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Romanyada 
~~ 

Her halde yeni nizam tohumu 
Romanya topraklarında pek 
tat.sq: tuzsuz mahsul venniştir. 
"Nizam" kelimesi aynı zaman
da. bizim "asayiş" mefhumunu 
da ifade e der. Ronıanyada i<ıe 
yeni nizam ancak bir anarşi 
manzarası arzetti. I'.omaııyanm 
vaziye tini ifade iç in hundan 
ba§ka. bir :kelime kullanmıya 
imkan yoktur. 

Yazan: 
Bflseyln Cabit Yalçın 

R 01\1.\N'l'A'DA bir şeyler olu
yor. :Fakat lınl<ikatl kimse 

bilmiyor. Şimdiye kadar Romanya

~ itiıruı.da t>ııyan lmynaklardan 
almış olduğumu1: nıaliımat Jle teı-
gra.fla.rdan , .c rad;yolarılıııı sızan 

haberleri birlc~ttrorck bir netice 
~yn kalkarsak Romanyanm 

bir felAkct arücsinde bulunduğuna. 
J'9 bu felaketin her halde geclkmi. 
Jll!ıeeğine hükmedebiliriz. 

Mihver devletlerinin mahut 
~ nizıım" larmı kabul ve tatbik 
etmek iddinsiylc ortaya atılan Ro
lllen faşist ve nnzilcrinin pek faal 

lıl:r kısmı (lahn ziyade ~si kin ve 
ihtiraslarını tatminden 'c ~apol
cmlukla zengin olmaktan ba.5ka bir 
&ey dü~mez gibi görünüyorlar. 
Her baldo yeni nizam tohumu Ro. 
ıı.nya fopraklarmcla P<'k tat.sız 

tuzsuz mn.hsul "ermiştir. "Nizam" 
kelimesi aynı zamandn bizim ''asa
yiş" mefhumunu da ifade eder. 
Romanyada ise yeni nizam ancak 
blr a.n~ı man7.arası arzetti. Ro. 
manya.nın ya.ziyctini ifa.ele i~in bun
dan ~lm. bir kelime lmllanııuya 
lmrttln yoktur. 

Romanya dahili j~lcrcle böyle en 
fena bir idaresizlik ,.e brgaşalık 

lg,inde her gün biraz daha bctbaht 
olarken, Romanya nammn. harice 
ldtap eden ba.7.ı organlar Alman 
ID.elıfaatlcrine hizmetkiirlık etmek
tıen ro kn bir §CY yapmıyorlar. 
Gördüğilmüz Romen gazeteleri Ro
tnen menfaatlerini nıüdafaa <'den 
blilli birer organ ohruıkfa.n tıkarak 
Alttıa.n propııgo.ndıısma. birer alet 
kesilnıi~lerillr. U-0mnnya namına 
sÖz sö;1 lip•n Uükre5 rad~·osonun 
lie6i bize <lo-,t ve kıymetli bir mil
letin ruhunu değil, Bcrliniıı arzu. 
lannt bUdiri~·or. 

Rom<'nlcrin do~llan bu l;.:ı.rgaşa.
lıkla.rm nm\ al< kat olıııa.-.mı kmen
bi ederek her ~iin Bü'krc .. tcn da.ha 
iyi haberler nJııcaklunnı ümit eder. 
kcn bilakis Romanyıınm kurtulaca
ğı ünütıerinln bir<"r bin•r mahvol 
duklamn görerek tc~siir ıluyuyor
la.ı-. 

Muhnlili.ak ki Alınan i"gali Bo
mnnya l!)in ı•ck uğursuz olmuş ve 
bir fe~ket toıikil otıni11tir. Fakat 
bu fclftket nercyo ''aracaktır? Ro
m.~.._ dahUi IBierinln gitti'k!:e karış
maktQ. olm.asına gö.rc-, A1manlarm 
Romanynda kaldıkları müddetçe, 
llotııanyndan bir hayır beklememek 
Jcabediyor. Çünkii Romıınyaya ha.. 
kika~ bir "yeni nizam" gelmiş 
olsaydı hiç olmazsa bir istikrar ye 
sükfınPt gifrlllül"dti. Demek olul·or 
ki Romaıılnıla a:,ali:;in Yo l<ıtikra
rnı temin cılllıncmc....,ini ist-t1y<'nlcr 
\'e bundan hir foyd:ı lıeldiycnlcl' 
\ıırılır. }ilhak.ika Almanlar lfoman
yaya resmen Romanya hükfımetinin 
da, eti Uzerino gelıni~ vaziyettedir
ler. ~n davetin ~ıiin birinde bir 
de ''1ı!;'1lrlar olsun!" ~c-~lini alm:ı.
~ı vardır. Buna. mcl·du.n ,·ermemek 
i!:ln d~ tatbik edilecek tabiye cihan 
kndar C6hidir, yani §imdi Alma.ola. 
ıın ~üphesiz ki tatbik etmekte ol
clnklnrı usüldür. 

Başvekilir~ııiz ithalat 
tacirler-ile görüştü 

,Memleketin hakikaten muhtaç 
olduğu maddeleri getirecek 

Tacirlere her türlü 
kolaylık gösterilecek 

lf= <§) fk©ı'İ:a a 
Darhk ve ihtikar yaratmıya doğru atı:a
cak her adım olduğu yerde kırılacaktır 

Aldığı kul--vetu müdafaa t.odbirJerl sa;>~incle artık istilıl t~hllkcslnd~·n eııklsl 'kadar endişe ebnlyen lngllwre kuv
nıtn ordmmyla. mUdnrıuıdan t:.~rru-ıs geçml'k fırsatını koJluj or. Uoslmdc tn gllt.ere snblllerlndl"kl bUyUk topll\rdan 

birini görüyonunuz. 

Ba§vekillmiz doktol' ~ik Saydam, mağa mecbur kalacatım sllylcml§tl. 
Büyük MII!et .Mecllsl.nin la§ taUUDe Bqvekllimtz ithalAt tacirlerini da. 
karar \"erdiği celsede vukubulan be- 'Nt ederek bil ınUhim gBrU§melerl.ııe 
yanatmdıı., ithalAt tacirlerinden f!U. baflamre bulunmaittadir. Doktor Re-

Ruzveltin 
mesajı 
Şahsi mümessili 

tarafından 

Kra 1 
B or ise 
ve ril d i 
Mümessilin 

siyasi evrakı 
Bulgaristan
da çalındı 

A lbay Donavan 
memleketimize de 

gelecek 
Sofya, 23 ( A.A.) - Ru;., 

veltin hususi mümessili albay 
Donavan'm Kral Borisle yaptığı 
mülakatın 20 dakika sürdüğü 
öğrenilmi§tir. Bu mülakat esna.· 

(DeYamı 4 üncüde) 

Macar Milli 
Müdafaa 

nazırı 
Alman başkumandanlı
ğının daveti üzerine 

Al manyaya 
gitti 

Berlinde Alman ricalile 
görüşmelere başladı 

Bu.da.pc§te, 22 ( A ... A.) - Ma
car ajansı bildiriyor: 

Milli müdafaa nazırı general 
Baartha Alman ordı.tlarx ba.5ku. 
mandanhğınm daveti üzerine 

(Yazısı 4 üncüde) 

Afrika cephesinde 
çarÇIJ lzabat verili • yeti olduğunu, kcndflerinl ça.ğ:ırara.k tile Saydam, ilk olarak lzmirden 1ki 

U • bugUnkU ahval \"e fieratt içlnde v82:1. ka.ntariyecl, bır demirci, bir manlfa.-

1• • ı · d !elcrioln sadece kcndl menfaaUerinJ 1 turacı olmak üzere dört tthalA~ı Uo 

Tobrukta 40 ngı iZ or USU dilfUnmek değil, umumı menfaatt bıır' tıır 11ıracatçıdan mnteşekkil bir heyet! 
ıeyln üstünde tutmak olduğunu anlata kabul ederek kendilerllc iki buçuk ~ . . mevcudu do·· rt cağmr, bunu anlamamakta ısrar .. at görtl§r.-'\ştür. 

bın kadar esır dllirse hUkOmetin ithaıa.t ticaretuıJ 1 Alman malô.mata göre Ea,tıvekilJmil milyonu bu 1 d u devletle§t!rınek yolunda., tedbirler al., (De\·amı 4 lliıclide) 

alındığı 
anlaşıhyor 
Tobrukun garp 
kısmındaki İtalyan 

garnizonu mukavemet 
ediyor 

Sadaa 
cepbeslade da 

İtalyan ric' ati 
devam ediyor 

Kahire, 28 ( A.A..) - B.B.C: 
Dün gece neşredilen fevka.la. 

de tebliğe göre, Avustralya kıR 
taları dün öğleye doğru Tolbnıka 

(Deva.mı 4 tincllde) 

.. 
Arnavutluk cephesinde 

italyaniarın 
dört mukabil 

taarruzu 
püskürtüldü 
Şimal cephesinde 
İtalyanlar mukabil 

taarruz hazırlıyorlar 

ElBASAN 
BOMBARDIMAN 

EDıLDi 
Atina, 23 (.\ . . \. ) - B. B. C: 

Arnavutluğun mcrkeıJ kısmında 4 
tta.ıyan mukabil taamızunun ta.r
dedildiği dün geec A~inadan res
men bildirilmiştir. 

Yunanlılar ccpheni.n diğer taraf. 
larında mahalli muvaffakıyetler cl

(Do,·anu ·1 üncüde) 

Yenisili.h fabrikaları Mltbı, lllr claavat 
kuruluyor J 

(Yazısı 4 üncüde) 

.. 

Romanyaaa Alman bin· 
başısını öldürmek suçu 
ile idam olunan Dimif· 
ro Sarandosun Ameri
kada birkaç sene bulu
narak profesyonel gü
reşler yapan adam ol
duğu anlaşılmaktadır. 

İki kadın ve bir erkek 

Başlu11 'Çekiç ve balta ile 
PARÇALANARAK OLDOROLDO 
Enunım, :?2 (Hw.usi) - Bura

da feci bir cinayet işlenmiş, Uç in.. 
san, başları ~ekiç \"e satn-la par
çalanmış olduğu halde bulunmuş
tur. Bunlar 40 y::ı.~larmd::ı Ömer ile 
kansı 40 yaşlarında F'atmıı. ve kız· 
kardeşi 55 ya.şiarında Fatmad:r. 
Bu evde sadece Fatmanm üç ya
§mdaki krz:ı sağ brrn.ktlmıştır. 

Yapılan tahkikattan öğrenildiği. 
ne göre, Ômcrin karısı faizcilik 
yapma.ktn, birçok kimseye para 
v~ektedlr. Cinayetin. Fatmanrn 
melhuz servetine tama'an yapıldığı 
kanaati hasil olmuştur. Meçhul ca
n!, korkunç cinayetini mtite n.k•p tu 
e\-in sokak kapISmı kilitliyerek Jta.. 
yıplara ka.rışmıştrr. 

Cumhuriyet müddciumumi.Uği ve 
zabıta hAdiseye elkoymu~lardir. 
Failin veya faillerin pek yakında. 
meydana çıkanla.cağı muba.k.knlı; 
sa.yılıyor. 

Balta 
tatili 
Bazı sanayi 

müesseselerinde 
icabında 

- ------ Tatbik edllmlyecell 
Et f ·ıyatları 1 Ankaradrn \•erilen m:ı.lfı.mata. 

göre, hükfın.ıet Milli Korunma. 

· ıı · k İ kanununun 19 ncu maddesine gl 1 çe ar ıyor istinaden sınai ve maadiıı mü... 
e.sseselerilc diğer iş Jerlerinde 
lilzumlu görülecek hu.Ucrde işistihsal 
lerin mahiyetine ,.e ıhliyacm 

mmtakalarmdan derecesine göre haf~ tatili 
hayvan fiyatları soruldu I kanununun tatbik ooılmemesi 

hakkında bir kararnamt hazır. 
(Yazısı 4 llncüde) Iaıuahta.drr. 

Hadiselerin -
Tetsin -

BOKREŞ BÜYÜK ELÇIMiZ 

Tobruğun 
Zaptından 
Sonra ... 

Yazan : HASAN KUMÇAYI 

bu plinda bir değj~iklill' oldağuno 
anlıyoruz. Tobruk işgal edildikten 
sonra ıırtık Afrik:ıda ttalya.nlann 
İnı;Iizle:r için herhangi bir t.elıllke 
olmasına imkfın .lmlınrror. Onun 
için İndlhlerln b.uekiı~ de\:un ef. 
m.ek üzere Libyada pek zayıf bir 
ku\'vet brraktıkt.aıı ~nl"Jl Orta 
Şat"k ordu.ı.;uyla Aln anların Bal
k::ınlarclao Şark ve c:ıenab:ı doğru 
harbi geni !etmek lhtimallerinP 
karşı yenJ bir ' azlyt>t ala<:uhla n 
mnnolmıoyor. 

Uinaeunlcyh bizim f:alıminirni"ıce, 
Honmnya nıutta.sıl ka.rışacııldrr; 
nı~ı \ "e can eıımlyet.i biitiia bütün 1 

(Devumı 4 üncüde) 

Hüselin Cahit Y.u,9ıx 

Bugün öğleden sonra 
vazifesi başına dönüyor 

Tlrk - Bamen Ocırl nilaasebatı 
normal se1rıaı takip ediyor 

.(Yazısı ıt üncüde). y 

Romanya da 
Demir 

Muhafızlarla 
askerler 
çarpıştı 

Bütün memlekette 
askeri idare kuruldu 

(l"azısı 4 üncüde) 

ff A.RBİN Akdeniz ,.o Orta Şark 
,-a.nyeU ild mtlbJm hadise 

ile yenJ bir safhaya giriyor: Tob. 
ruğun mptı. Romanya.da isyan .... 

tngtılz.lerlıi t.a.a..mız pıam Tob-
ruiun :r.aptmdıuı solll'a ba.rekih 

1 

BUıga.ziye kadar Oerletmektt. O q,

kit Blnga.zl De Trablu.~garbıı aym1n 
300 ldlometreBk kum ~runnn bn· 
dudun& ~ o.l.acakf.I. §imdi 

Romanyıulald i~ya.na gelin~ bn
ra<b ı::örüleın memnuniyeh.lzltlı t f"
:ı:ahürleri Gf'ne.ra.I Antonesko hU
kfımcti aleyhinde ol~ bile nettN• 
itibariyle Alnmnlan düsftndürecek 
bir hidlse tc~kll etmekt;dir ve her 
~ide Bul~aristan topraklan ü:r,c.. 
nnde gelişi güzel ilerlemek gibi h!r 
ı.nn.ceraya ablabilmek tı;tn ycnldl9 
\"&Zfvett tetkik edecekleri ııüphc-
e!zdir. ·• 

BASAN KUMÇA"fl 

• 



• 

.. 
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1üsündüöüm Gibi 
~fllfilllrmııımılllllll!IBNDllllllllfllllll!llL l AS 

~ene 48 saat içinde 23 
zabıta vakası 

Darülaceze 
pavyonuna dair 

. ; Z1jT?;LJIBDE.'° blrinde bir 
""'r' ~l ıM1üJ cd(t(. Dariil~o 
u~ı l ) 'Ok ul l'liık ün&tkir 

t> muh.vrirlcıi \e ten ~lan l
·11 hı, pavı orı ;rapıhyonnuş <Ure ••• 

Sanat, lfldr \'b fNJ ad&ml~nına 
1eslekt blrlik1 r 7JP'P kendi ileti· 
ilerinin "i tlkballrrlni tahtı emrıi· 

e.te alacak tedbirJer dUşüUlcdil• . 
ın içln ı tıınbaJ belediycıhLhJ ~
ım brkliyen lıorkwıç " on gUnl~r" 
ıe· onl:ı.ra 3ard1D1 eUni ıııatınalc i .. 
dnJ, olıhilmcsindc bir fevkalade· 
lk göremedik 'e bu lıa,'B.dl .. ln ya· 
an olAbllt "'linl c'fü Uıunedik H' 
rplpnıfz hunıı. inandık. Bu mr el<' 

moolP,miz niç.c cm kli müıi yc.n, 
ı:;.ılme &rtJ ti 'e~ kalem erbabı gi· 
bl bqla.rmı eGkacak bir yer ve ken
dilerine u1.anan bir yvdnn buta
ıııı~ .. 1&11 Jdmblllr nn,ıl bir "ukutu 
hayale 11Jnıtmı3 bulıuaa.caktrr. 

Rize l11tıkballn1izin \ahametini 
hir kere daha bütün !:f plnkhğı İlf' 
hatrrlatnnya 'esile olmuf bulunan 
bu yatan laa,adtltli tıl9 olmutta O
ıtcrlUlb:de iyi bir *'rl olsa cJa füır. 
de Darilll.eezonln - mtia""'erlf"' 
pavyonuna dcf.ril - bir yat:ığına 
muhtaç olmamak için tedbirler al· 
m•lı ii:t ~ el birllif ya~. 

TEK ÇEŞiT 
EKMEK 

Biraz esmer, fakat 
daha ucuz ve mugaddi 1 

· olacak 

lngiltereden lokomotif 
ve ilaç getirildi 

Hazırlanan listeye göre siparişlerimizin 
diğer kısımları da peyderpey geliyor 

Bf.B gıı:r:P.tedo bir aerlnha: 
"48 88attc 23 %3.bıta '\"nlııa-

81 oldu!,, 
Doğrusu bu serlevlwııa bıntkfı. 

ğı tesir mlltJılıt; lnsanm bu nud 
§chlr böyle dlyooeğl geliyor. Fa. 
kat serlevha altmda maddelr-P .... 
llnde kıplanan vak&l&ra g6s gesdl.. 
rlrscnlz ferahlıyorsun~ Nlu.,.ıt 
bu bUyllk ve t.eslrU bellıls .ıt.m4a 
toplanan vakalann kapı önüne bı. 
rakılan pabucun qmlmuılldan, 

Gala.tMa, parmaklığa udu oake. 
tin alınıp g6türillmesbıden a.a. I· 
ıert gidemediği anl&§ılıyor. ı.... 
bunlan okurken bir madde aJtmda 
kaybolan bir kuJ'§nn.kaleme ruib.. 
yac:ığmı llBllıyor. 

:akkmıla 1 lıt.e ' '" nle~ hte kalem 
ı) nattık. 

Ankaradan bildirildiğine göre, ln· 
gilteredan getireceğimiz me.llann 
liııtesi Hariciye VckAleti umumi ki. 
tibj Numan Menemencioğlu'nun ri
ynsntlndekl kom!syonca hazırlıın
mıştrr. Gerek bu l~teler mucibln· 
cı\ ge re k etıkl muahedelere i.ıltina. 
d ı:n İngiltere ile ticaretlmJzln inki-
af halinde olduğu görülmektedir. 

peyderpey gönderilmektedir. Sıh
hat Vekaletinin eipari§i olan ethhl 
mıılzeme Jle Ziru.t Veık!leilnln is
tediği hqera.Ua mUcadele il!.çlım 
da tamamen tesellUm cdilmfgtiT. 

Öğrenildiğine gOre Amerika ile 
de Uca.ret mUnasebetlerlmlz nor
mal bir şekilde devam etmektedir. 

Halbuki bugün oğrrni~·oruz ki, 
ııı )ıınJ·on ha\·ııdist doğnı değilmjs. 

\PndJ kQııdJnJ dü)UnnıiyfnJ ki.nı dli
·ıinilr1 ••• n ıoo~·o yok uı 111iııım·
' "rkr ls:iıı değil, halleri, 'akitleri 
crlqde olup kim esiz olnn zengin 
htl) arlar ,.e tıfllcatla.r itin Ucrdli 
,(.,.. 1 >ıkıme\i yapıyonnus. 

E' et, ) u'luırda da lıahrlatmrş ol
dujumuı gibi b~, lierıdl kcndlmlzi 
'1ilıtUqnıef11kf-QD tınnn. lıtid kim dil
siinlir. Un ne,; felaketleri '~ ka.· 
rıı.nlık istıklın.llcri (inliycı·ek )"egiiııe 

Ç{lrmi m~l~k bir lkJ~rJ temin c. 
ıtcr. 

l\Ie\cut birliklerin bizim Mklba
limlzle 'e haJimlıle allkadar oı. 
01&."IJDa, l'IHwcut olfll•)ıutları da fh. 
daş ~tmfye çalısalı:m. Gf.rü) orsu· 
nuz ys! •.. Al"'i takdirde bize hiç 
hlr lıtfüb"llJ &;arantltd yat. ••• HJ!.), hiç 
bir teY 7ok. •• Bir DarUlilcezc pa''· 
f<HıU bile ••• 

An1cara, 23 (llusıtsi) - Tek 
çeşit ekmek için yapılmakta. o. 
'ıa-n tet.kikler nihayet bulmak ü. 
zeredir. İçinde bir mikta.r çav· 
dar bulunacak olan yeni çesni 
ekmeklerin rengi biraz daha es. 
mP.r olmakla beraber, besleyici 
kudretinin artncağı anlaşılmak. 
tadır. Yalnıt hastalara verilmek 
tir.ere bir nevi fl'ancala. çtknrıl .. 
masr da dUşUnUlınektedir. Tek 
<'..e§itli ekmek bugfuıkU ekmek 
fiyatmdan daha ucuz satılacak· 
tır. 

Bu cUmlı;ıden olarak devlet demir- Gerek İJ'!gllt13re ve gerek A.nıerl. 
yollRnnın lhtlyacı için birçok va· ı ka ile ticaret ınllnaaebetleriıniıde 
gon ve Jokomotf! getlrllmf~Ur. SJ. Baara yolunun mühim tesirler! g6-
pıırl§l crlmfzln <lifer k11anlan da ıillmektedir. 

1stnnbu1 ~rinde, gttn oluyor ld 
yine gazetelerlmb zabıta vakaM 
bulunmadığını yazıyorlar; fa.kat 
§3h5an ben eminim ki "yok'' denU. 
füğl günde de İstanbul dbf geni 
\'e dıığmık bir !Jehll'de yaztlan1ar 
kabilinden 28 deL"il bel!d 38, belki 
48 vaka cereyan etmi,tir. Ama 
oaldrrantu, kaptoımlar kendi af· 
fedil,.mlyeeek kusurlan \'e llıınalle. 
rt yüzünden l'Ulrua geJen bu h&dl. 
selen ubrtaya hile bUdlrmek il. 
zumunu gönuemlıtlcnllr. 

nu havn.disin esassız çıkışı bu 
ırQ,ieyi bir luıknret telil~I etmiş 
ılanlan memnun etmiş otabflir. 
F'nkat her ,b1ildo Afife glbf, Aım1 
.:Ja.ba. gibi ve daha lstnılerlnl bile- Suat Derviş 

Tat'ihi deniz. romanı: 40 YazQn: Kculircan Kaflt 

Oruç Rciı bir dakika diif ündü: "Karanmdan dö
emem; rüyalar hazan da tersine çıkar. Israr et
e; bir şey olmaz! ••• ,, 

Türk ~emileri :k-. birer yamn - Gülerler •.• 
ira çlzarek dümen suyuna dön.. - BUı de r.orla alım! 

ı l ; son hızla aaldmblar; Mp - F•t unu.tınayalım ki bir 
rekıı toJ) q,tefi .,çtılar; orta~ Q1eyl zaptetın~ için Wi dereer
ı(k öbek dumanlar kapladı; dfia- de :ilAhlı ve kalabalık değiliz. 

nnn geınileriııin güverteleri~ - Bir hücum yapa.ı-.ak halk öa 
ı ; kijp~elerdeld l0f.lan Ok~ da bUıden ceAret alır ve isyan eder! 
;ıtb.i #{ - Xilri;ıı· dftŞen balik ~i Ôl-
Htzır rom h~ea. gevik daT. ~ Nft8. denızdekt k-.dar kuv. 

tanıxuş, l'Qlp°a e1Jtıifti; lew11dler nW öl~ı! :>t.. "' 

kancaları attllar; İspanyollann a- - Ben bir ke§if yapacağım .. 
l"aSJJl.t. yıı.Ioı lpllııg ~dılar; kanlı - Be.na blırea buna İU,wn 
bir bo~ 'btllıdı; d~ bir yoktlır; çllnkU buraya böylo bir iş 
kısmını deıııze döktüler; bir k1s- için gelmedik. P'alı:at rene sen bi. 

mm' ımbarlara giden merdiv~e.r. lirlln! 
d tı; aıaQı tıktılar. O ıın.da en Y1'- - Denemekten ne zarar var? 
km hpanyol ~em.illl imdada gelmiş Erteai aabalı için hazırlık yapll. 
ötcld tarafından birincl gemlye a.- mak üzere I!zmıgelen emirler ve
borda olmuştu. Hızır rcls bir an rildi; sonra uLka yakl~ıkça kı .. 
teı·eddüt etmeden ona da saldirdr; zarmağa başlzyan, gilnene bak.tx; 
.z.incj.rdıµı kurtulan mUslUman för. ikindi naınaımı kaçll'Jilamak iç\D 

salar, mım veya eflir edilen lapan- namaza durdular. 
yollal'Oı silıUılarmı kaparak, bazı- Hwr reis gUn ağarırken he~. 

hırı da kUreklerln topqla.ıını kını.. canla yerinden frrladı; ctnı.fına 
rak TUrklere katıldılar; 'bir kaç da balcmdı. Deniz dınogundu . Ay bat. 
kı"Ka sonra o gemlıtiın de güverte- ~tr: ıe.hirde ve kalede birkaç M
sini temiz!Qdil"r. 'nUk ı~Jk van:h; kule ve mazgallar. 

Talebeye danı 
yuak 

Talebenin mektep aaatlori hari
cindeki bot vakitlerinde danalı yer
lere ıttnıel~rinin kaUyen menolun· 
maın allkadarlara tebliğ cdilmltı· 
tir. 

Talebe hayır müesseseleri ve ce. 
nüyetleıi menfaat.ine tertip edilen 
danslı toplantılara dahi gltmlye
ceklerdir. 

Tütün satışları 
hararetlendi 
Bir ,ırket 

Memurlarının ucuza 
aldıkları tütünlerinin 

fiyatını yükseltti 

Be yoğlunda 
lüks bir mağazada 

Yüzde yüzden fazla 
kir la 

Ayakkabı ıatarkea 
cürml meıbat 

yapılllı 
Fiyat murakabe bUroııu, memurlar:, 

1 diln de, bazı mUesscseıerde lht!lr~r 
cllrmünıe§lıuUarı yapmı§l&rdır. Bu a• 
rada Beyoğlunda aynı zamanda t.akalt 
Ue munllUlle gl:Sren büyük ve lUka t:;r 
mağazada da ayakkabı ilıUkAn cnr. 
mUme§hUdU yapılJW§trr. BU müe1eeao
ntıı. lllka nmtaıa.J.ara verilen meını 
yUzde 150 kArla ikUfa etmediği, yUzde 
yllulen :r~a klrl& ayakkabı aattığr 

görWmUştllr. J3u iht.lkAr ctırmUm~hu· 
du hl!.dlscsinln de bu&UnkQ fiyat mu• 
rakabc komlayonu lçttmaında gtıru,u1 
mesi muhtemeldir. 

--~o,___...__ 

~~=~.:~~~s~~aın-~ =~~ Mekteplerde pasif 
dlr. sat:ıtıar dlln 11.k§ama kadar 21 korunma 
nJ,uyon ıldloyu bulm\13tur. Fiyatıar 
gittikçe iyil~tlğinden müstahsil 

V4ilrifen ftyauara karwı ihtiyatlı denemelerı· başlaa•ı 
davranmaktadır. BugUnkU vaziyete 
,-;öre m.alısul kısa. bir zamanda sa· Mekteplerde dünden itil:ıaren 
ttlabllecektlr. hususi S\ll"ette pasif korunmo. 

Amerikan tUUin kumpanyalan tecrU:'belerine başl1.nmıflJr. Tec. 
doğrudan doğruya mübayaatta bu· rü'bc yapılan mekteplerde alarm, 
lunmamakla beraber, satı§lann ik. işareti ders saati esııa.sında ve. 
tfsap ettiği hararet Uzerlne kendi 
ihtiyaçlarmı temin için muhtelit rilmiş, talebeler muallimlerin 
yerli mue1888eıer ve Ziraat Bank&.. nezareti altında sığınaklara jn_ 

51 !kanalından kendi namlarına mU- mi§lerdlr. Talebe ve mualllm
bayaatta • bulunulmasını istcınlş- lerden mü~kil yangm sön. 
ı ... u- dilrme, srhht imdat, göretleme 
eıUM·. • 

KUf&(lMI tUtU.ncUleri Ankarada ve gaz temizleme ekiplen evvel. 
alllu.dar makamlara kendi mmta. ce hazırlanan program mucibin. 
kelanndald. BaUt durgunluğundan oo faaliyette bulunmu.Şlardır. 
6ikiyet etmielerdir. Yerli UrUnler TecrUıbelerde bilhMSa talebenin 
61$.eü Cum.aovamnm Bulgurca kö.. heyecruılanmamn.sına ve soğuk
y!Qıde ken4J ımeınurla.rı t&ratmdan kanlılıkla harekete a1ışrnuma 
55 kuruea u.tm almmış olan tUtUn- dikkat edilmekt.edlr. )'.,eyli mek. 
lerln tiyatmı 6..'i kurup cıka.nnıo· ı teplerde ayrıca ge<!eleri de 
tır. Son. ~ıplnleı-e göre rekolte 32 alarm işareti verilerek tecrübe· 
rnfJYon kiloya yalandır. ler yapılacaktır. 

Bu mıda Omç rei.s kondi avı- .cıa nöbet bekllyen a.S.kerlcrln ka. • 
m :ıtem koY~lrf9r; htm de sıkı bir ralWarın1 görebiliyordu; Jtcndi ge 
top ateşine tutuyordu. Bu ateş o misinde vardiyalardaıı bqka hic 
kad•r mı Qluıugtu ki ııu kas.bnl de 1timse ayakta değildi. Biraz .sonra. 
lindi ve }an yattı; bir az fJOnra da.· Oru~ Reis uyanmDJ naınu .kılı • 
h&tmağa yliz tuttu. yordu. Y •ni Sabah 

Ötekiler ı:oktan kaçmağa ba§la.. Hım da namazını kıldı; l'JQnra H111t)1Jı Cahlt Yalçın. "BalkMJa· 
mtŞlardı. Ttırklcr kovaladılar; bir fililnt.y& tlrldl ve afa.be>'flnlu re- ra bir tıcavüs vukubuldutu takdir. 
lwGUU ya.ıı:ıJa~; tayfa ve wer mlırlıie go~ti; onu kuaya çıkmak c:ıe,, bqlıldı m&kalubıde, Ankara 

radyoltwıwı evvelki alcp,rnkl :netrlya. 
lerini o1' ve tüfek ate§J.Qe tutt\llar; için hazırlanırken bıılı;lu: tını 'b&bll mt!IVWu yapmakte.drr. bu :ınlırt.ruı bir t.lim ve ıe.rbi~ lt.eo 
fakat yakahyamadıla.r; limana ka· - Gidiyor musun? HU.O)'in C&h!t Yalçın. Ankara rad. ~"fiti i~ln ~k fazla olmasına rağmen, 
~ıJı.ar. Diye tıOfdu. ymıunun harbe ve l!riyaıd. hadiselere işi lr..am ~te ııı~ görllltmezdl. 

Kate kumandanı, zabitler ve M· - Evet... (2ıılr havadlıılerl 'erek toplar ve :tıU· Pakat bu ~t )'iz t:ııılt seçince 
kerter kule ve ma.zgall&ra ~lf• _ Ben ~r rüya GÖrdÜm. JUa ederken, gtrck bu mal(8atla kUI• ltOl'Uft.DYada. bu ~r ıısluır t(.ıplaııe 
lardı; damlarda ve sahilde yığın 

1 

_ Haymiu ;iııfflah... lıuuW.cü kelimoleri ve UııGe ta.rsı.ıı. ~ı fılknıotl 11e oıacatnn a"'ft""' 
rıru aeçerk n, birçok A\'rUJ>ıı. radyo ınak Balkan mJJlrltert için hlr V11r.lft1 

yığm halk vardı. Bu kadar kuvvet - Kara~a 1Jlulunqyonruııuz; mcrkez.lerinln tamamile aksine ola. • W§kll P-clcr. 
li bir 'lspanyol devlet filosunun kı- bir tepeye sanc&lcle..1'1 dllrm.ijıiz. rak, no ka®r ciddi ve JUna.Jı d&\nın· Ankara radyosu ı,u Türk milletine 
sn bir zanıanda lctlçilk bir ko.fS(Ul Birdenbire büyUk pjr fırtına kopu. dıtı mal Om buluuduğupu kaydederek karı:ı bu \'lldfe~ ı ifa ~tm..,lc il4tl~·or
f ılQ5UJla maklüp olmaeı tam m&na· yor; karşmıızdaki yüks&k bir ka • Ani ara radyoswıun ifa. etmek fBtedi• dn. Buııu yaııarkeo, bugünkü harpte 
ı;iylrl bir feıD.}ctti. lşpanyollar Uze. leden şimşekler saçılıyor; sancnk. Ji vulfe.ntn,ccreya.n etmekte olan mu bitaraf lnl'mleketlerde g!Sze çarpan 
rind61ti tesir ne kadar korkun~ ol- lar yere yıklhyor ve ben ~ara.k tıJın aııkcı1 ve lliyast vakaları azamt bllyUk bir b1Jflete ttmn& ediyor. Ma--

bir bitaraflık!& ',I'ürk c!kAnumumiyeııl lflm oldu~ ür.er~. l\llhver dcvlcttert 
du ;!fo halk e:rasındnkl ftÖ}lret 0 onla.n kaldmyoruın, yeniden eski ne bildirmek ve vakayJln bir Tilrlt ru A\rupuyı mağ'I01ı e'tmt'k için "1!18811 
kad!:r parla1ttı. "Orııç" ve "lfızır'' ı yerle'rlne dilro'onım. O sırada. u- ı.unda uyandırdığı intibalan tebllf bir tııtktk tatbik "tınl~erdlr. Muar 
lsbnlcri Ccza.yldn her te.nı!ındıı, yaadnn. cıtmek olduğunu yazına1'tadır. l<'I\ bir ırnınaııda. yalnız bir ııe,·let 
Tunust.a olduğundan daha bUyijk - Peki bundan ne çıkar? HUse)1n Cahit Yalçın, radyomuzun llc harp etme~i lstt!rler ve onunla bo-

bir hönnelle nnılnıağe. baelı;rordu, _ I!erhaldc roinası l.)i. değil,.. peşrlyıı.tı ile her zaman memnun ola tu urken, ysrmkl kurbıuııanna ga3et 
Bu zafer Tilrklerin cesaretleri- Bir uğursuzluk var. Bana kalırsa lıil cceğimizi knydcdf!r k diyor ki: gıil~r) ü:ı: röıtnerel< doathık t(•mlııatı 

"Anknrn rn~o unun Türk efkli rı \ı•rlrlrr. marp cttlltlerl dcvıeuıı lı:lnl 
nl cur'et derecesine yUkııeltmL<ıti. bu kararda" Vf.ııcr.molJsin ! nınıııul)t 1 111'7,(llndıı !talı; ()lduğu bu bi!Jrtnı•e, bu 'ldımt., la"!'dıuı g(izlerlne 

Oradıı.n (iC1dllp gitmedll!"r; dalın Oruç reis bir dakika dUşündU; lo;r111ct dola~ ı!illedlr ki geçen nl.~mı.ı lmstirdllılerine hl\c.ım ederll'r '" he· 
evvelki d"lltir ;verlerlnt', Hi~rm k t1areda &:idip ıcldi. Sonra kRr • nt-srı~ atı,ıu. hııııısi bir ehemmiyet nı. uln. ı;ım"' lı't·lmenıi:> olanınra ıme 
ka'rflillln g idiler, dl!,!Jlnln önUndo duı'liu. fetlllml' 1 l;lnm~ liliilııl ıJ IU' oruz. (lo tluk lıislerlnl lemin \•e t.eı,11 etmek 

Oruç re.il: Karanmdım dönemem: ri1 • Anknrn rnd30 ·ı Itonı:ııı~u~a ~apıl· b•ıı geri lo:ılııı ':rJ:ır. lk ııcl de, Jetin dt" 
_ E-"er bizim ol.sa b çok k 'M maktu olan Al!IUln ıııkerf Rı'!'\ \dvntıııı iti bitin·~ !lıltru bitarnfiardıwı dlJar 

ı; tırn!'lı yalıır baup da lcrsil}c. çı ar, • ~- tt-tl\lk edll'Or '"' bunu.o n.alkru;lardn lılrlno gelir. l~tc bu basit o~un bugü-

imhc 3-ıırar! rak .~tm('; ~lr e~Y 9lmaz!.. 1 bir ihtUtı.t tc,·lit edip edcmıl~Glııt ne kndar blo c1t>ttı~ im İtırett. ~. 
Dedi, 1iızır cevap ven:}j: Gurıpş doiuyordu ve semllOrdA l')lllkn~eıwı~e çalrşıyor. FllhAld.kn, ~- \IUll etti., 

- ~'vet.,. l h1y1't tnktM batltmt!itL ı' !Jı.'Ulyad&Jd ~ askerlf'rlnln atı~ 1111 HUSeyw C&hlt Y"10Ql, lt.a.l)'lo~ da 
- İst~ek vermezler mi? (!)ewmıt var) ilk lı11dcllnl muhl\foııı etmiş olsaydı. aynı oyunu tatbik ettiğini, Duceniıı 

9 şUpheli ecnebi 
Adliyeye verildi 

.ahte pasaportlu · 
dördü tevkif edildi 

Gurıerlade ıalıte 
laglllz 

paraları da çıktı 
Son gilnlerde meınleketimlzo ~l). 

len dokuz §Uphell §ahuı, dUn, zabıtl\ 

t&ratmdan yakalanm11 ve öğl~d !l 

sonra da adliyeye te11llm olunarak 
bunlardıuı t tanesi tevkif olunmıışt'.! ... 
Buııla.r, AUred Hayın, .Antuvaıı Rap, 
Arnoa Vayı;er ve Yulylla Verner •ır. 
Diğerlertııln p~pqrt.ıa.n muutıı.za •ı ı 

ve hükQmetleri tanı.f.uıdan kendileri.ne 
verllm.lşUr. Tevki! olunan aahte PB.Sll• 
porUulardan bir tanesinin üzerinde 1· 
ki adet sahte 15 !sterlinlik banknot 
bulunmuştur.• 'Ozıırinde sahte pıı.s -ı.
port ve para bulunan Al!red Hayın. 

lklnct l\llh cezada yapılan aorıu e •. 
r.asında. kendtıılnln Türkiye, Bulgıır • 
t:fn ~ç_JWy11. arv.un~ kUrJt ,iie&n.ti 
yap~ fahto paraların ke.nd!,ııino 

rlutsarlıtanClan posta ile g8nder1ldt1w 
nl söylemi§, ııahte pasaportu da. kıı.•• 
dl.ıılrün tedarik etUğiııl itiraf etniıı. 
tir. Çünkü Alman i§gali altln1al<t 
~:erlerden geldlklçtjnl, paaaport vcrl • 
ınedJğt için sahtesini tedarik etUkleri· 
nl söyle~Ur. 

Neticede, Altred Hayı:o. ..ı\ntuv&n 

Rap, Yozet Vayzer, YuQ"\18 Verner, 
tevkif edilmiş, Yakop Vaya, Mıı.rten 

Sandou, Anı.as Gutcııtıır, Yozaf Po
kogo. ve Göge Kinas serbest bırakıl. 
mışlardır. 

800 çuval kahve 
gümrükten çıkıyor 

Birlikler kAUbl umumlllğlne gel.m 
emre gore, çay ve kahve birliği gtlır • 
rüklerdeld 800 çuvallık .toku çekmeğ'e 
ve eıuına tenle ba§laınt§tlr. Bu 
ınallar. evvelt, değirmen Q.blplerlne, 
llOllr& da diğer kahvecilere tevzi edile· 

cekUr. Bu mlktarm yalnız 400 cuvaıı 
tstanbu1'ı tahs1B edilmiştir. 

Galatada parmaklığa ceket MJ,p 
brmkmak, sokak kn.prsmm önUne 
a rııkkabı hıra1mnlarm lhmalleı1ne 
değil, bu \'il.kalan: "48 saat için· 
de 28 zabıta ''aka.sı oldu,, bqlrtr 
n.ltmdo. iilphynnlann ,.e bnnlan 
hlr mesele ~hl ortaya ko~ 
ruhi haleti rtne ryorum. 

R. 

Pamuk ipliklerine 
el konacak 

pa uk ipllitl llyata 
artbrıldı 

Ankara. 22 (A.A.) - İkUaat 
Vekfiletindcn tebliğ edllınltt1r: 

Endüstriyel ıµamulltm :ınalf/et 
ve toptan satış fiya.tlannm ~ 
ve kontrolU hakkmdaki 3003 sayılı 
kanunun birinci maddeeJnnl verdi. 
ği ulfiltlyete istinaden, Adana ve 
Mersin fa.brlkalan mamullb ftyat
tma nazaran İstanbul fabrika.lan 
mamul.Atı olan pamuk ipliğinin be-o 
her paketi için 24 - 9 - 940 tuihin. 
de azamı 20 kuruş olarak tesbit ve 
i!An edilen mmtaka fiyat farta 
23 • ı - 941 tarihinden itibal'm 
mer'i olmak üzere ar.am1 27,5 ku. 
ruş olarak tesbit edllmJ.§tir. 
Diğ r tanı.ftan Ankaradan v~ 

len b1r hnbere göre, hUkümet tacir 
ve hükmi şahI8lar elinde bulu· 
nan blitUn pamuk ipliklerine el koy
mzya karar venn~tir. Bunun için 
yakında bir kararname ile pamuk 
lpligi bulunanların beyanname ver
miye davet edilecelderl kaydedil. 
mektcdir. 

Dünkü ithalat ve ihracat 
Dün şohrimize Burgu yolı,ıyla ıu.· 

kine aksamı, demir tel, mensucat. JEi 
ğıt, .ıılgam kA#Idı ve venı.tk gelmJ§Ur. 

Dünkü ihracat ~ktllıu 223 bin Unr 
lıktır. Bu meyanda Almanyaya tetan 
ve :Mısıra k\ını meyve göıı~. 

mUttdlldcde birlikte ıbO~,...... 
mlldafaa edersek daha zfyade nıem

nwı olunız. 

Ankara radyosu ~ ...ıt· 
temeJ bir .Alman taamwı karpma

nğzından Mı.sır, Türl<lye, Yunanistan da ılmdlye laulu tatbik ec!Den lllilrfel 
flbi <Akdaııis deVlot3Mll:ıe taamı.a r.. taıaJtlnln tayda ~ uıaı. 
yetinde olmadlğmı UAn ettiği halde rnak !atıyor: Bir t.aarnıa baıell9*tld 
eıra.u gı;llnce Ywıanlstana saldırdıgı· 'RaUwı d6'fotlcrtıılıı ıttikCmeUe ~ 
ne, ·~ Yunanı.ıana galebe etseydi byaca.klnn ve sllk6netJe bekli~ 
muhakkak ki seranın bize geleceğini rJ 15l\pheUdlr. Çiı.ııkll hAcUaeler ,_,., ....,. 
ve bunun için 4e bl.ııblr bahane bulu· :reketın ne gibi netlOt!ler ftıl'dltbd 
nacağınr kaydederek şöyte devam edı. göstermtştır,. dlyor. Bu, .....-. 
yor: ki, \ıfııllrU bir ihtar tetJdl edeıcıeldlr • 

.. .84Utan devletleri 4e artrk nıahl- Ballauılara tecavUz edecek ........., 
yett &nlllfduıll olan ba ıcaı. oyunun bir dc\'let l'upslavya Ue B~......_ 
knrbaıır olacaklar ınubr': Almanya l'unanJ:ıtan ı>e Tilrklye;rl mllD~ 
yalıt~ bulduğıı Romanyayı avladık· kendi ıaı.rı,ısmı!a bulacafmı kati oıa. 
tan ve tıaurır.ttlktMt liOJlr& BtLlprl!- rtık inanırsa bu meçhfUe mıcıJelnl at
taru, Sırbrstruıı, Yunanlstıuu \."6 Tilr, n:ıadau e\-vel epeyce 48ş1ialr. J!'alıM 
klye31 de birer blre.r yutmağa kalka· ~cuk aldatır gibi vaadlwJe bldert 
cRk mıdır': 'kcrlt otmcfe ve birer blrer ~ 

.Eğ-er bizlerle •'birer bfrer,. çarpıs· ltnkAn görttne belki bu ıııacen.ıw rö· 
rnag-. mul"Brtak olursa galebe 4'tmek ze almakta bir fayda umar. 

llıtl~lrıl lcendtncıe far:1- ad~r. ıra- Ankara radyo~unun yakQa IP'ldlılle 
Jıat Jtallcıuıldar bu hileye aı&uıaı!lk alt bir tahmin ~kllnde el~- ~ 
pllctlnl göstcrDICZ1enıe Balkanlar Uği hu ı•ulf 'leylrel kahna.nıelJ mlj. 
Almun s:ı.t,·etı i~ln muhakkak bir me- desi muhakkak iti Balkıullarcla da ~ 
ur tetldl e~ ll'r. Blı kendi ht!t!abunızn ı isler peydl\ ed ve ü~ ili· 
)"lllnı7. da kalsak Tr&k)''adan Alman l:lu ııarledllıneslne ll(":beb olMıeıktlr. 

ordusunu gef;lrme31z. Türk ordusunun Klmblllr, bt•Ud bu ihtimal dn,tınlllmöş 
ıvaalf~W Jllç tertıadUt etmeden ınıı- tik bile. Gone Anlrara radyosum'la,, 
\nftaldyetle bapracağma eminiz. m- hlrl~cek Balkan ordularoıa tn:Ulı; 

ahn ı'-"mnı "Ja saJlp ~k, yn. kuvvetlerinin Utllı:ıkmıt.n da bohlf'
öJl'l)ek., dl'ğlldir. "İcap ettiği kndar dlldlflne ~re, Balk&nl&r z.ıuınedllcU. 

ilmek, ıı.u.t bı'.becaı>•I pllr gel. fi kn4a.r kolay blr Jolana te~kU Ptml· 
ımek.,ıtr. Bununla beraber, B&Dauılı yecıııktlr .. , 



Hadiseler ................ , 
Ve Tarih 
••••••••••••••••• 

' 

Japonya 
Çini kılayca 

yenemiyecektir 

TollJe. n <A.A.> - J&pon me
buall " lyan meclllllerJnde beya. 
utta bahuwl hamiye num re
aenJ Tojo, "ÔDOmlbde parlak bir 
Omit llllı vardır ve bu, Çin - Ja,. 
pon antapıuJtlmı muvaffakıyetle 
biUrmet tlmldkUI'." demittfr. ifa. 
amafHı nam, Cankaneldn 282 fır. 
k&ya yani iki milyon ukere ve 
t8.triben »O tayyareye malik bu
1 unduğunu kabul etmlt ve Japon· 
ya De Çin arumda llUDıun yakm 
bir llltlkbelde akdbıJn belrlenemf. 
yeceiiai illve eylemfltir. 

111111t•nr• 11111111 .............. 

• K1DD1, 23 (A.A.) - D.N.B. A.J. 
llWl)ala ..... fwllallıde ..... 

l'l ..,.. • !aJrar -- 1ıalaUılll 
Ulde Bitlerin mu&Wd RudD1f B• 
Bo11Dda naat ~tı llft Jl'IWU 
k&bu1 •tmJttir. 

• ~ 12 (A.A..) - Lavuim M 

.-.tl~:~ bir IDAh 
' r-~ ......... lllmn • il' 

_,....,.. eti 'klil ........ 'ftlatls 

-~ ......... • strJ«wı-. • (Ü.) - W: ....... ~-·-· ..... ,.ta• ........... u.... 
........ , , .... ..-..aw. 
• ,. ..... ---- els=p=p"dlr;. .... 

• -. n <A.A.> - llWlml. 
Ba..,nı.,.......-.-..ı.cı.· 

JIU1lııDa ....... lala 1* IMlda a. 
IDllrwa\_ ..... llüla fidlmllUr. 
°'I09 tanfmdaa .... ...... 1ıa 
bnn parti..-...~. 
• v.....-, D (A.A.) - l>ID me,. 

buall ,mec1191 d«e9"n'&JI Uft U. 
ftlDlarm& lıup -..alt - ~ ... 
dDecek aoo maı- dDlaltdt t•zteetı 
m NJle .. ıueWQllma fttlfülJle a. 
1ıa1 •tmlttk' • 

• stokbolm, D (A.A.) - ltdaal. 
Jrlmllr tedum tmlrl!wwlJlı a.-.. 
.... -- ................ w. 
1ıue Jıapatd•p. 

• LaDdra. D (A..A.) - ...... _. 
aıetlllbl telılllt: J1aas l'rlDoe w Roı 
,... 1ıaldq;ı pmDerl b&tmlfl'r. 
Km PrJuoede .......... t 1Qldar. 

.Retado mlntt*tındM ...... -
,.... alnb&larma lla1m ~ 

V ilki tayyare 
ile ingiltereye 
hareket etti 

"Amerikan harp 
malzemeai yalanda 

lngiltereye müthif bir 
çıi halinde eelecektir,, 

lnailterecle yevmiyeler 
J'iibeliyor 

LaadN. D (A..L) - llısUls -, 
ldlle........_w~t CP'a 
1'111& ....., talaaeD 1ılr 1laiü -
,_ .......... ,........ ...... 11 

-- artbrdaeübr. Ba -. ... 
puutml gtbalıo.1111 mııan.a lllafetM 
llddedlleoeJrtl. 
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-Yüz aene eYYelld Türk maarifi • Hk riitdiYelel' • 
Talebeeine maaı hailanan~-Ziyapapnaa 
çocukluk Ye mektep ha~atma ait · hir falaka 
L!I-~ • ..... ~. 
Son ~ 11C111N beni illi. Alim, fud. ml1ttaıld bil' sata. 

a1'tlt ....... t111 -· b. - Her 'Wta -.ıs alnleri ....... 
iV ~ llektepta ...... , ., .. IDllLtebe pllp .,.... ... 

•e -· ımal ........... J1r... W"n edeni&. fttıe. poe ve ıtL 
eattt-a d8* Jd: 'Ollml. ....._ • tlatml dellllere verip, bU te 
4 UIMJa AR* lıidmt ~ .,sa • ...,.., pljp, pcelerl JIUD4I ve 
dba, ... Sik) .,. mnlde1ıl .... .,. ............. ....... 
r&ttVenme ~ Ondlıa ...._ Aııtlk n halla o kadar 

bl9Dlere -..... •eaıı11 olar • -· hl oldular ki tarif edemem ••• 
AD,, Ben ile: ''Bllılla • ..._.. .._. 41eılıllids "fmar" a çıktı. 
c*m•m!" ....._ ..,..: "Bea Bn.cle"oa bet lmrat IDUfl oaa 
mJnderiai .,. P' 'Weml alclırdma,. muta --. Artlk 'para beveef d 
d81Wi ........ Cll..wd ..,... il'- 1R ....._ ""6'. Gecelerl aut be. 
ked..... Jılelaet ele ılldea aın.. .. ft .ıu,a Jaıduo mı. ı.q, -
Jecelmu ........ ..,_,.,. ..,.., ,1llılllm da tw enel ubdqlaf!I. 
Jlıdmı. Br tanfta -twtem. eli, - d b ı ..-. edetcllm. Yal 
iet' tarafta ftlldelerlm a1b1f - mlara demledııd olmtap boca e • 
Nk: ......... l>lılla ,... .... f9dl iti -- tıüıtr ederdim .... 
-- ......... .. Oalllp ,... ........... bir ..-ur. o .... 
lluta olaıt 

1 

o.~ -- dar ..... 4• h-... yüa 

telll IJle -··· ~ ....... ...,. ....., tatlı ..... ,.... ~ 
Oraya ............... IUea .. ... A-. ftlllıl olap ftfat .. 
alırlar. Onda edam blnr fi • ._ ....._. Zl1'l ,._ ..ı • 
raf olar. Orm ...... .,. .......... - x..- -= 
tnekteNdlr. ONda .. ....... ... •ftrtb4e 4lül benMr ... 
m-.r ftl'dir,, sti '* t11ıt1 Mil. • natuk. t;tıe ı.a 111t da o ftlılt. 
hat -- ....... ........ ... .., ..,,. mlm'Nıll)dl. ... 
• olma. BDlttem bir ..mJa ._. .. ....,.n....,.. clftıdı. B-. 
alıp o ftldt -~ llllm.. ... ba ,., fMlr11111.-U. .. 

lan fm·--- ............. .. ..... Hem.......,·- .. 
Jd -·ima ............. ti- - .... ~ LAldD o lıa. 
lap ellnl a,tt1m. Otaa..., Mr .... m 91111 w o denoe W Jd .. 
rll8rif ..... ...... Onma ....... ft ...... 1MMll .... 

... ...... .... edip .... • ·- efead111 dmdmvdlı. 
88ls1......,e -*telıl rllltlıı hı .__ • ._ ~ et"""'dn ili. 
&Wenll. ,.....,.. ..,... blrtalllydl. Bat. 

121'1 ....... SlleJ niş 111111 ta ...... b ...,, efendi ... 

-*telli .....,..,. attım. o ..... ... ................ -· 
te ,. ......... lif •*•" .... ...... .... te1lp '"İllm'cdar pi. 
ftl'dı. BirJll SaJ-...et -.... ...,_ -- ~- lmtlhm 
ıttı iftt-Hnde, dllld aaıe,..,. P1Bea a,a bey ywma ,.ıtp: 
.....,,lllerlfl Wtrthde. ....._ "llınhlm.. Sen Jrapnm hine o. 
Dlmn lllethur J...- ....._ •, ben perdenhı ublmdan a
du. Den"',......... ..,...... ...... ~ . ...-.. 
aeıw .. I t&fllllaS.-.M. -..ıw&11•..-tıh•.,4'. 
wn=et m?fllı'' ' - ....._ & ftılııılr • - m1maet .... 
~ .... ,......._..,~ .... _....._v.,,..,.,.._..,.... 
.ı oda va' ılJIJ ııtu 'il .... illa..,.. •••-''kJerlıle fllllr 
- oliıp ...... ..... .... ..... ,...,_ ... Jod=j hp= ... 

ler '1le tpfi' a •Mılı ı 1 ' .. •' ;w alap: •.Afedll ollma• .._ 
a. ...... •*• .. tllılr. ,,. ..... s ? ,. 
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.......... . 
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.1le* .................... -----------Saltar met mtldeM 11ı1 -. - • lllllDI '*-..-. ~ 
ııddlıl odlM __,. -.il lıL la h= Mı1r lllttp derllnl Nama 
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nlıi, ft ... ft mlfl- .... ....,,.. t*IP ... - ........ 
ı.. 11_. .......... 1*1 la. .,_ ...,...., • wm-* tala 
..._ o1anti -.iti nilıle ...- • ''Eme ,...._,. decll. !mm·. 
... lant ... abr " ... .. 4lr. ....,.. ..... ltea lllttma. 
1lnnl -- ...... ft .... ,. .... Nmar t*IP: ........ 
mi ... laini aJır. Barı ılnD mt* illa ., ............. !_ dedi. t 
b1eme on-ı biqhllaHla. llllael nrrrde: "Oetlda,. ıa.rrı,, 
hownm ~ Glrel --- ... trılL ....,. ....,. .......... "" 
ı_.,. ld tav ..... t • 11bJı ptlrtip N111D1B tfeadl 1. 

-· -----~~----------------------------------------~------------ .... ,.., 1ılı;are ·-.,._ 

1 
dl, eDlft tltri1erek J'&ftlO& Wr t; 

--- • Wcav ,.,._ 
...... 9"tl ... beBteledl -
.......... "1& .. Mim Wl'diil 
....... &Werimtaa iQlae bUanık 
l&Jted'd• rcıan ketecle dmu pi 
,_,,. cllSndtl. •• 

8lmdt u.tbı de TUIM ruhmıu 
.. tıwap badt :rarattılr derin -., 

,.. bsıtaacM -- COllDUI. 
............... anave1Uat 
1' IŞ\Mlu. 

.. il lıl'4ela 8mP'& balaltulam1111 
-.. Jaım. bir rece balqup tlç 
1ll aın hı·nı.r cJb1 delil, Uo 1e, 

ile hısllw 11lllMllktan eonra yal
• bb.- .... ayrdaDlar gl>i blribL. 
.._ r"sctlk o beaim ebedi 
11• 'ııL, ben de cma "Somu rll 
,.. - Jauı,a dolu btlttln hlkl. 
,...... ~ Bir sinin salim 

-- ld tı.anı bir ~ blrlet-

- .... kadar- blrlıUln4m mat -
........... .... ....... bir 
18eeldıı ,.. ...... da IJd llllam ebe, 

bir balta lılrtlılılue bllhınl&s 
B1s iç )'lhn 11SUD mMlfe

&lbı llırl De ~ ppde. 

tik... l'abt onunla tebv bahll, 
malt h&Jatllllda 11dncl bir ~
Uiln bJıtlsnpr ol4u. o~ ,.. ... 
serin ft ..... ~ QJlllllDJl
bm. Ba ~ M't laeyeou1&. 

'"' maddi sevJrJerl bent ~? 
mi1U. BMJillmAMI bayaUn bir , 
tleobire cıul•IWM bu& J&ftl ya 
Vat clupDhak ftl'bor. Ullllea 
benıalyen ba yıpnn11, tıaan ebldl 
recemln ll8ria .. blaB ~ 
ıe*'dltı ~ l'lıbt ...._ 
brll - ... ..-o- .. JÜ 
l8ll)'Or Y8 ...... 11.,.ua - • 
- ks=em ....- 1ılle -, 
sus .......... '* ....... 4eble
tlyle &ılbBde ~ 

Bitin lfllilel'lm --- 1*aber 

PQl1ordu Bir ..... -···-

buta'lsnl)'Oldma. B&yle bir &1ft • 
bktan eoara ertelll sin bulattu • 
tamu _.. 8bdrll, laflrtag bir 
Udm .,...... AJ'Mll'& uak 7 

Jwdul pta 111ektup)ar ela bu aı, 
cM 1Pll'1lflD ortuma basla bir 
dut IOiüluluYla dafllYor ve be
ni Uld8dme kadar lltlttlyordu 
Ualdudan liD' aP lbedflD 188. 

ltdD J&Vll y&ftl ~ cbl. 
~ •• llektuplarlD renst. ve 
.... delfll1oNu. Diba 5*1at • 
.......... lclertDde ,......,. ben 

aer, bir lıaba. bir blml4tll lllya. 
de, ....,_ bir laTlllm ldll,,nae 
çok 4'ba 1ÜID ,....... olmdakga 
etraf9u w llr1I ft mlreffeb 
vevılldııı benim •ldlllm ct.ı. 

- ----· beal Mvm " 

benden qnlmamM iGlll oldüta 
mmtııı bir yafaJll& htlsm a, 
ftlJI sevgUimüa ......... hayaa • 
na .kantmM ve 'blılbltl:ıı onan ol· 
mü~-. 

J'lbt ba deda •telin anum.. 
daD ltlrllklenen btrp ıdncirter a, 

Jaldanma dolanarak beni eendele 
tl10I', l8'km ve hn.rm onu 
~e kapeın•rü M&tlerce al 
ladıimı ol~ Bvtmde, benden 
llJade cımm olan •'LUlllr hrp -
•cla ~ blg ......... 
bm. Bir pce 1ılle bncslmadaa 11. 

- lralmı)ıwclma.. '09ll'lmcle Jdc, 
bir Jdnweata $11111 ~ l'abt 
bel' leceml ... Ptlrdlilm ... 
ta.tim ,....., ... ..._ bir uap 
verbwda art*.,, 

Sttclll& a-t ÜllD .,... ta • Jd ••* wnp ..... ,___. 
~ bftSlllllb. Kn.._.a 4llllbı ~ lpllp: "Kabmm Jıe.; 
ıelea Jaer MI - Gaa da halıaı i111a11Dt,. -.....,ıe affedip fa1a. 
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~ liMlrtera .._ .... oL ı... ba hafta ben ..ı Tmlfı ..U. 
mMıiw M'annt. branabia MI .•PHilr:tm.. 8a11D lgla omr. 
lltlnpluma bt!•wn mM1a11 lld mw.. Gelecek batta seni l1lee ta
glttiqe ~ t8laa .... de eler ......... 

• san ... mkludaa ~ ~._ben - .. ,...,.. 
bir mekbap .... lılr Ama oeftr. ftm! •n dt,tp lliDaaUdla t*tlk 
lldltl: O, rszmm 80lllanada; Ulda timdi a,a _,. elladla 
7 1edl ,.. &lce o ....... &7l'lbk 1Ü8IDJ ~· .... 
-f8 alf.a:ıR wpallWilAW lpwaqJfip Naa ....... olap dqK ıecllNbl t, 
lerbd artıt eHmm fdnde 11b1ü diJe. He MI iri, Mderle ahlil 
ve baysUmıhn hlQ sftm1rea a-. d eJM. 

u - af5slerlne.,.... .... ----------
.... ,.. .. .,. ......... ...._ Y.,at m..ır.abe biiroau 
adı edee '+? a.-L..:-e eclildı• m,. •llJW4a.. .... .. .,, 
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m tela ••11 w illa Batkı 
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'l!hıl. l'o!uıa~·· I'.; 1t{!ricen9 Scn·Jıı ŞE'l l{'rinı1f'n 

l<'c.kat ben kcndısin~ ::ıabtc ~ .. mı 

cılan Vaynııtnk yerinC\ hakiki i:mıı. 

le hitap edince adam h yr1.tle b.'I. 
~r çevirip ~üzüme korkunc; göz. 

ferle baktl. O \•a.kit~ 

- Evet, Hauptmnn ! .. t:ı-~i ha ki

ki isminiz göruyorı.'.ll lci tı· : ı cu· 

dü.,,qınjyol' ! .. 

Dedim. 
'""lo>·3k. alı adanı henıl-n • .;a.rriih. 

tiyari ım·s gıhl \J-ısdik makamında 

basını eğJi. F::ı.kıı.l h.ı>ı etini giz. 

lcmC'mi~ olmasına rağmen atzın . 
dan •piposunu dahi cık:ırmamu;. 

yüzüme düf;man gözlerle tıa.ka

rak müsterih bir tavırla nef<'sl!-r 

QekmeyP devam etmişti. Ben: 
- Aziz Hauptman !.. Slzi bu ka. 

ıfa.r mUkemmcl tanıyırn muhatabı . 
nızı sizin yan hı; tannna.nu.a mfuoa. 
maha edemiyeceğiıni takdir eder
~iniz !.. Dedim. Ben de meslekda. 

11rnızım! .. 
Slovakyalı bu açık ve garip ta.k. 

dim tarzr Uzerine hayretle yerin. 
de doğruldu. 

Koca piposunu ağzmd!n çıkarıp 
• .r 

ilk defa, homurtuya. hem.iyen bit 
IJeS)C; 

- Alınan mısmrz? .• 
Diye eordu. 
- Hayır, dedim, Polonya.bymı ! 

Ve Polonya istihbarat teııkUltmm 

ııcflerind<m.im! .. 

~lovakynlı çenesini havaya .kal
dırarak çenesinin altnu bir mild _ 
det kaşıdı. Öylece yüzilme bakıp 
durdu. Sonra yerinde topariandı, 

Herifin haline, galiba, garip bir 
hürmet hissi Anz oJm.uştu. Şllphe. 
siz me8lektaşhk hürmeti. .. 

Sonra, birdenbire, bana doğna 
eğilerek tekrar homurdandı: 

- Ziyaretinizin 11ebebf! .. 

- Bu ~abah ku1"'Uft& dizilecek. 
ı;iniz! .. 

Slovak tuha! tuhaf ytizUme ba· 
kıyordu. 

. - Mahkeme TeiM bunu sl>yle _ 

di! .. dedi. 

- Bcu a.ynl hUlcnU bir defa da 
ha okumaya gelmedim tabll, H.&upt 

man ! .. Şunu söylemek istiyonım ..• 
Sizi uzaktan gösterdiğiniz hariku • 
liide metanetten dolayı son dere. 
ce takdir ettim! .• Evvel! bu tak -
dirimi öliimUnUzden evvel yU.zü • 

nür.e kal"Şl söylemek ihtiyacından 

kendimi ala.madrm ! .. Fakat, Haupt 

man, 8Jl1.ımadığnn bir nokl'l~ ı da 
svı k ihtiyacrndnyım ... 

C ı. .. ilk defo yıınıuımmıcı gibi 

bu bal aldı. Sakin bir Ll • • • 

- Ne gibi? .. 
Diye sordu. 

• 

- Hauptnn !.. Siz aslen Alman 
değilsiniz: .. Bu ı leği :ırrf m~ • 
lek olarak yapmakta olduğunuz . 
dan malumumuzdur: .. NRo;ıl oluyor 
da, bildiğiniz ve doğrudan doğru. 
ya sıze ait olmıyan bazı mnlfınıat 
vcrmiye olfimü tercih ediyorsunuz. 

Hauptmanm yUzUnde birdenbire 
korkunç bir fırtına oldu. Gözlcıri 

m"iUıi Vr' cıınke bir pnr:ltıyln pnr 
!adılar. 

Adamıp gadp bir surette son 
derece müt•"'lıehyiç olduğunu g() -

rüyordum. Fa.kat cc\·ap verip \'er. 
memekte tcrcddilt nden bfr hali 
\'ardı. 

- Rica edelim. bunu bann izah 
ediniz! •. Ynlnız bunu! .. 

Diye tekrarladmı. 
Hauptrnn.n iri piposunu dişleri 

aia.sma srkıştırnrak d~rin bir çe • 

k:ifjle çektikten 8cmra. bana ka~"Y. 
mndald tahta lskcmle~i göstere -
nk: 

- Oturunuz! . 
Diye homurdandı. 
Gözlerim hayretle Slovakyalryn 

dildl.m.iş ol.arak ~rdit1 iskemle. 
ye oturdum, 

flerif sol eliyle dudaklarını bir 
tere silip başını yukarıya kaldır. 
dı: 

- Son dakikada bir papa.sın zi. 
yaret.iıı• sizin ziyaretinizi tercih 

ederim! .• dedi 
- T~ih' ederim, Haupt

man ! .. 
Hauptma.n elini tersini yUztlme 

doğru eJddetle silkti: 
- Neulı:et unıanmdn. değiliz! 

YOksa tetekkUr edecek benim! .• 
dedi Zira 80n dakikamda sizin gf_ 
bi qtr kulağa 8Öyliyecek s<lzlerim 
n.rdt! .. O)ıun için, buraya gelişi. 

niz isabet oldu!.. • 
- Bana bir söyliyeceğin!z mi 

vardı, Haupbnan? .. 
- Bir değil, çok!.. Maalesef 

ço'k vaJd.inı.1% olduğunu zannetml • 
yorum! .• Fn.kat sizinle açık konu
p.biİirlnı! .. Ve evvela, size şunu 
söylerim: 

• Ben ölUmU tercih etmiyorum! 

(TJenam1 var) 

(BU ı:.ıtunda okuyucUlanmızı:n ga· ı hariç saaUcrde Ç:ı!l!Jnblllrlm , Haber 
Zl!tcm~ yanmdakl kuponla birlikte gazetesi wuııtasUc •S.Ş.) ruuıuzunıı 
gönderecekleri mUracaat 2 

EVLENME TE~-ı..tF'.LERl, lŞ ARA· •Liııe mezunuyum, husust mUcsse-
NA. tş VERME. ALnl. SATDd .aelerde herı;Uo ağleden sonrn çalışnbl
glbl ticart mahlyetJ hııiz olmryaıı 

1

kU· lirim. Taliplerin Haber gazetesi \"& 

çük llAnları pnrasız nceroıupur.) aı~ tG.6. x. y. z.) runıuzuna mu. 

Evlenme teklifle ri: 
racaaU:ırı. 

• lngiUzce, fnınıır7.ca, almanca ve 
türkçc bilen, serl daktilo yazan b!t 
genç büro veya tücc:ır yanmdn i§ ıı• 

nyor. lyl rcferaııe ver .. ı..lllr. Haber ga 
zetesı vas?tnaUe (H. 8.) nımı.ızwıa mı:. 
racaat. 

• Herhangi bir müe&!lesedc, bUroda 
veya avukat yanında kn.tlp olarıık iş 

• 
ınsanın 

susuzluktan 

24 saatte öldüğü 

Mısır 
Libya 

çö ündeki 
• 

italyan 
macerası 
İngilizlerin bugtin artık sonuna 

ı>rtliı-mek vaziyeUndo bulundukları 
Libya ' harekatı ttaı~ anların Mısıra 

taan-uza kalkmakla ne sonsuz bir 
maceraya atılmış olc1uklanru gö.<ı. 

tetir. 
İtalyanlar SUveyıı yolunu elde 

etmek gayretiyle Mısıra karşı ta. • 
nrruuı. geçtikleri zaman Akdcnlze 
hilkinı olan bu en mUhim geçidi 

elde edoocklcıini ve İngilizlere bu
ralardan bir daha dönmemek Uzc. 
re ~laştrracaklnrnu ümit 

1

et • 
mişlerdi Fakat hll.disal işin tama
men ııksi netice verdiğini göster. 
miştir. 

Filhakika İtalyanlar ilk taar • 

ruzlarmda Mısll' toprnklarma gir -
rnişler ve bir hayli de ilerlemişler. 

se de buralarda. Uç ay bile tutuna. 
manufi, dayağı yedl.klerl gibi ken
di hudutlanna çekilmişler ve son. 
ra da İngiliz taarruzuna mukave.. 

met edentlyeı:ek Sollumu, Sidi Blll'
ran!yi ve en nihayet de en ziyade 

güvenmekte oldukl:ın Bardia 
müstahkem mevkilni terketıni§ler 
dir. Şimdi ha.ri> en mllhim liman • 

lan olan Tobruk önUndcdir. Bu 

'ehir de düştükten eonrn ıırtıj 1.. 
ta.lyanlarm Libya.da mukn.vemet • 

göstermeleri zayıf bir ihtimal ola

rak kabul olunabilir. 
Şimdi bir do hn.rekô.tın nıuul 

bn.~lannş olduğunu, iki tarafın· kuv 

vetlcrinl ve Lıöya çölUnUn husu • 
elyetlerini gözden geçirelim: 

1talynnlnr Mısırı fethetmek e. 
mcliyle 1 EylUl 19:10 tnrihinden i

tibaren Libya • M.rsrr hududnı!lda 

kuvvetlerini talışit cbncğe ve ha
rekete hazırlıımağa başlamışlnrdı. 

Mısıra ilk olarak ta.arruzn hazır • 
lnnan 23 mart karagömlcklilcrl i
simli İtalyan fırkasıydı. • 

Bu fırkayla beraber on binlere~ 
asker az 1.aman 7.nrfındn Mı!!ır • 
Libya hududu etrafında toplandı. 

Bu kuvvetler ikinci lt:ı.Iyan ordusu 
nu teşkil ediyordu. 

tJ\L.~Ct ORDUNUN 

MA 'E\'RA 'I 

f talyanların bu iki:ıci ordusu 
13 eylfılde Mısıra karşı tnarnwı 

geçti ve ilk hı>mll3de mukııvemot 
görmeden Solluma girdi. f ngilizler 

çekilmişlerdi. Sollum hududa 18 
kilometre mNınfcdc bıılumıyordt,ı. 

İkinci 1talynn ordusu, uç kol 
Uzerlnden Mısıra yilrüyordu. Bu 
kuvvetlPrin merkezini teşkil e • 

* Ya,ını 31, iyi blr aileye mcnsu 
bum, K+zancım orta olup 30 - 35 Ya§ 
lan"dıı ku: veya c.lul iyi, namuslu bir 
bıı.y8Jllıı <>vlenmck istiyorum. Boyları 
ve ııekil mevzuub:ıh.9 değ'fldir. Yo.lnız 

'bayanın 501' lira kadar parMJ olursa 
ayda. 200 llnı kadar kazanç temin ~ 
de biliriz 

arıyorum. Daktılq bilirim. lkt lıuı;uk denl<>r de iki parçnyn ayrılmışlar
aene bir avukc.t yanında çalıştım. Bon dı. Biri I.Jbyahlnrdnn mUteşekldl 

Tnlibln Haber ırnzctcsindc (A.E 3) ~e-··sım va dı t ti ı rln H ._ ~ .. • • • r r. s yen c au.-ı· yerli ordusuydu. Diğeriyse iyi si. 
rumuz.:una müracaatı. te ı •- ıı 11 9 - ı gazc 3 vnsı .... s c yns 1 Loım ne lahlandırılmış Jtnlynn kuvvetlerin 

:.O y~ındııyrm. • ~yuın 1,72 kiloın mektupla mUracantıan. • . 
69. tahsilli. s.-ırı snç!J serbest 113na! * Kırk yaşındaynn. Her vcchlle ' t . den ıbarı.:tti. lkı tayyar!.' kolu da 
sahibi bir gencim. Aylık ka7.o.ncım mnt edilir, istikt'.lllet ehli clddl bir l<a. 1 bu kU\-VCtlerl takviy<' ediyordu. 

O 9U ıira. Hıç k!mS(•m yoktur. Al• dıııım. Yeni eski ynzııblllrlm. Dtlklt!!.n 1 Bunların da hcrl>irlndc kuvvetli 
kol ,. c..gara l!•tll:ınıua.m Okuına.ktnn ~- rıı hu.sus! bir yerde lmyıt gibi ha.. motörlU unsurlar vordı. Şlmnl ko. 

· unu •n::ı.r s ya g m e ı crı 
vo n:U7.ll.terı çok ho ınnı,.ım llaıın ruı.

1 
... r bır kAUpllk L,tnı mUnnslp görll!r 1 23 .. ., t i h ö 1 kl'l . 

va.t cr~ada;'ıl!l l ;ı> 80 "a'1a er rn .,,., kıı.blıl edebillr!ın. Arzu·-
l'mda bir Ru.~ kl?.ı ile e,ı, ..... ...,,ck' t"!".i· • 'l " H ıer gnzclc-sl vneıtıı~llt> frrkaı,,, ceııup kolunu da Maleti 
yon.an Bir ·ıt "lm ıı ı ,art. ,H \ ) .... . muzuna mUrnccıatıarı fırkası teşkil cdlyordu. 

AT'ZU e'1 ..ılcrln Ha~ r • l:f'teBI va. I şçİ arayanlar Ordu ilerlerken sol cenahı cfo -
mtaalhı (Ni. To Hll) runı~~n •• Ura. niz kenarına !sa.bet ettiğinclcn an. 
ca.atlan f,oo • hıuıtl\bakıcı ve had m" k:ı.. 

· cak ıınğ cen:ı.hı ile hareket edebi. 
dm aranıYot", itıtiycnlerln .ı Cn 

I ş arayanlm 
Hun.•• mUes!P-"fll( ıııı mali bürola 

mu do$!"ro ve se.1 o:r sur •tr. tanzlır. 
ederire. Arzt· N.ıc •lcı n H r ., ... zet..,. 
&i ,·ns•t •l'!llc N z. nı::ı·zuna mUracaat 
lan• . 

• Arap hartlertıı bilir, riyıu:lyeye 

~ t ıtvera:tcyc Odav. • n. 
Haftada ~lr.J.ı ssat ders :ı:1tnaı: m.ıc:m 

gıı.loğlu sıhhat yurdunn ml\rnc-"ln t 5 

Aldır ınız 
A~ağıdı:ı rumuzları yazılı olan o 

kuyucularımwn nomlanna gele.o 
mektupları ldarcbanemizden aldn'· 
mıı.lan rica olunur. 

(l.B. 5J (Dul), (A.F. 17) 

liyordu. Jtalynn erkanıharhiycsi 
evyelfı bu sağ ct'nahtn Malcti fır
kasiyle tan.mu etmeği dil ştlndü. 

Fakat f lizlE'r bu ihtimnli ~ıi1'iln 

miişlcr ve zırhlı kuv\'etlerinl bun. 
Jıı.rıı karşı hazırlrunışlardı. Note • 

kim ltnlyanlnnn Maletf f1rknsmın 
yapmış olduğu truın uz da İngiliz

ler kararamdn hezimete uğradı, 

. -
-Btrcaı~,.. 

Tn.c.rruz yolunda bu ilk hezimet. 

ten ROnra mareşal Graziani mer .. 
kezden taarruz etmeğe knrar ver
di. Bu müddet zarfında lngillzler 

zaman kazanmak için geri çekil • 
meğe karar vermişlerdi. Mareşal 

Graziani Libyalı kuvvetleri İngiliz 
lcr üzerino yolladığı zaman bun • 

lar tnarruzlarmda mukavemetsiz 
muvaffak oldular. Bwıun üzerine 
cenahlardaki motör!U kuvvetler de 
16e giri.5ti ve Mısn- harbinin ilk 
faslının kazanıldığı zannolundu. 

16 eylülde İtalyanlar Solluma 
72 kilo•etrc mesafede buluno.n Si
di Barraniye gelmişlerdi. 

İTALYAN ORDUSUNUN 
V AZll'ETİ MÜSA1TI't 

Almanyaya ka.~ı ınağlüb olduk. 
tan sonra ltalynya karşı da bo • . 

yun eğdirilen Fro.nsanm Tunus hu 
dudundan Libyaya herhangi bir ta 
arruzdn. bulunması ihtimali . pek 

zayıflam.rş ve hatlı hiç mesabesine 

inmiş olduğundan İtnlyn.nlar Mcn
ra taa.mı7.da tereddüt etmemişler 
ve serb~t kalan bUtiln -kuv\'etlc. 
riyle ytiklendilderi takdirde Sü _ 
veyşe varabileceklerini zannetmiş
lel'di. 

İşte bu ~ebepledir ki ikinci l . 
talyan ordusu Mmır topraklann.a 
girdiği srrnlıırda birinci İtalyan 

ordusu da Bingaziden ·hareketle 
Vahalar yolwıu takiben bUyü]t(' çö
lü geçmeğe ve yukarı Nil mmtn. 

kasma taarruz etmeğe ha.zD'lan • 
tıUŞtr. Sonra Habeşistandaki ltnı

}ıın kuvvetlerinden bir fırkn da 
Nil nehrine muvazi olarak hare . 
kete geçmişti. Bu hareketten mak 
sat herhalde Sudn.nm merkezi o -

lan Hıırtumu ele geçirmekti. 
İşte İtalyanlar bu Umitlcrln 

tam ilç ay Mısır topraklarında 

kaldılar. Gayeleri muhakkak ki 
SUveyşe varmakt1. Fakat Cinlerin. 
de büyük bir çöl vardı. lngilizler 
geri çekilerek ftalyunlan ıwvcla 

çölü geçmeğe mecbur etmişlerdi. 
Çöl bu gibi hareketlerde en mil -
him rom oynar. 

Libya çölilnde gUne.şte hararet 

40 derecedir. Her tarafta yakıcı 

kum ve ufukta tuzlu bir sudan ba 
ka bir şey görülemez. Geceleri ha 
raret birdenbire ve milthi.c; bir 
şekilde dtişcr. Düşm~ tayyare . 

!erine işaret vermiş olmamak için 
~tcş de yakılarruıdı;m<lan litre -
mek vo hatta donmak mümklin . 
dür. Sonra gıda temini mühim bir 
mesele teı;kil eder. İngiliz asker
leri çölde i;>i gıda nhıbilmişlerdir. 

HnttA çöl harplerinin fıdetlcrlndcn 
biri de askere her gün ve her ~·c. 

mektcn sonrn kahve verilmesidir. 
Çölde ordular ~rüyü,-; lınlinde 

oldukları z:ıman yalnızca konscl"\·e 

et ve peksimet yerler. YUrilyüş 

hnlindcld bir krtadnki askerlere 
ı;ünde ancak bir lilro su \1erillr .. 

Ate~ gibi bir rfü~g!lrm estiği, a
ıtctiı insanı kuıııttıığu bir çölde a. 
dam başın&. günde bir kilo su hiç 
bir şey ifade etmez. Dil su:ıu7Juk-

1 
tan kunır, drunağa yapışır, ağn 

köplikl~lr. tükrük kuııır.. J-Ilç 
kıymeti olmıyan tUkrU kçölde ha. 

rcket halinde bulunanlnrm en zl
ynde aradıkları şeydir. 

İtalyanlar Mısır topraklarnıa 

girmişlerdi. tskenderlyeye varma • 
ları içln dnh:ı önlerinde 24 O kil~ 

metre1ik mesıı.fe vnrdr. 
~f?Srr • Llbya çöliln<lc bu ttıP • 

&afeyi katetmek imkllnsızdır dene
bllir. ÇUnkU bir çöl belki dünya • 
nm en müthiş çöllerinden biridir. 
Sahrada rUtubet nispeti yüzde 40 

iken bu çölde ancak yUzde on sc. 

klzdir. Bu çöl öyle bir sıcak çöl

dür ki insan kuruyup ölebilir. Bu 
çölde ırusuz.: kalan bir insan en nl. 

hayet yimıi dört saat sonunda ha. 
yata v~da eder. O kadar ki, susuz 
kaldıktan on dokuz ~aat sonra yü
rüyemez bir hale girer. Yirmi sa. 
at olunca gözlerinde hayatın sonu 

nu bildirir ışıklar belini. Yirmi i. 
kinci saatte bayılır ve eğer he -
men o saatler zar.fmda imdat gel. 
mezse yirmi dört Mat sonunda ö. 
lllr. 

Çölün en büyUk hususiyetlerin
den biri de yağmur mevsimidir. 

Mısl?' • Ubya çölünde yağmur mev 
simi teşrinisani ayında başlar. l . 
ta.lyanlar Mz:srr topraklanna girip 
durdukte.n sonra evvelA hazırlık-

' la.rmı durı;nınluklarma bir tevil o. 
!arak ileti aümıU.,Ierdi. Sonra ye • 
niden taarruza g~melerl imkiın

lnn gUn geçtıltçe azalınca yağmur 

mevaiminin başlamrunnı da. bil' i . 
kinci tevil olarak ileri sürdüler. 

' lıigilizfere~atŞt ya.l>tlan ltA!yan 

t:ıamızunu Uti kişi hnzıtlamıştır. 

Mareşal Grazfani ve Sir Aldo Kas 
telanı de ordunun ıırhhi te.şkiliitrnı 

ynpmrştır. 

ÇUnkU Mısır • Libya ~ölünde 

karı;ıl~ılan tehlikelerin en bUyUk
lerinden biri de dizanteri ve Ma. 
laryadır. 

lNGJLtZLER tçtl\· HAZIRl.-.o\NA'X 

1'01. ... 

İL\Jyanlar Mısır topraklarına 

girdikten sonra hedefleri İsken • 
deriye olduğuna göre evYelii yol 
yapmak mecburiyetinde kalıyor -
lardı. Çünkü önlerinde uzun bir 
çöl uuınıyordu. 

ltaly:mlar da hnrekfıtn serbest. 

çe devam edebilmek için ordunun 
geçtiği yerlere yol yatırıyorlardı. 

Çünkü taarnı1.a geçip ilerliyen bir 
ordunun karşılıı..58Cıtğı en büyilk 
1.orl uk ia~e güçlliklcridir. Bilhassa 
bu ilerleme hareketi çölde olursa 
iaşe mcseleı;i bir kat daha müşkül 

leşir. Bu sebeple İtalyanlar da Mı. 
sır topraklarında yU:r. yirmi kilo -
metrelik bir yol inşa etmişlerdi. 

ln~ilizler o 7.arnan bu yoldan na. 
cak 25 bin kişilik bir ordunun la. 
şe olunabil~eğf n! iddia etmisler -
dl, halbuki· ltalyanlar da iki yüz 

bin kişilik bir ordunun bu yoldan 
stifade ile yakmda lskenderiyPyi 

isgal edeceklerin! söylt'\mişlerdi. 

Hiıdisat kimin haklı olduğunu gös. 
tP.rmi.'jtir. Biz bir şey söyliyecek 
değilb;. 

İKt Tı\RAt'L~ KU\'\'J<~LERt 

Askeri makaleleriyle meşhur o. 
lan İsviçreli mulıarrir Grooselin İn 
gilizlerin Mısırdaki kuvvetlerini 

11u ııekilde kabul etmektedir: 

Ağust06 ayında Mısırda 110 bin 
Ancak askeri vardı. O tarihten 
ııonra Filistindelı:i İngiliz kuvvet • 

lcrinden seksen bin kişi ve Hindis. 
tandan da 30 bin ki~i Mısım gc
Urllmlş ve İngiliz orta şark ordu. 
lan kumandanı Vavelin emrindeki 
kuvvetler iki yüz yirmi bin kŞ 
olnıııstıır. 

' z 

Bu ııiyade kuvvetinden maada 

bin kadar zırhlı vasıta ve elli 
tayyareyle her çapta toplar İngı • 

!izlerin bütiln kuvvetlerini teşkil 
etmektedir. Buna mukabil tini -
)anlar da Li.byada.ki kuvvetlerinin 
beş yüz bin kişiden fazla olduğu. 
nu söylemişlerdi. Sonra İtalyanla. 
rm Libyada.ki kuvvetleri arasmda 
mühim bir rol oynıyan iki bin 

kamyon vardı. Esasen Mısıra ya -
prlan taarruzda bu iki bin kamyon 

ile yapılan nakliyat çok müessir 
olmuştur. 

.\IADALYANIN Tımsı 

İtalyanlar pek yakında. Stlveyşi 
elde edeceklerini idciia etmi~ ol • 
mnlarma rağmen 3 aylık bir ha. 
zırlıktan sonra lngilizlere esnııen 
Arnavutlukta. mü5kül vnzıyetc gir 

mi') olan ltalynnlara şimali A!ri
kada bUyUk bir darbe indirdiler ve 
on kanunuevvel 1940 da İtalyan 
kuvvetlerine kar§ı umumi bir ta. 
arnıza kalkarak hemen iki giln 
sonra Sidi Barra.niyl, ayın on ye. 

disinde de Sollumu işgal etrnb. -
!erdir. 

Gariptir ki ltalyanlarm Mısın 
fethetmek için hazırlamış oldukla. 

n yUz yirmi kilometrelik asfalt 
yol 1ngilizlerin büyük bir stiratle 

Libya l).udutlnrma girmesini temin 
etmiştir. İngilizlerin bu sPri taar. 
ruzlan esruısmda birçok İtalyan 
kuvvetleri gibi ltnlyanlarm dddt 
kuvvetini teskil eden iki bin krun
yondan bin tanesi İngilizlerin e-li. 
ne geçmiş \•eya tahrip olunmuştur. 

İtalyanların pek gUvendiklen 
beş yü zbin ki§ilik lt.alyan ordu 
sunun yedi fırkası Mısır toprak -
larında imha edilmiştir. 

Bnrdiada Uç ltnlynn fırkası im. 
hn veya esir edilmiştir. Şimdi. ha. 

rekat Tobruk önlerindedir. Bu mu 
hint şehirde üç İtalynn piyade fır-

kası vardır. Bir İtalyan fırkası dn 
Demeye gelmek üzere Tun\18 hu. 
dudundan hareket etmi.c;tir, 

İtalyanlar Tunus • Libya hudu

dunda da F'ransızln.ra kar§ı üç fır. 
kalarmı tutmak mecburiyetindedir 

ler. 

Şu hesaba göre ltalynnlarm on 

frrkası harp harici edilmistir. Bun
lardan yetmiş bin kişi esir edil • 

mis, 24· bin ki.cıi de imha olunm\lfi. 
tur. 1talyanların geriye knlan kuv 
vctlerl üç ay evvelki kuvvetlerinin 

yarısından nz olduğuna ve bunla
rın gerek manen gettkse madde. 
ten pek çok sarsılmış bulunduk • 

farına göre ttnıyanlarm, bilhassa 

Tobnıka döndfiğü takdirde artık 

Libynda tutunmaları imkin da:hi

llnde görülemez. 

H.A-

HA EBR 
RERNG" 

8SAYFA 
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- Bunu k..una..k ook mUıldl.l 

Lıitt<'.r •.• Buusal& beraber, eter 
d.1'a.yet iflemectlfbıia talıNlıuk ~-. 

&rsc nispeten h.ııt bir ceu ile 
)'&~ayı kurtanııanm milmkUndUr. 
ki.mbihı ! İyi bir a~a.tın elinden 

i10k ıey gelir! 
L&vrene Letter gtlldü: 
- ?ııl8J'U etmeyin i)i avuka.t 

lleÇerim. Param )"Ok detiJ .. Pan:r. 
la en atdmu mlnileri bile de . 
-ırmek :ntllmkUndUr. 

- Parayla keııdbıi Jnırtamıağa 
»* ,UVeMıemeni taveiye ederim. 
BilA.kitı hlisıUniyetinl il'lpa.t etmn -
ie çal·şmal11m. Bunun için de i§e, 
bUtUn bildiklerini anla.trnakla ba.:ı • 
lamalıı.ım. Evveli Al Vudla ara . 
JUzdaki kinln 11ebebini öğrenmek 

fııstiyorıım. 

Polis şefi bir koltuk söaterip bir 
de ci;;ı:ı.ra uzataralc devam etti : 

- Söyle rahat oturun. Bil' de 
dp.ra yakm ... KonWJurlteo yalnız 
haköla t ten be]uıetıııek eaumdan 
&ynlmaym. itirafta bulunursanız 

bizim işimizi çok kolaylaştırmıi 

'Ve belki de kendi vaziyetinizin 
\'alıarnetini azalt.ınıt olursunuz. 

Lavrens Latt.er it.ut etti: 
- itiraf kopermıı.k wıulünüz 

h()fUmıı. gtttt. Sert davr&nsaydmtz 

ağamı a~mazdnn. Böyle yapma . 
d:puı için hf'r şeyi anlatacağım. 
ffWye bl.raz uzunca olacaktır. 

Cl:taruırıd•n bir nefes eekip 
dUftmreU biT tavırla dumanını sa
vurdulrt.an eonrA anlatnlat• ba1la. 

d.J: 
- Gençutimi birkaç kelime ile 

aıaJe,tab'lhim. Bu, hal'&tmım o 
dcw.- ne alt nida.nacak blr ,ey 
1'uluıtmaaından df!IU, lizi allkadar 
<:>dtetk bir hldlae mevcut olma • 
muındandrt". Minnetı0ta'd• doğ
dum. Babam orada bir çiftlik ea. 
hiblydJ ve hayvan yetlftirnıekle 

eıruldU. 
Çocuklujum bu çiftlikte ıeçü. 

Daba on lki yqmdı&)1cen blr kov. 
bGrt' kadar meharetı. ata biniy()l"-
d'QJlt, 

Fakat bu uçsuz buc:Psız çayır • 
larda ıegen ) ' k hayat beni 
ımudrmıqtı, J ukahil bllytlk 
~terde ba n:ında duyduk 
lat'll'll bonl ora~ a ce:ısbetınekteydl. 
Fıı.bt babaın ıehre (ltmeme ruı 

olmadı. Bunun Uzerlne ben ondan 
iılnall ve tek bqana SikııcoYA 

gltmtle karar verdim. 
Bu ıraranmı as umu eonra tat 

bik nuwkUne koydum. ~ya 
ayak butıton znma.n cebimde an. 
cak bet dolar V&rdı, ilkin Umltçe 

cok aenıh1dJm. 
Aı aamaııdı llmlUerimln hulya 

mruuıulil olduğunu &nladmı. tı ı
C"ın bas\"Urdug•Jm her Y'rden aldı. 
ğmı ladece red <'evabı oldu. Bir 
milddet llOllta bannacak yerden 
mahrum ve kamım a<; l!Okaklarda 
dolqma.ktaydı:m. Babanım yanma 
dönm~ğl dilfUndUJTI. En lkiline ha 
reket buydu. Fakat izzetinefsim 

buna mlni oldu. 
Blrllao sim dalla böyle NrMri • 

Yane dolaştım "e bir akşam açllk-
o 

tan aokak ortasında dli§üp bayı). 

dlm ve bir ha.rı.aneye ke.ldınldmı. 
Ha.~t.aneden çıkanldığım gUn, 

derdinti dinliyen iyi kalpli bir dok. 
tor hallıne acıdı. Babamın yanma 
dönmMli tavsiye etti ve yol ına&
rafı olarak birkaç <talar verdi. 

Bu nasihati de dlnleaıediuı ve 
doktorun verdijt ~la )'&11.dı • 

ğım ::ıırıtda tali bent Larri Birk is. 
mind(I bitiyle ~tm:b. Onun meş 
hur bir kaçak~ oldutunu bilmi -
yordum ve hattı kaçalıçıhfm ne 
demt>k olduğıı h&klunda blr flk _ 
ıim bilr yoktu. Vftl'dlği "iı" i ka. 

bul t't.tim ''" böylece bilmiyerek 
kaçakçı oldum. 

l!;ıı mı>ı'uijyetij ve tf!hlikeli iıs~ 

lrri bana veriyorlar, bense adeti. 
ııevinçle bu ifleri ka.bul ediyor • 
dum. l(ac;ak eıya.nın yllklü bulun. 
duğu kamyonları ıecelA~in kul -
!anıp göt.üren hendim. Şoförlük 

öğrenmiş ve "i11' 'i de çabuk kav. 
ramıştnn, elime epey para ıeçl • 
yordu. 

Fakat günün birinde Larri Sirk 
çetesinin lzlııi polw keıfettl, bil· 
tün çete efra.dı, bt>n de dahil oldu. 
ğum halde ya.kalandı. 

Ys.şım kUçUk olduğu için bir ııı~. 

ne hapi.a cexuiyle yakayı kurtar. 

dun. Bana en büyük ce1.a ailentin 
badlse~i öğrenmesi oldu. Babam 
beni evlatlıktan reddetti, ailemle 
mlina.sebattmız kesileli. 

Hapiahaneden ç&kt.Jğun zam~ 

namuslu olmalı it;ln çok çalıştım. 

lo'akat muvaffak ololama bu sefer 
hiç imkin Yoktu, çllnkU artılı 

da.mplanmıttım. Hiç JdDılt blr M. 
bık&h)'I )'UID& almak latatldi. 
Aı;hkt&ll 'Hmemek Jçln Mblbhla • 
rm aruma k~ bqka ao
re Yoktu: &yJe yaptlln. 

Böyle ......,, malıWlf Qltt • 

lerle 1M9raber Jr~lk, bU'M& 
kP.aaıe, tehdit, lumlbk lflertJMl• , 
çalıgtmı. Sır&aın.-. c6rt -eıtmı. .. ., 
veya W. ..- ..U.. Kurı• • 
Ve)'t. gok oJmuı daha ..,.... .... 
reisinin uetaca huelset ..U, .... 
meliDe bıaibYdı. Ben de artllı llQ 
dutlukta klru' kıldığa tola ..... 
lek' 'tt ilerllyebllln• .....u. ... 
te nllleriDln ful~ lılUııını 
dikkat ebn~-
Şikafoda eekimi§, zabrtaca ,..._ 

ruf p.baiyet" olmuştum. Bu ..... 
yetıe orada faallyotte bulmam• 
çok tellllbltycU. Bu .... " • 
nUn 'blrmcle or&)'I tes111Cl•Nk Neır. 
yortra geldim. Burada da mani • 
füıyetli bir ikt "it" yaptıktaıı llOll 

ra ceearetbtı ıarttı. Kendi ...,, 
bir çete kurop ..Wr banca ı.
me• karar verdim. 

Bir:kag adam toplfl•arak it• ba§. 
tadım. Rakip ~k df!tildl, füat a. 
ramııda aolqınıt, her cetJJ bir ve
ya bir~ mahalleyi Jce.udi "nutu. 
mmtakaaı" ve "hayat sahaar" ola. 
rak le.abu ı etmişti. Hiçbir çete ö • 
tC'kinin ''hayat sahası" na teea -
vüz etmiyordu. Vaziyet Al Vud 
ortaya çıkıncaya kadar böyle de .. 
vam etti. Bu çete reiai rekabeti a. 
zaml haddine çılcarmışt ı. Rakip 

Topkapı Sarayınd qırPr1 

c,ASUS LUKREÇY A 
Dorcüncü Mlırad devrinde bir Venmlık ·}i~.11 .. inin knı 

Yala~İSKENOER F. Sf: . RTE·LLİ 
-13· 

- Allah razı olsun. ağacığım 1 

Ben de ayalıma gelen bu 11.imtti 
tepmiyonun ya. Uf olsun diye 

söyledim. Haydi ~n işine bek! 
Ben paşa efendimiz gelinceye ktt· 
dar çimenlenirim buradaki meze
lerden. 
''İŞTE ... YENİ BİR YILDIZ 

DOCUYOR!,. 
Yatsı ezanından sonra. 

Kara Mustafa paşa namazım krl 
dı .. 

Yatak odasına gider gibi. miS3· 
firl~nin yannıdan ayrıldı. Ve '.,. 
Vqç&, kötkün ü&t katına. oırar.Iar. 

da cihannümaya çıktı. 
Alican, kaptan pa13yı merdiven 

başında bekliyordu 
Mustafa paşa: 
- Tanburact geldi mi? • 
diye tordu. Pqanm klhyuı: 
- Evet, papm ! dedi ikt saat. 

ten fazla oldu geleli 
- Oy;eyse hemen Lukreç~ a~ ı 

da al getir buraya. 
Papnm kahyası Lukreçyayı 

getirmeğe gitmişti. 

Tanburacınm kalbi kopan:a!!
na çarpıyordu: 

- Bu hafta nereye ıiu.imse. eğ-
lenemedim. tik önoe padip.bm 

igliği seven adam 
N a.ldede.n : M cdı '(.; 11u ı 

zuuba.his olduğu za,mlll nklma ı 
Jl'lrlak bir fikır geldi. 

Bani erl k C'ttiği za:mıınlar. 

vez.ıı<>da rırı ı ·i ı "ilınüş olan vt 
simd~ ekm !erinden birinin 
içide ı;aklı b unan IBhte ytlz-
lıı alıl·l;ırdan ıstifade et.meyi dU· 
ı:;Un:lü. Kendisini IOkak ka.pıauı. 
dt1 beldıyen adama, k13 ııoğuğun· 
dan korunmRfll Jçin vermiye ka
rar verdiği esk. ı deaüsUnUn 
cebine bu sa.bte yüz liralıklar
clıın birini koydu: Paralarm ne 
kadar iyi taklit eclilmif oJdufu. 
nu, bir banker vemedarınuı bi· 
le hiç işin farkinl. va.nnamıt ol· 
ma.smdan anlıyabWNlnla. .. cukları 

Me,şh.ur ~ w eşki 
ba.nkederdm Bay Vedat Selim 
kendi arzuauyla i J hayatmdarı 
çekılm.if sakin bir hayat sUr. 
mek~ idi. Ömrünün eon sen("i1,ı· 
rinde beıneinalerine elinden re· 
len ya.rdmıl yapııuya 'Ve bu SU· 
retle herk•lıı hayır duaaını ve 
sevgisini kuanmıyıı. çalqryor • 
du: Yalnıı o. merha:nete ve 
yardıma hakikaten layık olan 
temiz a.hlikb, Nfl l • ir ve 
Q.I'l.Il'ete düşm(if, görmüş ~ir
W§ insBıllların ellerinden tutup 
kendilerini, ctiiştülderi çukurdan 
çıkarnuı.k em.eliyle han-ket eder· 
di. Yardım için kena sıı roiılra

caat edenleri gizliderı 'Ve belli 
etmeden bir ahllk ve doğruluk 
imtihanına ta.oi tutardı. Onun 
için &nCltk namU81u ve doğru in. 
sanlar yardıma IAyrk sayılırlar· 
dı. ÇilnkU diğerlerinin biç bir 
yardım görmeden de ya.ka1arınJ 
her türlü badireden sıy:rrahile

ceklerhıe emindi. Velhasıl o .... 
falete düfl'l'\Üf olanlara yardım. 
dan ziyade dtifktinlerin w hüsntl 
ahlllunr müklfa.tlandrnuk is -
~nti. 

Andan iki gUn pc;ımeden Bay m V..U.. Bert yedi aylık bir küçtlk kur evlUlık olarak almak., 
Vedat Selhne •ld ha.derneetnto I retqle allealne yeni bir ,avna uı,·e etu. Vallu'm tn1'tlds oocak ..._ 
kendisiyle rCSrOlme1c iıttdiğinJ rü bttyUtmekk eald idetldlr. Ba aQ..retle r.l:lılı dlpr bir ima ela ..... 

Vıldızlartn ç 

söyledik!m zaman rahat bir ne· aekb yqmdadır. 
fes aldı ve tatlı 'bir h~ın duy. ====================== 

. ~. 
Onun bu preılf!ibi belki dıOğro 

,.ı · "i. y •. -.,,1': ı ..... 1iı:ine, kat'i 
iı.ı i hakkında bir delii t.emfn 
edr>cek mua vyl"'1 hir U81Jlt1 olma
dığmd• 90k defa sukutu hayale 
uğl"ame.Jrtaydı. PthJkUnlere yar-
dmıda bulunurken bazı t«rube. 
lerde bulunur ve muhtaç ola.n
lann çok kere fa.rkmı. vardıkla· 
n Somlksa twıa.klnr te-rtlp eder
di ~Jl bir fa.kire, eski bİJ' el. 

du: Demek d~ w yuduna 
laytk bir adamm11! 

Bu eebeple. kendlainl k&!'fl • 
smda görür gömıeı ellni sıka • 
rak oturaca.k yer pterdi. Dil§· 
kUn Adam derhal söze başladı: 

- Rica ederlm. hiç M>zilmU 
kesmeden. beni aonuna kadar 
dinleyin. ÇtlnkU mevzu ook mtt. 
himdir ~ iplerin ucunu· kaçrr
ma.k istemem. Şimdi en mühim 
noktadan başlıyorum: Bana ver· 
diğiniz pardesUnUn Bağ cebin· 
de yüz liralık bir klğıt bulclum. 
Canını bana· böyle hayret için. 
de balmıayJDız: Ytıs liralıklar 
sizin gibi ntilyonerlerin ~inde 
bulunnıayrp da kimin cebinde 
buluna.eak? Bu gayet tabtt bir 
oey. Fakat tabi! olmıyan cihet, 

bi88 wnceği zaman. ceplerinden .eiz bana pa.rdeeüyU. verirken 
birine kıymeti a.ı bir ~ veya (leplerinizi karışt1rıp onu alma· 
benzeri bir ~ .ı ]ıoya.rdI. Ve .. ·~ış olm8ı1l!ldir. Evet, ne demek 
11teadi keiiaine: ,iırtediglnii{ ablıyormft: Unuttu-

- Eğer mu geri pt;lriree, mız. değil mi? Bunu ben de böy
temla ve dofru ~eldi bir adam le düşündüm, ve ilk aklıma ge. 
olduğunu anlıyacağnn ve kendi· len elbet Allaha fWındlp .,.,.._ 
aine yvdını etme11te d~· .. m ede- yı alakoyma.k fikri oldu. 
cetiml ·derdi. .. ~ 
ı.ndlld. arv der. Benden bir 
düa bit' tek metelik koparamaz. 
rmt,a.ca.ı. onun himayesine 

arpan adamlarm hepe! doğru 
ve dttrUst insac - · mıyd·? Yok
sa bıılduklan eşyanm az kıy. 

mett.e 'bulunutu mu onlaırı der· 
hal egy&,Vt 14.de~ NWlcedivordu? 
Bu hUSUffta kendiftinde bir tllP· 
he uyannnya ~ayınca ya'l'tığı 
ya.rdmı)arda.n duyduğu hu nal· 
mıya başladı. Diğer taraftan 
tuza.im• yem olarak kıymetli 

bir fJt1Y koymayı da akıl klLn say 
nuyordu. FaJ-at ~kiden hiz. 
metinde bulwunus olan had~· 
]e:rden ltiri'M val'dım etmek nıev 

get.eleıi birer birer imha eniyor ,.e 
alU. alıyordu. Bu yilıdcn bızi.m 
çeteyle de boıruıtu. 

( Drt•<1m ı 1'flr) 

meşhur havuı ba~ı ş3fa ında •n 
uğursuzluk yüz göıterdl.. Sultan 
Murat gözdesini bf>kli~ o du. B•ı 
kara haber geldi.. Padıc;ahın ~o d 
si kaçnuş! Aman Allahıl'Jl, <> Qt'C' 
seçirdiğim heyecanı dO,ündül.çt 
aklnm o}'IUlt$.CC!k gibi ser:.eml '' • 
nırn. Ondan soma, defterdarın f." 

vine çağırdılar. Erte~i gece orJ\ a 
ıittim. Al sana bir ugur uzlu'· ~. · 
ha .. Bu aefer de defterdar ete:ıdi 
nın kııı ıı•be imit-· Birdt:nbire ... 
vaz avaz bağırmaıın mı? Ne-:,-<: 
çok sürmedi.. bir erk~k ~ocuk dü., 
yaya geldi. Bu yüzden ben de bah 
~iş aldun ama.. ne yazık ki eğlen· 
ceyi yarıda bıraktık •. Ters } üziln..ı 
eve döndüm. Bu gece de kaptan 
paşa çağırtmış.. yeni çerkeş cari· 
yesile eğlenecekmiŞ. Allah vere de 
gene bir uıursuzhık, bir akla gclmi 
yen aksilik çıkmasa • 

Pa§&. cihannümanın Halice !x• 
kan pencıemi ônünde oturmuştu. 

Ortada maa ~. muelerle 

- Fa.kat ais na:muAı 'bir a
dem olduğunuza göre ••• 

- Mllşaa.de ediniz de l&ıQmü 
bitireyim, burada naınUllululı 
ınemıubf.hiı ola.mu. DUtUnU • 
nliz bir kere: llti gündür 1.9 w 
ağzıma bir lokma atmamış bir 
vaziyette bulundufuın sırada ce. 
blmde yUı lira buluyorum. Bu· 
rada dilrüstlük mevzuubelıia o-
lur mu? Ancak karm doyurmak 
meselesi akla gelir. Ben kendi 
k~ndime: "Bu pardesü senin rrıl ! 
Bu para ı-.. ı ·,Un cebinde 
mi? O hatde yüı Iıra da senin 
ınalındır ... ! ... , kullan:"dc
dim. 

- Fa!rnt böyle bir nnıhake. 
mc yüriitm<'~ d ~ · bir şey mi 
olur? 

- Eltette doğrudur. doğru
h•ı!.u da benim derhal bir lokan· 

+ 
>ezcıuııı~ bir içki rofra:-.ı \~nk 

Tanbuı acının me ell're baktıkı, 1 

ı \ orc!u. 
Kaptan pa a: 
- Srn erken gclınic; -ini <itdi. 

B•r ik• tane çn • dın .. 
- Aman pa cacı~ım .. efendımıı t'"" 
ııf eım .uı kı n~fıs :lflf• 
r. ya el u aıabılir mi~ im? 

Paşa ısrarla kadc>hlcri d<ılct· r 
ru: 

- Ha)dı, bizim canan ~clmF-1an 
t•irer taue atalım da kafal.ırjrr.::-
citalansın. • 

lki~ı birden içtiler. 
M~ ı.çıfa pa~ bir elma soym<•ğ:ı 

başladı. Bır taraftan da gözii kapı 
da. sabırsıılanıp duruyordu. 

Tanlıııracmın kalbi pa§anınkino 

den fazla çarpıyordu. 
"- Ya gelmezse?!.., 
Zavaılı adamcağızın beynini kP

miren şüphe bereket versin ki ta 
hakkuk etmedi. Biraz sonra od~ 
nın kapJSI açıldı. Köşede ya-ıan 

taya dallp dört ıaat arkn arka
ya yemek yiyeırc:t karnmıı do. 
yurma.k kararını verm · olmam· 
la sabittir. Fa.kat içimde blr 
lf{lphe uyanmıştı. Acaıba? ... Tam 
bu sırada kar§ıdan ~izk.ı eski 
veznedar .cay Ca • d ı:-eldiğini 
görmez miyim? Çok iyi bir a -
damdır doğrusıı ... 1 tı da §U· 

ra lıı ki. bana o p nın aa.bte 
olduğunu söylemekle ı almadı, 

üstelik gbzlcrirnden, ne ' r 
zamanda.r.h ri aı;: oldu... u an. 
la.nırt olacak ki, d<'rlııd b"nd n 
elli kurut çıkarrp U?. ttı: "Al, 
git bu paray1 y " dedi. 

Allaha çok g· • J.:i itler 
çataUa.tm c... • • .. a.r iınd&· 
dmıza. yeti3mii! Demek para o 
znm odntı.beri pard n ce
lbinde kalmıe ... lyi ettiniz de ge
tirdiniz •.• 

- GCinMk mı ?..Glze ..... 
tirdiğiml lclm 16yledi ? fWıte ~ 
le olu., yUz liralık bir parayı, 

benim vuiyet.imd cm -6-
rilr de tekrar elde11 çıkaııruya 

kalkar mı? 
- Peki amma, öyle ise bura

ya ne diye gcıu • .. . 

- Sağlam bir) üz liralıkla< 
fittirmiye geldim, bayım ... Rica 
ederim baİ\a öyle f na :.mayı

nız. .. Vaziyetimi anlamıya çalı· 
fJmız: Bana biran için ta.m )ii.ı 

liraya sa'hip olauğum T.ehabmı 

verdiniz. Bu ne de:ıpektir, b'liy r 
musun•ız? .. Tam Uç ay karrumı 
doyuraca.k bir par a lia.hıp ol· 
mam dt''Ylekf r ... B< nim gi i fa 
kir bir n' rn' h ·, 1 ı. r o 
Jur mu? Fücceten öliir inı;an, a· 
limıUahl Ben t1p1n. boğulm k 
üıere bulunnn bır adı.lt'ın bır 

ca.n kurtaran sımldine s rıldıf.1 
anda duyduğu bii:-iik heyeca 1 

duvdıım ... Şimdi bu imıdi cliın· 

den nasıl bırakıı.bilir'm? 
Fakat bt>nden ylil lira isle 

YC<''°k dPf!l!r.inİ?: \ R 1 

= 
buyilk ıkı c::·tmdanın bu k ç · ot!H· 
'a ~e.rptığ· Ntn ı ... ı r 
Lukreçya, uzun bo} u. t 
stimleri ile gn;tbdu. 

Pa a ~u,·ı-ıça ka tı: 

- Gel bakalım, dun. <1\ a ' ı . 

<1 gan " ·ı ) ıldız ! 
Mu. ta fa pa~a • t ı ura na ~ ır 

~ey r.e1,dlrmedE-·n'k çl • ı k f' • 

) amn ı mini so~ .nmor ., r <r 
na Muradın ko)d ılu a 'ah t:\p .. 
diyordu. 

Yıldız ilk gö, üıulı ı{ti gı,bi d •· :1 

di. Siyaseti değ. tiım·ş ve ına • 
!ıkla bunun çıkar bir yol oma 1 ı 
nı anlamıştı. 

Paşanın gö .. terdiği yere oturdu: 
- Cariyenizi unuttunuz c:: nmış 

tın?. Davetinize te~ekl,tir ederim. 
Lukreçyamn go terd.ği bu ta· 

havvülü Mı,ırtafa pa~ da ha) ret 
le kariıhyordu. Ilk defa Yıld zm 
gözlerinin içine d., ~tle b ctı. 

Bu ne Rki bakışlı bir kadmdı 1 
-Burada yoktum. canrm · J .. 

- GörUyonmı ki hl1l vaat,_. 
ti r.avrama.mıo bulma~ 
Da.ha iyi iza.h edeyim. Ben lllln 
vemedara rutlamamq oJuy • 
dun, cereyan edecek olan hAdJ • 
seyi şöyle bir gözünüzün ön{Jzıe 
getirin: İyice yeyip içtlkten 
sonra, g&l'l!Onun falta§ı g'.bl açı
lan gözleri CSnUııde,yüz lirayı c:ıe
bimdcn çıkaracaktım!.. Cer,yu 
edecek sahneyi göaerinir.de te· 
oesslinı ettirebiliyor muaunu.s! 
"Bu para eahtedirl". "lmklrıt 

Yok· Ben onu barl·~r Bay Veda~ 
Selimden aldım. Bakmız, hatt.l 
bu pardesüyU de o verdi. lçJnde 
ismi yazılı." böyle deyinee polt. 
ler size müracaat edecek, kara
kol, müddeium.uınUilt, mıbk~ 
derken, par&nnl hakikaten ılr.ln 
cebinizde bulundu#u meydana 
çıkacak... O zaman . ":"'eyleyil\.. 
ıümbllrtüy~ 

- Fakat bmılarm hiç b;risi 
-olmadı~ göre ... 

- Ne çıkar? P . l olabil.h'. 

••• 
Hademe austu ve pan.yr ee'bl

ne yerl~i. :Banker bir f111 
söylemeden yerinden kalktı. CQs 
danmdan ~ıkardJğı bir yilz llra
hfı adam-. uzattı. Göderi yap
racak gıbi olan adam: 

- AJlh sizden razı <>lsu.n. ela· 
yerek ceb~nden sahte parayı ı•• 
kardı ve sahibine iade etti. S.m· 
ra Htl ~7. lırahğt iyice tll!Jltkik 
ettikten sonra gUIUm!edi: . 

- Şıı paranı:n bir kenarctfnıa 
nf:ıC'ık bir imzamzı rüar ınıem'IZ" 
.. talCun ya! Lokantacılar o kad4r 
tnfic:kUlpe8f'nttirler ki!. .. 

,-~•~»mts .......... mr:,a• ...... 
ı..ıocuıı Hekim, 

Ahmet Akkoyunlu 
'•m ral!mtıarıe Palu Ne. t 

1-' ~""" oıııa<J& tı•rtrlln Hat U 
t•o •onra reıetnn 4012'1 

................ 11 

re ce' a p 'erdi • Edirneye gitnı'r 
tım. Pu ün dondüıl'l .. V~ hemen 
~na haber gönderdim. 

Tanhuracı, paşanın lstanbuldan 
r ' .e aynlmad ğıru biliyordu. 

!\ 1u l a pasa bu yalanlan söyler 
k n uma sa .. ende onüne bakmıt 
tı. 

P -:;a ın kfilı~ a.;ı kapı dıbinde • 
' a , ta duruyordu: 

h.ulunuza bir emriniı var mı 
devlet im? dedi. 

){aptan paşa başını kaldırma• 
an cevap verdi: 
- Hayır. Kapıdan a:mlmt .• Et 

rafa göz kulak ol. Bizi kiıme rr 
hatc:1z etmesin. 

Kfth}a: 
- Ba~ü tune ... d!ytttk yavap 

odanı ı kapısını açıp çıktı. 

Ali 1n o ak~ • aplan pap <> 
dasına dönünceye kadar • cihannil 
manm kapısı önünde nöbet tMık1r 
rec.ekti. 

r 
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Sizi Saadete Götüren 

PUDRA 
RENGiNiZ 

Kız mektepleri arasında Hangisidir ? 

voıe1llol mtlsabakaları 

Den Bofa:drt ft!ICs:JTif de )'e!tf'tC'k eamplyoıtlu&'l\ üoğrıı gld<'n Çrunhra 

Kız mektepleri arasm..ıa yapılıın v~ 
a:üıı geçtikçe heyecanı artan Voleybol 
mııçlanna dlln de EminönU halkevı 

jimnut1k .salonunda devam edilmiş· 
t!r. GUnUn ilk mUsabakıısmı Erenköy 
ne latanbul llaC31. yapmJ§lar ve bu 
mQ.sabakn.ya takımlar aşağıdaki kad• 
rolarla çil.mıqılardı: 

ERE?\"KOl': SlileJlA, Fnzllct, Mu· 
kadclıeıt, Müboorel, NaJılde, TUrkAn. 

ISTA.NBUL: Selma, l'eflye, Sem'.\· 
!laf, tnker, GIWn, NecUl. 

!Birinci 11et.e 1ırtanbul llsesindcn Sel. 
manm ııcn ·~ ıılı§ilc ba1'landı ve ilk 
seU Ercnköy 1~5 ile aldL lklncı set 
te lstnnbullulıı.r dııha dUğgUn oynadı· 
l:ır. Ulker ııen.1s atıalarlle arka arka. 
ya takmlma dört sayı kazandmyor. 

İstanbul llsesl Çcİk Umltvar oynuyor. 
Fakat Erenk6ylfilerin defansı dah& 
kuvvoW olduğundan htanbul lisesi 
bir tUrlU hakkı olan galibiyete kayup 
nuyor. 

Sayılar kal"§ılıklı arttıkça her ~ 
tarafta heyecan da artıyor. Nihayet 
;ı.:rcnköylUler bu seU de güçbelO. 16.,.14 
De kazanablllyorlar. 

GUnUn ikinci mnçı Çamlıca ile B<'
ğazlçi arasında idi • 

BOğazlçlnln, Çamlıca De bera~r 
hiç pu.,·an kaybetmeden mUSl\bakıılP.rıı 
devam eden Ere.'lköy tara.f'lndıı.n gUç. 
lUkle yenllmlg olması maça. başka bir 
hususiyet Yeriyordu ... Acaba Çam!ı
c:a. Boğazlçtnln ka11111mda ne yapncak• 
t1? 

Hakemin dUdUl;-Uyle beraber t&~m 
lar ahaya göyle çıktılar. 

Çainııca: SUhe~-IA (K.), Norunnbt. 
Ueclı\ lHaııçu, Necla l'lloosoy, Hay. 
rünnlım, Nebahat. 

BOtar.lçl: NUUfe.r (K.) llandaıı, 

ltebia, Umla., 501m1U"., Handan. 

llk sete Boğnzlçlllertn servis at13Ue 
b&§landı. Ço.mlıc:ılılar lyl bir oyun 
tutturarak sen.1st alıyor ve sayılan 

~ğaltmağa başlıyorlar, Fakııt Bo~'\

z!çt de bO§ durmuyor ve raklplcrlnlo 
hatalarından !.ııtltade ederek onlar C!B 
arada. sırndn sayı kazanıyorlar. 
. Bırıncl seti Çnmlıcalılar lG.~ ile 
aldılar. 

Şlmdi sırıı 1kincl sette .. Boğazlçlller 

BO SA 
~2 lKlNC1KA:::-.'1JN - l9H 

l Sterll.D 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İsviçre Frc. 
100 Florin 
100 Raylemark 
100 Be}ga 
100 o .... h.aıl 
110 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peçeta 

100 zıou 

100 Pengö 
100-Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 lsnc; kronu 
100-Ruble 

kapanı:ı 

tl.24 
132.20 

29.G"75 

O.P~~r, 

1.622fi 

·l.2.93i5 

~.17~ 

31.1375 
31005 

Esham ve tah\il(ı.t 

Sı.,.aa • Erzurum 2 l!l.42 
l!l.4? 
19.3Z 

Stvaa • Erzurum 3 
SI\"811 • lll'Zl!l"llm 8 
Anadolu Dtımlryolu mUmes· 

I! pqtn . 39.~fl 

t.'.!tnb:.ı: Tı .- mv:ıy o:!uetı 

llılla ...ıı ~· ho.11nd4 • 2.20 

Boöazici •ınlnın"'ı tnTcımı 

lklncl sclt ba,;;ıaı.ciı lkınel sete baş 
lanalı beş dakika olduğu luılde sayılar 
MlA 3-0 her iki tarnf da canlı oynu
yor Boğaziçi sayılan çoğalbyor. R.O 
Çam.lıcruıın, bir nralık oyunu bozuldu. 
Rakiplerinin ıınyı yapmnsma mnnl o
lnmıyorlı:ır. Bu vaziyet Boğnzlçlnln 

snyılan ona çıknrmıuıına kadar d••vam 
eillyıır. 

23. l.~41 Perşemb<! 
13.20/14.00 MUzik: Kanşılt progrıım 

(PL) 18.00 program ve memleket ııa· 
at ayan, 18.03 l\IUzlk: Radyo caz or
kestrası, lfl.40 MUzik: Radyo ine<' saz 
heyeti, lD.15 J{onuşmn, 10.30 Memle· 
ket saat nya.rı, ve Ajans habc'rlerl, 

19.45 l\1Uzlk: Scç!.lmlş muhtcılt §:ırkı· 
lar, 20.15 llndyo gazetesi, 20.4:"; MU· 
zik: Şan eololnrı, 21.CO :!\1Uz1k: Din· 

lcyici istekleri, 21.30 Konu~n.cı ( Sıh· 
hat saati), 21.45 MUzlk: Radyo orkes· 
trnsı, 22.30 Memleket saat aya.n, A· 

jans habcrll'rl, 22.45 MUzlk: Cazl and 
(Pl.) 23.2~/23.30 Yarınki progrom ve 
kapanı§. 

24.1.94 i Cuma 

8.00: Progrnm \ 'O mcmlekt't S311t 

aynn, 8.03 Ajans hatwrlerl, il lQ MU· 
zile: Hatif program (Pl.) 8 4!öı9.00 

Ev kadmı - Yanclt listesi, 12 ~O Pro· 
ı;nun ve memleket saat nyıın, 12.33 
MUzlk: prkılar, 12.50 Ajans hııb<'rle· 

rl. 13.05 MUzik: Şarkı ve tıirk1llcr. 

13.20/14.00 MUzlk: İ{anşılt program 
(Pi.) 18.00 Proı;nun ve meırJ.?ket sn· 
at aynrı, lS.03 MUzlk: Radyo (S\'lng> 
kuarteti, 1 .80 MU1Jlt . Şarkı, t'lrkU 
Ye tnksimler, l!l.00 MUzlk: {fasıl he· 

yeti, 19.30 Memleket ıı:ı:ıt :ıynrı Ye 
njans hnbcrlcri, 19.45: MUzl~ Pe,rcv 

semai \'O enrkılar, 20.15 RllOyo gııze 
tesl, 20.45 Temsil, 21 30 l{onusma 
(İktısat sa'lti), 21.45 MUzlk : Radyo 

salon or~cstrnsı, 22.30 Memleket saat 
ayarı, nj.ıns haberleri, 22.41'i MJlzlk: 
Rndyo salon orkeııtrnsı pro~rnmmm 

devamı, 23.00 MUz!k: Dans mUzlğl 

{Pi.) 2a.:?t1/ 23.30 Yarınki progrnm ve• 
kapanı:. 

,.o•rybokulan ' V' \+ 

Şimdi vaziyet 10 • l. Çamlıcahlar 
Nunınnlsarıın ve SUheylA.nın gayretile 
parladılar. Şimdi sayı yapmnnm sıra.. 
m Çamlıcada. 13-13, 14.14 derken 
Çamlıealılar bu seti do 16.1 l flo ka 
zandılıır. 

Puan Cedveli 
M~ G. 1\1. Pun..'l 

Çamlıca 5 5 10 
Eren köy (i 5 10 
lstanbul 5 3 2 8 
Kız Munlllm 4 3 l ~ • 
Şişi! Terakki 6 1 5 7 
Boğnzıçl 5 1 4 6 
Kandllll 4 2 2 6 
Cumhuriyet 3 1 2 4 

lnönU 3 ı 2 4 

lfık 4 4 4 

Klüpler arası Voleybol 
müsabakaları 

lstruıbul IlölgtıSI Voleybol Ajanlı · 

~mdan: 

J3cden Turblyesl lstanbul Bolg-C'sı 

Aj:ı.nlığı tarafından tertip cdllmi§ o· 
lan Voleybol mUsabakalarmn 2~/1/ 

l9H tarihine mUs:ıdlf Cumnrtesl y.U· 
nU Galatasnroy spor kulUbU. salonu:ı· 
da başlanacaktır. 

2 - Takımlar 

Saat 14,30 da. Gıüatnsarny - Vefa 
Sant 15,15 tc F.B. - Fener Yılm::z. 

l - Takınılıır 

Snat 16,30 da BC§lkta§ B. - Gals· 
tasarııy B., Saat 17,15 te Fener A. -
Fener B., Saat 18 de Gıılatnsarny A -
Beşikta!' A. 

SON 

M 0 D A 

RF.NKLERI 

Fena renkte bir pud· 
ra, yUzUnUzc '•mo.kynj· 
lanmış" \"C çirkin bir 
manzara verir vo .s1z1 
daha yll.§lı gösterir En 
muvafık rengi bulmanm 
yegft.nc çaresi, yllz11nU· 
zün bir tnrafma bir 
renk ve diğer tarafmn 
~kıl renk pudra tec
rllbe ctmelctır. Bu tec· 
rllbcyi Tokıılon pudra· 
smm yeni Ye co.zfb renk· 
!eriyle yapınız. Bu yeni 
renkler gnyet modem 
"Chromoscope" maki· 
nesi sayesinde knn§tr 
nlmı~tır. SlhrAm.lz bir 
göz, hemen kusursuz 
bir fUna lle renkleri in· 
tihap <'der ve artık 
•'makyajlo.nmıa" man· 
za.raya nilıayc Yerlr. 
Clld ile gayet gUze1 bir 
tarzda imtizaç eden bu 
pudra, Meta tabil gibi 
gösterir. Tokalon pudra· 
eı hususi bir usul dahilinde ''Krcmn 
k1SpUğU" Ue ktın§tlrıtmı§tır. Bu saye· 
de bUtUn gün sabit kalır V<1 ne yağ· 
mur Ye rllzg&-dan, ne de tazın terle· 
meden kat'lyyen mUteesslr olmaz. 
Hemen bugtlnden Tokalon pudrasını 
tecrUbe ediniz. Teninizin güzclleşUğlnl 
göreceksln17-

Doktor A. Emanuelidi 
Sirkecideki munyenchancslnln 
lsUmltı.kl dolayısilo ayni strail:ı 
Merkez Lokantası üzerine nnk. 

••••ıctmL,ur. 4••••1 
Istanbul Umum Leble
biciler cemiyetinden: 
CemlyeUmlzin 940 yllı hcsaplnrmm 

tetkiki ile idare heyetinin nıstmm ye· 
nidcn seçilme.si için 25 !klnclkft.nun 1 
041 cumartesi günü snnt 15 te top· 
lantı yapılacağmdnn tekmil Azanın 

gelme& rica olunur. 

Türkiye Cumhuriyet 
AKTiF 

Merkez 
Llru 

Kıısa: 

Albn: Sn!i Kilogram 
Banknot . 
Ufnklık • 

72.603.0lS 

Dnhlldckl MuhnblrJer : 
TUrk L!.rası • 

llıırl~tekl Muhabirler : 
Altm: Safi Kilogram 5.010.7i"3 
Altın:ı ta.h\'tll kabil serbest dö· 
vlzlcr . 
Diğer dö\1Zlcr ve borçlu Kllring 
bakiyeleri • 

llıız.lnt:ı Tah\•lllerl : 
Deruhte edilen e\•rakı n:ıkd!ye 

lcarşılığı . 
Kanunun G • 8 maddelerine tr\'fl· 
kan Hazine 
tedlyat. 

tarafından 

Scıırdat Cüzdıım : 
TJcarl Sencdat • 

vll.lıl 

Y..sham ve tah,·ilit cÜ7.danı : 
Deruhte eullen evrakı nakdi· 
yenin knr~ılığı esham \'e 
tahvl!At ltibnr1 kıymetle . 
Serbest t:ahanı ve T:ıh,·ll~t : 

Avımslnr: 

Altın ve dö\iZ llzcrlne nvanıı • 
Tahvillı.t üzerine avans • 
Hazineye kısa vad avnns . 
Hazlneye 3850 No. kanuna göre 
a~ıan altm karşıltklı aYans • 

Hissedarlar. 
Muhtelit • • 

102.121.952,97 
15.695. 769,-

2.432.607. 76 

294.253,7•1 

7.048.029,54 

-,-

29.913.118,53 

158.718.563,-

19.923.781. -

256.302.133,43 

45.956.276,93 
8.111.849. 

8.D70,78 
7. 08.722,-
7.014.000,-

114.584.926,75 
rn 

J 20.2f>0.329,73 

294.253,74 

36.961.148,07 

138.824. 782,-

256.302.133,43 

54.068.126,46 

lW.416.619,53 
4.500.000,-

11.213.211,31 

751.830.604,27 

ı :rcmmu.z 193S tarihinden, itibaren. 

23 tKlNClKANUN - - 1941 

ÇORBALIK ÇAPAMAR ~A 
Hububat \"e SC'bzc komprlıw·slle bir ı;-linhik knliırlnlzl tenılıı cdl"blllrslnlz 
l:t w Tn\uk su~,ı llc mamul IEHC'İlllE1i:, llEZEJ,YA, Bl'ÔDAY 
komprlnwlcrlmi:r.ln l O:> grnnı!ık rnl.etlf'rl hrr ~ rrc!o 15 'r. 50 gmınlıklan 
9 kuru tur. 1\rln et, suhulet \'O nrıızluğımıı bir tecriibc ile nnlıyacaksmı7-

B1~Yt 1{ l\.\liKALll"F; ~lACA7.AL.\RINl' \ UULTINlm. 

TOPTAN SATIS YERi ısruaın.. SUlT&H H.U'J.1' H.UIOI 6E.Y GECIOI h . (5 - ~5 TEL. 2ım 

ıı>QAKf!IDf SATIS" ODF.ON 111.G.mSl. ISTAftBUL BEYOQLU ISTL~Uı CAD llo. 48 ı ı 

Bankası 18 / l ! 1941 vaziyeti 
PA Si F 

Şermayc 

İhtiyat nkçP..sl : 
Adi ve fcvknlldo • 
Husust . 

Tdm illdı'ki Unnlmotlar : 
Deruhte edilen evrakı nnkdiyo 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tnrnfmdnn vaıtt 

tcdiyat. 
Deruhte edilen cvrnl>ı n:ı.kdlyc 

bakiyesi . 
Kntaılığı tamamen nltın ol:ırak 
ıı.ıveten tedavUle vıızcdllen 
Re~skont mukabill 110.veten ted:ı. 

\•azcd •• 
Bnzineyc yapılan nıtın karşılıklı 

avans mukabili 3002 No.lı lmnun 
mucibince il4vetcn tedavüle vn· 
zedilcn • 

l.\IEVDL'A'l': 
Tlirk Llrnsı : 
Altın:• sarı Kilogram 876.809 

3850 No. ltanuna göre Hıızineyc 
açılan avans mukabili tevdi olu· 
nan nltmlnr: 
SA.fi Kilogram 55.51.1.930 

Duvlz TaabhUdntı : 
Altınn tıı.hvill l:abfl dövizler • 
Diğer dövizler \"C nlac:ıldı Kll· 
rliıg baltiyelerl • 
Muhtelif. 

6.rns.666, L5 
6.000.000, 

158.748.563,-

19.923.781,-
. 

138.824. 782,-

17.000.000,-

249.000.000, 

J.lm 

15.000.000, ... 

12.188.666,15 

14.000.000,- - 4l8~824.782,-

86.329.182.98 
1.233.302,56 

78.124.167.9(' 

-.-
29.036.418,R~ 

Yel..-tın 

87.562.485,54 

78.124.167,90 

29.036.418,SS 

111.004.0 3/~0 

751.8~0 .6~4.27 .... , -
!skonto hacldl $0 4 Altll\ UzcrinG nVAnS..ffo.. ,ı 


