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Koordinasyon 
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Kömür Nakliyah Navlunları 

Yeniden T esbit Edildi 

ı 
- Dün akşam Radyıo ~azetesi. 

1 
• bugün iki Koordinasyon kararı 

nsanlık ve Erlık <iıkacağını bildirmi~tir. 
· Bunlardan !birincisi, çiftçiye 

l• d d yardım için milli korunma ser
lfley anın a mayesLl.e getirilen ziraat makine-

• leri ve aletlerinin tevzii ve kulla-Imti•han nılmas• için tayin edilecek teknis. 
yen ve memurlar haldk\ndadır. 

SiYASi SABAH GAZETESi 

... 

İkincisi ise, Zonguldak kömür 
madeninden diğer limanlarımıza 
yapılacak fkıömür nakliyatında 
tatlbık edilen ikrerleri yeniden 
tcebit et.ınekıtedir. Almanların idareyi ellerine ıalma k üzere olduklan Framuun Şim ali Afrika 

23 Nisan Merasimi 
J Bir Muhabire Göre 

Almanlar 
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Çocuk Haftasının 

Tam Programı 

Altıncı Say/ amızdadır 

tehirlerinden Cezair 

İstanbulun Ahşap 
Kısımları 

Proje Hazırlanınca istimlak 
için Tahsisat istenecek 

Ankara, 18 (T e:lefonla) -
Şehrimize gelen malumata göre 
lııtanbul ve Trakyadan Anadolu. 
ya gitmek için veriten beyanna
melerin tasnifine devam edilmek. 
tcdir. Hangi mıntakalara dıfha 
kesif nüfusun gideceği tes'bit edi
lecek ve ona göre vesait temin 
olunacaktır. Diğer taraftan gidi
lecek mıntakaların iaşe kudretler: 
de nazarı itibara alınarak ahali 
sev.kedilecekıtir. 

Kiracı olarak bulundukları ev. 
' !eri terkederek Anadoluya gide· 

celdcr.in ev sahiplerini 'hiç bir 88• 

retle mutazarrır e~c!k için 
tetkiklere devam edilmektedir. 
Süratle neticelendiri4cclt bu 'tel· 
kmler sonunda ev sah~lerinin 
elleriooe bulunan mu'kavclc müd. 
dctleri nazarı it~ara ahnar&k ki-
raları aiabilrncleri için bir hal ça. 
resi bulunacaktır. Yalnız Anado
luya gitmek için ~erinde bulu
nanlar tarafından tabliye edilen 
bu evler tekrar '1tiraya verildjJderi 
takdiııde ev sahiplerinin ak kira-

(Devamı Sa. li, Sü. 1 de) •= 

Taşınma Biletleri ingiliz 
Başvekaleti 

Deklarasyonu 

Spor muharririmiz KemaJ 
Onan tzmire citmi!t ir. Bu 
hafta orada yapı lacak olan 
Milli Küme maçlarını bütün 
tafsillti le VAT AN okuyucu
larına bi ldirecektir. 

GONlJN SESi 
Fransanın 
Meselesi 

Yazan: 
BllAT NDBİ 
BaıhJerde Fraıuıadan yine faz. 

laca babseclllmJye ba§laodı. İngiliz 
efUn wnumiyesi Alman kun·eue
rlnia SieUyadan Trablusa geçirll. 
mesi işinde ona fena bir rol )'Ük)ü
yor, ıuıker ve mlhlmmat )'Üklü dt1f. 
man 'apuJ1arma Tunaa kara IMlla. 
nada kdavmlak etınış olmMQlden 
9üpbelenlyor. 

öte taraftan bir lkl gün evvel 
Amiral Darala'm Alm aaJara lleab 

. - .. -

tafıdlAtı öğrenllememıt bir glzU 
hizmet makıradlle bir kısım Fransız 
donanmaııını Tıdona faiır*it ve 
buna ıron dakikada 1'1an!IJ8Un mini 
olduju hakkında rlHyetler var. 

BUtün bunlar son zamanlanla 
\'işi Fransasında l npHs clü9m&Dh
ğtnın yeniden teptltlne birer lta
ret tıayıbyor. cFrama ne yapa. 
cakh saall yenldee eaalamn111tır. 
Fakat bizce bana eonnata llizaın 
yoktur. 

Prall8&. busilD hareketlerinden 
meııal tutulamJYarak bir sinir ha.:.' 
tuıdır. ~ yakarı bir seneden
IJerl ea kOl"kmlç bir karannbk 1-
çlllde plllıla JalUunlbıö bekllyor ve 
... ~ dalla kaç smte ...... 
cetlDI bllmb'or. İtiraf edllmeiU ki, 

.(1Alf9 .,,.,. p+ia-~ 
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Avrupada 
==20 Senem--

Nasıl Geçti 
İlk Kocamla Boşanmamın Ve 

Evlenmemin Hikayesi Tekrar 
J Yazan: Rebia Tevfik BAŞOKÇU 1 

Telif ve tercüme hakkı ıtnmamile mahfuzdur 
I 
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Universitede Dersler Kesildi 
İmtihan Günleri Tayin Edildi 

-----, İ!lanbul Üniversitesinde tedri- i Üniversite Haberleri ı 

V" I " tt sata bu sabahtan itibaren nihayet 

1 
1 aye e 1 verilm~ştir. lm'tıhan günleri tay.n Üniversiteden mezun . olacak 

edi!mi~tir. Hukv!t Fa.'kiUtesinde talebelerin devlete takıdımi me· 
Piyasada 

19 - 4 - 941 - --- ~,,(,. 

GJÜNIDEN 
. ~& r:ü N fıE 
Unutulan No.ata 

D ünkü Son Postada--'!~ 
cüment Ekrem bugua .... 

vaziyet karşısında «Kulağt.nıP 
tıkayacak ve dilimizi •utaca~~· 
ba§lıkh bir yazı yazmıı. BUJi"! 
muharririn unuttuğu mühim b' 

• •1!.ff 
nokta var iki onu da ibız '"' 
edelim: « ••• Ve gözümüzü ~ 
cağız.» 

Evet, bilhassa gözümüzü•~ 
cağız. 

ldarei Örfiye Kumandanı Kor. eleme imtihanları nisanın 24 ve rashni bu sene de yapılacak ve 
general AH Rıza Artunka!, bu 28 inde. İktrsat Fakultesinde 25 meras.mde Maarif Vekili Hasan 

Benim tasavvur ettiğim evlilık ha· mın yanında sakın bir hayat geçir!· sabah Vil"d.yete gelerek Vali ve ve 28 inde yapılaca1cltır. imtihan Ali Yücel hazır bulunacaktm 
yatı bu değildi. Kocamın kullandığı yordum. Hayattaki ilk tecrübem !e-ı Belediye Reisi dc~tor Lutfi Kır- k5ğıtları tetkiklerinin mayısın Meras;m günü, imtihan netice· 
bu lisanı tıpkı Çince dinler gibi an- na çıkmıştı. İş bundan ibaretti. da.rla bir ımüd'det görürmüştür. 1 döı.di.:ncü günü a-kşıımına kadar leri ilan edil<lı:kten sonra ayrıca 
ııuuıyarak. dlnliyol'dum. Böyle ehem- Bil' gün kocamın teyzesinin kızı· ı . . . • bitirilmesine ye södü imtıh11nlara .iı::ln ed!.lecektir. 

Son günlerde altın fiyatları art
makta devam e~mektedir. Dün 
bir altının 'kıymeti is,tanbul piya· 
sasında 28,20 lira idi. 'Ahının 
daha da artacağı tahmin edil· 
mektedir. 

Şerefsiz Zafer 

Y ugoslavyanuı Mosk~ 
büyük elçisi, Roma111' 

Baıvekili Antonesko'ya gö~ 
diği eçık bir mektupta: «.;>C>-. 
siz zaferi diğerlerine bırakı11sl1 

demiı. 

rr.ı:ı;ctsız kUrUk te!erruatıa uğraşa· nın bir çocuk dllnyaya getlrdlğij Şehır Meclısı mııyı3ın yedincı çarşamba günü * Üniversite profesörler .n~ec: Manifatura Getirtmek l~in 1
1 

:-.;: mutlaka karısına. UstUnlUk lddi· haberini bize gönderdiler. Dedim ya ı Şehir meo!ıi-si, dün saat 14. t~, ba~.anı~ nasına ç~lışılaca~tır. • !isi, bir sene sın~_ft~. kal.an, ikıncı 
ıı.sında bulunmaya ne !Uzum vardı? kocamın akrabalarfle aramızda ha· lkinci reis vekili Faruk Derelının Bu sene E.debıyaıt Fak-ultesınde sene de yalnız u$Su qyıızanı dol· Manifatura ihtiyacımızı önle. 
Ben ona karşı ne isyan etmek, ne l kıı<ı bir sevgi vardı. Bu haberden reisliğin:de toplanmtŞ, lbir aralık yeni lisans talimatnamcşi tatbik duramadığı .için muvaffak. ol:n~~ mek Üzere is-tan'bul Manifatura 
..nanN etmek fikrinde değildim ki.. birkaç gUn sonra yeni doğanı tebrik toplantıya Vali aO'k.tor Lutfi Kır- edilecek ir. Bu talimatnameye adl.:ied'ılmiyen talebenin ikıncı bLr İthalatçıları Birliği, hariç me!inle-
Evlcnınclüen beklediğim şey iki t için Kızıltoprakta kocamın teyzesi· dar da i~ira1c etım.iştir. göre imtıhanlar söz1ü olarak ve imtihana tabi 'lUlhılmalan husu u- kellerden manifatura getirtmek 

Güzel bir talep amma, ıı~ 
de yakalayabilirlerse «§ere:; 
zaf cr» ~n üstüne çullanmak ., 
alesta bekleyenler var. ()fi 
için ortada bırakmak doğru de. 
ğil. 

rnfın hislerinden ve o.nlaşmalnrındaı nln kocası Halll Beyin köşküne git· en az üç profesörün önünde ya- nu .i:Jtifakla kabu'I etrni~tir. Rek-ı isin teeşhbüslerde lbulunmaktn-
loplanan karşı1ıklı bir ltfmatıa ye~ tık. Yanıma bl~e oturan eski adam r Prost'un Mukavelesi pılması i~~p elme~te.dir. Bu ee· törlük te buna taraftar ~ulun· ~ır~ar. B,u meyan?a Tic~ret Ve-
yuvaya ycru bir hayat. vermekten ı· 

1 

lanmızdan ku~~ye Hanımı almıştım. Şeh" "Hk .. h M'" .. heple eomestr ımtihanlarının ma'k.tad'ır. Bu hususta M~arıf V ~- kaiettinden bir mılyon lıralık ak-
b ıı cttl. Halı! Bey bUytlk bir servet .sahibi, P . ırcı ı:utl ~~~sı 0 :f0 gıünleri değiştirilmiş ve profesör- kale.tine müracaat edilmış, bu gı. reditif taleb edilmi!!tir. Ticaret 

Kocnm bu Çınceye bcnzettiğım son derece muha!azakAr, ince '\"e hrOS"t'Un.tl mu' ve esı uç sene a· I . htelif fakü telerdek" . 1; bi tale'beye yeniden bir imtihan Vekaleti bu husust~ tetkikatını Va - Nu ya ithaf ' 1 b ' a U'Zat 'mıŞtır erın mu . ı ım .• :1 • • ·1m· . . müıınkaşalanna rağmen bir iki sene terbiye görmUş, kibar ır adamdı. · I 
1
_ ha1clkı verı:ıme.sı ı~tCTJı ıı:tır. . yaµtı'k1an sonra akreditifin ven· 

kndnr ızdı\'QÇ hayatımızdan çok mem K<>iike gidenler kapıda bekliyen ha- Bozuk ve Damgasız Ölçüler han günleri gözönünde tutu araıo;; * Faküıite dekanları talebenın leceği tahmin edilmektedir. 
1,un göründü. !':ıhayet beni istediği re:· ağası Bilı\lln müsaadesi olmadan sömestr imtihanlarının günleri ki.tap v~ not iht:yaçlarını k.mşıla· Ticaret Vekaleti Manifaturacı. 
g!bı bir disiplinle idare ettiğine ina· içeri girip çıkamazlardı. Hanım e!en Bozuk ve damgasız ölçiııerin şöyle kararlaştırı'mı~tır: mak için icap eden <ted~irleri a~- !ar Birliğine bu akredıtifi verdiği 

Ş öyle ibir ajans telgrafı: 
«Londra, 17 (A.A.),,., 

Dün Amirallık dairesi tar~ 
dan batırıldığı bildirilen lf' 

7 

havk muhribi. •. » 
11 

\Uyordu. Buna inanmakta hakkı da diler sokağa çıktıkları vakit de Bi· mağaza ve satıcılarda ıbulundu. 5 ve 6 mayısta Psikoloji, 8 maktadır. İçtimai ?o~tr:n}er ta~~- takdirde manifatura getirtmek 
'\ardı. Ben <wlılik gayelerimin b,r. l~l ağanın arabacının yanında bulun- rulmama:ıı. .öl-çüler hakrkındaki mayısta Umumi felsefe ve man- hinin basılması •bıtm'iştır. Önu- için yabancı firmalarla temaslara 
delıbil'e benden uzıı.kln,.tığını ve ta- ması da "arttı. belediye laH:natnamesine eklen- ı· müzde\.i pa:.:artesi sabahı tale~e· ba"lanacak:tır. Bu suretle en iled 

-r v tı~. 9 mayısta e.k~t. 1 2 ve 1 3 ı· " Bu İngiliz mubribini .ball:.:1• 
İngiliı: Amirallık dairesi der 
d~. ıü 

a:Batınldığı dün Amiı·..,... 

nmmnz birer gölge gibi uzaklardo. Ev sahipleri beni t8.likın bir sevinç mi~.tir. ye tevzi edilecekti-r. Hutkuk ·a- ihtyaçlardan biri olan manifatura 
knytıolduklarını görmekle beraber le karşıladılar. Salonda Halil Bey mayıs'ta Filozofi tarihi, ve 14, 1 5 kült~i üçüncü sınıfına ait olarak ihıtiya<:ımız kısmen önlenmiş ola. 
kararımı vermiştim ve azmetmiştim· beni yanına oturttu. Birkaç hoş beş- Sıhhi imdat Te§kilatı mayısta Sosyı0loji ve ahlak imti· basılan k\tap)M" da ş1ndilik for· caktır. 
Kocrımla aramıza tatsızlık verecek ten sonra: Kuvvetlendiriliyor hanları yapılmağa başla·nacakitır. ma halinde satışa çıkarılacaktır. 
hiç bir mesele olmıyacaktı. Ve niha· - Kızım, dedi. Merhum pederini- Almanlar Prina yağı ve 
yet bir gün o da beni anlıyacak, bu ze çok hürmetim vardı. Bu sebepten Belediye, sıhhi imdat met.kez- Anadoluya Gı.deceklerı·n Palamut Alıyor 

dairesi tarafından bildi.ri!cp·"' 
Dt>melidi.r. 

çocukça fikirlerini bırakacak, karısı- sizi biraz da kendi evlAdım gibi !ar- lcri ve fi!hı'hi imdat ıtcrkilatının 
le samimi bir arkadaş gibi konuşa· zedlyorum ve onun için size bUyUk faaliyeti hakkında bir tali\natna- Evvo.lce. lzmirden külliyetli 

Yıldırım Havadis 

~aktı. Bu samimiyeti ona telkin ede· bir ricam '"ar: Kocanız bugün bura· me hazırlaımaktadrr. Maaş Nakı·ııerı• miktarda palamut almak üzere 
ce!< hıç bir fıl'Satı kaçırmıyordum. dadır. İçeri girip sizden kendisi af Bu ıtaHm.a.tnameye göre, yeni brr mukavele akdetmiş olan bir 
Fa.kat kocam kendıstne karşı yaptı· talep etmek istiyor. Buna müsaade teşkilatita'ki sthhi" imdat me&ez- Alman fimıa:sınm m'Üımessili, ye-

D ünkü Yakıt gaz~~ 
de bir havadis Nr 

gördüm: «Münakalat Vekili 1" 
kında İskenderiyeyt-. gidecel<·' ğım his ve gaye fcdakllrlığmın asla edirrlz. lerinde bulunan doktor ve oto· ViJ;iyet Defter.dar muavini Bay 1 retile tkendil~ine maaş bağlatabi. niden bir miktar daha palamu't 

farkında değildi. Seneler geçtikçe Daha bir cevap vcrmeğe vakit kal mobiHe.r kil ihtiyaçlar karşısıııı· Vahit, Anadoluya gitmek isteyen .ccek~erdir. isteyenler de burada almak ve bu partiyi de bir ~\Jka. 
ııer arzusu yo.pılan, fazla. şıınank bir madan salon kapısından tcyzeslı .. : da derhal harekete geçecek ve emeklilerle eyıtam ve eramiün han'gi kaza Mal dairesinden ma- veleye bağlamak üz~re lzmire 
çocuğa bcnzcmcğc başlamıştı. arkasmdnn kocam Jçerl girdi ve hiç ~i.sin'den daha fazla bir süratle maao<larım ne suretle naklettire_ a~arını alıyorlarsa bu daireye gitmi~tir. Mümessil, lzınirde İh· 

Merak .ettim, havadisı Ö'P' 
jdr 

dum, meğer Jskenderuna 1 

Bana haznıcttırdlm zannettiği dl· bir eöz söylemeden bana doğnı koş- çağmlan ıınahaHere yetişecekler· cekl~ri hakkında bir muharriri- müracaat ed:p gjdecekleri yeri raca.t Birlikleri umumi katibi A· 
sipllni benim akrabalarım hakkında tu. Kendisini yere attı dizlerime sa- dir. Kaza meılkezlerinde bulunan mize "u malumatı vermiştir: söyliyerek maaşlarını naklettire· tıf inan ve Palamut İhracatçılar 
da tatbik etmek istemişti. rılarak: belediye doktorları da emirlerin. - İstan·bu'ldan Anadoluya gi. bileceklerdir. İstanbuldan çıkmak Birliği idare heycıtile temas ve 

cekmi•. "' . , 
Bu, bir «yıldırun haV"adıf 

galiba. Vekilimizi dört 1~ 
içinde İskenderiyeden Jskel' 
runa naklediveriyorlar. 

Evlendlkfmizden dört sene sonra - Beni affet kadınım, diye yalvar. de bulunan otomobillerle ani o· decek mütekait, ey;tam ve eramil i•ıtemiyenler de maaşlarını bulun- müzakerelerde buluna<:a'k'.tır. 
bir gtın akrabadan bir yaşlı eniştenin maya başladr. iank ııuku bulan hastahk veya isterlerse git'tikleri ':'ilayet.. veya dukları kazalar Mal müdiirlükle_ Diğer bir Alman firmasının 
sözlerine kızarak sır! enişteden lnti· Ben tıpkı talAk mektubunu oku· yara~anma mahallerine gidecek- kazanın muhasebeaıne muracaat l J~ d mümessilinin de 350 bin liralık . 

' ek .. ·· f rinden eskisi gibi a maK'la evam ı . k f · d kam almak arzusile kendisine bir duğum zamanki sUkQncUm ve boşal- ler.dir. eder reS'Inı senet, ınu us ve prina yağı alma üzere unır e Kör t<;!; 
mektup yazmış, beni boşadığını bil· mış hislerimle onun zavallı şahsiye- Sdıni imdat teşildatının yeni maaş cü~danlarını göstermek su- ed'eceklerdir. bulunıduğu haber alınmı~ır. 
dlrml!ı. bana bu haberi götürmesini tine hiç hareketsiz bakıyordum. İçin- tdk:ilıde vazüe görebill;nesini ve 

, 
Küçük Haberle:!; 

istemişti. de yqadığmuz cemiyetin verdiği fe· 90k geni§ olan ~hrfo. her t'llrafma Oarülôcezeye T eberrular 
Bir akşam kocamı bckledtğım sa- na bir terbtyenln zayıf blr kurbanı- ihtiyaç zam.anında yetişe.bilmesini 

Beyoğlu Halkevinde Çivi ve Lastik Geldi 
~ 

atle:rde eniştem cnerı titreyerek mek nı karşımda görüyordum. O bir düzi- ı temin için teşkilat daha başh 
tubunu bana getirdi. Zavallı ihtiyar ye bensiz yaşıyamıyacağım, bundan va'Sıtalarla da ta:.ltviye ve teçhiz 
adam, hayatımı parçalıyan bu mek· sonra her istedi~imi yapacağını, fa· olunacaik'tır. 

Darülaceze;y~ yeniden yaptırı
lacak paviyonlar için şehrimfa 
tüccarları tcıberrulara 4haşlamı.ş
lar-lır. Dün Ticaret Odasında bir 
toplantı yapılarak tüccarlar ara· 
eında yapılan tcberruatın şekli 
t~bit edilmi.~ir. Bu yardımın çok 
geniş m:kyaüa <>lacağı tahmin 
edilme:kıtedir. Tüccarlar bu ış JÇın 
me.mnuniyet>Le te'berruatta bulun. 
maktadırlar. 

Bu ayın yirmi yedinci paı;ar 

günü saat 15 te Beyoğlu Halke· 

Yin:de, Reisicüm'hu-run Halkevine 

ibda buyurdukları imzalı fotoğ

rafları merasimle büyük salona 

talik olunacaktır. 

Alınan haberlere ntszaran, son 

günlerde memleketimize yeniden 

850 ton daha muh'telif bo}lda ç.i-

* Qç cıen l ın bir müteahhide oJf 
ralannn Florya plAjınm tesııın Jll ~ 
meıcsı dUn yapılmıştır. PIAJa 
beton ve !Uks kabineler UA\'C ol ,J 
muştur. Pltıjlur ay sonunda. açııe.c tubu bana verirken bir taraftan da kat bugün buradan tekrar nlkAh ol

bcni tescili edecek kelimeler arıyor- mndan bent kat'iyyen çıkartmıyaca-
du. ~ını söylUyordu. 

ŞQra.yı devlet azalığında ihtiyar- Bu aralık odaya ev sahiplerinin 
ıattığ-ı hayatında daha böyle acaip biri gidip biri gellyoı·dıL Kapının ya
blr ~le karşılaşmamıştı. nını'lnkl sandalyede oturan Ruziye 

Ben ise bütün hayatımda hiç bir Hanım da karşı tarafı tuttu: 
mfrh!m haberi bu kadar SUkQnctıe - Elbette efendim, bunların hepsi 
karşılamadım. O saniyede gözleri- ,•n•ıtulur, geçer. Böyte küçük şeyler 
mtn önünde bir duvar yıkılmış, koca için ev dağıtılır mı? 
mm içi boş mahiyeti bu yıkık duva- B~ı koskoca köşkün içinde yalnız 
rın enkazı altında ezilmiş. 'kalmıştı. kalhığımı anlamıştım. Yanımda gö. 
o gece bu yıkık duvarlann harabesi •ürdilğlım adam bile onların tarnfı. 

karşısında hiç gözlerimi kapamadım. nı iltizam ediyordu. Kocam yine bir 
Daha yirmi dört saat geçmeden taraftan: 

<>nun yazıhanesi. kitapları, elbise - Kadınım, diyordu. Sen başlı ba. 
dolapları hepsi toplanmış sandıklara. şımıza ev sahibi olmayı çok isterdin. 
yerleştırnmfş, hlllasının evine gönde. Hemen yann beraber gider, satılık 

rilmlşti. ÇUnkU kocamın hem annesi bir ev ararız. Ben ev almaya karar 
hem de eniştesi Akli Bey bizim iz· verdim. lstersen Bebekte yerleşiriz. 

dlvacımızdan bir mUddet evvel dUn· Sen orasını seversin. Hem annene de 
yadnn çekllmlşlerı'li. 

Bu meş'um hayat sayıklaması bu· 
nunla kapanmış zannettiğime aldan· 
mışım. Daha boşanma mektubundan 
<>n beş gün geçmeden kocamın tara
fından ricacılar sökün etmiyc başla· 
dı. Her gün akrabalarından birisi bi
ze geliyor, kocamın beni çok sevdi· 
ğlnl, bcns'lz yaşıyamıyacağınr, ço
cukça işlediği bu hatayı affetmem!, 
bunu sırf enişte Beye kızdığı için 
düşünmeden yaptığını söy!Uyorlar
dı. 

Ben kocanım akrabalanna yalnız 
bir cevap vermiştim: 

- Eğ'er siz beni seviyorsanız bu 
bahsi bir daha tazelemeyin. DilşUn
ceslz bir çocuğun lstedlğl zaman kı· 
rıp atacağı blr oyuncak olmo.k iste
mem ... 

Birkaç aylar böyle geçti. Nihayet 
ısrar ve tazyikten kurtulmuş, valde· 

böyle gururu çlğnenmı,, yan aç 
ne olacağım bilmeden asılı bir kılıç 
altında bekleme 'azlyetl tarihte • 
pek az mlllctin ba.~ına gelmiştir. 

}"ransa geçen yaz kendi çöküşünde 
müttefikinin de kati mağlflblyettnl 
g-örmUş, lngllterenln bu darbeden 
kalkınmasını aklına 111ğdıramamış

tır. General de Gaull'ün açtığı bay
rak altında hemen hemen yalnız 

kalmasının sebebi hu ümitsizlikten 
ba!jkı& ne olabilir'? 

\"i'i ı--ransasına o gUn yaııılacak 

tek iş, Alınanların ln!lllfına sığın
makta 1ngllizlcrden enel da..-ran
ma \e müttefikine karşı bir anan· 

taj kaz.anmak görlinU.}ordu. HattA 
lngUtereye lndirllecek son darbede 
kendinin de ufak bir payı bulun
maııı işine gelebilirdi. Yıkılıyor 88· 

mlan lnglltere o gUn bugündür kAh 
altta, kab üı;tıe do,·li,üne de'am 

ynkm olul' ... 
Bunlar söylenirken bir taraftan 

1stanbula telgraf çcklliyor, vaktlle 
nlkllhımızı kıyan imam efendi Kızıl· 
toprağa davet edıliyordu. 

Ertesi sabah Halil Beyin köşkün
den yeniden evli olarak çıkarken ko.· 
pıların klllUcl'ini açan Bilı\l Ağa: 

- İnşallah yakında daha uzunca 
gece yatısına bekleriz. gelin hanım 
efendi Diye beni teşyi ediyordu. 

Bebekte kocamın nldıtrr eve yerleş 
tikten bir sene sonraya kadar bazı 
kUçUk anlaşamamazlıklara. rağmen 

kocam bu müstakil ev hayatından 

son derece memnun görünüyordu. 
Girer, çıkar, elimi öper: 

- Sen ne o.kıllı kadınmışsın. Her 
vakit ayrı ev isterdin. Meğer hakiki 
saadet insanın kendi evınde imiş. Der 
dl. 

(Arkuı var) 

etmektedir. Onun partiyi kazana· 
l'.ak gibi goründüiıi uunanlarila \'i. 
şl l'ransası, içinde canlanan hafif 
limitlerle Alma.oyaya bir parça ka
fa tutıııağa t•esaret etmiş, lnglliz 
cephesinde bir sanıınh ııezdlği za
man ise derhal politikasını de~I<:· 

tlnrıiştlr. 

Bugüııterılc ise Fransanm Alınan
:mya yaranıııa.ra çatışmasından ,.e 
el altından ona ufak tefek hlzmet
l<'rde bulunmasından daha tabli şey 
olmaı;. 

Fransa hastadır. Sağlam insan. 
dan beklenecek ahlakı ,.e stoylk 
'\'ekarı bir hastadan beklemek abes
tir. Onun için bu karga~alıkta yarı 
batmış kayığını, kAh o yana, kAh 
bu yana dümen kırarak herhangi 
lılr r.Uimet 'e slikClnet kıyısına u
la!fh rınaktıın baıtka mll!leJe yoktur. 

~F.ŞAT NURi 

At Pazarı 
Rami ve Topçularda .kurulan 

at pannmın, Edirnekapı dıgmd•

ki Mısır tarlasına nakünin müna. 

sip olacağına dair Mül:kiye encü

meni tarafından vcrrlen rapor 

kabul edilmiştir. Bundan böyle 

at 11,azarı, bu tarlada kurulacak

tır. 

Orta Avrupa Yolu 

Balkanlarda harbin haılaması 
üzerine meılkezi Avru,pa ile olan 
ticari nakliyat durtmuçu. Fakat 

son gün:lcrde vaziyetierin deği~· 

mesi üzerine yakın.da 'bu yolun a
çılacağı tahmin edilmektedir. Bu 
sure.tle yeniden mal naklinin 
mümkün olacağı anlaşılmak-tadır, 

Bu merasimden sonra, askeri 
haetanelerde'ki kurslarını bitiren 
120 gönüllü hemşirelere diplo
maları verilecektir. 

rNezakettede mi İhtikar? 

vi ile ahı bin çift otıomobil lastiği 

getirtilmiştir. Çivi ve lastiklerin Jıf' 

tevzii için İaşe Müsteşarlığı her * Tramvaylar idaresi yazlı!< "ft!' 
viliıvetten birer ihtiyaç lia'tesi is- rnket tarifesini hazırlamıştır. rJ' 
temhtir. Bu defa gelen çivilerle tarife bir kaç gün sonra iH\n °111~ 1 
bütün memloketin çivi ih'tiyacı cak, biraz sonra. da tatbikine b:I 

tır. 

karşı1anmış olaca'ktır. nacaktır. .ıı 
Ala'kadarların söylediklerine tı.ritl"" 

1 * Mayısın ilk haftasında. şe göre, evvelce sipariş edilmiş o an ere 
mühim ıbir ia!tik partisinin de de gece ve gllndUz olmak uı: eıı1 
Basraya vasıl olduğu ve bunların mumt bir pasif korunma dcn •• ~ 

yapılması kararlaştınlnuştır. ~ 41 on beş güne kadar yurdumuza şl< Tram\·ay, \-apur, otobüs gibi ve 1'"'atih ile Adalarda yapılaC "" 
)•ollanacağı anlaşılma'ktadrr. 1ş11ı....-Ammeye hJzmet ile mllkellel bulu- nemelcrtn hazırlıklarına baş 

memuruna, kasketinde 232 rakamı 
bulunan bir bile~I, kaba bir hltup 

nan nakil \asttalarında müstait- ile dürü~t bir ıııuamf'lede bulun· tır. Oıl 

dem memurların halka karşı dal- du. Bu memurun tehen·Ure kapıl· T A il V 1• M * İstanbul posta teşkilatında ~'' 
k t 1 l muamele ile mamak, mukabele tenezzlili\nde bu _. .. ,.. 

ma neza e , .e Y hal bulunan memuriyetlere oı .... 1.~ bul d ktarına !}Üphe lunmaınak ,-e yalnız, kasket mı-
9 

... 
mükellefT llufnl u··,.ıı .. ·ellm ki a mara .. ını almak ımrefile gö!\tcrdl- 19 XİSAN' 911 top mezunları mUsabalca n:,crııt 
yoktur. et:ııs e M>., " ' • CIDIARTESl caktır. Bunun için İstanbul •·· .ur 
ra ı.ıra bu mUkellt>flyetı unutarak ğl 8t'kinet 'e• @ükfınet, \ekar \C postahanesı·nde bu avın yırınl bCi'"' 

t ı ul t f d t k A\':,i-GÜX:l09-Kasmı:163 ., terbh·e hudutlarını aşanlar, mu- dddlye ~o c ar ara ın an u • 
1 

ı.kl 
· 1 it 1 dlrle karı,ılan<lı. RU:"Iİ: 1357 - NİSAN': 6 de bir ımtlhan açı acı ır. Jl~,ıı 

hatuplannı. ~irkin lı taıl ,.eli apar- Blletçlnln bu kliı.tahlığmı haz- J11CR1: 1360 - RcblUlev\'el: 22 * Belediye Sular idaresi, 1ı.rJ1" 
la haşlamağa. kıllkl!jl:lnlar a ııck ınedemeylp hoınurdanan arkaıla'iı· \'AKİT ZEVALi EZANI hariçten getirilmesi imkdnı bU ~ 
ço~~~r;lkl Habah Kııııklıdao Üııkü- ma ııordum: mıyan su saatlerini Istanbu~:ıtııııi' 

tırmak kararını vcrmlşttr. Dünkü ihracat dara inen 38 numaralı tramny a- - :SedJr bu adamın ~·aptığı! t""ebbllse geçecektir. ~~ 
raba~ı bfö•le bir nezaketıdzllğe sah -r .ttr>' 

D.. b 1-m- ti • - - :Se olacak'? Jllye bağırdı. Bal al v kili c ,·det •· .At' 

GÜNEŞ 6,17 10,25 

öCLE: 13,14 5,23 
un ya ancı mem CKe ere ne oldu. tklM'i durak ;)·erinden ha- * Milnak e e e 11~-

w .ih t k • 2 5 O gibi nezaket lhtlkftrı !. d l k deruna " ~ yaptıgımıı: raca ın ye unu rt'kf't eıllleceğl esnada arabaya Incedayı yakın a s en 
111

11 
tKlNDİ: 16,59 9,03 

bin liradır. binmek Jstlyen 272 numaralı polls GEZEN'ER cektlr. Bu arada Limanlar ~,ııeı'' 
Tütün, deıd, tuzlu balık gibi mildUrU Raufı Manyasın da ır 

AKŞA..~: 19,52 12,00 

YATSI: 21,28 1,38 

İMSAK: 4,28 8,37 
'bir ço'k maddeler ihraç edilmiş· deruna gideceği söylenmekt~ 

tiirr.~~-:'"~~~=-:~~~~~:::::-::~~:::;:;:::;::;;::;;:::;;::;:;;:;::;;:;:;::;:;:;::;;::::;:;:::::;::::::;:;:;~!!!!!!!!!!!!~:::~~:=:~~~~::'~:;::~~~~01" • Sonra Frank'ın koluna sanlarak - Onlar ofraya otursunlar, ne zaman ı;-e- ile: 

leceğlml bilemem. o z o N T o _ Ben! deliler hastuhaneslno ntl 
Diye l'evap ,·erdi. Sonra 11aatlne bakarak: -'- cckler! Diye l!Ordu. 
- :Se diye telefon ediyorlar'? Dl~·e söylen- _ _ Jla:vır, Ben, ha:vır merak etntt· .. O' 

dl. - Ben ha~tahane;lc gitmek l!lteıı e'd' 
• . ıeıı'· 

Frank albayın c•ıwahını \ermek ü;ı:ere Çe-riren. Rezzan A. E. Yalman rııda bana fena muamele ederler. uen id" 
telefon h~ına Kitti. Albayın kızınr dü,Un- Yazan: Oafne du Maurier - 85 - kalacağım. Kimseye fenalık yaıunadılll 
düın, her halde volf o.\·nn.-a n kızı olacaktı. .. k k ~.K 

.. Albay yine soze anşara : ıJ ....-Babasının yeme~e grhrıedlğlne sıkılarak of· ıllırı na!lılır.ın 'l :Fa,·ell öfkeli bir tavırla yanına yaklaştı: _ Ben merak etmeJ iniz. Kimse ı;J ,..-

raya oturıwuklardı. Bizim ;:rii7.llmüzden her• ._ k f k d hl hl - Budala buılala lı\f etme. Beni nasıl ta· tahane"e go""n<'ermt ... ·-·ek. rakat sa.rJ1ldO .. ı-11 Brn ona .. a ıyor, a at ıözlerln e ç r ., ,, ·'"" "'" ..... 
kesin rahatı kaçı~·rırılu, fıılctlerl bozwu~·or- d eli nırnazsın. Beni ka,. defa deniz kenarında "'UDU so··,·ıeylni~ Bu aılaıııı lıi" gö mana okunmuyor u. Ce,·ap , ·ermedi. Fav • ~· ., .,, ... ,.. 
du. Makslm Rchekayı öldürmiiş olduğu için "llsls de \•inter'in e' inde görmedin ml,•di? ıııı· ... de,·am etti: " " 
her şey karma karı-.:ık oluyordu. :'\lakslınc ki ld ~ dl i. - Ha.\'lr, ben khnse'1 günnedinı. _ ııa .. ~r. hl,. go··nnedlm. _. ..A' - Benlın m o u,.umu bileme n m • "' .,, ,.. • .... -baktım, yliı;ll dd<U Ye 11ararmı,tı. 1 _ }'alancı budala .• _G ..... en sene beni kır- _ ... eki "'llsis ılc \'inter'I tanı~·or Ben şaııkasını elleri araııında yu\'1U ıyor v,. ,.. •• 

- Galiba otomobil geldi. Dedi. tal ü ü bak d F 11 bl ıarda Ml!ıls de ·vınter ile kol kola gezerken nuz... t .. ı· ~' k ,-e aptal ap J z ne ıyor u. ave r ~,,.., 
"Fa' eli bu sözler üzerine başını aldırdı görmedin miydi? Sonra bh: e,·e glrml,tik. Ben korkak nazarlarla bana lııtk ı. d k~tr 1 sigara kutu"u ur.atarak: • .t 

\"fJ gödertnl kapıya dikti. YUzUn e ·o 
1 

b r _ Al bakalım, dt•dl. !'\rn de pencereden blzl gözetıemedln miy- devamla: l)tClll" 
tebesııUm \'ardı. BlraT. ı.onra kapı a{·ıldı ,.e .. 1o _ llayır, bu l\llsls de Vinter değil· .. Hrn MalcSlme Ye Frank'a bakıyordu. " • • 
Frank içeri girdi. Arkasında olun birisine ::\lak"lın Beft'e: - Bilmiyorum. deni~ kenarındaki C\O gelen .. 
şöyle sölUyordu: - Al al. htedlğln kadar al dedi. Albay Julyan nıiistehzi bir tavırla: 

- Haydi Ben,I çı•rl giriniz. Mbter dr _ Bil ..-aman bir s,ahit do~rusu... Dedi. Ben dört :.lgara aldı , .e kıılaklannın ar• " " 
korkacak bir Fa,·ell hiddetle: \'lnter tılze sigara ,-e~C'l'k, 

şey yok geliniz. 
Ben ıkılgaıı bir tanrla geldl. ::;apka .. ını 

f'Jlnıle tutuyordu. Başı ~ık acalp bir hali 
,·ardı. Ba,ının traşh oldutunu farkettım. 
Çok miltlılş ,.e korkuııç hir kafası Yardı. 

Sanki ışık kaına<:tırmı' glhl ıtözlerinl kır
pıyor, budala bir ta\'lrla etrafa bakıyordu. 
Hafif bir tebessüm ile bana baktı. Fakat·ta. 
nı3ıp tanımadığına emin değlldlm. Favell 
Derllyerek Ben'ln yanına geldi: 

- l\lerhaba, dccll. Seni çoktanbcri görme· 

ka.'lına J·erleı,tlrdl. Yine ses çıkarmıyordu. 
Fan•ll ısrarla soru~·ordu : - Bu hazırlanmış bir iş. ~lutlaka hu aıı· 
_ Bt•nl tanımadın mı! Söyleı.ene... tala bir şey ııöylememesl için ııara ,·ermiş 
Ben yine cevap ,·ermiyordu. Albay Julyan olacaklar. Beni birçok defalar görmüştür, 

Jll(.'<'7.Uha yakla,arak şu suali ı;orclu : şlıtıdl inkar ediyor. Dur ana hafızanı ha-
- Size hiç klmııe fenalık yaıımıyaeaktır, rekete getirmek iı;ln bir şeyler , ·ereyim. 

Ben. Birazdan geri gideceksiniz. ~ade birkaç Diyerek cebinden biraz para ~ıkardı , .e 
ı;ual soraC'ağ1z. Onlara ce\'&p '\·ermeniz 18- Bcn'e uı.atarak: 
zım. ){ister J<"a,•ell'I tanıyor musunuz! - Şimdi beni tanıyor musunuz! Dedi. 

Ben başını sallıyarak: Ben batflnı sallıyarak: 
öınrlimdc görmedim dedi, - Ben biç klnıse.} i görmetllm, dedi. 

' 

- Anlamıyorum. 

- Hani kotraya binen :\lisi-; 

JOk nıu idi': 
Ben gözlerini kırparak: 

- O gitti. Dedi. 

- E\"et. BU!yorum. Gitti. 

kotraya binerdi. () denizdeki 

.. ıdtll 
.Fakat cıı jll' 

• lı 
kotrasııı ııl' 

.,, Jl•ııl 
dığı zaman onu görmediniz rnl • )la ıeJ' 

d bir dıı 
akşam bir ııe.ne en·eı .• Gitti e 

medl. 
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Harp Vaziyeti Yaman Babanın Dedikleri : 

Yuan 

illıu •OIWI 
- Eeneldi Kurmay Subayı 
Libyada: ----·· Tobr~ De Seycll S.ranl araııın-
clakJ böJcede duraklıyan Alman
ita1yan ıuotörlü birllklert, Tobruk 
Jlltldafaa batlana bir hücum yap
tılar, bu hücum Tobruk kaletinl 
l!liclafaa edea :1n~iz ıutaları ta
ratnac1aa kuv, etle karşılandı. Al::0 · İtalyan blrlJkJerf 32 zabit, 

.. ker esir venlder ve 200 ö-
111 bef&kar 1J& ak ıerl çekildiler. tap-
ı do11&1unaaı, Seydi BaranJ, Sol· 
.._ 'e Capurro böl&'eleriill ağır ,.e 
llzua toplarla talu1p ,.e bnba ate
li altnac1a buJandarmaktadır. Bu 
111retıe Alman - İtalyan birlilderı. 
1aa'ktaa, ı:ıtmalden \ "C ıarptan üç 
~ araaınc1a .kaJm111 buluaoyor· 

1 • l>lfer taraftan, Slcll)a - Trab 
tllııhrp denJz .yolunu da •Jkr kon· 
d roı altına aldığı anJa,rlan tnıuız 
töOl&aıuna.ı aaker, cephane \e ıno-

rtll Vasıta yüklü 5 nakliye ge
:_ı-ı Ue üç torpido lıatınnJ!tır. 

Şom Ağızlılara! .. 
Mecbur oldum çıkarmağa ağzımdaki baklayı 
Cambaz mı ki (Baba) atsın kolay kolay taklayı 
lstanbula layık mıdır demek kadın hamamı 
Dedikodu çıldırtıyor (Baba) ile (lmam)ı 
Bu ne iştir boşboğaza kumkuma mı bu '8hiı" 
Şom ağızlar öte dursun bana hepsi vız ıelir 
Nene gerek behey şaşkın elif emin dübeşi 
Bilmiyorsan yazık sana çoktan atttk dü..,i 
Her duyduğun söze kanma patlar zarı kulatın 
Kötek olur Akıbeti söz tutmıyan salajın 
Ne çekersin akıntıya boş bofuna küreii 
Sabredenler ende sonda yerler helva, bÖreci 
Eli kopsun yanık saza bozuk teli sokanın 
Pişmiş aşa soğuk suyu harıl harıl katanın 
Nene &erek siyasetin dolabında işin ne 
Dogru otur kulak verme ajzı kara sözUnı 
.TUrk ilinde iş &öremez fitnu tücur alayı 
Bozguncuya rilStielınce durma bas 1tn kalayı 
Kurnaz ırkım şaKa bilmez, ıelmtz kolay aıayaJ 
Aklatınayı istiyenler avcunu yalaya 
(Baba) artık saklamıyor bakıasını dilinde 
Açtırtmayın hiç a~zını, küfretmesin yerinde! ... 

YAMAN BABA 
llUrette üç ate, arıuında kalaa 
~ • Ualyan motörlü blrllkle-

1'1 Uonaı lhtl~larrnı ancak tay- ~-•·------------------------·•' ~ temin edebllmektedlrler. 
~ Marea Matnıh mıntaka

"114a toplaamııt •lan 1qillz tak
'1Je krtaıamaa bir nnakabll taar
r._ ~ Toltndc aıe.m
~ tacuız k~ .... do
..__nın da to'9Q a&ıetlertle bu 

. ::::; .,tlrak ebnelerl çok mub 

~ . 
~: 

..... "'"• BerUaden ıelea ba
::::_.sıre, Yasoeıav orduları •i

bırakarak temanüle tee' ....... ..,lanlu. §ereı11 mall6bi

·~_ÖDceclea size alnıulJ olan l'u
•-.Ylarua ıllülaruu bırakank 

....... elıduldarma IHNWÜ bize ::.,.llç lellJ'•. Bu llaber belki 
~ olalalUr. fakat bazı l'•ıos-

1 -...::::.eriala dai ve çete mu-
llU'lte devam etmele-

11 ;9 t>ek mulatemeldlr. 
...... ~~v orduları •eferhrllk 
· ~ bitirmeden n •tok 
._ n harbe Slrdller, Alman· 
'il• llıidı ve motörlü bldlklertaı 

DOK TOR 
DiYOR Kİ 

BAHAR NEZLESi 
Babarı herkes 11«wer. ÇllrıkU, ba- birdenbire burun ka,ııunası ,.c ,..ld· 

bar, lilne'1a parlak ı'ddarlle etrafı detll aJuıınklarla bal}lar. Bu aksı~a 
llllttıtı, tarlaların ye.,WencUif, çiçek- tarla beraber burunda tıkaoıkhk olur 
lerln açılmafa ba.,ladıtr, bütün tabi· ,.e su glbl ,,effaf bir akıntı görWür. 
atın canJanıp dlrilclitt menlmdlr. Bu akıntı bazı hastalarda o ka4ar 
Böyle olmasına rağmen; cUter mev- fazladır kl birçok mentWlerl az za
ıılmler &'lbl, babann da eflbep olduğu maıada klrletmej"e kAft gellr. HattA 
bir takım baatalıklar varcllr. eıı1d hekhnlerden ba&ılan bu hali 

! .Ballarda ha\"alar, yaz ve kı'ta ol- renksiz bir hurun kanamaeına ben
i dutu piti, •bit olmaz. Sabah ve ak- zetmı,ıercllr. • Ayni zamanda &özle-
1 lf&IDlan• serin olmuıa mukabU gttn rln içinde de ka,ınma, batma ve kir
i düzleri epeyce ınc:ak olabUlr. Bu •ü· ı mazrhk baad olur. 
, ratll defl,meler insanı aldatıp vücu- Bu nezlenin en mtthlm ,·a•fı ak91· 
dtla 110j"uk aJmaeım mucip olurlar. rıklarm, günde blrk~ defa nöbet tar· 
bıtfyat111z lıuıanlann bahar aylannda zında zuhur etmeleridir. İki nöbet 
ilik ınk llMtaJannaaları bu ylizdendir. araınnda zahiri bir iyilik hail mev
Fakat bizim burada aöylemek istedi- (•uttur. Bahar nezle11I her insanda 
timiz bu ufak tefek U!Jiltmelerden olmaz. Bu baataJık blllıusa (A.rtl
dopn Acil nezleler değllcllr. rltlk) dedlj1mlz bünyelerde buule 

Tarihin En Pahalıya 
Mal Olan Adamı 

(Bugün B. Hitlerin Doğumunun 52 nci Yıl 
1 Dönümüdür. Bu Münasebetle Bir Amerikalı 

Muharririn Bir Yazısını Neşrediyoruz. ) 
B Hitler in

• sanlara en 
pahalıya mal 0-

1 Jan adaım:dn: Ea 
· 'i ki şampi,Y'On Na
polyon'Uı bu ba. 
kımdan cok göl. 
gede bırakmı§· 
tır. 

Harbin arifesjn. 
de bütün Avru· 
pad<& daJ.afttm. 
Almanyada çok 

1 

kırldım. lsve· 
çe Dan:marka· 
ya, F.inland;ya. 
ya, Framaya, 1-
talyaya, Rusya_ ••"""" ····-"···' 

Yazan: Job Bamııton 
ken o sadece lta 
rnaauu çekerek 
işini bitirir ve 
yoluna devam 
eder. 

Bu i~ dikta· ! 
töı lirk ve de· 
rn.okrasi davası 
değildir. Sadece 
.,;özönündeki ga_ 
yelere uıul yo
lun'Clan değil, ih 
l!l) e.ç yoıundan 
gıdeo '.mek tar. 
zıdı-r. Hitler. en 
b~yi:K üstünlü· 
ğiı kırtasi usul· 
İcrin haricınde 1 

ya, Yuıgoelavy.a. 
ya aittim. Haıp 
ıa'teyen bir tek 
adama rugel
medim. 

Büyük Fredrik, Biamak ve Hitler 
(Naziler Hıtleri, BUyUk Frcdrik ve Bisnıarkla !>lr hizaya koy-

kalabilmek, mes 
u~ı.yet tcl&kiüle· 
rinı i\k'nci plana 
bırakmak ve bu 
sayede sür'at 

maktan pek hoşlanırlar. Neşrcltlğlmız ı c:sme Almanyada 
sık sık tesadllf ol\Jnur.] 

Seyahatlerimden 9C)iu tayya_ 
re rle ohnU41tu. Bir memleketten 
diğer rneımlekete geçerken hu
dut farkı du»nıuyıordum: Ayni 
Yctillic, llo/ni güzellik, inAnların 
sulh zamanına maheue ayni nev\ 
faal'iyeitleri ... 

Evet, karaya inince farklar 
.görülüyordu. Her millet, kendi
ne mahsu. bit- takım emeUer 
besli:y:ordu. Bu emeller kom~u· 
larm arzulal'ına daima uygun 
değildi. Faıkat döv:ü§ yo}ile mil_ 
li Mr emele kaVU§mak isteyen 
adama; Almanya dahil olduğu 
halde, hiç bir yerde rugelmc· 
diın. ' 

varlıklarını harp kumarına koy
mu~lardır. 

ı ş nereye kadar gidecek, 
nerede duracak? Bunu 

lbugün B. H:tler de bilmiyor. 
Cinleri aya'klandırabHmek için 
icap c.dt-n tıls mh kelimeyi bili· 
y;ordu, fakat bunları t~ıtnr in
~erinc so~aeak, milletleri yalnız 
ka~ıt üzerinde değil. fakat kalp
lerde yer alacak şekilde sulha 
kavu.turaeak tıtsımı o da bilmi. 
)"Or. 

Bir tek adam naşıl oluyor da 
para, hayat, sıhhat, medeni kıy. 
metler baıkımmdan büıtün i1J1an
lığa ou kadar pahalıya mal olu
yor? Ne sebeple bütün millet
lerin mukadderatı, yüzlerce mil_ 
yon ferdin hayatı ve akıbeti o· 
nun kötü bir niyeti yüzünden 
normal seyrinden uzakıaımış, 
bütün medeni kı) metler tehli
keye dü .. mÜ!:tür? 

Cevap şudur: 

temin etmek 
mektedir. 

suretile elde et-

Harbtn ba~larında Alman 
genera1lerinin çoğu Hitler' in 
harp planlarını delice bulmuş· 
lar ve arkasından grtmek iste· 
mc:nU~lerdir. Hitler, Büyük 
Fredrik'in, ayni nevıi tereddüt 
gösteren generallerine söylediği 
bir sözü -tekrar etmiştir: «Öyle 
ise harbi tek baştilla yaıparım.> 

Hitler zaten Büırük Frednk'ın 
ifE'ktdır. F:redrik'in şu dört 
preıı.ipini bu harpıte tatbik et
meii iı edinmMııtir: 1 -· Her 
tü.rlü hareketler.de sür' at ve cür. 
et; 2 - Baekın; 3 - Kuvvet
leri kat'i hareket nolkitasında 
tıoplamaık; 4 - Yandan ve .ır
kadan çevtııme ... 

...._ cen11bu ,arkl ,.e 1Jlmal 
~Cephelerinde kullandılar. t) •• 

..... ..... tN. .. ıaııla a. ona Jlk Al-
'-rnz. ~ •llratle 
~ ~. bu •ıaretle l'aıoelav 
~uıın tlmaJden ku~tdmaıuna 
~~ .... , • H y- UY• 
~n ıert mUV8Nlum1a ke
~ ııebep oWu. Şimali sar
a..._ f. eli onlu da Saray Bosna 
.._~çok ç_. çekildi, 
titrtt ee,ede Alman • İtalJaD mo
l. lılrukıert l}&l'kta <bulum 5 el 
~ "• ı. el orduların ıerUerlne 
...... Je ve Usa&a etmlye ma,·affak 

Bu.lantan ba,ka olarak bahar ay- gelir. Çünkü bu gibi b'Vıyelerde mu· 
lanncla bazı lnaanlanla ıörWen ayrı bitten, her ne l}ekUde olunıa olsun, 
blr burun nezlesi \ardır ki bu nezle· l ''Ü<'ude girecek )-abancı albümini 

,.... ~ ..... 1 ... ... 2. - 1 ............................ t • 1 
tak ........ sl79de. 1ıellar AJ'lan· 7el .. ...._...... .......... .... 
nın ln•usl mehlyette bir tt'Jdrl oldu· bar aezl•IDI Y..,.. ba 7abaacı albü
ğuna dikkat edllmllftlr. mln cisimleri buau IJ&b9a nereden 

Buna raimen bir tek adam, 
bir rüya'9ını harfi. 'harfine haki
kate çevirmek azmile bütün 
ctünıyayı alete vere:bHmiştir. 
Güınıün birinde Avırupanın üç 
yüz elli mily.on hatkı ken-cf·ileri
ni bir tren içinde buldular. T re. 
ninı penıcercderi kapalı idi. Etraf • 
larmı gönnü,yorlardı. Nereye 
gittiklerini bilmiyorlardı, hayat
larma ait hiç bir plin yaıpmala
tta.·••' 'a" i 1•11•11 8q4iöa. 
dürücü bir llÜratıle bir uçuruma 
doiru gielıiklerini bilerek nefes 
ahyıonlar ve bu nefeelerin nedta. 

Harpten sonra tasavvura sığ
maz hatalar ve bcliııhetlcr bir 
araya geierek (Hitlcr} tipinde 
oit .a ..... lJe.C.iniae ca.- ~~
aünde bir luıdret toplam .. ına 
im'Ju\n verilmittir. 

Bu adam bir defa ortaya çık
trkıtan sonra 19 14 harbinin za· 
ferleri üzerinde uyjkuya dalan, 
küçÜ'k entrika·lar ve eşki usul ve 
tel~k:kiler arasında vakit öldü
ren bütün :memleketlerin orta ve 
aşağı sevjyedoki devlet adam· 
!arına karşı esaslı bir noktada 
üstünlüğünü göstermi.,tir: Hitlcr 
fazla 'ta Mil görmemi~. siyasi ve 
idari hayat içinde dirsek çürüt· 
memiş bir adam 'Bıfatile kat'iy
ycn yıo1 ve er'kan bilmiy:or. Baş
kaları: «Bu iş e.ıkiden böy-ie 
yapıhyordu, yine öyle yapa
hm.) dzycreık itiyatlann kurdu
ğu yvlla-rda iler1emeğe çahşır
ken, Hitler, bir işin icabı ne ise 
onu gözüne ke9tirere'k en kıaa 

Bü,y.ük Fredrik eür'at sayesin· 
de l..Xiçü'k :ımkıtarda kuvvetlerle 
büyük kuvvetlere üetün çıkmı~
tır. Hitler de yine harekette sür_ 
at, i§ usullerinde sür'aıt aayeEin
de mesafeyi ve mıktan :> enrne-
ğc uiraşıyıor. 

B. Hitler buaılin dünyava çok 
p.iwıler• ...., olUIJllOr. fakat netı
cede göri.ileceılıitir k; •rf yık
mak, İlll'İli etmek, tahak!küm et
mek için israf eMiği hudu•suz 
enerjileri Ahnım miUe~i pek a· 
ğır bedellerle ödeyecektir. Böy
le israflar biç bir mlMetin yanı
na kahnamıgtır. 

r---· 
~- lngiliz Müdıf aa 

~e: 
lett,~ •rrtaıı 'H motörltl birlik
" -.U •e\·de btiytlk btr taamı
~tlenllr'. Taarrumn t.tlka-

l ~ ıörtinmektedlr: 
~ ~ - Y•lııfellb' letfka. 
a._. ; bunun hedefi Ollmp da· 
ot~ dolafarak Yenl,.ııır 
ı inmek, 

~ llozan • Kalabaka lıtlka
~ i ha ıaarrusun hedefi de 
!-a:;: ,.. 4otns Hlbrak l'waaa
lı.: ~ &nev.ıtn1 ikiye &7J1Vak, ,.,. 
... r • ..,..,. çark ederek ayrı ay-

• "Uert1tı kuşatmall, 

Bahar nezleJI, ~n ziyade nhıamn so sefirler 1 .. 
nu ile mayıs ve haziran aylarmda Banlan da aynca bUcUrecettz. 
cörWtir. Ortada hl1' bir f1eY yokken Dr. Nvl E&oENID 

Görülmemiş Vahşet 
Canavar Tıynetli Adam Anasını 

Namaz Kılarken Oldürdü L. 
Alaşehir ( Hueusi) - Kaeaba. 1 yerele kıvranan kadıncaiızın ba· 

mızın So;ukll"ıyu mahalleeıinde §tnı p&TÇa pa;rça etımi,ııir. 
oturan 26 y~ında Ahmet namın- Katili ev.lan: kudumNt kurtları 
da brri 5 O y_,larnndaki anaeı Aıy- bile Ubindirece!k ıbu. ejnaye1ıi iş
geyi ölıdürmü,tür. Cinaycıt:in vu- !edikten sonr.a k89Jllt§. fak.at ~ 
kw ha4c.kmda şu mallımat alın· g~n yaealaftı\l.,C:ır. Taıhkı
mıttır: kata ~. Vab,i adam. 

Mak.tıul Ayıe vaık' a ırcceııi yat- anaeım ökiüımelkteki aaik ve ıe· 
91 naımezmı kıhn~ta ik~n ansı- bebi kııt'.iyıyen eöylememekte, 
zm ıt:ıöirüno .aplaoan bir darbe- h•tta nedamet bile etırneme'kıte· 
nin t.irilıe Mrdmrıt ve ~ayriihti- dar. 

~-..;: ltaJran blrtlklerlle Kealçe-
11 &-~tlkamettade; IMlllaa hecle
~-.VUUuktakl -ı·aft&ll kanet- yari ~111 ıbozua.k aıit•ına 
la..., ~bft ederek ıerl çeldlıPe- baıkmlıftsr .. Bu ıır.aıda vahıi evlat, 
---. "'Anı ohnak. 

1 

kanlı 'bıçaiuu kullanmıı. neye ui-
Tek Tip Ekmek 

lı ~rm y la . 1 zırla raıcflimı bilmiyen zırvaıl.lı anamn 
t.~ lbotörıu b':ı:ı~anaa- ~zlerini o~. ç.kamı~tır. Ş-:h
~ "'" .. -· lanan vahfeıtıini yenemryen ham, 
..:~tt -.ıaa cepheııl öatlne ıe- bımwıla da ikılli-fa etımem~. eline 
.... :-o: 'e taarruza Mktuldan :....J~· ,.._. k kMk' hi baw 
~Yer· A tluJdakl y geçllJ"!'l.Hgı sıı enan ın r ~ 

lzmit (Huauei) - ~etek 
tip e4dmek fiy.tları l>ir wrlü illtik. 
rar bulıwnam.ıdt~ır. lak önce ki
losu 12. 30 iJgen. bilahare 1 3 ol
mıut. SOltııa.c:ım. 12, 1 O paraya dü. 
§ürüllnii!ftıii· ŞirJidi 12,20 paradır . 

dar süreceiini keatiremi.yorlar
dı. 

Y aln~ akı büyük devletin 
Hitkr )"Wü-nden bir ııc· 

nede harp için sarfetıtiği para 
hesap edimse elli milyar dolar. 
Irk bir yekuna varılır. Bu elli 
mib-ar dolan yıkım•k için değil, 
dünyayı ve insanların Yatayışını 
güzellettirm~k için sarfetmek 
imkanı 'buluneayıdı dünya ccn. 
nete dönerdi. 

Yalnız IPlıatere bir senede 
20,000,000,000 dolar sarfet
ımiftir ki orada. ya!B'yan kırk ye. 
di ımilyon in5amn 'bir senede 

kazanıch'k1an bütün parırıdan a§. 
kındıır. Yani İngiltere bir sene
de yalnız kendi iradını değil, 
biitüft halkının miıli gelirini de 
t11on şilin-ge kadar. harp ~in el
den çtkaTm~tr· Bır •eneHk mil
li geliri döı4t miyar .dolar olan 
K-ana<" • ..nm -bu ıenelkı harp büt· 
çeai 810,000,000 dolardn. 

Hathin baımdanberi Ameri
lkantn milli müôaf .. mabatları 
içjn toonpeden aldığ, taheiaat 
24,000.000.000 doları 'bulmut· 
tur. 

A.!manler da ıeenelerdenheri 
tereyaiı yerine t!Opa a&Tfec:lerek 
varlanaı, yolkiarmı, •ıhhatlerini, 

Halbukıi B. H~ler'in bir de 
artiet tara.fı vardır. Hadiselerin 
sevlkile topltdığı kuvveti Al
manıya hesabına b.ir istibdat ve 
istila sistemi kurmağa ha'S'rede
cek yerde vakit ve zamanında 

yolunu çevirip büwn inanlık 
hesabına bir yeni nizam kurma
ğı ga')'e edine~ ve yabancı 
milletlere emniyet tdkin etme· 
ğe muvaffak olaeydı tarihte eş· 
ıiz bir mevıki eahabi olur ve ken· 

yoktan gay.ine gidiyıor. Ba•a- di milletini ek menfur bir hale 
ları için dörÜtltliı"k. ahlak, fazi
let, söz tutımak. cdün böyle de. 
diın, bugün ba~a tüdü .öyle· 
yemem.) <Üye dütünmek Yolun

dii§ürecek yerde jleri medeniye. 
ti itibarile liyf'k olduğu aaygı 
mevkiine yeniden yülcselıtirdi 1 

da endİ4eler lbirer engel tefkil ı-
eder. Hrtler yo'lu üstünde böyle Uludağa Kar yağıyor 
ens~ı de tannnıyor. 

E•iler, öğrendikleri mu. Buru, (Vatan) - Uludağa, 
~en ueuller <iairesin. üç glindenberi kar yağmakta

de meç kutl!Mlan ~•mlara ben- dır. Dafda hararet sıfınn al
zorler. Kartılarındaki §Öyle ya- tmda 15 dereeeye kadar dtl§
~a~ ke~.i~eri~in .n~ yapaca~ı mUttür. Kayakçılar, göz gözü 
ıptideıden ocretiimıttır. B. H;ı.. ö . . . · 
ler ou ueu}leri hiç öirenmemi§ r rmıyen qıiye, ve sert bır so-
otduju için karpsmdakiler ueul, ğuğa rafmen Dete i~inde kayak 
bide, meııs'u'liyet diye yıol arar- larma devam etmektedirler. 

1 SiY ASI iCMAL ı. 
Balkanlarda 

Miras Kavgası 
Yazan: M. H. ZAL 

M acar Batvekili Kont 
( Tdeki) nin intiharda 

pek haklı oldujunu hadiseler 
ıösteriyor. İıtiklil prenaİpi ui· 
runa kahramanca VU1'11fAD Strp 
ve Yunan milletlerine bir takım 
Macarların. Rumenlerin, Bulpr. 
lann arkadan saldınnalarma ait 
kötü ıve qrenç ımanzarayı sör· 
memek iç.in mer1 bir Macar de•· 
let adammın ihtiyari surette 
gözlerini hayala yummaıı pek 
yerinde bir Jıarckettir. 

Ecnebi yunvuğu altında İn• 
leyen ~ memleket; komıuı..
nı öbnüt sayarak miras&.nn. 
cebren konmağa hazırlanm1tlu 
ve let .karplan gibi Üzerlerine 
saldırmıılardır. 

Moakovadaki Yuıo.lavya-. 
firi Gabriloviç 'bunlara ........ 
yor: «Topraklanma• ıirmek İl 
değildir. Mesele, biz döndüiii· 
muz zaman oralarda kimleri 
bulacağunızdad ;r. » 

Macar, Rumen, Bulıar miL 
!etlerinin ~ehıerine olll'ak ıu ka
darı aöylenebilir .ki Gabrilo
viç'in tikiyet ettiji Jlareketleri 
alibh milletler yapmıyor, ec
nebilere dayanarak batlanaa 
ıesıen hükiimetler 7apıyor. 

Miru davası 7alnız Ba"
ve Tuna memlelcıetleri ........ta 
da .kabmyor. İtalya da ite kant
mııt... Dalnv.çya pek kıymetli 
bir incidir. Bunu Hrvatistm 
kanttınnata biç niyeti ~--· 
Şurası pr.iptir iri Hrvatİltanm 
eski ıaahibi ıasfatile Maclll'İatlm 
ortaya atıhyor ve Ha-vat.._ 
Bomaa-Henek'e .de, ~ 
ya etil t-a.- ı-Jlip toldujma 
talıit çakıyor. Bunılen ~ 
1-m ~ diipoelden lmrtulw
aa Ma..-.. ..... birW• 
HD"V.tiatanın rönltinii hot ed• 
cefini ve ~endiline ~--· 
iı .. ümit ıecliyor. Belki • Ma-
c:arlann İtalyanlar,a "-fi kal
landaldan liaan Almanıy-. il
bamileclir. ~ ıtaı,. ... 
lara IMfket ~ Alnwnla
nn hiç te ni)'letleri )'Oktur. Bu 
miraı ~avplannm fimclid-. Çlk. 
muından da rllhlll11z oluyorls 
,,. lt11 ar& lrarl • ..... , -. 
iti olmaclatmı .öıli:P•... ...... 
zamanmc:laı tataıshldum önüai 
ahnata çalttıyorlar. 

Yuroılavyadan ve Y1a>.Mi1-
tandan toprak çalmap çalqan 
hükumetler furaaw dütünemi
yorlar iki -eairin ımah, ızaten efen. 
diainin mahdır. ;Bunun çok VCJ•' 
az olmaıı hiç bir mana ifade et- ' 
mez. Bugün ıiçin akıllannca mi
raaa .konaalar bile bundan ken· 
dilerine hiç bir ha)'U' ıchnu. 

Halbuki clemokr .. i ninma 
zaE.. Jcazanana ve hak ve ..la• 
Jet eaaaları yerine ,seline; Mini. 
yet ve .i8tiklil akflle 'bütün ldi
çük miHetlerin ve bütün inaan
lanıı beaabina .lcan döken kah· 
raman Yugoslavların ve Yunan. 
laların malına cebren el uzatmak 
ribi çirkin hareketler 1aerhalcle 
cezaıız kalmayacaktır. 

lktısat Haberleri. 

.;·,rı~tn, :: ~r bir <'e= küreğile, scccadeıei üzeninde inli· 

l'~aa yapmak ınabadUe l TEf"RllÇA No 19 1 kelin konu,mala dalmuından lstı-ı meden başı yüksekte kalacaktı. Kez l 'ınd& iken oeu bu kadar scrbMt bı· 
S, ..._ı.ıne fekUmelert varit E D E B R O M A. N ' !ade ederek senisce oradan uzakl&f- ban buna kat'Jyyen azmetml9ti. rakarruyacatnm aöyledig-hn fgtn iki & .\imanlar bütün ıtlcldetlt _ tı. odum• eı&mdı· Bu fena kalbll vm ıtındUr evde hrrçmlrtmdan geçilmi-

Bu sene balık ihraca'hnu~da 
geçen eeneye nazaran büyüık biJ 
fazlalık vardır. Bu ıcneki ihraca. 
tmnz Yunani9tan, Romanya, Bul. 
garı.tan, Filistin, Macarittan, Çe. 
koıalovakya ve ltalyaya yapılm~ 
tır. Bu ihracatrnuzm yalnız ge
çen şubat ayında.ki mik\arı 95~ 
bin liraya baliğ olmuft'1r. Bu ye· 
kUndan 780 bin hrası taze balalı 
ve 1 7 6 lirası da tuzlu balık be· 
delidir. Geçen ıenenin ayni ay 
daıki ihrac•tttıız 679 bin üraıdarı 
ibareıtıti. Bu mildtann 60 1 bin li· 
ra• tan balığa ve 78 bin liruı 
da tuzlu baltja ait 'bulunuyordu. 
Bu heeaba nazaran yahıız bir ay. 
lık ihracaüa 2 7 7 bin lira1& bir 
tezayüt vuku buldui-u anlqal· 
niLmebedir • 

"-....., ~Pler açrnata rnunffak 0
• • futa otunnallll& tmkln yoktu. On· sında mef1Ulken kapısına vuruldu, Genç kız rültlınwedl. ,,~,r, aftr ııaylat vermişler· ı t 

• ların her ıantye kendlalnl bir bqka Kezban mUtereddit ve korkak b r &- _ Ya? Vicdannt amiri demek bun 
lnaan ve makemeye a- ---- l kt ttı ...._ · Almaalama Yunan _ in• suretle ııneıeyecek1erlnl anlam14tr. vırla başını ara ı an uza : danmıf. 

s ra raımen mlldafaa mev [llf'E,DrA#lil ve matrur insanların yanında daha Bir pazar gUnU Ali Bey yazı oda- yor. 

S~ ıtaıw__ •".: ,_:j y . .. ... T h · BER" .1. lııı..IO Bir aJc .. m evvel Flzile Hanım. - Bir kaç dakika sizi rahatsız e· _ Sen -·'"ul ,.,..,. .... _,_
1 

~ ... a· 
-ıaaaım sat ceaala ,.. azan muazzez • sın IV"'J, .,_... ., ··- .,_...._., - 3 ... * Şebrimiıdcki !birlik idare 
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f_ __ Y_a_za_n_: _N_e_c_IA __ M_A_R_A_Ş __ 
utomob11ln iki yan tekerleği üze- barımızı davanmızı aldı. Erkeğimizi 

nndc sUraUl bir yarım daire çevire· kardeşimizi kesti. Anamıza kızımıza 
rcl du. dut;ıı'lu biliyorum. Nıı oldu· sataştı. Kendini kurtaran kaçtı, kaç
ğuınuzu anlamak için etrafıma bak· tık. Mehmcdlmi sırtmıa. bağladım. 

rnağa vakit kalmadan kendıml yer· Ekmeğimi katığımı boynuma astım. 
de buldum. Sağ tarafunızda sarp ve Hiç bir yana bııkrnadan kaçtım. 

baş döndüren bir uçurum vardı. So- Köyden çıktığmıızda on • on beş kıı.
lumuz, birbirinin UstUne bilytlk bir dın vardık. Fırtına çıktı, yağmur 

ıntaamla yığılmış kayalardan iba- 1 başladı, gece oldu. Hepimiz blrbirimi 
rettı. Tepelerini görmek için gecen!n 1 zl kaybettik. Bir de baktım blr tar· ı 
karanlığı maniydi. R~llr büt1ln 9ıd lanın ortasında. tek başıma kalmışmı. 
delile dar yoldald toprakları etrafa. Emine Hatun nefesi bitmiş gibi sus· 
savuruyor, beş • on adım ötesi bU· tu. Elini göğsüne bastırdı. KuvveUe 
vUk bir mUşkil!Ua seçlliyordu. Da· içini çekti. 
ha iki saat e~rvel çiftlikten ayrıldığı· - Tam dört gün dedi. Gece glln· 
a uz zaman gök yUzünde birbirine dUz, aç susuz yol aldım. Bacaklanm
"'l<arışan bulullann böyle umulmaz da derman kalmadı, göğU.slerimdP
bir kıya.metle ortalığı ayaklandıraca- ııUt kalmadı. Güneşin doğduğu tarafa 
gtnı kimse Umrt etmemişti. Hepimiz, gidiyordum. Bir sabah ilk ışıkla bi· 
r.o!,'USlJn teırtrlle çarpan çenelertmlzi zim askerleri gördüm. Son kuvvetimi 
paltolarımızın yakasına saklıyarak bacakla~a verl'.'rek o yana. doğru 
uirbirimlze baktık. Yanımızda bUyUk seğirtmeğo başladım. Ya.nlarma ı;e· 
bir ölUm kuyusu gibi karanlık ağzı· lince dUşmUş kalmışım .. 

blZc doğru uzatan uçuruma yuvar KöylU kadın, bir nefeste anlattığı 
1111manıa.mız 1çin yarım adımlık bir hlktıyeslnln burasına gelince birden
nesafe kalnmıu. Bu sarsıntıda hep bire durdu. Yaşlı gözlerinden derin 
~ ırden I<endtmızi dışarı attığımız bir zafer pırıltısı geçti. Tabiatın te
- 'de ycnnde11 ltıpırdamıyan .şöför mlzledlği sağlam ve beyaz dişlerini 
'iıı..ır;ı b!r cGeçmlş olsun)dan sonra gösteren hafif blr gUJUmsemc ile sez 
uc:ı!ne daha Amir bir ton vcrerclt: lcrlne devam etti. 

_ Buradan öteye bir adnn gide· - Gayri bundan ötesi dlişmanı 
dedi. Fırtına makineyi paralı· memleketten atana kadar dağlarda 

•,_e.tk ı;eçti, bu kez Mehmedlmi göğstlme 
Herkes birbirine baktı. şaşırmış- bağlıyor sırtıma cephane sandıkları· 

t rk. Soı·duk: ıu vuruyor, slpcrlcrc•to..şıyordum.Çok 
- Peki n<'rcye gideceğiz? Şöför soğuk bir kış SilnUydU. Karayel bağ. 

r.ne ayni vekarla: rımı deliyor, ayaklarım çamurlara 
_ Biraz nende Kanlıpınar köyU saplana saplana zor l1lrilyo:rdu. Bir· 

var belki ora.ya sığınabiliriz dıye sliy I den iti bir yağmur b~ladı. 'üstUm
tendi.. Soğuğun, fırtınanın. tehlike· 1 de başımda kalınca bir 6rtU yoktu 
ıMı dehşetine bir de Kanhpınar isml j ki sarılayım. Çocuğu biraz daha kcn 
inzimam edince ıı.ııtif hır Urpcrti gc· dime çckUm. Omuzlarımı eğerek o

çirdim. Fakat. çar~iz buradan ay- na. siper oldum. Yo.ğmur pek fazla. ıs 
rılmamız lAznndı. Ufak bir ka!Uc latamıyordu emme aklıma sırtımdaki 
halinde karanlık da~ başlarında iler· ceplıan.e sandıkları geldi. Ya onlar 
ıemeğe başladık... ıslanıp içleri su alırsa. ne işe yarar-* dı. Hemen durdum. Mehmedi arka· 

ma sandıkları kucağıma aldnn. YU· 
rUmcğe başladım. Yağmur gittikçe 
artıyordu. A'h yavrumu tekrar ku
cağmıa aldığım zaman Bırsıklamdr. 

Kes11< kesik b'kstırnyordu. Ben onu 
d~an sUngUsU altında dUnyaya 
getirdim. dağ tıa.şında. kur.şun yağ

murlarına karşı korudumdu emme 
ne ldersin Allah öyle istedi. Su içine 
işlemiş sa.Uıcan oluvcnnl~. Kurtula
madı gitll. Emine Hatun gözlerine 
hUcum <ıd n y lan bUyUk bir malı· 
cubiyeUc koluna. sildi. Yilzilnc zoraki 
bir tebessüm vererek: 

tTCak bir çocuk tahta. kapıyı aya
ğı ile araiıraralc: 

- Ana~ı d iye batırdı. Ba'k konuk 
var, yolda kııJnuı;ıltır da ... Yukarıdan 
tclı191t btr kadın sesl cevap verdi. 

- Buyur et, :buyur et! 
Bizde zaten te~lfıı.ta bakacak ta

kat kalmamı9tı. Mtffitarm karısı 

cBuyur eb diye scSlendiğl zaman 
biz zaten merdivenin üst başında 
tdik .. Emine Hatun odunların yana
rak blrbtrlnden '8yrdmı~ o1an uçları· 
nı blrl~irdi. ocıığa. yeniden koca· 
man iki çam kUUiğO attı. Bana bU

"yUcck bir minder uıattı. Başımı is· 
il duvarlara dayıyarak oturdum. 
Kulaklanmda hAlA. va?ışi u~tularla 
ınleyen fırbnanm ıscsı, üstümde bU· 
yUk bir mUcndelcden çıkmış insan· 
larm yorgunlug-u ve hissi vardı. E· 
n1lnc Hatun sıcak taze fakat şeker
siz sut kAscsini bana doğru uzatır· 
kcn: 

- Hey gidi. dedi. İnsan buncağız 
yoldan yoruluverir mi? Rahmet ol
sun canına. Mehmcdlmi sırtıma bağ· 
Jayıp o karlı dağlarda seğirtirken ben 
senin kadar bllcm yoktum.. Gayri 
ıhtiyart yerimden doğruldum. Kendi· 
mi bu dUrUst ve cesur kadının kar· 
şısında o kadar kUçUk buluyordum 
ki elimi alnımdan geçirerek 1,1akak· 
farıma vuran ağrıyı koğmak isle· 
dlm. Fakat nafile. mağlOblyeU ka· 
bul etmekten başlta çare yoktu.. E· 
m!no Hatun tıçla.rı korlaşan odunla· 
rı tekrar yerleştirdi. Bakışlanm, yu
ka.n doğru uzanan alevlere daldırdı . 
tçıni sıkan bir havayı gUç!Ukle bo-
11alttr. 

- Ne idem, dedi. Ya.\TUnm top
ra~a kurban verdim. Emme bt'n o
nun bUyil}1lp kardeşlerinin öcUnU al
dıktan sonra şehit olmasını isterdim. 
Yarasına pek fazla temas etmekten 
kotkarak: 

- Mehmet çok mu kUçUktO Emi· 
ne Hatun dedim. 

KUçUktil ya, emme nice btlyilk· 
lcrin erlşemcdlğı mertebeyi buldu o .. 
Yine korkak ve çekingen bir sesle: 

- Yakında mı öldU diye sordum. 
Başını lki yana salladı. 

Ah dedi. Dllşman bağrımızı 

deldi. Evimize ocağımıza girdi. Am· 

Rü§vet Vermiş 
DUn sekizinci asliye ceza. mabke· 

nesinde kereste dcpo6Undı:ı.kl mUhUr
sfiz lterestelcrl gdrmcmczlikten gel· 
sln dlyc orman muha!aı;a çavuşların 
dan ikJslne kahve, tut.On parası ver
mıye kalkan Artın admda bir kcres
tednln muhakemesi yapılmış ve niha 
~ete crdirılmiştir. 

- Kusura kalma, dedi. Şuncağız 
şeye ağlamak bize ya.rqmaz. Varsın 
Mehmcdlm kurban gitsin vatanım 

kurtuldu ya!. BUyUk CeUıketler kar
şısında hayatını seve seve harcıyan 
bu cessur ve şefkatli anaya söyllyc
cek kelime bulamıyordum. O başını 

tekrar yukarı doğru kaldn-dr. Acı ha 
tıralarla titreyen scsıne sert bir a
henk vererek: 

- DU~anı tek tanesine kadar 
koğduk dedi. İnancımız bUyUktU, 
doğru çıktı. Gayri dönme zamanımız 
gelmişti. Emme kliyU bıraktığımız 

yerde bulamadık. Çıkarken e\•lmlzi 
ocağımızı ateşe vermiş, kaçmışlar. 

Aşağı yanda bir pınar vardı. Köy
de cTatlıpmnr> denirdi. Bir ele ne 
görelim, TaUıpınar ağzına kadar ya
kaladıkları kan kardeşlerimizin kel· 
lesi ile dolmuş. işte ondan sonra bu· 
raya cKanlıpınar.> dedik çıktık.-

Bu ismi işittiğim dakikada üzeri· 
mc gelen Urpcrti tekrar vUcudUmU 
sardı. Ne yalan söyliyeylm o gece 
sabaha kadar hep tepesine kadar in· 
san kafası dolu kuyular, alevler için
de kalmış evler. kUçUk göğdeli ko· 
cnman kafalı ejderhalarla. uğraştım. 
Bu korkunç klbusup arasında Eml· 
ne Hatuna benziyen binlerce simıı. 

karşıma diziliyor, <Korkma, korkmıı. 
blz varız. Gayri mUsalt şartlar ara· 
smda. evltltlarını, yuvalarını feda e
derek çalışan bizim gibl binlerce a· 
nalar kardeşler var, korkma> der gl· 
bi yüzlerinde mukaddes vaatlerin iz· 
!erile bana teselll ve sevinç veriyor· 
lardr ... 

Necla MARAŞ 

Affedilen Erzincan 
Mahpusları 

Erzincan zelzelesi csnasmd& fcv· 

~alAdc yararlık gösteren otuz iki 

ma.hkQmun geri kalan mahpuSluk 

mUddeUerlntn affına dair olan ka
nun BUyllk Mınet Meclisince kabul 

Artlnin deposunu kontrole gelen edilmiştir. Affedilen mabkümlar şun. 
orman muhafaza. çavuşlarından Fu. Iardır: 

nda. ve 'Nurcttlnc ayrı ayrı olarak Dursun Çelik. Ahmet Çamurlu, 
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Nasal Casusluk Etmişti? 

Harpten Sonra Kendini Vuran Y ovahim'i 
1 

V c Fransız Casusu C. 25 in 

Korkunç Maceraları 
l., __ Y_a_za_ı_1 _: _lb_sa_n_B_G_R_A_~--

-3-

Haftanın filmlerinden: «Züppe Kızlar» filminden bir ısahne 

Nasıl Meşhur Oluyorlar? 
S inema A leminde Parl a mak E n 

Umulmadık Bir Anda Olur 

- f°'.l'amıızlar adi bir casus sa· 
nara'k, saraya mensup bir prensi 
yak.a:lamı§ ve hapse ttkmı~lar. Bu 

1 
prcnm muha'kka-k k:urıtannak liı· 
zımdn. O böoyle işler yapamaz· 
dı. 

Faicat büyi& Alınanyaya hiz· 
met eıtmdc. arzusunda israr etm~. 
prensin 4c:ahraman4& av\ına hay
ran it.alan l>iı:nn 9efler de ona 
Franisada bir V'lllz.ife verm:~ler. 
Faica.'t becercımoden yakalanmış. 
Fransızlar bunun bir prens oldu· 
b"llna hali ibilm.iy.orlar. 

D.ü~ününüz bir kere: lrnpara· 
ror Kayaer, ailesi efradından olan 
bu prenısi süratle kurıtamıaklığ~ 
içiıı 'bana şiddedi emir verdi. 
Mad~ Ck:a:bul ediyorsunuz, der· 
hal Fransa.ya dönünüz ve prensi 
kmtarınız. F ransızlann prensi kur 
şuna dizcce&.ıeriru düşündiı"'kçe tüy 
!erim ürperiyor. Fakaıt muvaffak 
olacağınızı bana va.dediniz, bir 
Alman goncral.i olıtl'ak size söz 
veriyorum. Ne iSlerseniz isteyiniz 
<lcdıal yapacağım. 

Bunıdan. ııonra General C. 25 
c bir fiş verdi. Bu fişin üzorınde 
O..ı.o Zinısm~rmann i~mindc prcn 
ein müVteHkler lehine Fransada 
caswh& ~uçile tevkif cclildifi, as· 
lkeri bir h ap?Shaneyc aüld'ığını ve 
harp divanında muhakeme edile_ 
ceği yazılı idi. 

General devam etti: 

Sinema alemi tuhaf bir alem- meyıdana. koya'bilece,ği bir film r bu iki .dans ilahını:. Fred Astai.re - Anl&dınız ya? lspaeya kıra 
<fir. Dün hepimizin me:ı,;!hulü 0 • vücucfe getirdi: Karioka .. Bu film ı ile Eleanor P-0veli ı sahned.e bır· lı bile kurıtanna1c iç.in ~bsen bu 
lan biri, lbir de bakanı:, ·dillere tırm bir mu,,"Qffakiyct oklu.. lestinnekle herhalde çok Jsa'hc:t i~le meşgul oluyor. Rica ederim, 
destan olmuş, ö'hTeti ahnı.ş yü· Elcan:or P.ovel'ıinı hikayesi de ay· I etti. Fred Astaire, böylece ~ız pren'Si. 'kurtanmz, Prusıya ailesinin 
rümü.ş .. Diğer taraftan müzik hol. nen F rod Astaırenink.ine benzer. I kard~~ Aıdelede~ ı;onra, yıne kryımetli bir uzvudur. Yoksa §U 

leroe, tiyatroda tanınmış, o da sinemaya gcçm.ezdeırl. .e.vv.e.l kendı ayıuınd.a bir part.<ınere ka· ku1mızı pantolon!uiar (Fransız· 
uzun b d d 1 t lar) preMi bir köpek gibi kurfu· zaman hep kervdinden bahsettir· tiyatroda tanımnı~ ır nnsoz u. vuş u. . . 

mi~ başka iöirisi, 'bir füm çevir- Bu snnatiruden istifadeyi düşünen 
1

1 Sınema Habcrhlen . na dizeceklcr. 
meğe özcnmi., ve her şeyi altüst Foks şiılketi onu angaje etti Skon * Lorettııı '! oun;g, e ~m~y~. Eıitesi gün İgpanyı0l asılzadesi 
etm~ seyircilerin üzerinde fenn l da•bı 1_935 Groge Vhites filminde li hır ol'o:mo:~ıl kazas~ ~e'Çı~rştn. Palenc.ia F.ransaya clönme'k üze· 
bir te8 ir bırakarak sağla.m vazi· krsac.ık bir rol çeviı::di. Sonra or· j Bereket vexsm ~endısıne bır şey re Ma<ehilltcn te:krar tr<:ne bindi. 
yetlerini de yıkmışlar. Bunlar a• tadan yok oldu.. Bu rolde kimse· olmamış hafıf bınkac;. aıyrıkla ~a- Bu sefer aldığı vazifeden çok 
raııırlda, her ;eye rağmen., ilk mu. nın nazan dikkatini colbcdcmcdi zayı n.tlatm.ı,,tır. Fakat ne ge\dey· m.cr.nnundu. ATUk hütii'n.ı Fransa 
vaflakiyets:Z ·ı..--ı"n ü.nitı ız' ğe ka. ve '.kun'turatı da temdit edilmedi. ec yedı shınıdirli mu'hteocm ara• Oı!t'o zmımct5Illann' ın imparator 
pılmıyara:k, film çevirmekte. iıırar Fa-kat M~o Goldvyndc ~nu bir basımn bıışıruı gd.m~. zavallıcık ail~e m;~P casus bir p rens 
cden1er ve t'n somtmda tekrar kere tecrtibe c-tmek hevesıne ka· param pa~ 0 ı:n~.tur. , o dugunu ogrenccek, Almanlann 
şöhrete' kavu anl:ır vardır. Gra- pıldı 1936 Brodvay rndo.d;yi çe- / * Ma.rlene Dı7tn~ ~Ne gar.ıp maneviyatı bozulacak, prens iti· 
cc Moore, Nelson Edjdy, Fred vfrttiler. Eic.anor birden yıldızlık ~'>. ism:.nde y~ı brrJıhn çe~r· ı f~f a9kerlerinin önün.de ~T~.a 
Astaire, bunlardandır. Kariokcı. mevkiinc fırladı. ı mıştır. ~oylem:b~.ıne gore ~u fJtm dızflecdkıti. Bu suretle vazıfesı bı. 
filmi ile ortaya atılorak, parlak 1 €ıleanor Povcl 1913 de Mnsa· de Ma~ı~?e tn:bu, ııade, bır genıç ten C. ~5 de kansına kavuşacak 
!bir muvaffaikiyet elde etmeu.len şasofiD bir şehrinde doğmuştur. kız rolunu ya.pmaktıa:dır. Oyun ar ve çocugunu 'ku<:aikhya.cak.'tı. 

F A . J G . 

1 

kadıı.şlan Gary Cooper, Gary F !k , • l C 25 . d .. 
~vvd~l rcd . d~t.:1_ır~~ f tn d r~~· Müthiş utang.nç bir tabı.atı vardı. Granıt Raudolpih ScoL\ ve Brian ib. a· .:n t~ er 19.18 ın ~ bgu 
or un ç·cı:ır ıgı .~r ı b~ e ~ ~- Küçücükken. onu dans mc'kıtelbine Ahe.rn'edir ~arlene teker teker hgr ' çda a· ..J~ ı· i1" c. sen~rul n a• 

çük bir rol almış. soyle ır goru- .. . . D _ ~ . .. · . l b" . l arın; ıw. tı aı oruu arının 
nereık kısa bir dans numarası yap gonıdermışlerdı. an'. ogrcnmcsı bu dort gcncın rer ırıne .. tut~· ca.sus teŞkilaitı mü~tefikler tarafın 
mı§l:ı. Bu dan a hiç dhemmiye't için değil de daha zıryade mah· muş ve her .zaı_na:n yaratJtıgı tıp· daın peripn edi~titi. A lmanlar 
verilmedi ve Fred Astairc'in de ı cubiyıetini ycnmes.i İ:9~· 13 yaşm• ten apayrı bu t:ıp yarat!mı~tı·l~ll • 1918 mayısında Alman o.rduları· 
. 'b' d 'h .. lı d Stüd da Gus Edvard& ışmmde meŞhur * Brenda MarshaaU 1 Y mn ~al altındaki mmtakalaroa 
ısrn_;_ ı ı.rf. ~-~ ahbrzak.'ka :dnma .. ı:l bir akııör onunla aliı.kador oldu. vudda yepyeni bir unoda yarat· çal~n Franısrz • İngiliz ajanları· 

li vesil-elar bulımuşlardı. F~ansi% 
_ ing•lr.z casus tc.ırnatı müthış bit 
thanette uğramıştı. Bunun üzeuoe 
ıtılat d evıetierinın büyirk şetıeı• 
wnurni karargiih!ta bır toplal11 

yapı.tılar. Mareşa: Foş mesc•e) 
~le izah eıı:ti: 

- Bu müt.llü~ ihanete rağrne~ 
f.stih:barat lhnımetimizin ıbüyııı> 
mikyıasta c;;ahşmaya devam cı.nıe· 
si lazırnx:hr. l>ıişma.nın niyet "' 
pliınları hB'k!kınôa her gün haber· 
daır olmalıyız. Bu biz.un için tıa' 
yati bir meseledir. Rica ed~·~· 
rum. A4.nanyaya yeni ajanlar goıı 
deriniz, i~t.ıhbarat te/~ilatLnı .) e· 
nidcn kurunuz. D~an gerilerı· 
le münasebetlerimizi keseme.) iı· 
Unutlmı;yalım: En kııymetli casus• 
lanmız im1ıa edi!mif'tir, bu n.01" 
sanı süratle gidermelıyjz. Mü:ıta~ 
bel harekirtnnızın muvaff akiyeıı 
buna 'bağlı:dır.> 

işte C. 2 5 m Pariste istıhbar•1 

~dine ~l.icc verdiği haber böY~: 
bir ı:~mana rastl&mı.,tı. C. 25 1 

~ofinden a~dıiı cevap şu oklu: 
- Adi Ci\SUS alarak. yakalanıP 

hapse tikılan Alman prensini ,ıı 
ka.çnac~ını.z. O size minnct'8 t 

kaFa.cakı, onunla bc-ra.ber Aıhn•"' 
yaya <löncce'ksin'iz. Ondan soıır• 
prensin vamnda kıalaTak vaı:ifeııı• 
ze d evatm cdece:kısiniz. 

C. 25 Derhal işe koyui'clu. C?: 
kılmaması için prensi hizzaıt ~~ 
çnımağa 4tarar verdi. Fakat 
25 in prensi nasıl bgırdığına dt 
hiç bir bilgi. ve vesika y.o.kltur. *' 
2 S de ve prens de bugün W C. 
ta değillerdir. Dc.Aikbilir kıG 
25 prensin höcresme ıginn • 
muvaffak oklu ve prensin kul•~ 
na fıaıldadı: , 

- Sizi kaçıracağım. Beni ~'· 
neral Fon Şuhih ~n:dcrc:l.i. •, 
na itimıat ediniz. Yarın sabah,. 
at d'"ôr:t'te nazır olunuz. -

Sonra nöıbetçilcre gös'te~ 
bir ince dedtere .ile bir ip bır~ 
Ertesi ~ aaa.t dörtlıe bir ~ 
Ml hapishane crvanoaa ~u~ 
Ve birk ç dakika sonra da pftif 
demirleri kf!Silmiş pencereden d~ 
le aşağı inerek otor:Dobile a~.• ~ı, 
NObe'tçi otomo'bilin mıotör 8'1~~ 
tüsünü duydu, fakat ortada ,. 
fev!kalaôelik. görmediğinden lı 
re:ke!tine mani olmadı. Aneak ıı:ı 
sele sabahleyin anla§ıldı. F~1 
C. 25 ile prens artık çok uzak'• 
da idiı. . 

1 Prcruı ,ı.;:-u'k i>ir otelde iatıt ,._.....,. . e 
hat ederken C. 25 Semcba~1' 
ne bir ıtelgraıf çekiyordu: ··ıı. 

youıuu ış.ıı;ı;ıe o m: a ŞO.Y e ya- El .ı_. 1• "d • f ı d" .,. . R n.....:"yen'k ayakkabı rno• b" 
1
. . 1 'd' S 1 b' d "kül .. eanor cır p aJ a. ı.ı orS\ın ı· mı,,.ır. e.-oa k nın ır ?sleınni ele ı;eçirm~ler· 

ZJ 
1 1 ı: c a~ arı. ıraz 0 mu!', ye cam:baz 'hareketleri yapıyor· da-sı. Ken!disine soruluma ren hunlardan yüzlercesini aka! a: ·ı 

peki aı: k~iısıyfeibtı. budlunon, .ohrta du. E.dvards'in nazarı dıkkatini rcnf~ derilerden yapılan bu a~~- rak kıu~ırna d?z:mi,.~rdL Bu~a· Pelepl'; 

«Sipariş yapıl'C!ı. Yakında sı" 
derilecek.» 

yaş ı ço zayı ır a am, sesı o• ek • k \__ ed d ıl O O k-"- 1 f k 1 A de ekonomik unış Af') 
'd k h' t d d Ç tı ve auar e sns e .ncsı 1• a:oı ar ev a a . rım yanlarında da birçok kıymet- (Arkası y,.. 

şa gı ece ttn:ı ıye tc ır, nns w;in ar.:gaje edildi Ve yüksele çünkü her e,bise ile ayrı btt ayak #' 
etmesini de ~Hir.> . yük.sele Ncvyorlk~ en büyük sah kabzya ıh-._, z.ç ıhissedili.y.ormuıt- !!W'!::·:!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!''!'!!mllll!!"!'!"'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!l'!!'!!!!!!!!!!!:C~---

Bu hususıyctlerle Frcd Astaı· 1 nelerine kadar yÜkseldi ve en ta. Bunl:ın her renk elbise ile gıy- Zabıta Haberleri: 1 Fikir Hayatı: 
re'in hiç bir mmde parlıya.b.ilme. nmmış dansöz;er a:rasına girdi. mek ~abilmi~·-
sİne imkan yo'ktıı. Bereket venıin t~te film .reviımcZıdcn evvel o Bremla acaba tasarrufa her za M t • • y K • 1 

• 'S k d · d' "' e resınrn anaC1ını esmts ta.Uh karşısına Lou Brook'u çıkar. kendisine meVlki yapmış 1bir artist man bu n ar nayet e l!,Y'Or mu r 
dı. di. FJhn çevirince unutulmak teh. * Comad V eidlt c56ape> is .. 

Lou Brock, Fred AEtairo'in tikesine maruz kaldı ve se'bıat, ça. minde .nti nazi bir filmin, ba§ ro. 
Hclllyvuda gelmezden evvel kız lıı1kanl& ve biraz da ııans saye· Hınü yaıpmaktadır. U:z:ım zamım· 
kardeşi Adcle ile danscttiğini ve si~de t~krar ıı:öhrcte kavus'u. danbcri görmed'~imiz bu artist 
iki kardeşin ~hretiııi işibnişti. Bir gün Eleanore Poveı e son eon zam •niarda lngiltereden ay· 
Adele e'\')cnip Fred'den. ayrıldık filminde yapacağı dans figürlerim rılımş ve urtık Ho1lyvud'da yer
tan soma Fred A~tıaiıe bil' müd· pTova ederken stil:dlYoda bütün lşn"ştir. 
det yalnız başına dansotmiş~ tam cl!ans a&adaşları kerrdisinl hay· * Errol Flynn ile karm Li)y 
o sırada Hollyvud'dan bir teklif ranlıkla soy.ıediy.orlarml§. Çalı§- Damita uzun 'bir deniz seyıahaıtinc 
yapıhnış, 0 d:a bunu l..""abul ede· masını ıJ,itirinee seyircilerinin. hiç c;ılmuşlaroır. Cenup denizlerinde 
rck Jonn Gravford'un dansing biri kendiıııini alkışlamamış fakat bir iki ay baılı'k avladıktan sonra 
kraliçesı imıindckıi filminde kısa· hepsi ayaklannda$i iskarpini çı· Holi:Yvu'da döneceklerdir. Hol· 
cık 'b'y rol alrmştı. Filhakika bu kararak, piste Eleanor Povel'in lyvudda Errof ile karısmın bu 
rolde nazarı dik:kati ce bcdcme· ayaklarına atmışlar. Bu hareket, scya'ıat!eri mcŞhU'rdur. HCT sene 
~ti. Fakat ondaki damı kabili· bir dansözün, diğer bir dansöze böyle bir iki ay .sürenı bir 'bııhk a. 
yeti fe,"kalade idi. gösterelhileceği en büyük hayran. vma çıkarlar ve dönüşte !bütün 

Lou B:ııoc.k böyle düşünerek, Hk işareti imiş. ahpaplamra muhakkak hediye o. 
Ered Astaire'in hünerini Iayikile Film Şrketi son zamanlarda, Iarak halık getirirler. 

Memleketimizde ilk defa olarak TORKÇE ve TEKNIKOLOR (tabii renkli) ve son 
5 senenin en mua:z:zam filmi 

NA M US BORCU 
(KAHRAMAN FEDAi) 

TORKÇE SÖZLO 2 D.&VBI 16 BISIM FRANSIZCA SÖZLO 
BiRDiN (Teknlkolor renkli) 

IPEK'te MELEK'te 

Beyoğlunda oturan Ahmet kızı 

Hadice bir kaç zamanda.nberi bera
ber yaşadığı dostu Hüseyinle konu· 
şurken HUseyin kendisinden para 
istemiştir. 

Hatice, kendisine para vermekten 
bıktığını söylemesi ve para vermeyi 
reddetmesi üzerine Hüseyin cebinden 
jileU çıkarmış ve her lkt yanağına 
ikişer defa vurarak kadını yarala
mıştır. 

Yaralı Hadice tedaVi altına alın· 

mış ve jiletli dostu yakalanmıştır. 

Otomobil Altında Kalan 
Çocuk 

DUn Beyazıtta çok feci bir kaza ol
muı;ı ve be.ııı ya.,~da bir çocuk otomo. 
bil a.lbnda kalarak ezilmiştir. 

Beyazıttan geçmekte olan be.ııı ya
şında.ki İhsan caddeyi kat etmek is
terken şoför Alinin idaresinde, hızla 
gelen bir otomobil çocuğu altına al· 
mıştır. İhsan, Şi~li Çocuk hastahane· 
sine kaldırtlmlf ise de almış olduğu 
yaraların lcsirile iki saat sonra 01· 
mllştiir. 

Kartal Romorkörünün 
Tayfas1 

lslam Ansiklopedisi 
r ! 

H a'her atdıinnıza söre JV!.••ı 
V oldaleıtinin cüz cüz çdcardıg; f'I 

lam Ansik.Lopec!m umuJıdugıı, 
dan c;ıdk faz.la rağbet ıgörı111 

tür, llk sa:Yı bin be§ yüz il • 

ha olarak basJhnış ve taınıııPdt 
satılmıŞtır. Bu gibi ilmi es~r1~4"' 
l dct old'uğu üzere ilerişi içııı J. 
olarak bir tek nüsha -kalma'll1~1 
Bereket kalıplar muhafaza . 
diği için deriıal ikinci tabı Yd~g 
mı~ ikinci sayı da doğyuda':ı r• 
ruya ilci bin bC§ yüz nüSha 8 

basılm~tır. • 
"11" 

Ünive1'5itedc'ki heyc't iiçU ··ı· 
sa~zyı :rnemlcketimiz:de eşini ": e 
mediğimiz bir iDmi titizli~le h•' 
derin bir sevgi ve alaka Jl.e ,ı 
zirlamakı'tadır. Bu sayıdskı "I 
!ardan. çoğu teliftir. ii'~ 

fslam Amiklopedisi teıebb ı,jt 
memlekete yaıJnıı: kıy.metli • 

r ı 
eser !kazandırmakla bl:mlfO 'jÇ1ıı 
mi mahiyette neşrjyaurnıı ~ 
güzel an" an eler ve örne'Jco)er 
TU}"Or. 

Bir Katil idam Edildi 
4~ 

bırlnln önUnc dört lira koymuş oldu-
Sabrl Şalıln, lzzct Deli, lsmail Coş- Saat 1,45 • 1 • 6,15 ve 8,45 do 

''U ve: .................................................... ~~~~~11111111 ...................... ~ 
Saat 2 • 15 • 4,30 • 6,45 ve 9 da 

Bundan bir müddet ewcl bir &'ece 
Ballı; limanında aururken neden ol
duğu henUz anlaşılamıyan bir sebep
ten kendi kendine batan Kartal ro
morköril sudan çıkarılmıştır. Romor. 
köt11n içinde bulunan iki fayfadan 
biri kaza gUnü sudan çıkarılmış ve 
teşhis edilmişti. DUn çıkanlan tayfa. 
nın hüviyeti henüz meydana çıkarı
lamamıştır. Adliye doktoru Enver 
Karan cesedi muayene etmiştir. 

Adapazarı, (Vatan) -::!de~ 
mıza bağlı Kemaliye ko,,-; biJ1 
Caferoğlu Hasan adın~n oJ' 
Kirazca köyu"nden HüseY1 1• ııı· ed. ·eY 
lu Ömerin metresi H 1~usef11 

_ Al canım kahve parasıdır, de- kun, İkrahlm Kor, Yusuf Deli, Asmı \, 
dı~. ~ğ~~ln ~~MM ~rt ~- K~avu~M~mcl ~~~. ~mot .~~~ .... ~~ ................................ ~ .......... ~~~111111111111 .. 111 .... ~, 
mUş lira bırakmak istedl~f sn-ada Bayraktar, Ramiz YUccel, Sadettin 
ça\·uşun bu ne demesi üzerine: YUcecl, Neşet Aycloğan, Yusuf Taş. · Eugün Hepiniz Ki v ı R c ı K 

TAKSiM 
_ Al canım tUtiln parası, demiş kın, Ali Yavuz, Haydar Taş, Rahim 

olduğu, dinlenen hukuku Amme şa- ÇeUnkaya. Ramazan GOnQuğur, l\!eh 
bitlerinin ifadelerinden anlaşıldığın· met Doğan, Ruşen Namlı. Kdzım E
dan. Artinln ~\·et vcrmeğe tam te- reğll, Osman Bay, Şaban Bayer, 
'6bbfis olan suçundan dolayı kendisi· Mehmet ÖztUrk, Dursun Şimşek, Ah Sinemasına 

Ko şun u z ı ay 22 gUn hapis cezasına ve 331 mel Ktrbıyık, Bc1<lr Tarakçı, İsmail 1 
Ura para cezasına mahkOm edilmiş· özeren, Sab;ı Uçar, Ali Bileye!, Nu· ur. rl Yılmaz, Nnzlt BölUkbaşı. L•••••••••••llZ 

PAŞA 

Görülnıemiş 

Muvaffakı

yetle Devam 
Ediyor 

Bugün Saat 1 de T enzilath Matine 

ÖlU tayfanın kim olduğunun anla
şılması için te!!hir edilmesi muhte
meldir. RomorkllrUn bstJş sebebi • I hakl::nda. tahkikata devam edilmek· 

-••••••••ı tcdir. 

ammUden öldürmek ve aJ<lar ıc0 
oğlu Ömerle Kara Çortl öJlle· 
yilnden lsmail oğlu T«;>P~·~lC et· 
ıin de öldürülmesine ı§~~uJJl cc· 
mek suçundan dolayı .0 f iJil' 
zasma mahkum edilrnış ;t,rıa~ 
ylik Mil.'1t Meclisi.. tar u~lf '. 
tasdik edilen bu huknıcuıııJJıJ 
rak Cafer or!lu Has~n 0ıutı· 
riyet meydanında ıdaill 
mu§tur. 
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Yunar:istanda 
(Başı 1 ln<'lde) X/X 

de büyük şid:detle devam etmek

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri O=~=======~~~__.O 
tedir. 

ÖLENLER: 1 Remzi lnegöl 
- nakledilmititir. 

Kazanç Temyiz komisyonu ra. 

Sarandopcron geçidini müda
faa eden İngiliz kuvvetleri, kuv· 

ıkaymakamlığına vetli Alman piyade ve tank hü-
cumiarını tardetmiı,lcrdir .. Bura: 
da•ki muharebe, bifüassa şrctdetlı ;Portörü Tahsin Gençayın haıyat EVLENENLER: 

: Yo~daıı Bayan Sıdrka Gençay öl. 
: rn~ş. Edıirnekapı Şehitliğine gö· 

ve kanlıd\r. 

rnul!ın~r. 
* Tüccardan Bay Mehmet 

: Kınacımn eıi Bayan Stdıka Kına. 
1 kı öl~üş, Edirnekırp.sında aile 

abrıstanına gö:ınü1müstür. 
, B * l21nir Parti idare heyeti ve 

eledıye daimi encümeni azHın-
:=·~. eczacı Bay Faik Enor lzmir· 
, ~.olımüş, Asri kabri tana gömü1-
:ınu-iir. 

·~ooo şERIFı 
B '7ınekü liva kumandanı Hafız 
: 8 C81.1n Ak!barm zevcesi rahmetli 

8 Yan Meteğin ruhuna i'thaf edil. 
~ele. Üzere yarınki pazar günü öğ. 
e _nanıazından sonra Beyıoğlunda 
A.iacaırnÜnde Mevludü Şerif oku. 
ıı.caldtır. 

Es.ki Darphane müdürlerinden 
rahmdli Fazılın kızı Bayan Saci
de ile eski deniz kumandanların· 
dan Azmi Varolun oğlu Em:ak 
ve Ey.tam bant\c.aşı memurlarından 
Sait Varol evlenmişlerdir. * İstanıbul Be.edive reieliği 
mütercimi Bay Cihatla tüccardan 
rahmetli Bay Faikın kızı Dürdane 
Kentemen evlenmişlerdir. 

TOPLANTILAR: 

Almanlar, Olimpos ıclağının ce. 
nubund.a'ki di~er geçidi müdafaa 
cd-cn Avustralyalılara karşı on 
fırka ileri aürmüılerdir. F~kat 
butün hücuımları ıınuvaffakıyet
sizliğc uğramı~tır. 

Daha. garpta, kuvvetli motör
lü ıkıtalar. Kalambaka"nın §ima
linde Yunan hatlarına hiic.um et· 
mekıttdir. Fatkat bu hare'ket de 
önlenmistir. 

Daıha ·garpta, Kala.nibaka"nın 
ıhnalinde, büyük Alman motö.~

F enerbahçe klii'bünün umumi lü kuvvetleri Yunan hattına hu
heyet toplantısı yarınki pazar gü. cumlar yapmakıtadtr. Faka.t Yu· 
nü saat 1O,30 da yapılacaktır. nanlılar sağlam durmaktadır ve 

dalga önlenmiştir. 
Kayıp Aranıyor "' B etle dügmanın esas he-

Gümrük mü•aürü bulundug~ . u. ~~~il ~en Tcsalya ovası· 
sırada Antalyada vefat ede~ Gı· dcf~rııı k için yarma yapmak te• 
ritli Eminin evlatları, hemşıreza· nabb~~~ dk büyük kuvvetler 
delerim atfkeri doktor Hayrı §C usu, ç w Mndi e 

f * Şark şekerleme ve çikolata Emin ve hem!lire1eri binbaşı Beh- kullanmasına r~gmcn, a' yl 
•hr' h' ı · d h ı· ~ . k d kim ka mı•tır. ununa h f ıtası sa ıp erın en Tıt met ı çet eşi Leyla ve bay.tar bınbaşı a ar a . ' :.- "dd" I k 

Gl. Sikorski 
Roosevelt'le 
Görüştü 

General " Nihai 
Za/ere İmanım 
Vardır,, Digor 

Ne\'york, 18 (A.A.) - Polonya 
Başvekili General Slkorski, radyo
da söyled!ff bir nutukta lnglliz mil
letini tebcil ettikten sonra demiştir 
kl: 

Amerika reisicUmhuru Rooscvcıt· 
le görüştüm. Bu mülakatım, Roose
velt'in yalnız Amerlkıı. için değil, fıt· 
kat bütün dünya için .Allahın bir I· 
nayeti olduğu hakkındaki imanımı 
kuvvetlendirdi. Bu bUyilk adam sa
yesinde Amerikanın sonsuz mAnevt, 
\•e maddi kuvveti, hak ,.e adaletin 
fenalık ve fütuhata karşı yaptığı mu 
cadelenln neticesini tayin edecektir. 
Bu arada Polonya davasının mukad
deratı da çizilecektir. 

had~ Muihittin Başarının ruhuna Kadrinin refakası Nimetle Öğret· ı bera_ber. ı:lazı~et,d' cı lı o ala 
.. e 'Ye edilmek üzere yarınki pa- men Hikmetten on aenedenberi tavsıf cdı rnde ted ır. d manka~, 
-.ar o;: .... wl d B 1 y ,.,osflavya an urma an ta VI• ..... h ı f d B 8 .. wnu og e namazın an f:Onra bir haber alamıyorum. un arı Uo .. d k d" <.,, a za ere imanım ,·ar ır. u 
,eyaı.rt camünde Mcvludü Şerif 1 tanıyan1ardan adreslerini bana ye 1 kıtalarıh gon ~~rme !e .ır ... ·· imanı muhafaza etmemiz llzımdır. ~.:unacakt ed . ngiliz ava ~uvvctıerı, yuru· 

ır. bildirmelerini rica erım. .. hafndeki düşman !kollarını Bafımızı yüksek tutalım ve istikbali ~ Akçaiı:batta Yazıc~ustaoğuila. ~~~ıtara'k. dürJmanın tanklarını, 
..... rından Hay!ı ~ğlu iase ve nakliye kamyonlarını tah. 
"ilraca'köy !kaymakamı Bay Malı.mut Üstun · • ed -k haıva üslerine huar ~ ~ ~. 

ta: yapara'k, yıoHan bombardıman 
T. B. Millet Meclisinde 

>.t·A.nkara, 18 (A.A.) - Büyük 
C~llet Mecli-si bugün Şemsettin 
llna.ltayın baı/kanlığında topla

h~~a1t ta ocakları nizamnamesinin 
ıtıncj rn:addesinin tefsirine ait 

mazbatayı tasvip eyleımli§ ve jan
darma eratı haklkmdaki kanuna 
ek kıanun Jayihasımn birinci m~
za'kercsini yaparak içtimaına nı· 

hayct vcrmi~tir. 

ederek ve münakali!tı bozarak, 
cephe hatflannın ogerisir)cieki Ai. 
man mevzilerine ka11ı dutmadan 
şiddetli hücumMıır yapmaktadır. 
Radyo Gamteai 

«Son gelen bir habere göre, 
E.gc denizi sahilini t~kiben ilerle. 
yen Alman kuvvetıleri Ladsayı 
(eski Yenişehir) İ§gal etmişler. 

lürk Hava Kuru- İnsanlık ve Erlik dir~Kozana mıntakasında Alman 

1 kıt'alarının Tırhala istikamctin-
lllUna Teberrular Meydanında mtihan dek-i tazyikleri şiddetli bir suret-
An~ (Balp 1 incide) /-/ te artmı§tır. li. 1tara, 18 (A.A.) - Türk cYunan kuvvetılcrinin müfkül 

1- "a Kurumuna yapılmakta o- techizatça üstün kuvvetlere bir duruma düştükleri iı&tir edi-
b n 1Yardımlara dair aldığımız ha.. karşı kahramanca mukave~et: lem ez. Tırhalanın cenubuna çe
le l!l ere göre İstanbulda Jak De- ler göstermekle Yunan mılletı kilen kuvvetler, d'ü~man tazyikı• 
le• o kuruma 3040, Vitali Poli- kazanmıştır. Müte<:avizlere, Ö· naı mukavc.merte devam ederler
i(~ .2300, Davit Levi ve Rifat vünmek değil, utanmak ve SI· se, Arnavuduktan çekilen kuv· 
10~ba.r 1250, Lcon Semerciyıan kılmak düşer. vetlerin kurtulması kabil olur. 
~ · Öziç ecza deposu 750. Bize gelince! Biz ate§ ya~dı- «Biraz ~vvel, Lonclra radyo-
~ •~on ceza deposu 600, Şark ran İngiliz ve Fransız donan- sunun verdiği bir habere cöre, 
) 'rkez ecza deposu 750, Tür.ki- malarma ve bol vasıtalı üstün müttefik kuvvetler, gittikçe art· 
~~aları laboratuarı, Şark Js- ordulara kar§ı Çanakkaleyi ka- makta olan tazyik lkar1111ncla ce· 
I\• 1.) ar,0 er yüz. Yascf 350 . .anan. Umumi Hupı.-o a- .....,._ ..... tJiir lıiiii ..._ ......... 
lı "'1,a Ve ceza T. L. Ş. n··~ne~i. manki noksan tetkil&tımısla .-...ı· 
.,; ~Ur.lafa Nevzat üçer yuz lrra on dört cephede dövüşen, si. ~AJn::..ı.,., .on ~ 
cl!'~işlerdir. Yine İstanbulda M. 1 lahtan tecrit edi!·likten sonra so,ooo maktul vermiflen:lir. ~
~P e<:2a depo.su. St_dk ceza de. biitün bir aleme karsı tst.iklal man, hedefine vasıl olmak ıçm 
~· B tar ve A'kavı, D. E. A. ! Mücadelesini yapan ve bızzat en mümtaz kıt'alannı, en modern 
c,/atu1 arı iki yiizer. Muatafa Hitlere milli namusu kurtar- motör1ü kuvvetlerini üraf dere
~ t, brahim Eıtem laborıat~rı, mak yolunda örnek olan mill~- cesinde kullanmaktad'!':• 
~ k"neı Giritliyan yüz ellışcr, tiz. Tecavüze uğramazsak bı-, Askeri Harekat Muttefikler ,,~ Bekıta~. Celal Nevrol la~- 1 h' b' 

Uan, U:r: ' ted ceza deposu, İtı. zim sulh azmimizi nası .. ıç ır Lehine Gitmiyor 
rtı.t ecza deposu. Vitali Farhi, kuvvet bozamazsa tecavuz kar· c:Yunaniıııtandak•i aikeri har~-
t.4.ı0p AraKelyan Mürteza, Ar· şısmda da müdafaa ve mücade- k. t . · ·nki•af etmediğini İnrgı· 
ın Lı · • ' • l k h" b' hA d" t d"l a m ıyı 1 " • • f v ı-ıe~ınli oglu Hayık Camus. l e ararımızı ıç ır a ıse a ı r t d Yunanlılar da rtıra et· 

~~an Ahacıog·tu Yusuf Ziya edemez. Başkalarının vaıpama- ız kert d~· 
1_ • d w k h .d k me e ır. . . ~ .:, Haçrkos ecza deposu da ıgmı yapma ususun a en- y ık • Jn.giliz cephesınm ya-

ltllturna yüzer lira teberru etmış- dimizc güveniyoruz. Savaşa ld« w a 18d · bır haber gelme· 
~ir. mecbur edilirsek zorbalığın hak ~~ ı~ınFa kaıtr c ek lngı"liz ve ge-

mizden emin olarak BilyUk Britan
ya milletinin şanlı misalini takip e· 
delim.?> 

j 2 

B. Roosevelt 
İnciJterenin Balkanlaalaki 
Muvaffakiyetsizliğini Telafi 

Çarelerini Arayor 
Nevyork. 18 (A.A.) - Tase: 
Amerikan ş;azetelerine göre, 

B. Roosevclt, lngHizlerin Balkan
lardaki muvaffa'l<lyctsizliktlerini 
telifi için f ngittereye yardım hah. 
sinde yeni tedbirler a.l';nağa hazır. 
lanmakıtadır. 

Nevyoı'k Herald Tribune ga· 
zetesine göre, Beyaz saray mah
mtHrMJi Mill'lim ~ ...... ,... 
ni ço'k büyiik teıcl>irler b.zırlen
makıta olduğunu gMtcmıe'ktedir. 

Vaşington Post gaıEeteainin bil. 
dirdjğinc göre, eğer Amerika ln
giltcrenin Atlanotik muharebesini 
'kazanma.sına yardım ed,:rsc, Bal. 
kanlardaki ve Afrikadaki Alman 
muvaffakiyetleri ehemmiyetleri_ 
ni kaybedecektir. 

BERLİNE 39 UNCU 
HAVA HÜCUMU 

Londra, 18 (A.A.) - İngiliz hava 
ku\'Vetlerl dUn gece Berıın üzerine bu 
harbin 39 uncu akınını yapmışlardır. 
Bundan evvelkı akın 9 • 10 gecesi ya
pılmıştır. C d l w. • • • mıştır. a a, g r .. 2 etnltlc1e Ali Şirin kuruma km an ge ecegımıze emınlz. rek Yunan gaz~eleri halkı. kötu 

Oo, Hüseyin Avni Beceren 75. ~ Fakat ezilmek t~hlikeei oldu- haberlere hazırlayacak yazılar - lnglllz ve imparatorluk kuvvetleri, 
~et c·· . K d . G ... gunu farzetsek bıle kararımız yazmaya b114lam1tlaırdır. Ollmpos dağına karşı hemen hemen 9'~. . ulenç, Alı a ~1 

ur değişme~. lş.g~l a~tm.?~ ol~.n h~r «lngiHz donanması, Sicilya ~)~ fasılasız taarruzlar yapan Alman pl-1\ına Ali: Yusuf ~o~lu, ~1ı Reş~ yerde mısalını gord~gÜll_l:UZ gı. Trablus arasında hakimiyetmı yadeslnln mütemadi dalgalarını şld
S. eHı.şer, Hamdı Ersoz, Muız bi; köpek muamelesi gorm~~- arttırmı~tır. Ubyadaki Alman • dctle Jıarp ederek püskürtmüşlerdir. 
!(_~n. Yak'O, Avrarn, İsmail ten. açlıktan, hast~!ıktan ol- İtalyan ileri hareketi durduı:_u1- Bu satırları yazdıgım anda flmall 
~•ın.an, Fua.t Sarsılmaıı, Nazif mektense: yarın mustemleke muştur. T>Obrıık mahsu.. bulun· Yunanistan• müdafaa eden ve nıllt
t),tirı.. Eaat Testereci, Mehm~t halkı haline inmenin z~~let!er!ni duğu halde ~lma~lar burayı İş· , tefik orduların sağ cenah!nı teşkil e. 
tor~ Hasan Sayıdan 25 er, dı- göze almaktansa bugun ıstık- gal edeımenu~erdır. A•l.nııanlann den İngiliz hattı iyi tutunmaktadır. lır 'bır kıa:m vatandaşlar da 150 lal meydanlarında şerefle, na- bu duraklamaları hazırlanmaık Yunan1stan büyük meydan muhare-

t "errni§lerdir. musla ölmeği her birimiz bin için de olabilir. beıinln başındanberi kıtalarını zayi. 

Beıvekilimiz Portekiz 

Elc;isile Görüıtü 
\Q~ara, 18 (A.A.) -Bare
~ ltıtıor Refik Sayıd.11111 bugün 
tt, l J,Jo da Porttekiz elçiai ~: 
'~o. Cı:-tıheiroa E. Menzcs • 

etıntl~ır. 

Doktor T o :it 

kere tercih ederiz. Dünyayı ken . «İ.ngil~I~~ -~ar.bin neticesinden ata katlyen bakmaksızın ateş hattı
di fani varlığından, kendi zevk nik'bın go,.unuy~rla.r. B"la s.c- na süren Almanlara a.zım zayiat ver
ve safasından kendi hasis ve bep, evvela Brıtanyaya kartı 1•· dirilmiştir. Hattın bır mıntakasını 
dar menfaati~den ibaret gören tila ~areketinin yapıl~ması, A- tutan Avustralyalılar bilhassa şld· 
k hl l · b ti T"' rk mcrıkan yardımının gıtıtikçe art· d tı· taarruza uğramışlardır. Meş-em ru u arın nıs e u e ı . 
milleti içinde başka her millet- maııdn.> hur oıımpoa geçidınl yeni Zelflnda-
ten azdır. • Radyo ııa:zeteei - lılar müdafaa etmektedir. Şimdiye 
~~d· 1 · h t·· ı·· · k" Yunanistan Harekitı kadar dllşman esas İngiliz hattında Od ıse enn er ur u ın ışa- . d 

1 · h b" · ; H kk d k"ı Habe 1 hl bir yarık vUcu e get rıneğe mu-fını sükunetle, ra at ır vıc- a ın a .., r er ç ••tır Fakat dü 
bekli ıst"k]A li 111!!1.!!.LI---~ z• ~ Vaffak Olamam..,. • fma• danla yoruz. ı a ne Yunanlılar ..,-_.......,. syaue htakl llerleyışler· t g1 

kıymet veren hür bir milletin Rublarile Çarplflyorlar nın sol cena . . . 1 n • 
neler yapmaia kadir olduğunu Atına, 18 (A.A.) - Ofl bildiriyor: Uz hattmın da tashıhıııı ıntaç ede· 
Yunan milletinin askeri de, si- Garbi Makedonyadakl son askeri b11lr. • 8oiua ~ 

(Hafı ı lncıJde) +•+ vili de, kadını da, çocuğu da lnkifaflar neticesinde vaziyet her Kiafeküıre 
~ ·· terdi B' d b" l lik halde daha ziyade clddll~lftlr. Ma- Londra. 18 (A.A.) - Atına rad-'1..~_ .. ta bir Zlgfrld hattının inşa e- gos 1 •. ız1 e 10 ekree

1
. ~n~ . yosu dün gece yarısı şu dekUirasyonu 

._-...ıtt. anane en o an as er unınızın amafih bazı mahfiller vaziyetin dü-
4- 91a olduğu şayiaları hususun- her türlü ihtimallere cesaretle, zeıtlleceğlni Omlt ediyorlar. neşretmiştir: · . . 
' Cihet kaydediliyor ki, şarkta muvaffalnvetle kartı koyabile- Gazeteler bundan evvelki gUnler- Ordumuz ve mU~tefı~ımlzın ordu-
~. bir hatta lüzum yoktur. Tabii ~ni icabında erlik meydanın- de olduğundan daha az nlkblndlr. su anudane muka\ eme etmekte ve 
t.....~. bataklıklar, nehirler ve da en parlak surette isbat ede- Gazeteler cereyan etmekle olan mey. mllll toprakları karış karış nıüda-
,_,._, ce°'z.~ dan muharebeSinln neticesi henüz ta. !aa eylemektedir. Her tarafla çok "e keza Polonya istihkl.mlan .... " beler ol kt 

e kl!idlr. Ahmet Emin YALMAN ayyUn etmediği ve İngiliz - Yunan fiddeUl muhare . ma adır. 
---------...:....-------------~ kuvvetlerinin harbe devam ettıkle- Dütınan kuvvetlerı UstUnlUğüne 

•itim radyo gazettl$lnln de ııöyledlğl gibi son gtln)erde 1talyan-

1Wın da ı;esl yllkııelmlye başladı. 

rinl yazıyorlar. Yine gazeteler, Yu- rağmen, ağır darbelere uğramıştır. 
nanlstanın muaheze götürmez bir SalAhlyetll kaynaklardan alınan en 
tarzda hareket ettiğini, memleketin son haberlere göre. ~lt~fikler hat
'leref ve ıstıkll.llnl lki kuvvetli im- tının Katerinl'den Se çe ye kadar 
paratorluğa karfı slllhla olmaktan uzanan sağ cenahı Almanların şld
zlyade ruh ile mUdafaa ettiğini kay. detıi taarruzuna iyi mukavemet gös-
dedlyorlar. termektedlr. 

Bilhassa ecnebi radyoları vasıta- Alman hava kuvvetleri büyük bir 
1lır~ ısotuk aldık mı, neşemiz k~ar, süngllmUz dllıter, sesimiz kı· 
ılır, cöderlnılz ferini kaybeder. 
"'lltor lmdadnnıza 3 etlşlr de bir kaç ııa,e \"erir; anamız karımız 

a hizmetçiler ıııcak lhlamurlan saıaana yavaş yavaş kendlmlze 

llrtz, cellllenlrlz. seıılmlz açılır. 
•rt ~ aydanberl karlı Ama \"'Otluk datlanncla fena halde ııotok 
•n ttaı, anlara da Alman imdadı bir ıhlamur gibi tesir edince lo

• ., '<r'<lrrlnln ıırılmııt11 '\'e 'lik,.rlmr<ıl pek trıhllıllr. 

sile ,·azfyetten haberdar olan halk, faaliyette bulunuyor, fakat ağır za. 
soğukkanlılığını tamamlle muhafaza yiat vermlftir. 
etmektedir. Halk arasında katiyen Garbi Makedonyada Aliakmon' • 
tellf eseri görülmemektedir. un yukan vadisine giren ve dün 

Avustralyah)ar Sicldetli Bir Grevena mmtakasında taarruza uğ-
Taarruza Uirad•lar •avan Alman kıtaları Kalambaka la-

Atlna, 18 (A.A.) - Reuter ajansı- •ıkametlnde ilerlemek gayretlerine 
nın Yunanistanda İngiliz kuvvetleri devam ediyorlar. 
ınrli.,dekl muhnhiri hlldlri~·or: RUtün ~n F.rı:irl mıntııknııında 

Lıgiliz Harbiye 1 Şimali Afrikada Yugoslavyada 

Nazırı Dedi ki: İngiliz Tayyareleri 
1 (B~ı 1 lnc·lde) 1§1 O Ç k 

(Başı ı incide) -

nı bugün (dün) saat 12 den iti
baren tcrkedecC'ğİni bildirmişti. 
Lonıdra radyosu ise mükerrer neş. 
riyatında bu haberi yalanlamış· 
tır. Ancak Londrada, Yugoslav 
mukavemetinin kınldığını ve ha· 
rekatın gerilla, yani çete muha
rebelerine inhisar ettığini kabul 
ediyor. Bu haber, üç dört ııün 
evvel venld\ğine göre, Berlinin 
iddiası veç\ıile teslimin varit 
olmadığı anlasılma<k:tadır. Esasen 
böyle bir teslimin muntazam biı 
genci kurmay tarafından yapıl· 
ması laumdır. 

kemmel bir surette teçhiz edil- üşmana O 
mis olan muazzam Alınan or- Büyük Zararlar 
dusu belki küçük bazı milletleri 
daha ezebilecektir. Fakat bu or. Verdirdiler 
du sonunda ingil:ere ile karşı
laşmak nıecburiyetindedi~. lngi
lizler bu harbi kaybetmıyecek
lerine kani bulunuyorlar. Evet, 
lngiliz ordusunun gerek insan, 
gerek modern silahlar bakımın
dan Alınan ordusuna üsti.in ol
duğunu isbat edeceği~. lnfiilte
rede tek kişi yoktur kı, Alınan
yanın lngiltereyi istila ederek 
galip gelebileceğinden korksun. 

İngiliz Başvekaleti 
Dek arasyonu 

(Ba,. ı ln<'ide) -

Cebelitarıkta 
Deniz, Kara Ve Hava Erkanının 

Mühim Toplantısı 
Lalinea, 18 (A.A.) - Ofi: 

Cebelitarıkta bulunan B. Samuel 
Hoare, fngilterenin deniz, kara 
ve hava erkanının akdetmekte ol. 
duklım çok mühim toplantıya İŞ• 
tirak edebilmek için Cebclitarık
ta bir kaç gün daha kalacaktır. 

Abluka Yugoslavyaya da 
Tefmil Edildi 

Londra, 18 (A.A.) - Reu-
tor: 

Bu akfam, İngiliz Ticaret ve 
Ek-oD10mik Harp nezaretleri, Yu
goslavyanın cfü~an işgali altın· 
da bulunan lir arazi 'telakki ediL 
mcai icap e-tıtiğini ve düşmanla ti. 
caret ve abluka kanununun Yu
goslavyaya tatbik olunacağını 
ıbildirm~l'İr. 

Sovyet Gazetelerinin Macariatanı 
Tenkitleri 

Loııdra, 18 (A.A.) - Dally Te-
legraph gazetesinin Mosko\'a muha
biri yazıyor: 

Sovyet gazeteleri, Yugoslavyaya 
hücum eden Macarlstanın hattı ha
reketini tenkit etmekte devam edl· 
yorlar. 

Progonatı'ye karşı ve Dıinos nehri· 
ııln garbına te\'Cih edilen İtalyan ta
arruzları püskürtU!mUştUr. 

Kllsura mıntakasında da diğer İ· 
talyan taarruzları pUskürtU!mUştür. 
Fakat düşman Apsos'un şimalinde 
devamlı bir taarruzdan sonra ve 
milhlm kuvvetler kullanarak Kiafe· 
kiare boğazını nihayet ele geçirmlye 
muvaffak olmuştur. 

Eariboz Körfezi Bombalandı 
Atına, 18 (A.A.) - Tebliğ: 
Alman tayyareleri bugün Egriboz 

körfezinin bazı nııntakalarını bom
bardıman etmişlerdir. İnsanca zayi
at yoktur. Alınan haberlere göre, iki 
düşman tayyaresi dUşürUlmUştilr. 

V niyet Cic:ldi Safhada 
Londra. 18 (A.A.) - B B.C.: 
Atlnada ve Kahlrede bildirildiğine 

göre, vaziyet Arna\'utlukta ciddi bir 
safhaya girmiştir. Yunanlılar belki 
ltalyanlardan zaptetnıiş oldukları 
yerlerden çekilmeğe mecbur kalacak· 
lardır. 

Almanlar mutat usullerine göre, 
büyük zayiatı gözönünde tutmaksı
zın müthiş ku\'Vetler ve yüzlerce tay 
yareler kullanmaktadırlar. Dün cep
heden gelen bir müşahit Almanların 
iki günde iki fırka zayi ettiklerini 
söylemifUr. Almanlar bazı geçitleri 
zaptetmek için binlerce asker feda 
etmektedirler. 

K1iaura Ve Enek Tabliye 
Edileli 

A:tlna, 18 (A.A.) - B. B. C.: Yu-
nan resmi tebliği: 

Garbi Makedonyada vaziyette hiç 
bir mUhlm değlfiklik yoktur. 

Arnavutluk cephesinde, ku\'Vetlerl. 
miz bazı tahliye hareketlerin~e bu
lunarak bu meyanda Kllsura ve Er· 
sek fehlrlerlnden intizam dahilinde 
cekllmlşlerdlr. 

Atına, 18 (A.A.) - B. B. C.: 
Tebll~de zikrolunan Kliaura .şehri 

Yunan hududuna 35 kilometre ve Er
ııek şehri ise 17 kilometre mesafede
dir. 

Kahire, 18 (AA.) - Libya· 
da dün bü!ün gün ve !bütün gece 
lngıiiz ve Avustıralya hava kuv· 
vetleri bombalar atmak ve mit· 
ralyöz li'teş.i açmak surctile düş= 
manı durmadan iz.aç etmişlerdir. 
Dü{man nakil vasıtaları, kıta te· 
ccmmüleri, tayyare meydanları 
""e muhtelif depolar bütün . gün 
bir çok defa, bombardıman edil· 
mişlerdil'. Dü~ana çok büyük 
zararlar verdirilm~tir. 

Dernede tayyare meydanına a. 
tılan bom'b.alar yerde bulunan 
tayyarelerin arasına d~ü~er
dir. YangınRar çr'kmıthr. 500 met
re ir.tifada uçan pilotlar şiddetH 
infilaklar vuku bulduğunu gör
müşlerdir. 

İnciliz .Mukavemeti Kendini 
Gösteriyor 

Vic::hy, 18 (A.A.) - Ofi ajan. 
sı bikliriyor: 

Afrikada, İngiliz mukavemeti 
k.cnc~ini göstermckıtedir. Sollum
da, İtalyıan ve Alman 4tuvvetleri 
hiç bir yeni taarruzda 'bulunma· 
mışlardır. 
T olmakta V az.İylet İngilizlerin 

Lehinde 
Kahire, 18 (AA.) - Dün 

Tobruk!taki harekat rtamamile ln. 
Jilizlcrin lehine inkişaf etmi§tir. 
Jngilizler Jtalyan mevzilerine gir. 
miş1e!'dir. Bu harekat lkat"i mahi
yette telakki edilemezse de Al
man taarruzunun akim kalmasın_ 
dan 901ll'a ltaiyanların uğradıiı 
bu muvaffa'kivctsizlik T obrukun 
münferit bir . vaziyette 3taldriı 
hakkındnki m:hver iddıalarını 
ce11hetmeğe kô.fidir. 

Dülc d"Aosta'nın Habetistan• 
dakı f ngil:z katarg.ihına gönder· 
diği mümeeailin vazifesi hakıkın· 
da henüz yeni malumat yoktur. 

Bir Muhabire 
Göre Almanlar 

«Yugostavyanın işgali bir ~ 
ihtilafların bcllirmesine sebep ol• 
mu~ur. ŞPmdilik mevcut ve hal
ledilecek mesele bu memleketin 
mukadderatının ne olacağıdır. 

«Yeni Hırvat devletinin tabii 
huduıtları Fiyumeden Zareye ka· 
dar uzanmakıtadır. Burası Hırva. 
tiaana aittir. Ha\b~i İtalya bu· 
ralarını benimsemi;tir. Demek 
bidayette Hırvat - İtalyan m~n
faatleri karsılumaktadır. Bu 
mıntakada Macarların da .istekle • 
ri vardır. 

«Son zamanlarda İtalyan ga· 
zctelcri Fransaya da hücuma bat
lamışlardır. Lıbyada. Balk&Alar
da Alıman1arın sayesinde kazan• 
dılcları zaferden sonra ltalyanla• 
rın sesi yükselmeğe başlallll§ltır. 

«Fakat, iki mihver dcl\Tleti a· 
rasında müsavat bahis mevzuu 
olamaz. Her tarafta mallım ole.al 
şudur: halyayı, Alman sıilahları 
kurtarmıştır ... > 

Yuıoslav Kıtalan Çete Harhi.e 
Devam Ediyor 

Vioohy, 18 (A.A.) - Ofi a
jansı bildiriyor: 

Yugo•1avyada Yugoslav ordu. 
eunu'n mukavetmcti tamamen kı
rılmış bulunmaJdtadır. Yugoalav
yanın tim.ali fllrki ve cenubu ıar• 
kİ1Jinde Yugoslav kıtaları çete 
hal'bine devam etımekıtcdir. Bil·· 
haaaa Orave nehrinin şimalinde. 
Yugoslav arazi.sine girmıiş bulu
nan Macac mühezeleri:nin harc
ikat.ını en modern otomatik silih
larla mücehhez. olan Yuıgoala.v 
'kıtaları zorjutırmaktadır. 

Rumenler Banata Girmemit 
{~ı ı haclde) ** Bükteş. 18 -f..A.~). - Stefa

k.ont.r'ol yapmak.la iktfta etnıiyarlar, n.t: 
ayni zamanda bu memleketin Atlan- Bazı ecnebi ajanları ve r~· 
tik sahlllcrfrıde hücum üsleri tesis ları dün akşam Rumen kJtaları
\'e tanzim ediyorlar. Bu ilsler lngıliz nm eski Yugoslav Banat eyaleti
gemllerlne \'e Atlantlktekl Amerikan ne girerek Alman kıtalarile irti
üslerlne karşı kullanılacaktır. bat teşİs eVtiklerini bikli11miFer. 

Dlğ'cr taraftan Fransız Afrikası dir. 
ıle Fransa arasındaki seyrüsefer de Bu haber, tamamilc asıhsızdır. 
Almanların emri tlzcrine ve İspanya Alman Tebliği 
ile mutabık kalınarak Vişl hUkı'.'ımc-
U tarafından yeniden vAsi mikyasta 1 Berlin, 18 (A.A.) - Rcami 
tanzim edilmektedir. Ayni muhabl· tebliğ: 
rin iddiasına nazaran general Vey- Hususi bir haberle bildSrildiii 
gand Alman kontrolünü bile bile gör. gihi ,imdiye kadar silahtan tecrit 
memezllğ'e gelmekte ve Alman üsle- edilmemiş olan biitün Sırp kuv· 
rlnın mevcudiyetini lnkAr etmekte- vetleri 1 7 nisan ak.şıtana ııüıihları· 
dir. 1 nı teslim etmiılerdir. Bu suretle 

Esasen, Bizerte, Cezalr, Oran, Ke· Yugoalavyada'ki muharebeler 18 
nltre ve Casablanca'da muhtelit mü- nisan öğleyin bitmi~tir. Alman 
tareke komisyonları teşkil edildikten kuvvetlerinin eline düşen harp 
sonra Almanlar daha UkkAnundan esiri adedik harp malzemeeıinin 
itibaren bu komisyonlardaki İtalyan miktarı haleıkında hatta tahmini 
murnhhaslannın yerine kendi a(laın rakamlar bildirmek şimdiye ka· 
lannı ikame etmJşlerdlr. Şubat bi- dar müm1tün olamamı~ır. 
dayetlnde ise sivil kontrol yerini ta- Sırp topraklarının son kısımla. 
mamlle askeri kontrole bırakmıştır. nnın işgali bitımek üzeredir. 
8 Şubat tarihinde Casablanca'dakl 
kontrol komisyonu 200 Alman suba
yından terekküp ediyordu. Bundan 
başka diğer bir çok Alman subay ve 
erleri de Messerschmltt avcı tayya
relerinin himayesinde uçan Dornler 
nakliye tayyarelerlnden mürekkep 
bir filo ile Casablanca'ya gelmiftlr. 
Bu tayyareler şlmdl Casablanca ha
\'a meydanını işgal etmekte olup 
şehir üzerinde de sık sık uçmakta
dırlar. Ca.<ıablanca yakınlarında kAln 
Anfa \ ' O Aindlab sayfiyelerlndel<i bü
tün oteller Almanların emrine tahsis 
edilmiştir. Almanlar buralarda üni
forma lle dolaşmamakta olmakla be. 
raber limanı ve bütün tayyare mey
danlarıriı kontrolleri altında bulun
durmaktadırlar. 

Kezallk Rabat. Safi, Agadir ve 
Marakeche'e de kontrol müfrezeleri 
gönderilmiştir. Son günlerde C&sab· 
lanca civarındaki vlllAların sahipleri 
evlerini Almanların ikametine tahsi
se davet' olunmuşlardır. 
Diğer taraftan C&sablanca lngllte. 

reye ve General de Gaulle'a kartı 
müdafaa edilmek bahaneııile hemen 
hemen örfi bir idare altına konulmuş 
bulunmaktadır. 

---0-

Edirnedeki Kadın 
Muallimler 

Anlkara. 18 (Telefonla) 
Maarif Vekil etinin bugün vermiş 
olduğu bir karara göre E-dirnede 
bulunan ve henüz imtihanlarını 
'bitir:mcmiş olan ortamekttep ve iL 
selerdeki kadlın mua111mler imti
hanların neticesini beklemeden 
vazifelerini erkek arkada,larına 
devrederek Edirneden aynlabile-

1 ',.rrl ir. 

lstanbulun Ahşap 
Kısımları 

<Bat• 1 llK'lde) *= 
cılarilc akdettikleri mukaveleye 
feshedilmiş nazarile bakı1acıJatu. 
Yaptığım tahkikata nazaran bil
hassa letanbul şehrinden bazı 
ailelerin Anadoluya nakledilme
leri kcyiiyeti bir emniyet tedlbir" 
olmakla beraber ayni zamanda 
Belediyeyi alakadar eden bir İf· 
tir. Hük:urrrct l9tanlbuldaki nüluı 
kesafetini kabil oMuğu kadar &· 

za~tlt•kıtan eonra ahşap mahalleler
den mühim bir kısmını i.sdmlik 
edecektir. lstanbuldan Anadolu· 
ya aile nakletmek keyfiyeti biraz 
da ietim1iıklerden sonra doğacalr 
mesken buhranının önüne geç• 
mek içindir. Hazırlanmak'ta olal' 
bu istimlak projesini mü:teakıp 
'hükUınet Meclise bir kanun telcfü 
edere'k yapılacıak yeni isfonliıkler 
için tahsisat isteyecek~ir. 

- --o-

Vekiller Heyetinin Tasdikine 
iktiran Eden Tayinler 

Ankara, 18 (T elef~la ~ -
İaşe Müstctarlığına ba.~lı .. Tıcaret 
Ofis. birinci umum müdur mua

r _,,_ • t • · "w 'ne Nevyou. tıcaret a aşeaı 
vınugı "-~·· Muzaffer, ikinci umum. muıau:-

vinl•"-ine Hakkı Abduilah ve mua - .. d .. 
Petrol Ofisin umum mu ur mu· 

•nJipe Petrol Limitet firketi 
~ürü Sedadın tayinleri Vekil
ler Heyetinin tasdikına iktiran et
m '•tir. 
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23 Nisan Çocuk Haftası 
• 

Kurumu Istanbul Çocuk Esirgeme 
• 

Merkezi ile Şubelerinin Programı 
htanbul l\lerkezl: 1 ragöz gösterilecektir. A~Tıca, ayni altıncı yılı kutlanacaktır. 

23 Nısan perşembe gUnU saat 14 günün gecesi yine Makslm salonlann Alemdar nahiye kolu: 
te Beyoğlunda Fransız Tiyatrosun- da müessese programına ilt\.veten 
da büY,tik bir müsamere tertip etmlş- ı DUmbUllü 1small tarafından bir gece 

23 Nisan günü akşama. kadar ço
cuklara hokkabaz, kukla. gösterilecek 
ve monoloklar söylenecektir. A)Tıca 
20 kız ve ;20 erkek çocuk ta glydirl
lecektlr. 

tir. Bu mu amere gUnU çocuklara eğlencesı tertip olunacaktır. 

pasta, sandviç, şeker dağıtılacaktır. Ştşli nahi)e kolu: 

Beyaz.ıt nahiye kolu: 
Adalar kaza kolu: 1 23 Nisan günU Pangaltıda Tan sl-

23 Nısan sabahı BUyükada Cilm- 1 nemasında sabah saat 10 dan başlı
huriyct meydanında yapılacak tören yarak 14 e kadar ~ocuklara bir mil· 
den sonra çocuklara şekerler dağıtı- samere verilecektir. Müsamerede Ka. k 

23 Nisanı güd ~ tçlocuklara şeker ve 
• . 

1
. uru yem ş a0 1 ı acak, ayrıca alt-

lacak, akşamı saat 17 de BUyUkada rıı.göz, hokkabaz. kukla vardır. Şış ı 
İskele gazinosunda bır müsamere nahiyesi ayni zamanda gUrbllz ço- 1 mış çocuk ta giydlrilecektlr. 
teı tıp olunacaktır. cuk mllsabakası hazırlamıştır. Mü- 1 ı:nılnönü nahi~·e kolu: 

il<'~ heli nahl,' c kolu: 

23 Nisan gUnU CUmhuriyet mey
danında yapılacak törenden sonra. 
ilk okulda, bir talebe müsameresi 
tertip olunacak ve çocuklar arabalar
ı~ gezdırılecektlr. 

Bnkırko.} kaza kolu: 

23 Nisan mUnasebettle kendi mın-
takası dahilindeki çocuklara halkevi, 
~ah ut Bakırköy Bez Fabrıkası salon
Saı ında eğlenceli blr müsamere vere. 
<:ektir. 

sabakada kazananlara hediyeler ve- ~S Xisan pau.r günü, Glilhane par-
rllecektır. kında çocuklar için r.~lencelf bir mü

Taksim ~ahiye kolu: 

23 Nısan günli kendi merkezlerin
de 50 çocuğu baştan aşağı giydlre-

ceklerdlr. 

F.mlnönii kaı.a kolu: 

23 Nisan günU, sabah saat 10 da 
nahiye mUmessllerı ve beraberlerin
de getiret'eklcr! çocuklar, Divanyolu 
çocuk kütüphanesinde toplanacak
lardır. Daha sonra kUtUphane mUda
vlmlerlle birlikte GUihanc parkına. 

gidilecek \•e A tatUrk heykeline bır 

samere tertip olunacaktır. Ayrıca 

20 erkek, 20 kız çocuğuna elbise ve 
kundura dağıtılacaktır. 

Kumkapı nahiye kolu: 
23 Nisan gUnU Cinci meydanında 

muhtelıf' eğlenceler ve oyunlar tertip 
olunacak, çocuklara şekerler dağıtı
lacak, ayrıca 50 çocuk giyd!rllecektir 

Küçukpazar nahiye kola: 
23 Nisan günU giydlr\lccek çocuk

larla nahiye hududu içinde bir ytirü
ytlş yapılacak ve akşam da. Gençler 
birliğinde bir müsamere verilecektir. 

vuzunda oyunlar tertip olunacak, ço. 
cuklara fındık. Uztim dağıtılacak, ay 
rıca 900 çocuğa peynlrlL pide tevzi 
olunacaktır. 

Kadıköy kaza kotu: 
23 :-asan günü Fener stadında bir 

toplantı ve tören yapılacak ve ço
cukların bayranllan kutlanacaktır. 

Hava mUsalt olmadığı takdirde bu 
merasim mekteplerde yapılacaktır. 

Hafta içinde bazı kaza tık mekteple
ri salonlarında ve Kızıltoprak balk 
partisinde çocuklar için Karagöz ve 
kukla oynattlacaktır. Erenkoy ve 
Kızıltoprak nahiyeleri de ayni 4ekll· 
de hareket edeceklerdir. Bundan baş
ka ' Erenkö:'Y• nahiye kolu tarafından 
50 çocuğa elb!Se dağıtılacaktır. 

Kartal kaza kolu: 

23 Nisan günü sabah saat ~ da 
yapılacak resmi bir merasimle hafta 
açılacak ve hafta içinde, 150 çocuk 
için Yakacıkta büyük bir kır eğlen
cesi tertip olunacak, çocuklara ye
mek '\'erllecektlr. 

(İstanbul ve Beyoğlu semtlerinde

ki bUtün sinemalar bazı ı;easlarını 

Çocuk Esirgeme l<urumuna. tahsis 
etmişlerdir. Kurum şubeleri kendi » Nisan mUnasebetlle, 60 kız, 60 çelenk konacaktır. Öğleden sonra sa. 

eı·kelt olmak Uzere 120 çocuk baştan 1 at 15 te, Çarşıkapı çocuk dispanse
aşağr giydirilecek, gUndUz Maksim rinin ve Alemdar çocuk yuvasının 

salonunda bir çocuk balosu verile- resmi kUşatıarı yapılacak ve saat 16 
cek, çocuklara hokkabaz, kukla., Ka-1 da Divanyolu çocuk JtüUlphanestnln 

F.~ tip kaT.a kolu: mıntakalan dahilindeki mektep ço-
23 Nisan sabahı yapılacak resmi, cuklarmın intizamlı bir ııurette ve 

merasimden sonra 900 çocuğa kır eğ- bir program dahilinde sinemalardan 
lenccsi tertip olunacaktır. Saka ha.-1 istlfadelerini temin edeceklerdir.) 

Soldan 1'ağa: ı - İlçebay - Kuzu 
1 

feryadı, 2 - Evin lakstmatmdan • 
Taharri etmek, 3 - Söz, 4 - Kör • 
Takım, 5 - !nsan eti yiyen • Bir 
içki, 6 - Eski bir siltlhm tersi - Saz 
dan örülmüş halı, 7 - Aslterlerln su 
kabı, 8 - Kuru yeşlllik - Nezir • 
Bol olmıyan. 9 - Evin taksimatın
dan, 10 - Bir renk - Mayi haline 
gelmek, 11 - Husus[ olmıyan • İn
ce iplik. 

Yukardan aşağıya: ı- Güç değil • 
Kftğıt çıkını, 2 - Nezretmek • Er· 
kek gibi, 3 - Suyun fosforlanması, 
4 - En büyük baba, 5 - Bir hay
van - Canlı, 6 - Ayak - Bir renk, 
7 - Temiz • Maç idare eden, 8 -
Su - Gelir - Vazıh, 9 - Dağınık -
Rabıt edatı, 10 - Canın yongası -
Kınlmrş parça, 11 - Yama • Bir 
nehir - Üç. 

DÜNKÜ BULMAOAXIN' HALLI 

:-ioldan ııağa: 1 - Melek Sima, 2-
Şahln - İdare, 3 - Elim - Anut, 4-
Kller - Meze, 5 - Ek - Ayn~n. 6 -
Yafa • As, 7 - Po • Havl - 1rl. 8 -
Aya • Deni • İz, 9 - Rrı - Saldır, 

JO - El • Enli • Ece, 11 - Ab • 
Efe. 

Yukardaa a~ağıya: ı - ŞekcrpO.· 
re, 2 - Malik - Oyala, 3 - Ehil, 4-
Lime • Ah • Se, 5 - En • Rafadan, 
6 - Yavello, 7 - Şi - İndi. 8 -

Baf. Di,. Kezle. Grip. Bomatisma. 
Nevralji. gınkhk •e Bütün Ağnlannızı Derhal Keeer 
fcıbıncb tODde S kaşe alınabUlr. TAKLlTI.ERINOEN SAKIN\Nl't 

HER YERDE PlJLLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTiGiNİZ ÜZERE 

AsrımıL modasının zarafet Ye inceliğine lnz.lmam eden 
listııd terzilerin mahareti, kadına da genı;:llğe mat"' §&· 

~anı hayret bir be<len tenasübü aneder. 
Fakat yüz ,.e onun hututu gevezedirler. Eğer bu nok· 

ta.ya IAzım gelen ihtimam gösterilemezse, seneler bu hat-
ları ba~kalanna pek çabuk fark ettirirler. Bu. sizin bir 511'· 

rınJLdır ki, ufak bir dlkkatslı.llk ,.e~a ihmal neticeı>l ra
klbelcrlnlzln dikkat naz.anndan uzak kalamaz. l~te 5&

nelerln (bilhassa nazik ve ha sas cltıere mu allat olan o 
tahrlııkflr senelerin) cildinize çiz.mekte olduğu on blnlerco 
(bidayette b&Yrl mahsu ) fnoc ı;:izgilere ihmalkAr 
kalmay1nıı.. 

Zamanla cildinizi solduracak olan \·e izi pek ı;:ok defa vakit iz ha· 

raıı eden bu Arız.alan ak,am ve sabah KREM PERTEV'le yapac.a· 
ğınız ufak masajla rcledlnlz. KREM PERTEV'ln hu muclzeslne 
yüz binlerl·e hemclnsJnlz gibi siz de ha;)Tet ,.e memnuniyetle ~hU 
olacaksınız. Göreceksiniz ki, ıdmanız, ebedi g~llğinni herkcııe 
mağruranr. söyliyect'ktir. 

KRt;)J PERTJo;\''ln terkibindeki faal nasır eo derin çizgileri 
bile izalede geeikmiyecl'ktlr. Bugünden fttbaren siz de bir tüp 
Kl~El\I PERTEV'! tuvalet masanızda bulundurunuz. O, a~·ni za· 
manda ~rt rüzgarların \·e kuvvetli güne~ln en t:ıi muhafu.ıdır. 

Adliyede : Tecrübesiz Güreşçiler 
Müsabakası 

lstanbul Ghreş Ajanlığından: 1 1 
ldame - İl, 9 - Manen - Ret, 10 - ----------------------------

Sahte Pasaportluların 
Muhakemesine Başlandı 

Maznunlardan Biri Harp Pattay1nca ltalyada 
Kalmaktansa Türkiyede Hapse Girmeyi 

Tecrübesiz güreşçiler arasında ter
tip edilen Grekoromen mUsabakala
rı 20.4.9U pazar günü Fatih GUreş 
K!Ubü salonlarında yapılacaktır. 

Tartı saat 11 den 12 ye kadar ya
pılacak ve müsabaka 15 te başlıya
caktır. 2 ktlo tolerans vardıı•. 

- --o---

Yüzme Muallimi Alınacak Tercih Etmiş 
D

.. ı . 11- l :ı_, • w • d . . 1stanhul Su Sporları Aj-hJından: 
un ıstanou ııuncı agm:eza tır, emı~tır. s s 1 ı-~ d ta f 

mahkcmminde ıııaıhte pasaport 1 Sor.gu\arı yapılan iki keıclın da d u .. ,:°r dan el er,~syobn;'1 r~, ınU-
k I

, ,_. L._ r ~ M·ı~ 1 k d .l . . h an y .... me c ger onıın u ge yuz -
u ·anma ... tan ve na'l:raaa ı cı.n:o en ı ertnı'l) ne ııa te pasapol't 1 Ul . i 1 t k u h z· a 
h 

· d v
00 

k 1 -L k . ·ncı d h l c enn ça ış ırma zere a ır n-
şe rın e N en a pazan ırc;ue ·e. .ışı e, ne e ııa te para mcse e- d ltlb d" t Udd ti 3 · b • __ L • l T· . d IA k I •- d • .. l an aren ur ay m e e mu 
ııi.run aStıgı ~te para an ur- ıım e a.a a arı oı;ma ıgmı soy e· alllm yUzUcU alınacaktır. Bu vazifc-
kıyeye sokup surmokten suçlu, mışlerdır. ye tayin olunacak gençlerin antrenör 
Ahnan. Çekoslova'k ve P-olonya Muhakeme sonunda bütün er- d d ö . il 1 as ve lyl • .cı .. me 

b 
. .ı .ık'· _,,_ek ·· k-''- 1 hl. I . . . en ers g ı m şom I ., .... 

te: aa1öınuan SC' rz e~ı> - ve uç ~ m~znun ar ta rye ermı ıste- bilmesi şarttır. Tnlip olanların her 
kadının muhırkemosıne başlan- mı,Ierdır. gün Taksim Sırasehilcrde Beden 
mıştır. Müdd.eiumum.ilik makamt Ja· Terbiyesi mildürlUğUnde Su Sporlan 

Bunların isimleri şunlardır: cob \Veıss ve Rudolf Bo'duer a· ajanına müracaatları tebliğ olunur. 

Sterlin 
Dolar 

18 Nt AN OU 

1sviçre Frc. 
Drahmi 
Peçe ta. 
Dinar 
Yen 
İsveç Krontı 

1933 TUrk borcu I 
1918 İstikrazı dahili 
1938 lkramlyell 

1933 İkramiyeli Ergani 
193( Sıvas • Erzurum 
1338 > > 
1932 Hazine Tahvlllerı 
193( > > 

Iapemş 

5,22 
132,20 
30,79 

0,9950 
12,89 
3,1625 

31,175 
30,6276 

18 50 
21 65 
'99 ~ 
19 00 
19 00 
fil 75 

Aruz • Ari • Ce, 11 - Edebsizce. 

Romanya ile ilgisi 
Olanlann Dikkatine 

Hariciye Vekil.letindcn tebliğ 
edilmiştir: 

Kadınlar: ley-hine beşinci asliye eczada açı· --n-

Antonya Bo.dler, BHride Ber· ı k k r k d h . f f. 19
35 ge!I. E.li~e. ~~ aça c;ı ı avasının ma· ıye. AAnkara Maari Kooperati ı 1938 

tının sorulmasına ve maznunların A 'k d ld ~ b. h b 

> > 

sı orı 

15 50 
a50 
51 75 

40 50 

38 35 

Romanyada ahiren neşredilen 
bir kararname mucibince, ecne· 
bilerirı Mi1li İktısat Nezaretinden 
verilmiş bir müsaade olmadıkça 
Romanyadaki emlak, hukuk ve 
menafiine ait tasarruf muamele· 
lerind'C bulunamıyacaklan; böy
le bir trıüsaade istihsal edilmekei
rin yapılacak tasarruf muamele
leri ile normal idare muamekleri 
ve bankalarda mevdu kıymetlere 
müteallik tasarruf muamelelerinin 
hukukan batıl addedileceği; Ro· 
manyada ikamet etmem_ekle be
raber orada bu gibi emlak, hu· 
kak ve menafie malik bulunan 
ecnebilerin iııe, Romanya. arazi
sinde tedavüle çıkartılmış bulu
nan bil\ımum tahvillerle nama 
muharrer olmtyan kıymetH senet• 
)eri hamil olduldan tak<lirde bun
lar hakkında nisan 1941 nihaye. 
tine kadar, Romanya sefareti ile 
konsolosluklarına bir beyanname 
vermekle müke?lef oldu'kları: ay
ni mükeHcfiyetin bu gibi esham. 
taihvilat ve senetleri mevduat o· 
larak kabul etmiş bulunan ban
kalara da şamil olduğu Ankara· 
daki Romanya sefareti tarafın· 
dan bi~rikni,tir. 

Erkekler: tahliye taleplerinin reddile gel- .~ arM an ·r vrgk-r r l'I'. & e. Anadolu Demiryolu Tahvili 
Rudolf Heim, Arnols Guten- miycn suçluların ce•bine karar ve. re ,,~~1 :e, d aarı e a ~. 1 mtle ' ez Demlryolu ~ümeıısil Senet 

tag, Jozd Weisser, Amon Rab, ·1 • • t 1 ,_. • te~YOl atın a maa~ veya uç.re e ça. .rnmesını a ep ewuaıştır. · • T . C. Merkez Bankası 
J~:us \Vcrner, Jaco'b Weiss, ~ · . .. .. .. lışan memurların anı ve zarurı 

107 50 

Martıni Sanders, Ru&oU Bodncr- Mahkeme gercgmı duşunmuş ihtiyaçlarını önlemek jçin. Maa-
d. ve maznunların tahH?'c tal~lerini rif mensupları kredi ve yardım 

ır. red?ederek gclmemış olan Jo~~f koopcrat°fi adile biT şirket kur· 
Mahkeme, suçluların ifadeleri. \Vc~er, Anton Role ve Elıce ın mu .. lardır. Otuz ııene devam ede. 

ni ycnıba~tan almış ve bilhassa lb J_ k h k " ce ıne Karar verere ımu a ·e- k 1 n .. irk etin merkezi Anlkara. 
suçlu olduğu ileri sürülen Rudolf · 14 rk · . ce 0 a "' 
Heim· e, sahte olduğunu bHd'iği mey.ı mayısa ta ı etimıştır. da 'bulunacaktır. Kooperatif, 
bır paso.portu nasıl kullandığı so. Diğer taraftan haber aldığımı. meslek men5Uplarma borç para 
rulduğu zaman, kend.isi şunfarı za gör7 tercüman ~ülent hakık~- 1 verecek, ölenlerin ailelerine bir 
anlatmt<tır: d'a ta'kıbataı kanunıye yaprlmaga ni!:bct dahilınde yardım edecek, 

_ Milano'da Dom'da İtalya- başlanmış ve Bülent tc\ikif cdif- giyecek ve yiyecek, yakacak ih-
dan ç&abamdk için 'bir p~aport mi~tir. tiyaçlarını, bedelleri taksitle ö-dcn 
arı,yorck~m. Çünkü 19 3 7 senesin· me:k üzere temin eyliyecek ve 
de Almanıyada tecrit kampların· M. Sami Karayel Beraet Etti menfaati umıtmi olmak üzere her 
dan. birinden çlkarıkfık:tan eonra Bozkuı·t mecmuasında neşredilen türtü ticari teşcbb'ü~lere giri~ecek. 
Afmanyayı terke mecbur oldum. bazı yazılar dolayıslle sekizinci ce- tir. -o-

halya haılbe ginnı~i. Orada ka- za mahkemesi tarafından altı ay hap Askerlik f ~leri 
lamazdım. İtalyada kalmaktansa se mahkfun olup mahkQm!yeti sa- 3 

h 
Beyoğlu yeril askerlik şube lndeo: 

Osmanlı Bankası 

T. tş Bankası (Nama muhar.) · 
Aslan - Esklhisar Çimento ş. 

Müessis Hissesi 
~irketi Hayriye 
0!'Urk Altmı (Reşat) 
Türk Altını (Hamit) 
TUrk A !tını kUçUk (Hamit) 
Türk Altını kUçUk (Aziz) 

26 00 

9 05 
7 55 

9 50 
26 00 
28 20 
27 20 
27 10 
26 20 

Yalnız Yazlık Veya 
Bütün. Sene için 

Kiralık Ev 
Nişan taşında Vali Konağının 

Keyfiyet alikaaar Türk vatan
daılannın rttılaına vazolunur. 

# 
Tün'lciyedc hapse gitmeyi terci bıkası olmadı'"ndan tecil edilen M. t>' 312 - 313 • 314 do~luların sene-
ettim. Sami Kara~el hakkındaki karar bu llk ihtiyat yoklamaları aşağıda ya- kar~~ndaki Ey~a!11 çıkn:ıazmc:la 

Kendisine sahte para mesele· kere temyiz mahkemesince nakz ve zılı dört gün zarfmda yapılacaktır., B. Mehmet Eı~~~ın hanc:3~ yalnız 
8inde Hk tah'kikllrta p-oliste başka 1 bu nakza sekizine! ceza mahkemesi Bu günlerde nufus hUvlyet cUzdan· y~zllk veya lbutu~ sene ı~tn, mo· 

ıone• 

BIB•eaeNft. 
IDınin&lCl Nimet AJıla ctMe1 
cntd!ıeki muay.wıanMfnd.p 
~e;o p hUtalan kabul eder. 

turlu ifade verdiği söylenince de: de uyarak beraetıne hükmolunmuş- 1 ile beraber şubeye mUracaat: 1 bil.yalı veya mo'bılyaeız kiralt\r'.tır. 
- T ercuman Bülent metresim 1 tur. ;:;~ 1 Yedi büyük oda, şayfiye eükunc. 

T& 2011 

E.tfride' e aştk o0lmuŞtu. Bu yüz· M. Sami Karayel arkadaşımızı be- 22~;:~1 Salı. 23141041 Çarşamba. ti, ~eniz manzarası, güJ!l!ll bahçe ... 
den benim mahkum olm&mı iste. ract karan aldığından dolayı tebrik 24141941 Perşembe. 25/ 4/ 941 cuma. Te efon mımarası: 8066.f Dr. IRSAN SAMI 

tSTAF11..0KOK. AŞISI dıği içın ifadelertıni yanlış te~cü- ederiz. Jf 
me ettı ve metrcsimc musallat ol. 
du, demiştir. 

Suçluların dört anesi pasa· 
poııtlarmda tahrifat ycı.pmış ve 
bu sahte pasaportlarla Türkiyeye 
girmekten ve hepsi de sahte ln
gıliz liralarını Tür'k'iyeye sokmak 
\. e sürmekıten suçlu oldukları 
kendilerine söylendiği zaman hep 
si teker teker, kimi5i bilmediği 
halde bu paraları taşıdığını, ki· 
misi i le hiç alakadar olmadığını 
sÖ.> l..ıyerek ıtıraz etmişlerdir. Ba· 
zıları da Alfred Heim'in dediği 
gibı polis tahkikatı esnasında ter· 
ciıman Bülendin ifadelerini istedi. 
Gı r;ıbi yazdığını söylemişlerdir. 

Maznunların hepsi muhacir ol. 
duklarını ve Filistine gi~meğe ça. 
lışt1'ldarını. bunun içiD mcmkk;
timıze gddikilerini anlatımrş\a-rdır, 

Julius Verner'.den ulltc para 
meselesi soru}duğu_zaman kendi. 
sınin Hk talikikat esn&sında Ko-\ 
hen kJı\pazan şebekesinin Balk.~n 
müme!Sıli olan Zilbermann Tur
kiyedc hu i~eri Alfre? ~:im· e 
verdiğini ve onun bu ı~erı ıdare 
ettiğini söylediği okunmuş, Ju
lius Verner de: 

_ Bülent ismindeki tercüman 
kabahati Alfred Heim'in üzerine 
atmak ıçin böyle tercüme etmiş· 

Eminönü Askerlik Şubesinden: 

Mahmut Saim Tevkif Edildi. Lise ve daha yüksek okut mezunu 
.. ~ . . . .1 muamelesi tekemntnl etınlş olan ln-

Dun yaz.d\gımrz gıb.t ibır ço'K sa hizmetli askeri ehliyetnamesi ol
kimseleri abone yazarak ve iş bu- mıyanlarla. yUksek askeri ehllyetna
lacağını vadederek kendilerinden mest olanlar 28 N!San 911 tarihinde 
para alan meŞhur Mahmut S~i?' Yedek Subay okuluna sevkedllecek
aFtıncı asliyi" ceza . m~h'~emesının terinden şimdiden şubeye gelerek ka
kararile tevikif edılmıştır. yıllarını yaptırmalan, gelmlyenler 

Mahmut Saimin davasına mev. hakkında kanunt takibat yapılaca#f 

kufen bakılacaktır. illin olunur. 

BUyilk bir alaturka musiki gecesi ••••••~ 

Bu Alışanı TAKSiMDE 

KRiST AL Gazinosunda 
C.H.P. EminönU Hnlkev! Sosyal yardım kolu menfaatine tstanbulun 

en kıymetli sanatkdrlarmm lştlrakile 

BÜYÜK KÜME SAZI 
Bu müsamereye: Kıymetli bestektır: SALAHADDiN PIXAR 
Kemani Necati Tokyay, CUmbüs Dramah Hasan, keman Nubar ve 
memleketimizin maruf diğer sanatktırları bu fevkalt\.de geceye işti
rak edecekleri gibi, sevimli ses kraliçesi Bayan 

HAMiYET YOCESES 
Gardendekl seansını bitirdikten sonra müsamereye l\ltlrak edecektir. 

Sololar .. SUrprlzter" DUhuliyc serbesttir. Tel. 40099 

•-.ar do tüHDstnl ,.,._ Dt. 
\'&n~lu ortasında Tel. ~ 

tatafilokoklardan mütevellid 
(ergenUk, kan çıbanı, koltuk 
altı çıbanı, arpacık) \ ' C bUfün 
cild ha.stalıklanna karşı pek 

te!lirll bir aşıdır. 

Dtvanyolu No. 113 ••il 

Devlet Demiryollan lliıılan 

D. D. Yolları 10 cu İşletme 
Müdürlüğünden: 

lşletmemlzce kapalı zarf usullle eksiltmeye konulan beş bin beş yüz 
metre mlklp çanı tomruğa talip çıkmadığından (şartnamede mUteah~ 

hltler lehine tadilat icra edilerek) 2490 sayılı kanunun 4.0. cı madde· 
sine tevfikıı.n yeniden kapalı zart usullle eksutmeye konulmuştur. :Mcz
kür beş bin beş yUz metre mikCıp tomruğun muhammen bedeli yUz yir
mi bir bin lira olup ihale.si 29.4.9U salı' gUnU saat 15 te Etzurumda ıo. 
cu işletme müdürlUğü binasında yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln yedi bin Uç yüz liralık muvakkat teml
natıarile kanunun tayin ettiği vesaiki ve bu işi becerebileceklerine dair 
olan bir beigeyi ve tekhf mektuplannı ayni gün saat 14 de kadar ko

. misyon reisliğine vermeleri lll.zımdır. 
Beş bin beş yUz metre mlklp tomruk orman müdürlUğünce işlet• 

memize tahsis edilen oıutunun Köroğlu ormanlarından tefrik edilen 16 
a ve 29 a No. 1ı maktalarmdan katedilecektir. 

Teslim yeri Sankamış Hızar fabrikasıdır. 
Şartnameler Haydarpaşa.da 1. ci, Ankarada 2. el, Erzunımda 10, cu 

işletme mUdUrlUkler!nden \•e Sarıkamış, Kanı, Trabzon istasyonlarından 
6 lira. mukabilinde tedarik edilir. (2921) 

lstanbul Belediyesi İlini an 

ltfa!ye Haliç motörUnUn maktne aksamının tamiri 2490 numara.1
1 

kanunun 4.6 mcı maddesinin B fıkrasına göre pazarlıkla yaptırılacaıctıt· 
Keşif bedeli 698 lira. 50 kunış ve teminatı ıo,ı lira 78 kuruştur. Keşif ,.e 
ş-.ırtnamc zabıt ve muameltlt mUdürlUğll kaleminde görtilebilir. nıaJt 
24.4.941 perşembe günil .saat H. te daimi encümende yapılacaktır. TaliP' 

lerin teminat makbuz veya mektuplan ve 941 yılına ait ticaret odP
1 

veslkalar!le ihale günü munyyen saatte daiml encümende bulunmalat'-
(SOSS) 

Harp Okuluna Havacı Subay Y etiştirihne~ 
Üzere Sivil Liseden Mezun Olanların 

Kayıt ve Kabul Şartları 
l - Lise olgunluk imtihanını \'ermiş bulunmak. 
2 - Aldıkları mezuniyet diplomalarındaki kanaat notu iyi veya ı;o1' 

iyi bulunmak. 

3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden !azla müddet. JQCrYlt' 

mış bulunmak. 

4 - Sağlık durumu pllotlult hizmetine müsait olmak . 

5 - Yaşları en 'yukan 21 olmak. 
Not: 

- .BllMıare hava muaytme heyeti tarafından yapılacak muayeııed• 
sağlık durumları pilotluk sınıfına müsait görUlmı:,renler isterlerse tı.rP 
okulunun diğer sınıflanna verilmek gibi hiçbir mecburiyete t!bi tutlll• 

mazlar. Tam serbesttirler. Kendilerinin arzulaı·ına göre muameleye tıbl 
tutulurlar. 

Okul tedrisatı 15/Mayıs/941 de başlıyacağından talil' oıa.nısrııt• 
bulunduktan askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. Askerllk ştıbt' 

ııe 
leri, yaptıracakları sıhhi muayenede mUsbet netice alanlar evraklarl 
harp okuluna sevkedileceklerdir. (282l?) 

~~~~~~~~~~~~~~~--'-~-__..,/ 

~[------------... ----------~ TlrldJ9 CDlll••IJlll 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zira! ve ticari her nevi banka muıunelelerl. 

Para. birlktwcnlere 28,000 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ,.e ihbarsız ta.saıTuf hesapl~. 
en az l50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ~ 
daki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

( adet 1,000 Jiralık 4,000 lira 111 100 adet 
f. > ımo » ı,ooo » 1 
' • 250 » 1.,000 » l:?O » (0 > 

40 » 100 » 4.000 » 160 » :!O > 
.ş•· 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ti:° 
~ı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ,.~ 20 fazlasılc \'erilccel< 

Kur'alar scne<le 4. defa, 1.ı mart, 11 haziran, 11 ey!Ol. 
l t R:rinı:ııclm•nda çekilecektir. 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: AHMET EM.İN Y ALMAllJ 
Basıldığı Ter: VATAN MATBAASI 


