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Yazı ışlen Tel. 2a872 Fiyab 5 KURUŞ 

L cıAşam : 
....__ ,_ ~ --....ır . 
Bulgaristanın 
Tekzibi Ve 
Filofun Nutku 

İngilterenln kuvvet ve ha§Dle. 
linin aı1J!ıuı, ttalyanm büyük 
bir devlet sıfatile ortadan kalk. 
ması ve hudutsuz Amerikan yar
dımınm lngiltel"c lehinde fiile 
çıkması Bulgaristan için de hl. 
rcr ha!As müjdesi hizmetini gör. 
mUşt.U.r. Bulgar devlet ndıunlarr. 
nm memleketi kurt.nnnak için 
çıkan bu fınsaUarı pek güzel 
idrak ederek bunlardan istifade
ye ka.lkmalan ve vatanlannm 
istlkl!l ''e hUrriyeUerinl her 
eeye tereih etmeleri pek tabit 
idi 

Yazan: 
BlıeylD Cablt Yalçın 

B ULGARI TAND \ Alman 
o.skl'.rlerinln bulunması 

yahut oradan geç.lrllmckto oıma .. ı 
hımulislurlni niha) et Bulgar hü. 
kümeU ıJe resmen ttkı.ip cttL Bu 
haberin Ahnanysda nasıl ka.rşıla .. 
nacağı bilinemez. Çünl..ii Bulgar 
h ,·eklllnln on irat cttlği nutuk 
Berllncle ~k of;uk kar,:ıla.ndı. 

Jlatta, te1gra.f ajan larmm haber. 
lerinde bir değf lkJlk yok a, But 

garlstana. karşı bu Ycslle ile az ı;:ok 
açık bir t~hdlt bile ortaya atıldı. 
Çünkü Bulgar hUkümetinln 
tutacağı yolun Alınan planlan U. 
zerinde, bu plinlar no olarsa ol. 
san, bir tesir yapanııyacağı bile 
Berlindo soylmmlş. ]}undan çıktı.,. 

cak mana pek Arihtlr. Alman 
:ra bugün Bulgari~tandan a&ker 
ı;~irmlyor, :fnltat plinlar.mda Bul. 
g~irıtaca as'ke.r scYkl'tmek 'ıırs:ı, 
Bulgari tan ınm ıüa.kat etse de 
etmeso de bu B.!!ker Sl'l kolun ur de. 
nllmt>k isteniyor. ı.-ııoruıı nutku 
,Almanynda. haI.ikatcn bu tarzda 
b~rlandıysa tekzlbln ce\ ahı da.ha 
el"\Cldcn 'erilmiş demek olu~ or. 

Jı"illuı.ldkıı, l11ofun nutı..-u mlh. 
vor mahfl11erinl memnun f'decek 
bir mahiyette dr.ğild1r. Bulgar 
bat\'Cktlinln 'lyanıı.ya. yaılbğl er;. 

:rarengiı. scyalııı.ttcn dönüşte irat 
ettiği bn nutuk bu !i<'yalıatln üze. 
rino çekilmiş olıın perde)i az ~ok 
ortadan 'kaldınnış 'c ''lyana ko. 
nuşınalarmda mih\ er Jeblnde bir 
netice almmarnı~ olduğunu mcyda. 
na \ıırmu~tur. Bulgaristan keodL 
5ini Alınan nüfuzu altına bırakma. 
ğa rlza söstennl olsaydı tnblidlr 
ki Bulgar baŞ\"'f'.klll baska blr llsa.n 
kttUanacaktı. Fllofun nuft\Uoda ise. 
Mir gaıet<:slnin t&\ siye ctnıl:J ol. 
doğu gibi, Almanyanm ica1>mda 
lnıwete müracaatla behl'mchal t<-. 
~ edeceği yeni nlT.Ama hiç moka.. 

'cmet göstermeden bq eğmek mU. 
nasip olacağı bnaatinden e6et' 

gönnUyonız. Bilakis, BfılgBr .,.. 
vekili her tarafı gözetmek 'husu. 
onda büyük bir ithıa g&.ıtenniş 
ve BuJga.rlstanm milli ,.c mü~ta. 

ld1 bir lyaset sahibi olnıak arzu. 
Janıu 1fade etmlJtir. 

Balga.ristanm ~.ok zor bir me\ki_ 
Be bulunduğu klnısenln gözünden 
lilçamaz. Bir tarafta bir aralık pek 

korkutucu bir mahiyet almı' olan 
~iman t.elıdidi n.r ki Eolgarlda. 
m hayllden bayiiye dUı:ündürrııek 
bp ederdi. Ayni zamanda, Al_ 
manyanm ocnubi Dobrucay1 Bul. 
sari5tana hediye etmesi Berllne 
karıt çok mütemayil bir politika 
takip eylemesine ıuıum gösterirdi. 
Fakat Bulgar de,·let anamlamım 
bu Bcrlln pollttkasmm ne kadar 
dik bir uturum olduğunu \'C bir 
kero bu yol tutulunca sonu, Ro. 
manya gibi, esarete ,-n.raeağmı 
pek ili bıkdtr etmemeleri imkin.. 
mıdı. Mosko\& ile ırki '"' an•ane\i 
bailılık ba tehlike karpt!lda Bat. 

llüseyln Oahlt YALÇIN 
(nc,•n01r 4 •\ncüdel 

ı ~mavutluk ce~hesinde 

llalya emrındeki 
bütün Arnavutlar 

itaat etmediklerinder 
dolayı 

Terhis edildiler 
Avlonyaya doğru ricat 

devam ediyor 

Mlıtablrem bir tepe 
ıaptedlldl 

Atlnıı, 18 (A.A.) - (B.B C.) Dnn 
sece ne§l'cdllen Yunan tebliğidir: Yu 
nıı.nlılar mahallt çarpı§m&larda mu
''atfak olarak bl:"ÇOk harp malumu! 
ele gcçl.rmi§ler, 4 top zap~tmlıler ve 
eslrler alnıl§lardır. 

:IAPTEDb.E:S TEPEJ.ER 
Atlll3, 18 (A.A.1 - (D.B .C) Re.ııml 

Yunan eöıeü!U dlln goece vuiyat ha.k.. 
kmda ou beyanatta bulnnmU-1tur: 

Yunan a."iltı.-rlcrl kar fırtma11mıı rat 
men dUn b1rçok m&ball1 muva!fakl
yetler kar.andılar. Evl'~lkl gtlnkU ta• 

(De' amı 4 ünl'ti.de) 

Afrikadaki 
italyan 

mağlubiyeti 
Bir Sovyet ga zetesine 

r 

f · • 
Ha&c, bndodnndald ha.rekat'" kullanılan Sudanlı askerlerden 

bir gnıp ••• 

Afrika cephesinde Portekizden gelen 

Tobrukta if;ı;~da 
. dı~ sulh 
mQd~faa. ı cereyanı 
mevzllerr KUVVETLENıVOR 
lngilizler tarafından 

Hücumlarla 
F a§İst mecfiıi azaaının 
çoğu sulha taraftar 

Yeni hava 
hatları 

ilkbahardan itıbaren 
mevctıtlarına ilaveten 

Ankara - Sivas - Samsun ve 
Ankara -Adana - Diyarbakır 

hatları açllacak 
Ankara 16 (Te1e1uıııaJ _ Devlet 

tıavayoll&n umum mUdUrU Fomıb 

Ukl-a.lıa.;'da §fmdlYt kadar aeıer yap .. 
lan h3.Ua.rdan çok ı...ha gCJlf§ lr prog 
raınıs. bG§Jr.yaeak oıan bava ııeterıert 
tttn yenl ~ oıun:.u ve olunacak me1 
danJarm vıızlye~ tetkik e t.mek Qze. 
re aeyah&~ .. çıkm1&tır. 

Devlet hı.va)'O.. umum mUdüz1) 
ynı;t Banu •· Sıv(S bllAlıaro ~ 
rahlaar meyda.Xılanm tetkik edecet
tlr. Bu meydanla.r t\zerinde balen mee 
gul olun.maktadır. 

ö~dlgim.lııe göre, ilkbaharda hıı• 
T&yOlları aeterıertnın mevcut olaD 
tatanbul • Ankara. Ankan. Ada.na, 
Ankara • İ%mlr ve lat&nbul • ~ 
haU&rma U!veten Ankara Sı:vu • 
Sa.nisun ''O Ankara • Adana D~ 
baJa1" hat.lan da açılacaktır. 
Diğer tarafta.o ..Aıılc.&ra.. tzmtr poa. 

t&1&nmn Atyonda bmıkkufa da mu. 
kanvcllr. 

tat&nbul meydanı da dah1l olmak 
Ozere bUtllD meydal'Janıı tel~ te!iL'ıu 
tı uılah ve takvlye oımımaktadı:r. 

·Gümrüklerdeki 
mallar 

idllıl edllecelller• 
Uıtııı lıazırlıadl 
Aııka.radan bUdUtıdigincı gare, gt1lUI 

rtıkleı1m!zde bulwıan mallardan ihU. 
1ao ll!sbetlzıde ttht lAt yapılabilmeııl 

(DeVUDI 4 llncllde) 

göre iz'aç ediliyor 
ltalyaa tlODIDIDUI• 

Kral 
ha.nedanı 

su lh taraf
tarlarına 

Karabük·. fabri kasına 
ilave vaptlacak 

DID llıreketılllill Şehrin etrafın~a~ ~u • 
haıara çemberı gıtgıde 

Jlıladea olmq tar daraltılıyor 
U:mdra, 16 ( A. A.) - B.B.C': 

Sovyet orduwnun organı olan 
Trud gazetesi lta.lyanlarm Mri. 
kadaki ciddi hezimetlerine dair 
uzun bir makale n~tmi§ilr. 
Trud diyor ki: 

"ltalyan kuvvetleri Britanya 
(Dc,·amı 4 tincüde) 

iNGil TERENiN 
Akdeniz filosu 
kumandanı 

Muvaf f akiyetlerinden 
dolayı terfi etti 

Londra, 16 (A. A.) - ;B. B. C: 
Akdeniz filOISU kumandanı ami

ral Conninghrun terfi etmiştir. Bu 
filo İtalyanların kendi deni7l ol 
duğunu iddia ettikleri Akdeniıde 
muvaffakıyetler elde et.nılştir. Ha. 
fif bir filo ile Adriyatiğe giren i.. 
kinci amiral \'artpol da terfi et
miştir. 

K&bi~, 15 (A. .) - Myter 
ajamıınm hue~! m\ihabiri bildiri • 
yor: 

İngili% devriye kollan Tobrukun 
dl§ mUdafaa mevzilerini yoklamak. 
la me§o"tll · bulunuy-0tlar. Bunla'rm 

· (De,-.mı 4 tinciide) 

Mareşal .Grazyani 
H arp $Orasında 
Maıollal ile tl•deW 
ıır mlaallqada 

balaada 
Londra, 15 (A. A.) - MUstakıJ 

Frruı.sız ajanm bildiriyor: 
Bazı haberlere göre, marcş:ıi 

Gra.ıia.nl Sidi • Barrahl mağlCıbl\"P 
tinden l!Onra Romaya giderek yük 
sek harp ısüra.smda b:ahat vermek 
mecburiyetinde kalmııttr. Bu itti. 
m&da Mwıolinl ile Graziani ara 
ııımda şiddetli mUnak&§&lar olmu§ 
tur. 

. 
müzahir 

Ber••YI demir .. ı••t maıumesı lLe 
ıa llorua ımıı edllıcıll 

Kan.bo.k demir ve çelik fabrlk-1. 
rn bir müddettenberl ç1ft eki;~ 
ça •• şmaktadır. 

An.karadan bildirildiline göre, 
Loudra 15 (.A.A) -Nevs Ohro- I İktuıat Vekili BUsnU Ça.ti:r, birkaç 
nicle gazetesinin Lizbon muha· güne kadar ya.nmda Silme.nbank 
biri Davit Scott tarafmda.n ·umum mildilril ve mUtebaaıslar • 
gönderilen ve Porteki.re gelell dan milreJtkep bir grupla. birlikte Ah d f " 
haberlere göre büyük faşist 'karabUke gidecek ve demir, .-~'ik ır a yap ıgr 
meclisi azasının büyük bir kıs- !abrlkasma ilavesi düşUnUlen li.ı • 

mmıo sulh lehinde bir hareket· mmlar Uzerindo t e tkikler yapa.ca.k tayyare ı" le 
te bulunulmasına tantf tar ol • tır. 
duklarını bilcliren telgraf LoD. tıavetıi d~Unülen ktsımlardan bi. ı·ngı'lte""reye ka çl. n 
dta.da ihtiyatla kal'§ılanm~. ıial inşaat malzemesi imalılltdır. I' 
dır. . Burada in§aata alt polrel denıirln. 

Bu haber, doğru olduğu ta· den başlamak Uzere her nevi de. Frans· iZ gencı 
baklruk ettiği takdirde bUyük mir inşaat malzemesi ~·aptlacak • 
bir hayret uyandırmryacakt.Jr. tır. Böylelikle piyasad:ı.ki darlık ingı'lı"z ı'stihbarat ... .,, .. 

izale olunacaktır. İkinci kmm ise ~• 
Soott son }irmi dört saat zar.. muht.elü büyüklükte su borulan l F ransada kurtulut 

fmda Liıbonda alman Italy&n maı eden bir atölye olacaktir. Bu. • 
menbah haberleri bildirmekte- rü:ı belediyelerin 50 te&satmda ümıdi batladığını 
'.lir ki, bunlar itimada şayan bulmakta giıçlilk çektigt su botu söyledi 
nenbalardan gelmi§ tclikki edı1 Jarmı t.eırıin edecektir. (Yum 4 iinctide) 
ıektedi rler. 1 .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
Aynı haberlere göre, fa.şist 

meclisi iza.lannın büyük bir km 
(D~nnu 4 6nrtide) 

H a diselerin -Tefsiri 

MEVLEViNiN 
HATIRALARI 

Bulgaristan 
Alman 
Ordularına 

Jcre gire Alman ordulan cıtbreD 
drmelr tcşebblslbullı b0hmdu1ı1an 
t.elı:dlrde Bu1garlstaa bana kal'fl 
boJ'DD flimekt.en bqka bir 111' 
,.apmryacaktır. Eler bu haber dol 
rayaa profesör F1lofun not~ 
Balnrtstanm ltttr ve mtbtaldJ lılr 
devlet ota.rak yapmak azminden 
bahsetmesi artık minaarı olnm 
mı? Balgarl"tana Alman onJulal 
ha ~ide ıerbe5t ~rbM. ıdrdDc.. 
ten AAnra bu mPmJekPftf' mUd.aldl 
bir dPvlet olmak mablwtf kaht 
nuf Ve ondan sonra mİlı\•er dev. 
lört hMabnaa b&ttln varMmı fe. 
da efmemeıdne oare bcıhmar ma! 

Babasının çavuşluk
tan mülazimliği terfii i

, çin serasker Rıza pa§a -
ya istida veren dokuz 
yatında bir çocuk - Do
kuz yatındaki çocuğu 
Harbiye mektebine yaz
dırmak istiyen aeraaker
Bir tekaütlük hikaye3İ. 

Ratıraıatı yuaa: 
~ Dede tbraııln:ı &;y 

Buıtin S lbıeıı *'~ oka1lln1lt: 

Boyun eğerse 
Yazan : HASAN KUMÇA YI 
S OX lıidlaeJer AJmanlanu 

BnJguist.ııı lkiıHıl bir &; 
manya yapmak için faaDyet.e geç 
tlklerlnJ faht şimdild baldo siya 
81 nıalllyett.e olan ba faaUyatJerln 
netice ~ermediğinı g&terdL Ar111.ba 
Bitler g\17..elUkle Ba1garlstuda el 
de edemediği teyleri zor la almağn 
karar ı-e.recck midir! YuıJ alyası 

' t&Z)ik fayda vermeyince Romanya 
badutl&rmda her gtln mlkt&n ar 
tan Alman ordularm.ı t1ebren Bal 
prlstana sokacak mıdrrf Röy1~ 
bir lhtlnı.aJ b&hlt me\"Ztla o1onea 
Bulgar httkfiıncttnln ve ordn!llonon 
vaziyeti ne olacaktır? 

Bulgar Ba§veklH Proft!M\r Filo 
fan son Vlyn'la ve !iitn.roorıt ~a 
Mflert ~tt.\o.ı!da Sofnnll' tdya&ı 
mahaflHnf fıtCal tıtmlş olmalı ki bu 
ridaa fs,i(n guete1erlne Ba1gar 
etkir ve temayttlltmı ifade eclen 
tan lıabefler L"l'Zlllıfhl'. Bu lıa°h<.'r. 

Şllphesb ''Bal_prltıtan ktir.ltJr 1ılr 
devlettir. Ahnanya ıfbl 1ılh1lk • 
devlete kar'$I ne yapabfltrT •• tw. 
vnda bir ftldr lıerketıfn haran. 
celettk Wr mtlllhaadrr. Falıl& 
'°1111 da anatmamak llmndrr ld 
Bal.:amtaıım maddi bir tazYlk 
~mnda höyon ebnM1 onu harp 
tehlP'rf!Slndm lnutanntt olmıvacak. 
ttr. Bir kere mevcudiyet 'e istik.. 
l&lhd Abnanlarm eline t.eısı ım el. 
tikten sonra bu defa Yunanlttaa. 
ı1an ve TUrldyeclen tıaşhyarak ta. 
ı:Utel"f! lmparat.orlaJnna. Amt'rlka 
n"IOOll@ketlf!rine ve helkt do 8o'tw 
yetıer BlrUj:fne brft harp ha119i 
glreaekür. Alman onlol&nna br'. 
iP bnnın elmlven hlr Bulıtarüf'8 
bfr dn yfne .-ld vartıi"nt karta.. 
rabflı.,. . Fakat akıd Nınhede 1er a.. 
tan Brıl~t'llnll AktbetJ ae oları· 
fou Allah blUr. 

RASAN Ktm{1A \'1 



2 . 

Kalın sesli genç kızlar 
: . ,., 

n.~ 1~ va ~p §OY gibi . eemiy~ ~~Ulü OldUb'UDa _gö~ 
bo da Amerlkadaıt geUyor. ~Uk miyarı cemiyetin eksr.rf. 

Geoı;ı lmlt\.r arlık cnıldaşan bir · 
kuJ tercnnilmü ile konuşmuyorlar, 
~ğlıyanlıınn blll(ir sesiyle gUlmU. 

1orlar, seslenne ökslhiiklü bir 1h. 
Uyarın ~tla1< ahcngfnI, gülü3leri. 
ne kenarı çatl.ainış bir zilin bml. 
tw nağmesini vcrmeğe oi;•11&§ıyor _ 
l&r \'C bn- gayreti kibarlık, güzel. 
ilk, incelik sayıyorlannıı. 

yeti tarafıiıdan \'erilen hllkUmtlür. 
Bu toptaıu,-un l.)i, doğru ve gli· 

Bel bulmadığı her ıtt'Y herbalıle 

fena, yaıılııt ,.e ~lrkiodlr. 
Bob8tfl gi)in~i cemiyetimiz. iyi 

karşılamadı, uzun b)r zevk \e a. 

nat mazisi olan bir mllle1in bu hu. 
susta verdigt hiiküm doğrudur, :re. 
rtndedir. Scslcrinl kalınla tnıırak 
koııup.n gen~ kızlar hıd>kmda da 

etkin umumiye şimdiden hükmii

nü vermiş ve bu kabil mahlfıklnr 
kar§nmda lsUhzalr bakıslarile o. 
mÜzlamu dikerek mütereddi dam.. 

'• 

He1ber 

Lüks mağazalar 
Fazla kar için lükslük 

iddiaları çoğaldı 

Fiyat murakaoe bUroııu, murak&' 
komlayonuna. mUra<'aat ederek m&nl· 
fntııra eşyası satan bazı mağ.u.la.rm 
1Uk8 1SU1ıfa aynlmıunndan vaz~Ume
slnl istlyecektir. Zira, JUks manıtat.u. 
rn mağazalıınna yUzdo 50 kdr haddi 
verildiğinden bl~'Ok klm.aeler, mata-
1.aıarının ' 'lüks,, olduğunu iddiaya bil§ 
lamııılnrdır. Bu !ddlalar tevali etmek 
lcdlr. Şimdiye knJar Bakcr, L1yon ve 
C. K. M.. mağazaıan JUks olarak ka. 
bul edllmiıtır. 

.... ~. 

•• 

Salılpslz paralar 
. . . 

B•alardan bir llısmı bailll Merkez 
Baallıııada amortıımaa . . ' " 

ıaa~ıma laUlıal edlJor 

1.6 TKJNCIKANCN - 1A41 

ltStimiak k'anunu 
~egişiyor 

İstimlak edileceli 
gayrimenkuller 

'üzerinde fert ve devlet 
aynı hakkA aahip olacak 

Anka.ra.d&n bilci1rildlg1ne göre ma.. 
tiye vek4letl, yeni bir laUmlAk kanun 
lfıyihası hazırlamaktadır. Bun& eebeb 
hnlen lstimıtık i§!erine alt meeeleJer. 
ele beledi~ler, f.skAD da1l"eJ..-f w dw 
Jet daireler! ve devlet dem1ryollan i
dareler1ni.ıı kendi kanwılarma ın !la 
reket etmelerldlr. Yeni kanun lle bıı 
ayrılık ve burulan doğan mQfktUU 
kaldınlaca.ktır. 

Masal der ki:· Perl psdlpbaırn 
oğlu saraymdıı. oturuyormn:J; kar. 
pımda ılık bir bahar sabahı kadar 
cana yakın güzel bir kız, YB§lİ göz. 
lerlnln ·3 ah-aran bakı~lıırlyle peri 
padlsa.hınm' oğlantlan bir ~tlfat bir 
tcsem bekliye dursan; o, oralarda 
değil, clİzlcrl ttzerlnde tuttutu 
yemyc il 'bir !mrbağnyı okpmakla 

Cumhuriyet Merkez Bankaaı 
muhtelit bankalar ta.rafmdan bu 
mali müesaeselerde on sene ve da. 
ha fazla müddettenberl sahipleri 
tarafmdan arantlma.ma.smdan do ~ 
layı Maliye vekAleti heaa.bma mu. 
hafaza edilmek Ilzere Merkez ban.. 
kasına tevdi edilm1ş olan paralar. 
dan iki aenedenberi 88.hlplerl veya 
varlalerl tarafından &l"(Ultlmn.mış 

gasmı yapı~tırmıştır. Bunlar tabU Yeni belediye bütçesi olan pa.ralarm bir Jlstesln.i çıkart. 
ohmktaa ~k uzak olan bu meyle mrotır. Mühim bir yekün tutan bu 

~u.nunun ı-6 •mda Cum • 
hurJyet Merkez bankasına inµkal 
etnıi§ olanfur vardır ki bÜn'Iar i. 
çlnde bazı belediyelerin aranma. • 
mı:ş paralan da.. bulunmaktadır. 
Bu akşama kadar Merkez banka 
snıdan almamazııa bu panılar a • 
mort.istnan sandığına. intikal ede • 
cektlr. Bundan sonra muhtelli ta. 
rihlerde bu şekilde lld senelik 
müddeti dolacak paralar vardır. 

Diğer taraftan IAyllıada, lat1mlAk 
edilecek gayrtme.nkuller Uaerinde ter
duı ve devletin aynı hakka aahlp ola. 
cağı ve istimlAk bedellerinin m&hallt 
rayice göre takdiri kıymet u.u.111 De 
tesvtye edileceği hakkmd& hUkümler 
vardır. 

kapdmakJa dU,tükJerl trafletin ~ü. ı . kBclGeö~rUlyeu varldnt t.Utçcııı hazırlana paralar iki senelik mUddet dolar Amortisman slndığına geçecek 
" 1 a ş imek Uz,,,re de.lmt encUme. dolmaz kanunen amortiaman san. bu Bahiplerinin -unuttuğu paralar 

meşgul 

Jllkllj·e hu kadar da dcğfL.. Pe. 
rl pa<li _!'hr_nm oğlu yanına. her gi
rene bu fid Allah lnılnnu gösterir 
Ye soramu.,.: Jla.ngisı gtlzeJ! Zttm. 
ritt baln~lı. inci gi!lü,uı geoo km 
7~ baiaıd~ kurbaİ;uma t.erdh 

oahmı bir müddet sırtlarında taşı- ne verllm19Ur. Tncilmt'n bugünden l• ı dığma intikal edecektir. meyanında yüzlerce liralık miktar. 
dıktan IOJl!S güntln blrincJe tabii. Ubaren bUtçenln rnüzakerealne b8.flaı- Bu paralarm ikl senelik mUddet. r la.r olduğu gibi lUlcak 10 ktttı.işa 
ye döne.cd<lerdlr. Buna filiphe yok. yacakt:ır. leri bugün dolan yani 1939 BeneSi baliğ olan kUşUPat da vardır. 

ıYükaek tktıaat 
Mektebinin 58 inci yılı 

bugiin kutlulanıyor 

·~ . 
;etmek ~etinde bulunanlann boy. 

na \'Uru!ur; g~ç km bırakıp, ye. 
pl kurbağayı ok§Ml8.k rlyaklrlıiı· 
lm ya.pabllcnlcr ~ OıMnma 
nail olar, sofrasında. yor bulurlar. 
mı,. 

Ve bu mnsalm kahramanı olan 
padlsah Qğlu her konuşuşunda sö:ı.. 
:Jerlnt bir lıikmet cümleıdle bltlrtr. 
mi-;: Güzel Jdm? Gönül kimi &&-

Yerse! 

Bir hırıltı).. bir crvıltıya t.enılla 

lıclen gt.inHn zevki, ~rf pMip!unm 
oğluna nelmdAr benziyor .. 

Va.kti. zmidn ph•lara gere de. 
ği§tiği in1<lir edUemez. Fallat 11111.. 

!hakkak ki gtizelliiül mnml ·Jılr 

iÖlçti'iü de nrdır. Güzel te11Jdd81 

Tarihi deniz Tomanı: 
KÜl'('kler denl%e dalıp çıktı, ge. 

minin provası kısa bir kavla cize· 
rek döndü; kalyonun bordasına 

doğru adeta fırladı, kalyonun top. 
larş ateş açlııar, yirmi kadar da 
tUfcnk patladı. Fakat hedef bir 
dakika 1Çinde o kadar ufalnuştı ki 
güllelerin yalnız bir taneeı prova
daki Uç Jı:öŞell yelkenl boydan bo. 
ya yırt.tırak sola kaydı, iki fonıa.
vı öldurJu; ikisini yaraladı, kn • 
pe teye.sıktŞip kaldı. ötekller de
nizln fjiira.smda burasında au ~ 
tunları "·Yuıtseltti. 

Kuııuuidalııi' btriblrini kovalıy~ 

Fakat ben gelip geçici olan bu 
bfW,Use üzerinde biraz durmak l • 
Uyorum; bilhassa ljD noktadan: 
· Niçin filin ,.e falan mmıleketten 

gelen her yenl moda, cemlyetimh . . 
arasında, bir müddet için ol"a bi1e, 
derhal yer buluyor! Bn taklit mey. 
1, aam.t mazisi olrnıyan yeni mU
Jetlerde tabii görüJeblUr. Fakat hl. 
r.ba 1ç1ıa· aoonnaldlr \'e sadece ye. 
Dl 1eCiten neslin mazhıln sanat 
dayplarf7le olan alikasrzhğmdan 
llert gelmektedir. Her çeşit sana~ 
eeerlerlmizle bu nesle sanatki.r 
maıfmlıl do~ se\·dlnnek ve 
k mazlJ'l o l)eSle maJ etmek li. 
snndır. Bana ppmadıkça dttnyanm 

laerlaaagt bir bac,.ğmda bir sivri •·
lallnmı mu~"&Zftl68lz kafMmdan do. 
jaeak her m4ayq ,.e gülünç yeni,. 

l1ğta derJW k!nüzde hararetll t.a. 
nftu'~ bwılacairn• lll.Phe etmq • 
•ellflz. 

- Trablwsgarp ve !skcnderiycı. 
ye ••• 

- Ne götürüyordun? 
..;.. ~h& ve bez ... 
- Nekadar?. 
- tki bin bet yUı top .. 
Onıg re.ia kaptanın omuzuna e~ 

Di koydu: 
-Sağ ol! •. 
Dedi ve doğru söyleyip söyle •· 

med.Jlinl anlamak için anbara doğ 
ru ylbildU; kocaman istiflerin kar 
ıısmda hem gtllllmBtiyor, hem de 
mınldamyordu: 

- O kadar beklediğimize cteg • 
du. di! 

- Alabanda sarıc8.k.. yISSa kil.. · Kaptanların Ustlerlnde, kamara. 
rek. Abôrda!. Kani:ala. •• Bağla!.. larmda, tayfalarda ve gemlnlıı ka-

Tiirk harp gemisinin kürekleri t- IUID.da bulunan paraların aayısı 

çeri alındı; palalan kUı>ette bO • birkaç yüz alt.mı buluyordu. 
)'Undaki yuvalara yerleşti; ayni Yirmi kadar levent kalyonda 
zamanda provası sancağa. dl.\ndU; kaldı; yirmi kadar da EndWUııJtl 

kalyona yaslandı; levenUer kan .- Berber! veya Arap forsa kurtarıl. 
calan taktılar; iskeleleri attılar ~tı; bitlikte rotayı cenuba çe -
ve kendi ·gemllenıiden en u 'bir a. 9frdller. Elbeyi hen Uz geçml.§ler • 
dam boyu yaMek o1an kocaman dl ki Hı:zır reıaı.n vucllyası beye • 
Ceneviz teknesini ngUverteslne fır c8.nla haykirdı: 
Jadılar.. - Bir kalyon, bir kalyon!., 

Hmr Reisin geınbü. de aynJ :ma- Sancak kıo omuilufwıda. .. 
nevrayı o kadar aYnf samanda ·Bu daha bUyUttU; lspanyol bay. 
yapmıgtı ki iki geriılnin aynl ku • rağmı tqı'yordu. Oruç reis aktar
manda ile dilmen ve kilreltlerle mayı hemen bıraktı, k1Sa kuman • 
hareket ettikleri sanılırdı. dalar duyuldu; yelkenler fora e -
Geniş ağızlı iğrl kılıçların, kor- dildi ve Jdlrekler Bık hamle De de. 

tunç palaların parıltıları kalyo • n1ze dalıp çıtmıa:ğa bıigladı. 
nun fld ·bbrda.sı bbyunca eimşek • İspanyol kalyonunun gUvertesiıı 
ler yaıırt.ti; biİ'kaç pijtov pa~a • de bUyUk bir kaynaşma oldu; her
dı; §a§km kumandalar, acı çığlık- kesin çtbucak yerlerini aldıklan 
lar, inllfilcr blıiblrliıe kan§tı; OD görUIUyordu: tayfalar Öte.kinden 
dakika' sonra artık Ceneviz kalyo.. daha Jıalabaltktı; yelkenleri mum. 
nu CenCvlzlerin kuniandasmda de kün olduğu Jiadar şişiriyorlar, for 
ğlldi Tlltklel'd karuı koymağa ~- ealan daha sıkı çalıetmiıklan gt
balıyan ~ılgmla.r güvertede, kasa. bt bir kısmı da ktırek bqma geçi. 

ralarda, anbar veya kamaralara 1- yorlardı. 

nen merdiven başlarmda kanlar ı. Kalyonun her bordasında 'yinni 

çinde yatıyorlardı. • kadar lombar açıldı ve· top nam· 
Oruç reis geminin b.ptanmı la· lularr göründü. Oruç reis, gemlsi. 

ea bir 80rguya çekti: nin l'ırzuu kesti; prova bağiı'dr: 
- Nereden geliyordun? ·. - Teelint ·oıunut! 't 

- Cen:bV8&1ı;.,' Cevap olarak kıç toplarmın ·11 ·.-
- Nereye gidiyordun? ~ birden ateşledi. (~r ,._,.) 

Macaristan la 
ticaretimiz 
Macar hükumetile 

müzakereler devam 
ediyor 

Ticaret ve hnriclye vekA.letine gelen 
haberlere nazaran l\ılacariatana giden 
tfoaret heyetimizle Macar bUkQ.mctl 
arasmdakt müzakereler dostane bir 
hava içinde devam etmektedir. Kf1u. 
kereler muvatfaklyeUe neUceleııdlrfl.. 

dlğl takdirde iki memleket araauıda 

geni§ bir mUbadtle esuma dayanan 
bir ticaret muahede!li imzalanacaktır. 

Madam Atinanın kararı 
Birinci naliye ~za mahkemesi ~ 

rafmdan randevuculuk •ucundan 28 
ay ha.pis ceza.sına mahkQ.m edilen ma 
dam .-'tlna hakkmdaki karar, temyl.s 
ln&hkemesl taratmdan lehine olmak 
tızere bozulmU§tur, Muhakemeye ya. 
kmda tekrar. N§lanae&k.tır. 

Bir Jtalyan sigorta 
· şirketinin faaliyeti 

nihay~t buldu 
Memlekettmızde 6tedenberf l§ gö. 

ren ve 1talyan sigorta tirkeUerinden 
bulunan Compagnıa d1 .Alıalcuraziane 
de "Milano slgort& ;ırkeUerlnlıı tefti§ 
ve murakabesi hakkındaki kanun hU. 
kUmleri mucibince lllzumlu olan vec~ 
. beleri yerine getlrt-medlğlnden meın. 
leketlrnizdekl faaliyeti nihayet bulın\Jf 
tur. 

Hizmetçi ve hırsız değil 
metre!mit 

Slrkeclde Ziya adında blrtaf.nln ya~ 
n.mda hJzmetçWk yapan MeWıat. ev. 
"lkl ıttn evden 21 parça qya topla• 
yarak kaçmıı, yakatanmııtır. 21 ~ 
pnda olan lıleWıat. dün birinci 8Ulb 
.oeza ınabumMlade yapılan aorıu -. 
DUmda e§Yal&n çal.madığmı, Ziyanm 
metrut olduğu 1çta aldığmı, batı& ' 
aylık da hr..mlle bulundugwıu aöylemı, 
_ur. Mellhat aerbeac btralalmı§tır. 

20 sütçü cezalandırıldı 
Bazı ııeyyar ıtltçlllerin gUğUmlerinl 

temiz tutmadıkları ve eti.ket kullan
madıkları gör1llerek wuııenı bqlan. 
,nııt:ı. İlle olarak bu yüzden 20 11lt.çtı 
cezalandmlmt§tır. 

Yeni Sabah 
Htaeylıı Cahil. Y•Içm. bugUıı, '•Yu. 

nanl.ııtaııa kaıyı İtalyan IUikut:ı,, bq. 
lıklı aerl makalelerinin dördüncUl1ln0 
yazm11trr. 

Muharrir bu makalealnde Arnavutıı 
Juk harbine ta.kaddQnı eden g1lnlerde 
ttaıyanlarm mutemadi ve mUtevaıt 
taz~1k ve tahrl.klcrlnl ve bu meyanda 
İtalyanların Yunanlılar aleyhinde 
bir tazyik vasıtası olmak üzere icat 
ettikleri hoca Davut meaelealnin gU. 
IUnç bulduğu içyUıUnQ anlatmakta, 
mUteaklben Yunanl8tanın Em kruva• 
r.örUnUn meçMl bir denizaltı taratın. 
daı) batmlması blıJlaealnl nakletmek• 
tedir. 

Vakıt 
Asnn U•, Bulgu bafVekiU profe.or 

Filofun Ru.ecukt.& söyledtgi nutkun 
>J.ınanya. vo ttaıy&qa h~uıe retırdlğt 
aldslerl tahlil etmektedir. 
, Muharrir, blr llvlçre ıueteainin 

~rlin JrıUhablrlnln bildirdiğine g!Sre, 
;}füigu \iqveklllııfn ~Uui · bAka>d•, 
Berltn.la. ~ ho§ gHrOnlnek arzu. 

Ticaret vekaletinde 

iş takibi 
menedildi 

Neticeler müracaat 
sahiplerinin adreslerine 

bildirilecek 
Ankar8, (H09D81J - Ticaret vek~• 

ıetl, vekAlet daJrclerinde gerek blzza.t 
gerekse bilvasıta. 1§ ta.klblnl nıenet

tiı'. Alaıa.n karara eöre bundan aon.o 
ra ig aalılplerl, l§leri için vekAlete btr 
defa mUracaat edecekler ,.e sarih ad. 
rea vereceklerdir. NeUce. vewet ku 
nalı Ue 1§ ııahlplerinln adrulerlne biı. 
dirilecektir. 

Buzh-anelerdeki 
peynirler 

Tacirler bugün mal 
çıkarmazlarsa · .. , · 

idamdan ·30 
~ . 

. sene ·hapse 
Mettesini öldüren 
tbrahim ölümden 

kurtuldu 
ll<i 9elle kadar evvel Fatihte, ya. 

nmdan ~k tı!lo§k8l!J De y&§&mo.ğıı 
b&§lıyan .metresi Fatma Bl.ruuı.zı, jilet 
14' blleklç rlııl ve gırtlağını keaınek 

suretlle öldllren $) ~ ııaCı lb~ 
hbrıin muhakemesi, djln blrlncl ağır 
cezada bltirilm.l§Ur. Hacı lbralılm. U• 
ammUden adam Mdllrdnğü için ı'dam 

< • • 
cezama ça.rptırılnıtJ~ da metreslnlıı 
kaçmuı ve bqkuı ile yap.mıı.aı aıxr 
tahrik eebebl ad:iedllerek cezası 30 
aene haı-e g6vrllm!fUr • 

Kayakçı 'öğretmen 
. yetiıt~rilecek · 

Beden terl:ılyut genel dlrektörl!lP 
kayakçı öfretmen yeU,Urmek Qzere 
fa ktıtıtk ·lllr••ka<!r" ' baart1Dm1b:t. 
l\'atiro maliye vek!letince tetkik edil 
mektedit. :Buaıiare icra ~ekUlen ht~ 

BeledlJece 
el · lloaacall 

• yetin• arzedlleceklir. 

... .. ---o---
Fiyat :murak&be konWıyonu, b~ Kaymakamlar arasında 

öğleden sonra toplanacaktır. Bu top de.ğişiklikler · _ 
lantıda ba.zı peynir tacirlerinin çağrı. Çerkez k~akamı Halil Tekfn, 
larak buzhanelerdeki stoklarını çıkar Kınkhaıı kaymakamı 1haaıı OlJ'Wl, 
madıklan takdirde bu Bloklara belledi Reyhaıilye ıia~ıı.kamı Ne<:det Yılmu 
yenin el koyacağua ve tavzlatm bel!• UçUncU sınıf mUlkl)•e milfetU§llğipe, 
diye tarafından yaptınlacagı bildirile Söke ka~akamı' Ömer Duml Yetkin, ' 
cekUr. Bundan ba§ka, bazı peynir ı... Çerkea kayuıaka.mlığuıa., mahaW id: • 
cirlerini.n, buzlı&ııedeki mallannı, narh· 'reler şube mUdUr mu;vinlerinden lz
olmryan vfl!yetlere gönderdikletf de zet örs, söke kaymakamlığma, Mid. 
görUlmilftUr. Son olarak bir peynirci, yat kayİnakamı AU oursoy, Kırıkhan 
buzhaneden 200 teneke beyaz peynit kaymakamlığıiıa "taytn edllml§lerdlr. 
çıka.np Kırklarell?ld kaçırırken yak&. ·Eruh kaymakami Nusret Uatilıitilrk 
lanmıştır. vekA.let emrine aımmıltır. 

Dig'er taraftan komiayoa, Balıkpa.. 
zarında Yorgl isminde bir peyntrlclnJn 
toptan peynir atl§larmda perakende 
ttyatlarmr tatbik ettlflni görnıilf, tb
UkAr suçu ile kendlaln.I adliyeye vef\o 
miflir. 

inhisarlara menı~r 
alınacak 

lnhiııarla.r umum mUdilrlU!U ' k&dr~ 
ııunda ~k tızere yeniden memur 
1.lm&caktır. ı.tse mezunl&n, aym 22 
ıinde açılacak müsabaka. imtlhaıu Ue 
bu memurtyeUere girebl~klerdlr. 

On!vemte mezunıan tmtlhanaı.z alı• 

nacaktır. 

·Takaim kıılaaı 
Eüf T.:ötm kı§lamım yıkılmuma 

~vam" tı'dl."mektedlr. Yıkma · 1§1 biter 
bitmez .bura.da plln muclblrıce ye§i1 
ealıa. vUcude getirtecektir. 

tkbsat vekiİi Ank~raya 
döndü 

lktieat veklll HllsnU Çakır, :Ankara.o 
:ya dönmUşUlr. Vcldl, hareketinden ev 
1el latan bul yerli maııar· paıatlanna 
ıeıerak pamuklu ıve yllDlQ rruplan 

fflUdUrlerlnl Ç&fırml§. kendilerinden 
fıahat ~tp. 

YUksek lktıaat ve ticaret mektebi. 
nln 68 inci yıldönU.mU bug1ln meru1m 
le kuU&nacakbr. M"ruimden aonra 
16 dan 20 ye kadar Taksim belediye 
gaztnO.tUDd& bir çay ~·tt. sece • 
aynı yerde bir balo verik\ıekür. 

Tıp fa:ki.!Jtesinde 
münhal asistanlıklar 
Tıp t&küıteslnln radyoloji. flzlkotca 

rapi enaUtülertnı:ı. ve Urolojf, kulak • 
boğaz • burun. deri • !rengi " sın 
klinfklertnin aaistanlJkları iııhtW et. 
mı.,tır. Buralara yen! uı.taıııar aı .. 
nacaktır. 

o== 

Satın ahnacak 
kömür ocakları 
Bugün Ankaradan 

Zonguldağa bir heyet 
· gidiyor 

K6milr havzasında qhu& alt cılAD 
kömUr ocaklarmm aatm a!mm•• '" 
çiıı, bir kanunla llctısat nk&letme 
l&lAlılyet verllm14U. 

lkt.uıat nkAletl, kllmllr OCiaklanDa 
dalmt amele tem1n etmek lçbl, klhntlr 
ha.vzalıinııda anuı.e mahall.-t )'aJ:. 

tırmap lu.rar vermlftlr. Ameleler, 
bu maballdere allclerlle berabd' '7W
lqeceklerdir. 

.Maadln 'Umum mUdllrtl ne bqmu • 
hendlsten mUrekl..eJI bir lleyet. mahal 
llnde tetkiklerde bulı:nmak .,. aıma.. 
cak ocakları tesi>lt etmek üzere bul 
gün Ankıu'adan ZOD&'Uld&P hareket 
~kUr. 

Maliye vekili Ankaraya 
1 gitti 
~ bulıwan maliye ~ 

Fuat Ağralı, dllD akfamki treaJe ~ 
karaya gftml§tir. 

1 Ollm, Dotua 1 
Acı bir kayıp 

Rom.anCJ ve muharrir arkadqmua 
lakendel' Fahrett.1n Sertelllnln babuı 
eski po:sta ve telgraf mQdilrleTfııdeıı 
All Rıza Bertelll, kula bir hutaJıtt 
ınUteakip vefat etmitflr. Arkadqum 
za ve ane.tne tazıyeUertmisl 911DU', 

merhuma Allahtan maıııret d1lerts. 

•• bir nevi .cyuı rakip sllıl ....,.. 
almasuta biç tahaıramW ed m ıcll 

Bunun için Berllndekf ~ p 
ut.e muh&blrlula ''profeellr PUoftm 

nut.kwidaa A.lmanlar meı -· ..,O • .Ue aöyleıımff olduğu ve bu lUbarla ~ g6re •ayri lıli rejimi cllr.,, dem.iş olmMına ı.)'l'llt etaıı"Glıık 
Bulgar bapekllln.in uzun aman JW1D ......... Ba rejlml deftt~ Uıteb. llı.ımcbr. Eter bu ftzlye,tıe ıaa,ret 
de kalamıyacafl ve bu nut'kun A1maa lı6t etmek ..Ureek)ere karp mftM.. eclllecıek bir dbM vana • da Berlla 
plADlan llzerinde bir teair yap~ ...-~ Mntl bamm .,.. 11(.ık mahaflllnln Bu9cıı" nııUaulıılala eonra 
tı kanaatinin izb:v edll.ıntf oldutunu bir clelllldlr. dahi Bulgaristan tlzerlnde tuylk pJA. 
kaydetmekte, hal'buld bu nutukta JıA. . · Jl'alsat A.vıu;..; ~~l bir nbam nı tatbik etmektıen wzgeomlyeeettal 
kim olan rubun ber ınemleketlıa be• lauwk dılvw Ue ·ortaya' ~ Ullde etmealdir. Zlrıı AlmulNm llul
fUJ1& gitmek emeli olaaa4Jtmı. daha ..,..._ J'eMlit ~ · miıııalekea Al garfstanı her ae pNuuıaaa olana ..... 
Ziyade Bulgar mllletlnbı 70Juak ma- ._. tuıakktbaB altına alımlı ı.u,ea kendi .ıy .. eıtaerlne &le& ,.,.u lıde 
faatlerlnl müdafaa w mnhafau e.ı:.ı _.,Uerbm ldıUeıll e&bı*ıe illa tıllrll 111:& mele.rl netlce idbulle lıelld llıarp at.e 
dlfealle llylenm!f buhmdutuna ifant. lerdea ....... ~: . .-P•, ebıf brnttz brp hvk'Jacle ._ ..._: 
etmektedir. 9lr F'l1ofml aaUmnda ~ Ye Akdeniz memleketle.rlne ııılra1'1&-. 

Amn Us, fÖfle cıevam ediyor: ~ mllavdı- dev~ 7L · tlrmelı:le kalmaz. AJımn;ya Ue .,.,.._ 
''Nitekim o aatulnald: nm4a ~ 81rHtfnhl eli dkridft.. ler birliğini de k~ ~ pUN 
- .Bnlprtataa ne ~ iMi l IJdt o1ru1MNm labUlmU edmlel'ill. BU blllr: belki Almanyanna Balp.rldma 

talya, ne ele Boaya cletlldlrJ NM)'OMI bMlla Tu •~: lılP ~ De tir.crlnc18 bAklm olmak letAımeııll lngD • 
BOSyalJ.zm. fatbım, ıuat ~an ''Eter Bulprtstaııtla A1maa Mkerl tereye lmr,ı harbi kazanlımaar.!.k en. 
denlleo rejimler ıw.u.I .,.~rt kı& ""!'& ~ !«~ ~~ti ~ ile uzua bir harbe da)'aıunak 
hl olarak o memletuıeleN OOls 1171'1111 JO)dıur; ,ayet lbondaai eoara ~ içta Almıı.tıyanm hayat Numı A'ml
olablllr. Fokat DoJıar mlDeta lclD bap ,.a böfle lııl:r ~t OIM'rnn· .. ~: : panua ·prk DU11takalanna dotnı ge 
1antaıı w. 1ı111 aysan . .......,. 'lllllP. .....-.-.1

·..-. w ~· ilfletmek emelkdıa4fın Dert selmlt o 
....._. ... 'keltcft uınrı ftıtlyn~ll' nr.'I ,.r lıtrffıtt im memlf!ln!tte ~,.. b!' lablllr.,, • 
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KAÇAN 
KUMANDANLAR ... 

Afrikada geçen kanlı dram 
hakkında şöyle ıbir aJans haberi 
okuduk: 

"Bardiya teslim olmazdan bir 
gece evvel siya.h gömlekli ko. 
lordunun kumutam ile tümen 
komutanı krt'alarını bn-akarak 
kaçmışlar; müdafaayı muzaf. 
fer komutna bıraıkmışlardır. 
Siya.h gömlekli komutanlardan 
b111 maivetindekilerin ekserisi 
ile birlikte Bardiyanın şimalin. 
de sonradan yakalanmışlardır. 
General Bergonzoli ve diğerleri 
hala bulunamamıştır. Bunların 
motörlü kayıklarla ka<;mış ol. 
malan muhtemeldir.,, 

Sürüyü bırakan çoban, çocuk 
larını terkeden baba, as.ketleri. 
nın taliini keneli taliinden 
ayıran zabit veya kuman. 
dandan... B u n l a: r arasıdna 
fark \'arsa mutlaka .souncunun 
ale) lıinedir. Kumandan ordunun 
~ören gözü. duyan kulağı. dü. 
şti.nen ve tasarlayan beynidir. 
Askeı·e o cesaret vere<!ektir; za. 
fer yolunu gösterecektir. 

Faşist 1 tal ya kendisini ~sıtı 
Roma ımparatorh.;.ğunun vari~i 
tela.kkı ediyordu; lakin bir 
şahsın veya milletin bir mirasa 
hak ı,a7..anması için kudret ve 
karakter göstermesi lazrmdn·. 
Eskı tarihi harikulade sahne. 
!erle, büyük insanlarla, harp ve 
zaferlerle doludur. Bir yaJı:'a 
'a rcıır ki bugünkü hadisenin 
aksinedir ve bir kumandana ya
kr"tın harekette budur: 

Roma kumandanlarından Sil. 
la orta Y unanistanda kendisin_ 
den üç misli büyük bir orduya 
karşı ha-reket etmiş: bu orduya 
ansızın saldırmış; muzaffer oL 
muşlu. Dürman askerleri ordu. 
gahlarına doğru kaçmışlar, Ro
nuılılar da arkalarından a}Tıl. 
mıyarak hepsini kılıçtan geçir. 
nıışlerdi. Rivayete göre bu mu. 
harcbede Romalılardaı1 yalnı..t 
on döl't kişi ölmüş. düşına:ıım ö. 
1ü sayısı elli bi11e varmıştı. 

Bu sırada ikinci bir düşman 
oı dusu denizden Beotiye çıkmış; 
ote.kı ordunun döküntülerini de 
alarak Orhomenos .sahrasında 
ordugah kurmuştu. Buranın ci· 
varında bataklar vardı. Dii§ma. 
ıun bilhassa süvarisi kunetliy. 
dı. Silil onarın n>ancvra yapma. 
arına, ordusunu yanardan veya 
arkndaıı \•urmaarına mani om~ 
ıçin, lazım gelen yerlere derin 
hendekler kazdınnağa başlamış.. 
t.ı. Lakin düşman boş durmu
yordu. Kuvvetli bir süvari kuv. 
\eli h<>··dek kazan Roma asker. 
!erine saldırdı. Romalılar b u 
şiddetli ve korkun~ hücum kar. 
şısında sarsıldılar; da.yanama. 
dılnr \'e kaçmağa başladılar. 
Silla neredeyse her şeyi kybede
cekti. Kaçak askerlerin önüm 
çıktı; on lan çevirmeğe çalıştı: 
lakin favda.sı olmadı. O zama!l 
kızdı ve kılıcını çekerek hay. 
kırdı: 

- Romaya gidiniz. fakat size, 
generalinizi nerede bıraktmız. 
diye sorarlarsa, Orhomenoı:ıta 
bıraktık deyiniz! 

Düşman saflarına doğru sal. 
tlırdı. Bu acı sözü duyan ve bu 
kahramanca hareketi gören as. 
kerler utandılar; cesarete geldi· 
ler; geri döndUler: düşmanı or. 
duı::-iı.hma, bataklrldara kadar 
sürdüler; ertesi gün de hepsini 
mahvettiler. 

K :ıdircan K aflı 

Yeni neşriyat : 

, Vunanhlar 
1süngü hüc umile 

''Hüııiget 
sulha leıcih 
ediln-leiıdir,, 

RuzveJt 
muhal ifıerınin bir I 

Babasının ca vuşluktan mülizimliğe terfü için 
sera sker Rıza paşaya İgtida veren dokuz yaşında 
bir çocuk - Dokuz yaşındaki çocuğu harbiye mek 
tebine yazdırmak istiyen serasker Bir t ekaüt-· ltalyan bataryala

, rını zaptediyorlar 
1 

NetJorı., !.\ (A.,\.ı - ;..; .. \•york 
btlediye reieı :'\evbold • ~loı·tis df'-
miftir kı; 

pro ~agandası : : lük hikayesi 

HAmerika r en~:~r~~. Hahralan yazan : A•C• Dede lbrahl• Bey 

Di_!l d6rHe b•rı 1 R""' aga •endi •vlid• gib• o bennn ,,;,,,,,,u ~· a<kamd•lu '"'· Atina aja11.aı ltalyan 
gazetelerintn farkında 
olmadan Yunanlıları 

methettik lerini 
bildıriyor. 

"- Hürrı.ret sulha biloe tercıh edtl 
melldır. A.mı::rlkal•lar b\ı yuhl;ı ölın • 
~e naZ!r buhınmakLadırlar. 
e\·vel R.uz"eltin .. ııyıediğinc 

:!5 !!eDl 

bcn.7.er 

Oie&e•br n ırnyup ,-a?-m::ıma çalışrrdı. Hlçb~ı larıını okşryarak: "Sen kız nusrn 

l>lı nutult 'Oyle.nı~ ol.eaydı Alman~a· 

nm dlolom.at!k •rılıme.,sıllerl ba!tRJla 
rmı hazrrlnrlardı. Fakat Alman nııi 

R it b P 
' ~ ... ,., o:ırlık ~t>ktirmeınek üzere gP. yok.<;a oğlan mısın? .. dedi. ·'Oğla. 

• ~. . ı ek elbisece. ge!'elr: parada mil ıınn !,, dedim. "Öyleyse niçin 1'&e· 
uzve ıı ropagan- 1 
danın ç_~rhınl!gll~ı kem.mel bakardı. Adeta pap ev· !arım kesmiyorsun?,. dedi. '•Vali. 

tebaruz ettırdı ladı gıbi gezerdim. Babam Meh dem kesmiyor.,. dedim. Güldü. He. 
r. • ;, ~ı·ı ııenh;r, burada.Jıı !ar. Bunun 

Alına, JS ı A.A ı - .\ti na Ajan. bir t~k !<ebebl var la ve biz de bu ~· • 
Sl bildirh·or: . bebın ne-deıı ıba r.at olduğunu bilirız. 

mt>t '11.~a o tarihte Mıı1ır muhare 
l'tt~fiııJtOll, 15 ( .4.A.J - ltuz,. h~.sınden t~buru ilt> l:11tanbula gpl 

Giornaiia D'lr<ılıa·nın \rnarnt. 
luktaki h:..suı-;i n.uhabiri ııazete~i· 
ne gönderc:iğt b" makalede :0:rhha. 
tini tetkike im.Karı olmıyan bır çok 
kahramannk m<>;.kibeleri zikrettik. 
ten oonra Julia '\ r fırk:tsınm kah 
ramanhihr.(f an kıhsetmekte(!ir. 

Bir ınillet olarak lanıamıyelim!ziı 

tehdit altmda bul:ınduğunu zıhlnlerl· 

uıize yerle;;llrmeli ve bu tııınnnıiyetı 

kurla.rmak için h~y:ıtımızı vernıeğ'ı 

hazrr bulurm:ıalıyız. Nazilere zafen 
kazanmak imkA!!mı vermek hat:ıdıı 

Çünkü bu takdiı'<:i" Amerikadaki yük 
~k b3yat i!<Jtandarriına )'llk!t.ek yevl'!i 
yelen• ve ideallere C:erhal nihayet ve 
rece ki er ve işçllet" ıçin bunla rm yeri 
ne zindanlRı 'iicu la gt"tlreceklt"rdiı ., 

___ ,o-

Cenubi Afrika 
harp gemileri 

<clt, demokrat meınleketlcre di. Vıılirlem henü:o: lı\htı nikAhnı 
tam ,.e mutlak bir yaı-dımda 
bulunnıa.k siyasctıni tatbik 11.;nı 
kendisine sala.biyel veren kanıı 
nun muhaliflerınden birı tara· 

~aydı. 

,Rııbam 1.:avue oldu;Zımdan lı'lt.aıı 

bulrt döndükten >ıonrıı mülazimm. 
fmdao söylenen sözler hakkm için t+>rtip eylediği arr.uhalJ o uı 
da. "bu sözler benim zamanım· man Serasker bulunan merhuır 
da siyasi hayatta şimdiye ka- Riza Paşaya benim elimle takdim 
dar asla söylenmemiş en Gırkin 
bir iftiradır.. dedikten ~nra, etmek içi.o bir cuma gUnü beni a. 
ı:ıöyle devam etmiştir. lrp ÜskUdara Selimiye kışlastOfl 

"-Gazetelerde okudum. Ame. götürdü. 

Yalnız ınuhat).i taıkmde:ı olma· 
dan bu 1 tal} a.1 tırkamıa kan.ı 
koymuş olan \ u;ıan kıtaıannı da 
metnetmeKtedir. Muhabir bu tırka 
tarafından yapıl'1:1 harplerin alL 
mı~a baliğ oldu~l:nu iddia etmek 
te Yunan kıta~annın bu hrkan 
mütemadiyen f<: değiştirmek Ye 
geri çekıımek rıtcburh·etinde bı
raktıklarım \'e b~t gün ·bu m~hur 
fırk<tmn süngü ın~harebe~i ~·ao,. lngiliz do11anmasile 
mak zarurttind,~ k~ldığını üçüncü mÜ§terek harekata 

rikan gençlerbden dörtte biri Setre pantalon giyerdim. Gayeı 
ölecekmiş. Bu propagandayı glizel lepiska 11a.çla.rtm olduğun. 
da:ha doğarken boğmak lazım· dan validem kesmeye kıramazdı 
dır. Gençlerden dörtte birinin K1zlar gibi örlip b€lime kadar uza· 
öleceği müt.aleası - ki ben en tırclI. Hatta mektebe ba.ıda.diğunda 
büyük yalan olarak telakki e-
diyorum _ şimdiye kc>dar söy- smna ile örmüşlerdi O V'aktln a. 
lenmiş olan en rrrkin ıe en 11 . det! veçhile başımdaki fetıin etra. 
ınce bir sö1..dür. Bunu yazınız.,, flnı püııklll k:apla.mış, ti1'.et1ne ~la İtalyan alayınm topçu kuw<>tleri- başladı 

ııin pek yakı.~<i.n . _:;o~ menni~·e Lorıdra, ı;; (A . A.) - Tarhte Ruzvelt bu sözü ilk dt!fa Ota- ovma ka~r.rt konrnu::ıtu. İşte bu sü~ 
ra:k kimin ku!lan.mış old~tğu~ıu ile Selimi~·e krşla.ımıa gittim. Ko· 
söylemekten ımtına ı->tnıı~. 1 ll.· :hışta oturdum 

k~?~.r ate~ ettrn.uıı hıl<lirmcl.;tedtr. 1 ilk defa olarak cenubi Afrikanm 
B.utu~. bunlar: ltalyan toplarına harp gemileri, cenubi Afrika ka. 
b~le ~ucum ede~ '~ bu toplarr ~en rasuları haricinde fngiliz donanma 
dıl~rıne pek yar:ıı drm ;.ıte~ ettık- .siyle işbirliği yapmaktadır. 
lerı halde utptedt>n Yunan ;.ı.;;k<>r - Dün resmen bildirildiğine gôre 

kat bunu müteaddit kim:'lelt~rır. , " .. · . 
tekrarladığını beyan eylenıış· . O ~ıı~ k~lada ola? Z11.bıtler ge. 
tir. lip benı zı.yaret edıp eever., ,.e 

!erinin ka.hramanlığmı n• zaptt'. cenubi Afrikaıun bir mayn tara 
dilmeı hamlt"lerini tebarüz t>ttiren yıcı filotillası bundan birka~ hafta 
menkibelr-rdir. evvel cenubi Afrika limanlaı md:u 

Yeni kanun layihasma \'eti - cümle~i ''ME'hmet ağı\ Cenabıhak 
len (kati salahiyetler) ad1 hak- "ana böyle bir ev!At ,·ermi~ ciaha 
kında ne söyliyeceği sualine kar ne Lqlersin" derlerdi. Vaktaki Se. 
şı Ruzvelt, gazeteciler toplan· raıJker pa~a tesri! buyurup kıl'la. 
tısında demiştir ki: da olan kuleleri gemıeğe b~ladı. 

Giornale D'ltıılianın makalt':'.'İ blrini İngilli; donanmasile L<ı birli 
neticede kıtalarrmıırn kahramanh- ği yapmak üzere terketmiştir. Ha· 
ihnı tebarüz ettiren kt''~tli hir reketten evvel bu mayn tarayıcı. 
,·5ikarlrr. J\:;:k~r .trimi?.in cesareti larmm ta.;rfalannı teftiş eden de
Ttalvan matbmıtr tarc:ıhndan ilk miryollıı.rı ve limanlıı.r nazın B. 
defa olarl'lk hu c:fhi!de teba.-tiz et. Stun-oc~ basvekil B. Smuts na 

mına bır hita~e bulunarak de 

"- Kanunun mahiyetini ifade 
etmek ic;in filhakika bu, en iyi pederim beni eliındf'n tutup met. 
tabirdir.,. d.ivenden ü~t kata çı:kardı. Arzu. 

Ruzvelt. Ingıltereye ve miit -
tcfiklerine harp malzeme.q,i te -
mini hakkındaki kanunun' ver
diği salahiyetler müddetinin 
tahdit edilmesi teklifini bahis 
me,•zuu etmek istememi~tir. 

hali ~lime verip kendiııi görilnıne. 

mek ic:in geriye çe.kildi, Ben ora. 
emı bir mah~er gibi p~ar. ya· 

verler. kavaslar, hademelerle dol 
muş göl'.'Ün(le, bu hal bana bir deh • 

§et vermekle, ağlıyarak geriye ba· 
bamm yanma. greldim . Sa.bam: 

.-t.lina, 15 (.-4.A .J - .\tina Ajan. 
sr bildiriyor: 

Jtalyan propaganda<-ı Yunanno. 
tanda yeni bir ihtiyat sınıfrnm si
lah altına çağmlması ,·e $igara fi. 
yatlarının arttmlır.aı<ı dolayısiyle 
Yunanistandaki vaziyet hakkında 
baır mütalealar ~ . Litmektedir. 

İtalyanların \'ardığı netice ~
de mü:;.tcnit ve gülünçtür. Çünkü 
Yunaniş.tanda .;ılah altına çağın

lan sınıf 1927 srnıfıdır ki bu da 
şimdiye kadar ancak 12 smıhn 
harbt> işfüak ettiğine del~let eder. 
Herke:'in bHdiğı gibi umumi sefer. 
bertik büfün memleketlerde 20 ~ı. 
mfın ;;;i!~h altma çağırılmaş.ı ilf' 
yapthr. Siıcaralata gelince: 

Bunların fiya!ı l talyan propa
gandac:rnın iddia ettiği gibi iki mis 
line çıkanlmaını~ iki drahmi yani 
yüzde 12 nisbetirde arttmlmıştrr. 

Roma Yunani<;tan menbalannm 
tükendi~ni ila:ı et~kte i~tical 
~östermemelidir. Çünkü ırerek in. 
!'anca. rı:erek p11,·eca Yunanistanrn 
ihtiyatlar ıfa~ir.m'n inhiıammr tt. 
min etme~" kafi relece!c miktarda· 
dır. 

Artık a((rk~ görüyor-dum. Yttzu 
sapsarı solmuş, bana zarfı na.tan 
eli tir tir titriyordu. İt;ine sorg ... 
giremiyecek kadar mUhim bir h11.. 
yat muammMt .karş111mda olduğu 

mu anla.mı§ ve saygı ile susmlll! 
tum. Bana adeta korku ile biru 
daha. yaklaşarak: 

- Sana l!IOn defa yalvdn'ml . 
dedi _ bu melıtul:iu ıa.km ben bu· 

radarı uzikı~tığmn anlamadan ~ 
mıı.!.. 

Aramt.zda.lri o korlcwıç 1!111'1'1 tıu,ı. 

yıın zarfı ürpere tlrpere elim" al
dım ve artık on& hiçbir ıey ııor · 
mağa ceea.ret edemlyerek ua.kla. 

ş?p limanın nhtmımı doldunm 
kala.balığa .kal'Jlt.!m. 

niz müdafa kuvvetlerinin yolla -
rm emniyetini korumak sureti!~ 
sarfettiği gayretlerden dolayı te. 
şekkür etmiş ve demiştir ki: 

"Yayn tarayıcı filosunun haH•
Jteti tarihi bir hidiııedir. Çünkiı 
c«ı.ubi Afrikanın en genç tee~k 
külü dünyanm en eski, en btiyük 
ve en mağrur muharip kuvveti o
lan İngiliz donanmal'i~·Je birlikte 
ayni kumanda altmda birleşmekt 
dir. 

---<>---

• Stokholın, ltı (A.A.) Slefani 

"Oğlum korkma yürü" diye te.. 
vik ettiy&e de gönlümde asl11. ce. 
suet eseri kalmamıetl. O •ırada 
orada dura.n kaYUlardan bfrw ajansından: İsveç il" Almanya arı;. 

ıımda mtil>adelenı.a genJ§ mikyasta art 
ması üzerıne bir mılddettenberl Stok-

A vuıtralya ordusunun holnıda b'1lunan Altrııın ticaret heyeti Ur! .. ekmesiyle babam: "Birader. 
kayıpları ' . lııveç JıükOmetl il! gelecek haziran Pa.§8. ı-f~ndim.ne arzuhal verecek. 

babama: •'Ağa ne l<ıt~rsin? Bu ço 

cuk korkuyor. zor etme. yazık. 

',, l'Ab ( .sonuna kadar muteher olmak Uzere .vıt ~ omnt, 15 A.A.) - A. tir!., dedi Kavaa: '·Öyleyae serı 
1 d 1 yenl bir d<'rıiz m•ııı.hedeı.i <tkdetm!J-

vustura ya or u.c;u ıı;ene kurmayı. karışma, çocuğu benim y&nıma bl· 
şimdiye kadar Avu~turalya kayrp- tir. rak!,, dev. İ" beni yanmda &akladı. 
lc:ırrnın 31 i ~ubav •>lmak üzere ce. • Belgrac 15 1 A.A. ı Stefa.ni a " 
man 296 kişiden ibaret bıılundu. Jan.<nnda.n: Yugoslavyanın birkaç eyıı. Şimdi Serasker p~ kuleden a\•. 
ğunu bildi~k·edır. let!nde un ve ekmek vesika ile veril det edip divanhaneye doğru gel 

__ _,0___ . mektedir. Birkaç gUnc kadar da H.• metıile iki tarafta olan p~l&r 

Franlada ko··mu·· r·u·· zlu·· k- bun ve~ıkıı ile ner aııeye haftada bir 
0 kilo hesabiyle verikcektir. yaverler, ka11ıslar yanhp a!'ll.lıl· 

ten tren sefer-leri azaldı • cenene, ıs (AA.) Lemi so.. nnda kaldım. Hemen Sera8keı 
• v~ı, 15 (A.A.) - Stefan1 ajan mer~in, ızcilfk teşkllUı relııl olup &On Pat1a benim hizama gelir gelmtf. 

amdan: Haber ve:1ldlğine göre bugiirı günlerde ö:en gı.>ne.ral Baden Povel!n kavas beni nasıl ittiyse gökten 
den ltlbaren işgal ıı.ltmda buııınmıyan yerine getırileceğ! haber verilmekte. yere bir &ey düşer gibi birdenbire 
Frannda yolcu ı,lmendifer sen Uılcrı dir. Lord Somers r.:ı yıışmdadır. 

~erıuıker paşanın önüne düştiim. 
bliyük hatlıı.rda gllntie bir tren.~ lnrl'• • Moııkova, 15 f A.A.) - Alman ha 
rilm~ T"e i~ lncl den:ce hatlarda tama rlclye nrzaretl uıurahhaııı ve ticaret Ol dakika. Sel'lU'keT' P8'& durdu 
mile kaldmlnuştır. Bu takyldat ko- j heyeti reis< Schurfe dün Moııkovadıır.ı Ete~i öptUm, Ar:mhali eolimderı 
mflrlltiz!Ukten ilet'i gelmektedir. hareket etmiştir. e.lıp fakat açıp okum11dan eğilip 

-AŞKIN . MANASI 
: · Yazan: NEZiHE MUHiDDiN --

elimde tutuyordum. Çantama koy· 
mağa bile akd edememiştim. Al · 
nnndan ve avuçlarnndan buz gibi 
bir ter boşa.nryor, gözlerimi bP.y 

nime kadar delen bJr ka1·artı baB 
tığmı yerleri uçurumlıı.ştırıyordu. 

Sendeliye .sendellye birknç adım 
da.ha attıktan !!Onra sanki bir ıııu ... 
smtı tepeme çarpmış gibi yere 

yuva.rlanırken kollarımdan tutula
rak düşmekten kurtulduğumu ka • 

palı gözlerimle gördüm. YilzilmP 

dokunan hafif ve nazik bir ses: 

çekinen bir tanrla yüzünün hafif 
çe kızardığını gördüm: 

- Sizi belki rahatsız ediyorum 
Fakat bu dakikada bir koruyucu 

ya muhtaçsınız. Rahatsız olduğu 
nuzu anlıyorum. Sizi odanıza ka· 
dar götlirmek şerefini bağışlar 

llll$mız bana? 
Kendimi toplamağa çal1şarak. 
- Oturduğum oteli sizP kim 

söyledi? . diye sordwn. 
O itimat veren bir gülümseme 

He: 

bi olduğumu hatırlryonım... ArtıJ< 

yürüyebilirim ... 
- Bana inanmak liıtfunda bu. 

lunurı:ıanız yürümemenizi tav8.fy,:. 
ederim. Yorulmanrı doğru değil 
dir. 
C~vap alma.dan bir otomobüı 

durdurtarak beni büyük bir neza 
ketle i~ine çekti. Araba dilz u 
falt yolda lı:ayan bir se1tdzlikl~ 

yol &ltrken bıı.na yaklaf!!l&ktan 
korkarak: 

veti. muazzama cümleten bizi ~
retm P.kte olduklan halde arzuhali 
okudu. Sonra tekrar eğiHp: "Se. 
rıi Mektebi Harbiyeye yazdıra 

vrm, orada guzeJ güzel oku~wı. 

:.;;oııra benim gibi p~a olunıun !v 
dedi. Ben: "'Validem razı olmu!,, 
dedim. Tekrar gillüp arzııhalı ya
t1mda bulunan Darbhor Reşit PL 

ıııa merhuma \·ererek: "Bu ~u. 
ğun pederini bulun da mülhim e· 
din ve hem söyleyin bu çocuğu 

Mektebi Harbiyeye yv,drr~m!,. 

dedi. Reşit pa§a merhum: "Fer. 
ma.n efendim.izin!.. de.~;p yer il• 
beraber temenna etti. Ben de 
tekrar eteğini öpüp .;ekildim. Ar. 
kadan gelen paı;alar cümlesi bireı 
birer ya.ruına gelip 5eVerdiler. He· 
yet çekildikten ~nra o kava$ be. 
nı alıp pederime teslim etti. Here 
de millaztm olacağmJ tebşir etti. 
Eve geldik. Hikiye~·i \•aliden1~ 

!IÖyledim. Validem: "Ben P.\·ladmr 
mektebe vermem! .. diye kı) ameı. 
len kopardı. Ertesi günü bıı !'>an: 

ile beraber Reşit pa.ea merhumur 

kooağma gittllc. Paşa benim m•k 
tebe yazrl:nıa.klığmı için pek ı;o. 

ısrar etti. Babam: ·'EfeRdim hı> 

de evl!t da. sizindir! Likin bünu. 
bir acu.ııe büyük an11et3i ',·ardrr k 
8<mra efendimizin başm1 ağ-ı·ıt n 

Hllnki.mı atmın ayağına kapanı 

cocuğu vermez. Sonn ı. muşlü• 

olur!,. dedi. Pa~a. bu gözlere t 1 

iti'be.r etmeyip 115rar -ettl Peôen, 
dedi ti: "Siz bilirsiniz, ben '<11-t. 

mi!m.., Velhasrl tam bir ay hov· 
u~ılar. Nihayet olnuyacagm 
anlayıp beni bıraktılar. Babam. 
ha.M& Ol"duyu hümayunu Bul"$-i 
redif alayına müllzim nub ve t.e 
yin ettiler. Llkin ol zama.nm mu 
iıi.zimleri ıim<Hki ''aktin m.ltala:-• 
gibiydi. Hatta müliı.zimJik buyrnl. 
tMunda liltabı '·İzı:etlfı ağa" ya. 
zrlırd.t. İşte bir müddet de miili· 
zimUkle kaldı. Birtakım işe güce 
.varamaz zabitlerin tekaütlüğü mu. 
rad olunduğu srrada zabitlerin 
cilmlesi Selim.iye kışlaııma celı> w 
cemohmara.k tekaüde p.ys.n ola.n. 
!ar bir tara.fa, i~te yarrya.caklar 
bir tarafa tefrik edilirken, babamı 
da.ha gençlik zamanı olmakla • 
yanyanla.r taratma ayırmt§lar. 

Kendisinin efkln ıuıkerlikten çı:lr· 

mak olduğımdan h~r ıuwlsa o ka.. 
nştklıkbı tekaüt bırafma ~.:tliee 

geçmiş, ismini tei:aütltik defteri. 

(Lfitfen sfJyfttyt çeı:ıirıniz) 

- Bir tesadüf, meeut bir tl!ft. 

dtıf • diye mırıldandı ve ba.kı§I& .. 
rrından kaçmm&k ieter gibi bqmı 
!lefteereye çevirirken gene kızar -
mııt:ı. 

İçimdeki azap gene ba§lamıt; 
oirdenbire mektup hatmma ıele. 

rek teli.tla.nmıştnn. Zarf avu. 
cumda değildi. O derhal yan e~ • 
binden bir klğıdı çrka.rarıı.k. 

- Bunu a.rıyonıunuz değil mi T 
- dedi • sendelediğiniz zaman eli. 
nizden yere dü§mÜ!tii .. 

Yeni Edebiyat Gazetesi 

Hayatta fik defa ya.payabm, ya. 
bancı ve kayrtıınz bir muhitte, yö

reğimde müt.h~ bir ilrpertl n ye· 
isle, taıınnadığrm yollara doğru 
yürüyor ve uzakla~ryordum. 

- Sm · otelinize götilrmemt' 
mü&aade eder mi8iniz? . diyordu -
Bu tanımadığnn dost sesi kimin · 
di? Ağırlaşan göz kapaklarımı a . 
~ On& baktmı: 0 tanıdığını 

değil, gördüğüm bir insan bile de
tildi Şqkm p.e.km bakııımıdan 

- Biliyorum. Ben de ayni otel 
de oturuyorum. Sizi orada gördü. 
ğüm için buna cesare ettim. De· 
m.inden benl çok korkuttunuz. 
Şimdi kendinizi biraz iyi buldu . 
ğunuzu görüyorum. 

- Epeyce uZ&klara düşmüş ol. 
duğunuzu biliyor musunuz? 

Diye sordu. 

Zarfı aldmı. Biraz sonra otom<1· 
bil otelin önünde durmu~tu. Şim. 
di yalnız ka.lmak i.stiyor1'.lum. Bu 
hızla arabadan a.tladım. Merdi-Ven 
ba§mda bir saniye durarak ona te 
ffekkilr ettim. Genç arkadaşım in. 
ce bir neza.lı:etle önümde eğilerek 
bana mninl söyledi. Söylenen bil 
kelimeyi o !aniyede unutarak a -
cele adımlarla odama gitdim. 

Arkadaşımız Suat Dervişin 
büyük ihtimamlarla. hazırladığı 
bu fikir, san'at ve edebiyat ga. 
~si her nı.ıshada: daha olgun. 
la~rnaktadır. Okuyuculanmı.za. 
tavsiye ederiz. 

Nereye gldi310r ve kimden unk. 

l~ıyordum! 

Korktuğum. Ye' ürperdifhn py 

avucum.da, benim.le benberdi ! O • 
Dlm Ml'Ua1'&k .. ııdjjt arfl hlJ.I 

.ı 
- Evet. biraz; ônce diloecek ıi· 

Etrafıma bakara.k omuzlarımı 

kaldırdım : 
- Hiç tahmbı edemiyeceğim. 

Fa.kat ııiz nuıl oldu da bUMda bu
huıduıı.ıa? 

Artık yalnrzdnn. Mektubu oltur 
ken ıeıı.e bayıle.c&k ve belki de 

baştan inme korkunt; bir ~lttınli> 

vunılacaktmı. 
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Görünmiyen Harp: 
' ' 

Sinci ,Kol 
. ' 

Yazan: MIR &ABAT 

87 ~.ılıık Polonya ;föıt.ericcns Scn·is sPfJcrindcn •• 

r - Vallahı pek kat'i tarif ede • 
miyeeeğim ! .. dedi. Fakat güzel. .. 
cidden güzel bir kadın!.. Gece sö. 
nük blr elektrik lıimbasınm ışı -
ğmda onun parlak gö?Jerinıien 

başka pek aklnndıı kalan tarafı 

yok! .. 
- Fakat, çok rica ederim, ha· 

tırlamaya çalışınız!.. Uzun boylu 
muydu? .. 

- -Evet, evet! .• 
- Konu§urken Lehçeyi alman. 

ca gfüi bir aksanla ve çabuk ça . 
buk konU§uyordu ? .. 

Genç milf:reze kumandam hay -
retle: 

, - Oh!.. Evet, çok doğru .• 
' Dedi. 

boratuvara bir düşman, hem Po
lonyanm bir can düşmanı serbest. 
çe girebilıyor!.. Benim girişimse 
vatanın menfaatinedir!.. Gece vak. 
ti beyhude ve boş formalitelerle 
uğraşarak vakit gcçlrmiyelim! .. 
Rica ederim, kapılan açtırınız! 

Bu sözlerimi gayri ihtiyari o 
kadar sert bir tarzda telaffur: et 
miştim ki komutan çarnaçar tcle
fonıı doğnı yUrlidil. Ve telefonu a· 
çrp liiboratuvar kapılarmm açıl . 
ma.sı ü:ln emir ve'rdi. 

Muzaffer 

kadın 

kumandan 

Semiramis'irt 

macera dolu 

hayatı 

-1-

Semiramis hakkında bir ef. 
sane mevcuttur. Fakat göm. 
nünde tutulacak hakikate 

O vakit dehşetle mUhafız ku. 
m.andanma döndfim: 

Elektrik cereyanile açılıp ka 
panan bu çelik kapılar otomatik 
olarak açılmış bulunduktan için 
komut.an önümde yUrUyor ve bu 
nğrr çelik kapılan parmaklarnun 
ucuyla iterek açıyordu. 

istinat eden vakıalar vardır . 
bu meşhur Asür Kraliçesinin 
hayatı hakkında nakledilen hi. 
kayelerin hepsinin hayal mah· 
sulü olmadığını gösterir. Eir 
çok tarihciler onu efsanevi bir 
şahsiyet yaptılar ve Finike ila • 
hesi Atargatis'in Semiramis'in 

annesi olduğunu ve güvercinle. 
rin kendisine elit ninelik etmiş 
olduğunu naklettiler. Hatta ikti· 
dan oğlu Ninya'ya devrettik_ 
ten .sonra hayata: veda edince 
ili.belerin bulunduğu Olemp da· 
ğma bir güvercin haline inkilap 
ederek çıkmış olduğunu hikaye 
ettiler. 

Omnes, !'!Mnlraml11, hUkUmilrırınn fr- llın ı•hn .. ıt •;ı C'\'\'t'l çol• ıııukan~wet ıöıtter<ll. FılRllf 111Tillyı!t mmn 

- Muhterem komutan! .. korka. 
mn ki bu kadın Valeska olma -
sın! .• 

Basık ve ta\ranı kemer şeklinde 
bUtiln bir koridordan laboratuvara 
geçiliyordu. 

.ıMıı... aünde bcynı efmek ııll'cburl .}t•tlııde 1.aldı 

Komutan müthiş bir 
y\Uüme baktı: 

hayretle 

- Valeska mı dediniz? dedi. 
Hani şu kontes Valeska. değil mi? 

- Evet, komutanı.. Zira milf -
rtt.e subayın.m tarif ettiği eş.kAl 

onun eşkiline uymaktadrr! .. Eğt'l· 

hakikaten profesör Zagura\iÇi böy 

le mahrem bir şekilde ziyaret C' • 

den bu mel'un kadınsa profesörün 
de mahvolduğuna şilphC' yoktur! .. 

Hakikat"n hayret ve dehşetle 

ürpermiştim. Bu ~elli kadın 

buradaki darbenin de mi altından 
çıkacaktı? .• 

B"nim büyük bir hiddete dilşlU. 
ğümU görerek adntii. şaşalamış 

bir halde olan komutana: 
- Liıtfen, şu laboratuvarı gö

re'>flir miyim? .. 
Dedim. 
Komutanın tereddüt ettiğıni 

gördüm. 

- E.fendim. dedi. ErUruharbi
yeden hususi milsaade olmadıkça 
laboratuvara girllemiyeceğini her. 
halde bilirsiniz s:ınımn ! Binaena. 
leyh ... 

Laboratuvar yüzlerce cihaz,' 

celik ekktrik kazanlarından görün 
mıyecek derP.ce dolu bir haldeydi 

Bura11mı serf bir muayeneden 
gl'~irdim. La.boratuvarm hiç bir 
penceresi olmadığını gördüm. 

Kalın beton duvarlnr, kalın be
ton döşeme hiçbir wretle deline • 
rek çıkılacak gibi görUnmüyor • 
du. 

Herhangi bir mektup, bir iz bu
labilmek için, bir polis hafiyep;t 

gi'Ai çelik masnlarm Uzerlerini. 
yerlC'ri dikkatle aradım. 

Hiç bir iz yoktu. 

Şu vaziyette, hfıdise h:ıklkaten 

şaşılacak bir hal alıyordu. 
Profesör Zaguraviç bu üst liste 

çelik kapılarla kapalı, tek pence

resiz, kalm beton duvarlarla bir 
bbton istihk!ma benziyen yarden 
buhar olup da havaya mt uçmu.ı. 

tu? •• 

Bu meşhur Kraliçe hakkında 
anlatılanlar arMmda ne kadan. 
nm efsane ve ne kadarının baki. 
kat.olduğunu kestirmek 1.ordur. 
Fakat Asilri deYletinin kurulu. 
şcnda mUhim rolü olan ve 
•

1Babili" tekrar yaratan bu ka· 
dın hakkında anlatılan hayal 
mahsulü vakıalan kabil olduğu 
kadar betaraf edecek hayatınm 
br hikayesini yapma.ğa çalışa. 
cağız: 
Milattan 800 yıl evvel, hüküm. 
darın baş çobanlığını yapan 
Simm. · bir gün met rük bir kır. 
~uğu bularak adını, -'biraz da 
kendi adına bcn1~lerek Sewira. 
mi.IJ koydu. Onun bu hareketi, 
istikbalde bUyük bir mükif ata 
nail olacaktı. 

. r 
t 
ıı 
1 

---

Komutanın sözUnü hiddetle kes 
tim. 

Benimle berabCl" ortalığı araştı. 
ran muhafız komutanı da gittikçe 
artan bir ha~Tetle başmı sallı • 
yor, dudaklarını büküyor, bu mu
ammayı pek aklı almaz bir eey te. 
liı.kld ettiğin! gösteriyordu, BULUNMUŞ KIZ , ,. y.ı rı ı-ı:ıl:l!• Mr hıdd" ll:lrtl;l"mdan tıkq 

- Aziz komutan! .• dedim. L5.· 

(Bu stltunda okuyucuıarımızm ga· 
zetemlz yruımdaki kuponla birlikte 
ı:öndereceklert 

(Devamı var) 

• !ngllizcC', tran.i!Zca, almanca vw 
tUrkçe bilen, seri daktilo yazan bir 
gene bUro veya ttlccar yanmda tş il• 

rıyor. İyl re!eranıı verı>bfllr. Haber ga 
zetesı V88ltaslle {H. 8.) rumuzunıı mta 
racaat. 

Küçük kız açık havada büyük 
bir serbesti içinde büyüdü. Ve 
burada yalnız ze.kası değil vUcu. 
du da inkişaf etti. Diğer Asüri 
kızları evlerde oturup yün il. 
mek \.0esaire gibi işlerle uğra·, 

şırlarken Semiramis, hilkümda. 
rm sürülerini otlatmakta ba.ba. 
lığına yardım etmeğe başladı. 

Bu devrelerde Kral Ninus bir 

EVLENME TEKLIFLERI, tŞ ARA· 
MA, İŞ VERME, .ALIM, SATIM 
gibi ticart m&hlyeU haiz olmıyan lcü· 
çük tlAnlan parasız ne§?'olunur.) 

Evlenme teklifleri 
• 25 yaşındayım orta boyluyum, 

Satılık - Kiralık 
• Beyoğlunda ~~ katlı 5500 llrayn 

kelepir aparturuuL, li.yda 60 lira te
miz kira. getiren lıu binanın senelik 
bUtUn \°Crgllcri 40 liradır. Her katta 
ayn saııUc elektrik tcsl.utı vardır. 

Yeni terkos tesl.sıı•J ynptırılmı§ ve 
20 senelik vakfı verilml§tir. Mllracat 
yeri: İatıkla.t caddc.'ri 205 numara yeni 
Ş. Şenyllz mUessesesı 1,2,S, 

çok memleketleri istila etierek f- . · 
kudret ve r.enginliğinı arttm. \: F..t..;:_ 
yordu. Her istila edilen memle.. · · · 

mütenaslbim. Arkadqlarımm da tas. 
dik ettiği kadar gUzelim. Esmerim. 
Boyamı Tannm sınm~. Dikiş, nakış 
blllr, okur yazarım. Çocul;'WD yoktur. 
3fe \:i yaşlarında alkol kullannııyen 

memur, mntekait ,·eya serbest iş sa.. 
hlbt bir bayla yuva kurmak &I'ZU8tlll

d&yun. lsl:iyenlcr, Haber gazetesi va 
srturle (H. t.) rumuzuna mektupla 
mUracaat cdcblllrlcr. 

ketten sayısız esirler ve hayvan 
sürüleri getiriliyor ve bütiin bu 
hayvanların nezareti vazifesi Hilkilmdanıı ı;oh.ıııı Shınıı:ı• • ır M'pet 

içine bırıı l.ılını-, .. ıan lııY. ı;u ·nttına 
Simmas'a tevdi ediliyordu. Bu Seıııırumı .. ı.cııııı taı.tı 

• 29 yqında 1071 boyunda uıyıf 

tipli bir gencim. BugUn net 75 lira 
ve dalma ıı.rtıı">'l•n bir maaşını var. 
Oldukça t'ıteresan garantlll bir mes
lek Mhlblyim. JP.e'?O ya§mda, asgari 
40 Ura maa§ veya geliri bulunan veya 
dul bir bayanla e\•!ennıek tııUyorum. 

Taliplerin Haber gazetesi vasıtnsııe 

(M. 1/4) nımuzlle mnrncaatıan. 

• Beyoğlunda I'arlabll§Ulda Kıılyon 

cukuluğunda arsa.ııı. su ve elektrlği 

bulunan btr ov 3l>OO liraya s:ıtılıktır. 
Taliplerin Haber gazetesi vaaıtaslle 

Kalyoncu Ev adrc.ı:Jnc mektupla mll• 
racaatlan. 1,2,3,4 5,6, 

suretle ih tiyar adamm mesuli. 

yet ve meşgalesi artıyor ve bir f mühım rotu olduğunu anladı. 
at üstilııde dolaşarak hayvanla· Onııes memleketin en ileri ge· 
ra baktığını tahayyül cdebilcce. lenlerinden biri \'C hükümdarın 
ğimiz Semiramis'in de işi QOğnL . dostu olduğundan büyiik bir 
mış oluyordu. nüfuza malik bulunuyordu. 

iş arayanlar 

* Ayaııpa:ıada: GllmUşsuyu hasta 
nesi yakınında. arsasından deniz g6· 
rllr. Haritası cıkanlmıştır. inşaata 

Hiih.-ümdarm en iyi dostların· 
dan ve ordu kumandanlarından 

Onnes. Kralın kuvvetlerine la. 
zım olan atları yetiştirilmesi 

manll yok. 8,lOXlG,5=131 met· 
re murabbaı arsa uzcrtndekl ahpp lkl için ihtiyar Sim.mas ile her za. 
ev pazarlıksız 5300 liraya satılıktır. man temasta bulunurdu. Bir 
Bugün 18 Ura kira gctırmektecUr. ~ gün, yine haY'·anları g-özden gc. 

• Bay ve bayan terzi.siyim. Kcsmık liraya mUtchammlldir. Tavizi öden. çirmek maksadiyle. Simmas'ı 
mlşUr. Vergi borcu yoktur. Haber ve dikmek bilirim. <;alışmak üzere zivarete giden Onncs gen" &. 
gazetc~.ndo "R (597) U .. rumuzuna ' ~ 

::!r any.lorum. Haber gazetesi vnı;ıta mumcaat miramis'i görerek giizelliğine ve 
.,.,e (D . 4154) rumuzuna mUmcant. 

• Kız orta okulunun 3 Uncu Sinıfm 1 bilhassa bUyük zekasına ve .er-
dan annemi hastıı.lı~ ve vaztyetimlzln Müteferrik keklere has olan beden hareka. 
müııaades'.zllğl vUzllndcn ayrılmak • Güzide best .. lt~ılarımıza güfte tında-ki ccvvaliyetine ve ata bin_ 
meeburiyetlndc kaldım. Herhangi bir yapmak istiyorum Elimde 40 tane mektcki meha~tine hayran 
yerde çaiııımak !Btlyorum. İhtiyacı ~ vardır. Göstcrcbll.rtın. btediklerl tarz kaldı 

tanların Haber ı;azııtesinctc H.A.E. ve mlktardn yazabilirim. lsttyenlertn 
rumuzuna mUracl'.atlan. Haber "'RZ(;teslnde !X 22) rumuzuna A 0 ŞIK KUM.A:--:DAN 

• Arap harflcrl:ıl bilir, riyaziyeye mektupla mUrac:ı!lt etmeleri. 
'rikıfıın. Ünlvcrs'tC>yc mUda\1mim. 
Haftada sekiz saat ders zamanımdan 
hariç aaUerde ç.alıpblllrim. Haber 
guetesi vasıtasllc •ıS.Ş.) rumuzuna 
mllracaat. 9 

•Ltııe mezunuyum, hu..«ust mllesse
st>lerde hergUn öğleden sonra çalı§abl
llrt111. Taliplerin Haber gazetesi va. 

A§ağıda nımuzıarı yazılı olan· o
kuyucularımızın namlarına gelen 
mektuplan tdarchanemlr.dcn aldır 
malan rica olunur. 

ıırtaııOe (9.L x. y. z.) rumuzuna mu- ı (V.M. 24) (C.U r>5) 
raCMtlıln, (Genç 52), (Dul) 

(B.C.) t.A.N.) 

Onncs bir daha. bir daha hay· 
vanları görmeğe gelince ihtiyar 
Simmas vaziyetten kuskulandı 
Kumandanın, hükümdarın men. 
faatlerini konnnak veya kendi. 
sini görmek iGln gelmedi~inden 
~di. Kendisini her göreni 

· t.eahir· fııd«ı Semin.mie'in bunda 

Onnes acaba Simmas'm sı::\. 

gili evlatlığı hakkında ne proje. 
Jer kuruyordu? Zava}h ihtiyar 
renginlerin evlerini, vuslet 
yuvalarını düşünerek kalbi tit· 
reeli. Ve şüphelerinde aldanma. 
dığmı da az zaman sonra anladı. 

Bir gün Onnes'in adamları. 

efendileri namına gelip kendi. 
sinden Semiramis'i istediler. Za· 
vallt ihtiyar içi par(}alanarak 
kızı teslim etmek mecburiyetin. 
de kaldı. 

Fakat Semiramis bir cariye 
olarak harem ağalarının neza. 
reti altında hayatını 'Gürütmek 
akıbetine uğramadı. Onnes ken 
disini zevce olarak intihap etmiş 
ve sarayının. cariyelerinin ve 
kölelerinin sahibi yapmıştı. Bu 
suretle de ihtiyar Simmas'm 
büyük acısı biraz hafiflemişti. 
!\1ES'UT ZEVCE 

. Yeni ya.şa:mağa basladığı ha. 
yat Semiramis'in bUtün kuvveL 

k·rir.: ir·!dşaf ettirdi. Az zaman 
so:ırıı. kendisinin Baal rahipleri. 
le dini miinaknsalara giriştiği, 

ı::iyaE>etten l'lan'lı.ttcn, tabiye ve 
!'l!'vkulceyşten ba h:;etmeğc ba.J}. 
laclığı, nc:krlerlc, mimarlarla \'e 

niJ:ınyd a!';tromanlarla fmünec· 
C'im1 <.'r~c) mesleklerine nit mcv. 
zulaı· iizcrinde salahiyettar hir 
iı~san gibi fıkir yüıiitmcğe ba~. 

l:ıdı~ı gi5riildii. Onııcs karısiyle 

iftihar ediyor ve ona karşı 

duyduğu hayt·n nhkla mütenasip 
)!arak hayat arkadaşına olan 

se,·gisi de artıyordu. 

F'akat bir gün Kral Ninus 
kumandan Onncs'e kuvvetli bir 

1 
or<lu ile Baktra'ya taarnıza 

kalkmasını emretti. Onnes ka. 
nsı ~miramis'ten böyle ani o. 
larak ayrılmak mecburiyetinde 
kaldığını görünce kalbi sızladı. 

Bu seferin çok tehlikeli olduğu· 
nu ''e ne kadar devam edeceği. 

nin kestirilmiyt•ceğini bildiği 
ltalde bir an bile bir asker oldu. 
ğunu ıınutmadı ve hükiimdarı 
mn emirlerine boyun C'ğdi. Harp 
h-ırekatı büyük müşkülat için. 
de ba"ladı ve ağı r inkişaf etti. 
Her gün harp me~danından t:ü. 
k(lmet nıı•rkezine ve merkezden 
-de harp mydanına gidip gelen ı 
postacılar Onnes ile Semiramis 

arasında mllhabereyi temin e· 
diyorlardıysa da. büyük kuman. 
d<1n, karısından uzak olmasına 

cok üzülüyordu. Nihayet bu ay. 
rılığa tahammiil cderpiyerek 

ondisinden hiçbir şey esirge. 

·~,.. ğini iimit ettiği hlikiim. 

dara t Uracaal ederek karısını 

harp meydan}na getirtmesine 
ınüsnade istedi, Fakat ,.,.wallı 

Onnı>s ! Hükümdarın muvafaka· 
tin in kendisinin mahvını \'eölii. 
.,,!inü ·intaç edeoeğfni bilmi~ ol • 
'8eYdJ, ·acaba bunu ister miydi! 

Semiramis müsaadeyi alır al 
maz derhal muharebe meyda 
na hareket etti. Muvasalatı b · 
tün qrdugahta bir bayram se 01 

ı. 
vınci yarattı. 

GUZEL MUHARlP 
Senıinimis gibi zeki ve h-ül{ 

türlü bir kadın derhal n.skerf' 
vaziyet hakkında da iyi bir fi.~e 
kir edirunekt.<' gecikmedı, ve J 
zaman içinde kocasının bılfıifl 
ya veri mevkii ne geçti. Askerıedc 
iizerinde bıraktığı tesir o kada~; 
kuvvetli ve hürmet telkin c '· f n 
idı in herkes emirlerini harlı 1 
yen icrada gecikmiyordu. B 
kadar sihirkii.r bir muharib 
emri altında harbetmek 
?.evkli olmazdı? 

Baktra muhac;· rası di'vam e · 
diyor ve ne kadar süreceği kes 
tırilemediği gibi muvaff akıy~ğ 
elde edilip cdilcrniyeceği de W 
yin dilemiyordu. Çünkü "h1\ 
surlar 'c kalelerle ~evrilm 

cok şiddetli bir müdafaa da b 
hıımvordu. Semiramis•in de i-= 
tfra.k ettiği müteaddit hartı 

meclislerinde, güzel muharı 

kadının ileri sürdüğil •fikirle1'n 
bütün askeri kumandanlarJt 

takdir ve hayretini mucip ol1. 
vordu. Nihayet. vaziyeti incede 
inceye tctkik ve tahlil etmiş 
lan Semiramis, kendi hesapla· 
na göre hazırladığı ve dü'" ~mll!J"·, 
···•'l hir nıüddct içinde tesl~ 
mecbur ~ecek olan bir ta.arrıl. 
plıinını harp meclisine 
Taarruz planı hükümdara 
dildi ve tamamen tasvip edi1d. 
ten sonra hemen tatbikine b 
landı. 

Semiramis aıilk kuınando 

ele almıştı. Evvela orduyu teşl< 
eden bütün ctizütamları tef 
etti. Harp ''asıta ve cihazla 
nm işe yarar bir halde olup 
madıklarıru gözden geçird • 
Bundan sonra hazırladığı pl 
nın bir sekteye uğramaması iç 
her şeyi en uf ak teferruatı 

kadar tsbit etti. 
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i Rendime gilzel bir iş buİdum ! 1 ~ırçıplak "<>yacağan, kar§ım • 

Yle duta.caksm. Bu sana ilk 

"e kendime, seni yakaladı -
dolayı, ilk milkfı.fat ola • 

Jlinin gözleri deh§otle büyüdü. 
raııı kız l'<>buna baktı. Vücudu. 
:lcrtan bnğlardan beyhude ye
llrtuimağa çal~tı ve isyan et· 

Vahşi adam! Haydutlukta 
11.da:r ileri gidemezsin! Evet. 
her fenalığı yapabilirsin, fa -

r ~Yin bir hududu varrlır. 

dUşınUş mllda.fnasız bJr kadJ. 
aba muamele edemezsin. 

.. Yavrum, benim cemiyetle 
;an hali harpte olduğumu bil. 

o :rsun galıoa! Böyle dll§llnce • 
('nden U%akUr una merha -

1. bUe etmem. Ürınrm bir ku. 
,lndan girip ötekinden çıkart. 

· .. nikkat et, bu sa.na pahalıya 
e, olur! 

.. Yok canım! ... Neyse çok ko. 
il.ık, gevezelikle vakit kaybet· 

'"l, llr'zusnnda değilim. Son de -
erl°l'UYonun: Suallerime cevap 
fi, !Cek tnbıin ? 
aJetiııe doğru ytırüdil. Genç kız 
fı llYla gerlledi, duvara yaslan. 
1ef eyecan ve korkusu büyüyen 
a 'tinden, göz kapa.klarmm tit. 
Juıden belli oluyordu. Al Vud 

f 
1
1 ltihayet korkutmağa muvaf· 

B Olduğunu anlamaktan gelen 
b anı bir sevhıç fçindeydi. Eli-

Uiye uz.attı 
sı ' 

\'allı ktz, biribirine bağh el. 

bı kendisini mUdA!aa edemi • 
et'ini dUşllnem!yerek, iki kolu· 

es~ttı. Dudnklan kıpırdadı, fa. 
·e)ğzından sos çıkmadı. 
ıa. Vud onun korku ve dehget!· 
hı ltnmak için blrden aklına ge
~e bir çareye başvurdu: 
bır Meğer sen ne clcl Jw:nugsm ! 
ic:tece benim olncaksm! .. HsıttA 

a:ıt,l beklemeğe lüzum yok; der 
1 iındi. .. 

let1'lılesini tamamlıyamadan bir 
savurdu. Mahpus kız bayı. 

ltV Yere dilşmliştU, 
de ~dut, onu istihfafla sllzerek 
{leandı: 
· Bu neticeyi tahmin etmcl~ 

l!adtn knmu blSyledlr, süslcn
Ji# llloda masraftan içln crk"ğl. 

t§ı kahraman keıllmeslnl bi-
rd 'akat kendlnl müdafaa mev -

oldu mu beş para etm~z! 
di~ diye seslendi. Cevap gelme. 
b:v: 1 daha kuvveUe bağtrdı: 

liey Frcddi ! Sağır mı oldun 
a-ı .... 

dn' ? cevap alamayınca kendi 
e e: 
ftı lJ~'Uınu§ olacak abdal! diye 
a di. Halbuki tehlike oluru 
cı: haber verecekti. Gidip ba.k· 

"rd ... 
1 lJı 
p1 l.f 1Yı açtı ve koridora geçti. 
i<: !ley, koridor zifiri karanlık. 

tı 
~ddi, elektriği neye ... 

n tarnamhyamadJ, karan -

lrkta biri en!esinc tabancasını da. 
)'amJ§, bağırmıştı: 

- Eller yukarı! Do!doğru yü
rü ve ellerini B§ağı indireyim de. 

ınet 
Al Vud kendiahıi tehdit edenin 

herhalde bir zabıta mensubu oldu· 
ğunu dllgilnerek mahvolduğunu an 
tadı. Acaba FreddJ ve diğer ar _ 
kadnşlan ne olmuvtardı? Onlar da 
y&kalanmı.~lar mıydı? Verilen em. 
re itaatten başka çru-e olmadığı i· 
çin zifiri karanlıkta yUrUdU. Bir • 
kaç aclon sonra duvarla kat§ıla • 
ra.k durdu. Meçhul ndam yeniden 

emretti: 
- Krrxıılda.ma ! 

Al Vud ceplerinin knnatınldığt· 
nı ve ::ıilAhmın nlındığnn hissottl. 
Yeni bir emir: 

- Sağa dön ve gene dosdognı 
yUrU ... 

Haydut seetnl çıkarmıyOt' ve çe 
söylenirse yapıyordu, itinı.z beyhu. 
de ve hatt.A belki tehlikeliydi. 
Böyle bir müddet yUrUdü. Meçhul 
adıı.ı:nm artık peşinden gelmediği. 
ni sanıyor. tehlikeyi hesaplıyarak 
dönilp bakın.ağa cesaret edemiyor· 
du. Koridor sn~a doğru yeni bir 
dirsek yapınca başını hafifçe çe • 
virdi, kimse görllnmüyo'tdu. Ah 

bir 111ık olsa... Elektrik düğmeRini 
aradı, el yordnmile bulup çevirdi. 

IAmba yanmıyordu. Teli kı-..srnlş 

olacaklardı. Geri döndü ve geldiği 
istika.metin akstne mümkün oldu. 
ğu kadar çabuk koştu, birkaç de
fa dilşecek gfl>l oldu. Koridora ın. 
zan hafif bir JŞJk bir kapıyı, oda 
mnm kapıırau göstermekteydi. Tam 
kapıya ulaşacağı sırada ayağı 1:ıir 

yere takıldı, sendeliyerek dUı,tU. 

Yerde yumuşat bir clsim sukır 
tun giddetini azaIUrırştt. Bu saye. 
de çabuk toparlandı ve ayağmm 
takıldığı cismin har~et.8iı yatan 
bir insan olduği.ınu anltıdı. Yokll\. 
dı ve hareket gl'irmayinee kucak
ltyarak odasma götürdü. 

- Freddi! 
Kucaklıyarak götürdüğü adam 

bir 61U, Freddin!n ceaedi idi. Ha .. 
yatında ilk defa olarak korktu. Bu 
sapsan kesilmi3 yllı, yan kesil • 
mlş gırtlak ve elln akan kan kar 
fiıımıda Al Vut kendi lkıbctJ için 
fena bir hissi kablelvukula titre-

di. 
Bu cinayeti kim i§lemi3ti? Blr 

kaç daldka evvel Al Vudu tebdid 
eden adam mı? .. Bu pek muhte.. 
meldi. Fevkalade bir tali, kendi. 
8ini a.yııi Akıbete uğramaktan kur 
tarmu,,tl. Birden aklma, blnu ev· 
vel baygın bir halde btraktı#ı genç 
kız reldi. Dönüp baktı, onı.d4 yaL 
mzdı, mahpus kızdan eser yok • 

tu. 
Etrafı 8l'a§tırmca, biraz evvel 

genç kızm bulunduğu yerde bir 
ip buldu. Tereddüde mahal yok • 
tu, bu ip genç kmn ellerini ba~lı. 
yan ipti ve mahpus. o me~bul a. 
dam tara.fmdan kurtanlmt§tı, 

(Den,mr \'l.r) 

-56· 
Cariyeler-:len blrinin odasına 

olacak.. d;yc:rek haremde-
ltün o.99 cariyelere sordu. 

J ,6• Yeri araıiı .. Yıldız meydar.• 
- Oktu. 
P ~nm çehresi kara garı 

- hık alınışu. Yıldız aksam üS" 
- et'eye gide~ilirdi? - . 
G.f nerağa cariyelerden birine 
o 6 ıdı: 

~.t?tfendimiz Yıldızı bahçede 
sı J ~or. Onun ı:erede bulundu· 
ı ı.ı_, 

~ """1ln oda~'Ula gittilini bili• 
USUn? diye sordu. • 

dan da ı:neı:ıu cevap uu, 

Koridorlarda bir aşağı bir yu· 
karı dola~ıyordu Padişaha: 

- Yıldızı haremde bulamadıpı, 
diyebilir miydi? 

Cevher ağanm vazifesi heramdt.ıll 
ki cariye.erle meşgı.ıl olmak. onla
nn peşinden ko;m.ak, onlan takip 
etmek ~l mıyill? 

Cevher ağa merdiven başmda 
dolaşırken. E~ ağa ile karplar 
tı. 

Elmas, Cevher ağanın Yıldızı a• 

radığım sezıni~ti. 
- Bu teIAşm nedir. ~? di)!e 

ıek l8JUDI aokıaldu. C'.e\'her ala O' 

NEZiHE MUHiDDiN 
Iolkla.r mwelendlğinin erteei 

gtınt1 herk• gv.etelere teeee. 
aUBle san~. Memlekette ilk 
defa. ya.pılaıı bu mkJ tcrttbenln 
ilk ~i elbette bir takım ga.. 
rlp ve gillUnç bldlselere sahne 
olmuştu. Filhakika ilk ışık 
sönen gecenin sabahı çtkan ga.. 
zıeteler, eokaklarda erkeklere 
f!!ıÖZ atan yirmi kadmm zabıta 

tarafından tevkif edildiğini ya. 
zıyordu. 

Dişilerin ne yaman olduğunu 
ilk fırsatta meydana çıkua.n bu 
havadbl her evde olduğu gibi 
Şekibenin evinde de okunrnq 
ihtiyar ann8i bunu duyunca 
hica.bmdan yaka.smı ısmını.k 

§8.§alımııştı: 

- Tövbe tövbe! Bir y~ıma 
daha girdim • demifti • kadm 
kısmı da erkeklere söz at.ar mı 
hiç? .. Kıya.met allmeti a dost. 
lar!. Kıya.met allmeti bu ... 

Annesi My!e diye dursun ŞP.. 
ktbe bu havadis k&.TŞmında. derin 
derin düşüncelere ~almış git· 
mi§ti. 

Şekibe, annestnin koınşu ha. 
nımlarla parmak besabma ?eğ. 
men kırkına. altı ay kalmııt lh. 
tiya.r bir kndı. 

Şekibenin portrestnl çlztnce 
evde kalmasına kimeeler fq. 

ma.z: 
Dilenci değneği gibi uzun in.. 

cec.lk bir boy, yaradılıştan kal· 
ktk ve sivri omıWar, hafif bir 
göğü!.. Kızılcık dalı gt'bi ba.. 
<'Aklar .. Endamı ve kameti bu .. 
Yüzüne gelince güve kD'p1~ 
renksiz bir çift b§. altında iri 
patlak gözler, bir baştap öbUr 
ba.şa yntma~ bir ağız, sivri bir 
çene .. 

Zavallı Şekibe kimsenin gö. 
remediği bu ince gtlzelliği, bir 
gole defalllı!' ~ perdede al. 
lrişta.naıfmi goM~ uıeşhur 
artist Ja.n Kravforta betw..eti· 
yorsa da k~ dert anl&ta. 
tn.Jya.ca~ bf1dJği için bu mu. 
şa.bf-hetin gunınmu içine gömtL 
yor, bir an teseJH bulsa blle işi. 
ııe yaramayan bu benzeyişten 

kimseye baMedcımlyordu. Bir 
kıu; defa mlnab m!nalı bu il!" 

thrt.I c;ok beğendiğinden aöz ac;. 
mış fakat kirmıe bu sita vişin 
gizli manasını eemnemiştl. Şe. 
kibe gittikçe hm;mlaşryor, 

şimdiye kadar ömründe hl~ bir 
erkeğin kendisine baktığını gör. 
mediği için mut.hl§ bir erkek 
düşmanı kesiliyordu. Hiç bir ba. 
kışı kendisine ~eme.ınek ıztı· 
tılbtyle günden güne daha htr. 
c:rnlaşıyor, ~yinmekte.n, süslen" 
mekten korkuyor, hattl eokafa 
bile çıka.tnAyorc:fu. 

Lk r~manJan öbürleri gibi 
anlatacak tatlı bir heyecanlı b:r 
k&lb macerası olmadığmdaıı ar. 
ka.daşlanndan utanıyordu. Bu 
yasa gelince zaten biç bir UY!?UD 
arkadaşı da. kab:na.ınıntı. Zira 

na da padişahm Yıldın bahçede 
bekled,iğµıı söyledi: 

- Acaba va.ae sultan efendi
mizin yanına ını aitti? Hele bir ke 
re de oraya baıcahm, dedi. 

Kösem sul~ dairesine doğru 
>·ürümek istedi. 

Elm2s ağa, Cevherin kulağına i-
ğildl: 

- Boşuna arama, alaağunl Yd 
dız sarayda dttıl .. 

Cevherin gözıe:i faltaşı gibi a 
çıldı: 

- Ne dedin, Elmas? YıldJJ ar 
rayda yok maı1 

- Hayır. Sakın kimseye söyle
me .. Ben onu bugün Ane ile • ba· 
il örtülü olarak • bahçeye çıkar 
ken eördüm. 

- Tuhaf fCYl aere)'9 ıittileı 
acaba? 

- Bilmiyorum. 
- Bir daha dönmediler mi? 
- Ayte döDdil. Fakat. Yıldlı 

dl\nmedL 

ııınn 
K aranlzğzn cilvesi 

heP6i evlenmiş çoluk. çocuk, 
lıar.tl ' :ım sahibi bile olmuş. 
Jard:. 

Hayatta, küskün ve öfkeli' 
Şekibe yapayalnız kalmıştı. 

Bir defa olsun kendiıine ts. 
tekle bakıldığını görmek emelile 
yıllarca yanıp tutuşmuş nihayet 
böyle kavruk bir hale gelmişti. 

Işıklar kararınca Şekibeye 
bir ilham vaki olm\lftu. 

Bir akşam üst.il e.amlara 11lyah 
klğrtlan çektikten sonra ayna. 
nm karşısına geçti. Kırpık 

kaşlarını, kill ta.blumdan top
ladığı yanık kibrit başlarile dU. 
ı.eltti Kırpıntı bohçasından atee 
ah bir parça bularak tUkrilkle 
:relattıktan sonra duda.klarma 
yanaklanna ve çenesine geadlr. 
dl. Bu ameliyede &mm ederlm 
yavq yavaş kendisine hayran 
olmap başla.m.J§b. 

n.aretıe ite koyuldu. Şimdi 
biraz pudra llzmıdı. Halbuki 
Şekibe tuvalete karsı J?arin bir 
kin beelediğinden evlerinde y1lz 
boya.ama ait malzme buhranı 
va.mı. DUşünUp taı,mmea k~. 
fetıneğe başladı: Dalaplara bir 
avuç kola olduğunu hatırlaya. 

rak koştu. Avucunda ufalaya. 
h.k tozunu yll.zUne sUrdU. Saçla· 
nnı da kızgın kille soktu~ ma. 
.. y!a kmrd1ktan 80nl'I. tuvaleti 
bitti. Sırtına en yeni mant.otrunu 
geçirerek. mutfakta lleMiz sa. 
dum, mukeH s&tnk bfr ~1da 
ek§8.m yemeğini nırtan ııT "sine~ 

- Pek bunatdrm anne ben 
tıı0kağa hava almağa çıkıyorum 
dedi. 

Zavallf ihtiyar kadınCatız 
llndfü:leri bile l!IOka.fa çıkmak. · 
tan nefret eden ktzmm bu ar. 
zusunu sevinçle karşılayarak 

karanlık mutfaktan oevap 
~f: 

- Çrk krzmı çık .. Biraz dün.. 
yanı gör hele!... Sen keşiş ka· 
dmlar ~bi dört duvara kapa. 
nmea benim içim ka.ranyor val. 
lahi. 

Şe1dbe soka.h crktr~ r.aman 
etraf tttmamiyle karanlığa sin. 
mişti. nk zamanlar herkes, bil. 
haasa kadınlan oldukı;a UrkUten 
bu karanlık dUnva Şekthew 
ısimdiye kadar hiç tatmadığı 

p.rfp bir :zevk vermeğe bqla. 
dı: Daha iki Uç adım atmamıştı 
ld karşıdan gelen bir gölge ken· 
dislne yaklaşınca duraklamış, 

düşmemek fc:ln bastığı yere ba. 
kacatına, dilsmeffi göze alarak 
Sekibeye uzun uztm balanu;tı .. 
Bu bakış ihtiyar kızcafmn gön. 
ilinde birdenbire muclR gibi 
taptaze bir filizin yeşermesini 

temin etmeğe kAfi gelmi§ti. 
Tek tUk sokakta geç kalmış 

ka.dmlann hafif ve ilrkek c;ığlrk .. 

- O halde Ayşeye soralım. Ne
reye ııttığini o t>ilir. 

Cevher, valcle sultanın dairesine 
doğru koşarken, Elmas arkasından 
yalvardı: 

- Salcın meseleyi benden dur 
muı olma, ağaC'.ığnn ! 

- Neden kor!ruyonun? Gizli 
kapaklı bir dolap mı döndü yok
sa? 

- Galiba gizij bir dolap döndü 
ama. ben de içyikünil iyjc:z anla
yamadım. Ay~ı sıkı~tınrsan. iş 
meydana çıkar. 

Cevher telaşla valde sultanın da
iresine geçti .. Ayşeyi buldu: 

- Efendimi.ı bahçedt Yıldızı 
bekliyor. Odasında aradmı, bukt• 
maıdnn Nerede iw bana söyle! 
Ay~ solukkaMhğını kaybetme 

den cevap verdi: 
- Ben Yıldızır. kfilıyası nuyµn, 

alacığım? Nerede ol 'uğunu nebi· 
leyim? 

- C.anım, &en. bugün ODUDla be-

tarı işitirken ~tkibc gilıel ye. 
ni bir dUnyanın :şığma açılmış, 
dUnyayı hiç görmemiş bir körUn 
birdenbire güneş ışığına kavuş. 
ma.sınm harikulade sevincini 
duyarak mesut ve pen·a.ınz yU 
rUyordu. Çok ge<-mPdı:!n birinin 
kendisini takip ettiğini anladı . 
Kalbi tatlı tatlı c;arparak yolu. 
na devam etti. Arkasından ge. 
len adam, koyu mavi I$rkh bir 
sokak llmbasmm altından ge. 
çerken yanma sokulup dikkatli 
dikkatli yüzUne bakm<'.a ~kibe. 
nln yiireğine aeı bir vecih girdi 
Fakat bir kat: adını atınca gene 
ferahladı.. Takip edPn çekilip 
gitmemişti!... Şekibe ilk defa 
itimat nefı:ıi denilen silahm kab. 
ZMme el attı. Adımlan kuvvet· 
il, nıhu sevindi, gön!Orılfon vO. 
zllne bir aydmlrk aksedivorou. 
Şekibe sokakların karanh~a 

nğmen yUzUne içinden vuran 
bu qıkla annesinin dediitt gibi 
dUnya.!!tnı ~örerek yOrllyordu. 
Evine döndü® Z1tman aynada 
kendi!!lnl b:ımba.,kft buldlı. 

Artık her akşam annee!nf 
mutfakta vem~l{ n5rtırken kapt. 
dan l!leSl~n!vordu: 

- Anne biraz hava almağa 

<;ıkıyonım .. Pek bunaldım. 

- Çık yavrum c:ık, biraz 
dünyanı gör!... Gen~li{!ine yazık 
değil mi? ... Keşişler gibi karan. 
ltklarda mı yaşayacaksm? ... 

Şekibe ikinci gece aynı yerde 
gene bir gölgeyle karşılaştı. Bel.. 
kl bu ilk goce tesadüf etti göl. 
geydf. Sokalcta binz konuştu
tular. Ve beraber yilrildUler. 

Ertesi a.kşam blribirine ısöz 

vererek buluştular. Beraber ko. 
yu mavi maskeU yan karantrk 
bir ma.haltebiei dtlkklnmın bir 
krn,esinde bir eaat oturdular. 
Gene beraber 111klan koyu mavi 
boyayla mukeli kalabalık bir 
tramvaya bindiler .. 

Daha ertesi a.kşam aynı ma.. 
hallebici dilklnmda btribfrine 
illnraşk ettiler.. Genç adam ih. 

ttyar km evinin kapısına kadar 
~tirdi.. O ak!lam Şekibe kPndi. 
tıılnl aynada daha güzel buldu. 

Ve nihayet bir hafta 80l1l'a fl'/1. 

lendiler. 

Şekibenin kOCUI, sa.ba.htan 
şafakta beraber bqlayan bir t· 
'1n sahibidir. Sevgili ka.nsma 

ancak koyu mavi maskeli ıtlklar 
yandıktan sonra huretle kavu. 
şuyor! 

Sa.mim! arkadqlan ona kan. 
sr hakkında sual sordukça L 

damcam gururla: 
- Bir Jan Kravforda bakın, 

bir de ona .. İll88.nlar çift vara· 
dılrnnl§ meğerse! .• Bir elmanm 
ransı o, yansı bP.nim karım! 

Diye böbürleniyor. 

raber bahçeye Ul:TJ~! 
Ayte ba§mı salladı: 

- Bahçeye ku~lara bakmak için 
İnmi§tik. Sonra o odasına ıitti. 
Ben de buraya döndüm. 

Cevher ağanın dudaklanndan 
beyaz köpükler raçıhyordu. O kae 
dar hiddetliydi ki ... 

Anenin koluncan tuttu: 
- Yalan söyiüvorsunl Sen dön 

düğün za."tlan, of.er.in yanında yok 
muş. Ostelik baş; da örtülü imiş. 
Dolrusunu söyiemezsen kendi elin 
le başım yakarını Anel 
Ay~ yemin ed~yordu: 
-Vallahi bıııniyorum .. Odası

na döndüğunden eminim.. Yılda 

saraydan nere~ ııdebilir? 
GQrültOyil i1ftt:ı valde sultan 

ya.va~" kapıya geldi. 
-Ne var, Cevher? neden bu 

kadar hiddetlisin? 
Cevher ala aynı sözleri Kmen

IUltana da l&yld: 
.. - Yıldın anyoc as, bul""Q'o-

Fatlll ıılrerUll 
••beıladea 

ı - Bu yıl uurllk catJD& ltllmlt 
337 dofUmlularm ille yol~ 
16 lkincikA.nun 941 Ça.rfa.mb& sDlll 
başlaoa.caktır. 

2 - 837 doğumlul&nn IDl ıolda. 
maaı •tatıdaki ;ekJ.Jde ııaı.a,. _...,. 
yapılacakUr. 

AJ 16 lklnclkluıuıı Hl dla W 
lklnctlla.nun 911 ~ kadar i'aWI aa111-· 
yeat 837 doğumıuJan. 

B) 29 llu.ncikA.nun 941 clea U ... 
bat 941 e kadar Saınatı-. ......
nln ~ • do~umıuıar .. 

C> 12 Şubat 941 den 25 fu111t N1 
e kadar Şehremlııı ~ 317 w.rL 

D' 26 Şubat e.ı den 81 lılU\ NJ. • 
kadar ı<aragUmMlk Lahlyeti 117 IUllt 

E) 12.3.9U den 20.S.941 e lladar 
Fener nahlyHI 387 lileri. 

F) 26.8.941 deıı M.t.e.1 e lladar L 
yüp merkez nah!~~si 337 1lllft. 

K) 9 4.941 aen ~.l.4.941 e kadir 8a"' 
mi ve Kumkapı nanıyelerl a.n dllll. 

8 - Nahıyelere ıııensup 831 Wena 
günlertndu şubeytl ınUracaatları _. 
buı1d1r. 

4 - OeUreceluen veaikal&r Mk
kmı:l.a fazla tat.ult ıutıe k..,,.,.lrl 
uanıarılan öğreııllerek yoklama -
aını:l.a vestkalan t.am olaru ptaw 
ceklerdlr. 

6 - 887 Werla >"klamutya. oera· 
be.r,. doğum dofu.n ibUyat erat JOld&• 
maaı da qafıdarti tit'kllde yapıJMak.. 
br: 

A) J& lkiııci!Wıuı. 941 den lT JldD• 
ctkıı.nun 941 • llAd&r 812 CIQCllmlalar. 

BI 20 .lkiJlcikA.nuu 941 dea ıa !Jda· 
cikAnun 941 e katlar 313 ~. 

C) :43 lkJ.ncikfUı.ıt. IHl cHıD ZI Jıma
ctkAnun 941 • kadar 31' ~. 

D) 'l8 lidncik&nuD 941 dm lO lllllı. 
CikAnun 941 e k&•ıar 316 dal' ; ; 0 

E) .U lkinclilııun 941 dm 1 .... 
941 • kadar 811 d..:>fumllllar. 

• - •17 : 112 c:totumıu.ı.ua ,...... 
ma.ıan aynca UAıı edUecaldlr. 

'1 - Gerek 117 WeriD .,. ...... 
ihtiyat erat yoklam&J&n ° 7"11 
stınıert barlç bel' gf1D •bllllt9a ..... 
ne k&d&r devam e<ıer. ôtledla _,. 
mUracaat kabul eJ!lmea. 

8 - lhUyal eratın ce~ ftllo 
kalar ve müracaat yolu ıube kq • 
dakl 'lluıda yaZtlıaır. Vallu,le ..... 
ııllmell. 

337 doğumlulını 
Uk, ihtiyat eratm da 

mutad aenelik 
yoklama lan 

J'abucıı Kadakö7 Anlı a ... 
~ı 

1 - Kadıköy, llık11dar .. ..,... 
ka.za1an d&bWDch obll'lıll ,...... 
83'1 doA'WnJa mUk1ılletıerln 1111 ,...... 
mal&rlle beraber 112 : iM ...,_.. 
ihtiyat ve ruhsatlı eratın da Der _. 
olduğu gibi senelik yoklamalarma 
1 lkınctklnun 941 tarlhllıdell ..._ 
'-fl•ucakb•. 

J - Yoklama iUD!er: Uftum ,._ 
l&l'telıl, Çarpıntı& .. cu.. ........ 
Oğıedell eYYel olup lhUyat ..ıa,.. 
lama dolum eırası &f&A'ldald ..... 
yuılıdır. 

a - Toklamal.uuu JBpta"lnMn' 
ikamet ııenedl, lkl M»t fo~ .. 
fQ.I C(lzdanıan, aakerl vea!alulll W 
tab.eilde bulunanlar yukaıdalD Wlt 
kalardaD bqka okudukları o?nZI .. 
alacakJan btrer vealka U. ....... 
müracaat etmeleri. 

' - Yoklamaya uman ......... 
,.ıler " buDlan gönder...,... il. 
t1bdam edenler bakkmd& ıı..lbl9 ... 
D.UDUDUD 18, 83 w 94. maddellll .... 
blk edllecegt UAD oıunur. r....._ 

J'oMama :e= tarUd Oöal 
6/1/Nl Paaart.t 
7 /l/Hl Balı -

13/1/9'1 Puarteal SU 
13/1/9'1 Çarpmba 311 
17/1/Mı CWn& "11 
20/1/9'1 Puartesl f1f 
22/1/tfl ~ba 11 
H/1/Hl CUm.a 11 
27/1/Hl Puuteaı • 
29/1/Hl Çarpmb; • 
31/1/Nl Cuma ;JI. 
1/2/Hl PuartH! il 
&/2/IHl Çarf&Dlbb il 
7/2/Nl CUma ,. 

10/2 ' 9'1 Pazartesi ~ 
lJ/2/941 Çarpmba dl 
H/2/H1 CUm& m 
17 /2/9'1 Puarteal -
19/2/941 Çarfamba. -
21/2/941 CUm& m 
2(/2/ 941 Puart.Mi -

(LQtfen 3a.yf5!1' ~) 

nu, sultanım! 6ı.ıgün oalan bllr 
~ g~en görmüşler. Ane dllrı 
müş .. Yıldız avdet et.mcmlt. NllP 
)'e gittiğini elbette A~ bilir. 

Valde sultan A~-şeye hitmp • 
rek: 

- Nereye gitt~ni ta)w• 
söyle. .. 
Ve sert bir tavırla Anenln ıllılll 
baktı. 
A~ vaktile valde sultmdaa • 

limaunı alnu,tL 
- Gönnedim, sultanım!• dlıl 

cevap verdi • Bilsem w ~ 
söylemez miyim? 

Valde sultan caall bir ........ 
gösterdi. 

- Hele bir daha araJm .... 
hm. Saraydan kuş olsa •9-

Tekrar araştırdılar, t.d fy 
tar. 

Cevher bah~ye koştu. 
Sultan Murat 1-.avuı.,.... • 
~Q •.. erl ..... 

(Dl• il .,.) 
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Kız mektepleri voleybol maçlan 
Kız mektepleri voleybol maç- Birinci sete lstanbui lisesin.. 

Iarma kalabalık bir talebe küt- den Ulkerin servis atışiyle ba§. 
1o& önünde dün Eminönü halk- landı. tık anlarda Çamlıca daha 
evinde yapılmıştır. Günün ilk soğukkanlı İstanbulluların için .. 
maçı Kız Muallim ile Şişli Te- de büyük bir heyecan havası e .. 
ra.kki lisesi arasında idi. siyor. Fakat her iki tarafın sa-
Takmılar saha.ya şöyle çıktı. yıları arttıkça Çamlıcalılarm da 

Jar: heyecanlanıp sinirlendiklerini 
Kız Muallim: Melahat (K), görüyoruz .Her iki taraf da vo. 

H*'fri}'t, Meliha Nevzat. Um. leybol maçı değil de sinir maçı 
N · yapıyorlarmış gibi. ratı. enman. 

$işli Terakki: Selma (K ). Nihayet birinci set Çamlıca. 
Nec'ld. Türkan. Emel, Sıdika. nın 15 - 9 gnlil:yetiyle sona 
Refhan. erdi. 

Birinci sete Şişli Terakkinin lkinci sete her iki taraf da 
servis atışiyle başlandı. llk an. canlı ba§ladı. Çamlıcalılar elle. 
larda. maç mütevazi bir (iekilde rindeki galibiyeti kaçırmak iste. 
devam ederken Kız Muallim ta.. miyorlar. Istanbul lisesi de 
kmıı vaziyetin vehametini kav- mağlubiyetten kurtulmak için 
rayara.k · sayıları çoğaltmağa bütiin enerjisiyle oyxııyor, sa. 
başladı ve ilk seti 15 • 12 galip yılar karşılıklı yükseliyor. Se. 
olarak bitirdi. yirci kızlar her iki tarafı da 

lkinci sete, Kız .Muallimin da. teşci ediyor. Fakat, hll)Tet! Ha. 
ha eçık bir sayı farkiyle kazan. kem seyircilerin teşci etmesine 
rnasıru beklerken her nedense mani olmak istiyor. Acaba. ne
bugün bir türlü iyi bir oyun çı. den? Her halde kendisi de he. 
karamıyarak z.orlukla ve 15 • 11 1 yecanlnnıyor da ondan. Zira az 
le ikinci seti ala.bilmişlerdir. l sonra, balkonda bulunan ga.ze. 

Şi§li Terakki takımı mağlup tcci arkadaşlara da ihtar etmek 
olmaısına rağmen gün geçtikçe garabetinde bulundu. Oyun bir 
oyun ba.kmıından vaziyetlerini müddet inkitaa uğradıktan son. 
düzeltiyor. :ra tekrar heyecanla de\•am etti. 
Kız Muallime gelince, bugün. İstanbullular ikinci seti 15 _ 13 

kü oyunları bizi hiç tatmin et.. le kazanıncn maç büsbütün kı· 
medı. Her maçta iyi bir oyun zıştı. Her zaman iyi oyunlariyle 
çıkaran Meli.hat ile K. Hayriye, nazarı dikkatimizi celbeden o. 
arkadqlarma nazaran iyi oyna. yuncular bile 1.aman 1.am:ın 
m<>-larına rağmen çok fena. idi. falso yapıyor. Sayılar 14 _ 14 
ler. berabere. Onaltıya ilk varan 

Bu arada gözümüze bir şey şampiyona yolunda takılmadan 
daha çarptı ki bunu da yazma. ılerliyecek. lstanbul lisesf 15 i 
dan geçemiyeoeğim: Birinci ve yaptr nerc<leyse maçr kazana-. 
ikinci sette Kız Muallimin sayı. cak, fakat Çamhcalılar kolay 
an na ikişer sayı ilave edildi. Biz kolay \'ermirorlar onlar da 15 
buna tarafoirlik demiyeceğiz, nci sayıya vardılnr. Şimdi 
fakat olsa olsa. sayıları yazan 15 • 15 olduklarından maç 17 de 
talebenin dalgınlrğJdır. İkişer bitecek. 
saymrn ilave edildiğine eminiz Nihayet. Çaınhcahlar rakip.. 
çUnkU bunu benim gibi orada. lcrinin ufak bir hatasından is. 
bulunan diğer arkadaşlar da tifade edip üçüncü \'e sonuncu 
farketmişlerdir. seti 17 - 15 ile kazanarak, hiç 

Şampiyonanın en bir takıntıya uğramadan şampi. ' 

H A B E R - Akşam postası 

_..., 

1 

1'.deı Ura1ık Un 

1 2000 - 2000.-
s 1000 - 8000.-
~ 7~ -
' 1500 -• 250 -g:; 100 -80 50 - 4000.-

800 20 - 6000.-

Türkiye ft Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiı olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

KetldelN: t Şahat, ı l\la11ıı. , Kambaral.ı "re lcumbarauı. hesap 
ı A#ustoe. 3 bdııct~rln larmda en az elti lruı buJımanJıu 

ta rlhlertnoo yapım. kur'll;ı-a dahil edlllrl~r. 

V AKIT matbaası ··h· yonadaki yollarımı. devam etti-
mu ım maçı ler. K k •d 

Gii?iin jkincl .~~beJrası 1.stanbul lisesinden Selma çok i f Q p l S m l ll l 9 en l en 
ı,ampıyonanm en mühun karıı. gü%el bir oyun çıka.rmıştır. 
l~şm.ası olan Çamlıca.. btanbul Koskoca Çamlıca }jsesile tek tanzz•m edz• çml fll 
lıscsı kar&ılaşmaşıy~. . . ba.§ma mücadele etmiştir. Eğer P Q ş 
Takımlar 8ah~~ .Yerlennı yanında ili bir pasCir olsaydı Kitap, mecmua, gazete basar. 

aldıkları Yakrt şoyle ıdiler: maçı kazana.bilirdi bile. 
Çamlıca: Silhevıa (K). Nu· Çamlıcalılara gelince, çok ııe. 1 Tabiler nam•na '1iz i i •sleri ahr. 

runni8a. Necla. Fahrünni.!Ja, yeca.nh idiler. SüheyL.-1, nurunni 111•••••••••••••••••••••••11 
~rccuı, Ha11riınni8a. sa ve Büyük Necla her zaman. 

lıtan1Jul ııscsi: Selma (K), ki gibi çok gilzel oynamışlardır. 
ü'1ker, Vefi ye, Semahat. Güzin. V AHlT ORGUN 
Necla. 

Bu maçın galibi §ampiyonaya 
biraz daha yaklaşaıcağmdan her 
iki tarafda heyecanlıydı. 

26/ 2/ 9'1 Çarıamba 326 
28/2/941 Cuır.& 327 
3/3/ 941 Paz:ı.rtesl 32i 
~/3/941 Çar§amba 328 
'7/S/941 Cuma 328 

10/3/941 Pazartesi 329 
12/3/941 Çarıııunb& 329 
l~/3/PU Cuma. 330 
l7/3/941 Pıı.urtesl 830 
l9/3/9n Çal'famba 381 
21/3/9'1 Cunuı 332 
2• /3/941 Pazartesi 833 
26/3/941 Çar;anıba 33' 
J\Bdıköy Askerlik Şubcslnden: 
l - Bu yıl Aukerllk çağma glrmlf 

337 dotumıuların ilk yoklamalarına 
17 lklncik!nun 9U tarihinden ltib&ren 
bqlanacaktır. 

2 - Du doğumlular ha.!taınn tek 
ayılı gtlnlerinde (Cumıı.tteıl • Paur 
hariç) 9 dan 12 ye kadar nUfu.s cüz· 
danı ve 4 adet ıncc kAfıda çekilmiş 
vesika fotoğraflarlyle birlikte DUbeyc 
mUracaaUa yoklamalarını yaptırma. 

lan. (Tahsilde olanlar okuJ ıdarealn· 
den tazdiklı veıllta geUreceklerdlr). 

8 - Gelmlyenler bakkmda Askerlik 
n:ı.Ukellefiyet kanuı!unun 83. ınaddest 

tatbik edllecekUr. 
4 - Şubeml.ze meruıup 312 - 835 

doğumlu lhUyat ve ruhsatlı eratın 

yokla.malan da 17 lkinclkAnun ou 
deı:ı !Ubareıı b&.§laıuıcaktır. 

15 - Doğumlarma göre a§a:ıda 

ııs.urtlen günlercte {Cumartesi ve 
Pazar hariç) D dan 12 ye kad:ır yok· 
J&mal&rmı yaptrrmslarmı, 

6 - Gelmlye:ıler hakkında Asker. 
llk mUkelle!lyet kanununun 94 üncU 

Puvan cedveli 
~&.!: G. M. Punı.n 

Çamlıca lisesi 4 4 - 8 
Erenköy !Uıesi 4 4 - 8 
İstanbul lieesi 4 3 1 7 
Kız Muallim 4 3 1 7 
Boğaziçi lisesi 4 1 3 5 
Şişli Terakki L. 5 - 5 5 
Cumhuriyet lme&J 3 ı 2 4 
Kandlili lise.si 3 ı 2 4 
1nönil lisesi 2 1 1 3 
Işık lisesi 3 - 3 3 

Uludağda yapılan 
kayak müsabakaları 

neticeleri 
lsta nbol bQJgeei dağcılık a jan· 

lığından : 
10-1-941 tarihinde Ulu dağda 

yapılan mlisnbakalarda aşağıdaki 
dereceler elde cdilmi§tir. 

1 - !niş müsabakalarında: 
Erl<eklu 
1 - Ekrem Karay 2.23.1 lstan· 

bul, 2 - Enver Tnbul 2.30.4 ts
tanbul, 3 - Mukbil Aykut 2.33 ' 
İstanbul. 

2 - Slalom müsabakalarında.: 
Erkekler 
1 - Ekrem Karay 54.1 İstan

bul, 2 - Mukbil Aykut 60.1 İs
tanbul, 3 - Turgut Karay latan· 
bul. 

3 - 1ni.'j Bayanlar (1500) 
1 -- Jale Taylan 3.15 1stanbul, 

2 - Hale Taylan 3.52 İstanbul. 
3 - Meliha 4.44 Bursa. 

maddul tatbll< edıleceğ! Ul.n olunur. Tebliğ 

l T.1.9.U s12, 20.1~941 313, 21.~941 lstanbul bölgesi , ·oleybol ajan-
313, 2U.9fl 314, -3.1.941 314, -4.l. lığından : 

941 3115, 27.1.941 sı:,, 28.1.941 316.1 1 _ Voleybol müsabakaları Ga-
29.1.941 316, 80.1...ltl 317, 31.1.941 318, lalasaray spor klübü salonunda 
3.%.9'1 318. 4.2.941 Sl9, 15.2 9U ~19, oynanacaktır. 
6.2.Hl 320, 7.2.94 L 320, 10.2.941 o')2ı, 2 _ İı;Urak edecek klüp ve ta-
11.2.941 312 ,12.2 941 822, 13.2.941 322, knnlarm 20-1-194 t pazartr.si 
14.%.Hl 323, 17.2.9'1823,18.2.941 3Z4 gUnU akşamı saat 18 c kadar Ga-
9.2.Hı 32', 20.2.1141 325, 21.2.941 3215. Jatasaray spor k!Ubündc Bay Tur-· 

24.2.Ml 3ZIS, %:1.2.90 37e, 26.2 941 327, guda ikişer fotoğraf ve oyuncu 
2r.2.IM1 3%7. 21.2 Hl 328, 3.S.9U 32S füıtelerile mtiracaat etmeleri la· 
U.Nı 121, ıu.ou 829, e.3.941 33Q, znndtr. 
1.ı.Nı aııo. ıo.3.941 331, ıı .3.941 ası, 3 _ 20-1-941 pazart~i gU· 
ı ~ 3 Nt 111, 11.3.IHl 332, 14,3.941 383, ntlnden sonra kayrt muıım,.leıi y~
li ~ "141 !M, lS .941. 3~4. Hl~ 041 :'!34 p1lmıyacn'ktır. 

ht&nbul DördUneli km Memurlu· 

1 

icra ve ifld.s kanUDunun 103 ncU mııd· 

'"ındM: desine göre taratmıza tebliği muktezi 
9f.0/3555 thbıırnamo mahalli ikametınlzln meç;_ 
Beyoğlunda. Kumharacı yokUJWlda bul bulunması ha.sebile icra blkimll· 

77 numarada muk!m iken ikametga.hı ğlncc 30 gün ro11ddcUe UA.ııP.n tebliği· 
meçhul bulu:ı:uı D!ırlt-' oğlu Paruıyot ne karar verllml.,, olmakla bu müddet 
Menaatosa: zarfında 940/3:15:1 do.s~·a numıı.rasıru 

Mehmcd ÇcU:ıkayanm zimmetinde hAmllen bir itirazda bulunmadığınız 

alacağı ola."\ para 1çln haciz olunan veya borcu 6demedlğin!z surette mah· 
Beyoğlunda. Şahkult mahalle.ıılnln cuz mczkOr gayri menkulUnUzlln ka. 
Kumbaracı sokağında eski 515 mUker nunwı tarifi da1reslndo açık artırma 
rer yeni 77 sayılı gayri menkule sureUle paraya Çt?\'rileceğl !.lt\n olu· 
13/11/940 taıihln® chllvukut tara· nur. (34621) 
tmdan 3:100 llm lt"·nıet takdir edilin!§ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
AK T 1 .-

KAM : 
Altuı: Safi Kilogram 72.603.011 
Banknot • 
Ufaklık • • 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası • 

Hariçteki Muhabtrle.r : 
Altın: aan Kilogram S.010.756 
Altma tahvill kabil eerbest dö· 
\'WCr. 
Dlfer d~hizler ve borçlu Kliring 
bakiyeleri • 

HaUno TahvDlerl : 
Deruhte edilen ,urakı nakdiye 
karıwfı • 
Kanunun 6 · 8 maddelerine tevfi-
kan Hazine tarafından vlld 
tedlyat • • • • 

Seneda t Cfu.daru : 
rtcarl Senedat • • • • • • 

Esham ve tabvUAt ctndanı : 

Denıhu edilen e\'Takı nakdi· 
yenin k&rfllıl'l eabam ve 
tab\•UA.t itibari JoynıeUe • 
Serbeet EıMoı "° TaJn11At : 

A \ "&llÜ &r : 

Altın ve döviz Uzerlne ava1111 • • 
Tahvilat üzerine avana • 
Hazineye kraa vad avans • 
Hulneye 3850 No. kanuna göre 
aı;:rlan altm karırlıklı avıuı.s • 

Hisacdarlsr • 
Muhtelif'. 

Ura 

102.121.943,69 
12.475.689,50 

2.407.332,73 117.004.965,92 
l 

2i9.540.09 279.5!10,09 -
7.0.8.029,54 

-.-
31.850.395,45 38.898.424,99 

158. 748.563,-

19.923.781,- 138.824. 782,-

260.334.664,09 260.334.664,09 

46.237.996,93 
8.400.268.08 54.638.265,01 

8.859,14 
7.808. 722,-

424.000,-

114.584.926.75 122.826.507,80 
4 .500.000 , ....... 
9.824.526,SS 

Yek6ıı 747.131.676;57 

t Temmuz 193S Uırihlnden iUbarcn. 

16 liKlNctKANUN - 1941 

Sa Allarkea 
• 

Neden bukadar ucuz? 
Sorgularına ceuubımız. ~ 

Otoma.tik btr surette hazırla.nan ÇAPA MARliA çorbalık komprlmel 
temin ettiği kolaylıfı, kazandırdığı \•akU, aynı ramanı.'l:ı nefaseti ve 
kudretini muhterem vatandqlara tanıtmak m~kı-adil.! kArlrz ıatJldtlı i 

BUYUK BAKKALll .E MAGAZAJ..ARl~"DA B ULUNUB. 

••--•• ııtaabalda 

Havagazi ve Elektri 
ve T eşebbüsah Smaiye Türk Anonim Şirketind 

Şlrkctimlzın KadıitöyUnde lakele meyclanmda Elektrik ld.artlinlll 

katında bulunan ABONEM.AN ŞlJBES 1 l .2.9U tarihinden ltibarte 

köyilnde iskele civarında Caferağn caddesinde Tavus "o'·,~d& 11 

~a;:~LEDILDIGI iLAN OLUNUR. ~ 

Tesviyeci aranıyor 

Birinci ınıf ktllıp tcs\iyeclleri ile aynca ~ iyecllore ihtiyaç ' 
M~klilerin ~~ğıdakl adrf'lfte mllracaatlan: 

Demir ıana1ı llmltıt flrllett 
Süley:ma.niye, Rl.ıape.§8. yokuıu b metlye ~ No. Jıl 

Bankası 7 / 111941 vaziyeti 
PAS 11-~ 

Sermaye 
İhtiyat ak~i ; 

Adl \"e fevkalldo • 
Hulllll!l • • • 

• 

Tde\1lldekl Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 lncl maddelerine 
tevfikan Hazlno tarafından vak1 
tedlynt. 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
baklyest • 
Karıılığı tamamen altın oluak 
ııa.veten tedavüle vazedilen • 
Reeskont mukablU llAveten teda. 
vazed. • • 
Hazineye yapılan altın karoılıklı 
avans mukablll 3902 No.lı kanun 
mucibinco dta.veten tedavüle va· 
zcdilen • 

MEVDUATı 

Tllrk Uraaı : 
Altın: Safi Kilogram 876.809 

3850 No. kanuna göre Hllineyc 
açılan avans mukabili tevdi olu· 
nan altmıar: 
"iMl Kilogram 515.MUSO 

Döru Taahhfidatı : 
Altına tahvili kabil dövizler . 
Diğer dövizler \ 'C alacaklı Kll
rlng bakiyeleri • 
Muhtetır • • • • • • • • 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158.748.563.-

19.923.781,-

138.824.782,-

17.000.000,-

249.000.000,-

14.000.000,-

78.409.730,75 
1.233.302,56 

78.124.167,90 

-.-
31.823.888.09 

tskonto hııddJ 'O 4 Altm Uzerinc ııvans ~ ı 


