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Zaferden 
Zafer 

Faşistler kendi clkfı.n unıwni. 
Y<'lcrine kendi vaziyetlerini iste_ 
aıkl ri gibi bildirsinler, İtalya~ ı 
na ıl alcijıtırları: :ı nldatsınhır ~im 
onJann i idır. l<'uknt ttnlyan mil
le-tini iğfal ~derken bizi fLlet o. 
brak kullnnmasınlar V(' bizi de 
''Be;} o ~hı" gnzch i gibi düşü_ 
ntiyor diye tenhir ctmcsinlC'r. 

Yazan: 

ı 

Böseyln Cablt Yalçın ç•,ı.ı" ilrrlrml'si kol ı ~· hlr is olnıııtlıgıııa rrslıııılr 

111111 hail bir 1111'5;11 k.;kll l'ılı•r. 

Y Ul\ANİ 'TANA dğrr keba· 
bı ycnıcğo gelen Jtalyan 

kuV\ etleri crcfli bir tarih sayfası 

<l&h3 yazdılar: J\lisum dPdiklrri 
harap bir Şl'hri '\ ummlıhıra fe r li<'. 

derek bü~ iik bir mll\ affaluyctlo 

<kni7.o <loğru ç<"ldlcliler. Çiirü. 
hlti!'ı dcmokrnsi nwııılclmtıcrin _ 
do, plütokrntlann <.'"areti al. 
tnıda ynsıynıı, ynlnıclilerin ~nı. 
rinclen dısarı rılmnu~ an ka\111_ 

ler sosynl H' si:rasi ha~ n tı 
h<>rbat l'Uikleri gibi milletlerin 
dilhırini c1c bozmuslar \C böyle ııar. 
la'k muvaffoluyctlcrin adını mnğ_ 
lubiyet 'c rlrot koymm1ı::ır1Jır. J;C". 

J-ekct 'rr'in, fnsir.m iclar<'Si imd:ı

dn. ycti5crcı. millctlcrn yeni bir 
lttıynt \'t'Mli~ri gibi Jisanlarmı da c_ 
sarcttcn Jrortan:lı. l':ıhudi ,.c pliL 
iokrat çct~lr.ri gfıyn Ego tlcni:ıi ı.a
hillcıino giden ;>ollan ttalJnn ı.·n·. 

\•etlerine kn.r~ ı.ııııaclıklnrnn ~iiy. 

liycrck iftihar ctmc-k istiyorlar. 

Halbuki anlı lro.rn ~ilmleklilerin 
E"'o dcniztne nrlmlannı dönerek 
bir an cn·cl Aclri;> ııtfü ı..,J ıl:ınnn 

C:ri»Jı!'k için cnn nttıklanndan ha· 
berlcri yol.tur. Kol\11105 dcmok~i
lcr kam gömlekli fa istlcrfn Adıi. 
Y&tik ahillcrioc ı.a, ııshıklnrı zn· 
mnn nckadar :wdet duyııcalılarınr 
'c \ah~i 1 unanlıl:ı.rm iin~ü Jıü. 

eumlamıd:ın kurtulıımkl:ı na!.ıl rn. 
ha.t bir nt:>ks alacatlarmı hayal· 
leıindcn bile ~eçirmiyorlar. J"aknt 
hu parla~• 2ııfer gün ti ele ~ al,mdır 

\o fa istll"r için mul.ncldcrdir. 

Riittin diiny:ı. faslznıin ihraz etti_ 
i:'i gn.lebelcrc lı:ı.ynımlır, biitün 

m:ıtbnat kam gümlC'ldilcrln J.ahrn_ 
ın:ınlıklannı nlkı<;Janınl.tadır. Tür· 
M~edc, ı tnnbulda ~ılmn mrc;lıur 

"Bcyo~lu'' gazelc.,i biı tiin ı.ııhınla. 
nıu Imm goml klilt'rl' hın ranlık 

Jıi lcri~ lrı ılolrlumıal,tn '<' Tıirkle. 

ı-in ,lu,tıııcPlı'rİm' tcrcuınan olmak_ 

Libya cephesinde 

1 nan 
italyan 
esirleri 
80 bini 
buldu 

Yalnız Ba rdiyada 
alınan esirler 44868 ... 

Grazganinin 
Tobruğa 
yardzm 

etmiyeceği 

aniaşzlıgor 
İtalyanlardan 600 top, 

600 mitralyöz, 11 milyon 
fişek ve 300 ' bin m ermi 

alındı 
I\alıirr., ız (A.A.) - ÖğrcniL 

diğine göre, yeni İngiliz top 
bataryaları Tobruk etrafında 
faaliyete ba.c"lamu;tır. Hnliha. 
zırda faaliyet, karşılıklı top ate. 
ı:;ine inhisar etmektedir. 

(Hcmnıı .J Unriiılc) 

İtalyanlara bakılırsa 

Bir ayda 
italyan zayiatı 

tndır. 343 cü esir 727 
İste Jt:ıı~ nn g:m•tP 'e r.ııl) oları· kişide~ ibaret! 

nrn tini;} an milltlhH· l:n ~iın fak_ 
tir ettikleri "ıl\ 11 .. turucu mudıle. I r tınlrnd.ı hlr ıııalı:ı l , 1!! (.\ .A.) -

· ... l mumı k:ırargüh, Ukkluıun nyı için. 
]er" bu ~ old.1ki ncc;ri~ nflır. '.l ur_ da Afr1kadn ö! n İtalyan znbitıcrlni::ı 
J.iyc me' rnlmlı., oldllf,'11 znm:ın İs· ve askcı lcrlııln isimlerini n retmeh 
tanbulda kcııdill'rlııin ı·ıl,nrdıklan tcd r, 

<Hcrnmı 5 i ııddt:>) 

• 

Arnavutlull cephesinde 

Şiınalde büyük bir 
ınuharebe 

başlamak üzere 
Aruavatlaktaki 
ı syanın eb bl 

açlık ... 

El basan 
yolunda 

Yunanlzlar 
• genz 

mevziler 
aldılar 

l\lana:;fır, 12 ( \ . \ .) • I!oy. 
terin mulıabırinc goı , J.,Jbasana 
giden yol üzcrlndc vkulccy i ba
kımdan lıazı mlihim 11.nl)an mClv. 
zilcrl Yun'.lııhl:ır tarafmd n zap. 
tedilmıııtir. Rö) terin nıulınbiı i bu 
zaptı son dcrl'.'Cc nıülıiin bir mu -
vaffakıyet olnrnk tC'iukki clmck 
tcdir. • 

ŞjMAı.tm nt ı en uıı~ 
:'\t muR EnF: mm: L1~Nh on 
Aiin:ı, 12 (A. A.) - Ccphodtn 

gclcn son haberlere göre, ceplı<'. 
(DC\aım 4 Uncüıle) 

Habeş cephesinde 

ingilizler 
Habeşistan 

topraklarında 
Birkaç İtalyan karakolu 

İşgal edildi 
(1'nıı ı,ı ~1 lınnıık) ''Be.} oğhı" ~nıct<>Sini lıir Ttirl;: 

kaynııi;ı gilıi ileri sürmek ku rn:ız. 
lığını hala <·hlen bırn!.mndıl:ır. 
ç ünlı:ü j{al~ nıln bunu bilen kimse 
olmndığını diis\lnti;>orlar. l\lt:>srla 
bu ''Bt:>~ oğlu" hıniııdel,i italyıın 
gnzctt' ine iıı~ili.llerirı bllmeın ne. 
knclnr n:.ı.u 1 c 80 ) tank ile nardi_ 

~ n uzcrinc ~ aJlfıl,lnn lnirunııı im· 
leıleld l,un etlerin kalım.manen ı 

mul\a' cmct <•ftığ'inl \I' C;ı nli3 n l 

içki düşmanları 
meyve sugusatacak 
Yeşllay Cemiyeti inhisarlar idaresinin 

miiilaf:ın 111111 gelrcck ncsillt>re bir meyve usaresi fabrikası karmasını istedi 
iınti-.al nünıııııc"i 1t:>sJ,il NlCccğini i y 'l . t' . k' d" 

e.~ı ay cem ıye ı, ıç ı uşman. tükleri çukurdan kurtarmak 
~ nzclırını lnr. J\cndi ~ :ızcl ı rılıldarı ~ }arının ötedenbcri ideali olan i~in propagandaya. girişilecektir. 
im ozlcrl ı;l'çcıı J{Cce radyoda bir işe te~bbüs etmiştir. Sirke. Ycşilay kurwnu memleketi. 
'J'iirJ,leriıı nıüfalc:L'-' r;c"<lindc ilfuı cidc evvelce oteller cemiyetinin mizc:k alkollü i~kiler yerine 
<'dl;>orhırılı. Jlıılbul,i Uardiyıul::ı bulunduğu bina)tı. sahip olaıı nıeyv.t suyunu iknme için bütün 
asıl ınuhıırt:>be bir tek hiicııml::ı ild Ye~ilaycılar bu binamn köşesin. içki düşmanlarını seferber et. 

t de bulunan sebilde halka mevua mei!e karar vermiştir. Bu aynı huc·ul, giıııdc nctk~lr.ıımis 'l' o uz .; · ~ 
hin t.i .. iniıı ı.:ıhr:ııııanro ınüdaf:ıası suyu satılmasına karar \'ermfa. zamanda memleketin iktısadi 

lerfür. Bunwı için illzım gelen bünyesi içın meyvacılunmızm 
11\.,.lliz ,:ıflarıııcl:ı olu '<' ) aralı 0 • müc;aadc alınmıştır. kalkınması yolunda bir savaş 
larnk nıwnJ.; nltı 'iız ı.nclnr za);ntn Yeşilaycı1ar bu binanın içini olduğundan Ticaret ve Ziraat 
elwlıi~ et 'eMııı .. tır! lm,llizlC'r lm 

1 
bir dıspanscr haline getirmek. Vckfıletlcrinin de yardımı iste. 

J,:.cl::ır bir fl'ılal,:ırlıl, nıul •• ılıiliıııll" ıcdir1cr. Burada yalmz içkiye neccktir. 
otuzbin ı•sirılcıı h:ı .. J.;n lıirı;ol\ -.ilah 

1 

müptela olup bu yüzden hastala. "eşilay cemiydi lıılıisaıiar 
\e nınlzcnw l~innın ctmi5 bulunu_ nanlarla uyuşturucu madde Vekaletine de müracaat ederek 

Ilıi-;ryin Calut YAI~ÇIN kullananların meccanen tedavi. bir meyva usaresi fabrikası ku. 
(Dc,·rum 4 Uncfülc), ]eri yapılacak ve bunları düı:ı_ rulmn~ım talep etmiştir. 

R"krri knnı) onu. 

Hür Fransız deniz 
kuvvetleri 

GENERAL DÖ GOL'ÜN 
EMR1NDE 

80 t icaret ve 30 harp 
gemisi var 

TJoıırlra, 1Z ( A.A-) B. B. C: 
Hür Frnnsrz denız kuvvetle. 

rmin kumandanı amiral Musc. 
hier dün irat ettiği bir nutukta 
hali hazırda 80 hür Ii'rnn.sız ti. 
caret gemisinin d nizlcrde do. 
laştığını ve 30 harp gemisinin 
denizdeki harekatta. i~tirak et. 
tiğini söylemiştir. 

Faşist ileri 
gelenleri 

italyanın en 
zenginleridir 

Musolininin bir oğlu ile 
Mareşal Graziyani 

sinema §İrketleri sahibi! 

A.tiııa, 11 (A. A.) - Yunan 
efkarı umumiyesi, İtalyan fn. 
sizrninin birdenbire bayrak de. 
ğiştirerC>k Prolctarya.'nın kızıl 
bayragmı kaldırmakta olmasını 
müstehzi bir sürprizle müşahc. 
de ctmektr 1ir. Halbuki, faşizmin 
teessüsünden bugüne kadar ısa. 
ıilı.surette plutokrat mahiyetli 
''e kafi surette işçiler aleyhine 
müteveccih bir çok faşist siya. 
set tczahürlcrı sayılabilir. Bu. 
günkü "Estin'' gazetesi, birden. 
bire amele elbisesi giyen ve 
Prolı>kr şefi gozükmeğe kalkan 
bazı yüksek faşist !'jahsiyctlcri. 
nin hakiki mahiyetini gösterc-n 
bir makale ne,şr~tmektcdir. 

"Estin" gazetesi, mı misalleri 
vermektedir: 

1 - Musolini'nin 1sviçre ve 
cenubi Amcıikn bankalarına ya_ 
tııılm1ş büyiik biı· ş.1hsi serveti 
vardır. • 

2 - Çıyauo bir çok defa mil. 
yoner bir endüstri şefinin oğlu. 
dur. Çiyano ailesinin sahip ol. 
duğu muazzam zıhlı inşaatı 

(D c\ anu 4 üncüde) 

10 0 SPne evve t 

Fiyat M uraka 
Komisyonu 

garın top/anı 
Pırinç ve fasulye fiya arı 

tesbiti işi tamamlanaı 
iafe ve llyat Murakabe U um M d r 

ın 

ıerlnla laaııyet pro9ra ar 
On g(lndcııbcrl toplnnamıyan tzyat ııır dahllindo fiyat tesbit ve ilAn oıu. 

murakabe komisyonu yarm toplnnn• nacaktır. Bu hususta ~mdldcn hnz•r
rak llzcrindc uzun mllddettcnbcrl tct. lık yapılmaktadır. 

kik ve mllzakereler yapılmakta olan 
ba§hca gıda maddelerinin flyaUıırmı 
~csbit l§ini 1.ntaı; edcccktır • 

D.lğcr tarn!tan Ankııradaıı gel\ r 
haberlere göre la§e ve fiyat munı.ka.
bo umum mUdUrlllkler1nin atatillcn 

.F'iyat murakabe komi.9yonu. §lmd • hazır~tır. Bayram gimlerind dı 
ye kadar pirinç \'(' fasulye Uz nndo bl vckAl tto ç lrşan bürolar bu ha· 
l lklklcr :'Japı .ıı. Bunlardan mU. Zirhklarla m<ı;gul olmuşlardır ÖnU.. 
hlm bir kı:ınu ı....sblt cdilml§Ur. BıJ. aıllzdcki hatta içinde bu atatWcr ıcrn 

• hruısa. çok çe~IUI olan pirinç fiyatla.. vekili rl heyetine verllocckur. 

1 
rını tesblt ~l komisyonu çok mC§gı.ıl Bu atat illerin esaslan hakkında 'o
ctmi§Ur. Sadeyağı ile zcytlnynğı nc\i· rllcn maJQmııta göre hallrnı vo mım 
lerln!n flyatı:ı.n da tcsbit olunduktan mildataanm lhUynçln.rmı kıı~tlıya-

1 
sonra bunların hepsi Ucaret vcklılcl1· cnk her tUrlU iptida! mad enin Uıtllı• 
ne blldlrll~kUr. Ticaret vcldıleU yur- sal, nakil ve satı§ LJI kontrol altında 
dun h!'r ta.rn!mdan vekAlete gönden.. bulundurulacağı gibi bilfımum dellct 

f l!'cck fıyuUarn göre muhtelif mıntıı.- ı fabrikalarının mamulAt vo maıınımtı 
1 koların vaziycUrrlnl nauın dll.k t • s:ıtı.,ıan ela tek elden idare edil e -

lamk mcmlel:eU muayyen mmtak • Ur. 
ra ayınp ay:rı nyn fiyatlar te:ııbtt v ı tcabı h:ılin® bUQınum fabrlkn ,; 
llln edecektir. mllessoselcr, devletin göste~ğt b r 

Pirinç, fasulye Tiı y~lardtın sonrn program ile ~acnk m~I lt1ildd • 
diğer gıda mn.dclclcrı da teker teker ı lertnı arttırmak surotilc 1.BUb.sbll n 
ele alınarak bunlar için de aynı esas. do fazlalaştımcaklardrr. 

ba ra 

Şehirde bir haftalık kah ve stoku kalmışsa da i' · 
tısat Vekaleti emrinde l 050 çuval l{ahve 

stoku bulunmaktadır. 

iki ayhk ihtiyacı karşıhyacak on 
bin çuval kahve yolda ... 

Bu sabahki bir gcızcle şehirde 
kahve buhranının başlrıdı{;'lnı ~az. 
mı§sa dn bu doğru değildir. Şe . 
llirde halen muhtelif ellerde sekiz 

on ı,'Ünlük ihtiyaca ~ etccek C: 
ccde kahve stoku \•ardır. Bundan 
başka İktlsat Vek.ii.leti emdndo 

(Devamı 4 Unclidc) 

Süleymanivede bu 
sabah bir yangın oldu 

iki ev tamamen, b · r v kısmen 
yandıktan sonra ateş söndürüldii 

Bu sa.bah saat beş buçukta baş. 
lııyıp saat on bire kadar devam c. 
elen büyük bir yangın olınu.tur. 

Ateş, saat 5,35 de Küçükpazar 
Uo Sülcymaniye arasındaki Hocn 
Hıı.mza mektep sokağında börekçi 
mı.sana ait olan 16 numaralı Uç 
kntlı ahı.ıap evden çıkm~ır. 

Ev tamnmPn yandıktan sonra a. 
lov, bitişikteki 14 numar:ılt AhmE'. 
din evine sirayet etmiştir. Oç kat
lı olan bu ahşap ev de tamrunen 
yandıktan sonra yangın seyyar ısa 

lıCJ Musta.f ınm 12 ııumıı.rob ikı 
katlı evine geçmı..q \"C bu ev de 
yanmıştır. 

Ynngm itfai~~yc geç haber ~<'
rlldiği için ntes bliyiimü.c;. 2 ev ta. 
mamcn, 1 ev de kısmen yandık _ 
tar. sonra söndürülc:wrtür. Yıuıg:-
nm çıktığı börekçi litıflaruı ait lti 
numaralı evin 1500 lira~a sigortn'1 
olduğu anla.,,'Jılnı'. tıl'. 

Yangının. börek Plllırmek i ın 
yakılan maltızdan çıl:tıb Uıhmın 
edilmektedir. Nüfu ~ k:ıyıp ~ok • 
tur. 

Eminönü Halkev · nin sol<ak koşusu , 

M l ~ . bu sabah apıld ı 
ev evının M.. b k 600 1 . d. h t 1 ı usa a aya a et gır ı, 
a zra arı ..• ı birincilıği Fenerbahçe a 

Vaktiyle hatıralarını yazıp 1 

bırakan: 

Ahçı lbrahim Dede 
nın -bu halımları 100 sene cv..-elki 
İstanbul hayatının bir i<; yUıUı bir 
aynası i(alindcdir. 

(Ilu;;ün S üncü 
~unuz) 

ayfamız<lıı oku· 

Eminönü h:ılkcv!nln t:crUp 
sokak kO§USU bu sabah saat 
yııpılmıştır. 

ettlğl 

ıo da 

Ya~ tnm bir intizamla devam et 
~ ve mufuı~ ~ 600 aUct 
1::4r kUUe halinde halkcvl 6nllndcn ko

§UYa ba§lıyarak Glllhanc p~kma git.. 

mi§ ve dönmü~tUr. 

Gldlp gelme takriben S bin metre 
olan mesafeyi Feııerbahçell aUeUel'9 
den H üseyin Albayraktar 6,59,4 ile 
b!rlncf, Robcr Kolejden Kostnntlnidls 

ikinci, Sanat mektebınden Ahm t fi 
tnylı nenncu olaralt bitirmlşk>rdlr 

Müsabakaya en çok aUetıe ı. tırak 
eden Kuleli Uses:, ikinci d rt"C de { 
Sanat mektebi olmll§tur. 
MUsab:ıkada derece alan ılitı k ~ 

m.3dalya \"crilmlşUr. En fazla atletll 
l§Urak ecten Kulcu lisesi llc Sanat o. 
ltuluna da birer kupa vonlnılştlr. 

Ynrış civar scmUcrde çok alAkA ua 
Yandırmı§, ve binlerce halk ııokakl.arn 
dizilerek atlctlert teşci rtnıL,, al 
mıştır. 



a A B m a - • .._,,. pcı91uı 

~iks matazalar 
Askerlerimize 
kış hediyeleri 

H AV AD!st dünkü Haberde oku. 
dum. btanbal fiyat murakabe 

.. omlayonu bangl -faaalann löb 
\asfmı blşıyabll~tlnl t4>tklke baıt-

ISIDJI. 
Bu Wklider lkmaJ edlldUrt.ea Mnra 

da llikll magazal&r perakenckıclltt L 
in TıU.edllmlş olan yüzde on lkl bu• 

o,'tlk kArla ma.I satmak mecburiyetin. 
den kurtulacak, ytlzde yüz lctr l'derek 
eşyalannı satmak imtiyazına malik o 
lacaklarmış. 

Nll<bln bir bakıı belki bu kararı 
dotnı bulablllr. Şehrin kalclD1mları 

horuk, bir .soknğmda lkl ahşap ev a.. 
rasmda salaşa sıkıımıt bir dükldıu 

boEqntusa ile alıabtaıı akşama ka.. 
Jar binlerce halkın vttrln~l bay. 
ran baJ raa aıeJ retUfi muJatetem bir 
mağazanın elbett.ekl muraflan bir 
deoğildlr • .Blrlocl.slnln kira dlJe verdJğl 
uo buçuk kllJ'llf& mukallll öteki ber 
'Y mal sahibine Adeta bir ev bedeli 
,.UIUU", blmlnde dUkkAn aablbl ..-... 
ta n ak~ kadar llOpktan Utriyl'.. 
rck muı>terl bekler, ötekinde yü&lerce 
çırak pervane gibi dönerler. O balde 
bunlardan murafı az olanuı az kaun• 
rnası. çok para sarfedenln ele çok ka. 
raııınaaı haklı, yerinde. Adlllne titr 
karar olmuı olur. 

Fakat !tin iç yüzü biç de öyle defli 
dlr. Alqama kadar ancak iki mllfte. 
rtnla ufratı olan müteftıtl dükktncı. 
nm bütibl k&n bir lirayı ya balar ya 

bulmaz. halbuki üm akın wüıt4!rinla 
cü&dulannı ~lttıklan Hlk• mata. 1 
zaam •ünclellk bF.&ncı yU&ler \oeya 
binlerle hP63p edlllr. 

Lllkll mağazanın oıllte\ aııJ dükkAn. 
dan daha çok k&unç ıatemc,tf" kati Ankart>., 11 (A.A.) - Ask ... ıe-
)f'n hakkı yoktur Onun klrı !>HltıJı rlmize yapılmakta olan kış •k 
ı-,yanm çokluğunda. milşt.crll••rlnln hediye tebtrrüatına dair tıugün 

bollujıındndır. Halk eıoasen llikıı ma.. aldığımız telgraflar, Düzcf.· kı.· 
ğaul&ra ta&Ja ratbet t•der. or ıdaki 3 8 ır. h 

pahal 1 "" btl al 1 111• 1 zası halkının . lu parça mu • 
eşyanın ı ı&ı e ın ın ~ ı:-. . , 
ntı, dayanıklı \C 7.arlr ulduğııııa bir a.. tehf eşya Ve yıne ayni maksat• 
b\met •yar. 1u halde eaa11e11 çok -. la sarfe<lllmek üzere 805 lira te· 

tan ve blnaenal~yh çok kaunan ıuıuı berrU t-ylediklerinl, tokat h ll<ı

makaı:anın kazanoını hem d., blrkac: nın 1.109 parça, Erbaa kazası 
nıl81l birden arttırmuJiıı ne !Uzum h Ik d 2 138 
var 1" a ının n . parça eşyıı. 

Matauıların ka:uuıı; miktarları ara.. vermiş olduklarını bildirmekte. 
ı;ındakl nJsbct ctejipe *lltııe halı.-. dir. Eleşkirt'de 800 çift yU•ı ~o
~ötıterdlklert kola)"lıklar ölçltslle ıl". rap ile 35 çift muhtelif ~şya t~-
tıııeblllr. MC9elA 11attıkları e,,ra;\ • berru edilmiş ÜrgUb halkı da 
mlltt.Prlnln evine kadar 1Jönderea lllr 1.764 p;ırça yUnlU eşya ve! miş-
müesee.eıtlo muanen ,.e ulak bir !erdir. 
ftyat mkı tetemete Ukkı olabilir. 
l "ok• ra.ataaaaı &'enlş, kalorifer teş. 

kUAtı var, memurlaruuıı sayısı !IQk 'e 
maap bol diye bir fiyat farkı lstellM'k 
katlJen dojru olamaz. lllapzal ı bU.. 
ylllten, tefkllltıandıran mapu sabi.. 
binin lilkA ve Uatipm arzusu detti, 
mutterl bolluğu \"e satış fa:d11lıjı yU.. 
dınden doğan bir ihtt~ açtır. Az k ... 
7.anan mli.._ııe e bu lhtljacı duyma.. 
mrwtır. Lükıı fazla kauııçtan dofar 
,.e lUklllin hlma3eel zaruret delildir. 

Muzaffer Esen 

*** 
Kızılay Cemiyeti kahraman 

askerlerimize hediye \'erilmek 
üzere cemiyete yapılan teberru. 
at ne satın alman kurpaşları üc. 
reti mukabilinde teni ederek 
dikttrmeğe karar vermiş, bu su. 
retle hediyeler sür'atle hazırla. 
nacaktır. 

Burıada bu yaz bir 
sergi açılacak 

Tarihi deniz romanı: 29 Ya.zan: Kadircan Kallı 

Bµna mıntakasında iktıeat 
müdürlUğUnün teşcbbüsile tem. 
muzda Bursa.da zirai ve sınai 
mahsulleri sergisi açılacaktır. 
Sergi için şimdiden hazırlıklara 
baı;lanmıştır. 

Oruç Reisle arkadatlan ve onlara kılavuzluk e
denler beyaz merdivenlerin önünde tek sıra oldu
lar. 

Gramer tecrübe 
lritabından alınan 

neticela 
Maarif Veklleti tarafından 

Sarayın önUndekl meydan da.ha 

k ve gös alım .lll~lerle oev -
mi.sti. 
Oruç Reisle arkadaşl&n ve on. 
ra. kılavuzluk edenler atlarlndaa 
dıler; leventler beyaz merdtftn. 
nn önlinde tek sıra oldular. 

Oruç reis hala kapı dibinde du. orta tedrisat mUesseseleri için 
ran Yansöie l9&ret etti: la- hazırlanan gramer kitabı, bu 
ray nazın bunun farkına varmıt. ders yılı bqından itibaren o. 
tı; hemen çağırdı. Veli söylenen kutulmala başlanmıştır. Ancak 
aözlert tercüme edince Onıç Reli bu kitap,"_ bir gramer tecrube 
~ ~t. l)t icitM>ı ffifttjetinde dla~Tı 

- Sultan 'Muhammed hazretle. muallimler bfr senelik tecrübe 
rine aöyle ki nray nuınmn de • ee~asmaa eld~ edecekleri fiki!· 

. lerı rapor halınde Vekllete bıl. 
dikleri doğrudur. Buraya bizi ldnı. dircceklerdir. Maarif Vekaleti, 
ee ıöndermedi: kendimiz geldik. verilen cevaplara nazaran kitap. 
Maksadımız ıslam memlekctıerlne ta IUzwnlu g'Ördilfil tadilat ya. 
saldıran, ıalim gemilerini vuran pılacaktır. 
klfirlerle sava~aktır. Tunus su!. --~---
tanı bizim de sultanımız demek - K dılay baloau 
tir. Yap&cağnnız gazalarda bizi Da.hi'"ye Vekili Faik Öztrakm 
himaye etmeeini istiyoruz; buna himayesindeki Kızılay ba. 

loeu dün akşam TokaUıyan sa. 
kareılık bis de ana elimizden ge. lonlarmda verilmiştir. Balo, 
len ht.metl yaplrıs. O karada, biz neşeli bir hava içinde get;rniştir. 
de den~ klfll'lere götı açtırmaı. 
sak dünya ve ahrette rahat ve se
vap blılunıs. 

Bu 961ler 8\lltanm hotwıa Kit • 
mişti. İki kardeşe sağ tarafında, 

kendlainden da.ha alçak olan bir di 
vam gösterdi: 

- Fa.cidal... 

Ankaradaki inhisarlar 
umum müdürlüğü 

binası 
Ankar&dan verilen malibnat& gö. 

re Veklletler maballeılnde yapıt
makta olan tnhlarJar umum mu • 
dllrlUtu binası meatı bitmek nze. 
redir. tneaat tamamlandıktan llO!l. 
ra §ehrlmbdekt umum mtldUrltlk 
kadrosunun Ankaraya taşınması 
mukarrerdir. 

Halkevleri inşaat 
programı haz.ırlandı 

Ber -· 40 • 50 Balllevı rapılarall oa 
seaıtle uer •~•• merllelblde lllr 

k aıllıwı vaoadı ıetırıımı, oıaoa•tlr 
Cumhuı 1) et Halk partlıJ genel 

başkanl·k divanı halkevl binalan. 
nm bütün memlekette on aene1ik 
bir programla lnşuma karar ver-
mlş ve bu karann tatbikatı içit 
derhal hazırlıklara girişilmiştir. 

Verilen Jcatara göre, Jnkılabıı 
kUltUr kaynakları olan halkevle 
rinde geniş çalıl}malara lmkln ve. 
recek olan bine lar her sene 40.50 
kaza ve 2-5 vilayet mcrkezind~ 
programlı bir şekilde lnl}a oluna 
cak, on ftı>nede bUtUn yurtta hal. 
kevleri binalarının in§aatı ikmal e. 
dilmiş olacaktır. 

Marmarada bir 
motör battı 

H amulesi kayboldu, 
mürettebat kurtarıldı 

~apılacak binaların inpatında 

muayyen bir tip değil, mahallin 
ıhtiyacı nazan dJkkate alınacaktır. 
Kazalarda nutua vulyetine göre 
lnıaat bedelleri 30.120 bin lira
yı, vlllyet merkezlerindeyse 50 
b!n liradan 250 bin liraya kadar 
>lan miktan ıeçmlyecektir. 

Halkevlerlnin inşaat tahsisatı 
'llahalll ldarei huııuıılyeler, bele • 
iiyeler bütçelerinden aynlacak pa 
ra ve parti gene] sekreterliğince 
\"erilecek tahsisatla karşılanacak • 
tır. 

Kömür çalan 
üç kadın 

Birer ay hap•e mahkum 
oldular 

"Cengiz" isimli motör, bu a. Sirkecide, ithalat gUmrUğUne 
yın 7 sinde Marmara iskelesi. ait anbarın taş merdiveni altın. 
nin 5 mil şarkında batmıştır. dan kokkömUrU çalan üç kadın, 
İçinde 120 ton çimento vardı. nöbetçi cUrmümeşhut mahkeme 
Hamulesi denize dökülmüş mü. si Sultanahmct birinci sulh c<>. 
rettebatı kurtarılmıştır. zada muhlkeme edllmittir. 

---<>- Meryem, Hava, SQde !aminde. 
Boluya giden ki bu kadınlar, kurban bayra. 

/ıtanbullu talebeler mının birinci gUnü ellerind,.~i 
çuvallara körnUr yUkllyerek dı. 

Bo_~ıı, 11 ( A .. ~.) - ~~·ram ' ğer kadınlarla birlikte götürür. 
ve somestre tatilınden ı&t,ıfade Jerken Sirkedde polia memurla. 
ederek İltaıı.bul Gtbel Sen atlar rı tarafından görülmüşlerdir 
Akademi~i yük~ mimari şube Adları yazılan kadınlar yaka~ 
talcbelennden ~ır grup, kayak lanmış, diğerleri kaçmışlardır. 
SJ>:Oı:-1 yapmak~ buı:aya gel. . Hakim Reşit Nomer, her üçü. 
mılfİır. Gençler dün kafıtere bu. nü de birer ay hapse mahkum 
ra.dan katılan .~uıa: ıle be. etmiştir. Kadnl!ar tevkif edil. 
raber Abada gıtmıoJ.erdır. miştft. , · 

Namık K em'a/. broşürü 
h~ırlanıyor 

Vatanperver Namrk Kemalin 
doğumunun 100 ncü yıldönilmü 
mUnuebetile yapılan toplantı, 
lar, yazılan makaleler ve verilen 
konferanslar bir brotilr halinde 
neşredileeektlr. 
Diğer taraftan bu mtlnasebet. 

le İnkıllp mllzainde açılan Na. 
mık Kemal sergisi bet bin kişi 
tarafından ziyaret edildikten 
BOnra kapanmııtır. 

Halk ekmeii için 
hazırlıklar 

Yüsde 86 randmıanlı halk ek. 
meği imali için tohum ıslah is. 
tuyonla.nnda yapılmakta olan 
tecrilbeler sooa ermiş gibidir. 
Toprak ofisin bu ekmefin buğ. 
dayını una kalbederek nAzmı 
satışlarda bulunmuı mümkün. 
dUr. 

Hariciye vekili 
Ankaraya döndü 

Bayram münuebetile şehri. 
miR gelen Hariciye Vekili ŞUk. 
rU Saraç.oğlu, dün akşam Anka. 
~ya dönmUttUr. 

POLiSTE: 

Bir çocuğun ayağı 
ezildi 

Sirkecide araba lakeleeinde ha -
mallık yapan Bekir oğlu Olman 
Fırat, aırtmdaki yU:k denginJ yere 
dUşlirmUı, eıyalar orada bulunan 
Yquva oğlu Jakm ayağına isabet 
etm~tlr. Netloede Jalcm ayağı kı. 
rılmış, çocuk Şişli hastanesine kal. 
dınlmıştır. 

ARABA ÇARPTI 
2267 sayılı yllk arabası, Elminö. 

nünden geçerken, Karq11mrilkte 
oturan Mehmet oğlu Ali Kabaku
lafa çarpmıt. yüzünden yarala _ 
m.ıştır. 

lkl kardeş, yanlarmda Yan_. 
•'eli bulunduğu halde hemen içeri 
ılındılar; mermer bir .salondan du 
\ arları renk renk çinilerle dolu bir 

koridordan yürtldWer; Sd taratm. 
J a iriyan ve yalmktlıç lkl sencl • 
nin beklediği sofa kakmalı bllyilk 
bir kapıdan geçtiler, kendilerini al
tı köşeli, bUyilk, ort.aaı havuz ve 
fıskiyeli, Ustu kubbeU. ktibbenin 
kenarlarındaki Mık renk camb 
pencerelerinden renk renk ıtlldar 
dökülen bir salona girdiler. Tam 
karşıda fil d1'l ve .edef UJnnalı 
abanozdan bir taht vardi; orada 
elli yaşlarında, kısa aakallı, Iİ§ • 

man, ipek aarıldı, altm iti.emeli 
ye§il bornoe glym.if olan .wtan 
Muhammt'd oturuyordu. Safında 
bir hoca, :aolunda daha u pta • 
fatiı bir adam ayakta dunıyorl&l'
dı; genç ve ear11m bir klSle uzun 
bir kaııupı ucuna takılı ve ta • 
ws tüylerinden yapılm11 bir yel • 
pazeyi suıtanm arkumda, onu 
serinletecek şekilde sallıyordu. İki 
uşak" da kapmın fki taratmda dim
dik duıııyorlardı. 

Dedi. Onlar da kuş tüyü mln • 
dert~. ipek ve atlas yutıklar a
raama oturdular. O zaman bir işa.. 
ret yaptı; 11.ray nuın çılctı, biraz 
JIODra köleler blrlbiri arkasmda.n 
gtTerek hediyeleri aultanm tabu. 
nm dibine bıraktılar; öte tarafta 
sıralandılar. Sultan bu kıymetli 

eıyayı takdir ve sevinçle gÖ9Clen 
geçiriyordu; kapıdan iki aa11tm 
kız girip ellerindeki tepeileri ku• 
maş ve çuhalann UııtUne lloydufu 
ıaman aevlnç son dereceyi bt1l • 

-muatu. Oruç reia gerek klSle ve 
cariyeleri. gerE'k eşyayı göst~E:' • 

- ---------

Tarif Yemant ıuıtanın önilne ka. 
dar ilerledi; birkaç buamak mer 
mor merdivenin alt tarafmda dur. 
du; ellerini göğsüne çapraaladı; 
yerlere kadar etildi ve çatlak bir. 
sesle şun lan ~yledt: 

- Ey Beni Hafs sUllleeinin a. 
sıl evlidı, Tunuııı sultanı, hqmet. 
li Muhammed huretıeri; Omnanlı 
rııı.dişahının Qlkeslnden kltirleTle 
gaza etmek üzere buralara &elen 
Oruç lbni Yakub ile kardefi Hıztr 
lbni Yakubu huzurunuza getirdim; 
lfılfen kabul buyurduğunuz ighı 

t şekklirlerıni bildiriyorlar ve &e. 
tirdikleri hPdi~elerin de kendile -
r i gıbi kabul olunmaAını rica edi. 

'otlar. 
Saray nazınnın ı nıcti uzerine 

ıki kardeş 8Ult.anın önüne dofru i. 
lerlediler ; onu hilrmeıtle selimla
ılar. 

Sultan sordu : 
- Dün Hallıelvad naibine elçi 

gönderdiklerini öğrendim: Piçi • 
run dediklertnl de bana hildird ler. 
Şımdl önUnUzde sö lenen bu sözler 

,. doğru mudur? 

rek: 
- Bunlar bqlangıçtır, Cirbede 

daha birçok malnnıı vardır; bir -
kaç tyda bunlaT'Jn bln;ok n-ılf !ini 
vermek milmkl\ndü: 

Dedi. 
Sultan hediyelerin içeri götilrUI. 

me•Jni emretU. Sonra sordu: 
- Kaç geminiz vardır? 
- 6imdilik dlSrt ıemi sahibi • 

yiz: llldn bunu yakm.da on dört 
dahi yaparız. 

- Bu kadar gemiye birçok a -
dam luım olur! 

- Anadoluda ıönü!IU çoktur: 

Vakıt 
Bu~kU ba§makaleyt l"aml Ali.. 

met Aykaç yazm11tır. MUharrlr ''ba· 
aı aealer karııamda,, ialmll makale• 
alılde, ekııerlya bir tek pham utrl 
olan mlll tıerin dUnyaya blkim ol 
01ak, lddlaeı aibJ sW~\1 ktıata!allklaı 
gııetenUginl, hmı v, kibir mah-6mu 
"Qlrtaknn dirayet cuceıer1Dden dUnya. 
nm nk aık medeniyet dwlymif ler ı•· 
öl yaygarala ·ını lfilUj1nl, iaml maıom 
~ d"1etler matbuatmm bugUııle • 
de rene bir pmata paaanna döndü 
g-tınU ve bir mWetiD kallramuıııuı 
nıanevı bir tokat gibi suratlarınıt vr 
yince ııerııemlediklerinl b • 1 1 i 
etmcıneje çallfUklanıu, fakat k11n1: 
tin pençeaıl yak&larma ve hakkm kc• 
lepçe.11 c.• bllekl•rbı• ceçuttnden et 
rafı bir hezeyan yağmuruna tuttukla. 
nrıı, ilkin dllDyanm bu aoyıuncu ve 
yalııncı 8UrUIUD11Ja bendell kalamıyıı 
cağını anlatarak diyor ki: 

''Bahis mevınıv. olaa baı.ı y..a.ıat·ı 

gar.~ Ttlrklyeyt kaadırmaktan 

bllhıtecllll)or; hanrı Tllrklye31! Mllıı• 

~vlllt>rl ~okt.ıı kovmuı n IDsanlık 1. 
cJMllne fltml& bltt ve auyonaUst 
Türkiye~ ı ı 1 ~ KM•~rl adi plf ... 
dalale~cllltlnl, büJllk siya.et 1a11ddı 
lan için, ııanıyorlar ki fel't'llnJ bilen 

Clrbedeki reiıler ve leventler de 
çok ıeçmeden bize katılaca.klar • 
dır. o zaman donanmamıs yirmi ve hııl• taııı~an mllll'tlt·r tk \ıtlüıı\I 

phldl olabOlr. Veyahut Mrbanıı ... 
beı ıerruyi daiıl ıeçer: billab kl. fil bir 1 !llfaat b&baema medeniyet 
flrleTt buralara eokmalı: taylı dur- cıe~ llulıamar! Ne aao..u 
IWl, kendi yurtlarmda uyku•us wanet! .._,. .. hMU~I WttOn ftlalı• 
'koruz •n..,.amı '"ar). ff'114-riln.lztn ltf'!I' .aktı lıl)iedlttltl ar• 

tık du)'mlyaa kalmadı. Bizim gayeml& 
de meyaanda slyaal abllkımız da ı 
Ne etrafnnmcla zarna•lardanberl dö. 

""" entrlk...,... llabenla kalan bir 
eahlllz. ne de lllJa8I llalll J llakkımıas 
r.teme.kten ve almaktan nuıl k.,.k. 
muau batJuuımın hakkına el mat. 
1MktM .. öylece UVfırls. Ve 1111 Mil 
ndftey! cıe.areUerta lııem • ........ 
ı•tn en medenisi biliriz. z., .................. . 

rlnl 1* t8rtll • a k 1 & y & m a. 
ıanftdalmA ...... WW...,.... 
ıleyblade ,Jarnalcddc -...,ı ıarlfet 
ı e llllDa4't •JU bu '8ndl. ilendi au 
~atanında bul'IMllald l'alaMI T8 Nıflılu 
t>ulmak kabil otmadıpaı ....._ l)'I 

bilmektedir. Bllmedlll teJ' lı•Mkllr •• 
IQtfumı Sördq1l 1erfl tükllr ...... rhk :. 
Gerçi keadllerln,_ lııöJle Mr .., lteko 
leyen de yoldur. LUdn onlar. Dtlrllat 
davranmakta claba fazla ~lklrlerM 
'kendllerlnl bekUyfJD blamu blr ada. 
let peni'"I mevcut olhtuna bir da• 
klka unotmaAmlar! Zira lllıraaı TlrkL 
yedir. \ 'e burayı yalnız ha.il• Türldeı 
idare eder. Ta.tlıııu lrenklf!rl değU!" 

Yeni Sabah 
HUseytn C&btt Yalçın, buc"llD P?OJ191 

randa nttrfyatmd&n bahaederek, AJ. 
ınaıı rad)'OIU lnmdt &tmadn ~ 

madığt bası ,eyleri Macar •azetelert 
atziyle yaydığtnı, gerek Macar gaze. 
telerlnlD, gerek matbuatmm 1&1ma:1 
bir adakat ve .-ay ... tıe A1mall propa 
gaadaaına &ıet blrmeUal fördtlj1lnU 
anlatarak, bugtınlerde Kacar ıazeteo 
terinin Türklerin lnglllzlerle mUnaııe. 
~uııı ele aıctıtmı. aösde Atatürk ı~ 
ııWsl•rtn Sf)11sUDQ l1i blldlllnden on. 
larla hiçbir aıılqma yapmadJ'1m, 
tfmdl ile lqWa ,...,.,_CIUmm 'l'UJ'ı 
klyeyt harbe •kmak !çın çalıftıfmı 

tılll et.Uklertnl 1U&1'ak 80ale111ll tö~ 
le blUrlyor: 

"Ummld harpte Alınan,JN "" 4ört 
ay içinde 111&1 llarllle atırtaldedller, ln1 
cw.ıer mu.-. blr lluldll sme seç.. 
tlll Mide d8rW olmqan ofall blt 
lıarekette blle Wa•.......,.. 

Atatörldla lnsWderle .ıtllılr anlat
ma yapma4almı iddia eden Alman 
propapacla ..-kamlarlDa sormak ıs. 

tıerla: Atatürk aeab& Almanlarla bir 
mukavele yapmıı mıclırP lnflllz kralı 
eeklalacl Uvard Atat&rk U111191l1Bd9 
la&anllalu atywet 8lmlttL Ata&erk 
alyuetlnl biz bil bllbU, Alınanlar Dll 
Mllrler! 

lıl,uıaterln Tllrklyede Almanya •. 
leJ111D .. propapad& yapmata ~ lb. 
..,....... JO)dıar. •!m'·b= ,.a;J 7 hı. 
n,,uHllmlslalll9...-oe.-..~ 

Ruzveltin 
ingıltereye 

yardım projesi 
Amerika parlamento -

aunda tasvip edileceii 
anlatılıyor 

Va ington, 11 (A. A.) - Ray
ter: 

lngUtereye yardan kanun pro • 
jesı, pasarteai gUnU mümessiller 
meclisi hariciye encllmeni ve çar. 
şamba gUnil fi.yan meclisi hariciye 
encümeni tarafından tetkik olu . 
nacaktır. 

Ayan meclisi hariciye eıwümew 
relsı Gerge, kanun projesinin ilk 
metninin Amerikan harp gemile -
rinin A vrupaya gidecek ticaret 
vapurlarına refakat etmlyecekle • 
rinl sarih surette göeterecek bir 
tarzda değlştirilmi§ olduğunu bil. 
dirmişUr. 

Vaşington, 11 ( A.A.) - Ot. 
mokra ı lerc yardım hakkındaki 
kanun projesinin kongreye tevdıi. 
kongrede seri ak ü!M\eller tevlfd 
etmiş \e bu kanun projesinin bu. 
}'i!k bir ekseriyetle tasvibolunac.a
ğı hakkında yeni bir çok emareler 
\:ermiştir. Projenin mümessiller 
meclisine tevdii esnasında altı ye
di mebus derhal ayat.l kalkarak 
tasvipki\r sözler söylemiş \e ayan. 
da azadan Mak Kellar da Hitlere 
şiddetle hücum ederek lüzumlu sa. 
lfıhıyetlerin verilmesine her hangi 
bır ~urctte engl olabilcek bütün 
kanunların kaldmlmac:mı teklif 
eylemiştir. 

Gazetelerin bu sabahki bqma. 
kalelerlnln ekserisi, kanun projesi 
lehlndt> gözlikmE'kledir. Fakat blr
kac gazete, başmakalesinde. sarfi. 
yat hakkında reisicumhura çok 
buyUk salahiyetler verilmiş ota • 
cagından az çok endişe izhar eyle 
m<'ktcdir. 
lNFtRA:CÇ ILARIN t'AALll"ET& 

İnfirat taraftan ayan lzllan, 
dun akşam bir J·onrerans aldet • 
mişlE'r ve bu kanun. projet!!Lnin ka
bu!Une mlni olmak Uze.re alabi • 
l('cckl<'ri tedbirleri görU«ımUşlerdJr. 
Maamafih umumi kanaat, infirat. 
çıların proje aleyhine ancak pek 
az rey tophyabilecekleri mer''' . 
undedir. 

İnfiratçı l.yi.n i.zası Clark, bu 
kanun projeeinin Rusvelte harp l
lln etmek ve dahili işlerde tota. 
liter bir hUkfımct lesia eylemek 
lınkanlarmı verd'ğini sö:ylemiştlr. 

Bakkallara ıeker tevzi -
atını ıirket yapacak 
Şeker şirketinin ~hrimizdclci 

mümcsaili, doğrudan doğruya 
bakkallara şeker tevzii için ted. 
birler almıştır. Bu suretle mu. 
ta,·a~sıtlarm komisyon alarak 
şeker fi) atlariyle oynamalarının 
önüne geçilecektir. ---o--
Azapkapıda yapılan 

iıtimliık 
Karaköy köprüsUnUn Azap. 

kapı tarafının ~işhane kapısına 
kadar olan kısmının açılması işi 
ikmal edilmek üzeredir. Bu yo. 
lun kenarındaki binalardan ) ı. 
kılacak olanlar tamamen istim. 
ilk edilmiş ve ilk kısmın yıkıl. 
maaı tamamlanmıştır. Şimdi it. 
faiye bahçesine kadar olan kı. 
sım yıkılmaktadır. 

pndal&r bir.im gör.Umll&u a~ınafa kit 
fi pllyor.,. • 

Vatan 
"'Yunanlılann asıl maj'IOp ctLlkle

ri dU§Ulan,. bqlıfl altında yazdıgı 

ba§makalede Ahmet Emin Yalman 
diyor ki: 
"- 1'uııanlılar, Al'llavaaUuk d•tla. 

rında llal)anl&n cletu. ~-.im dola 
yıBlle lt.l7an orduaaaua tabii mıııw: 
tiki haline selen klfı, kan, fırtına.. 

yı, yolau&lutu, ) lylp içme zorlutunu 
maj'lDp etmekle .-,p1c111rıer.,, 

Bundan ııonra mUharrlr, Kllauraıun 
yıınanJllar tarafmd&D aptuun bu ne. 
vi dU,manlara karıı kuanılmıt b1r 
muzafferiyet oldutwıu, harp meydal'• 
larmda cıpı vermenin, normal bir u. 
ker için fedaklrlıkların en bUyUğU 
olmadıtnıı, blllkla AmavuUuk datl•• 
rmda kıt gibi blr dliflD&Dla, herıtın. 
her N&t aoj"Uğa, açlıt&, cefaya., salı. 
mele day&narak dövU, sevk Ta ldta
Jml kaybetmeden, harbe devamın fe
dakA.rlıkların en yüksek ölçil8Uııl1 te,.. 
kll ettiğini yazarak makalealne ıöyle 
devam ediyor: 
"- Bütün Yunan mUleU bu llarbl 

tam llDMla&lifl bir millet lıarbl dlfe ka.. 
bal f'tmltt bütün Yunaaı.taa bir *ek 
barp <'f'phesl halini almııtır. Ellertnde 
klf& l 11rııı kUrt'k gibi bir ılllb tuta. 
rak karlı daflarda orduya yol ~ 
Ywıaa kö)IU kaclın!armm AmawtJuk 
9mferlerlndek1 blaaelerl Yunaa erlerlD. 
df!l1 u ~lflıllr •• , 

• 

" 
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llabe 
AKŞAM POS TAS I 

Solıibi a• Ne~riqat Alitliri 
Hasan Rasim u s 

İOARE EV/: lstarılıd Anla-i ~ 
'-hlln.ıs-tı& ..,..,....u ........... 

Yan cıleh telefonu· 23872 
ide,. . ; 1.C310 
itin • . 2033!> 

IA'Bô'Ns· Ş1'A-rtARİ ! 
,...,. ı- • 

·-- H.00 ili. '1.00.... f 
~. Q'hll ,.. • • .... Ll b. •11dı •.ııo • .... • ·= uo .... . "'·---...... 

Hadiseler ................... 
Ve Tarih ................... 
iSMAIL Mi, 
iSHAK MI? .. 

8 iR kurban bayı amı daha 
geçti. İnsanlık bakımın .. 

dan acı bir kurban bayramı ... 
Çünkü koyunlardan ziyade in. 

anlar kurban ediliyor; ihtiras. 
larm yarattığı fikirler ve yeni 
tnıtlar uğruna yığın ~ ığm mez. 
bahalara götürülüyor; yahut 
kendi yuvalarında, uykularında. 
işlerinin başında, kendi cinsle. 

rinin icat ederek yağdırdığı 
Yıldırımlarla mahYediliyor; mil. 
letıer arasında, kıt'alnrda "Or. 

nıa:n kanunu" hüküm sürüvor! 
Mukaddes kitaplara • göre 

Allah insanların kurban edilme. 
lerine rnzi olmadı: onlara yol 

gôstcrdı: lfıkin insanlar bunu 
gene yapıyorlar: yalnız sebep 
değişiyor. 

Kurban dcnılince derhal ,_ 
lllail ismı hatırlanır: Verilen bır 
özü tutmak, sadakatinisbatma 

Vesile olmak için babasının bı. 
Çağı altına dıu;öken onbeş yaş. 
larında sevimli, yakıı::rklı bir 
~ocuk. Fakat vakaya daha ya. 
kın olan Tevrat bunu bövle yaz." 
~ıyor. Hadise coğunmzun bildi . 
gındcn farklıdır: 

İsmail bir cariye olan HnC'er. 

den doğmuştu: sonııı Hazreti 
İbrahimin karısı Saradan da ls_ 
ha:Fı doğdu. O 1.aman lsmail on 
b6fJ Y~larında bulunuyordu . 
Sara onu ve annes•ni kıskandı: 
Arabistana göndertti. 

Bu vak'adan sonra Allah lb. 
rahimi imtihan etmek istedi; 
Sadakat ve itaatini isbat için 
biricik oğlunu kendisine kurban 
etmesini emretti. .İbrahim buna 
boYlln eğdı. Yanına iki uı::ağım 
aldı: bir eşeğe, yarılmı!Ş odun 
Y Uklediler. İshak la birlikte kır. 
çrl Yamaçlar dibindeki ince ve 
tozlu bir yoldan dağa yollandı_ 
lar. İshak o zaman kırk \'asında 
idi ,.e İbrahim oğluna kcr;disi_ 

nın kurban edileceğini söylemış. 
tı. Yanlarında kurban ela yoktu. 

Dağın tepesine çıkılan yolun 
hır noktasında İbrahim iki u 
şağıru ve eşeğini bıraktı; odun: 
la.rı I bakın sırtına yükletti; bı. 
çakla ateşi kendisi aldı; yolla.. 
rına devam ettiler. lc;hak rnlda 
ha basma dedi ki: · 

- Kurbanı yakm:ak için ateş 
ve odun var; fakat kurban ne. 
rede •.. 

İbrahim ona mütevekkil bir 
sesle cevap verdi: 

- Allah kendisıne takdim o. 
lunacak kurbanın tednrikini gö_ 
rür. 

Gidilecek yere Yardılar: İb. 
rahim odunları çapraz olarak 
tstif etti; her scyi hazırladı. 
Sonra oğluna yaklaştı: ellerini 
bağlamağa başlnd ı . İşte o zn. 
man İshak kendisinin kurban e_ 
füleceğini miladı: itiraz etmedi; 
boynunu büktü. lbrahim onu o 
dunların Usti.ine dızçi_)ktiirdii ~ 
bıçağını çekti: <;ene ind('>'n tuln. 
rak boğazını açt1: tam ğırtlağı_ 
na bıçağı vuraca ~ı sırada ka. 
Yit>tan bir ses geldi: 
f - Ey İbrahim, dur! ... Et.ra. 
rna bak! ... 
İbrahim bu emre uydu: yam. 

başında semiz bir koç gördü; 
boynuilarmdan sık bir <:alıva 
takılmıstı. Ishakı indirdi· ontın 
~erin koçu koydu: boğ;zladı: 
onra odunlara at.eş \'ererek 
vaktı. KAD1RCAN KAFLI 

"Ç ekoslovakya,,da 

Bir ınühimmat 
fabrıkası 

berhava oldu 
infilakın şiddetinden 

100 kilometre 
mesafedeki bir şehir 

sarsıldı 

Londra, 11 ( A. ,\ .) - l..ondrn~ a 
çok iyi karnaktan Almanyarun do. 
ğu Moravya.<1ındnki büyük Polickc 
mühimmat fabrikasının be>rharn ol 
duğunu bildiren mnlümat gt'lmi~ _ 
tir. 

Bu habcn nc-şrr>ılen ı-:n•nin!:! 

Standard gazeteııi ~ıınlnn ih1ve N 

mcktedir: 
"Bu fahrika ml'ınlckl•tiıı r>n mii. 

him fabrikıılnnndım biı·ıydi ve iş
çilerinin eksrıri) etini t;eklr>r tc1;kil 
ediyordu. Almanlar rn:m dn Ç ko . 
slovnkyayı i~gal ettiklf'rindt:'nberi 
fabrikada wr!Pşmiı:ılt:'rdiı. Fl lakct 
Noel arifesind(' \'Ukubulmu..ştıır. 

Biribirini takip cdt'n ıi<: infilfık nı. 
kubulmuı>. ] ııo kilomP.trP kadaı 

uzakta bulunan Bı no ı:ehrı snı sıl. 

mrştır ... 

luglllzlerln 
lrallaadıkları 

AmerHraa 
tayyareleri 

:\'t'\ ~ork . 11 (.\ .. \ . ) - Amt. 
rika.da bulunan \0 t• AnıC'rika malı. 
ye nazırı Morgcntau ıle :;ö. ıi.,.ınüR 
olan hava mareırnli Siı liıı<:h 
Dovding, İngiliz hava kll\0 \'C'tl!:'! i_ 
nin halen dört tip A nıerikan tay
yaresi kullanmakta oldıı~unu bıl 
dirmiştir. 

"Lockced Hud~n" orta bomhar. 
dımaıı tayyareleri, '·Glen • ~far -
tin' 'bombardıman tayynreleı ı, 
"Curtı:-:ıs" avcı ta)·yareleı ! ve 
•'Douglııs O. V. 7" bombıu<lıınan 

tan:arclcri. 
.:\faı e::-:ıl demL•Hır kı: 

.. _ Rahi) Sl'l"VİSİ Hudson fl1b11. 
kas ndnn çıkan ta\'yarelcrdcn bil. 
ha:;s;ı memnundur. Bıı tayyarelPr 
Atlas denizinı uçarak geçmekte 
,.e mıtral) ijz kuleler~ tayynrelerin 
İngiltere) e muvnsalatlarından son
ı a yerleştirilmektedir. 

---o--

Tlrk. Macar 
ticaret 

mlzallereıerı 
Hııdapı•ste, il (,·\ . .\.) - Tiırk 

tir.arıt heyctınln reısi :şaman 

M agyarosag- gnzetesıne verıhğ: 

bir mülAlıatta ezC'lımlc şıınlnrı slw· 
ıenıiştır. 

"Tiırk \e Macaı hılkumetleı 

mEvcut mukn,•e!elerı tasıiyc cd•'
rek bunları şim<llkı lhtJyaçlaı rı 

uydurmaya knrnr \'ermişlerdir 

Bu hususta Macar hllkfımeti tıır • 
tından yapılan d:l\'Ntı>n dolayı 

mcnınuntJz. KRrşılıklı anlayı~ 

mti!ltcrek gayretlerin iki devletin 
arzu ve lhtıyaçlarına uygun olarak 
ncticelenmcsınc harhm olacaktır 
İkı memleketin ekııntımık blım'P'" 
bırlblrini tıımam\amaktadır. Bıı 

suretle hN ıkı nıemlekı:-t O" pek 
yakında akteıl:lecek oı:ın nıukavı> 

ıedf!n l!!tlfade edrbılrc~ktır.,. 

Rı>ıı şımdı o kndaı özlcdiğım hal. 

de ana olmaktan bir cinayet kadaı 

korkup çekinmeğe mecburum .. 

Çünkii benım lakabım "kahbe", çcı· 
cuğıımunki de "piç" olur. Ye hPı 

kc-s bizden tiksinerek kar.ar. 

Halbukı tablatte piçlik \'c kahbe
lih vasıfları var mıdır:' Babasız do. 
ğaı: çocuğu ilahileşUrecl'k giikle

rin mucizı si bu nsı·ın sert kafalı, 

a)dmlık görüşlü insnnlarının ba~ı

nr takdis edemez! ... 

Bann bu saadeti anrnk kocanı 

,.l'rebilir mi:' .. Halbuki o da tabia. 

tin gcnı nlnnmd11 diz"'insi:ı: ı::ahlan

d ğı bir an dUı,tip knzaya ugramıı; 
bir fP.laket kurhnnı .. Onbeş ı:ıcne

dir gilnahnıın yiikünti Yicdanmın 

mabedinde hnfin<.·tmcğe çalıışan 

bağn yanık bir muteki<l .. 

Kocam.. Kocam?! Bu kelimenin 
mefhumunu onbeş j,ldan beri, bu 
kadar kuv\'etle şekillcndirdiğinıi 

bilmiyorum. Fakat ben onu unut. 
hım bile, ne sesinin tonu kulakJa. 

rmıdıı., ne de yüzünün çizgileri göz 

HA B ER Akşam ~Uu!ı 

Ron1anyanın ümidi Hava faaliye t i 
General Antoneskoya Alman tayyareleri 

go; e Portsmuta 
Hitlerde! hucum ettiler 
Rıikı·c·~· 1 1 ( \ , \ .) - t:ıı clor tıpı,.,ı 

tıihtirl~·or: 

Cenerı>l Antonc u Bcrlıııc g~ri 

a{:'rıl:ın lnı!l.Jlynmn Bükrcş elçl•ı ı 

FcbrkiuR ılc rc!ıkası crdlne bir l1 - 1 
le :ı:.ı\ :ıfeli 'lierın ş \ e bu zıya rette ( • 
eüınl<' Horla - Sima nazıı-laı, Alnı u 1 
... aıa \C hn\n ku\~, tlcri şeflcrı. ltn'
ya, tr,ı~anya, tıı.pon;ı;a elçileri, Alınan 
elçilıô• \ e h"riclye crkl·m hıızır bu-

G.-neral Ant•'nesı,11, r.ıyafct son ı • 

da "0\'lellı.,ı nııtııkta, Alman - Rom ıı 

111:ınas• t:etlt•rlnın inkiş" .·ınua doktoı 

l•'abı chısun gayrellerıni ya<le.tmlş ve ı 
ez lını le dembttr k ı: 

Bugtl:.. "' Jlll. nya tc kllfı tı derin 
suretle Alnı 111 nnsyonal sosyaltflt ıu.. 

l<ıl · bmn mUtemnyll bir mllll dC\ !ettir. 
Rrımaıı;ı, y3nnkl A\'rupada ve cenu
bu , r d A \ ı upasının yeniden tanz • 
mlnde IJ ıyü'· Alman) anın rolllnc d 
rııı \~ sıımımi biı ümitle bağlı buluıı
mııkta \ btiyilk rilhr rin 1 d::ıl l C!lf'

rınc- ve makul 'e d~hıyan gorüşlcı • 
ne i(;)nsuz b r ltımnt beıılcmektcdır 

R)many.ı. halen B rlln pıdttı ile Al· 
manyaya t; .. glıdır ve sllkununu, enı. 

'yetinı \ c siyns1 iRtiklAllnl, bıZ?.at 

kı>ncll kun eti hnrlcinde bu yeni niza• I 
nn ıııtınnt ettirınekt~dir. Almanya • 
lı> •on 7. numlardll aktolunım ckuııo 

nıik anlaşma, Honıanyıı • Alnı ınya 

11.ur.nsebcUcrı Larlhlnd \'C bızinı nılı~ 

tııl-1> ı lnki afınıızda yt-nl bır devre 
açr.ıa ltladır ... 

Dr. Fabı ıı ıu .. ner. 1 A ntonc«k ıyn 
\"t-rdı ı l ev pta ltt-ndl ha 'kkmda silylc 
nen sozlerc te~ı>kkür ctml ve ytizl • 
şı l\:oarC'-ınu ııın dUşllnc !'l!ne mutnbı < 
buluııaıı ) nl ı~om ~ a hakkında iyi 
temcnnllcı tnı bıldirmtştlr. 

Loııdra, 1 ı (.\, \ .) - l\t.ıst.ak!I 

liclçıkıı ajan~ına ~cire. B~lçıkn Jntııı. 

tcnılekt' nnzıı1 1 t'h·e~c hauw•r, Belçı

ka koııı;oııundn bulun n kıtnl ı ı ı pel' 
yakında hllrt"kftta ıştırak cd ceklcrınl 
b!ldlrmiştlı·. 

ı..ondra. lJ \A A.ı Spitfırc·ıer. 

dC'n çok daha silratıı v çok dahıı. 

ikametgahlarda ve 
ticarethanelerde büyük 

hasar var 
l.-0nd ra., 11 ( A. A. ) - Hava \ e 

dahili emniyet nezaı etkrinin bu 
gabalıki tebliği: 

Dfümıan tayyareleri, cuma)', cu. 
martcı;iyc baj?Iıyan gPce, cenubi 
ln~ilt ercde bir ı:;chre hücum et -
nıislerdir. Yangınlıır çıkmııı. fakat 
vaziyNe derhal hakim olunmmı • 
tur·. f kamctg&hlardıı ve ticıuı t PV. 

lerınde çok büyük ha~ar vııkııa 
~t?lıni~tir. Bir miktRr ölü ve yarR. 
it varuır. 

Diğ'er yerlere aulan bir.kac- bom
ba. bazı evleri tahrip etmiş, fakat 
kim~enin ölümüne sebı>p olmamı~. 
tır. 

• •• 
I.ond ra, l 1 (.\ . • \. ) - Dıi!ilnan 

tayyareleri tarafmdan dün gec,. 
hücuma uğnyan cenup sahili şeh . 
rinin Portsmoutlı olduğu bildiri! • 
rn('ktcdir. 

Siyam - Hindiçini 
arasında 

Muharebe şiddetle 
· devamediyor 

( '.cneH e, 1 t (A • .\. ) - fJ. N. R. 
\'işıden biJdiriliyor: 
Hanoydan alman ha~rle1·e go . 

re, Frnnsız ha\ a kuvı:etleri. ~) am 
hücumlarına. muk&bele bil nıisil o _ 
!arak Sakov, Lakon ,.e Korat 1ı1ev. 
ki!Prini b<>mbarJrman etmiştir. 
Fransız topçu.su da. Savanıaket'iıı 
::arbında .Muk 'u, J..a.ymund'a hir 
Siyam bataryası ve jand&rma ka
rakolunu bombardıınAn etmiştir 
Fransız topçusu Ventianin garl:ıin • 
de diğel' bir Siyam batııryasmı da 
muharebı• hnrici ctm~tir. Diğer 
taraftan teyitl edildiğine gôre, ~i. 
yam kltnları Kamboç mmtakasın. 
dan geri püskürttilmüş ve Paylin 
mıntakasında büyük ?.ay.ıata uğra
tılm:§tır. Bir Siyam bombardıman 
tayyaresi 8iyemnıp0

da dU,Uriil • 

3 

Yüz sene evvel orta halli bir T ürk aUesi - Zcy 'n
yağlı dolma yerken cin t ailesi tarafından zapte
dilen kadın - Yeniçeri va kasında kandilli halk! .... ın 
saklayıp kurtardığı bir y eniçeri - S ilah yerine so
pa ile gezen askerler 

Hatı ra la rı y azan : Aşcı lbrabl• c~e 

.\xı He<lt• Jlıtahiıu lk'yiıı hatıralarından 
la.n i.ıu :.: ınd<'n itihnı·eıı llabe.rtlf' ı:iındili',, 

~ünleri n retnıcge hru lı o ruz. 1:? J4 ıle eski bir ) cni~eıiniıı oı;ru 
olaraı. do~11.n lhra.him Ut\} , bir a.-.ra ~akın ömre nail olınuı,tur; 
' e biı..t", hNhiri 100 _ 800 hu)iık sa~ fa.dan mürekkep iıç riltllk 
ıııuau.n.m bir lııılır-4 defteri bırakmıştır. nu zengin hatırat, gcı;.en 
l\MID adet, an'1ıuıe, itikat , \ <: bazı \ aka)l bakımından ~· \' t 
kı~ metli, kelimenin t• ıı ) l'rinde manıı..,ile orijinaldir. llaher ı. -
ril t>ri, İbrahim Beyin tat 1ı kalemiyle, bu 3 a1ılan okuı~.cn, 1ı 
1-ıir \ ·akit ~eçirl'<'ekler, _ı.:-cnç tnrihç.ilcrimiz, bilha"' :ı cemi~ et 11 i 
ile uii;ra!)anlanmıı da, mühim hir ' esika ka.za.nmı~ o!ar .11· ". 
ıltT. Bu hahra.lar, ) iiı ~ ıl lc:iıult• Tiirl• heyeti içtima.iyesi "!1 : 1. 
rak ettiği bii.\ ük lııl. ı lahın dıt beli~ hir ~hidldir: ;;~ 1 ı.ı, . r r 
~er, blTi dt•rin dii~tindiirı•ı·ektir. 

\~ı n ede lhrnhlm ""~in hatıralarından kcndh.iıır, bal •od 1 

ıaınan, gİİ7:ı> lll j:;f nc derhal ' a ran 't' onlan nccrrctmef,e 1 ı 
\ Crl"n Haberin .. ahlhi aziz dostum Ra .. im c~·a. huradn r. 1 i 
l\ıitiipbanemİ7.e ~·aııtı~ hu hb:metten . ötüriı sü'kranımı sr ede. 
rim. Reşat Ekrem KOÇl' 

l'enabıhakkın bu 3.! i kulu Meh. 
met Ali oğlu İbrahim Halil bin iki 

yüz krrk dört senei hicri) "'sinde 
\gtanbulda KMdilli kıuiyesindc 

dün) aya ~elıni.'•im. 

Peder.m )l{ebmet Ali ağa, o.nun 
pedeı i Kastamonulu Ham ağa ki 
Uıım Hnlil ağa dMnekle me~hur o. 
lup Yenic;f"ri devrinde Anadoluhi. 
saı ının köy ağası gibi hatm sayı
lır b'r ağa imiş. Erkek kardeşi de 
sarayı hümayundan Mısırçarı,ıısı 

kethlidah~ı ile çırağ buynılmuı;;. 

tur. 
Halil ağıı ,·efat ederı>.k pcdenm 

Mehmet Ali ağa dört beş Ya§lllda 
\"etim ltaldı~ı cihetle bunun 
nında teı-biyP olmıı;:tur, yani sn. 
bs.hle)'in beraber dükkana gıdip 

aksam dıı.hi ~ra~rinde bulunur
mıı-«Ş. Uzun Halil ağanın lıartmi E. 
mine hanım ki o ,·ıı.ktin ıstuabr ile 
b<i:; le hatunlara Emine Molla der. 

lermi~. bu Emine Molla pederim 

Mchna1 t Ali ağanm validesidir. 

FAJllne mollanın iki hemşiresi da. 
ha olup nten Kandillide yerleş
mi~ olduklarmdan, o da kocıaMnın 
ôliımiınden Mnra hemşirelerinin 

yanma Kandilliye taşmmıftır. 

Bunların peder ,.e valideleri ma:ı. 

rahatı meşrep olarak u u tle 
meşgul idi. Gelelim m" ht un 

kızlarına: Birisi Fatnna Han il'!. 

minde olup ahçıbaşı Hacı Aı.met 
aga namında bir adama, diğ r bi. 
r si de Nef'ıse hanmı, Kar.lıcad& 
hünkar hamlacılarmda.n mütekait 

bir adama, üçüncü ise Adile ha • 
nnn, Göksu ustası Etıhem ~fendi. 

ye nika.hlanmışlardı. 

Velhasıl bu üç ~relerden 
birçok oğlan ve ktz evmt dünyayA 
gelip adeta Kandilli köyüniın ls. 
lam mahallesinin rusfmdıın zı)a

desi bizim akraba ve taallfikattan 
ibaret olmuştur. 

Mumaileyh Esa.t ağanın biraderi 
Arif ağıı ki Göksuaa :;:enıçen rl. 

ğasıymı.ş, Fatmıa hanımın ifade!! • 
ne göre Tophaneiiuni.re yoklı!.ma. 
cmı iken Tefat eden A1bdülkad.ir 
efendi bu Arif Ağanın oğluymuş. 

Abdülkadir efendinin iki mahdu. 
mu vardır. Birisi Arif Beydir kı 

hassa ordu~unda çayuştur. Diğer 

lmnail efendi ki pederınlıı odasm 
da müllziın olarak devnm !'tmek 

tedir. 

kUV\'etlı silAhlarla mücehhez yeni b r 
u:ı;un mecıaıe bombardıman Uı.yyar • 
inin, lnı;:-i112: hava kuv~ etlerine katıl 
mış bulundu~ ifşa olunmaktadır. 

mlistür. • butum de~ilse de, birUıi, Hatice 

Büyillc valide Emine Molla Kan. 
dilliye geldikten ııonra padı§ahm 

başkatibi Mustafa paşa me:rhu. 
mun ahçıbaşısı olup ayda beş l-11~ 

kurtl.6 maaşla mütekait bttlunan 
Bolulu Ha.san ağaya 1;1\.rmıştır. Bu 
Ha.san ağa ahı;ıbaşr Hacı Ahmet 
ağanın amcası olup bunlara "Çe-r. 

k oğullan" denilirmiş. Buna ııe. 
bcp Ka.stamonuda Çerkeş namm. 

rla olan köyü vaktiyle bunların ee. 
dadı bina Ye inşa et.mi§lehniş. 

• Londra, 11 (A.,\.) Resmen bll· llan~konı;!;, 11 (.\. A. >-Siyam 
dırildlğlnc gör', Lorıi Hnllfnksın YC'- başkumandanlığı, Fransrz tayyare
rine Lorrilar knmarnııınıl:ı htikiımrtln !erinin çaış:ımba ~eı·e~i Bangkonk 
sozcllsıı ,.c mlınıcssilı \'RZifesını b: • Prn!';İnburi \'f' Ubohı bom bardı • 
t..lıı.n b<iyle nı\ıslemlclrn n:um ı · l..oıd man tC'!;ebbü;IPrine muka hele ol _ 
l..oycl <lenıhtc eılecekliı . mak üzer(• Siyam tayyarelerinin 

• Bern. ı ı ıA.A.) Stefani: Bu Fı ansız Hindiçinic;indf'ki Saygorı, 
•abalı ıııı.at altıya doğru 1<·11b11rg ve Dabat \'f' Ponomenti bomhardmıan 
Rerrııle ha\'a tehlikesi ~areti \'erllınış . ettiklerini bildirmektedir. 
tir. TC?blii!cle karada I<•ransız kil\' _ 

• Huenos • \vres ıı (A.A.) . tefa- \'ellerinin cidd ]bri muka\•emette 
ni: Hilarnflı~n muhafazasını temin bulunınak!';tz'Jl ~ekilmt>Jtte olduk -
için kongre.," matbuat hUrriyetlni tah lan ilan~ edilmektedir giva.mh 
dit eden uır IA.}ih:ı te\•di edllmıştır. lar bU~ ük miktarda t1!İiıh ·,.e t~~ 
Bu ltıyiha ile Arjantının muharip! re 1 hLZat ele ge<;innişlerdir. 
karşı bitarf'fl10mı lhl!'ıl eder m hiyc • 
tc yazılarla ecneb1 devlet ş ılcıine 

:rnpılac-11k tnhkırler eli ·um nddccııı. • Bcrlın. ıı fA.A.l ro.sta nez • 
nıektedlr . reU Almanya He Fr11nsanm işg11 J 111 

• Stokholr., 11 IA.A.) Rl tan!: tında bulunan kısmı ve lklC'ikl!I 11ra-

~uyı:: ı"mlll(kkı Noncç Ynpuru :":au.. sınıfa tel;:-rar ımıhaberelE'rlnın bıızı 
gesır J cıvnrındn lılr mayna çarpmış- ı tahdidat ile yeniden tP.ııııo l"dlldl~'lni 
tır. ~liırettebatı kurtarıimı~lır. bılılırınektedlr . 

lerımin hafızasında ca lanabilıyor .. 
.\ramıza onbeş ~,ım boşluğu ,.c 
fersahlarca mesafelerin aynlığı 

dolmu~.. Bizi ayıran hu uzun zn
rr.an \'e meımfe bo,;luğuna nıı;mcn 

bf'nim en yakm ve en mulıtC'rcın 
insanım? .. Kah belik, piçlik lekele. 
rini eriten, ayıp ,.e kün:ılı mefhum 

lannı kudsilc tiren tek erkek! .. Ne 
sıska. ne kanbur bir inanış bu? .. 
zanf gö~Umde saat rakkası gibi 
çarpan bir ses mütemndiyPn tek

rar ediyor: Kocam .. Kocam!. Bu 
kelime, hnfızamm karanlığına es
rarlı bir rşık serpen bir entriptör 
ı::-ibi b('ynimde burkularak kafa ta. 
smırn içinde geçmiş bir alemin tah 

loımntı aydınlatıyor: 

Boğazda harap bir yalmm, genış 

pencereleri denize açılan bir oda

sı .. OJanın ciğt:'rleri serinletici iyod 

ve yosun havaıııı içinde, genzi tır

malayan alkol buhan kttıkinleşı. 

yor. Açık pencerenin önünde Mril 

nıiş geni~ uzun bir sedirin köşesi
ne bağdaş kurmuş ve yumuşak 

krrçıl saçları ayni renkte t1akalmn 
kan.c;tk bryaz yüziinUn etra!mcla 

bir bulut çerçevesi çizen sevimli, 
yumuc;ak \"e güler bakışlı bir ihti

yar .. Bu, benim babam.. Önümde 
gece gündüz kalkmayan bir tepsi .• 
içindeki billur surahiler laal ren
ginrle ve beyaz ~effaf, parlak Jteııı. 
kin mayilerle dolu.. Kal'§mmda 
saygr, muhabbet., inanııt duygulari

le gülümşeyen ve onu taldid eden 
kendisinden ancak ıeekh: on Y9f1 

Molla namında olup bel"ber F..sat 
aianm zevceeiydi ki, &at ağa ga. 
yet yaı-h olup ko> ün ha tın l!a. 
yrlır bir ağa!lrydı, 7.!rıı büvük pe
deri elılullahtan Salih Dede na • 
mıncla hir zat olup hanesinde Jlllc 

~·apıp satarak ak~f'sile geçinirmiş. 
F.\:!ler vakitlerini Kandillide İçeri 
Gökc:u tab r olunur mcsiregfı.hta 

lıir aı!aç altrnda zikir \'e fikirle 
geçimmiş. Lakabına dahi Liileci 

Baba derlermiA. 
F..sl\t ağaı m hnremı Hatice Mol. 

lnnm F.sat ağadıın iki oğlu V(' iıç 

kızı \•ardı. Oğ'lunun birisi Emin 
efendi olup pederinın vefatından 

"Onra Kandillide berbt!r diikkanına 

oturdu, pederinin yerini tutup ha. 
tnı sayılır olmu. tıı. Oi,ğPr oğlu İs
mail ağa olup o da berber idivse 
dı> Emin ef P.ndi glhi olmayıp ha. 

küçük göriınen bir dost; bu da ön 
ce babamın ayrılmaz arkadaşı, son. 
ra dR hf-.nim kocam olan in.san .. 

Ru adam lstanlıulun en asil, en 
sayılmıs, en kibar bir ailesinin tek 

kalmıı; oğlu.. Babam hayatta yal
nız ona inanıyor ve onu seviyor .. 
Ölmüş sevgili bir arltadaşmm kll
çük e r kek kardeşini babam mukad 
des bir yadipr gibi saklayor. 

Onu bana; biricik evl!dma. yaltm 
bir hisle &e\'İyor .. Serin bir yMun 
kokusunun doldurduğu bu odada 
~rk flık tanbur iniltilerine kan.şan 
" na.hli hıraman, eervirevan, ki8vei 
zertar, badei dilltup" eayıklamala 

rmı, manalarmt anlamadan işidi

yorum .• 
BRbamm her nman ma'1mm 

Hasan ağanın eski ha.remlnden 

bir kerimesi olup ismine Behıye 

hanım derlermi . Onu pedenm 
Mehmet ai!aya tez\iç edip ondan 
bu lı.!lf l'tmhim dünyaya gcl.miF.tir 

Benim ) edi döşeğimdeyken bu 
yük vali<!em Emine Molla zeytin. 
vağlı dolma pişirip bundan bir ta. 

ne \•alideme yedirmiş, Yıı.lidem 

dolmayı alıp ağzma kor komaz ıt 

t.lı!alımi.T.de olan komşunun, bahçe_ 
sınde kuş wrmak ıçin aıttığı ta. 

(f.,fitfcn sayfayı çevirinf.z) 

gulUmse) en sc'/imli gözlerinde d 

van devrinin bUtün §iiri rllyalaru. 
yor .. Beraber ağlayan beraber gtl· 

len iki ıı.ynlmaz dost :>ine beraber 
coşup içiyorlar .. 

İkisinin de gözlen bana den.ı 

bir şefkatle gülümseyor... Babam 
içip içip vecde geldikçe, kolunu da 
yadığı sedefli etajerde tezhibin eı 
ince ıSallatile ciltlenmiş, Fuzulinı 

Bakinin, Nedimin, Hafwn ve Ha 
yamm divanlarına kudsl bir inanı 
la yüz sürüyor .. Sözlerini anlama 
dığnn halde ahenklerine babamm 
vecdiyle beraber kapılan ruhum, < 

kavuklu, gür sakalh bol harman 1 
f ski şairleri birer din ulusu g ı 

ayarak ürperiyor .. 

Büyilk, erişilmez sanat gih:cllıgı 

ka.rşuımda ürpenneği babamın COl' 

gun ve sermest ruhundan öğren 

diin ben... Ben o zaman onbes ya. 

~nda bir kızdrm .. Annemi, Rumcl 
Hisarının korularında bcmbe,az 
tertemiz, ince zarif mea.PtYle tıı 

nıdun .• 
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Londraya dftn gece 

r!~~~~:.~~c•: ~- irıgıl iz . . . 1 

1 

oo Londrada Alman tııvyareıeri tayyareı.er,nlr\ 
Rasattepede toprak 
tesviyesine bcqlandı 

Ankara.dan bildiriliyor: - Ebe. 
dt Şef Atatürk için yapılması ka.. 
rarlaştınlan '•Anıt • kahir" in bu
hınacağı Raısattepede toprl\k dli. 
..ı;eltilmesine ba~lanmıştır. 
Hazırlanan projeye nazaran bu 

t..ep'3nın muhtelif c'heUerinden as. 
falt yollar geçirilecek ve etrafı ar 
ğaçlandınlacaktır. Partinin kurdu. 
ili komisyon Anıt • ka.bir'in her 
clhetçe mükemmel olması için dün 
ya sanatkArlan ile temaslarma 
devam etmclı:ttıdir. -------

Tür <çe bir 
ansiklopedi 
hazırlanacak 
Maarli vekAletı.. ' 11nönU ıı.nsikloı. • 

diBJ.,, 1am1 altında bUyUk bir ansikJo.. 
pedi hıuırlamağa karar vermiştir. Bu 
all8iplopecllnin haZırla.nmaaı lçın ayn. 
lan heyetin baoına Htlseyin C&hit Yal
çm getirilecektir. A.oslklopedlnin 16 
clldl bulacağt tahfu.1n edllmbktedir. 

.A.nslklopediilln hazırıa.nma.sı hus • 
8Ullda maarlt vekAletınce llllZtrl&nan 
eababı muclbe VelHller Heyetine aev
kedilml17t1r. 

Bebeş cep11eıln"e 
Nai.robi, 11 ( A.A.) - Bura

da. neşredilen son resmi tebliğ, 
Habeşistanın hududunda hare. 
kette bultınan İngiliz imparator. 
hık kıtalarınm perşenbe gtinU 
ve Turbi'ye girdiklerini1 Turbi 
civarındaki tepeleri işf{al ettiği. 
ni, fakat di$nanla tema.s oluna.. 
madığım bllditmektedir. 

L-On,dra, 11 ( A.A.) - C.enup 
Afrikası ve Altın s:ıhili kıtala.n. 
nm İtalyan Somalisindeki Elvak. 
kara.kolunu işgal ettikleri re!. 
men tebliğ edilmiştir. 

Her akşam -(Baş tarafı 1 ncule) 
yorJa.r. Bu yolda bh~a.ç şanlı ve kah 
raman müdafaa neticesinde şhnali 
Afrtkada İtalyan ord~undan eser 
blmıyaoaktır. 

Faşistler kendi efkA.n umuml
yelerlne kf'ndl vaıtyetıerlnl istedik.. 
teri gibi btldlrslnlor, tt&ya.yı nasıl 

aldııtırlar'l'a. a.lda.toı;mlar, bn onla. 
mı tştdlr. ı:·a.ka.t tt.a.lya.n milletini 
tğtal ederken blrl ilet olar8.'k kul. 
la.nmasınlar vo bizi de "Beyoğlu" 
gazotesı gibi dUşUnUyor diye t:e~

hlr etmçs!nler. 

bancanm aedast validemin kulağı. 

na şiddetle aksedince, derhal doL 
ma ağzında kalıp ha.yılmış, bu hal
de kend!sini cin taifesi zs..bt ve ia. 
til! et.ml§. Aıla:m bu illetten brr 
suretle kurtulamayıp on beş yirmi 
giin.de bir kaı·e yere dil§erek ken. 
diai.n.i ta.htalara çarpıp elleri a:;ak. 

lart kilitlenir, yanında buluna.n. 
Jar pek gilç bal ile bir sa.at kadar 
ellerini uğuşturarak açarlardı. 

Niha.yet art.ık B'.:l.balr hatunlar gi. 
bi olmuştu. Babam kendisini be. 
nim hatırım Içlıl b011amamıştır. 

DUnyaya geldiğim zaman pedc. 
rir.ı asakiri niza.miyc·l ş:ı.lıane ba~. 

çavuşu olup Şumnııda Rusya mu. 
harebcsinde olmağla mektupla 
miljdo \'CrmJ~lcr. Pederim de za. 
ten yeniçeri olup yeniçeri vakaeın. 

dan her nasılsa Kandilli ahalisi 
muhafaza ech•rek ele vennemiş. 

Yeni nizam kurulunca korkusun. 
dan gidip R1'ker yazılmışt1r. 01. 
vakit daha ttifenlt mevcut olmadı. 
ğ·ndan bunlar halktan fark ve 
temyiz olunmak için bellerine bL 

rer beyaz çevre bağlayıp ellerinde 
birer 15-0pa olduğu halde çarşılarda 
gezerm'şler. Sonra pederim milla. 
zim oldu. Ahçıbaşı Hasan ağanm 
bliytik validem Emine Molladan bir 
kerimesi olup isnünl Esma tesmL 
ye etmiştir, O vakit bi2 akraba ve 
taallukat cilmleten Kandillide otu_ 

nırduk. Esma hanım büyüyerek 
sahibi hilsiln güzelce bir hannn 
nlnıakla çok kimseler talip olmuş. 

r. Mhayet, Ra.nd!lllde Mhilhane. 
ı olan Salih paşa merhum ki o 

·akit valde sultan kethüdµııJ:clı, bu 

atrafından vasi mıktntrla ~·an. •• 1 
gın bombaları atılmış ıse dı.. muthfŞ akını 
yangınlar stir'atle söndlırühmls. 

tur. __ 
0 

Ş~mall Framısada' 

Faşfst rerJ neJem:ıeri nava meydanla, ı 
Gündüzün yüzden (lla' tar:l.fı 1 rı<'ide) 

endüstrisi, balen biz.zat İtalya 
hariciye r.fl.Zlrı tiı rafından idare 
olunmaktadır. 

3 - Musolininin oğlu Bruno 
Musolini, "Ala Littorio"' hava. 
cılık şirketinin esaslı aksioner. 
lerir\.Aien biridir. 

4 - Kardeşi Vittorio Musoli. 
ni, muazzam karlar temin eden 
ve devlet tarafından yaroım gö. 
ren büyük bir sinema şirketinin 
birinci akıioneridir. 

5 - Mareşal Grazyani, bir 
çok sinema şirket ve müessese. 
terinin sahibidir. 

6 - Nihayet faşizıınin akıl 
hocası Kont Vo1pl. A vrupanm 
en bt\yil'lc Jfapit.ı.listlerinden bL 
risi<lir ve ltalyanm en zengin 
adamıdır. · 

"E.stia" makalesini şöyle bi. 
tirivor: 

"İşte birdenbire Pfuletorya_ 
nın bayraktan faşizm komedi. 
sini oynamağa kalkan zevat 
bunlardır. Bu cifte şahsiyetliliği . 
her halde yalnız Pira.n<lello 
izah edebilir.,, 

Kahve llubranı 
(Baş taralı l oclde) 

1050 çuval kadar kahve stoku bu 
lunmaktad.Ir. Kahveciler ve ç.ayct. 
lar birliği, vekalet nezdinde t<-şeb. 
bUse geçerek bu kahvelerin piya . 
saya çtkanlmasmı isteıniı;tir. Bu 
malların, bedelleri mukabilliıde, 
kahve tacl.rlerine devredileceğine 
muhakkak na.ta.riyle ba.kılmaktıı. ~ 
d~. . 
Diğer taraftan, evvelce de yaz. 

6ığmuz gibi, kahve toptancılarının 
elindeki mallar gittikçe azalmak • 
tadır. 

Kuru kahveci mahdumları mü. 
eMeSeli it~u bittiği için Ba.ttşları 
kesmJttir. bısan Kuru kahvecinin 
elindeyse Uç dört giln yetecek kıı
dar mal ka.lmıştır. Bunun it;in bu 
mU~&e ete dllnden mbaren mil~. 
terilerine 250 grıun kahve vermek 
suretiyle yakmda. gelecPk malları. 
na intlza.ren vaziyeti idare etme. 
ğe başlamıştır. 

ÖnUmUzdeki hafta icinde şeh
rf:in1ıe orı bin çuval kahve gelecrk. 
lir. Kahvelerin betlell olan 80 bin 
sterling tediye edilmiş, mallar 
Mersin 1iınannıa muvasalat etmi.s. 
tir. Bu on bin çuval kahve, mem. 
leketln asgati iki aylık fhtlyacnu 
karşı 1 Biı'IAktiı.dır. 

Di~er taraftan Brezilya kahve 
ihrncatçtlan Ue TUrk kahve ithrı-
18.tçılan lıema.s halindedir. Yeni 
pariller sipariş edilecektir. 

nun efendiliği zımı.an.tndıı terbiye 1-
le yetiştirl.lmiş Be§lr ağa isminde 
hatırlı ve zengin gayet sevgili bi.r 

Arap kölesi ve.rdı. Bu Beşir ağa 
Esma hanrm.Ja evlenmeyi isteyip 
almıştır. 

Beşir ağanın Detsa.adette Şehza. 
debaşmda lmaret sokağında ha... 

rom ve sel6.mhklt bU- konağı oldu. 
ğunda.n haremi Efıma. haxırm ve va. 
lideo:ıi Emine Molla ile büyük pe. 

derim Hasan ağa tst.anbuJa taşm. 
dılar. Mezkilr kor:ıak hala mevcut. 
tur: Bir tarafta o vak.it meşhur 

Dağıstani allıi.mei aaır Hüseyin e. 
fendi huret!P.rlnln ve karşısında 

maliye hıı.ziiıe!i mUmeyyı;lerin . 

den merhum Rüstem efendinin 
konaklarlle diğer tarafında ekmek.. 

çibaşı Hasan ağıı.nın ve yine kar. 
ş1sında ımaret ahçıbaşnııımn hane. 
!eri ,-ardır. 

Peclı>rim asker olup taııı·alar:fa 

gezdiğinden ben yıı.ln~ vaüciem l 
lr> KandillidP. kaldrk. Sokiz on 
gün<'lP. bir kere validem ile hera_ 

ber fstanbula Eı>mA HRn·mıı gidip 

dört beti gUn orada misafir olur, 

vine Kandilliye dönerrlik. Beni 
t{a.ndilllde mıı.hall~ mektebine 

vflrdilf'r. Sekiz dokuz yaşıma gel. 

dim, A llahm takdiri. Kuranı biı· 

türlü dilrtist okuyamııdını. 

B"ş'r ağanın o zama.n dah& dün
yaya evladı gel;nemişti. Ben de 

glizelce bir çocuk olduğumdan pek 
çok severdi. Büyük pederimle va. 
lidem dahi bi.rlilttc olmamızı arzu 
ederdil<ır, nfhay~ valldemle beni 
yanlarına alıp artrk Randillice bil . 
ttln bUtün ald.kamıı; kesildi. 

fazla tayyare 
tarafından 

BOMBARDIMAN 
EDıLDı 

umdra, 11 (A.A.) - lngilız bom
baı:dımao tayyarelerı dun gündüz 
Fransadaki Alınan hava meydanlarını 
bombardıman etmişlerdir. 

Öğrenlldi~lne gere müteaddit mey. 
danlar bu taarruza hedef teııkll eı . 

mişlerdlr. Alçaktan uçan tayyarel4'I 
askeri tesiııaUa devriye genıllerı.nı 

bomba.ıa.mışlaı·dır. Pilotlarımız yalnız 

birkaç Alman avcıaıle kar~ılaşmış ve 
bunlard1J.n üçünü dli§UrmUşlerdir. Yer 
de oulu.nan bazı Alman tayyareleri 
hasara uğratılmışlardır. Hlçbır lııgi

ıtz tayyaresi kaybedilmemıştlr. 
Pergembe gecesi Breat tizerfne ya. 

pılan lngUiz ta.a.rruau altı ııaat ali • 
mUştUr. İngilız tayyarecileri bUyUh 
blr gemi ile doklara aarıh tam lsabet 

ler kaydetmişlerdir . 
Asken limanın methalinde yangın. 

lar çıkartlmıştlr. 
ıUUNIN TAF:SlLATI 

Londra, 11 (A.A.) - İngiliz bom
bardıman tayyarelerinin yUzden fazla 
av ta.yyarcılıı;n refakatinde gll.ııdUz 

Uk defa olarak keslf blr akın yapa
rak dtin P'ran.saıım ıimalindekl • bava 
meydanlarını hıçbir zlyaa Uğl'amadan 
muva.ffaldyeUe bombardıman etmel\ • 
rl ve dontl§te Uç Alman avcı tayyare. 
ıruu dUşilrmeleri &Jllkadar mahflllerde 
yem biı Uı.arruz, lnglll:a atratejıslnin 

ba§langıcma lfaret olabilecek eon de
rece mUhlm bir h!cllM olarak ~l~k.ki 
edilmektedir. 

Bu aklnda bombfı.rcllman tayyarele. 
ti.ne ilk deia olarak refakat edllınl • 
Ur. Fra.nMnm §lmalü:ıe böyle mühim 
bir kuvvet gönderilmiş olması 1ngU12 
hava kuvvetlerinin şimdi işgal a.ıtm. 

rla bUJuna:ıı toprakl a.rcıa dUşm a.na a.. 
~ıkça taarruz edebllecek derecede 
kuvvetlenmiş olduğU zannını vermek~ 

tedlr. Eııasen bombardıman ve av tay 
yarelerint bir ara.cıa kullanmak usulll 
A.lmıullar tara.tından lnglltereye kıl " 
ıı lı:uJlarulnııştı. Yalnız ~u farkla kl 
onlarm geni§ hlina.ye avcı te§eltkUl· 
teri 1ngUIZ bava kuvveUerınln mUda• 

, faa devriyeleri tara!mdan kolayca 
parçalannu, ve bu usul de akamet'! 
uğramıştı. 

DünkU taatruı:a. Hurrlcane ve Splt. 
fir~lar l§Urak etml{tır. Bu taarruza 
başlamak icln en mMern tiplerin kı; • 
ıanıldığt zannedllmekt?öllr. GUndUz 
mUha.rebelerinln tehllkelerlnl göze a.~ 

lııcak bir hale gelinceye kadar lngili:ıı 
hava. kuvvetleri 'böyle ~lr teşebbUse 

girlşmek istememişlerdi. 

Alman propagandıuımın ıddialarının 
tıilA.fma olarak butlln t.ıı.yyareletln

saltinen avdet etmiş olı11ası dUşmanm 
bu kesi! alem kar§ıamda blidenbire 
pek ş~alamıo olduğunu gosterme'kte. 
dil'. 

Ba.z1 kimselenn kanaatine gore A .. 
ma.ıl ta.yyareleılnın İtalya.ya gönderıl 

dlğinin llAn edllıneel Fransa.da tstılA. 

Us!arinde Alman tah§ldatuıa. a~r bir 
darbe indirmek hususunda. İngiliz h&
va. kuvvetleri tarafından ver1\en ka.. 
nı.ra A01U oımuotur. 
DUtıkU akm esasen çarşamba. a.ıt;. • 

mmdan itibaren tnglllz ha va kııvvet 
leri tararmdaıı Aimanıara ve llalya.n 
tara karşı yapılan ıx-ıc şlddellt bava 
taarruııla.rmdan blrini t.qkll etmektE'
dlr. Rur endUııtnlcrl, bilhassa Gel. 
senkirohen Uentln ta6fiyehııneıerı 

Dwaburg, Rubrort ~e Dlisseldorf l\ı • 
tnilr ııma.nları, Rolerda.ıı:ı petrol, stok 
ıarı. Iılessingı;ue, lJUnkerl<. Kale 
öokları bombalarla delik deşik edllınlş 
tir. Bundan bııı'ka kuvvetli bir teşek 
kili Breııt doklarına yeniden taarıııı: 

etmiştir. Norveçtekı mtina.kale yolları 
da unutulmamış ve tngilız tayya.reı.-.rı 

Egı?rsund cıvarındo bir ıtruendifer 
lt<'iprUsUnU ballara uğratnııflardır. 

Napolide barp gemilerlrte ve a.8ke
d hedeflere kar§ı yapıl:J.ll ve Hiltorlo 
ı;ınıfından bir geınlnln U:ı:.:ırlne veyrı. 

•r•anma tıombalaı· lflıı bet ctı\1~111 ilf' 
:1eticelencn şiddetli akın ile Palı:-rmn. 

ya yapıııın tanrruz, ytlrUtlllen la.hmıı • 
lPr mucibince Ingiltere t.ıırafındıın 

ml'werln bOtUn lıayott noktalarına 

karşı tertıp edilen bava hUcumlan se. 
rlsml tamanılamıı.kt.adır. 

Şanghaydaki 
Amerikalılar 

Tol•Jıo, te ( A.A.) - Sle(ani: 
Asahi gazetesi, Şanı;haydrıki 

A.tnetike.lrla.rrtı şehri tam.amile 
t9.hliye etti~<(lcrini bildirmekte. 
dir. 

GırtlaJı kesilerek 
öldürülen adam 

:eşıf<taşta esrarh bır cinayet 
hadist;sı meydana çıkarıldı 
Milddeiumu~ilı~ ve zabıla ~·pni ı 
ve esrarlı bır cmayet tahkıka· 
tına el koym / bulurunakbdır· 
lar. 

Cinavet Beşiktaşta işlenmiş ve 
· delil a"larn.k da Aadcce -?arap bu
la.ş1~1 dört baıdak bulun.muş• 
tur. 

Ölrlil:""<;n ı...Jam Besiktista 
köviGinde, tuhafiyeci Kemale 
ait evde oturan ve Bc"iktaı;:ta 
taksi yerinde t.lksilerin değnek· 
ciliğ'in.i yapan Tevfil~tir. 

Tevfik bu odaya kısa bir za
man evvel kiracı olarak girmi~ 
ve bnyr:ımın fainci gunıı, alt 
katt:ı oturanlar, Tevfi~in oda
sından a~ır bir koku gelmesi 
üzerine kapıyı kırmışlardır. 

1r.eri girıldi..i zmnan değnek· 
çi Tevfik gırtlağından kesilmiş 

Alrlka barbl 
(Baş ta.rafr ı ot·1de) 

Dün Kahirede neşredilen 1n_ 
giliz hava kuvvetlerinin tebli. 
ğinde İngiliz avcı tayyarelerinin 
pek muka:ıemet görmeksizin 
Tobruk Uzerınde devriye uçuş. 
ları yaptrkları bildirilmektedir. 

GRAZYANt TOBRUK'A 
Y ARDD.I ETM!YECEK 

Kahire, 12 ( A.A.) - B. B. C: 
Libyanm garbin<le halihazır. 

da Grazvaninin kumandası al. 
tında bUvü.k bir ordunun bulun. 
duğu öğrenilmış ise de gayri 
resmi haberlere göre bu ordu 
Tobruğu müdafaa etmıyecektir. 

!NGtLlZ TAYYARELERt1 rtN 
FAALlYET! 

Kahire 12 ( A.A.) - B. B. C: 
Dün İngiliz hava kuvvetleri 

karargahı tarafından neşredi. 
len tebliğe göre ,İngiliz bom bar. 
dıman tayyareleri şimali ve 
şarki Afrika.da mlihim askeri 
hedefleri tahrip etmışlerdir. 
Perşenbe gecesi Benina bir ta. 
arruza uğramıştır. Beniadaki 
tayyare meyıianında yerde bu
lunan tayyareler arasında yan. 
gır. ve infilaklara sebebiyet ve_ 
rilm:ştir. 

Berka'da d yerde bulunan 
birGok tavvare tahrip f'ıiilmiş 
veva hasara uğratılmıştll'. 

Benina ve Berka Biıı~azi ci. 
varmdn bulıınmaktadır. 

ALINAN GA:NAİM 
Kahire, 12 (A. A.) - Barrtira. 

da son derece mülılm yiyecek mad 
dE>lerinin bulunduğu öğnınilmekte
dir. 

Ayrıca garbi çöldf'ki harekat 
başlıyalıdanberi alman esirlerin 
miktarı 80.000 e hnliğ olrluğu bil. 
dirilmektedir. Alınan harp ~anai. 

mi arasında 600 top, 300.000 mer. 
mi, 600 mitralyöz. 11 milyon kur
şun vardır. 

TOBRUK J·:TH \ Fl~DAKJ 
ÇF..."IlER 

Kahire, 11 ( A.A.) - Son ha
berlere göre. Brit.nny:ı impara
torluk kuvvetlerinin çc>nberi. 
Tobruk ctraimda gittikçe dıı r
laşmakta.dır.· 0.phedekl m~a
bitler, halen bir t.oPGu düelloı;u
nun hükUın ~iltdti~ıünti bildir
mektedir. 

··~ 
J.,oııdra.. 11 (,\. A.) - Tobnıka 

htic"mmuu pek akında yapılıp ya 
pılmıya~ağı maliım değildir. Lon. 
drad:ı, İngiliı: kuvv~tleri b:ıııku • 
mandanı gE>neral Vavel'hı ''akın 

harekeUf'r hakkrndn sUkütıı ter 
cib evl,.cli~i ''e bn tarzda hnr"cıke. 
tin mazideki nıuvaffakıvetlcrin :i· 
mil1'1rinden ljirlni teşkil ebnis ol. 
duğu tı>bariiz Pttirılmf'ktedir. 

TOilRU(HJN UÜNAK:\1,f~ 
lIATLARI Kt::SlU>t 

Kahire, 1 l (ı\. ı\.) - f tiınada 
lıiyık kayırnklıırdıı.n altoırn mnliı _ 
mata göro, İngiliz kıtala'n Tob • 
rukla g:ırıı arf!fnndakl mtinakale 
lıııtlarııu kı>smnye · muvaffak ol . 
mu larchr. 

t:SGILİZ TEBU(ıt 
J\afıZııc, 11 < A.A) İngiliz 

u muınf karıı rgı1h ın ın tebliği: 
Bardiyanm zaptından hemen 

biraz evvel ga' bu bet elmiş olan 
siyah gömlekli kun·etlerin ku. 
mandanlanndnn dığer bir (rt!ne
ral, Tobruk'a doğru yayan kaç
ma~a teşebbU~ ederken yak:ılan
mr~ır. 

RULUNAX VE!i4tf\Afo\H 
Ke.lıirl', 11 (A • ..\.) - Berdiyn. 

olarak kanlar ic;inde yerde bu
lunmu~tur. 

Tevfi~in vücudünde ayrıca da 
ha sekiz bıc;a.k yarası görülmüş 
ve vaka zabrtaya ha.her veril· 
mi!"tir. 

Tcvfiğin üzerinde- ceketi ve 
paltosu yoktur. Odanrn ortasın· 
dıık: masada şarap bulaşıklı 
dört b,mhk ile yemek artıkları 
bulunmuştur. 

Y rıılan ilk tahkikı.ta naza
ran Tevfik vak.,aan bir gece 
evvel Beyoğlunda yanında bir 
kac; gene; c;ocukla buluşmuştur. 
KC'nrlisinin bazı gençlerle müna
se'hette bulunduğu haber veril
miş Y: tahkikata bu yolda baş
lanmıştır. 

Henüz zan altında bulunan bir 
kimse yoktur. 

da esir edilen İtalyan sııbayla.rmm 
üzerinde general Bergonzolinin im 
zasmı taşıyan vesikalar bulunmuş
tur. Bu vesikalar Bardiyada ah • 
nan v~ miktarmm tcsbiU hcntiz ta 
mamlannuvan İtalyan Psirlerinin 
bidayette derpiş €dılcn miktardan 
çok fazla olduğunu göstermekte -
dir. 

* * * 
Kahire, 11 (A.A.) - Re,; '1 

bildirdiğine göre, İtalyanların 
Bard.iyad<ı.. ölü ve esir olarak k~
yıplan mikdan 2.041 subay ve 
42.827 f'ı·c balığ olmaktadır. 

ESİRLERİN İAŞF..St 

Loncıra., 11 (A.A.) - lngıl12 ordusu 
şimdiye kadar çok zor işler görn'ıüş--

t.Ur. Fakat bu lşlPrden blÇbln halen 
Orta.şarkta karşısma çıkan 70 bin 
esiri beslemek vazifesi kadar çet!.n 
olmamxştlr. 

Bu esirlerden bır Jusmı Hindlstana 

~onderUmı:ı bulunm11-kta ve diğer mu.. 
htm grupların da evvelkileri t.ııklp ede 
ee~i anl~ıtmalt\.adır. Btınunla beraber 

mdilik esirlerden en bıiytilı kısım 

Mıeırdii kamplarda tecrit edılecektir. 
Mısırda 50 aen fazla kamp mevcut 
olacak vı, bunlardan her bırl için bir 
kumanda heyeti ve nıuha.fız asktwıtU" 

oulu.nacaktır. 

Harp estrlen bakkındakı Cenevre 
mukavelef'I eı:ırıertn lngil!z askerleri 
glbl besıenmeslnı emretmektedir. Bt • 
na bın.aeıı İtalyan esirleri günde dört 
defa ve Ingıliz aslterlerlnln yediğini 

yemektedı rler. Bunuiıla berııt>eı· Sldl 
Barra.ni ve Ba.rdlyada mllhlm ınlktar· 
dıı yiyecek ele geÇtrUmış bulunma.sa 
meseıeyı tııuıltl"~tlrmektedlr 

Yanan barbl 
(Uaş tanıt J cıctdc) 

nin §imal k19mrnda bu. k bir mu
harebenin başlamak üzere olduğu 
anlaşılmaktadır. ttalyanlar bu 
mıntakada top ateşine devam et • 
mekte, Yunanlılar buna mukabe 
lede bulunmaktadırlar. 

Klisura mrntakıı.Rında Yunanlı -
lar alıiren ıaptetmi" olduktan mev 
ziltıri tahkim etmekle meşguldür. 
le\. . 

Dün ltalvan hava kuvvetleı ı 

Yunıın mr>vzilerinin gcri~inde fa. 
aliyet gnstPnni!jlerdiı-. 

AR1'"AVUTl,ARJN 1SYAN1 

Atiıia, 12 (ı\. A.) - Şayanr iti· 
mat manhalıırrlan gelPn habcırleı e 
~öre Arnavutlu.ktn ftalvnnlara 
kar~ı i::ıyan hareket !eri J:İt tikçe 
büyümektedir. Dağlnra r,ekilmif o. 
lan iisiler mUhim bir kuvvet teı;kil 

•tın"ktı-dirler. f11yEının mllhlm se. 
bet)lPrinden hirinin açlık olduğu 

~nylenmekfodir. F'lhakika srın za. 
m:rnlıırda, ftalyanlar Arnavut as • 
kı:ır!Ptinin !aŞP::ılııe dlkknt etmiyor. 
lıı'fdı. 

lT.\.LYANLARIN TEPEllELEN. 
nE VAZil'ETLJmt 

l\TOŞJ\tlLLEŞTt 

Atina, 1 ı (A. A.) - Geplıt-den 
,?;elen 90n haberlere göre, Klisu • 
ranın Yunanlılar tarafından zaptı 
Tepedcleıı bölgesindekı İtalyanla -
rrn vaziyetini fevkalade mUı,kill 
bir hale koymuştur. 

Son haberlere nazaran Yunanlı. 
lar Klisuranın şimalinde yeni sev 
külcey9 menileri işgal etmi.c:ı ve 
1,talyan!arr Berat yoluna. pUıııklirt. 
milşTeı'dlr. 

TAKVİYE ALDIJ,AR 
.o\tfna., 11 (A. A.) - Arnavut 

luğa İtalyan takviye kıtaları gel
diği teyit edilmektedk 

HıTLERiN 
imparatorluğu 

sür'atle 
yıkılacaktır 

Amerikada sabık 
reisicumhur namzetle

rinden biri böyle 
söylüyor 

Ne\"york, 12 (A.A.) - Sabık Nev
york umumi valısı ve demokrat parti. 
sinin sabık rel.aıcumhur namzeô.i Al 
Smith, radyo ile neşredllen bit nutuk 
söylem!§ ve ezcUmltı dcml§tlr ki: 

"- Bence, harp, birçoklarının sara 
dlğmdan çok da.ha kısa olacaktır. E 
ğer Amerika birleşik devıeUeri 1ngll
tercye roümkUn olan bUtün yardımı 

yaparsa, Hltıer!n lmparatorllığU, teBiB 
edildiğ1 kadar aUratle yılulacalttır. 

llöyle yıkılmasının slA.metlerl §lırulld n 
mevcuttur. Her haluk1 Amcrll:iı.lmın 

Ruzveıtın lngiltereye ;}ardım sfyaı;e. 

tıne müzaheret edeceği muhakkaktır 
Memleketimizi diktat!lrlcre karşı m 
aafaa İçın almamız lcabeden hattı 

hareket üzerinde hiçbir sl;):ast goruı 
tarkı ınevcut değildir. Bugün bizim· 
ıe diktatörlerin vaadctti.kleri topye
kfilı harp arasında Ingillzler uurmak
tadır. Bir Alman ıstilflal tmMnma 
karşı Atlantığln biz! lıJmaye · edeceği 
Clkri manasızdır. Diktatörler, dünya 
lıegemonyaııı istiyorlar, ve bizim. hu
gunıctl anlaşmazlıktan dı§arda kalına.· 

rı:ıızm yega.ne llınidl, mUmltlln olduğu 
kaJar çaouk surette yapacağımız bU. 
tUn malzemeyi lnglllzlern vermektir.,. 

ltalyan zas•iatı 
(8a.ş tarafı t ııcldc) 

Şımalı Afrikada 77 klgl ölmU , 807 
lu§i ya.ıalanmış ve 343 kişi kaybol· 
muştur. 

şarki Afrlkada 4-1 oıU, yaralı ve 25 
i<a)'ıp \'ardır. 

Bahriyede 122 öJU, 82 yaralı ve 176 

kayıp vardır. 

Hava kuvvetiermde ise 72 ö!U, 99 
yaraJı ve ııs kayıp vardır. 

Askerlik yokla.masına 
çağırılanlar 

Osküdar A.!ıkcr/Jk Şubesinden: 
1 - 312 den 332 doğumlu ihti

vat ve ruhsatlı !;akat erlerin 3gı. 
daki günlerde ihtiyat yoklamaları· 
. 1 başlanacaldır. 

2 - Yoklamalara bızzat elmek 
mecburidir. Yoklama gununde bu. 
lunmıyacak derecede hasta olan
lar doktor raporu, ikamet adre ı 
vaziyetıni esaslı surette tevsik et. 
tirmek suretile Yakmı.ırından bırı
le nüfus cüzdan;m göndermek c;ar. 
tile yoklamalarını yaptır .... btlirler. 

3 - lc:.tanbul hölge,,i haricınde 
olanla.r taahhtitlı.i mektupla 2 inci 
maddede yazılı ısteklere göre ma
lumatm şubeye bildirilme i. 

4 thtivat voklama:m a mua). 
ven müddet ıçi°itde gelmiyenlerclen 
kanun mucibince 5 lıra para ceza
şı alınır. 

5 - Bu ilan da' et mahı~ etı . 
dedir. 

6 - Yoklamalar her gtin oğle~ e 
j kadar yapıhr. (Cunurte-.ı hanç 

1 

öğ eden ~nra murac: tlar k 1buı 
edilmez. 

1 7 - J\-.•ağıda cetveıde ) azılı do-
n-uml ula rın kendılerıne tah ı.: edı 
len gunlerde ~e\m~i m cburid1r. 

13.1.941 - 3ı.ı.9a '.'{12. :n3 
314, 315 doğumlulaı. 

1.2.911 - 29.2.941 :~16, 317 
318. ~n9 doP;W1ılular. 

1.3.911 - ::n.3.9 H 320, 3"1 
322, 32:{, do~ıı.ım ular. 

l.4.9 u - 30.4.911 32-.t. 32). 
32lı. doğumlular. 

J.5.~-1 1 - ?ıl.5.~l :~27 32 
?.29 dığumlular. 

t.6.'}4 ı - ao.G.941 330. 331 
~R2 doğumlular. 

Vem neşr,yat : 

Arkadaı. 
Bu hafta güzel bır çocuk m 

mua~ı çıkm:ıya ba~\anıı lıl". A-iı 
(Arkadaş) olan bu mecmuanın b • 
şındR eıı muvaffak resim san tk -
rnnı.ı: Cemal Nadirle cocuk tt>rb • 
yesi üzerinde ihtl11(l.s kazıınm~ hir 
grnç, Veda.d Gilnvo. b·ıhuıuyor. 

tık :ııavısı coruklarmıt1.a emni 
retle verebileceğimiz bir d~rgin n 
hütun esas vasıflarını toplıunıştır . 

Güzellikle fay~n~1 mr c 
takdire değer ö nekl rini bu 
mebzul olarak buluyol'uz. K nd -
nt tebrik ile okuyuc·ılarımmı t 
siye ederiz. 
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•• oz y moan çıkan nimet 
B EYOGLU?>."TJN ~ n sokaWaruıdao birinde bir bodnım '8r. 

burası bJr meyhanedir. İçeri girer girmez, hamam hain-. 
tt gfb:I ısla bir ı;ıcııkbk imıa..nm yUzUnli yakar. Bn ne fiOb:ı., ne 
mangnl, no ocak ıca "'.:'l, nl'Jesle, ılık bir hamretlo ısmmıı,; hir 
hal\' et._ 

Renlı: renk kağıtlar yapL5tmlmı pencereler, öylo her ı:a. 
man açılnınilı~ için dgara dumanlan, kalın bir sis taba.kası ha.. 
llndeı, tn anla ı.enccrelcrln üst pcn:ızlan nrıısında duru~·or. 

Bodmmda ı;açtnrı oksljcnll, genç, takat cildlnd~ gen~liğin ta
:ıellğf nı;mu 1 manca bir kııdm ud çalar. Hiç dıırn\adan, din. 
lenmcdcn en yeni ışarkd:ıtdnn, en eski bestelere kadar bom ç.a. 
la.r, hem bir hn ta knnsrllığı sezilen soluk dudaklannm ara m. 
dan na mıeler birlbirinl kol'nlıyıını.k şarln okur, heybeylerln, ga
zellerin, mededlerin adı ark ı kc..,ilme-L, knfayı ıü sü\emcğe ~c. 
leni ri cğlentlırm ~ i~in bütün Hanat ( !) hünerini gostem<'ğc sa. 
\Mır. 

Bunıyıı e n t, mrnıur, bobstil, her çeşit mür;ferl g<:-llr. ı\rada 
rnc-0nculnr, omuzlan çnpraz külhanboylcr do dilser. O zaman 
mUşt rile.ri eğlendlrmelde nHlkellef olnn l':inzendP. Ye hanende lrn
dın, nabz:ı. gore serbct yennr.sinl bildiği i~ln. k lk ı.csi~ bir se. 
ma.i okur: 

Nesin sena dudak nesin? 
Ba.l mm~. ya şeker misin? 
Susıı.nıa.n ('mer misin? 
Emersem FO. E'r misin? 

Aman canını, aman gülüm, 
N dır bu cE'fa, nedir bu eda, 
N<'cllr bu eza aman efendim. 

Bodrunum ı;etllldl bir simas1 daha \nrdır: minl \C lii,•ıtdu. 
nu ldralıyanık ömrhnıi süri. de~ip gôtürcn bir ı;ünnhkiıT ••• K~lk 
fia.rı açlnn btr kriznntemo lıerziyen hıı kıidmı, oraya h<'r a.kşnm 
gelenfor IJtr ma :ının ba.;ındn ününıl11 bo bir l'larnp kadrhilc ha 
ha~ bulurlar. 

lUiil<eClıler, mııztnrlı>, ;.;ozleri nemi\ masada.ki raı• kadPhl-
le oynıl ıımk, etrnfrno. lıl,. Jr.ılmıailan el erin tecı: slirll w kederi 
içinde bir Hal"\a, l:'r l\hıdouna. masumiyetllc oturur. 

Udco duıın olmdub,'11: 
Billô.lı sensiz geçen her gecem bir işkence ... 

l}&l'kı mı dinler'ccn, derin cleıin itini ç .. ~er, ldrll kütük nH.'ndill. 
nl gözlerine götlırercl\ htin~r, h\in~iir o." ::ır. Ac.ır..ınız, ona kar. 

knlblnlzdo hlr ın.rrluımet duyarsıım. Ma...anı:1,a ça;<ını• bir şc~· 
ikmm edersiniz. E\\ cı:ı mtisfağnl 'lnrur, sonra bir bardak "'"· 
rapla. b 0 r t.aba.k balılt ıslmmsı ısmarln.r. 

Bir b lrıı. nl :ım ~ıııc nynl bodn mda, )ine a~·nı kadını, ayni 
r1a31 nğl rk<'n hulıırsunoı. Bu defa bac;ka bir merhwnetln 

IJUlS8...c;md bir u komnı kw.artnuı.sıın arap l!."Crl.en örtirsUn\17. .. 
G()z l'"B.şlariyle karrunı doyuran. nafakasını tcmln eden bu 

kndmn ncımı3 onım, dersem benim kalpsh:, rnerhamet,.iır., liireksiz 
bir adam oldur,'U hlilmıetmeyinlz. Zira, Marl Bel, &ahnedc 
hlin r hüngür ağlarken ona acımak kimsenin ak1mclan blle ger
mnınl Ur. O rolilnti m1l\'affakıyetle yapan bir trajOOi saııatkin. 
dır. ı rh:ımet deı;tl iılkışa JAyıktir. 

Aldat, fn.kıı.t en thze yaıanla.rliı. dUŞ!ln de, 
Bin hile bulur kadın istese ğtlnde ! 

Gayritabii Kurnaz 

Glnln içinden 
_. ............................. ..... 

Bugünkü 
harpte 

lrla d 
• v 1 

lrlanda nasıl bir 
mentlekettir ~ 

strateji< 
eheınmıyeti 

~imali g.ırbi A vrupnnın küçük ve 
bitaraf bir dC'VIC'ti son günlerde 
dünya p-0lit kası ÜZC'rindCI mühim 
bir rol oynamıya b:ışladı. Şimdi ln. 
giltere. Alman~n gibi muharipler 
ve Amerika gibi harbe yakm bulu-
nanlar bu devlet ile m~gul olmnk
la ve du,nyn cfkanumumivcsini bu 
mPsele ile m sgul ('tmektcdirler. 

Bu bitaraf küc;Uk devlet. Irlnndıı
dır .. 

Malfım olduğu Uzcrc Irlanda bü
yük Brilan)a ııdnlarmın garbma te. 
s:ı.düf eden büyük bir ndadır. Muh
tar olduğu cıhetle bu h rpte bita
raf kalmıya karıır vcrmi ve bu bi
taraflığına bugüne kadar gert'k Al
manya ve gerekse İngiltt~re tara. 
fnıdan riayet olunmuştur. 

Fakat bugün artık Irlandunm bi
taraf kalamıyacağını gösterir hadi
seler cereyan etzni) c başlamı t.ır. 

Nitekim lrlandıınm merkc?.i Dubli 
nin Alman tayyareleri tarafından 
bombardıman edilmi15 olması buna 
bir isarcttir. 

lrlanda bitaraf kalamaz, çünkü 
coğrafi vaziyeti bu küçük memle
kete bUyiik bir ehemmiyet vcrdir. 
mektedir. 

İngiltere, Alınnnyanm denizaltı 
harbine daha müessir bir şekilde 
mukabele et.inek için Irlandadııki 

Uslerden istifade etmlye bakmakta
dır. Sonra İngiltere Almanyanın 
evvela Irlandayı işgal ederek o 13e. · 
kilde kendi ıı.dalarma knrşı hareke
te geçmesi ihtimalinden haklı ola 
rak endlM edebilir. Çünkü 1ngil. 
tere adalan üzerine doğrudan doğ
ruya bir ta.an-uz ya.pmanm imkfm-

Tiyatro muharrıri yazdığı pi· Bir apa.ttıtnana yeni taşman ka· mlığmı iyice hisseden Almanyannı 
Ye& tiyntronuıı rejisönine oku - labalık bir an~ apart.mıanm antre· kend!Sine müzahir Irlandayı işgal 
nıuştu. ReJisör: sini olduğu gıbi tahta bıralumŞla.r- ederek ora.dan İngiltereye taarruz 
- Piy fena degil ynnlız gay11 dı. Gezerleııken aşağı kata çok gü- etmesi galip bir ihtimal dahilinde 

tabii kısımlar var. rilltU a.k8ediyordu aşağı kattaki görillebilir. İ§te bu sebepler, Irlan-
Muharrir f]arµrmıştı: let rahatsız olqyorlardı şika. ret day1 gtiniln mevzuu haline koymmı-
- Gayri tabii hiç bir nokta ettiler. tur .. 

Yok. Antreye bir halı konulursa. ğilii.ll· Sonra. unut.nıamalrdrr ki Irlanda 
- Nasıl olmaz, piyesin bırinci tünün akseb:niyeceğllıi söylediler. ile Sok yakından alakadar olan bir 

Perdesile tiçüncli perdesi arruımda Apart:nnana yeni taşman ailenin devlet de Birleşik Amerikadır. Rei. 
bir ay geçmiş oluyor. Üçüncü reisi çok kazanıp az para sarfıru sicumhur Ruzveltin nutku göster
p rded ki hızmetçi birinci perde- .!'even bir adamdı. miştir ki Birleşik Amerika, lngiltc
dc 'ar.. Bir hizmetçi bir ay bir 
vde kalır mı? - :1alı para ile alinır, diye ha· reye a.zamt yardımda bulunmıya 

Ya h t . . d ~·şti iıı ynhut bcr sonderdi, antreye konUliı.Cl\k karar vermiştir. Bu yardımlardan 
:uıt çıyı egı t , • h . . ";;., "--'k ı· 

birinci perdeyle liçilncil perde bn- ıılr ıçuı en ~~· .Kı~ ıra ver-
arasındn s çen zamanı on güne. mek icab eder. Kırk lira bende Fayda l ı b i 1 g i 1 er 
indirin! ne gezer! 

Ya siz ne yaparsınız? Alt kattakiler tek başları dinç Gözlüklüler cemiyeti 
Vaktile biı Mevle\-ile bir bcJ...- olsun diye ktrk lirayı gônderoiler 

taşı konuşuyorlarmış, Mevlev~: GUrüıtU keslliniştl. Üç gUn sonra A.merikada. en mebzul şey ce. 
- Biz Allah der. döneriz. Ya alttan halıyı görmek merakm.a. miyetlerdir denilse hata olmnz. 

siz ne ynparsıiuz? dilgtüler, üst kata r.rktılar. Antre· Amerikalıların cemiyet kurmak 
D!lmi • de .balı yoktu. Aile :reisi: merakı, bir parça da rekabet 

Bcktru;ı cevab ve.rmiŞ: - Slti.n istediğiniz güıilltünün saikasile oluyor denilebilir. Ev. 
Biz de Al1 h der, dururuz. a...'jaı1 aksetmemesi değil miydi, d~ liler bir cemiyet teşkil etseleı, 
Ben öldü demedim di, onu başka suretle temin ettik. bekarlar mutlaka mukabele e. 

Bir hukfımdarm çok s d.Jği blr Hephniz için birer çift aba terlik der, bir cemiyet te onlar kurar. 
~ygiri Va.nn.I§. Günün birinde bey ahiik! ! Şişmanlara, zayıflar; esmerlere. 
gir ha.stalruıDll§ hiıkümcü..r beygirin Masanın üzerinden sarı~mlar; uzun boylulara cüce. 
hastalandığmı duyunca: Ç ld Jer mukabele eder. 

- Beyglrime iyi ha.kın demiş. a 1 
Amerika.da., en son, gö:tlilklü. 

Her kbrı bunım ôldUğti~ ·nu haber ve Bir ~airden bahsediliyordu. . U etm" ti G 
Biri : ler Cemiyeti teess s L' · e. 

rim~, kn.fasmı kestiririm. _ Onun şiirleri ça.lmadlr! miyetin daha ilk gUnlerindc A... 
Beygire. çok iyi bakmışlar am- Dedi. Bir başkası itiraz ~iti: zası 30,000 itiş.iyi bulmuş. 

rna, gene ölmu~: hUkumdara nasıl - Ha.yır canım, ben okudum, Göililklültt bir araya. topln~ 
habe:r vcreceklcr.ıru düşilnUyorlnı· çok hoşuma gitti \re çalma ol· mp ta ne yapacaklar diyeceksi. 
mm Mrıbeyinc.ılerd n biri: matlığı da. muhakkak! niz aeğil mi? 

- Ben haber veririm.! Şiirleri çalmadır, diyen kızmış- Maksat, her azaya, ödediği 
Demiş, hUkUmdarm yanına. gir- tı: aidata mukabil, her sene, Ame. 

mi§: - Benim kadar bilecek mi· rikanın en meşhur göz mUtehas. 
- Efendimirliı hani be}ogiri var- siniz, dedi, son neşrettiği şiiri, 

5181 
tarafından muayene olun. 

dı ya .• diye söze başlamış, harbler benim masrunın üzerinden çaldı. mı:tk ve beda.ya bir gözlük satın 
de rii.z...<t7fı.r gibi uçar<lı. Gezintilerde __ ......... _____ _........._ ____ , 

gelin gibi sUzUIUrdU. DUnyada. on· • almak imk8nı balışetttıekmiş. 
dan eüz 1 bır ~ ·r daha buhna- SAATLARINllf Gö.zlUkliller cemiyeti azalan, 

son MODruERİ birscne Mr!mda verecekleri a... 
ya.imkan yoktu. IFAi6w1ı~1111 idatm belki onda birilc bu İfil 

HUkUmd r talfu ln. sonnuq: ccP .. ~ 
aAAn.AR• herh&lde gbrebilirler. O halde 

- Öldli h:ı ! IEN MUiN 
Mabeyinci elini ba ~lamış. cemivete ne tUzum var? · 

B n oldU d med.im. Siz .soy· ~erikalı oldukları nereden 

ıediniz hUkümdanm. anlaşılacak? 

maksa.t lııc µph ız ki mihveri ma" 
liıp etmektir. Halbuki lngıltcrc 

mihverin kuvvetli bacağı olan Al
manya ile daha müessır bir şl"kilde 
mücadele etmek içın lrlandnnın 

1.>itnraflrktan c;ıkmıı.smı ve kendi 
tarafında yer almasını arzu etmek
tedir. 

Irlanda lnglltercnin bu arzusunu 
doğrudan doğruya is'af ettnediğinc 
gor<ı araya kuvvetli bir mutavnssı. 
tm ginnesınc lilzum va'rdır. Jşte bu 
mutavassıt Birlc. !k Amerika hUkü

meti olacaktır. 
Irlandnnın diinynda birinci dere

cede !'hemmiyet verdiği ve sözlinlı 
sa~dı01 dcvl t BirlPşik Amenka.dır. 

Bunun iki sPbehi vardır: 
ı) Irlnndn iktısndcn Birll" ik A

'llcrikııya bağlıdır. 

2) Amerikan siyaset ndamlan
nın bir çoğu lrlandah vo Jrlnndomn 

baı ında gclenı~r de Ameriknda 4-->J'~~~~~~~t;at;;::;::;:.!:S:C!:~Zf~:::~~~ 
doğmu!}tur. 1 -

Bırleşik Amerika ile lrlnnda bir nlindc tutmuş ve Rfmali lrlandayn 
müna.scbctlerlc birihirlcrinc çok muhtariyet vermiştir. 
ynkoıdıı lar. Halbuki Anıerıka da Serbest lrlanda cumhuriyeti Ir. 
İngilterenin mUttcfiki vaziyetinde. landa ndasrnm cenubunu kııplar. 
dir. BinaenıılC'yh Amerika dostu Şimalde 1ngntercye ntt bulunan ve 
Irlandayı dostu lngUtercyo yaklaş- lrlanda adasının şimali ı:;arkisini ta
trrmıya bakacaktır. mıunen kaplrynn toprak p~asmn 

Irlandanm Amerikan. dostluğunu Ulsteı- denir. Ulster'in mer.kcıl 

kaybetmemek için bu yakınla ma- 415 bin nüfuslu Belfast şehridir. 
yı mecburen kabul edecektir. Çün- Bu şehrin ehemmiyeti büyük oldu
kü nihaye>t Irln.ndalılar şunu dıı dU- ğu için mgiliı.ler ve lrlnndalılar ta
şUnmek me>cburiyetindedirler ki. rafındnn müteaddit defalar isUlll 
memleketlerini Almanlann muhte. edilmi§tir. 

mel işgalıne karşı koruyamıyaca.k Irlandanm en büyük elıemmiyc. 
ları gibi İngiltere de böyle bir iş-

tl sahillerinin denizaltı Usli olmıyn 
gal harekelliıe kalkarlarSt\ toprak- fevkalade elverişli bulunmasıdır. 
!arını mildafaa ebneleıine imkan Çünkü sahileri girintili çıkıntılıdır. 
yoktur. Mesela Irlandanm :merkezi olan 390 

İşte bu sebepler dolayısiyle, oog~ bin nüfuslu Dublin, daha cenupta 
rafi ,·aziyetlerf münasebetiyle esa. Arklov, Vett-Oford, Vııterlord vo 
sen bir kül te§kll eden Bıilnnyn ile Kork limanlan lngiltcreye karşı 

Irlandanm birleşmesi lfı.zımdır. garptan yapılacak bir taarruzun 
Bu birleamc meydana geldiği tak 'hareket merkezleri ola.bilirler. Son 

dirdc de İngiltere gbnal deniz.inde ra Irlandanın Atlantik Okyanusu
ve Atlnntik Okyanusundıı Alman ha açılan Sligo, Ballina, Galvcy, 
denizaltılıırı ile daha müessir bir Trali llinanları da İngiliz ticaret 
şekilde hıırp edebilir. gmnilerliıih Atla.ntik Okyanüıru ve 

lRLA 'DA l\ A iL UIR 

Irlanda Britanya adalarına C'l'l 

ya.km olan bltaraf topiıılt t>arça.sl
dır. Ada olması münasCbCtlyle teh
like ancak dcniZden gelebilir. Fa
kat Irlanda Uc lngiıterenln arasın
daki boğazlar hiç de gent, değil. 
dir. Ceiıuptn Sen Jorj kanalı cenu
bu garbi İngiltere ile arkt Irlanda 
arasında. ancak yetmıŞ beŞ kllomet.. 
relik bir açıklık bırnkir .. 

Brltanyo. adalariyle IrlMda. ada
sı arasında Irlandn den.izi viı.rdır. 

Bu deniz şimale de şimal kanalı ile 
açılır. Bu kanııhn genişliği 48 
kilometredir. Ancak İngiltere bu 
kara parçasının yakmlığuiı gözö-... 

~mal denizindeki nakllyatı fclce 
uğrilta.bllecek ka:biliyette btrer de-
ni.zalti üssü olabilirler. 

Nlha~·et şunu da göı.ônUnda tut
mak ~azritıdıİ' 1d Irlanda Almanya 
tarafından i§gal olunursa Britan
ya adaları şarkta Norveç, cenupta 
Fransız sahilleri ve garpta c1a lr
Ianda olmak üzere üç cihetten ku-
a.tilmış vaziyete dU.~er. 

Bu mUhlm mevkii ile günün mev_ 
zuu olan Irlandıı aynı zamanda. bir 
ziraat Ye hayvan yetiştirme mem
leketiair de ... 

Irlanda senede 198 bin ton çav
dar, 559 bin oon yulaf, iki milyon 
dört yilz bin ton patates yetlŞUrir. 

. Hayvan yetiştirme bakfinmdan 
Irlanda A vrupada Uk pliiftda gelir. 
Otlaldan çok olduğu i~in Irlanda-

Bugün SARAV ve iPEK sineAlalarmda 
TÜRK FtLMCILtötNlN ZAFER TACI 

15 sencdenbcri Memleketimizde yapılan Filmlerin en güzel, en muh~em\. 

Kahveci G·ozeli 
Reji: Ertuğrul Muhsin 

BAŞ ROLLERDE: 

HAZ 1 M-B EH ZAT. 
ve 

MÜNiR NUREDDiN 
Talat· Meziyet - Nevin -Perihan .. Sabahat -
Hadi - Avni - Kadri - Kani - Y Cl§ar -

Necip Hakkı - Mümtaz 
Zengin \e muhtefem Mhneter • Büyük ~ heyeti • l'cni f&rkılsr 

Mll.zlk SADETTlN l\'.AYNAK 
n!il r; ll,i5 • 2,SO • 4,SO • 6,80 ,.c 9 da 

••••ı••mBuglln 81Ult il de tenzilAtlı rna.tinc.••••ı••llli , _____ , 
BUGUN TA SiM ~inemasin~a 

Siııc.ma Sruı'atlnin BılyUk Zafer Abldeı!i. 
'l'ıırihln en IJU$'Uk \O Jıcyccanb kahramanlık ~ ı 

Gazlcr kam lıran dekorlar... On binlerce lig\iran 

(HALiME) 

BEYAZ ESiRE 
Senenin en fe\•laılAdc \C en bUytlk 

Tlrkçe Bizli pbeıerl 
BusQn uat 11 de tenı.JlAUı mattnc. 

-··--ı-·-·-

n:n dört milyon elli yedi bin büyük 
başlı hayvanı vai'dıl'. Koyun m.ikta
n Uç milyon 196 bindir. Domuz mik 
tan ise 959 !bini geçer. 

Esas itibariyle bir ziraat memle
keti olan Irlanda.nm senelik ihra
catı 3 milyar 342 milyon frank tu
tar. Fakat işin gnribi Irlnndanm bi
rinci milştcrisinln İngiltere olması
dır. Irlanda 1ngiltel"eyc sencdCI Uç 

milyıır 105 milyonluk mal satar:, 
geriye kalan 237 milyonluk malnu 
da Fransa.ya ve diğer memleketle
re gönderir. 

Irla.nda il.tlialatını ise Amerlka
dan yapar. 

Bu iktısa.di vaziyet göstermek
tedir ki Irlanda bir yandan lngil. 
tereye, diğer yandan da .Ameri
kayn. :bağlıdır. Irlanda.nın Ameri
kayı dalına saymış olduğunu da 
gözönünde tutarsak Irlandanm bu
günlerde Almanyayn değil demok
rasilere yakla.sacağmn hUküm ver. 
memiz icap eder. 

l'ıl. 

Sinema ve Tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

1"petıaeı Dram lrısmmd 
Glindilz 16,30 du, 
Akşam 20.SO da: 

Aptal 
•• * 

lstıkW OaödeldDı1fı Komedi kniinındıl: 
Gündllz 15,10 da, Ak,am ao.80 da: 

Pata Hazretleri 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bug1lil tıaa.t 11 clo, Akpin to de: 
1 - KISKANÇLIK 
.Z - oANt DOKTO& 

Haberin bulmacası 

Solclaıı ı;ağa: 

1 - HtlktUnct rel.sl, 2 - lstikbnl 
blr cins sigara, 3 - Çehrenin kısımt.:ı 
nndan biri. bir emir, trıı.n d Und 
'(dudak), 4 - At~ten çıkan. cUmlc 
5 - Bir edatın kı.salt.ılmı§ı, lmıl vaı 
cisml yok, \.ilAyet. 6 - Kunımu:ı ta. 
yır, nota, btlyükb!ıba, 7 - ~ :;ın 

kardığı scs, lQtuf, S - Ke.nardıı, ku. 
zunun çıkıırdıtı ses. 9 - ÇolukçO<'uk 
karlkoca ve snire, ıran dllliıdc (iyi) 
ıo - IBlr dilde (evet) iQI bo§. 

l'ul<ardan aı;ağı: 
1 - Bir c1ruı imtihan. 2 - Tembel· 

ilk, ilişik, 3 - Bir çc§it kab, blı 

emir, 4 - Anne, 5 - T6rpllııUn bUyt• 
ğü, ckııcrlya (i§tel) kcllmeaindan cı; 

vcl gelen tabir. 6 - VilcudUn tsltclct1 

nota, 7 - Bir emir, bir y~. 8 -
Bir çiçeğin Fransızca. ismi, evliya, r 

- Gazete, :meşguliyet, 10 - Ayağı. 
nm altına alıp çiğnemek • 

76 numara.ıı bulmaeı:ı.mıı.m lı:l.lli • 

ı - Kızılordu, 2 - All§8D, A.t1, 
- Pırıl. Er, S, 4: - Ak, Kat, Dar, 
G - L, T, Adana, 6 - lra, An. Nil 
1 - Kadana, Eti, 8 - Us, Vat, Lal, 
9 - Titanik, 10 - Un, RekAket. 
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•; B A B E R - Aksam Poetası 

. j:..:· G9.rQnm.Jven t-tarp: .·· · 

·s ·· 1inci·· Kol 
;.'.· "· ·· ; .. • '· · Yazdn : :nADMla ·ı•sAT Çamaşır kurutma 

84 S.sbrlı. Polonya Kıtericon.. ı;;t>r'i" ·<:>florind<"n h 
"',.. ... 1m.,., ..... ıer1n "'" ıı.. oı..ı."""' (,, .. :.. :.: ... ..,~· se P.aS l 

>ra.tuvaı-Ia.rmda harp akademisi beraber götürmüş oldu!.. Bu yağmurlu günler ev kadını- F ~aretli ta.k.nn:ı yere koyunuz, 

ıa.ıestik mtitehas.st5ı meşhur pro· - Hayır! .. Hayır! .. Makinistin nm sinirini bozuyor. Çünkü bü . R işaretli deliğe eomunlu vida ile 

·esör Taguluraviç yeni sistem bir 
uı.yyare dafi topu üzerinde çalı~-

ın'1.kta idi. 

birdenbire treennün ettiği anlıı • yük çama..,ır yıkayıp kurutmak ambalajın dışında kalacak şekil • 

şılmış :.. ~ylP. dursun, e\•de her gece yı • de F. işaretli iki cetveli tuttum -

- Tf>cPnntin mü? Çıldırmış mı? kanmasr liızımgrlen çornp, mendil. nuz. Bunun üstüne E işaretli çe-r. 
E~ı·r Zagulura\;ç bu çalışmaları- - EvPt!.. Ahl bir buhranla çıL hadu ve ilRh gihi ufaktefok c:a- çeveyi, çerçevenin O ile işaretlen. 

re ı:<t>rmis bulunacaktı. 

,1a devam etmeye muvaffak olsa.y. d:rmış ! .. Zira an.sızın jandarma ma,sırnn bile kurutulmıı.sı yin~ bir miş vida gözü ile F işaretli cetve-
Jı. Polonya, lrnrr patlar patlamaz. ça~unun üzPıi.ne atılıp bir sus. meselt-dir. İin P ile işaretlenmıı, vida gözü 
.\iman t.'.iyyare kuvvetlerini yerle- talı çakı il~ adamı bo~zından karşılıklr gelsin. Somunla \•idayı sı 

Halbuki şu i.Stenilrli;b zaman toı> 
saplıyarak bir saniyede öldürdük. kıştınnrz. E işaretli cetveli çerc:e. 
ten sonra üzeıindeki bombaları a.. la.nıhp istenildiğ"i zaman açılabilen veden hariç bırakınız ve onları O 
!arak merdı·v,.,,nl". rden ko"'"'ag-a çamaşır kurutma sehpaın böyle sı. v p il . ti . 'd .. 1 ..., .., ~ e e ışare enmı~ v1 a goz e. 
b~lanuş. Ayni zamanda gözleri kıntrya dü~enlPrtn işine pek yan. ri.nde birleştiriniz. 
koğuklı-ırmclan fırlıımıı:ı bir halde ya.bilecektir. Vt bunu bizzat evde-- Bunun Ustıüne D işaretli çerçe. 

ki erkeğin yapması da mümkün 
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Çünkü bu kıymetli adam hari. 
rnladl' bir zeka sahibiydi ve ge -

·eli gündüzlti çalışryordu. ~nel 

kurmaylığa son veı·d'ği rapordıı ge 

niş kuturlu satrlılar halinde en . 
:iıı.ht kaıbiliyeUnde otomatik tay • 
\ are da.fi top bataryaları vücuda 

getirilecek yeni bir tip ilıerinde 

ca hştığmı bildirmişti.. 

(harp! lıarp ! ) diye bağırıyormuş! ve. D işaretli (lcrqevenin L le irıa-

Herifi bu halde ı.rörenler çıldrrmış diir. Çünkü r,ok basittir. retlenmiş vida gözlerini E işaret. 
1 

Bu top tipiyle birk&ç filo tayya
reyi bir anda ve mikap tabir etti
:ij bir nevi en.daht uaulile yakmak 

irnkAıu elde. edilebilecekti. 
Harp saati gelip çattığı için ge. 

nel erü.n.ıharbiye bu çalııımaJarıı. 

ı:;on dence ehemm1yet vennif, 
Niplftk ~ ın.e:mmı 

rnmtab ilin edilm.lş, imalf.11ıentı. 
leriıı C&SU8luk ve eabot.aj hat'fı _ 
ketlerinden korumnaat için fe"ka-
iade tedbirle!' almmıııştl. 

Harp ihtimali kuvveUe~e 

bu im.ali.thtıne usta ve mlltehu • 
~ıs işçileri ara1ımdaki harp aleyh. 
tarı propaga.nda o dereoe Pidetle_ 
niyordu ki buradaki wrta. ve mn
tehaMm işçileri üç ~ günda bir 
hemea kimilen d~ ve 
tecrit .kamplarme. M'ftetm&k tt . 
mngeliyordu. 

Beşinci kol mühim hup aaı1ıayj. 

imizin büyük ve mühim meriı:esle. 

rinde de faaliyetten hali bhm -
yor, işl(iler ar&l!lmda harp aleyhta. 

rr nazariyeler A&ll21.yiimi.zin emnl • 
yet ff trtül:emmeliyetini tehdit ..t.. 
meğe ba.şlryor4u. 

Harbin pa.tlcımMJDdan tam beş 

gün evvelki &alı günü gecey&rmı 
uykumdan uya.ndırı:la.nık eın:rıiyet 

nezareti tarafmda.n telefon ba§ı # 

na çağnldnn. Telefonda. umuın 

emniyet nöbetçi mUdürü müthiş 

bir heyeca.n.la. ili ha.beri verdi: 
- Şimdi verilen n:ıaliımat üze • 

rine sizi haberdar etmek emrini 
aldnn ! Derhal N*lvsk imalat.ha. 
nelerine hareket edin.iz 1 

- Ni~1"1< imalılthıınelerlne 

mi? .. 
- Evet!. Naztr derhal haber _ 

dar edilmenizı ve hPmett imal4.t -
hanelere hareket etmenizi bildir .• 
mem hakkında emir V$'8i ! .. 

- Fakat hadise nedir? .. 
- HAdİ5e milthiş !.. Büyük 

infilak! .. 
- İnfilıik mı~ 

- Evet!.. İmalathanelerin mo. 

tör daireleri kamilen harap oldu!. 
- Bir kaza neticesinde mi? 
- Hayır!., Ne kaza!!t? Bilakis 

milthl.'i bir facia! .. 
- Facia mr? Çok C>len var mı? 
- Hayrrt.. Bereket ki ölenler 

az!.. Fakat· infilak gayet garip bir 

şekilde vaki olmuş! .. 
- Suikast mi? .. 
- Herhalde! .. Fakat vuku şek. 

U tuhaf! .. 
- Ne gibi? .. • 
- Motör dairesini muhafaza al-

tında bulundurmaya memur bir 

. i:ındarma çavufjunu m~hul bir ee. 
hepten öldüren makinist ustabaşı. 
ııı ça,·u.şun üzerindeki bombaları 
ınotör dairesine birihiri peşine flI'. 
lıü·p atarak moför d;ıiresinl ha 

rap ediyor! .. 
- Allah Allfl.h! .. Sebep'! .. 
- ~€'bebi meçhul! .. Makinist 

ustanın birdPnbire tecenniln etti. 
~ne hükmediyorlar!.. Herif san . 

tral dairesine de elinde bmoba ile 

koştuğu sırada nölx-tçilPr adamı 
makineli tüfenkle öldürmeye mec. 
.,ur oluyorlar! .. 

- Ne diyorsunuz"? 

- Evet! .. HAdiRP böyle cere -
van .:fl~'Ol' ! .. 

- Keşkl makinisti öldürmem{!!J 

ok!uğuııtt anlamıı:ıfar!.. 

- O halde, a.ziz•bıt\ müdüi- e.. 
ğer hadi.~e ya tnıı motör dairesi _ 
nin t~hribinden ibaret kalmışsa 

ne mutlu! .• Diğer taraftan, vaka_ 

nın a.lcl&d~ bir chinC>t va.kıuıı ol. 
quğu anlıvrlıyor ! B:uıa bir taallü-
kunu göremiyorum! .. 

- İyi am:ı. hadise bu ktı.da.rla 
kalmış değil! .. 

- Ya? .. Yoksa işçilerin bir Jıı. 

yanı mı? .. 

- Hayır! .. lsyan filim değil! .. 
Fakat, tam bu vadta

1 olduğu ıırra.. 
da demir kapılarmı elektrik kilit~ 

!eriyle kape.lı ve iki kol nöbetçi 
k<>l'donu altındaki nöbe~i kordonu 
altındaki tecrübe izabe 18.horatu -
varmdt\ çalışmakta olan profesör 
Zagaluravir; birdenbire kayboldu!. 

- Profe9Ör Zaga.luravi~ mi? • 
- Evet! .. 
- Nuıl kayboluyo?'?.. İnfilik 

üzerine korkup ka.ç:mıe olm.atım ? 

- Hayır! .. Hayrr! .. Lıibot-8.tu _ 
vardan çı:ıkarlten aendisini hiç küıı 
•e görmemiş! •. Esuen kapılar e. 
Jektıi.klid.ir! .. Profesör içerden nô
be~ 1ıı:()lniserliğine emir ven:tıe • 
den ne kendi••. ne hiç kimte kapı..: 
lan aç.am.az ! .. 

TAboratıtvann baska ..... _,i ve -1 . 8 ....... 

ya. malum hiçbir çrka.ra.'k yeri yok. 
tur!.. Çünkü altı ve etrafı bomba. 
veya lağım suik~stlrrint> karşı 

gıtyet kalın ve yekpare ~ton ti\. 

bakalarla örlilmüs. tAhltim olun -
muştur! .. 

Onun içın, profeeöriin birden • 
bire lahs>ratuvardan kayboluşu l _ 

ınalathMede dehşet ve hayret u
yandırmış!.. Geceya'Msı telefonla 
polis nezaretine haıber verdiler. 

Onlar da ~ bildirm~ler!.. 
- Çok hayret edilecek §ey! ... 

Aca.ip!.. Şimdiye teadar profesörün 
böyle hı:ı.be~izce laboratuvarından 
çıktığı hiç mi vaki 'olmıtinış? .. 

- Asla! Esasen, söylediğim gi. 

bi, profesörün ha.ber.!lü laboratu • 
Yan tefi[ etmem im1t!ruıtzdır !.. Ka 
pılarr ha.ber vermeden açtırıp çı • 
kama.z! .. Va.kıa profeı1~ kaybol 

ma!'J grı.rip bir hidieeyse de bil . 
has.~a makiru.cıt bomba llttığı andcı 

va.ki ol~ bunun mürettep oldu 
ğu şüphe~ini uyanaınror! Onurı • 
çin size mlira.caat <?diyoruz! Nı> 

Zl'r', profesörün hayatı son derec>ı 

mühim olduğu için. dPrh11.I ve bil 
tün şiddetinizle t:tkihatq ~ri~mf 
nizi ve mutlaka profosörün h:\, ... 

tmT kurhrmı:ınm riC'::ı ı:>ıii~·nr ! 

- Na.zrr cenapları büknıııı 

büyük tereccüh göstcrmif~l~r.. İt; 

mat.ılarmdan, dola.:ı ~ok teşekkii· 

ederim!.. Yalnız, muhterem ba' 
müdür. harfü;p hakikaten tubafea 
da banı:ı toğıııdı:ı.n doğ»uya poli!ıf 
•ı:ııtlliık ndP.'I'" J?ihi ı:röriinüvor ! .. 

Nöbetçi müdtirll canı ı.ıkrlmr"
• bir halde '1Ö7.iimti kesti: 

- Muhterf.m 9oıılum! .. Hflctı<,c 
bu z;amanda adi bir poli\ had'.!!<'~i 

olamaz! .. Proft-ı;iiı ün böyle şaşıla

cak bir sekilde kRyboluf'u asker] 
esrarın r!iişman ~linrı ~cı;ti:';i ııüp. 

he~i u \•:ı.nr!Jrdt~' rribı hombı:ı va • 

kasiylf ayni :r.2m:rnd.11 vaki olu~u 

da mürrtt cp olrlıığıınrla ııüphr b· · 
~kınıyor'. .. Hıirl: rıe. su c;i:dn iddia 

ettiğini? "!lr:uPnx1 kuvvctlerlı> 

alakadar görülüyor?.. , 
( TJn.'17.mı rnr) 

Bunu ~·:ıpmaf için evvela s~rt 
çam tahtıuımdan <:rfalar lazımdır: 

15 lik 25 mm. tizerinP: 

1 tane 103 ~antimctre uzunlu • 
ğunda x, 8 tane 100 c;antimetrJ u-

zunluğunda A. 2 tıınP 50 santi 
metre uzunluğunda B. 4 tane 25 
santimetre w:unluıforıda C, 4 ta . 
ne 52 santimetre uzunluğunda D. 
4 tane 75 .aantimetr~ u~luğun -
da E, 4 ta.ne 9!5 eantl.metre uzun. 
luğunda F. 

5 milim kalrnlrğında ve 3,5 _ 4 

santim uzunluğunda 7 milimetrelik 
yirmi somunlu vida ve 7 milimet
relik 110 mm. u.zıınluğunda. iki mü 
de\lver demir1çubuk ... 

1 numaralı şekilde gösterilen i. 
şe ~ilmezden evvel çrtalarda 

ya.rmı santimetre genişliğinde aşa. 
ğıda tasrih ettiğinm şekilde ve 
yerlerde vida delikleri açmı:z: 

C işaretli çrtala.rm her iki uçla
fUJA D işaretli çrtalarm da her iki 

ucuna ve bir ucundan 23 santim 
mesafesine; E işaretli çıt::ı.larrn 

her iki ucuna ve içlerinden biri . 
nin bir ucunun 29 santim ötesine. 

F. 
1 lıiaretli çrtalarm bir ucuna 46 

cm. metresine. (tki numaralı sek. 
le bakmız.) 

İki A üıal'ftli cetvelin (R~kil 4) 
uçlarına iki C işaretli cetveli vi -

dala.ymız. C işaretli çerçeveyi el. 
de et.nüş olursunuz. Yine A i!ıaret 

li iki çrt.a arasına 2 D işaretli çr. 
ta.yı koyunuz. D i..c;aretli çerçeve~i 
elde etmiş olursunuz. Ayni şf' -
kilde iki A i.saretli çrtayla iki E 
işaretli cetveli biribirine vidala~,. 

nız. E işaretli çerçeveyi elde ede. 

ceksiniz. İki F işaretli çrtanm a -
rasma da bir tek A i~aretli çrta. 

yı vida tözünün mevcut bulundu . 
ğu eo uca vf dalaynnzı 

Bu iş çok karışıktır. (Şekil 1). 
Mesaiyi kolaylaştıı-mak için açı -
lan vida yerlerini <~ekil 2) deki 
gibi harflerle işaretlemek · icap e. 

der, 

• 

li cetvelin M le işaretlenmi5 (}izgt. 

!eriyle birle~mek suretiyle, konu _ 

lacaktır. D ic;aretli ayni şeldlde dı
şarda bırakınız. K ile i.<:aretlen . 
miş vida gözlerini birleı;;tiriniz ve 
nihayet C isaretli cetvelin G il<> 
ı;ıaretleruniş, \ida gözlt:'rile D cet. 
vellerinin 1 işaretli vida j?Özleri 

üst üste gelecek. H ile işaretlen. 
mieı vida gözlerini birlt:'ştiriniz. (15f' 
k.il 3). 

Dikkat ediniz ki müstakil c:ı:ta • 
Lar dalına çer<:evelerden dı:şan bı. 
rakıl:ıcaklar. Bu suretle kurutma 
sehpao:rı istenildiği zaman toplanı • 
la bilir. 

Fakat size tarif ettiğimiz biltün 
bu mesai ile henüz kurutma seh. 
pasr ayakta durur vaziyette değil. 
dir. 

B iı;aretll iki cetveli~ uçlarma • demir çubukları sokabilece-k geni.,.q_ 

likte birer göz açmalr. Bu cetvel. 
terin öteki tarafına 7 .8 milimetre · 

geniş~ğinde 3 santim derinliğinde 
bir oyuk a<:malt. ($ekil 5) 

K göıleri.nin vidastru çıkarınız. 

Onun yerine 11 O santimetrrlik de. 
mi! çubuklardan birini !<>kunut. 

Bıı demir. çul)u~a. d&-h&; ~vvfllıkıı 
kesilmiş parçaları takılm~ ola . 
caktır. 

Yine N işaretli gözlP.rden vida. 
larım da çıka1·mız, ikinci madeni 

çubuğu da o gözlPre sokunu.z. Bel 

ki bu madeni çuhuğu sokmak için 
gözleri biraz daha geniı:ıletmek i • 
cap edecektir. Bu çubukların iki• 
uçlarına tııhta hallca sıkıştırmalı . 
dır. 

Bu suretle yapıldıktan ~onra 

kurutma sehpası artrk aya.ktll du. 
rabilir. Bunun için alt demir c:u • 

buk B isaretH cetvellerin çentik . 
terine girinc<'ye kurutma 

sehpasını yukarıya doğru kaldırt . 
nız. Bu demir çubuk, daha çıtala. 
rın biri birine t.;ı kılmailını e'·Yel ko 
nulınuş olan mantaı ,trpa ile pPr 

va.zlara karsı muhafa?.a edilmek _ 

tedir. (Şekil S) 

1 ~--··-~·~- ~-- · ·-----

U<~larma 5.10 santim kalıuı bir 
yerden A ve ıı: çıtalannm S ayak. 
larmı listten değil, alttan teııbit e. 

diniz. ı 

Renkli yağlıboya ile demir çu 
buklan vidalan ve somunlıı.n bo 

(Bu wtund& okuyucularrmuın ga 
?.:clemlz yanmda.kl kuponll\ birlikle 
ı;:-öndeıpcekleri 

,ı EVLEN!ıDll 'l'~Kl..1FLEH.l. H;I ARA· 
MA. İŞ VERMF.r. ALIM, SATIM. 
gibi ticar1 mahiyeti he.iz olmryan kU· 
çllk ilAnları puM?Z n~lunur.) 

Evlenme teklifleri 
• İyi bir ailenın biricik kı:ııı~·ım . 

yaymı 7.ki ilerde rsla.k ça.maştrl&. 

ra pas lekeleri çık:nıasm. 

İşte bu suretle pe-k de güç oL 
mıyan' bir çalışmadan sonra g{lı:el 
bir kunıtma shpasr elde t>tmiş bu. 

lunursunuz. 

Hatla.da sekiz saat ders zamaqhrt 
rum. lMüra.ca.at: Haber ırazetell Y. 
s. Ç.) 15 

- Ortamektep tahsili görınUş. genç 
bir kıs ticaret müesseselerinde, mata.. 
za.larda sa.ti§ memurluğu, kontrollük 
:;-:~ bir i~ ar-ıruıktadır. Zekı ve VE• 

rilecek Ta.Ziteyi en iyi şekilde b~e.ra

cak kab!l!yettedir. Ehven bir Ucretle 
çalı{!acaktrr. Taliplerin (A.M. 510) 
rumuzile Haber gazeteııine moktupla 

mUracaatları. 

*LJ.qe mezunuyum. husllll müe.ııae

Relerdf' herglin öğlı>den sonrıı. ça~b!.. 
lirim. Taliplerin Haber ga,:r.ete.si va.. 
sıtaı:ılle C6.6. :;.:. y. z .) rumuzuna mu, 
racaa tlarr. 

" İngilizce, fransı.zca, almanca. ve 
türkçe bilen, seri daktilo ye.zan bir 
genç l:>Uro veya tüccar yanmda i§ il• 

rzyor. iyi referans vercbilır. H.~. 

Evlatlık aranıyor 

Güzel s&)'llmm. Tnııdıklarrro şınn ol 
duğwnu dA. söylerler. Akşam kız :;r • 
nat me ktzbinden mezunum. Ev ı;;le . 

ı:1ni çok iyi denecek b:r derecede bl. 
lirinı . Merlıum babamd.Aı ufak bir 
gelire de ea.hip bulunuyorum. Yqrm 
18 dir. Benimle bir yuva. kurmıı.yı lıııU· 
yecek genci meırut edebllecetime kıı• 
niim. !yi huyluyum. Şımdlye l<adar 
darıldığım \'e kırdığım hiçbir arkııda
~ım bulunmapıası da bunıı 138.hittlr. 
Aradığım gen<,; 2l'~2:1 y-ıJ>ında. kum• 
ral, memur ve ııerl>E'st meslekwn olma " ~11 yaşları arasında sıhhati ye• 
.!t, kırk liradan a~:ığı gel!ıi bulunım• rinJe bir. kız çocuğu .. ranma.ktadıı . 
malıdır. iyi bir aile yanında evlAt olarak ye~. 

httyenler bırer reR!mlerile bırlıkte tirilecektir. Şi.mdiyP kadar, hiçbir &ile 
kendileri hakkında kil.fi ma.l{ımatı nezdine verilmemiş olmtHıı prtbr. 
muhtevi mektuplarını Hıtber va.<ııta- l«tiyenlerln bu husu~taki mah'lmatr, 
aile (Genç 52 1 nımuznnıı. yollıyabilil' -artlarını ve adreslerini mektupla 

ıer. 

• 172 boyunda gtııı:el, muttmasıp vli. 
·utlu şimdiye kadar ciddi bir h11~v • 

'.< ge<;irmı>mi~. "aıthım b!inyı>U ı>lin •' 

... ı~un. ;;-ö«ten~lı . maYl g-özlil ııaı· ı 

ı çlı bit· rhıhım. ÇocuğUm yok. Mt>r· 
ı um krıcamdıın !{alan mııaşlll geçini-
ırıım. Eir annem ve bir de l<UçUk 

; y<ı şmdıı tale-be 'bir erkek kard~şim 
• r. P.0 11. ~7 yıısındayrm. Btnlmlt> nı
ı kuracak erkekte aradıl!'ım va~ıflıı ı 
ınl :ndır: 172 den ;:ı~ıııtı hoy~ıı olmr • 
ta~u içki ku)lanm~ ma>ıı. dUrU~t ve e
.UP ~ııdık olma.lıdrr. Kumral Ye ıı:ın

·n olmaııında beiıı yoktur. 
Geliri 90 tıradıın a.,ıı~ı olmamalıdır. 

·•ıun da benim ı;ibi cı;jctt blr hıı~tıı. 

x ::-eçirmemiş 'l'e lıı m •ıhhatli olmr. • 
• mı i.ııterim. lııtiyımler mektuplıtrı l<;ı 

e birer de foto~traOıırmı koy!' billrlt"r. 
~unla.r gö~tere<-ekleı-i adreıılere iade 
'ul!ecektir. HA.her va.,,ı~~Jle (ÜÇ yıl· 

• ) rumuzıınıı mUracut. 

Müteferrik 
.ıoo tim. serınaye ilt yUzde yüz kar 

ti ren bir işe :ı.it bUtUn mal deyre. 
ı .ı ·cek. Dükkana. yıı.zıhaneyt> ihtiyaç 

~·o l;: Faııl, mtit~ebbitı olmak şart. 

Her gün saat 2,5 - 6 Ga.lıİ.ta, Perşembe 
pazar Aslan ban 2 inci 'J;:at 3 numara 
vıı mtirac.aat. 

• (!;\ .. \'elce Be~iktıı.ş 3~ Lnci oJ:uldR 
ve 2 senl? önce dt Burı:ra.zıı.da okulun
da i.~çi olan Bı1ha.ralt Ay~ Çapıuım 

nerede oldutıınu bilenler lütfrn Bur. 
gara da okulu baş~A tıpliğinc bildirm~ 
ı.-rini rica ederim. 

l.ş arayanlar 
* Arap harflerini 

vlkıi'rııı On'"''"rıoitt" 
bilir; riyaziyeye 
milda"VlmlY\tı:ı • 

• ı Ha~r j!'a.zetesi N . O. ~1 ı arlr..tne 
hil dirm e 1 eri. 

Satılık - Kiralık 
hut.A· 

nı>cııı y:ı kınrnda, arsaıırndan deniz gt,. 
rllr. Haritası çıkarrlınıttır. ?J1§8ata 
ınanii yok. 8,l0X16,ı';=l31 met· 
r<> murabba.T arsa üzerindeki ah§ap iki 
rv pa:>.arhksrz 5300 liraya !1111.tilıktır. 

Bugün 18 Ura kira getlrmektedir. 2:S 
!:raya ıuütebammlldir.MUra..caat:Habel' 

~ıızete.<ıinde "R 
mü1·acaat 

t 597 ı U., nımmnına 

. • Be yogi unda j ka Uı 5800 liraya 
kelepir a partm1an. ayda 61'i lira te.mız 
ı,ira getiren bu binanın senelik btitUn 
,·ergileri yııJnız 40 liradır. Htr katta 
ayrı ı<aalle elektrik tesisatı vardır. 

Yeni tcrkoz tr.sisatr \•e 20 senelik vak 
ft verilmiştir . 

Müracaat yerı 1stiklı\l cadde.si 208 
nunıaı·a Yani Ş . Şenytiz mUeıı.ııeuııi. 

O ğretmen aranıyor 
. Kadın \•eya erkek bir Alman tığret. 
meni arıyoruz. Haftada 2 &k§am asa t 
8 den 10 a kadar 2 kişi için denı ve• 
recek. Arzu edenler aşagıdaki adre.ııe . 
mtiracııı.atları. Beyog·ıu !stıkl!I cadde
ııi 208 numara yanmda S . Şenytlz mil• 
e.sse11esl. Ayrıca bu adreııln bir ufak 
kız çırağına ihtiyaç vardır. 

Aldırınız 
Aşağıda rumuzıan yazılı olan o 

kuyuculllnımzm namlarına ~elP" 
mektuplan ıdarehanenı izdı>n :ıld ı ı 

malan rica. olunur. 
(V. M. 24) CC. U. 5iı) WY ı 

<15. Y.Y,) (B.C.) Lo\.:-r l 1R C.ıll~) l'ı 
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- Aifmm rica. ederim doetum. 
lkı dakikada gelirlm. O zamana. ka
dar da siz plln tız.erbıde dti.<JilnU
nib, belki fa.ydalt biT fikir bulur
ll!'lııluz. 

. 
ş\lndiln.üz nıü '! Umarım ki bir ptln 
hazırlamışmmxlır. 

Derebeyi beykell 
NA.KLEDE.N: V AHiT ORGUN 

Sparton masa.da. yalnız kaldı. Zih 
hinde belki bininci defa. olarak ce. 
"•Pl!RJJ kalan bir takım sualler var
dı: Bu adam kimdi? Bu kadar mü
keımneı malumatı na.srl alabiliyor
du! Kendisine ne makııatla yardnn 
ediyordu? 

Muhakkak olan bu adamın Al 
' uda bü)iik bir kin duyduğu idi; 

kendisi biiyle söylemi~ti. Fakat ha. 

reket tam bir muamma olarak kal
lllaktıı. dc,·a.nı ediyordu. 

Ma!>a üzerindeki vJski bardağını 
alırken. Skrocinin katlaylµ iskem
lenin ii<;tüne bıraktığı pardösü~ü. 
ne gözü ili.'}ti. lç ceblnde beyaz bir 
tey göıiinUyordu. Bu ne olabilirdi? 
liususi bir evrak mıvdı acaba? .. 
Be!}J bunu tetkik ed~rek zihnini 
kurcalıyan suallere bir cevap bu. 
labirrdi. 

Kısa bır tereddüt ~eçirdi. Yapa
cağı ırvc açıkç::t cmnh·eti suliı<ti. 
l'tlaldi. Ancak ,merak ettiğini öğ 
tenıncktC'n başka çare de yoktu 

\•e tnPr3k, mcslc~indı:> olanlar için 
on ltizumıu bir şeydi. ~krocl ne • 
reı:ıeyse dönm<'k üzore bulunr!u. 

iunrıan razla tereddüdü lüzum~uz 
hul;:ı.rak ('Jini pardfü:tiniin er.hine 
attı. 

Gördüğti, tahmin ettiği gibi bir 
kağıt d(>ğıl, idi bir kart vlzitten 
llz büyUkçe müstatil ~kilde bir 
kartondu vn bir tarafında hiçbir 
~'azı yoktu. Diğer yi.lzllnü çevirdi 
Vı> okudu: · 

C'e:rnı» Uiirlr~· 

Poll hafiyeı-1 

Pink.-rton tahkikat bürosu 

memıı rların cJ an 

Sparton mırrlclandı: 
- Hueıısi bir polis hafiw•si.! 

Dvlum fkorod ile şu Ceynııı Bur. 
ley a\·nj allam de>ğilsı> kafamı kts 

melerirıe ı-a1.n nı ! Şlnıdi nH"•rleyi 
anlıyorum: Bra,·o. se,•gili mt'slrk
taı: ! 

H 

Skrocire ka~ı poli!! hafiyesi. 
nf n hareket tarzı badema nasıl 
01rnahydr? Onun hakiki hüviyetini 
bilrnı>t mi gfüilrunelJ, yoksa hak·l • 

katı lSğrcndiğln! açrkça ellylemeli 
miydi? 

Sparton evvel! bu lki ~ıktan bL 
rini torcthte tert'ddüt etti. Sonra 
ilk dUtUndüğünil muvafık buldu: 
~ir §ey helli etmiyecek, öğrendi
ginl mllnulp za.msnd& kull&nma.k 
ilzere bir koz olarak gi2liyecekti. 

Skoroci de o sırada roeınnwı bk 
lavtrla görUndü. Yerine geçerk~ 
özil-r dUedı: 

- Affedersiniz, sizj yalnız bı • 
raktnn, Mlihlm bir hıtber bekli 
.Yordwn, onu haber verdllt'r. 

- Rica ederim. 
- Söylediklerim üzerinde dü • 

-- Hayır. Yalan ~ylemek !de
tim olmadığı için itiraf edeyi'tn : İf 
şaatmı.ı bent o kadar heyecana 
dtişUrdil ki derhal blt pt&n taaa.r. 
lıyacak halde değilim! 

- Ke.ndin&:e iftira ediyorııu • 
nuz: ! Ben teklifimi tekra.rhyonım. 

- Nedir teklifiniz? 
- Mevzubah! yere gitmentizi... 

- Pek ala... Teklifinizi kabul 
ediyorum. Bu işi bir an evvel yap. 
mak için ran atıyorum. 

...- Biraz beklememiz lazım; 

merak etmeyin, çok değil... 
- Neyi bekliyr.ceğiz? 
- Üçüncil · arkadaşımızın gel-

mesini .. 
Spart.on Şa!)kın 13qkın muhata • 

bmm yüzi.lne baktı: 

- Siz beni muıtmrnadltn mu • 
ammaya götUrUyoNıunuz! 

_ Neden muamma olsun; Han 

g1 muamma? 
- Üçilnc\l arkadaşımız da kim'! 

- PC'k merak ediyol'~ıınız dö • 
nüp bakın, g~l'yor. 

Sparton söz söyl~mck istC'di. 
fakat hayretten ::tçılan a,ğzından 

Kıt kanaat ·geçinecek kadar 
kazanıyordum. Evlendikten son. 
ra vaziyet bilsbütün kötüleşti. 

Ben ressa.m.11k yapıyordum, ka
rım da haftalık mecmualara ya· 
zılar yolluyordu. Şehirde yaşa 
mak bizim için mümktin olamı 
yacağmdan civarda küçük ve u 
cuz bir ev aramak mecburiye 
tipe düştük. Uzun uğraşmalar
dan sonra istediğimizderı daha 
iyisini bulduk. Evimiz şehirden 
bit buçuk aaa.tlrk mesafede bu. 
lutıan Avitong köyünde idi. 

Evimizin elli metre ilerisind· 
sık sık ziyaret ettiğimiz tarihi 

bir kilise \•ardı. Kiraladığımııı 

evin !'aktiyle çok bUyük bir şat<ı 
olduğu temel enkazından belliy 
di. E\·in etrafı çok güzel. fa.kat 
bakımsız bir bahçe ile çevrilmiş. 
ti. Himetçi olarak da iyi bir 
köylü kedın1 bulduk. Glindüz.le
ri ev i~ini ,.e yemeği yapar. ak
şamları da bize, haydut, kaçakçı 
hikayeleri, hazan da uydurduğu 
rin. peri masallıırım anlatırdı. 
Karım Sıızi de bu hik!yeleri 

!IPS c;ıkmaıiı. 

ı..m gülilmsiyl"rcl; ·:vı:ıklıu:mııı. 

na dini uzatmıştı. 
Nihayet konu~abildi: 
- Siz... Siz ha ? 
- Evet, ben, gene b('n! .. t<-:lh·. 

o: ya2'.arak mecmualara gönderi
yordu. BöJlece aradan birka~ 
a\' ge~ti. Bir ağustos gecetıi, ye
gane komşumuz gen~. lslandalr, 
doktorun evine ziyarete gitmiş. 
tim, Suzi evde kalmış. ya?.Illakta 
olduğu bir opereti tamamlamak 
ile m~guldU. Geç vakit eve 
döndüğüm zaman, giderken çok 
neşeli bırakmış olduğum karı
mı elinde mendil pencerenin ke

narında ağlar buldum. Merakla 
yanma yAklaştım ve sordum: 

rime kelepc" \'urmakt:l f'lan. ııı • 
rar ediyonıanız ;itmeğ; tercih e • 

dC'rirn. Halk ara!ıınd:ı r<'zalet doğ. 
rusu hiç ho')uma ı;ıltmez. 

Sparton ~.-n~ tçıztn 11umu11sk · e· 
lini nf'zıı.ketle ~-lrnrl<~n · yıı.vl\1ı9&: 

- Merl\k Nnıf>~·ın. d<'d!. Mtırn. 
kün ve belki dı> 1Uzumlu olduğu 
halde- s.izi tr.Yklf r.tmlyorum. Bu • · 
nwılB bf'rabn t'tnin .olunu~ kLJ.m 

• ft tli ~ 'i. Jrıl).J.; " ıı..; r.,."1 
!li:ı:ir.ıe .ciiJdi ımı;ette m~I olma-
m:\· mfıni t~kll ~t.miyecektlr ı 
' . .... "" .... , .. 

- MükPmmel bir fikir Mr. 

Rpnrton ! de>dl. Sfaln gibi blr Mli. 
kıınlınm benim gibi bir genç kız • 
lıl me~gul olmaı11ndaı;ı çok şeyler 
beldCnebilir. Bununla beraber bt'
ni dnf.'t qlarak almağı tasarlama • 
nız ihtbnıı.lini düşiinerek haber \'e 

rcy'm ki sflrb'11t d~ğilitn. Evlenme 
mevımhah!IJl!c dilşü'ntirüz:.. Size 
şahıııım hakkında bıı7.:ı malfımat da 

vereyim: 

Yirmi tlç yaııında~·ım. t:vı bir al. 
le evlfülıyım. lyf tııhııil ve torbl
);e görd:lm: l<olomblya UnlvE'rııite. 

sinde okudum. Her tUrlO !porla 
meijgul olurum Sr!ıhRtlm mUkem. 
meldiler. Methed~miYecl'ğim ta. 

rafım muıılkiırıinaslı~rmdır. pfk a. 
cemice piyano çalnbillrirn. Suna 
mukabil ıramofon ve rlldyo <'Rl • 

makta pek mahirimdlr ! 

Karakterimin eıı bariz 
unutuyordum: Maceraya 

rrm ... 
Sparton içini çekerf"k: 

taraf·nı 

l'ıayılı-

- Allah aşkına karıcrğım ne 
var? Ne oldu? .. 

il · Karıınr. uı ..... 
~ Ht!ine~Çi klıdm ! dfye hrç

ktrd ı... . 

- Hizmetçi kadın mı? .. Ne 
oldu? .. Sana ne yaptı?. 

- Ayın sonundan ev\'el bu. 
radan gideceğini söyledi. Hala!!t 
çok hasta imiş de ona bakmıya 
gidecekmiş. Fakat asıl mesele
nin bu olmadığı aflik8r, bize gel
diği zaman da halası hat!ta idi. 
Her halde daha iyi bir yer bul. 
du. Hem, \ aziyeti o kadar tuhaf 
idi ki ... 

- Böyle c;ocukça ı,eyler için 
kendini boşuboşuna UzUyorımn .. 
Haydi bakalım, ıil gözyaşları

t'lr ... 

Karım gözlerini ailettk: 
- Peki. ağlamuyonım. Fakat 

mesele cidden mühimdir. I<ıuıa

ba halkının n.e kadar acaip kim· 
seler olduklArını bilirsin. Blrisı. 
nin kac;ındı,ğı bir işi hir. birisi 
üzerine almaz. BUtUn ev !ııleri. 

vemek. bula~ık hep~] benim üze· 
rime kalacaıı?ı gibi: kuyı:daıı su 
çıkarmak, odun getirmek gibl 
iı:ılıori v:ınmak aa ı:ıatııı dUı:ıeN'k 

Topka pı Sarayına giren" · 

C~.SUS LUKREÇY , 
Ne o!dunuz de,·letlQm? hir

lenbire hir şeyden ml korktumı1' 
ı'rık<:a rahatsrzlandınrz m)? 

~1u::.tafa pa-;a. ta~avYı.ırıındar 

ll le korktuğu bu nıe~lerl<>n O•\' 
rıer ai.{aya na<:ıl bahsedebilirdi.? 

:. Dordünr ii M ı ıı :ıd drvr i rııle bir Vt>rı!'rlr k s'Sv ;ı l • ısi rı i n k1 1 1 

Yuan : İSKEND~R F. S ERTEL 

Ve elini ağzına götürerek: 
- Aman Yarabbi! ne korkunç 

Şeylerden bahseciiv<>ru:t, diye söy
lendi.. etrafına b~mdı .. 

Valde sultanın arkasmda duran 
bir kadın gördÜ: 

- B.ıı hatun kimdir, :mltanım? 
bu konuştuklarımm o da i~itivor-, . 
:-;a, vallahi yüreğime iner şimdi. 

' Kosem sultan: 

- O, benim sadık cariyemdir. 
dedi. Eğer (iz böyle bir şeye karar 
\'erirseniz. size o da rnrdım eder 

Ve Ayşeye döndü:· 

yaparsm! 
Kara Mustafa paşa hu tehlik~li 

me\'Zu üzerinde konu~maktan o ka· 
dar çekinmi~ti ki.. 

Bundan ötesini anlamak l<abtl · 
olmadı. Mustafa paşa bir şeyler 
keke!iyerek merdivenden indi ,.e 
Darüsaade ağasının odasına ker.di 
ni güç attı. 

Kaptan paşa Cevher atanın ka· 
pısı önünde yere düşüp bayılaca\c 
gibiydi. Dizlerinin dtrmanr keı:il• 
miş, kalbi koparcasına çarpmae:~ 
başlamıştı. 

- ,\man Cevhercığim. <k><li. m<'• 
JiYen haı::mda bir yılan ı;.rördiim 

Odüm patladı. Az k:ııkh b:ııc11klı1· 
rrma dolanacak AAn<lım. 

Haremağa~r bu i-Ozü doğru snı • 
eh,. 

Ve göilerini açarak pıı~amıı yü• 
züne haktı: 

- Aman de\•Iet'üm. >·ılan ne ol 
du sonra? Sakın hareme geçme
sin?! Hünk!r eftndimiz ~ ılandan 

çok korkarlar .. 
- l\ferak etme. Ce\'hcr ağa.! 

Yılan kimı:;eye zarar wmıe<len 
bahçeye d%ru $Üzülüp ~itti \'e o.• 
tadan ka>·boldu .. Ne yazık ki. be
nim s!nirlerinı bir defa oynamış 

, - Haydi öp pa.5anm eteğini.. 
Sana bir emirleri olursa, derhal 

Cevher ağa, 
koluna girdi.. · 

kaptan . pa_;amn bulundu, .. 
c~vber ağa, kaptan paşaya çar 

Bu işler çalışmamıza da manı 

olacağından. parasız da kalaca
ğız. 

Ona, ev işi üzerımize kalsa bi
ıe yine para kazanmıya vakit 
bulabilt-cepmizi anlatmıya ça • 
!ıştım: fakat bir türlü tizüntü -
ien kurtulamıyordu. 

Nih::>~·et: 

- Bı r kere de hız.metçi kadın
la bcıı konuşayım. Belki aylığı

nın arttrrılma.sını istiycccktir. 
Haydi kalk, şöyle k11iseye kadar 
bir gidip geliriz, diyerek Suzi. 
\'İ aYutabildim. 

Kilise tarihi bir yapı idı. Va· 
kıt bulduk<"a. mehtaplı geceler
de oraya: evimizden kilıscn.n 

oahçesine kadar dayanan ağaç
hkh yoldım geçerek gider ve ge. 
zinirdik. Kilisenin etrafı, uzun 
dalları saçaklara ka.dar uzanan 
<:am ağaçlariyle çevrilmisti. Ki· 
J ısenin kapısı gotik tarzında iş. 

temeli ve alçaktı. İçerde kemer
lerin ve sütunların boşlukta hey 
betli bir görünüşü vs.rdı. Kür
eünün iki tarafında geni~ kaide
ler il?.erinde duran tam insan 
c~esinde iki silihşör heykeliy
le kürsünün arkasında yine in. 
san boyunda fakat diğer heykel
lere hiç benzemiyen bir Derebeyi 
heykeli vardı. İsmi wıutulmuş
tu, fakat köylülerin anlattıkla
rına göre bu hayatta iken fena 
ruhlu ve katil bir derebeyi imi~. 
Biltün mallarım yağmacılıkla 

topls.mış. FakAt, sonunda tan
rının başına yağdırdığı yrldrrun. 
lar altında, oturduğumuz evin 
yanındaki harabelikteki şatosu 

yıktlmrş, derebeyi de şatonun . 
1 • 

altında kalarak ölmüş. Bu ka • 
dıtr fena bir insan olm8.8ına rağ- . 
men parasının sayesin<le heyke
li mihrabın yanında dikilmi§. 

O gece kilisenin bahçesi ~ok 
güzeldi; Asırdide çınarların al
tındaki tahta kanapeye otura. 
rak. dinlendik ve ge~ yarı.cıma 
doğru eve döndük. 

Hizmetçi k3;dm da henüz köy
den dönmliştii. Hemen yanıma 
çağırdım: 

- Yanımızdan ayrılmak isti
yormuşsun, doğru mu? 

- Evet, ayın sonundan önce 
yanmnı1..dan arrrlmam lazım. 

- Peki, biule ne kusur bulu· 
yorsun? 

- Katiyen böyle hır §ey aklı
nıza g<>lmeflin, Siz ve eşiniz ba. 
na çok iyi muamele ediyorıııu-· 
nuz. 

- Şu .hRld<' aylı~rn mı kftfi 
gelmiror? .. 

- Ne münaı;ebet efendim, ar
tıyor bile ... 

- O haldt" ayrılmana blr !e
llE.>p görem iy< rum. 

l{orku ile hemen atıldı: 

çabuk bir serhet getirdi. 
- ''ah \'ah .. ke.;ki kbleniıe S<' • 

ıen~erdiniz .. 

- Seni o ~rrada nNde bulabi1ir
·Jim? 01dııbm yerde mıhlanıp kal 
nır~trm. 

- Ben obavdım. onu bclinclt>n 
~utup :-İlker ve bcıJıcrve fırlatırdım. 

1'\ f u~tafa P<.., ~:ı ı:!üldıl: 
- Her yılan belinden tutulup 

yere rnrulmaz. Cc, herci~iın! Bu. 
mı.ithi" bir e:11ıavardı . 

........_ Ben kü~ükken yılana şerbet 
lh·dim ki.. hundan he~ yıl önce 
.-ahi 1e rakın bahçenin bir köc:esin
de oldukça kalın ,.e büyük bir ,. • 
lar. görmü~ \'e \ı{'.ınen IX'linden tıı· 
tup c:ilkmi~tinı. Yılanın çarçabuk 
heli kırıldı Ye öldü. 

- Aşk olsun sana. Ben ·eni bu 
'cadar ce~ur sanmazdım. 

Bu. cesaret değil. de,·ietıuın1 
Alı~kanlık meS<>le~i. Bizim mem 
lekette yılan o ~adaı çoktur ki. 
haıan köyun l{()~'una, omuz omu-

7 

Çınarların alt~ kanapcmcyn olurdum 

- Kahna.nı ınıkAnsız bayım, çıkar ve ağaçlıklı yola sa.par. 
biliyoruz ki halam hata.. yerler ıslak, çamurlu olduğu za. 

- Bıze geldiğin zaman da h&· mantar, erteei sabah ayak zle· 
lan hasta idi. Hiç olmazsa., biz rini bulmak mümktindür. 
lfrisinl buluncaya kadar- blllde - Peki, nereye gidermif ? •• 
xalmalııın. - Buraya, eakiden oturduğu 

- lmkanrıu: bayım. Pereem.be evine gelir ... İşte bu srrada kar· 
;;ünü muhakkak gitrneliylm. ıısı:ıa. kim <;:ıkarsa ..... 

- Bugiln pazarteei, bize hlg - Sonra; diye merakla sor· 
olm:ızsa bir hafh Bnreden haber dum. 
verır.en icabederdi. Bilindn kt Ağzından bqka llf almak 
kes.rım ev tglni yapama.z. Şu hal mümkün olmadı. O, yalım hala· 
de> h!ı hafta daha. kılmalısın. smm huta olduğunu ve gitmesi 

- Bu hafta. .kalamam; fakat lcabettiğini s?YlüYQrdu: 
isterseniz gelect'k hafta tekrar _ Eğer siz de, 0 geceyi bura. 
gelirim. da ... ~çirmekte 181'8.r ederseniz 

- Bu hafta bizden ayrılmana dikkatli olunuz. Kapının üzerine 
sebep ne? Şunu söyleyiver. ve pencerel~ Mllp ffUetl çizi· 

Hizmetçi kadın birdenbire aa- niz ve asla. kapınızı açık bırak· 
rarıp titredi ve iıtemlyerek an- mayınız. 

latmıya. ba§ladı: - Şimdiye·kadar onu yUrUr-
- Biliyorsunuz ki, eskiden ken gören olmuş mu? Geçen se- . 

bu ev çok bilyilkmUş. Sahipleri· ne burada kim oturuyordu! 
nin de fena. ina&nlar . oldu#una 
göre burada geçen ve geçecek - Hiç kimee. Sizi bir mUddet 
olan hi.diııelerin pek hayırlı eey- için terketti#f.me ~k mttteel!f 
ler c.ılmıyacağı muhakkaktır. rbn, fa.ka.t halam h~ta olduğ'u1 

Hizmetçi. kadın bunları anla. . dan gitmem llımı.. 
~ırken sesi ve ifade tıı.l'Zl tuhaf..ı ı;. • Korkutrun'lltl hfJtikt !ebebir 
t.ı, ..S.ra &!!'8 ıtüylerlnin tl?1JeMifl.· ;o; anladıktan sonra fazla ı~rar .e.t 
ni de farkettim. Bu esnada kil· mek istemedim. 
nmın odada olma:d!ğm& çok·ee- Suziye duyduğum hik!re hak 

. vindim. E,•den frorkacaği, ve bu kmda hiç bir şey söylemedim 
sebepten ra.hatnnızın da ka<;a.ca. Niyetim, o gUn ge!:tikten tonra 
fı muhe kkaktr. meseleyi anl&tma.ktı. 

Hizm.etd kadmr UrkUtmeme- tki gün 80llI'8. hizmetçi kadı. 
ye gayret ederek tatlı bir sesle nın anlattığı hikayeyi unutmuş-
konuştum: . tum. Kanmm yağlı boya bir !'ff 

- Bana her şeyı açıkça anla- · i y kl ....... 1a·· 
b·ı· i .1. k' . 1 mm apma a me"a.u um, ta ı ırs n. Bı ırsin ı böy e şey. . . 

l~ri alaya alarak fnsanlrdan de- :Perşembe gtinU hızmetçt ka_ 
ğilim. d_m bohçumı topladı ve hareke· 

tmden evvel karnna: 
- l{ilisede mihrabın yanında. 

kı tunc; heykeli görmüşsünüz- - Kendinizi üzmeyiniz ha.nnn 
dUr. cığım. Biriken işleri haftaya. gel. 

- Şu derebeyinin heykelini diğimde ben tamamlarım; de
dikten sonra gitti. rni? .. 

- Heykel ~ekli verilmiş kor
ktın~ hortlaktan bahsediyonım. 

Bu da ne "demekti? Heykelin 
de korkunc hortlağı olur muy· 
du? 

Hizmetçi kıtdın devam etti: 

- Anlattıklarına göre... Her 
e~ne on bes ağustosta gece saat 
on birde memH"r derebeyi can~ 

lanır ve ta& kaidesin.den inerek 
kilitıenin iclnden gc~l'r. kapıdan 

~a yatarız da hab:-dmiz ol.maz 
Sahahleyin gözlerimizi açtı~ımı7 
zaman ya ko,·m:mm:<la. ya ba 1m • 

lın yam ba~m;ı il;-. hes metr~ bo
yunda bir yılanın çöreldenip yattı 
ğırır görürüz. 

- Sonra ne yapar-.mız? 

- Hiç .. i\"e yapac·1r?rz?! Ya,aıı
ça yrlanrn $.ırımı okqanı, Zarar 
\'ermeden çt>kilip ~irler~<>. bir şe\ 
vapmaz. Eğer Ü7E"rimi2e atılma~:ı 
ha~lnrc:a. derhal h•liııden tutup c:J'• 
kel'iz. Beli kttthnca olduğu yerde 
kalır .. Kolayca öldiiriırüz. 

YILA ı ' HlKAYE$lNDEN 

SO:'.\"R.\ .. 

Yı1 an hika)'e"-i uzun sürnıedl. 

Cevher ağa Sudanda çocukluk 
günlerinde görüp geçirdiklerini an 
latırken, kapı açıldı .. 

VE" Köc:l'm ~ultanın C!riy~i Ay-

O gUn hldi~fz geçti. Cuma 
günü ise ...... 

Sabih erkenden kalkmıştım. 
~tutiafa in.ip ocağı yakarken. 
karım da yanıma geldi. Bir ilk· 
1-ıahar günü gibi güze.idi. Kah 
'lııltıyı bera.ber hazırladık ve 
~i ,.!., sakala~arak yedik. Ev ie· 
!erini öğleye kadar bitirdik. Öğ . 
leden sonra kırlara çıktık. 

(Sonu yarın) 

~ içerire ıı:irdi. Pa~anm önfindt 
rfurdu: 

- Sizi almağa ~eldim .de,•let 
ı um! 

Mu~tafa pa~a. birdenbire küçük 
rlilini yutacak llibi. kekeledi. titre· 
di: 

- l'\e var? Beni nereye ~l'ıtUrc• 
cck.;;in? 

\'a1de .:.ııltan biraz teşrifinizı 
~iı-a t'tti de. 

Kaptan pa~a tereddütle Cevher 
·ığanrn \·üzüııe baktı: 

- Halbuki beni efendimiz ra· 
~rrtmı~tı .. Henüz haremden çık 

mam1c:. ~urada biraz hekliyeyin 
dedim .. Oturdum. Ya aratma? 

ı\y§e derhal ce\·ap ,·erdi: 
- Gidccdtiniz yer uzak df,ği1 

,.a, a paşacğım ! Cevher ağa, efen· 
dimiz sizi aratırsa, bize çarçabul 
bir hab<>r i<!Önderir.. Hemen huzur. 
çrkarsımı. 



s 

.. 
l lilD'WMj)ifi 
~ 

12.1.941 Pazar 

hatıra ve portreleri No: 27 

9.00: Program ve memleket saat 
ayan, D.03: .Ajans haberleri, 9.18: MU! 
zik: Marşlar (Pi.) 9 45/lO.OO E\' ka
dım - Yemek llate.ııl, 12.30 program 
V"e memleket s:ıat ayarı, 12.38: MU 
zile Saz eserlcıi, 12.50 Ajans h::ıbcr 
ıerl, 13.05; .MUzlk: ı.ıuııterek ş::ırkılar. 
13.25/14.30 Mlizlk: nndyo salon or 
lccstrosı, ( Vlyolonlııt Necip Aşl<ın 1 
dareslnde). ı~.00: Proı;rnm ve mC'm· 
leket saat ayarı, ı .03: :Mllzlk: l'ta(I 
yo caz orl<estrnııı, (!bıahlm OzgUr [ 
d::ıreslnde). l 50: MUzllt: Fasıl h• 1 

-------------------------... ----------- "-" ~ 2-' .... 

Uzun seneler büyük muvaff akiyet
ler göstererek oynıyan bir haf: 

C~v<§lt (F .. Bahçe) 
yeU, 19.30 :Memleket saat ayarı ,.c 
Ajans haberleri, 19.45: .Mllzlk: Şarkı· 
ıar, 20.15: MUzlk: Taıo Rossl ptil.ları. 
20.30 Konu§m:ı, 20.4!j Mllzlk: ı)::ırkı 

ve tUrkUler, 21.15: Konuşma, 21.30: 

Meziyetleri .. OJllll tarzı ve hUSUSl]"&tlerl nt'r hakc;.1 ınııhruzclur: 

\'a?,on: BEDRi GORSOY 

Teır.sll, 22.30: Memleket saat oynrı, 
Ajans haberl~rl ve Ajans spor senisi 
22.50: Mllzlk: Dans nıllziğı ( l'I.) 
23.25/23 30: Yarınki program ve ko· 

Esnıcr uzun bir yüz, clma<'ık 
kemikleri hafif çıkık, yana!d:ı.r 

çöklik, sivri bir çene, uzun bir 
burun, mu~tazam kaşlar, içer. 
Iek gözler. Güzel bir ağız ve 
di~ler, kumral ve dalgalı, yan. 
dan ayrılmış saçlar. Uzun bir 
boy, geniş omuzlar, adaleli bir 
vücut.. (Cevadın her an jnsana 
gizli ve mlihiın bir şey söyliyc_ 
cekmiş gibi tuhaf \'e kendisine 
malısus bir bakışı vardır.) 

Çok iyi kalbli, temi.yeli, uysal • 
merd bir arkadaş .. 

lı:ıte Cevadm, tipi mizacı \'e 
alılakr .. 

Eeynehnilcl oyuncularını ız. 

dandır. Hele Galatasaray • Fe_ 
nerbahçe muhtelitirun ilk Mısır 
seyahatine giderken. İskenderi_ 
yeye do~rru yollanan vapurda 
Cevadı bir deniz tutmuştu. Cö. 
rüleoek bir haldi. - Ben ve Ce. 
\'atla aynı kamarada yatan 
J(adri ve Sabilıln kulakları çın. 
lasın - - Ccvadm e 1 i n d e 
(Kerem ile - Aslı) isminde bir 
aşk destanı kitabı vardı. Güya 
bunu okuyanı deniz tutmazm1ı. 
Halbuki zavallı Cevat bunu, 
içindeki hararetli aşk mıslarn. 
nnı hııt~ hızlı okudu. Kalktı ı 

musluğa. gitti, okudu kall:tı 

musluğa. gitti \'C bu is bizim 
kahkahalarımız arasında saba. 
ha kadar devam etti durdu. 

Bir de Cevadm meşhur panta. 
lon hikayesi vardır. Yfue e;"Ilı 
seyahatte, Cc\·adın yeni bir 
spor pantalonunu mühim za. 
ma:ılnrda giymek üzere iitüsii 
bczu'mnsm, diye yatağının al_ 
tına ·rerleştirdi. Bir arkadaş da 
bu pantaloııu buradan gizli a. 
larak Cevadın giymediği günler 
onun gözü foıünde mütemadiyen 
giymiFti. lşin komik tarafı Cc. 

Fcnerlmlıç"Ii C •nıt 

vada. "pantalonumun kumaşı 

ıı1sıl? ::\asıl pantalonumu te. 
ğendııı mi?" diye de sık sık so. 
rartlı da. Cevat "güle. güle giy .. 

Çok güzel.." diye cevap verir 
lRin bir türlü farkına varmazdı. 
(Belki de bu satırları okuyun_ 
ca pantalonum•n b~ına geleni 
ancak yeni öğrenecektir.) 

).tuhtclit ve milli takımları. 

mızda ve bilhassa Fcncrbahçe 
birinci futbol takımında uzun 
seneler biiyük bir muvaffakıyet 
gö3tererek oyun oynamıştır. Ce. 
vnchn Fcnerbahçeye <'meği cid_ 
den büyüktür. Bizimle beraber 

ULUDAGDA YAPILAN 
KAYAK MOSABAKALARI 

Birinciliği bir Ankaralı, 

orun oyııanuş, yakın zam~ına ıı3nış. 

gelinrcyc kadar d<'vam ettirmiş_ 
tir. m:un bir futbol tarihi var. 
dır. İlk ku!übü Altınorduclur. 
Sonra Fenerbahc;eye girmiş, to_ 
pu bırakıncaya kndar Fenerbah. 
Çt'dc kalmıştır. hattının her ye_ 
rinde oynar. müdafaa ve muha. 
cim oynadığı da olmuştur. 

Atılgan enerjik ve isabetli bir 
oyun tarzı vardır. teknik bir 
oyuncudur. Ezbere fuU~o1 oy_ 
namaz. Attığı pasm anım ve 
y~ıfoi bilir. Topa hakimiyeti 
iyidir. Bilhassa driplingleri mcş_ 
hurdı.::-. Demnrke oluşları. de_ 
rmrke olan oyuncuyu goruşu, 

yerden kıymetli pasları (bilha~

S'l. açıklnra) deplasmanı, \'Ücut 
\'C ayak c:alımlarr yerindedir. 
l~afa vuruşları mükemmeldir. 

Biz futbolcu arkadaşları Cc_ 
Yat gibi temiz ve gayretli 

13.1.941 Pazartesi 
S.00: ı•ro;;rnm ve memıckeı sanı 

ayarı, 8.03: Ajans hnt>cı·h~rt. S.1!): MU 
zık: Ha.m pro:;reın 11'1.) 8.45/U.OO. 
Ev kadını - Konuşm ı, 12.30: Pro· 
gram \'e memleket saat ııynıı, 12.33: 

Müzik: Şarkılar. 12.50: AJnııs haber
leri, 13.05: Müzik: Şarkı ve tUrklller. 
ı3.20/14.00: MUzlk: Karışık program 
(Pi. ı l QQ: .Program \'C' mcmlekc~ 

saat llynrı. lS103: Müzik: Hndyo cnz 
orkestrası, (İbrahim özgür !dnresln 
de). 18.40: MUzil<: Radyo ince ııaz 

heyeti, 10.15: Mıibl< : J>ıynnlst vlrtU 
ozı:ır r'rJ.) 19.30: Memleket saat a• 
yn.n ve Ajnns hıı.berlcrl, 19.45: .MUzlk 
l<ndınlnrdıın fnsıl 11nrkıları, 20.15: 

Radyo gazetesi, 20.45: MUzlk: Şan 

80!0 - Azize Duru (Soprano), 21.00: 
MUzik: Dlnlc)1c1 lstckfcrl, 21.30: Ko· 

nuşnıa, 21.45: .MUzlk: Radyo orkes· 
trası (Şef: Dr. E. I'ratorlus), 22.30: 
Memleket saat ııyarı, Ajans haberle 
rl, zlrant, esham - TahvllAt. Kambo· 
yo - Nukut borsası (lo~ıyut). 22.45 

futbolcumuz ile her zaman ifti. ı.ruzlk: Cazband (Pi.) 23.25,.23.30: 

har ederiz. Yarmkf program ve kapanış. 
BEDRi Gf"RSOY 1 

tlan tashihi 

Cnzetemlzin 4.1 041 t.tırlhll nUslusında intişar eden EınJAk ve Eytam bnr• 
<t'aırnın gayrimenkul Batıı hakkındaki UAnın 76~ esas numanuııııdaki ımeııa 
1 nsı 10 :M2 olacak ıkC'n 12 .M2 ve 2524 c11::\S ınumarn.suıdaklnın ~ pozltosıı 
:·04 GO olarak iken 80 60 olnralt yanlış n('ı;redıldığı göı1.llmll§tUr. 

Kc-yflyet tnahıhcn iUin olunur. ---------------·-Tlrlllye C:amllarlyetı 

ZiRAA T BANK ASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermaye ı: 100.000,000 Turk Lıra::ıı. 

Şube \'C Ajans adedi: 265. 

Zırai ve tıcari her nevi banka muamelelcrı. 
l'ara blrlktlrcnlcro 211.1100 lirn lkranılye \l•rl,,·•ır. 

Ereğl i Kömürleri 
işletmesinden , 

SiSO numaralı kaııııııa nıü~f Pnid<'n nrsrcdil<'n 2 1.,899 11uma

ralı kararnamenin 3 sn)llı k:ırunnıı giırc t<'~kkiil f•tkn !E~ğll Hıı'

zaM l,\inıiirkl'i 8:ıfı<ı hirli.(:'İ, !!8Gi ıııınıarulı kanun '" 2 14547 sn)Jlı 

lmr:ırııaıııeniıı tatbiki m•tkr"i ul:ır:ık 1. Kf1111ıııusnnl. 19ı1 t.arihin

d"n itihart•n Tasn, r. lıııliıw konııııış olmasına hinn<·n soı.ii g<'~cn J;ir. 
liJ,;lı• Tas fi) I' tarihirıl' kadar nl.frclilınis olan mukanlrleriıı Konıilr 

tl"lılinıi , ·ec•ibf'h•ri 'r lıobu \ t•ciht'lcrıh·n doğaca,, haklar i'lctml'mb. 
tarafıııdan ılc\ rl'n 'r. ıınld<•ıı lrnlıııl .-dilnıi-.tir. Uinat'nalc·~ h J. Kiiını
nu ... ani. l!)'t 1 tnrihiıuh·ıı itibnrl'ıı Kiiııılir t<'slinıinC' miitc-allik tnl<'(I· 

)er i~in Zon~ultlnktu .Mnlııhıt ~l<.>s'uli~ l'tli Ereğli l\ümürlt•rl l;o;lrtme. 

si nıiic>s"'<'"C'"iİllr ıniirarıınt ı•ılilııwsi iliııı olunur. 

sa: ;p=;e 

Mahye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 
ması hakkında ilan: 

kaldırıl-

D:ıntdsır. bir kuruşluk! nn ycr'.no d::uıtelli bir kuruşluklar darp ve plya.. 
saya çı:,arılnıış olclu "'uııı.lan dontclslz bir kuruşlukların 31 mnrt 9U tarlhJn. 
elen sonr.ı llda\ \lld,•n ı.uı hıı!mnsı lmr'lılııştırılmıştır. Dantelsiz bir l<Uru§
luklar ı nisan 941 tarıhlnd.;>n itibaren arlık teclavUl C'lmiyec I< 'o bu tarih· 
tc-n itib"ı~ n ".nnk bir <ıcm ınlıclıiıotıc yıılnız malsaııdıkl:ırlle cumhur!yet mer
kez b:ınknsı ~ubclerınc \'C c ımh.ırlyet mrıkez bankası §Ubcsl bulunmıyan 
yor'PrılP Zırrı'.1t tınnl< 'il sub Jnrlntc kııbul ccl•lcbllcccktir. 

Elinclo dıuıttlsiz bir kuruşluk bulunanların bunları nmls!llldıkJarilc cuın.. 
huriyct merkez ve Zıı ııt banltal:ırı şubelcrınc tcdb'l cttlrm 1 ri IUln olun. 
nur. (0035) (12523) 

Teknik okulu satınalma komisyonu 
başkanlığından: 

Cınsl Adet Tubın 

J,lra Kr. 

Gömlek 672 1716 00 

Bornoz 125 687 riO 
Havlu aynlf 5i2 171 60 

Ha\'lU ytiz r;-? ·- G29 20 

Mcııdıl 1716 257 40 

Çorap 1716 ç!ft 1029 60 

Pijam.:ı 1 3S4 1440 00 
F n!Uı. ti t :;12 45; 60 

Don 3aS 643 50 

7032 40 
Yıldızıl.ı Tt'l nılt Okutc. ihtt~ac1 ol.uı cins YC mlktarlarilc tahmin bcOcl· 

ıeri yazılı 9 kalem çnmıı ırm lh:ı.lcs yapılmak lızere 13.1.941 tıırlbtne rnııUı
yan pazartesi gOnU ııant 15 le GClmU:ısuyunda Ytlksek Mühendis qıcktcbi mu 
hı:ı.scbcs!ndo toplanacak olan komisyo!'lumuzdıı. ş:ırtnamestno göre kapalı zarf 

usullle eksiltmeye konulmu§tur. 
İlk teminat :i27 lira 43 kuruştur. 1steldllcrln şnrtnamc>yf g~rmck \'C 1>.k 

teminatı yatırmak Uzer<' C'kıılltmedı>n bir glln c'V\'ellne kadar okulumuza TO 

eksiltme gUnU de YUkeclt :>Hlhendlıı mektebi muhnsc.beslnde toplanacak llo· 
miJııyona gı>Jmclcr!, tel ıır mc-ktuplıı.rının rksıltmed.-n bir ııaat cvvellne ka· 
d::ır makbuz muhn.blhnclC' ver 'miş olrn lnn lfizımdır. Po:ııtadn. vaki oıncnk 

gecıkmc'ı-r k11b11l c.>clllmt>z (12146) 

r ...................... 11m ...... a.. ... .. 

. Ereğli Havzası Kömürıeri 
Satış Birliğinden: 

~i80 nunı:ıralı ı.ıınıına miı-.t<'nideıı n<'şrl'ılilc>ıı 2 128!19 nıım:ırnlı 
J,r ranıanıeııln 3 sa:plı karnnıııı ;:öre tr-.rkkiıl rdeu J.reğli Ha\lll ı 
Köıııiirll•ri satı hlrllğt, nhlrı>n me\ kii nwrh et'<' lwnul:ın 8867 numıı
rnlı k:ınun \ 'C' 2 11317 <oın ılı lmmm:ıınc hiiküntlC'rlnln tut lıiki n<.>ti
re i olıır:ık J Kanunusani 911 tarihiıtd<'n itib:ırC'ıı tnsfi~·c lıaline 
konmuştur. 

8atıs tılrli~ilc ı,inulh•P kııdnr nktedilıni-; olan mukavelelerin ko
miir tcsllmiııc ınillcallik Hclheleri \ c• isim 't•rilı<'l<>rdeıı <loğııen.k 
hnl.ları Ereğli kcinıürlf'ri işletmesi tarafından knlıul olunnrnk l.ô

nıür teslim.,tı i bu ınul;n\ tl<'lt'r lıiıkümlPrinc ~iin• ~ ııpılarağmclan 
bıı husus ı;ın ~ı:ıkmlarlnrııı l~rd;ıi KonıilrJeri ı .. ıctnıeslnc \ c tasfi. 
, <.> taı ihindt•ıı I'\' e:.,i ıuıınmrh•ler için d:ıhi ıılC'rk<.>zi Zongnl<lakta 
iııılu ıan Jlall tnı.;fhrde t;rC'ı!;ll Jl:n:a..,ı k•imürlC'ri sat.s hirliğinr 

' 
nıür:ıc:ıat C'tmrlc•ri il - o:.;.lcuıcı'.iuiiır~. •••m••ı:a•a•••••• 

l•mmı111••••• • =:::c.. r 

Rronşit1era_ KATRANHAKKI EKREM 

ikrnciliği Bursalı kazandı 
Bıırscı 11 (!Iıısı•si lılıthabiri· 

-mi-:dcıı) - Bursa eclediyesi ta
rafından tertip edilen Bursa dağ 
sporları müsabakası cv\·elki gün 
öğleden sonra Uludağda- yapıl
mıştır. ::\1üsabakaya yüzlerce 

sporcu iştirak etmiştir. Netice
de Ankara dağcılık klübündcn 

1 

ı aau:nıgumam;a~• 
1 

İzmit lik maçları 
hmit 11 (11.A) Kocaelide 

lik ma~laı ına cu hafla başlan
mış ve ayni gün de 41 atletin hı
tirakile 600 metrelik Çukurova 
kır koşusu yapılmıştır. Birinci· 
!iği İbrahım ~aysal, ikinciliği 
J{emal Atilla, ü~üııcillüğü Mus
tafa Rchmin ka7.annuşlardır. 

---<---
Kız; mektepleri arasında 
voleybol müsabakaları 

lstaııbııl Kız md:tcpleri vo. 
lc!ıbol liJ, 1ıcyctindcıı: 

l:J l 1041 pazartesi gunu 
Eminönü 'Halkevi salonunda 
yapılııcak maçlar: 
~aha komiseri H. Alakol. 

Knndilli J... _ Şişli Temkki L. 
saat H. ha~tem s. Acrkon<'Y 
Boğazıçi L . • Ercrküy J ,. ~nat 
14,~0 hakem S. Açıköncy. 

Ekrem l\:aray birinciliği, Bursa 
dağcılık klübünden ·Meliha ikin
ciliği kazanmıştır. 

M.\isabakayn istirak edenler 
şerefine akşam Bursa belediye· 
si tarafından Çelikpalasta bir 
zıyafet: \CI ilmiştir. 

Ziyafette lstanbuldan giclen 
gazeteciler \'C sporcular ela bu· 
lunmu.~tur. 

Zl.rno.t Bankasında kumbaralı \'e ihbarsız tasarruf hesaplarında en r,ı,z 

CiO llrn.sı bulunanlara senede ' de!a çekilecek kur'a 11e a.~agtdakl 
p!Ana ı;öre ikro.mlye dnğıtılacslıtır. 

4 ndt'd 1,000 llralık 4.000 lira JOO aded M liralık ö,000 lira ı' 
4 " 500 •• 2.000 .. 120 40 .. 4,800 .. 
4 2j0 J,000 .. 160 20 8,200 " 1 

40 100 4.000 .. 

DiKKAT: H saplarındaki paralar bir .sczıo lçlnde SO Uradno a~:ıt,. 1 
ctUşmlyenıere ikramiye çıktığı tattdırdc l"0 20 fnzlaslyle \'trllc-ctktJr ı 

""''•!" ""'"' 4 do.n' l F.yJOI. 1 B"ln.,kl\nun. l ""' " 1 Ha~'•' 1 
Lar.hlerlnde Çl'kileccktlr. ........... ____ ...... ___ , ... 

Sporcu gazeteciler ,---------------------· 1 J:ııısa il (.i.A) - Kurban 
bayramı milnnsebctile tatilden 
istifade cdc!"(_k Uludağda yapı
lan k.ı) :ık müsabakaları çok mu 
vaffakıyetli c.:.'!lustur. 

1füsabnkalarn diJcr ~neleıe 
m7.nran cok .'.'azla yartş<'ı if;ti
rak etmiştir. 

Uhıd-ığ ot<-Iinde \'C' kayak e
vinde 300 den fazla kimse bay
ramı gec;irmi!)tİr. Bu meyanda 

Maarif Vekilliğinin 
Lise birinci, ikinci sınıf 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 
kep bir heyet de Bursa dağcılık 1 a e V 1 n e lstnnbul gazete<'ilerindcn mürek l K•t b • d 
klü'!:ıühün misafiri olarak Ulu. 
dağına c:ıkmıslnr ve var131ardn. ' 
h•thınmu 1nrclır. 
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Satılmaktadır ı:i 

Kıy. 

meli 
L K. 

p v 

467 10 35 00 

313 6 

42S 50 33 00 
mı 'il73 

l tt 

c!:ı. l:l ••o dU ,kAnın ta • 

Dm rbun 
p b n nı 

Yukarda yazılı cmllık sntıl:mılt Uz r 15 gun müdd tk uçık rtlırmay 

ı,:ık:ırılmı,tır. 1hal al 16.J,041 p r cmbe gUnil saat (l:i) de ıcra rdıl ceğınd n 
lstcl<Ulerln ÇembC'rl!tnşta. lstanbul rnıon r bn,.mtidUrlyC'ti mahlClrnt lnl m • 
ne mUracaatlnrı. (1254q) 

ıstanbul aeıed iyesi 
tıanıarı - -----

K:ı.raağnç mU :ıtı cuml kapı ı k nn ınd:ı. ' in 60 nunı ralı ıı• 

Eakhanc iki ene ınliddctl kiraya ı;crllm k Uz re kapalı zart u ulJ e rttır 

maya konulmuştur. S n ilk muh mmcn kt"a bC'd li 6000 lira \C ilk tcmln t 
miktarı 000 liradır. Ş rt.nnm(' zabıt 'ie muamclAt mUdllrlU U ı,nı m nd 
rOlebUir. lh3lc 22 1.041 c; r mba ,ciinU :ıat 15 h.: daimi cncUm n ı ) pıt 

caktır. Talipkrln 111, tı:miıı.ıt m !<buz \'c-ya mektupları 'c 940 yılurn. tt tı • 
ret odası vesik.alar1le 2490 n~maralı kanunun tnri!ntı ç ~r ind hazırlı~:\\; 

lan tekllt mektuplnrmı ihale c-Unll ıı:ıııt H dl" knd:ır dqfrnt t>'lcllmrn \'t'rm .. 
.ıerı l~zımdır. (129) 

• 


