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?'- aAşam: --
~iliz 
Haricive 
Nazır1nın 
Sevahati 

Mr. Eden a.skmi vazJvet hakkın· 
da t dbir dilştirunek · için Yakın 
fia.rkn gelmiş ise muhakkak ki 
h_allolup bitmiş İtalyan mesele
Blnden z·~ade başka darbeler 
hazırlamak içindir. 

ingiliz 
rııeler 

Heyeti ile görüş
bu sabah başladı 

----f Bulgar 
Başvekili 

Dün Genelkurmay . 
Başkanı ve Hariciye 

nazırile 

Gürüştü 
B•gln kabl•• 
toplanı1or . 

Sofyanın tekzip ettiği . 
ıayıa: 

12 bin alman 

YARIN 
2ir tebliğ 

. 
neşrı 

muhtemel 
Dün al<şaml<I 

süvarede 

askeri · 
Tunayı geçti ! Misaflrimlz tnglllı; Harlclyc Nazın Eöen Aı•kara li'!tM)Olluncla (safda Harlclye \'l'll<mmız, llOJda İngllterenın bi

M. Eden 
Vugosrav 
elç si ile 
görüştQ 
Dün nezaket 

ziyaretleri yapddı Londraya göre Alman 
istila hazırlıkları 

tamamlandı 

L<milra, f1 ( A. A.) - RB.C: 
Londra resmi mahfilleri, Bulga· 
ristanı istila için Alman ha:ıırlı. 
ğmm şimdi tamamlanmı§ oldu. 
ğu kanaatindedir. 

KABİNE TOPLANTISI 
So/ya, 21 ( A. A.) .- B.B.C: 

Dün başvekil, hariciye nazın ve 
genel kurmay başkanı ile uzun 
müddet görüşmüştür. Bugün 
kabine bir toplantı yapacakbr. 

(De\-amı 4. tincHde) 

Alma~ ajansına göre 

Sof yada 5 O 'ngiliz 
tevkif edildi 

Bunlar Entellicens 
Servis mensupları imiş 

(l' czısı 3 üncüde) 

yllk ~im ı:-orUIUyor) 

Afrika cephelerinde 

lngilizfer 
Eritre ve Somalide 

Yeni muvaff akiyet
ler kazandılar 
Somalide iki liman 

. zaptedilJi 
Kahire, H (A.A.) - lnıiUz u

mumi ltaratga.bmm· tebliği: 
Erit.rede, Ke'ren iırt.ikametlnde 

ile:rliyen §imal kolumut:, yeniden 
pyanı memnuniyet terakkller kay
detmiştir. Keren etrafında, aynı 
ma1ıalli faaliyet devanı eylemekte. 
dir. . 

Habe§istanda, İngiliz kıtalan ta
rafından mU.zaberet gören Ha.beş 
vatanperver kuvvetleri, Gocam 
mmtakasmda ilerleyiş sahalarını 
genişletıniye muvaffak olmuşlaT ve 
daha cenupta daha b~a İtalyan 
karakollarını tahliyeye mecbur bı-
nı.kmt§lardır. Dtlflllanm İngiliz ve 
İtalyan Moyalcsinden ricali üzerl
pe, her iki nokta d:ı cenubi Afrika 
kuvvetleri tarafmda.n işgal edilmi§. 
tir. 

Ar~avutluk cephesinde 

On günde 
41 ıtatya 
tayyaresi 
düşürüldü_ 

A"atlrkla ll•••la 
çelen~ 11•••• 

Ankara, ı7 (8 ..... ) - JıDadlr. 
lerlmiz dün nezaket .ıyaretleri yap. 
DUflardır. Dost Ye mlttefik 8Ü)'lk 
Britanyanm alyu ıve mert ml
meesWeriyle bugün g6rilfme1er ~ 

(Devamı .ı '*8clidc ) 

EDe.~ı_· 
Cephede harekat lena .....-

hava yü~nd•n inkiıa/ Ankara 8 edemiyor 
A&ına, 21 (A.A.) - Yunan baf· · · 

kumancaİllrsmm dun akpm nqredi· ·q•ster·ııen len 12j numaralı tebliği: U 
Bazı noktalarda şlddetıi olmak üze· 

re, topçu faaliyeti kaydedllml§t!r Ha· 

1
• y •ı k a b u 1 

va d:ıli bataryalamnu: ild dQ~ 

tl\YY&resl dUşUrmU~. dlğ'eri iki •Uşmaıı 

!:~sı de çok bariz hasara uğra· İngilizleri çok 
ITAL\' AN TAYVARELERl o\KIN mütehauia etti 

l'Al'MA()J 

Atlna, !7 (A.A.) - Yunan emniyet E48D Al UJ tla 
nezarctınln dlin akpm neşredilen teb 
11.ğl: Memleket dahilinde sUkUn hU· ııdecell 
kUm slJrmektedir. 

(~\'allll 4 Ültf'Ude)- fYH"'' 4 önl'lde) 

His ve Aşk 
Romanı 

tMART~ 
Gt).N ONDU n:lllA RV 

HABER 

Bir o 

ev sa z;.bı o mak z a:igorsanız 
müsabakasına iştirak 

martı an itibaren 1 
HABER ediniz 



1 

D<isündCJ --ıüm 

Hdber . . . . . ., Et meseıesı · kolay, kolay ha11edile- l 
..:-~~~~şa~~~.:n!l·-Y--eş.;;..il_kö....;.yd~e..;;;.m;-..U_c.._u_z_a_y_a_k_k_a_b_ıla_r_. 

ıu:::.:=::.. -=.:.: ::..:.!:::..~:.:":.:::: feci bir kaza piyasadan kalkacak mı 
t4!llMI etmlt n et me\'Cadm-. lılledlJeala ftyab kontrol l&tlll 
aormal bir ,eldJ alcblı ulafdllur Mr .... eden ba bdar ~yrf met- o 

tır. ona mesbahada 4000 kma a. .,. ~ aramalı cesaretini göa· Otomobil devrildi, 
........ llm9 topbındar tuafalıılm teıı•• ve ..... nakHyab &ana- L .. .. ld"" 
85 1m,... laııiar • ' , ..-. ve " • ..... ,.P,._ bir idin .... ıo~or o u 

Kallat ıdllı• lılr aııllı ıerlala bl yle 
1111' aıtıoı llotaracıta ıdllla ıdlUJOt 

Dü-• andı ı'hlt!an "'8 mahalle lruabm• 1 Ayakkabı satan tıcarethanelerl-
Ba baTlldl!lla tberlDde -awJe 1ılr kadar •e•a..a n-tı rirml ..._ karat Dlln, Yeşilköy a.sfalt yolunda bir :ıhı '-"- •• n-ı-•-...ı-ı- " .. at mllraka· 

fl'I# .. U9" ~- • - otomobil kazaaı OlmUf Çekmecede &&& .J...-&CIKIOWU HJ 

bat'* ftl'du artln•IJ• ...., ••• mQteahhlt Şerefe alt otomobil. eo- be ~-- taflll ,. tMblt:I 
,.Et 111 balledllJw.• O lllMe lıptu•• ti ... ldlo- tGr Hasan oflu Muammerin idare. llsar1M aerek &7alblıl lmal&ta, 
Ayaı gibi ŞltU Maıtlnct.ld b- ._ ....... ....,_ .. ..,_.,. N sinde Çekmeceden Ye§Uköye dofnı ıereae tat"ll llbul• ...ar bir• 

ııaplarm biroojlln• davartuma ~ _. eclem ......, a ... f.. pllrlcen bir aralık otomoblltn luı· 1lı'kllk 01ialı ~. 
palı açılmJt, Muuım• bir nyat mlrüabe ...-,0.a, • 

wh olall "1at ..-r1nc1e lılr td1o • .. ...._ Tqauldı " .._. eliyle de dlreu yonu idare ederker ıülrabılarm maliyet fiyatı ylltlel-
lnmulm 90 lnmıJa oldaiana oh- Jet ,. lıuuldr lfJln -.•em badi otomobil yolun kenanndaki · ende- ~ k&r ybdeleıt ele artaoü ... 
dak. aldan'* ~ pı aetleefe . fe yuvarla.nJDJttır. Muammer bu- idJdt kovmqtur. IJerl llrllen 14-

Dcmck ~ mw!!e b- geidlkt DU glSrtlnce atıam·t, fakat OtomO- itaya gGre. bmnıa IJk temi 1ICQI 

b bahaıfa ŞMI tin btlln altmda kalmı.ttl1'. Muhtel f wükabtlarm p'yuadaa k1Jlm&11 
• ma, mez n sem e "l:t .......,. ..... hlaJ. •olAY hfte yer!ertnden •in' varah.r ahnq, on •• maliyet ftyatmm mlmtb o14a. 
ıeıtneeye kadar lnml ftyatlan ki- di'elılhııılı bir ite llmlıı•'7or.• dan ıeqmekte olan cUter bir oto- ~kadar ytltHk s&lterilm• ola. 
loda t6 lnu·at tererftl etmtJ b9br mob'lle derhal Cerrahnata haata ...ırtn-. ÇQn.ttl maliyeti Hkts Uraya 
llll)'ftrd" ." ' Derulş hanelln~ ıet.trtmı. fakat bir -ntld· ıı:a-.u olu ayakkabdar tçhı pvrt 
--------------- ---- - ---- det sonra orada ~lmllttOr. Şomr 11flft kir olarü 3& • kadar bbal 

?{~ =ltil:il !X§)(f)!J !il 
\ 't~ 'ftt "4ll z &~ kAOIRCAN l<AFLI 

irfana biç bir ~Y Qbn&m"'ftı- tr. r "<!llınPılne makab.'1 8 liradan 12 IS: 
ran yüal ruırü ~tuta '.ıatla raya kadar maliyeti olu ayübbs-
m11trr · .. ,... • .n .... '4.'I,,. dıahı f,.s1ıt«tnt1 .tls 

Uç lac:r sUrgDne 
mahkOm oldu 

1 
7 T ARIHI DENiZ ROM ANI • KaralıQlde 'l'lrldJ9 dlmll' " .. 

ıtll faLrlll&l&n ilk ..,. oLuü ,.,... 
- 'Ottıyoraunaa; bum ~ylm 

de iJ)inl2! 
- Olmu, ftlletia! 
- liayır._ Sonra, haatalanını 

cız! 

- FAklc:Ur ama teW!r-

- ~iyemem dlyO&"WD, rica ede. 

- mc oJmıee amalanam • 
ıauat 

- Alamam ... Ken~ dlltlnt 
:ıtıa! Ya siz ~! 

Delikanlının cea,Jt ıatd, ~ · 
bilz kol w omular., drek t*•r. 
ken ~ !ifl"H sert bualan 
daJaaların ıd~pllklerinde bir m...ı 
ltahramanmm beW beUl'lb blıya 
lb: canlandınyordu. Kemikli yO 

stbatl lnıekln balutlatlm. koaapr 
kea parhyu ~,., dlf1erlnl. boy 
nunun flşlp inen damarlannı da 
farketmek mümkf.uı41. 

Ko~ A "it met genç kızm lttma 
gWdU: 

- a nim her taraf-m ateş . 
bl. Hı üşür müyllm ? Ha,} bay 

dt; bmnı OIDU.."UDUD alma! Ç8 
buk olunuz, blDI mecbur etmeyi.. 
nls. 

r..odbı ona late~ yaptı .e 
scıırdu: 

- Ser umu b5,.a ateı illi 
mJ olumınuı? 

- Her zaman d!lll... lmrelı 

oektiğlm zaman tat tllidlP • 
ID&D ••• 

Birkaç saniye autu ve lllve et 
ti: 

- P'akat bu derece mmdlfrinı 
ille: hatf1'1amf\onım 

Ve derin derin rıefeı alıyordu· 

ktlreklerle, dalgalar •e ırapUJrler 

le bir dev yavruau gibi bo~yor 
ela. 
Gen~ kız onun 90n ıılSzll"l'i ttzeo 

rinde epey~ duruyordu : rark • 
.. olmakaımı bul anlablmıı 

9lllmkUn oJnuyan hislere kaptb . 
J<>r~ sonra lrenıUstn 1 toparlıyaralr 

clllşllnU"or· gOIUyor: 

- B"D Jellyim !Bunlar mlna. 
llZ •eyler!._ 

Diyordu. 

Bu hal ona !lebl"bl anla!!Tnnv.n 
•1r ııkmtJ verfvordu : dmıfh biraz 
11mmıştı: timdi sene 11şnmete, 
'8ttl ciltleri b!rlbirlne vunnala 
... lamlfb. 

K04; Ahmet arbya baktı; •e · 
plelerln aydmhgmda belrllyea ııe 

nltJll bJabablı um ylrm! otm 
kulaç 6tede ~6rdO Genç kısa ce. 

laNt " halt ....U: 
- Dftha iyi sarmm ! fıte gelt • 

ıarm. Bw ------ nrtulup .. yatakCI lllreenlt ..,_ YUlk o. .. 

- Düa pl:De& mlT 
- Bira dalla sabır! .. 
O-. ka Oll1lll yanma ~eldi: 

ıeı1Ddea h''1nınıum• 16yledt, a· 
vuttu. 

Altık ayclmlrfa ftZ'1IUllardı. Don 
\lftl"O t.fırdı: 

- Ne haber? KurtuldulU' mı? 
- Evet_ 
- İkisi de! ... 
- bdal te... 
- Zarar var mı!. 
- Ha)'ll'_ 
Donna Alvara ha( t;lkanyordu; 

iudaldan kımıldıyor: 
- Çok f1lktlr Allahrm ! 

~ ~~u.. -
;ıaber kaTabalrğ n araamda canlı. 

ık yaratmqU. 
Gamsn Al 1&hDeı g5r attı: ora

,. kayalık olmamakla ben ber al 
ı;U ve nm..J delfldi; dalgalar 
lurguıı zamanda on bet kulaç 1 • 
"'rtde kalan iki adam boyundaki 

un ~n d 
al :n daha ~ ve yarın 'lLlçal~, 

tı bir noktayı Koç Ahmede gö• 
terdi: 

- Oraya 
~! •• 

Bu tmlr hemen yapıldJ; amiral 
.Blulro, manevrayı ve sebebini 
"'.emen anlamı§b. Jııleşalelcrln sa. 
ıUe yaklq~DU11ı. kayılrtakil"re 

~a faydalı olaealt şekilde tutulma. 
•ıı, hatt1 daha fazla tutuşturulma. 
ı· lç1n emirler verdi 

Kayıt orada bUrilk bir dalga -
.1ID açtaD Ylll'dutu to8la lcwnsala 
ıtlıilklendi ; hemen ip atıldı ; a.&ker 
Pf tutup çekWer; dalga çekiliAce 

• ekDe yana ıeldl K~ Ahmet genç 
cw koltuklanndan kavr:ıdı kal • 
lırdı. ge~ kız şuursuz bir hare • 
<etle kolla!'IDJ onun boynuna do • 

Bir jelatin taciri de 
tevkif edildi 

ya ,..ı lllddô• .... ._. tUlll ,_. 
ı&IM u-mlrlDI ..... ,. •11a•..w. 

• lnlld UllllllQf. ...... .... 
laııJnllS: lolD ,.ıı.nmısdt de oalfJlll&Ja 

Pil fhtikln yapmak 9Uçmıdan ya. ra baflalllDlftlr· Dibi. maarif .adlr 
klllanaralr tf'vklf olunan Ye &sllye ~1c yapdaD bil' içtimada ı;alıpı.a 
llı:1nel ceza mahkemeıslnde mubake- procram " •ulfe takatml yapıblufllr 

• OolObQa ~ allert ldl'U 
me altma alman tUecar komisyon- .,. ~ bil' la-mm .,aa wn 
cu Yako ve Baruh Gabay karde§- Ja ııo'6r muavtnlill yapmak&& olduk 
ler, dlln, &00 er Ura para cezasma. ,.. 
ikişer sene mllddetle Eski•ehire .arı JOrGhDUf, 11111 pbUerlD ta'.-• 

rma müa&de edUIDemal lllıa&mu dabl 
slir~ne mahküm edilmişlerdir. 

11
_ wıcu.&ladla ~ 1111c1 

FineanCllarda Jdmvevt maddeler -1• 

ticareti yapan Nes m oflu ltaşel nı:-:.ı:~teUf tarthlerde ~
Se.U admda btriıl de. tbrahlm Ne-
zihJ admda bir eczac-va SOO liraya teki eoHtlar ~"'defa..-. bur da dmllT _,_.... ..... ....... 
1atmsst llzımgelen ı~o kilo jelltl· dibi btriad auUa cua mabkeme91Ddt 
ni 1125 ı:rava faturaıtz satmaktan 
euçhı 'olarak ndliyeye verilmt,, bf.. muhakeme eddeD l'a1u'9ddla " Kah 
risıet~ ._.Mre•ıalnde w ~ M:lmda Od • ..,..., lıll•Slt• 111-
ırusunu mtıteakrp tevkif olunmut- rJııet• ı *' il ata. ltlWI • ' •1 
tur. 16 ıtııı bapla cevama çarpı1mıflıU' 
Diğer tl\raftan Ödemişte d"' hO· dır. 

küınetin lrararm .. aykm olanıll 9 • ka~1r8J 1l&Jlre9I taftlllldml bJ 
lnını11tan arpa 1a.tan sahincf Rq't .makanıJık b1DU1 karpmıdakl ..._ 
de tıd ıene ıtırgUne ~ bew ytts ttn ı da ~ .....ıanma ~ 
nara eeıasma mahkflm ecllhn1ştlr. ınl1rekkep bir resim •f'lltl açdmsfbr 
Rapıtın mevcut 128 çuval arpuı da Sergi ı'1 .....- lladar aflktlr. 
.,..n .. ~"1"r• '"'H'ml•tfr. ı • İlmlrdeD blld1rUd1,... f'N. ur 

Y ö i ' •t F ~mi tsın'na •abrikatörlert dtJn toplaıım11 " te~ 

F akrıhal m~zbataaı 
yÜzünden 

Baı'a~ane .. e 
alaı:maT'aa 4 11111 

ı·m3' 
Hutahanelere girmek '1ıere fa

kirler n faluUhal mazbatuı alma· 
dan )'&ptıklan mllracaatlarm la'a.f 
edilmJyerek geri çevrtldfğt vapdaıı 
şikAyetlerden anlaşılmaktadır. 

Bu ybden mub:ıta ~· u
-zun suren d(Srt fakir ~ımu,ınr. Ge
r k sıh at l" ri mUdllrlllğ nı:len ve 
~er kse b l ye ıhhatmlldl rlU VU 
•araf ~ n • h re bir ta. 
m·m 5 "1 il r k bu gib s ta1a · 
n n k l.bul cdilm891 b W..ara takrü
hal mnzba ta 'r.Ilm tan::im "dllme-
1 uıldlr mlftlr. 

p 1' btttılde lloaupıl~ rd 
U,• km yar an tı r'f'n 

yacak H 1',)'&U ıuın U&a ~ 

• lataııba1dan bmtN getSrf1mlt o 
l&D 400 ...... ...,.,... IUlllOt 
oldul'.ı enııpı• .. bam a.&edl,..mce 
muayene edSlerek atrJmuma mtılaa 
de ecff,ır.emiltll'. 

• TUrk anatld.rlan arumda lılr 
tılrUk teıda etmell lau•wuadl 19" 
rtlfmell ben btlttıa 1'lrtl ,..._ ft 
a.Jlr~ ı mart ıtn ,.., 
~· .at ıa r. SıldnODll ll&lbTllW 
p!Dwlertnl rtca ed9rba. a-m. 
Mahmul CQdL 

lzmit köylerinde bir 
cinayet 

t..ıttn Dur Halu ~ Ol"l'!&11 
hklarmda blr elnayet lıllemnlttlr 
Bu Jrftyden Ham oflu Mehmet, dlln· 
kU ıtın. ormana odun kesmlye ı t. 
mf9, yine ayru k& dn Matalı dı 
bunu v6rerek )'Olda beklemlye ... 
lam11tır. 

adı: bir an göz ~ ıeldller, ytlz· un:\F(" s;tel"ler Mer~inde 
iki &elem '"~ lftıltal• 

P.SJd bir JdD )1bftackll tabanoumı 
~imi ... fütt td\11 alet alma1DIOI 
btc;Ula lle2urtch IWıbll aldar
mnwh • .,,.,.._.. b~ llt•fllf" 

erbıJ pembe b1r daJıa yalad:. !l" rsln t9 A. \.) - tırtaıbal unı 

lfmç 1m çabuk toparlandı: deli • 
t&Db ona yere bıraktJfl zaman o. 
uuzundald eıki ve yırtık r5mleğl 
1&hiblne verdi: sonra onıı:ı gUr • 
~Us vileudunu, aevfmll ve sert ytl· 
~U parıltılarla dolu olan koyu 
"il bakqlarmt bala ıöcden geçir. 
Jt: el"nl uattı: 

ver ı• '! ark 1 ji şubesine mensup 
b1r ta t M ~ pu pl"t'felGT"Jeri tJe btr
llkte !!t-hr mlze ~elml·JerdJr. rarsuıta 
da arkeol:>jlk tetkiklerde bulunan dl· 
~r ta!ebe nupu da Sllifkeye baıeUt 
trntılerdlr. 

Yeni S:ıbah 
- Tekr&l' tetekkllr ederim. Si- H!lse)'bı Cahlt Yalçrn -ra _,yede 

ze bayat mı borçlu olduğumu blc:., ı !n!!l'lz lıeyeU, balllıklı maka!ealnde 
bir zaman unutmryacatım. Ne fi.. ı lngtllz ııazm ne ıtnparatorıuk pnel· 

kurmay ba,kanmm Aakara ae~t
t...ma 16yleybıla. hahama yaptı.. lerlnl bl.lıta mevzuu yapmakt&dır. 
Ml'llD. (:eklmneybıis! Hllffytn Cahlt Y&Jçm, hı&Utereye 

~ Ahmet hem me."at hem de karfl 'Ii.ı k mllletınln taıih1D bOUlD 
aafhalannda btıyük bir itimat. doatluk 

llJıgtlııdU: ve hürmet bealemLt olduğunu, Uacıakt 
- R1~1r lateftm yoJıttmt; ma - iyi mtn:aaebetlertn eekteye utradtll 

iemkf 11lz kurtuldunuz!.. aatlı"llan oldur,ıınu. fakat TUrk • ln· 
So-ı bir dal~ <mlan bellerine g'llz r. f'naael:etlertnın umumi akıp 

dalma ik: m•mleketın mentaatıert &· 
lta"ar tuva ~mdll. ~ene; ~ IOll "IUlmd9k 1 tlta'kten !Dıam vlh~ 

i"'a i 1nt-.nl-nTn k"' 'lMDll vapıt

tı " ..... 101rnlda. 

trav le<Jt rek Cumbıırfvet demnd• 1n 
gf'ltere Ue arıımızda ırtlnden gQne lnıv 
Yet t.u:ar. it mat ve dcı9tJuJı m...._. 

de lfuttaf~ lrftc!'Qd vüalaftnt " 
13 1m:d cMtfft17k '1d1Jıerelr ,.,. 
9~1""ftltha. 1'Akl'3DU ati, llll'lll1J 
ltfraf etmlttlr. 

• 
Ank&rll -~ a1rc!bd laatnta· 
tıtor ~ dl7Gt lı:l: 

ICJloı lttlfaloa ...... " .......... 
ae hdar eadıls oNutamam teyit " 
...._ ..._.,. ,.. n •• •• •• 
l'l1rk karakWrlnl ft Tllrk dlplıımulal-
11111 .. l'f'mlpli'rlnl .,... ~· ........... 
ıan -.ı ""' m8ttPfldertads lılotılr •· 
... IA81L ~...... .-...n.1 •• a. 
lllhYPr -~ .,. ftrlr . ..... 
......... lıer .... ....... 

de SO klr kabul edllmlştir. Ayak
kabıcılar D milmkUn olduğu kadar 
fazla ltlrdan iaWade için maliyet 
ftyatlarmr ytlbelteceklerl en tab'I 
bir bal olarak g6rUlmektedJr. 

Diğer tarıltaD ıamarl&ma ayak· 
kü>ı yapaıı,lara banlarm haricinde 
ylbde 20 dalla klr kabu ledllmiş. 
Ur. Bunan Ud ttırlil neUce vermesi 
beklenmektedir: 

1 - Ismarlama ayakkabı yap. 
mayı terclb edenler çotaıaca!.tır. 

2 - Imıarlama ayakkabı :,-apan
lal' aldrklan siparişin 12 lir41ıklan 
l\Şafı oJmımu Da ıtlna e'1ecekler
dlr. 

Bu sbureUe maliyeti ı 2 Uradnn 
afağı olaUyan bir ısmarlam" avıtk· 
kabmm pyrl san kin )'üzde 70 e 
kadar çıbbUece~r. 

Tramvaylarda 
aktarma 

Y eııi tarifenin tatbjk 
ecli!ece~i 1 O marttan 
aonra aktarma bi!etler 

çıkanlacak 
ıo Marttan tt'hıımı yent tram

vay tartf"lertnln tatbikine başlana: 
ca.kttt. Yat tarifeye sGre kıta far
la kalkmaktadır. Tramvay yolcu
'an aen,e p:lerlerle gitsinler 1-
llael mevk'de 5 ltunıt, bfrlncl mev, 
kide 7 lnanat nrecetlerdlr. Aktar
ma biletler Ulclaı " tatbr:S de ka
rarlafmıltır. Aktarma biletlerde 
bu fl,at birincilerde 11, Ilt'ncllerde 
7,5 lnmlftar. Aktarma biletlerin 
tatbikine ıo martta btrkaç l11D 
teaıa'*llen••ktlr. 

Dir eczacı kalfası 
Hamile karısı~ı 
bı~a~<hyarak 

ö. 'Ur1U 
He l"'D malıke 

ver :l:li ve 26 sene l p e 
mah!1üm oldu 

bmlrden ha.b r verlldiğ'ne glSre, 
evvelki ıece burada, ecııacı kalfa: 
larmdan Muatafa Çabuk, 30 yqm· 
da ve altı a,.vldr hamile karmı la
metl yedi )'eriadeD blçakl.yarak öl
:ltlrmllftllr. 
~til bmlen elrmlmetbnt kanu

nuna g6re adliyeye ıevkedilmJI ve 
alır cea mahlıueealnde JapJan 
dwııpnaaını mOteakıp 28 ıene hap· 
se m&hk6m olmqtur. 

Mustafa Çabuk mahkemede ver
itll lfacledı, ka1'llmJ 9Qk leVditlni, 
dalma laaltandığmı. fak&t hiç bir 
fen&lıfun ıörmedtflnl, ancak ev
veltf rece ne reldifi zaman ken
-... n4t bıılamaymca komıuda 
ancbfuu " kanımı o da bir er-

l:I konuıurkon gO nU nl t-
ınıt Ye c'na. ·ete teb p de bu olda
?"wıaı 16ylemJttlr. 

1041 Gençı:k 
B-:'J'flML-U h:l:ırlık 

1141 ıtD~Hlr ror 1-vranr mtl· 
-ıuebet"Je ya'Y!lacak .,"ttencel"re 
'.unk eClilek bere o1runar fhrtdl 
<ha burrltklara ~tamrıdardtr. Ta. 
l~beye &.fretDecelr hıTeketler lıfa-
1\rlf VtldUltl ta!'flfm-'an dOn btl
tla ohDara tebJJI edllmlttlr. 

... 869( lld mamlelet ... aı..tmm 
llell'bat. le .................. ... 
ıms dfTlet ........,..._ ftrldyeıı d· 
,Jal'ellerlDID bl)'le lılr dııılrlbda YUku· 
. ......................... teeadOftftr ... 

HO.ytn Cahlt Yal~uı. bundan son
ra l'lıgus. barlclye nazın !ıl, Cdf'D a 
tt1cıam. ... 11n1 •• flnldl19 kadar ba 
tatcftlr fflert antat~ ..... yuı· 
mu "'yte btUrtyor: 

Ti ŞU B AT - 1~1 

On verem 
dıspanseri 
açılacak 

\'.:rem mücadele 
cemiyeti koqreai 

cumartesiye yapılıyor 
tstanbut Verem lıl1lca41lı C..S.. 

yeti senelik konıreal cumut.MI 
~nu Etibba Odan ealonlannda 
yRpılacaktır. On Ud ıenedenberl 
'ehrimizde çok faydab meMllll sl
rtllcn Verem Mlleadele Cemlyettaıla 
6bUrgiln yl\pılacak konıre.ıne. ba 
toplantmm cemiyet tarihinde bir 
dönüm teşkil etmesi ttlbartyJe e
hemmiyet verilmektedir. 

Verem Mlleadele Cemt,.uada 
şimdiye kadarki çalq.malan, vari
dat azlıfl dolayıalyle, pek mahchat 
b'r sahaya intikal etmı.ttr. Çe.. 
miyet blltlln faaliyetlnJ ErenldSY• 
de bulunan aanatoryomun yqatıl
mUJ ve Evtlnte Jnınılmut olan cn.
p:uıeertn ytlrUtUlmeetne huretmlt. 
tir. Fakat son bir ıenedenberl ee
mlyet heyeti ltia!'H, yeni teıtebbtla
ler yapmJ17 cemiyetin ftl'ldatmı 
arttırml'I. bilha!lsa alııema ve tlvat· 
ro ~.,elerfndfll b'letlere Dln ed!Jea 
kü,.tik k .,.,.,,eu1 ct'mlvet pullan ee. 
mlycte mUhlm bir ge'lr temfn ~ 
mtye başlamıştır. Cemlvet bana 
llzeme hrin muhtelif yerlertnden 
on dhuıanaer dalla açmak. ftftlll 
dent!P.n mllthi., Afetle mncadeleyl 
g'"'nişlctmelr t~'n yeni bir pt"OKl'l!D• 
la c:t11rşmak lm'kAnmT bulmu"!tm'. ff" 
te lSbOrgQnkO lrontrede bu meftall 
Ozerlnde gtırU!JtllQp blltllD 11aDm 
m!H"'"'nlan almaealrllr. 

E vUptcn sonra i!Jr dfsnımserbl 
RM!Tt'\Tlf! .. a-la n<'tlmrısı r.>"karrı0rdfr 
Bu disn:ın•"'r için bir de ırsa bu
lunnnı,.tur. B·1ndan ba.cka Ettn1r8. 
yOndekl eanatorvom wnmı'a da • 
vılkta te~l\vi tein bir dl8"'U .... - acp 
lar!\'lttT. f'l'l"'llnaPrlmen döıdb· 
cüsU de Oskilclarda olacaktır. 

c:r salntalıktan çıltan 
cinayet 

Çatalcada birl.ılnJll çl!tll!inclta 
biz aalatalık koparıp yerkeıı l&ll\bl 
Bayram tarafından tokatlaıwı f~ 
l!eyin Ercan adında bir ıenç lurm
nı yenem'yerek geceleyin B:ıyra· 
mm yolunu betıemlt ve kendtlln! 
tabanca ile ~ldOrmtıftU. 

Birinci ağır ceza mahkemeaade 
neticelenen muhakemeıl netıceül• 
de HU.eyin'n 18 y&fDU bitlrmPIDJt 
olması da c6zönilnde tutularak De 
ıene hasine karar vernmıotlr. 

Şikayetler, temenniler 
.-.. ................. _.... 

c:r s a t a m yardım 
ve·~ ·af yor 

Dfin matb:wnıza. Kumı~ 
Küçük Plyaled(\ Slaaap&IMa 111. 
rft~et sc.~iı S naınarad& otana 
An Osman otlu Masta.fa Tek ... 
cak geldJ e gkyallan ~e .... 
lan anlattn 
"- Alb 1ene evveJ Zcm~clalr. 

Ereğli kömtlr tlrketlnde çalıpr • 
ken, bir il kazuı netfceshıdt al 
aya!ımı kaybettim. İdare aleyta!..,e 
dava a~tım. fakat banNDıdm. 
Ve hem ayağımı. hem de lllml 
kaybed rek, bet para dahi ta-'" 
nat alamadcn. 

Bundan aonra her yere baeft._ .. 
raro.lı: halline ve aat&thğmıa mtl • 
nııaip bir il istedim. bulam&d1111. 
B:ıımıda 6 nUtuı vardır •e & sen• 
d r hiçbir yerden on para ~11119 
obn 1an ya .. ama~a ~ ""'Ol'V1L 

J tı ı•ne i .nde ı~ WTı yar. 
dım fstaı: bul stbht ve iç af ma-
av .. net mQdUrlilf\lDden verllen 1 
liradan ibarettir. 

Çok muhtaç bir haldeyim AJl • 
kadsrls.nn bana bir q nrmel rt • 
ya milnaıı"' b r yardımda bulma • 
malan fçill taVUIUtwnmı na. .. 
diyorum. 

Du ııı!:ııt adatnm vadJetl n., ~ 
lecllyenı!n veya ~aı ,.,._ 
mlbMı~ .. Jerbnlzht .. ..,.,., oaııı.. 
larmr tem•n• edt:rts. 

- Peki... Bük DIS varl. 
aa..... ..... Mldlnp ..... : (Dft••• var) '9&MrlDA w -- .. .... •• .... 

~ .. ,,... .. Jh ı••ctıa .. .. .. . ....... , _._ ....... ~ ....... , iJı ... ... 
--~ ............ iı&al .... 1LllmlUlııllllll ................. H9 .. 
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Avam Kamarasmda 

Balkanlar 
vaziyeti 

görüşüldü 
Hariciye Müatetan 
dedi ki: 
BalgarlıtUJ 
ııtna 1oıaada 

Alman hazırlıkları 
çok ilerledi 

"Türkiyenin 
taahhütlerini ifa 

tarzından tamamile 
memnunuz,, 

Londra, 26 (A.A.) - Bugün A. 
vam Kaınarasında, Bakanlaruı 

Bulgaristana ait olan vaziyeti ba
his mevzuu edll~lr. 

Bir suale cevap veren hariciye 
müsteşan B. Butıer demiştir ki: 

Bütün haberler şu fikri veriyor 
ki, Bulgaristanr işgal yolundaki 
Alınan hazır!ıklan bugün çok iler
lemiş bir haldedir. tngilb; elçilik 
mcmurlarmın Bulgaristıuıdan ay -
rılmalnrının münaRip olduğuna 
hükmettiği zaman bunların hare. 
keti için icap eden tedbirlerin a 
lmması işi Sofyadaki BUyUk Bri· 
tanya elcisinc bırakılmu,tır. Bu iş1 
yapmııı olduğunu tahmin ediyo 1 
nım. Bununla bı:-rnbr-r bu hususta 
bir rapor vermesi k~ndilıfnden 
telgrafla !st<'nmıstır: 

işçi mebud Cock.s unu sormuş
tur: 

Bulgar bükOmetine haber verfJ. 
m1ş midir ki, şayet Bulgarlııtanm 
istiklalini kuvvete müracaat ede
rek müdafaa etmediti takdirde 
Bulgaristanın muhasun bir mem
leket olarak te18k.ki olunacak vC' 
münakalatı bombardnnan edilecek 
midir? 

lşçi mebusun bu suali ceva}l!Sl7. 
kalmıfjtır. 

Son Bulgar - Türk anlaf"'Ul· 
na müncer olan müzakereler hak
kında da B. Butler, İngiliz hOkfı. 
metinin bu müzakerelerden tama
mile haberdar edilmlıı olduğunu 
söylemtştır. 

B. Butler, diğer bir suale de şu 
cevabı vermf!!tlr: 

Şu cibAte bilhassa dikkati çeke 
rim ki anlasmanm mukaddemeein· 
dP akİd iki memleketin diğer dPV 
letelrle olan taahhütlerine bu an
lnşmanm dokunmadığı beyan olun. 
maktadır. Avam kamarası aza.sı. o 
:r.amandanberl TUrk hariciye veki 
linin bu hususta ga7.etecilere yap
tığı beyanatı da hic; ııUpheeiz gör 
mu~lrrdir. 

Lib~ml .Manler"iı. bir sualine cc 
vab<m de B. Butler. demiştir ki· 

MUttefıklmlz TUrldyenin, taah -
hiitlerlni ifa tarzından dolayı ta
mamilc> memnunuz. 

• Bfor!•n, :?6 { A.A. l - Bir huaulll 
muhabir bildiriyor: Alman kontrolü 
aıtmda l!ltlşar eden Parııı • Soiıı gaze· 
tesl, Rlom mahk<'metılnln yaprlmasm· 
daki tcaııhhUrlere knr«ı protesto et 
mckte ve maznunlann bazt vı.,.ı nazır 
ıannı "a;bedar edect>k v<'~'llkalara rna· 
llk bu'ıındıığunu ıddla eylemektedir. 

- A .. Bunu daha önce hiç dü 

şUnmemiştim, diye söylendi. 

- Neyi? •.• 
Cemil cevap vermedi, masadan 

kağı.. kalem aldı. Bir eeyler yaz • 

mağa bqladr. Bitirdikten sonra 

da doktora okudu: 

"Aziz arkadaş, 
"Hiçbir mukaddemeye tuzum 

gôrmeden, askerceslne sadede geçi 

kız tanıdım. Onun eizb, ıevgınıs 

uğruna delfrdlğın1 E-0_,. liıyorlar. A. 
dadan hareketinizden sonra onun 
başına gelenleri elbette sis de 
duym\lf&unuzdur. Deliliğinin de hu 
susiyetlerini ayni veçhile bllmenJz 
icap eder. Çünkü onu nhakkmda 

sıze buradan uzun uzun mektup • 
hır yazılınıe oldufuna Q'rendim. 
Kendisini ilk gördOfUm gOndenbe. 

rt bu ~ aemaeak hali ben
de derin bir 11terlıamet billl u,.an. 

- 11 .K.·B Et - ~ 1M'lf:i• 

Yugoslav 
hariciye nazırı 

iki gün kalmak üzere 
Petteye gitti · 

Badapette, ti (A.A.) - Yugolllav· 
ya barlciye IUDZD'I Clııcar Ka~ 

ret&lcaUnde r.eYCUt oldugµ halde. bu 
•1-h ,lld gUn drecek resmı blr .Sya 
ret içfıl Budapefteye gelmJtUr. Cbıcer 
Karkovlç, Yugoal&Y Ye Jıl&caı' ba1ftk 1 
lan Ue sllalenmif olan letaayond& Ka 
car bariclye nazın, Macar mUlld ve 
aakert ricaU. barlciye erkAm n Yu· 
gcMllav elçWtt memurları tarafmdaıı 
ae!Amlanml§tır. Bir aaker1 kıta. lhU· 
ram reamin1 ifa etmif ve mızıka iki 
memleket mllll marflarmJ çalmıftır . 
Yueo-l&Y barlclye nazın. ziyareti mOd 
detlace R1tz otelinde oturacaktır. 
Clncar Markovlçe, Yugoalav hariciye· 
ainln bazı ytıkaek memurları ve 15 Yu 
goalav gueteclBI refakat eylemekte· 
dlr. 

Yugoalav hariciye nazın. bugUn ne 
za~t zlyareUerlni yaptıktan eonra 
meçhtU ukerln meaarma ve mUtea· 
ldbea de kont Çaklnin mezanna birer 
gelenk koyacakur. 

öğrenlldiflne göre, bu ziyaret una· 
smt!a, son defa aktedllen doatluk mu· 
ahedeBtıılD musaddak nUahalan teati 
edilecektir. 

Alman ajansına göre 

Sof yada 5 O ıngiliz 
tevkif edildi 

Bunlar Entellicena 
Servis mensupları imiş 

IBglltıreJI 
lsUll lçla 

Almanyada 700 
bin Alman 
Dniforması 
hazırlanmış 
Bunlan giyecek 

askerler parqütle 
indiril~ 

N~york, il (A.A.) - Röyter ajan· 
srndaD: 

Eıld ba.rbb'e nasır muaT!n! Luls 
eonaon. bir nutuk trat ederek göyle 
demlfbr: 

••HiUerin 11tlll için 700.000 lngtliz 
Unlformuı De 700.000 p&raftlt lmal 
ett.tnnlf oldu#U malOmdur • .Alı.ıaaya. 
nm t-l!:ıde mUblm m:lktarda :t.ehirll 

gaz da vardır." 

Tanca 
meselesi 
halledildi 

hrlJldl 
Kı'brit kutulan ufak 

para yerine kullanılıyor 
~ • (A.A.) - Bm:l;redeıı ... 

1ea )'OlcuJarm anJattıklarma ~ ufak 

para --- dolll1J8IJe fbnendifer ... 
...,_Jaımda. ılfe memurJan balka 
atak para ;,erine kibrit kutulan ver
mektedirler. 

Son zamanlarda kibrit flyatlan 
pek 10belmiftir. 

Amerikanın müdafaa 
tedbirleri için yeni 

tahaiaat 
Vaomstoa. ıe A.A.J - Ayan mec

llal ~ enctıment Guak adala.rlyte 
8amoM!a •"nacak mtldataa tedtıUJe
rine 8&1'fedflecek 242.!500 dolan tahai
aatı kabul etmltfir • 

Tahalaatm kabult.lnden eneı bahri
ye nesaretl namma encUmeade dinle
nilen amiral Moren bu, '" lngtıtere 
tarafmt!an Amerikaya klralaaaa dl· 
ter bazı yerler de almacak tedbirlerin 
".Am.er'.kanm mUdafaaaı b&kmımdan 

muUak .urett.e hayaU,, oldutunu aöy· 
lemf§tlr. 

ı ·ı ı Kimi l 1·atajmm uygaa olmama 
ngı tere apanya 8ıac1an._ U)Wylı en ~ se~ 

hükümetile bir anlatma ı ve gerçekteu de ona ook U.t17aer 
yapb olanlar slalrlilerdlr. Onua 1ç1a si • 

. nlrllnln bayatmda yatak pek 6 • 
ı.onclra, %6 ı -\,.\.) - Hnrıcıyc mUa· nemli bir ~ydlr: Yat.ek pek yu· 

cşa.n Eut er btıgürı Avam Karuara. mu~k olursa fazla mınır sert 0 aında. Tancanın ~azıycu tıdkkmdt' 1 lul'8a :rora.r, iki ttlrllld .İe uyku,.; 
lngil,cre ile l.span)'B arasında mi.ite. nılni olar_ He' §eyde oldala gl 
vassıt bir anlatma aktedlldlğtııt bf1 hl, mu,·ucne, Udslnia ortası ilamı. 
Jlrm·~ \"c d<'ml"tlr kt: dır •.. 

- İbpanya, entemasyonal mıntaka Fazla yorgan fazla ISltır. UJ· 
Btikree. 16 (A.A.) - D.N.B. Ajan. ııın tahkim edllrnfyeceğlnl temln ey. k11J11 Jançmr. Fakat shılrlllertn bir 

sı blldm) or: ,c nuştl?". Jngilterc hllkCmeU It1panya ı:oiu uykuda çok terler. Ter bahar 
Curentul gazeteai, Soyfadan ltimad hlıkQr.ıetintn TllDca mmtakasmclakt oldakea \ilcat Uşftr. Slnlrftnla ay. 

edlJir bir menbadan alınan blr haben! ouauıd alai<asmı u Tancaya aıt en. tusuna mutedll bir lllC&ldık ilam.. 
göre Bulgar ınakamlamun bir sulkıuıt tcrna~·onal muahedeleri unza etmı~ dır. Onun için, bir yalaat iki yor. 
keşfettiklerini yazmaktadır. O!an oe,·ıeuenn şimdi müzakerelerde ganın üurfnde bir de ihtiyat JOI'" 

••tntelhgence Service .. Ue İngiliz elçi bUlunmalanna imk!.n olmadığını ta· gan baluadunnak iyi olv: Geee 
Uğt hı:r.metlndQ bulunan 5'J den fazla B lngllt hUk" nımıtıtTT. u suretle ere u· lüzumuna göre en ttzedncleld yor. 
§ahıa tcvkü cdllmlııUr. ABk~rl ma· 1 ,_ 

mctt, daha o daycttc ..... panyanın ı.arzı gan orhilür, yahut yatağm bir ta.. 
kamlarla. polis keşfc,4.lkl.c.rı ;nlihlm ve barekeUne yapmış olduğu protestoyu rafma bırakılır, .. 8bılrll1erclea ba-
ba'"""t n:rlcı malzemeyı tetkik ile ........... 

o1•v mer'ty.rttekJ mQt.bııdeler uı_._..oe alan. l»elld Jılrtop. Jbl• ı..&. 
me,~ baız oldufu baktarmı muhafaza et. taalyeJe hhm•ll edrr ...... 

Bu hareketin bulanık suda balJk 
ınektetJir. Battaal79 UııerWe w ekn rr-

avıamıı.k t~d& olan lnsUlz pro. Buder. müzakerelerin, lıtgiltereDID L 
paganduı tar&fmdan Jaa.zırlanatlf ye. Kadrit bQytlk elçi.al ve Tanca kOIMIOlo- &ı, ~ ~79t mtlhlm: llıur.. 
nl bir hareket olduğU zannedilmekte- au tarafmdan Kadrttte idare edllmlt lan _1_-.,. 

dlr. olduğenu batırlattıktan 80DI'& .eöclerl· ha,. -~ -....U. yttbek. 
ne şöyle devam etmi§Ur: te olmaaa 1l)'1lyamu. ~-

~ J r __ f 1 Aktedllen anlafma, Tancad&kl Jngt- nan gtlnlt ~aymaz. l!la l1'd 
~~ Uz tebaalannın §&bıd tıaklarmı vika· birkaç taae ince ince 7Utık: il· 
,_ ~ ye ve tnguız mUeueaelerlyle tıumı- atine~"' kao tanesi 11ylnı pUrlr. 

nm çall§ID&kta devamını garanU eyle· lt'I. •• Kattttyil yastık bqı fada llll. 
• ı.telbrun, 26 (A.A.) - Ç'inden mekteair. Entenıuyoııal mmtakanm tır \'e 09ğanun uylnnona mlnl o· 

yapılan bir yardım talebi üzerine A· Jngll~ memurları vazifelerini kaybet· lal'. 
vustr:ııya kızıDın1:r Ç'.ne nakden 10 tikleri i1;in tcabeden tazminatı alacak· Yatakta hlr kı,t mi ftd kiti mJ! 
bin İngiliz Ura11 ile 16 bin lnglllz lira· tardır. Tancada buawıl bir iktisat ve Si l 11 ~ka 1 tabii, 1 

maliye rejimi tatbik olunacaktır. Bu n r r 0 111"9&, mese ~ 
•• kıy-<'tlnde maızeme gönderm~te •-•· Y-"-1 - kJt.....ı. o........._h .. .. ... ... rejim ~imdik! rejime benziyecekUr. o1va. .... ~"' .. .... 

karar V(rmııtır. Kwlhaçm müracaat 6 §Ubatta mahalli lapanya makamatı etrafmdan mllmktln oldup kadar 
etmtı&l Uzerlne Avwrtralya bUkOmetJ, tnrafmdan umumt mahiyette ı:ok bava ge(meH... Fakat ikiden 
yardtıum Cenevre ooynelmıtel kı7.ılha· bir emırnamc lı91redllmlşUr. vak· biri olanca ~k ~tin mesele 91. 
çı vasıt.asile gönderilmeaine müsaad u geldlğl zaman daha etratıı nlrll olmryan • adeti kanuni • haJc-
etmı,ttr. ):> ı<a hır b< ~ nnnamed nt'§rotunacıı.k. kmı, yatakta eştnfn tcokusuna 18.. 

• Tc.kyo, 26 (A.A.) - O.N.B 1n tır. İspanya hUkOmeU, mezkftr mm· ter. nt<>kl yalnız obnadı~ 11)'11J"a· 

glllz bCkQmetlnln Japon hariciye na- takada katlyen tahkimat olmıyaca#J mu. o zaman tılnlTll nlmn-wn e~ 
zmnm muhtırasına verdiği cevap gel· ar tcmtn etmııUr. Keza bu cllıet de luafma mUraraat zararb olar. 
ml§Ur. Her lkt vesikanın neşri hakkm j kar~rl~tınlmıştrr kt, f8yet muhtelit Kendi k('Ddin«" razı olma7.8a, sinir 
da b :ıtıs bir karar verilmiş değildir. ı mab<eme her hangi bir anda iflemi· hııldmlerinfn hö,-Je thtlllflıtn sal 

• Parl!I. 26 (A.A.) - D.N.B. Vazl yecek oıunın komoloaluk mahkemesi haTI hallf'ttlkfort "'ardır. bıhl dP 
yetin icap ettirdiği bazt tahdıdat ba yenld •n kUrulacak ve tamamivle ta. sfnl•ll ._101'!'a ıtlfe hanb dd"'lir 
ki kalmak şartlle IRal altında bulu- r.macaktır. Nihal anlqmaya lntlza. ~*" dt', vatak meMI«""' kolav ha1: 
nan P'ran§da telefon ve telgraf muha ren, Tancadaki lngillz tabaalannm l lt'.'dt11r (iınw fJrlf;f d.- aTn ntak, 
beratı 1 marttan IUbaren başt.yac&k· cimdlkl tktlaadt ve kanun! baklan bu k~l .. rlnto eh•Pril'!H" .yr; oda bile 
tır. anlaşmalarla korunm111 olmaktadır. ı~t.er. 

-13-
dırdı. Şuurunu iade etmek için 

her çareye bqvunlum. Sizin si -
yindiğiniz gibi giyindim. Sizi tanı. 
mış olan kimselerden öğrenebildi· 
ğtm Adetlernizin hepsini taklit et. 
tim. Onu sever gibi göründüm, 9is 
den bahsettim. HattA kendimi si
zin yerinize koydum. Fakat yine 
hi9bir netice alamacm. BOtUn tt • 
mitlerimin blrlbiri ardınca suya 
c!UıştUğünil görmemek benim için 

rıekadar elemli olduğunu atze an. 
tatacak deifUm. Son bir çare kal 
mıştır ki, o da alzln ell.nizdedlr. 

Bunu benden estrgemeybıiz. Rica. 
mı Js'af ediniz. Bana çok btıytlk 
bir iyilik etmiş olacalamm. Ba -
kIJm: Delileri iyi etmenin en iyi 
çarelerinden birinin, oa.larm basta 
blma tabddUm eden çolE mOhbn 
hldllelerdea 1ılrl Yeya bl~t 

haJdkl eebep olılun ve,a olmum, 

Nakleden: MECDı ENON 
en ince nolı:taaına ve teferrilatma 
kadar tekrar gözlerinin önünde 

yaşatmak olduğunu söylerler. Si • 
sin hareketiniz aahneıslni en ince 
noktalarma kadar Aneye tekrar 
yqatmanm çok iyi bir netice ve. 
reblleceğini tahmin ediyorum. Ka 
sabanm birçok lnsanlarmdan tah. 
kik ettim. Fakat ancak sizin bir 
gece vakti hareket ettlğinizi ve 
hareketinizden önce, kaymakam, 
belediye rei&, jandarma ba§çavueu 
ve diğer birçok ldmaelerle üpm 
yemeği yemiş olduğunuzu öğren • 

dim. O alqa.m yemeğinin teferrU -
atını ve hareketinize alt diğer nok 

talan ya hl~ klmae hatırlamıyor 
veyahut da yanlq hatırlıyorlar. lf 
te bu noktalan abden lirenmek 
Jltl.yonmı. fa'aft Ook JdlÇ(lk bir ah 
mete veya hl9blr ..ıunete '-Ilı 

~fabl net.ln*'4e bir 

insanın hayatı ve saadeti kul"tan. 
labilecek olan bu hayırhahene yar 
dunı sizden rica ediyorum. 

Hatırlıyablldiğiniz her §eyi ba • 
na yazmız. Yemekte bulunan kim. 
selerden. söylenen nutuklardan. 
en ufak harekattan velhbıl her 
ıeyden bahsediniz. Bilhassa en mU 
hlm vakaylln hldfse olduğu saat 
Ye daklkalan aşağ ıyukan tasrih 
ediniz. Ve her şeyi açtk ve ıurasi
le anlatmız. Sizden istediğimi bu 

bQyUk iyiliği yapm&DIZI çok rica 

ederim. Arzumu Ja'af etmeniz i. 
çin size çok yalvannm. Ebediy • 
yen size minnettar taJmıt olaea . 
fım. Balk• bir ,ey iJlye etmJyo -
ram. Her teYi, kalbbılsbı ualeti • 
ne bıralayorum. Sine mhınettar 

atıcak bir arkadaf mfattyJe ene. 
rlnbden 11kanm.,, 

- Nl811 IJaJııhm be1g,1m9 • 1 _ .. 

• 
Almu tay1areıer1-
am 1allbfl '81ırla 

imar piba 
lluJrıaadl 

Oonatry, 18 (A.A.) - Ooucıdaj 
belediye meclJal, u tefrfDjılaDide Al· 
manlu tarafmdaıı yapdaıı bava bma· 
bardunamnda harap olan f8hrlD __.., 
kez mahallelerbıln iman için beled119 
mlmamım hazırladıtı pl&m kalıul et 
mlftlr. Bu pl&na söre tehir clab'Jhdııı 
eeyı18efert aüratıe temin etmek atak• 
18dile ,.ıtrin merkezine giden 10llU9l 
yılcbs §eklinde açdmaıa ~ 
tedlr. Tarlh1 bbıalarm ezc:UmJe mef111S 
klll.eenln barabeai muhafaza ~ 
ve açık sahalar ve tı&hçelerle onra-
cektlr. 

Yenl bir beledl;,e dairea!. bir U,U. 
rolar maballul ve bir bal m,.. da 
plba ttbal edllml§Ur. 

Enaulin ki§ifi öldü 
Ottan, te (A.A.) - EuııllD klfl· 

fi Freôerik Banttng ne tkt arkadaımm 
Ternınöv'de rlkip olduklan ıanue· 
D1ll sukutu neUcMtDde öJdtUderl ~ 
men 1'Jldiı1lmektedir. 

Herhalde, 1Q'1l1llllUJU alııdr, p 
yatajmda yabm yatmuı IJI om. 

Slnlrlbdn Jafaiı f1ma1cJea een
ba, ,..... .... ...... geleeelE .. 
rette olmalıdır. 1111maa. •• , ... 
8lnlrleıta ooiw -.. .a-ae dellW 
olnnaymea UJ'1IYUllM-

Yat..ılc odMı da. ba _,_..,. 
nida ~ .,..... dolQI • 
llribnldbı oldaia kadar J'lbek W. 
ta. Böyle ohmea 901rakfaa gelıeeek 
gibiUUller de llDkta bbr. 

Slnlrllaba ,.._ odUı ...... 
•lchıia kadar Plllt oJmahdır. Gla
dlzleıt cmnm peneere1eıt a4ldı tm.. 
ı.c.tr tlphesb, fabt geee, -
peaeerel odada 11111JÜU• ebllıll 
pek u bahmar. Pek meü me•aba· 
lenle beJ1d, o da lst.anbal gibi lo. 
dosun ve poynmn ne valdtlenle e.. 
seeeğlnl hllemedlğlmlz 1U'lerde 
ştipheB. 

....... ._...,, ,...a ooıı•·-
-..lr ...... ., • .,. ..... .... 
eebeplerdea lılrtdlr. Samir mewıba
de odum pmeerelerl .,... ...... 
- laM1ar ~ trahr, eolak mey. 
elmde de 1lyb ... t1ac1em aaee •
trhr, ..... matedll derecede... 

ftdlm wleıııl de, .,...,...,,.. 
8lnlrll loln mtlhbndlr. Blroola ,._ 
mn, dealzdea uzak bir yerde ita• 
tebcllftnde rahat ayar da fehre a. 
nilnee uykusuz kalrr. O halde 119-
hlnle otunıı.to.k ev, m8mldla el. 
duh kadar. ~lr kenarında, Wt
(CUk bir yerde. Fakat ayal !18h1P
de yerinf' ~lre ~lra başb lk'fba.. 
1er vanlır. Hele tstaabal gibi de
nb taınan ve tepeleri olaa bir ıe
hlrdtr. Denize yalnn yerlertn .... 
mi slntrftforhl en ~Aana .,......_ 
lak '"f"ıtr. D4-nlzd<'ft asak, yttbek· 
~ bir :vere ddlntt ıdnlrB ,,..... 

En "°nra t1a, evin ahtapfu J'a. 
tıat kA~r ohnut. Tqtu yaht 
dMQfrlf ~todan evlerbl • a. 
mfk l"f"vnnlar mM~IP.Sfnt1~ dok. 
:n - kf'n ıU1f'1'fne mahtms bll' tk1lml 
van1fl'. ba lkllm !lfntrll1ft'd"' .... 
Jarmm uylmlannı 1caeım' c1a. ah • 
.,.,, ~'ffe uvka rahat ~Hr. o,t&
lerlnt df' aTJPlamamah ••. 

G. A. 

Bqtaıı qağı blltiln mektuba 
bUyut bir dikkatle takpi etmit o. 
lan doktor: 

- Çok 6ilzel dilşiindiln doğru • 
su! dedi. Onun admı ve bulunda. 
ğu yeri biliyor musun? 

- Belediye reisi hepsıru bili -
yor. 

- Ce' aı; vereceğını sanıyor 
muııun? 

- Evet. 
Ve cevap da geldi. Tam eekit 

sayfalık bir mektupla eorulan eı _ 
hasa, e~~aya söyleııen nutuklara, 
ııaatlerine varmcaya kadar velba 
eil her ,ey daU Wtün teferrtıa. 

ti)ıe :na&iômat ve• .nı..ı.ti. 

l'akat eslı:I aşkı haklı:rnda bir tek 
kelimeyi, bİl' tek fikri ve hattl i
mayı bile ihtiva etmiyordu. o ak
şamki yemeğe veya hareketi zama· 

nma alt olmıyan bir tek fazla ıöz 
yoktu. Sorulan sualler haricinde 
tek bir hece bile bulunmayordu. 
Hatt& Ayte hakkmda bir merhımlt 
veya leftat emarad g&luml)uc
du. 

(~wr) 
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~ r ·ıaıa te atol 
<Il:ı§ t.uatı 1 neldc) 

Bv1Uu Alman hariciye ncza. 
reti, Almnn'arın Bı.l~arıı::tan da. 
biline sızmakta olduilanna da· 
ir dL.~mruı 

a Mrn:ınlarm ,·2:11 
gız ı g.rJ1k e dair çıkıı.rılnn 

bu "t:ı ·iaların, ancnk umumi dik 
katı. Sof.l'·Wki lngi iz gizli a· 
j.a.11 arın;n .evkifi hfuiir.esınden 
uza"·tutmak tç.n n~ilmekte 

Oldu3ıJ ayn Alman mahfillerin. 
oe tekrar etlilmcktedır. Bu ş... 
yi:ıl r, A o • DuJgar mü.nase. 
betlerini bulandırmak makısa • 
diy cı orta,.:ı &tılma?ctadır. 

Alr lla llarbl 
(k' ta.rafı 1 aclde) 

İtalyan Somailiıinde, Gaıbt Afri· 
ka .kıt:ı.ları, dUn Bravn'yı zaptet
mi§lerdir. İleri hareketimiz, yeni-
den bu rmandıuı devam etmektedir. 
Gelip mmta.knsmda, §lmdlye kadar 
ıa.:ıyılan cslrleziıı :ıniktan, 64 sııba. 
yıı., 423 ltalyan aakerine ve 886 
mil!Jte~ekc askerine baliğ olmak· 
t.ııd r. 

Japonya 
Sovyetler!e 

an aşıyor mu? 
Bir ademi tecavüz paktı 

imzal~malı:: için 
~a1robI, 26 (A.A.J - lta\y8ll .Soma

llslnc!ekJ ll<>ri&dl.aclya dUn akfam bu 

mUst.em.ekede harelltta trulunt1."• im· 
p•.,·-:torluk kuvvet'erwe mesısup ıo.rltl , N 
ve ~rtrt Afrika kttalan tarafmC1an 

Ja on Harıci e 
zırı ~os ovay 
gıd3CJkm Ş 

~gal eı::JlınJ~Ur. 
Nall"\..blde neşredilen retıml telllğde 

bildirildiği veçh!le MogadlsciodaD 150 
kUometre me~ tede bUlunan w bir 
aahil ~hrt olan Bnma Umıınmm gar 
bl Atrtka kıta.lan taratuıdaıı ancak 
pazartee\ gttntl togal edlldigi hatn'l&r· 
dadır. 

NaZ!rın Moskovadan 
sonra Berline gideceği 

de söyleniyor 

D · ğer tarn!t:ın, A! :m ha ri • 
d~ r. ~rcti, Alman lntalarmm 
nuı.,. ... :- Dol::ıt".ıc :-sına girdfkJm • 
ne dair :pku !ruı d'~r bir h:ı • 
beri d• r"f'tHJetmi!'lt;r. A!ma.ıı ha. 
riciy.-. r -tıretı '!de şu dhet te· 
bariiz etti' ihn~ktedir ki. Alman 
kıta!'U'ının Bulgar araorJ:s'.,.e gir. 
memi mevzuu bfıhis da.b1 ola. 

Londrn, 26 (A.A.) - Mustaldl 
Londn., !6 (A.A.) - Mogadis- Fransız ıı.jans.ı bildiriyor: 

cfo'nun zaptı etnı!mda mlltaıes. yü. Şanghaydaki Japon malüıllerincu 
rüten ulı:erl mahfiller, Yuba neh. mart ayı bwayetinde Sovyetler 
rint geQti.kten 80Ilra, hnparatorlnk birliği ile Japonya arasında bir a. 
kıtala:mım fevkal!de bir stlr'atle demi tecavüz p.!lkU akt.ec:ilcceği 
ilerle:nJı olduklarmı kaydetmekte- yarı rcsmt bir .lisanla .eöylenmekte· 
diri er. dır. 

Bıızı klınacler General Cunnlg- Japonyanm yeni Almruıya bll-
hamm kum::ı.na.a.sı altmda.kl kuvvet- ylik elçisi Oşlma son günlerde Ber. 
lArin biltUn sür'at rekorlarını kır. Jine gitmek üzere Moskova.dan gcç
dr~ nı ve hatta Trabltı!>garptald İn· tiği sırada bazı Sovyet arzuların n 
gi !~ ileri hareketlnl bile geride bı- ı Japon h!ik<imeti tarnfındnn kabul 

maz. 

.l.LM.\NYA ve cz:Nmm Ş-\.RKI 
A\IWPASI 

ra.ktığmı söylemektedir . edildiğini Krornlin'e bild.irıniştir. 
General Cunnlılgham 53 yaşında Bu pakUa beraber yapılımık i-

olup Akdenizdcl:i İngifü: den.iz kuv- I knlci bir anla§ma ile Sovyet - :Mnn
Btrlin, S6 (A.A.) - Yan res- vctleri kumandanı Amiral Cunnig. çuko hudut mıntaka.sının idareıtine 

nU bir men.00.dan bildiriliyor: ha.mm knrdcş'dir ve askerlerine ait l~lerle mezkCl.r hududun Sovyct. 
Berfin siyasi mahfilleri, Y'1. 

1 
"V~.nm, 11iddetle vurun ve yine> vu- , ler l·irliğl lehine tashihi ~cselesl 

pav hariciye nar.n B. Cin. , run puolumx '9'e?'eD kumandan de hallcdilceektlr. Kezalik aynı 
• • • da. budur. ıı.nl~a ile Portmnouth muahede. 

car Ma ovıçın Budapejt~yı re1 Lo-.a- sinni Sakalin a.dasmda Japonlara • bü' .. ıAı..... Lont!ra, %6 (A.A.) - ı».Lnl• j 
~~ ZJyarctı~ yil.k b1r &ı.ıAa da, Mogadiacto•ııuıı kUçtık bir ll. tanımış oldu~ iktısadi imtiyazlara 
gÖit.erme!rt dir. ma:ıı olmakla beraber mllatakbel müteallik hükümleri ile Jn.ponlıırm 

Alman variciye nezareti bu· barekAt için btlyl\k b1r leymeU ha· Sovyet sularında bnl k avlıı.mn.k 
gttn, bu hlld'se ile &lAl-'.ad~r 0 iz olduğ'iJ kanaatl vardır. haklarına ait bazı hlikUmlerde ta.-

: 5ehrln nU!usu 55 b1ıı k!şi<'len 1- dl!At yıı.pılacnı:tır. Salcnll~in Ja-
larak, cenubu ff'.rlô sahası hak. b t ol b 8 ._,_, lta.l ponyn için sdece tlcart bır Us ol· 
'--..:J-k' At d- (inrl·ll ı..: n.re up unun uııu yan. 
·~ ı .11. ma.n 11§ ug vır d ltal 1 llın t lsa.t 18 mn.sı derpiş edllmekt.cdlr. 
lrere daha umınnf hattan üe 1:; et.m~ .J;e~n idl~r. ;~t Aynı mnhfilleTde Japon hariciye 
mUnhuırnn bildtnlmi,..ir b h ._,.: '-al ek 11......1 n:ı.Z'!n 'Matsuokanın §Ubn.t nlhayc. 

~·"' · ? U.S~wa.w ça~ arm P un Unde D~yet mccllslnln t.ntilinden 
B:.ı düşiintl,e nazaran, Alma.ı gıtmecliğı anla§rlmııktadı:. Habe- j eıonra Moskovayn ~d.cr~ k p::!ttı ün

siyaeeUnin veçheıi aynı zanıa...· §fstan harb1!1de Mogadbcio İtalyan- n edeceği de aö;,lenmektcdir. 

~ ~ da müstakar ~e e. dulan lçhı bJr Us oall'3k lrull:mıl. Mntsuoluı MOSAovadnn sonra er: 
.. ların Somalidcn harekete geçen or- ı . B 

mm eeraıt ya:-atına.ğı ietıhdaf t B ra.da imali ... ..,.. JsUk Jlne giderek Hitlerlo Alınan - Ja 
tnış 1. u • § w-~· a.-- l 'J>Oll f!!.birll~ meseleııi etrafında g5 

et.,...eı.-t~it·. Bu bedefe vnrması. metine giden ve cem:ın 2.C70 kilo- rü .. 
1 

tt • • 
m ve bu hareketi derinleştirme- metre uzunluğunda olan dı:ı.r batlı ; ~~~a~flllere g~re Japonyanm 
ği istirflaf eden bütün hare. Ud cıemlryotu ~· 31male giden &mretıerfo antaamadan Pa&rik. de-

• • yollu olauJtsa lyi<'.l:r. - d k sinin c-
Jcet!er, B~rlındc daıma memNJ.. .MOl'ALEİŞGAJ .. EDfLDt nWn e har~ ete ~c ~u-
nh etle ka:rı,ı!anacaktır. N:ılrotıl, H (A.A.) - .ttc:ımı tebliğ: kCuıı3I7. oldn~~u. goren Almanya, 

.Atman hükfunet merkezi si· Garlıt Afrika ltıtaıan pazıı.rtest ı;tt· Sovyetler b.ırlığı ile ~npony~ ara· 
ıımdıı blr pakt ~t.00 lmeslni temin 

~ m"h!iP~ind~ çok ma.Hlııı ıın Klsmayunun 250 kilometre kadar lçin Mos!:o\-ada ıınrfettiğ:i gayret. 
o]Jın .. u cihet hatrrlnWma.ktadır, flmallnde Bnlnyı zaptetml~r. Juba lerl bir lınt daha artt nnI!} ve bu 

ırm:ı.3'1 boyunca Vllib mıntaıı:aaındıı h st So t1 rl lkn etmi 
ki Almanya. hü.klimran ve teml7.!lk harekAtma ienm edilmekte· usu f:._ ,_ ,vye te a. ye 

·ı muva u.w. O!DlUŞ ur. mUr:t:?':ı ve kalkınma yoluna dlr. BurJıda buıuıuuı cemıbt Atrtka Ecnebi ınlljplıltlcr bu hnherlerln 
girrni§ de-.;!etter olan cenubu kuvveuerı fundalıkta yot..uıu ;a'1?1lD kaydı lhti aUa teıa.ıdu edilmesi fik. 
şarki d~vlctlcri ile samlınt ve bir dtl.Jman gnıpunu estr etml§Ur. rindedirk~. 
dQr"if:t mUnaı:ıebctJcr idame et. Şimaı mmtakaınnda b!r Ha:w-~ va- ElR JAPON HEYETİ 

taııpcn"er bö1Uğtl 1ngill% ve ltalyruı BEIUANE GİDİYOR· 
Moyalcıılnl ı,gaı etm~Ur. Şlmctı cwu Berlin 23 (AA.) _Bir ııpsust 
bl Afrika kuvvetıttl Habeo böl~ğllnüıı r-ıuhablr,bi'diriy~r: 

<&5 tarafı 1 nclde) 

BULGAn!SrANIN TEKztsl 
So/yc, ~ (A . ..i.ı...) - Röytcr: 

yerine ikame edilmektedir. GeÇCD sene Bahriye, harbiye ve hariciye ınU
tcmm~ kaybcttığimlz Moyalenln mcssillcr'nden mUrcWtep bir Ja
~gallyle. İtalyan kıtaıan İngU:z top· pon komisyonu, Barsckına gelmiş· 
raklanndan tamamlle kovutmU§ bulun tir. Bu komisyon, Bnrselondıın 
maktadu. B~rline hareket edecektir. Komis

l'anaa Jıarbl Bul~ar basın dırcktörlllğü, 12 
bin ld~ilik Alman krtalarırun dUn 
Tuı:u.yı g<'çerek Bulgarietana (na., tarafı 1 ncido) 

· ld ;ı; h ı.ı. d b AUııa, %'7 (.ı')..A.) - Atbıa radyosu· gir.mı'} 0 ugu a.~ın. :ı. ya. ancı diln ak~ arıkP.r1 Jaareklıt hakkında 
memJelretlerdc n~rcdılen haber. ao;:ıfİ"1ııkl taı.-ıutı verm1§tlr: 
!eri re3men tcltzıp etmiş ve bu 1 'Cephc1etı geletı telgratıara gtsre, 
lh:ı:?"'rlerln bımamiyle asılsız ol. knr ve liddeUI ya#;murlar, Arnavutluk 
duf;wu i!u·.;e etmi tiı-. ta tumkO.ta daima geniı mlkyuta 

Di]er t.nraf tan Bulgarirtanda mani Glmakl4drr. Ywuuıltlar ~u car
Al".nan kıtnlıı.rr bulunduğu da pı§lllıılıı.rdıı. ve kc§if kollan tıınllycUn
tekzi peclilmekteclir. j de lnislpUvt muhafaza etmektedir. 

Alp cllzlltamlılr:ıııa mensup b!r kaç e· 
aır almnu;}br. İtalyanlar, ne karad& 
ne de denizde hiçbir lnl.a!yativ &ima· 

He r a lt O m m:rtır. lngiliz ve Yunan tayyareleri, 
>. 'i' muharebe mınt::ı.ka.larmd& yeniden 

rıırysmı...,..,...... ço:t !nal bulunmu~la.rdır. 
ı 1 l:rALYANLı\.GJ)A ~1A.Nl!IVtYAT (Cıj kr::.fı 1 ncıJe) p.ın f"ENA 

Ah.d'.mlz 1'.fı.~mlycti ! 1n.,lllı tc.bllf;- Atl.ıı:ı, z 1 (A.A.) - cn.n.cı.) Yunan 
lerl lt:ı!y::uı do~mıısmm buıı,'1 matbwıt ııczııreUnin tebliğine glSre 
de~·· ere":! s::.!Ilı o!.:u ·:unu sorar ve cephede kıır tırtmııtıın ve yağmur ha· 

• .• rc!:Mm tnld;::ıfma m:ınl olm:ıktadtr 
neye AI:d::cl .. ;fo l:cn.lLini ı;ostcr- Devriye ~llyct.i ve utıık çıırp:§malar 
miyor diye c;;~ !:".ir. d'3vam edi1•or. İtalyan dağ kıtalo.rma 

l'unım.~la.r Anı:ı..'U' iuk füı.f;b.rm- me:ıııup blrl:aç esir almmı:br. Cephe· 
dckl bare~tm az olc:Ulll& mukabil 

da h-Jr ün Lir p!ll';::ı tl:ılın f:ızL:ı. l· nrıt:ıııyL ve Yunnn hııva kuvveUerl 
bU)Jtlli fı:nllyet r;österml~lcrdir. 

E:.1r e.:.Ilcn lt::ı.ly::uı uıhltıert Ama· 
vutıuktnkl ltalya.n krtalnrmm mane· 
\1ya.tı:uıt p:ık zayıf o!duğwıu, alyah· 
comlel:!!lcrln r!c:ıt etme?tte olan ön 
k:tııuu·ı. ate;; ettlkleri.ııl bUdlrml;lcr
dlr. 

j Şl:n::i1·0 Y.adar ttal;ı cn1ardan e.lmım 
''.=.:: rn n m!A ı:ıo r:ıhnı. topu ~Uz 

lh <~ n ! z ıı n • r to~l, 1500 h:ı \':ı.ll topa 
f!.ciz :. t ı., Ult blr pclt çık ml'ıt::ı.rCs tl"!?k, el bcıBunm~~~ 

clll'>cr t.a.112 m:ı.lzemcsı vardır. uu 

d ...... ı t sıfa ~ .. 1c hutü mevcut mu-

1 

tıl~dl ttruynrı.lanı knrşı kullanılıyor. 
dur! DCşnr.tn.EN tThLYAN 

r,;r. F..J n ~ • "l'f \'erl)•ct Jıa.kl:m· TAYYARELERi 
J'.tf!lo. %1 (A.A.J - (D.B.0.) tngt. 

ıız ve Yım=ın b:ıva kuvvetleri İtalyan 
rnc..-zi! rl'!\I bomb:ırdmı:ın ctmt'~e d~ 
v:ım c-"lvor"' r. 10 .. J~'lt'!t:ıb"rl 41 İt.al 
vnn ta:,~-atc•I dfi:;Urlllmn,ıur. Bırnbr 
d3n on edim Yuruuı, yirmi d!Srdll lıı
g1Uz J ıva kun•Ueıi tar&tmdall dU,Q· 
rWmllftUr. 

lo' ol") •• 

:r.lp 1 ~ı.a daz bel 
loin.rlir. 

.C5E1'1N OAJlt'l YALiflN 

yonun önümll.zdcki hafta Berllne 
muvasalat! beklenmektedir. 

MGrakabe memar
ıarıt a blvlyet 

vsralıaları verildi 
Fiyat l!lurakabe büroa'.ı, tahkikata 

gönderdiği memurlarına resmt hUvl
yct vara.kalan vermeğe başlamıııbr. 
Vllllyı:t makammdan ta.adlkll \'e birer 
de !otoğrafı muhtevi bulunan hüviyet 
vıı.rııkalnrmı, bugtlnden ıtıbareıı, her 
mura:ı:abc memurunun taşımaaı mec· 
burl ola<'nktır. BDro, cllrmUme;;hut 
e:ma.amda herhangi bir yolsuzluğa 
meydan \'CrllmemesJ için halkm me· 
murlardaıı hllvtyet vnrakıı.ııı sorma.la· 
ruu trvalye etmektedir. 

idene rıstr!r en 
b 's~tl kabul 

lJOndrcı, f1 ( A. A.) - B.B.C: 
An:mrııda İngiltere hariciye na
zırı F.Aen ile general Dil'e gös. 
terilen iyi kabul lngilteredo sok 
iyi tesir yapnıı~t:ır. Gazete!er bu 
kabulden ve heyetin Ankaraya 
muvnsa.latından bütün tafsili. 
tiyle bahsetmektedir. 

KIBRISA t.JCRAMIŞ 
Kahire, 21 ( A. A.) - B.B.C: 

E'Jen'in Türkiyeye ~derken l{ıb
rıntn tevaklmf:a ahaliye, hnrp 
hususlUldaki faaliyetlerinden do· 
layı teşekkür ettiği haber alın. 
mı~tır. 

ATlNAYA GtDFıCEK Mİ? 
Kahire, S!G ( A. A.) - Röyter 

m\lha '"irinin ö!!rendirrne göre, 
Eden '\'C ~c?"!ral Dil çimdi Anka
rava vaprna1·t.'l oMı.tklan zJya. 
retten sonra bir knç Mln İC'in 
tekrar Kahircye döneceklerdir. 
Bu arada Eden'in Atlnavı da zi. 
ya.ret etmesi muhl«neldir • 

i. G!L·z HEYET'LE BU s~ 
GÖ OŞ.~:LERE· A l. 

(Ilaş tanı.fı 1 nclcJc) 
lae&kt"r. Bu görüşmelerde ;ki mcm. 
Ieltetj alakndar eden "'\'Rziyetler 
g.ızden g~rllccek ve fild'rler teati 
edilecektir. Görügmelcr Bilylik 
Britıınyn hariciye naz:ıriyle har.ci
ye vekli!etlnde ve imparatorluk 
genel kurmay başkanı ile genel kur 
m:ıyda cereyan edecektir. Bu gö-1 
ı-ı.ışmeler h:ıkkmda yannbir tebliğ 
n~rolunması çok muhtemeldir. Yı
ne yarm Eden'ln Tilrk ce ecnebi 
mntbuat mümessillerini kabul ede
ceği haber verilmektedir. 

Mfitt~ili devlet hariciye n!l%In 
dün İngiliz bUyült elçil ğtnde Ame
'l'ika ve Yunan bUyUk elçllerinl ka
bul ederek kendileriyle bir müddet 
glSrlişmfi§tUr. 

Saym mi.ufirlerlm1ztn yarm ak· 
şam Ankarodan aynlmahn ve Ka
htreye dönmeleri kuvvetle mubte
m ldir. 

DVN AKŞA~mt SU\'AilEDF.: 
GÖP.CŞl\IF..I.Jl:U 

Ankara., 21 (Hususi) - Dün e.k· 
şa.m Hariciye Veklllmiz tarafından 
misaflrlel''miz şerefine verilen zl. 
ynfet ve onu takip eden suvar_p Çök 
parlnk obnu§ ve ş~hrimizln gllzide 
mahn.flline mensup pek çok aileler 
haZJl' bulunmuşlıı.rdır. 

Suva.rede Frans z, Alman, İtnl· 
yan bUyilk cl~ilcriyle Danimarka 
elç'si ve bu elçilikler mensupları 
bulunmamışlar, diğer bütün bilyilk 
ve orta elsiler ve bu clçillkla er
kll.nı SU\'a.r<'ye iştirak etmi,ılerdir. 

Suvıırenin devamı mUddetince 
gözden kaçnııyan muayyen ~örli§
meler olmuştur. Bir aralık dan.sa. 
dile:n biiylik s:ılonun }an ta.rafında 
bulur.mı kUçiık salona Eden, Bilyük 
Brltanya elç'ri ve YugMlavyn orta 
elçl.sl Şumcnkoviç ilo birlLlı:te ~eki· 
lerck hır müddet d<>vnm oden bir 
görilırnıe yapmıştır. ~yük Britnn· 
ya Hariciye Nuın uzun lı.r scya. 
hat ihtiyar ettiı.iil1nden ve yanında 
frakını getirmemi, olduğundan da
vete smokinle iştirak eylemJöier. 
dir. 

• • * 

.Anlmra, .. fi (A.A.) - Oos• \' 
rulıtteıık ~lltue Hariciye azırı 

Ant!lon .eaen ııc ln.p ratorıuK Gl.ı ı 

KJrııuı.y Ba§kat:ı ~c~eraı ~11 Jon 
Dlll ~ada Rtyasetıcurnnur 

l(o,.kUnJe acttert mah:.'1 u ımza et
Ukten sonn Atatürl! Un muvakkat 
k.iLrml zıyaı •t <lCK muııt l''ll 

bir çc.ıcnı J.oymuc.ır v E:;cuı ~f ıo 

mt'lnc. ı bu~urund:ı egtıml!}lf.'rcılr Hu 
tazim rasimeslnde oUyflk mı.saıır c. 
re rwılyetlrrlnde Dımınma ,k eı•an 
Yaknı ~k JnglllZ KuvveUer! Baş 
kumandanı Gen nıı \ uveı ln l{ur 
ıLay Ea.!' ruıı Generaı A.rtn.ır .~mttb 
•ıe Tuğ"<'UOral M.alluby. H va VI 
M.ır .şııl! Elmh•Jrst il mth•ııanua -
lzııı rcızaknt eylemekte idiler. 

Ylne bu ziyaret e.vıasınc.ı;ı mlsa. 
tt.ıeriınlz Eocdı ~enn muvakga: 
kı.bri f)nlınde vali mua vi!ıı ue emııJ 
yet cı rektörO tara.!mdan Karşılnn 

D.l§ \'C bir polis uıı.l!reze-• rna.JI1 1 
OtJramı ffa oylenuotlr. 

M•ıhterem MJ.s:ıfırler bunu taklb<on 
Hartcıye VcJ<tı.lctmdc ŞUlı.rU Saraçog 
ıwıu, ~vcklı.lcttc BaşvcltU Ooktoı 

Sayda.:n'ı BUyül< Mtllel Mccllsinde de 
Rcı.iB A bdWhalik Rııı:ıdayı ziyaret ey 
lem!fler ve llarıci:;e \'ckll!mlzıc Baş 
vekil Vt' BUyUI.( Millet ?ileci~! Rei81 
Ankara Palasta kcndılcnrıc 1.adeJ zı 

yaret~ bu.ı...ımUflard!r. 

Bundan sonra BUyflk Brltaoya Ge· 
ncl K.J.rmay Ba.5kanı Slr Jon Dh.I refö. 
katw.:ıe lngUterc BUyUk ElçtsJ ve re 
kat.lııdekl zevat lle birlikte genel 
kurnuıyn giderek genci kurmay bq· 
kanı Mbr .aı Fcvz:i ı,.:aknıall'ı ve !kin 
ci Bn.µ:an Orgeneral Aaun GUndUz'U 
ziyaret eylemiş ve bu zıynıeU r ken. 
dlı;tıı0 l d o'Llitmuştur. 

M1SAF1RLEBt:ıUZL.'ll UI,F AKA· 
TJNOA BULUNAN ZlWAT 

ADkrru 26 ( ~.A.) - lıırrilı.ere ha· 
riclye na.zırı Ant.on! Eden ve gcı.ncrnl 
Sir Joı DUi retakntlnde An.kat aya 
gelen V>\'at nra ıuda, orta Şnrk lngl. 
llz kuVTctJeri başlrumandanı t;eneral 
Vave!'lr. kurmay ba§kanı ;Jenı;ral 

Artur ~mit de vnrdır. 
Tui,gencrnl .MnU:ılli, hava vlsamlra 

il T. Elm.irst, Blnbllfı I•'erguson E 
denin euswıi kltlbl R..C. Steveıuıot 

Anl,şra. ıo (A.A.) - Bu sabal> Dlxon, !.L Vrlght. 
şehrlınize gelml, olan tnglltz aarlclye ()ÜN AKŞA!\IKI zn i\l"El' ve 
nazın Antonl Eden lle Britanya lm· CE::,, tlKABl'l. 
paratorır~ Genel kı..rm:'ly oaşkanı Aııkara. ~6 (ı\.A.) - Ba ~a.m 

General Sir Jon Dll bir mQddet latl· Hıırl.ciyı:ı Vek.lll ŞUkrO Saraçoğlu ta. 
rahat v. öğle yemeğini busus1 sur tte rafından Ankara Palas otellnda tn~J 
yedikten sonra lngiltf're bUyi.lk elçisi Lere Hıırlclye Nazın l!e 1mparatorlulc 
Slr Hugh1!1 Kııatchbull • Huggessen Genel hurmay Bn§kanı Sir Jon Dil 
Ue v• refakatinde bulunan zevatla bir şerctıne blr ak m zlyafcU ~-erilml§ 

likto 115 30 da Çaııkeyıı Köşkliııe gide. l tir. 
rck deftcrJ mahsusu lmz:ı eylt>mlşlcr Bu z''linfeti bir resmi kabuı takip 
dlr. C)1eml~Ur. 

35 b:n 
tonluk yeni 
Amerikan 
zıhhları 

ilki temmuzda 
donanmaya iltihak 

ediyor 
Vaşington, f7 (A. A.) -

"Nort.h Carolina" zu-hlısmın 11 
nisanda. hizmete 6::-e~gını ve 
temmuzda da. Amerika donan. 
masma iltihak etmiş bulunaca. 
ğmrbildiren bahriye mUste§arı 
demiştir ki: 

~ urakalıe 
komısyonu u 

sabah toplandı 
Yeni tip un fiyatı 

tespit ediliyor 
Fiyl!.t murakabe komisyonu, bu sa.· 

batı ı.:.at 10 da mınt.aka ticaret mu 
dUrlUğunde !evka!Ade b1t top!a.utı yap 
~Lr. Bu toplantıda. d ğ..rmcnellar
dc b!llunmuı ve değlrmcncilcnn muh 
telli' aild :rl dlolenmlştır. KJmlsyo· l 
nun tnpl:ınuı;ı dc\·nm ctmı:kt.c ve y nı 

un CTyntlarınm tesbiti Uzeıindc rnll· 
zakereler cereyan etmektedir. 

POI f'iTF.: 

Sir ze lıfr ı aça!:cıs .. 
yakalandı 

inşası b:tmek üzere oian Vas-
1nsası bitmek üzere olan Va

"ington zırhlısı da 15 mayısta 
hizmete girecektir. Bu zırhlılar, 
1942 de in.:ıaatı bitecek olan di. 
ğer Massuchuset, tndiana ve A. Tophanede Berberler sokağında 
labama zırhlıları serisindendir 4/6 numaradn oturan sab knlılnr· 
ve 35,000 toniliitoluktur. dn.n Arap Roc~bln eroin att1ğı ~-

Gazetelerin yazdığına ~öre bu ber alınmış \'e dUn biri.sine z hır 
zırhlıların 16 pusluk 9 topu, , s~tarken yakıılanmırıtır. Arap Rc
~ok kuYvetli hava dafi batarya. · cebin winde \'e üzerinde b r hayli 
ları, ya.'llaroo. da kuleler içinde cro~ bulunmu§, mUsadero olun. 
topları ve Uç tane de tayyareleri mua.ur. . . 
var lır. Stir'atleri 27 mildir. Bundnn ba-ıka Ciba~ de Hara~çı· 

Gazeteler cundan bir milddet ka.ra.mehmet mn.lıalleöınde, Üskup
evvel "NevY~y'' tez., .... fılıla.nn. lü cnddcslnd~ 46 nı:mnrada .otur'.l.Il 
da kırk be"cr bin toni!fttoluk iki Mustafa Çel~~.kol da e5ra: u;crkcn 
rhlının d jnr,!ıQına b~""lanmıQ yakalanmış, uzfr'nde o.o bır miktar 

ZI a ~ - ~ esrar bulunmuştur. 

K çlkpızar 
cıaa·retl 

Her il:'' suçlu da kııçalt"tlrk i:11'P
rin.1 ba.hn asllye beş'ncl ceza mnh. 
kcmcsine verilmi.,Ieı·dir. 

BALm IUZ!\l?'!'~IASIXD.L"i 
(Da' tarafı l nclcle) ZEHtnI .. EXD1 

tinin sol memesi üzerine sapla· Galatada Medrese sokağında 18 
mış, derin bir yara alan genç, numarada oturan Ali Özbek admdn 
kanlar iç:inde yere yuyarlanmış. bl:-lsl, dUn Knsenıar solw'rrnda 
tır. GUrültU Ü."..erlne yeti~en po. Mehmet uetıuım d'ikl:!inmd b .. 1 k 
lis ve be!trilar knı:?ı:n.lt üzere olan ltrznrtmasr ;·emJ,, biraz son'ra ~id· 
Arifi kanlı brça,ı;iyle beraber ya. ~etli bfr sancr;·a tufrl:'lll"'bır. AU 
ka1amrş, baygın bir he.'de yerde Özbeh'in zrhirlC'ndi :i anlaşılmış, 
inliven Sadcttini de hastahaneye Beyoğlu hastahanesine lmldırrlnı~-
kaldırml§lardır. 1 tır. 

.ş 

6 (A. .) - A 
ordıılan ba ,umand nlığ 
te-bl. -ınJeıı: 

Li'>\a s, hilindl A ,ed 
cen ıbu ~arlnsirdc, bır 
mot rlu ~ ıf kolu ık 
lız motörlu kcşıf k'> • 
ıık saatlannda. bır n 
yapmışlardır. 

Anrala. ında 'bir Çt"k 
mü.,:ahede u.ııkı o:m k 
b,r mıt<tar dUşmnn ton 
tahrıp l Jılmiş ve bır ro 
ınmıştır. AlınJ.D r 
kavıp yoktur. 

21 RU bat Ö vl d n S< 

man muharebe t vv r 
gazi tesisatına tam 
kavd tmıştir. 

Alma ı:ı. ve ı tayy<ll" l<'rt 
adası iızerirde Hı rrıc e tı 
den bir t:-~ ar dii ürmU~lefdt 

Roma, 26 ( A. A.) - lta1 
orduları umumi kara~fı.hı 
264 numarnlı I ı ~ 

Alman hava kun tı ., :m 
sup tayyareler, M :tB havası 
bır diişman t~ n are~ ni dil"' 
milşlerdir. 

ş;mnli Afri1:ad"' 24 ~ııbat 
bahı AfriJt, iııki A1man kun 
!en. ılk defa o~ ır k 
coh.indc.- dü man.la tem~ 
mı tır. ln~ılizlerın zırhlı 
nt ile yapılan bir <'3Ml :rn 
dU manm motöı lü v 
t2nklan tahrip edılmı ,-e 
miktar eir 1mmı tır AJ 
rm z~wiatı yoktur 

Alman tavyarclen Blng- ı 
dü!1n1anm b·r d niz U ünic d" 
mirli olan v purlnrı, 1 n t 
satını ve ad eri tah'cım hm t 
b-ırdıınan etmişlerdır. H r r> 
takri1

)en 8000 tC'n haC'mındt. o 
iki gt'miye ıs bet vaki olmu 
~emi1er hnsa.ra uğram ır. ı> 
manda şidde>tlı infil" klar ve l 
grnlar vukubulduthJ g r lttı 
tur. 

LONRADA !\tAL'OMAT YO 
lıo11dro, 26 (A.A.) - Bu 

kü !tal) an ve Almnn t b1' 1..,, 
Afrikad, kı Alman kıtn arıv: 
mensup cf +amlaı !'l T b 
C'Qlünd .. İngilız kıtalarm k 
hı_ırek tte bulurrnı ol ••ki ~ .. 
bildirın kt dir. Ç rpı manm I": 
1.a.rtcsi günü Bin°-nz n 100 ıc 
lometre c nubund::ı. ve '1h"1d 
300 kilometre içeride k · ın .M! 
dnbia'l"ın c nubu .rk" r.dc \ 
ku bt•'d.ığu söyl"'nıyor. 

İtalyan tebliğine J?;ore, AlınsP' 
lar müteaddit mot rlil r 3 
tank tahrip etmi !erdir. Hqlb 
Alman t.C'bli~ri devriye koll 
arasmda bir carrıı m d n ~ 
~diyor, hic; tankla,.ı zil rt tm.' 
ve ancak kamyonların tnhrıb 
bildiriyor. 

Rö,i.cr'in '5 ~Tendiifuıe fr" 
Tr b usta In-.mzlcrl Alman! 
ıır sında ~"rh n~ <'arpı ı;rırı ,, 
duğuna da•r Lon'lr d:ı -arılı U' 
lumat yo'tt ır. K uı. .,b~ 
A'm1n kıta'annın bııl nrlu 
teyit eden malilmı.t t m \' 
dei!i10ir. Maamafıb Sicı yıı ~ 
1tr.lyadan cok klı U c Al~ 
mUfre"e' rinin Trnb'ı.: 'Tc1 b 
mi§ olmaları ihtimali k 
dılmei>tedir. 



-Dünyanın 
Fılmi 

l\Jo ) ö l\lucıollnl, geçen glin İt.al
vn.n milletl3 lc yaııtıf;.'1 bir hasblbaJ
de rmnlıı.rı d.>IOOJ: "Arnavutlukta 
tt 13 an n kerlcri mobt-c~ bir 
f:artda hıu'<'kct etm.ll)ler ve efsaıı&o 
'

1 malıJJ ette r:an ,.c r;crt'J yap~
b.ruı.r. liütUn diinyayı hayran bı
ralı.mı 'ardır. Yakında lfaibahar ge. 
l~ckttr. \'c menJmln istediği gibi 
lzrı C.) ler gelecektir." 
GorUyon;unuı. ya, yalım 8l'DA

' utıuı.ta değil, İtalya.o askerleri
n in 1 arp rtHğl her ccııh~e lohleri
nı- bir hareket, bir mnvaffakl)et 
ka3d tlUmrınf~.n,.n bcmıutad ;ı1ne 
tatlı iııJ r 'c tclıdltl 

Dun ya gazeteler nı 
Karıştırırken 

Hayvan 

vagonigle 

segalıat 

eden yolcu 

Ou yıl kati netice almacağı U.'111-
llnll olan Her HIUer de 6-0D nut
kunda: ''Jfüb.'.Lhıırda dils~nnl:ı lmv
\CLi<.•tlmld öl~eceğlzl" ~ dJyor. 

Deseniz(', )ine ne olacaksa şu 

1 
:tıl\nllı UDJ"a)a o!a~. binlerce \"e 
hl l re lor.an oleceld 

İki devlet şefinin sözlerlnclen 
Sonro. dıln3anın bir E8J1.lyellk fll
rnmı gelin b<.'raber ç.e\lrellm: 

1talJRUlıırı tuzyll\ eden kıskaç: 
Sonı UJe, llab~lst"andıı l'O Erltnı
<lc 1nclllt harekfıtr OıJld ada.da 
.. lık,, P.,()mnn'\·nda Alınnn ııskerlfo..rl-n· h • 
! ın ıtzırlıldnn, Bulgn.ıüta.nda 15tt-
a lorku u, llcrlindon tehditler: 
!\l llt'nJı. IU)ılannda ya.lnn Alnuuı 
!::"> nrc>icrJ clt•ğ.11. Alman zırhb fır
ı 1 rı dn b:ilils tnC\'ZtJudur. Hür 

rıı.n tı ordu o ncrene'de taarnıza 
ı;~~ıı. Paı ı.:. to Jnpnn taı.yikl, Slnf Pllrda alımın tı:ıdhlrJer Lo"ıtJ 
~et nı lcn.çu mıya. t<- ebbü; ctmlt, 
• 

111 ri!.. tla ln"ilterc'-"c "'ardan fna-
ı.vet• .., " " 

•f' 1, Japon lıarlcile nazırının 
.\J 1 ~\a utu, Çin - Japon harbi, 
taı <ll'n zd ln;;illz donanmasının ı

\ n filo una me'-'<laıı oku'-ıın bir 
~ \ - " .. 

anı ..• 
h 1 ılnı korkunç değil mi! Fakat 
tına r.ı ~men urada hora"• dttn-u t • ....... 

r nı .. ın yoldan çıkma.~unı önle-
~l'k. lrJu oğra.ııanl r da var. Mlh-

<'l'cllt"r, bunlan manyak bir tren 
ına benzetiyorlar ama, 

..utya )1nr,ı gördUf.-U korkulu rüya. 
~ı' hu l'IIC'rln ılikkııt 'e yardımly-
"' Urtl.lfac. '· . ~ .. 

i 1 \bin ola.hlll'n ne mesut. •• 
llı::ı.Jtlka, dUnya.nm bu kanb 

~nnz:ı~s:, kamıa.kan ık lıtziyetf 
b~r 1 nıclıı, insanın kolay "ko1:ıy nlk

n olnıa.'lı gUç lıir şey-dır ama, biz, 
~r"'ı nıilll'ti mııhakkak ki nlliblnh. 

"11 nu blıe Ebedi Şcfimlz de 
Yl Yot: "Dünyayı, yeis kapladığı 

7
.atnlk an dıüıl, ey Türk licnln 51JU'm 

n b[n olmnlrtır •• 
Kav '"aya iter dil5<'rse Wblr, 
t e kakın, işte tiğ, şil"'şir! - LA EDRf 

Milli Bira 

V c Meşrubat Türk 

A.nanim Şirketinden: 
m Z:.n htsscdaran heyeti umu 

8\ır tı adtyede 2:; ııuı.rt 041 
Il.US&dif salı günU saat 9,30 

lıl:.Jl :;a lırınct Valufhanda 32· 
m "lr; lı dalredcı akdi lçUına eyli· 

h darlnrm naı:an itt.ı1a.ma 
'lur, İşbu beyeU umuınlyeye ~ 

,. " c s c k n darlaruı malik ol· 
1.1 ı hı o enetıerini nızamnamel 

ı kAnuna tevil.kan tarlhl 
Ja.n on gUn OV\Cl l.at.'lllbulda bi· 

\ kıt hanında 32-88 numara!• 
t "'re tevdi C)d rek mukabilinde bir 
>< u aıınaıarı muktcz.ldlr. 

ıu 7,~ ı\ IEt MtlZ>\KERAT 

1 M c !.'. i idare ve mUrnklp rapo 
~nı c.ıkurunası. 

2 "'-tO nesine ait bll!nço k!r ve 
r: r b lmtınm okunması ve t&sdl 

a - MC('JIBI idare ve mUraklbl.ı:l lb
ra:.ı, 

Du s<nes1 tçm mUrnktp tayin! 
tının tesbttl. 

TASHlH tLANI 

Bakırköy Bez Fabrikası 
l\les'ullyetı mahdudl'll 

l\1cnıur ve işçileri 
/\. ooperatil şirketinden : 
!lı • r hbah IUında: 1040 b~p yılı 

n br>tı e al lrtde b'i'yet toplantı· 
ttıın gunu 14.3 o a oldu"'"• halde ııeh ven 1 o-
IJ 4 2 9'11 o'arnk tahrir ve tlA.n e-

ll'lJ Oldt "'u blttetklk anııışılmakta 
~41ıhuıe.u ıltuı e>lun•ır. 

Fransız gazeteleri. Fransa.da 
demiryolu nakliya.tmdıı yolcu 
vagonlarının kA!i gelmediğinden 
ve bu yllulen yolcularm kısmen 
hayvan vagonlariyle seyahat et
tiklerinden bahsederken 1872 de 
geçmiş gUlUnç bir \'akayı anla· 
tıyorlar: 

Tarımını§ bir Fransız tüccar, 
kısa bar seyahat yapmış, alqpm 
son trenle evine dönmek istiyor, 
fakat aksi bir tesadüf eseri ote
rak treni kaçırıyor. 

Tilccarı tanryan, belki de ak
şam evine dönmeme ertesi gün 
kansından dayak yiyeceğini dü
§llnerek acıyan bir istasyon me
muru kendisine yanaşarak: 

- Bayun, diyor. Bir çeyre?c 
saat sonra g· ·~,..;;iniz şehre uğ
rayan bir hayvan trenı ~k
tir, istasyon müdUriyle görUşil
nüz, belki bu trenle seyahatinize 
razı olur. 

lstasyon mUdilrü tilccarm 
tediği müsaadeyi derhal veriyor. 
Fakat iş seyahat ücreti mesele. 
sine intikal edince bir tarife me
selesi ortaya çıkıyor. 

- Bir hayvan vagonunda sik
lete göre Ucret alınır, nizi bir ö
küz olarak kabul etsem, fazla üc
ret vermeniz 18.znn. Koyun far. 
zetsem kumpanya ziyan eder. O 
ha.ide sözüm meclisten dışarı, 

sizden bir domuz ücreti almıya 
mecburum. 

Kansından çok katkan tUccar 
ın U tevekkil!ı.ne: 

- Peki! diyor. 
Ve bir hayvan vagonuna yer

Jcşiy-or. 

Birkaç san.t irerlsinde seyahat 
bitiyor. Fakat trenden iııer in
mez istasyon mcmuriyle kat'6ıla
şıyor; memur soruyor: 

- Siz bu trende ne arıyorsu· 
nuz? 

- Bir domuz biletiyle seya. 
hat ediyorum. 

- Peki amma... Bu takdirde 
istasyondan dışarı sıkmanıza 
mUsaade edemem. Çiinkii talimat 
name ahkamı açıktır. Ba.kmız, 
size de okuyayım: "Bay\'anlar, 
sahipleri veya çboanla.n beraber 
olmadıkça istasyondan dı§anya 

çıkamazlar. Muvakkaten istas
yon ahırında muhafaza edilir
te:-.'' 

- Fakat. •• 
- Fakatı. mekatı yok. Tali· 

mat. talimattır. V ".;on defterin
de domuz olarak kayıtlısınız. 
Sahibiniz ve çobanrnız da yok. 
İstasyondan çıkamazsınız. 

Zavallı tUcear kendisi gibi sa. 
hipsiz ve çobansız olarak yola çı
karılmış olan iki inek, iki do
muz ve bir dana ile beraber ahı

ra konur. Birçok müracaat lar
dan sonra şL'"lendifer umum mO. 
dUrlüğilne telgraf yuıhr. Ve ge-

H A B E R - Aksam postam 

len cevap üzerine ancak ertesi 
gUnfi öğleye dQfnı !el'best bıra
kılır. 

Sebeps·z hayat pahauııHının ıç yüzü: 2 
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Yağ fiyatlarındaki 
Fransız 

gençliğine 

tavsiyeler 

anormal yükseklik ••• 
Toptancıların istihsal piyasasına 

da hô.k,I~ oır:naıanndan ileri gelıyor 
G~da. ma.ddelcn uzerwde yap2- I )Or~ar d~_ektır. Ç~kü g:çen.sc. f olan maiyetler gibıdir~<>r. 

lan ihtı~an bahsederken yag- neki ~U.~uk malıyet fıyntıyle Bir de vejetalın yağı vardır. 
Miltarekedenberl Fransada lan bırıncı p!and.ı. tutmak ica. stok ~ılen mallar, bu sene a.nor _ Harbe kadar bu yağların e .. nı.;ın: 

yeni bir hava e::ıiyor, Fransız ga- beder. ÇünkU yağlar gıda mad. mal bır yükselişle piyasaya çı_ koko teşkil etmekteydi. HnJbıııu 
7.eteleri bir. taraf~ harıl h~ ı dele:inin ~m.ı teşkıl eder. ve k~J~r~ yani pir~ bilhassa harp dolayu;iyle memkkctıınizc: 
harpte yenilmelennın sebeplen- bugün aylık ihtıyacıru tedRnke ylikseltilıyor demektır. koko gelmemektedir. Koj{cJa •. 
ni araştınrken, bir taraftan da ı çıkan aile :rch:lerini e:n ziyade Yok eğer stoklan yoksa o za- yapılmış olan vejetalin yn~ıaı 1 
Frnnaız gençliğini yeni bır hava düşündüren yağların palinlılığı_ man ~ ~:ıhlQt yağ sattiklannı çok evvelden yapılmı~ ve !"lok 
içerisinde yeti§tirmiye çall{;lYor. dxr. alenen ıtiraf ediyorlar demektir. edilmh~ mallardır. Fabrıknlnruı 
lar. lsmi bUtiln dünyada tmıın- Yağlar hakH·aten pahnlıdır. Çünkü bu se>l"'eld yağ imalAtınrn el!erindeki koko ııtoklanm da 
m:ış eski ve beynelmilel gaz.ete- üstelik temiz de değildir. ~n senekine na:r.aran pok dU- bitirmiş olduklru-ı tahmin cdılir. 
1erden tutunuz da baskısı bini Bu~ ~iyas_ayı tutan yağlar şük old.uğmıu ~endil~ söyle. Bu vazıyete göre bu vnıfüu·ın 
geçmiyen tıınmmamış vil~yet ga- esas ıtibarıyle Uç mnıftır. Urfa m kte H' bıınu yuksck fıyntları. maliyetini eski hesaplnra göre 
zet.elerinde bile bu hususta sUtlin yağlan, Trabzon yağlan ve ve- na karşı hır knlknn olarak kul_ yapmak icabeder. Halbuki Yeje. 
sütun yazılar var. Aı.cıa.ğıda nıık- jetaJJD yağr. lanmakta_dırlar. talin yağı 70 kurtiştan fiyat 
ledeccğimiz yazıyı bu.güne kadar Bur'arın ilk ikisi tereyağlan Ynğ ış•ııdc ıhtikfırdan bahse- murakabe kom;svon:unu~ knra_ 
adını bile duymadığımız bir vi. a.rasnıda sayılırlar. Bir de ayrı. derken hile akla daha ynk1n ge- riylc 80 kuruşa c;;kmış ve rıihar 
layet gazetesinde gördilk. Bu ca tereyağ dediğimiz tuzsuz lıyor. yN 90 _ 1 oo kurw::a kadnr da 
yazının okunması Fransız genç- yağlar vardır. Ynı? piyaıvı~m ~n mahlutçuluk fırlamı~tlr. .., 
!iği için oiduğu kadar bUtiin di!n· Bizi en ziyade alakadar <'den o ka~"Jr tabıi bir hal .olmuf}lur kı Vejetalin fiyatlarının böyle 
ya gençlıği için faydalıdır; sanı- Urfa yağlarile Trabzon yağları_ brle:tıre _koop~ratı~~ bil .. ha!_ka . yUksclmesine sebep koko if!leycn 
yoruz: dır. wmız !':g yooırmc-gl 'm~unur • fabrika sahiplerinin belediyeye 

"1914 de YR§ıyan jnsanlarm Urfa yağlarının bugUn kilosu ken. halıs Urfa veya Trn~zon müracaatla cllcıindeki stok tü.. 
fedakarlığından sonra memleke. 170 kuruştur . .Bclı;diyc bakkal_ yağı temini değıl de lemtz hir kentliğini ve hari~tcm koko gel. 
timiz gençliği insanlığı alçaltan Jarm lTrfa ya.ğlannda yUzde 5 mahlOt imalini muvafık görmüş. mesinc im.kan bulunmadığmı 
bir hodbinliğe dli§tü. Bu neslin kir etmelerini muvafık görmü- tUr Filhakika bugün piyasada söylemeleridir. 
bayat dlisturu §U oldu diyebili- tUr. Fakat mesele bu kfır da de- ' mahtüt olmayan yağı bulmak Hnriçte.n mal gelmemesi. stok-
rb:: Her §eyden evvel ben! 1920 ğil yağın toptancı elindC'n çıktığı bir mefı:-lc-dir. Jann fiyatJanm?~uıa me·rfı bir 
ile 1940 ar.ısında yirmi yaşmda fiyattadır. Filhakika tophnt'ılar Mab!Qt yağlan yarnnlnr bil. sebep teşkil ctıı>t: se gerrk'ir. 
olan neslin bedeni kuvvetine da w.alı yerinde pahalı alc!ıklan ha.!'sa içrağlarmdan istifade et- faqe mUste.şarlığma b:ığlı fiyat 
memleketin ihtiyacı vardı . .MUs· m iddia ve isbat edebllirlcr. An. mektedirler. insan mcrnk edi- murakabe müdürlüğü gıda m:ıd
takbel vazifeler uğrunda ci~ cak şunu da göz önünde tutmalı. yor; Acaba her giin keı:iJcn yüz_ deleri Ü7.Crindr\--! liizums-.ız fiyat 
!erini ve adalelerini sağlamla.ş. dır ki bu toptancı tüccarların ler~ koyundan çıkan. binlere~ 1 yük~elmeler.ini tetkik cd!'rken 
tırman Jaznngeliyordu. Fakat, hemen hepsi Urfahdır, Diyarba. kıfo ı.çyağı ne oluyor? dıye kcndı yağ fiyatları üzerinde de hrr 
sen eigara dumanı dolu kahve- kırlıdır veya Malatyalıdır. Ve kendıne soruyor. ı halde durulacııvı k:ınantin<l >~riz. 
Jerl temiz havalı stadlara tercih memlekette maliyet fiyatı w,e. Filhakika bu iç yağlarmıo sa.. Jl!UZAFFR ACAR 
ettı.n. s eyıuı ı939 da harbe çağ- rinde ro1 oynayan da bu tUccar- nayıde kuııannuası ıazımaır, ve HA BE R. in 
nldığm vakit bacakların otuz la:rın ya akrabasıdır, veya orta. sanayide kullanılmak Uzcre i<:. 
kilometre yürilyemiyecek ka- ğıdır. Böylece kollc>ktü çalıştığı yağı almak ruhsatiycsinc malik B u 1 r. a c ası 
dar narinleşmişti. Halbuki kar. için ihtikfı.rın yolunu kesmek bL olan kımseler de vardır. Fakat 
ı;mdr vilcutlarmı. memleketlcıri- mı müşkül olmnktadrr. bu on bınlercc kılo içyağımn ta.- .!11._'· ... ----
ni kınıvetlendfrmi§ milyonlnrca Urfa yağı denen bu yağlar ıs_ m11.men sanarMe kullanıldığına 
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genç vardı. Onlar memleket i- tanbu1a Urfa. Diyarbakır. Ma- en saf dil olanlar bile inanmaz. 
çfrı yorulmadan çahşmrşlardı. Jatya, Gaziantep ve havalisiııden Sonra ucuz nebati yağlar da 
Seni çalışmıya da''°P.t edenlere gelir. içyağiylc birlikte mahlut kanş. 
red cevabı vermJş ı.·e haykırm13- Yaptığımız küçük bir anket trrılır ve Urfa kokusu venıin di. 
tm: Her §eyden evvel beni neticesinde alakadarlar bu seneJıi ye bır miktar hakiki Urfa yağı 

"Şehirlerde llllra içerisinde ya. pa.'lıalıhğa sebep olarnk yemekle- dıı bu mahluta ilave olunur. 
§Clmak istedin. Ve Fransayı hiç rin yani arpa ve otun fiyatlan. Meydana gelC>.n yağ ise piyasada 
d~eden ailenin ektiği tarla- mı~ olmasını \."C koyunlardan ili. "hakiki Urfa" dır. 
yı bırakarak şehre koştun. Tıı.r- zumlu miktarda silt alınamadı. Mahlutçuluk o kadar ileriye 
lalarmuzda buğday ycşillenmcz ğmı. biooenalcrh yağın az ol- gitmiştir ki, Bahkpaz.1rındaki 
oldu. Fakat ne zaran var. Ma- duğunu ileri aiırdüler. FHlıakika mahzenlerde, dükkan Uz.erinde.ki 
dem ki yorulmadın. Her şeyden yemler geçen senekine nazaran odalarda gizli imalathaneler dı• 
evvel ben! biraz pahalıdr. Fakat herh ide ne yapılır bunları Allah bilir. 

"Fabrikada, her iş sn.atinin bu pahalılık yağlarm kilo başı- Trabzon yağlaı'lDa gelince: 
memleketin rcf ab ve zenginliği. n& 40 ... 50 kunış fırlamasına. ee.. Trabzon yağlarının bu se.nc is.. 
ni bir k<.t daha artt.ırdığıru u- hep teşkil edecek derecede değil_ timl!ki artmamıştır. Maliyet fi. 
nuttun. Az ça.!r§?l'lak, fakat çok dir. yatlarının yükselmesine sebep 
yevmiye almak istodin. Halbuki Sonra koyunJann az süt ver- yalnız yem r,ahahlığJdır. Fakat 
bu zaman içerisin.de başka mil- diğini bu sene az yağ elde edil- arpanm, otun kiloda ikı üç ku· 
letJerin ameleleri ça.l~tılar. Ve diğini de kabul edelım. Kabul ru§ yükseJmı.ş olması acaba Y3-
birkaç hafta içerisinde Fransayı ettik ama, diğer taraftan bu tw._ ğın fiyatında kilo ba§mla 60 _ 70 
dünyanın en zavallı memlel:eti ne Urfa yağı istihlakırun d,. de kuruş artmruıınıı Sf'bcp t~il 
haline koyacak iletlrc yaptılar. görülme."'Ylış bir şekilde arttığı eder mı? Ge"cn seoo bu mcv. 
Fakat sen çok kazandın ve az ça- da muhakkak. Bılhassa Ordu simde Trabzon yağlan 90 kunış 
hştm. Her şeyden ev\'cl ben! Urfa yağmm en birınd müştrri. ikC'n bugür. 155 kuruşttJr. 

"Fransanın vatanına hizmet sidir. Bu senrki Urfa yağı ist.ih. Tuzsuz tereyağları gelincC", 
edecek ve memleketi koruyacak lli.ki geçen senekinin iki mislidir. bıınların fiyatları 160 ile 250 
çocuklara ihtiyacı var, halbuki Bunu bu işin 'ıçinde bulun:ın hatta 300 kuruş arasındn değış_ 
sen güzelliğini bozmamak, vE"yn.. yağcılar yilksek fiyatlarını haklı mektedir. 300 kuruşa satıl 
hut onlan beslememek için ço- göstermek için söylüyorlar. Fa- tur.suz tereyağın lüks sayılması 
cuk yapmıya razı olmadın. Her kat gene aynr ağızlar bu sene az icabedeceği muhakkaktır. Ucuz 
şeyden evvel ben! dedin. Her şey- yağ elde ettiklerini de iddia edi· tereyağı ustalıkla yapılmı~ mah
den evvel Fransa demek Jazun yorlar. Şu halde bu geniş istih. lfıtlardır. Bunların suyu yüzde 
olduğunu unuttun. lake hangi stoldariylr cevap ve. yirmiyi b ile geçer. Tereyağla.n-

"Bugün yirini yaşında olan riyorlar? nm içine neler katıldığını bilmek 

&.ıldıuı t.ağa: 

1 - Blr &eb7.C, 2 - Bsızı Jıaptl&rm 

önUnue olur, yemelıtc iştlha açar, a 
- BUyUk kama, bir emir. 4 - Bir 
ren'k, htrin yerleştiği yerler, ti - K1• 
zartn:a vamtıu;ı. vücudumuzun yunıu
~ak kumıı, 6 - Doğum mtlt.ehal!SUJ" 
ıım )t!l'dımcun, eşe~! tcı;vık ed~ bir 
t&blr, uUabcde bir harfin okunU§U, f 
- VUcudU idmansız adam, bir emil', 
- P.ilyUkçc, işçi 9 - Tırn&k.hrlle 

vücudunu olcııyaa, bir edat. ı - .Al· 
tabNl!'ll iki hnrl ynnyann, kt'ndıne hl· 
kim l~ - Tutupn, asker. 

l"okordan •tat"-a: 
J Hazaıet. 2 - Erl,c-k nlnnetçt. 

ku!Ubc, 3 - Çınlıyan alPt., b1rlb1rln1 
tckmel:yeıı . .f - ı.uı;ull nkıı bocua. 
ıstırnp. u tı:ısan yuvası ı.a..'l!r,.nı g•l 
mcdun ııüşllrtilt'n çocul{. 6 - l\kıl, ea· 
1'i h',kun. güzel sıı.nat, i Bir ku
maş. ya§lı, 8 - Bır rtnk t~n~){e ya,.. 
pıştırım. hlr edat. O S n dt'rcce, 
parayı ~pte.n çe'ker, 10 - C.ueı ko• 
kulu tıı oı. Cc.nubl Aml'rlkatlaki bir 
.?ıUkı)met1n \'B.lltanda,ı, 11 - dn!Jk t.u 
1nğl, l'.ckl Türk bnh'lnlarındr n blrJ. 

n numa1111ı bulmncamrzın h:ılll: 

J - YUkarnbaSl, 2 Ot.ı.ğ, R. Yn 
ra, :ı J .. Up I\nlllfat, 4 - A.. > 
nak. t. :i - Çamaııır, \an ~ -
ı .. ı.·cmı. i - ı~ukalatn 1 ' 
Uı.ıı•-. A. A, 9 N, Dal M• d"T" llJ 
Kercvl7 NI, l J Bııl ı-;zarıı 

sen, ke:odiıü dUşUnmeden evvel Eğer hakikaten büyük stok. mUmkUn değildir. Çünkti tere_ 
yalnız memleket için çalışırsan lariylc bu ihtiyu.ı ka.rşılayorlar- yağcıların atölyesi mukaddes ve 
harap FranMda mamureler yUk- sa o zaman büyük ihtikar yapı- yabancrlann girmeleri memnu 

selfr. Her şeyden evvel Fransa' '• rnıı11D1111111llllllill!l!tılıııc1111llMll!ll11":ı!M•Uj11J1!11ıır.m111111111ı·llllH•jll!!lilllU''ll''nıııınııımı11ıR"!lıll.IP.lllllli ·11~r.ınttllff'lllilllli. i!t'im~r >.ılll'l:'ıuv.ı• ''EugUn eziyet içerisindesin. .uı lHlllitmıııımıııı~l!ldlltlnlllllftl!lıHı sılıÖl!lul~ mı ııııııtıı111111111 lın1111Rn ijilÜ:nnınUl1ııawıHJ1uı1ıaıır.ıılilll ım nı11111:Jıı U...-:lılıl!illlı t111H1Mıliı;;iıll'.ııtııın1ı ııı;ı. 

ıstırap çekiyorsun. Ayakların B u Akş:3m HARIJ\IJLADT:, MbRı1lı.Ll v• t' 
çamura saplanıyor, ellerinde a. •

1 
p E K llEYECANU F<AH.Yr;;LERT~E il 

ğır lletJerin yorgunluğu var. _ 
Zaran vok, vavaş yavaş alış·r ve ([f)lu, l'MS(Jf~1~ bır fil. z 
i~i sevmiye 1>açlarsm. Memleket .SIREMASINDA 

~=~u;~:~;y:~~=~~ 1 fVıEŞHUR POEıS HAFiVESi 
Frana 1 Eğer dinlediğin bir ta-

kmı muzir naihatten kafan dol- Nı•K K _4RTER 
m11$88. iyice dü.şUn. 1 ı .. 
~u nMibatlerl verenl'!r kim 1 

"''ırrc:" o1 .,•ın b11 f~irleT her şev
den evvel memleket dUı:ıiincesine 
zıd ise muhakkak fena fikirler. 

(Casus lar Peşınde) 
Aynca memle'ketlı.nlzin gtızeı lıöşel~rmlden 

ZO'MR'OT YAl,OV ,\ 

dir." '•im••l!ll••••&l••••••lll'•••ll•-· ve MILLJ ŞEFUUztN Y.AJJJVAYl ZİYARETLERi ... 



H A B E R. - Akşam posta.Sl 

Almanların 

Akdenizdeki 
hedefleri 

kın neticesinde bir 1ngiliz tayyare 
gemisi ile bir kruvıızör hasara uğ
rnymc:.ı lngilizler de IUzumlu olan 
tcdbirlcli almakta gcçikmedilcr. 

FRANSIZCA (9) lngiliz 
A lnıanlnr İkinci bir roııhC' 

~bl8r 

flr:kt U ı~r gıızcte.;inc aittir.) 
İngiltere üzerine yaptıkları a. 

kmlardan hiç bir netice alamıyan 
Almanlar cm kıymetli hava birlik. 
loıinl Akdenizc göndererek yeni 
bir cephe açmış oldular. Almanlar 
bu cepheye şimdi esas cephe d.i • 
yorlnr. 

c o ı. o \J n 

P. \/om.el 

ıx 

1. T.r i<'ıın<' lıomnıf' «nl'rıt l~zl•. 

rı,mrııt, toul'ha -.oıı tro11t ı•n n·. 

:ıon <' aıı .. i~nı- el< \lufl'.ı, <·onınw 

pour lui t.iı·,• 'llll' toıı., it., Aıı-:hıi

a' aknt qtwlqm• ı•hıı~ı> de trıH'l'r'

,f:ıııc; in lôtl' ııııb il <.'ı;ı-. .. it nııprf. .. 
clu ııatron, rt ı·on.,i l~rn ll\<'r lw::ııı 

rr>op ri"ntt<'ııtion, mnis '\811'\ iınıwı. 

tlnf'nt·<', "'n joIJ.. l'oınp:ı~ııP rlc 

,·o~·a;;r. 

2. - 1J.,. ont hnnn<' toıırııure. 

C<'s solclıı :,. 1 r:ım;l\l .. , dil le ~ol on el 

au-. .. ı cıı 

tıı.it on fa<"il<'nwnt tlrı. Mfirirr.;. 

~. J>ul", s'ndn•., :ı.ııt <'n frnıll'ni., 

.:ııı jennc honııne: 
- Dıtcs-moi, mon tır:ı,·c, df!ns 

qm•J rf.ı:-hn<'nl a\"C'J.·\ <nıs sen·i'l 

4. C<'hıi.<'i ı.loıınıı un l<'~ .. r cotqı 

dr coudc :ı.o .K>rr ılu fillt ul dr- son 
petıt._c-011slıı1 et, comıırima.nt un 
~ourirc lronlqııe, rf.ııomllt qu"H 8· 

valt Me rl:ıns h'c; cba .. .,l'UI"'< iı plt'tl 

clr la t;nrdr, t"t ·.u pre.;cnt<•mrnt 

il S-Ortalt un 7" Jeı:P-r. 

5. - f-:-.l.<-'<' quc• \OU<; 8\'l'I' efe 
:. \\'aff'rloo'? \'ou"' ;.ı, • .., lılı>n jf'un.;. 

- Pnı don, mnn c·olonı·I: <>'ı•;ot 

ma !ot<'UI <'BınJ13gTII'. 

- ı-;ıı" <'Onlf'll' rloublı>, rlit it' co. 
loncl. 

l.tf' jf"ıııır {o~ • 'it' 

IÖ'\ t"1>. 

mordit lt>S 

r.. - P:ır ı, dit mı.... J,yılia en 
a.nl{lni .. , dr-mıındı:-:r.Jrıi done si le§ 

Cot"r.. ııiınl'ııt ll('a(ıcoup !"ur Ro. 
naparto? 

7. :\\·nnt Qllt" lt' rolon<'I c>İıt im. 

•lult la q11<> .. t1oıı t•ıı tranı•ni ... , le 
jcnnr- lınnıııtt• rı~)lonılit ı·n as .. cı 

hon ım~lai ... ıı•ıolrpıP ıt\"C'r un ııc

<'Cnt prononrl-: 

- \"ous '\il\ rı, ın:ı•lrmoi .. Plle, 
qıır nııl n·ı..,t pl'oıılıı~tl' ı•n son 

pay • X on.. aı:t rl'" roınp!ılrlot{""' 

<l<' 1"'ıı•ınlı~oıı. nou .. l'.ılrn,.,n.., ıwııt. 

et tP nıoin s q ili' ){•o; Fr:ı ııı:.-ıi". 

(_)uant n moi. hi•·n qur ma fnnıill<· 

ait Hl- allfTC"foi.., l'enıu·ııılr ılt> in 

'*'nnr, İP J'aiınr ('1 l'ıulnılre. 

K O f. O :\I n \ 

LX 

donanmasını 

mağlup 

etmek ... Almanya İngilizlerin Zlngnziyi 
zaptları ve Yunanlılnrm Arnavut-1. D lika h hafifçe giilümsedi: 

~fatei'in ışnrdine cevap olarak, 
oiitüıı lngilizlerln biraz akılca ya. 
\l\ bulum:hığunu söylemek ister gı
bi elini hll<ıına götürdü, sonra 
ıcaptanın y ınına oturarak bu:rUk, 
hknt tert>iyell bir dücka.tle glizel 
\'ol arkad~ını suzdü. 

\ luktnki muvaffaldyetleri dolayısiy· 

Banan lmllAnsızıı .. ' ıe bu tedblrl almak mzumunu hi ... 

ğlBJ Jtal-aag Ve ı setmişlerd1r. Bcrll~ mahafilini.D 
J kanaatine göre İngıltere, adalntm. 

Atmaniar birllkde da mağıur oısa bile - ki, tecrli. 

görmfı"lerdlr be ile bunun da mtimktin olnmıya-
9 i cağını Almanlar görmtişlerdır-

2. Alb:ıv ktztn'l lngllizce olarak: 
- Şu Fransız ııskerlerinln, dP. 

dt, kıyaf..ıi pek i;; oluyor, hem 
hıınbrı kolaycıı 9\lbay yRpıyorlıır. 

S. Soor:ı genı.; adnmn dönerek 
fransızcn d .?di kl: 

hangi alayda biz· 

Bir yandan Jııponyunm sulh ta. 
vassutu şnyiaları çıkrp telulp olu. 
nurken d1ğer taraftan da harp ha-

bcrleıi ve harekii.tm muhtelif cep

helerdeki inkişaf ilıtlmalleri bir. 
çc k talıminlero yol açıyor. Bir ay 
uaııbeıi muhtelif kaynaklardan 

golen haberler yeni taarruzun §U 

üç cepheden birinde o:.ılca{;'Tlu gös. 
teriyordu. 

t imparatorluk kaldıkça daima clddi 
bir tehlike Alman hegemonyası i
çin bir manin tefikil edecektir. Hal. 
bukı İngiltere Akdenizde mağlfıp 

edilirse imparatorluğun yıkılması 

dalıcı. kol:ıylaşacaktır. lngill.z impa. 
ratorluğunun bir çok bağlan Ak. 
denizde dliğilmlenmektecUr. Filha
kika Hindistan, Arab!sta.n, Malez
yadan ve A vustrnlyndan İngiltere. 
ye giden ı•n kısa yol Akdenizden - Ynvıum. 

mf't ettiniz? 
1) Cebelüttarık .. 2) Balkanlar.. gPçmektedir. Maamafih Akdeniz 

4. Delikanlı ynğen zade.sinin 
rnftiz oğlunun babasına dirseğiyle 
hafifçe vurdu ve mUstehzi bir gli. 

lümscmc·yi zaptcderek Napoleon'un 
hassa ordusundn bulunduğunu, 

~imdi de 7 nci hafif piyade nlaym. 
dan ıı)Tlldığını bildirdi. 

5. - Pek gençsiniz. Waterloo'da 
hulundunuz mu'? 

- Mli.,aadP ediniz nlbaylm, bu 
benim tek scferimdlr. 

- Bu iki sayılır. albay cevap 

verdi. 
Genç KorsikRlı dudnldarmı ısrr. 

-dı. 

G. Mis L)•dia ingilizce olarak de
d: ki: 

- B~ b:ı Korsikalılarm Bona. 
pa.rtc'larını' çok ııevip sevm<'dikle: 

ı-1 ni sorar mIBtlllZ? 

3) lngilt ere adaları. 

Bugün ise Balkanlarda TUrk -
Bulgar anlaşmasiyle vaziyetin gorw 
giııliğini kaybetm~ ve Frankonun 
Romaya yaptığı scyo.hatte mihver 
ortakl:ırı mU.Sbct netice alamamış. 
lardır, İngiltercye yapılacak tnnr_ 
ruza gclınce, şimdiye kadar Al. 
'llanya böyle bir hareket başlıya. 

cağını ima eder en ufak bir hare
kette bulunmamıştır. 

Buna mukabil son bir ny zarfın.. 

da Alınanyn hnva kuvvetleriyle 1. 
talyaya bilyük ynrdnnlarda bulun. 
nıağa ba.şlamrştır .. On kanunusani 
1941 clc Akdenizdc görUlen Almnn 

tı.ıyyarelerlnin gün geçtikçe ıırttı

h'l gelen haberlerden nnlaşılmakla· 
dır. Filhakika on kii.nunusaniyc ka.. 

d.rnq 01.ıoızm!hıl OP2"fUUPl{V '8p .Jup 
halinde olıın İtalyanların donanma 
ve hava. kuvvetleri vardı, fakat hu 
kuvvetler Mı ufak bir muvaffakl. 

7. Albay suali fr.msızcaya çevır. Y"t 'bile kazannmamı~ ve İtalya 
meden evvel delikanlı bariz bir te· Afrik!ldıı Lıöva harbinde, A vnı. 
lfıffuz fa!'kı olmnkla beraber ol. pada da Armwutluk harbinde 
duk<'a iyi bir ingilizcc>yle cevap mağlüp olurken mihver ortağı Al
\ erdi: manya, lngiltercye yapılan tnnl'· 

- Sizce de malfımdw ki hiç ruza nasıl İtalyan taryareleri i~tL 
kimsP kendi nıf'mlcketinde pey- riık ctmL~ ise, Akdcnlzde de ltnl. 
gnmbc>r değildir. < 1 ) Bizler . Na. 1 yanların lngfltereye kıır!!ı yaptık. 
polcon'un vntandıu;l::ırı onu belki lan harpte beraber hareket etmek 
Frnnsıır.lnrdım da.ha az severiz. üzere hava kuvvcıUcrlııi ttalyaya 
Bana gelince, ailem, ailesinin ev· yollamışlardır. 

velcc dU!!mnnı olmıı.cnna rağmen lngilterc İtalya He harp halind•:! 
ben onu sever vl' takdir ederim. olmasmn rağmen on klinunusanlye 

kndar C<-bPlUttanğa geçen iaşe 

gemileri denizler serbest imiş gibi 

Yolu .lngilizl~ı-in kullnnabllecekleri 
yegiuıc yol değildir. Denizlere hfı.. 
kim oldukça İngilizler Ümltbur. 
nundan dn istifa.de ile imparator
luk ve İngiliz adalan ara.:nndaki 
münasebeti tcmfo ederler. 
Almanların Akdenlzc ehemmi

yet verdikleri gibi İngilizler de yan 
kapalı vaziyette bulunan bu deni. 
ze büytik bir ehemmiyet vermek. 
tedirler. 

!nglltere Akdcniztn iki boğazına 
-Süveyş kanalı ve CebcUlttarrk 
boğazı- hfıkimdir. Knpılnrm lngi. 
Jizlerin elinde olduğu gıöl !ngntere 
kuvvetli donanmasiylc de bUtün 
Akde:nlzi elinde tutmaktadır. Bazı 
haberlere naza.ran .tngiltcre donan 
mnsmm yüzde nlt:mL5rnı Akdenize 
yığmıştrr, ltnlyanlarm Popolo Di 
Roma gazetesi Akdcnlzdeki İngiliz 
donanması hakkında şu rnkamlnrı 

veriyor: 
1 tane 35 - 42 bin tonluk bir inci 

hava harp gemisi, dört tane tay~ 
yare taşının gemisi, on iki ağır 

knı\•azör, yctmi!3 hafif kruvazör 
ve birçok destroyer, torpido ve de. 
niznltı gemisi. 

Bu muazzam kuvvet denize tn. 
mamcn Mkim olduğundan, ynni 
İtalyan donanmasmdn Uslerinden 
çıkacak cesaret bile bırakmadığın. 
dn.n ln.giUz iaşe gemllerl Akdenlzc 
de rahat rahat seyrlsefer etmek
tedirler. 

( 1) ! lw k.rr.LP k ncıı ml'ml,.kelındC' peyı;nmbl"r dc>ğildir (hiç kimse 
kı>ndı muhıtin-l<' başka y<'rdC' 'llduğu kadn.r mımüfakıyet göstere. 
mPz) - ı Nul n'l'st prophCtc- en Eon pays.) Bu Fransız darbımeseli 
ingilizceH'" "!'o on is n pr phr>t fa his own country" seklinde geç
ını.ıtır. Bu b~ '<~lıc! :.ll biz de türkçe metne aynen tercümesini koymn. 
ğı mu\·afılt bulduk. 

1skPndc>riyC'yc sefer etmekte idilr. 
On Kiınunusanid Almnnlnrın StUka 
tnyvareleriyle yaptıkları bir bas-

İşte Almanlar, İngilizlerin bu 
rnhnt hareket.ine biraz olsun mani 
olabilmek iimidiyle onuncu hava 
ordularını ltalyaya göndermişler
dir. Bu tayynrc birlikleri cenubi 
1talyada1ti ve bilhassa Slcilyada 

-----0---

A N A L t Z ve T E O R t 

1. AsağHl:ıld cümlt•lrrl tiirkçc>yc 
!:C\irinlı: 

a. 11 s"assiPd pri-" de ııon pa 
rent. 

h. Nous attC'ndonıı le depart de 
la yole. 

c. Le colonel 
nıett.re au patron 

·onsC'nt iı prr. 
d'emmenr>1 iP 

jeunc homnıe. 
d. 11 sc mord 'C>s levres pour ne 

pas rir. 
<:. l..c jeune C-Orse sourit en pnr

lnnt au colonel. 
r. Je consı>ns n re qu"il 

s·n n'est pas mainde. 
vicnne 

n. Qut>) hakkında ar.a~ıdnki tablonı tı:>tl·!l· 

(«l111.:11li<'r 

~ C qu' 

c <rtoıınant ... 
.... (\(11~"8 
..! -: (etran~e 
~ - (qtıf' 

.~ (ennuy<•ux 
:e 

(Jtıı cftmlelcrln t11rkr"lrrf il~rl. 

(Quı>) lcelfmeeinin :ına.ızındc 

ıı..Meıı.ata, okuyucularımız §İm· 

(('il solt raıKıral dr llCTf' <'n rn .. 

CMatC'I enuni'-nt' !i.On ııart•nt f'n 
( (',orst'. 

(un r.aııonıl sol1 !il charmant. 

(lad) i'<'O\\ ic-h ait un dC's.,fn •onıml' 

( lı• o;lf'n dan" son album. 

diıfon bir hazırlaınn y~par1 rtıa ço'k 
lstüadeli olur.} . 

< liu •i.ltunaa oxuyucuJarımızuı c• terden aonra ç:ı.Jı§Illak mecb'Lrtyettn. 
'"tıonııı nı·ıı•dalrl lmpoaıa D1rllkh deyim. Iatiyenler Haber ~azetl-ıı (Ç 
ı:-öııderect <1erl Ç) nımuzuna müracaat. 

ıı:vı.E.'<JJ ıı-· l'!:KUJ'Ll:rU. tı, Al\A • Lise 10 uncu smıt tahsilli •e 325 
lıılA , ı~ \ CH..M~. 4.LlM. SATIM doğumlu usuıu dcf'tcrfyo vtıkıtım. 

gibı tlcar1 nıahıvı:tl ufz oınuyaı ••· j Ticarethanelerde başlıcıı. muhabcratı 
ı;llk Ul.Dları paraııu Hfrolu•ur.) f tela.re edebilirim. Jaşcml temin fçln yn-

tacatr yerim temin edildiğinde 20·25 

I ş arayanlar 
1 

llra ile lınrhangl bir 1şde devamlı ça· 
lışabllirlm. Oteller ve yazıhanelerde 

• ~trırn ktcp mezunuyum. Aııker· bir iş ver ~k l!lt!Unda bulunanlıı.rm 

llltlc ll~!ğfm yolttur. Eski hnr.ı,,rı de Hnoo• gazetesinde iM. S. 60 -1) rumu 
bılirlm. Taşraya. dn gldcrlm. Scr1 o!n· zuna mürucantıarını rica ediyorum. 
:ak clakt.ıo kul!::nmm. Kaırnntl'1ır ,.c •Lise mezunuyum, Atmanyada mll 
dllrüııt çalı-,ınm, lsteklllerin Haber bcndlsl!k tahsili gördüm. tstiycnlere 
gnzctc:?l ın K lOiJ remzine tııiırtren evlerinde husust Almanca ve tllrkçe 
nıUrat'r nllan. ' dersleri vermek !.stlyorum. Arzu eden· 

• O! ı •mektep ınczıuıuyuın. Ynşım 18 !erin Hutıcr gıızetesl 'raıııt.ruıllc (A.M. 
11r. Aı•ı• vrı:dyetım oltumnmn tmklin S .) nımuzuna müracaattan. 
ve:rm •ırlştir Kendım!" bir iş rlc.a cdi· 
>"•rıım Ya;ıoıhnr.cde. ttcnrclh::ıned" ı;a· 

ıı~ıı ı<ltap .: \·terinde '!'atış ynpablllrlm. 
f':ım•mn gl ·sını ıdare ederim Velha 

l 
'!ı hı.;:ı ı bt nz r nılicslJ<'sclcrde c: ııışa

bl.lrııtı Ar7.u cdL•nlerln Haber g"nzdcsl 
\'tısı •elle ıl N .ı remzine mUracıtnt-
tarı r.rn olunur. • 

• llk • t orta okullaı da frl>J' •'ZCR, 
rlyazl\•e. tUrl<çe dersleri ve,..'lıc k tııtı· 

vı?n bir .ı:ı:ıynn. vardır. 1 i• '<'ll,.r1tı 

l 
ıR.l.ı rumJzun m•kt ıp u .. ı ıııı•. 

lan. 1 
Lüıenlu ll lııcl auınıua denm edt. 

,. •• ....... • • ~ .. t • .... WJrl 

Aldırınız 
AJ&tıda nn•ulilan yasılı ola.a o 

lruyuculanwı.am aamlaraı• reı" 

ınektl!pl&n ldarehınell!lzdea berg1l11 
HbahtaD öfleye kadar Ycya H&t li 
den aonra ıldırınatan rica olunur 
<XX?D (: Son gelen mektuplarını iki 

din lçındl'\ nldırmalıdır. Aldırmazsa 

mPkluplar mnhreçlerinc iade edilecek· 
Ur) (N.R.H) (XX), (F.D.C.T.) (S.5) 
(K.t.Ş.MET), (88 Bay C&D)., ti'... U) 

Katanya üı;lerine inmi.slerdir. 

Alman tayyareleri sUrprizden 
istifade edebilmek Umidiyle İngiliz 
donanmasma ancak iki defa taar. 

• ruz. edebildiler. Birincisinde yukn. 

rıra bahsettiğimiz ~ckllde iki ge. 
mly hasara uğrattılar, klncisindr 
hiç bir 6ey yapamadılar ve her iki 
harekette de yüz kadar tayyare 
kurban ettiler. 

~ bir İtalyan Üssü 
Bir Akdeniz haritasına göz gez

dirdiğimJz zaman lngilizler her ne 
kada?" Akdenizin anahtarlannı el· 
lctinde tutuyorlarsa da, İtalyanla. 
rm da tam Akdenizin ortasına u. 
zanıın yanm ndnlariyle mlihim bir 
strntojik mevk..le sahip olduklarını 
görürllz. 

Bu şekilde husule gelen iki kı. 

sım (yfuıi garbi Akdeniz ile şarki 
Akdeniz) 150 kilometre genişliğin. 
de bulunan bir geçit ile birleşir .. 
Burası AkdeıJz.in en dar yeridir 
ve ltalyanlarm Sicilya ndnsı ile Tu
nus arasında uzanır. Bu ge~idin 
tam ortasında da Skilyaya 90 ve 
Tunus sahillerine de 70 kilometre 
uzaklıkta bulunıın ltalyanlarm 
Pantalariya deniz ve hava üsleri 
vardır. Bu üs Akdcıtizin en mühim 
bir stl"atejik mev.klinde bulunma. 
sma rağmen İtalyanların şimdiye 
kadar bundan istifade cdebild1kle . 
ri görülmüş değildir. Ancak torpil 
atan İtalyan tayyarelerinin bu Us. 
ten hareket ettikleri takdirde ın. 
!,'ilizlerin nakliyatma tamamen ma· 
ni ola.caklan ötcdcnberi İtalyanlar 
tal'afmdan iddia olunmaktadır. 

Şimdi de ltnlyanlar bu üsten harr_ 
ket eden k<'şlf tnyynreleı-i vasıta. 

siyle Akdcnizde İngiliz nakliyat 
kalifcleri aradıklarını ve bn tnyya. 
relerin verecekleri ha.herler ile Ka 
tanyn üssihıdeki Alman tayyarele
rinin hareket cdcceklı>rini bildi.l'i• 
yorlar. 

tnı.,rillz Kalesi Malta 

İtalyanlar coğrn.fi \'aziyetleri L 
tibarlyle garbt Akdenize İngillzlcr 
den ziyade hAkim olacak vaziyette 
dirler. Fakat İtalyan donanması 

Adriyatik denizindon çıkmadığı L 
çin yalnızca lngilizleı-in CebelUt
tarık Ussu bile Akdenlzln bn kıı:.

m ında lngiliz hikimiyetinl tesise 
kil.fi gelmektedir. Buna mukabil 
şarki Akdeniz.de stratejik vaziyet 
tamamen İngilizlerin lehinedir. 
Filhnkika şarki Akdenizde ltalynn. 
ların Rodos ve Oniki adalarda üs. 
lerl vardır. Fakat bunlann ttalra 
ile muvas.'lleleri kesllmiş olduğun. 
dan ancnk ellerindeki stoklan ih
tiyntln kullanarak hareket etmek· 
tcdlrler. Sonrn lngiltercnin şarki 

.Akdenizdo Kıbris, Hayfa, Maltn 
gibi mtikemmel deniz YC hnvn fis. 
leıi mevcuttur. Ayrıca İngiliz filo. 
su tskendcriye limanından istifade 
etmektedir. Sonra Malta üssü ltaL 
yanln.nn Sicilya ve Pnntalaria üs
lerine karşı bir hareket basamağı 
teşkil ederken, YunanistMtn haı· 
be girmesinden sonra !ngilizlcr ta. 
rnfmdnn fovkali.de takviye edilen 
Girid Adası da İngiliz hava ve de. 
niz kuvvetlerinin harekatını fev. 
kalii.dc kolaylaştırmıştır. 

İngiliz deniz ve hava filoları Yu
nan adalarında derhal kU"rtılmU§ o

lan üslerd()n son derece istifade 
etmektedirler. Netice itibariyle 
şunu söyliyebiUrız ki İngiltere sar. 
ki Akdenlzde münakaşa götürmez 
bir lıA.klmiyete maliktir. 

.\krlcn17.ln )fm awn<'~İ 

Mihver menbalıı.n, İtalyan do. 
nanmasınm henüz Adriyatikten 
çıkmak cesaretini göstermemiş oL 
masma rağmen Akdenizde bir mu
vazene olduğunu iddia ederler. 

Akdeniz için muvazene kelimesi. 
nin manası ~·oktur, çünkü Altde. 
nizde yalnızca İngiliz kuvvetleri 
vardır. 

' 
Şinıdl son bir ay 7.arfrnda Al. 

manya Akdcnlzde bir mihver ha
reketi göstermek a.rzusiyle bi'tka.ç 
yliz StUva tayya.rcsi göndermek 
suretiyle zayıf ortağı İtalyaya bir 
omuz vermiştir. Alman tayyarele• 
rl İtalyan tayyarelerine iltihak et. 
mlş olduğu halde İngilizler mevcut 
hava kuvvetlerini arttırmak mec. 
buriyet.tnl hlnetmemi§lerdlr. 
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in emri altında 1500 ln iliz tayya· 
resi vardır. Bunt:u m v 11 <'k 
Libya harekfitında kara ordus \"I 
birlikte hareket, Yunanlılara y 

dım .,.e Akdenizdt•ki İngiliz genu 
kafilelerini muhafüzn cıtmektedir. 

Mihver knynn"klnn lnı:ilizlenn 

Libya hnrekô.tma devamlarını, ya 
ttalyanlan tamamen Afrikadan çı 
karmak veyahut Sicilynya yarıla 

cak bir taarruzu hazırlamak gnyr 
sine matuf olarak gqstcrmck ıst · 
mekte ve İngilizlerin bütün hav 
kuvvetlerini bu hususta netice al· 
mnğa ha.sretnıi6 olduklarını bildir 
mcktedirlcr. İrıgiltere Yakın Şark. 

taki hava kuvvetlerini her cihetten 
gelebilecek taarruzlara karşı ko. 
yacak ~ekildc taksim etmistir. 

togiliz Donanmasına Taarruz 
İngiliz donanması, hava kuvv·ct

lcrinden hiç bir ynrdım görmesrı 

bllc f~kalade ateş kabiliyrıtin 
malik olan tayyare d:üı toplan, 1\. 

ğır mitralyözleri ve giivertekrinin 
çok kalın zırhlan ile Alman.Iann 
Stüka tayyareleriyle ya.pa.caltlnrt 
hticumlnn kolaylıkla dc>fedebilir. 

İngiliz donanmnsmn tnruTuz et. 
mek gayesiyle Akdeni:rC' gelmiş o. 
lan Alman tnyyarelerinin bUytik 
zayiata uğrayacaltlarına muhrık. 

kak nazariyle bakılır. Çünkü 87 
JUnker tipi olan bu ta 'Yar ler 'bil
hassa pike bombardmmnlar il'tn 

inşa edildilclerlnden, bazı telatik 
sC'bepler doln~iylc pek az sUrate 
maliktirler. Bombıılannı bo altnn 
StUkn tayyarelerinin eürati saatte 
;}90 kilometrelik. Bomb:ılnrla dolu 
olduğu znman sUratleri 3C'IO ki!Cl"" 
metreden de dnha azdır. Binııena 
leyh bu tavvareler saattP e.., nt: 

500 kilometre yapan İngiliz av<'T 
tayynreleri için hakikaten gtiırt 
ve c>le geçmesi kolav blrc>r nvdır 

Alman knynaklıı.rı bile 10 Kiınu. 

nusanlde !nglliz donanma.sına hn 
vadnn yapılan taarruz h C'Jl az 3n 
tayyare kaybetmiş olduklarmı jt 

raf etm~ktcdirlor. Bu münasebet" 
le Alnuınlar 1talvanlnrm sPıi ı.rırı 

tayyareleriylc birlikte hareket et.. 

ınekted.irler. 

BugUnlerdc Akdenizde bir dur. 

gunluk göze çarpmaktadır. Alman. 
Inr bımu bir taarruza hazırlık olıı 
rak göstermc>ğe çalışmaktad rlar 
Bu mcnbalnra göre 19 K' nunusn. 
nide yapılan 'Musolini - Hitler go 
rUroncsindc bu tnarnı7. planı kn 
rarlaşını!Jlır. 

Taarruzun nC' 1.nman ba lıyar • 
ğı ve hangi istikamf"tte olaca ı 

hakkında bir şey s<Sylencmez. . 
Aııcnk muhakkak olıın hlr fl<'V vııı

sa o da Almımyanın lngılter \"I 

mnğlüp edebilmek kin evvola ln. 
giliz donanmasını mniYlfip C'tM"k 
mceburiyetlndc bulunduğunu at! ık 

anlamış olmasıdır. 

lııtC' bu sebeple Almnn) a bir l 
mftan Akd,..nizdc> bii\'llk hava fa 

aliveti göstPnneğe hazırlanırken 

diğ'er tnraftnn da 1talnı VC' Frn" 
sayı tazvik ile bu devl tlrrin fllleı· 

Tindeki rlonnnmn\'l ahrı tn~·li:ı:lc-rcı 
bir doniz hın·bi aı;mağ'a bakmıık. 

tadır. -- 1\1. 

jEv kadınına 
tavsiyeler 

Yumuşak kola 
usulü 

Gerek zevcini;r.c, erkek 'lrk .. 

daşınıza, gerekse kcndinıu.> nıt 

yakaları, kollukları kolalam::ıJ.: 

iGin şu usulü takip dersen z '• 1• 

layca muvaffak olursunuz. !\1 .. 
se1a bir çift kolluk mu kolalı .. 
yacaksrnız. Genişçe brr tutaırı 
kola alınız. Onu bir c;orba ka.<:"•ı!ı 

soğuk su içeri!:indc eziniz. ~-ır· 
ra üzerine aı nsım kesmed n ıl<' 

bardak kaynar su dökünüz. J{o .. 
lanm iyice suya karı. masına '-'ll 

kat'iyen tomwcuk çeklinde par .. 
çalar kalmamasına dikkat ed .. 
niz. Kolş.lanacak ::eyi onun içine 
batırınız, biraz kurumaya ter· 
kediniz. Nemli iken iitüle~1inıZ· 

Pİf?lll~ koJa kat'iyen kullanma .. 
ymız. Çünkü öyle olanlar i.itu ne 
milınkün değil katılaşmaz. 

TIAMIZI LEI<.ELI- R 
Çamaşırlar, eşya ve sa;re t -

2Jerindeki ha.mzi lekeler a.'llon .. 
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Karaağaçtan Galataya 

kadar tar~hi bir gez.ntı 
·5· 

Teısaneden Kas·mpaş~ya, 
Kasımpasadan Mey;ı iske'es:ne 
..._~ kartı 11.h!lmde Karaa .... 6 • • 
llalre lli1Dd8D kalkarak tertaneü.· 
h 19 kadar t&rih1 bir &ezinti 
-.tık. Buaun de Kasımpaşa _ 

~ ~ Meyyit iskelesine ka • 
ta~.1de1Jm. Ytız s :!De evvel, la.. 
~bu aahl huyunda.ki ya -
dit "' ID&n.u.rayı rehberi.ınize 

1 ralayıp diaeUm: 

••~trlaıi~ kethtıdumm dalreM 
._ 1t8i. )'UUDcla Hatap (odun) 

da.J.~' kahvehane ve berber 
~ )'aıWada beylik ekmek fı
b-1Uuzada Hllaeyiniıı kahvesi, 
;;._..-.. ~YODCular Jutlaaı, Hilautı 
.......... ~· camilıı önünde Ka • 
-.... lskeıeaı. 

dir. "Hadtkatıccev&mi" bu camı 
hakkında 3unları yazar: 1kJ tara • 
fmda merdivenleri vardu. Kap 11 

önllnde bir mektep, altmda kal

yoneularm b&f ağa hUcreai, çavuı 
koğı11Lıın, b"r de baplabane yaptı

nlmqtu. Bir t'-refeli bir ı.q nuna 
reat ve ca.miin iki tarafında birer 
kuyusu vardır. Minaresinin şerefe 
aen yukatuu çini Ue tezyin edil 

mittir.,, 
Meyyit iskeltsl: 
Evliya Çelebi Kaıımpata ile l 

etraf nd&ki ' 'me~akidi mübareke" 
rieıı bahsederken, zamanının bır 

halk inanından bahseder: "ÜçUn. 
c:ü Mehmet zamanında b r zat Eğ
ri gazasına giderken zevcesini hA
mlle bırakmıı: - nlht! .. Gaza)"a 

gidiyonım. Bu ehllm kanunda o 

.:-Pli& Jakelett, yanmda tb 
f.t.aıı&;..*~~1111 kalıveat, yan uda 
... -.wnllll lra4ı bet göz kayık· 
ki •. 1a&unda l&hire ubarlan, 1-
4-... lldlhtınmat mahzeni, yanın. 
~81lüa bilyWc havuzu, de· 
lal 'tal• •e llle)'d&D. yanında ye
~ 10eac111ar 1uf1aaı, yanmda 

lan evlldnnı eana emanet ettim . 
demif. Fakat hatun ölmUı. Ka.bil". 

de doturmuo. Çocuk ölü olan ana· ,---------194' IKRAMiYELER.-
smm memeeini emmeğe başlaınlf! 

...; ilkel•L." 
t ---latlur: 

ışBankası 

1941 küçü~ 

Adam harp döuU§Unde bu fe1' - ı' T 
keti öğren 'nce: • 

- Ben onun karnmdaklni bu 

l ...,_, 2000 UratU - IG08..-~ 

• • 1000 • - soue.- • 
1 • 160 • - 1'0&.- • 

• • 500 • - *JOO.- . 
• • ıoo • - MIG.- . 

ili • 100 • - aa.JG.- . 
~ .. l5C • - tOOO.- . 

'SOG .. IO • - IOOI.-

f 

' Çocuğu.na Uğüt 
O&dlmden kaçaı' aıuna. Döıı 

gece yemek yemediğınln farkın
dayım ~uğum! Sofraya otunıp 
da )emeğin ylslinll g&iir ı&'· 
ma duclaklanı:u ~-!la bük. 
tUn. Sonra hafifçe kızdın. "An
ce, caıımı iStemiyor" derken "l · 
le J8!Aef:i ~ ltaae e
ien bir ~ vardı Bende. Çocu. 
jum: Sen bazusunun kuvvetir 
alm tmni k:ıtarat laa,atmı ka 
tmJan bJr baba.nm evlldmuı.. o 
baba ki ~iıı ve bizim f çin sa
bahtan a,kgam.a kadar didiniyor. 
f{aJkan kadar mwYim ğöpü· 
"ln vka.BT'h1' ;!rfmm !'Akl11or 1'e 

bia mper oluyor. Bt:ı ona m
~mrvoıııs. o bize gi' -·eaf)or. 
Ymıelf beğcmemtye Wkm 

·ar llİlı fOCl m? 
AUlDf iddia ed~ b!ba.n 
ıı utanmaz mısın? 
~. la::ı~·ııtm ne ol. 

u.fanu, kıymetini w man;ısmı 
'>ne ,...,.,..,;"'ecek kadar genç ve 
tecrübesiz. 

Bir gtin Mn de hayat&~ . 
· admı "• nıhrabmı tadarMn ba
'1!l Jtak ftrirain. 

O aman bir tüemn ne 111-
yUJı bir varlık olchıfu!m, beter' 
vlleuduna lftmryaeak kadar ma· 
nevi bir kudrete ylUllJeldilinJ an. 
1arim. Sena ba ~* w.. 
ketin beni öir ri12*ir hm~ 86-

ifade ettigi ma.ııa11 " h&yatmı
daki ehemmiyetini anladım. 

Yere düşen ekmek k.ırıntılan
u bile hor bakılaınıyacağını, o. 
oa Jraanm•\: için de anek sarfe
dildiğini takdir ettim. Ben bu 
avallılann hıkayelerilu ağren

dim. Bab&lan öleli iki -. ol· 
muş. 

Tıpkı senm baban lfbj kafası 
'e ada.lesiyle kazanan bir l:ıaba. 
lan n.rmıı. Onlara bt rtaY bl'* 
rakmarnış. Bırakdıysa da şllbdi
ye kadar yemişkr. Kadm ç*1ılL 
~. ÇUnkU sakat av.W. 

Her (leyleı bu ırMm1'1•. ,..ı • 
llD •tnuJ'a byamadıfJ cec- • 
tmnm euaJanymış. Bir ttt em 
entari ve Mrka.ç eski patik. At
bk C8Alariııa veWği .,. ,oa, 

' Upatrd bir bob~ Yaplnl. Co9' 
lanu mraır · .-r• ~db--
l'üat o eski Şf!yleri tim aJırP 

l.hnidtııi --ilee boh~ 
topluu9. evfne geli)Ol Wt4 8r 
D1JD oa.u ~ J'ft tam' 
takati ~· y8l"dıın etmfl.. Sama 
dllinltl. ba)'J11ml.. 

itte IUla ik! avatbnım •1111 
htklym: OnJarm NbaJan ol-
saJdı ac kahrlar mıydı, ,n. 
nm! ~ ile Kumıpa.p lakelesl 

rt Qı eıı ml1.h.:m binalardau bi. 

~ ~ kıtluıd:r. Osmanlı 
aı ~ la1nbı en mllhim bir aııufı· 
~ eden IWyoncular hak • 
cı._ "-1 !dert 1198 vukuatı arasm. 
ltJt 8den llalı yuU.n blse r&bber
hzııctı boetancrbap defterinin 
da. lı tar'Jıe yakın bir zaman
rıu.t1~det tarıhilıde ıu kayda 

dfuıyan n sahibine emanet ettim, 
tez ehlimln kabrini bana gösterin! 
demif. Kabrini ıasterm"tler. Gidip 
açıriıf otıunu diri olaralr bulmut! 
Bu çoeulr, blrlncl llmet devrl u. 
lemasnıdan methur Meyyitzade e.. 
fendiymif. ÖlUmllnden sonra kab
ri (Meyyitaade) diye mepUT ol -
muştur.,. Meyyit iskeJ .. si adı bura. 
~aıı almmıı. Evliya Çele-biniD aile 
mezarlığı da bu iskele civarmday • 
mı§. 

I asarruf Heaabl!lrı 

IKRAMtYE PLANJ lüf*ııe•r . f futıaL 2 ile,.. 1 Af'• ı 
w. a ı:uaeıtetrııı tarUUer<.n& ~ııııır 

............... _. •• I ............................... . 

rQkledi, geçmlf uzun ~ ~ 
cbna attı. 

BundaA ooJı tene evft1 ~ 
nn baflangrcqıda bir gUndtt. Ha. 
n henOI UUDa!Dlm'f, dokundu-

Bir daha dudak bükme. ,_.. 
!fn, Y*ftn da ola ona 98ft ...e 
bek. ÇüJakÜ babaA ODU alm W 
riyle kuandl. 

ŞIJKRAN 'llMVR. 

·--yo ...... . .. o ..... . 
ıae ~b111 kalyoncu IUmreıf. 
1-0Q bir kıtla yoktu. KaJ • 
°'1a -.terleri Euımpqada ve 
'-;.tada beu,. odaJannda otumı-
0.114a TaV'aıı ve kerhen, turada 
"k 1111\Pan •e gılmaııa sataşa. 
~ tdepa:z·i!ı ederlerdi. Blnaeııa • 
l'I laptuJ.abt albna kouulmala. 
~Yet! hayrtyestJe bunlara 
~ ,?~ tlzere bir k·gla yap
llQa -.Ptaııı derya Ha.san paga 
h :- 11.nlandanberi düfiiDdU • 
rıa leydI. Aneat, haset ve ga. 
bit ~:, kaptan paıanm böyle 
~ ~ çekemiyenl 0 r bu 
lb'-t baa eqeller çıkararak 
dit la oı..ıctaıı bal1 kalma.nnılar-
1'1lde Ptalt P8'a ile ~Y ve gare
~ la.bit bir zat olduğundan nl. 

9ttl. 1C. Padıtahm tznınin istihsal 
it: -erı41 lllalından olmak üze • 
~ hazineeirıden bir akçe 
~ llaeıe tersanedeki aıi
_,_ ~da bir güzel kalyon. 
~-.... b1na ettlrmiştir. Bl • 
1- dala. ... fıda Meyyit iske

hJat ~da kalyoneular için 
..._ kıtıa daha yapt:nım11tır. 
o... "'- camU: 

KasmıPaf&: • 
ıtdmi~dfltalr" ~~ 

ecdadımızm ağz-nda bir tekeri•• 
vardı: ''Bura)'& Kaptan pqa ka· 
rışır!" derlerdi Evliya Çelebi, 
K.eanpaşanın eski bir m~ 
.uıtı flSyle anlam: Kaınuıl SWey. 
w:/ fı zamanmc'.a htanbul ıehri bir 
" 't1 
ı•aın deryası kesilip omuz omuzu 

s15k1iıez olunca, Anapoll fatihi Ka.. 
smıpaşaya, Sak z fatJhi Piyale pa· 
pya, Abıaha fatihi Ferh at paşa
ya ve Dlllkadr memleketi fatihi 
Ayaapaeay• ferman çıkararall Ka. 
amıpata eehrinl imara memur ol • 
dular. Kasıma.ta ıeriat bakmım • 
dan Galata tadıhğma tAbt idi. Jl'a.. 
kat kaptan paşa hilkmUndcydl. 

ittikçe mamur olan Kunnpa. 
~. dördtıııcU Murat zamanında 
yapılaıı bir taıırifde 11.000 hane ol 
duğu anlat Imıştı. Kanun! Stlley. 
m~ 111manmda, camilerde, mescit
lerde, tersane gözlerinde, dllkkln
Iarm ve evlerin kapılan &ıUnde 

geceleri birer kandil yakmak ka • 
rı.undandı. Kasımpqa halkı il~ • • 
ntftı: Bir amıfı, kaptan, azeb, var
diy~ gemici dayılardı. Cllmleai 
Ceaairli elbi.eeai gty:p kırmm fee 

-Kiralık kat ve odalar 
Anxa111 lad<Jt':4mrn m ı.nuıerıeı ymndt rr-vkaıİ<l• naıar~ı 

avadaı vf aydınım bu ıtaı ıuralıktu . Aym l>!nada ayr10t ıura. ık 
ı<laıar ~a vıudır . 

Vakıf ( ;~7Pt,...1 J~,.r•'°'""'.,.;n# mO"'iMt:tf 

Uzertne Jl&f• dntar eararlar, ar
kalarml bonl09 Ye d-1f kopa • 
ran ve gGnag6D kaput, brankona 
dolma ve ayall.larma tokm•klM 
giyerlerdi. Bellerlnde çııtal pala bJ.. 
çaklar vardı. Bazılan da baldırlan 
çıplak aerenu, condabU; IUller. 
dl Kasımpa.oan=n bit tırka.sı es -
naftı. Kendlltorlne mahltıı elbisele. 
ri olmayıp gf).naı\ln eevapla.r at • 
yerlerdi. Bir suufı da Kumıpap 
tekkelerinde otW'l.D dervtpnt dil· 
rifan. berblrl lllanad& bir padlf&lu 
Ali§anlar idi Kaınmp84& ıehrtniıı 
mabbub ve maJıbUbealne bad •• 
pyet yoktu. Çünkü A.bı havam 1.1.
tiftl Kaaanpqanm haa beyaz ku. 
arbiye gevreği, b.Yaz simidi, yağlı 
çöreji, flftalt.ı, kaysıtı, lztlmll, 
kaymaklı yoğurdu, semiz koyun 
eti meoburdu. Tel'Zileri Cezair bl 
çim.J elbiseler biçerler ve öyle iğ
ne vururlardı lti latanbUl ~
n vuramazdı. Zind&Dda lflaen gfı 
nagfın .D&luflı eldivenler ve çorap. 
larm eıi ancak ~rengilıtanda ve 
Gtırcrıtanda işleDirdi. De-bb&ğlan • 
nın san sa.htiyaw ve tırnı-zı köse· 

1911 metbunta. Ça$llllda ..... 
ıGa keçe kllWIJar baJaD~ 

..._,... lllprllerb 
Kaamıqaom OD yedlDcf &m 

ortalarında Uç yüz altiDJt kadar 
dtıkkinı vardı: "F..lmafı ~ de 
deballan bir ununauz tayfa !dl. 
Uc y11a lradaı- debat1ıueıerı ftrdı 

ld her birinde y1rm!fer otuzar se -
berdest pehlivanlar lflerlerdl Sa 
n sa.ht:1yam, ana:. ırlleeleai ve 
tutkab lllel)hurdu. Dtbbaj t&JfMI 
arasma bir katD veya bir baeız 

lirse cUmıe.f bqkald np o m8cri.. 
mı b.&ldme vermesıeraL Ama o 
mllcrim de lHunceye ~d&J buQ)a

rm içinden hA1ls oıa.tnbdı. Sanat 
ntrenır. lla.ramJ1JJrten ~fdl. .. 

Şü.lr içinden Ud dere geçer. 
Bu derelerlıa etrafı e91dden aera. 
pa dükklnla.rdı. Oç adet birer göz. 
leri kAr&ir köprUJerblbı en metbu. 
ru Ka.smıpqa k8ptUaUy411. J>tler. 
leri '•Ağa .!Wprüaü" ve '"l'enane 
köp~" idi. Buıılard&D m11.4a bfr 
çok da a.hpp köprillerl vardi. 

Bete& EID'em &OÇtJ 

p Jeri yaka kanı bir llOi'Dll ftl' 
idi. Battl ayaz olclula lÇ!D ıs
ler boz ~tmuştu. 'İ'l içime it-
leyen zehir gtbt bir rlllclr esf. 
,otdu. Herea ,.,...._, O 
"3dar çok ol1J3"W lı:i ... ~ 
10f'IU!l. o Mmanfe ı.n ~ 1ılr 
mektep talel&t)cDm. 

~ plf )Oi4qaa. Tllm 
yolun ortasında oturmalltan zi
yade yıjllml'8 bemlym bir lla
reketle e&aallt 1'lr bdm ger. 
dlm. Halt periflm. aael&n .... 
mış. yUzll çökmill, belli ki fUir 
bir kadın. • 

Bat ucuata alJı1a,n. ne ,apa. 
~ bilmiya altı ,..ıı ,..ıa
nnda bir ÇOCQJt ...... y.....,._ 
Ylk'lfbm 

- KftçQk. _.ne alda? 
Ha$ta mı? Bir ,eyi mf nr? 

Çocuk anki beni beldl10ra111 
gfbl etek:1ertme larlJ4ı. Daha 
bmb atWmya blıtladı. 
KadDı Jracatniıda ellö bir boıb

gaya ai••alu IU'llmJttı. qndlm, 
ODU yerdea bJdlrdJm. G61Jerini 
gözlerime ~. yal~. inle. 
yen bir ..ııe: 

- Btr lolc!u ekmek.! diyebll· 
di. 

İlk defa bir lokma ekmefi.ı 

HABER 
okuyuculan i('in 
• _.... yaballft ıtt• .... "' 

... lldWll lmpnmı " , ................ . ...... ~ .. .... '" .... ..,,.. ,.,.... 
....~ ... .. ............ ....,., .. ..... ..... , ........... ... ..... , 

--...... --------------------

HABER 
Her gün 

a 
salıife 

' 1Qı._ bir Baeuı paşa, kqlanm orta. 
&dı da de camı Japtırt.mqtı. Bir 
, '2: ~Yoneuıu kışlası ea.nıif • 

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

cDASUS LUl<REÇYA 
. rJ,ınr[j r.ıur.ıci ıfovrinde bir V€nod•I< ~15V;\I ı>sinin kırı 

~_:_İS~<ENDER F. SERTELL. 

.99. 

k~be Celebi çok heyecanlıydı .. 
-~ Y1 IÖrünce: 

~~dedi, ~de sizi arıyor 
~ ~rim. tanburaa O 
~ edilecıetini duymuş 
Clı 8-a l'lbatsudJ .• Evden çıkama 
.._. ~t: ~Aman otıum. kot. Ka
~ lit. Onıen kurtarır.asını 
İll ~lilJlt kendisine söyle! bu 
Cie ı.-:- _o Yapabilir .•• dedi Ben 
~-&eldım 

Giaa' i(aYln~ b . l nere-
CıJyn.. ... ? U 1§ 

.l\.i&D;H be}. İstanbul defterdarını 
çOY :«:~erclı. L>eme1' ıu, ~eı aağa 
:;c>iıt Oaıerın ıdam edıl«.eğıni ıııby · 

lüycıc,u. Uemck kı, Omer ıdama 
aıusıa:-ı&k olsaydı, padı~ tered· 
dut etmeden bailJU vurdurur ... bu 
a:ttlt. e de bU derece dalla.nıp bu· 
daid<tıunazdı. 

F !tmı. oey. bir ~yden · haberi 
yohr1 : gıbı davrandı: 

- Omen sarh~ oldu. 5Jk sık 
ıçki ;.~ıyor diye mı idam ede.:.ekler 

mi~? 
- Caferağa kayınpederime bO~ 

ıcbum;~a bunlar sebeb teşkil et· 
met •.. bahusus. padişahın Omere 
ntbnıl nazan da vardu, cüyur ve 
bu .şte başka sebebler arıyor 

- Peki ... sen ne tikırdesin? 
- Ben de kaympederin gibi 

dü~ü.nuyorum. Padışah şimdiye 
KaC'll' - ıçkı yasaiına ratmen • 
hiı; ki:r.seyi idam ettırmedi. Böy
le mı musiki üstadım öldürmek. 
beı r.e bu sanati oldürmekJe müsa· 
victir. 

{.e;uJ Çelebuun saza, ~ me 
ıuı vtı aıınal.ığı var4J; Omere ~· 
l>l.üo.cı olduğu ıçı.n aqyordu: 

-Böyıe adamlar içki ıçmeden 
çııhp söylıyebilırler mı. a goıü-
mü' ~u: u~ diye s6ylenıyordu. 

Ktınil bq: 
- O D8lde Omert 1rurtarmalc 

---~ le süı!eliıit ama.. o. bir lmanm_ ti/iM~-

riyo•. Bunu padipha da aöyl6miı 
ama, Y.ferağa arada bir taJam do
J&p'ar çeviriyormuş. Lukreç)'lnın 

bu <.iak;kada Ya.ık~ mah· 
put: c0!duğunu iddia ediyor. 

Ce:na1 Çelebi, Y~Q du
yu"Ka hayretle kilercibetmın Jilzü· 
ne ~ktı: 

- Ne diyonunm? Lukreçyayı 
l{ar. !.!LlStafa pa§a mJ U~"Irtmlf? •. 

- Omer böyle iddia ediyor ars 
ı.amm! C.:aferağaya gelince, bu İf 
te onun ·parmağı olsa ıeıek. ~ 
kt Omere (mecnun) daqwm 
Yl.'.ran cdur. 

- o halde bu hakikati padip· 
na arzetmeli. Mesele yalım Ome· 
rin kUıtanlması deiil. aym ıa· 
mr.ndc Lukreçyanm ilinin de bu· 
lur : . ıdır. 

- Omeı . efendimiJe inmen at 
tr.!". Fakat. dedim ya, keftdisine 
tncOC(' d'yor:ar .. Kaptan paşaya 
ift1~a ediyor, diyorlar. 

Ceınal Ç-elebi, ~~ym~ 
~ ™!kkmdaJd rioıı'•PI" ... 

~ıa tekrarladıktan ııoqra, KAmı1 
blyf. 

. Ben silin yeriııbde olsam, bu 
işı ~ münuip bir amanda 
8'&I' "<' ~ıce kaptan p&§lllln k«>§ 
kOrür. "*1•ttmlmal1 muvafık O' 

:acai;m s&ylerim. Bu suretle bir 
taşla ikı ku§ birden vurulmuş olW'. 
Htın Omer idamdan kurtulur .. 
Hem de Lukreçya meydana çıkar •• 

dı. ~pbelenni padıpa da 96yti· 
yecek oiursa, Sultan Muradın, ()' 
~!a l6derime iDIJ!mlll mubte· 
mtlcü. 

<.eteraıa. KAmil beJ1 • ~ 
ıctn )Cin olsun • l*hfah a kqıaa' 
r.tirm~mek yolunu balda: Valck 
sdtarun sadık cari)'elertndm Ay
~>ı Klmll ~yin odasına iönder 
di 

p&.cı;ph 9'Yintr. 
KAmi: bey. Dördandl 

~ır.-• "e karar vetdi. 
Muradı A ne. Kamil bey aabah Ulml 

tltı ~ erken. AYlt bıtr iş bahanesi 
le .(!~"rcibapmn odasml &ırcti: 

BtRIBIRINt TAKIP EDeN 
ENTR1KALAR.. 

~mil bey o sab8b pa(ıfi~ 
b::" .nma çıtracalctı. Vakit .Wta· 
DDl ıu.remaı- blmU bir ,an • .,. 
Yet tahmin etmlfti. 

C...aferala. ki)er.aballJlm buiu
fUlllNMY• çrlrnw•w maıW o&mü 
için "• ınden lllleni yapl)'Ordu.. ft 
JaP'caktı.. Zira, Khıil bey 9l:>ıü 
1111 ., 1 .......... bir ..... 

- Slıf sa~ rahatsn ed4t 
c"2iır. ama. m.aJQm ya. barı de E 

m!r Jl'~·ıuyum. v~ sultanm ana· 
lanDı llıe töy.~ lektim. 

K.\mlJ ~ Anentn aeti1ine ~ 
tr.ıı:ır:ı· un oldu: 

- \'anahi bu eetııtntı bir lflit• 
'-''Wttir. Ben de *i batırllmr 
tlDl. Vakit lultanm emirlerini t. 
il'{~) ettfttt"" tnnra ............ 
ıtek M.erım. 

(Dll•ltl W) 
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s H A B E R - Altş:ım posfusr 

K zz mektepleri arasındaki 

Voleybol maçları bitt• 
Ç~m o n<e©.10 o D©ır 

Hiç yenilmeden ikinc· 

Şa piyon oldu a • 
Kız mektepleri arasındaki vo. 

leybol müsabakaları dün Eminö. 
nU Halkevinde yapılan karc:ıılaş_ 
madan sonra nihny " bulmuştur. 

Günün ilk karşılasması, sam. 
piyonanm en kuvvetli iki takımı 
olan Çamlıca _ Erenköy arnsm
da jdi, Geçen sen"nİn şampiyonu 
olan Çamhcn bu SCDC' de hiç ye_ 
nilmeden son müsabakasına kn. 
dar gelmişti. Erenköyün ise 
şampiyonada bir mağlubiyeti 
vardı. Bu vaziyette Erenköyün 
Çamlrcaya galebesi iki takımı 
aynı vaziyete getirecekti. Bu va
ziyette dünkil karşılaşma fevka. 
lide heyecan'ı bir şekilde cere. 
yan etti. lki takım da biribirleri_ 
ne zaman zaman tefevvuk eden 
çetin bir çalışmadan sonra mü 
sabrıkayı Ç mhca iki sette kaza. 
namadı Vt: ikinci kere la'"1z mek_ 
tepleri voleybol ~ampivonu oldu. 
(Netice: 6 • 15, 12 - 15) 
Şampiyon Çamlıcalıları kıy_ 

metli muvaffakıyetlerinden do_ Cumhuriyet .İnt.anbul lisesini, 
layr tebrik ederiz. Kız Muallim de Kandilliyi mağ

Günün diğer müsabakalarında lUp cbnişlerdir. 

f83oç©ık0o 
liiiil ©l ç D 

ızmitfe bir maçta hakeme bıçak çekildi 
lzmit (Hu8Usi) - Pazar günü 

burada yapılan Adapazar İdman 
yurdu ve Gölcük ldmanyurdu n
rasmdaki müsabakada oyun 
2 • 2 berabere devaın ederken 
Adapazarından bir sporcunun 

itirazı üzerine kavga çıkmıstır. 
Kavga esnasında hakem Cevn. 

dm bıçak çekilerek ilzerine yü· 
rünmüştür. 

Hadise mu.."ıitimizdc teessür 
ve teessüf uyandırmısbr. 

BBŞiKTAŞ - MUHTELiT 
Şanıpiyon takımla karşılaşacak muhtelif takım 

oyuncuları tes bit edildi 

26 l'BAT -· JOH 

Stcrhn 
Kapanış 

fi.24 
132.20 100 Dolar 

100 Frc. 
100 L!rct 
100 tsvi<:r Frc, 
100 Florin 
100 Rayi§mark 
100 Bclgo. 
100 Drahmi 
ıno Leva 
100 Ç it ltronu 
100 p ta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
ıoc Yen 

29.93 -
0.9975 

1.6225 

12.9375 

100 İ V( kronu 

3.175 
31.1375 
31.005 

100 Rubl 

senedi 21.-

S rnema ve Tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

lepcba111 Uram lmunmda 

AıqJnın "0.SO •• • • 

;\1eşaleler 
YAZAN: llcnri Bad:ıllb 

ı ıı .ı..ıı Cadd KümCdı kısmmaa 

Alt :ım 20.SO dıı: 

Kiralık Odalar 
Uer gUn glsettc ~utc teımlllOl't 

itin bllc1 verilir 
B )'azıt, Lftlol.1, Aluıa.ray, Şclıreml· 

aı \o Topkapıya otobüs temt.n olun· 
mu tur. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
7 l\Inrt Oum:ı. UsI tidar Balo 
dn~m:u;md." (A ık Lüzım) 

]{om di (S) l'c.rdc 

Beyoğlu /-laik Sineması 
nı:glın saat ıı de, nı. m 20 de: 
1 - Aynaroz Kndı r ! Turk!;l('. 
2 - Bir Milletin Jstfl,ball. 

ikinci küme 
maçlan tstanblıl şa.nıpiyonu Beşiktnş

la karşılaşacak olan muhtr-lit 
takım kadrosu futbol njanlığı 
tarnfmda.n tc bıt edilmiştir. 
Muhtelit takım ic;ın At1 oyuncu. 
far davet edilecektir: 

27 .2.941 Perşembe 
Vali ve Belediye reisi Dr. Lütfi 8.03 AJ:ıns 
Kırdar tarafından verilecektir. 8.ıs ll:ıfir prog. 

19.SO Ajan~ 
J{).45 ince ı;a~ 
0.lu HDdJO 

Gnzet ı 

20.lli Şan to0l 
lk-drhe 
'rtiLUıı 

Gayri nizami 
saha 

değiştırildi 
Çukurbostan sahasında niza. 

mi futbol oynanmasına imkfi..n 
·olmadığı hakkında !stanbul 
matbuatında geren hafta intişar 

Galatasaraydan o~man, Ad. 
nan, Musa, Enver. 

Fenerbahçeden Cıhad, l!,,jla-et, 
Esat, Niyazi. K. Fikret. 

eden yazthrdan sonra futbol a. Vevadan Enver, Hakk. 
janlığı coı.- yerinde bir kararla Süleymaniyeden Fethi. 
bu müsabakalan Kadıköy saha- . . . 
sına almı tır. İstanbulspordan Kadır, Cihat, 

3 grup birincisi arasında ya. 1 Tank. 
pılacak terfi müsabakaln Şeref Beyoğluııdan Baha'dır. 1 
srtadında olacaktır. 

M ntıkanın 
bütçesi 

:ram (Pi.) 
8.4ü Konu uın 

Hakem Tarığın bir P. 3 ı nk 
J8.05 l 1 ı roı:-

ÇOCUğu oldu mmrnm 

Hakem ar~~daş!arnnızdan '!'a- I JS.20 ~~;1: rık Özercngımn bır erkek evladı pro ,nım 
dünyaya gclmiı:ıtir. Yavruya u. (PL) 

zun ömür diler ebeveynini teb. ıs.os P.:ı<!Jo 007: 

rik ederiz. ı 18.40 Jfon 11• 

'!W -

~rkılnr 
l!).10 F <ınıdl.'llİ7. 

roport IJhrı 

21 .00 DinlrJ ki 
1 kkleri 

J.80 Sıhh lt 
21.15 It.'ld) o 

orl<estr •• .,, 
"2.SO .\jan<i 
"Z.13 Dan 

.Muzi i 

Dr. Kemal Ozsan 

tc!rar yolları hastahk 
İarı mütehassısı 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

neyoğlıı l<ıt1kl!ıt Vnddest No. ISX• 

Bursa Pn -:ıuı O tD Ohanynn 
'111!\l"b>•~.. ""I.: 41%85 

Bi'yoğla l'arrııaldcnpı, tm:uı !'lol.111 

No. 2, Tel: 41558 MllDJC'ne \(' hl'f 
türlü goz om<'llyntı fılaıra ı ... ın 

pam ııo:. 

n 

- -· 

. ~ ŞUBAT- 19.fl 

Serbest köşe 

Doğrumu bu? 
" Yilk ek Hall:em Komltesıaıa •aza 

clllEkatlal celbederım ,, 

- Eski s-porcu,. 
/ardan oldıı

ğmıu. ya:;cm 
HilSC'l.fln im
::alı bir mc~ 
tııp aldık. G6-
çen haf ta ya
pılmı Beşik. 

ta.'! - ]1'cncr
bahçc -maçın

da Hilsnü'niin 
HÜSNÜ oynaması et. 

rafında bazı dii.Şiltıcelcri ihtiva 
eclen bıt rncl.lub-u aynen derccdi
yorıı::: 

11/2/1941 pazar günü Şeref 
stadında oynanan Fencrbahçe -
Beşiktaş maçında bu sene lik 

maçlarında 'birçok maçları idaıe 
etmiı:; olan müseccel hakem B. 

Hüsnüyü Beşiktaş taknnmda oy. 
narken görünce lıayret ettim. 
Benim gibi birçok seyirciler de 
hayret ettiler. Besikta§ taknnı 

yense de, yenilse de 6Rlllpiyon. 
Hüsnünün oynamasına ihtiyaç 
yok. Madem ki bir kişi noksan, 

B takımından he-rhangi bir o -
yuncu ile noksan tclii!i cdilebi . 
lirdi. 

Bunun için bütün hakemler 
aynı düşünce ve aynı mefkQre 
ile çalışıyorlarsa doğru değildır, 
zira bu vaziyete göre tnkmı!arrn 
m.ukadd"ratı btı gıbi hakerrıJerc 

tevdi edilince kt!Udi klübünü na-

zarı dikkate alarak rakip 
lardan birinin mağlUbiyetiı 
!ışır ve bu düşüncede olan 
keınlere de maç emniyet ı; 
kımlann mukadderatını on 
eline bırakmak hiç de do~ 
maz. Futbolü terkedip hak 

lan bir fert canı isteyince 
maçlarda derhal oynamak 
canı istediği zaman hakc>m 

mak. Bu hiç de sporculuğ 
maz. Esasen futbolda bö} le 
de de yok, zannederim. Zir 
cocuk oyuncağı gibi bir şey 
yor. Bunun için mühim bi 
za verilmesi kabeder. Şi 
kadar idare ettiği maçları 
nünde tutark oynamaması 
bederdi. 

Zekiler, Allllar, Kadriler, 
hatlar:, Burhanlar ve daha 
coklan futbolu bıraktılar, 

daha oynamadılar. Yalnız 
kaüt maçlarında klüplerini 
sil ediyorlar. Bilhassa ha.kt> 
lunca yalnız hake.mJik yap 
Her ikisi yapılırsa hiisnii n 
ten eser kalmaz. Zira dığer 
kemler de böyle yapacak olu 
sa artık bu futbol işleri c.•'lr 
döner. Hüsnü gib; 1'Iy"lletlj 
futbolcunun hakemlik yap 

büyük bir kaz:ınçtrr. Fakat 
H:isi bır arada olmamaSI 

yükselr hakem komitesinin n 
rı dikk~tini cclbedcrim. 

veya BENZE 
il Halil KAMYONET araaıyo 
2014 No. lı posta Jmtusu adresine yazılması 

\ 
---------------------~ ru:ı-----------------------ı 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 

Kuleli nsk<'rf IJscs!no girmt'ğo istekli olup dıı taşralarda 1'\1bclero, I 
ul :ı cl..ı doğruca mektebe mUracaıı.t ctmı;, oıa.nıardan smıflnnncla dan,•kl 
ılmryan, bUtUn girme şartlırmı haiz bulunan ve aynı zamanda girltı ovra 

t kemmW cttlrml'} oıan lstckUlcrln lmtiha'l!an yapılmak üzere 7 nınrt 
cuma gUnU saat 9 da Kulcll IJscsin® bulunı:ruı.ıs.n ve bu tarihte mektepte 

İstanbul mmtakasınm yeni se. 
ne bütçesı atsdık edilmek il7.ere 
Beden re:rbiy~i. Direktörlüğüne 
gönderiLn tir 

Tnknn kaptanlığına Fikret 
secihniştir. Taknnın tesbiti 
Fikretc bırakılacaktır. ~Iarı Şa. 
zi Tezcan idare cdC"Ck. yan ha
kemliklerini Ahmet Adem ve 
Tank yapac..1klardır. 

I .. ik şampiyonluğunu kaza.naıı 
}3(-şıkta a.. c<'ntilmcnlik kupası 

lunmayanlann haklarını kaybodcccklcrt UAn olunur. (1443) 

·~~~~~mmız~~ll_!~~~ı!!~ _______ _J_ _______ ı.---------ı 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
Fabrlkam•ıo: •· rı. t 'erlnC:c tı:rtUıdam edılm k Uzer• chl yelrL.'imcyi h:ılz 

bir tlcktrikç alınacağmd.ın blip olanlıırm 1.3.041 tarihine kndnr ld:ırcy 

mnracaatlnn. < 1437) 

Dev1et Demiryollan ve Limanları 
işletme Unıum idaresi ilanlan 

Türkiye Cumhuriyet 
AKTiF 

Merkez 
Lfrn 

l\n ': 
Altın· Su.ti Kilogram 
Banknot • • • 
Ulaklık • • • 0 

72.Cl>3.0H> 

• • 
• • 

102.121.934 21 
7.436.123.-
2 128.615.40 111.986.722.61 

O:ıhlldekl !Uuhablrlcr : 
TUrk Lirası • 391.810 "3 391.810.23 

Unrlçtctd l\JuJınblrJ r : 
Altın: Sufi mıogro.m G.oı0,75ı:. 

Altına tahvW knb!I serbest dô-
7 o 18.029.:> 1 

vlztcr . -.-

Bankası 22 / 2/1941 vaziyeti 
PASiF 

.,ormayo 
lbtl)ııt akçesi ; 

Acll ve fovkaıa.do • 
Husus! • • • • 

. ... 
• 1 

l'dc\1ildeld Bnnlmotlar : 

• • 
• • 

Deruhte edilen ovrala n:ı.kdlye 

Kıunmun 6 - 8 inci maddelerine 
tcvflkruı Hazine tarafından vakl 
tcdlyat. 

6.188.666.1.ı 
6.000.000.-

158.748.563.-

20.149.137 

l.ım 

15.000 . 

12.188.666 

idarece t mln el p mUtrahhldc veril c k GOO ton Bllnt r bakırm i le 
n rck mamul h ıld dilr"''i trııliml ışt ıo 3.941 pazaı1.e i gUnU saat lG tC' pa
Z.J.rhkl.ı Uıııl d c ktir fahmin ed len bedLl (15 000) yüz dl kiz hln do· 

uzyUz liradır Pa.ıarlı • Anluırad ld rr blnnııı içinde m li: :ne dalresınde 

tıoplan.:m om onca J pu caltUr. 

O •er dovtzıcr vo borçlu Kllring 
bakiycJorf • 37.8b 593.93 t 1 893.623.49 1 

Deruhte edllrıı evrnla nakdiye 
bakiyesl • 

138.599.426.~ 

17.000.000.-

250.000.000. 
Taliplerin aynı ,ün \:C saatte tdcll! ve kıınunt ~e.51kalarllc birlikte ko· 

misymı ınUraca:ıt tm l rl 1...zıırdır 
Bu l 11 t oartmım l r H:ıyc!: rp :ıd~ t.cs lhlm i'lı ind< n \" Ankar da 

malzeme dair lnd rtll hil r. (147:51 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

Cin"i mikt n Muh. B. < 'i.fi t mınat ek.s:ltm nin 
kli günU sa.atı 

Kınn p 2700. 20. o pıız rlık 6 3.941 14.30 
Blrn k ı 50<>0. 37.,, /\ ılt 17 3 911 J!' 

l - Ş rtnam ,; nllmun l ri ırudb ne yukarda c n " mlkta.rlan ya 
ztlı 2 kaleDl eşya hlzal lnnda gosterllcn usulleri satın alınacaktır. 

lI - fuhamın n bedelleri, muvakkat temır.nUıın, ek8iltme gün ve saat 
teri bl7.alanncla yazılıdır. 

m - Şartname ve nUmun lt'r EÖZÜ geçen ~ubcde görülebilir. 
rv - tstf'..klller n eksiltme lc:fn tayin oluna-ı gün ve sa:ıtıcrdrı yüzde 7.5 gil· 

•enm. pa.raJ.arJl birlikte mczkttr koın!l!yona mUrııe.-ıııU n. (1491) 

lltızlııo Tab\ illeri : 
D ruhto edilen evrakı nakd ye 
karşılığı . 

Kruıunun 6 • 8 macldt'lcrlne tevfi-
kan Hazlno tarn!mdan vı'.11.ı 

tccliyat • • • • 

&·ııednt Cüzdaıu: 

Tlcarf S n dnt . • • • • 

Eısh:un \c t.'lhı1b t cuzdanı : 
Deruhte edilen cvralu nakdi· 

(! f yenin karşılığı csb:ı.m ve 
f tll.hvUdt lttbaı1 kıymeUe . 

crbc-st E ham \'C T hnl:it : 

Al"llD 1 r: 

Altın ve döviz Uz.erine avans • • 
Tahvlla.t Uz rino nvans • 
H ızin<'yc kıs:ı vad O.Tans • 

Hazin yo 3 ı>O No. k.ınun:l gur 
~ılıu:ı aıtm ıtarvılıklı avans • 
H edarl:ı.r • 
Muhtelif • 

. . . . .. . 
• • • • 1 

1J8.7 l8.563. 

2 .11<).137- J 38.399.426-

Knrşılığı tamamen o.Itm olarak 
UA:ı; eten tcdavUle vnz<'dllcn • 
Reeskont mukablll W.vetcn teda. 
vazed. • 

Hazineye :rap:tan altın kaI"§Jlıklı 
avans mukabili 3902 No.ıı kanun 
muciblnco DAvctcn tcdavWo va· 
zcdilen • 

2(10 016.822.73 260.066.822.73 MEVDUAT ı 

'3 831.156 93 
7.926 60G .. , l 

8.963.74. 
7.808.722. --.-

53.758.063.47 

122.402.612.49 
4 .500.000.-
7.864.507.95 

741163.588.97 

Tlırk Lira ı : 

Altın: Safi Kilogram 876,809 

3850 No. kanuna göre Hutncye 
acıtan avans mukabili tcvcll olu• 
nan altınlar: 
Sifi Kilogram 55.541,930 

Döviz Tnahhüdııtı : 
A.ltma tahvili kabil dö~cr • • 
Diğer dövizler vo alacııklı Kli· 
ıins tıskiyclcrl • • • • • • 

Muhte!U. • • • • ı • ı, 

20.000.000.- 425.599.4 

76.690.804.0 
1.233.302.5' 

78.124.167.9G 

-.-
24.902. 140.ÇP 

Yekb 


