
SAY · ? 1
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&enli •lllJııta 
Amiri~•· sardım• 

Yalan ... ..,.~: 
Harbi B~ hafta _ıçınde 
~~~~- Bır mı:yar 

b bir .uıeıtm eearet altma a. 

::~IJ6yieıe:f8;: dolarlık 
1llflllerdlr. Bunu ttaıyan radyo
•da bilir. J'Uat yalan eöyle • 
..,.,_ olduktaD 80Dl'IL ttaıyau 
~- btlalletl vücudu •e. 

N~ 10 (A. A.) - R6yter: 
Nevyorlt Jounıel and Amerlcan 

guetem .)'UIJOI': 
•'ftgpelt, borç ve ariyet verme 

Jlyibam bma edilince bir milyar 
dolar kıymetinde harp rtmdai, ti . 
lep, tayyare, tank, top, mOhim -
mat ve yiyecek maddeleri devret. 
mek suretile lnglltereye yapıla • 
cak yardmu teme amade bulun • 

(Dewum 4 llnellde) 

Türkiye ya'ar 
vaitlere 

kapılacak bir 
devlet değlldır 

-0--

Bir tngiliz gazetesi 
~ vaziyetini tetkik 
eclei'ICeD ~ fu,ıyor 

1.-dn, 11 (A. A.) - Suaaay 
Tlmea paetMinJD diplomatik mu. 
barrirl yasıyor: 

"Yunanlılar ve anlamı lngiUz 
müttefikleri bir Alman taarruzu • 
nun tefkil edeceği tehllk~nin ge. 
nJtliğbıl tamamen mtıdriktJrler. 
Fakat, Yunan milleti bir tek he • 
defte birlepü§lerdir. Yunan mil • 
let.l eimdlld yani bllytlk bir mille· 
te tartı altı aydır devam eden bu 
mücadeleden eonraki kadar hiçbir 
zaman mağnır olmamJ.ttır. Aakerf 
bakımdan ttalyadan çok kuvvetli 
olan daha btlytlk bir devlet tara • 
fmdan wkubulacak bir taarruz 
tehlikesi Elen milletinin takdir ve 
bayranlıfa Jiytk olan ruhunu aar&

mamJIUr. 
YunaniatanJ korkubnağa ve onu 

bir mütareke akdbıe D'l"CbUl' et • 
meğe matuf ~anda Yunanlı· 
lar flzerincJe hiçbir tesir yapma • 
maktlldır. Zira Yunanlılar da tıp
la Türkler gibi naslleriD valileri.. 
ne fnAnmamaktadırlar. 

Eden ve general Dill'ln Ankara 
ve Atlnada yanbklan müza1ı:el"e • 
ıer esnumda alman kararlardan 
pek aı klmae haberdardır. Bunun. 
ta beraber tn~lterenln Yunanlıs. 
tana. müm.ldln olan azami yardım· 
yapacağı muhıı..k1ı:aktır zira Yu -

(Devunı f 8:1Clde) 
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Bu .;abahki yangın 

Sofyadaki Dr.Göbeiseeöre: 

ingiliz Almanya 
elçisi bu sene 

Bu alqam zafere 
Bulgariatandan I 
ıatanbula hareket kavuşacak 

edecek 
1.-dra, 10 (A.A.) B.B.O: lngiltereyi istila jçin 

Hava·arın 

ŞehzadebaşıFerah 
• 

sıneması 
.. ,,,..... . ... -·.,..,,me d 
·-- ---- ~~ ngan ı 

Sinemanin usıDndekı odalarda 
oturan~ar ıtfaiye tarafınban yanmaktMJ 

grç:Ukle kurıartldı!ar 
. 

Yangın it/ aigege 
geç haber verildi 
Ateş s nemanın gişes'nden 

süratte büyüdü çıktı ve 

Tagı1rm elelltr~• lloatatmııa çıll(ıil 
su1111or. Blaa 15 illa n maldlleler ıı 

Exchange Telegratpb ajan.mım 

Sotyadııki muhabirine göre, tnı'tltere 
Din &;fya elçisi Rende! eJçlllk memur
•artıe birlikte bu akfam Bulprlııtanm 
merke7:ndell latanbula mQtevecciben 
&,yrll8Cıllrtlr. 

düze mes;ni 1t1a 11ra1a dıoıtaıa 

Bulgaris!anda 
Alman İfgalindeki 

bütün memleketlerde 
oldufU Sihi 

Ves·ka usulü 
başladı 

ı..t!ra. it (AA.) B.B.Oı 

KoekOftdaD gelen baberlere g6re 
şeker, çaJ ve kahve atıp Bulgaristan 
da "8ik.a U8Ul0De tabi tutulacaktır. 

Amavutluk cephesinde 

ıtalyan 
mukabil 
hücumları 

püskürtüldü 
--0-

ltalyanlar iki günde 
2000 esir verdiler 

Atlna, it (A.A.) - 8.11.8: 
DOD aqam namen blldlrUdilfD#" 

göre, ewna ve cumartesi gtınft vuku 
bulan muharebeler emumda bl1yt1k 
mağlılbiyete uğraml§ ve 2000 den tas 
la esir vennıı olan İtalyan kuvvetleri 

(Devamı 4 lncftde) 

. be 'tliyorlarmış Sinemarın mosteciri "ttazancıma 
::.~~::;,,;;;,.ıs;:~ .. °' ••. \ nazar değdi ,, diyor 

gu b~)&natta Alman propaganda na· 
zın Gobels Almanyanın bu 11e.1~ zafe 
re kavaı,.c:a&mı ~ "Nam 
lqtlte.."eyt a.tSIA ............. 
)'UlDI havalarm dbelmeslllt bekledl 
ltDl UAve etmlfUr. 

ita van 
so411alisi 
saferi 

nihavet 
buldu 

Hahf"ıiatan muharebesi 
de aon safhasına 

gelmek üzere .•• 
Pretorla, ıo (A. A.) - B. B. C: 
Cenubi Afrika bqvekili general 

Smuts Kahireden Pretoriaya dön. 
mil§tilr. Röyter ajanamm muhabl. 
rlne bey.matta bulunarak general 
Smuts İtalyan Somalisl seferinin 
filen aona erdiğini ve ve Habeşis
tan muharebeel.nln eon safhaama 
girmek tUere olduğunu aöylemif • 
tir. 

~ ........... 7tlbek ...... lserllldfa ... 7llmlarma tein ... 
••1~ (Y-t.....se) 

Francala istihl§kinin 
tahdidi düşünülüyor 

Uluaal Ekonomi Kurumu vatandqa bir 
beyannaıne neşretti 

"Vamali eıoise ve pençeli ayakkabı ilı 
gezmek bugün b:r ayıp değ 1 1, taz.lettir,, 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu parçaları ihtimamla to?layınız) 

General Smuta Afrlkadald hare. 
kit hakkında Kahirede Eden ge· 
neral S'r John DUi, general Va • 
veı ve Akdeniz filosunun kuman. 
danı amiral Cunnlngham ile göı1lf
melerde bulunmqtur. 

Ankaradan blldirildiflne g6re, bUkC 
met :nnl Up ekmek kararnamesi eaaa· 
Jarma tevfikan plyaaada eatııaıı fran· 
calanuı rarfiyat miktannm tayf.nl l · 
çlD, .ı.tanbul, lzmlr n Ankara beledi· 
yelertnde tetkikler yaptırmaktadır. 

SöylendiltJıe nazaran francala aallft 

Afrika cephelerinde IUll ugart badde mdfrflmetıl ~ ttd· 
birler •lmmakta, lokantalarda ~ 

1Q& malik olu mem\e'ket.lmlade w 
tedblrlerm bir mluntıdan llerı ,.._.. 
dl[ takat Deride hertıancl bir .... 
yet k&rpsmda luarruftarm bCb'Uk 
faydalar.ı olacatı kaydedllmektHlr, 

l.ı'lwıal ekonomi .. arttır.. ..... 
(Deftmı 4 IDı:ltaJ 

• • ı • ı yuı tip ekmek yenilmem w ı.u ıtbl 1 n g 1 1 z e r umu!Dl yerlerde .francala •tqala mQ 
aade ohmmamuı tıehl.8 mevauu edU 

ltalyan Somalisinden de mekteCır. Böylece bufdaydt.D mtllılm 
Dllktarda t.uamıf edllmlf olacaktır. 

Hab e Ş . stan Bundan bqka. dUn,a bldl8Plertnbı 
aldığ1 l!Oll oeıııı 07.erine tuamıf da 

h .. ba ;ok itina etmeaı lçlıl ntandqa ucuma radyo ıuete ve neılr vaarta!artle' bu 
ıun11hnaama bqlaeımııtır. Vatudafm 

geçttler ~ıı:= ::-:::.\:::. ·~t 
---0- ,...meat tıOdlrllıMta. ,..... fakat 

Gondar civanncla hir tem1s bir •1'*8 0e pmna1a. pcmçe1• 
.. • .,.,, ...... ..,.. detti bir fallıet O' 

ltalyan karargahı qaal ıacatı te'bal'US etttrtımektadlr. 9asb 
edildi ı kO barp .... ,.~ lçtDde ea raaaat " (lt'_, ..... ) IJOI ........ ~-~ ... 

.... •lralırmı 
aıttl.,..11 lçta 
, ... llltılerı 

Ayr,ca kalorifer 
Ucretı allnıyor 

-o---

Murakabe Komiayona 
buaiin bu huauata Wr 

karar verecek 
~ ........ 
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l':ozita bir iki dakika durdu; çiçeklerden, sular· 
dan, havuzdan, memleketlerinde böyle yerler bu
l nup bulunmadığındanbahsetti.Sonra birdenbi. 
re gene eski mevzua döndü: '"Siz ne zanıan evle-

. . ? r. ....... c ~ın z.,, 

-- H1: ~· ı Ş..ı.r'n mı yoksa 
•ylıyen rr " terse? ... 

sevmez. 

- lla. i P.,. - Allah sevdirir! Her insanm 
" bı hıç duştinnıe®n kusurları olduğu gibi iyi taraf_ 

\ern ıştı ları da \'ardır!. GeçiI"emezlers.! 
b r ~ma uymu. erkek istediği zaman bo§arl 

r D_nı n n .c<_ylu) ordun? - Kadın? 

K <:a Aıımet tc bunun farkı. - Boşayamaz! .•• 
ru. varı ı tı. Doğru.su bu hayat Rozita bir ikı dakika durdu; 
c mı sı, bııc bu genç kıza kar. çu:eklerden, sulardan, havuzda:µ, 

.. yJu- J hıster. onu r,ördü~rü memleketlerinde böyle yerler bu. 
7 ı ı.n duyduğu kalp çarpıntısı lunup bulunmadı~'l?ldan bahset
ı · r olunamazdı. Rorta onun ti. Sonra birdenbıre gene eski 
. de ho ı.na gıtmiyordu; aynı mevma 4öndü: 
·~ manda onun, kalbinde. vücu- 1 - Sız ne zaman evleneceksi_ 
1 ıt da, hal alinde ve her yerinde ı nız? 

ti< ikli~nı sc1.dif;ri bir varlık ol- 1 Gamsız Ali güldU; omuzlarını 
du.;runu anlayordu; lakin bunu 1 tplkti: 
k ul etmek ı tcmiyordu. - Ben evienmiyeeeğim ! 

J. ğaçlarm ara.sma doğru yiL ı Dedi. Rozita ve diğer kızlar 
r ı'1 Her; gamsız Ali bir ağaç da. Koç Ahmede bakıyorlar; onun 
h k..>pardı; taze yap-aklarım cevabını merak ediyorlardı. 
yo'rf ı ve baldrrına yavq ya. - Allah bilir!.-
vaı;. rnrmağa ba.c;ladı: Tonbul kIZ söre kan§tı: 

-- Artık bizi gönderseler!- - Sizde hiç görmeden mi ev-
n .. ıi ı. Sonra arkadaşına sor- leneceksiniz? 

eu: -Allah bilir!... 
- Don Alvaro bizi serbest hı- I - Gördükten ve sevdikten 

"akır mı c ba ?... sonra evlenmek daha iyi değil 
- B '. <'m... ' mi? 

I'iz ıstıyelim!.. İki can - Tabif daha iyidir, fakat.-
kıırtıı~ık. iki can bağışlasın! ü~UncU kız evvelkilerden ce. 

Fena olmaz!... 8111" çıktı: 

Gamsız Ali kurtulduğu takdir. - Buradan evlenmek istemez 
de Ceznyire dcindüğU zamanki misiniz? 
.· n"'mi, ondan sonra neler ya. Koç Ahmedin bakışları büyU
pacağını dUşünUyor; göğUs ge. dil; iki genç km ve en 801lfa 
çir yordu. Koca Ahmet kurtar- Rozitayı dikkatle baştan ayağa 

dıöı genç kızdan başka hiç bir kadar sibıdil; onun hafifçe !~ı
şey diışimcmıyordu. ardığmı gördü; kendisinin kı. 

Arkalanndan ve afaçlarm a- zardıfım, eonra earardığmı hia
rasmdan su §Irıltısını andıran setti. Kalbi çarpıyordu; başı 

konuşmal~r ve çakıllarda ayak kurşun gibiydi; ağaçlar, tarhlar, 
se'eri geldi: döndiller, demin çiçekler, havuz ve sular, her şey 
> ikonda gördükleri Uç genç bir beyaz bulutun ardmda kay-
'ZT gördiler. Forsalarla kartı. boluyor; karşmnda ve etrafmda 

l. mca sustular: yavaşladılar; yalnız Rozita bUttl.n tazelik, gU. 
b·r i yuvarlak yUzlü, sevimli ve zellik ve ne§esiyle, kocaman ve 
kr~a boylu olan, diğeri de tom. canlı bir çiçek gibi duruyordu. 
hul ve beyaz tenli uzunca bu. Bir dakika hiç kitru9e konuş
runlu olan iki yabancı kız adet& madı; yahut yalnız bakı§lar ko-
) akl tf"maktan çekiniyorlardı; DlJltU. 

, kat Rozita onlar gibi değildi; Koc; Ahmet adeti ayaklannı 
f'at.dan gUiulısiyordu. Daha ge- boflukta hissediyordu; bu hal 
r den vekilharç Ameçi ile iri yan ona hem tatlı bir haz hem de 
uu uşak geliyordu; iki forsa Uç ürkeklik veriyordu. 
kızla yüz yüze gelip durduklan Bir rüyadan uyanır gibi doğ. 
zaman onlar da durdular. ruJdu; vUcudu gerildi ; yUzü 

Rozita hatır sordu; arkadaşı- !!ertleşti; bakışları sertleşti ve 
ıarını tanıdı; biri amiral Blasko. başını sağa sola belli belirsL• 
nwı kıziymiş; ötekinin babası nlhyarak mmldandı: 
kralm eski mUşavJrlerindenmiş.. - 1steme..'l!l ... Bilmem! ... 
Bırineinin adı JUlya ikincinjn Gam!!ız elinden tuttu: 
LUpe imiş; Jülya deniz zabitiyle - Yilril artık! ... Sıkıldım! ... 
eevışmiş, son zamanda nipnlan. (Devamı var) 
'IJll:j !. 

Rozita onlara maceralarını, 

memlekette karı veya çocuklan, Vakit 
a.na veya babalan, akrabal~ 1 Bugt'nkU baımakaleyı Sadri Er-

tem )UZllıl§tır. MUharrlr, BUyUk MU· 
olup olmadığmı soruyor: Jet !lıl~Jl.81 açılırken ba.'lıklı yazı.sın· 

- Ni~in evlenmediniz! da, Mt:elısin iki aylık kı~ tat.!Unden 
Diyordu. Gamsız kısaca cevap mebu1lı:.rm intihap mıntakalarma gı· 

verdi: ı dere.~ hall< ile yakından t.emaa ettik· 

_ Evlenseydim şimdi benim ten ıt0nra taze lnlıbnlarıa avdet ettik 
. . !erini, bu tatil mUddeU :lBrfmda 

ıçın ağlayanlar. yolumu gözle. dünya. Ud!Belerinin bUyUk bir sürat· 
yenler bulunurdu. ıa inkl§af ettiğini, Meclisin yeni faa· 

Genç kız Koç Ahmede baktı: Uyetln harbin kapımızı çaldığı anlard1t 
- Ya siz?.. bqla1ığuıı, BUyUk Millet Mecllı.lnin 

- E-vlenmeyi düşüı:ımedim her tf'Yde.ıı evvel bu manzaranın icap· 
ı.annı nszara alarak hareket edf'ceğln· 

bıle... de hiç ~üpbe olmadığını anlatarak dl 
- Niçin? yor Ki: 

- Va'rtım olmadı. Bftyük 1"1llet &lcc:llsl politik fa· 
- sızde yabancı kadmlarla aUyettnl şüphem ld büyük , .. tan 

evlene'11er var mı? davası çerçe,·esl ~inde mUtıılea 
• . edorkcn onun yeniden gelen ka-

- B~.u G~ız daha lyı bihr. nanlan, ve bütçeyi tetkik etmek 
- O soylesm !... 1 gibi mlll.lm hizmetleri de buluna-
- Vardır; Arap ve EndUlls caktır. Yaz den·eslnlu en mühim 

kızlariyle evlenirler... faaUyetlnl blltçe mesaisi .:J:.kll 
_ Hıristiyanlarla evlenmezlar edeccl<tlr. Yeni sene blltçsl rbln 

mi? 
- Az.. .• 
- S zde evlenmeden evvel T e 

erkek kızı. ne de kız erlrefi g~ 
rlirlermiş! 

- Ewt... Ôyledlr.. • 

kapımıza ayak bastığı günlerde 
meelbe aevkcdllmlt bulunmalrta
da. 

Yeni 1e11e bU~ ıliphesfz Tür
ldyenln müdafaa kudretini artır
mıt batummdan mUtalea edflf'bilc
eek bir kNaıkıert .... bllJonmaJı, 

w.. 
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Bu sabahtan itibaren 

Ekmek 
20 para 
ucuzladı 

TRAMVAYLARDA 10 PARA 
KAVGASI T~RiHE KARIŞTI 

Fevkalade bir 
toplantıya çağrıldı 

---0-

Nlza11111amede 
tadllit yapılacak 

Yeni Up ekmek bu gtinden Hi. 
haren yirmi para ucuz olarak on 
iki kun11 otuz paraya &atılmakta. 
drr. 

Veni tarifenin bu sabahtan 
itibaren tatbikine başlandı 

Şirketihayriye idare meclisi Şir • 
ketihayriye heyeti uınumlyeslııi 

fevkatade bir toplantıya çağırma.. 
ğa lUzum görmüştür. Bu toplantı 
bu ayın 18 inde yapılacakh. Şir Hllknmet, bir çuval undan alm· 

m kta olan yUz kırk altı kurufhık 
mildafaa verg1slni yUz kurup in. 
dlnnekle bir buçuk milyon liralık 
f edakA.rlıkta bulunmU§tur. 

Tramvaylarda lata' farkım Yeni §ekilin faydalarından bi. kctihayrlye heyeti umumiyeelnin 
kaldll'8J). tek bilet tarifesinin tat. ri de on paralık küsurat bulun- bu §ekilde toplantıya çağrılması _ 
bikine bu 8a.balıtan itibaren mamasıdır. On parayı bulup inde ı na s~ep eirket es"s nizamnamesi. 
başlanmıştır. edemediği için halk ile biletçi:er nln dört mUhirn maddesinin değiş 

Halk için çok faydalı olan bu arasmda cereyan eden münaka. 1 tirllmesine ve kanunu medeni hU. 

16 mart ihtl"falı" usul memnuniyetle karşılanmıl)- şa.iar ekseriya polislik Mdiselere 1 kilmlerine tamamen uydunılmam. 
tır. Kısa mesafede yani eski müncer olur ve bunlardan çıkan 1 na !Uzum görUlmesid1r. 

programı hazırlanıyor 1 • 2 kıt'a arasında ikir.ci mev. hakaret davaları mahkemelere I Yapılaca~ heyeti u~umlye.Je ııir 
kide seyahat edenler 70 para kndar giderdi. Şimdı on para ket esas ruzamname."inin O, .ıs. 17 

16 mart 1919 gUnU lstanbu. fazla vermekte iseler de uzun yUztindfi bu çeşit mUnnkaşalnr ve 26 nc.ı maddeelnnln tadıli ida
Jun işgalinde. şehit dUşen kah- mesafe yolcuları 20 para kazan- artık tanhe karışmış bulunuyor. re mecli ince teklif olunacaktır. 
raman askerlerin hatıralarını maktadırlar. Yeni tarife malOm Yeni tarife biletçileri on para Bu. madde~er fifrket. h'~ senet. -
ti'ı.ziz için her sene Eyüpte Ba. olduğu ll7.ere gudur: araştırmaktan kurtardığı cihetle lerı:nin va~lere intiknll ~e var -
hariye caddesi üzerindeki şehit_ Mesafe farkı yoktur. Nereye zama.ndnn da mUhim bır tasar lerın bu hısselcrln tP.msıli hakkı 
lıkte yapılan ihtifalin bu seneki kadar gidilirse ~dilain birinci ruf temln edilmektedir. - ile heyeti ~umiyedP hts•e ~hlp. 
proğramı hazırlanmalctadır. Me- mevkilerd~ siviller 7; talebe. Yeni tarife ile tramvay idare- leıinin ne gıbf e:a"lar dahıllndı:ı 
rasimin esas proğrammı tatbike malf.ıl ve erler 4, ikinci mevkide ıinin varldatmm senede 300 bin temsil olunnb leceği ve idare mPc 
E ·· H Jk · edil · • ·11 m: tal 1"'1 ı · d - Uslnin toplantılar na aittir. Bu yup a evı memur mıJ sıvı er u; ebe, ma u ve er er lıra an fazla artacagı tahrnın madde! rin rl P.i~tJrilrnes! ne şim _ 

_b_ul_unm __ a_k_ta_d_ır_. ------~.:...-2_k_unışa_.::.__se_;yah~_a_t_etm __ ek_tedi __ ·r_l_er_. __ o_ıu_n_m_ak_tad__;_ır_._______ diye kadar b.lbassa tevarlls sure> 

• 

Sağır ve kör 
çocuk~ar için 

Şehrimizde birkaç 
ilkmektep açılacak 

Maarif mOdUrlOğtt, bir mUddetten· 
beri üzerinde meşgul olunan doğuştan 
ve sonradan maUU çocukların o'rutul· 
uıası fflnl esaah ~ldlde ele almr§ bu
lunmaktadır. Yapılan tetklkldre göre, 
oehrlmizde ilk ta.hail çağında olup da 
kör vey& sağır olmalarmdan dolayı 

okuy.ı.ınryan çocuklaruı adedi tahmin· 
den fa!ladrr. Fakat bunlara tedriaat 
yapm11.k ilk tedrisat mUeneselerlnde· 
ki bugUnkü talebe mevcudu içinde 

l?a111Uye 'felllll 
Ankaraya gitti. 

Hariciye vekili de bu 
akşam dönüyor 

Geçen hatta ıehrlmlze gelen 
Dahiliye V eklli Faik Öztrak, dUn 
akşam Ankaraya dönmil!JtUr. 

Biraderinin cenaze merasiminde 
bulunmak Uzere şehrimize gelen 
Hariciye Vekili Şllkril Saraçoğlu -
nun da bu akşam Ankaraya dön. 
meei muhtemeldir. 

T oprak Ofiai 

Bir ayda 60 
bem.m hemeıf lmkCUısız olduğu gibi bı"n çuval un 
sağır ve körleri okutmak ışı de ayn 

bir lbtilıaa me~lea! telAkkl edilmekte- ı t k k 
dlr. sunun 1ç1n teıırtmlzdeıcı birkaç ş o u yapaca 
Ukmekte'91D bu malOl JaWUlara ta!l• 
sisi muva.rk görtılmOşttlr. Bu teklif Toprak mahaUllert ottst, koordJ 
bu mesele üzerinde ehemmlyetıe <!ur8iı ıwıyo:ı heyeti kat-artle mUtiteUf bUyUk 
maa:-11 vekdletlne arzolunmuıtur. §ehlrıerin,l.zde olduğu gibi lat.aııbulda 
Diğer taraftan bu mekteplerin ban· da vücude geUrllecek un .tokları tçln 

gl aemUf'rde kunılacağnn tayin için tertibat almaktadır. Ofla 8-Uç ahil· 
nerehrde daha çok aağrr ve k6r ço-

1 

lerile Kadıköy, Boğum Ort&kGye ka· 
cuklıırm bulunduğunun öğrenflme:ıl dar olJ\L kramı ve Anadolu aahlllnde 
lAzunge1mektedtr. bu hususta vtlAyet 'KuzJUDcuga kadar olan kwmlarda 
tetklk!er yapacak ve buna göre kaU yeni 11lokl&r için depolar aramakta· 
karar verilecektir. drr. Bu dcpolarm Ağl&m ve rutubet 

İran konsolosluğunda 
İran Şehlnşahm"ll doğum y:ıldö. 

nllınüne tesadtif eden 15 Mart Cu· 
martesi gUnü §ehrimizdekl İran 
konsolosluğunda bir kabul töreni 
) apılaca.ktır. 

, 
Yardımcı itfaiye 

ekiplerinin tulumbaları 
Dahiliye VekA.leti taşra beledl

yelcrine yardımcı itfaiye ekip'e. 
ri için İstanbul itfaiye müdürlü. 
ğünce kabul edilen tiplerin em
me·~a5ma el tulumbalarmm kuJ. 
lanılacağını bildirmiştir. 

Türklyenln bUt~e faaliyetleri ~
hl devlet hizmetlerinin de mizanı 
şüphesiz \-atan mUdafaası ve bu 
müd:ıfaanm ruhu olan milft olrU~ 
korumak olacaktır. Ya,adığmuz 
~ünlerin ehemmiyetini onun tart. 
he mal olmasmdan 11onradll' ki 
daha iyi lddk edeceğiz. Bu ehem· 
mJyctU gtlnlerde Türk rnlll<-tlnln 
göstenHt;t sökQnet, Türk hükfune
tlr.ln takip ettiği raJlst polJ' lka, 
prensiplere sadakat bu tatil dev. 
resini amasız olarıı.k geçirmemi
ze 'esile \'<'nnl~tir. Tilrldye 1 Jyilk 
ımııct Meclisi ynl mes:ılsl'":<" bu 
ha\'a ve bu politik şartlar lçiııde 
baslıunaktadır. 

Yeni Sal•ah 
Hll!!eyln Cahlt Yalçm.. Ame't'fkan 

yardım projesinin nJlaayet Ayan ınec 
Hal tarafından kabul edllmtı olmam 
nı bahis me-vzuu yapmaktadır. 

HUkCımeUn teklifi fle kongreden 
~ıkan fdtll &raamda ebammtye-tll bir 
fal'k bulwımadı~nu kaydeden HUseyln 
C&hlt Yalçm diyor ki: 

"Aınerlkıılılanıı yardımmcla A,'n.1. 
................... mftnlvlıNr' 

•iz oluu.Jarı lAztm oldutundan mevcut 
depol:mr. pek azı bu l§e elve.ri§U gö
rülme~ ıedlr • 

Öğrrndiğimlze göre, toprak mahaul 
lerl of!rinln yapacağı un atoku llk par 
ti olarak 60.000 çuval raddesl!lde ola· 
c&lttır. Bu atok - un uzun mUddct du 
ramryecağr lçln - yenilerile tebdil 
olun 11l pıy&a&ya çıkarılacak ve bu a· 
rada dokun mıktan da mütemadiyen 
tcz~1t olunacaktır. 

O!lsiı:ı vUcude seUrecetf atckun ar 
g&rl tı1Uddel içinde yapılmaşı uıukar
rerdlr. Bunun için bir aylık blr ml.ld 
det kü11ulmU§tur. 

Torrak mahsulleri oftli un çuval· 
ı.arm.11 fırınlardan toplanıp tekrar de· 
ğirmen.iere &"•tlrllmeet ı:ını bir mtıte 
abblde vermeğe karar vermııtır. 

lerln, bUhaua Ayan meellstnde, ll9k 
UZllDIUJcbr. AYl'llpa latur mlttHalr 
kbn "'jimlere latemlye lat.emly•, far 
kına '-armadan, o klıdar alııtı iri ılm
dl bUr bir memlelletıe ._ ldUc6meıl 

tanının ftdyete pek QSUD addedll· 
mlyco &ezalıilrlerl kartıamda hayret 
n ttzlbı&Q lll-edlll;for. Bir lldUdUnet 
reblnla ....... 197' ,........,. -
lıal ettlrememeel Avru.-ıııara artık 

garip gı-Jm~ lıq1adı. Fakat Ameri
ka parllmento90 ne 8-)1,tafdır, • de 
Faşl!!t moollsfdlr. Orada, kanaatlerlDe 
sahip "~ bunlıın möclafM btırr13etaal 
balz ruJDet veldllerl me.ld alııuJlal'

dır. Bhıaeaaleyb laBr ~erin 
.-rr~entolarmda llGkOmethi sorar 
la bir l<&11aa eımme.. llDlet wldlleıt
nln "9lM·r1191De lllr proje kallaa fllldl
ne girer. 

Bugtbl A\'l'Upa ....... 'bir ftd;Jelte 
lıulundap lela Amerlbllal ,....._. 
blD bir slla lılle pal~ .......... .. 
ıa. annlar ............... --
bir ınahmr Cftıf görtlnmDyor. llalllald 
bunlar ı:rt ~ mlllel ld~ 
tl.nlıı zaniJf ~- .... ..... 
at&memelerl qlıılldlr. Faka& tabak
klD M "._ tlt ..._. _. ._ 

Petrol Qf;si 
işe başhyor 

Yeni idarenin kadroları 
hazırlandı 

İaşe mUsteşarlrğma bağlı ola _ 
rak kurulacak olan petrol ofisi u· 
mum müdürlilğilne ait kadrolar ik 
mal edilmiş ve umum ır.Udi.ırliığe 
tayin olunan Talha Sabuncuoğlu 
kadrolan vekalete götUrmüştllr. 

Umum mlldllr, tehrimizde bulun. 
duğu müddet zart nda petrol Li _ 
mile<l ı'rtetinJn tasfiye işleriyle 
meşgul olmut ve lilumlu esaslan 
k&rarlqtirmIJjtır. Şirkrtin memur 
kadrolan tamamen Ofise devredil· 
nıiştlr. Haber aldığımıza giSTe, Tal 
ha Sabuncuoğlu gelecek hafta j • 

çlnde 11ehrirnlze dönecek ve P"trol 
of181 fillen vaz'feye bc,lı,YacakUr. 

Sağır, dilsiz ve körler 
dün toplandılar 

latanbul sağır, dilsiz ve körler 
cemlyet"nin fevkalA.de toplantısı, 
dün öğleden sonra Eminönll halke 
vfnda yapılmıştır. Toplant· saat 14 
de bqlamı§, 16.30 a kadar devam 
etmiştir. S~.iz mllnakaııalarla ge
çen bu toplantıda İstanbul cemi • 
yetinin lzmirdekl cemiyetle birle. 
şemlyeceğine karar ver'lmiştir. 
Bundan başka linUmilzdeki ders 
yılmda sa~ır çocuklar için bir mck 
tep açılacaktır. 

Karaağaç mezbahası 
tamir edilecek 

Bele:iiye, Karaağaç mezbeha
smm bazı kmımlan hnrapJacım•' 
olduğundan bu kmmları esaslı 
şekilde tamir ettirme<{e karar 
vermiştir. Bunun için bir proj~ 
hazırlanmıştır. Tamir ifri~e ba. 
ğırsakhanetien başlanacaktır. 

garantt tefldl ettikleri dtt,unı:.ınrse 

mevcudiyetleri ile iftihar cclllmek Ll· 
amgeUr_ 

Avrupa harbl ba§layınca muharip 
tarar..ınn Amerika efkO.numumfyesl· 
Dl Jıuanmak için urtettlkleri meaai· 
yl, her ilet tarafın da gayelerini uzun 
uzun anlattrklarmı işaret eden mu· 
han1r fU neticeye vanyor: 

""lıte AmerUcada böyle bir dava 

tile elde edilen hls'!e senrtlerlnd n 
nntııl istffarfe edflı>lnleceM t:ıavylin 
etmiş oln.cak ve heyet' umumiye • 
terde temsil 11akkmı haiz olan 50 
hisseye sahın rls.!edarlarm kaç 
re~ kullar l- ' " "'i anl:ııstlmış ola· 
cağı gfbl 50 rey,. sahip olmıyan 
his~"d~rlıırm bir arava r,"le .. ek a. 
r~)annda her eJll hf"!'!P İÇln MÜ • 
mes'!Jller sPrmr>lerine de lmkfm 
verllmlş olacaktır. 

Ealka11Jarda 
Almanlar evveli. hava 
hakimiyetini almağa 
çalışacaklarmış 

Londra, 9 (AA) - Mustakil 
Fransız ajansı bildiriyor. 

Deyli Telgraf gazetesllı · 
Belgrad muhabiri, Almanların 
her ~eyden evvel Balkanlnnn 
cenubunda hava Ü"U:n!U~'\nU ~e
min ctm .. ;;e l'~ra"j":- 1 ıarmı tah· 
min etmektedir. Esasen Fofy • .' 
ya gelen nalıil va.sıta.arırm ço
ğunun üzerinde hava kuvvetleri 
iişaretiıtln b"h.•nması da bunu 
izah etmekte=lir. Bir cok kamyon 
lnrın hava bombl.rdımn"lla~a 
karşı yeı::il lekelerle peçe!endif;i 
görülm~tür. 

Japonya 
Sovyetlerle 
anlaşmağa 
çalışıyor 

Hariciye nazırının 
ıeyahati bu emede 

a!5.kadarmış 
Tok~o, 9 (A.A.) - D .B. 
Nly.ıkr. Şunbun gcw ı.cSinln yazdı 

Sma gt-re, S yam mUmrsaJI Prenı 

Rada·.aı. ıle Fransa büyük elçlıd Ar 
sene Heı::ry Japon hartc ye nazırı 

.Matmıol.ayı ziyaret ederek Japonya· 
nm tı> vnssut tek! !lerlne re men ce· 
vap vcrml;ılcr..ı r. Bu cevaplarda mu· 
\'akk.ıt anlaşmanın kati olaral< kabul 
edildı;~ bildlr ... "'lelttedir. Bt.ruU'nalcyb 
sulh muatıedttfnln peit yakmda ımu 
81 mut.temelcil 

JM v:S HAıUCtl.'E NAZDUNJN 
SEY.UL-\n 

Tokyo, 9 ( A.A.) - Siyasi mtl 11 

h!tler Mat.suokanm Avrupa ıııev .. h•· 
tini J.ıpıınynnın Sovyetıcr btrUği U• 
bir a1cml lt'cnvUz ~ :ıktr akdi ç n .ar 
rettııtf gayretlerin eon merhıüeat te' 
lA.kkl etmekte mUtte_lktlrler. 
MaUıuokanın H!ndlçinl Ue !llıyaot 

sörtHdll, bir buçuk ıııene sürdü. Ame
rika efkArıumumJyee& A1mıuı ve it.al· 
7Ulan bol bol dlnJedl. Onların harp 
tanl\\nnı gördü: lıÖzlert Ue icraatları· 
m mukay~ etti ve ölçtü. A3nı za· 
_.... demokrasllerta mtldafaallllll aras:nc;a sulh muahcdenameatnln iJO 

" fllltyetlerlnl de dlalecll. ZamaD 1- za me·a~lmlndrn so:ıra yola çıkaca~ 
lerledlk~ adale& t.era&latnla demok· I zann~alımekted •. Bu imza meras1ı::. 
l'Uller lelalade atu lıumela baıllMblı nin ~ır;1in yahut yarın yapılmam m 

slrDIA Nllııa.Jet itte Jardlm kanunu- temeldir. * 
.._ m.aa. _. ft ıa........ latlr bir Ma

1

t.suokanm seyahati NDkl'dl 
.....,..,.,..... llOIU'a A meallslndea harlc.yP nezareti i§lertnı eski malt19 
~ Amerika ~ nazın Tekt ile eski bUyük el(tıerd'll 
My8k ..... ,....._ ~ "" ltıll1u Şljo ve doktor Salto tedvir edece~ 
.._vüderlnl reıl ft tüMla ettttt der _d_ır_. ----------~ 
leller ....-.. lılr llü ft kanun ,mel
._ WPH lalldbıılrM olmaaa lkımgeJ
.......... ~ .... tett:l.Mllr 
ftr dnletlerl itin lıa • ata' lılr ma.lr 
.... ttıltll. lleıı IJetlll ft ~ 

taa '9kıda•"MIM adlr olan lıa manevi 
~ ukert .,. maddi matla_... -..1 'd#• ,. 

DiKKAT 

lemail Hakkı Koç 
O.zete ve Mecmunlar bayii 

Jat.edJğinlz, bUtUn gazete, mecın.,. 
ve it tnplarınızı buradan koıayul' 
}& t.eJr edebillnlnfz. 

Yuiıköprtl 



....... ( , - !qlUa babrlı. 
,.....--.~· 

117 ·"~ 4ı tıaıpla ........ 
cılllp IJllld ......... --- ,..... 
tok ... bir !talJml ...... t ........ 
~ Zeland& mı.. ~ ~ 

- kravUlrll ~ ...... 
tlf: 

lta\J'U lltUlblettne alt. ala bıa p.. 
mlDbl-4'1 "Ramb v... dv • ..., .... 
WollıktW .. .arata 11;1 mUdlr. ı..... 

- ~ w.ratuı.daa )akalandJlı 
vakit Ut&nK ~ ·.t'4N ordu. 

Rami> va Y&p\a'Q 'f(l'Ur ..... ~ a 
ıır.ımu~l~~~ 
tını ~ '" ~Je ateı &Pııt
tJr. IAi&Dder kru-..Drll bemAID malta 
bele e~ Kn9ulfr bet .ıva at 
tıktaJı aoara ~ U. b&J'nlm• 1la. 
dfi-mffUr Bu yapunaa ıı ~ ve .89 
uked kruVuör ~ ~ 
DUi ve barp 9'lıJ o1ank ~ 
'BmaJara arumda .._ ~lıdul 
ıtamb t11a•da ~ bir 1U11D F 

IDlf ve l50 dakika adar I01ll'a ~
tır. tıeadei' ~ ......... 
ne df mam RJiat 70ktm 

.._... 9 (~Ll - t~ ır.. 
8anJık ,.~ a.., t1ıı l1talı1ı tteıaNt 
pı:matnt biıtıru X..uıdet klıivuili'I 
mo ~ uo mlltn1ttıeltk a toı; 
pa De dalla Jltlçbk oapta n:ı.Uteaddlt 
tcıp1aı"ı '981'da'. IQraU 82 1 m.Udlr. Kra· 
.,....._ unueıer de vardır, tnpaı. 

J:91S de bltela IAander kruvulSrtı 1qU 
tlHe tanfmdD Teal ZeJandanm emri· -..... _.. 

trı 

Hekime gor.e ideal 
izdio~ ve şartları 

"1r Ameriltan 
gazeteai~r: 

Almanların 
yıldırm harbi 
.A.caha daha ne kadar 

devam edecek! 
•Ke•Qn•1tıılre t (A.A.) - lfftJQl'k _. fte& 1ılr eelleaaea -NMlt'I r W. 

mil ........... lıılcllleler MJdaa 
da blSI matıı. ~ rea .ean ~ .. ,....,_ 

Bltlerla Noneotek1 aferinin a.- Meseli bdm '"* 1d 11111181 
rinden ~ bir aae ...-,Ur, Din tfJlilM ....,.gmguıa dllllwrtte• 
kerk lfmbı de ancak dokuz &,Sık lılr ve rahea 11efNt ..,...._ ~ 
tarlhl urdır. Buna ratmen İDgUbılel' dlr bir temas c1lcretl wttw. 
bJnlerce kilometre uzakta YUD&D.11· ; 
tanda -muharebe1' Amade 1111UllU1ô!"" Bnh llUtuı blpre 1ılr Jau1m tam. 



4 BABER-Aqam~ 10 M A R '!' - 1941 

1 

Bir mllrar dolarııı. T kiJ8 Jalaa wait
lera kapılm z ıuaıı 

(Baş tarafı 1 ncld.,) 

maktadır. Reisicumhurun kongre • 
den bir haf'..a zarfında 5 milyar do 
lar nakitten başka 5 milyar dolar 
kıymetinde mukaveleler akdi için 
salAhlyet istiyeceği blld.Jrllınekte. 

dir. 
Reisıeumhurun, milli mUdafaa 

ve lngilterenln rnUda!aııt1ı lc;ln o • 
Jan lst.lhsalAb te5ri maksadlle mil. 
ll hayatta "mııstaccl va.zjyet" esa. 
mnı tatbik eden bir heyannnme 
nearetm~aı rnuhtemcldir. 

Salahiyettal' kaynaktan bildi • 
rildl -:.ınP. göre, İngiltc:-eye yardım 
için v:ımlacnk mun:ı:'!.m tnhs!Mt 
talebi 28 milvıırhk milli mUdafan 
proz;ramm~ llhvcı eclilı:>cektir ... 

• • • 
Vn'5ln~1on, !O CA. .) - B. B. 

O: Ruzvclt demokrasilere yardım 
kanununu im:r.a P-der etmez. mil • 
hlm harp ma't0 mes'nin lnal!tere. 
ye liC\·kino bscıl~rı:ıcakt·r. Sevke. 
dllcc!'.''k oı"\n mıı.l""mf' arasmdıı 
gemiler. t,.,olaı vr> uzun mt'ftafe 
bol'"b'lt'~~an tavvarelerl vardır. 
. lngltt r!'nln Alman rl .. ,,ı .... ıtt ~("

mllerlne kar;ı mUcadnlP.sine yar • 
dun o1mak Uz:ı'.'r!'.' biı:ço1< kiklik gA. 

minin lngllterC'YO sevk'nin tAclll· 
nı tevlit eden plCtntar h:ızırl'Ulmıe. 
trl". 

Bundan maada tngiltereve yi • 
yccek mnddPlerinin göndc?ilme'!I 
jı:fn p1fınlar hnıırlanmı~ bulunmnl•· 
tadır. 

J~AvtUA m G~ 
KANUNJ,,\ ... ~CAH 

Vaşington, 9 (A. A.) - Dün L 
:ran mecl!.s1nce ltabul olunan harp 
malzemesi kira J.ayihıuımın pazar. 
te& veya snlı gUnll knnunJyet kes· 
pet.mel5i muhtemeldir. 

Bu k~nun İnş.;Jtt>re:ı; e Amerika. 
dan hemen hemC'n eonsuz her çe. 
şıt harp mulz 'mf>tıi almu:ru le • 
nı1n eylemektedir. 

Uy'ha lehine rey veren okııc • 
rlyet 49 demokTnt, 10 cumhurl • 
yetçi ve blr mllst.akllden mUrek -
keptlr. 18 demokrat, 11 cuınhuri. 
yetçl ve blr tl"!rakkfpeJ"\"er aleyh. 
.te rey verml~lerdir. 

General Veygand 
bugün Afrikaya 

dönecek 
\1'1, ıo (A.\.} - B.B.C: General 

Veyganam bugün Afr1ke.ya dönmetd 
muhtemt"ldil'. 

K ın etine D81'h 
onıca11 

Fiyat murakabe komısvonu 
kuzu eti fiyatlarına narh koy. 
maktan sarimazar etmiştir. Ku. 
zu eti fıyatlr.n düşmekte ve faz· 
in hayvan gc]mP'kte oldufunda.n 
komisyon narh kc-·'Trl:ı.ğı mah. 
zurlu addetmektedir. 

rra. cıta isti IA'd 
(8 tnrs.tı 1 nclde) 

mu:ıun vat:uıd:ı."ıı. hitaben 
bcyıınnamrı ııudur 

Yurdı..a§: 

TU:::klye, ba hıu-p tç!nde en az harp 
sıkmı..sı çel>en memltketUr. Bunun 
kıynıetiJl• bil. 

Sıkmtı;ra düpııemek i11Uyoraan, bir 
hs.r, dUnyıı.sı tçlnde yo§ıı.dığlml%1. dıı. 
ına düfUıı: 

Taıııı.ı ı uılu Y"l§'l\. Nerclerd~ıı. na.811 
vo ııe kadar ı&arru! cdcblleceğlni 

dalma tı 'lpla. 
Mesel!. 
- oı Une )1yetıilcccğlndeıı tar.la 

ekm"lk alnın. Kunı)an Yft atılaıı b!r 
Jokm.ı ııkınc(:' n biıe. ouı;l.in bcr zıı.. 

man. n !llıa bUyül\ t1J' barr.nı oldu· 
tuna l1ı ıu;. 

- J.rkıuıtalnrda önUne yiyebllcce 
ğlnder. fazla ekmek korlarsa - lıtJ 
daime korlar- hemen grırwnu c:ağJr 
daha UıçUk bir pormyon t:ıte. 

- Çuyma Uç ,eker yerme ki ~ker 

at. 
- Pazla yağlı ycmchlerdım eakm 
MJ1e, karaciğer, tıogıraak, ticımıı.t • 

lık .w;1.1alıklan bep, bU !aı:!Jı yağlı 

ycuıeltltrtm~den ileri 0 llyor inan. 
mııuıı.n doktora cb blr ııor. 

- Bo,ş yere ve ıuzumundan tazın 
clekl --ıts yakmıı. 

- Papuçwı delinirse, pcıı~lct, aı 
kılma. 

- Dlbisen lokelerılree, temlzlct u 
t.anma. 

Yurudıı.§! 

Bunıaı ve bunlar gtbt tasarruf im. 
klnlarır.ı ber gllıı, dUoUncrelc •c taL 
b1k ec:~rok ya§tu'ti&D. ueUcode QJllyon 
Juk kı~·meUl!r ziyan olmaktan lnırtu 
ıur. Htı; aılnntıya dUomey~. 

Bir c.lıim ekmekten rıe ı;ıkar btr 
§ekerln, bir kaşık yatıJı IÖZU mU olur, 
d11e b~erda•ık etme: 

•'Orunla)'&. daml&)'a ıöı oıur ... u. 
nutmal 

(B~ tarafı ı nclde) 

nanistan mukavemet arzusunda • 
drr. 

Eden ve Dlll Ankarada TUrlt 
devlet ada.ır.lannm kendilerine 
ka1111 g&terdikleri !tJmattnn ve 
Türk ml!leti tarafından BüvOk 
Britanya hakkmda izhar edilen 
ımvgl tczıı.hUratmdnıı pek mUte • 
hasııı~Urler. 

TUrk mll!eti ve TUrk hUkumcti. 
Almanların Bnlkn.nlnrdaki son he
definin Yunanistan olmRd•~nı ve 
Alman ihtlraalnnnm çok drh& u • 
z:.klara gftml'kte olduğunu tama. 
'l'll'n mUdrlk bulunmaktad7lar. 

Türkiye yalan ve.itlere kapıla • 
~1\1: bl .. rl<vlet dclöldlr. 

Alrlka cep!lesıacte 

Hartıtnı, 10 ( A.A.) - B.B.C: 
Habeşistandan gelen son ha

berlere göre ,!nrriliz subnylannm 
kumandası altır..·:13 hareket eden 
Habeı, vatanPCrVerleri he.Hha. 
Z!rda Adieaba.ba.nrn l5imalinde ve 
Tano gölUnUn ~arkmda bulunan 
gonda.r ha.valisinde bUyük bir 
faaliyet l?ôstcrmektedirler. Ge
çenlerde, Habeş vatanuerverlerf 
Gondar'ın şimali garbisinde bu .. 
lunan bir İtalyan askerl kampı. 
m ~ptetmlşlerdir. 

HÜR FRA. ~sız 
KUMANDANI1''tJN l\IESA.TI 

aKhiro, 10 ( A. A.) - Yakm 
Şarkta.ki HUr Fransıı kuvvetle.. 
rinin ba.,ıtumandanı general 
Catroux, geçE".nlerde İngiliz kuv. 
vetlerile birlikte Koı·en'in şima.
llndeki kuvvetli Kubkub mevzi. 
ini r.aptetden HUr Fraıuıız tabu. 
ııınun kumandanma afa.ğıdaki 
mesajı göndenniffi;ir: 

"Kumandam altındaki bö1gede 
ilk harp icnıatiniz beni gunır ve 
iftihara ~ark etti. Bu icraat. 
ıtize yanrbaşmızda dövUşen tn. 
giliz mllttcfiklerimlıin hUrme~ 
\"e takdirini kazandırdı . ., 

tNGtLtz TEBL.tCt 
Kahire, S (A. A.) - Orta 

Şark İngiliz umumt karargMn· 
nın tebliği: 

Tra.blua'ta ve Eritre'de kayda 
de~er bir eey olmamr§Ur. 

Habe§istanda, Burye garnizo. 
nuna menırup olup firar etmekte 
olan 1talyanlan Habeş vatanper .. 
verlerf takibe de\·a.m etmek~ 
dJrler. 

İtalyan Somaltsfnde kıtalan. 
laomız Mogadisclo • Harrar yo. 
)unda Mabrodarra'yı ~1 et. 
mlşlerdlr. 
Diğer cephelerde iogal edilen 

ınmtakalar genişlemekte ve ye
niden bir Sok ~lr ahmnaktadır. 

• • • 
Londrtı, 9 ( A.A.) - Kahirede 

neşredilen İngiliz teblimnde imni 
geçen Mabrodarra oehri Habe. 
şlstanın 200 kilometre kadar iç. 
}erinde ve M01?adiscio. Harrar 
yolu U7.erindeki U urakai şehri. 
nln 25 kilometre şimalinde bu
lunmaktadır. Harrar'a olan me. 
safesi 380 kilometredir. 

Buaabnh 

Londra 
mıntakası 
hücuma 
uğradı 

Çıkan yangınlar pek 
çabuk söndürüldü 

1..ondra, 9 (A. A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezareUerlnin teb. 
llği: 

Bugün gUndilz İngiltere tlzerin • 
de dilşmanı:n ha.va faaliyeti az ol. 
ınu§tur. 

Giln doğduktan biraz sonra İn • 

1 
Qilterenin doğu - cenubunda birkaç 
noktaya bombalar dilşmUşse de 
hlçb:r kimse ehe:nmJyetli surette 
yaralanmamıştrr. Hasar pelt azdır. 
Öğleden sonra mUnferlt dU§ • 

man tayyareleri lngllterenfn ear • 
kmda bazı yerlere bombn a.lmUi· 
lard·r. Bir miktar hasar varsa da 
pek az ölll mevcut olmasına rağ. 
men yaralı çok değildir. 

GECE H1JCUMU 

IAmdra, 9 (A. A.) - lngtllz 
hava ve dahili cmnlyet nezaretle. 
ıinin tebliği: 

Dun ı;ece bastıktan ııonrn, düş· 

mıı.n tayyareleri J..ondra mıntaak. 
mna bir taarnız Y&Pl!'ll}lardır. Ta. 
amız ara.sıra §lddetlenmiş fıı.kat 
gece yansmdan pek az sonra ni· 
hnyet bulmuştur. İnsanca znyiat 
Londra Uzerlne yapılan ııon taar • 
nuoJardan biraz daha fazladır. Bu 
zayiatm bUvUk bir kısmı mUnferi. 
den çıkan iki yang-ndan olmuştur. 
Müteaddit mmtakalarda, yük8ek 
infilak bombaları evlerde n1Uhim 
hasarlar yapmıştır. Fnknt yangın 
bombaları h'er yerde süratlf' sön 
dUrUlmUş ve o kadar fazla yangm 
çıkmamıştır. Yang-nla.rın ekserisi 
daha taarruz bitmeden önce 158n • 
dürUlmtlştUr. Bu sabahın ilk snat. 
terinde de bUtün yangmlar söndü· 
rillmliş bulunuyordu. 

lııgilterenin cenup, cenubu earld 
ve earkmda da bir takım noktal~. 
ra bomb:ılar atılmı§M da pek az 
yerlerde insanca zayiat olnıue ve 
ha.sar umumiyet itibarile ağır ol • 
rna.Dll6tll'. 

Alrllrada mulıt!meı 

yeni bir barp 
cephesi mı? 

V~>ıgton, 9 (A.A.) - Tica. 
ret nezaretinin Amerikan ln. 
giliz imparatorluğuna ikincikô.· 
nun ayında gönderilen tayyare. 
lerin üçte birinin Altm sabile 
gönderilmiş olduğu hakkındaki 
beyanatı !ngilterenin yakında 
yeni bir harp sahası ihdas ede. 
ce'?ine delil telakki edilmektedir. 

Ha.ber - "Altın sahil'' Afrika
da. Fransız ''Fildişi snhili" ile 
İngHi.z maru:lrunnda "Togo" ara. 
sındıı bulunan iki milyon nUfus
lu bir İngiliz miistemlekesidir. 
Merkez şehri sahilde Akra'dır. 

Ha iç varanı 
bir motOrle çar ı,tı 

Yunanistan 
mütarekeye 

tenezzül 
etmez 

!Ju t>t.bA!ı saat ~edlde Haliçte b!r 
mot5r1e bir vııpur _ upır;mı~sa da in· 
eanca zayiat yoktur. 

HalllJ vapur ldareılıılıı 11 numaralı 
\•apuru, aabab nat yedl:le karoııma --o-
çıkan örJek isimli 8 tonluk lılr ıno· 1 y • it l 
t.V.c .ııaıı::ak b~, ııocıoı:tamııs.oda.n tıln· unan ajansı a yan 
dlrm'"'· molör tın "rı uf!T m'jtır. ıca· ajansına cevap veriyor 
ZAnm ılft yfü:Unden 'l.''Ukuıı. gcld #1 an· At'ııa, 10 ( A .A.) - Yarı res. 
ın~ıımnktndır. mi İtalyan ajansı, İtalyanın 

Bir oto·n Jb İ I 
tran;vayla 
çar ,uş tı 

Yuna.nistan'la her türlU miltarc
ke imkfuıını reddetmekte oldu. 
ğunu ve Yunan - İtalyan ihtila. 
fının silahla halledileceğini bil. 
dirmi~tir. Mez!(Ur ajansa göre 
Yunanistan !talyaya kar§J yap
tı~ı hareketlerin cezasını çekme. 
lidir. 

Bu suretle !talya mütareke 
Ş!§ll llalAskAr caddeaiııde "1nkıltıp fikrlrıi 7 martta reddediyor. 

mUu:& .. öı:ıUnde §o!Gr lamall Tezellıı hnlbukı Yunanistan 4 aydır de. 
idzıreslııc!eki s111 nuınımı.lı Çar;,ıımba vnm eden deqitFllCZ hnttı hareke
• 7'tectdlyeköy ot.obUa.l ile \•atman Ah· ti ve başvekilinin l martta yap. 
tr -t Çellnlıı td&roalnd~ld u2 numaralı tığı beyarıatla her türlil mUtare
şı~u · Beyazıt tramvc:yı çarpıomrıur. l ke fikrine tenezzül etmlyecek 

)!llandemenln §lddcUn::len her llt.1 a· 4:1c.1<ilde muhasım olduğunu daha 
rabılnuı ön kısımınn haaara uğramıo. evvel kat'i surette bildirmiş bu. 
camlan lanlmı§tı". Şoför ve vatman lunmakatdır. 

yakalanarak tabklkatn ba§la.f ııtır. j Yunan • ltalyan hesa.plarınm 
görUlmesl mr.'."cle::ıi,.r. ~elince, bu 

ZAYl - Hadmıkö;· mUhlmmat de· j tes\•İyenln h~i istikamette 
pom.ından aldıtmı uker1 terhis tezkc· vaki olaca~nı nihai zafer söyli
rcml zayi eLUm. Yenüılıı1 ataca· yecektir. Faknt İtalya ile Yuna
frmdan ctrkfslnlıı hUk~U yoktur. nistandan hant~isinin di~erinden 

Çankm Orta n11tılyM1 K anhta k&- I hesap fstevecek vaziyette oldu· 
J1bı4ell Hl1Mı)illo1tıu Damdl Yılma& ğtmu dUnya vh-daT\1 ~tıp.diden 

IJt ~ soylemİ!J bulunmaktadır. 

Bir haftahk 
tayyare 
zayiatı 

Mihver 50, İngiltere 16 
tayyare kaybetti 

Lonılra, 10 (A. A.) - B. B. C: 
Geçen baftıı mihver devletlerinin 

hnva kuvveUerl 50 tayyare kay • 
betmıslerdlr. Buna •,ıukabll lngil • 
terenin zayiatı ancıık 16 tayyare. 
ye bcl1ğ olmu;ııtur. 

Almanlar Britanya üzerinde 11 
tayyare ve Avrupa. kıtası üzerinde 
6 tayyare kaybetmif,!lerdlr. Orta 
şarkta ı 6 m Almnn tayyaresi ol -
mak Uzere 33 dU~man t.nyyııresl 
tahrip edilmiştir. 

İngilizlerse, A vnına kıt.ası llzc • 
rinde 10 ve orta §arkta 5 tayyare 
b1ybetmışlerdir. 

Norveçteki 
ba~ık istihsal 

tesisatı 
İngilizlerin hücumile 

tahrip edildi 
Stokholm, 10 (A.A.) - B.B.O: 
No~ln olmall gublılnd'3 bulunan 

l.tofeten adalarına lnglllz babrtyeal 
tarıılmdıuı. blrltaç gün evvel yapılmıı 
olan hücum bakkmda hlr lsveç gaze· 
test entE-resan tafflilAt vcrmektt>dlr. 

Bu mUhiın balık tııUhsallt merk~n 
de yarılan hruıar Almanlara milyon· 
!arca marka. mal olmuştur. Batık is· 
t!Ma!Jlc l§tlgal eden ııanııyfuı bUtUn 
tcsl&ıt.J tahrip olunmuştur. 

Almanlar Lototenden çok miktarda 
balık Almanyaya ve lşg:ıl alt:md:ı bu· 
lunan memlekeUerc sevkcdlyorlsrdı. 

Bina 11·ra arım 
art ll'anıar 

Fiyat murakabe bü1"05U mü. 
hiın ve aym zamandagarip bir 
mevzuu tetkik etmekle m~"'Ul. 
dür. 

M.illt Korunma. kanunu muci
bince, Ilınan ve istasyonlarda 
bulunan binalarm kiralarına ka. 
nunun mer'iyete girdiği yıldan 
evvelki yıllara. nazaran bir zam 
yapılmaması icabettiği için mal 
sahipleri türtü türlü usullerle 
icar bedellerini yUkseltmeğe 
başlamışlardır. Bu meyanda ka· 
lörif er il er eti namlyle bir para 
meydana çıkmış ve bu, kiradan 
ayrılmıştır. Bunun en parlak 
misalini oteller vcrmeğe başla. 
mış gerek oda kiralayanlar ge • 
rekse bir akşam için salon tu
tanlardan yUklU bir miktara ba. 
liğ olan kalorifer parası almağa 
ba~lamışl ardır. 

Fiyat murakabe bürosu bunu 
mili! Korunma. kanununun ru
h una aykrn ve bir nevi muva. 
za.a mahiyetinde telakki ederek 
fiyat murakabe komisyonunun 
bu hususta bir karar vermesini 
ve aynca alman kalorifer Ucret. 
lerlnin kaldırılmasını is~f·"l'liş
tir. Komisyon son içtimamda bu 
hususta mUzakerclerd~ bulun. 
muı fakat bir karar vermemiıı· 
tir. BugUn ö~leden sonra yapı. 
lacak içtimada bu mesele yeni. 
den tetkik olunacaktır. 

Ya an bar?Jl 
(Ba..s tnrafı ı nddc) 

dUn tııkvtye kıtatıırmtn yardımlle Ar 
navutıuk cephesinde mUteaddJt muka 
bil taarruzlarda bulwımuııaraa da. 
hiçbir muva!taldyct knydedı;memlo· 

ler ve gene ağır zayiat verml§lcrd.lr. 

.ıUJEflll<AD:\N l'ARDIM 
BF..KLEN!l'OR 

Atin.'\, 10 (A.A.) - B.n.c: 
Dün radyo demokrasilere yardım 

111.ylbasınm Amerikan senatosu tarn· 
Cından knbulu neticesinde Yuııanlıla 
rm Al'?'erlkadan mtlesslr yardım g6re· 
bllccckl<.>rinden cmln olduklo.rmı aöy· 
ıem~tir. 

1·UNAN &ES!\ll TECLIOI 

Atilla 10 (A.A.) - B.B.C: l'unan 
tcbU:tl: 

Taarruzumuz muvıı.ffcklyel1e de· 
vam etmektedir. KuvveUerimlz yeni 
düşman meyz!ler!nl iı;gal etmJ,terdtr 
150 Jo:r fazla e.ıılr alınmıştır. Bun~an 
maad.. mllhlm mll(tardıı harp mal· 
zcmesi iğUnıım edllml§Ur. 

r;sın ALINA."'i GENERAL 

Atına, 9 (A.A.J - Atlna radyosu 
bir !t.sıyan dağ' ttrkaBlrım lrumMdnn• 
olan general Gjurl!.ti'ntn Ar?UlVUUuk 
ta cıılr edildiğini blldirmlgUr • 

"Ferah,, yandı 
Dün gece, sabaha kal'§ı, Şeh

zadelıa§mcla Ferah sinema ve 
tiyatrosunda. yangın çıkmış, it. 
!aiyenin gayretile ateşin etraf ::t 
sirayetine mahal verilmemiştir. 
Bina, tamamen yanmıştır. 

Bu sabah, mahallinde tahki
kat yapan bir muharririmizin, 
yangın hakkında edindiği malfl. 
mat aşağıdadır: 

Yangın, evvela, saat ilçbuçuğa 
doğru, tiyatro gişeleril'.r.len ~i. 
rinde beliren alevlerden görül
müştür. Ateşi ilk görenler it. 
faiyeye ha.bcr vermeği düşUne
mediklerinden alevler kısa bir 
zamanda binanın cephesini ve 
saçaklarını sarmış, ancak Beya. 
zıt kulesindeki nöbetçi yangını 
görerek saat di:'rdü 11 dakika 
gec;e itfaiyeye telefonla haber 
vermiştir. Gelen itfaiye bUütn 
binayı alevler iginde bulmuştur. 

Halbuki yangın sincmaıım 
mUstecirine itfaiyeden 20 daki. 
ka, yarım saat kadnr daha evvel 
yani saat Uçbuc;ukla dört arasın
da telefonla haocr verilmiştir. 
Dışarıda itfaiye yangını sön. 

dünneğe çalışırken içeride, sah· 
ne civarmda yatan mUstahdimin 
de kendilerini arka kapıdan 
dışan dar atmışlardır. 
İP MERDİVENLERLE PEN. 
CEREDEN KURTARILANLAR 

Ancak, binanın UstUndeki h~ 
odada birer aile oturduğundan 
bu vatandaşlar, itfaiye vasıta. 
siyle kurtarılmışlardır. Sabah:ı 
karşı tatlı uykularından yangı. 
nın verdiği Jehşet1e uyanan b~ 
7 aile e!radı, (yangın var, yeti. 
şin, imdat) feryatlariyl.. istim· 
dada başlamışlardır. 

Takriben 15 kişiden ibaret o. 
lan bu vatanda.şiarın kurtulma_ 
lan için iki yol vardı: Ya, bina. 
dahilinden geeçrek caddeye ar 
çılan ve alevler içinde yanan ka. 
pıdan çıkmak, yahut, arka soka· 
ğa bakan pencerelerden dışarı 
atlamak ... İtfaiye mürettebatı, 
ölilmle burun buruna eglen ,.e 
aralarında çoluk çocuk da bulu. 
nn.n bu vatanda§larm. imdadına. 
yeti~miş, pencerelerden iplerle 
ve ip merdivenlerle birer birer 
sokağa inmelerine yardrm et. 
miştir. Bu sayede, büyük bir fe
ıaketin önUne geçilmiş, bina ta. 
mamen yanın1ş fa.kat nUf~ 
zayiat kaydedilmemiştir. 

Ferah sinema ve tiyatrosunun 
sahibi Salahattin Yıldız'dır. Bi· 
nanm Emniyet Sandığına ipotek 
edilmiş bulunduğu, aynı zaman.. 
da sigortalı oldu~ anlamlmıştu. 

SİNE:\'IA :MüSTF.ClRt 
l\ı"E Dl YOR? 

Milste<'ir Enver Şimşek, bu 
sabah, kendisiyle görllşcn bir 
muharririmize §Wllan söylemiş
tir: 

''- Bu işte kast oluı> olmadı
ğını kestiremem. Fakat göz bu. 
lunduğu muhakkak. Sinenıa. en 
fazla iş yapan bir müesseseydi. 
Bu vaziyette üzerinde göz :.al
mamasına imkan var mı? Gös. 
terdiğim filmler, en güzel film
lerdi. Bir kere ben, şahsen be. 
ğenmed.F"f'm korde'afan, pare.. 
smı vermiş dahi olsanı, göeter
mezdim. Sonra makinem, en son 
sitemdi. 

Beyoğ'lu sinemalnnni!aki a. 
kineJerden de iyi olduğunu söy
liyebilirim. 10 bin liraya Avru. 
padan getirtmiştim ve yeni kur. 
muştum. DUn sinemama 6 bin 
kişi g"İrm;Btir. 

Yan..1m1 bana ı;a:ıt 3 buçuk
la 4 arasmda telefonla hal.:ıer 
verdiler. Ben, dün gece 9,15 te 
sinemadan ayrılnu~ım. Mils. 
tahdcmin. gece yarısı sinemayı 
temizleyip yatmıştır. Bu .• ~ ~ 
mutattır. Böylelikle ablan sigara 
parc;ala.rt rle herha~i bir yerin 
tutuşarak yangın cıkma!lmm ö. 
mine geçilir. Fakat geçilir. Fa. 
kat geçilmediği deoluyormll§ 
deme!i.,, 
MAHALLEBlct ?\'E DİYOR? 
Diğer taraftan, slnemanm he

men bitişiğindeki mahallebici 
dukkanı sahibi Fazıl Özdemir de 
şun1an an!:ıtmı~tır: 

"- DUkkandaki çırak, tiyat. 
ro gişelerinin tutııştuitımu gö
rilnce beni haberdar etti. Kalk. 
tım, geldim. Ben gelinceye kadar 
bina adamakıllı hıtmpnuştu. A_ 
le\·Ier göklere cııkıyordu. Sine
ma milsta.hdemini kendilerini nr. 
ka ka:Hdan dışım atmışlardı. 
Binanın üzerinde-ki 1.5 kişi, teh· 
like içindeydiler. Bağrışıyor, 
yardmı istiyorlardı. Bunlar da, 
pencerelerden sarkıtılan iplerle 
dışan alındılar. 
Ma~azamda nelt o kadar zn. 

rar olmadı. BUyii't bir avna var. 
dı. o kırıldı. Şimdiye kadar 

dükkanım sigortalıydı. Son Z3• 
manlanla sigortada.ıı vazgeç .. 
miştim. 

Yangmm sebebini tabii bil· 
mem. Fakat dün par.ar olduğu 
için bina ve gişeler dahiliııde 
manga! yakılmadığını söylUyor. 
far. EV\ ela. caddeye bakan ka.. 
pıdaki gişeler tutuştuğuna göre 
yangının elektriklerin kontak 
yapması neticesinde vukua gel· 
mesi ihtimal haricinde değil.. 
dir.,. 

Fnzılın dükkanmdan ba!jka biti. 
şikteki fotoğrafçı Hayık'a ait dUk· 
kan da kısmen yanmıştır. 

Binanın üstündeki odalarda ki. 
rııcı olarak oturup da kurtulanla
ruı isimleri aşağıdadır: 

Bakkal acem Ahmet, c;n-ağl Ali. 
sinema knpıemı İsmail, makinist 
Mehmet. Halit, Necmi, Mustafa, 
Baha., 46 ya.şmda Nefise Erı;in ve 
El"§evil Tunç adındaki çocuktur.
Bunlnrdan Nefise, tel~la ba§mı 
çerçeveye, Tunç dn nlnmı pencere 
camlarına vurarak ya'ralarunışttr. 

Her ikisi de Ccrrahpasa hastan<'. 
sine kaldxnlm·ştır. 

BİNA VE l\U'<L'"'EJ.1;n 
SİGO&TAU 

Öğrendiğimize gör<' blna, icar 
bedeli üz:er:lndr:n 15 bln, makineler 
de 5 btn liraya Renssürans sigor
ta şirketine eigortalıydL 

Bu binanm tarihi ehemmiyeti 
olup olmadığmı eo'tduğumuz Şehit 
Tiyatrosu ~jisöril Muhsin Ertuğ. 
rul bize şu malumatı vermiştir: 

.. _ Bu binanın t.nrlhl kıymeti 
haiz olduğunu zannetmiyorum. 20. 
25 eenclik blr tiyatro binasıdır. 
Daha eskiden burada l!lah_, bir tJ· 
yatro binası vardı. Mannkyan bu. 
rada dıı oynamıştı.,, 

YUGOSLAVYA 
Almanya ile 

A~emı tecav z pa1'
tı imzalı aeakmış 

Belgrnt, 9 (A.A.) - Uxfted 
Press muhabirinin iyi haber .altın 
mahfillerden öğrendiğine göre 
Yugoslav hükümet1 sah gilnU Ber· 
linde Almanya ile bir ademi tecs· 
vüz paktı imzalıyacaittır. DiplomıY 
tik mahfiller Almanların pek ys 
k'llda Yunanistann tccavilz eune
l«:'rini beklemektedir. 

Yunanlılar TrakyMm sivil hal· 
kmı şimdiden tahliye et.mi: ler \ e 
Selfl.nik'in g~bmda bir müdııfa 
battı tesis q)lemişlerdir. YunaniS 
tnna kar.ıı yapılacak Alman ta!U'· 
nızunun Selanlğc bir bava hUcu 
mu ile başlamruıı mümkUndUr. 

Feci bir kaza 

Sarhoş şo'ör 
muav.nı 

kamyondan 
döş Ü, Öıdü 
Diln l{UçUkçekmece yolun ':ı bit 

kişinin ölUmil ile netıcelene>n bir 
kamyon knz..'181 olrouetur. YapılfLll 
tahkikata göre hü.dlse şöyle cere• 
ycuı etm'ştir: 

J{um müteanhidi Mustafanm i · 
§inde çnlı§an ve Şehremininde or, 
dekkasap mahallesinde oturan rf"' 
för idris oğlu Niyazi dUn, yanın~ 
şoför muavini Mustafa oldU ıJ 
holde KUçUkçekmeceye gitmiş, \ 
rada kamyon boşaltılırken her il' 1l' 
si de otunıp yemek yemiş ve b 
hayli de içmişlerdir. 

Şoför ve munvini böylece. kalş., 
lan tuttuktan sonra harekete g~ 
mi5ler ve muavin Mustafa, şo 

riln yanına oturmıyarak kaın~ ~; 
nun arkasına binmiştir. Must O' 
kamyonun kenarındaki tahtan-ti 
zerinde oturmuş bir ynziyette ~ 
kırköye gelirlM"ken birdenbire ~ 
vazeneslni kaybederek dil~ -( 
kamyon sUrotli gittiğinden blt11e~ 
takla at:nrak kanlar iç'nde bit b 
dc~ln içine yuvarlanmıştır. , 

Şoför Niyazi neden sonra ~" 
kadan h"bcrdar olmu.., ve gerl;t 
döne'rek Mustafayı kaldırmış, C...,t 
rnhpa!3a hastanPslne götflrtı'll 61 
de, r.ı;rr yaralanan munviı'l 

mUştUr. blf' 
Vaka. etra!mda tahkikata 

lnnmrstır. __.,,./ 

r0• PA!'t'.'>JARLARI PARÇAJ,t\l'W ııll 
I~an idnrcsinin tnhmtl ttt ,ıı

yc n.melcs1ndcn Ali GUzel, e:.ııt\ çı 
dırada bağlı Kela.s vapurtınd" ~r 
lışırken, parmaklan vincin d ~· 
~line eıkı5J!Ul'I, parcalıınmı0tıt~l 1' 

rr'"le bnvgın blr hnlde ae> 
hnatanesine kaldınlmı§tn'. 



Pul kolleksigonu merakı Nasıl kaPtılar f 
Eski bir haydudu nasıl ~ 
doğru yola sevketti? Hap·saneden ve ölümden 
::.s~=::;ı:::-....::-...:ı:: kurtulan meşhur simalar 
Din blb'ük bir lilküna daldığı bir mil w wmawtu: Röneaam'ın meşhur reıa amı Cellini aynı zaman-
=~ =~ ~ Bunlan nereden ele .... da birkaç kiti öldürmüı bir katildir. Fakat hiçbir 
•'mu w acele aceıe y0r0yen Ki'8l Selovar: hapishane Celliniyi duva rlan arasında tutamadı. 
biJ-gmç iki katlı bir evin ön11Dıde - Yemin ederim, bay Jrami. O hakiki bir firar §ampiy onudur. 
danrat kaplBIDI caldı. Btru ser. her pulu paramla atm aı. 8 1. d · • d 
... acııaa kapıdan ıçert girdi. dmı. Yoksa bu if!ıı F.e\'ki kabnu as ıl en kaçmak ıçın urup 
=-::-...= := ':! ldihkiketenyaprıanınaabırao. dirlenmeden altı yıl çanşan mevkuı 
Ye tıaÇlan beyulflllllll tifman 1",lltunna netice.ai.ıde adamm 
topaıiü )'tilıt1l bir adamdı. ctoÇu 111\yledifi anlaşıkr~ıştt. lnsan birçok ~yler uğrunda ha- §8fiarını ince ınce §el'itler halinde 

Bir gil.n, onun pul merakmı yatu:.ı feda etmekten çekinir ve kesti. Bu ~tleri yatalmm albn. 
Delib.ntı yakasıın indirerek hayCi~ bedel tutulan bu g~J ~y- daki ot minderin içerisinde ICLk1a.. 

._,_ nefeee: işiten ve hapilhaneden yeni çık· 
~ mış olan bir kalpazan kendisine lerin başında hürriyet gelir. lnsan eh. Elııxıe mevcut bütün parası ile 

- Otft! ba da bitti! Fakat ister ruı.ksıı, ister haklı olarak ha. bır JiJskar ve bir 1. .. - tedarik 
ı.....t..a..- bal ad milracaat ederek IU teldlfJ • • ._..__ 
-..__..uam nn,.. yaptı: piste kaimağa bir türlü ra.;ı olmı. etti. Bunlar da minderin içerisiM 
Dfyenık paltosunun altından _ Klfrt paralan llUll taklit yor, ır.ahpusun en çok d~ündiığü saklardı. 

bir tomar kiğrt, bir kaç parça ettiğimi bilirsin. Fakat bu işte şey hiç şüphesiz kaçmaktır. Sazan Son1'2 müsait bir gece çatıya tır· 
g\lmUf eoya ve deri kaplı bir en raaesiz tanınan mahpu,..anrı mandı. Bu kaçıı:.y Cellini k~ndi ka 

afzım yandı. Daha klrlı ve daha l)I w-
lllbUm çıkardı ve hepsini masa · bile hurnuete kavuşmak bn hay- lemı• ic ı:.nyte anla•""OI': 

Ak 1 
az tehlikeli bir it yapmak fiti- , .. J - w~ 

ID U8tUne bın.ktJ. saçı ve rete 15yık bir cesaret, so'"·'dcanlı- ''Yztak .-..-fından yaptı.5-, • *'- -~ ki ,onan. Sahte pullar yapıp or. - ~·:r- auaı 
~v çeneli ihtiyar maa;:,uaı eş- hk ve maharet gösterdikleri go· rül' • ipın ucunu duvann rıkmtıh bir taklama eaUıak nasıl olur? ~ 

&71 tetkike ve kıymet biçmege muştur. Hürriyete ka..,..,..., ....... ı, için '"ennc bailadnn. Yavaş yavaş ka. 
ı.-u - Bana bumm için mi gel- ·~- ~ 
-..;,wuu. din? haya:lanm fedadan çekinmeyenler yaraK )ere indim. Büyük bir cü. 

!tıtiyarm adı Mişel Selovnr'd.ı yalnız hapishanede ~-yan mah- retle ır.di~m bu > üksek duvara - Elbette! Sen puldan anla- ~ ~ •• 
ayatmm bir çok yılım hapis. kOm!ar değildir. Harp esirleri ara· baktJt.m vakıt evvelt ürperdim. 

"';,,;.._. _ _.. - al yonun, elinde • kıymetli pul 
~ pçirm&ş bir sabık ı sında oahi düşman elinden ı,..,.,._ Son.-a sevinçten deli ıribi oldwn 
Lm nttmuneleri var. On.lan bana ve. ~ -
~ Bir kaç 1enedenberi Zenitlta mak ıçın bir çok fedakarlığı göze Artık kendimi serbest annediyor-

ıld verinin, ben de fotoğratlarmı 
~ bir hurda vatçı dük- aımağa razı olmuşlard:rr. dum. Fakat maalesef henüz bürri-
....._~ ._, oeker ve bemerlerini yaparım . 
.._ ..,.etmekteydı. Fakat bu llk zamanlarda ve orta çağda yetime kawş.'1Wş değildim.,, 
.-..-- Ondan aoma da piyasaya Bllrer 

sedilmi~ti. ~ alye hapishane ar
kadaşlanndan birisiyle beraber' 
mevkuf bulundulu böcıerenin du. 

peaine c*llk bile kule yerden -
altllllf d&ı metR J(ibett.ir. Y• • 
de ~ 10kaek bir duvar ft ..... 
mas JUmı bir hendek ftl'." 1U1111I asıl faalivetini polis- tarihir. kaydettiği bir çok ıne§hur Cellini'nin böyle duşün.'llekt~ 

'- lizllyebılmek için a.çnnş boJ. amgfn olun& Sen de işe nearet kaçma vakalan vardır. Fakat kaç. hak.iu vardı. Çünkü henüz kulenira 
'arında bir delik açmap ve bura. 
dan kaçmala muvaffak oldu. F• 
kat kaçtJiı haber almmq ve bütün 
muha.fular sillhlanarak banıket.e 

geçmıştı. Şövalye teslim olacak 
yerde rovelver elinde, askerle' a
rasına atıldı ve kaçmaia muvaf. 
fak oldu. 

L edersin ... 
~ ve tm"de arlcumda yine ma icıcin en rnk yapıldığı devır avlusur.da bulunuyordu. Onünde ....... ~ l'üat 8elovar Arma" pn.ç. " -
......-f ~rle meşgul oluyordu. liğinde milthit ve hiç bir ,eyden RöDeSb&IJS devridir. aşı maı:.ı icabeden iki duvarla bir 
~·m tanınmış hırınzlan yı)mayul bir haydut olmasına Bu dt:vrin en miıthİ§ adamların- hendek var. Ressam blrincı duva. 

Latilt bu satırlarda bira mar.
lqa ediJOI'. Bu kule 6' 1D1!11:re 
yObek delildir. irtifaı 30 ..... 
den hUa '-ledır. Pabt otu met 
relik yW de alçak ..,mnu. tlJc!ı1rlat1 eoyaları ona satarlar. ve hAIA bemıerlerine yataklık et.. dan birisi tanmnuf raııam Ben- n arızasız aştı. Fakat ikınci duva-

4'& lıa eoyayı parça parça elden mette bulunmaama rağmen bu venuto Cellini'dir. Bu reııaamrn n aşarken kendisini yere buak
idtat1ırch. Bir çok aablkalılara teldifl reclddetmekte tereddilt et- tablolan ~ belenilinti. O zaman makta biraz aoele ettiği için dQetü. 
~ ettijindelı kendiaL-ıe mecU. Artık pul toplamak onun ltalY"dda ya§ayan bütan prensler Düştüğü yerde iki saat baypn 
~ dmı takm!§iardı. ffte için bir Jıutabk olmqtu. BattA ~ eserlerini sa.tın a!mak kaklı Sonra aklı bqma ıeJdi. Sai 
~biri gece b1'811- bir got klrlr itleri bu merakca ıçin birbirleriyle yanı ede:-ler, res- baca~ üç yerinden lanlmJt idi. 

bir. evi llO)'duktan eonra feda etmişti. DOkkJnmda na- ma sofralarmda yer evrirler, o Dizler! üt.erinde sürilklenerek Ro
uı.ılblln'llıf!lı 'Anıca" nm n?ne kot- musklrane kazandıfı Uç )Jet ku. na dostum dıye hitap etmekten mamn kapısma kadar geldi. Ora. 

tı;. • .__ l'Uf ft pul abperişfnden temin derin bıı zevl duyarlardı. Fakat da uzerine saldıran koca köpekle. 
~ dev!et tahvillt~ ettiği istifadeler kendisini ra. ressam bir an bile ha~rini elin. re kar§ı kendini müdafaaya mec-

1'11'1 .::.:::~,!; '--~~ ~~~ den bırakmıran bir adamdı. Yara.- bur oldu. Nihayet tesadftftin blr -qan--. - ıaıMrlf~(f*llllıl~_...._:iallial..,._.., ,_.._lif '*dltl ...._..,_.. .::a. elfne lldJ. Biı bir pat otQJan ~ arma pu., • omt balata it! ... ....... ... kadap tmafmduı kurtanklL 
..... Q11 __ 11ıı111• idi. .. Amca" llbllme .. *1Dcla bapae!f;tiler. RfJB9llftl bUr&- Yıne demn tan!iUtnl ilbatretıe. 
l'llaee -.tmı ekşitti: JOl'da. dan kaçmala yemın etti ve llÖlfl- rlnden Ş6q1Je da Poatlpbo. il.. 

- Ptıl &lbOmU mil! Tuh. Allah GARiP BiR KARŞlLA.lllA Dil tuttu. ,.r ttbbetler yOdnden lisli bir 
1-llaı 'ftll'llbı! Bu ne i- .,.~ Bugtın Selonr, guetelerde Reesam ilk it olanık }'&tak çar- emirle on altı sene bir~~ 
be•_ ...., ~- - kenc:liaini aı•adar ec1m bir llAn 

•---.... '-- okudu. Meetıur pul kollebiJon-~ &IMll: - Hey bana ..,... , 
"Aıncaı- Her zamanki gibi adam culanndan biri lllhip oklu"1 
tavı--a... btltDn pullan atıp. çllalrdıtuıı .. ~kalkışma! Geçen me· n•- -... .......... Sa._ Bel-A ... 
~ertı stı>ı beni tongaya bsetJra. - __ ,,_ .... ··-
eatmı W!nedİJOl'MD aldamyor- ,akm tehirlerden bblnde yapı
•! lacaktL Bir QGk pal merak!• bu 

illa ll1meler erk mk tekrar e- f8hirde toplandı. '-selovv Am.. 
...... 11mnz bir Pl1 p.tar çal. oa" da 1N fD'9b bçumadr. Ve 
._ .. .Amca" ya kapr ve ona bir p kıymetli pul atm aldı. 
~ a.ı sefer de Byle oldu. Bil arada bir gok pal meratbla
:U- bir çetdlllaedm sonra bi rtıle tulfb. Bunlardan oolaı 
~ çalgnn19 enaJar llJiel » ....,, .,. erdiketıı llODI'& da 
~- elinde kaldı. ba eehfrde kalarak araJarmda 

8elcmıo bmn bir puhm bin. pul detfltlrmefl karaıllfbr4ı
..... llra,a atııahildifin.İ lllt· Jar. Bu meraklılar lçtndfl mnl· 
~ limler, memurlar ve bir de hl. 
~ l'akat buDJarm içinde öy 1..1- bulunmakta idi. •-ı-ı-: bi-

tılr ,.. buJunablleceğİDi tlJDlt IWU .-uu 

~-. daha dofrulılu buna im. tirip blrRHrlerindeD ayrılmadan 
.._ rdu. evvel bir vedl sl;vafetl halll'ladJ.. 
....,.raqo lar. Bu ...ıyafı·~ esnasında herkes 
~ trada..ı · r mil4det PO- " .,.. 
~, ~ puDan birer lJdter blllumdan PQ8D hot vak'alan 
~ bir teyakkuzla atJp en mWıim ,.._ ... eiledae 
..-llkbm IODl'at budarmın geçirdUdertnl .,.,.. 1N menk 

para ettilinl g6rQnee kendilerini ....... oldufa
!'U'ftll:fı dUftll. Son paJ1an da Dil anlatmakta idiler. Jıf..,. 

80Dl'8 heaal>mJ yaptı .. blkfme pld1: 
t lll.'Ylllk bir klr temin etmil - Bende pul menb ilkidir. 

ttr-15. Fakat ba IGlnnm etnfmta o_ 
IWJlllİI anladı. Pul1an • a• turanlardan biri bu ifa lıtfprb-

lıir U. pul menkl• ile jmda bal!•_.• "1ılllel leloftr 
!l!lllllllet ... etmiftl. Onlar- "":::::!= cın .-e nftl bir bırm. 
ı~ı..ı puDann kıymeti ol- ~ 

!l8Jlderinin JuymetsİS ım 111çfyle taraflmdan bet eme 
~· Hepsini haplf mabkOm edihnlftl, Kmdl

'6 ktan llODJ'& onda sini bu ,ehfrdıe pal meralddan 
~ vuku& geldi: ipde g6rdtlltD .... Jim bir 
~Ya heves etti ıurmlık cllrmtl irtlklp etmek 

Pal JmlleDi)!OILUDU1lt için plcUilnl ...--- poll8e 
kir ......... 

1612 ıenai Aludolunun ,.,,,.. Nfİnd pnj Pariıtelıi biUill Pro. 
tatanlaT öldiinlldiL Bir dılitanlı lılfldiıbti llll ıibl ,,_, __ ,,.._ 

""' ""''ulabil•si F81ini """"""""· 
tlY&lardan fasla Polll amı ,w.a ., ... _.._ 1.::================== 
ilAm~~ am mUa Belıratt*t laall,.u 1lmlaıbn dolnı ,oldan ayni. dofnı JOldan ~ 

_.,.,.. tlh1sibfta llillmah. mam._.ı blliane tavai)ıe ede- aöylemelde iktifa etudltlr. 
BAŞLAYOR J1U1Un aldlfsD bir rapcna -.. r1m. Bugtln kendill haJrthta ._ 

1111-!::'~ dlliDin ,_.,.,._ ,al tıilplll&1lt Ba l&lere, lleyeeandan fazla muslu bir adam olmut w dOk· 

~ As......... ı.vııılf cMala ft ba mçıalll 71- ::..::...... ~~ =!::'-~ f= 1; 
lllhıbıılar arasmcl& llD"- yav&I )'llftl c1DlrU Jola -.,.,,-

••11ı1 pol ... __ .__._ _...- oWula-1wl•• dan beyle ,a)pız pul meraldıtin toplantı yeri obDattw· 
QU"IU- .-..- C01 ........ ... Be mllaıllllette balumcaimt Y9 

lirpblı ... ~ • 

Tatihi Şövalye kadar y&Yer oı. 
mıyan erkada§l alm:a yaralandı 
we t*"'rar hapishaneye iade edildi. 
Tanınmış Hollandalı mahanir 

Grotiyüs 1621 de kansmm yardı. 
miyle bir sandık içerisinde bapi~ 
haneden kaçmağa muveffak ol. 
muştur. 

,._•~•al• sm 
ölOmdla ...... k iCiD '* dlıld.. 
................. nıHJ .. 
... J&lfi ...... Balllla - .... 
milali dotumnm Şut _ .... 

Sen a.telme JQlt1m ........ 
bOtiln ProtestJn1ar öldOriilürblı 
g&i11müştilr. 

Zlqtn bir proteetan ailelline 
1DeMUP olan JComon ı•nınıle bir 
delikanlı Protata1llan dldtnn 
mflteusip Katolitlerin elinden kur 
tulmlık için atDer ....... ,.... 
ıa.tulmuttur. DelilranllJI takip tr 
denler CJDUD •Aman wruk:ha,, eli. 
yerek Yft'e dQftOIOnil lör1tnce tM.. 
rar vurmala teşebbüs etmemijler 
ve MSi öHHer gibl etilıelerini 
IO)'lll8kla iktifa etmilltrdir. Ge.. 
çea tıiıiai dellkanhyı paltoeuna 

sanrak alıp~-
Bapilbaneden kaçanlann piu 

ı~ LatOt isminde bbisl<Ur; Lati1t 
~ ft macerayı aeven birisidir. 
Fakir bir köylü kadmmm ollu o. 
an Latüt blyOk adim olmlla b. 

rar wrmif w bu nwlrMtla Pari• 
&ltmlftir. Onıda kendili Kont Ma
.. dö Lattlt ilmiyle t.anman deli
lamb Madlm Ponpador'a bir lmdlı 
lUdre l&ldermie. ve banan ibbL. 
rma mukabil bir mtiklfat, en Um. 
dan sarayda bir ~,_ bekU
Yoldu. Fakat umdillunu bulumt 
lDllt mf\1rlfat yerine ButiJ bapiL 
hanelllnln bir b6ansine eblmıftn'. 
cw pudra kutumnan Glerinde
ki ,.. ile Martdae yadan mektu-
bun ayni kalemden ... oJdulu 
ilk .... ~ 1750 ta
rihinde Bastile giren Lat4t Tntu. 
Yan AIJegr ilminde biritlyle ben. 
ber bir bncnye atd•lfbl. 

BMttl ka\Dmw tmJraıwı bir 
hapiab•ne olarak tamnm•p. La
tiit baladan beh8ededr-. '6Jle.,.. 
llJIDI': 
~p\c1aaws. Yalml 

Latnt ne bu kuJeden, ne de ..._ 

-- bendeben tlrbiemiştir. Ar
kl!dapmn cffilOnelerle gGmlelin-
den ıstifade ederek iki ip meldi
vm yaplllJ§lardır. Bu merdiwıole 
rin eyaklan kendilenne ocakt 
yakmak için verilen odunla.rdan 1 

ban!ttir. 1ki ayaklı demi rbir ma· 
sanın ayaklan brcak, şamdan des 
~ vazifesini görmfil, gihlfe \'f 
..... _. Mdfeftftr. iki_.. 
dllf lw ..... ilerinde ld bltlOm 
elflent dmdı' "**1an 4mlf. 
ler. Yalım ba it jpn bet eme ca
~. Nihayet 1756 )'llmda 
25 Sabatmda ·kaçmak m~ 
ollnultur. FaMıt dört aylıt biı 
~ aoara Latilt. Aıailıai
damda tekrar yakalammı ft ... 
til'e atrhDJfbr. 

HABER'ln 
bulmacası 

........... 
1 - '1'9'dma .... Mıet a.ttaı ı

Qok ltUJuı --. -... p&en, • -
DQla ....... hu dlUDde o(~) •• -

Clmle, ...._ cm& WIV. 6 - Bir 
elM NJa11. ....... S - KUçQt J111 
ela ,.._, lıı!r dDde net. T Jaee 
arif bir tüUde. bir ba7YU. - Btı 
peJplllber, bir 9&71. dıvarcrmm aldk 
--. • - Bir emir, bur all4ılM'm 
lallulmq mallmlU, 10 - ~ ... 
llcallletgib. u - Qem1lerlıl iltica 
...... J ... 

Tldııu ... .....,.: 
1 - Od9flDI tımıJ ı --o.ru.. tari 

ld 1ıdr mmet, 1 - 88 llulmu, bllatm 
' - ~. dllbedm Od bal'f 1aDJla 
... ....... bir Uraıı ~ 1 
........ IQllllllU' açan, • - .. 
a. edr, 'I - Çanılls, UAft, 8 - .. 

- ...... '°llllDdaD 90aJ'&, • - Bllk 
...... ..,a,.a. ftata. 10 - Btr edat 
-.ıı-s.maa.,...11 ............ 
luahrulur. 

• ,..W_mn_lmllı 
1-l!lımlond,uıu.t-Dm 

...... ~ ....- ..... 
taadtir. Odiıı•,,._ '* JmlMdn te. 
pelİıle .... '* ........ . ~ ~ - il, 8ari, .A.ba, .__ ..,_. 

L, .. 1 - lmall.t, çapa, • - -
... 7 - Amua, Baba,,_ 'f'aturo 

JP.at blıP delnlr _. ..... ... 
.... o.an .. tleHlln ~ .. 
m..a.lllli"w.Kgleplgt,e. valdt, • - Ka-. L, u, • - "' 

x... '!', L, u - ... ...,,., . 
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ff••r hakin Habt>r gıtZf'leaine aitlir 

R f, ~ ATE 

• Storm 

1. İeh tat aber glt'i<'h"ohl, als oh 

İt'h noeh in Ohnmn"ht 1 lii~t>; denn 
daı; Gtf;l<'htl<'ln nrb<'n dem Kopf 

des grimmen Tiere-ı stuııd mir gar 
llri>Ht'h 'or, o;obald leh nur dle Au

ı;en schlOM; Cl"\\ o. nuch b<'I mir 
selber, wenn es •in t'ogel möge 
a:ew~ 444"1'!, <ıo hRb' es docll das 

Hanr nnfrr rin goldglltzenıd3 

Kap,ıldn zurı r'•""NJrichC'll4 gehabt, 
"fo ('" anı ~onntaı: hlerhenunıı 

dJ • DlrnE'n auf cl•n Dörfern tra
ıtrn: ja, iltwr•,'.lm nıich fut elle 
Lust, ncwh l'İnmal auf St . .JÖ1'gflml 

Oaul hhuuıfzukletf~m. 

2. Enıt ahı das ~ Mtttter. 
rhen• mit der qoalmenden Lampe 

mir 11Dier dle N118e fuhr, rlchtete 
leh mlch aur in m('Jnen Kkscn. 

3. Da rlef !de elnmal über das 

andere' ftll groıos{'ıft Lobe.Gott:11 

dana 7.apftıe slc mir aas lhl't"r gril. 

MJll Fluc-hen und fl&gte: "& ist 
pt, loslM, daAM du heut morgen 
hfıl delnem \'at.er Oottf>!ı Wori ~e
hirt; df'ftn un ter dtm Tunn bel 

dem altf"n Tauf11tcln• soll DDter

weUen 11 ibt der Teufel sltun und 
b&lll Dlul{ ~in, mit w~ltllehen Ge 
dankn ihm vorbefzukomlllflll.ıs) 

RF.~ATE 

XIV 

l. Bununla beraber benGz bay. 
~ılık içinde gibi idim; çünkü bir· 
'lZ gözlerlmi ta.par kapamaz, yırtı
•ı hayvanın yantbqmda o pek ae. 
vimli küçük yüzü tekrar ~rüyor
dum; keza bu bir melek iee, bura. 
dan içeride köylerde, pazar gün
! eri genç kızların ~)'diği gibi al
tm i!!lemell küçUk bir başlık altın. 
da geriye doğr uaWm11 aaçlan o

lup olmadığını kendi kendime he. 
•aplıyordum; hattı; Saint Geor
gee'un atı üzerine bir daha tırman.. 
maktan sevkalıyordum. 

Z. Fa.kat müşfik ihtiyarcık uı. 

ten llmbaaiyle burnumwı dibine 
kadar aokulunca yaatığunnı üze
rinde doğıııldum. 

3. Bunu görtince thtlyar kadm 
birkaç defa ""*'1r yarabbi!" dL 
ye haykırdı, 800l'IL bana yeşil §i • 

şminden içireftlt dedi Jd: "iyi ki, 
JOfl&is, bu sabah babandan Allah 
kelamını duydun; çünkil 4;llll kule

si altmdald ftlki 11'8.ftiz kumuı ya. 
nında arasrra şeytan yerleşebilir 
ve bu fena .,ey dilnyevt dtlşUnco
lerle lıuıana muaallat oluverir . ., 

4. leh aber frug gar angıdllcb, 4. Pek mllteeasir bir halde kıli. 
ob !1ıie mlch dena clort blna.a8ge&ra_ se haricine buradan ~ ç*a-
gen. nlmadığnı 80ldcmı. 

5. ••Frelllch, IO!lals", mtpgne. 
te !Jlc; ""s war ja der Küst.er; wer 
im Beruf gehet, der hrau<'Jd ıılch 
n~ht n für<'hten." 

6. Da frr·uet~ leh mlch, da.<ıs leh 

meiner Sinne gaoz unmieht.ig ge
wt!M"ll; denu ob mebıe .l!..'n~elgedu. 

kea, 1 dl• Jch aus ch-r Klrehen mit. 
genommt•n, 14 gelı>tli<'h oder aber 

weltll«'h St>ien, das "ollt.e mir ali. 
~an7. ni«'ht d<'utllch "enlen. 

5. "Elbette Joeaiı!I", klmı ee _ 
V&p wırdi, ''Beni 9*aran klJlee bek. 
çiai kU; tabii vazifesi olan kimae, 

hiç kodmıamalıdlr." 

8. Altlımı tamamen kaybetme
rnJo olduğuma seviniyordum; çl1n. 
kU kil.Jaeden alıp getıı.dlğim melek 
hayalinin ruhani veya maddi bil' 

varhk olup olmadığını söyliyect>k 
kad&r vazıh bir şey bilmiyordum. 

-- - -
(8'1 _.. ....... olnly114!ulllnıonım p

ıııetıead& J'M"llekl kupollla ~ 
pteft'oeklul 
IC'\"LBNID: '.1 
llA. llj vmlll:, ALDI, 
gtlıt ...... _, l)etl bab olauymı ktr 
çnk IPblan ,.,...... -.rolunur.) 

80 J'-.md&YDL 1,72 bo,r, 64 kilo. 
luulU'almı. Serbast metılek .alaiblyim. 
Ayda '(40) Ura net kuuıcım ,,ardıl'. 
Sip.ra kullamnm.. lçld n kumarla 
allkam yoktur. 30 llA '2 ,.. arumd& 
mQtenulp vUcutlu kumral veya arı_ 
şm bir evi çevirebilecek ka!>Ulyette 
bir bll~anla evlenmek arsuundayım. 
Dul v~ya kJz olmuı me,.uubahıl de_ 
ğildir. Yeter kt ebH aamwı ol.IUll. Bir 
de evi olmuı prtt.ır. Tallplerin 
Haber gazetesi vuıtaıılle "Ketin 
A., reır..zlne mUracaaU&n. 

• 2tl yqmdayım ll•JI aımntım. 
boym l 70 ld1om 66 esmer kara lf6z. 
ıttyUm. Şimdiye kadar hiç eovlemne
dim, iyi bir mllea8eeede muba.e1'ecl.. 
ylm, kazancım bir alleyl iyi surette 
geçludirecek kadardır. lçkl n ııılpra 

kuHa!lmam, eflerıcelerl takip ederim 
t!lnemn, Uyatro, dam. blnıa.& mbik 
çok 'fe\•erlm. E§lm olacak baJmUD 
prtıarona uygun olmam, anpn ma_ 
vi g!Szlü, yqı ıs.20 aram boTU 1.65-
1.68 oimuı tahalll ilk yeya orta bu. 
IUDIDUI, n iflertndeD anlar, olm&lı 
!bımdlr. Clddl tekUDerlml lrabal e. 
denler1D Haber guetMI (Şana 1) 

remstne mektupla mGracaat etmeleri. 

• .A.ekerUkte 'yeni tertda edildim. 
.lıfeuueat fabrikumda çalffJrmı. Haf 

tada 7.8,5 lira alırım. Boyum 1,62 
kilom ~. yqmı 27, ortaballl bir aile. 
ye mensup lnmdl halinde bir dellkan.. 
1ıyuu. Kadm veya kız olmam güzel 
bulunmuı mevnubaba delildir. Yeter 
kl ahldk .sahibi oıawı. lçkl, algara kuJ 
ıanmam. Kahve nedir bilmem. Slneına 
ya meraklıyımdır. 24 yaşını geçmemiş 
dul veys bakire bir bayanla hayatmu 
blrleıtirmek iaUyonım. Bir evi bulu. 
nura terclh ederim. tııtıyen1ertn Ha
ber 8aaeteat Y&mtalılte {n Gtlrblla>t) 
remzine m1lracaatıan. 

• Yqım 22, boyuıp 1,18, kilom e8, 
Ukmektap mesuDUY1fD1. Annemden ı., 
ka klmaem yok. Tcıpbanede bir tlcL 
ret.haıMlde çalıpyorum. Ciddi bir hu. 
talık geçirmedim. iO Ura aylu alırım. 
Ev ı,ıeıine eli yatkm, mutena.tip vu_ 
cutlu 2C.' .28 ,.. arumd& ( c!ul da ola 
bilir) Mr bayanla eYlemDek 19t1,o
rum. lstiyenler, Haber. gazetelinıı 

tA. G. 1080) remzine mektupla 
mUra ... aat edebilirler. 

• 1~ )aşında. 1.8~ boyund1t, 60 kilo 
ye,iı gozlU, siyah ııaçlı ıı mezunu 
namuslu bir aile kızıyım. Piyano çaı_ 
masun vr. iyi lngl.llsce bilirim. Uzun 

7. rm übrlgen flel mir bel, dlw.' 

lt>r ~ •·ısam<' Qu · ı•t<•de, mit 

""' •h • • ı ·r ~ekamı•ff't, des Küs 
ff'r .. \Ilı rt C :ır t4!ns s<>iner gene-

boylu. :::s_a:s yqmda en qatı l llO lira 
maa.711 olan bir gençle evlenmek 18ti. 

'7. Bununla beraber anlıyordum yorum. Bu genç anu edel'86 ıç gOYey. 

. · r l :ı " \\I" l<'h "usstc, 
«"in m ıl u: ı. n K"t IFn gehört, 
dt>r b<'I 1 h:te"< •ıı hı Quartfor ge. 

legen, IM>I der Br-.:uııun;: dl'r Jıln.. 

kenhau8SC'hanze1 ~ abt•r Sf'in L.ob<':n 

-~ la...'t!lelJ mu.,~·ıı. 

ki kc>ndisiylf' didişdiğim o dört a· 111 olara1' ta ailemize kanşablllr. Zev_ 

'aklı zalim h&yvanm sahibi bekçi 1 cimin danll v,e J!un bllmesl rartbr. 
Al'bert Cal'9tene ota.bilir. Bildiğime Ciddi taliplerin mektup ve ratmleriQI 
göre bu a.aıl, bekçinin evinde otur- Haber gazetesinde (Deniz 3001) remzi 

Fink nha kal 
1 

. ne voııamalan rica olunur. Reııtmle. 
muş, e us Cf! nın muha- ıln hemen iade cdilecettne prellm!e 
saraamda öldüğü söylt'nf'n Dan!- !tös .,t!tlrlrn. 

markalı bir yüzbaşıya aılti. 

(l) Ba:-gın k (2) eı:wogeo erv. gen, te•ik etmek, tnc .. d,.. 
mccye dusümnek, hsap ctm it: Alles wohl erwog<'n, fno&;ien ince~ e 
dtl§ünUlmu • l.t>r tarafı ( c bf ti) gozden geçirilmiş. (1) gliUem 
( g1Pi3sen), kıvıknn S nmak. parlamak, lemcan etmek. parlak 
renklerle gözl n k.una urmak; goldglit.zenıd, a.ltın gibi gözleri b.. 
maştır n. altın ı lemclı. ( ı) z ıruclu!treıchen, elle arkaya atmak; die 
HarrP zun!<."kstı ıch n. sarı arkaya taramak, çevinnek; die Han-e 
'en der Stirn zuri ek •reı' ı 11, saçmı alnı ilstilnde ayırmak. (6, hier
htırum (z~rf) buradan, tu •a.-aftan (dönerken), içeride.. (1) Mtittcr
ch~ (Mutteı'dt>n, aimunrt:f) nuneclk; mcin annes Miltterehen, zaftl. 
h annecii:tlm (7) emmal über das andc-r~. biribirl ardııııra, bi~ de
fa. (8) Allaha sUkur. (9) Tnuf~ein. vaftU. kurnası, çeıpnesl. <t•> un. 
torwı>ilt'n bıswe1len. nrasmı, vakit vakit, be.san, (11) 'bö8 = bö. 
se. fl'tıA, kötü. (12) \orb, 'ommen. önüne gelmek, önüne geçmek. 
US> En 1 ~.. n, m k h:ı'.":ıli. (14) mitnelunen. heraberill\:le 
getirm k "'" 1· tt t rm"k · J ınındA gi)tUnnek. (15 Finkenb ... mi8 
tahkf>m eri, kal ı. 

A N A L t Z ve T E O R l 

• \"'ıufım 2-', boyum 1.70 Ye kilom 
68 dir. maınerceylm, aaçlannı siy.il ve 
kıvırcıktır. l"ranllıZcayı l)'i, ,,. t.81)tız 
ceyi de blru btliyonam. YD.wll MıA.. 

rettn ikfnci mufmdayna. Ji*11t -
vnz!,..._ elulmak itin ~ de17l_ 
lir. Yalnnı tabBU mllddeUnce blın& 

tıakıı~l<cek, lıendea Jrttcek ve,.a lleldm 
kııdar, "Up me-.-w-.MM,, detll*'., .Mr 
ha)a!: urkad911 anvorum. T&Hplertıı 

Haher gazetesi v 11ıt.ulle 'Ollıan ll'l· 
ruzoğ!u) lamlne mllraca&tlan. 

• B< yum 1,83, kUom 52 Y'OflDl 2G 
dlr. Şiıudiye kadar ne nleelnif ne de 
teırlltU buhmmuşumdur. A.akerllğtml 

yaptma. Bugi)B 50 lira ile bJr müeaae. 

sede oaJıııyorum. 'Cç Ut.De nlmia Yar-, 
dır . .Mmemle krz kardeflmdela lısıtka. 
klnt- ,oktuı: O a öAT'CtmNJdlr 
Benımte evlemecek ba)&Dm 20 11& 2e 
y&IJlanDd& otma~ı ~yır ve aut btraz 
gUJıel bul-ur ı&urıdır. Toekllflerm ! 
Ha'be!' guetıealııde (ADA 7&\ e bil· 

• ı6 yapnda 1,70 boywı i" bakk 
ethwl9. liH mef:\.lı.u halen 7ri li1'11 
m....- lılr &wlet mu~ ç ı.ı. 

§&ti bl'I' TOrk ıenciyim. lliri kırada dl 

.- lk&mıet..,..,ıu olmak üzere Hm 

...tin ....er. •ayatta yeg&ne ~,_ 
mwıelftl memt etmek ve me911l olmak 
tır. 1'-tıilbblle aıadıfım meziyetler 
fUDlvôrr. l&.dal temiz olnıak llY lf.. 
Jerladtn anlar orta boylu aevimH feD, 
,.. ~· ..... mllnaıııip olınalıdır Reni. 
men 7 ıha cSellldlr. Arzu edeııler 

.._. ..-aı , ..... (Se.G. '6) rwuıiM 

• 31. 1..-...yım. Boyum 1,158 san. 
ım kOIJll Y9lll gözlil balık etiaıdeyhn 
1931 ~ııul Uıle mezunuyum. Bir n n 
no dtlklmma vardrr. Ha,.tta tlltiyar 
bir ann.mle yaltııznn. Serwttml ı,t 

ldal'@ f'debüoee1r " senlfletecek 1* 

gençle evlenmek Lltiyoruın. Uzun boy. 
\11 eamr.r. ovl.De batlı, 1~1dye dDfkün cıl 
mamo.u Jlzımdlr. tstıyeulertn bir fo. 
totratıııa Haber gazelgl .a
lrta.IJU~ (W ..X-Z> remalne müracaat. 
l&rr. 

Mütelerrilt. 

• WO liralık i1u'&miyeH Ergani lr 
tıkrazı tahvttlerlııden almak 18U10" 
rum . .AlA.kadarlarm Haber guetNIDde 
P.. E remzine müracaat.lan. 

• 2:1 :> aşmdnyım. Askeı1111 vazifemi 
;}eni bitirdim. Tahallim orta Uçe ka. 
dardır. Muameleye A,,lnayım. Eski ye. 
ili yazılan !evkalA.de okur yazarım. 

Rerhang! bir mUeasescdc vazl.ie almak 
t.Uyon•m. lstlyenlerln Zonguldakta 
haDı: fırk:ıSJ kUtUphane memunı Bay 
Nart ~anında (H.Ç) remzine si1r&t1e 
mtıracaaUarı. 

' • 35 ~dayım. Bunda.il eneı dok 
tor ,.mDlal\;&ltjtım. Şimdi de bir dok 
tor Y9J& dlfJI' yanmda çaııımall laU· 
yorum. ...,_...,oa yapmurru cıa tMU· 
nm. ı.u,.alertn fU adrese oıUracaat
ıan: Topkftpı F11.tmasult.aD Ete.ıueıeo· 
dl 1akak 10 numarada tıayaıı Zabe! 

• Orta.mektep mezunuyum, ;sa yqm 
dayı:ıı. Aakerl!kJe bir W,lğlm yoktur 
Eski tıurflerl mükemmelen ok•ır yasa. 
nm. c:ıı,ı.uıo da bilirim, Mlleaseaelerde 
kıı.tıptlY lstJyorum. AZa kanaat ede 
rım. lsteklllerin, B . .K. rumuzuna tab 
rlren ınUracaaUan. 

• 1337 teveıtüUUyüm. ll•yt ly! de· 
recede ikmal ettim. Herhangi bir mu. 
gideı·ım Her tfi kabul ederim. ı.tek
esaea.,.ıe bir ı, arıyorum. Tqraya da 
llkrln ıEr Tam) rumuzuna bildirme. 
ıert 

• t.:scde olcumaktayım, ailevi vazı I 
yetim nıektcpte okumama engel oı • 
dutuntten, bo.'D de hayatımı kasan • 
mak mecburiyetindt'ytın. Herhangt 

btr rı:lleaaesede veya yazıbaııede kl. 
tıpllk yapabRirim, arsu edenlerin En 
Son l':ıklka gueteaı Yuıtuile tll.Ş) 
rumuzuna mUracaaUarı. 

Der al er 

• sa YBflDda bir erloe#'im. AE trazı· 
aızca bllirlm. Pratitıml kuvvetlendir 
mek u-ıq aman1anm4a 1*dmle 
ı-ratlk yapaoe.k bir bayan arıyoraıo 

Fnumzıcıumm kuvvetli ve bilba.Ma 
akamnm dU~ olması p.rttır. Bot 
zamanlarım haftada Qç aati geçmez 
ve dalma aaat yedl&m .onradı:-. Eme
;lt ~ıtıtmda kendlmne en çok otuz 
lira verebilirim. ,htlyenler Haber ga 
zeteıll \•aaıtuile (P.R.R.) rematne mU· 
racaat edebilirler, 

• <>naıuektep ve llae talebelerine 
dbven bir rı,atıa rlyazıye ve lbılk den 
ıeri vermek iatlyen blr genı; vardır. 

lltekWerin Haber ga,ıııetealnde Jıf M.A 
rumuzuna meıracaatlan. 

•Ltae mezunuyum, Almanyada mu 
beodiaUk tab11m gördQm, llltiyenlere 
merinde bUWll Abnanca ve tUrltçe 
cteraıert "1"1Dek !8tt:rorum. Arzu eden 
ıerta Hatıer ~te.ı '"uıtutıe (A.M. 
8 . ) rumu&una mtıraCIMt1İın. 

~·•• rv•Ulllan yuıll .... • 
ku,._...,_ u•!• !96• ~ 

•elı:tupı.rı ı~aelllillıln ....... 
.... lııtaa efiesıe llıadar ..,. ... 1'l 
... .,... .............. tılW'. 

(l.1.) GERÇEK) '(A..D.) tGClneNlli 
(E.D.) (Ciddi Teıııadtlf) (X.drl Dere) 

(Bsht!yar ol) (H. 85) (A. A.Jdm) 
(S. 5) (D.30) 

HA:JER 

a 
sah.ile 

Madıınlük hissi 
<Le_....._ ............ , 

Ya~an : BAiiı 6zp 
QocU t'edJlyelerinde p ~ 

yük rol O}myan mAdüııJQk Jıimi

nin ne olcluğunu nuıl llllhur ve 
iııkilaf ettijini biimıek çocakla 
uğraşan herkes çok faydalıdw. 

Frend taraf md:ın cemİJel !eV. 

kitabii&ile tefsir edllen ruhi te
z3lıüratı Adler rekabet ve haki
miyeti anusu ile, ınMünlük 

hiaaile İzaha çalışıyor. Bidayette 
Frend'in talebesi olan ve eoora. 
lan .iamiJe anılan sietftni kuran 
A.dler'e göre çocuk bliUkı haya. 
tmda, tek.imillü ,...,"lmda ebe. 
veyinlerinin. etralmıSakileri ya
nmda daima madUnlült lıiaainin 
eaci tesiri altındaı:hr. Hayatmm 
büt1ln ~nlarmda görUnen 
Jrifayetııidik dt1')"gWJU umvlan
nm gel~ oimaemdaa, em. 
niyetaizlilmın bafkalanna bai'lı 
buluJJın3eında. kendieinden da. 
ha kunetli olanlara dayanmak 
Hıtiyacmdan, beraber yapdlğı 
kimselerin yardnnma muhtaç 
oldufunu semıeeile dofar. Bu 
his çocuğu faaliyete aevkecler, 
onun ist.Pkbal haltkmdaki dütin
celerintn.. projelerinin özUıntl teo
kil eder .lstik!bal çocuk için ha
len arzusile yandığı ve fa.kat ta.. 
ka.t.sidiğiyle yapamadığı, elde 
edemediği feyieri ~ cazip 
bir diyardır. 

Midünlük biSBi çocuğu mOıca. 

deleye eevkeder, onun için varı. 
lacak en bnymc gaye timdild fer 
na chnı.ımunu tamamiyle yolce-
deceık ft )rendWini her feyden 
herke9ten üstün yapacak danı. 
ma ka\IUllD&ktır. O, bütikı faali. 
yetlerini kendBni muztarip eden 
fena prtlardan kurtulmak. 
~anmn ~ ula.p.rak 
mtlBavata ermek için earfeder. 

Adler'e göre emniyetlıbliğin 
'fe mAdOıılOk hi8Binin yara.ttljı 

üzüntü ..,., azaplar nevnmı ha.. 
ziriarlar. Bu. hBin testri a!tmda 
bulunan çocuklar diğft l.erladen 
yani normallerden, vficut 'fe ıu-

han 88ğtmı olanAlıdan a,.de 
iyi yaşemelc iatıeder, ~ 

den ft -~ mitm16ıı 
mertıebe uzak blnwJr' aıwıu 
gösteriıier, fma h.,.at ..,da. 
nndan Urkerler, kmdilerini bek. 
lediğini zannettitderi eJfm •n. 
betleri ellerinden geldiği kadar 
geciktirmiye çalJlll')ar. Böyle 
çocuklar eneli kendiierini tah· 
lilederler, bu da fena dunlllıla.n
nm ~eril:UA dereceeı. 

ni, ba.şkalanna bağht*larmr. -
valhlddanm emm,_milderinı 
kendilerine g&ltıerir. Çoc1* ban.. 
lardan un!klapn*, balJemmıı 

durumuna vannak (zira ..-
nnıla ondan daha kuvvetli kim
se ycıktur) hMd. mu pçmek 

için. lidıledl ... -- duyar ft 

b6ylellde lhairilaııt cJnnyamıdmı. 
upld ...... hayal llmıinin içi. 
ne daJar, g&nilOr. 

Normal 90Cl*!ara mi\phede 
1erlnde de daha matedil bir -.. 

' kilde aynı hallere rutlanz. 
Bunlarda blbGk ..., gtldü 
kllvvetli g&1Dnek, IJebalarmm 
sevtye9iııe eı itmek için ~ar
lar. Bilgili olmak. i8tediıklerinı 
yaptırmak. be'Jkalan üzeriDde 
hi:kimiyet kumıaık arzusiyle ya
narlar. Bu gibilerin bllti1n is. 
tekleri midini• hiadnt ,o. 
ketmekten ibaıetür. Çocuklard 
rastlanan •ypmj* ve itaat 
sizlik midtinlilk hı.inin mUlıim 
bir rol oynadığı Bcm zamanlarda 
yapılaa mDlndd't mGıpheıdrler 
sonunda aıdap1Jl1!1br. B!Qar bu 
mıretle biç cMmawa bir dereceye 
kadar bu billri im1e,e C)lli;tlar 
ve teselli arariar. 

KMlrR 11_,., ~ ro
lttntl Dtmrl itbn llmıJan ... 
veyn 'fe gocdtlarla. tlfrapll 
km !ltr giniiD bitme endlJe 
verici lllrpriıııierin neler elıl$ 
D1l ,eleeelt' ••wm1a-* ~ 
ye9'y'sjr' 

~----..... -----ttıt1~1l614 
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- Kurşunla mı wnıldu ! 
- Hayır, boğazından bıçaklan-

dı. 
- Müthl§ 1ey... Hem de tam 

dUfiln geceai.. 
Enld bu konuşmaları duydukça 

llzi!rine fenalık gelmeğe ba§ladL 
Knranlı.kta, korkudan atılmll 

gözleriyle hademeyle b!rllkte, ci • 
tıayet haberini getireni ta.kip etti 

Şimdi, yerde bir ceset halinde 
Yatan Maksvell gözUnUn önüne 
&etlmıcte çalıştı ve zihnlnde §U 

iatifbam bellTdi: 
- Hangisi öldUrdü ! 

~ENGtz KARTVİZİT 

.Enid Stan~ dllşllnüyordu. Şo. 
aea en aşağıya doğru koşan mı, 

Yok.sa ondan yardm bekliyen mi? 
Büuın §Upheler ikincinin üze. 

rinde toplan:yordu. Çünkü, oto • 
:tnoblldeki adamlardan çekinml§ti 
l>otısıe t.e.mastan korkuyordu ve en 
lrılllılıni bir an evvel uzaklaşmak 
isuyord~ Ya öteki? Suç ortağı 
tıı..-:vdı! 
Muammayı bir türlü haJledemi • 

Yorctu? Ce! Varborayq, eskidenbe. 
l'i tanırdı; §imdi Faralmda yapı· 
l-.ıı bu clnıı.yctle alAkam olsa da 
0lınnaa da ona yardım edeceğine 
tıöı vernı1şu. 
Kulağına tekrar cinayet haberi. 

rıı ıeUren adamm eeai geldi: 

- Salonda duran kılıçlar biri 
~elin elinde. Biri de yerde, 
halının üzerinde Bu sllAhı kendi· tti • 

nıUı;Jafaa etmek için almı§ ola. 
caıc ... Fakat kılıçla öldllıillmemfş, 
~llnnıda kanlı bir kama duruyor •• 
b nunaı öldUrUlmll§. Cinayetten 

b
ayan Ma.ksveUn ha.beri yok. J)a· 
a klınse dnı bir şey söylemedi. Ka.. 

hlznıetçilenfen bayılan bayı • 
lana ... Rica ederim bay Stefana ha 
ber Verin.iz Doktor ve polls ge • 
~eye kadar birinin orada bulun. 
hıa.sı lAznn. Allahaşkma, ona eöy • 
leYiniz, biraz çabuk ol:mn. 

Enid, bunlan söyliyen aclamm 
0 tomoblle binerek ıı\lratle uzak • 
!aştı~ nı, ve Reynoldla bıı..şka bir u. 
la~, bay Stefanı bulmak için git 
tiklerini gördil. 

Sonra garaja girdi, otomobilini 
~tkardı. 

Yolun aşağısında, komayı Uç ke 
~ çaldı. Cef Varboro, fazla bek. 
letnıedl. Gene kwD yanına otur • 
dil., 

:E::ııid sara.rmışb. Ce! bunun far'. 
~ Vardı. Otomobil, hareket et. 
tft1 zaman Cef sordu: 

- Hemob-e demek olup biteni 
~hendiriı? • 

- NBF'J, nasıl? .. Siz nereden 
'htuYorsunuz? 

- Ytlztıntlzden okuyorum. 
- Kinı &öyeldi? 
- Kon\llurlarken işittim. Cin&· 

l'uan: OTWELL BİI'ıı'"NS 

yet Maksvelln boğazına brçak sap 
1Mmak suretiyle işlenm4 !., 

- Futa bir oey duydunuz mu? 
- Hayır. Yaln~ Simon Maks. 

vel kendini bir kılıçla mUda!aa 

etm13. 
- Hım! Zaten tahkika.t, bu 

noktayı na.eıl olsa aydmlatacak. 
Enid korkarak: 
- S'z fazla bir şey bWyor mu. 

sunuz? 
- Evet, biliyorum. Fakat kim· 

seye iza.hat vcrmlyeceğim. Siz 
nim kaçmama yardnn ettlfinjz f. 
çin size de b!ldiklerimJ a.nlatrp he. 
yeca.na dUşürmek istemiyorum. 

- Herhalde Maksveli siz 151 • 
dllrmediniz? Öyle değil mi? 

- Hay;r, fakat nJyetim onu 151. 

dürmektl!. 
Ot.omo'b·ı ıız daha yoldan çıkıp 

çayıra dalacaktl. Enfd, heyeea • 
nmdan direksiyonu idareden Aciz 
ka.lmrşt!. Ce! gUlilyordu: "Soğuk· 
kanlr o! nı:z hemşire. Harpte, kı. 
zılhaçta, beni ve yarahlan tedavi 
ettiğiniz zaman daha aoğukkanlı f. 

diniz! 

En!d Standiş cevap vermedi, fa 
kat kendi kendine yüksek aeal~ 

söylendi: 
- O halde ötekiydi! 
- Öteki k!m? 
- Sjz gelmezden biraz 15nce !'& 

seden a.şağı doğru koşan bil' a • 

dam. 

Varboro bir mlıt çaidl ve: 
- O herif muhakkak her ıeyi 

glSrmil~tUr. Pencere açıkU ve .•• 
Sonrn kontıfm~da ileri gitti • 

ğini anlıyarak sustu, gevezelik et· 

mek istemiyordu. Gayet sa.khı bir 
tavırla: 

- Zann!!4ersem dllllbıceııbde 
haklı olacaJraınız KotaD yakalan • 
madı yat 

- Evet... Kencllalnl tanıyor 

musunuz? 
- Galiba.. Falı:at bir daha da 

onunla kar§ılqacağqnı za.nnetmi • 
yorum. 

- O yatna m-ycb! 1kI kişi ol· 
malan lA.zmı. ÇUnktl duyduğumus 

siWı sesi. .• 
SISzllnU bitiremedi. Enid onun yt 

ne derin bir dO§Ilnceye daldığmı 
glSrdU. Onu, sualleri Ue taels et • 
mek istemedi. Belki biraz 90nra 
kendn!ğinden izahat verirdi Ll • 
kin iatasyon b:na.smm 1'rklan be
lirinceye kadar bir tek kelime bL 
le konu~adı. bıtasyona iyice yak 

tqtıklan va.kit Cef: 
- Hem~ Enld .•• Ka.ston Mag. 

na ve Farbolu is!m1erl, hart.atarca 
gazete eay!alarmı dolduracak. 

_ Bunu biliyorum. Bir milyo • 
nerin dUğlln geceal öldUrillmeal 1r.k 

sık rasıanmaz. 

" ~-ş nd -,:aua-;;,. Haydi yürü kar.ıkola. 
ı.~:- <ı h2ylaz o~lanın evi e ya.- uı i 
~ 6 Zatt-n suç üstünde b unan • 
lr~.aYacağın kadını mutlaka kara. · · ., mahal 
~ . mam. muhtar ve bekçı ı.e . 
ti. &etırmeiisin! diye rica etmış· Jelıden birçok kimseler Lukreçya· 

nın \"aziyctinden - bu mahalle· 
ye geldiği gündenberi - §Ü~a· 

) ~erdiven başından kaçmak isti. 
l~ LUkreçyanın koluna birdenbire 

\\re:ıı bir el yapıştı: 
"ı.;; Dur bakalım.. nereye gidiyor 

:Ukreçya §aşaladr. . 
Ql~0 81rak.ınız kolumu! eviıne gı· 

?'\ırn. 
....... F: • 

·Vin nerede? 

' ' Su bilişik evde oturuyorum 

\1~ r:dd . . 
....., l bır tavırla il~ve etti: 

ı, Ara<tıtuuz kadın ben deği· 

'Va...._ k. ..... e --u tınsin? 'Ur Venedikli tacirin kızıyım 
'ı.: urnda ne işin var öylevse? 

~~ltl\ı~t~ornşurna bir şey sonnağa 
->a • ll\ e 

l'lıtu • u sırada eve baskın 
A Jnt,. b 
~~a -.. 0 Undan bana ne?! 
... k •• ~1 • gflldü: 

~ dinledik böyle marta· 

ruyorJaıdL 
l\ıhı.llalle imanu: 
_Sen bir yabanCJYa benziyor 

"'"'" herhalde sağlam bir a· sun .... -. . ka 
akka.lıı değilsini Namuslu r>ır • 
~n olsaydın, buraya _ayak ~~z 
dm! dıyerek yeniçenlere döndu:. 

_ Ne duduyorsunuı? haydi 

ötürilrıüz bunları karakola. 
g Cemal Çelebi bu sırada bır ~-
1 P 

rPVintıek Ve bahçe pencer~n· 
a r k ....... 1.- ıste· den so!::.~a atlayıp a~ .. U&A 

ınişti. Fakat, buna muvafyakalfak ola: 
madı .. Atlayacağı sırada an 

dı. b.rl 
Ascslerden ı : . 
- ec:nal Çelebi kaçıyor - dıye 

bağırmıştı. 
Çele~iyi yakapaça 

sokala~· 

yakalayıp 

(Şahıslar: Kırk senelik ~vli, artık korkusuzca itiraf edebile
ihtiyar kan - koca. Kırmızı aba- ceğim: Seni aldattım, Tahsin! 
jurlu elektriğin aydmlattığı Zannettiğin gibi temiz bir kadm 
yemek odasında a.kFıam sofra. değilim! 
smdan kalktıktan sonra ..• ) Koca (bir an hareketsiz dur-

Kan Sigara içmeğc hazırlanan duktan sonra kahkaha ıle gUler) 
kocasına bakarak .. ) Tahdn! Ne - Bu da hoş doğrusu ... Beni 
o, gene mi sigara içeceksin? gilldilrmek istedin ve muvaffak 
Doktorun tavsiyelerini unuttun oldun ... Bravo sana ... 
mu? Kan - lnanmadm mı yoksa? 

Koca - İçin çektiği vakit f. EvlAdmıızm başına yemin ede.. 
çeı-sem zararı dokunmaz. Lez-1 rim, hakikati söyledim! 
r.etli bir yemekten ve bır barcl.ık Koca (rCJlG'i değiş;r) - A! 
garaptan sonra kendimi çok iyi (Kekeliyerek :) Sa .. Sahi mi? 
hissetmiye ba§ladım. Haydi.. Beni ... Beni alttın ha? Ben .. Be· 
Sen yününil örmeğe bak, ben de ni? .• Hayır ... lmkii.m yok! •. 
zevkle şu sigara.mı içeyim ... Yal. Karı - O kadar heyecana ka-
nız bu akşama mahsus. s;gara pılma, Tahsin.. 
içerek hayal dünyalarında dolaş- Koca (ooğuk sesle) - Hayır .. 
nıak ne hoş ouyor!.. Yalnız merak ediyorum ... Anlat 

Kan - Haya1, hayal! Bu 1 bana. ne zaman? 
yaşta. insana ancak elem, keJ~ 1 Kan - Otuz beş sene evvel ..• 
getirebilir. Koca - Bir anlık bir delilik 

Koca (Geniş bir koltuğa yayı- miydi bu? Yalnız. bir defa mı? 
larak) - H:ıyır; buna asla ican. I\an (yavaş sesle) - Hayır ... 
mam ! Kederi anCG.k, arzu ettiği. Koca (gittikçe fazla heyecan. 
miz bir işte engellere karı§tığı· lanır) - Alakanız çok devam 
mız 7.3D1aD duyarız. Halbuki bi- etti mi? ... Ne kadar? Hepsini 
zim yaşta keder, ha§ ve tatlı öğrenmek istiyorum .•. Artık sa
bir intiba §eklinde maziye kart§- kinleştim ..• 
mı~ bulunur. Hatıra şeklinde... Kan (yere bakarak) - On ye-

Kan - O! Bu bizi çok uzaklar di seneden fazla. 
ra götUrüyor... Koca (dch§et içinde ayağa 

Koca - Evet, çok ur.ağa, ma. kalkarak) - On yedi sene? Ki· 
ziye, gençliğimize ..• G~iş s..ı· minle? Yarabbim! .•• 
nelerin hAtırası daima güzeldir... Kan - Arkadaşın ve şerikin 

Kan - Buna aklım ermedi. Farukla._ 
Ya mazide, insana azap çektire- Koca - Fanıkla! On yedi se. 
cek bir hW:lise varsa? ne!... Demek, o ölmeseydi ... Saç-

Koca - Ne gibi, mesell ! Iann ağardığı halde... Hala de· 
Kan - Meseli., bir aldatma, var edecektin? Yarabbim! lki. 

yahut ta if§3 edildiği takdirde niz de gözümün önünde bc..nimle 
bir trajedi şeklinde neticelenece. alay ediyordunuz! Fakat aklım 
ği muhakkak olan herhangi bir ermiyor ••• Yalnız kaldığınız olur 
yolsuzluk... muydu? ... Ne zaman? 

Koca - I.Akin mazide iflenmiı Karı - Baftada iki defa, klU-
bir ha~ insana artık azap ev.re- be gittiğin vakit. Her ayb~ında 
mez... ~rada bulunduğun zaman da 

Kan - Ha, güzel bir nazariye gczintiere giderdik ... 
kurmak için buna umumi bir şe- Koca (ümitsiz) - Sefili .. 
kil vermek iatiyonrun. "' - Namussuz! Seni o kadar sev-

Koca - Hayır... Yetmig beş miştim ki, buna kat'iyen inana-
yaşımm tecriiibelerinden edindi. mıyacaktım. (Bütiln vücudu 
fim neticeyi, hakikati söyleyo. titremeğe b~lar.) 
nım. Kan - Böyle olacağuu bil· 

Kan - Şu halde, evli olduğu- seydim ..• 
muz mllddetçe uslu durmadığı· Koea - Hayatımın licr günün 
mı duyarsan alaldırmıyacak mı· de beni sevdiğini sandığım için 
sm? kendimi bahtıyar addediyordum. 

Koca - Ca.nmı, meseleyi ne- Ah, ne korkunç komedya! .. Ah. 
den böyle şahsi olarak mütalaa nam... (Baygın bir halde koltu-
ediyonnııı? ğa düşer.) 

Kan - Benim de istediğim Karı (telfı.şla yanına koşar) 

bu. Şimdiye kadar sana eadık - Tahsin... Tahsin... Tah!!inci· 
kaldığıma emin bulunuyorsun... ğim... (Koşar kolonya şişcsı.ıı 

Halbuki a.ksini öğrenirsen, pren.. getirip şakaklarını ovar. kokla
eibine göre, ~lu ve akıllı dur· tır; Tahsin biraz sonra kendine 
malt kuvvetini bulaıbilecek mi- gelir.) 
sin? Koca (sönük ve titrek sesle) 

Koca - Tabii... - Ah. ne şztırap verdin bana, 
Karı - Buna çok mmenun ol. ne ıztırap! .. 

dum. Hayatımm eski bir sırrmı Kan - Fakat söylediklerimin 

· Topkapı Sarayına .. gir.er .: 
- ~ ..... 

CASUS LUKREÇYA 
DôrdLincü Murad devrinde bir Venedik &val esinin . kızı . 
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Arka5ından çalgıolar, hıır.ende 

ler ... cn!ann arkasından Lukreç· 
yayı bldtına bir örtü sarıp götürdü 
ler. 

Cerr.al Çelebi, kapının önünde 
asesıerden birine: 

-Sana bir kese.. iki kese.. r.e 
kadar istersen vereyim. Şu aralık 
sokaktan beni kaçır .. Haydi, düşün 
me, bu kadar parayı üç ay çalışsan 

alamazsın! 
Asesbaşı meler Cemal Çelebinin 

arkasında duruyormuş... Bu söz· 
leri işitince ensesinden uzandı: 

- Asesleri sizin gibi insanlar 

~ete alı§UnYoc .. Bunun cezası 

nı ben çekiyorum. Ayıp dewı mi 
sana, a çelebım? Neden hem suç 
ışler. ht."m de aseslere rüşvet tddit 
dersin! Mademki mınary ;almağa 
azmettın .. Neden kılıfını önceden 
hazırl.ımadın? Neden bu ıhtiyat· 
sızhğı yaptın? 

- Ya ne yapnıa1ıydım? Evimin 
trafınr hususi bekçilerle sarma 
lı mıydım? 

- Oğul! Bu işleri gençlikte biz 
de vaptık ama. hiçbir rnn.an }"&. 

kayı ele vermedık. Senm gi!l gibı 
bir ı{ancığın varmış. Nede:ı onur. 
üstüne başka gü' kokluyorsun? 

- Ne yapalım be yahul Biı çi· 

7 

"Yırtırlmış şaheser,, 
(Bu paıçalaıı 

ilılimamla topla lJlnız) 
Büyük mllıiabıık•uım.ı Q6t1Ct lerocılrt'ce11 uc bUyük milsabakad:ln oırincllıt

Qt baıtladık. Hu mü.-.ılbıkanın adı u}'utılmı' şıihe&er,.c11r. Sl:ı pıırça parça 
edllmlj bu ııııtıeaeno parı;ulanru toplıfllC.Sk, blrllılrine uygwı sfllfr 
ça parça edllnılıt bıt şalıeserın parçalarını toplı:vacak, biribmııe uyzun 
gelecek bır smctıe yapıştıracak ve meşlıu1 tabloyu ortaya çıkarartık 
bunı!n han~ı ressamırı ese1ı olduRunu Vt l:a11gı mitzede bulunıJuğu• 
soylıyeceksımz. 

İlk ınüs:ıbakanmd3 yapılat'ak acy bunıJ:ın ibarettir. Bütün fJm'ralartn 
neşn tamamlandıktan son7 a on beş gü11 rçrnde parçaları muntaza• 
bır surette yapıştırarak vucude grlırdığmız resmı, tab!o11un ressam~ 
nın adını ve tablouun hangi müzede bu.w.duğunu da yazarak üzeriW" 
de sarıh isim ve adresınız yazılı zarı ıçıne koyacak ve zarJı başkası t~ 
rafından açılmıyacak şekilde mülıürlıyerek, 6 ncı notm Galip Bıngii" 
le teslim edilmek üzere Ularelıanemıze ıeıdı edecek ve mukabilfode 
idarelzanemızdn sıra numarası taşıyan 1)17 numara al.acaksınu. 

Zar/latan içine ;ırndıye kada1 gcuetzrnızm başlığı yanında neptdi
len tte i16S numaraya kadar dn dettam ~drcek olan kupon/arı koymtı" 
ya liizum )'Oklur. Hunlar Uç mı.u.atıaka bltbkten \C mlliıab:ıkalar<b kazaad

clıktan aonra bedlyelcr alınmaya gcllnıılğl aııt'· gö terUeııektlr. 

Mi'1sabakalarda kazanm~ bulu11.an b11 okuyucumuz bize bu Ilı. 
pontarı tam oturak veremezse bütım hakkını zayı edecefını bilmelı &18 

bw.ıarı beüellemıı oacmek ıstese dahı Jü.>dasız olduAunu bılmeudir. 
B:.yük bir hrsar 

ldarebaııemlı.., muııabakatnrımu.m kolaylı~ ve ca:ı.l'bc1d kartttı111da bövle 1ı1r 
f&rlillll WJtçırwak l.ııtemlytıcelrkrlo t>wuıınblle«'ğlnl d~Uocrek bu glbUertae. 
5lmıtlye kadılı geçrnlş KupörU3n llUIUUulııyı&bılml'lerlne lnıkAn baz.ırlıamqtır. 
liu rlbllerı. bu mUsahaka neUcelenlp cıe ııaı ZBrnarını ht:ıreııan,.mlı:e Wallm 
edecekleri z.ıınısıuı ka<tar bütUn kuponlnn beef:llerlıı.I ôderuek 9W'etlle a.· 
mamlayabllecekkr<llr. 

Yırtılmış şaheser 81 parça..-lır. 
(81) parç;ıya aynlao §&hel!C.rUı par~.u..uı blrol lçlodo.ı tamamen bl~ 

DlC)e gayret Od.llt:cektlr •• 

Hediyelerimiz • 
Tl'rtlp edllecelı Uç müsabakanm UçllnU de hnlledenln en hedlyelerl 1ar 

ı.anaC'8khudır: 

1 - E\ L 10 U>11rtnll'V\-el 11»0 • 10 teşrlnJP\.,.el 19tl ıı;eneı;I lçlndt yaptı
rılacak \'t' ll)"da mütahammll oldu~ıı kira ücretinden aagarı taksi., 
lerle nıUııabalUllaruuıu ııuğru baUw.ene verllllCl'k. MüMhilkalan
mızı doğru ııa.ledt>n b1ı kl~ideo la1Ja olunıa araanııda kltlbJadfJ 
buıunmaıı '<Ur'a Çl'ldlı'<Jt•kUr. ı 

t - tO{J llro naldd. l Evı ıuu.un:ınıı)ııa,ıır arnı;ında yenldPD çı.•kUecelı 

kıır'ada ka:uınııcak beş kı',>l.)t' tesPIU mUldUutı. ki kırkar Uı'ft J 
a - 20 Ura j 1eıwlll mlıkllfntnn ımr nanıı~anlar nrasmcııı ~·ekllt'Cek 

kUr'ada ıca:r.anacnıı bu &u l~e 20 lhalık parde&O ııhunk oakkmı 

veren olı kart. J 
' - SO Ura 120 ıınııııı purdPatl alroıık bnkkmı kaı..an&mryanlar arallllt· 

da çeklleaek l<Ur'Mta kazanacak lk.I klıılye 16 er Urlık pardeeö 
almak hakkını v· ren Kart. ı 

6 - Uerl Kalanlar arasında eekfleoek lrur'Bdıı 6 kişiye birer tıeaellk 

Hıiber abnneı;L 

ı - Gen 1<uı:ıntw ııro.sındn çekilecek ımr'ada 6 ldıılye altı u~ lık Haber 
abunetiL 

R "r ... v .. :ne 
ı - 81 parÇayı blrlblrlne y11pı"tırmaya f'JlnlzdP f!D nz on beş parr.a bu. 

ıu.nmadıtn l>aşlaımı.) ınıı.. 

ı - Parçaların .cenarlarında.lı kl'ftmeye bııolnmadan bunu k&lmNı tıılr 

mukavvayn renk .. b olr k ;l:ı.) la vııpı,ıırdııc•..an aonra ke11lnl:ı w Br&!Jfırma.la

rınıı.ı hb~lecııP mulUW\'BYD nıpıştuılmıD parcı-ıarıa yapıııı:ı ki slı.I lDCllı kllrt 
Kıvrılarak ııa~ırtınııı • lmıuııın. 

hepsi yalan! 
Koca - Yalan r.u? Doğru ol· 

duğuna daha demin yemin etme
din mi? 

Kan - Evet, o kabahati yap· 
um; maamafih cezasını da çek
tim, işte... O halir.le bilsen beni 
ne kadar kork:.ıttun ! ~n daha 
ziyade, gülilns fikirlerine kızdı. 

ğım için seni biraz Uzmek iste 
miştim. 

Koca (yüzüne ba!(arak) - Sa 
kın şimdi de yalan söylemiye. 
sin? 

Kan - Hayır! Vallahi. Yüzü· 
me bak bir kere ... Gözlerim sana 
hakikatı söylediğimi anlatmıyor 

mu? 
Koca (yanma çekerek sa<:la

rından öper) - Evet... Evet ... 

çekle l:oskoca yazı geçiremezdi:n 
ya. Ben benim evde kokıariığım 

çi~k. ~nin bildiğin güllerrtf>n de 
ğil. Koklnyanın bumu dü-:er. 

- O halde evlenmec:eydın! 
- Ne yapayım.. bir kere oldu. 

Bile 1'ile o boyunduruğa girdim .. 
kırk yıl çekecek değilim ya. 

- O halde kayınpederıne ::el de 
hesap ver. Benim vazifem baskını 
yapmaktı. 

Çelebinin etrafını sardılar •. 
Ve maha telinin: 

- Yuha ..• yuha._ 
diye bağrışma'an arasında, ye· 

niçe:-ilerin tuttu~u fenerlerden sü 
zülen ronük ışıklann aydınlattığı 

yola di.ızilldüelr. 

def tere... efendi sokağın ağzında 

birkaç kişi ile bekliyor ve o daki 
kaya kadar damadının böyle bir 
rezale!;n kahramanı olacağına j· 

nanmıyordu. 

Uzaktan gelen mahalle ı;ocukla 
nnın: 

Şımdi sana inanıyorum ... 
Karı - Tabii. hcpsı uydurma 

idı. Fa.Rat sen hala titriyon!un! 
Bir şey içmek istemez misin? 

Koca - Hayır. l{endimı daha 
iyi hissediyorum. 
Karı - Bari gidip yatağm,a 

uzansan... Biraz rahat edersin. 
Olmaz mı? 

Koca - Hayır ... Biraz sonra ... 
Şimdi gel de yanıma otur ... Ko. 
nuşuruz. 

Karı Şimdi ıyi misin? 
Koca (yavaş yaav§ sakinleşir 

nihayet uykuya dalar. Kansı 

yüzline bakarak) - Allah gös· 
termcsin... Yüz yaşına da gelse, 
öbür dünyada da olsa hiçbir 
zaman hakikati söylemiyece
ğim ! ... 

-- Ç.!lebiyi bastılar .. Yavuklu· 
'll iie beraber yakaladılar. Mahal 

lemizde gızli gizi! cür.büşler oluyor 
mu~ da hnbcrimiı yok •. 

Tar2.11.:laki bağrı~aları duyu· 
luyordu. 

.N ıh •• :et, kaynpcden c damat 
karşı karşıya ge.mışlcrdi. 

Defterdar nüktedan, · kk-!l-: 

h bir ad!'1mdı_. Damaıımın sükhh .. 
pilk.:.ı:rı gc:dı!,'lnı gbrunce: 

- 7<.vallıyı bu kadar "nıyıı 

diyere. alaya başlamı5tı 

B:raz öte .. ~ bu:ı.:ıı.an Ka..:i.ga b 
rakoluna doğru bir leneralayı ha 
Jinde yola düzüldüler. 

Defterdar. danu:dır..s. fazla l:Z 
~ey söyl.yemedi. 

Zaten Cemal Çelebinin konu§3 
cak har yoktu. 

Cem- yanında bulunan hanen· 
de ve S<.Zcndelere: 

(Det1a?M mr> 




