
1 lG Marttan t t1ban?D toplanacak ıru. 
"-- POllla?'Ul her 25 adedine mukabll 

l 3 1 "VAKiT OUUYUOULARI KUTUP. 

::--- IIAl'-c"Efil,, serisinden Şahlıı Rei.ıı Ro 

~YUk fon:ıası hediye edilecektir. _J 
'ı ı, 

Bir yaralı, sılıhi imdat ekipleri tarafından Tıcıstalı<mC1J6 
kaldırılıyor (Ynzıst G ncıdn) 

Arnavutluk cephesinde 

erat ve 
Av onya 

Şiddetle bombardıman 
edildi 

T ayyare~er yakıldı 

Berlin askeri müzesinde 

e·r n uk 
söy edi 

Berlln, lG (A.A.) - D.N.B. bildi-
riyor: 

Knlıire, 16 (A.A.) - Orta şark BugUn Berlln askeri mUzcslnde. 
İngiliz hnva kuvvetleri tebliği: Adol! Hltler, vatan için olen lrnhrn• 

Arnavutluktn: DUn İngiliz bom- manla::"l anma merasiminde b1r nutuk 
bnrdımnn tayyareleri, Berat ve söyleml.ş ve ezcümle dcmişUr ki: 
Avlonya tayyare meydanlarına mu ı _Bu kış çok iyi çalıştık. Talimle· 
vnffökıyetli hücumlar yapm §lar- rlmlza bUtUn yenilikleri koymuş bulu· 
dır. Beı:atta bir benzin deposu a- nuyoruz. Alman orduları, şlmdı, tar' .. 
te5lcmnııı ve çıkan yangın, SO ki- nlmlz.ın en kuvveUi vasıtası hııllnt 
lometreden g?l'l!lmüştilr. Avlonya· gelml§tir. Eğer bu kışın Uk aylarında 
da hareket P~ti üzerine tnm ı:a- tnglllzlerin hUcumlarmm bUtUn otdde 
betler kaya;~ ve yerde dort tıne b!lhaasa mUtte!ıklmlz tahammUl 
tayyaretahnp edılmiı;ı. daha bazı 1 etmek mecbunyetinde kaldı ise, ştın 
tayyarler muhtemel olarak ha.sara did itlbn Alman k , u ri bu 
uğratılmıRtrr en ren uv~e c 

• yükten hlsselermı yeniden alacnklar-

A . l D l p . dır. DUnynnm hiç bir kuvveti ve hiç 
mıra ar an arıse blr mUznhcretl, bu savaşın neUcesiDI 

gidiyor 1 değl§tlrmlyecckUr. İngiltere sukut e. 
l..onılra, 16 (A.A.J - Lyon radyosu.. decckUr. Mukndderntı ll~hlye, sırf 

nun verdiği bir h:ıbcre gore, amlra.ı kendi altınlarının aaltnnııtını idame 
Darll\D bugtın Vlchy'den Parlae hare. t~in knn dökenlerin muza.fer oıınas:• 
ket edN't'ktlr. 1 (Devamı $! ncide) 

Diinkü maçlarda 
Ga atasaray Beşiktaşa, Fener··a:ıçe 

ıslan u.s.1ora gaun gel ller 

.. ata>' • Bc§'l.ta§ ma ... .:ıa Scıimiıı bir kurtarışı) 
(yazısı 5 incıde>. 

Z EL T 16 mart şehıtlerı ıçın 
Beklenen mühim 

nutku verdi dünkü ihtifal 
a 

Kat'i zafere 
kadar 

devam 
edecektir 

insanlara efendilik 
edecek bir millet hiç
bir zaman dünyada 
mevcut olmıyacaktır 

Vııı:lrıgton, 16 (A.A.) - Ruzve!t. 
dUn Rk§am, beyaz saray nezdlne me
mur gazttccllcr birllğlnln akşam zL 1 

ya!etfn•lt. bir nutuk nöylemişUr. 1 
Ruzvclt, Alman l§gall altmda bulu. 

nan memlek1.:Ucrin dıllcri de dahil oı. 
mak tacre H dil Uzerindcn radyo Ue 
ncşr"dll~n nutkuna §U cümle ııc ba.§o 
lamıştu: 

Bug'ln bUtnn s15,.llyeceklerim, harfi 
bıu:·.ıG tarlhe geçecektir. 

Ruzvelt, sözlerine şöyle devam e~ 

mlştı'!': (Devamı J üncilclc) 

ı1111ı11 r ............ ıı ......................... ! 

Yugoslavya ı 

üÇLü PAKTA 
iR~YıiVOtl 

16 mart .şc1ıitlcrinin nıhmııı taziz maksadiyle havaııa endaht 
ediliyor, altında ihtifale i§hrak eden halk ı•c mıl:erlerimiz. .• 

O'azı'iı S üncU s:ıfl!ıcctt!) 

fr ef aıttEmi 
a ılı~ or 

TecavGz 
Nereden gelirse gelsin 
j mukavemet edilecek 

Belgrat, 16 ( A.A.) - Röyter: 
Almanlar tarafından yapılan 

dört haftalık sinir harbin1en 
sonra Yugoslavyanın Uçlü pakta 
iltihak etmiyeceğine bu akşam 
Belgratta muhn dmk nazariyle 
bakılmaktadır. Her ne olursa ol
sun Yugoslavya sıkı bir bitaraf. 
hk muhafaza edecektir. Binae:
leyh Yugoslavyaya bir Ultiu:a. 
tom verildi~ veya Yugoslavya
nm bu Ulti:ıııatom kaıııısıı:.da 

Bu sene 45000 hek
tar pancar eki'ecek 

Mütehassıs işçi yetiştir me!t üzere Eski§ehlı fQ.b
rikasında bir çıralc mektebi açılacak 

(Dernmı 2 ncfdr) 

Amavuauk cephesinde 

On beş bın 
Olü ve yaralı ile 

M!ajl prar ordu.sa 
bıraktı 

Bir pancar tarlasında faaliyet ••• 

Atina, ıc (A.A.> - Röyter: 
Mussolirunin bugün ttnlynyn d~ 

neceği tahmin edilmekte idi. Mus· 
solinl. arkasında. kaybı asgari 15 
bin öJU, yaralı ve esir tahmin edi
len bir mnğlfJplar ordusu bırak
maktadır. İji organhc edilmiş o-

1 lan ve cesurane ve nevmidane bir 1 
zihniyetle tntbik edilen İtalyan 
hücumlan, zaferi elde etmek için ı 
son bir teşebbüsün bütUn emare

Türkiye şeker fabrik~lan 
TUrk anonim şirketi bur;ün An. 
karada senelik umumi toplantı· 
sını yapacaktır. Toplantıda 940 
senesi muameıat ve hesabatı 
hakkındaki idare meclisı ve mu· 
ra1tipler r<>.:,orlan okunacak. {140 
bi!nnço v~ kfır zarar hesapları 
gözden geçirilecek, tcrr.ettü tev
zii murakip ~e"imi yanılacaktır. 

İdare meclisi raporuna göre. 
şirket memleketin şe!\er ihtiya_ 

C .. 1 • • • .11n el"•n ne,..,.,.,..,,..,.,: 
lerini taşıyordu. Kuvvetli bir zırh· -----------
lı otomobil içinde cep'!ıeyi dolaşan 1 
Mussolini, bizzat kc:ıdisl, boş yere, 
darbe taktiğini tasvip etmiş, ri· 
cnt edenlerin ltul'Şuna dizilmesini 
emreylemiş ve edr alınan her Vu-

Napolyonun 
fe~sefesı 

r.anlı için mükafat vaadinde bu • 1814 te Nnpolyon artık her 
lunmuştur. Bazı §a)'i:ıUnra göre. şeyi kaybetmişti. En son Umit 
Mussolini, askerleri. dü:mana tes-
lim olduklnn ta.ltdirde ailelerini olmak üzere Duc de ViccnC"e' 
sUrgüne göndermekle bile tehdit 

1 

müttefik imnaratorlar r'2ulinde 
etnıi3tir. yaptığı te~e1:ıbüs te menfi netice 

Arnavutluktaki ttnlynn bnşku- vermişti. Adamları bu acı haberi 
m:ı.ndanı gen~ral Kavalleronun de· kendisine Fontaineblean'da ge. 
ğiştirildlği veyahut istifa ettiği tirdikleri zaman Napolyon sade. 
hakkındaki şa:,-ialar, İtalyan baş. ce Frar~anın ktkülmesinden ız
!tum:ı.ndanlığı emirlerinin 10 gün- tırap çektiği ~örünüvordu. Asla 
denberi kendisi tarafından bnza - şahsi vazivctinc temas etmiyor. 
lanmıı'Jl ile teeyyüt eder stlbidir. du. Nihayet ya!unlarmdan biri 
Filhakika başkumandanlığınm e· impararonın §ahst vazivet;!e 
mirleri ıo gUndenberi, merkell me"-!"r\11 olmak 7.anıretini kendi. 
cr>nlı"'•·n~e bııhınnn 11 inci nrdı• ~!n" ih .. acs ettiği vakrt ~u cevabı 
kumaıı · .JJJ gen mi G~:o .•• / ..... un .im ver .. ı ti: 
zıısuu taşımaktadır. ! - Benim hiç bir §eye ihtjya-

cım azami hadlerde knrşılaya.. 
bilmek Uzere deruhte etti3i va
zifeleri ah\•al ve şeraitin ar-....mf 
imkfınlan ni~betinde b~armış· 
tır. Rapordan esaslı noktalan 
alıyoruz: 

"940 ser.esinde 50. 52 b'n 
hektara çıkarmak istedı•-;ırniz 
t:ı.ahhütler 48763 hektar olarnk 
tahakkulc etmiş ve bundan 42115 
hektarı ekilmiş ve kampanyalar 

(Devamı f rıcidlı) 

cnn yok. Benim için alelade b!r 
vatandaş gıbi yaşamanın bır 
kıymetı yoktur. Bir ada.na ~tı 
kademelik toprak yetişır ... 

Bundan sonra da: "Kırk yıl 
kaybettim!" l\lea,•ndc bir beyit 
okuyarak \'e l:eşerin mul•c.dde
ratı hakkındaki felsefesıni hu. 
!asa ederek şu sözleri ila"e et
mişti: 

- Hayatta öylevaziyet~ o
lur kı orada bir general ile bir 
imparatorun alelade bir hamal. 
dan farkı olmaz.,. 

Bu kadar basit olan bir haki. 
kati Nnpolyon gibi bir adamm 
anlayahiln1 esi için kırk yıl kay
betmesi lfü~ım gelmiş. Bakalım, 
bu~nkil Avrupa diktatörleri 
ne•,,r ka•·l)etti'·ten Mnra bu ha
ya.t .felsefe.:>'" ı iı; rnf eAP-:el<:er! 

BASAN KUMÇArl 



! - ,. Af[JT 1'7 MART ınu 

1 •• • P• 1 

BAFT Al pakta 
l!Ç 1 

gırm:yor 

aş

kumandanı 
j Per~;a'asıa µa!-

11yan bombanın 
mesu.ü nerene? -YAZAN

HiKMET MONIR 

Bir çuval un dan 94 mü, yok
sa 96 ekmek mi çıkacak? 

8 ICLEDlYE blr çuva.l undan 96 

etmek çıkarmak ııus:usvndaJd 

tecrübelerinde ıararıa dc\'&Dl etmek 
'9yuıl§. DünkU gazeteler bunu, hav~ 
dla ııayt&larınm bq köşelerinde yazı 

7Qrdu. 
Dıter taraftan fırıncılar da, bir ~ 

val ı::ııl&n, ancak 94 ekmek çıkaca· 
tı kanuUndeyml§. 

Notlcede b:ıhsi belediyenin kazana
~ §Uphe ctI?Uyorum. LA.kin if. 
llle§hur "hırka hlkAyest.. ne dönme· 
lllD! 

JılaUlm ya: adamm biri, elinde bir 
kumat parçasiyle bir terzıye gtder. 
Bu kıımaotan bir hırka çıkıp çıkını. 
pcafını BOrar - Terzi kwnqı mııa· 
)"eDe eder: 

- Çıkar efendim, der. latenenia 
derb&f kH.yim. 

Adam bunun üz.erine: 
- lkJ tane çıkar au? diye aorar. 
Teni duraklayarak; 
- Et.. çıkar. 
- Uı: tane?. 
- Çıkar. 
- .t.ıert tane T 
- VGrt. tane de ç:'kar efendlla. 
BO,yıet·e aynı kumqtan kırk tane 

Jladar bırb çıkarmak k.ar&rma .. 

arlar. 
Bir hafta aonra adam, terzlnlD dQk 

ll&nma f;ldip sorar: 
- t'ırkale.r haZlr ya. inp11'\)' T 
- Hazır efendim. 
- Klrlu da hazır mı? 

- Evet; kırk• da.-
Ve t.erzı. ht" biri blnsr oyuncak be. 
~ Wle sırtına gelmlyecek kadar 
11fak., Nrer fıstık bUyUklf1tllnde lw1l 
iane hJTluL çıkarıp ortaya koyar_ 

Bir çuvaldan 96 ekmek çıkarmak 

t.c:rQbıiılıl de buna beuzem~ ln;allah.. .... 
"Yenilik,, gazetesinde 
ıairler 

Y E...llıilUI( LsimH, ı;arp.f bUytlkl9-
tUndu bir edebi gazete cıktı. 

Bu k41:t darlığında o kadar bol U.. 
tıdı ı;ereden buJmU§lar bilmem!? Fa· 
'it t •çerisınde lrill ufaklı blr çok §8-

JUl: Gikkat yazı var. 
Bu ıırada, gazetecilere çattıklan da 

,enııu;or ..• Buna, o kadar gUcenm~ 
Met lAZJndır. ÇUnkU guzetelcrirnlze 
Yazanıarda.l b'r kısmı, gcrçektt-n pek 
Deriye gtderek böyle tarlzleri bak e~ 
UklJ"'J , Ll, baz:l.:ı.n da ktı.fi derecede 
fiddetli davranrp göz korkutarnadık· 
lan; c-•38reUl hareket ederek kendile
rine l.ııkıı:z yere çatanların ağZınm 

paycıı veremediği lçlll kabahhtlldlr. 

Ben bu zauarın monoton .tıaılerındeı 
§lkAyctçiyım. 

DUn l'tlUU' olduğu için e\imdo öğlt 
~rı;-ata.ı devamlı olar~ dinle 
dlm ve o· devre 11,ındo ııo0ctÇ1 uJarı 
apik.;ırimizin Çlllı;,wa tarzuıı .ıtüd Cl• 
me klınk4nı tıuıl oıau. 

BWm öğle ııe§rı,yatı nıalQmdur. 

E-rve!A gonga vurulur. Saat 'ln tkJyı 

bilmem kaç sanıye geçer. Ondan soıı· 
ra oyun havası veya halk §&ı kıJ.arı, 

arkasuıuaıı ajana haberleri, sonra gc. 
ne halk ıarıuıan veya oyun tıa\·ası; 

onu takiben aalon orkestrasının -hıı 
yatım:ia }8Jll1Dl, :;ır de•·let adamı ka
dar çok l§ilUğlm- Necip A§lun tc:a 
re.ııindekt konserleri l""!l!ar: Bırlncı 
parça Lebar"m bilmem nesi ve)a şı:~ 
~tın flıtuı eseri_ 

Bu muayye.ı programda. splJ('ere 
dll§en kusur ıudur: Epikerler bir çe 
ııt pro1,; ram dan utekme geçerken 111.. 

den bir "haleU ruhiye,. değ :lkJl~J oı 
8UD gustermezlen.. Şaı·kılan ilin e. 
derken aıyul haber vertr gibi konu 
ru:" .r. ve &!)asi haberlerin en mUet• 
airleri arkasından bile hemen prkıya 
seçerler. yanı arada kenr.ıukleruıdeıı 

bir ufak tekerleme ol.sun l apmağı be· 
ceremez.ler T • 

Biraz tenevvW!l olmalı cannn ... spt· 
ker deolğinlz, bazan, eline hrı vadi& 
yeUşemeyip mlkrofonur. onUnde dlm
dızlak kalncak ad.-'lldır!- o zaman 
De yaparlar? .. Derhal bir ryler icat 
< ı halkı meşgul eyliyecek kabllıyet· 
te yaratıcı, nUkteli, rerkll, hazırcevap, 
&kU:r bir adam olmalan IA%nndır "" 
Öyle olmam Jcap eden btr adama. bu 
,unuaklık, doğn.ısu ,4kl11Jlıyor. .... 
Elıemmiyetli 
bir nokta: 

Ş UNU eheınmfyetıe göU!nOnf' 

koymak isterim: · Bazı alleter. 
modanın tesirin~ kapıla.rak, farkmd.rı 
olmad:ın fU veya tıu memleketin re. 
jh:n Uniformalanm andıran kıya!eUer 
seçmiş bulunuyorlar. . 

Geçenlerde Beyoğlwıda iki u!ak ço· 
cuğunu ela )'anında gezdiren b!r kadı• 
na rast'adım. Lisanları yabancı de· 
fileli. Fakat çocuklarm bqmda, &U. 
arkası aJvı1 ve ortuından yana doğ. 
nı birer ptısk\11 ıarkan şnpkalar vardı. 

B.mlu, dllnyanın başına belA kesi 
len pU.SkUllcri temsil eder-. Dikkati! 
davranmalı! 

Keza, ppkaların krnarlanna takı· 
lan, elhlselcre geçirilen kurdele renk 
lerin.n, muııyyen m!lletlertn bayrak 
renklerine benzememesi için uyanık 

bulunmak lAzımdır. 
"Kırmızı • Beyaz., her renkten g{I 

zel! 

( Ba.ş tarafı 1 inc."ide) 
boyun eğdiği bakında dolaşan 
şayialar kat'i olarak tertaraf \!. 

dillliek lhımdır. Yugoslavyanın 
Almanyaya yapacağı azami ta-
vizın tecavüz nereden gelıı se 
gelsın m~'<avemet cdileceğı hak. 
kında bir madde ilavesiy:e bir 
ademitecaviız paktı iınzn~ınm 
teşkil edeceğine muhakka1' na
zar1y;e bakılabilir. Alman taz. 
yıkı ılerde ne şekil alırsa alsın 
~ugoslavya hilkOmetının bun· 
dan da.ha müsait bir teklif yap. 

Bir emrıyevml 
ne~rettı 

General Papago• 
diyor ki: 

ıuır.man taarruzları .. 
tar4edilml~tir • 

Atlıu.., 16 (A.A.) - Atma radyosu 
;eneruı l'apagosun a,nğıdaki gUnlUk 
emri orduya tamim cttığınl bildir. 
mek~l.lir.: 

ma.sı imkanı düşünülmemekte- "Son yedi gün içinde <lll.ımanm sarı 
dir. ettiği :;rıyreUer siz! yerllllzdeıı kıpır. 

R'.lZ\'cllin Amerik&Y• 
(BCL§ tarafı 1 incide) hurreı..sı seçilJlğinJ g~11 rttrk httkCmellııe, ue de Türk nı ıle- ,aıı-

elbette Ruzveıun dlln 
une utr mesuUyet atreilllcrnezııi. BJl· nutku !{itmeye ııazırl 
ıarl.ır auı;luyu Bulgarbıtand:ın sefir c t 

seçim bu nutkun özı.ı 
llo blrUktc aynı trende 'l'Urld.)eye gt"' ti un kt'll 

au BU"'UD de nu t !en 1nglllı. t.<>baa ı ar .. ında n"llmııl. · 0 un ı:ı:ı 
dıler ve 130 mllyon 

ıizım lır, dlyorlar. Milyonda Jlr lhU 
1 

1.<lSfl)lt 
~ r katıldı"'uu u a ıııı 

aıal uınrak bunu <111 dlltlrnte nlruult ' o aıııer 

Joğr•ı olabillr. f nltııt bu lhtimıul dik Ani ıı; !:yor ki, dan ı 
Kate almak dil DJlgarlstanda bugün I knrMlı't.nı Japonydıı•Pınek ıs 

•lyc 11121rma ver ... 
tıu b.lml111 hl\discıılııden dol:ı,:1, hl<; bir 1 ~ t.ıığlll~ il~ 
ucsuı klmst> \'eya teşekkill hulunmıı· Aynkl"ınm Çlll b!ls .... eua 

::ı ı-~ .. ~ ()\_, ... dl 
nasını IC'..ııp etmn. Hltnr::f efl.tırrumu. P oya, ıtınB , .. -
ınlyı-ıılo B:ıl:;-ıırlardnn ~·ki ·tll~I ŞI') ı:ılısbulJn emniyet n 
bu hal>llmtı im bul etmek ''" buglln yo.p::ı :>ıı.r'! 

Bu 'aziyct l.ar!:'ısuıda 
auıgurlatanda bulunduğuna şüphr ol göıl 

.:ıönme kolay kolaY 
nıyan ırıcs:ıllerlıı ldmJer ol:ılılll'<'l'ğlnl 

teııt.ılt iı;ln TUrk u(lll~eslnln l;:ı hdığı mace.""l otan.az. ga)'l 
sız ~ıır,di H.uzveltlD f 

rahkllmtın tt>ltemmUhlnr ynrdım l't: .... ıı 

Oğrenildiğine göre, Yugos. dat:ırnamışUr. DUşmanın bu hamıesı 
lavyanm vaziyeti vakuranc bıı mUkemıneı olan lln\'11§ kabllıyetinil vt 
tarzda kat'i bitaraflık ptensı JU,şnuıo r tllhaı:sn mUcndelenin hak• 
bıne ıstınat etmektedir ve Bel. olduğu luıkkındn bcsledığlnız iman 
gratla Bertches~aden arasında evvelce de oldu~ gibi bir kere ilaha 
cereyan eden dip!omatik ınüza- ısbaı eımek fırsatını s~e verm şUr ıııel.tır. Bııııuııl.ı bernbcr .Gal0.ır hU. 
kerelerin her safhasında bu hattı Dört aydan fazıa bir zamandır yap. ttımetlııln buglln lı;lnde bulunduğu 
hareket muhafaza edilmiştır. tığınız muharebe naziri buJunmıya. ıhvaı ,·e ıternltın bu tarzda bir adli 

.ında t.ırinJ mlo;aJ ola•~ ali Ol 
söyl~o ı..ş fnrzedınlz: "'1:r. 
~;u~~~~~!cl~\:;;::::a tıl 

Cereyan eden miiz;1kereler şu t>ir §erdiı:ı lkJtllertne !Ayık oımanıuı .ultl:u•tlıı ln!dptına ynrdımıı mı.s.,ıt 

suretle telhis edilebilir: uak Kaznndırmı§Ur. Düşmanın tnar. ılup olınaclı{;'lnı bilml3 oruz. El;er ml~- ıeme&{l"r ibaret oıuyor·,..ıııı 
Geçeu bUyUk harpte · ~..ıJI 

ı..en J'.merlkanm harbe fi'" 
Tar'.h tekcrrllr ediyor! 

Hitler. Ecrcheg.gaden'de Av. nızu tardedllmı~ur. Azminiz yenilme. mit dcğllse Bulgar ııjanınnın t'bcp.sll 
rupanm sözde yeni nizamı hak· mi§ ve zafer lı;ln besled g•nız tman beı Jlıırıık lnglllz sefiri fle blrllloe gl'lcn 
kında Yu~oslavya 'a m'.isbel ıanıanl:lnden d:ıha ziyade kuvvetlen. lnı;llb te!m:ısını su~lu mevltllnı:'le gös 
tekliflerde bulunmuş, Yugoslı.. • mlşllr. Merkez mmtakastnda mUkem. teret'...,..k yerde sill<Ot etmesi elhrttc dn· 
!ar dıı bitarafhkJarı do!ayıs•y1c mel bir surette tem.sJJ etllğimJz ve ta- ı:ı do~nı olurdu. ASL~I US B 4 5 
bu tekJıfleri va.ktı ~elince tetltil\ rihlne ~eref sayfaları UAve ettığinlz u s J ne 
edeceklerini nazikfuıe bildirmiş. bUtUn c.rdtımuz dö~'UnUzU tak!p et. LJ a beş k l ta 1 af 1 
terdir. Alman kıta!armm Bul· nıel<tc ve yaptığınıza hayran olmak- r• t l kt pa~G 
garistana girmesi vaziyeti 0;raz ıadır. Sizi bararetıe tebrik ederim d 1 e a r 
de~i§trmıştir. Almanya. iki cıc..fa Yl\§&ml Yunan ordusu. A isababa yolunda . k 
d!lha, Bertchesgaden'de yaptı~J Na.lrobl, 16 (A .. 1.) - Bu 88· etı, ;leC3 
teklıflerden farklı tahriri teklif- bah resmen bildiriımı'itir: j\ i /ı J 

l Ruzveltin •ahsi !n~lliz kıt1:1lan. mnePal Graz1a· lerde bulunmuştur. Yug-os avva "" (Baş ıarc. 
bitaraflıf,ı dolavıeivle bu tek. mümessili nlnln vıı.::t11e Habeıdst"'n istila e~ı. 
likleri de reddetmek mecburiye- 'lr!ten bir 7.<ıfe: kn~ımrlığl N : ·~hel- Zlrfında 3!}-103 hCl\Ul~z.t' 
tinde kalmış ve Hitlere arzu et- L on d r ada i ·e ve Ylihnva cln'Tı ~<>ril'lilf ne mahsul taşımış, bUs-tıJJ..41 

b ııerlemel tc ... irJ·r. Nc-.11ı:lli. :Z.ıfo,...a- ı 
tıği zaman Yugoslnvyanm ır a. 'islclo _ A~ı, ... b.,ba volu llz"rinde · 53.J122 ton pancar 10;ı 
demi tecavUz paMı imza etmeğe Londm. 16 (A.A.) - Ruzvelt ın ştır. Bu miktara , 

• • 1ır. Harekii.ta devam cd11mcltte • ....... e .. 
amade olduihmu bildirmıştir. tarafından. Amerl:~an·n tngltere. y::ıcımızı ten: n c ....... ~ ...,.1 '· ~ir. t ılw Almanlar, Yugoslavyanın bu ye yapaC!lğı ynrdmılan tanzim et- le tCJhuma bıral{ I.!-> e 
mukabil teklifini gani kafi gör- mr>k vazifesiyle şahsi m{ln .. ıısil o- Hfilar n Dkik.a ton kadlr paı .. ~ı;r da/~ı 
müş!er ve A vnıp:ı yeni nizam1. 'arak tncnltereve r.önderllen Har se umum pancar i:tı 1JJl1 
nın sarahatla Yu"'oslavy:ı tara- rimnn dün Llzl)ondan bir fngillz (Brı.ş tarafı ! ınciC:e) 5v5122 tona talıg -~ 0 " 
fmdan kabul edildjc7ine dair ·e tayyere limanına muvasalat et· :ıa mUsaade e .. ~ ... z. Almanya, ın.::11· 4ul63 bc!;:tc.rı:ı. b~h,, ~ 
Yugoslavyayı demokrasilerden m'"Ur. leredcn ve Fransad.nn hlı; bir şey ıste hiıtlrın maalesef il.iib uıı~ 
ayıracak mahiyette bir beyan. Harrlmıın beyanatta bulunarrut mem~tir. Almanyanın bUtUn !erııgo·- lıırın yJkselme .. i yaı t 
namenin Yugoslavya tarafından :iernl•tir ki: an, siUıhsızır.nma ve sulh tekhfierı 1 hektarlık kısmı su~1• İillza edilmesini istem;ı;lernir. "Yap1lcıc'\.k her turlil maddi var- ~un.ı. gltmı~ttr. Enternasyo:-.al bir kaldığı ıçin htÇ e • 
Bitaraflık hakkındaki akides , drmlarm fnıd}lz impamtorluğunn plUtoı.rosi, harbi sonuna k:ıdar götUr- Bu mıktar taahUc!e ~SİJI' 
bu te!difin de Yugoslavva tara- teslfMJnf koıavlr"•tırmak i~in reis mek uıtıyor. Bwıdan dolayıdır kl bu hanın yüzde 13.57 
fmdan kabulüne mani olmuştur. tarafmr1ıın hU"1l!l mnmessil olarak nıırp, onların yok edilmesine veracalt eder. Bu netice. ~iğe;di 
Bitaraflık. iyi komşuluk ve B~l- '?Önderlldfm. Bu \-ardnnlar are.sm. tır . .:> :t.nman mukadderatı il~hlyeden mukayese edildıgı ti! J9 
kanlar sulhunun muhafazası ba. -la geml'r>r ve yiyecek maddeleri dileğim z. zınolrlorinden kuruı.nlmı~ len saha 9., j da 2SJ~_,11 kmlmdan vazifesini tnmamivle bulunmaktndır. .:nıucı:.ıt.:r! daha ıyı bir ııızıun1' götUr 9~7 se.les. nde ~ ı7rs 
ifa etti\ ini mtidrik bulunan Yu. :nek için bize iyi yol;ı gö.ı;termezıdir 9i:S8 senes•nc.ıe ./ltJ ,,

45 goslavya başka teklif yapmıya- 1\8 Jiemell ? Bu .. ureue, ceccıı sene b:ı.ı;ıannn, nl 939 senes•nde 371 ııe~ 
cal:tır. 1 :ıa.ye:.'l erdirmek lı;in, 1911 de sakin 940 senesinde 24145 .ııı 

Binaenaleyh, Almanya mutlak ' (Gerek o. gerek bu!) ct\m1es1ne ve azımllAr bir araya toplanncağ:z .5~c:.ı 
ve sarih bir bitarnflığa istina· 1 benzer cUmle yapanlardan bazıları Hangi .t".uada, hangi denizde. hang 940 senesindeki lll ;u 
c! . ~ bir ademitecavUz palttı imza bu iklnc! (gerek) kelimesine bir de tıavş.ia olursa olsun, neıcde ml!cadel~ senelere nazaran bll .. eıı 
edilmesini lüzumlu add -~ezse. (sel 11Ave ediyorlıır: Gerek dllnkO edcrlo:a" etsinler, bUtUn Almen ar• far;,}ı olmaması Sı10 ls. 
Yugoslav başvekili ile hariciye sözler, gerekse bugt!DkU yazılar gibi... 1<erlo.i ~unu blleccklcrdlr ki, n.ıııeu liy .. tim•z için tır 940 
nazırının geçen avın ortasmc!a Bu !IAve tnmamlyle fazladır, fUzulldlr mızın ınultndCleratı. hQrriyeli ve ıstık 11.{bıhar ya]murl~ ço• 
vantıltlan gibi, Bitleri ctkrhr <Gerekse) dememeli, (gerek> de· oall, ebedi surette bu mlıcadelrye bat- sir.de ekim ışleri ıÇJ31l ·.., 
zivaret etmeleri için ortada l'i ~ meıt ııdır. Ş•mJI bu mUcadeleyl muzaffer müsait gıtmi~tir. . .1uıl 
bir se!:ep yoktur. Dola.cmn şayi. .Ciiiiiiiiiiimiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:::.•ii:ms olarak b~tlrmek. mazinin bUtUn knhra ziraatimiz büyill' ınlbııU' 
atnr tahakkuk etEe ve Alrraı a Yugoslavya hükOmetinin ald1ğı mıuı~ır.r.a en Ulyık bir tıırzda tC'şek radı~ gibi<' '• tn te~ ··~ 
bu hafta içinde kfıt'i bir kar:ır vaziyetin memleketin menfaat· kUr et"•etct' r. ÇUnkU, onların u~nın tir. Bu ten.hbür1 eı; yU~!J' 

lavvamn hattı hareketini mu ha- lav hılkmrn taırenrıileri,.,e teka. .nlzl ve onun tıUyUk a.tmnn impara çok geç c!dlm ş ve !11 .. ;pi t "Yenilik,, gazetesinde çık(Ul yazıla· 
na •n:etinl h!kAyeler, makaleleı, ten. 
klUer ve te!.kikler teşkil ediyor. 

Utulan ıae §iirlerdlr. 

alınmasını istese dahi, Yug-<. • larrna uygun oldui!u ve Yu(J'cs. 1 ia ölJUkleri §CY, Almanyayı, mlllct'. lalarımızın r::ilh1Jll ,ı1sııl 

faza edece~i zannedilm 0 1{fe:iir. bUl ettiir,i anlac:ılmaktndrr. ~orlu:"tı•nu kurtarıyoruz. ilk nc~vUnema dE:V~ııı<'• 
wwwr~&& m z uas wc •> - = 0 ' lamad:ı:l yaz I<u"'ii ~ 

·~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ insanın kudreti haricinde idi. :::>- mütce:sir olnıuştu~~ı Dt1D bu şllrlerin küı;Uk ve mAnams 
olduklnına lpret eden lanlDDUf bir 
anıb.IU'rlTJ.mbe fHyle mUdafaada bu· 
lund•ım: 

- !:fendim, bu fiirler, bence bu 
tarzda daha makbuldUr. ÇUnktl ekeer 
f&lrl:!r. bir §lir yumağa başlamazdan 
9"'el. hatırlr~uıa o şiirin llk ırııarala. 
n ~ıt:. Hemen kateıne sarılırlar. Ya· 
arla!'; !•kat alt yanı gelmez. .. LAklıı 
o kadarcık da ufak şiir olmu ya.
Bira& U7abnak lçin babre yazar; •ç
ID& •pı.n, soğuk, dU-:Uk mısralarla 

o ti'• n elt yanını da doldurarak top 
,.ıt<ı rır. m·~raa kııdnr çıkarır- O 
•bev d:vm edeblyntı g~~l' rimll'• 
den tnr kısmı, tı6yle<lır. Edcb )Ub ce· 
~de to0r:eleri de kısmen ayni şekllde-
41tr. B~ı gUzel yaz•lmış, alt yanı zor 
Ja ıetır:!mi§ şUrler ... Halbuki yeniler 
.. yapıyor? Hatırlarına gelen tık gtı. 
-1 '!UST4lan yazıyor. Orada tırakı· 

JOr •. ı·-k de güzel ynpıyor. Ha•tA ha 
111' lşhyor! ÇUnkU eğer, o ilk :nısra 
lar bl-:ı aıkıyorsa, alt tarafı idmblllr 
.. kad.'ır daha 8Ikacııktı T- &klIIJZ 

e:~ şuna: 

Ne bltmeıt oarlnn VBI' 

Bana! 
llüWD gtlD ttıtcrsla ! 

B'.ı11Ur buracıl~ta bitiyor_ Ya uzıı. 

taeak oJ:;aydıJ.ar "' Dumandan gözgö· 
91 g6rmezd!! .... 
Ratlyo spikerlerimizin 
bir kusuruna dair 

-1-

Birnokta 
~a seviyorum,, romam ha· 

kiki blr me\ndur. Bidlscnln 
cereyan tarihi. &el:aea sene ev· 
vellne aittir ve 6a sene el'\'el 
"Bir Osmanlı ltapfanının bir 
lnglJz kızı :ıc \'Ulnı ba'nn scr
güzeııtt,. adr ile D:!IJl"e(iflmiıtlr. 

N~rcdlldlt:J \"&kit büyük mü
nal<aşa1ara yol ~:uı, hücumla
ra uğ-ayan be e8Cr, uzun bir 
zanııın sonrn unutuldu. .31z, ro· 
mandB r ": or:iln'.\I t:\t-"flar, 
ku\'\'c•n hlr me\'·zu. t~rfh ve 
f;:t.ntl i nynt nız b .. n:nmd!ln 
da 1''l"nmesf lilzam~u nolıtıilar 
bu'cluk. 
Romanı sl-:fo de her nokta

dıın bc1{::nece:::ı lu cnıl:ılz. 
Viktorya Gemfo"nde 

Bahriye mekttblni bitirdikten 
ve altı ay kadar da Donanma:vi hU
mn>"'Unda ameli tatbikat gördükten 
sonra: 

- Seni İngfltereye göndere-
ce~iz .. 

Dediler. 
Benim için İngiltere. yepyeni 

bir ufuk. meçhullerle dolu bir dl· 
yardı. D:?nizcl tıuılt diyarlardan 
zevk duya'I", b6yle seyahatleri, 
m~lcğirün bir mükUatı aayar. 

tngiltereye bir kaç arkadaş git
miştik. Hcr!mlzi a~'Tl &}"r. gemile
re dağıttı!ar. B:ına da t~ahtan 
yeni lndirilmit Vikt~rya admda.ki . 
blr u.~ur firkateyn dllıJtU. 

Gemide artık tilr'·ç"YC veda et
ADYO Spikerleri. gazete M!kre mlştim, Biraz bildiğim lngillzce ha· 

terleri gibt meçhul kahraman ' na, bir aralrk fethedllm"ı bir kale 
tar!. Kendilerini gör<'mlyoruz ... Arada 

1 
halin:le geldi. Sövlen n kelimrle· 

fartl Tar ki, birinin eseri gorUlU I rin onda birini P,fic: anhyorclt1m. 
, lStek'nln ııesi ı:11tJllyor. Ft>ltnt tn~liz d"'n~cıterl. nazarl-

Blzim radyo splkerlcrinın .ealert yatları kadar pratfltleri de kuv
ııı.., konu~ınaıan d~!!Unce aına, tr. vetıl dcnlzcilerdfr. Onlar nuTI tn

IMrU'etım bu nokı~erd& dellL l .lliliw a&.ı«~mt CIAtıUnm'lalcr 

O 
· nun için g:::lerime oir türlU me- terked•lmi.5 o~an ı: ,11~ 

rrun anlatamnzdu:l. d:ı.!ıil olmak uz.ere J1l b~·~ •a Sevı· yora D Bir giln den;"m C!: sona l·nır·cı yan sahadan helcta~ ... o M • tı, her zamı...'lld gi'.)! k"ılblm tlt· nan ranc!rman H J JJ>! .• lift 
red.J ve gözlerim önünde dö::ıdil Bu. b~. senelik uJ1l;UfuJV". 

LJlr r·agr lf z kızı ııe bir T "rk o dön.:u dur:ıu. scvıyesıne na.znra.n 1 J.I D'.!rs bitm1etl Veda '"'divor .... cıı.1' 
- 'ıi • " J • 910 sene!:!inde r".~crıııı 

abrlyel lfDID m 8 C 8 r 8 S I . dum: ıft1_,_ ·-r". tmd:ı ~::ılı~an kö ,JUuıı''~ 
- Çok mu acele <ıi.l.UU. ... dedi 38153 dur. ve b tto""' 
Dedi. . ye edi1en parc:ır 

ve benimle tayin ettikleri bir u· 
sul dcıiresinde konuşmnğ'a b~la.· 
dılar. 1'arü ediyor, işaret ediyor. 
k: lim:?lerln manasını çok kolay an
latı ·orl:ırdı. 

Bir szne içinde artık mllşkUl!t 
ç~kmc:len konuş:ı..blli ·o:-durn. Hat. 
ta ka11t.anm beni imtihan eder gi
bi vazifeler verdiği zaman bile 
yad rgadığun olmuyordu. Yalnız 
bir no~cta kalmıştır, kl bu da bayii 
<ıh~lvetll idi. Kara\'a çıkm bir 
gazino, bir tiyatroya gittim mi, bu· 
rn1a konu!lulan ingllizce, tıpkı ge
miye glrdi[İim glinkO ingillzce ka
dar b:ına yabancı idi. Gemide öğ
rendiklerimin hemen h"T>Si denlz
cm;:-e ait 1stılahlard·. Halbuki dı
şanda bunların bir tanesi konuşul· 
muvordu. 

Kendime M'i!ttr Havi admda at
mL':I beş ynş nda bir hoca bul1um. 
Misttr H:ıvı batıa lis:uı dersi il~ 
b:?raber deniz ln'"ıınt1 ha.!tl·•nda da 
ma.tfunatmıı art•rncP.kt1. Binaena. 
Jeyh lsU~nd"'m tkl katlı olacaktı. 

Hozıım bir Jmrirı a"'arrıdı. Ken
disi ho.yli zen"in old••;;.,t halde iki 
nıe1~t .... ..,t ... ·~ı mn-ı]limli.Yj bfr tllrlU 
b·n>'tınıyordu. Fazla o'arak mek· 
tf"nt ... !d !"'..,anm1an artrrıırıı..ı117t 
dö:-t ""'ltt ~P hı,.msi T"lit .. ı"alarlle 
b.,,.,;.., (lPr"'me haor~l··ordu. 

Ar"..1 .. ., Mr P" .,.,.,,.l"'li~ti: 

- }fııcit. dedi b .. ,.,.., m"kte,,.. 
te::d d"rs,,.rlm arttı. Halbn1d ee
Dfıı dınılarinlıı de alrqmamw JA.. 

znn. Bunı:ı bir çare buldum. Deniz 
in.5aat kısmı derslerini vermeğe 
devam edeceğim. Edebivat hocan 
da krzmı Eliznbet olncak .• 

Ellnbet'i bir defa uzal:tan gör
müq ve hnvran olmuqtum. Zaten 
ln3iliz k•:ıe.?'lnı o \'nltte kadar da· 
ima w;ıılctan gö:-'.!:-:!Um. O:ılar hak· 
kmda hlc: bir fikrim yoktu. Eli::a. 
bet. on eekfz. yirmi ya~larmda idi. 
tn~izce. frnnıııızca ve almnncayı 
prıc 1,-f htJ!vordu .. 

Evlerine g!tti~m vakit evvcll 
bn.basmdan deniz inş:ıatı dersini 
a hrd m. Sonra Elizabete gider
dim. 

Mf<!tn" H9.vl'm evi eEasen bir 
ders9.De idi ve E!iz'l.bet. b 0 nd"n 
b.,..,, • ., ,.,.'M,,'l da dPrt! verlvordu. E
vh iki o1ası ders'!ıane idi. Tale
bel ~r hlzmet.·flem'!n birer numa· 
ra P'"'or ve salonda b<>kllvorlar~ı. 
S"T"Al"n gelf>tc 0 lr~rl <"irerl"rdi. Bu 
nl\hetht gıı-ı.,:iklerl de vardı. f<:e
rid~ :r.'1 ""'ı..t.ı•tan sonra bir daki
ka nrf'm::la s raeı gel0 n girmez~. 
ikinci 7.il r.pler ve bP•ka m'lTlara 
P'i"rn~i. Ell-:a.b"tln tnleb~I b•r hay
li idi ve onun irin ele cok bcltlf'nlr
dl. Fokat onu b~klemek de~r:rdl 
de ... O !!an saclen. o mııvf 1?6zlerl 
ve h'lrf1{ıtVı~e vOcudil g6?'T"le.k irin 
bir 8'\"\t rt~:rn. bir gece bfle bek-
l"ntr•'f. DC'rs :r."....,"'"TJT\ h•.,.er"' .. ''l 
gN""l. İ"'Cri p.frrll'rte., !!<'nra bU~ 
bUtUn perifan bir hale gellvore··m. 
Ollu:ıı her eeytne meftall ohnemü 

- Hayrr, dedım, hiç bir lıJlılı 7 {)
21 271 1. ~dır. YO,C ' ' 1r... 0 • •• cıl.v ~ 

- O :ıalde biraz kalır m:sınız FabrikalnrııntZ .;ı~'' 
burnd9.... kamp:ı.nyasını bir 1 11tlıJ 

- Jf~lmemnuniye.. mam'amıs1ardır. ı\lP J1· 
. Kolumdan tu~r •; ç"ktl. Der:ı- fabrikası ~11 SJ7.391 ~ ~~ 
h:ı.noden kendi o'1:s.na ~ötUr.:!:J. ı hir fabrikası 32.4 ~6 ~ 
HI=m::tçislne ne.ıs bir slltlü çC;o l Turhal fabrikası 2J, ()(!.~ 
lata ıama.rl:ıdı. Dareclo:ı tepeden u~ak fabrikası 18.~,f· 
!conu~tu!< . • :Uthiş bir h::lecan ıı;!n· şelter istihsnl etJJ'lişl sS
dc ldım. Bu kıa beni niçin odaaınn mi istihsa:at yekfUlU 
almıştı. tondur 99 

- uı-+.,- M•çmen (milh,..n?i•' 040 f:eI~esinde jstihlil' til' 
dedi. Size ~en vc:-nıekten lfUh .. r t d 'b ttlr Fııl> ... 11 
ediyorum. C:::t na&.1'6Uıiz ve do~. on . ~ 1 are . • haris~ 
terime bily4=< bir &W.!::ı 1;6.:>teriyo?"-1 ~!~. ıs~ıhs~llerın~ de · 
sunuz. D::r'-:rl kaV'T:lyıştalri zckn- .ıgımız §~.;erle~ ti a,cl 
nızm da meftunuyum. le memle.cet ıh Y C-

- ~-isls Eliza.bet. dedim. u~•t kar~ılanmıştır. e 711· 
lmndui teveccilhUnl'ze ıwrı te- Şırl:et ge;:?n .E!Jldartıı.ı"' 
·~:.:::ur edecel;!:-t bllemivor.·-. kaza.nnm;trr. Hısse ettll 
8ayledlkl':rinb. benim meziyetle- 6,70 nie.'l:etinde teIP 
rtmden ziyade alzin n•lh ahl&l:1. tevzi edilecektir. btlt 4 
nmıı bir mlaallnl veriyor. 941 ser.•:?Si ta!th t~' 

- HaVI!' mllhendla efıondt. Pe- t ge~cn seneye naznr~J{6,ı 
"":-'.m de alzden ook memnun ve mış bulunmalttadır.l 
mllteeckklrdir. Sis ln«tlterede mı J para fazla veri1Jl'!C9 rjjıl'f 
satırsinJz ve devlet heaab·na o!r•· 1 Nl senesi ta'.lhhiltl~ect"!<f' 
yorsunus. Ara:vnı blm hııtmanıs ve hektr..:a bali3' oln~~ti~ 
bizim. :varın mutlaka bnvllk bir z:?- ı hum i l:erimlzi de 1, b:r 
M. ol.&eü tl.r ::ı1::..;ır. ?t;,;--,;.t ede- z3 cevr..p vere':ileccJ teC 
Mlmer Lz clb::a<' ~-:Q :s_:;ç,f. \"e. :ıı: 1 tanzim için fevlı:a.!hd~ııı 
rur v:-ir. Sl·e. bu bJ:!.çl;l dq'..ı.! tevessül etmiş ~t~" 
ro.lr. evv-11 sZS:/~:::ı ıcı::ı. r::. o.t Fnbrilı:al.,rIM'Zln nı'. ıı"' 
ru· ı r.ı::.·z-.-!.lyct. ....,a:.ıc~:ıt hwu 1 çiye olan b:.!vülc ''! , ; " 
f'"Dk!D b~-wp.mtt. ~::~:ı:::n, de karşılama!c üzeı' l• , 
bUDdaıı ~ QOk f\..-tllllYor. rikamızda bir çırak 

~_mrJ lis edilecektir. 



Kızı ay 
Yunan Kızılhaçına 
3 sıhhiye otomobıll 

heuıye eai 

Yersiz 
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Ta.hmistcld, kurukahvccı Mehmet ef end .. nın dükhfı.nı 
önünrlen ge~ıyordum. Kutuçulara, I .. ~tem ı n-;a camiine .,.iden 
sokağın ağ-zı, biribirini çiğneyen "'ir 1.al baıı a t ı·~nmışb. 

16 mart aziz şehitlerinin hlhunu ta-1 nutuk &6ylemlş, bilAhıra YaVU% Aba. 
z1z maksadile dUn EyUp halkevt ta. dan bir hitabede bulunmuştur. üçUn. 
rafmclan tcrUp edilen Jı.azln fhutaı cü obrok da edebiyat takuıtesinden 
saat on beşte EyUptekl §Ch!Wkte ya. Cahlt 'fonbal blr nutuk söylemi.§ ve 
pılml§ur. ha.zır bulunanlar 16 mart tacla.sınm 

Türk l{W]ay Cemiyeti, dost Yunan 
Kwlhaçına yaralı nakline mahsus 
(8) adet otomobil hediye etmiştir. Bu 
mUnasebcUe 26 Şubat 1911 Ça!"'"~mba 
gUnU SelAnlk Kızılhaç Ccm!yeU bir 
merasim terUp etmi§tir. Cemiyet mer
kezinde yapılan bu merasimde scırı 

nlk Konsolosumuz Bay ldris Çura Mt. 
kedonya umumi valisi Ekscıtuıa Kiri 
mis, üçüncü askeri mmtaka kuman• 
danı General Ravengaa ve kumandan· 
lığın ;>1lksek rütbeli zabitleri, Turk • 
Yun:uı Cemiyeti reisi ve ldııre heyeU 
Azaları hazır bulunmu§lardır. Kızılhaı; 
cemiyet! reisi Bay Zanas bu mUnase· 
betle lradetUği bir nutukta dost Türk 
milletinin Kızılayı taratmdan hcdıyc 
edilen otomobiller için hararetle te• 
§ekkUr etmiş ve demiştir ki: 

Burası zaten !stanbulun her z:ı aan ç l ı .u, her vakıt 
~lak ve daima hınca hını; bir yeriJir. hn. a ınd.ı, çiıntr.ıüş scb 
ze döküntülerinin ağır kokusu d:ı!t>a1 anır. ·• 

Hele şimdi, sıcak kalıve c:;uva lnrımn b 
tüten ezgin koku da olmadığı için, or:ı..::ı but 
rahntsızlık veren lüzumsuz bir uzuv ha ne ofr '.Jr. 

.Mcr.ır.imde ôrft idare komutanlığı havasııe meşbu blr halde hıçkıl'DU§lar 
namm'l yarbay Ham, halkevlert na.. dır. 

mına 1'~1n6nü haJkevt reisi Yavuz A- Bundan sonra §ehillerin ruhunu ta. 
badan, Şehir meclisi namına Meliha zlz m1<ksadile mutrcze havaya Uç eJ 
Avni SOzen hazır bulunuyordu. sllAh atml§br. Bunu müteakip asker 

Blr ralltrt>ze aaker, mektepler bir ta ve mel:teplller bir resmigeçit yapml§-
ratta yoer alml§, halk da mezarlığı tardır. 

doldurmuştu. Davetlilere Eyüp haJkevinde bir 
çay z:~·ı;feU vcrilml§, kendilerine it• 
zıız vo ikramda bulunulmuştur. 

llk olarak Mellha Avni Sözen her. 
kesi gözYll§larma garkedcn atcı,ıln bil 

Kafaları tütsüf eyen iki arkadaş 
Darğın bulundukları komşulanndan nasıl 

intikam aldılar? 
'• - Hürriyet ve lstiklAlimlze kas· 

dctmı,, olan düşmana kal'§ı koyan Ye. 
nan milletinin bugünkü cldalinde var· 
kuvvetiyle çarpI§makta olan Yunan 
Kızılhaçına kardeşçe yardımda bulu
nan TUrk Kızılaymın bu hediyesinden 
mütevellit sürQr ve aaadetımlz payan· 
sızdır. MemlekeUmfzln bu hareketini 
tevkalMe blr aeret addettiğimizi ve 
bu otomoblllerl kahramanca çarpı§Bll 
asl:erlerlmlz, ve hava taarruzlarmdan 
dolayı yaralanan vatanda§lanmızı 

nakletmek tırsaUyle memleketimizin 
Kızllhaçı De §Bn.lı TUrk milletinin Kı. 
zılayı arasında ı.alA sarsılmak bUml· 
yen rabıtalan ve bu 1k1 kanlq mıuc
tin duyduğu mUı,ıterek hissiyatı her 
veırlle Ue tebartlz ettirmek için kul· 
!anacağız. 

Evvelki gece Kocamustafapaşada 

bUtUn semt halkmr heye~nlandıran 
garfı:l bir hAdise cereyan etmlşUr. Hd• 
dlae sudur: 

Kocamustafapaşada yanyana iki 
evde oturan Remzi ve Avni adrnda iki 
arkadaşı evvelki gece evlerinde bulu· 
tarak karı,ıılıklı lçmeğe başlamışlardır. 
lki kom.,eou katalan adamakıllı tütsü. 
!edikten sonra gece yarısı bir buçuğa 
doğru ekJlJarma esmiş ve uzun za· 
mandar.bert dargın oldukları komoula. 
n Aliden intikam almağa karar ver 
ml§lerdlr. 

lki earııoş: 
"- lntlkamınuzı alalım! . ., 
Avazcleriyle evden tıkmııı ve Alinin 

kapısına dayanmışlardır. 

esası kabul ediliyorsa da ko\'\ et
lerin tefriki prenslpinde ilk mUsa. 
adekirlıktır. Mahiyeti lttbarilo leş· 
rii kuvvetin icra haliihlyetJerindcn 
bazılarma müdahale etmesi mana
sını ifade eder. 

Bu itibarla yanlrm kanona A· 
merikada demokrasinin bir yeni 
zafe11 manasını da ifade cdJyor. 

SADRİ ERTEM 

Remzi elindeki bUyUk keserle kapı.. 
nm ast kıammı parçalaml§, Avni de 
taşlar~a camı kırmıştır. 

Ali kcırkudan ne yapacağını §8.§lr' 

ml§ ve sarhoşlar böylece hırslarau 
lcskln ettikten sonra: 

.. -- Oh intikamımızı nldık!,. 
Dfycrclc uzaklaşmak istemişlerdir. 

AncaK bu sırada bekçiler yetlşml§ ve 
her iklı:lnl de cUrmUmeşhut mahke
mesin" vermişlerdir. DUn ikinci sulh 
ceza nınhkcmeslnde muhakeme olunan 
A vnl Ue Remzi birer gün hapse ve 
660 aı- kuruş da para cezasına mah· 
kQm c<lllmlşlerdfr. 

Yırmı yıl evvelkı Vakııl Hürriyet ve istiklAli için carpı§mak. 
ta olan Yunantılann zafere olan ttl· 
matları kavidir. Zira bu imanımız, 
knhraman yavrulanmız.ın cesaretine 

17.S.92ı ve bu güne kadar müteaddit jesUer!y· 
Ta vcılarm Sürgünü ıe mancvıyatımızı yUıtaeıten vazueıe 

rlmizi kendi zaferleri addeden cesur 
Zabıta §chlrdekJ tavcılann ''Adi e,. dost ,.e müttefikimiz TUrklerin yar. 

yayı ynldızlııyarak zavallılara yllksek dımlanna dayanmaktadır . ., 
fiyaUa aatanlan,, en dessas ve hlle· ı SelAnlk Konsolosumuz Bay ldrı 
kArlarmı teb'lde karar vermiş, bun• Çura tarafmd:ın bu nutka B§Bğıdak~ 
!ardan Nlzamettln, Zaza, AbdUrrahlm. cevap verUmi§Ur: .. Kardeş ve mUtte· 
Ahmet çavuş ele geçlrilml§Ur. fik YW'.an mllletlnln bugünkU cidalin• 

rr~==:=::::::::;;::;;,:::::=::;::::::::;:::;::;:=:;:=:: .... :;::::;:::;:::;:;:;;:::;;::=::;:::::;:;.:: de Sel~lk Kızılhaç ccınlyetine mcm· 

-.............~.. __ _j 
Hediye (;dilen sıhhıye otomobillerinden ik"isi 
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lekellınln Kızılay ccml:yeU taraflndan 
vtıkl bu yardımdan mütevellit sevinci 

· ltade etmekte aon derece mtıtehaan. 
sim. İki memleket araamdald rabıta· 
larm gittikçe ınkl&§tlğl bu anda kaJJI"' 
lerimlzin aynı gaye uğrunda çarptığı· 
nı ilAvc et.meğt zald addederim. Zira 
Yunan zaferini kendi zaferimiz ı:-ıbı 

J<arşıladığımu:ı kardeş Yunan mUletl 
de biliyor. 

Hediye edilen bu ü~ otomobilin kah. 
ramanca çarp~oıan p.nlı Yunan asker 
terinin yaralılannı nakil fırsatıyle iki 
memleket arasında asla sarsılmak 

bllmiyen dostluk, lttltak ve kardeşlik 
bağlarmm ayrıca tezahürüne vealle 
olacağını kaydetmek i.aterfm,,, 

Çok alkışlanan bu nutuktan aonra 
Makedonya umumı vallai Ekse!Ans 

- Evet. geçeleroe Matmazel 
Barekastm dUkkanmda size bah
setmiş olduğum delikanlı. lşte o 
tekrar geleli.. GUzel Gabrivel .. 
Kristin güzel Gabriyelini tekrar 
buldu. 

Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 
, 

Madam Langluvayı sanki göz· 
!erimle yiyecektim. Heyecanımı 
saklamak imkanmı elde edeme
diğim icin Madam I.angluva el· 
de ettiği zaferden memnun sırr 
tıyordu: 

- Ha .. Ha .. Ha. .. Artık beni 
kovmazsınız tabii.. dedi. Fakat 
biliyor musunuz. şu sizin küçü
ğü. prenses tavırlı küçüğe ne 
yapmak lazım .. Hele o insana 
yüksekten bakışı yok mu çileden 
çıkıvorurn. 

Ben bunlan dinliyor ve bu Al
lahm belası kadını boğazlamak 
istiyordum. Yerimden fırlayıp, 
boğazına sarılmamak için kendi
me nasıl hakim olduğumu ben 
bilivorum. 

Heyecandan. hiddetten ş:ıkak
larımda biriken terleri silmeme 
rağmen, sesime gilçlUkle normnl 
bir ton vererek: 

- Doğrusu beni hayrette bı· 
raktımz Madam I..angluva.. de
dim. Çünkü ben bu delikanlının 
pek nı?ır hasta olduğunu zanne
diyordum. 

- Oh, evet, hakikaten hasta, 
b;t:. ;n bir hali var. Doğru .. Fa
kat şimdi güzel mevsim geldi.. 
Bu güzel mevsime, güzel kızı.1 
da ihtimamı inzir.ıam edince her 
halde hiç bir şevi kalm'lz. 

- Siz onu Norberlerin evine 
girerkPh gördünüz mu? 

- Girerken mi? Hayil'. Ben 
onu girerken görmUş değilim. 
Eeaaen hiç .kiınııe onun eve ne 

Kanlı 
Yazan: Gaston löru 

girdiğini, ne de çıkbğım gör· 
miiştür. Her halde bu ada!•lm 
nereden geçtiği, nereden geldiği 
bilinmiyor. Hatta bu delikanlı· 
nm Norberlerde saklanmakta ol
duğu da söylenebilir. J{imbilir. 
belki de polis tarafından takip 
olunmaktadır. Ben her zaman 
söylerdim ya, bu adam giyini~i 
itibariyle bir ecnebive benziyor, 
diye .. Her halde benim tahmin
lerim doğru olac'l 1· •• Bilmem siz 
bu adamın hareketini tabii bulu· 
yor musunuz? Hel\1 size daha 
enteresan bir şey söyliyeyim 
mi? Norber ailesi üç gün evvel 
bana tesekktir ederek işime ni· 
hayet verdiler .. 

- Oh. Madam Langluva, de· 
mek size vol verdiler .. Peki. şu 
halde bütün bunları nereden bi
liyorsunuz? 

- Nereden mi biliyort\.'ll? Na· 
sıl mı bilivorum .. Evvelfı siz şu· 
nu iyi bilin ki J.13ngluva "ir şe
yi muhak].;ak öı!rcnmek isterse, 
ne yapar. yapar muhakkak bun· 
da muvaffak olur. Siz benim slSv 
lediklerime inanın Mösyö Mas
son .. Hem b<>Jt sözlerimi isba.t 
da edebilirim .. 
Bakın size anlatayım .. Snatçı 

ailesi beni kapı dışnn ettiği :..a· 
man kendi kendime· söyle de
dim: "Bu adamlar seni cenııe' e 
mi götüreceltlerdi. St"n de ~östet' 
onlann haddini . .'• ve bunun için 
de evvela hareketlerini kontrol 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

etmek imkfinlannı aradım. ilk 
..nazarda sizin evin en üst katm
daki kilçük bir pencere nazarı 
dikkatimi cal"'etti. Buradan Nor 
ber ailesinin bUtUn hareketlerini 
mükemmelen kontrol edebilir • 
dim. Bir sabah tıb talebesi ni · 
şanlının erkenden çıkrp mekte -
b;ne gittiı?ini gördilm. Az son
ra bunu ihtivar saatçı takip r .
ti. Kristin evde yalnız kalmıştı. 
ı~ saati yakla.ı:~ıvordu. Onun da 
çıkıp gitmesi laznndı. Siz de her· 
kesten ivi biliyorsunuz ki Mat· 
mazel Kristin ~niin bütün saat· 
Ierini Marki ile birlikte geçiri
yor. 
İşte genç kızm bu vazifeye git· 

mek üzere evden <'ıkma~ını bek· 
lemiye başladım. Bir müddet "len 
cerenin önünden aynlmadım. 
Fakat Kristinin hala cıl•madığı
nı görünce meraka düqtüm ve 
kendi kendime: "AC'aba ynlnız 
başına bu kız evde ne yan3r?''' 
diye sordum. Doğrusu bu teces
süsümde başka bir hiznıetci uı· 
tup tutmamrq olduklarını öi!ren
mek arzusu da vard1. Ta.bU mu· 
hakkak evi görmek 18.ZTmdı .. 

Fazla düşünme~·m, derhal 
zin evin en Ust katma fırl<1dmı 
ve ufak bir merdiven ile tavan 
arasına tırmandım. do~ruca so· 
lufhı kUı:Uk pencerenin önünde 
aldım .. Ne ~iirsem hP;;enirsiniz? 
Kristin ile gilFJel delikanlı kolko
la bahçede gezinmlyorlar mı? 

Bt>reket kenar kö.,c-dekı, poı t:ıkal ve rr. ' "' ine kabuk. 
larına!. .. Bunlar çiğnendikçe, azıcık ho a. g J1 bir havaya 
ka.vu,c;u\·oruz. 

İfJte orada, biribirine kenetlenmiş gib• .. :,... 11 ı b r h. ~ba. 
hk, bırikmiş ve sokağı kap:ım <-tı. Ke r.l·'t>r· n' r d an 
oniınde bu manzara, ınsana clnarct, yangın gıuı fc:ıa _eyler 
düşündürüyor. 

llkin irkildim. Fakat Eonra hc.tırlad•m, ki mern'e1·ette bir 
kahve kıtlığı vardır. Arada sırada şu"a ''l'l b "",:ı n ,.,.e•en bir 
kaç çuval böyle lcapışıhr. Bu idrak, ar. ızın b., .. Tl'lll t puz :; bi 
mdi. Birden"cire kızdım. z1hnim acı s"z'crlc> d '<lu. 

Kahve nedir? .. Ekmek mi?, siit ml ?, Et mı? .. Yoksa ça
n.a~rr. palto falan gibi bir Fcy mi? 115.c; nıı ? .. 

Hiçbiri değil! Şuhalde bu te't.~, bu k:ı.~·n.., l!'a, ba saldmş, 
bu hücum neden? Tiryalıilik illcfr•in, bir m" "'11c'· •'te b" • ~e 
b:r manzaraya sebep olmasma tahammül e:r•c ...... ,..z. ÇJD.ku 
k&hve, nihayet bir keyf vasıtası, bır rev'> ' ··e~· • r. 

Bir keyf uğruna, ortalık '!:öyle lmr tır1 rr. r· rda kıtlık 
yılla.nnm acı görünü:·Ieri bulnc:tml:ıbilir mi? Aynı manza
rayı bir kere de Beyoğlunda, yine böyle bir kr. 1 vccı di''~kfını. 
nrn iinünde görmüştiim. Devletin memur1arını da b""U boşuna 
uğraştınyorlar, polisleri, asıl i~lerinden a1r1rnvt• ·or'ardı. 

Baska memleketlerin, meteli~e kur'"un at• \hrı. b;r lok
ma ekmek için günlerce nöbet b"'·l,.di1cleri kn ı;u,.,,. blr ,...,,w ıa 
yac;adığımızı unutuyor muyuz? Tilrkiye~e bu urı••mi fel§... 
ketl<>r icinde "cennet" kndar nimet ve rahat do1 u b r il'l·ede 
yaş~~dtğİmıza bin kere şiikredecek yerde, böyle m~l:ara ~dara 
gönltlmüz nasıl razı oluyor? 

Kahveyi, vaz~er.ilmez bir ihtiyaç san""'ar, ke"'rı: ,.rini 
aldatmaktan başka bir şey ynnrnayorlar. l\Tf'"k b'r C''lbır 
gayretiyle bu iç azgmlı~ını C'ir1ncvin susturnı-ı 1 • zı:ır d"WPrlir. 

Kepenkleri inik dükkanlar öniinde ke•·finı;zr- l·r e1
•
1
• et. 

mekten artık utanalım. Bu, sade aklın b;r ic'lbı c1c- wil, l'.linıeL 
!eriyle bütün dünynyı imrendiren vatanımıza b;r vıcdan 
borcudur da. 

l_G_o_N_D_E_N_G_c_·1 _N_E_I 
Afer,n, şehıt po• s er n a e

lerine yarcum ecen ere 
p erapalas infilakında. vame 

başında schit olan iki p >
li.8 memurunun ailesine verllmeok 
ilzere şehrimizin bamiyyct sahi
bi yünlü kumaşçılar 600 lira top.. 
lamışlar. 

lçtimat yardım sava.şnrn bu 
kıyınetii gönUllülerinf tebrik et
mek vazifemizdir. 

Bir yardan teşebbUsilne, da.i· 
ma hükfımetln ön ayak olmasını 

Kirlmı.:ı de söz alarak. Yunan milleti• 
nin zafere olan itimadını bir kere da· 
ha tebarüz etUrmlşUr. 

Otomobiller Kızılhaç işaretiyle gön. 
dertldlği halde Sellnlk Kızılhaç Ceml· 
yeti tarafıııdan ayrıca Kızılaymuz da 
Ube edilmiştir. 

Gabriyelin koluna matmazel gir
mişti ve adeta güzel delikanlıyı 
sürüklüyor gibiydi •. 

GUz.el delikanlı ilk defa gör -
düğilm gibi canlı de~ildi. AnoF 
mal bir hali vardı. O kadar dik 
duruyordu ki irı..san baston yut
muş olduğunu zannederdi. Mat· 
mar.el Kristin onunla sanki te
selli verivormuş g-ibi konuşuyor" 
du. Gittiler bir ai?acın arkasına 
oturdular. Daha d'.>ğnısu gtı.ı. • 
ad"m kendini bir hasır koltuğun 
üzerine bıraktı ve o zaman .Mat
mazel Kristin güzel Gabriye1in 
başını avuçları arasına alarak 
yanakJarmı öptü. 

- Olabilir ya N'"dam Lang
luva. dedim. pek a1a örebilir. 
Hem belki bu delikanlı ailelerin
den biridir. 

- Oh mösvö, kadınlar ailele· 
rinden olan erl;eltleri öyle öo
mPzler. Hem matmazel delikan· 
lıyı vanaklarrnd'ln önmPl<le kal
madı. Dudkalannı da a~ma yo· 
prı:tırdı. Sonra giizel Gabriyele 
öyle bir b:ıl\ısı vardı ki... 

beklemem~Hdlr. Hlil.fun t muh
taçlnra cJin"fen g 1cn yardımı 
yapmak in ilk U) en .. '!k ~ersini 
çoktan vcnnie buh-nuyor. 

Biz, bilükis hayır i<;lenecek sa
hnlan kendimiz arnctırıp, kü<:ilk 
kUçük insani teşkilütlarln hem-

si., ' rimizi fa•·dnlandırmak ve 
vicdanlarrm-zı daha rahatlandır

mak usullerini kurmalıyız. 

Asker aikJDrine yard::m te
şebbUsU de bu prensipe davo,n. 
dıkc;n, dnha colt semere verir. 

Şu ha11e iki ı:ıehlt polisin aile. 
sine ynmlnn nara yardnnm: bir 
taraftan taltdir eder ve muht.e
llf di~er snbnl.,rda bu ynrdmım 
artın'masrnı dilerlten, içtimai 
munv<.>n!'t sava0 ma havnt'Tnızda 
hususi bir yer vermevi vazife oıa.
rak bilcc",ı;iz. Bu fera<tnt ve fe
daktlrlık umdesi. ekonomi terbi
yemizin esMlı bir riJl'""fi"{} t0ı:ıkil 
eıi<.>cek; tasarruf zfhnJvefrrılze, 

blr de "vatnn-J"~'-ıra yardt=ı,. 
unsuru ilflvc evlh·ece.ı:·z. 

17.3.941 
8.0s AJnn" mıuorlta 
s.ıa r"m ıo.so A'~ns 

pro~rnm JD.45 ln"I' saz 
8.45 E\• l<:ldrnı hl' yeti 

12.88 I n •I heJ eti 20.15 n"~~·o 
lt.'iD Aj:ıns pzetl'!J 
13.'.)J Fn<ı 1 h"~·Ptl 20.4'i 'ln " 13.20 E!"rı ık pf\nno 

pro .. nını l>"ııc;erl 
.os -ııt 21.os r 1 ' l!'l 

falt\lml ı .. t ... • l"rf 
18.CS C1uz !t.sr ri"n ısma 
18.40 ~f'10 21.4:; rıı•ho 

ı;:ırı •l:ı.r nr',. tr&411 
ıo 1 \r 2".80 A """' 

- Havdi havrli Madam Lanf:i· 
luva, yine etrafa kara siirmivr 

1
-------------

baqJama. M'ltma?.el Norbı:>r hp· 
reketi hiç bir şekilde tenkit o
Junnmıyacak kadar temı7 bir 
kızdır. 

- Oh, evet.. Evet. tıenıen b:ı· 
na kabahati bulun.. Falr1t "· 
biJmivor. anlamak istemivc-rc-; ı· 
nuz ki. Rristin ı:ıizin ken"lic:• ı 
bekledi~iniz bir zam~nda ev

0

'!1t' 

aldı<7ı bir erkf'1tle $Pvi5iyor veycı 
onu tedavi edivor. 

- övle zanncdi\'onım ki bu· 
giln öiTledcn şonra bnna bundan 
bahseder .. Hic merak etm!'vin 
M:ıdam Lan\?luva. Ben de derha' 
&i7.e malQmat veririm. 

( De1'a'"1 1'm') 

..ınt<:ı;ln 

ıt , ,,., 
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(Bal} tarafı 1 incide) 
"B:ıgünkll ııt.ıy ..ıı.~ilwauıw ~vvı;:ı 

ı eylw (;39 tarJ.htııde, istikbal hakkın. 
ds ~!rç<.k klmaelerden fUla, ekseı 

klm.<ı!. en fazla end;.şede idim. HAdlse. 
ler, t>ıo.ıııın !Ur.umu 'cadar en~ duy. 
tnam'' olduğumu Lsbat etli. 

Anleı.kan mWeU. buguo tarlh1nlıı 
yeni ı.ı.r ııntlıaaınJ yazıyor. 

Bu :ıattanm büyük haberi eudur 
Dünya §uııu öğren<11 kJ mUttcha mu 

ıeı :-.arak bizi tehdit eden C<?nl!key 
a.nllyonoz ve bU t.ehll!(eye karoı koy 
malt lQln demokraS1miz harekeu geç. 
ınl~t1~. 

PrtL'll)'ll otokrasis1 fena tdl. Fakc. 
naztznw• bundan çok daha fen.ı. oldu 
tunu t>ııl.)oruz. Naz.J kuvvetler.nln l.b. 

tccu~.. nıllatemleke tıarltalarında vt> 

ya· ~t ikmcl derece ehemmlycUI Avru. 
pa budutıarmda tıasıt değişiklik.er de. 
ğUdlr. Nazı kuvvetleri, açıkça, b!.zln. 
kıtarnu. aa dahU olmak üzere bUtUr 
kJt.a1Ard 0 bUtUn aeçlmU bUkQmet 11.s. 
teml::r.ı1ln tabrlblnı lsUyorlar. Nar 

kuvvt:Ucrl, lkU..1.an ceb!.r ve l<uvvct.le 
ele gcıçtrm(I bır avuç zımamdıı.rm bU. 
t.lln l.Manlara tahakkUmU esasına da. 
yanan bUkQmet sıstemlen tes1alnl an. 
yorlar. 
••YE.Nİ NlZAM., 1"ENt BtR ŞEV 

DEôtLDIR 
Bu ~damlar ve onlarm lpnot1%ma 

e6llml~ taraftarlan. buna, yeni nizan. 
Csrnlnl veriyorlar. Fent bu yeni bi. 

eeY dC"ğtldlr ve bir nizam değildir. In. 
aıuılyet, fUtuhatla kabUl etUrilen vı

eınrete cbyanan bir ~mı. dalml 
wrettc, hiçbir zaman kabul etmıye. 
cekUr ... 

Ruzvelt, Avrupa milletıertnl.Q ve A

~erl~a bırll'şilc devletlertnln bidayet 
te bu •'nıodem Uranlar.,m büt•ln de 
mokras!Jeri ort.8.Jan kaldınnağJ ıuzum 
ıu addetUklcrlnl anlıyamnmıo olduk. 
larmı batırlatt·ktan sonra aözlerlne 
fÖyle dfovam etm!§tlr. 

'•Şimdi bunu anle.mı~ bulunuyoruz. 
AvrJpA mllleUerfn!n ortadan kllldını. 
mn.sı, 1ll39 da ve 1940 da bUyUk Brl
ta.nyn.nnı mağlOp edilmez mUdııfilert 
bu programı pıırçalaymcaya kac!!U 
bir pi~ mucibince devam etml§Ur. 

Demokrasllerfn dU~manlan §imdi 
l:ılllyo'"lar ki, demoknuıt <blına deıno~ 
nal olarak kalııb!Ur, neticelerden b:ıh 
eedeı.uır. neUcelere varablllr ve mu. 
daf:ıuı için lcabeden lfCkUde ııtt!Uıla. 

nabtt:r .. 
Dl~)füR.RASILERE YARDil\I 1SO 

MlL\ ON AMERİliAL11'"1N 
SESJYLE tLAN EDtLl\UŞrtR 

MUuaktben icar ve iare kaınmu 

hs.kl<ı:ır.akl mllzakerc.lerden belı.sedCIJ 

Ruzvell deml~Ur ki: 
"BJ mUı:akere biz.zat Amerikaıı mll 

idi tarafından tesviye edUmt11:1r. Ka. 
rar bit tek adamm ııcmylc değil, ısc 
m~pıuı:. aestyle 11&.ıı edllml§Ur. Bu 
Bu ka:<ır hepimizi ilzam etm1:ktedir 
ve d:.lnyo aruk bundan şilphe edemez 
Bu Juı.rar memleketlmi.zde her tQrJU 
yalı~trrma te§cbbUsUne, dlktaUlrlerl~ 
anlaJm.ıımız icap edeceği bakkındıık.> 

t.elklnlere, ıulUm ve tazyik kuvveue. 
rtyle kopromllcre nihayet vermekte· 
mr. tşte ulmdl ıuzum mllstaceldir ıs. 
tDısaJ!ı11iz tam verimle toıemeğe baş. 
ladı6J zamna dUnya demo'krastıer!niL 
dlktatörlUklere dll·tatarıertn kazana. 
mıyacalt!anru tabnt edebllecoklc.'1n 

kuvvetle ı.na.nıyonız." 
Ruzvelt buraya gelince §tJ "1:.nd' 

yapmı~ur. 

••vermemize tmkAn olan ye:ıt es'kl 
blltUn layyarelcrl, tUtün harp Aletle. 
rını J{öndcreceğiz. Bu akluıellmln aev. 
lrulı.:eyt tdlr ... 

Ruzvelt Amerikan sanaytlnden l&t 
t!h!allr.i §imdiden cepheye gatıdcrme. 
alnı ts•eml,.tlr. 

RU%V(;lt bugünkü birliğin muhafaza .. 
cn1 istemiş ve sözlerine gu suretle 

d•" sm t'yleml§tlr: 
Blrlıgtml.z, prop:ı.genda ıarııtmdan 

t.ehd!t ve tğ!al suretiyle korkutulan 
b1r ınllleUn tıl .. Uğl dclj'Udlr ve htı;:b1r 
se.nuuı olmıyac:ı.ktır. Buglln nihayet 
gareumtıı: kıımıl bir gayret. deatJ, top 
yet:Qn b1r eayrctUr . ., 

lcaı ve iare knrun•ı bUktlmlertnin 
btr nevi mUhlmmata ve bunlarm nıık. 
U için lcabeden bUtUn kolaylıklara ıa.. 
mil olduğunu bilhassa ka~'1t ve t~aret 
eden ttlııtcumhıır. kanunu imza eder. 
etmez sevkini enırettltl birçok lev~ 
ıı:nmn to.te:ı yola çıkmış bulunduğunu 
söy!!IIl!§tir. 

VAŞ1GTONDA PARULA: 
su r .. .A 'l'Ttn: 

Reisicumhur sözlerine §6yle devam 
•tm!§tir" 

"Bıırs.da Vapglonda parula sUrat. 
tir hem de anl surat. E pa:utanm 
bUtl!n millet tarafından 1§1Weceglnl 
ümit C'dı;>·orum., 
Reuıcumhur bundan 80tlr& >.merı.. 

kan mı.ıet!nlıı bUtUn smıftnrma istik 
b3.lde CedakArltklar y:ıpmalan icap e
~ee~ııl t:.atirlatm~. kArlarm daha az 
~crlıı daha yUluek ~ l§ saatler:t. 
:da datı. uzun oıncagmı s6ylemlıtır . 

.Amertkada 180 milyon .wnıı varsa 
ln~terıode .,.. demokrasinin bUvU'k 
me~alcslnl ~ zulmctıııe kar. 

eı kahramanca konıyan l>aıka yerler. 
de daha çok insan vardır. 

Lamba fitilinin ucunu dll.zeltmeml1 
ve ş4~slnl parlatmamıo kAr1 de~Udlr. 
Me~ley\ yakmağa devam edeblımek. 
llğinıl% !çln dalma artan mıktarda ben 
ı.ln çıkarmamız r.amaıu gelm~ur. 

Demcl;rf181 akim kaldığı talldlrde 

SÖZ, l!ade ve din hllrriyetı memnu bir • ~~~~~~~~~iil~~~~~~~~;~E;~~H ~ey haline geleCl:kUr. DürllstlUk ve ı. 
ı.aat kelimeleri arasında çok btlyfU: 

Oi.r fark mevcuttur. itaat dlktatör!Uk.. 
.er tara.;ından elde edllebillr, zor.a 
kabul ettır1leblllr bir fCYdlr. Fakat dC 
rüsU1.ık yalnız hMlseler kendl.ı1ne oı.. 

duğu glbı gösterilen ruhlarda ı.nevcut 
tur. Bu bal bugUn lng11terede, Yuna. 
otııtanaa. Çlnde ve BırlC§ill Amerika. 

da bö) !edlr. 
Haıtn bir buçuk milyon kadar >., 

meriltalı yurtaıışm 8llAb ,aıtuı:ıa ol. 
:ıuğutıu kaydeden Ruzveıt bWılann az 
mlnı takdir ve tazimle ~etmiş ve 
IÖYle devam eyleml§Ur: 

"'Blrle.,<1k Amerlkanm azml, !Uzum.. 
BUZ grevler. açıktan açtga yapılaı:ı 

sabotajlar ve gayrtme~ ktul&rla ha
leldar olmamalıdır." 

l"ARDIM oumıADAl'i DEVAM 
t:DECEKT1n 

Müteakiben Amerlkalılarm vaziyet. 
teki fevkalAde vahıım ti t.akUr ve ter. 
l1m ettiklerini bildi.ren relsieumbuı 

şöyle demııur: 

"Bundan dolayıdır ki Amerikalılar. 
lnglltereye, Yunan!.stana. Çine ve va.. 
tanlar: muvakkateı:ı mUtecavlzln tşga. 
ll altında bulunaıı bUtUn mWtecl bL. 
~mellere derhal. kayıtsız ıartsız ve 
tan. yardım mya~tl ı.stemt:ıer ve eldl' 
etmıııerdlr. BugUn"ııı., itibaren bu yar 
dmı. kati zaferin almmasrntı kadar 
durmadan fazlala§tınlneaktır. lngtllz 
ter, hiçbir zamaıı olmadıktan kadar 
kuvveU!dlrler ve bu ııon on ayın ka. 
ran!ık gUnlerlne ve ıatırnblı gecele. 
rlno tahammW kudrellnl veren mub.. 
rqem bir mancvt:rnta malUrttrıer ın.. 
gil1z:ler. Kanado..nm. dtğcr dominyon.. 
l&rı:ı ve bUtün dllo:;:ı.da b!l h.Urrfye. 
tı s~veı:ı ga~n'! tng1117: mllletlerlnl.n tam 
muzaheret ve yardnn•na maliktirler. 
lnı;"ll!.z mıneu, teşebbU11 yarm. önUmUz 
d-ki br;.tta veyahut ÔnUmUzdekl ay 
yapılsm. istllAya karıı koymağa ha. 
zırdn' • ., 

Bu tarlhl buhranda, !nfrlltere. btl. 
yUk ve parhk bir ere, Churrhlll'e 
malik olmııkln bn.'lıtivardır. Fekat 
hiç kimse ChurcMU'den daha iyi 
b!lmez ki lngtlizlero muhteşem 
maneviyatı veren yalnn. parlak 
a6zlcrl ve pş.rbk icraatı değ\ldlr. Bu 
maneviyatın cevheri, Psfr olarak 
yac:ıtmııktnn lse lı"r olarak ölmeiti 
sarih !lirette tercih eden halk kıt· 
lelerlndc mündemiç bulunmaktadır. 
Bu millet, sivlli. denizcisi. tnyYDre. 
elsi, medeniyetin ilk hattında mU· 
cadele edivor, Bu millet. bfitnn kt. 
talann, bUtUn adaların btıtUn bU?' 
lnııanJarma · "'edlyen iftihar ve il· 
bam verecek "~r cesaretle bu hat. 
tı mildafaa ediyor •• 
lNGtT ... t"/.l~R ve YUNANLILARA 

HER ŞE1:'1 \"ERECEGtz 

Guneş~e.<i le!<eler 
Güneşin etrafında !atosfer deni. 

len ışıklı bir gaz tabakası vardır. 
Bu kelimenin manam ışık veren 
kilredir. GUneşte görülen lekeler 
ışık veren buharlardan meydana 
gelen kUrede vUcut bulmuu bir ta· 
kun delikler, aralrklar g"bl görü 
nilrler. Bu lekelerin neden il"'ıi 
geldiği layıkiylehenUz bilinmiyor. 
Fakat, güneşte dal:na hUkilm sn. 
ren §İddetli ve ateşln kasırıralann, 
dUnyam·zdnltl fırtmalarm ekseri • 
ya rağmur bulutlarmı P"r<;alayıp 
dağıtmaları glbl, ışıklı küreyi yer 
yer p:ıralııy1p deldikleri zannedl'· 
mektedlr. Lekele'?' gUn~ln Uze· 
rinde be.zan pek az hazan da pek 
c;ok olurlar. BilytlklUkleri de bov 
boydur. Teleskonla bile gl5rUbn~i 
g1lc; olanları vardır. 

Denizin verdiği his 
Geminin bahtı kara, 
Kör etti dalgayı ııts. 
Havayı eara sara 

Dağıldı, gf tU yels. 
Bir başta dal~alandI, 
Blr başta halkalandı, 

Girdi kalplerde yandı 
Deıı1%in verdiği hia. 

Mnhttttn Ertan 

OYKU: 

Türkiyede 
mey~acı:ık 

Memleketimiz dünya memleket
leri arasında en güzel ve çok yemi§ 
yetiştiren bir memlekettir. 

llkbahardan baglıyarak yetl§en 
meyvaları s·ra ile saya.biliri; erik
ler, kirazlar, çilekler, dutlar, §Cf· 

taliler. kayısılar, armutlar, elma
lar, tlzUmler, incirler, narlar ye· 
tiı;ir. Ada.ne, Antalya ve Rize höJ. 
~elerlnde portakal çıkar. 

İkllın itibarile meyva. cihetin
den çok zengin memleketiz. Mey. 
va bahçelerimizde yetiıitirlldi!i g.1. 
bi dnğlarda ye~"n bir çok mey· 
valar da vardır. Bunlar, koca ye
miş, llvez. muşmula, böğilrtlen si· 
bl yenıi§lerdir. 

Anuı.syanın ve nlğdenfn elması, 
Ka.etamonunun Uryanl erikleri, E
ğinin dutu, Malatya kavısıs1 va 
armuttan, Bun5anm §eftali.si, Sa
pancanm her nevi yemloleri, Ya· 
rnnca kinı.zr, KUtııhyanın vişnesi, 
l!ıtanbulun çavuş UzUmU, lzmirin 
liektrdekslz 1lztlınU ve incin, An· 
l:amn"'tl ı:ınnudu pek meşhurdur. 

Yemi§lerin bir çoğunu taze ye
diğimiz gibi, bir çoklarını da ku
nıturuz. Memleketimizde çok gU. 
zel kuru kayısı. vişne, dut, ar
mut gibi k~m kullanılmağa hoşaf 
yapılmağa mahsus yemiııler va~ 
drr. Kuru llzUm ve lncirlerimlz 
bUtUn dilnyaya gönderlllr. 

So 

Birinci sınıf köşesi: 
• 

Erdoğanın 
ERDOaANIN BAHÇEDE EN 

DASLARI PiLiÇLER VE TAVV 
SABAHTANAKŞAMA KADAR o 
OYNAR. BAHAR Y AKLAŞTiöl JÇI 
RIN TAVUKLARI, YENi cıvct\I 

ERDOGAN TAVUKLARIN BI 
DALARINI DA OGREN MIŞT1R. -y 
LARINI tÇER. YUMURTA tNSAl'lJ\ 
VEREN EN SAGLAM BiR GIDADI 
DE EViNiZDE KUIVJES HA YV 
VAR MI? 

Hayat ve tabiat konuları J Bir saka 
Deniz tuzu hayatı yu111 

Nasıl çıkarı.ır ? baş'ıyara 
Deniz suyundan buharlı:ı.§ma ~"o

luyla elde edilir. Yani Au tamami
le buğu olur. Geride tuz kal-r. Bu. 
nu yapmak için deniz; l:ennrına ka. 
ra içine doğru havuzlar kaza~lar. 
Yine kendi cllerile kazmrş olduk· 
lan bu kanallara deniz nuyu dr· · • 
rulur. Havuz deniz su:'U ile dol· 
dukb:ln sonra kanal kn,.,atıh'r. Ha
vuula kalan u ~ne11in sıce.kl·~ı 
ile buhar olur. Gerlde tuz kalır 
Deniz tuzu kaya tuzu kadar ııaf 
değildir. F.skiden bu tuz dUnyanm 
her tarafmda elde edilmekte idi. 
Şimdi bu iş daha ::iynde İspanya, 
Portekfa. orta Amerika adalan gt. 
b! kuru iklimi ve uygun kıyılan bu 
lunan memleketlerde yapılmakta· 
drr. 

En tyf ve tomfz suzıar memle
ketimi de hıtıhsal edllmektedir. 
İzmir clvannda. çücanlnn tuzlardan 
çoğu Japonvnva ve daha bir çok 
yerlere sevkedllmektedir. 

Konya clvanndakl göllerde de 
tuz istihsal edilmektedir. Memle
ketimizde bunlardan başka çok 
miktarda da kaya tu%U çıkanlmak
tadrr. 

1 a Memleketı 
hangi bal~ 

çıkıyor 
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artık Mişline. bakmıyordu. Pipo. 
ıunu ağzmm bir ucundan OOUr u 
cuna geçirmesinden sinirli oldu· 
ğu anlaşılıyordu. Belki de pek 
hoşlandığı Mlşlinin bir arkadaş 
karısı olduğunu öğrenmek onu 
mUteessir etmişti. Bu asabiyete 
başka sebep bulunamazdı. 

Mişlinı Piyerin halindeki de!!i· 
§ikLiğin farkında bile değildi..., O 
h~'i kocasmdan haber almak 
istiyordu: 

Dünkü nıaçlarda 
Galatasaray Beşil<.taşı 1 - O, Fener
balıçe lstanbulsporu 2- 1 yendiler 

lıfil:l ktlrneJe bazırl:k olmak üzere, neuce eıruaama m&nl oluyor. 

- Viktor çok zayıf mı ! Son 
görüşümde, Majinodan Parise i· 
zinli geldiği zaman toplu bul
muştum. Yetmi9 beş kiloydu. 

fehrln 1Zden .lılilll kümeye a)Tllan Dakika 43. Aydlıı kale önılııde u. 
klUple:- arumda terUp ectlen dortıer muımıyan bir anda topu yakalayarak 
kupam ır.ü.sabakalarwa dUn Şeref ata· berllt:erllğl temin etU. Akabinde latan 
dında ~\'&m edıldi. bulsp:ır Fener kalesine iniyor, fakat 

Polün ytizü karanlık ve düşiin· 
cehydı. Ağır bir sesle: 

Ma';l&: hususi olmakla beraber, bu ııolaçığı.n ağır davranması netice al· 
eene ;w; 7enllmlyen Be§iktaşta, son ma.sına mani oluyor; az sonra da ne
batta:.arda birıı.z toparlanmaya başı • Uce değıımedcn birinci devre aona 
yan uaıato.saray k&IJıl&§maaının he· erdi. 

- Elbette zayıflamıştır, dedi. 
yecanı. yuıe iki klUbUn binlerce taraf• ll{L"iCl DEVRE: 
tannı ttada top'ıı.mı§tı. 

Bakınız saçlnrıına. On beş P"Jn 
ic~inde böyle t:eyazlandıhr. O • GU~ı.w birinci maçını F'1!nerbahçe • 
dan evvel başımda bir tek ak ı.tan "utrpor yaptılar ve zaman z.a. 

Yoktu. Şu Pi b d . •1.. 1 man ze, kslz bir §ekllde cereyan eden 

alayın ~er1• un aL 1 •I ay mtısat:ıkayı Fenel'bahçellleı z-1 ka· 
en neş e ı, en geveze <:< • lkl 

cu • :iu. Ih:.tta ki kl . • zandı.ı:ır. ncl ve en mUblm kııroı-
guy. ~c'!! u . arı. lafmı&IJ3 da ııkı ve IUratle bir oyun· 

dan kına~c ona ~Uç~k Pıyer r• dan aıl)nra Galatasaraylılar Beşlktafo 
~tı v:r;nışa.ht~. Şbımkdı bayBk~ g • lılo.rı ı - O mağlQp etUler. Gelelim 
. va şı y • a ıyor. ır ev- maçıar.ıı ta.:allAtma: 

hya resmı bundan fazla kom. 

şu~rtalığı bUrmetkir bir st!kQt F enerbahçe 2 • lst.apor 1 
kapladı. Mişlin cesaretsiz sordu: Haktm Şazi Tezcanın idare ettlg: 

- Acaba Viktor da Bordo':va bu uıuça takımlar a§agıdakl kadrolar
mı gelecek. Bunu bilsek blz de la çıknJıııl&rılır: 
oraya giderdik. ı- t..J!'lık.Ull.'luÇE: Cihat, Murnt, T• 

- Onu size Gene! Kunnııv b'• el, Leulb, J<U<rot, Ka..ırı. lkbll. .Naci 
le söyliyemez. Bordo'ya ge!İneti ~klr, Ayd.ıu, K. Ukn:&. 
mümkündür •.. Belki de .. Kim b. lSl'A.Mi\JLSt'Oil: Nevzat, Seter, 
lir.. H.ı,rı, bCW, 1'aruJ;, K&ıllr, Tlmk. 

Ben de bir sual sormak iste: tt..Jeyman, r.ıuk .. m:w, uı.ıaı, l!UDe&. 
dim: o,-.w.ı. latanbulspor bat hatunda 

- Dilnkerk'ten elli bin kişi keatı0n lılr !<'ener akuıiyle baıılandı. 

kurtanldığmı duymuştuk, d • Akabt'l1e lutanbuısporıuıar Feucr ka.· 
dİJ:n. les' ıe iJıdUer. Clhauın bir hatasından 

Bu sefer küçUk Piyer yayına lsUta ~e edemlyen latanbulsporıuıar 

dokunulmuş manken gibi yerir. yUuıe yUz bir gol kaçırdılar. lat~ 
den fırladı: bulspcıı" ağır basıyor. Tacının ıena o· 

- Onu yazan gazetelerin U • yunu Fener kaıesıııi be.r an tehlikeye 
tUne tükürdük, hepimız, d;ye maruz bırakıyordu. 
haykırdı. Elli bin kişi ha?! Ac:. Nl:..!klm on be§iacl dakikada Tacı 
ba beş bin kişi kurtuldu mu... !.le CUıAaın lıataiarınd.an ıatı.ıade eden 

Pol sözil arkadaşının ağzından ıstan~ı!ıporıuıu Ctlıadın ayağlyle 
kaptı: t>lr g:>ı çıkardılar. Bu gol Fent"rcılerl 

- Onbeş gün 0 cehennemde Ez canl11Da·rdı. Şımdl bUcumıar ıta~ılık· 
raille koyun ko~a yattık. ( • u olu.)'<.tı. Ylrmı birinci daklkaaa Fe· 
zerimizde bir tek frar..sız tayy • oer ıun..,unın htanbulapor k&Jeai 3o. 

1 
resi uçmadı. Sırtımızı yaslay:. nUnd.ı ıUzumau• ça..ıunı beraberllgt te· 
cak fra.:ısız tankı görmt.dik. mlo ermelerine mani oluyor. Hemen 
Hep onların uçaklan ge!diler. akab•nc:c. la~bulsp:>rlu Cl.b~m ka!a 

~·---- İstedikleri zaman, istedikleri Y· • . ıle l<aıeye ı;önderdığf top dıreklerl 
l'e bombalarını yağdırdılar. Son sıyırarak avuta gtcılyor. 
gUn panik oldu. Limana iki fı • Fenerbabçe buglııı. beklenen oyunu 
giJiz vaporu bizf tonlamağa ac • çıka:'.:llll•yor. Hele Fi.Kretin bu7uk ~ 
mlşti. Bir fngiliı. torpidosu da 0 yunu lalıımı bUsbUtür. bozuyor. Oa· 
gemileri hlmave ediyordu. Biz kıka ~. Beş dıkakıı.dan beri Fener. 
denize atladık. YUzcrek vapor. "ıahçeıı.er altı frikik kazıındılar. ıa· 
)ara gittik. Düşman tayyare'eri ltat ııç birinden de iııtifade edeme&. 

yetiştiler. Vaporlardan birini •er. 
gözleruni.z.in önünde batırdılar. OY'ıD dııha çok lstanbulaporun hO 

cunıııı.rı)le devam etmesine rağmen 

( De-ı"1mt var) Mtlkerrom!n ağırlığı lıtanbuısporun 

lklnt"i devreye, İstanbulsporlular. 
birinci devrede ı:akatlannn santrabaf· 
ıannı çıltarıp yerine SUle;ı mr,nı, onun 
·erine cıe Kadiri takıma alıp oyuna 
başta.ıcar. Daha ilk aıı!arda 1''ener 
kalesi tıh tehllke aUattı. 

DaJ:lkalar kafDılıklı bOcumlarla ge. 
çlyor. latanbu?ııpoılular topa daha bA· 
klm. Otı ikinci aakıkada lstanMılııp .. r 
forvetıııln becerfkal.zliği bir gol kaç
ma:ıına seb-ep oluyor. Dalüka ylrml 
aört: Top Rebllnin ayağında. Avut 
çlZgiaı:ı: kadar aUrUp ortal!ı.dı. Şakir 

yctıııp kafa ile ikinci fener golUDO 
attı. Bu gol latanbulspolulann §evkl· 
n1 kıtJı. şı.mdl o enerjik oyun:arr.:'ı 

bozdular, 
Fenerliler nlsbl bir hlklmlyet kur. 

dul r. Fakat 1stanbulsporlular tekrar 
kendlıerlnl topladılar. Ve Fenerı mltq· 
tırnuğa lıa§ladılar. OyunUD bıunealne 
Uç daKJka var. lııtanbulspor bir frikik 
kazıı.·:·uft. Fakat neUce ,>ok. Ju aoııra 
da oy•m 3-1 Fenerin galebcaiyle 11011a 

erdi. 

G.S. 1 . Be§iktaı O 
Sıra Jti!nUn en mUblm urşılaııması 

olan uaıııtaııaray • Beo~ktq maçına 
geldidf vakit bUtUn gözler aahanm 
aat taraJına, çıkıt kapısına çevrllml§. 
takıır.ıBrın rıaaıl bir kadro Ue çıka· 

caklA:ı merakla bekleniyordu. Nlha. 
yet takımlar alkı:ıar arasında sabaya 
çıkarak mutad meraaimdeıı aonra fU 
tekilde ıııralandılar: 

BEŞiKTAŞ: Mf>hm'4 Ali - Yavaa, 
Hüaoü - Rlfat. Ham. Fe,-zl - Sabri, 
Hakkı, Şükrü, Şeref, Etttf. 

OALATASARAYı Saim - Faruk. 
Adn&n - Mu11&, Enver, Hain - Mu.
lafa. t' .. ııtak, Semih, Salim, Meluntt 
Ali. 

Hakem: Ahmet Adem Göğdllm. 

Oyun Onlata.snraym sağdan inkişaf 
eden bir akını ile başlandı Top Mus
tafada. Kaleye bir şUt r:eklyor. 1op 
Mehnıet Allnın ayağına çarpıp geri 
dönerker. Eı;fak yeU§ti. Hatif vuruıııa 

topu Beıılktaf ağlanna takarak ycgA· 
ne golllnU yaptı. Daha Uk dalı:lkıllarda 
yapılıın bu gol oyunun sUraUni artlır. 
dı. lki taraf da canlı bır o~ un oy· 
ııuyor. lld taraf da tehlikeler Mt.latı
yor. Biraz sonra Beşlkla§lılar bir hA· 
ldmlyet tesıs etUle•. Falcat Galataat• 
ray mUdafaasrnın ca:ıiı oyunu neUcc 
lnıalnrına mani oluyor. 10 dkika ka· 
dar suren bir ber;ikta§ Mklm!yetıııden 
eıyrılıın Galatasaraylılar tekrar at• 
yab · beyaz kalcalnJ &ıkı§tırmağa ve 
oldukça tehlikeli olmağa ba§ladılarsa 
<la '>ır netice alamadılar ve bl~ncl 

devre bu §:kilde 1-0 Gaıa~raym 
galebesiyle netl~lendl. 

İldncı de\Te: 

Bu devreye çık1ldı&rı vakit her 
lid takımda da buı deği§lklikler 
yapıldığı göze çarpıyordu. Galata.
saraydan müdafi Adnan ç kmıt 
S:ılim müdafaaya alınml§ ve sa[,= 
açığa da B3rbaros konmu~u. Be. 
şiktaıjta da ŞUkrU ile Sabri yer de
~f§tirmiclerdi. 

Oyuna Be.şlktaşn:ı soldan hıld -
şaf eden ve Gabtasaray kalesine 
kadar inen bir hUcumile başlandı. 
Bu devre GalatMaraylılar J?&llbl· 
yı>ti !')den 1ı:a~1rmamak, Beşiktq· 
lılar da galin, hiç olmazsa berabe
re kalmak i;lı:. yine hiltnn ene?'jl
lerinl earf'etmcğe ba~ladılar. İki 
taraf da canla ba~la uğraşıyor. Bu 
arada Ud trıknn forvt>tfnfn de bfı 
çok fTM!ıtMhn heh!l etmelt•rf o • 
yuncul!V'J Plnlrlenrllrf•·o~•ı. Bu ai
nirJ(>nrrıe dP dn~nln 20 inci da· 
kikMmda B~Jktacıhlanı tO kişi 
kalal"ak oyuna devam etmPll'rfne 
l!cbep oldu. Müteaddit defalar ha.
kemin iht.arma rağmen tekme a.. 
tan bir oyunculan takmı kaT'ltant 
tarafından oyundan c:ıkanldı ve 
takım da bu ıtekilde belki de blç ol
mazsa benbere kalacak iken sa· 
hadan mağ16p aynldı. 

B"'•fkta._ on ki•! kalm11 vaıivet
te iken Galatasanıvlılar ıık·ştm

yorlar. llrl defa tı.st usı-. gollük 
pozisyona giren forvetler bu mtı • 
hlm fırsatlal'dan da istifade ede -
medilPr. Bu nrada B<>~ktaşlılarm 
da <:ok tehlikeli hficıılılarmı J?l5rfl· 
yonız. Fakat bir tUrm gol olmu

yor. Dakika 33 Mehmet Ali Be
c;flttııq kalt'<'i .. iulr lfıı~· knron•a kal 
uığı hnld" tonu vine avuta atarak 
bir ı:rol fırutı k<tc;ırdr ve t"';;caba
ka da bu ,;c!dlde netice del'fü:ıme· 

den 1---0 Galatasaraym &"alibiyeta 
ile bitti. 

--o---
1kinci kiline maçlan 
İkinci .lı:Uıne maçlar.na dün Fe

nerbahçe stadında devam edilmlt 
ve ikinci kUmc:Jn G gn.pu müsa
bakalan da karşıl~alardan son
ra nihayete ermiştir. 

GilnUn Wrlncı mlisabakasmı Ga.. 
lata gençler - Feneryılmnz takmı
lan yapmışlar ve Galata gençler 
3-0 galip gelmlştir. · 

İkinci müsabakada da Şi§U • C!l 
neş F4;;riköyU 9---0 mıığlüp ederek 
C grupwıun şampiyonu olmUftur. 
Onilınilzdoki haftalarda ikinci ~ 
me A B, C, gnıplan şampiyonlan 
aralarmua çarpışarak kilmeııin l&m 
pJyo.cu belli olacaktır. 

----0-

B. takımlan 
müaabakalan 

Ga.latasıray (B) 2 Bcşlhtn, (B) t 
Şeref stadında güntin ilk maçı 

Galataaaray ile Beıiktq (B) ta· 
lı: mlan arasında ldl. Birinci devre
yi (1-1) bcrabeılf •le bitiren Ga
Iata.aarayJ.ili,.r ikinci devrede 1 gol 
daha atarak sahadan 2-1 galip o. 
larak ayrıldılar. 
Fencrbahçe (B) S- ht. spor (B) 1 

Gilnlln ikinci kal'§lla§ması Fener 
bahçe ile latanbulspor (B) takım. 
lan arasındaldi. Birlncı devreden 
2---0 galip olarak ayrılan Fener. 
bahçeli.er ikinci devrede de bir gol 
daha çıkararak sahadan 3-0 a· 
lip olarak ayrıldılar. 

-0---

Serbest güre§ 
müaabaka1ar~ 

Gürq ajanlı~'l:lca tertip edilen 
lııtanbul aerbe.t gUreı bfrlncillk. 
lerf mllal\;~akalan dlln Fatihtek; 
gUret lrlUblbıde yapıtmııt·r. BUyllk 
bir intizam içinde yapılan mila
bakalarda almana neticeler fUD· 
lardır: 

56 kilo· Fehmi (GD~) birinci. 
61 kilo: Ahmet Çakır (Galata 

Hrsy) b!rincf. İsmail (GUnct) 2 ci. 
66 kilo: B:;ıklr (Glireı> birinci, 

lsa (Güreş) ikincl 
72 kilo· Sabahattin fKaam:pqa) 

birinci, Abdullah (GUr('§) ikinci. 
79 kilo: Hann Koç (GUreı) bi

rhıc! Hanın ( Gilreş) ikinci. 
87 kl.o: Adnan (Gilreş) birinci. 
Ağır sdtlet: Mehmet Çoban (Ga.. 

lataaaray) birinci, Adnan 1kincl. 
-0--

Ankaragücü • Gençler-13 Numaralı kamara 
birliği 2 - 2 berabere 

b~ka bir filemde yaşıyor, tarif Ankara, 15 (A.A..) - BugOD 
edemiyeceğim bir zevk duyuyor- ikinci devre llk maçlarına AAkara 
dum .. Ne kadar zaman bövle se. gUcil aaba.s nda gençler Birliit • 
viştik bilmiyorum. Fakat her Ankaragücti msçı ile devam edil
ha!de iki saatin sonu yaklaşı- mi§tir. 

Arkadaşlar kulak kesilmtı, 
nefes bile almağa J·orkarak IU
zımı dinlivorduk. K9.zlm: 

- Evet~ acenteye gittiğim ZJ.. 
man yalnız on Uç numaralı ka
mara tııtulmamı§tt . Diye sözüne 
devam ettı. .Ba~!,a hiç bir yeı 
yoktu. Demek ki yol aı·kadaı:ııa
rımın hepsi batıl itikatlara ina
nan klm~e~erdi. Tabii ben a'dır. 
madrm. On üc numaralı kamara
yı tuttum ve o gün akşam üzeri 
çapkın bir kadın gibi fıkırd ......... 
de:ıize açıldık. 

Hava pek fena değildi ama r-
verteye çıkılamıyordu.Ben batıl 
itikatlara saplana yol arkadaş· 
larınıı görmek irin ~emek saati. 

1 nın gelme~ıni bekliyordum. Ni-

l hayet saat lam sekizde hepimiz 
yemek salonunda buluştuk. iti. 
raf edeyim ki ilk intibamı seya
hatimin cok zevk!ıiz geçeceb· 
merkeZ1n1eydi.. 
Düşünün bir kere tam dört 

glln dört gece bir kara p~rçG.... 
görmeden seyahat edecekt1k ·.re 
yol arkadaşlarım ara.smda h!~ 
değilse J?Özlerimi ovalayacak bır 
tek güz"~ kadın yoktu. 
Doğru 13 numaralı kamara..m 

uğursuz deı'{il ama kıcı,.,.,etslz rı. 
du~na kanaat eetirerektL. 
Fakat bir kac dakika !lonra ye
mek salonunun kaımıT1'~an lriren 
bir cifti "örfl'Plre bu fikrimi de
~ştirdim. Yeni "e'e"'ler yirmi 
iki vaşlarmda ufak tefek bit' 'ca
drnia kac vacıraq oldufrıı tRbrrin 
edemiveceğim iri ''a!'l. kal-ı~ sa. 
lmlh bit' arlaııı~'·· TP0"di\filrı 
.iıtfu olacak bu cift <?e'di l>f"meı. 
önilmdeki mruıaya otıırau. F.rke. 
jia baaa arkalı döaWctlL Genç 

ve guzeı kadını pek gür.el ve r:ı
hatra seyredebiliyordum. Doğ. 
ru~u }emE>kler de~il ama gözle-' 
rime çekti,?im ziyafet pek mil. 
kemmeldi. Güzel kadının gözleri 
açık b1r kitap gibi okunuvorclu. 
Bıraz yaramazdı gal'ba ... Tabii 
bu beni iizmezdi. Biliı.kis Umit· 
lendirdi.. Ve ümit veren J?Özleri. 
ne da.ha dikkatli baktım. Nazar
larında tahammülsüz bir davet 
miinası vardı .. 

Yemekten !'rı,,T"S !aloTl.8. cıktı. 
ğrm zaman kendi kendime _J. 
şlindüm: "Oı?lum. dedim. sen 
her halde birden bu kıza kapıl. 
dın. yokı;a nn.•1n gözlerinae davet 
falan vok.. Hem ayaı?mı denk 
al.. Yanında bergiU gibi bekçisi 
var. 
HergUl? Ama. ne he~l? Biraz 
vahşileşmiş bir hergül .. Hal":uki 
kadın aksir~ ne kadar güzel. ne 
kadar cançekici .. 

Salona geldikleri zaman dik
kat ettim, konuşma1arma kulak 
kabartum. Herhalde kan koca 
değillerdi.. Fakat erlreğin mUta. 
hakkim bir hali vardı. 

Bir ara kamarama ~tMictim .. 
Çıkar!cen onJarın yanındaki 12 
numaralı kamar:-ua .-.ırctiltlerini 
~ördüm. Demek ki aynı zaman
da kam:tra komr1•c:ıt"•c'ıık. Ken. 
dimi bir kaç saat irinde bu ka
dına o kadar kantırmıştım ki 
be~ka bir şev dfü=UreD'ivordum. 

Vakıt ileTlivordu. Saat onu 
stecmi~tl. ~a londa bir kısım 
yolcular karrıt ovnavor ve bir 
kaç ihtivar yılan hikayesine 
dönen sivasi ll"c .. e'e'rri '·onucu. 
yorlarüı. Gilzcl krunara knm~um 
ela imaıı apnagı arkadqmm 

(veya kocasmm) karşısm..ıa 
mecmua okuyordu. Ben gözleri
mi bir tUrlil bu güzel kadından 
ayıramıyordum. Bir ara mec. 
muasını indirdi ve ~öz ~öze ~el
dik .. Ben gali'l:a telaşla ba~ımı 
çevırdim ve o da ~l";m bu hali. 
me gUldü. :F'akıı.t biraz __ "lra 
gözlerimiz vine buluı:ıtu ve 2'ÖZ

!erde ba .. ıayan bu an'a.~ma ~
vertenin le><: bir köşes:nde. bir 
kaç kelime ile karara baı?landı. 

- Onu uvuttııktan sonra ara 
kanıdan ge!eoeğim. 

Kamarama çekilecektim, so
yunmadım.. Yataı!m ilıer!ne o. 
turdum. beklell"eı;e ba.cıladnn .. 
Saat on iki oldu. bir oldu. gel· 
medi.. He .. halde daha uyuma. 
mıştır. dedim.. ŞöyJe dirseğimin 
Uz~rine yaslandım ve bck,cme
ğe ba.şladrrn .. B'raz bekletti fıı. 
kat geldi. Czeriı,,~e penbe ipek
li bir g-erellk vardı .. Ne kadar da 
güzeldi.. İncecik pal'r."aklaı .. 
kırmızı dudaklan Uzerine koy. 
du ve susmamT ic:ııı~t etti Sonra 
bembeyaz kollanıu boynum< 
doladı: 

- Sus. dedi. Bir ltelime bile 
sövlcme yo!csa beni bir daha 
göremer.sin.. Sus ve eev beni .. 
1ki saat için seninim .. 

Bir söz sövliyecek oldum .. 
Ağzımı kanadı: 

- ~ni sevmez ve vahut ko. 
nuşma:< i~.ec.-en, ba~ınr uy~rdı· 
rmm onh.. Sonra kendisini öL 
mUs bi] .• 
Dedı. 

Bu garip bir eevi•»me tarzıydı 
ama, ben seve seve kabul et
tim .. 

ViicuUarımız karıştı. ArJk 

• 

yordu .. Yalvardım: ı 2-2 beraberlikle biten bu tar-
ı- Gıtme .. ~;e olur gitme.. §ılaşmanm birinci hnltaymı 3l 
Dedım .. Keşke söylemez olay. inci dakikaya kadar miltevuln 

dım. Derhal yata!ttan fırladı ve geçmişUr. Bu müddet zarfmda 
öyle bır çığlık baftı ki.. Biraz dUndenberl yağan karla örtUiil bu· 
sonra karşımda o insan umanı lunan sahada oyunu her llti ta
erkeği g'irdüm. Saçları dik dik raf da gUçltikle inkişaf ettlrmif
olmu~tu. Elinde büyük bir de- tir. 
mir tutuyordu.. 1 22 inci dakikada Gençler Birliği 

- Demek konuFtu ha! .. dedi.. saftdıın bir akın y:ıpmıı:ılardır. Ka
İbadet ederken ~ev~Uk olur ra gömUlPn to..,u sağ:ıçık Salihat· 
mu? Benim mabuduma ber'tes tin GUı;: kale'"inin hi~ma kadar 
avnı hürmetle tapmasını il;te. silrmUş ve kale 6ntine ortalam1' 
rim. tır. Bu esnada gtlıo;cl bir pas alan 

Ve elindeki demiri kardığı gibi Mustafa kar.ı·smdakf mfidafna~" 
kafama indirdi. ıı.tlntarak pl3se bir şiltle tak.mı-na 

Bu darbe ile ı~e"1d;mden 2"eç.. ilk sııvıy1 kazan~ırmr~tır. 
me-dim, bavılmadım.. Bila::ds Birlh!rlnl tnkln edı>n GUcUn hll 
kendime epldirn. ı-- ""ndtm .. Ba. cumlarrnrlan bir nde gençler kale. 
ıım hakikaten !nzlıyoTdu. Fa•rnt ıılnl'I önU k11-rr:mm ve bu ka~ıl 
kafama demir indiren falan vok- vazt,,otte G~rUn 801açığl Muzaf· 
tu. Gece 13 numaralı kP r fer berabt'rlık sayısmı yapmağı 

.
1 

. _ma anı.a mııvaffak olmuı:rtur. 
çek.ı dıkten sonra vah<>'ımrn U. 1 Bu devre bö"l"likle ı-ı bera 
zerıne uzarnuR \'E' bu 13 rakamı- b"re neticcılnnm~-tır. 
nın halk ara~rnda rrıec.-'um "· ikinci haft1>vm birinci bıtftavm 
nınması h.ak~ında d1"'iinceve da ol:lulhı gibi ilk 20 dakilta kar 
dalmış ve ~·~~,nı~cn l~ ra~am!· ıı hltlı akınlarla geçmiştir. BI• 
nın şeametı u1..erıne mı·e!sı~ bır mti-ldet sonra GUC'liller ant bir bil 
c:<>k vakalar "e"irmiştim. İşte cıımlcı !!enl'lerin kıı'r!!ine inmJş 
bu havaller içinde,·ken dalmış tir vl' fkincı J?ollPrfrl de yapmağ· 
bir çok sa,.,,..11 rfh•ı:ı lar S?ördük- m·.,.~t'r'lk o'rrınolardır. 
ten sonra da bn~ımı yata"ımrn j 29 uncu daklkava kadar genç 
ke!'armr\aki demire <:arpara.k 1 ferin nnırf sahal!lmda cereyan edeL 
uyanmıc:tım.. 1"''""""1• eıını>•'"'1-'a gen«:ler Bfr. 

Yatai'F1ma clnnek ÜzeT'e sovu. }i~ o<'l~nrı ,. ... t tılr ini• yanmTş ve 
nurkPn dlic:ı'in"I';.,.,., rP. 13 rııka_ M'"''""~ ............ ,.., Alfnln 8"P.~1 ne 
Mtnm ce'IWlf"tltı(> rln~j' q...,9 dOi?• '-"•"'-••' 11• ""·--·.,.. ,..ı ... ~M•.,•ır, 
rusu muzipl;~:.,.,0 in"r:hm, ı M.,,. h·ı ., ....... Ue 2-2 bcl'8bcrli1'-

MUZAFFER ACAR le 10na ermiştir. 

• 
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Tayyare hücumundan korunma , .... A-nı:'!l!!!'Jll<=i--·y--~~a~ r 
denemesi muvaffakiyetle yapıldı 
ParqtltçWere karfı pa.ısit korunma 1 ::addesinde lld eve tam Lsabet ederek 

le§ki~tınm naaü çalJ§tJğml görmek bUnlan yıkmı§tır. Bu evlerin mefru~ 
üzere bu aabah Sarıyer ve havalls'.nd •nkawıda yangın c;:ıkmıı. bir ki§f öl. 
btr deneme yapılmlJ ve çok mu\•aff • mu~. dört kişi de yara!anml§tır. 
kJyetll ncUceler almml§tır. rayyareler gene uçmalarına devan 

Tecrtlb<>de vali muavıni Ahml!t Kı- •dere]( BUyükdercde iskele clvanndc1 
nık, l!leferbcrllk mUdUrll Ek~nı. Sa- ~ardirt-Bun gazlno.suoda yaııgm c;:ı.. 

nyer kaymakamı ile ıuıkerl konıutaı:. artmı,,ardtr. Burada da Uç .ci§.l ya. 
l&rdaıı paraşUtçUlert lmha, kumanda. alı r.u·zcdllml§tir. Tayyareleı vapuı 

ııı Burhanettin. garnizon kumanwını i!kel~lrıc de bir bomba isabet etUr 
HüanU nazır bulunmug, tecrübede bil. nlglcr •·e burndB da yangın c;:ııtArtmış 

ha.ıı.ııa Sanyer emniyet Amiri Cdlı.Jil: ardrr. 
ıdaredekl muvar1 akiyeU tebarüz et. ManbU1 itfaiye ve 8Ihhlye ekiplerı 

mlştlr. am 1.a;11nnmda yetııım!ş \•e tfafyt 
Tec.rUbe saat tam 10 da Sanyer u. ~kipleri ynngmları eöndUrllrken. aıh. 

tuklamıoa Kllyostan beliren 14 met. liye c'.luplcrl de hııfl! yaralılan mıı. 

ruz 1.1.lşman tayyarcsl.nln görUnmcsıı, ıallinde tedaviye ve ağır ya ı ıarı di.i 
ba.;'&UlJfUr. Bu, gözcUlcr tarafından laataneye ac\•ke başlamışlardır. 
haber ver'Jmı;; ve 8arıyerın Ucnsinde. 
ki ha\'ıl cıa!ı LOrııarı bunlardan !le;: ı.a.. 

msı.li dUiUrmü;;tUr. Bu rada Sarı. 

)"l:ll·de aıımn lşareU vcrl!m~tir. Oer 
kalan 11 tayyare Sarıyer, BUyükdert 
ve ch·arırun Uzetine gclmeğe mu~·aı. 
fak olmuştur. 

Mt))JU \RDUl.Alli DA., LI\ OR 

• M fru.z dl\§ınan bombardıman tay, 
yareierı &at tam 10 u 2 dakiku geçP 
Sarıyer üzerine bombalarmı atıuağa 

~la.mışle.rdır. Bunlar mefruz tahrip 
ve yangm bombalan idi Bu 11ırad11 
tayyar..-.erden Od tane.si de Sarıyer 

gam!.zonımun ağır makineli ttlfekler: 
tarafından tahrip olunmuııtur. 
Dlğcrlerl gene uçmalarına devam 

etml" ~ nttıklan bombalar Sular 

Eminönü mıntakaıında 
43 e'naf cezalandırıldı 

Emniyet altıncı şube memur
lan şehirde yaptıkları kontroller 
neticesinde Taksimde 35 numa
rada kuru kahveci Misak'ı sat. 
tığı kahveye fiyat etiketini koy
madığından cezalandırmışlardır. 
Taksimde Ahmet Ferah francala 
fırınında da 14 kilo eksik tartılı 
francala bulunmuş bunlar mü· 
sadere edilerek saJıibi ett.aya 
çarpılmıştır. 

Eminönü mmtakasında da 43 
esnaf muhtelif suçtan cealan.. 
dtrılmıştır. 

B 'ldan başka Tramvaylar 
yürürken atlay1p binen 12 ki§i 
ile feyrise.fcr nizamlarma aykırı 
harekette bulunan 8 şoför ve 
fazla yolcu a1an bir otobüs bi
letçisi hakkında. ceza zaptı tutul
muşlardır. 

--0-

Yumurta hırsızı 
mahkum oldu 

Şükrü Bircan adında bir sa. 
bıkalı. dün bindiği sandalı Ye. 
m;ş iskelesi civarında Alinin yu. 
murta mağazasnun önüne ya_ 
naştmnış ve dükkinm önünde 
duran iki yumurta sandığını 
sandalına alarak kaçmağa baş
lam1stır. 

Şükrii etraftan görülerek :·a
kalanmı~ ve ikinci· sulh ce7.a 
mahkemesi tarafmdan 1 ay 5 
gün hapse mahkUm olmuştur. 

--0--

Bir sabıkalı tevki fedildi 
Beyazıt ci va.rmda oturan E. 

min adında birisi dün öğleden 
sonra yanında kansı Latife ol. 
duğu halde Bakırcılar yokuşun
d~n inerken. sol köşeden sabıka
lılardan Mustafa sarhoş bir 
halde görünmüş ve I..dtifroin U.. 
zerine atılarak öpmek istemiştir. 

l'run DU sırada Bahçecik köyü l.s
ıkametlnde 20 tayyarcllk yeni bir 
ı.ı.,mın Clloau görOnmUştUr. Bunlar 
BUy{lk"' ile Bahc;:edk köyü anuım. 
Ja, Sultanııuyu sahasına 40 kadar pa 
ra§lltçlı atmıııla.rdır. 

ParaşUtc;:Ulerlo, hepsinin paraşUtle.. 

'1 açı!lr:I§ ve yere inmlşlrrdlr. 
ParaşOtçlllcr gözcülerimiz tanıtın 

dan ~orOlmUş ve bunların Uzenne ta
arruz ~ ihtiyat bö!Uklerlmlz sevke. 
dJlını1Ur. ı<ısa stırcn bir mücadele so.. 
nund.ı tıım techizntıa ııllAhlııncıınlmı~ 

olıın parnşUtçUler de kıt.alanınız t.ara.. 
tından bir tnne.ııt b!le mUstema olma. 
mak Uzr-re mahallındc ba.stmlınış ve 
imha olW!muştur. Paraş1ltçlllerden biç 
bir faaliyete gcc;:ıneğc nııuvat!&k ola.. 
maml§ttt. 

Panışt\tçUlerle mUcadeleye KöyJUler 
de 90paJarla iştirak etmiş ve pa!'8§Ut.. 
ı;Ulerıe aralarmdakt metnız mUcade!e. 
de her ıkl taraftan da yaralanan Ye 
ölenler olmuştur. 

Yaralananlar tedavi altına almmlf 
e!ir e':ıen paraşUtG{ller a.ııker1 muha. 
faza altma almmış!ardır. 

AlA.nn fprett saat 11 e kadar stır. 
mnı. 11 ! 1 dakika geçe nihayet bul. 
duğu dOdUklerle UAn cdllml§tlı'. 

YAKALANAN ŞUPJIEJ,h.p;B 

Tecrllbe esnaıııııda mUcade!e mmta. 
kumda mefnı.z bazı f{lphelller yaka. 
ıanm11tır. Bunlar be§ kişidir. Bir ta. 
ne.ııt elinde fotoğraf makinesi ile ika 
edilen huaratı teııblt için fotoğraı.f 

Eminönü Halkevi 
jimnastik gösterileri 

) 

DUn saat 16 da Ernlnöntl halke
ri spor kolu tarafından tertip edi· 
len jimnastik gösterileri yapılmış. 
tır. Bllytlk bi rlntlzam içinde ve 
ge!; vakte kada.r devam eden ha
reketler, büyük bir seyirci kUtlesl 
tarafından ze-.·kle takip edilerek 
alluşlanmrşt.'l'. 

--0-

Bjr kadın muhtelif 
yerlerinden yandı 

Kad 'köyünde, Kurbağa 1 ıdere. 
de, Hürriyet sokağında, 71 nu. 
marada oturan Emine Yılmaz 
adında bir kadın, mangal ya
karken sıçrayan bir kıvılcım e
teklerini tuttL5tunnuştur. 

Emine Yılmaz bir taraftan ba. 
ğrnnağa, bir taraftan elleriyl(: 
eteklerini söndürmei{e ba..,ıamış, 
niha vet yetişenler ateşi su dö· 
kerck söndümüslcdi. Elleinden 
ve muhtelif verlerinden yanım 
Emine Yılmai r·1ımın hastaha
nsie kaldınlmışUr. 

Emin kızmış. ken:iini itmiştir. ı ---.---•••••• •S. Buna kızan Mu .... t:>fa a';'zma ge. 
lC'n ktifür!0 ri savurarak Eminin (,;oeuk 8 "'-11W 

üzerine atılma\ isterken geçen Ahmet Ahhoyunlu 
ll'r t.-ırafmd.ın yakalanmzş, cilr
mümeşhut milddciumunıiliğine 
teslim edılmiştir. 

---0--

y anlı~ ilaç içti 
'.Kadrk~yütlde. Rasimpaşa ma. 

hallcsi:r.de aynlıkceşme cadde. 
sinde 82 numarada oturan Halim 
Se7.enin 25 yaşındaki karısı ~
ifeSC7.cn. hergiin almakta oıdugu 
ilaç verjne yanlı~'ıkla bir c-orb3 
'ka~ığı tentiirdiyot İe<miş, zehirle
'eı !c nUmune hastahanesine 
k·ı•dırılmır;tır. 

Tak•iın 1'allmhıult' PalaA ~o. 4 
J>a7.a ,.dan ınaada llforgün !iAt' 16 

tıPn oınnnıı Tf'l"f<>n 401t' 

• 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

Jklotfu Parmakkapı, lmuı toka~ 
So. t. Tel: 4156! Muayewe Ye IM'r 

ttırlU göl! amt'llyatı fıkanı I~ 
t)AMIMZ. 

V ,t\ K 1 ~r matbaası 
Kitap 

lanzim 
kısmı,ıı 

edip 

qeniden 
açmıştıı 

Kitap. mecmua, g:tzete basar. 
r~t,,:ı .......... --·- r'' _,;:.! : . ı.,._; ~ lır . 

alırken maklneslle birlikte ele geçfrll
.:nı,,tir. 

ALı\RM BAKKJNDAXt 
llıltiTALEALAB 

Tecrübe tam bir muvatfaklyeUe co.. 
eyan etmiş, herhangi haklld bir ka. 

za vukubulma.nuştır. Askeri ve muı. 

ıd erklln tecrllbcnln muva!fakJyctın. 
Jcn dolayı memnuniyeUerlnl beyan 
tmf$lf!rdlr. 

Tiyatro ve Sinemalar 

• 

Şehir Tiyatrosu 
tııtlk!AJ Otdd~ 

Komedi Kı80lWda: 

'l<ıpm '!O.iM • 

Paşa Hazretleri 
Oe. ctm c1ısecte cnnııı te....US..r 

tçtn hllfot \ ... rtlh 

Beyazı: uı.ıeu A.ksara., Şcbremı 

aı Ye Topkapıya otohll8 t~::ı.ı1ıı OIUD 

muetur. ----<>- ı 

Bevoğlu Halk Sineması 
Bııgun !\la tine saat t 1 de gect? 8 de I 
1 - !\fotonun l'l'mlnl. 
ı - Çoctık Hını:tları Lorel RardL 
S - Renkli !\ilk!. 

Sa!ıibi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT Mat1:11ası 

Umum nesrivah idare eden: 

Kendinize beyhude 
yere eziyet 
ediyorsunuz 

NEVROZiN 
varl:~n ıstırap 

çekilir mi? 

aa,, diş meııe,~r p 
ve üşütmekten müte
'ellit h=· ·;n a[irı, sızı, 
sanc·11'rla nezleye, 
romatizmaya karşı 

NEVROZıN 
kaşeler;ni alınız. 

icabında g~Jıde uç 
kaşe alınnbilir. 

Refik Ahmıt 8M'f'Tl'1İl ·-_____ .. 
inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

ı - Mevcut mU!redat ııates! mucibince H kalem otomobil yedek aksa 
mı açık eksiltme ueul!yle satın a1ıracaktır. 

D - Muhammen bedeli Sf.7 Urı:ı, muva6kat teminatı 26.02 liradır. 
III - EJWltme 1'1.3.941 Sa:ı ~ücü saat Hı de Kabat.aşta Levazım ve 

mübayaat şubeaindekl nlım konıisyo:ıunda \apıl!l.Caktır. 
iV - Müfredat listesi sözU ~eçen şube Jen paras~ almııbiUr. 

V - tsteklllerfn ı>kslltme iı;ln t.avin oh.ınarı gün ve saatte ytızde 7 5 gO 
venme paralarfyle blrlU .. "tc mezi<tlr komlııy'lıuı mUracaatıan. (1'110) 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 
Okulumuza üniversite mezunu matematik öğretmeni alınacaktır. lstek. 

lflerin ıtt1fus ctlzdanı ve dfplomalarfle okuıa mllrııcaatları. (1870) 

Kirahk kat ve oda~ar 1 
Ankara (.;addesının en muteDcı }ermde tevkaıMf' naıaretlı 

"avadar ve aydınlık bır kat kiralıktır. Aynı bınada ayrıca kıra.ık 
)(jalar da vardır. 

Valtrt Ga7Pf~ f "ı:ı~oh~H'!"C:;"" mnrnrnat 

.--......,-~~..-~ 1941 iKRAMiYELER -

T. ış Bankası 
1941 küçük 

1
1 asarruf Hesabl~rı 
11' RAr,1lYE PLANI 

l ..aet 2000 Urıı&W& - .rooo.-.u. 

• ıooc • - llOOO.- • , 
• 750 • - ı:wo.- . 

• • 000 • - 2f)(I() - . 
• • 250 • - 2000.-. 

'I~ • 100 • - s:wo.- • 
.(() . 5() • - tOOO.- • 

SOCi . 10 • - 8000.- . 
Kt:rl~,, ıor: 11 Mart. 11 Haz ran 

11 1:,, HH 11 Birlnclkrtnun ~rlhl • 
r n 'le yap.lır. 

tı 
ı 

.araat Bılnkumda ırumtıarab ~ tııba~ ta8Arrut -
~ IJruı bulunanlara ııenede • deta •ck.Uece.k klJI"• 

ı;IAna ~öre lkraımye da$!ıtıla<"" ırtıt• 

• adf'CI ı.oocı ııratık ı ,ooo ura ıoo sdf'cl : 
• • wo • e.ooo • ı:o • 
• • "o\0 • ı.ooo • 160 • ~ 

to • ıo:ı • t.ooo • 
DIKKA ı Heıtaplarm~ paralar tıtr sene ıçtıı:~ 

:ıoşmly'!nlen ütraaılye çıkug tıikllirc:k % ZC ca » 
Kur tüıu <ıenec:ıe 4 '1ela . ı EyıQl ı Btrlncil<ADUD 1 
tar'.tıJertıuıe cekilecekUı . 

l~taniu Levazım ~m rhf ın~•" ~• L harcı asker kıtaatı ııan ar 
aııııı!P 48 ten toz geker pDzarlıkia ı:.!ltın alınacaktır. T tıe 

ko.U temlnatJ 2736 Ura:lır. PıızarJ,ğı 27-3- 941 perşe~ac 
Ankara.da Lv. Amirliği Saluıaıma Komisyonunda yarı• 
Komisyonda görWUr. Ta1.plcrln helll vakl~tc Ko.ıı:syoı> 

• • • 
Beherlne ta!ımln edilen fiyatı 75 kuru, elan so.OOo f' 

palı zarf ue eksiltmeye konmu~tur. lhale.;I 211/3 9.U .pıı 
11 de Ankarada llıl. llıl. V. SaUn e.lma komtsyonundll y tı>' 

llk teminatı 1678 llra 50 kuruııtur. E:'lbat ve §3; 
görUlUr. Taliplerin kanuni veslkalariyle teklif mcktUP 
blr saat evvel komisyona vermeleri. 

• • • 
Behertne tahmin edilen f!al! 9:10 kuruıı olan ıo.~rl 

palı zarfla eksiltmeye korunu~tur. lLwesı 24 '3/941 P ııa 
de Ankarada M. M. V. Satın alr'..a komlsyonı:&da Y11P d&O 
6000 liradır. Evsaf ve şartnamesi 47(> kuru1a komlS)-oııJt)ıt 
ihale saatinden bir saat evvel kaııunt veslkalarlYle te ( 
mlııyona vermeleri. 

• • • 
He;>3ineıtahmin edilen fiyatı 2i,OOO .tra olan s81,.ı:ı 

yazılı malzeme pazarlıkla satuı alınacaktır. lbaıest ı:ıııtl 
yo saat 14,30 cıa J\nkn.rada M. M. V. Satmatrna ({omts ıJ8ll 

remlnau 4050 Uradrr. Llilteai 135 l.uruşa KomlBYon 
belli vakitte Komisyona gelmeleri. ı 2C'73- 1~57 J 

Devlet Demiryoltan ve 
işletme Umum idaresi 

.._~------------------------~~----~ e~' 
Muhammen bedeli (1350) .ıra olan .i lOO KS· dö~ 

(20. a. 1941) perşı:mbe günü saat (10,30) oı:ı ouçul< ut 
binası dahlil.Ddeki komisyon tara!ındruı açık eksUune 

caktır. ıı1' 
Bu işe girmek ı.ııteyenlerln UOlJ lira ı ~5) J<Urtl• fltl 

nat ve kanunun tayin cttıgı vesalkle birlikte eksııtın" 
kom!Byona mllracaatlan ı~zımdır. 1' 

Bu !.§e alt ııartnamefeı kom!Byondan parasız oıara 

• • • l 
··Jii1 Devlet Demiryolları Umum Mıı 

Musa ıaka ile mamur alına 
rdl~ft 

Lise ve lise derec<>&lncıe san at okullan mezunla 1"1"' 
memlş ask~rllğını yapm~ olan \•e sıhhi vazlycU de1J'.11~111ıı' 
verişli bulur.anlardan kısım şefi yetıştinlmek nzcrc ııı 
alınacaktır. '1lf 

MUsao:ıka llııı>df! okunan fltik rlynzl_l:C' dersJer'"' 1 
verilecek mevzu Uzer'nf' bir yn~ı yı.zdmlar ttır. gıssi 

Kazananlara 74 lirA Ucret v-erilecck v idarenin ıar 
staj yaptınldıkt.an sonra nazari l:u•eta muvaffak oıarı yscf 

1 .. urı yfn edilecek ve t.amlrah mütemr.cı~ye lşle"inde ça ı,, 

Kendilerine aynca ikame' r;Ab vE:rflecektlr. usı' 

Müsabaka 28 Mart 9"1 taılh1nd" saat ıo da ışıe 
pılacaktır. dS~f" 

lateklllerin aşağıda gösterilen ve.-.lkıı1arlyle flııY ı;ıı1r ffı' 
kara. Balıkesir, Malalya, Kayseri. Adana. Afyon. l 1<ad" 
ıetme mUdUrlUklerlDe 25 mart 941 günü a~mına 

teri tlM olunur. arctır: 
Taliplerin bcrab<>rtnde geUreceğ! vemkalar şunl 

tyt tıll1 
NU!uıı hUvlyet varakaaı. aııkcıllk vesikası. e"ıe~.t 

kası, başka yerde çalışmı§ 1ııe bo:ıservlslerl ,evli ı.se (,,..-

Cam matra atınac~~ 
lstanbul Hava Mıntaka Depo ;t,,ı 

IJ 
l - 10000 adet ınııtra mılbayaa edilecektir. ıaısıııı' 
2 - Muhammen bedeli iki bin dokuz yüz ve katı 

be§ liradır. 
pi 9C a - İhalesi l /3 941 Salı gOnU 98&t H de yı 1P 

mes.kOr gtm v. .-atıe '.I'etWco.J H•. Kat. Dp. AJlliO' 


