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• Romanyanın lslirif Ui Kömürleri 
. L Maden Direği Verirse Vereceğiz 

t 
Ankara, 20 (Telefonla) -

~iii~~~~~~;~::iiit~~~~~~~~~I HükumetimızPe Romanya huku. meli era ında ticari ıan asmalenn 
yerjne gc:tlTı meaıne çalıııılmakta· 
dır. Romanya ihukumeti son za
manlarda hti) acı otduğundan 
ba'h ederek l> zden kömür -iste· 
m~tır. Buna ıınukabil maden oca
ğı direği ihtiyacımızın kar~ılan· 
maısı talep edıldığınden istedığ't
mız dırek1er ~ddiği m'kdirde kö· 
mürün gönderiteceği alakalı Ro
•nanya makamlarına ıbildnilmiş
tir. 

Oığer taraftan Romanya hü
kumeti külliyetli miktarda. tne 
balık ıiııtemektcdir. Talep a1aka
dular tarafından tetkik edilmek
ted"r. 

Yuıou•v hudutı.n haricinde 
emniyet albna alınan eski 

B~vekil Stoyadinoviç 

Stoyadinoviç 
Hudut Harici Edildi 

r..,c; t uzlarının hemen akabinde Tepedeleni zaptetmek askeri 
ltalyanların akır1t ~aran ,.ıı.nnış aar~anı General Papqos memleketimizde bulundugu sırada, 
kudretini ~österen Yun an başkuma~an olan Mitli Şefiıniz'e refakat ederken 

dlhl bir kuman ~----------.... 

Kıbrıs Görüşmesi 1 KIBRIS 
Mülikah Türk-lngiliz ve Elen 

Birliğine 

Yeni Bir Vesile OJdu 

Tepedelen 
Zaptedildi 

• 
Birçok Esir ve Harp 
Malzemesi Alınd ı 

Tepedelenin zaptından h ir kaç ırün evvel hup vaziyetini 
Yunan iler1eyİf i.tikametlerini gösterir harita 

ve 
l lkbahar kasırcası arife
sindeki inkitaf ve istidat · 
ları biz ve ln&ilizler a yni 

gözle ıörüyoruz. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Kahire. 2() (A.A.) - Rcuter: 
saWıiyettar lnglllz mahfillerinde 

B. Eden'in B. Saracoğlu ile Kıbns'da 
yapbl1 görUfllte. her iki taraf bakı· 
mından çok 11ayanı memnuniyet ol· 
m~tur. Bu mUlikat. halen iki bil· 

vl Jnya ve Berat 1 Amerikan Mebusları 3 lü Paktın Namzedi 

E den, An4tareda bulundu· 

ğu eırad•, .de'4e.t ad~ 
uafh bir eureate su· 

i'aınmızı.. e lki unııf ta 
rilfl'JIÜf. konl.lfl'lluflu. .. '"d'" 
aklın .icap ettıii yotd& yuru ~
w .. w-m bu ıkonu,mahlr. her m • 
gu .,.-- L" 1 
eele hakkında tam . :ulT ~ af~& 

• klUnet arumda mUşterek bir Adet 
halini alan samlmt i~ birliğinin yeni «Biraz evvel alınan bir 
bir misalidir. B. F...dcn'ln Anknra'yı ajans haberi, Yunan asker-

Tehlikede 

ztyaretini takip eden 15 S"Un zarfında !erinin şiddetli bir nıuhare-
blr çok şeyler olmuştur. Bu sebepten beden sonra bu sabah Tepe-
dolayı, Mdiselerln se~i Uzcrtnde gö- delene girdiklerini bildiri-
rli'1Uek Uzcrc iki Hariciye Nazırının yor. Bir çok esir ve harp 

7 Milyarlık 
Tahsisatı da 
Kabul Etti 

Yugoslavya 
Sanılmasın 

Fin!andiyadır 

Devlet lktısadi 
Teşekküllerinde 
Çalışan Ücretli 

Memurlar Pro iesi 
Ankara, 20 (Teldonfa) -

Devlet 1kıtısaıdi t*kküller.indc 
ça:laş.an ücretli memurla.re. ait ha
zırlanmakta oran .proje son tek· 
mi alnu§tır. Projenin <CSBs1ı med
dderind~n biri vazife başın.ela ter. 
ki ha, t eden 'eya sakatlanan 
mean~rtara verilecek an~. ve ik
ıamiyeye 6.lltir. Bu madde hazır
lanırken dC'\-kt memurlan bak-

(De, amı l"a. 5, SU. 2 de) §•§ 

Londra, 20 (A A ) B. B. C: Bel 
graddan selen haberlere gore, ceki 
Başvekil Stoyadlnov'lç, Yunanlatana 
gitmek Uzere Yugoalavyııdan a~ıl
r.ıışttr. Hududa kadar kcndlsıne po
ıu rcfnkat ctml~tlr. 

Hnttrlarda ol n gerektir ki Stoya· 
dinovlı;, Mlhveıe karşı 8empal1Blnden 
dolayı, Saray Bosna channda bir 
koyde mecburi ikamete rnahkQm 
edllmlşlı, 

Vat11n - Eski Yu-go lav Baş· 
vdcili ıdoktor Stoyud' noVlç·in bu· 
dut fonıionc çıkanllmuı TI: Yuna
nutanıia ıi.kame'te memur edilme&& 
günün en mühim hadıscleıinden 
biridir. 

Stoyedınoviç Yusoslavyade na 
Çekoetova.kyaya ar11?lul .kuruau v~ 

(Devamı 8a. 6, SL l de) § § 

Valimizin Dünkü Çay Ziyafeti 
"J ile Detıcelcnmit. Jngıl.tere. ıle Tur

kıyc aruındaki ~nı.ye'tin, dost· 
luiun ve ça:hşma bera'.ber}iğin.in 
eu sızmaz lbir neviden olduğu 

buluıpnalan tabii idi. malzeınesi alınmıştır. 

Elen ınllletleri arasındaki tam birli· ltaly?.n müdafaa hatların- AVCiLARI 1NGlL TEREYE DA 1 MiLYON ASKER 
Kıbrıs toplnntısı, 1ngfllz, T\irk ve <Tepedelenin dUşmesi ile AMERİKANIN DENİZALTI YUGOSLAVYA AY WONUN·ı 

ır--t tsm lib' "T.U• ütkil •taüf- dan lntlhim bır dUjUmUn GONDERIUYOR ÇJKARIYO R 
Ar&are. mülfıık.,.... __.. ., Ur. Kllınl. tnstUS klare9l albnda bu· kopmu! olduğuna !Uph• edi-

'ki -dost ve müttefik mrımleket •- ıunmalda beraber, eJaıerlyetlnl Yu· lemez. Şrmdı Avlonya ve Vagıington, 2.0 (A.A.) - B. .Berlm, 20 (A.A.) - Alman 
surda prensip .bakunından gö· nanlılann tetkll etliği bir nüfusa Berat tehlikeye maruz bu- B.C.: Mebuean medıeı, kinl ve Hariciye Nezaretinde gazctCC1lerf 

~~üı,mrye muhtaç lhiç bir mesc· mallktır ve burada bir Ttlrk cem8!1'tl • lunuyor. ödimç ver.rne kanunu mucibince Jconferan8ında, yaıkın brr iıstikbal-
•le dtalmamı~tır • .Bununla beraber, de vardır. Ttlrkler, lngiHzler "l:C ~ u· cMussolininin ilkbahar ta- lrrgı1tereye ve dı8er dcmokraınle- de üçlü pakta yenı bir ~ırak vu• 

Londr
""a <lömnez.den evvel, Ha. nanlılar, bq tezahürlere ayni derece· arruzundan sonra Yunan re yardım için ihükı'.imcte 7 mıl- kını geleceği b~ir. 
-v ıd-L- ~ ı ti k t i ı rd BU :>ar dolar tahsiıtat verılmeaine 

Tl
'c' A V-'-".:.....-:...ıe lbir ıelofa - de heyecan ... f ra em f e ır. • ordularının bu zaferi takdi· 'Jlr ry... CAamau&o u 1 k t b ki 1 dur kanun liyihasmı 5 5 reye &tar. 

buı.~-"-, Arrkara müli.kaitındanr tün adada. ç mcm e e a~a arı re degver.'t k 1 · cBaNcanlarda Y•lfD'oa1""""8, si. IY91U~ ,ı_ 1 ..+. ZI ti gi )j fl 377 reyle abu etffiiflll. ·~ -•-,, ıı._ • d .ı..- ...ıieeleri 11e· yanyana ası mı., ... r. yare n z R d G t · vıa··ı L.aıiv~t ..... er.kcı:i olmakta ~c. ıoen cereyan e en ınao ,.. bU Uk - ıt yo aze esı - Uya"hanın, eenato tarafından " ., uı ...., "" 
.. ~ı·nn-"· a.rzuı.unu tutulmUf olmBBina ral'!omen, Y -L-1 vam ediyor. rabcroe goz cır. ad d ... e~ all'"r 25 marta kadar kw;n1 

.. . . bir halk kütlesi, iki devlet anımı [A rnavutluktaki harbe ve -. .. - ... Gotierımi.Şt.ır· • • kartılamrfltr. İki devlet adamını hA· Yunaniltana ait diğer haber- ed,lmesi için te:irler almml§tır. ras~~m:Jz:k~;cl~ug;.:~;ı;a~: 
Bugünkü şartlar ~ltılnd~ti'L ~:. mil otomobil, adanın merkezi olan lerimiz betinci sayfamısda- V: 20 (A A ) B i•e de l>u müzarlcerderin ml8ll -"'· ~ir meclisinin mesa'is'in: hitUımf!lli mün.asdbetilc V~ tara-

hat pek zor lb.ir şey.dır. ngı Şa. Lefkoşe'nln halkla dolu sokakların· d l .aşington, · · - ' fındım verilen çwy ~a.fetind• Münakale Vck.itı. Örfi İdare Komu-
rici.>-e Nazın ibir defa ~akın .... r da gilçlUkle UerUyordu. ır. B.C.: Baıbriye Nazırı albay Knox, ki'8f dtiği ıbiklm memektedrr. tanı ve b.ir çok ıg\ınde de.v>ctli!er ~ır buhınmuılıardır. 
it • . !I. .a...~.Je l>rr fıra&'-... n Ut k B Eden B ~~E~=~E~===~~ Amerika bahriycıeinin !nar tereye cYugostavya Münakalat Nao- .. y-... ikı'nc:ıt •ayt-m _ _..,. • -~ ge~ımş v.cn ıuv: i derecede o..-ı~eleri m ea ıp · ' · ; &lk yardım olarak, denizaltı avcı· rı, bir nutuk irat t!'derdc cYuga• ====:::::::ıı:============'"=""'='=="==nıı==u.a= .. =-== 
;"'1•İ tams;ar ~u;{am 'blbii bir saracoğlu')'U tayyare meydanına kayi. ı A k tarı ve drger küçuk :gemıler vere· lavyanın sonuna dcadaT bitarailt-
ıatifadc ed-iAn . en i\k dar te.fYİ ederek orada kendisine l ngı•lizler S er v. ' .. 1 ' ' &mı DT uhafaza C:d'CCegv ml) .n.vle· 
~ olamaz. Kopması lbekl~ne? d. ae ahaUer temenni eylemiff.ır. Bet ccgını soy cmı tır. •... _,, 
~ ıkMırga?annı.n. erıfeeın ~ da~lka sonra B. Eden de Kahlre'ye D }u 5 Gemı·yı• Nazır: lngilıerenin bu :küçük mfFir. 
bc!iren irrk.ipf ve ietidatlann e k uzere tayyare ile hareket O ge.müeri Mant' da ıkui'lanacağını cESki Basvekil Stoy.aıdinoviç 
heınrn· . d>ü •fktür. Hadi9eler dönı_ne Batırdılar i1ave cll'ni§tir. memleket dışına ıatılm't§ ve :bİre2 
ta ryetı yu f w• için etıni'1ir· ynk eı ısı da manalı oıarak Yunenistıtna 
LIY}"are eüratile ink• cttr:-~1 ·ı ıngııterenln Ankara bU ç • __________ .... Surı'yede Nu"may'ışler .. öndcf'i1-=,.tir. Yunamstanda da 
.rıariciye Vddlimiz.İn B. u;ıen e Hugheknatclıbui • Hugesııen de .. "' arın<;: 
lorıQraya dönmezden evvel ~~n Si~r0..m.eıerde hazır bulunmuftUr. " Son alınan haber- o Ed' nc:zaoret ahına alınacaktır. "-nllll.ııaıyıJcendi&iiclberabergoz· g6 .,... * evam ıyor cYugostırvya,Atmanxa.ilemü-
den geçirmesi elbette faydalı ol· ,Kahire, 20 (A.A.) - B. B. C: }erde, t D g İl İ Z 1 e r İ D Beyrut, 20 (A.A.) - Tasa: u.'kereter -yqtparkcn eefeıberliiine 
lllUfU& _...,..,.,Mu mUlt.katının eon f Suriye gazetc!eri 'haiıka tah,m ·ı de devam ed.jyor. MaTt n*'-ye• 

r. . Eden - s ... --r.· oldu&.• k do1u 5 talyan ~.J y ,_ ·1 h ı _...ı r....ctredilen teblrg•W göeteriyo
0

r kı, derece şayanı memnuniyet e.u as er l edilen nuıe tahdııuatı yüzünden tinde ugoaravyamn. a a hnua 
b ahlil ve kl" • • • b Suriyede yeru nümayi ler ve grev. 1 .mib-on ukeri 'bulunacaktır. 
t~nlcişaf ve .istidatları.!. bükiı· bildirilmekted~~tanya t.lçlsinln de na ıye gemlSl nl a- ler yapıldığını ::razıyorlaY. Nüma"- cBerhn y<t«ın<la ~ mcrnllekc· 

r Cbneılc. hususunda ıJCl • TUrkiyedek ,._cnil· d ki •• 1 • t!... d k 1
- • ı·· ak ·ı...·h '- cd ~· · ~et •rastnQ& tam bir ıgörüf birll- nUolıatta hazır bU}undUğ\J Uf>• hr 1 arı soy enıyor. l'.İ~1erle pOı.m 8l"&Sln a VU U 'OU• lin \iÇ U ip ta 10 b CCegftU 

gı "V"ard :mu..... lan arbedeler esnasında bilhassa söylüyor. Bunun, Yuıgoe}avya ol-
ır. mittir. ülikatı Bunbnn nerede batanldıia talebeler .arasmdıa htr çok yarah- (ın'aaı hatıra gelcbihr. Bu, Yuıaoe· 

Şunu od. helıriatahrn ki. Kıbrıs T ~'in Kabns M · bildirilmiyoraa da herhalde Ak· rar vardır. Bu çok ık• tevkıf edil- tavya ıd~ğıl, Finlandiyadır. Fa-
llıdeıaı böyle bir müWuııt. için pek a ffakkında M-bleai denizde olmalan muhtemeldir.... · «et, lbu haberin doğru olup ol-
:ıİinaeip ibir tarihi sahnedir. Bu ı.ondrft.. 20 (A.A.) - ;:::ı ;=: -Rıldyıo gazt-te.ri - m Ş:~da, Halepte, HumUttta ve madıimı anlamak İ9in b'r kaç 
:ı_.a., Berlin kongresinden sonra. . ln diplonıaUk mu [Batırılan ,·apurlann Wsilllı Hamada ... revler devam etımckte- gün beklemek lazımdır ••• > 
11t1 l'll-'-k . .. -+erek teSın .. ~ın . -•uc et •rasmdek.i ırnuS'; . yor: azırı B. Eden 5 inci sayfamızda] dir. • Radyo gazetesi • 
d· ~t .ihtiyacınm ıbir alaırnetı tngııtere hariciye n B Sara· ======================================= 
:ı:: lngihcr-cye ıbırakılmıftı. ~ ·ı 'I'UrklYe hariciye nazırr ~Ul!kat 

~an •onra ıharici ve ıe:lahilı l e arasında vuıcubuJan • 
~ntyet -ananeleri üzun (oaeı}a}ara coğlU .a.. mt satn"lBrl yazıyor.) 
ın..-.~ H h hakkınu .. r- 6 n. lS te -
- <De,.UIJlır. er iki taraf bu ueus- (~ı: Sa· ' -= 

rantı Sa. 6 =- 3 de) ===*=== t:==..__ • Qu. 

kEZSAN 
VATAN'ın Yeni Romanı 
Bu Güzel Eser Hakkın~• yarın 

T afsilit Vereceğiz 

~mam 
~ ~ ~e Günün En 
ıans ve Radyo Gazete sıne . 

M··h· H&diselen "it u ım 
"it ~ unanlılıar Tepedelenl zaptettUer. ,-a urunu 1>aurdılar. 
....._ ..... ctllzJer aı.ker vüklü be5 ıtaıyan p-••a .. ~ yuna· 
~ .,~I . . ._--ı..,~.,- ... 

llla ta:-:::ıuı s.03adlno'-!ç ı-.- bl 
1t ._tah& &'tıçlrlldl. dolarlık tali ıııatı ezkl r 

'"llertka 1 .. mu~·ar 
~ 1netıuııan :ııecll" • • 

'l.retıe kabul etti. 

• 

KAHVE 
ki! 

GONON S ESi 

Meslek 
Kadınlarının 

Giyinişi 
Yazan: 

BBŞA.T . uaı 
Trann&),n in kaplsındaa prea 

kabank pliUne ~h IHr geıtÇ lı:ız, 

kalahalıtı giltltlkle ~ararak - lıUet· 

~lertn ıııalon adını venHlderi • orta 
lm;ma ce-1m1ı:u. 

Önümde duran Hu .ceaı:ten Wrl 
Meklal clürtenık: 

- Bu kıı.ı godn 1111r170r, dedi, 
Bar arthıtldlr. Bir yerde «ördtlm; 
llatti. dıu18 bile ettim. Fakat bir 

tıırm bulup çıkaramıyorum. 
Arkada,,ı cevap ~erdi: 
- Yanılıyon;un. Ba senç kur. Bar 

arthltl dfi"U doktordur. Uu~· 
lerlmlzden fıtrhade çalıtpr. Galiba 
lht.atıaa )apı)or. tıakat ltelkl de 
ır.tajyerdlr. 

- At.al ) arulu ııen&la. 
- Olamaz. Hat~ çok yakınlar-

cla bir l'iln ylM tranwayda nıanf 
bir profetı0rümllı.le doktorluk nae· 
M'Jelerl konuı;tutunu ı,tttinı. Ça· 
lı~ 'C nıtl&taU bir laz olacak ki 
profeıir oaa Adeta e1temmi3 et 'e· 
rlyor Hı doktor dl3e hitap ediyor. 

- Öyle mit Bak )'&Aına gidip 

kOnll!Jll)"lm da JÖT• 
- Yapnıa rezil olurııun. 
Delikanlı dedlllnl yapamadı. O· 

ını bundan meneden arkıulqmın 
ltlraır.ı detUc11. tlerllemek için yaı•· 
t«fl her teşebbtiılte kalabalık enu 
• poyraz ha\"al&rda 11alana mite· 
ma4lyea l*eleye attıtı lıılr Taplll' 

&'iti - Mili )'l!l'IM. araaı......- 78· 
ara ahyorda. (ka9 artlmt ~~ 

doktor ortada &1111aeak bir ~er bal
m-,tu. l anmdakOer aca~1p aca)'lp 

baktıklan '"' K"&llba yakJ91k9D 
~r konO!jtuklan için ikide birde 

filnlrtt hareketlerle bir yandan öte 
yana dönti~or; tepe limbuının ha· 
flf ma.\ ı ııpl'tncla birer ince kalem 
i,>iqlıdaden ibaret k~amun çatd· 

dıtr, lloyah ÇC!brealnln aaddıi't cö
rWüyordu. 

hd arkaclafln münakaşaal bili 
MtmerulfU. Onun Bar artisti olda
pna iddia eden nihayet: 

- &ıf ııraeına bable prlyorum. 
dedi, ltuaa makaltU kaybedenem 
ll8ldell IHr tek lira aJ~m. Bul 
....... Derhal kona,mıya gicJ~o-

"""" ı-.. nnechfl ldmtıelerlc kola~• 

konupp ahbep olu\ettll IM!rhfet ve 
betıeırikll Jll8&Dlardan biri olııam N
~e kam,acak 'c plltinc ~b luzm 
doktor oldufamı iddia eden fOC'U•a 
,,.aıarı .u,uyecektlna. 

- Sakın ha hah 1 kabel edeylm 
deme. Liranı yakı.nnn. MtlUllf bir 
hf!nMıy~ kurbun olayorıMIL Bu 
genç kıı. :zannettiğin sfbl doktor 
ol•) Ilı ~lannı 'e yür.ilaU .,. 9fl"" 
kilde boyar mıydı t Ba bıllar 
tıMe mf'kteptc okam11f, kata -..: 
ruh Uibarlle tekemmlU etmlf lıılr; 
genç kız bu tanda bir twaleU 
kendlntı )akuıtınr mıydı! Haydi 
diye.Um ki o bir çoraklak etU. K•
di!ılne llürmcUc maamele ve dok· 
tor dl)fl hıtap eden profetıör ~e 

n1et1ltlfln \ ekannı, afır balfldıtmı 
mlldafu 'adyetiade olan lıılHtla 
ı•rofeıtartflrln bana kt>ndlslne ıntlaa
ıılp bir llııanla. anlatımamlllanna, yal 
nız kadın defli. t>rkek bir doktoran 
bite bu tanda ıüdenmiyt' hakkı ol· 
madıta•• !IÖ) lemt'melcrlne lmkiua 
olar mıydı! Sakm bahae r1rey1m 
dl!lllfl. Yuıaram. Ba zamanc1a Ura 
kolay kazanılmıyor. G6rln~ al
clallwa. O ) ine Bar ~r. 



--2 VATAN 
• 

( Casuslar Casusu ) 
Trebiç Linkoln' un Belediyede: Fecj Bir Tren Kazası 

1 Tramvaylarda . 
B·ı t K t 1 .. Çekmeceden Geçen Marşandız 

Piyasa Vaziyeti: 

Altmış Bin 
Çuval Kahve 0 Hay at ve 

Maceraları 
ı e on ro u B" Ot b .. .. P 1 d 

ır o usu arça a ı 

Toplıyan ve nakleden: IHSAN BORAN Halk Rahatsız Edil 
meden Yapılacak 

On m,ı ildi oaa:tı Yaralı var 
CebelittarıktanGeçti 

Yakında Geliyor 
l1ıe J. Lincoln'in faciası hu a· 

ile ile mlinuebetinden ba~~adı. 
<...,cnç kızla nişanlanan ımetelık~iz 
J. Linc.oln mevki ,~e servet 9ahibi 
L;r adam görünmeğe, ara. sıra ınü 
nas.p hediyeler getirmeye n\ec~ 

buı au. 19 26 aenesinin Noel gÜ· 
nu ak2amı, cebinde bir metclid: 
) o~tu. Ha bu ki o ak~a.m, ni~nl 1 • 
a.nırı evinde resmi ni§an ziyafetı 
'ardı. Oraya beş, parasız ve hoş 
e .. erle n .. ıı gidebilirdi~ işte bu 
i..ı.üntüıer içinde J. Lincoln evin
e.en çıktı. !:lir müddet sokaklarda 
) urüdü. W estminater köprüsünü 
teçcrken aklına birdenbire hır.sız 
lı< geldi. :--lehrin başında: büyük 
ve aü~lü bir apartman vardı. Bir 
aı kada.şı evvelce kcn·diaine ıbu 'bi. 
nadan ve sahibinden uzun uzun 
buhoe:mişti. J. Lin.coln taliini hu 
gece denemek istedi. Parma'klığı 
aUratle atladı, yarı açık duran 
mut·ba.:k. pcnçcresinden içeri dal
dı. Bir odaya girdi; .eski tayyare· 
ci mum ışığında e~yaları kan .. tır .. 
mağa başladı. Odadaki dolaplar. 
da bir şey bulamadı. Salona geç· 
ti; orada üzerinde eski kilitler 
takılı bır sandık gözüne ilişti. ö. 
nüne çöktü, açmak. için çok. uğraş 
h. Emekleri bo~a gitti. Bu işin 
ac.emı,şi idi. Tam bu eırada sa· 
!on birdenbire aydınlandı ve J. 
Lincoln andık b~ında ev aah.İ· 
bi ile burun buruna geldi. Eaki 
tayyareci ani fbir kararla taban· 
casını çekti ve birbiri arkasına 
Ü<; kurıunu boııaltarak ev aahihi· 
ni yere eerçli. Fakat J. Lincoln 
bo, elle çıkmadı; bir kö~e du
ran bir çiçek demeti alara'k ev
den uzaklaştı. nişanlısının evine 
gİUi. 

J. Lincoln hu çiçek demetini 
nişanlı3ma talcdim etti; bu suret· 
le add>ı muaşeret ık<aidesini yeri
ne getirdi. Gecenin on !birinde 
ırenç nipnl111ı ile ilk dansı oyna· 
dı. Fak&t biraz eonra, ellerine 
kelepçe vuruluak polia onüdüri
yetiıntı ııötürüldü. Orada. vakayı 
ba,al*ian sonuna kadar olduğu 
ııJ>i anlattı. Adamı tabanca ile 
örrlürdüiünü itiraf etti. 

Biraz evvel, mahkeme esna.sın. 
da reisin i.deti fıilafma einirli gö· 
rüooüi(inü ..öykm~tim. Bunun 
..ıbebi ... idi: 

ilk. mahkemeden &i saat evvel, 
bir ad&'ln rciııin evine gitııniş, ken 
d.ioini acele ve mahrem bir mese· 
le b.ıldı:ınde. gönnek. .iotcmiııti. Bu 
za.t. bgiiiz Entelicena şervisi .. 
gizli biııınet t~iia.tının bususi 
şube müdürlerin.den Sir Stanley 
Oeeter'di. Jngiliz gizli hiıımetinde
ki tuJ>e ımüdürleri. :büyük nüfuz 
ve salahiyet aahibi. adamlardır. 
Reis ~u.be müdürünü çalı'!l'Da oda 
sın.da kabul etti. Acele ve mah
rem meııele J. Lincoln mahkeme 
ai idi. Reie ıbu ıröru.ıne mnaeın
da J. Lincoln'in (Trebi<;) in oğlu 
ol<duğunu öğremli. Müdürün iste· 
dıği feY, mahkeme eenasında 
maznunun aile.ini ve Cilh.aeaa ha 
basını kapalı geçmek, bu hwıusta 
b'ir f"Y sızdumam"lctı. Ve hep· 
siııockn ımühimi. J. Lincoln ka
nunun 1aı,p l:tti?<;liği ceza ile 
mahkiım ediJmeeiydi. lngilrz lıa· 
kimleri. kanuna ve adalete bağ· 
lı ıı<laml&J'dır. Fakat L,in içinde 
Entelioena eervisin menfa.ati olur .. 
sa mesele deği§ir. J. Liru:oln ic;in 
kurtul"' !)l'Olktu; .fakll't Enteli.cens 
oervia tarafınıdan teeir yapılınca, 
kurtulacak olan da yakasını ve 
boynu.nu ıkurtare.mazdı. 

il 

J. Lincoln'in Ölüm Ce:z:uile 
Malıkiimiyet ve Aaılmaaı 

Ertesi gün muhakeme tekrar 
baflaıdı. Bugün mahkeme salonu 
dııihe. fazla <lo1mu,ıu. Fakat so· 
rula.w ne kiUmı§tı? Maznun 
.uçunu ~tta it:iraf etrr 01tı. 
Jüri heyeti 19Crİ çe!kildi, ve biraz 
ıonra tekrar mahkern.e aa1onuna 
girdi. Yüzlerin-den, tavırlarından 
ve~ ol•n müılıiş bübm an· 
lqılmıJ gibi,ydi. 

Herke. aygğ& kalktı. J. Lin
coln idem tıükımünü eüknnetle 
d:~ Hükmün ıokunması !-,,_ 
ı.nce, bir centilmen gibi h.ıfifçe 
eiriJdi ve reise dön...,,k.: 

- Takdim ettiğiniz kırav.ı.ta 
tetekkür ederim milord, dedi, 
b~n onu hak.kettim. Onu f.e.efli 
bir aaker 1r'bi ıkabuJ etıiğiır.ı s<
z:e arzederim. 

Bugün mahk"1Tlede mühım 
bir ..:lam deha verdı: 

l~iz: Entellicena eerv1' .ıın 
huousi ırnüdürlerinden Sir S. 

Destir. Muhrl:eme sonunu gör
ın'lre gelmişti. kiam hükmünü 
dinledik.ten .sonra acele otomo· 
biline bin.eli ve daireye gitti, 

2 Mart 19l6 günü eabah1n 
saat a.ltısmda Shepton Mallet ha· 
pishane-s.inin d·ireğine s.iya'h bay
ra.k çeki.!mi.-,:ti. Zira, yağh kene· 
vir urganı katil J. Li.neoln'ün 
o ffhah boynuna geçecekti. 

Betbaht nişanlısı lbir hafta ev· 
vel hapi.baneye giderek ]. Lin
coln' ü gördü, ona veda etti. Kız 
ayrıhrken cesur davrandı, k-ade-
re tahammül gösterdi. Şerefli bir 
a•ker gibi öleceğmi vadeden J. 
Lincoln idam sehpasına titreme .. 
den ve aaranna:dasn yürüdü. Bir 
tekme ile ayaklarının eJtmdan 
kayacak metUm ea.ndalyanın üze .. 
rine dizleri bükülmeden çıktı. 
Cellat yağlı kenevir urganını J. 
Lmcoln' ün eer>t ve ltahn boy· 
nund& üç defa düzeltmiye mec• 
bur oldu. J. Llncoln son anda, 
hiçbir vaaiyeıte bulunmadı. Yat. 
nız ·kuvvetPi ,bir .sesle: 

- Alla'ha r.ımarlad1k 'babacı· 
ğı.m, dedi. 

Ve oandalyanın kaymılısHe Ö· 

bür <lüeygda ölülere karıştı. Dok 
tor ölünün vücudünü aonı defa 
mu:a.ycne etti. 

Titr~.lı: bir eesle: 

- Sitt~ ded~ 
Bitti mi~ Hayır, lbilalcis. J. 

Lincoln'u ıidamla. uıl müthi§ fa. 
cıa yeni !başladı. Büyük Britan
ya inıparatorluğımun emniyet~ 

kıt' a'1ar üzerinde tehlikeye gırı

yordu. Çünkü 'binferce kilomet· 
re uzakta, biricik oğlunun idam 
kararını öğr.,nmiş talisiz bir ba
ba vardı. Öyle lbir ıbaba ki, u
zun eenclC!' Bııitanya im.para.tor· 
luğuı için entel}i:ceM Seıt\8in en 
mü~'lcül.. en gizli ;,lerini görmü§, 
o uğul'da bayatını tehlikelerin i
çine •tmı,tı. E'.ntelliceno serviıı 

teıırir.ile cğlımııı lid'anı ed'ilrneei

nj, babıanı~ lha~luı ıalmam1'· 
tı. Oğlunun 'boynumı İlll!ilizle~in 
yağlı ıkenevir urganmdan kurla· 

taml)'lU\ bedbaht .wı.a. lngiliz
ferden ve lngiHz imünô taşıyan 
her şey.len intikam alımığa, hıL

yatıru "onuna Ju.dar bu müthiş 
intikam uğrun·da lu.rcaıımığa ye· 
mm etti. Ve Trebiç Lincoln gi
bi lbir adam, b~na yemin et-
mez. 

T!1lmvaylardaki izd.ham ·ara. 
sında kontroiörjerin 'b-:iet kontro
lü 90k mü~kül olmakta ve halk 
ta iz' aç e<LLtndctedir. Dünkü sa· 
yımızıda günün sesi "Sütununda bu 
hususta yazılan bir yazı üzerine 
Vali ve Belediye Rei:si dok.tor 
LOtfi, 1bu me!clc ile yakın.dan a
lakadar olmuş, derhal Tramvay 
idaresi Umum Müıdürl'üğüne, 
tramvaylarda halkı rahataız et· 
miyecek yeni hlr kontrol ~ekli bu. 
lunması için tetk.J<lerde ibulunul
rnuını ve .neticenin ıbilditjlmeeini 
isteınişl erd·ir. 

T ra.mva.y idaresi bunun için 
teiıkik1erde Wunacak, yeni l:;S,. 
~ekl'in tatbikına çalışılacaktır, 

Simitçi ve Pastacı Fınnlannın 
Un ihtiyacı 

İstanbul Belediyeoi İktısat mü· 
dürlüğü, fehirdeki simitçi, börek· 
ç.i ve pastacı fırınlannın günlük 
un lhtiyaç:arını lc.ymakamlı:Jdar 
'Y'e!SJtasile te9bit ettinn~ ve li~te· 
!erini hazırlemıŞl:ır. Bu il.ıeler Q. 
fi:s müdürlüğüne verilerek tevzi
a.taı haı,Ianacak:tır. 

Tahdide t&bi tutulan fraocala 
unu içi,, de hastanelerle, sıhhi 
"müesseselere francala veren fı~ 
rınlar ön plAnda. tutularak. tevzi· 
at ya·pılmıı.ktadır. 

Mak<>.rnacılara da taksimi icap 
eden un. ,için, bu fabrikıalardan 
maliımat istenmi~. .ihtiyaç Hııteoi 
talep edilmiştir. 

La.tik Tevzia~ı Devam Ediyor 

lstanbul Vilayeti taksi otomo· 
hiUerile loamyonlara !ittik tevzi
oatına devam etmektedir. 

Kamyon lastiklerinin ıbir krsmı 
da Amı.doluya gönderilmi,ir. 
Bugünlerde ikinci parti lastik ge
Tecek ve ıbu suretle bütün ihtiyaç. 
!ar karşılanmı9 olarekhr. 

Piyasa Hareketleri: 

Av Derileri 
Yüksek kıalite av derileri satışı 

için lrııgı1tere ve Amerıikadan ye
ni .iparişler gel:miftir. Erzurum 
aan•arlannm fiyat> 7 5 llrayıa ve 
tillcilerinin l 2 l'İr•)"a yiikselnıesi 
J>iınaıa.da aınlıljk uıyand(Jmıştır. 
Av deri1e>inin ihr...,ın.cla güçlük 
ol·acağına dalır ha'ber1er üzerin-c 
köylüler lbu sene av hayvanlarile 
fazla me~gul olmamı,La.rdır. Kıl· 
!arından tra1 fırçuı yapılan por
sukların bile derileri dört 11raya 

(Arkası var) çıkmıştır. Amerikaya sevkiyat 
============"==== 1 deMaan ediyor. Henüz nereye 
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gönderil'eceii'i aöylenmİ:yen yüz 
bin adetlik 'büyük bir parti oğlak 
deriıli fyi fiyatlarla "!-tıhnı~tır. 
ltalyanlar, Almanlar ıbu gibi deri
lere taliptirler. lta1yadan muhte· 
lif ~!ar geldiği için bu mem
le'kete de deri gpn.clerilı:n..t İate• 
nilme,lctedir. Ahnan'ler ve Bul~r
larla da ancak ma:la. mukahi:l mal 
verilmek ısietemi tatbik edilmede 
ıarıile ıbu iki memlekete fıracat 
:yapd,abr~qi .öylenıiyor. H"va 
kurueu ık.oyun derilerinin eatıt va
ziyeti hNıZ ııevıem•İr. Y apeğı 
aatıt!'arı da. ancak yerli mensucat 
fa'brika11U'1mıza ve.ki olmak1Adu. 
Lin.nsa "tabi olan maddelerin pi-
yasa vaziyeti nloheten durgundur. 

Küçükçek:mece ile Hadır.-ıköy Vak'a mahalline yet~en Mü-d· 
arasında ç.ok feci bir tren kıazası deNmumi muavini Orhan ve 
otmu~tur. Adlıye dokıtoru Enver Karan 

Şoför Hüseyinin idareainde mahallinde tetklkat yapmışlardır. 
Kırklareli 3 1 numaralı kamyor. Hi,dlsc esnasında. ö1enlerin 
Hadımköyünden a:·dığı 26 yolcu isb1lerini yazıyoruz: Rafael oğlu 
ile l•t anbuta gelmekte iken Kü- / lzak, Amiloloa oğlu Kon.ıtantin, 
\Ü~ç.e~mecedc tam geçidi geçe· ı Ar:stid~ -o~:u So~ri, Avı:~ oğlu 
cegt sırada lıtanhulcJ.ı.n Çerkez· İlyazar, Niko oglu Satın, Kon~
köye gitmekte· olan 6 numaralı/ tantin. oğlu Yorgi, Yani oğlu Va· 
nıar_~and~in önünden geçmeık is- sil , Ni§&n oğlu Artin 1 lzak oğlu 
teml,tir. işte bu esnada ,mar,an- ilyas. 
diz otobüsün arka tarafına şid- Yaralılar da şunlardtT: 
detle çarpmış ve otobüsü fırlat· J\1anol oğlu P.andeli, Bohor 
mışhr. Devrilmek üzere olan o· oğlu Yasef, Artin <>ğlu Aleko, 
tobü-s oradaki kulübeye çarptı· Büyük.adada oturan Dimitri, Ar· 
ğından ytnc marıra,ndiz:in önünde 1 tin oğlu M:c;o, Avram oğlu Va. 
kalmış ve trenle hirltkte sürüklen. , han, Y orgi oğlu Sotiri, Koço oğ
meğc başlamıı~,tır. Tren durduğu lu P'aTa.,oV'a, Franko oğlu Todori, 
esna·da. otobüsün içindekiler hat· Koc;o oğlu ,Plmitri, OıimpM oğlu 
tın üzerinde ve yerlerde idtler. Manol, Sahatay oğlu Mena:him, 

Olohüsün için.de bulunan 26 Abdullah oğlu Eyijp, şoför mua· 
yolcudan onu derlıal vak'a =•· vini lsmail oğlu İsmail. 
haB'\nde ölmüş ve diğerleri ağır Hastanede bulunan yaralıl•r· 
yaralı olarak Cureba haetanesine ı dan Manol oğlu Pandeli de öl-
ık'al'dırıfnuştır. müştür. 

Adliyede: 

Bir Defa Kaçmış Yakalamışlar 
Bir Daha Kaçmış Kurtu:uş Yok 

Bir defa kaçmış, kaçama.mı". 1 kerci Ha)'Tinin dükkinı önünde 
ikinci defa kaçmağa te.ıebbüs mostra olarak duran 18 kilo 'ka· 
edince karakolun kapısından fır- ra:.me~i.yı çır:an seyyıar satıcı Ah
l~nı~. p~ine polialer düşmüş. O me.t Demirin marifeti 1bu kadar da 
koşmuş, onlar •ko!}muşlar, nihayet değ~l. 
nefC6i kesilerek yakaianm.ış. Bu İsmini .sorıdukları zama.n: Ah .. 
sefer karaıkolun nazarethane!:inıin met Demir demiş. B:raz sonra 
L:ap,eını zorİe.mış. Açamayınca Nuri o.muş ve n:.hayet h:a:k::ki adı. 
'anda.:yayı llc.a:ıdırmı~ vurmuş ve nın Nevres olduğu an~·;ışı~:nıştır. 
kapıyı kırm~. Bir üçüncü ıdefa Dün ıik.:nci ıaal~ye eera·da cür ... 
kaçmak iotemİ§ hrre.kmaanı§lar. mü me,hut otBTak yeptlan muha· 

Suçlu .bakmış kaçmak güç. Ba. keme esnasın.da Nevresin suçlan 
ri demi§ hıncımı alaymı. Kendisi- ıoalbit olduğundan ve kendisinin 
ni lh'ba.r edenin kafa111na aandal· bu euçla•dan ıbir çok defalar mah 
yayı vurmuş. işe müdahale et•me.k k'*1> olduğul k •mla§ıld.ı~ından ,_ve 

euçu ımem, ·e et asalY'Iş:ıneı ayıKın 
isteyen po·M memuru C~ile de: görüldüğünıdcn 2 ay ıiki gün. ıhap· 

- Sarra altmış ıira veTene a· •ine ve 35 lfra para cezasına ve 
c:ıyoru:m, dire ba~amış hakarete. para cezasını vermediği .takdirde 

Üç gün evvel Tahtakalede şe· yine h<ıpııine karar verilm}ştir. 

1 Valinin Çay Ziyafeti 1 

,,...... . ~·~ """"· 
Şehir meclisinin m~inı •oflv- 1\ın.mış güri'de kimselcı"I he·nr bu-

mesi mün"""bet.Jle Vali Lutfi Kır. 1 lunmuşlardır. 
dar, Toakeim gazinosunda bir çay Zlrafo!t.ten sonra Şehir gazino· 

sunun progra·mı göstcr·Ümi tir. Bu 
programda ecnebi ıbir aırtistin e
la turka, eöy)ediği bir ~rkı çok 
alkıştamruş ve davetliler bu kıy· 
metli artisti ımuvaffaklyetir.den 
dolayı tebrik etmişlerdir. Rosmi
miz toplantıda bulunanları gös
termektedir. 

z.\yafetl vermi§tir. Ziyafette bir 

müıddetten'herl lstanbulda bulu
""n Münakaliıt V"=ili Cevdet 
KerJ!m ln<:edayı, Örfi l.ı .... e Ko· 
mutanı Ali Rıza. Artunkal, Parti 
müfettişi Reşat Mimaroii'lu, bir 
çok ımd>uşfanmrz, ~cinim.izin ta· 

Piyaaamıza getiril'ecei\ni bil• 
d'irdjğimiz a1tımış bin çuval kah· 
veyi getimıckte olan Brezilya va .. 
puru Cebelitanktan geçm~. 
Vapurda yalnız kahve bulunmalt
tadrr. Bu ·kahveler için l&zım ge .. 
len mali muameleler tamamlan· 
mıstır. Kahvelerin cvrıa.kı Osman
lı .Bankasına göndert'm~fir. 

Lüka Diye Kqer Peyniri Yok 

Fiyat Müra:kaıbe komisyonu 
liaftalık :ikinci toplanhsını yap· 
mı,tır. Kaşer ıpcynirleri için CV· 

velce lüks olarak aynlan cinelcr 
diğer kaşerlerden fark'5ız görül· 
müştür. Esasen Tioaret Vekaleti 
de iükıı bir ka.şer oiaml)"acağını 
komisyona. biıdirdiği içm bu pey
nirlerin (li1:0S) listesinıden çrka
rılma,sına karar verilm:ş.:.. Halk 
kundura'ı tipleri üzcrinae de gö .. 
rüf'mel:eT yapıittnı~a da yeni bir 
karar veri~mem;,ıir. 

Kadın Çoraplan 

Kadın çorapları stan<lardı ıçin 
hazırlanmış 01an niza.mnamen,n 
tadili düşünülmektec.1\. Çorap 
fa:hr'Jca<örlerinden An·ı<araya gi. 
den heyet ~hrimize dönmü~ ve 
dün Sanayi Birliğinde lbir toplan· 
tı yapmı§lardır. Nizamnamenin 
mevcut makine vcsai'tine göre ta .. 
dili i<;in görÜ§melere devam edil· 
mlştIT. 

Hububat Birliğindeki Toplan!! 

Zahire ve Hububat Birliğinde 
dün bir toplantı yapıLnıf(ır. Tüc· 
c..arlar ihracat .talepleri k3rşıı:unda 
!:san""- ıtibi tutulan bir çok mdd· 
Joierin ne şekilde ihraç ed 'ebile. 
ceiin-i müzakere etmişlerdir. 

Münakalat Vekili 
Trakyaya Gitti 
BiT rmüddettenbet'İ şehrimizde 

bulunan Münakalat Vekili Cev· 
det Kerim İncedayı ~etkiklerde 
bulunmak üzere dün a~'l"m T rak· 
yaya 1.areket etmiştir. Yek;! ora· 
da ıkaldığı müddet zarfında Ve· 
kaleti alakadar eden i}'ler üzerin· 
de m_eşgul ola-cak.lar ve ıpa'Zar gü
nü tekrar şchriınİzc <lönecekler
dir. 

Bugün Nevruz 
Bugün Nevruzdur. Nevruz, 

Şark ve Yakın Şiilik iklimlerine 
göre bu ımıntakalarda yaşayan 
milletler arasında ilkbdııann baş. 
langıcı sayılmal<:t.adır. Eak.iden 
Nevruz gününde ıbazı merasim 
yapılır ve Nevrucye a.dile §eker
lemeler eatıiırdı. NeVTUzun ilk!ba
hann ·birinci günü sa.yılma:sına ve 
her tal'afın çiçeklere hürünmüı ol
masını> rağmen 90k defa bugün· 
de titretici soğuık:lar olmUf ve gün. 
!erce kar yağmış.tır. Böyle olmak
la beraber hala hir ç<>k yerlerde 
(Nevruz) günü tes'ôt ed;lmckte· 
dir. 

Bugün kışı ibitir.ip !bahara giri
yoruz. Bugün gündüzle gece 1 2 
~er saat devam et:mek üzere bir· 
birine müsa.vi olacaktır. 

- Bir ,·apur daha battı. Ama bunu çı
karacaklar, Ötekini ~ıkaramadılar. !tindeki· 
ol de balıklar yemiştir. 

- Kbnl balıklar yeml,tlr, dedlııl2! 
- Onu •.• O fena lmdııu ... 

ÜZÜNTÜ 
pW'dan başka. bir şey daha. keştetmı,. Kotra,.. 
oın penee.reJert ve kamara kapılan kapalı 1-
mı,, pencerelerden blrl!lnl atmış, kotranın 
kamu.rasrna glrmJş.. Ve ne görmüş blJJyor 
rnu~mıuz? 

Yaıımdan ~tnn. ~un ağnyor, kal· 
blın bUlnmlyen 'J"Yletln haberini sanki ev
velden duyıııuıı gibi ağırlaljmrştı. Sis dağıl· 
mış, etraf aakln, deniz bir ayna gibi ... 

Şatoya döndüm. Yemek odasına. hazt.rla· 
dddarı soğuk yemek hıüıiı masanın üzerinde 
daruyordu. 

:nıth beni görünce: 
- Efendi geldi, ymıek yedi ve tekrar tık· 

tı, dedi. 
- Ne zamaa döneceğtnl söyledi mi~ 
- Hayır, hiçbir şey söylemedi. Size ye· 

mek vereyim mi f 
- Bayll' 1''rlth, canan yemek istemiyor. 

Sadece t•Y lçecejtlm. 
Bekliyordum. Bilmediğim tal<at h!Mettı. 

ğlın bir takım şeyler öğreııecekml, rfbl l(lm 
de korku ve telli.ş vardı. Ha.yatrmrn sanW 
yeni bir sallıasma glrml' gtbl idim. Bütttn öh 
dlseler bundan sonra sanki eskisinden baljka 
olarak cereyan edeceknllş gibi gellyordu. 
Frlth. ('ayı getirdi. Biraz ş,onra tekrar yanı· 
ma gelerek: 

- Kaptan Searl telefonda. i\118ter de Vln· 
ter ile husWııi bir şey konuşmak Jsttyormuş. 

Acaba ne zaman gelecek T 
- Bilmem ki, t'rltıı... Her halde geç gele

cektir. Sonra tekrar teJefon ehin. 

Yazan: Dafne du Maurier -56- Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

FrJth, odadan çıktı, .fakat biraz soara tek· 
rar gf1di: 

- Ka.ptan Searl sizinle görü,mek i&tedl. 
lş mühim ve acele imiş ... 

- Pıekl, hemen gebln. 
Fakat kaptan Searl ile ~ ne konul/flbUlr

<llm T Bu adam Umanın kontlserl idi. Acaba 
110 &öyllyecektl 'l lfer halde batan vapur hak· 
kında. blr ,eyler olaeaktı. !'landerley koyun· 
da batltğı l~ln belki hll!lwıl bir mlliıaade la
zımdı. 

BJraı; bOnra kaptan Sflarl odaya geldi: 
- Afte<Jerslnlz, kaptan ... Koeanı henüz 

dönmedi. BUtUn gün bu batan geınl Ue uğ

ra<;otr. 

- Evet ... 1 lerkes orada ... Çok alikada.r °"' 
Janlar ,·ar ... 1',akat gen1lnln hali fena... Tek· 
ne.~lnde kocaman bir delik ''ar. SahJbl zarar 
Wecek. },akat ben bu mesele3i konuşmağ& 
gelmedim. ~tlster dö Vlnter'e \.·erllecek bir 
haberim var. 

Ma•i, zeki gözlerUe yüztlme bakıyordu: 
- Ne gibi bir haber! Diye sordum: 
- Bu haberi !\izlere 'ermek lsten1ezdlııı. 

Bütün kasaba. balkı Mister de Vinter'l ve si· 
zl ~ok sel'erlz. Fakat ne yapa),m f Mecbu
rum. Mazl3-l kan'!'hm1ak, eski hahralan kur 
C"alatnak çok acıdır. Bilmem ki, nereden sö· 
ze ba4J.ıyaynn ! 

Cebinden büyük bir beyaı:; n1cndil çıkara· 
rak burnunu 8lldl. Sonra yalnız oJduğıınnuu 
bildiği halde hiç klnıse oözlerlnl ı,ıtmesln dl· 
ye daha ya,·a, bir HSJe: 

- Vapurun ''azlyetlnl görmek için denizin 
dibine bir d'11gı9 gönderdiler. Batan vapuru 
tetkike giden bu dalgıç denizin dibinde bir 
küçUk kotra görm"'-. Ve derhal bunu tanı
nıu, .. , Ölen l\Iadrun de Vlnter'Jn kotrası JmJş. 

- Vah vah ... Jlakkınrı var. Kocam bunla· 
rı duyarsa liztlla·ek.. EKkl ha.trraları tazel6" 
ne<>,ek. Bu küçlik kotra.yı olduğu yerde bırak· 
mah. i\tade1)1kl bu kadar zanıan denizin di· 
binde kalmış. vanııın daha kalsın, klm~c3·e 

bir zaran yok kJ ... 
- E\et, hakkrnız var. Fakat böyJe yap

mak rnlbnkün detumı,. filzl ve kocanıu ilz· 
memek 14:ln elimden ne gelse yapmttfa ha· 

zmm, buna emin olonuı, f•kat dalgıç ,-a-

Kaptan Searl yüzüme bakcyordu. Sözünü 
burada ke&tl, sonra daha yava, &esJe Adeta 
kolatuna. oöyler gibi: 

- Kaınaracb bir <tı&et •'llnnı,. Tabii deniz 
onu A.deta erıtmı,, fakat kemikler ,.e bo.zı 

kı8JJDları wa mevcut imiş, bana derhal bir 
rapor , ·t:rdl. Ben de vazifemi yapınağa mef> 
burum. Onun itin kocannı görmek istedim, 

Ben t&ŞmnıJ ve fena halde tızlllınU,tUm. 

- Den1ek ki, yalnız değildi, yanında. ba.'
kasr da. vardı'! Bunu 'imdiye kadar klmse 
bilınlyordu. 

- Evet, bana da. öyle geliyor. 

- Peki e.ma, aeaba b11 yanında olan kim-
dir 'f Ortadan blrl"l kaybol'laydı, o zaman far 
kına varaJırdı. BUttın gazeteler, bu kazadan 
baho;ıettı. 

- Ben de bilemiyorum, kimdir, fakat her 
halde kotrada bir ceset me\.-cut ... 

tçLme dolan üz.Untlinlln mô.ntl!lmı şln1dl an
hyordum. Böyle e · rarlı bir hıidfse k&rŞl.Sm• 
da. kala.cağınu "·e daha. çok ilzhlcooğlnll &a• 

aUerdcnberl hlssetınektc kllnı. tştc ben tek 
ba1ın1a., liWutü itinde dalgıcı seyN'<lerken o 

.1 ... ""'. J?Ph""•uı.'nrn koha5ınfta Ye Rebekanrn 
m~hul ukada,mı bulmu,tu. 

(Arkası var) 

21. 3 - 941 -
Maryüs'ün 

Cesareti 
~ 

il":!!!. eçen Büyük H•rbe 
~ bir hikayecik okud"':İ.ıı 
Materyel bakımınd'd..ııl<" 

edilen değiıiklıkler, kaY IııJıl" 
terakkiler bir yana bı<I' ,ı 
harpler birbirine benzerler iıı""' 
bunlarda esa•lı unsur yirı• 
dır. . • d• (ııl 

Harbeden insanlar ıçuı~ 
ite kabiliyetli olanlar da c,,; 
kabiliyetoiz olanlar da·-,. ol' 
olanlar da, vardır, kork- ftf 
lar da ... Kahramanlar da ,u'. 
dır, hainler de... işi be ~ 
yenler de vardır, sırtınfıaP· ,il 
mağa çalıtanlar d• .. • ? 
laıtlar da vardır, geri k• 
d•-· b< ,J 

Bu itibarla Umumi t{ar (ııl' 
olarak okuduğum hikaye. (ılf' 
gijnkü harp sahnelerinde~ 
de geçmiı gibi taptazedıl'• 

Anlatayım: befıl' 
Fransada kurulan '")Jıı!"' 

den birinde Fransız ve 
1

,'11 
siperlerinin birbirine çok 
olduğu bir yer. ,,ti, 

Komutan, Maıni!yalı .. l• il 
Marrüs'ü çağırıyor ve §01 

talimat veriyor: 0 J. 
- Maryü., sen kahraıfl' ,.Jı' 

duğun kadar becerikli bıl' ti'_ 
sin. Sana bir vazife vere" -,; 
Bunu liıyıkile baıaracıığ•,,. 
nim. Yapacağın iş ıudut' p_ 

Karanlık buar ba""'"j~ 
ne sürüne Alman mev ~~"" 
sokulacaksın ve dü§IJlaP ;j 
ti hakkında bir ketif Y'~JiııJ' 
sın. Vazife mühimdir. ~ 
yarın §&fakla beraber tal~ 
geçeceğiz. Fakat bu t~ ; 
tayyarelerle mi, ıankl• ~ ,.! . ıir.J 
topçu kuvvetlerile m~ . ı-~ 
!erle mi, piyadelerle rn~ ;,/ 
mak liızım geleceği an~ ·bjıfl 
getireceğin malUmata tJ.~ 
Onun iç.in gözünü aç, ft 

iyi yap! . · 'I' 
Maryüs, komutana ba;f 

disinden ba§ka hiç kim• ~ 
ha iyi yapamıyacağın• 1;;I 
veriyor ve karanlığın b• 
bekliyor. ıJI. 

Nıhayet gece basın~• fı'. 
yüs aürüne sürüne Alın.O/' 
:r:ilerine doğru karanlıj8 

lüyor. ~I 
Aradan bir saat, iki ~ fc 

ra saatler geçiyor, çab'aıl 
mesi lizım &eldıği için . ;r~ 
düğü tahmin edııdiği bıt % 
nihayet Maryüs üst h!'l,,Jı ( 
parça, yüz göz çamur ıç 
kageliyor. A 

Komutan memnun, ri f 
- Aferin Maryüs, ~ 

dın ama, herhalde ıaar ,'> ~ 
aıl yapacağımıza esas ol•' "' 
lümat getirdin elbet! 

1 
y,ı;,, 

- Elbet komutan•."' 1,~,,. 
haddim ohnıyarak ~ "r 
de bulunacağım: Ta jıt~J 
tayyarelerle, i.ter ıaıık.~ ;ıı 
ter topçularla, ister •~.ya~' 
yapın ... Fakat zinhar, P' 
yapmayın! '4 

- Neden? ~,,. 
H l 

. .. ;;yor · ,,< 
- a ;:mı gotnı ~wl 

nuz komutanun ! Diit..-ı' ~ 
zilerinde kocaman t>a' İl' ~ 
köpeği var ki piyad"Seıı . .ı' 
çıkmasına imkan yok l <' 
dimi bütün meh&ret 11

• 

timle zor kurtardım~~r ıc,.J• 

* d ... ~· 
Devamlı okuyucu~ ya~ 

. dam gazetesinde 1\4. . 'bıı ~ 
Atarlar sengİ tarizi el~~ ',>' 

b,,.;ıı ıl 
Gene olduğunuzu_~aıfll_, 

yorum. Belki anlan- f 
cürne edeyim: vır*' 

Tariz tôlfmı meyva t'-
ğaca atarlar 1 y,, 
===~. slı~ 
Bir Kadirşıll9 ... 

9;Sll" 
Bir C::ddeya Doktor ~ 

ro-~ 
Omerin Adı Verı ; •• .ııt 
B"yük ·ı· .,daD'' ""'(! .. u ır;.m .v•·,,-t 

profesör doktoc Besi'dc1<1'ı.,.J<l., 
alının ·isminin bır c",ç;ı. 13' JI~ 
bir eokağa ver' nı"'1 8fi>l<'1~~,~ 
Reisl;ği <ırraimdııII t•~!i 

' ' . bil "" enur ver ımı§ ve , tir· ,.td'r 
mene havale ecl''rn1 fl<P"vıf 

Valı ve BeledO'",.l:clitl• 
bu loadirpna·slığın• t 

!arız. ~iyor. 

Rektör EdirııeY~. cel"'1 ~,ı 
torıı b•r< 5· 

Üniversite ReK !d•n . ft' , 
ıel bugün lsıanbu d ..,eP"bı cıı• 
ederek &lirn•r• .""11 .,,.b(Jo~' 
törün hu se)-aha~erııbef 
!um olmaın~kl~ " D>~.:ı,,e-' 
siteyi a1.iıkaoar .,el•,., I>~ 

"·'•"' hakkında telK"' 
ı;öy.knmek teclır. 

• 
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-------------------------VATAN------------------------------

Harp Vaziyeti C: arbi Anadoludan Raporfajlar -
Kız Kaçırma Vak'alan 

Yazan: 
btıı• BOBAJf 

Doğu Afrikada: 
Bunlar, Kızla Oğlanın Anlaşması ve iki 

Ailenin Malumatiyle Oluyormuş ... 

Yazan: 11er1maa eiKMB'I' _I 

Jnglllz :somallıılndo (Btrbcr.ı) 
Hmanmı ~gal eden tngUlı. l<u\· 
\etleri (Harar) lrtıknmetlnde llcr
JemJyc ~adılar. (Harar) ın 80 
kilometre tarkında buhınan (Cicl
ka) bıgUlrJer tarafından zaptedll· 
dl. B!l 'azil ete gurc Ual) anların 
(Oibutl) Umanına kadar Hlut de· 
niz.Ile artık hiç bir irtibatı kıalnuı.
m1?tır• Kı:ıl denizde ClbutL A!ltlap 
'\e Mır.ta\& JlmaııJannclan l!ıtlfRdc 
edebilirler. l"&kat Clbutl Fran&ız 
koatrolu altındadır 'e ber lıç il· 
maa da lngUl:ılcrln tamamlle hfı· 
kJm oldukları Kızıl denhl torba.,•· 
DID iı:lndedir. ÖJIC aalaşılı3or ki 
İnglllı. multuara ı;.emb'..:rlaln iki 
ucu Clbutl - Adlııababa demlryo
Junda biri~, ltalya orduıtu 
AdiPbaha yayl»ı üzerinde ~I>" 

r 

mu hare'bede Framrzlarm. Richelie u zırhlıama bir iaabet 

fe\Te aarrlmfl olacaktır. tngll~ Geçen hafta sonw1a dotru A~· 

Aydaun umu ıııi söriirıüıü 
• . . et tür. şndi bir !heyet bu e~çla· 

ku\'\'etlerlnln bu ııul hareketi kar- nıpada.n gelen telgr&flar Vıfl 
şı ında ltaıyan Habeş imparatorlu- lıilldmıcti reisi Amıral Da.rlanın ln· 
ğuaun kqrula!jo ydnlı~ ayni tarihe gillz &bloka.sına. karşı Fransız gere.· 
r1111tlıyacaktır. İtalya, Habeş im· terinin himayesi maıcsaduu temin et
paratorluğo.u !) ma.),ııd• ırunna,- mek için Fransız harp gemilerin! 
tu. İngill:der de oaümüz<'lekl D ma- terfik etmek emelinde olduğunu b!!· 
)'r.I &iinü Ualyan Habeş lmpan- dlrmektc idi. 

İngiliz 
Fransız 

Deniz 
Kuvvetleri 

tının da mahvolacağını mUdrikttr. 
Yatamnsı \'O !llmesl lnglltcrenln yıı· 
tama \'<t ölmesine bağlı olan Fran-
11anrn !tendi yanlış hareketınden do· 
layı meydana çıkacak olan bir hal· 
den lngllterenln ölümüne yUrllme ı 
ı,. n dUn harp etti~! ve asırlardıınbc
ri dU~an tel(lkltl eylediği bir dev· 
leUe birleşerek dllnkU dostunun ve 
tam mlinıuılle kcndııılnin ölümüne 
Sebep olması, aklı selim ahıbi hiç 
bir Franııızın kabul ctmıycccğl bır 

harekettir. 

Aydın §ehrın~ .. ~~ lbulunduiu yerleri gcuyor. 
müdürile gor~u~um: M taka mıntaika eyınp plinla· 

Bana ~ında 20 glinıd~~f1 ın çU:iYıor· Bunların ıslahı .için 
Poliai alakadar cld~ ~H' •• 1:: ~iyetle üzerin.ele durulu· 

torJufwıu ortadan kaldıracaklar- Vışi hUkQrneti reisini."\ bu beyana· 
dIT. İoglllderln böyle tarihi bir tında yabancı bir tazyikin müessir 

diacnin zuhur cıtınıedtS'fl' aoY 
dı. Hayret ettim. l 

Butada görülen lbelli baş ı 
hi.diaeler, ıkız J,.ıaçnmalandır. 
Kızla oğ1antn anlafmaeile hern 
de iki eilenin malumatile o~u-

_.1 • • dıye 
yormu§. Bu <la nasu ışın'!§ k 
sorunca izaib ettiler. Meiet ız 
tarafı cihaz verecek halde, e~
;J.ek tara.fı ağırhk verecek vazı· 
yette otmadJcları ıiçin bu ta.rz 
izdivaç yolunu lbu'Lmuıtlar. AU.c 
C§C doeta .kar!ı kaçanlara bır 
müddet ıdarııtn duruyor~uş. 
sonra heıbanıii 1b"r araya gınne 
jlc l:ıantlYorBrml\7• Şu iıalde 
bunlar ailenin ınuva:fakaule ter· 
tip edilen fkaçımaiar. kaçımıa
lardır. Çok zaman zabıtaya a.k· 
aet.m.İ§ ibil e. •• 

Bu külfete neden lüzum go· 
rüyorlar, bu anl~ılması çok. g~· 
1
q,, tuhaf bir meaelcl.. E~~ bır 

anenenin ıbugünk6 lhııyat .rçmde 
doğurmuı olduğu güçlüklCTe 
pna&ik lbir hal çaresi buLmW}lar. 
Bu bafk.a türlü mc•ru bir çer
çeveye konulamaZ mıydı? 

Yine bir ~n hükumet kon3· 
ğına uğnunı,tım. Binanın dahi
lmdki mahkem e erin önünden 
~ . orc 11 n önünde 
ıbir hayli kalalbehk vardı. Ken• 
di kendnne acaba, dedim bir 
bınltısız, gürültüsüz; memleket 
insanlannın davalarım ne sibi 

sebepler tefkil eder? 
Müddeiumumffğe girdim. 
M~avin Bay Radiden bu 

hususta bir lkonu~a rica ettim. 

Nezaketle kabul ederek sualle· 
rimi dinlemiye başladı. lçeriY~ 
girip çıkanlar.dan belU idi kı, 
'"4r Gla,yli ımenul zamanında 
kend "ni rahatsız etmi't;m, sor-

dum: 
_ Mahkcmelerinizde en faz 

la Glangi davalara !bakılır~ . 
- Bo~anma da·nlanna dı-

~~ • ld~ Cezai cepheden <lavaler yı- meraı.lml lbmal etmlyeceklerl an- 0 u,. .. nu gösteren ızler görlllmckto-
ne zeyıtin ıhırsızhklan yüzünden l!Ufrll) or. dlr. Bu beyanat bir zaruretin icabı· 
oluyor. fakat §İki.ydçi taı-afın lngDlz '\e ttal)an Somali tnden dır. Bilhassa bu beyanatı yapan ~ 
elinde !hukuki bir ve&lka_ bul~.n- llerJlyen lm\'\etler Ctclka ,.e na- tm bır denizci olması böyle blr tnz
rnadığından lbunu .da bır ~ul- rar nnntakasında bugtlnlerdc- ~er- yikın kuvvetini bUtUn çıplaklığı ile 
k:iyet ihtilafı ~cldinde baltedıyo· letmek üzeredir. Bundan tıonra meydana koymaktadır. 
J'UZ· ,_ bunların hedefi, Ofbutl demlryolu Amiral Darlan Fransızların elle· 

_ Ka-til Mdisderi ile ~~ı- bo:t'Unca Adlsababa'dır. rinde bulunan deniz kuvvetini her 

Yazan: 
HUsametf n Olsel 
Eski Bahriye Müaletan 

}a!lmıyor ımusunuz? Atlas Denizinde: kesten iyi bllir ve lngilız donanması· 
~ _ Pek oıı:t. Günden güne de nın kudretine de herkesten ziyade 

azahyor. Eeki <lcv.ırlerin eıkıya· --A-tla8--d-e_n_lz-ln_d_e--,e lnılltere vAkıftır. Buna rağmen lng11tereyo lev müşterek şeklide, kullanılacağını 
hğı kalmadığı için lbu nev:i va· adalan etnlmda, ınıruz • Anıerl- karşı tehditkar bir ltsanlıı bağırma- ima ederek tehditler ııavurması ami
ıkalara 

8

eyrek toaaıdüf ediyoruz. kan • Almanya deniz harbi bUtun ıunı da biz bir istirham feryadı le· ralln bu vaziyete vukufıruzluğundan 
Bu da düğünlerde eınboştuk yü- tlddetlle 1Je91adı. Alman deniz.altı· lakki ediyoruz. ileri geldiğini dllşllnmek doğrU d'}
zünden meydana geliyor. ları, tayyareler ,e bUcumbotlan 1',ransanın bugün elinde bulun· ğildir. Amiralin bulunduğu mevklln 

Meaela bir düğünde erkek kö· bir hafta urfında 
98

,
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tonilato durduğu deniz kuweti 50 destroyer ıcabatı olarak böyle beyana.tta bu· 
yunün tarafı, kız köyunün tara· •acminde ~ lng1llz gemisi batır· ile Strazburg ve Dekarda bulunan lunmaaını mazur görmek icap eder. 
fı ıle bir mıntakada karşılaşa- dılar. BüyUk Harpte 1911 de bat- Rlchelieu zırhlısı ve blr iki kruvazör Amiral askeri kumandanlığı, bu 
rak bııvaya atli.h atıyorlar. Bu lıyan deniz barbUe mUkayeae eder- ile biraz denizaltı gemisinden lba· monun Tunuıı sahiline çıkacak olan 
onların adetleri. Tabii burada 8ek eıkaracağmın: netice tudor: rettir. Bu kadar zayıf bir kuvvetin herhangi bir Alman kU\'Vetine mu· 
kazalar m~:nkündi.ir. Veya cSen Almanlar, geçen barııte bir ay tngiltere filosuna. karşı Convoy kafi- kabele etmek ısttycccğinl çok iyi 
oynıyacaksıin, lben oynıyıa.ca· zarfında batırablldlklerlnl bu harp- ıcstnı muhafaza etmek üzere faali· bilmektedir. Gerek General Veygand 
ğım~ «vakıt geç oldu. çalgıcı te bir haftada. batırıyorlar; ba yete geçeceğini tasa.V\'Ul' etmek ml- ve gere.k Amiral Darlanın muhtelif 
kahve ·çsin <le oynaraın. :t cSı- farka aebep, 1ngillz mUdafaaı;mm nasız btr harckctı knbul etmek olu- zamanlarda, muhtelit :fırsaUarda 
ra ıbizim .köye geldi, öyle oyna· :ı:Arı değil, dcnlı.altılanna katılan yor. Değil yalnız Fransız filosu, hal· söylemek veıılleslni buldukları bu ha· 
rım ~bi> .manasız sc'beplerle o· ta;narder ,e hlicum botlandır. ta. ltnlyan filosu da dahil olduğu kikall Alman yüksek kumanda he· 
luyor 'e yahut ev sahibinden Fakat ilk haftadaki lnglllz uyla- halde }ille, tngllterenin yalnız Akde· yeU tnmamlle bilmektedir. 
avuk ımezosi ' ter.im diye tuttu- tı ç-0k olmakla beraber, gelecek nlz fılosuna karşı harp ve zafer le· Almanlann, hiç olmazsa. Cezalr, 

ruyor. Bunlara -da mani olmak hattalar içinde azalacaktır. lngtı- min edecek derecede bir kuvvet elde ve Tunusa ka~ı yapmak ısttyecek· 
mın 

1 
jandarmal rı la· iece ,

0 
Amerika azaltmak. Atlaa cdil~rne~ Husuııııc haı:pten d ima u· lcrl ihraç harek&.tında mUdafaa. ede· 

zan selen t..ııbtrkri almttlardw. .._,....,eld llar'9I laın •·lr _.. s&Jc kalmak ı.u::ven P'ranınw aube)' ve cek ..,..,_. kuvvetlerini. Franmal•· 
Düiünlere izin alınır ve jan- kı elele nırnd9Ur· Atlu dealıd or- ulert, !taıyan aubay ve erleri ile nn elinden çıkarmak aureUle Fran· 
darına bulundurulur. ta.nada tellllke azdır; 7.1ra Alman· lngillz subay ve erleri arıuımda, aanın lnglıtere lle arumdakl boflu· 

Ceza <lavalanmızı ekseriya yanın donanmaaı hafiftir. Cep de- memlekete ve vazifeye l<B.J1ı merbu· ğı.ı daha derlnJe,urerek Franııızlan 
zirai aeayi§in lbozulutunda, bek. Dlzaltılamınt hareket aaıuuıı da tiyet bakımından olan . çok yUkııek daha ynltından elleri altma almak •· 
çilere -kaf!l ıgelinmesinde görü· mun ceve~ mUsalt delildir. farklar ile denizcilik hayat ve aana- melini de takip etmekte olduklan 

lnglltae i~n aaıl tehllke. Brltan- tindeki tecrübeler dikkat gözü önlln· dllfUnUleblllr. 
yoruz. Köy ıkanununu ıtatbikte ya adnı etrafllldadır. Çönkll ada de tutulmak ııuretile bir mukayeııe BuıUn Vlti hUkQmetl, elindeki de· 
"" etrafında deni• harbini yapan de- yapılacak olursa nglliz donanması· niz kuvvetini Almanlara karf• dalma ..... 'li}ıtarlara, :bekçilere ıaalahiyet ı 
vcrilmi§tir. Fakat -onlar ıda va· nlzaltdan, bücambotlan ve t.ayya. nm fafkiyell bir kat daha yUkııellr. bir tehdit lletl olarak kullanmakta 
zjfe\er:ini yıapttnalkta ıgüÇ ilklere reler beraber harekette balanabl· İngillz donanması bugUn 19 büyük ve zaman zaman bu donanmanın ı
uğruY:orlar. Biraz da dtabahat Jlrler. tJlllerlnden bln kilometre harp gemisi, 62 kruvazör, 58 deniz· eabında kendlııine dUşen vatani va· 
kendilerinde, vaz"fe hali ile ha- meaafeye kadar deniz havuıaa altı ve iki yüzden .fazla de.troyerden zlfeyi ila edeceğlnl söylemektedir. 

ed 

a(ılan tayyareler, ada etrafmda mUrekkep muazzam bir kuvvettir. Eğer bu donanma Viti hUkflmeUntn 
hem gemi batırabUlrler \"e bflm de talyanın elinde 3 adet ağır harp ge- elinden çıkacak olurııa tabii Vttl hU· 

ne. i hali biribirinden ayırt e- ı ıroiyor,ar. Bununla beraber bun- böcumbotlanna '\"ti denb&ltılanna misi ve Fransız donanma11nda ise kflmetl Almanyaya kartı daha zayıf 
iar da tesadüfi euçlan tc!kil e- 1n,W. semi kaftlelerl balduDcla ancak iki büyük harp gemisi vardır. bir vaziyete dUter ve Almanyanm 
diyorlar. Zamanla <lüzelecek hal haber nrebtllrler. tasUlzlere dtl· 1taıyanlann elindeki destroyer \'ede- elinde tabiidir ki, bugünkUnden da· 

~ ~ ada etrafmcla müdafaayı ntzaltı gemllerl ve Fransızların elin· ha muti bir hale gelir, bu suretle 

terdir. 
1 

. kın""\·etJendlnmık. Alman denlzal· de bulunan destroyer ve denl:aaltı gc- Almanyanın diğer arzularına daha 

- Çocuk cürüm eri ne vazı· trıarmm. bkwnbotlannın ve ta.}· mllen ile kruvazörlerin teşkil edecek az mukavemetle mutavaat etmek 
yettedir) yerelerlnln möştettk hareketleri- kuvvet lnglllz filosu ile harp edecek mecburiyetinde kalır. 

_ Cok .değıldir, olanı da .ka. ne mlnl olmaktır. derecede mUesıılr bir deniz kuvveti 1ngllterenln Fransa mUstemleke-
ımahiyctinde farzediyoruz. Bu olamaz. Bu kuvvet ancak zaman za. terinden iııUfadc .. 1mek hususundaki 

~~-.arda evcılık vardır. K~ tü- Yeni Kcşriv=ıt: man tzaç hareketleri yapacak kabl· ,•aaıyeU dUn ne se bugün de odur. 

f k

l ·hemen her evde bulunur. Uyette, iyi ellerde olmak ~ile, bir Dekar hldisesinln uyandırdığı ger-
e erı k •• ·· h hlim • Türk" .. --~-L...--1 ... ı· 

Amiral Darlanın altında kr\Tandı· 
tı ağır tazyikin tc.slrlle böyle blr be· 
:t· natta bulunduğı.ı r.olt açıktır. Bel
ki Amiral Darı n bu kuvvetin t.8.Z· 
ylkl karşısında bu hııreJ.eti kabul 
ederken \"atanın kendisinden b kle· 
dlği diğer hareketleri de ihzar etmiş 
bulunacaktır. Bu donanma tabii fa· 
lk kuvvetler ile çarp19arak bitap 
bir şekll<\e ortadan kalkmak zaval· 
!ılığını kabul edemez. Fransız do· 
nanma.sının yarın yine Franııaya mu 
fit olmaııı için lngilterenin faik kuv
,. etine karşı harp etmektense İngiliz 
filosuna iltihakı, Franııanırı yarını i· 
çin daha hayırlı bir hareket olur. Bu 
aureUe Amiral Darlan da kendi mev
kllnl kurtarmı, ve Fransaya daha 
iyi bir hizmet arzctmek fırsatını da 
kazanmıt bulunur. 

Vi9! hUkflmeUnde yerıl bir buhra

nın çıkması, Alman taraftarı unsur
lara yeniden fmıaUar verecektir. A· 

mlral Darlan iyi görU9lU bir diplomat 

f!Ifatlle vaziyeti kurtarmak için bu 

karan vennekten başka bir çare bu· 
l&matpıf ile bunu muur sörmeJc 1• 

cap eder. rrananı donaıunuunn kü

çük parçalar halinde ve fuılalar lle 
lngills ftloııuna iltihakı auretile Al· 

manlarm Jl'raMız donanmaaı hakkın 
da :sıunan zaman ileri sürdükleri id
dlalanna ka'lt da iyi bir cevap vor
mlf olur. 

Daha geçenlerde General Veygan
dın Fransa imparatorlu""-· b"n\I, yalnız 
Franaızların müdafaa odece#fni ima 
etmeal çok mtnalıdır. 

General Veygandın haz ır bulun. 
dutu Vifi mllzalcerelerlnden a onra, 
Amiral Dartanın llaanından çıkan bu 
sözlerde biz hiç bir zaman tehdit 
mlnaısı görmek l:ıtemlyaruz. 

ÇllnkU !lllen tehdide kudr t e göato-
remiyen blr kuvvetin başında bulu
nan bir zatın ıı anından • ~ .. ""ıdltkAr 
çtlmlelcr çıkması, kartısmda bulu· 
nanlarda t&beaaUmler doğurur. Bu· 
nun içindir ki bu cUmleı·..a-• .,.m lçınde Çocuğun ınera ve tecesa~~'bu. er n11HK-ın- kuvvet te kil edebilirse de bunlann glnllk bugünkü Fransız donanması-

lhan~İ bir hadiseye aeoc ıyet .\sarı Umlye l<UtUphanesl tarafın· açık denızlerde Convoy rt'fakatlertn- nın alacatı mukabil vaziyeti bundan 
ı_.!lir dan netrolunan bu mUhlm eııeı in de çalışması ga.yri mUmkUndllr. De· daha fazla ve d&ha hiç bir şekle 11<>· 

verCDu • d 3_ •• ..k '-B de bura a ~uçu çocufi• 10 uncu sayısı lntltar etmlftlr. Bu nlzcllik bakrrnmdan derhal imhaya ıça.maz. Fran11ı vat. ıperverlcrl ln· 

gi2li olan mlnalan anlamak !cin 
daha llerideld günleri beklemek icap 
eder. 

SiY ASl 
iCMAL 

Birer Birer 
Yoklanan 
Kapılar 

Yazan: M. H. ZAL 

A lmanya, Avrupada a• 
kadar ol&un meyva 

varia bep,Ulİ birer birer dn
ıirmıtbr. ~ondı bır tara .an ha· 
vada ve denızaltı )Oluyla ln· 
aiJiz iidal.stın n 1 .. •buarasını 

daha 11kı bır hale ""' ınaga ça 
lııırj(en, bır taraıtan ua Av· 
rupanın 11aglam kalan butün ka• 
pıJarmı bırer birer yokluyor. 

Yugoılavya dayanıyor, IMı 
taraitan bu mukavemet aebe
binden, dıj'er tarafı n Ja Yuna
nistanın Arnavutlukta ltaly• 
taarruzlarım püıkürtmeai ,;Dün
den Almanya, '.l unanııtana kar.

1 

t• henüz narekete ceçmemİflİr. 
'{ unaniı ann &ılahla kartı dura
c.atını bıbyor. üeçen harpteki 
Ba.ııan cephni hakkındaki ba
tıralan tatlı olmadığı İçin latrom 
ca yolunda yeni bır cephe kur
makta tereddüt ediyor. 

İaviçrede her tecavibe muka
vemet azmindedir ve tedbirıe
rini ona eöre almsflır. lıviçre· 
nin İfgali ıayeainde temin edile
cek bir alkeri hedef yoktur. Bu. 
nun için Almanlar busiinlük b
viçrede pile çıkarmamaiı tadb 
edıyorlar. t.ier harbi her tarafta 
kazanarleraa buraıuun olsun bir 
meyva aibi ellerine diifeceiini 
balıyodar. 

lapanyada umdukları netice
yi alamamatlardw. bp.nyollum 
harpten o kaclM- c&Dlan YUUDll 
ve o kadar yorsun d~ 
ki, kendi ~ kımılda._. 
lan ihtimal haricindedir. Ancak 
Vifi Franauı ortadan kalkıp Al
manlar bütün kunetlerile b
panyanın kap .. ına dayuurlena 
İspanyollarda evet veya bayn' 
diyecek mecal kalmu. 

Fakat bu Vifi Franaaa. va
ziyeti pek iyi Mlare ediyor ve 
Almanlan mütarekeye harfi bs. 
fuıe riayet ebniye mecbur ..... 
klyor. 

Çok priplir ki, F ramada eıi
lm Fremıa a.aKsı kudreti Şiaiali 
Afriluıda •• betka y...t.de bi· 
li dimdik bir kuvvettir. Ceuir 
ve Tunuata Uç yüz bin kifİlİk pek 
iyi mücehhes bir ordu vardır. 
General Veyıand bu orduyu u
lah ve tenıik elnliftir. Frama, 
müatemlekelerine karp olan ller 
tecavüzü, ne tarafian ıeline ıel· 
ain, ailibla müdafaa edec:etini 
meydan okurca bir tavırla IÔY• 
lüyor. Cicldaı de herkeae karp 
tehdidini yerine selirecek bir 
haldedir. Donanmuı lmmen taı. 
rip edilmekle ve kumen lqi
lizlerin elinde olmakla beraber 
ıeride yine aiu' basacak bir kuv
vet vardır. Vifi hükumetinin İ• 
cab.nda A~rikaya gc.çcrek ı ..... 
liz.lerle it beraberliği yapmaaa 
ve donanmuan 1nıılu.lerm le
hine kullıanma11 tehdidi, Alman
yanın mütareke tartlanna harfi 
harfine boyun egmeıine sebep 
oluyor. 

Böylece Almanya, ilkbabu 
ı.arruzunun arifeeind• baasi 
kapıyı yoklunıpa aunllkı kapab 
bulmuı ve maddi kuvvetten bat. 
ka h!çbir istinat yeri olmadıtpu 
apacık ıönnÜf, anlamqbr. 

Yc cC'\•ap verdi. Mub"t eıcak. gı
da maddeleri de pek çok teker 

ihtiva ettiği için o~ac:ak. Yine 

bu yüz.den, bu davalar, me:· 
zulıwrı it~barile ei;ır cezayı ala· 

ltadu eder. Bizde memur eUÇ
ları yok denilecek derecede az 
~ cndcJldrr. Köyıerdc ıkız .k~~~
rna, hakaret, dövüş, eve tecavuz 
g'bı nızalar oıduAça fazladır. 

- K·· 1·· . ıLukuk ı.-nahkc· oy uıerın n . 
tnclcrine oduşme ımcscld'cn ne 
l'lbi fcylerdir) 

- Bunlar ekıııeriya arazi ~~
Valandır. ÇünKÜ viıi.yetiı:niZJll 
ıkaduıro islcti henüz tatna~· 
~.!'lnladığından dcöylülerin :bıı;· 

hır .-.nbandırlar. Bekçilerle, sayıda yüksek llım adamlarımızın mahkQm bır kuvvet teliJdd edilir. 1ııterenln hayat ka\ı;o,nnda kaybet· 

lar ~ ...-- ,_ ok 1 d ~~~~a~z~u~ne =k=Q~~~~=l=y=~=a=r=ı=v=a=r=ı=~====-~~~~~k~~~D=u=laan-m~~~ku=w~d;~~rl~,~v~e~-~· ;tl;ğ~l~~;k;d;l;~;e~F~~~ns;a~ır~ı~t;U;lli;n~h;a~p;· 
m ıesınden araları açılır! 
rnak anese ıınüddei.wnumiÜğin 

Burada .•... 1.. va 
k tesa.düf ett.ıgı o um -

sık ss d es nehri havzeaı da-
1t~~1 f ;t esu yatağının bulanık 
hıhn lf·

1 
ması yüzünden ... 

Kim Kimle Evlenmeli 1 
DOKTOR 

DiYOR Ki 

ırlcri e;raaında olsun. çiftlik 
eah"plerile olsun tarla ve hudut 
kll.vgal'lln mühim bir yekun tu· 
tuy?r. Bir ıde burada. serbest a· 
raı-ı ıeytinlikt" Bu nevi <lava· l b" rr. .. 
2.a.~ ilhaaaa zeytin deliıeelcr'i yu· 

undcn ~•kan iht laflıuıclır. Bu leytjn deliceleri ea}ıipaiz ağaç· 
•rdır. Gelip biıi6i ona aşı yo· 
Ptyo ··d d r ve ondan uzun ıbir mu • 
ô~ . t.ifade e-diyor. Ve kendis! 

ve çamur u o . . k 

C
. köylüler icine srrıp dya ... 
ıvar :ıı· daha <la ._n 

nıyorlar "~ b:ğuluyorlar. Ay
~ılc.aınıYarad lbu nehir az ıeçit 

. anlan a _J T m z k. k"' rÜSÜ V&J"Qıl'• ar 
· ıbir i ·1 °P k · verır. k ·stiyen eetmne 

la'!tna g_e9m~~n yürümek iti
olııun <:)ıye B yü:ııden ecncde 
yadındadır. u d "' lkaybc<iiyo· 

1 
_ 6 genç vatan. ~ 

ruz. ahkeınelerinde 
ltte Aydın ıın K ndi ikliln ve 

görülen davalar. e SaY Radiye 
tabiatkrine uygun· darı a,ynl. 

1.-r. •• ederek yanın 
teşe-ur 

dun. ~Ha-et -

•llnee de ibu bir ihtılaf sebebı 
;ı~Yor. Miraaçılarla diğer ynü~
d eılcr 'hu zeytinlik senin. lbenun 
~ biribırlcrine ı;:iriyorlar. Çok 
ç le.. an ~aız olan taraf ha~I~ 
<i r. Çunkü öteki tarafın ehn --ec~ ıt.aPU .gibi buna benzer bir ı-~;;;•···~~--, 

et Yoknır. TORK)YENIN 

1 
.. \ ı ou eeneetnde en 

ıtc timdi bunun önune _, etıencell yt• • 
''aı>ıW geçmek için bir kanun 

Ttı.~.Bu !kanun iki noktadan 1 z M 1 R ?\1\ ~ ~ ır, 1 - Yabani eğaçla· 
hı.c!c b •nmaaı, 2 - ihtilaf ha· 
•ı 0~ ulunup ta hukuki vesik~
lc.-. ~'Yan Yeni eahiplere veşı· 
ıed. Ptı •ic.ill" _ _!!_ • ·t1ba1i· 1 Fuarı h tr ~· ı venuneaı ı Enternasyonı 
b~~i '·..., ~ suretle bu kanu~ otacaJdır. 
-~ c iktısadi bir ksynıetı .. -toa • :zo Eyttl 19'1 

81a ~ ı~::o~~=--=-liiiıiiliiii••-
1 

"'ıunun numarası 3523 

18 

Bay Celal Kırpor 
44 )"'&flDdadır. Uzun boylu, eımer, kara gözlü, kara 

ıca.,ııdır. Şehrlmtı.ln meıı,hur kadın berber ClllkkAnJa· 
rmdan birinin ıtabibldlr. Ayda aşatı yukan iki yüz 
elli, üç yb Ura kazanır. Bel) udalı bir mı u.rdır. Bir 

def• evlcıDllÜfJ aynlpuıttar. 

18 

Bayan Samiye Heriı 
22 yaşındadır. Kumraldır. Ev k111dır, on ~-

da on marlftıt vardır. Yemek, dlldıJ, lrsU. llÜl9t llttl 

bilir, ~pka diker. Gllzd keman r;alar. Çok zelll fakat 
biraz hı~. A1ltı&I Ulaballktır. 
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Besinci Kol Nasıl Calısu 
Tramvay Pasoları Hakkında 

"Her iyi Niy:.t Sahibi Vatandaş Beşinci Kolun Alfı 
Telkin Usulünü Bellemeli Beşinci Kolcuların 
Maskelerini Yırtmağı İş Edinmelidir,, 

ı .. ıanbul mekteplerinin blrio;ln· 
dt'" l~yli nıecC'Bni olarak okuyan ~. 

!'. iını.a.lı bir okuYtf<'wnlll yazıyor: 
Bu f>i.n.hrları binlerce talebe na

ıruna. yazryoruın. MaJ(Brı olduktJ 
,.t!Çhile tramvay tdar~i 10 mart-
tan Jtibareo )·eni tarlf~ine başla-
1111~ bulunmaktadır. Yeni tarifeye 
~Ort~ bütün ilk, orta, lise taltbe11 
Unl\"erıı;lte talebesi gibi aldlkları 

htıetıerle her hatta &eyahat edebi· 
lttekü>rdJr. Lakin ma.aleflef, bu ta-
ri(C<len her talebe istifade edemJ-
~·or . .-\n<·ak, İstanbullu olup tstan
hulda e\.-ı bulunan ve 1'-yli mektep 
lerde e\'<'i olan tal~ l!itfra<kı edfr 

bUiyor. Geriye kalan btnluce ley
li .. meccani talelte btitade edel'lri.· 

yor. Anadolunun dört bucağ'mdon 
gelip mekteplerde dc,·Ietin himaye 
!ili altında bunra okur bu haktan 

mahrumdur. Alakadar makamlara 
bu keyffyeti bildirirken ~nlan ha

tırlatmak t-;terkn: 

t'nh-.rslt.. talebesi gibi aldıkla· 
n blletrerle hrr hatta !\eyahat e-
d.ebllecek taleb('nln nehari • ,.e şa. 
yet leyli ise-- evci olma~ı şart mı 
drr ! Hayret edllecek ~y: Tenzl
liith blletlerle her hatta ~yahat 
edebilecek talebeden ev adresi a-

Beşinci Kolun türlü türlü tarıf· 3 - İnıgjlı.erenin haı<bi kaza· 
!erini işitt'm. Bence en ·doğru ta· yazan: na.nuyaoağına. demokra.s>nin köh-
rifi ':'Udur: «Masanızda oturup ne bir ~ey olduğuna., nazıi ve fa· 
karşınızda yemek yerken te h:. Idmond Taylor şist rerimterin.in asrın yeni ve di-
cdemcdiiiniz. fakat yatağınızın . . naırn.ik ruhunu ıteınm1 ettiğine dair 
1 . 1 . 1 b . • . . Amerika ıazetecısı I I a tına gı:z cnm~' o a rleccgtnt le kin er ••• 

vehmettiğiniz ·bir gizli dü~an ... > .1 . id bil ki . . lb" . J" 4 - Ha"" ""' askerlik aleyh· 
, ı:ran anın 1hczi.r.etc uğraması· r c~.~ e •. e~ er\ .. LT Rmt'Sa. 

1

1 
tarı propagandalar... Meseli 

1 

run bir ec!bebi de •hakiki dü~an-: f ud . ur~e·dı lb~osey~~ tdln, ldos~n-, 1938 de Fransızlar arasında: 
1 .. . h f e ıamın e ı.r o.nu ı o ugu- Çek l k- . . h" t . .L F an 

ranır mı! Şimdi bunun hllkmU kal annı gorememeeı ve er tara ın d . k.ard·'-I . l d <>&'ova ye tçm LT CK. r • 

ıh l . d.. ı • d, ld ... na' aır çı J.K'an şayLaaf ır. · . . _,_ d' 
aya 1 U!'ffian.arıa o.u o ugu n· k A "k 11 rd Yah d" sız ölmemelıdır, y.azU<tır• •ye dı mı! Buna ne lüzum "·ar!. Tale 

benin hüviyetJ huna kftfl gelmcz
ml ki!-

vehmi.le pan.k yapmasıdır. d~.r ÇO 1 ... 'merrı'.k· ı a 
1 

aF :'. c·:ı 1 
propaganda Y.a.pmı~ardı. Ameti-

B .. l l B . . K l uşrna.nrıgı yo ur. aK·at um- . - 'kal İ · 
unu ıooy emek e c eşıncı o h . . fa .1 h I . d"· kada da cbır tek Amen ı nırı· 

1
. 'd h" d b . urreı.sı aı ·ı:ı e' a• arına geçır <ı<· I li ... k d 1 Ne • Pe naya'ı en ve ve .m en • arettır> l . d y hud· ki ... h kl lirler iç~ ö meme , ıo-ll' te o ar 

1 demek ietemiYorum. Beşinci Kol e~" ~un,. ~ 1 0 ~~, .... ~ e onlar iıçiol denize a!>lma.m'1JL> diye 
..,. ___ .._ _____________________ .,, Fransa.da çalr,tı, Amer;kada ça- b~ u:md ın'> gttlmaeıyedn v-;. el'g.,-ren feklen müfrit Ameri:<a m.illi(yet-

1 h d B .. ır a am o sın an noş an.naz. .• . ıbe "-'-1 
ışıyor, · er yer; e mevcuttur. u- l 0 ,,__1 b" . . d .. perveırlt&tnc nzer te~ -er yay_ 

İNKİSAR • • • 

Yazan : Nail M1JTLUOİL 

·· · I 1 ar. J.JV;y. e ır nva.yetuı ogru o-
tun "• hu ıruretle ça ışan arın l lın d • k ~ mağa ça)ışıyorlar. 
h 

'k · · h' up o a ıgını ana~tırrna ta ıoer-
a• m mııhayyeles•ntle " umacı k · . .. k"" ·d • ·'·d R" 5 Muhtelif uıuıurları ve 
~ıL. • • d b es .ı.ç.ın mum1 un eg-ı:I' .ı.r, tva- -

manıyetını acmasına mey an ı· y t ..;.._,1 d ,,..1 f it t"I m··'"·-·'ı"f sımfları 'birl:iirine ıkartı 
B . . K e ne~ • ..,.-.... aı e 6 ., ısı ı sure .t e Ullıl.«:ı 

rakma,:na•ı<lır. Halk e~ıncı o- 'd •• · · k" b 1 .v- '-Iandırarak mil"li 'birliği boz· 
1 e.h

. . . . ... . . yayır ıgı ıç.ın ıım.şe unu ya an- ~ ~ · . 
ur> z ırlerım nastl saçtıgını tyıce 1. k d• • d ak f • mak .. Mesela Amerikade. hır zen-

••• 1, B . . K I I ama ve ogruyu uyurm ır ·ı 
~~lreırmk,e~·ı ~~ncıek 0 ~u an ~~ satını ıbulamaz. l.ıe .Seıırinci Kol c.i meselesi. h'ir ıkocınüni•t me~k e· 
oı er_e ·or nuyer on ra a e bu vaziyetten ~tifade~ ede.re.k ai. ıbtr Ya'hudi aleyhtarlığı ç.ı ar-
olanı'an derhal farkederek çanla- R it ""' d I t .~ mag"a ug"ra-. ..kta bera'ber aslen b"l l"d' ooseve ve ~er eve aıa.am... ~ .. 
rma ~erhal <>t tıkaya ı me ı ı<. !arı ha.kkında akla hayale gel· Alınan ve J.ta\)'an olan _Amerika· 

Haıka gazlerden pasıf korun- I [ I bıi k hl•· aııastnda eıski yurtıanna aıt ·· • k 'k d f d 1 me.z ya an• ar ya.yar ar ve r ço u_,, • 

mayı ogretme ne a ar ay a.. r·ıı d . d l ba•g"l'ılıg" ı canlan.dumag"a uğraşı-. B · · • 1 h l · ga r ere e •tnıan ırır ar. 
ıse e!<lncı Ko un ze " eune ve B · l k Roo ı· • · ld yorlar 

Salon ıııcaktan ve Sigara dumanın·! mllflltu. Sessizce odasına ı;:ıktı. Açık telkinl~rine karsı halkı terbiye et.. d ... ır araın:h• . seve tın çı ır- • S lh d 
da.n boğucu bir halde idi. :MiıSaflrle-

1 
balkon kapı!imm önünde duran ş,ez- k 1 d " 1... d ıgına, cu · urıyet fırkası namze- 6 - u propaga.n ası.•• 

rJn yine radyo gramofonunun gtirW- longa kendi.sini bir külçe gibi bırak- meB t~ 0 ~ trhaa:-ım~ıT. h"k.. di cW·i!l:kie) nin i..L.t.ide:r mevıkiine Harbi demokrasinin l tecl'iğini ve 
tUsü lçerstni durulamaz bır vaziyete tı. .. eşıncık 

1
°k k·""ın 

1
" ku .u~ zorla geçmek için bir suika&t ha- devam ettird.iğoina, Almanlara kel. 

1 suren ~ ın ı tan urtu ma ıç.n 1 d • d · d · · · 
aokmu,tu. Nazan yanında duvara * b··- J k d. ,ot · · zır a ıaına aır e şayıalar yay- sa derhal ou h ve yeni ruzarn ıku-

u.nıaan as ecu1en manayı 1)'1'Ce 1 rd- .' . h 
dayan.mı•, elleri cebinde Bıf;lk pençe· •Halftk, anlamamız 18.zmıchr. mış.a ır. raıcaklarını id.ıdıa ederek ru· an. 
reden dalgın dalgın denizi oeyre<len Bu akşam Bahriyelerin silvaresi (Beşinci Kol) ~bairu ilk defa Ordu ve donanma 'hakkında da oulh iht:yacı duyanları Amerika. 
deUkanlt:ya döndü: var. Söz verdim. Bunun için seni bek ı0larak ku ı.anan adıa:m İspanya yalan yanlı~ ha'bcrler neşrederler. hıükUıneti ve lngiltere aleyhıne 

H&lQk, dedi. Boğuluy<>ı-um ar- Jıyemiyeceğim. Yemekten sonra gel.. daıh.ili harbi esnasında' ismi çok Fıii8.n işte para oynatmı,._ Ameri· çevinnek hususunda gayretler·•• 
tık .. Ne olur, biraz dı.faı"t çıkalm1 ..• Af ve se,·gUerle. duyulan General Mola' dır. Rad~ · k~ ıtanklıarı makinelitüfek at~ine insanlığı ve memleketinıi seven, 

GenÇ adam cevap venn-e:tt.. GÖZie-- Nazan') yo ile verd1ği hir konferans.la ~ıle rn~avemet edemezmiş, . fi- demokra'S.İye taraftar olan, dü~· 
rlle kızın kendishlf" yalvarırcaınna. Haberi uşak getirmişti. Adamı l'tÖyle demişti: cDört askeri kolu. l".';1' yen·ı zırh~ını~. mulraıvel_etnnc ya yüzün.de ıhakLki sulh ve emnı· 
bakan munis elA gözlerini aradı. Son bir baş işa.retiJe savdı. Bir an dilşün- muz Medr.i.te yiirüyor. Fakat şe- ıu~vet .ka:nı,tıgı ıçm zırhlı bir yı- yet hüküm sürmesini ieteyen her 
ra yine bir !}ey söyle~en kapıya dU. sonra döndü, içeri girdi. Ama~ hirde ·bir ·beşinci krolun1uz vaıdır ~ın ~emird~n .b~ka bü· şeJ.r de· ~e.nkalı, Beşinci Kolun bu al~ı 
doğru yUrUdU. Nazan arkasından on1ıı1. yarabbi! .• Bu ne acı ve ne kadar bir ki ka:nünİ:.3l hü.kiımctine kar~ı g~"mı~. · · lllbj, 'ffil§.· • • telkin U&ulünü ~lce bellel"':'.eh, 
takıp etti. Sessizce çıktılar. ani inkisardı. Ebedi sandığı bu sa- halkı &yalJandırmağa çalı-şan 2 - Gözleri yıldırmak ıçm Beşinci Kola kar§ı gönüllü sıfatile * adet bu kadar mı geçici idi?. G '7· fertlerden ve gruplardan mürek· Alman kudreti hakkında aıkla aY· vatan hİ21Ineti görme!~ Bc~nci 

keptiT.> kın •türlü ıtürlü masa!J..r, >gizli si· Koi'culann ma&kesim yırtmağa ça. Ne mi dü.,.Unilyonım., .. Bana 
Jnarulmıyaca.k kadar fazla gözUken 
fani saadetimL .. 

Deniz kenarında. idiler. Tozlu yol· 
dan tA sa.hile uzanan büyük bahçe, 
l!lık koruluktan kurtulunca koruya ka 
Jar bir çtmenlik halinde uzanıyor· 
du. Birkaç !ıstık ağacı datlarmı su
yun üzerine eğmişler. orada adeta 
küçük, hayali bir kAıpanecik vUcude 
get{rmişlerdL 

Çimenlerin Uzerine uzandılar. Ha· 
lılk başınr Nazanın dizine koydu. 
Sanki gecenin aükOnnnu bozmaktan 
Urkl\yorm.uş gibi yavaş yavaş Rözle· 
rıne devam etti~ 

- - Bu bir hakikat defil, Nazan! .•• 
>.deta bi!lt:ırdan yaıpdmış bir rtiyaya 
'>enziyor .. Rüyanın uzunluğunca ya
şanılan bir gerçeklik ta~ıyor kendin
de .. O kadar sa! ve temiz bağlılığın 
bır gün gelip zedelenme11lnden kor· 
kuyorum .• Zira. bu inancın inkisarı, 

tadı ni!betinde değil. t;ok daha acı 
olur .. 

Sustu. Dudaklarınr gent kızın a .. 
vuçıarında tekrar tekr:ır gezdirdi. Ay 
kaf1ı sahildeki ormanın arkatıından 
kayboluyordu. 

* HalOk, esmere yakın, hafif dalga-

!erin!n önünde her şeyin karar<!ığmı 
his~;f"diyordu. Arbk hayat onun naza 
rında bir hk:, klinat bir aderrıdl. Onu 
bu fani Aleme bağlıyan kudôi bat da 

O ı;amandanberi (Beşinci Kol) !ahlar hakıkında türlü türlü efsa- lışmaılı ve onlara bihniyerek alet 
tabiri her dilde yerleşmiş, ><alm"J- neler, gaz, mikrop lıarbi ve .aire olan ııafil1erin gözl'erini açmalı· 
tır. Bundan kıasdedi:en mana, bir hakkında şayİalar,,, dır. 

kopmuştu. Öyle ise ... m.emleketin batkı içindekı b;rliğ\. 
Bahriyelerin bahçesinde yürürken azmi, hükUmete olan emniyeti 

kalbinin hızlaı c;a.rptığını duyuyordt.·. kırmak, 'hanet meyillerini kuv
Ağır ağrr koruluğa daldı. Uzaktan vctiendlımek, mili-i istikli.ı aevgi
müzik sesleri, genç kız kahkahaları sini kundakla~aktır. 
iş.itiliyordu. Birden karşıdan deniz 
kenarından iki karaltının geldiğ'inl 

gördU. Gayri ihtiyar! kenara çekildi. 

Bei-nci Kolun S"ı.ıd'h\ıarı arasın· 

SDLllACA 1 ~~~~~i!ıı !e~;.!~!:. 
1 

Mehlika tnelmen, Sabık Reji Fabrt· 
kası mUdilrU merhum Velieddin tb

..._r"-r:+:., rahim kızı Rukiye lneımen, Dr. İb
rahim Kemal Telci, Melek İnelmen, 

Cla .g;,]i ılrat cereyanları yuat· 
mak, sa;botaj, sutk.ut, casll6iuk t 

ağaçların arıu>ına saklandı. Gölgeler vardır. Fakat en tehlikClı m.ahı, ı , 
yaklaştıkça beliriyorlardı. Artık iki· yanlı, !haberler ve f ... <.-ir~er ne§re· "t-+-+-+
sinin de ş~kli meydan& çıkmı~tL Gör dere.k ort·alığı bu~andırmıa.k v_c f 
mUyormuf gibi gözlerini uğuşturdu. ahengi yı~aktır. Bu oayede bır 5 

Bu sırada tanımadığı bir genç ve Na tr-*1ılet_ın m·anev~a:tını tbozmağa, ' 
zan, gencln kolu Nazanrn belinde, kendine olan .Jman ve ·güvenini 1 
gUiilşerek köşke doğru yUrüdWer. Ha yıkmağa, ıkuvveü ha'kkında şüp· r 
11ll< bitkin bir halde olduğu yerden he uyandırmağa, rehberleri lıak- -' 

Kemal Derviş ve Emine Derviş, Avu
kat Veli Şefik Gizer ve Emine Gizer, 
Mahir özmazı ve Sabri Erman, ba-
balan, eş,l, karde'1., kayın pederleri 
ve dayıları ve enl~eleri, 

Tütün Tüccanndan 

Sıddık Veli lnelmen'in 
ç:ıktı, Terasa giden çakıllı yola sap- k~nda zehirler saçın.ağa çalışırlar 10 20/3/941 tarihinde rahmeti rah· 
tr. ve millet araınnd~ tefrika uyan· J 

11 
mana kavuştuğunu derin t.eessUrlerl-

Kendi:sini kar'1layan Bahriyeye d.ırmak için 11e mümkünse yapar- le arzeder ve 21/3/94:1 cuma günü 
içeri glrmiyecetinJ, bir dakika Na,. lar. 1 Soldan Sağa: 1 - Bir çiçek • Bir saat 15,80 da Osmanbeyde HalAskAr 
zanı görmek istediğini söyledi. Salon • i~ niyet .sah~bi ad~lar, Be- adet 2 - Birbirine zıd kelime - Ba· Gazi caddesinde 202 numarah Turan 
bir hayli kalabal•ktı. Gözlerile Na- '1flCJ Kol mensuplarından duy· ı ğışlama 3 - Telsiz telgraf • İri ve aparbmarundan kaldırılarak Feri· 
zanı aradı. Birden köşede radyo gra- .duklarını. sırf 1bitg:içı'\k taslamak köy Kabristanına defnedilecek olan 

motonunun yanında biraz evvelki 
gençle şakal~tıklarmı gördü. Bu sı
rada. yanlarına Bahriye yaklaşb, bir 
şeyler söyledi. Nazan Delıkan!ıdan 

mütebessim bir tavırla mUsaade is· 

için gafletle tekrar edip durur~aT. sert ta' 4 - son • Bıyık 5 - Funı· cenazesinde son vazifelerini ifa içln 
Zaten Be~;nci Kolun asıl rkuvveti- hat et • M&h • Sual edatı 6 - So· hazır bulunmak Uıteyen akraba ve 
ni bu s-af ;,.e gafil valandaşlar teş.. nuna (H) HA.ve edince anlatma· Bağ evtddasınm mez1r0r saa.tte tefrifieri
kil ederler. Herkesin ,gözü açık 7 _ Nota _ Saçma sapan mA.nA.sma ni rica eylerler. 

lr saçlı, iri yapılı bir çocuktu. Otuz tiyerek ayrıldı, terasa doğru 
yaşlarında. kadar vardı. Kültürü c;a· dU. 

yUril· 

olsa Be inci: Kol hiç ıbir zehir sa· gelen iki kelimenin birincisi • İle N. D. Cen_az_es_l-ne_ç_e-lenk ve çiçek 
ç.aımaz ve daha ilk hamlede mas· 
ık~i .ir>d:irilir. 8 - RUzgArla \rt~lp gemiyi yUrUten gönderilmemesi ve bu yolda bir mer-

Asıl fen.alık ~undadır iki bir 'ey • Akıl 9 - Bir adet - Boş arazi butlyet eııeri göetermek arzusunda 
memlekh·in her Bınıf adamları, 10 - Yapma - İstifham edatı 11 - bulunan zevatın bunların bedelini Ço· Jışkanlığt ve terbiyesi az zamanda 

onu. çalıştığı bankada Amir mevki· 

ıne yükseltmişti. Ciddi ve samimJ, gu 

Niye böyle geciktin? .. 

im1 
cuk Esirgeme kurumuna tahsis bu-

hattfl birinci sınıf A," eri ara-sın- Damarlardaki ınayi - Bir hay,•an .. 
·- Seninle biraz konUfmak tstiyo- da. ıkendi ıhük~-netierinID. gidişine yurmaları merhumun vulyeti cUm· 
Ce\•ap vermedi. Sadece: 

Rabıt edatı. ıesindendir. 
nırunun kırılmasına a.sla tahammW nım.. Diye kekeledi. K&rf18ında.ki inanmayan, tota:iter usullere şu 

Yukarıdan A'ağıya.: 1 - Paydos 
ALENİ . EŞEKKÜR <-demez bir karekteri vardı. Nazan, 

tc;Umat mevkH oldukça yUksek bir 

genç kızın garip tavırlarına aldırma· veya lbu ,dÜ.'IÜnce ile taraltar bu
hınan k."mselere tesadüf edilir. • İlave 2 - Bunama • Gaip 3 -

dt. Kolundan tutarak bahçeye doğru Babamız, Efim, Kayın pederim 
Doğrudan doğruya menfaat ara-

ailenin biricik kızı idi. Arkada,ıan onu A.deta sUrUkledi. 
madan ya'ban-cı ,bir davaıya ve 

- Belki birden rahatınızr bozdum, ideolojiy~ .taraftar olan hu gibi 
kUc:Uk hanım .. Bu husus için affınızı mevki ve nüfuz sahib.i. ad.anılar 
dilerim. Pek yakında uzun bir yol· B~lnci Kolun en tehlikeli müı.te

Kokulu bir nebat • Mezruat 4 - AB· 

yada bir körfez • iplik 5 - Hayır • 
Bir vapuruınuzun ismi • Beyaz 6 -
Koyunun yavrusu - Nafile 7 - Su 
ile kl:lpUrcn bir 9ey 8 - Sandal • 
Birdenbire 9 - LAhza • Nota 10 -

}.ferhum 

onu hercailiği ile tanır, bir dakla dur 

maz. ele avuca sığmayan yaramaz 

bir kız olarak bilirlerdi. Öyle ki na
sıl olup da. iki senedir Hal1lkla bere.· 
bcr kaldığına hayret ediyorlardı. LA· 
kin birkaç zamandan beri HalQk Na 
zanda. hic; de görmeğe al1'ffladığı 

bin bir değişiklik buluyordu .. 
itten yorgun çıktıtt bir akıjamdı. 

Ba.nkaıda biraz fazla uğraşmış, yeni 
aene hesabatı onu bir hayU Uzn1Uş

tll. 
Ağır ağır yUrUdU. Bu akşam için· 

de tahlil edemediği bir sıkıntı vaı-dı. 
\"anınd&n geçen bir arkadaşının ver· 
diği selAmı gönn~i. Dalgın dalgın 
vapura girdi. 

İskeleye çıktığı v&kit hava karar· 
nuştı. Boğazdan kopup gelen serin 
bir rUzgı\r ağaçlardan dökülen kuru 
yaprak yığınlannı yolun bir tarafın· 
dan alıp döndüre döndüre öte tara· 
fına bıra.kıyordu. Hızlı hızlı çarşryı 

geçti. Koruluğa giden toprak yola 
saptı. 

Nazan Hanım arkad84iarile be
raber c;ıktliar, efendim. Evde yok· 

lar ..•. 
Kapıyı açan hizmetc;lnln bu ceva· 

hı birden onu olduğu yerde aarstı. 
Halbuki bu akşanı evdo olacağını ona 
kendisi söylememi.f miydi?._ Anlamı~ 
yordu. N"aznnın bu birkaç zan1andır 
takındığı garip tavırlarla kafası dı:t.r 

ma dağınık olmu~tu. Beyninin içer· 
sinde ezici bir yorgunluk duydu. 
mr:dUfU zaman evde herkes uyu· 

fikleridir. Çoğu umumi hayattaki 
culuğa çıkıyorum. Ancak ayrılma· 

mevkilerini azımsayan ve kendi 
dan evvel seninle görülecek ufak blr kendileırıni daha· mühını meVlk:i.le. 
hesabmı var. re 18.yık gören bu gayri:ho~utlar, 

Atın yavrusu • Ar 11 - Birinci har· 
fe nokta koyarak a.nlatma • Sinirli 

DONKlJ Bt:L'IACAI\'JN RALLİ 

SIDDIK VELl INELMEN'in 

--'\Nazan bu güne kadar seni çok d l r d ıb ı• 
vatan a~ ar tara.ın an e ıenme- Soldan Sa""a: 1 - Acıbadem 2 -

başka türlü ta.nnnrş ve öyle sevmi~- h · it d t 1 b 

Senelerdenberi devam edıen ve bu 
kere elim ve ıstxra.plar içinde ara· 
mızdan göçmeslle neticelenen hasta. 
lığı esnasında beşeri tasavvurun fev
kinde bir alA.ka göatermlş olan sayın 
operatör Ali Eşref Gürsel'e ve s&yın 
profesör operaWr M. Kemal Ökeye 
ve ŞiŞii Sıhhat Yurdunda geçirdiği 
eon haftaları esnasında vaki fazileUI li ve göz ' ap&ı '" "" a ulu ma- İma • Et • Saka 3 - Sahil • Selef 

tim. Bugün ise senden nefret ediyo. h.dır. 

rum .. Ne yazık ki bugün benim bil· Beşinci Kol diyince kasdettiği
lOr rüyamı ellerinle kırmr'I bulunu· miz ~ey. açık ve mertçe propa
yorsun .. artık her şey bitti .• Bundan ganda değildir. Mesela İngiltere· 
aonra kolları belinde, korularda do· de; Amer&ada propaganda ya· 
Jaştığın sosyete genc;lerinden kendi· pe.rak ık.endi .davasını yürüt.meğe 
ne bir gönlll eğlencesi seçersin .• Bu çalı§ır ve ;haTpte .kendlslne müm
oenin için daha iyi olur. Benim ise kün olduğu kadar çok ya.rdı.m 
gururum buna mani .. Yolun açık ol· göstennemizi temme uğra~ır. Fa .. 
sun .. 

4 - İfa - Fal 5 - La • El 6 - Fal 
Stadyom 7 - Aftş • İane 8 - İkili 
9 - Ey • Fazla - Ad 10 - Beton -
Orada. 11 - Tane .. Sar. 

Yukarıdan A,.ı;tya: l - İstifa • 
Eb 2 - Ama • Afiyet 3 - Cahillik 
• Ta 4 - İfa • Şifon 5 - Bela • LA· 
ne 6 - At .. Etsiz 7 - La • Lop 
8 - Esef • Dinar 9 - Malarya • As 
10 - Kel • On • Ada 11 - Laf • E· 

ve candan ihtimamlarından dolayı 

mezkQ.r müessese müdiresi Bayan 
Seniye Santur'a ve sayın Dr. Avniye 
ve. bUtUn hemşirelere derin teşekkür
lerimizi ve minnettarlığmıızm umum 
ailesi efradı namına lbl&ğına delA.le
Unizi saygılarımızla dileriz . 

Sözlerini güç halle tamamladı. Son 
ra karşISında Slkmtı ve sinirden avu 
cundakt küçUk mendili parç1hyan 

kat lngiltere, devlet rnüeooesele
:rimizj torpillemeği, bTzi biibir'iımi. 

Merhum Sıddık Veli İnelmen'in 
Kızı Atiye Telci, oğlu Eşref İnelmen, 
~ Mehllka İnelmen, Damadı Dr. 
İbrahim Kemal Telci. ze katmağı düşilmnC2. Bir .Atme· mektar 

rikalı vatwlda.,, İngiliz do.otu ve •••••••••••••n••••••••••••• .... gPnÇ kızın son hareketlerine d:hka.t 
ctrı.eden geri döndü. Adeta koşarca .. 
t:Jta. kaçarcasına oradan uzaklaştı. 

~:e~ik:;:a~a~e~r:~:~ş 0°ı!::::~ .-KAT HE Do R s c H V3 p A u L H o R B 1 G E R'in 
Fakat nazi ,taTaitan kesilirse mut

* laka bir vatan h'1in.ttlir. 
Ertesi gUn sabah gazetelerinden Beşinci Kol propagandası umu 

rıir?r.·ie *-'filessif hir irtil:!allo serlev· miyet.le şu altıımocrayı tfi.1k.i.p eder: 
ha.sile şuıı.at okwluyordu: 

<... Genç bankacılarrmızr\an Ah· 
ınet HalOk. dilı. gece tnbancasmı 

karıştırıkken birdenbire silfıh ateı:ı 

alm1ş ve kendisinin ölUmile netice
lenen müessif bir hAdiseye sebep ol· 
muştur. Ahmet HalQk kendisini se
venler araeında. tıAh .. ilth .. nA.h ... > 

ıo;a11 :-roTLUGİL 

l - Devlet otoritesini yık· 
mak ve umumi hayatta mevki sa_ 
ha,.i -olanların ~ere fi, namusu, haş. 
siyeri hakkında 9iiphe uyandır· 
mak ımaksatlarını takip eden tel
kinler ... Bu maksatla para dolap· 
lanndan, kadın dalaveralarından 
bol bol bahsedilir. 

Bu huru-sta nazilerjn neka.daı 

fiarikulA.de bir sa.n'at kudretlle yarattıkları 

ANA İSTIRABI 
Rejisör: GUSTAV UCICKY 

Gördltgil fevkal&de rağbet Uzerine 

ŞARK SINEMASI 
Bir hafta daha göırt.erecektır. 

İKi Paris 
Fransız Parisi 

Alman Parisi 

1 
)'azan: Rebia Tevfik BAŞOKÇliJ 
'------~~----~~-...:.....~----

- zı -
İşgalin Üçüncü Günü Paris'te Yiyecek 

Sıkınbsı Başlamıştı 
halkın babını iyice yarınak ısı: 
gibi bazan damlara o kadar y&~ 
uçuyorlardı kt, motörlerin y•P 1ıı; 
rllzgA.rdan açık pencereıerdeld 
perdeler birtbirlne geÇiyordU· daıı" 

Başka şeyleri beklemek kolay, 
takat açhk beklemiyor. Parlste 
kalan Uç buçuk Fransız ve ecnebi· 
!er, Parlsteki bolluğun şu iki gUn 
içindeki kıtlığa dönmesinden ~ır 
dılar. Sokaktaki ınsanıann bakış

larında korku ve endt,e dolu ... Bir 
kısmı Almanların tarafını tutuyor, 
diyor ki: 

- Parlste 1(.ırk beş bin Alman 
askeri kalacakmış:, o kadar yiye
ceği onlar bitirmediler ya. Bu da 
bizim polis mUdUrUnQn kabahati
dir. 

Bir diğeri de ona. şöyle cevap ve 
rlyor: 

- Meseleyi o kadar basit dU.,Un 
memell, Pariste ihtimal kırk bef 
bin asker vardrr. Fakat dUnden 
beri Paristen geçen bu milyonlarca 
askeri kim doyuracak? Bunların 

yiyecekleri Almanya.dan mı gele
cek zannediyorsunuz": 

Alman lstuasınm UçUncU günün· 
den itibaren Pariste resmen kıUık 
başlamuıu. 

Sabahları halk, en mUhim iş di
ye saat daha yediden itibaren 80· 

kaklara dökU!Uyor. Ellerinde )/iye· 
cek koyacakları torba ve çanta1ar .. 
la açık kalan dUkkAnlara hücum &

diyorlar. Fakat bu erkencilik hal· 
ka bir istifade temin etmiyor. ÇUn
kU dUkkAnlar b~. hallerden bir şey 
getiremiyorlar. O vakit halk bir SO· 

kaktan öbür sokağa, blr mahalle 
den öbür mahalleye gidiyor. He· 
men denebilir ki, yarım kilo pata
tes, yarım kilo da havuç tçln bU· 
tün Parisl devrediyorlar. Yedide 

baştıyan yiyecek araması ancak 
öğlede bitiyor ve nihayet bu beş, 

a.ltı saatlik ayak koşmasmdan hıl· 
sıl olan netice sıfır derecesini geç· 
mlyor. Evlerinde biraz ihtiyat za
hiresi olmıyanlar aç kalmıya mah· 
kQm ..• 

Ög"leden sonr!l da Parisin hali 
başka bir manzara. gösteriyor. Pa
ris içinde bile ne olduğunu haber &· 

Iıı.ınıyan halk, meraktan yine so
kaklara dökillllyor. Tanıdık, tanı· 

madık, herkes biribirtle konuşma· 
yı bu son bir kaç gündenberi a.det 
ecllnmi!\'. Sokaklardaki banketler 
dolu, sokakları dolduran Alman 
motörlerinln, kamyonlarmın geç\ .. 
dini seyrediyorlar. 

Havada da Alman tayyarelerinin 
geçidi, yerdeki motörler kadar sa· 
yısız... Fransızlıı.r havada ve yer· 
de bu motör gUrW tWerine al~ık 

değil. Bunlarda.o hofianmıyorlar. 

Tayyare g~idini, ancak on dört 
temmuz Cümhuriyet bayramında 

ordu resmi geçidini seyrederken 
görmlye alıı1mı~lar. Harpten evvel 
de AJmanyada tayyarelerin, yerde-
ki otomobiller gibi gökte de bir dU
ziye işledikleri Fransız halkına söy 
lendlği zaman onlar bunun propa-
ganda olduğunu sanırlardı. 

~imdi bu hava canavarlannm gU 
rW tüsU, FrBMtzlarm beynini blls
bUtün uyu9turuyordu. Almanlar da 
maneviyatını kaybeden bu biçare 

istilanın UçltncU gUnU, 1'1• 
Dö Bonvalle ak9arn Uzerin• d~ 
Şanzelizedekl banketlerden bıri ır 
oturuyoruz. Yeniden caddede ı:,. 
hacir kafilelerinin "'ağıdan yuaıır 
rıya geçtiklerini görü)'Orll•· g cıd· 
rindeki yorgunluk ve sefalet ti!! 
den acınacak bir he1de- san~e f 
öbür tarafında oturan teırni1 r 
ylnmiş, kibar tavır!~ yaşlıca bir 
dam muhacirlere bal arak: ~ 

- Bu zavallılar, cencba di-
kaçarken. yollarda ~nııı.rd"'•""' 
yor. Arkalarından· Alman ord d6I" 
yetişmiş:, onlara tekrar p,rıse ~ 
melerlni emretmiş. Eğer hill< ,ı· 
vaktinde Parisi açık f<Mr ilıll' "· ux .. 
se idi, fel&kot bu de: J t.UY t 
mıyacaktı. Yollarda !uıı,..arl<efl t 
tenlerin, e~cnlerin a • L harPtl 
lenlerden daha fazla U'. .. rlat· ~..td 

Banketin öbUr ucundaki 1""'" 
blr madam: ~ 

- Zaten, diyor. Bo)'le ırı çııııJ 
zamanlarda memlek"' ~, kS ıJ 
kadar mahvedici bi! •cy ol-:tı' 
Ben her lh tlmale karşı par ,pıl' 
kmnldamamıya. kara:- verınt tıı' 
Fakat burada da tR.w esir haY" 
dayız. Dünyadar:ı haberimiz ~ 

Ya1Iıca adam da şöyle 

veriyor: ,ı 

- Şimdt dltnya bizden hal>"'., 
mak i&liyor. Paıisten gtdeceJC: ~ 
berler de pek yUztımUzil ııl8' ,.P 
gibi değil. Şu Uç gllnd~ 
larmu:zın ve halknnızın .,,, 
göeterdiği dostluk doğruSU . .,;. 
yeiS veriyor. Bu sabah, bit ı 
genç kadın ellerindeki çlçeJ<ler::,. 
tel Klariçteki Alman za.b~ 
safa. geldiniz demek için gl ,.,. 
fakat kapının önUndekl bir 
onlara demiş ki: 

- Siz daha kocalarınız Ç ~ 

ken bize ko1maktan ut..,ıf 
musunuz? fll". 

Bütün bunların para iç~ 
ğunu biz bilmiyor muyuz 
yorsunuz? .,_,f 

İşte bu sözlerle kadınları 
run önünden çeı:lrmlf. ti' 

Bunlar konuşulurken ~::., 
turan Madam, yaı;ılıca. eıe 1 
raz daha ilerde giden bir ad&l" 
tererek; 

- Aman efendim, dedi. Ş~,;j 
de giden kısa boylu ad""' re!' 
giden bir adamın yere dilfll"t 
bir kutu sigarayı aldı. B11 

mı? tıll' 
O aralık kısa boy)u ndflJTl 

ll der. 
oturduğumuz sıranın ön n rDA 
çiyordu. Bizim ba.nltette1t1 .ıe:ıt' 
efendi onu görünce tanıd1· .~ 
ayağa kalktı ve kısa bO~ı• il"' • 
la bir kaç kelime konu,ıu~ ,.ı;ı ı' 
sel&mlaftıktan sonra yin• (0#6' 
tine oturdu. YUzilnU yıı.1' 1 ' 
ma çevirerek: 

..SORUNUZ .A 
___ -f,..),SO Y LİY ELİ;Vl 
t 

Bir Sinek Nekadar Uçabil ir '? ı# 1 
Beyazıtta Nuri Klper lmzMI· neler yiyeceğini hOkoırı•:.ı~ el' 

le - Bir arkada.,.,Wa bahııe tutuş- ederdi. Kadın, erkek herK Yo~·· 
tok: Onun fikrince kara sinek bin btsest bir gömlekten ve ~ıt ııı" 
mell'eclen farla yllksoklere uçabl· rnuı yapağ'ıdan dol<Unınuf .,-ııı 'ı 
ıtr, ben bir kaç yüz metreyi .,.... todan ibarettL Huııu51 •~1 tıJ"1"" 
cağını zannetmiyorum. Hangimiz ıu yapılmaeı memnu ı~ .. ııı ~ 
tuı.klıyızT prenıip şu idi: Fertlet• t.r"' 

CEVAP - Bugilne kadar yapı- ylneri için değil, unıu";. 
Jan tecrübelere göre kara s!neg!n olmak iÇin y..._,n&lrdll"1_,.,dir1 . 
en çok yedi yUz metre irtl!aa k..,. Bir cKnob ~ l'd";,.ıır.~ 
dar uçtuğu görUimtı.tUr. VaaaU Ka<hköyllnden AJtınel • ıl il"'.. 
uçuş kabiliyeti bundan ıuıdır. Yani ZMile _ VapnrlarlJI tlloı~· IJf' 
bahsi siz kazanıyoraunuz. ;rıuıl 1ngUız mili uo 61\' 

Sparta Ter biyesine Dair 
lzmlr Baha Yaler ım...,.ııe -

Eıkl Yunanıstanda y .. ıyan Spar
ta!ılarm sıkı bir ıurette terbiye 
edildiğine ve zorluğa alıştmlılıima 
dair daima kitaplarda bahislere 
tesadüf ediyorum. Sparta terbly&
atnden maksat nedir T 

CEVAP - Eski Spartalıların 

terbiye ideali, şahsi zevklerden 
umumt menfaat namına fedakA.r
lık ebnek ve tnziba~ sıkı bir BU· 

rette uymaktı. Eski Spartada bır 
adam ancak otuz yaşına. gelince 
başına buyruk addedilir ve ondan 
sonra kendi başına bir ev açabl· 
lirdi. Herkes birbirine bakara.k yi· 
yip içmeyi bir zevk haline koyma.· 
sın ve yumu-tarnasın diye herkesin 

Knot kaç metrecıırT ti< h.,tl ": 
OEV AP - Bir ıaıot ,,,.~. 

IA.tfuz edilmez) ısıl~ bit 1~ 
Saatte klrk knot fiden bil• ııO'~ 
donun kilometre h..., ı.redl" 
74 kilometre 80 ıne il""''" 
Amerika mili 1600 ın• ~or 1 ııt' 

Roosevelt Na111 11? -.~ ,,
Lfltft Verd ~ 111""""- ıır· 
~mı Boooe,·elt ııel eı;ıoıt._,. 
d ·- d ..... ~ ıneto• _,, dl1 ..... 

B Oaun 1lau.a- Jlıtı'TA' ..... 
Kimi Rozvelt, klınl ıtırlU• yol' 
Bazdan d& türk\'fl bl~ot ,U 
lizcede başka tıırlU 0 .ıı 
tar. ıtl·ı ne denıutsf ıt "~rilı 

CEVAP -· S. Ro<>'-;.d~. 
tsmini Ruzvelt dtY• •• ıd• d 
göre öyle denıc 

k hcrı

dur. 
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E f ı İtalyanların Beş Atina Şehrinin 

1
. s tanbul Bö )gesi sna a Gemisi Batırıldı ~nkara, 20 (A.A.) - Emlaki Bılanço)n nazaran bankanın Fahri 

ve Ey~ ıBankaaı heyeti uı;ıurn._ 1 3 iıncü ıhcsa.p yılı içinde elde et- H h • • Q}d 

E d
. Londr.a, 20 (A.A.) - lngiliz ye$ bttgun ı1:7ankanm ~mumı mcr. t:İğt kir 653,03<> lira\:lrr. Ban'ka emşe rısı u 

M U 
•• c a d e ı e ı y o r Batır.iye Nczarerinİin ıtebliği: kezmde toplanmııflır. idare nncc· h Atiıııı., :!O (A.A ) - Atına beledi· İte\yanm d~•~ orduelle li "nm 1940 yılı &onun<Ja. :biten umumi eycli idare medl9inin ra. 

olan .dcmz unuv ...... ~a hBtlarına porunda teklif euıti• veçhile bu ycsl, B Roo C\<'lt'c !ahı1 hcmşerıllk 
.. ,_ı 1 3 üncü hesa:n. ""bna ait raporu- unvanını 'c altın d 1 lni -

Pl"!JI :harekatta !bulunan deniza1- ı- "'· rniktlmn 317, l l I liruını (A ve ma a yes v ..... 
L 1 na nazaran Avrupa lr.nh:nin ev- B) tembi ıserm.,.,.,edarlara yu··-.Je mı,ur. 

tınırrmızın yeni mu,a.ffakiyet eri Ht .ett.0.1 :ı- 1 a·.J·1 ~~~-ryetı" 00··zo··- -.r ~ U ... ~ u ...... a 4 l"- Atlnaııın b yUk caddelerinden biri 
bilıdirWn-ektcıdrr. .. 

1 
lh"'k A i'Z ın:shetinde ıkir olarak tevzi· -nooseveıt cadd 1 ismini •••tya·' 

8
. H d' . Bölga Direktör:üğ jne Eski idman Cemiyetleri 
ır ava ıs . . .1 ..... 5 .. 1 . 

. e:si Ali Sami'nin Getırı acegı oy emyor 
Utmoıt lncnu"·z Je -•--l•ıaı cKu- nune a an u umetimizin ıdircküf- ca""ktır. _.,. 1 

o• oa n.ızAUl len <fniresfnde diğer m~li :banka. ine Ve lmÜtmit~ kımnınm da ClWlll 

manıda.n Cayley> ball> 1gcımncri· '- l ~-e-A • • • c._k I mr a ıuiııııatte tütün mahsuliinün ruzıtmnames ne uyank muhtelif Papagosun Tevazuu ltt.fakl R ik . hid~ ıek İfİ· Cemiyetleri ittifakının kunrl~un-
y ~ni ceza ıtal'irn&tnameeinm • insan lb.~ . ne~ hem gilıüyor ve da emil olmu,_ lbu i,..ifl içinden ye. 

tıat'bilttn'& 1ba1lan.dıktan ve ~yet· tınGC gayl'J ~~Ti lere kaldık Ya- ~mı-it lbir cdare adMTııdır. Spor 
lıcr tC§okkül ederek faal'iıyete gc~- hem .de ~ne rn rıyor. merkezlcrifin tba~mda bulunan 
t.kten sonra lsıanbul Bölgesi <lı· rab~r: :e~e~"':' ceza verildi. J lstanbula A.li San:ı1 .. g h!. t~ki~.tçı 
r~"'törlüğü ceza heyct1nlin öyi'e 'ka. . d" bi ıbalkk.al ceza.'tanıdırıhyor. o.ir 'dareoinm getm meııı tuç fUP· 
nı:rbllil'e ıkaıT•ılaıt1k kıi: bizi henı Ş;m 1 Fr ı_-L.- _ Gıala't.a-1'•Y he yok •ki; Tünk çoru için büyük 

mn re .... at ettiği v.c itam yük Ü f" tert"plere .konu?masına karar 'er. 
iki ltalyan nak'l.iye gemieinin da- ınarmmanına ·~tirak eylediği ve ın~br. 
hil bulunduğu bir germ kıaillesi· bu iştira\..-in ~· ınc:t~celcr temin c1.· 

Atına, 20 (A A.) - -ı:unan ordwnı 
başkumandanı General Papagoe aa
kere hıtaben ne~ettlği bir emrlyev· 
m\dl', İngtli~ kralı tarafından kendi· 
sine \•erllcn Che\'aller Unvanından 
bahsederek fÖyle demektedir: 

ne muvaffak!Yctk neticelenen bir tiği, emcklı, dut ve y-etim ayhk- Umumi heyet, müddetleri bi-

,.. Yarın enelll7'9'"'>e d . ,_ 1 n.t 
iüldiirdü, lhem .de ıf&tırttı. . lıa nıd ok yakından tanı ı- bır .. -azanç o aca:,. ır. 

Hiç ~üphe yok ıkıi; Böige~ ~ç Tf a ~çe için çırpınım lstıanbul çoru ihcsabına terncn• 

hücumda butunmuttur. Ton"lato· krının h~mllk;i ımulcalbi.indc )"Opı· ten "dare meclisi ez.atann<lan Hay 
•rı 6000 ve 4000 ton olan iki lan unua.melclcrin .geçen yıl içın- rul'.a'h Öz:bud\111 s.c Muhlis An.anı 
nı&Tiye gemi&nm askerle dolu ol. de 3,383,553 liraya vardığı kay- yıcn"den ~dare ımec.tiei aza.lığına 
duğu görühnüştür. TorpiHerin in- dolunmaktadır. 
f 1 k 

seçrn.İfrir. 

i a mı çok §id.detli yeni bir 1nfı· 
lak tıa.kip e~. Na«liye gc;mi
lerin.dcn en oaız. birinm ta'mam~n 
tabip edı diği muhakk-ak adde

Bu şere! kahramanlığı ile muasır 
Yunanistanı parlak bir yıldı.a Cibi 
yUl<aeltmlf olan muharipler ordusuna 
aittir. Benim ~ımda sizin ber bl· 
rlnlzc te,•clh edilmlt olan bu rtltbe
den dolayı kendimi mesut acidedlyo
nım. 

Verdiği ·k<ırrar1ar ar&Stnda en gu- gıntz cn~_.ı.. öbür gün de ~- ni edc!im .k-i: bu 'ha'bcr ta'ha'ldtuk 
ı... 1 n'b- -ı...~ ırna ko\.aoeıya, Oll'•- -ı.J•w• 

!nincü, Vefa ~ .ta W"tl"~. el. kem'bcoİ Lambaya; cez~ venLUıg\- et$in. Kükürt istihsalimiz Arttırllıyor 
ıçından ıaonra h!J<eıme tecavuz • ni .duyac.ıU 0 turaansz ıhıç ~~·yı- -.-U g•--e M'&Çlarl 
~i d:yc Cıtğaloğ:lund• bir be~re ~ uua dilmcktC'dir. 

Umquc denizaltısı cKuman. 
dan CoUet» torpıllerini harp ge
milerinin rcfaket ettiği brr -gemi 
ka.fileeine mensup ve tam yüklü 
bulunan talkriben 300 onluk bir 
ltal~n m1e gcmis"ne isabet ettir· 
mifrtiT. Bu ia~e gcmıs"nin battığı 

Nisanda 58640Torba Kükürdümüz Olacak lmücı'b.'bet tı>oylkot ce:ııası verıırne· nız.A.n~rtdı ki. J-stltn'buf_ Bötgeııi va IUl pler 
tefdir. dir~törlüiü coa ıheydlı, :a1nı:z B. Eden'in Tebrik 

Telgrafı 
Kendi aza'Sı eTaeınd• bulun~•~ ıatJ.e.tler!e. futbolcularla, gurqçt-' 

'>-aın, ne lbir futıbolcu. ne bir a; e terı~ ve:'h1dll tc.,~ita ım~ 
ıvc ne de tbir güreşçi oJ.'an be;~; epoıcıhlTl• ıcleğit, esnafla da mu• 
ıverr.en ceza ıkaMn mubalkık ' __ . .ıeJ ı.-tadı 
' •• ,,, ıı.... h~ .J• o?aııik spor ta· c:.-.. eye """'!l' • ,gururıç 1<1rr &QUI« • d Kemal ONAN 

Beden T eııbiyeai Genel Direk
törlüğünün lstanbuısporu hak· 
kınd-.n mahrum eden nTarınıelan 
sonra, ıbu ıtıene ele milli \tüme maç 
lan ~r ç~ :ıriıımiş \bulunu .. 

muha~ır. 

Ankaıra! 2~ <T:Jefonla) - lk- ı meıktep ımczunlarınm askere aiın· 
hse.t (e.kaletl bag1anmm "üllc- dıkları takdirde m«ouriye.tierile 
me ve'~~dten kurtarmak için Zi· ı alakaları dcC8ilm.csi h~mdaki b 
nnt ~eti ile · b" Hğ" • ve kük'" . h ı'A r r yapmış nun ıprojeai tunaımen ihezırluırnl§ 

• _un 'IStı şa atımızı arttır· bulunmaktadır. 
rne:ıt ıçın bp eden tedhir1cri al· lhti" 'l 11...· • ..__4 _,_ ıh . l 

Kahire, 20 (A.A) - tnailtere ha· 
rl.clye nuın B. Eden, Yunan bafYe
kUI B. Korlzl8'e fU aşaf!dakl tel· 
grafı g6ndermlştlr: 

•rihimizde yer ıalmıttır. Bc1)c; e, ls!aaltal Bilgeli 
Dtreldlrli ll 

yor. 
!Bir t.a'raftaın Ankara Maske· 

sporunun muraıhhaaı İ'l"tanbulda, 
Genci Direktörün evvelce verdi· 
ği bir ıSÖze .dayananık hcıkkını a-

Triumph ıclenidlt•ı cKuman· 
elan Woods> ıtam <yiiklü -..c 2500 
,er tonhık ıiki ıelü~an ·a c gemi· 

mı-+ır. ya z:austı '"uuı;ıru aız o up 
Öğrend gw ':n~... ·· ''k V 1 (UQlletinw Y•~§ olan· çok k'mısder böyle lbir ceza ka· 

'ra'n ıkarınsında !berberin usturası· 
nın cfinıden a'tınWCAiınıda zannet. 

ıs..ni bn~ırmı~tır. 

>j• la f ı• L '-- • '-

•' ... c gore q ·tın't c L.aT ıa • l ~- 1 klıikti son zamanlarda ist:.hsaİ a ı ~mur o lltıl& tc aldc.i 
edilen 56 240 tor!ba k··•-·· d'" cdilm..yccck ve burr:-aı .da eskere 

' uıı;ur u ta- tf.tt kte . talcd• :d • 1 :rJlliııLcrdi.r. Ver.ilen ceuanın yap· 
.tığı tesir nedir ibi'lir ~~ Bu 
lıeı'berin gazete eütunlannc:I• yc:ı 
aimuı, :mac;lan ımefhur b!'" _adam 
vaz·yetinde ~~ ~~eıJ~· ile 

Ankarad:an ıa.ldığnnız fa.kaıt ih· 
t~tla kaydetımeğe lüzum gör.dil· 
wümÜZ il)ir habere göre, j tanbul 
~ö'tgcsi direktörlüğü_ncle ha'Zı de· 
ğ~Ulder yapılacaktır. 

rıyor. 

inarnen Ziraat Vekal'etm"n emri- • • n .r. e mcmunyet eri· 
ne vermi,tir le aleıkalan :ka'lmıya\:&ktır. Yal-

DlX-a ot • fta lb k . nız .devlet hceai>ına okumut olan-

dtalyanlarm son şiddeUI mukabn 
taarruzlannr kıran Yunan ordu.su· 
nun bu yeni ve parlak muvatfaluyc
Unl bUyUk bir ııevtnçle haber aıcınn. 
Semiml tebriklerimin kabulUnU rica 
ederim. 

Bugün yifle ilcinCJ brr Lad»e ··ı 
karııı~ı}"Oruz. Ve lsıanbul ~. • 
'sesi direktörlüğü ceza. ih~~ 
•bir csn~fa <Jaha ce:ıa vercliiını og-

re~ruz. 
Kachköy Feneı'bahçe etadınc:l• 

ıoyn•nan letanbul-.por - Pora ma· 
•çmdan ~onra ba.l'kal cenafından 
lbir .genç heyecana gelerek, Pera 
'taraftırrlannclan birisine çatmış ve 
wfa.k ıbi:r oe;e!Wfme ıde olmuf. Fakat 
ıhid.:ae büyümeden cttrıı~~ .Y.e: 
tifcnler. "ti !haUeıd(p hu ikıi ık.iş ~ı 
U% qtınnışlar. Nihaıyet bu ırnese· 
re '.de, Bölge ceza heyetine intikal 
ctm"'° Dü§ünımüıler ır.a..-,ınmr.ı;laır, 
beroer 8llii fbu genç te ne ibir at
let, ne b"r futbolcu, ne lb'ir güreş· 
çi otm<idığı, biç bir ~orla da. en 
uf.ak ibir'4llaka ı bulunmadıf.ı hal-

· de ecyre ırn~lltiıu ~ ôa 
aı1tı ıay lboykot ce:z::a9ı veımıifter. 

= 
Stoyadinoviç 

(Ba'1 ı inekle) § § 
zi araftatlığını teme.il etuği v_e 
ş'ddeth şiyasi i'hrlrutan dolayısı· 
le kendi!ine karsı emniye't duyı:t 
•ma.dığı .için SaraYb~sn~ C:ivartn a 
ikamete anemur edılnıiıft1• " 

Atı. ı ırnüzakerelerm 
:ı;nanya :ııc hud t 

uzayıp git~ Q,ir sırada u yugoslavya-
ha r .ıc.ne çıkarı.mas• 
nın onuna kadar mukaveme~ az; 
ın'lnrle !bulunduğuna kuvv~~;e 
'canlı lb.r deiııd:r. Men.fa yen dik 
y ı.ınanieta'nın .sc.çı mesı 'aynca • 
ka.te layıktır. Zaten doktor Sto· 
).-.J· · ·· .-i Yunanlıdır. Ce· 
~mov.:ç un -Y h'"kA 

c;cn l\aTp :zamanında Sırp .~. u· 
lllcıti Korfu adasmıda ye:rlcş~ıgysı
nı.'tla eSlci Barekil o~d~ hır u· 
nanh 'baıyan1a evte~t'L 

lstan'but Bölgffi ihalcn madi 
bakımdan Genel Drcktörlüğe 
bağlı <leğı1dır. Safta Böige direk.. 
törü 

0
hnak ü:ıereım~urltat' maa§. 

fatını Belediyenin yardun bütçc
Qn<len 11Dınaktadırlar. Y•kında 
Bölge tıı:mamen Beden T erlM)'cai 
Cend Direktörlüğüne bağ.ana
cak. ücret faslından ımalllf alanlar 
da bareme mtibaık cttirHccekler
ıelir. Bu muamele tekemmül cttiık
•ten eonra. İstanbul Böl~esi Direk
törlüğüne eski Türkiye kiman Ce
mi:yctteri ıreisi Ali Saminin gctiri
kceği haber verilmektedir. 

Vatan: AU Saı'm'i ıspor efkarı 
umumiyesinin çok yakmden tanı
d~ı eski 'bir idarecıdir. Ga1aitaR· 
ray UbünOn 1::a; ıi(li; ..MıMrce 
çıa.11,tıkıtan eonra. Türkiye lciırn-n 

Ocretli Memurlar 
(&,i ı iaclde) §*§ 

kın<faki anevzueıt gözönümie lbu
}unduru\muştur. 

Bu ıkehı1 ücretti memurlara 
muaıyyen müddetlerini ümal et· 
ıU.leri t-akdirde kendılcrinc bir 
tekaüt anaa ı veya öl<:lükleri za· 
man ıa :elerine bir maa bağlan
ması da karar altına alın:n1§tır. 

Proje bugünPerde Büyük 1il· 
et Med~ ine şevkedilccektir. 
Diğer tuaftan ıdcvkt dairele· 

·nde çalışan ücret ı me.mUTlar ;çm ıele devlet rnemurlan gibi te-

k 
··ttük ve a·re ıhakl:m tanınma· 

au _u· 
tetkik edılmekteoır. 

~ .J-
Bu hususta Maliye '\"C oaıger 

Vekaletler muraıhhaala~nda~ mü-

kk P 
bir Jtoın'isyon uc.rdll me· 

re c L " • • .._._et l nn t$tikoaııı ı~ muwıu ne• 
~1;, are varacak bir faa.Jiyete gcç
t1ceıe Y ugos:avya Sefer 

berliğeDevamEdiyor 
Belgr&t 20 (A.A.) -Reuter: 

." bu}unma'ktadır. 
nı'§ •. •. ti.! ö• ndiğ;ml:ze gore ucre ıa me-

~gr-.e ~n hazırlanacak bu ka· 
mıırıaT "Y' - ı __ ı. üzere 

je$?2\e eeae om-

Esk~ehir Dc:mmporu da: 
Bize .söz vcr<lilcr: l111an'btıtspor. 

la Mu'keıçorun ekA>ctine uğra· 
mar.& diye korku i9indcdi-r. 

Çünkü bir hafta oçinde <leği· 
~n kararWir hl; .k~ede inmat 
bırakmamı~ ve kafa.tarda uaba 
drye bir · tifham hcfirmiftw. 

Dün Mukcsporun murah'hası 
B. Serveti Bö1gc .dfrektörl\iğünde 
gördilk. O yine · t&batden üıni
d;ni ıkcmııiy.ordu. Fakat yine ve
rilt:ee1c ıkanrları da iboynu bükük 
bek: yor. Ve ·endi kcnd:nc: 

- Ga:lLa yazık oldu Servetin 
masraflarına dryordu. 

hst•nıbul klüplcri dün öğ1edcn 
sonra okrar :toplana'ıa'k lst'arlbu\.. 
sporun milli l.ümede bırakılarak, 
Es~ir 0'1nlirçorunun da elı
nara.k milli küme ı:nac;lannm do
.kuz :klüp :a:rasında ya,pılması için 
ceMl ~rlüie eon bir mG· 
raaı.Ua ~Jumnu11lanhr. 

KIBRIS 
Mülakah 

(Baı:ı l incide) =•= 
ta. yapt~l:an batalaınn ccz:uını a
ğır lb.ir surette çe.kmiıfcrdir, fakat 
dersler.ini .de pek zyi öğrcnmi§ler, 
her 9eydcn evvel ,harici emniyet 
ihtiyacından ıdoğan doetluklannı 
ve js bel1).'ber Hk.ierini ıbir daha ear
ıılmaz ıbir • lıai'de bulundurmağa 
aht ve aı:metmi11lcrclir. Bu aıim· 
terini. Kibn.ta yapııan hır ımU1a· 
bıtta bir defa daha ıtazelemekri, 
bugünkü <fostluğumuzu Kırını har 
bini ıta.kip eden ıtnkı ıeloııthrk ana
ndcrine ibağbyacak ve ara<laki fa
aılaiarı zihin-terden hazf ettirecek 
bir bidisc .ayıla.bilir. 

Mühim 
Haberler 

5 '8'N\: n u ra amın m- ler bu ka tta iııt" _.J,ı 
san ayında 58,640 torba a >ka· . yı .. n ~ tana co'tlccek-
rılacağı lbııdiiil kt d" Y ç I~, tc~hi11lerım mutea\up eski va-

me -e tr. uf e}enne ıalınacakhn..Chr. 

yedek Subay Hak Cer:k ort~tep mezunu gc-

cBu harel<eUere l9Urak eden Yu
nan kıtalannm ka.hramanlıtı ve az
mi. bUlUn dünya hUr milletinin hay· 
ranlıtmı çekmektedir ... > 

k 
. rc'k :.btıyat ızabıh hakkını haiz me 

ını Haız Memurlar mur?ara Iıli hizmetlerini yapmak * Ncvyork, 20 (A-A.) - Parll- üzere askere g~t*kri takdrrdc TANKLAR HIMA YESINDEK.l 
mcnto mahffllerlnde söylc!ıdlğlne gö- Anhn, ZO (Tc'tcfonla) - mernunyetten eldıklıarı omaaşlar TAARRUZ POSKORTOU>O 
re, r eşik Amerika ngiltereye 45°'0 na, O (A.A.) B. B. C: Yu· 

Bl 1 ı A"kerl ğini yapmamış olan orta· '\"Crtlmry' ecektfr. AU 2 

milyon dolarlık ziraat mahsulU gön· nan mat.buat nasırı, dUn İtalyanlar 
dermek tase.wunındadır. T •• k H K A 1 tarafından yapılan hUcumlt.rdan ön-* Vlchy, 20 (A.A.) - (D. N. B.) ur aya urumunu n t 1 ce flddeUI btr topçu alefl açıldığı ı 
General \'eygand, ı-~nsta teftiş scya- söylemlftlr. 

h•;·G~~~=~:::··,. (A.A.) - (Af•) A y l ık Top 1ant1s1 AUn~~A.ıTEB!'!~!. on!•· 
Mareşal Petaln dUn belediye daire·\ Ankara, 20 (A.A.) _ Türk . l id bü . . _J ları bafkumandanlığmın 144 numa-
slnln balkonundan bir nutuk irnd l-' v . k h m ytı vahr 

8! .. ..,.ı~çTe~nkm 11:ıncl c?· ralı ve 19 mart tarihli resmt tet>t\fl 
,ava "urumu umumı me-r ez e. mer ve a1111y ...... ı m mı et1n1n 

ederek bilhassa: <Yıye<:ek v.aziyelinl t" lb .. El· w _'L S 'b"t rt 1,, •-~ d f l _!J <D~anın, tanklann vardımlle ye 1 ugun azıg rncwusu a: ı a an aıa~w.ı '"'-"'"'CSlll e az aıme 1 • 
dUzeltmck için Amerikanın yardı- Sağı o w \ • r-. d lt . . . ......, w merkez cephesinde yap mı~ olduğu 
litlınıı. hUltQmct .çok gUvenlyon de· lı'· r g un~el!I tgın tıc a ıToy- temınme 1tmkan ~asıt o?acegı ya- bir taarruz ile şimal mmtakuınd:ı 
ınıtur "' P an ;ı.apmı r. op· zıhn~~a. motörlü .. t~')"arc, pla- yaptığı mahdut b r taamız -"·kUr· 

· la.-t.d• idare heyetirtin •eçen •hı norculuk --ra-'~•çulük •-- ,...... 
Vata•; Bu beyanat dUnkU Vatan- ay "-nde ya""'ılan ~ iha'Jdundaki ' ..- ~ ve ._. tWmOftOr 

da fnt.ifar etmfftfr. ...._, ' r ı ıL!!t~• 1-d )"8TC: modefciJiii ..:humO. SeçeD • raJl!Onı. :> enı yı ıuu çe ve g·11 rosu seneye nUtbetle daha büytik ıran- cB r mlktaı esir aldık. 'Oç tank * Vıchy, 20 (A.A) Tunus okunmu~tur. Raporda geçen me· dıman ahndığı bı :diıitmektedır. tahrip edlldı DUmanın blr bölllfil 
umumi vallsl bug{ln Vlchy'ye gelmlt· sa, yılı için v-4 rkiat biıtç.e i olarak Merkez !heyetinin müzakereleri tecrld edllmlt \e otomatik ııl!Uılan
tlr. tahı:r ·n ed1en patanın dokuz ay geç "aıkte kadar d~m ctm.h. mızın makas ateşi karşısında k la-* Belgrad, 20 (A.A.) - (Tas) içinde ve <!ört mialiine yakın hır Umumi merkez: heyeti cumartesi rak tamamlle ımha edılmlştıı·. Aooıı 
Se!Anlkte çıkan Politika gazeteıılno fazlalıkla temin olunduğu ve ye· günil tekrM top'8nacektır. vadisine yapılan muuufakıyetll 1 r 
göre Yunan hUkOmell bazı yerlerde taarruz neticesinde blı' miktar c r 

1923 \'C J92t sınıOannı sl!Ah altına J dah~ nlınnu1Jtır. 
çagırmı9tır. Vek:ller Heyeti ngilizler Harara * 

Lauaanne, 20 (A.A.) Ga· T J y 
zette de Lausannc c:Blr çıkmaz Op a-:tıSl aklaşıyor 

Atina, 20 (AA.) - Dahttı emn • 
dyct nezaretinin 19 mart aqamı ta· 

ba•lığı altında isyandan sonra Ro· 
manya hakkında bir makale net· 
rctmektedlr. 

Makalenin en dikkate değer ta
ranan aşafıdadır: 

« ... General Antoncsco bugUn galip 
g"elerek vazıyete hliklm olmu9tur. 
Fakat bu zafer dllhllde hakiki sulh 
ve istikrarı temin ederek milli kal· 
kmma için zaruri olan şarUarı ya
ratabilecek midir., 

Ankara, 20 {A.A.) - Vekil
ler Heyeti lbugün Aat 16 da Ba • 
vdldl doktor Rcf.tk Sayd'amın zi-

Y1t•eti .a: tında mutat topl'anlısını 
yapını , ruznameeine dahıl ımcsc· 

leleri 'tetk k etmi1tir. 

Ankara Ra )yosunun 
Rumca Neşriyatı 
Ankara, 20 (A.A.) - Anka~ 

İsyanın ilk iki gUnU zarfmda tıal
ler bUtUn memlekete hAklm olmUf
lardrr. HattA BUkrefle bafvekll <n· ra ıraıdyosu yann 2 1 mart tıımihin
neral Antonesco ba9vckllet dairesin· 
de 48 saat muhasara altında kalmıt· 
tır.> 

Uzun makale şöyle bitmektedir: 

den itibaren <yenK!en rumca emİI. 
yıonlıann• Qıeılıyacaktır. Emiııyon
f.ar (fiim:le iki <iefa oat 12,45 ve 

21,45 te yapılacaktır. 

Londra, 20 (A.A.) - Cic.ıkn- rlhli resmi tebliği, mr.mleket dahllın· 
nın zaptı, Briıanya imparatorluk de sllkOn Uı mll olduğunu blldh • 
kıt'a1arHc Halbc ~alan~rvcr kuv mektcdır. 
vetlcrfoc, Habe istamda Jtal!yan- , la~n tam teaUmiyet arthi bine- General Papagos un 
dılır derecede yaltia!ltının bir atra Y " E • tcjık nokt verm~ıtedır. • evmı mrı : 

ucika '§C'hri, Hcrgepı ıle Ha-
rar" dan .geçmek suretılc Berbere.- «SiZLERiN BAŞINDA BULUN. 
yı Ad baba'ya bağ~oan b ... k DUGUMDAN GURUR 
)otun hemen civanndadır. uyu DUYUYORUM!» 

ltalyq\n kum::mdnnı, kıt' alan. Alina. 20 (AA.) - Yunan ordu· 
ları başkumandıını General PaJlllCOll, 
dUn alJafıdakl eınriyevmlyi n•et
mlştlr: 

nl, ora1da mukavemet etmek ·· • 
TC ...JI,__!. ln UZC 

Ç=-4•~ 0 1381 mtrhtcmeldir. 

«Subaylar. erba9lar, erler. 

Yugoır.av;a ile A~ arasm· 
d~i ımünuebet?erin tanzim ve 
ıa:.1ıı ıma:a.adrıe yapı1an ciiplorn&
tı~ RÖr~eler devam etmekte· 
dn. Bu -görüşmelerin ;neka.dar <ie
"61n edeccğı bUıkında hiç bir sa· 
~ ırn.lQ:nat yoktur. Bu esna.da 

nun ~ ~""'} ancvzuaıı.tl ela :iısrifa-
bcyne11uııc h · 

_ .J • .-rtıanmıza uyan U• 
de co• 'l'll."3 ıı- ufak lbir ta• 

lki H ariciye V ckHi Klbnııta ne
ler ıkonuftular~ Her bırim:ızın zih
ninde ıbu eualin IJM=)"da olmatı pek 
tabiidir. Heyecanlı nmanlarda 
imanlar hadiselerin baıit, ,effaf 
tarafmı görmemekte tarar ederler. 
Her lhidiıl~ mutlaka esrarlı, 
rnuğ ak, üstü kapalı ibir tare~ •· 
ra1iar. lnunl'arın ıbütun büyiik 
görü~ h.atalan ifte bu garip me
yi den ç.ltar. 

Romanyada, mllletin karakteri, 
ananeleri ve mtmlcketln dahili bUn· 
yesl ile kablll telif olmıyan bir harici 
politika takip edildiği için dahili 
sarsıntılar zuhunından da korkulur. 
Kral Karo! demokrat partilerin kuv· 
vct ve ahengini ciddi surette boz· 
muştur. Şimdi de totaliter rejim ınu 
etmektedir. Şu halde seUımctl nere
de aramalı? 

Kıbns nörüsmesi 

Fa:k~t, 1.tu~an kumandanın, Mo· 
gad1sc!° dan gelen Cenubi Afri· 
ka kıt alarmın seri tcrakkrsim:icn 
hubetdar olmadan evvel bu pla
nı tcrkdm ve bu surede halen 
tamamilc muhasara ahma girmiı 
ohnaısı da ım1'htcmddir. 

Majeste lngtltere Kralı Altıncı 
George, balla lnglltere'nln btl.ytlk ni
şanını lhda etmek 1Cıtfunda bulun
muşlardır. Bu tevcccUh, bılha.ua 
kahramanlığı, bqerlyetln mUfekki
resinl kamaştırarak asri Yunanls
tanı cihan harbi ııatıannda Ziyadar 
bir şehab haline getlrmlf olan mu
harip ordumuza alt.tir. Bu teveccüh· 
ten mUtevelllt 9eref, tamamlle ebedi 
Yunanlstanın alz kahrnman evtlUa· 
nna aittir. Sizler ruh ve kalb birli· 
ğlnl tahakkuk ettirerek dUnyayaı 

mUfekklrelerl elektrlklıyen, en güzel 
insanlık fazileUerl talim eden bir 
Yunanıııtan göstcrdlnlz. Şahsımda 
bUtUn zabitlere, bUtun efrada, bUtUn 
alz1erc bahşedilmiş olan şereften do· 
layı lCUhar duyarım 'e ılalerin ba· 
:tında bulunduğUmdan dolayı gurur 
hlnetmckte olduğumu l>e>an ede-

lıgoa~av aef eı bertiği ele ıdevaro 
"Ytetncbedir. 

Alrna.nlann yııı,ptığı ~mir tıarb'i· 
nin ıson bir ımisa.l'i. Yugoiavya· 
IUn, 'bittabi ~a'Tl}"a Jcıhine bazı 
tanlan lb-anç ohnak üzere üçlü 
t:;tı ıiınza edeceği hakıkında ÇI' 

be clık!:a.n p.yiadır. Bu yalan ~a
\J r, biciaycıtte Be}gTatt'a endişe 
~ır.rn-ır faı1--t helbefın ne· 

?tıd ..... • KllL _..]. 

d en ttddiii ıa-n"Wıfılınca enolfC 
e il\~ ~&yet bulmuftllf· 

Jcümler •>nen veya 
a::-ıc alnım• tır. Propagandalıa.r, fısıltılar netice

ainde ~rüaıümü:z:ün ayarı bozul
mupa ıbu ayarı !her vesı1e ile dü

:z:cltmiye bakmalıyız:. 
Şu noktayı CÖJÖnÜnıde tutmak 

aerdctir Si, bizim hiç fafmU v e 
d eiifmez ana hedeflerimiz var
dır. Topreıldanmrzı çiinetmeyiz, 
varhimuza ve iltildi lirmze yan 
ba;lr,tınn.yız. Bunu yepmakla da 
cenuba eiden y oflan k orumut. 
müıtıte&l6mlzin bu •halıara ait 
emniyetine bekçi olmut oluruz:. 

Tedbirlermm tamdır, h er iıti

m.le karp hazırız. Tam bir birlik 
içıinde, ana yolumuzdan ve taab

.1ütlerimizden biç fqnuyanlt ha
diselerin .inltitaıfım emruyetie ve 

az.imle bekliyoruz. 
Sinir haıbl yüzünden en küçük 

bir zaaf ve tereddüt göeıtereceii
rnizl. ve yolumuzu kıl kadar olaun 
dciiftirece~ ananlar, kendi 
kendilerini aldatmıt oluTlar. 

Her ihtima1e karJı vazıf e ba
ıındayız. d ünye.da 1Ulh ve emni-

yet kuruluncır k~dlU" da vazife 
mda kelacaiız. 

bat Ahmet Emin YALMAN 

Bizce Romanyanın istikbali olduk
ça muzllmdlr. 

Kolonya'ya 62 inci 
Taarruz 

Lonc!ra, 20 (A.A.) - DUn gece 
Kolonya Qzerlne yapılan taarruz har
bin tıqındanberl 62 ncl taarruadur. 
Bu tehre, Almanyanm harp gayret
lerinde oynadığı çok mUhım rol se
bebiyle, lngUlz ha\•a kuvveUeri son 
za.manlarda bUyUk bir alAka g&ıter
mlflerdlr. İngiliz tayyarelerinin son 
akınında meşhur Hohenzollern köp
rUaUne giden yola lsabetıtr olmu~tur. 
Kolonya'da ba9ka mUhlm hedefler de 
vardır. Kanallan ve 9lmendlferlerl 
harp malzenıe.:ıl sevklyatmıı yarıyan 
mühim nehir yolları a,ebckeslnde, ha
yati bir halka teşkil etmektedir. Bu 
tehir keza cephane ve infllA.k mad
deleri fabrikalarlle petrol tesisatı ve 
yUkaek fmnlar mıntakaaında bulun
maktadır. 

(Bafr l ~lele) -

İki nazır arasmda geçen şubatta 
yapılan mWlkattanberl HlUer taaav
vurlanndan en u bir kısmının suya 
du.,tüğtlnU görmU9tür. Yunanlılar, 

adet u.tUnltlğU ile kendilerini ezmeyi 
iatlhdat eden bUyUk İtalyan taarru
zunu tardetuıer. Yugosla\'lar, Yuna
r.lııtana taarruz için mcmlekeUerln· 
den geı;lt \•crıımesı hakkında Hltler 
tarafmdan açıktan açığa izhar edı· 
lf'.n arzuya mumaşat etmemektedlr
Je.r. İngilizlere gelince, onlar da Yu
nıınlılan bir taatTUz önUnde yalnız 
bırakmıyacaklarını en bnriz bır te· 
kilde isbat eylediler. 

Bu şarUar içinde, İngiliz ve Tllrk 
hUkiUneUerinln bu ıkl mUmealll ara-
11J1da yeni bir mWA.kat faydalı gö
zükmekte idi. ÖnUmUzdc çetin günll'r 
vardır. Halen bazı noktalarda nkıı.

mete uğrayan HlUer hiç şUpheıılz 
nerl atılmak çarelenni arayacaktır. 
Alman propagandacıları daha ,ımdl· 
den Yunanlstana bir ultlmatomdan 
\'C lıatllı ulllmatomııuz bir laa1Tuz
dan bl\hsctmektedirler. Fakat bUyUk 
Brltan)'& Yunanistan ve Türkiye ara
ınnda şu anda en l<aU hır karı:ııhkh 
itlmad mevcuttur. 

Beııbcradan gelen lrnperatorluk 
~uV\ etleri Kor~n"den aıtawa 
men kol ·te pek muh.tcmel ol\lrak 
t~t geçecektir. Bu auretle bü
tun ta~n mün blatı ciddi su
rette tdhdjt e.ltına ıgtnnif bu1una
caktır. Bu surıctle, Habefl6tanda 
kalan ltalyan ordusunun heyeti 
urnumiyeei, kıaraıdan, .deniz ve 
l laıvaıdan ~İç bir yardım ümidi 
kalmadan filen tecrit edil~ ola· 
0 ktır. Bu orou mecburen, ya 
son müdafaa ıhatlannda bir muha
rdbe verecek, ya da teıslim oleoak
tır. 

Harar'ın <iü._~~i. Cibuti de-. rlm.> 
mıryolu üzerinde Diredua'nın düı lmza: Ba,1cumanclan 

Papa&'08 bteslni .de ıintaç edecek ve ln~İız 
lcrc, Mogadı.tc'<len geltn yüzler· 
ce kilometrcl~ yol yer:·ne, çok 
da'ha kısa münakale ıhatlan temin 
edecektir. Eier ltalyanlar, lngıliz 
Somalisinin deihk ıkısmından sür. 
atle kovulmak ıİstcmiyorlanıa 
Harar'ıela ciddi bir mukavemet 
göstemıeğc mecbur olacaklardır. 
~ağmur .ıncvsİminin :raklll§maıı 
dolayı tc o\•alarda ıharcket için 
a'Z vakıt katmaılttadır. Halbuki 
harp aaha'Sı dahile intikal edince 
ukeri için okıea ıbir zaman bM· 
cı&•tır. 

AGIR YARALR.~RIN 
MOBADELESI 

B lgrad, 20 (A.A.) - Belgrad • 
SelAnlk demlryolu Uzerlnde Yugoe
la\'yanın hut'lut ıstaııyonu olan Yec
> ellya ı taııyonunda dUn ağır yaralı 
289 !talY n esiri ile yine ağtr yaralıı 
ıı Yunan diri mübadele cdllml9Ur 
Bıışk• bir Yunan eair kafıleat deı 
yunan111tana ııtmek Uzere yoldadır, 

Mübadeleden sonra, 18 husull! Vllf 

,.onlu ltalyan kmlhıu: treni Bclpadı 
h r kf't tml~ 1 



- ' fj 

Mü abakamız 
Nası Yapılacak? 

Otuz Çift Birbir/erile Nasıl Evlendirilecek? 
Seçmenin Münasip 

Olup Olmıyacağz Nasıl Ölçülecek? 

BUGONKO PROGRAM 1 
S,00 Program, 8,03 Ajans haberle-

ri, 8,18 Hafif parçalar (Pl.) 8,45 -
9,00 Ev kadını- Yemek listesi. ' 

12,80 Progı·aın, 12,83 Solist oku
yucular, 12,50 Ajans habcrleıi, ıs.o: 
Solist okuyucular programmm de 
vamr. 13,20 - 14,00 K&t'JŞJk prog 
ram (Pi.) 

18,00 Program, 18,63 Konuşma 

18,08 MUzik cRadyo Sving> kuarte 
ti, 18,30 Çifte fasıl, 19,30 Ajans ha 
berleri, lll,45 Tek şarkı ve türküler 
20,15 Radyo Gazetesi, 20,45 Temsil 
21,30 Konuşma, 21,45 Radyo salor 
orkestrası, 22,30 Ajans haberleri 
22,45 Radyo salon orkestrası progra 
mının devamı, 23,00 Dans mtizlğ• 

(Pi.). 28,25 • 23,30 Kapanış. 

F.mlnönü Halke,•lnden: 

1 - Türkiye Sanat mektepleri 
mezunları cemiyetinin tertip ettiği 

konferanslardan nltınc1sı 21/S/941 
cuma günü saat (18,SO> da Elektrik 
mUhendlsi Sırrı Dökunter tarafın
dan verilecektir. Mevzuu (Elektrık 

motörlerinin boblnajlan) dır. 
:? - 21/ 3/ 941 cuma gllnü saat 

{20,30) da Dr. Salim Ahmet Çalış
kan (Hastalıktan korunma.) me\"zu
unda bir konferans verecek ve Tem
sil şubemiz (Saadet Perdesi) piyesini 
temsil edecektir. 

3 - 22/3/941 cumartesi günü saat 
(20,30) da Evımiı: azalarından mu· 
harrlr Nusret Safa Coşkun (Milli 
Birlik) mevzuunda bir konferans ve
recek ve Temsil Şubemiz (Saadet 
Perdesi) piyesini temsil edecektir. 

VATAN 

k Bahç v ç· 
Bahçelerini tanzim, çiçeklerini yetiıtinne~ fidanlarma bak
mak için mütehaasm tarafından yazıbmJ eserleri okamalıdD'lar. 

Bu eserler aranncla ea ziyade tavsiye olunabilecekler: 

Gül Bahçesi 100 Kuruş 
Salon Çiçekleri 100 

" Karanfil Yetiştirmek 50 ,, 
Yurdumuz Çiçeklerinin Tarihi 75 ,, 
Pratik Çiçekçilik 50 ,, 
Park ve Bahçe Planları Tanzim Olunur . 

Matbaamıza Müracaat ., 

. ·üksek Ziraat Enstitüsü Rektö::lüğünden: 
1 - Kurumumuz talebe ve Mlistahdemlnln iaşelerinden bulunan er· 

zak döı·t gurup halinde kısmen !tapalı zarf ve kısmen açık eksiltme usu
lile satın alınacaktır. 

2 2i.3.941 gUnline müsadlf perşembe gUnU guruplar hizasındaki 
yat!lı saatlerde rektörlük binasında müteşekkil komisyon tarafından 
ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat CC 7,5 tur. 
Şartnamesini ve daha fazln izahat almak istiyenlcrln enstitü da.iı·c 

müdürlüğüne müracaatııı.rı. (1421) (1902) 

Nohut 
Yeşil sabun 
Çay 
Makarna. 
Bulgı.ır 

Koyun eti 

Zeytin tanesi 

Yufka 
Yumurta. 

Kilo 

300 
910 
10 

562 
200 

1000 

500 

500 
10000 

Muvakkat teminat % 7,5 dur. 
Saat 

1. Grp. 10 do. 
2. > 10,50 

Kuruş 

20 
35 

600 
85 
20 

58 

40 

30 
2 

Tutan 

60,00 
318,50 

60,00 
196,iO 

40,00 

5800,00 

200,00 

Gunıı• 1 

Gurup II 

150,00 Gurup 
200,00 

III 

IV 

4 - 23/ 3/ 911 paı:a.r günü saat 
(14,30) da Temsil Şubemiz (Hlmınc· 
tin oğlu) piyesini temsil edecektir. 3· 

Her Uç toplantının numaralı giriş 4· 
kartıannın Evimiz BUro6\mdan alın· 

> 
> 

11 
11,50 

Müsahakamızın birincisine hediye edeceğimiz radyo, bu resimde 
görüldüğü üzere Philips acente.sının Voyvoda caddesindeki ma• 

ğazasmın vitrininde tqhir edilmektedir. 
Kurllerlmiz mektupla, telefonla, 

lfaben f;Onl,)Orl r: l\l"" bakanın 

tatbikatı nasıl olacak 1 
Anlatalnn: Bir defa hcrgun gazc· 

tede namzetler 9ıkhkçn keseceksiniz. 
Kuponla. beraber saklıyacak ınız. 

Otuz erkek 'e otuz kndından ibn· 
ret crl tamam olunca hunları bir 
araya gcttrereı- me' cut içinde her 
erlrnğe en U) gun kadını eçerck otuz 
çift kendi takdirinize ı;orc teşkil cıle· 
cekıdnlz:. l\lest'l.ı ~. numaralı cd.eğe 

20 nunuırnh kıı.dm, l numnralı lm
dınla SO nwnarab erkek dl.) erek bize 
neticeleri liste halimle blldlre<-eksl
nlz. Biz: bütün lm ce\apl:ın Noter 
Galip Bingole tl'\dl edeceğiz. Günü 
gelince bunlar •otcr tarafından is
teyenler de b:ızır bulunduğu halde 

MüSabal<amız~n 

bir tasnif ysprla<'ak. :u~ıa lıir mı

maralı erkeğin hangi kadınla e\ len· 
mest hakkında ekseriyet bulunduğu 
arnştırıJacıık. Eğer sizin \ ertllğinlz 
rey ekseriyet reyine uygunsa o çift 
için tam numara alacak~ınn. Her 
çift hakkında bu trumlf a~ ni wmlle 
yapılın~ neticede kim ektıerıyetln 

kanaatine en uygun eçmeler yııp· 

nır.:sıı hlrlncl ikramiyeyi, yani 275 

lira kıymetindeki Pfllııs radyosunu 
ka7.anaeaktır. Diğerleri isabet sırn.· 

lle dl~er ylU: elli hediyeyi alacak
lardır. 

275 liralık radyo, Galatadıı. Flllııs 

mües escslnln camekiinmda teşhir 

edilmektedir. Yolunuz: dU!Jerse gö~ 

den geçiriniz. 

150 Hediyesi 

ması rica olunur. 

1 [€iii4 1 

Sterlin 
Dolar 

20 l\IA.RT lMl 

f!ı,·içre Frac. 
Drahmi 
P~eta 

Dinar 
Yen 
i'4\'~· Kronu 

1933 Tilrk Borcu I 
1918 İstikrazı dahili 
1938 İkrrunlycll 
1933 İkramiyeli Ergani 

6,20 
129,03'!5 
%9,98 

0,99 
J2,8t 

3,1523 
S0,90 
30,77 

L. K. 

18 85 
21 60 
19 82 
20 10 

1934 Sıvııs - Erzurum 19 30 
1932 Hazine Tahvilleri 60 50 
1934 > > 15 50 

Birinciliği .kazanana: mr lüks 
radyo. 

1935 > > 29 50 
Scklzlnclllği kazanan beş ki.şive: 

52 75 1938 > > 
Beyoğlu sinemaları için altışar bilet. Anadolu Demlryolu Tahvili 42 45 

İkinciliği kazanan ilci kişiye: Birer 
çay takımı. 

Dokuzunculuğu kazanan beş kişi- Demlryolu Mümessil Senet 38 40 
ye: Birer mürekkepli kalem. T. c. Merkez Bankası 108 50 

ÜçUncülilğU kazanan iki kişiye: 

Birer kol aatl. 
Onunculuğu kazanan altı kişiye: Osmanlı Bankaeı 26 50 

DördüncWU~ü kazanan iki kişiye: 
Birer kravat. T. lş Bankası (Nama muhnr.) 10 ıc 

Birer eı.-nık çantası. 
On birlndliği kazanan yedi kişiye: Aslan • Esklhlsar Çimento Ş. 7 50 

Bcşıncillğl kazanan iki kışiyc: BI· 

rer kadın el çantası. 

Birer ipek çorap. > > Müessis Hissesi 10 

On iklncihği kazarlan on kişiye: Şirketi Hayriye 26 

Altıncılığı kazanan Uç kişiye: Bi
rer lıkör takımı. 

İki.şer iyi cins mendil. Türk Altım (Reşat) 24 55 
kadar Türk Altını (Hamit) 23 45 

Ycdincıhği kazanan beş ~iye; Bl-

On üçUneUden yUzUncüye 
kazanacak olanlara. aşağıdaki teselli 

rer vazo. hediyeleri verilecektir. 

TESELLi HEDiYELERİ: 
Kazananlardan on dördüncüden itibaren , ·erilecek teselli hediyelerinin 

adedi yüz tnn<'dlr. Bunlardan on klı;lye birer liralık 'l'al yare bileti, on 
kişiye tanınmış romancılıırm11zın birer eseri, on kişiye (Ramiz) in bir<'r 
karÇkatlir albilml'I, on klız;ye GUI Bah~.est kitabı. on kişiye Salon Çiçekleri 
kitabı, on kl,tye (l'edlg-ilıı) mecnnıas:ırun İstanbul albümü, on kişiye Ömer 
fôieyfotttnln hlklıy<'lc.ri, on kişf.)·e birtt pnra çantosı. Blrln<'lllğl kaı.anacnk 
ol.-uyucunun.ıı vereceğimiz: (Llfüs Radyo) Galatada Bankalar caddeslnıle 
(Jcillps) m:ığazn mm \'ltriıılııdo teşhir edfiıııi,tir. 

Zabıta Haberleri: 

Ekmeği Sen Daha Evvel, Ben 
Daha Evvel Alacağım Derken 

Bir Adam Ekmek Bıçağıyle 
Bir Museviyi Yaraladı 

DUn ekmek alma!( yüzünden Tah· 
taltniede oturan hısan yine ayni yer
de oturan Jak'ı fınndaki ekmek bı· 
ç:ığını kaparak göğsünden vurmuş· 

tur. 
TUtUncU İhsan ekmek almak iste

dığl bir sırada Jak da gelerek kcn
dı.sınden evvel ckmcl~ almak iste· 
miştir. İşte bu sırada başlıyan ağız 
ka"·gam neticesinde İhsan ekmek 
bıçağını kaparalt Jak'ın üzerine atıl
mış ve göğsüne bıçağı saplamıştır. 

Jak hastahan<'ye kaldınlmış, suç
lu İhsan yakalanmıştır. 

İki Hamalın Kavgua Cinayetle 
Neticelendi 

İki hamal müşteri kapmak için 
kaYgaya. tutuştukları biı· sırada bun
lardan seyyar hamal Ali salon ha· 
mallanndnn Abdullah'ı kalçasından 

Abdullah Bandırmadan gelen yol
cuların mallanııı hamallara taksim 
ederken seyyar hamal Aliden ipini 
istcmiŞ, Ali ise vermemiştir. Bunun 
üzerine ağız ka.vgasıno. tutuşmuşlar 
ve işi yumruğa b!ndireceklori bir sı
radn All bıçağını çekerek Abdullahı 
sağ kalçasından yaralamıştır. Yara
lı tedavi için hastahaneye kaldml
mış, Ali yakalanmıştır. * Amavutköyde tramvay cadde
sinde oturan SUleymanm karısı :Me
lek sob3yı fazla yaktığından evin 
bacası tutuşmuştur. İtfaiyeye haber 
V<'rilml.ş !Se de itfaiye gelmeden ba
ca söndUrülmllştür. * Tep başında Yazıcı sokağında 

oturan Davldln sobasından çıkan 

alevler bacayı tutuşturmuş, etraftan 

L IB A 
İDRAR TAM TAHLtLl 

Beyoğlunda Ağ'acamll karşısmdı 

Bursa soka.k No. ı. yeni açılan 

'dmya U\boratuarmda halka lr" 

layhk olmak üzere yalnız (Pa
zartesi) günleri BİR LlRA Uc· 
retle idrar tam tahlili yapılmak• 

tadır. -

lstanbul Komutanlığı 
Satmalma Kbmisyonu 

ilanları 
Bellerine 50 lira fiyat tAbmin edi

len 100 adet tevhit 8emeri 21/3/941 
gUnU saat 11 de pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. Şartnamesi her gUn komis
yonda görUleblllr. Muhammen bedeli 
5000 lira olup kat'l teminatı 7.50 lira
dır. 1stcklilcrln belli &1in ve saatte 
Fındıklıda sat:Jnalma komisyonuna 
gelmeleri. (1908) 

DOKTOR·KllılYAGER 

CEVAD TAHSİN 
İDRAR • KA."l • KAZURAT 

vesairenin tahlillerini yapar. Di· 
vanyolu ortasında Tel. 28334 

AllOD8 '1creü 

1400 750 400 llO Kr. 
Hariç~: 

KOLAYLIK EVİ 
Umum t:ıml.ük \'O Arazi alım, atım, kiralama \"e idaresi 

CEZBİ ÇETİNTAŞ 
Sabık Kadastro ve Kartal Tapu memuru, Kartal HUkQmet cad. ~o. 3-l 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Tak.sim bahçesi ile Taksim meydanı arasında ve eski Kışla sahasın

da yapılacak yolların pağmur sulannı toplayncal< mecra ve ısgaralar 

inşaatı kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 13596 

lira 79 kuruş ve ilk teminatı 1019 lira 75 kuruştur. Mukavele, Eksiltme, 
Başım1ırlık l lcrl Gen l, Hu usl ve Fenni ı;ı rtnamclerl, Proje ve keşif 

hulAsasilc buna mUteterrl diğer e\Tak 68 kuruş mukabllinde Belediye 

Fen işleri mUdUrll.lğllnden • verilecek tir. İhale 27 / 3/ 941 perşembe günü 

saat 15 de daimi encUmende yapılacaktır. Taliplerin Uk teminat makbuz 

veya mektupları ihale taı·lhlnden 8 glln evvel Belediye Fen l.şlerl mU· 

dUrlUğüne mUracaaUa alacakları fenni ehliyet ve 941 yılma ait Ticaret 

Odası vesikalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı,çevre:ıinde hazırlıya

caklan teklif mektuplarını ihale günü saat l4 de kadar dıılml encUmene 

vermeleri l{ızımdır. (1916) 

YEŞİ KÖY PALAS OTELİ 
YARIN AÇILIYOR 

Her tür!U Asri Koofor, İtinalı Matbah, Kusursuz Hizmet 
Yeşilköy, Klllp soka.k No. 4 Telefon: 18 - 86 

DOKTOR 

ÇİPRU T 
... 
BO 

DOB..., OB 

BORON 
Eminönü 
önündeki 
her gün 

Nimet Abla gişesi 

muayenehanesinde 
hnstalan kabul eder. 

Cildiye '\'e ZUhre\'iye l\lütehas
r ı Beyoğlu Yeril Mallar Pa

zan karşr ında ı•ostıı okağı 

köşe.inde ~feymenet apartunanr 

---· Tel: 4SM8 ---· ·--· 

Tel. 24181 

TM'ldye CamJıarıı all 

Ziraat Ban ası 
Kuruluş tarihi: 1888.- Sermayesi: 100,000,000 Türk lira.sı 

Şube ve ajans adedi:· 26:5. 
Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri. 

Para blrlkUrealore 28,000 Ura ikramiye verı,or 

Ziraat BnniuıSm<ta kumbaralı ve ihbarsız tasarnıt hesaplannd& 
en az 5o lirası bulunanlara senede -t deta çekilecek kur'a llo apfı· 
dakl pllna. göre ikramiye clağıtılaca.ktır. 

4 adet ı,ooo liralık 4,000 Ura ili' 
4 » 600 » 2,000 1> rı 100 adet 60 llnWk 6,000 Ura 

"'O - 40 - • 800 -' > 2lW > J ,000 » ı ...... " M ... -

• 000 160 » 20 > 3,!QO • '° » 100 » .. , » 
DtKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde 50 lirada.n ata· 

fı dUşmlyenlere lkraml"e çıktığı takdirde '1 20 f~lasile verilecektir. 
Kur'alar ısonode 4 defa, 11 mart, 11 Jınzlran, 11 t1ylül, 

il Blrln<'lkAnunda Ç"ekllecektır. 

yaral:ımıştır. 

yetişenler tantmdnn sündUrtilmUş- 2700 HlO 800 Kr. yokl 1 

tür. --------- 1. 

------
BURSA DOKUMACILIK va TRiKOT AJ 

Türk /inonim Şirketi 

'' iPE iŞ 
'' MICLISI ID4BESI DEN: 

Şırıteti Eski Ankara. Meruıucnt Fabrikası Türk Anonim 
1 «YUniş> heye~ wnumlyesinln 28 Şubat 1941 tarihinde yapac~ 

tevkalA.de içtıma.ı He ayni Şirket heyeti umumiycslnln 17 1ıl 
19U tarihinde ya.pacağl alelAde heyeti umumıyeleı·luin bu topl~ 
günleri iptal edilmiş ve Bursa Dokumacılık ve •rrlkotaJ 

• ,t\110· 
Anonim ŞlrkeU lpeklş'e Anknra M<'llsucat Fabrikası TUrk 
nim Şirketi Yünlş'ln iltihakı dola),slle şirketimiz hissedarlar feY· 
kalAde heyeti umumlyesinln 28 Mart 1941 tarihine tes3dil! ede.~ 
cuma gUnU Sa.&t 16,30 d:ı, alelAdo heyeti umumlyesiııln de 11>11 

..,.cnı· 
gün saat 16,45 de İstanbulda Şırkcl Merkezinin bulunduğU .. 

bte' postane caddesinde 47 numaralı binada toplana.cağından nıu a· 
rem ortaklarımızın rn<'zkOr gün ve saatte içtimada hazır bulunrn 
ları rica olunur. Bu davetimizin eski Ankara Mensucat Fabr11tıı9' 
Türk Anonim Şirketi Yünfş hissedarlanna dn şfı.mll bulundugıınll 
bir yanlışlığa mahal kalmamak llzerc tasrihan b"yan ederiz. 

FEVKALADE HEYETi UMUMİYE RUZNAMESİ 

BERVEÇHİA TİDİR: 

1 - Her iki Şırket heyeti umumlycslnce birleşme Jıakj(llldl 
verilen 28/12/1940 ve 30/ 12/ 1040 tarihli heyeti umwnlyo kararları· 
nın tatbik şeklinin görllşUlmcsl ve karara bağlanması. eti 

2 - Sabık Ankara Mensucat Fabrıknsı Türk Anonim ş1rJ\ 
Ytinlş namına mukayyet bilcümle gayri m<'nkul emvalin ve fabıil<li' 
lann ve müştemllAtmın bilcümle demirbaş eşyası ve mUtcınrııtııl 
cüzilleri ve teferri\atllc birlikte mczkflr Ankara Mensucat Fabrlk~ 
~rk Anonim Şirketi Yünlş'in, Bursa Dokumacılık ve TrikO e$I 
Türk Anonim Şirketi lpekiş'e zam ve Utıhakı suretlle blrlcŞJl\ ti 
sebebiJe Bursa Dokumacılık ve Tıikotaj Türk Anonim şırıce 
İpeklş namına tashihi kayıt ve ferağı vo devirleri için tcnbfdt 
bllci.lmle muamelelerin Tapu idaresi huzurunda ifası ve iktiza. edt~ 
evrak ve takrirlerin imza ve ifası ve yukarıkl kararların teınl11 

infnzı için icap edebilecek bilcümle meraslnti kanuniye ve muaJllt" 
11\tın yapılması hususunda mlinfcriden veya mUct<'lnlan vaz'ı ıııı· 
zayn ve ayni salAhlyetıerlc başkalnnm tevkıle mezun olmak tıı re 
intihap ve tevklll icap ede."1 zevatın tayini. 

ALELADE HEYETi UMUMiYE RUZNAMESi 

BERVECHİA TİDiR: 

1 - Şirketimizin 1940 S<'llesi biUınçosUe kar vo zarar hcsaP1' ' 
rmın okunma.-ıı ve tasdiki, 

2 . - Şirketimizin Meclisi İdare ,.e Murakıplar' raporıarınsı' 
okunması ve Meclisi İdare ve Murakıpların 1940 senesi hesapıatJll. 
dan dolayı ibrası, 

3 - Eski Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim şırıcttl 
Yünış'in 1940 senesi bllfınçosile kar ve zarar hesabının okunması ti 
taadlkl, 

4 - Eski Ankara Mensucat Fabrikası TUrk Anonim Şitl<'tl 
Yünlş Meclisi İdare ve Murakıplar raporunun okunması ve J<ırı' 
eski Ankara Mensucat Fabrikası TUrk Anonim Şirketi Yünlş 111' 
darlanna tarzı tevzii hakkında karar itası llo Meclisi idare ve ,ıır 
rakıpların 1940 senesi hes:ıplarındnn dolayı lbraSJ, 

5 - Şirket mukavelesi hUkUmlerine göre Murakıp adedfıı' 
Uçe lblAğı ve yeni Murakıpların seçilmesi. 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

ikramiye Planı 

1941 r.tRAMI~ 
ı adet 2000 Lir&ldı: :::::: ~ ' 

-suvv· ' 3 > 1000 > - ısoo ...... 
2 > 760 > ::::::: 1 ·_.. ' 
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