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ltalyanların 
Sulh 
istemeleri 

Bunun için biz tcmcnnJ ederiz 
ld İtalyanın sulh te§ebbfuılerl 
hakkmda.ld §nyialar yruılış olsun 
ve ttaıyn ister istemez sonuı:a 
kadar harpte devam ctmegc 
mecbur olsun da Fransayı arka. 
dan hançerlomenin, :ınudafaasız 
Habeşlileri emıcnin, Ba.lkanlarn 
göz dikmenin ve Yunanlılara. b_u 
kadar hakmzCa. vo insafsızca ~ü: 
cum etmenin no demek oldugn 
n.u öğreMin ve cezasını bulsun. 

Yazan: 

1 
1 

BlllJID Cablt YalÇID Arnavutluk cephesinde 
1n~liz tayyar('('i1eri ı:ötılo 

faaliJCtte 

italyanlar s~ı~aristanda 

Y . h 11 d d Sıvıl Alman 
enı a ar a a . 
tutunamıyorlar askerı varmış 

Harekat Yunan planları 
dairesincie inkişaf 

ediyor 

Romanyaya Alman 
askeri nakliyah 

devam ediyor 

A
MERİKA gazetcıerlndo ttnı· 

yanlarm 1nglltero lle ıntin. 

ferit bir sulh yapmak arzusundo. 
bolanduk}anııdan baJısCdillyor ve 
h buu!da birtakım ta.fsllit \"Cri. 

Uyor. lta1yıuım JıAkl]mtcn sulh yap· 
map muhtaç bir ,m;fyctto bulun. 
doğunda üpbe yoldur. ÇünkU, id. 
Dyatıa. sabit o1dut"11 üzere, 1ta.Jyn. 
uzun ,·e ciddi bir harp yapabilecek 
bblllyctte bir clevlet değildir. O 
J'8lnıı mıırak)arla müscllih, iptidai 
ka\1mlerle barbedeblllr 'e kolay 
ır.aferlcr kazanabilir. Fakat değil 
lngtIU-..reyle, kendisinden yedi sekiz 
ddo. kü~ ı•onantstanla bUo ha" 
p çıkamaz. Artık bu Ua1yanm tn. 
ı;tıtero ~ısında ne hale glrece. 
ifnl koln.yca ttl.~V\"IJr ooeblllrsl.nlz. 
Büyilk Harpte do ba ka filrlü ol· 
:namışf!. 1ta!ym Anı turyahla?' luır. 
fil md:ı. dalma. ma~liıb mm·kidc kal· 
mış \"e bü~ük feli.ketlerdcn ancs.I< 
lntilfı \'C Fransn~ kun·etlerinin lnı
dad:ı. koSllt~cıtyle lmritılabllmişti. 

Elbaıan 
bomltardımaa edildi 

Anknra Radyo gazetesi, dUn ak. 
şamki neşriyatı esnasında 611 ma. 
lCınuı.tı vermiştir: 

''Bulgarlstana. girdiklori meçhul 
kaynaklar ta.raf'mdan bildirilen Al. 
man askerleri hakkında yeni bir 

İtalyan eflcıi sadece blöf 'e 
11ümarf Uo no koparabilirlerse o. 
11.unl& iktifa etmek mecburiyetinde 
iken, hrrslanru arttmlılar, kendi 
aöyledlklerlne kendileri do inaııdı. 
ıa7 , e eski Röma imparatorluğu· 
nun •rarbljği hulyasına daldılar. 
l!jtc onlarm fclitketlnc sebep bu ol. 
öo. Almanlar :Fransız cepbeshıl 
Jararak parlak bir zafer kazanmı~ 

gibi göründllklcrl sınıda İtalyan. 
Jar bir hasap ha.tası daha ynphlnr. 
Arhk tngUtcrenln de iı;i bitnıl5 o· 
lacağma hlikmcderek son daıdknda 
kısa. ,, 0 tehlikesiz bir harbe gir· 
nıekten faydıı. umdular. 1'"ıı.kııt ne 
harp bitti ne İngiltere mah\ oldu. ' . 
Bili.kls, giin goı;tikçe tm;U~ronın 
Akdcnizdel.1 bahri ,.o şimali Afrl. 
kadakf ıwm l."Un·etıcri ,·o tayya· 
releri toğnldr. Snrsdan prcstfjl yi. 
ne bir blöfle tah"\iye etmek üınldl 
ltalyn.yı t.ckrar blr hataya se\'imt. 
u. l'unanisto.ns tecavüz emler. 
l"uruuılılıı.r Amavutlul.iaki italyan 
lmwetk'rino acı bir ders ,·erince 
lta:ıl an kuınandaniannm istifaları 
!;Orap sökilğü gibi biribirlni takip 

ettı. bıgflirler Bingazideld lt:ı.lyan 
oJ'du unu bir hJ>Or maçı yapar' gibi 
kolaylrkla önıerlne katıp ko,'8.ln.· 
nıağn., c ~-ıı.kalamağa başladılar. 

İtıılya. iı;i1ı hakikaten i~ sonu 
ı;elmUir. Bugün ne kurtamıak 
kabilse onu nneak İngiliz \ "C Yu. 
hBllhlarla ulb yapmak sayesinde 
l.'llrtarablllr. J."akat ltolya öyle bir 
\ aziyett-edlr ki bunu yapa.mu. Çok 

likür ki bunu yapamamn.sı da bü. 
Hin dünyanın haynnadır. Çünkü 
ltalya bugün sulh yaparsa Ama.· 
'otlub'1.1, On iki adayı ,.c ~s. 
tanı kaybetmekle beraber helld ,,,1. 
ınali A frlkanm yalnız Trab1osgarp 
J>artasmda tutunabilir. HallnM 
Akdt.nizdc İtalyan tehdidinin kö· 
ldlnü kazımak , c A\Tllp:l. politika. 
&mda dönek itimat ~-nieah bir 
ltalyıınm te

0 

irini ıfmı btdinnek 1. 
tin onu ı;ok esaslı surette buda· 
nıak , . .., oıılnndırmak limnıla. O;r. 

llUse31n Clablt YALÇIN 
~Devamı il ilncMe)' 

Londra, 11 ( A.A.) - B.13.C: malumat "'clm"-'·tir. BillndigıW• ..c· 
n~c Yunan sözcüsü, dün ak.. .. <.»ıu.g bA 
~Ull bi, bu haber Sofya. Moskova vo 
şanı yaptığı beyanatta demiş.. (De'\"allU 4 Uncfüle) 
tir ki: "Cephede harekat lehi· ··---------
mizde inkişaf ediyor. Yunnnlı. 
l:ı.r plan mucibit cC' •n.arruzi na.. 
rekt:tlcrine devam ediyor. Ha.. 
vanm muhalefetine, gösterdik. 
lcri şiddetli mukavemete rağ
men. ttalyanlnrrn yeni mevzile. 
rini organize etmek ve bura.tar. 

(DC\"tlll11 4 Unrüclr.) 

lngiliz tayyareleri 

ALMAN GssC 
Vilhelmshafen 

Limanına 
müthiş bir 
baskın 
yaptılar 

Darbe pek 
ağır oldu 

Askeri ve bahri çok 
mühim hedefler ağır 

tahribata uğradı 
Londnı, 16 (A.A.) - Geçen gcoo 

1ngiUz tayyareleri tn.ra!mdıı.n Vilhcl· 
mslıa!cn ıımıınmıı yapılan hUcumun 
<1vvelcc bu Um:ı.na kar§1 tevdb edile 
mi§ olan SD hUcumd:ln daha §lı\deUJ 
olduğu hnber vcrllmch-tedlr. Aakcrt 

(D0\"8.Dll ol tincUde) 

Habeş 
çeteleri 
İngiliz kuvvetleriyle 

beraber 
Blcam ıdlror 
Italyanlar birçok 

telefat vererek 
çelôliyorlar 

Londra, l'7 (A. A.) - B. B. C: 
Habcşistandan Sudana gelen haber. 
Jere göre Habeşista.nda İtalyanla. 
mı vaziyeti gtin geçtikçe mi13kül· 
l<Şyor. Habeş kuvveUerinin ltal 

(Denmı 4 Uncilde) 

Akdenizde 

iki italyan iaşe 
vapuru batırıldı 
1.ondra, 1'1 (Aoi\.) - D. B. C: ln. 

gillz bahriye nezaretinin resmt tebli
ğine göro Pandora ı:ıammdald lnglllz 
dcnl.Zalt.m, Akdenizde cenuba doğru 
gitmekte olan be~r tonl•ılt iki ltal. 
yan ia§C vapuruna bUcum ~erek ba· 
tmnıftır. Vapurlardan birinin gllver. 
tesi.nde kamyonlar bulwıuyordu. 

Esnaf cemiyetleri 
Varidatlarının büyük bir kısmını maaş 

ve idari masraflara ayırmışlar! 
Ticaret Müdürlüğü, bütün esnaf cemiyet!erinin 
· hesaplarının tetkikine karar verdı 
lsta.nbul mmta.ka. ticaret mü· ı dır. ~.u ~_Yeiler var~~ 

d"" ıı•.ı:.ı• senelik heyeti umumi. mn büytik bır lasmDU aaş 
ur uo\A• "da.Ti asraf1a,ra hasretmişler .. 

yelcri ba§lamak üzere olan es. 1 . ~ _ v.. • 

naf cemiyetlerinin hesa.plarmm dir. Ticare~ ~~l~, . cemı. 
tetkiki için cemiyetler mura.. yetlerin gelınnın en bilyUk kıs. 
kipliğinc emir vermiştir. Hesap.. mmın esnaf& yardım. esn~ has
larmın te~kiki ikma, olunn-ıadan ta.ha.nesi vesair mesleki işlere 
hiç bir cemiyetin heyeti ınnu- tahsisi . ı~. ~diğini cemi~~ 
miyesi yaptlmıyacaktır. lere bildırmıştır. Bunun ıçın 

Öğrendiğimize göre, ticaret yeni bü~ere ~onulmuş olan 
müdürlüğünün bu kararma se.. fazla maaş ve büro masraftan 
bep bazı ~erin büro ma.s.. kaldınlacaktır. . 
raflanmn çok göriilmUş olması.. (De'ımıı 4 tlncöde) 

'. Milli Şef 
!MiSAFIR GENERALLERLE irGILIZ 

ELÇISiNI KABUL BUYURDULAR 
Mülakatta Hariciye ve ... 
kilinıizde hazır bulundu 

Afrika cephesinde 

Bingazi 
Büyük bir 
baskına 
uğradı 

Hükfunet daireleri, 
nhtım ve birçok binalar 

harabe)-e döndü 

IDDIAlllar olta, 
1nguılar çıktı 
T obruk' da lngiliz 

tah!idatı devam ediyor 

Kahire, 1G ( A.A.) - Orta şark 
n , ı;; ncı a k\ı.. dlnı .Kararg!ihı. 
nm tebliği: 

13-14 ve 14-15 Sonkfuıun ge
eıeleri lngiliz hava kuvvetleri Bin. 
gazi üzerine taarruzlarda bulun. 
muşlardır. 

Limanm başlıca rıhtımı şiddetle 
bombardnnan cciilmis ve gümrük 
etrafındaki binal:ırda büyiik yan
gmlar çıkarılmıştır. 
Rıhtım mın!a.kasmda şiddetli 

bir infilfilc olmu~tur. Başka bom. 
balar nhtım üzerir '•ki binalara 

(Dounu 4 üncUde) 

Alman tazyikine 
rağmen 

iSPANYA 

Ankara, 16 (A.A.) - Rclslcunıhur 
İsmet ln6nU bug\ln mıat 16 da Çnn. 
kayn.dakl kö~klcrindc lngll~re bUyük 
elçisi ne mJsa.1lrctcn Aııknrada bulun

.ııhall Cornwal ile bava Vlımw'epli 

Elmhurst v... Amıral Kelleyi kabul 
bu,ÜrmU§lardtr. 

m&kta olıı.n BUyUl< Britanya orta 1 llllllAkatta Hariciye Vekili Ştıkrtl 
prk kuvveUcrind~ I~orgc.ncral ?ılar. Sa.racoğln da ham bulunmu,tur. 

iaşe teşkilatı ay başın-
da faaliyete geçecek 
Başvekil Ticaret VekAlelinde hazırhk
ları tetkik etti ve yeni direktifler verdi 
Mıallatara tacırıırlala Ticaret Yılril•· 

tlllde mlracaau tetklll oıaıllJO• 
Ankaradan bildirildiğine göre, 

Başvekil Dr. Refik Saydam, dUn 
Ticaret VekAletina giderek veli 
letçe ha.zırlanmış olan ia§e teşkili. 
tı hakkındaki program üzerinde 
tetkikat yapmış ve Uç saat kadar 
Mi.Jette me~gul olmuştur. Esas. 
lan tamanıen tesbit edilmiş olan 
program 'c tcş'ldlatm Ticaret Ve. 
hietlnee habrlıkları ikmal edile • 
mektedir. 

Verilen maliima.ta göre ia§e teş. 
k.iIAtz önümüzdeki ayın ba§Inda 
faaliyete geçecektir. 

Diğer taraftan :lstanbuldaki bir 

Bulgari standan 
getirilen 

61 ton çivi 
Tevzi İ§İyle Ticaret 

Vekaleti meşgul olacak 
Ankaradan haber ·verildiğine gö. 

re. madent eşya \•e malzeme it.ha. 
lAtçılar birliği tarafmdan BuJga· 
riıstıuıda.n 61 ton çivi scürilıniot·-. 

ÇMierin tevzii ile Tıicaret Veka. 
leti mefgul olacaktlr. 

Jmımı manifatura t.adrlerl arasm. 
da bir anoahD firket Jmnılmakta 
olduğu ve bu lirlretiıı manifatura 
it:halAtmda inhJaa.n nya buı iın. 
tfyaZJan bulunacaiJ yolundaki ta 
yialar alAlrııdar makamlarca tS 
zlp edilmektedir. Verilen maıu: 
mata göre, htlkUmet. hiçbir tfrku 
veya şahsa Niyle bir imUyaı ver. 
mele t&sıtwun:mda delUd.ir. H1di 
ae .buz mu!fatmacılarm keodi a. 
ralannda bir anonim firket tetkl' 
etmek için usulO veeııne TJcare 
Veklletine bir mnracaatta baJmı. 
malanndan ibaret:Ur. Bu mtınca.. 
at VNlletçe tet1dJr oluıımaktadr. 

f Birkaç satırla , __ - _ ...... 
•••• J•pıluln mı ·. 

T RAMVAY ulmttmı alıp yu 

rilJdü. o bdar ld tıamTaJ 
basamt.iınc1a yer balalıUenleıe 
yayalar gıpta De bakıyorlar. 

K at'i surette 
bitaraftır 

ıapanyoı hariciye nazırı Moskova Radyosu 
Amerikan aefirine bunu Balkan vaziyetine dair 

Gümlo J>e, krb gec1rcn butaJa· 
ra dönen, zamaa r.amaa dolap ten. 
haJapn arahalarm en sdapk uat.. 
•erinden biri de n ile 2UO ansı 
dır. Gariptir ld lla saatler aJ'Mlll. 

da Şiıli • Tbel, Maçka • Tllnel 
arabaları umalmlyacak kadar hol 
olc1up halde lstulıela geıoenJer 

azm azıdır. Ba ...tler anamda 
hunlardan bir lrwmnn lstaalMIJ ta 
rafına MWketmek bft lmdar mtı. 
idil bir oey midir? 

bildirdi tebliğleri bildirdi 
Ankara radyo ~aıcteahıln dUn ak. 

eamk1 ne§l"lyatıne13 bildirdiğine sııre, 
Almanyanın lspanyayı tazyike ba§la.. 
drg'ı ve lspanyanm da bun& mukave
met ettiği gelen t.ıı.berlcrdcn nnla§ıl. 
maktadır. lspanyoı hariciye nazırı A. 
merikan l!ICflrlne mtmlekeUnln kat1 
wrettc bitar:ıt ın.1acağnu blldlrmı,. 

Ur. 
lSPA?lı"YADA EHMEK TEvztATI 
1'Pclrl~ 16 (A.A.) - Ekmek tev

ziatı ailelerin zcnginll#fyle mUtenulp 
olarak tesblt edl~. Uo ımııf üze. 
rine yapılan te\"Zlt.tta, gellrl en az o. 
lan aile.ter bu tevz!attaıı en fazla is.. 
t!!ade edeceklerdlt'. 

Vişi hükümeti 
üzerinde 
Amerikan 

tesiri 
VEYGAN8 
Asla F ranaaya 

dönmiyeceğini bildirdi 
(Yazısı S Unctlde) 

Londra, 1'7 (A. A.) - B. B. C: 
Moskova radyosu, evvelki akşam 

Ballranlal'da vaziyet baklanda eıı. 
teresan tebliğlerde bulunmuştilr. 
Moskova radyosu evvela, Alınan 
askcrlerinJn Sovyat RWJYMID mu. 

(Devamı 4 fiıldlde) 

Hadiselerin 
- 2-1 

Tefsiri .. 
Avrupa harbinin 
Bugünkü 
Buyuk sırrı 

Yazan : HASAN KUMÇAYI 
A LMANLAB bir taraftan Ma 

carlstao yola Ue Bomaaya 
ya Jeniden yiiz lılnleree asker ıön. 
derip tahflt edlyorlar ve a)'lll u 
manda Balprlst&n üzerinde siya. 
si taıeyUder yaparlarken dlpr ta. 
raftan İnglllzlerln trlandayı l§gal 
ec1ece1dert pyiasmı çıbnyorlar. 
Ba suretle ~ sene No~ 
b&kkmda olduğu gibi blu.at kendi. 

Btınlanlau '1'lblel yoleulan da la· 
ttfade edebUlr. Ya GaJatuaray~ 
ya Tepebqı ftJ'& Dalrflde inmek 
aunıttyıe... 

** 

leriaiıı trland&JI İfgaJ edebilmeleri 
~in behane ve fınat &ra.dıklannT 
göst~nnl§ oluyorlar. 

Bu hareketler ve pylalar bil 
yük mikyasta harp harekeilertae 
mlhıait olmıyan kit meva!ml ~
ce Almanla.mi hand ea.1111.larda ta. 
anını faallyetlerlne r;eeoocklert 
ha.klanda bir ftldr vereblUr. Ancak 
Rltler iki cephede ltarp taraftan 
olmadıir itin ı\ Yl'UpUlm iki at"lln. 
da deTUn eden Alman asken ~ ~· 
zrrl&lanndan her Udtdntn de ıec.~ 
vUzl ~idi almasma pek ihtimal v9,. 

rflemez. Olsa olsa ikt taraftan blrf 
teeavlze geçtill aman dl~ mi. 
dafaıuta blM.ak. tecıw8ıe ıeeen 
kan-etler muayyen netleeye var 
chlrtaa nıya akim lraldıktu 90111'8 

dlğcr ta?af t.ec&Tibe g~ktlr. 
Şimdiki halde A vrapa llarblnbl 

en btiyttk mTI 1Hll'ede taarru ha. 
tekf'!thlln üh ft'Ve1 tnldtaf ede. 
eeğlcBr. 



.. 

• 

f 

TaTihi deniz romanı: 34 Yazan: Kadircan Kallı 

Kara Omet-Je Kara Mehmet hemen İstikbale çık· 
blar; kaleden dokuz top atıldı, bayrak ve çevreler 
Sallandı. Boğazdan geçilerek limana girildi 
Oruç reis bat kaaarada bulunu. 

yordu. DUşma.ıı gilllelcrlnden blrı 

provanın o kadar yakınma dü!}tü 
ki denizden yUkseien su aUtunlım 
topların önUndeki kUçUk gUverte
yi baota.n başa ıslattı, bereket ver 
sin ki topçular falya basmL<jlardı, 

- Atet ... 
Kumandası verilir verilme~ fi 

tiller ateşlendi; düşman toplnrın -
dan biri ve topçular birlbirine ka. 
nştı; kundak kınlıruştt. ÖtekJ gtil· 
le sancaktaki feneri uçurdu; üçün 
cüsil su kesiminde kayboldu. Şiın. 
dl sıra Hızır reise gelmiş, o ateo 
etmi,ti, bu sefer de ötekf feneri 
uçtu ve dümen çatırdadı. 

Tilrk gemileri yaklaştıkça dllş -
nıan toplamım dirise zaviyeleri _ 
nhı dı.şarsma çıkıyorlardı. Fakat 
kendileri hedefi ateş 1ıattmda tu· 
tabiliyorlardı: bunun için gilllele . 
ri ild Tüı-k genmlnln arasına dü
~yordu. Türkler ikinci defa ateı;ı 

etmeye IUzuın görmediler; dilmen 
suyunuıı 1k1 to.ra.fmda iskele veya 
sancaklan dU.~an gemlsin1n iske. 
le veya sancak bordalan hizasm· 
da olmak nıere son hızla ilerledi. 
ler; bir akbabaya saldıran iki şa
hini andmyorlardı. 

Kalyonun kıç kasaraamdakl bir. 
kaç arkebüz top gibi patlıyordu; 
fakat leventlttln seMlz ve gö!te
ri§siz oklan onlardan daha çok it 
görü.yordu. 

Kalyon kaptanı borda toplarms 
kullanamadığı için, olduğu yerde 
tepiniyor, dilmenden yelkene, yel 
kenden dilmen eveya forsalara ko
şuyor; koca tekneyi çev1nnek ıs. 

tiyordu. Fakat onun açablldll1 1&· 

viyeyt 6tekUer blrkacJ defa daha 
kısa zamanda açıyorlardı. 

Barbaros kardeıler sUzUlcrck a. 
borda ettiler; kalyonun toplan 
hep birden gürledi; LA.tin yelltent 
parçalandı, kıç direk çatırdıyarak 
denize dll5tU; baş kuaranm ean· 
cak kUpeştesl koptu, fa.kat ora!! 
birkaç saniye evvel boplml§tI; 
çfinkü kalyona kancalan atar at. 
maz hücum için yalmkıltç iskelP 
bordasma ko§mualArdı; Hızır rei· 
sinde forsa ve leventlerden Uç dört 
yaralı vardı. 

Leventler kalyonun güverteai • 
ne kaplanlar gibi fırladılar; ikı 

taraftan üd eaf halinde saldırdı • 
lar: Oruç ve Hıztr rclııler en 
baRta. döğU5üyorlardı. 

Birkaç dakika. sonra leventlerin 
iki safı birleşiyor, kıç ve bq kaaa.. 
ralara doğru uzuyordu. Yarım sa. 
at geçmeden tayfaların biri vu • 
rulmuş, kaptan öldilrülm\lt, öte -
kiler esir cdilmiolel'di. 

Oruç reis anba.ı:a baktığı zaman 
orayı tıklım tıklım buğdayla dolu 

buldu. 
Dümendeki küçUk sakatlık ça • 

bucak dilzeltildl. 

ra b.l.nmieler, onlarm arkaların 
dan ağır nğrr llcrliyorlardı. 

Getirilen mallar sarayrn önUn. 
deki avluda bUyUk bir yığın ol . 
du: ıultan kapıya kadar gelerek 
onları hayronhkla seyretti ve O. 
ruç reisle kardeşin) alnından öptü, 
kendlalne aynlmış olafi dört yUZ 
altmq top çuhayı, birçok buğday 
çuvallarını depoya ~ıttı. Şeyh . 
ler için ayrılmış olnn hediyeler ve. 
?ildi. Yüzlerce fakire 61çek ölçek 
buğday dağn1ldı. Halk Türkleri 
coıkun bir surette adetfı. çılgınca 

alkışlıyordu: 

- Ynhyaaa! ... Yahyaaa ı • • 
SC!!leri biltiln meydanlardan, so

kaklardan ve da.mlnrdan göklt>r~ 

yüksell; ordu. 
Sultan Muhammed Barbaro 

kardeşlere kışın şehirde knlmaln. 
nnı söylilyor: onların oturmalan 
için ıarayınm bir kısmını bile \'Cr. 

meğe hazır olduğunu ilô.ve ediyor. 
du. 

Saray nuııı daha Ueri giderek 
Oruç reisin kulağına sokuluyor, 
töyle diyordu : 
" - Artık bUıbütUn buralı olu -

ntız! BUtUn müslümanlar kardeş . 
tirler; bumda bir aile ve ev sahi. 
bi olmak için ne engel var? Hepi 
nWn un ruhlarmız uil yüzlerini· 
ze vurmuş; ktzlarmıızın arasında 

ayni derecede aall olanlar pek çok 
tur. Sultan gibi şeyhler ve halk 
da sizi uviyor, mert insanlarsı • 
nı.z: yurdumuza bereket getirdi . 

nlz. 
Bu aözler1 söyleten asıl sebep 

oUphesiz ki o kadar cömert veri. 
len bette bir pay vo hediyelerdi. 
ÇUnkU saray naıırmm seal hiç do 
ytlkeek olmadığı halde Mnld -onla· 
rr 1Ultanla hocalar ve şe~·hler d~ 
duyuyorlar, tasdik ediyorlardı. 

Leventler arasmda kara kaşlı, 
kara gözlü, kara saçlı; boyunla 
rmde. boncuk ve almlarmdıı mini 
mini altın dizileıi parlıyan Tunus 
gUzelleriyle, Arap ve Berberi ır • 
kmm kantmosmdan meydana ge -
Jen bu alev bakl!}lı ve kıvrak kır. 

larla evlenmek istlyenler az değil 
di. Fakat Oruç reis bunu hie iste. 
roiyordu; biliyordu kl Anadolu ve 
Rumelinin bu çelik delikanhl:ın 

Tunu:; un yakıCI güne§i altmda Tu • 
nusun yakıcı kadmlarmm koynun. 
da sulnmn Jcaybcdcccklerdlr, can 
pahasına alman ganimetler vııban 
cılar Cllndc crfyecektlr. 

O baf]ca şey~ düşUnilyordu: Bi: 
3*bancı hükfundarm toprnğmdıt 111. 

fmtı veya misafir glbi yaşamak • 
tan kurtulmak, bir illkeye haslı 

ba~ sahip olmak ... 

<nıwanır \"ar) 

Vakit: .. 
• 

Aum Us ''Almanya, Bulgarlstarun 
11Uk1Allııe riayet etmelldlr" ba§lıklı 

Avrupada iaşe 
güçlüğü 

Et f igatlar geniden 
tesbit olundu 

: Dalara llepı•, 
i bakla ve ilam da
İ rııı lıarııurıhyor . . 

Bir yılda Mezbahada 225O1 koçuk 
baş hayvanla 8 8 a 9 keçi kesildi 

Bu maddeler üzerinde 
memleketimize mühim 

talepler yapıldı 

Fazla fiyatla ıatıf 
yapan kasaplar 
cezalandırıldı 

Fiat murakabe komlayonu dUnkU 
toplantısında et mMeleal ile mee. 
gu1 olmue, fiatıan yeniden tetkik 
ederek toptan canlı dağlı<: ve Jta. 
raman fiatlarmm 2, 1, canlı kMr" 
cık fiatınm ise 2,3 emsalle zarbı 

kasap daha yakalanmıe ve halda.. 
rmda tanunt taklbat yapılmak u. 
zere mllddeiumumtUle verilmiş • 
lerdir. Bunlar Galatada kuap Ko 
co, Bebekte Yorıt ve Mehmet 
Hul<lai, Sanyerde kaaap Bayram_ 
drr. 

BİR SENEDE KESILE.ı."V KVÇ()K 
BAŞ HA YV A..~LAR 

Harp vaziyeti birçok eenebt 
mc>mleketlerinde iaşe mll§kUIA.tmı 
doğurduğundan memleketimhden 
ihracı miişkUI olmıyan gıda mad· 
deleriınize mühim taleplCT yapılma 
ğo. başlanmıetır. 

Geçen sene A vrupada hayvan 
!ara yedirilmekte olan kum darı 
bakla, kepek gibi maddeler şimdi 
yarı yarıya una kaııştırılmaktadır 
Böylelikle memleketimize yapılan 
bu talepler yUzUnden piyasa ehem 
miyotli surette yUkselmlştir. 

neticesinde hasıl olan fiatlar U.ze. Diğer taraftan mezbaha ldareei. 
rinden satılmasına karar vermiş . nJn ya.ptJğı bir istatistiğe g!Sre, 
tir. Bu hasılı zarp, bu cins etlerin 940 senesinde ıehrimlzde 22051 
perakende satı§ !iatları olacaktır. adet kUçUk bq hayvanla 8839 a. 

Evvelce kilosu yüz para olan 
kum dan 8 kuruşa ve baklanın kL 
!osu da 3.5 kuruııtan 10 kul"U§a 
çıkmıştır. Hariçteki mU~tcrller bn 
mallara 7 kuru§ da nakliye Ucrctı 
vererek 15 kuruşa maJ etmekte 
dirler, 

Bundan başka komisyon, bu ha. det keçi kesilmiştir. Şehriml.zde 600 
sılı zarplardan toptancılarm kilo kuap vardır. Alakadarlara naza· 
başına perakendecilere karaman ran beher kasaba senede 20 keçi 
ve dağhçta 10, krvrrcıkta 12,5 ku • isa.bet ettiğine göro aatılan keçi 
ruş vermelerine de kanr vermiş . eti m.Iktan faz.la değildir. Yalnız 
tir. evlerde kesildiğine ~phe olmıyan 

Bu fiatlar bugünden itibaren keçi miktarmı da gözönUnde bu • 
tatblk mevkilne konacaktır. lundurmalc lhnndır. Mezbaha ida. 

C:t~ZA y A ÇARPILAN rem ke.ailen hayvaplara vurlmalt 
KASAPLAR 

1 
Usere Avnıpadan bir otomatik 

Et fia.tJarmda lhtiklr yapan Uç damp. makinesi ptirtecektir, 

Tarihi saray ve köşkler tlkmek;:~d~~e~·~e 
tamir edilecek Bu yıl onıkı hın 

Yıld•z sırayı babçeıladelll Acım 1111111 
yıllılacak we banaa maııımııllı 
Çatıı1aa kasrı tamir edlleoıll 

Milli cmlılktcn Yıldız aarayı ve lunacak kt;eklerin bqında meıhur 
mUııternilatı olnn k~klerln tarihi çağlıyan kun gelmektedir, Bu 
kıymeti haiz olanlnrmtn tamiri ve kasrın tamirinde Acem köııkilnün 
gerek tarihi gerck.,c mimari kıy • malzemesinden istifade edilecek 
::ıôtl ha1.z olmnyıp harnp bulunan. ve bazı kıymetli kısımlan ~~ i. 
lann da yıktırılarak kaldırıln'ıası lbc olunacaktır: ~ "UAn 
ta.knrrür etmiştir. Bu hususta la . ı takviye olunacak, çatı.sı değiştirl. 
znngelen ke{llfler yapılmış ve An. lecek, Çağlıyan dereal ve bonılan 
karaya gönderllen projeler t.tı.sdlk temizlenip tamir olunacaktır. 
olunmuştur. Bu meyanda Kağıt • • _ . 
hanedeki köşklerin tamiri de ta Çaghyan kotkü 80D samahlarda 
:karrUr etmiştir. · çok harap bir hale gc~ ve bu 

Öğrenc:Uğimize göre, Yıldız balı. bUyük tarihi eserin ~tun çökmüş· 
çelerlndc bulunan köşklerden A _ t1t 

.ccm köşkü yıkılarak enkazı kaldr 1 Maliye Vektı.leti bu tarihi eser. 
rılacnktrr, Bu k8şk esasen harap lerin tamiri ~in 35.000 lira tahıl_ 
bir halde bulunmaktadır. Tamir o. sat göndemıl§ti.r. 

ihtikar yapan bir kumaşçı yakalandı 
Gıda ml!lddelerini 

faz laya satan 4 bakkal 
· da cezaya çarpıldı 
Agop adında birisı, Sultanbama.. 

ınmda kumafÇJ Anncnak Keylter_ 
den metresi 9 liraya kumaş al • 
mıe. Agop bunun 6.5 Ura değer:tn· 
de olduğunu öğrenince zabıtaya 
müracaat etmiştir. 

Yapılan tetkikat sonunda fl&t 
murakabe komisyonu da. kumqm 

6,5 liralık olduğunu bildirmiş ve 
Annenat Keytter yakalanarak ad.. 
!iyeye verilm.tştlr. Ya.km.da muha. 
kenıeshıe bakılacaktır. 

Bundan bqka Uslrlldarda Hlkt. 
illiyeti Milliye caddesinde bakkal· 
lılı: yapan :tsman. ttiya ve Kara • 
man caddeeinde dilkkancı nya no. 
but ve aeytiııyaft fiatlarmda ihti. 
kAr yaptıklarından Üsküdar sulh 
ceza mahkemesi tarafından 20 u· 
ra panı. ceuema ça:rptmlnuşlar • 
dil'. 

çocuk beslenecek 
Mekteplerde tabldot 

'uıulü ihdaı olunuyor 
llkmekteplerde okuyan yardıma 

nıuhtaç çocuklan hiınaye etmek ü· 
zere on altı kazada teşekkill eden 
yardrm cemiyetleri mUmeesillerl 
dUn öğled~ sonra partide bir top • 
lanlt yapa'rak, muhtaç ı~ hin taıe~ 
bentn tamam.en lp'csi için xenı e. 
saslar iesblt ctmi~crdir. 

Verilen kararlardan birlne gö· 
re, bu gibi fakir talebenin izzeti. 
nefslııJ rencide etmeme.le maksadl 
ıe mekteplerde tabldot usum va.. 
zcdilecek, zengin talebe de ayni 
yemekleri parasiyle yiyecektir. 

Birçok mUeseeseler blrUğe yar 
dım maksadiyle 500. 1000 lira ve. 
.receklerlnt blldlrmi§lerdit, 

Bir daha kar yağarsa ..• 
Belediye, yatan karlarm kaldı. 

·nlması için kendi amelcsi kifayet 
etmediğinden, badema fasla kar 
yağarsa hariçten Ocretle amele 
topbyarak bu işte lrullano.caktır. 

O" 

Münakalat Vekili 
lzmirde 

Münakalat Vekili Cevdet Kerim 
lncedayı dlln geceki Bandırma 
ekspre&yle hmtre varmıştır. Ve. 
kil, 1mıirde birkaç gün kalarak 
Deniz ve Demiryollarr işlerini tet· 
kik edecelctir. 

Oruç reis birinci kalyonu, Hızır 
reis de ikinci kalyonu yedeğe al. 
dılar; rotnyı cenuba çevirdiler; 
kendilerinden en nz üccr misil bU. 

makaleslnde, Bovyetı.ır Birliğinin ~ 

mbnbuır kalmryacaktır, mutlaka 
Sellnlk \'e botazlar lsttkametbıde 
yeni harp cepheleri açılacaktır. 
Daha doğrusu Arnavutluktan l'u· 
nanlstana yaptılı hücumun netice
~ İtalya ~ ne olma!f he Bulga
rttııt&na Alman ordusunun ginnC8i 
de Almanya ~ öyle ol~ktır. 

yük ve ağır olan tekneleri zorla 
sürükliycrek yola düzcldiler. Akı
na çıkbklarmdan yirmi bir gün 

Bulgarlstana Alman asken girme.sini 
veya ba§ka yollal'dan bu memleke

0

tc 
Alınanyanm el kÔymamıı hO§ görme. 
mekte oıauğunu, fakat HJUer tara. 
fmdıuı Bulge,r Kralı Borla ile Buııar 

sonra ufukta Halkulvad'm kule ve devlet adamlatı nezdlnac yapılan 111-

mazgallnrmı gördUler. yası teaebbllıılerde Almanyanm BuL 
Karcı. Omerle Kara Mehmet he. garlstanı ikinci bir Romanya haline 

men istikbale çıktılar; kaleden tfo getirmek Uıtcdlgiade kışm bırakmadı. 
ğmı anlatarak diyor ıd 

kuz top atıldı; bayrak ve çevre · Almanya tarafından Bblgariı.· 
ler sallandı. Boğazdan geçfü•rek tanda yaınlao teşebblislrrlc 1'fosko· 
lim:ı.na girilirken: va lıükfıınctl tarafından bu tc eb-

- Yaşn ! ... Sn; ol!.. bilsl<'r<' irnrşı gö .. tc-ril<"n hıısHııl~·t'· 

Sesleri belki Tunustan ışltill • tlıı gere k Aroa\'Utluktıı, gerek Ub· 
)'&da cereyan eden harı• \W.lycti 

yordu; körfezin iç tan.fmda, üq ile sıkı bir alaka.'!t \'ıırtlır. Almım 
mil ötede, Tunus halkının da tııa· ya gfX'en ro.onhahardu Uritan,·a a
hile dl5kUldUklcrl, evlerin dıımlar1 dasını iııtlll harekctlnılc mu,;affa1' 
na c:ıklıkları göriilüyordu. ola.ma.rmra A ''nııt:l harbinin S<'rt<' 

Ertesi gUn ganimetlerin defter. lcrt'<' ıızaınası ihtimalini dddi oln· 
leri yapıldı. mk dU ilıımcğe b:ıı:Jııdı. İtalyanın 

Libya hurlııdumlan Mısıra, bunılıın 
Barbaros kard~ler Kara Meh onra Arnıl\ utıuktaıı ı·un:uılı.tıuıa 

metle Knra Ömerln knlltclerlnı ~aptığı taarnı:dar ~cp A1'dcnlıc1rn 
7ll:kledileı-; Tunuaa gittiler; bir • lrı~lliz donanma.,mı çıknrıırak Af 
QOk eelrler çuha topiarmı, buğday rlka ile Avrupayı mlhw•r dc,·ıetJt". · 
çuvallarm.J aırttam1'}ar 6ndetı g1- 1 rinlıı mU!jU!rek Jıayat sahası halhıt! 

. ' r;cttrmck bıaks&dına matuf idi. Fa 
Jiyorla.rdı. Oruç ve Htzrr reL'ller d~ 1 kat lnaa süren bir tecrilbc dtn'l'fl!'I 

otw: kadar leventle blrınrte atla. İtalyan de.alı, ha, .• ve kara lnl\'-

\'ctlotlaln klfayct&Jtllğlnl lsbat et 
ti. Almanya ve ltalyarun Akdeniz. 
don çıkarnud< ls~klerl lnglHere 
billkis mih,·cr de\•letlcrfni Afrilia
daD ~ Akdeiılz4en atmak yoluna 
ginll. ltaıya art.ık tmpat&torluk 
hayallerlnt unutarak kendJ yanm. 
adasında tutuıınıa çarclcı1 araya 
cak bir l"&Zfyetc düıtu. 

Muharrlr bwıdıın sonra, Almanya. 
nın bir t.araftan ltalyay& tayyarece 
yardım edeken, diğer taraftan da 

mihver devletlerince hayat sahası va· 
ziyetlnl • kaybeden Akdeniz yerine 
başka hayat 8ahalaı1 aramıya bafla. 
dığını, Afrlknda lt.alyanlnnn mnğlQ. 
biyeunı ve Amenkanın lnglltercyc 

frCD1§ yardımı Uzcrlnc Almanların 

Bulgaristan yoluyla Akdenlze doğru 

ı lerlcınl~e ça.ıışmııl&n artık Boğular. 

dan Anndoluya, An:ıdoludcın SUvcyş 

ltnnalına, yahut ~1usul petrollerine 
gitmek oımadığını ahcııl< Scllı.nlk 

Boğıızlar mrntnluııtın<hı Yunanistan 
\'C Ti.ırkiyeyı tcbılit etmek olmakla 
beraber Ukrnııya 'c B.ıkCI istikameti· 
ne ~·apılo.cnk blr ~·Byılmn hareketine 
bqlangıç olmak il.zere Boğa%lara 

yaklaşmak ve bura.uıı.n 1ngtıiz donan. 
masmm Karaden!lıe girmeeırt 1ht1ma. 

il.ne mani olmak için tedbir almak 
maksadı.na attolwıablleceğinl, takat 
bu takdirde Bulgarlatana girecek 

· Alman ukerlerinin Sel&nlk ._ :Bofu-
• ları olduğU kadar 8ovyet RUfY&YI da 
tehdit edeceğini anlntarak yazıamı 

oôYlO btUriyor: 
Şu halde Eğer Almanya hakika

t.en Balkanlarda bir ka~hk un· 
suru olmak f!lltemJyona, eter ha
kikaten Tliı1dyeyc, Yunanist.ana, 
So,1·ct1cr Birliğine ka~ı herhan
gi bir hareket hazırlamıyorsa Bul
garist:ınnı istiklillnfı riayet ~tme
sl, hatta Bulgaristan tarafından 
hiç bir muha~fet g6nnlyeoelf ma. 
hakkak olııa blJe Alman ordulannı 
Bul~ar hudutlarmda.a lçt.ırtyc ge
elm1emesi lhrm gelir. Almanlar 
Romanyayı i gal cxlerken bu mcm
Mteti harici tehlil•eyc karşı garan· 
ı i etmek ,.e pl•troı mmtakalarmı 
muhafaza altına alnıak \'<"!11leslnl 
lmldular; fakat Bulgaristanı iHgal 
için bunlara benzer hlc bir Mbcı• 
'" lıahnrıP bulmak mli~Un <leğiı. 
dir ''e Dnlgıırlstao ı\ lmanya için 
bir gaye değil, anr.ak ıııhat41Jlk bir 
vasıta olacaitna cöre borada ~
lryacak f"gaJ Bulgar hudutlarına 

Yeni Sabah 
HQaeyiD cahlt Yalçm "Yunaııistana 

k&rp İtalyan wikutı" 1aiınıı Mri ma· 
kalelerinin bugün beşl.ncis1n1 yazını§. 
tir. Bqmuharrlr makale•lnde ltaı. 

yanlarm Yunanlılan harbe aokmak ve 
YunanJstanı iggal etmek maksacllyle 
;evirdlklerl entrlk&Jar ve ıulkaatıar 

k&l'fl.lmd& YuııanWann vakur ve cid
di tavırları ve metanetlerlııhı bir ara. 
lık ltalyanlan Pfll"tmlf olduğunu, 
ancak bir mUddet .IOllra Stefanl &jan.. 
ıınnı mUaellA.h Yunan çetelcrlnln Ar
navut hudududn tecavüz ettlklerl h&. 
be.rint yayarakx tecavüzün gQya Yu. 
naıılrlar taratrndan gelditf.nl dünya· 
ya anlatmak lııtedlklerlnl anlatarak 
ıısyıe diyor: 

"Tfıerlnien•elın 28 inci günU aa. 
bahleyln ııaat Uçte ltalyan 9Cflrl Ge. 
neral Mı•takııa1a baştan apj1 baki. 
kate mugayir ve rlyakArAne 1ebcple
re mU.t.enJt bir Wtlmatom teblli etU 
ve tstu:akak keebellnlf oldutu cevabı 

l"'un&n aa.ftklllndeo aldı!'' 
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Bt1rat 

1
• rALY ANLARIN Arnavut.. 

lakta aıklttıklan baber ft .. 
rf111or. Anaavat toprUlumda ... 
lıyan bu sıkışı.Idık, Afrika toprak. 
lannda da b9fgösterlacıe bau .U. 
aavatlolrta daha bll8fJdlllr bir te" 
idi alacağı moh.eıkafdı. Neıeldm 

~eo telgrafla.'rda Berat ı.Ukame. 
thıdo rlcat ettlldcrl yuılıyor. Ya. 
oanh dostlanmmn ha &tdltle Be· 
ra.h kaza.nacakla.nıdaıt t\lpbe et. 
mlyonız. Rem bu Berat, ellerinde 
haksız leca\1lzUn lı&kb mukabele. 
&hıde, alm tıeıfyle kaauulmıı bir 
beratı olacaktır. 

Havagazi saatleri 
Beyoğlu abonelerinden 

alınanlar ayarlandı 
Havaga.zi §irketinin saatlerinden 

blr kısmı uzun mUddettcnberl a • 
yailanmadan aboneler nezdinde 
bulunduklarmdan gaz sarfiyat.mı 
yanlıı yazdıklan görillmllt ve bu 
saatlerbı değiştirilmesine bqlan . 
mıştır. 

İstanbul mmtaka ticaret mildür. 
lilğUne batlı 6lçQ ve ayarlar oef. 
liği, Havagnzi şirketinin Beyoğlu 
tarafındaki maktu gaz aarfiyatı 11. 
zerinde mutabık kaldılt aboneler 
den topladığı saatleri tamamen a. 
yarlamış ve kontrol neticeainde 
bunların doğru saydıklan lesbit 
olunmuştur. Bunlar İstanbul tara. 
fmdakl abonelere tevzi edilmeğe 
ve eski saatler .akUlmeğe ba~lan.. 
mrştlr. Abonelerden alman bu Mat 
ler de ölçU ve ayarlar mUdürlU -
ğUnde ayarlanıp kontrol edilecek 
ve §imdi maktu gaz sarfiyatı için 
anlnşılm.ış ola.n abonelere yet.i§U. 
ği kadar bunlardan tevzi oluna • 
caktır. 

Lüks maiiazaların 
tarjfi 

Umumi masrafı yüzde 
yirmi be§ten fazla 

dükkanlar lüks 
Fiat murakabe komisyonu, ma. 

Bati.fi umumlyeye f.aUnaden llla 
mağazalarm bir tarlfini ya.pmıetır. 
Eğer masarifi umumiyesi yüzde 

25 ten yukan ise bu ınağazaJar 
lUks diye kabul edilecek ve aahlp.. 
!erine satışlarda yilr.de M klr br 
rakacaktır, 

Bir mağazanm lllks olabihnesi i . 
çtn geni~. tenviratm bol, vitrinle. 
rln güzel olması ve birçok klın8e. 
leri istihdam etmesi lAzmıdır. Bu 
tarif, şimdiki halde mani.fatura 
mağualan için muteberdir. 

Yüksek !ktısat ve 
Ticaret mektebinin 
58 inci yıldönümü 

Dün mektepte 
merasimle kutlandı 

Yükıtek 1ktu5at ve Ticaret 
mektebinin 58 inci yıldönümü 
mUnasebetiyle düıı mektepte bir 
toplantı yapılmış ve yıldön.Umü 
coşkun bir tezahüratla kutlan. 
lll.l.;ı,~r. 

Merasimde vali Lfltfl Kırdar, 
Universite Rektörü Cemil Bil. 
15el, profesörler ve büyük bir da. 
vetli kitlesi hazır bulunmuo, 
merasim 1stiklAl maqiyle ba§· 
la.mıştır. 
Marştan sonra mektep m.Udü.. 

ril Nihat Sayar ile profesörler. 
den Mekki Hikmet birer nutuk 
söylemişlerdir. 

Bunu müteakip, toplantıda 
hazır bulunan ve okufun e8ki 
mezunlarından olan (El!zığ) 
saylavı Fethi Altay, Drtısa.t o. 
kulu hakkın.da duygula.rmı ile. 
tisadiyatm bugUnktl elıemmiye
tiı1i ve memleket i!kt:ısadiyatmu.. 
zm ilerleyi§leıi izah etrni§tir. 
Okulwı en eski profesörlerinden 
tamnmı3 riyaziyeci Kirkar Kö. 
mürclyan da 8ÖZ alarak hatrra.. 
larmı nakletmiştir. 

Profesörlerin eözlerinl mtite. 
akip talebeden Fuat Alfo, Be.
yan özcan ve Ekrem birer &öy. 
lev vererek bugünkü duygulan. 
nı anlatmışlardır. 

En sonunda da Mili! Şef ls. 
met Inönünden ve Maarif Ve. 
kilinden gelen telgraflar e:lkJŞ' 
larla okunarak toplantıya niha. 
yet verilmiştir. 

Saat 16 dan 20 ye kadar Tak. 
sim gazinosunda. çay ve 22 den 
sonra da bir balo verilmi§tir. 
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Basıldığı yer: "Vakıt Matbaası" 

Hadiseler 
••••••••••••••• •• 

DENlZ DEVLERi 
lııgılizler yeni bir "Deniz 

devi" ni denize indirdiler; daha 
doğrusu hizmete soktular. Bu. 
nun adı Du'k Of York'dur. Otuz 
bes bin tonluk bir zırhlıdır .. 
Bö~ le büyük gemilerin deniz ha. 
kiıniyetinde mühim rolü oyna· 
mıyacaklan hakkında büyilk 
harpten sonra bir fikir ileri sü. 
rülınü.ştü; !bugün o fikrin ~
lı olduğu nniaşıımı~rr; denız 
kuvvetleri adeta lbüy.ük zırhlıla. 
rm sayısına göre tcsbit olunu. 
yor. Nitekim büyük zırhlıların· 
dan bir kaçı ıharp harici edilen 
İtalyan donanması, bir sürü ~
cük gemıleri ibulumnasma rag. 
men "Siçan deliği bin alun" 
devrini yaşa.yor. 

Dün de vaziyet •bundan ba~ka 
türlii değildi. Tarihin muhtelif 
ve meşhur deniz harple"'ini tet. 
kik ederken büyük hacimde ge. 
milerin oma<iıkları büyük ve 
mühım roİler gözümü?.den kaç· 
ma.z.. Bunlardan en karald.eris. 
tik olanı 1571 senesinde olan 
(İne.bahtı • Lipanet) muharebe. 
sindedır. Bu harpte müttefikle. 
rin donanmasının öniine sekiz 
tane (Mavna - Mahan} konmuş. 
tu. Bunların her birinde bin ka. 
dar muharip vardı; borda ve 
provalarına müteaddit toplar 
konmu..<n.u. Yeniçerilikten yeti· 
şen ve Oluc Ali pru:Janm ta.vsi. 
yelerini de dinleyen kaptan Mü_ 
ezzin zade Ali paşa çok cesur 
bir hücum yaptı: Jfı.kin asıl 
düşman saflarına çatmak üz.ere 
ma.walarm aralarından geçer
keH gülle, kursun ve o~ yağmu. 
l'Una tutuldu. Çok zayıat verdı: 
efradın manevi kuvvetleri sar. 
sıldı· daha sonra da çok yiğitçe 
harp' etmclerine rağmen . ihti. 
yatt'.ız Kaptan paşanın şehıt ol
ması merine bozgun başladı. 
Akdenizdeki Türk deniz ha.ki. 
ıniyeti bu suretle çok sarsıldı. 
Bundan ders alan Tiirkler aynı 
bü;rüklükte gemiler yaptırarak 
ertesi sene denize çıktdarsa da 
dü~manla çarpışmak kısmet 
olmadı. 

lnebruhb muharebesinden da. 
ha evvel İkinci Beyazıt zaıına. 
nında Türklerin o devre göre 
takdır ve hayranlıkla karşıla. 
nan iki harp gemisi y~ptı_rdık· 
ları malUmdur. Bu gcmılerın de 
bın kadar cenkçi taşıdıklarını 
tarihler ynzar. Hatta Preve~· 
taraflarına doğru yfrptıkları bır 
~fer esnasında birisine Kemal 
Reis diğerine Burak Rei~ ~ 
manda etmişti; Burak Re~s iki 
dürnıan amıralmm ortastndan 
kalarak kurtuluı:: ümidi kal. 
nıaymca gemisin( ateşe Yermiş; 
kendısile birlikte onları da 
trıahvetmişti. . 

Milattan 205 sene evvel Atı. 
na.Iıların yapt1klan rivayet ~i
len bir geminin uzunlugu 424 
genişliği 58 derinliği8 kıdem ~
lUp kırk sıra Uz.erine 3000 ku. 
l'ekçisi vannış. Aynca 4000 de 
asker taşıyan bu gemi 26000 
ton hacminde bulunuyormuş. 
~ki baş, iki kıç, dört dümen, 
iki direk ve yedi mahmuzlu 
llniş. Rakamlar biribirine vuru. 
l~ epeyce mübalağalr olduğu 
go.ze çarpar. 

Orta çağda Türk donanma. 
8Inda en büyük harp gemileri 
Baştarda nn.mım alırdı. Uzun· 
lukJarı 216 ayaktı: müretteb.a~ı 
500 kürekçi 48 topçu ve gemıcı. 
den ibaretti. 

Harpte son sözü zafer her ı.a . 
~:ın hüyUk gemi. bUyük topu, 
b~~k tank ve büyük tayyare. 
tıındır, diyobilıı İ7.. 

Kadircan Kallı -
iki senede 953 y&ngın 

söndürüldü 

lngiliz Deniz Ticaret 
Nazırı diyor ki: 

"Hitleri.n muttefi~i 
olmak düşmanı 

olmaktan 
daha tehlikelidir,, 

ITA L YA 
Muharebeye değil, 

Almanyanan kazanaca
ğı yakın bir zafere 

hazır lanmı§tı 

ı BirAlman 
itirafı 

rl.ondra, JG (A.A.) - Deniz ticareti 
nazın Ronald Kros bu ııabah birleşik 

Amerikaya hitaben söylediği bir nutuk 
ta ezcllmlf' ~ml§tlr kt: 

1ngllt.eruıln ha Kik! dlişma nı AJ. 
manya ile katl bh çarpııımata giriş
nwsl daha bir müddet gayri nıllmkfuı 
olduğuna göre, mlhveı devleUeı1nin 

en zayıf :ıoktalan lıulunan Akdcnlzdt 
hergiln daha kuvntll darbeler indlr
mııkli~lz katlyeıı llzımdır. 

Jngiltert'mn dikkııt! denizd.a ve ha. 
vada &bloka aUA.hı birlikte Alman)'• 
Uzer.ine t.eveccllh etmekte d~vam ede
cektir. 

lngiltt're, ikincı, hesap tasfiyeırlnl 

hazırlamaktadır. Huwı intizaren Nil 
ordusu lngillz taar:ıızunun ıuız.rak 

ucunu teşkil etm .. ktediı·. Halkımız bu 
zafere yalnız ltaıyıın aalterleri nezclin 
deki muhe.ripllk ı-a.ıııflarının nokunlı 

ğı yUzUndaı değil. fakat bilbaıısıı I· 
taıyanm iktwdi VP aııker1 vaziyctir .. 
deki gayritabUllk:t·r yllztlnden itimat 

etmekted!r. ' 

" l ngiltere. denizlere 
hakim oldukça 

mağlup edilemez" 
lotıdra, 16 ( A.A.) - Almanya. 

nın çok tanınmış deniz mütehas. 
~ıı;ı deniz yüzbaşı!>ı Vahleyerhartz 
"l\f üncher Nc\·este ı Tachrictcn,. 
gazetesinde yazdığı makale inde 
Alman hava kuvvetlerinin, İngiliz 
deniz kuwetlerine karşı bir şey 
yapmağa muktedir olmadığını iti
raf ile Alman h:ıva kuvvetlerinin 
Ingiliz donanmasnıı imha edebile. 
ceği hakkında nazi propagandaı;ı 
tarafından ileri sürülen nazariyeyı 
cerhetınektedir. Yüzba~r Vakleyeı 
Hartz, makalesini hitirirken diroı 
ki: . 

In~ilterc denizlere hakim olduk 
ça, İngiliz adaıannın mağlup edi· 
lemiyec~ fikrir-e i,.tirak ediyo. 
nım. 

Vışi hükümeti 
üzerinde 
Amerikan 

tesiri 
V EYGAN D 

Asla Fransaya 
dönmiyeceğini bildirdi 

İtalya muhatt.Ot'\e cleğil, takat Al Ankara radyo g-azeteııinln blldır-
manya tarafmdan kazanılacak olan dığtne göre, Amerika \'l.§1 hUkOmetl 
ya.km bir zafere nazırlaruruşt O bu üzerind'" müessir olmaktadu Yeni 
.zaferden o ~kadar emin ld! kı ha\'a Amerikan sefiri Vivl hllkfimetinl Al. 
kuvvetleriyle ordW!UDUD teçhizatını ih man siyasetine k~rşı mukavemete 
mal etmişti. 1taıyaca kömür stoku 1 te§Yik etmektedir. &?flr Vişlde tc. 
yoktu ve petrolden tı.rııameıı mahrum maslarla me§guJk"n ae!o.ret miı~te. 
bulunuyordu. Hayatt ehemmiyeti ha .,.n da Ceza · ·d k ,.._ 1 ,, ,,... yıre gı ere ""nera ey· 
:ız madenleri de ancak Almanya yo- gand'la - u u ,, d •. . . ı:or şm ;ı. eyı;aıı . nq,.-ı 

ıu ne elde edebıllyordu. Göri\yorur Fr dö 1 11-i • blld ıınııaya nm vtce6.nı ır ıı~. 

ki kendwnl Romaya hlklm bilen A ·• lir. • 
manya milsavat sahaııınaan yavaş yııt 

vnş ayrılmaktadır. 

Almanya artık ltı.lyaıf yardnnına 
muhta.Q değildir. Gi>:illllyor ki. HiUe. 
rin mdttefiki olmıı.ı. dllşmanı olmak. 
tan tehlikelidir. ltaıyan • Alman mU. 
nruıebetlerindeld ;;en lnki§llfi&r mare. 
şal Badokl!yonun L!tlfaaiyle ııkı aıkJ. 
ya alA.kadıı.rdır. ltaıyan maneviyatın• 
dakl zaaf endüstri ve ekonomi sa.ha. 
smdaki tabi! zaafa atfedilmektedir. 
Her yeni hezimet tqist zimamdarla.. 
rile fena idare ed1•e.n bu milletin en 
iyi elemanları arasmdak! çukuru ge

nl§letmckt.edir. 
İngiltere ikinci beııap ta.efiyel!ıni 

hazırlamaktadır. 00§1IWllll hilelerini 
bildlğlmizeltaUz. Bu kanaatimiz, kafa 
\'e kolıarm mtl8aadeııt nisbetlnde tay• 
yare. vapur, top, tank, oblls \'e bu 
muııutım narbln !Uzum gösterdiği bU 
tlln mUtt'nc''Vi malzemeyi imal huıru
aund3 biZe cesaret ,·cr:nıektedlr. 

ispanyada kı§ ve 
yağmurlar 

Madrid. 16 (A.A.) - Kardan 
sonra yağan büyük yağmurlar 
Guadalkivir nehrinin seviyesini 
vükseltmiştir. Nehrin taşmasın. 
dan korkulmak1:adır. Fena hava
lar Kadix rneınlahalarmdaki 
mesaiyi aektcre uğratmıştır. 

Uğrryscağmı felüete ka.~ı ku\'. 

\·et toplamak istiyen bir gergin 
likle odada dolaştım. Tuvaletin 

üstündeki en k~ kolonya iJı 
ensemi ve bileklerimi uğu~tllt'8rai-
geniş bir koltuğa yaslandıktan 
sonra zarfı açtmı. Bu iki küçUk 

sayfalık yazıyı bir hamlede oku 

mağa başladmı: 
.. ... Bana 8uçumu, e~iz güna · 

bımı bağıı;ln diye yalvarmıyorum .. 
ÇünkU buna liyık değilim. Beni af 

fctme .. zaten affetsen de neye 
yıı.rar? Ben artık çUrllmtlş, kanı 
~ehirlenmiş, senin yanma bir da 
h vaklıuıamryacak tehlikeli bir 
iı:a·nnn. Bu bir muamma de~ı 

.1. rocug·~.-. Bu ha'-·ntm kor. scvgı ı , ,......... J 

kunç bir hakikati! Biz crkeklN 
cennette oturnıağa layık ma.h!Uk -
lar olmadığımızı ilk babamıs A • 
dem bir şeytana uyup oradan ko. 
vularak bunu ]Spat etti. Ben de on 

Japoa11da 

Bir suikast 
şebekesi yakalandı 
Bunlar, İngiliz taraftarı 

hükumet adamlarını 
öldüreceklermiş 

Tokyo, 16 (A. A. ) - Röyter: 
De>mei ajansının bildirdiğine gö. 

re hükürnet adamlarnıı katil te 
şebbüsü ile suçlu 9 Japon nnsyo. 
nalilıti Tokyo ceza mahkemesine 
vPrilmislerdir. Katline te!jcbbüs "· 
dilen adamların jsmf verilmemek. 
le beraber bunlarm lngili.z taraf 
tan oldukları rıöylt'nlllektcdir. 

Bu katil teşebbüsleri 1938 tem 
muzunda Tiyençin hadisesi mu . 
nasebetiyle İngiltere ile .Tapon)a 
arasmda cereyan eden mükfıl!'mc. 
ler esnasında iki defa vukubulmuıı· 
tur. Eu vakadnn bahsedilmemesi i_ 
çin evvelce vazedilen memnuiret 
ancak şimdi kaldırılmış bulunmak. 
tadır Katil teşebbüsUnde bulunan 
grupun eski bir kiir<'k mnhkiimu 
tarafından idare edildiği söylen . 
mektedir. 

1:- Yapılan istatistiğe göre 1ı tan • 
t uı itfaiyesi 939 ve 940 geı•eleri 
artında. 953 yangın eöndUrmÜ(ıtür. 

lardan biriyim; hem en tehlikeli. 
terinden biri. senin gibi bir mele· 
ğin kurduğu 0 temiz cennet yuva 

8
nun ulviyetini ak saçlarımdan 

utanmadan kızıl bir şeytandan aı. 

dığmı zehirle lekelememek için 

yurdumdan, yuvamdan ve senden 
uzaklara kaçıyorum. 1ğrenç güna 
hınu ihtiyar ba~ımlıı yabancı di 
yarlarda sürüne sUrüno ödiyecf' 
ğim. Bana hiç acmıa az.iz çocu 
ğum. Derin ve inanlr bir şcflmt1 
sana çocuğum diyorum. Yalnız bu 
na inan ve bu biraz her zamaı: 

böyleydi. Hislerinde ve yürllyece 
ğin yolla't"da ve sevilen ve her na. 
zı çekilen zeki ve samimi blr ku. 
evlA.t gibi hür ve serbestsin artık. 
Mukaddes hatrrasmı ölünceye ka
dar kalbimde taşıyacağım .,,....g1u 
ihtiyar dostumun aramızda ördU 
ğü bağa gelince, o, yalnız 0 enin 
maddi rahatmı ve Madet.in.i deva.m 

Londraya 
yaptlan 

son Alman 
hücumu 

zarıat atır ••111 
Yeni yangın söndürme 

ekipleri muvaffak 
neticeler verdi 

Londra, 16 (A.A.) - ınğute· 
r<'nin hava nezareti tebliği: 
Dilşman tayyareleri şark sahil

lerile dahilde bir çok bombalar at· 
mışlardir. Lond'rlldan ba.-ıka yer-
lerde insanca v..ayiat yoktur. Bir 
dilşman tayyaresi dUşUriilmliştllr. 

l.ondra, 16 CA.A.) - ~çen ge· 
ce. düşman tarafından yapılan hü
cum hakkında hava nazm aşağı 
dnki tasrihatı tebliğ etmiştir: 

Londra haricinde merkezi lngil
terenin bir noktasından bir ev yı 
kıldığı zaman bir miktar ölU ve ya
ra it kaydedilmiştir. Londrnda da. 
7.n)intm mecmuu ağır değildir. 
Bunlardan en mühim kTSmı bir çok 
küıinin isgal ettiği bir binanm bir 
bomba ile yıkılması esna.smda W· 

kuıı gelmiştir. 
Biltün memlekette vukua gelen 

hasar geniş değildir. 
Gece a\'cr tayyal'eleıiyle tayya

re dafi batalj-alan faaliyet gös· 
termişl f!rdir. 

Bir düşman bombnrdmıan tay
' ııresi tahrip edilm.istir. 

YAXGII\" SÖSD(iR~O: 
EKfPUrnt ÇAUŞl\'OR 

Lonılra, 16 (A.A.) - G~en ge· 
re yrldT?.h bir havada tngili7: avcı 
tnvynre1erlyle yerde yangın baş
langıçlarını itfaya memul' ekipler 
Almanların Londraya karşı :-,.-angm 
bombalariylc yaptıklıııı hüt'uma 
karşı koymak için kombine bir sf'· 
kilde tnı~Tet sarf P.tmi.§lerdir. IAn
d ,.ıınm baın mmtakalarmıı külli· 
,.,..tlı miktarda yMgın bombası diiş 
ınüştür. Fııkat ynngma kn.l"§ı mü<'a
•lele ne mlikcllc>f olan ekipler bil· 
tiın yangınları kolaylrkla ve sürat 

• lf' tıastınrmılardtr. 1 

İngiliz gece avcılan havada Al· 
man bornbardnnan t:aynyre~rinı 

ir.aç etmektedirler. Alman tayya
releri üı>.cırinc ateş eden lngUU. av
cılanntn mitralyöz sesleri hava da 
fi bntaryalarmm gürültlllerine ka
nşmııkta idı. 

Bir Alman tayyaresinin dÜ4Ü?'Ül 
dUğii zennedilrnektedir. 

Bundan başka geçen gece dü~ 
man merkezi İngiltere mmtalrala
rma karşı iki hücumda bulunmuş 
ve bu hücumlarda yUksck infilaklı 
bombalar atmıştır. 

~arkt lngilterede de !ngili.z av
cı tayyareleri harekete geçıniıılet"~ 
dir. Düşman her tarafta hava da.ti 
bataryalarmm kesif ateşiyle karşı· 
lalpllıştır. 

Umumiyetle zayiat mlktan az 
yüksek, hasarat da ehemmiyetaiz
dir. 

İıviçrede büyük bil:' 
otel yandı 

Bcnr. 16 ( A.A.) - Grin. 
denwald'daki büyilk otelde yan. 
gm <;ıkmrştır. Hasarın 2 milyon 
İsviçre frangı olduğu tahmin 
edilmektedir. 

ettirecek ve bana da uzaktan tP.. 

selli verecektir. 
Masum, temiz bir çocuk olarak 

seni elime verdikleri giln, ben bu 
aynlığm kara alın yazısını oku , 
muştum. Bu nasıl olsa bir gUn o 
lacaktı. Senin hayat ve heyeeaıı 
dolu güzel ve parlak gençliğiniı 

yanında kınk bir mezar taşı gfü 
dikilen ak saçlı başmıa, ya snbı 
denllen etlci ve tuketici bir azap. 
la katlanmağa çalışacak veyahut 
bir gUn taşan haklı isYa?\mla bu 
ak saçlı başnnı çiğneyip geçecek
tin. Şimıli kendi ilemle hazırladı. 
ğmı bu ac.ı akıbete belki daha t e. 
vekkUlle katlanacağım. Bir mah • 
kCımun hayatta işlediği bu son su. 
çu, yalnız aeni, halltm itlıanım _ 

• 
Bırıız çocuklar 
Hınawığm da bütün gayritabii 

ruht tezahürat gibi zehirli bir to 

bumu ve kökU vardır. Doğmaük pe 
dagojinin ve zihniyetin hAkim oldu 
ğu devirlerde olduğu gibi §iddete 
dayağa miiracaat etmek suretile 
çocuğu yalancılıktan kurtarmak 
mlıınkün değildir. Bilakis böyle bir 
hattı harek~t çocuğu hileye s~vko 
der. O halde ne yapmak lazım? 
G&yet bas.it. Hıl"8ız!ık tahlil edil 
meli, çocuğu bu fena duruma .sU· 
riikleyen sebep ve şartlan araştı· 
rıp tayin etmeli ve bunlara göro 
ieabeden tedbir ve çarelere baş 
vurmalıdır. 

~-~ 
Hırsızlığın bir çok 1;ebepleri vaı# 

dır. Terbiye, muhit, teessürl hayat 
asabt ve ruhI teşevvüşler, inıt fren 
gl, bul~ıcı ha!talıklar ve bilhassa 
tifo, titri tereddi, zihnen gerilik, 
teessürl hayatnı inkişafında. mey
dana gelen g<"cikme. sam, ilh ... 
bunlar arasında zilı:redebiliriz. 

Fena yetiştirilmi§ , egoist tema 
yUllerinin inlı:işafma müsait bir ter 
biye ile büyütülmil§ çocuklar umu 
mij·et itibarile fena itiyatlnrm zu 
hur ve inkişafına elverişlidirler. Ba 
zı hallerde terbiye sistemleriyle ço 
cuk intereleri arasmda tabii bir 
ahengin t~ edilmemesi, aile muh~ 
tinde hüküm süren a.hltl.ki zaaflar 
ve gevşeklikler çocuğun hırsızlık 

temayüllerini kuvvetlendirir. Ço
cuc\llt ruhu ye modem teıtiyedcn 
bihabe'l" kimselerin bir'birini tutma. 
yan durumları hınnzhğm bir itiyat 
haline gclme&.ne farkında 

olmadan yardım ederleı. 

Çocuk çaldığı bisikleti e 
ve getiriyor ve bunu bulduğu . 
nu iddia ediyor. Annesi buna C\'. 

vela hiddetleniyor, birkaç gün 

sonra da, onu hakikaten bulmu 
olacak. Çünkü hiç kimse onu ara
mağa gelmedi diyerek çocuğunu 

haklı buluyor. Doktor Şahutzen.. 

berger (Çocukta hıraızlık (1920 • 
1921) adlı tf'Zinde buna ''gayrifa

al kotu terbiye" diyor. Çocuklaı 

teneffüslerde ve smıfta pul, def
ter, lraleım, ilih değiştirirler. Fe. 
DA itiyatlar& ve bilhaaıa hmnı.lığa 
yol aeacak olan bu gibi hallere 
6iddetle mUmanut edilmelidir. Fa 
al kötU terbiyeye gelince: Bu da 

çocuğun ya~dığt muhlUerde vo 
bilhassa aile ocağında gördüğü mi 
wleri taklit etmemden doğar. 

Çocuk hırsızlık yapa.n babası, ya. 
lan söyliyen annesi gibi hareket 

te gecikmez. 
Hll'81zlıkta teessiui durumun da 

mühim hiseesi Yardır. 
Fena içtimai şartlıu·, hisst ~c . 

bepler, bilhM88. ''madün!Uk hissi'' 
çocuğu hırsızlığa !levkedebilir. 
Yolduğunu duyduğu ve başkalan -
nm malik oldukları şeyleri alan 
çocuk daima madünlük hissinin te. 
ahi a.ltmdadır. Yeg8.ne gayesi ken. 
dl aleyhinde mevcut olan mUva . 
zenesizHği gidermektir. Bu gibi 
haller daha ziyade fa.kir ve gayri

me~nı bir §ekllde doşmuş olan ço. 
cuklarda görülür. Bunlar çaldık . 
ladı şeyleri ba§kala.rma vermek su 

dan kurtararak, gençliğin çiçek! 
ve ışıklı yoluna çıkardığı için ho.!} 
görmeğe çall§ıyorum. Arasıra sa
na mektup yazıp saadetinden pa~ 

almaktan kendimi alamıya.cağırn 

Tanrım sana verdlği güzellik 1ro 
dar da saadet versin kuıın. 

... .Mektuptan gözlelimi kaldırdı. 
ğun zaman ne bayılmış, ne de 
baştan inme bir ölümle vunılmu3-
tum. Kapıldığım vehimli ve meçhul 
korku, '1tndi dudağımın bir ke.na 
rında acı bir gillUm.semeyle bUkül. 
mU,tü. Koltuğun yumuşak yastığı
na yaalanan yorgun başımı saran 
sisler perde perde açıldıkça yep. 
yeni bir görü§ün dekorla.riyle çev 
reli yeni bir hayat sahnesine bakı. 
yonım, birkaç dakika içinde tanı-

retile zengın olduk lan zannı • · u. 
yandırmak ve kendilerine ıst .rıip 

veren madunluk bissinın P1ı _ 

ci tesirinden bir dereceye kadar 
kurtulmak isterler. Hıl'Sız çon.k -
lar arasında. rastlanılan tiplor a • 
rasında en garip olan şiıphC's z ki 
"digerg9.mi hrrsızlık" tır. Aı:ıı ,. ı ıa. 

ki misal bunu çok iyi tebarüz rttL 
recektir. Ginetle on dört ya.,ında 
bir kızdır. Bunun yegane kusuru 
hırsızlıktır. Uysal, sev:imlı, ıyUik 

etmeyi sever, çok dindar olan bu 
çocuk altı yaşufdan itibaren f'be .. 
veyninden 30.000 frank çal \ôr. 
Fakat bunun bir meteliğin! bılc.

kendisi için harcamıyor. Komşula _ 
n bulunan fakir bir ailenın kruıı p 
hesaplarını görliyo'l", çocukla.n v~ 

annelerini giydiriyor. En n.ha' t, 
cebinden ntıırdrğı para ile dr hl' • 
hasına gilzel bir kravat alı~ oı. C'lı, 

myet itibarile er1ten inkisnf t C1C.\ 

bu çocuğun ilk inkişafında miıhun 

gayritabii hiçbir hadise görülme _ 
mişUr, yalnız on iki yaşına kadar 
idrarını tutamıyordu. ''Gilbcr• -

Robln (Ç.ocuklarda asabi '"'' ruht 
teşevviişler). 

Asabi ve ruhi teşevvuşlertn ve 
hırsızlığın zuhurunda büyük rol 
oynadıklan muhakkaktır. Bu gıbi 
çocuklarda muhtelif hastalıklan 

rastla.malt mümkündilr. Sonra bun.. 
lamı iı; ifıuat guddelcrindc he • 
men dalına boğulduk mevcuttur. 
Tnnıamile normal, muti, kibar. 

doğru bir çocuk olan Romain on 
iki yaşında birdenbire değişiyor. 

İhmalci, tembel oluyor ve sınıfında 
en fena. çocuklarla arkadaşlık yap. 
mağa başlıyor ve annetoinin ç.an• 
tasından (200) frank çalıyor. Hiç 
bir sebep yokken ağlıyan, buhran 
lar gcçil'en uykusu sakin geçmi 
yen bu çocuğun iç ifrazat gudde • 
terinde boğukluk olduğu görülmlış 
tUr. Gilbert - Robin. 

Hırsızlığın meydana gelmesin • 
de irsi frenginin mühim bir yf'r 

tuttuğu müteaddit mU~.ahedeler 

neticeeinde anlaşılmılflır. Bundarı 

maada g~ici hastalıklar ve biı 

hMM tifonunu da hmnzlığm do • 
ğuşunda .mühim rol oynadığı gönı .• 
müştilr. On iki yaşında geçirdığ 
tifo ha.stahğma kadar normal ve 
çall§ka.n olan bir kız bu andan ıtL 
haren yalan söylamiye ~lıyor \ P 

hlI"SlZlık yapıyor. 

Şimıliye kadar saydığının mü 
him eebepl<ırdcn :maada hnısızlı • 
ğm ruhunda fıtri tered.dl, zih.nt ge 
rilik ,ve 1!18.l''anm da müenlr ol. 
du1ı:lan aşikA.rdır. Hırsız çocuklar 
kal'ŞISmda şu tedbirlere bqvurmsJ.; 

hemen dahna faydalı ve hattl za. 
rurldir. 

1. Kat'iyyen §iddete ba§wnna . 
mak. 2. Hmuzlığm fena bir ~e:\ 

olduğunu çocuğa anlatmak. 3. tcar 
ettiği takdirde ailesinden uzaklq 
tırmnk. 4. Madunluk .hissini izah> 
etmek. 5. Mütemadiyen ruhi tah. 
liller. 6. MütehMSIS doktorlarrı 

yardnnını temin etmek. 

HAJ,iS Ö7.GU 

mıyacak kadar ruhumun değiştıgı 
ni hattA olgunlaştığını hissediyor. 
dum. İçimde burkulan acı, ben 
birdenbire olgun bir kadın yap 
mıştı. Benden tam y:irm1 beş yı 

\'8.§lı olan bu ak saçlı Adem oğ 
lunun kendini mahkfım eden, H 

acı sonucunu kayıtsız yüklenen 
kara alın yazısını şeytani bir zevk 
le kızıla boyıyan kudreti, clnsinlı 

ebedi bir gururu gibi karsıma d 
itiliyordu. 

Bana kızım. çocuğum di) ebih 
indeki mütevekkil fedakirlrğm a. 
cısmı blç duymıyan yüreğim, o 
nun demir ve soğuk iradesi'lin 
hükmü altında eziliyordu. Elli ~ ı_ 
la yaklaşan uzun bil' hayat yUk • 

altında çökUntUyc ben1.iyen bir 
gölge ~rya.n omuzlarmm listlln • 
deki ak saçlı başıyla, yanmd:ı 

gençliğini ve güzelliğini seve se\ r 
kendisine veren temiz ve masurr 
bir kadını çiğniyerek km! bir ıe~ 
tanın zehirli 8levlerine atrluı bı. 
erkek. korkunç bir mahliiktu. 

(De\ıunı 'n\r) 





ŞK TAKViMi 
B U )tlm bayanlan pek a\·cnlırlar. Fakat dqda t.o\'llıl'l, d • 

nlzd JllllamDt, orıııaıubı. domuı av~ botJ.uunaz. 
• Hangi a\d n 1m ho Iwıırlar? Onu ma llOl"Q101"SUnuf 

ulnklarmııı bau nz.ntm, i t.e söylüyorum: 
Goııı,:Jer koea., UıtJyarlar para. 
,ıa.manm her türlUs\lnU 'e bütün uı;ullerlnl blll1'1erae ~tı 
yctle tuzaJdnn tebessUm, ökselmi baledlr. FAt t ı1a JrqJ. 

Ja.ndıklan Je.nı. ol k ve okşı.UrWrt.ır. 
Bu yı1m kadınlan h"r türlil sav. hllelcrtni btıırler. ,n 

t tabf.}'eler hıwrJ:ıuıalrta en ~bretıl erJriıubarplerdea u . 
tadırlar. Bu hllo ve tahtyt'Jcri bir Pl')da ~ hlr eapb.. 
cı~ ıee.k hlr londn, li\nnta kolnllu bfr J.ı.k Gdumd& tat. 
b1k mevldlnc koydnklan zanınn, yulannda hnJuu.n erkek mn. 
hAkkaJ m lub olmu , bir kaz gibi t87Jeri 70hmmu llOY'QI. 
mu tur. 

JD4 J yılmm b:Lyanları ıayıflıt.ra ftü i, kvwettilf'_ 
re boyun ('ğmeslni dtı bUlrler. 

ıi r do &\' hayvnnlnn ho~lıı.ııııA gider. Fakat cok ~'. 
dlklcrl v ho lruıdıkla.rı h:ıY' anlar nlımlm Eoek, •YI. ge)'flc ! 

6'::ı yılın ka.dmlnrrom en çok •evdilderi )'f!mffter dfJ eu.nlar. 
dır: Annut. Bu mey'\'anm bilhassa canb ms bo..ydırln. Kunı 
mef'>alardan 1 eçlboJııuıo Af'' er1or. 

Bo sanenln 1."admln.n 'o genç .kıı1An )"Ürüytl • bayd.f f!tlld 
lerin tablrlylo yUye~1m • hıram büumncl&n 1940 )'drmrl 

ba.yan.lamıdan da.ha. ooılp, dılha gö.ı okpyJcrdn-. MevtllD hıhb:ıa· 
farla. admı atı farına sa.km bııknınymız, ııon.ra pinden çıkaıwm11 .. 

Seyredip nı.kBu lüra.mm nice azmu eofu 
G ren ey nı h seni oynar bile azmak d U al 

JAEDRt 

Fran ız resım sergı1crin· 
de çıplak kadın 
görülmiyecek 

Harpten mağlflp çıkan Fransa 
bir çok mahrumiyetlere ka.tl~ 
maktadır. Bu mahrumiyetler 
her sahada hissecJılcllği gıöi ni. 
hayet gUzel san'atlar sahasında 
da duyulma.ğa bafkı.mI§tır. 

Harpten sonra. a.çila.cak olan 
ilk resim ve heykel sergisinde 
bii:yilk bir hususiyet göze ça.r 
pacaktır. M.ontpa.ıııns ve Mont. 
nıarter resim ve heykel atölye. 
teri komUr yokluğu dolayısiyle 
çıplak kadm modelleri Umrine 
~ışmakta.dırla.r. 

Fransad& kömür vesikaya ta. 
bi<\ir ve ayda o.danı başına elli 
lıi.b kömür verilmektedir. Bu 
•na.hnuniyet resim ve heykel a· 

lngıliz sarayındaki 
resim galerisi 

lngili.ı Kra.l ve Kra.liçellinin 
ika.met etmekte olduğu ve Al. 
ma:n tayyareleri t-ırafmda.n mü. 
teaddit defalar bombal&rıınJ:a 
olan BulriAgha.m sa.rayı içinde 
dilnya.mn en ııengin :resim ga.l&. 
rlsi vardır. DUnyanm en ıay. 

metli levhe:larI toplan-.n.k vUeu. 
de getirilen bu galeride 8000 e.. 
ser mtn'C'Qf:tur. Levbalarm en 
kıymetlileri gb:li bir ealonda ve 
muluJ.fa.za. altında buhmdurul. 
maktadır. 

Bu salonun bir de hususiyeti 
Vf'ir'Ötr. Zi~tçi ~ misaf'bo 

her Jdm olul'fta o!stin kat'i~ 
bu küçük alona gfraıneız.. Knl 
ailem ancak mllll meruim gliıı.. 
lerbıde h'USl.l& bi:r Aletle kapıyı 
bu salona girebilirler. 

HA m~I 

Gözle ikkat ediniz 
GÖZLÜK KULLANMAK. 

GÜZELLIGI 
Tıb kitaplan goz hastahklarnım 

350 yj bulduğunu ka.ydederlCJ. 

Bunlar arasında. en tok t.rahoma. 
teudU! edilir. Trahoın, ıa.ma.nm • 
da tedavi ediline, atlatıla.bllir, ak 
al takdirde göz görmemeğe molı. 

kfı.mdur. Bu hastalık Amerika ve 
Avrupada ender adUf edılirse 

BOZMAZ 

Amerikan Meclisinin 
B hriye Encümeni 

09 milyon 
dolarhk 
tahsısatı 

kabu etti 
1 e1~111gıo11, 16 ( A.A..J - M bu· 

"iln ı;n eli inin oahriy encum r ı 
bahn~ e ııczarctınir mustaceli~ et 
kararı ıle 909 m lvon do arlık talı. 
fsatı ıttifakla ı<abul eylemı tır. 

Bu para ni bcterı kiıçiık 400 \a. 
purun yapllrna m.a 'e denız ır şaat 
tezgah1annm enı letılm ıne tah· 
i olunacaktır. 

Yeni yapılac-:lı\ 'apurlar, başlı. 
ca denizaltı avcılarmı, mayın ta. 
rayıcılannr ve torpitolan ıbtiva e· 
dec<.'ktır. 

Bu kabul edılen yeni ta'l ısaua 
bahn~ e nezaretinın şon 24 saat i.. 
r:ındc aldığı tansisat ye.'<flnu bir 
ınılyar 209 milw•r dolara t.ı&lığ ol .. 
maktadır. 

Mebu un mccı ı:ıı dun bahrıve
nin hava müdafaal~ takviye. ı.. 
çin 300 mılyQn dolar vermı tı J 

San' tkar Emin Belli 
do~m müt h ı ı oldu 

SahnemU:in krymetli sıı.n tk§n 
Emin BelU bır müddet vvd ti • 
ya.tro ııe alaka.snıa keserek eski 
me lclti doktorluğa dönmf.işt.ıi. 
Eın1n B ıu Üniversitenin kadm 

~e doğrun hMta.J.ıkları aubeeinde 
uç scno asistan .olarak çalı tıktan 

nrıı. jilrl hururunda o.melf ve nn.. 
zari imühanını Uı.tn bl.r muvaffa • 
lnyoUo v~. '·Kndm bastalıklan 
ve dolhını. mlitehassım,, olmu§tur. 

Haberin burmacrs 

Soldan elerinde çıpla.k modellerin 
ç\~ışmalarmı imkansız kılmak. 
ta.dır. Çi1nki1 resim atölyeleri 
geni§. yilksek tavanlı "'e ü.st.i.ı 
canıekanlıdır. Bu atölyaler elli 
kilo kCSmUrle bır ay değL ancak 
lbir gün ısınabılmektedirler. 

=::::::========== de Hlndıntan, Mısır ve Filtstindc · 
gitmiştir ki güzel' eıan'atlar aka. ooırtur. 

talebenin ı;özünti bozdUS'U mu.bak
kakttr. Hazmı clhaznın ruu5J) clıem. 

miyet verlyor&ak glS:dcrc de vtt' 

rneliyız. Maal ef özlere e. 
hemmiyet verenlerimh: ar.dır Yal. 
ruz azlıkla d kahıuyara.k ~ 

gözlüler gözlük kullıuımaktan da 
oeldnmektedir. Hele bwıa scnç ku 
larda daha çok tesadüf edlllı'. Böy 
leleri gözlfiğün güz lliklerin ha.· 
Jel getJ.rdiğini zannetmektedir. 
Halbuki vnzlyet hiç de böyle de. 
.fildir. 

1 - Bu.dalım dJtcr lenü, 1 - Bir 
pcygambu, muvafakat, 8 - Yen~k 

taUı bir y, ekeertya unutkan olur
lar. ' - Milkemmel hayvanlarda bir 
nevı, 5 - Nota. caki ~lıl&rd3 bU. 
,ıik b1r mabut. 6 - Bir' 1ikrUı akşllıJ 
a5y1eme, mutD.r edatı, 7 - Bazı ~;}· 
lcri gönncğe mani olan ev C§Yamndan 
b1r1, - Ukln, O - Uykudaki Bin<> 
ma, mnddlıd na tso amma maııevıaı 

snç tcmizlentr. 

Bir çok Fransız ~ 
bu sebeple çıplak kacbn resmı 
Yapmaktan vazgeçmiş ve at.öl. 
:Velerinden çıkarak natiir mort 
l'apmağa b~c:ılıu §la.rdJr. Anca.k 
çıplak kadın S3.ll'at11mı bir sem. 
bolü vaziyetinde olduğundan 
bu kolda çalışan bazı l18ll'a.tksr
lar zaman zaman beşi altısı bir 
ara.ya. gelerek kilçük bir odada 
°toplannınkt:a ve çıplnk kadıll 
'"esnıi yapmakta.drrlar. 

Mahrumiyet o kacbr ileriye 

Serseri 
:parkta. 
Alceam, sular karar?Mga. ~ 

~c , tah kanapenın birinde u· 
~ b1r ıscrscırlye pnrk bekçisi 
~tı. omuzuna vurdu: 

- Kapı kapanıyor. 

~~rl tek ısztlniı açtı, homur· 

q, - Gilriiltü etmeden ya~ ç 
YJn! ... 

Der te 
?:'ürkiyenbı biTçok yerinde 
~ a.rmut. bw yerlerinde bol 
~ taı. rik, kayısı y~r. tstan· 
hıu-:ağlarmm kirazla.n cin ıne§. 

ur. Meseliı. Erenköy tarafla· 
l1nda <»k kiraz çıkar. 
~Ualllm talebe! re bu yolda 
lal at verirken sözün burasında 

!beck bitine döndü: 
""~-Söyl ! dedi. Sen Erenköyfü· 
""1l' 1\' • Jraz ne va.kıt toplanl?'. 

0
; Ba.ııçı vannı köpeği bahı;ed 

en .• 

demisinde bile modf'l ilzerlne 
dersler haftada ancak bir saate 
inhisar etmektdir. 

San'atkirlarm ç.tplak kadm 
Uz.erine ça.bpxıamalan medel. 
tikle geçlnenlerl de nıUfkill va. 
ziyete sokmt13 ve royunanı.k ha· 
yatını kazanan bu genç ka.dm. 
far resmt ma.kamlara mUl'8.0IJıllt 

ederek kendilerini ~er Uırte. 
eine ya.ıdırma#a btttilamışlardır. 

Sbııdi bu çıplak iaaiz.lere bir 
iş bubnak t& a.ync& b1T JMlle!e 
te§kil edeoektir. 

Kısnı~t 
• tki bayan kontmt)W'~: 
- Nihayet.~ bir Jreıea buJ,. 

dum. Aldı baGmda, d~Ufl otUT
m'lffl bir e.M.mdt. ~ boiaz:ı14 
ful dUşl(Undil. B~tılm ahçı kız da 
~; yemok piıdrlr. M!Jatt.lıbel ~ 

madı n?'trk eve ça~qm, Sa. 
ba.h ve s.knam yenıeklerlni bbde yi-

y0rdu .. 
-AlA 

........- Füat ne oldu biliiyonnisin ! 
- ne oldu? 
- Benlm ehçıyla evlendi! 

Atma 
- Benim kard 'm öyle kuy. 

vetli, öyle Jruvvetlidir ki, iki bJ• 
ıa.rao bilyn,smı awcuna abr. il. 
kar. bilyalar toz haline gelir ... 

- Bu bir fe>' detil. Kuvvet 
dediğin benim ~· 
öküzleri yakala.r, öyle bir 8Ikv, 
öyle bir sıkft:!' ki. tkJ ban et 
wyu g.Jkanr! ... 

~ıım tör olmasına a>obcbıyet. • 
veren hidieelerden biri8l de ço _ 
cuk1ar daha dllnyaya gcli§ler! sı

rumda gözlerine pislik girmcru • 
dir. Bu ~eldlde körl en çocuk! r 
tedavi edilmedlğt için Amflnka 
Birleşik devletleri her yeni doğan 
çocuğun gözfuıe gilmll~ tozu mnh. 
HUD damlatılınasmı mecburl ktlan 
bir kanun kabul~ bulunmıık -

Wlrr. 
Göz hastabklı:ırmdan biri de per 

dedir ki bunun önllne ameliyatla 

g~. 

İki göztin ayni derecede bir rU.. 
yet ha88MmD maUk bulımm.ası he 

men heıııen imktı.nsızdır. 
Çok 1ağlam ve normal gözlere 

maUlr olan insanlarda bile bir göz 
d!farindcn d4ha zayıftlr. 

Medeniyetin, gözlere zararı do
kUJUDuttur. Mesel! 4.000 enellk 
h!r ınedentyetc malik olaD Çinli. 
1er buglln miyop bir ırktır. 

Medenfyet.111 hlçblr allkast bulun 
mıyan Tiorra dol li"uegln.ıı'llla'l", 

medeni bir insanm ancak dtlrbllnle 
g6reblleceği bir eyi çıplak g&lc 
görebilirlerdi. 

Modern tahsil hayatının birçok 

- BDyüdfttü zaman muhakkal> poUtllrocı o cak, keJ11 ltln nıür:kti ı 

.eziyetle.re &lrlyor, unra gene ko l:>)Jıkla !;tlU)Ol'o!. 

Göu en az çarpan gozllildcr, 
çerçevesiz olanlarıdır ve ~df bu 
cins gözlilkler rağbet gönnekte -
dir. . 

Bu sayfada gördüğünUz rcsı.m • 
lerden blrincisi, normal gözün gö. 
ıil§ilnQ tehdit etmektedir. 

lkinci resbıı, miyop göze aJtti.r. 
miyop göı: saksıyı çok iyi görebil 
d1ği halde ortadaki binaları 6ılık 
görür. 

Uıağı gören gözler ise, saJa;:ıyı 
ıs1Uk. bwılan ço kiyi görllr. 

Dördllncll resin ise ise, ruıtJğ • 
matiılınli gözün görobile<ıcği ee . 
kildir, Bu, görüş Ust:Uvruıe caın1J 
göıltiklcrle dü$eltillr. 

6alı gözler ekseriya çift görUr. 
Bazılan da alıPanlık netices!ncle 
tek görebllnıekted!rlar. 

lçküün dtm~a tesir edişiyle ııor 
mat insanlarda da.hl çift görenlere 
raala.ıur. 

En 8QQ resim perde iıunfş göz· 
lwin ne oekilde l'ÖrdUklerinf g6 • 
tenneJrtedil'. Perde kalm108ttltra 
kiirlilk de a.rı.r. ' 

ı: 

ı - lamıırlanan y, !raıımzca (so
kak) 2 - SWlledeld kibarlık, tczyı. 
ıı.at, 8 - Para dolabı, ıı1o1m. ' - ffa. 
cılaruı vakfeye durduklan >'V· 5 -
han dilinde (dbılenme), bb' emir, 6-
Filllerc gelen bir IJW1l edatı, yemek 
levaı:mıab. 7 - Boyun tazıa.ııı,mam. 
ilbay, 8 - Fe.ryad, )'aa. 9 - Büytlk 
hakan, Fransız aıtabaıinde b1r h&rfın 
okunU§U, ıo - Frazwzc:ı (doat), fran 
eız tarihinde m~ur bir snwc. 

81 DrınıanlJ bnlm:uıa.mrzın lıaUI: 

1 - Yangcee, ~ 2 - UYtJ3Uk Z< 
3 - L, Hır, K, Le, 4 - M, Kuzucu 
5 - Rab, Baş, Ki. 6 - Rap, N. 
Y. '1 - Ka.y&k. 0evcı, ı - oııuı. ~ 
vj, 9 - Şilep, mıa, ıo - u. ı 

.................... .-;;;;;;; .......... 
Sümerbank 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
llleıaeaeıı MOdlrlyaUndan : 

Bankamız pamuklu fabrUmlan ınamullh lr. oJ 
t 

unaı 
mm .._rdakl san, tc Mlitnur.da 16/,1/Ml tarlhhulen ltfbaren: 

Sümerbank yünlü fabrikaları mamulabnın da 
satı,..ma ba.sJanacağıpdao alikalı ttiecarlarm 

<Eıbk Ynnttı Kum Ticaretilo Me.sgut Olduld::ı.mu Ta.s4ik Ed 
Ticaret Oda.sı VesfkUI) ile birlikte mmtaknlanndakf mağazal en 
zn müracaaUan ilAn olunur. arımı-

~ .. --~ ...................... __ _ 
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o H A. B E R - Akpm po9tuı 

.. 
Nbatilıa komutaııuı b&lckı var. 

dL 

Hldiae, ilk oaıarda garip bir 
maamma libi ~rllnlyordu. Etra · 
fma hfJl derin bir hayretle, ade
ti l&llma ...- balnn•kta olan 
komutana, muayenemi bitirdikten 
90Dra: 

- A&i& komutan! •• dedim. Bir 
şey uıllyabDdinia mi T •• 

Komutan afsmı hayretle ~ _: 
ıu: 

- Vallahi hayret! •• ffi9bir tef 
ınlryanuyorum ! .. 

Dedi. Zaten ••• 

- Evet. saten! .. 
- Zaten bir ite kadm parmatı 

karJID'la blJyle anlqılmu olur!. •• 
F'Mat demek buraya da karim 
olU'IDalt siriYor 6yle m1 ! .. 
Kmnıtuun bu al .aslerlae acı 

\CJ ,wcttbn. 
- 'RMhnz var. kGnuatamm? .. 

dedim. Hem eier buraya ayak ba. : 
an benim t:abma .ttijlm bdm
~a ber .-, mü.-a.....,.! .. 8ıınin 

ıhmas! •• 
8-'& daha bOyllk I* Jla)'Ntle 

üdme ba=+ta -. Jrcıeaıtana 
<>rclma: 

- Ne dedinil? Meeele bal mi 
edtllyor dftnttktl1"!.. 

Diye sordu. 
- Evet, 1Uphem !.. Tamamiyle 

hallediliyor! •• 
- Fakat naaı1 ?.. ı 
- Aflklr bir tekilde!.. Madem 

lcl buradan p~riln kendi b& -
em• o~ mtimkOD dejildir. Su 
halde qlklrdlr ld profe.ör ilk 

balutta tuavwr .cuıecetı libi ba. 
ritulide bJr alhtrbulıkla değil, en 
tabii 191dlde buradan çılap git • 

mieür! .• 
- En tabff '8kllde mi?. Ne de-

mek?.. ' 
Benim acı bir 18Wıza ile bu ıe

ldlde konQfUIUID mubafua tuman 
d&ıuna dokunmuetu. P'ena halde 
cam nkrlm11 bir tekfide parmakla. 
rile blyıklannı kqıyarak yilzUme 

tuhaf tuhaf balrmaya bqlaDlJltı. 

Kuhafua k•mı•nctanmm aldJiı ba 
tavır, aaty beaim de yerl:aden 
oynam11 olaa uabanı boldu. 

Yllaümtl ela)lterelı : 
- Bunda tm.lıplmryacak biç 

bir taraf yok! •• 'dedim. Profeeöre 
doindan dolru)'a 4hpndan kapı

lar acdmll " profeeör Clbultlr!. 
- Jlallt.eftlll. koan"-1 .. ..._ .lılallafaa lnımandaar talkın .... 

ta pnfe18111D ..... rsblJ••ll lan ,asOme ~ 
1eıt..aıl bir sbıll yer oWIDeeelL . - Atfedenbds ama, .dedi. bela 
1e lattma1 verir mlllnis ?.. yüııe bill9)' ~! •• PJQ. 

- A.11.a! ......... böyle bir yer fe6b k........ lmpdan yine 
\."Oktar .. 0Jwa da!.. ped ... ~ tgla .. taae pro 

- Niçin?.. fee&- oJma1ı. birinin dıpndan di-
- Çllnkil baraa cllpıdul •• ferine kapl)'l ..... ilam gelir!. 

ri"9 ft to-idea dJlanla ~mam - B&Jll', lıDomatan !.. Buyurdu. 
mkbm olmak t\MN ..... e41J • fmus tild prol8* iki detildf ! .. 
nif lıir yerdir!.. BiLffiints 1111 bir proteeör bu iti 

- Oaa fOpbe ym!.. ~!. K ....... tapılan a• 
- Şu halde, ~re. (.. çaa ile 1iDe .._ adamlardan bl. 

inmiyen .mm) almM çaNllııııl rtdlr! .. 
' IJfettillne hGJmlet.m* ....._ Y-hı'Na INmendnr omur.Jan.. 
·or!.. ı • •ım llllirll lıir tanta: 
Bu hftmtlhU pyet laf 1*- ta. - Yine ıu müfreze kumandlm 
rla 86yl1yea komwtum hali be- 111 mı ~'?. dec!L 

&tlldllrcltl. O vült ellllll •• - BaJlr! .. Veya evet! .• Bu tim 
muwna koydum. dUlt beW detil. muhterem komu-

- Am komutam!.. dedim. tan! •• l'akat muhakkak olaD elbet 

Muzaffer 

kadın 

kumandan 
Semiıamis'in 

macera dolu 

lıagatı 

- 2-
Nakledea: 

.MECDt ENOX 

Semiramis muvaffeı 
oluyor 

Semirunia plinmı, mahsur ŞE>h. 
ri iyice tetkikten 80lll'a buırla

m11tı. Bu tetkik neticesinde •ehri 
oeviren kalın aurlarm )"alnız bir 
lmmmm bir aa zayıf olduğunu an.. 
1amıttJ. HareJd.tı eline alan kadm 
kumandan surlarm bu zayıf tara
fına biç bir taamıs bareıkltmda 

bulunuımamawnı emret.ti. 
Ba suretle tat1 ve hakiki taar .. 

rwıu tevcih edeceti bu nöktaya 
dUpn•nlan futa kuvvet yıimaaı
ma önllııe pçmil olacaktJ. 

Nihayet her teY tamam olunca 
cepheden taarruza geçti. Bu su. 
re6e dUfmana. harekltm bir DÜ

mayif değil fakat eehri almak için 
katı bir taarruz olduğu hJAtıU ver 
mek lltemiltL Netekim tebri su.. 
kuttan kurtarmak lıçiD Batıra mü 
dafllerf tehdit edilen cepheye dog. 
na alan ettiler. Bu emıada Semir& 

mis bir IUvari latuıyle aurlann 
ayıt olaD taratma, taarruza utra. 
yan tarafm t.amamea abi tarafı· 
• iılabet eden cihetine hOeum et.. 
ti. Ayni umanda. o civara yakm 
ollD yerlere gislenm.lt olan piya· 
de kuwetıed yan1armdaJri bUyUk 
IDerdlvenJeri aurlan. dayaya.rak 
haldld tumısa ı~er. Omıe11'bı 
..-ı .. blıraman kanal Semlra.. 
ım. bareklts idare ediyot" ve en 
blfta bulunu)'Ol'du. 

Adetçe çok u bulunan şehrin 

mtldUılleri as saman lçtnde imha 
edDdl. Ve Me tarafta mllthtş biı 

.'epeden tırnaP beler bükmız lcapılann cbpndan açılctıpbr! .• 
ar! .• Hatibten profee&rila bu - Ştıphem prof..&riln emriyle!. J'a
ada.n hi9 ldmN)'ıe &6rilmnedeıı kat kapllan 89UID mttfreaıa ku. muharebe devam ederken Semira 

<enc:U kendine ~ 1if:mJı1 olma. mandanı oldutmau iddia edemem! miıl'ln askerleri Baktra'ya girdi. 
ı 1çfn ''l,6rUnmiyen adam,. olma. Kuıbafua komutuu birdenbire Art1t lılQ bir tehdit altında bu 

... _' Zira ı.a-1 .... _ .--... ....~ lu:mnayan merdivenlerden ıebJ'' !il &aADD... ....,,.e UIS" ,, __ • ·-= 
herUnci bir mahl6kun cblanYa - Kuh&fıs ukerlenhm birini bir dtıpıan ümı bqlamlf ve cep 
~drmuma lmkln ohnadıimr ,a . lcuıdediyonams bu mümktln ıfe.. beden Bütriyı müdafaa eden u 
rllyorawws!.. Şu UJde mNlle lildir!.. terler arkalanndan vuruhnuı olu 
hallediliyor demektir!.. Dedi. yorlardı. Btltln gayretlerin fayda. 
Kcımutuı hayretle: (Denma ftl') aıs oldufmı~ g6ren Baktra'nw 

tBu IÜtu.ada ~ .... 

zetemüı JUUDdald lrapclllla 1ılrtlJıq 

ııöadereoeklerl 

J:VLSNlllC TllKLIJ'LaU. t• ARA· 
YA. tş . VEIUOll, ALIK. BA'l'Dıl 

ıtJıl ttcart malıtyetl ..... olmqu ldl· 
çlUr Ublarr puua Ufl'Olunur.) 

lı arayanlar 

mla kira ı•Urcn '-"' blıuuuıı ~neWl 

llGUID •etıDeri 46 Jlradlr. BPr katta 
&1ft auUe elektrtk ~tı .ardlr. 
Yeni W'koll telila'J ;,aptu'IJIDJI w 
20 eeneUk Yakfı YerilJDJfUr. Mtlnlcat 
yeri: ı.tucw caddeet 308 Duman yal 
IJ. Ş8ll)'Qa mtıe....,.ı r,,2,1. 

• Be)ollUDda l'artabqmda Kalyon 
cıukulvtazı* &nur. au ve elektrftt 
bul\ID&ll b(P ff lllOO liraya Mf&bktlf. 
TaUplel'ID Haber ı...ı.a YUJtutJe 
Ka1JoDcu EY adrMbae mektupla _. 

bbraman mtıdafilerl nihayet te. 
Unı olmaktan bltka çare bulunma 
dıfnu glSrdOler. 

Hükümdar, Semiramiai 
tahbna oturtn11lk istiyor 

Aatrllerln kudretli bükllmdan 
am ve Onnee ıtb1 laymetll bir ku 
maad•mn pllnlarmm hiç bir neti 
ce vermemle bulunduğu bir 1ıarptr 
bir lladmm muvaffak olmu• olma 
• bllttln memleketi hayretler içlr 

de bıraktı. Bir anda Semiramllı la 
mi bUttln memleket halkmm dilin 
de büyük bir kahraman adı gib 
dolqmağa batladı. 

l"J'IUI ltalNırfnJ Jır almu ~" 

kümdar, bu güzel ve kahraman 
kadmm lihrine mukavemet ecre
ıniyerek kendlatnl Oımeıl'in ~un. 

den almaya karar verdi. Ve ııaaıl 

Onoea onu r.oria Vlmmu'm elin
den abnıpa, o da bat kumandanı. 
nm elinden Semlramia'i 6yle aldı. 

Htıktlmdar. haklı olarak. Semlra. 
mia Jle evlendikten 80llJ'8 mille 
nuarmda kudret ve ttlbarının 1' 
kadar !lrtaeağmı dllfüntlyordu. O
nu aadık adkadqmm elinden al. 
mak kendüdni mustarip ettiyllfl de 
yine heveeine mağlfap oldu. Yal· 
on Omaee'l teaelli etmek için 6z 

lem SUl&D'ı kendi9bıe sevee ol~ 
VE"MDÜ illteıdi. 

Karmuıı onıın ka~r ,1el{IJle~ 

olan bir adam belld huzuratma 
boyun eğebilir bati bük1lmdarm 
damadı olmak ~ine nail olma. 
Y1 büyüle bir talih etıeri addedebl 
lirdi. 

Fakat Onnea böyle düşünmedi. 
Semlramia'i hükümdara terketme. 

mek için mücadele etti. Fakat nJ
lıayet onun kudret ve haşmeti kar 
lflstnda boyun eğmekten başka c;a. 
re bulunmadığını da kabul etti. 
Bizzat htıkümdarm kw olaa bil0 

8eVD1edifi bir kadm1a evlenmeyi 
arzu etmediği için pren.sell Su,..an'ı 

rPddetti. 

Gizli bir intikam 

ı·an ~ bir haldr ı.raydu çıkt 

rel': hayabna eon verdi. Ebedi sa. 
adete tn~ Aaüriler bu ha · 
reketl takdirle karııladılar. 

Tarih biae Onnea'b bayata veda 
etmeden evel intikamını almuını 
Semiramil'den iateyip ııtem.U. 

oldutuau bf.!ıdirmiyor Fakat bili. 
hara cereyan eden vakıalardan 

birbirlerini eeven karı koca arua 
da böyle biı lcaF19r verilm'- oldufu 
anlqdmaktadır. 

Htıktımdarla SemiraDUll U• dUğO 

nii ook parlalr meruimlP kulJandı 
Vt Ninua onunla iktidarı paylat
mata rua oldu. Oımea unutuldu 
n aradu aeneler seçti 

1'11na._ SelDlramls'len bir oi· 
lu «*la Adına Nmyu k9yduk.lan 
bu evlit!a!f t&htm vanaı eayıldJ. 

Bir mttddet llOllr& bUktlmdar eera. 
rengıa bir ıellilde bayata veda et
ti. Aceba Semiramis OnnH'e ver. 
diği llÖıü tutm• muydu? 

Tarih bize bu iddiayı kat..1 ola
rak ileri sürmek aallbiyethü ver. 
memeltedir. Biı de bunun muhte
mel olduğunu söylemekle iktifa 
ediyoruz. 

Asurilerin İ<ayıtaız ve 
fartsız hiıkümdan 

Sem.lramia Aaürilerin mutlak 
hükümdarı olduktan 110nra faallye 
tini arttırdı. A11Qri devletinin · kuv. 
\"et ve uametl :> zamana kadar 
Prifllmemı. bir derecM·r vardı. 

Niniwı'de eald A.a6ri hlikUmdarı 

!'Jinua için bl)"1lı: Aart - Kabir 

Bu bUyUk hadise mllcadelıaw 

geomedi. Başına gelenlerden fev 
kal!de mUteeulr bulunan Seınira. 
m-ls bükllmdarm kat'i karan kar 

'npıldı. Semiramlırtn kumanı:Juı 

~ısında hiç bir ,ey yapamadı. Fa. aJt~ AaQriler ıaferden P.a/ere 

i(at hUktlmdara kammı terketme koştular. Onun idaresi zamanmda 
\1 reddetmiş olan ;e ayni zaman. göstermiş oldutu cesaret ve şeca-
ia luzıyle evlenmeyi kabul etm• 
onJş olan Onnea esirlere reva görü 
ıen ''gözleri kör edilme" U,kPncP 

uyle tehdit edildi. Semiramill i 

ata bir misal olarak şu vak'lyı an. 
lat:lrlar: 

em sUn aaraynıda eoyunurken 
Babll'41e bir tayan ~tlfmı tfendi-

hükümdara göndererek bu şeref Bine Ulter .... r. Tekrar giyin. 
:<mcı fellketten kurtuldu. melr Ioln vakıt kaybetmeden Semi 

• Bay•• bayan ~. Kennek 
.,.. dilcme1c 1ıU1rtm. ce.,....,. ...... 
yer &ft10r\Ull. Haber .... te.I Yuda 
mı. (DJ. 464) rumvmna mtlncaat. racaatl&n. 2,a.u.ea • 

* AJ'MJ 1 e: Gtlmtapuyu bula 
..ı ;,aJrm'Dda, anurıacı&n denla ıo 
rtlr. Haritam cıJe&nJımttır. lnp.ate 
muuı yok. s.ıoxıı.a=ıaı met 
,. murabbal ana O.rlndekt abf&p iki 
.. puubbla uoo liraya aatdJkbr 
aucan u Un kin purmektedlr. iti 
liraya mQtebammt~. TaTtsa &den. 
mlfUr. Veql bOrcU ,oktur. Ha• 
paeıe.tDde .. R tM) U .. ruıDUIUDlı 

Artık o. milletin ve ordunun Fakat bu büyük Jlltlrap Vf> zille. ram.is, yan çıplak ve ıac;ı başı dar 
• Km orta okuluaUD 1 IDcl mDıfm 

dul annemin hut'1Jll ft -..t19tblltsln 

mO•adelfaHli risOnclm a)'nlmak 
mecburf1'etblda lralcbm. Bll'llanat bir 
yerde Qalıpnak ~ llatt,acı > 
lanlarm Haber guetHIDde R.A.JC. 
rumuuna mOrıuıaatJ..-ı. 

• Arap barflerbJ bilir, rlyuiyeye 
vüıtrm. Onlverr: tPye mtldaYimlm. 

Haftada 11eJd& aat den zamanımdan 
bır.rlç aaatıerde çals.-billrlm Haber 
cuete.a vaututıe ~.Ş.' nımwnma 

mfinıcut. 8 
~ mauauyum. bu.uat mtıea. 

selfffe urıoa ltleda __.. G&)Jfabl
lrlm. Taliplerin Haber paete.I .,. 
rtulle (1.8. a.. y. L) ,,...umu• me. 
-ac:aauan. 

• ı.,tuace. ınıusca, aımaw ,,. 
ürlqıe 'lıilm. eert clakWo ,.... bir 

ı.';81l0 bllro ft)'a tDccar )'UUDda .... 

IYGI'· tıt meram ~. Haber sa 
etell vuıt&tılle tH. 8.) t'QIDUSUDA mlla 
aeut. 

~alrlılı • Kiralılı 

müracaat 

: Müteferrik 
• OOZl&M ~~·k/.•ır;.m: gtifh 

7um&11 t.uyonun. tı. '~ tane 
Yardır. Oöetenblllnm. tltedUdert tan 
.. mllrtaPOA ,.aWlrbL tatlyenlertn 
Haber gl.Zfıtealnde <X 22) rumasuu 
mektupla mtıraca~ etmeleri. 

Aldırınız 
A.faltda rumuman 1U1Jı oıaıı o 

lcUJQCU1arımmD umlarma Seleli 
JMktuplan tdarebauml9dell aldlr
malan rica olunur. 

(V.K. M) (C.U GIJ fB.O.) t.A.N.,) 
<O.C .. ,. (iM) 

taptıfı bir mabfıt olmu~tu. Bil. te katlanmağa tahamül edemiyf'!- ma dağınık bir halde Baraym mer • 

dfvenlerini ln1p atma atlayarak 
iayan mahalline kottJ Büyük bir 
cesaret ve soluk kanlılıkla bile
rin karşll!q .pçerek kendilerini 
tkııa edecek kat'!. agimJrlr bir ifa.. 
de ile bir kaç ak aöyUyerek ııtlkfl

neti ve intizamı temin etti. 
Zaferden zafere kopn Semira.. 

mis medeniyetin ea yüksek devre 
sini yaşayan !ılwn da c;iğnemek 

te-~Pbbüatlne gtrlfmekten kendin: 
alamadı. 

Sayısız aavq an.balan Nllin 
mllnhit topraklanıu çiğnedi ve 
mağnır. Firavunlar Aaaıi htıkUm
dan Se~ htlnde eiildller. 
Mııımn altmları, gilmilt ve define 
lerl De alman esiıfr Babfll bir 
kat daha sengin ve azametli kddr. 
Bllttln bu saferler 8eaıiranıJ8'l L 
deta 8U'bot ettt 're o da !Header 
ıtbf tacına bir t.at daba Hbe 

8emlruobı !UlY"''' .... ,.," "'90 .. .,- • ..... 1, Sil topralclannı da çlpedl ve etmeyi kafuma toydu: Elıraren-

.......... ftravaalaı öalblde ejlldller •&is ft ef....t blıtnr Rfadlıltam 

ıe~-ı94ı 

Kadınlar 
• • 
ıçın 

Çinli paataı=· 
250 gram iç badem - 'ralll 

tereyağı, 375 gram un, ıoo gram 
şe·a~r. bir yumurta, bir tatlı ka-
şı :ı tarçin. Uç tatlı kaşığı kirt 
yahut konyak, yahut rom, bir 
limonun rendelenmiş kabuğu, w 
oir miktar reçel almalı. 

Bu puta.ya konulacak reçel 
marmellt haıllııde olmalıdır. En 
iyi yakışan reçel ( franbuaz ) 
ahududu, çilek veya kayısıdır. 

Bademleri makineden geçirm& 
ıi. yahut havanda dövmeli. 'l'eo 
reyağım elle ezerek hafiff}e l» 
)" a.zlatmalı, içine bir yumurta.yı 
'·irş, yahut konyak veya romu. 
renflelenmüJ limon kabuğun:.ı, tar 
~ini, tekeri atmalı kanttnmalı. 
eonra bademi ve unu atarak h& 
mur gibi yoğurmalı. 

Kenarlı bir kt1çtlk tepsiyi bol· 
ca yağlamalı. kenarlarına ve di
bine bu hamuru elle yaymalı, val· 
ntz yumruık kadar bir parça h!ı
munı kenara koymalı. 

intihap edilen reçeli bu hamU
run üzerine bolca dökerek ~ 
\e.-,tirmeli. 

El'Velce ayrılan yumurta ka 
dar hamuru bir iki taUı kaşığı 
un ilive ederek yoğurmalı ve 
merdane ile dar ve uzun Dir 
parça alarak açmalı. Bu hamuru 
bir parmak eninde uzun parçala· 
ra keameli, ve putaya konulan 
rec;elin Uaerine ikişer parmak ara 
ile capraz olarak dizmelı. Fazla 
kıy.gın olmayan tam karar bır 
fırında Uç çeyrek saat pişirmeli. 

Pıştıkten 80llJ'a bu JMWltaYI b r 
tabağa çıkarm&k için şu mnıltl 
takip etmek lizmıdır. 

Tepsiden büyük bir te~re 
kapağı alarak tepeinın ü~"lne 

kapamalı. ve tepsiyi ~aşağı 
etmeli. pasta kapak içine ters ~ 
larak çıkar. o vakit pasta hangı 
tabağa konulacak itıe o tabağı 

almalı pastanın altına ~ erle.ooıt i r 

melı. Bu dda kapak başaşa~ı e· 
dilince pas1.- tabak i<"erisınd 

muntazam olarak durur. 

MVCEVHERLERt 
TDltZLEMEK tçtN 

Elmas ve kıymetli tasları te
mizlflnek iççin gayet yumuşak bır 
fırçayı etere batırarak bunları 

hafifçe ~liniz. 

ŞAJ?KA KURDELELER!N. 
DEKi LEKELER" 

Şapkaların üzerine geçınlaL 
kurdelalar yağmurla daima lek!· 
leair. Bunlan şapkanın üzerin. 
den cıl:armada .• temizlemek için 
bir bıçait at~te 1~rtıp ipeğin 
tersine doğru Uzerindtn gescliri. 
piz. Lekeler çıkar. 

PATA~l 
NASIL HAŞL.A.\.IALI? 

Patı.tesi haşlarken suyun \çe. 
risine bir miktar eeker illwı lt 
diniz. Hem patatesin rengi, hem 
M leaeti daha iyi otur 

KEK1 NASIL PiŞİRMELİ" 
Keki pişirirken i~sine ~ 

kaşık sirke illve edilecek oluna 
bir yumurtanın yerini tutar. 

aaptetmek istedi. 

Milyonlal'ca inaandan m~ep 

orduların bqmda prka doğnı iler 
lemeğe batladL Muharebe Usttıne 

muharebe kazandı. Nihayet Sind 
nehri a&hüı+;ncle kudretU btr dtlt.. 
mania karfdqtt ve burada 9')'t!ll 
pUp iken sonradan mailfap oldu 

AıQrilerden turtulabllanler mem

leketlerine dönüp ordul"mım fed 
lktbetleriııi h•lye ettfter. 

muha'l'ebetıinden 80Dra kendiıllL 

den belıHtmemelrtedir. Burada 

unıak efeane * Untır ft kendi 
ilinin, iktklan oflu Niniyu'a brralr 
tdrtan IODI'& bir güvercin Jr.Jı lD 

ııöklere ytlbeldiifnj Jıiklye M r 



Z7 
_ ıs _ yin. Polisler btiraya gelmefe ha . 

Al Vut, bUyük blr endişe için· zırlanıyorlar. Ben vaziyeti mllsait 
.... örünce size ateı emri vereceğim. 

de bunlan dilellnUrken kapmm ya. " 
~ yavat açıldığını gördü. Hemen o zaman onlarm daha ful& iler • 
'°"1p eline bir mitralyöz tUfenk ıemelerine mlni olnıalrıımıs. He -
alarak içerl gelecek olanları si • piniz mUkemmelen ııill.bhsmız. 
llbıa kargılamap hutriandı, fa· Onlar aydınlıkta bulunacaklar, 
~t gelenlerin bizzat kendl adam. halbuki biz karanlıkta ve yukar • 
ı.n olduğunu görUnce sllihmı in. dan atee edeceğimz. Vulyetimiz 
dirdi. çok müsait. .. 

_ Aptallar! diye bağırdı. şım. Haydutlar, esk1 fabrllwuıı de • 
di mi geliyorsunuz? Biraz evvel mir merdfvenlerinlıı baaamaklan. 
neredeydiniz! Hep!.nW öldürsem na yerleştiler, silfıhlan elde bek -

:Veridir. Burada beni mlldafaa için lediler. 
- Anlaşıldı mı? Ben haydi der 

b lurunuyor musunuz siz? 
Haydutlar, §Cflerinln hiddetine demez ateş edeceksiniz. 

nıann. vermiycrek biribirlenne ba Obagon konuştu: 
kl§tılar ve gözleri yerde gördilk • - Anlaşıldı şef, hapishaneyi 
leı; Freddinhı cesedine endişe Ue boylamadan önce şu poll!le'l'flen 
dikilip kaldı. birkaç tanesini olsun öbilr dilnya. 

Yazan 
NEZiHE MUHiDDiN 

Hu.nJAI ka.b1neebıi açalı hentıa 
iki a.y olmut. lld ay evvel de 
evlenmişti. 

HeııUi yirmi dört yqmdaydı. 
Esaaen zengin bir ailenin çocu· 
ğu olduğu için düğiln ve ka.bioo 
masrafı küçücük tasamıf ye~
nunu bitirdikt.en 80lU'9 genç o. 
muzlarına epeyce de borç yükle. 
mişti. 

Gene; kansı Ma:cide orta hal. 
lideIJ aşağı bir esnaf kwydı. 

Fakat gok gtl-1 oldukça da 
tahsil görmfil olduğundan kana· 
atkar görünmesine ratmen de. 
rin ve mi.nalı gözleri başka bir 
hayatın hulyalariyle doluydu. 
Elinde yüksek dereceli diploma. 
sına, gençlijin iradesine verdi. 
ği enerjiye, bilhassa güzel ve 
hisli kansına kartı duyduğu ao. 
km kudretine güvenen genç ko. 
ca f şine bUyUk bir UmJtle ~la: 

Al Vud onların nereye baktık. ya göndereceğim. 
,__ d - Sus! mıştı. 
<Q.l'IllI görlince homurdan ı: t Merdivenin alt başından ayak Maddeyle başbaşa kaldıkları 

- Freddi öldü, şimdi onun a zam .. ·" ona mnnf. ........ ,, hayatları • · M se!lE>ri geliyordu. Al Vud son ten. ..... ....g....,.,._ 
ltleşgul olunacak sıra dcgıl... e • İ"in du-ıırxııı,";.;ı tatlı ve parla.k 
aeıe hizim de ölmemenıizde ! Bu JIJ blhlerde bulundu: -.ı 9"' "46'" 

_ Dikkat! Cesaretinizi kaybet. emellerden örUlmUş cazip hikL 
de tam size ibtiyac:m oldu!;'ll zaman ret ri bh"fi '.'eler anlatıyor, ,__mda mes. 
!!iz ortadan kaybolursanız sökmez ' meyin. Ben i§a ve nce en J ....... 9_ 

ateş edin ve ateşe fasıla verme - hur ve mes'ut kendisini dinli. 
lienı ne dive siz mevkilerinizi ter 

J il -.·In. yen genç ve gUr.el kadının iri 
kedip bura-.·a. geldiniz? Kim m • "' 

J Pollslcrle aralarında. elli metre ve hulyalı gözlerinde ışıldaya:n 
8aade etti? --~ k k t · tei:ı..--''-Iere h•VAI'•" ve pres. vardı; bu rne:mı.e ır a, o uza m. ı~wu "'J~ 

liaydutlardan biri cevap ver • lişle bakarken saadet zevkiyle 
ineğe cesaret etti: di... r mest olan kalbı" hakikatin acı. 

_Hücuma ~er §üf, her ta . - At~. 
-.:ı· Haydutların hepsi birden at~ ...:vıe burkuluyordu l"aftan ayni zamanda hücum ., ... .ı . "''· • 

etti ve polislerin mukabelesi ge • Macideye müreffeh bir hayat 
Yorlar; bakm... ,.'ıkmedi. Birkaç daldka milthi3 bir 

_ Hilcum cdlyorlarsa siz de mu "' temin etmek, onu gtlr.ellfğlne 
kavemet edin; ne diye duruyorsu- yaylım ateli devam etti. Pollaler, liyık hediyelerle silslendirmek 
nuz? Hepiniz birden niçin geldi • içlerinden birkaçmr ö!U veya ya • nıhunoa mukaodea bir atee gi· 

ralı yere seren kurvun yağmuru- bi rd ntz? Bu ne biçim le! yanıyo u. 
Haydutlardan bir başkuı atıldı: na rağmen biraz ilcrledilerse dt Heyhat ki bUtUn bu emeller, 
_ V''1Ziyet çok fena şef. Polis tekrar genlemeğe mecbur oldu • bu iki ay içinde inkisara. uğra. 

ler neredeyse buraya gclecPklcr. lar. Haydutların mukavemet! nev. maktan başka eline bir şey geç. 
8.inanm içine de girdiler galiba! midane olduğu nispette korkunç . me..rnişti. 

- Ne diyonıun? tu. Yeni ka.blneelnln .Uılil fakat 
- Aı;-ığıda kaçan iki kişi gör. lki taraftan da yaralıların mil- her gUn bombot ulonunda can 

dUm, bu sı kadındı. Ateş ettim, tisi yükseliyordu. Birden Ohaga • sıkmttsiyle bir baştan öbUr ba. 
F ft•· t "Ok ka - nın ayaklarının dibine ölU olarak . 

bele ettiler. W>B "' il Ul!llnü' ~rdU bn'ıi •fil'fl){n '"de .. , o• kedi kendıne dolaşıyor, mer. 
tanlık vardı... . d şl "' g · · rdivenlerde peyda ol&tı her pı. 

- İsa.bet ettiremedin tabiı ! Rtçardson omuzundan yaralandı. tırtı bir mUşteri Umldi le k&l· 
_ Ma"ı .. aef evet! Onlar kaçın. Bu sırada bUvUkçe bir ciırlm , 1 y h 1. 

.. """ h d tl b 1 d. """· t r tıl binde dehşetlı bir he eean a ın. 
ll _1 e haber ver ay u arın u un u6 u ara a a • , "' .. ,.1 ... u~ l. 

~l hemen ge p mZ • dı ve gürtilttiyle :patladı. Etrafı de çarpıyor, uÇ'll. ~&• IJ08. çı. 
ltıek istedim arkadııı,ılal' da brıra bir duman sardı ve haydutların ge kınca, hummalar içinde yanan 
bt-r gddikr. 'Ne yapalım? l-;wrlni- başını cama dıyayarak cndde. 

niz1crinl yaktı. 
ıı bekliyonız. de.1 geçen çirkin, fakat kıymetlı 

1 bora Rf"11rdson bağırdı: 
- Haydi gelin benim e • ..,.. k1lrklere sarılmış lUks kııdınla. 

L red ., - Kaçalrm! Gl5z yaşartıcı hom. 
""r ... Fakat Valkins ne e · rm tuvaletine adeti kin1a bs.kı. 

zl.. O ba attılar. Binanın baRka bir ta -- o nehir kıyısını gö uyor. · yordu .. Oh acaba ne zaman, o 
rafına gidellm ... 

tada kaldı. d. ona Cep fenerlerini yakarak Uııt ka. da sevgili Macideslnin masum 
- 117tc cesur adem ıyc . ta çıktılar. Al Vud bir aralık: ve güzel yüziinde günden güne 

derler. Hnlbuki sizler bir avuç ı5c k rd ğı g··rerek ı'rinı'n van ... - Ldmbayı ııöndUr, tledl. Aşa . ara ı m o " • • 
~·araınazsmız. ğıdan blzJ görmesinler. dığını o gizli ve ha~in melA.tin 

.Al Vud elektriği söndUrdU. He.r · tatl ln"I rı'n ışığını 1ki haydut UçUncU kata kArl'lt yerme ı sev "" e 
ili elektrik cep fenerlerini f'llcn. kt ?• 

çıktılar. Al Vud burada vazlypti. yıı "'l •,P. ı · ... 
ne aldı fnk"t bulunduklnn yen l' · u yd be · bl le par • ~ nin vahimliğini bir kerP dahıı tnk Ki ç a an rı n rcc • 
beuı etmeme:k i,.hı pek mccbıır ol- urd - b k" .. ,. 

"' dlr etti. Altı arkndaırndan hlrini lak iimitle k ugu u uçuı> 
tnadan .......... adılar. Kafile bövl_ecl! ~-r1 H kabineye ancak ikı' mUsteri b ,,........ hücumun başlnngrcmdnnuc gıır ~ 
ir kat daha 'l'Uka.rr çıktı. ARagı • ı ~ı u .. y "' gelmı'..+ı" ·. Bı"rı·, "arpık bir kn7~ "' meıni ·ti. kisi o m ştu. nnllh•ll o .... ., ~ 
n konu .. ma aesleri geli)ordu. ı R. .:ı m"va b~n"".·)·en çür·u·k disiıı1 sok. " ı da ytıralr olarnk ya nız ıçar.,ııorı ,, •; ,. , 
- Onları gafil a\'JıunsYB ça ışa kalmıştı. tUren kasketli ve bahcivan kı. 

ta;ız. Seymur git Lavtnya)'f bul _ SPymur nrrede kaldı? T.ıı lıkh bir adamla, kokmuş ağzına 
\"ı.- b(lraber gel. Kendisine tehlike vinya ne oldu ncabn? dört iğ!-eti diş takdıran düzgün. 
01du~·nu ve benimle beraber bu · f ı· ı lu"' bı"r k~aknrı. E.tı'ne ge"cn 1 6ıı k - Dlnleyın şe , ge ıyor ar ~a v• - ~ 
Ullrna8l icap ettiğini söyle. Çabu para birinden bir. öbUrUnden on 

<>I liba... b 
8.nıa... _ Evet işitiyorum, sakın po • iki mecmuu on Uç lirndan i a. 

• SeYinur uzakla3ırken Al Vud di· lislcr olmasın? retti. Allahtnn kabinenin Uc; 
gt't-lenne hitaben devam etti: mr•'ı""' ,.,. r\ a;vhk kirası peı:;;ln verilmİFti. Bu 

- Vaktinden evvel ateş etme. 

~ rılıyor, hart:maga ı ~ ıı ııurgU) a çeki· 
lerek, Yıldızın J1ere)e gittığı soru 
luyordu. Padışa.un gozdc.sının ııt 

zaman ve nere•ıe gıttıgını gören 
yoktu. Bu arada dayak yıycııler bı 
le Yıldızı gönncd'' ' ınl !:iÖ)'lüyoı 

du. 

.57 .. 
~ultan Murat .aray muhafızına 

şiddetlı emır.cr \f'rı)·or, yenıçerılt't 
\'asıtasıle Yıldızın ızı üzenndc tıı• 
kibata başlanıyürdu. .... Ha.ni'-'a Yıl ·erde kaldı? na ~ , . . 

1 
"a kararıyor .. beklemekten ıçırrı 
~lldı, diye söyıcııdi. . . 
~~her korku ve heyecan ıçı~· 
tıtdı. Padişaha ne cevap verecek 

1 "":" Oda~mda o.ı'amadım .. harem 
l\~ı bütün 0tfaıan araştırdım .. 

; 'lllSe bılmiyor rıt:rede o!dtığunU. 
.,,,,., Yebildi. 

lladi~m gözleri dönmüştü. 
~.Bu ne demek?! Sarayımda 
~Ye kadar oi• kus bile kaybol• 

~tı. diye hdyırdı . 
1-la~htr aıa ~takta titriyordu. 

.... ~ı kalfalan, cariyeleri ve 

dığcr harcınağaıuıını birer bireı 
sıgaya çcldyorlar, fakat Yı'dızm 
izini bir tiirlü lıuıamıyorıardı. 

Sultan .Muradııı neşesi kaçmış. 
hiddetinden ateş oUskürmeğt' ba~ıı 

mıştı. 

Havuz başınd-a oturan tanbura· 
.1 nevzen de. I« rkudan titriyor-

cı ı e ' . ah b' . 'k du. Garip ~y! Padış ın ıncı 

öıdesi saraydan - hem de her
~esın gözl önür.de nasıl ve nere)'t-

idebi!irdı? Gerçekten o. gü°' k~· 
~ar sultan Mur-:l(.a ait bır k.u§ bı• 
ı kaybolmamıştı. 
e lç ve dJ§ kapı nöbetçileri aıklftı 

Şehir i~inde nn:.mlması için de 
Asesbaşıya şiddt:tH emırler veril· 
mişti. 

Padişah havuz başından odası· 
na dönmüştü. Ça&gı, eğlence .. her 
şey geri kaımı,tı. 

Sultan Murat odasına döner don 
mez pencereden gökyüzüne baktı. 

- Hava karaniık. Gök bulutlu 
Bu gece Yıldızın 
sebeb nedir? 

doğmamasına 

Hıddetinden ','erınde oturamıyor 

du. Cevher ağa kapı önünde dola 
§IYOt'du • 

randıkça öbUrll: 

.. 
• 

- Adam 9ell C:c? ........ 
yordu. Nasıl ols& 

' Diş tabibi 
liydi, bir şe}' kay'betlnif olmu. 
yor... Verdi&,i paray• plinoe: 
Zengin olduğu besbellf fttllD 

versiıa!.. Ben de az mı •mat 
çekiyonım ... 
Cebinden kalbine gfren tr~i bir 

sevinçle bu akşam ~ on üç lirayla güzel 
gözlerine sevinç J§Iğı 
bl-: hediye almak ne 
hulya! ... 

karısının 

yakacak 
hazin bir 

Uç aya yak!~ bomboş ve 
acı bekleyiş onun sinirlerini ta. 
mamiyle bozmuştu Umitsizlik 
genç ruhuna ahlak dışında bir 
takım hahi.a ve korkunç fikirler 
aşıl&mağa başlamıştı. Bir daha 
eline bir müşteri geçerse pek 
pahalı :.ıarcamak için kötU ka. 
rarlar veriyor, ve t>u fena ka· 
ra,.lar, içinde zehirli bir sıtma 
gibi ürperiyo~u. O bu karanlık 
düşüncelerle kendinden geçtiği 
bir dakikada kapısmm çalındı. 
ğmı kulaklarının meş'um bir 
l i;ultu ile duyarak sendeleye 
sendeleye kapıyı açtı. Genç bir 
kadm i~ri girmişti; ıztırap kı. 
zart.ısı körpe ve güzel yUzUne 
dalga dalga yayılarak gamlı ve 
titrek bir eesle ondan bıtimdat 

eder J?ibi ! 
- Dişlerimden çok muztari. 

bim dedi. Halbuki!. .. 
Sözünü tamamlayamadı. Genç 

diş doktonı katı bir bakışla gli. 
zel kıza mahut iskemleyi işaret 
ederek: 

- Buyurunuz bfr kere mua. 
yene edeyim, diye cevap verdi. 
Kızcağız umduğu şefkatli 

mukabeleyi göremeyince gözleri 
nemlenerek gösterilen yere otur 
du. Genç ditçi acele acele ilet. 
Jerini Jeine alarak hasta kı~ 

gül yaprağına benziyen dudak. 
tarını biraz huşunetle açıp mu. 
ayeneye başladı. Ne garip bir 
tezat! Yaşı henUz yirmiye )'eni 
girmiş gibi genç görünen bu 
kusurs1:1ı gUzel kızm Ust çenesi 
bir b:ışta.n öbUr başa. kadar altm 
bir briçle bağlı idi. 

Genç dişçi rnunyenesini biti. 
rlnce mazmum bir bakışla ken. 
disinden cevap bekllyen kızın 

muztar"p yUzUne lot gözlerle 
.. ırarak sustu. 
Muayene ettiği dişler hafif 

bir tedavi ile geçiştirilebilirdi. 

''akat !. O eline lbir daha geçe
cek bir müşteriyi pahalı harca. 
mn.ğa karar vermişti! H!lA. yU. 
züne masum n.asum bakan bu 
genç müşteri b~tnn ruıa~ı pa. 
hah güzel ve şrk giyinmiş bir 
karlmdı. Her halde zengin ola· 
caktı. Daha fazla düşünmek is. 
tcmea · tok bir S<'!!!e: 

- Bu briç tamamen söltüle. 

cek ! dedi. Kız dehşetle: 
- Aman y:ı rabbi! d;,.e inlndi. 
- Evet sokülecck ve yeni 

b~tan yar!larak' 
- :Ne divorsıınu:ı: öo1:tor? ! 

Bu ne miithis bir Ş('y! 
- J'.. tP miithiş değil!. Eğe,· 

böyle kalırsa .. 
Kız t!trivordu: 
- Demek höylf' 1,<lh,. .. ~ ?! 

su 

Sultan Murııi ağa-;ma: 

- Bir habe ~ ıtr'-'C, hemen ha• 
na bıldiı .. demı ~tı . 

c;e, he:· dört 1('1, le yeni w· ha)'Jt' 
lı bir hal'er bet<"lı ordu. 

Saatler ttE>Çti.. ı .eceyansı oldu. 
Padişarı hala ı..yumamı;t, Oda 

da dolaı:tığı hı:.~iıli}orcl·ı 

$uıtan 1ura• i.t>Ceyarı•w.a ka 
dar bır naber a <tına)'mca . .:ari}t• 
!eri sıkıştırmağt1 tmşladı . 

- Yıldız he :ıaıde bir ı.ı-.kançlı 
ğa kurban gitm.ş olacak. '/.aten o
nu ·araya geldı~,. gimdcnber çeke 
miyorlar. tik önce Nilüferi ~rgu• 
ya çclcll'K'liyim. r!ı) erek, Cevher 
çağırdı: 

- Nilüferi r,ıırcya getir. 
- Başü~tün~ !jt'Vketlfun! 
Biraz sonra Le.her ağu Nililfe

n yakaladı. P:ıJ.~ahın huzururut 
getırdi. 

Nilüferın bir ŞPyden haberi yok 
tu. 

Sultan Mw-&t. Nilüferi görünce 

- Tehlike muhakkak! .. 
Genç kız kurbanlık bir korun 

gibi feci bir. teslimiyetle boynu. 
nu eğdi. 

- Mademki tehlike var! .. 
- Evet .. Fakat?. 
- Rica ederim söyleyiniz 

doktor? 
Genç dişçi duvarda asılı '"'n 

"siparişlerin yarısı peşindir" 

levhas.nı adetA. işaret eden bir 
tavır tr~marak: 

- Güldü! 
- Epeyce bir masrafa gire. 

ccksiniz efendim 
- Ya çekeceğim acı? ... Hal· 

bu ki ... 
Ru iki defa söylenen ve yarm 

kalan halbuki kelimesinin ifa. 
de ettiği manayı dUşünr.. ,.ğc lil. 
zum görmiyen dic: ta:bidi neş'eli 
bir jestle: 

- Acı meselesi kolay? .. Onu 
hic dl!r.Unmeviniz dedi. Bu hu. 
susta size teminat verebilirim! 

Kızrnl'Yız buruk ve diişUnceli, 

yarinl bir tebessümle sordu: 
- O halde bu ameliyat için 

ne kacı .. r ücret lA.znn ! 
- Büyük bir şey değil.. Size 

a1.8JI1J kolaylık yapaıcağım. 
- Mesel!? 
- YUz seksen lira. 
- Ne dediniz?! 
- Yüz seksen lira ... Çok mu? 

Hangi eişçiye P,"itseniz 250 den 
aşağı bu işi fuıerlne almaz. 

- Fakat doktor bey! 
- Fazla konuşmak beyhude. 

dir .. İsterseniz başkasına mUra· 
caat edinf z.. Halbuki... Kız acı 
bir göğüs çekişle tekrarladı: 

varıacal',., rllrprizi dilftlnerek lçi 
içine rığmayordu. 

• •• 
O ekşam kabir.eden c:rkmea 

doğru Beyoğlunda bir ma~ 
ya ginere1 sevgili Macideye aL 
dığı paranın yansiyle krokodil 
bir r urtn aldı. GUzel lılactdentn 
bö •le bir <:ant.ayı C)Oktandlr 
özlediğini biliyordu. 

Elinde krokodil qantanm "1k 
paketiyle evine dönifnce karunm 
yatakta buldu. 

r n gibi bMucuna koftu. 
,.. • · ' · .. ::.betli elleri"' •w. 
C'Jna alarak: 

- Ne oldun yavn:eutum! 
dive titreverek sordu. 

Gene kadın: 
- Di§im ağrıyor, diye inledi. 

v;...., ı n~ rı ·~ırn.. lt~ ldlr. 
danla biraz ka.nştrrdnn. Bfrden. 
bire ciünya başıma yrk11dt zım.. 
nettim .. Bir dakika ol8un "m 
durnııyor. Çıldıra<'afım 

- Niçin bana h&beJ ve ıne-
din! 

- Sf.!ni üzmek iatemedfm. 
- Fakat ... 
Gerıç k()('a bir deli gibi keke. 

Uyordu. Çantayı bir kate)'9 
fırlatarak kansmın derffeeinl 
aldı. Müthiş! Kırk buou1r!. 

- Aman ya.ra.bbl ama" ya. 
ra'-bt! .. 

Bu yıldırım f ellketl tıç gt1n 
sürmedi. BUttın imdatlara raf. 
men güzel ve ge~ Vaclde tı. 
çiincii günü önüne gec:flme:s 
.. septisemi" krlziyte ,an.r1a.. 
nrp gitti. 

••• - Halbuki? 
- Evet her geçen dakik:ı Dilııyanm en. b\lyttk, en aeı 

yaltjaşar tehlikeyi arttırmak~ . bir matemin~ uğrayan ~U.~ ... ~ 
başka işe ~·aramaz.. Gene siz dolrtoı.ıı senelerce yOreltne CÖ
ı- uirsiniz ! .. 

Kızcağız yürek paralayan bir 
teslimiyetle şık çantasını açarak 
içinden bir ellilik kağıtla bir on. 
luk çıkarıp uzattı: 

- Başlaya.bilirsiniz? .. 
- MalQm ya bizde bir teamUI 

var .. 
- Evet yansı peşin değil mi? 

Fakat emin olunuz yarın mlite. 
ha.kisini getiririm, yanımda şiın. 
di bu kadar. 

Genç dişçi memnuniyetini 
belll etmemeğe çalışarak: 

- Peki size innnıyonım, dl. 
ye cevap verdi. 

An ı.. •• ynt başlamıf'\tı. Seneler
ce emek v rdiği ,.e bUtUn Umit. 
lerıni bağladığı mesleğin ilk 
dolı;11. , s"'meresini a1Mnktaı1 
m'itt>v ' bır heyecaııJa dikka. 
ti glirleı;en gC'nç d" ' tabibi par. 
r,• laı ınd1 ki siir'at kRdar fenni 

· rr n ch('"lımiyet verm,.rıen 

güzel kızın üst ~nesinı yarım 

saat irlnclf' boP.alttı. Zavallı kız 

kimbilir ka~ tUrfü at'tvla lnv. 

• 
en yiik'>Cr. sesıle •ıaykırdı : 

- Yıld:za nt yaptmız?. Onu 
elbırlığılc zehir!c:. ıp bir ku~·uya 
mı attınıı.? 

Nılufeı padisat-.ın dizlerine ka· 
panarak: 

-Vallahi gi:>rmedim, şevket• 

ICım! dedı . Carı reııız bugiııı rahat· 
-ıızdım. Al\<:aına ı...adaı yataıtımdan 
dışarıya çıkmadım. Yatakta yattı 
~ımı heı·kel'> gö:cıiı. 

Murat. NilütP'"' tekmeledi: 
- Suı;! fett.rn kaltak .. Lukreçe 

rayı hıçhiriniı çekemiyordunuz. 
Ortada bıı hak•Y.<'t var: Lukreçya 
kayboldu. Onu ~z sakladınız. Sen 
bir şey yapmamtş olsan bile. ha~ 
rin vardır. Haydı hakikati söyle 
bana: Yı dızım rıerede? 

Nililfenn bir ~yden haberi yok 
tu. Tekrar aynı ffuleri söyledi: 

- lstC'rseniz teni öldürünüz. 
Görse,·dinı söy•-e.ı·-:lim. Bu sabah 
koridordan g~·ken görcfüm. On 
dan sonra nerev~ gitti~ni. ne yap 

ken acıyı çekti .. 
Fakşt talii bu felüet darbe. 

!!İnden eonra birden cleğifti. ı.. 
temediği halde ummldıfl dm'e. 
cede kazanrnağa t.eladl. imal 
bilhassa genç kadınlar arumcla 
eöhret buldu. Fakat ba 4mma. 
dan akan ıtervetle Jrtmt w'1lt 
edecekti? Macide lSleJI on ... 
o'rtı•ğu halde acmmı bir ttlrtl 
unutama yordu. Al'l.ma 
kalbinde ince ve frlzlt bir Bmyle, 

bir gUn furt çene.tnl lebeplls 
yere sBktUğU genç w muma 
kızın gamlı yüzü gözlerinin ~ 
ne geliyordu. O gUııden IDnr& 

artık o da hiç bir daha a&'b
memişti. 

••• 
Bir gün bu .zengin w metlmr 

dişçi hususi otomobilindef1 ine. 
rek kendisine kravat ft eldiwn 
al"nak Uzere modern bir mata. 
zaden içeri ginU. Bu ldlça 
ml.ğnza son derece ırk ve pahalı 
eş •alarla doluydu. Kıt ltınl 

(LQtfen savftM <'t"if"fttld 

• 
lığını bıımıyorıı:n dedi. 
Padişah: 

- Deıol karş[mdan, diyerek. 
gozde$ını ko\'u... Fakat, hiddetini 
bir türlü yenemivordu. 

- Kaybolan üıı kuı delil.. Btr 
hayvan d{'ğil. K~skoc:a bir İDl&D' 
dır. diye söyleniyordu. 

Veziriaıama 1 tı "!ıse)'i haber ,., 
miş erdı. liayra.-n paa erirıde .,. 
yunmuşken, deıhcJ gıyindi.. Sur 
ya ko~tu .. Padı~ın bmunma lir 
di: 

- Lukreçyanın kaybolmasına 1-
nanamaclım, vclıııımetiml Be. nUll 
i~? 

Sultan Murat. Bayram pafa1a: 
- Ne eıuruycnıun? •diye blllr 

dı • heıtkn sipahi!tft haber • .. 
şehrin her köşesıni arasınlar. Yddı 
zımı buluı. geti~nler. O pi 1111, 
çok ki~inin canı )'anacak. 

Bayram pa33 h:lYNtindln..,... 
y~cek bir şey 00:;\nuyorda. 

CDu w.t 
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17.1.941 
l.M: A;iau 
&18 Baflt 

program 
8"5 reme11: 

Uatel 
ısa Şarkılar 
UM Ajans 
UM Şarkılar 
18.20 Kan3ık 

program 
ıuı Radyo 

• 1sv1n,., 
koart.etl 

l&ae FMd bf!ye1J 

10.0ft z 
mallerl 

19.16 Şarkılar 
19.SO AJaıas 
19.fl5 Seçllm'3 

şarkılar 
20.115 Radyo 

pzetcsf 
2Uö 'l'elmll 
%1.SO Konu,ıııa 
21.tti Orkestra 
22.80 Ajans 
%2.'6 Orkestra 
u.oo Dnruı 

lim'b3.lar yanmış içeride yalnız 
larmtzı örme ceketli ve profilli 
harikullde güzel bir kız tez.. 
gahta yalnız başına otunı. 

:rordlL !çeri bir müşterinin gir. 
eliğini görünce elindeki kitabı 

kapa.yarak ayağa. kalktı. o 7a• 

man profilli son derece gU.zel 
görünen bu kızın yüzünün öbür 
ta.rafıru gördü: Ust çenesinde çu 
kur bUyük bir yaranın izi, bu 

•r-
.~ 

~ i!-- .,.. 

3500 ve 6500 metre üzerinden yapılacak olan 

,Sakarya koşusu 
Pazar günü Şişli tramvay deposundan başlayacak 

İstanbul bölgesi atletizm njnn
hğmdan: 

1 - Snkn.ryıı. koşusu evvelce 
ilan edildiği gibi 19. ı. 941 pazar 
günü sa.at 10,30 da Şişlide 3500 
ve 6500 metre Uzerinden yapıla· 
cnktır. 

2 - 3500 metrelik koşunun par 
kUrü her sene yapıldığı gibi Şişli 
tramvay deposundan hareket ve 
mezarlık arka ve abidei hürriyetin 
arkasından, Bulgar hastanesi ö-

nilndcn g('ldiği l oldım ariveyc mu
vasalnt. 

3 - 6500 metrelik koşu ise, 
nym yoldan gidiş, abidenin nrka· 
smdan, ilerideki tok bir nğacnı ().. 
nünden dönerek lngiliz mektebi 
sa.hasmın etrafmt iki tur yaptıktan 
sonra Bulgar hastane.si önünden 
geçilerek geldiği yoldan ariveyc 
muvasalattrr. 

Iskender Sungur. Ncrim::ın Tekil, 
Ömer, Nazmi Tüfekçi. 

Erkek mekteplerin 

Voleybol 
maçları 

1danbul erkek ml'l•t<•µleri \olc·y· 
bol lik ht'yetinden: 

fevkalade zarif ve cazip çehre.•------------
4 - Koşuya iştirak edecek at

letlerin behemehal saat 9.30 da. 
Şişli t.rnmvay deposunda lıazır bu· 
lunup atletizm aj::ınhğmdnn numa
ra nlmak üzere müracaatlnn lô.
znndır. 

17-1-941 cuma günü Eminö
nü halkC\1 salonuna ynpılacn.k maç· 
lar. güzelliğini insafsızca harap 

etmj~. 

M'tlşteri garip bir hisle titre. 
yerek gene kıza. bakıyordu. Ma. 
ğua.ya, niçin girdiğini sanki u.. 
nutmuşt:u. Birdenbire: 

- YüzilnUz? diye sordu. Yü· 
'ZÜnÜ.Z niçin böyle oldu yavrum? 

Kızın gözleri acı bir hatıra 
ile bulanarak dalgın dalgın: 

- Onu sormayın! dedi. Ne 
emrediyol'6UllUZ? 

- Rica. ederim. Benden sakla. 
mayınız.. Ben bir diş doktonı. 
yum çok merak ettim ... 

- Bir diş doktoru musunuz? .. 
Diş doktoru öyle mi?.. O halde 
size söyliyebiliriın... Beni bu 
hale koys.n bir diş doktorudur. 

Yüzü sapsarı: kesilen adarn 
kekeledi: 

- Nasıl oldu bu f elAket? 
Söyler misiniz? 

- Evet.. Çok müthiş bir 
şeydir bu ... Bundan on sene ev. 
vel ben o zaman yeni rJ~anlan. 
mıştun. Birdenbire dişlerim ağn 
ma.ğa. ba§la.dı .. Bir genç dişçiye, 
gittim .. Benden mühim bir para 
istedi. Halbulrl! 

Oh bu halbukinin esrarı?!. 
Meşhur dişçi bir ölü gibi sol· 

gun dudaklarını kıpırdattı: 
- Halbuki .. ? 
- Bu para benim çehiz ;,a. 

ramdr. Verdim .. Fnkat ertesi 
giinü yUzüm şişti, cerahattandı. 
Meğerse bir mBirop kaçil"Jlllş ... 
Ta,n bir ay hastahanede ölüm 
tehlikesi içinde yattım.. Kurtu. 
!arak çıktığnn zaman yüzil~de 
b-.ı kadar korkunç iz kaldı .. 

- Sonra? 
- Sonra nişanlnn beni islE'. 

medi.. Ondan sonra artık kimse 
bana talip olmadı ... 

Doktor ağlayan bir sesfo 
sordu: 

-- Nasıl yaşayorsunuz şimdi? 
Kızcağız bezgin bir tavırla: 
- Gördüğünüz gibi işte! 

dedi. Çalışıyorum. Zaten fakir 
bir babanın kızıydım. 

- Ne yazık! .. 
- Oh niçin bana bu acı gün. 

1-0ri hntırlattmu.? Bırakalnn 

bunları şimdi... ı · c emrediyol" 
unuz efendim? 
Meşhur dişçi kurbanını tam. 

nuştı. 

- Bu cani adam benim! diye 
;tira.f ederek kızın elini . öpe. 
oekti. Birdenbire kendinden iğ. 
rendi. Fakat bu cinayeti ödeme_ 
liydi .. Büyük bir ga;nıtlc ken. 
dini toplayarak gen~ kıza yal· 
varır gibi hitap etti: 

- Size ... Size mUsaade eder. 
senit.. Bir teklifte buh.maca-. 
ğım?. 

Satıcı kız, bu hUGusi otomo. 
billi zengin ve yakışıklı müşte. 
rinin kendisine kal"§ı gösterdiği 
alakaya hayretle bakıyordu .. 
Mahcup ve çekingen: 

- Burunınuz efendim? diye 
mırıldandı! 

- Sizınle evlenmek istiyorum 
ka.bul eder misiniz?! 

SON 

Bu haftaki 
lig maçları 

Anadoluhisar sahasın· 
dahi ikinci küme maç· 

ları tehir edildi 
İstanbul fut hol a,jnnlığından: 
19. 1. 9il tarihinde yapılacak 

ilk maçları. 
Fencrbahçc tudı: 

Saat 11 E'enerbahçe - Beyoğ
luspor (B) hakem Necdet Gezen. 
Yan ha.kemleri Ziya, Neşet, Saat 
13 Fenerbahçe - 1st. Snor hakem 
Eşref Mutlu, ynn hakemleri Ziya 
Fikret. Saat 15 Gal:ıta.saray -
Beyoğluspor hakem Şazi Tezcan. 
yan hakemleri Necdet, Neşet. 

Şc.rcf fitadı: 
Saat 9.15 Vefa - Altıntuğ (B) 

hnkem Nihat Dorken, yruı hakem· 
leri Selami, Halit, saat 11 Altm
tuğ - Topkap hakem HUsnU Sav
man. yan hakemim Nejnt - Ha· 
lit, saat 13 Beşiktaş - Süleyıruı
niye hakem Snmlh Duransoy, yım ı 
hakemleri Muhtar, Nihat. sruı.t 15 
Beykoz - Vefa hak~m Tank Ö· 
zerengin, yan haJtemlcri Bah~ttin 
Selami. 

Karagümrük sah1151: 
Saat 11 Demirspor - Doğan· 

spor hakem Şazi Tezcan, yan ha. 
kemleri Zeki, Münir, saat 13 Ka· 
ragümrük - EyUp hakem Şekip 
A.kdunuın, ynn hakemleri Sadık, 
Zeki. Saat 15 Dnvutpnşa - İstik· 
lal hakem Muzaffer Çiner, yan 
hakemleri Sadık, Fazıl. 

Not: Anadoluhisar saha.sının bo
zukluğu yüzünden bu sahadaki i
kinci küme maçlan tehir edilmi.§
tir. 

Pazar günü yapılacak 
güreş müsabakaları 

lstanbul Bölgesi Giircş Ajan- 1 
lığtndan: 

19-1-941 Pazar günü (Kafa. 
kol,bur gu) na.'ll: altında tercubc.. 
siz gür~c;çiler arasında bir güreş 
müsabakası terJµ edilmiştir 

1 - Mü-.aba1'a İstanbul Gur~ 
klübünün Fatihteki salonunda ya
pılacak'tır. 

2 - Tartı 12-13 c kadardır. 
3 - Müsab:ı~a tam saat 14 de 

başlıyacaktır. 
4 - lki kilo tolerans vardır. 
5 - Hakemle .. : SeSdat Şahin, 

Ahmet Gürkan, Vefik Gürk:ınlar. 
Refik Bükülmez, Yu:,uf Aslan, Re
şat, Saim Arıkanciır. 

6 - l Iakem I;ursuna devam et.. 
melde olanhakE-m namzetleri de 
bu müsabakada ı.:taj göreceklerdir. 

,---o---
Istanbulsporun senelik 

kongresi 
lsfanbul !iJMJr klübii bıı~kanlıi,'lll 

elan: 
4. ı. 941 tarihinde 'ilan edilip 

ekseriyet olmadığından tehir edi
len senelik kongremiz 18-- 1 941 
cumartesi günü saat 14.)0 da E · 
minönU halk evi konferans salonun 
da yapılacaktır. 

KuJtibe mukaryet azanın teşrif. 
leri chemmivetıe rir::ı olunur. 

1 11111' 111 
1 lllıı:ulll 

Şehir Tiyatrosu 
fcpcbaşı Dram kısmında 

A ksnhl 20.80 da: 

Aptal 
Ya.zan: Doatoycfskl 

*** 
lstlldAI Cadd 1 Komedi knınımda 

Akeam 20.80 da: 

Paşa Hazretleri 

5 - Aşağıda isimleri yazılı ko· 
şuyu idare edecek olnn hakem 
arkadaşların saat 10 da teşrifleri 
rica olunur. 

Adil Giray, Hikmet Barlan, Na
ili Mornn, doktor Nuretün Savcı. 
Cemil Uzunoğlu, İlhami Polater, 
Abbas Sakarya, Firuzan Tekil. 
Faik Önem, Şnkir Bnnıyer, Tev
fik Böke, Hüsamettin Güreli, Ze· 
ki Göluşık, Recep Ogan, Mufnlı
ham Elmen, Hnlfık Hekimo~lu, C. 
Başn'"an . A. B:ıkır. J.'t>thi Dinçer. 

Saha komiseri: C. Tin iç. 
Vefa lisesi - Şişli Terakki L. 

saat 14.30 hakem Ahmet. lsUkl!i.l 
lisesi - Hayriye lisesi saat 15, hn
kcm Ahmet. 

17. 1. 941 cuma günU Beyoğlu 
halkevi salonunda. yapılacak maç· 
Iar: 

Sı:ı.ha. komiseri: H. R. Yalım. 
İstanbul 1'~rkek lisesi • Kabataş 

lisesi, saat 14.30, hı:ı.kcın N. Mo
ran. Galatasaray lisesi - Haydar
paşa lisesi saat 15. h::ı.kem N. Mo
ran. 

TOrklye Cambarlyetl 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zira1 ve ticari lıcr tıcvi banka muameleleri. 
ram blrll.-tıronlcro ıs.800 lira. lkramlyc veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbamll ve ihtxınırz tasnrnıf hcs:ıplrı.rmda cı:ı o.z 
150 Uram bulunanlara senede f defa çckllecck kur'a. Uc aşağıdakS 

pıA.na gÖrc tkramlye dnğıtılacsktır. 

' ııded 1,000 Urnlık 4,000 llnı ı 00 ndcd 50 llrnlık G.000 lim 
120 •• 40 ,, 4,800 .. 
160 " 20 n 8,200 n 

' " 1500 " 2,000 " 1 
4 .. 250 .. J ,000 .. 

40 ,. 100 n 4,000 n 

DlKKAT: Hesaplarındaki paml:ır btr sena içinde 60 liradan aşağ. 
dllşmlyenlero ikramiye cıktığı takdirde % 20 !azla.siyle verllecc.kUr. 
Kur'alnr ı;cnedo f cıeta: 1 Ey!Ql 1 Birlnclkll.ııun. 1 Mart va 1 Haziran 
tarlhlerlnde çckllccckUr. ---lstanbul Süt Müstahsılleri ile Sütçüler 

Cemiyetinden: 
Cemiyetin 1940 yılına aid ldar4 Hcy'eti Muamclô.t V'e Hesabal 

Rnpoı'lnrmm umumi bey'ete nrzı, azanın teklifleri tetkik ve 1J.at"e 
Hey,etinin mUddctledni ikmnl eden nıı;ıf azası yerine yeniden inti· 
hap icrası için Cemiyete kayıtlı azanın 24 lkincikanun 194.l ruma gll
nu saat ııs do Belediye ch•arında BabıAll caddesin '" 10 numarall bi. • 

nadaki Cemiyet merkezinde hazır bulunmaldrı ilan olunur. 

lstanbul Müskirat amilleri Cemiyetinden: 
Cemiyetin 1910 yılma aid idare hcy'eti muamelat :ı.·e hesabal 

ı·aporlarmın umumi heyete arzı, azanın teklifleri tetkik ve idare 
bey'etinin mUddctle'rini ikmal cdE'n nısıf azası yerine yeniden intihap 
ierasr için Cemiyete kayıtlt azanın 24 ikincikfı.nun 1941 cumıı. gUnu 
saat 11 de Belediye civarında Babıali caddesinde 10 nwnnralı bina
daki Cemiyet mE'rkezinde bulunmaları !lan olunur. 

lstanbul Lokantacılar Cemiyetinden : 
Cemiyetin 1940 yılına ııit idare bcy'cti nıunmclat v lırsnbat ra· 

porlarmın umumi heyete arzı, azanın teklifleri tetkik ve idare hey. 
etinin muddctıeriru ikmal eden nmf azası yerine yeniden intihap ic· 
rnsı için cemiyete kayıtlı azanın 23 ikinclkil.nun 1941 pımwmbe güniı 
saat 17 de Belediye c:ivarmda Babıfı.li caddesindo ı O numaralı bina
daki cemiyet merkezinde hazır bulunmnlnrı ilan olunur. r---

V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

gen iden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizai i~leri alır. 

17 1h.1NCIKANUN - 1911 

BUR LA 
BiRADERLER 

STANBUL •ANKARA· İZMİA 

iiiiilııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-
_.. . '• ... . . ... , . . ..... ..,,.. . . ... . . - . . -. ' .. ,• 

-
Baş, Di9, Nezle, Grip, ·aomatizma, 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün' Ağrılarınızı Derhal Keser 
lcablndıı gUode 3 luıte ılınabllir. TAKLiTLERiNDEN SAKININ(Z. 

• HF.R \'F.RDt. Pl.-'LLU KUTl'f.o\RI ISRARLA ISTF.Yl~IZ 
. . . . .. ~ . .. . . 

·. ' , . 
. . .. . .... .. . 

Bronşitlere KATRANHAKKI EKREM 


