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LaAt;a11ı: I 
..., - ·- \ ihtiyat 

değirmenler 
ital)anın 

Rolü ve 

Kahramanf ı·ğı 

Şimdi vakayiin İnki§afmdan ve 
faşist azametinin kofluğa sabit 
olduktan sonra, Fransız em.aru_ 
harbiyesinin haklı, İngiliz talı. 
mininin yanlış olduğu meydana 
çıkıyor. Yanlışlığı anlıyan İngi
lizler galiba kaçan fırsa.tı telifi 
i~indir ki ellerini !:abuk tutma.. 
ğa. ve Afrikayı faşistlerden te. 
mizlemeğe başlamışlardır. 

Yazan: 

....,..Caldt Yalçm 
Bazı bllyük a.damlar·vanlır. Dön. 

YaJI ~ ba§ta.n tanzim ve ıslah 
edeeek kadar dihlyane felsefi fi· 
kiıtert otu da muhltlerl on.lan an
laanıiz, kendilerine aptal damgası
JU '"lll'Ur 'e eğlenir. Ne btiytlk şa. 
bter vardır ki eserleri guetıılerln 
~ uıeak bir istihza mev. 
Zllll teıtkD eder. Sosyal ve fikri 
ha)'Uaa iter sahaamda böyle kıy
metleri takdir edihnemiş nldp.ler 
'e JleJl'Unherler görtllir. Aıa19fr 
l&ll, cle\letler &1'88mda da lıtiylk
lert n kalıramaalan olaycır da 
dünya farkına varmıyor ve uamet 
ve şe\ket.lerlni liyıldyle anhyamı. 
~or. 

İşte ite.ı~ a.n dmit1armuz ba va
rlrett.('(ltrJt>r. lfaııgi memleket(> 

~.-~ı:s-
dljbd lfölnıbliz. İtal)'llo,ı ve IW.. 
yuJan aevmlyenler pek udır. t. 
ta1yaalarm fıtri zeka 'e Is~ 
neaket.lerl dWmle geser. Fakat 
h~ khme onlana Mkeri bdretle
rlal ve kaJarunanbldannı aitza al 
ınu. Ba kablUyetD \'e selimli kav· 
nıtn zam llOk1uı da bodur. Onlar 
kendOertllde topladıktan ttlrlü tir· 
lö medJet)erle bir ttlrltt lkf.ifa ede. 
mlyerek bebemehal harp ve darp 
adamı gfirilnmek merakına dii'11tü~
lenllr. lıtte böyle bir zaaf eseri ~
laralr. Bari radyosu dünyayı f_.t 
kahrunanhğma lnandumak gibi 
nankör bir rol yüklenmiştir. 

Geçen gece bu radyo htasyonu: 
"Chlll'eldll İtalyaya harp a(&l'ken 
ltesaplannda çok yanılmış olduğu
ftU •Mieet g~terdf,, diye söze 
batlayrverdl 

Halbuki Bari radyosu asıl yan. 
htbiı kendhl yapıyordu. ~·ttnkii 
bittia dibı7a bWyor ki ltalyaya 
kimse harp açmamııttır. Hatta. 
ClıllrChlll, n,çe•ye hususi bir me
saj göDdflreıa harpten içtinap et
~eel ""'8 Jiead& bulunmuştu.-. 
t.al)'adır ki Almanlann artık 

F'i9.naızlan mallvettikJerine kanaat 
ıı:eUrlnce. kolay bir :1.afer kazan. 
inak ve çOk yağmaya konmak hır 
lil Be, Claa.rclıDI'ln ricalarına rağ
men ..... Uin etmiş n l:ıaıtma bu 
bel&yı letlrmiltlr. Şimdi vak.ayı 
fürlf ıederek balya aleyhinde 
harbe İn~ IJatlamq olda.. 
ianu \18 han.un bir yanılma teşkil 
etUihtl söylemek lı:adar büyük bir 
)..-..rık olar ma ! 

Mamafih mlle\effa Chamber
lain'm de, Mr. Churchill'ln de ya., 
nıhhldan bir DOkta Vardır ki onu 
1111utownak Jlzmıdır. Harbin baş
~da. Fransızlar nziyeti 
ppbeli, ısörıiioe fnyılmaz bir lta.ı. 
J'&)ll ~&. bir me.lek totma.ğa da
\et efmek ve lta.ıya teminat; nr 
111.qıe her şeyden en•el onun ıtlni 
bltldp ortalığı temizlemek tekllfbı· 
de l>ulanduklan halde İngillzler fa. 
llzGl ~tına fazbw',a bir kıymet 
v~r ve böyle bir tetebbiiell 
ıe.8lp ..... ltllenD. Şimdi vakayl
in laklfdmdaa "e faşist azameti.. 
nJa lloflağlı M1Ji$ oldoktaa sopra, 
Fruam akindaa.rbiyesiııhı haklı, 
lllgl)b Wnnlatnln yanlış olduğu 
~efdma pkıyor. Yanlışlığı anlıyan 
&11lilbler gam., Juıçan fırsatı teıa· 

Türk • Bulgar 
beyannamesi 

Londraya göre 

Almanyayı, 

L<nıd:ra, 20 ( A.A.) - Türlti. 
yenin te§ebıbt18il üzerine BuJga.. 
ristanla Türkiye arasında ba.şlı
yan ve İngilterenin tam mutaba.. 
katı ile idare edilen müzakere. 
ler pazartesi günü sona ermiştir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Ankara 
beyannamesi 

ve mihver 
B~rlinde gazeteler 
hara retli neşriyat 

yaptılar 

ırı,ıaraıron 

Senenin en mühim 
diplomatik hadisesi 

sayılıyor 

Vı ıaaaıırda 
ıalll vı ıatarar ........ ,. 
11ıllilıaaror 

1'er1Jn, 20 (A.A.) - Bir h 
si muhabir bildfriYor: 

Sabah gueteieri'De basit bir göz 
at~, Türk - Bulgar deklir8.syo • 
nunun ;Alm&Jıyada yaptığı derin 
tesiri göstermek ~in ki.fidir. 1iıfk 
- Bulgar dekll.raeyonu, Berbnde 
&enenin en mühim dl{>lomatik bl-

(Devaint 4 Unctıde) 

llabfıtlstancla bir tnglllz pmlzo. 
Dundan dlitman tayyarelerine 

at.et ediliyor 

Arnavutluk harbi 

Yunanlılar 
200 esir 

daha aldılar 
Şiddetli yaimurla1'1. 

rağmen 

iş az:ığı yoznnden depu ve ardiye 
~ haline gelmiş olan botun değirmenler 

?Vil~l~~J..,'i'-.1:, Derlıal f aalilJele 
·~ 

· · geçmeğe lıazır va-
j. 

zigete getiriligor 
Buyok un stokları yapılmasında bu 
değırmenlerdende ıstifade adılecek 

~ İstanbul değinnenlerinin ilı-
tiyat birer lyar veya dizel nıo. 
tonı koymaJan hakkındaki mec 
buriyetin sür'atle )'ft'ine getiril· 
mesi definnenlere bildirilmişt~ 
Buna vaziyet ve mevki ~ 
müsait olınıyan deiimıenler 
günde 30 • 35 ton buğday tığüte. 
bilecek bir kara değirmenj vtı. 
cuda getireceklerdir. Btlt;On de.. 

, ğirmenler, heyetiumumiyelerin., 
den bu hususta aalihzyet istiye
ceklerdir. 

ler ihtiyat değirmen halinde her 
an faaliyet.e geçmeğe hazır bif 
vaai)ette bulunacaktJr. Bu de.. 
ğin;nenlerden tO.ttln deposu ve 
ardıye haline getirilmie oJan, 
değinnenJeriıı içindeki eşya çs.. 
kan1nut ve başka yerlere nak• 
lmımuştur. 

Yı•l ııptıdllıa j 
ıallılır dl .. aıtf.an j 

Diğer taraftan. §ehriıımde ö. 
tedenberi değirmen olup ta il 

1 azlığı veya sair lebePlerle ka.. 
! pannnş, ~ atıl kalmıe 
değirmenlerilı t&bliyem yapd. 
nı a. laımıtır .. Bu Chii en· 

• ~dıfmıız malGmata göre, ye. 
ni ıaee kararlan cümlesinden o. 
larak vilcuda getirlleoek büyük 
un stokla.rmm yavılmumda bu 
değirmenlerden de istifade edL 
~k ve ha aurtl stoklar kolay· 
lrkJa ~pılniış olaca!.tır. 

;AnJqıldıftııa göre, JıllkOmtim 
ıııUba,. edeceği buğday~ 
milh!m bir Jnmıı un st<>kl! ıı.u., 

S.:-.,-·~ 
54 italjan 
taarruzu 

Bir kant yer 
alınamadıktan baıka 

ıı ıacı ltalJa ........ 
mıllVllla ııbep ola 

.UIPa, :Zl (AA.) - DOn alqam 
ne§redilen 117 numaralı reaml teb.. 
liğ: 

Kuvvetli cttıomaıı mevzileri ifgal et
tik ve 200 eaılr al• Jr.abier arumda 
mbaşlar da vardır. !llr otoma.tık •· 
lAlı ve mebzul miktarda ?nalzeme eli. 
mize gı>c:mı t r. 

~R v t J yareleriml:& aakert ehem. 
nı.) .tıı tl ı.leflcri muva.f!akıyeUe bam 

(Devamı 4 lincf:le.) 

. 

Sulfi 
teklifi 

İngiliz · gazetelerine 
göre 

Mihverin 
ilhamile 

yapılmıştır 

·Brr ifatyan 
carnizonu 

ne~ 

s v 
hariciye nazırı 

Onüiniizdelci hafta 
teslim Oldu Petteye gidiyor 

600 esir v e Yeni bir Bal
bovo~~~~eme kan birliğı iç in 

ttalyan Somaliainde Belgrat~ ileri sürülen 
..glllsler Cawa mütalealar 
1911rllll glfbl(r = l~)~B~ 
~ ıı (A. A.) - Röyter Markoivlç 't~v. J48ear dolt

ajanınn)ıi doğu Afrikuı ordulan lU mqllea~ mwıeddü ııoa • 
nezdbıdeıd huaual muhabiri bildf •• ı.ı.nm teati etmek ~ &ltlm& 
riyor, deki hafta Budapetteye ~ 

K:sma'ya 15 kilometre meaaf&. ve onda ilci g11ıı~1ı:e1aoaldır. 
de Juba ırmağmm atnnda tlln . ·Belgrad, ıo ( AA:J .,- V.•.ıger 
mtlblın İtalyan hava meydanı ile ·f"Yada tam bit sDk4net hQkOm 
karakolunun cuma ıtıntı cenup Af ~-Halk arasmdafd tnti· 
rika8ı piyade kuvv,tıert tarafm oaa göre Balkanlar sulhünfin .,... 

L
• k• • 1 l'rDIEO•U dan zaptı Uurine, dn ..... ,., .,;,..,r \:İSJ yerine kaim olan SowetJer 

1 b yada 1 Ha yan rıd«ıtmeıı ........ 9!!!!!!!!!!!!!(!!!!~!!!· .... !!!ı !!!4 
ila!!!eii!!!de!!!) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!(D!!!8VlllDl!i!!!' !!!lndld!!!!!e)!!!! 

OrdUSİJ l .Tavasaut iti JaPonya'ya 
havale edilmit 

Mareıal Peten 
Tunuatan geçme 

teklifini redaetmit 
J..ondn, ıı (A. A.) - B. B.. C' 
Fransız ısansilril dUn Wıt defa o

larak general J'raD,kO'Duıı J?&reşaf 
Peteı1den Mu+. namfna Libya. 
düi İtalyan ~'Tunus top
rakla.tından g~esltd ta,ep etti • 
ğinden J>i.hll,I maka}eler, y~ 
na guetelere miiSaade et:irıJIJtir. 

Gazeteler, mareşal Petenin bu 
talebi reddettiğini ·yazıyorlar. 

18gtltırı, rolantlu 
ıı-.ııecelltlr 

Londra, 20 (A. A.) - Ja~ 
yanın. ~vaaayt teklift ·guetelerin 
nar.an dikkafial ~. Bu 
teklif hakkında ytlrlWUen mtt~e
lila; zafere kadar ~~e et .. 
mege azuıetnlif olan ~ ve 
~, ..... , 

--------

HEidıseterın 
--- - r±n -- --Tetsı r ı 

ltatya 
Donanmasını 
Teslim 
Etm.yor 
Yazın : HASAN KUIÇAYI 

Mütekait, dul ve 
gelim · maaşları 

Martın birinci gOnO 

Karaağaçtan 
Galata ya 
tarihi bir 
gezinti 

~ Ahnu•ar la~ ma,ilü e. 
if"hfbnelı lefn .ll11A~l""~Jd f talpn 
l or.~nma81JU eOeriae ahnü: llltl.. 

J'W'lar. Fabt ltaıtaJJ Mr tlıll 
badıramıyertar. ........ ... 
R«-ad•~ ede. -'••reler 
milpet 1llr _.._ ,_ r 'ltlro Aa. 
la~:bpr ki ..,,_.. • - · n ı 
var,~e~..._,._ 4.....,.... ..... .,. ........ 

n Js:lnc1lr ;ld ellerini ~-. tatma.. 
ga " Afdka71 fallştlerdeıı temlı-
1-eie hqhm'llknJır. 

.. .... c.llM y 4LON 
tevziat& ba,ı~~~~)k f :=r.::-..:.. ~-= 

--------- -

11 7ok. BiJlelUde n'ıread ld 
.................. .., lteld ...... .. ~..._... 

DMlllm ..... ..... lılaıııe 0--.,.,...., ... ~ ........ . 

Gözled bpa1r hne ............ 
n ... anavataın İeltllbJfl ft. 
~·terin~ ........ 
nteie ..... eh. B~ o....._ ..._. 
lllUllQ 1,Wf! 1lb- teltlllııeJe .... e. 
lfnde ı.tmaıı istiyor. 

IL\SA.~ &1111(1AH 
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Radyomuı ili biri' yaptı: Ken
ıllne güvenen aa.z \'O ses n.matörle-
lnf birer hl. er dinJ11ylcilerinl.ı kar. 
~ısmdau geçirdi. Ba surctıc bun. 
lan umumi hlr imtihana tabi tut. 
moJ7 oldu. Tetkik lrnJhurunun üı;: 
tünde tmlanlan r1ilndl muayyen 
zamanlıırd~ bir b .. ~·ı-. hllUnde md. 
)od:ı dJnllyonız. Bu gil7.el fikir bJ. 
~e hirlmç yenl btldat kıwındırdı. 
ıirkae ht (esin ihH,.asfac;;masma ı,c. 

bep oldı~ 
f<adyo lde.r i tıu "uretle yalnız. 

"adyomıızıı de(;H mu!'lkimlze de 
hir t;;e) lcr 1..uaudırdJ. Bu lmzanç 
hatırnnr.ı. yrnI şe~ ter grtirdi: Gü
zf'I &anatlanu diğf'r kı .. nnlıınna 
mensup tı"<-rkküll!'r nlrin vcnh i 
kuV\·ctıcndimwzl"r, heu·~ı ;11 is+J. 
dadı Mr 'arlık hıılloe getinncrl•·r 
le buna bt-01.ı>r hlr hnrcl,et ynp
mazlıır. 

Fransu a.kad misinin her t>~" 
d3ğıttığr roman. lir, t.rnkit mU· 
~- fatlannm 'anıha~ıo•la, ~<ınlmr 
akademisinin, !~cıııina 'e-salrc ı:ibi 
hin'ok memnualann, Aoro klübU 
ha§f4 olduğu halde hil'(ok roe~ldd 
t~ekküllerin yeni lsttdntla.n yiık. 
lif'Jtmek ''e t~"'ik fltmek kin :'l'nP· 
tıklan mllıshakııl r, Fnuuııı: ftldr 
'e kültil.r hn.rekotlmlnf!I l·P..rıf bir. 
t.dk rsinısla.r ,-(:' imzalar kar.a11dır· 
ımş değil nı!lir? 

Bu tarzda mtlııahakıı.lanıı ç.ok 
müJılm bir faydası daha \ardrr. Mu.. 
rlyi yatı.at.an., Bll'arıelere v kalde. 

2 
Gamı;ız Alı cliğo, fonııalara göz 

attı. İçlerinde.. kısa. boylu, tıknaz 
v..:ı kayı vucuUu bir arapla konu5. 
tu : 

- Ne za.mandanberi buradum ı 
- BI?' r.eneden f~a. 
- Kayt;kla gezintiye çıkan ~u 

kızı ve dtli':anhyı tanımlL'mı ? 
- Tanırun ... G!Uel havala.rda 

srk mk bbyle ya.parlar .•• 
- Kimln nesidir ? 
- Don Alvaronun klzı .•• 
- Don Alvcıro kimdir? 

- Buranın valisi ... 
- Yaaaa! .. Delikanlı! 
Sah ·ıe gclmlı;lerdl; gardiyan ora 

daki bir t.a,."111 Ustüne sıçradı ve 
Gamsızm sırtma blr kırbaç VUl'du: 

- Sı:,.ııi geberteceğim! Senin 
~cneni kıraenğnn, kalm kafalı he. 
nf!.. 

Diye haykırdı. Arap fonıa he
men uzakl~tı. Koç Ahmet arka.. 
daşmı kolundan tutup çekti. 
Gamsız Ali, oğrendiklerlni Koç 

Alımede anlattıktan fll)UJ'a bir kaç 
dakike. dil lindU; bir az çekinerek 
kilÇllk bir yalan UA.ve cttJ: 

- KDm1 ya.nrndakı delikanlı, ni. 
§:llll?Bldtr l .. 

- Nipnlırıı mr ? .. 
- Evet.... Hallerfnden belli ... 

Bakaana? .• 
Koç Ahmet baktı ve onlan san. 

dalnı krç tara!mdaki oturakta yan 
yana, birbirine yapı~mı~ ı;ibi sör. 
dil.Delikanlı bUyük : clkerun ipıni 
tutuyor; nra sıra g~~tip kısıyor. 
du. Getu< kız bir eUlr dıımrn M.pı. 
nı ka.\Taınrş~ ikıde l)ir hafif hafif 
oynatıyon:Iu 

G•mııız Ali Gata burnunun boz 
renlttelrl yi1kıı. .. k ka ltklan Uetün
de bir karaltı ve aönUp "arlıyan 

hır Itıık sördu: bu bir §Un§ekti. 
Artık eııs~n ve gr>n<; ku:ı dıişiin. 

mıvr>n l\ol' A hmrcle dedi ki: 

- Tayfa.fan ıskelcdr btrakhlat 
ama tYi etmrdıler; f!lmdi bir fırtı. 
na çıkacak ve kaqamıyacaklar! •• 

Ufuktnkl kara C'izg! Almerıya 

korff'wt•n otr-kl bumuna do~ru 

uza~or, maSlTlavı gbk ~UziJnc yiik
SP!en d vll"r gıbi geni li~ordu, 

Fakat Ko~ Ahmet ıırtık bunlnn 
gorml \'l)rdu. 

- Da\'Tan hır az, gardiyan yine 
bı. §Pykr kuı;arak ! 

Dlyordu. 
Bu gurbtız delikanlı, uç seneden 

h<:rı df'vam eden zınc.r, ~orgun. 

luk, i kence, hattlı açlığın en kü. 
r'.ik bir !;ÖkUntU ynpamadığı bu 

ı:""nç adam, annesini hiç tanımıyor 
du. Hayalinde bile yUEiinü ve bo

yunu yarat.am&dıfı o sevgili ka.dm, 

sesle 
tere ı;ok b:ıglı .lıın eski3i, fo;tikb&
le uçmak, nıı'o.nelerl yılnnak ve 
kaideyt yok fa.netmPk btl'·eşfyle 
çıqıman ~1eni ·i ranyo.na ,.e karşı 
karşf)a ~Ptirlr. Bu mUtıahalca.Jardıı 
r.c;ldye bağlı tnnmmrş üst.adlar ha
kem nlnr.a.ktır: sld dalma yeni~e 
omuz slll<cr, fa.luıt bn istihfaf ~·"· 
ni,\'I olm~-arak, tanıyarak elde ctlil
mio; df'b'ildlr. Pslkolnjili 'e indi hlr 
hükmün te.cıiridir. (<~ski ''enhi 
grirmek, fof iJ> etmek \C 'l;Hkilw 
,·ermPk '"117.tf h I<> miıkl'llPf ttıtu. 
lu~a ""'nhi o'kumn-a n.nlaınrva 
merhı;r olur \C hu 1r'l;jl,fen bita
raf hıikiınıler çıkar. l!hf'rinio ,. ki 
'C kRlrlrye h filı ıistııdlar ta.rafm. 
clu o tt"fldk ,•rfilP"<';;.inJ hitf'n, ye11j 

1-.(! h'''lllitıin lle.ııaftamııı lrorşurı 
mııV,lamn'tl. ihHrum ~ hllll'ıın a••· 
n3 ~f'n1 t.ııJ011r'a hıırmm otomohlU
n<' fN'JJ 'a.nnınıı l"'!rrhıırh·ct ı;iirür. 

l'rnj biten ees"lf'r. me;danıı atıl· 
mıya ceo;ıı..rd cdr111h·<'n lıf'\"Nol<'rc 

(imrk olur, lırın tir- c~"'aret 'erir •• 
Tıınmmı:c: bir jiiri lır.p·tlnin hükmü 
hll'f'llk ""hin" t.ııllc <'""atd ,·orir. 
\'r ı:rnrlPr 'r~f 'ru:ılıınna inti"a.r 
"Bhso;ı hulm~k kin Yv ln•L il fid:ırla. . . 
rma güw•nirlf'r. iF:- ''<' d~ttıın ~ar. 
dım "" flhrun <' hr'" l"mAılrr. 

Ve bu !'i'tT"rrl,. r:11'' 01111•,.dn ı .. ıtı. 
len yeni, "'1'm~:•• s(":'l"r ı:ihi edf'bl· 
vot !'!BhBlimd.a ıh tııı.kihf4'!tı ''cnl, 
f:ıkııt hllr:flf ~ıtrahdlndr dl"~l, ö. 
T.iinde olıı.o """'lPr 1 ifün1lyr \ı.'l 1lr 

Muz.al/er Esen 

tek oilunu doğurduktan sonra, 
henüz yinnf yaşında iken blmUştu. 
Kimief onun Saku;lı bir Rum kızı • 
kimisi de pek küı;Ukken Itumla.rm 
ellerine dü§en bir Türk km oldu. 
ğunu söylüyorlardı. Sağlam olB.rak 
bı1inen bir ~ey vardı ki o ds Koç 
Ahmedin. ba.baaı Koç MusWanm 
o km bir Venedlk korun ı;eı:nil'in
de bulmu oldugundo.n .ı.bıu'ct.U. 

Koç Must&fa o ı:ı.ma.n Kurdoğlu 
Muslahiddiıı reisin kadrrgaıımda 
ha§ öilmencl im.iı; Venedik semi. 
ııine Rodoa açıklarmdn rampa et
mişler; 011irlcr pazara çıkarıldığı 
zaman l(~ Mu~tafa genç km sa. 
tm almak istemi§. Lev<"ntlcr ara.. 
sında 'böyle $Cy yasak oldusu hal. 
de Kurdoğlu baş dümrnclsinl o 
kadar scviyormulj ki hntırmı kıra.. 
manrnı ; Ilı.kin hemen nikahlannm 
kıyılmasını da sıırt koymu '· Koç 
Muı;tafa zaten bunu istediği içın 

be§ on dakika le-inde seminın ima. 
mı çağrılarak iş bıtlnlmiı;. 

• Rodos ve Cirbcdc mesut yıllar 
ya§anmış, Kt>Ç Ahm('tt Tunuıst 

doğmu~. baba~ı kı a hır zaman 
eonra gemi rcıai olunca h<'nüz ye. 
di yasla.nnda ()lan oslunu da l'a

nma alm!i: levEZntlrr arastndıı bU. 
yijbnüır;tu. On dört on he;ıJ ya§ma 
gcldlği zaman o da artık dil§man 
scmilcrine rampa cdılince y·ılın 

kılıç hücuma geçiyor; eskı kurdlar 
la omuz omuıa döSüföUyordu. l<~a. 

kat dört ıırne €1vvel hP.ş Turk ge. 
ınlııi ağızlarma kadar EndUJUs mu. 
haci?'i ve mal 'yuklü oldukları hal. 
de Kabrera adaııımın bır koyunc}a 
fırtınanın geçmesini beklerler en 
nn beş İspanyol galf'n boğazı tut.. 
mu"tu. Kurtuluş ihtimali hemen 
hemen hıç yoktu. TürklPr yalnn: 
olsalar du~man sıı.flarmı yanp ge.ç 
m<ık için e.n ktiçuk bir t(lreddüd 
dakıknsı geçirnrnzlerdi ve bunu 

mutlaka beccrh·lerdı. 

lAkin ispanyadan ancak canla

rını kurtarahilmi olan binlerce 
c;ocuk, kndın w erke~i ne yapacak 
lnrdı? Onları karaya çıkarsalar 

dil mna tarafından h<'pıııi ya esir 
edilecek, yahut idam olunacaklar
dı: onları karaya çıkarmııda.n ha... 
rckole gcç.scler bu kadar yükle 
harp etmek dr>lılık olurdu. 

Vakit nktıamdı. R"isler kısa bir 
gorüşm('ı yaptılar. Koç Mustafa 
reis bir teklüt<' bulundu ve kabul 
edildi. Onun gemisindeki muhacir
ler diğer gemilere alındı. 

Rabuı Koç Ahmcdin Blrtma eli 
ni koydu : 

(~'~) 

H A B ~ R - Aham 1)0Sfam 

Mura abe 
~ 

Komisyonu 
Ayakkabılarda me§ru 
kar ni betini te bit etti 

Fiyat murakabe konıısvonu. 
dlin toplanmt~tır. Bu toplantıda 
ayakka bt fıyatları tetkik edıl. 
mi~tJr. 

Buna. nazaran maliyeti 8 li· 
raya kadar olan ayakkabılar ı • 
çin viizdc 25. 12 lirava kadar o. 
lan ayakkabılar iç-.~ i~ yüzde 
35 ve diğer fazla mahvetii kun. 
duralar ıc:ın vi.i7.d" 50 meşru 
kar kabul edilmiştir. 

Bu kı\ rl;ırdı:ın ba .,ka nınrnrlıı · 
ma ayakkah1lar için d<> yüvie 
20 ni betinde hususi bir zam 
kabul edılmiştir. 

Komisyon Jünkü tr>plantıı:;ın 
da nişa.dır ihtikarı yaptığı f!a. 
bit olan Alek.andr Cwuli fır. 
masını. adliyeye v<>rmi~tir. 

Son bir aylık 
ihracatımıı; 

12 mil on 600 
bın lira 

Dün de 150 bin liralık 
ihracat yaptık 

İ:ıtanbuldan dış piyasalara son 
ay içinde yapılan ihracat harpten 
evvelki zamanlara naz ran rekor 
sa31lacak bir halde yUkselmi tir. 1. 
kinclkanun ayı içinde muhtelif 
memleketlere yapılan ıhracatın tu 
tarı 12,600.000 lira ve miktarı 60 
kilodur. 

Dttı\'"'Kü iHRACAT 
DUn de muhtelif memleketlere 

ıso bin liralık ihracat yapılmıştır. 
tbraç edilen maddeler arasında 

Alnwnyaya 66 bin lirahk tütünle 
Yunanistana 18 hın liralık taze ba 
hk da bulunmaktadır. 

Almanyaya halmumu ihracatın'J 
mUıaada edildiği için piyauda bal· 
mumu fi.atlan 145 kuru§tan 155 
kurup. kadar }'Ukeel~. 

~orva nJ"' iları 
t rif feriyle ih le 

olunacak 
Yakmda arttırmaya çıkanlacak 

olan Floryıı p!Ajlannm Uç sene iş. 
letllme5f hakkmdald ~rtname da· 
ımi encilinenc verilmiştir. Şartna. 
mcde pl!jlarm fiat tarifesi de ila. 
,.c edilmiştir, 

Rektör Ank rada 
Üniversite ~ktörü Cemil l~ils 1, 

Üniversitt've a.it muhtE'iif mE's<' • 
lrıler h·ıkkmda vekfıleUn temaıı et. 
mck üz,..rc- Ankarrı:-ı a gitmi tır. 
Rrktor bılhasl!ıt dıthıh' C' vC>kal<' • 
tınd<" tetkik edilen takbr h"ı lı ~ı 
niza'llnıım,.. ,ifp mn gul t>IR ıkttr. 

Vakit: 
Asım Uu, busilnkü ba§ yazı. mdıı 

Bulgar gözUylo Ankıı.rn d~klAraı;yo. 

nuTıun ızahmı tahlll ediyor. l-Jubnrtr, 
aııl.ışmanın İngiltere ve Almanya (;ihı 
ı:ıd kutuplar tarafmdnn taevip cdılı.ı. 
nın kıym<'llnl ileri ııUrerck dıyor ki 

"~luhtcrcm Bııll;a.r Ra.ıi>' dJUnln 
re mt'n Bult;ILI' mJllPt tneclbtmlr 
sfıy rcli~i ~özkr hu i:ıtirnki 1.rmin 
'e İ"pat etınbtir. 

Filhakikıı sobra.n;:1ada 3a1ıılan bıı 
tıe~ anot Ankan del,lar~yonunu 

Bulgari tanm Yunanlı;t !J. ~ı 
te.-ıuiizi emellerine va .. ıfo, ::ı apa.ca. 
sı hakkmdıtkl tef&lrleri kati t1urct· 
fo fPJu:ip ntnıı, btılıuıuyor; ayrıc:ı 

hu beyanat Mhl'lln~'a mr.clisinin ~fd. 
ıJ~tfl a1kf )an ite tMli.I' r,dilmi ol· 
duE;"tloa sorc bugün artık Bu1ga· 
rMan h yn lrnlleJ iyıı et ba~mını. 
dan Ttirldyo ne tnmamcn hlrlr!<. · 
mioı olu ·or. 

\'iıJna Bulgar devlet adıı.mlan 
imdiye kııda.r bu taJ"lda 1ıeyanat. 

ta hulnıımıı~ orlar dl'ğildi. J<"akat 
ıılh tcmimıt~ i1o hirHkte re' lı) o· 

nlst siyu.s f tabirini mUtcrnaıUyen 
tekrar odip durduklan ''C İ!<of-Odik· 

IPıi re'izyonu müt<'.ca'iz devletl<'
rin yardnnlanndıın bekler ı;ibl ~ii
ri,,;ndiiklrri iı;in 7.ilıl11lerrleo tahjj bir 
iipfıc uya.rııynrd.ı. 

Hiç şiıplH'.l&iz nulgnrisf.an bnı;in 
~·inr ~,;7.) onl"t ('ntCllerinl terk('t. 
mi., clP.~llıtir: falrn.t Ankara (leklfı 
ra yonanu imzıı.lamal\la bu cmrl
Jerin tabaJ.irnkunu llerlln \"O Ro
mııda değil, Hıılka.nh millcıtcrlr. 

anlaşmakta aradığım ielit rtmlş· 
t:fT. 

Aıınn Ua ~1 a.r Blı§vekilinin reviz. 
3'Clld&n bahletmesinin maııuı Bu ... 

Maliye Vekilinin 
beyanatı 

illi p·yango 
Bir sen de 2 milyon 
620 bin Jira kiır tti 

Ar al be ı bir 
m zı 

Maliye Vekılı Fuat Ağralı 
Mılli piranso idarc:sinin f aaJiye· 
t.i etrafında beyanatta bulunmuş 
ve czcUmle de01irtir ki: 
"- Milli pıyango idaresi, Hl40 
takvım yrhna alt bilançosunu 
\'('rmiştir. 1'.-'•lli t'İya nr,onun gc. 
c;cn yıl zarfında ki hasılatında 
ve safi kEirmda rnühım bir ın • 
kişaf vnrdrr. Avrupa harbinin 
E'n buhranlı devresine tesadüf 
etmesine rağmen devlet pıyan • 
gosunda görUlen bu inkişafı •• 3.l 

kımızın yüksek alaka ve tcvec. 
• cUhUnc borçluyuz. 

Niha vct halkımıı bir pivan""o 
b'letı alırken aynı r.amanda bir 
va tan hizmeti :;a otığrna da ka • 
nıdir. Çünkü milli pıysngonun 
sa.fi kan ı;gntimine kadar miUi 
müdafaa vckıllPti bütcesinin hn· 
va kısmına irad kaydolunmak· 
tadır. 

Milli Piyangonun 1940 ta.k. 
vim yıhna ait l ı a.yhk ıııafi ka· 
rı 2.620.312 lıradır. Eskı piyan· 
go id~n-esinin irad kaydettirilen 
son bir senelik sofi kim l mil. 
yon 601.860 liradır. Buna .,.bre 
nıtlli p~yango bir .,('nt> :ı.arfında 
1.018.152 lira fnzla kar tE>mln 
ctmi:,tir. Safi kaı·daki bu artış 
niFbcti yürAc 63 tür." 

e ekmek 
ararn 111esı 

ÇI' 1 
84 ı ndımanlı una 
yüzde 15 ç vdar 
karı tırılnc k 

e t 
c z 

Tek tip ekmek meselefli üze. 
rindeki tetkikler bitmiştır Ha. 
r.ırlanaıı kararname bugünkü 
Resmi gaıcte ile neflxedilmiştir. 
Tek ekmek. ecnebi madd si çık. 
mıfl, 84 • 86 randımanh una 
yüzde 15 i geçmem~\ şaı tı> le 
karıştırıla~ak çıvdarda.n olacalt. 
tır. Bu karar bılhassa tstnnbul, 
İzmir, Anknrada otur<ı.n h .lkı a. 
lıi.k:tdar ctmcktcdır. • 

Unların kontrollinc To}lral< O. 
fısi 'e hı-lcdiw•l<'r nı<'mıır C'clil_ 
ıniı:;tir. Ekmek fivatl:ıı r b lc-rliY<' 
daimi encümC'nlC'ı in"<' k'-'hıt o . 
lunarak hıt fiyallnr WrtC'<ı J)3h1. 

rıstanın J. tedlti revızyonun artık Bnl. 
kanlılar ııraEında nnla~ma ~ol•mdn 

hulundu~u kanaatıne \"annış tıu)Un. 

ma1<md;uı oıdui)'untt anlatarak ~ö leı ı. 
nl şoylc hltirıyor : 

iste Rul~ıı.ristanm l'*''i"tyon dıı 
'3"1 4"\\ C'lrP Rıtlliıırılarm ırlhu ilr 
telif eılllcmezk"n simlli hilakhı fr. 
lif f'dilf'hilir hlr mahiyet olması 
hı1nda.nrlır. Etnıfn~da re~ran •' 
rl~n hiidl "lf'r Ba.lk811larda 3 eni 
irnkiınJs.r nttmı .. frr. 

Yeni Sabah 
Htil!ryln Cahıt Yalı;m, malı11l lJrlt:r 

mı..~a.kınm uzak §arktaki ortstz bulu. 
nan Japonyanm &Ulh tava58utunda 
bulunmıu;ma bU~11k bir cbemmly'ct i
zafe cdıyor. 

Muharrir, hu ııulh tc~cbbURünllıı a. 
1111 hwnud ehemmiyet. ve manaı;mm 

Japonyanın mihver devletlerinin nılıt
tcfıklerlndcn biri oldutunu ileri Bltrc. 
rck diyor kı: 

".Bugünkü ~rnit dıılrc lndo hu 
ımlh tcldln mihverin '\"O Jıtponyanın 

a<-rlndcn b:ıı;ka hin tılr r;e~e dt-l!ılf!t 

efın07- Jıtponya bu kadnr ııınhint \'O 

şilmullli hir admı atınk('n ço!\ du..,iJn. 
ntii.<1, A-uupndald oı1nkJPn ile dam • 
ıııı .. 01r11:ılı: kahC'd('r. Ko;nı;cn çok tPm. 

I.lııli ,.~ ll"ıınplı ol n .ıııııon diplomııt. 

l3rrnm tıC lo bir ~cledo alel er-le 
ileri atılmış olnulan ihtimal hıuidn. 
dooir. Japon~ lınrfcl o nazırmm mo
f'8.jı t.aın nwıası U blr wlh rl. 

~' a4dc4Jleoı~ı;e dl', ~· ltlb:ui. 
le bu lı&reket ne mretıe ta\>SU edL 

Dün akşam 
Beyazıtta 

Bir tr mvay az kabın 
yanıyordu 

Dltn akga.m eaat S raddelerinde Be. 
yazıttan g çen bir Fa Uh • Tak&m 
a r a b a n ı 11 d a elektrik kontak 
yııpmıı ve arabada :'>'&nS'm çıkmıgtır. 
Devamlı dumanların ıntlgannı gören 
halk kcııdUcrlnJ tramvayd;ın a§aS-ı 

atmı~lal'dır. B reket. vcrı.ln vatman 
vaziyeti derhal kavramı§, hemen 
trıı.mvaym tele dokunıı.n cereyan ko. 
lunu aıatı lndlrerek ~angmı aondUr· 
mtigtl.ır. 

Arkadan gelcn bir baıka tramvay, 
bozulan arabayı depoya götUrmU1t11r. 

Karadeniz postası 
Karaden!.ı: postuı bazı wbepler. 

den dolayı dUn yapıla.mamıııtır. Pa. 
z:ar günu poııtayı yapacak vapur her 
iki postanın lekelelerlne de uğraya. 
cııktır. 

İa§e teşkilatı 
kadro u 

Ha ihtilaf, ha ihtilal 
Bir 6Crlcvlutyı ya.o okudum; 

daha doğnı u bu Mı.rl6\·bayı teold.I 
eden lmllmelerln eonunmısuna tH.. 
1'1LAF okuyıuıağmı yerde 1HTt. 
FAL bfbl okudum 'e h:lvndisln 
mnhiyetile pek de münasip görm • 
diğfmden tekra.r ba..ktım ~ ha t.ıı. 
yaptı~ı nnladllll~ 

Rnnunla bc.ra.bcr dil iındiım: Bu 
kelime ihfffal bile olsaydı hidi&e. 
de dr. adı geı;enler n.?'ft!t.1Jtdftld hir 
do~tum bundan yine m~muun obt· 
r~ırtı. Ouu o.Inknlandıran cihet hA... 
di!'oenin nr İJITtLAF ne İllTİFAL 
oluı;u, !!itı.dcoo n.dmm ~eçml", hUyilk 
eserinden bah cdilnı.i5 olma il dı. 

* 
Yine hu e"'er lıaldmıda., muha.ni. 

rinin mensup <Jlduğu iki mühimi 
ceridede fıkra muhanirlflri blrlbl· 
riylo ~-an~ g1rdi1er ~ullb3 ! 

"Aldı l\crem" "Aldı Ar-lı" katıi· 
lindcn hiri u tt!!ip biri hMlrynr. 
Fakat., ne oylenlrsc ö~ lensin, 
hıınla.nJnn hiı;-blri Pı.ı.arte!IOI sUnkli 
Son Telgraft çrkun u .. tat R~ır.at 
Feyzi Beycf endininkMne 'ıınna.z 
m.nmr.. tistad bu hüytik eseri o 
derece tctetıbll efmi" ki bundan 
hahseı:lon fıkra."'ı bti3ük ir 'e 
edlhi tr.n1rc~ilJ ctmt ••• İnsan nere. 
dc~ı;e 'R.c at F'~;n~f Smıa:sı ycıindP 
Necip F'nıtl J(15akllrek lmıasmı n· 
ramnk zaııfına kapılacak. 

Tayinler bitırilmek 
üzere ' 

FA1erin yslnn: ruhuna df!ğil, Ul!ı· 
H'.ıbonıı. da hu kadar ~irchilmiş ol. 
maı;;ından kendi ini tebrik etme
mek ı"lılC'rı g('fmlyor. Bra\n .•• 

R. 
~~:iiii;;ii;i!~iiiiiiiiiiiiiii-

ta~e ~kilftt.ına it tayinelr kin 
hativE'kAlette çalışan komisvon dun 
toplanmış \'e yar11lma51 18.ıungelen 
eon hazırlıkhırr da ikmal et.mittir. 

Ticaret Vekaleti dı~ ticaret da. 
iresi mütavirlrrndl'n Tnlh'l Sabun 
cu ill{:e mtit1tP.şarltğma bağlı ola -
rak kul"UlaC'nk petrol ofi 1 rel&li. 
r:ıne, tE' kilnUandu ma mUdilrtl 
Seyda'nın da fınt murakabe mü • 
dilrliiğiıne. getirilmeleri ta knrrilr 
clmiFtir. 

Talha Sabuncu ofımn kadro11unu 
hazırlamak ve petrol lımted !~bir
liği <'saslarmı tesbit C'tıncık üzere 
vazifeyle İf.tnnbula gonderUmi~tir. 

Dün cezalandırıl n 
muhtekiri r 

Be~'03'lundıı mak~1rac1hk y:ı ... 
pan Koço ile o.itlu Aleko. 8 5 
kunışa satılması lazımgelcn • 
karalan 12 5 kunm~ ,;atm1Fı, b ı 
~uçtan verildikleri aı;liye 'kin · 
<'.('Za mahkemt'si tar frnıian dUn 
<:ı5 r~r lira para ,.c bir hafta 
ıfökl;anlarınm karıat1lma~n ceza. 
sına caı;ıılmıf'lardır. 

ni~Pr taraffan carı:;ı kinde 
hırrla,·atrı TJ<'nn da fozla fiyat. 
la rivata s~tm1~ vakalanarak 
adlivev<.> vrrılmi tir. 

Balmumu fiyatı 
yükseliyor 

BaJmumu flyatJannda }ilkgeh
lık kaydedilmeğe başla.nmı§tır. 
Evvelce kilosu 130 kuruı; olan 
balmumunun 155 kuruşa kadar 
yükMldigi görülmektedir. 

Bü yUksekliğe sebep olarak 
son ~manlarda. Almanyara ya. 
pılan ihracat gösterilmektedir. 

Askerlik işleri 

Kısa hizmetli 336 
doğumlular 

Uadıkoy Atkf'rlık ubeslndeıı: 

Aekerlfğine k&rar vertımi 336 do. 
~mlu ve bu do~umlulıtrla muıımels 
göre.n kma hlz:meUI tam ebllyetlla. 
me!Uer hazırlık kıtaları:na scvkcdıln

<eğinden bu ~ıbllerln durumlan ine • 
lenmek Uz.ere en ı;eç 2.:5 2.19'1 gUnUne 
kadar §Ubrye mUra.caatıan akırl hnl. 
de hakla.nnda J·anunl muamele yapı· 
ıaeıı.tı Utn olunur. 

~ ..... 
Bcr;iktaş A8. ~ıtbesintlf'ıı: Şu. 

liyr \'"kiı.kli ile' Toprak Ofisi la.. rn:-m·zac kayıtlı 1~12 doguJnlu 
rafından ımlrak:ı.be cxfücc.•ktır.' piyudl" asteğmmı Hasan og. 
Franı·ala her bE'lrdıvm•n tayin İsmnıl Soycr (13299) in §Ube. 
c<lec·c-ği fırınlarda yapılnrnk. u- mızc murncaıı.t <'lmediği tak· 
nu Toımık Of ısı ' ·ı rrrktır. Tek <lircle hakkında 1076 sayılı ka • 
ekmek fiya1 ının l O _ 11 kuruş 1 nunun madd<'i mahfiusuna ,::öre 
arasında olnıarı muhtf"mrldır. 1 har(') <'t C'dl}C'ceği nan olunur. 

llr"" edll,.ın, m hh etJ illh:ırh le aman 
dllr nwktl"n ı.a,kn hır §ey dl'ğlldır. 

Çünkü mllıuır d<>' Jetleri JM>ldUA hl. 
lh orl:ır kl kAndl hlıl~-a ettıklert )Pkll· 
ıhı hlr A\ ruptı ' bir dun~ n nlznmı 

ı.urını;w lnı;llt"J't! 1111 J\ırle"'lk Amerl. 
kaH razı etmenin imk'l.nı ~oktvr. 

UorııdJ remnen muhBrl('I olınadıp 

halıle Bırlı ik Am rtkrı(J. n d b:ıb. 

~tmi~·e me<"bunı1. (,'tuıkh Blrle,lk 
Aıncrlka~1 tr. iltereye, lrobmd& hnr
tıı ı;ozo alaıı:ık dı>rettt'l!'l, eNllh bır 

ynrdım ~ apnuyıı l!e' kedaı ey ortnda
kJ dıuada her n,; nımettn b!rlbirlertn. 
den a;)rılamı 'Ur. k d .. recede fikir ''6 

rnrnfıuıt ba.lmnm<la.n mUttdılt olma.. 
larrcıır. Onun lı;ln, mubanr tnglltero 
bir ırulh 3 parkım bdıf'ıneha.I ArrK'rf. 
kan ~fkürı umamiye inın ta lip ve 
l!.tlrak edccf'ğl bır 11\h {! rtl:ın nm· 
nml• ıw:dıurly tindedır. 

lnJ;ilt<ırn \O Anıuıı,n, :ıah11t ha kn 
bir tahirle, büyü!. dPmoknı"ller mit. 
IPtll'nıra!lı miına .. ehctler liahn md 
lnı'"~"Ctin hakim olınıuıına razı olmu. 
~ orl r, her mlll"t için hıı ııt ha~kı 

tanımak ıilnmgefoı-eğlııl ınliftnfaa "
di~orlor. l\lıh\l'f de\'1<'1lt"rl ise milli· 
:ı f't prrnsibl tnnrmıyorlar. Küçllk mil. 
leUcro , .. tiki 1 venn"k bir ~"lışc 
H~ bııhrnnıı .... ı~p o1dııfı,ımı lddiB P.<li. 
~ orlar 'c dun.rn harltru;ıın kendi pren 
lplr.rlnc giitt ı:tzmeJ, l!!tlyorlar. Harp 

bundan ı:ıkımştır.'• 
Fakat Hüseyin Cnhit Yalı;ın. Al

manya. ltalya. ve Japonya.nm btU&.cı 
emelleri De İJ1gfltcre ve Amerikanın 

medeniyet ve ahltılr da•amn.m birlbirl-

re tam,.,ml\'I,. ~ıd oldut;unu 
dıvoı- ~ 

"Jile- bir rret.tlj 're eh~hctJ kal· 
mı'.\an tnh-. n koparabillrM, hatt.A 
\\ n.ıpııdnkl mllh h11dutlaı-mı tekrar 
hıJlurı;u multııld<ok ki 1 cıtdt-ını hah. 
ti~ ır nddooec-r-ktlr. f!'okat Alman. 
:ı llo Ji1ııon:ın ~slt'dlld<>rl 1 tııa ve 
t tJıllkl<Um hırııl:ırınd3n ne lmdıınnı 
f Pdı\ Ptnıll C1 lml.JT'dırlar ' blllı 

bundan ııcnr u~u oturD.(".ııklanna d\tn 
'.\ n" nn ti lmı.ndırs«'.aldardır T 

İlk d klked n heri hu •ütunlard 
wyJf?(!Jilmh: w~hllr, bu h!ı.rpte u~ 

la ln'l1 lklrıl orta~ı bir l'Y yııpnuı. uıı... 
f!ma mUııt~nıt 't1r 11ulh ~olu hulm nm 
lınkılıu oktur. ec kafadu sıkı•rlı: va.. 
ZQ'etlE>rlnln unılt~lrlik dercceetne var
drğmn kendi iı;leı-lndP.n kanaat ~ttr
mcml olsal rdı kabil dl> il, ,-urur. 
l:ırını e:v11l;; oıt11111 alır M aulh için 
1ngllterryf! )'Dh P-roıu:lardı. b1 tıtl• 

mcJ•ym 1<1 JBJl<>n hl\rirl n•zınnm 

ııh!'f ~Jı h:ıklk tte, Jllponya, AL 
m:ı.n}"ll ve ttzılya n mın" Nr tRJlh m • 
nı~ ıı.tıdır. , ekli no kadıtr nıra

n olur a nJıııın, mahl~ tt iti 
bu bir nm rı dllf'tnf!kt!ı-. tliı 

l\Ud w.z:lyctlf'rl bi.h·le nnlıı ıl 

sonra, İngtıtere ile JJlrll'Olk A ·RJe'nKJL. 

11111 nılldıı fııa ettlldl'rl yiık!M'k 

hUtün knlblertyJ., bir kn..t d3lta MJ'da,. 

nık dlln yn ı;ökm tııMkkUm 
sunn kökUndm mııh,..,tmtya ~I tıtr 
gayretle ı:alı <nklıırında wı bir fi'· 
kum rınllmnu Jcobol f'tmf lertn• 
do blz:lm ıUphf'mh; ·oktur. Bu iki mil. 
ımtrı ınU,t<'.rol m nıım11811U'L bir eulh 
yapmaları lmkfın harlrin~lr. 1:1~ 

bir hattkflt o meuıJcltt'tlP-rde eUm Tf' 

feci dllhlll knrı;noabkl ""· lnhıt t '., 
b&rablnlD wulwdd~ tcokll 
eder.• 
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t Matbaa~ıı" 

Hadiseler 
••••••••••••••••• 
Ve Tarıh 
••••••••••••••••• 

MERSiYE ... 
Yunan gazete ve mecm uala

rında general Metaksas icin 
mersı~eleri çıktı: ölUlerin arka. 
, ınd1., .onların meziyet ve fazi. 
.etle ı'lı. zeka ve gii7.ellikleriııi 
<>dfbi bır ekilde anmak eski Yu 
ııanhlcırın da adetleriydi. Bunla; 
kel ınE'. mısra ve manzume sek
!ırı" g•rmi olan gözvaşları ve 
hın kırıklardır. w 

1\irklerde de mertebe vazmak 
et pel· eskiden vardı. Osmanlı 

taı ıh ve {dt"biyatında bu Ge'?idin 
h rlerine tec;ad"f' ederiz. Bir 

tar s• ır B'.l.ki'nin Kanuni SuL 
tan fütl"vman'ın ölümü üzC'rine 
.ızdı •ı ınertC'b{>dir. Aynı dPvri:ı 
a•ı IC'r•nden Yahya'mn mertebe. 

·' d asağı kalmaz; hatta az da. 
hu ıh·h·r i ölüme ı::ötürüyordu. 

Herke ın sevdiği cesur schza
d Must fa. sadrazam Ri1stem 
P ~ı ı e H rem ~ultan'm hileleri 
t zerın · 1 onya Ere;;.lisindc baba 

ı tar fnıoi 11 ca~rılmış: kendi 
dtnnd vedi dilsize bo~durul. 

mıı lu B ı cınnyl't gerek halkı 
re'· orduyu <;ok müteessir 

tmi 

F ''' o ıı ı saadette padi~alı ı 

zammı, 

n ( ı arl mi ıan oldu hak •le 

/) 
yc,ksa,·: 

l cı/ıı ne revadır fCSad 
€den şe11taıı Y 

Y hya bl y il<: mısraı bu olan 
ım rteb<>Sinı ynzdı : kendisi bile 
f rkmda :0lmaksızın o kadar <'<l. 
"> } yıldı ki dillere desta11 
olc'u. T l'İhçı Alı bu vak'ayı 
r.·.' nl tır: 

Bır gün Yalıva bey merhum. 
d n ı: rd ım · 

- Pad · hm gad.abından kork. 
am mı::ı 

- S '1z d n·n firakı beni deli 
trnı. ti: k •ndimi tutamadım· 
klımn lem yazdım. Fakat 

ııı k. adım ı:aö-ı.n-u,.ırfa me ·dana 
<'Ikarmam:ıktı: ölümümden son
ra va bıra <l'U. trm. Herhalde sa 
mımi hır do~tum çadınma gel: 
m . 1) ı ,, 'l1r ..,.örmii~. tPl·lirsiz 
olı~akla cüzdanımı karıştırıp 
nu \edJ yı bulmuş; suretini a . 
ıp gıtmis. l<Jrtesi gün oıdm.un 

· ı ı, 1- ır·· ' oku. 
nur bııldum. Kimi ağlar, kimi 

h <'d rdı; Y hya t-c~ ın se">ebi 
m .,fıtet dır. derlerdi. İnl(ar et
ım · karım -iıh:ır. Rüstem paşa. 
'an da korkuyordum. A.zledilin. 
e artık rnkınmedim ve sövle· 

Bulgar 
Başvekili 

Ankara beyannamesi 
hakkında 

Mecliste 
beyanatta 
bulundu 

Beyana t alkışlarla 
tasvip edildi 

Sofya, 20 (A. .\.) - ··Gecik 
mışlir": 

Bulgar aj.u1sı bildirıyor: 
B:ışvekil li'ilof dUn öğkden son

ın mebusan meclisinin bır celse 
sind<' şu beyanatta buhmmw;tur: • 

" Maliırrumuz olduğu üzere 
17. Şubatta Ankaradn miişterek 
Türk • Bulgar be>y.nnnam<'si imza 
edilmıştir. 

Beyannamenin mctnını okwuk 
tan sonra Fılof sözlerine> şövle de
vam etmiştir: 
" Bilivorsunuz ki Türkiye ik 
Bulgaristan nrasmda daima dost. 
hık münasobetleri cari olmuş ve 
bu münasAbctler l fl25 SC21esinde i 
ki memleket arasında imzalana~ 
dostluk munhecksivle tcvıit edil . 
miştir. · • 

Bu nevi müııııs<'betlerin mcvcu
c!iyl.'ti gözönündf' tutulacak olursı> 
dunyanrn bugünı gecirmckte oldu 
ğı; müşkül zam:u.lnrda ik:i hükü -
metin karşılıklı vazivetleı:ini av : 
dııılatacnk vc>ni bir ~esile aram~ -
lan tabii göriilür. Bu maksatla iki 
memleket arasında mU:r.altrJ"'('lere 
bafj)nnmrş ve =bunlar karsılrkh bir 
itimat vü samimiyet hnvası içinde 
devnm edere>k bahis mC'\'ZUU olan 
beyannam<>nin nesrine> milncer ol. 
muRtur. 

Bulgar hükumeti nranınn bu 
mes'ut netice karşısında duvduğu. 
muz de>rin memnuniyeti huzuru -
nuzdn knydctmt-ği vazife bilirim. 

Beyanname etrnfmda muhtelif 
ve 1.ıd mtitalealar serdodilnıiştir. 
Fakat bunun, Bulgar bük.funetirdn 
talcip et'U'!i vr il~rclt> ~ tlkibme 
kn ır verdiği sulh ı;iyRSctin<' yeni 
bir delil teşkil ettiğini kaydetme
nin bizim ic:in hususi bir ehemmL 
yeti haiz olduğunu bc>ynn C"tmek 
isterim. 

Bu beyannamenin ı uhuna. ve bi. 
rinci mnddt'Sim• istinaden Bulgar 
hükl'ımeti, Bulgaıistanm hiçbir 
kimseyi tehdit niyetinde olmadığı· 
m ve Bulgar harici si} nsetiııin d<'
-ismcz esasının h<"r türlü tecnvül!. 
den içtinap C'tmekten ibnret ol. 
makt'l devam ettiğini bl'yan eder. 

Bulgar hüki\mclinin bu siya&e 
tinin Türkiye Cumhuriyeti Tükiı -
met! tarafından Iyicı=ı nnla.şıhnu:; 

olmasmdan ve bu suretle dostluk 
münasebetlerimi.7.in tarslnine im _ 
kun hiisıl olmıısmdnn dolayı hah. 
ti\•anm. 

Bu siyasetin tnrafmrıdan tama· 
miylc tasvip edileceğinden şüphe 
etmivonım.,. 

Mcbll.'!lar Baş\'ekilin sözlerini sü 
rekli alkışlar ve tasvibkar sözlE'rlc 
knJı?tlnmL-,lordır. 

l zmir civannda uzun 
süren zelzeleler oldu 

n. Fak t ild Yıl sonra Rüsiem 
:ı s enidrn sadrazam oldu: 

t<'n a rlenn dtisrn:ımydı; beni 
dam l\~rar vermi!); bir ikı defa 
> d• ha Fbykmi~: izin alama. b.mir, 2 ll (A.A.) - Evvelki gece 

mI'.!I. Bir giın cavu~ ~önderip <li_ Foça J{uraburun \C Menemon kaza. 
''.·ma ('aı:'Yu dı. Bana verilmiş ".an ıarmda uzun suren bir :ı:eızelc ol.muş. 
8u!t1n B yazıt mütE>velliliği hak· lur. Bilhassa Foçada zcl.zcle şiddetli 
kında epeyce cefa etti. Sonra olduSUndan halk yataklanndan trrlı· 
bUsbUtün kızdı: "P diş· h fıl yarak bahçeler~ ı;:ıkmışlardır. Hasar 
m·n · w a_ .ı e. ı yolttur. 

nızamı ugruna Iru-.ım gelen 
b. r ısı yapnustır: sen ona ve ve. 
zırler ne tıp tutar. buldu~n bir 
t kım sacmaıaı:ı manzume yapıp - Seninle kalmak istiyorum da 
una buna verır, ortalıf'fu fesat ondan ! 
a'arsın'" d~i. ~)ilimd~n padi- Subay kendi kendine : 

h al vhn~<' bır laf cıkartıp Şuurlu bh insanın konuştu. 
ıd mımn gıdeceğini anladım. 
H men cevap verdım. "Biz mer ğunu sanmamanın imkana yok! di· 
rnmu katled nlerle katlettik. ağ: ye düşündü. Ve cebinden bir kib
layanlarla da ağlarız. Ancak. rlt cıkarnrak ynktı ve kızın yiızü· 
padic;ahımız hata etti, demeyi ne doğru tutarak gözlerini iyice 
t de.be ti\ ITTJn görmedifim•?.dcn, görmek istedi. 
~arcz r hli fesat verdi, deriz. 
Biı. bi.ıtün kızdı; lfıkin bir ~ey Bütün gün sokaklarda dolaşmış 
)apamadı ve bu b'l.hsi hemen bulunmaamdan mUtcvellit yorgun
kapudı. Bir kar gün sonra da luk, sonra o kısa uyku, yüzünün 
8ıılt n B<: yazıt m ütevliliğinden her zamanki mütekallis halini de
a.zl ttı. 1 ğiştınniş, yerini tath bir mahmur-

Effeer Yahya bey de. dah.a e":'e~ luğa tcrketrn.işti. Bu halile haki-
adraıam paşanın şaır Fııranı'yı k . . 
· "'ltıö-ı ~hi idam edilseydi ona atc>n çok gilzel ve preStiş edile-

mf'r iye yazan bulunmıyacaktı. cek dez:ecede ~azip olrnuşl~: Ona 
8 ıltan Sül"\man'ın himaye et- bir deh demegc insanm dıh vara
mP i gösteriyor ki o~lunun ölü. mazdı. Kızcağız, ışıkta Cemiiin 
n ilndrn kt'ndisi df' muztaripti; yüzünü görür görmez derhal elini 
ıva tt · ve devlet idaresinde uzatıp baş ve işaret parmaklarile 
bı.~ istemniyen şeyler de ya. çenesini okşamağa teğebbils ede-
Pilmış bulunur. 1 rek yUksek sesle : 

Kaclircan Kallı. - Oh! Güzel 88vgiliın _,_ 

.'1 A' B E lt - A1qa.m 'J)08tasr 

Amerikan yardımı 
--...-o--

Ayandaki 
müzal<ereler 

:lngi:'liz para
.. ~ 1Üfçü l eri 

İngiltereyei kurtarmak 1 

B ir istila 
denemesi 
yaptılar 

ıçnn 
{ 

221 L 

f40(2\ ws+=aı -· Q> 

icap edense harp 
Havasına İni ikal etmiş 

bulunızyor Talimde yüksek kuman· 
danlar bulundu 1 

\ asin~toıı . 20 (.). ' ·) - Dün, 
1ngilt.ereye yardım projesinin ü - Lorıdra, 20 ( A.A.ı Hiıcra \f' 

çüncii mUznkere gllnü idi. çorak geniş oir saha üzerinde pa 
EVC 

Ayan azasından demokrat Boi- rnşütçu kıtalanmn yaptığı tahm 
ley, kanunun tatbik edilmesinin Jer hakkında lngiliz ha\"a nezareti 
Avrupa muharobPsine bir müda · ı:.tihmrat büro u dün ar.:ağıdak: 
hali' olaca{:;'1llt söyle:miş vr> şunl'l- malumatı 'crmıştir: ı 

Bugtın, okıı,.nıcularınıı.ı::ı, l . C, Gordon • faınpho~Jl'ln, A7.A!<111dan oolan· 
dııı;u ttmi~·etiıı ıı,...rf'thgi ıne<'nıualardn çıl\ması için hın:ırl:ulıjl'ı \Rtılıtrdan 
hirlııl '""rl;\:oruz. 

n ilflv<' etm.istir: Mm ve ha"a orduları ~ i.ıksek 
Bu müdahalenin bizi bBrbe sil _ .kumanda heyeti \'e bu arada ı:renc 

ı üklemiyeceğ!ni ümit ederim. Fa· !lm:ınay başkam gcncra1 Dıll ana· 
kat harbe ginnek hitimallni dalıi "\"3~.an kuvvetleri başkumandanı 
knbule hazırnn . ~encral. Brookc. Jngiliz hawı kU\ 

Kanun proje"i Amerika.ya "to- vetle!'ini idare eden ha\•a h."Uvvet· 

1. U. O. C'ampheU i'll'AIC'lt•rık-ııbPrl ~hrfmiı.dedlr: hiç .,.,ııph•· ~oı. ki htan. 
bolu .' ·erlllrrlnden l>l'lkl de ruıtm ı~, tanır. Kendt .. ı fJr.dford mf'lil •hl.)I• 
l!'t • Andn.?"tt ünhl'r .. lte,..iııd" tahsilini bltlrdlktl'n S()llrD :oıil~nıa,ı i n ilk 
ı·rkek orta okulunda mııalllnıtıl• :1ııpmakıa , e blrı;ok Turk ı:ençlı•rhıl ~tt'9-
tlmwktt'!dlr. ı:;ehrlnı17R gelnıl".1.deıı <mcr lngtlten• \e ı~koç~ada hatrl,>atta 
bulunmuştur. 

taliter dünya inkıliı.bmdan" kur · leri baskumandam hava mareşalı 
tutmak icin güzel bir fırsat \'ere - Barrot ve umumi müfettiş general 
rektir. . C.ort talimlerde hazır bulunmuşlar 

"Fl'llow of tbc Uo~ııl \ntropoloı.,•kat Sn<-lety", ••J<"ellm\ ol thr llo al 
Ceııtral ı\!lltan Soclrtt~" \I" ••t-"ello\\ ol thc 9(:.let~ of Antlqunrık ol St-ot. 
land" azalanndandır. 

Ayanda demokrat grupunun re- dır. 
\":n.ıyı ;oü&li)('n \t- ~ im~rı blu.at kendi!li Çf'kmı .. ur. 

isi bulunan Barkl<'y diğer bir cet Kıtaatı taşıyan tayyarclenr. 
lstıınbulda görlilc 

se daha aktedilmcsine muvafakat. oulutlar arasından sessizce çık 
etmi.$. meclis de projenin miiza • tıklan görülmüştür. Tayyareler c k bir çok Y"r ol-
kcrcsinc dE'vam edilmek üzere t ı fena hava ve çok fena riıyet ş..ırt· maltla beraber zan 
q-ün öğle> vakti toplanmağa karar- larına rağmen paraşütçülerin br nedcrim ki bunla. 
,·c>rnıiştir. rakılacağı noktayı bulmuşlardır. rın basmdn gt-!Pn t 

Maruf gazeteci Raymond Clap - Kıtalar. alçaktan uçan tayyareler Jl:vüptUr. Çünkü 
pPr, mü:r.akerclerln R,imdi ''İngilt r.- den bıribiri ardından süratlc yere 
re~; kurtarmak il'in icap edeı:se ın:ni~ler ve baskın suretİll' hava· burnı:ı Türki:">·<>nın 
harp" havasına intikal ettiğini ya dan bir ihraç hareketinin nasıl }a· uhunu Pn i• i Mıı 

1 ~ pılaca~ını göstermişlerdir. Bu ta· hafaza eden bir zıy~r. 

f Jim esnasında nakledilen kıtmıt yerdir, Bu belki de 

'
. ngı" ltereye bir müfrezeden ibaret olmakla be• 

ra:ber, lüzumu halinde daha kU\ .. 

bcleı i gôrunüı ıron· 

ra bavarilerın ki!•!le
si mevkiindP inşa p· 

dlkn muhte3cm Fa-

ra "'" 
Gül camii _ f'c;ki Aziz 

Tbcodosia kilisesi • 
\"e Sultnn Selim Cll

mii. 

"etli bir müfrezenin m ile<:. ir bir ha va akırw şekılde karaya indirilebileceği anla 

'l~ırlardan beri bu
""!1 hic:; bir A vnı : 

palmm yerleşme. 1. C'. G C'.A:'ltPBELL 

FenPrdt"n S(lt'ra ır 

ıaktan Rum Patrik
hannsinin olduğu yE>r 
de Konst.Antin Por. 1 il şılmıştır. m sinden ve cami. 

Tayyareler meydana çıktıkları ine ayak basmamasından ileri ~ 1. 
Gal'de mühim miktarda 

bina yıkıldı 

Alman deniz isleri 
bombalandı 

Londrıı, 20 ( A. A.) - - İngiliz 
lıava ve dahili emnıyet nezaretle.. 
rinin tebliği : 

DUn gecenin ilk saatlC'rinde dil(;. 
man tayyareleri cenubi Gal'dc bir 
5ehrc hücum etmİfflerdir. YUksek 
infilaklı bombalar mühim miktar • 
da binaL-ıra ve ticaret t>vlerinc ztı
rar vermişlerse dl' atılan yangın 
bombalan süratlc ?..ararsız bale ge 
tirilmiştır. Çıkan )'ruıgmlardan lı.iç 
biri büyümemiş ve sabahle)in er • 
kenden ynngınlarm hepsinin !iön· 
dürülmüs olduğu g6rillmüştür. Bir 
miktar ölil vardrr. 

kadar süratle bulutlar arasında 
kavbolurken k•taat karaya iner 
inmez paraşütlerini atarak tayin 
edilen plfuı mucibince ~ilahları iş· 
letmeğe hazır bir halde muayyen 
hir nokta üzerine atılmı~lardır. 

Bu talimde müfrezeni°il aldığı 
emre göre paraşütçüler mefnız. 
kilçi:k bir fabrikaya hücum edecek 
le-rdi. Bu fabn"kada yeni b ir silahın 
imal edilmekte olduğu ve yüksek 
şahsiyetlerle düşman başkuman· 
danhğı erkftnm dan bazılann•n 
yapılmakta olan gizli teaübeleri 
takip ettikleri de far:zediliyorda. 

mi.cıtir. 

Ancak Anacoluda seyahat et. 
tikten sonradır ki in.san Türkiye 
ile 1.st.a.nbul arasındaki bUyilk far 
kı görebiliyor ve bu farkı, bariz 
bir surette tPbarüz ettiren yer do 
yalnız Eyüptür . 

Eyüp•e üç yolla gidllebilır: O . 
tobıisle, Halicin ufak vapurlariy -
le, veya bir kayıkla. Sonuncusu 
en iyisidir. Çünkü çok rahat ol· 
mamakla beraber, yolda Uıtanbu _ 
lun büyük bir kısmı tem~a olu • 
nabillr. Önce köprünün sonunda 
yeni Valide camliyle arka.smda 
Bozdoğan kemerleri ve Sillcyma · 
niye göze çarpar, yeni köprüye 
varmazdan önce Pantocrator kub· 

Londra mmtakıuıı üzorincı de kı
sa süren bir hUcum yap1~. be.zı 
hasarlar vukua gelmiştir. 1nsa1'ca 
:r.ayiat azdır. lngilterenln cenup 
kısmı ile fi8rki tskoçyanın bir şeb 
ri üzerine de bombalal' atılnuı:ıtır. 
Bruı:ı yerlC'rde hasar vukua gel -
mişse de insanca zayiat miktarı 
mühim değildir. tnsanca ZlllVialm 
büvlik bir kısmı Londra ctvnrm -
daki kontluklarm birinde biı: ma • 
halde vukua gelmif!tir. Düsmıın a -
kmlnrı gece yarısından birau. son
ra nihavet bulmuı:ıtur. 

Fabrika, hücra bir yerde olm&k· 
la beraber nöbetçilerin muhafaza 
ti! a!tmda bulunmakta ve içind€ 
50 amele çalışmaktadır. Tecrübe 
toplantısının düşman tarafından 
ihtimamla gizlendiği farzedilrniş· 
tir. Pa~ütçü lataya fabrikayı ~ 
makineleri tahrip ctmik ve ac:ke· 
ıi şahsiyetleri yakalamak üzen. 1 r!I"'* 
gelecek diğer paraşütçülere intiza· 1 J ~ 
ren hedefi sarmak vazifoc;i verilmic: i ""' 
tir. Çok heyecanlı olan bu talim ı 
bu şekilde rücumun mümkün ol 
duğunu ve hava kuvvetlerile kam I 
ordusunun sıkı iş birliğinin tesirim 

I..ond;,.. 20 (A. A.) - Hava ne· 
zaretinin tı>bliği: 

~ö-:termiştir. 

Balgartıtaada 
Bir miktar ihtiyat efrat 1 

çağrıldı 

Sahil müdafaa servislcıino men- Sofya, 20 (A.A.) - lla \ as: 
sup tayyareler, dün gece, Brestte Bulgaristan, son günlerde ge 
düsmanm dt-nlz U!!flline ' ' e Calais. c;en sene sitflh altına alınmış olan 
de doklara hücum etmişlerdir. ' efradın yerini tutmak Uzere bir 
Tayxarelerimizin heyıei üslerine miktar ihtiyatı stlAh altına çağrr. 
dönmüstür. mıı;tır. 

-7- Nakleden : MECDi ENON 
diye söylendi. Delikanlı onun ko· 
!unu tuttu. Kız da diğer elile ken. 
disinı tutan kolu yakaladı, ağzını 
üstUne yap113t1rdı, Kiddt-tle öptiı ve 

ısırdı, 

Subay birdenbire silkindi. Eve 

doğru kostu. Kapıyı kapadı. 
AyF.<' bır kere daha: - Sevgi· 

ilin - diye bağmiı. Sonra başka 
hiç bir şey söylemeden tekrar 
merdivene oturdu, ellerlle dizlerini 

tuttu, başını bir tarafa eğdi. Bir 
:'l.Z sonra derin bir uykuya dalmıştı. 

Subay içeri gireT girmez derhal 
lambayı yaktı ve sağ elinP baktı. 
Elinin Uatllnde sekl:r. kUçilk dişin 

yeri dUl'U.yordu. 
- Ne Jön awgi bu böyle! di-

ye söylendi. Ve bir sigara ~akarak 
odasında bir aşağı bir yukarı do. 
la.'}mağa başladı. Milfrezeainln ü~ 
aylık çalışma plannu tasarlamak 
istedi. Sonra . 

- Bunu yarın yaparım, dıye
ı <'k başka şeyler düşünmek istedi. 
Bil' kanapeye oturdu. Masaııı.nda 

duran kitabı aldı, bir kaç sahife 
okudu. Sonra tekre.r dolqmağa 
başladı. Tekrar okudu. Nihayet 
yatmağa karar verdi. Hemen ta. 

mamen soyunmuş iken birdenbire 
aklına bir şey geldi. Bir az dllftln· 
dil. Pencereye kottu. Pancurlan 
açmak için elini uzattı. Fak&t be. 
men geri çüti. Omuslannı silkti. 
Ve yatağma yata. 

Ertesı sabah emirbel'J, oı ken· 
den, ayaklarının ucuna basa basa 
odasma gırdiği zaman onu uyna
mış buldu. Gülerek: 

- Aşağıda, kapının 6nunde o 
deli kız oturuyor! .. dcd.J. 

- Peki, ne yapıyor'! 
- Hiç bir ııey! Sizi beklediğını 

söyliyor. 
< omı.i1 giyindikten sonra nefere: 

- Bak bakalmı hala orada m1? 

diye sordu. 
Asker pencere)i açtı. Ap.ğı bak 

tı ve kızın orada olduğunu söyledi. 
Ne yapıyor? 

- Çakd tqlarile oynayor. 
- Yukan bakıyor mu? 

- Hayır. 

plıyrogenitus sarayı, surların ku 
leleri görUlUr. 

Nihayet şehrin surlarının bari -
clnde eskiden Kosmidon ısınini a
lan EyUp gelh. Burada bir çok 
kiliseler ve diğ-cı binala?' şehrin 

muhtelif muhasara..lar:ı st.raıunda 

vıkılrru§tır. 3akiyelcrinden dP E. 
vüp camünln inşasında Jmllanı • 
dığı söylenir. 

Fatih .Me.ımedin bu camii naıul 
\aptırdığı efsanesi mühim~. Konı 

tantinople en eski hafriyat yer.ıe. 
rlndendir. Bizans imparatotların· 

.:!an çoğu diğer yel'lerde mukaddes 
vadigarlar bulmak h;ln hafriyat. 
lar yapmıstı. Bu fikir onlara u. 
mumiyetle riiyalarında gelirdi, 

(Lıit/en sohi/e,•i ç.euitiniz) 

- Tam kapmm önündemı duru· 
) or, yoksa kenardami ? 

- Kenarda dnru;ı.•or. 
Cemıl: 

Öyle ise gorilnmeden kaça
bilirim! dedi. Ve af8ğt indi. .P'akat 
yine mahmuzlarmm sesi onu el• 
verdi. Kız mı>rdivenlerden <;ıkıp 

önUnU keserek: 
- Gün aydm ! Giln ayd1n ! diye 

bağırdı. Öniınde yere oturdu. ce~ 
binden bir mendil ı:.ıkararak Ce-
milin çizmesinin tozlarım 
ba@ladı, 

lnıağa 

- Dur. dur bir az: sabırlı el 
bır az sevgilim! Hn ı. lşte gordün 
mü? Bak, ~imdi i~i oldu. 

Subay: 

- Ayşe! diye bağırarak beca· 
ğnu kızın kUçük elinden kurtardl, 
büyük bir heyecan içinde Ye .... 

kın bir halde, koprasma G1911an 
ımaklqtı. 
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İngiliz hariciye 
nazırı 

Erkinıharbiye reisile 
beraber Mnıra geldi 
Kahire, zı (A. A.) - B. B. C: 
lngiHz hariciye nazır.r Eden, im. 

paratorluk erkB.mharbiye Telsi ge
neral Dill ile eıbnı.ber dün Mısıra 
gelmiştir. Bu, Edenin Mmrra. yap. 
tığı üçiincU seyahattir. 

SEY f -q 6ı. TtN SEBEBl 
Kahire. !1 (A.A.) - Edenle 

general Dil11'n Mısmı muvasa
latı münasebetiyle İngiltere bü. 
yük clcilim namına bc;yanatta 
bulunmağa memur edilen bir 
zat unları söylemiştir: 

Nil ordusunun parlak muzaf. 
feriyetind<>n sonra Orta Şarkta 
ve Afrikadaki siyasi ve askeri 
vaziyeti bir daha ve tamamen 
gözden geçirmek 7..amanı şüohe
siz gelmüıtir. Harp kabinesi ka. 
binenin askeri müşavirini de 
terfik ~rek haricive nazır.mı 
göndermek suretivle bu tetkikin 
ehemmiyetini g-östermiştir. Bu 
münasebetle Orta Şarktaki as. 
kerl ~cfler ve diğer makamlarla 
istişareler vuku bulaca~ şüphe
sfadir .Hnrp 'kabinesi ic;in bu harp 
sahnesi hakkında azasından biri 
vasıtasiyle do~nıdan doğruya 
malümat almaktaki büyük favda 
a.şikiırdır. Eden'in evvelee Orta 
Şarka yaptığı ziyaret :w: bara.. 
da.ki meselelerle şahstyetleri ta.. 
nımam tıebebiyle bu vazifeye 
kendisinin tayin edilmiş olmeln 
pek tabiidir. 

-
Şehruı zaptmda:n üç gttıı soma 

ll'atlhln dostlarından biri, şeyıı 

Akşemsettin rüyasında Eba Eyüp 

Halit Ensariyi gördüğttııtl Coıw

t:antinople'u zaptedecek olan Os -
manlı sultanmm mezarını bularak 
oru:nı ihya edeceğini söylemiş, 

rilyad~ söslendiğine göre, ba yer 
bir pınar ve büyük bir mermer 
parçasının yanmdadır. Sultana bil. 
ditillnce, Sıiltaıı derhal bir arq. 
tırma yapılmasmı em:retmış ft ba
ldkaten pmann yanmda J:yiiDihı 

ilmini taşıyan bir mermer altnı.
.da kemikleri bulunmu~t . 
(~n bir ri'O'ıtyate göre isim 

İbrani barfüriyle yasılmı§tı.) 
Hazreti Eyüp hakkındaki :ma. 

ınmat kanşiktır. Söylendiğine glS_ 
re o Hazreti Peypmberln sanoak
tan olduğu gibi, Haaeti Muham-
medi Mokkeden hicretten sonra 
evine ilk ka.bul eden ada.mdır. Fa. 
kat onun hakkında bildiğim.iz M. 
S. 672 sruıelerinde Col1Btantine 
Pogonatus'un hüküm sürdüğü bir 
devirde şehrin muh arasında, bu 
biribirini t.aklp eden ve yedi sene 
sllren muhasarada Calliııicus is_ 
minde bir Suriyeli meŞbur Y11DBD 
ahıtlnl j}'k'dcfa kuUanmıetır • 

Duftl'larm yanmda gömWmlll 
old~ğudur. Kemiklerin bwundliğu 
yerde Met\met n. gü.zel bir ttltbe 
ve 1458 d~ de bir cıami pPtmmf
tır . .Eumı Murat m. wımmmda 
büyüttilınüttll. Fakat 1fl8 -.ene
sine Jcadar htt bam.be haline gel_ 
.DlİI, sadeoe iJDiaattlm lnralular8k 
yıktınlmı§ 7e aynı pl6.n 'li3erine 
tekrar yaptmlmr§tı. Burada neail 
neall sultanlar talata çikaı'ken, 
kendi e.cJatıarmnı .ba§ı olan Os_ 
maıım .k:lıcmı kU§1UlD11§1a.rdır. Bu
gfin -Eyüp manzara ve 1D.Uhit iti -
bs.rlylt' şehrin 'bütün cam"Derlnden 
a.,ıradır. 

Ağnçlar, ~ürbeler ve meza:rlarla 
c;evrilen burası, ôlillerln hakiki 
bir şehridir. Avlusu _çınar ağaçla. 
ıiyle, ve bir çok glivercinJe dolu 
dur. Ve sakmlerda bir çok leylek 
yuvaları da görünü'. Bunun me_ 
.zarlarla doludur. Fakat en b~ta 
~rübün ciniler1e muhte_şem bir 
şekilde tezyin o1unmuş ve önünde 
bir çınar ağacı olan türbesi gelir. 

Cam[, • arkasında yükıre1en dile 
dağ tepesine k<?.dar mezarlar m
ralannuŞtır. Qünlfü Eyüp, Müslü • 
ma:nlar için :1\ vrupa toprağının en 
muha.dde::ıi sayıh·. Ve ornya <gö. 
mül~ler de, hem~n hemen Mek _ 
lee ile a;'llı toprakta olduğundJm 

pek kıymet 'kazanan Kanrcaahm~-
teki kadar çoktur . 

All~ara ll8JM11•· 
meıı wa mlllver 

(Baş tarafı ı neJde) 
diııesi Olarak telAkki edilmekte -
dir. 

Bütün gazeteler, başmakalelerini 
bu anlmpnayR tahsis etmekte ve 
bu ll:Tllasmayr Balknnlann •eskini 
ve fet:llc1"an yolunda ileri atrlmn; bil' 
adım tı>l!ilfki evlemP.kt("dir. P.litün 
nzeteler. BB. Sarnçoğlu ve Popo
fun bevanıitlarmı birinci sahlfele · 
rlnde ne!'retmekte.dir. 
V)ill•ic:ıPr 'RaobıılıtPr bıt hahPri dört 
cır.Mrn iiı>:P'°1nP "R.,Jlr~n sulhu te • 
min 'Or!Hmiı1•ir,, başl·ğı altında ver.
!"ıı>'lrh•iH'l". 

Doy<;" Algcınani Çayttmg, diyor 
ki: 

TUrk - Bulgar münasebeU<'ri . 
sarih ımrette. mihverin e:rzu ettia 
Rıılknn ~ııllt ı:ılvasetjnin mücıbet vo
lu üzerinrle yer :-ı lmaktarlrr. Al
mam·.a, :Türk - Bukar dekHi.rns
vonunu. cenubu sarkiıi"' bir istik -
re .. U l' " )"'' ola.rnl· .,~1 -lmlar. 

Butün gaaeteler. ::-LOndridaki ha 
\'al inkisarını., t.ebarilz ettirmekt~ 
dir. Muhtelif clrm·:ı hiikitfYlf>t m<'r-
1H•zlr>rind0ki hiitilıı aksül'\mı>llPr 

nesrolunm .. ktadır. Lonrlra ve Nev 
vork telttaflan, İnl!iltPre<leki süı
nri7, ,.P c::inirlilik üzerinde :ısrar et
mektedir. 
Umıımh Ptlı> A ltı1"11 mPm,,,'";, .... 

ti bihiiktür v' Ankar:ı ile Ber
tin arasındaki mfinasebet1erde hir 
ivllesmcttin muhtf'm"I oldu~ ııa
nrhn~lrtllıitr. 

ITALY.\1"1Jt\Bı\ G0RJ<J 
Bo~. 20 CA.A.) - Stefani 

ajanm b;ldiriyor: 
BulO'n...,.,tımla Ti1 .. t·ive avnı h<! 

defleri gi.idcn ·ani P JT~a~lıınla 11ul 
bnıı muhafn7p<ı•~ isb1ı'1af eden bir 
an;uma akrl~t.nişlerdir. 

'nirk.lve. kenr'· matF'ıl-ııınn ger.en 
ve :realist ve itiıfal ~T\'asettnt tl'Vit 
!!!1-.n bir lı~-ırette bıılunrmnrtur. 
Abnmı - Ynen!l1ev lronnı:ımalıın 
?e Tftt1r - Bulgar an1aı:ıma.cn, mth 
verin harbin idaresinde olilıı<Tu mbi 
rlünvanm mficıt'Jıkbel te.,kilntı bak 
kmda takip etti'!i. umumt direktif 
lel"e tı<t-.an ve aynı zamanda vn'loı 
'imlan iki dinlnmetik v~vmdtr. 'Mıı 
l1.,~rl11l' ki. nıi~ver hamin t..,n,: .. ıe 
rlne ve tahriplerine manız kalacak 
Avrupa ve dilnva mmlıı.kalannı tah 
dtde ~ltşmaktRdrr. Sulhun mtis 
takbel temeli, Ttıritive için olduğu 
gfbl. A.~ kltemnda veyahut 
Avrupa çerçevesinde yqıyan bil 
tün milletlerin tesanüdü üzerqıc 
müessestir. 

Dal, seti• maa,ıarı 
V-utekaitlerle dul, yetimlerin 

ve SBkerl malililerin maaş tev. 
ziatma martın birinci gününden 
itı"ba.nm bafla.nması tekarrür et. 
miştir. 

Mütekaitlerle dul ve yetim.. 
lerin en bUyUk kısmının mna.'?. 
larını veren Emlak ve E am 
Bankası gişeleri bir mart cu. 
nıartMi .gününe tesadüf etmesi. 
ne rağmen tediyeye başlayacak
lardır. Kart, nisan ve mayıs 
:maqla:rı bankadan ü~ aylık a. 
lanlarca evvelce temlik edilmiş 
Olduğundan bunlara haziran • 
temmuz _ ~ maaşları ver:i
leeektlr. 

EmlAk Barikam, asker! ma1Ul. 
lerin maqla.rım Jtolaylikla al. 
malan için tedivatın ilk .g:ünU 
nnihtelif :kua.la.rda ikametlerine 
gfir.e taksim eder.ek münhasmln 
askeri ma1fıDere tahsis etmiştir. 
Mütekaitlerie dıil ve yetimler 
.ancalt puartesi gününden sonra 
maaş a1mağa .beşlayacaklardrr. 
Bu tevsiatta aa :yine ~lce ter
'tip edilmi§ "Cilan mra w 98.8.tlere 
riayet olunacaktır. Evvelce .sı. 
ra_ya tabi tutulmamış olanların 
maaşlarını alabilmek için bir 
marttan ~ 1m.tıkaya 'lr!ÜrBca. 
at ederek sıra almaları icabede. 
"trektir. 

Def.terdarlik .ise mal 'lllüdtir
JUk1eri.Die maqa ~i ıı:-ü. 
nünden sonra "b3§layacaktır. Bu 
tevziatın gfurli "henüz 'tayin 've 

teSbit rihınmn.ımştır. 

F.aytıenla.rm -üueti 
ariOnildı 

Taksilerin tahdidi ve tramvay 
a"raba1arınm aa malZemesizlik Jü
zünden azalması üzerine piyaffaila 
eski fayton ~ liLndmılar çoğalma. 
ğa beşlamlfjtır. 

~lc•diye daimi encümeni bunla
rın eski tarifelerini yi\zd virmi 
be~ nispetinCle aı'tt1rmrştır. 

'E~iip hıt'Vlmm iyice içtikten son- itttİl:lsm ve deriıı für ::aülnmet ha-

• • . ........ ... •. , • _· - •• .. - , • ,. • • ... • .;. . . • • • ., ~........ '!~ ::.··~:- • .J!·j: -~r; 

oonon · ve .b. u ·g:Jı~,"o ·n · hab~r · ve ·· hadis ·e-.l~erı~ 
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ı..attrar• gire 
Tiril • Bulgar 
lleyınaımesı 

Yllan hikayesi haline gelen Amerika 
erkanı 

harbiye reisi (Baş tıvafı .ı ncide) 
Loııdrndaki efkirı umumiye bu 
görüsmclerin Bulgaristarun mü.s 
takillen .hareket imkanlarını bil. 
fiil kaybettiği bir -sıra.da netice. 
lenmiş olmasından dolayı te. 
es.sür izhar etmektedir. Eğer 
Türkiye ile Bulgariı:.tan arasın. 
do. ıtimat daha önce tee.~süs edip 
de anlaşma daha evvel tahakkuk 
etmiş olsaydı Balkanlardaki va.. 
ziyette selah hasıl olınqş olurdu. 

ET iŞ • 1 
Vali, katı tedbirler almak için 

temas we tıtlllklere başladı 
Ayan harbiye 
Encümeninde 

lnglltereaıa barbı 
llazanacatıaı 

sögledl 

Alman propagandası, mutadı 
veçhile, Türk ~ Bulgar anlaşma. 
sının ilanından azami istüade 
teminine calışmakta ve bunu 
Türk battı hareketinin gevşedi. 
ğine alamet .eiakki etmektedir. 
Fil.kat bu gibı tefsirler 1ngiliz 
efkan umumiyesi üzerinde bir 
tesir yapamaz. Esasen Türkler 
Bulgarııftanla yapılan anlaşma
nın Türkiyenin evvelce giriştiği 
taahütlerde hiQbir değişikllk 
yaprnıyacağnu zikretmeği ıhmal 
etmemişlerdir ki bunl:irdan bas_ 
lıca birı de 1ngıltercye Yunani~. 
tanr müdafaa hususunda azami 
imkan aahılinde vardnn etmek. 
tedir. 

Türklerin taahhütlerine karşı 
~öst:erdikleri sadakat bu mem
leketin siyasetinde dıllere des. 
tan olmu.c;; bir haslettir. İngiliz 
gazeteleri bu noktayı takdirle 
yftdetmekte ve Türkiyenin Al_ 
mruıya.nın Bulgaristana girmesi 
takdinnde müdahale etim'ği hiç 
bir zaman taahhüt etmemiş ol. 
duğunu kaydetmektedirler. Bu 
hususta, Türk - Bulgar ademi 
tecavüz paktının Almanyayı, 
Bulgaristanı bir Tür ktehdidine 
karşı müdafaa ~tmek iddıasiyle 
mezkfır memlekete girmek için 
ileri sürülebileooği herhangi bir 
oohaneden mahrum brrakmakta 
olduğunu kaydetmek icabeder. 

lngiltercnin Yunanistan kar. 
ŞISJndaki vaziyetine gelince. bu 
vaziyet sarahatmı muhafaza et. 
mektedir. lngı1iz bükfımeti ışim. 
diye kadar Yunan hi.ikfu:netinin 
istediği bütün yardımı yapmış
tır ve Balkanlardaki vaziyetin 
yeni inki§a:fı neticestnde Yunan_ 
liların ileri sürecekleri bütiın 
yeni talepleri tatmine her za_ 
mandan ziyade azmetmiş bulun_ 
maktadır. 

Alr lıa Jaubl 

Vali ıve Belediye Reiafıı:ıiz Doktor 
L{ıt.fi Kırdar, et meselesi Uzerindo a.
laJı:adarlarla gtirU§tUktcn sonra et 
toptancı ve pera.kendccilerlııl ı;:ağırta.. 
rak kendileriyle birlıkte vaziyeti mu. 
talea. etmiştir. 

Toplantıda koyun istihsal merkez.. 
Jc:rinden gckn fiyatlara alt haberler 
tetkik edilmıştir. Bunlann iddiaları
na göre, bir t.a.kmı kasaplar sorma_ 
yelerinin azlığı dolayısl.yle doğrudan 

doğ"ruya toptancılardıı.n mal alamıya_ 
rak orta. rutitavasaıtlardan mal al
makt.aclırlıı.r. Bu eure.Ue bir koyun ka
saba gcllnceyc kadar en az dört beş 
elden geçmektedir. Kasaplar orta mu. 
tava!i5ıtlarctnn ekseriya parllSl satış. 
tan ııonra öd mek Uzerc aldıkları mal 
mukabilındc bunlara yOzdc 8 - 4 kAr 
bırakınalttadrrlar. 

}"iyat mürakabc komisyonu toptnn· 
CZ"llnn kas plara kilosunda yilzde on 

h-Urtl§ klırla mıtmı.ı.k üzere verdikleri 
etlero ortn mutavııssıUarm da. yüzde 
fki, fiç kdrı hesaba katmadığı cihetle 
kasaplar nz kar ettikleri iddiasıyle et 
almıunakt ıdırlar. Dlğcr taraftan ba
zr kasaplnr Eminön!l kaymakamlığına 
müracaat t1derek topta.ncılann yüzdo 
on ktı.ra rıayct ctmediklen ve ltendı. 
lerindcn yüz:dc ondan fazla kAr kes.. 
mekle beraber verdikleri faturaları 

laponyanıa 
111 il tekidi 

(Ba.,tarafı 1 ncidc) 
müttefiklerinın davetlerle takıp 

ettikleri yollarından inhiraf etme. 
lerinin bahis mevzuu olmıyaeağına 
işaret ediyorlar. Bu teklifin Bertin 
tarafından ilham edilmiş olması 
da. variddir. Esasen birdenbire ha 
yn·hah bir mutavassrt rolünU alan 
Japonyanm harekatı, Japonyayı i· 
dare eden devlet adamlarmm şiın_ 
diye kadar takip ettikleri siya.~i 
meslekle garip bir tezat tesk.il et. 
mbktedir. Şayet Japonya sulh is
tiyorsa niyetlerinin bu merkezde 
olduğunu münakaşa. edilemez bir 
tarzda harekatiyle ispat ederek 
evveli sulhü uzak §arkta tesis et.. 
meli ve Çin harb:.Ui tasfiye ederek 
ilııgntereye karşı hasmane sergü • 
zeıtlerden vazgçınelldir. 

(BIL!Jf;arafl 1. nciae) Taymi.s §unları yazıyor: 
Juba ırmağı bölgesinden Dilkuv - Bu teminat ?e tavassut teklifle-
ve tarded lın.iş bUlunmaktadır. ri hiç kimsenin itimat verici tellk.. 
Doğu Afr.ike.sı ımpıı.ratorluk or- ki etmediği Japon harekii.tmm 131-

dusunun başkumandanı general ğında mUtalea edilebilir. Summer 
Cunnigham Jubaland barekB.bnm Vels haklı olarak Amerikan bil • 
bidayetinde a§ağıdaki emri YDV • ldımetinin diğer milletler sö:r.cü -
miyl ne§ret.mi§tlr: lerlnin beyanatından ziyade bu mil 

"Daha şimaldeld imparatorluk Jetlerin harekatına ehemmiyet 
kuvvetlerinin zaferi bizi doğu Af- .verdlğini söylem.iştir. 
rikas-nda iftihar ve ıSCvince boğ • ıDaily Telegnıpf gazetesi de baş. 
du. Hiç şüphe11iz bunu takip eden makales'nde, kolay muvaffakıyet _ 
devre de b"zi gıptaya 'boğmuş ve ler kazanmak hulyasile sergüzeşt 
biz de bu kıtalan taklit etmek için peşinde ko§an devletlere Musolini. 
hararetli bir arzu ıuyand~tlr. nin Afrikada uğradığı ft.krbeti ve 
İşte §imdi fırsat zuhür et.m.lı;tir. j Razveltin metln sözlerini batırlat
Bu ordunun ccııaret ve Jtudr_eti da maktad·r. 
ha az değildir. Buna kani olarak Ayni gazete, Japonyanm sulhün 
h_ar kata i!;tirak edecek c~nup Af_ yeniden tesisi lchlnde yaptığı te. 
!'ikam krtalarlyle batı Afrikası kı- şebbüsten bahsederek şöyle de
talarına muvaffakıyetler temenni mekt.dir: 
ederim. Çinde harbe başlıyan Japonya. 

Na.irobi, 20 (A.A.) - Resmen olmuştur. Bu tecavüz hareketini 
bildirild'ğinc g~re, cenubi H~beşi.s tasfiye ederek bu mmtakadn sul. 
tanda M~adaki dalyan garnızonu. bil tekrar kurmak ve İngiltere ve 
cenubi Afrika kıtaJarma teslim ol- Amerika ile karşılıklı menfaatler 
muştur. Ekserisi ttaıyan olmak Ü· te.ınin edecek bir anlaşmanın hu· 
zere 600 esir alınmış ve araların. sulüne en""el olan mania.lan izale 
da. bir çok top v em.ltralyöz d"' bu· .etmek on~ elindedir. 
ltınmak Uzere bli~'i.ik mfktarfüı harp 
ma!zemcsi iğtinam e<'lilmistir. 

1smi geçen .Mega, 'HabeŞistaııda, 
Kenya hududundan 65 kilometre 
kadar ~imnlde miilıim bir mevki -
dir. 
.HABEŞl..ER DE iIERIJl'ORIAR 

Kahire, 20 (A . .A..) - Verilen 
malfımata göre Habes vatnnperver. 
-:teri Habeş'.stanaa bulunan İngiliz 
askeri hevetinin tanzim ettiği plan 
muclbince Gojjam eyalı!tinde ibir • 
gok !tal ·an aske.cl me:ı.·kileri.ni lıı
gal t> t.mi lerd; r. 

İTALYAN SO~fA'f ,t:s!!-:DE 
1'""EHİ1t GEçlLDt 

I(ahir<', 20 ( A. A.') - Şngıliz 
umumi :km:argfı.hnr.ıı tebliği : 

1taıy.an SomaJisinde, kıtalarmıız, 
düşmaD mukabil büc.um.lıı.ruu tar
dederck Cuva nehrini muvaffakl -
> el1r ı;eçrn tir. 'Bu mmtnkadaki 
h -rekat wi 'bir 'l:ırrzda ·nıtiı=ı.af ıet • 
mak.teair. 

D w er af> n clerd • ~ nziy tU> Juc_ 
bir deği iklik voktuı:. 

Jı-ponyanın sulh tavassutu bak_ 
.k.md& N evs Kronik! gazetesinın 
Lizbon muhabiri şunları bildirmek
tedir: 

.. Lizbonun iyi haber alan malı. 
filleri bu sulh teşebbUsünü Fran
lko • Musolini mnlakatmm ılk neti
cesi tellkki etmektedir. MezkQ.r 
mahfillere göre general Franko • 
dan mihverin yeni sulh taarruzun
da mutavassıt rolünil oynaması ri
ca edilmiştir. Fakat Japon teşeb_ 
bUsü Frankonun bu teklifi reddet. 
tiğını göstermektedir. Halbuki 
mihver bu vazlfe~i Frankoya ve -
rirken onun İngiltere ve mareşal 
Petenle iyi miinasebetler idame et 
tiğini naza?'ı dikkate almrntı. Ge -
neral Frnnkonun ittihaz ettiği bat_ 
tı harekt>t tsanyayt harp dışında 
tutmağa karat' verdiğini ispat et. 
m ktedir. Filhakika mihver dev -
letlen Frankodan bu hususta hiz. 
mL't hcklı>rk n öyle bir takım 

f'l:ırtlar ılerl sürmek niyetind idi_ 

yüzde on üzerinden taıızım etmek is
tediklerini söyleml§lerdir. Belediye, bu 
ciheti de &r&.§tırmaktadtr. 

Dıter taraftan mezbe.ha dün tatil 
olduğundan kasaplık hayvan kesilme. 
mi§tir. Fakat evvelki gUnkti keıılmdcn 
ı:ıonra. dün kasapların hemen hepsin_ 
de koyun eU bulunmuştur. Yalnız dün 
sabah cByazıt, Aksaray, ve şehrin 
bazı krannlarma et yeti§tirilememiş 

ve saat ona kadar buralarda halk et 

\ aşlııgton, %1 (A.A.) -· B B.C.: 
Amerika ayan meclisi harbiye en U. 
meni gizli bir içtiınaınd Am nk 
crkılnıharblyc rciBl Marschall mı ı. 

mildafaa ve İngiltereyc yardım mc_ 
sclclcrı hakkmru istirna ctml tir. Zan 
nedildiğin<' gor .lllarschall lııt"ilkre. 

butamamı§tır. l<tk.::aplara gelen ko- nin harbı kazanacağından v 
yun eti esasen a~ olduğundun akşam ı kanın İngilter ~e yardım 
Uzcri de yine bazı kasaplarda et bu- ilkle bahs tmı pasi k 

Aıneri

bin. 

lunamamışt.Ir. Maamafih bu sabah <.laki vaziy ti 
mezbaha.da tazın koyun .satılacagı mi.!ftir. 
dünkü bağ"lanmalardıın anlS.§Jlmakta.. 
dır. 

Bu sabah yapılacıılt satışlar içlıı 

pay mahalline da?ın fazla koyun geU. 
rildiği gorUlmUştür. 

Dün kendisiyle gllrllşcn bir ınuhar
nrunlze hayvan borSBBI komfserı Kad
ri demiştir ki. 

•'- Bugilıı mezbaha.om kapalı bu.. 
ıunduğu gUıılerdco olduğundan bor_ 
samızda muamele yapılmamıştır. Ya... 
rmkl sauıııarm h:ıraretll olacağı tah
min olunur. Borsa pa.y mahallind~ ya. 
pılıı.n sau,ıarın normal şartlar dahi. 
tinde cereyanına bilhassa dikkat et-
mekteyiz." 

Hapishaneler 
ıslah edilecek 

Hapishaneler Umum 
Müdür Muavini 

la ıabab ttıllldar 
cezaevJnl tetkik etti 

Adliye Vekaleti, lstanbul ve Üs
küdar ceza evlerinı ta.ma.mi.yle ıslah 
ve tevst etmek kararını vermiş, 

hapishaneler umum mUdilr muavini 
Bakıb Güran da bu maksatla birkaç 
gün evvel şehrimize gelml.§ti. 
Sakıb Güra.D, bu sabah yanında ad.. 

llye müfettişlerinden Cemil olduğu 

halde üskUdara geçlllii. ceza evini 
tetkik etmiştir. 

Sakrb Gliran, birkaç gUno kadar 
Ankaraya dônerak raporunu vekllete 
verecektir. 

Ya~oııav 
ll;rlclye nazırı 

(Baş tarafı ı :adde) 
birliğinin hayırkfü müdahalesı sa 
vesinde artık Ba kanlaı sulbü te 
mm edilmıştir 

Belgra.d, 20 (A .A.) - Havas: 
Türk • Bulgar ıınhşmasmm mi -

zam ile alakadar olarak, Belgrad 
siyasi mahfillerinde, Balkanlarda 
statükonun idamesini istihdaf eden 
yeni teşebbüsler ihtimali aayriva -
rit telakki olunmamaktadır. Bu 
teşcbbilslere, Yugoslavyada doğnı_ 
dan doğruya iştirak edecektir. Ma 
amafih, Türk - Bulgar deklft.rasyo
nuna müşabih bir Bulgar _ Yugo -
slav anlaşması hakk·nda Belgrad _ 
da dola.şan şayialara rağmen, si
yasi mahfiller, böyle bir paktın lü 
zumsuz olduğu fikrindedir. Bul • 
gar _ Yugoşlav münasebetlerinin 
Bulgarfatanla Türkiye araı:ıı~ald 
mUnıı.sebctlerle kıyas edilemiyece
ği tebarüz ettirilmektedir. Filha • 
kika. Yugoslavya ile Bulgaıistan 
arasında bir ebedi dostluk paktı 
vardır ve Yugosla~a. Bulgaıista
nm Alınan kıtalaruıa hudutlarını 
açması takdirinde, Bulgaristann 
hiçbir zaman hücum tehdidinde bu 
lunmamıştır. 

Buııa mukabil, Belgradda şu 

cihetin tl"barüz ettirilmesinden fa· 
riğ olunmamaktadır iti Yugosl'lv 
harici siyasetinin yegane direktif
leri, memleketi her türlü anlaşma. 
mazl·ğm dısında tutmak ve Bal _ 
kanlarda sulhün idamesine va'l"dım 
etmektir. Yugoslav nazırlannm bu 
maksatla Berghof'a gitmi~ oldukta 
rı söylenmektedir. Yugo~lavya, bu 
istikamette çalı.c;makta devam c -
deceklir. Bıından dolayı, Bulgar · 
Yugoslav dostluğunu Balkanlarda 
sulhün id.amnqi kin yeni bir sil.Ah 
haline get"rmeğe yardım edecek 
bir hare.kete muhalefet edilmiye -
celüir. Bu sahada, tesbit edilmiş o 
lan ilk !iCY. hariciye nazın Mal'. 
koviç;n önlimüz ~ ki hafta Buda -
pe15te. e seyahatidir. 

Yunan harbi 

kurtulmu ur. 

.. . -
Atina, 21 (B.B.O.) - Dfı9maı:ıdan 

mUst.alıkem mevğiler zaptcdilmiş • 
raıaı"'lllda. zabitler de ulma Uze 

:.!00 den .. az.la eslr almmı~ı. otoma.tih 
sıHkh.la.r ilu malzeme i{;tinam edilm -
Ur. 

Harp ta~a.relerlmiz, düşman ask -
ri heedflerinl muvaffakıyetle bombar
dunan etmişlerdir. Vukubul n ha\ 
muharebelerinde beş du ıuan t yya:r -
sl dUşUrUlmUş, tayyarelerimızdcn b n 
dost arazi dahilinde yere lnmıy m • 
bur kalnu iSc d mUrctte t:ı ku • 
tuımuştur. 

Atına, 21 (A.A.) - B.B.C . D ın 
ttalyan tnyyarel n Prev ze Uzennd 
bir akın yapmışı rsa da has rat .., 
telefat yoktur. 

Atlna. 21 (A.A.) - B.B C.: Y 
nan ııadyoım dlln akşam ça.r§llll 

gUnU Biddetli yağmurların ArI16. -il 
luk cephesinde Yunan taarruzuna 
nı olduğunu, fakat zapt ilen !1 r 
rin dl.işmandan tamaıuiyl t n ı 

diğıni söylemiştir. 

İtalyanların ikisi çarsan 
dün sabah olmak Uzer ü muk 
taarruzu kolaylıltla taı dedılm lı 

Düşman ağır zayL.ı.ta uğramı tI 

ıı inci İtalyan ordusunun 
hafta zarfında uğradığı zayıat f v 
la.de ağır olmuştur. 

lNGtLTEREDF.u"'i BOL \:1\'ECJ h. 
VE SIHHl MAI..zElHE GELD 
Atinıı, 2l (A.A.) - B B.C.: D 

Yunan gazet leri ln ııtered n 
olan yiyecek, ıhh I vazım ve 
tUrlU eşyanın uzun liste! ı n ı 

mlşlerdır. Hindls nda.n Yunan 
na iki milyon şış k n\n t 
serumu ve diğ.:r birç k 
miştlr. 

Atina. 20 ( A.A.) - Atina a· 
iansı bildirivor: 

Stefarıi aians1 dün P"C'"t' l 

sı. Arnavutluktaki 1talvarı mu 
kavemetinin kırılı- amış ol a. 
smdan mütevellit memnunivctı1 

izhar için bir telgraf nesretm· .. 
tir. 

Biz de sim-li'tri r.,,ı,:ı ltalvan 
ihtiraslarının daha ileri ı::-itı 
mekte oJdn"unu k ' d riz 
Yalnız şu ciheti h tn l tırı 

ki bundan bir ay uvvcl genLral 
Cavallero, Musolinive ka v -
atlerd<" bultmmu~. Ya lerini 
verine P'etin:1is olmak k:n cep .. 
hemizin heı noktasma. e-ec 
ve ır1n{!il...;in her saatinde bil .. 
tün vesaiti ile ve el"nd<>ki ves • 
tin bütün komhinezonları ile r. 
taarruz vamntqtrr. F kat Cav l 
lero. bu taarn,zfar netiresin 1 
ıı f:.ı k hir ara:ı:i Ti' r"ası b le 'k<' -
zaruna.ınrs olmakla kalmamı 
bilakis delir-esme askerl ri1 
öldUrtmfü;. bilhasaa m hur ıt 
inci ordu mahvolduihı Mbi, bet" 
!?iin bir <:'.O'' ter>elcr kay'betmiş .. 
tır ki bu tenel"r. Yunanhlarıfl 
müstakil planlarmm tatbik ve 
inkiı:;;ıfı ıdn el"'t'mdir. 

EPer ju ACrait altında Stefa .. 
ni a iansı. keneli ıni memnun hif 
sediyorsa ille defa olarak ken .. 
diç;ivle hemfıkir olmuı:ı oluruz. 

!:"akat bu a iansm şünh~ız ~ 
nu dn bilmP1:1i lazımdır ki, b t 
o dunun sevkulceyş sah:umıdaıci 
ihtiraslıırı lt...1· ~mn ırha.zrrcı
Arnavutluktaki ihtirastan gib 
şiddetııu ka be C'" k 1 a eıü 

ft ~yvanl!araya doğru gıaen vuı. vaer; t.ıüy)lk orr mezarlrgm so. ~Tut.--.. 2* C~ - YJ.i.ksr.k harp 
...._ d _._ · • , 1 • d • ·ı ..,__.,_.. . k~:.ı ı.zasınaazı Gf.Il r.al Kuni e 

r ki tavassut teşebblisünUn l'ed. 
di Uıkdinnde 1sı:ıanyanm Alman • 
yaya ve İtalyava d hıt !nal bir ş~
kilde mlizaheret etmesi lı1zımge _ 
lı-cekti. Fakat Franko bu manev. 
rayı keşfettiği için tavassut tekli • 
fini reddetmiştir . ., 

manınm imkanı rınm .., n 
• \'a~l111 ton, 20 (A .. \.) - Rıızvelt., bette artaca wı do "fru ve ma 

Howland'ı hariciye nezareti ruUsteşa.r- ki bir kevfiv~ttır. Bu ihf 
ltğnıa tayin etml~tir. Bu suretle ha- Stefani ajan mm meın 

- olaşs.-ısa aaynnz eskı '11182Br gu.t ugunu egı. ·ıu11uu ya.'iamn ~ 1 T k k lb kt d dU ann a ı:ı se en :ı gece 
W ~'Je!'a h*rmz. IJ3unlar 'ha. , ve sevllnüş 1>uytlk !bir ev lhis!U du. 6lnıU1JtUr General, evvelce Lonaı·a 
rap ve helrmmzdn'. Böyre Olma- \'arsın.ız! ve "blHUıa-re 'Vıışm,gMn a ifspon atPı. 

.. · ir 1. C. G. CARllBi:lıl, şeıniliterliklcrlnde Ulı.ıı:m:Rlfbı. 
len Amerıka hariciye nezaretinde ile; P.in sa mimi•·et1 deı c ı 
ıniisteşar mevcuttur. 1 termektedir. 

1 
1 
f 
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HABER - Akşam postası 

1 .. · ı, bana: 
- 1 ın d '!"' m,.k Jfı,,rm m1? 
O·y( ordu ''lwet !.:• dedim. 

P d ah hasta ·m· \ tiztindeki ..ah 
,( .. 1dı eh' 1 k dırrlı. KarşJtT1-

ıı \'lE> bır •, ... rJn ' iizü gönfüm 
k• mriimdc.' b·r c nı görmemiş-

t .ı • ..... 

. 1 

150 bin ağaç ve 300 
kilisenin çan kuleai 

devrildi 
Jla41rid, • (A. A.) - Stefu:I 

jan..qnduı: 

Vigoda bir zelzele olmlli \'e halk 
nnuıında panik çıkmıştır. 

Pont _ Vedr&011.'da bir zplze)c 
hisscıd.ilmiıştir. 

Bu eyalette bir f ırtma, l 50 hiıı 
ağacı w ~ JÜS •=a1.sn çu 1lu 
l"lff"iui ~. 

Ercalante'de bir zaviyenin damı 
çökml§ "" 4 rahibe telef nlmut
tur. 

Bükretteki fabrikalar 
ukeriJ91tiriliyor 

Beria, ZO ( A.A.) - Bir lıuswl 
muhabir bJldiriyor: 

Völkişer Beobahter gazetesır 
B~ husasf muhabiri lfo 
fabritalann A~konun 
rile a*ert hale konulacagını 
~ir. 



-HABER-Mrşam~ 

YABANCI Dil · DERSLERi 

FRANSIZCA (6) 
(Her hakkı Haber ga.zcte!ıne alttır.) 

001..0'.'\IBA 

P .. Hhimcc 

1. ti y a\ait 

t~ecı; queııe ... 

"' 
ıJf"UX l'hamhr~ 

KOl.OınJA 

P. l\f erimec 

Vl 

1. Gemide iki knmara oldu~u gi. 

bi aynldı. 

Amerikan 
kadınları 
Servetleri 

milgonlarl 

geçenler 

ve diğeıleri .. 

2. On enıb:ırqua de., pro\i .. ioru;; 
lr patron jıırıı qıı'nn \İl~a~ sien 

ııtatclot 1 etaif 1111 ('IJl.,İDİPr C'-11 · 

ınablc· et n'a' ait (>t\S "'°" ıı:ıreil 
poıır la boulllab<".,.,f'; il pronılt QU<' 

Üçüncü defa olnıak l!cislcumhur 
2. Erzay yükletildi; kaptan eski olan Ruzveltin karısı Elesuer Ruz 

bir tayfasının değerli bir ah•ı ol· vclt Amcı-ikanın b"r numnrnlı ka 
duğunu \'P knyabalığı çorba!fIJlda 

madrntoi<1cllr 
ment%, qu'rll«' 

hf>Jlf' UH'r, 

~ralt com·enablc-
auralt lıon \Hlt, 

s. t,n out.re, d'apres le!! 'olon. 
tes de sa fillr, Jı• C'Olonel !itfpnla 

quc le capitaJn,. ım ııreııdraıt au· 
can pa-.sa~<'r, et qu'il s'arraage· 
rait. pour raser4 I~ côtto,- de l'ilt• 
df' fll(on qu'on ııiıt jonir de la \ue 

deı; ıoontagn~ 

u 

4. Aa jour fl<te poar ~ depart, 
tout et.alt cmballe, embraqae des 
le matta: la goelette dcvalt putir 
&\'et": la briSfl do ı;olr. 

fi. •;n attendant, le colonel se 
promcnaJt a\·ec sa ruıe sur la Oa
nebien,1 lonıqae .tc patron l'abor· 
da. poar lal dcmander la pemdnion 
de prendre a son bom• on de Sf'.8 

parent"', c'f'Sf - ı·a - dire le petlt .. 
oousln do parrain d~ ıtOD fllıı ainf., 

lequcl rctournant rn Cor'M', .soa 
pays natal, poor alfairc!ı pres· 
<illnf.eı, ne poo\'alt troover d~ na· 
\ire pour le ııassrr. 

<'msalsiz bulunduğunu, genç 
kızı rahat ettireceğini, oıtisait rüz. 
gilr \'C güzel bir deniz olduğunu 
temin etti. 

g_ Bundan başka. kızmın nrzu· 
suna göre, ıılbny kaptana hıçbir 

yolcu nlınamnsını şart koştu ve 
dağlann manzaralanndan istifade 

•debllcc!'k ..:ckilde ada sahilini ta. 
kip otmeği kabul ettirdi. 

il 

4. Hareket gijnü daha sabalıle. 
yin denkler bağlanmııi, gemiye 
yüklctilmifti. lskuna akşam melte
mi ile harekrıt edebilccP.Jtti. 

a. Bu .sırada, albay kızı ile bera· 
ber Caccbiere cadde.cıindc geıini

yordu. kaptan yanma yaklaştı, 

mü.'itacel l:;leri için ann vntnm 
Korsikaya dönorken g<'mi bulamı· 

yan bir akrabasını, yanı büyük oğ. 
!unun vaftiz babasının 
d~i iskunayn almak 
de istcmeğe gelmi§ti, 

yeğen za. 
için mUsaa-

ı l > Un vıl-!ux sicn matelot :=. son \.icux mntelot' : ıhtiyar tay
f sı. (2) Madcmoiselle serait convenablement - ... serait confortablc· 
mcnt. f3l Yolru. (4) Ynkmdan gPçm<'k. valamak. (,')) Cnnn<'bier" ve 
~·a Cnnebiere; ~anı.il~ adn limana bağlanan bır cadde. ( G) Gemisine 
nlm 'h. 

A N A L t Z ve T E O R t 
l. (Gelecek derslerde quo'nün 

kullanılışı hakkında gcnL<: izahat 
verilecektir; nııağıdnki cümlelenn 

kuruluşuna dikkat cdilirso bu iza 
hatı daha h•i knvram.ak huaıı5un
da bir hazn lama .} apılmış olur.) 
Que ile biribirinf' bağlanan cümle 
!ere tı it a!jağıdaki tabloyu tetkik e. 
diniz: 

1 

J, ptıtron ·urel (lr matelot 

) lfUC( 

"... patron jum) (mi .... L~ ılia 

2. Aşağıdaki ciıml f' le>ıı tlll'k<; ye 
çe\ i 1 iniz : 

a. C•· llll ":ıg" "'" 
('iı·~rou. 

1 roıı' •' ı1u n!'i 

b. Boin- dan:. un 'f'rrı•; tıımı•r 

dnn.,. unt• pipc. 
I!, •~ lrttrı-s QUI' je hıi a' :ti" 

ecrltcs l'C\t-lereııt CI' .. t•crl'I. 

c~t un MIİ!'İnlrr f"'till•Rhk·. 

(n"a pas ~n p11"'il ııour la bouiL 
(la~se. 

(8erait ~nfortahlcmf'Tlf. 

(aur•it hon 'eııt, be Ilı• lllf'r. 

1 l 

),(' l"OIOnl'l ~tipu1~) 

) qnr lr. pı!ıf-ron 

1 ı <"Oloncl stipnla) 

Zürrivet bu 
Amerikan ~a?.<!te.cdnın yazdı. 

ğına göre halen ~C\·yorJ·ta ya. 
şamakta olan Hary Heyi h,n11n. 
de biı AmC'rikalJ y<'ni \'C cnteı t·. 

şan bir rekor kırmıc:tır. 

Halen kırk üc yaşında bulu. 
nan Harr Heyi 1916 senesince 
-.vlenmiRti. O 1..aman hcnUz 1 

dokuz vaşında bulunuyordu. Bu. . . 
gi.in Hary Hnyl t.-ım yirmi dört 
senelik evlidir ve yirmi dört ÇO· 

euk dünynya g(tirmiştir. Kendi. 
sı fevkalade sağlam bir erkek. 
tir. karısı da aynı derecede sağ. 
lamdır. Enteresan olan cihet ço
cuklarm sıra ile bir kız bir er.· 
kek. bir kız hir P' trpl{ olarak 

( nr pn•ndrnH ııııcun \o~ RC-<·ıır. 

( ,.'llrran~erait İl raM·r le~ t•ôtı•-. ıh' 

( l'ill'. 

dünvaya gelmiş olmnlarıdır. 
Yirmi clör t ı::cıx .. e yirmi dört 

yavrusunu sevmiş olan bu zilni· 
yelli havanın ycdı cocu;:;u yedi. 
ı;;er .. y!ık olarak diinyaya gel_ 
nıiı::lcrdir. Fakat buna rağmen 

cocukların hepsı ı::ağlaındıf'. An. 
cnk yim:i dört çocuğun bir ta
nesi hastalıktan ölmüştür. Hnry 
Heyi ili\ dört <;<>cuğu evlidir ve 
bunlardan doğan iki yavru ile 
Hary Heyi büyiik baba olmuş. 

tur. En küdik ı:o1.:uğun ı, .,clisitı. 

lP"l büviik yP~cni ·ardıt 

Meraklı Amerikan gazetecileri 
Han· Heyl'in 1P41 senesinde yir. 
mi beşinci çocuğu olup olmtya
cağrnı beklemPlıtP<lirler. 

dım, Iıekll<i bir mıne ''" ideal zuvcc 
tipi olarak tanınmaktadır. H.er gün 
kırk kadar Amerlknıı gaze '<>S'ı Mn. 
dom Ruzvcltin makalelerini , nasi
hn.tlerini neşreder. Mndam P.uıvelt 
bu faaliyetten kocaSPJ "l "(.n dt:? irn 
zandığı 75 bın <lolardn 1ııha fnzla 
kazanır ve bu kuancının hepsini 
hnyır milesseselPıinc l •rfw.icr. 

Faka Madam Ruzvel J\r11cı ik ,_ 

rım bir numarnlı kadım olduğu ııa , 

de Amerlkıuım c•ıı zengin kad·nı 

değildir. Nasıl ki di.ıu~·nnııı en z .... ıı. 
gln mc.mleketinı idare ctınektP o
lan Reisicumhur Ruzvclt Amerika. 
mn Pn zengin erkeği değildir. 

Amerikan kadınlarmm memlo • 
ket dahilinde mülıim bir rolleri ol_ 
duğu inkar eclilemez. Küçilk bir 
mls::ıl verebilmek için .-unu hntır -
latalnn: Amerikada lıüyük bir gü. 

riiltU kopaınııı~ olan içki yasağmm 
konmasında Anı criknn kadınl:ı.rı • 

nm mfihim bri rolü olmuştu, Çünkü 
o zamanlar kadınlar yaşıımakta ol 
dukları salon lınyntında, aile yU\·a
larma ait bütün parayı kocalaruun 
içkiye saıfetmekte olduğunu gör. 
müijleı·di. Bunun ilz,.,rinc Ameıiknn 
kadınlan derhal cemiyetler :rnp· 
mıı:ılar, içtima üzerine içtima akte
dcrek cemiyetlerini genişletmişler, 
ô.detn bir kadınlar partisi hnlinl aL 
mışl.ardı. Hatta o znmnnllı.r iırıila 
rmdan mebus <hı.hl çıkarılmIŞ v~ bu 
Eıekilde mücad~lclcdne re.,;-;;en de 

de\·am <'dcrek nihayet içki yasağı 
kanununu <'tlmrnıuğa muvaffak ol. 
muşlardı. 

Amenkan kadınlaıınrn Ameri
kan erkekleri üzel'indcki en bii:.·Uk 
zaı crlcıini bu olarak knbul etmek 
doğru olur. 

Uugün c.le Ameı ikan kadınlan, 

nh:ı doğnı~m evde kalmış ihtiyar 
Amcr 'kun kızlan her ı:ıclılrdc, her 

ı Hu ~ıı.uo11a oı.uyuı;uıar ımı:ı:ro ~11 

.ıetenıı2 vannıdak• k11pt1n l• ııırllkt• 

~riuue~ceklerl 

F.:Vl • .&:NMI!: l'EK.ı..Ifl.f.:ttt . iŞ AKA 
MA. iŞ \."EHlıılF. . Al..Iı..t SA rilı4 

ı;ıbl lıcaıı manl)'dı ııaıt olmı;ra• kcı 

t;ılk llAnlan parutr ••froıu1111r.) 

Evlenme teklifleri 

Orta )'tl{lta durfüıt \' ı ine <ll'şkUn 
s ·rbest mesleğe mensup b rıyiın, Av 
!ık ka.7.ancım ıkl 'kiş:}1 konfor i~'nd 
vaşatın ı;'.l'u y<'t r Vf' artn.r. htıkt.. ıımı 
yapmış sayılının. GUzel, et.ınl' dolgun 
boyu 162 den jUksek olmıyrın nıııto
ııa ip vlicutıu ı; n m ve hnyıttta ' ·m 
sesi bulunnJJyan bir bıı.yrınln hn.v ... tunı 
t• şrik etmek istiyorum. istiycnler in· 
'.le cdıleceğlne emin olnrak rcslın ele 
ı;-öndcrf'bllıriı'r. 

lstlycr.ler Haber guzetesi va.qıt.a•ilc 
ı x....: ı nımı.:rnnıı mılrncnat edebilir! •r 

I ~ arayanlar 

• istanbul erkek ltscsJnln •r•mcu 
•·ıııfındnn iki oy evvel tnsdlkn ırr.c n.J

mın. Beş ny .Mccldiyelı:öy • "" ıt.r. 
Ccn heyetinde çalışlıııı. l3(lnscr\"!ı! ve 
nll<Cl hUsnilbalını vaı'dır Bu iş . ~cılıut 

I< ı tıµllk gibi ba~kk bir !şt<:ı c,:a•ııırım. 

! t!ycnler!n Y .R. ruınuzuıı:ı b'l 1 ::-nıı> 
Cfl 

.. Illt v~ orta okullar<l:ı fl"hll •tZ<"-'I, 

rlvaziyc, türkı;e dersleri ve~mck ısti· 

yen bir b:ıyan vardır. fo(t ••<'llerlo 
rR.t. ı rumuzun:ı m"klupla mUrarnat. 
ıarı. 

Lisenin n ıncı sınııına dc•"\m •dl. 
yorum. Bazı ııcbep!erdcn dolavı '\ğlc. 

terden s·ınra çıılışmıık nıecb•ı.,yetın. 

deyim. ll\tlyenler Hılbtr ~111.~t .. ~ı ı Ç 
ÇJ rumuzuna mtlrncaat. 

• 17 Ytı.§mdayım. Ortam~ .t .. p ı1e· 

<17' rı 81:nı' oıcrnnlıık ı.-..Uınmıı'lo 

k~.sabada ahlAk klüpleri kurmuş _ ' mek halrkrrw.ı mabk bu.b11an Amt' 
!ardır. Bunlar ahlakın, faziletin ri.kan .kadmiır'r aile içfadeki :rolle.. 
mlldafil olarak ortaya at.Jlmakta· 
dırlar. Eğer artistlerin· biri blr re. 
uıletc kanşırsa vay haline!. Der
hal kadmlnr kllibilniln h~mına uğ. 
rnr artık o artist için tası tan.ğı 

toplayıp başka bir diyara hicret 
etmekten baska çare yokt.i.ır. Fat. 
yar Kukel ve meşhur Simone Si -
mon işte bu fazilet timsali klüp -
lelin hışmına uğramıslardir. 

Amerikan kndmlan yamandır. 
Aile yuvasında kay.ığı idare eden 
kadmlardrr. En ufak bir anlqma. 

mazlıkta derhal boşanmak için 
malıkcmeyc müracaat eder ve bu 
husustaki Amerikan kanunlan ka
dmlarm l~h1ne ö1duğu cihetle bo. 
şandı&rı kôcasıiidan bir de büy\il[ 
nafaka ahı·. Bir boşanma dava.ama 
saplanmak demek, Amerikalı bir 
koca için mahvolmak demektir. 

ÇünkU aı1.ık kadın nafaka almak i· 
çln koca.snım peşini bn·akma.z. BtL 
tUn kazancını, evindeki eşyasını, 

elbiselerini, nesi vnr nesi yoksa 
hepsini alır, o kadar ki. adamın 

baf:ka bir diyara göç etmesine, in
tilınr etmesine bile mlisnade et. 
mez. Mrsele bu kadarla kalmaz ... 
~rkt-k ölse bile kadın yine onu rn· 
hat bırakmaz. Muhakkak nafakası. 
nı i~tcr. Her Ameıiknn erkeği si

gortalı olduğu için kadın bu nafa. 
kayı kolaylıkla temin eder. 

Çok müthiş olan Amerikan ka • 
dmlan hiç bir şekilde atlaWama -
dıkl:ırı gibi bazı açıkgöz.ler dl' yal
nızca nafaka almak iç.in evlenir ve 
biraz sonra derhal mahkemeye mu. 
mcaat ederler. İste bu sebeple A· 

me>rikadaki hoşanmalıır çoğalmak. 

ladır. 

Sinema filmleri Amerikan haya
tını nrtlk herkesin malümu yap· 
mışt.ır. Bu filmle'l'de yalnız başlan· 
nn lokantalara ~den. klüplere de. 

' vam eden, erkek aı-kn_daşları ile 
ynlllız gezintiler yapan Amerikan 
kadınlnn görülmektedir. 

Bu kurdelülar bilhassa orta se -
viyedoki Ameıikan halkmın Y8!Jn. 
\'JŞ tnrzmı gösterir. Bu seviyede o· 
lan halkın kurduğu <-ailelerde kadro 

ve erkek rnfi~tercken Çaııı:ır ~e ~a: 
dm e kseriya zavallı kocasından da
ha çok pnra knzanır. İşte kadrıı bu 
~l'kilde .kocnsındnn çok para ka _ 
1,umncn o da kendi hnyatİnı ynşa· 
mak haklmıa malik olduj;'Unu ve 
ev Jşl~rinln t·rkeğe de\'rcdilmesi L 
cnp eLUğini kabul eder. 

Aile llayntmda va7Jyet böyle i
ken siyasi hayatta da kadmm rolü 

rinden zıyade hük.ümet işlerinde 

rol oynarlar. Misal olank ŞUnlan 
söyUyelim: 

Kadınların rey; ile Nevyork 5eh
ri Tıunani Hof'den, gangsterlerden 
ve kaçakçı.18.l'dan kurtulmuştur. 

Yine kadınlann reyleri saycsindr 
l<1orillo La Gardis en büyük Ame. 
n&an vil~yeti başındaki mevkii 
m uhafa%3. edetıilmcktedi r. 

Sonra servetin her aahRda.ki bü· 

ytik tesirlerini takdir etmemek 
miim.ldln değildir". Yirmi Amerllı:an 
kadını TaNıT ki, her birinin .serve. 
ti bir milyan ~tadır. 

Her ncdcmse tabii ta.liln garip 

bir cilve8l olacak ölen bUtün A
merikan zenginleri arkalarında 

\'aria olarak dalına kız çocuk bırak 
maktadırlar. Bu münasebetle bu 
gün Amerikanın servet.inin yüzde 
yetmiŞ hdmlann elinde bulun_ 
makt.adır. lşte servetleri milyon • 
lan geçen ve babalan eski tütün 

kralı, petrol kralı, şimendüer kra .. 
lı olan zengin Amerikan kadmJa -
rmdan birkaçı: 

7..erıgin. milyonc-r Amerikan ka_ 
dmlan .a.rasmda en me§hur olan A· 
merikan eigara kra.lmm kı:zt Do
ıiM IAlke Kromvcldir. Bu zengin 

kız bundan iki sene evvel evlenmiş 
ve .Mum"' bir balayı seyahati yap· 
mı§tı. Kocası yakm zamana kadar 
Birle§.ilt Amerika hükümetinin Ka.. 
nadadaki mUmessiliydi. Bu genç 
kııdmm ecrveti 30 milyon dolnra 
b.'lliğ olmak.tadil'. Bütiln gellıiru 

tuvaletine ve ııeya.hatlere sarfct· 

m<'ktcıdir. 

Mis Dom Luke Kromvel gibi Mı. 
sırı seven mily011~r Amerikan ka
dınlarınd:ın biri de Miı1 Barbaı a 
Hogvitz Rcventlov'dur. Bu milyo. 
ner kadmın kısaca. ismi Barbara 
Hiton'dur. Kont Hogvitz Reventlov 
ile evlendiği 7,amnn. bu uzwı ismi 
almıştı. Kont Da.nmıarkalıydı. Bu 
r.engin kadJD .mütead'lit defalar ev· 
tenmiş ve her defasmda kma fası. 

lalarla boşanml§tır .• &ırvetini daha 
pek cok olmasına mtieait olan bu 
kadın ömrünün uzun bir kı8mmı 
Mısırda gcçiımcktedir. Serveti 35 

miı~·on· dolardır. · 
Mis Joan Donas kocasırun 120 

mih·on lira tutan servetinin dörtte 
biri.ili tevarüs ct.mi,.c;tir. Ölen kocası 
gibi iş adamı olan Mis J oan Donas 
bugün bir çorbn imalat firmasının 
ha.~ındndır. Ve idare et.mekte oldu
ğu bu fahl'ika günde yüz milyon 
kutu r,orba imal etmekte ve yalnız. 
ca Amerikanın değil, hemen bütün 

miihim ve daha vazıhtn. 
clünv:ının r.orba ihtiyacını karsıla • 

Müntehip olmak ve intihap ediL 
1 maktndır. 

·ngrıc kıUdım Bir yazıhanea•· vewı 

lıer'1ııng1 bir mUl>sScRPde kl\.:.lı.•r•!: vt'_ 

ya bun:ı bt>nz"r ı, lerdc çnlı9-1tllh ın. 
Alô.kndnr olacnklıı ı m Haber 1' •?ı.>t"" 
\'OSıtruıUe ıK. B.) rıımıızunıı mlJrwe 
ntınn. 

• t..ısc mezwıuyı.ııu vüks~, •Hh.'ll•• 
devam ıçln hnyatımı kaznnnı,, ... m ..... 
burlyctındcyım. lkrhang: bıı nı'j\!ıı.o;.• 

sede oğl"<len sonra çatı.ıııımk ı:·• .. rt- ı• 

anyoruın. AIA.kndaılnrın Hao.-.. ~.J.f'. 

tcsı \'nsıtn.eUe ( M. Z. 23 ı ru ..,ımına 
mClracaaUarı. 

• Ortaoltulun sınıfından hayatını 

knzanıııak mecburlyclnde olup hf'rhnn 
gl blr ycrctll tıab:lh (7·121 ye kadar 
ç:ı.lrşmnk Uzerc bir iş nen ediyorl.ıın. 

Arzu edenlerin H'lber gl\7.etcsinde 
<F.K) rumuzuna mUrncanUan .. 

Mütefe,,.rik: 

* Öğretmen metodu \'e bu hı.tıuutı:. 
•tı muvaffııkiyeti tecriJbe edllmL:ı yül< 

sek ta.hsllll bir genç ortaokut vo ı!· 

ıı~yc n!t çalıştırma dersleri \"erecektir. 
VerllN•ck dersler: ortaokul, rlv ,zıye. 
tUr1tçe, ( gro.m!!r), fizik, kimya li~. 

I? 10 uncu smıflnr •.. Cebir, henci"sl!. 
•Li3e mezunuyum, Almıı.nyada mU

hcndlsllk tahsili gördüm. lsUycnlerc 
evlerinde hususi Alnıanca ve tnrkçe 
de.nı1erl vermek istiyorum. Arzu eden· 
ıerln Hal>cr gazctcRt vruııtnsllc ı A.M. 
S .) rınnu7.unıı mUracnntııırı . 

Aldırınız 
•J&iıda rumusı.a.n yuaJı ol&a o-

kuyucuıannusm aamlar111a sel• 
nıcktt:pl&n ldarebanemlzden aerstt
u.blbtan öğleye kaôar •eya uat lf 
den mpara a.ıdrrma.ıan .rlca oıunıır. 

fİ.) {Xl IXX 'fD.) m. 2.l lir.,~ . ) 

~fis Joan Doııns nym 7.amandn 

kı:r.ınm istikbali ile de r,ok yakmdnn 
allik:ıdnr olmaktadır. 

Mis Moz<'!I Tnylor meşhur bir A. 
mcrikan bnngPrinden dul kalmL'~tır. 
I\oc:ısınclnn kalan miras kırk mil -
von dolanlı. Kendisinin halen Fnstn 
vasi arazüıi \"ardır .. Kendisinin bir 
vatı vr pt"k çok mücevheratı mev .. 
cuLtuı. Hc>r sene kış mevsiminde 
J<~asa gelir ve> yaT..a kadar orada kn· 

ltr. ~füı Moze2! Taylorun bir tek oğ. 
lu vardı. Onu da ~ecen umumi harp 

te kaybetım;;tir. 
Lui7. Gnrneji Amt>riknn çelik kra

lının kınısıdır ve kocnsmdan kırk 
milyondan fazla bir para tevarlls 
etmiJ:ıtir. G<istPrdiği bütlin lüks 
kısı lskoçynda sert bir iklimde gc. 
çirmekten ibaret olnn bu milyoner 
kadın hakikattr. gayetle sadedir. 

o dil, kocnsı gibi hnyır mucsso· 
sc.>lerilc nl!ikndar olmnkt."ln zevk 
duyar .. Nevyorktn kırk kndar hu. 
susi yardım milf~scsıısine riyaset 
eder. Koca.sı tarafından kurulmuş 
olnn halk kütüphanelerine bilyük 
bir dikkatle bnğhdn. 

.Jessi Vulvork da Barbam Huton 
gibi serveti Vulvortdan tevarüs ct
mb;tir. Vulvort Arnerikada maktu 
fiyat mağazalarını kuran ve pek 
zengin olan bir adamdır. Jcssl miL 
yonlara kavuştuktan sonra Rus 
Ç'.arlığmm birçok kıymetli mücev • 
beratını satm alını§tır. Dünyanın 

en güZ<'l klirklcri kollekslyonuna 

maliktir. 
Matllde Doç Vi1B011, meşhur A .. 

merikalı otomobil &anayil patronu 
John Doç'un dul karmıdır. Kızlan 
ile beraber kocasından ytiz milyon
dan fazla bir PiL?& tevarllft etmiş • 
ti. Mİltlldn milyoner kadınların en 

soııunı..-ularından bındır. Ze91tine 
fazla ..düşkündür. Kocası <llür öl • 
mez derhal kocasının katibi ile ev. 
lenmişti. Fakat bu VE' bunu takıp 
eden izdivaçlar çok uzun urme -
miştir. Mntilda DoÇ Vilson halen 
Kanadada rastlayıp sevdigi hır o. 
dun kesicisi ile birlikte ~şamak • 

tndır .. 
)lis Hüg Dılman da sen; tinı Daç 

ailesine medyundur. Mis Büg, J Ol\ 

Doçun biraderi Horas Doç ile ev .. 
liydi. Kocası ölmezden <'VVel Doç 

aksiyonlarını 146 milyon dolara 
satmış ve bu parayı kansına bırıı
karak ölmüstü. Mis Hüg dEI C'lfüıı 

gibi kocasını para ile tutmaktadır. 

Kocası genç bir artisttir. 
Mis Hilg Dllmnnın kızı 0('lfin d 

milyonluk kadınlar arasmdo.dır. 

Şimdiye kadar üç kere evlenmıs ve 
boşan.D1Il3Lır. Kocalarından bin h\4 

len yukarda ismi geçmiş olan mil 
voner Dorin Dükenin kocasıdır, 
İ~u vaziyetle bu adamın daima ser
veti on milyonu geçen loıdmlar:t 

seçmekte olduğu görülmektedir. 
Mis Delfin birçok yarı şatlar1 

besler, seyahatleri pek sever .• A· 
menlcan gazeteleri bu milyoncrın 
ye>ni bir koca aradıl:"Itlı yazmakta .. 

dırlnr. 

Prenses Pinzatclli. Anıcrikada 
birçok mağazaları bulunan Edvard 
Hnrdford'dan elli milyon dolar ıni· 
rn.sa konmuştu. Zengin kadm btı 
paray:ı yerken İtalyada bundan u 

sene evvel Floransa şehrinde PronS 
Gido Pinyalettiye tesadüf c~ 
bu zatın hem ismi, hem de va.c;fı 
hoşuna giderek derhal evlennilii· 

!erdi. 
Mis Hari Vitey otuz milyon dola.. 

ra sahip olan Amerikan ka.dmları
r.ın başında gelmektedir. Fakat a~ 
nı zamanda. kendisi kadar zengiJ1 
olan yeğeni Gloria Vanderliltitı 

muhafaza.sına. da memurdur. Glorı
anm annesi eğlence yerlerinin da
imi müdavimi olduğundan mahke
me karnrilc kız teyzesine venlnu 
tir. Ancak hafta.da bir ket"<" kııl 
Glorlayı görebilir. 

Görülüyor ki, Amerikan kadm " 
lan her sabada erkeğe ta11 ı;ıkal' 

tan müUıiş mahliiklarchr .. 

Dünyadaki 
. 

zengın 

Museviler 
Amerikan gazetelerinin hab 

verdiğine göre Amerikada y; 
makta. olan Gova isminde' "' 
Musevi garip bir istatıstik yap .. 
mıştır. Bu zat dünyanın kırl' 
dört memleketinde yaşayan .ze!1 
gin Yahudileri saymış ve bun! 
rın sayısını 10, 140 olarak tesbt 

etmiştir. işin daha garip tar.af 
Gova bu Yahudileri isim üzeri»' 
ayırma:;ıdır. Bu tetkiki sonwıd"': 

da Gova dünyada mevcut zengt 
Musevilerin en çok Koen ve Le"" 
isminde olduklarını görmüRtilr' 
Dünyada Koen isminde 134 tası 

zengin Musevi vardır. F'akat 
zı zengin Musevilerin isimleri 

Kocn'c benzemektedir. Kons. ~ 
hen, Koben. Kunen ve Kon isJ 
!erini taşıyan bu Museviler 
215 tanedir. 

Zengin Levi'ler 
nyrıca J..evi'y<' benziy('n 83 t 
Levins. Luvins \'(' Lui mevl 
tur. 

8477 MuseYinin hayatı üzerı 
de tetkikler yapmış olan Go" 
bunların 1521 tanesinin hukuh 
(avukat ha.kimler vesaire) old 
ğunu tesbit etmiştir. Bunlar 
rasında en meshunı birisinın /il 
rncrikada en yüksek mahken1 
!erden birine riyaset eden haJte 
Benjnmen Knrnfojo'dur 

Tesıbit ounan diğ<'r rakanıl 
da şunlardır: 

1230 doktor, 600 haham. 
tüccar, 521 profesör. 336 f 1 bl' 
ka.tör, 308 mühendis \'E' mi 
248, edip, şair, muharı ir. 
san'atki.r ve 20ç musık· ina t 
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8aıutıar ........ birde'blft. 

dft___ --ıerf beJinıılo ve fl· 
-.ııau tl.n---yıldınm eilr'atiyle 
~ dotrD .... _.;;. ... _, .. 
l!lere]t bQttııı llO~· mıu~YOI 6· 

te,m. tu~rmJll•rdi. Bu, oka
dar ul oldu ki hiç biT yere kaç. 
~ vakit b\k&JDrye.rak hepimiz 

birde yerlere kapaııdıJı:. 
~er üerimlzden bOtün 

:voıu nııtra.ıyöz ateeiyle t.arıyanı.k 

geçtiler• 
VaJaskuım Pli t.elın2le, bukı. 

na utradJimı haber verdiğine §0.p. 

a obm1U dütman tayyareleri! .. 
Tere lrapuıanla.rdan hiç biri bir 

def& ayağa kalkmadı. 

Ne ka.hram&ll muavinlerim ve ne 
de mel'un V&leeQ! •• 

Valeaka IOD ihe.ııetinin ceauma 
11fn.ımltı: 

BI!' IOka.k ortuuıda, uirund&, 
o kadar a.lca.kc;a denaetler ve ci
nayetler frt.ilip ettiği düşmanın 

... JyösJertyle can verdi 
1.ın bu A.Jabetinde Alla.hlll ve 

t •vn;ramıı 18.htıtJ bir intikamı var. 
dır. 

Beıtinalkol bmat kendi e.fendi.ıü 
tvatlndaa '°"klvda mitralyözle 
bil' kilpek lib1 pbertJlerek, ilk ve 
ıWıt cezunu ..w-ı- r v b" &"' uU ··• e ı.zzat e. 
fendiJeri t.arafmdan kurtuna dizil
di ... 

Onun için, 0 giln, tayyare mit-
1'8.ly5z)erindEa.n aldığım afTr Yanlar. 
dan dolayı zen-e kadar ıatırap duy. 
IDU§ değilim. 

Ağrr Y&ralı bir halde, bayım, 
kahraman Va.rto'\'annı buta.Jıaneıe. 
rtne i~te 0 ıttn. b.l'bbnde Polonya
nnı alIJUnll l>Uyiik bir inttbm çe 
lengiyle nülolundum: • 

BUyü]r bir intikaın ve ilınjt çe. 
le.ngtyle... ~ · 

XJX 
POL01'l'A ffAR.Bf tçtl\J>E 

BEeJNClKOL 

~.alonya harbi nuıl bqladı, na,.. 
sıı bıttJ, Polonyanm en temiz ha. 
lıs ve kahraman e ... ·ıAtıan nasıl' kat
lı!Jn olundular? Bunu, bütün diın. 
~a bilir. 

1940 ınaa.nlığmm bu en biiyük 
hailesi biitü.n dtlnya.nm ıözU önün. 
de cereyan etti. 

Tanh elbette konuea.cıı.kttr ki 
liŞ?nan hıtik!Alfne henüz yeni ka

''URmuş v bayrağı yeni bir gehn 
0 an Polonyanm hıikümElt adamla· 
rınr tamamıyJe gaflette cn:Januva. 
' ııvaffak olmuştur. 

Polon~anm kC'nıh!"llİZ d~vlet a. 
da.rn.Jarı Avrupada na~rl mıııuza~ 
7ır haile harrla.n~hğmdan, nP ı). 
liınıu ~ntrikAlıtr ka~nach~dan 

ta.ma.ıntyle ac.ızdıl@r. 
Hiç klın11~ fnkAr ~ıiemıı.z ki 'F'n.. 

lı;nya harbi, hakikatte. perişan h11-

lıraJarnnIZJ top:nlamrya calışara k 
hır fikir v rrnC'k irin u;:raf)t·ğımır. 

• •1c:ıko1) ım lılr harhidır. 
1'oln11\ & ı:rorlin•n lıir h:nı-.Ir> de. 

~ • göninmı\ rn bir harple yc.-re J!f· 
l"l)df. 

o derece ki d&ba ıı..,, bqla.r 

bqlamu dUtıu.n ordulan evvel
den. kant kant bildiklert ve l1k ha· 
mWdann içten ihanetlerle eYVel. 
den yapıtqıtı topraklara strmit • 
lerdir. . 

Polonyaya Y11Föyen onhJar, re• 
çecell Yollan, ·ıeçitlerl, uker tah· 
şidatmıma m.Jhrak noktaıarmı. eev 
kiyat yolluun, battl kaprtılerlrni. 
zin madeni ter~eri?U. mulu.ve • 
met heapla.rmı en ince teferrllatı
na kadar bilmekteydi, 

tık cephedeki htıtthı ta.hltimah· 
matrn planlan dli!Q1lan. genel kur
ma.ymnı elinde bulunuyordu. 

Biznt tahkim•tta ~11"ll a.ııker 
ara.amda be§incilrolun Polonya dt!'v. 
let.i?ti t.eekil edeıı kanttk milliyet. 
lerde cuualan vardı. 

Daha ilk hilcumd~ dlitm&Dnı ce. 
hennemt bulutlar bı.ltnde t.yynn 
filolı.n ordumuzun nkaır.mT bir ce
hennem atqirıe tuttuıa,.. 

K6prlller, yollar. muvllır.alıt bst. 

!an, nakliyat gı>çit.l~ri . fect bir tılJ· 
T'!tte tahrip ve bflrhava edildi. 

Dütl'l'IAn motnrlı:P kuvvetlel"İ bil. 
tün t.ahkimatnnızı bir hamlede ya~ 
np ;ec;tiler. 

T&nklara karşı kıırulmnş ~hi 'ka.. 
ra torpillerinin e;errıili ve ;;:ömülU 
oldutu tuzak mrrıtakA.l:trmı. bir 
dan11 ulonunun risti iistıinöı>n g'C!'

~ennfı cibi, kolaylıkla ve tehlike-
11i:ııce seçiyorlı.rdt. 

Zira bu kara torpill"rhı :w~rl..,ri

nt elleriyle koymuılar gibi hıimtk. 
teydiler. · 

Dilemanın birdenbire riıeyrfaM 
çrbn bu derece faik ve kUlliyetli 
fll\lc ve ta.:ı.--yare kuvvetleri, ordu. 

da.n d~.h~ fıu:l:t ve bilb~ı;~::ı. cephe 

~eri~lni dehşete verdil<ır. 

Beeincikolun bütün gız i ~alfWelr 
mekani.zmalan sanki evvelce Po. 
lonya topraklarının altına gizlen • 
miAler ve düğmesine baııar ba.!maz 
yer Ustüne çıkmışlar itibi, bir an
da, her tarafta i"lemiye başlamış; 
bir yandan şehirln v~ kallllbalar 

halkı arasında korkunç 5ayfalar <'l. 

karmak surrtiyle panikler bam-la. 

m10Jar, bir taraftan askerin en u
fak httrekctjne varıncaya kadar 
hlltlln t'lt'rıtt,.jik faalivetini ıiıı.kikuı 
dakikafln•a dli!imana bllrllrmb•e kn. 
~ ulnıuşlardt. 

Poloııyantn bilhe11!lö1 ısrrı havalı
r;ındt' hilha5f.a a.~kf'ri hı:treklta Mh
Tl" ol11c:ık mmt11kal::ırd'!, _.vvPlrl", 
hıc dil<kı:ıU ı-r>llırtmirc<'tk bir ma. 
harC'tlE' tuPzıırhklara yerltı.tjrilmiş 
telı-l~lerlı> askııor hırlikl,.nnfn '°''" ıı. 

falt hl'lrı>k~trııciırn rJiişmrını ıo::ı::ıt.i ~:ıı· 

ııtıııC', chl·;k.:ıı1r dakik::ı.."ima habı>rrlar 

Pdi!iyorıiıı. 

Hıı ı::-izli trl:-ir.lı-r. dilf:ııı:rn ıtın 

f Pvkalıide ehemmiyettı:ı bir rol ıör. 
dukr. 

( Vrnrrmı 'Xl·r) 

.90. 
- Bf'n ıa ten çokta nberi zatı· 
hanf') ı g ı m ı.. ı ıwırdum . Ay:-i · 
ınıa !nıı \ n o,ı u ~u'"mrdt n du 

t<ıbiiir m 'ı.nı. rA' .c·k kaııı\a kn t . . • u ... 

Ve 'E'I de \erci.: 
- Ho g ld nı H'\],~tlını~ de· 

dı Bu me' h:rnt>~" :mı p ıçrne.C.e 
l'llı ge dınıx? 

Sllltan Murat. tanburan ı)nıeri 
Çok se'erdı. Onu sarho~ ~orunce 
guldu. fakat, mat)etinıe k~ı;ı bir 
§<'y belli etmemek için: 
bıl~ Sen içkinin yasak okluğunu 

;-f Y0 r musun? diye sordu. 
nıer, r>adlşahın ayaklarını öp· 

mege ba§ladı: 

- Bu clı.ikk~nın kulunuıda.ıı. 
başka muşterısi yoktur. şevketlım! 
Ben içki ıı;meıscnı yaşıyamam .. 
Kını~re zararım yok. Dükkan sa· 
hıbini kulunuza bağ1şlay1mıt 

Padişah dukkanm kapatılma 1-
111 emretmişti. 

Omer )alvardı: 
- O halde kulunuru idam etti

riııfa, ~,·ketlım! Zaten, bir iftira 
yl.i.zıinden elimin birini kestiler. 
lçki ~ ü.ıünden de baJUlU kaybeder 
tem. ne olur? 

Sultan Murat, Omerin bir kolu· 
nub bileğinden kesik olduğunu ıö-

Son senelerın 

en meşhur 

kadın casusu 
la bir ıapou lladm 

caıaıadar 111 

ç1auıer1D 
ıatllsaauadu 

•artaıamadı 

Son harpte Mata· 
harı, Marthe . 
Rışard gibi 
meşhur 

kadınlardan 

eser yok 
Bu harpte bUyUk euu11lu tebı· 

rüz etmemi§t.ir. Bu mül.lbaıayı ya 
pan :orilkaek Amerikan mert mü· 
teba.ssrela.rdn'. 

1914 • 1918 de ~ilhim rol oyı:ıa. 
mış olan Mata • Hari, Froylayn 
Doktor ve Mart Rip.r'a 1939 ve 
1940 eenelerinde rakip ı;ıkmamıı • 
tTr. 

Bugünkü harpte büyUk rol oy· 
Dl)'H C&IUll eebekeleri &DcU H· 

nelerdeıı llOıtra m•.hlm olac•ktır. 
Bu harbin son on sekiz a:y1 zllr. 
fmda salı§arı kadm ajanlar aefleri. 
ni eıukutu hayale uiratmıı bulun • 
121aktadırlar. 

Teknik sebebi s-ayet haeitti'r: 
Almanya, lulya Fruın ve !nı;il· 

terede faaliye~ &ör.tereu ~zli ser. 
vilıler buqu pek iyi ~!jyorlar. Zi . 
ra euuııluk, her rııodern eilab gibi, 
modenı18§mek Nl'1lrettndedir. 

Bugün, iyi bir ajaıı. yani euuıı, 
paraşUUe atlamaamr becermeli, 
motosikletle atlanu~yı bih:nell, $& • 

botaj yapı11 a11mı bilmeli, iyi bil' 
radyo tetın.!çn11, yani 'bfr kelime 
ile ilmi ve ağır vıuifeler ba.,.q.ra -
cak kabiliyette olmahdıT. 

Bugün herhangi bir casustB ara· 
nan evt1af, kurnazlıktan fazla ce
saret ve atletik mn;lyetlerdfr. 

Kadmla r : 
Kadml:ır:ı gelince. onlarm faa • 

liyet giiıstPrPceklerl ;;~r!Pr, t1iya~i 

ve diplomatik sahııılawlır. Vazife • 
Jı-ri. erkı ·~i t<'şhir etmek ve onu 
avucunun içine almaktır. Halbuki 
kad·ıılar hu harpte ~eflerini mPm~ 

nun hırakma.mııdardır. 

V:iı;i hir eaıml\hık VE' rrı1rag:ın· 

ıfa şehekPsinin tran!latlrmt.ikte 

hl'rherlik yapan güztl bir kadmm 

a•Pmili~i ytiıiinrJP.ıı mrydana ~ılc • 
t.ığı Jıçıniiı. unııtulmı:ımıştll'. 

A<11;n: 
Ca.fiııt1lımn en ziyııc1e faAliV"t 

~i'i11tı:>tdiklr.rı ~·er bugün Aıy•dır. 

runre ha?ret rttı: 
- N~Ydi 5uçun? neden kt5tiler 

bir eJıni ? .. 

Omer: 
- Lukreç.yad•n efendU'l'lir.t ha· 

\'ıt"rler getirmiştim. Ya.nmııa fOk' 
m.ınıak için. kulunuıı i'1Ya haıi· 
rı~~i ~yaealurnpm diye ıftira ettı· 
}er .. Zindane: attrrdllar. tıte bu 
yüz.den yok yere ceıa i~rdiun. 
Bundan sonra adalet yerini bulsa 
bile, ke!';ilen kolumu yerine getir 
meğe kim muktedir olabilir? 

Sultan Murat, LW\reçyanın a· 

dını duyunca: 
- KcjmiJ ! Şu adaım saray ıötu· 

rün. Ben dönünceye kadar kimşe 
ile görüştumıeyin ! dfJ<ii. 

Omeri meyllaneden çıkardılar .. 
Ve saraya ;ötürdüler. 

••• 
"LUKREÇYA. KAPTAN 
PAŞ_ANTN EViNDEDiR!., 

Tanburaa Omeri iki m~fızla 

Kııirn c-.ıuıu5la.nn ı:>n pulak dı>vr.,, 

lt>rı b11 krtada gw;ıyor. 
Şaoglıay, Pı" kin. VılarJlwıtıtok, 

S.ngapUf, Tokyo, Muhtelif mil • 
IetlPre ment1up k.1d•n casuıılannm 
aıimdıklan yerlerdir . 

Muhtelif dıwlet.lAr hl"tr.!'lhtrıa AP.· 

ya krt.aıımdll çaltıııtn yirmi IEadm a· 
ra.amda (Japon, Çin, U.R.S.S., 1n • 
giltere ve Amerika hPııabm~ ) bir 
tek İngiliz kadını, iki Franstı. Uç 
Bıı.lkvıh, bir Koreli, bir Ja.f'On. bir 

Çin ve on bir Ru& vardır. Bu ka , 
d nlar arumda bulunıı.n .Japony!lh 
kadın, cuuşluk tarihinin en aoo 
ka.hra.ma.n ain:ıuıdır. 

Sc>D b.hramaa: 
'Bu ka.hn.nıa.n ka.dm sn ilkkhun 

1939 da Tlençinde Japonya hız • 
metinde l;lmUttüt. 

tıımi Yotlmko Kva.şinı:t idi. Mf·a· 
leğinin ica.p ettirdiği kadar giiz~I· 

dl. Sabtk Çin imparı:ttoru Pu Yl
)'İ tahtından indirmelc için şefine 

yardım etti. J&ponyanm en niifuz. 
Ju vP. eşrarlı f&haiyeti olan Doi. 
harıuım hizmetindeydi. 

Milli Çin erkiı.nıiıarb!yesinin p:ı:
li •vrakmı, Şanghayda bir Çirı za· 
hitl kıyafetine girer ek çaldı. lngi
li:ı: polisi onu Hong • Kong'da bo • 

ıuna aradı. 
Ke.ndi~iıl• "Ka.plu" lA.k:l bmJ 

takmışlardı. KendiJirıi ~evmek ve 
l!'Öri)ŞMf!K f&flflt.fndA h11Junan)lll' 
ıörii,il§lerlnin erte11i ;ünil ölmüıı 

bulunuyor!A.rdt. 
Çin millfy•tçilerl ntıu öldünnE.'ğt> 

and içerek ıtnel.,ree ~ni kova
ladrlı r. P"11lrat CSldilmı111\c Uıtiyen • 

Jerdım ölenler c;ok oldu. 

Doih:ıra. kıyın<>tli btr mf!flai <'T· 

hda..,ı Iı:aybetnu~k ir;tf'mPdi~ lc;in, 
mua;:.-yen hl'r arnan için cırt.ada gö. 
:r:ükmeme~ı.nl tAnbil'ı etti. 

Yoşimko. Poih:ı.ra.nm r.ıriJ.tı ü • 
zerine, mustt'ar bir i~im altın<la 

Tiençinde yerl~t.i. LA.kin Çın mil· 
liyctı;ilerinin intikamından kıırtu • 
ı~ll\&dt ve 30 ilkkanun 1939 da Çm 
1'Sentrrl Niyüeı" ajıun meehur C!l~ 

11us Y(lfimko Kvaşimanm katledil . 

elitini bildirdi. 
BUtün Çin, rnı M~füı.ı?yi. bU~ii\ç 

bir zafer gibi "al1'ıladı. 

inailiz 
kadınla

rının 

vazifesi 
Londrada pasif korunma işle .. 

rıne büyük ehemmiyet verilmek . 
tedir. Kadmlar alınan tedbirle .. 
rınin icrasında mühim bir rol 
oynamaktadırlar. Mescl:i J40nd· 
rada c;ahşan kadınların yüvfo 
dcıkcıaıu vazifelerine biaikJet ti• 
git.rıı('ktedirler. !şte hu kadınlar 
ıı"r sa.'.xıh işlerine giderken '" 
;ı.k~~mla.rı işlerinden döncrke1' 
bisı!tktlerile şehir işinde mıı:1.y. 

ypıı bir :wrc lı;:vlaı gldip o et. 
varı gör.et.lemeğ<' mecburdur. 
dtırlar. Bütün bu işler hi~ ~hem· 

miyeblz: irniş ııihi hiiyiik t'ıır 
sukiın ,.e intizamla ya ptlm:ık. 
t~clır. 

hıP• aber ı;araya ı;dirdıler. Omer a· 
~~ta rlıırac.ak halde degıldi. 

O Mr~a dı\.·a,n kfübi Cemal ~ 
l~hı ıl" Elma" a.fa ayakta konlı,u· 
~orla.rdr: 

- Onıeri bu Mıf P.r dt f.ldıöt o· 
l.1rak ,·akalanıı~lar. Ga!ıba ikinci 
kolu da kesilecek. 

Elmasağa haşılil Ç*'' irince, mu· 
hafızlarla gelen tanburacıyı gordü: 

- Bu herif adam olmaz. gö· 
züm! Şu haline bir bakın .. ayakta 
durmağa me-calı yok. 

Omer bir kenara oturdu. 
Yeni çeriler etraf mda nöbet bek 

liyordu. 

Haremağası yavaşça tanburaa· 
ya yaklaı:tı : 

- Nedir bu halin, ômer? lçlfr 
nin )'i"a.k olduğunu bilmiyor rnuy· 
dun? 

Omer birdenbire gözlerini açtı: 
- Bu sesi tan:ıyorum. O hmıır 

ft>lHföın sesi .. 
Gözlerini uiuşturarak dikkatle 

T 
• 
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Dik is mak ineleri ne 
zaman icat olundu 
Aile kadrnl:ırnım t'll '~kıu do:;. 

tu ve terzilerin ser,·eti ı-ılsın dıi-:ı 

m:\kinPlerinin kH~fl tkı aı;ırlık bır 

mesel~dir. 

Dikiş m.akin"s;ni llk nluak 
keef~d"n. hiç de §öhretınl devam 

ı 
"ttirmPğ'e muvaffak olamıyan 

Ka..rl Vayzental iı;ıminde bir Alma11 
makini:o;tıdir. B11 adam dikil ma -
kin~inin nıhayPt kadmlann elle. 
riyle yaptıkları işi da.ha ııtlratl ı• 

:va.pıhilereğini dÜ;iÜnmiit ve el jı;j. 

ni aldt~ı için olııcak makıne~ e hir 
€1 şr>kli vermiııti. Alman makinfı;. 
t in 17:55 hı ~·;ıptığı bu ma\{inf' da.. 
ba mPıılıur olmildaıı ortadan ~ilin~ 
di. Çünkü f ngıliz teknisıyenl<'rın . 
den Tomasso da.ha kullantşll yenı 
't>ir makine kat etm1'1t l. ( t 790) 

Vaziyet 183-t ~c.'nPııine kadar bu 
şekilde devam ettikten !!<lnra A· 

merikan mlllıeodif'~lrlnrlen Va.iter 
Gunt 1834 ~nl'111ndc evvF•lkiler • 
d"n daha mütekamil bir dikiş ma. 
kineP.i iııl}ll etti. Bu makiıı"rıin za. 
feri de a.ncıtk 30 se'!lfl ~tirdii. 81.1 o. 
tu~ ııen,. zarfınıfa bUUin dünva 

Va.iter Gunt'ıın makin~lr.rl"I kul • 
landı. 1SG4 te El~·a Hr..v iım.inde 
bııslcıt bir Amerikalı mühl'\ndiı ye
ni model bir dikiş makinrııi icat 
etti. B1JgünkU Singer makineleri. 
nin temrtını te~kJ eden b11 diki" 
ma.kine>leri daha o :ı:a.ınıı:nıiıı.nberi 

bütiin Anı~rikaıia ve ııonra bUtün 

Juı;rar.ı;; nı obur ol lu. O tıırıht 11 

eo:ı. a ınakltlel~ bınz dııha t'kf'n 
ın ıl ettı 'I" r:1lı;ı;\ ft bııı;ı.ın ~v k:, 
ı:tmhrının \P trrz"l<>rin kull. ıd .k 
ları Sl.nber n· k n lerl rı . d r.J 
,:o idi. 

Bugtin diki• ma.kio,.lrn o kttdıu 
tf'lıremmUl ı:ıt.mli vı:ı~•"•tt..,.cllrl@r kı 

~ a1 nııcıı bir d"'gıl hlr• nk i lt"rcl 
kuH<>ııılmaktadırl ar. Bu ·ın € l 
mUt ('ha.mıt, ayııkla mı.ıtr bıırrik ' 
~ıı ı>l ı:>ktrikle çıılışan dikiıı ma)(ı 

nell"ri oldıığu gibi, ıç ça.macıtrl:m. 

kııdın elb •ele:ri. avı:ıkk:lhtlı:ır. ç n 
talar. dantel:i ,., diğer br~ aı ış • 
hır icin vapılmış avrı auı hueu ı

yetJerı olan makineler cıevcıJttur. 
Dikiş mı:ıldneııi n kı:ıdar :var 1. 

mıet.tr ki clr ğil yalım: m"'rfl"nf m~· 
lf'kPtlr,. mt:td"n'''E t°C'n nlııprtı:ın 

uzak hulunıın Paı::ıfik d<>n •i:- ı ı 

ıs.dalarda bile haik hu dlkı§ ma ı. i
n~lerini ku)larımR.kt.adır. 

Ha\·11! ada :ırmda btr kız ·rin ı>n 

kıynı~; dhı:ız bir dıkl1' makı.nrııf. 

nfa hulunmal\ıdrr. Bıl ııd~larda kTZ 

mA.ki.,Ps:nin m:ıırk~f!ı 'e j'aha.lı1rp· 
na ıöre kô-Ca.ya varah.lir. En kt~ 

metli makineye 111.hip olan im; ~ıı 

zen~n bir erkekle evle.nehıür. P'11· 
kat bu adalı:ırıia '"qıYa.11 ktzlarm 
c;oğu ınakineri"n i&tifıtde ('t.m('z • 
ler. Onlara :ı:~ngin k~a kazandı • 
ra.n bu mııkineltr h'mrn ek~erb a 
evlflrind,. hlr mobilvll Jtibi dıın.ır. 

Saadet ne imis 
Bundan bir müddet evvel, 

ba~ta Amerikan gazct }(lrf ol. 
nı a.k iizcre bazı ecnebi ga.ıeteled 
" r ı l t•ı ine ~u fiuali sordular: 

" ' Mf'ıı'ut mıJ~nınuı? Mec>'ut ise. 
n,iz bunun sebel'li nedir?" 

Heu'lcıı ber giin kendi kendi· 
nıiu sordu,rumuz bu ~ıual~ veri. 
len cevap1ar rı kadar gariptir ki 
bur::ırfa ir.;arct etmeden ge{:emi. 
ycceğiz .. 

Ne\ york gazetelerirııP. gıolen ce· 
wıplardan işte bır kaç tuhaf 
ntimtıne: 

"- Fakir olduğum için metı. 
udlllTl. Çünkü ga.nııterlerden 

korkum yok .... 
"._.. Mesudum. çi.l.rıkH pi~rı

.,OOaıı ıyl bır para kaıandtm VI'! 

borcum olan kimSt"ler bunu ha· 
be.r alamadılıır .. ., 

Boynes Ayres gtaı.ctelcrine 
ekseriyeti kadın olmak Uıere bir 
çok kimseler cvap vrdi .. İşte o. 
rijinal olanları: 

- ~Tes'udum. çünJ.\u koca.m 
işi 1<.'JÜ>l nıutt~,,rı e~·ahat etm,k. 
tedir. n~ bt-n dl' S<'rh~ı::.t lrnlarak 
istc,lığim gıbi ha rekci e(fiyo
nım ... 

...... M<'ıı'udıım. çün.kii bir ay .. 
tiuıhııtri rluhım "" hıı •'i1iimle 
kocamın ·servetine 'e S.ı,tkım::ı 
kavuştum ..... 

- MPs'ıırlunı , t!i,itıkü fiayfı~e 

c:ii1.l'l bir Pvinı. bamı fladık hir 
~arm1, Üı" sev ml ı <;OCııf,u.tn. 

;:iiııdc iki kik süt verr.ın hır ıııı-~ 
~inı, lwııi nııılıafrtıa wltın öir 

baktı. 

- 1 a hen<lif.ı. \av mPltırı 'av! 
Burada d4 l\:1rsim'I çTkt; ğe~. 

On~rın fula "°YlE<nl'Of'sıne mey 
dan kalmadt. Kamil bey yetlett: 

- Efendimiz saray<1 donünr.eyc 
kadar, hu adanım hiç kim'f il(' 
gnıiı~emc,inı femıan buyurdu· 
lar. Haydi. çr.kilin gidin buı-ad~n 

Elmac; aı!:-ımn kara çehresı kor
kunç hir n~n;ı;e ~irmi~ti. Homurda· 
nara.).; g.-rıye \«-kildi w~ uzaktan 
Kamil ~ve sı-)rdu: 

- Eff'ndimiz mi yakaladı bu 
Earho:u? 

- F;vet; Bey:mtta bir meyha· 
nede içki ıçiyordu. Suç üstünde 
yakaladı .. buraya ton<lcrdı. 

Divan kAtıbi Oma! çelebi ele 
l~fa kanşt1 : 

- Demek ki. padiı:ah b\!Rün I c:

tanıbul SQka.klarmda sarhoş to~Ia· 
ma~a çıkmtş. Bu teft i.;.i akşamü"tü 
ezan okunduktan biraz sonra yap· 

kurt kop..-.ğim \'e ayda ylıı. dolar 
g~lirim_ vır ... 

- Ka.rımı1' 06ni ald:ltm;,d1ğ1. 

na emin oldufum f çin ınea'udum 
- F&kirim, anc.ak ekmek par 

r:"Jmr kazanrıbilivor ım. fak;ıt aç
lık sekilm~ı nldu.ğunu da düüne. 
rek me.•ut oluyorum. 

Amerikada Roza,rvo ;a.u~. 
Jinfl kadmlarıfan Uç bin beş yüı 
cevap gelmiı. Bu kadınhrm 
hft.Psf himıet<:l ~arŞ(ln. satıcı. 

terzi veya daktilo eu1.n'at: ... rinder 
imtş. Bunhır e.ruınıiJı ~u entate· 
RCJ.l'l cevarlır vardır. Hizmetçinın 
bir! ~" r".evı bt ,·az::nn~: 

- Evimin eff'ndi:ııı t".t.-v~i irıi 

Pt-tı ''e ku111r naıı;1nda ta 'kl'!Uıı 
ettikten scınra neden mes'ut ot • 
mıy;.ıymı .. ,. 

Bir daktilo ise ı;u cevabı ver. 
mi~: 

- En büyük saild tim. patro. 
numun yaptığım y:rnh---lıklara 

kıı.1p bana tokat yeriııe iki atetli 
hı1ıııe knlıl'ltJrl'l"nıı:Tdı • ... 

Bir ı::arson kıı da şu ceva\,ı 
vermi!'!tir: 

- Hic bt-thaht değil : n1, ç.unt."ii 
mfü;terılrre yıt ptı~ım f-eı"\'i&l,. 
miikl'mml"len karnımı doyuru. 
vr1rııııı .. ,, 

f r;te muht,.lif saadet tellkki. 
!C>ri Acaba bunlaı ın i'ıa.ngh•' 

akla. mıı.ntka yakuı. Htırk~f
ııııılt:-.ık •:ık ki h11ndi f 1 ·i i brğf'. 
ııır.. Nt1 diyelım. h"'r y ;;idm 
kPnciine ;:1-irfl hir ~ o~urt yl~ ı. · 
,·;:ırr1tr. 

, al.irdı. ~ u ı~rc.e sarho~ 'akıı arı 
dı. 

hamı! L>tv: 
- Bu A~·ha<-ının vazif~ de

gıl mıdir? dedı. ?\~eıı gıinduıl~r 

teftı~ çıkmı)or. Ynllıtrrl11 :ııth a~~ 

lerden hıçbirıne r;ıı;tlaınadık. 
Ar:ı.ıda ept) c.e uz:un bır me af< 

'arrlr. 
Haremdğa ı Elnı?l~ ık Cem:'!' 

ede· ". ômfırır dttrrlu~ ) ~rıieh o: 
metre u1J1 kt.;t hl• n rımer · tunur 
dıhind<' dıını) oı lar<lı. 

t>mer ya Hı ) a.va a) 1ln orıiu. 

Anıdan d 1 ikrı ar r-~tikçe El 
m;ı ı dılinc dolıtvan Omf!t uzak 
tarı mtit.em11dıyen harem Hğnı::ınf 

laf ati) or: 
- Alac:ıfün o!cım kafir h,.rif ' 

Elbette neııim f!!im~ de. ~nin k< 
!unu de~ıil. hatta bac:mı \11•durma~ 
fırsatı du"er .. O zaman va.kanı ce1 

la<hry pıılnsınd:m nastl kuTtaraclık· 
sın bakalım! divomu · 

(~vo.mt var) 



~azar günü yapılacak 

lik maçları 

i tanbul futbol nja.nlıj;"llldıın: 
23. 2. 941 tarihinde yapılacak lik 

rtaçlan. 
ı~enc.rbahç-0 .. tadı: 
Saat 14 lo'cncrbnlıço - !st. spor 

.ıakem Şazi Tezcan, yan hakemleri 
Zıya Necdet, saat 16 GııJ:ıtasay -
Beyoğluspor ha.kem Tnnk Özeren
gin, yan hakemleri Bahattin, Ne
şet. 

.,;ercf Stadı: 
Saat ıo Beyoğluspor - Vefa 

(B) hakem Nihat Dorken, y:ın ha· 
kemleri Halit, Münir. 

Kamgümri!k snhnsı: 
Saat 14. Davu~a - Eyüp ha

kem Bülend Turanlı, yan hakem
leri Fazıl, Zeki, saat 16 Feriköy 
- Güneı;;, Şi.9li hakem Selruru A· 
kal, yan hakemleri Halit, Münir. 

Not: Spor muharriri arkadaşla
rnı davctilerini almak üzere böl
ge spor servesine müracaatları ri· 
ca. olunur. 

BORSA 
20 ŞUBAT 

1 Stcrlln 
100 Dolu 
100 li'rc. 
100 Liret 
100 İsviçre Frı.. 

100 Florin 
ıoo Rayi§nuırk 

100 Bclga 
100 Dı-ahmi 

100 Leva 
100 Çek kron•J 
100 Pezcta 
100 Zloti 
100 l'cns-ö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 lsvcç kronu 
100 Ruble 

ı; bam ''-' 'l'ah\ Uat 

Ergani 
Sivas. Erzurum 5 

n " 6 

•• .. 7 

~94.l 

1~p~ 
5.22 

132.20 

30.7940 

O,!Jt!SO 
1.6150 

12.SO 

3.1625 
31.0li5 
30.8875 

20.05 
10.58 
1!J.5S 

19.58 

lntilsarl.ar umum 
müdürlüğünden: -- -

ı - Evvelce ııkrediUfl mUtenlıhlt f!rmaya alt olmak tlzerc alınacağı 
ilft.n edllmlş olan .. 1.000.000" o.det tuz çuwlı içln akreditifi idaremiz tarn. 
fmdan uçt.ınlmak 1lzcre do teklif vcrllcbUcccği ve bu tcklüln 24 Şubat 1041 
pazartesi gtlnll 8!lBt tam U ao lnlkat edecek komisyona \0ı:rllmcsi illin 

olunur. (1312) 

Erkek daktilo ahnacak 
Zongulda.kla t.ıı.kdiıi luymct ınUmes.5i\Ilğinde ~o.tı~mak ı;c imtihanda 

gostercccklcr1 muvıı!fakıycte göre 80 .. 120 lira. n1ıııış verilmek Uzcrc dört 
crke.k da.kWo almacaktır, Uarclralı vo ibateleri mczkQr mUmcssllllkçc te
min edilecckUr. Tallpl~ 2i Şubat 1941 pazartesi gUnU sual onda Gala. 
tada Yeni yolcu salonunun 3 üncü katında: 

Erelll K6mtırıerl ı,ıetmeıl lbralllye 
ve kok senlılae 

ınüıııcaatıa imtihanda. h:ızır bulunınalo.n ilm olwıur. (131 ') 
ı - Nil!us tc.zkcrcd. 
2 - llizmet bonservisler!.. 

:---~--- _ ....... , 
l HABER ! 
! okuyucuları için i 
i: 00 dent.c yabancı dil clertı. 1 

ll'rl kitabı ı'mponu 21 
: c 
i (Bu kuponun SO l:Uıesiııl İ 
i gettroo oı..-uyuculanm.ız tJeoo ı 

E. beri 260 §Cl' L."Ul'U ltili tno· ı 
ıs-aca. ıns-ınuc. alnwı«'.:ı 

İ derS!eri ı.ıtııplarmdıın biri.. f 
! nJ (80) lruruııa tcdnrU (ı(!e- : . : 
: blllrler) : . . . . ........................................... -· 

1 
8.08 AJ:uıs 
8.18 Hntit 

progrnıo 

S.t5 l:cm k 
Us1etil 

J%.SS Türkült'I" 
1%.Ml A j:ıll'! 
.U.OlS Kan ık 

.arlo 
U.20 Kan ık 

progrı:ım 

lS.OS " \ing,, 
lnınrtctl 

18.SO MeJIL'ln 

fa!>lı 
rn ıtO .\ :ıns 
J9.lli lht 

okuyucuLıı· 
20.ıs l~yo 

gazoh»•I 

%0.Mi Tcnı~il 
21.BO l\onu nıa 
% ı .ili Orl. tı-a 

2Z.SO Ajans 
22.~ Orkcstnı 
2:ı.oo nan 

ııılıı.l~I 

Sın1ma ve Tiyatrolar 

ili'\\' ııııı· Şehır Tiyatrosu 

11
1 111 \ r .. ,wh ''' Uram ı.ı .. rnııırt:• 

ı .I. 1 \ ı. .. nm ~o.so 
ilnıll J\ eşaleler 

Y ZAN. rlııırl B.11ıulltt 

• • • 
l"tıklal ( . tdll\:SJ H.<·CUCdl &,;ı.,ıuınıb 

\l,l)'lm 20.80 dn• 

Kiralık Odalar 
&>yazıt. I.AlcJı, Aksarny Şehremi 

nı \'e roı kap 'l.a toblls t. .,,in o'ım 
nıucuır 

---o--
Raşit Rıza Tiyatrosu 

21 , ubat Cuma. il ıl.ırl,ö> i\liltl~adi 

hıPnı • ıııd:ı. 2-1 ., ubat J'.ız ını•o;i IS<'-
.. ıı,tn" Glircl :slncmn~mıtı 

\ ıl, l. \ZJ'\I K<•mcdi (S) pı'nlf' 

---o--
Bevoğlu Halk Sineması 

C _,ut ~lııhll" .ıbnhrıtttn Opereti 

:;.ı l ıımrıesl nkı:ınıı :wı 21 de 
(1 Ö)C Dön ı_ş) Op rn hcınılk S perde. 
2S :ılı ıu.,anıı 21 ~" (Lf<'ııhı \ kt) 

ı;j., \<.,!ıtır: 1 : IOi':' 1 
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Vaktıle Vclosipetin meydana getirılmesl fevl<alAde 
bir lcad telakki cdılmışti. 
BugOn vesaiti nakliye har i k u 1 ad e bir inkişafa 
mazhar olmuştur. 
Bu inkişaf tenvirat hususunda dahi varittir. 
ilk EOISON elektrik rımpulların<hnıı beri kıymetli 
saz. ile doldurulmuş yeni TUNGSRAM • KRiPTON 
lambalarının icadılc bu vadidçkl inkişaf büyük bir 
terakki arzetmlştlr. 
au ıampullar bembeyaz bir ziya verir ve aynı ta· 
kattaki sair llimbalara nlsbeten çok daha aı elek
trik cereyanı sarfedcrlcr. 

f ,, 

: TlJNGSRA.M 
~~o~V®[K] 

~~-BUR LA~~ 
BİR ,:.\ DE R LE R 

ltıtt1nbut - 4nkara iz mır 

[. 
.. 

- ' 
~·~ -

TES • 1 AN " 1 R 
- - ~ 

NEVRQ,liN 
·. . . . . 

Baş, Diş, Nezle, Grip, 

. Romatizma, Soğu}i 

Algınlığı 

, <' bu tün agr.ılamu dcrb:ıI 

ı.üı.umunda günde 3 ka50 nlıruiblllr 

~ aklidlerinden 
sakınınız. 

• ı •. ' ,\ ., : • . • • • • • • t- • ı' • -~ . • . 

İstanbul Lokantacılar Cemiyetinden: 
23/1/941 Pcl"§cmoo gtinU yupLliln Umum! Hcy'ct toplantısmda ekseri) 

hal!ıl olmadığından tekrar toplantınm 2S Şubat Dil Cuma gUnU saat 15 
J7 ye kndıır Belediye c...vurmda Babı!lli c.ıddcslndo 10 numaralı Esna! C. 
ıuiyeUerl blnasmdıı. y:ı.pılacaktır. Cı:mıyetc kayıUı ilzıının o gfin v., saat. 
Ccmlyct Merlı:ezlnc gelınelerl rica olunur. 

RUZNA."\lE: ı - Cemiyetin 19t0 yılma uid muıunclil.t \C hcsabatm 
tetkiki ve ldarc llcy'etınln ibrnsı, 2 - ldarc Hcy'eUnln mQddetıcr'.nl ikm 
eden nısıf Azası yerine ycnidC!ll intihap !er ı. 

Bronşitlere KATRANHAKKI EKRE 

...... ,.,.,. . 
lfllLVI\ ;sz. 
', .=::§~ 

---
-·· 

,------------ 1941 KRAMIYELERı 

T. ış Bankası 
1941 küçük 

Tasarruf Hesabları 

iKRAMiYE PLANI 

l ctd t 2000 Ur ilk - :!000. 
3 • 1000 • - 3000.- .. 
2 . 1 o .. - ıuoo.-. 

' - &oo • - '2000.-. 
q • 2.,0 - 2000.-. 

S3 .. 100 - swo.-. 
bO .. CıO - tooo.-,,, 

soo .. 20 • - 6000.- .. 

Kcşldclcr: 4 Şubat, 2 Mayıs, ı A 
tos. n lklııcltcıırtn tarihlerinde } 3 , ................................................... ~ 

Devlet Demiryoltarı ve Limanlafi 
işletme Umum idaresi ilanları 1 

Muhumın\.U b\!dclleı il miktar v ~aınflan o.şa~da y lı (2) grup ıt1 ~ 
.r.. m .. h<'r grup oyrı ayn ihale <'dilmek üzer<' (26.2.!lU) çarşamba g'JnO ~ 
ğıda yazılı suıı~rdc H ydarp:ışada gar binası dah lind kl komi ) .:ın ı-'" 

fından acık eksiltme usulilo eatm alınacaktır. 
Bu işe girmek isllycnlcrm h<'r grupun hizrunndn yuzıh muvakbt ~ 

nal \ \; k nunun tayin ettiği vesaiki birlıltt ek ıltme gUnU EMtlne ııtı 

komısyonn mUracaatıan lAzımdır. 

Bu iş n t ş:ırtnnmcl<'r komisyond.ln para.sız olarık dağıtılmak.a~r 
ı (10001 K •. d niz maı:lsl toz boya muh~mm n be IH 50)llra 01 

kat tçn'ıinatı (63) fıra (76) h"Uruş olup eksiltme saaU '(10.30) on buçuıtt 
2 - (200) Kg. kırmızr model verniği, nıuhammcn bedclı (400) ıı.s 

vakkat teminatı (30) lira olup eksiltme aaa.U (10.45) onu kırkbc t r lll 


