
SON HAVADıSLER 

POST 
~-~am: 

____,-g ._,, ,_, ,,,,......_... 

t madi 
Ta 

iTALYA 
umumi 
ihtilAI 

arifesinde mı? 
Zannediyorum ki brl dlyemiz 
f nn • .ıı vP tc'mı "m oou terakki- Bütçe açığı korkunç bir 
lerın or , mf'd 1i mrmlcke1-
l rin h psıııdc tJ •ı ,u gibi, bi7..de 1 yekiinu buldu 
d~ :ıglrun ve da~ nık ı ~ol yap. 1 f h 
trrnıak imk nım tNmn ettiktvıı ; Jbıld&llH8 ilk 
Si>nrcı. buııl nn mutcmadi tıımira· 1 t A t ı b tını ~endi husu_gi serviaı vasıta- 8tamı er& ellrdl 
sıl ~ ıptırmakta daha fayda gö- Atinu, 4 (A. A.> _ Atina a· 
nir. jansı bildiriyor: 

Yazan. 
1ıe a.:;it 

Yunan gazeteleri. İtalyanın va -
ziyetiylo meşgul olmaktadzrlar. 

Estia gazetesi mUnha.sıran ltal
lÇID yan menabiindc~ gelen ve 8ıhhat: 

leri mutlak suret~e tebeyyün et-

G \ZFTF~LERDE bel~·di) <'mi. miş olan mnliim:ıta istinat etmek -
:ıiıı ~oJlnrın çabul• bozul- tedır. Son gUnlerde alman bu tel· 

Dlarn ını Hı lıozuldul \a derhal ta· graflnrın hPbc>r vermiş olduklan 
karg.:ujahklar ihtimal ltalvanın bU

mtr cdilın inl te.ınln kin bir çnrc yük Rehirlerinda Yukun ğeıroemiw 
diisündügimü okuduw, \erilen lıa- tir. ihfünal henUr. umumi bir lhti" 
Vadls doğru ise-, tatbik edilecek Hl! arifesinde bulunmuyoruz. Fa -
t~lblr audur: Bel<'ililenin ihalesi kat bir inhidamm ilk alametleri 
llCti~lndc bir yol ~'npan mütcah_ (l>C\&ını .ı iincllcle ) 

lalt, yaptığı yolu on s<'ne müddet
le tamir etm<."ğo mecbur buluna· 
cektır. 
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Habeotı.tanclaJd Jtarek&ta J11tirak eden Brltan~,. kun•etlflrlnden bir 

Sudanlı müfre?.~ ... 

Afrika cephelerinde 

!!X! 

Yazı ışlerı Tel. 28872 - Fiyatı 5 KURUŞ 

Peynirciler 
Aylardanberı buzhanelerde 
sakladıkları peynir ler için 

MURAKABE KOMISYO \UNA 
17 81~ LiRA KAR 

DAHA KABUL ETTiRDilE ' 1 

Fıyatlara 5 kuruş zanı ka-
rarı henüz merıyete gırmedi 

F!ynt murakabe komlııyonıı UP pey, teneke beyaz peynirin J,;r ııncıerdo 

nlr toptancıları arasında iki ay•1nntıe· cıurduğu anlaşılmı tır. 

rl cereyan eden mücadele, nıaaleset İ§te komisyon d!in , crd!ğı 6 kuru,,
peynir tacirlerinin kazanması ve ruıı. ıuk zam karan Ue bu ı7 blıı t.Pnelte 
kın zararma bltmi§Ur • beyaz peynir sahiplerine beher tene. 

Malumdur kJ komisyon pe\'Dlr aa.. keyl vasaU 20 kllo farzederııeJt, 17 bin 
U§hm için t optan 45 ve pcralrende lıra daha kAr kabul etmektedir . 
ım kuru§ azam1 fiyat kabul f'tml15tl. Burada bir sual baurn ge!\vor: 
O zamandan beri peynirciler bu fiyat MademkJ peynir tacir lerinln tülekle 
larm idare etmediğini ileri sUr1>rek ptya rl yeri.nf'I geUrilecekU, ne dlye hıuk& 
saya peynir çıkarmamağa ba,ıamı§. lkl ayaanberi peynir darl ğı Çf'kUr!l., 

lar ve peynirlerini buzlıaneler1'e saıdıı dl? Bu kadar vakit ve enerji hllrc'Uldı?, 

mak yolunu tutrnuşlardrr. Yaprlar llk gtlnde.n itibaren pcyıılrcUenn telt• 
tetkikler neticesinde kilosu S:I kuru.. llflenne ~kabul,. demek mf' yt hat 

p mal olmuş bu peyıılrlerd"n 17 bin (De,·:ınıı 4 üncUdl') 

Bununla ta1rlp edik'.ıı mnksa.t 
Peılıt a.4'1kür ola.rak göriılü3or, l"olu 

~ bir muteahh.lt, onun bakı -
nnndan on &e11e müddetle mes'ul 
olursa, tablidlr ki ~1 Hı sağlam 
Yapmağ"& ehemmiyet ''cıir. Bn sa.. 
1~e İ!'!tanbuhm yolla.n da bir ta.
raftan yapılırken diğer taraftan 
bozulmak tehllkeshıdcn kurtulur. 

Arnavutluk 
cephesinde 

mahdut 
faaıtyet 

Metaksas ölum 
döşeğinde 

in~ilizl~r Motörlü nakil vasıtaları 
Erıtrede 18 bın 

Fllhaldka, gerek 5Chlr caddele
rinde)d lrehlmmlarla ufaltJarm, 
gerek &ehlrler arasmdald fJO&eler

ı~ , nbanb eoselerln bfr sene bile 
dal andığını görmek hiç birimize 
na"'ıl olmuyor. İn"8at bitmeden 
lllr ' lllpılan la unlar boı.ulmağa 

baı lı~or. Taksim lın Harbi c anı. 
lirndnki ~eni asfaltın ::r«"ni tamir 
gör<'n Tozkopnan ~desinin of' 

hale girdtklerl gıizönünde Hele 
!l'ak • 

sim • Harhh P. asfaltının mu -
\'akkat kabulü muamelesi bile he
n\l:ı yapılmamıştır! Anadoluda her 
&ene ~seler ldn bhtok 1ıa.ra sar. 
folunur. Fakat hunlar bos , ·ere 
toprağa atılmış bir 1,:ınulrr. ~Me· 
Jiı.r an(•ak yapılırken 'e yapılmala
l'lnt taldp eden kısa. hlr 7.aman i

clnde l'Ö~le böyle '111\hrlar sonra 
Ortadan kalkarlar ' 

B • 
iı: ı.hndl burada. ~nlnız J.,tanbul 

hrJni dıi Unelim. · 

İtalyan tayyareleri 
garbi Morada bir 

mevkii bombaladılar 
.Atma, 4 (A.A.) - Yunan or. 

duları urnumt kara.rgahmm 100 
numaralı ve :l :ıub.ıt akşamı ta. 
rihli tebliği: 

Devriyelerin ve bataryalan n 
ma;hdut faaliyeti göriilmilftUr. 

BOMBARDIM.Aı~ 
Atina, 4 ( A. A.) - Umvmt 

emniyet nezaretinin 3 şubet ta. 1 
rihli resini tebliği bildiriyor: 
Düşman tayyareleri, garbi 

Mora sahillerinde bi-r noktaya 
!bombalar atmış ise de telef at ve 
hasarat yoktur. 

(Dcunn 4 üncüde) 

Doetumur. Yunaııı.t&nm ka)·bt'Ulft 
hüyftk liderin tiHbn döteğinde 

almmıt bir :reeml". 

Alman 
yardımı 
italyavı 

kurtaramaz 1'-t.anbulun yollan, ~ alnız rniite
htal'li tamir seni inin <"!, ikJiğtn -
dC>n ı)('rhat oımuyor. ncr §eyden Bir isveç askeri 
f'\"\eı, yollar kap ettiği tarr.ıula ya.. mütehassısı da bu 
'Pılamı,or. Bunun ıseb<>bl ne olabi" kanaatte 

1 
isviçrede askeri 
sansür başladı 

lir? Stokholm, 4 (A.A.) - lııveçli aıker1 
1 - \ a ~ol ynınna ım bilnüyo- mUteha.ssııs Albay Bra.t ortaprk ve 

1

• Berne, ' (A.A.) - Ste!anl ajanauı,. 
tuz. Akdeniz vaziyetini tahlil ederek yaz,. da n: 

2 - l ahat •--t I dığı bir malmledo diyor ki: HUk<ımetçG bir proje tanzfm ~dil-
- e11 frna yapılan .. j ı •ası '\'ollann f<.'na hah'I Almanlar İtalyanlara yardım için nıek~dir. Bu, pro eye nazaran eı~ 

İ <' olduklannı an - ı ne yaparlarsa yapıımlar bu yardım iktlııadt ve aaker1 mahiyetteki her tür 
a~alibın 'iri7. bulunu~ omz. katı tesirli olamaz. Alman yardımı ıu nc§riyat. baskıya verilmeden evvel 1 
, • .• -. ~ahut, l)i bir yolun foaı) 1 İngiliz kuvvetlerini çekllmeğe mec· , erklnıharblyenln aansürO.ne arzedlle. 

c t_tı~ masraJı ~Ö7.f' nlaınadığımız ı (Dc\'amı 4 üneüde) ı cektir. 
lrrn, ueuz 3nıımak :raruretindc kah. 

:)~\~::.(' binat'na~yh fona )Ol~·- RUZVELTı· N ŞAHS"I MOMESSili 
F, "'er 3 ol in"aatm11ı.da. bu iiçün

~ti nnil haza hllktmse bundan kat'i 

surette '"ft.7.g~f'k, az fakat sağ- AN KARADAN AYRILDI 
lam ~ol yapmak mcslt'ğtnl tutma. 

kilometre murabbaı 

Arazi ışgal 
ettiler 

300 kilometrelik bir 
cephede 

italyanlar 
ricat ediyorlar 
Llltf ada laglllıler 

ileri bırekete 
dıwamı 

baı.ırıaaıyorlar 
Kahire, 4 ( A. A .) - B. B. C: 

Barentmın zaptı hakkında veri
len malumata göre lngiliz kıt'a. 
lan, şehre sür'atle girmişlerdir. 
Agordat ve Barentonun zaptı 
ile Eritredc birinci müdaf. ". 
hattı yarılmış bulunmaktadır. 
Barenbda bulunan İtalyan gar. 
nızınnu 7300 kişiden mürekkep-

(Deumı 4 tinclide) 

italya 
müstemleke
lerini tahliye 
edecek mi? 

Alman ajanıı bu 
§ayiayı tekzip ediyor 
Roma, 4 ( A.A.) - D.N.B. ltalya. 

nrn mllstcmlckelerlnl tahliyeye ha_ 
zrrlandığı yolunda bir Amerika ajanaı 
tarafmdan Yerilen §aylalar salA.hiyet. 
11 İtalyan mahfilleı lııce ••glllUnç., ola· 
rak tavsif edilmektedir. 

lı, ız. Çıin1dı ueuz yollar hakikatte 

:~:;.~ahlardan daha pahalıya mal ·Albay Donavan dün Başve· Bulgaristan 
1o~~~!e:!:u ::::~~::n,z::~: kilimiz tarafından kabul edıldi sulh yolunda 
metm~ğe meyyalim. Kontrolda da Mlıallr Aallaradıld temuııruadall Bu!gar iktis8:~ nazı.rı 
ku5Urlar bulunduğuna ibUmal 'eri· ' bır nutuk soyledı 
Yonun. memaaaıret verici latlltalar sofya, 4 (A.A.J - n. N. B: 

M:aamatlh 301larm 1li 3apılması, da-dllial a 18dl B ulgar iktısat nazırı Sazorof 
hb,i mlitmıadi tamir lüzumundan e ıa luf dün Sviştof'ta iradettiği bir nu. 
kun.nna~. Bu, bcbcml'hal lazım- Ankara, s (A.A.) _ BB.fvüll dok· eloğlunu ziyaret etmı,Ur. tukt a Bulgaristanın s ulh siyue-
ılır. Fakat i)yl<' 2annediyorum ki tor Refik Saydam bugün saat 11 de Ankara, 4 - (BU908I) -- RuzvelUn ti takip ettiğini söyledikten son. 
hı-~~ emiziıı son dii,.ünrıu- i trd. bn8'•ekf\Jettc Amerika bl1yUk elçlai phai mllmeaııill albay Donavan, dUn ra memleket in ekonomik vaziye. 
bir ihnlt -.:.ııe ti . t • ed ile birlikte albay Donavanr kabul et. .... .. _ .. , T~-s e"-- -'' e Fil'..,n• ba tinin memnuniyet verici olduı711-

'CU n ne <'c:n cmın e· ............. ..,.., -1'~.,... ... .. ~ ,.,-
ntlJ e kt • mitlerdir. nu ilave etmiştir. Nakliye işle-

• <'C lr. Bu ço.rt- bana am<'li reket •tmifUr. Jıltım.-11. SUl'tecllere • d k" bl Ankara, s (A.A.) - Altı.J DoD9- n n e ı bazı milşküllere rağmen 
r ~P) r;il 1 ~on·r. U· or. van Amerika bl\yUk elçt.l u e blr!~te Aııkaradakl temu&armd&n memııunJ. hükUınet kafi miktal'da petrol 

m '\aıtıı 4 ıin<'ütlf') hugUn hariciye vekDl ŞUkrll s~- ,et Yerir.1 ıntıtıaltlr f'dtndltlJll llllyit:'· ve demir t e.mtn ~ muvıf. 

tahdidatı kaldırllacak 
Bunların işlemelerine m üsaade edilmek e 1-era· 
ber benzin lClBarr ulu için ihtiyaca göre muayyen 

bir miktar ta hais edilecek 

AIAlladar da·reıerl• idare Amirlerinin 
mltaıeaıan almıyor 

Ankaradan bildinldlğine gorc, ah. 
vallhazıra dolayıııllc ben%ln ta.ıııı.rrufu 

:-ı•apmak için gerek taksi, g"rek husu~ 
otomobillerle benzinle müteharrik 
her tUrlU motörlU vnsıtalarn konan 
tahdidat lııtenUen neUceyl vcnnerQlf• 
tir. Bu bakımdan, doğrudan dot;ruyn 
benzin tasarrufu haltkmda yc:ıl bh 
karar alınmaı;ma !Uzum görı.um~ştUr. 
Buna göre. bU<ımum husus! ve rum\ 
nakil vasıtalnrınrn 1glemelerineı u.tı11a· 

ade edilmekle beraber, benzin tasar. 
nıfu için, bu vasıtalara thUyııca gOre 
muayyen bir miktar tahs!.a 'ldlll"cek. 
trl. Bu miktarın tesblt1 için aiikadar 

Amiral 
Darlan 
Fransız gençliğini 

Donanma f a 
yazıımaıa 
davet ıtU 

l ..oudra, l (A.A .) - B.B.<J: Amiral 
Darlan, Pariste Lavallo görll~fl§tllr. 
Bu görU~me csnıumıda, l•'ran~aıı.ın 

vaziyeti tetkik edılml§tlr. 
Amiral Darlan Liyon rad.,.osunda 

söylediği bir nutukta, FTansız gPnçıı., 
ğlnl. Fransız donanmasına yazılma 

ya davet etmiştir. 

Hadiselerin - -r etsı rı .. 

aairelcrle mlllld idare Aınlrlerinln de 
mUtaıeaaı alınacaktır. Ancak. te.Jolrlı:. 
benzin :!atibllkinde bir vesika wıulılnl\ 
mutazammm olup olmadığı kılrar tat· 
bik mevkllne girdikten ııonra ıwıa~lB.. 
caktır. 

FBANSIZCA ,.. _____ !_ 
INGiLtZCE 

AIMıNCA -------
Dil bilgilerini 

ilerletmek 
istiyen er 

10 §ubat 1941 df'n 
itibaren her gun 

HABER'i takip etmek 
fırıabnı kaçırmam~ lıdır 

E \-velce ne&rt'dllml tluluııan 

00 d Cf'8tC l ::ıb:ınC'J dlJ dt'Nl'ri 
kitaplarım 2M kuru; ,-.. rtne 
80 kuruı:a C?dlrınıek lattwnlPr 
de 8 ocl !lll) farnrzdald lnt;wnu 
toplomalrdırlnr. 

getiremedllileri ' 'c hul:ını dıldan 
blrçok şeyleri Türkl~cdcu :ıl bilir
ler. Bununla beraber Tdrkiyc ilo 
irak arnsmds heniız 1 ir t'c>a'"et nm • 

1 k T 
. ahed t-sinln yııpılmaınıs oimll.51, bu ra • ürkıye iki memleketin lktı~:ıdi nıUnıı.,,..br>t-

lerlnln inklı;afına mani teı;kil "t · k d m ektedlr. 1 1188 İ A ('AJ)a şimdiye 'kadar ı' , ı....· h'r 
mnahede yapılmsmı olma~ında a· 

Munasebetlerl• mil olsn cn~eJler nedir! Türki~c 
' 'e Irak arasında srummi dnstluk 

Yazan . HASAN KUMÇAYI 
rabıtaları mnlüm oldur..uı:. ~öre, 
herhalde bumda f:ö!ya i bir .mıll 

1 
me,·cut değildir, l~ğer bu iıusu ta 

RAK ile Tüıidye §hneadi. lktı adi ve~ a mo.U bazı zo-luklnr 
ferleri arasmda irtibat t.e 'arsa her iki mt'mlehetin mücıtC'. 

sis edlleU aylar oldu. Avnıpa ı'Ck gayretiyle elhett• buna ('! bir 
harbinin aldığı manzaraya gör<' ı&rc hnlunubilir. Ru ~:ı.r nin hulun· 
Türkly.-nJn harlct i lemle en emin masm<la her iln taraf ıctn bUyül .. 
tkaıet yolu Ba.r,ra körfezidir. Bu- menfaatler \'ardır. 
• 111Uebtl haklılar aa bqteıo HASAN KUllÇA U Hm ... ~ın C'ahlt Y.Al,('U~ lu ile umumt k•.ap ~ HII -.. ~ llllf'lr. fak obnultur. 

---------------~___'._~~~~....._----~~._._~---~~......L--------------~-'-~~~~ 
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Tarihi denis romanı: 50 Y ,.zan: Katlircan Kallı 

Türkler yuna• dö~orlardı: lakin Franuzla 
nn nipncdık •• ceaaretleri de onlardan pek &fa· 
iı deiildi. 

DemJtd. Ayal ==anda banu be 
buıe ederek Afrika yabmnda btr 
latlnat aoktuı elde etmete karar 
~ llllparaton larl 
llım'm a)'Dl 1UD&Dda t..puya kral-

hi:n& 18Cikt'll o sl1Dlerde i'nua 
" lspuıya rekabeti bittin hndyle 
bq1ıyorclu; erten da"1'UUllak il. 
IBDdı, l)laıall Afrl1aumı prp Ja
amıJanndakf UmanlaıdaD llyade 
Alı:denizl Ddye aym bola•'ıraa 
bulunduju yerler düa elverltll 
&'6r11Dilyordu; Bu yerlerin de en 

lyj8I Bll8rta klL 
Kardolla ..... .....,,. l'ell ....... 

sızlana bam'bklanm BINDiuce he 
men Beylik merkemne gitti; ka
lenin eluılklerbll tamemJaAı; afü 
tef~k tamlrlerlDl yaptmlJ; mtlDulp 
yerlen t.oplar Jqıdvdu; qlll-. 
manda atn.rdald 18Jblere heııll7e
ler g&tclereret ~ .._.. 
yardaDa plmelerilll lıGdWI. 

Dllrt ~ 1ıılD Hula - aiti. 
ela M9 .... ft ..... --
Bllılrta &alae ..- - ..... 
tUn hulrbtlar bltmlltl. 

Kmdolla bel'llleıWe ,..... 

dört t*tiri setlrmll*l: - ..... 
il ... ,...ıı.lnd• ......... 

bll)'lk olu '"'"".. ---Jrarp claUl!e dlSIOlmek ...,,,.'* 
olurda; bmaan lclD taplm ft Je. 
veadled aJarU uıeıe .wt: JaL 
... al 1989 levmdl &JD*; atlara 

- r. Plln, ..,ıdtrc ..._ • 
hlfbnaf 

Dedi. 
D&tMlmelrhlt'Jw. 
ll'Jı-1a• b81lk 1* ..,.. -
~tle karaya -.. dattlltr; 
t.op oıbrddar; mrtan ....... ,. 
hleam etmeie .,.....,...., -
llrm " dem1rll1an alta ..... 
'1'8ıtt pmllednl yalaml, ~ 

bambardmum ~ 
Kal.a her tarafllldaa slJI• 1L 
~;pdlkler~ 

'1'lrkl8r 1UDUl ~; 
Wdll J'n.mmlarm a .. r=•'* " oe
aretleıt 4• ODlardlD P* ll9lı 
delDdL Bir gMlanalD kale beDd. 
lerlae OlYtler ~ • ........,. 
kement atarak. kulelere merdivaa 
dayayarak htıcam ettldert: _. 
tWderl aman kalkıp ıenMm 111.. 
dırdıklan ~ Geceleri 
bile bl,ok atetıer ,.aıaNk tlfek 
ve top ._... .,_ edJyortaı'; 

ıedDdtrtla .... d t7S, bl1tlttll
.... lcln stk1Umemll cıere.cı. 
p.yret ~ ...... 

!Jrt sb ftlnd•. bn tanfmda1d 
dnarlarda 1111'* ........... 
tı: l'nıwnlar ilk aflar ........ 
m1111 wlfı uııeıt aı.e ..,... 1ıııır 
amac bir....,.. ,.nw. ı..,..._ 

~ muUlarunlda Onc rel -
M barut bile röodermedıltnf ~ 
read1ll için Hızır reite ukerle 

yardjm etmtyeeellae emmeli; -
dall btfka Baba Orucua orada ba. 
lllDID*'Jinn, k0l9lllarm •tıblm 
bir Jmmı bertbeıinde oldUfu bal· 
de Ceaire stttilinl de bSli.Yoı'du. 
Zatea --.nbjm tmJ w beelıca 

yuva11 da m.artada deiil. Tunu -

·- &ıtbıdeJdl. 
Donınma Ballrelvad önUnde 16. 

rtlndtı; Jralenm lkf mil cenubuna 
eokalda; braJa takar Qdwmak i. 
oin b11J1k kayıkları ve taUan ba. 
miadı, yttledl ve ileri ıllrdt. l'a· 
kat Bmr reiıl atin bir . hüpumia 
lleplllal 4amze dftttl. Bu llfer 
lılaba1l deretlnln afzma girdiler, 
S... oraya ela J'8tlld. Daha l&rk 
takt kumala yapılan ilırtç da ne-
tleetb kaldı. • 

l'rums tmlrall lraDop lltU. 
111111' relsba de ae.ı.n " lrdıl 

artık bOeblltthl Celalre teftllmlt. 
ti: it 1111edenbert )'Jlft edlndllf 
BaDr8md kaltll oaa dar " 19 • 

-- pUJIOl'4a. Bele meafaat ft 
..... ...... hltl* teye la7 • 

.. ···- 'l'aa• RJtamndM, ,.n mldeled71e ,...,._ ba 11r 

ftl Jıalllt8ll ~ V&taala -
1'181 ....... hlftbet ~ clla " .......................... 
... •Jar llMIDda ,. ....... cıala • 

- ........ •ftllaıma bnl • 
mail blllı ...... - _.. 1.ıatl. ,.... 

• .,.. ...... "'"' w 
bet ,... 1"9lt a,ndl; 4&rt ~ 

..,. Mı. - --..,.. •lala-iP" 
dallndı olarak Cealre g&ıderdi; 

olllkl İllJUl,.,ıJann bO.ytlk bir or. 
.. " ....... de Celalrl prl al. 
.u .... ---dllllan ap.a • 
mlltS. Bu. .,m wmNMla Barbaroe 
........ J11111 devlet meme • 
lbıe A c1e1Dekt1. 

Bmr - TmUlta ~ 
Ba ID'lıda Kvdollu 11111Ubid4tn 

Nil bur le'fint pmllerlnl Jaam& 
aldı: 1111111' relıll 11Jaret . etti: ... 
clalqtı: Slcilpam llma1lacla, 
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LOZANDAN 
••• 

. Bugün 4. eubat 1941 dir. Tür -
kiye ile İngiltere ve Yunanistan 
arasındaki dostluk bağları sım 
~l:rdır. Üç taraf ta, kendileri· 
nın, ~vrupanm ve dünyanın se. 
liınetı namına döğüşüyorlar ya. 
hut silfilı elde bekliyor. 

On sekiz sene evvele bakınca 
ma.nza.ra bambaşkadır. Gene 
Türkiye lstiklal harbini çoktan 
.z.a.f~le bitirmiştir; Türkiye 
Ra.rıciye Vekili ve murahhas 
heyeti reisi, mükemmel bir ta 
b!l:.eci olduğu kadar usta bi; 
dıplomat ta olduğunu isbat et
Dıiş bulunan lsmet Pa.5(1, karşı 
!&ra~ murahhasJariylc anlaşmak 
lınki.nlarmı görememiş, Lozan. 
dan dönüyordu. 

. Or~da müzakerelere 21 teşri. 
nısanı 1921 de baslanmıstı· 
t,a.rşınmxla İngiltere,~ Fr~sa: 
talya, Japonya, Yunanistan, 

Romanya, Yugoslavya devletleri 
vardı; Boğazlarla alakalı bulun. 
lukları. ıçin Sovyet ve Bulgaris· 
~ d~ ı~tirak etmişlerdi. Ameri_ 
k~n Bırle§ik devletleri ise yalnız 
bır müşahit bulunduruyorlardı. 
, .. Türkiye) i silahla istila müm. 
illll olmamıştı; Türk milleti 
r.orla esir edilemezdi. Artık bu. 
nu anJamıyan kalmamıştı. İktı-

di ve adli nüfuzumuza, müda. 
haleye devam etmek isteniyor. 
du. Halbuki lstiklfı.1 harbı yal_ 
~ toprak harbi değildi. Türkün 
Yiikselmesi11e engel olan her 
~~ muahedelere, imtiyazlara, 
a ve ananelere karşı açıl· 
nuştı. Konferans kasten uzatılı
~~; çetin bir siyaset muha. 
h~1• ~·apryorlardr. Murahhas 

yetını yorup yıoratmağa 
maksatlarına hizmet edecek ola~ 
maddelerini bir takım dolam 
haçlı ''C iki manalı ifadeler!; 
~ede~c .sokmağa çalışıyor-

. ı. Lakın artık karşılarında 
eskı devrin "ne verdikler· . b'l 
ın ,, p . mı ı • 
d ey~ adışu.h ve devlet a 

d
a.ml an yoktu. Uyuşulan maa: 
e er şunlardı: 
.~udut, esirlerin ve halkın 

~~badelesi, Onikiada üzerindeki 
a kından f erağat, Boğazlar ve 
ın~ıar .~cselesi ... 
~ruı ışı geriye bırakılmıştı. 
~~ular, kapitülasyonlar ls-
wı..uu ve ~-, • 
letleri taraf .-..v5nLıarin İtilaf dev. 
seleleri tize ı.ndan tahliyesi me. 
kün nnde uyuşmak müm 
tar olamamıştı. Halbuki bun: 

da ~elkiler kadar mühim 
~ıercı.ı. ~arbin iktısacll ve adli 

akkümu asırlardanberi Os 
Dl!1Jllı devletini içinden kemir
~ ~ü:Ut:nUş, Yikmıştı. Türk 
:ılletırun ıstiklaline açık suret. 

aykın olan bu imtiyazların 
~utlaka kaldırılması lazundı. 
l arşı taraf buna yanaşnuyordu. 

oma yada 
Son hadiseler dolayısi1e 

56 4 kişı 
tevki·f edlldi 

Çarpışma ve yağmaların 
arkası kesildi 

RAB ER 

n s ıP>cn ifil va da 

Çocuk düşürenlere 
12 sene hap's 

Ana ölürse mesulleri 
idam edilecek 

asuıı do e 

100 ağrr 
bombardıman 

tayyaresi 
Amerika tarafından 

lngiltereye tesJ:m 
edildi 

Hiıkres, 8 (.\. ı\.) - D. N. B. 8 e i de " iJ& 1 1..o-ııdra, 3 CA. A.) - Royter: 
n.ja.nsmın hususi nıuha'lJiri bildiri • Oaily Telegrnph ga:r.C't~sının 
yor: ı\Jadrit, s (A.A.) _ Bugün NeYyork muhabirinin bildudığıno 

Memleketin dahili vazİ\t'ti bak· doğumun himayesine müteallik gore, havacılık deniz ticareti oda· 
kında neşredilen resmi rapora gö bir kanun ncsredilm•ştir. Bu sının rcisi alba.y Jouett dun akşam 
re, son 24 saat zarfında her yerde kanunla çocuk dÜ§Ürme ctirmü söylediği nutukta yeniden 100 al;'lr 
tam bir sükun müşahede edilmiş· l2 sr.;leye kadar hapis ce7.ası i· bombardıman tayyaresinin hiçbir 
tir. Hiçbir yerde herhangi bir çaı·. le teczive edilmektedir. arızaya uqramadan Atlantiği n.ş • 
pışma, tahribat vC'ya yağma gö • Fakat ana, çocuk di.ışi.irme tığını bildirmiştir. 
rülmem~tir. ) üziinden ölecek olursa mesul • Albay Jouett. Amerikan fof;aat 

Ilükreştc 21·23 ikincikfutun ha - programı 1942 de tnm ranrlmıan 
diselcrine iştirak etmekle mnz • fer idam ce?..asına çarpılacaktır. \'l'rinceye kadar lngUtere muk:ı. • 
nun 2868 kic;niıı tc-vkif edildiği de Bütün hususi doğum C\'leı-i vc>met ettiği takdirde Amerikanın 
ayrıca bldirilmektedr. Bunlardan ile gebe kadınlara trbbi vesa- tayyare imalatının hem Amrırika· 
bir kısmı serbest bırakılmıştır. Ha yada "e müfüwattn bulunnn nın miidafansma. hem de lngllterP· 
len mevkuf olanlar 2257 ki.sidir. hususi klinikler bugünden iti. ye yetece!;>ini söylemiştir. 

Vılayetlc:rde tevkif edilf'nlerın baren kapablmaktadır. Bu pmgraına göre, 19-12 den iti· 
miktnrı 2i76 ki<jivc baliğ olmuş • baren senede 30 bin tayyare imal 
tur. Asiler nezdinde bulunup da f D ite eye edilecektir. 
ilk araştırmalarda milsadcre edi - t Albay Jouett beyanatına t;unlan 
len Sİiahlardan maada SOn gilnlC'r" yar ıer,&4'>.lUUilA il&Ve etmiştir: 
de pek az siliı.h elE.' ge<;irilmişlir. r,. J "-Amerikanın tayyare imnlntmm 
Ut"J<Rt,ŞiN l l~Nt Jn;u.;ntıı~ U. C m arJ hepsi İngiltereye verilse, lngiıte. 

REist Lomlrn, 8 (A. A.) - İngiliz ıha· re ~asen çok mühim olan imal~-
Bükre , 3 (A. A.) - D. N .B. vn ve dahili emniyet nezaretlerinin tile 6 veya 8 ay içinde mihver dev 

bildiriyor: tebliği: !etlerinin imaliı.tmı fazlaslle gc -
GC'neral Rod(;'rfk Mobrennu Je • Bugün öğleden evvel ve öğle. r.cbilir. Amerikan fa.brlkatClrleri • 

niden Bükreş belediye reisliğine ı den biraz sonra şark ve cenubu nin halen ifa ettikleıi en bUyUk 
tayin edilmi§tir. General, lüal 1 §arki sahilleri üzerinde mUnferi • hizmet bir taraftan imaliıtmı ge • 
Karol rejimi c>snıısındn Biikre§.in deıı uçan <:IU§man tayyareleri ta - nişletirken diğer taraftan lngilte • 
son polis müdürU idi. rafmdnn bazı akınlar yaprlmıştır. reye a.ğTr bombardıman tnyyarele· 

J..ondra ve civar mmtakalarda 1 rl vermeleddir.,, 

A 1 
şarki Anglia ve Kent eyaletlerin· ---c>----

VUS ra ya de mUteaddit yerlere bombalara.. ı·ıaı an es: rı'erı· 
B 

. . . tılm:.<.:tır. Bazı hnsar vardır. Kent 

aşvek il Fll(s~·nde snhiLinde az miktarda öıu vardır. 
1 l • DiğE'r yc>rlerde hasar az olmuştur. Libyada vapura 

binerlerken Y 1 d Ç.. 'IJ Ölenll'rin sayısı da yüksek değil • 
a on a orçı e dir. 

r Al e-gÖrÜ§mek üzere Bır düşman bombıı.rdnnan tay-
Londray id k varcs.i bugün öğleden sonra Eseks 

a g ec<" sahili açıklarında avcılarnnız tara· f c 
Kudüs, 3 CA. A.) - Avustralya 

ba.şvekih Menzies dün tayynre ile 
Taberiyeye gelmiş ve yüksek ko. 
misE'r Harold Mac Mihael, A \'US • 

tralya imp3ratorluk kuvvetleri ku· 
m::ı.ndanı general Sir Thomas ine 
Blamey ve polis umumi mUfettisi 
tal"afmdan karşılanmıştır. Menzie.s, 
yüksek komiserin misa.firJ. olacak· 
tır. 

Hatırlnrdaclır ki Çörçil ve diğer 
nazırlarla görlismek Uzere yakın. 
da lngiltereyi ziyaret etmek niye 
tinde olduğunu geçen ay bildlrmi~ 
ti. 

Uz 
Dl 

tayya eıerl· 
iDi rı 

Lomlrn, 8 (A. A.) - Ha.va ne· 
zaretinln bu akşamki tebliği: 
İ!jgnl altında bulunan Fransanm şi 
mali ga'rbfsindekl hedci:lere bu sa.. 
bah f>afakla beraber mahdut mik· 
tarda bombıı.rdnnan tayyarelerimiz 
taarruzda bulunrnu~tur. Bu hare -
katta hiçbir tayyare kaybetmedik. 

İngiliz müstemlekeler 
nazırı ağır hasta 

Londnı, 3 (A. A.) - Bu sabah 
bildirildiğine göre sıhhi vaziyeti 
endi~e uyandıran mUstcmlekeler 
nazın lord Lloyd, oldukça iyi ge· 
ce geçirmLstir. Fakat kendisi biraz 
daha zayrftır. 61 yaşında olan Jord 
Lloyd, bundnn Uç 1mfta evvel so· 
ğuk almıştır. 

fmdan düşüriilmiiştür. 

• Berlin, 3 (A.A.) - Hlt1C'r, bugf.ln 
ycnı bll§\"ekAlct blnnsındn, Berlln! terk 
etmekte olan Japon bUyUk elçisi Ku
nıııuyu kabul etmi§Ur. l\fOlAJr.attıı ha· 
riclye nazın fon Ribentrop da bıızır 

bulunmuştur. 

• Oltava, 3 (A.A.) - Kanada mU. 
himmat nazın Hove, yaptığı bir be. 
yana.tta, Kanadanm 1941 scn~ndeki 
lnfiltı.k maddeleri istlhsnltı.tmın gecen 
harbin bUtUn imtidadmcıı istihsal o· 
dilen miktara yakltı.§acag-ını s!:Syle. 
mlşUr. 

• Stoklıolm. 3 (A.A.l - Sanki}. 

uğ a ılar 
Lımdra, S ( A.A.) - Bahriye 

nezareti bugün aşağıdaki tebliği 
nesretmiştir: 

Akdenizden bi1dirildiğine gö. 
re Almanların veya !talyanla· 
rın tevessül ettiği bir hareket 
neticesinde pek çok İtalyan 
harp esiri ölmüştür. 

31 sonkanun günü öğleden 
sonra Trablus sahillerinde !tal. 
yan esirlerini alan bir vapur 
Alman olduğu zannedilen bir 
düşman tayyaresinin hUcumuna 
uğramış vapura isabet olmuş, 
ve bazı hasarlara uğraını3tır. 

lta1yan harp esirleri arasın -
da bir çoğu ölü olmak Ü7..ere bir 
~-ok zayiat vardır. 

nun ayı .zarfmda 6 Norveç vnpuru 
batmış. mürettebattan 79 kışı 8lmU,· Japon ordusunun 
tur. harp kabiliyeti 

• Parls, 3 (A.A.) - D.N.B. 17 IU. 
batta Pariste PeUt • Palala'dt> bir Al. artırılacak 
mnn endüstri sergisi nçılacaktır. Bu Tokyo, S ( A.A..) - D. N. B.: 
sergide halkn. gUçlUksUz olarak Frıuı· Harbiye nazirI general Tojo -
sadn da imal edilebilecek yrnl Alman nun ıiyasetinde bugün bir kur. 
endilstrl ye t knlk aletleri t<''!hlr olu.. may toplantısı başlamıştır. Top 
nacaktır. hrntı iki gün sürecektir. 

• Buda.peşte. 3 (A.A.) - Stefnn' Toplantıda ordunun daha 
ajanscıdan: Parlamento, yann toplan.. müessir bir ha.le so!mlması ça· 
tılanna taşlıyacaktır. Macıırlııta.nm 1 releri görüşülecektir. 
nc;uzıu mlsalt ile Yugoslavya ile mUn' Celsenin açılışmdn beyanatta 
akid dostıu1c mlsakmm kabulltne mtı. bulunan general Tojo, dünya. 
te!lllik olan kanun lllyiha.BI, ruzname· nm geçirmekte oldu(;rıı vaziyet 
de mevcut olup kont Çaklnln hattram. dolayısiyle ordunun harp kabi -
na bOrmcten mtınakaşa.sız tnsvlp eo•. Iiyetinin arttırılması lUZumun • 
lcccktir. dan bahsetmiştir. 

smet Paşa 4 şubat 1921 de Lo-
Zıarıdan aynldı. Mektubu sakin bir yerde oku • 

er~ meydanlarının 8.zimkar mak istedim. Onunla birçok defa. 
k8.ruharp ve kumandanı, sulh lar beraber oturduğumz tenha 

rnasasmm mütecnni. müdebbir bahçeye gitüm. Biz orada, onunla 
Uzak görüşlü diplomatı bugü~ baı basa önümUzde uzaktan çu • 
Yalnız Türk Hariciye Vekili ve kurlaş~ deniz gilnlin ışığıyla be 
rnura:hhas heyeti reisi dl' -·1rı· ' 
lllİletin mutlak itimad l!1 ır, raber etrafındaki nefti sıra dağla-
har ına maz 1 . . bulunduğu halde, mcmleke: n ı<: ne çekinceye kadar oturur, 
t~ hayat ve mukadderatına ha- akşam karartrsının yeşil serinliği. 
~!tn bir milli şeftir. Va.ktiyle 1 ni içerek sonu görUnmiyen sessiz 
!r:r muarız olarak siperde ve ve nefU gölgeli yoldan ~nnı • 
~~~ dövtLstüğü~Uz millctkr zın içli elemlerine do~ yollanır. 
~~ ~uz; zıra onl~r da drk. l{uru papat alarm sinmiş öl 
~ bizını o 1..a.man yaptıgrmız .. Y 
gil)i sulh ve istiklali icin si1i:ı.h gun mayıs kokusunu la5ıyan par -
Qe'kınişlerdir. D<.'ml'k ki Türk maklıı.rımla mektubu açtım: 
rnil~ ve onun şefini hare'r te "·· SC'nden a.ynlalı sekiz ay o. 
etiren sebepler hissi değildir. l luyor. Bil" gUnlUk uzaklığa daya . 
~ ':~ şuurludur .. Dün vur.uş- nılınnz bir a\nr kadar ıstıraplı, n. 
~~ ele~e verdı. ğır ve karanlrk gören bir insan sc rure;:. ~~~;fn v~:ı:~:r~- kiz aydır ne yapar? OnUnc geçil 

K d • K fl mez bir çrl.gmhk buhranı arasında a ırcan a ı . . 
habersız ses.sız sCJıden kaçtıktan ---o--

• Btlkre§, (A.A.) - Stefani ajan 
~d • 

an: Almanyanm yeni BUkrt'ş se· 
rırt, ltlınntn 
11 nmeslnl kral Mişelc tak· 
ın ctıntşur. 

sonra aylarca bir serseri gıöi diyar 
diyar dolaştnn. Sonunda bir gi.in 

kendimi, "Ebedi rUyamızı., beste.. 
liyen "Listin,, o gfizel memleke • 

tinde buldwn. llk geldiğim akşam 
içimde tatlı bir Um.itle sekiz ny • 
dnnberl ilk defa medeni bir in~an 
gibi itina ile giyinerek otelin bU. 
yük ve aydınlık salonuna indim ... 
Her ı;ey hemen değişmemişti, ne 
se zivn müzik ve sevişen, eğlenen . .;-, 
insanlar. Senelerce evvel yilre • 
ğimde yeni başlryan aşkm tatlı he 
yeeanma benziyen bir hisle gene 
ayni yere oturdum. Parlnk ve za. 
lif tuvaletlerle içeri giren genç 
kti.dmlarm arasında saatlerce se ... 
ni bekledim. Dudak.larnıda mes • 
ut krvrmtıla.r tnşıyan glizel ve 
gonç kadınlar hep sevgililerinin 
yanlarına gittiler. Ben yıı.payııhm: 
dmı. Senin o akşam ~ı gibi 

beynz roblu, endamı senin gibi na 
rin kumral bir genç kız etrafına 

tatlı tebessümler saçarak kapıda 
görünllnce ellinde olmıynn bir ha· 
roketle YS!rimden fırladnn. Ona 
doğru koştum, karşı karşıya kal -
dık. Bana hayret ve biraz da kor. 
ku ile bakan narin genç kadmrn 
gözlerinin tA içine baktım. o gfü .. 
!erden çrkan mavi rşık senin ba • 

kı§larm değildi!.. Başnn döndü .•. 
Sendelerken onun beyaz tuvaleU • 

n1n ynrunda siyah, ince ve çevik 
bir erkek gölgesi belirdi. Benim 
~en hn.l'eketlmi belki bir teca
vilz sanan o genç erkek, kadmmı 
korumağa gelmis olncnktı. Ateş 

sa.can ba!kwlarln cözlcrini banıı. dik 

- Bcnım ıçın hal{ı bır çok 
kımselerin kalbi çarrmaktadır:' 

- Senın ıçin mi? 

- Evet... Asansörsüz bır a-
pnrtmanda. yedinci katta oturu. 
yorum. 

K UJ.AKLA söz \C se aram· 
daki münasebetler ııck ı

kıdır. Dört, heıı yn.,mdan önco bir 
l.ml&k ha,.,talıt'ID1\ tatulan Ye fı;;I • 
temiycn hfr ı;-0euk diJ,.,iz olur. 

lld kulaktan yalnız birinin bozul. 
ma ı hile :.öz ,·e ses üzt>.rine tesir 
eller. Sağdaki kulak bozulursa &

uun te iri daha büyilk olur: Çün· 
kü sağ kulağın beyindeki merkezi 
soldn olduğu gibi söz ,.e taganni 
merkezleri de sold:ıdır. (Solnlc o· 
lanlar, tabii müstesna). 

Tnganni ederken yanlı nota ı;ı. 

lmnnnk knlaldarın bozuk olmasın· 
tlnn ileri gelir, çlinkii ses kuln~"ID 
i3i işitıııe!'inc \'C onun hıı.fa:asma 
göre ı;ıkar. Bundan dolayı §ru'kı 

söylemek, Iıntta bir saz çalınak 

lı:ıtiyenlcriu lmlaklarım mu.ay 
cttittrek işitmclcrlnde bir eksik" 
ilk bulumıp huhmmadığmı öi;rren· 
melerl lllzıındır. Kulaktiı bir arıza 
bulunduğu halde, ;eçfrlllnce tagan· 
nJ ederken, sa.z çalarken yapılan 
ynn1L5lıklar ela kemli k4'ndJnc dü· 
zcllr ••• 

Bunun nl sJnc, tagnnni ederken 
yapılan yanJııılıklarm dn lrulıı.kbr 

ilzcrfnc tesiri olur. l\lcseıa böbrek. 
lerde, sahibinin haberi olmadn.n 
bir arızB bulununca, ses de bozu· 
hır, o \'akit insana ba-5 dönmesi 
ı;~llr. Baş dönmesi kulağın böb· 
rckl<•rdeki arızadan, ses \'nsıtaslle 
mlif;ce.,sir olma.o;mdanilır. 

Kulak hnstalıklarmdaıı hnzıla.n, 
aı'.;"ll.dan çok!:n. salya gelmesine sc. 
hep olur, o \'akit gfü:cl ses de, tn
bii olara.Jt bozulur. Bu da, taganni 
ederken, ağrzla.rmdan fnzlıı rütubct 
bi "'f'denll"rc kulakl:ı.rmı munyenc 
dtinnf'k lüzumunu anlatır ••• 

Söz söylerken, bir h!ı.Tfin ycrlnc 
ba~ka bir harf söy!iyenlcıin bu ha· 
li de hemen daima lmln~n doğm 
lsltm~ğc alışmamış olmns:ndnn ne· 
rl gelir ..• Uiiylc bir harf yerine bns. 
hasmı öyJeml"k ı:ocuklann ııok ço· 
b"1111'1& bulunur. Cün?rli çoruldukta 
lmlağrn do~ru işitmt•J< t<-rblye 1 

ti. Ben sendeleye sendeleye· 
- Affedinfa • dedim • çok ben 

zettim ... 
Ve yavaşça önlerinden çekildı · 

ğirn zaman arkamda hafif bir kat. 
kaha fısıltısı anısından· 

- Sarhoş ... Galiba sarhoı;, de 
tJUtlerini duydum. 

Bir daha salona dönmedim. O. 
rada khni be.kliyecektim? 

İki tarafı akasyalı geniş asfalt 
yoldn tıpkı bir sarhoş sendeleme' • 
leriylo yUreJclerimizhı ilk ahengi. 
ni duyduğumuz beyaz ve muhte ~ 

şem höprllye doğru yollandnn. Gc 
cc gene ışıklı, ruı:ı.-ada. gene akas
ya esansı ile a:henk ve aşk buhan 

tutUyordu. Bel'8Z köpr(l gene melı 

3 

~ 

- Otobüs veya tranwnylarda 
kedmla.rın ll.) akta kalmalarma 
bir tUr!U gönlüm razı ohnayor! 

- Demek... Dalına yerini ka. 
dmlara verirsin,, öyle mi? 

- Yok canım... G~·~It>rimı 
kaparım ..• 

v 
henüz tamamlanmamış, ~ :ı.-ı • olda 
kalmrs demektir. 

Pek l;üçük çoeukbnn )Zpııh.l:ın 

gibi, artık çocuk olmıy:ı:ı • •ı in 
~anlar: K yerine T, G )Crfoı· H, 

Ş yerine S, Z yerine G tt•laHuı 

ellerler. Bazılıı.n da l yerine \', JJ 
H•rlnc gene Y •• B yerine l\I; N ye· 
rine IJ diyenler de 'ardır. 

••• Ağnba;rn bindim, ğığ di~e glı. 

tim. .. gibi. 

J{imlı->i de "öz sö) Jcr.li:cn hartlo
ri l>lrfblrfac lmrıştınrlar, heceleri 
tamam cclemczler. Böyle konuşan· 
1 rm, söz oylerken ağnln.rmda sal· 
yanın çoğalması 'e bazrlannın onu 
<'trruıı snçmnsı da. JmL'l~-to. bir a. 
nm bulunduğuna. delalet eder. 

Ke.kemellk bunlardan ba.5ka tür

lü bir a.m:ndır. Onun devamlı ol 

mn.ınası, gtinhn nntlcrlne göre dt"· 
ğismesı Jrnlnktn bir bn.stnlıldruı t 
lort gebncdlğlnl gö.,ter11"8C de, söz 
le işitmenin ıln mUnaseootlerinl 
hntırhyarıı.lı: kc'kemclerin de knhıl 
lnnm munycnc ettirerek onların 
dUzgün işitmesine dikkat etmeleri 
f)i olur. 

Kcl•emelikten ba~ka, t;ÖZ arıza· 

larmın !:-Ob'll, kulaklardaki hnst.ıı. • 
hlt geçirilince \-e işitmek terbiye
si tamam edlllnoc kendi kendileri· 
no düzelir. At-aba diyen ı1oi:,'TO ola.· 
rak nrah3 demeye başlar. 

SQz ve ses, tabii olarak, kulok. 
fann kontrohı altında l!:lerler. Bir 
in an söz söylerken hnrflerl biri· 
birine knnstrnrs:ı, bu güzel scst 
tagnnnl ederken esinin notnları 
knn ırsa kul:ıklarmm terbiyesi ek' 
;Jk lmlmı demektir. Kulai:.'TD ken· 
di terbiyN>i <1<sik olurss söz \"e se 
üzerine kontrol da, şüphesiz, ek.. 

fü kalır. 
l{ulak terbiyesine pek de ehem· 

miyet 'ermeyiz. Halbuki kulak, in· 
SAnrn en 31ilcsck hassası olan söz· 
le, in anın en yüksek zafı olan tn. 
gnnnı üzerin~ tesir ettiği i~tn pe,k 
iincmll bir uırnmnırlnr. 

G. A. 

tnp aydmlığmda bir tablo gibl be. 
lirmişti. Seninle birkaç dakika nL 
tında coşkun nehri se~Tcttiğııniz 
sütuna yaklııştmı. Orada iki gölge 
sessiz birlbirlne sanlmıstı. Don • 
mu§ gibi geceye sindim. Onlar bir 
az sonra haynl gıöi yüruyc-rek u · 

zııklnşolar-... 
Onlo.r uzaklaşUlar. Ben arkala -

rmdan ağır adunlarla yilrüdllm. 
Köprüyü geçtiler ve kiiçUk bir 
sandala binerek yaldızlı lol' sular. 
da süzülerek o meşhur V<' eşsiz 

n§k ndosma doğru kaymağa baş. 

lndılnr. Ben do beraber ge!;:tif,imiz 
o.kasyah yollara dalarak yüreğim. 
de Listin rapsodisi inliye inliye bir 
ba.,ıma otele döndUm. Odayı c gc· 
cenin tı ığına gömdUm. Piyanonun 
önüne otururken ba..oımı nrkn)ıı 

çevlrclim. O ge<:c senin oturduğwı 
geniş koltuk bomboştu! Yerimden 

ai> ltıIIWq l<n2 1WfttS .u.g "mIPl?IJIJ 
nin oturduğun yere dnyıynra.k se-
kil'. aydxr içime dolan gözynşları. 

nı bıraktım- L.Doomnı uar > 
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de 

dıraya çarp ı 
Bir ınoiör şaman-

m~ taro.tı l uclde) ' ., rı g;' ·z 
tır .~ ır. 1ngilzler tarafı~ i 
oıu.t J.SD r:a edildiği zaman ttn.ı. 

Bodo:ılaması parçalandı 
baştan kara etti 

ıı;~ı JC!' rtaranııktan • ;f ae ooe. mu av eme 
i tık' dr.f patikalarından kn.nıı~-
ıaroır. Pıı kuvvetler şimdi li4 1 r ma k 
kilometrf' so~e üzerir ~e.n ric'at 

Dtln gece sabaha karşı llmancia b!r etmnktf iir'er. U ., ' •• 
kaza ulmu~tur. Yatovadan P'!.'Juekte H1bc istandaki ı:ı.slteri ~aziyet ÇOr( guç il.Ur,, 
olan 4 to ıuk llııiıı motoru S!rk!!ri ön. bel tmc a ge!cn haberler ı:;o 
ıerlııde ıuıunruı blı .am3nwra'l'I r:ıırı• kilo'T.etre dıh":inde ltn'vanların P. .. lman hava kuvvctler'J 
Ollf motörUn bodoslamaBI KL-ılını~ır G<Jı dara' doğru ric'at etmekte UmUmJ mt~fettişi büyf e 
Motör ııtıratle Halle<> fflrereı. ..,, •r u•. oldlı.kla ·mı bildirmekt,.d;r. f~J. diyor 
kara ~tmck suretııe ba•rnal<t..uı ırnr l liz kıt'cıları ve aHbeş vatanı>er. 
tuımu tur. veı Ti dUşm:ı.nı takip etmekte- A l m a n lJ a da 

---o--~ . d·rler. 
ln,.,.ilt.ereye so L1n IL1

1
ynn şarki A rikası'1?.~.düş a g~ı r '~asa I 'ar 

J~an ... d:ıh anker n:an 3( O ı i!?r :tr; t:cı1. ':ı ınde Tl 
•• 1 • 11. bır cep'ıc UZ(..JnGen rıc '!-t. et.. J 1 I 

gun"'e:.-ıı. C!1 me\.-t~d r. ttalv~m &ll"":lhqınrle o a c a lıf ' r 
ottarn ı < .A.) - n n.c • 50 biit fn .. rı ı.lc r düşmen nrnzi3ir d:ı.. • . 

Kanat! ıı asker 1ııglltcıcye jn.~eriı.. ha d rin bir flUh:;l.te ni.ifuz et· f.cndru, 3 (A. A.l -: ~:ı •hıv~~ 
m ştı.r mı~'f ·d r. li mahfill <le te . .ın edılJıgıoc go· 

1 'GAL F.D1L'i'N ARAZI j re hıthır.ıı ycltm nıuaı ... t. ...... ~ 
f(a ıirr, 4 (.11 .A.) - B B C: ları kendi0 inh_l son nutl:un~nkı şıd 

!'l"md ve -tacLr tn .ıli~ r Erlt e. d.:tı tr..Hu 1çın gayret snrfetmek· 
d" l >.O. J mil murabbaı uazi te-'irler. 
·,,:m CiJ"l.İ'"',C'r 'ir lı lman hava kuvveUerı umumi 

(C .... !i tar.ılı 1 ntl;lc) l! l\u ir 3 ( A A.) _ tn"lliZ u· müf tt1111 f!Cl t'111 t-1 lrtı ra~\:n-ıa 
gr :illmi.: .ur. H rhalde ltalyanrn mum~ ltn; ır h• rn tC'bliğj: bir m t sö iyerc.i Alın.:ınlnn 
vı. iyeti ı. .. d, ıı Y ::! Dl!llf \'e ia· Ll' ·ada De rn ""de ih•n herf'ketı. faua nilioınl.iğ t P!m::.t.nl:ı ;a dıı • 
ge b:!lınnJ rm ın ~ok fenRjrr. m!--in dev,,..,• jf'l"\ h • r't'•l'\l dı> VCt et.., .. : V" fng!ltr>re•·e l~'\?1'1 mQ· 

As!.t"ri ca' rmdan fer Jır: Ardı vam tırcktedir F.rJ~l'(;'de harE kü· 1 cndel .. nln kol:ı.y ounlyacııınn ilave 
ar lSI k .sı!mıy~ıı m~!;l"ıbiyetı .. ı· sil tımız netlcesınde dil~ll"nn Barcntu 

1 
e~i~tır. 

si!,.s: fru;ı t zimamdarlar n ol men ehfr i t:ıilllye etm" ..ır. Bu şehir I G neral, lnrıliz _havıı kuvveUe· 
ordu al •yhin1P vaf'l!'Sltta oldu .... la dün i a ı ed·lmi,.•tr B., e:ınnda ,i· rinin J" lrnonva• a a<:ır ha~arltır ven 
n mUna ·ac;.ala.rm dct:let etmekte mal rölp ~:nde motörlü krtrılarıMız masma lrıtlz!ır etcıck laz m,I( Jdi~· 
ol lu~'U fi!tir m"'har n"tleri. yi , • Kereme do~nı c;d:'lmrttc olan t • ni , • ., .~..,..ırr,...k tny•·'"'rel re k -ı 
sc kum:ın1anlr'· a Mr;birinl mu • talyan kuv\ UerlnJ geri itmekte • mild&!aa tı rtil t•nrla"J. ?"'ll'' ., .. ı~r 
te-ıkln ya;ıılan değ'şiklikler. M.a • dir. b:?Wemc mek kap ettiğıuı de söy 
rcı;al Grı:.ziy:ınhln Li yndahı or - H"">C' stnnda r.ondnrn dı)ru ge- l lem Ur. . ,. . . 
dulan dilk O' :>, e'un Rabe~

1

a • rl çc' ı'ı elıte o1an dfü.·.ınan kuvvet· 1 Gcnel'O.I Mılri •n ° .::INi H tll'rfn 
tandakl orduları hcndJ halin"' ter • !erin• U! tir•"' d"V'l'"n et'l!vn-t:7. Bu sözlPriylP t~1 teşkil etmı>kte ve 
k jil:r:nişler Pibi 1r. Ordunun ba • nun neth~!''nde tuıtvıınlar gcniıs dlişnl'ıtll ta' dlı eylen:e! t€dır. 
k ıesl bUha:En Arnnvutlultlakt mlkL rda m b:omc ve heı {füfü ilı. j . FilhQıdka ~l'Uan lıava. ~tvvct~e: 
0 luy~ yirmi ~enrdmberl a.sltPri tlyat mndc': !erini tnlıribe mt>ebur rı umumi müf ttfııri fnO'ılu: tıı':':a 
nnhafild"n uz:ı.k .lmlmr olan vP et cdilr ıuur. CePuhi Afrika bir1·ği recilerinden ba'ısederken eu soz • 
re ~mruı L:ıt'l!ltın kum'.lndıusma me- kuvv tlE'ri Dukana cephe.cıi Uzerin· leri sö:-:leml-stlr: . 
nı ır birtakmı fasist ışeflerl bulu· de ı:s kUornetre dU~m:uı anı:ı:isi i· "·- D"'l 1!118 ° .. l'!<' ... -rlP fnırl
nan hir gC'n"rnl kumanda etmekte· çine gırmWer. iki ftalyan hudut Iız ttıyya.reclleri ~lmıuılarda_n 1eon~ 
dlr. A .. 'lı:,.,,.t ~bth·ett"ri s"t>""'i o - kanı..kolnnu .. al ctnıt5ıeıxtir. 1 ~ dUnyanm en iyı tıa•)arecilcri. i 
lan l)u şonerin h-ı.ltiki rurkerlet"e İtalyan So:nalisinde ke§if kolla· dı: tn~1'z~e.r n:ıtf1"'°'1l ~r .tta .. 1mdır. 
karşı her ıaınan gosterıci olduk· rnnrzm siddellc faaliyeti dı.>vam et 1 Bız tn~ilız mu rnvemetını kmna -
lan itım:ıts!Zl•k ve İtalyan nrdu · mektedir. Bunun nC'tlcesin1e !tal. nın Polon) anın, Bclçünnın ve 
sun•ın rorm.ınlUb'U da hesaba katıl yan hududu önb'll"\e nt!f'"nımuz F-.,,. .. ,'l''ll f!'Ukav~ctl"r~rıi 1;:1r : 

mak icap eder. yavrl:"?lnlı:ta ve derinleşmektedir. maktan farklı ve gUç old•lgunu bilı 
Dahili si)..ıset sa.bnsmda 'Muso • 11.AlIBŞ!Sl'A"VDA 7.APTiill1LEN yoıı.ız.,, 

ll'll. ~:ıyr.,i h '!nn mnnı!Viyatmı ftIEVHit.F...R 
ıorlcı ol9a da yUksA!t tutmak olan NslrobJ, S (A. A.) - Bu ~am ---<>-

A~mas 1arcn 
r~alyayı I~ rta 

1 

az 
ve şefin eı:~o ıçinde olduğunu neşredilen bir tet.Uğe göre, cenu · 
gös'eren mUtem di tcbeddü~lerle bI Afrika ku\'V1>tleri Hrbeşlstnn 
umumf hayetm bütun tezahUrle • hududunun on ~ kilometre dahi· 
rlni lmıdısirtln mütemadi ola.n a • llnde E'gumu ile Goraido ltal~ ruı <&tı :W.mfı l .nclde) 
jım' mı nez:ı.ret ve 1.tontroluna tA.. karııkollıırrm işgnl etmi<ıtlr. lt3.l • bur etse bUc Sl..vcyıı a.anvlı uınıtaha. 
bi t•tt"tlıı~a çal•rmıaktadır. yanJardan ikJ subayla 43 yerli a.s. 8JlllD lfgııll neti::e.1int vereoıez.,. 

:M:a.U bıı.kımdn.n gizlemek için_~ ker lSidlh1llmli§ ve Uç subayla 50 1 Albay Bratn göre lrıglltereyı ıstıı 
fcd.len buı.lin gayretlere ro3men 1 yerli ~:er mr 81mm~ttr. ya ~ebbUs en muhtemel Io.nıziycdlr. 
büt ~ .. rçığı p"lt büvül;tllr. Tamnmı DU:pn:ın mitralyözler!, tlifenkle • DIA-cr tnrattmı BrotM. ı;ore Alman· 
nn f"liT> hn1Unl""IQ7. korknsu ile ha· rf d"-7er ıı!li&.b ve cephanelerini tar lar denualU harbinin §ldd.tlendlrllme.,: 
kUd mlkdıırı bildirllmemi~ olan k~ m~cbur olmuştur. Bizim zayi - st sayesinde elde edilecek ncUCckrın 
yUz le beş faizlt yeni bir ~ahlli i&- atır.:rzsa çok hafiftir. son derece tciılikell oltı.n ı&tilAya te· 
tikr<>.ı n1

•rline t('9°bbf1s edılm~!· t· Bu muvnffakıyetten sonnı hu • §e~büsU ıı.1.r;wnsuz kılacağı llm111nde,;. 
taıyanlann devletlerine olıın ı~ • dudun 10 kilometre imalinde ve .ıırıer. 
mıı .. ur nm ne derece zayıf oldugu· Gorai'nln garbmda bulunan OdoJ: Gene nynı zat Almanlar ın~ıt.ereyt 
.nu ~:;stC'r.n lttedlr. Hu•1~si . t'shnm ta bai.ka blT 1talynn kam.kolu da. fstll.tı.ya tc,ıebtütı ettllilerl truc;llrde 
Uzerlnde ınUthiş bir spcl<lilô.syon ha Z'IT>te lllm'ı;ıtır. bu Iı;c flltbahan mUtcalup ~rlŞt'cek· 
ynnılm::ı.kt.,d:r. Diğer mmtkalardn devrlrc faali· ıercllr. Brnt Detlce olo.ra.k §tlvte dlvor: 

İaşe husu~tmn gclint'e l.Iwıoli • yeti dev:ı.m etn..ı;l~tedir. •'Böyle bir tctııbuilirti.n mu.-atfax o. 
ni tı:ı-..fr.,..l'l·ı rlrqı:ıt vn korporns • JJBYA ~IJl'l'..SİN'DE ıup oımı,taenğını evwldCJJ k1.msc kes 
Yonlnr nazırl.:ıınıa \.'erilm. !ş 0 _ls.n VAZİYET ti 

rem ez .•. dil:tatörlük sn.1..ı.hiyetlerıne rag - Ih.bire, S (A. A.) - Röyter a-
:mcn reJim, iaşe i~ierinl matlubu jaruıuıın Derncdcki muhabiri biJdJ· 
v~'ılle becerememektedir. Şimdiki riyor: 
lhelde ihtiyat stoklar tUkı>niyor, Demeden tardedllen İtalynn • 
tn!1d'd:ıt nrtrynr sp"killii.syon ala· Jnr şehrln birkaç kilometre gar • 
bi!dJ1fne şiddctlenl)or. İtalyan ga· bmdaki dağlarda gene:raJ Vnvelin 
zet"lerinln snyful:ın kapanmış 0 - kıtalarma karşı muannldane bir 
~n birtaltmı :ınUesseselerln bu ka. muka\•cmet göstermeırtedJrler. 
:bil manevral n hakkındaki ihba - İngiliz krtalıı.n ~imdi İtalyan 
rntla doludur. hatlannm vaziyetini yoklamak ve 

Her akşam 
(B:ı tıırafı 1 nclde) 

On ene mUddctlf" tamfr1 lizerl
nr. atobil t'<:'k rnliteahhltler ancalt 

dfüımanm yeni muharebe p!f.nına 
ait baz: noktnlan keş!etmeğe ça • 
lışmakln meşguldür. Harekitm tn· 
ki§afı battabl ttnlyan!arm ittihaz 
edecekleri hattı harekete bağltd:r. 
BugUnkU rnukavc>mettn, bUy11k ttal 
yan kuvvntlerinlu Tieatlni temin 
mııks::ıdiyle yapılım bııııJt bir dlim. 

lıü~ Uk ~irl<<'tlC'r o'nblUr iri ad('t,lerl dar b.·:JtiyCEindcn ibaret olmnk ih· 
~'\TD:i ol. mit pl'lı mahduttur. Mil· ı timaU mt'vcut bulunduğu gibi bu· 
n-:1< :ılnm bu rtrn konıılm ı a.. nun İngiliz ileri harcketinl tcşE'b" 
kiknttc yol ın.,:ı.atmı Mr t•.:ı Wşinin 1 b~sU olması ihtimnli de vardır. . 
lnhls!ln nHm!l Hrm" < mnn"<ımı i· Bu mmt.aknda keı,if hareketlen 

, 1 
1 zorlukb "apılo.b!Jmektedir. Çtın • 

fade <'d ... e ?,tir. Bunc:ın b'J.~.;:ıı, on kil bu ha.velide l'Utiln bir taburu 
sene t:w:lr mec1mrlyctinl Uıerlne saklryc~ gcni.,likte ynrlnr mev -
nl cak Mr mUkn_lt!ı!t hts:ıbı ~1< r•ıttur. Fa.kat İngiliz hava kuvvet
gcnl<: tut~n mecb~udar. Çünkü l lf'ri kıtaaUa kıvnıetli bir iş birliği 

n ~·rı-.. 1 na~ ı atm mlldıv Y~"'mıtı:tadırlnr. . . 
yo o 1 ı l:ııril'z l··talarmm nen yijrUyll • 
riyle mtlt<'nnq'ptt~. ~"!J o~ sene .. • şUnde g5rUI~n ynva.cılama bir ta -
pl:ıc!e b.r <'~ 1c!enı.ı tlzerın ~ .. ti h..... raften arazinin arzcttlği gllr.lük • 
rol:etin nel :u'hr l!tl.i~f edebllt>t'e· ler~ n. d'~er t11rnftnn dn bir hııf· 
ğlrJ C\'\"'ld<'n 1 estim•~..; çot< zor bir t<ıd:ı lltl m"'yclan muhnrcb;-st verc.n 
~~tı ~~111 cmr rıntııınndakl tıı.h:w· 1 krtnl.:ıt"'n iaşe rnudd ... ler!nı ve P.tur 
an r. • • z ı m~lzt'1!leyi temin nrzuımndan ileri 
'UI do n~ rı bir m"~<'l<.>. Binaenn· ge'm kt dir F::ı.knt gece ve gUn . 
}eyh, mlltl't\lıbJt h<.'r ibtimnlt c)füt;I • düz ._ r "!•l~!l gn~'TetlerJe gurba 
nere!< yUl; r'k bir ll rt't l<>it"m~ğc , <!o·~ru vUrJ'ıU"'U temin Pdecc!t lıa· 
Jırnı'!l"'nl h:ıl h ~ör<'c"klir. zırlrkhr ikmal edl1mek U:ı:ered!r. 

Z!ı.nnt:>ıll. orum l:f •cdlvrmh: Avustralvn ıslihl im kıtalıırma 
men un ekerler bUtlin cuma gc • fennin 'e t<.>l·nı-.-ın stın tt>raldnl"rt 
ccsi ç .11<-ar k Derneyo giden nrr 

ne ı:örc, med nl rnMtlll'kctlerfn :ml· , 0ıu cumartesi ~n'h"hınn ka -
h"P 1e oldu~ ~ih~ ,blu1P de nğ- dar tamir' etmMerd.ir. Dorne mu· 
Jam , c (!:.\yanıldı \'Ol yonhnni!k im· 'har"'°ı":OI pc;,."'!'n~9 rl1dl "Urrttı> 

ttilnmı t<'mln t'ttf':tr:!t 50nm bnnl:ı. bozulmu olnn bu yol Uzer!nde 
nn rnUk··,t:ı:li tftobıt-nı l;r.ndJ hu· Rir'di to"l::orchn ve rıeklive \'Ut • 

'iD 11nn.f!ıt \'ıc •-ı f '" yaptmnnk 
ta d:ı!ıa fa~·da HrUr. 

Hüse)in Onhlt l' ALÇIN 

tnı n"''lan rr''Te1t1'ep uzun kafile 
lt>r garr~ rıorrru "i~ {ı:tcc11r. 

r.r:1rn•r CP .... ~!r"!NI)E 
Londrn. s (A. A.) - Asken 

ar ı 
(Baş tarafı 1 nddc) 

1'akirc, 4 ( A.A.) - B. B. C: 
Orta Arnavutluk ce11ııc.::ıınJe 

Ywıan kuvvetleri şimdi Tepede_ 
lenin şark mıntakasmıı. h 1ı.:ı-:ı 
tepeleri işgal etmiş bulwıınak. 
tadırıal'. 

K' aı..ra • Berat ~ nluna hakim 
tepeler de Yunan kuvvetlerinin 
elindedir. 
1TALYANLA.RIN MAKAB!L 

TAARRUZLARI 
Atina, 4 ( A.A.) - B. B. C: 
ttaı.van!ar dün ruuk.ıbil taar. 

ruzda bulunmamı~·nro1r. Yalnız 
Klisuran•ıı gerisinde bulunan 
bir tepeyi alını.k içın 12 d fa. te. 
ş~bbUre geçrn iş!er, fakat her tı.;. 
şebbfüı ağır zayiatl:ı pt! .. kurtUI
m~tür. 

mıı.hfillcr, Agcr:ıtın ı pt1 üz~rlnc. 

1 burayn bir de 'llir: CJ.J •- ba lı o -
du,tıı için Uu.• ıvvan n dil !Il fil If:.· 
ınmrre!ec ~ini dc!ia etmenin rnev-
sim;iz olduı;ur u fş:ır t ediyor.ar. 
MuSllvva, Aı;ordatt.:ı.n 2 l.llomcl 
re me .. afcdedir ve ılti r.~ •ir arrı~ın 
dakl rmntaka son d ce ı?.n 'ı'.ilr. 
Agnrdat'tnn b ... iıyını dcn..ıryo!u 

rampa ~L\ma.t taaır. Bu cl~mlr:, olu 
ilo onn muvo.zl olan ':i l ise bu 
m-ntnıt"'nm )Cg~' yoll.ı.rıdır. 1 • 
talyar.l:ır k• f" dt'rec~rıe Cl' arCtlt 
h:ır ~et ctt[ ·ı rl takJirde bU~ ü.k 
bir r!!l'kav met g6 tcTMC'lE'ri i"'lha 
nı ol.iuğu söy enmcktcdir. Bınne
naleyh s ri biı İn"'Tz h "t'keti o -
lace?hnı tahmin etmek tc<lb"r.ı!z • 
tik olur. 

1 Tarafrm z,.ı'\!l L""'a1 €'dilmiş bulu-
nan Bir.ct•r.dl. E~ıtren!n i"Prsinde 
ve B.,-entnnun SO kllo:rııctre cenır 
"-t•OıfCıjJr, nurr i.,kİ K11\'VCtlnr"Mlz 
ı,•ı~·,-ıre , . ., '· "': il rl tı<>rp'· ti • 
,,...ı .. i,., ":ı3 c:::ı:ılımı hlnı:ıyc ede • 
ccktır. 

fr sahte <ar 
esı aka andı 

• fi.uınr.1u bir markanın 
kret.:1, pudra ve cltı';er 
.oüstahzarabnı takhrl 

etnı~~er 

Z:ıhıta, uzun araştırmalardan 
sonra şehirde sahte bir gUzdlik 
müstahsaratı imalathanesini 
me·rdana c.ıkarmıştır. 
ö~di~imize göre. bir nıUd. 

dettenberi şehrimizde eatıla.u 
tanınmış bir m?rka oudra lrrem 
ve d; ~er m1• st-ıhzaratın kalite. 
sınin ·bozuldui?u nazarı dikkati 
~betmiş ve bu hı «>ıı• la lıir ih· 
bar va1-i otm~r. 

Fılh-.t;:itrn vPt"1P.n tet.k;kler 
netkesınde satılan bu ır.~rlmlı 
krem, puGra vesair mli'5ta':ıı:~ı-a. 
tmın ta ,ı:a f>dilmiı:ı oleujhı anla. 
!';t'ır.uıhr. B·ınıın iiz~rineo uıbrta 
khkikatı derınl~t;rmi" ve nL 
h:ı' et suq•uıaıı v1\<3Jam1ş-tır. 
Ga1?tı:ııfa kurduklan gizli bir 
inıatntha.,..cde ~<ı1 rn'ln '"-~met 
Suyol~ ile Sab:ıtnyd~n ml\rek
kep o',n ~"b<-1,c, dUn. su~ üstUn. 
dP .. ,ıuı•:urmtı:ıtır. 
lmn'atJıanede bir çok .. b. krem 

pu:fra 'a.tusu ve taıımmı~ mar. 
ı· ... -m S3'htp E-til""'°1 e.."'İ de bu!un. 
muştur. ~abt.,,kat"lar, bugün ad. 
liyeye \ crilecdderdir. 

---o>----
ş·şhana yo.<uşu 
genışletili or 

Belediye, Şi§hane karakol ve 
civ'lnnın imPr ve yolların tami
rine aıt pro,;ranım tatbikine 
ba§!amağa karar vermiştir. 

B:!e-:ıiye iJk olarak Şişhane 
yokus.ıyle be~ediye dairesinin 
caddesine amut olan cadd!!nin 
ufak oo.bçesi duvarını eeri al_ 
dlırmakta1ır. F"tıSCD bu bahçe. 
nm duvarı caddey~ gtı)Tİ nfaami 
olarak çtk.mT<ıt r. Bu duvar yı. 
kıl"la lfta ve cac • c-..,viyesine na-
1.aran yüksek lrılıınan toprak 
kaıdmlmakta.dlr. B:hçenin yu_ 
karı köşe2i11P Altıncı clı:ıire kar. 
6 q•na gelen eski Amerikan kon.. 
ı...oıosluğu bın--sı da yıkılacaktır. 
Tüne!e <;tknn merdive1ıli yokuş. 
tan ~tib:ı.ren Perapnla~a kadar 
olan dar cadde Urıdr.J:le nakil 
vasrt::.sı kesafetini auıltmak i. 
cin gic1iş yolu yalnız bu caddeye 
hz.."1'01 unaca ktır. 

Perapnlasın arknsmdaki Ka. 
sımpn.Ea. mezarbmm doldurul· 
m;ısı ve bu sure4fo ıı..c;falt vnlun 
t.esvivesi işi de ikmal olunmuş • 
tur. Bu kısımda bu1u'l8Jl bazı 
b:ııa!rn kahve ve ra.,inolar da 
yılrJıar"lk bu kı"--nı H"liee l:'nr§J 
tamamen açık btrakılacaktır. 

İsveç ihracatının yiizde 
yetm;ş beşi Ainıe.n.ya!t•a .• 

Tunanın bir 
bendi yıkıldı 
G~ araziyi aular 

istila etti 
&affapeştenıa dış 
maiıallelerl 4e 

tealike4e 
Hudape§te, ~ ( A. A.) - Ste. 

fani ajansından: 
Tuna nehrinin sulan, Uvaci 

va'~mmda bir bendi yıkını~ ve 
sular çok ~t§ Bra'ciyi istila et. 
ıniştir. Buda~tenin cenul unda 
kfıin Adony'da. vaziyet, bilhas_s~ 
,.aJıim-Oir. Çilnkfi sular aruıyı 
tamam1yle isfüa etmi~ir. H:ı:k, 
sandal ve motö!"lerle 1~::?.!;lp kur
tulmafa uğ!" <:T!la'-tadır. Fen 
kıtaatmdan bir tabur, halktn 
ımdadma koşm~tur. 

Bt'da n~c-teııjn da l.ga kıra nlart. 
su altmda kalmı§tır. Varoşlcı.r. 
btiY:ik bir tehlikeye maruziuı. 

Yirmi sencdenberi böyle bir 
vaziyet tabaddfüı etn1iş değildi. 

Afrikadaki 
lngİliz b3va kuvvetleri

nin bas!ruıla.n 
K<ıhire 3 (A.A.) - İngiliz 

hava ıru'vvetleri karargahının 
tebli~i: 

İngiliz avcı ve bombardıman 
ta····arcl.?rinin faa 1iyeti dilnkü 
pa;;u. ~nU de Trablusgarp ve 
bilh~a Deme ile Bitlıg'azi ara· 
f!mdaki yerler üzerinde devam 
etmiştir. 

Appolonianm ltrrk 'kilome~TC 
cenubu g:ı.rbisinde J....ont.ada duş
manın a5keri kıtalar! \'"e kıı.m. 
yontan mitralyöz ateşine tutul. 
muştur. Kamyonlardan 13 
il tahrip edilmi§ v~ asker ~~
!arına da. ağır z.ayıat vcrdırıl
miştir. . 

Marrua ile l{Uba arasındakı 
yolda naklive vasrtalan Uzerinc 
bomba ve ~ mitraly6z ateşi ile 
b~~aca taarru~lar yamlmı~n·. 

Appolonyada avcılarımız tay. 
vare mevô.anma hilcum ederek, 
Gaibbeis' tirinde üç ve Gr. 310 
tipinde de bir dürnla.n. tayyare. 
si tahrip etmi.~erdir. 
Avcılanmrz nakliye vasıtala

rını ve asker krtalarını da mit
ralvöz ateşine tutarak birçok 
zayiat verdirmişlerfir. 

Appolonvanın 15 kilome~re 
cenubu ı?arbirin'1e Gr. 42 ti"lın. 
de bir düşmnn tayyaresi avcı. 
lanmız tuaimdruı düşilrillmüş • 
tür. 

S3.rki Afrika.dn, cenubi AfTi -
k~· tayyar~leri diişmanın mUte. 
addlt noktalarım bombardmuı.n 
etmi?]erdil'.. 

Ore·ıt"tın Barentu Uzerine 
yaptığı taarr~zu takviye eden 
1n leriı •stı"hkr.-1°.: zi!:z tayyare <1.UI • 

"~ t:",, 'ar ii7erlne nlçııktan pı. 
:ke taarnl7.1an vapmışlaröır. Bu 
ıstihkfunlaı ve binalara çok bom 

Stolc?ıolm, 4 , (A.A.l - 8tN rıı a ba is:ı..">~ etn:ıiFtir. 
J:ıruı:r..ıao: lsveç ihrt'lC!ltmıu vuzoe yu: Nıılı-';ve v;u;ıta'n-" T1l.remMU -
nuşinw bundan böyte Alı.naı:ıya}a yıı· lerıne de bombalar isahet etmi§ 
p•lmu. a kaıar vrrilmes v->ri hfr \e en aşağı 50 arnba taam z 
l'lkım mrMlı>lerln ortltHı ·ı:: •-t•ınıı net·~e:rin:le l:ullanılma7. bir ha· 
sebcbiy.:t ' r.ı:liçUr. B•J :ı. ~,., leı ı I 

1 
ı~ · 

b• e ap "" ı~· ır. 
balletmek fçUı yakında ıı1U!ı ro r ı Asınaranm garbinde ara.b~aı 
heyet Bertıne gtdt'cektir. dan mliret:.cp di-'•er t fr mk!ıyc 

----o. -- vn~ası Tccem?"'ThıedP. tn'!rrıız 
Romanyada tren ve vola tam isabetler ka,·<Iolun... 

muştur. Agordatta avcılarmız 
seferlerine ilaveler s. 72 tipinc'!e bir tn. "'aTeyi alev 

BükNJ§, 4 (A. A.) - Ste.fani 
nj:ntlT'c°!"n: 

Bu.günden itiharcn Romanya· 
nm b.ıi.~lıca şimendifer hat l:ırm_ 
daki SPrv!::ı re dürrl"'r trc-n il!vc 
ec1ilec('k ve h"T l!tln Bitln-Pş ile 
Yugc.,lav hud ıdu !'1-cı ·:ıd.n b r 
tre" i§ay~;::r. 'S:nn. tice Do. 
I!'"'>dr"""01 n • 'J'r" •peotc • 7..,.lh-cn • 
7.iimb-ılia _ BUkreş arasmd:ıld 

beyuelmilel servis ba• hyaca!rtır. 
--(...---

Şehia- M ~d. ~i dün 
toplenciı 

f<ı•anbul um unI mA~lisl dUn şu· 
b~t devr sı i<;tim0 ''l.rrnn vali ve 

' brledivc r"i~ı Dr. J..utfi Kırdnrm 
hı.,. nııtku il:- hıı tıımurtrr. V!!li nut 
kı•nr"-ı cHln ME>clise vorllen yeni vl 
le"'C"t bUt ~ı>tıi rakltrnfüı. i"'.<\hı:ıt V('r. 

mi"tir. Bıi~Mtıln vil~vet ktsm1 va. 
ridatı 5.677 9 8 ve b"lediye k!l!mJ 
vrrid'lb 6 nrq 470 lirn olarak tı-s· 

bit edflmı~r. Bütç"' en •liınene hn· 
Yal ' !'d iM' , nıznamC'Cl kf d•~for 
mad1"ler de nlt oldukları cncli • 
menler eg~:ul rllmiıtır. 

ZA Y1 - ı-~ATlH ruıkerllk su~stn.. 
d n alcl•i:tlm ~k .. •ık tcrhl• tP·~l< 0T'Arnl 

z3~·ı ettim. Yen'sinl çrluırtam(tınıti'U1 
eak·s<nln hillcmtl yoktur. 

Sİ4 tı'lVf'UlittU Rlh•t~m nA"hı 'Zobtr 

ler i""!""il"ld'! dU.,t\rmu~,c• .. dir. 
Blltfin bu hareketleırden bu 

tayyarelerımiz hiri mliste.cına ol 
mak üzere kli.milen dönmUşler • 
rlir. 

Botni körfezi buzlarla 
dol&u 

Stoklı..olnı, 4 ( A.A.) - Botni 
kcr:ezl"lde bl•:r. l•''t1,.1~rın;n .mik. 
tarı ve btlyüklüğti pek zıy~e 
artmış o1duğun.:ı.,n dll'lderı h'. 
~n 1sveç ile Finlf•ndiya ara. 
smda m:~nak.alat pek &iynde 
gUçleşmiştir. ---("!---

Peyafrı; Her 
C&, tarafı 1 n~l<lc> 

ıe krı!I değil mıydt ! 
Komisyon. kilo ~ma fi k•ıru11 rıırı'

mr yakında §ebre gelmeğe bılflayar.ak 
otan yeni mahsul için kabul t!tııeydl 

4peynlri:ı maliyet fiyatı mahlllllnde 
de yUkstl:nl~tlr. Evvelce top~an ldlo. 
su 35 l:urup mal olan p'"'ynlr·cr. h1•· 

gtin fO lruru~ıı. mAl olmnkt&drt') yo. 
lund!!.ld ea'babı mucibe maı~uı otatrt,, 

l!rd1.. 
Fiyat murakabe komlsycnıtJ'\UD bu 

yolda verdlğl karar benllz merlyeU> 
girmemiştir. Çok temenniye ııav ındır 

ki koml.slo-unun bu karan yıı.nlı~ an· 
laşıtmış ol!nm. 

" 

T:-ansva1da 
ing·ııere 

aleyhtariarc 
Bazı hadiselere sebeb 

oldular 
l{ap, ( (A. A.) - Cenubi Afrl• 

ka lrliği başvekili bir cmıiyevnıl 
neşretmiştir. Bundn -cenubi Afrl • 
ka mUdnfaa kuvvetleri mensupla. 
ıwı.n ta:ırik karşısmdn d:.ı olsa, 
hil'!llUm.isal olccak bir bat.tl har& 
ket takip etmeleri lüzumunu -
tırla tml§tır. 

Emrlycvmide cuma ve cumartesi 
gUnU Johanesburgda cereyan eden 
hıldiceler dol yısile cenubi Afrl • 
ka kuvvetlen kumandanının ciddi 
inzıbat tedbirleri alacağı iüıve e· 
dilmekterur. 

HADiSEI.ER NASIL OLDU? 
Yoha.nesburg, S (A. A.) -

Müfrit milliyetçilerin ekalliyet gt'\l 
puııa men.:ıup azası ile ızinll as • 
iterler arasında çıkan gUrUltUier 
şehrin merkezI ca!!delerindı:> arbe
deler zuhuruna sebebiyet vermiş 
ve evvelki gece başlıyan bu kav • 
galar fasılalarla dUn sabaha ka • 
dar devam etmiştir. DUn bütiln 
gUn eehırdc hüklim sUrmüştur. 

lnzıbat kuwetlerl polis ve as -
ker krtıılarvlP tııkvfye edilmi,tfr. 
ı 40 kadar yaralının hastaneye kal 
dırılmasma lilzum hfısıl olmuştur. 

Yohaneshurgun yalnrz bir mn • 
hallesindc zuhur eden kargaşalık" 
lam cuma nk.şn.mı yap:la.ıı bir kUl. 
tfir t.oplantrsmda Dr Cnnrens· 
h•lrg'un ııövlf'fiioTi bir nutuk b P 
olmuştur. Bu zat Ossevn.bra.ndvag 
te§ldUitmnı ııeflerinden bir.dir. El 
kfirr umumiyede mevcut kanaate 
ı:;öre. mezki\r teşkilat tnclliz aleyh 
tarlığı yapmakta ~·e cumhuri) Etçi 
fikirlere mütemayil bulunmakta -
dır. trt;ma slikün ve intizam için" 
de cereyan etmiş, fakat top;..mtJ 
bittiği uı.man !liôkağa çıkan Osı::o .. 
V'!bı-an1VRg mensuplıırı il .. asker
ler nrasmda kavga ç1kmıct:rr. 

Cumartesi gecesi yeniden buı 
arbede1er zuhur etm şiir. Polis 
gözvstF.il c;:1kartRn bomhı:ılar kt1Uan· 
mış ve kauçuktan mamur sopaları 
nı da isti.-n.:ı.J mecburiyetinde kal · 
m•ıtır. •tmvcıt"i tt'!>'·ıırıta ka" )" 
znhUrat yapan a.~kel'ler bu tetl'.rV 
fütm idot"ehanesJ.nc girn.e.k iste • 
nıiştir. Fakat polis Trıı.nsvnlcr n • 
d-nd'lkl nıillive .. ..çl ı?!ıZetE>nin idnrc· 
bnnesi ile aynı binada bulunan 
me.zkO.r teşkilUt merkezine as:.er .. 
lerirı P.irmesine mini rı 'T'u•tı•r. 

Diğer bir kısım nUmnvfşçiler 
de s:ıbrk başvekı1 genernl Hert.zo
gun fikirlerini neşreden Undcr • 
lnnd gazetesinin camlarını tasla • 
mışlard!r. Bu bad!seler tiyatro ve 
sin~alardan çıkıldığı sırada vu • 
kubt• lrıw.ştur 

POl..ISTE: -.. -· Görünmez kaza .• 
Ktlçlıkpazarda bir sabuncmvıı all 

yag .tıçtlarmı aratınclan ioalMll amel' 
AU Utı Ahm.,din elinden dJ,eı fıçı. 

lardatı b1r1, bu sırada oradan gcı:eD 
Jı;ı:ı;aUln ayağına isabet ctmış \'ate 
ıa.mı~.ır. Yıırıılı hastaneye katdırwu 
tır. 

Tl?.Al\IVAYDAN DOŞC'P 
l'AUALANDlL!.U 

OskUdarda oturazı Yqar l.aıalnc'eıd 
eocuk, Do:ancılarda tı emvaya bin. 
mck 11\terkcn yere dUşmUş ~ınd" 

raralıwnuştır. 

SJrkeclde Hnmidlyc cll.ltdil'llll 

tramvaya ıııtıamak lsU~rı ıını lo ~ 
drk, mu\•azenenlni kaybederek d' "' 
mil§, ~mdan yarıı.ıanmı.ııtır 

Her !kisinin de mQdavııtı yuprıtıııf' 
tır. 

SOBA 'l'UTUŞTU 
Beyoğ!.undıı BUyükhendek caddes';.ll' 

de 4 numarnlr apartımnnch oı•ırıı:ı 
Yıı.koya ait soba bacası tutuan Uf, fY 
falyo tsrafmdan eöndUriUmll~tıır. 

l\ı"EllUlVEi'ıl'DEN D ')1'Ü 
• !!. Eyüptc otunn Ali o""lu A ~bS: 

ı;alıgtığı Ayvansarily fabrikası mcrdU 
voıııeıındcn inmekte lk n ay ğl kaY' t 
raJ;: yuvarl.anm.ış, vtlcudunun mubte 
yerlerlndcJJ yaralanmıştır. y ra 
hastaneye kaldınlını:;ıtır. 

'Bir me!d:cp talehcei 
ka}rboI<lu 

Yeıılldlrekte HUs 
tenıpıı.ııı. sokağmd. 

1 numaralı m"dc <'. 

turan ve Kumkap 
orta okulu 873 nı.. 

marnlı talebesin 
tien Ncz!h Er ;;n 

evvelki gün öğle 

vakti evinden çıt • ---•
mış w bir daluı 

dönmeml§Ur_ Key. Nezih Erk 1 
rtyet z.abrtaya haber verilm~t r l 
yaşmaıı bulunnn bu çocugun nrrc6' 
tıuıu:ıduğnnu bilenlc-rln yuknrı!.:' 

adresine malQmat vcrınelcrı rlca 
dllm~ktedlr. 
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Eğer olsaydı .•• 
Bh Çı illeri ai)·ouu )"Uhlp köfeeble IMidüerek dalpya elti· 

if!llt plrjll(. n;.utU)iıl. k .................. kallııllllll wla· 
l'DU unutup ze, kleaea, ;raltllt ,...,.._ ~ '-e ~ aly•clı& 
ve rakıda bulan bir millet ~ ve .. c6rii§ ve iMi te. 
li.kkiyi apğt yuka.n pnbt da görmlyeıüır ...... .,....._ Bu feltk 
cozlii, uz.an aıaeh, diif&ak lılJddl, .- IHlc.-alıaa bir "'.,,. ar
k&ıiına sığıaıp soasaz bir balya '-e riya ildlndade. 18f()'Uliıu', 
la&§h•§& 'e kld) e dllfkiblltilderi de~ ,......._ da ctif· 
tdin olduklannı IUllattdar. Toprakiu'ula feaa liderle halıaWıp 
:umu, sllihs .....nllp öhDallal c1e ~ ı,ı lıUIJ"orlar. Buı ayaıııd 
adamlaıuun c'fJnra l<,W teltDkell clrftldert ,.e adma "aan W... 
like" dedikleri UMllrlar ..-.-.da (bllltt de la)'Jbr. a. llJMi,. 
len: ,;6re, bir :ır.amaa gelecek lııl. an a'b ~ mf"riler .._. 
7a,-ı istfli edeceklerdir. 

(}aliler (Ok ~aat1'lr adun1ardU'. Tun11n&'1' ~ ~ld. ve 
yeni bir edebiyatlıın \"ardır. ŞHrleri, hikiyeler:I ,.e hllhasf>a es· 
prile.I çok kun tildJr. E!ierleri (JRde ,,e1' 'bftyt.•., bir alaka 
U.) c.ndıran bir ( iıı muhıı.nir 'c diplomatının §U sözlt>rinl bcral»or 
olnıyalan: 

0 Epr dtin) ada Ulerikan bani laiklm ol8&Jdl, Jer ~ 
rlll&:. fabrika, miizildlol ve sl11ema artlsU ol•rda." 

"Eitt dliayııda lagDh hana cari MaJCh, GÜ•)• •ted)'lllll, 
cetal, ~bi \e ibaab olurdu.,. 

"Eğer fnaMZ 'hanf lllldaa elıl&Jdı yer 7't&1t tl,...tl'o, mbe, 
..ıoa, atık 'e tH'et, buse 'e tanP. bllkua \"e 1tete ilktılll 
olurda. 

"Eitt Almaa unı eart ohiaydı clillya ~ -..--, 191· 
ra faltr&:.ası 'e >alı•dim bir di)"W olarda.,. 

"Ecer ltaıyu hanı laiklm olaaJdı. yer ybl ....,_ fü. 
rDwıı. ı-Ja''.r'a, gondol 'e gitara Ulkesl ollll'll._" 

"Eier hpıwyol hanA cart okaydı dln,a ... utır, rWa-. e· 
VI, boğa cJôiü§Ulrillmeye ..... bir mqaa, lctMe • '"e ~·-
we& lnlJUlerl lşiW~a bir bar oı. ..... " 

"Romen harsı eari olsaydı dbya ko911f'.r ...ao... .._..g. 
padra le allhk )'unlu olmd•. 

Çbıli maharrlrta yaa&1 ba bdaı' deill. 0, .... rMWfe:, 
heJdrmda lıU takım tefler yuml§. Falıaı .._ __ ......_ 
Mllla.na tamamını nakle u1\i5!ılt deill. Yalan · dıılm hal::m.n
üld sör.lerlıd de Mkledecelbn: 

0 Eger dllayada l'ürk barııı earl obıa)'dı, 7eryldade bil.. 
nmuıhk, fedaklrhk. 50.lde sadakat, fttmW ldlrmet. malliba 
JDM:ı.mct hlslr-ri bildın otardu.,, 

''Hiç mağlUba i§kence yapar mıyım! Tllrkt1m ben ! .. 
LA.mat 

Güzel köpek aeraiıi 

Almıınlarm ve Alınan i§g&ll 
altma girmif olan A vuaturyalı.. 
lamı hU8U8iyetlerinden biri de 
köpek yetiştirmeğe fevkallde 
m~'Ülı olmalarıdır. O kadar ki 
bu memlekette köpekleri yet.it· 
tirme ve iyi cins köpekleri üret 
me cemiyetleri dahi vardır. Fil. 
hakika kıymetli köpeklerle btl. 
tün medeni memleketler allka
dar olmakta ve bilhaMa. harp 
köpeklerine bUyük bir Nıemmi. 
yet verilmektedir. Ama hiç bir 
memlekette köpek Almanya ve 
Avusturalyadaki kadar kıymetli 
değildir. 

Almanyarıın köpekcilik cemi. 
yetleri on yedinci ve on sekizinci 

viliyetleri umumi heyeti geçen 
89118 ....... ,...... 'Vi,.__ bir 
toplantı yapDJlludır. 

Bu mlbluebetle Viyana bele. 
diye rebıhı1n hlmaye.t altmda 
bir de llel'll açılmJtbr. 

Sergiye yalnız A vu.sturya ve 
Almanyadaki köpek mfltah•-
lan değil harp içinde oımayan 
kOIDfU memleketlerden de be. 
~-etler gelerk jüri vaztfalni gör. 
mOştUr. 

Mtiabak& .onunda ait oldu.. 
ğu cinat en gUzel olan iki köpep 
ayrı ayrı hediyeler verilmif, ay
nca bu köpekleri yetiştirenler 
de taltif olunm\Jflardn'. 

Faydaiı bilgiler 
1903 te Tank rm y&ptıklan tanka na.uraa ook 

iptida! Jdl 
1903 de N eV)'Ol'k milli muhaflL 

lar •tihklm aalyma mensup Ed. 
var Dayton .iamhıde b1r ytbbeiı 
yer y11zilntın ilk tanımı yaptı. Ba 
ileti yaparken mlihendl81ıı mabL 
dı liper bacak ol&D neferleri 

dütman atetlnden korumak için 
sırhlı bir melce k&z&Ddırmaktl. 

Buharla ifllyen bu ilk tank elli 
kiti tqıyabillyordu. Altı tane de 
makinelltUfengi vardı. 

Meıhaznnız bu tanJı:m O tarihte 
tecrübe edildiğini ve iyi nettceler 
vermedifinj 9l>y1Uyor. 

B A B E R - Akeam 1'09tu1 i = 
Tecessüsler 
--- ~~ -------- --- ---- --

Bazı olma' ••1ler var 
1 Şark Demirv~ıı;~ 

1 memurları 

kuvvetli Bunlaıı en 
hayalle,; bile 

,.omancıla1ın 

tertipten aciz kalıı 
Zaman nmaD insan O)le 'VÜa.. 

larla kartıla§lr, Ö)le teYler ıörUr 
:ti bunlan.n halı.ikal olabtlecegiııe 

bir türlil aktl enlitemu, pyet 
gözleriyle görmediği bır bid»e iae 
bunun muhakkak uydurma, ha · 
yal mahsulil olduğuna bükme. 
der. Şimdiye kadar böyle vaknlara 
çok tesadüf edilmiştir. Yabancı 

gazeteleri knrıştrrırken bu kabil 
vakalardan bnzılnnnn ıastladık, 

hele okuyunuz, görecclcmrıiz ki dü. 
eUncı>niz bunların hakikat olabi • 
Jeceğine bir türlü hUkmedemiye _ 
cektir. 

Böyle gn rlp te>sadilflcr üzerine 
hikayeler ve piyesler yazılmıştır. 
Bwılan yazanlar hayallerinde ya • 

rattıklan v&kalan en olmaz şekil 
lPre sokar, en heyecanlı sahne· 
ter tasavvur edel"ler ama baun 
da - söylediğimiz gibi • hakikaten 
olmuş öyle va.kalara ra.sgeliriz ki 
hundaki heyecan ''e fevkalldell • 
ğin hiçbir romancının hayalinde 
yaratamıyncağı kadar garip oldu. 
ğunu görürliz. 

Nevyork belediyeainlıı bq he . 
kimi Dr. Charles Norrisi bir i'ÜD 
tıbbı adlinin morg mUesseaealne 
~nğtrmışlar. Morga yeni ıetirll • 
mi§ bir cesedi muay(!ne etmealni 
rica ctmi~lPr. şimdiye kadar Dr. 
Norris morgla binlerce cesedi tet 
kik etmiş, birçok raporlar vermiş 

j kıymetli Nr ilbn ad&JDJ olduğu i
cin bu davet gayet tabii idi. Dr. 
alet çanlasmr yere bırakarak ken· 
dlSine gösterilen cesedbı ba§mda. 
ki sargıları çözmeğe başlamli. Fa 

kat birden elleri tltıiyerek deh • 
ııetıe geri çekilmiş ve hayret ve 
heyecanla: 

''DP. 8chvorty! ~ .•• Da. 
ha iltl saat enet Nlromda !dl!" 
diye lJatınwl. Ayakta duraaııya · 
cak adar heyecana tapıı... Dr. 
Nonisbı koluna girerek btr MDda1 
~e oturtmUfla,r .Blru aoara Jıeıı 
dine relen Dr. burada ,atan ee -
aedin aenelerdenberi beraber oa • 
lJltığı asletanı oldujunu eöylemlş. 
Dr. Scbvarty bit ....ı kadar enel 
bir otomobil hzeamda ölmut, ba. 
fi, fena halde sedelendiii !çln mu 
tanıyamaDU§lar, fakat eMi doetu 
ve iş arkadqı ihUyar Dr. Norria 
onu bir görilfte tanJmll. 

l:tte ıarip vakal&rdan biri da • 
ha: Vaktiyle Amerika Birleflk 
devletleri cumhurreisllğinde bu • 
Iunm111 olan Benjamin Hani8onun 
bqma gelmlf ve babetmm ölU.O -

nU bir tıp enstitUaUnde teşrih ma.. 
saamm URrinde bulmuttu. Vab 
96yle olmut: Amerika hllkt • 
metlerinden bdlenenm tanmm11 

ailelerinden bir sat btr haatanede 
ölmOt. alleei cenazeyi almadan ev 
vel ctwet ortadan Jraybolmut. Bu 
bldise olduğu zamanlar tıp falrlll. 
telerlnde teorih deralerl için Me1d 
n1n berlldnln para tı. ~mı sattıJı:· 

lan rivayeti ortaya çıkmıitı. Bat
ta bu ifl mcıslek ed1nmll adamlar 

bile ttıremit olduğu e&ylenlyorc!u. 
Bu kaybolan ceMdJn de calmdılı 
lhtimalJ dllfUnlllnıQf. 

Ailesi ca.edi bulmak için tld L 

vukata mUracaat etmlfler, bu an. 

Amerika Omnllorrelslerlnden 
Benjamln Harrlııon 

lardaıı lHU çalanlara •fır para ve 
hapis cezalan konınu§. 

Ya Nevyorkun bUyUk gazetele. 
rinde muharril'llk eden Martın 

Kaeeyin bqına gelen vakaya ne 
deretnbı ! Bu daha heyecanlıdır: 

Bu mub&nir kan koca ar&Bmda 
aynlma vakalarm1, bir de kua • 
lan yuınakta o kadar meıbaret sa 
hibl olnuı, ki ,eblrde bir hldiae 
olunca direktörler bunu hemen o. 
na yudmrlarmqı. Bir giln bir muh 
bir koşa kO§a direktörUn yanına 
ıelmlt ve: "Tam Kueyln kalemi· 
ne yakıpcak bir valıa oldu. He -
men ona haber venıen.la ..... demiş 
ve direktör de btlrosunda çaltı • 
makta olan Kaaeyi: "Beı Yatla • 
nnda bit im çoculu, evin1n önün.. 
de oynarken, iki yqlarmd& bir ço 

cugun üzerine gelen bir otomobil 
görmüş ... Şimdı hal>l•r gNlrdiler, 
kız hemen atlamış, ~'OCuğu otomo· 
bilın altından çckmi§ ama kendi.si 
bu hareketine kurban gitmia!.. 
Kızcağız ölmU •... Çabuk bunu ka -
Leme alınız. Bu az heycc.i.nlı ol • 
sun. Ak~am nUslınsmn yeti lire • 
lim •.. ,, demiş. 

Kasey hemen not defterini çıka. 
rarak: "Ölen kızın adresini verir 
misiniz'?,. diye sormu.'j ve aldığı 

cevabı deft<'rıne bUyUk lJir S<>ğuk· 
kanlılıkla > aznıı , sonra gene sor
mwı: "Ya kızın ismi? •. ,. 

Telefondaki sce: "VWgiıua Ka • 
sey! Kasey, tabii sizin iamhais et. 
bi yazılıyor..... diye cevap vermiş. 

Kasc.ıy, vakayı kaleme almağa 

başl~ş. Bir ;>avrucağı kurtar • 
mak ic'..in kendi hayatını feda eden 
bir çocuğun hikayesi, çok ateşli, 
heyecanlı bir yazı olabflil'dJ. Xa · 
sey, bunda bUtUn hünerin! g&ter
m.lş ve yazısını bitirince doğru dL 
rektörün yanma gitmi~ ve yazıyı 
verdikten sonra : 

"Müsaade ederseniz şimdi he • 
men eve gideceğim. Ölen cocuk 

benim kızdır.,. demis. Demiş ama 
daha fazla kendisini tutamıyarak 
oraya yıkılmış kalın!§. Ve bu acık. 

h hAdiseden sonra çok Yt11ama • 
m11, iki sene aonra o da 151mUı. 

Görülliyor ki romancılal" neka ~ 
dar ke>ndilerini zorla ıp hayalle • 
rinde olmıyacak ,,..eyleri yaratma. 

fa çalı"8alar. bunlar, hayatta olup 
biten bazı vaknlar yanında pek sö 
nük kalırlar. 

Siz de bu fikirde misiniz? 

• - Dlllllat ı... Saluaıaız ı ... 1111•• 
Dellfeı... Korku... lleyeauı... Sa~ •• 

16Blınu:IEN CANAVAR 
Ba C!Ulll& mıatüıPIH'den ltlbattn 

TASiM Sinemasında 

Şirket aleyhine 
açtıkları da vayı 
kazandılar 

F...aki p~k denür) lları · ' 
memurları, ımtiyazmı huk 
satıktan sonra l;jirket aleyh! 
lsl:mıinat davaın 1lnım" P•1'1 

M m\ırlarnı hPnur: t I' c 
mı olan 51rkı-tt kı kt ın •: 
biltllik haklannın tcmn 
lcrı su· erek açı ı ı rı l 
mUd<l"'tl(' nben bir • i t 
kcme>sinc(I b:ıkılm:ıkta : ı. Ye 
bır buçuk mllvon t\irk l r 
lan bu me.fü bnt d .. vasınuı 
k<'mPgi dün bltinlmi tir. 

\"erilen karara t!6rf>, m 
nn t.a.zminat almaga haklın 
dır. Ancak bu taıminatm :ı 
için ehlivukuf teşkilı iı·ap c t 
todir. Ehlivukuf knrarını 
tin ikramiye v() tazmıntl" t 
lan ~2 ne! maddPsine göre \ 
cektir. Bana azaran •irktt, ı 
diy:_ kadar çıkardığı \'t:.} a t , 
ettigi memurlanna ne mikt > t 
minat vo ikramiye veriyor 1 • 
davacı olan bu 1300 nı mu 
ayni nispett" tedi;>atta bulu 
tır. 

·n· 

Yol tamirabnda 
kullanılm11 malzeme de 

alınabilecek 
Nafia vekAieti yol tami~b için 

alınacak malzeme hakhmda mil· 
b\m ~ k&rar verm13tlr. Bu ka • 
rar muc.lblnce ltullanılml§ rakat i· 
ıe yarar malseıne de deter flnt!. 
le satınalına.bilecdt, yeni mslıı:erıe 
bulmakta mrar edilmiyeccktir. 

HABER'ın 
bulmacası 

SeNım •ta: 
1 - Bir çept baıcyo y&JMIA (fJU ke

lime), 2 - Koın,u memleketi rdeo bl., 
rlne ııeyahat etlen tiki kelime), blr 
c1na yer örtuau; durgun. 4 - ~ır eda 
tın tersi, &T, altabtde lllr bar!ln o· 
kwıUfU, G - Tere ôlnmwaca tıallp) 

ıeUr), m&Msmı alır, 1 - Blr edat, 
kalın kWDAf, 7 - Yıkan, Bulpr pa. 
ruınm tranaa.cası, 8 - Bıkan, mUs,. 
tahkem yer, 9 - Nota, blr em!!', bir 
cloa kopek, 10 - Bal ameleaf, bir bay 
nn, llkambllcSe b\r lc&lıL ıı - Blr 
clU Ol 
Ytlkanıaa_,.: 

ı - .A,Jaktak1 VUS,.tlDl aualuL!aza 
eden (iki kelime), 2 - Bir yemlf, dtll 
rerln AJetlerlncSen, 3 - Hayvanların 
ayakkabısı, §ifa vaıııtuı. blr mat eda 
tmm tersi, • - Yoku§UD akat, bUyOk 
aıuıe, ~ - Oramer ~-.ya
rıtan. 6 - Bir emir, kateden, ters te. 
vlrlnce bir hayvu olur, 7 - Alır. 8 
- Çevirme, au kabı, 9 - Hal edatı, 
dlllle dokunma, 10 - Hayvan yavnı.su 
musallat olan, 11 - Kurnazca hile. 

98 numaralı ll'UIWttm llllllUı 
1 - Belçika, Ud, 2 - Ahi, Rana, 

A. 1 - Bllectk, ll, 4 - Jl&, Ada, Ha, 
G - ı.. E. E, Şav, 1 - Odun, Hane, 
7 - Nuri, Semer, 8 - Ya. fu, Pata, 
9 - A, ttma, T, 10 - En~. a.CbL 

Amerikan fabrikaları hanı ha
nı çalışıyo , aDAh fabrikalan 

-------------katlar Benjamin Harrlııon ile kar. 
deti .idi. Bunlar bUtlln tıb okulalrr 

KURTULUŞ 
BIÇKl ve DiKiŞ 
DERSHANESt 

ge • 
celi gilndilzlU iellyor, bu fabrika_ 
!ar hem Amerika içın, hem de ln . 
glltere hesabına top, tay;>are, tank 
vapmakla me guldlir. 

BugUnkU harbın en tesırli sll!hı 

sayılan tank ilk defa olarak 37 se
n(' evvel Ameriknda \apılmışbr 

Vnkı:A Amerikada >apılan bu ilk 
t&nktan evvel, 1870 de Babbi u;.. 

ntlnde bir mUhendis Fransız bar. 

biye nez:ır<'tine başv'U'rarak yürü. 

nı dolapılf)ar, nlbayet OhlodatS 
tıb kollejbıe sftnüller. Kolejin 
müdtırtt 110D ıtınlerde mektebe bir 
ceset retıriJmedltlnJ s&yUyerek a
vulıatıan savmak tatemJe, nlhaYet 
zorla teırlh dershanMlne strmıı 
ve orada maaanm tıstUndeld bir 
cesedin örtüaUnU çekince hayre • 
tinden dona Jı:alnıtt: Bu öUl Har. 
rillOllun birkaç hafta evvel ölen 
ve tehrln meanğma ~mWnıOı o. 
lan babul defil mi? Oradan eeee· 
di çalm111ar ve Jıolleje ut.m1tlar -
mıt O uman Harrilon iti mah • 

Yen _k e isimli bir harp silahı L '' k~eye vermlt ama çalman ce • 

cat etta n· sövlemiş ft atmaım· _ Yamma ~lerhl a.m-atm l setler için bir cea bulunmadıtm. 
~ lstemtotl. Fakat vaktin bar 1 dnarda saate llalmıalaraMlaa hlo dan bir hilkUm alamamt1, fakat bu 
' YC n~ı bu talebi reddetmiştir. botlunnAm!. 

1 
mesele Uzerine parllmentodan ye· 

Bu makine 1903 de AmerikaWa- ı ni bir kanun gıkanlarak mezarlık-

.. 
ii 

Mtldh'e91: lla1U r.puyaa 
Halt.da dört glll kachntan 

gttnde ~ l8M Fru8ız uuWc 
biçki ,.c dikit deni tedm cdHlt w 
' ayda Maarifte musaddak dlplo· 
ma \'erilir .Ferfköy Tepeötıtt 116 
No. Papazyua apartnnam. 

MC'Tlltş HADlUL&R"" MUTHIŞ HEYF.oANLAR Ftun 

l'AŞ YÜREkli ADAM 
WALLACE BERRV DOLORESDELRiO 
•••PH.f;Eflf18E AKŞAM' fi P IE K SINBMASIND..,_ 



Vale.b dıojradan dolruya ol • 
m .. dlll1 maretalin Uzerbıde htı
klmran •eam yolunu bulmqtu. 

lılareplla :lrllJey6 (J.) nlD bu • 
lUltduju briQ ..ıoaundan neteli 
kebbh••·· duyu.imaya bqlaclı. 

V • Adet&. bir mtlfre. gibi. bir kol 
pnon cınya pmpuıya tqımaya 
heflachlar. Bana s&-en bayan Pav. 
itik& da Metrdotele yeniden IUD' 
pu.ya l8r9ial yapnumı emretti. 

Pavlemka, fllphem Valeakayt 
mllthll mrette kmkHıyordu. 

Belki maretaUn zevcesi namma, 
beld k...U Mm ve hesabına, bel
ld VaJeeiranm mel'un entrikacıb • 
İllll tıüerek, beHd bllmiyerek, fa. 
W .. can dllmam ıöztl Ue bak-

tliı 8111ı&rdı. 

• ldd4et IU'faada. ben yam
bqlma dlllea ft pek ifratla tal· 
len ......,..... haJll mıbot ol. 
......... 1 • baJaun afalrtAfek 

.,.,.., ..,. - .... ft seki -
,.. 'J.'lıı••es'd le ..tlldyeti Der 
lel1tlllte:fcllm. Bım.taa elret aJa • 
- tılldeııdıft ~ 'ftıllolellıl • 
ala ........ .... * ~ ....... 
Pavl! ' ldııla •• ....., - -

- .. bdm delil mi? ..... 

J'llıılt ~ --! .. -. ................ .... 
ıs ası.._ _ _..~ ... 
-- ••bı811 ..... b .e,ledL 
DıallE ...,_dlilılml*lllnM • - mta.., ~· lılmat JI.. ..... Mm!...,,,. ft nııllb1 -- ,....... ... .... . 
-- tala ........ ........... 

BaJI ............ •hld• ba• 
,.. ,, ., 2 " ,_.. -.... Yal,.,....,. ..... _ ..._™, 
.,.. 1' 11 'I tıl t "'hıı' ... 

- lılı• il• 1111: ... lülll*: ___ , ..... ..... 
tübel PalııBıa + :elııl! .. 

Soua ı r.... ....,.lr1enm 
................. ..eıstıhıl '* 
...... atta. 

itiraf ..... ld ..,.. 'l'lmoleır .......... ._ ......... 
_, ..... lrpeıWll la-* .... 
aı tamaml;yte....... •• •• •• 

.......... .., 119 ... 
W , 1"9 tM ....... 1ıllllldi9 .... .. .... 
---~-.&&A· il.&. .. ....... am. U.'1'111 

.... ._......,.. ......... tdt-

_....._,...... .. , 5 •·> 

.,.. m ı •uıw. ..... rtuı , .............................. 
...... Tallplerlıa ...... ...... ... 
....... '(t.t.1'. ,, S.)" .. ... 
nwr&lui. 

......_... 1* mth1111 ..,a ciddi ıtıır 

aftlrat ,...- cahpnak s.ttJwwww. 
..... ....... 9UdallJle ... 

A. A. B. rlmataN atncaat edQ, .... 
• l.ıl8ealD ı IDdea p1ctım timdi bir 

&ftlrat ,..... .,.,. ....mı " 'lmlUI 

,., .... 11m1e .. &l'IJOl'UDl. tatiJf'll)e. .... .._,..._..,......,.(V.T) 
........ mGracaatlerL 

rakl bir ıtllüele sWmeye c;abla • 
rak: 

- Ne buyurdunus, muhterem 
bayan Tbnol~ diye 80tdma. 

o, duman.IU111111. baycm....,. 
bqlamllJ ıa.ıertnı kaydınrü: 

- Jııruatakbel cumharretııd { •• 
Diye tekrarladı. 

Kontes Valeüa mı! 
- Evet. Valeab! •. 
Bayan Tlmahllr~ kıvır kmr • 

yah ıtır -:ıanm. ...... ,... 
lap~ k.umlıt lı8çtlcUk ,... A~ ... ..u. 
berine eerpe 1erpe teıuw lrülltı. 1 1 "" '" Cinayet cemiyetinin 

iki azılı azası 
balarla 1811,...Su. 

VaJeüa. mo.takbel Polonya re· 
lsieumlıura ! ... 

Bu cllmltl benim beynimde bir 
radyo tatuyonanun imdat tpret • 
leri 11>1 debfetle vmlıyor, bllytı • 
yor, tekrar vınlıyordu. 

Bayan Tlmol.-ko)'ll daha fula 
liSyletebllmek lçln kadebtne tekrar 
pmpaııya doldunıp Urrw etmek 
iltedim, 

Bayan Tlmolemt: 

gakaqi ele verdi 
Cemiyet nasıl çahşıyor? Hedefi ne? 
Ve bu cemiyeti kimler idare ediyor 

- Af .. Sbı de Jc;mellıl mil! .. 
Dedl ft o da benim ....... 

dolıılwdi: ıca ba ta... 1111' 

- 1Jvet. tçmellylm! •• ICJ1Deltytm! 
RıMnraw Yar, bayan 'ftınoleRf ! .. 

Dedim '98 budaldan dokuttara
nık lctlt. o vUlt tekrar 80JdCllD: 

- Sevpıi baJU 'n:NI *!! .. 
ır.tM Valelb MJrhıdalrl ima • 

- pek Ja~ Wraf 9' 
deltm! .. Kolltel hılıtrnıııh ba .. 

- '"'""elMıtle lllf~isf - • 
nıblllr miyim! •• 

-- ftı•• lellı:I eliDda o,_ • 
makta oldaia Jmımm "8lrte bir 
.. ... oiDellal P7et maAlı 1ıir 

-- ....... ,...... w.11: 
- o YMıl Polonyalı d~. 

beDd blllyommus! •• o ...... -
llmlerin ~. Nat Po1an • 
,_. ldltakbel bir teftnJn aet" 
tılDe lıNwnaJr lıltfyor! •• 

- lftletlıJdbel teftDln mi! .. 
Kim .. tef. bsum ! 

- A!.. Bmm da nu ualamıyor • 
...- a CILDllD.. Gaenl OreDlld!. 

Ba ktlçtlk kadmm hayU botalt. 
biz pmpan:ya bdeblerbıe ral -
mea ba kadar seklco ve ba derece 
buAll JmaJar yapaıbildljlne am 
.... Ja&7ret etmlldm. 

Mitelerrilı 
• mm. JU1M wc1'n ille -.U 

,.. -.-da '* - ..... nlltldı 
•'"arttır •• ,....,tll olmam tpttır .1.na.--.au.....- ..... 
ille <f.11.0.) nanumıa meJdapla iDi 
NıCHtlaft. • • ,..... ........... '* 00-
.. 111 '* ....,. nWlds ftllllllldlr. 
oı-lalıatlnlldl_ ..... ,_ 
............ etaımek ..,-. Oto 
.. -- llJı:melttetıla lldlıDI ...... .. . ...,.._ aaa. ....... ....... 
llle(ll.ILM) ........ ~ 
mDncaat edlblUder • 

• ır..llplr dmlOık ... ıııaua -
............ ta ...... ~ ...... 
rl1e bbilld8 epo a...,. atddlr. ,,.... 
s&'mek ft laba& aa..lc ..,._, 
BeJollu Jerll mallar ..-n ...,... 
da poRacl1ar IOlrak auman.. 8 • ...._ 
ruaat etmelhtlrllr 1 

• BeN1u. JlamaD>afa. TtlDel, ~ 

ilk, " abaqlı tnflatlDda ft:Ylltı 
lfOOO 'l'l. - pç ...... 11 prWe lıtr 
U'IJOl'UDI. BI& stlıl atııl* ....... o1aıı. 
181' 'bGtaa taldAt o. aNldlıld &Cin· 
• mektupla~ rlla olmmr 

11.llaflw' .............. Kwt 
Ap. No. 111 o.lata 

Aldırınız 
~ f'Umuslan ,.... olaa .. 

INJUcuJanllUıaD DUllal'ma .... 
mektuplan ld&NlllıM..,.Nıa 1ıerlltt 

ll&babtaa ...,. adar ..,. IUt 1'71 
den ..,. aldmnalan rtea o._.,. 
(KT. ,....... )(111. 1) (Uloll Ut 

Bundan altı ay evvel, Brook.. 
1ia lldfl - +ncikrdcı • elt•lli 
..mta ....... wrllla ... -
.. Hepi,, ~ ft ''Carmn" 
Abandandoyu yakalayarak SU. 
Sing hapüdıaneBine teslim et.. 
mit bulıınmaktadn'. 

Katilleri cardiyana teeüm 
ederken: 

.. _ tkilP de arka tarafa gide
cekler" demeyi ihmal etmemla. 
tir. 

8ing $iDg hapl8haneeiıı1n 
..arka .. tarafa, idama mahkbı 

edilenlerin J&tlrUcbiı hücreler -
dil". 

&erit mabfuillarm a.yağına vu.. 
ruı.a Dcirleri ÇlkaıWktan ..... : 

- Allaba ımiarladık, demit; 
bana Ahtndındo cevap vermiı. 
tir. Hepime: 

- GOle güle. .• demek Wteml§, 
ftkat boPsı dttğDmlenerek eözU 
Dil bitinlmemlt. gtirJeri yapr. 
mqtır. 

HepiniD heyecanım, mensup 
olduju ~ dijer &lalan 
görselerdi, mubukak ki hayret 
ederlerdi. Zira Hepi, en u yir. 
~ kifiyi feci ve merhametaiz 
bir tekilde öldtlrmUt olan udJ 
bir katildL o.uı. Abandando 

ile benller idam ~· çar. 
pılmısmm 98bebi. Corc Rudnik 
adında birini atar w ufak bir 
kuma Ue GldllrmUt obnuıdır. 

Bepl bir seman atıl' ve kaz
ma De hareket etmez itini ça.. 

buk bitirmek için emrini aldığı 
Amanlarda. da aill.h kullanm:b. 

Bil tMlffMii canaYU'lar ft1D1 
~et memuplarmdn enelce 
tevkif edilmif olan Beri ve 
Martin Goldataynla birlikte i.. 
dam edileceklerdJr. 

Goldttayn ve Heri, Pıgi 
Fa)'Dltaym ôldtlrdtllderi için, 
öllmttne mdıktm edilmiflerdi. 

Cinayet cemiyetini ortadan 
kaldırmafa amıeden mtlııldeiu.. 
mum! Oduer'dir Vılyam Oduer 
i..,.11!'1 geçince Amerika ptkm 
bir cinayet devri geçirlJQrdu. 

Amerikalılar bu cinayet cemi
yetbıin mevcudiyetini biliyorlar. 
a da. harp, ba el.,.,.~ 
mell lbımgelen dikka_µ kencllne 
çekmiş 1\u)nnmaktaydl. 

Cinayet cemiyeti. IOll dokuz 
eene zarfmda Nevyork ve civa. 
rmda en u 68 kili ölclilrmUtttl
Cemiyetin faali,etl ctipr bir 
ook Amerikan felıirlerinde de 
görWdl. 

Vilyam Oduev, 1943 senesine 
kadar ifbatmda kalacaktır. Bu 
tarilie kadar cemiyetin köktıne 

kibrit suyu dökecıeğini Umit et, 
ınektedir. 

Vilyam Oduer 191 'l den 1923 
aeneshıe kadar Brooklinde polie 
mildllrtl idi. Vaziyet böyle oldu. 
tu )lalde mücadele edeceği ce. 
ml)'etiıı teeldllb karpaında 
hayretini aakbyamamaktadll' .. 
Verdiği ilahata balnlıl"I&, Nev. 

Olftılla isj ........ eeeelll 

york metropolitan elhuma ta- kep olan bu f'lln1't t11 U il 
bakkUm eden cinayet cemiyeti bql&ymca mtıeJrDntr _. rlrı 

menauplan altı kitidir. Şlkago. bqlunıfhr. 

da.ki kl8DllDI idare edenler de GOnOn birinde gene '* ..... 
altı kişiden mllrekkeptlr. Loe muvazzaf olarak eeblr ....._ 
Anceleltıeki işi çevirenler Nev. gönderirler. DeHkanlı v M ' ! 
yorka ıtırülmllt olanlardan mil.. tam yapmadan döner. 
rekkeptir. Polis, gencin izine cltlc?DIA• 

Bunlar ellerini kana bulattır· c;in. derhal atcmrmtır. 
mazlar; işlerini Hepi, Çartıan, ÖldllrUlecek olaıi ...... 
Herı ve Goldştayn gibi ücretle hinı ve içtimai mevki ... 
çalıştırdıktan adamlara gordU. zata.. diğer teiıh'leria ........ 
rilrler. Azalan yardımiyle ortadu ı..L. 

llııfemlek•tin içki sarfiyatını dınlll'. 
hu ·•patroıilar" murakabe et. Cemiyete mensup 'bir • ..,_ 
meğe çalııırlar. İş aendikalann. çi" yabancı bir '9hirde o 
da bUyllk hisseleri vardır. Bar dekı cemıyete mensup bir 
ve bunun emsalı eğlence Y,erle- ret ı'' tarafmdan ~ 
rinde hiseedardırlar. "Ziyaretçi'' kendisini Jdo 1ılr 

Randavu evleri işletir ve kadın r.aman "ipretçiye" ~ 
tıcaretini inhiear altına alırlar. "işaretçi" de keza; 6yle ki, lld 

Bu organizasyon, aynı aman. ş hıa biribirine kaJ1I ..... 
da kanunun ışaret ettifi yollar• kalırlar . 
da taahhiitlere girişir ve bır çok Bu tedbir itler •PMJiı _._ 
namuslu firmalarla ıı blrllti ya. d rde işe yarar; polis bu iki 111;. 
ptrlar. Bic; bir zaman kendılerın- ı.den bırini teVklfe :umıılllk 
den şüphe ettirmezler. oldufu takdirde, eorpp ...... 

Bu organizuyon buııdan do. len, h bir ldmseniJa illil1zl 
kuz sene evvel tete'kkW etınıt

tlr. Bütan '9hlrlerde bö)'le kirli 
işlerde uğrapnlar birleeerek ci • 
nayet ic;in 1eai uauller tdınmek 
ve onlan o tekilde .. tbik etmek 
için karar ~r . 

Vttcuda plen bu ''KOmbinae. 
yoıı" para mukabllinde adam 
ölcJilrmeL Gayeei "Cinayet" 

deliktir· 
fl\tiQUı almak, phal wY& 

romaı&ik aeıb.epler ybtbıdeıı a. 
dam nlclUnnek memnudur. 

OemlJwt, ba emet•e Ameri 
kacla ~ ..Uk ..,._ 
leri tabdid .. gibidir. ana.. 
yet ~ fiJ)ld1ıe enceı ohmdu. 
tJ .... ıapdır. Qna,et, b 
ran 'Nrilmedeli e9w1 ~ ta. 
otmdauaamı~ ..... 
.. edilir 
~.,, .... 'llıqtk. 
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Bag muharrir 
Yazan: Nezlbe Mablddla 

. GUndeii~ doğrultmak için. 
tsPortada çalkana çalkana suyu 
~~İ§ bir limon gibi beynini 
evırıp çevirip çıktı. Nihayet 
kekremsi bir yaz, parçasını 
tamamlayarak gazete idareha... 
nesinin Yolunu tuttu. 

Gazlerinin içi dalına bir yazı 
nıevzuunun dalgın, fo!ra.t dışı 

herkese tatlı tatlı gülümseyen 
kuzu gibi bir insandı. 
GözlUğUnU yerleştirip, yaka

ıımdakl tozlan silkeledikten 
sonra mUdUrUn odasına dalarak, 
tadını kendi de pek ibeğenmedlği 
Y8.Ziyı sundu. Yazıi§leri mUdürU 
e~~ tutuşturulan klığrtlara 
§öyle bir göz attıktan sonra tat. 
~ tuzsuz, yavan bir şey yem iş 
gıbi ağzını çarpıtarak: 

- Yazılarınız eskisi gibi §ak. 
rak ve heyecanlı değil, dedi. 
Hasta mısınız azizim? 

Zavallı muharrir belli belirsiz 
bir göğüs geçirerek o iyi tebes. 
Stimiyle mUdUrlln yüzüne gü• 
IUnısecU. 

MUdUr emektar muharrire: 
-:- ldareye müracaat ediniz, 

dedıkten sonra yanındakile ko. 
nUŞnıağa ba ladı. 

Bay muharrir yerine gelen 
r:~siyle idare memurunun o. 
dasına damladı. Muhasebeciyle 
arası çok iyiydi: 

- Uçtan bakalım papelleri, 
diye onun kırçıl çenesini okşa. 
Yarak kanımmdaki ha.sır iskem· 
leye keyü'İe çöktü. 

Satış yolunda olmalıydı ki 
ınllıhascbecfnin de yüzü gülüyor. 
~u. Eski hesabı da ilave e· 

t rek eline beş on liracık sıkış. 
tırdı. 

:Paraları cebine yerleştiren can 
ada:nm etekleri zil çalarak sabık 
B. .. ı.) aı· 1 1 yokuşunun yeni asfalt 
•nişinden k , · k v • . cncmıı apıp koyu· 

er-rl• Bır solukta EminönUndc 
lrnnwny beklemeğc b~1<ıdı. F:ı. 
~~t daha uzaktan Be.siktaş ara. 
asını görünce eve gitmekten 
v~g~er:k sola tornist" ı ya. 
p P kopruyU geçerken cfüfJilnU· 
yordu· E . · ve gıtse, bayan gene 
vız.ıltıya başı b ayacak, dUnyayı 
b a13ına zintlan ke:.ecekti. Hem 

bo
u akşam kömUrcUye mutlaka 
rcunu ve ~· . reoegıne dair söz ver 

rr:'1fitl... KömUrcUnUn kömUr to. 
zıyle s'" r .. ı. urme ı, fml flnl dönen 
r ocaınan .. _, · . go;ı:.ıerı he.y- 1: 11c "" 
lıncc ad 1 "~-
d 

mı annı daha srklqtır· 
!. 

O ne dünya ne güzeldi! Cebi 
de hı:; değildi. Bu yaldızlı ılık 
Ya .,,·~-- • 
ki z ~1 h'fi.ğıthane Yolunda.. 
.. Yakon.u.n kır gazinosunda bir 
1~1 parta:-nıa.k ömUr olacak, pas. 
1 .runış ı:ıhni Yeniden canlana 
caktr ... 

Usta Ynkonun :rne~bur çiroz 

salata.siyle ilk kadehi parlatın· 1 
ca: 

- Oh dUnya varmı§ yahu! 
diye genlg bir nefes "'dı. 

İkinci kadehi yuvarlarken 
koyu yeeil taflanların kenarına 

dikilmiş mor susamların me. 
18.lb rengi ona hayatının acıta. 
nnı hatırlattı; mahzun olmuştu. 

UçUncü kadehi yaz güneşine 
doğru kaldırmca dünyayı bam 
başka görmeğe başladı. Artık 

gözleri, mor susamların hazin 
ve melul rengini görmeyordu. 
Ak§3.Dl gUne§İnin yaldtzladığı 

taze çimenlerin üstünden aşarak 
bir serap alemine daldı. Şimdi 

hayalinde ne yaz.ıişleri mtidlirü. 
rıUn sitemi, ne evdeki şirret ba.. 
yanın canına tak eden dırıltı. 

lan, ne kasa.bın alacağı, ne de 
zebella kömUrcUniln siinnelf ~z 
leri kalmı§tı! Hayatında c;ok az 
nasip olan kafa rahatına erişmiş 
bir bahtiyardı. 

lkinci şişeyi bitirdiği zaman 
hayali adamakıllı küşayiş bul. 
muş, parlak mevzularla mUlhem 
olmıl.ğa ba.§lamıştı !.. Y azıi§leri 
müdlirU ne derse desin! O dima· 
ğmm bol ve cevherli usaresiyle 
irfan alemim az mı sulamıştı?! 
Bugün gazetede yeni saylavhğa 
intihap edilenlerin çoğu kendi 
gibi muharrirlerdendi. O da er 
geç elbet o bağJ iremden içeri 
girecekti! ... Keyfi tam kıvamı· 
na gelmişti. Tatlı hulyasmı 

kaybetmeği hiç istemiyordu. 
Ü çUncü şi§eden sonra kalktı; 

saat dokuz buçuktu. Ancak on 
if\ ""' buçukta eve gll.'ınce llie 'Sr fty. 

kud.a bulacak ve asude bir ·başla 
yatağına sokulacaktı. 

Ertesi sabah gazeteye götü
receği yazı mutlalıa. bir şaheser 
olacaktı!. 

Beşiktaşta Serencebeyin ara. 
hk sokağına sapınca durakladı. 

Köhne evin karanlık knpısı ö. 
nünde iri bir gölge kımılda. 
yordu! Yanılmayorsa. kömürcü
nün gölgesiydi bu. 

- Vay nankör herif vay! diye 
mırıldandı. Kırk yıldır alışveriş 
ettikleri halde kıştan kalma bir 
kaç avuç kömUril bir tUrlU unu. 
tamam~tı ha!.. Utanmadan 
geceyansı direk direk bağın. 

yordu: 
- Neredeyse sabah olacak 

yahut Daha gelmedi mi? Arşın 
arşın yarJ yazaca~ına benim 
paramı versin efendim! ... 

Şimdi bavan da küplere bin. 
miştir mutlaka!. 

Selametle kapıdan geçemiye· 
ccğjni kestiren bay muharrir 
tatlı hulynsım kaybetmell'~k 
için yan taraftaki kömür!Uk 
penceresinden sessiz sadasıı 

içeri g;rmeğe karar verdi. Ve 

• cua 

74-
- Hayır.. Hayır.. Bu kız, 

Kaptan paşanın köşkilnden sa
taya geçmek, ve galiba Padişa. 
hın gözüne girmek istiyor. Böy 
le bir dolapla, senin gibi bir bu: 

dalayı ilet ederek, Kaptan J>a:"a· 
nın . elinden kurtulmak is~iş. 
Padıa ... 1..ınıız .... ğü. al 

"t>'<W• yuzu mca me. 
rak edecek.. Şu kw bir kere gö 
re · • . !1rn diyecek.. Çağıracak ve 
guzcıoo b" • ır şey ıse, sarayda alı. 

~ BUtnn mesele bUDdan 
. · Dala~i, dolaplı bir 

~;l~ ~e bu dolaplara. inandın, 

Ömer ayağa kalktı: 

- Pekiı.lô.. Yüzüğü bana ver 
öyleyse. Anlaşıldı ki, sana dert 
anlatmak, deveye hendek atlat
maktan güç olacak. Ben, Padi. 
şahın huzuruna girmek için el. 
bette bir başka yol bulurum. 

El~~ Ağa çok telfişlıydı. 
YUzliğU vermek istemedi: 

- Peki cn.nım, dedi, mademki 
ısrar ediyorsun! Kabahat ben· 
den gitti demektir. Sen bele bi. 
ru otur şurada. Ben 9imdi Za. 
tışahaneye gidip meseleyi anla. 
U>yun. Biraz sonra d& seni gelir 
alır, hmıura 

R A B E R - Aksam ııostası 

H 
Yabancı dil derslerinin 
devamına başlıyor 
Haberin birkaç sene evvel hergün fc:·:_._ ~::·· 

ma okuyucularına verdiği ve takip edeni hiçbir 
muallime müracaate muhtaç b:rakmıyacak 

surette haznlayıp 

HABER METODU 
adıyla neşrettiği yabancı -lil dersler?nin ikinci 

kısmına 10şubat1941 paz~rteıi günü başlana
caktır. 

:·!'-,:,. ;..,.,..~ ' I '. /1 , • • • • ' ; ' _ _,, .,· .ı '" .. ur\ .. , 

CudnH~>i öldtiren knm 

Amerika cinayet cemiyetinin 
(HABER) in yabancı dil ı l 

dersıerıni takip edecekıeri it<.i azı ı ii.zası 
• 
l ~Ü IF lfifil lt1J]~ ~ gal<.alJı ele ver 

250 k 1 k b
- Cemiyet nasıl çahşıyor? Hedefi ne? 

. şer uruş u ya ancı V b . . k. , 
dil dersleri yalnız kendilerıne 8 O kuruş 8 u cemıyetı ımler ıdare edıyor 

(Baş tarafı G ncıda) bundan oniki sene evvel bulua~-
HABER p7.eteıılnln (Yabancı dU ela.cnıtslerl) oe oo,ııını·ıı.ından ~ 

lstl!ııde edt•rck &erek yabancı dillere yeni başııyacak. u gerek tıu der• dayanıklı olması IA.zım gelir. rak, Şapiro kard~leri diye ta.. 
teri takip edecekler ıı:tn emsalsiz bir yardımcı olan "00 dente tw.ıdt ken- Talebe, iki sene tecrübe gör. nman, Vili. 1rvin ve Meyerı or. 
dlnlze Hııbcr metodu" eserini ıa~ıılye cdlyonu.. dilkten sonra şahsi faler göre. tadan kaldırmağa yardım etti. 

KUtUphnnemlr. me\·cutlannm pek ar.alınış olnıaaUUt rağmen hu ml1· bilir, fakat bunlar tahdıt olun. Bunlardan Vihyi, 1934 senesinde 
kemmol eseri paraııız denl"Cek kadar ktl~Uk bir bodt'Jle Haber okuyu- muştur. diri olarak çukura göınmilşler. 
cıularına temin etmlye karar vcrmlşUr. 

90 Dratc kendi kendlne tnglllıce 
90 • Pransızea 
90 .. ., Almanca 

o.dlarf~le ve Haber metoıtuyla ~ecııımı, 01- bu dı-rslertn her biri 
800 • 900 aayfa tutacak hııclmde t.oplanmı,tır ve her bırlııln ın ıt d a
tı, flyab t"lltli otarnk 2SO kunıetur. lete Haber okuvuc·nları bu 250 &.'11· 
nı,ıuk eserden banglslnl lsrerlenıe bunu kUtüphanemboen 80 kunı,a 

~lneblleceklerdlr. ·~ .,~. • 
Bu fıl'Pttaa lııtUade etmek btlyenleHn ur.u)snm yerme re~bl1· 

mcmlz için ou pttıara göre bareekthı.rlnl rtca edertı;: 
ı - 20 lklnclkArıUD • 20 Şubat 19'1 amsnıaa ııar-.b adr~lertvıc bir

likte seksen kuru~un yarıaını klltUphaııemlze ödlyefM..l! (Franaızca At· 
manca, lngill.zce) dillerinden bangl kitabı ısıedlklerlı:ıı blldltmelller 'e 
bir ııtpartş fl§I atmalıdırlar. (20 Şubattan aonra ılparif kabuı edilemez.) 

2 - Bu satıe Haber olruyucuıanna mllnhasırdq. Bundan dolayı 

tkiDcl Uft.n tartlılııde ııtparlolerl alabllm::lerl için ı Şubet 1941 • 1 Mart 
194.l tarihleri ara.amd& Haber gazetesinde ne§redllecek olan Jt•ıponlan 
da eipariş fi§lertyle bltllkı. geUrmelldlrler. 

düşündliğü gibi yaptı. Fakat 
yumuşak kömilr tozlarmm içine 
paff! diye dUşmesiyle acı ve 
keskin bir ynygaranm kopması 

bir oldu! 
Sabah çayını pişirmek için 

kömiirlilkte eşelenen ahiretlik. 
leri alık Raziye karanlıkta a.. 
yaklarmm dibine doğru koca. 
man bir insanın yuvarlandığını 
görünce çığlığı bastı: 

- Aman can kurtaran yok 
mu?! Hırsız var! Hırsız! ... 

Demin knpının öniindc kavga 
eden kö:nUrcü bu feryat Uzerine 
ev halkıyle hemen dost oluverdi. 

- Çabuk bana bir sopa! diye 

gürledi. 
Derhal eline tutu§turulan sil. 

pürke sapiyle kömilrlilğe seğir. 
terek bir k~eye titreye titreye 

Tanburacı ömer bu sözlere 
inandı: • 

- Peki .. Seni burdaa. bekliyô· 
c,eğim. Elmas Ağa! Allahaşkına 
beni fazla bekletme! 

- Merak etme dedim ya. Söz 
verdim. Gidiyorum işte. 

Elmas yüzliğU aldı .. 
Doğruca Valde Sultana. koştu. 
Harema~ı korku ve heyecan 

içinde titriyordu. Kolaylıkla ö. 
merin elinden aldığı zUınrUt 
taşlı yüzük, Padişahın çarşı ku. 
)'l: •• ıcubaşlarma yaptrrdığı yU. 
züklerden biriydi. 

Elmas Va.lde Sultanın yanına 
girer girmez: 

- Aman Sultanım.. Mahvol· 
dum. Lukreçya meydana çıkJ:ıış. 
Ş.ı Mustafa paşanın yaptıgını 
gördünilz mu? 

Dedi. Kösem Sultan hayretle 
Arabın haline bakarak: 

- Dur bakalım, dedi, telaş 
etme! Ne olmuş? Mustafa paşa 
J.,ukrecyayı • köşkünde • hiç 
kimseye gMtermemlg. Nasıl 
meydana çıkabilir? 

Elmas, tanburacınm geldiğini 
ve söylediklerini birer birer an-

f.inen zavallı muharririn tepe. 
sine dikildi.. Arkad:ın ışık tu.. 
tan öfkeli bayan: 

- Vurma! Dur! diye bağtr. 
masa biçarenin dertli başı çok. 
tan patlamış gitmişti! 

... Zilğürt muharririn kendin. 
den saklandığını zanneden kö. 
murcu nazikane çekilip gittik. 
ten sonra bayan at.eş püsküre .. 
rek sordu: 

- Nedir bu kepar.eliğin? U. 
tanmnz arlanmaz herifi Kazayı 
hafif eavuştu ... an bny muhnrrir 
o geçimli ve b:ı.b:ıcan gülümse. 
yişiylc afacan karısının yüzUne 
bakarak: 

- Maksadım kepazelik değil 
hanımcığım, d~di. Ga7.eteve ya. 
rm bir mevzu hazrrlamak! ... 

NEZiHE lı.tlTH/TTIN 

• 
lattıktan sonra: 

- Bu herifi Padişahla temas 
ct.tinncmck için derhal bir çare 
arayalım. Sultanım! Ömer Hu , .. 
zuruşahaneye çıkar da. Lukreç.. 
yanın söylediklerini birer birer 
anlatırsa, siz Sultanıma bile &:: 
gelir. Malfunyn, kulnnuz bu iei 
sizin iradenizle yaptım. 

- O zaman inkar ederiz. Fa
kat, iş oraya kalmaz. tanburacı 
Ömer şimdi nerede? 

- Haremağaların odaların 
dan birine aldnn. Orada bekli: 
yor. Kendisini aldatarak. Padi
~aha haber vermeğc gidiyorum 
diye, yUzUğU elinden alıp bura. 
~n koştum. 

Valde Sultan vatiyeti tehlikeli 
görmUştU. 

• - lşi, ortalığı tellışa vcmıe. 
eıen halledelim, Elmas! dedi.. ~ 
§Öyle bir çare buldu .• 

Elmasa anlattı: 
- Dcrhn.l Böcckbaşıyı bnna 

gönder. Biraz önce saraya gel· 
diğini duyıınıştunı. Kendisine, 
truı;1Juracı Öremin, hazineye 
gizlice girmeğe ve hırsızlığa te. 
sebbü.s ettiğini sli!•liyerek tev. 

Soyguncu veya kumarbazlara di. 
şantaj yapmasına miisaade edi· Hepinin en muvaffak olduğu 
lir; gündeliği bu suretle dolgun. cinayet, Antono Sisilyano ve 
laşır. Hiı;bir 8.za, her ne suretle Sezar Latoro cinayetidir. 
olurea olsun, iStifa edemez. Ce. 
mi:!letin idare heyetine karşı 
oyun oynamak affolunamaz cll. 

. riimlerdendir. 
Kombinasyonun (yani cemiye

tin) karlarını elde tutmak, ida. 
re heyetine karşı doğru fatura 
çıkarmamak, cUrllındilr. HuUisa, 
her kabahat ölUmlc ceznlandirl. 
Jır. 

Her kombinasyonun, jUriden 
mürekkep, birer mahkemesi var. 
dır. 1lüttehim, kendini müda· 
f aa etmek selfilliyctlni hfıizdir. 

Bu canilerin mazisi oku)rucu. 
larımızı alakadar eder- ği için 
Hepinin faaliyetini nakledelim. 

Hepi mektepten hO§lanmaT.dı. 
15 yaşında iken yedinci sınıftan 
e.ynldı. Okuyup yazabiliyordu. 
Altı ay mtiddetle, Manhattandn, 
bir kumaş mağazasında bade. 
melik yaptı. Sonra Vilyamsburg 
da kundura boyacısı oldu. Kun. 
dura boyacılığından sonra dill· 
gerllk san'atm.ı tccrUbe ettiyse 
de bu işten hiç revk c'uymndı. 

l 6 yaşında ikl:'n taarruz ve soy. 
gunculuk yüzünden tevkif olun. 
du. 

Hepi 31 y~ına basmadan 35 
kere tevkif olundu. 
l{undnk~ıhkatn ba~lta her fe. 

nalığı yapmış bulunuyordu. 
Hepi, Çarpan ve A'OO Relehlc 

FJi!'.WW 

kif c.-ttirir, zindıına attırnız. lyi 
l.r tedbir değil mi ? 

- Ç'-0k münasip, Sultanım! 
Çok gUzel.. 

- Sen hemen koş .. Böcekbnfl. 
yı bana getiri 

Elmas Ağa. Valde Sultan . .! 

yanından ç1kt.ı. sarayın diğer 
kıslJlına geçerek B5cekbaşıyı 
yakaladı: 

- Valde Sultan hazretleri sızl 
dairesinde bekliyorlnr. MUbim 
bir mesele için sizinle konuşn. 
cakla.r. 

Dedi. Zorla alın ırnsem Sult · 
l'ID dairesine götürdl\. 

Tanburac' Ömer hU.lCı Mmvm 
alt katındnki haremnraıar dai. 
resinde Elması bekliyordu. 

Ömer, huzura çıkınca, Luk_ 
rcçyanın bulunduğu miljdesinı 
verecek ve kim bilir Padişahtan 
ne kadar ihsan nl"caltt•' 

Ömer bu bulyalarla sabırsız. 
le.nıp dunırken, birdenbire iki 
baltacmm §i.ddetle oda gir. 
d3klerini gördü. Bunlardan biri: 

- Bre hırsız, dedi, soyacak yer 

Kurbanlar, açıkgöz insanlar
dı .. Yanlarına. yaklaşmak güçtU 
zira fırsatc;ıları haber veren. 
büyük bir polis köpekleri vardı. 
Hepi, kadrn kıyafetine girerek 
6 şubat 1939 da ikisini de öl. 
dUnneğe muvaffak oldu. Hepi, 
yUzUnU pudrn.layatnk ınnkfyaj. 
ladı. ikisinin nazarı dikkatini 
celbettikten sonra evlerine da. 
vet olundu. Zaman kaybetmeden 
ikisini de tabanca ile öldilrdü. 
Evi terketmedcn polis köpeğine 
de iki kurşun sıkmayı unutmadı. 

Hepi, bu tnrihten sonra mes
leğinin en parlak de\rirlcrfnl 
yaşıyordu. 

Biri, fahişe olan iki metresi 
vardı. 

Rudnik cinayeti, onun kanlı 
mesleğine 

yor. 
nihayet vermiş olu. 

Canilerin yalt:ı.lanmasma bil. 
yilk yardımı olan Relcsin muhl
kemeslne henüz başlandı. Daha 
!lCk çok ifşaatta bulunacağı U. 
mit ediliyor. Polis. Relesi kom· 
binasyona karşı mtLlıafaza et. 
mek için son derece sıkı inzibat 
tertibatı almı~tır. Zira Reles, 
0 'işten" çekilmek isteyen birini 
mi\d11faa için, kombina yon ta
rafından öliimc mahkOm edil. 
miı::tir . 

···- WJULWWW» 

bula.madm mı? Devletin hazi.. 
re ine el uzatılır mı hf~···? 

Tanbura.cmın rengi birdenbi. 
re· sarardı: 

- Hangi hazıned . hangi 
soygundll.I'. bahsediyorsunuz! 
Ben buradn Elmas Ağayı bekli. 
y •rum. Padi aha verilmek ür.e.. 
rr bir cmtrırt f!Pt ırdim. dt'di 

ömeri dinliycn yoktu. Söyle. 
dıği sözler kımeenin kulağına 

bile girmıyordu 
Hırsız1ık ısnadı )•etmivormU§ 

gibı. yolfüı gıderken sille tokat 
faslı da bnşlamıştı. 

Ömer: 

- Bıı-n' ""· beni, diyordu. 
benzettiler ' " iba! Hele biraz 
bekleyin .• Elma3 Ağa gelsin.. O, 
....z.e hakikati anlatır. 

Baltacılardan bir ömerfn en.. 
aesine 1ddetli bir yumruk a.. 
dıroı: 

(Devatnı TU)' 
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Betiaci Tertip 
BiRiNCi ÇEKtl iŞ 

7 Şubat 1941 

lknmlye ikramiye lk.ramly• 
Adedi Miktarı Taf&n 

Lira Lir& 

4 10.000 40.000 
4 s.eeo 20.000 
6 2.000 12.000 

30 1.000 30.000 
60 590 30.000 
90 318 18.000 

390 190 30.000 
390 50 15.000 

3.080 10 30.000 
60.006 2 120.000 • 

490 
TeHlll 12.132 mUkAfatı 

M.224 357.132 

YarımM.t Tam bilet 

...... ~ •••• , ........ .. 
Şeker FabrİIGMI *cNrlüiimdea: 

-, 
TUr11ı1e C•••••retı 

ZiRAAT BANKASI 
K.\lnllut tarihi: 1888. - Seımaye: 100,000,000 Türk Lirası 

Sttbe ve Aıjmll adedi: 265. 
Zirai ve ticari ita ""1İ banlla muameleleri. 

Para blıtkUrmlere l&llO Ura ~· wert1or. 

-~~~~5-~ 
~t Bankasında ıtumbarau ve ihbarsız tasarruf beııaııla1'11lda eo az 

941 ıtrur bUlunanlara senede • defa çekilecek kur'a ile qa.tıdald 
pllna gôre ikramiye dağıttlacal~tır. 

4 aded ı ,IMJO ıırnıık ı,ooo ıı ra 100 aded 60 linJık 5,000 Ura 

• • 500 .. 2.000 n 120 tO ,. f,800 " 

• .. '!M 1,000 .. 180 ,. 20 ,. S.HO .. .. .. 100 4.000 .. 
DiKKAT: Hesapıaruıdakı paralar bir sene içinde 50 Urad&n &f&&'• 

dlifmiyenıere ikramiye çıktığı t&kdi?"de o/o 20 fazlasiyle verilecektir 
SW'8lar eenedfl \ defa : 1 Eyıru 1 BlrtnctkAnun. 1 Mart ve ı Razlra11 
t9r'Ualerlnde çek ıecektır 

1 Lia 2 Lit'a ~ 

-

Gayrimenkul satış ilanı 
İatanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünd~n: 

Sabri Mutluoluıa %5068 heaap No. elle aımcbğmıızdan aldığı (200) liraya 
ka.r§I blPlncl derecede lpo'9k edip vadeainde borcunu vermediğinden hakkm. 
da ya~m takip Qseıılne 3300 No. 1ı kanunun 46 ncı maddesinin matufu 40-
neı mad•ımıe gön atıırmar icabeden Kocamustaiap&fada Kocamustafapa· 
§& cadde.mde eakt 280, 280, 320, yeni 3!0 No. lı kayden 361 metre murabbaı 
mel&han olaıı mlltrez ahp.p ev, tamamı btr buçuk ay müddetle açtk arttır. 
maya kommartur. Satı§ tapu sicil kaydma göre yapılmaktadır. Arttırmaya 
atnnek tatlpen (108) lira pey akçesi verecektir. Mlllt bankalanmızdan biri
mn teminat ınektubu da kabul olunur. Birlkmiı bütüıı vergilerle belediye re· 
mnleri ve ftkıt teareel ve taviz bedeli ve tellAliye ruaumu borçluy,a aittir. 
Arttırma priDame8l 28,.1.941 tarihinden itibaren tetkik etmek istlyenlere 
nndık hukuk lfler! aervialnde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve 
l&lr lfizuıahl maıamat ta 1&rtinamede ve takip doıyumd& vardır. Arttırma· 
ya gSrm1f olanlar, bun.lan teUdlıt ederek aablığa çıkardan gayrimenkul hak. 
kında her ,.,ı 6ğrellmi§ ad ve tel&.kki olunur. Blrincl arttrrma 27.S.941 tart.. 
hine muaadilf pei'ft!Dlbe Caplogtunda kMn aandığlmızd& saat 10 dan 12 ye 
kadar ~tır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin 
terdlı.an a!mmam lcabeden gayrimenkul mükellefiyetile aandık alacağını 

tamamen gepıif olması f&?'llır. Aka takdirde ıon arttıl'&llJD taahlıUdll b&· 
ki kalmak p.rti1e 11.,,941 tarilıiııe mUeadif cuma gUDU aym mahalde ve aynı 
saatte aon afttmn&aI yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttr. 
ranm Ust.tmde bırakılacaktır. H&IQan tapu ıicfilerlle aablt olmıyan ala.kadar. 
ıar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını vo husualle faiz ve masarife 
ı.lai!' ldcUa1armı UAn tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mUsblte!erlle 
beraber dak'eame bildirmeleri 11.zmıdır. Bu suretle haklarım bildirmemiş o· 
!anlarla ı.IIJan tapu aicillerile sabit olmıyanlar satq bedelinin paylaşmasın. 
dan hariç kalırlar. Daha fula malOmat almak iatlyenlerin 39/162 dosya No ... 
s lle 8aDdtl'JıılıuB hukuk ijlert servisine mUraeaat etmeleri ıttzumu ilim olunur. 

* • * 
DlKKA.T 

Emııl.yet sandığı, sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göstermek lati· 
,yenlere m11Mmminlerimi2in koymuı oldu u ktymetin yUzde 40 nı tecavüz 
etınemek i11lt!!'e ihale bedelinin yansma kadar borç vermek auretile kolaylık 
göetermektedir .(798) 

1 Sme1111 n Tiyatratır J llS!lll" 
1 

11111~ $eltir' Tiyatroau t 0 
ı ı il repebap Dram ıı m dll 

iiiiı = !:!° .. ~ 4- 2 - 1941 SALI 
E !ıl!_ Gal tt" lS.05 Propamm heyeti. 

IRIWRL 8 1 deYMDL 20.15 Radyo 
eer s911 1tfe11e fOClllk .. _..._. ıuo Ka.npk Gazetesi. 

Pçln Mle& ndUr program. P . 2f.4:S Kiline 
18.03 Daıı8 Heyeti . 

mbtğf. 21.30 Konutma 
Be.,-..,::,ı •• Helk Si1t81ft•ll 18.30 Konıqma 2u:s s.aoıı 

~ lllllJ1P8 111!~ ~ Orkeatruı . 
19.00 1'eatelıılr nao- Ajana 

ılbnala-n. 
415 Orkeetra 

DEllllllLIKI 
Bayan D. BRAlLULll, bir 

artmd& tecrübe ettill ba yeni 
zellik tarzı tedaviniD cuUt te.&111• 
deıı hayrette kaldı. 

lnanılmayaoak· 

şey dlyorsunazl 

BiZZAT TECR0BE 

.AJı(:&k bir hafta zarfmda, binlerce 
kadmlar, bütün buru§ukluklardan kur 
tuldular ve bir çok sene gençlettfl.er. 
Allmler, yaıı ilerledikçe btırU§Uklukla. 
rm meydana geldlğiııl ke§fetmi§lerdJr. 
Çtlnkl1, ihtiyarladıkça cllt birçok kıy
metli unsurlarmı kaybeder. Bu unsur 
lan iade ediniz; cilt yemden tazele. 
§ir ve canlanır. 

11'81 Viyana Uııtverailelll profe.ııörU 
doktor STEJSKAL'in ııayanı hayret 
kegtl de budur. Genç h&yvanlamı 
hüceyreleriDden istihsal ve •'BlOCEL,, 
tabir edtleıı cfldf ihya eden btt layıMt. 

BORSA 
1 ŞUBAT- lMl .... ,. .. 

l St.erlba iM 
100 Dolar 111.~ 

100 ll'rc. 
100 Liret 
100 ~Pre. ıe.68'16 

100 l'lortıı 

ıoo Ra71fmark 
lOO Belg• 
100 D!'&hml 0.19'1 
110 Leva J.6226 
100 Çek kronu 
100 Çek kroım 12.9371 
100 Zloti 
1oe Pengö 
100-Ley 
100 Dinar 1.17& 
100 Yen 11.1.M:S 

T. iş Bankası 
941küçük 
Taaarruf Hesabi sırı 

l~RAMtYE PLANI 

]i UD8U1' ıtmdl. ,..... ........ 
kın krelllJntD mktibdll --.reat._. 

Her akp.m ;vatm..ma 
kremi k11Jlamrıw .. 115 mlcm 
z1 be.aleyip gençleftll'ecek n 
luklannızt gtdeNoeJd:lr. .u.aı& 

batta aarfmda aeıaelw .-. 
cekalniz. GthıdUBlel'I lgla Jllllll 
yaz renkteki TollMDla lıık•ı lllllılııllltıı.
nız. Siyah benleri eritl.r w 91* 
melerl mklqtınr. Bb'llac gtlll 

da en aert "" • - 1'lır 
mqatlp ~. 

1'00 Ruble 

100-Rwble ....... ,. .... , 
Erga1ll 
198S ya.le 1 il :u• 
BlYU. :mıwwww 1 

HMİ!Etl 
okuyucula,ı ~in 
904ente ,........ ..... 

leııt Jdtlılll lıılııp.- & 

(Ba JmpoUa il tr 11111 
pt.119 a:m,.e Dl ... 
bert 111 ifil' km_,... fNm-.... lngibıe, 

h • 
denılerl kitap...... ...... 
nl (it) lnmlwa ........ 
bllhler) 

ı adet 2000 Lirahk - ıtM; 

3 .. 1000 .. 
2 " 750 .. 
4 .. 500 " s .. ;mo .. 

35 " 100 " 80 N 50 .. 
300 .. 20 

" 


