai.yan donanmasının bu şekil
de asg--cUi bir hesapla 200 bin asa. 
mi 300 bin ton kaybetmesi bu do 
nanınaıun bütün taarruz kabiliyet 
ve ihtimallerini ortadan kaldırmış 
olmaktadır. 

İtalya harp başlayıncaya kadar 
600 001 tonu bulan donanması ile 
Avrupada iıçüncü olarak gelmek· 
t~ idi. Fakat ltalya bu rakamı bul· 

mak Jc!n de; ~ "''•,. ... 
batmış olan San Gtorgio gibf ~ 
eski muavin gemileri, hastane ge. 
milerini ve diğer küçük, ehemmi • 
yetsiz ve hiç bir taarruz kabiliye
ti olmıyan gemi! eri de hesaba 
katmaktaydı. 

Fakat yine bütün bu halete rağ
men irili, ufaklı, yenili, eskili ge. 
milerile 600 bin ton tutan İtalyan 
donanması Akdeniııde hakiki bir 
bir kuvvet sayılıyordu. Çünkü I. 
talyanm altl Tltsı, yirmi bir 
knıvazörü. 54 destroyeri, yetmi' 
torpidobotu ve 99 denizaltı gemi· 
si vardı ve bu kuvvetile 1 tal yan 
donanması Akdeni!de hiç de ih -
mal ~i1emiyecek bir varlık sayı • 
lıyordu. Bilhassa az bir zamanda 
Fransız donanmasının harp harici 
edilmesi İtalyan donanmac:ınm 
kıymetini ve rolünü bir kat daha 
anırmış bulunuyordu. 

Hayır, mürettebatın kıymetsiz 
olması. bir denizcilik ananesine 
malik bulunmamaları her şeri ifa. 
deye kMi ~klir. Bubün bu df • 
laıına ra~en en sa1Ahiyettar de
niz eksperleri bile İtalyan dP""lZ 
kuvvetinin kıymetini teslim edi • 
yor\aniL 

Mesela Zara tipindeki on bin 
tonluk knıvarorleri Almanların on 
bin tonluk Döçland cep knıvaror
l«i şeklinde uzun seyahatler için 
yaoılmamış ise de Akdenlııde çok 
~vazife görebileeek vaziyette 
bulunuyorlardı. 

Mesel! yedi bin ton\ult Barto
lameo tipi gibi daha hafif, fakat 
mükemmelen techiz edilmiş gemi • 
ler, süratlen, manevra kabiliyet -
leri \19 hafif tonlanna rağnten aıe, 
kttbftiyetlei fle meshurdular: 

Nihayet harb1n ibtida~ t • 
talyannı en çok denizalti gemıgne 
malik devlet oldu~ inkar kabul 
etmez bir vuiyetti. 

İtalyan donamnası hezimete ui· 
ramudan enet İtalyan propagan· 
dası ltalyanın Akdenizde birçok 
mühim üslere malik olduğunu da 
ileriye sürerek I talyanın fevkala. 
de elverişli bir hususi vaıiyeti ot -
duğuna işaret edl)'Olda. F'Jlhalrik• 
~ Pont!lniaıt 

. ~ 

. 1 -: ~talraııJarm yedi bin tonluk Bartolomeo Koleoni isimli hafif krı.ıvarıöril burada U.iliıleriD 
Sıdn~y ısimli gemisi tarafından ağustos 1940 da baunlmıştır. 

2 - ~~hur Taranto baskını burada yapılmıştır. 
3 - Sıcilyanm garbindc Alman hava kuvvetleri himayeli bir İngiliz kafilesine taamız ·..ı-ı:.. 
4 - Ccnova limanı 9 şubatta bombalanmıştır. emu.-~. 
5 - Burada İtalyan donanması ı~i defa muharebeden kaçnuştır. 
6 - Matapan ~arbi _burada re reyan etmiş İtalyanlar ceman 36000 ama kaybetmi'1erdir. 

. ! - ~mı denı7Jdekı ltaıyan kuV:"ct.ieri tamamen temizlenmiştir. B\mlann çoğu denizaltı gemi• 
sıydı. Bu gune kadar ltalyanlann denmı. tJ zayiatı kırkı geçmıştir. 

Kagharl, Spezia, Maddalena gibi 
üsler Italyan deniz kuvvetlerinin 
kıymct;ni iki misline çıkarması i
cap eden üslerdi. 

Falrat İtalyan donanma mm 
hezimt:tinden sonra, o güne i(adar 
prop:ıgandanın mesaleciliğini ya -
pan Gayda, An901do gibi Itaıvan 
gazetecileri, donanmanın pek ge. 
niş ve emniyetsiz ı::ahillerini mü • 
dafaa ~bi müşkül bir ;,i ba~r -
mak zorunda oldutunu iddia et -
mefe ~ladılar. 

Bugün ltalyaıı don.anmasının 
bir _... Me bph ~unı .llllM.ıl 
etmet[ mecbariyetiade bulundulu
muh"!kkaktlr. 
Nasıl olmuştur da. Amiral Ker 

ve Amiral Keyes'in itimat etmiş 
olduk!an bu donanma daha ılk te
masta bertaraf edilmiştir. Bu mağ 
l{ibiyet evveli Duçenin Alman itw 
tifa!nndan şüphe ettiği ve galip 
Almanyanm muhtemel tazyıkma 
mukavemet için donann:asmı hır
palamak istemediği şeklinde tefsir 
olundu. 

Bu sebebi haklı görenler ve 
Musolininin hakikaten makul dü. 
ş\lndü®nü teslim edenler oldu. 

Fakat mesele bununla kalmadı. 
Bir gün geldi ki. birçok kimseler 
İtalyan donanmasmın hareket et
meden hareket edemiyecek bir 
hale dutacabna inandılar. Fil -
hakika Bartolomeo KoUeoni'nin 
batışı bir kaza cc:cri olarak g~e -
rilmi~i. Fakat 13 teşrinisani tari. 
hinde yapılan müthiş Taranto bas 
kmı lta)Van donanmımnın müde. 
faa tertibatının sıhr oldu~nu 
meydana koydu. Nihayet 9 şubat 
tarihli Cenova bombardımanı da 
ltatyan deniz kuvvetlerinin ciddi 
bir şekilde hareket imldnlanna 
malik o1madtlmı g6sterdi. 

BiWurc bir defa da Napoli li
mam bombanhman edildi ve ta
arruz eden gemiler sabit müdafaa 
bataryaları ve ha.va dafi toplan 
faaliyete g~ aman bulama • 
dan çekildiler. 

dur. Hayat merkezleri tayyare ile harp çıkmazdan az evvel tezgtha 
bombalanınca, düşman mecburen konan bir 35 bin tonluk geminin 
silah a:-ı bırakacaktır. Fakat bu de bittiğini kabul etmek ~rtile) 

nazariye lngiliz donanmasını mah Jtalyanın 35 bin tonluk iki tane 
rntmek üzere tatbik edildiğmde zırhlısı vardır. Aynca Kavur ti • 
mu\'aflak olmadığı görülmüştür. pinde de 25 binton11tk ilri zırhlı! 
~~kü bu nazariyeye göre, her ge lan da daha mevcuttur. Bu 80• 
1'11:' ıçm ~ir bombardıman tayyare nuncular 1915 seensi m..~ntıdır. 
nın •ahsıs edilmesi meseleyi hal- ltalyan donanmasının gf)Mıne!' 
!etmesi icap ederdi. kuvveti. tonajı her ne olınırsa ol . 

Halhuki. Norveç işgali sıralann run eskisine nazaran bugün Qçte 
da · ~y:ın etmiş olan Kategat de. birini kaybetmiş olan lt.alvarur 
nız \C hava muharebesinde Al - dlln reddettiğini, yani deniz har . 
man hava kuvvetlerine •.ıensup bini bu~n kal' ı1 edeceğine ihti 
bon1i>ardıman tayyareleri l111im mal '-erilemez. 
hava kuvvetlerini malJQp edeme- İalJ1lll ~ bi~ "° 
dikleri gibi donanmaya da m 11 • klnlara malik oldulu ha!de ma~ 
fak bir zarar verememişler, hattA IQp olmakta :r.nr etm~tni mantl
bu donanmanın Alman donanma. kan izah etm~k de mOm!dindür. 
sının kolunu kanadını kırmasına İtalyanın Ak-denizdeki üc:leri 
bile troni olamamışlardı. Bu harp İngiliz İmparatorıuğunu ciddi bir 
nazari, edebi bir kıymeti oıaa Du §ekilde tehdit etmektevdi Site _ 
be prensiplerinin iflas ettiğini gös- kim Hltler de !nC?iltereyi ma~Qp 
teriyordu. Silyaya yerleşen Almaa etmek ktn İtalyan dtmanmssmı 
hava kuvvetl~ri bir i' inci defa esaslı bir unsur olarak kabu1 et • 
Duhe nazariyesini Akdeni.ıde tat· ~ni söylemekte tereddüt etme • 

bik etmek hc\esine kapılddar, ve mişti. 
14 kanunusanide Yunanistana gi • Fakat İtalyan malzemesi. ttaı
den himayeli bir gemi kafilesine yan rnütthassıslannın o kadar em 
hücum ettiler. O zaman illustrlus niyetle balta'ltftklan ltaJvan do • 
tayyare taşıma gemisi hasara ul- narıması o kadar ft.,a bir ~kilde 
radı, <!iğer iki İngiliz gemisi de kullanıldı ki, nvri ihtivat1 tnsa • 
hafif rararlar gördü, fakat kafile nın içinde şQ~ler dofurdu. 
yolun:\ devam etti ve bu taarnıJ• İtalyanlar tıırafmdan tatbc1c e .. 
lan Alman hava kuvvetlerine çok dilmek istenen 011he•;_,.. kendile-
pahahya mal oldu. rine ancak fel~ket eeth'di. 

Ni1,ayet son haftalar mrlmda B6yle muaıam bir hesi"l1etin 
Balkan vaziyetinin karnmıa :r Oııe- ciddi ~""'°"eri NWJ'"') M,.l~a 
rine Yu"anistana lngiliı nakliyatı fenaittl mı? Mfln>t~h!t1T1m bJld
arunca o zamana kadar yuvasm. ~i7.lilti rıi, Y<'kc:~ O"''-"'"t~.,.Hk mi'> 
da kapalı ka1an muazzam ltalyan ff':tyır. ft'l\1,'!ln ~anma""'m 
don&nrr. ıio.ni?.e aÇilm~k cec;are. ~yle t-kbfT ~ va""'""""" rn:t'hwl 
tini gösterdi. masmm her h~l~ ,fa,,,. ,:ı,.rln da· 
İtalyan donanma~mm bu t~ ha cld"' ~bı-,.,ıP.!i o1mq~ ;~t> e. 

bü"üıı~ İngilizlerin ne !.=eki1de ce- der. - M. 
vap venni" o1duk1an henüz hatır-!===-========== 
larda::lrr. Ke~if ve 'bombardıman 

t~yyarelerinin geniş mikyasta is _ R 0 m e n 
tırnal o unan ve ltalyaya en a:ı 35 
bin tonluk bir zayiata mal olan bu 
harpte tayyarenin Duhenin dedili 
gibi yalnızca bir müthiş tahrip va 
~rtası değil, fakat mühim bir §tra
tejik unsur oldulu göriildtt 

Hükumeti 
Sovyet • Rumen ticaret 
anlaşmaamı tasdik etti 1 talyanlar yeni modem bir tek. 

nik tatbik ediyorlardı. Bu tekni • 
p, Lohetimı ismini vereceliz. ltalyanlann en büyük, en mo. 
İtalyanın Akdenilıdeki mevkiinin dern zırhlılan olan Vittoria Vene. 

ne kadar nazik oldutunu, tayyare- tonun. paralandıktan sonra harp 
ciliğin her gün inkişaf ettiiini ve kab•1l edip, muharebeye devam e.. 

Bükret, 29 (A. .\.) - Romen 
hQkfulıeti SOD zamanlarda vapılan 
Sovyet • Romen ticaret anlaşma • 
amı tasdik etmlı:ıtir. Anlamıs Dd 
memleket arasmilak' t'cerl m'1na-

bir kruvuörün pek pahalıya mal den hafif gemileri 35 bin toou ile 1ebetlcrbı normal ~rllar kinde 
~u gören, takdir eden ltal- takviye edeceğine, geri d&lap ceryanmr tP.min Ptmelt maltead1 
yan deniz mtıtehassıslan General kaçması İtalyan deniz maltQbiJe- ile yanılmıştır. RomanyadaD bt
Duhe•nin nazariyelerini kalY.Jl et- tinin yalnızca hatalı bir strateji kmnn topraklann ,gc •en acnP Sov-

·şı -..:ı· f ı ol d..._ yetler B·.-ı~e terkedilme!d he-
mı e!uı. ''e en~ ma zeme eseri ma 15 ... ı 

Duh · 1 • d · b' rak ıine 20 aened"nbf>rl °R""'"-r tlrtı • ~ nazanye en enız har ıne ve bu malltlbiyetlere Amil ola sadi ".,..,.,...,,8 d3'hi Jbn,untm lkN-
tatbik olunursa. t ngiliz donanma· • daha başka unsurlar aramak Ulzu- nb"Va ne Rıı'!f,,.m'in taRefd ve bu 
smın nazari olarak bir saat sar • munu gösterir. iki t>.,_lette iBt1htlaJ ~ hııı• 
fında mahvedilmec;i icap~. Bu~ün İtalyan donanmasına bir madde>lerfn lhraer Rfl"1Mmftri'f. TP. 

Duhe. şöyle diyor: göz c.tarsak (Matapon harbinde nl •"'afPR• WlhPl!aa R",.,,_nva De 

h fif 
, bu 11d ev ,,.t ,. .... <nndıılı:J t!ettrl mtı 

Hava kuvvetleri müstUbel har. a ı çe yarafanm.ış oıan !ittorio badelenhı t.......n•tıandırdm8SJID 11 
bin kati neticeyi alacak~. Venettonun tamir olunduğunu ve tihdaf etmP;::cff';. 
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F.RANSIZCA.(39) Anadoluya . geçme 
. 

(Her hakkı Har,.•r ~azeteıılne aittir) tanbµllula , a :1urdu 
COLO 1BA 

P. Merimee 

-39-

1. <Jet Ctrangcr etuit un Uarrir~ 

ni, qııi d'aillcur-. ıw ronnai ... au 
pa..o; M>n c.>Otn(>atriotf'. 

2. Lo~u'on s'cx)lliqun, de ııart 

et d'nutrc cc fun•nt de ı::raodes 

polit.ea.,e-.; et dcs -.cmwnt ... d'ami · 
t16 etcnH'llc; car, sur le coııU.. 

nent, le:- Corsc S<) lient fa<'ilc
ınent; c"es't tout h• controire cJaru. 
lcur ite. 

8. On le 'it hiıııı 

clroon tancc: delin 
dan... cette 

Rcbbia et 

Da.rricinl furcnt anıis lntime> tant 
qu'lls dcmcur\>rcnt en ltalie; mai., 

tlc retour en Cors<', il ne c 'ircnt 
plus que rarcmcnt, hfcn qu'lıabi

tant fou .. les dcox itli meme 'iJ.. 

lııge, et quand U-. nıoonırcnt, oıı 

disalt qo'il y a\·ait hicn clnq ou 

• sh: ans qu'll ne 'Haicnt parle. 

4. Leuı'S m., \CC'Urcnt de meme 

r en etiquctte, romm(' on dit dans 

l l'ile. 

ıs. L'nn Ghifuccio, le ~re d'Or· 
o, fot mllitaire; l'ıuıtr<-, Giudice 

Rarridni, Cut av<M'at. 

6. Dcvenus l'uu et l'autrc chef., 
de famlllc, et ~pares par leur 
profeıs ton, ilı n'eurcnt preo;quc 
ncunc occa...,ion de se v6lr ou 

d'cntendr<> parter l'un ılc l'autre. 

7. Ccpcnılant, un jour, \"<'rs 

J 809, Giudlrc ll!iiant :t Rastla., dans 

mı joum:ı11 quc le uııitalne GhiL. 
uı .,., t a. • 

fuocio , ·rnait d'f.frc decore, flit, 
1
"

1 
TV' 1 ' ' •t " d~·ıınt temo nt1, qu il nen e nıt 

p · urpris, nttendu quc lı· ~ent
m1 ı:::ı: prott;e,c-..ait -.a fa.mille. 

~. Cc ınot fut raııportı; it Ghil· 
fucdo a Vil"nnı•, lcqut'I tlit it un 
conıp:ıt riofr qu'a son retonr en 
Cors•• il troun~rait. (ilu<ll<'c bicn 

ıiclıtı, parcr qu'il tirnit plu .. d'ar· 

~ent ele 'C".., <'tltı,.,ı•s ımrtluco; quo 

ılı- cctıe ... qu'il ~a~nait. 

O. On n'a jnmııis "'" ıo'il in<oinn

nit ııar liı que l'an)Cnt tl".ıhis ... alt 
.. ,. clit•nb., on r...'il s•• hornnit İl 

f.mcttrc cPftt• \C': ritf. triliale, 
qu'unc maınni uff11lre rapporto 

plus a un hommc cll' ini qo'unc 

honne cau ... e. 

10. qıı .ı qıı'il <'n oit, l'a\orat' 
Barıicjni c•ut connais'iancc ele I'& 

plgrnmm" rt ne l'oubliıı ıms, 

11. :t~ıı 1812, il ıteıruınılsit, a 
etrc n(lmnıe mnirf' de• ı>a C'Ommuno 

et ıınit tont c•ı.ııoir ılc• le• ıll"\ f'nir, 
lor.o;quc }C' tı:.-:ni:Y'ftl :::ı:: c•crh il an 

p.._;fN ııonr ini rN-onıınıınclcr un 
pıırent 1Ic la fcmnıc dı• Ghilfucrin. 

12. J, c prı;r"t ... ·c-nıprP'""n de '.>O 

ı•oııfonner onx ıl~tr. ılu ~rnrral, 

l'f Rarridni "" ıloutıı ı){)lnt qu'II 
ne ıliıt ~:t ılP<-orl\ rnne :rnx intr;

::uc-s ılc GhilhıN·io. 

At-~ AL t Z 

1. hıığıdaki ı:liııılt·ll•rdc• tirelm 

. \ ninl' nıünıı.,iı• ı:ilrım;;nnliz kf.'li· 

melcri kopmu:t: 

n. Orso rentrıı en C'ot"SP pour 

-sa sreur. 
h. Mnis il ne - ı>tıs. 

" · Avcc qui - l · ll? 
cı . Les yeux blcu son t pli.ıtot -

en Cors<>. 
c. On v voit plus d'yc ux brun 

fence ou nolı; que - ,gris ou me· 
ae l>le11 f<>M6. 

r. \'ous Ilrt'z le Dantc Comme.-
g. C'eat 11 votrc nouveau -. 

K O J, O 1\f B A 

ve !. Bu ) .. ~~~~:~··~mc;ni idi ıZo ngul da k 
ki zaten vatandaşını tammıyonlu. 

2. Biribirlerine izahat w•rdik)('. 
ri zaman iki taraf da bUyük bir 
nezake t göstererek ebedi doelluk 
nhdrnda bulundu ; çünkü ada har!· 
cinde Korsiknhlar biribirleriyle 

çnbukçn kayn:uırrlıır ; bu hııl ada.
lnrmda tamamon aksinedir. 

3 • .Netekim bu vakada da ayni 
ııcy görülür: de lla R e bbia ve Bar
ricini ltalyada kaldıklan müddet. 

çc samimi d~t kaldılar, fa.kat 
Korsikaya dönüşte h~r ikisi de ay. 

nj köyde oturduklan halde biri· 
birlerini nadiren gördüle r ve öl· 
dilkleri zaman beş altı seneden 

be ri biribirlcriyle konu.,amMıkla
rı söyleniyordu. 

4. Oğullan hatta ada.c.lıt söylen

diği gibı resmiyet içersinde yııfla• 

dda'r. 

5. Biri, Onıonun bahısı Ghifuc
cio askl'r oldu, diğeri Guidice 

Barricini de avukat. 

6. Her ikisi do nile reisi olmuş .. 
ve moolekçe de aynlm.ış bulun-
duklarmdnn hemen heme n hiçbir 
görüşmek ve biribirle rindcn bah
scdilQ.i~ duymak fırsatını bulo. 

mıımışln.rdı. 

7. Bununla beraber 1809 yılına 
doğru bir gün Bastl:ı'dn bir gn7.t'· 
t ede yilzba..qr Ghifuccio'ya niljan 

verildiğini okuyan Guidice ı:anit -

ler önUnde onun ailosini general 
v** in him:ıy.e ettiğindPn buna 
hayret etmediğini ı;öylccll . 

ıt Bu söz Viy annda. Ghllfuccio-
ya y<?t.i.'}tirildi. o da bir vatand11111-

Karadeniz sahilinde 1.sıtanbula 
en yakın vilayetimiz Z<?nguJda.k. 
tır. 

l\temlcketi.mizin ungin kömur 
havzasına malik olan Zongulda.k 
fevkalade modern ve gürel bir 
şehirdir. Büyük kömür ocaklan. 
mızın bu havalidc qlması ve şeb:. 
rin Fi°lyos yoliyle orta Ana.dolu_ 
ya bağlı bulunması bu şehri. bi. 
rinci planda gelen vilayetlerimiz 
arasına katmıştır. 

Ccman 7610 kilom<'tre murab
balık bir saha üzerinde bulunan 
Zonguldak vilayeti hudutları da. 
bilinde 350 bin nüfus yaşar. 
Zonguldağa bağlı ola...1 kasaba. 

lar Ereğli, Bartın. Safranbolu 
ve Devrcktir. 

N ü f u 8 itibarile 20479 
nüfusilc merkez ?A>ngulda.k ~
ta geilr. Barlının nüfusu 8827. 
Ereğlinin nüfusu 5879, Safl'8ll. 
bolunun nüfusu 5356. Devrckin 
nüfusu 2645 kişidir. 
Zonguldağa gitmek için tercih 

olunacak yol pek tabii ki deniz 
yoludur. 
Zonguldağa haftada iki gün 

cumartesi ve salı günleri saat 
18 de vapur kal.kar. 

Yolcu tarif~i ikinci mevki ka. 
mara sivillere 700 kuruştur. Gö. 
ğerte sivillere 300 ku:ruştur. 

(.Bu Utunda oku.JUealarumzıa ca. 
at.eaıU; )&nmdald &mponla ı.irlil,;a. 

cönde-tt«kkırt 
EVLF ....... ME TF.IU.1.FLEJU, tŞ ARA • 
1'lA, I~ \E.ll.HE, ALlM, SATIM 
gibi unarı maJı.l,-eti haiz olmıJ&D 1.u. 
ç.U~ llinlap porom:r. DfllJırelıul\a:,) 

E vlentne teklilleri na KorsikaYa dönüşilndc, kazan .. 

dığı dava la rdan çok kaybettiği da. 
valardan dalla fazla para çc&ttiği 

• Yaş 85, boy 182, scrbut meBI .. kteıa 
sanım. iyl bir aileden ayd& lM lira 

için Guidioc'yi çok zengin 'bulaca• kazanç:ı bir bay, boyuyla mQtı!nasip 
~·1ıu söyledi. beyU tenli, siyah göz ve saçlı kilosu 

65.90 nram biraz tahsilli olan panı.t!I?: 

9. Bu SÖ7.1e-rin ııvukntm miJ. bir bayanla evlenmek ısteroektedir. 
Kıakanç olmamnat, iyi ahlftk.Jı bulun. 

ekklllerinc ihanet ettiğini mi tel- ml\.SJ {lıırltır. 1ııtıycnler iade edilmek 
mih +•tınek, yoksa bunun bir kı>. Uzero tırer boy, resimlerini gönde~ 
nun ndamına fona bir işin iyi bir billrfor. tK.E. 321) remzine mUroca. 

dnvndan dnhl\ çok kazanç getirdi.. at • 60 
~ h akkmdaki rniipt(':r.cl hakı1rnti 

mi l>ne atma.k olduğu hflinem cdi. 

10. H e r ne ohırııa olsun avukat 
Bnr ricini tariz hakkında malumat 

edindi ve bunu unutmadı. 

lt. 1812 de. nahiye sinin beledi· 
ye r<'isl olma k talebinde bulundu 

VC' olacn~ına d:ı ümit bCl!liyordu ; 

hu sımda general ** Chilfuccio
nun knnsınm bir akrabasını tnv
siyC' ctmrk üırı re \'a liye yazmıştı. 

12. Va li gcnC'ralin nrzuln.nna 
lmtior;nl C'tmekle act>le ctmlı;ti; 

Rıı.rricin i de tnlishliğinin r;ııtfuC'• 

cio'nıın entrikalarından ilrr i ge'. 
diğind e hiç ı;:ii.rhe ctmcmLstl. 

ve T E O R i 

l11 !l İ '3 il n e parnit pnııı nl"'uf. 

h. :'.ton hahit nc•uf n ete f ail il 

Y n - . 
il. . \ ... a,::,.,.ıaJ.i .,ualleı·c• rf'\'ap 

,·l'rinlı : 

ıı. Commenl le pcrc d 'Orso ctail
il mort? 

h. V e qııand datait in haine des 

d l'lln Hobbin e t dcs Darridııi ? 
... <.A.>nımcııl se tcrmin:1 cette 

a ffaire? 
d. A que ih" date le colonel de'. 

la Rebbi:ı fut.·ı assassine? 

Srp H,e shr eta cta etaoi etaon 

• t3 yaşında bir kızı .,,. U linı. 

mnlfıliyet maaşı bulunan COi ölm°" 
bir snr.atk!r 40 yqından yukan bir 
hayat arkada~ı aramaktadı~.l Tlp mcv 
zuubahs dcğlld!r. ~{ormııra yahut Ak 
den iz sahil halkından bulunmıuc ora. 
da meslek ve mUlkU bulunmalll, mut .. " 
amin te:mlz, hassas o1m&&J JA.zımdrr. 

<Kenan) rembine mUl'acaat • 6. 
• Yu' 20, boy 167 kumral, lQcivert 

gözlü tıcyaz tenli m!itenasip YÜrutıu. 

orta tn.hsill l bir bayan oldu)[~ ~en
gin, t'lgun bir bayla anl1l4mak lste
mekted!r . t3 ZI r cm7.inc mtırBcut ..62 

• Ya§: 31, tahsil lise. Anadoıunun 

bQyü:t ~C'.hlrlerinden birinde bllyfik bir 
tuhafiye mcığnzaın sahibi bir bay sa. 
rqıın \'Cya esmer, cazip, mhhatl yerin
de U!.'!5 ytışl'lrı arasım!:ı bir bQyanl" 
cvlcnnıc·k 1stcmı?kt.edir. '<Saadet 3) 

rcmz.tl!' blldlrmclerl .. 83 

l ş ve işçi arayanlar: 
• Ortaokulun UçllncU amıfmı bitir. 

mi.ş, lUrkı;<:dcn oo.,ka transızca, ııl. 

manca, rumca, ll.alyBnca bilen 16 ya. 
fında bir gene: yAZıhanelerde C',.·tlr,a. 
bilir. tt'zgfihtnrlık yapabilir. ot.eller
de tc rcllm:ınlık va7.ifc.slni olab!lir. t s • 
tıycnıer ı Çalrşkan) ttmF-lne- mUraca.at 
edebilir ter. " 

• Bir <lcvle t nıilcssettaı.n<l e mubııse. 
b: nıenıunı . gilzel 1.·c okunak lr ynzılı 

bir ·,at pıı Z.'l r günleri ha riç hergUn en. 
:ı •. l 7 den cumartesi günleri 13 ~n 21 
e kadıı r yazı ve hessp tıslerlle me gu1 
oıma'k iç in hı r müessese aramaktadır. 

Mutedil bir iicrctle çatı~at .. iliı; . ı Mu na •. 
seb.:ı ı :ı, rcnulnc mUracaaL 

• Yetml§ ya§ında tecrtlboli, kimsesi 
bultınml\•an, işi iyi olan bir ihtiyat' 
b:ıy. l O yaşında, ! yl. klmse.siZ bir ço.. 
cuk istemekted!r. Kendisini ltablllyet
U g l}rürso onu evlat olarak •lir. 
(K.L.t. 12) remzine mttnetıat • 43 

Zonguldaktnıı iki görünü ••• 

Talebelere yüme 35 tenzilat 
yaprlır. 

• 18 J'B§mdıı her cins motörden an. 
layıuı bir nıakinlst iş nramnktadır. 

(R. Kun 19) remzine müracaat. 
• Bir y{lksek lktısat ve ticaret m elt 

tebl talebesi lıcrhangl bir müessesede 
.i~ aramaktadır. <A.S. 631 remzine mU 
racaat. 

• 25 yaşında n.skcrl!ği,ni yapmış eski 
ve yeni yazılan bilen orta okul mezu
nu bir genç az bir ücretle çalışmak 

istem'!ktedir. '(L .S.O) remzine mUrn
caat. 

• Bir lise on talebesi ı;alişıp a ilesine 
yardım mecburiyetindedir. Herhnngl 
bir lş aramaktadır. (E.D.ü. 57) remzi 
ne müracaat. 

• Bir lise 11 talc~ yazm bütUn 
ı:;Un kışın ıınat 1,80 dan sonra yazı vr . 
ya herhangi bir işte çalışmak üzere iş 
n.ram ktadır. (1.Ç. Y) remzine nılıre. 

cıın~. 

• 19 yıışm<ia bir bayan hu.<ıusı mo. 
csseseıerde ve ya n;sml dttiı-elel'<lC 

ehven bir ücretle çıth~mıı.k ÜT.ere iş a
ramalı:tadır. Orta mezunudur. Blnız 

da.kti!o bilir. (M.A.Z.) remzine mUra. 
caat. 

• Orta üçte 17 yaşında riyıız:lyesl 

lruvvı:ıt!t bir genç iş aramaktadır. 

(H.B. :-20) remzine müracaat. 
• 20..25 y~mda 40.5-0 ameleye nr. 

zaret eclecek kabiliyette yazısı okuna k 
it gece işinde kalabilecek vaziyette 
bir beynna !Uzum vardır. Eytlp Baharı 

ye nu:nara Z0-2 Kemal l{ontrpllik 1ab 
r!kasma 'tl'ltlrocn&t • 

• 1'".'llnSI%C8, lnglli..zce ,.e birnz mu_ 
hns.- '.Y.ı bll!f bir bayan iş a ramakta. 
aır. EvlrrJo muallimlik yapabiJlr: gr. 
ce de kalnbiUr. (A.D, 05) r emzine mu. 
rıı.caaL 

• 2il. yaşınd:'\ güzel yazı yazan ve 
seri 'iaklllo kullanan kimsesiz !nklr 
bir genç herhangi bir iş aramaktadır. 

Az bir ücretle çıılışlJ'. Taşrayn da g l. 
der. btlycnlerln (Sevimli) remzlno 
:.1Urac111\tı . 

Aldırınız: 
Aflllıda nımıulan YJ!Lılı olan o

kuyo<'Ulanmız.ın oarularuıa gelen 
mr·l,tııplan ldart'Cıanrmizdeo hergUn 
nbahtan of;lt!ye kadar \.-eyn ,ıı:ıııt 17 
™'n ıJOnra aldırmalan rl<'a olunur. 
'(S.H .A.) CM. 136) (F.K. 9S sarı) 

(Enıekll) (S.F . 11) (Nur) (H.tallh) 
iBulmuş 38) (R .F . 18) (K.L.l. l2J 
ı Acaba kim 12) (Bulmuş 38) (İÇii) 

(İçli) (?.LN. ) (Kısmet klmı' • (N.B.) 
CH;ll.C. 5l m.s. ı2ı (Eski zaman 2) 
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HAVASI VE UMUMİ .M.A. •• 
ZAR.ASI: Merkez Zonguldak sc. 

1 

nede 2,5 milyon ton kömür veren 
bir iskele olması dolayısile t am 
manasile bir sanayi ve ticaret 
şehriair. 

Bu bakımdan Zonguldakta ik. 
t isadi hayat fevkalade hareket. 
lidir . Karabük ve Safranboluda 
da pek yeni bir sanayi hayat1 ku 
rulmaktadır . 

:-.Ierkez Zonguldağm manza. 
ras ı siyahtır. İstikbali tertt miz 
gören Zonguldaklılnr kömi.ir ren 
gi olan siyah ile artık karde,s ol. 
muşlar ve biiyiik bir servetimize 
iııarct eden bu renge bağlanmış. 
larC::r. 

Bu mtinnsebctle fcvknlfıde 

muntazam ve güzel bir schir o • 
lan Zonguldnkta siyah · ren,,.e 
karşı . kömiir tozuna k1rFI sev •ı 
duymak lüzumu vardır. 

!'.lerkcz Zonguldal"ta bövle ol. 
duğu halde (Ereğli \'C sair ka· 
zalarında hic de siyah ren"'C mec 
Ifıp olmaJr mecbur iyeti yoktur. 
Bartın baştn olmak üzere D v. 

rek, Safranbolu hat ta Ereğli ye. 
şilliktir. 

Mutedil bir ıklimc mnlik o a ' 
Zongl'ldal:t a her Wrlü nebat ve 
hububat yetişir. ZonguldaıYın 

toprak altı zengin olduğu gi:>ı 

toprağın üstü de zcnr,indir. 
Bartın fevkalade şirindir. 
Zonguldak şark ' 'e şimal rüz. 

garlarına karşı knpalı cim dı~ı 
için limanı ekseriya dalgalıdır. 

Sahil kasaba ve nahiyeleri o. 
lan Alabli. Ereğli. I<:oziu, Fily.:>s 
Güzelceh isar, lnkumu, Bartı 
boğazı ve Amasra fevkalade gü. 

Ercğlidcn 

zcl yerlerdir. 

SIHHİ DURUMU: Zongul~ 
ta ke if bir amele snufı oldug' 
halde bu şehrimizde salgın halif. 
de hiç bir hastalık yoktur. 

Zonguldakta bugün 80 - 1~ 
yataklı ve her türlii modern te. 
sisatı havi bir memleket hasV-· 
hanesi vardır. Bu hastahane bil () 
dan üç sene evvel modern b 
pavyon il~ takviye edilmiştir. 

Memleket hastahanesinde 
başka merkezde bir de yüz ya. 
taklı ve tam teşkilatlı amele bit 
liği hastahanesi, yine amele bit• 
liğinc ait dokuz dispanser, bif 
de sıhhat ve i<:timni muaven 
vekfıletinin on yat"'':.k bir zührt' 
vi hastalıklar tedavihanesi 
dır .. 

KAZALARA GEL!NCE: ~ 
tın, Safranbolu ve Ereğli knfıl' 
merkezlerinde ;yirmi bes ya tal' 
bir<>r memleket hastahane i vat· 
dır. Ayrıca Safran.boluda. Süıne 
bankın Karabük mildürlüğüncl' 
kurulmus 25 yataklı bir hasltl• 
hanesi vardır. 

Devrek kazasında 

yataklı bir muayene 
evi vardır. 

Y.:azalarm her birinde hükfunt 
w helediye doktorları ve JI$ ~ 
mevcuttur. 

KCLTÜR: Zon'!'uld kta b r 
lise ve üç orta okul vardır. Li 
1938 senesinde acılmıştır. ZO 
gulJak merl~ez ortn okuluııd 
550 talebe vardır. 

Zonguldakta ilkmektepler nıtı 
teaddittir. Ilu me';:t~plerdc yi.rt11 

bine yakın cocuk okwnaktadD'· 
Zonguldak kazalarından ~t· 

..ında bir ort m 1 tep vardır. 13 
mektebin tal b mevcudu 3(10 
kad:ırdır. 

Ere ~licle d hususi hır orta oli 
mC\CUttur. 

ZNıguld 1t h. kının kser·retJ 
nı mün vv r k'm lcr t kil ed 
Kaz ı nn a:rı bilh sa Bartın ' 

arattırm.ıyac3 

Zonguldakta y pılm · ır. 

Lfı ~"Illl tc:Ji tı yapılmı • 
ve meyva hali ac:ılmıs bir uc:.r 
mrzba.ha in a ctt'rilmı , bir qJ 

yollar. m yJanlar ve rıhtıD'll 
yapılın ır. Ru kadar soyliycl>' 
lir' z ki merkez Zonguld k C1'0' 

miır tozuna r:.;funen) !stanbtl 

bir goninu ... 



şap HE lspanyol 
masalı 

Vaktiyie Madritte garet kıs. 
~, l slırap ve his romanı 
~ Nakleden: FETHJ KARDES - . kanç bir adam vardı. Bu adam, 

yaUlllD. en büyük ~. vak - kendisinin evde . bulunmadığı -ı-

~ h-a çe~ek saattenberi, gözleri 
<likıu, harek6tsiz durara.k za. 
~ o!tnsmı hafifçe çekip 

l\ıfr~ Ra.•f birdenbire sinirli bir 
a eöyiendi: 

- ~afJer 
~ . 

daını kıç tam~ ında, bu balık 
~?:t.,.e dem gezintisine davet e• 

lıj <>lan ŞU.kranm yanında. u • 

Ye~ n, Raınn kansı Leyıa. iste
- ISt.elniye gözlerini açtı: 
~ ~e var bey? Ne oldun? 
: ar adanı hiddetle cevap ver-

(X -~ tt·~ c olacak? Oltaya his balık 
u Uyor. Saatlerdenberi bir tek 

1l 
0
l'd tııtaınadnn ••• Zaten ben bi • 

b ltıe tıın Ya, balık avına yalnıt er 
~l' ~e beraber çıkmalı, kadın • 

de içine girdi mi insan geç 
orı 

r:ı.nhi·-
·t Sağında, öteki solunda, her 
't r gehadet parmağına dolanmı 
ı ' Oll,a -
bi ~ tutan ogullan, Fanıkla 

~hneye başladılar. Tank 
...... 'L,.tJ: 

ltısari.rlmize kal'§I nazik de
~baba! 

Yaptığı gafın farkına va • 
...._ Utandı ve özür diledi: 

11 .\ffedersinlz Şükran hanım. 
~te böyleyimdir. Deniz ve bn 

ıııe\rıubahs oldu mu kendimden 
r.:· ~e söylediğimi bilmem! 

Yh tamamen uyanmış, mıı.Jı. 
~ur denize ve ka.r§ı sahi .. 

· !: Yordu. Kocasmn hitap et • 

" 1''akat epey balık tutmuşsu .. 
a' . 

t-~ Uç orl.ek tnrafmdan ya• 
\i4 halıklnrm, can ~elı:iame 
~ Çıaıiylc oynaşt:Jklan sepete 
'&ôı.le bakarak basmı hayrr 

8Ina salladı. Sonro: 
Sen k~ tane tuttun doktor? 

~Ilı Yaşlarmda esmer bir deli
ı <>lan büyük oğlu Fanık ce • 
\>erdi: 

~ <:-Ok değil, üç veyn dört ta-

l{li"li ~ 
-..... " etine döndü: 
~a sen Tank? 

eıstnden beş yaı: ktiçük. o
llh.111rsino sanşm olan Tarık <{Ü· 

"<l(>d.i· ,. 
it ~en hemen Faruk kadar: 
lı:ı ~~ tnnc ! 

'~llrdeş lidet edinmişti, hep 
l' baıığn etktıkça babaları -

' r. ~ ayni yalam söylUyorlnr 

"ıı' hareket ihtiyar adamı pek 
Oıt .. ~ bırakıyordu. 

~ıı.~ı ıska.rmoza dolannstı. 
' ~t krı.vu~turarnk : 

• ~ ~ahın ilk snnt.1 geçti mi 
~ llıbnaktan ümi.ii kesmeli, de 
~ daha bu hatayı yapmam. 
'1~ iyice yUkselinco kô.firler 
tı~t tıykusu yapıyorlar! 
~ite, ıremnunanc, sntm aldI• 
~ftnefilndcn bot;-nut bir ye
~ 'n Cdn.siyle bakıyordu. De

' en bUyük merakıydı. Hn• 

~~· gen~ kadının yanma so
. . · ha.Imumundan yapılmış 
~ Yeten güzel ellerini, sert 
, &.'lln. içine eldı ve sıktı: 
lla ~~· tahminimden daha genç. 

~ ~a~rn bir kadınmı~m. Luk
~ ~u!.tan Murat seni bir gül 
~ k gjbı, inı .... tmeden, yıpratma
~ 0klamış. Hiç solmamışsın! 

~ kö.,_,. .. b l !ar . ti<> vucut... u ne tat ı 
~· ~ ! Seni görüp de deii olma· 
~İ tnu'Vazenesini kaybetmemek 
~~ı? Bu gece taşkınlık göste

.. ;ıı !!!( ~ mazur gör, Lukrcçya! 
~ a k '1lın ıçin çıldm}•ordum ... se-

adar sevmi!)tim ki ... 

:eni nerede gör<lündü? 
~~ ır &ün saraya gelmiştim. .• 
~t Ultanm dairesirıc geçerken, 
\~tem ağa ı yanıma sok"Uldu: 
~ .. lıahçede yeni açılmış bir gül 

~'l'ın ~tan ol ;un bak da için, 
Sıi açıı ı.ı .. gözlerin nurlamm!,, 
~lah razı olsun o araptan. 

ÇCiffrdim. sen hac; bahçe-

tiyle ailesinin, kendisini bahriye zamanlar, kansının ne yaptığı. ben olmıya razıyun ... Satın alaca 
mektebine verip bir bahriyeli ye. nı anlamak için can atıyordu. ğım. 

tiştirme~ olmaması teşkil etli .. Birkaç defa himıetçi kadını sor- On döroyu adamın avucuna 
yordu. Bu sebeple Adanada.Id bü. guya çekmek istemiş. Fakat, sayarak papağanı aldı. 
yük tuhafiye mağazası hayat.mm kadın ya aptallığından ya kas· Yolda, mütemadiyen hayvan. 
son yıllarmda kendisini ve ailesini ten dalına uydunna cevaplar la kqnu~<Jyor; ve ıböyle eşsiz bir 
orta halli geçindirPbilecek kadar vermcşti. hayvana sahip olu~undan dola. 
mütevazı bir servet temin cdeı-1 et Adam, yün t.ücarıydı; ve sık yı keı1disini adeta mesut addedi· 
mPz işlerini tasfiye e~ ve is • sık seyahat ederdi. Kadın, ko_ yordu. Tüc;car, tenha bir sokağa 
tnnbula. gelip Sanyerde bir yalı casma dert yanar, kendisinin girer girmez: · Haydi başla!" 
~atmalmış, ailece yerleşmişti. Bir evden ma.k bulunduğ{ı vakit, o. dedimi papağan, bildiklerini sör 
de büyük snndal yaptırmıştı, §im- yalamnak için sabahtan akşama lüyor; YE: bir çok seyyar satıcı. 
eli işi gücü şnfakln beraber deni- kadar ev işiyle uğraştığı halde Tarın taklitlerini yapıyordu. 
zc çıkıp balık tutmaktan ibaretti. ~ine can sıkıntısından adeta Madritc yaklaşınca, adam hay· 

Ailelerinin fstanbuldıı yerleş • bunaldığını ilrei sürerdi. BU id· vana şunları söyledi: 
rnesi Fanıkla Tarık için do iyi o'- diasmı kuvvetlendirmek ıçın - Papağan!.. Bt'.ni dinle .. 
mu§"tu. Babalannr Boğnziçinden de adamın ooynuna sarılarak Şimdi seni evime götiircceğim. 
uzakla.§tırmağıı muvaffak olama -
dıklan ve sabah akşam me-ktepJe-

-Ah kocacığını! . Sen seya· Gözleııiru ve kulaklarını iyi aç; 
hata çıktığın vakıt, sanki güne. · her akşam olan biteni bana anla. 

ı ine gidip gelmeleri de pek zor şin bir daha doğma~ak üzere tacaksm. 
olduğu için gene eskisi gibı pan. 
siyonlarda kalmağn devnm ctmC'k· 

dünyamızdan aynldığmı sanı. Papağan, efendısiIY.ien hiç bir 
yonnn - dedi. şeyi ı-n .. ıeıniy~nt> süz verdi. 

le beraber hnftadn bir olsun Sarı- 0 ""' ~1:>--
y •ro gittiklerinden nnne ve baba- Bir gün. ytin tüccarı Barsc_ Tücann kansı, hayvanı büyük 
Jannı sık sık göre.biliyorlar, tat.il- londa, parmağmm üzerinde m~ bir sevinçle karşıladı. Adan1. 
!erini ise ~anyerdC' geçiriyorlar • kemmel bir beyaz papağan do· hayvanı k:ırısına veıdi; kadın da 
dı. }aştıran bir adama rastladı. teşekkür etti. Bir a!mlık adrun. 

Tnrrktan ......,.. ya"' büyu"k olan daha seyahat yorgUAluğunu gi. 
""S ,.. Adam, ikide birde, avazı çık-

Fanık liseden r rkıncıı kendisinde - dermeden aoele birıti.si olduğu· ,. tıgr kadar bağmyordu: 
biıibiri peşine muhtelif mes- nu; ve biraz g~ dö eğini söy-
lekJcr için bliyfik bir istidat his - - Papağanlar kralını alan liyerek çıkıp giti. 
Settigı-·nde ho e h yok mu? .. On döruE:a satıyorum. 

n m n emen yanın Ti.icarın kansı epeyce tenbcl. 
d.. ·· kad 1 ~.. Papağanım elimden çıkarsa uzune ar mes ek de6~tirmiş, eli. Boğazını severdi. Biraz da 

d d mahvolmuş bir insandan farkım en sonun a okt.orlukta kanır kı- cilveliydi. Kendisini kocasına 
llp t b f kül. t · · · b d kalmıyacak. Konumrvnr; ötüyor 

ı a esme gırmış, un a 'f-,., - sevdirmekte asla güçlük c:ekmc. 
Beb t s:~ • """"' k b' ağlayor, her r;:pyi görüyor,· ve a gvoı.ermış ve _ .. aca ir :r-. ınişt.i. Kadmm .sözlerine baka· 
ca1,.,.,., ı k'- t b .. _.'"silini ta. bCI"§eyİ söylüyor. Papaga~ nlar 

-an 1 ""' 1 '4 " marn. ~k olsak.. Koskoca MadriU c 
ı 'h t d '·t ı t kralını isteyen -yoR mu? .. ayıp nı ayc Ot\ or 0 muşu. t-endisi kadar işküY.ar, muktesit; 
Zekt hayal t di fakat MadriUi, adanıın 'y_'-"nma yak.. "' • peres • §rpsov • ~ ~e iyi kalbli bir kadının bulun-
a ..... ; zam--..2- • + .. ıyd }aşarak sordu: 

,r.JJJ. ......uö ına~ 1• 'tnadı~a 1°ll"""""..,..IZ la-.. ımdır. 
Ka.rde§:i esmer olduğu kadar - Bu kuş haz.'"-ikaten gördük.. 6 .... <WUUQ.U& 

. Adamcağı?., papağanın ağzın. 
sarışın, aceleci olduğu kadar sn • 1€rmin hepsini arılatır mı? .. 

dan kansının meziyetlerini or. 
Jt;n, kinci olduğu kadar mülayim - Tecrübesi bedava. Papa· 
tabı"atli olan T--,_- hususi T:-- taya koyan cümleler çıkmasını 

.ul.JU>do .u=- ğan!.. Dün akşa.mdanberi gör. 
~k istiyor.da. 

de blr · Bmıf atlamış, sonra. hukuk düklerini anl:ıt bakalmı .. 
fakültesine girip ikmal etmiş, a. • ~lq;aın ·eve dönünde. hayva· 
ğn.beyai doktor diploması ,ııldığı sı HayYan. bh:an. :1-$N~ fl. '.~llffe; ~~!;Ordu: 

... _ ... _ sıa· üdd ti . :ni gözlerini ~dr:f!tt""t'.l~"~l#illr:Pıt. llil~~~Pe;~~~t· {~ ~ım, 
nı.uu. o...... J m e nı tamnm- konuşmn~a.<> ~:.. ~ 5r.ı.ı. ~ 1!"4' 
ıamışt.I. -o- -:. .,,ı 1 en onra ne o au ...• 

Şimdi her ikisi de aileleri arn. - Diln gece, eve geç gP-lclin. -·.Ba~·rm! .. Sen kapıyı kapar 

da d1nl i t tanb ld 
Çok patırdı yaptnı: ve öeni \1' · kapamaz, karın: • 

sm en yor ve s u a. mu dırd d ... 
ayenehane ve vazıhane aç.mağı yan ın. Şam anı yaj<.tıgm ''Güle. güle, dedi; İnşaall.ıh 
kuru ·ordu • zaman iki tarafa yalpa vurara~t • burnunu . kırarsın ... Sonra, "Lo· 

F~a.t ~üphem bir kıskançlık yUrüdiiğünü gördilm. Hatta iza! .. ·LaiZJI .... diyerek . hizmeL 
bazaıı kardeşler arasında. hem~ ı sarhoş olduğun geceler ağzında:n çiyi çağırdı. ve ırbana büy~!k bir 
hemen görurunez bir şekilde? bü.. hiç de eksilmeyen küfürleri tek_ fıncanda çikolata yap. bir tabak 
yüyüp mes'ut bir evlenm~ veya ı. rarladın. ta bol°'bisliüvi getir!..... emrini 
ki knrdcşlf?ıı birine tesadüf eden - Bayım! .. Bu uözleri pek de verici. 
bir saadet dolaymiyle biı'\lenblrc dikkate almaymız. Hakikaten Birkiıvilerin hepsini yedi. Ba_ 
patlak vnren sinsi ktskançlıklar • dün akşam, ark

0

adaşlnrla birlik. na kırıntılarından olsun ver· 
dan biri, onları, ncığn vunılmı· te biraz kafaları çektik. Haydi. medi. · 
ynn, zararsız bir husumet havası Devam et bakalım. - Karnın açmıydı ki... 
içinde ya .anmıştı. Bununla bcra • - Elbise ile yattın; ve derhal - Hayır; aç değildim. Fakat 
her biıibirlcrini sevmedikleri söy 
lenemc?.di. Ancak kıskançlık hisle
ri bu sevgilerinden fistündü. 

Tarı-< dogduğu zaman bcı;: ya • 
fimda olan Fıınık, nna ve l)a.bası
nm kucaklarında birdenbire görü
nüp onların kendi.sine olan sevgi. 
sinden bir kısmını ı.;a.lan bu glırül .. 
tücü mahluka, rahatı kaçmış bir 
kedi husumeti ile bakmrştt. Kar -
deşinc ı.arŞr kıskrnçhğı t.U o za -
mandan başlıyordu. 

(DeYamı var) 

deki havuzun başında oturuyor
dun.. Saçlarını omuzlanna dök· 
müştün! Gözlerim, güneşe bakmış 
mbi birden kamaştı .. dizlerim titre 
meğe, J.-albim çarpmağa başladı. 

Seni ilk görüşümde sevmıştım. 

Valde sultanın yanına çıktığım za.. 
ınan, ilk işim, seni kendisinden 
istemek oldu. 

- Beni sana vaadetti miydi? 
- Evet. Pad:~ah görıneden, se-

ni bana Yermek istedi. Zaten sen 
onun cariyelerindrn değil miydin? 
Ben de bun::ı güvenerek seni ondan 
istemiştim. Valde sult&.ıı o zaman 
benim her dediğimi yapardı. Bu 
ricanu da kabul etti. Seni bana çı
rağ eyledi. Ve hemen nik2hımız 
kıyıldı. Hatta şu gördüğün eşy2-
ları da hep o göndermişti. Fakat, 
sonra ne oldu, bilmem.. Sultan 
Murat seni bahçede gönnüş.. be
ftenmi~ .. yakana Y Pı,tn1'-. Ote!i 
rnalQm. Nikahımm bozdular ... ga.. 
ya ben seni ~mı!\nn gibi, ıki 

uyudun. Bu sabah uyanınca. o böyle bil harekette bulunsay· 
benden tarafa. bakarak: "Baka· dı şüphe yok ki çok sevinecek. 
lım, dedin. Bugün bir aptala tim. Bak sen beni hi<: unutuy Jr 

rastlayıp şu ihtiyar papağanı musun? 
yiıklüce bir rakama satabilecek - Peki. devam et bakalrm ... 
miyim?' -.- Sonra, bahçeye bakan oda· 

- Bayım; affediniz. aptal ke.. nın penceresini ~arak acı acı 
limesini kat'iyen ağzmıa alm:s bağm:lı: "Anrikitn.! Anrikita!" 
değilim. Daha doğrusu, zengin Arası ~k geçmeden buraya 
ve yabancı bir rnü~iyi kas. genç bir kadın geldi; ve karın 
detim. ona dedi. ki: ''İnanır rnısm Re· 

- Peka.la! .. dedi. Bu papağan kerim?.. Aptal kocam seyahat. 
işime )arayacak arandan aptal ten döndil. Bu akşam seninle 

·~ ~··, Top kap~ Sarc;ıyına . giren· . 

CASUS. LUKREÇY ~ 
· Dördüncü Murad devrinde bir - Ven~~tl< ~val esinin· kn:ı -

•.. Yazan: LSKENDER F.'SERTELL
0 
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yalancı şahitle fetva çıkarttılar. siniz! Allah bundan sonra: saadc
Seni benden boş dü ürdüJer. İşte . timizi, ağzımızın tadını bozmasın! 
ben de o gündenberi mücadele e- Bi(liktc içm~ğe başladılar. 
diyor ve seni elde etmeğe çalışı• Ertesi gün. 
yordwn. Recep reis eYden çıkmadı. 

-Demek ki, beni o gündenbcti • · 
1aballe kahvesinde beldiyen ar-

seviyorsun, övle mi? 
- Evet. Hasbahçedı>ki havuzun 

ha~ında saçlarını di)ktüğiın giin
denberi ... 

Lukreçya, 
doldurdu: 

Recebin kadehini 

- Haydi, içiniz öyle)'se ... Ben 
sizi ilk defa görüyorum. Çok se
vimli, mert ve fedakar bir erkek• 

kada~tan merak et~iler .. Eve geldi
ler ... Recebin hatırını sordular: 

- Hiç göriinmedin, Recep reic:ıl 
nasılsın... hoş musun? 

ReCep reic:ı arkadaşlarına birer
şerbe~ ikram etti: 

-Çok iyiyjm. Akşam ~rap 

çekdiın bugün öğlene kadar uyu• 
mu .um. Bi'rkaç gün evden dısan 

Çeviren: 
CEVAT TEVFiK ENSON 
onra karısının yanma giti. 
Kadın bir koltuğa gömUlmüştü. 
Rengi soluklu. Onu göriinoe: 

- Demek r:ihnyet gelebildin 
gidc.miyeocğim. Barsclondan ye· ben:m sevgili kocacığım. dedi. 
ni gcldi. O kadar yorgun ki, beni Bugün bilsen ne kadar çalıştım-: 
gezmeğe bile götürmek niyetin· O kadar yonıldum ki, ne yedim 
de değil. Sonra. hediye ·olarak ne içilin \"C ne de sokağa çıktım. 
da bana şu mendebur papağanı T"ticcar, cevap ve:di: 
getirmiş." - Öyle mi.. Bayan, dedi. 

Tabii mendebur hayvan ben. Aptal kocanızın evde bulunma_ 
dim. İkisi birden bana yakmdan yışından istifade ed"rek Anriki. 
baktılar. Dilimi !;Ok siyah; göz· ta ile mükemmel h ir surette kar· 
!erimi de yuvarlak buldular. nımzı doyurmadınız mı? Sonra, 
Anrikita: madem ki sokağa çıkmadmrz .. 

- Ne çirkin hayvan! .. dedi O güzel kavalyclere nerede. 
Karın da: rastla.dımz? .. Senin de onların 

- Ne kadar çirkin olursa ol· da Allah canınızı alsın!.. Utan· 
sun herhalde kocam olacak ih_ maz kadm .. 
tiyar maymundan daha güzeldir, O gece, tücarın evinde hatırı 
dedi Tabii maymun da sensin. sayılır ka\•galar oldu. Kan koca 

- l\ktalea istemem. devam bir hayli ınünaka,,cm etı1er. Ka. 
et.. dın kocasını teskin etmek için 

- Öyle ise .. Biraz oturduktan elinden geleni yaptı. Fakat her 
sonra sok3.t,öa çıktılar. Fakat, şeye rağmen kocasının şüphele. 

~.abuk döndüler. Gayet nefis yi· rini izaleye muvaffak olamadı. 
yecek şeyler getirmişlerdi. Ye_ Ertesi günü, genç kadm biz· 
mekten sonra kahvelerini içer- metçi.sine sordu: 
ken, ihtiyar bil" kadın çıka geldi: - Evde olup biteni dün koca· 
ve dedi ki: ma neden anlattın?.. Sana bu 

- Size gayet nadide bir yüzük hakkı Jcim verdi? .. Bir daha. seni 
getirdim. Yüz rlibiyeyc bırakr sorguya çekecek olun;a ııakm ce.. 
nm. Sakın bu frrsatr kaçırmayı. vap vereyim deme! .. Böyle bir 
nrz. ha.raketten seni menederim. 
Karın: , - Hiç bir şey söylemedim. 
- Şimdi yüzük alacak vazi- Sirıc yemin de edebilirim: diye 

yette değilim • dedi. Çünkü, ko- hizmetçi kadm ccvapvcrdi. 
c.ım olacak adam izin vermiyor. -Sus yalancı! Bu sana bir ders 
Param da yok. olur da.. Belki bir daha dilim 

- Düşilndüğünüz ~eye bakın. tutmağı öğrenirsin. 
Ben size kredi yaparım. Zaten J...oiza. bayanından bir çift to. 
bana elli doroda borcunuz var. kat yedi, ve ak~anrn kadar ağ--

Uzun süren bir pazarlıktan lad• . 
:--onra karın yiizüğü sa.tın aldı. Hadiseyi ta.kip eden iki ırlin 

- Karımın yüzüğü aldığına içinde yün tücnrının karısı mil· 
emin ıni::;in?.. te.madiyen e\• işlerile uğraştı; ve 

- Tabii; hatt.iı. yüzüğü tuva. sokağa çıkmadı. Üçüncü gün. 
let masasının çoknıece.sinç koy· paza~ tesadüf ediyordu. TUccaı 
du: ve .kor'.ken de; ".Kocam apta· ,. sabahleyin işine gitti. Kansm:ı 
lm biridir. buramru aramak ak. da. drşa,n çı~mru:ı için izin verdi. 
ima 'bile gelinet.,. d-Odi. Öğle vaktinden sonra Anrikit. 

- Peka.Jıi .. devam et. geldi. Pasta ye~;p gevcZ<! ik et_ 

- İhtiyar kadından sonf'a · tiler. 
Antikita da gitti. Karın gayet Akşam. tüccar papağanı sorgu. 
güzel bir elbise giydi. Sonra, ya çekti. Ve evde olan bitenden 
Uı.erinc bir koku sürdü. Bu yüz.. haberdar olduğunu g~e.k 
den az kaldı tıkanıp öleceh-tim. için karısının nasıl vakit geçirdi· 
Tu\•aletini bitirince, kendi ken- ğini bol bol anlattı. 
dine mırılriandı: Karı.sı. ~yle ocvap Yerdi: 
"Akşnm iizeri olduğuna göre - Evet, haklısınız; Antik.ita 

Pazeödc birçok kavalye olsa ge· geldi. Hediye olarak ta birkaç 
rek. Acaba onların dikkatini \(e. tane pasta getirdi. 
kccek kadar şık mıyun ? .. " K.adın en küçük bir hareketin. 

Böyle mınldandıktan sonra den bile kocasının haber aldığı. 
sac;laı mm arasına zarif bir çi· m düşündükçe adeta kuduruyor
çek sıkıştırdı. I..oizaya da döne. du. Ert~i gUnü. tekrar hizme~i-
rek: yi çağırıyordu: 

.._ gğer bay gelirse.. dedi.. - Söyle bakalım! .. Bu c\'Cle 
kendisine kiliseye gitiğimi söy_ senden başka., kocama ne ile va. 
!ersin? kit geçirdiğimi anlatacak kimse 

- Peki .. Sonra ne oldu?.. var mı? .. 
- Ne olaeak? .. Hiç .. Şarkı - Bayan! ... Sakın şu Ba~c. 

söyliye söyliye eve geldi: güz.el !ondan başımıza bela gelen pa· 
elbisesini C':!kardr. Sonra sen P.'lb°Tan gevezelik etmesin!.. Bay 
gcldin. her akşam onunla konuşuyor ... 

Yün tüccarı, ha:}"\"anı kafesi· - Eğer bunları ynpan papa· 
ne koydu. ğan ise.. Ağzım kapat.ma.smı 
Kamını iyice doyurduktan - (J.\ıtff'n .. :ıyfa~'l ~ev\rinfa) 

ç.ıkmryacağım. 

dedL Börl~e aradan birkaç giın 
geçti. Recep, saadeti su gibi içi~ 

yor ve dünyada kendbindcn daha 
mesut bir kim.;;e ta~avvtır etmıyor
du. 

Sen beni seviyonı"Un .. ben de se
ni seviyorum. Saadctimizı bundan 
sonra hiçbir kuwet sarsamaz. Biz, • 
biribirimiz için yaratılmıştık .•• Bi
ribimiıi bulduk ... 'e biribirimizle 
birleştik. 

Lukreçra bir kadeh içerse. iki 
l\IESUT ADAM NASIL ÖLDÜ? kadeh üstüste Recebe \·eriyordu. 

Aradan on gün geçmişti. 
Bir akşam gene ba~ba~a icki ı

çere..~ eğleniyorlardı. 

Lukreçya: 
- Bu gece ha,·a çok :>ıcak ... i• 

çimd':} bir sıkıntı var. 
diyordu. 
Recep rci.ı: mütemadiyen kadeh· 

leri dolduru)·ordu: 
- lçl·inin girdiği yerde sıkmtı 

kalmaz. Neşen şimdi neredeyse 
geliri haydi içelim. .. 

Ve kadehleri sık sık ~ltıyor• 
lardr. - , ... 

R?Cep rei~: 
- Dünvada bizden mesut insan 

\tar mıdır~ LukrCC"ya ? diyordu • 

Gece yanc:ı olmadan Recep sar
hos olmuştu. 

O gece Recebin ihtiyar annesi 
alt kattaki ocfac:ında yalnız yatı 
yordu. E,·de üçünden başka kimc::e 
yoktu. 

İçtiler.. içtiler ... 
Durmadan içtiler ..• 
Ç.atlaymcaya kadar içtiler.. ve 

sızdılar 
Lukreçya bir aralık başmı kal

dırdı .. Recebe baktı. 
- l)ice sıımı~ ... şimdiye kadar 

bu geceki gibi çok içmemişti. 
dedi. Dizlerinin ~tOnde duramı

yordu. 
( l>M'tMllı \ar) 
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8.U T'~~ cuk kllıbü ..... 19.SO Ajamı 
ıı;n Kanfak JIU5 7Jraat 

pria ~e Takvimi 

türkü~r 19.50 Gf'.elt 
1%.M Ajans konseri 
fl.M Kantık :?0.13 Rad)"O 

p.rkJ \"e Gaz<'te"'i 
Uhidilf'f' 20.43 Fa41l h~3 ett 

11.n Radyo aaSoa ıı.ıo Konuoma 
orkestra.sa %1..%3 Su eee.rlerl 

18.91 M~lodilM ıus Rly-.tkıom 

J8.IO Kona,ma bur band080 

dit pollttka !'.UO Ajana 

peki.la bilirim. Sen yalnız bana 
yardım el Onu şimdi susturu. 
nmı. 

!Güzel Anadolumuz! 
(Ra" tarafı 6 Jt<'ıda) 

katiyen aratbr:mıyaca.k gUwl ve 
her tiirlü modern tesisata ve rno 
dern hayata malik bir şehirdir. 

7..onguldak kazalarından Ereğ 1 
lide elektrik, temiz içilecek su, ı 
asri bir mezbaha. sebze hali ve 
itfaiye teşkilatı vardır. Kazanm 
yollan muntazamdır. Umumi 
man7.ar:.u:ıı fcYkaHlde olan Ereğli 
şayanı tavsiye bir kaza.dır. 

Ba,, Dif, Nesle, Grip, Boma.thrma 
Nenalji. Kınkhk "" Bütan Ağnlar111ızı Derhal Keeer 

....._ "9de S btıe alıOlllUlr. TAK.LtTt.ERINOtN SAKININtt. 
Hft VEROI: PVU.U KUTVURI fSltARt.A " •ISTEVl~lı 

Fakat Zonguldağın en güz.)] 
\'e en bolluk kazası muhakkak 
Bartındır. Bilhassa tavuklarının 

, 

\'C her türlü hububatın bolluğu 
ile meshur olan Bartm<la elek. ~ 
trik, temiz ~u mezbaha, sebze 

hali ve itfaiye teşkilatı \'ardır. ~~ PA R A 
Yolları muntazamdır. 1\' 

Bartın fevkalftdc ucuzluktur. ı · \ ' 
Barlının bir nahiyesi olan Amas \ HAYAT YARIŞISIS 

~da fevkalade güzel bir yer. ~J?J!!.EKS!_!ON.~UR 
dır. ı 

GEÇİM ŞARTLARI: Mer. 
s_ 

kez ZA1nguldak, halkı kesif bir ( 
muhit olduğu için ucuzuk değil. ~ 
dir. Fakat. bu sözümüzden Zon. 
guldak pahalılıktır manası çık. , 
masm .. Anadolumuzun mümey. 
yiz vasfı olan ucuzluk modern 
bir şehir olan Zonguldakta yok. 

---· 

T. tŞ BANKASJ 

Küçük tasarr.ul 

hesapları 1941 

ikramiye planı KIT 

~ • 3o N i S A N ....._. l 941). 

pı ................................ ~. 

1 POKER 
Traş bıçaklarlle 
Traş olmak bir 

zevktir 
'.l'rashın sonra. cilıl' 

.ıtuulilık YCrme7 ... Yüzii yumu,. 

Her yerde :ısrarla Poker 
brcaldarrnı :isteyiniz. 

..................................... ~ 

Hlrincl ınır MUtchaamı 

Doktor 
Nuri Beller 

iuir \""O Uuh Ha.stalıklan 
nkam <Jaddcsl Numara: 7J 

Muayene sa.ntlcri: 16 dan 20 f 
kadar 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Ayddl 
lkyoğlu l'anrınkkapı, Lman 
No. 2. Tel: 0558 

.., j r Çocu: Hekimi 

matbaası ' Ahmet Akkoyunld 
Papağanı karanlık bir odaya 

götürdüler. Hayvan, bir müddet 
sonra, başma soğuk suların 

damladığmr hissetti; yağmur 

yağdığını farzederek silkindi. 
Kadın, ~lindeki bahçe kovasını 
kııfeee boşattı. Papağan yağmu

run şiddetlendiğini zannt-'tti. Ka
dın, hayvanın gözüne bir ayna 
ile limbanm JŞiğmı aksettirdi. 
Hizmetçi de, mutfakta. elindeki 
sopa ile kazana vurarak gök gü. 
liiltüeünü taklide çalışıyordu. 

Papağan: "Hava birdenbire 00-
aaidu. Şimşek çaktı. Şimdi de 
gök gürlüyor.. diye düşündü .. 
Zavallı hayvan az kalsın korku
sundan bayılacaktı. 

tur. Ev kiraları pahalıdır. Fakat 
Zonguldağın kazalarında ve biL 
has.<ıa Bart.m<la. Ercğlide hayat 
fevkalade ucuzdur. 

.Eı;;lDELER : 4 Şubıit, 2 Mayıs 
1 Ağustos, 3 lkincltC8J'İD 

tıırllilerindo yııpılır. 

ı Pa7.ardan maada bergtln saat ~ 1 
l'akslm Talimhane Pa1ae N• f 

k l S m f ll l yen iden ten 110nra, Telefon 401%1 

:Meiıela Bartmda beş kişilik bir 
aile 45 - 50 ilra ile ge<:inebilir. 
Ereğli nisbeten biraz daha paha. 
hhktır. 

Zonguldağm bütün kaza lan 

havası, suyu, sıhhi durumu ve 
geçim vaziyeti bakımından tct-
kik olununca verile<!ek hüküm, 

J 941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.lık = 2000.-Linı 
8 • 1000 • = 3000.- .. 
2 • 750 • = 1500.- .. 
' • 500 • "'"2000.- -
8 • 250 • = 2000.- .. 
s~ .. 100 .. c3500.- .. 

edip açmıştır ,, ____ _.... 

l 
_ __..ıll Kitap, mecmua, g:ızete basar. 

Tabiler namına dizi?i i~leri alır. 

lBronşitlere KATRANH;KKI "" 50 -= 4000.-
bütün bu güzel kazaların şayanı 1 800 

.. . 
20 .. = 6000.- .. 

tavsiye olduklandır. ... .............. ... EKREM 

Nihayet et.raf sa.kinleşti. Pa. 
peğan bitkin bir halde soğuktan 
tir tir titreyordu; kafetse kı
mddanmağa bite mecali yoktu. 
Akşam, yün tüocan gelince 

papağanın kafesini her günkü 
yerinde buldu. Hayvan tüylerini 
kurutmuştu. Fakat korkusu ha
la devam ediyordu. 

Tiiccar, ~rdu: 
...:.. Anlat bakalnn, papağaıt; 

bugün ne gördün? .. 
Hayvan oeva.p verdi: 
- Bugtln ttaranbktan bir teY 

g&-eaiedlm Jd.. Blltön gb tim. 
!fİk Çaitı; ıat gilrledi; bardak.. 
~ ~a yapur yaidı. 
O "k8dar. kOrktum ki, az bkh er 
f.eoekt.im. 
~ ha~ içinde 8al'du: 
- Ne ;ağlnunı ? .• 
- Ne yağmunı olacak! .. Sa· 

babti yatmur. Hem de ne yağ. 
mar.. Slbahtan akpma kadar 
Pnltk çaktL Gak gtlrledi. Bili 
mennm eenemliği devam edi. 
yar. ~ ne olsun ki ... 

trıtanbul ikin(') in" 
dan: 

ı\f.A. 

mP.murluğım.. 

Par&J'll çemlmeat takarrür edip ta• 
mamına J 72() Jirn kıymet tııkdir edıl. 
mi" olan İBtanbul limanma mukayyet 
taka sisteminde olup makinesi iki Bi
Jfndirll 1~-~0 beygir kuvvetinde A.B.G. 
marka!ı (kesme taO nam motörUn 
tamamı açık arttrnnaya konmuıı o
ıup 26-'5.90 pazartesi gUnü saat 10 
dan 12 ye kadar İstanbul icra dairesin 
de açık arttırma 11urctlle satılacaktır. 

Arttırma. bo~dell takdir edllrnl§ kıy. 
melin yUzdo yetmiş beşini bulduğu su 
rette mezldır tnotör alıcısı Ustunde 
!'ıırakılacaktır. Aksi halde son arttır .. 
maıun antı yerinde kalmak tlzenı art. 
tmna on gt1D mQddetle uutılarak 

5.8.Hi peqembe sbll eaat 10 dan 12 
ye kadar kesa dairede yapdacak olan 
açık arttırmumda dahi arttırma be. 

deli mulwldıer' laymetln yt1zde yetmif 
bqinl bQlm&dlll takdirde •tlt 2280 
numıırall11anun abklmma tevfikan ge 
ri blrakılaCaktır. Arttırmaya girmek 
18tf7enlerbı kJ7meU mukadderenin 
)'tbıcle yedi buçutu nlabetlnde pey aıc. 
çea ft)'& ulual bir bankanm teminat 
mektubunu vermeleri llsmldlr. Hak- I 
lan deniz ticaret dalruine kayrtll oı. 
1lll)"Ul ipotekli alacaklılarla diğer aıL 1 

kadarlarm bu baklannı ve huwılle 
tabı ve muarlf9 dair olan lddtalarmt 
U&n tarthiDden iUbaren on bet gt1n ı. 

- Melun ha)"•an ! ·· Demek çtnde evrakı mllabltelert ne birlikle 
lle1l .Dltıthit bir palavracı ımış· dalremiM blldlrmelldlrler. AUi halde 
llhL Utanmadan birde bana yağ- haklan dellis ticaret mtıdUrlOtance 
muan deftıvuruyorsun. Ulan kayltll olmıyanlar atıf bedelinlll pay. 
llltlrl gGn. bava açıktı. Gökte bir laflDum& stnmuler. MezkQr mot.a. 

r1ln nefmndell ctotan bUcOmle vergi 
~ bie bulut yoktu. Anlqıldı. mtlkelleft78ti" nunımu tell&iıyw borç 

• Bir laııl; gtlndenberi bana anlat. ıuya altUr. Daha çok matomat almak 
tiJılatm da bugünkü BÖlilerin s.ttyenleria llU.M l pertem be g\bltııı,. 
bdaİ' Cloinı olacak. Değil mi?.. den 80Dr& dalremlsde açık ve udı 
Sefil! •• Senin yalanlanna kapilL buhdVlun.eak olan arttırma prtname 
rak bnqım. namuaundan ..ı\...ı.a. alnl "\"e 914/103 numaralı cSoeyumda 

1 

ırut"-- meYCUt n meak~r motörttn evl&f, me I 
lbııdim Halbuki, o, dünyanm en aba ve ..ıl'Hllll se.t.ertr vulywt ve j 
~l Ju,dınlarmdan biridir. takdiri lııymet raporunu okuyup arı. 
As Qllfm inci kadar nadide bir laya bilecekleri ilin olunur. ( 4703) 1 
lwtifts •• yUr.llnden k.-- 1 
~ SalilJine timdi hak veri- htaMıal lkblcl 1era ......,..,...._: 

JQl'llDl. 0 leDİ atabilmek için Hl/1018 . 1 
aptal birini anyordu. Şiın. Blr bo~ dolayı haciz aıtmda o.~ 
di19 bda.r a~. Fakat geç- lup paraya C}lwllmUlııe karar ven. 
mif ola artık... len radJ'O, sr&motoa, pWdar, tekili 

"ftlıl=esr, savalb papağanın ka· lolwlt&,. alt ....., anda17&. tabak 
f vetıalreden ibaret etJ& 6 mayıa 1M1 ı 
Ullll kopardı. .uı stıatl aat on Qçten itibaren -
. ~ banttı: ve o günden dal ~m mezat dalrNb\de aatııı 
~ ~mm en meeut icra edllecektir. Muhammen 1uymeti. 

~ Jafldı.. ~ ula ntn 70s4t 78tmtf beflJd boı•m&drl1 tak 

~ f~ ~- dlEde afacl ~ 12 9'Y9 1M1 
al ..... ı-.ebbülıünde bu. ı puartell sftnQ ~ mahaJde"" tayin 

j edilen ııaatt. icra edileeettndell la. 
IU!lllMMli. teklltertn rn~~nl:.:!1: b mr. .,..ı, • .,a,.:ık 

! -c-~..-tr '!'BVl'IK İf1\SON meıtı ır~ ın ... l'll~ıı.ar. ~ı ırtı .~nur 

M'..liıamır.cn ~deli ~2900 ıira o~a.n vo i§letmcnin bir senelik ihtiyacına 

tekabül eden 12Cı ton nılktarında ooktim işi kapalı zarf usulllc eksUt.rncyc çı_ 
karılmı~~1r. 

MUnakni:l 11 mayıs J9U çnrşam1'a gilnU saat 11 de Sirkecide 9. işletme 
binasında A.E. komisyonu tnr:ıfından yapılııcaktır. lstcl,lllerin aynı gün sa
at 10 n kac!Ar kıınur:ı vesnlklc 1717.6 llm tcm!natı ihtiva edecek olan knpnıı 
zarflarını komlsyonıı vemıelerl :nzı:ndır. Şartnameler parasız olaral~ komi& 
yandan krilmcklet!.ir. {3166) 

ıt: * • 
Muhammen bcd<Jll (2000) lira. olan ıoo:ıo adet 25X300 m/m cb'adında. 

lki taraflı dcrmr tcstcr<' ıtı.ma.aı (9.5.941) cuma gUnU sant {11) on birde 
Haydarpa,ada ?ar binası dnhlllndcld komisyon tnrafındnn açık cksl!lmc 
u.sulUe utm a!macaktıı • 

Bu işe girmek lstlyenlerln (130) liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayln ettfti veçlklc olrlikte eksiltme gtlntl saatine kadar komlsyoı.d milra. 
eaatlan llznnı!!r 

Bu lfe ait •rlnaıMler komlayondan pa~ olarak dağıtılmakttdrr , 
(3154) 

Tlrldr• li•••••1•t1 
ZiRAAT BANKASI 

~Uf tarihi; 1888. - :iermayesa: 100,000,UOO Türk Lira& 
Sobe ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ot tıcarl %11 Mvı banka muanulılni. 
..,. lılılldUmln ı&IM lira lkraml19 ..,.,.. 

...... , Bankumd9 '11mbarab .. Oıbarm taa.rruı .....,,., .. _,,,,. ... u 
G0 druı aahUWLJara llllede 1 defa rPkUecek kar'& it q&lldUS 

P'AM ıore Dcnm17• d&IJtdacaktır. 
• ........ 11n1ı11 ...., 11n ı• &deıd so 11n1~ a.ooo ara 
•. • ....... veo.tt .ı.111. 
• • • • a.ooe • •• • ıe • 1.:111 • 
.. 4 llO ..... 

OuatAT: ~ oaralar bir l9De içinde 80 llradml apt 
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1 
tstanbuJ Levazım amirliğinden verilen 

harici askeri kıtaata ilanları 
'----~ CiOO ı;i!t atlı nakllya ııruba. KG.i :umu 1ııı.zarlıkla satın alınacaktır. -

ten aş .lt olııınıaak üzere ayn ayrı tallplerc dı.ı ihale cdılcbilir.Hepsinln 
fiyatı 31,500 ltra kdtt t<.'mlnatı GG25 Jıradır. İhalesi 6.5.041 salı günU 
to Ani.arada .M.M. V, ~::ıtınalm::ı. kornısyon:ında yapılacaktır. TallplcriO 
\'llklttc KomlsyoM r;cllD1!lerL (.Z30S • 3199) 

Beaerine tclmıl:ı cdıl<.'.ll fiyntı 335 kunı olan 80.000 adet kili.Ilı 
zarfla emr.ILnıcye koumu§lur. lt!alcsı 12.G.OU pazartesi günil saat ıı dl' 
karada M.M.\. s.ıtıııaıma komisyonuı.da yapılnc:ıktır. llk teminatı 62'111 
<'ır. Evsaf ve şnrtna:rncsl S03 kurusa Jrnmlsyond:uı nlmır. Taüplerin .uıSI' 
atındcn b:r eaat n·,•C'linc kad:ır ı,nnuni vcsiknlarllo tckllf mcktupıarssı' 
misyona verm.k-ri. (2311) '(32'J5) 

::: ::: ~= 
500.000 k110 koyun eti l.apalı za:-fla ı:ksiltmeye konmU§tur. lbaJeal ı 
ma gUr.1.! .,acıt 15 te Ankarada Lv. lmlrllğl satmaıma komllyon 
lacaktır. Evııar ve şartnamesi ko:nlsyonda görWUr. İlk teminatı 2108 
TaliptPrin ihale hant!nden blr 1:ıaat evvel kanunl vesikalarlle teklif 
larını konılsyona vermeleri. (232P.'i309) 

• • • 
Belıu t.ilosuna l:~ kuru§ !ıyat tahmin edilen 60.000 kilo INldeyall 

lıkl~ sa•ın almacaktır. h.atl temUıatı ıı.~ liradır. Evııat ve _ ...... , .... 
mi.syond.i ~11.illilr. İhaleat 6.5.9tl salı günil .aat 11 de Ankaracla u. 
llğl sııt:ıfaıına konwıyonunda y ı;ılıu.aktır. Taliplerin beil1 vakitte 
na geluu.JcrL (2327.3.1307) 

* • • 
Ke~ıf bedeli M,5(17 hra 36 't ıru olan bir ambar ln§ası kapalı 

slltmcye konnıu,tur lt atesi 16.5.941 cuma gü.ctl aaat 11 de Ankarada 
satmaınaa konusyonunda yapıJa.c .. ktır. İlk teminatı 3873 Ura "37 
Keşif evrakı 278 kun;f& komlsyonoan alınır. Taliplerin 1'anulll 
teklif mektupiaımı ihale ıraatl:ı:l n bir saat evvel komisyoaa vermellll 

(233US48) 

• • • 
Naktıyeslnm b •h-..r kıtoauna ı kurut 50 santıın tahmin edilen 

arpa Erzu,umdan Beyazıtıı. na"dcttirileceklir. Pazarlıkla ekalltmell 
cuma güntı sa.it 11,31> da Erzunımda. askeri aatmaıma komllyon.
caktır. rat:omin tutarı 18.000 lira katl teminatı 2700 liradır. Sa:rtnallll 
rnısyonı.!a gönllUr. Tallr !erin ~ali \•akitte komiByona gelmeleri. ( 

• • • 
Aşağıda yazılı rı evadm pazarlıkla ckailtmeal hbıalannda 

ve saatlertJe Kcmerbtırgazda İbaan.lye köyünde askeri aatmaıma 
nunda JBpılac .. ktıı·. Tahplcrln " ·11 \"aklltc komllyona gelmeleri. 

Cinsi miktarı İlk teminatı ihaJe sQa # 

Sığır eti 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Saman 
Balya ot 
1apanak 
f'l"a8a 
Kerevız 

Bakla 

• 
kilo lin. 

30.000 1800 
6.000 360 
6.000 861) 

100.000 
200.000 2175 

13.200 99 
13.200 80 
13.200 ll8 
13.200 206 

Otel yapllmaya elveri 
kirahk bina 
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