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Birdenbire bir yaylım ateşi başladı. Oruç Reis 
ansızın sarsıldı, saUand z ve diz üstü çöktü •.. 

Oruç reis sahile mümkün oldu-
0u kadar yaklaştı; iskele omuzlu. 
ğunu• kumsala verdi ve iskele at. 
tırdı; bvvela kendisi karaya ayalı: 

oastı; sonra leventler arasından 

seçilmiş olan elli kişi gemiden çık 
ttlar; onar kişilik ve onar adrm a. 
ralıkh on grup halinde kalenin 
duvarlan boyunca. ilerlediler. Oruç 
reis anı.sıra duruyor, duvarların 

alçak veya zayıf noktaları, kule 4 

lerin vaziyetlerini, kapılardan bi. 
rinin zorlarup zorlanamryacağmı 

tetkik ediyordu; bu aralık yanrba. 
şmda olan tecrübeli leventlerin 
de fikrini alıyor; hatta gençlerin 
bu is hakkındaki sözlerini dikkat. 
le dinUyordu. 1spanyollar arkebilz.. 
le, hatta topla ateş açıyorlar; la. 
kin ~ürklere ulaştrram.')'orlardı. 

Sahilden C'peyce uzağa gitmişler. 
di. Bu sırada kalenin büyük kapı. 
sı yavaş yavaş açrlıyor; su dolu 
hendeğin üstüne bir asma köprll 
iniyordu, Leventlerden biri hemen 
ha.be!' verdi: 

- Reis... Oraya bak!.. 
Baba Oruç o tara.fa bakt; se .. 

vinı:;le güllimsedi: 
- Ne mutlu! .• Ayağımıza. geU. 

yorlar; bizi zahmetten kurtan • 
yorla.r! 

Hemen saf yaptılar; düşm.am 

mUmkün olduğu kadar sahile ya.km 
yenle karşılayacak şekilde hızlı 

bir yij.rüyüş yaptılar. 
Kaleden çıkanlar yüzden çoktu. 

Bu.n.wıla. beraber Oruç reis zerre 
kadar tel&..<>a dli.~ fakat Hım
reis hemen elli kadar levendin 
karaya çıkanlmast ~ emirler 
verdi: Bu srra.da iki taraf biribiri. 
ne gi,mrlşti; leventler evvell oiı: -
lanm .arka a.l"kaya attılar; 80Jll'a 

tabancalarını ateş ettiler; ottıS 

kadac.w yere serdiler. Şimdi ~ 
ma.n saflarmm boşa.lan noktaları... 

na t~krar onar kişilik gruplar lıa. 
l.i,nde1 fakat birer ca.ı:ılt ve kilCl{lk 

kale. gibi dal ktlrç girdiler, Kılıç, 

balta, mızrak şa!Ol'trlan arasm • 
dan: . 

- .. Allah Allah! .• Allah, Alla.hl. 
Sesleri yükseliyor, kumandalar, 

Çlğlıklar duyuluyordu. 
İspanyollar kaçmaya b~ladılar. 
ötekiler, yetiştiklerini yere se. 

riyorlardı; kısa bir zamanda şu • 
re.da burada altmış ka.dar ölü br. 

~lardt. 

Ont~ Reis coşmuş, dü.şmanm ar
kasını bırakmryordu; leventler de 
onun gibiydiler. Bu heyecanlı ta • 
kjp onlara kale toplarmm ve İs. 

paııyol. tüfenklerinin ateş menzlll. 
ni unutturmuştu. Birdenbire bir 
ya.ylmı ateşi başladı; toplar gtır
ledi; Türklerden birkaçı yere ae .. 
rildi ;·.en önde giden Oruç rebı an. 
SlZIJl sarsıldı; sallandı ve diz tıstil 

dü...,tü; hemen silkindi ve kor.Jrunç 
bir surette ağrıyan sol koluna 
baktı; . dirsekten aşağısının. parça 

parça olduğunu, derinin ~inde kU. 
çük ve uzunca bir torba gibi sal
Jandığfru ~ördli: biraz geride insan 
kafası bliyliklüünde taştan bir 
glille t.oprağa yarı yarıya gömül. 
nıüştü.' 

Hızır reis ve arkadaşları yetiş. 
tiler. Oruç reisle diğer yaralıları 

hemen geri çektiler; hep beraber 
gemiye döndüler. 

Oruç reis kamarasına indiril • 
di; ya.tağma yatrnıdı; yan bay -
gmdı ve ıstıraptan krvranryordu: 
ylizilnil ~~ suyla sildiler, şa • 
kakla.mu ovaladılar. Yan gözlil1 

reisin kolunu muayene etti; diğer 
iki yaşlı levendl de çağırdıla.l'; on. 
lar da baktılar ve art.Ik o koldan 
hayır olmadığını söylediler. Hızır 
reis: 

- Serrano'yu çağır!.. 
Dedl Onun gemisine seslendi • 

lcr ve geldi. 
Serrano onların ilk akınlarında 

vurdukları buğda.y yüklü gemide 
esir edilmişti; cvvelA. diğer Ser -
ler gibi taş taşmuş, hendek kaz • 
:mış, gllrek çekmişti; fakat sonra 
cerrah oldıiğu ruı.lnştlmca ser';)est 

bırakı:lınış, hatta ganimetlerden 
pak bile çd~arılınıJ)tı. 

- Serrano geldi! 
Kapıdan kırk beş yaşlarında siv 

ri sakallı, yanxk yüzlü, §işmanca 
bir adam girdi; Hızrr reis baş ecğ 
rek nezaketle selli.miadı. Baba O. 
ruç'un önünde de ayni hareketi 
yaptıktan sonra omuza kadar sı. 

valr ve dirsekten a.şağrsı yer yer 
mosmor olan, derisinin altında ve 
şurasında burasında kan oturmuş 
olan kolu ince uzun elleriyle yok
ladı; kımıldattı; yerine bxrakttk • 
tan sonra Hızır reise döndü; boy. 
nunu büktü; ellerini iki tarafa aç. 
tı. 

- Artık bu koldan hayır yok! 
Dedi. 
-Ne yapmalı? 
- Kesmek 19zım. Yoksa ölür!. 

Ortalıkta tıs yoktu: bazı bnkış
lar karşılaştı ve t.stıraplarını biri. 
birlerinde aksettirdiler. 

Hızır reis sordu: 
- Hiç limit yok mu? 
- Pek az, belki binde bir ... 
Ce1T8.hnı sesi de limit kadar za. 

yıftı. Bununla beraber Hızır reis 
kolun kesilmesine razı olmadı. Fa 
kat yaralı arslan, ate§ler içinde 
kıvramyordu. Korkunç ıstıraplar 

çekiyor; kol da daha ç<>k morarı. 
yor, çlirümü!i kan pıhtısı rengini 
alıyordu. Oruç reis bir aralık ba
§llll kaldırdı; hakikati öğrenince 

hemen Serranoyu çağırttı: 
- Ça.buk kes, bildiğin gibi yap! 
Dedi Hemen 'bir kütük g~tiril. 

di; yaralı kol oraya. kondu ; kes.. 
k.in bir balta ile bir vuruşta dir • 
sekten kesildi; kızgın demirle dağ 
l.ııdı, yağlantp bağlandı. 

Leventle'r intikamdan bahsedi ~ 
yorlal'dı. Fakat Hızır reis bu uğur. 
suz yerde daha fazla durmadı; ba. 
ba Orucu Kara Ömerle beraber Tu 
nusa. gönderdi; kendisi !şpanya 

kıyılarına doğru yelken kürek u. 
ıakla!'}tt. 

-u-
BtRLtK ... 

Hmr reis o zamana kadar gör
mediği, gezm~diği bu denizlerde, 
Akdenizin batısında günlerce do • 
la.ştı. Bir giln sancak b~ omuzlu. 
ğunda birkaç gemi belirdi; yıı.k • 

laştzkça sayıları arttı ve yediyi 
buldu. Bunlar büyük ve yelkenli 
ba.rçalardı. O zaman İspanyolların 
idaresinde bulunan Flandr bayra -
ğmı ta.şıyorla.tUı. 

Hızır reis hemen: 
- Yelkenler fora ... Stk hamle. 

nen! .. 
• Kunıandala.tmı verdi Yabancı 

gemDer hemen dümen kırdılar; gü. 
zel ve gayet uygun eı:ıen rüzga • 
nn önünde son hrzla, .ıııı.ğa Rola 
köpUltler saçarak kaçmağa baı;ıla . 
dılıır. HIZir reis leventleri ve for
.ııalan gayrete getirmek i~ ne 
lAznnsa yapıyor, arasıra k~ndisi 
bile kUreğe geçiyor; dilmende gö. 
l'tlnUyordu. 

(Devamı var) 

Yeni Sabah: 
Hüseyin Cahit Yalçın "Almauyli. 

milliyet prensibine taraftarmış" Vlş. 
lıklı YllZI!!Inda, galip Hftıerln hüsnü
niyetine dair şahit istedikleri zan.ıan 
Alman n.ıatbuat ~efi Dietrich'i göıı. 
t&rdiğlni anlatıyor. ÇUnkU Dietrich'in 
radyo ne§riyatmda nasyonaı aosya
Uzmi methederek Hltleri bazı it.bam. 
lard.an tebriye etmlye çalı§tığını ve 
güya Almanların Majino hattını orta. 
dan kaldırmaları ancak dlmağların 

hlirriyetini elde etmek, hakikati m+-!y. 

dana çıkarmak ve Fra.nsızla.rı ya
lanların tesirinden kurtarmak için 
buna lüzum olduğu fikrini dUnya>•a 
yaydığım izah ederek, bizim daha ilk 
adlında Alman propagandacIBından 

ayrılmak mecburiyetinde kalacaıtımı. 
zt; zira Majlno hattı yıkıldığı hı!lde 

dimağlarda hı1lı1 hürriyetten mahı-um 
kaldığım, bu Alınan propagand'!lcısı 

Dietrich'in bu tarzda radyo neşriyatı 
yaı1Jnaaınuı kimsede söz söylemek 
hakkı olmadığından ileri geldiğini, 

gtkya Hitlerden dünyayı teth için hlç 
bir söı: 1.§itnıediğtn.l, maksadmm milli 
devlet fikrini terviç etmek olduğ'unu 

H A B E R - Ali~am pol\ta.st 

Parti kongrelerindeki 

HALK 
DiLEKLERi 
Parti tarafından 

bastırılarak 

Şebtr Meclisi 
azas~na dağıtıldı 

Şubat devn·sine ııubatın ilk gü
nü başlaması lazımgelcn İstanbul 
şehir meclisi bu sPne şubatın ilk 
iki gilnünün cumartesi ve pazara 
tesadüf etmesinden dolayı pazar
tesi gtinü toplantılarına başlıya. 

caktrr. 
Şehir meclisinin şubat devresin. 

de 1941 btitçeı:ıi müzakere oluna· 
cağından on be1j günlük içtima 
devresinde bütçenin ikmaline im
kan görülememektedir. Bunun iç.in 
meclisin içtima devresini on beş 
gün için daha uzatmasına zaruret 
haıııl olacaktır. 
Diğer taraftan Cumhuriyet Halk 

Parti.si vilayet idare heyeti 'reisli. 
ği yeni yapılan parti kongrelerin. 
den ocak, semt ocağı, nahiye ve 
kazalarda. yaprlan ve vilayet kon
gresine kadar gelen dileklerin ts
•anbul şehrine ait olanlarını tas. 
n1f ve teksir ederek bunların naza. 
rı dikkate alm.mak ve şehir mecli
sinde ileri sürülmek üzere Şt'hir 
meclisi azalarına tevzi etmiştir. 

Bu suretle bu dileklerin kuvveden 
fiile çıkması ve halkın istek. 
!erinin yerine gelmesi temin olu. 
nacaktır. 

Tophane cinayeti Adliyede 
Dün tevkif olunan Kamil, canını kur

tarmak için öldürdüğünü iddia etti 
Geçen salı gecesi Tophanede K~h- / yaralı gördüm. '•Aman agam bent 

veci Ahmet Türkkan tara.fındB.!l ta- kurtar, vurdular!" dedi. Hemen bir 
banca. ile yaralanan hemşehrisi .M.:s_ taksiye bindirerek Beyoğlu hast!ih~ 
tafa, kal<lırıldığı Beyoğlu haııta.ha.tıt"- ııeıılne kaldırdım. 

sinde dUn sabah ölmtiştUr. Mustafa da burada yaralı ldi. Baş-
Bunun Uzerlne Ahmet TUrkkan ile ka bir ,eyden haberJm yoktur." 

hendislni, Mustafayı öldürmek için Neticede katli Ahmet Ttirkkan tev_ 
leşvik ettikleri iddia olunan ağnbeyl111 kif olurunuıı, diğerleri serbest bı:o.. 

İdris Türkkan, hemşt>hrileri ŞükrU kılmıştır. 
Llnco, Kemal Erzurum ve Şeklp ra. 
ner dün adliyeye verilerek ikinci 'flllh 
ceza mahkemesinde sorguya çekllmi'. 
lerdir. 

Katil ifadesinde demiştir kl: 
.._ Mustafa, salı gecesi dükka..'lı 

kaparken pürhiddet geldi, elinde bir 
tabanca vardı, bunu göğ8ü.nıe dayıya. 
rak: "Evimin kapIBmı ne dlye ikide 
hlrde çalıp çalıp kaçıyorsun!" de a. 
Aramız aU~ açık olduğwıd~n 

böyle santnı§, tnkA.r ettim ,dinleme il 
ve sUAhmı ateşlcdL Kolumdan ya~a. 
landnn, beni öldüreceğini görünce, u_ 
zerine atıldım, yere dUştü, ailA.hı llh 
tara.fa kaymıştı. Hemen kaparak 1:1\\... 
cakle.nna doğru ate~ ettim, !!()l' il 

kaçtım. Mustafa arkanıde.n ayı.ğa 

kalkmış ve tabancayı alarak ateş ede 
ede tramvay caddesine kadar kovala
mıştı." 

Katilin ağabcyisi ile diğer bl ·ıs; , 

Mustafayı öldürmesi için teşvik etme. 
diklerini Heri sUrmUşlerdir. Şevket 

Taner ise şöyle demiştir: 
"- Gece yarısı birdenbire ka.vım 

çalındı. Dz.,an çıkınca. Ahmed! y"!rde 

Sipahi ocağı 
kongresi 

Bu defaki çok hararetli 
olacak 

Ocaııa genıııetll
meıı ııteaıyor 

Bir motör fabrikası kuruluyor 

Sipahi ocağı heyeti umumiyesi 
pazar gilnU bir t.oplantı yapacak • 
tir. Bu toplantı mutat senelik kon
gre olmakla beraber, bilhassa oca.
ğm eanlandırılmrun ve da.ha geniş 
mikyasta fa.a.llyette bulunulın.aıu 

üzerinde müzakereler cereyan e. 
deceği iqin ehemmiyet verilmekte. 
dir. Öğrendiğimize göre idare he· 
yeti raporunda Sipahi ocağmm 
faaliyet sahasmm ge~letilerek 
aza miktarının çoğaltılması ve o. 
cak azaJarmm <>Cak VMrta.la.rından 

daha fazla istifade ederek biniş 
imkiı.nlarmm çoğaltılması için tek. 
liflerde bulumnakta ve bazı ted
blrler tavsiye olunmakta.dır. 
·Ayni zamanda pazar günü yeni 

reis ve idare heyeti intihabı ya -
ptlacaıkt.rr. Bu intihabm da hayli 
hararetli olacağı §imdiden yapılan 
hazırlıklardan anlaşılmakta.dır. 

Eksikliğini hissetiğimiz fabrikaya 

Eleman yetiştirmek maksadile Anka
rada bir motör usta mektebi açllacak 

Ankara.dan bildirlldl~nc göre, UZU'l 

zamandanberi tesisi dtişiinıllcn mutör 
fabrikası hakkında son zamanlarda 
yapılan tetkikler bitirilmiştir. Fabri
kanın Karabtikle lmrulmaaı düşünlil. 
mektedir. 

Kurulacak fabrikaya eleman yetış. 
Urmek maksadiyle de Ankarada in
şaat usta mektebi yanında bir motör 

İablıarlar Vekili 
Şehrimizde tetkikler 

yapıyor 

Gümrük ve lnhisrırlar Vekili 
Raif Karadeniz dün Ankaradan 
~rimize gelmiş, lnhisarlar u
mum müdürlüğünde tetkikler 
yapmıştır. Vekil şehrimizde bir 
hafta kalarak ala.kalı dairelerde 
tetkiklerde bulun~aktır. 

Ofis mühendis ve fen 
memuru alacak 

Toprak mahsulleri ofisinin bii· 
ytik mübaya.atı dolayısiyle yeni si
lolar ve anbarlar için ihtiyaç gö. 
rüldüğünden kadrosunun mtihen. 
dis ve fen memurlariyle tak\riyesi· 
n<" karar verilmiştir. 

ve misal olarak Mein Kampf'ı m;sıı.l 

~österdiğini söyltiyor ve yazısını şöy. 

le bitiriyor: 

"Eğer Alrnanyu. mıuı~·et prnııı;lp. 

l('rine h~ edlyona. ÇekoslovaJ..'1·a
da. ne ı,ı var? ı.rhlstanda neye du ·u. 
yor'!' Bu mWoUerin hlttrlyetlerlni ve 
lı.tlklıtllerlnl tanımış olsaydı bu lıaı·p 

~ıkmazdı ve ç.ıkmlşsa bile nihayet bu
lurdu. Çti.nkti tııgll~ ve Fransızlıtnn 
snlb müzakerelerine ba5lamak i~·ln 

koyduktan şart bundan ibaretti. Kii_ 
çük mlllctıerln hı.ı.~·at baklaronu ta
nınnıaıımı fl'ltiyorlıudL 

Alman propagandası beyhnde ug. 
rıı.şıyor. Onun t.evillerine, tnkArlarma, 
hakikat lıll&ıı söılertne aldana··~J< 

kimse kalma.m11tır. Çti.rıld.I cere.v·m 
edoıı va.kalar o kadar aı;ı.k ve beU!dJr 
ki bunlar meydanda iken D1etrlch'Jn 
ve emııallntn sözlerine kapılac.ıık iri\. 
dar safdil ola.D lnaa.nlar dünya.ı:ı.m Wç 

usta mektebi açrlması Maa.rif Vek;ı._ 
letlnce karar altına alınmıştır. Bu 
mektebe sanat mektebi mezunları a. 
hnacak, tcdri.eat mtlddeti üç sene o. 
lacaktır. Mektepte gelecek sene ted
risat başl(yaacktır. Bu mektRp ıue. 
.zunla.rı motör fabrlkaamda vazlfe ~

lacaklan gibi motör tamiratı işlt>rin. 

de de ihtisas sahibi olarak yetiştirile
cektir. 

ilk çay 
fabrikamız 

Kurulması için her şey 
tamam, ancak inşaat 

malzemesi yok 
Rızede kurulmasına karar \'eri 

len ç:ay fabrikasmm planları ve 
tesisatın şekli tesbit olunmuş, 
inşaat için lüzumlu görillen 
malzemenin hariçten temini için 
çareler araştırtlmağa başlan
mıştır. 

Bu maksatla Rize ve bavali
sindeki çaıy fidanlıklarmı göz. 
den geçiren ve çay ziraati için 
köylüye yapılan yardımları tet. 
kik eden Ziraat Vekaleti baş 
müşaviri Zihni Ankara.ya dön. 
mü.~tür. 

bir memleketinde tilyıu.J bir .rol oy ın
yamad:ır." 

Vakit: 
Asım Us bugUn makalesinde Tob

ruğ'lın zaptından sonraki vı:ı.ziyeti t 0 h. 
lll etmektedir. Başmuharrtriıı llt>n 
ııürdUğtine göre, !ng1Hzler bu milsta.h. 
kem limanı aldıktan sonra Ubyada~I 
lrnvvetlermi daha ilerl sll.rmektense 
burada blr miktar asker btraknrak 
kalan kuvvetlerini Almanların RCl
manyad:ın cenuba doğru hazırladıkla
rı yeni taarruz hareketlerine doğ:-u, 

yeni stra.tej!k noktalara götürecekle. 
rinitı anlaşıldığını, nitekim Balk:ın 

dev;.etıerinln de bu ihtıme.lı dikkı..te 

alarak kendi mllll mttdafaa. plA.nl:ın. 
nm lcab'.!ttircUğl tedbirleri aldıklar.ı:.ı, 
zira Romanya.de. kuvvet tahşit eden 
ve Bulgaristan He Macaristan üzet1n
de siyası ta.zviklerde bulunan bir 
Alma.ıı.1.a kar§ıamda. ba§ka. türlü ha· 

Milli Şefimizin büyük bir ehem. 
rniyct verdikleri at neslinin ıslahı 
ve binicilik husuRunda mUhim va. 
zifeleri olan Sl.pahi oea.ğmm yeni 
çalışma yılında bu bil3-1ik vazifesi
le mütenasip bir şekilde faaliyette 
bulunması Uzerinde durulmakta -
dır. 

Karikatür sergisi 
Dün merasimle açıldı, 

bugün herkes 
gezebilecektir 

Beyoğlu Halkevinin uzun za
ınandanberi hazırladığı karika.. 
tür sergisi dün öğleden sonra 
açılmıştır. Açılma merasiminde 
Vali, Örfi İdare Komuta.ru, Uni. 
versite Rektörü, İstanbul Parti 
idare heyeti reisi, Güzel sana't. 
lar akademisi profesörleri ve 
bir çok güzide şahsiyetler bu
lunmuştur. Sergi Reşat Mima. 
roğlunun bir nutku ile açılmış. 
tır. 

Sergide 120 parça eser teşhir 
edilmeketdir. Eser sahipleri 
şunlardır: Necmi Rıza: Peçe, 
Abidin Dino, Salih Erim.er, 
Bedri Rahıni Eyilpoğlu, Muvaf
fak İhsan Ga.ray. Cemal NacUr 
Giller, Zahit Sıtkı Güvemli, Se. 
dat Nuri neri, Fikret Mualla, 
Ma?h.ar, Naznn, Resmor Rauf, 
İsmet tnukut, Orh:m Ural. 

Sergi bugünden itibaren her. 
kese açrktır. 

reket etmenin affedilmez bir kabı:ı.ha.t 
olacağou ileri sürerek sözlerini şöyle 
bitiriyor: 

"Bize öyle geliyor ld son günler• 
de Alınan ta.ya.relerinin Sicllyaya 
giderek mütemadiyen Malta. adası
na. taarruz etmeleri, bu adayı at. 
mak suretfle orta Akdenb mmta
ka.smt geçUmez bir hale .e;etırme
ye çahşmalan da şarki Akdeniz· 
deki İngiliz harp gemilerinden bir 
lmımmm Oebelttttank yolu ile At. 
tas okyanusuna ç1km.a8ma ve Brl· 
tanya adasına gidebilmesine ma
ni olabilmektir. 

Hulisa. mlhvel' cepheslııde tık
bah&ra doğru hazrrlanan darbenin 
Balka.nlardan evvel Brltanya etra
fında. pa.tlama.smı beklemeUyiz; 
bonanla berabor Brltanyaya oldu
ğu gibi lrlandaya taarruz edeme
....,ek veyahut yapılan taarruz tec
rübesi akim kalmak takdirinde yt. 
ne Romanyadaki Alman orduları· 
nm cenup istikametinde bir mace· 
raya atdmalan ihtimalini de dü
şünmeli ve ona göre uyanık bu
l11DIDabyız.,, 

24: lK!NClKANUN - 1941 

:Yenilik neresir..-1 ..... 

I• KDA..U refikimiz, Yt l,11da 
kılığım değiştircıc!. (leni 

bir ıtekllde) çıkacağını 1JAo. edip 
duruyor. Koca bir sayfa boyunca 
UAnma göz gezdirenler, "yeni" 
81'.fatından başka bir ,ey göremiyor. 
lar: Yeni İ'kdam, yeni k>knlk, yeni 
kadro ••• 

Eski İkdamın yeniliğe özenmeEJ 
nekadar &a.ripse, yeni t;ekniği de 
o kadar yadırganıyor. Hele yeni 
kadrosu altında sa.yılan bnm sa. 
hiplerinin yeniliklerine bir diyecek 
yok, Bugün kimler ~ı:yorıar. 
ldmleı· yazıyorlıı.~ yine ayni 
inuaJar, ayni !f81ıı.t,&u. Yeni -
liğin neresinde olduğunu merak 
ettiğim bir sırada, içeriye Na.M• 
molla girdi de sordum: 

- Bunun yenilik ne.resinde, de· 
dlm? 

Büyük bir geııişllkle cevap \>er. 
di: 

- Lafında. •• 

*** Yine ayni meçzu üzerinde k~~ . . 
şuluyordu da kulak mlsa.firt ol· . 
dum. Biri: 

. 1 
- Harbin bitmesi yaJmılaştr, • ;ı 

dedi. . 
- Aman bunu nereden anla.dm? 
- İkda.mm kılık dcğişfuliıeSbı- · y 

den?.. ·'· • 
- Sebep? " 
- Sebebi, sahip değiştiidiğiıı., ,_ 

den birkaç gün sonra Avrupa h&lt. • • 
bl çıkmı~h. Kılık değiştirmesi ete • 
harbin bil<"Ceğlnc işarettir. ' 

R 

Veni asistanlar. 
talimatnamesi'~ 
Tasdik olunarak 

Rektörlüğe gönderildi 
Oniversit.ece haztrlanan yeni a • 

sistanlar talimatnamesi Maarif v~. ' 
kAletince tasdik olunarak ~kti:ll'
lUğe gönderilmiştir. 

Yeni talimatııa.meye göre, aais. 
tanlar garp dillerinden en aşağı. bi· 
risini bilecekler ve bunu im~ , 
la ispat edeceklerdir, 

Asistanlık beş dereceye aynt • 
mıştır. Birinci sıruf a.sistanlal'Ul 
ınaa.şlan 60, ikinci 15lllı:f1arm-50, i\:,, 
çüncü smıflarm 40, dördüncAA sı -'1!~ 
nıflarm 35, beşinci sınıfların 30 li: 
ra olarak kabul ed.i,lın1ştiı:. 4.çı:k 
asistanlıklarm lisan imtihanı~, · 
ilandan yirmi gün geçmedlkçe ~
pilmıyaca.ktrr. İlk sene namzetlik 
senesi olacaktır. Profesörün ve 
dekanın teklifi üzerine nazmedi ' 
Rektör tayin edecektir. 

Asistanlar, mensup oldukları 
kilrsil, klinik profesörlerinirt di. 
rek:tifleri altında ça!I§acaklar, pro· 
fesörlerln tensibile seminerlerin, a
meli kurların idaresine iştirak e • 
deceklerd.ir. Yalnız baş asit:ıtan.ıar, 
bağlı oldukları kürsüleri alfı..kadar 
eden menular etrafında konfe. 
ranslar verebileceklerdir. 

Yeni talimatnameye konan mil· · 
hiın bir kayda göre, asistanlar bü
tün çahşma.larm1 ~ dikkatlerini 
Üniversiteve ha.sredecekler, hariç. 
te hiçbir i; alamıyacaklard:r. Bu . 
nun hilafına hareket edenlerin 
derhal vazifesine nilıayet verile • 
cektir. Bu suretle, asistanlanrı il
mi sa.hada yükselmeleri v~ 

1 
terfi 

etınelerı için her türlli imkan ve. 
rilmlştir. 

Ttb fakllltesi klinik a.sistanl&n 
ücretli olup, bunlar ihtisas yapm. 
ca ayrılabileceklerdir. 

Birlik kongreleri 
Oda salonunda 

yapılacak 
İtlıalat ve ihracat birlikleri u

mumi k!tipliği birlikler heyeti u. 
mu.miyelerinin geni~ olma:sı itiba • 
riyle ticaret odası salonunda ya
pılmruıma karar vermiştir. Tiftik 
ve yapağı ihracat birliği heyeti u
mumiyesi de gelecek ayın yedisfn. 
de ticaret odası salonuda yapıla. 
caktır. 

Bir muhtekir bakkal 
Cezalandırıldı 

suıtanahmette Alemdar caddesfııde 
bakkallık yapan İranlı Mehmet Ali, 

ka1'ar pe'nirinJ fiyat murakabe ko. 
mlsyon11nun tesblt ettiği gibi 90 kuru- • 
ıa satması l!znngelirken 100 kur .l§a 
satın~. yakalanarak dün asliye ik1n· 
el ceza mahkemesince 2l5 Ura ağır 

para cezasına çarpı:lıru/ltır. 

Polis Müdürü 
An karada 

İstanbul polis müdürü Mu7.af. 
fer Akalın dün akşamki ekspe
resle Ankaraya gitmiştir. :Mü. 
dür Ankarada birkaç gün kala. 
rak Daılüliye Ve!taletile tcm.ruı. 
1anla. b.u.hma~tır. 
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oano·n ~ vfj -~,u:~fDftO,lf_h~,,ber · ve hAdiS8ı~fi; Csktldarda ıecl 
bir kaza 

(Bacıtn.rafı 1 ucide) 
dan gegerken, auar birdenbire ürk. 
r.ı ve alabildiğıne kO"',.,arak knr,ı I ıı 

g n lklııcl mevki bır tramvay ·o... 
hı.siyle ~rpı IlllJUr. 

Çarp ok dd tlı olmuş, aral>:ı 

bir taııecı 

etrafında tahkik :.. 

Heı u1<.şam 
.... iDBSlllZlli:ll:!:l'lm:BJ•llSl9ll 

(Ba! rnfı ı nC'lıle) 

k m 9('mb rı ile mı etli urf'lttc 

m d fa t'dllm bır knlentn du mc 

nI m ur go termck lı;ln bu kale
lere hu ltad r huytik 'ktıV\etlerlc 
taarruz edilebil <'.ei,oinl hesaba kat. 
mamış olduklnnm ileri Urll~ or. 

Ma 1 Grazynnl Tra.blu garpte 
nlnu: Amb rnfunpenerlerlnl tay. 
yarelerden atıp halka deh~t \'er· 

meyi oğre e<:ek ~erde biraz da ln-
llz kuV\ eti erini hesap ctseyml~ 

demek ki flkılii.ne bir harekette bo. 

luruıml."Tıu • nl ılan, -rovallı si. 
lih ız llabec;lllcre karşı galebe 

ı; im alıo; n tt !yanlar lıeı, böy 
le Afrikalı d mnıılarla boğusa~ 

caklarmı annf'tml 1 r. Halbakf 
mndl tJPl k RabP lller bOe blı1<aç 
İn iz zabftfnln getirdiği t~ldlit 

Alrllla barbl 
(Baştarafı 1 oclde) 

münferit yerlerde mukavemette 
bulunuyorlarsa da bunların muka. 
vemeti de pek yakmda kırrlacağı 
muhakkaktır. 

Kahire, !S (A.A.) - lngiliz 
hava kuvvetlerinin tetliği: 

Çoban Mehmede 
dayak atacaktıf? .. 
Kıymetli güreşçimize 

tecavüz edenin aklından 
zoru olduğundan şüphe 

edaiyor 

20 • 21 kanumısani gecesi ln
gıliz hava kuvvetlerine mensup 
tayyareler Lmyada Deme Uze. 
rıne birgok ağır hücumlar yap. 
mışlardır. Kıslalar ve diğer as
keri hedefler üzerine birçok ton Meşhur gUrc çımlz Çoban .Mehmet, 
bomba atılmış ve ınfilakları mü. aklından zoru olduğu anl8§1lan bl:t.s 
teakip bır çok yangm çıkmıştır. tarafından az kalsın dayak ynıeıt 

Yangınlar, hücuma devam i. tehlikesine mnruz kalml§t.ır!? 
Çın diğer tayyareler geldikçe Adi yoyc lntlknl eden bu garip \'ak 
daha zıyade fazlalaşmı§tır. şöyledir: 
Yangınlar 100 kılometreden gö· Çob:ın evinin bir .kısmını klrayn 
zUkmilıi ve infilaklar tayyarele. \•ermektedir. Kiracısı bayanın ıs.,,.., 
rin hedefi terk etmesinden çok oğlu Ahmet Rı\if isminde bir de KL. 

sonra da devam etmiştir. nirli ytgenl varaır. Ahmet R ii ar ... o.ı 
. Tobı-uk, fS ( A.A.) - Röyte. bir haln!ına gelmekte, ııralarmJııt:ı 

rın hususi muhabiri bildiriyor: bir meseldeıı dolııyı. kndmla ld'iP 1 

Tobrukt.a alrnan csirle.rin bir kavgaya tutuşmaktadır. Bu v .... ı. 
miktarı bu a.k.ımm 20 bin tahmin yet artık o hadde varmıştır ki, .ıd 
olunmaktadır. Alınan esirler a- layı da b<-.zdtrmiş, Çoban ve ailest.ıııı 
rasmda 61 l nnavatan fırknsiyle de rahatını kaçrrml§t.ır. 
limanın sulh zamanı garnizonu Bu ııeocple, evvelki giln yine • c 
efradı, 1500 kişilik deruz garni. gelen Ahmet Raife kapıyı nçmtln·•ıı
zonu efradı ve batırılmış olan ıardır 
San • Corcio knıv37.örümin 700 1 Raif Ju.pıyı kırdığı gibi içeri da'n 
klşılik mürette~tı. va~Tr. ı \'e do~u .. c. Çoban hl hmedln üzc'"'.nc 

Londranm salahıyetlı ma.hfel- ~tirilmll§tUr. ~n tuhafı, Çoba.nı ı,a. 
le~inden ogrenildiğine göre. 22 dece tabkJr \•e tehdHJe kalma~. 
ncı İtalyan kolordusu kararga. dövmiye bile teşebbüs ctmıotır. :; ıp
hının subayları ile bir general tcsız, Çob:ın n mertllğı ve mcrham · ı 
ve Tobruk mlida.faa. kuvvetleri ı ~ Ra.ll ııamıua sonu ıebllkell tılr 
kumandanı diğer bir general e. ufhaya dökülmesine mani oımuşt :. 
sir edilmiştır. lngili:z.lerin eline HAdise böylece polis ve adlly 
pek çok malzeme geçmıştir. Li· aksetmişUr. 
manda biri büyük bir vapur ol. Ahmet Ra!!ın aklCll malıll olmamı. 
ma.k üzere üç gemi alevler için. dan ıilphe edilmlş ve kcndlal ad·lye 
de bulunm~tur. tababeU.Ce sovked!lmlşUT. Maznunu 

TaalTUZ, lngiliz ci.ıziltanılarile muayene eden ııdllyc doktoru Er.ver 
A vust:ralya piyadesi ve lngiliz . Karan, tıbbı adllde mUşııhedc altı•ın 
zırhlı krtalan yapmıştır. Hiir almmll-'ma, lüzum görmUştUr. 
Fransız müttefiklerimizin kuv-
vetleri de taarruza iştirak et. 
mişlerdir. Daıeldorl 

bombataadı 

Mıkiçinski 
nerede? 

Esra.reııgız bir gekilde ortadan 
a.ybolnra.k 10 güne yakın bir 

zamandanberi bulunamıyan Şili 
konsoloshanesi katibi Polonyalı 
Mıkiçınski zabıtaca yapılan bü. 
tün aramalara rağmen henüz 
elcgeçirilernemişt.ir. 

Alii.ka.dar ma.kamlnrclan veri. 
len malfımata göre, Mikiçinski. 
nin herhangi bir cinayete kut
ban gitmesi ihtimali mevzuu. 
b:ı.hs değildir. Kendisi ya §E"hri. 
mizden harice kaçmış, veya bu_ 
ra.da herhn.ngi bir mesele dola. 
yısiyle saklanmıştır. 

Mikiçinski'nin bir iki güne 
kadar izi bulunacağı veya kendi 
kendine ortaya <:ıkacağı samı. 
maktadır. 
Zabıta ve müddeiumumilik 

Miklçinski'nin şehirde olmayıp, 
civar köylerden birinde sak. 
l:ınJığı ihtimali Ü?..erinde de tah
kibta başlanmL5tlr. 

Zira bu gibi köylere pek gaze. 
te gitmodiğj ve. a gitse bile 
Polom·alımn riirkç.e okuma bıl. 
mediğinden kendisinın aran. 
makta olduğum1 öğrenemediği 
samlmaktadır. 

Yunan bar t 
(Jlaşt.arafı ı nrlde) 

re 200 den fazla esiı aldık ve l:ill. 
llyetli hlUJl ma.lzem i iğtinam et
tik. 

Londrn, 23 ( A.A.) - Ta.ymis 
gazetesinin diplomatik muharri. 
ri yazıyor: 

e y rdnn f>Onra. ltalyanla.n 
ağlfip e me • e ha !adılar. 
İtalya için artık feınclslz gu.nır 

' az.ame inin, haksız taarnızlan. 
'lı ı, hudu uz Uttiraslannm ceza. 
ıs r ~ Jonek daldkıı."!ı ~. 

Onı:e Hitl rle bir kere değil bin 

Öyle hesap ediliyor ki Tob. 
nıkta iki ltalyan tümeni ve di 
ğer yardımcı kuvvetler vardı: 
lngiliz taarruzunun ba.şından!Je
ri İtalyanlardan 100.000 esir a. 
lmmıştrr. Zayiat miktan hak. 
kında ise ne lngilız ne de lta.1. 
yanlar tarafından elde rakam
lar ıoktur, Fakat hlgiliı zayiatı 

<Bat tarafı 1 nt•idcJ 
dıman tayyarelcrlnden mürckkc1 
küçük kuvvetıt'.'r Dus eldorf mınltı 
kasında \'e Ruhr'un diğer taro.fla
rmda hr>deflere taarruzda bulun. ı 
muşlardır. 

"Yunanistan, Alır.arJarın her 
türlü uzl~"'1na tesebb": .. Lrini 
katiyetle reddetmektedil'. Yu. 
nanlılar, cevaben, eonuna kadar 
harpte İngiltcrcnin müttefıki ol 
duklarmı ve lngiliz ~ardım"yle 
~alip geleockl€rinden emin bu. 
unduklan:ru bildirmektedir. 

RADO no fnALANDI 
Londra, 24 (A. A.) - B B. C: 
İngiliz askeri tayvarelcri Rados 

:l:ı:unda Marlça ha\·a llmanmı 
uvaffakıyeUe bombardnnım ey . 
m.işlerdir. Askeri binal rda yan. 
·nlar çıkmıştır. 

e mukntldoratm pc~ 

kenıJisJul lrortarı:ııııaz. Fa· 

500 kişiden azdır. 
Tobnıku müdafaa eden kuv. 

vetlerin tamamı ya e.sir edilmia 
yahut ta imha olunm~~r. 

Düşmanın işgali altında hulunan 
topraklarda iki tayyare meydanı 

bomblllanro,ışlıt 
DUn gUndUzUn k!.'SÜ uçu~lnrı 

esruıamda diişm.arı gemileri flzerı 
no birçok t.ıı.amızlnr yapılmıştır. 

Son 24 saat ıçiııde tayyarelerı 
mizden bh1nln eksik olduğu bflcl 
rlhniştir. 

nden mah\olan ttnl. 
n mJU ti tekra.r hürriyetine ka. 

lrtır. Hakikatte bu ltalyan 
U ctın n mağlubiy ti değil totall
r 'c otori r faşizmin iflasıdır. 

Aldığmuz ganimetler büyük. 
tür. Ilk ta.aruz anında Tobrukun 
bütUn mlidaf a.a sisteminin dün 
öğleyin elimıze diŞnesi arasın. 
da ancak otuz sa.at gei'fl.i§tir. 

Şimdiki taarruula ilk hücu- DÜSEl.J>ORPDA ı· ANGJNJ, n 
munıuzun başladığı 9 iHckanu.n. 
danbeıı aşağıda.ki İtalyan tc. ÇIKTI 

Htıse~1n Uıı.hlt ~ALÇIN 

Hadıseıer 
••••••••••••••••• 
Ve Tarih 
ı ve••••••••••••• 

(Ba tarafı 8 Uocudc) 
Pıa.rre Athanas Larou.sse 

(1817 - 1876) gramer ve lfıgat 
ntap ariyle truıIDI1ll9 bır Fran. 
ız edibidır. Yanne vilayetinin 

Tou } şehnnde doğdu; Pari&i.:e 
old • Doğduğu memlekette ve 
Vers yda okumuş, yınni yaşın
da n memleketinde bir ilk 
m kt p mi.ıdürU olmuş ve o za. 

şekkülleri esir cdilmış, imha o. 
!unmuş ve) a dağıtılmıştır: 

62 nci, 63 üncü üç anavatan 
tümeni, birinci, ikinci ve dör
dUncU Uç siyah gömlekli tümeni, 
birinci ve ikinci iki Trabluslu 
tümen, \'C general Maleki'nin 
motörlil tümeni. 

Tobnıktaki iki tümeru de sa. 
ynrsa.k 11 İtalyan tümeni muha. 
rebe harici edilmiş demektir . 
Resmi rakamlar mevcut değilse 
de aldığımız esirlerin sayısı 
100,000 kadardır. 

5l Bt.N lTALl A.~ EstRI 
NAKLEDtLl>t 

Londnı, ıs CA.A.) - Bahriye o•
zareU tarafmdan ne§rolUDan bir t?b. 
llğde, blldlrlllyor kl, İnglliz harp ge. 
milerl ttalyanlarde.n alman uirlerd •-ı 
54 bin ki,ı !le pek ço ktankı Akdenl::. 
deki başlıca İngUlz üslerinden birtnt
çıkarmıya muvaffak olmU§tur. 

ın kadar }alnız hafı.Zaya M' th. b" ka k 
yü enen lugat ve gramer tedri. U 1§ ır ça Çl 
satının ., 'gUJlSUzluğunu gôrerel· Sabıkalı crom lçlçl ,.e .ııatıcılr.ı m. 

Loodra, 28 (A.A.) - Bu ge<;O 

Rhln havzasmda Duseldorf'a karşı 
İngiliz ta~areler.i ta.rafından yapı
lan aktn havanın fenalığına rag. 
men kesif bir taarruz mahiyetinde 
olmuştur. lngilir. tayyarecilr>ri bli· 
tün bombalannı hedef tutulan mın 
takaya atm.ağn muvaffak olmuşlar 
d:r. Bir kaç yangın çıkarılmıştır. 
Tnarruz gcçC'ndekl VllhelmshafC'n 
taarruzu dereces.lnde geniş olmak
la berab~r yine çok tesirli olmuş -
tur. 

Dueeldoıf harp cndUstnsinin mü 
him bir merkezidir ve f ngillz hn
\'a kuvvetlerinin buraya yaplJkla
rr bu 21 inci akın harp lııtihs:ıla • 
tını muhakkak ki ciddf surete boz
muştur. Bu mmtakada mua~'Yen 
bir çok asken hedP.fler. benzin de
poları. vagon tevzi istasyonlan. 
mühimmat fa.brlkalan, tayyare 
meydanlan. çclfk lmalAthanelcıi 
Yilksek fırmlar vardır. Bu hedef· 
lerden blr çogu bu gece bomba tny 
yareleıimizin hUSUBi blr dikkatine 
mazhar olmuşlardır. 

gramer ve lôgat kitapları yazma dan HUBnU Uysal dün Beyoğluwl:ı 
ğa ba."?lamıştır; bir çok gramer Aynalıç..:ıme civarında eroin aatat'l<"'D ALMAl'i TAYl'ARE MEH>AN. 
ve lQga.t kitaplarındnıı başka (L' yaknlallml'I ve ceplerinde 75 pak"t c- LARINA Iltl'CiJll'I EDlJ..I>I 
Ec roln bulunmlJL!tUr. 

o rm le) adıyle kurauğu, Londra, 28 (A.A.) - tngılız 
te bi tedris ta t b

. Kaçakc;mın KurdelA eokagtnda SR 
r ye ve a at ır mec. hava nezaretinin tebl'"': 

_._.ı numaralı evı.nde yapılan aramada 50 "l>' mua V<.ı.ıuır; on iki cilt netjredil- DUn oğlcden sonra diJı:rman ~ 
ti 1852 

paket eroinle be§ yüz gnm eroin ı. ,. ... 
mı r... d m hur I.Arus gali altında bulunan yerlerı;le Pa 
kitapçıltıt müessesesini kurmuş malinde kullanılan baz. bir tabuıca dokale ile Som nehri ara6"ndak 

(o d 
\'3 bır terazi bulunmuıtur. 

ve n o ·uzuncu Asır Kamus• ) mmtaka üzerine avcı tayyareleri 

ıs·mu n" klopediyı nef!l'e ba.Rla_ T·caret blrJl ıılerJa. miz tararmdan ikt ıı.km yapılmış 
mı ır. Bu ser tamamlanmadan • tır. Bu harekat esnasmda alçaktan 
Larus çok çahema.ktan gelen d t il u~an tnyyareleıimiz mütc.addıt tay 
yıpr n• ıa ö müştü Onun adını 8 il J8 yare mey 'anlarında bulunan dil§--
t 1yan ansiklopedi oonrnlan (Bq tar&fı 1 neJde) man tayyarelerine, krtııatma ve 
Clnud Auge'nin ve daha sonra nuşt.ır. Bu sualde ihracat ve it.ha kara mUdafaa \•a:sıtıılarına hUcum 

Kahlrc, 23 (A. A.) 
avn kll\<veUerlnln teblığı: 

111gllu: 

ArnamıUukta Bcrnt bombardı . 
man edilm ş \'C askeri bın~lar h -
sara uğrnm·ştır. Ku sro • B~rat yo 
hı üzerinde otomobıl naklıJ C' ta -
pa,.eşi.iUerine de hlicumln.r yapılını.ş 
br. Dilşman nvcıl ı bomb rdıman 
tnyyarclenm.ızi kar ılnnıış \'C kısa 

b1r muharebe olmuştur. T yyare. 
leri.mlzİn her i U•lerlne donmil -
tür. 

Radosta Manç:ı.yıı bir gece hu • 
cumu yapılmış, tan nrC' rn ) d m 
Uznr ne birçok bombalar at.ılmı •ır. 
Askeri binalar arasında vnngmlar 
ç·kmıştır. 

Şarld ltnl)an Afrikaı.ındn Adap 
ve Assnp üzerine yeni hüru.mlıır 
yapılmı tır. Bu harek· ttan bütun 
taY)areleriıniz salimen dönmüottir. 

1.onclra, 23 (A. \.) - Burada 
bir öğlo zivafctinde soz s5ylıyen 
Yunanistan elçisi B. Simopulo:-, 
Yunan lt !yan harb hakkında 
demiştir kf: 

"Başımızı cgmlycceğiz. lhlrıiye_ 

tin pahasmın yUksek olduğuııu bi
livoruz. Bunu Bdemel e hi bir za. 
men tereddüt etmedik znf Prımlzi 
harabeler iizerlndc tes'it cd c"'k 
vaziyPtc dU.'jsck dahi. hnr f Pda· 
kiirl·~ta hnluıımıwa hazırız. 

(ll:ı.ı:i•ararı ı ndllr) 
de bır kısım halk bırleşcrck elli 
bin lira sarfiyle büyük ve mo. 
dem bır sığınak inşa ettirmek
tedir. 

Gelen haberlerden diğPr \'lli. 
yetlerde de vilayet ve belediyeler 
tarafından büyük ve umumi sı. 
ğınnklnr inşa edi!diğ• anlaşıl. 
maktadır. Zonguld k J•!ay~t· 1e 
kömür havzamızın bu mühım 
. ehrmdc 18000 lira sarfi~ le bu
yük bir umumi sığınalt yaptır. 
mağa karar vermiştir. Bu su. 
ııeUe pasif konınma tedbirleri 
sUra'tle ikmal olunmaktadır. 

da onun oğlu Paul Auge'nin '"C. l"t tacirlerinden bazılarm'll bir . etmişlerdir. Avcı tayyareJerimize 
1ıkl rı nltmda çık nlmıştır.,, ilklerde bulunmasmm sırf şahsi dU,man tarafından bir harel<At ya- ht.aııbul Aı.ıll)o :llahkenıf'!ll 9 uncu 
Orıdokuzuncu asır Lanıs'u 0 menfaatleri dolaymiyle olduğu, ih. pılmamı. tır. Tayyarelerimiz Uslerf- Hıılmk Hll.klmllğlnden: 

asrın sonuna ·adar olan hadise. racatçı ve itlıalA.tçı va.sfmı tama- ne dönmüulcrdir. Şişlide Hanımoğ'lu sokak 59 No. da 

l ri yazıyordu. Aynı eser bun- men haiz bulunmadılclarına iprct tNGlLTERE\"E HAVA AKINI mulcim Zehra tarafından aynı mehal 
dan b!r kaç sene evvel son otuz edilerek bunlarm birliklerden ih- OJJ'tfADI ve ayıu ikamııtgA.bt.a mulc1m kocası 
senel k hadiselerle keşiflerin de ra.cırun mı doğru olacağı yokııa Ulliıeyin aleyhine açmış old':lğu b.>. 
ilav · ve lb zı eksiklerin ta. kendiliklerinden çekilmeleri i~ Londra, 2.1' (A. A.) _ İngiliz ıınnma davaııındn: M. aleyhe göacle-
ınamlanması suretiyle, dah ne. beklenmesi mi münuip olaeağı ao. hava. ve dahili emniyet nezaretle. rllen dava arzu linin t bliğ ttmı11ıa_ 
f s bir şekilde ve "Yirminci Asır rulmakta ve kendiliklerinden çe. ı1nin tebliği: berine verilen m~atta adresi :n"ç. 
Lluıısu" ismi altında yeniden Jdlmclerine ihtimal verilip verile - Dün gece İngiltere üurinde he· huJ olduğundan tebliğsiz ı;eri çevril 
tıe§l'edilınişti. miyece~1n.in de b!ldirllıneet :isten- men hemen hiçbir dillP?laıı fa.aliye- mi§ olduğundan davıı e.rzub:ıll karşı 

Bomanyada vaziyet 
(Baş tarafı 1 nclde) 

ki~inin hükOmet merkezine getdıği 
ıanm .. dilme.1<tedir. Bir çok gan•i. 
zonların bu meyanda Recido, Mol
davya, Krayova, Köstence ve Yass 
gamironlannm asilere iltihak etti. 
ği söylenmektedir. Kalasta, dem!r. 
muhafızların general Antonesko 
lehinde hareket eden garnizonu sı
lahtan tecrid ettikleri ve Brasovda 
general Dragalinia'nın bütün gar. 
nizonu ile birlikte asilere iltihak 
ederek Bükreş uzerine yürüdüğü 
söylenmektedir. 

Romen Transilvanyasmdaki se. 
hirlerın hepsi amele ve köylUoÜ.} 
yardmuru gören lejyonerlerin yap 
tığı muharebeden sonra asilerir 
eli ne geçmiştir. 

Asilerin elinde bulunan Bükreş 
radyo u orduya hitap ederek leJ
yonerlere hUctım etmemelerini ta. 
lep etmekte ı.e lejivonerlerın kral 
\'e memleket için muharebe eden 
dürüst Romen evlfitlan oldukları. 
nı söylemektedir. 

Her iki taraf da krala sadık ol
duklannı söylüyorlar. Müstak ! 
müşahitl-:r ~ariyetin nazik olduğtı. 
nu tahmin ediyorlar Çünkü mı.:. 
hasnnlar ayni derecede ku\'\'et!ı
dir ve aralarında bir itilaf zemini 
bulmak imkftnsızdır 

Demir muhafızların şefi Horla 
Siına'nın Berline reyahati bu mil. 
şahit'erin nazarı dikkatini celbe. 
diyor Rcj:mi muhafaza için her 
ne kadar Alman kuı,; tleri birçıık 
yerlt rde General Arıto:lCSkoya nağ 
h kıtaat1 ) ardım etmekte iseler 
de iıwan hareketinin Berlinde na
sıl karsılanmakta olduğu kestiri1e. 
memektedir 
Almanyanın Romanya elçisi ba. 

ron Von Killinger'in Bükrese gel
diği haber ı,;erilmekted"r. 

MUHAJl'JZLAR ŞEF't 1.d!'.JIYO!lıı"El<. 
1...ERI ~PKONA DAVET ı:r.11 

Bak~ 28 (A.A.) - Havn.s: 
SUktln yeniden tesıs olunmtı§.. 

tur. B. Horlo Sima, nC§t'ettiği bir 
beyanamcdc lejyon rle.re tahnk 
hareketlcnnc nihayet ı. ermelerini 
cmretmış. mihver sıyasetinm lej. 
'onr>r hareketini tasvip etliğı hu. 
su I şeraiH ihtiva ey!P.diğıni bil. 
dirmı& ve vaziyeti a~ dmlatrnak i in 
lıukümcUe lcJyoner leşkilillı ara. 
smda y,örUşmeıler 3-•ap lmakta oldu 
!!untı ilave ebnıştlr. 

\ •KARA ltADl:O Oı\7.ETEStN°U'l 
IJt • KS Ut \"ERDlôl MALffi\!AT 

Ankara radyo gazete.si, dun ak
§Rmki n uyatı aro..ıımda Ro~ıya 

hAaı. c..erl hakkında ıu ma!Qmatı ver. 
ml§lıı 

•'Roıuım.ıadaki l!yan barekeUnı.a 

mabıyeU yuq yavll§ anlqılmf)'1l 

baflad. Anlqılıyor Ki, 13yan hareke
ti G n< faı Antoneeko'yu devin!l'!k 
maksac:nı g Uyor. Bu harekete de. 
mır ıımtınrız arın tıepsı dcğılse de 
mUhinı bir kı r ı iştirak etmiştir. 

Hilkrc~ radyosu dün gece (evve; .ı 
eceı saat yirm üç kadar neşri)'1lt 

yapma.<11 Bugün ldUn) de aabah on 
bı:-c kadar neşriyat yapmadı. Radyo 
c;~ky doğru tekrar General Anto
n koya geçm~tlr. Ondan sonra da 
her eaa• Antoneskonun beyanname~i
nı okumu~tur. 

Bu beyannamede göyle denilmekte 
dlr. 

"Ba'v.,kAlct, uUn ansızın top ve 
mıtralyöz e.teşine tutuldu. 700 illi• 

Ruzveltin 
mümessili 

Yagosıav Bqvelllll 
ile girifti 

Albay, Atinadan sonra 
memleketimize gelecelc 

ve Mısır'a gidecek 

Bolgrad, 24 (A. A.) - Havas: 
B. Ruzveltin diln alqam ~

da. gelen hususi mfi.mc88lll albay 
Donavnn, diln 83.bah başvekil tara
fından kabul edilmift.ir. Mfl.11kat 
yarım saat stlrmilşfür. 

Albay Donavan, gazetecileri 
yaptıgı görilşmede, Belgradda iki 
veya üç gUn kalacağmı, kral na.ı 
prens Pa.ul'il, b&§Vekil muavini lda. 
çek, ha.rblye nazınnı ve diğer muh
telif askeri nahalyetleri ziyaret et. 
m"'k arzusunda bulunduğunu bil 
dirm.iştir. 

Albay Donovan, B. Rnzveltin 
prens Panl'a hususi bir mt'Sajmr 
hflmil olup olmadığı sualine cevap 
vermekten imtina eylemiş ve yal
nız vazifesinin B. Sumner Vels'in 
ıazffesine hiçbir surette benztme. 
mckte olduğunu söylemüle iktifa 
etmiştir. 

Albay Donovan, bir gazetecinin 
malfuna.t topla.m&k veya ınalfımat 
vermek ıçin mi geldiği sualini de 
cevap1m biraknnşhr. 

Albay, seyahatinin bnnclan aon
raki kısmı hakkında demiftir ki: 
"- Bclgraddan ııonra Atina ~e 

oradan da sırayla Türkiye, Filisti. 
ne ve Mmıra. gideceğim Şubat or 
talanna doğru Mısıra varmış ola. 
cağnnı zannediyorum. Bilıihare 
A vrııpada başka bir yahat yap
mak lığını milmkllndur. 

Albay Dono\an, ynca, yold 
milh.im diplomatik vesıJaıiarm de. 
ğil falEat pasapoı tunun kaybolmuş 
bulunduğunu mti.sahede ettiğini 
tasıih ı>ylemlştir. 

Taymtı•e gOre 
(Ba§tarafı 1 nckll' 

kuvvetlı olan gamızonun ı ted -
ricen takvıye etmektedir 

Kıtalar, kara, eeyl • pla:rn \: 
.Macar ve Romen dcmır yoll .. 
rmm emniyet cdılmez tarife 
rinc rağmen Romanya ·a var 
makta devam edi} or. 

Umumi) otle Londrada 
dikkatli milşahıtlerin tahmu 
rine göre, şimali Af'n ja 
lngiliz muvaffakıyetlerı, H 
kara harbmde bu sahada h d 
selenn seyrini değişt'rebı 
içir. vaktin geçmi oldugunu 
kanaatini verm st r. 

Mamaafih Bitler, c nup CC' 

heamde her hang1 hır m a 
m.hvere bır zafer temını e t .. 
şebbüs etmeye azmet.mis bulu 
makta.dır. Şu cihet emın g 
gözüküyor ki, Hıtlcr, Akde 
zin en dar kumunda ln li d -
n1z mlinn.kalatmı tehd"d d 
vam edecektir. 

Sicilyaya 400 ili 500 p 
t.ayyaresı gönderilmiş o du 
belki Napolı \e Roma cıı. 1 
rmda da başka tayyar- ler b -
lunduğu mümkundıir. 

top w m tralyoz Ue B:ı.şvekA.let önun kaç yerde Antonesko taraf 
deltl kt§laları ele geçlrlp lia§':ekAJiıte yardım ctm!§Jerdir. Bu da 
atcg ettiler. Komplo, eski dahlllye oa. yor ki, Almanya ruı Lejyon rl 
zm Gent>ral Petro tarafından hagu-- muyor. 
lanmış ve bir bUk1lmet darbeei mak. Romanyada tayan b.: stırı 
eııdiyle ortaya atılmt§tlr." b:uıtınlmadı mı? Bu, h n 1 
Beyannauıenln bir yennde, halkm fil. Antoneakonun vazıyet b!klm 

tahrıki\ta kapılmamaa1 avsıye .adıı duğu muhakkak m h m c, 

mekte ve "General Antoneskonun Yu. bölgenin hududu h nUz belli d 
hudilere sat.ıldığma inanmayın" deni· General Antone onun r dyoya ıı 
ıerek Antoneskonun mihvere olan ııa kim olduğu anla ılıyor. F k t B 
dakatlnden bah.!edllmektedlr. rcşc tD.mıı.miyl h kim m ? Bu d 

Bu beyanname uUerin mihver po olarak bilinmlyoı 
li:Jkası tak.ip etmediği ve Yalıudllflre Bazı h:ıbcrl r, bir gen ralln g 
aat•ldığı lddlaslyle Antoııosko aleyhi. zonuyla birlikte BUktt e doğru yU 
ne barekett: geçUklerlnl göstermekte- ' dUğtlnU bildiriyor D ğ'er bazı h ber 
dlr. Bu vazly t ka~wnda iki sual bUkılmeUn isyanı ba6tırmak ı.om B 
hatıra geloblllr: Acaba Almaıılann bu re§C otuz blıı kl§lllk bir yardru Cl 

n ha.roketinde rolU ne olmu,.tur· vct get:rdiğlı:l o ldlr y rdu. Dlfer 
Bugün Antonesko vaziyete tamame ha.bere göre, Almanlar nomaııyada 
b • ı midir! bllha&..-;a BDkre!!t ki b ttın llyUk 

Bu lk wale cevap verm8k mllfku. naıa.ra t-1 koyınuolardır Belki de 
dür. Lejyonerler tatnaJ. en Alman ta- kArıpklıklar, Almanların ıtoman~ 
re.ttarıdır. Almanların mu\a!akaU ol. tamamlyle ııllerlne geçlrmelcrinl .
madall l§ı;al altında bulunan blr yer· taç edecektir. 
de böyle bir harekette bulunmalan Almanyanm ycnı B lkre§ cl!il 
ı:ıUşkUldllr. Fakat, LejyonerlerdPn kU. giln Roman}aya g lmif, vut e 
çUk bir zümrenin kendi remıl teşkl. baş1-runıştır. 

lA.tıarma muarrz blr vaziyette ayak. Romanyacla olup bit nıer Bulıe'a 
lanmalan da muhtemeldir. tanda derin bir alAka ve mtthM tıe 

Bu eırada Lejyon kumandanı Hor'A llt etmiştir. Yugoslavya el& bv. ~ 
Slma'nm Almanyaya gitmesi dikkate ziyeti dikkatle takip etmektedir. N 
ıayand.r. manya Udlselerl, y ni nizam ı 
Diğer taraftan Almanya Romanya- bir dt-rs tqkU et.ıclf ır }il 

da ıua~ln bozulmıı.smı tatemez. lktt. Yugoelavya ve Bul n.rtan ev... Piyer Lanıs şimdi TUrk kUJ me'ktedir. 
1 
ti olmamışsa da. gecenin ilk sas.t. j on gUn zartm<!a c: vap v"rmesı \t: 

t ril tnr' in!n de meşhur adam: l İthallt ve ihracat teclrlerl bu 1 !erinde ~ kontlukları tıJJerine arzuhal :ıu ti mnhkcme d•vıınhe.n•.ı-
a.rmda.n ıbi."".f oluyor •ualden Ticaret Veklletintn btrUk. bJriıao bomba at'lmlfUr. Çok ruı ae talik edlldiğt?ıden dava arzulıa.lbtll 

adi r.ıenatU buna rnanidlr. Her hal- fstlkl le nl mııhoU' ya azır. 

K aJ. · r ....M.. leme bir tasfiyeyi HIRmlu _.._ baw- vardır. 1--.nca zaviat c*ta j bHt mskaınma JrMnı obnak U:s.;.re 
ITCGflacllrft j1 neijceşhıo ~. -- da1r luıMI- Nrwına,,;ıp.g~ • *21 oblm. (lMOB) 

~ ~ t:abedcr, Almruılıı-•.·nı ka~ o. l'Mı.muyarl r •. i"'fıi • Roma~ 
ıarn Ironrs ya · ı müca&'eye ·n- dCeel•:I a d•\ ldill bu ka. 
npıı.dlklanıu göat~·I or. Ycılnı:ı bir_ takvi~ c 





Görürimiyer~r· Harp·'~.· s i ncı;.: Koı 
1 Yaz1J.~ : MIB .. IABiT 

95 Sı:ıllık Polonya Eatertcenı Seniş ~cflcrilllh·n .. 

__,. Fa.kat m.aıtimatl 

vermemekte ısrar eW.nlz!.. 
- Ölllmden sonraya kadar da 

ısrar edeceğim! .. 
- 1şte anlıyamadığnn \'C anla. 

ma.k .istediğim de bu deliliğiniz 

ya!.. 
- Hayır!.. Deli değilim! ... Ben. 

de~ istenilen malfunat biliyonm • 
nuz ki askerldir! .. 

- Evet biliyorum! .. Fa.kat si-
ze taaillık eder bir ciheti yok ki?. 

- Var!.. 

tesiri altında kalmışsınız! .. Yoksa, 
Polonya, bugün, w.nnettiğinizdcn 

çok kuvvetlidir!.. Kaldı ki biltiln 
Avrupa, Avrupayı hiç tnımruyan 

nazilerln ayaklan n.ltmda ezilıne~i 
~la kabul etmiyecektir!.. 

- Çekoslovakya .. Çekoslovakya 
gibi değil mi? .. 

H A B E R - Akşam poeta.st 

1 F ransanın meşhur resmi celladı öldü 
Hayatında 300den 
fazla suçlunun giyo

tinle boynunu kesen 
BU ADAM GiYOTiNi 

MÜKEMMELLEŞTIRMiŞTi 
manivelayı sol eliyle tutar. şağ 
eliyle de ::atın bilezikte t u taıı 
başka bir manivelayı çeker, bı
çak düşt!r, adalet yerini bulur. 

- Var mı? .. 
- Var! .. Çünkü ben Alman or. 

- Fa.kat bUtUn Avrupa milletle
ri ekoslovakya değildir! .. Şuna e
min olmalıydmız kI Avrupa o ka
dar diri bir haldedir ki harp hangi 
noktadan koparsa kopsun, derhal 
bütün Avrupayı ateşe verecektir!. 
Kininiz, anlaşılıyor ki, sizi vehim· 
lere sürüklemiştir, Hauptman ? •• 

Başka bir zamanda olsaydı, 
muhakkak büyük bir hadise teş
kil ederdi. Hakkında sütun sü
tun yazılar yazılırdı. Resmi ga. 
zetelcrin birinci sayfalarında 
günlerce görünür, hayatının en 
ince noktalan araştırılırdı. 

Ölen cellad, hayatında çok az 
konuşan bir adamdı. Bilhassa ı. 
dam hükümlerini yerine gı..tirır· 
ken hemen hemen ağzını hiç aç. 
maz, yalnız ara sıra, muavinleri
ne; "haydi çabuk olalım!'' emri
ni verirdi. Ölüm mahkumları ek. 
seriya son dakikarla Cellada bir 
şeyler söylerler. Delbere hitab 
edenler katiyen cevab alamaınış.. 
tır. 

Oelber ve Oelberin elıle ölenlerden btr kısmı ..• 

duaunun galebefli.ni istiyonun ! .. 
- Pakat .•• 
- Evet!.. Bunu ölümtim paha-

sma da olsa istiyorum! .• 
- Polonyaya bu de.rece düşman 

mmmız? .. 
- Hayır! .. Sizin memleketinize 

h~ bir dllşmanlığmı yok! .• Fakat 
bug1bkil bütUn bu mel'un, müva
zeneeiz, mlltefesih Avrupaya top_ 
yekiın düşmanım.!.. 

- Pckill, Hauptman! .. Bu düş · 

tııanlrğnm sırf fikri bir dil§ma.n
ltk mıdır, yoU& bqka aebeplel' var 
mı ki ha.yatınızı bu uğurda fedaya 
razı oluyorsunuz! 

- Sebepler var! .. Hem çok ae· 
bepler! .. Bunla.rr size tam•miyle i. 
zah cüemem! .. ÇlinkU çok uzun an
rebilir!.. Fa.lta.t şu kadarmı aöyliye
bilirim: Beni betbaht eden. bet -
baht ya.satan ve ,;elilleştiren bu 

A vrupayn kinim nUıayet.sizdir! .. 
- Demek size ölilmll kabul et

tiren bu kininizdir, !Syle mi? •. 
- Evet! .. Bunu inklrda art.ık 

bir mana görmüyorum! .. 
Hauptnıan bu sözleıi söylerken 

ba1?1nı hınçlR ve titreyen bir kinle 
ıki tarafa sallıyor, sem ldeta bo. 
ğukla.f.lıyordu. 

- Haupt.rnan !.. Hayatlarmda 
tıiç bir şel'i !le\'emiyen inııanlan 

kinlerinin öIUme kadar göt.Urdilltle'.
rini pekfıl'- bilirim! .. Onun için bu 
vaziyc tlnizde !bir kahramanlık id
dia etmeyişinizi ve mf ldniımden 
bahsedi.:jinlzi pek tabii kabul edi
;) orum ! .. Ancak, kininizin de tuur
hı olup olmadığmı öğrenmek iste. 

• 1 
rım ... 

Bütiln ha) atmttı zehir ettiği an
lasılan bu şiddl'tli kininin ne gibi 
bir sek11do tatmin edl'bilmlştir ki 
biltiln Wzmetiniz.i Almanyşya vek
fet.mi.şmnfz"! .• 

Hauptman birdenbire vücudu ge
rilıyormuş gibi sert bir hareketle 
ayağa kalkU ve kunı kemikli par
maklarını ytmlme doğru uzatarak: 

- Biliniz ki Almanya, Avrupayı 
mahvedecektir!.. diye bağırdı. 

~onra korkunç gözlerle gözleri. 
Jnin içine bakarak : 

- Polon~·a ezilecektir! .. 
biliniz! .. 

Bunu 

- Hauptman! .. Anlıyorum ki, 
tamamlyle Almnn noktai nuarmm 

(Du ıUtunaa okuyuculanmızııı ga 
zetcmtz yanmdııKI ır birlikte 
ıöndereceklerl 

E\"LEN"·- TE.ın.:F'LER.I, lŞ ARA 
MA, İŞ VERM.1'~. IL1 '1 SATIM 
aibf ticari mahlyetı bal:z: oınuya;; kü 
çlik UAnl'.trı p rasız ::ı '(lrolunur.) 

I ş arayanlar 
Hu,r 1.1 ınUesse""H r ııı mıatl blirol" 

nnı . ı ' "1 ' l' sert o.. sur th · tanzln 
ede::ı ı Arz· t><• t. •'cı n Hat;. r g~t .. 
aı vas ~.sil N .Z. nr ·ı·zunn mUracaıı.• 

lan. 8 
• Aıap hartleri:ıı bilir nsıızıyeye 

'YA.kı!ım. ( IVCl tc>yc ı.:ı ldRVİı.t ,., 

H •ft.ıııı:ı ·' aJ;ıl dPrs r ... n. ı!.''- r 
hariç saatierdc Jı,aulfü r Ha 
gazç;tesl 'llai 1 "il" .- ş.ı 

milracaat. ı 

tLfA "'luyuın . hustı ; mUesııt'-

aeJ • ö~lt'detı so:ır >< ı-all§llhl 

lir~ ı ... plerln Haber ga." t e :!. va.. 
Btlaıııle 16.G. :... y. z .) -ıııı •ı . •ınrı 

racu:ı.Uan 

ı:c llerh:ıng-1 bir mtıcr.1: ... ~ı: • Jtt 

v .. ,.ıı. a.ukat yanında. kAt:;> ol.ııık ıo 

ı • t•oruın Daktilo bilirim. tki buçuk 

Hauptman iri boyu ile asked ha. 
p.i&hanenin küflü karyolasının de
mirlerine daynnmLs, sapsarı, kuru 
yüzüyle, korkunç bir kin lçinrle yü
me bakmaktaydı. 

Birdenbire: 

\ - Vehim mi?.. diye bağırdı .. 
Hayır! Avrupayı Almanya ezecek
tir!.. Bilakis, vehme düşen sizin 
memleketiniz, Polooyanızdır! •. Bi
liyorsunuz ki ben eski bir askerim! 
Bu kan.na.tle söylilyorum ki bUtlin 
Avrupa. gaflettedir! .. Bu Avrupayı 
yılı:abilccek tek kuvvet Almaııyada 
olduğu içindir ki ben biltün varit. 
ğımia onun muvaffakryetl için çalış· 
trm! .. Ve bu uğurda her felaketi, 
en büyük felaketi fütursuz karşıla-
nm! .• 

- Boş şey uğruna hayatınızı tü
ketiyorsunuz, Hauptman! .. Boş şey 
uğruna! .. SWn nazi Almanyanız 
bfitUn bi'r Avrupayı nasıl istliB. e

debilir? .. Bunun için no müthiş bir 
kuvvete 8ah.ip olması lazım bunu • 
düşünüyor musunuz? •. Avrupada 

Hele bütün Amerikan mec. 
mualarının muhbirleri Fransa
ya doğru yola çıkar, haftalarca 
mevzusuz muharrirlere mevzu 
teşkil ederdi. Halbuki şimdi bir 
fransız gazetesinde iki satırltk 
bir yazı ile alelade bir havadis 
olarak yazılıyor: 
Fransız hükumetinin resmi 

celladı Anatol Delber ölmüş. 
Bu havadisi okuduktan sonra 

kendimi bir Amerikan mecmuası 
nın röportajçısı yerine koydum. 
Bu haberden resimli, meraklı biı 
yazı çıkarmak hevesine kapıl. 

dım. Bütün eski fransız mecınu· 
alannı önüme yığdım ve dü~ün· 
meye başladım. 

Bir cella.ddan ne vakit bahso. 
lunur, bir idam hükmü yerine 
getirildiği zaman tabii .. Binaen
aleyh Fransada son senelerde 
Giyotin ile idam edilenlere aid 
yazılar ara§t1rdım. Buldukla
rım ve okuduklnnm arasında o. 
len Anatol Delber'e dair şunl:ın 
öğrendim. 

Mesela, öldürdüğü adamın ce. 
scdini zaç yağı dolu bir banyo i 
<;ersinde eritmeye kalkı~:ın Sarre 
idam sehbasına bağlanırken cel
lada dönmüş: 

- ~IuaYinlcrlniz beni çok .sıkı 
bağlıyorlar. lütfen söyleyiniz, 
bağları biraz gevşet.sinler! 

Dcmi!3. fakat sakin celladda:ı 
hic bir cen.ıb alamamıştı. 

1 - Delber 

2 - Kadın katili Landrıı 

rajcısı Der\'o giyotine çıktığı va 
kit birdenbire asabileşmiş, en a
ğır kelimelerle cellada küfür et
meye başlamış, fakat soğukkan
lı cellad muavinlerine: 

- Sıkı tutunuz. 
Demekle iktifa etmiştir. 

Çocuk katili Moyse ise giyoti-
ne çıktığı vakit yah·armaya baı;ı
lamıştı. "Beni öldürmeyiniz, yal 
varırım size başımı kesmeyiniz. 
Yaşamak istiyorum. Beni aff<.>
diniz." 

Bu yalvarışlara da cellad ahen 
gini hiç değ~tirmeyen sesiyl.:! 
yamaklarına emir vermekle ikti-
fa etmiştir. 

- Çabuk olalım. 

Son 45 senenin idam mahkum. 
ları giyotın ba~ında Dclberin sa
kin \'C soğuk simasını görmiir;lcr 
dır. O daima, en ~akin , \'C en azı Giyotinde en çok mukrıv.-'met 
lı mahkiimları ayni Jakaydi ile gösteren insan cumlıurrcisı Du· 
karııılamıştır. merin katili Gorgulof olmu~tur. 
Kansını kör bir bıçakla lokma Bu adam giyotin tahtası iizcıin 
lokma doğrayan otomobil ga- de bir hareketle bıçağın dü. nıe • 

3 - Çocuk katili Mayse 

4 - Corgulof 

sini, bir saniyenin dörtte biri ka· 
dar bir müddet tehire mm·aıfak 
olmuştur. 

On bir kadının kanına gtren 

meşhur Landru, celladdan kendi 
ni bir lahza e\Nel rahata kavu"i 
turmasını rica etmiştir. 

Biitün idam tarzlarında idam 
edildikten sonra yaşayanlar va·r
dır. Fakat giyotin en emin idam 

vasıtası olduğu için bundan kur 
tulan yoktur. Hatta Amerika<la 

Şanon isminde birisi ölüm ceza. 
sına mahküm olmuş. Oklahon•a 

hükfımeti dahilinde gazla idam e 
dilmıştir. Şanon t a butunda tek-

rar dirilmiş ve Kanadaya kaçc..

rak bu yolla Fransaya gelmiştı. 

Fransada da işlediği bir ciııayet 
yüzünden ôlüme mahkfım olan 

Şanon bu defa Dclb rin makine .. 
sinden kurtulamamıştır. 

bu kadar devlet var? Bunların hep. 
•inin Çe.koelovalty& glhi diz çöke· 

eelderbıi n.a.sıl dllelln1lyol"8UDuz ? ... 
170 milyonluk Rusya, 60 mllyon 

Almana diz mi çöker? .. Yeter ki bu 
kuvvetli Almanya yalnız Polonya 
ile dövüşsün ve muvaffak olsun da 
:örelim! .•. 

Fransa hUkümetınin resmı ceı. 
18.dı fotoğraf aldırmaktan çok 
çekinen biri idi. Hayatı mtidde. 
tince bir defacık olsun fotog
raf makinesinin karşısında dur. 
mamıştır. Fakat insan bir çok 
katilleri Giyotin ile ida.m eden 
meşhur bir adam olur da gazete 
ellerin elinden yakasını kurta
rabilir mi? Anatol Delber'in bir 
çok defalar, haberi olmadan 
resmi çekilmi~. Burada gördü
ğünüz resmi de bir sabah, bir 
ölüm cezasını yerine getirmeye · 
giderken bu tarzda alınmış bir 
resmidir. 

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

Hauptman'ın yüzU fena halde 
deP;mi§. herif adeta kana susamış 
bir cellat yüzü almıstı. 

BüyUk sefaletle'?' içinde uzun se
ıı.eler yuvarlanmış olduğu henil.ı 

genç ytizünUn yıpranmış bun113uk
!uklarından ve solgun benzinin ya. 
nık renginden pek güzel n.nla~ılan 
bu adam, şimdi, birkaç saat ı:onra 
öltimünden bahsolunduğu bir anda, 
Avnıpaya değil, bütün dünyaya, 
bUtün insanlığa karşı sönmemiş, 
doymamış, kuduzc:ısma kinini en 
80n derecede hissctnıekt1>ydi. 

Adeta rsrrmıya hnzrrlanmıs bir 
h.a~•·an gibi üst dudağını yarım 

yukarıya ~oğru kııldrrm112, kUfredi· 

yol'du. Gö:ı:leıi ken.Uuınuştı. 
Herif benim bütün mllliyetimle 

konuştuğuma bUshütün hı~çlanmış 
gibiydi. 

(Devamı var) 

' avukat yanında çalıştım. Bon 

rdır. l.sUyenlcıin Haber 

• ı \ sıtasUe İlyas 19 lmnlne 
rm ktı.plıı mııracaatlnrr. 

e Kırk yaşındayım. Her veı;blll! • .. 
m ı.ifür, l&lknmet etıll ciddi bir !tıı. 
umım. Ycnl eski y<1uı.bll!r!m . .l>Ultkm 

wıya husııs1 bir yerdi'! kayıt gılıt , ha
m bir k!tiplilt 1 ~nl milnaslp gör'JIP 

cel; maaşla lnıbul edcbillr!m. Arzu ı . 

•İ<'nl('rin H.tlx-ı ga:ı:ct<'si vaıııta'!il.• 

(il Y.) "'ımuzuruı mUrncaııtıarı 

işçi arayanlar 
- Ehil • hn,.tabnl.ıcı ve hndcmc ka... 

dm r :uyar Lıııtly"711'"• in hemı-n Ca 
ıaog-i~ ,_. t yurdunıı mU• •t 4 

Herkes, ölüm cezasının bir 
zaruret olduğunu kabul eder. 
Fakat böyle olduğu halde dahi 
bir katili, bir haydudu öldürmek 
ten ibaret olan bir işi vazife o. 
larak kabul eden celladdan kor
kar, onun karşısında ürperir. 
celladın elini sıkmak istemez. 

Ölen Fransız baş celladı en zi
yade bu nefretten ıstırap du
yardı. 

Okuduğum bütün yazılar Del. 
berin kibar. nazik, malumatlı. 
çok dürüst bir isnan olduğunu 
söylliyor. Fakat ,hepsi de bu ki 
bar adamın yalnız başına, kim. 
se ile görüı:meden, mis:ıfir ka
bul etmeden, resmi ziyaretlerde 
bulunmadan yaşadığını ilave e. 
diyorlar. 

74 yaşında ölen, beyaz sakallı. 
kibar tavırlı baş cellad acaba 
kaç idam hükmünü yerine ketir
di. Bunu kat"i olarak bilmiyo
rum. Fakat eski fransız cumhur 
reisi Pol Dumerin katili olan Gor 
gulofun idam hiikmünü yerine 
getirirken Dclber 297 inci 'iefa 
olarak bir suç:luyu ölüme ulaş
tırmıştır. Şu halde maruf cel. 
lad elinde can verenlerin s:ıy1sı 
Uç yüzden fazla olsa gerek. 

Delber yalmz bir cella<l değil
dir. Ayni zamanda Fransızlann 
milli idnm makinesi olan gi:.·o
tini tekemmül ettiren bir adam. 
dır. Ölüm makinesi bu adamın e 
lindc ipten, elektrik sandatyıı
sından, kum.una dizilmeden. h

0

ııt
ta gazle idamdan daha emin ve 1 
daha seri bir alet haline gelmi~ 
tir. 

Giyotinden bahseden mulıar. 
lirler, celladın bıçağını indir
mek için bir döğrneye basbğıı1 . 

Aıağıda rumuzları yazılı o!P."1 o 
kuyucuıarım ızm n. mıımım ~ ı ... d?n }~ahsed~r, dururıa:, ~albu~i 

r• ... ktupl.ın fcfa rchı- cml:ı:d n hcrgUr: gıyo.ınde boyle satırı ındıren bır 
ııabnlıUın oğlcyc k·ı lar veya saat 11

1

1 diiğme yoktur. Cellad A:ıtırı in. 
den aonra aldırmnlan rica olunur. dirmek için tıpkı otomobil freni-

(t R. sı <AF. 11> nin manivelasına benzeyen bir 

Nasıl yürüme i ? 
Bayanlar yürümenize di~•' • 

ediyor musunuz? Unutmayınrz 

ki sizi sokakta güzel gösterecek 
unsurlardan biri de yiiri.iyii · ü. 
nüzdür. Eğer ahenkli bir yiiı ii_ 
yü~ malikolmak istiyorsanız a
~ğıdaki tavsiyelerimizi okuyu-
nuz: 

1 - Yürürken ayağınlzı dı~ 

tarafa doğru basmayınız. Bu 
,·aziyet çok çirkindir. Bu yan. 
lı.ş ,·aziyettc yürümeniz topuk 
kemiğini uzunluğuna kalmla~tı. 

rır ve vücudun mu\'azenesini 
bo7.ar. 

2 - &yanlar. münMip bir 
büyüklükle adım atmağa bilhas. 
sa dikkat ediniz.. Biraz gülünç 
olan küçük adımlardan \'e uzun 
adnnlardan vazgcciniz.. Bunla
rın ayrı ayrı mahzurları vardır. 

Sonra sanki dünya üzerir.de 
hiç bir ümidiniz kalmamış gibi 
ayağınızı sürüklemeyin. 

:3 - Bacaklarınızı biribirin. 
den ayırarak yürümeyiniz. Bu 
~ekilde baJ:ıtığınız yerlerde iki 
ayrı iz bırakırsınız.. Böyle yli. 
rüyüş sizi çabuk ihtiyarlatır, 

sizi aptal gösterir ve üstelik 
baldırımzm da şeklini b<nar. 

4 - Adımlarını.z.ın bir hi7.ada 
iz bırakması 18.zımdır. 

Ayak uçlannrz tam gittiğin.iz 
istikamette olmalı. adımmI"Lı 

attığınız zaman dizleriniz hafif
Çt" biribirine teması bir ayağmı. 
zın burnu diğer ayağınızın to. 
puğ\ınun izine basmaladır. 

Bu şekilde yürüdüğünüz tak. 
dirde adnnlarmızm aehnkli A"Ö-

5 - Bayanlar, yürürken aya. 
ğmızı hızla ileriye ve omuzla.ı-ı. 
nızı geriye atmayınız.. Çünkü 
bu ~kilde bütilrİ ağırlığınızı to. 
puklannraa vermiş olursuııuz .• 
Bu harekt çok yorucu olduğu 

gibi, yürüyi.işünü.ze de ahenk 

değil bila.ıcis, sertlik ve ~irkinlik 
verir .. 

Yukarıdaki beş tavsiyemize 
riayet ettikleri takdirde bayan· 
lanmız ahenkli lbir yürüyüşe 

malik olaca.klarmdım asla şüphe 
etmemelidirler. 

r 
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Bal mra1a.rdıı. Pecci isimli bir damlanm '\.-asrtasiyle sıkı bir ta -

aea.ç kızla. t.anl§Illış ve onu büyük ra.ssut altnıda bulunduruyordum, 
bir ~ ~ O da beni se. onun "Koznıopoliten klilbii'' nün 
'1.Yordu. Evlenmeğe katar verdik. karma ortak olduğunu bu sayede 
&yatmım en fecl hAdisesi işte bu öğrendim. 
!llilııaaebeUe ve evlenmemlz.den 
t:ıin. bir gün evvel nişanlımın orta
dan kaybolmam eeklinde tec~li 
etU.. 
ÇıJgm gibi oldum. a.raştmnalara 
~ adetA bUtlln Nevyorku 
a:ıt üst ettlınse de zavallı kımı i. 
&b:ıl bulmak mUmkiln olamadı. 

Mllthlt blr keder içinde geçen 
blı-kaç haftadan sonra bir sa ba.h 
pzeteleri açınca feci haklkati öğ. 

aıandim: Gazetelerde Peccl'nln ö • 
ıu.unnn resmi vardı. Zavallı km 
nehirden Çtka.rmışlardı. Adli ta. -
bip ölllmün bir clnayet eserl oldu. 
h ke.na.atini ileri sürmil§tu. 

Nişa.rılmıı kim öldUrmUştü; bu • 
ıra muhakkak öğrenecektim. Artık 
benim. iç1n ha.yatta bir vazife var. 
dr: İıı tikam ! 

Katilin kim olduğunu öğrenmem 
de g&)lrellerime rağmen mü.mkiln 

a!anıadı. LA.kin ben intlkammır u -
~ ve il.mldlml kesmedim. 
bınıda haklı olduğumu zaman g~ 
lel'dl Birkaç eene sonra Al Vud 
geteııı efraclmdan elime geçen biri 
hakikati if§B. etti: Katil Al Vud • 
du! 

N~ hoşuna gitmişti Bun. 
dan b8.§lta bana kini de vardı. 
llenı. b&na bir oyun oynama.k, hem 
de an:uann.u tatmin etmek için, 
benim birkaç saat Nevyorkta.n u. 
l&kl•ıı.mamı fO"B&t bilerek Pecclyi 
tızıağa dllştlrUp kaçırmıştı. 

Z..vaııı kız ona §iddetle muka -
~et e~. arzusuna ramolma.k 
lfttemenli§, hatt.A haydudun ma.sa 
tlzerinde duran ta.banca8ln.I kapma 
h hile muvaffak olm~ Bunun 

erine Al Vud onu YUrm\lfi, cese. 
dini nehre atmnıştı. Onun ldeti 

ten blJylecllr, kurbanlanru neh. 
toe at:tırrr, ıte:ndfka re!s1 Conni Va. 
tın. tesedl de nehirden çıkmadı mı? 
~: 
- Evet, dedi. Al Vudun kur -
~ ceeet.ıeri ekseriya nehir 
den ~t.ı. o haydudun kur. 
bıuııan maalesef hiç de az değil ... 

Lc.vre.ns La.tter devam etti: 
- Artık intikam heedfim taay. 

)'tin. etnıi§tt. Artık fırsat kollrya.. 
C&ktznı.. Onun vahştce cinayetinin 
fzltikanuru almak hu8U5unda hiçbir 
ha.rekat bana zalimane görünmil -
~. Bu gilnden itibaren aramız 
da aıxıarun:z bir mücadele başladı. 
llunun zalılrt sebebi çeteıerimbdn 
hhiblrlne rekabetiydi. Hakikatte i. 
&e aebeı> büsbUWn başkaydı: Ben 
onu. 6ldü:nneğe yemin etmiştim. o 
da bunu Qğren.mfş veya anlamJl' 
~ bana hr§ı harekete geçml§tl 

Af!edensiniz, bir clgara daha ri. 
- edebilir m.lyim? 

- lia..Yhay! 
~uza~ cigal'ayı alrp 

~ta.n eonra devam ett!: 
- O kadar beklediğim intikam 

lanıanı nihayet geldl Al Vudu a. 
• -

Onu klilpte bulabilirdim; fakat 
kendisine olan kinini bildiği için 
Al Vud beni orada görür görmez 
elimi krprrdatmama vakit bırak • 
madan merhametıllzce öldürUrdU. 
Bu sebeple polisten istifade et • 
meğe karar verdim. 

Bir akşam Mr. Spartona sokak. 
ta yaklaşt.mı, Kendiainc kıymetli 

malümat verdim. İsmimin de Sko
roci olduğunu söyledim. Verdiğim 
malUnıatnı mevsukiyeti dolayısile 

zabıtanın §ahaım hakkında tecee • 
slise kapıla.cağını hesaplryarak ted 
bir aldım ve küçük bir komedi oy. 
nadım ... Polis hafiyesi Ceyms BUr. 
ley" isimli kartvizitin pa.rdösfimiln 
cebine polisi şaşırtmak mak.sadile 
bilhassa konulduğunu aöylemeğe 

bilmem lüzum var mı? 

Sparton: 

- GUzel düşünmU~ünüz, dedi. 
Bu hileye ben aldanmıştnn. 

- Söyliyecek fazla sözüm kal

madı. Bu sıralarda sevimli bir genç 
krzla tanışm:ıştnn. KendialnJ samı. 
mt sandım ve a'rkadaşça bir hhıle 
bağlandon. Her zaman fevkalade 
ihtiyatlı davranırken bu genç kı • 
za karşı ihtiyatı ve tedbiri unut. 
tum. Şimdi burada bulunan Mis 
Lili bu genç kızdır. 

TecrUbesiz ve toy bir delikanlı 
gibi aldandnn ve mukadderatım 
gene bir kadın tarafmdan tayin • 
dildi. 

Genç kıza dönerek devam etti: 
- .Mia Lili sizin bir polis oldu. 

ğlmuz anla.§ılıyor, öy,Ie değil mi! 
Lili cevap verdi. 
- Evet. Siz agık aözlü davran. 

dttıız, Deh de ~yı wca 
w, "--'- T "' de.ı:.ıldjr BettJ-cegım... .llilWll1 ...u.J 6~ , 

dir ve resmen polis teGldlAtma 
dahil bulunuyorum. 

- Şimdi her !}eyi a.ıµıyorum, 

meğer ben ne buda.laymışmı. •• 
- Ben ancak verilen emirleri 

yerine "' tirdim. 
- T , bun.dan dolayı size kız. 

mağa hakkım yok. Fakat Bfzden 
bir oey öğrenmek isterdim. 

- Neyi? 
_ Beni nerede bulacağınızı na. 

sıI öğrendiniz? 

_Tahmin edebileceğinizden 

çok daha kolay v.e balıit bir ıekil 
de. .. Memnu sllAh ta§mıak suçu 
ile yakalanan adamlarmızdan biri 
sizi ele verdi, sık atk gibııek itL 
yadında bulunduğunuz barın ~

nl eöyledi. 

- Neyse ben devam edeyim. 
Neredeydlın? Mis Lili ile . ben1m 
için o hep bu lcuni taşryaeakbr! • 
yil bh· çift arkada§ olduk. Ondan 
projelerimi gizlemedim. 

(Devamı var) 

Top kapı _· $.a·rqyına .-.~giren .. ··· 

, cAsus.~·:LOKREç· ;; v·A 
.. 1 ..... ~ ...... I'. ,.. • •• .. • o .. d "' . , . .,, ... '(O . .... ; .• ·, . . ' 

or uncü Mi.irad·,devrin'ae ' bir. '1ehedik aval esinin km '. ı 

yazan: ~is K.El>J·D f28l·F:~·;S E!RTE L L i 

Kaptan pasannı memnuniyetin. 
den ağıı kulaklarına varıyordu 
Öyle ya. Sultan Muradın bile in· 
citındt istemediği bu narin çiçek 
§İıncli Nestrenıer gibi onun karşı· 
smda :açılıp saçılmıştı. 

Mustafa ~ derhal kadehleri 
doldurdu: 

- Haydi, birer tane içelim, el· 
• ınasmıı neşemiz yerine gelsin. Bt: 

&ece basbaşa kalıp eğleneceğiz .. 
Bol bol kon~:ıcağız. 

Kadehleri birer yudumda bosalt 
tılar, 

Mustafa paşa koynundan bir ge· 
se çıkar-cUGk tanburaaya fırlattı.: 

- Bu gece kör ve sağır olacak 
sml Yalnız bizi eğlendireceksin! 

Bilirsin ki, ben, tanburdan başk:ı 
bir sazdan hoşlanmam. üstelik~ 
nin sesini de çok severim. Hnyc!:, 
~Y le hafif perdeden başla baka
lım ... 
Tan~uraı paralan alıp ba..~mı 

yere koymak suretile paşaya teşe..lc· 
kür ettikten sonra sazını aldı Kı..a 
bir peşrevden sonra paşanın sevd~· 
ği §C.rkılara geçmek istedi. Fa.ut, 
tanburacı, kaptan paşanın mus:ld· 
ye heves ve istidadı olduğunu v~ 

sık sık güzel şartalar besteleyip 
söylediğini bilirdi. Şarkıya gell.nra. 
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vapurdan denfza atar 't öldi.ir
di.iı~ünü öğreruniş .. 

Bana sorarsanız Hoııner Dil . 
vort'u geçen • · idam etmekle 
hiç de doğru bir harclcet yapma· 
drlar. 

Homcr elli yaşında idi amma, 
bence her ... ~ ...... } atınm ılkba.ha
rmda sayılırdı, zira o elli ) aşın· 
da:ki bütün erkeklerden daha 
gençti, daha sağla.r.ıdı, cildi da. 
ha tare. b:ı.kŞarr da•ıa parlak
tı.. Sesi a henltli, aöZ.leri ateşli 

idi. En garip tarafı da dli ya· 
§lllda.ki halinin klrk yaşmdı:.kj 
halin&n da.ha. gl:ste · •; oluşu 

idi. 
Onu idam etmek, genç bir n· 

damın haya~ .. .ı "hayE.M \ermek. 
ten de fena idi. Çünkü Homer 
açmak için geç kalmış, teşrlsani 
ortasında. çılgmc çiçeklere bo
ğulmuş ihtiyn.r bir elma. ağacı 

gfbiydi. 
Ailesi şayanı hnrmet kimse

lerdi .. İhtiyar annesi yegane oğ· 
lu ile HanoYer'de oturuyordu. 

Hnrr'1>r'i annesi babru çoban 
yapmak istiyorlardı. Fakat o, 
kendisinin istidat ı:ıa.hibi oldu. 
ğuna emindi. 

Bu sebeple ta:hsiline ciddt bit 
şekilde dev:.ı.m ediyordu. Bera• 
ber bulund:.;ğumuz zamanlar ba· 
na ekseri. ·a vicdanc'"tı, doğru
luktan bahseder, cemıeti, cehen
nemi hatırlatmaktan geri kal • 
mazdı. Homer ahlaka bUyUk bir 
ehemmiyet veriyordu. 

Dün ak§a.m yJne bütün bu es 
ki hatJTalarr yqamak vesilesini 
duydum.. İhtiya.rlık günlerimizi 
biraz renklendiren çoeuklUk ha• 
bra:ları .. Düşünüyor, hemen her 
gUn banyo m~ kü -
~~ W ve otla.lilar a.rasm -
~ şı:rıldıya.rak alüp bu 'göle 
dökülen kilçUk dereciği göııUyor 
gı'bi ohıyordmn .• 

Tam bu gölün yanmda kUçUk 
ve yuvarlak bir tepe tlzerinde 
boş ka.Jdığmda.n harabeye dön • 
müş eski bir ev vardı. 

Belki artık kimeenin içine gi· 
remfyeceği bu evin oldukça ga. 
rip bir de macerası vardı: An· 
lattrklarma göre bu evde Elder 
isminde ~r adam km ile oturur
muş. Kızı sa.kin bir ı,ey imiş a
ma, nasılsa. bir gün bir hata.ya 
diişmUş ve Elder kızmı bastan. 
la dövmek suretiyle öldiirmiis . 
~~,ii döverken maksadı kJZJ 

I <t:ı:.:,~ ıınııı • ımii .

ıı;te :bıT kere. Elder kızının öl
düğünü görünce fe'VkalA.de kork. 
muş ve kızm cesedini büyük bir 
ka&ya koyduktan sonra yata· 
ğm altrna yerleştirmiş ve evden 
kaçmrş, gitmiş .• 

Haftalardan sonra polisin işe 
vaziyet edip kızmm katili olan 
Elderl aradığı zaman bütilil U. 
mitleri kırılan bal' kendini 

ciurdu .. paşanın yüzüne baktı: 
- Faslı efendimiz açarlarsa da 

ha ahenkli, daha güzel olur s.~·u. 
rım, dedi. 

Zaten paşa da bunu bekliyodı.?. 
Hemen kendine çekidüzen vereıek, 
hazırladığı şarkıyı nafif, yanık bir 
sesle okumağa başladı: 

Pembe. billf# setıin hi.ç rast ge· 
ünmez dengine. 

Oyle parlale bir çiçeksin, töz 
dayanmaz rengine. 

Bakmadan canlar usanmaz hiis· 
nünü1ı ahengine. 

0yl4 parlak bir çiçeksin, göz 
dayanmaz rengirıe! 

Lukreçya, bu şarkının kendisi i· 
çin hamlandığmı anlayaı-ak gi:lü 
yordu. 
Tanblır coşkun nağmelerle ~tı 

yordu. 
Mustafa paşa, şarkının iki::ti 

kıtasmı da söylemek istiyordu. 
Lukreçyaya: 

- Beğendin nu? diye sordu. 

1~ bu vakadan sonra kü<;ilk 
yuvarlak tepe üzerindeki ('vC 

kimse rağbet etmemiş, herkes 
korkmuş, hatta o civarlarda do
la~aktan bile çeldnmiye be.şla
m ıslar ... 

Biz ise Homer ile bu sa.kin kö. 
şeyi pek çok severdik. Eski ha· 
tıralara daldı ını bu akşam da 
hafızamda en ı.iyn.de canlanan 
bu kilçük gol ltenannda geçir • 
miş olduğu.."nm: b:r gundü. 

O gün Haıner niatept.en ayn· 
!arak ailesinin yanma ~. 
Mevsim yaz, gtinlc.."'delı pazardı. 
Su şeff a.f. gilneş yakrcrydı. Ho
;ner ile birli:lde suyu lbir mtid
d .,t kulaclauı:ktan sonra saıhile 

çrkmrs. yeşil çimenlerin üzerine 
U7.3.IlmI5t;Ik. 

O zaman dostumun fevknlAde 
güzel olduğunu efsanevi Yunan 
güT.cllerini andırdığını fa.rket • 
güz.ellerini andırdığını fa.rket • 
miştim. Şuradan buradan konu. 
şuyorduk .. O, ihtiyar Fişer'in 

kızı ile bazı goceler buluştuğum 
için bana darılıyordu. Bana h&
reketimin doğru olmadığını söy
lüyor ve büyük vicdan, doğruluk 
nazariyelerinden bahsediyordu . 
Bunlar benim için ayakta !bile 
görülemiyecek rüyalardı. Fa • 
kat o bunları duyulnıMı şart 83-

yrlan hakikatler olarak kabul e
diyordu. 

Ben bunları hiç dinle.memek, 
kallonak, oynamak, gülmek, eğ· 
Jerımek istiyor, fakat ona kaı'şı 
duyduğum hürmetle yerhne mıh 
lanıyordum. 

O, hc:r halde bu arzumu hl& 
setmiş olacak ki çok mil~ bir 
lisanla konuşmıya ba§ladı, ide. 
ta gözlerimi ya§arttı. 

Bana sadece .. ,, .e diyordu: 
- Dostum, ben bunlan sana, 

kendin için söylemiyorum. Fa
ke..t nasıl kendimi kurtaracak • 
sam, seni de öyle kurtarmak is
tiyorum. 

O gece güneş batarken çi • 
menlerden ka:lkara:k ve ortalığın 
sessizliğini bozmadan, bir tek 
kelime konuşmadan gitmlye baş 
ladrk.. 

Homer'in istikbalimden ne ka· 
dar endişe ettiğini ben o gün an
la.don. 
Aynı ~ bana kolleji ik

mal eder etmez cvleceğini söy
kdi. &-vinclim .. Çiınku onun an
cak bu şekilde şifa bulacağını 

tahmin ediyordum. 
Homer ev t. .> layr seya-

hat.ini yapıp aynı zamanda am. 
casrnm öldüğiinü ve miras ola· 
rak bir hırdavat dUkktını bırak· 
mıı:ı olduğunu öğrendim. 

Homer babasının evi civa.rm-

Venedik dilberi: 
- Fevkalade güzel okuyorsı.. 

nuz, paşam! dedi " hele §arktnrn 
ifade ettiği manalara hiç diyecek 
yok. 

Kaptan pa~anın cüreti arttı. De. 
vam etti: 

Leblerin bir goncc, simm pembe 
gıillcrden nqfis. 

GiUlcr<ı hiç var mı Mcet? Ruhu-
ma sensin enis 

Var mıdır söz, lıüsnümi tasvir 
için bundan selis: 

Öyle parlak bir çiçcksin, göz 

Lukreçya: 
dayanmaz rengine! 

- Ben, şimdiye kadar bu dere
oe yanık ve ruha bu kadar kolay 
akan tatlı bir ses duymadını. Te. 
şekkür ederim,paşacığım!Beni ilti 
fatlannızla şımartmak mı istiyor" 
sun uz? 

Paşa alnının terini silerek tel,, .. 
rar kadehe sanld: 

- Bazaıı ~. okurum. .. 

da bir ev satm aldı ve hırdavat. 
çılığa b a ... fak olu· 
yordu. Çünkü namusluydu. lş;.
nl seviyordu. 

Sonra, daha mühim bir !mil 
de 'babasının işin b'ilün tefeITli
atiyle uğraş'l''-'C:t i ~ · T.f 'kattc 
Homer <'ok roJl'1<ı ,.,.ı ., b;r 90Cuk. 
tu.. F'..at'i bir disiplin kurnıa;k i
çin sarfetti~ bütün gavretler 
boşa çıkıyordu. 

Evlendikten sonra çok oku -
ınıya başlanu.ştı. üç :.ıiliihşörler, 
tercih ettiği kitaplar arasınday
dı. Bu !=e1't:r ~- - !iTak, kur • --tulmn.k ihtiyaciy1r .mıyor • 
du. Fakat yirr.ıi "'·- J mda ev
lenmiş ve çok geçmeden ikiz ço
cukları dünyaya gelınisti, bun. 
dan sonra da karısı her on sekiz 
ayda bir muntazaman birer ço
cuk do?!uruyordu. 

Homerin kaTISI Ette güzel de
ğildi. Halbuki ben onun kendisi 
gibi güzel bir kız seçeceğini ve 
pek güzel çocuklan olacağını 

dü~üyordum. 

Fakat HanoYere avdetledn • 
den sonra bir giln beni eVine 'ye. 
ıneğe çağırdığı zaman mi.kutu 
hayalim her türlü hududtı ~. 

Homer tahsiline kur'ba.ı1 git -
miş, ta.biatin ona yaklaştırdığı 

kadrn ile değil, düşüncesinin 
prensiplerinin kabul ettiği ka -
dmln. evlemni~. 

Etta ile ben da!he: ilk görllş -
mede biribirimizden hoşlnmna. • 
drk ..• 

··~ 
Etta bir gOn bana yolda ras(. 

tadı ve bir mesele hakkında bir 
şey sorduktan sonra öyle bir şe
ldlde beni tahkir etti ki, artık 
o günden sonra karısı hesabına 
bUyUk bir mahçubiyet duyan 
Homer beni gördüğü yerde kaç
mıya., yolda tesadüf ettiği za • 
man1ar alelacele bir dilkkii.na 
girmiye Yeya köşeyi dönüp u . 
zaldaşmıya başladı. 

Tabii Ettanın ev dışında pek 
çok işleri olduğundan ev işleri
ne hasrodeoek zamanı kalmıyor
du. Çocuklar bakımsızdı, ev 
darmadağınık duruyordu.. Etta 
bütün giin hayır cemiyetleri 
İçtimalarına ' ,.. • ır.Yııl"r'l rt'l Ho
mer evde mümkün olduğu ka. 

haydi içelim. diyerek, elindeJr.! \a. 
dehi sevgilisinin ağzına uzattı. 

Şimdi şarkı söylemek sırası tıın
burarya gelmişti. F ... l·at, Mu tala 

paşa o kadar neşeliydi ki.. şarkı, 
dinlemek - bilhassa o sırada o.. 

nun ibir külfet olacal,tı. Paş3nm 
yalnız tanbur sesi duymak istec:!iğı 
belliydi. 

Tanburacı kendi kendine: 

- Sabaha !;Ok vaktimiz var. c.J, 
yordu, paşa hele bir kere sru hoş 

olsun. Ondan .. .;nra şarkı din .!mPk 
ten bıkmaz .. mütemadiyen "sf.y. 
le!, diye bağım. 

dar çocuklarina bakıyordu. 
Onun çok as.il bir karaktere 

malik olduğunu ve kabulü im • 
kansız olan bu hayata, ancak 
yavrularının hatırı için tabanı· 
mill ettiğini anlıyordum. Çocuk
larını tap,arcasma seviyor ve ya.. 
şadığı havanın teneffüs edilir 
bir halde kalma:Sllll temin için. 
susuyor, gururunu :muhafaza e
diyor; fakat buna mukabil O& 

miyet içinden ~açıyor, evi ile 
dilkkiinı arasında sessiz bir haı
yat yaşıyordu. 

Bu §cltt.\.. n cı."' .ı. um. 
.duğumuz iyiliği yapmadı. Bütün 
evli adamlar gibi neşeleneceği • 
ne, kuru, tatslz bir adam olmUtt
tu. Ya.jmdan evvel ihtiyarlıyor
du. Çökmüştü. yüzünde derin 
hatlar açılmıştır. 

Faknt ben bunla.n çok geç öğ
rendim. Homeri uzun v.amanla.r 

görmemiştim. Hayatı hakkmda 
malfunatım da yoktu. Ancak 
bundan bir mUddet evvel be.ni 
çağırıp hapishanede kendJsini · 
görmemi istedikten sonra uzun 
senelerin macerasını öğrendim . 

~ından geçen feliıketten sonra 
Mit.şevli hapishanesine afılriıl§
ti. Homerin beni görmf' Jste· 
diğini öğrenince hayret içi.od" 
kaldrm. On beş senedenberi biri· 
birimizi görmiiyordult. O kada1 
ki yolQa. biribirimizi gördüğü • 
müz za.manl~?" bile w'18.mla§mı -
yorduk .• 

Her halde hücresinde ma.zfs1. 
ni, ihtiyar Elderln evi önünde., 
küçük gölün kenarrnda, otlar tı
sut gUnleri düşünmüş de beni 
zerinde yuvar!nnd·~'Ml?. o mo
görmek hat.trma. gelmişti. 

Kendisini ziyaret ebnek Uze. 
re hapi.Shaneye gittiğim zaman 
Homer bana o müthiş facianın 
derin sebeplerini imh etti. Be
§İnci çocukları c1

·: •• ;;aya geldik. 
ten sonra Etta daha bir çocuk 
doğurmaşmın hayatma mal o
lacağını söylemış ve artık arka
daşça Ya;Ja.Dlalarmı istemi§t.L. 
Homer o 7,:1.manlar henllz otuz 
yaşında bile y-0kt . 

Ve bundan so.. - tam on yedi 
sene kadmı:n Jmrar vermi§ oldu· 
ğu gibly~ 1 . "'· 

'* 4- • 

Etta. ıu .. 4.. ·- ~ .... etıinek ı". 

tediğini söyled zama.n Homer 
kırk sekiz yaşına gelmişti. Etu 
hi~ değilse ktiçilk bir seyahate 
çıkmak i tiyordu. Fakat Homer 
evini terketmiye asla taraftar 
göıiilmliyordu. Nihayet kadin 
öyle müthiş kavgnlar yapmıyn 

başladı ki Homer hirdn.vatçı 

dükkanını çırağı ile büyük oğ 
Iuna bırakıp karısiyle birlikte: 
Valet'e gitmiye mecbur oldu. 

Vnlet hiç de ~t görmiyen 
kilçUk bir göl kenarında kAin 
birkaç eski villtı.sı, dört beş tNıc: 
yirminci sınıf Unlü olan alela· 
de, halta fakir bir su §ciıridlr. 

Homer ile Et~n, solgun. Kaptan paşa, Yenedik dilberini 
biraz olsun sar:ıoş cdebilmel. ı· 

çin sık sık içki ikram ediyor: 

- Iı;elim yavrucuğum! içelim c. c 
kendimizden geçelim... divereK. 
şen kahkahala-Ia gölJEirini hoplata· 
rak gülüyordtL 

ve kurumuş halleriyle tamamer: 
biribirlerine benziyorlardı. Fa 
kat Etta bu fakir su şehrinde de 
herkesi çabucak tanıdı ve grup. 
lara dahil olarak bütün zamanı
nı öldürmiye ba.§ladL 

(Devamı tıar) (Bonıı YaT-ı:ı) 
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Yazan: BEDRi GORSOY 
OJ'DD tarzı V8 b81DllJ'8tlerl Her hakkı mahfuzdur: 

- .y gidi günler hey! .. Ger.miş 

Biraz sonra İsmet beni Kemal
le barıştırdı. Artık aramız pek i. 
yi. .. Her gün bana iltifat ve ik _ 

z1.ıı:.ın olur ki hayali cihan değer.. ram ziyade. "Bedriciğim, şeker 
Kemal Farukiyc neden (Ustu _ buyuı-maz mısın?,, "Cigara tak -

rıı.) ~- k~~·duk? Bunu hatı.rla- 1 elim ede~ im mi?,, şeklinde l'selenlp 
dıkça, hlila gülmekten kendimı a. peselcniyordum. Oh mükemmel 
lamam. Nekadar çocukça hareket. doğrusu bu belalılık keşki hep 
ler, ne derece akla hayale gelml- böyle devam edip dursa. 
yecek muziplikler. Ele avuca sığ. 
ımyan yaramaz bir gençlik devri. 
rıin türlil türlü taşkınlıkları ... 

Ben 1928 olimpiyadına. giderken 
' zaman çıkan (Son saat) gazete

sinin de spor muharrirliğini al • 
mıştun. Şimdiki gibi ama.tör de • 
ğil, hem de profesyonel bir gaze
teci olarak. Bu itibarla aldığım pa 
ranm hakk.nıı ödemek yolunda 
büttln mevcudiyetimle çabşmimı. 

Bir gün Pragda, otelde odama 
çe~, maaa-nm başına geçmiş 

mühlm bir maçm tafsilıl.tmı 11e ten 
lDiiııi gazeteme yetiştirmek için 

kan ter içinde yazı yazıyordum. 

Birden, arkamdan doğru gelen, 
iki elin birleşmesiyle hasıl olan bir 
şakşak ba.şmıda patladı. O kadar 
d~mı ki ne yalan söyl.iyeyim, 
ödüm patladı, birden şaşırdnn. Ka 
ğıt kalem bir tarafa fırladı. Ben 
de adamakıllı sendeledim. Derhal 

arkamı döndüm, bir de ne göre.. 
yiın; benim oda arkadaşmı Gala. 
ta.saraylı Kemal Faruki "şaka 

yaptun !" diye katıla katıla gül -
müyor mu? 

Vakriı. ben eğlence ve şa.k.a.yı 

~ok seven bir insannn ve şaka da 
kaldıranlardanmı ama, şakanın bu 
ı;eşidi, hele bu esnada, tepemi at. 

Birkaç gün sonra bir gece ben 
aşağıda otelin gazinosunda gazete 
okurken İsmet yanıma geldi. 'Hay 
di, dedi. Yukarda Nihadın odasın. 
da bütün futbolcular toplanmış. 

Kemal de aramızda. Tam sırası, 
ben sana haber yollarım. Adama. 
kıllı sarhoş taklidi yaparak ustu-
ranın kabını da eline al, odaya 
hücum et.,. 

Sonra yukarıya çıkmış, arka • 
daşla:r arasında domino oyruyan 
Kcmn.lc s:slcnmiş: 

- Kemal, bu gece ben Bedrinin 
halini pek iyi göremiyorum. Aşa. 
ğrda adamakıllı kafayı çekmiş. 

Körkütük sarhoş. Yanma sokul -
dum, baktım kendine malik de • 
ğil. Olimpiyada gitme)ip tst.anbula 

dönecekler meyanında antrenör o. 
nun ismini de rapor edip federas
yona yollamış. Bu yüzden asabı 

bozulmuş. Asabı bozulunca da es. 
ki ııeyleri kurup bir vaka çıkar. 
mak istiyor. Mütemadiyen ııstn .. a. 
Kemal, ustura Kemal, İsmet :...:ıu

bey, sen kurtarmamalıydm. O şim 
di dünyada bulunmıyacaktı! .. Us. 
tul'a, Kemal, antrenör Totbella ... 

Diye söylenip duruyor. Ne olur 
ne olmaz, sen benim yanımdan 
pek ayrılma. Onu benden başka 

tırd.I. Ben de yan ciddi yarı şaka kimse zaptedemez. 
Kemalin üzerine çullandım. Oda • 

Kemal korku ile İsmetin yanı. 
nm içinde al aşağı ver yukarı bir 

na derhal bUzülüyor. O aralık da 
mUcadelcdir gidiyordu. Kemal ka-

Ceva t: 
çıyor, ben kovalıyordum. O ara • 
lık baş ucumdaki masada duran - Ha, şimdi anladım. BugUn ne 
u.sturam gözümo ilişti. Birden o zaman odasına gitsem, elinde bir 
ta?'afa doğru gittim. Ve "Ben sa. ustura, şakır şakır ustura biliyor
na şimdi şaka nasıl olurmuş, gös- du. Bana şunları da söyledi. "Gü. 
teririm. İşte benim usturanı!,, ya lsmet ağabey benim usturamı 

Kemal bu son ustura lfı.fmı işi_ aldı, sakladı. Halbuki bende tam 
tir işitmez vo hakikaten usturayı dört adet ustura var ve sakladığım 
da masanın üzerinde görilr gör • yerleri de kimse bilmez. Cevat, sa 
mez, ok gibi odadan dışarı fırladı na bir şey söyllyeceğim. Söz ara. 
ve kaçtı. Doğru Fenerbahçell Ya- mızda, bu akşam Kemal ve antre
vuz lsmetln odasına gitmiş, he • ı nör için niyetim bozuk!,, demez 
yecanla: mi? 

- Aman l.smet ağabey, Bedri. tsmet Kem.ali teselli ediyor. 
ye §aka yaptım. Şakşak vurdum. "Korkma canını, dört usturası fi. 
GözU döndü, usturayla üzerime lan olduğu yalan, aUiwj. Topu to. 
ııücuma kalktı. Beni kurtar! .. ,, pu iki ustw-a.sı vardı. Onları bul -

Diye yalvarmağa başla.mış. 1s - dum, ben aldım.,, 
met de o anda bu vakadan mü _ Muslih atılıyor: "Aldanıyorsun 

kemmcl bir eğ'lence muziplik ve tsmet, bana bir gün tam dört adet 
oyun mevzuu çıkarmak istemiş ve ustura.sı olduğunu söylemiş ve 
şu cevabı uydurmuş: göstermişti. 

O aralık birden odaya ben bir 
bomba gibi dUşUyorum ve elimde 
bir ustura ka.bı haykırryorum. 

- Kemal nerede? Arkadaşlar, 
bugün bu otelde, maatteessüf iki 
krymetsiz kelle bu ustura ile uçu
rulacaktır ve benim odamdaki aba 
jurun tepesine kanları akaraktan 
bu kafalar asılacaktır. Ben dedi • 
ğimi yaparım, işte bu usturayla. 

(Adamakıllı sarhoş taklidi yapa -
rak devam ediyorum.) Bu kafa _ 
lardan biri kaç gündür diş biledi
ğim Kemal Farukinhı kafası. diğe-

ri de antrenör taslağı olan Tot • 
bellanm kıymetli başrdır. Kemal 
Farukln.in kabahati hepin12.ce ma. 
lfundur. Antrenörün kabahati de 
şu, beni İstanbula aldırmalan için 

yazmış. Güya egzersizlere munta
zam devam etmiyormuşum, Hangi 
egzersiz? Hangi maç? 

Bedri GVRSOY 
(Devamı var) 

Bu Pazar yapılacak 

lik maçları 
İstanbul futbol ajanlığından: 
26. 1. 941 tarihinde yapılacak 

tik maçları: 

Fenerbahçe stadı: 
Fencrbahçe - Beyoğluspor B 

saat 12 hakem: Bülent Tırranlı, 
yan hakemleri Neşet, Nihat. 

Süleymaniye - Altmtuğ saat 
14 hakem Samih Duran.soy, yan 
hakemleri Neşet, Nihat. Fener
bahçe - Beyoğlu.spor saat 16 ha
kem Adnan Akm, yan hakemleri 
Samih, Fikret. 

Şeref stadı: 

Galatasaray - Vefa B saat 10 
hakem Nejat Erge, yan hakemle
ri Halit, Sabahattin, Beykoz -
Topkap saat 12 hakem Eşref Mut
lu, yan hakemleri Halit, Sabahat
tin, Beşiktaş - !st. spor saat 14 
hakem Şazi Tezcan, yan hakemle
ri Eşref, Müeyyet, Galatasaray 
Vefa - saat 16, hakem Tarık Ö
zerengin, yan hakemleri Nejat, 
MUeyyet. 

Karagümriik sahası: 
Galatage:nçlik - F. Yılmu, 

Bozkurt saat 10 ha.kem Necdet 
Gezen, yan hakemleri Ziya, Sa
dık. Feri.köy - Şişli, Güneş saat 
12, hakem Bahattin Uluöz, yan 
hakemleri, Ziya, Sadık. Onvutpa
şa - Demirspor saat 14 hakem 
Muht.ar Güredin, yun hakcmıen 
Zeki, Sadık. KaragUmr:ik - E
yüp sat 16 hakem Muzaffer Çizer, 
yan hakemleri Zeki, Muhtar. 

An.adoluhlsar sahası : 
Anadolu - Bcylel'beyl saat 

10,30 hakem Se18.mi Akal, yan ha
kemleri Münir, Fazır. Anndoluhı
sar - Rumelihlsar saat 12.30 ha
kem Şekip Akduman, yan hakem
leri Münir, Fa.zır, Hilal - Alem
dar saat 14,30 hakem Hüsnü Sav· 
man, yan hakemleri Münir, Fazıl. 

Kurtuluş Klübünün 
İdare Heyeti İntibah' 
l{urtol9'ta Çefsmemeydıuu sow.ı.. 

ğmda 80 numaralı Kurtuıuı ııpor klü
bü salonunda seoellk heyeti idare ın. 
tlhabma bütün Aza.la.rmıızm pazar gil
nli saat 10 da klüpte hazır bulunmıt.. 
lan rica olunur. 

il \ll\ \~\~\il 
Sehir Tiyatrosu 
T<'pebllfı Dram kısmmda 

ı\k"am 20.SO da: 

Aptal 
Yazan: Dostoyefsk.I 

* * ·ll-
htlkliil Caddesi Komedi kısmmdl\: 

Akrtam 20.SO da: 
llı•r glin gişede çocuk lt'm~lllerl 

için bilet verilir 

r-----·-~ 

- Aman sahi mi? Eyvah, o ço. 
cuğun böyle ustura çekmek adeti 
vardır! .. Bir kere birine dil.şman 

oldu mu imkan yok ona usturayla 
hllcum edip onu kesmek hevesin -
den kimse Bedriyi menedemez. Bir 

defa mektepte bu şekilde Uç ay 
birinin peşinden dola.'}mıştı. Bak 
bu işin şakası yoktur. Ben ona 
}8.znngelen şeyleri söylerim. Yatış 
tırınm. Ama bundan fl<>nra bu iş. 
ten kurtulmak istiyorsan sen de o. 
nunla iyi geçinmeğe bak, ona gü
zel muamele et. Zira o bu işi unuL 
maz. Günlin birinde bir vakadan 
hemen kızarsa, kendini yok bil. 
!{em de ayni odada yatıyorsunuz! 

Sonra İsmet doğruca bana gel. 
di. BütUn bunlan anlattı. Aman 
bir oyun tetip ett!m, dedi. Diğer 
arkadaşlara da tafsilat verelim. 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet
meleri Umum Müdürlüğünden: 

Plln ıtUYdU: Bir gece ben ya -
landan sarhoş olup o a.ralık diğer 

rutboleularm arasında bulunacak 
ılan 'J{emale birden ustura kabı i. 
le ir,inde ustura varmış gK.ıi hü _ 
•ıı <>.lip k'>rkı.ıhıeağnn. 

1 - 6900 adet dökme fren takozu pazarlılt usulü ile satın alınacaktır. 
Bu işe muhammen bedel tayin edilmeml§tir. 

2 - Eksiltme 30/1/1941 perşenbe gUnU, saat 15 de Metro Hanının 

5 iDci katında yapılaoo.ktır. 
3 - Muvakkat teminat maktuan 37~ liradır. 
4 - l.steklllcrin para.sız olarak verilmekte olan şartnameleri Levazrm. 

dan almalan ve kanunJ vesikaları ve muvakkat temlnatıan ile UA.n edile'!l 
ı.,. gtıp ve .saatte komisyonda hanr bulunmaları. (440) 

Satış Blrliğladen : 
:>780 numaralı kanuna ı- "\~teniden neşredilen 2-12S9g nu

maralı kararnamenin ~ sayılı kararın1 göre, teşekkül eden 
Ereğli Havzası Kömürleri satış birliği, ahiren mevkii meri
,·:-te konulan 3867 numaralı kanuıı ve 2.14517 s&yıh karanıa
~c hükümlerinin tatbiki neticesi olarak 1 Kanunusani 941 
tarihinden itibaren tasfiye haline • cnmm~tur. 

Satış birliğiyle şimdiye kJdar a2 · .dilm'.} olan muk~ve· 
lelerin kömür teslimine müteallik vecibeleri ve işbu 11ecıbe
lerden doğacak hakları Ereğli Kömürleri işletmesi tarafın
dan kabul olunarak kömür teslimatı işbu mukaveleler hü. 
kümlerine göre yapılacağından bt. husus için alakadarların 
Ereğli kömürleri işletmesine ve ta.si.ye taril>inden e':"elki 
muameleler için dahi merkezi .long-uldukta bulunan, halt tas
fiyede Ereğli Havzası kömürleri rrt!ş birliğine mü .. acaat et
meleri ilan olunur. 

Kendinize beyhude 
yere eziyet 
ediyorsunuz .......................................... M 

NEVROZiN 
varken ıstırap 

çekilir mi? 

Baş, diş nezıe,grip 

ve üşütmekten müte
vellit bütün ağrı, sızı, 
sancılarla nezleye, 
romatizmaya kar~ı 

NEVROZiN 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden kaldırılma 

sı hakkın da ilan 
GUınüş yUz kuruşlukların yerine gtiınüş bir liralıklar darp ve piyasaya 

kıl.fi miktarda çıknnlmış olduğundan gtimilş )1lz kuruşlukların 31 IkiDci
]{A.nun 1041 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

Gilmilş 100 kuruşluklar 1 şubat 1941 tarihinôcıı itibaren artık t~da. 
vuı elmiyecek ve ancak yalnız malsandıklariyle Cumhuriyet Merkez Ban. 
kası şubelerince kabul eclllebllecektlr. 

Elinde gUmUş yUz kuruşluk buluna.nıa.nn bunları malsandıklariylo 
Cumhuriyet Merkez Bankası §UbelcriDe tebdil ettirmeleri il!n olunur. 

(288 - 380) 

kaşelerini alınız. 11--~---------IPE-----•• 
icabında günde üç 

ka~e ~.ıınabilir. ... _, . 
BORSA 

23 !KINCIKA~UN - 1941 

1 

100 
100 

Sterl!.D 
Dolar 
!<'re. 

llap&D.IJ 
3.24 

132.20 

Ereğli Kömürleri 
• sıetmestndea : .. 

::> 780 numaralı ltanuna mi.ister.iden neşredilen 2-12899 
numaralı kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden 
Ereğli Havzası kömürleri satış birliği, 3867 numaralı kanun 
ve 2-14.547 sayılı kararnamenin tat'ıiki neticesi olarak ı. Ka.. 
nunusani 1911 taı·ihinden itibaren tasfiye haline konmuş ol
masına binaen sözü geçen Birlikle ~a:Sfiye tarihiı:e kadar a.k
tedilmiş olan mukavelelerin kö:nür teslimi vecibeleri ve işbu 
vecibelerden doğacak haklar işletmemiz tarafından devren ve 
naklen kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1. Kanunusani 1941 
tarihinden itibaren kömür teslim:ne müteallik talepler için 
Zonguldakta Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletme. 
si müessesesine müracaat edilmesi ilan olunur. 

• ...................... -1 ........... . 100 Liret 
100 tsviçrc Frc. 
100 Florin 
100 Rayi§mark 
100 Belg• 
100 Drahmi 0.9Dm 
110 Leva l.62~~ 

ıoo Çek kronu 
100 Peçet& ı2.93;:; 

100 Zloti 
100 Pengö 
100-Ley 
100 Dinar 3.175 
ıoo Yen !1.1375 
100 !sveç kronu 31.005 
100-Rublc 

Esham ve tahvil!ı.t 

TUrk borcu 1 peşin 19.50 
TUrk borcu 2 peşin 19.50 

r:; ~ ,,- -" ._... ' 

1Dev1e~ Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum ... idaresi ilanlan ı 

Muhammen bedeli 24038 (yirmi dört bin otuz sekiz) lira olan (60) ka
lem Ankara hastanesi ahşap eşya ve mobllyaıır 4.2.941 salı gUnU saat 15 te 
kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek .l.stıyenleriD 1802,85 ı bin sekiz yUz iki lira seksen beş ku• 
ruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve t<!klit
l~rinl ::ıynı gUn ııaat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lft.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarnda malzeme dairesinden, Hayda~ 
şada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktı-. (338) 

'<· :,. :(. 
Muhammen bedeli (1530) lira olan 200 kg. Do11ynğ'ı CG.2.1941) pı:ır~embe 

günU saat {11) onbirde Haydarpaşada Gar blnıısı d".hil!nd ld ko.nlsyor. !ara. 
!ından açık eksllbne usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istıyenlerin (114) Ura (il)) 1.uruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vcsalkle birlikte ekslltm•' gUnU Sal!.tine kacfar ko
misyona milracaatıarı ıa.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olu.rak c.ağıtılma.ktı.dır.·(852) 

24. 1.941 Cuma Bronşitlere KATRANHAKKI EKREM 
13.20/14.00 MUzik: Karışık ~·rogram 

(PL) 18.00 Program ve menıl<ıket sa· 
at ayan, 18.03 Müzik: Radyo (Svtngl , 
kuarteti, 1~.30 MUzik: Şarkı, ttırkU 

ve taksimler, 19.00 MUzlk: ll"ıı.oııl he 
yeU, 19.30 Memleket saat ayan ve 
ajans ho.berlcrl, 19.45: Milzlk: Peşrev 
semal ve şarkılar, 20.15 Ra.:lyo gaze· 
tesi, 20.45 Temsil, 21.30 R:onuşma 

(İktısat saati), 21.45 MUzlk: Radyo 
salon orkestrası, 22.30 Memleket saat 
ayarı, ajans haberleri, 22.45 Mllzlk: 
Radyo salon orkestrası proı:;"ramınm 

devamı, 23.00 MUzik: Dans müziği 1 

(Pl.) :?3.25/23.30 Yarınki pro:ram 

25.1.941 Cumartesi 

11ilrklye Cambarlyetı 

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

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zlral ve ticari lıer nevi banka muameleleri. 
Para blrlkttrenJere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

.11!.raat Ba.nka.8mda kumbara!J ve lhbarsız tasarruf hcsaplarmda tıD u 
M lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aşağıdaki 

pili.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

ı 00 aded üO liralık 5,000 lira 

120 " 40 " 4,800 .. 
160 " 20 " 

S,200 ., 


