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4nıayış 
~ mihver devletlerinde 
~vaziyet o ikadar fena ki, ne 
~ Olq..rsa olsun, halkı al-

bxıak için her gün ihir ııey uy. 
~ol'lar. lşte, benim maka.lele. 
ltaı ta.nıa.miylo yanlış bir surette 
\ Ya.n halkma anlatm.a.ktan bi· 
tb...~ed ummuşlar! Doğrusu a
~ lbir hale ge~ler demek 

.... _ Yazan: 
~eyin Cablt Yalçın 
84.lKAJııı'LARDA bir Türk te
... ti baı;lığı altmda yazdığon 
"t.ltı makaJenln Stefnnl ajansı 
>lı.,, llıdan ıtalynn eflcari mnumL 
~ ne sW"etlo bildirdiğini Ana... 

'~.iansmm hir tclgnı.Cı ortaya 

~ İt.alyan ajansına göre, bu 
~ -hn makaleler bir tek büyük 

.a.:_' yahod bir tek de\'lctler 

.. ~lnin himayesi altında bir 
~ an)afması lcab ettiğini Is
~ et:Qıek üzere kaleme a.lmm13· 
-.:._. l'ine İtalyan ajansının to. 
~a balalı:rsa, Ilalkanlarda 'o 
~oo A nupa.da. sulh \ 'C niza.. 

'- lıoıa.n ve kanştıran &eyin 1ngi
.._,~e Fransız politikası olduğunu 
&:!" edlyormu,um. 
,~ bu dü~ünc<'lcri b:ına atfe
t\ lt.&ıyan ajansı bu mu~'1ddlm~. 

&6te, manüki bir netice ola.. 

~·~ I.slerlni İngiliz müda
~en lnn1armap ~e mih\er 

~lert tanı.rmdan !stendlğt nL 
L - Utibak etmeğc tara.fdarlık 
~ ıareWe mablclcrimc nllı:ı... 

"ertneıı hnl§ilm, diyor. 
~anı Ajansmm İtalyanlara 
~ti bu haber beni hayretler 1-
--.,L - bll'aktığı kadar bahsolwıan 

~lerl görmll~ olan Türk oku· 

~ı da kahkahalarla güldür. 
lL- 0lacaktır. Filhakika, Stefa.nl 

"'ı &lrndlye kadar llilnyayı alııt· 
&.. iı tahrifler, aınlsn ve esassız 
~ \'adi!lnde kend.15lne kareı 
L~r rekor kımll~ bulunuyor. 
~!\an dedetıerlnin hllr ve mlls
llıı bir hayata ka\'USD-bilmcleri I· 
~ btıtun büyük dc,·Jctlcrin nU.. 
,,.e tesirinden 1nırtulanık taım._ 

ıı..,._ 1'ıllstakll bir slynsct takib et
~ ltiznmuno ileri süren maka

-- bundan daha ma'l.'fıs bir ma... 
-..:er.neye lmkin yoktu. Bugün 
~ kanı;trran bir siyaset 
~ o da. yeni nl :un davaslle 
~Yayı lstill eden Almanya.nm 
~ Balkanlar ftin teşkil ettiği 
~lr ve İtalyanın ı·wuı.n1stıa_ 
tı.,.~ı açtığı ,.e cezasmı hullluğu 
~ barbdir. 
~ani Al.,nsmm tst.anbuldald 
~ acaba biç Tllrkçe mi bil
,~? Blhnlyorsa bile makalele
'lrıuJıtcıır lisanlarda intişar et. 
-.. hın11saıan ,.ardır. BDDlan da 

" ~I \"O anlamamı§! Böy. 
lı.,. 1ılı- §eye ihtimal ,·crilemiyooeğt 
~lbı içinde kasdi bir tahrif bu

' h qlkirdır. Bu tahrif bura· 
-. hpılmamı§&a, ltaıyada lrükib 
~Stir. 
~ ! ı~, bu sual bize mihver 

-~lerinın ruhi ,.e maddi nzfyc. 
~kında ~ e&Mlı ,.e derin ha. 
4...:"lar Uta ediyor. ÇUnkU mlh,·er 
\"Vletıeı-1 balla aldatmak ltiyadın
'4 ~ 1'ıecburiyetlndcdlrler.. Onlarm 
...._ lldla,mdan içeriye doğru söz 

~~· Onlarm halkla.n hakiki \ 'e 
\ ~I va.kalan öğrenmek hakkı· 

'-.ıtır değildir. Çünkü ,-azı_ 
~~"11 luddkatln malfım olırwıma 
... ~111 edecek kadar kuwctll 
\ ......... Uyor. Halk hakikati görür. 
~ ~m nasd bir fellkete 
~ Sliriild.cndlğinl anlayacak \'6 

llleaektlr. Oalebenln ıılhayet 
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Haydarpaşa 
Basra 

Aıasında yüzlerce vagonla 

Süratli ve mütemadi 
nakliyat yapılabilecek 
Demir JOlları aaıa,maıı blklmlerialll 

tam tatbiki için yeni bazı eıaııar 
tesbıt ediliyor 

Muhtelif m~k~pler kahraman a"krrlrrlmbe ham· ml\ .. lPrdlr. PaT.Rrteslye kaclnr tamamlanac-ak olan bu 

Akdeniz yolunun bazı tehli· 
keler an.etmesi ve Tunaı. . ..ı don
ma.smdan sonra memleketimiz 
için en mühim ve emin ticaret 

yolu Basra'dır. Bu transit yolu. 
nun azami suhuletle ve bütün 
imkanlardan istifade ed;1e:-ek. 

(Devamı 4 tiııcUde) 
retle kıl1 hediyesi hazırlamaktadır. Bıı o.rada Nl~ta· hcd.lyelt'r s;;O pamuklu, 82 ylln eldiven, 830 ç.orap, 10 
ııında l~ık lisesine de\-am eden kı:r.lanmn: dl"n amlıl- atkı \"e 80 kazaktır. Resimde I31k lhcıılnln pyreW • 

=r=m=~=l=d=~='=~==~="=~=a=~="=re=h=~=~=d=~="~~=~=~=ö=m=· ===~='=~=~=rm=ı=~=d=ly=e=~=z="=b=~=~="=~=-~=)=~=~=U=L=== ·laşe ~isteşarb~ 
y un a n l ı I ti r Al n1 an -Sovyet 1ngi1iz1 er Vazife ve salahiyetlerinin tesbiti için mütehaa-

m ünasabetleri 416 italyan sıslardanmürekkep bir komisyon kuruldu Kar fırtınalarına 
w ragmen 

ilerlemeğe devam 
ediyorlar 

Esir ve mlblm 
miktarda 

gaaalm alındı 

Yeni mevziler 
zaptedifdi 

Londra, .2'7 (A.A.) B. B. C.: 
Atinadald Röyter muhabirinln ff'&· 

ratına. göre dlln gece resmt Yunan 
eözcUsU İtalyanlıı.rm Hlmaranm ılmal 
ve §imali ıarbtal.ı:ıe aürWdUğllnU ve 
bu havzada son derecede mllhim hat· 
1a.rı ve tepeleri terkettiltlerlni aöylEı· 
mi§Ur. 

Daha içeride Yunanlılar Drlna. 

(Devamı 4 tiııctide) 

Bardia'da 
Topçu düellosu devam 

ediyor 

İngiliz kıtaları 
takviye ediliyor 

(Yawıı 4. tincUd~) 

bozuluyormu ? ta f yaresıni Ticaret Vekaleti baştıca gıda 
ROMANYA v A tahrıp ettıler maddelerinin fiyatlarım tesbit ediyor 

Buna mukabil İngiliz Fiyat Murallabe te,kllltı ba1l1 başıaa 

200 b 1• n zayiab 75 tayyaredir bf.r clbaz ballne get,rlllyor 
Londra, 2'7 (A.A.) - SalA.hlyeW .f 

A 1 m a n 
mahfillerden öğrenildiğine göre, 2~ Ankaradan bildirildiğine gö- vekflletler murahha.shı.rmdan 
ilkkAnun gece yansı biten hatta için· re, f.'kümet, milll korunma ka- mürekkep bir komisyon kurula-

• de 1nglllz tayyareleri hava muharebe· nun un kendisine verdiği sa.la. ca.k ve bu komisyon t~kill mu. 

a Skerl• lerlnde sı ltaJyan tayyaresi tahrip hiy e kuracağı teşkilit hak- karrer iaşe mti.steşarhğ".ı.m va-
etmışlcrdir. nu ral<am k:ıU omrak tes kht kararlar almaktadır. züe v t sa.lahh•etlerini te!.bit ile 

86NBERif..MtŞ1 bl~t-.ed•ll..,mtıtir .. · •. .,..ou11ı•Urülm..,...,.U,Mılıiflt.o·= :Bt cümleden olarak a··~:ah tDev1im' 4 l\m·üde) 

Londrada malumat yok 

Balgarlıtaa 

Sofyada Alman askeri 
bulunduğunu tekzip etti 

Rem, 26 (A.A.) - Röyter a
jansı bildiriyor: 

Almanyanm Macarist.an yolu ile 
Romanyaya mühim kuvvetler sev

' ketme.kte olduğuna dair Budapeş
teden gelen haberler Almanya ile 
Rusya arasmdak1 mlina8cbetlerin 
gittikçe gerginleşmekte olduğu 
haıkkmda.ki haberlerle alAkadar gö
rtllme.ktedir. Rws • Alman gergin
liği Jee Romanya.da demir muh~ 
fızla.rm komiln.iatler aley'hindeki ha:.. 
reketlerinden ileri gelıne.ktedir. 
Rusya bu hareketi Almanların il· 
ham ettiği mUtaleumdadır. 

(Devann 4 tiıı~Ude) 

~ııaı:':e=tahrsp otunanıar enizbank erkanı hakkında 
Bu yekilndan ıo u Yunanlstan Uze· 

=~~t~~eA!rlka cephe81.ı:ıde Bu sabah yeniden 
Aynı devrede bUt:lln cephelerde yedi 

lngillz tayyaresi kaybOOllml§Ur. h k k b l d 2~ llkkAn.un geceyarısma kadar ln· t . ta aş an l 
~~!zol= ~:;:erıı:;;:!:=:ı::: a l a 
mumı yektdu •ıı dil'. Buna mukabil 
hava muharebelerinde 76 1ngillz tay

yare.si kaybol.m~tur. 

Busabah 

Büyük alarm 
tecrübesi 

İçin vilayette ikinci 
toplantı yapıldı 

Yusuf Ziya Oniş, Tahir Kevkeb, Hamdi Emin 
Çap, İsmail İsa ve diğ~r bazı zevat 

Adliyede sorguya çekildiler 
Deni2ıbank'ın faaliyette bu. 

lunduğu esnada muhtelif ve mü
tevali yolsuzluklardan ve vazife
yi suiistimal, ihmal suçlarından 
dolayı adliyece yeniden tahkika
ta başlanmış ve bu sabah bazı 
zevat birinci sorgu hikimliğine 
celbedilerek istiçvap edilmişier. 
dir. İstiçva.p öğleye doğru de
vanı etmekteydi. 

Bu 88.bab adliyeye getirilen. 
ve yukarıdaki suçlarla zan al. 
tında bulunan zevat şunlardır: 

Deniz.'>ank hukuk müşavirle
rinden İsmail lsa Caniş, Hamdi 
Emin Çap, avukat Suat Şatır, 
Neşet Emcol, Yusuf Ziya Önio, 
muavinlerinden Tahir Kevkep, 
Hliseyin Anksan, Murat Güney, 
Baha Değer. 

Egede şiddetli ve 
sürekli yağmurlar 
Menderes ve Bakırçayı taştı 

ovalar su altında 
Menemen, Çeıme we Bergama ile İzmlrlD 

mavaıaıuı lreılldl, lpazı 11ı1ıırde 
evler baıara atradl 

Pasü korunma komisyonu, bu aa· 
bah vali Doktor Lutfi Kırdann reis 
llğinde topla.ıımıştır. Toplantıda btı
tlln remni daireler müdürleri ve 
mUteha.ssmlar hazır bulunmuşlar_ 
dır. Bu içtimada önUmüzde!ti RY i. 
ç:bıde gayri muayyen bir günde ya· 
prlmasma karar verilen büyük hava 
taarruzu tecrtlbeıılnln tatbikatına 
aid dün alınan karalar Uzcrinde gö_ 
rOIWmtıştilr. Bayramdan eonra 

(De\'llllll 4 lblcftde) ----- -·-

iZDiVAÇ MESELELERi 
~ .. ı::wwws ---

HEKİME GöRE: 

iDEAL iZDiVAÇ 
ve 

Yeni Ticaret Odası 
•ecllsladea bell
ıeaea vazlleler 

Vali Dr. Lütfü Ktrdar 

Perşembeye bunu ızah eden bir 
nutukla yeni meclisi açacak 

İzmirden bildirildiğine göre, 
şehir ve mUlhakatmda çok şid. 
detli ve deva.ınlı yağniurlar yaf-

İngiltere ve mtltt.emderl taratm
dan kazanılacağına bundan büyük 
bir delll olur mu! 
Anlaşılan, ınlh~er devletlerinde 

dahili ,.azıyet o kadar fena ki, ne 
balı.asma olursa olsun, balkı aldat· 

mak için her gün bir eey uydum. 
yorlar. fıtte, beobn nuıblelerl ta.. 
mamlylo yanlıt bir surette İtalyan 
halkına aıılatmalrtan bile bir me
ded ammaflart Dojrqn aemva1r 
bir hale ge1mltlcr demek olayor. 

RCsEYtN <JAJdD ~ A.LÇJN. 

m11 ve birçok yerler sular altın
da kalmıştır. 

Yukanki malıallelerden kuv
vetli ııeller inmektedir. Gediz 
nehri bütün Menemen ovasını 

kaplamış, sulama kanallarından 
a.şa.ra.k kaza merkezinin bir kı
smı yerlerini istila etmi~ir. Yağ 
munın şimdilik devam şekline 
göre vaziyetin alacağı şekil 
meçhuldür. Sular büyük köprü. 
yU de asmıştır. Bandırma ve 
Afyon trenleri gelememiştir. 
Foça.nm Bağaraaı' mevlfüni de 
sular kaplamıştır. 

Kilç(lk menderes mmt&kaam
dan gelen haberlere göre, Tire, 
&ymdrr, Tor1:>elı ovuı, Mende

<DPvun ' llllllllde) 

IABTLABI 
Kıymetli muharrir ve müt:efekldr 
arkadqonız 

Dr. RASiM ADASAL 
Bütün memleket gençlerini yalan· 
dan alakadar edecek blr seri yazı 
hazırlamııttır. 
Bunlardan blrinı-lslnl yarmkl nlls
bamızda baJaealaımız. 

Muhterell) doktorun bu 
seri yazılannı 

BEKARLIK RUHIYA 11 --------
serisi takip edecektir. 

Ticaret odasmm yeni seçllen Vali ve belediye reisinin nutlrun.-
meclisi önllinilzdeki perşembe g{l.nU dan IOll1'a en yqlı lzanm riya.seti 
meraısimle açılacaktır. Bu husu.ata· altında oda rlyuet divanı hıtihabı 
ki merasim proğramı hazirla.nınak- yapılacak birinci reis ve birinci reis 
tafbr. Proğram valinin tasvibine &r- vekili ile ikinci reis ve iknlcl reis 
zedilecektlr. vekili aeçilecekUr. Bundan sonra da 

Oda mecliıılnln ilk içtima devresi· bee ldşden mUrekkeb oda l:iaru he
ni vaU ve belediye reisi Lıitfi Kır-
dar 0 gUn bizzat açacaktir. Vali, bu yeti seçlm.i yapılacaktır. Anka.rada 
mllıwıebetle bir nutuk eöyliyecek topla.nacak odalar kongrcel f~ de 
ve nutkunda bilhassa İstanbul §eh_ ayni günde inblıab yapılacakUr. 
tine aid ikt.ma.c"I işlerden bahsed~ Odanm bir çok komisyonlara me. 
cektir. Valimizin, bilhaııea bugt1n(ln mur olup da ehndi yeniılen intihabı 
lıca.blan içinde memleketin ekono- 11.mmgeJen mUmeeeılllerl ile mllfet· 
milr bllnye.slnde mevldinln ehemml ı ttşler ve !18.lrenln seçtmlerhıln ikln
yeU bir kat daha art.an l.ııtanbu· ci h;tlma devresine bxra.kılacağı an.. 
lun iktıaadf fıllerinde mtlhlm rolü o- laşılmalrtadıT. O gUn meclis runa. 
lan oda mecHııııl balai'mdan bekle. '~e bir madde konulmtlvaealt w 
neıı vazifeler Uzeriııde dııncağı - meram Sle eeçimi mUteüi> meo-
lıllıplmaktMn-. w ~ ~yet butaeelrtır. 

, 



Yeni alınan isabelli karar ıar 
H tJK'OMETtN yenJ ve çok 

--Haber· :... . . 

Aktif ve pasif korunma 
tecrübesi iSTAI. BUL CiVARlt. DA 

Bir haaap ırwselesi 

G A ZETE?lı"1N ad söytenıedt'O 
ondan almaca::,lr parç.a fçin.. 

de "'eoen has Jsimdeıı o gazetenin 
b.:ın;ısı olduğu kolayca ıınJzş:t;ı.L!· 

bayırlı blr kararını gazete
lerde okuduk; bUkQmet mtistahsUI 

koiumıık ve fiyatlarda. nazını rom 
ııa etmel< için tütün \ '0 zeytinyağı 
piyasasına mlidabaJe edecelcmı, 

Koordinasyon heyetiniu bu bwms
ta vermı, olduğu karar Vekiller He
yetince de lınbuJ edllml!ll ve artık 

merlyet mevkllne gt-çml' bulunuyor. 

ZWDB1lll zUmrenJn ortadan kalkma.· 
ımıı temin edecek olan böyle bir ka· 
mn. biz hem müst.ahsll, hem de 
müstehlik namına sevinçle ka~ıla· 
clık. 

ımıst.aıısllln malını şalı8t menla
aUcrlnl güdeıı tacir, komlsyoncıo eli
ne d~en satılabilmesini temln 
edecek, bu suretle mUstah&UJ blma· 
ye edecek olan bu karar ayrıca mu. 
lcbl!I. parasırun bil' lrsmmm da lU· 
zııli yere bir üçilncll.ııl1n t.>e !ıi ne &"lr
moelne, yani mııUarm fiyatı üstüne 
b.r de bu kazancı 2'Allllneh m•k su· 
retfüı P.!';:\Sf"n bu.;-wı1'ti dıırwııda z:ı.

rm1 olarıı.It i:Ok yükse~ olun bu 
ftyaUarm lhzumsuz )U8 bl~ daha 
yti.kPlmeslııe blruıJ olıM'aktır. 

1 Bayramdan sonra YENi ME~DIREKLER YAPILACAK 
yapllacak 

Ur. &-h~la: 
'' - Bu11 farm hepsi do~ yııbU' 

bu doğru sözler, B. NecnıU~~_.~.j 
dak'm kaleminden çl~ULD f~ 
dokunaklı ifadelerle yazdınanıAIJ;., 
onun gazetesinde çıkınaıruıllY . 
ÇUnldi muhterem eskidcnberl ına 
ruf mezJyetlerlnden ~'6 sıfat:: 
dan biri de, ismi gibi ibnızİ t. 
kat ve bllmııkabe~ Uırazl ntıne 

Bundan ıoıonr:ı m ü'i ah" lılen do~· 
n.ıdıın doğrnyıı. tlltun mubayaa. et 
mcK için tıc:ıret velulletı hesabına 

vıı yeril ttitı•nlPr Ti.irk Anonlm Şlr 
kcU ve TUrl L"m"tcd ~irkı>ti naını· 

n~ 11.ı m ll)·vn lirn) a k:ı c!ar bir lc,.e· 
dl tahııiı; etlllmlş.. Dl~er trı.ra.ftan da 
geoe rn U~taJısilrten doğ'ruı.Jruı <lot;ru· 
;ra zeytln):ı.ı;ı müb::ıy~~ tela 'Hm· 
ret Vek~lctl hesabına Zlrıı.at Bank&· 
IJI namm.a bir mllyon lira kadar bir 
kredi açılını,. 

Rı'm [;Jti.;t:rJıi ıt., .l\elll ı.ı> mCstoıı

lllti koruyucu mahlyette olan bu 
nevi kararların lstlh~n diğer bö
IUmlPrl lçln de olmıp tatbike Jr1!0Dl6'" 
ainl temenni etınel•t.eyil';. 

Işıklanm tam maskele· 
miyen ve ı§ık aızan 
evlerin cereyanlan 

kesilecek 
DUn vilayette toplanan pasif 

korunma kcmisyonu, geçenki 
tecrübe esnc...smda ışıklarını tam 
olarak maskelemiyen evler ile 
ışık sızan meskenlerin elektrik 
cereyanla.rmm kesilmesini ka
rarlaştırn\ıştır. 20 kilometreden 
fazla giden nakil vasıtaları da 
cezalandınlacaktır. 

~iistah!OölUn mesaisine blo bir iş· 
tira.kl olıuadığl b:ılde en bUyük klr 
paym.ı keseı-lne tahııls eden bir 11.i-

Y a.pılması mukarrer olan ak. 
=============-=======================İ tif ve pasif deneme bayramdan 

Suat Derviş 

sonraya bırakılmıştır. 

Rasat raporları 
Blçlk merakibia mıltekbil balaadala 
ıımaa mıatakalar.ana ılratıe blldlrlleceil 

I 

letanbul ve civarında kUçUk mera· 
kibin mğındıgı ve ki§ '1lnlerlnde açık 
olduğU lı;ln fırtınalı havalarda birçok 
deniz nakil vuıtaıannm parçalanma· 
ısına sebeb olan koy ve limanlarda 
yeni mendirekler yapılmasma karar 
vertıml§tır. Yeni yapılan Slllvri men· 
direğini tetkik eden lıılUnake.l&.t vekiU 
Cevdet Kerim lncedayı, yenJ mendirek 
ler in§aaile ınevcuUarmın takviyesi 
için icap eden emirleri verml§Ur. 
Şimdiye kadar İstanbul sa· 

hillerlnde Moda, Fenerbalıçe, Yalova, 

Kumkapı, Bostancı ve SWvrtde birer 
mindirek yapılmı§tır. Buralnrı nep 
.... it~ ıııcrıuilbln aıfındrğJ koylarchr. 
Şıddetll denizler, bu mendirek1erden 
ekserlslnln etrafına dökülmllf oı.n.n 

büyUk tql&n ıUrtlkieyip götürdUğwı 
den bunlarm etrafına yeniden ta§ dö· 
kWmeaine karar verilml§Ur. Bunun 
için 2000 metre .mikAbı ta§ &lUıacak
tır. 

tir." 
Tereddüde mahal var DUT' , .. 1• 
Türk dJline uygun geiıııedığivtd 

çln s.enclcrdenbeıi .yaınıı te~ec.. 
merakldarmda.n gayrilertnce- N oı.I 
meddlo diye kullanılan bir ıs çı· 
N ecmüddJn kılığında ~unıt.a e 
karmasında.o acaba kast ne ols• g • 
rek!.. \'tt 

Bunu bir tarafa bıra1wlJJO. 0: 

karıya kaydettiğimiz parçodıın :e
l:ışılıyor ki bir kuyruk acısının 
ubı mcnuubah9. 

, 0 ııu 
Akşrun bir fıkra yaz.mffl Jdt 

Tarihi deniz romanı: 16 Yazan: Kadircan Kallı 

- ne llell.i din ve devlete bağış. kırlangıç telaşla iskeleye döndü; 

Radyoda ses 
geçit resmi başladı 

l.ııtanbul Umanı mıtakuı d.abUlnde 
de tırtmalı havalar, ekaerlya kUçUk 
meraklpten bir kııımmm parçalanma· 
sına veya ha.ııar& uğratııaama aebeb 
olduğundan, bUlıa.asa balıkçılar ve mo
törcuıerin bundan çok zarar gördükle· 
ri an.lİi§ılilllf bu zararları önlemek 
iı;ln yeniden bazı tedbirler alınması da 
aynca takarrllr etmişUr. Rasat ra· 
porlarmm daha evvelden süratle, hiç 
olmazsa bu gibi merakibin mUtekA.1111 
olduğu yerlere bildirilme.si de muvatık 
bulunmuştur. 

frkr:ı. pek şiddetli, pek dol«ıJl:ı li.. 
bnlş_. O kadar ki. bu fıkra J\l'~~nı 
sinden çıksa imiş bizzat ak~· 
'l...a •• ı. trflll~• v~muııarrirl yakasına. ya.ıııı: • ır 

Nitekim, bundan önce bÖYI~ ~ıı 
hadise de geçmiş ve ne hoca.l•J;' 
hacılığı bırakrlmı~. 

BUtun bun1ar iyi, iyi 8JllJl1& aJJıs: 
ya.madığnnız bir nokta ' 'ar: A::;:::, 
da bUtlin lmzmnz yazıla.r, fı ıızt. 
(NecmUddJn) tarafmda.n nıJ r Jııl 
hr? Biz, kendMnfn b~şnuıkeJeler nJ 

bile bir çok sılnştmnat:ırdan flll;ıi'. 
yazdı~,yn '\""C bele mevzunbab'. ıc. 
ral:ırm (Va - Nu) ta.ratmdsn kS 

lasm ! Dile benden ne dller.!lin? kaptan kam ha.beri verdi: 

§ ehzademiz dahi senden biç bir - Rados dona.Dma.sı geliyor! 
şey esirgemez; Jakin pek uygun- Yer yer s esler yükseldi: 

Ankara radyosu yarın akşama kadar 
yapılaca1l mlracaatıarı kabal edecek 

::ıuz bl.r zamana rastladı. - Gemilere .•. Gemilere ..• 
.- Dileğim yeniden bir gemi sa- Faka.t beyaz dumanlımn a.r:ı...""Dl-

hlbi olmak ve Wirlerden int.lkam d..n kocaman blr gali ç ktvc rdi; sa 
almaktır. ğmda solunda ayni büyüklükte iki 

- Bundan büyük sevap olmaz harp gemisi daha görünilnce kıyı.. 
ama nideli:m. ki mtimkUn görün- da te!Aş arttı. 
me.z. Bununla beraber hele a.rze- Düşman ancak bir ild yüz kulaç 
deyim. o.çık ta bulunuyordu; ay ışığında 

Şehzade Korkut da. Onı<} reisl bir borda nizamı kurmuştu; biraz 
sevgi ile kal'fıladl; bcral:er gelme. da.ha sokulunca hep birden, baş 
:ilıtl, Kahirede onu Mısır sultanına toplarile ateş açtılar; Mısır gemi

tanrtacağ nı, her halde bunun pek terinin güverteleri kar.ştı. Filika
faydalı olacağını söyledJ. Oruç re- lara binenler, den.iu a.tlıyanJar ol. 
is iki a.rkadaşile birlikte bu muh- ma.dığı gi:bl heyecana düşmiyerek 

tegeuı zevata katıldı. to;> başına koşanlar, ha.tta a.teo e-
Mı3ll" sultanı Kansogari Hint de. denler vardı ; fakat bunun ne fay

nizleri.nde korsanlık eden Portekb dası ola.bilirdi. 
lilere karşr Kızıldenizde bir donan Rados galipleri hem yaklaşıyor
ma hazırlamağa. karar vermişti. lar; hem de ateşlerine devam ed1-
Bunım için lazım.gelen kereste o yorlardı; hedefe on.beş yi.nni ku
za.man Mısrr idaresinde bulunan la.ç kalmca yangın kumbaraları da 
Ada.na.dan, Toros dağlarının zen- atmağa başle.dılıır; orta.lığı duman, 
gin çam ormanlar:ndan temin olu- alev kapladı; çattroılar duyuldu: 
nuyordu. On kadar Mısrr gcm:si aynj kumbaralar kıyıda birikmiş 

keresteleri getirmek Uzere Ayas olan kereste y:ğınıa._""ma da atıldı; 
körfezine hareket etti. Bir ay son yeni yangnılar ç ktı. Bir kaç sa.at 
ra. bu gem.ileri himaye için giden sonra herşey mahvolup gimlşU. 
harp geiiıilerinden birine de Oruç Mısır filosunun reisleri ve tay-
reis kumanda ediyordu. falan Ada.naya gittiler; oradan da 

Bu sıra.da H:zır reis ağabeyis~ biltün Suriyeyi şimalden cenuba 
nin kaçtığını duymuş, l!kin inanma geçerek Mısıra döneceklerdi. 
mıştr. Budnım•a gitti; bir aralık Oruç reisle arkadaşlan h5e hu-
()ra,ya gelen VlMyos'a: dudu geçtiler; Antalya yolunu tut-

- Bin altm vermeğe razıynn; tutar. Orada tst.a.nbuldakl vaziyet 
Onıcu bırak! dll.zclince dönmUş olan Şehzade 

Dedi. Korkut'un yıırdmu ile on sekiz o. 
- Elimde olsa b:ışyUze de ve. turak bir kalite yapıldı Son defa 

rirdim; kaçtı!... Rado:>lul:ı.:-dPJl kurtanlan levond. 
Yumruğunu lu:.!aımıa wrdu ve le'!'dCn ı::.şkn civarda. ne zam::ı.n~an 

yürüyüp gitti. beri bir reis ara.yan den.izciler gö-

- 6- nUllil olarak hizmete girdiler. 
O!"Uç reJs kıyıları dolduran hal. 

KORSAN km iyi dilekleri arasında, Şehzade 

An.kara radyosunda yen i lleS sanat· 
kArlarmm tecrübelerine ba§lanmI§tu'. 
Radyodifüzyon postaları müdilrlüğil 

bu yeni seslerlıl radyotonik kıymtıtini 
ölçmek ve dinleyiciler önünde bir im· 

tlhan geçirmelerini temin lçi.n evv'!l· 
ki ak§am radyoda saat 20,40 den 
21,25 e kadar devam eden bir geçit 
konseri yaplırllllf ve radyomuzun 

Yerli mallar 
pazarları 

Devlet fabrikaları 
mamulatıru kar 

almadan satacak 

BUttln devlet fabrikalan mu.. 
nuat ve mamulatını kar alma • 
dan, masrafa. tekabül edecek 
yüroe on maliyet farkı ile sa • 
tacaklardır. 

Bu mallar, ikinci ellere ve 
tilccara satılırken kendilerinden 
taahhütnameler alınacaktır. 
Aynı fiyatla satacaklarını 

bildirır bu taahhütnameler. doğ 
rudan doğruya fiyat murakabe 
komisvonlarına verilecektir. 
"İlkön"e pamuklu masnua.tta 
Ilkönce pamuklu masnuatta 

Ondan sonra yünlü mensucat, 
ipekliler ve diğer yerli malları
na da tatb;k edilecektir. 

Traı'Jzonda açılmasına karar 
verilen yerli mallar şubesinin 
~ad edildiği haber alınmıştır. 

---==o>=--

Orman müdürleri 
arasında 

Orman müdUrlerf ara.smd.l yeni ba 
zı tayin ve nakiller yapılmıştır. L1ste 
§Öyledir: 

Sam.sun orman mlldUrtl Mlthat Se
zer Seyba.na, Edirne mUdUrtl Mehmet 
Ali Erkan Kocaellne, Kocaeli ınUdUrtl 
All Soyer Dlyarbakıra, Kars müdUrtl 
lem.ail Şehap da Edime orman mU· 
dUrlUğUne tayin edilml§lerdil'. 

Türk musikisi kısmm.da. yer almak 
Uıtiyen guzel ses sahiplerinden on kişi 
bire r şarkı ile bu geçit musikisine 
l§tirak etmi§lerdir. Bu yeni sesler a
rasında. cidden güzelleri ve lııtıdatlıları 
bulunduğu g~rü'mll§ttlr. 

Yarın ak§aına kadar Ankara rad· 
yosunda müracaatlar kabul olunacak 
tır. 

1 
. ~ 1 

Mılli Şef 
Mebuslarımıza 
ziyafet verdiler 

Servet Berkin talim ve 
terbiy~ azası oldu 

100 lira asli ma.8.§la dış tice.ret da.· 
lrc.sl rei.sllğl vazitesinl l!a eden Sl!r· 
vet Berkinin 90 Ura asli ına:ı;la Maa
rü vektı.leU talim ve terbiye heyeti 
azalığına tayini yüksek tasdike iktı · 

re.n etmi§tir. 

Et fiya!ları 
teslıit olundu 

Karaman 55, Dağlıç 60 
kıvırcık 65 kururş 

Ankara; 2'7 - Reisicumhuru· 
muz lsmet İnönü ta.rafmd.au Bil~ Fiyat murakabe komisyonu, dUnkU 

yUk Millet Meclisi a.za:ıma verilen topls.ntuımda. plrtnc;, kuru fasulye ve 
sadeyağ'ma narh koyacaktı. Bu madde 

ziyafetlere dUn akşam da Çankaya ler pekler pek teferrüatıı olduğu için 
köşkünde dev:ı.m olunmtt:j ve bir kı ltomısyon mesaisini bitirememiş, 

san mebuslar z.iyafottc l.a11r bu- ı narh koyma işini başka bir gtine bı · 
lunrnuştur. ra.kmıtşır. Dlın yo.ınız, yeni peraken· 

Bu akşam da 45 kaclnr m ebus 1 de et liyaUarı tesbit edilmişUr. Fiyat· 
,,.,11. ş f" 

1 

lar şudur: 
•'11..UU O ın davctlls:dir. Kızıl karaman perakende azamı 

o--- 50 1515, beyaz k:ıraman azami 55·GO, 

Lfmaal!a lrömlr 
tabmll ve tabllJesl 

insan değil, makine 
kuvvetile yapılacak 

Münakalat vekaleti, lstanbulda kö
mür tahmil ve talıl!ye i§inin insan 
kuvvetile da:ıı makine va31tasile ya· 
prlması lçln bazı tc..,isat vUcude geti· 
.-ıımcsin.l kabul .?tmi,itir. Bu t~sisa t 

sUratle yapılaca!• \' & !aaliyete geçecek 
tir. · 

----'Or---

Universite talebe birliği 
hazırlıkları 

Untvers!te talebe birliği kurulms.81 
etratmda devam eden hazırlıklar bltl· 
rllmiştir. Blrl ğin gelecek hafta içinde 
faaliyete geçmesi mUmkl1n görillmek
tedir. Bu hususta hazırlanan 78 mad
delik nizamname basıldıktan sonra. ta· 
1ebeye dağıtılacaktır. 

dağlıç perakende 60·65, kıvırcık 65·70 
kurU§lur. 

5 muhtekir Üsküdar 
adliyesinde mahkum 

edileli 
DUn ilk de!a olarak g:ıda. maddeleri 

üzerinde komisyonun kararlarına. ay· 
kırı olarak hareket eden beş kişi Ua· 
kUdar · asliye c.:za mahkemesinde mu 
hakeme eailmt~lcrdir. Bunlar 25 er 
lira p::ıra cezasına çarpılmrşlardır. 

Bugtln de aynı mahkemede 7, ayın 
SO unda da 13 kişi gıda maddelerinde 
llıtlkA.r suçundan dolayı aynı mahke· 
mede muhakeme edilecektir. 

--~o---

Orfi idare komutanının 
dünkü tetkikleri 

örfi İdare komutanı korgeneral A
ll Rıza. Artunkal, dün sabah tttaiye 
ınUdUrlüğüne gitmiş ve öğleye kadar 
burada meşgul olmuştur. 

me almdığnu lşitenlerdenJz. flk· 
Blr ba-,kMmm yazı!>mdıı.n ve J< 

rlndcn dolayı bir ba.oııliil.!urın ("!l"'! 
acab~ <4er'i şerifin hilmedl'tfınlZ r • 
ni icablarmdan biri mi 'l 

ıt. 

-============~~ 
Esk Vali Ostüad aO 

Sürpagop işinden 
dolayı yeniden 

muhakeme edilecek 
1
• 

Eski İstanbul vali ve beiedi:Ye re 
si Muhiddin üstilndağ ve a.rıtad•~ 
ları bakkoıda Surp - Ağop ve ıı.Sill• 
mezarlık sa.tı:şlarmda vazife~ döt 
ı:nal ve terahirlen dolayı tcrtıyiı · ıc· 
düncü ceza dairosi tarafından bıüne 
rnolunan kararlar temyı.z urtııJlll 
yetince ikinci defa olarak ıı .ıcıe t 

... şub!l 
dilmiştir. Muhakemeye, 1-" 1' 
çarşamba günü öğleden eonrıı t~ • 

rar başlanacakt;r. 

Prolesörlüle terli 
et· ecek doreııt er 

(i)telet 
Onıvcrsitc rektörlüğü, fak ·rıuce 

profesör meclislerinin profesli rj.ll 
terfileri münasip görülen doçentl~.ııı 
karar ve listelerini Maarif ve.kA!t ıf 
taadikine arzetmek uzere ıııı.zırıa~aD 
tır. Vekılletln tasdik ve ı.ııJıasill ıu· 
sonra Li.steler yllksek tasdike ar~. 
nup yeni profesörler va.z!!elerille 
lıyacaktır. J<U" 

Yeni profesörler Univers!tenln ıı.ıııe· 
rulu§undan itibaren doçentlik v use· 
slnl görmÜ§ kendi ihtisa.ıı şube16rl _ır• 

· teŞ"'" 
rinde eser yaılnl§ ve mesaJ.leP taW 
'kW eden Jüri tarafından şayanı 
dir görülmüş olan doc;eııtıerdil"· 

.----:;::::, 

KAYIP BlSlKLET - 2705 nuııtsrtV' 
bi.sikletiml kaybettim. • 

J!:dlmekapı Kıırlye 1n1yutıı1JBboı' 
19 No. da JlJ1 

T Mısır harp filosu Taşucu tske- Korkut tarafmdan uğur1a.na.rak de. 
lesine vard. ğı zaman kerestelerin nize açıldr, yepyeni ve çalımlı ge
)iiltlenmesi işinin henüz bitmemiş mi, yelkenleri fora ederek, iıki ta.
olduğunu gördü; çUnkU havalar rafa köpükler saçarak ufukta kay
yağmurlu gitmiş, Göksu ta.şmı,cı, boldu; Kıbrıs ve Rado8 a.rasmda 

.dağdan nehlre brrak:la.n sallardan dolaşmağa başladı; gece açıkta or
bir kaçı parçalandığı gibi suların sa ala.banda yattı. aŞfakla bera-

~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~------~il!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~ 

sürüklcdiği k Jrestelct de etrafa ber vardiya b:ı.ber verdi: Vakıt 
dağılmış, toplanmas,ı uzun slir- - Prunda bir gemJ.. Asım Us, makaleslnde, Alman baş 
müştU. B:r tüccar g~i imiş gi:bi yola. 'kumandanının noeJ mUnasebetlle ııöy· 

İster istemez belrlemegw e karar tk ld . w V ledlği nutkunu tahlil ederek, Alman r, ı ı; grandi dire gine eneilik harp makinesinin tekrar İngiltere a-
verildi. bayra~I cckildi; levcndler güver- dasına çcvrUdiğlnl ve Britanyaya an-

Gemi reisi en işin bir nn evvel teye b:ı.ğjaş oturdu!~ ; Kara Ömer !atarak ~öyle diyor: 
bitirilmesi için tayfa ve aslferle. \.) ikl arkadaş b3.'}lanna birer şap- •·1J1uıunlabemoor gerek bu defa 

tin de büyük bir k!3mmı k:ıraya ita geç!rcrek bt\Ş kaMı.rada gezin- Alınan bcı:ıkıımıındtı.nmm, cerek bir 
çıkardılar. ıncğ ... başıawlar. ınüddet evvel HltJMln söylediği ıKil:ler 

ı\.l.n.ıanyanm lnglli.ereyl m:ığlt\p ede-
Senjan şövalyeleri. her şeyi ha- Oruç r eis oturduğu yerden Mı- bllmelc için bir ııeyler hazı:rlAmakta 

be.r almışlardı: Mısır hUkümd.ar.nm sır Sultanm·n Şehzade Korkut'a, olduJdannı ve bu !}eyleri kullananlk 

bilyük bir donan.maya sahip olma- onun da kendisine hediye ettiği rene bil' gUn mut11lka taınerlnl blr 

sı her şeyden evvel onların işine dürbünü Kara Öm-ere uzattı: keı-e daha tecrUbe edoceklerlnl göste-
gelmezdi·, kerestelenn' Portekizlı..· rlyor. Onun için tngutz de.let adam· - Hele bak na."!ıl şeydir ? 
lere karşı kullanılacağına da ina- lan Almanya tarafından bu tehlike 

Kara Ömer dllrbilnil tek gözUne reımeeı Jhttma.Uııln biU!!. mtddetle de-
nanuyorlardı. Bunun için Gran Me.. götUrdll ve cevn.p verQi: va.m ettiğini ve hattAbıı tehlikenin lll<-

ter Tcmerl. Dambovana hemen ha _ Bir perkende.. baardnn evvel de gel.eblleeeftnl flnat 

zzrlıklara başladı; Rados fi.Ioaunu _ YUklil mil' reldlkoe tekrar ediyor ... 

kısa bir zamanda Andre D-unaral _ Epeyce... y etai Sabah 
ve Vllye Adam dö Lil k e ı.an.d.a- - Bayra-'h t &• ''Noel ntlmayi§leri,. l81mll m&kale-
fl.lllda İçel kıyılarına gönderdi - V~.. linde HUseytn Cahlt Yalç:ııı. blriblrlr 
s_;s_ı_ı _bir_· _&ilııd_._. _ ü .;...; _a.ç.;;;..Jt_ta. __ do_~-=---.:-----~-ıt::Da1*DLMLJ_~rim~l»Oıl~ H1•mata ..,,..... ~ 

ca l.nsaıım ba§mdakilerin bir gece i
çin olsuıı tnsan olduklıı.rmı hatırlıya
rak kan dökmedlklerlnl, bu insanları 
böyle blrle~tll'ecek mU§terck bir hls 
olduğu lıalde neden Mrp ettiklertnı. 

halbuki vaziyetin böyle olmadığnU 

Hazreti lsa Almanyada dllny•ya gel· 
ııeydl, kendisini çarmıh& gerilmekten 
kurtarsa 'bile muhakkak ki tahfit 
kamplarında ezici hayat altında can 
vereceğini yazarak göyle diyor: 

"Mümlnler. lııayı befedyetJ kurtai 
malt lçln kendin! ıecıa etmıı diye ka 
bul ederler. N oeJ geceelnde noun mu· 
aa.e.z hatıraaı önünde blrqenJer :ba 
nm. fedakarlıtmı booa ~ıkarmanm 
meeallyetlnl vtcdanlanııda acaba dııy
m.:ı4dar nuP Isa &Pb!., beoerlyet de t-= 
il n dlkeall bir ;yoldan uap ve mlli· .......... ~~ .. 

,,_. 
aeıı.lnl yükaeJttı: kılıO pıartıJaı'I ~ 
ısında bu ses boğuldu. nırı~U. .,.,ı.ııı 
rlka devletleri ownhurrd-1 d~sı 
ıuuh.t.elil mlllctlerlnJ blr tllllb şoııal°' 
bqında mllı.akereye ve anlll tsJıl>lt 
ravet etti; bu ses istihza ve 

mukadderatına dofru llerllyor. Bunwı gürWtu.lerl lçtnde 11usturnld0 • b1,ıer 
BORU kanJı blr felılket ıekllnde teoel· Noel cece5lnl.n Uham ettlğl ı:ı>I"" 
u etmekten ı.e ıUneııll bir bahara da buglmllu ve yarmm ıcJdke~rlJJe aı
Brl§ebUlr ve bugünkü atgm ve in- nı olacak yegft.ne yolu bizlnl örı;1::11ııı 
118.fen dUomanl&r yana lm«'Alılıeabl· de tenvir edebWJ'. Kalbtcrtnde · pıı-· 
lir • aeıelnl hakikat.en duyıuı1ar ıçto ya ~ .. _. pet 

Noel geoealnde, dutınan da olaıı cak yegA.ne bir lıt varUJ• • ~· 

ln8ao kam dökmekten bir vfcdan aza· sUAhlnn bırakmnk ve muıtıııcJ»CI aıır 
bı duyan tefter, bu blıısl ba§ka cece rlyet blnaımu k\lrlDAk lçlıı ~plC>I 
ve sUnlerde de ruhlarmda bulmalıdır- mUııavat, genlt bir adalet preıı ~~ 
tar ve bunun melUllyett mllnbuıran dairesinde konuımak lçln sulb l}Jterl 
liendllerfnln tunıcahlan. sunu ye t- nm bo.,ma. ko,m.'lk. tn:ç;,n ":e uı..-· 
na.ttan, k1D ve lht.lrulan lıa8eblyle Itemlren itin ve hınılnr iizertn t.:ııiir 
t<ecıdl omuzlarına yüklendlflnl bllıne- edilecek bo galebe en büyUk dil' .... ıı 

c•t"• 
ldlrler. ler tdn rrlıJllohl1P:CPk p.n ve ~ -

- • I 
Noel seceslnde &bl trp.tlıı.nna kar- de bUyllkL\r . Bng-Un m ·t , __ 

'1 gayri lhttyarf bil' blll'met ve tak- hl1r vtcda."ll~r.:ı.:ı n~frı>t tı ~ 
dil' ile aec4e etttklerl t&anı:n busUD ler, yarm böyle htr ht\rellct n~~ av>·.-· 
yerytlsllnde ftldll olu Bcnm Papa'• ele inea.nlarm ~ ~·eıı 
~~S ...... .-ııııL.!1!!!!11.._.L.Mlı!Wrlllr..--------
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AKŞAM POSTASI 
Sahzbi ve Neşriqat Müdiiri 

Hasan Rasırn us 
İDARE EVİ: ıstanbu1 Ankara ccddesi 

™1EH- Neden sonn. iki baş arasından 
gözlerimiz karşılaştı.. 

hlll u•ıısa: lstııhl ZI• tuıra• tdrası: lı!Hhl ıtilU 

Yın ı)leri telefonu: 23872 
idare 24370 
itan • . : 20335 

r1eö'NE:• $ARi-tARİ 1 
• T1rıı,o E- 1 . ..... ....... ..... :J 1 e 117111l 7 .SO • 14..0D • 
• 8 •)'lılı •• 110 • 8.00 • 
a t 911dıı ~o • LOO 

....... ·--------Basıldığı yer V A l IT matbaası 
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r~nsa, !talya 
Ve Tarihten 

lrkaç sayla ! 

Şanghayda 

İtalyanlarla 
Amerikahlar 

çarpıştı 
H adise noel sabahı 
bir .meyhanede çıktı 

Şanghay, 26 ( A .A.) - Şang 
hay enternasyonal mmta.kasm
daki müsellali kuvvetler arasın
da aylardanberi görülmedik de· 
recede şiddetli bir kavga olmuş -
ve bunun neticesinde dokuz A -
merikah bahriye askeri ile üç 
Amerikalı denizci hastaneye 

Almanyanm, anavatan top- kaldırılmıştır. 
raklarında mağlUp, fakat müs- ı Kavga, noel sabahı erkenden 
temlekc imparatorluğu kuvvet. bir meyhanede çıkmış ve 100 
lcri ve bilhassa donanma bakı- kadar İtalyan ve Amerikalı bir 
mından yenilmemiş Fransa ile, birine girmiştir. İtalyanlardan 
onu kendi cephesine almak mak- ne kadar yaralı olduğu bilinmi
sadiyle anlaşmıya çalıştığı yo. yorsa da müteaddit İtalyanın 
!unda muhtelif ha;berler gelmek- yaralandığı zannediliyor. 
te devam ediyor. Bu teşebbüs- Kavga herhangi bir masaya 
lerde Almanya muvaffak olacak oturmamak viizünden çıkmış 
mı? Buna pek ihtimal verileme. ve inzibat memurları gelinceye 
mekle, kat'i bir ifade ile ''hayır" kadar devam etmiştir. 
demek de henüz imkan 'dahilinde Şimdiye kadar resmi hiçbir 
değildır. tebliğ neşredilm~mişse de ab-

Bu arada İngiliz generallerin- nan bazı haberlere göre hadise 
den Sir Browrigg'in iki gün ev- dostça hallf'dilmiştir. 
Yel bir İngiliz gazetesinde neşre. Binaenaleyh, bu hadisenin 
dilip ajaı1slar tarafından verilen başkaca vahim neticeleı\ doğur
makalesini hatırlamamak müm- masr melhuz değildir. 
kün olmuyor. İngiliz generali İ
talyanın Almanya tarafından iş
gali ihtimalini tetkik ederken, 
kış mevsiminde Brenncr geçidi 

olundan Italya}ı işgalin güç 
olduğunu kaydederek Alman as
kerleri için en mükt-mnıel 1talya 
yolunun Riviera yolu olduğunu 
i aret ve bu takdirde Fraıısanın 
.\lman} a ile iş birliğine belki ra
zı olacat,"Yını kaydediyordu. 

Birkaç gün evvel gelen tel. 
grafların da teeyyüt eder gibi 
göründüğü bu ihtimal taıhakkuk 
ettiği takdirde Fransanm, bü
) ük devlet haline gelmesini ken
disin e borçlu olduğu halde, Al. 
manya :karşrsmda fena bir vazi
yete düstüğü sırada harp ilan 
r tmek suretiyle kadirşinaslık 
gôOt rmemi>: olan ltalyadan in
tikam almasına şahit olacağız, 
de ü ir. · 
Fılhakika İtalyanın Fransaya 

ı er '--or çlu olduğunu hatırla. 
mak için t arihte pek eski za
r.1anlara g itmiye lüzum yoktur; 
bu borç g::ıçen asrın yarısında 
baıı1ar. 

1848 de biz, İtalya menfaatle
r i Ye politikaları biribirine zıd, 
b:r·b ·r erine karşı mücadelele. 
rinde sık sık hariçten yardım 
ı. teycn bir sürü devletçiklerden 
r. .üte kkildir. Bunların ekserisi 
cıe Avusturya imparatorluğu
)lun V biid ir. Fıansada Üçün
cii i':apolyonun iktidar mevkiine 
gelişindrn ~irkaç ay önce Sar. 
denya ve Piyemontc Kralı Şarl 
~lber Avusturya boyunduruğun 
öan kurtulmıya teşebbüs ve e
lindeki kuvvetlerle Avusturya 
garnizonl arına hlicum etti- Mu
har be dört ay süroti ve İtalyalı 
kralın isyanı muvaffakıyetsizli. 
ğe uğradı. 

Bu muvaffakıyetsizlik Fran
sadrı. 1848 muvak:kat hükumeti
ni heyecana düşürdü. Meşhu.ıı 
Lamartin İtalya.ya 30 bin kişi. 
lik bir kuvvei seferiye göndeıa-
mesi hususunda parlamentodan 
karar aldı. Bu kuvvet Sarden
ya ve Piyemonte kralının emri. 
ne verilecekti. Fakat İtalyalı 
kralın bu yardım gururuna do
kundu. Fra;nsız ordusunun uzak
laştmlmı:ı.sı istendi. 

.... Sardenya ve Piyemonte kralı 
birkaç ay sonra mağlftp, mün. 
hezim ve tahtından ferağate 
mecbur oldu. Oğlu ikinci Viktor 
Amanoel yerine geçti ve sulh 
talep etti . Avusturya korkunç 
mutalebat ileri sürdü, bu arada 
krallrk arazisinin büyük ibir kıs
mının i.o::gali ve 200 milyonluk 
tazminat vardı. 

Japonya ve 
üçlü pakt 
J apon İmparatoru 

mihver 
münasebetlerinden 

memnun 
Millete birlik 

tavsiye etti 
Tokyo, 26 ( A.A.) - Diyet 

meclisinin 76 ıncı içtima dev· 
resinin küşadı müılasebeti il.e 
söylediği bir nutukta, impara -
tor, şimdiye kadar misli görül
memiş derecede cihan şümul 
kargaşalıkların mütemac..iyen te 
vessü etmekte olduğuna if1aret 
ederek Japon milletinin birleş
mesini ve deruhte ettiği vazi
fenin millet yolunda sadıkane 
bir tarzda ifasma çalışırken 
kendisine yardım etmesini ta
lep etmiştir. 
İmparator, üçlü pakta dahil 

devletlerle Japonya arasında 
gittikçe samimileşen münase
betlerin böyle dosta11e bir seyir 
tak.ip etmesinden dolayı şahsi 
memnuniyetini iZhar etmiştir. 

imparator. diyet meclisi aza
sını, vaziyetin ciddiyetini dai
ma hatırlayarak hareket etme
ğe ve adi bütçe ile fevkalade 
askeri bütc;e hakkındaki müza
kerelerde bu vaziyete göre ka -
rarlar almağa davet etmiştir. 

İmparator, meclise tevdi edi· 
lecek diğer kanunların müza
keresinde de ?.ynı ruhla hare
ket etmek suretiyle diyet aza· 
srnm, devlet işlerinin sevk ve 
idaresinde kendisiyle kıymetli 
bir işbirliği yapmış olacaklarını 
ilave etmiştir. 

Dlinkii k11mıın hülbaın 
Bir gen~ kadmrn defterinden o· 

kuyoru:z: 
Kocasından uzun zamandır ayrı 

yaşıyan aklı ba'}mda. olan bu ka-
dm, o gün, hiç tnnımadığr, o zama
na. kadar hiç görmediği ve bl.lnıe

dlğl bJr gencbı kadım olmu~tur. 

Yatağında bunu dUr:,ıUnüyor ve uyu 
:yanııyor. EndlŞ('lidir: At•.aba kendi· 
sinJ kimse görmüş mU<lUr ! diye. 
Belki görenlPrin a.rkasmdan "mel' 
un fi.şlft.e!,, dl~·e bağtrabllOO('kleorl-

nı d~ttnüyor ,.P sonra llAve ed:I· 
yor: 

- Ben hiç de Aşlfte de~llm ... 

On sene kendinden yirmi yaş 
büyük bir kocaya hıyanet etmeği 
asla düşünmemi5 yirmi altı ya.'.}m 
bütün aşk ihtiyacını duyan genç 
bir kadınım. İhtiyar kocasmm 

Üçüncli Napolyon diplomatik 
yollarla müdahale etti ve Avus
turya hktlmeti nezdinde yaptığı 
teşebbüsler sonunda tazminat 
miktarını 78 milyona indirdi. 
Fakat nedense bu müdahale de 
İtalyan gururuna dokundu. ! . hiıyanetini gönnü.ş, ondan sonra 
kinci Viktor Amanoel bu tenzi- ruhunun bütün bekaretile sevdiği 
latr kabul etmedi ve Avusturya tek sevgiliden ayrılmış .kim.sesiz. 
tarafından ilk teklif edilen mu- yapayalnız kalmış genç bir kadı· 
a.hederi imzaladı. nm ac1larmı ölçebilenler beni bel-

SEK RET ER ki mazur görürler. 

Hava 
Harbi 

Noelde karşılıklı 
sükilnet 

Noel esnasında 

Bir istila 
teşebbüsüne karşı· 

tedbir ahndı 

İşin kir taralı 

T RAMVAY adedi n.7.alddqıa 

tramvaylarda. tanıdıklara ras~ 
lamak da sıklaştı. Eskiden gün, 
hatta. hafta. olord.n ki bindiğim a.. 
rabada bir dostla karşılaşmaz· 

Ona: "Ne ,-ar, ne yok!" demL 
şim gibi cm-ab 'erdi: 

- İşte böyle... Göriiyorsun ha. 
Umlzt Mamaafih söz ararmzda (a
ramı:zda iki kafa. mevcudken böyle 
bir ti.bir lmUa.nmasma. akı] t>rdJ • 

remedim) halimden memnunum. 
- Beyoğhına. eğlenmeye e;alL 

bar .. 

- Ne münasebet l"'\.l" ~dt:rn-

rum. 

Londrada nasıl 
telılr ediliyor ? Manş d enizindeki ha va 

vaziyeti çok m üsaitti don... s--... ed - UJl.Uly en taşmdm mı? 

Londra, 26 (A.A.) - Röyter 
Sahanlıkta sıkTşık bir haldeyim. - Bir a.y kadar oluyor, simcll 

Basamakta bir kam. üzüm s.alkı_ · 
ajansının havacılık muhabiri 
bildiriyor: 

Noelde hava muharebelerinin 
cereyan etmemesinde rüyet şart 
larınm fena olması da amil ol -
muştur. 

Jngiliz ve Alman hava akın -
larınm durmuş olmasının, İn
giltere ile Almanya arasında 
resmi veya hususi bir anlaşma
nın mevcudiyetinden ileri geldi
ği hakkındaki haber burada 
kat'i bir surette tekzip edilmek 
tedir. Bugün, Londrada bu 
mevzu hakkında şu tefsirler 
yapılmaktadır: 

:VIanş üzerinde hava oldukc;a \ 
fena geçmiştir. Noel arifesin
denberi alçakta dolaşan kesif 
bulutlar görünmektedir. 

Bu bulutlar elan dağılmamış
tır. Geceleri son derece karan
lık olmakta ve ay ışığı hic: gö
rülmemektedir. 

Noel bayramının, harbi idare 
edenler üzerinde hic: bir surette 
müessir olmadığı mütaleasında 
bulunmak, şüphesiz ki, hatalı 
bir görüştür. Fakat ben şu fi -

L<mdra, f6 (A.A.) - Pr~ 
Associationun muhabiri İngiliz 
sahillerinde bir yerden bildiri -
yor: 

Noel esnasında İngiliz sahil -
]erindeki muhafaza kuvvetleri 
bir misli arttır.rlıruştır. Buna 
sebep Manş denizindeki hava 
şartları olmuştur. 

Bu şartlar bir istila teşebbü
sü için mükemmel olarak tav· 
sif edilmekte idi. Filhakika de
niz gayet sakin bulunuyor ve 
bütün Manş denizini bir sis ta
bakası kaplıyordu. 

İngiliz ordularının mümtaz 
kuvvetleri mitralyöz ve diğer o· 
tomoatik sil.ahlarla plajlarda 
dolaşmışlar ve sahil yollarında 
seyrüseferi çok şiddetli bir ne
zaret altında bulundurmuşlar
dır. 

lnglltz kadınları 

Gemt inşaatında 
çalışıvorlar 

mı gibi tutunanlar arasında. birini 
gözüm ısırır gibi oldu. Fakat, ben

r.etmiş ola.cağım, dedim. Çiinkü o. 
nu Sua.diyede oturur bilirdim. Her
kesin e\'ine döndüğiı saa.tt.e Beyoğ. 
lnna niçin ~tlınrdı? 

Tram\·aylar, t;eşbihi mazur gö 

rünüz, yaz ortalarmda bakkal 
dükkanlarının ta\'anlanna. asılan 

ve üzerine yapışan sineklerd('n 
eklini kaybeden sinek kağıdları-

n:ı döndü. 

BC'nzettiğim de böyle bir kapa-
na. yakalanmış sinek halinde tdi.BC'

reket ilktevekkuf yerinde sahanlık_ 
t:ıkilC'rdı>tı biri indi de o ela ~'lhili se 

•fümet<.> çıktı ve geni-, bir nefc-s al_ 
dı. Ben de kendisini iyice gör-

düm. Kendi'>ine '>t'"l<'nnıemı.,ttm. 

Orada, reci \a-1.iyetini .kemli halin<' 
bıı.knıayn.nık- mütect"''°lsan~ ted

kik <'ılcn hir bilcliln olduğundan 

Mısır Meclisi 
kirdeyim: Eğer hava mi.isait ol- Lon.dra, 26 (AA.) - Kendi!<'. 
saydı. mutad hava faaliyetine rine m;ıhsus hususi bir formayı ta. 
mutlaka şahit olurduk. Mamaa- ~ıyan kadınlardan müteşekkil bir 
fih bu fa.sılayı gerek tn~ilizle • küçük ordu ~imdi. cenup -,ahille-
rin ve gerekse Alman tayyare· J rinde bir ~hirde İngiltere için ge. Hiikômetın 
cilerinin memnuniyetle karşıla- mi inşa etmekle me5guldürlcr. Bu ti · 
dıklarına şüphe yoktur. kadınlan kullanan firma çok ~ri SlJ858 Dl tasvip etti 

Bilhassa bombardıman tay- ufak bir gemi tipi in~1 elmektedir. I 
yareleri mürettebatı. askeri va- Bu firma 16 ile 30 yaş arasındaki Kahir<', 26 (A.A.) - Mrsrr me· 
zifelerini muvakkaten unutarak kadınlara iki ay kurs gösterdikten t busan meclisi, üç gün devam eden 
bir sulh ve sükun anr yaşadık- ~nra bu inşaatta kullanmaktadır. gizli rnüzakr-rzlerclen sonra bü'kfl· 
larından dolayı herhalde ınem. Amelenin iaşe \·e ibatesi temin e- metin harici siyasetini 68 muhali· 
nundurlar. Filhakika bu hıılin, dildikten başka her birine cep harç fr. karşr 122 reyle tasvip etmiştir. 
onlar ic;in psikolojik bir ehem- lığı olarak günde 12 buçuk ı:;ilin Başvekil Sırrı paşa müzakere 
miyeti vardır. verilmektedir. S<>mmda söylediği nutukta bilhas· 

26 ikinci teşrinde, avam ka- M d<>miı:;tir ki: 
marasmda yaptığı beyanatta ln~ilterede İngiliz z:ıferinden sonra tehlike 
B. Çör~il, noelde muhasamatın B • B . şimdi uzaklaşnns olmakla beraber 
tatili hususunda yapılabilecek ır elçıka müdafaa haztrlıklarmııza devam e-
her türlü teklifin İngiliz hükfı.- tıiyoruz. Mısı:rm harici siyaseti, 

meti tarafından reddedileceğini ordusu kuruluyor İngiliz - Mısır ittifakına ve mem-
sövlemi.~ti. leketin müdafaasına istinat etmek-

Hitıeiin, noelden bir ka~ gün A •k d tedir. Mısır İngiltere ile akdettiği 
evvel şunları söylediği bile.liri!· merı a aki Belçikalı- muahededen doğan büliin Laah-
mektedir: lar askere çağrıldı hütıerini dürüst bir tarzda yerine 

''İngiliz tayyareleri uçmadıgı- getirmektedir. Nevyork, 26 ( A.A.) - Belçika 
takdirde, bizim tayyarelerimiz başkonsolosu, 19 dan 25 yaşına 
de noelde uçmıyacaktır... kadar olan bütün Belçikalıları si. 

Mamaafih bu haber simdiyc !ah altına çağmmşlır. Bu hm.•u~la 
kadar teyit edilmemiştir. neşredilen tebliğde deniliyor ki: 

H indiçinidc 

Bir topçu 
düellosu o;du 

Baıı'-on_g, 26 (A.A.) - Siam 
ba.şkumandalığı tebliği: 

Salı günü Fransız topçusu hudut 
hudut ıuıırr ateş açmıştır. Topçu
larımız şiddetli mukabele etmişler 
ve muhtelif tam isabcller kaydet
mişler ve Fransız batazyalarrnı 
susturmuşlardır. 

İngilizlerin \'e mfrttefiklcrinin 
yanında harbetmek üzere lngilte.. 
rede bir Belçika ordu:ıu te,.~il edil
mektedir. Alman işgali altında bu. 
lunmıyan topra!dardaki Belçikalı
lar bu kanunun hükmüne tabi olup 
en yakın Belçika konsolo"1uğu ile 
temasa gelmeleri lazımdır. 

Mançukonun umumi 
nüfusu 43 milyon 

Tokyo, 26 (A.A.) - Hslnklngdcn 
geçen teşrinievvelde yapılan umumi 
seçim neticeleri hakkında alman ilk 
haberlere göre, Mançukonun umumi 
nUfu.su 43.234.000 kadar tahmin edll 
mektedir. 

Fransada şiddetli 
soğuklar 

Clcrmont. · Ferrand 26 (A.A.) -
Franeada. bilha.s.sa merkez mmtaka· 
smda şiddetli .soğuklar hUklinı .sürmek 
tedir. Kar tabakası çok kalındır. Va· 
dilerde öğle üzeri sıfırın altında sekiz 
derece kaydedilmiştir. iklimi umumi-
yetıe mutedil olan Tulonda sotıJk, sı· 

fırın altında 12 dereceye kadar inmiş 
ve öğle üzeri parlak gilnl!ı;c ra~men ı 

hararet ancak sıfırın altında beşe ka· 
dar ytik~Plmlştir. 

Meclisin kış tatili 
Büyük Millet Meclisi yakında 50 

günlük kış devresi tatili yapacaktır. 

AŞKIN MANASI 
- 2 - Yazan: NEZiHE MUHİDDİN 

onunla kaldırnnlarda siirttük, O 

beni takip etti. Ben onun arka.sm 
da.n sürilklendim. Her tesadüf et
tikçe birb:irimizlı çılgınlar gibi ba· 
k:.Iştrk. Bazen hasretli, baren küs· 
kün bak!§ıyor, onunla. hiçbir keli
me sarfetmeden gözlerimizle konu 

şuyordu.k. Tam dört ay!.. Ben onu 
gördükçe öbürünü görüyorum zan
nederek oyalandım .. Onu hep öbü
rüne benzeterek teselli bulmağa 

çalıştım. Faka.t bu kimdi? Neydi? 
Nenin nesiydi? Hiç bilmiyor ve 
bilmek istemiyordum. Yalnız öbü· 
rüne benzediği, onun yokluğunu 

bir az olsun giderdiği için beni kal 
clırmıla.rdan kaldırımlara rrurüklü· 
yordu. 

gibi onunla muayyen saatte cad· 

dede buluştuk. Bir aşağı bir yu

karı, kah karşı karşıya gelerek 
kah sinsi sinsi arkamdan geldiği 
ni duyarak saatlerce, dizlerim ağı 
rmca.ya. kadar dolaştnn. Nihayet 

öyle bir an geldi ki onun ta yakı 
mm.da durduğunu gözlerim. kara 
ra.rak gördüm. Ben de durdum. s(' 
sini kulaklarrın uğuldayarak duy
dum. Bana hiç te yabancı gelmedi. 
Duda.klarmda tatlı bir gülüşle ba
na yava§Ça: 

- Benimle beraber geliniz dedi. 
Hiç tereddüt etmeden: 
- Nerede oturuyorsunuz? - Di 

ye sordum -
- Şurada.. Geliniz, yorulduğu· 

- Fakat!., Diye durdum. 
- Geliniz - diye devam etti -

'>enden korkuyor musunuz?. 
Korkmak mJ?. 

- Hayır - diye kekeledim -
- O ha.ide geliniz .. Beni takip 

tliniz. 
Yürüdü. . Arkasından 

lum .. 
gidiyor-

Bir sokağa saptık galiba... Bir 
az daha yürüdük. Kalbim şiddetle 
çarpıyordu. Önümden giden, ara. 
srra. belli etmeden dönüp gelip gel 
mediğimi anlamak için bana ba

kan, geldiğimi göıi.ince mrknatisi 
gibi bir gülüşle beni da.ha çok 
kendine doğru çeken bu gen<; a
dam harikulade güzel ve cazip bir 

Şişlideyim ••• 

- Kı~ diye 7,ahir? •• 

- Hayır ka.rdeşim., trannaylar 
bu ,-aziyet;e glrcHkten sonra arh.k 

Suadiyede kalmakta lll.aDJl ~örme

dlm. 

- Garib şey ••. 
- Evet... Garib... Garlb amma 

hakikat... Bilirsin ld ben aknı.ba 
ziyaretinden, misafirlikten ho,lan. 
marn. Yaz kış Snadiyedc dah:ı çok 

bunun için oturur, Allahm ~o 
tııtanbula inmek zaruretinde ka.

lmlım. Düşi.indüm. Keneli k(>ndl· 

me: "Akrabaların hepsi 1 ... tan'lml 

tarafında.. Tra.ım:ııylarm h:ı li de 
maliim... Şişliye gidersem 'ariyet 
müemmen. Ha Suadiye, ha Şi~J.4 

i1cı..I de bir h~ab •.• Biç olmazım a.. 
yağım karada olur'' dedim. 

Diişüncfüğüm ı.Pbi dt'I oldu. Arn... 

d:ı.n bir ay ~<><:ti~ haldı> ilaha l'P.· 

lc-n JJ;İdf.'n olmadı •• 
BURHAN Bl"RÇAK 

Parti korrgresinde 

Halkın 
dit ekleri 

konuşuldu 
Bugün de aynı mevzu 

tetkik olunacak 

Parti vilAyet kongresi ikinci top 
ıantısmı dUn sa.at 14.30 da parti m er 
kezinde yapmıştır. Tı.1 . .. ntıda ka:>.ı 

kongrelerinden seçilen 70 aza, ParL 
müfettişi İzmir mebusu Reşat ~Iuam 
meroğlu, vali ve belediye reisi L~tr 
Kırdar, belediye encümen azalan, vı 

!Ayet ve belediye erkiını hazır bulun 
muştur. 

İdare h~yetinin iki senelik faaliyet 
raporu ittifak.la kabul edil~. idare 
heyeti ibra olunmuştur. 

İkinci celsede de, kaza konJ;relernı 
ce tesbit edilece te.sbit edilen ve W!-lkn 
en mUhim ihtiyaçlarına temas eden 
dilekler okunmuştur. Vakit geci.ktig.irı 
den müzakere ktı.fi görülmüş ve bugün 
saat 14 de tekrar toplanm.a.k üzere 
kongre dağılmı.§tır. 

Amerika da noel 
kazalarında 157 kişi 

öldü 
Nevyork, 26 tA.A.) - Bayramlar· 

da yapılması mutad statistiklere g-öre. 
Noel yortusu mUna.sebetile bir QOl< 

kaza neticesi ölüm vakalan olmuş 

tur. 157 kişinin öldüğü, bunlardaı 

115 §inin seyrUsefer kazaları ndl~3-Jı 
de öldUğü bildirilmektedir. 

önde ben arka.da bir çok merdıven 
ler çıktık, nihayet onun 

idile .. 

E'Vtildf' 

Gözlerim kararıyor, etraımıı gö
remiyorum. Onun asabi bir ı;:evinç 
le sık s::k sigarasından nefesler 

çektiğini ve şaşkın şaşkın odanın 

içinde dolaştığını ıiiyada gibi gö

rüyorum. Kendisine pek dik bakış 
larla bakamadığım için öğlP günA

şinin keskin ıştkla.rile par ı parıl 

ışıldayan geniş ".'e yüksek bır ay· 
nanın içine akseden güzel Vlicudü
ne doya do~"a bakarken, onun da 
cazibesi.ne emin ve muzaffer 'Hr 
gülüşle kendini seyrettiğini görü
yordum. Ona bakarken ne kadar 
aldanmış olduğumu anladrm. Bu 

güzel insanın kendisine benzete
rek oyalandığım eski sevgilimle 
hi;; bir müşabeheti yoktu. 

Bu yalnız çok cazip bir insandı. 
Benim için güzelliğin biltün bir ör
neği idL DüzgUn, ince ıaeıtıi:k ~ 

cudU eJtm başlı bir heykele benzi-



H A B E R. - Akşam Postası 27 - BIR.lNC!KA?\'TJN - 1940 

Amerikan yardımı 
Bahardan itibaren 
lngllteraye çıt 

gibi aaacak 
Ltınıtr.. %'1 (A..A.ı - Meo:ıur 1ıı.i1lJ% 

lll:tı.u...1.,,"1.lı Sır Layı.on. Alt •rikaya va· 1 
CJ• ile yapugı a~yaluı.uen dömnü~· 

Ul.T. s:r Laytoo demı~ur k1: 
A.merllu . .n yt.rl1Un1. bir kere ~la 

411 ı:ıu. -;ıf gibi gelecektir. lo""akat bu 
11lr\lml lı.şm.m yapılamıız.. Eğer 19-U 
w.no?J;I yazına ka.1ar dayanırsak o za
CD.An Amenka btze n.Uınr uıterı kati o· 
&a.rıı.k kaz.'Ullllıı.mız. IÇ'.ıı ıca p eden her 
,.yı temı.n eCebtlecekttr • 

sır Layton. AmertkA gayrctlnin yaz 
• ..-ınlar..nı.!a bUtUn ağırlığile kendini 

ll1ssetUnneye ~lıyacağl ve kı§ın 

da •D ,Ytlksck dereces!ı:ıl bulacafl mU· 
ta eıısmdadır 

Li rnanda bir kaza 
75 sandık yumurta 

yüklü bir kayık battı 
Cal11.l8.d11 Yat iskelesine kayıdlı 

ve ı.iP.hmf'dln Mııresindekl su kayı. 
ğı H"hnıPd Hllmi Aluğ"a aid 75 
Mnd·k vı.ımurtA ile Galata nhtnnı 
önünde~ g1>c;erkcn nhtnna bağlı 
Svanetya V1lpunına çarpmış. par. 
çalanara.k batmışur. 

75 sandık yumurta sularn karışa
rak kaybolmu.5. İnsanca bir zayiat 
olmam·ştTr. 

v.ı yette basaba!ılıl 
toplantı 
(Baş 111rııfı 1 ncide) 

glindüz ve gece iki defa o1arak ya
pılacak bu tecrübe aktif ve pas.i~ o. 
Jn.caı..trr. Tccrllbe esnasında gündüz 
tayyareler, gaz, yangın ve tahribat 
bombaları ıı.tacnk, hususi yerlere 
yerleııtlrilen mit~alyözler ve dafi 
toplan ile müdafaa ekipleri faali
yete g~eceklir. Alarm işareti ,.e_ 
r!Hr verilmez 3 dakikada hal.km sı
gmnl:larn girmesi ka.rarla.ştırılın:ş· 
trr. Geceleyin de şehtre tayyare a· 
kınlan tert.fb edilecek ve bu a
kınlarda düşman tayyare hUcum.· 
larmda olduğu gibi blJıa~ııa iatas
,·onb.r göz 5nUnde bulundurulacak
tır. 
Gccele~1n alarm f!!!arett verlll". 

,. .,,k -.-e hUtlin ışıklar derhal m•ake· 
nccektlr. 
Bu tecrUbelerln yap•ldığı gllnün 

'"erdasnda kqml!yon tekrar topla-
1mk verilecek raporlar Uzerlnde 

,..,Unıtkaşa yapılacaktır. 

Alm~n. Sovret 
m ilnaıeı.atı 

(Baş latah 1 nclde) 
Mncarl.standıı.n mühim Alman 

kuvvetlerinin Macaristan yolu lle 
Romanyaya gitmekte olduğunu 
bildiren Nevyark gnzetesinln Bern 
muhobtrı ııunu ııave etmektedir: 

Roaıanyaya g5ndcrllcn Alman 
takvl\ e l<ıtaı:.tının mevcudu 150 
b·n ild 200.000 tahmin edilmekte-
dlr. 

lyl maırunat alan mahfillcrd~ 
tıöyl~dniğine göre Balkanlarda va· 
zlyct sUratle bir neticeye doğru 
gitm r>ktcdir. 

Bazı müşahitlerin Almanyan:n 
önünııivlPkl gUnlflrdc Yuus.n har. 
bin,. mll•fahRl~inl hf'klernektedir. 
LOXD,\J:An ~! \J,0:\IAT YOKTUR 

ı:a:ıu.IN n:ı\ZIB ımtYO~ 
• ı,cmılra; 27 (.-\, A.) - B, B. C. 

t.,.,ndra mRhnfıllne Almanların Ma_ 
canst.nn rolu ile P."manyaya killli· 
r~tll ıuı\c~r ıröndl'rd!klcrinc dair o
lan tıAJ>rrl(lı1 tc~id edici hiç bir ma
'Oın· t gPlmr.mıştir. 

P.,ştooen gl'lı•n ha.b<'rlere göre, 
trt:n tArtfr>lf'rlnde bii\·Uk tebeddill_ 
ter ohnu.ttur. Bir c;nk tronlertn ha· 
ı-~ıt ,.tJ blldlt11m,.ktedir, 

8'-..rtın'ie FWnoıınynya Mkcr gön
dertMi~ tf'kzfb olunuyor. Sof)•Ma 
dil Almruı ıL-<lkerleıinin Bul~a.rista. 

!)l\' ~ldJği lınbcrl dUn tckzib edil. 
m!ştlr. 

Habeş çeteleri 
hücumu arttırdı 
Baskınlarla İtalyan 

"Zabitlerini esir 
ediyorlar 

Loıı~ 21 ıA.A.J - n.n.c.: Na· 
robıden gehın haberhıre göre Habet 
çetelerinln ltalyanlarıı. kar§ı hilcumla.· 
n artmaktadır. Haooı ç~te reisleri 
lt&lyanlarl& yapl.Jklan c;:ırpışmaları 

anlatmakta ve esir ettikleri ltaıyaıı 
zabit Uııitormalarmı göstermektedir. 

McgB ltnlyan komiseri Habeş çete
leri tarn.!mdnn bir baskına dUşUrUlo· 
rck yıı.kalanmı§tır. lngUlz kuvvetleri, 
Ha~ çetelerine mUmkUn mertebe 
yardım ediyorlar. 

Bükreş elçimiz 
Ankarada 

Bükreş büyük elçimiz Hamdullah 
Supb1 Tanrr.över, dün ak~kf eks
presle Ankaray& gitmiştir. 

'lanaa barbl 
( B~ tarafı 1 aclde) 

nehri civarında. muhıı.rcbe sabesını 

temizlemekle meşguldürler. Yunanlı· 
ıar ltaly&nlardıı.n 5 zabit. ~ nefer ve 
birçok a-anaım alm13Jardır. 

Yunanlılar kar fırtınaıanna rağmen 

ileri ha.rckeUcrlne dcrn.m ediyorlar. 

Mtiılnl HrUlP MAL:ZEl\lESt 
~·E ti 1B ALll\"DI 

Atlııs, 27 (A,.\.) - (11.B.C) 61 
num:ıralı Yunan rcıımt tebliğidir: Ma.· 
balll çarpışmalsr :leticoslndc Yunan 
kıtaatı nerllycrck dU~man mevzilerini 
uı.ptetmlglcrdir, düşmandan ç.ok Ml,r· 
ler ve mUhlm mJktarda. harp malze 
meal almıglardır. 

Atına :?7 (A.!ı..) -(8.B.C.) Yu· 
nan dahW eınn!yet nezuetin1n resmi 
tebliğidir: :Memleket dahilinde !!Ukfi· 

net. 
ATİNA METROPOLIDl?\Th. 

!1İLLJ!.V.l'E l\lESAn 
Aüna; 26 (A. ı\.) - Atina A· 

jansı bildiriyor: 
Atina metropolldi, Noel mtlM-~ 

betile, Yunan ınilletlne ve orduya 
temennilerlni bildiren bir meMj 
neşretml&tir . 

Meıtropolid mesajında herkeel, L 
nan kayası üıerlnc çıko:ra.k gözleri. 
ni adalot gUneıı.ne tcvc1h etnıcğo 
davet eylemelctedir. Bu gtın ruz
g8.tlanı, kanı buluUa.rı dağrttınp 
Yuna.nistana ve bUtUn dünyaya nur 
ve sulh getirecek olan güneştir. 

Metropolld m~jmıı. şöyle de. 

komisyonunun 
narhından sonra 

Fazla fıyatla et 
satan bir kasap 

yakalandı 
diğer bir ihtikar suçlusu 

ile birlikte adliyeye 
verildi 

Fiat milr&ka.be komisyonu dUn 
perakende sa.tılıı.n etlere aza.mi fiat 
koyduktM sonra ilk olarak bu 84· 
b:ıh ihtikar yapan bir kn.sa:b yaka. 
larunı.ştır. 

Bu Şişlide Halfısk!r Gazi cad.. 
ieslnde 317 numarada kasab Mar
kodur. Ma.rko kom13yonun koyduğu 
fiatlarla satmanuı.k için etiket koy
ltl8.m.1i ve müşteri gibi dilkkAnına 
gelen memurlardan da yüksek fial 
istemiştir. 

Ayni caddede oekercillk yapan 
Cemal de fahiş fiatla şeker &3t.rnak. 
tan yakalarun.:ş, her iki ihtiklır m.az 
nunu da adliyeye verllmlştlr. 

Bir tramvay yoldan 
çıktı 

DUn akşam llzert. köprüden Kara· 
köye doğru giden ıso numaralı tram· 
\'llY arabası, yoldan ç.ıkmıotır. 

Birkaç metre kaldmm Uzerinde 1-
lerllyen tramvay ic;lndekl halk bU}1ık 
bir korkuya dU~mUa, klnıisl yere at· 
lamıı. kimisi bağtrrp c;at;'lrm&A"a ba.f· 
la.mıştır. 

Aynı umanda freıılerl de bozulaı:ı 

tramvay ancak 2~ dllkikıı sonra tamir 
edllmlı ve yoluna konmuştur. 

Bu yüzden rıeyrU.sefer ynnm saat 
kadar inkıtaa uğramı:tır. 

Bir tı en hattı daha 
İ§letmeye açılıyor 

Zon.g"Uldak hattmda Çaycuma 1Je 
Filyos istasyonları arasmdald Ko. 
nakau i&tasyoııu l klnunu.e!ınlden 

itibaren yolcu ve her tUrJU na.kllya.. 
ta a~ılacaktır. 

Malatya - Diyanbakır hatt1 ti. 
zerlndeki Sivrice istasyonunun is
mi de ınuov& olanı.k d ğifUrlh:µlş.. 

tir. 

Bardı yada 
va.m etmekt.edlt: Loadra, 27 ( A.A.) - B. B. 

••Etra.fmım ka.arp kavuran tıru. C: Bardia etrafında Noel es
naya hlktm olnıa.lıyu. Allah bize bu nasında sık sık topçu fll.aliy~ti 
ıulh ve ışık gUnUnll vereocktlr. Çiln ve piyade t rlye taarruzlan 
kU davamız, Alla.hm takdis ettiği olmuştur. 
doğru btr davadrr ve kahrnman m~l. İngiliz takviye kuvvetlerinin 
dafilerimlzin parlayan sUngWerini cepheye getirilmesine devam &

bizzat Allahm eli ııevk ve idare et- dilmektedir. İngiliz topları, wn 
ınektedtr. SUrUne sUrUne kaçan dliş muhare~elerde ltalyanlnrdan 
mana karşı harb eden askerlerimL r.aptcdilen kamyonlar İngiliz as. 
ze arslan cesaret ve kuvvetini ve. kerleri taşıyorlar. 
ren yine O'dur." KoJıfre, !W ( A.A.) - Resmi 

tNGtLlZ i'AYYAREl,ERI tebliğ: 
KOR'FUl' A llEDll"ELER ATTI 'l"qı.bl~garpta vııziyette hiQ 
Atına; 26 (A- A.) - Yunanis· bir de"fifJiklik yoktur. 

tanda bulunan İngiliz pilotlarından Sudan hududunda keşif rnUf
bir kaçı Nôel bayramını temsllen re~lerimizden biri Kassalanın 
Karfu adasına dUn yüzlerce Noel §ıtrl:ın~ muva!fa.kıyctli bir akın 
hediye.si ıı.tmı§la.rdır. yaparak d~manıı. zayiat ver-

İngiliz hava kuvvetleri kumanda- dirmiş ve dönerken berab::!rln -
nı da.ha öncodcn Korfu valisine ınU. de tir eq\rle muhtelif malzeme 
racaat ederek, hava mUsalt olduf'u getirm! tir. 
takdirde İngiliz tayyareler'nln hor_ Sair cc-phelcrde kavda değer 
fu ilzcrinden Noel gilnU alçaktan mühim bir harekot olmamı§tft'. 
uçac3klarmı ve pilotla:ln İngiliz hn ltalynn tcb lğl 
va kuvvetıort eubayl rı ve erleri ·Romıı., 26 (A.A.) _ 203 numa· 
namına paketler atacaklarını habc'r ralı resmi tebliğ: 
vermiş ve dem~Ur kt: Trablusgarp hudut mmtakMm· 

''Bu hcdl~ eler d~mtınm ağır ve da Bardl:l clvıı.rındn düı;:trumın ~id
dcvıırph bUcumlıırı kıı.rıuıındo gös- dtotll tonı:u fruillycU lmu.,tur. Top
tcrdiğiniz cesaret için duydu~umuz çumuz da şkidctle multe.bcle et
hayranlığın ve Korfuya. inmEığt" mcc nıiııtlr. Çölde blr karakolumuza 
bur (ilan tnyyarecllerimlze l<arı;ı iz- l:ar&ı yapıla.n hUcum pUskUrtUl· 
har ettiğiniz hUsnU kabulil takdir mlhıtUr. 
ettifi,miz.ln bir scmlx>lUcSUr." 24-25 gccos1 ileri bil" düşman Us-

Hodiyelerln çoğu çocuklara ma.b. sU keslt bir hn.vn bombardnnanına 
ır..ıs yünlli elbiselerdir. . , 
l\"OEI DE J\ORFU BO»DARDI. tabi tutlmuştur. Bir harp gcmısme Eged ltldetll isabet vnki olınıı&tur. 
l\IANI NEFIWT UYANDHml Cenut Trablu.sgn'rbta da motör!U 

Ya .. maular Ati11a, 26 r A.A.J - Noeı günü 1 Korfu'nun bombardıman edilmesi nakliye vtmta parldan mUet:8lr b r 
ll~ t rafı ı nclıle) bütün memlekette takbih edilmiş bir ınırette bomlınrd1ma11 edilmiş· 

rea cehrınhı uışınasi)'le eular al. ve nefret uyandırmıştır. Korfu'da füYunnn ceph~indo muhtelif ve 
tında kalmıııur. hiç bir iı;tihkam ve hiç b!r asker! bir mtktn'r esir aldık. 

~Jlj'\r raylan aşmaktadır. hedef olma~ığr ve bu bakımdan Bornbnrı1ıman trıyyat"tlertnden 
Tr.m ve otnraylar mü~üHi.tla dii~rıan tayyareleri için bir tehlike mürekkep bazı filolarrn.ız carı:ıyan 
gelebılmışl~dlr . .B.ı>_rgamıttfa B:ı- teşkil etmediği herkesçe malum- etmeldö o'an harekfı.tııı inkişafly. 
lurçayı df\ tıı.ş:ını:ştır. Menemen, dur. le alikadar dU~an deniz Us1erine 
Çeı;me •e Bergama ıı. lı.mlnn ve liman tN!lsatm~ tsabcU~r koy· 
r:ıuvua.laaı kcsilmlştlt. &rga.. Alina, 26 ( A.A.) - Röyter: detrnişlcrcfü. 
ııı.a merk~nde 3i ev haaara uğ. Yunanistandaki Ingiliı hava 201 num~ı tebliğde b11dlı11en 
ı-un~tır. Turanlı. Fi.nlk ve l\:o- kuvvetleri kumandanı, Noel rrü:. Avlonyayn tevcih cd.llcn diloman a· 
un nn.hlyelerlnde de t.'ıhnnat oasebetiy1e Yunan ordusu b:ışku. kmı csna.smda deniz tayyare dafi 
vı.rd.a. ZP.ytindağ nAhl~•esinin mandam Ce.ru:ral Papagos'a a~~r- bataryal~rnnız hir dü~ıın tnyya-

Haydarpaşa Basra 
yolunda nakliyat 

tlb§ tı.rür ı Hde) ~ ;n.k ve Suti~ §\men ... _ 
· . · 1 idnrcle::ı· , e verilecektir. 

ta~ mana:nyle ~ır tıcaret y,1 u Bu üç memleket için hat üze-
h 'i.lıne ıfltirilebılm~i için An- rinde a7Al.ll1i tenzliB.tlı nak!ivat 
karada_ devlet ~emıryolları. Irak tarifesi tatbik olunncak ve hat 
ve Surıye demıryolları murah- ti.zerinde bir tek hamule senedi 
hasları ar~cında. bir a.nla&ma 1 ile Basra.dan lstanbulıi. tstan. 
yapılmıştı. Bu anl~şma.ı.m - buldan basraya kadar e~ya na.~-
hoızı sebenlcr dola.vısıvle - bu. . \ 

·· k d b"·t·· ·h .. k.. 1 · · lıyatı vapılacaktır. E4va vagon-g"Une a ar u un u um erırun 1 h ~ .. · d · • ~·· • ti · · · . . Ank an at uzerm e nzamı .. ura e 
tatbıkıne geçılememıştir. .. a- ve müşküla.t.ım: olarak scrrt se. 
radan .~c.Jer. matlı.mata A'Ore, ~u f"'rde buh,nacaktır. li'ıı.lta~ henüz 
ç~k m~ıh_ım tr3:11sıt yolunun ın- bu maddelerin hUkUmlerlnin 
k!ı>~ı ı~~n yenı .. b~r ~a:lar tcs. tatbiki kabil olamamakta.dır. 
bıtine luzum gorUlmufjtur. Yeni konulacak esasların b~· 

Son Ankara nnlasmasr muci- tün anl84ma. hükUmlerin!n tat
bince. tstanbuldan Basraya ka- bikine imkan vereceği kanaati 
dar bu hatta lazım olan vago. mevcuttur. Bu euretle Baara yo. 
nun varısı devlet demirvolları ln. bu!!ilnkü müşkUllth ticaret 
tarafİndan ve yansıda mUtesa- voln o',.,.,aktan kurt11 1 "~-· •ır. 

. 
iaşe müsteşarlığı 

<Bat tarafı ı nctde) hangi bir ihtikar yapılmasını 
Ba~veViı1etc. arzede<ıektlr. önlemek üzere bu maddelerin 6c1r 

Diğer taraftan ayrıca Ziraat. tış fivatlarmı tesbit etmektedir. 
İktisat. Maliye ve Ticaret Ve- Fazla fiyatla. satış yapanlar hak 
ktıletleri murahhaslarından mu. kmda 1 korunma kanunun. 
teşekkil bir komis on da lturul- daki cezat hükümler tatbik olu· 
muştur. Bu komiı;yon. bUtün ih- nacaktır. Fiyat mıırakabe işle
ra.cat maddelerimi?,.in asgari fi. rinin tanzimi ve bu te§klli.tm 
yatlarını tesbit edecelttir. Diğer 

1 

ba~lıb:t§ına bir ciha~ haıine gc. 
taraftan Ticaret VekAlctt basılı- tirilmesi hususun~a da tedbirler 
ca grda mad~l,.ri i.izerinde heı· alınmaktadır. 

Devlet 
memuriyetlerinde 

ihtisas ücretlerini 
te~ıt eden layiha 
Millet Meclisine verildi 

Ankaradan relon blr habere röre, 
devlet memuriyetlerinde ücreUi lhu· 
ıu memurlyeUerin1 teabit eden 14.yi· 
ha Mecus ruzname.~ alınllllilır. LA.· 
yUıaya gôre, ihtisas mevkileri 2U 
adet olacaktır. Bundan bfl§k& n adet 
yaltu.ı phı.!ılarma mtı.nhıuıır olmak U· 
.zere 710 makıı.mın mUt.ehas11slara 
ma.b8Ua muvakkat 1btıyaç cotvehne 
alınmalan muvauk görUlmllıtür. 

lhtısas ücretleri derecelerlntı gör& 
ıoo l1radaD 600 liraya kadar olacak· 
t:rr 

Tramvay memur ve 
ameleaine dağıtılan 

ikramiye 
11tatıbul Elektr11<, Tramvay, Tünel 

tııetm&al uı:nwn mUdUrü Must&!a. HfJl· 
ki Erem, l.Şletme manıuplann& tevEt 
edilen lkramlyel~r hakkında 9unları 

aöylemiştir: 

"Tramvay idaresi geçen ıcne bUt· 
çesine, vaxifeslnde yararlık gösteren· 
tere tevz.ı edilmek ıaere, 40 bin lira 
koymuştu. Bunun 20 bin lirası bu se· 
ne memur ve müstahdemine dağıtıldı. 

İkramiyeyi almağa Uyıı.kat röstercn· 
ler, alA.kadar §cfler taralındau tesbit 
edll.m~, umum mUdUrun tasvtblnden 
ıeçtrUmi~. Yall v~ belediye re.isine ta•· 
dik ett.irllml§tlr. Vatman \•e bUetçllere 
Cağıtılan lkramlye yekOnu 8600 Ura· 
dır. tkramlye kuanantnrın Jsimlerını 
ııa.n etmeyi mUnıulp ıönneatk. Bu 
ıseneld ikramiye için on bq bin Ura 
konmU§tur. 

Bir bekçi yaralandı 
Kumkapı bekçilerinden Dur· 

sun dUn gece, sokakları dola~ır 
ken meçhul bir şa.hsın hUcu
mune maruz kalmıştır. 

Meçhul adam bıçağı çekmiş 
ve bekçiyi bir ka.ç yerinden ya
rab~ıktan sonra kaçmı§tır. 

Dursun. tedavi n.ltma nlm· 
mı~. meı,;hul mütecaviz aranma· 
ğa başlanmı!itır. --

Bahkesirde 
Y akup köyünde bir genç 

kendisini döveni 
r>ldürdü 

Balıkesir, (Hu.•·· 
tcsi günü Yakup 
katil dA.dbetl oh 

- Pazar 
nde bir 

Bir llaft& evvel "'"' köyde bir 
sünnet düğünUnde Beyköylü 1 S 
yaşlarında Ruıim i8minde bir 
delikanlı da. hazır bulunmuştur. 
Bu sırada, Recep isminde birisi 
Rasimi kadınlara baktığı için 
demir bir çubukla dövmüt ve 
anl.a.rı bu suretle a.çıJmıştır. 

Pazartesi günü, saat 18 sı
ralarında Recf!p, Rasime köy o
dası önünde rastlayınca evvel -
ki mc~ele yeniden deıilmiı ve 
Recep yine elindeki demir çu
buJ<la Rasim~ hücum ederek 
birçak de!a ba,eına, yU.zUne vur
muştur. 

Bunun üzerine Rasim yanın· 
da taşıdığı bı~akla Recebe sal
dırmış ,.e bıçağı Recebin göğ
süne saplamıştır. 

J{l1y odasının tam merdive· 
nlnde C"'reyan eden bu hadise -
deo sonra. Reeep merdivenden 
ine~ilml5, bir iki defa sendele -
dikten sonra cansız bir lıalde 
yere yuvarlanmt§tır. 

Katil kaçmıssa da bir müd • 
det sonra yakalanmıştır. 

Nevyorkta bir Fransız 
resim sergi8İ açılıyor 

Ntvyork, 26 ( A..A.) - Havas: 
Ne~·orkta "l\.Ietropolıtain Mu

f.eum,. de 28 lkir.cikanurıdıın 23 
Marta kadar devem etmek üıere, 
19 uncu asra ait bir Fransız re im 
~ergisi açrlaca?ctır. Bu st'!rgide geçen 
asrın <'n meşhur üstadlımmn fm;:ıı. 
larmdan çıkmış yüz kadar t .. l>:o 
te~hir edilecektir. Bu ~eserler. 
Franc:a meydan muharebc$iıı<len 
bir müddet evvel Amerikaya gön. 
deri imiştir. 

1\Iezkur tablolar. daha önce, 
Bueno~ Aire~e ve Rio de Janeiro
da teşhir eJilmiştir. Tabloların ço. 
ğu, evvelce, Pariste Lu\T müzesın. 
de bulunmakta idi. 

apa 
Bugün bulunduğu 

vaziyette 
;.:n~:an aha 8~ 
konuıamazdı 

Nutuk Londrada 
böyle tefsir edildi 

l.JOıtdra, 26 ( A.A.) - RÖJ::ı 
ajansının diplomatik muh 
yazıyor: • Of 

Noel bayramında başl~ 
nutuk söy!onllm!fitir. .B ilodi':' 
her üçU de fevkalAde müh 
Hatip!er Çörçil, Papa. ve 
Altıncı Gcorge'dir. ,,,-

Çörçilin söylediği nutku fi 
cak kendisinden, davasınds;A r 
kuvvetinden emin olan bır 
dam bir adam söyliyebllircli. de. 
Papanın nutku da dikkate bG 

ğer mahiyettedir, bilhass~ 
anlarda. Roma.da söylenildiği ı:: 
zarı itibare alınırsa, bütUn tP 
ristlyanların, tahakkuku. ilılf 
dua etmelerini taysiye ~t~ıği t* 
nokta totaliter sıyasctinın . ...ı;r, 
bibini tazammun etmek~ 
Bunu mümkün olduğu de~ 
açıkça söylemiştir. Papanın blllt° 
gUn bulunduğu vnzivette ft
dan daha açık kon~arnnzdI·oUt' 
pa mUcrimi zikret.'1llyor v~ 
mu söylüyor. Papanın nu ~ 
okuyan veya dinleyen .it P" 
hnkil.:atin. adaletin. ,,erefın. ~ 
huıı ve iyi niyetin m~ffer ,; 
ması için ancak tek hır yo 
duğunu anlar. bi"' 

Papıınm böyle bir a.ndcı ve ~ 
hassa Çörçil beyann.tındn.n ~ 
men eonra bu sözleri eörl fiıal 
tavsiyf'lcrinin kuvv t ve tc~ı 
artmnı!'}tır. _ .. ..ı.a-

Krııl Georgc'in nutku ~. 
ttin başlta mahiyette olm~~ 
Bıı nı.ıtuk hemen h men hıÇ p 
ynscte tcmM ctmemit;t•r. ...a. 
mih,· r devletlt'ıri rcl Jerir.in ~ 
rUltUIU ve tnfrefuruo nutuk 
ile bir tezat tcAkil cd~ 

POLiSTE: 

Cadde ortasında 
bir kamyon . yandı 

I 
Tahtakalede .Vaslle ait~ 

numaralı kamyon dün Dlv "IJ' 
!unda, eksoz ~rueunda bir· :t' 
tiğin yanmasından dolayı tut' 
muştur. _..., 

Kamyon cadde ortaamc.a. ,.,., 
mrya !başlamış. y~ti~ itf"!.., 
bir mUddet sonra ateşi söna
mU~tUr. 

GÖRÜNMEZ l{AZft 

Topkanrda, Trarnvn~ . ~ 
einde 25 numarada. ~el~ıcılik ki" 
pıın Ahmet Özkul diln dUk tr 
d:ı. meşgulken bir otobu.surı rJ1 
kerleğine srkırarak fırlıytUl ""' 
ta, başına isabe• etmi~. agır 

re~k1;{~~~~tı~İr halde '?~ 
ba. bastahanE>•ine kaldtrılJll""" ~ 
tır. 

DÜN CEZALANDIRTLA'r-~ 
Enıniyet altıncı §Ube menı; 

ları dUn de tr3.lnvayla.rdan 11' 
yan 3~ kişiyi birer lira ceza 
cezalandırmıştır. ~ 

BWJdan başka 10 &oföt 11~ ....... 
rıı. aldıP.ı halde bilet karn:1~ 
bir otôbtls bllotçisi ve şışt._... 
va.rmda Ja 14 esnaf ha.k'kP""" 
ceza. zabıtları tutulmuştur. .,, 

Beyazıt. Eminl.SnU, Gnint& 41-
Beyo~lu sonıtlerlnde do 12~.ta 
ıenci eoka.k ve köşcllaş,}arJllll""" 
dilcnlrk<'n vaknlnnrnı~ır. --" 

Altın Fiyatı 

Altın fiyatı dUn de 2'2,70 il' 
ra idi. -""" 

~ DUGON matlaelerdea itibaren • 

TAKSiM Sinemasında 
Ttl('.0.\Jt fl()R~'dan Mrl henilıı bir eti yapılm&mlf ve ondan da mlikflmJD(l!J blr film 

ROBENSON ADASI 
Muuunı ye hey-eoanb Mr menn._ 

FRJCDDY BARTHOLO»JtW • ED:SA MST 
n •lnfın'la dlWy&Arnm JaenUa iki btıCUk ya~ında. en ı:: 09 MnA_.. 

BOBY QUtLLAN 
ve bin bir Ollflt bayvanJarUe NtmUN GElt!St YcnlkOy civannda yeni gula.ma ~! ~lgrafı gôndermi~ttr: resi düşiinnilşlerdir. 

~tsatrna dahil k6prUntl.n bir Gerek kendi namıma. ge~k kU- Şıır.ltl Arrlkod . Budan cepho.stn- ~ 
tuıtrnı ),kn.r&k geçen sular kö- mandan altındaki ku\"vetlcr namı- de keşif ve hava faAUyellPH ol· 
,u ~hdide b~larnro . .Uman ted.. na. size ve crnritıiz altındn bulunan m~tur. OO~A.n uk<'rf kartıplan 1 
birlerle tclıllkenin önti almnnş-1 subay ve erlere, mü~terck mücade.. I ve ytırü"'llıt hnlinda düşman kolh\
trr. BUyük Menderes mmta.ka- lemizin nihat zarerle neticelenmesi n mitralyöz atc.~e tutulınUŞ ve j 
s:nd.ut. JUa blr lıJa.hp.l' al~ için, en iyi temennilerimi bildir. bomba.rdnnan ec!!.lmiştir. Tayyc:re -

- lluauam bir ata~ içine utdlrılnu, bl:- !:"\' .. 

- Cenup de:ıiz.lerbıcle korkun~ bir tayfun ••• 
- Blr S&Aılytlde bir lhMllr öldüren korkunç örümc...ı.ıtf' ..... 
- HAJAlld.r w ... VAhıl Myvanlar ..• 

H A R i K A L A R A D A S 1 TOrkçe Sözlü BUyük F i'rt 
1'ttddyedo Uk <kp göllterUmcktedlr. tlA.-efıen: en eoa relM Wrk~ lmlıntıı ~:ı•.ın r.r'• 

tir. ınti1 bir va.ıUe teWck.i ediyorum. led:ınkdea. 1*t dlmm,.m,.,.ı- lriııtıt-ı • ttaJ:J'tut "" ıw,.. · 'l'llnlMI bfW1wl aat haberler. llıR!ıAil-ıii~IM!l~e.ı 
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''ınanmayınız bular insan 
değil kağızdır l ,, 

B 11..mNLEB, okuyanlar elbette aramada •ard&r ama, ben bil.mi· 
)'elller, o stınıere yetltmemlt olanlar loba )'Ul)'Orum. MetnıU,.. 

• llAnmı takip edenler rttnıerle ondan 90llnkl yıllarda netrolwuın mi· 
llAb pa.etelerlnde (olamu!), (yoktur), (lnanmayuml) bafbklan al· 
tlDda bMı JUJlar ıörUmrdl. Me.elA ı ••Blr ıönlllde lkl MWcSa olur mu T., 
..aa.e "olamul., (latanbuldA belediye nr mıdırT) llOl'JU9UU ()'Ok· 
imi) dtJ8 cevap verlllrdL Bu slbl yaadarm menua eaertyetle aldıü&ll
.._ alamdı. Blııı..a alyMI vasiyet sköDöne ptlrllerek ıaorplal' ter
ltp ft cınaplann nOkWl obnUma ealıtdırdı. (!n&nmA)'JlllSI) ... lıkll 

JUllarda da IUJllar aıralanırcb: (Beledlyenln ,ebrl tıenıldlyecetlM), 

(llal4ınmlarm tamlr olwaaeaima), (dlvaıubarp örtlnln ıc.auuıc.tm&> 
(rubu elemi devlet olan ıuaUyenln dUı.deceğlne), (Noye \'renılye) "0 
J'l1larda l'e~nıburgda ~ık.atı yevmJ Rua pze~ .. son yazdı~ Türk· 
Rus dostluğu makalesinin ı;amlml)etlne) ve daha bunlara benzer bir ta· 
lnm ye.rll n hnrlcl 11ı;~ı~rden sonra, t>n altında ctNANMA YINIZ!) diye 

JUllırdı. 
Ne uman ('\ Oktur), (olamaz!). (lnanmayım~!) ııözlerlnl ok111anı 

....,.. Jelt:Mm akbma o deVrln saaet.eıerUe 1U fakra pltr: 
lranlmm blrlıl Ka"'l'ÖZ ııeytttmeyl pek .ernr, akpmlan dükk&nr 

aı kapayıp, lolanaaou mideye ıöçlirdükten .onra mahallede kararöz 
oynatılan kahveye giderek bir tnratt.'ln fah"ftblnden neft>.11lenlr, bir ta· 
rattaıı da oyun lk"~Tedermi,. 

Adamt'.ağız knnıgözU, hacmıtı, tuısu:r. deU Beklrl, Bebenıb1~1. 

zeanelerl, \'elh:ıarl blltün e,hası canla :r.annettığlnl, onlsra lml't• derin bir 
9Nnpatl d~\duto için bir glln bulu9up glSrllfmek merakına dütmut. 

lllr sece kBh\·~e Jl."Ç9e Jftmiş. nnrgill"!!lnl lrınek için arkada m'1· 
1Alt )el' bul~ t.lryakilerln l'öşclr.re )CJ'IL'tltikJerinl ırörüııcıe, u&r&'lle 
içmekten vazgOl;> . .ml , oyunu .eyretmek için ön tarafa, ı>~rdenln yanında 
bir 88D(l~) e.} e oturmuı. Onun durduğu ~·erden perdl'lılo lç taraf! ı:ö
nllyormu,, Orada bir adamın d~'l' derlslndf'n, mukavvadan karaeözlfı
bacn1lta d() ne!<! r takıp perdede oynattığını ıörUnM bu kadar yd· 
dır, zevkle, heyecanla \'e neec ile tıe) rettl{:I karagUz oyıınunun n-.blye
tJnl anlayarak, aldaııııına rena halde cam aıl.llmı!J. 

Tam bu ıııl"IMJa, karag~ b&cn·atrn enııo.Uıe bir tokat yerlett.irmlt. 
birkaç ıcWlınp ıar ııli> lt•nılı ... Kalı\'ede bir nlkıfhr kopnıuş, kab\·e kah· 
kAhAlarla çml rnıı:;. 

Kendi aldanışına ~tıen &!Jltr del'f!Mde ıılnlrl bozulan İranlı balkm 
bu 'I durma tol.adı da kıa.lıkalıalarla alkışlııdıı'tınr görllnre da~-anama· 
mıt &.)ağa kal.k.ıırak yU~k k's'IL• baykırmııı: 

- Alkıtldı' uıız M mene fe.t'dlr blllJi or musunu& '1 Bular adalll de

tfl, kftğ'ızdır. bu kc.pek ojullanna allnt M re.rek ': 

Son günlerde mlhve.r ricaliyle mUıver gaMıtelerlnln m&kalelerlnl, 
slyah ırömlPkJUerfn harp f.l>blll'lerını nln1)11n5, benim dfl meı,nıtlyet 
devrinin IDIZ:tb pzl"tf'lt"rl Jlbl: 

- l~mavınn.! cllyeceAim. ve karagöz merakhu bacılı rthl: 
- Rular k4trttır, kttıttan adam -~ı. Alllh atabHlr ml 'f diye 

blığrra 141m ıtrll.ıo or. 
GUZ<:I dıişllo. iyi hia:ıet, yar.rlma aldanrıı ... 
~c \'arsa doğrudadlr, doğruluk ş~ u urıma. 

Kulaklarımı:r.ın istikbali 

Birçok lltmler. tayyareclli'kte llk denizci ka.vDnler u r&m&11 
k&ydedilen tera.kkilerin insanla,. içinde denlzin iyi bir,. nekili 
n, işitme h8M8Jarmı buı husu· oldugunu keffetüleır. Ve o za· 
st ciharJarla. kuvvetlendinniye maıtlar denwerle 8e9 nakletmek 
sevkettiğini söylemektedirler. imklnı karada.klndell çıolt daha 
K~i çok uzak olmıya.n "Sun't zor olduğundan derhal istifad~ 

kulaklar" ın mevcudiyetinden ye klllkıştılar. Bu denizciler, 
ha.'berdar olrnıyan az kimse var· denizde bulunan bir teknenin iç 
dır. Bu sun'i cihazJar iruıan ku- tara.fına vurulan bir darbenin 
la.ğmm işiteoeğinden çok evvel çok uzak bir mesafede bulımaıı 
tayyare perva.nelerinin setini bir diğer teknenin sintinesin~ 
za.ptetmek hassasına maliktir- (g('minin alt kı.ımımm h!keletf) 
!er. kulağını dayunıt olen bir gemi-

Demek ki medeniyet ihtivar- ci tarafından ftitlldığini bştet
lldrkça 11i3ltrne" cihuımızr kuv· mieler. Bu vasıta. ~ uırllr
vetlendirmek gayreti lnsa.nlığm rın denizci ve balıkçrla.rma bü· 
en mühim m~galel .. rind~n biri yük faydalar temin etmiştir 
ni teşkil edecektir. BugUn doktorlar w fizikçiler 

tık samanlar, insanlar a.rıcak tarafında.n kulla.nrtan ,.S~toe
kendi sesleriyle a.rala.nnda. mü- kop" işitme cl.humı biraz daha 
nuebet tesis edebilmekteydiler. kuvvetlendirmek icin kullanılan 
Sonralan oyuk \•e tanan bazı bir ilt:tten ba.fk& bir leY değil
&letler icat ederek 8GSlertnl daha dir. 
usa.k mesa.telere ulaştrrma.Jt -im- .famini daha az işittiğimiz Dik· 
klnmı bUldulu. Bu da. ancak ta.fon'a gelince, bu, ba$ka yer
.inaa.n lculaklarmm iptida! suret- lerde konuşulanları işitmek için 
te takviyesinden başka btr ,ey kull&nıla.n bır llettlr. :S.lkl bir 
deftıdi . .Ba.zI kJmeeler telefonla çoklaNnU, sabtta filml~rinde, bir 
radyoyu aynı zamanda işitme el· çe>k fena. suikLcrtlarm ve cinayet 
ha.zmıızı kuvvetlendlren 'nriku· ı>li.nla.rınm polis tarafmd~ dik· 
lld6 bir kee1f ola.ra.k telikld et- ta.fon denilen Aletin yardnniyle 
JMttedirler. Bafkalan ise uza.k .nruul meydana çıkarıldığını gör
mM&.felerden konuşmayı irnkln mu..unumuı-. 
da.biline soktuklarından ağzımı. Velh&Stl fenni tera.kkiler itit· 
a yani çıenerrı.tzi kuvveUendiren me cihazımızın eimdikiııden çok 
blr ketif diye tavsif etnı~ktedfr- ı daha fazla kuwetleneoeiini va&• 
ler. deder gibi görünüyor. 

Hanwiai? Biri iki 

Ahm~.ıfm biri yolda bir dostu- Sarhoşun biri defigam i~ln 
•--".ıUf ~,, 'L.. tl 

80 
zom oluncaya kadıı.r içer.. Eve 

na ~ ~ınce uayre e - dl~ . ~ k 

1 

gel 6 • zaman kaynanasıyıe ar-
rar: şı1aşınca: 

- Aman birader, g~en gUn - Hay Allah, der. sen kurtar. 
~lUyorlardı, iyice anlıyama- Ben onun yUzUntı gönniyeyim 

dım. VE'fııt eden ~iz miydiniz. I dJye geç saatlere ~adar lçfyo

)'vksa bi n.Jerin~ mi? I nrtn, eve gidirıce lkı ta.ne olarak 
• klJ'lmı& -l)'OI'· 

Dan illa 
iliç'in 

Annesi 
öldü 

DANiLLA ıLiÇ 
KıMDıR? 

Prıaolp lladlıelllı 
1IAll a11 ••Jdl 7 

TARtH yuanlar, 1914 sene· 
sinin &ıcak bir gününde 

Avusturya veliahdile ve kansını 

"Prençip., isminde bir Sırp genci 
nin öldilrdülilnil ve bu itibarla bu 
gencin büyitk muharebeyi kundak 
lamıı olarak tanıtırlar. Fakat haki· 
katte o, bir icra vasıtasıydı, asıl 

suikasti düşünen, hazırlayan ve 
tertip eden bilyük arkadatı Danilo 
Uiçdir. 

Prençip aibi, o da asılmqtır. Fa 
kat hatırası Sırpların kalbinde da· 
ima canlı olarak yaşar, oturdulu 
ev, suikastı hamladıtı oda gibi 
muhafaza edilir. Düne kadar sal 
olan annesi de bugün hayata ıör 
terini yummue bulunuyor. Onun 
evini ve annesinin vaktile bir ıue
teciye !!Öyledlklerini görmek iste· 
mezmiainiz? 

"Saraybölna,,da bakırcılar cad· 
desini ıeçipte ııola saptum mı önü· 

F aydah bilgiler 

Garip bir Japon adeti 
Tokyo garına girdiilJıiz za

man ortada kocaman btr kan. 
tahta görllraUnb. Bu kara tah• 
ta. ya1nll 'rakJo trU'JDda bulmı
mu: KOO>a p.rmd& da, diğer 
lbilttin .Tapon ba.nliyö i&taeyonla.-
rında da va.rdır ve halkm hiz
JD~ .Jlıl'U'• 

Blitiln yolcular bu ka.ra tah-
talardan istifade ecı .. ~ıer. Arka· 
daş veya leVbılial ile lbuluşnak 
isteyen, kediaini ka~en (Ja
ponlar kedilerinden ula aynla
mular) Uılbet)iri eline alam kt.
ra t&hta.ya istedltftıi yazar. 
Japonyayı r.lyaret eden Aıne

rikaltlar bu uwlden, ifrat eder-
ceelne istifade etmektedirler. 

Fa.kat hakiki imni yerine mU.
tear i8irn veya remiz kullanan
lar. · 

Meeell: "Pepe eisi bu,un ye
dinci bulvarda bekliyecektir." 

Veya: ''Şu gilal Japon kıauı· 

da bile blllunımyan ,uaeı ~ı 
g&lü Jcedimt ka)"bettlm. Bulan, 
aşağıdaki adreee bildi ... in: V. ı. 

v. ı." 
Japonlar, yuılarmı gi.çeklerle 

ırllslemeyi çok ~erler. Bazı flh' 
heveellAi gençler, kendi tlirlert
nl ya.arlanııa da ara4uı bir ilci 
glln ~ince aJtma meçhul elle
rin birçok teY Ulve ettlfihl rö
rUrler. Bu meQhul ellerin Khlbi, 
bir §a.irle btr edebiyat hocalı 

veya diier bir bevetli gen9tlr. 
İşte <lllUD 1~4ir k'l, herhangi 

bir şiirin yanmda ya daha gU· 

zel bir ıUr bulunur, "tY'& fllrt 
t.enkit eden birkaç kelime! 

Bir gmç kızla., genç bir erke
ftn kara tahta Ur.erinde birlblr
lerlne ilanı aşk edip evlendJkleri 
'bile vaki olur. 

Almanlar Japonlardan ilham 
ı alm13 olacaklar ki, oıo.traClla· 
1 nn Ur.erindeki bllyttk tabellla.ta 

telefon muhavereleri yuarla.r. 
Meeell. tUoca.rm biri Stutt• 

ga.rta giderken, yolda, bir t&})e. 

llnm tu.erinde otı>mobillnin nu
marasmı görür: ı. T. mı9. 

Arabumdan iner; kanemm 
90k mü.st.acel blr iş halcltmd& 
kendisiyle götlltınıek ilMdiğhıl 
~lr. Ttlocar hemen oradan 
evine telei'<lll eder. 

KarJBlllm ne istedij'ini öğre· 
nir. 

Bu tdet, Amerika4ıa fevkalade,.....,..,., 

n.ar.?nin şerefesi &örünür, Biraz r--
ilerledin;z mı döıt asır ewel kal 
dırımcı Hacı Mustafa Musiahad I 
din ağanın yaptırdılı camii de gö· 
rürsünüz. Bu iiri büitn'i sokRk §İm 
di Danilla tııç adını taşımaktMır. 

Fi: •• akika: Avusturya divar.ıha .. -
binrle müddeiwnuıninin"Prençip,,i 
hazıralıyan ve tahrik eden adarr. 
olarak gördüğü Danila lliç bu 
narin minarenin gö!iesi altında, 
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bu beyaz evin içinde otururdu. Kadm - sı~ cece• defa aördüiUmdenllf!ri tam on Hd ._no 
Şimdi aradan 25 sene geçmiştir. 

Fakat evin dı~ı ve içi gene aynı. 
haldedir. 

Kapıyı açınız. Onüntize beyR.Z 
taş döşe>li bir avlu çıkar, karşınızda 
bizim zamanonııdan kalma bir ev 
vardır. Merdiveni tırmanarak üst 
kata çıkınız. Onünüzde bir sofa 
ve bu 90faya &Çiian birkaç oda • u 
LurstVluz, bunlardan birisi Danila 
tıiçin odasıdır, baştanbaşa bir !e" 

dir, kenannda ot yaıtıklar, beyaz 
perdeli iki pencere ve nihayet bir 
k~ bir karyola ve bir masa! 

Dıvarda Meryem Ana resminin 
önünde ıece gündüz yanan kandil 
olmasa orta halli, aıkiden kalma 
bir Türk evinin odası dır, derdiniz. 

Dört sene evvel bw'adan içeriye 
giren bir auetecl köfede beyaz saç 
lı bir kadın ;ördü. Bu Danila ili· 
çin annesiydi. Kendisini dinleyiniz: 

- Evi.mis yeni değildir, fakat 
Allaha tükür beni geçindiriyor. 
Ne vakit yap~ bilmem, fakat 
üst katınm babam tarafmdan çıkıl· 
dılı hatımnda. Kendi halinde, sa· 
kin ve satlam bir adamdı. Fakat 
öınrCiniln aon günlerinde hasta dil! 
tü, bir eene yattı, 10nra toprala,. 
lkl çoaıltm1a kaldım. ite gider 
dim, ~~ımhk yapardan gilnde 
beş metelikti, o da yeterdi. Yalmı 
sonralan çıocuklannun biri öldü, 
öteki kaldl. onu ben mektep hocll· 
sı yapacaktım, fakat Awsturyalr 
lar tuttular, cinayetin mü~vviki 
di~ asttlar. 

Bp bdın fakirdi, evlpin odala· 
rmı kiraya vererek ieçinınekteydi. 

Fakat oiluniın odasnu bolmamır 
tı, öldüiü gündenberi aynı tekilde 
muhafaza etmişti, gelen ziyaret.çile· 

re ıösterirdi. 

Danila lliç tah&ilini Saraybol· 
na dar1llmuallimlnlnde yapmJttı. 
Mektebini bitirir bltirmes de bir 
köy hocalılm& tayin edilmlfti. Fa· 
kıt bu vazifede çok kalmadı, ıue· 

t 'kıı;ildlm. 

- Buna oofl m~a1unım 

jtunus lcln tuJ1k daha u olur ... 

teclliğe geçti. B•lkan nıulıaft,,.., 1 
nin kolay kazanılan zaferinden 90rt 

ra ümitleri artan Sırp genc~ntn 
milliyetperver ceyietlerinin i · 
kan5tı. On plAna geçti. 

Sırp hükfuneti çOk ihtiyatklrdı, 
Balkan muharebesinin aferini bir 
aı hazmetmek istiyordu. Sırp top· 
rağı haricinde kalan meaelA Bosna 

Sırplarının aniamadddan ,eyi de 
işte bu lhtiyatkirhktı, iki tacil· et· 
mek, memldcette ihtil&l çıka~. 
Sırblatanın müdahalesini davet 
etmek lstiyorlardL Fakat hanai 
silahla?? Hududun öte tarafındaki 
gençlerle muharebeye gtrtpiflerdi. 
Stllhı onlardan alacaklardı, bom· 
bayı onlardan tedarik edeceklerdi. 
Ve filhakika bir alqam Prençip, 

Grabez, TckabriMVlç isminde, Oç 
genç stlAhlan ile bombalan ile hu· 
dudu l'Çtiler, tarlalann arasına 

saklandılar, şimdi Jne9fje bu sllAh· 
lan gümrük memurlanna gösterme 
den ~bre sokmaktı. Bu i&i de Da· 

nila lliç üzerine aldı. SilAhlan ie· 
tirdi. gençleri evine aldı, 15 aiin 
misafir etti. 

Suikast için bir fınat çjcmıştı. 
Avusturya veliahdi büyük maner 
ralar münateıbetMe Bosnaya geıt· 

yordu. Haziranm 29 uncu g(lnO 
,ehre girecekti. Tesadüfe bakınız. 
o gün de bizimle Sırplann arum· 
da geçen KO!!Ova. muharebesinin 

yıldönfimüydil. 

Dani1a lüçin riyasetinde topla· 
nan gençler taarruzlarını o ıün 
yaıxnaya karar verdiler, yaptılar 
her üçü de asıldı ve onlann arka· 
sından Avrupa dört sene müddetle 
kana boyandı. 

Neticeleri maltim. 

EJ.EmZltEi13 
Bugunun erkeği nı.s.ı. ı 7 

Af&ğıdald BUallere vereceği
niz cevaplar, yine aeafldakl ce
vaplara uyana. tam manutyle 
modem bir erkek olınald& ifti
har edebilirsin~ 

• • • 
1 - Pijamanızuı Cf)ketlni, pe.n· 

talonun içine mi eokarımırz. yok
sa dıtarda mı bınlnt11ınıı 7 

2 - $ebltdt gtyecetlnla ayak
kaplarm ince mi, yoksa ka.lm mı 
olmasını tercih edeniniz! 

3 - Grata. Gezboyu mu. yok.
sa tren Dunn'u mu tercih edeni" 
niz!. 

4 - Tramvay beklemektense 
yürllr müaünUz? 

5 - Da.mederken difer bir 
~ft ıim çarpana hiddetlenir mi
sini!, yoksa af mı dUenlniı? 

6 - Genç ve neşeli bir kadt· 
na takdifn ohmun&nlZ. netetl· 
ne lftirak eder mi.siniz! 

7 - Saçlarmm keltirirken 
beri>erinizle gUnUn h&diııelerin" 
den b&hleder mieinisT Konut
makt&nea. guete olrumayı mı 

tercih eedrstntz? 
8 - Güzel bir kadmdan b&h· 

solunurken ''fevkalAde., demekle 
ml iktifa edeniniz, )'Ok• Wıun · 
ul&dıa meüı ml edetainls? 

9 - Ziyafet veya eflencell bir 
temaşadan hangtatnl tercih eder
siniz? 

10 - Sabahları ne umaa tnt 

• 

I 

• 

olU1'8Unuz'.' Yıkanmazdan evvel 
tnl, yrkanJıktan sonra mı? 

11 - Askı mı, yoksa k&ıner 

mi kullarunııııuz? 
CEVAPLAR: 

1 - Ceket pantalonun içinde 
olacak. 

2 - Kalm ayakkabı. 
3 - İren Dunn .. 
4 - Yayan fldilir. 
5 - Al dilersiniz. 
6 - Kadına uyarsınız. 
7 - Guete okursunuz. 
8 - "Fevkalade" dir, demeli. 
9 - Neeeli temaşayı. 
10 - Yıkandıktan 80ll!'&. 

U - lkisinJ birden. 

ttayan ı Şapkamın üz<'rine otu dıı· 

- Rüyamda 81zl iptüm 'e ataa. 
dun ... 

- Attığım tokattanıltr, 

Haberin bulmacası 

~· . 
_,_,r-ı.....,_.,ooi-t~..;..,.~c!..ı 

• t-1-lf-4~~-"-"-
1 .-.;1--4__.,--ı.-< 
J .. 
s 
6 ., t--1~_....-
81-t--I--+-

) 

Soldlıa ..pı 

l - Muayyen müddete lll.UDllı ... 
uıtıraba katlanmak mecbul'lyetln4-
lan Old kelime), 2 - B!r feyhı 
l"tilden geçerken bb'aktıfı tem 
eden (lkl kelime), alta'*'- 1ıtr 

olınmup, a - orta, bir emir, ' 
)'IDJJl •klandıtı '7Wt Tibetteld ,. 
lar, 5 - Bir kumaf, ka.nu sil 
8 - Vefat, slyan.1- Vapur meı.._ 
Janndan, 8 - KalbUJ', (bafm &al 
Nlll) deme, 1 - mdelıl dtll 1aaı. 
,.. 1ıtr ~ 10 - Bir ..,. 
n• 'YQoude ptlrüm .,.ım, 11 -
ya. çevik. 

Yukardlla llf&tt, 
1 - TahtaJa aa.planmıı demir 

camru çıltaru (lkl kelime), 2 -
laYit kudret1eriödf!D blJ1, bir 
a - mr emrhı. teraı. tavukların 
kU, ' - Bir oi.D• mobilya aı 
teni, birçok 141yler yapan demlı 
tibat, 5 - Yemek yeme vurta 
dan, ••genif.,m &k.el.nln tetsı, 6 -
zuvlanmızCaıı lkl.ııl, yanarak ııare 
nr\Ol mad4tlerden blı1, alfatı.de 
barf1JI okunuJu, 7 - ZlJDf:We m 
bir 79r. ı - Bir aoru edatmm 
bir cmı1 edatı, ç\lnk:U, 9 - takun 
de blr fd#ıdm tersi, kabile, 10 -
ıtınWerek Yerlten ,ey, hayret edatı 
- Çl.zgi, kokulu blr oL 

il numaralı bulmacamma ballh 
1 - Dllltuluk, K, 2 - ll!h....ttl'llıılıl• 

ı. 1 - IUk. ftwmıs, z. ' - nr.. 
u.n, ı - S. L&t, z, Ah, • - ı 
Raid. T -- lfamlOOCa, ı., 1 -
Kanla, • - LM, Dut, z, l;ı, 10 

ı. K81amata. 11 - m,....... • 
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- Alman ordusu tayyareyi bir kalade tedbirler almayı thmal Pl

tıksaf \•asıta!'lından ... aha ilerı medık. 

r kıymette gormemektedir! .. Or. Fakat beıu en z.ıyade hayTcte 

K an 
• e ı 

arbi 
Bu harpte Almanfar 

hesabına mUsbet netıca 
verebilir mi ? 

mun en son kabul e~tıı'n tayya. •fiş üren şey, Polonya hm be gır-

·lc>r Blenha~.n 3 tipi tayyare le- ~"Ye hazırlandığı bu biıyuk ve va- 11 kor 
dt>- ki bu ta~ yareler Polonya. oı- 'ıım gılnlerde, Valeskannı benım an 
.ısun:ın tayya ır. c'a.ha n • 

Lğı kıy:mettedirlcr!.. Almanlar 
.gilizleri ao.ı sic;te•'l t:"tvyare da 
toplarmı da hl"nil:ı: e! rinc ge • 

rememisleruir! • 
Gilldum. 

Novroviç beninı ac ı ve zehir
bir gülüşle güldüğUmü görünce 
nıı halde sinirlenmiş gi-hi atıldı: 

·oraşka btitlin vcrrdiği malumatı 

zlioe ma ıttllinde alını olduğu 

toğrafilerle tevsik etmi.'}~! .. 

Elbetel·i cocuk aldatır giı,; hlzi 
datma.k ahit olmadığ":m pek 

izel takdir cdc-cek kıı :ı.r zck 
r kadındır: .. 
Cilrilm biroenblro taştığı için : 
- Novroviç diye ha}lardmı. Bu 
ıdm sadece zeki bir ka.dm değil, 
uilru18.de zeki bir mahltlktur!.. 
ı ka.dm Vales'kadir! .. 
Koricunç Valeska! .. 
Valeska. tekrar ayağa ı-.1~1. 
Fakat dudakla.rt k ırdad!ğt 

Llde hiçbir şey söylemeye cesa.
t edemedi. 

Ben ayak üzerinde adeta çivi

ıınıiş glbi duran Novro ·~·e e
nle Valeska'yı göstererek: 
- Bu kadın, bu va.kalan, insi 
r rüveıver gibi kull:ı.na.ra.k. o

rıye.nm göğsüne dayam.rştir! •• 

ve bağxrdnn. 
Bütün ihbar e~ği şeyler baş.
n başa yalandır!.. Teessüf ede
n ki siz bu memleketin ka.nmda 

dlerinin kanı henüz ka~amrş 
r edadı olduğu halde bu kadı
rı bizzat erkaru harbiye Uzerin
ı tesir yapacak. bir aleti olmak 
enzeleslne dü.şmilşsüntiz! .• 

Noroviç bu sefer sapsan k&
lmiştl. Olduğu yeri ilerleterek 
r izzeti nefis isyaııile ve hışnnlı 
lzlerile yüzüme baktı. Titreyen. 
r sesle: 

-Rk:A 

eyiniz! .. 
Dedi. 

ederim, hakaret et· 

' ?" tekrar te,•kıf cclılmE'sı
.arpten daha bilyUk bir 

Adeta Vııleskanın yeniden ele 
g ~i Va.raova mahafilinde bır 

bomba tesiri yaptı. 
Tevkifin ertesi gilnU Genel er

kft.nı harbiye harekat subcsı müıs
teşarlığmdan telefonla davet edil
dlın. 

Müsteşar beni gayet asabı hir 
yüzle karşıladı ve bana ilk suali 

şu oldu: 
- Sizin askeri teşkilatımız men 

f5U('l!::ırmr doğrudan doğruya tevki
fe sali.h yetiniz var mıdır? .. 

M · c;arm bu hitabından der-
Jı:ıl ıtmıdan memnun olunma,. 
t.İıhı.nı anladım. 

- Evet Bay müsteşar! Dedim. 
Salahyetime istinat ederek tevkif 

emıi verdim !. . 
- Tevkifi bizat yaproışsmra! .. 
- Evet, bizat yaptım.. Çünkü 

bu tevk.it, Polonya.da belki yaptl
maBI ihmal edilen daha. bir çok tev 

kiflerin en mühimi idi!.. 
Müst~ hayretle yüzUme baktı: 

- Manalı konuşuyonrunuz !. De
di.Demek daha. bu nevi tevkifler 

y p c nuz? .. 
- Belki, Bay mlisteşar!.. Mem

leket tehlikesi icabettirdi.kçe terk 
etmiyeceğ:im. •. 

MUsteşar krrçtl bıyı'kla.nnı ka
şıyarak, gözlilkleriııin arka.,mdan 
hiddetli hiddetli yüzlime baktı ve 

müstehzi bir sesle: 
- Peki. Size ısorabillr miyim? .. 

Bu salahiyeti nereden aldmrı? .. 
- Bizzat başkuma.ndanltktan ! .. 
-Ya? .. 

- Evet!. 

Müsteşar her halde benden böy
le biroevab bcklemiyordu.Mamaa.fih 

bozulmayı da nefsine yedirmek is
temiyordu. 

Kaşlarını sahte bil' vakarla <;a

tarak: 
- Aceba hepimizin fevkinde bir 

salAhiyetin size bahşolunması için 
ne gibi fevkalade bir sebep olabi
lir? Bunu düşünüyorum .. Dedi. 

- FevkalA.de sebep mi, Bay 
Müsteşar? •• 

- Evet!. Her halde Ba:ku-
man.da.nlıktan ~ahıımıza. bir diktatör 
lilk &lahiyeti verilmesi için icap 
eden fe\·kalıldelik büyük bir ehem
miyette olmalıdır! .. 

Mlisteşar bu sözü.nü Q..cıikA.r bir 

- Novroviç ! dedim . Size ha
ıret etmek niyetinde değilim!.. 

l1tat nıcmleketinize biler~ veya 
bniyer0ok, fakat wzifenizde mu
Jfa.k olmamak suretile dahi .i.ha
d et.ntiş saytlrrsmız ! .. Zira, bu 
ıdma is"'.lnat ederek verdiğiniz ra:. 
•rlarrn her biri birer ihanet ve
m.ardır!. Zira., bilftlds diişmannı. 

L kuvvetli sild.hı tayyareleri mi! 
etekim bu kadm siz.i bilhasa en 
~vvetli ta.rafta aldatmağa teşcıl>

ıs etmiştir! •• 
Novroviç hB.la it.i:rn.z etmek 

•tindeydi. 

ni- istihza ile söyliyordu. 
- Fevkaladelik var, Bay mUste 

şar! .. Dedim. 
- Voroşko. ... 
Diyecek oldu. Sert bir işaretle 

z!lnii kmtim. 
- Hayır, hayll", Novroviç!. Diye 
'}1ürdmı. O Voroşka değil!. O 
ücska'dır! .. Onun kim Ye ne de
ck olduğunu etrafilc daha iyi 

~renPcelkslniz!.. Bu andan itiba.. 
n siz de, sahte nişanlınız da mev 

ıfsunuz! .. Zannederim, ~bir hiı
~eye meydan vermeden her iki
~ de slikünetle beni taklp edc
ks:nlz ! Bunu söyli:,erek m~ 
:ılerime işs.r-et et.im. 
Hemen silahlarmı çekerek biri 
wmviç'in diğeri Kaleskanm yanı 
~rnda mevki aldılar. 

Bu suretle ealondan dışarıya 

<trk. 

Si13.hlı muhafızın yaru başmda 
:ı.ğnır ve kUstah bir tavırla ö

lllden geçerlı:en Valeskarun yUzü. 
? öyle müthiş bir bakışı oldu 

bu bakışı hıçl:ıoir zaman unuta
ıyacağmı. 

Valeskayı \'tl yeni kurb.'.ını istih
.mt ımbayı Novroviç'i derhal 
LÜlafaza altında tevkifhaneye &e' 
-ttirdlın. 

Tabif bu sergtlzeştimi ve tehU... 
•li ka.dmm bu sefer iyice muha.
za altında tutulabilmesi için ffN-

- Aceba. nedir?.. Seferberlik 
ise askcrl sal8.hiyetin daha üstUn 
olması icap etme-ı mi? .. 

- Bu fevkal8.de sebep seferber
lik değil!.. 

-·Ya aceba nedir? .. 
Polonyanın tPıhlikedc ol

ması! .. 
Mü~teşar müstehzi hir hayretle 

ayağa kalktı. 

- CiddJ mi söyliyorsunuz? .. 

Dedi. 
Ben :ıynl kat'i tavrrla tekrar 

ettlın: 

- Evet Ba.y müsteşar! .. Polon 
yanın tehlikede olması!. 

_: Aca.ip! .. Biz Polonyayı teh~ 
kede değil, bilakis emniyetli bir 

i.~tikbale hazırlad1ğrm1zı uınncdi· 

yoruı! .. 
- Siz bu UUU\tnt7.da hür ve bel· 

ki de haklrsmrz! .. Fakat bizim vn· 
zifemlz Polonya iç:in gizli \'e agi
kar tehlikeleri taramalı: ve gcıbert

mektir! .. 

- Gebertmek mi? .. 

- Evet! .. Gcbertm~k. Bay miis 
te.:}81' ! .. 

- Çok gil7.e1 ! .. Fa."at bu tehli· 
keyi biz bilmiyoruz! .. 

(Devornt ··ar) 

• e 1 
1914 - 1918 harbinde 

150 vapur 
batırmıştı 

Ba korsanlardan 
ancak ikisi Alman. 
yaya dönebilmişti 

Bir Alman korsan gemisiyle 
çarpışan İngilz silahlı ticaret 
gemisi "Jarvis Bay" hadise.,•n
den, Avustralya sularında r,.ır 

Amerikan, Hint Okyanusunda 
da bir İngiliz şile~inin batırıl
masından ve bunlar gibi di,;er 
birkaç hadiseden Alman korsan 
gemilerinin yeniden denize açıl
dıkları anlaşılmaktadır. 

Korsan harbine Almanlar 
harbin ikinci ayında, 1939 llk
teşrininde başlamışlar, o zaman
lar cep zırhlısı "Dcıttschlaııd'' 

Şimali Atlantikte bir !ngiliz, iki 
Norveç, bir de Danimarka \'a· 
puru batırmıştı. Aynı zırhlı er
tesi ay Asor adaları civarında 
görülmfü~. eylülde Berezilya sa-
hillerinde olan "A nıiral vo f 
Schcer" cep zırhlısının da yine 
o sıralarda Pasifikte olduğu ha
ber verilmişti. 

Alman denızcilerini İtalyan 

denizcileriyle mukayese ctmiyc 
imkan olmamakla beraber, 1n
gili2 don<illlnasmın muazzam fa
ikıyeti dolayısiyle İngiliz hary 
gemilerirle, mesela geçen harp· 
teki Skojerak muharebesi gibi 
bir muharebede karşılaşmıya 

cesaret edemiyen Alman harp 
gemileri şimdi hareket istiklali
ne sahip münferit tekneler ha
linde açık denizlerde dolaşmak
ta ve tek başına giden bir şile
be veya zayıf surette himaye e· 
dilen bir kafileye hücum etmek
tedirler. Hedef \'e gaye ma
lam: Endüstrisi için lüzumlu ip
tidai maddelerin mühim bir kıs
mını deniz a.'}ırı memleketlerden 
temin eden İngi!terenin muvasa
la yollarını kesmek ... 

Almanların meşhur "Cep 
zırhlrları" böyle harekatta kul
lanılacakları düşünülerek inşa 
edilmiştir. "Graf Speff' nin mu
harebe kabiliyetinin pek fevka
lade olmadığı geçen sene Cenubi 
Aınerikada cereyan eden muha-

ı~~iJ 
1 § arayanlar 

Orta tahsil görmüş genç blr Tilrl< 
kızı mUesseselerde ve ya aile ara:;m· 
da çalışmak istiyor. 

Gazetelz idarehanesine mUracnat. 
1, 2, 3, 4, ~. 6. 

* Arap harflerini bilir; riyaziyeye 
vAkıfrm. Üniversite müdavlmi)1m. 
Haftada sekiz saat ders zamanları 
haricinde çalışnbilecek bir iş arıyo· 
rum. (Müracaat: Haber gazetesi Y. 
s. Ç) 3 

Satılık - Kiralık 
* A,ra'lpa<ıada: GUmUşsuyu hastn· 

nesi yakınında, arsasından deniz gö· 
rUr. Haritası çıkarılmrştır. İnşaata 

manll yok. 8,10Xl6,5=13l met· 

re murabb:ıı ar.sn tizertndck! ahşap ıkı 

ev paır.arlıiuız :5300 liraya satılıktır. 

Buglln ıs lira kira getlrmelttedlr. 25 
liraya mlitehammlldlr.Mllracaııt :Haber 

gazetesi "R (507) U., 3 
lŞÇt ARIYA,:l;LA.IU 

• Arap harflcrınl kullanabil~r. Oku· 
duğunu iyi anlar. Umumi malümntı 

yerinde sabahtan öğleye kadar çalı;;::ı· 
bilecek bil"lne ihtiyaç \.'llrdır. Yabancı 
bir dl! bllen tercih edilir. 

:Mektupla müracaat: Habel' gazete· 
ııl. 1.252 B. C.) 

Bu lınrıı!c ırnı~ n lı:ul>I yapan J!f'nıllcrin ı>n rw· .. ı·ııru Grnf Spef''ıılıı 

ıanılan Deıılti< hhıııl lı!ı lııııanda iken .. 

rebc neticesinde anlaşılmıştır. 

Buna mukabil "Cep zırhlısı" ti~ 
pı gemiler, götürebildikleri mah 
rukat ihti) atmın fazlalığı, faa
liyet sahalarnıın geni!jliği, on 
bin mil ve sür'atleri itıbariyle 
bir korsan gemisi içın lüzumlu 
bütün vasıfları haizdirler. 

:[. • l(o 

Açık denizlerde korsan gemi 
dolaştırmak Almanyanın bu 
harpte bir yenilik değildir. İkin
ci Vilhelm Almanyası geçen 
harpte Okyanuslara 11 tane 
korsan gemi çıkarmıştı. Hitler 
Almanyası tarafından şimdiye 

kadar korsan harbinden alınan 
neticeler, geçen harpte aynı u· 
sulle alınmış neticelerden daha 
parlak değildir. 1911 • 18 har
binde ve on bir korsan gemi a
çık denizde ceman 1979 gün kal
mışlar ve müttefiklere ait 150 
vapur batırmışlardı. 

Geçen harbin korsan gemile
ri arasında en meşhuru hiç şüp
hesiz ''Emdmı" dir. Fakat bu 
kruvazör diğer korsan gemileri 
içinde ne en çok vapur batıranı, 
ne de en fazla seferde kalamdır. 

En fazla vapur batıran kor
san, denizin dibine gönderdiği 

39 kurbanla, ''l\fowe" dir. Bu 
gemi ancak 189 gün seferde kal
dığı halde bu kadar müessir ol
mak ve sağ salim Almanyaya 
dönebilmek bakımlarından da 
rekor sahibidir. 

".:\Jowe" 4500 tonluk bir şi

lepti. inşasındaki hususiyet do· 
layısiyle profilini tadil etmek 
kabildi. Büyük mahrukat sto -
kundan başka bir kaç yüz rnayn 
de taşıyabiliyordu . l\nııt Schlo
dieıı'in kumandasında olarak 
1915 ilkkanunundan l 916 ınar· 

tına kadar umumi harpte iki SC· 

fere cıktı. 
Yine eV\·elki harbin korsanla

rından '' l\ oenigsberg'' en fazla 
denizde kalanlardan biridir. Fa
kat talihi yar olmamı~. ancak 
iki npur batırabildikten sonra 
Kenya açrklarında bir 1nn'iliz 
destroyeri tarafından korsanlrk 
sergüzeştine nihayet verilmis -
tir. 

Basifikte batırılmış olan Em
dcn, :bilhassa Bengal körfezi 

mınta kasında f::ıaliyette bulun
. muş, korsanlığa başladığından 

, batırılıncaya kadar geçen müd
det zarfında Hindistan etrafın
da seyrisefaini felce uğratmıya 
muvaffak olrnustu. En m~hur 
macerası Penang limanına hü
cum ederek "Jemtchug'' Rus 
kruvazörüyle ".Musqıu;t" Fran
sız torpido muhribini batırma
sıdır. 

Emrinde "Emden" de bulu-
nan Alına'• amirali Von Spee'nin 
Flklandda mağ!Ubiyetinden son
ra filosundan kurtulan yegane 
gemi olan "Dresden" hafif kru
vazörü de Psifikte korsanlığa 

başlamıştı. Fakat korsanlık öm-
1 rü pek kısa sürdü. bir tek vapur 
l batıramadan kendisi torpillen-
1 di. 

"Karlsruhe'' gemısı küçük 
Antillerden Barbad adalarına 

~ir hücuma hazırlandığı srrada 
esrarı anlaşılamıyan bir infilak 
ile battığı zaman sefere çıkalı 

üç ay olmuş ve batırdığı vapur
lar on sekizi bulmuştu. 

Sırasiyle 248 ve 217 gün se-
ferde kalmış olan "Kronvri>ız 

Vilhelm" ve "Prin:: Eitel Fred
riqh" gemilerinin korsanlık ö
mürleri oldukça uzun sürmüştü. 
Fakat onlar da. nıhayet 1915 de 
Amerikalılar tarafından bir li
manda tevkif edildiler. İkisinin 
kurbanları yekilnu 27 vapuru 
bulmuştu. 

Macerası "Haber" de, birkaç 
sene evvel, kaptanının ağzından 
tefrika edilmiş olan "Seadler = 
Deniz Kartalı" geçen harpteki 
korsan gemiler arasrnda yelken
li olan yeganesidir. Kaptan Kont 
Von Luckner idi. Bu gemi 1916 
ilkkanunundan 1917 ağustosuna 
kadar seferde kaldıktan sonra 
bir fırtına neticesinde kayalara 
çarparak battı. 

Yüzbaşı Nerger kumandasın
da "Wolf'', "1\1owe" gibi sağ ve 
salim Almanyaya dönebilmişti. 

Denizde. iki seferde ceman 499 
gün kalmıı:ı, bilhassa Avustralya 
sularında dolaşmış, fakat ancak 
12 vapur batırabilmiştir. Bu ge
mi. tayyare taşıyan ilk korsan 
ve harp gemisidir. Küçük bir 
tayyaresi vardı. Bu tayyare 
1017 de Yeni Zelanda açıkların
da iki vapur batırdı. 

Geçen harpteki Alman korsan 
gemilerinin en talihsizleri "Lc-0-
pard" ile ''Grief" dir. Bunlardan 
birincisinin hareketi İngiliz do· 
nanması tarafmdan haber alın· 
mı~tI, daha Orkad adaları civa· 
rındavken yakalanarak batırıldı 
İkincisi ise şimal denizinde sis 
içinde kendisini İngliz donanma
sının kucağına attı. Batırıldığı 

zaman Heligoland'dan hareket 
edeli ancak on iki saat olmuştu. 

Gecen harpte olduğu gibi bu 
harpte de korsan gemilerin kar
şılaştıkları en büyük mil!;kül 
mahrukat ve ia~e ihtiyaçlarını 
temin etmektir. 

Korsan gemilerde mürettebat 
büyük bir sıkıntı içindedir. Ge
mide her şeyi elde edilmek iste
nen gaye uğruna f<>da edilmiş· 

tir. Erzak stokunun mümkün 
mertebe uzun müddet dayanma
sı için tayınları fevkalade azal
tılmış olan mürettebat her han
gi bir harp .gemisinde zaten faz. 
la olnuyan konforun üçte biri 
kadar bile bir konfordan istifa-

hahşrnı tc-mı;ll ~len bir tnblo." 

de edememektedir. 
Korsan gemiye mahrukatı, bi

taraf limanlarda yüklemis ve 

düşmanın kontrolünden ka .mak 
için hazan aylarca fırsat 'heklı

yen şilepler ve sarnıçlı gemiler, 
temin eder. 

Daha geçenlerde ~etrol yi klü 
iki Alman gemisi. Meksı nın 

Tempiko limanından çıkmıya te· 
şebbüs etmişti. Haıbin ilk a\ la· 
rındanbcri orada fırsat kolla
makta olan bu iki vapurd n bi
ri açık denizde bir lngıliz g mı
si tarafından rakalnnmca öt k 
de hareketten \'azgeçtı. Bu P-"

milerin tc1'1ebbüslerinden de At
lantikte mahrukat sıkıntısı c k
meye başlamış bir korsan g nıı 
bulunduğuna hükmetmek müm
kündür. 

Korsan gemilerin deniz m'ma
kalii. tına yapa bilece<Ti 7..a rarları 

ehemmh·etsiz görmek mümkülı 

değilse de bunların ömur•erının 
uzun sünniycccği - " ·rn har~ 
le snbit olduğu veçhılc - mu
hakkaktır. Bunların hatırı'ma

~r. yakalanması veya bır lır.arı 
da te\·kif edilmesi, nihay{'t b ı 

wman meselesıdir. Alrn-ınyr a 
karsı Birlesık Ameri'rnd" a a 
biyet büyüdükçe ·· Deııt clıl l"ı 
ve diğer "eep zırhlıları" nı bcs
lemiye memur Alnnn şileplenne 
limanlar kapanmaktadır. Birle· 
şik Amerika. 1015 de oklu~u gı· 
bi, bütün şüphPli gemilerın li
manlarda tevki fedilmesıne ka
rar vermiş bulunmaktadır 

-K. 

Ajansların Dili 
•l'lllilr.lllllllltllKllll!lllll!l~ 

Frausa, talya 
Ve Tarihten 
Birkaç sayfa ı 

(B:ıs tıı.rnfı 3 iinciidc) 
18·19 da İtalya Avusturyaya 

ait bulunmakta ve altında inle. 
diği bu boyunduruktan sıyrılıp 
kurtulmasına da o sırada pek 
mümkün görülmemektedir. Bir
kaç sene sonra Kavur, impara
tor olmuş olan Üçüncü Napol. 
yondan, gelip İtalyayı kurtar
masını rica etti. Evvela tered
düt eden Fransa imparatoru ni. 
hayet razı oldu \'e 3 l\layıs 1809 
da ''Tarihi bizim tarihimizle ka
rışmış olan İtalyan millt tine 
sempatimi ilan ederim" cü 111 -
sini muhtevi beyannameyi ne . 
retti. 

Bir müddet sonra yüz bin 
Fransız muharibi Alpları geçe
rek Po rndisinde ikinci Viktor 
Emanoclin altmış bin Piyemon
telisi ile birleşti. İlk muharebe 
Montebello'da oldu ve 8 Hazi. 
randa Üçüncü Napolyon Mila
noya muzafferane girdi. 24 Ha
ziranda, Avusturyalıların Lom. 
bardiyadan tardı netice ini ve
ren meşhur Solferino m hare
besi cereyan etti w Ztirih sulh 
muahedesi, Franc:ız z::ı.ferinı tev. 
sik etti. 

26 Temmuzda İkinci Viktor 
Emanocl bütün !talvad:a duvar
lara şu kelimelerle başlıyan be
yannameler astırdı: "Yaca.sın 
Fransa!"... Birkaç oiin c:onraki 
beyanname"inde ise !JU cümleler 
vardı: 

"tstiklaline sahip lt"1vn. bir 
gün dünya millteleri rır ında 
me·..;.-i aldığı z man. ı. ,...,.i'n c:e
vinr. ve heyec n i · ~ . · vl d'
ğimiz gibi o z n an 
yacağız: Jşte Fm 

1860 dan ıo O 
seksen s~ı.e 

SEK 
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~. nıutat 110~kanlılığnıı 

llıı.Ylr, geldik. Fakat biraz 

"ıı. eık 18.znı:ı.... Ha.yatta arzu 
Şeyıere sabır ve ııebatla 

llllıııacağmı akllda.n çılta.rma • 
delikanlı! Beklemeli bek-

. b;ı_ ll -

~ -:_e ;it bekletmiyece

~ğtnm görüyorum. 
~e stira.tle ilerliyerek y&k 

'ku':etli bir qık peyda ol
lluttın gözler on& çevrildi 
~t verdi: .,,,, 

~·ıadi:mir" de iyi eğlme-

~·. Şimdiye kadar böylesini 
~~muhakkaktır. 
\ 

0ıı ııordu: 
''ll'ı. 

, • !!idiınir" de nedir 1 
llolisJer her şeyi biltr de'rler 

1\. ~ de bilmediğiniz varmış! 
l~r'' şimdi Nevyorkta en 
~ ""l)ııette olan lokanta ve eğ

l'Eırfdir 

~it hü~çe bir vapurdu. Bl.r 

~ onun bir vapur değil, bir 
. tı ge.ınisi olduğunu anla-

~tı gemisi rtht"llla yanaştı, 
Ha dar bir iskele uzattı. 
~' Liliyi öne sUrerck: 
~ l'di, dedi, girelim. 
~ llla Torn.'SOn onları takip 
.~ Cle1n1 rıhtrmda.n ayrıldı, de.. 
"'illQı. 

~eu elbisesi giymiş biri ye 
etj k~ılamış, onları na

&§ağıya inmeğe davet et. 

~enin alt başında ild pollıı 
es· 1 hayretle duraladrlar. Reh 

\ti burasını medhederken ne 

~ 'ôl'lettıif, M de mill:>e.llga 

~il?\, korldol' ~eklinde bir ga-

ile ~ler. Her ta.raf en tnce bir 
1\\ liilslenmiş, döşenmişti. Ma.. 

~ bi:r çok müşteriler otur
~ ı. Yeni gelenlerin dlıkkatf
~~l~ ne kibar mUştcriler, ne 

1erinde üstad garsonlar c;.ek 
~lar daha ziyade bu şayaru 

~ h.~eniza.ltı gcmis'nin citlarla

~orlardı. 
"1ıı larm bir kısmı gayet ka-
b. dandı, camın bazı tarafları 
~~ §effa!lı. Bu sebeple de
~ll'ıda.n ancak bir ild ınetre 

hı.tn.iş bulunan deniza.ltı
\~~da dolaşan balıklar içe
\ ~a.n rşı:k aitmda milkem
~ görUııUyorla.r, bu salona e.y

(i~ C'Uzellik veriyordu. 
~ ~erin hepsi smokinli ve 

eı-ltekıerle dek.olta gece rop 
~~~ş ka.dmla.rdı. ·'i pardll&eSini çtluı.nrken: 
' ~asıı? dedi, güzel yer değil 

'n: 
lı.a ~k güzel, diye cevap vertli. 

.!'tona gelince, o suali deme
~i id1; mantosunu çrkararak 

ı-engi lft.ma robiyle vUcu-

\ıı heykel gibi güzelliğini orla
~ Liliye hayra.n. ve dalgın 
"kla tııeşguldU. 

Bir m&Mya ~ip oturdular. Sko 
rocl, Spartooa iğillp fmıldadı : 

- Umma.dığ:m bir sukutu ha
yale uğı-a.dığmu itini ederim, ki 
dedi. A.ra.d:ığımız adam burada de
ğil, .. 

- Neden? 
- Ne bileybn? BeLki de C}Ok 

milh.im bir işi çtktrğı için ge lem.e

miştir. Fa.kat onun buraya. gelm~ 
si mukarrer olduğunu ııöylerken 

yanılmadığmu stre isbat edebili
rim, blzden başka bekleyenler de 
var ama. bu sa.attan sonra artık 

gelmez. 
Belli etmeden, sağrnu.da UçU.ncil 

nı.a&ya. be.km. Orada gözleri vel
fecri okuyan bir e.da.mla esme.T ve 
güzel bir kadın var, gördünüz 

mu? 
- Evet, kim onlar? 
- Bu adam Al Vudun sağ kolu 

'Fredldir. 
- Ya ka.dmı 
- Kadın da Al Vudun metresi 

La.viniya Ma.kay ... 
Tomson Wa karıştı: 
- Şu halde burada boşuna va

krt kaybediyoruz. Al Vud gelmiye
cekse biz bu kadınla Fredi denilen 
adamı ne bahaniı ile tevkif edell:ıl
Yriz? Hemen kalkrp gidelim. 

Skorooi güldU: 
- Gkielim ama nasıl? Deniza.\tl 

gem.isinde bulunduğumuzu ve ga. 

liıba.! 
Mamafi üzülmeyin, Al Vud ell

m.iWen :ırurtulalnaz; onun nereye 
gizlendiğini biliyonun. Muhakkak 

ya.kala.ya.cağız. 

- Bu gece mi? 
- Evet. Bir yahut iki saat l!IOO 

ra karaya dönmüş olacağız. Eğer 
kumarda bir kaç dolar kaybetme
ği göze aln-saruz a.radığmnz adam
la karşılaşma.ruz llitf.mall vardrr. 

Caz, o ımıtla.rda pek moda olan 

blr slav .fok1'1" 11. başlamrttı. Spar 
ton, Lillyi da.nı'sa kald·mıak için 

bu frrsa.tı kaçırmadı. Llli teklifi ka. 
bul etti. 

- Bu kadar gilzel bfT yere ge
leceğimizi doğrusu aklnna getir
mem.L~tim. Denizin clıöinde dans et

mek ilk defa başıma. geliyor. 

Spa.rton'm Wurdıya zemin aç
mak için münasip bulduğu bu söz
ler umduğu tesiri gösten:nedi. Li
linln cevabı nazikAne bir t.ebeıssUm 
dan ibaret kaldı, 

Sparton, Liliyi gördiiğU zaman
da.nberl içini gemi:ren suali sordu: 

- Mr. Skoroclyi çoktan beri mi 
tamyorsuntl%? 

- Çoktanberi değil; dört ay ka 

dar oluyor. 
- Ne işle va.kıt geçirdiğini bi

liyor musunuz T 
- Bu &izi pek mi alakadar edi

yor? 
- İtiraf ederim ki öyle! 
- Me.alesef bu merakınızı tat-

min edenılyeceğim ! 

- Çok ya.zık ! 
(Dewr.mı ttrı:r) 

. 39. 
\ ltaksız da değil ama. Padi · 
~a~şı bu kadar söz söylenir 
'ali~ f:linden karısını aldı diye, 
~~"lladaki vazifesindende çelfr 

\ tı . 
~adiseyi münasip bir lisanla 

lıq a arıetseniz, ve bir şe;r 
q beriniz yokmuş gibi; "Lulc 
".1 ~ec.ebe çırak buyursanız:,, 
~ca etseniz, fena olmaz dev· 

yorum. 
Bir müddet düşilndU. 
- Hele saraya kadar gideyim .. 

Bayram paşa ile şu işi bir müzake· 
re edeyim. Belki onunla meseleyj 
hallederiz. 

KARA MUSTAFA PAŞA, 

MURADIN HUZURUNDA 

O gün Bayram paşa saraya ge 
leceğini haber verdiği halde neden· 
se gelmemişti. Veziriazamın saraya 
gelen k!!'lya~ı bir müddet sonra 
tsayram p~ ralıa~u o.du~ 

B A B E R - Akşam Postuı ' 
Yazan 

.\lezihe 

Muhiddin 
Bu sabah zil zırtla.k zırtla1c 

ça1mağa başladı. Anladım ki 
guccuk bey uyanmış. Haman 
cerideyi kapınca odasına koş

tum. Bizim guccuk bey gaza.ta
ya çokça meraklıdır. Gice vahtı 
okuduğu cerideleri yerlerden 
toplıyarak karşısına dikildim . 
Şöyle mahmur mahmur bana 
göz attı: 

- Gız Keziban, dedi, sen oku
ma.le bilir misin? 

Galiba. benimle cilveleşmek 

istiyordu. Hanife gadm beni bu 
konağa kapıla.ndırırken; - Gız, 

gozunu dört aç! Bakkalın çıra

ğından önce evin baylarını avu
cuna alnıağa çalış. demişti. Bu 
söz kulağıma kUpedir. Haman
eacık cilveli cilveli güldüm: 

- Bilirim ya - dedim - köy 
mektebinde yazıyı epeyce sök
mUştUm. 

- İyi, mükemmel öyleyse -
dedi - Sen Haber gazetesini o
kuyor musun? 

- Haba.rt okuyup da nide
cem? dedim. 

- Haberde Bitlerin oda hiz-
met~isi ha.tıralarmı yazarak mil 
yonlar kazanıyor. 

Para sözünü duyunca. doğrusu 
merakını tuttu: 

- Hitler dedüğün gaıbadayı

nm oda hizmetçisi ne yapmış da 
milyonlar gau.mnış? 

- Hatiratmı yazmış! 
- Ayıp olmasm emme, hatı-

rat dedUğUn nedir guccuk bey? 
- Yani senin a.nlıyacağm ak

ıma geleni yamıış ... 
- Vay insan aklma geleni 

yazarsa para mı WTirler ona? 
- Verirler ya. .. 
Fıkırdaya fıkırdayıı, katıla 

katıla gülmeğc başladım. Guc
cuk bey şaşırdı: 

- Gız ne gülüyorsun 5yle ? .. 
diye sordu. 

- Ne güleceğim? Şeytan in
sanın aklına neler getiriyor, ne
ler !.. Hepsini yazarsam dünya
nın parmağı ağzında kalır son-
ra. .... 

- Söyle bakayım şeytan aklı-
na neler getiriyor senin? 

- Aaah. söyleyemem .• 
- Söyle Keziban. 
- Söyleyemem ... 
- Hatırım için bir tanesinf 

olsun söyle. 
- Gaç, söylemem diyom sa-

na ..• 
- Allah aşkına söyle!.. 
Kolumu yakalamak istedi, 

çektim .. Eteğime saldırdı, dışa
rı fırladım. 

Şimdi gece oldu, el ayak çe
kildi. Beni bir. düşüncedir aldı .• 
Yazsam mı, yazmll!'lam mı? Ya
zarsam vay halime.. Emme u
cunda bol para varmış .. Ben .3e 
yazarını.. Başladım yazrnağa iş

te ... 
Bugiin saıbahtan akşama ka· 

dar ne yaptım hele?.. 

Kara Mustafa paşa yalnız ka· 
lınca, huzuru hümayuna girmek· 
ten vazgeçnılşti. Fakat, Darüsaade 
ağası, kaptan paşaya tez yetişti: 

- Efendiı.1iz sızı bekliyor. 
"Bayram pa~ rahatsızsa, kaptan 

paşa da rahatsız değil ya!,, dedi. 
Kara Mustafa paşa, Cevher a· 

ğadan bu sözleri duyunca geniş bir 
nefes aldı .. Cevher ağanın peşine 
düştü; 

- Ben de zaten geliyordum 
Efendimize aızedilecek bir çok me· 
seleler var. 

Kara Mustafa paşa çok kurnaz 
bir adamdı. Pa,iişahın hal ve tav· 
nndan mizacını anlar, ona göre 
söz söy'.erdi. Dördüncü Murat o 
gün pek neşeliydi. 

Padişah, kaptan paşayı görür.ce 
_. Bayram paşanın hastalığı 

ana da mı his.:.ett? dedi. Neder 
ielm~din yanıma? 

'ez~banın hallı a de1teı inden 
. 

Ha... Sabahleyin bizim cada-
loz bayan sil.slendl püslendi so
kağa çıktı, çıkmadan önce, sıkı 
srkı tenbih etti: 

- Gız, insan namuslu olınalı .. 
Göreyim seni.. Ortalığı topla, 
tozları al .. 

Hepsine "peki, peki" diye baş 
salladım .• Sanki kendisi pek na
muslu da.. Karşıki apartrmanın 
oğlanıyla ışma.r ederken kaç da
falar gördüm. Düdüilük ... 

O çrkar çıkmaz dolabı açtım. 
Yeni terziden gelmiş ördek ba~T 
robayı bir defa giyinmişti, bari 
de sıskaya yakıı;sa.. Sırtmıa ge· 
çird.im onu. öyle gozel, öyle go· 
zel oldum ki.. Ah kime görUn
sem bu robayla ! diye dl\şün
dilm. Hemencecik aklıma kasa
bın gIVIrcik kara saçlı çırağı 

geldi. Fırladım sokağa. Oğll\n 

beni görünce gözleri velfecri o
kum.ağa başladı: 

- Hele geJ gız! diye beni dük
kanın arkasına çekti. Usta ge
linceye kadar fingirdeşdik .. 
Öğleden sonra bayan, ördek· 

başı rubasını giymek istedi. i
çimden gülüyordum. Birdenbire 
bir yaygara. koptu. Bayan fista
nım arkasını gösterdi: 

- Bu nedir kız? diye il.stiline 
uğradr. 

Bir de ne bakayım?! .. Çırağın 
yağlı beş parmağı roba.nm ar
kasına yapışmamış mı? 

Yutkundum... Bayan ağzını 

açtı, gözünü yumdu. Ben de da
yattım .• "İşinize gelirse? dedim. 
MaICım ya hizmetçi buhranı .. 
Bayan yelkenleri indirdi. Canı 
isterse.. Bitişik a.partımandan 

kaç zamandır beni ayartmağa 

çalışıyorlar. 

Öğleden sonra sokağa. çıkar
ken birçok işler t.enbih etti. 

- Başım ağrıyor benim!! 
Dedim. Hemen aklı başına 

geldi, dilini yuttu, çıkıp gitti. 
Bu evde iş çok.. Benim de 

vaktim yok .. Köşe başındaki ber 
berin yamağı saçlarımı grvırı

yor .. K~cmbın çırağı her gidi
şimde beni tam bir saat oyalı
yor.. Akşam üstü piyasaya çıkı
yorum.. Bir de üstüne guccuk 
bey için marmara çırası gibi ya
nıp tutuşuyorum. Vakit mi ka
lır insanda! .. Nafile bu kapı ba
na yar olnııyacak.. İyi.si mi açrk 
göz davranmahyım. 

• • • • Bugün bizim bayan çay 
ziyafetine gitmişti. Fırsat bu 
fırsat .. Evin içinde, bayanın do
labında gözüme kestirdiklerimi 
aşırdım. Hanife kadının gizlice 
kapıya gönderdiği çocukla yol
ladım. Ben de yarın, öbür gün 
bir mahana çıkarıp yallah ... Kö
ye dönünce eli boş mu kalayım. 
Bari lstanbula ge?işin:ı bir işe 
yarasın .. Ah o guccuk bey ah ... 
Dilerim rabbi tafüiden o çıyan 

kızla sarmaş dolaş olurken ahım 
yerde k:ılmasın sana .•• 

Biz1m bayanın öte berisini a
şırırken gizli çekmeceden bir de 
filizi renkli bir na.meyi aşırma
yı unutmadım. Hey kuzum hey .. 
Ben budala mıyım. 

•.• .' İki gündür bitişiklerde
ki apartmıandayım. Beni başla
rında taşıyorlar.. Beyefendi, 
Kezban deyince gö-Lleri süzülü
yor. Ahçı başı en güzel yemek
leri bana veriyor. Hele bizim 

/köylü bir çöpçü var .. Zavallı oğ-
lana.cak, neredeyse çıldıra.cak ... 
Dün gece ahçı başiyle bera.'ber 
"Yaşasın aşk" sinamasma git 
tik ... Sinamanm firaklı yerinde 
ahf'.ı başı bir ni1·a attı .. Matma
zel bizi apar topar dr~~ c;rkar
dı ... 

r.· sabah, bizim eski bayan. 
yeni hizmetçisini göndermiş. Be
ni çağırtmış.. Alnım açık, yü
zllm pak gittim .. Aptal karı be· 
ni karşısına aldı .. Evdeki eksik
leri bir bir söyledi. Polis çağtra.
cağrm ! dedi, Ben de: 

- Hele gizli çekmeceye bak, 
dedim, ıbelki daha. eksikler var .. 
dır! 

Ellerimi belime da.yadı:m, di
kildim karşısına. 

Kan şaşırdı. Çekmeceye koe
tu .. Birdenbire sapsan kesilerek 
sapır sapır titremiye başladı. 

Ben karşısında gUlüyordum. ])o. 

laptan, kasabın yağlı pençesi 
yapışmış ördek başı fistanı çı
kardı, bana verdi: 

- Bana emeğin geçti. Kezi· 
ban! Sana bunu hediye etmek 
lçin ça.ğırmıştı:m. Haydi. kıs

metin bol olsun. diye benJ okfl· 
yarak kapıdan sellmetledi. 

Eve dönünce bizim yeni ba.
yan olanı duymuş, dolapla.rı ki
litliyordu. Bu, benim işime gel· 
mez. Ben duruculardan değilim, 
dedim. Ne beyin gizli yalvarma
la.rma., ne de ahçı başının ten
cere)';i devirmesine kulak astım. 
Soluğu bizim eski bayanın aşna 
fişnesinin oturduğu karşı apar
tımanda aldım. Canla.rma min
net ..• 

Beni hemen aldılar. öyle ya, 
bu zamanda: ayağı ile gelen hiz
metçi nerede? .. 

, • • • Bir aıa s.açlarımI gmr
tıyorum.. Kaşlarımı hllil gibi 
boyayoru.m... Sırtıma da ör
dek başı fisatnı giyip beyin pen
ceresinde cigaramı tüttüre tUt· 
tUre bizim eeki ead:ıfoz bayana· 
nisbet veriyorum. O çatla.dtkça 
benim yürE>ğim yağ bağlayor ... 
Oht.. 

• • • • Bn kapıda P-"eçimim vo
Iunda dobrusu. Allah bin bin be
reket ver3l11. Bev evli değıl. Kıa
kananım vok. Gel keyfim gel... 

• • • . Dün bizim beyin k · .. 
kardeşi: 

- Kl".zibı:ın, ııenin karnm git. 

zs 

tikçe büyüyor... Sa.km gebe ol· 
mıyasm sen? .. dedi .. 

- O'a.b1lir ya! dedim. 
- Nasıl olur? .. Koca.n var mı 

senin ?t 
- Belli başlı kocam yok em

me veli.kin Allah guccuk beye 
ömürler versin. Beni ele güne 
muhtaç etmez elbet.. dedim . 

Cinası anladı ... Birdenbire dü
şüp bayıldı. Büyük hanrm gel· 
di. Krz ona meseleyi anlattı. İkl· 
si bir oldular da beni kapı dışa
n etmek istediler. Yağma mı 

var? .. Guccuk bey gelmeyince 
şurda l şurs.ya a.dmı atma.rrı. di· 
ye dayan<ıını. Küçük bey geldi •• 
Mese'i3 bü) iıdü. Onlar day.. . .ndı
lar.. qen dw·ur muyum? .. Daha 
çok şirreliik yaptım. Enı.mE: t• 

şin içyüzü Tanrıya maliını .. Ta
şıdığım çocuk kasap Çtt'nğmın 

öz malı.. Emme ortada ay par
çası gibi guccuk bey dururken 
kasap çırağına kim tenezzül e
der! .. Uuuvvv ... 

• • . • Hastahanedeyim şimdi. 
Neredeyse çocuk doğacak. Ben 
de çocuğu sırtladığım gibi solu• 
ğu mahkemede alacağım... El· 
bet beni guccuk beyle baş göz 
ederler... Ben de bir gün bayan 
olup meydana çrkarım. 

Bunlan bizim e&kl kilçilk be
ye göndereceğim. Bakalım Hit· 
Ierin oda hizmetçisi mi yama.n.. 
Yoksa ben mi?_. 

BORSA 
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llP.pa.011 
ı lterlla 62• 

100 Dol&r 132.20 
100 Uret 
100 bvtçre l'ro. 2.0.772J 
100 Florta 
100 Raytfmarls -100 eeııa 
100 Drahmi O.P91B 
ııo l.Awa J.6223 
100 Çell krona 
100 Pec:-t.a J.9371 

100 zıott 

100 Peıııa N.113?8 
100 l.AJ 0.621! 
100 Dlııar S.t':'S 
100 'Yen 3l.187S 
100 tsveo kronu Sl.0117P' 

Eabam ve TaJıvlJAt 
l!:rg&Jlf 19.78 
Sıvu • Enurum 1 19.H 
Sıva.a ·Erzurum f 19.U 
Merkeı bank.ut ııo.-
Reji 0.711 

'"jjlf.R~ Şehir Tiyatrosu 

lll 
lıııııı, epeı:::mra:.:s::ındaı 

ııın Aptal 
••• bttlcl&I o.ddeıJt KomedJ krammdaı 

Akoam IO.SO daı 

Paşa Hazretleri 

Makslmln Büyük &alontmda 
Yeni ProgT&m 

ı - Safiye ve Arkıld&§ta.n, ı - sa 
klfllik Revü heyeti, Havayan &d&laır 
rmda bir gece. S. Atına 1darc$inde, 
Zengin ınlzanaen dekor, koatUı:n, CU• 

marte.lf. Pazar f1lnleri saat 16 da 
tenzUAUı matine 

Bevoğlu Halk Sineması 
BugUn il dtı, Ak!}ttm 1 ıJeı 
1 - Kara Konı&11: 14 k .. ım. 
1 - &-rwt Hınııı:lan. 

dim, şevkctlfunt Tam o sırada j· 
radenizi aldım. 

Kara Mustafa paşa baklayı al;· . bl!e. 
zmdan çıkarmak fırsatını ele geçir 

- Birini mi seviyormuş? diye 
sorunca, Mu .. tafa paşa daha açık 
bir lisanla izaha mecbur oldu: 

l\Iurat, katJtan paşaya bir hay
li iltifat ettikten sonra, kendisine 
rer gösterdi. 

Mustafa paşa oturmak isteme· 
di. Sultan Murat I$rar etti: 

- Sözümlız belki uzayacaktır .. 
Otur! dedi. 

diği halde korkudan kekelemele 
başlamıştı. 

Sultan Murat, kaptan papnın 

yüzüne baktı: 
- Çekinme .. ne varsa söyle! Bu· 

gün donanma işini halletmemiz ıa· 
zım. Belki cumaya kadar bir daha 

Mustafa p:ışa, padişahın karşr görüşemeyiz. 

srr.da diz çökerek oturdu. 

Murat ~ordu: 
- Donanma.1rn eksikleri tamam 

\andı mı? 

• - Evet ş.evlcf O.m, her şey ta· 
mamdır. Bugün yeni çapalarla 
zincirler de takıldı. 

- O halde cwna glinü ha-e';:et 
eôirnr d m~tir. Anafolu sahiile· 

Mustafa p~şa cesaretini toplıya· 
rak an'atmağa başladı: 

- Şevketlfun, kulunuzu mazur 
görünüz.. Duyduğumu efendimizt> 
arzetmeğe mecburum. Bu sabah 
Fecep reis ge'ii ve donanma ile 
sefere çıkamı)·acağmı söyledi. 

- Acaipl ha talar-rnış mı? Se 
beb' nedir? 

rind:!ki kor~an!arı şiddetle t::ı:dp Mustafa pa~a önüne bakarak 
etmele-ı için Recep reise talimat rava<>.ça ilaw etti-
verm~k sırası gelmi~tir. - Bir kadın meselesi. şevket 

'um! 
bir neu~ ,Lai,,.,e,u11~1.im, ~~ı;.:.d~Cm ! SU: tan Murat, Lukreçra ile ni· 

. 

- Lukreçy1 isminde bir nik!lr 
lısı varmış, şevketltlın! Onu kcn· 
disine çırağ buyursanız, dava kal
mıyacak . 
Muradın hiddetleneceğini ümit 

eden Mustafa paşa hadisenin pa· 
dişah tarafından sükfuıetle karşı· 

Jandrğmı görünce sevinmişti. 

Murat ıülümsedi: 

- TalAk hükmünü bentlı al· 
mamış olsa gerek. Recebin onu bo· 
şadığına iki kişi şahadet etti. Ka 
dı hüküm yazdı. Ondan sonra Luk 
reçyay1 ben aldım. Artık sarayda 
Recebin nikfilllıSJ Lukreçya yok .. 
Muradm kansı Yıldız var. 

Kara Mustafa paşa cali bir he· 
yecan gösterdi: 

\ liaydi be! Ben, Recep gibi 
~ &aba bir deniz aygın için pa· 
~a Yüz$uyu dökemem. Maama 
~Un şu sırada behemehal Is· 
~ 1t'7<>lrl<1.e>n'l<1.c:.ını M ktf• nn ıhildi.tUL.-----------==-~ı.u.ıı~ mek ~· f=ak=a=t·=··~--~------\:'""'filı=lanma meselesini unu tu 



ha ta ap la 
ca~ maçlar 

rutbol njn.nlığınd:ın: 

29. 12. 0·10 pazar günü yapıla· 
en!~ lik maçları: 

rcner stadı: 

Vefa - Beyoğluspor saat 11, 
ha.kem HüsnU. Ynn hakem Muz:ı.f
fc'r, Neşet. 

Fener - Beykoz saat 13, ha
kem Samih Duran.soy. Yan hakem 
Selami, Muhtar. 

Be~iktaş - Galnta.saray saat 15 
hakem Tarık. Yan hakemleri Bü
lent, Bahattin. 

nc~fü(ru ı;tailı: 

lstanbulspor - Altmtuğ saat 
13, hakem Şckip. Yan hakemleri 
Fazıl, Büler.t. 

Süleyhaniye - Topkap saat 15, 
hakem Hüsnü. Yan hakemleri N~ 
j:ı.t, Halit Üzer. 

2 - Karagil.mrll.k ve A. hisar 
salı.alarmın oynanmıyacak bir hal· 

· de olmalan dolayıslle ikinci küme 
maçları tehir edilmiştir. 

---.o-- --

Erkek mektepleri 
Voleybol 

n1üsabakaları 
İstanbul erkek mektepleri ,-olE>y

bol Uk heyeti ~kanhğından: 
27. 12. 1940 cuma günU Eminö

nü halkevi salonunda yapıla.cak 

maçlar. 

Saha komiseri: S. Kara yel. 
Tak.sim L. - Hayriye L. saat 

14,30. hakem Turgut. Pertevniy&l 
- Yüce ÜlkU L. saat 15, hakem 
Turgut. . 

27. 12. 1940 cuma gUnü Beyoğlu 
balkevi salonunda yapılacak maç· 
lar. 

Sa.ha komiseri: N. Tüfekçi. 
Haydarpaşa L. - lst. Er. L. 

saat 14,30, hakem N. Moran. 
Galatasaray L. - Sanat O. sa

at 15, hakem Ahmet. 

Atletleri davet 
Atletizm ajanlığmc!ıın: 
1 - 27. 12. 940 cuma. gUnü aa

a.t 17 de AtatUrk koşusu yapılaca
ğı evvelce ilan edilmişti. 

2 - İştirak cdece:k atletlerin 
yukarıda. yazdı günde saat 16.30 
da Taksimdeki bölge binasında ha.
sır bulun.auı.ları ve nümara.larmı 
almak Uzcre atletizm ajanlığına 
mUracaatlan laznndrr. 

S - Koşuyu idare edeceık ha.
kem arknda.şlarm saat 16.30 da 
bölge binn.sma teı:nifleri. 

Hakemler: 
Adil Giray, N'n.ili Moran, Hik

met Barlıı.n Ekrem RUştü , Filnızan 

Teldi, Cemil Uzunoğlu, Faik Ö· 
nem, Feridun Güvengil, Tevfik 
Böko Neriman Tekil, Fuat, Hilsa.
metin Glireli, 7ıcld, Abbas Sakar
ya, Fetiti Dinçer, Nnmzi, tsken
der Mufahhnm Elmen, Halflk H~ 
klmoğlu, Tulu, Recep Ogan, t. Ba.
krr, C. Ba.~'lran, Sakalak, Agop, 
Ya.sumldis, Musa Kt\zmı U:mnoğlu., 

t:a:::=:::::::::-.:::::::r.::::::-.:===:-

1 Göz Hekimi 
Dr. MPrat R. Aydın 

1 
Beyoğlu • Pnmuıkkapı, imam 
ıokalc No: 2. Tel: 41553 
Muayene ve her türlü göz 
amelivatı fık11nı ici,. ıııtrtısr7-

•• m11m-•11 nu:a .a:n::-··:m1-- -· Dr. Kemal Ozsan 

idrar yolları hastahk
İarı mütehassısı 

Beyoğlıı lııtlklAI Caı.hlesl No. 880 
Bursa Pauu ı Uatü Oban~-an 

Apıntrmuı. Tel.: 412S.l 

=-=--------·-.. ,. Çocuk Heklm.I 

Ahmet Akkoyunlu 
ıaıtslm, TaUmbane Palu No. • 
Paza.rdıın maada hcrı;tın eaet 13 

tan torıra Teletoo 401~7 

... ' ' 'ııı . ~ 1 ::ı ııu lı r: oıl r ' ' . : . "f 1: 1 !'' '1 ,ı'•:·: ı:·' 
, ' • ' • . ı ı ' ı ı • ~ l ut. .. ı, , ' • ı l ı u I • ı ' ' 

BU AKŞAMDAN İTİBAREN HER AKŞAM 

TAKSiM KRiST AL Salonunda 
Memleketiml.z1n kıymetli okuyucusu 

Bayan MUALLA vekemaniSADi'Yi 

Sadeyağı 

Un 
Buğday 

Odun 
Sığır etl 

kırdırılması 

20.000 kllo 
700.000 " 

145 ton 
760.000 kilo 
1500.000 kilo 

lira 
25.666 
122.500 
24.900 
24.700 
190.000 

lira 
1925 1·1·941 

9187.50 2·1·941 
1867.50 31-12·940 

1852.50 31·12·940 
10.750 6·1·941 

~ . ,., 
Apğıda yazılı mevııdm kapalı zarfla ekalltmelerl blzalarmda yazılı 

gün, saat ve mahallerdeki aakeı1 atm alına kom1Byonlannda yapılacaktır. 
Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını l.Wo saatinden blr saat 
e....-vellne kadar alt olduğu komlayona vermeleri. Şartnameleri komlayonla. 
rmda görülür •• '(11772) 

Cinsi l\llktan Tutan 

Sığır eU, 
Odun. 
Buğday. 

Kilo 
165.000 
630.000 
200.000 

Lira 
36.300 
13.122,90 
24.000 

Temlııa.tı lha.le gllnil aaatt ve malıaJJI 
Uta 

2722.50 
948.22 

1800 

2/ l/941 15 Nıtde 

21 1/941 15 Niğde 

30/ 12/ 940 11 Elazığ 

" . . 
Beher kilosuna tahmin edilen ılyatı 6 kuruş 25 santim olan 3000 ton 

arpa pazarlıkla satın alınacaktır. Pa.r.arlığı hergün Ankara.da Lv. A.m.lrllği 
satmalma komisyonunda yapılacaktD. aoo tondan aşağı olmamak Uzcre ayn 
ayrı t&ltplere de ihale edilebilir. Arpalar d!Skllm halinde Ankara. ve civar ta
tasyonlarda teslim alınır. 8000 ton için katı teminat 21,250 llr& ve 300 ton 
için katı teminat 2813 liradır. Evsaf ve prtnameai 960 kuruşa komlayondan 
alınır. Taliplerin hcrgün Ankarad.& Lv. &mirliği satmalma komiayonuna gel· 
melerl. (1672) (11406) 

HABER0 Ülfil 
Daimi okuyucularına 

bir hizmeti 
Klçlk 

ııaaıarınızı 

parasız 

neşredecetız ı 

I 
/ 

'Dikkat GJilmesi lazım 
/ 
'gelen mühim noktalar 

ldarc, tS numarada gös· 
terilen ilanların ciddiyetine 
im.naat gethmozso nc~ret. 
mez. 

15 Niğde 
15 Erzincan 
16 tzıntr Bornova 
12 Urfa 
16 Kırklareli hUMmct caddeşl 

liililDI" 
Saati 

Takdim etmekle faydalı hem de pil 
ve zarif bir hediye vermlt olul'90Jllt&. 

Çü.nkU bu saat ha.k1kl bir mUOfJV'I' 
hor ve aynı zamanda bir sanat eıwırt
dlr. 

· Genel acıentnlıft: btanbul Kutla 
han No. 1/(. BUyUk mağazalarda 1a· 
tılır. 

Tqra için a.oenta aranıyor. 

ZAYi 

······ 
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i~ı;~b~ld;·H·;;;~;;i ve~ Eı~ktr~k 18, 
eşebbüsatı Sınaiye Türk A. Şırkell 

MDhim ilin 
ına11' tat.anbulda Havagazl ve Elektrik ve Te,.c;cbbUsatı s ~ 

TUrk Anonim ııirketl, ntemurlarmm 19,ıo senesine alt ••sarı .. 
11

; 

hllviyet kartlarının 1 iklncikfınun 1941 den itibaren iptal edıı lfl' 
1941 senesi için muteber olmak Uzere "pembe,. renkte karuar 
ğlştlrlleceğinl sayın milşterllerinc e.rzcyler. d& JJ' 

Bu kartların ha§ tarafında §irkctın unvanı olan ••I.stanbU1 ırıtd.ı 
vagazi ve Elektrik ve Teşebbüsatı ımıalye Tllrk Anonim Ş 
yazılı~ ~ 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar saııte ad 
meli ve hamilleri polise haber verllmelldir. ~ 

Şirket milşterllerlnin bu lllna riayet etmemelerinden çık& et• 
neticelerin meaullyetlnJ kabul etmlycceğlnl şimdiden beyaJl yl~ =-...:=.-=---.. --=-:::ı:::::::::::::::: 1r!UDOR1~ flJll' 

~ ............ ·-····· ...... ___ .__. ·-········· ...... ... 

~;:=:..::::::::;;;.;;::.., ~---- ~ "11 

'Devlet Demiryollarf ve Ljnıanl , 
. işletme Umum _idaresi.JIAnlaf'I.~ 

Mııhıunmen bedell 894. ıı.ra oıan muhtellt eb'att& 15 adet G~ ~ 
Ue 6,760 M 3 gtırgen kalaa 115·1·941 çarp.mba günü saat (U) Dil" 
liaydıırp&§ad.& ~a.r binası dahilinde komisyon tarafmdan açık " 
..ufu.e aatm alınacaktır. ~ 

Bu f§e girmek ıateyeaılarln 67 lira 15 kuru§luk muvakkat ~ 
kanunun tayin etUğf vesalkle birlikte eksiltme gUnll saatine J<&dat' 
yona mllracaaUan 14znndir. _,.-lflıı'_ 

Bu işo alt oartnameler Komisyondan paruız olarak~, 

• 4 ~ ~ 
Muhammen bedeli 60.000 (Altmışbin) llra olan 20000 metre da 

6/111941 Pazartesi gUnU saat 15,30 da kapalı zart u.suıu De .AJ1]alf3 
b!nasmda satın alınacaktır. 

Bu lşe girmek tsttyenlerln 4250 (Dörtbin tkiyUz elll) liralık 111 

teminat ile kanunun tayin ettlğl veslkalan ve tekll!lerinl aynı gGlt 
H,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeler! 111.znndır. -~ 

şartnameler 300 kuruşa Ankara ,.e Haydarpaşa veznelerindt,ıstS> / 

tadır. ~ ... 

Haberin bÜyük müsabakası • 
bu münasebetle ba§hğmıız yanQlda 

h~ gün nesretmekte olduğumuz 

kuponlar malüındur. 

Taliplerin adreslerini sarih 
blr ~kllde yazmalan Jii.zmı
dır. Şüphe yok ki bildire
cekleri adresler mah

fıu kalacakbr. llektupla.. 

ra aynca l<endilerinln anlı· 
yacaklan bir remiz ve na· 

mara konulınahdır. 

Bronşitıere KATRANHAKKI EKREM 
!sta.nbul Kantarcılar Tesviyeci so· liiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİİİİİİİİ _______________ ~--

Haber, bu kuponlan, yalnız bu 
mil.sabaka için değil, ayni 7.Mla.nda 
okuyuculannm küçük fakat Jdl· 
~llklüğü nispetinde büyük faydalar 

elde edebflecckJerl hlzmctıerl l~ 
de Jnılla.nabllmelcrlnl kararlaştır. 

mı!!ltır. 

Asab"lda nevi ve cinsleri yazılı 

lliuılıırı ne,rcttirmek lstlyen oku
yucularunız ilanlarını ba.'lığım.ıs 

yaııındnkl bir tek ktıponla birlikte 
göndermelidirler. 

Kuponları muntazam surette 
t-Oplıyan okuyucularnnızm bu uğur
da gönderecekleri kuponlnr ziyaa 
nğramryaralrtır, neı;redllen llii.nlan 

bu kupon yerine kalm olacaktır. 

Böylclerinln Uanlarmm ne~rcd.lldl

ğl gazete tarlhlnl tcsblt etınelcri 
kafidir. 

Parasız neşreailecek 

iUin cinsleri 

1 - Doğum ve ölüm. 
2 - Nişanl"nma \'C ulldlhlan. 

m.ı.. 

S - Alım satmı kabilinden her 
nc\'l ktlçük Uin. 

4 - b ,·e işçi arama llAnJ:ın. 
5 - Erkek ve kadm, e\•Jerunek 

lstlyenlcrln C!' arama' DA.olan. 
6 - llor ncrt Blkiyet \'e t~ck_: , 

Jl1lr mektuplan. 

* 

.' 

* 

Gelecek mektuplar için mü· 
raCMt yeri olarak Haber 1. 
darchanesl gösterllcblUr. 
Gösterilecek remJzlerc gc. 
leeck mektuplar bn cins 

Jlii.nlam hasredilecek su· 
tanda ayn bir 5cklldc bil· 
cllrilccektir. 
Şayet bu mektuplarm bll
dlreceklerl adrese gönderil· 
meslni arzu ederlerse pul. 
lanmış ve adresleri ynzıl· 
mış bir zarf ı;öndermeUdlr
Jor. 

Xt5rl istenen bütiln ilanla· 
nn 80-40 kellmAyl geçme
mesine dikkat cdllmeliıllr. 

Zarf itine kupon ,.c beş 
kura,Juk damga pnlu ko. 

oulması unutulmıım!lhdır. 

Neşri istenen lliinlnr ııu ad· 
rcse göndcrilmclldlr: 
Haber Ga.ıetesl 

''Küçült ll.8nlar senist" 
l'osta kutusu: :n 4 

latan bul 

kağı 8 numaralı haneye alt tapu se
nedi, vergi nıakbuzlan, Emniyet 
Bank.asm.m S!rkUlcr dett.erl, Meh· 
met Yalçrnkayaya alt nU!us cllzdanI; 
hepsi bir paket içinde Tahtakale -
Sultan.hamamı arasında d~Urülmll§· 
tür. 

Sahibinden bqka kl.msenln işine ya
raımyacak olan bu evrakı bulup yu
kardakl adrese getirenler memnun 
edilecektir. Mehmet l'al~mkaya 

ll!mllı 
27.12.940 

8.0S Ajans 
8.18 ll:ı.flf 

progrıı.m 

8.f5 Yemr.k 
Ustesl 

12.ss Şarkılar 
U.50 Ajana 
ıs.os Hııtk 

TUrkülf'rl 
18.20 Karışık 

progranı 

18.0S Radyo 
Kuarteti 

18.30 Saz eserleri 
19.00 btnnbul 

kantoları 
19~'l0 Ajtuuı 
19.'5 Ş:ı..rlalar 
20.lS Ita.dyo 

C.ıaz.etcwl 
20.-l3 Tl.'Dlsll 
21.SO Konu§ma 
21.45 Orke&tra 
2!.SO Ajans 
22.45 Orketıtra 
".oo Caıbnnıl 

28.12.940 
ıtos AJ:uıs 
s.18 ııam 

ıırogmrn 

8.45 -ı-·eme.k IAL 
18.SS Türkçe 

l'IM.Iıır 
18.50 AjanM 
ı ,ı.o~ Tiirkte 

.l'l~l<lar. 
U.20 lJando 
J 5.00 Sololar 
15.SO Konııen.ııt.u-

artlan nalc· 
len neıırtyaı 

18.0S Caz 
18.'10 Koşmalar 
19.00 I<onusml\ 
J9.15 Hıılk 

Ttirl>ülı>ri 
10.80 AJBns 
19.45 Fıısıl h!!yetl 
20.15 Rndyo 

Gazetcııı 
20.4.'> Tek prkılu 
21.L'> Konuşma 
21 .M Orkestra 
22.80 Ajnmt 
22.50 C'tı.7.hGml 

Tflrklye Cambariyetı 

ZiRAAT BANKASI .""' 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi : 100,000,000 Türk Lı 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Ziral ve ticari Jıer nevi banka muameleleri. 

_ .. 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarnıt besaptarınd~ 

W lirası bulunanlara senede 4. defa çekJlecek kur'a ne Sf&ğ't 
pltuıa göre ikramiye dağıtılacaktır. ,,. 

4 Bded J,000 liralık 4,000 Um 100 Bded 60 llrahk 5,0C:, ,, 
"' """' ., 000 120 40 " 4,8 ~ it '1VV U .. , >t it s,!00 fi 
4 ,. 250 ,. 1,000 ,, lGO n 20 " 

40 " 100 .. ,,000 " ,,, 

DİKKAT: Hcsaplıı.rmdakl paralar blr sene içinde 50 ıırad;~ 
d~mlyenlere tkramlyo çıktığı takdirde % 20 faztaslyle ve a-,,,,
Kur'alar acnede 4 de!a: 1 Eylftl, ı Blrlnclkılnım, ı :ı.ı:art ve 1 

tarlblerlnde çeldlccckUr. 


