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Duçe nin kendisi bö~ le taziye 
fJ.:.l~aflarımı. :rnuthnç bir haldey_ 
k n b ka nrkııda~larının mu_ 
"affa.kıyctlerini tebrikle avun
mak mcvkiinde kalmnsı gerçek. 
t n acınacak haz.in bir vnziv\t
tır. 

Yazan: 
H •seyi Cah!t Yalçın 

Bulgaris· 
tana 

inQiliz 
iktısadi 
ablukası 
başladı mı 

Uııtim Jtııl~Mların l>uçf")i , c 
hanı.la..""'d·ı, lmruüırda, dt•nhl •rde, 
her l Pröc> 'r daima mağlüb fo~ist 
1'u, 'etıerlııin l ük ek kumandanı 
'.'llu.,..,olinl Uomanl nııın derdinıend 
'r biç,ırt• dil tntorü gı nernl \nto· 
111"'ko:rn bir f.f'brik telgrafı ~-c·k. 
ruls. dl'n aeabıı ! diyt• dıisüne. 
~l'k<.1111,. H mnn.:1 iUla insafsızca 

rı r.hrnan l nhudllerdeıı, dibine 
rnın ffn'n~etle darı ckilf'n \i•,.ect•k 
111 ld ~ ·' b' ıu <'!erinin uçup t;itnıesinden, 

•r ı;un <'\' rl mamur 'f' me<s'ut 
ın rnlr>'kl'Un :ınarsl \f" ıo;1ırnp içiııt> 
llhlma ıııdan, must.ı•dl lt<ımruwa. 
nın \lnuun n ellnfh> ~~tr bir h·ale 
sr; utma ınd. n dob• ı mır Ha~ ır G ·' ,, • 

kJ c-n ·r~I Anfon""ko tarnf'mdan fa-
il l'ilill'lı ir ı:;iliz ale~ htan politi. 

kadan dola~'l ! 
\ııJa.,ıl:ııı, Hut;P hf"rk<> in bir 

(') ler ~ aııhb'ml ~ nhııt yapmağa 
çal s11ı.,r1m ~orettk kendisi <le hlr 
'ıtrJık go!'iknu('J, istf•nti"' 'e uklı. 
n ~('ll'n bir IK•hanf.' lle dllıtaför. 
fonıı en ıu dil,tnftirüno bir kbı lk 
trI;.;rnrı !:-l'knıC'ğ<' karar \"ermiş. 

Buııu dul Ullf'a i':a.\llllı nur•(' 
d d' ' ,. , 

" ım, k<"ndki ı;u ıı.U'Bda hcrhaınği 
bir ldnıst'<lm bir tl'hıil, fRJ,l(l'afr al· 
a klnıbflir nckad:ır ml'mnun ola. 

<'.ak, r! llalbııkI nm.;<"'~c dünyanın 
ne tarnfıııdun nf' kadar <;e\ k '" lıe.. 
3 eranl:ı dolu bir t~brll, ff>J~nıfı ı;e. 
kil,.,. mutlaka ~ olıla bir tazfy<> tcl
ın-nrı kılır,'ll a ~iM'r, l>m;c'nln ken 
disi b<ı) it• ta7Jp• t.f'l;;nıfbnn~ 
ınuhtnç bir halde~ k n b&slnı arka. 
ı1 :ı Jarmın ntU\ nffalil) etlt>rlni t('b. 
rfkfo a' uıımnk mr\ ldlndr kalınası 
gı rwktı·n IU"lnll<'al< haıln bir \ftz.İ 
~ l't1ir. 

ı .. ı~ en len ısı, f "ir.ıniıı tepetak_ 
lııl. gıclen kura t.:ıliinl dlLr.cltmı~k 
lımidl hattii l>u\•c•de bile knlmnını<ı 
olma<.ıdır. Son Irat ('ltti",ri nutka bn. 
kıl~r;n, bUhiıı mu, ııftnl l)"(•f ümit
len \lm::ııı ordulanııa lıağlı. Hal· 
huı.ı İt, 1,nnııı luılfı..,1,ıirı "' \rliııi 
ıneli <ılacnk \lınnnl:ı.nn haha\~ 
rll rl 1 • • !.' nı r bir zindr 'C' kırba<•lıı "İ 
rf' ,J<I ti e.-

c "' l' nd(' fn<.'lzınln <fo süphrsi 
~oktur. Uol le oldoj'.h.ı hnldr, nıu. 
'nkknt h.r tıu:taıın '"' debd('bC' lıul
) '"'' idndf' \iman 7afı'rlcrfııi bek 
lc•r ı;orlıntl\ Q ·far. -

İn~ilt~·r<') r. J,iJcniT.i dar ~e1ire. 
"('bini, İııı;iliz im\\ ctlf'rini l\lı ırda 
rna}ı, rd('ceğlni \ r 1nı:illz rlonanrna
Fıını elinr• J:"C"Çlrr·rc[,..-Jnl ôyli~·erck 
;ı~thar cdı•n Dtıc<" bm~ün Öğl~nmek 
!:iTi At al) nnııı ingilt rrı~ gibi ınıın.z. 

zarn bir dr\ lef le hnrho cesarl'f 
ctrnr<;fndf'n bno;;kn. bir liJ nknt Yara. 
l,a._.,, ı.:ostPı"OnlJ or. Kendi bulen 
Çok htıJ iik lılr dm l<'tfo muharcbt>. 
~.e g-irf<.ınrk ~ııııneder:im kJ Jll~ if-
ılıar t'<liltYc'lı lılr nıezil l't değildir. 

Lonclra, t6 (A.A.) - B. B. C.: 
İktı.sadi harp nazırı Dalton ge
çen bazirandaııberi, Romanya~'.l 
gitmek i.izere hiç bir emtianın 
İngiliz ablukasından geçmediği
ni söylemiştir. Romanya, hazi
randanheri kendisine gidecek 
malların miinhasıran Roma.Jlö'4 
da istihlak edileceğine dair ln
giltereye hiç bir teminat verme
miştir. Bundan baJ;:ka bu müd
det zarfında Romanya Alman 
hakimiyeti altına gırmiştir. 

Mebus Mander, Ron1anyanın 
vaziyetine düşecek diğf!r me'll
leketlere ka.I"Bt da aynı tedbir it. 
tihaz edilip edilmiyeceğini .so
runca nazır müsbet bir surette 
cevap vermiş ve Romanyaya ya
pılan aynı muamelenin Bulgaris-
tana da tatbik edilip edilmediği Bulgar ukcrJer:I S<ıtya 
sualine cevap vermek için mü.h- . 

ı.t İ8t•nıi§tir. 1 Bulgaristanm 
Arnavutluk cephesinde İStilaSlnl 

20 Bin geciktıren 

italyan tek sebep 

esir allndı 11·:~:.:.:!::!11• 1 
Dün de dört İtalyan 
tayyaresi düşürüldü 
Atina, 26 (A.A.) - B. B. C.: 

Hesmen bildirildiğine göre har. 
bin başlangıcındanberi 1talyan· 
Jard:ın 20 bin esir almmışt.Ir. 
Bunlardan 551 i subaydır. 

l''ENA HAVALAR DEVAM 
EDİYOR 

Aföıa, .. 6 ( A.A.) - B. B. (..: 
Ajans telgraflarma. göre, askeri 
harekatla vukubu\an durgunluk, 
havaların fena gitmesinden ileri 
geliyor. 

DOŞüROI..Eı"{ TA YY AREI..Er. 

Atiııa, fG ( A.A.) - B. V. C.: 
Evvelki gün dört İtalyan tayya
re.~i düşürUlmüştür. Diğer üç 
tanesi de o kadar ağır hasa::-a 
uğramıştır ki, ağlebi ihtimal üs. 
!erine dönememişlerdir. 

Çörçil 
Rüştü Arasla 

neler görüştü ? 

10111rıa bozalı ı 
oımııı f mıı ı 

-.--()-.--

Londradaki Bulgar 
mahfiller.ine göre 

TOrkive. 
Hudutları tecavüze 

uğramadıkça 

HARBE 
GrRMiVECEK 

Lontlra., 2.l (A. A.) - Mfüıta.kil 
1'1-ansız ajaMı bildiriyor: 

Londranın salahiyetli mahfil -
leri Balkanların ilQ değilse bile i. 
ki meçbullü bir muadele te<>' il et
tiği fikrindedirler. 

Romanynda toplanmış olun Al. 
man ordusu münasip zamanda yo
la cıkma.k üzere h~reltcte ltnzır 
bulunmaktadır. Jju ordunun Bul • 

(De\'amı 4 ttncüdo) 

Bu olsa olsa ht>Sapsı;ı; bir h!U't'kct-0 
de la ll't f'dt'r, fsfo 1''nınsnYı müft' 
~kip fo~ltRreuln dp birkaç gü~ 
1"in le 'ılnlaeağını uman Jtahıı 
bu\ IC" hc-s:ıpsız bir lıan:•kefe atıl 
llır.trr. \~ıl ihbar edllC'cck , e; 
rok b ·, uk bir dl.'\ lc·tle rnuhnre~ 
~" ~iri'iiıı onu mağliıh f"dC'bilnwk
tlr. l\tu .. solınl bu isin en kolay kıs 
hlrtlf 1 f'C('reblldl, fnl,nf ~alrhe ta. 
l'nfınıln. ~u~n. 1.nldı. Öff'dc kahra: 
illlnn Elen mlllC'ti '.be h<>m kcndi
sindPıı ~ ooi s~kı1. defa hiiyii~ bir 
lllillC'tlf' hal'lıl göz<> nldı, ht•m de 
<ı11laııı ~liwl bir ders 'crıli. hte 
aı.ıı iftihar .. tmek hal.1.ı l ıınanlı 
J -rdadır. Duç~ Jtl'nC'ral .\ntonl'S-
koJ a ı:c-k1fl;ri ff'brfk 1~1~ratmd:uı 
liOllrıt bir de '\ llll!lh U:ıs\ l'kİIİUİ 
t~b.rik ede~ ancak o 'akit kenili-

İngiliz Ba,vekili 

TlrklJl•I• 
taablaltlerlDı ıadJll 

Ramanyanın 

Ankara elçiliği 
Eski elçilerden 

T eiemak tayin edildi 
Bükreı» 26 (A.A.) - Telemak, Ro

manyarun Ankara dçUlğine tayiu e
dilnuştlr. Telemak, daha evvel de 
ınemlekcllni Türkiyedc t<'m.ııll eyle· 
mi§tlr. 

81 de tebriko li~ f., bir insaf e~ri 
J;o terıniş olur! • 

;;, Jlüs('~ in Cahil Y \T,ÇJl\' 

lıalacatına 
ltl•adıaı ltllllırmlı 

(l'azısı 4 üncüde) 

·İngiliz 
anavatan 

filosu 
Atlantikte korsan 

gemisi ve denızaltı 
araştırmak üzere 

Tarama 
hareketi 
yapıvor 

o· azmı 4 iinctide) 

Afrika cephe1erinde 

inqilizler 
12 rnuhtelıf 

noktad an 
' 

Habeşisfana 
hücum 

ediyorlar 
Er itrede sahil 
mıntakasında 

bir kasaba daha 
işgal edildi 

Bftr rranııı 
llaıvıtı.erı Kerren 

lablle 
( \'azıı;ı 4 üncüde) 

vardıl a r 
MUHTERE.~ Mi :iAFiRLERiMiZ 
Ankarada büqük 

'"' 
merasiJ/n ve tezahü-
ratla karşılandılar 

, B üyük Brıtanya Haric iye Nazin 

·istasyondaki ı h tir am l< ıtasını 
ı 

" tv':erhaba asker~ ., 
·hitabile teft =ş etti 

Ve otomobile binmiye~ek bir n1Uddet 
yayan yürUdU va tezahürat yapan 

binlerce halkı selamladı 
Mi.safırler. Milli ŞefH)ilz tarf:if1ndan 

kabut a·ıunacakrar ·- Z\yaret 
programı hazır land ı 

... 

t.ngiu~ Hartc.t~e ·~ın 

Antonl Eden 

_ Pariste bir 
haydutluk 

Bir bankanın 3 milyon 

700 bin frankı çalındı 
ı•nriıt 26 (A.A.) - D.N.n. Ajansı 

blldlriyor: 

DUn Po.rlı;tn &lerl.ezlndc cilrdkAra· 
ne bir haydutluk lınrckeU yapılarak 

3.700.00V frank a~ırılmı§tır. Credlt 
Commerclal bankruıınm Uç memuru 

Jo'mn11::ı banknsmdan aldıktan mezkOr 
mct.,ı\gı kendi bankalarmm mcrk zin 
blr el nrabaslle nnkledt'rlerk~ banka-

dan ou l<a~ metre ın Mf de bir otomo 
bllden l.r.en dört haydudun hücumuna 
uğramışlardır. HayduUar taba.ncalarl· 

le ate§ ctmi§ler ve banka mcrourlann· 
dan ~lrı bunların attıktan kurııunlarls 

derhal ölmüş, diğer biri de ntır suret· 
le yıı.nılanmıotır. OçUncüsU civardaki 
bir O\'Lı avlusuna sığınmak suretilc 
kıırtulrı.bilmlştır. HayduUar paralan 
otomolıillerine yericştlrdlklel'i sı.radn 

o sokahtaki komşu bir bankanın pen· 
ccrelcrwdcn üzerlerlnc hokkalar V<ı 

diğer l:ı!ıro levazımı )'8ğdınımı_gtır 

Fakat buna rag'mcn hı.nıızlar tanuı 

mad.i!l kaçmata muvaffak olmmılar 

drr. 

.tngill7. 1mpandorln1' Gev.llmnlla;y 
Batkamı Cweneral Slr ()on DU 

o UISI 4 tinclldc) 

Kadınlar 
hamamında 
müthiş ka vgal 
.Çınlçıplak kavga eden 

iki kadın 
Me,bat ıaçlı:r 
mabl emesıze. 

veril dl (\'azıcı7 4 li"di4e) - --- ---........... 
r······· ·· ·····~......, 
~ 

Ahretten Dönüş 
His ve Aşk 
Romanı 

l lHABT OUMAR1.ES1 
60llı'tl!\"Dl1N 1T1RARE11i 

HA B ER 
Sütunlarında 

~ ,...,......, .. vv.,. ... _____ ...ıt 

1 

Büyük müsabakamızın ilki 1 martta başlıyor 
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Yeni ihtikar 
hadiselerı 

6 TAR/Hl DENiZ RO/ı1 ANI 

Genç ınz Koç A11medln k r ıııua 
~torma1ta i aralarında ancak bir kol 

boya me a e vardı B~rib rlerıaıa 
ya.ııar,aı detuıı da g6ı.er,at 

pek ıyı ıörlJOr ard ... 

yeni yıl I iplik .tevziatı üzeri.nd.e 
bütçeSi yenı kararlar varıldı 

lt:ama glnG akşa~ı 
Meclise ver ıecell 

.raamıtı werııııae tabi oıaa ve olmayan 
mteııeıaıerıa aıııl ve ae miktarda 

iplik alacakları tesblt edildi 

Komi&yon dün bir çe>k 
eşhası adliyeye verdi 
DUn şehrimizde birçok 1htı1:1r 

cürmü meşhudu yapılmıt. mu. 
nunları adliyeye verilmiotir. Bun 
lar sırasiyle şöyledir: 

Manifatura ihtiklrı: Fiyat 
murakabe komisyonu tarafm. 
dan manifatura satıolarmda 
meşru kar nisbetleri kabul edil· 
meden bir gün evvel, bir top. 
tancı, eiındeki pamuklu meneu. 
catın metresini 48 kuruşa diğer 
hir toptancıya. satmıştır. Bu 
mallar. derhal üçüncü, dördlln
cü ellere gcçmi§ ve beşinci top. 
tancı eline geldiği vakit komis. 
yon meşru kar nisbetlerini ka1lul 
ve ilan etmi§tir. • 

- Geçmiş olsun! .. 
D:?d .. 

O ıtadar heyecanlıydı ki, §imdi 
bodoslamadan kayığı korkunç bir 
surette toka.Uıyacak olan koca. 
man dalgayı, daha gerideki diğer 
dalgaları b:le unutmuştu. Genç ı 

kıza: 

- Bir yeri.nlz ac:dı mı? İytain.1z 
ya? .• 

Diye soruyordu. 
Gamsız Ali memnundu; fakat 

bunun sebebi sadece glri§llen 1§1 
başarmış olmaktan ibaretti İki 
gencin hayatlarının kurtanlını§ ol
masına ehemmiyet vermiyordu; 
bat.J. eğer bu ytızden birkaç gUn i_ 
çindc hiırriyctlenne kavuşmazlarsa 
tuhaf bir mac9r;ı.ya ıtırnkle:nmek 

lhtlmalıni bile, tecrübeli bir tar.nm 
uzak bir avın knkusuntJ alması gL 
bi h'ssediyordu. Hele Koç Ahma.. 
din her dakika hepsini blrden dar 
madnğm edebilecek olan ugm dal
galar arasında genç k:&la uğrq· 
ması, dilme.ne ve kUreklere aldır_ 
maması canını sıkıyordu. 

Telqh değil, fakat darpa 98 

kızgın bir bakışla ~tl: 
- Ahmet, kendine gel ••• Konuo. 

manın aıraaı mı?. 

Delikanlı toparlandı; genç m 
ağabeyalnin ceketini çtkarmala ça. 
lr3ırken o da dilmeni b&ğlam:o; kn· 
reklere :rapışmıotı. 
Kayık bir dakika daha ha-nya 

fırlayıp -düşerken Rika.rdODUD hafi 
omurgaya çarptı; kUp~tedeıı aav. 
rulan sular ytızllnU ıal&ttı H bina 
'rnndine geldi. Rozltanm elinJ ağ. 
nyan ve sızlayan am nda görllnce 
IS'liltimsedi, mırıldandı: 

- Kurtulduk mu? Kayılı nuı1 
düzelteb'ldln ! 

- Bu kayık bafk•dır; löl p
l!p kurtardılar! 

- K!mler! 
Genç lm Koç Ahmede " bir u 

da Gamsız Aliye aordu ve cevap 
verdi: 

- Korunlar! .• Tnrk konanlan. 
Delikanlı yatt tı yerden korku 

ile doğrulmağa çalıotı: . 
- TUrkler mi? •• Fakat._ 
- Fakat ealr Türkler ... 1:kt tor 

oa... 
GOçHlkle bqmı çevlrdf: ~eri 

'>QyümUı ve ağzı ~ oldulu bal. 
de blr dakllı ba.ktJ; meralı:la IOr. 
du: 

- Nereye efdlyonm! 
- Almariyaya. .. 
- Her taraf kapkaranlık. .. Şe-

hir nerede? .. 
Tek eline dayanarak ıtl9ltlkle 

biraz doğrulabilınl§U; klSpüklerbı 

foaforunda ancak ve pek yakmdaA 
g5rtınebilen yllzll karmakarfıktJ; 

'!tk sık soluk alıyordu; çok yorgun 
hattA bitkin olduğuna ıUphe yok· 
tu. Rozlta karde§ değil. abla gibi 
davran ·crdu: 

- Şimdi ;,ahir lbun detfl... Ka. 
raya gidiyoruz ya... Kiyıda mep. 
leler biz! bekliyorlar; aeıı uzan ve 
kımıldama. •• 

Ceketini onun bqmm altına koy
lu. 

Rlkardo artık kmuJdamadt ve 
sesi çıkmadı. 

Genç im Koç Ahmedin kar§-ar 
na oturmuştu: aralarında ancak 
bir kol boyu meM!e vardı; blribir_ 

ferinin yüzlerini değilse de gözleri. 
:ıi pe Wyi g!Srllyorlardt. 

Rozlta: 
- Size bayatımJZJ bo~luyuz; 

">unu nasıl Mlyeceğtm.isi bilemiyo
rum ! 

Diye sordu. 
- Girlştiğlml.ı le1 başardık ya, 

oize yeter! 
Gamaız Ali bu cevabı beyeııdi. 
Karanlıkt& dalgalara b:ıta çıka 

sahile yaklaşıyor; aynı zamanda 

lronupn•larna devam edi)'Wlards: 

- Bbıl lnırta.rmü tcta .... 

bqkaaı bulunmadı mı T 
- Bulundu, fa.kat b~ on kulaç 

Dile sahılden a;> ı ı1ımadılar; hatta 
oir taneal fena halde yaralandı. 

- Oııla.r forsa mıydılar? 

- Değillerdi. 
- Sizi l'JOrla mı gönderdiler? 
- Hayır •.• Ben k:;.ndim istedim; 

arkadaşmı da beni bırakmadı. 
- S'zin adınız ne? 
- Ahmet ••• Koç Ahmet derler. 
- Koç Ahmet baba.n:zm adı 

mıdır! 

- De~l. .• Kendi adımdır; b& • 

Ankaradan bildirıldiğine göre, 
1941 mali yıl bütçesi tetkikleri 
bitmek üzeredir. Birkaç güne 
kadar kat'i şeklini alacak olan 
yeni bütçe ve mUvazenei umumi· 
ye kanun l!yihası martın ilk il· 
nü meclise verilecektir. 

Milli müdnf aa kısımlan için 
bütçede mühim bir tahsisat ay· 
rıldığı sanılmaktadır. 

Son aylardaki tahsilUm mem· 
nuniyet verici şekilde devam et· 
tiği ve geçen seneki bütçede tah· 
min edilen varidat miktarını bul. 
duğu görillmekteför. 

Şehrimiz mensucat fa.brikala- f Bu suretle bütün mensucat 
rırun ve dokuma imalathaneleri. müesseseleri muayyen bir nis· 
nin iptidat madde ihtiyac.ı için bette istihsalat yapa.bilecekler 
yeni kararlar verilmiıtir. ve ioletme i§lerini buna göre tı.-

Bu kararlara göre, muamele yar edeceklerdir. 
vergisine tabi mUeaeeee!er 940 KOOPERATİFTEKİ 
senesinde istl'll!k tıttJkleri y:itı YOLSUZLUK 
ve pamuk ipllk'erf miktannı gös 
teren ve noterli:tçe tasdikU t.- Dokumacılar kooperatifinin ilk 
rer vesika ibraz edecekler ve ih· iplik tevziatında yolsuzluk yapıl
tiyaçlarına teka.bW edecek mik- dığı hakkındaki iddialar etrafın. 
tarda ipliği SUmrbank mUeaseeıe. da ~anayi müfettişlerince tahki· 
lerlnden alacaklardır. kata de·.'alll olunmaktadır. Tah· 

Sonuncu toptancı fae, m~ 
ltlı.r nisbetlcrini de UA.ve ederek 
elindeki malların metre~lni 100 
kilsQr kuruşa kadar piyaaaya 
c;:ıkarmış, bir kısmını da banka 
nrdiyelerinde depo etmiştir. 

bama da Koç Mustafa derlerdi Muamele vergisine tlbi olmr kikat evrakı bugUnlerde VekB.-
Koç demek.... Başe kdlm'zla yan kUçUk fabrikalarla 940 sen~ !ete f{önderilecektir. 

Kaşar peyniri ihtikln: Vasık 
Kaynak ile Stilliı:ı a.d•nda iki şa. 
hıs ka~ar pevnlrini 90 • 95 !. - · 
ruştan satmak suçundan a.dllye. 
ve verilmiştir. 

Delikanlı bu kelimenin İspanyol_ tES llkfr eri sinde tam bir istihsal yapmamlf Kooperatif mildUrU Yahy.ı 
casını söylediği zaman genç kız • olan yeni mUesseselerin tesiaat.J Yılma: mmtaka ticaret mUdUr. 

Makara ihtik~n: Kanalı çar· 
şıda Kaloak,.ılar caddesini') 174 
numarada Enver Kaya admda 
hirisl, btr ttittlncUden 62,5 ku. 
ruc:ıı. aıct,;ı;.ı 915 mctrc1ik s'v;ıb 
ınal:araların beher ad<>dint 65 
i:uruc::ı s:ıtma lttan ma?Jıundur. 
Her ikisi de adliyeye verilmiştir. 

. A "!kara, es ( A.A.) - Basve- gözden geçtrllecek ve tesbit edi· lüğilne istifa ettiğini bildirmiı· 
avveliı göılerinin bUyUdllğünU, yU kıl Dr. Refik Saydam. balkev loek miktarlara gör mal alabile. tir. Yakında bUtün ortakların iş· 
lfuılln gtllilmae:liğini, en sonra bL !erinin ve odalarının dokuzun • ceklerdir. Burada elle mUteha.r- tirakiyle yapılar-ak toplantıda 
raı da kn:a.rdığmı h'sscttL Bereket cu yılc.lö:rıUmil ile mevcut balke. rik tezga.hlarm vazivetleıi hak- yeni bir idare heyeti seçilecek
vıerain !·J, bunlarm hepsinin görlll- 1 vi ve ho.llc o<lnlarma yenilerinin kında da karar verllml~tlr. Ur. Bu mUddet zarlındn koope. 
mesine imkAn yoktu. ilavesi dolayısiyle aldıltl:ın tel • lkllsat Veklleti faaliyet ha • ratif i~1~:ini tedvi~ Halk San· 

- Babanız da sizin gibi miydi! grafla.ra teşekkUrlerinin iblağ? · !inde bulunan beher tez~lh için dığı müdürünün müra.kabesi al· 
_ Tıpkı bana benzermiş; 

0 
re· n:1; Ana.dolu ajansını memur et. haftada 2 paket iplik verilmeaL tında idare heyeti lza.ları baka· 

~d: ö~U- _m_ı~ş_le_r_dir __ . ____________________ n_e_k_a_ra_r __ v_erm __ .ia~ti_r_. __________ ~ca __ k_la_r_dı_r_. ________________ _ 

Nişadır ihtiklrı: Fiyat mu. 
rakabe bUrosu memurları. 35 il· 
raya satması 15.zımgelen ni§adır 
lan 70 - 75 liraya satan bir 
firma hakkında tahkikata ıı. 
rişmiştir. ~D:~ız ':;~kendinden geç - Yeni tip ekmek Ucuz ayakkabı 1 Parasız mamleke-

miftJ; bunun !Qln h~ çıkardı: lA.. 1 Memurlar, bunlardan befka, 
Asmaaltında Stefo Kac:enesu a. 
dında birisini sabun ihtiklmr 
dan, Mahmutp:ı.~ada 141 numa. 
rada İzzet ve o~ı manifa. 
tura ihtikiı.rmdan adliyeye ver 
mi§lerdir. 

kin delikanlı bunun da rarkma CUmarlesiye Ay~bıcılar.cemi~eti tine SBVXlnİ İSl0dl 
varamadı; yokııa hiç hoouna git- komıayona bır proJe 

Cebinde.41 lira ile 
3 tren bileti çıkb 

me.ıdl Tek Up ekmek kararname- Verdi 
Rozita ıtmdi onun ne zaman es'r s.!nln tatbik edilmesi için ba%Irlıklara AyakkabrcJlar eemtyetlnln fl&t 

dO,tnğilnn, nerelerde bulunduğunu devıu:ı edilmektedir. Değirmenlerin e- mUl"aka.be bl1roauna •erdlli blr 
aoruyordu. o kadar zaman deniz" leklııri temizlenerek yeni ekmeklik u· projeye göre ayakkabılar ıu nevi. Ali Huysuz admda birisi beledi. 

yeye müracaat etmlt ve faklrllğt
nl ileri silrerek Erzuruma bedava 
ganderllmee'nl istemiatlr. 

de çırpmdıktan sonra sert rfizgl nuu lmal'ne ba.§lanaıııtır. Ekmek va· lere ayrılabilecektir: 
rm altınd tald ~ 1 .. 1.. ü OdUğU • zJyetJ etrafında gtsrU:mek üzere ! İki katlı, çttt dildfll, tek katlı Beyltoz açıklannda bir 

motör yandı a 6' ._..... ş ne ı dUn tr.Jedlye reıa muavini Lfıt!I Aksa. çift dikl§lJ ve çlvUL 
§Üphe yoktıJ: çilnkU sesi titreme. yut! rlyascUnde belediye lkUsat tşlerl 1 Kadm ayakka.b lan da dfklıll. 
ie baelamııtı; Koç Ahmet bunu mUdar muavin! Ue ,Cınncı ve değirmen tahta topuklu, demir çivili, köıı&
sezdl; btr dakika iç'n ktlreklorl 1- cL:er hh toplantı yapmı§lardır. ı le topuklu olmak Uzere dört Jaıı • 

ı;erf alan.k g!Smlcğint çıkardı. Genç Bu top'antıd4 yeni uı:ıla.tla yapılıı.n ına ayrılacaktır. 
kız merakla sordu: el n.ıü numuneleri tetkik edllmlştlr. 1 Ayakkabıcılar cemiyet! bu ayak 

Ali Huysuzun vaziyeti ıOphelJ 
garUimuı. 11.zerl aranınca 41,5 lira 
para. ile Uç fakrlllıal mub&tuı ve 
Erzuı:-ıım.ıJ. ka.daı: gitmek Uzere a. 
lmmt§ Uç tren bileti bulunmu~tur, 
Ali Huysuz adliyeye teslim edil -
miotlr. 

Dlln Beykoz a.çtklarmdan gıete!l 
Mehmet kar>tanın ldareeindeJd Yıl.. 
~az ınotöründe birdenbire yang?Q 
ç•lotıış, kaptan motörU sahile eev
ketmeğe ba§lam-gtır. 

- Ne yapıyorsunuz! 
(Devamt t'llr) 

F a!dr talebe, hasta İşçi 
ve aileleri için 

18 bfa ırralıll 
taberra 

lzm!r, ı.ı; ( A.A.) - Her seı:e 
aoaval yardım iolui için dört bin 
liralık e§Ya teberruunda bulunan 
İzmir pamuk mensucat şirketi 
bu aene de aynı maksatla yirmi 
altı bin lira vermiştir. 

Bu para doğrudan do?!ruya fa
kir mekt.el)lilere. ex>cuklara. ha.s
ta işçilere ve bunların vardıma 
muhtaç ailelerine sarfcdilccek. 
tir. 

Vakıt 
Aalm Ua, .. 'I'Qrldyenln emniyet sa

h.ut,, bqlıklı makale.slnde Hariciye 
VeklJlm!gln beyan&U mtına.sebeWe 

TUrk • Bulgar aulll§maauıdan bahset· 
aıekted!J'. Aaım Ua TUrklyenin emnl· 
yet aabaamı ıöyle tarif etmektedir: 

"Biz bu hususta bizim §a}ı&I 
dtl,UncemW ıu tarzda bullsa cdc
billl'la: Vaktile Yunanistan, Bo· 
manya ve Yugoslavya de\"letlerl 
ile akdetmlf olduğbmuı Balkan 
Alltantı Tuna nehri hudut olmak 
lizere bütün Balkanları Türkiye 
ıcıu bir emniyet sahası telA.kkl et~ 
miıtl B11o"'1n bu antant fillen orta.. 
dan kalkımş olmakla beraber line 
l'unaya kadar bttttln Balkanlar 
'l'ttrldyenln emniyet sahasıdır. 
Herhangi bir yabancı ordunun hu 
badut lçerlalne girerek faaliyet ve 
harekette bulunması Tilı'.rlycnln 
§ılddctle a.lAkaıımı tahrik eder. 

Ancak blr noktanm göz önünde 
tutalması llzondır: Tllrldyenln 
emniyet sahası içinde bazı yaban
cı faallyetlerlo ve hareketlerin 
meydana gelmeal bir talrm siyasi 
hareketleri icap ederae de mutla
ka Türk ordusunun derhs:.I hıı.reko
te geçP.rek mnJnwll ~dblrler o.1· 
maın 11.zım gelmez.. Zira bu tedbirle 
rln almması 7.ıı.ınnnmm ta~1nl ,.e 
takdiri ha!:'.:u Cumhuriyet ordusu
nun ıtenelkunnay beyethıe alt bir 
vulfedlr. 

Balkan mftmlcketlerl l~IDde ~ 
1• Vunantstana ~lince, ha mem· 
Wret dolndu doif117& kenı11 

Yeni ekmcl< biraz e.snıercedlr. Çeır kabılann pek ucuza satılacagma 
m ltıb&rile lezzetlidir. Yeni ekmı>n: ö- dair de temlııat vermektedir. Bu 
nllr.ıUz~ki cumıı.rteııı gUnUnden ltlba· proje, yarın toplanacak olan fi -
rmt satıoa çıkacakUr. Teısblt edilecek atlan murakabe komlayonıuıda tet 
n ... rb fiyatına göre bus1}nkU ekmek kik edilecektir. 

Konservatuarm dün 

Te11ı posta vı 
telgral merkezıerı tı.rat m<!an 60 para nokeanma yani 

ıS,lfJ kuru~ satılmam kuvvetle mub· 
ter:ılldir. 

geceki konseri Ankaradan haber verlldi~ne 

Civardaki yalılar da tutuşmak 
tehllkeslne maruz kalmt1, aahtlde. 
ki halk korkuya dllşmU§tllr. Niha
yet tst·nye lt!alyeııflıtn yctl§Jnesl 
üzerine yangın e6ndllrlllmtlftUr. 

Şikayetler, temenniler 
Konservatuvarın senelik ikinci ~öre. posta, telgraf idaresiı. ~ 

Arabaların geçeceği konseri dün akşam Fransız Tiyat- Hacımur merkezi kapatılmış ve 
tosunda verildi. SeçkJn ve kalaba· Edirne müdür!Uğürc bağlı bağlı 

yollar asfalt olmıyacak lık bir dlnle;>ici kütlesinin hazır 1 olmak üıere Hasköyde bir mer-
. . . . 1 bulunduğu konserde ıte! Cemal Re- ' kez açılmıştır. 

·······················-··· ....... 
Baıımpatlılarıa 

\'alimizden 
Bcledıye ımar ışlerı mUdUrlU. flltlin Hare,lndek! yavh aazlard!ln 

ğil sıehir dahilinde demir te!:er· i'.nurekkep orkestra -Bah, Şubert. Bundan b:a~Jrn, ~imdilik dahili 
b r dllall: 

lekli arabaların geçmesi zaruri Moz.art ve diğer bazı bestek!rla· telgraf ve adi taahhUtlil mektup ı 
olan yolların asfa1t olnrak i~- nn parçala.rmı mu\•a!!akıyetle çal- kal)u] etmek ,.e Van mildUrlUğU· 
sındarı vn.z~eçmlştir. dı. Birçok defalar alktıtlandı. D~· ne ba~lı bulunmak Ur..ere Enıişte 

"J-ler sene birkar 
çocuğun başını yiyen 

bu m~cradan bizi 
kurtarınız,, 

Badema bu yollar mo?.aik par denli Şuberttn "An" pargasile bir merkez acrlmıştır. Telefon ve 
kP. olarak inşa edilecektir. Bra.lunsın "Dem.lrci" pa.rça.ar tek • tel~af muhaberesi yapmak ve 

Yolcu salonundan Tophaneve rarlattldı, Tekirdaı? miidilrlUğUne baP:h bu· 
kadar olan yol moıaik parke Şef Cemal Reşitle Bııyan Vah. lunmak Uzere Marmara Ere~:i. Itu:nıp3.~ada Zlnclrllkuyuda o • 

turan ol.-uyuculamnızdaD 1.eW A
lem dün ma.tbanmıza ıel~ tu-

haline sokulacaktır. det Nuriyi tebrik ederi%. ainde de bir merkez açılmıştır. 

emniyet sahamıza dahli olmakla 
beraber TUrklyentn müttefiki ol· 
mak b:ıkıınmdan ayrıca hususi bir 
me\~ '"D.l'dır. Onun için Bulgaris
tan o.rnsındıın Selanlğc doğru ge
lebilecek bir yııb:ıncı taarruz Tür. 
ldyeyl hor iki b~i'ltldan alii.kııdar 
eden blr hareket olur.,, 

Yeni Sabah 
BUseylu CAblt Yalçm, bugtınkU ma,. 

kale.slnde HJUerin 80n nutkunu bahta 
mevzuu yapmakta.dır. 

HUsoyin Ca.hlt Yalçm, HtUertn bir 
buçuk 8<llledenbcrl İngiltereyi en mUt· 
hl§ cezalarla tebdlt eder bir vaziyette 
nutukla.r söyleyip de bir ~Y yapama· 
dığını kaydederek diyor k1: 

unu kaç tebdlt oldu? Eğer HJtıerln 
aözleıinde bir ciddiyet btüun!ll1ydı 

oJ.mdlye kıı.dar lnglllz adalıln bln kere 
yerin dibine batmıı olmıı.k icap ecior
dL Hlllbukl ln!!IJt~re gtttlkçe kuvvetle 
rılyor ve lngllltlr.r Alman tayyareleri· 
rıln bombarduwluları o.ltmda futbol 
maçlarına devam ediyorlar, harabeler 
anı.sıuda da çıı~ J.:ı.rmı nıha.t rahat lçl
~orlar. Alınıuıl.ar kaç kere tnr, :z A· 
dalannm ablnkasmdan baluıettUer. 

Haç kett bu adaların h&rlı;ltı alMmsı 
kcstldlğtnJ lftllıa.r De dllnyaya ahP.r 

ftrdller 'l Bnlbukl lngUtere ra.b&t ~ 

bat 1c.anum doywuyor, Çlıı e&)'llU da 

lıırı söyledl: 
temıenaJ1erl ftDe cdmut blJoer valda ''Kasmıpaş:ı deresinin Uzun Yol 
ınıe bize ll4a etUJer • .B8reke& versin caddesi Uzer .ndeki k enu kapatıl • 
bP.51\bı ı- kadar geniş tuttular ld ttıa· rnl§. Buradan Bomontlye kadar o
ml tebJ1tlerdek1 ra.tmmları cıemeerek lan kismmın Ustü açıktır. 
bunlanrı yanlış olduklarını a.ıılayabll· Vali Lfitfi Kırdar, geçen leDıf 
dlk.. burayı gözden geçirirken açrk k.-

keyUle içiyor ve bol bot sD1h ta atr HUaeytn C&h1t Yalçm, 1nctllzler mm kapaWacağmı vaadctmişti. Fa 
)"W· Keııdlll all4.b &lddrtaa batka Tör- dUJıst,nm ber tarafında mihvere dar kat bugüne kadar nedene yapıla. 
ldyeye de veriyor, barp eclea Yoaaaı.- beler indirdikQe mihver muvattııklye· mad?. Geçen sene bu dereye dllfe• 
tana da yetııUrtyor! BwıJardaD lıafka tine lnsnma.ıım lmkAnı olmadığını beg çocuk yu~n gelen ııu tas. 
Mıamıa koca bir ND ordu• '1kıllda aöyliyerek §Öyle devam ediyor: ylld Ue denize sUrUklenerck boluJ
ıetUerek ltaıyanlan titretiyor! .. Flibrer bu eene içinde kaU netteıe- du. Bundan 20 gUn kadar evvel de 

Bltıer bAl& baykın)'or: Dmı1z barlıl ala Gbr.ıtcapu söylüyor. Bu da çok arka arkaya Uç çocuk buraya d11f" 
J"llpacaflm. flmal 1ıun1wuıan A.lcdeal· dJDJedlğlmlz bir maaaldlr. BI& ınııert l tU ve aya.klan kırıldı. Uç dört gU1S 
se kadar lnsWzle.ri ~ baJunam ağusto• ortala.nada Londra mokakla.· evvel de 6 yaşında Muzaffer a • 
karşıJanna ~aaJım d.IJ'or. Mazide rmda gönueyt bekUyorduk. Nasılsa dmda hlı: çocuk dil3tll. GUç hal U. 
cereyu edea vakalara bakıp ta talik- bu ranOOV'Dya ıeimedl FWırer aııkcr- baygm b.r halde kurtanldı ve te. 
bal bakkmda ona söre hU.kUm verir- ııerıne ıtıo ta barbl ~tlımeyt wa- d~vilere rağmen çocuk öldll, bu.o 

k ""'' .. - da ..... ..-...... ,,.....,_ "·tm•··· Qt....tı "- ·-•-•-• 1rl gün defnediyoruz. 
9e ruunor vayı_,,__.... Y--- - ~w • .,......... - me • ........., geç P Kıı.smıpaşal: hem§erllerfn her llllDe 
bl:r A1ma.n zulıbsı blrkao klleük tngt· 19U babanııa &ağ ,ı1cmay1 bir ınu,-af b' •· ğun "'"'"" yi -

ır~a.ç çocu un ..._ı yen .... 
uz harp gem1111 Ue ~b " tntl- faklyet diye ileri atlrtllur; ve tekrar yaz mevıslmlnde koca bir aeaı.t 
bardan bqka '1kar blr yol ıöreme- blr ''ud daha: Dil de katı notJce aıı- ı hnlkmm 5 hhat ve baya.tını tehdit 
dl! !ngU~ doıuı.nmıuıı Akdeıılzde te- ııacaldu. Ba, f"tıhrcrin urdıılaruııı. 'e ve ııvni zamanda. ne§rcttlği fen& 
nezzllhe ~kmıt pbl dolafıJ'or; Ual· Alınan m11lettne bir "'yem boruau,, çal koku ve laıım taşarıı.k evleri 1stJ· 
yanlar lllklaııdıklan Umanlarda tJtrt· ınap pek muhtaç bir vaıJyete gelmi~ ltsı ile dnimi bir ıstırap kaynajS 
yorlar. Bitlere lıakılll'81l blr ay sonra oldu.;ur.u ıö•t.ermekt.en ba.~• bir fje- olo.ıı bu mecranın kn.pa.Wması ig'Jı 
it de~~eaeıcttrı FWaıw bir •7 daha ye d~let etmeı. acaba dalın nenırnnna ktıdnr be:k. 
dlşlnl •ılup lf de~tıırtea '°nra IMır- MIHenffa Çemberlayn, JJMJ, 1913 lemek ve daha. kaç kurban venn~ 
kese: Bak, gördtlnDz mili deeeydt ııöz.. eenelerl mabarebeJerladea tı.baedlyo~ l!ı.znngelecektlr? 

ler1nln tonu ne kadar dett§lrdl! :e.:ı· da. Mr. Ç&rçU de uzun bir mnlıarebe- Al!kadarların nn.zan dikkatle • 
bukl F'Wırer bula bula. bir~ ...ı re lauırluuyor n zaı.m uzakta Jllrll· rin1 çekmenizi yalv:ınyorum . ., 
i!;lncle aldığı babE'.rlerln 2lOO bln tcnulan JQT'. l!.teı HIUer harbin l.9il de ne- C'ruyucumuznn tıbyledlkJeriol 
ıtıyade 1ngtllz gemisinin batmldıfau ıtoelP.neoeğlnl aöylilyorm bund:ın AI· naldct1fü. Scnclerd .. nbcrl Ka!ll-m • 
bUdirdl~lnl eöylüyor ki arkıumıdan roanlann bir eeneclen farla daynnmıı· pa.5:ınm deJ1:lf'I1 ara'lmda ı5ıtf'•O 
derbal t.elalbe at1117or. ilanda ID la mecaDerl JcaJmadılı ıuıl&pla. Çüıı- ve tekmrlanu.n bu IOl{ln artık ks • 
kadar tayyure dllftırdUk, denizde fU kü Bitler ancak kendl tahammUllerl p:ı.nması ,.e 0 O\ ıır ha.lkmm lıu rt. 
kadar cemJ batırdık demekten kol&y b&kunmdaa meeeleyt muhakeme ede- tırapt.aıı kurt:ı.nlması ancak ,.,. tf.. 
bir it ~-nlıtor. Nud ld tlmdl7e b4u rek u Qok dolna bir tabmla yapabl- mlzln kıymetli alikalarlyle ml.,lnY 
AJmanlM '98 ltıal,.. ~ Ül'w kin oJncw.;mı timlt edJ7oruz. / 



Hadtseıer ................. 
Ve Tarıh 

Bir haftada 12 
vapur batırıloı 

Bu miktar Hitlerin iddia 
ettiği miktardan beş 

misli az •. 

Hitlerın nutku 
Londrada 

nasıl 
karşılandı ? 

l.ondra, 2~ ( A. A.) - Amirallik 
dairesinin dliıtman tarafmdan 'ba-
tınlan ticaret gemııerine ait hat· Bu nutuk Bitlerin 
talık zay.iat raporunda ceman 37 
bin 636 tDn hacminde ı2 vapurun bilinen niyetlerinin 
batttğı bildirilmektedir. ba k b" d .. "ld" 

Hitlerin son glinler zarfında Ş a ır §ey egı ır 
200 bin tDndan fazla gemi batını_ teyidinden llAl.llD dığı ha.kkmdaki iddiasına gelince, -o--
Londranm salAhiyettar ma.hfilleri 

MlllLJ:SJ... '°n günlerde anormal hiçbir \'a • L"ndra, 2tl (A.A.) - MöwtakU 
O do pur kaybı olmadığını söylemekte- Fr ın .. ı .. ajanaı blldJrlyor: 

n kuzuncu asırda Avrupa <lir. Bitlerin bu huusta.ki JddJas•n • ln.tt'rı& d!plomatik mahflllenn~ 
diplomatlarnu en çok meşgul e. da hakikate benzer hi<:bir söz mC•'lhede edildlfine göre Hıtlertn 
den ~vzulardaıı biri de Şark yoktur. sövıt-.11~ nutkun başlıca umurunu Al· 
meeelesıdir. Prens Bismark: manı-ı:- taratmdan hazırlanan Ukba· 

- Şark meselesini Pomeran h:t"' ta•rruzunun teyidi teşkil etmek 

Yalı 'br neferin kemiklerin; B·.r ıtalyan tto.,r ~mokrutlere ve Venay mua· 
değışmem!.. aec.e..n.' karşı yapılan mQt~madt htl 

Demiştır. Ama kendısi de bu t =uırıda;ı başka Hftıerln nutkunda dik 
Burda yorulmuştur; Berlin a vyaresı ute dcber kıarm 1941 eeneainde btl· 
OOgresinde Turk murahhasla- u.rı t-6eceklerine da.r lııgllizler tara· 
ına, diplomatlık hududunu aEıan yunan tayyarelerinden !J.Ddan yapılan vanadlerfn tutulmadı :d sert! gösterdi: cezri hare. korkarak -;. vu ll'gtllzlerı bulunduktan yerlere 

etmek tedı. Fakat Şark 1.M:ır l'iderek takip etmete kenclı.i-
nıesel ni degıl bunun forması Yugoslavyada yere indi cin n ecbur kaldıgı hakkmdakl iddia 
~~kan meselesini bile hal. 1ır. 
ı~ı. Buna sbep olarak dedi. Mıuuoatır, 11 (A.A.) - Röyter A. fo~veıtı.: ÇorçiUn 1941 de Almanlara 

r kı · jansmı.ı Yugoalav hududunda bulunan 
• K4 • şı b:r taarnız yapacağını hiçbir za 1.-=-Türkler Balkanlardan çı- hususi muhabir! bildiriyor: tnAn BG.}'iemediğl hatırlatılmaktadır. 

-nmıadıkça Balkanlara rahat Yugt-&lavlar, İngiliz ve Yunan tay· C.:tirçU ~kaenya 1942 ve 1943 muhare· 
Yoktur. yarelt.rinin Yuroaıav hududUna kadar •.esın~n bahaetmı,ur. 

Balkanı kovaıadığı bir İtalyan .bombardıman ar yirmincı asrın baş. ı-. ım.}'en, HiUer Ingllimeri bulunduk 
atında tayyareaini pazar gUntl inmeğc mec. '--• gene fesat ocagı~ olarak .ar. -.erlerde takip etmek ıeuyora 
.ouudı T ~k bur ebr.iflerdlr. Kuvvetli bir ltaıyaıı 

· ~ ın kabahat Balkanlar Yııµı.nıMı güç olsa bile t-•ebbtıı edil· da ~~'d • bava flloau Pogradeç nuntakumda ..,. 
bij --&u 1; orayı büyük eller, bareklt; yaparken Savoıa MarcbetU ,ıea• k.ı.ay olan bfr banket vardır. 
dı Y.lik devletler karıştırıyorlar. tipin~ bQytlk bir İtalyan bombardJ- F'. t.a\f ka aaada 46 milyon lngillz 
~ 1913 te dört Balkan deı; le- man tayyaresi İngiliz ve Yunan avcı t..du!ll .. &ktadır ve ıtlphemzdlr kl tn· 
k n Osmanlı i paratorluğuna tayyanJerlniD hücumuna Uğratıuffır. <::'lızıt-rı bulmak için en doj'ru ve en 
f arşı ittifak etmesi büyilk bir ltaıva-ı tayyaresi Stnıga'ya lıunifliT. k·aa )'<.1 budur. Halbuki HiUer lncillz 
Clefaya S bep oldu. Evvela Os. Biri l .~ralı olan altı k!şillk mUrette. re ll ı .) ı adada lndlrmefl defli 
:anıı devletıne hep beraber sal. batı tı>vkll edilmiştir. "A h;:n hatt.A 1940 eeneaı için vaadet· 

?anlar sonra biribirlerine hü. mt-tt. Onun içindir ki tıugtın blr ttkrln 
CUm. ettıler. Bükreş muahedesine 3-'Prın(, dlğeı bir fikir ikame etmek 
ıore Türkl r Karadağ eteklerine Adriyatik denizinin kilidi olan çıM hit&~t usuıune müracaat edJle
ve Adriyatık kıyılarına kadar A vlonyayı ele geçirmek için ya- ır·k t:u ltaçamak yol seçilmiştir. 
:za-~n genış ve gü?.el yerleri rısa çıkmışlardı. A vustur.yanm ~ FılJıaklka nutukta artık tııtil&.dan 
ı:.a tılar; M riç nehrinin şar- ?:laşka ve çok mühim bir arzusu tı:.h~ewı011yor Su bir aldatma hatt· 

• ~ d r; IAldn Balk&u !fiba ..,...: ~~[DlllfR""~ıtti cıo oıabillr Fakat .,amir hllba ... 
:seıesı, Balkan kavgası gene cenuba doğru geçen bUyu'k ve en Alm8a muıeUM '8lt bir ..ateye m-

tıned · mWıim bayat daman olan (H8nl uw .. .,....., lbım ,..ıcqtld aalat· 
Ç\tnkü orada bulunan Hıristi.. burg • SelAnik) ;yolunu elde et. mak ._ ~ stl*lll'. 

Yalı devletlerin hiç bin. hudutla.. mek .. Bu surette Balkanlan 1cen- hKJeio n'lcınd'a ·~ Balkaıaıarc1a; 
mu bot bol pnielettik~eri halde, di ekonomi nımtakaaı yapacak. ııocra ua denillde faaliyete *9çllece· 
tatmin edilememiflenli. Roman_ tı · milstemlekesiz oluşunun ._ ~nt b~dlrmektMtr. Nutuk, Yunanla· 
Ya bütti.n Romenleri, ~Irbistan ra'rıarmı bu suretle tellfi ede- taıada yapdırcalt bir mildaılaıe ne Mu· 
bilttbı Sırblan. Bulga~ ~- cekti. Ukin bu plin cenup Is. llO!inıye yardım edtlecett YUdlnt mu· 
tihl Bulgarları, Ymı~~tan bü. lavlarının hi.misi olan Rusyayı t>akkak htııaetUrmett tatihdat eyliyor. 
tUn Yunanlılan kendı ıdareleri harekete getirdi. Geçen dünya Bu ı.se yeni bir §eY dettıdlr. Fakat 
altma almıe defilJerdi. Rus Çar h 1.:· • ı ı...:b· n---da M11110lnılnln -glne kurtuluş fınatt .... ida...ı~; b-- - aruının ası sel.iÇ 1 .DUIW4 r 

~~!Jf;dut~lan r~~dda, Avusturya Veliahtinin bir Sırb olaral". ne ıçln Ukbahan ıabmnztıkla 
ıçın eki gene· taraf d "idil "lm · bekl~ift anıaııııyor. Ancak bu, ttaı· Tn.nailvanyada Romenler va-ı·' . ı m an o nı esı 

Macaristanm cenup tarafl~l.lln. değil, budur. . . yaya ft!Nf verecek mahiyette dettJ· 
Bosna ve Hersek Sırblarla mes' . Almany.a şimdi Avusturyayı clir. Bitlerin Yunanletanda RflifUecek 

llhak ..+-> .. ti Balk tetel>htıae kal'fl Alman mDletlıı1D heye kftııdu · SırbJ .... en az 0 ·ı • ~"""""9 r; onun an pro. 
• ._ n mı Yon- jeai · d be imsed' '? Ham. car.rıu tahrik etmete gayret ettttı an· 

luk bır devlet kurmak sevdasmı b nı e A ~ 1 mı ıa,:ımaktadır. 
güdtıyarlardı: Hırvatlan, Dal. . ~ - ~liııik yolunu tutmak~ noıruc1an clOlrUY& ind1rilecek darbe 

~!~ıdları1ri Karadağlılan . d;& =~ ~TJ:e::. :: ne tngut.ereyt dev!ıecek olan adam T 
AqJQI ı are. altma almak istı_ Bizim tn~·-· . b' '--..:kat mi',arı YmaanlJ7a lcarfJ Almall7&o t· 
JOrlardı. Yunanlılarm gözleri E. uuıgımız ır uaaı ta~ .. ve BuJgaıUtandan tefelddl81 • 
pır atraflamıa. Ege denizınde· vanıa Balkanlara, yabancı ve dıecek 0ç devlet kOY&li8ycaW1U ,....nı 
ki adalara, hattA Garbi Anado btlyUk devlet kanşmca ahenk bir tetebb08 olarak gömrmektedlr. 
hı kıytlarma. çevrilmişti ''M • bozuluyor. Hepei de arzularma P..ttıa. tngUteN, Jntaya nerede te-
lo ı ... __ ,, · ego. ermişlerdi; ufak ihtilAflar, ara. · 
_ _. vca. YI güdüyorlardı. Bul. lalanıJda halledilebilirdi. nite. mu edene ona k&l'fl koYacatmı .ar 
a--rar M kedonyaya hhıtla ba- k' . r • ıııyor. Burada tpret edildil'iDe göre 
Jo,ıonardı ve TUrkler 1913 ;· ım 800 yırmi Uç sene ık ~ bu .. ~••n perdul. Hltler 1nctlWNDln 
hıtikamını jasarhyarlardı. ~::!ı~ ~u1!ı=~ ı.w&smdan baıta nya sQn meMJest 
Dı~~ıırann aralarındaki bu nı1Ul"8a geç;:.,izllk kalinaz. An· gfbl bab8ederlı:en çılleJıdtlı .-.ı per
~ıardan başka d~ndan kara dekllrasyonu bu uğurda ctcıdıldeıı hlmedillr derecede tarlrbdlr. 
1...... ara goz koyan bUyuk dev. Türkiyenin harcad""'9 yı' rmi ee. Umı;mJyet tUbarlle bu aat.uk Bitle· 
~er de vardı. Bunlar Avustur l"k eğin •5• r1n ~mdlye kadar bfllneD D!JetlerlniD 
YI. ile İtalya idi. İkisi de gözleri: ne 1 em devaımdır. 8Rdeco tey!diııclen bqlra blr 19>' delil· 
ni Anıavutluja çevirmişlerdi: Kaclircan Kallı ~" 

Fransada kalan 
ıngılizler 

Memleketlerine 
dönmek imkinlannı 

buldular 
Loadn, 25 (A. A.> - .Miltare. 

kedenberi Franaada tecrid edilmJt 
bir vaziyette kalan İngiliz teobaa. 
Janndan bir kısmı lngiltereye gel. 
mlıtir. Bunların işgal altında bu· 
Junmıyan Franaa.da elde ettikleri 
intibalara göre general Vavelin 
11imali Afrikada kazandıtı muzaf • 
feriyetler işgal altında bulunmıyan 
yerlerdeki Franm halkmı gittik • 
çe müttefiklerin davası elhlne c;e -
virmElktedlr. Franaızlar her hakiki 
Fransımı iftihar ettiği Fransız Jm 
paratorluğu mukadderatınm f ngt _ 
liz ordularmm muvaffaluyetine 
bağlı olduğunu gittikçe anhyorlar. 
İfgal altında bulunmıyan Franaa. 
da efkln umumiye nikblndlr. Ef
Un umumiye Jl'ra:n8ız filoeunun 
mtl8tevli Almanlara teelim edllme
ei teklifini hiçbir zaman kabul et_ 
mlyecektir. 

Münakale yollan ıslah edildiği 
cihetle işgal altmda bulunmıyan 
Fransadald lngilizlerln bOyUk bir 
lmmı artık Franaayı terkedeblle • 
ceklerdir. 

Yüksek 
Sovyet 
Meclisi 
toplandı 

---0--

Bu sene geçen 
aenekinden.yüzde yirmi 

bir fazla •.. 
Mosko\'a, ı5 (A.A.) - D.N.B.: 
Sovyetler Birliği yüksek Sovyet 

meclisi, bu akşam Kremlin'de se
kizinci içtima devresinin ilk top· 
lantısmı yapmıştır. l~timada 
Stalin ve Molotof ile hususi loca
la...._..)(Q'NMplomaUlrtea ,ıw...p::. 
aa da lıUll' bahmmllflUr. 

lfallye ballt tomlılen Z.env, 
.-.1939/llNO -- blll9Ml tıe 
&ıQııntbldekl 1941 eenesl blltçe pı. 
Jeai baklı:mda PDit isahat veren 
blr nutuk aöylemJşttr. Sovyetler 
Blrribıin deYlet bOıtçeeıl, 1940 da 
182,6 milyar ruble iken, 1941 bllt
çeainde varidat 215,4 milyar ve 
masraf 215,4 milyar 1'Ubleye balif 
olmaktadır. Yüzde yirmi blr nJe
betlnde bulunan bu fulalıt, milli 
ekonominin inkitafmda ve bllhaua 
Sovyet endtlatrisl iatihaallnln tez.. 
yidinde kullanılacaktır. 

lelgratta 
ltlr ••••••• .... , ....... 

Kahabati lnailizler 
lehinde tezahürata 

aeheb olmaktır 
~ 15 CA. A.) - D. N. 

B: - Be1gndm m mOhlm 8bıe. 
JDalarmdan olan Beograd llinema. 
llD1ll Mhibl bir yahudi, diJııya ha -
berlerine ait bir İngUb filmi ı&ı· 
tererek Yugoelavyamn takip etti. 
ji afyuetbı umumi batlarlyle telif 
edllemiyecet teahllrata sebebiyet 
•erdiğinden dolayı 30 libı hapse 
DıalıkOm olmuştur. 

-------·-

Hemen aeuı> kapıyı ac:ıyonun. 
4ne, ıevlııeinden ellerin\ çırpa 

l'a1t llJ>lamafa başladı, Kapı açıldı. 
Ve lind ba ile Cemil görUn.. 
dl. Kız .içeli ıJrdi. Elinden IUD. 
'-ıı aldı. One ıeçti. Ve merdiven
lert, ltlratl çduııağa başladı. Ve 
lllJrt1clanank 

Aşkon Mucnzesn 
-11-

- Zavalhcık, eıma acıyorum 1 
Di10r, bllytlk bir merlıamete ka. 

-Yakan pi, yubn gel. zaval pılm11 gibi onun ellednl alJp &pO.. 
llelk' dedi. yordu. 

l~rt girdikleri zaman, aubay o. Nibayet eon blr tecrübede bu -
JQa bıvnna oturttu ve büyük bir • hmmak için aabay ona: 
llıbırla geçen gQnlerln btıttln tee.. - Aqfe ! Diye hitap etti. 
l'tlbeı rını t krarladı. Yenilerini - Ne iatiyornn eeterJm? 
~ . B t defalar ve dalma &abay yaklqmumı ıeuet eW. 
artaıı veale onla'n da tekrar- Kıs, :vavae y&ftıl ve tatlı tatlı p· 
!adı. nefret. hiddet, IStlrap Jetine bakarak ona JÜllllb. Sonra 

Nakleden: MECDi ENON 
ladı. Onu öyle belinden kavr&mll 
olduğu halde yavae yavae eiiJcli. 
Hemen hemen farlı:mda oJm•Jmpn 
kendilerini mpynm yanmdakl ka.. 
napede buldular. Ayte, blrdenlıire 
ve Pfdetle ayala bJktı. Suratml 
uarak eanki bir teY dltlntlr gilıl 
durda. ve mnra _.,. bir tama 
aunldandı: 

- Ne ~ -116yle! 
Cemil bQytlk bir QmJde kapddl. 

Herean .IQlnde ve .. areden 

-~ Ane bir müddet daU ~ 

Cemil hafifçe bağırmaktan ken
dini aJ•medı. learet PIU'IUPu dlf• 
ıertıe JBll'al'ak, eapean keailmJt bir 
YUiyette ve titreyerek, bir an ne 
eevap vereceğini dtlfllDdtl. 

Tam bu Blr'lda Ane Plerini 
Jerden kaldırdı, duvarda uıh du. 
ran subay pptaamı s6rdll. Jfttlılt 
blr ka.hhha kopanırü CllUI aldı. 
.... alydL Acayip je9tler yapa. 
nk '" anlatdmu llGsler mırılda
narak odama iclnde aplam•p bq' 
ladı.. 

Delikanlı blytlk '* lltlrap tem. 
de: 

~···········································~ 
izdivaç Mesereıert .. , ......................................... . 
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Hekime göre ideal 
izdivaç ve şartları 
"ilk aık wıarai ananın aütüclür. Gula ve ıellıat 
açlığı gibi, Qfk açlığı da aynı kaynakta birlefir· 
IeT: ancak hayat ilerledik« bunlar biribirlerin
den ayrdırlar ve izdivaçta birleşirler.,, 

Her devirde ruhiyatçılar, tena- eefkat ve eevgisinden kuttu~ · 
ıllli ibtiyaçlan eevmek ve eevil • ya mahrum kalan insan başka • -
mek ihtiyacının mlnaama almıe· kilde ıefkatler ve sevgileri teli.. 
lardır. Alınan fllor.ofu Schopen. fi etmeğe çallıır. Bu sevgi ihti.> a
haur'm irade babamda ıu satırları cı erkekte fail yanı aktıftir: ka. 
okuyoruz: ''Her zihayat mahlü, dmdayaa münfail yani pas,i!tir. 
ulvi hedefi olarak sllrriyet için ça. Erkek qkm fiziyolojik tPzıihUril 
lışır. Bunun .istihsali için de irade, balummdan daha mütecaviz, bitim 
teemmuı ve dilfllnceden vareate o. ve hamt vaziyetinde olduğu bal -
larak faaliyettedir. İrade tabiatta de, kadın eevllen, tibi olan v hi.. 
bir sevkltabii körlUğll ile çalışır. maye gören sevgilidir. 1.ı,t atkı 
Tenasül uzuvlan iradenin hakiki hazrrlıyan ve ona c;eıni v renk 
mihraldandır; hayatın eeub mu· veren bu ruhi imillerdir. Bu au 
hafrzlandır. Onun içindir ki Yu. retle aşk yalnız dar minadyle 
nanlılar ona Pballua ve Hintliler cinai münasebet gayelerlnde, bir -
de Lingam diye taabbUd ediyorlar- çok h1a Ye heyecanlarda, beteri • 
dı... Büyük filozof sevgi ve cinai tırap ve yabmlıklarda en ulvi yar 
mlinaaebet vetirelerinde ruhi v~ dnncı ve bamYUr. Bu yardım mad
beyi ihmal eder gibi görünmekte dl '" manevi tekilde olarak yani 
ve (körükörüne irade) tabiriyle ciııalyet ilcaaı ve mllııuebetlerl 
sevkitabüyi kastetmektedir. Fakat ve hem de ruhi sempatileri ile ı.. 
bugUnlln en modern bir nıhl tabllll yatın maaivelAsmı tetJdl etmekte 
olan psikanalize göre, ıevldtaihıbı dlr. 
ve bu meyanda cinai meyellmn Hakikatte çocuk ilk anlarda p. 
çok mühim ve dinamik bir ruh dayı ve qtu ayni kaynakta, anaeı.. 
kudreti olduğunu daha evvelki i - nm memesinde bulur. tık qk usa· 
zahlaroruzla biliyoruz. O halde aş. resi, anum ettttıdOr; ve her in -
kın fiziyolojik nllveıi etrafm4_a eanda mDtterektir. Gıda ve fef
ruhf imilleri de katmak llzımdır kat ac;lıtt, cinsiyet ve qk açlığı 
ve bunlar aşk heyecanmm en yllk- ayni menbada birletirle'. Bu gocu 
sek tesirini ihtlsacını tetkll eder: tun Dk YNlarmdaki 1bdaklr •e 
batll birçok aek va.kalamı~ flzl hlmayeklr bir meabaıdır. Bu au 
yolojik manzara sOinlr ve h1a cep· retle 11da aevkitabilai ile qk aev. 
hesi galip gelir. Güzel gölge ve,.en kitabllsi biriblrlerlne bağlıdır. An· 
bir ağaca baktığımız vakit, dalla. cak bayat ilerledikçe bunlar ilk 
rmm ve yapra.klannın gönül açıcı me:nbalarmdan ayrılarak ayn ayrı 
güzeUiğine hayran olur ve onun cephelerde birer ihtiyaç halinde 
kök!E>riyle aldığı usareyi düşünme- tezahilr ederler ve bunlardan blrı 
yız. Demek ki aşk da. i1eai mahi.. _.;:i~llk v~ togaddi ~ 
)~~~~ ol- ~~-~· 
maltla beraber, baııu ~bir .fWYotoJlk ç6lrMlill mahma et. 
'8Y oldufu da m$»Mtu'. O till balde, atk 8nldt81ııdlll ralal bir 
ltalde bntıJr bir teaııtr olan qk, ~ blrlblmtlt g6r81Dr. illa. 
gırid ihtiyaç yamnda ubblU ~ m.nlL atk Hanında ba ilk m ..... 
tinap. mObrem mahlyette bllll ya- teyit edecek ifadeler meveuttv 
ni teeastlrl bir ihtiYtM;la da t.ev'em. :eo.aet'nla cledifi gibi, !un ~ 
lfir. mn COf)nmluiaDda yeme, )'ll'tma 

insan, tahtı blr mU:hltteymle gibi hqır ve n•lir olma, dlşlerlyl• par. 
ebeveyn şefkati içinde dofar. Gı· çalama meyU Yardır, Bununla ade. 
danm hUere tetlmtlltl ve nervtı. tl lleYilen HYgill De beelemne •e 
nemumda olan rolO gibi, bu hfMI yaşama gayesi istihdaf edfhnek.. 
lnk~af da ktlhulet yqma kadar tedlr. 
büyümekte olan her ~ insana Cbıat aevtltabil hayatın daha 
lbtmdır. Çocukluk ~m aJlevf olgun aatııumda zllrrlyet getirme, 

• Bu n::akale eerial sıra ile fU ntll· 
balanmszaa çıkmqtır. 28, ao. blrtDct 
klnun, ı, &, 11, 11, 18 22, 23 Udnct
~; ı. s. 8, 11, 15, 1'7. u. u tub&t 

Amerikan ordusu 
ıçın Uç mııyar 

dolar tahsısat 
VqlagtcNI, Z5 CA. A.> - D. N. 

B: - Relaicumhur Ruvelt bugün 
kil buhran dola)'lliyle ordu lç1ıı 
parlAmentodan 3 milyar dolan ge. 
çen tahaleat iatemiıtlr. 

ne doiru atıldı. Kız korkarak mer 
dlvenlerden aealı taçtı. Blras 10D.. 

ra meydanlıkta idi. MAnam eeyler 
haykırarak aplamakta dnam edL 
yordu. 

Cemil tekrar pencerelinden ba
flDI uattı. 'O'mitm bir ..ıe bir 
daha: 

- Ay19 ! diye aealendi. Sonra 
iki eliyle ytlstlntı kapayarak ken · 
dini bir kanapeye buütı. 

vm 
Cemil efteei aabeh, yataktan 

.talbr kaDr:maz, dokt.onm ma. 
ıtW. Onu bil çanaPa daQmll 
gllıalerle ve 10l'lım bir ytsle br
flBIDda .... doktor cllrtaa1 Mi • 
difladm ıe.eDl ..,,_.,. ft fikir 
&ı...,..ala pMtilnl iml8dr. Ve 

bl'llllD& otmtarü - -- b.. 
.... J'almıt. ......... - dini•. 

baba veya ana olma gayesine btl
rllntır ve nesiller uzadık~ bu ulvf 
bir vazife, hatıl mllU bJr borc: 
kıymetini kazanır. 

Dr.Rulm ADASAL 

• Budapqte, 2Ş {A.A.) - 8teeui 
•Janmıdan: Maarif namn HOIUll 
Belp'attan dönmOftllr. 

• Buclapefte, 25 (A..A.) - Tllıla 
nebri auıaruım fQbelmul UMrlM 
Hejokrt tebrini BU bumJttu'. Valdm 
huara.t vukuuııun önttae pc;UebQece. 
ti ve P.lıallıW\ tam •manmda kurta
nıacatr Omit edilmektedir. 

• 81dney, 25 (A.A.) - A~ 

bqftkllı, ·~ btlkamettala .A.· 
YUatral)'ayı sl18ftt içlD Vendel, VDldJt 
reenıen daftt eylecqtld 'llOdlnlllftlr. 

• Jıledrtt. 25 (A..A..) - ..,.. ~ 
jaDmldlıB: Orduda tul Jdllaet ........ 
UD1 iki - olarak telllıılt .... .,.. 
Jwaua, dfter birtakım ke .... r mıQa• 
Dlllda »Ulliar mecllll lal'afDldllll tu
Ylp edllmiftlr. 

• lladrlt, 21 iA.A.) - Stetanı ajan· 
aulan: !fobel tababet mWcatatmı .. 
SIUUDlf olala Dr. Alala C&rre1, Llücıa 
da burQ& plmlftlr. Bura.dan ..... 
187& Pllnll ...., De alan &Wruı b&• 
_...,,,.,.. tlıpddl IDe.elelll bakkmdıl 

t.tlı:Oıatta llahmacaktır. 

llelıneıer h p ayni neticeleri ver birdenbire gajdnQ -jıdlne ~ _ 
t11rqmuı bota çıktı. Kız, onun Plltırarak boynuna ean1dl. DaıdU· 
~e 8&blt nuariarla bakıyor, larmı boJDUDda aadlrerek Dik 
~ bir dikkatle e6s1eriDi din Jmık: 

...... birdenbire yWmek - ew.ı eu.- illa! lwli-
..... IWerelt 11m benim! diye llilnlaadr. Art* 

kaldı. '\1 eJBbut 6)'18 a&"lndtl. 8oB 
ra .. o ftlıtıe bdu' hlo ....._ -Aneı...,....., ...,... ıııllmlld ......... --

• Ottaft, • (A.A.) - Reınneo .... 
cllrlldlllM Pin 1!lDatUlnt icat ... 
rı.derlk BNIUagt bamn olan " cuma 
sWeuberl haber almmıyaa tana
.. lıalli!i•llfbir. Terre - Neme _... 
lll'IDde kGctlk 1ılr koyda s&1IJID taJr
)'aN ... bant wrt .......... 
dQmttt,tr . 

• n......., • <A.;A.> - .... w-
11a au....._~._._ 1'en var? bap ~e ~ avdı 

·-~ - ..... ellld ........... do 

it_., lılr ---~ 
- - Biz tldmll eril..,. Jd! 
Dbe iard1a. 

ır.Jrat 0. dldl& tlllnı T - OfL 
llaa& deNm - 8abq bir daJaa: 
-~!41:Petil6i*w ...... 

.......... ,Mla. Bir -.ilk 
eliJle abama '.'ftll'8l'd:: 

(.,.,._~, -- - ._ ...... Qll,llll ..... ......... 
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Eden ve General Dil 
Ankarava vardılar 

D o n o n· ·ve .. b. u g ü n D n h a b e r v· e h a d i s e ı e ·, i 

Adana, iO ( . A.) -.... Türlllye 
hukfunctlnl resmen ziyılrct lıbnt-k 
·zere İngiltere har'clye nazırı ek. 
o!Ane Anthony FAlen ile impa.l'a. 

• ırluk genel kurm:ıy başltanı ge. 
t ral Sır John Dili, refokaUerın -
l ~iti zevatla birlikte, bu gUn eaat 
n.45 de iki tayyare ile Mısırdan 
Adanaya muvMaliıt e~lettlii'. 

Mieaf rlerim~, tayyare meyda • 
11mda. hususi trenle Ada.naya gel· 
cMş ola!l ltıği..ltereniiı An.kara bil. 
vlik elçi.si Sir Hughc Knatchbull 
Hugessen ile Se:rhan valisi, Kor
general .Muzaff~r ErgUder. Tuğ. 

neral Fahri Bl'l~n S~yhan e.tn· 
nıvet mUdUrli, yın~ hu.ıntst lrenle 
Adanaya gelml§ olan genel kur ~ 
mny ist hb;uut dairetıi reisi albay 
Hilmi Oray, hariciye vekti.ıou b~ 
Rust kalem mUıfüni Zeki Polar, 
Kurmay ytizbaiı li".mln Dlrvana ve 
'ıartclye nıcmurlfmndan Zeki Sir. 
non <ltafından itikbal ed'lmlşlet· 
lır. Tayyare meydanında bir as. 
<eri kıta, ihtiram wwfeslııi ifa eL. 
ıruştır. 

Misafiri r, aAk~ kttlı.Yi tHUş • 
• n l50nrn. btömob'lleH~ lsWyona 
1areket etmişler ve ornaı\ orpü· 
ııeral Abdutrtı.hman Ndfi! tata.rtn. 
elan h.arşrlatım·şlarotr. T6planmrş 
>lan l:alabalı kblr hAlk kıUesl tA
ra.rından bUyUJt: tezahürat yapil • 
~ur. Aiıkerl bando lnğtltt •ı(]oa 
Save tM kitı.g" fiıarşı ne i!liJtl!I 
tnllrşınr çaldfktan BOtıra, lmcAe1!n8 
Ed~. beraberinde Sir John :om 
olduğu halde lhl:tam Jiıtümı t~tiş 
tını, ve tntk~e 6larıllt ''Meffı"bi 

ıısker" hitabı ile ~kerl selamla • 
Mt<rt r, 

Tren. Mal lA.45 te. bal.km j1d. 
c'letli alkr lA:rt \re bilyUJr tenbUtle
ri arasmda .Aıiltaraya ht.tekct. et. 
filli tir. 

ANKARADA ısrtKB.AL 

AnJaırn, 2~ (Hu n91 mubal>h1 .. 
ml:ıden telefonla) - Say-n nı'ea.. 
tirleriinli İngtlterc harlclye rıuırı 
Ed.n ve Genel Kurmay başkanı 
General Dili ve :tnatyHlerlnde bü· 
lunan zevat bu !a.ba.h wt 10.M 
8a hususi trenle Anltir&ya fı:iuva. 
salat otmt~ıeroır. 

Müfa!lr tıa•ır ve general AftltM'a 
ıa ~yonund& bUyUJt ifi f'as'mlfJ 
kam•lıınmrşlAMrt. lstuyonaa Ge
rıeı Kurırıay aaba§katu Otgeneril 
Asnn Gllndlli!, Hulctye VelclU Sa
ra~ğhı Şllhü, Hatfctye Umumi 
KAtlbl Numan MenemencJollu, HA. 
ticlye ve gon~l lurmay ttltltıt, 
BüyUk Brltanye ıtfareti e~ktnı, 
Yunarustan ve Polorıya btlyük eı. 
O'leıi İngiltere Ue ıtıUttotlk dev
letlerin An.karadaki elçileri Ye se. 
tart erk&nı, guteciler ve binh!rcc 
halk hazrr bulurunugtUl'. 

Tren ısta.~yona girince ballı: at. 
kadaki vagonda bulunan nüaa.flrle• 
ri görüp alkışlamaga b~lanrı, ln. 
alliz hClr'clye nazın halkı eliyle 
selAmlamıetır. Mısafirlcr trenden 
ınlce Hariciye Vt'kilimizle ee16.m -
hı~mış, diğer misafirleri takd:m 
etmi5, bizden takdim merasimlni 
Ha.ı lcly Vekilimiz yapmışlır. 

Eden bundan sonra askerin ö· 
nuncıen ge~l<en tıırkce 61ara.ıt 
"merh~ba asker" domJş, ihtiram 
kıtw "varol" ınu uıbal~indo bu 
lunmuştur. AskC'ti tMt.iş öttlktt~ 
sonra Jı~syon dt!mfl Çikıuı misa.
firleritnitl bütada btnlttce h~k 
fevknliı.de dostluk tezahllratile kar
e·ıamı.ş ve bu t~Urattan çok 
mUtehaS81s o!dıığu ıuılaŞılan ?ngi. 
liz hnrlciye n:wn htılkın arat1tn • 
da yayı yiltume-k arıusunu ı;ös -
temır,;, blraı yUrUdilkten sonra o. 
totnobi re binilerek <loğnic~ Atı
karap ta!& gfdllmiqt.it. 

Zf YARE"r PROGRAMI 
MisafirlC!rlmizin i ~rimizde ne 

kadar kalacakları belli olma· 
makta beramer ilk günlere ait 
program haurlanmışt.ır. Misa
firlerimiz Ankarapalast.a hD.7..ır. 
Jnna.n daire!crd~ ika.m~t edecek
l~rdl.r. o~ıe yertıekler1ni s~rhe!:!t 
olarak yiy~k olan Eden ve Ge
neral Dili snıı.t 15.M da Ça.nka.
ya.da defteri mhlı!usu lmmhya· 
cakla.r ve saat 15.45 de Ata.tur. 
kün muvakko.t kti.birleritı.i tiya
ret. edeMk 'b;ttr çelenk kaya.cal<· 
latdır. 
1ngHlı Hnri~iye Namı saat 16 

da Hariciye Vcklllfiıizi, Genoraı 
Dlll 14.4~ d Genel Kurmay 
Başkanı M re• l Fevzi Ça.k.tna
Mı. saat 15 de Genci Kurmııv i
kJncl reir.i Orgeneral Asnn Gün. 
dilaü ziyaret ede cktır. Misafir 
nlLZlr. 16.30 d:ı Basv kil Doktor 
Refik Sayda~_ı. 17 de Bil.yük 
Millet Meclisi Reı i Abdlllhal .. : 
Rendayı ziyatet edecek ve ziya
retler aynı suretle 17. 17,30 ve 
18.30 d:ı iade olunacalct.u. 

Ak,,arn saıtt 20.30 da ml,..nfir
lcrtmls 19f'retfne Anknrnpa.lnsta 
h r ti:,.:afet veril~oek ''t' bu 2lya.-

. . . ' . . . . 

fetı bir resmi kabul takip ede
cektir. Yarın akşam da mJaafir. 
lcr şerefine lngiltcrc sefareti ta
rafından sefaretha.nede bir su· 
varc verilecktrı. 

Misafirlrimiz burada bulun-
6ukları müddet zarlında Milli 
Şefimiz Reisicumhur İsmet lnö
rıU tarafıhdan kabul Mileceklcr. 
dir. 

Bu ziya.ret mlin~betiyle şeh
rimize birç<>k ecnöbi gazetccll~ 
gelmi§tir. 

lalgarııtanıa 
rsUIAsıaı geciktiren 

teır ıebep 

ingilterenin 
Sofya elçisi 
Bu hafta Bulgaristanı 
terkedeceği şayiası 

teyit edilmiyor 
l:Jôndra. ı.'.5 (A.A.) - ltaYtCilfi dip· 

lomatıJ: muMbffl tmaınyor: 
lne;i!tercnln Sofya elçlıii Rendel'in, 

elçUlk :noffiur1atı ile bcra bel', bU liilf. 
ta BuJgar paytaht.mı terluıaeceğ'i ha. 
ben tıııldünd8. Lbndntdi hiç bir toY!d 
mevcut actudir. 

DlplomaUk mtıltflllci'dc ou cfhct tc
h\tüt cltifllful'klM!t ki yaliiız BU1 .. 
gıı.r!ktanda bit Alman harcltetlne bağ· 
il bUlunatı bl'iylc bir kararın aımrp a. 
libınafrifıii !Uzumu bltzı:ıt RCncıcl'lil 

taltdıtliıe bttillW!llJltır. 

Karınlar 
hamamında 

(Blij tarafı 1 nelcle) 
g&rlıWı Uıer'In6eiı yUiUyüşe geç • 
meal ıcın. Uken baıtımdan, bir i · 
•aret Julfldir, Bu hu!uata bUtUn 
te.rerrUat.a varıncaya kadar her DUrf. Galatasarayda garip bir 
ıey dUfUnülrbUş ve hu rlıklar o hadise ôlmuş, Galatasaray lia· 
aere~e ileıi götUrillmilf ki azamI mamfndiı yıkanma.kt.i. olan ıki 
t.ekMı.rnUI hAddlne varmlf sayıla • 1 genç kadın çırılçıplak kavgaya 
ôlllr. O baldo Alman ordueu ıim. tutuşarak hamamın önline bir 
diye kadar neden harekete geç • ı hayli kalabalık toplamışlardır. 
tnMJ? Çünkü iki mcçbu ka.rştsın. I<:avga eden kadırllardan :Hati
da bulunuyor ki bunlar da TilrkL ce. öğleden evvel ha.mama gitti• 
yenin ve Yugoslavyanın ne yııpa· ı ği zaman içeride oturacak yer 
caklandır. bulamamış ve bir kurna köşesi. 

Aünanlar, Türk ~ Bulgar paklı... ne ortak olmak istemiştir. An· 
nı aumi derecede kendi lehlerüıb cak, kurna başındaki Gülnaz 
taumıara çaiı§lJlar "~ .hu anla1l • ı buna içerlemit, evvela mUnakaşa 
tnayı meçhullerden bınti.ln 6rta • etmişler \'l! bUruıare ikisi de ser
d~n kalkması şeklinde tefslrc ka. bestçe ooğuşmalantıa mani olan 
dar vardılar. pe§temallfın bir tarafa fırlaW.-

Alırumlara g~e bu f>akt 't'ilfkl • rak çmlçıplak oldukları hal~· -
yenln ntyeUerl haliliml1A mevcut taslar ve nnhnlatla birlbirlerinin 
olan tereaatıau fzale ctiiılşltr. '.Fil. üzerine saldırmışlardır. 
haldka Aımanya, Ttirıtlyailn bu . • . 
anla§rna n'luc btriM, huautla:tma te . Kor~~ç feryatlarıa bi:;tbı:.ıne 
caVUz viıki ôtmadıkÇ& liarbetiniye. gıren ı.kı ka_rıııı a.ltClıta . _ustuste 
eeğine ve Altrianlatr Bulguisf.an· yerde yuvar1:mftken, . dıger ta
d! 8~ fbesl tJıta.tı:~ kam bu .. raftan da hama~dakı kidmla.r 
ıu m rkta.a arasında da. panık çıkmış ve 
ta:ıt s~~Çöğluııun matbuat f&. ~ürettin Hoc.anın .. frltr~s~n~a~l 

rarınaan M•tedlletı t;eyanatı bil - 1 Ka~ınla~ hamamı tarl!ıw b.~r 
lUn tneeeleyt yeniden ottaya ko~·- 1 h.~V!.1 _gerıde bırakacak bı~ ~u. 
maktadır. ÇUAkU bu Myanatt.& rultu ıle hamamın kubbesı güm· 
TUfldyenlfı, eıniilyet eaııas :n.d& ya. I bUr~emlye ~aşl~!i~ır. " 
S>tia6ak l!Clıebt füliyeUerlne ya .. Nıhayet 'Natır ılc Anaka· 
ba.MI kilamıyMft-ı tutih ediımflı.. dm" ve hamamcının yardımı ile 
tMit "" iki yırtıcı kadın, biribirlerlnin 

Bu· ooyanat Lbtıdtada momtıu • saçlarım, k~larmı yoldnktan, 
niyetle ka.1ıta.nmıttır. Lôndra. yüzlerini. vUcutlamu bir havli 
mahtilletı bunu TUrkiyenb\ mua • tınnaladıktan sonra. gtiçJUkle bi
hedelerle tfı'lit.İğt tuhhUtlt-re ıa.. rlbirind ... n avrılmrglar ve her 
dik ltilmalc bulU8undtlki kat'ı ka ikisi de ~iydirilcrelt cilrmil rneş· 
tar1fttı\ luymout bir lfadeal olarak but mUdd"'iumumiliğine teslim 
tellklll etmekteir. Eü.sen LOndra. j edllmi"l~rdir. 
mahfilleri Tül'kiyenln niyetlerin • o 
den hıob1t u.man tuphe etmeTniş Taranto ttcn anan 
v6 Tilrlt .. Buttar anlatmıuıında., 
mevcut t.aahhUUeri koruyan fıkra. kaltramlJJI 
11 tebarlliı ettirmekten h&ll kal • 
mam'lttr. Kontramirallığa t~rfi 

Tawı.ı. guetesiııin de ~ar"t et ettirildi 
tiği ğıb1, eğer Türkler Almanlarll ' 
Bulgar toprnklarmda tA9.l'ruz et • Lmıdra, 26 ( A.A.) - '11iet· 
meğe karar venntşlerae Tllrk • rious" tayyare gemisi kumanda· 
Bulgrır anli\imaamda kendilerini nı Boyd'un kontrnmiralliğe terfi 
bu hııreketter. ml't:.edecck l.ııqblr edildiği bildirilmektedir. "lllis
hllkllm yoktur, TUrklycnin, Alman trious" gemisine menmıp tayya
lar Yunantstans karşı yapacakta • reler 1940 ikinclteşrindc 'l'aran. 
n harekat için Bulgaristanı bir Us toya ~ftlJ)Jlttn parlak ln(lliz bil· 
olarak kullanmak l!led.iklen tA1C· cumu esnasında İtalyan filosu· 
dirdc hareket serbcstisinl muha • n11n bUVillt bir kMm..tnı tahrH:e 
fan etmek lstcdif,l malumcur. muvaffak olmu !ardı. Alman 

Londtfı.dalü Bulgar ~lya~ mah · b~mbardıman tayyarelerinin pi
filleri ise meseleyi ba..~ka hır zn. ke hücurnltıriyfo yaf)tıkları yedi 
''viy&de.11 ıarmek lalemektad!r. Bu s~atlik tt:ı.artuz ~~ncuımd& hazara 
mahfillere göre Stu'tıçoğlunun bo. 1 ugta.rMsına f8~mm tllistrious'u 
yanaunda. a.nlllfDlada mvcut olmı. ı llı'M.na ~öturmlyc muvAff4k olnn 
yan yeni hiçbir §<!Y yoktur. Ve sil\ nrl l.lt'yd'dur. 
"emniyet sahsın" tabiri mUphcm Çok tecrübeli Olan kôntrarni· 
bir tabir olup TUrklertn, hudutları tal Loyd 1918 de denltAltı htt. 
t~avuıe utfliiıWtan aa Urbe gt. binde yapU~ hlttn~tlerden dôla• 
tebllccölttertrıe ~la delllet ~e· yı ııarp rrtadalyuly1e taltif edil· 
mtktedlr. Me:Dur mahl1ller. eger :Mi$tir 
TUrklerln böyle bir nJyet.l olfıaydt ==· ==· ======::::::=== 
bunu da.ha açık bir ıeklldc ünde 
edcrl6rdi katirıAUnl ıaşmıalttadır. 1 :ıta.lmışlır. 

Ayni mahfillere göre meselede Bu hfıdiselerln ortasında "'.!'una. 
Almanya için art.ılt h!çbfr m~hul nlsltln moğukkanhlığmı muhafaz:ı. 
knlrrııtmtetıt. AltnatıYlı)'I, ptOj~l~t:l. tt.rnektedtr. Yunanl8t.atı da E;an _ 
ni tatbik ınevkhM k();.'MAktlLn me. çôğlünun beyanatında y ili bir 
neden yeıano fCY mev&ımin, bu ~ olmadığı fikrindedir. Fakat bu 
genişlikte harekat için pek aı mil- mlttalruı Butga.rtarın l!tlnat (ltlllt
salt olmasından ibarettir. :F'llha • ı~n mtıfü\kctnenln tam tıddı bir 
ki.ktı. butltı.rtn \·~ Mflnfttl '.)rlmt!sl, muhnkemıwo isUnat etm"kteodlr. 
bu m~\'simdc, fJulgıırist.tınttı es& • Yunanlılar· Tllrkl~tln d~tudur ve 
sen az ve bozuk olan yollarını mo. Tilrkle.r ltOhdll riril btltun tüav • 
t.örlU oftlulann Yo motörlU r..akll vur ve hareketlminden habetcl!lr 
vaartalarnm goçmetıine mfıni ola- ctmlşlt>rdir. BlnneNJeyb Yunıuılr. 
cak şekilde hakiki bir çamur der- lar kin degtşmi~ Lir şey voktur. 
yası halliiö sokma.Itt.tı.drr. Ocnncu blt m~hul da. lrtgiltett. 
Bazı kimselet 'be derle1"8e desin. nlrı bu ınınt.a.'ka.dald w!ly~tP. mil • 

Jer, lltltıei mtc;hul Yugoslavyanm dıı.halet!lnin ne dotectıye kft.dar 
vasiyetidir. Son Z'\.ntanlarda Yu • mulıtcme.1 olduğu nokta.<Jıdır. Bu • 
goslavyadan Londraya pek az ha- gün Vsıvel ordusunun l'n aşağı ya. 
bor gelmışt.lr. Fakat nehzrntta blt ru:ıı Bintrazlnln za:otmdgn sonra 
mntm::rıda c~rcyan MP.n bir !ıtıdlso, ~ı'bt\at \tnlrnrş bulunma.ktadır. Bu 
hiç olmll!!A blr JtıeıM \"ııgOAlliV nokta Alfri!\.n.lann ltimıU otfemiye • 
halkının h1ee.l.yatmı g&ıtcnnek hl· ccklC'l'i ve rııwırı 'Ulrkllte alacak· 
kunından şayanı <likkıı.ttir, !art noktnlllI'dan biridir. İşte bu • 

lçindQ İngiliz kral ve k'raliçl'Sl. radn. Alınan ordusunun hl'nil" hn. 
ıiln do g6rünôl1~ h!r ha\•adis fil. r~kct~ g~çmemesinl.n seb~plt>rlni 
rıU göst~l!irken halk tngilteto le-. izgh maksndlylo ileri ııllrlllon mtl 
binde O kA<'IAr tıa.rarcUl t@ZAhUtat talealar bunlllh'ıuı fbft.tettır. Bu • 
)'Umt"lJtır ki fk>litı Uç dl"\fA ihtar nnnla brırab"r B•1l.,.n1''stfl!ntn I~· 
ettiktC'n ~.onra nihayet sinema Ba· linin yakın olduğu kanaati mev • 
lonıınu tnhHye etm<'ğ<' mCt"bur ruttur. 

Bulgar 
hudutlarının 
müdafaası . . 

ıçın 
Her türlü tedbir 

alınrnış 

Bulgar Ziraat Nazırı 
bir nutkunda böyle 

söyledi 
Sôfya, 25 (A.A.) - Yeni ılraat 

nıliiiı f{u§ef §lı'naıt Bulgarlat.aıı6a bir 
nutuk söyllyeteıt Bulğıtt hUkQmctillln 
vazilednin Bulgarlstanı Avrupa har· 
bl barlclnde tutmak olduğunu beyan 
etn\lş v domtııUr ltil 

"'Bu gerginlik devreııınae hUktıöioet 

df!vJetiJ'\ ve vatan budutlannm mUda· 
faası f\iln her tü.rJU tedbirleri aıııııı 

tır.,, 

Alrllra batbl 
Kahire, 26 (A.. A.) ..._ B .B. O: 
Öğrenildiğine göre müttefik kı. 

talar on iki muhtelif noktadan 
Habeşistancı nUfuza devam etmek
tedirler. 

Kahire, ZG (A. A..) __._ B. B. C: 
lMtanya kıtalan Eritredc Mo • 

gadisclyodan iOO mil mesafede 
mühim bir movkii işgal ettikleri 
haber verilmektedir, 

tNötLtZ TEIU.llil 
:Kaıtlre, !& (A.A.) - 1ngillZ uD\umJ 

ıtttatgA!imm tcbUfi: 
Erlttedc, ıtıt.ilamntz, Kul'.·tı.ıb'Ulı 

cenubunda ileri tiareJtcUôft.ric devam 
etmektetıır. !turada, 23 $ub!t ta.flhln· 
cıe ya(ıılıın h&tekl.t ünasmda 100 eMr 
alınmıf " 8 top ıttınam olunmti§tut 

ltatyan liôttitll.11tıde, Kubll Hniıifi 
ftm lHeelndeltl hateklt, muvitfak1yet. 
le lıiKıfaltiı devam elniektedit. 

Dlger cephelerde, VÜ.lyette hJC bir 
&teAl§!kllh Yôktut. 

FRAN .._,iZ KtrV\'Etl.EIU 
tf attum, !5 (A.A.) - DÜJ'l ha

ber verildiği glbl Ertttede 1Cuh
Kub'un zaptedilmesl Ozertne ıt~ 
reni mlldaC&& eden f t.Alyım kltala
n §imAlden yetti bil' tehlike lle 
ita .._tlftflnıetai'dır. 

B• hat boyunea 11f!rlemate otan 
hllr Ftarıeız mU!rezesl ~ltridJ Ke· 
rene 100 kilom~tre yald~tf bu. 
lunmaktad r. au IBtikfllMt.tfıll ya
pılacak yeni btt ileri hareıuıU MU· 
dafileri eimalden teh61t ed&oeıttJr. 
Kub-Kub rnU~terok bir hareket n&· 
ticeslndc zaptodilnıiftir. 

İngiliz kuvvetleri bu nurvkü sa. 
rarsk cenup sahillnl tutmu3tar bu 
esna.da da Franeızlar cepheden hü
cum etmişlerdir. 

l\ftJJITm.tF OEPHEL'ERDE 
Kahire, 25 (A. A.) - ŞarkJ Al· 

rlkadaki İtalyan mUsteml~elerlni 
tıizy1k eden kmkaÇ ~rit.r& ve ltal. 
YBil Sômallıdnden geçerek t&dri -
cetı kapnnmaktadır. Kahire<leld u. 
munıt ktimrgfıh·n dUnkU tebliğinde 
d6 blıdltildiği vcıc}hile buralarda 
İngilizler yeniden ilerle.trüiletdlt. 

lt.a.ıytı.n S6mallsl1ide a.'ilCci'i rna • 
k:ıttıları nıunma ~ fliSylemeğe m6 
zun bit zat. t!Un yapUğt b(!yanatta 
bu Jki mevki.in !Şgııu dolııyıılle t • 
lalyanln.tm ytı.kıtı.db. ttıttltflr rı~lr 
mınt.aktı.11tnı tahliye mecl>urtyetırt • 
de k!.la<:nklıırlnt tahmin ettltiıil 
ğ6yle.mf4Ut. Bu mecburiyet tw . 
:Yaruarın tuh dofru epeyce ~
.kllmeıetını intaç ed~cektlr. 

Etltteda bilr Fnintırı ıı:uwetıe • 
rlildon ya.rdım ~ren :tfirılliı Jt::ta • 
lan ltaıyanıtn Kllh • Kllh nurıt.a· 
amdald mevaflerintıôn t.tııu,ı&tdır. 
ButadflkJ lngllli tuvvbtletl 1tmc1ı 
eıa.hil boyunca ıln'lale 40ğttı ile.ti 
hareketlerine devam etmektedir • 
ler. 

İngtllı n.akf!rl sözctlsU dfiıı.tti 
tebliğde kezalik bahsedilıni.' olan 
bu muvaffakıyOWt de çok :memnu. 
nlytt veıicl bir bBrtllet te§.kiJ tt
tiıtn,i. ~nkü buta.da. dalı& 3iddttli 
bir mukavemet görulece!inin la.h. 
ıriliı Mtımış oıauğllnu be~·M et.nı1ş. 
lir. Bu hlivallıiln dağlık olnuuu 
müdafilerin çok işine yaramış ve 
bf~Ok nôklal&ida fnittayy81 }'UYA-o 
lAn ve top ınevlfltti tfıila eurıtt • 
terdir. 

Bu muharebeler eanuında tw. 
yanlardan birçok eslr almmışt~. 

I>lf<ır taraftan Suaandıuı '.H~. 
&IAlA.na 88.ı'km~ olan !ngllll ltuv • 
v tıeri tuvlk h~keUerlne de • 
vaırı ederek Gotıdar yolu llzerlndt 
Amantaki kaııabasınr işgal etmiş. 
!erdir. Buradaki İngiliz kuvveUerl 
ne imprı.rator l:talle Set!Mle'nln 
llaMe vatanp~erlerlııden mu • 
ı'<'kkeo kıtala.rt da mUıaheret et -
mişlerdir. 

Adliye vekili "' 
Bir ınUddettenberi ,ebrimfzde 

bulunan Adli}-e Vekili Fethi Ok. 
yar, dün akp.mki ekspresle An
kara~·a dönrnfü;tür. 

Nohutla karışık 
katlve satan 

ı ki l.:ahYeci baklanda 
takibata baflandı 

OOn Em!MnU mmt.!b.81rıda 
yapıları k6Mrô1ıer notlcetlfidc, 
Asma.a.Jtmda 2 - 8 numarada ku· 
ru kahvecnlle yapan ~ilipos ile 
Muridiye caddesinde 28 nwna
ı'a.da kuru kahveci Mclımedin 
sattılttarı kahvelerin nohut ·· e 
kantık oldu~ ~örillmüı, bunlar 
mU&adeı'e edilerek 88.hipleri hak. 
kmda takibata ~lritllmigtlr. 

ıngııız ••• watan 
llloıa 

Lotıiira, ~6 ( A.A.) - Ara va. 
tan filosuna mettsup bir lngillt 
ktuvuörUnde bulunan Röyteı 
ajansının hususi muhabiri bl16i· 
riyor: 

"İngiliz anavatan filosuna 
mf'..nsup gemiler Alman korsan 
gemileri ile deniıaltılllmıı araş· 
tırmak maksadiylc bilyük bir 
saha dahilinde taranıa hareketi 
yapmışlatdır. nen bu harek:.
ta i~tin.k l'den bir İngiliz knı~ 
vaz.örilndc bulunuyorum. Şiındi. 
ye kadar Atlantikte binlerce mil 
meu..fe katettik. Oeınlle.rin ken· 
di tayyarelerinden başka birçok 
tiyya~er t\e bu harekata işti
rak etmtşl~rdlt. Tayyareler a· 
~tınna sahaAmın bUytık mlk. 
yüda re!lieletilrnetıini temin ey
lemitlerdir. Bi.Zltn ~tnirıin tay
~Jetı hep bl.tdmı sMtleree uÇ· 
rn~la.tdtt. BiJ'ÇOk detı. milli ·eti 
m~ul bir nerrıl ttörtınUr götün• 
tn~z mllrettebat hemen vaıif e 
başına k~a.k mecbutiyetifide 
ka.lmıetrr. Bu -vuiy!tle-td@ yt")l de. 
fiştiri~ ttıeçhul ~miye yakl~ı· 
yorduk. Ceinlnin bir doııt mem· 
leket vapuru otdu!'Un.u al'llaymca 
onu eer~t bırakıp at!~tı:rına· 
la.rnntza tekrat başlıyotdtık. 

Aratbrrnalar o kadar büyük 
bir itina ile yapılıyordu ki, bir 
kottıan ~6mislnin afımııa dU~· 
ııı~ir: ctdd!n'I bUytlk bir 
tam O'bmilt lhftndt. 
Eğer bu lt'..t.reklttan bir dtrn. 

t.nan gemisine rastlamadan veya
hut hie olm:ıt.aa bir iki Alman 
tayyaretl d{}ftltmeden dönece:: 
oıunak ta ~alarıınız cidden. ın~
ytuı olu-yordu. 

BiztM kruv~tUırıU.Z ugatt 
bir üht dahilinde &Ul'ı1l derece
de makine yerl~tlte-bthnek ba-
1'ırnından btr şaheser teı\kil et. 
M.ekt.edir. E81cl tngiliz ktUvnzôr· 
lui~ natatan boyU da.ha kısa ol· 
dufü halde aynı süt'at v~ ttıtıl<a· 
veme~ ve a"Vın muha.tebe ka.bi· 
liyetine maliktir." 

flrçll 
Lön<lraJ 85 ( A.A.) - Röy. 

ter: 
Gö.Keteler. bişvekil Çötçllll'l 

dün yabancı diplomatlarla yap
tıfı' götüşmeletl t~banıt ettir. 
meltıedlr. 
~ymiıln diplomatik mvliabi. 

ti diyor ıti : 
"Çö~iı.. Jt.ponya ve '111rk1ye 

bU:VUk Ql~lul ve 'Yunanl•~a.n tl· 
~fal ne dUn yaptıjtı görüt&'\eler. 
do, eon zamanlarda gerginliiln 
artintş olduğu iki mıntakadl, 
yani Ul&k Şarkta ve Balkanlar. 
d& 1ngilte,..nin takip ~ttifi si • 
yuetl sarih surette diplomamı • 
ra anlatmıettr. 

Çörçıl. Japon bUyilk elçisine, 
Singafmtdıt alınan tedbirlerin 
ihtivat tedbirleri mahiyetinde 
olduğunu temin etmiş ve ln~il. 
terenin harbi kazanmak aamini 
bir kett dıiht teyit ey1emi$tİl". 

Qörçil, TUtkiye bU'VUk el«:iıi 
ve Yuntrıistan eıcııi il~ ya.pbft 
röt'U4ö\elerde, EdMıin orta prk 
seyahatinden ve Akdenizdeki 
İngiliz stratejisinin inkişafın. 
dan bt.heetmittir. 

Çörçil, Türkiye büyük Glçiai • 
ne, Tilrkiyenin taahhUtlain~ sa· 
dık kalaca~ına itimadını bildir. 
mie, Yunanistan elçisi ile ~rtış 
m.e8inde de Yunan mllletlnin 
mü<'adelesi ka11wnda hJteettlği 
bilyUk havranlı~ anlatmı"tır. 

ingiliz 
tayyarelerinin 

akınları 
Bir Alman 

kruvazörünün 
bulunduğu Breat 

doklan bombalandı 
Londrai 16 (A.A.) - Hav& neza 

retillln teblıği: 
DUn geoe, bOmbatdıman ~ Mhll 

muhafaza llC'rvlıılerlne mensup tayya· 
reler, Hippcr ımufından bir dUıman 

kntvazörünUn buıunauğu maıcun olM\ 
Brest doklartntı hUeum ctml.şlerd t. 
Hava c.afi bataryalarmın çok şıddctll 
atc§lno rağmen hücum eonuna kadar 
,·apıllJllf ve bedefe bir çok nğır bom• 
oa uıwoıarı atılmrtUr. Bu harekete 
lşttraK eden bUttln tayyarelerimiz, fuı
ICrfM danm~t.nr. 

Bf'.JtLl.ND~ llASA.RLA.R 
.NC\'")'Ofk, t3 (A.A.) - B~rllndell 

"'7evyor1tA gelen bir Amoriko.n gaz t • 
!B!nı.tı sllyledikClrfM gllre, İngiliz ha· 

va ku,,... eU@tinin Bcı'Unc!ıı yaptığı tah· 
rillat nrasında, aehun merkezin(! 
bir elekttik tabtikaman kUc;tlk ttıotör 
dıııruıte bir ltlmya fabtlkası vardır. 
'l'rıunvay §lrketl clcl<tı1k fabr!Ituında 
\'tlhUB gelen ba&'tr netlecııtnde c reyaıt 
mu'takkaten ke,lltrt'!ı ve metroya da 
ı.l\iı.\ IJ!al.X'tı r olmuştur. 

GilZt!lccl şul'ltırı ll!ve etmiştir: 
''Oeçcrı ağ\Jııtotıta. Berlin tıerıne e• 

ıcrıl.'ır ~apmllkla lngllltl r matıevly t 
be.kınımdan mUhlm bir darbe lndlt• 
migln<Iır. o zamana kadar nazııer 

Bf'rl!n halkına tnglllz hava kuvvet 
lerln!n Borllne hUcum etmcğc muk~· 
dir otamryacagt ıaannmı ''erml§.•tdl 

--..-.---...ı:o,_ ................... 

Asya milleUerinin 
ıst sınar sahası 1 

Japon Hariciye Nazırı 
beyanatta bulundu 

TOIQ'ô, S6 (A.A.) - D.N.B.: 
Harlôlye nuıt1 lılatauoka, ıtıebu•• 

mecllalnde mllaUımJekeelllk lflert hail 
IDD4a mnılu bir na~ vetdiğl CtV&P' 
tA derrllfUt ki: 

- Benim fikrim~ hor ;eyden er 
ftl Okyanımın ııımaıaen cenuba kW' 
dar uzanan 1200 millik ve garptftll 
warka uaarıan ıOOO millik muaua.rn 
aabayı .Aqa mtlleUerlnlD tst1ımat 

mmtakaııı olarak telb.kki etmek ıı\· 
:ı:rmaır. Bu aabada, bam rnaddeletil' 
QOklutü dOlaym)'le daha 600 Ul 800 
milyon noruııa )"it vardır. 

POLiSTE: 

48 &aatte 457 eksik 
ekmek bulundu 

Son 48 saat zarfında şehrımis· 
de iki dilenci yakalanmış, aırt 
ha.mallığı yapan 8 hamal, seyri 
sefer nizamlarına riayet etmiyeP 
12 eoför ve fazla yolcu alan vey• 
bilet keamiyen 6 otcbüs sahibi il 
14 sayyar esnaf cezalandırılmlli 
muhtelü fmnlardan 457 kilo ele 
sik ekmek m:ieadere olunmuf' 
tur. 

ELf Nl MAl(.fNEYE 
KAPT!RDl 

Anadolu Hisarında Kandilll 
caddefıiride 40 numarada ot~ 
ve halat fabrikaaında çalışan ad 
yaflmda Didar diln ta'1rikada ça· 
hşıı-ken elini makineye kaptır" 
mııtır. KG.dm baygın bir halci' 
nUmune hutahane8ine kaldırıl· 
mıetır. 

BiR lHT1Y AR V APu'RDAN 
D&NJZE DUŞTO 

Beyoğlunda, Bedrettin mahal" 
leeinde, Şimal Mkağında ı~ nu" 
muada oturan Yunan tebeah 6., 
va<jında Andon adında birisi d{lJt 
ggteyin köptüye hareket edtıl 
Göttepe vapunı Sa.rayburnun 
d&n geçel'k~ıı. bfrdenbfNı Ulıeri 
f4!ntlık ~!etek dmi1e dutmUır 
tUt. 
İhtiyann denize d\iştUğünU ~ 

renler kaptana haber vermieltt 
ve vapur durdul:"lıla.r~k An~ 
kurtarılmıştır. Ancak. fbtJ1-. 
f~tl& 8U yutm09 old~a.r' 
H&ydllrpaşa NilmuM haatahaD" 
sine kttldınlm_ı1_t.ır ........ _____ ,,,,,_ 

inhisarlar· umum 
mOd O rl Oğünden:ı 

1 - Akte&tln ldaterntı tAratmdan atttnımak Uure 24.1.941 t&rUıtDde t 
bale ()lunacatt U&ft eCHkm (1.000.000) atlet tlll fJUValmm ~ 
gör1llen !Uzum 02erlll• t.ıMDdlt edilm!fth', 

11 - PUarlak M.a.Nı .,...,... gOllQ ... t 11.-0 da Kabat..ıta ....,.,,,,, 
w mlltayaat pbMladeld alım komisyonunda yapılacaktır. TaltP" 
1'ln &)'Dl r.tn ve M&tte 708de 7,a teınlnatlarlle birlikte mezk6r 1'°' 
:rnlayona mOracaatJan l~ olunur. (1433) 
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11914 ha b' d hat 1 r yapar. Fakat bir hasta.ne araha_ ,_. __ r_ın en 1ra a Si gördüğü vakıt boğazı kısılır, 

ihtikar işlerınde afişin rolü! 
C.ucteler hal>W vetlyor: Belediye, dllvuıa... l8Arln en 

kalabalık yerlArioe hallôn lhtlkitrla nı •alatıiildtle DMd miica 
dP( etru i li.zıını;clccc.ğfnl ~i:i!itCm aflı,ler ıwıtnaoakmı,... Bu: 
nun, ll:u Jlr lıl&lgmını, ih1ikfır ate3lni ön'lfıJ1p lıÖDdinnflie halkı 
&ôyan tııclrt, esna.fi ın~ara. getfnncğe fayc!a8r o~ mr!.: 

MU!Spet ~cvap 'ennek btra:r. acelecllll olur. ff.,le afttler dıı 
Tarlan sU lesin, bit~ ~ıao geçsin, ta1cJaı1 ft.Jll fa111M11. ol
duj'Qnu 6 Uınan anlaml.. ,tannıafi~ ben kendi lltıMbmıa, hun. 
ttan da bir fayda çıkı>.cai.;1111 zannetml7oram, ÇiiakU, pııeteler 
bu işin dzcrlndc, nyl:ırdan \.l' a~ lardanberi dururorlar, halka yol 
Kosteriyorlar, şoy"' ~ l'tptrıız, f>öyle yapmt dltô l)ı'Tilt '&rt7orlar. 

Atl~lerln t<'sfrlcri, gıı.7.H~lcıin neşriyatından dl\ha mı t~sir 
l"dir?. Jlalk ta~ata.nrıa, ttftzetelerdcn da.ha. p;eniş ölçüd~ mİ 
11 p eder~ .• Hunun Wyl ol<luğunu lcalml ef11t-Jc h11t\ an,ıttcte
ı.ı oğütl r nlhaJ et birk:ıç satın ~eçmez, haU1t1kt, 1!"&zeıt~lrJ'ln ıt<'~
riyetmda. olçü ~oktur. Bir gün beş on satrrln iM •. ilırı H' mtıht<:'. 
kırl anlatırsa, l•ttcsl gtlniJ Uttın •.üfun tnf· !iM 'cnr , l'•ih rll«' ' . . 
re nukl'!'S olar, cemaatin dll~,ğinl hlr{' •n10 .. 'r.rı te•hit ('dt>r, 
1 D fın, t M'lrln marsıılfb'1 kat<:ısınıla luıllu lirn.7. roı·r. Bunu il da 
ıuııa,ılQ or ı ı, ruı ıcrin öAlitJt'rl mahdut "nlııuıa kulac:ıkhr. 

fl lro. bir nokta dıthıı \n.r:Afişlerln Öh111J çôk kısadır. iki, 
i',. , 1 h • dl bol ~tc~mden l lr h!ftft dlyclhl't _ kıı.znya ul'rainA. 
r • • i ·ıle kaldıktan ımr.ra> bir r:ılnem• ttl Janıl•·!r fl!ISU fi•ttUllr 
b. · ft'".:l r. i 'n1n l. .. feni nlhtııb kalır. Bu itibarin, cğ('r muhak: 
k it ô ı' arlara. 1 ıtllı:iırla naMI mfü·adcle ~dllınesi für.ungcldlğiui 
g ,t f:"n aflıı.ltıt a tl:ıe!tl •• n, hanf,,rın orun 7.ııntan dU\'arlarda, 
~ıldı tın ~ rl<.'r le hnlm Jn2 mı f<'min edecek tertibat almak la. 
ımdır. Il'">le ~-npılmnzsa b:oldenilen ameli faytıt.lftr eı~e flc1lle• 

ani~ ec ğı 1;,-ibl, (>ı(li!Cn masrnflara aa )ar"c olur. . 
Fil rlnılzc, fi • , nıt~Uıat•e, hf'vlili JJlflarla lbtlkinn önttno 

gedlcmez. Bunlar Iut 'e gituf buflnılunu a.,rtıl)'an ti'" 1 rJir. Hi1> 
lllÜ 'Y)ld slz sc ·ı rdrn "':\1rh stınut;lar alınabilir mi'? rn"ll'J) 
bu 8Utunıta 1'oyl ai .-rair. r.ilıi Jmmın hükümlerini fffd<'k>tlı'nc"ir
mı"c, lhU • r yapt "1 nııhıı;ı!nnbrı yütclnfl ~n güzel ki1sc!rtiıır 
de-ıı, m:.ıdrn oc:ıl.l.ımı:ı. Y<>llaınnlı, 10 yıld~ •N• olmarttal< ~'
tfyJe lııı?ıl l'~:.\Gr.tll ~Jıı 'm t'trnric Uzrmdır. Ha fi\ immt'nm u. 
runııı lcen~i moofn:ıtinde tU' y:ın hu gibi btssla, ,·atansız ndamlll· 
n oliıın <ezasına mı h\rf'\m t:h1 .. lldlr. 

J'('\' Q)İid ' 1.11Ut'Dlınd:ı 1 D""ıl fl'Vlutlade fRrtJbaf almı.)<Ots:J1 
hu 1 te dt'., t!rhnn lm nn mnd:.l,,sln<?, yeni httktımler Hl,·e eyle• 
rneUtur. Bunlar y~pJdt[~ı 'c <'"7.:tlar cna ~öre '"t Oll' t:tl l!lr. 
d~ tı ilmrın ybzdC" ) Uz iiniln<.• ;~r!'cr.eı;J mul•:>IJ ~ i-t:r. 

C' ııi kdbırJcr durvtk!.'n, afiş asm~l• gibi 8.m:i tedbirler nl. 
hln~ n rnAIU \1lr ıo; nl l? ... 

Kims 1 r fehm< tmcdi davam:ızm mlınasmı ! 

Roman yada 
"' 

"haytr" olarak cevap verHebJle· 
cektlr. 

Bug.ünkü Frans'z 
devret rers ı 

Mareşal Petan 
CHıaa bırblnde 
rruııı erdatarı 

bltll••······ 111•• .. , ... ,., •. , .. 
Dört sene ııiır n cihan harbı. 

nin il<;Unc\l yılı ohm 101'/ !'K'nPSı 
F'ran~a i~i çok zahmetli, çok ız
tıraph, hatti. feHlketli o\m~tu. 
1917 yılının ilkbaharı ır;ln hazn-. 
ladıkları bUyUk bir taarruta 
Franeızlar çok gilvenmişler, A • 
deta zafer lımıtlcrini ya.lrı;z bu 
taarruza bağlamışlardı. 
Mnyıs ayı ıçersindc ba/jlayan 

bu taa.JTU% on iki gün devam ~t· 
ti. En ufak bir muvaffakıyet e
sen gösteremedi. 15 mayıs 1917 
de 9imal ve şimali earkt Fransız 
orduları başkurnnndanı olan ge. 
neral Ntvel bu taamızun tama. 
mile akim kaldığını resmen bil· 
dirmek zaruretini hissetti. Fran 
sızların eski adetidir. Her mağ
lubiyetin ve yahut muvaffak ol
mıyan herhangi bir ~n 
me!uUyctinl, a11ıl sebepleri araş. 
tırmAı:;a hiç lüzutn görmeden 
tek b!r kUmandanm on1uz.ları u· 
zerine yükletirler. Ve onu iş ba
~ından usakla§tırmakla bu hadi
senin önüne geçeceklerini ıınnır. 
lar. Bu defa da öyle oldu. Gene· 
ral Nevil ordular kuınanda.nhğın 
dan azledildi ve yerine o va.kıt 
henlls general rUtlıWnde olan 
Paten tayin edildi. Franaıslara reyam 

YapılacaJ< 
DUkreş 2~ (A. • ) - Geçen göre, Pe~nin bUyUk karargaha 

1fkincikanun isyanı üzerine tanad· geldiği gün Fra.ı:ısız ordusunun 
düs etmi~ olşn ~·~t h~Ul.dl}Jt) ı:;evk ve idaresinde yeni bir dev
glladellk r.eamt t~i. 23 aq~t w re başlamıştır. Gen rali yakın. 

Fakat halk reyini aleni rlhlne kadar Blikref,fte tevkif edilen dan gören bir PraıM!ız ırubayı, 
olarak bildirmek 3106 kiılnin ve eya1eUerde tevkif bilihara neerettiği hauralann -
mecburiyetinde! olunan 4728 klJinin halen :ıneYkuf da generalin portresini şöyle çi" 

buluııdukıatmı bildirmektedir. &iyor: 
lllJmıt, ta (A.A.) _ D.N.B.: "Generalin ile bqlamaamda.n 
Gen al A ton k R 'BUkrevte tevkif edilmiş otan kim· birkaç gUıı sonra emir ıubayile 

le er 11 &a o, om en mil. seter arasmda eski propogaııda ne-
tini 2 .martta bir Plebiıılt<" davet konUfUyordmn. Birdenbire göz-

letaı ltUr. Bu plebiaitle Romen mil- zareti umum! katibi B, ViktOr med-
leriıni kaldırdım. Kapmm çer~ 

eti, seneral Antone.ko rejlın ·nı rea bulunmaktadır. ra.1· dil 
ta.av. ip edip etme.ııx.:_, bilaı·recekı _ vesi i~inde gene ı gör m. 

~uu Jfükreı nlahkemul, isyana l§lirak il t "h b" ta i:"· 21 yqmı doldurmuş olan her etml§ otan 26 kiıt hakkında da bllkmU Bize &&kin ve m 8 erı ır vır-
onu~n .rey verecektir. Yahudiler nn 'ftrml:Ur. Bunlardan 10 kl§i ıs ıte· la bakıyordu. Generali görünce 

rey vermlyeoeklerdlr. R9yler aı~ni no ağtr btznuıtıere kadar varan ceu.- bir Romalı heykeltraşın işlediği 
Tertıeek ve kaU ma.hi k 
caktır. Plflbfsitte "cıv~U haiz ola- ıar. mahkQın edllmlf 16 1.§1 beraat eski Röma kumıwıdanlanndan 

'ljii.iiiii'i' ~ve~y~ah~ut~~~~iiiiiiiiiiiiiiliiiimNiiİİİİİİmu birinin mermer heykelile karşı. 
• .~ u --·· la.ştığmıı sandrm. Uıun boylu 

8 LJ A : hA.kim bir vOcut. sarı yUzUnde 
KŞAM iki Genç Yı dıı düşüncelerini harice vuran en u-

M EL EK MIC&IY BOONIY fak bir çir.gt bile yok. Bakt§t dik 
ve dUşUncell. Mavi Untfomıası 

Ye içersirufo misilBiz bir vckarla du-

S ine mas ı r; da IVDY GABLAND nıyoT." 
En ııon d8118 ve prlulula aOZlQ bir ft~ aizl lkl saat 

gWdUrecekler ve ftlendllteekletdfr. 

Balıar Çiçekleri 
Bu !ilrıı Ameı'ika.nm Mflıca fe.hlrleriııdt aylarca ~öaterilmlo 

btl tllJl re 'korlan kıl'Dllf tn-. 
Aynca: EN SON FOX D'ONYA HAV At>1BLI!:Rl 

General işe başlar başlamaz 
Fransız ordusunun gevşcmeğe 
başlamış disiplinini düzeltmek 
vazifesile karşılaştı. Bu işi ba
şarabilm~k için derhal harekete 
gec:ti ve haziran ayının birinci 
gününden itibaren cephedeki bU 
tün krtaları dolaşmağa başladı. 
~ralin otomobili cepheye gi· 
d~n blitiln yollarda göründü ve 

- Peten biı kaç hafta içersınde 

AZ AK 
11 doksan fırkayı dolaet,ı. Her kıta 

Sinemalarında bugtın malı.nelerden !U~n: 
Karalardan denlZlere .•• Denlzlerden Göklertı yayılan bugtlııktl kanlı 
harbin en '>11)'1.l'k haklk eeerı: 

Toplarmda.n olUm uçan ..• T~w.rutden tutanlar yatatan 

YUZEN KALELER 
TÜRKÇE SOZLO 

Sema v rOklere ~tm~lett, kudurmUJ engin denizlere aıev 'fe deh· 
IJ6Uer aaçan filoların ısıum .BH&flan._ Bulutlan ~laJU'&k, 11lke· 

1 rı a arak §&lı~anan çelik kartallarda CltbaQ lal~ 1ayan kahraman- · 
lann zat r destanı • 

----·:-'.:--~~~~----~~----~----------F.) kahranıanlar kahraınıllll Türk '*11Averteıinta taaJı lllllMOd&rl.---
bfr Yakhlf'r dcryalan yoolkHl'eUAe eıllr edPll ~ ~ h 
1.onııılan! 

8u llahEM ı M.'n dıo 114") ret._ ve cancJaaalkql&. !.. 

-----~~~-::-----~--~-.::-~~~~~----------BU B(\ ('K '" EMSl:LSll n....'\Oll llA\'lrrlıNı 
A 1 A B.'da • r B a A &'da 

~-KHANE KlZI SUVARilER EYIAN 

da subaylar ve erlerle konuetu, 

1 bunlar. istekl~rini ve eksikle~~i 

1 
açıkça söyl~dıler. General bUtun 
bunları ıslah etmeği ''aadediyor 
ve: 

- Bı1irsiniz ya, diyordu. Ben 
şimdiye kadar verdiği bUtUn söz 
leri tutmuş bir adamım. 

Fransız ordusu heklciliği §efi 
bulduğunu anlamıştı. General 
asker ciddiyeti i~rsinde ~olt !:'ef
katli, çok hauaa bir ruha malik 
olduğu için bu teftiş anlarında 

madunlarile içten gelen bir dille 
konuşuyor ve bu da yeni kuman. 
dana olan emniyet ve itimadı 
bir kat daha arttırıyordu. Gene. 
ralin bu husas ruhunu aynı 

Fransız subayı anlatırken ıu sa· 
tırlan yazıyor: 

"General hassas ruhunu gizle· • 
• mek için elinden gelen her §e)1 

sesi düğWnlenir ve gözleri yaşa. 
rır.'' 

General Peteh 1917 yazınd.ı 

haı'bi bftirınft için llmit kalma 
dığmı anlamıştı. ÇUnkU Rus ih 
tiUıl i başlamış bulunuyordu. Al • 
manya ve Fransa ile müttefik 
Ru~ ordularmm tazyikinden kur 
tuhn~tu. Binaenaleyh Alman 
ordusunun bütün kuvvetile Frnn 
8& Uaerine yUklenmesi için bır 
mAnl kalmamıştı. 
Artık bir taarrU?. hazırlığı 

yapmak icin değıl, bir müdafaa 
harbi için ha.zrrlanmalc lazımge. 
Jiyordu. Bu mildafan hat'bini ya 
pa.bilmek için Almanyanın taar
ruz si11temi hakkında. tam ve sağ 
lam bit fikir edinmE-k esastı. Bu 
yaz Petcnin en e6a8lı işi ikinci 
şubeyi (istihbarat eubcsi) iyi if.. 
ler bir h.ale getirmek ve bu su. 
retle dil§lllan taarru?. si~temi 
ha.kkmda Bağlam malfunat top 
iamak oldu. 

Peten it bqına ~tikten son
ra bu şuben.in idare ettiği malO. 
mat eskisi gibi kolordu ve fırk.ı 
kume.ndanlanndan gizlemedi. Ko. 
rargi.h bir bUtun halinde çalıe -
mağa başladı. Şubeler arasın · 
daki rekabet, hattl kıskançlık o 
zaman kalktı. Peten bütün şube 
müdürleri, kolordu kumandan -
lannı sık 81k 1ıoplatiyor, onlara 
fikirlerini anlatı)U'. Te daima 
sör.letiıü: 

- Fikirlerimi ibe1emniyorsa. 
mz, bana bot ~riinaıek için bu 
fikirleri beyendiliJıh~i eöyletnc -
yinis. 

CCmlıeailo bitiriyordu. 
Pakat bu sözleri söylerk n, nr 

otoriteainden, ne de vakarından 
hiçbir ~y kaybetmiyordu. G ne 
rali çok l!levcn bütün kumandan
lar ve subaylar ondan aynı ıa • 
manda allahtan korkar gihi kor. 
kuyorlardı. Bir toplantıda kolor 
dulardan birisinin crki'ı.nıharbi · 
yesine yeni mamur ~ilmiş bü
yiik r&tbeli bir subay Peterıe: 

- Ordumuala eubllyların kı -
y&fetf yeknaMk değil, bazı 811 • 

bayi'1' kUma.ş tozluk giyiyor, bir 
kısmt da me~" getr takıyor, bun 
lann hangisini kabul edellın? 
Tannıda bir nıUtAlaada bulun 

muştu. ~tenin bakışları derhal 
yıldırımlaıttı ve: 

- Bana harpten bahsediniz, 
dedi. 

O gUnden sonra bu subayı hır 
dt\.ha içtimalarda görmek mUnl" 
kUn olınanıı~tır. 

1917 yazı devam edcrk~n 

Fransız topçusu yeniden kuru -
luyor, ilk tanklar cepheye geli • 
yor, subaylarda ve erlerde ma -
ncviy:ıt yükseliyor, emniyet ar 
tı:·ordu. Beş ay iGersinde Fran
sız ordusu baştanbaşa. değişti. 

Bu suretle ha.zırlar.an otdu, 
bır taarruz tecrtilx'si yapacak 
kadar kuvvetlenince MalmeZOll
da meşhur Sömen de tam hUcu. 
mu yapıldı. İtina ile hazırlanan 
bu hücum muvaffak oldu. AI· 
man ordusu ilk defa olarak bu 
hücum karşısında hareketsiz 
kalml§tı. Bu hücum hakkındaki 

resmi tebliği yaz..1n wbay ''hü
cumcephegi üzerinde hissolunur 
~kilde ilerledik" cümlesini yaz. 
mıştı. Peten bu cümleyi bcycn • 
mdi ve: 

- Memlekette orduya itımat 
uyandınna.k lfızundır. 

Diyerek "Hisııolunur sckildc 
ilerledik.' cümlesini cızdi. "Bir 
hayli ilerlt:dik'' yazdı. 

1917 ikincitcşrin ayının üçün 
eti günü Alman - Rus milt~rcke. 
si İmzalanmıştı. Rmı ordusu ar~ 
tık harpten tama.mile Gekılmis 
bulunuyordu. Petenin bir müda 
faa pli.nı hazırlamakla ne kadar 
isabet etmiş olduğu derhal an _ 
!aşıldı. Almanlar garp cephesine 
tam 256 fırka asker yığdılar. 
Halbuki İngiliz kuvvetleri dahil 
olduğu halde müdafaa orduaıı1 
ancak 200 fırkadan iba.rettı. Al· 
mantar top ve mUhlmmat iti • 
barile faiktiler. Amerikan kıta 
ları henüz yeni gelmeğc başla -

bcttığıno kani olunca biran ev
vel taa.mıı.a geçmesi için Foşu 
ccsaretlendir.m.işti. 

Ağustos aynıda Fransız mu • 
kabil taarruzu, ikinci Marn mu· 
harebesindeı:ı sonra muva.ff akı -
yetle canlanırken Peten çok ne
şeliydi. Amerikan kuvvetlcrfoiı 
cesaretle ha.rbedişi bu necıeyi art 
tıran mühim bir sebeptir. 

Emir subayına mütemadiyen 
a) nı şeyi tekrar ediyor: 

- Aman resmi tebliğlerde A · 
merikan kıta.lanndan bahsetme
ği unutmayınız. Bu krtalnr çok 
mUkemmcl harbediyorlar. 

Pet.en neşe içersinde, 4 ilı 
.., ordunun düşman t.aarruzln 

yalnız kırdığını anlatırken 

hin ve askerliğin unutmryu 
şu sözleri söylemiştir: m1ştı. Harp kıymeti mallım ol

mıyan bu yeni askerlerin harbe 
müdahalesinden bir fayda alına. 
cağında şliplıe edenler çoktu. 

Beklenen büyük Alman ta.ar • 
ruzu 21 mart 1918 de başladı. 22 
mart akşamı Pcten beşinci İn. 
giliz ordusunun geri cckllmcğe 
bru,ladığı haberini aldı. 

Ertesi giin Fransız ordusu teh 
likcyc girmiş bulunuyordu. 
Pctenın emir subayı ol&n Di

ycr fö hatırn.k\rında bugünler -
deıı bahsederken şunları ya.zı· 

)Or: 

"'23 mart günü akşamı general 
muhtelif cephelerden gelen ra.. 
porlatı gördUın. Saat doku1Jd\ı. 
Peten Paristen alelacele gelmlı 
olan KlemaJU50 Ue yeni 80ifl'aya 
oturmuştu. Öğledenberl F.rama 
kttufa11 d~~anln. adeta ~ 
goJU~c çttrı~rorlnrdı. ll"akat 
hıcbır nokta.da Alman u.a.rnızn 
kırılmamıfltı. J<lemanso ~kemin 
'c cok sakin bit tavırla. bir ta -
raftan yemek yiyor, bir taraftan 
generalin ızahatmı ve pli.nlannı 
dinliyordu. 

"Peten, başvekile nazaran da. 
ha heyecnıılı ve daha endi§elİydi. 
Sofrada birçok gcneraller1 büyük 
rütbeli • ubaylar da vardı. Pcteıı 
birdenbire, Fransız tayyareleri 
kumandanı general Dilvale dÖD

dü: 

"- Telef onu açııuz 
"Dedi. 
"General şaşkm bir ta.vııin 

çat!lmı bırakarak Wefon batma 
g~ti. Fakat göüerlnde memnun 
bir aydınlık vardı, çUnkti Pete -
nin maksadını anlam11tı. 8UtUn 
Fransız tayyareleri birden Al • 
man ordusunun üzerine atılacak 
lardı. Peten tayyarelerine tıpkı 
mUdafaadaki piyadeyi müdafaa 
için taarruza. geçen atıvari kıta· 
larmın yapacağı vazifeyi yaptır_ 
mak istiyordu. Cenuba doğnı 

şafakla taarruza hazırlanan AJ· 
man fırkaları taarruz başlama
dan evvel üstlcnndc Fransız tay 
yarelerini bulmuşlardı. 

"Bir Mat 80nra kuargahtatı 

otomobille Panee dönen Kleman 
so çok müsterihtı. Fransrz mu
kadderatının emin bir elde oldu
ğunu gözile görmüştü." 

1ngillz ordll3undan eonı·a Fran 
sız ordusu da gcrileıne~e başla. 
dı. J{rargih Şanlilliye çekildı. 
Fakat bu sefer ordu ve halk et· 
rafı karanlık görmüyordu. Çeki
len kıtalardan bir ara bir köylü 
krtdın "ne olaca.ğıl'.?" diye sor
duğu vakıt . cevabı aldı: 

- Korkmayınız. Rumand&nı. 

mız Petcndir. 

Bu taaıTUzu anlattıktan sonra 
F'ran!adaki F?'l:\nsır., 1nglli!, A 
merikan kuvvetlerinin tek bir el 
den idnresı düşünüldü. J918 ni. 
sanmdn müttefik kuvvetler baş 
kumandanlığına General Faş gc
ti rildi. Fransız orouları kuman 
danhğtnda Petcu ıbka <>dıldi. 

l<'oşla Pcten arasında fikir ıh 
tılafı bulunduğu b1rçoklım tara. 
fından iddia <'dilmiştir. P<'tenin 
mildaf aa ederek du$manı yıprıtt 
mak. Foş taarru~ e-trnek fikrin 
de olduğunu soylerler. Bu iddıa 
büsbilliin yanlış değildir. tik üç 
ay sarfında Foş taarruza geç • 
memesi için Pet~le çok uğraş · 
mıı:1 f:ıkat üc ay sonra Alman 
ordusunun harbı tamamile kay-

- Çok gfucl hazırhuımış plan 
lar elde olunabilir; her vaziyeti 
hiLsıl eden ııtebep o vaziyete 10'
gun bir planm elde bulunması 
demek değildir. Bu plfı:nlau tat· 
bik edecek bir §efin vücudü şart 
tır. Yalnız pli.n merinde çalışan 
bir kumRndan bir Mker ('Stctikçi 

den ~ .. feY değildir. 

Bakırköy 
Bez Fabrikası 

•eı'llllJIU 
• ........ 11 

Memur ve iıçilcri 
Kooperatifi Şirketir.den 
19'0 laemp Jllt milauebetile alell· 

cJo heJet topı•ntım 16.2.9n tarlhlne 
:ıae.dlt cıama. IU!ltl .aat 14 t~ 11lr1ce· 
tla ldM'e _, till Olan kltırkôy lıl"ı 

~ lll'a ecllle<ıt~ mu 
nr .-. ..... ~nıı :aıuır 
'tıl•1• sJ•n llAll oltııaur. 

MOZAK.ERE RUZNA!\U~:-;t 

ı - ldare meclisi ve mUroldp n: 
porlannm okunması. 
ı - 1940 tenu\ bUA.n~osu vo ktu- v

...,. .... planıua fJetklk ft talGUtı 

" *" meoı...ın lllnMA. 
a - 1941 senesi için mUtaklplerdPr. 

nakli memuriyet dolayıs1le aynlanla· 
na yerine yenilerinin intlhıı.bı. 

Doktora .. 
A. Emanuelidi 

Sirkecideki muaycnch:ıneıı1n.ln i.t 
UmlAkl dolayıslle ayni ııırada 
meorkcz Lokatıwı U2crinP 

nakletmiştir. 

HABER' in 
bulmacası 

Ml••n Mps 
J 'akliye vuıtalıırındaıı biri, 2 
BUvtık çadır. bıç k vt'~ kurvunun 

mnrıfcot.ı 3 Bedava kul' nıl:ın mnl, 
gemilerin tUVBll'U. ~ Aptal 5 -
tç elblatııl, tlıraf, 6 Uu'k ı ı 12<'P"il. 
7 - \•ııımurdan başı muhafa erler 
- 8 ("ok detı-11. yuva. 9 Bir emır, 

:r. '. ı.ylcrkrn kullanılan t ıbırlcrden 
lıtr ebze bU) U ' nnncnin 

yarısı, ı \ Anların marı{,·tl <>skiden 
kullanılan sıı.nl 

\ uk.trdan aşıı,'.; .. ~ a: 
ı Caddeyi tutan. 2 Elb.lsc dU-

zNtı1,; . bir ~lır ·v~zııı, alfab de bır hnr:f 
3 Açmanınk, bır emir 4 &.ıhk 

tur.ağı, Mdlscler. 5 - YU-Jı:ki bir kı· 
sım. br çı<;" t. C Bulunm ·~a ç ıtı 

tıın, bır roat, 7 - Ccmı ed tı klrıı 

" gtı • l'~U\ ııı.rınur.d. n ı ı 1 notn.. 
ı-ta. ll l{nrrşıksr2 hıılts ı r emir, 

ı ım. J(', Seciye, bltd<'n .r ~u-

nunun l tkada.şt, 1 ı - Kom c dt'\ Jet 
lerd 'n 'btrınln merkezi 00.yn ı 

rn numaralı buhnaeanııııu h.ılll: 
1 YUrcttyanık, 2 Aııllllnc 0-

\"8, 3 ıı, Yemek. Tıs, t Attım 
K, Para. 5 La, S, Ma, B, B - A· 

mıroı Zem, 7 - :Nazaı lydcr, 8 -
Acay.p Nema, 9 Nnı. Al Mek 10 
- • N <'i<I Bl'l(ı. 11 - Şa, El k, 'Kitn, 



(Her hakkı Haber gaz.ete.sine 
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1. İrh \\U!> .. te wohl, <'S sel der 
~:~anı,..tc (:('(Jrı; Bnılııı, dcı. noch 
llcriihmter<'n Nikohuı!'> Bnıhn Bnı 
ıler und .,uc·ct•ssor, dı•r •'" liebh', 
in dc•n ~churuınen;tunclcn' nur fiir 

.. ;eh mıd scineıı Got:t seirıe nw~t<>r

llc~t' Kıın"t zu übeıı; und da iclı 
innı• word~, dsss die lifrchtür un. 

tı•r eler ~~t·nannteu Muttcrlinctı•ıı 

ııffen o;faıııl, -.o gin~ irh hiıwin uııd 
,.f'tzte ruirh in der Xorılst!itt> .. tm 
in (•İ.ııN> "f'r aıten l\lönchı-gt•,.ftilılı·. 

2. Es "ar a.ber, w••nııglclclıll dk> 
Wiume drau:-..'ieO schon dlı• ındsten 

Rlitter ahgcworfen batı.en, hiflr ln
nt•n el~ Dii.mmenın~, dMs :ifoh elit• 

Hildf.'r ond Fl~ren an den };pita. 

phicn, 4 so dieılte gewalt.ige Kll'Chc 

zlerf'u, aur kaunı N"kl!fnen nıoch. 
te. 

S. Glftclıwolıı~ spielte da drübeiı 
du unvergellcbllehe Mrister ooeh 
immenıa; und wie leh so hı mciaer 
"-:Ckcn Mss, :,:-aaz alicin hier 1111. 

ten, und 'on dt: m Dunkel imıner 
ınchr umhüllet11 ward, in dlNi hloein 

die lleblichcn Toııginge der J.1ii 

ı.-n und Obt.'n glclch sanft.cn 
l.lchtern spielten, da war mir, als 
wenn tile beiden Jt:dıgel drübcn7 

'nn dem Kruzifix des Altaıi>ildes 
rn mir herabnögcn und 111iclı mit 
lhrf'1t goldeaeo Fıügeln dcekte11. 

4. Wie lange leh fn soldıer Hut" 
·~eruht, ı-.t mir unbewus..'4t; 
~rhrt'dttf' alM'r ltn davoa empor, 
•lass der &hlag der Turmuhr 

rtröhiıend in den "e.itea Raunı bi
ııunt<'rhallt~. • 

6. Durc.h die naheztı kahl<'n : 
n:tumr. ~hlcn der Mond ln die 
nolMll'I f."••nı.tcr; bCN>nden. "ar das 

nıM-hti~c Rı•lterstandblld" des St. • 
.Jiirgcn mit dem Drachen, so ei. 
ı;enllich de..~ Guthaas angehö.rtıe, 
zar Zeit aber hler ncben dem Al. 
tar aufgestellt war, in clner so 
hellen Belcuchtung, dass leh dıuı 

~rimmo Antllb: des Uitren. und 
noter dm Haren de bi.umendm 

Hen~stes ~wlchen\·ehle den aaf

~esp<'rrten &hlund des Drachen 
,.on meinem Sttze auıc ~r wohl· er. 
kf!llıten rnoohtc. 

aıttir.) 
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t. l~ice biliyordum ki erganunu 
ç:ılan Nikolaus Bruhn'un kendisin 
den daha meşhur biraderi ve hale. 
fi Georg Bruhn"du-r; GC'org Bn.ıhn 
gtin b:ıtnrken, yalnız kendi ve Ua. 
hı için, üstadane sanatinl icra et
mekten zevk duyardı: .. A'na ıhla 
mur" adıyla anılan bir ağacın al
tmdııki kilise kapısının açık oldu. 
ı;1unu görerek kiliseye girdim, şi_ 

mal tarofmda k('"Şi.'jlPrt· mahsuı: 

c-ski bir ıııra üzPrine sf'sslzce otur 

dum. 

2. Dıearda.ağaçlur yapraklarının 
büyük bir .krsmını dökmüş olması
na rnğmen içeride öyle bir ala
ca karanlık vardı ki hu ınuaz7,am 
kiliseyi tezyin eden kit:ıbelC'rdeki 

resim ve şekilleri. ancak gUçlUkle 
farkedebiliyordum. 

8. Bununla beraber yukarda eş. 
siz üstat mütemadiyen çalmakta • 
devam ediyordu ve ben aşağıda 
kÖŞ(."'llldf"! büzülmüş yapayalnız otu. 
ruyordum; gitgide dnha fazla gö
müldüğüm karanlık jçfndc flütlerin 

ve fltivtlarm lfı.tif ahl'ııgi tatlı ı· 

şıklar gibi tesir ediyor, mihrabda 
haça gerilmiş İsa tnblosundaki iki 
melPtrin bana doğru uçarak indiği
ni ve beni altın kıınatlariyla ört. 
tüğünil sanıyordum. 

4. Böyle bir muhııfaz.n altında 

nekadar kaldığmu hi.ç bilmiyorum, 
Çan kulesindeki saatin darbell'ti 
bu geniş sahada yuknrıdnn a.sağr. 
ya gürültü ile aksedince birdenbi
re irkildim. 

;). Ay yarı çıplak ağaçların 

arasından yüksek pcncerele -
ri nydınlatryor, bilhassa Snint _ 
Georges'un, hakikatte misnfirhaıu.•_ 

ye ait olduğu halde bu zaman 
mihrabın yanma getirilmiş olan. ıı.t 

Uzerindcki dragonlu heykeli öyle 
bol !bir ışık içinde bulunuyordu ki, 
süvarinin hiddetli yUzünü, keza 

• şahlanmış aygmn ayakları altın-

da ejderin açılmış ağzını oturdu
i,;'Um yerden tamamen fnı kedebili-
yordum. • 

( 1) Schummer Dimmerung, alaca .karanlıkta, gün, bat.ıırken. 
(%) innen wemen, fark.etmek, seçmek, fal-kına varmak. (3) wenn· 
gleich, her nekadar, gerçi, ise de. (4) Epitaph veya .Epitaphiunı, ki
tabe, mezar kitabe!ri. (5) gleichwohl - dennoch, bununla 'beraber, 
maamafih. (6) umhüUen, samıak, örtmclc; sich mit einen Tuch, şa. 
la bürünmek. (7) driiben (zarf), ötesinden, gerisinden; von drüben 
über den Gebirge, dağlarm gerisinden, ötesinden, maverasmdn.n; hü_ 
ben und drüben des Vorba.ngs, perdenin her iki tarafından; ~en 
(isim) ahret. (8) Hut (eski almanca lıuota, latince cautio) muhafa
za, konımll (okuyucularımız Hut kelim~n diğer manası He bu 
manası arasmrlaki farka dikkat etmelidirler): in Jemande.s Hut sein. 
birisinin muhafazası (nezareti) a1t.mda olmak; ehvas in seinc Hut 
ncbmen, bir şeyi nezareti aıtma almak, muhafazasını deruhte elm<'k. 
(9) Reiterstandbild - Reitenrtatue, at üzerinde tasvir edilmiR hey· 
'kel, atlı heykel. 

( 1Ju .. tWU1ıa Olı:uyueula,,__. p 1 yen bir bayan Yardır. ut~K:ile.ri.n 
Mt.e•is yumdakl ııu,..ıa lııh1nır.e <R.l.) rumuzub mektupta mUra<"&ıtt~ 
ı;hllereMk.lart lan. • 

•YLJINl(E Tl:ııa..:ıJ'l .• DU, l.f AJLA• Ll.ealn fi lllci auutnıa deY&JD edl. 
M.A. [~ vı:ıtılE, .&.Wll, !!.&.TiM yorum. Bazı eebeplerde.n dolayı öğle.. 
~ıııt '6ctt.r1 mahiye.ti ıııaa. o&aı7- ille· terden ııonra çaııomak mecb•ırlye.tia
çlllr Dblan ",.... ~.) deyim. Iatıyenler Haber gautHI (Ç. 

C> nımuzuaa müracaat. 

/ı arayanlar • Ll8e 10 uncu sınıf t&hsmı ve 325 
doğumlu usum. derterlyc v~kıfım. 

• Oı1ıuncktep mezunuyum. Y~mı ıs 'ncarethanelerde başlıca muhaberatı 

dlr. Aile vazıyeUm okumama imkA.ıı idare edebilirim. lRfCml temin için ya
vermerr.işt~r. ıcendımc bir 1f rica edi· tacnk yerim temln edildiğinde 20·25 
yorum Yo1.ıhanedc. ticarethanede ça· lira ile herhangi bir l.şde devamlı ça· 
ııc:ır kitap evlerinde satıf yapablltrlm. lışabUlrlm. Oteller \'e yıı.zıbanelerde 

. ·ınemn glşesml idare ederim. Velha· bir I§ verl"ek lfitiunda buluuanlann 
"ı' huna b(nzcr mUess~clerde çalıııa· Haoo• gazetesinde (M S. 60 ·l) rumu 
ıı:.irıın Arzu edenlerin Haber gazetesi zuna mUracaatlarmı rica ediyorum. 

•·asrrHtle et. N.ı remzine müra<".aat- •LUıe mezunuyum, Almanyada mil· 
ı 11 r!ca oıuııur. bendlsllk tahsili gordUm. tsUyenlere 

• Jfü" orta okullllrda tn.nn7.cA. , e•lerlnde husus1 Almanca ve tUrkçc 
riyaziye, türkçe denılerl •etmEk isti denılerl vcr:mek istiyorum. Arzu cck-n· 

1939 
Harp tari·hlnlf.l 
Vesika tarı 
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Meşhur yıldızlar 
Belcika 

. nasıl 
teslim 
oldu? 

po!J .Umanlara clçı göndereret 
teSimiyet şartlarım istedi. 
r<'..ketinin yanlış tefsir cdilccc 
ni, kendisini alçaklık ve korka 
!ıkla itham edeceklerini ve 
geni~ bir manası olan fransızcf 
lachc (namerd, korkak) kelım 
ile srfatlandrrılacağını bfüyord 

Kocalarını nasıl ellerinde 
tutuyorlar ? 

Avrupanın tahkirine hazır1' 
nırkcn kör harbin yarattığı f 
zanlardan kurtulmuş olan 
yük Amerikan milletinin man 

YA.ZAı-l: 

Snb.I; .A merikoH Ounılı11rrei..~ 

HERBERT HOOVER 
ve 

.4.theriktoırn Belçika ,effri 

CUDAH~ 
-5-

General Şampon l;'raMJ?. irti_ 
bat subayı olarak kaldı ve Leo_ 
pold kararını ona. bildirdi. 

Halbuki genC'ral !3ampon 
l'"ransız erki.n1 lıar:biyesile bit 
türlü irtibat temin edemiyordu. 
Zira ne"J'<.'<k bulunduğu belli de
ğildi. 

~neral Gortun·da nenxie uL 
duğu belli değildi. Erkanı haıbi. 
yesinin C~l'de bulUDıduğu ha_ 
ber verildi; C&Mele Mber giin_ 

yardımını bekledi. Amcrik 
yaptığı hareketin doğrulu~ 
hadiseleri göz önünde tutma 
tasdik edecekti. Adilane bir 
kilde muhakeme edilmesini iSt 
di: fazla bir şey istemiyordu. 

lşt<! bunun ,içindir ki beni 
nma çağırtarak ve hiç bir ne 
ı:ermiyen ölüm ve ıztırapları 
hayetlendirmckten başka bir 
bul~nmadığmı anlatmak ist 

Reisicumhur Ruzvelte ve 
ınek üze.re de bana bir mekt 
hazırlamıştı. 

Jı ... akat kendisiyle bulu~ 
dım. Gönderdiği'haberci o ı: 
gecede ü~ defa yakalandı 
kac;tı ; dördüncüsünde kaçm 
mu\•affak olamadı. 

l!~iilırer Bekika ordusunun 
yıtsr'l. ve şartsız teslimini ist 

Karol Lomhl\r ile .f\.la.rk Geybl. .• 

derildiği 1 .. a.mıuı şehrin Almanla. 
ı ın elinde olduğu göriYdü ve 
hıgili% başkumandanı h~ bir 
yerde bulunamadı. 

28 mayıs saat sabah dörtte 
tes kes emri verildi. Flan 
har.bi bu suretle tarihe geç 

Diinya sinemtft!ılığtnın merke
zi olan Holivut şehri gii?.f•I ve 
güzel oldukları kadar şık kadın
larla doludur. Durmadan çalı. 
şan stüdyolar, bütün dUnya genç 
likleri~ güY.ellikleri, hareketleri, 
tuvaletleri ve mücehverlerifo 
herkesin hoşwıa giden resimler 
dağıtıyorlar. 

Bu resimlerde görülen, beyaz 
perde Uzirinde hareket eden ka· 
dınlar muhakkak ki, çok cazip • 
tirler. Fakat bu güzellik bir er
keğin aşkını kazruunak için ka
fi midir? 

Hayır. 

Esasen birçok ~inmıa yıldız · 
larr 'bunun acı tecrübesini gör • 
müşlcr tatmışlardır. M.alfım ol
duğu üzere Holivut boşanmala. 
rın en bol olduğu yerdir. Acn:ba 
sinema iileminde yapılan bu iz· 
divaçlar i1cden sağlam olmuyor? 

Bunun izahı gayetle basittir: 
Çüukü güzelliklcıinden ve sevim 
liliklC'rinden fevkalade emin o -
lan gii.zel kadın yıldızlar bu mc
zi~retlerinin erkekleri bağlama!: 

için kti.fi olduğunu zannediyor -
lar. Ça;btık boşanan bu kadınlnr 
bir defacık olsun hnyaUannı bir· 
liktc sürmcğe mecbur ol<lulcları 
kocalanna. yaklaşmıs ve onlarla 
anlaşma halinde yaşa.mL5 değil. 
lerdir. Böylece güzelliğine mağ
ı·ur olan kndınlar kocalarile ay. 
nı çatı altında iki yabancı gibi 
yasarlar. Fakat nihayet bir giin 
ikisinden biri bu hale tnhammlil 
edemez ve mah1'c:r.ıeye düşerek 
bosanrrlnr. 

İşte bwıun için Holivutta sık 
sık boşanmalara rastlanır. l<"n • 
\at bwıa mukabil kocalarile be. 
raber ömUr sürmel\ arzusile bir 
çok kötU veya daıfo. doğrusu ko 
caln.nnm 'sevmediği tabiatlarını 

terkeden kadınlar da varclır. Ve 
ibunlar belki beyaz perdenin en 
meşhur yıldrzlnndır. Bu kadın • 
lar kocalarının istedikl<:>ri gibi 
hareket ediyorlar liiyc fena mı 
yapıyorlar? Hayır.. Evlenmekten 
maksat nnla.cmıak ve müstcrek 
'aIP.~ uun~np(O ){aULITIS l'CAUtt 
kadın kocasının istediği şekilde 

hareket etmek. hatta onun zev
kine göre giyinmek mecburiye· 
tini Jıissetmektedir. Ve Holivutta. 
bu esasa sadık kalan yıldı1..1ar 

lerln Hal>er gazetesi \'Mıtııslle 1 A.ld. 
S .) nımumnn müracııa tlnrı. 

Aldırınız 
At•fıı1a nımulları Ta:alı olaıı o 

lıuyucularımıxıa aamlarma ceın 

mektupları ldarehancmlzdcn ile~ 

ubahtaıı ötleye ka,jar wcya uat 17 
den •onr• ıldırmaıarı rlca olunur 
<XX~D ( : Son gelen mektuplarını iki 
gUn 1çındc nldmnnlıdrr. AldtrnulZIUl 
mektuplar mahrc~lcrine iade edilecek· 
tir) (N.R.HJ 

kocalaıile mesut bir hj:\yat sür • 
mektedirler. 

Mesela m('F.hur Joan Blandcl 
bir gUn 150 dolara bir şapka al· . . 
mış ve kocası J?lk Povelin bu 
§apka.dan ho.şlanma.dl~ru görtin 
cc btmu '1ei'lıal w()ı'Ja hiunetçisi11e 
hediye etmiı:;ti. 

Janet Gaynor Amerikanın en 
ıbüylik kadm te~isi ol<ın Adtion 
ile evlendiği zama.n kocası Ja· 
net Gaynora giyinLs şeklinin de-• 
ğişmCSi için ısrar etti. Janet • Gaynor o zamana kadar b!r kü-

~ giln müddctlc Fran.sız \'e 
İngiliz erkanı baro.iyeleri 1..1.X"l· 
pold'un teslim olmaktan ba.ı;ka 

bir ~ey yapamıyacağını bilıror_ 
du. 

İngilterede bulunan Bclçika 
de\·let adamları \raziyetin ümit_ 
sizliğini Pmise bi!dirmi!)lerdi. 

Amiral Keres son dakikaya 
kadar Kralm yanından !l.}Tilma· 
yarak Çiir~ile her saut ınahlmal 
ver<li. 

Krnl I..eopold, mütefik ordu_ 
l:ınnm kurtulmıwıı için 80n çare 
olarok arazinin su altına bıra_ 

kılmasını em-:-etti V<' Almanlarm 
giyinmekte ısrar· ediyÖr ve doğ. Diinkerl:e ~abuk varmamaları 
rıısu a~ayip ve glilünç oluyordu. için tı~r"ür."rindc bulunan köp-

Hnlbuki bugün Janet Gaynor rüler! uc,.11.rttu. Bütün bu tedbir_ 

çük kn gibi garip fuyafetlerde 

oldu. 
1 ki gün sonra Kı'8.lı gö 

Kral kE>ndi saraymda nezaret 
tmJaydı yani Alman asker 
nin esiriydL 

Beni g.örünce heyecanını .za 
tedcm~i. Yüzünde muztarip 
hunun gölgesi vardı. Gur 
dan hiç bir şey kaybebncmi 
Tam bir askerdi! 

Daha henüz ~ hafta <.'\" 

aynı çalışma odasında bera 
oturmuştuk. Kuğu kuşları b3 
gürgen ağa<;lannın gölgesi 
yüzüyorlardı. Belçika}, senel 
ee mateme boğncak olan h1' 
memleketin i.i?'.erinden gelip ., 
mi~ti. Değişmiyen bir Ş(y vfif 
Trrbiat! 

kocasının bizz.ı.t diktiği emsalsiz ıer almdıktan sonradır ki, Leo. s o N 
tuvaletler ve çok şık kostilmler ======--=:-.::-:::-:..=--=======::::::==========~ 
içinde sinemn alem!nin en tık d:w;nı·) di. i) Ji kocasmın ha· tırnaklarını koyu kızıl ren~<' 
kadınlarından biri olmuştur. tm :~.iıı o git: ycı ·lcre ayak bas· yamaktı. Fakat doktor Joel P 

Jand Gaynor snnki kocasmrn m:ıma1.tadıı·. J.jvlcndi~udmberi mıuı ile evlendikten sonra ko

sözile hareket ettiğine fena mı ı Kaı~l Lonılxırd ~u sefih hayatı. , sı her fırsatta kızıl tırnaklaı' 
yaptı? J4Jğer akı:;i hareket etmiş ! na nıhay<-l ,·rrnııı:ı ,-e buna muka pek hoş görünmediğindt'n 
olsaydı nih~yet Adrlanda bıkar 1 bil koc,~ını;ı sN·diği ~iit~n ~por pcnbe bir renge boyanmı" o 
ve bugüne kadnr ayrılmış olur 

1 

lcu a ba3 1anmıı;tır. Şınıdı l\.nrol 1 tırnakların bir kadına daha C: 
lardı. Lambaıd tüfek atmakta, balık yarnşaea~mdan bahsetmeğc 

Polct Godnr bir giin saçlarım ıwlama1da n.Jeta mütcha.'Rlıs ol. !ayınca Klodet I<ol"'eı· uzun 
pJatin rengi»<ı boyatarak koca • mu..:;tm·. Bir kovboy lrad:ır nıi.i • det bu koyu kırmızı renkte ıs 
sına bir sürpriz yapmak istedi. kerı,mcl at~ binmesini i)ğrenmi.ıı. edemedi ve bir gün tırrıaklatl 
O gün Şarlo eve geldiği zaman til'. • gaytele a<;ık penb~) c boya 
karısının bu halini gördü. Bir Karo! J...ombıı.rd vemek pis;r · O zamana kadar Klooet KollJe 
~y söylemedi. m"~İni. oikiş dikmC!'llli \'C yama ı tırnaklarına hiç dikkat elnı:,· 

Polet Godar kocasrnın bu ~ürp y:ımıımallmı iiğreıımiı:tir. 1 
mus gibi göriir.en kocMı bu 

rizden memnun kalmadıVını !."'Ü- \ ·ı · hf' 1· l{ ~i~iklig':'.i görünce knrı~ına . ·-b" J merı .m sınt•nıa m.ı e ı n. ., 
riinC<', hiddetle kapıları "·urarak rol Lombard _ Klark I\:a>:ıl c;ifti 

1 
kür etti. 

yukanya odasına ~ıktı. Fakat k:ıdar :.n'allmIP bir karı koca bu. Sinema aleminin 
bir nıUddet sonra nsabiyeti gc - lunarileceğini pek az tahmin e· kocası kimdir bilir misiniz" 
çim~e bunun gürültü çıkaımağa diyor. Burıa sebep Karol J..om _ Grosley ile karısı B"nz Gra4 
değer bir hal olmadığım takdir • badm tabiatlerini, ya~ıyıı:ı tar- çok eskıden evlenmic; ve d 
etti ve doğnıca berberine gide· :zına ve zevklerini almıs. sevdiği yavru yetil'tirmiştir ..... inıdı : 
r"k saçlanna eski rengini ver • aclama uynrns olmasıdır. ruları ve karısı nra~ır:d'l rrr 

<lı.r<lı·. l{arı.sını. ,.·ine her 7.aınanki bir aile hayatı siirınekt. d· r. µ J<'ak:ıt b uı;l'kilde Karni Lom. 
hall·ıe ka-. ı~ında gören $Rrli . 1 · t• t Grosley aile hayatındnki bıı 

• ·J - - bardın eskı ~a ısı ye ı amaıncn 
~aplı·n fevkala· de memnun oldu. · ld - t kun ve saadeti h~ftndı. il<" 'tıl • kaylx-tmış o l'gunu 7.anne me · 

B 1 ·· 1 k"" ··k ha ...... ketlcr karısının arzuh:-mı 'u:ı.e ' un ar oy e uçu "' - yin. Hayır. o ~raitc göre biraz " • 
d. k' b" ail yuvasının temel meg-e medyun <'~duğ.ırıu f'. > 
ır ı, ır e • dcinşmistir, o kadar. Yoksa Y. i. 

1 · · -1 laşt c· · mekt~ir. Haft1rıl'1 "(l"I h erını sag ıun ırır. ne eski Karol l..ombarddıT. E!a· 
A :ı.. K rol Lomba . .:ı kr.;•a"ı günlerinde de kar•sı Hınz C 

caua a ""'· "' " sen Klark Kabl de bu e!lkİ Karo! 
mark Kaıblin aş-kını naınl mu · leyin istediği f;~ki!d" 11..ıı" 1 

l.A>mhardı sevmiş v~ yeni K:ırol 
hafaza ediyor? Bu suali birçok mektcdir. 
kimseler soruyor, <.:linkli Kralk I..omba.rda bağlanmış kalmı.qtır. Bunları hikiıyt'yle ''arını> 

p bl" d lr b " k l t•ı Ceyms Gagney ot.!'lde bir tek tedı"<Yimiz netice nt'dir? Ka ın sa ı, ır oca o a ı ece. .., 
ğini hemen kimse tahmin ede • gece kalmaktan bile fevkalade Göriilüyor ki. bo~anmı' 

. rt" t sinirlenmektedir. Yddtzm bu ta. en bol oldufru y""rlerde ı..ne 1'1 
miyor. Halbukt meşhur a ıs ~ " c 

evlendiği günoenberi iş haricin. biatini herkes <;ok iyi bilir. Bu dınlar uysallıkla hareket rd 
deki hlit.iin vakitlerini karısma f'.ebcple bir seyahate c;1kmaları kccnlarma uydul•ları tak1irde 
hasretmekte ve gcizü asla drşa· lfizrm olunca evvela karısı lta· ile geçimsizlikleri ortadan ı. 
rrya kaçmamaktadır. • reket eder ve gider bir mob·el: makb ,-e aile yuvac;ma ı:;ar. 

Acab Karel J..ombard buna na vllli bulur. Bundan som~ ko~a- 1 
gelmektedir. Kocasına uv 1'l 

ı:ııl muvaffak oluyor? Ço'k gii1.el sını telgrafla nya tele.fonla c;a- ~nun arzu!arı. ZC'Vk1erinı- ~ 
olduğu için mi? Hayır .. Ontlan ğltır. Ct>?o·nuı Gagney mnnkkat hareket ctm~ kadınlnr ic"n 
bin defa giiz.el olan kadmlar da J da olsa ka.rıemın yeni bir ~'1.!\'& zül olnmnz. Bilh:ıcıc;a b•ı c:et·I 
var. Çok para ka7.andığı için mi? kurmuıt olduğuncta!ı büyük bir erkeğ;n sevgic:foi w n;• y · 
Hayır .. kocası onun ka7.andığı •. ~vinç duyarak karMınm yanma na ba<{lıliğmı t:.hiyc e~mck rı1 

nrıı iki Uç misli k\1.anıyor. "ha.rekrl edtt. kün olur. 
~u halde: Ceyme Gagney bu işin ka:-t!J- Bayanlar. <'l" r ~iz tin fl''l L 

Ç"ünkil Karol Lomba.ırd aile nı ne kadar yorduğunu bH~iği ziyette iseniz k0<·anızın aı"'rl' 
yuvasmda.ki ahengi temin etme- ~in onu pek fn:la lle'Vmllk'tedir. na boyun eğin. onların İ"t • 

:..,; bilmiştir. O kt, evvelce~ K!odet Kolberin evleninceye I H!ri gibi hareket edin; yuva" 
klüplerinin, barların daimi mü- kadar en ~ ~ biri saadetini temi etmiş olursıı 
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YUz a iınn Yt1 kadar evvel, Osmanlı 
• .t :ı.ratorıueunun "Tersa.ııei A. 

ı ınıre" sind 
i. P:t§a ~· Hasköyden Kasını
. ya dogru eu binalar sırala
~ !ltyordu: 

araağaç an Galataya 

h 
"'lra.tilı 1 Tı S~tan Mclımet camlf, 

' ~ funıre emini efendiye 
.ı. araısu. olunan salhane, yanında 
1 vak ı~ iskele, yanında Aynabka· 

. ıı.srı ~r. Tersane! ~i
tenin nıUbhıunau l~e anbar
ları, tersnn . . d 
8e!ai . e ıçın eki camii§erif, 
dan nı hümaY\llla Yapılan mey 
anb' serapa kereste vazoluııan 

ar, ınUhinunat mah7.eni se.. 
l'a.pa d ' • ona.nınayı hümayun sefi-
rıeıerı te . ~ 
ncsı ~ _rsaneı aınıre divanha.. 
tnr ' . ':tih Sultan Mehmet 1..a· 

1 §tt,fı, f elikei hfunayun çeki .. 
~ k_aY'ıkhanesi, yanında tersane 
eth lası kul! 

ıskelesi." a.nnnı da!re.:!i ve 

Tersancı Wnlrc c 
llk o 

devr· srnıın1ı tersanesi Fatih 
tu ;de Geliboludn kurulmue .. 

r.:_ eı'sa.neyi Geliboludan Ka. • 
"'"Pa.Q"' . r :.... cıva.rına getiren Yavuz 
dllllifir. Tersanenin Kurmpa • 
~ kuru1u~ hicri 922 de baş. 

«>ını,!~· ADıı bA.nisi de Kanunt 
-.. ur. Ba.nthane kulesi kap-
ınaıı . • 

· ad~ ktenlen, kUrekhnne, ye.. 
ni d' urşunıu mahr.enler. bir 

kit nı ıvanhane, bir zmdan, ci· 
lnı<>+. eydanı ve bir kasır yaptır. "1'-'r. 

''lier g 
öıund ~e tersanenin ber bir 

e bır •. U 

ka ar arihi bir gezinti 

rt 1022 (Miladi 1613) de kendi· 
leri Edirnede iken tersane bah .. 
çcsinde bir kasrı ali b1na olun
mak emrolundtL lstanbula teşrıf 
buyurduklarında sık sık orada. 
otururlardı. Baz:uı, gizlice EyU. 
bil ziyaretlerine giderlerdi. -
Naima". ' 

Vak'a Nevis Naima Efendi, 
bu kasır hakkmdn §U tafsilatı 
da ilAve ediyor: 

" ... Sultan Ahmet, İetanbula 
geldikten birkaç gün sonra ter 
sane bahçesine gitti. Evvelce 
bınası f arzohınan kasn vrua da 
tamam olmuştu. Yeni kasırda 

yerleştiler. Tersane bahçesine 
meyilleri olduğvndan iç harem 
bahçesi.ne çiçek meraklısı ayan 
çeşid çe~id çiçekler getirip mu. .. 
teb~r olan1ar birer mahalle di
kildi. Mi!.fti ile vezirler çiçek 
getirenlerin baamda bulunuyo'r
lardı.'' 

oln iki tarafında olan kat kat 
yaWan ve bağ ve bahçeleri ve 
tersaneleri seyri temaşa ederek 
gider. Bir de Has ahır vardır. 
Bur.ıclan Okmeydanına., cirit oy
namaga gidecekler Jon binekleri 
atlar durur. Evliya çele'hl" • 

Müerri.b Fmdıltlı Mehmet a. 
ğo..dan. 17 nci nsır ortasında 
Ter~ane kasrında su sıkıntısı 

Ç"'..klldiğini öğreniyor: "1q93 
şubatının 14 tincU salı gUnü 
dördüncü Sultan Mehpıet !stav .. 
roz bahçesinden Tersane bahçe. 
sine göç etti. Lfil:in susuzluktan 
beşinci gilnü lç oğulları dai~~i 

ayrılarak SUtlUcede Yusuf efen. 
di yalısına nakledildi.,. 

ç YUı gozc ve zindanda 

''Tcn;ane kaı:ınna aynalı ka.,·ak 
adı verilmesi l 718 den sonradır. 
Ven~ikliler 1718 de Pas:ırofça 

mu:ı.hf'desinf imzalayarak Mora
yı Osmanlı imparatorluğuna. gc. 
rl verdikleri zaman, UçUncU Alı ... 
mede, usulcn hediye olarak Ve
nedik mamulatından nefis ayna. 
Jar göndermi&ılerdi. Ahmet te 
onlan Tersane kasrına koydurt
muştu. ... Melling". 

Dup !> ne.rer nöbetçi tayin olu .. Tersane bahçesi hakkında 
ile, ot: kaptan te~ane gözlerin.- Evliya Çe!ebi de euııları yazıyor: 
~ kaa beş knptan da askerler "Ha~töy kurbinde deniz kena. 
h.Uefi ~pa5a §ehrinin sair ma. rmda Tersane bahçesi padişah.. 
~a.nn e dolaşirlar. Çllnktl SU- lara mahsustur. Kefere zan:a-
esf.nd lian asnnda Galata ku- nında da krallara malısus bah- ' Hicri 1200 de, birinci AbdW. 
... b~ ve tersane zındanlarmda çe imiş. Fatihten sonra Sultan hamit za.manmda, Tersane kns
w. ır b" 
.. ..ı ın kadar ccruu:ıı muhte· Mehmet çadırını iptida buraya rr, sadrazam Koca Yusuf pB.§3 
~en esi 
~l b" r bulunurdu. - Evli.. kurdurmuş; gaza malini Gazi de tatafından baRtan ba~a yenilen. 

e ı'•. burada. Uleştirmiş. fennaniyle di. Aynalı Kavak kaı>rµnn ba§-
F'atihin ih . harem vak'a, safralar ve şadır. tan f>aşa bir ta.ntirJ de UçUncü 
B ya ettl~'I cami: van. havuz ynpılmı§. ·Satranç Se1hnin ilk za'manlarında, Kap. 

"' ~ ~iin ıısıJ adı Handan A· ıvari on iki hin ( ! !) selvi ağacı t.:ını.~l"}!a \W"!lli 'Ri"sey9J, p~ 
...... ~escid'dl ••· -.. ı • ..,.,r.~t" ı·ı ın· .. •· ""~" n<"l-'.....:1·..... • . ·ıl 
•r n ! r. fevkant bir. bina- diktir.nıi§tı.İ' ki koKusu 9.jma.ırı ta~mdan ya,Pt.Jrı!dı. Faknt U. 
• • \j çil u . !Jlll'i Vlt1.ll' uo' ':.,t){, (ı" tt: l ~:t• n ., . • -,,; 
lldttı ne Ahmet devri rica: taktir eder. ı:su agaçlardan ilo. ÇüncU Selim, bu sarayda. salta 
!'t• Rib!eli Zade Mehmet Bey layı bu bahçeye ~eş girmez. natmm ilk zamanlarında yalnız: 
~e eınfnj iken padi§ahın o. Şeftal!sJ, kaysısı pek meşhurdur. bir bahar geçirdi. Ve Kırımm 
lı lltn ıneohur eUnnet düğü- Deniz kenarında Sultan İbrahim Rusya tara!mdan ilhakını tanı. 
§4.~Inda yeniden yaptırt.. bir tek bina inşa ettirmiştir." yan munhedenameyi de burada 

(c\~-· 
.r-uıkavak kasrı) tene.ne 

... , ~. Üçüncü Selim saltanatı 
"'!lrına. 
l'.i tA __ Yakm tamamen yıkılıp 

-.15CUleye katıldığı vakıt, u: bu camie yakın olan ma
ol ~ lcrsane .em.inlerine mnh

'tna 0~ müstakil bir salhane 
ine unrnu§tur. Tersane ~in· 

1055 de Sultan İbrahim Tersa. tasdik etti. Bu elim slyas.f hadi
seden sonra. Tersane kasrına bir 

ne kasrına göç etmişti. Sinirli daha ayak basmadı. Saltanatınm 
hükümdar kasrın derya tarafın- son yıllarında harııba yUz tutan 
daki duvarlarını yıktırdı. O ta.. kam tamamen yıktırdı. 
raftan preme ve kayık geçmesini 
de şiddetle yasak etti. 

d!§a.h ertesi gün Karağaç bahge 
sine göç etti, Tersane l:asrmm 
taınirıni emretti. & ıc 1088, 
Siliıhta.r tarihi .. 

Tersane diva.nhanenı: 
Divanhanenin esa..cu Kanuni 

zamanıda yapılrnıstır. 1250 de 
ikici Mahmut tarafından da tec
diden ta.mir edildi 

•• 
zası 

Eyler temll§a §evekttitı, Çevıren: ~ünir ~ülevman Çapano 
U.pe. sokağının köş..."Sinde iki ral sabırsızlnruyoı-, i~dc bı 

otomobil durdtL Birinin kapıla- ğilip pencueden dı~an bak 
anlar donanma kumıetin 

~öyl~r •.ılilvvi himmetin., rında altın yaldızlı a.rme.laı· par- du. Bbylece on dakika daha 
8fJYre.yliycn, Tersaneyi... Jıyord~ .öt~ki eskice bir arabay. ti, bu sefer camı açtı, 

Porfev 1ı.itanutı gozlldi, tarih dr. Bırıncı ot:omobil general çıkarınca, sevimli hir rüzl 
tr.emrııi! ı ~l5yledi Gregorifindi. İkinci <>tomobil ılnştı. Jarmen orada, ~özle 

de Ud adanı vardı: Bunlar, Pa. iı:i gülerek kendisine ha.kıy 
f:ultaıı bahriye eyledi ıhy'l bu ris emnıyct ~kilat.J tarafından Hemen kapıyı açtı, kilçUk ., .. 1 

diu:ııılı.ancyi. al '"" 
• gc~er. ı? . mu~rı.:azasrna tayi.,, lıoiru içeri aldı, otomobil yol 

(Sene 1250 ). .. edı ~ ıkı polisti. dı. Polislerin bulunduğu ot 
?regorlyef, Moskova. ihtilfı.1. hilde öndeki ara.banm 

Tersane içindeki camj: 

Banisi Çarlili Ali ~cıadır. 
lerırtde, Petresburg ayaklanma- t.akıldL 
larında büytik rol oynamış, Te
roristlerle uğra.5D11ş, yakaladık. 
la.rmıi işkenceler yapmış Çarlık 
hanedanına mr.nsup birisiydi. 
Onun zulmil, ıst!pdadı bUtiln 
Rusyada sonsuz hir şiddet ve 
nefıet uyandırmıştı. Onu gören, 

Sahilde. c:emılerin yapıldığı bU 
yilk meydanın arkasına bir en. 
midir. İn.5381 tarihi 1119 dur. 
Bilfıhııre Mehmet sani tarafın· 
dan tanıir edilmiştir. Altında 

lrnyudafla.ra mahsus odalar vnr
dır. 

~eytanla azraille ka.n:,.ılaşmış gi. 
Tersane anbarlan: bi kaçıyor. adını lfuıetsiz ve bela .. 
''İstanbul halkı kışm zahire ' srz anmıyordu. 

ık tı~ çekıyordu. İst.'lJ1.bulun GeneraJ. şiddet polıtikasmı o 5 
m • 

1 
kadar ileri götürmüştü ki. saray 

za.lı~e a.n~arla.rı azdı. Buna m~. bıle halkın şikayetleriyle alaka_ 
kabil ı;ehrın ntifuzu gilnden ~- dar oldu ve Gregoriyefi vazl!c.. 
ne artıyordu. Tersanede sekız sınden uzaklaştırdı. General, o 
~lre anba.n _yap~lmıştı. Bu da gilndenberi Parlste yaşıyor, ih. 
kıfay~t etmedi. ~c.ı! ;ı72 de ti!Al cemiyetinin hakkında ölüm 
100 hın kile _zahire .~ah le~k Uç 

1 
cezası vermesine I'nt,!;znen kork

aııba.r daha ı.nşası ıçın cmır ·ve. muyor eğlence alemlerinde, J·a· 
"ld v Jf'' • • rı J - mı • dmlarrn lrucn.klannd~ §en ve 

Tersruıedc Kalafat yeri ve Ka.. kahkahalı bir ömUr sürüyordu. 

laf at darağaçları: Gregoriyef, otomobilin arkalı. 
Tersane meydanında gemile· ğma. yaslanmış, bir gUn evvel 

rin inşa edildiği meydan&., ge. stız aldığı bir terzi kızmı bekli. 
mileri a.ckıya. darağacı ahşaptı. yordu. Bir gUn Bulonyn orma.. 
Kalyonlar birer birer nöbetle çe.. nında dolaşırli::e.n bu genç kızln 
kilip kala!atlanıyordu. aynı za. tanışmıştı. Bu ga.yet gUzel, dil. 
manda iki kalyonu çekip 'kala- lı?r· mele~ gıbi ~ir ~~· Gözle... 
fatla.ınak inık. sızd n sıv,ah ,pır kadıfe gıbı YlpllU§ak 

Cezayirli a:nu ~aşanın k . 1 ve in idi. A.ğzmm busoler sepe.r 
tınlığmda bir tane darağacı : ı:,ıibi ':bir vazıyeti, bir bUkUIUp 
ha inşa edudi. Bu ahşap dara: ıu:rılışı vardı ki. .. Pek te kUçUk 
ğaçlıı.rı sekiz on senede bir bli- görünüyordu. F&ısen general de 
ylik masraflarla tamir ve tec- me}'Vanın böyle benUz olgun .. 
dide muhtaçtı. 1210 da her .d taşmaya. başla.mı9lannı severdi. 
darağncı da yıktırıldı. Yenid~ Gil.~. k~ bir kaç _def~. peşi.. 
k!rgır olarak biribirine biti§ik ne duştll; soz. attı, . gıttigı yer. 
üç tane darağacı yapıldı. Bir de lorc kadar takıp etti. Fakat k~ 
bllyUk havuz inşasma ba§landı. nuşma~ m.~va.f~ak olamadı. ~ı
Bu lıavuz il:i lsveç mühendisi h_a~e~ bı.: ~n. hır kuyum~u vıt: 
yapmıştır. İnşaat 12l5 t b!L rınının onunda elmas kilpelerı, 
miştir. e pırlanta yüzUkleri, inci gerdan .. 

lıkları seyrederken f m:ıatı ka. 
REŞAT EKREM KOÇU çırnıak istemedi, be.men yanına 

Gregonyef o giln için bir, 
lence programı hnzrrlam 
Ewela Arnın.novild<> yemek 
Yet".ckler, ronra tiyatroya gı 
ceklerdi. Tiyatrodan çıkın 
Pignl gC'lip eğleneeı>klı>rdi. 

.. 
General çok ıçkı ıçen bir 

damdı. Fakat bu akşam ga 
az~ içiyor, yeni dostunu, sarh 
lugunun vereceği çirkin m 
ile korkutmak istemiyordu. J 
men sevimli hareketler m 
mini kahkahalar arasm'da · 
kızların aşk ve kıskançlık d 
kodıılarını anlatıyordu. 

Gregoriyef kilçilk dostunu 
l~ndirmek için care, GraııdU 
lere ait hfk~yelor söyledi. S 
kadınla.rmda.n bahsetti. 
maceralarını, gençlik hikaycl 
ni, bilhas.~ Moskovadaki 
sok memuriyetine ait hatıra! 
ru anlattı. İhtilwcilere k 
yaptığı işkenceleri, onlarla na:: 
mücadele ettiğini nakletti. 

- Bir gün, dedi, bana l 
adında bir ihtiliılci getirdiler. 
ka~larını sordum, söylem 
sıkı§tITdıın. tehdit 'euiıll. · ·· 
lıklc hareket ettim. Hjç biri 
ra tmedi, Mensup olduğu eu 
hakkında uf ak bir itirafta hi 
bnlun.ma.k istemedi. 

- Sonra itiraf etti mi? 
- Etti ama, ıııkcnce yap 

~~wı olan salhane 1242 
l'a ba.§a yenilenerek tek .. 

.,İstanbul un en ,makbul eseriy. 
ycleri Tersane kasrı önden Çh 

!<ar. Rakı içine, limon ile çiğce .. 
yerler ... Eseriye avcıları Tersane 

On yedinci asırda Tersane 
kasrı bUyük bir yangın geçir .. 
mif~ti: "Saferin ortalarında sa. 
baba yakın Tersane kasrı hare 
minde boranda odalanndnn biri. 
nin ocağından ateş çıktı. Kara 
2.gala.r södiiremedi. At:Pş, bUtün 
odayı sardı. Etrafa sirayet etti. 
Cu!yeleri, canla.mu. padişahm 
bulunduğu camlı bUyük kar;ke 
ancak ata'Jildiler. O gece keflif 
bir sis vardı. Ateş etraftan gö
rlilemedi. Ancak kasırda bulu. 
nan 200 J;::adar bostancr ve 
baltacılar gehiellerle. Aşçılar da 
ka.zanlarla denizden su taşıdılar. 
Fayda. vermedi. Ateş camlı kt>ş. 
ke yaklaşırken söndiirilldü. Pa· 

·yaklaştı. Bir kac iltifat cümle-============ sinden sonra, bnrrendlği bir §l'Y 

tmı sonra. .. Sual sordukça i 
ğım pfironun ateşiyle ellerin 
yüzünü, burnunun ve kulakl 
nın içini yakıyordum, o mut 
bığır1yor. domuzlar gibi bomu 
chnıyordu. Biltün a.rkadaşla.rı 

um ısiınlerini öğrenmek içi 
ikinci, batta üçüncü bir pfir 
doh1 yakmağa mecbur oldum. 

Jarmt>n, generalin yaptı 

0SU:I~tır. 
btua eti Sclinı r.amanmda ts

geJnıiş olan ressam mi
,tır~eUing: "Fatih Me~edin 

8altl~ biri, dilnyanm en gn· 
0 ı~e malik olmak gururu 
~ denizı l§k ve hayranlıkla 

llıı ~ihtiyacı ile İstanbul 
r ne bir saray yaptJrt.. 

r. ~ AYnalıkavak kMl'J!" di
. · Yılalıkava]t kasrmrn ilk 
aı. ı:r . . 1rı.ncı Ahmettir.: "Hic.. 

bahçesi ustasına. her ~l on bin 
akça resim verirler • Evliya". 

Tersane bahçesinin bir usih 
6!, 300 kadar bostancı neferleri 
vardı. Padl~ahın ikameti sıra.la. 
rında, rUgQbuna mahsus filika_ 
lar, hususi kayıkhanesine çeki· 
lirdi. "Padişah bir yere gitmek 
isterse, kayığm kıçında cevahir 
kubbe altında mficm·her üzerinde 
oturur. Sade cidara, zurna ve 
çüte nekare faslı ederek Heli. 

, ............... -.... ··------...... ·: 
: HABER J 

1 
okuyucuları için 

1
. 

M dt>rliit~ TB!>ııne:ı dll d~"' 

IN1 ldtaplan ku:ttınu %4i 
1
1 1 C llu kupooun tsfl taıı .... ını f ı;eflren okuyurul:ırımu nı• 
, bnl ~o şPr kuru,ıuJı l,...P 

': 1 ,;ız.ca. uıgll zcc, !llıı·aıu~ 

İ dı>r"trrt kltaplnrmclatı ol!"L 

i ol ısoı ııunışa t.ecı.ı.rUı Adf>o 

İ blllrlcrı : . . ........................................ : 

varsa, ufak bir hed:ye olarak 
kahul etmesini rica U.i. Kız 

mahcup gi.ildii, ve dllkkfimı gir
di!P.r. 

Genç kız, generalin hedıyesm. 
den çok mmenun oldu ve o dn_ 
kikadan itibareıı aralarında; bir 
dnstıuk tee~süs etti. B 0 rabc. • 
gczmP.ğe, dolasmaya başladılar 

Gcregoriycfın yeni arkndaşı. 

nın adı ~anmendi. Ve bu nkrram 
buluşup yemek yiyeceklerdi. 

~aat yPd)yi geı;iyorclu. Gene 

zulilmlenn. i.5kencelerın tcferru 
atmı anlatırken, titriyor, sar 
rıyor, gözleri dehŞf'tle açılryo 
~u. 

Gregorıyef, genr. kızın ür.il 
düğilniJ. ızt.ırap ç<>~rtiğini anladı 
ROz.ınu d ğiştirdi. Yemeklerin 
bıtırdıkten sonr .. tryatroya git 
f>l+>r. 

Pavdosta, ı,eıH:ıral apartmanı 
na d " ıunek, oruda bir çrıy içmel 
teklifinde bulundu. Fakat J;ır 

(Lütforı ,<ıalı.•fe)!i rr.vırlni .. ) 

Vaide sultan nihayet. Mdık kö· 
lesine, Omeri idam ettireceğim 
\faadttti. 

Caferağa geni:. bir nefes al· 
dı: 

- Ah, §U herifin vücudu bır 
kere ortadan kalksa .. 

reçı•< ya. rastladım. Keşki rastla: 
masa·.ıdun._ bu benim elimde ol· 
mı}an bit şoydi. Eğer bana par
tnoğvıoakı yüzüğü padişaha haki· 
!tali bıldirmek uıere ı:ermr_.seydi, 

saraym semtine bil.tı ulramazdını 

Siz bır yerde Lukreçyaya rastla-

- Ömer hiç te deliye benzemı· 
yor, diye söylendi, hepımııder. 
a'k:lu Yazdığı şeyler doğru mu 
değı mı bilm<'.m. Fakat. camush, 
bir ıt~ao diye tanırdım ben Omc 
ri. Hfılfi da insana bu hissi ven 
yar Hele şu i~i b:iraz da tx>n kur
cala} ım. 

•ur.dı: 

Gaten bır daha gorti~rn 
om~ın ıdamma '"ebeb redir? dıyt 
"-Orarağım, Vt" clımdrn gclırse o 
~\'Gı.,•yr olumdt:n kurt.armağa ç-ı 
ıışar.tt ~ m _ 

K. mı , bey <ı> ıu ıamanda Luk 
.P\)'<.~ı da dü~lınti}ordu. Omı

bu kadar ıruyruklu yalnn uydur 
m"ll-.lan ne ka.ıanacaku? 

.s5 .. 
...... Sö:v1ed.iX.:-

0aı k. ~uue p!şman oldum .• 
g&._~, avı~an hiç anlamam. 
· · Valıahi bir şe~dcn ha· 
!ti l'ok be · 

}'f'.;ıtled nırn. O geveze herif 
a.-~ b' en saraya geldiği zaman 

t.. L~ı..~Yler soylcnıp duru· 

nee.~a~n fazlaca hah
d~tUnı e.rkes &ıhı hen de şöphe· 
aca.nı ·: Kulak verdim: Acaba 
e-elc b:r §e)•ler bi!iror mu? 
1l<r~anına sokulmak istedim. 
~ ~U"Saade etmeyince, 

i1.: ip .. 
tn ib.. gıttım. I~te. mesele 

<ırettir, ağao~m! 

01\IERlN !DAMI MI 

lSTEN1YOR? 

Caferağa o gün, Kilercibaşmın 
odas:;ı.da geçen muhavereleri d r 
hal \<?Jde sultana yetiştirmişti. 

Va.de sultan: 
- Omere artık c.ehonnemin yo

lu goründü, dedi, bu herif sağ kal· 
dıgça başımız dinç ol.nuyacak. 

Cafer. günfin birinde foyası mey 
dana çıkacağından korkarak, val· 
de swtam ve icap edenleri Omcr 
aleyhinde kışkırtıyordu. . 

srı>•dmız, ve Lukrcçya siıe yalvar-
Kilerciba§J Kamil bey, birkaç sa•;dı· "Aman ben burada hapsc

gün sonra, Yedikule ıinda.nında dildım. Hahcr ver de beni gelip 
yatan Tanburac.ı Omerden gizli ~mt111sınla1 • ., dc.seydi, pad~aha 

bir mektup cildı. habe• VCT•n8t miydiniz? /~te bmı 
Ozrer mektubunda kendisinin de bunı' yaptım .. Sara)'IJ geldim 

masum olduğundan bahsederek fakat padişahla görüşliirmcdilcr. 
Kfun;! beyden yardım ıstiyordu. Dolap:rı eUmdcn yüzüğü aldıktan 

I<Amil bey mektubun son satır soma. bana • kendi ıuçlmını ört
lan üıerinde bir müddet durdu mok içın • deU dedüer. BüLün bu 
Omer şunları yazıyordu: dolttpıarı çeviren, o gece suratlı 

0 
••• 'beni zorla çılduta.caklm, ve- Caferdir. Lukreçyayı yalı köşküne 

liızimctim! Ben deli değilim.. hır l:açt"01l ve kaptan paşadan büyük 
sız delilim Elim k&ilmedtm bite- 'bahşişler alan odrn .. Ben ~ deü
~imıte altın biletilim vardı, uıntr ylm, ne de &uçlu. Allalı ~kına btı· 
timle ha)'atımı kaıanıyor, mürct na si! olsun nıerhamet ediniz',, 
Jeh '}'aşıyordum Kamil bev bu .satırla.r.ı oku:vun· 

Kaptcm /)aVJltın ıak$ında Luk- ca: 

Kfunil bey, eğer bu i;ın: içındt:' 
C'~ft-~ olır.asaydı, Caf erin adı geç 
mesevdi, meseleyi bıraz daha ince· 
liyec.ekti. O, Caferle bozuşmak. 
danı:nek istemiyordu. Sarayda 
Caf ernğanın büyük bir nüfuzu var 
dı. 

Cv1crağa, valdc.: sultanın saf 
kolu demekti. 

O gün, Cafer, kilercibaşınm o· 
dası f.nfinden geçerken KAmil be· 
ye· 

- Zindana atılan mecnunu :>-cı· 
krc!ıı. jdam edecekler .. demişti. 

Kamil bey Omerden bu mektu· 
bu aldıktan sonra bir hayli dü-

L t:kreçyanın hc1Uı ızı bulumırna 

;;ır.:ı bakılır a padışahın gözde 
c:ı hn halde Omerın iddıa ettiği g 
tıı, t,;ı, ilklerden birinin evine k •. 
\t'1.rnıı;: olacaktı. 

K:mıl bey bu me~e üzerindı 
di.:~W:cW<çc tanburacı Omerin id· 
di:~c;:ında kenclisiru haklı bulmağo 
~ıyvrdu. 

h . oil bey bunları dü~Unürken 
hergfin kendi odasına uğnyan d: 
\:arı katibi Cemal Çe1ebi birdenb: 
re icer1ye girclı 

(DeiJanU mr) 

' 



H A B E R - Aitşam posUist 

men: 
- Vaadinizi unuttunuz, galiba 

generalim? dedi. Hani Pigale gi
decektik? 

BORSA 
2.; :;o;l'HA1 - ırıu 

Kapanış 

5.2'1 
120.20 

f ..... c:-.: ı::ı o r.:::ı --·= 
! ..... : : ı.... . ••• : ........................................ .....,., ......... . 

Gregoriyef cevap verdı: 
- Evet, hakkın var. Peki o_ 

rnya gidelim. 

'=terim 
100 l)olar 
100 Fı-c 

100 Liret 
ı'ız mektepleri 

Bu sefer otomobile binmediler, 
yürUdülE'r. Jarınen nra sıra clö
niip arkasına bakıyordu. Kendi_ 
erini tııkip c'den iki kişi dıkkat 

nazarını cekmi~tı. GenPral far_ 

100 
100 

29.98 lsvıçrc rrc. 
Flonn Voleybol maçlarında 

100 
100 
lOfı 

lf\() 

Rayişmark 

Delg'n 
Drnlımi 

Lc\a 
o 90i5 
1.0225 

milblm gial 
ınna \'nn;lı · 

- Korkma yavrum~ el >dı. 
Bunlar hırsız, uğursuz insanla;.· 
değildir. be•1i muhafa7A'l~'a me
mur iki poli~tir. 

100 
100 
100 
100 
100 

Ç.ck kronu 
f'czetıı 

Zlotı 

Pengö 
Lt-y 

12.o:mı 
Kız mektt pleri nrasıntlaki vo. 1 Erenköy şayet Çamlıc.ı.yı ye. 

leybol marlarına bugün Eminö- 1 nersc iki takımın puanları aynı 
nii Halkevi • alonunda devam c- vaziyette olacağından, ikinci bir 
dilccektir. karşılaşma 3ampiyonu tayin e-

Dınar 

Pigalede hususi bir Yen' <:ekil_ 
diler. Garson. sofrayı ha,;ırla

dıktan sonra gitti. Ma!?nnm üstii 
r.i~klerle süslenmi.şti. Şamp<ı.nrn 
şişeleri, gümüş kovaların buzlu 
c:iltelerirıde şiir ve hulya dolu 
bir uykuya dalmış gibi. 

100 
ıoc y il 

100 İ6' eç kronu 
100 Ruble 

8.175 
31.1375 
31.005 

decektir. Bugünkü maçın, şim
Günün en mühim karşılaşma- diye kadar kız mektepleri arasın-

Esham \t' Tnh\ilat 

Ergani 
1932 h:ızinc tabvlli 

20.-

6 .-

sı basta giden Çamlıca ile onu 

takip eden Erenköy liseleri ara
sında olan karf'ılnşmadır. 

da yapılan miisabakalann en çc
tın, heye>canlı ve cok sıkı olaca. 
ğı şüphesizdir. 

Jarmen çekingen, korkak gö_ 
rünmiiyordu. Mazinin afacan 
b·r çocuk kahkalıa.sma benziren 
hatıralarmı anlatıyor, şampanya 

kadehlerini ruvarladrkca sesi bir 
kat d~ha bilhiıin!;ıyordu. 

~ınl'ma ve Tıyatroıar 
arasında yapılacak 4 klüp 

Turnuva 
Öpücükler kadehleri. kadehi... 

buseleri t:ı.kip ediyordu. Cknç 
kız, durmadan Grigoriyefin ya. 
nma sokulup kadehine bin bir 
edalar, işvclerle fiampanya ko-

Şehir Tiyatrosu 

' Alqiıı.m '?0.30 • ı 
lllıı 11111/' l'epebafı Uram ki mmda 

/ ı Meşaleler lllımılll r AZAN' u •• ~ ~dlb 
• ~ * 

l!ıtıldlıl CaddC!'iı t\Mııedl kt!immcb 

Gfındbz 14 de: ~OCt K OYUNU 
Ak:t!lm to.ıso da: 

Kiralık Odalar 
yuyor: "lçseni1.c, içsenize!" Her ;'\1D gtsede çoeuır tem5Ulcrt 
ze!" diyerek kade-hi dudaklarına ıcın bilet ..erUlr 
uzatıyordu. Bir an geldi ki, g~· Beya~r:.. u.ıeu. AltS.'\r&.y Şebremt· 

ııı \"e Topkapıya otobUs t m1n olun· 
neral hem genç kıım işvesi, ınu§tur. 
hem de M.mpanyannı tesiriyle 
adamakıllı Mrhos oldu. Kendini 
kaybelmeğe başladı. 

Yeni şişeler açıldı; gregoriyef, 
yine içti. bir kade-h daha yu\·ar_ 
ladı, artık rnas!ı başında otura_ 
cak hali kalmanrn~tı. .Ayağa 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Mnrt J>tı7.nrtf"Si, Bcslktaş GllN'I 

~İli( ma"I (Kl\ruuıknrı!llk) S. )•, Kfl· 

mt>d . 7 !\tart f'tım..'l, ('!lkiidar Hal" 
"-lnrnın ındıt ( \. ık J.Jb:ım). Komedi 

(S) l'ndü 

---o>----

Şehrimizde miUi kiline grubu
na dahil 4 klüp arasında 3 hafta 
devam etmek üzere bir turnuva 
tertip edilmiştir. 

9 martta b:ışlıyacak bu tur
nm•a.da Galata.saray, Beşiktaş, 

Fenerbahçe ve lstanbulspor ta
kımları yer alacaklru·dır. 

Bu maçlarda temin edilecek 
ha.salatın yüzde l 5 i stnd hisse. 
si olarak ayrılacaktır. Riisum 
çıktıktan sonra geri kalan meb-

Jağın yüzde 29 unu Galatasaray, 
Beşiktaş, Feııerbahçe; yüzde on 
i.icünü de tstanbulspor alacaktır. 

Fenerbahçeye ayrılan sta.d his 

sesi verildiği takdirde maçların 

esasları 
hepsi Şeref stadında yapılacak
tır. 

Maçların tarihleri ı:;u Rekilde
dir: 

9 mart pazar günü: Beşikta.s 
_ lstanbulspor, G<!neroabçe - Ga
latasaray. 

16 mart pazar: Galatasaray -
Beşiktaş, Feııerbahçc - lstanbul
spor. 

23 mart pazar: Fencrbahçe -
Beşiktaş, Galatasaray • lstanbul 
spor karşılaşacaklardır. 
Eğer Beşiktaş - Fcııerbahçc 

maC'I milli kümenin başlama ta
rihi olan 29 marta tesadüf eder
se bu müsabaka yapılmıyaca k
tır. 

katktı ,bir kaç adını ilerledi, fa- Beyog"'lu Halk Sinemaaı 
kat muvazenesini bulamadı.~- B •kt M ht ı •t Rıglın 81Ult it d.,, nk&nm 20 de: eşz aş u e l 
re. halıların üzerine dli.ştü. 1 _ Aynım•:r. KRdı..ı: Tlırkce. • 

O zaman Jarmen eğildi. ge- 2 _ nır Mlllt'itn J..tlkhnll. 

nPralirı vaka.smdan tutarak Satılık kıymetli mülk takım maçları 
0 arsb: Lalelide Fethiboy caddesinde altı 

- Artık gıtmcliyim ?.. Beni cıUkkb vo tahin !abrlknsı. üsttı kA-

evİm(' kadar götürmiyecek misi_ gtr ev olan pek kıymetµ btr mU\k Şehrinıi:a lilt şampiyonu Be. 
tstanmıl UçUncU icra dah"CS!nce MO/ 

ni:ı? ı;w s:ıyıh dosya ile r; mnrt 941 tari· şiktaşla muhtelit takını :ırasın-
Gı"godyd. gözlel'ini açtı, hine nıOsadlf çar,.amb;ı. g-Unü snbah daki maç bu pazar Şeref sta.dın-

yah-aran bir sesle konuştu: leyin !!Bat 10 ue 12 nr:ımndn satııacnk da sa.at 15.30 da yu.pılacaktır. 
- Bana bir kaç dakika müsa._ tır. (15496> Bu müsabakadan evvel Gala-

ade et Jarmen? Biraz kendime tasaray. Fcncrbah~ B talnmla. 
geleyim. ğuk &.">Sle.rini yüksek kahkaha- n arasında bir maç yapılncak-

Genç k:1 .. icinde hicldPt ve km• tarla boğarak: ''S<.\·gilim, {13rh'>Ş tn. 
do!u bır se~lP haykırdı: mu olclun?" diyordu. Aynı günde, matbuat takımı-

- Ben Jarmen değilim. Son- Artık hareketsız kalmıştı .;e. nın da hakemlerden müteşekkil 
yayım. Sonra Dimidof... neraL. YüzünU donuk bir ölüm bir takımla mültim bir karşılnş-

General sayıklar gibi: rengi kaplamıf-1, Rus ihtiliil komi- ma ( ! ) yapmaları kuvvetle muh. 
- ~on}a .. Sonya Dimidof!.. tesinin ölüm kararı yerine geti. temeldir. 
Tekrarlıyor:hı. rilnıişti. ------------
- Hatırımı gelmedi mi? .. Pli_ Sonya, boğuşnıamn bütün iz_ Erkek mektepleri 

ro ile yUzUnil, bumunu ynktığm. lı>rini kaybettikten sonra kapıra futbol maçları 
sonra da öldi.irttUğün lvanın kooto, açı acı b:ığırdı: Erkek ın<'ktepler arasında Iik 

Galatasaray klübündeki 

boks müsabakaları 

programı 

Önümıizdcki cunurtesı günu nk
f>..'UIU saa.t 20,30 da Gnlata.s.ı.ra~ 
klübünde ;>apılacak boks matla
rmın programı: 

ı - İlyas (Galata Geneler) -
Kani (G.S) 8 2 Y. ağtr, 2 - Ab
di (G.Sl - lsmail (G.S) 6 2 ha· 
fif, 3 - Hamıd (Galata gençle:r) 
- Muzaffer (G.S) 6 X 2 vasat, 
4 - Apdi (Alemdar) - Hlısc>yin 
(B.J.K) 6X2 tiiy, 5 - Halil (Ga
lata gençler) - BcnJ (B.H.E) 
4 X 2 Y. vasat. 

krz karde:;iyinı. - lmd:ıt! lmdat! maçlarına bugün Şcn.f stadında 
- ;e istıyorsun? eklen garsonlar· devam edilecektir. Gi.inün ilk Galata.sa.ray -- neniz b,,mu 
_Bir domuz gıbı öldurcceğim _ l ~e var? Ne oldu madma- G.S takımı Deniz takmu 

müsabakası Ticaret - Şişli Tc- Necip 51 Murnt 
seni! zel ! rakki, ikinci müsabakası Taksim Hüsnü 5."i ŞE\vki 

- Seni ben daha ev tel öldtlrü. oı·'-'·"" soru~·orlardı. 1 k .. .. · .. ı..~k ,?.. Semih 61 Scrm"t 
J " ' .• - fjl • uçunciı musa;Urt ·ası ı uce- - .... 

rüm... So!;rukknnhhkln. cevap vc·rdi: ülkü _ Bölge Snn'at arasındadır. ~vdet 66 SPyfı 
ı d t 1 d a Muht<'cem 69 Vedi Genera yenn en ıra ı, ay • - • ·e olduğunu bilmiyorum. Maçlara saat l4 de başlanacak- " 

f · · Yedekler: ga kalktı. aknt muvazenesını General birdenbire yeı-c dü.,t.ü. 
1 d llr. Şerif, Nusret, LeYi, Sotori. 

tPmin cdemed!, Y re yuYar an ı. Böyl<' olacağı belliydi. Çok iç_ --------------------------

Sonyanın sesi b,ı şım~k gfoi 
çaktı· 

- Ç'.oktanh rı l«kip edıyor

dum. dcıclı. T11zaga dlistün. Ar_ 
trk elimden kurtulamazsın m-
tikamnna alacağım. 

ki içiyordu. 
Gazinonun dıı cktörünC' ha bcr 

verildi. doktora telefon ettiler. 
Garaonlardon bazıları da, gene
ralin sakaklnrnu ovuyorlardı. 

Sonya karga~lıktan istifı:ıdc e_ 
derek savuşmak istedi. Fakat, 

- ,,, . ..,.... 
Devlet Demiryoltart ve Limanları~ 
işletme Umum idaresi. il~nlan 

! 

.Muhaınm. n b d il (6375) lira olnn 500 cl!t uzun konçlu lA tik çizme 
\14.8.941) cuma gUnll aat (Hi) on bc<ıtc Hnydarpaada gıır binası dahll!n<! 

Baş, Di,, Nezle, Grip, 
NenalJı, Kırak'tik ve Bütün A~rılarınızı Derhal Kes-. 

lcabıocıa glıoci9 3 kaşe ılınablhs T Ali.LITLF.RINOF:N SAKpılNlZ 
HF.R \ f !fOI f ti tl Kl T 1 !iRi ISRARLı\ ISTl'Vl'lllZ 

, 
IHPI'. 
Hlfl.V1'1 

~ 

--

f 941 KRA~11YELERI 
Grigoriyef, şimdı gittıkçc ar. 

tan bir huzuı'Su7Jukla muztarip. iki adım atar atmnz, omuzuna 
ti. Korku dolu gözlerle Sonyaya bir el dokundu: 

ki komisyon t.ırafmdan kapalı or! usulileı satın rılmacaktır. 1 T 8 k 
Bu işe girmek !Rtıyenlcrln (403) lira (13) kuruşluk muvakkat teminat 1 . iş an \as 

kanunun tayın cttlti V!'sll,nl rlıı t kllflerlnl muhtevi ?.arflarmı aynı glln &ı 

l Met 2000 Lirallt> - ;..>()()(). 
ıs • ıooo - sooo ..... ' 
2 • 750 • - 1500-.... , 

bakıyor. yüzüne doğru bir kan - K<>çrnak olmaz madmazel! 
tabakasının cıklığını hissederek, Polise ifade Vl'rnH'k liiznn r~tıt_ 
"'ene kızın hangi ~ilahla kendi- fen bt'raber geliniz. 

at (14) on dörd ıuıdar komıııyon rcl,.llğinc Hrmeler. ıtızımdır. 1 Q 41 
Bu ış< u!l rlnamch.r koml<ıyon<t:ın para ız olarak d3ğltılma Uıdır. j :::::,; k ÜÇ Ü ı.< 

' • 600 .. - 20()0 ..... , 
q 2ö0 • - 2000·"' , 

'15 .. 100 • - 3500 ...... , 

~:ni · öldül"E'ceğini diişüniiyordu. Sonya. etra.fmı saran ikı a~ 
Fakat genç kızın elinde silah gö. damla oradan çıkarken, generali 
remcyincc kalbinde zayıf bir ü. nıtthaf~zaya ~<'mur olan poli~ler 
mit doğdu, bu ümitle kapıya de ıçerı gınyorlardı. Vak ayı 
ioğn.ı bır yılan gibi sürliklendi. I onlara hmü7. ha.b<'r \'Crnı;!Jkrdi. 
O zaman Sonya, bir kaplan gibi 

(1452) 

------------------------~--------! 
Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 

Kuleli us'<erl 11!<". im.: gll'tn<'f;C istekli olup da tnşrolarcl::ı şub<' C'rı.;, lstun 
bulda d;.ı doğnıc m<'kl be mUrac.ıat <'lmlş olıın~ardnn sınınnnnd.:ı döndtlığı 
olmıynıı. bUtlln ~ırnı<' şnrtlnrını haiz bulunan v. nynı znmnndn g!nş cvrnkınr 
tekcını:nUI ettirmiş olmı 1 tcklılcrm imtlha'llan yapılmak ilzerc 7 murt 941 
cum:ı gllnU saat 9 dıt Kuleli Uecsınd' bulunınr'arı '"' bu tarihte moktı:ptc bu
lunmayanların haklannı kaybcdeceklcn 114.n olunur. (1H3) 

1 

üı.erine atıldı, tırnaklarını gene_ Otomobılın kapısmı kapadık_ 
ralın boğazına g._-çırerek v::ıhsi tın conra. yanın akilf'rden biri 
ve zalim bir hevesle sıkmağa sordu: 

o~~~ı~ri~ f, nefcsinııı kesildi_ YıölatıueTkn_~ı~.:~rıısdeduı~.etc:.d1(;;.~ya, dedi. Jırl ş· R ~ ETı· HAYR.YEDEN UW' 
;ini hissettikçe kıvranıyor, Son- .~, 1 1 1 

yanın el hareketlerina mani o!_ - • asıl geberttın ".' 1 \ 1 
rnak için bütün kuvvetiyle debc- - Boğdum! 

t 
"' 'k' J'uizi uıııka~·r ili" amorti ~mellPrinin ı murt 1011 tarihindeıı 

ieniyor, çırpınıyordu. O vakıt Bır saa sonra '"'onya ve ı ı 
S.,.. etlerine büUln kuvvetini ihtilalci arkadaşı otomobill<'riv- ltJba.rcn lda.NI lnf'rkoıl~eıuıuıı~ tcdlyL~uu: ba!llar!.'.lcn&'1 sa~in ıılı>sedar. 

v~t pannaklarlyle grrtlağmı le, hududa doğru bir riizzar gibi la.rnmı.a ll6n olunur. 

sıJıcııror, bu...._,rnı etlere geşi. u911-yoııe.t!ı. 
n,.or, ~ ~larmf, ıbo. ~ 811#,•mnn ÇAPAN 1 

f asarruf Hesabl~rı 

IKRAMiYE PLANI 

~ - C>O • - 4000. .... , 
300 M 20 W - 6000·"' f 

l{e" deler: 4 Şubat. 2 Mayıs, 1 
tos 8 l~lllcıteşrlc tarih!cr!nde 

Moliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 
ması hakkında ilan: 
D ut ısız ı kııru lııkhrın y nn dantrll• ı kurı luklar darp ve pi~-ıı.5 
mıktıırda çıkarılmış oldu undan ntt'ls•z l kuruşlukların 31 Mart gfl 
d il sonrn t.cdın•Qldeı.ı Kaldırılması knraı laştırılmıştır. Dantel.Biz b t 
luklar ı nı n g41 tnrlhlnd n itibaren artık tcdavul ctmlyccclt ve 1>1J 

t n itıbaren ancak bfr sene mUdd •ti yrlnız mal "ndık artı cumhur'S 
ı. z. bankası §Ubelerlnco \O cumh Jrlyet ~rk z bankası şubesi bul 
y~rlerde Zıra.at bankası §Ubel rince kabul edllebllccektir. 

Elinde dantelsiz bir kuru•ltık bulunan1ıı.ıın bunlıı.n ma~rl" 
hurf~·et merkez ve Ziraat bankalım sub()lerlnc te~b:l ettirmeleri tsJ1 
nur. (~ ( 12525) 


