
acar 
Başvekilinin 
intiharı 

Şilpheeiz ki kont Tc>lc-ki Alınan
)'&~ a kal'6I bu mutnvant pollt -
kaıımı vatanına bir hı~ net ole
rak kabul etmemi ti. Fnknt iyi 
bir niyetle yaptığı haT('ketln, 
gösterdiği zaafın, vaziyeti knv· 
ramaklaki kusurun Mnt'aristann 
hıyanet kadar muzır bir netice. 
si olduğunu görüne(', ruhunda 
her § y ~ ıkıldı ""e bu hnl dalın 
fazla mildd~t f.ahit olmak kU\'
"Ptınl nt>fsindc bulam iı. 

Yazan: 
Base,mcaıııtYaıçuı 

MM-art tan haşHkill kont Tele
k! zor \e sercfsiz \'azlfeslnc d~ 
Yanı için kendi!ilnde kifi ku\"\"Cf 
göremedlğlndtm dolayı dünyadan 
gltme31 tercih etmiş olduğuna 
aö7Uyerf"k intihar etti. taear bu" 
't'$dlinla intihan ö3 le iya.'Iİ va}(a
lara m6sadlf bulunu~ or ki' bu yü:r.· 
den insanlığın tarihinde çok hazlr. 
Te ibret alınacak bir mi al halinde 
COedlYJ en yer tutacak bir mahi3 et 
IJrti&aP edl) or. Zor \'ll7Jfelcrle kar. 
ldqma.k yalnız kont Telcklnln ba
•rna gelmiıı bir femkct dcğllllfr. 
8lrçok de\·let adanılan çok daha 
•iır ~ulyl'tlcre dü5mü'jlCr 'c bun
lara ~· moka' <"met ve metanet 
ICle&ermck kudretini ldcrinde bula 
l'llık nzJfelerinJ lfada de\am et
'lldşlerdlr. Her zor \ıı7ifede dMfof 
ada.nalan lntJhar efmck Jizımgel· 
le)'dl ht-;bir hUkümct te<"§r.i\s ~·de· 
"esdl. Binaenaleyh kont Teleki~i 
ltaptına kı)lDağa kadar lll"ri \8·• 

~ b1r yeis ve h'fın1bw nnah
._,_, u.zlfe!ılnin ~ ıı IJm: zorluğun 
fa »anlak doğru değildir. 

Ona fçlnd.-kl pl<omanlık \ rı \ic
daa azabı mnğliib etti. yalnız zor
hdr deifl. J:ğer bu tullı;lz dt•\ lct a .. 
dammm ruhunda \atanma kıt~ • 
\'~ffltlini kusursuz olarak yaı•h· 
iına dair bir itminan mc' cut o~· 
Baydı. ~inden kendi kendisini b 
1-hatu görmeın•ydi nckadar zor 
llae\ldde kalırsa kalsın, bu zorluJ·. 
luw mailfıb Ptrnl"ğe (alısır YO \T• 

ılfe mc' klinden a:vnlınazdı. }'rl ' 
kont Teleklnln \ iedam kenıllcı:I··' 
•atanma karşı kahl\hat ı~ı ... mı ol· 
-..ı. itham cdh·ordu. İşte o bu 
ithama da)anam~ı. du3duğu \'k· 
"-a uabmı hayatı paha~mıt dir.· 
•nlt'yt tercih ettl 

Macarhıtanm ürler mlsakına ~ir 
~ "ont Teleld ka.rarlaştırmn; 
l'e imzalamıştı. Macarista.nı A iman 
"dalannm gtizergihı yapmaya o 
.... obnatta. Mu.aristan zahiri 
lıl. lstlkW altında bir Alman mti8• 
~lttlu>sl oldu. Kont Teleklnln in• 
111tannı h&Mr 'eren gazet elerd(' 
.\hnan zırhlı ku\'\ etlerinin l'ogo
lla"J'& hududuna dojm )"Ürümek 
'-ere Macamtaoa gtnliklcrine da· 
lr 'bir havadis de okunuyonlu. H .. 1 
... ki :vlne kont Tf'Jeki gflÇcnlerde 
l'ag~lavya ile ebedi bir dostluk 
-...Uı imzalamıştı! 

ilpbeıdz ki kont Telckl Alman• 
hn bqı bu matanat politikası
... \'atanma bir hıyanet olarak ka .. 
... etmemlJti. Fakat iyi bir nlyet-

(Devamı 4 üncüde) 
Rlise~in Cahlt 1' A l..<;'lN 

SON HAVADiSLER 
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YUGOSLAVYADA 1 

Yolcu 
tren ~eri 

tatil edildi 
Bul ~arlar ve Romenler 

de Yugoslavyayı 
ter kediyorlar 

--0-

'U nkapanı mey· 
danı açılıyor 

istimlak edilen binaların yıkı!masına 
iki koldan başlandı 

Bir kol Şehzadebaıına di ğer ko) Cibali tütün fab
rikasına ka dar ilerliyecek 

Daimi encümenin IBUmUlk muame.. 
lesini ikmal edip yıkılmasına karar 
verdiği Unkapam meydanı ve Ata.. 
tUrk bu!,•arı iBUmlA.k sahasınm yık.. 
ma işine ba§lanmıştır. 

rek açılacak bUyUk bulvar da Unka. 
panma kadar gelecektir. 

Yeni yapılan fstlmUikJcrle beraber. i talyan 
tavassutu 
şayiaları 

yalanlanıyor Aln•nyaya «ittikçe daha ılddetll hUC'nmlarda bulunmakta nlan fngillz lııa. 

'& kU\ VCtlerine men8Up blr bombardtnUUI fayyare&J 9ef~ hazırlaaırken.M 

Yıkma 1§1 iki koldan yapılmaktadır. 
llir kol Atatilrk bulva.rmın Unkapa.nı.. 
na köJ!ril.rc dog"n.ı ineceği Zeyrek 
caddesi istikametinden yapılmaktadı:
kl bu saha Şebzadebqma kadar a,. 
çılacaktır. Diğer istikametten de Ci. 
ballye doğnı otan caddenin iki tara. 
tındaki dUkllnlar yıkılmaktadtr. Bu. 
cadde de Cibaıl tUtlln fabrikasına ka. 
dar genişletilecektir. Esasen EmlnönU 
meydanmdan itibaren Yemlıten geçe. 

Unknpanmda köprüba ı P,ilz 1 ve mü. 
kem:n~l blr mcychn h'llinc J;Clmekte. 
dlr. KöprUnUn hemen kargJısına isabet 
c"nn demir hurdacı dUld:lnlarllc trrm 
r bıçkı lmallU.hanesl de bu meyan. 
da yıkılmaktadır. Bel dly ötcdenberf 
burada. toplanmış olan hurdacılara 

bll§ka bir yer g5stermlııUr. 
---0-

Romaya göre tavaııut r 
zamanı artık geçmiı ı 

'YUGOSLAVYA 

Amerikadan harp 
malzemesi istedi 

---0--

A[man 
sevki yatı 

Macaristandan 
cenuba doğru 

Devam 
ediyor 

(Yazısı 4 ünctlcle) 

YugoalaY Batv~ 
beyanatı: 

Yugoslavya 
komşularile 

dost kalmağa 
hazırdır 

Fakat sulhun 
muhat azası yalnız 
Yugoslavların 
elinde değildir 

Fakat ıulhün 
muhafazası yalnız 
Yugoslavların elinde 

değildir 

'\'aflngton, 5 (A.A.) - Ruzveıt ga. 
zetecller toplanbamda yaptığı beya.. 
natta Yugoslavyanm Amerlkadaıı ba. 
zı t•p harp m~meai istediğini ve 
Amerikanın bu malzemeyi tedarike 
imkln c;Iup olmadığını ar&§tırdığuu 

bildirml§tır. 
Ruzvelt evveıial gün Yugoslavya el.. 

çlsile görilf1Jrke.D bu talebin ke-11.sJ. 
ne yapıldığını söyleml§tir, ........... 
aadrab Loadrara 

glnderm,or 
Londra, 5 (A. A.) - Bahriye 

genelkurmay as başkanı amiral 
Ghormley'in Atlantik muharebesi .. 
nin devamı müddt'ti~ •0 miişahit o-
larak Londraya r için Ruz-
velt dün akşam t \·ermiştir. 

LlllDU C:UIDllUrelıl 
istila etti 

Londra, S ( A.A.) - B.B.C: 
Beynıttan bildirildiğine göı 

Lübnan Cu.mhuITeisi Emil Edde 
ile hariciye nazırı Abdulla:ı 
Bayhum Fransız fevkalade ko. 
miserinin Halet beyi Suriye hil. 
kömet reieliğine tayin etmesi ·1· 
ııerine istifa etmİ§lerdir. 

Bir Amerikan 
mebusuna göre 

Takip edllecelı lngWı • Amerikan 
yola bize llallramıa zalerl 

(Yazısı 4 ünelde) 

1 ananıııar Almanya ve italya-
ıısterdiıer nın islilAsile 

temin edilecek 

Amerikadan 
Balkanlara silah 

sevkivatı 
Kızıldeniz ve Süveyş 

yoluyla yapılacak 

Vaşington, 5 (A.A.) -B.B.C: 
Reisicumhur Ruzvelt gazeteci

lere, demokrasilere yapılacak Ye. 
ni yardımlardan bahsederken, 
50 - 60 Amerikan tersanesinde 
demokrasiler için 121 vapuı un 
~ı için 650 milyon Türk~·. 
rası tahsis edildiğini, mevcut 
harp malzemesinin demokrasile. 
re devri için 650 milyon Türk 
liram daha arlecfi1ecetlrd J'1o1"" 
dnn için kongreden 2 milyar 
650,000,000 Türk liralık tahsi· 
sat daha istiyeceğini, birkaç gü. 
ne kadar Kızıldeniz sa.hasmı 
muharebe sa.hasmdan ihraç ed\!· 
ceğini Söylemiştir. Amerikan ge
mileri harp malzemesini Kızıld~. 
nizdeki Mısır limanlanna ka(jar 
getireceklerdir. Oradan da Ak. 
denize ve Balkanlara sevkedile
cektir. 

Esas fmar plAnmda. Atatürk bulva,. 
rmm bafmı teşkil eden Unkapanı mey 
danma Atatllrktln bir heykelinin rD<.. 
zi de mukarrerdir. 

Kömür f igatl'arına 
güzde 25 zam 

Fakat havagazi fiyatı artmayacak 
zam, nüll wautaıarma ancak Jtlıde 

ı . 3 11111 cbl lllr tesir 1apacak 
Görüien lüzum ür.erire halen 

artml§ bulunan istihMI masraf. 
lanın karşılamak için madan 
kömilıii fiyatlanna. zam yapmış
ta'. .. .... t1lftmD yani t.om 
halindeki kömilrlln tonuna 180 
kuruştan başla.m<Jda ,kömürün 
cinsine ve kıymetine göre yüzde 
25 e kadar yükselmektedir. Bl 
zammın, nakil vasrtaJan idarele. 

Şarki Afrika 
cephelerinde 

Musavva 

rinin aldığı kömür fiyatlarında 
tesiri tabiidir. Fakat bu tesirm 
çok az olacağı hesap edilmi:..'r. 
Keseli vapur. tren, trmm:ay t"' 
ntlerinde bu teainn ancak yilzde 
2 • 3 nisbetinde olabileceği an· 
laşılmaktadır. Ha\ agazı fivatl.1. 
nnda değişiklik olmıyacakbr. 
Çünkü bu cüz'i fark kok satışln
nn telifi edilebilecektir. 

Şimali Afrika 
cephesinde 

Bin gazinin 
Arna vutluk cephesinde ı · t Q h / İ g e S l 
. 1 1 d ımanının ın ·ı· 1 f d ıta yan ar an . . . . gı lZ e r tar a m an 

.. t hk teslımı ıstendı Endişe verici 
mus a em ltalya emrindeki yerli bı·r haber · ı a skerler araımda 

meVZI er i•yanlar batladı sayılmıyor 
t d·ıd· Rartam, 4 (A. A.) - Öğrenil· Z a p e 1 1 eliğine göre Asmaradan Kızıldenize 

Biri zabit 70 ten fazla 
esir alındı 

AtJna, 5 (A. A.) - Yunan or. 
duları başkumandanlığı tarafın • 
dan 4 nisan akşamı nem-edilen 
160 numaralı resmi tebliğ: 

Liman kabili istifade 
bir halde değildir 

Alman 
askerleri 

A frika ya 

"Yırtılmış şaheser.,, 
(Bu parçaları ihtimamla 

toplayınız) 

Amerika üç aya kadar 
harbe girecek 

Ne\-york. 5 (A. A.) - Mebu~ 
Martin Dles Amerikanm üç aya 
kadar harbe gireceğini tahmin et
mektP"li r. Bu hususta deoniqtir ki: 

••- İngiltere ve Amerika çetin 
ve şiddetli bir eavaRh•n sonra ".P• 
feri kazanacaklardır. Bu zafer .Al. 
manyanın ve ttalyanm avni za. 
manda İngiltere ve Amerika tara. 
fmdRn istilası sayesinde elde edi· 
lecektir.,, 

Muvaffakıvetll mevzii harekat 
neticesinde • düşmanın kuvvetle 
tahkim edilen mevzileri elimize 
geçmiştir. Biri zabit olmak üzere 
70 den fazla esir alındı. Dtişman 
çok miktarda harp malzemesi tcr
ketrniştir. 

Cephenin ba.,ka bir noktasında 
dUşmanm mcıvzilerimize taarruz i
c;in tanklarla yaptl~ bir teRehhUs 
tank defi toplarnnızla geri pliskür
tülmfüıtür. 

İTAT~YAN BOMBARDIMANI.ARI 
A tina,, !S (A. A.) - Umumi 

emnivet nezareti tarafından 1 ni
san ~ksamı neşredilen resmi teb

doğru ilerlemekte olan İngiliz ke .. 
şif kolları, İtalyanların ricat eder
ken yollan tıkadıklarını görmüfl • 
terdir. İtalyanlarm Asmarayı tab· 
liye ederken Ilınan tesisatını ta!-
rip etmek ve limanda bulunan ,.,.. 
purlan batırmak üzere yaı.it lrı:ı. 

zaıımak için bu maniaları mCy'''l• 
dana getirdikleri ze.,., ........ ...,ckte • 
dir. Alman bazı ma111mnta g8re 
Musavvadn 40 vanur bulunmakta .. 
drr. Arresa mmtakaamdan ilerle .. 
mektc olan İngiliz kuvvetleri As
maradan giden keşif kollarile J.r. 
maranm 60 kilometre cenubunda 
bulunan Adif!Tide teması tesis nt. 
miş ve vaktiyle ttalvanlar taraf·· • 
dan esir alınarak Oburaya geti -
rilen 150 !n~lizf kurt.,..-rnrRlardır. 
Asm11nı mrrıtııka.ımıdıı Rimclive ke .. 
dar 3000 P.SlİT SR"''mrştır. Di~erle· 
rl bir taraft"n tll,,ı~nrrıakta bir tr .. 
raftan savılma'ktadrr. 

TEST.hl TALE Rt 

Denizden geceleri 
nakledilmiş 

Kahire, 4 (A.A.) - Röyte?' hıl
diriyor: 

Askeri sözcU, Libyadaki vazi~ t 
hakkında aşağıdaki beyanatta bu 
Junmuştur: 

Almanlar istedikleri kadar ncr
liyebilirler. Biz harp meydanımızı 

kendimiz intnıap ederiz. Nnstl kı 
~eçen sonbaharda Gramanf ilerlC'
diği vakit de öyle yapmmhk. Fa -
kat, o, bizim hRz rladrihmn: mevzi 

llewllt lıandlU 
ı:.tanbul Mlltttlltllündell: 
9 niaan 941 çaqamba g{lnll 1360 

Rebtulevvel aymm on lkiaine mtl.sadlf 
olmakla önQmUzdekl salı gUnU akpmı 
(çarpmb& geceal) mevlidi Ne.bevl oJ.. 

• ? t .,~...,.. 

liğ: 
Londra, 4 (A. A.) - Röyter a· 

jansmm Eritre muhabiri bildir-
yor: 

Rı>yaz ~·-.. 1c taf'lrvan bir tngt. 
(Devamı 4 tlnt-Mıle) 

Diismım tltVVJı"","M Ar"......tnli'ı:i 
bombardıman etmicılerrlir. Niifus • 
ı;a zaviat ve haımr yoktur. Di'M • 
man ttı.V\·ar1>lP.ri Korl'ıwu da bom .. 
bardrman ctmişlı:ır ve bil" velke" .. 

liye mitralyöz ateui açmışlardır. r T N A 
~TINADA TF.HLİKE u 

İŞARETİ 

Afln•. n ( A. A.) - ~ :Attn"• K 1 z 1 
da saat J 9 3"i te verfü•T\ tPhlflı:e ;. J I 
ıareti, saat 10.55 te nRıayet bt l.o '-----------
muot.ur.ı 

(Devamı 4 iinclide) 

Arapcamiinde 
4 ev yandı 

Yangının neden çıldıİ\ 
J.~:ıüz anlaşılamadı 

, ~Vıiıı:.ı 1 Uııcıide)' 

.. 



.Juc;:,ur ..J ., ..;r1 ..::ı o 
!ll!!'"""ı;:x• wtMilll!'mtıı sa :a:u-mı:w 111111 ısı 

u •eniı kaza.arına ujrayan 
adınlara gıpta edeceği geliyor 

Ço ukluğumuzdanbcrt doya?"U. vaym içine clrlp kendiıcrtne bir 
Oenl rde e~er bir )olcu gemisi yer temJn edebilmektedir. 
kaz:ı:·~ ul:'TD.rsa; upurdakJ yolca- Tabii erkc'JJ ,.e kadmla dolu bir 
lıı.r 1 inde nekadar bü\ilk bir te 1 tasyonda eli se ve kuvvet ltfba• 
1 ' korku olursa ol!4an tahUsl· riyle bu mo\'affakıyet dalma er• 
ye &Ptıclallanna tıV\'Cli kadınlar. keklerde kalmakta ve tramvayla
cocul.l<ır hlndlrlllr. Eğer lmkan O" nn koltukları dalma erkekler ta. 
lursn rrkekler de ıu kadan kurt.an- rafmdan ls~ııl edllmC"kte, sahanlık• 
lırm• ! Bu ı;fbf kn1.alıırda bünye f. ta H: orta boo;llf.dıır:la kadmlar \'C 
tfbarlyl<> erkekten daha lcb glh~ (ocuklar, lhttnralr. ve allllcr a. 
dU;:ü ~-Ocak \'e ka"ına karşı dftha valda dormaktadrr, 
1ıfnın,. .. ı.ar dan·anmnk imıanh~ G~cn gün 1'1mdcn tnime dön~ 

o t ·.ı: fakat en ~z('I bir fP,stt o ken hlndl~m bir tn.mvaydA.kl bft. 
1ara~ t,.1ikld edilir. \'e l~lttiklert- tttn koltnklar stenç, ve yth:Jerln• 
mfzC' ~lire. ölilm korkusu:vla f<f'.nd!• den Aıhhat daml•van f'r,..~kler tıı• 
nl ı. •ybetmek derttelerhı"' - .. 1 .. - rafından l~gal ~"l'ml"tt. Tram,·a,·· 
•ınea•. blrkac crltek bu lmtfVf!"" da oturan vf'dne tamı kıı.dm ben· 
lmdmhınn elinden ~tmeıııl fcl'I fi'· itfm. • ('linin} yıon..,..,1,. hf" Prl· •· 
li harl"lrntc ~C'fl"r, talıiM e san•lıı. , o!rlufftı fı-1., br"rlen e\'Yf'I t1'1''1l\' ... 

ima herk tc>n VV"l ~rm--l';ı- ç:ı• a at' ı-:ı tl!nf .. ,. h:,,.13 h!r urr n• 
l)<ılarmı'>. • \Trabflmfııtt - .. -~'4,, r'ul'ftn hu l•·-

Erl!t>klerfn öyle bir kaza.da gös d•n lmlııbalı~ frfnd~ bht"n fl:f• 
terdlkleri bu fPm~attneflıı sade<ıe ztimn o"k y,.ı.,..,.,ıt" annP olıu•"IY' 
-.ıı·rnly( bir jestten lbart değtJ. QOk ı!'enl5?"'mf<: PT'-la,.,milıuı oku· 
dlr, manttddil". ÇünkU böyle "ıir nan ~cnç bir bnva:ı llMI. Kr.'"h~· 
kazada dalma bir lmfladm vr.lmefft lrktR fada l'l\"•t.c;rr o'itn"'ıı ıı.~ltrlir
lbtlrsll mevcuttur, Bir erkek '\il• dı, FııkA.t nP"'"n"" onı•n hıı \-Pzh· ... 
cut(.a lrodmdan ku'"·etlf oldnb'U ı. tfne ıt('rva., """rl""' ba<11ka ldmsr 
cin daha uzun milddet • tabii ytir.• "''r"!t!\dı: K'"""'"'"P n7"tr+"" l<111uet 
me bltdlğl takdirde • dent~,,. h'l- tıttfm 'c yr.rfmf ,.~,.,.r,.'!f..,f. anı .. •. 
fuoabnJr. Ve kendlsfvle blrUkte mak l..fn avafa '•ıtlJ!trm. n""" h,.r 
d".nlzt> dO~mll• bir kadından d~• " yerfmt!en h~nttz JrnnrtılanM"~!?n ld 
u~n bfT müddet gelme8J muhte- arkamd'\n hfrf °h"nl zr-"~'f't'P.r"'l< lrP• 
mel bir yardımı bckllycbnlr. dar iterek v,.rl.,,r. ~c~tf oturdll, 

Oan me-elesJ mevzabahs ~ıduğu Ve ben kendi ln° dönUp yerimi ba· 
zaman bile bir gem.J içinde en im\•. yana vermek l~n trrkP.ttlğfml say .. 
vetsızlerln daha evvel lmrtanlm~ leyince: 
sına ltfrnz etmek henUı tbndJye - Ben anlamnm, derli. Bo~ bir 
kadar kfms nin a~lma gelmemlıttir. yer buldum, otnnınım. Blı do ak-

Demek ki öliim kan,rsmda da in- ~a kadar yu:ıha.nede çalr~·o· 
unlann mukavemetlerine g6rt' ru1. 
kaymlmakta olmalamu tabU görtto- Yüzüne btlktnn. tnanmrz btln", 
yoruı:.. otnz :va'mda \'ar yo"«tu. Bir !ipor· 

Şimdi ize başka bir reyden en ~bl t.aıe ve sıhhatli glirUnU -
bahsetmek fetlyorum. İstanbul yordu. 
bıı.mvnylarmm s~bu.11 ve akşam ı, 'ıhatll \'fl dinç bayanlara defril. 
saatler! seferlerinden. fakat ge~. !:O<'Uklu kadmlara. lh-

Tablf ı, saatlerinde tr<ımvaylar ttyar ve aUllere yer vermek lcah 
çok IU\labal& obnaktadrr. Otura. etm~ mi f 
cak yer bulmak için lllt harel<et ı-. Bu hft.dbcyc şahit olduğum gtin• 
tasyonlarmda bekllycnler Hndc denbert ~?ta memleketlerde deniz 
ancak en kuV\·etlllert mttcadelcye kazalarına ujnyan kadmlara ıuJ~ 
en fazla muka\'lm olanlan tram- tl gıpta ediyorum. 

Suat Derviş 

44 TAR/Hl DENiZ ROMAN/ 
- Ben geldim; Ahmet... K<><: , Rozita kararını verıni~I. Deli • 

Ahmet. Unuttun mu? kanlıyı bu yerlerden yalmz olarak 
Gö~eri k~ılaştı; Roıttanm gü gönderemlyecektı, bunu yaı ;ı.mı:ı.z

zel agzı açıldı; gözleri bUyildü ve dı; belki gitt'ği yerde onu birtn • 
kaşları gerl!di; bir iki dakika öy. kım beklemediği, ummadığı mace
lecc kaldı i sonrıı soi eliyle kalbi.. ralar bekliyordu; belki 0 yabancı 
n1 bnstmh; mk sık ve uzun uzun ciünynda ona beden rahatlığı ve • 
nefes alıyordu. Birdenbire kencliqi ren şeyler çok eksikti, fa.kat ruhu 
nl toparladı; odaya, bahçeye, ha~ mes'ut olacaktı. Seviııen knlplorin 
ti tA ilerlcre kadar baktı; deli • biribirinln üstünde çarpması, se -
kanl n ıiönerek sevinçle sordu: vtıen gözlerin biribirlnln içinde 

- Sen burada ha .•• Gazlerime j.. dinlenmesi, scvifjen elll.'rin birbiri· 

mnamıyorum! nl earm&SJ kadar kuvvetll saadet 
- İnan.. Senin için geldim! 
- Na81l geldin, ya gllrflrlerse .. 

:1'.ntuluraan seni öldUrllrler! 
- Seni &lmağa geldim; bmılın

le gelir misin? 

- Gelirim. Zaten geleceğini a• 
det! blllyordum. Fakat.. 

- MademkJ gelirsin, öteııi ıı:o .. 
Jaydır. Arkadqım da burada. 

- Ağaçta mı?. 
• - Hayır, Şunlarda blr han 
var, orada bekliYor! Ne yapalım, 
ne zaman kaçarsın, seni nerede 
bekllyeyim ! .. 

Roz.ita ellerini uğuıtuıııyordu, 

konuoma uzadıkça tell§a dllıttığtl 
anlaşılryordu; hem çeklne çekine 
konu§uyor, hem do etrafı kt>llu • 
yordu. Bu tnrada içcrı:le bir tıkır
b oldu ve kapı açıldı; ayni zaman. 
da Antonyooun s~i duyuldu: 

- Slnyorita neredesiniz? 
Koç Ahmet açtığı dal ve yap. 

rak1an kapadı, Rozlta hemen geri 
dllndll, kapıyı kaparken Antonlya• 
nm ısesl yeniden duyuluyordu: 

- Donna Fernandezln bir klta-

kaynağı var nudrr? Sevdalı ve 
mes'ut bir kalb taşıyan vUcuda ka
ra ta" Ustunde bile bJr kll{1 tUyil 
yatak raha tlığrııı bulmaz mıydı? 

Ne annesi, ne babası, ne de onun 
iyiliğine çal:§tıklarmı söyllycn df. 
ğerleri genç kızm aşkını anlıyor
lardı. Bundan başka Rozifa bu il(• 
kı bir "eref meselesi yapıyordu: 
onun hayatını kurtaran adama bat 
kalartntn yaptıktan nanklSrtuğU 

kendi kalblnl ve bayatını vermek 
suretiyle ödemek ihtiyacını duyu -
yordu. 

Dt'!liknnbya seelendi: 
- Ahmet. .. 
- Söyle. 
- Seninle geleceğim. Nasıl is-

tersen öyle yapayım. Benim akl:. 
ma hiçbir eey gelmiyor. Çok heye 
canlrymı. Söyle bana, nereye ge
leyim? Ben gündllzlerl dadnnla 
beraber lura çıkabiliyorum. 

Delikanlı dü~Undil, etrafa göz 
altı. Duvar alçak değildi; genç kız 
oraya çıkıp da öteki tarafa atlı • 

bl varmış; anneniz istiyor! yamaıdı. En iyi çare gece ynrısı 
Biraz sonra oda kapısının ka • duvarın tam h1zasma gelen da'

pandrğt belli belinıb: duyuldu. Bat. lara çıkmak, aşağıya bir ip sar -

kon kaplSl aralandı; Ahmet gene 
yaprakbn aralıyarak bakınca 

genç kız ~ • rmağmı du -
da.kl rına ö ür r sus işareti 

~ ııptı, etrafı dinledi. böylece beJ. 

kıtmak, Rozitaya ipin ucunu beli-
ne bağlattrktan 80nr&. yukan çrık. 
mek, beraberce ağaçtan inmekti. 

Bu fikrini Rozitaya söyledi, o 
hiç mtinaka a etmedi. Yalnız bir 

kl ya'rım saat geçti; kızım hazl - ~rıy sordu: 
rnn gUne inin mcaklrf:;~ kadar a~r - Kayık fll!n hazırladınız mı? 
olan 8el9ftlzllk ıtttikçe derinlcşi • 1 Nereden bineceğiz! 
:ı,•ordıı, (~mı uar) 
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ı ~ ~-Jlrl~~~ ıp~onı11ır.a8Yoil 
-,k-tıs-~-V-ek-ili-nin~~l~m~ti_h_a_n_la-r-ın~n-a-s,-ı~lm~~~ 

be yan atı . ı= bir milyon lira daha 
Jplik tevzii meaeleai ya p ı I a c a g" 1 b i 1 d i r i 1 d i verildi 

· helledildi 1 Askerden dlnoa 
DUn §ehrimizde tetkiklerine 1 t b 1 ı· 1:oıarıer 

devam eden lktısat Vekili Hüsnü L!ıe b:frme ve askerlik m aa arının "t u 
ça.ıtır, kabul ettiği gazetecilerin lıaagl mekteplerde yapılacatı :1 Otomobillerine ıey-
muhteli! suallerine cevaben _.J rusefer müsaadesi 
bey.matta bulunmugtur: teı Jlt edildi . . 
"- Bfrkac; gUn için lstan~ ·3 ı i verilecek 

geldim. Burada veklleti ala.ka· Maarif Vekaletinin tebliği ü- orta okulunda. yeni Kollej Tal:· 
1 

dar eden meselelerle ve bu me- rerine, şehrimizdeki imtihan ha.. sim erle~ lisesind~ olac~ktır.. Ankart.dan gelen haberlere ::;C 
yanda sorduğunuz. pamuk ipliği zırlıkları dün tamamlanmıştır. Res~ muadeletı tas~ık. edılen bugünkü resmi gazete ıle iki 
tevzii işiyle de meşgulUm. Orta tedris::.tta. resmi ve h.4· husmıı orta okullar d~ ımtıhanla koordinasyon k~an inti§Clr t.t .. 

Biliyorsunuz ki son zamanfo·· susl okuJlarda k~naat notlan ;ıf rım ~rendi okullarında yapacak mektedir. 
fa iplik sıkıntısı ve bunun tize· retmenler tarafından 16 msnn ardır. Buıardan biri, mUstahsih ... n 
nnde bazı ihtıkAr teşebbUsle.· sabahına kadar okul idareler..... Imtihan mUmevyizlerini ok:ıı tütun mUba~aası için. bır mılyon 
gördüm. Bunun Uzerine malilm ırerilecektır. ıJırektörlen bazrrhyarnk maarü lira tahsisine aittir. Evvelce, bu 
olan kararn~me çıkarılmı3tır. Oğretmen okullannda da tat· :nüdürlüğilne gönde:-eceklerdir. · iş için 4 milyon lira verilmi§tl. 

Normal zam:ınlarda memıeke· oikat ımtihanlarına hemen baş· Askerlik imtihanları müme. Diğer karar da, silfıhaltma ~ . 
tin iplik fhtf~·acı kısmen dııhi'f !anarak 15 nisan akşamına '<t· yizleri okulda mevcut y~dck ~ · ğınlan b.resi sahiplerine, aske 
ıstihsalAtmıızıa. kısmen de it· iar tamamlanacaktır. bay ö~tmen!erden se<:ılecektır. dan döndükten sonra evvelce ça .. 
hala.tımız ile karşılar1rdı. Bu· Pertev NiyaJ. Vefa erkek lise· Belgelı tAlebeler; erkekler Hay· lrştıklan ~erlerde sevrUSC:er 
gün bu ihtıyaç daha fazla art· 3İnde hse bitirme imtih~nlan .s- darpaşatia. k:zlar da Emk5y L müsaadesi verilecek, p~filrnları 
mı§tır. ÇünkU pamuk lpliğıne tanbul erkek lisesinde ve diğta' sesinde imtihan edileceklerdir. da iade olunacaktır. E.'vvelce, 
şimdive kııdar görmediğı bir ta· resmi liselerin liee imtihanları Ecnebi ve ekalliyet okulla. plPk:ılar iade olunrnamnı s . 
kım vazifeleri de yaptırtmak i- kendi okullannda. Hayriye, .....,. :?rkek talebeleri Pertevniyal lif:~ Diğer ~raftan Başvel<alet \ _ 
cahetmiştır. tiklal. Yüce UlkU, Dariişşnfaka sinde. kr2'1ar da İstanbul krz , · kA.letlere göndardiği bir tamin.· 

Kararnameden maksat. elde e- liselerınin lise bitirme imtihanla· sesinde lise bitirme imtihanlarını de, tatbiklP."ine 'rl]lan.::.n koor .. 
dılecek pamuk ipliğıni. ihtiya,,. n Istanbul erkek lisesinde; Şiş· vereceklerdir. dinasyon kararlarının geçirdı.) 
erbabına bir nisbet dahiJili<le li Terakki. Işık ve Boğaziçi lise- Bütnn öğretmımlei' !ınt;hanrn safhalar dolayısiyle bunlartan 
tevzi etmektir. lbtıyacın tesbitı terinin de lise bitirme imtihan· devamı mUddetin:e ve iın+ihan· elde edılen neticelerin nelerden 
için de bir takım umum! ölçüler !arı erkek lisesindedir. tarctan sonra da :nm ve:-::ince· i~ret olduğunu, ne gibi fayda. 
l~abul ettik. Dokuma fabrikaları Istanl>ul resmi orta okull:?.riy· ye k-.dar vazlfeler1 başından ay- lar elde edildi'jini ve bu arada 
verdikleri muamele vergisi ~a- ıe resmi liselerin orta kısımları· nlmıyaraklardır. tas•.:ı-ıe. tadile muhtaç olanı· 
sına göre jplik alacaklardır. El nm eleme imtihanları kendi okul iLK OT;uLLARDA bulunun t>ulunmadramı sormuş. 
tezgahlarının bilfiil çalıgma şar· farında. husust orta okullarda: u "'unun lki l ftnda oır not halin· 
til~ mahalli hUkllmetın vesıkası lstiklal. DarUşşafaka. Yüce 'Jl· llk okullarda 16 nisandan 14 de koordinasyon umumt kR.tipli. 
na bağıc:ınmMı usul ittihaz edil kü ve Hayriye liseleri İstanbul mayıs akşamına kadar imtihan· ğine bild'rilmesini istemi§tir. 
miştir. erkek Jisel!inde, Şişli Terakl·i •an yapacak].:ı.rdrr. Bu mUddet 
Şurasmı d~ sureti mabsusada fşık liselerinin elen imtihan1!4~. zarfında son smrflar hem mezu-

1•atracı 

Sanatoryomauta 
Bir 01uiistimal t!':.hkikatı 

yapılıyor 

işaret etmek isterim ki umumur :"Jişantaş kız orta okulunda. Bo niyet ve hem d" i ,...,aı imtihan· 
sıkıntı ve ıstırabım, kendi ka- c'fazic;i. Gazi Osmanoa.şa erkek larmı tamamlıvacaklırdtr. 
zanç ve hırslarına vesile ittihaz 
etmek istiyenlere karşı sert 
ve şedit davranılacaktır. 

YünlU kumaş fabrikatörlerivle 
son günlerde Ankarada görilş· 
tüm. Devlet f""brikaları mamul.i· 
tmm fiyatlarına uymak suretiv• 
le normal bir kar hududu dahi· 
tinde kalmak lUzumunu takdir 
ve ifade eden fa'Jrika sahipleri 
icinde bulunduğumuz sartliinrı 
kendilerine vlik1Ptti"71 T"';ııf vazi· 
feyi memnuniyeti mucip bir ~w· 
kilde yapmışlardır. Vekalet. bu• 
nun fiiliyatt:ı.ki aksini bittabi ta· 

,-~~u_Gu_K_HA_ö_t.ii_Lt_11_f Fazla yolcu alan 
• Yercbatan sarayınm üattlndek1 

evler ts>l:'Uye edilml§Ur. Bunlar ydkm. 
da yılı:tmlııcak ve Yerebatan sarayı 
mey..1ana çıkacaktır. 

• Ç,li:.K, ı-~atıh ne.hlye:ıl çayı 3.15.9•1 
cumarlt'slne tehlr eclJlml§t!r. 

• MP.ınleketlm1Zde radyo aboneleri. 
ntn mevcudu 07,241 dir. AboneJerden 
39.007 si letanbuldıı. 10809 u Ankara. 
da, 6155 i lzmlrde 8188 l Buraadadır. 

kip etmektedir. • Otumoulllertn tahdidi dolayıaile 

Devlet fabrikalarmm yün j garajları. çckllm1§ olan hwıuaı oto. 
mamulfıtrnı tercihan yerli mallar mobılleıın kamyon ve kamyonet hali. 
pazarına tevdi ediyoruz. Maksat ne ifra.ğına mUsa.ııde edilmi§Ur. 
mümkün olduğu kadar müstehli· • Hatay mmtakaaı ticaret mUdUrıu. 
ke yaklaşmaktır. Ma;ı.mafih pa ğtiııc 1 _tanbul mmtnka ticaret mu. 
muklularda yaptığımız gibi bun- dUr~Uğünden Cevdet Ev~en tayin edl .. 
!arda da mun:vyen nisbetlcr da· • mi~.tr, l.zmır nunwka ticaret mUUdUr 
bilinde bu işlrle ineşgul meslek lüğll nıü§avlrllğlne de gene lstanbu~ 
erhahına tev~o:i etme'< ;,...,vanı ha- dan HııyrctUn ŞUkrü Şcnozan vertı_ 
stl olacağını ümit ederim mlştlr. 

Hüsnü Çakır, bir iki gÜ~ daha • Vail ve belediye reisi LClt!l Kırd~r 
şehrimfzde kaldıktan sonra Al· dUn Hliyükadaya giderek yaz m~vs .• 
pulluya gidecektir. mlntn yakınl&§nwıı dolayıaue tefUıler 

yapmı~ur. 

Maliye vekiline bir 
ameliyat yapıldı 

Maliye \•cldll Fuat Ağl'B!Jya, An
kara. nlimune hastancsinoo bfr ıınıe. 
Hyat yapılmıııtır. Ameliyat muvat:a.
klyetle neUcelenmtııtlr. Vekllim1%e §I. 
talar dllerb:. 

Vakıt 
Aalm Us, ''Kont Telekin!n intihan 

mUstıı.kU Mace.rtatanm intihan de. 
mekttr,. ~lıklı makalesinde Avnıpa 
harbi ıc:tnde son gUnlerde geçen bu 
dram s~hneslnden bahaediyar. 
Mu~arrif, kont Telekinln intiha.n 

De •Yl!I zamanda Alınan motörlze kuv 
veUerl.:tln Macari5tana girmeğe ba§lıı
malını arasında mUnucbet bulundu. 
ğunu kaydederek diyor k1: 

Almanlar 1 lcrlnJ kolaylıkla yü· 
rütrnek l"ln Macarlar llzcrfne cep. 
heden gftmedller, Zahiren Maca· 
rlstanm lstiklillnc hürmet edecek 
gibi görllndtiler. ırattA Macar mil· 
lctinhı A \TUJıa harbindf! askeri 
yıudonma muhtaç değtllennı, gibi 
bir ta\"ır a.ltlılar. Macaristandan 58· 
dece Romaııyaya asker geçirmek 
hakkı lstedller. Romanya bu su. 
retle işgal edildi. Romanyadım on· 
ra Alman ordusu Bulgari tana da 
~eçtl. Bununla' beraber Uçlü P" .tm 
askeri ahki.mı gii.11 bir kurt ı:-tbi 
rine Macar de\'let ad&mlannın iç
lerini kemiriyordu. Kont Tcl~d 
lc:indeki \.iedan aı.abmı teskin r.t· 
mck için YogoslA.\~ a ile ebedi bir 
dostluk paktı aktettt. Bu eoc-di 
ıhstlak pakı Yugoslıwyayı l\fll(':ı 
rlııan ta.rafmdan temin ettl~ri gibi 
IUacnrlstanı da Yıı~osla\ya tara
fından temJn oolvorda, Fakat Yu. 
ı:o!la.vyada bir Hçltl nakt buhranı 
çıkaeak gibi görlinmedlğl zaman· 
hmfa eflkftnetle karşılanan bu an. 

• Dlın, 900 b1n liralık lhracat yapıl
mıotr•'. Bu arada Almanya.ya yanm 
milyon lirahktan fazla tütUn, Ingtlte. 
reye tı!tik, tavlçreye kemik aatılmı1-
tır. 

• Allm t1yaUarındald yükseklik de. 

vam t'tmcktedlr. Dtin bir altının fiyatı 
24' Ura, 95 kUMl§tU, 

l:ı~a bugün bllha!!sa Almanyanm 
1 ine gelmiyor. Berlln hü'kiimctt 
tuacarist.anın Almanya ile birlikte 
Yugoslavya Uzcrlne ytlrilmeğe 

mecbur ediyor ,.e ilk adnn olmak 
iizcro motörlze Alınan kıtal"" Ma· 
carlstan hudntlanndan l(erfye ı;:t. 

riyor! Mal.':ırMan hudutlanndan 
lçerfre giren motörtze Alman kıta. 
hırı ile beraber bu memleketin esa· 
fien liıfızclan ibaret olan lstiklill de 
nlhavet buln:ror! 

F1kıimizce Macaristan U..,vekl. 
linin lntlhannı mucip olan .ebebl 
l~te lıu hfldlsPde aramalıdır. Tran· 
!ıllnnyayı Macarfstandan almak 
pahacıma btittin memleketin Alman 
lşgalf altına ~rdlMnf ,;örmek bu 
lntfh"nn YPdn~ ııd!ıl n'•a ~erek· 
tir. AlmaD\'S zahJren Vu~~lavva 
ile oaln lhtiliifı ,·esile tutarak Ma
cari tam i A"al ediyor. Fn~<at haki· 
kıtttc Macaristan hakkında ı!cğf s
m"'z olan U~lli nakt pro~ı tat
bik olnnuvor. nundA.n ponra Maca.
rfstanln R-0man~·a arMmda hiç bir 
fark knbnıyn.caktır. Macar millet:t. 
nln bütiin hayati kaynaklan Al· 
manyanru harp clhazlannı işletmc
~e msrfedlleccktir. Bu itibarla Kont 
Tclckinln intihan haldkatt~ ttırta
kfl l\IM':Brlstanm 1ntthanndan b9f. 
ka bir ~Y değildir. 

otobüsler 
Plikalan alınarak 

seferden menedilecek 
&Jfdly~ ııeyrUstlet tşJ.W 

taıızım lçln teakll etUğt aeyrüsefer 
komlS)llllU sık sıl: toplantılar yapa. 
rak bdihamı önilyecck tedbirler aı. 

mak:a ve tatbik etmektedir. 
Bu arada Tak.sim Ue Yenimahalle 

arıumıdı. gecelen otobl.la ı;ervlai lhd&s 
edııere~ ~lk!yetlere aon verllmlıUr. 

Otoblll' biletçileri hakkındaki şlltft.. 

yeller \'e otobüslere fazla yolcu bindir 
mek hususları üzerinde de durulreakta 
bu giDı otobüslerin plAkalan alın. 

maktadır. 

Kald~rılan thtiyarl tramvay :1urak
ıanndarı bir l:açmm lllzumu tebeyyün 
etlerse tP.krar tesU. olunacaklardır. 

MUddeiumumilik Y;.kacık ~:ı· 
natoryu.munda sa...Jte sened tan. 
ziıni suretiyle yapıldığı idd.i;ı 
dilen bir suiistimal tahkika-:Una 
elkoyınuş bulunmaktadır. 

!ddıa olunduğuna göre hAcli. 
~öyledır: 

Sanatoryom hissedarlarınd • 
Dr. lhsın Rifat muh:ısebw.ı 
Baha Be!er'in yolsuz hareket 
ettiğini ve zimmetine para g~ir. 
diğini söylemiş, bunun üzerine 
yapılan tahkikat neticeu . • 
işin doğru olduğu ve muhasebe
cirJn zimmetine 4482 lira geçir. 
diği takd;r edilmf§tfr. 

Baha Beler sorgu h!klmliğine 
teslim edilmiş, tahkikata .>aş
ı~nmı§tır. 

18 kişiyi acjliyeye 
götüren bir hırsızlık 

1 
Stıkccfdc "Şenizm!.r,, nnkllye.t am-

19 mayıs şenlikleri :~:ru;.ı :ı~:~: ·~= ~=:~:ıy~ 
sebat,, ambarından toplarla basma ve 

Maartt mlidUrU, lise, ortamektrp patiska ç:ılmı§ ve bunları 18 muhtellf 
ve sanat mekteplert mUdürlerl ö:ıU. klmeeyc 120 liraya s:ıtmı§lır. 
nıUzcleki hafta lc;tndc top'antıya do- Yalmlıınıın Kasım Dem.ircan ve mal 
vct ederek lmtihnnlar hakkmdakl ye.. lan Eattığı 15 kl§l dtln ndlıycye vcrU. 
nl karardan sonra l 9 mayıs aenlfülc- mlşlerdlr, l{a&m tevkif olunmuştur. 

rine mekteplerin ne sur'eUe l§tirak e- ı Diğer 18 kl§i de ikamete rapten ser. 
dcceklerinl tetkik edecektir. bcııt bırakllml§tır. 

HUse~1n Cahlt Yalçm Balkanlar ,._ 
zlyellnl tetkik etmektedir. Muharrir 
evveltl, BulpriAtaıım UçlU pakt& uu .. 
hakı mlınateb:Ule Bulgar. hUkfımeU 
namnuı. radyoda eöz eöyllyen zatın 

mUdaf:ııı ettiği noktal nıızarı kaydedi. 
yor. Dulgar radyosuna. gore Balkan 
devleUerı §imdiye kadar büyük devlet 
lerin oyuncağı halindeydiler. Büyük 
devıetrer çevirdikleri entrikalarla on. 
lan blrtblrtle ç&rpIJtmr, fakat. parsa.. 
yı kendileri toplarljll'dı, Yugoalavyn. 
nm da mihvere il~lhakJ artık bu siya. 
aete !llbayet vermi§ ve bunda Bulga. 
rtııt&nın bOyük rolU oımn§.Balkan dev 
ıetlert &rbk bir vaalye muhtaç olme.. 
dan "endi l§lerlni ke.ndUerS görecekle" 
m!~.HUaey!n CahJt Yalçm,bu iddiaya oe 
vap vererek Balkanların bUyUk devletle 
rin mUdabalealndeıı kurtulmak, yalnız 
~ln.rıııa hareket etmek latese!erdi 
blrlC§lp bir blok tetkU etmeleri icap 
edccef;lni.. balbuld bugtln Bulgarlsts. 
nın Almanlan Balkanların göbeğine 

yerleşt.!rd!tlııl ft UçlU mlak ile At. 
manya ve lt.alyanm emir ve nutuzu 
altına glrrnif oldulUDU, Yugoslavyada 
mtaak: imzalayan devlet ıı.damlannı 

iktidardan uakla,ırrmuaydJ Bulga. 
riatAnm actığr çıgmn devam edeceği. 
nt '" Almanl&rm Balk&nl&r& yerle,. 

mmnln bllUlıı bQtUn kuvvet bUla.cağl~ 
nı bunun da Balkanlarda ecnebi V<ıaa. 
ycUr.e nihayet vereceği det;11, Alman 
blUdmlyetinln tealalne doğru katı b!r 
adım teıkll edeceğini kaydediyor ve 
yazmnı §öyle blttrlyor: 

'•Bulgaristan devtetıerln &ikan. 
lardakl o fena slya.eetlni11 ortadan 
k"1kmaMna ,_p_rre kadar Amll olmamat 
bllı\klr< Balkı.ml:ır için en mUthl, bir e. 
1111rotı t<'mcl ta§mı atnuotır. 8ulprlıı 
tanm < Uıana bir kere daha t bot Mtlğl 

~ ~cret \-O i!tlklAUerl u •nında mU• 
cadelryo atılmak kunetlnl kaybetml~ 
mlllP.tlcr1n tl61\ret altmda 3ı1tı11nıığa 

mahknm 1.-nlAcakl:ınnclan ibarettir. 

Çok r;Ukür ki Y J"oslııvyanm gö!ltf!r 
dlğt akı;UJAmel Ballı:nııların henıiT. çU. 
riimrırnl"' olcluğuuu ve Balkanları mll
dafım edeceli: hlil' eYl!tlarrn hlUd ya
p.dı_ğrnı clbn.na lsbat ettL Eğer bir 
ı;Un Bulgaristan kurtulabllecek lııe bu 
ııu mUnhaaıran Ycgoslavyanm gôstcr 
dili karakıer metanetine ve &hlaki 
bUyUklüğe borçlu olacaktır. llulgarla
ma Balk&nlara sUrdUtU karayı Yu· 
l'oalavlar yıkadılar. 

Bulgar komşularnnrz. ~),k oldukla. 
n mevkii buldular. Artık Balkanlan 
rahat bıraksınlar ,.,. onlann lşlıırtne 

lcanfına&ın lıır. B lrler tn kip edt'ct' ğl. 
mh: rnef>ll'tl kendimiz t:n Jn l'dl'blllrl~ 

ve hUr \'atanda rnUstnldl '11,am"" • 
n.a&ll bak kar.anıldığını ksp et.ot not 

ıöSterlrb.,. 
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( 98 - 117) seneleri a.r.asında 
aorna imparatoru Trayan zama
lUnd;:ı Bitinyi yani §imdiki Bur-

vc ızmit mmtakasmda. Pime 
lstninde c.d.ip ve zeki bir vali 
"ardı. Karadenizden Marmara 
'le lstanbula keresteleri da'ha 
lcolay getirmek üzere Sakarya, 
~nca gölü ve lzmit ~rasmda 
h}r. kanal açılmasını teklif etti ; 
lakın yaptıramadı. Kanuni Sul
tan Süleyman zamanında bu •:ı. ! 
~landı; MimQr $.inanla Kikola 
lSnıindeki bir ustanın nezareti 
altında yirmi ıbin arşınlık kısmı 
4unamlandı: padişah Orta Av 
~u~a ~~leril~ fazla meşgul ol: 
ugu ıçın bu ışlerle uğraş;ı.madı 

"e işi yarıda bıraktırdı. 
1591 de Sinan paşanın teklıfi 

~ine aynı teşebbüs tekrar e
d~~di; lzmite otı..z bin amele 
fonderildi: bu işe ne.zaret vazi· 
~i Sokullu Mehmet paşanın 
~lu Hasan paşaya verildi. 
'· drazam bile Kaptan paşayı :
f<nadolu kadaskerini yanma a
Ura~. OOştarda ile lzmite gitti; 

ç gun orada kaldılar. 
.. Ranal meselesi biribirini 
t.u.Jeınek istiyen devlet ve saray 
'tdaınları arasında dedikodu 
bıevzuu oldu. Padişaha: 
ıo-.:- Bu tiirlü işlerden halka 
• ctr gelir. 

bediler. Ccüncü Sultan Murad 
~ hüküm ve emri verdi: 

- Cetveller açmaktansa ge· 
llıiler yapmalıdır. 1stanbula ke
~I nakli ~imdiye kad~r nasıl 
0 nt\ışsa yine öyle olur. 

• * :(. 
Ranuni zamanında lstanbulda 

h~ .Yolları hakkında ihtisas =~-
ıbı olan Nikola usta bir gün 
~dişah Kağıtıhanedc avlanırken 
~ avet edildi: kendisine bazı fi. 
~rler ·soruldu ve işler ısmarlan. 

1
: bu hal bir kaç defü tekrar 

~ Undu. sadrazam Rüstem paşa
lt.ın, masraftan çekindiği için ca-

1 sık ıldı; bir daha padişah hu_ 
~runa çıkmaması icin hapset_ 
lt"Ui. • 

~1>.Q.dişa:h bunu haber aldı bir 
~ n Kağıt.hanede ayak divanı 
Urdu: Sftdr.azama sordu: 

ıın:- Suyolcu ustasını niçin hap· 
''1ersin? 
%- Padişahım. bu adam huzu
r uınayununuzda bir çok mas. 
~a.flara ihtiyaç göstermiş; Lir 
aç gün alıkoyduk ki inşaaun 
~ suretle yapılacağını anlaya_ 
bllıl. Bir de. su getirtmek güzel 
· r şey ise de Istanbulun çeşme
erı coğalınca ya~ncılar da ço
~l_ır. Husisiyetle çiftçiler, l:öy _ 
'\:l'tni ve ziraatlerini bırakıp 
t'._a.Yitahta dolarlar. Sonraları 
"lllldan zarQrlar olur! 

S?zün kısası: Devlet yenilik 
"-e. ılerleme istemiyordu : lstan. 
"lllda nüfus artmasın diye yaşa
~ şartlarında güçlük çıkarı
k 0rdu. Yeni düşünüşlerden ne 
fi.dar farklı! ... 

* * * 
~ Vat: "Himaye ahlakı" isimli 
b~da on bir Macar mültecisi on 
ı:n dizilmiş. "Zengin dilenciler" 
r~ınm ikinci frkrası "sokakta 
rı~adüf edilen diknci, medeni 
l dtığtınu iddia eden bir cemiyc_ 
~kendi göğsüne kendi eliyle ... " 
f1nlesindc "kendi köküne kendi 
~re .. .'' şeklinde çıkmış, okuyu. 
~ arımız bunları sözün gelişin-

'tı anlayncak kad~r zeki olmak
l 
1 
~raber tashih eder. özür 
rım. 

/(adircan Kaflı 

Şehir Meclisinde 
müzakereler 

u 
'llrı topl:ınan Şehir Mecllııi seyyar 
t Urcuıuğ{ln men'i hakkında beledi.. 
~ 1 ' ti."nt mUdUrlUğ"ilnUn lsteğin!n ye
ıı,.111~ Olmadığı ncti".eslne varmııı ve 
ı-ılldlye zabıtasının nakliyat ııınbar. 

t,. l'ta rnUt,.allik hUkUmıerlni mUzake
c~tir., 

Bir ayhk 
1ayy,are 
zaytatı 

Martta Almanlar ~ 1 
!ngilizler 142 tayy.a.re 

kaybettiler 
1.ondm, 4 (A. A.) - Resmi 

tebliğlerdP. zikredilen rakamlara 
nazaran mart ayı içinde lngillz ve 
düsman tayyar<' zayiatı nşağıda 
gösterilmiştir; 

1 - İngiltere üzerinde vf\ 1ng·
liz kara sularında 71 Almnn ta, -
yaresi ve 6 İngiliz tayyaresi dü~- I 
mü tür. 

bER-

Tür~t - Aman 
mü na sebat 
norma d1r 
Aiman hariciye 

nezareti bir suale bu 
cevabı verdi 

&rlln, t (A.A.) - Yan re!tml bir 
m\!llbacian bildiriliyor: 

Türk · Alman mUnııscbetlcrl hak. 

Ivlihvercile:-in 
Amcrikadaki 

• 
~.7.:-:_~:;;1:.~·; n 
m deresi 
-0--

A manya 
mukab~e10i 
bilm ıs ı l 

kında yabancı gazeteclle rtarafın. 

dRn eoıulrın suallere Alman haricl· 
ye nezaretinde bugtin aşağıdaki oc. 
''RP ,·trllmlştir: 

yapaca mış 

· 'rlırk · Alman münasebetleri 
nornıalılır 

--<>-
Alman talepleri 

3 

.. 
2 - Almanya \•e jqgal nltındr . ı 

ki arazi üzerfodC' Almanlar 16. in- I 
gilizler 45 tayynre ka) bPtmislcr -
dir. 

Berline dönen 

Amerika tarafından 
katiyetle reddedildi tılTlYAU DOKTOR 

Japon 
- Yay i!ltid:ıt.."lır. herif \R;\·.· t!wı ;:\flş:ı ı:cldi d('Jl}f"k! h la "ıcııh dok-

\ ll')ingt~m. 1 (A.A.) - l>.I\.R. 

3 - Denizde dfüıman 3 ta.n are 
kaybP.tmiştit·, İngilizlor hiçbir ta)• 
yare kaybctmC'mi~lerdir. 

4 - Afrika, Arnavutluk \"C 

Malta da dahil olmnk üzere .t\,kdr. 
niz c~phelcrindc düşmnn 178 tny
yare kaybetmiştir. Bunlnrdnn 146 
sı hava muharebelerinde clüııiiri •• 
müş, ~2 si yerdC' tahrip <'dilmiş • 
tir. fngiJizlcr 91 tayyare knyb<:'
mi.5lcrdir. Düşman ?.ikrPdilen 178 
tayyareden 96 sını Arnavutlukta 
kaybetmişlerdir. 

Ce ubl ıtaıya" a 

Gizli bir radyo 
istasyonu bulundu 

Be rlin, 4 (A. A.) - D<>u' 
Algcmeine Zeitung- gazC'tC'sinin 
Romndaki rnuhnbirinP görcı cPnu
bi İtalyada gizli bir radyo istns • 
yonu keşfedilmiştir. 

Kızılden;zde 
Batan 1talyan 

harictye nazır ı 
Dün Hitlerle tekra r 

görüştü 

Berliıı, 4 ( \. A. ) - Mııtsuoka 

1 
oğleden sonra Bcrlin<' gelmiştir. ' 

B rlin siyıısi mahfillerinde öğ -
1 renildığine göre Ma.tsuoka, Berlin. 

de bir buçuk gUn kalacak ve yarn1 
akı::am, Moskova tariki ile Toky~ 
ya harrkc t edE'cekt ir. Mntsuokn, 
B rlinde, pek muhtemel olarak ye 
ni görüı:;m lr>rde bulunacaktır. 

"' ıt- .. 
lkrlln, ·I (ı\ . ı\.) - Mntsuoku 

bugün öğlC'den sonra Hitlcr tnrr~ 
fından knbul edilmiştir. Bu görfü:
mcdl' voıı Ribbentrop da hazır bu
lunmuştur. 

destroyerler~ beşi ,!Jul~u • RubJip. 1 rA.A,) Avustralya 
l..ondra. 4 (A .A. ) - Şarki Hındı.s- bllJ'"el 11! M(n:ı:ies bu sabah Bclfn -

tan kUınandaiılığmın blldlrdlğiıte tod:ın dublln gelmiştir. 

göre Suudi Arabistan açıklarında ikı e T.~ndrn, 4 (A.A.) Batavya raci. 
İtalyan deııtro ·eri ~di mürettebatı yosu. Holnndıı hariciye nnı:ırı Van 
tarafından baltnlmqı ve dtin batar Kleffens llc mOstemlekfıt nazın Ve!. 
bir halde bırakılan ltaıyan destroyeri terin lG nisan tarihinde Holanda Hin.. 
de şimdi batmıştır. Bu suretle son dislanmda bcklC'dlklC'rlni bildirmiştir. 
ı;:-Uıılerdc Kızıldenlzde batan İtalyan • Vaşırıgton, 4 ( A.A. ı - D.N.B. 
•Jcstroy\rlerinın ad('df beşi bulmuştur. Bahriye nazın nlbııy Knoks birleşik 

Leonl 1 nisanda tayyareler tarafın. Am('rikn deniz ku\•vctıcrlnln C'lli bln 
dan v.-ı Sauro ile Da.nlelemanin de g dört ytiz doksan iki subay ve askerden 
nisanda deniz ktıV\ etleri tarafından mürekkep olduğunu sövlcnıişlir. H~r 

batırılmıştı. MUrcttcbatı tarafından ı ay deniz kuvvetlerine mensup el\I !'işi 
b:ıtınlan iki destroyer Pantera ve para§Utc;U olarak yeU5tlrilmektedlr. 
Tıgredir. Bunlardan biri kapaklanmı~- • BUkreş, 4 (A,A.) Neşredilen 
tır. Enka7.ı su sathından birıu: yiik- bir lmrnrnnmcye,tevfikıın ecnebılcı·in 
sekte görülmektedir. Diğeri suyun dl- Romanyndıı !kameti hakkındaki ka
bl.ne dalmıştır. Direkleri ne bacasınm nun tadllfıta uğramışlır. Bundan son
bir lusmı gözUkUyor. Bu destroyer. ra yııhudi ırkına mensup ecnebllere 1 
den toplanan bir miktar harp ('Siri Romanyndn çalışmak tlzcre bir ikamet 
karaya çıkarılmıştır. milsaaocsl knllycn \'Crilmiyeecktir. 

Alm:ın \'apurlannın mUs:ıderesı 'e 
Alman drnJzc lertnın Amerikan ma. 
kaml:ırı tarııfmdnn tevkif eöılmrlc rı 

Uzcnnt' Alman hlikfımet!nın 30 mart 
'c ı nısan tarıhlcrındC' \'Crdiğl nota. 
lara Amerılmn hnricıyc nezaretinin 
cevabı dün ıık§nm Alman büyük clçı. 
ine tevdi edi1mlştır. 

lorhıı{ı1 ynp~ or? 

Amerikan h moU vapurlan iade 
ve mllrottebnlı tahliye ctmıyPr ~tnı 
beyan ve .AlnU\ll taleplerini katı bir Til, nC' demf'b. ol<luğuııu lıilin;i. 
lisanla rcdac.m ,şt r. Maaın:ıtıll Alınan r.iz. l'üzüııdehi loicUk n.dalelcrdC'll, 
denizcilerine ta tblk cdilece.- ııı.şı- ,.c ... ~ nhut 'üctıchı\ı.cl~ni '~alın. lııl) uı, ı:ı.
na te şartlarının, bu hususta yapıl- ı dalı>I.cnlen lJlrını luzumı.uz. yere 
mnktn olnn tctkıluıt bltlncr, Alman 'e bırdenblre. lınrl'k<"t ethrcrel> 
lçillgim· bildirileceği de ~ı bir nota çok ılefa . nı:aııl bir durum gö<otc-

ile tebll~ edılmiştlr. renlere hnlı derler. Sonr:ıdan ıu-

ALMANYA NE YAPACAK 

/Jt r11('. 4 ULA.) - Ofı: 
Triöune de Gen eve gazetesıni n 

Bf'rlın muhabiri bildiriyor: 
Berlindeki bitaraf müşahıtle

rııı tahminlerine göre, Alınan 
vapuı larmm mlisadcresi ve mü· 
l'ettebatmm tevkifi h~kkında :.ı. 
man hükumetinin Vaşington nez 
dindekı yaptığı protestoyu. pek 
muhtemel olarak, Amerika Bir
lec;k Devletlerine karsı mukabc
leibilmisil tedbirlt>rinin alınması 
takı edeC'ektır. 

Alman hariciye ne.zarctill.! ya,. 
km teması olan mahfiller. yal
nız Almanyada değil fa.kat 
kontrolü altındaki memleketlerde 
Amerikan mcnfaatlennin pek 
büyi.ik olduğunu tebarüz ettir. 
mektedir. Aynı mahfillere göre, 
Amerika Birleşik devletlerindeki 
Alman menfaatleri <i(lk daha az. 
drr. Çünkü. h.;ıttii harpten evvel, 
Bcrlin. Vaşingtonla münasebet
lerin bir gün fenala.']nbileceğini 
hesaba katarak ::ıermayelerinin 
ekscrisinı geri çekmişti.,. 

7.ür'}··r <'lk'in n· ~ t ı;azete. 

sın.in Bcrlin muhabiri ise ayrıca 
suııları ılave etmekteuir: 

''Alm~nya. mihver gemilerini 
miisadere etm iı;: ol?" CMubi 
Amerika devletlerine k~rşı da 
mukabeleibllmisil tcdbirlcıi ala. 
bilecektir ... 

zumsuı. '(' güliinı; olan bu hareket 
illt zamanlarda bir lilznm Uzcrlnc 
baslar: l\feıs<'la iıı-ınn omuzunda bir 
kn~ııımı:ı hi .secl<'r \'e orasını clile 
kaşı.) aıııadıı'.:"lnd:ın omuzunu kaldı -
rnrnk im ıntı hfo;~lni grçim1el;: ic;
ter. Jlkiıı mnkııl olan bu hareket 
f('.r\<'rnir ode ede" nihayet tik h -
line geilr. Artık omnıdn hiçbir 
s('~ hlssC"fm<'diğl hnldc, tikli ln .. an 
lüzunıstıl ~"re omuzunu kaldınna. 
J u • :ı:lhıılndc yer hıtmu!'i olan bir 
lhti,rnf'taıı dolayı • m<'cbur olur \'C 

her dl' n omuz~ııu knldırdıkç.a bir 
fhtiyııcıııı t<'miıı ctmis lns:ın gibi 
k<'~if duyar. 

Bir iıısaıım ~ ap:ıblleceği lınrc

htler hesaba sığtlmı~'nr.alc kadar 
!;ol.: hırın o,,IduJ:·und:uı 1iklC'r ele o 
luular çol< tiirliidUr. l"aknt en ziyll"' 
d<' ~öze çarpanlar ~ iizdeki lruı;U~< 
ıı.cl:ılelerin lüzumsuı harel<etJeri 
clir. en çirltin ayılan tik, birine 
i~aret eder gib ı;özlhı\i kırpmaktır. 
Uu hıırClcl•tin, bil dl ~,iniz gibi, mA • 
nru.ı cin olıluf,'Undaıı ~lünçlüj'.,'Ün • 
den dolayı tiyntro ply<"Slcrine im• 
ılar ı:; imılı;tlr. Güz<·! bir kn<lın biiy
lr tikli olur da o;olt kh ı.,rid<'rlteı:ı 

lüzumsU?: ycrt> ~özünü krrpars:ı 

JIC!}ine nclaml:ır tfü",iürür, bunun nr• 
tiP<>si df' nckaclnr gtiliiııç '\'alıut Dl' 

kndnr n('ıklı olalıilr('ei::,rini kolııyro 

t:.ıhmin eclcblllrslnil. 
Ji:imisl durmadan burnunu lınşır, 

knsl:ırını o~·n:ıtır, dudaklarını t"'I• 
rır, dilini uj:,'7.nıdnn l"ılmrnnık <lu
daklı:.rmııı kPnarnıı \ala!'. l{iınisl, 
daima e\·et ('fendim, eler gibi baş.· 

Zihninden birçok düşünceler, fi ., 
kir ler geçiyordu. Fakat bunlar o 
kadar gayrimuayyen ve muğliık 

fikirlerdi ki bunları yakalamak v 
bir mana vermek mikansızdı. A n

cak hazan bir tek fikir lizerindc 
durabiliyor ve kendi kendisine: 

[A~,,·~~J9~N&J 
- Bılı.}'orum. Hastalığınızda sa

yıklarken de söylC'miı;ıtiniz .. O za
man da ölümdc>n bahsederken göz
lerin1zde bu mô.na, dudaklnrınızdn 
bu acı takallüs vardı. Oh Sermet, 

çok fena bir şe~ bu .. 

- Şimdi ben ne olacnğrm ? 

Diye söyleniyordu. Şükran hilliı. 

irsteyip istemediğini de bilm iyor -
du. Fakat Şükrandan en ufak bir 
ı;,üphesi yoktu. Bu çocuğun alnın

da masum ağzından çıkan sözlerin 
hnkikat olduğuna ı;ıehadet eden bir 

mana vardı. 
Şükran: "Hayır, beni sevebil e

ceğinizi düı:;Unmcmi.'jtim.,, 

Demişti. Cemil Sermet Şükrana 

inanıyor ve bu 1.avallı çocuğun ha. 
yatı bilmP.dCn ve kendi anusu ol· 
madan birdenbire nişanlanmış ol -
duğunu kabul ediyordu. 

Ast! mücrim romanlara kapanıp 
bayatı a ncak sayfalar arasında 

gören ve romantik m uhayyile.sinin 
tesiriyle hareket t>den Güzide tey· 

Z<l idi. 
- Zavallı Şükran ... 
Diye Sennct haytflandı. Fakat 

düşünüyor ve: 
- Zavallı Sennet •• 
Demekten kendini menedeml -

yordu. 
Kendisine de acıyordu, çünkü 

düşünüyor: "Şükran ne de olsa 
gençtir, hL~leri körpedir, ıstırabı 

ammw ~~J!iı• ve ~~ı 

• 36 • Nakled e n: ıvı uzafter Acar 
bir sandct ümidı ona ilk acısını u
nutturur .. ,, diyordu. 

Acaba o da hakikaten Sermedı 
sc\'miş miydi? Hayır, sc\'ıncmi.şU. 

Yalnızca sevildiğim nıılamış vE' 
bakir kalbi biraz daha hızlı çnrr· 
mıştJ. O zamana kadar meçhulil o
lan bir hissin birdenbire önüne 
konuşu Şükranı bir an için şaşırt

mış, kalbini ezmiş ve o zaman ıış

ln sevmi. ti. Yoksa sevdiği yine 
Scrmct değildi. 

Ve şimdi kocasmı da pek ala 
sevecekti. Hislc>rindc samimi ola
caktı. Çünkü bir kadmm kocasını 
•w\'lnPsi lazım oldui;'1ınu takdir edi
yordu. Sonra Şükranda sevmek v<' 
sevilmek ihtiyacı da vardı. Bu ih
Pvacmr meş'um bir şekilde kan;•. 
lıyacak bil~ olsa bunu evvelden 
hissedemiyecekti. 

Artık SE'rmct soğukkanlılık ve 
mantıkla vn.ziyet itahlil ediyor, ı:ıa

hrslan sanki değişmiş de birer ro
man kahramanı imişler gibi kıı -
bul ediyordu. Fakat birdenbire sar 
srldığın ı, kalbinin ezildiğini hisset-

damın kendisi olduğunu anladı. Ve 
Şükranın, bütün hislerine hakim 
olan Şilkrnnın ın bir başkasına ait 
olduğunu kabul cdcmiyeccğini, bu
na tahammülü olmadığını hisset -
ti. Şükranı bir bnşka.sınm kollnrm 
cıa zevkle çırpınır düşünmek Seı 

mctte kızgın bir demirin ncı tesi. 
rıni yaptı. Çıldıracaktı. Fakat ay. 
ni zamanda zihninde şimşek gibı 

bir fikir çaktı ve eski ncı bir gil
lüR, Yesari Gündüziln güliişü du -
daklanııı büktü, demin "!ihnindc 
şimş("k gibi çakan fikir derin bir 
iz bırakarak gitmiş ve Sermedin 
knlbine acı bir ferahlık vermişti. 

Gözler,i dalgın. güldü. Ve kendi 
kendine mınldandı: 

- Artık ölebilirim ... 
Ayni dakikada kopnn bir ferynt 

genç adamı kendine getirdi: 
- Sermet, yine kendini öldiir

mcği düşilnliyorsun. 

Genç adamın önünde Şükran di
kilmiş, sapsan yüzü, büytlyen göz. 
leriylc Sermedin gözlerine bakı • 
y-0rdu. Cemli Sennet bocaladı : 

- Benim kendimi öldürmeği 

düşündüğümü nereden biliyorsu -
mız? 

Bu kere Şükran Sermedin elle -
rini avuçlnn içine> almıştı. Fakat 
~ermet gördüğü hu şefkatten kat. 
iyyen memnun değildi. Bil.ılkis i -
çindcn isynn ediyor ve fikirlc>rinin 
nnlnşılmamn.smı ıstırabına iştirak 

olunmamasını istiyordu. 

Yine eski halini aldı ve sert acı 
bir lisnnln kon uşm:ı.ğa ba§lndı: 

- Her şeyi bu kadar iyi bıldi
ğinizden haberim yoktu. Dedi. I<'a
knt size şu kadar söyli) eyim ki 
l'ğcr beni hayatıma son vcı me-k 
kararımdnn \•azgcçiı ebilmiı:; oldu • 
ğlınuzu znnnediyors..ı.nız nldnnıyor

sunuz. 

Şükran itiraz etmek istedi. Fa -
kat Sermet bir hareketiyle genç 

kızı durdurdu: 

- Bırnkın, şimdi ne söyliye • 
ceğinizi biliyorum. Bana intiharın 
bir ahlıl.k düşkünlüğu olduğundan, 
insan nzasiyle hayatına son ve • 
remiyeceğinden bahsedeceksiniz. 
Bu sizin fikriniz olabilir. Faknt 
benim asın ... Siz ld bu kadar çok 
roman okuyan bir nile içinde bU
yiimüşsünUz. acaba Verter'den şu 
parçayı hatırlıyor musunuz? 

( Devumı 1:rar) 

ııı öııiıııe doı;ru sallar, kimi ı dui
nu hal ır der ı;ibi h:ısmı nrı.a, n 
ı;ötürur, iki türlü ü do knrsısmcİıl
kfni kızdırır. 
Sık sık, neme lfı.zım der gibi ~ 

muzunu Jm.ldırnnlıır çdk görühir. 
1\lümısebetsiz bir yerini ltizum<ouz 
olnrnk lmşıynnlar, saçl:ırmı yolan
l:ır, 'ücudunun bir farofmdruı 
• hazan pcl• lınpnlı bir tnrnfıml:ın • 
kıl lmp:ı.nınbr da \nrdır •.• · Eski 
zaman fıli:nlerinden lılr 7.at bllı;i-
ln!n g<'nişliğindcn <lolııyı pel< hal. 

h ol::ır:ık me'jbur oJduh'll ı;ibi "Jul 
koparan,, IUlmblle de ucnlıı bir siih· 
ret almıştı. 

fosruıın frnd('Sinin z:l.) ıflığındaıı 

ilt•ri gelen bu Ü'> hastalığı biı· 

ylil< ·ao;;.a !ındnr de' nm edcrst' o· 
nun ~cçirilm<'Sl pek güç olur. Güç. 
Hil'.;'iinden \'C pek uzun zamann lü· 
zum gösfom1csindC"n doln;) ı, ço 
cuk olmıynnlnrcl:ı tik hastalığı ~e
çirllemel demt'I< bll<'i mlimkilndür. 

rekat bu lı:ıstalıı. pcl< çol< d<>f 1 

~oc-uldubtı b:ı far. 09<-ul.hıkta lre
dcnin Jm\'\etlendirllmP i daha ~rn
ln.y olc1uğundan ç.ocu•'Un unııcsl, 

hnba ı s:ıbır \'C Wmmct edfocc hu 
miinasebetslz h:ıst:ı1ı""lll önünü ul
mnl• imkanı olur. Fnkat tcl<dirlc 'e 
kötclde def.11, llihluı.t Y<' n:ısihatl<' •• 
Tikli (,)()Cuk bu lüzumsuz \'e çirkin 
h:ırel<eti \'nlaii. lstiyerrk 'e bil<' 
bile yapar. Fnlint onu l tcmemc:':< 
elinden gelmez, çünkii irndec;I is· 
tedlği liizumsm: ve mfuıasrı bir im· 
rck<'fi '.\ :ıpmnsm" 1 ndir oi'>mı~"S -
en'' I\ :l:ır :ı:n\ ıfhr. Zıı.t(•n tikli lıir 
çocuğun iradesi Z"\lf olma'itnll u
nun annesi ynhııt bab:ısı kcnclilc· 
rlnin ynhut eedlerlndcn birinin sc. 
beıı olm:ıdıl<b.rmı lddi:ı edcmc1. -
lC"r: 'fileli çoruk daim:ı inirli bir 
çocuktur, sinirlilik d<> hem<'n clni 
mn mınedcn 'eyıı h:ıb:ıdan, <·e<ll<'
rin birinden ~clir. Ann<> in, halı -
nın ltendil<>rlndc tik olma ıı lıllı• 
ona istidadı \eren sinlrJilil< \ıır· 
dır. 

Onun için tt· ... n ~·uf;ı;ı y:ıpılae.ıl. 
:;ey, onıı nac;ihat 'erer<'k, çoeul\. 
lukta ndecc ~ülünç olıın lıu m
zum<ouz hareketin onrodnn ıı"k 
çirkin sayıl:ıc:ığmı all!ll tmak '<" o 
nun hııreketlC'rini llalma ~öu.inüıı· 
el<' buluııdurmııkbr. 

b 

G. A. 

r 
ard~man 

1 dı 
--o

Aln1anyanın iki büyük 
muharebe kruvazörü 

bu limanda bulunuyordu 
I..oııdr:ı., 4 (A. A.) - Hava n -

zarctinin tebliği: 
Bu gece, hnvnnın müsaadesizli

ğine rağmen, bombardıman servi
sine mensup kuvvetli bir hava tc. 
şekkUlü "Sclınrnhorst" ve "Gnej . 
enau" dU.,.man muhareb kr.ıvaz& 

lcıinin demirli bulundu"ht Brest 
deniz üssüne yenidm hiicum et • 
miştir. HC'defin üz ıindcki sis vı 
kesif bulutlar neticE'lerin görillmc • 
sini güçl til"'llMir. Fakat büyük 
çaptaki bombnl rm havuz kenar• 
na dü.~tüfüi ve limnnda birçok yan· 
gın <'Iktıi!ı örlllmU tUr. 

Rotterdamdnki petrol depolar·. 
na. ve Ostend havuzlarma d:ıh 
kUçlik mikyasta hücumlar yapıl 
mıştır. Bu harekattan dört ta.yy::ı 
remız dönmemiştir. 
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Habeşlstanda 
(Ba tarafı 1 nclde) 

tir. Bu subay I marada bulunan 
liz subayı Musııvvaya gönd rilTT'f • 
sivil halkın 1 e edil bilmesi ic;in 
limanın ln !El re iyi bir halde tes 
lim edılın sinin lUzuolu oldu~'Unu 
İt lyan1nr t hll etmeğe memur
dur. 

CE\'AP flJ.1\1,}'NİYOR 
I..ond-a, 4 (A. A.) - Rö~· er 

3ansmın muhabiri Er' ""den bl'. 
i ı >r: 
Mus vva ş hrindf'n teslim oln ı

ı:;ı talep cdllmi tir. CC'v p bugün 
b kl n kt dir. 
iTAL ORDUSUN DA FiRAR 

\ : İS\A.'\LAR 
Lonılrn, 4 (A. A.) - Röyter: 

MusaV\'amn dUştU U hcnUz öğrc -
nılm · t•r fn'tat bu Jlman<la bu
lunan l an 'rpito muhrip! ri • 
nın har ket etnıi olması merıida~ 
dır. 1i • r taraftarı, İnPiliz ~ iır
P rato lu kuvv Uen, Asmııradan 
iki ·ol boyunrıı Adua1 a dofmı. 1 -
lerı n> te 11 ... 

Harr r mmt ka.smdn, lrıgiliz 
kuvvetleri, İl"ri harı t t!P:ine dr. 
vam lm kte ır. Tahmin olunan 
1ta yan mukavometi kend.iqini 
göstermem tir. İtnlyun yerli kı -
tal n. · ce fazlll mi ırda ka -
maktedır. Bu hı\di esınden 
çok da.ha ıl . keyfiyet bu kacak
larm e l f nd!l rlne ka"'ı har -
kete geçmrl ridır. J<:ücr bu isv n
lar d :ıtl;> a 0 ni l rse, ltal • 
yanlar !cin c •: ciddi bir tehlike 
teşkil edec ktir. 

İKİ !'ılt 'Ti ILF. J{ ; AJ,A l'1 
IS\!AN ETTi 

l.ondra, ı (A. A.) - füj terin 
ş:ırkl Habeş~t:ır. kl lngillz kU\"• 
vctleri 'l"Z llnde bu ~nan husu ı 
m ı1'ablrl 1'!ldlrl '": 

Son g-Unl ıvlc H ıran eline gC'. 
n İngiliz kuvvdlcrlne ka?1lt 

U:acl e cd n İtalyan mUstemle
orc ı•undıı lr i3;> nn çt! r.lTŞ o'

fuı, dün HaTrardn A'şa edilm~ 
1 • Bu is~ana, iki mU.stemleke p,· 

,. de alııvı f Irak etmlş ve bu a-
l ri!l rut"r bir mfistPmleke k•· 

tal rI grupu ve n. topçu batarya
sı e.rnsmdn çarpı mıı vukua gele -
r k kan akm• tır. Bu iki alayı leş 
kil ed cU t mlnr d w ' nr;ı ' c 
ıs tine tt 1~ n 'rlde k t l ı:
vasmm m n vly tı ttmuun.i;> le b • 
zulmu l r. Bu lıldfq"', Mndra bo
gazmm arhntda tnglllzle tarafro. 
dan t.ehdlt edilen ordusunun va • 
zlyetind 1 vnhıımetl !dl'Rk cr1en 
1t ly n b t" 11nllan1 gcnf"rnl Sr
siınon u . J- r r 6nUnde ıson b1r 
muka' rn t ttı te ~<il için mer-
buhan tlPr ırfetmekteyken 

lmi ti . 
tNGt tz TElUJOt 

Kahlrl', 4 (A.A.) - Orta prk 
1n ilız knrnrg hmm r~I tebliği: 

Llb> 1a: il ri unımrlarnnızm 
t 1 • U d vam etmektedir. 

r i• A•m rndn 3000 den 
e r ea lm 'jtır. Kıtalanmı· 
1 n ' ' ·aya doğru ve De· 

m nd<.' ccnubı:ı doğru 
bti Uk ı l''Ô unC'a sc rf iltri yUrll
yU U n t • ln e r,cr'lerde kalan 
du m n le t bmdan blr QOk e8lr
J r g lnı 1• dC'\ m r iyor. 

Muııavv yıı gld n yol boyunca 
y pılan g n'!'I tl\hl'ib:ıt bu mmtnkı
d~ rnuv k n t n il ri vUrU vlll'lilrıil
zü tehi,. ctrn. tir. Diğer taraflar
d nr k tl1?'ız muvaffakıyetle in· 
ki fa dev m etmektedir. 

H b nd : BütUn mmtaka -
Iarda ilt.'ri rüyü UmUz memnu -
nil et verici biı tar .. da devam cdi
Y r. 

Bulg r ziraat nazırı 
Viyanaya gitti 

Budllpt' tt>, 6 (A.A ) - Bulgar zı. 
rant nnzm Ku ot Budııpeştede iki 
gün k t'dıktan onra Vlyanaya hare. 
ket et niştir . 

Her akşam ................. ~ 
(Bat tarafı 1 nclde) 

1e yaphı'.:'I harckottn, gfü,t.<>rdlğl 

zaafm, \nzh·<>fl kauamakfakl ku 
sunın lUace.rl tıma hı5nnet kadar 
muzır bir netlc' t otduğumı J!:Örtlı.
ce, ruh nda ber ~y :-tlluldı 'e bu 
hale daha fada mUdc rt şahit ol
mak km"\ <''ini nef in l bulamadı. 

Onun bu son fed hnl'(r<eU bUtün 
ku uı Jarmın '~ hıı nlarının U!tttlr.e 
bir &f Hı nls n pt'rdf'ıd cek~r. 

rakst bir de\ lt>t arl '!ltntn yanh!j 
\o Jru rlu bir h r kı•tl ile bir 
momle Un n bU li t f lfilicte ı • 
rıj aca mın b() mt \ll!ın" t tun• • 
sr bll ün dün ~ h kfırıetlertnlr. 
m kadd nı.tından m 'ul ntlar 1 
çln ne m thlt bir lhr t iti\ hı.sHlır. 

Ayni umanda hu lntltı..3r rr.I' • 
ver pollttı.1. mrn moı1'um ml\hh<'tl 
hakkında clhan efkin umumlyf!!ll
nl ten'1r edt'cek bir şlm'\C~c tet1lrl 
7aoa.caktır. Kont Teleklnln intihan 
mllwer polltlkaeı irin ahllk b:\W• 
mmdan <>n hllytlk bir nıahkt\mlyet 
\e ınaiJUbt •ottt.. 

Hüseyin Oahlt l' .4.LÇIN 

Şlm:ııı Alrlkada 
<Bat tarafı 1 ncld ) 

tere kadn geldi. Çöl harbi diler 
kara harpler.inin hiç birine ben -
ııemC'z. Çöl harbi blr dPnfı: harbine 
b nz tflchllir. Muharebrnln n •rede 
v rllccC''ri bahis rn vzuu olama?. 
Topraklarımızın yakmlıınnda da 
vuku bulabilir. Dllşmnn zavJata uğ. 
rayarnk d •nizde kilo etrclercc 
me"l<ıfelcr ı tedebilir, Bunun hic 
t:ıfr eh"mmiyeti :ı.•oktur. Çölde har
bin yege.ı • hl"defl dUşmıını insan
ca ve mal.zemec(' ml\mkUn olduf,'ı.ı 
kad<ır fazla zayiata uğratşrak ce-
z !andırmak, yıpratmak \'e onu 

rnektlr. 
Eğer 1tal~·an ord'"'u B

0

tn~aziye 
ka lar gldec<'k · rde Mı8Ir hudr. 
dund::ı yen~bi'm~ olsaydık bizlm 
b;frnlze daha elver:I ' olurd v 
daha az mlişkUtAt çek rdik. Libya 
bizim için bir yüktUr. Bingazide 
:'I endiğimlz ltalvan ol'dusunu .... '· 
lumda yen•eydlk f vkalude baht·
yar olurduk. 

H zırlndı '?ımız mevzilere Q kil -
mekle ber~ber dURmnrn şiddetli 

dnrbeler indıriyoruz. DUı:ıma• 4 -

hıı eımdiden a ·ır znyint verdirdik. 
Ili7'nı znyiatımızsa h flftir. 

'Biugazi her •ki taraf için de 
f ydıuıızd•r. Bu şehri tımal edeU
dr "><', kullanr.ıadrk. Ve g' 
hafta da liman tesisatını tahrip e
derek burasını hiç kullanılmaz ·r 
ha e getirdik. Esasen 1',....an bat""l 
t• lya.n gemllc,.lyle doluydu. A1-
m n - ltnlyan kollarının !lerelyi"'
l rinife, birkac gtin müddetle r:"-
ler garp çöhine ç"vrilmiş olacak
tır. Fakat iyi gören mileahitlcr 
b6ylc 1 ir Ucr'eyiRln krym tini met
re ile değil insan ve malzemeco 
zayiatla ölçUlebiloceğinl takdir e .. 
de"rler. 

BiıH•n:ı:inln tahliyesi dlln gece 
saat 22 de UA.n edilmiş olma.sına 
rağmen geceyansr, ;>anJ iki saat 
sonr:ı Kahire slncm'.lları İngiliz 
askerleriyle doluydu. Bu da göste
rir ki !ngfliz yi.ı.ksck ı.urnanda 
heyeti garp ç6'Undckl kuvvetlerl
mlrl yenJ inkişaflara m!nl olacak 
ku ~rette görm ktedir. 

Bu arada Habeşlstanı çok sil -
rat1 tnsflyeye dov"m ed.iyonıı . ., 

ALMA. T I ESMl TEBLIGINE 
GöRE 

Berlin, ... ( A.A.) - Alman 
orduları başkumandanliğrnm 
tebliği: 

Hususi bir tebliğle bildirilmiş 
old ğu giıbi, .Alman ve 1talyan 
müfrezeleri, Şiınali Afrikadn, 
Mersa • El - Brega'da mağlOp 
edilen İngilizlerin takibine, 2 ıı.i. 
sanda dev&m edilmi§ti . A~.2-
bıa alınmış, Zue Tina,ya varıl
mıştır. Dil1?Dan, acilen şimale 
doğru ric'at etmektedir. Alınan 
eisrlerin ve zırhlı ve zırbaız ka.: • 
yon ganaiminin miktarı pek bil. 
yUktür. Bi7.im kayıplarımız, !ev 
l:allde azdır. 

3 nisanda. Alman - İtalyan kı. 
talan, ileri hareketleri"" devı:u.... 
ederek Gemines'c varmış!._ ... r. 
Dllimıa.n, ric'at ederken, kendi. 
sinin bildirdiği ' ile, Bingazi
yi de tahliye etmiştir. 

.ALMANLAR AFRlKAYA 
NAS~ ASKER GEÇlRDILEn? 

Ll.mdra, 4 ( A. A.) - Röyter 
ajansının deniz muhabiri yazı
yor: 

Bingazi harekatına iştirak et. 
mek üzere olacak, ltalyadan şi
mali Afrikaya giden Alman k •• 
taln orava zayiatsız varm~113· 
lardrr. l kanunusaniden beri ln... 
giliz bahriye nezaret~ Akdenime 
takriben 109,000 tonilatoluk 
düşman ticaret vapurunun de. 
ııizaltılarmuz tarafından b~tı· 
nldığmı bildirmiştir. Bu vapur. 
lardan mühim bir kısmı Trab. 
lus'a gidiyordu. Hava kuvvet' -
rimiz tn.rafmdan batırılmış ola· 
bilecek V2-purlar ' raokamlara 
dahil değildir. 

Öyle za.ıınediliyorki, Trablı.. ~·a 
giden v .. purların ekserısi Saler· 
no {. 1apolinin cenubi ı;arklsirde 
aynı isimdeki görfez•n nihaye
tinde bir linı;.n) lımanınd ... n 
hareket edc:-e1t ltalyanm garp 
l!lahİ İ boyunca inmişler VI? Cl,. 
ilya ~dasına dönerek Tunus 

karasularına girmişler ve oradan 
yine sahil boyunra Trablus'-4\. e 
beP·i de 1taly .. nlann elinde di. 
ğer limanlara kadar gitmi5lc~ 
dir. Ma~afih Tr • 1u 'tan ötede 
sahil ıhr!!.ç hareketine pek .> 
kadar mlisai• d ;;ildir. Nakliye 
vanurlarının bu yoldan gelmesi, 
denizcı.ltıl rımıulan b. r çoğunun 
ba~ka yederdc ba kı 'er gör
dükleri bir ıaırar.d:g, b'l", me"e. 
l"ni:ı l·olay bir ş y o'madığmı 
gCi!t~rlr. 

NAKl..lYAT GEC~: YAPILM:: 

1.A>ndra. J; ( A.A.) - Röyt~r. 
Londra askeıi mahfıl'erir.= 

beyan edildi .ire :-ı , Bin~aıi-
nin tahliyesi bir geri l areketi 

Mafaıtaa bur a 
mabarebeıi 

Akdenizdeki sen 
çarpışmaya bu isim 

verildi 
Lonc1ra, 5 (A. A.) - Geçe 

hafta sonuncla ltalyan kuvYetlcr!· 
nin mağlüb edlldlğl Akdeniz mt'• 
harE'besi resmen "Matahan burnu 
muharebesi" olarak an caktır. 

Amirallı'k bu karnrı vermeden 
evvel A deniz filosu kumandanı r 
ınıral C'.anninrham ile istiıare et
miştir. 

---<>-~ 

Mecliste dlaktl 
mtlza~ere er 

AnJc.ua, • (A.A.) - BUytlk Kil .. 
lct Mccl ı bu Jn Hctet Cwııtezln baş
ı,anı ığıuda toplan rak cami ve mes.. 
citıerın tamrlfino ve tasnif harici ita. 

lacak cnmi ve meııclt hadeın1:stne ve. 
r.ıecek muh:ıssıı.sata dalr knnunun 
birinci maddesine bağlı bazı fıkralat' 
i1Aves1ne ait kanun Uiy hasmı kabul 
ctml~ ve rtcvlet demtıyollan ve 11-
manlat'ı işletme umumi ldaresl memur 
ı rr tekaUt sMdığı hakkındaki kanun 
lara ban ruadd lcr eklenmesi ve bazı 
maddeıe~.n degiştlrllmcstne alt kanun 
lAylbasımn da en~\mcne ve len bir 
maddesi h:ırlç olmak Uzcre diğer mad
d•le. lnln mtlzakeres1nl bltlrnı.§tlr. 

Buyuk Mı.ile' Mccıı.sı çelecek top. 
lantısmı pazartesi rtlnU yapacaktır. 

lagoııav 

Ba,vekil nfn 
be aaatı 

Atina, 11 ( A .. 11.) - Atina ajan
&ı bildiriyor: 

Katimerini gazetesi, hususi 
muhabıri Atina akademisi Aza· 
sınd~ B. Spiro Melas'ın Yugos_ 
lavya başvekili G<>neral Slmoviç· 
le yaptığı bit' mUlfıkatı neşrct
mektedir. 

B. Melas evvcll Yugoslav ba§.. 
vekilinin siyasi bUro mUdiırii ha
va albayı B. Mihailovlç'le yaptı· 
ğı miilakatı nakletmekte ve ,;Q 

zatm umumi b.~te Yunan : .• 
kerlen ile yanyana harp ettiğini 
kaydeylemektedir. 

Albay Mihailoviç B. Melasa 
şunları .söylem ittir: 

"Yugoı!lnv milleti lle ordueu
nun y..ıptığı hareket, güç değll, 
bilakis pek kolav olmuştur. ÇUn· 
kil bu hareket Yugoslav ruhu
nun inıkasından halka bir . teY 
değildir. Milletin §erefinl kurtar
mak için bundan bagka yapacak 
bir ı::.ey kalmamıştı. 

Albay Mihailov1ç B. Meluı 
Basvekil General Simoviçin ~z
dine P,ötürmUştllr. B. Melas Ge. 
neraıe yaptığı vatanpervaran.l 
harekcı.m yalnız Yugoslav mllle
ti tarafından değil, fııkat bUtlin 
Avrupa milletleri tarafından al· 
tın hıı rflerle tarihe yazılacağı.-ıı 
sövlcmiştir. 
~şvekll Simovlç ıu cevabı 

vermir.; ir: 
Sözleriniz benJ müteheyyiç c · -

ti. Sizden, bu hare! etle, her za
man olduğu gibi yalnız vazifemi 
yapmış olduğuma inanmanızı rl
ea ederim. Namu~lu bir uıker 
sıfatiyle size itirafa mecburum 
ki takıp edilecek yolu bi7.e kah
raman Yunan milleti göstennıı,
tir. Benim gibi bir askeı.n 11i..e 
s'yasi beyanatta bulunmaaını 
beklememelisiniz. Çünkü sö.,le
rin bir kıymet ifade etmediği bir 
zamanda ya.'jtyonız. Size yalnız 
şunu s<:syliyeyim ki Yugoslav 
milleti biç kimseye k"rşı fena 
bir niyet ~lemediği gibi :.iç 
bir milletle ibtil.Af çıkarmak ar
zusunda da değildir. Yugoslav 
millet ve ordusunun yarattı;{ı 
hareket mı!U ietild~H ve şerefi· 
mizin muhafazasından ba,ıta hiç 
bir gaye takip etmemektdir. 
Biz bunlarrn her ikisini de bim 
ve şiddetle müdafa.::ı. edeceğiz. 
Komı:ıulnnmızla dost kalnuya 
hı.zu ız. Faka. bu do .. tıuğun mu
h af azqsı sadece bizim elimizde 
değildir. 

olarak te1ahki edilebilir, f aı at 
bunda trajik hiçbir mahi. ~t 
görmPmelidir. 

AlmAA kıtalarmm, tftnk'arın:n 
ve harp mal:ıı.emesinln Trablus'a 
cıkarılmasmda tayyarelerin kul. 
lanılmııı olmasında p 1t muhte. 
mel bulunmakln beraber, sanıl
dığ.n'.l göre, Alm"nlann el·"cri. 
si. Sk'h .:ı. ;ı .. .Afril·n sahılı ra. 
s1nda ı 10 kilom tre me!efe ''ar
dır. Cece kar nhğında, r'lldiye 
ve ia.ı:ıe gemil rinin, lngil z d~. 
nanmrun ve hava kuvvet1eT1 t ı. 
rafında'l r.'<ıriilrnc l~n bu m('eoafe
yi katetmeleri imkan dahilinue. 
dir. 

Vagoııavrıda 
Londra, 5 CA.. A..) - B. B. C: 
Belgraddan gelen haberlere gö

re dün geceyarumdan itibal'en 
Yugosla.vyada bütün yolcu trenle. 
ti gayrimuayyen bir znrnan için 
tatil edilmişlerdir. 

Tuna üzerinde de naklivııt dtin 
öğleden itibaren durdunılmuşliır. 

AV11AX SEVKİYATI 
Londra, 5 (A. A.) - B. B. C: 
Alman kuvvetleri, Macaristan 

~·oluyla Cenuba doğru bımefe de
vam ediyorla:r. 

YUGOSJ.AV KRALİYET 
MECLtSt 

:&>1gnd, ts (,\.. A.) - B. B. C: 
Yugoqlav kraliyet mecliaJ dört 

aZl\dl\Jl teAkil edilmi!}tir. Mer..llste 
iki Sırp, bir Hırvat ve bir Slov n 
f4za. bulun aktır. Hırvat Asası 
M çek olacaltt?r. 

l'UGOSLA VY ADAKİ 
BULGARi.AR 

l.ondnı, 5 (A. A.> - B. B. C: 
Yugoalnvyada bulunan Bulg-.r. 

!arın, bugün memlel.oti terlcetmek 
emrini aldıkları bildirllmeJdedir. 

TAVASSUT ZAM NI ARTIK 
OEOMİŞ 

vı,ı, 5 (A. A.) - Vlşid"ki sl
yaeJ mahfillerin kanan ine göre J
talyanm, Yugoslavya ile mihver a.. 
rasındald ibtlllfm halli iı;in t:ıv~
sut etmesi zamanı ieçrniştir. Ge
neral ~imoviç'in veyahut di~eı bir 
zatın İtalyan tavaMulunu talcy 
etmek Uzere Romaya gidec~ ri
vayetleri tekzip edilmiştir. 

ltaly , Yugoslav hududıı civa
rındaki araziden sivil halkı çek
mektedir. 

YUGOSLAV HARlOtYE 
NAZIRININ BEYANATI 

Atina, 5 (A. A.) - Katimerinl 
gazeteei. Bclgraddaki husus! mu. 
habirinin Yug08lavya h:ı.rlclye na. 
zın Niçig ile yaptığı bjr mUlikatı 
neıtretmektecUr. Nazır Yunan o~ 
duıunu kahramanlığındıın dolayı 
le' rik ettikten sonra bllhusa ıun .. 
lan ilave etmiştir: 
"- Ben p.hsan Yutrosla-vyayı 

harp fırlmasmdan uzaklaotmnak 
için elimden geleni yaptım. Hü
k\ımet bnza edılen itlllf1 kabul 
etmi..ıtl· ve Yugoslav devle • 
linin hMdm yeti ile alB.kn.dar bazt 
noklalarm teı9biil için mllzaltero • 
lere ba§lanmıştr. Tarzı hareketi • 
mizi teeblt Ptmek, yani hiçbir kim· 
seye karşt dU~anlrk beelemedl~
mW, fR.kat ycglne hedefimizin mil 
it hıtlkliiUn temini oldu~nu turih 
etmek için haşlıyan bu mU1.a.ke • 
reler inkrtaa uğradı . ., 

Nazır, bundan 110nra Alman ve 
İtalyan matbuatmm Yugoelavyaya 
h~ bUcuınlarmdan bahıedere'k 
demiltil' ki: 
''- Tam~arda Alm1U11-ra ve 

Dalmaçyada İtalyanlara kartı ya .. 
pıldığı iddia edihm fena muamcl • 
lcrin bir :naaaldan ibaret olduğu
na dair müspet dclilll'lr gösterdik. 
Buna rağmf'..ıı bu yanlıı iddiatnrı 
tashih etmek iatemediler. Biı l lif· 
nUniye.tle hareket eden insanlarız. 
Buna rağmen hA.disclerin illkiea
frnı beklemekten bapa bir uey 
ya.pamayrz . ., 

Niçiç netice olank ııunlnn söy• 
lemiıtir: 

•·- Milletimiz mazide bauka 
taaıTUZlara da kal'!ı durdu. Biz 
korkmayız, Eğer c rpııJmak Jhmı. 
gelirse çarpışacağız. Vazüemizi yr
pac ğunızdan herkes em!n olabi
lir.,. 

Katimerinl gazetesi, ayni u.
M:tnda Belgraddaki Tilı iye sefiri 
ile yaptığı bir mUllkalı da ne§'t'el
mektedtr. 

BELGRADDA JfUKLARI 
KAilARTl\IA TECRÜBELERi 
Belgmd, 4 lA.A.) - Belgraddu d'\n 

akşam S&llt 21,l:S te elektrik cereyanı 
kesllmlştır. Radyo Uı; defa halkı ka. 
rartma tecrt:belerl yapmllğn davet et. 
ml§tlr. 

ALMAN KONSOLOSU 
BELGRADDAN AYRIU>I 

B :rnd,' (A.A.) - Alman kon-
solosu Belgradı terketmeden e\-vel 
valtyl ziyaret etmlı, vll&yet huduUan 
d'lhWttde rerek phmıa serekn Alman 
tebaalarına kargı göaterllen kusursuz 
tavrı hareketten dolayı aamiml tegek
kUrıerini blldlrml§Ur. 

ROl\IAlliıYADAKt l:'UOOSLAYLAR 

Bükreş, 4 A.. A.) - D. N B: 
Yugoslavyanm BUktt§ elçlllğf, 

Romanyadakl YU!fo:ılav koloni.sini 
derhal Ytı~lavyaya dönmcfe da" 
v~t otmiıttir. 

BULGARİSTAN HAREKET 
ÜSSV OLUYOR 

Londra, _. ( A.A.) - Timeein 
dıplomatik muhabiri, .Almanya
nm Yugosl~vyaya muhtemel hü. 
cumu hakkında diyor ki: 

Almanlar, süratlc Bulgarista
nı hücum Ussu haline getirmek
tedir. Alman fırkaları, Yugoslav 
hududu boyunca tahaşıııUt ttmlı 
bulunmaktadır ve Almanlar. pek 
y~km olac ğını tahmin ettikleri 
hücumlarda Bulgaıla.r da yanla· 
rma alacaklarını hesap eylemek· 
tedirl r, J 

Bulgaristan da 
mufrit 

milliyetperverler 
A1manlar ta.rafından 

Parlak vaitlerle 
aldatlldıklarını 
anlamışlardır 

Köylüler bet Alman 
askeri öldürdüler 

Rclgnd, & (A.A.) - Röytvı 

Yugosle.v hududu clvannda Mllna.. 
dolna köytlnde vukubulan blr k:ırga
şnlık cıınaıımda fhılgar köylUlerinin 
~ Alman a0 keri öldUrdUkl ri l\ğre. 

nll'1llştlr. Blldlrlldlğlne göre Almanıa 
rm tavır ve hareketleri o kadar ta-
11ı. .... m\ll edllem!yr ·ek bir df'receye var 
ınııtır ld kOyHller toplu bir halde ter
.> ..ı.n ederek Almanlara bUcum etınl§. 

lerı'11r. HMl .. eyl mUteaklp köye karşı 
vahşiyane mukabelede buJunulduğu 

bllcUrflmPktedlr, 

Londra, 4 ( A.A·) - Taymisin 
dip'omatik muhabiri yazıyor: 

Sözüne ınanılır menbalardaıı 
Londraya gelen hususi haberler, 
Sofyada olan bitenlerin ha.kik! 
manzarasını göstermektedir: 

Birkaç hnfta, Almanlar. Bul
garistana. komşul. ·mdan ıste. 
dkileri her şeyi alacakları hak
kında vaatlarda bulunmuşlardır .. 
Bunu müteakıp, Yugoslavyanın, 
mülki taroamiyetinf n olduğu gi
bi kalacağı vaadi ile üçlü palda 
iltihakı vukua gelmiştir. Bulgar 
askeri şefleri ve müfrit milliyet. 
perverler, aldatıldiklarmı söyle
mişler ve resmen Alman bükO
metine bildirilen taleplerde bu. 
lunmuşla.rdır. 

Ara11camllade 
dlrt ev Jandı 

Dlin Galatada. Arapcamilnde 
dört evin yannı.uile netlcel nen 
bir yangın olmuş, EyyUhUm ft<>ka
ğında Hüseyin aclmda blrfainin e
vi tutuşmuştur. Yangın birdenbı.. 
,.ıe genişle.mil ;ye ahşap olan evi 
yalrtdrtan «>nra, bitbıkleıd Nev • 
zadm "f numar-alı', 'buradan da Alf. 
nin 5 ve Acenta. Mehmedin 47 nu-. 
maralı evlel'ine sirayet etmi3tir. 

Ateş bu dört ah§&p evi tama • 
men denecek derecede yakblrtan 
sonra itfaiyenin gayretiyle .öndU. 
rülınlif, tankilı:ata bqlanml§tır. 

AtCjin ne suretle çıktığı henüz 
anlalıla.manuş, 01yalardan bır knı
mı kurtarılm13lır. Evi\ rden yal • 
nı.z Acenta Mehmede ait olıuu ai
gortahdır. 

Bir Amerikan 
gazetesi yazıyor: 

Irak petrolleri 
Boğaziçinden 
çok uzaktır 

Boiazlar Hitlere ne 
petrol ne de yiyecek 

verecektir. 
N6'Vyork .. ( .A • .A.) - Nevyork 

Daily News gazetesi, Almanya 
şimdi ltalyanm yardrrnına kOi~ 
tuğu Uıı.kdirde ne f&yda hasıl o. 
lacağını merak ediyor. 

nazete dlyor: ki 
Hitlerl temyiz tden bu altın· 

cı hiı yani stratejık hissin ken
disini terketmie olması tam men 
mümkün görünmektedir. ltalyan 
donanmasına mensup en iyı ge • 
mllerin Hitlerln emriyle kaybe
dildiğine dair musırran dönen 
şayialara kulak kabartılınca .)U 

mUtaleanın bilhuta doğru ol
duğu anlRfılır. Hitlerin neden 
dolayı Ça.nakkaleye sahip olmak 
istiyeceğini anlıyamryoruz. Ev. 
veJ!, Hıtler cenuba Musolinl'nin 
Yunanlar tarQ.f mdan yilıı: kızar
tıcı bir hezimete u~atılmaıma 
mani olmak için gitmf'k istiyor· 
du. Bunu yapmadı. Ve işte Mu. 
solini'nin Arnavutlukta itibnrı 
sıfıra inınlş, Afrika.da parça par
Ç3 olmuş, Akdenizde de deniz ı..a
bini bo) lam ıştır. Bu vaziyette 
ltnlyamn . rdmı:na koemanL. 
Hitlere bir faydası olaca.k, mıdır? 
ltalyada esasen mevcut Alm41n 
polis ve askerlerine bir miktar 
dah.a. ıJAve ederek şimdiki f tal. 
yan hUknmetini tutma.~n kendi.ıi 
içın kafid:r. 

Canakl::aleye ıeJinee. Boğul11 
HiUere ne petrol ne de viv~cek 
verecektır. Irak petrol sahaları 
'l3o:azisine çol· uzaktır, 

ırakta parlamento 
tatil edildi 

Yeni kabineyi tnailte.,. 
gayrinizami aayıyor 

Lo"dra, " (A.A..) - Röyter ajadl 
bildiriyor: 
İtimat edilir kaynaklardan ötrul" 

dlğlne göre !rak bqwklll Taba Jlo 
haşimJ, siyası vazlyetln 1y1ı.pneaıııl 
elde edemediğinden dolayı ı.tl!a etı

mlştlr. Bunun berine pulAmc.nto 
t&tll edllmif ve kral natbl hWcflllll& 
merkc:zınde.n ayrılmqtir. 

Bunun neticesinde bqlarmd& Rafll 
Ali olan bazı nazırlann lktıdan 811 
geçirmesi sarahaten pyri nlzamldll 
BUyUk Britanya hUkQmeU flmdl yeıJ 
ırak hUkflmeUne kar§I otan vaziyetl
nı m!ltalea etmektedir • 

Am~rikadaki 
Fransız 
vapurları 
Maıadıre 
edlmeyıaelE 

Amerika bunları aatın 
almağı dütünüyor 

Vlli, 5 (A. A.) - Tue: 
İyi maU\mat alan mahtUlerd• 

beyan olunduğuna göre .AmerDtt 
hariciye nuın Hull, .Amerika 11, 
manlarında bulunan 15 Fradd 
vapurunun, "Normandie" de daııJl 
olmak üzere, müaadere edllemiye
ceğini Viaf hilkümetine bildlnn1r 
tir. 
Amerikanın bu vapurlan yiye • 

cek mukabilinde Franaada.n aatıt 
alacağı Viş.ide beyan edilınekte , 
dir. 

Amerlllada 
mldalaa bltçeııae 

yeaı ııave er 
4 milyar 393 milyQN 
dolar daha verileli 

Vaflngt.oa, 4 (A. A.) - ;tı§Ull 
mUdıı!aa Jçtn mUJneselller meelili 
tarafından kabul edilen 4: ~at 
39S milyon dolarlık tahsisata alt 
kanun layihası !ytn mecllel u.r.
fmdan da ta.edik edilmiftir, 

Proje fimdl imza edilmek Uzert 
beyaz saraya aevlredlluıi§tlr. Ma • 
10.m olduğu Uzere bu tahsfsatll 
47lSO ağn- ve orta bom.bardımaO 
tayyare& mUbayaa edilecek ve -' 
nede 7000 pilot yeUtıtiren oimddd 
ttŞldllt 30.000 pllot yetlıl~ı.,,,~ 
U%ere genişleilecektir. Bu para il' 

1 donıı.nma:ıa da 12 )ardımeı re-' 
ve birçok mllhlmmat almacalrtır. 

POLISTEı ,,,,,, 

Balıklan 
paylaıamainıılar 

Gazlıçeşme sahilinde, bati 
avlam tkta olan !Kwnkap~ 
hkçı Mehm t ile arkadap 
Saçgen arasında balıklan pa1 
etmek meselesinden kavga. ~ 
mı§ ve kayıkta alt alta Uat 1lstf 
bofu§Inağa başlamışla.rdır. 

Bir aralık ~ Sa.çgen, _.., 
dal küreğini kaparak Mehın~ 
ba§ına indırmi§tir. Etraftan )I' 
tişen kayıkçıla.r Ctmıali ya.kala' 
mı!}lardır. Yaralı Mehmet te<JJ
vı altına alınmıe. tahldka.ta bd
lanmştır. 

na AR.ABA KAZASI 
Adil adında. bir arabacı, teı 

beygirli 1828 m.una.ralı a.rabaailt 
dün Yedikuleye giderken at bir, 
denbire gerilemiş ve ark~ 
gelen şoför Hamdinin otoowt>i
llne §iddetle bindinniftir: _J 

Müsademe sonunda o~ 
içinde bulunan mtışterilerdd' 
Pa.ndelinin bir yaşındaki or 
bqından yaralanm11tır. 

Arabacı yakal&nmJltlr. 
Bundan başka bil' araba Pi" 

sı daha. olmuş, Ortaköyde, TtJI: 
kecl sokafmda. 41 nuuıaradrt O. 
turan Vapur iskelesi araba!'~ 

nndan Ahmet idareaindeld ~ 
numaralı araba. ile Jak Levi ; 
dmda. birine çarpmış, ~ 
mıştır. 

Yaralı tedavi altına almılJlfı 
ar"'1>3.cı yakalannuştır. 

TE\(JZIJK AM1DLl!EtNJ: 
ÇARPTI 

Yenicamlden geçen toför ~ 
lipken Pmann idareeiııMkl 28= 
numaralı otomoml, temizlik_!: 
meleei.nden BelrlJ' Ta•deleı ... 
çarpmq,, muıhte'if .~rlertr • 
yaralamlftir. Şoför yakala • .aıJ,, 
tır. 
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GzOr ve 
kabahat 

Deıııb sın qlannıla • tabir oail • 
le • \ict\anlara lwı;ı lnklrı kabil 
....,._ bir hidayet nUr.uu n.rdır. 
llaVI uft' lara <lo'"'l'U uıaruuı d~ • 
• ._ UtıtUntlc l!t'nlzcll rln rubu 
..., iman h yoc:u. 'c htılecanlle 
..._, 41• bayattu aynlar. DUı. 
1a eflenaelerinh-, ım kimin, ıl.'r• 
'9tıla. debdeıbe 'o tant:aııanın alda
t._ bir aerap ok1 ı runu anlar. Ruh, 
~lnu)an bir llt84Sm, bir kuv 
._.... teıdri~le uhre\I bir iıull ya 
dalar. Ve o uman ;Umhlird y_,n 
toplu, denb t'rlerlnln ert.ek ile&,• 

lettaı dliıpnanm boA'auna tıkar, c• 
........ bo.rdalara, kaporta a~lar • 
•a, ıercnlel'(', kl\poıtt lerfl Ulklerı. 

Oenbde dUjDUUJ a\ ı a rıkaalu, 
baaua MI \e bakir. hazan köpUk. 

ltt ft W d~ıı;ala.rm arumda '"' 
....... yoJ aoarJarkan, kaJpl~rl 
bir lbti)&ela. t1trer: DUı;manla kar 
.. lar>ek., top dllellQ u ) ap~'• bU· 
Yiik ıcmııert denkin yc.JI Jlltcaln• 
ele top nlnnllori) le ebedi uykuya 
h&um.k! 

Son Akdeniz sava md:ı, İngill • 

- düı;manlarmm birk~ &emi ini 
lt61ıe bir ykll) s ) atardılar. Birkaç 
dadör, ajaaslu.r, nulyol:ır, tngllh 
lllatbuatı bu harbin tafsilitmı aıa
-,.orlar. 

lWyan ndy06ile gu.et.elcrl, bu 
a...ua t.emu eden neşrtyatlannda, 
birkaç tnglllz gemisi batırdıklannı 
.ci7lil7orlar ''6 fakat batırdıkJarmı 
iddia etttkleıi gcnıllerln adlarını 
• lngıHıJer gibi - veremiyorlar. Vs
tehk de "ini bir geoo baslmuna 
•inwbk, böyle oldu!" dyorlar. 

lııgiQz dooanmaaı, günet, ..... 

... pembe halasa içinde mahmur 
Cldertnl açaı'ken İtalyan cJonue 

300 aene evvelki 

sofralarda!. 

mK ydmda Brandenburg 113.. 
l'aymda muhteşem bir ziyai'et 
~rihniştir. Ziyafete eağırmak 

için gönderilen davet tezkerele. 
tinin &.l'kasına şu cümleler ya.. 
adıdır: 

lltdieaıfirlerin temiz elbiee, bo
hlı kundura giymeleri ve Ma.. 

Jeete Kralı ee18.mla.rken sartıO§ 
abnamalm'ı rıca olunur. 

"Her lokmayı müteakip şarap 
ic}Umez. Her yemek tabağı bit. 
tiktGı sonra yarını bardak şa.
l'ap içmek Widir. 

"Elin sahanlara daldınlmama· 
'1. ~lmio kemiklerin sa.hana 
Uthnaması, kemiklerin arkaya 

~ fu-latılmaması nemket 
İcabıdır. 

"Parmaklarmm ya.lamaynuz. 
~ ttlkUnneyiniz, h'.ırnunun 
IQfra örtu.ilne ailmeyiniL,, 

itte 300 aene evelki nezaket 
klidelert. 

Huıuai otomobiller 

İngilterede, bilhassa Londn 
tivarmdaki yollarda hususst o
t a nı o b i 1 1 e r tekrar mey-
~ çıkmafa başlamışlardır. 
lleı- akşam şehrin muayyen nok. 
taıarmda belcliyen bu hususi o. 

ta..ıobiller geceyi tehir civarm
~k_i kasabalarda geçirmeği şe. 
"'Q'Ue kalmağa tercih eden Lond.. 
"aldan alarak götürmekte, sa

baıııeyin tekrar Londraya getir
._ektedirler. Bu arabalara 111.hip 
Olanıar bu iş için fazla bir mik. 
~ benzin almak hakkını hair.., 
Oltıer. Bu lngilterede ifbatı ve 
~at aaatlerinin başlangıcın
~-~il vasıtalarını izdihamdan 
;~mıak için alınmıo yeni bir 
~ 'rdir. 

R A B E R - Akşam 'P08tuT 
rn 

--- -- --- - -- - ------

y harbin 
·KIZIL KirABl

1 

GöTitnmigen Ordu ''Dlpnaa karulıkta ...... u. 
çıktı, IMutu ~ luJa bir 119y yu• 
PNnMlık I" ltlralnlıa aıdma hatka 
meallelıetlerde ae det-~r bUnaem f 8111HILI iN Tlll.»DLİ CASUSLABI 

• llua lıbde cloaet!M blrook teY 
v.,.. da deneoell bir tarafa hıra· 
kıp ıu hlkl.yeJI hatırlatalım: 

ıçın Yem A1lnl)la harbinin en tehlikeli cuuslan, pluil,}etlerl, ba)atlan, farik 
·r tleel, .... lk ettıııklert UllUller, en heyecanlı maceralan ... 

Zamanın hlldbıtdan 1ndlloa,11ıa Dlflerlnl göstermekten cek.lnen ra ağzmw ılık su ve bir diş iksi. 
çajırmıe, fÖ)'le bir tım1r Vt"rmlf: bir kadının gillüşUnden daha hazin ri ile çalkaymız. Polon~a, NorVf!ç, Holanda, Belçika ve Fransa 

.• hiçbir ıey yoktur. TebeleUmUn Diş etlerlnlz yunı~ ve kolay 
- O.U. tc* Ml~"' bir "" it- , cuibellnl güzel d.liler arttınr. B'~ kolay kanıyoıu ibu ~ derhal a- harplerinde oynadıkları roller 

llyacebla. Jl'akat ~ aaınanda Öl• naenalcyh &'ilzel ve aaflnm di§lere nüne i'eçmek lizmıdır. Bunun için .. 1 •ı 
le bir ... ,, bal..Um ki yaptıjın malik olmafı kat'iyyen ihmal et• gUnde iki defa sa.beh a.qam dişte. ••• ltepelmllel •• tellllkell 
kabahati ıuıaecıe hın.kat.ak! meyiniz. 1 rlnizi fırçalamadan evvel şehadet ou.ıan• .... •• ıerııı 
tncllbvuı pllnau ha.ırlaı' , 6 Senede ilt1 defa ilkbaharda ve parmaklarmala diş etleriniae ma o: W..,- • 

sarayda yapdu bir merulm JUnU, 10nbııhal'da diaçiye uğrıyara.k cU • r sn~ yapınız, üst <1iıJ etlerini~ me- Y._.: Cami mekteltl proteeörtl ıı-,çu 
adl&ala ..a..1e1er1ncı bl lerinW baetan aıağıya muayene saJı yukardan atağıya, alt diş et- A. MENGMAM H. O. P m •- en rlne ar• ettiriniz. , ı lcrinin masajı aşağıdan yukarıya 1 
tqır. lhdm, avu a\'aı batırır. Senede dört defa di"!Çiye diale- yapılı: .. Bu masaj ~n dakt.ka ~cvam --------
ft1ryadıaa -.ray hallunm gürUltl). rinlıl temizletinlz. DJ11lorin Uır- etmelıdır. Sonra dişler bır dış m~- ~§§§§§§~PEK YAKINDA~~§§~~~~ 
ıl ve ya,ypralan da kanflr. rinde biriken kUfler dJfleri yıpra· ı cunu ile fırçaJann-. Daha BOnra. ı- .: .: 

tır ve dlo etlerini ~normal şekle çeraine bun11turucu bir dit ekairl ı k:::• .=-::ua:=:!~'ve: IJokar. . , ~1!~e edilıWf ılık euyla ağız çalkc. 'HABER SOTLJNLARINDA 
ll emrt hatırlaml)ıuı n belki de İki günde bJr ağgmızı bir bar. TUtun içenlerde nikotin bilhassa ' 
verdlif o emirle hft.dlfie arasında dak •.tık suyla çalkaymız. ~u su - dl§lerin iç tara!mda toplanır ve o- ~~!!!~~!!!!!!!!!~~~!!!~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~[ 

yun J{lerıinc,, 2 damla aaıt f<'nik rada devre dev.re dişin minesini 1 ;;;.. 
mUnuebet göreaılyen hünklr at~ darnlnt.mnk l,!znndır. tahrip eder. Onun için tütUn içen. 
ptlı.kllrerek e1nre~er: Hc"r gUn diıılcriniz.i dikkatle fır. Ierin de haftada iki defa toplanan 

- Getirin §U t<t·ratayı buray"! ça,ıayınız. Dl-,lerinlzl fırçalarken bu pislikleri tenmlemesi lazımdır. 
Ça\'llf, padl!}&hın kal'fjl8mda bo- yalnız dış taraflarını fırçalamak- Bunun için müsavi mikta"rda kö • 

yun keMır, elpençe dunır. UUnlSır la ik ifa etme~ iniz. le; taraflarını mUr tosu ve kal'bonat biribirine 
da fırçalaymı~. D.ialerini&l fırça- karrttmlır. Oksijenli ıuya batını • 

dfflf'rtnf ıtJ"ınlatrr, ynmnıJdarmı !arken fırı:ayı nljağıdan yukarıya 1 mış bir fırça bu toza hatırdır. Ve 
ınkarak sorar: do~ru sUrUnüz. Her yemekten son• diıiler bu fırçayla fırçalanır. 

- Bu ne iş bire mel'un! 
1ncfU lstffflll boanadan, afak bir 

te~ eaert l!JCSlltermed~n cevap \'t. • 

rlrı 

- H&Aekiyl hanını sultan sar -

dnn da ba 'halb lr~hlrl ltledhn ! 
Hem efendlmls, özrü kabahattncfon 
Mlyttlı bir ıao itle diye ferman 

baJ'1ll'Udmm nuycJıf. Emrtlllal y~
... e pt.1"11m. 

Suıçum ııedir ay efendim, a 
bqmıın tacı ... 
LA~RI 

Oilnyanın en eski çocuk 

arabası 

İtalyadıld Vesuv yanardağı
nm külleri altında kalar.l.k uır. 
la.rdanbcri mevcudiyetini muha.. 
faza eden Herlctllanun oehrinde 
yılla.rdaıııberi ilim adamlan ta
rafından araotumalar yapılmak· 
ta ve her arqtJrmada eski me. 
deniYQtlere mensup kuvvetli e. 
aerler buluımıalrtadır.. Fa.kat 
eski medeniyetin en gil7ıel eser
leri yalnız bu tehirlerde değil, 
küçUk Asya topraklarında bulu· 
nur. Dllnyayı sarNn hame rağ. 
men eski Geldanlıtan toprakla.. 
rında arqtmnalar yapan bir 
heyet Ur fe}ıri hara.heleri ara
smda bir çocuk ar~bası bulmue· 
tur. En qağı bet bin l!lenelik 
&nril olan bu araba, bugtln kul. 
landıjmns ÇOC\Jk arabalarına 

çok 'bemer. Yaln.rz bu arabanın 
tekerlekleri daire §eklinde olma. 
yıp, som bir UstUvaneden i:.~

rettir. Buna mukabil elle tutu- 1 

lup itilecek yerleri tunçtan ya. 

pılmıı olup bugtinün krome mL 1 

deninden yapılan ea.çların tıpkı
sldJT. 

Pike yapan kartallar! 

flakyaj yaparken dikkat ediniz .. 
Size bakan ve sizi 

tenkid eden gözler var 
194 l yılmda ILl'tık eski senelerin 

mübaUlğah boya ve aü• aevklnl buJ. 
mıyoru:ı, Bu enenin modMt daha ta.. 
bll ve <!aha mutedildir. Yeni yılın 

renkler haklundak! ne dll§Und1lfllnü 
tlğ'rennıek isterseniz aşağtkl aatırlan 
dikkatle okuyunuz. 

1 - Garip renklere boyanmıgı aaç.. 
l&rua modUI 1'91ıadftb'· Artık j>JAUD 
uçlarla koyu kırmızı aaoJara rutp. 
11.ıunlyor. 

2 - Çok ıöze çarpacak tekilde bo
yanmı§ dudaklar beğenilmiyor. 

S - Kana batırılmış gibi duran ko-
yu boy:ılı tırnaklardan gUnUn zevki 
botlaıımıyor. 

4 - Yeıll. menekıe ren6fl &'öa ka. 
paklım modası maziye kar11mı§tır. 

IJ - Ktrplkleı1n1.z1 artık maviye bo.. 
yamaymız. YUaün tabU renklerinde 
kalması tercih ediliyor. 

• - <lös kenarl&1'11U boyarak gö&e 
ı.ıekll vermek modasından vu.regllmlf 
tir. 

'l - Şimdi ı.ıık kadınlar gUnde bir 
kaç defa yüzJerinlD makyajını deA'if
Unaiı1'ol'Jar. 

ı - ıc.,ıan eok tuıa 101m&aiak 
ODiarı tabiye yakm bir pkllde ~ıc.. 
mak ıünlln modasma UY&"\Ul bir hare. 
ket olı:r. 

9 - Briyantin ile parlatılmış dUz 
saçlar rağbetten dUı.ıtüğll gibi binler. 
ce bukleden ibaret aunl ıaç tuvaletle. 
ri do ortadan kaybolmak üzeredir. 
Yap.sın lablilik. .... .• 

BUGüN A S R i SiNEMADA 
llevalmln eu MQ·Uk TlJRKÇE 

VEDAO :=~E Ommü Gülsüm 
fAVllTBN: BE\'OGLtnmA SON DICl"A 01.ıUlAK 

ROMEO ve JULiVET 
-NORMA 5Hl!RllR. LSlıııLE BOWABP tarahndan 

ı•ıra T AKSilV~ Sineması ., 
Bul'ÖJI matıa .. erden itibaren 

2 büyllk fllınMn mllttkkep fWvlcalt.de bir prosnm tıakdlm ediyor. 
1 - tMPBRtO AROllNTlNA"Qı raklbMI parlak t....-ypl )'1lclm 

llTRILITA CAITBO'aaa 

GECE GUZELLERi 
lapM) olca lliillll ve .. rlub ft1mlDl 

2 - Umumi ~p tı..erlne · 

-siHiRLi YUZUK 
ıooı ge<"C rnasa•lanndan bü)·llk 1Ark fllınl 
Bu müateena fıraatı katırmayınn, mutlaka gidip görünüz. 

Bugün saat ı de t.enaUAtb ınatfile. 

AS••&I DAftT 
325 ve 326 doğumlu 

ihtiyat erat çağtnlıyor 
Fatltı Askerlik Şubealndenı 
1 - un nyılı askerlik kanununuı:ı 

&8 mel maddealne tevnkan talim vto 
t.erblye ıotn 32~. 826 dotımııu ihtiyat 
lar sevke tlbldir. 

2 - Toplanma gUnU 8 Nl.sa.n 941 
Şalı günü saat 9 da §Ube blnasındadır 

S - Mllk~lleflerln muayyen gllncjc 
beheıneba. ıubeje bulunmalan IAıum 
dır. Muayyen &1lnde behemehal ıube
de bulunmalan llılmdır. Muayyeıı 

ıUnde uıazerot.sb ıelmiyenler hak· 
kında kanuni takibat yapılacaıı uıu; 

olunur . 

* * * 
Betlktaı Aakerllk fubealndea: 
1 - Sll~ w 326 dotumıu Uıtiyat ua 

ta ve acemi erler askerlik kaınmwıUD 
~ mel maddesi muctbınce talim ve 
terbiye için 8 Nisan 941 Salı gllnO 
askere aevkedlleceklerlnden nüfus hU 

vlyet ellzdanlan beraberinde oiduğU 
llalde mnlrGr gUDde ... t (t) da ,u. 
be merkezinde buluaaaülan. 

2 - Toplanma gUnü olan 8 Nl.l8Jl 
!Hl tarllünde geluılyenler bakaya ad
dedilerek bakıarmda ka.nunl muamel• 
yapılacağı U!Uı olunur. 

* * * 
Eminönü Yerli AııkerUk ıubeıılnclen 
ı - !25, S2e doğUmlu erattan aaı

kerliğinı yapan veya her hıuıgl blr 
sebepler. askerUl1nl yapmamıı olan 
ihtiyat mUslim ve gayri mUsllm e.rat 

1 

tallm ve terbiye makaadlyle aevkedl 
lecekleTdir. 

2 - Toplanma gtlnO 8 Ntaan Hl 

Salı şL'r.Q saat 9 dadır. 
3 - Gelmlyenler bakkmda kanuni 

takibat yapıJaoa)ltır. B~ 01.n daveUyt 
yerine kaim olacatnıdu tebllğat ya 
pılam yap\lmum muhakkak tayU; 

edilen gUn ve saatte şubede bulunma 
lan i!Ar. olunur, , _______ , 

Mickey Rooney' in 
Georges Bancroft 

ile beraber çevlrdlil 

Tomaı Ediaon'un 

Gençliği 
IUmln.I bu h ita 

SARAY 
SiNEMASıNDA 

görenler, en baldkl en ln9&1lı 'lie en 
lılMi bir nım oldutu lıe~'&llda 

ltUlak 4!Cllyorlar. 
Böytllder Ye kUoWder bu talaeM"rl 
görmf.lldlr. 
Bugtw aaaı J dtı trnıUAtll matine ................. 

Bu ıııene Laponyada ~lar 
ook fiddetli olmuo. Şehirler 
kurtların hücumuna uğramıştrr. 
Kurt avcdarmm bUtiln ııjraş_ 

malan. kurulan bir çok tuzaklar 
bu &e1kımt h&yvanl&rm aJunını 
durduramamlltD". Bu yeni Af et 
kareısmda Lapenyalılar yeni bir 
va.11taya bat vurmuşlardır. La.. 
ponyaya kurt avı için alıştınl

mış kartallar getirtilmiş, bu 
kartallar kurtlar Uı.ıerbıe ha~ 
dan pike initlerile inmekte ve 
hayvam tunaklariyle yaraladık. 

1 
.tan tonra beşka bir kurdun u.. 
riDe ııaldmnalctlıdır. Bu vaeıta 
ile memleketi tahrip eden kurt· 
lantan kurtulmak ümidi kuvvet· 
lldir. 

• 1 ... 
' ~ ' . ,, . 

r • ı ı '1 • 1 BUGON 

MELEK 
SiNEMASJNDA 

ıavll ve •• , •• llrall9e111 ÇAM SAKIZI ANNSOTHERN 
ıe FRANCHOT TONE ------

OCAM GUZELLER ?EŞiNDE 
••• \ynca FO:ı\ .ı'VBNAL, 1Mıg1ba ••t 1 de temü&t.ıı maıtne. -

Ev Aaılklopedlsl 

Yangın başlangıcında 
alınacak tedbirler 

(Dünkü nıUJhadan devam) 
' - Ateş töndUrmek için kul

lanılan küçük yangın bombala. 
nndan her evde bulundurmak 
ta muvafıktır. Yalnız bunla;m 
arada sırad~, bozulup bozulma
dıklarını anlamak için kontrol 
etmek lazımdır . 

5 - Yangın başladığı ı:am ... n 
pencere ve kapılan derhal kapa. 
malıdır. Çünkü h~va cereyanı a· 
teşi kuvvetlendirir. 

6 - perdeler tutuşur a elinize 
geçireceğiniz yünlü bir kumaş,a 
!>u ateşin Uzerine vurup s<:ndUr. 
melidir. 

7 - Uzerinizd ki elbise tutu
şursa, kendinizi yü •lü halıya ve. 
ya battaniyeye sarıp y re yata
rak yuvarJanmahsmız. Bu • 
rtele, yUnlU kum. c::>b tk tutu -
m~yacağı ve arada da hava lrnl. 
mıyacağı için ateş söner. 

8 - Etrafı sarmakta ol~n 

ateşe doğru giderken veya yan
gının her tarafı sardığını göre. 
rek kaçarken, yere kapanarak ~ 

başınw mümkün olduğu kn~.;ı.r 

eğerek, diz UstU yürümelisiniz. 
Duman yukarı çıkacağı için a
yakta duran ve yürüyenler bo. 
ğl.llmak tehlikesine maruz kalır· 
lar. 

9 - U:r.erinizdeki elbise tutue. 
tuğu veya elinize, bir kenarı tu
~ bir eşya aldığınız takdirde 
kendinizi sokağa atmak tehlike. 
lidir. Ateş, açık havada daha ça· 
buk parlar. Tutuşan yeri üzerine 
yanmayacak bir ~Y kapata •. ·.: 
söndürmelidir. 
ıo - Baca tutUŞursa, ocağa 

bir miktar tuz veya kükürt ~t. 
malıdır. Yanan tuz veya kükür
dün dumanı bacaya çık~rak ate. 
şi söndUrür. Yine bu takdirde. 
ocağın ağzına ıslak bir kilim ge· 
rerek bava cereyanına mani ol. 
malıdır. 

11 - Perdelerı. çamaşırları. 

çocukların elbiselerini atestc 
derh:/rl yanmayacak bir . ekle 
sokmak içın bir çare \ardır: ı. 

kadıktan sonra sdiYuk suda çal· 
kalarken, bu suyun kine 30 
gram şap veya amonyak tuzu 
mymalıdır. lç.nde cokça mikt~r. 
da boraka eritilm.is su da aynı 
tesirı yapar. 

Bilhassa bu pek basıt olan 
tedbiri hir kimse ihmal etmeme 
lidir. Bu suretle camac:ırlar, ör. 
tüler ev perdeler. bir ateş k~r"ı. 
sında derhal tutu~mal: t hlikc 
si~ ka,.,.ı sıgorta cililm: olur. 

Malul subay ve erlerir. 
yoklamaları 

şu~n ız kayıtlı Mal(IJ Subay. er 
ıer Ua Sehlt Yetimlerinin yok! unaya 
b•r !l' sebeple mllracaat etmemiı o 
ıanla,. ... 10 Nisan 941 gUnUne kadar 
( iaftt il dan 12 ye kad!\r) Dert to~. 
raf. e ız:oan, sene:ll resmi, ra'>or v 
nutua lı.a~ıtlarlyle ıııuracaat etmeler 
il!Uı oıw:.ur. 
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ALMANCA (25} . 
tHrr tuıl<kı il ılH•r gnrete:.hıe lllltir.) 

1:1'. .. "i \ 'J ı: 

1. Glıııılıetr \\Oİll ilırN P.Pclı> : 

denrı l' .. ı,o ... t<'ll' dn1nmal n wıı diı· 

ı..a .. t' Gı•ı t!' hıııııkrt und cJcı 

\\ <'11.ı•ıı mrlır .h·nıı hıınıh•rtıiınfzL, 

Talrr; ı::ı ... ıııa<"h•<' tlir I ,ll!<'rn ii· 

hCl"l:ıll~, ılic 'u ıı:.:ı 1ı mı· hı rıol'lı 

df'nıı ılir ııllı•n. 

:!. \\iı .. tunılı•ıı .ılwr ,,ı.-ıtı·ıunı 

in ılrn: ort'ı•ıırn 'l'iırı;ı•rıı..t e ııı tlı•ı 

Obl•r .. tuht•rı, ılııriıı \'On clrn ..,tfült!· 
scherı '1ii..,f Pn mit ılı•ıı fiirnPhm<'

rc.ı l~ıu•·r('ıı nnı J\nrfrııti. ... dw '\:\'>• 

<ö('ll ııncl 'irh• 1 idıtı•r lırnnııfl•ıı. 

3. So koııntc irh in rel'hkr .\hı.._ 

se ilır \ n~p.;ılC'Jıt lıl'tnll'htc.ı. 

4. Bctrarht-Plt• es abu, "" ıJa.., ... 

irh , • .., ,·on Slund an ıılmmer hah' 

\.Cr::c..,scn kiinnen: dl'~ kla~e l<'lı 

zu ( ;111 t mııl ılankı• ihm ılodı dıı 

rn-. 

!i. J-:.._ \\ !H a her \ llll lit•hlidı O\'ll• 

lcr mıılunJ,!;, ılir :stirn fa .. t -.rhmnl 

unı.I ılil' obcrP l.lııııe ilın•., l\füncl

IPiııs cin "ı•niı.: ant'ı:;c•" orrı•n,· al" 
hchc ı•ı;; elwıı nıı zıı ... prechen: 

" da, ~luııtwt nıır, lc-h lns mir ~o 

nkht "inkı•n !" 

6. 'c•hon \Ull' ıler Umutti ... ch fort. 

Acriiunıt, uıııl llic lHıı ... ikantcn ,·on 

ihren holH'n :-iit:r.t'ıı ıırolıif•rtcn nie-

d<'r lhr<• ln-.trunH•ntl'. 

7. " \\'!<• \\İrıl'", l:ı·nntr," nollt.c 

irh c•hen frtı~('J1 0 "tnnırn Wlr df'llll 

lbo ııııtı•iıı:uHlı•r!" 

8. Ha Jıiirl<' il'h ııt•hen au ... df'r 

~tıılwn ılt•s \lliıl r lıen" Xamcn nı

fen: uıııl ıla ıkn Kopf "nnrltc, ..,a 

he "i<' ... ı•hon nm :-ituhlr f'İne ... ha· 
/.:l'ft'll \lnıını•,., ... t <' lll'ıı, der hatif' 

glt•i<'!ı Hır ,.,o ılıınklc, "lıitıı• \\im· 

pem aıı ılen ,\U~l'n, ıınıl darhte 
\\Ohl, ıl:.ı.,.., ı·., ilır \ 'nlf'r \\iirı'. 

9. :O.İP lıııttı• ıılıPr ihrPn .\rm um 

dcs :\Jıuınr!. =""nrlH·n uııd er ıleıı 

cin<'ıı tını ihrı·n l.ı•ih ~l'll'ı:ı>t; "0 

hlolt er ınıi ... sı~: in ıln llnn<l .,.,.in 

Kartı-11 .. ııiı•I uncl 

uc l\irııl<•,., \ ıı ~l',.,İl'lıt, unadıh·nd, 

da..c;s ılir nndrrn Trıınıııf' ıınd lll'r· 

zr·tuluu .. • \ oıı itını \'l'tlnn~tı>n. 

REI\" \Tf: 

:tuım 

XXI\' 

ı. Sözlerine tamnmen inandım. 
~ünkiı bu tarihte nrp::ıııın kilcsı 

100, ve buğdayın kilesi dl' 150 ta· 

lcr tutuyordu; bu ise köylüleri da

ha çalı kan, gt>nçlcri ihtiyarlar , 

dan d·ıhıı çok faal )npıyordu. 

~- Yuk ıı ki odnlarn acıla."1 kapı

nın Pı:;iğinde tekrar durduk. hu ı: •• 

d ıları.la ş hlı li dnvctlıler zengin 
köylülc1 le lsknm bil masası başına 
oturmu~lardı ve bol bir ısık yalol
mıştı. 

3. Bu suretlf.' R· natc"nin ) czu

nü İ)idcn i)iye t<.'tkik edebildim. 

1. Bu yilzt> öyle dnldıın ki o za

mandanbcri bt>uim için onu u.sla 

unutmak kabil olmadı; bundan AL. 

la.hın huzurunda sızlanıyorum ve 
bunun için ona sUkrediyorum. 

• .). Onun güzel beyzi bir yüzü 
vardı, nlnı oldukça dardı ve küçük 
ağzının üst dudağı gilya: "Evet, 

bana bir işaretle gelinemiyeceği,.. 

ne inan!" diyecekmiş gibi biraz 

knlkrk duruyordu. 

6. Artık m•lil('rin masası kaldı .. 

nlmrştı ve çalgıcılnr, yukarld ycr

leıinde, tekrar çnlgılannı akorda 
başlamışlardı. 

7. Doğrudan doğruya .sormak is

tiyordum: "Renate. şimdi beraber 
dans etmekliğfmlzi istr>r misin? .. 

~. Bu sımdn bitisik odadan ~ene: 

kıztn adının çağrıldıı!ını duydum 
ve başımı çevirince onun zayıf bir 
adamın iskemlesi 'nnınd:ı dun.lu

"unu gördüm. Bu :ıdamın da gö;-, 

l<:>ri knrn. uzun kiı piklMle çı>rçe

"'eliydi. bunun RenntC''nln babası 
olduğunu dfü;ündilm. 

!I. Rcnatc kolunu bu adamın 

boynuna dolamış o da kolu ile c
nun vücudunu sarmıştı, elinde is

kambilleri oynamaksızın tutuyor 

ve ondan koz ve kupa birlisi lst iyen 

diğer oyuuculara kulak 

rak çocuğunun ylizüne 
bakıyordu. 

nsmıya

dikkatle 

ıo Renate babamın adını söylr-

Meraklı 
Bilgiler 

Dalgıçlara 

dair 

Dalgıç elbisesi nasıl ya
pıl.tr? Nasıl giyilir? Dal
gıçlar kaç metre derin 
Jikte çalışır? Denizin di· 

hinde dalgıçların 
yaktığ ıateş. 

Belki hayatınızda bir d.;l.lgıçla 
karşı karşıya gelmemişsini1.dir. 

Fakat başlarında bakır bir baş. 
hk, vücutlarında lftStik bir elb•. 
se ile denizin dibine kadar inerek 
hatmış bir gemiden öteberi çı • 
kar~n bu adamların resimlerini 
her halde görmüş olacaksınız. 

Böyle bir dalgıç resmine ba • 
karken insanda bir merak uya. 
nıyor, bu elbise nası! şeydir? Ne 
rede ve nasıl yapılıyor? Bu a • 
damlar bunu 1nasıl giyiyorlar? 

Bütün bu suallerin cevabını 

yeni gelen bir Fransız mecmua· 
smda buldum. Tatlı tatlı oku • 
dum, birçok şe9ler öğrendim. Bu 
okuduklarımı sizin için de hula 
sa etmek istiyorum. 
Dünyanın en iyi dalgıç elbise. 

!eri ve başlıkları Fransada ya • 
pılır. Bunu yapan atölye dışar• 
dan çok mütevazı manzarası gö. 
rünen bir yerdir. Zira dalgıç eı. 
biseleri ve başlıkları seri halin
de binlerce imal olunmaz. alıcısı 
mahduttur. 
· Fraruıadaki bu mütevazı atöl• 
ye babadan evlada intikal ederek 
gelmiş uzun bir maziye mnliktir. 
Bu mütevazı atölye halihazırda 
ayda yalnız on elbise ve başlık 
.r~pabiliyor. Çünkü fabrikanın 

kullandığı iptida} maddeler Fran 
sada azalrnı~tır. Dalgıç clbisele. 
rinin başlığı bakırdandır. Elbise 
lastikli kumaştan yapılmıştır. 

Yaka , kol ağızlan, ittisal yerle. 
ri saf lfuıitktcndiı. Atölye de kfı. 

fi miktarda bakır ·:e lastik bula• 
mıyor, vakıa bakır yerine düra. 
lumin halita.~ı kullanabilir. Fa • 
kat Histik yerine ne koym~h? 

Terkip tarikile yapılan sun'i !as-

10. na l:<'nnte n1wr mclneı. Ya -

ters Xamrıı nnnnte, so tnrt ich ni 
hf'r und f,!' riis ... ı•f<' ıh•n )lann. 

yince yaklaştım ve bu adamı sr- (llu Utund.ıı okuyucularımızın gn. 
:ı.eroml1. yanındaki kuponla birlikte 

ıamladmı. 

( 1) La~t : n. ) ük, ağırlık, ,·ergi: b. çeki. ton, kile (hububat hak. 
k.rnd:ı) . einı Last \Yeizen, hı toP. (60-SO kile) buğrlay. (2) m\issig 
avare, bo"': miissig SC'İn (gehcn) iş.c;iz gii<:SÜZ oimıık, bir İli yapma
mak. (8) scha•Jen: tetkik ve muraknhc Ptmek, gözlerini dikmek. 
(4) Trump: ko: Cıskı.mbil o\"ımu hakkında). (,)) HPrzeııdaus: Kupa 
birhsi. 

ANALiZ 

"İıt\ l'r.-fon" hakkııııla n"u~ılnki 

nol,taln ru rlikknf f'tliniı: 

n. "fm·ersion .. faili normal sı

rasından ayıroınk tıildcn sonra 
koymaktır. 

b. "lllVf'l'SIOO" ynpıldı;{ı ı:ııntlaı 

\'C yçrlrr· 
ı. AsH ( ümll'niıı .slifhnm hn.litı-

le: 
bıst- lu Krank: Hasta mısın"!. 
schr iht Rf'ı1atC' rı:Ine '.Atfgat>e :' 

RPn. te \"azitcni \ ayıtm mı? 
geht thr Hrut:"t ıılcht mehr fns 

;, mn:ıslurr.? 

Biı :trlPrinlz .rrtı · ıı~· l ~ r:itmiyor 

mu! 
2. Yalnır.. hll bizzat istifhamı ı

fndc eden bir kelime .ise bu zaman 

ve T E O R 1 

"inversion" yapılmaz: 
Wer 'st gekommC'n" Kim geldi? 

3. Asli cümlenin failinden evvel 
bir zaıf \leyn mPf'ııl geldiği za • 
man bunun üzeı ine dikkati çekmt>k 
için keza "invcı alon" yapılır: 

dann Prziihlt<> clPı Vnter eine 
G ':ıiclıte. 

Bunw1 üzerine baba biı hikaye 

anlatı. 

deinem Brudt>r habe ich das 
Ruch gelegen. 

Erkc>k knrdt>ıdne kitap verdim. 
4. Bır asli cümleden evvel tabi 

biı eUmle bulunacak olursa 

Da Renate aber meines Vaters 

Namcs nannte, so tArt leh nliher. 
Fakat Renate babılmın adını 

$l)~ leyince ben de yakl.a§tım. 

gönderecekleri 
K\'LE~l\JE TEKLİFLf;IU, lŞ AHA . 
!UA, t~ \ERME, AI.iM, S.'\'11 1 

gibi tkari nıahJyeU '!ıtl7 olınıyan kü. 
ı;lıo< 11!\nl;ırı ıııuıı,.ı:ı ııeşı·olunıu.ı • 

Evlenme teklifleri 
* Yaş 30, boy 172, esmer, evlen· 

me"?lL,, Ucarctıe meşgul, iki tltikklln 
ve bir ev sahibi bir zat renk ve tip 
mevz~b;ıhs olmamak şartile evlenmek 
istemelttcdlr. lstıycnlerln (l'ioşgör 

251 rPn>zlnc mUrnznUrı. 
* Yas 24, boy 174, kilo 70, esmer, 

siyah saçlı, iyi meslekti 60 llrn nıa • 
aşlı h.ıyattn yalnız )J!r genç 18 • 20 
yaşında, 16 · 170 boyunda ev L~lcrln· 
den ı:nıar, mazisi temiz ve d!lzgUn 
yUrllylıı;llı, $ıhhatli tahsili ne olursa 
olsun oul olmamak şartlle bir bayan 
ta evlenmek istcmeklcdlr. lsteycnlcr 
ı~. D 3002ı' remzine ınürncaat ede. 
bıllrl!r 

+:· Yaş 3i. Şerefli bır meslek sahibi, 
içklslL aoğru. 105 Ura maaşlı bir zat 
nıım11slu, Kllıar. asli boylu, çolı temiz 
\'e tertipli :nUtenasıp vUcutıu ve gU 
zclc:? bir hayanla evlenmek istemek· 
tedir. !ııteyenlcrln (Sunmaz) remzi 
ne mlırncnntları. 

* Yaıı 25. boy 163, kilo 60. Kum. 
ral, ıy. b!.r aileyi'.' mensup. ilkokul 
öğretmeni, merammı ıfadc edecek ka 
dar trı.usızca tıUe:ı, buglln taşmdıı. 

bulu:mn t.ir bayan. çalışkan varlığlle 

iftihar edilebilecek yneı (50) elliden 
yukarı oınuyo.n blr erkimıhıırp suba 
ylle ı:>v!cnnıek istemi.' <tNfü". isteyen 
ıer (M A. 102J remzıuc ınllrucnnt c. 
de bilirler. 

tık Fransada mevcut dcğildır. 
Halbuki dalgıç elbiselerinin 

yakaları ve kol ağızları çok ca• 
buk eskir. Hatta elbise dahi, bil. 
hassa nehirlerde ç.ı.hşan dalgıç. 

lardn. nehir dibinde bulunan de
mir çubuklara takılarak sık sık 
yırtılır. (Bu yazıda Frans::ıd. 

bahsedildiği unutulmamalıdır. 

Bugün bütün Fransız nehirleri • 
nin dibi 1940 harbinde yıkılmış 
köprüler. batmış gemilerin an . 
kazı ile odopdoludur.) sonra bu 
elbiseler hem güneş ışığından 

hem de ay ışığından müteessir 
olur. Liistik soğukta kınhr, sı • 
cakta çatlar ve erir. 

Suyun dibine kadar inmiş olan 
dalgıcın bir boru ile ve bir tu -
lumba vasıtasile dısardan gönde• 
rilen havayı teneffüs ettiği ma • 

ICimdur. Dalgıç elbiselerinin e~. 

kiden mühim bir mahzuru vardı. 
Bu elbiseyi giymiş olanlar ayak· 
ta çalışmak mecburiyetindeydi, 
diz çökemezlerdi. Çünkü diz çf• 
küncc başlığa faz1G hava dolar 
ve bu tazyika tahammiil edil -
mezdi. Fakat son znamnlarda bu 
havayı kacıracak bir süpap y~r· 
mak imkanı bulunmuştur. Dal -
gıç. suyun dibinde iken bile bar• 
lığın arka tarafında bulunan bir 
düğmeye kafasile tazyik ederek 
havanın bir kısmını dışarıya çı. 
karabilir. Bu suretle su içinde 
diz çökerek. hatta uzanarak ça. 
lışmak mümkündür. 

Eski zaman dalgıçları ekseri -
ya sağır olurlardı. ÇUnkü başlık 

iş arayanlar: 

* 10 sene doktor kliniğinde çalıştım 
iğne yapmasını bilirim. Şln1di bo-
şum lJoktor, \'cyn dltı<;I kllnlğind~ 

çalışmaya talibim. Adres Topknp• 
Arpaemlru yokuşu saca l<öşkU No. 23 
Bayan Pcruz'a müracaat 

* Evvelce tılr şlrlıettc ve plyangc. 
glşeıerınde c;ıilışnn tecrübeli bir geııç 
ynzıhar.ıelcrdc iş nrarnaktadır. Arzu 
edenler Beyoğlu Ağahamnm 64 numn. 
ra birinci katta (J.P.) ye müracaat e
debli~rler. 

• LJ.scnin 10 uncu smıfınn devam e. 
diyorum Öğleden ııoura boş katan 8-4 
saatimde çalışmak istiyorum. 9 sene 
romence tnbslllm vardır ve romence. 
yl çok iyl biliyorum. Rom ncc cıerıo 

~rcbllinm ~ U'tkalı mücssescı rde ça. 
lışar.ılllr ve aynı znmruıda tercüman. 
Jll ta )'ııp:ıbıllrlnı .•• Istıyenler gazete. 
sinde (N • 107. Ziyaı ı·emzlnc mel:. 
tup. mtırnc:uıt edebU:rll.'r. 

Aldırınız 
\':llİ{ıda rıımuz.lurı yuı.ılı 

1,11l ucularını11.ııı ıuıııılarııııı 

rndttupl:ırı ld:ı n·hıuıenıiııh·n 

ab.,htan ogle~ r kudnr vtyn 

ıılıın o
gl'lr.n 

hr.rgürı 

:ı.ıt li 
11"11 e>oııra oldırnıal:ırı rlr-.ı olunur. 

(H. B. U.) ro. 30) (A. D. 1221 
ıBulm•J 3 ı <Kanat) (lyl knlbı 
( s.ı.,.s. 22) (Ciddi) CF. 3 F.) (Spor) 
CF. Y. 38) (K.!.Ş. MET) (SV. 121 
ıW.X..Z) tR.F. ısı tGUcengörı 

(Bay :'15l IB.B.) (A.N. İstanbullu) 
(Diken) (Hava 141 flsmall M.E.C.A) 
(KU ille ıMuhendls P.S.) 
(Evcuncııt), 

ile hava veren tulum~ doğrudan 

doğruya bir lastik boru ile biri• 
irine bağlıdır. Tulumba piston. 

Jannın çıkardığı sesler, başlığa 

bir çekiç vuruluyormuş hissini 
verir. ve bu mütemadi çekiç daı. 
beleri sesi ve bu darbelerden do
ğan tazyik kulaklc-.rda hast~hk 

yapardı. Halbuki şimdi başlıja 

hava götüren boruya ihtirat hr• 
va hazneleri konulm~k suretile 
bu mahzurun da önüne gec_:ilmiş. 
tir. 

Sonra bu aletleri yapanlar de· 
niz veya nehir dibinde çalışan 

dQ.lgtcın dL~rı ile görüşmesi im. 
kanını da aramışlardır. Bu mak· 
sat için sesle ihtizaz yapan ma. 
deni levhalar kullanılır. Bu lev
halardan eb'adı ve şekli inceden 

inceye hesap edilmiş bir tanesi 
başlığın dış cidarının altına ko
nur, bg,şlığın üst cidarında açı • 
lan bir delikten konan bir ses 
borusu ise ualgıç gcınjsine vcy,a 

dalgıç merkezine :aptolunur. Bu 

borunun ucunda aynı büyüklük· 
tc ve aynı şekilde madefi levha 
mevcuttur. Bu vaziyet karşısın
da dalgıçla dışardakiler yükse:. 
sesle pekala konu~bilirler. 

Dalgıç elbisesi giymek ayrıca 
bir iştir. Dalgıç kauçuk elb;seyi 
giymeden evvel beline uzun bir 
fanila kuşak sarar, ondan snra 
dalgıç elbisesinin içine girer. Ev 
vela bacaklarını geçirir. Sonra 
kolları yukarıd~ tut.:11<1k elbiseyı 
giyer, başı yakanın yüksekliğine 
gelince ellerini her iki taraftan 
kollara sokar. Bu kolların ucun• 

da lastik kumaştan yapılmış 

manşetler vardır. Bunl~r kauçuk 

bağlarla ıyıcc bağlanır, bu iş 
bittikten sonra yardımcısı omuz 
!arının üz.erine. başlığın ağırlı -
ğma tahammül edebilmcsı için, 
simitçilerın başlarına koyduğu 

y~llğa benziyen yastıklar yer • 
leştirir. ::)onra dalgıcın göğsüne 
madeni bir göğüslük takar. Dal -
gıç uçları demirli ve topukları 
kurşundan olan fotinlcrini gi • 
yer. bu fotinlerin ağırlığı S ki. 
lo ıle 11 kilo arasında değiı,ir. 

Dalgıcın göf;'Siine ve arkası ıa 

d~ kurşun bağlanır. nefes bon:. 
su başlığa rabtolunur. Tulumba 
işlemeğe başlar. Artık dalgıç 

: inmeğc hazırdır. 
Bu vaziyette hazırlanmış bir 

dalgıç hiçbir tehlike ile karşı -
!aşmaz. Zira bu elbiseler on be.<: 
ton hava sikletine muk~vemt t 
ederler. Bukadar tazyık ise <ın • 
cnk 150 metre derinlikte bulu -
nur. 

Yalnız tulumbaları ıdare eden 
adamın gözlerı manometreden 
ayırmaması Iaznndır. Zira dıc:~t· 
daki hava tazyikile cığerlerde1< 
hava tazyikı daima müsavi ol 
malıdır. Şu halde dalgıç a..~ı';' 
indikçe tulumbalar hava tazy • 
kını arttıracaktır. 

Denizin dibine dalgı<' kerdı 
ne lazım olan aletleri vuknrda 
ısteyccektir. Dalgıca denizin b 
çok aletler lazım ol· hiJir. 

Hattii., hamlaç dahi kullaıulı 

Bu suretle denizin dibinde harr• 
laçın battığım ve suyun ate.< 
söndürmediğini görmek gıizc 
bir manzara olur. 

Su içersinde fener kullanmn 
ğa ihtiyaç yoktur. Çünkü da ' 
gıçların df!.ldığı saha ekserıyet • 
aydınlıktır. 

Denizlerde yaşıyan balıklar 

dan bir kısmı dalgıçlarla co 
dostturlar. bu cam gözlü. ' akt 
başlı insanlardan kati~ en ürk .. 
mezler, h.Q.tta onlar tarafınd,ıll 

okRanmalarına da müsaade <' 

derler. 
Birkaç dalgıç beraber çr ıi"iı1" 

ken su içersinde konu~mak ICt 
zımgelirse dövü~en boğalar r,ıl:ı 
kafa kafaya vererek kon urı,ır 

lşini bitirip yuk~ı\'a cıkaca~· 
ları vakıt beni çekiniz ı :ıret 
verirler, yani kendılerinc ba c{ll 

olan ipi dört defa çekC'rler. Bi1 

dalgıç en fazla olarak altı snııt 
su içersinde kalabilir. 

DalgıC'ı sud~n çıkannak o\: 
mühim meseledir. Çünl ü o su 
dan çıkarken tazyikm da o ırt ' 
fala mütenasip olarak azalmn-ı:l 
lazımgelir. 

Dalgıçlar azami o'ar k ti 
mt'tı'eye inC'rler. Fu 'rnt 45 :net ' 

reden şağısı tehlikelidir. 

ltirlıırl ııırf .MUicİııısımı 

Doktor 
Nuri Beller 

i•ıir \e Ruh H.ıst:ılıl,ları 

\ııkarn Caddesi Num:ıru: 71 
Muuycne saatleri: 16 dan 20 \ 

kadar 

Ccıııi."t'liıni1Jn ldure:!dııt.hı lıııluıuın ,\i~ onlm mhlsnr l\laderısuyu 
ı;.15l•leriul lrnymuk im·re ıu;g ri i500, Azıımi l!mOO 

Sandık yaptırılaca tır 
.Bu san<iJ!tların tahta t'C çıvlsı Cemiyet tarafından verllec ,lnd ıı 

yalnız fmaliyest açık münakasaya konnıu~tur. Münakasa gUniJ: 11 N tiJl 

1941 saat 14,SO da Taliplcrtn eart,ııame ve şema için Istunbulda Mımııt 
Vedııt Caddesinde "Kızılay Hanın®,, Kuııay Depo.om nır ktorJU rı 

müracaat etmelerl flAn olunur 
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M. 
Raç an Adlı 

Hacı Sina e"isini geçmiş bir 
ihtiyardır. Fakat elli Ya§IW 
geçtiğini hiç bir zaman kabul et. 
mez. YUzUnde ki buruşuklar 

saçındaki aklar için : "Çok ~alı§ 
maktan oldu" der. 

7 

.Hacı yerde e.ıneklıyerek yaı... 
ğa yaldaştı. 

Kalyopı bütün yorganı üstüne 
çekmiş, kafası bile göztikmüyor· 
du. Haeı heyecandan titriyordu. 
Yorganı .kaldırdı, yatağa girdi. 

Karısı b.m ıçeri girecekti. 
1 Mutfak kapısının acı,.. ·,nı Kal

yopinin çıktr;Jını gördü. Ge:i 
çekildi. Kalyoııi mutfakta n< a-'&e - Körler mahalleaJnde, Sldl 

1 Adeıı camllnin bulunduğu dar 
~ta. H"çblr evde bulunmayan 
Ceııurden bllyük bir kspU5ı var. Kr. 
!\Jıııtta mükemmel bir surette gr. 
~llr. 

taraftaki ev önUnde beklemeğe 

başladılar. GiSrOnmemelerine im .. 
kAn yoktu; çok iyi gizlenmfelerdl. 

Hacı genç kızlara fazla dü§ 
kilndür. Hacı bekarda değildir. 
Bir pelılivarnı. yakışacak kadar 
şişman bir karısı vardır. 

• rıyordu? 

- Gllzel; çok iyi çahşmışsmız. 
İt<: ı. ! SW tebrik ederim. 
ltona kolunu kaldırarak: 
- Ben aklıma hizmet ediyo. 
~. Mehmet Amatinin isteği ye. 
"~ gelirse kan gövd~yi götllre. 
~k. MJUetiniz Amati z:.azarmda 
aPCk sUrUsUnden daha beter. 
- Hayır lşona, merak etme; 
Sefer katliam olmıyacak, bu • 
rn!nl olacnğmı, 

Varboro ayağa kalktı, vedala -
itn: 
- Sbe yarın havadis gönderi
• dedi. 
İş:ınn kapıyı açarken: 

- 1nııa1Jah memnun olacak bir 
er al"rsm. 

Sokakta kİiill!eler yoktu. Kapı • 
Çıkarken Varboro d'ğer bir 

kapıamdan bir ba§m uzanrp çe .. 
diğinl gördü. Bu hadise Varbo -
ıın dikkatini eelbettl. ''Herl:ıal
bir casus olacak,, diye dll§Un· 

• '-ceıe ndtmlarla sokağm başm • 
kendini bekliyen Baba Jakm ö
den geçerken başmı çevirme • 
konuştu: 

....._ Peşimden biri gellrse, mAn1 

\'aııyetı kavrıyan Jak, Varbnro 
talimatı alır almaz ·Varboro. 
teldlği istikamete doğnı y11 • 

eğe baoqladı. Tam bu 8Jt'8da 
l'ııosıtı bir arap aee'e aclımlarl~ 
Jıı.1;.. hiç bakmadan Varboro • 

• J l>eşiııden gitmeğe başladı. 
altı grıçtikten sonra, ayağma 
laıı btr çelme ile yüzükoyun 

"-rlandı 

~ehn y, iı.ıyilk baba Jak atmnr-
~rabın yer yuvnrlanmıısile 

.. ~trıa yumruk yeme bir oldu, 
htık baba Jak, yerde baygm 

cuuaun beline bir tekme 
llrdu: 

... Sen biraz istirahat et, fazla 
, ~~tUs iyi bir şey değildir. 

edi. 
~ ... _ kta .. . 
""ll;llrayı uza n gorer eış • 

• trıannv dUkkA.nmm kepenkle 
ltapıyarak ıc:erl ç kildi. Ne 

! İhtiyatlı davranmak Iazun 

~a J ak, bir saat sonra hana 

" llııtn. 
~ce yansına bir saat vardı. 
' Varboro ve lejiyoneri e • 

• ttinı Sldi • Bel • Ades camU. 

~ı'"hıaunun önüne bağladılar. 
'll: sonra, Ben Musanm evi -
hıııunduğu sokağa girmiı::lerdi. 
bulmakta gUçlUk çekmediler. 

bir sokağın ortasındaydı. 

t._ ltoınylapnıııtı; ancak bir yo
~ut etmek laznn~ı. Kano 

" 1ı>raz Hüseyini karakolun 
~!ne çıkardılar. lki ağaç ara
bağlayıp boynunu aşağı iğ

~u"e ~palamağa başladılar. 
~Yın. çavuşa: 
~im suçum ne? diye soru 

~şı gülerek cevap verdi: 
'falan söyledin .. Bizi aldat· 
[)aYağı ye de aklın b~ın<ı 

~ ~! 
QSf:}·in daral~ yerken ba~m· 
t.: 

'Vallahi yalan söylemedir 
\rıa!;tayı da tanının.. Hel. 

'lt~·ayı daha iy: tanırım. Ben 
~ı söyletmek istiyorsunın 

'-..· 1terj değnekçilerinden biri: 
l ~edir o zorla söyliy~n 
ı:r~di. Dilinin altındaki bakla 
i'~ da danik vemekten J:.."\lt" 

\apraz Hüseyin dayak yer · 

Baba Jak, binbqısma itiraz et. 
ti: 

- Bu karanlıkta aradıklnrnnı • 
ZI nasrl buJacağtz? 

- YUrUyilglerinden, Amati, 
Fu iayanmda aldığı bir kul"§U' 
yarumdan dolayı hafifçe topallar. 

- Ya öteki! 
- Hiçbir A vrupah yerli pabuç-

larmr sürtmeden yUrüyemez. O 
nun lc;'n kıılaklanm1Z1 dört aç 
malı}-n. 

- Yanılıyoı•'"lnuz blnbagnn! 
- Neden? 
- Zfra siz Avrupalı olduğunur 

halde pabuc;larmızı sllrtmeden yf. 

ri.lyebfllvorsunuz! 
Bu tıtifat Varboronu.n boştınr 

gitti. Cevap verecekti. Karanlık 
ta bir ses duyuldu. 

- Dikkat. b'rl geliyor, dedi. 
- Bir değil, iki ki§l. 

Varboro: 

- BuDia, beklediklerimiz de • 
ğll, diye fısıldadı. 

Demir kapmnı ~nUne gelen iki 
kişi kapıya vurarak biraz bekle • 
dileten sonra !~eriye giN!ler. Jak · 

- Binbaşım, başka gelen var. 
duydunuz mu? dedi. Ba.km, elle· 
rinde fenerleri de var. 

Hak'katen de öyleydi. Sokağın 

bqn:da eli fenerli bir gülge bo • 
llrmişti. 

Varbororıun canı sıklldı: 

- Tuuu, Allah mUstahakkmı 
versin, l§lk Ieiaıizi bozacak ! 

- üçe karvı iki kişiyiz zinba • 
enn. 

- Ne olu?$a olsun sil~hlanm•. 
zı kutıaıia cağİZ. Amali ile .tSve,Ç
U eve girmemelidirler! 

- Korkmayın binbaşım, emir
lerinizl §lmşek gibi yerine getire
cr ğtm. 

Karanlıkta nefes almadan bek • 
Uyorlardı. Varboro atılmağa ha • 
zırdı; elindeki tabancanın kabza .. 
smı sıkı sıkı kavıanuştı . 

Gölgeler yaklaşıyordu. Vücut • 
lan fenerin ışığıyla seçiliyordu. 
Fakat yüzleri görünmil"cırdu. Göl
geler tam önlerinden geçti. 

Varboro bunlan tanımıyordu. 

Üç kişi deınlr kapmın önünde 
durdular, biraz sonra onlar da i
çeriye girmişlerdi. 

Aradan birkaç dakika geçti 
uzaktan ayak sesleri duyuldu. BU· 
yUk baba Jak Varboronun kulağı. 
na eğildi: 

- Avımız geliyor. dedi. 
Varboro sinirleri gerilml3 bir 

haldeydi. Karanlıkta emin adun • 
larla ilerliyen gölge hafifçe topal
ll}'ordu. Jaka: 

- Mehmet Amati, hazır ol! 
Diye fısıldadı. 

(Devamı \'&1') 

ken biı } :ı.ndan da anlatıyordu: 
- O, benim koynumda bile yat 

mış bir kadındır· Ben onu asesba 
~ıdan daha iyi tanırun· Lukreçya 
Venedık elçisinin yalı"ında sak!ı 
değıl~. kafamı keserim. 

Zavallı Hacı ise ''Gandi" yi 
kıskandıracak kadar zayıftır. Ha 
cı ile karısı yany.:.na genilce on 
rakkamına benzerler. Kadın çok 
şişman kısa boylu, yuPyuvarlak, 
tostoparlak bir sıfır. Hacı ise 
uzun ve çok zayıftır 

Mektep çocukları Hacıyla k~. 
rısını sokaltta göril!ı.ce; Lorel 
Hareli gelıyor diye alay ederler. 
Hacı bu vaziyetleri bildiği icin 

sokağa karısı ile pek seyrek ç:
kar. 
Hacı hergiln kahvededir. Ayni 

yerde oturur ve hergilnkü gibi 
~rgilesini çekerek etrefma tor• 
ladıf"ı kahve müdavimlerine kon. 
fer.;uıs verir. 

Siyasetten bahsetmez. Çün
kü hiç hoşlanmaz . lstanbldan 
dı§arı çıkmadığı halde, Mekkeye 
Medineye, Mısu:a yaptığı seya• 
hatlPri anl~tır. İçtiği nargilenin 
parasını bile Karısı verdiği halde 
"Kaı ının eşiği altın olsa atlan. 
maz" darbımeselini ağzından 

eksik etmez. 
YUzU gfü~U tırnak içinde gelir. 

Belli ki karısından dayak yemiş. 
Başlar kazaklığından bahsetme 
ye. 

En çok hoşlandığı da genç krz 
!arla olan maceralarını anl~tma:: 
tır. Hacı söz söylerken, iki şey 
için susar. O dakikda nargilesini 
çekmiş, yahut kahvenin önünden 
genç bir kız geçmiştir. Kız gö: • 
den kaybolun.caya k~ar Hacının 

gözleri Q taraftan ayrılmaz. 
TesadUfen kız başanı kahv-··o 

çevirirse hemen Hacxmn etrafm. 
dakiler: 

- Aman H"-Cnn kız buraya 
b-aktı. Seni muhakkak tanıyor. 

Ar<ılllzda bir ı;ey g~iş bc!Ji, 
ne olursun anlat, derler. 
Hacı gururla gilleı::, yalanlan 

hakik~ten yaşamış gibi başlar 

anlatmrya. 
Mahallede· Hacının bu zaafım 

herkes bilir. Genç kır.IJJ.r Hac...~ 
genç delikanlılardan dara td:li. 
keli görür F<>ıaı kta karşrl~ınca 
kaldırım değiştirirler. 

Hacının bir giln ka,rısı hasta. 
landı ve buna herkes ha~T(>t etti. 
lnsan şişman olursa hasta ol
maz mıydı? Karısının hast~lığı 

''Siyatik" ti. Sağ bacağı müthiş 
n[trıyordu. Ağrıdr~ ııman za· 
vallı kadın avaz avaz bağırı. 

yordu. 
Tabii bu v.:ı.zivette ev ieini gö. 

reı.ıezdi. ls Hacıya kalıvordu; 

Hacı bir ekmef;i doğru dürUst 
ıreseme:n'li Fml"' ;ı.:..,.,;n..len baş· 

ka kimse de yoktu, yalnızdıl~r. 
Hacı bu iş cihetinden karısının 

I 

haf>talığına üzülmüştü. Nihayet 
eve hizmetçi almıya ka-ar verdi· 
ler H.;:.cı .ıizmetçi almak tarc:ı.f. 
V\rı değilmiş gibi :öriiniiyor: 

- Ah harı'lll"'"'m sen;n o 
yumuşak ellerinin gördüğü i~i 

elkı::ı nasıl görür, diyoı du. Ka. 
dm kocasının bu komnlimanm
dnn ""lemnun oluyor: fakat el 
kızı lflfmdan huylar.ryordu. An. 
l~mıştı ki Hacı eve, genç kız 

g~tiımek niyetinde. Açıl.tan açı. 
ğe "genç hizmetçi istemem" de
mek de gururuna dokunuyor. 
Sadece: 

- Hacrcı~ gene olursa iş 
görmez, göT.il dışarıda olur, di
yordu. 

Aradan iki gUn geçti. .,~ı eve 
bir hizmetçi ile geldi. Geldi a· 
ma, karının da gözleri dönJU. 

Getirdiği hizmetçi değil, ade~ 
hanımdı. Bu on sekiz on dokuz 
yaşlarında yeşil gözlü, sarı saçlı 
balık etinde çok gUzel bir kızdı. 

Tırnakları da manikürlU idi. 
Karısı bu eller m:.aıl iş görür gi. 
bilerden dudak bUktü. 
Hacı hemen izahat verm:~·e 

başladı: 

- Hanım zavallı kız hırif>'.İ. 
ya.n .•• 
Kadın bunun neresi zavallı C:~

gibi baktı. 
Hacı devam etti: 
- Allahtan başka kimses: 

yokmuş .. Bakkal, Yani getirdi. 
Çok güzel iş görürmU5. Çok na
muslu imiş ... lsmi Kalyopi. 

Sonra kıza dönerok: • 
- Haycıi Kalyopi öp hanmım 

elini ... 
Kalyopi hanımın elini öptü.. 

K.crısı kızı gözlerile kontrol '". 
tikten sonra sual sormıya baş. 

ladı: 

- Başka yerde çalıştın mı kı. 
zım?. 

- Evet hanımefendi ... 
- Oradan niçin çıktın? 
- Kirye Yani burası daha 

iyi ve rahattır dedi de ond~n ... 
Kadın "peki" dedi. Hacı s 

vindi. 
Hacı artık kahveye pek sey 

rek geliyor. Sebebi sorulunca 
''Bizimki hasta" diyordu. Asıl 

se'::ep Kı:ı.lyopi idi. 
Hacı memnundu. Gü?.el bir 

kızla her gün karFı 1'nrşıya idi. 
Hizmetçi memnun.Gu. iki kişinın 
işini görüyor, gece de rah~tra 
sev1?ilisi kasabın ç.rağını eve ah. 
yordu. 
Yalnız Harıııın karısı mer"~ n 

de3ildi. Kocasının gec;: yatma. 
smdan. m•ıtfa1tta, teEıhkt~ Kal
yopinin y a n ı n d a saatlerce 

A:ıesbaşı düşünmeğe başladı: 

- Bu adam esrar ıçse bile dal· 
ga zamanı geçmıştir· Elbette bir 
bildiği \'ar· Bırakın şu köpeği.. 

.133. 
Diye bağırdı ve Hüseyinle be • 

raber tekrar Cibaliye gitrneğe, eı· 
çiyi sıkı~tırma~a karar \"erdi. 

Cibaliye vardık'an zaman garip 
b.r !ıad;se ile karşılaştılar. 

Veıı{,-<lik eiçisınin uşağı yalı ka 
1JIStnda toplanan komşulara: 

- Lukreçya kaçınış-. onu gör· 
ıtediniz mi? 

Diye soruyordu· 

- Lukreçya nereden l"açtı? 
- Burada mısatırdı· Bu sabah 

kimseye görünmeden kaçmış. 
Asesbaşı bir gün evvel oraya 

geldıği halde tf'rs döndüf;tüne ya 
nıyordu· Çap!"az Hüseyine de :ıbz 

söylemek sırası gelmişti: 

Şimdi yapılacak iki iş vardı: Bi 
ri limana gı tmck, dığerı de Cemal 
Çelebıyı bulmak· 

Çünkü, mahalle sakinlerinden 
biri o sırada Ccmaı Ç-elebinin de 
burala·da sık 5Jk dolaştığını wy
lüvordu· 

Asesbaşı ıki at. ı asesı Cemal 
'Çelebiyi aramağa gönderdi. 

kalmasından, her giln tra.q ol· 
masından şüpheleniyordu. Hacı 

İ§İ arf"Jk ad:ı.makıllı azıtmış .. !. 

Heı gece hır yirmidoku7luk bo. 
ı;altıyor. Ondan sonra yatıp •• 
yuyordu. Çok geceler sab:ı.hı iç· 
tiği yerde karşılıyordu. Hacıyı 
bir akşam k..:.rısı içerken yakala. 
dı. Kavga edecekti. Pa!:nt II:ıcı 
kendine hns soğukkanlılıkla 
kurnazlığı ile önle:H: · 

- Ah hanımcığım senin böyle 
acı çekmenı gördükçe bilsen , 
kadar ıztırap re!dyorum. Hasta. 
lığını unutmak istiyorum. Bu. 
nun için de şu zifti içiyorum. 
Kederlerimi şu şişedeki suyun 
içinde boğuyorum. 

Kadıncağız huı.&mış hatta 
gözleri y,?,ŞI arunıştı. 

Artık Hacı serbest serbest ke· 
derlerini şişedeki rakının içinde 
boğuyordu! Her akşam yatak o. 
dasında Hacıya rakı sofrası ~n~. 

ruluyor, karısı yatakta .• K:ı.lvc. ıi 

kan:TsTııda irivordu. Yine böyle 
bir akşam Hacı yatak odasında 
içiyordu. Birinci şişe bitm1~ti. 
Karısı yatakta horluyor• ı. Kal· 
yopi bol bol esniyo::- uykusunun 
geldiğini anlatmak istiyordu 
Hacı cebinden bir ildnci şişe da. 
ha çıkardı. Bu çıkardı~ı ~işe 

birin'"ısiııden d:ıha b'iyilktil. F~I. 
yopi Hacının bu akşam işı azıta· 
cağını anladı. Yatır.ak icin mü· 
caade istedi. Hacı git dive işaret 
etti. Kalvol)i odad~n çıktı. Hacı 
da yeni §lşeyi 'böş&1tma·ğa b:ış. 
ladı . Biraz sonra ı::iF<e boşalmıştı. 
Hacı kansına baktı, horluyordu. 
Mahsus patırdı yaptı. Kansı yi
ne horluyordu. Demekki derin 
bir uvkuda idi. Hacı ayağa 
kalktı. Başı dönüyordu. Ye.va· .. 
ses<>;~ yürüyordu. Odadan çıktı. 

Merdivenleri irdi. Dqrdu. Etra
fı ainledi, bir ses vo1·t11. Heyecan 
lıı.nıvordu. Ya ~.:?.rım uvnnırsa? 
Ya Kalvooi baı!Jrırsa? Fakr• 
burava kadar O'elmişken de dön. 
mek istemivordu. 

Bafrırmaz. uvanf"'"l"' di"ordu. 
Kalyoninin o(l-:ıc:ıın:;ı, beş pil-m 
kıı.l"Vttı.:tı ~<ı"T terı;ı.ı""ini C'tkar
dı. Kapıy~ doğru yürüdü. Kap. 
açıktı. 

Benim için açmıştır. diye dU. 
ŞÜT'dü. 

içeri sıyrıldı. E,:;.er dönilp .r· 
lrnsırrı baksaydı; ltrrıs•nı rriiriir. 
~n Zovı:ı1h }.-orluı l-~c;tılığını U-

nutmuş. Hıı"'"' ,.ii-i;m üştüt e 
yalnıl ... m:ılt ieoti,,,_r: 

- Ah I<"alyopi kocamr i<'el'i 
odana alm:ıl{ ne demel·tir. s~.nn 
ben g-öc:teririm ~i,·ordu. 

Asesoaşı bu a'"nda bır atlı asesı de 
saraya gönderdi \'e \'alde ultana 
Lukrcçyant:ı izini buldı;ğunu. ken 
di~:"lın 1 ı;taııbulda gizlcnnıı~ ol · 
duğ•mu bi'dirdi. 

htanbul halkının al{zında Luk 
reçy~nın heyecanlı maceraları do 
!aşıyordu: 

- Lukreçya l tanı,udaymı~·. 
- Sultan Murat burada bulun· 

saydı. Lukreçynyı iki saat ıçınde 

yaka!ııtırdı. 
- Lukreçya CemJI Çelebınin 

gizli bir evinie ,·aşn·onnu:ı 

Yok can•m o Venerlık elçı· 

sinin yahc:ında -xıklanmı~· On•1 
b;""17. ~n \•aka n .,r,., nr 

A~':ıa.şı rfa O'ıU \"R'<a Tyncağın 

dan emin bulunııvordu· 
O gün aksama kadar Hal,,·ıen 

hiçhir gem;nin hareketine müsa· 
ade etmemişlerdi· Asesbaşı bunu duyunca: 

- Çaprazın hakkı varmış. Ya • 
1an söylememiş. 

Diyerek, uşağı sorguya çekti: 

- Gördünüz mü? dıyordu. Ben 
yalan söylemem. Dekri Mu~tala 

deği'.im ki, sözüme ınarvmyasınızl 
Ne ~ı:raı çektim.. Ne de sarho· 
şum. İşte. sözfunO dinlemediniz .. 
Lukreçyayı kaçırttınız. 

Petro korkudan bütün bildikle· 
rini asesba~ıya söylenu~ti. 

Kendisi de adamlarını alarak 
Haliç boyundan lımana geldi· O· 
rada bulunan birçok yabancı ti
caret gemılerinı araştıracaku. 

Asesbaşı artık Lukreçyanın ls • 
tanbulda bulunduğuna inanmıştı. 

Akşam üc:tfl vaı..:ı 0 ~ultandan i!e· 
ler ')ir <>mirde rle T ı•~r,.rvanın h(>. 

hemehal yakala:ıması bildiriliyor 

Kalyopi hanımı görmeden o. 
daya girdi. lçeride elektriği yak. 
tı. H~ının kansı hanım içeri 
girdi. Kalyopi ~aşırdı. 

- Seni gidi ... Kocamı odana 
ahrsm ha ... Şimdi sana ben gös. 
teririm. . 

- Yok kale ... Oki kocan. 
- ı 'asıl kocam değil ha ... Ha-

cı değil ha ..• 
Hacının k.;:.rısı yatağa gitti, 

yo":"'-'1ı kaldırdı ve hnykıroı: 
- Ama::un bunu da mı göre. 

cektim? 
Gördilğü manzanı gu idi; 
Hacı Kalyopinin sevgilisi ka.... 

sap çırağı yanınd:a · · l•ı boyun. 
ca uzanmış. hemen hemen sız
mış yatıyordu. 

Kasap çırağı da uyuyordu. 

Arrerıkarın 

en rreş'ıur 

on ac~m 
Amerikadaki Gallup enstitilsil 

Amerikanın cumburreisi Ruz.. 

velt'ten sonra gelen Uç mUhim 

simasını gösteren bir liste .ıa· 
zırlamıştır. 

Bu listenin başında, genel

kurmay başkanı ve Birleşik A. 
merikanm yeni ordusunu kurma. 
ğa memur general Jorj Mat'§al 

gelmektedir. Bunu· silahl.:.nma 
işlerinin başında bulunan VJJ· 

yanı Kundsen takip etmektedir. 

Listede Uç nazrnn ismi var

dır: Hariciye nazırı Hu! maliye 
nazırı Morgentav, ticaret nazırı 

Jessi Con. ' 

Bu listede madam Ruzvclt'in 

ismi en büyük Amerikan propa. 

gandacısı olarak r.>eisicumhur 
n~ -nzctliğini kabul etmek isteme· 
mesine rağmen Amerik"n sendi. 
kalarmın hareketlerinde çok nü
fuzu olan Con Levis'in de ismi 
vardır. 

Geri kalan Uç isim ise Am2:: 
1·a.ria r tarı ... I halde A vru 
pada !pek işfdilmemiş üç isim. 
dir: Karşısı"',.:ı~ Tröc:ıt'lerin kor. 

kudan titrediği Fumar Arnold, 

cumhurreisinin şahsi dostu 

Ham Hopki:ıs ve Amerikanda 

yeni idealin t bikindP Rıızve 
cok yardımı dokunan Korkoron· 
dur. 

du. 
Ase~başı, o akşam umandan 

Akden.ze çıkacak oıan buyi.ıK oiı 
tıcaret geınısıne oınecek oıan yol· 
cuıa r ı çe' ırmı~tı· Lukreçya eğeı 

\'erıcdıfi,c kaçacak;:,a muhaA!rn.K ou 
gemı.> e hineccı.u. 

Atıı a~es eraen bın bu sırada 

yolcu aı ara:.ında ka.abraıı ıkı yol 
cunun ) anınca .)aşı :::Kırılı bu ka 
dın gP.di.ı .. ya.ıınn ::okuldu: 

- Sen nerelısın? 
- h.aıaoralı) ım.· 

- i\ereye gıaıyorsunt 
- J-Iıçbıı )ere gıtmı) o·uın Ak 

rabam 6ldi) o: da.· onları geçır • 
meğe ~e?dım 

- tturaıarcıa Lukreçya ısmınde 
genç \'C güzel bır kadın görme • 
din ıni? 

- Görmedim ama.. duydum. 
Sabahleyın buraya ge.miş.. dolaş
mış. Sonra ~enç bir çelebı gelmiş.· 
onurua beraber gitmiş· 

(De\'amı \'ar) 



Ba lıa/ta yapılacak 
Milli Küme 
maçları 

ıımt klmedeki depluman ~ tmıirlllerin (bu sene milli kt1me 
ı.tmm ilkini Ankaradan Gençler. 1 şampiyonluğunu biz alacağız!) id
lılrllii n dördtlncU Ankara takımı 1 

dialarma hemen hemen inanacağı. 
alank mllU kijmeye giren F.ekJfe. mız geliyor. 

bir Deminpor bugün ve yarm Şe. BugilnkU kartılaşmalardan son
'Nl Madmda ya.p&caklar. BugUn ra Ankara futboliiniln ljehrimize 
bıll bl'flYIL l'elecek Betikt&§ • nispetle ne vaziyette oldufwıu an
Deadnpor ve l. Spor • Gençlerbir· lıyabileceğiz. Geçen haftaki berıı· 
'*'il, yum da raldplerini deği(. berlilrten aonra bu hafta herhalde 
til'8Nk karplaıacak tatımlar bak- daha kuvvetli bir rakip karşmma 
lmlcla bir :fBdr yUrtltebiİmek :..r. çıkacak Beşlktqm saha ve seyir. 

görmedi· ci avantajı tamamiyle lehinedir. 

Kaa•aft1ıı bil maç1arm çok he
Jll a alr olwlı tabmba edDebfllr. 

1lqtlDktl vulyete 16re. prek 
lltaılbalılpor, serebe Belittal ı.. 
........ tml8il eclttiJecek en kUV• 

.... tahnlar oldulrJanna sGre 
W meglana ftl ecej1 neticelere 
111ıre Deride yapılacak Ga1atM& • 
.., " 1'8D ....... in Ankara 
miiclln h"*""'8 bir &lr ecliae. 
...... i6iillllklln olaeübr. 

........ lla1de, eellrlads ,...,_ 
:...-f*41D11kbir .......... 
........ "At96ö.nm ld a Wlcaejl 

--Mvife7e ptirmiftlr. Bele 

~- açale- Gençlik 
Klibii 

.--KRiSTAL-• 
Gez!nMmdald çabpl•ma dtlDdıea 
.... IUlıann Dllııa,.at ftl'6 

... •ım dlnleJICilıll'bM ...... ..... ........ ,,, ..... 
Dr. «...., Oucın 

........... CJl:HHI ııe. tlh 
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Hele deplamıan maçlarmda bu a• 
vantajm ehemmiyeti bl18bUttln far. 
ladır. Bu vutyette bugün her iki 
karplapıanm da çetin olacağmı 

tahmin edeblllriz: 

ı.tıuw fatltol aju....._: 
5 n1ı1an Mı cumartell ıtıntı ya. 

pdacak MW! kime maçlan. 
ljenf 8bdl: 
Saat 15 GençlerbfrUii - latan· 

buJ8por hakem Tank 0-renPı. 
yan hakemleri Sellmi, Etref . 

Sut 1T Demriapor - Beeiktat 
hakem A. Akm, yan hakemleri Sa.. 
mi AÇJk6ney, Bahattin. 

6 Dilan Ml puar gtlnil milli 
küme JD84;1an. 

l]eNI ..... : 
Sut 15 Demlnpor - ı.tanbu1 

apor hakem Ahmet Adem, yan ha
ke..ıert, BaUt GaUp, SeJtmi 

Sut 17 OeaçleridiUil - Be-
liktat hakem SamDa Dunmoy, yan 
lulltemlerl Feridun, Necdet. 

• 

U..ler voleybol 
maçlan 

llrbk lllelerl uuaıda 7Çdu 
...,... maolU'IDda dDrt &akım •JDı 
JQftllla bafta baJumQordu. onur 
lıolD dlbı ba d6rt taJamdaıl Botazlçı 
ile Du'ftlr"b BeJ'Olbl balkevbıdf 

~- lla~)" 
lU. ıı.ıa. ıu BolulQI tüDm • ........ 

ilıramiye plônı 

J941 ikramiyeleri 
1 adet .. L.bk - ... Ura 
• • 1000 • - aooo.- • 
t • ,. • - 1IOO.- • -. --- . • - • •IOOI.- • -. ---- . 

Galatasaray - Beyoğluspor 
yann karşılaşıyor 

Yarm sabah Şeref atadmda G... ma~Jarma iljtirak edemi~ en Bambi. 
'atasaray • Beyoğluspor A ve B no, Butley gibi oyuncularını ara
takmılan husust bir mtlsa.baka ya- larma alarak kuvvetli bir kadro 
pacaklardır. ile çıkacaldarmdan ml18abakanm 

Bu karşılaflllada Galatasarayl1-. çok çetin ve beyecnlı olacağı mu. 
hakkaktır. 

lar yeni bazı elemanlar tecrübe e- B. takımları mUsabakuına saat 
decekler ve Bcyoğlusporlular da 9 da, A. takunlan milsabakaama 

ecnebi tlbiiyetinde olup da lig da saat 10.30 da başlanacaktır. 

U•küdar Halkevinin 
koıuıu 

U81dldar balke,1Ddm: 
6-4-941 pazar gUnU saat 16 

da ev'.miz tarafından ~ metre
lik bir koşu yapılacaktır. Koşu her 
atlete açıktır. Kayıtlar me7JrQr 
~de koşudan bir saat evvel ka· 
panacalrtır. 

Birinciden betinciye kadar dere
ce alacaklara spor malzemesi veri
lecektir. 

6 i 8'1 puar gtinU evimiz 
tarafından yapıalcak toeuyu idare 
etmek tızere aşaftda isimleri ya
zih hakem arkadqlarm saat 16 da 
Dofancılarda halkevi binasmda bu
lunmalan rica olunur. 

Jale Taylan, Muzaffer Tokgöz, 
Rıza llabut fpıan, Neriman Te. 
kil, tstender Songur, Muzaffer Bal 
oğlu, Kimıran Tekil. 

Hakem imt:ham dün 
yapıldı 

Dün bölge memezlnde namzet -
lerinin lmtilıanlan yapılmqtır. 

Basketbol 
maçları · 

....... Bil&wf &Nrıilltan 
tertip edilen buketbol maç1arma 
yarın cimim edilecektir. 
btanbaıapor • KurtulUf, Hey. 

beli - Kaba.tae, Deniz Ticaret • 
Beyoğluapor. 

lkmc1 kategoride Galatasaray • 
İ8t&Dbu18porla, birinci kategori. 
de Galatuaray • BoKurd ile 
~. 

Maçlara eaa.t 13 de bqlana
Clrktır. 

ikinci küme terfi 
maçlan 

İkilıd kUme terfi m08abakahın .. 
na yamı l"ener atadıııda devam e
dilecektir. Saat 13 de yapılacak 
Alemdar - Tabbn mıcmm hake· 
mi Tank Oserengmcur, 

Altm çivili atletizm 
müaabakalan 

B.T.G.D. tat. atlet.hm ajaDhiıo· 
dan: 

Altın çivili atletizm mUsabakala
n 6 ıüsan 941 pazar gtlnU yapıla. 
caktır. Seri koşulan seçmelerlle 3 
UncU ve 4 Uncu kategori atma ve 
atlamalar saat 10 dan itibaren ""e
nerbahçe stadında ~ apılacaktır. 

Program: 
Bayanlar 80 m. yüksek. gUlle. 
Katagorl 4 100 m. Yilksek. U· 

zun. GWle. Disk. 
Katagori 3 300 m. 500 m. 800 m. 

Yilksek. Uzun. Sırık. GUUe. Disk. 
Cirit. 

Katagori ı 200 m. 500 m. 1000. 
10000. Sırık, ilç adun. gUlle, dblk, 
cirit. 
Agağıda yazılı hakem a.rkadqla 

rm 16tfen teırifleri rica olunur. 
Bayan Mtlbeccel, Bn. Jale, Adil 

Giray, Tevflt BQe, Firman Te -
idi, Htiaamettin GUrell, Zeki Gök
qp:k, Zeki Yumuk, Bakır, C. Bqa... 
ran, Sadık Ceyllıı, Dr. Nurettin 
Saver, YaaumJdbl, Neriman Hal6k 
Beldmoğtu, llufahham, Fethi Dinç 
er, Numi, Cemil Uınınotlu, Musa 
Kimn Uzunoğlu, Recep otan. 

ı · ~Etı:'.:~1;,J: 
4 • - • 

5.4.1941 
.... Ajıaa _.,... 

1.11 llaftf ..... Gllıda .......... 
11.U Yemek 

Lltlt.eııl 

11.11 Türk~. 
pWdar 

U.11 Ajana 
lf,81 '1'8rqe 19..11 Me~ 

pllklar ll"ulı 

ıut BlyMetlaam n.u lla4yo •ar....... . Oalıete9I 
16.11 Keaer - HAi 8elo 

Devlet kon· lllrlalar 
tıenalaa- ıı.16 Kitap ...u 
nndaa IUI 8akıa 
aaldell orkes&ıul 

ıa.a o. n.ae ~Jıum 
........ 11.lq.,... 

l.UlllM ....... 

VA K 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 1Jeniden 
edip açmıştıı 

Kitap, mec:uıua, gazete k sar. 
Tabiler naınma dizii isleri alır. 

·---=-=.==-.. -.. : l Bronşi11ara 

ı-ı.-tanbul Levazım Amir.iğinden verilen 
L harıcı askerı kıtaab ilblan 

760 tan bufday kırdmlacaktır Puarlıkla eJaılltmal '·'·Ml 
gtınU saat ıt te TekJrdltda ukerl atmaıma ~ JaPdllelal 
Tahmin bedeli 21.000 liradır. 1 allplerlll )'llsde U temtmuanıe lııelll 
komisyona gelmeleri. (2233 • 2d89) 

• • • 
Beheri 2fi kuruttan 20,000a Jet lp JUJar 1ap1veyahut1ıüerl 1fO 

tan 6000 adet rmclr yı:Jar eapı pazarlıkla ntm a•macaktlr. 1ballel 7. 
pazartesi gUDQ saat 10 da Erzurumoa uknt .tmalma ıromt.,.1Ulda 
lacaktır. lp y.ılar aapmm kaU teminatı 7DO Ura ye sblclr 1Q1ar 11tp111111 
teminatı 900 llradır • .NUmuneleri komlayoDJa gOrllUlr. 1aıMJa111rDa blılll 
kitte komlayona gelmeleri, (2243. 2d88) 

• • • 
Be:ıer kiloBu 40 kuru,tan 23 30 ton aıtır eti puarlJtda atm alma 

lhaleai 1U .. 9fl puart•al sUntı aat 17 de Çataleada OmerUldtJde uUd 
tmaJma koml8yonunda ~pılacalctır. Tallplerm belli vakitte katı t11111mal 
rllc komisyona gelme~r1. (2233. 2651) 

• • • 
Her partlnlıa muhammen bedel& 26.800 lira n t.mlnatlan ._ ika 

dört kalem 20 ter bin kilo eade)'&lı puartıtr.•.a atın a•m•cakta 
ll.12-14.1.M.Nl cuma. cumarteıll. puaıtnl. gQDlerl aat 10 • 
kırda aakeı1 eı:ı.tmalma koml.tyoounda ,apllaealltlr. 'hllplerta .,... 
komiÇoıaa reımelerl. (2231 • Nta) 

• •• 
Beher ld1o8u lM kuruttan 20 t.oD Adeyatı paaartıkla atm ---• 

lbalem 11.4.Dfl cuma gOnll a&: 11 te A1)'oDd& ukerl ehna•ma JuılııaltQlllll 
da yapdacaktır. lbaleden ııonra ytlzd~ U lraU teminat ahpıcakılr. 
şartnamesi komlsyonca IOrllltır. 12289 . 2890) 

• • • 
Beher kUoeu 40 kurqtan sc;:eo ton aJlu' eti puutıkJa ..._ ...... 

lhalest ıt.4.9'1 paaartelll gtlllO ... U5 te Çatalcada ômertDrOJ .... 
alma komisJODwıda 1~pllacaktır. Taı1plerba Nlll ftldtte bll t.mlaal• 
komlayona plmeJerL t224 l • 2897) 

• • • 
Aptıda )'8ZdI meftdm pazarlıkJa euotmeıert 'U.Ml ..-w 

saat H ten 17 ye kad&r Pmarh~ ukeı1 •tmalma Jrent1 ; J 1811 
1acaktır. Taliplerin belli vakltta :.emınatıarUe ~ plmeled. 

Beherinin nyatı mlktan ama 
Kurwr 
750 
l5llO 
330 
Gııo 

180 
300 

2000 
1ao 
150 
1ao 
150 
aoo 
100 
300 

1200 
200 

50 adet 
fiO • 
10 .. 
10 .. . .. 

100 .. 
15 • 
10 • 
10 • 
10 • 
8D • 
40 • 
ao • 

karaftBa 
kararana 
bvıtr 
Bt b&ltaa . ...... 
Odun b&ltul 
1IO ldlo .............. 
-.oe 
dspg 
Saplı taa. 
,., ta.ftll 
et atın. 
et lılQlll 

11 meudk' 'bllrl ... 119 --
qmda IOOO llrabk arsa& 

D No. ei maJdaeel - una& 
400 lln.!Jk pmtol ı..I. ....... , 

• • • 
2M tane cDıu elu.Uc:n.b.o talip çıkmadllmdan paadıll T/""1 

test g1lnll eaat ıı de Ankar&da IUl.V. atm&Jma ~ ~ 
2GG tane cnwı ek8Htme81De talip çdanadıPJdaD puaı1lll 1.UU 

tır. Bepslntn tabmln ftyatı G.000 Ura lraU teminatı 87IO Undir ... 
ıan mulrtel ac bedeli mukablUDde 'NJd.Jetce tıemın edlllcelr w
ao ter taneat-n qata olm•marc earttte ayn ayn taliplere ...... .._ 
rtbl beı>Q blrdeD bir talibe Uıale edllellllecektlr. llpllDI ~ 
teklif edeceklert miktar ve flJa~ OArlndaD lwıuDl lraU teaabıat 
c11r. <2217 • •10) 

• • • 
Bebe!' kıJOllU C& kunlftan I0.000 kilo mtır eU puutdda .... 

tir. Tutan 11.000 llJıa ille temtaatı 1025 Uradlr .,........ ---~ 
rtııtır. lbalelıl H.Uü puartell gDDO aat 10 da lklnMde ...... 
komJçonmlda J&placaktıl'. T~ID belU ftldtte .....,_. .-""!111"'1 

(1181) (1111) 

• •• 
2,280000 kilo 1D8f8 odunu 1rape11 zarfta eUDıme,.. MDmp. 

lU.Hl cuma gt1ntl aaat 1G te Caaekkaltlde ukert atmafma Jroııli...,.119 
yapdac&ktır. Tahmin bedeli 11 DOO ura ille tmntnatı ms •••• 
Tal1pleriD kanuni voal.kalarU• teklif mektupllrmı IMk ......... 
evvel 1c.omls,yoDa veraı•leri. (2191) (2819) 

ıstanbul Beledly 
ııanıarı 

Beykos, Bcyotla, Baklrk6y, ODUdar •e 8anJer mmtaiafanMI' 
nek ve ırllrfe mOcaclektllnde kullADı1nlak O.re alımcPk "H tiıia m.-1 
euuım.,. koDUlmQfb:I'. lleem11UDan tabm11l bldeU 8'80) u.. w Uk 
281 lir&dlr. ŞıartılalM ablt n amamel&t mWdlll kekGdr 
tbalt 11.4.Ml çarf&IQba stlllD aat"1' te daimi eac:Gmeade Jllli•dtl! 
UplerlD ilk teminat ıukbWI wya mPJctuplan ft M1 JlllD& alt tlealC1-
vulkaJarife lllale lflntl Jllu&JY8D .. tte daimi ............. baJahlM. 


