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Rozita. büyük bir heyecanla, sevinçle: - Ahmet, 
siz burada mısınız Diye adeti. abldı; Jülya ile 
Lüpe onlan yakından görmek için sokulmuşlardı 

- 9 - - Nedir? 

Zh'AFET \'E AŞK_ 1 - FeWtet arkadaşlarmrzdan 
Galer ilmanda:o ayrıldı. Kt!i ka.. farklı olmak J.stem!yonız. Belki 

sarada.Jd ziya{et çok neşeU geçi • içlerlnden bir çoğu eğer o gilnkU 
Yordu. En gii~eı Malaga şnrap • sahne karşısuı~ıı kalmış olsalardı, 
lan Jçillyordu. Keb p ve yemekle.. aynı feda.kirlıgı ya.parlardı! 
rin kokusu eiıgine rnğmen geml· ı Bunltı.n s8ylerken diğer for. 
rı1n güvertesine yayılıyordu. Bir snları göstcrlyn'rdu. 
ıı.z sonra çalgılar earkılıır danı;. 1 Gören ve i§ıtenlerirı çoğu onun 
lar ve oyunlar b~ladı. ~ta ne. 1 bu al5zlerini ha.yret ve takdirle 
eeU görUnUyordu. Fakat kfnuıe He karvılryorlardı; bir kaçı: 
dans etmiyordu; arnsırıı !orsala • 
rm bulundukları taraftı bs.kryor; 
orada bir geyler aradığı anlaşılı • 
yordu; fakat bu hislerini belli et. 
mcmek için de mümJı:ll.n olanı y~ 
pıyordu. 

Bir aralık e.miral Blnsko davet • 
Hlere gemiyi gezdirmek teklifinde 
bulundu; hız teklif hele kndmlar 
tarafından daha heyecanla karwı • 
Ja.ndJ. Don Alvaro ve karmı bir • 
kag ya.rpı dostuyla birlikte 6zUr dl. 
ledJlt>r. 

En·AIA. krç kasara lSnUnden aıı. 

ba.rıı indiler; alt katlan boydan 
boya gezdikten eonra baştarn!tan 
gUverteye çtktılar. Kndmlar ve 
kızlar zabltler"le hep gemJcfiik, 
deniz harpleri, denlzcflfğin güç_ 
lllklerl hakkında konuguyorlardı; 

Arada aşka dair s1lzler ve ba.re. 
ketler E>!crJk olmuyordu. 

tkı tnrntlı forsaların ortanıda 
baştaa k-ça do~ uzayan boşluk
ta flrırDeyen bu muht~em kala
balığın neeesi şı.mdi göze çarpacak 
kadar azalmr tı: çfuıkil .kadmlar 
ağır ağır kürek çeken bu renk 
reıık ve yan çıplık adamlardan, 
aya.kl.arrt1dan gl,ivelteye %incirli ol. 
malnmtJ rağmeıı, UrkUyorlardJ. 

P.oztta ise en kfiçtık bir ürkek. 
lik göstermeden, dikkat ve me
rakla forsalara bıµuyordu. Koç 
Ahmctle arkadaşı gözlerini k1l

reklertn topaçlarından ayırmıyor. 

hrdı Onların birlbirine benzeyen 
v tertemız kıyafetleri IY.ızılıırmm 

bAm"n g5 .!erine çarpmıştı. Rozitı:ı.. 
n•n dn ı;örm~si gcc'kmedi. BUyilk 
b r heyecanla., sevıncıe: 

- Ahmet, elz burada m"l!!ran:?. 

J)i._,e aiı>ta atıldı: JUlyıı He ı.upe 

o• Inn yftkmdan gl'innek için eo
k•ıltn:t"1!ırdı. Yfizl"rinrle bn .. Jr.ala. 
nnrn blll"""i 1 1 r'"'ll bllenkrln gı-. · 
run1 S"Zilİ"ordu. 

Rozlta'nm hali oradakilerden 
Coğunu §!LŞtTUnl§U; macerayı duy. 
cıuş fakat kıı.hrarnanlarmı tanı

mmnı o!Bnlar:n hayretleri azal. 

- Bravo! •• 

Demekten bhibirlerlne bakarak 
aynı takd·r hislerini onlara da 
tasdik ettimıektaı keııd.UorlnJ a
lamadılar. 

Rozfta hem~ cevtp vereli: 
- Hakknm var; hepsine ver-

6lnler!-
Uııaklara emretti; teredeüt P.. 

dcnlcre: 
- Ne duruyorsunuz, Çtlbuk de. 

diğimi yapuıız ! 
Dlye çıktBtı. A:mfra1 Bllıskoya 

döndü: 
- RJcn cdorlm amiral, mtıaaa. 

de ediniz de mDmkUnse kfirf'k 
çekmesinler! Dönmek iOin acele 
miı Yoktur u.nırmı... Bu zavallı, 
lann neeeU bir kaç dakika ıe. 
çirmeler'nJ o kadar f!t!yonım ki. •. 

Amirııl tereddüt etti: 
- Fakat, muhterem baba.mı 

aca.ba tıeder? 

- Size hiC: bir slSz f"Clmfyecefi
ae inanınız. Kaldı kf denizde söz 

yalın slzlnd·r: babam böyle ufak 
illere karışmaz ki_ 

Amin.J buna cevap bulamadı ve 
baş ga.rdlyafıa lbım gelen iş8reti 

yaptı. 

Rozitn hlzınetçlletle birlikte ça. 
hşryor; eevabmdan bahsederek 
genç kızlan .diı yaromı.a çağırıyor. 
du. Gilvcrteyt dolduran ve belki 
3Cnelerdenberl bl!yle gnzeı yiye

ceklerin tek lokmasını tatmamış 

olan talih mahkflmlan ıırasmdn 

~6nHmemlş b1r tıevinç dalgalandt 
Ziyafetin son kmmı evvelkinden 
daha i;>i geçti. 

Gllnecl ufka yaklaşırken Galer. 
de rmnnma demir at.mıgtı. Roztta 
babasiyle anncelnln ısrarma rnğ

mrn iki forsanm yanına keder 
geld1; daha ıtok Ahmede bakarak: 

_:_ Size hlirrf"e•tn!zl vcrdlre. 
mediğ'me c;ok Uztılüyorum; babam 
krala yezdıgtnı eayledl. SabredJ. 
n.lz, kurtulacn.k:mn. Sizi hE'rhalde 
kurtaraca{;~ ! ... 

Dedi, ellerini erktr ve gitti. 
rnıtU. Are.lxı fle suaya d8nerken Don 

Koç Ahmetle nrkadaşı başlarını Aba.ro ile knrmmm, hattA R!kar. 
bııfifçe eğerek genç kızı e~lamla- donun a rz:lamn bıçak açmrvordu· 
drlar, önlerl~e baktıltlr. Rozita o
nun ıum·ml hareketini blrez garip 
karş?lavan al'!ih"ri""lne dö-:'!il: 

- Ne çabuk unuttun RUtardo! 
Bizim kn.hramBJ?fnn glSrmUyor 
musun! 

Sonra cevap beklemeden hazır 
olanlarn macerayı k~"aca anlntt: 
ve &\•terini ş6yle bitirdi: 

eve l?'elip de herkes Odll!'!"'la çe 
k!Jd'ği :zaman Ro7.fta çok slnlrll glS· 

rUnttvo..nu; o kadar ki l()"IUI"ma. 

sma yardrm eden oda hh:metrfe! 
Ko"lçltta bile 'bunun ıebeb!ni sor· 
maktan kendini alamadı: . 

(Devamı ı•ar) 
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·Ha her 

Ferah sineması Boğaziçine sahil 1 korıdorlarında 
yangını k adam 

A!i::ca:~.~::.~·; asfaltı bu yaz biteoe bel<letiyoriarmısl 
Şehmdeba..5ındaki Ferah d- 1 

neması yangını etrafında mUd.. Eeul i f8' 118 llU8'"8J•G &rUID 8 d&DIZID Şikaye~.C:, gel~n eanafı 
deiumumUikçe yapılan tahkiknta "1 :. ._ ogrenıp 

ehemmiyette devam edilmek.~. görilllmeıllle mani Olaa Jl i lla ı Blr ı:evl COJkBt 1 
diriıennz ateşin ne ~ilde çıktı· saraı 4avarları yıllılaca .1 tatbik 
ğı ve bir kast olup olmadığı tes-
bit edilememietlr. MUddeiumu. Belediyenin aenel1:ırdenberı 11ze- Emlrgindaıı fibndiy' kadar tattm· 8dlJ0r :armıı : 
mı1ik Ferah sLc:rnası m· - rtnde meşgul olduğl: Bebek - ı. lt.kJ yapılmamıt olan yerlerde de 
teciri Enver Şimşek'in mali va.. ttnye 11.hU yolunun lnpatmı tim· yol yapılamamıştır. Buralarda na
ziyetlni tahkik etmektedir. diye kadnr tehir eden latJmllk işi ıtil vaa taları ancak btr vabenm 

· Tahkikatın bir 'ka~ güne ·-a. 
Jar bitirileceği mınılmaktadır. nihayet bu balta tı:.mamlanmıtt.ır. geçebildiği dar sahil yolunu tak'p 

Metresini bıçaklayan 
tevkif edildi 

Şlf11de oturan Mehmet admıJa 'b4.ı1. 

mn rUnierdc metresi Fatmadan ,Up. 
helenmt te bqlamış ve dUn ak§am 
:la ı:ıu yüzden aralarında çıkan blr 
cav~ tonunda kadmı bıc;akla Uç ye. 
rtnd!.ı yaralamıştır. 

.delunet yakatanm~ ikinci suUı ce 
u amtıkameslnde sorgusunu mlltaa 
kip ~kınne karar vcrilmlş":.tr. 

Taks:ıerden şika .. 
yeller çoğa.dı 

Zabıta yolculan ikaz 
için tedbirler aldı 

Son &UDlerde b&zı f0fl5rlerln mnıteı. 
rJerd~n taksimetrenin göst4rdJli ,.._ 
?.am(!:ı.n fazla par~ l.stedlklert, kı111ıı. 
m C&lolcre yolcu almadlklıırı, ıreceıert 
2f ten evvel ıoce nmnu ıatıııellklen 

emnıyet mUGIUrJUğ\.lne yapıl&n ,ııcı. 

ycUenltn anla.şılmıour. Emnıyet mu. 
dUrlUl'U Du glbt yo!SuZJukJarıa vakm.. 
dan at&kacıar olmaktadır. A.ıl::a.Jc nJ. 
zam:ııuneye riayet et.mlyen go!Orlertn 
derhal zabıta memurlanna btıdlrilme-
111 tUım!ln-. Şotörıertıı ne.yete mecbur 
oldu:tlan nizam " kaideler mllfter1. 
ıerce M&Jflln olm&k llure Wtaile.rf.n 
ön camıanoa yapıot.au.,p IJ:abnamtıu 
de yanlıdır. 

l zatın.ıune J'.ıdUr: 
l - Taksllerüe puarlık yoktUT. 
2 - Yolcular, taksımetrenin yazdl,. 

eı Ocretı yUzde ıo zamla ödiyocekJer. 
dlr. 

3 - Gece zammı (20) kuruvtur. Bu 
um, saat 24 ten 7 l·• kadar ddenlr. 

4 - ŞcbJr lıartc • yalıUz gldif balın.. 
de 50 :<uru:;tur. Bu zam. qağıda yuı
lı yerler lç!n ödenocckUr. 
ISTA~BUL TARAFI 
aakırl:öy, OamanJyoköyO. Hamıed&r 

çiftli~. Davut~ kı§laaı, Eyt.ıp tıa. 

rftl~rl. 

n:::YOGLU TARAFI: 
lllezhab& pay mahalli, 

köprUııll. z.nolrllkuyu, 
vapur lakeleai barlçlerl. 

CSKCDAB TARAFI: 

KAğıthane 

Rumo1Jh1aar 

Çegellı:öy, Burh&zı1y.. KmkJı. Bul. 
lfllrlu, Libade, McrdtvenköyQ, tçeren. 
köy, L<ıstaııcı köprllsU harlçleri. 

5 - Yol.:'!J beraberinde tafmablle.. 
oek çanta. bavul,. pııkot '1bl eşya için 
llcret nrilı:ıılyecekUr. 
ı - Şlklyetl olan yolcular en yakın 

polise mllraca.at etmeli~. 

Altm fiyah 
Bir · altın fiyatı diln do 2• Ura 

ldl. 
U C P i&DOWUQW- sw • 

Şimdi artık bu yolda tııeaata en. 'tmcktedir. 
gel kalmamıatrr. Belediye, bu ufalt yolun lnoaa· 

Karaköyden Boğum mtlntehaaı-- ı.ııu bu yaz nihayet.1.ıe kadar ik.m:ı.1 
na kadar aahll yolu bug1lnk1l hali· etmek karanndııdrr. Yolun llana
Je dahi kurak havalarda eeyıilse. inden sonra snhlle tesadU! edip 
fere elverişli buluıımaktad-r. P'a· de caddeden denlztn görünmesine 
kat üzerinde inşaat yapılan Be- mani olan yUksek duvarlar ds k&l
be.lı - lstlnye uaamm bilha•• ı:!ırılacalı:tır. Bu me~randa Be&Uctaş 
ctumelt hlsarmdan 90nrald bu kuımı :le Kuru~e arumdald 1aray 
1le Baltallmanmda dtttnln Ostnn- luvarlarmm da kaldınlmaeı mu· 
ieki lrnmn boznk bulunmaltadır. kan-erdir. 

Erzurum 
Dün kurtulut bayramını 

kutladı 

Ert1lnlm, U (A.A.) - !!mı· 

rumlulo.r dün 24 tlncll kurtuluı yıl 
dlSnDmlerinl tezahUratl& kutıamıe
lardır. 

M~.m. tehrin lstlrdadım tem 
silen a.skerf ıntl!re%tıler1n ınuhte • 
lif yerlerden Jtrzuruma girlılerty· 

le b&şlanm ' ve bunu bir ıeçit re.. 
mi takip eylemi.etir. 

Halk blltUn gllıı milli O)'Unlu 
oynama.k ve tertip olunan muhte
lif eğlencelere lftlrü eylemelı R-., 

retlle bu kutlu g1ln0 nete içinde 
eçirmiş ve ıtce baltevinde btlyülr 
bir toplantı yapılmıttır. 

t zmir limanında bir 
. senelik faaliyet 

!'?mir, 1~ ( A. A.) - 'nca:ct 
\ldası istatistik bllrosu tarafm· 
dan hazırlanan bir istatistiğe g.; 
re, geçen 1940 senesi zarfmda 
1znllr lımanına 419.860 aaft to. 
nilato hacrnında 295 TUrk ve 
298.795 tonilAto hacmmda muh. 
telif d e v J e t l e r e ait 1: u 

vaour girip <:ıklpı;;tır. Yir.e bu 
müd-let zarfmt'!ıt limanmıırı 
1.187 Tilrk ve 208 de vahancı 
memleketlere alt ve 31,'704 to
nilato hacmmd& 1395 mot&- •. ~ 
19.036 38.fl tonHAto hacn"mda 
~07 Türk yelkenlisi girip~
tır. 

Belediye reis muavininin 
teftişleri 

B 0 lr: J··~ re's mnnvfnl Letn Alr. 
11ov diin Ça~ı (~indekf ~atla Ca
ğalo~lu S"TTltlndC'ki dU ·ltft.n ve fı· 
nnlan teftiş etırıfşt!r. Bf'"at\9& bu 
teff•1erde ekmek va.z:lyetl tttldk 
t'>fümto:tl!". 

% .. 

Hım kauçuk 
ihtiyacı olan:ar 

17 mart alqamma kadar 
ticaret müdürlüğüne 
müracaat etmelidirler 

Kmtak& Uca.ret mtldllrlOIUnder. 
tebli& c.dUmif tll': 

B!beron. kauçuk don, tıbbi eldiven. 
ı. ~ mumum empermeab"zaayozı 

etY• &D'l!llertnl:ı bam kauçuk lhtlyac;. 
ıamıı tırtaabul mıntaka ticaret mi!. 1 
dOrlllğüne 17 mart 14J pezert~ll ak. 
p.mma 'kadar birer ı.tıda Ue blldirme· 
Jıerl lüzumu lllıı olunur. 

Muğlada ~elzele 
M.ılia, 11 (~) - DUn biri ,ehrt

mlzıle .e Udat Karmarlate olmak u.ae. 
re vil!yelimlz d&b1Unde Uç yer sanın. 
baa bluedl.lm.l§Ur. Hasar yoktur. 

Çorapçılar Ankaraya 
heyet gönderiyorlar 
İpekli kadm cora1)!en standar

dlzuyon nlzam'lamesi etrat'm"ıı 
bEt·sat Vokilettyle gfü11ımıek Q. 
zere «:<>rapçılardan mtlr"kkep bir 
heyetin Anka.raya gönderilmesine 
karar vrlTmfqtfr. DUn. bu hnsmıta. 
mlh1 !lıtl'ltı.!1 bfrlf"!'fndo ~'l'!"'fo.!'I hlr 
l'nlıınhda v~h!U .. te an"rli" ""k di
lekler tesblt nlumnnRtur. Hevetın. 
önUmUzdekl hafta tcinde Ankara.da 
bulunması ta:arI&§tınimıvt.ır. 

MahkWn olan 
kumarbazlar 

Cemtt ve Hnse"lin acl'tlda iki 
arkadaş. dün T .a"'!ad'\ Mcvlidin 
kahvesinde kl~tıa kumar '-Y
nıı,.ken ya'cahnmışlar, UçUncU 
sulh ceza n"ahkemesiııe veril
m:q''!!rdfr. Hi.isevin ve C'.emU ild. 
şer t•ra nara. ka hvP,<;inde kumar 
ovnah.n kahvel'i Mevlft te 'Jlr 
glin hallis ve . 5"') lira l"ara 
zasrna mahkum ed;Jm;<:tir. 

Ba.zt klms~lerfn fiy&t murakabe 
kontrolörll gibf tlcaretlıanelere st
dJp sahtP. h0•:1yet takmdrklan 6ğ
renllmljtl. Bu gibi hare'keUert 6n· 
lemok için. fiyatın kontrol etmek
~ olıın fiyat murakabe bUrosu 
kontrolCS'rlerlı.e vil!yetço ta.sdik e
dilen foto~r.ıflr hOviyet vnrakalan 
verfJmı,ur. Bundan ııonra. yalnrz 
ı!llerbıde hlMvet varakası bulu· 
nan koııtroll>rler fiynt kontrolll 
vap:ıbilecekler. htl\ıiyeti olmıya.n
lar sa"tektır addolı.macaklım!ır. 

Dl3er t!l.rı:.!tan. çok v.min bir v:ı· 
rlyet haber alınmıştır. P)yasada 
mal bulmak veya fiyat hususunda 
bir mll§kille tesadnt edenlP.r pek 
tablf olarak, fiyat murakabe Niro
eu A.mlrliğine mUracaat etmekte • 
dlr. Öğrenildiğine göre büyük par
tiler flzerlnde lhtlklra ~eşebbUs 
eden bazı ltlmseler tirat muraka
be bUroeu koridorlarında o.:!am bek 
letlp buraya müracaatta bulunan 
taclrl~rl ve etmafı gözeUemekte ve 
bunları bir nevj boykota t.ab! tut
maktadır. Fiyat murakaba bilrogu 
amirliği bu vaziyete k.arF tedbir 
al"l'.l§t.ır. 

Yün kumaıı:lann ucuzia
blması düşüniiliiyor 

lktısat Veklıleti tanıfmdan şC>.h
:rtmlzdekl yün kumaşçılanndan ttıil· 
rekkep bir heyetin Ankaraya c;ağ
r ldığı m:ılümclur, Kumaş fabrika· 
törleri, bu heyeti seçm "lerdir. 
Heyet, önUmUzdekj pazartts1 gUnO 
Ankarada bulunacaktır. 

Öğrendiğimize göre ytlnJU ktı· 
maş fabrlkatör1erl ile iktısat ve
kaleti arasında ytln!U kumaı;larm 
daha ucuzlatılması konu§ulcakta • 

Kürtaj kurbanı "Sarnat
ya güzeli" nin ölümü 

tahkikab 
ld.,laya göre doktor Hüdaverdl 

taraf:ndan gebe bırakılarak vtne a~ ı 
d?kt1r tarafından yapılruı kUrtn • 
am~.l,}·•tı sonunda ölen "Zamatl 
gtlzelt,, Katin& hakkında morrrt•ı 

verilen raporlar llzerinde dllıı yedlı, ·, 
aorgu ba.klmll!fndc bir ehli vuku: 
toplaruırak tetkikler yapmıştır Ehil 
vuk'.1! 'I"Jp FakU.tes1 doı;entıertnden 

alWy-..ct Naşit, ZeyııepkAmll tıut&ha 
Dest nlaalyecllertnden EyQp Sal:r1 n 
adliye doktonı Enver Ka.""&lldu 
mll~kk'Jdlr. Heyet raporun .. blrkac, 
gllne 1'n<!&r verecektir. 

Doırtor HUdaverdl mevkut bulun 
maktadır. 

rt!eictcplerde talebeye 
zelılrli gazlar hakkında 
konf crnnalar veriliyor 

- Bu yfğft ndıımlnr bUtUn A1-
mor1ya'rıın yapıımadıf;"lnı yaptılar. 

Den ve Rıkardo hayatlarmıızı, an
nem, babam ve dostlarımu: da bu. 
guntn neıselorini ~·alnız bunlara 
borçluyuz; hepinizden onların sağ
lık ve eereflerlne kadeh kaldır

Dl2.n zı rtcn ediyorum. 

KONFERANSLAR: 
Zehirli gazlardan korunma mev

zuu etrafmda dDn Pertev Nlyal li
eeslnde bir konferans verilmiştir. 
Konferansı \'eren kimya mUhendis
lerlndcn HUseyln Hilmi Işık, ev
vel! zehirli gazlarn nevilerini i
zah et.mi§, blliıhıra, bunlardan ko
runma ça:re1erln,. geçmiş, maskeleri 
kullanma şekillerini talebeye tat
bikat yaptırmak aureWe a.nlat
mı~t.ır. 

Ulfakla.ra seslt"ndl: ke-ndfsl de 
gitti; sofradan pa!!talar, börekler, 
ycmlşLr ve çiçekler getirdi; iki 
forsayn verdi; ö(ckllcr imrenerek 
uatt4 kısknnarak bnkryorlardı. 

Koca Ahmet bir çok t.allslz?lli or. 
tasında kcndls'ni mes'ut görmek
ten s:kıln.n bir gençti. Gamsız Ali
yi beklemeden geJıç laza yal_ 
vardı: 

- Bunlan knbulden b1z.i af. 
fendlnlz, Slnyorlta... Z:ıtcn bf% de 
sadece lns..-ınlı!t vamcm'zf yapm*' 
tık, mUktı.fat beklemedik ••. 

- 1ı~ kat niçin! Siz NAzik fn
sanlaremtz!. 

- Sa4olua~ 8qka bir mıhpına 
daftd 

.. llİllliı .. cmllllllİıı.. ............................. .... 

Harp i tisadiyatı 
üniversite llctıc;:at FakU!tesl do

çentlcrüıdcn Refi ŞılkrU dUn Fr 
minönU Ha!kevlnde h:ırp lktısııdi
yatı mevzulu bir konferans ver
miş, ezcUmle d eıni§Ur kl : 
. J~honomll< haTbl denizleri eUr.do 
bulondUNın devlet ~naca.ktu. 
nagiln kendine yeten (Ot.att\k) 
doYlat bell:2 A.E.JJ. cllr. Dtğe ıeri 
niıı mutlalta btrlblrfne l!ıtıyacl var 
drr. Bn· sebeple ekonomik harp 
silihı bn".Un de mühim rolilDU oy
n:im:ilitadrr. 

Muııonntnln ~mı M'fteld nutak 
farından birinde "Artık ilimler a 
rnnıda sulh ekonoınlsl diye bir 
,ey menO'D b&lıs olarnar .. Çilnl<U 
cemiyetin bütUn bal1 ya ba.rp 1& 

.. -- h=rh•D'lı1Jı" ..... -

Kor feransi veren : Belf llkr.I Konferans bugftn Galatuarayda, 
hafta arası diğer liselerde tekrar 
edilecnJrtir. JblbuJd ben buna t:un:nnen ı,tt 

r.!: etmjyorum.Fabrikalara w·. 
lince bunlar <inha r.lyıule ıcca,·[ • 
den uzak yerlere ynpıtm:ıb ,.c 1-
t'abmda askcriJC§tlrlk>bllmelldlr. 

ı:arp hııllntle llL-acat hlç bir za. 
ınıuı suUı zıı.ma.nnıklnden aşağı dU
!J{irilleblluıf'U Ye bu suretle lln::ım 
gelen dö\"h tecıin olunabflmelldlr. 

Harp zanıanmdıı madd!I lstih!W 
8%3h1'. MUstahsnierln elrııerlııl mttı 
tehlilt olur. Fnlrat bn sefer bu ye
ni mUstehlllrler emnlvct lstlhsııJ 
ed~r ve mUmlrlin no~al f:uıllnt 
de\·am ad.:.r. Hnrpto husule ~c

Jen bUtçc açığı U9 §eldlde kapanır. 

En prclslb ouygun ve MD1 olaa 
blrlnclsldlr. Bugün muazzam u
tronomlk ral<amlarla ifade olunan 
harp mur&f'.an DMıl tebi.O ohı· 
auyor! 

ta~Jtere l!ıtUaua bst vurma,. 
tur. Soa amanda Kembrlc llnl· 
versltesınde meşhur b1!' lkhlai 
profe5lSrü halktan mecburi lat.Duu 
fikrini n-..rt ıüımtıştilr. 

Almanyada lstfltraz Ye ıb!ıa zi
yade \·ergtl~rln te:eyidf ne kapa· 
mrya çalı,ıyor. f ı;dçre orijinal bir 
t0«lbtr olarak ''Fe,·ka1ide harp ver-
~l" çnrcslnl bulmuştur. rtlrld19 
ise bu ma-.r-Jlan karşılamak için, 
kısmen verglle~ artmn•ş ve im-1 - Vf'rgllerln a.rttmlmıw 

1 - tstr.tıU 
~ 1 - KliG ıu- Daıul . 

• men de Merkez Bankaııımdaa 6cftlD4I 
e1•WV. 11a11ı9 VM'lmlır - ... 

yanstlarmdan birinde ( dahlH l~ffk· 
l'U3) bqvuru;aca;1mı ıılıyJomlştir. 

F1yat meselesine gelince, harp Sahibinden habersiz 
=0~0.:ı -::!~~!:. a:ı:; satılan ev meselesi 
o!ara.k fiyat tereffUU olur. MWılm Kadıköyilııde GOrbllz Türk eo-
meselo fllclur: Anomıal ilyat te- k:ığmda oturan Hrant adında bir 
reffUll. NormaDtt anomıs'I ~YD'- klracmm oturduğu evi mal sahibi. 
malr p:.'11 mUhim ve bUJUk bir nıo- nin haberi olma.dan icra vurt&elyle 
teledlr. eattırdığı ve bu yllzden hakkmda 

Tüccar snufı nyat Jilbeldllt tahkikata başlandr~ yamnıltlt. 
nhbetle k('ndJ ~Ol!rfal de y1ik!Jelt- Hrantdan aldığnnız bir mektup-
mck frrsatmı ele ~eç1rmı, demek- ta ~övle denilmektedir: 
ttr. Bunun lf'fn '"'1'best meslf'k u- "B~n alac:ı. •1-ynn ve lıllk\lmet 
blplerlne giden bu fazla kazanem otorlt "ine da~anarak hakkuru al· 
ya fintine geçlllr, veya manıam ha- dun, Bunu da muhakemede iabat 
easl vergiler konur. Bu~ Avra- edeceğim, fcranm mUzayede UA
pada bu usul carfcllr. Vf':81ka asa· nmr vaktiyle gazeteniz yazmıştı. 
il de talebm ~ 1Jıı1a .._. Hakh ha.lam mahkeme Jraraa .. 
lılrt ,... ..... ......... .. 
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'~'-~~~~~ iTJ!lllEtma C.~~9.~~~~~~~~~~~~~~~~!J 
iol::~i. :.:·~:... p I" G l . A il B t • • 2s t• ı 
-v:·;İ·~r:..-:-'=:r.. erapa as enera nterı"a a11 rıye H k • ·· •d . l 
•• A!~n: •• : •••• ~ •• ~.};?., infilAki Dögolün tbzırı diyor ki: e ıme gore l ea 
• BONE ŞARTLARI k .. e d e ... ~ l f ...... ~~... :;:.,. i Solya ve Berllnde nut u: End~şe verici lZ lVQÇ Ve ŞllrL QTl 
: ~:E: !.:: : E : ı nasıl izab Amerika yardımı müthiş zamanlara doğru · 
........_. _______ ._, edUlvor ,, gidiwora B" k ıı ı hal ik b. h 
Basıldığı yer Vaktt 'ln.afbaası J • neticeler doğuracafdır. J Z " &rçok aş veya İzdivaç ce at arı, t

0 

i ır e-
~ Sotyı1. ıs (A.A.J - Evvelki akşam :scvyorJ(, ıs <A.,\..) - Amerika yecanı hissetmeğe gayrimuktedir olan profesyo-

tsta.nbuJoa Perapaıaa otelinde vuku.. Loudrs. 
13 (A.A.) - Gene~ Dö bahriye nazın a lbay Noo.: d~mlştlr ki: nel aşıklardan ibarettir; Bunlar aşk komedyala· 

.t!~.9.i. :5.~}.~ !. bulan infüA.k ve ezcümle hususi tre.. Gol d•lıı akşam Londra rad.,yo~da ••üç ay evı.-eline nazaran şimdi be. • • • • h • ki• • • kı k l "" kul 
nln hareketinden evvel Sofya. gan~ ııöylediğt b1r nutukta hürriyet için ttin dünya korlrunç bir harbe g!rmek rı IÇln sevgmm &§m §e iDi yanı S anç lgt • 

"f.e Tarih mücadele eden mille tlerin silA.blanma.. ( J H• ti • d · tl • d da lnglılz elçisinin bağajları arasmıa tehlfüesone daha zlyade yakla§m.ı~ bu. anır ar. ıyane eruı e veya cınaye erın e ga-
sma yarclon kararından dolayı birlt'. ö 

•••••••••••••• iki ys.ıua.ncı çanta karıştıntdığı hak- ıunuyor. dtlnç verme ve kiralama ka- )eri tarafından se~edilen hissiz artistlerdir.,, 
kmtla Anadolu ajansının ne~ettlği şık Amerih.'1lya teşekkür ettikteı:ı son. nunu, blzlm için henfiz kabil olduğu " " 

HARP VE 
tebliğle sa.lr haberler hakkmda Bul- ra şöyl(• demiştir: tnkdırde sulh ve emniyet! temin et. 
gar telgraf ajansı şunları bildirmekte. -• Eu kararın mancvt şümulü muaz melt içm yapılruı ille kurucu hareket. 

HiLE ••• 
dir: . zamdır, maddi balumdan da .ıntithl~ tir. Dünyada şlmd!ye lmdar misli gC.. 

neticelerl olacal.:tır. 1nglllz el<:"illk heyeUnilı barel!'ı>tln. rtllmeınlş rr.uazznm bir harp m:ık!nesl 
de.n evvel ba.,nııjlan münhasıı·an k~n- Mım~vi baltımdan bu karar ~erf. meydana getirdi~i g özden uzak bu_ 

Geçenlerde radyo gazetesi bir diler! tarfllından kiralanan iki kamya.. kanın eçıkta.n açığa. vaziyet aımaSJ ıundurnıamatıyrz. Ş!mdi harpten m:::-
haber verdi: Almanlar İngilte. l na tahmil ~dilml§ ve kontrolleri altm- demeklır. sun isek bunun iki Amllt vardır: Bur. 
l'eYi istila için yedi yüz bin dR lıu kıımyonlarlB nakledilmiştir Amerikan kararmm ehemmiyeti lnrdan biri İngiliz hava kuvvetl diğeri 
İı:ıgiliz askeri üniforması ve yedi Bagaj!ar trene İngiliz elçilik memurla maddi \'.akmıda.o şu cihetten bUyu~ de tngili~ deniz kudretidir.,. 
~·tiz bin paraşüt ha7..ırlıyorlar- 1 rı tarafından yerlcştirilml,ş ve bu e.ı- ttlr !ti. bu harp b!r maklne harbifür. 
lllış. nada her vagonun başında kendilerlo_ As keri kudret hemen hemen nıUnha-

u_ sıran nıuharebe makinelerinin ndet ve .. .uı.rpte askerlerin kendi ar- den !.lir komiser bulundurulmuştur. 
k~ıarını vurmaları kadar feci Son hucut garı olan :Musta!apaşada evsafı ile ölçUJmektcdir. İbtilAfm ilk 
bir şey taSavvur etmek güçtür; da bagaJ1ar aynı ııuretle tngUız elçi.. gündenbeı1 maJc!ne ile elde edilme_ 
karşısındakinin aynı ordudan l lik memı.;rlarmın nezareti altmcla roiş mUhtm blçtılr tabiye ve aevkuı .. 
l con ııE:tice.sl m nvcut olmamış ve har. 

O duğu hakkında en küçük bir nakledilmi§tir. Tren Muata!apaşadan 
üıtimal gözetmek as.kere tetiği ha.rek't etmeden evvel sa.la.blyettar bin son gtınUne kadar da olmıyacak-
~~kmek için büyük tereddUt \ e- İng1l!Z memurları kendilerine refakat tırŞimdı. Amerikan sanayii müttefik
:tır·, halbuki biran süren tere. eden Bulgar memurlıı.rma bagaj ade.. 
;ı leril)e, hergtln biraz da.ha ezilecek o. 
"İitler harpte gayet fena netice. dinin tam olduğunu bUdirmlşlerdir. 
l lan c!ti§mnnm nihai ezilmeden kurtul. er doihı:rabilir. lngtliz heyetlni nakleden trene kar. 

~ masTn9. imkan bırakmıyacak kadar 
Almanların bu usulü bilhassa §t yolda bir suikast yapıldığı bakkuı.. gemi, tayyıı.re ve tankı verebllecek 

b-ıı--..:ıada muvaffal•ıvetJe kul- da mı a&bılh Londra radyosunun ver. ~10 WliU • J halı.ledır ve filen verecektir.' 
1'-dıl 1 h · · h t l diği ruıber de uydurmadır. Tren Bul· '<1.11 ;: annı epımız a ır arız; 
orad .. t1 · .. gar te>praklarmda.n geçerken bir suı.. 

a para§u e men veya once k ta t bb"~ .. .,_, ım fik.n 
Oeh' 1 "tm" l H ıı- as eşe .... eUilü.Ulf o ası 
<la 1~. ere gı ış 0 an. ve. O.LJ4U• varld dt-ğildlr. Çtlııktl böyle bir teşet.. 
/\. unüor~a.s~~ gıym~ olan bUs tngillz heyeti azaları ile kendile. 
tı lınan fed,;ıılerının ortahga yaP.- rtne refakat eden Bulgar meruurlan 

klan deh.şe~ ~er yer pallı...: tarafmdan göı1lleblleceği gibi bududıı 
raratmıştır: Lakın. Her kurnaz.. kadar kAtibile birlikte lngtUz heyetı. . 
flk. ancak ılk tatb~k sırasında. ne refakat eden Amerikan eıçiet E&t'l 

azla ra.ndnnan verır; hayvanlar tarafmdan da görülebilirdi. 
bile ilk düştükleri veya başka. Diğer tara.tta.n Earl Sofyaya avde

~rının .~ü.ştilkleri t~ğa ~ol~y tiııds lngillz heyeti trene yerleşt.irtltr 
Olay duşmezler:. lngılızlerın u~ ken ve seyahat emıa.smda her şeyin 

... ı\ lman kurnazlı~na k~t ted- intizamla cereyan etmesinden dolayı 
r aldıklarına şuphe edılemez. memnuniyetini bildirmi§tir. 

Fakat zannedilmesin ki bu U• Bütün bunlar, mezkClr . b&berlertn 
&ı.ıl Aimaıılarm bulduklan yeni uydurma olduğunu göstermektedir. 
b r şeydir~ -"Gürııeş altında SÖY·~ Bundan ba§ka Aııkar&-4~ 
f!nmcmiş söz yoktur! "Hikme. 'nilklen Röyt.er aja.ns1 tarafından lngt. 
litıi" güneş altında yapılmamış Uz elçilik heyeUntn tstanbula muva.aa.
hi}\) yoktur!" şekline de soka. ıatı ha.kkmda neoredllen bir tell'r&fta 
bilıriz. Esasen bir Fransız veya aynen şuıılann söytenlldiğinf hatırlat.. 
ı\nıerikalı alime göre Alman mak da faydadan hali değildlr: 
~kasmın muvaffakıyeti i attan tngtıteı-eniD Sofyada.kl elçisi aeya. 
~Yade taklit ve tatbik sa.hasmda hatinln normal şartlar altmda yapıl
llıuvaffak olurmuş! dığmı ve Bulgar memurlarmm nazil< 

Tarihin devamınca muhtelif hareket ettiklerini blldlrml§t.ir. 
lıarpler tetkik olunduğu zaman Almanlara göre· 
ınuhtelif hileler kullanıldığı gö- Berltn, ıs (A.A. _ Ya~mı bir 
'iilür. Bunların arasında radyo surette tebll# edllmi§Ur: 
~<lzetesinin verdiği meraklı ha- s~ mahfiller, lııt.anbul Perapa1u 
berin hemen hatırlandıgı- vaka-

ote.ll.ııJe vukubulan JnfUAkm Alman-
·aı- da vardır. tar tarafından tahrik edildiği baklan. 
,, .. 1?94 de .~andan Firoz !ley da Alman aleyhtarı kaynaktan yayı. 
tdın kalesını muhasara ve zak. ıan tu:.bert sadece gWUn,. telAkkt et.. 

let . t• b ~ ..:ı eli - b ' .,, 
'h.. mış ı: u Sıı f;l.Ua .~er ·• mektedlrler. Bu ma.hf1İlerde, İngill.Z 

"' Budape,,ı.e, ıs (A.A.) - Stef'an.ı 

ajansından : Almanya ve Slo\•akya.da 
kl ynğm•~rlar dotayıslle Tuna nehrL 
nlıt ııeviycsl yeniden yUksehnlştlr. 

Tuna. Budapeııtede de ta§~br. Yük.. 
selme, cumartesi güntl azami haddine 
vasıl olacaktır. Şimdiden euııı.rm Uıtl 

!Asma maruz kalmış olan mmtakalar 
w blllır..o:l'ln Apo8taz ve Baja hakkmda 
endişeler biıı.-redilmektedir. 

• T<•k.)'o, 13 (d)':.. Mançuk1Jo~ 
blr hue;ut ııehrt olan Mandehulfdf'.tt 
Tok:ya Nlşlnlşi gazetelline verilen bir' 
babere göre, Sovyet makaınlan Mat. 
euoka.'ya Te maiyetine Moakovaya 
kadar lm8U8t bir vagon tahsis etmiş· 
lerdlr. 

• Vaşington, 11 (A.A.) - Beyaz 
Saraya mensup mahfillerin bildirdi. 
ğtne göre, Ruzvelt, yaknıda birk~ 

gU.n it:Urahst etmek tlzere sayfiyeye 
çıkae&ktır. Ruzveltin mebusıw mecll· 
stnın yeni devresi ac;ıldıktan aonra 

hareket etmesi muhtemeldir. 

statx berhan. etmek te§ebbllsll'r! tıa

tırlatıım&kta •e lstaııbulda patlayan 
bomıvı.larm Sofyadan Ankaraya ha.re. 
ket eden İngilizler tanıfmdan naklediı 
mtş olması ihtimali müstebat &ddell. 

memektedir. 

Yımanlılara 
muoı asamatı 

kesliteleri için 
Teklifler yapıldığını 

BerHn de tekzip ediyor 
Bedin, 18 (:\..\.) - Yan reınnt 

bi r.surette tebliğ edilmiştir. 
Ha nciye nezaretinde Almanyanın 

Yunnal ılan muhasamatı kesmeğe cı.a. 

vct !·;lr tekliflerde bulunduğu hak. 
kında!;! haberden ademJ malumat be.. 
yan f..odilmektedir. 

Aınerika 
ingiltereye benzin ve 
tayyare yağı ihracına 

müsaade verdi 
Xovyork, 13 (A.A..) - Nev. 

york daily n ews gazet ... 'Sine Vaşing 
tondan gönderilen bir telgrafa gf• 
re , Amerika hükumeti tayyarr. 

I"° tt;in •kullandım maltitıa ;yağır.w· 
dan h:ışka İngiliz imparatorluğu. 
uun herhangi bir krsmma f~en'• 
IPn miktarda benzin ve tayyare 
yağı ihrae edilmesine müsaade et. 
mi.şU'r. 

Cenup kuptu 
mıntakas!nda 

Amerika askeri ıs. 
ı~r yapay orma, 

Bucnos-AyrCb, 13 ( A.A.) -
Stefanl ajansından : 

Pampero gazetesi, Amerikanm 
ArjantinJn cenup kutbu mmtaka -
sındaki Palmer yarunadasmı işgal 
ederek orada askeri üsler vfilude 
getirmiş olduğunu bildirmektedir. 

Yazan: Dr. RASiM ADASAL ...................................... 
Daha evvel ifade ettiğimiz ve~ 

hile kıskançlık insanm iptidai sev
kitablilerinden biridir. Cinsi reka
bet, rakibi sa.h.neden u.ıa.klaşbr • 
ına.it ve sevilen maddeye teme1

-

lti.k tesahup s.rzu13una ve hissine 
müst enittir. Aşrk maşukasma, 
metresine koca da kansma iddia.
Yl hak eder ve bu iddia bJr tapu 
kıymetini haizdir. tnsan malik ol
duğu sevgiden mutmain olduğu 
müddetçe kıskançlık tezahUrUnde 
bulunamaz. B i 1 h a s s a m\l 

nevver ve olgun insan aşkmı da
ha iyi idare ettiği gibi, kıskançlrk 
tezahUründe de daha sinsi ve da. 
ha sahurdur. Ona mukabil cahfl 
insanm hayvani aşkt gibi, kıskanç 
lığı da hayvanidir, muamele& vah 
şlyane ve cahilancdir. Kamını y~ 
tağmda boğan ç:lgm, §ehvet ku· 
durmuşu Otello gibi!. 

Esasen iptidai cemiyetlerde, 
fertler ve kabileler arasındaki re. 
kabet davaları ''e kavgaları tabii 
t elakki edihnektedir. Kadınlar yil. 
zünden çrkan kabile kavgaları bu 
gibi cemiyetlerde daha olağa.n 
şeyl erdir. Eski Trova ile Yunan 
siteleri arasmdaki kanlı cidal, 1s • 
parta kralı Agamemnunun gilzel 
karısı Elen inin Parla tarafından kıl· 
çınlınasmdan ileri gelmiştir. Eski 
Yun::ın ilil.hlar:nm A.Şklarmda mil • 
temadi kıskançlıklar, kaçtrmalar 
ve intikamlar ınev~utwr. OUmpos 
dağınm nıabutlar ınabu.du olan 
Zevı:ı veya Jupiter'in kansı tra e9-

ki Yunanlılar nezdinde mukaddes 
bir kadın, koeasmm aşkından bir 
a§k tanımıyan namustu zevce tim
sali teJ:ikki ed!liyordu. .Jupiter 
müthiş kı~kanç olan karr.rna mü. 
teaddlt giı:li aşklarını çaktırma. 
mak için tedbirler alıyordu; bu 
yUzden aralarında birçok milnazto
alar ve danlmalar mevcutt11. Bu 
misalleri birçok milletlerin mito
lojilel"inde bollukla bulabiliriz. Bu
~n daM Anadolunun birçok U('~ 
köylerinde gti:r.el kız, rekııbetlı>ri 
ve kıskançlıkları ~1\zUnden va.ki 
olan ka~rnnalar ve kan gütr.1elen 
az değildir. O halde nnlf\·oruz ki, 
krsknnclık iki rnkip erkeğin ayni 
kad'.'Tld?. a.~tc ::ı.r:unru:1mda. yahut da 
ı:ı.ynl <'rkek etrafmda iki kadmm 

aşk oyunu yapmak istemelerinde 
tezahür eder. Bu .aziyetl.e bulu • 
nan Iıer ins:ın, csaeen nüve halin-
de ve bir hissi, bir sevkitabil ola. 
rak taşıdığı kıskançlık hezeyanın.. 
dan kurtulamaz. Ps"kanalistlere 
göre, cinsi bayat gibi kıskançlık da 
çocuklukta başlar. Her erkek QD-
cuk anasını. her krz c;ocuk da be. 
basını sevdiklerine ba.k:lırsa Oe-
dipe muamması kxskanc;ltğm · meb
dcidir. Erkek çocuk nazarında be.. 
ba rakiptir ; çUnkil bu baba ana.. 
sma karşı olın aşkında bir engel-
dir ve çok daha kuvvetlidlr. Bu 
memnuiyete kal"Şl çocuk muhtelif 
şekillerde hareket eder ; fakat en 
çok görilleni, cinsi dalliletidir. V.. 
kat da.ha ewelce de tahlil ettiği • 
mfz gibi insanların goğu bu muam. 
mayı normal bir şekilde asar; ya. 
kmmı sevmekten, madunluk hJa 

-sinden kurtulur \'e içtimai sevJd.. 
tabiilerin yard:mı ve ilcasile el"-
kek anadan ba.~ka ke.dın, ke.dm da 
babadan ga:>Tİ bir erkek anya-
rak cemiyeti yüriltep tabü izdj.. 
vaç \retiresi nesilden nesle inti .. 
kal etmiş olur. Buna rağmen ha. 
zr ailelerde bu çocukluk krskanQ
lığmm nlkaph şekillerini mUşahe-
de etmekteyiz. Bazı dul kadınlar, 
tahteşşuuıi olarak erkek çocukJa
rmm tahteş.~uuri aıaklnrma lsteıni
yerek ve bilm.iyer ek mukabeleye 
devam ederler, ·a.neııl:f:liunırtf ' teuJ· .... 
hliıii elnsf bir a~ktan ibaret -:det1fl.o 
dlr; fakat bir tnrın evlendinnez.. 
Jer, kendilel"i de gen~ ol'1uldan 
halde biltiln ömürlerince dul ka • 
ltrlar. Ayniyle kaynana k,,kan.~1> 
ğıru da bu psikanalitik noktet na. 
zara -göre kolnylrkla an1mtbitlrls. 
Gelin uslu, hUrmetklr. ~h!lkan oL 
dn?hl halde J1nP bazı kavnnna.lar 
miltemadi~:en kuırur bulmakt:an 
geıi durmazlar; ~;ınkil oğul T& 

koca olan 'erkek arasmds ba iki 
kad:n yani kaynana ve gelin ilci 
rakibeden ibarettir. 

nr. Rasim ADASAL 

• Bu rr.a1<a1e serisi sıra ne fil alıt
h'llanm12-0a ı;ıkmıştu. 28. 80. ou1Dcl 
kdDUD, l, 6 , 11, 13, 18, 22, ~ lklDcıl• 
k~nU."l. }, 8, ~ ll, 17. 22, 24, 26 §Ubat. 

~,l:lrk kwnandanı da Sılıstre · e i gizil eı;nrtmnln Sotyadakt idmllk te. 
:\tkbolu şehirlerini elegeçirmek 
tçin harekette bulunuyordu. I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!il!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~~-~~~!!!!!~~~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!.'!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!' 
~~kbolu kalesi çok kuvvetli ve ı 
ıı.ıyüktü; nitekim çok ge<;meden 
~t kale Türk ba)rrağı altında, 
uoğan beyin kumandasındaki 
askerle haçlı orduya mukavemet 
~tnıiş : meşhur Nikbolu zaferini 

ı, 2, 4 . 6, 8 , 10, 12 mart 

'-"Olaylaştırmıştı. 
'ri.irk kumandanı kaleye doğ. 

~dan doğruya hücumdan, fazla 
ayda ümit etmiyordu; zaten 
l'ntıhasara topları. wetleri olr 
t'tladığı gibi uzun zaman orada 
0 rdugah kurmak için vakıt ta 
l'<>ktu; işi çabuk ve kolay bitir
~ek lazımdı. Bu maksatla ken.. 
dısi kelenin karşısında görün.. 
tııeden evvel askerlerinden bir 
~Üfrezeyi tacir kıyafetine sok-
u; onlara mal verdi; bir katır 
lte:vanı yaptırdı; parayla elde 
edı!e.n yerli kılavuzlarda ediL ... i 
"~ bunl!!n kaleve gönderdi. Ta
cırıer kalede ve en münasip za. 
ll'ıanda derhal asker oldulc.r; 
§ehirde kargaşalık ve panik ya.. 
ra~ıa:; kapılar açıldı~ oruu 

Ümitsizliğin ne olduğunu öt, 
renmiyenler her filrlil şerait için,. 

de ınes'utturlar. tnsanm evvel! 
kendisini terbiye etmesi. hislerine 
doğru istikamet vermıEi lazımdır. 

Ümitsizlik, istendiği takdirde 
k o l a y 1 ı k l a tedavi oluna.,. 
bllen bir yaradır. Balı:m meseli 
ka.bll olsada sizi oğlum Necdetıe 

eritip, halitanızdan iki insan yap~ 
sam, o zaman her i1dniı de mes. 
ut ve tam bir insan olunnınuz. 

İşte Necdet ümitsizlere bir mi&a.J 
olmalıdır. Mes'ut bir fani de o
dur. Dünyada onu hayrete dllşü. 
ren veya endi.şey~ sevkeden hiç 
bir şey yoktur. Onun için her ~ey 
iyi her şey güzel ve her şey ha. 
kikattir. Fakat onun ideali sessiz. 
liği kadar kuvvetli değildir. fn
sanlann kuvvetli, tamam olduğu 
gibi zayıf. noksan taraftan da 

AHRETTEN 
1 ,,. ·>r- ...JL.J~----

·14· Nakleden: Muzaffer Acar 
- Oğlunuz da Yarukderede mi 

d<>ktor? 
- Hayır, Necdet bahıiyelidir. 

Uç senedir yUzilnü görmUyonmı.. 
Fakat zanedereem yakında gele., 
cek ve •• 

Doktor sustu, sonra cümlemni 
şöyle bitirdi: 

- Ve hiç şüphesiz hepimizi bir 
arada bulmakla mes'ut olacak. 
Şimdilik. Allaha ısmarladık Ser .. 
met bey. Bilmem sizi biraz olsuD 
oyalayabildim mi? 

Ben gençlerin Sih.batJi olma.lan. 
na bilyilk bir ehemmiyet verlrlm. 

bulduğuna pek 
m:ştı. 

memnun olms. 

- Bilmediğine inanan bu filo. 
z.of her haline rağmen çok sist&
matilı: bir insan, diye düşllnUyor
du. Eğer bir oğlum olsaydı, hiç • 
tereddüt etmeden kendisine ema. 
net eder ve artık alacağı trbiye 
için gözüm arka.da kalınazdı. Ye. 
tfştirecett çocuk bir Don Kfşolt 

fakat muhakkak namuslu bir bı
Mn olurdu.. Hem kim bilir? Bel
ki saadete de ulaşabllirdL .. 

iV 
çer; gırdi. U w~ 
s zun zanıan Anadoluda. daha 

Hem benim aradığım sağlam ve 
İki gün 90nra emektar ba.het_ 

van Bayram ağa kilçük yeğenini 
görmek lc;in müsaade alabilmişti 

1 C>nra. Garbi Tra;blusta hakim d:t. ~amanlılar da aynı hile
r ıkı defa, Ememfil.c ve Mendi
ı::3e ~e!u'i üzerindeki Tripoli ka. 
rn·1 ... rlaın1 zaptetmek için kullan. 

,, l'dr. 

lt~ngiz Hanın da Hdrzem hii
l'Utrn arma karşı ordusunu . -
hca ed~n evvel bu i.ilkenin ba~
ad FJehırlerine tacir kıyafetinde 
ıne:la.r, ca.c;usJar gönderdiği 
a~ urdur. Birinci Osmanm ef. 
h ekı1 (kh hikayesi daha meş. 
iç~rdur: Bilecik kalesini almak 

0~1:, bir düğün münaseebtivle 
·=11n beyine ve emanet olarak 
~ göndermiş~ bu E'J!fY.&DJn. p. 

sıhhatli vUcut kadar gençlerin 

l l!l&llm ve ruh ve mnsbet bir 2ltkA. 
tilrülme-s~ ~fesini .de kadmla- ya malik olmalarıdır. 
ra vermiştı. Halbukı onlar . ·a- _ Size çok teşekür ederim 
d'!1 d~~l, ka~m kıy~etine gir. doktor •. Ya.rm tekrar görüşelim. 
mtş yıgıtlerdi. Bin bır gece Iıl . 
k!yelerinde, pek eski Hint .. a- Diye genç adam ınmldandı. .• 
salarmda bile bu <;eşit hilelere Cemil Sermet doktorların fıkir-
tesadüf güç değildir. Bu itibarla !erine iştirak etmiyordu Fa.kat na
millet ve devletin idaresi mes'uli- ml sa.hillerin havaın hastalan bi. 
yeti Uzerlerine alanlar harp uBUI- raz canlandınr fakat iyileştlnneı;. 
!erini bildikleri kadar hilelere 88, doktorun bu kanaatleri de 
karşı tedbir almak Yollarmı • l Sermet'i biraz takviye etmişti. Df. 
birmeğe meobUl'durlar. Her R. 
hire bir panzehir 18.zımdır. ğer taraftan Cemil Sermet 0 za-

• mana kadar aptallıK dlye tavsif 
f(aJ.itton Kalh ~ ~ l8Jri bir iDMDd& 

Yanrkdere çiftliğinin emektar 
bahçivanı Sermet'i omuzuna alıp 

kiraz toplattığı günlerdeki )lalini 
kaybetmiş, çökmiiş ve beli Uri 
btlklüm bir ihtiyar olmuştu. 

3erm et çocukluk batıralım ara. 
smda büyük bir yed olan Jhtiyar 
bahçivana htlrmetle be.Juyordu. 
Bayram ağarım saçtan beyu 
laıı.mış, t.opra.k retı«f.ni alan ytl.zll

nnn. esmer derisi yer yer ~ıkm. 

tılR,.,.. ••aıw ...,_-. 

yapışmıştı. Faka.t Ba.yram ağa bü
tiln ihtiyarlığına rağmen g<Szlerl

nin ma.sum bakt§IDI, ihtiyar a.ğzrnr ı• 
kununuş' duda.klarmı harekete ge_ 
tiren gUlü.şUnU kaybetmemişti. 

Emektar bahçivan oturmuyor, 
ayakta şapkası elinde, küçtlk ye_ 
ğeni ile 1.onll§Uyor, o da. Güzide 
teyze gibi eski batrl~rı düşilnü-
yor: "Şunu hatırJayor musunuz! 
Bu ba.tırmtzda nu ?" diye eoruyor 
ve Sennet bunla.mı hepsini hattt
layordu. 

Fa.kat on sene zarfmda Yanık-
derede bir çok şeyler değlşmJştJ. 
Sermetle yaşıt Bayram ağarun to. 
runu orada &ahilde balıkçılık eden 
delikanlılardan biriyle evJenmiştl 

Bayram ağa şimdi torununun 
çocuğunu okşamak zevldnj duyu. 
yordu. Hayattan çek.ilmek üzerey
ken dtlnyaya gelmiş btı çocuklal
nt kadar sevilir. 

- Ya siz küçük beyciğim .. Siz 
bize bugUnlerde güzel bir bannııla 
sevimli mJnl miniler getirmlyecek 
mlsinlz? 

Sermet başmı Mllayarak g11Jd0: 
- Hayır Bayram ağa dedi. 

Evli değilim.. Evli olmadığım gibi 

evlenmek niyetinde de değilim .. 
Hem bu benim ka.nm olacak kadm 
i«:ln de daha bayırbd!!' Bmık ı,im. 
dl bunla!! •. 

Sen t.onmuna seUmlanmı ll&yle 
ve tarafmıdan saadet ctne.. Sen 
de oc1arı peret mes'ut ot. 

(D•ı 7 W) 

Bltaral memielf tt"e
re ge(ecek itaıyan 

kıtaıarı 
Londra, 13 ( A. A.) - .ı...ün 

Avam Kamarasında bir suale 
cevap veren hariciye müsteşarı 
Butler demiştir ki: 

"- Aldığım malfunata göre 
oitaraf memleketlerden herhangi 
birine ~eçecek herhangi bir 
latlyan krtasınm beyrelmilel 
kanunlara uygun bir traroa mu.. 
amele göreceğinden şüphe et
miyorum ... 

IV!acarfcfan h1Cc!ut .. 
ıarlia tabşilf at 

~ıapmamış 

Budapeşıe, 13 ( A.A.) - M.acaı· 
Telgraf ajansı bildiriyor: 

Gayri mesul menbalar Maca. 
ristanda si18.h altına yenic!en ae. 
ker alındığı haberini yayıyorlar. 
Bazı hudut mmtakalarmda kıta
at tahşit edildiği de lşaa edil
mektedir. Salahiyettar mahfiller, 
bu haberin uydurma olduğunu 
bildirmeğe Macar Telgraf aj&n
smı memur etmiştir. 

tngilterede Bulgar 
menfaatleriyle laviçre 

alakadar olacak 
Bem, U (A. A.) - İ~M"e. 

Britanya. imparatol'lu~da Bul 
gar menfaatlerinin ~ 
~t.e etmiQtir. 

,. 
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Afrika cephelerinde l "•••~awıa llarbe 
-labeŞ;Standa meDIU llalaoakmı? 

ıki kasaba 
işgaı edıldi 

tin ku.ô81Df naztıere karp aıJdafaa 
edec"ğinJ glletermektedlr. Filhakika 
gUnı~rJt-ı:blırl uker dolu trer.lttr Bal. 
rra-1!.l:ı Bulgar bududmıa tıa.-ek • 
etme&teôlr. Bu kıtalar 8ellıillt )'O!.: 
.:>lan \·aı'dar vadlalnde muMemd bJ 
DUi fıu! hareketine karJJ tal14ft e. 
Jl!Jneı.u:dir. Bu gtınlerde ttaıvıuııarır 
.sa §l"JU>ll Arnavutlukta 1şk\>dra 11l• 
-0nıarı:-ıda 80.000 k~,mk bir lruvvet 
t.opıaaı<rıan " tıuracia ttammaıı btı 
tekilae yen! iat.llıklmlar !Jıpsma ça. 
ırştıltıu. otrenltınlftlr. 

Yünlü kumaşların 
sa~ıs kar haddi 

~ 

ilkbahar 
hava ta
arruzları 
bas adı 

H.ırtuu.ı. 1' (A.A.) - Kurmll'& 
O kU:ımetre mesafede bulunan Alo. 

Junun ?.abllndan sonra t.azılklerlne 

faau~ın~ bir auret.te c. vam eden 1u. 
&1lfz k.ıvveUerl şlnıdl r<urmuk'Un gene 
70 kl on.etre do~u cenubunda Nlunau 
A.SOJl)'l ı~;ııl ctml !erdır. Kurmuk 
Sı:dan ı:cUdataa kuvveUenyle otu A.t 
rlkası kıtalurınm müşterek :ıarekltı 

neU~lnde aa!J ak§&mı zaptedilm1ştf. 

Bu harrkAtm te!errUatma alt heııllz 
hiç!>ır malOmat gelmeml§Ur. 

BJ muharebe aahneslnln dfğer böJ. 
plerınde kayda değer yeni btr teY 
yoktur. 

Nalrobf, 13 (A.A.) - Hab~ 
vatanperverlerinln Habe3iatanda 
Mega'nm §imallnde bulunan Ya • 
vello'yu iı;ıga l ettikleri resmen bIJ
düilmektcdir. 

SO='i V AZİYE'l' 

DcJU Keyl ~ mubablrlne g6. 
re. lt.aJyaa bqkumudaDlJlt, Yuıoa 

Javy.ıı Jıarbe girQlll takdirde, bu aıem. 
lek.tUD, l'ft'l*1 kurtarmak için eYYe 
!A İtalyan orau.unu lmb&,a oaJıpca 
tı kıl.naaUndedlr. 

Fiyat murakabe komisyonu, 
diin öğlf'densonra vali muavini 
Ahmet Kııuk'ın riyaseti altmda 
mutat toplantılarından birini da. 
ha yapmı§tır. 

Dilnkil toplantıda komisyon, 
lflstikçileri dinlemiı ve otomobil 
lastiği tevriatı etrafında An~.a
ndan gelen talimat dahflinde 
tevziat listesini tetkik etmi§tir. 

Gelen 1600 adet otomo!Jil l..:.s· 
tiğinden 160 ı, gehrimir.deki 
resmt mllesse.seler ihtiyac&. .. 
tahsis edilmiştir. Geride kalan 
miktarın da. evvelce kabul edil· 
miş nisbctler dahilinde te~i 
kararlaştırılmr~tır. 
İçtimada 1938 senesindeki fi. 

yatlar esas tutularak bu lfist.ik. 
ler ic;in yüzde 35 kir haddı ka
bul edilmiştir. 

DUnkU toplantıda komisyon, 
psmuk ipliği, yerli pamuk ipliği 
ve yünlü mensucat kir yilzdc1e 
rini de t~bit etmiştir. Buna na 
~ran yünlü yerli mensucatta 
lll.'lmf oerakende yilzdesi yüzde 
15 dir. BHcUmle dil& pyaklar: .. , 
istihlak vergisi kiloda 10 kunışu 
geçmiyen yilnlil kumaşlarda top 
taııcıya azamt yüzde 20, pera. 
kendeciye Azami ybde 12 kf&r 
haddi verilmiştir. Bunlar hart 
cinde kalan diğer yUnlU memu
catta tontancıya i.zamt vü~:? 
12, perakendecire yüzde 20 kAr 
haddi aynlmr§tır. 
Kroşe (lSrgU) yün ipliklerinde 

toptancıya vflwle 10, pera..'tende 
ciye yüzde 20 8.zaml kar hadleri 
verilmiştir. 

--<>-
Aln1anlar ve lngilizler 

mehtaptan istifade 
ederek müthiş akınlar 

yaptılar 
LoJldra, ıs ( A.A.) - Dün gece 

Almanya Uzerine yapılan hava 
hücumu hakkında alınan ilk ra· 
porlar, parlak bir mehtapla 
Berlin, Bremen ve Hamburg 
Uzerinc şiddetli taarru1Jar yapıl
dığını bildirmektedir. Beri.n 
mıntakasmda bir çok bUy\ık 
yan'Fm çıkmıştır. Bremen'in r,
dlistrl mmtakasmda da çıkan Londra, 13 (A.A.) - Afrfkada

kl vaziyet hakk-:nda aal1blyetll 
mahtillet"de IU beyanatta bulunul
maktadır: 

"Erftrede fn!rillz kuvvetleri Ke
ren'f gitgide daha yalcmdan ur. 
maktadırlar. Sudandaki lngUb De· 
ri hııreketl §imale g'den yol tue. 
rinde klln Debra - Markoa' .. 
do~ devam etmektedir. 

AynJ muhabire nuaran tngUtzıertn 
A drlyatJk deal.m.t. Daler telis edebil· 
meJert lç!ıı §!maiden \'e ıarktan ban-. 
kete ~e<;Hmcat ıt.zmıdn'. Ingiliz.ıtr an 
cak bbyle bir Yulyet haaıl ok!ugı• 
t.alcd!rde ttatyaya •• bıllbuA ...,,,..,_ 
tedea Brendiatye kadar otu Mbdlen 
kal"ll taa.m.ut hareketleri 3'*Jlabi1.C.lc 

lmltT. 
Belgrsdda lnılaktan lruJ.ala dolapfl 

pytalara göre, Mitler, TUD&D barb!. 
nln bir ay urtmda nlhayet:ıe ~ece#· 
kanaatlndedlr. ıtaıyanlanıı A.rnawt 
tukt&kt yeni taamuılan ba mJl'etin 
Balksnl&rdak! barell!tta JılAelerinıı 

dOfU 10D gayret! te§kD etmekttd.lr 
P'akat bu taarrua dair gelen haber. 
!er Mu.oliııl Ol'dul&rmm pek de lehlıl 

de delfldlr. 

Vergi kanunlarmda tadilat 
· şiddetli yan~nlar çok geni~ 
miştir. Hamburt?'da, liman mm. 
takasmda hedeflere hlicum • 
dilmiş ve aynı zamanda askeri 
kı~lalar. yirmi metreden mitral
y6z ate§ine tutulmu3tur. 

ltalyarı Somallalnde lngı1b k1-
talan Jtfiga'dan 140 kilometre ıM· 
aafcde Dagabur mo·tkflne gelml•
lerdlr. 80 kllometre d&ha ileride 
ve gUzel bir yol Ozerlnde Hanu 
ıehrl b,•tunmaktadrr. t 

Tıbbigelileı 
bayramı 

DcyU Telgn.f mubablrltltn de dedı. 
11 tlb! AmawUull barek&tmm idare· 
tin! beş rQndeDbeıi MtPOllntıUn der. 
uhte etrnıı oım.. '" hebemehıl blr 
mUftf:akl7et kualamak totn general· 
lerln• cumarteatye kadar mWıJet .er. 
mest vaziyette mtlldm iılr clellllkllk 
yapacak degilcHr. 

rubaklk& bugGD Tupa~ 111· 
ı&lı altında bir mllyon uker Tardır 
ve bunların mlkdan ber aaat artmak. 
tadır. Ba, Balkanlardaki \'Utyet bak· 
kında abU'alllık ge.t.,_ •e dofnJ 
haberler belıllyeıı bCltun dtlnyaya •e
rtkbllecek mGebet bir baberdtr. 

Anka.ra, 14 (Hususi) - Mali
ye V eklleU, yeni rıaz·rlanmakta 
olan ve bul vergi kaqunlarında 

tadil1tı istihdaf eden kanun lAyi· 
halannm üserlal üzerinde hazır

hklan ikmal etmle bulunmaktadır. 
Bu meyanda muaddel lstlhlAk ver
gisi kanwı J.Iı.yiha.aı da ikmal olun· 
muotur. 

Yeni lıtihllk 'ftrlial kanun ll
ylha.sı b'lhusa Ticaret Veklletl· 
ne fthallt maddelerinin gUmrUk 
lstlbllk retıimlerlnı memleket men 
faatlerlne uygun bir §ekllde azal. 
tJp çoğaltmak aallhiytlnl vermek
tedir. Bu sallhlyet 939 mali se· 

Cenaze 

nesi aonuna kadar Ticaret Vekl 
leUnde buJunmakta idi, Verilen 
sallhiyet me&kfır mali yıl:n sonun 
da nihayete ermlştir. 

Halen, gUmrtıklerde bulunup 
auf verg!ainin mal bedelini geç 
meainden dolayı ithal lmkAnı bu 
lunamryan ve piyasada lhtlya~ du· 
Y\ll&n bul maddelerin yeni tadi
ıtt ile ithallerine lmkAn hasıl ola· 

caktir. 
Yeni muaddel vergi kanun 1.Ayi 

balarının Bilytik Millet Meclisinin 
bu devrealnde milzake.relm yapı
lıp yeni mall yıldan evvel merlye· 
te glrceği ümit olanmaktad:r. 

• • 

merası mı 

Bu harak!ta mıni olmak i11. 
tiyen bir Messel'!chmltt tayya.. 
~i dilşUrUlmilştUr. 
1Kt TARAFIN HÜCUMT.1A1.l 

HAKKINDA TAFSiLAT 
Londrcı, 1~ ( A.A.) - Röyter 

ajarunnm havacılık muha.biri 
yazıyor: 

BueUn trbbiyenin kunılut yı .• 
dönUmUdUr. Bu mllnuebet"e 
latanbul üniversıteai tıp fald!l· 
teli bir kutlama nrogramı ha· 
mlam~rr. Merasime uat H te 
Universite konferans aalonund:ı 
ba,!aMcaktrr. Toplantıyı Rekt5• 
Cemil Bil~el açacak ve tıazU t!p 
fakültesi dekanı Kemal Ahm~e 
bırakacaktJ?'. Bundan !Onr,.. Uni. 
versite profesörleri ve talebeler 
nutuklar verecelclerdl.T. 

Y111MlaV7&7& yeni bir AJmu 
aoteaı ,·erDmJt 

Beısrat, ıs ,A.A.> - Yu,goe
ıa.vyanm, tıçltl pakta llt.!hak etmek 
teDM Abnallya ne bir acleml ~ca
vnı misakı aırtetmcBJ haltkmc!a bu 
memlekete :>'aPtıfı tekllftn red
dinden aonn Almanya Yugoe-

(88§ tarafı 1 nclde) ı Memleket iÇi emniyet ve ..ıameu. 
okultm\11\ ve daha birÇok da.lre vıı fL ııln de nasıl bir dikkat " huaulyetle 
hıalann çelenkleri vardı. konmdutunu mtn bu JuşmeW 1&11&· 

ıı:cllnaekapı.dakl fllıltllkt. birinci ıu. deUnl.z l8bat etmellt*111'. 

Bu ~ Almanların yaptıifı 
kUtle halinde hUcum te"ebbUstl 
Garp deniz yollan Uzerinde Al· 
manlann ha.zırhmdıklan ilkba
har taaruzunun bir safhaınnı 
teşkil etmektedir. Pilotlar mo. 
tör seslerinin işitilemivece~ kr:· 
dar yUksektc uçuyorlardı. Lf
verpol üzerine atılan yangın 
bombalanndan 6nce grup hal:n. 
de tenvir fişenklerl atılmıştır . 
Sivil gönUlfüler yangın bomba· 
larmm s5ndürlllme!lne yardın 
etmişlerdir. Hasara uğrayan ..;ıi
nalar arasında bi:- ~01< ev ve ti. 
carethane de vardır. Fakat !aba
ha kadar toplanan ma!Qmata gö

..n.,.&NIÜ bir 5lll ve bir U. yara. 

Her af(şam 
...... ııilll ........... lavyaya yeni bir nota ve-

(Baf tarafı ı ac1<1e) rerelt mezkfır memleketin. yenl 

be memurl&nnd&D Jılubtar bir nutuk TUrk nabu, ber 7Wd9 bel' -n 
söylemiş ve tıuır bulunanlar nutku yurd va mlllet için bö!Unmez Nr Uk· 
g6zya •an ile d!.Dleml§lerdlr. Bundan Ur. Bızler heplmla birimb. tçbı Ye bL 
ııonra blrmcı IUbe ınUdUrU Edip Ya rimlz beplmla için yqamumı ve 61. 
vua muarm bqtnda eok sUHl bir bl· mulnJ btlenlerdenla. 

Iı vardır. 
Diğer taraf tan Almanya Uze

rine yapılan büyUk İngiliz hava 
akını da İngiltere trcrafından v:ı
pılacak ilkbahar taarruzunun bir 
b8..§langıcı telrudd edilebilir. ld 1nılc'fa1J da mDudere etmek avru'I>& nisammda ten~ne ayn· 

aasyonaJ sosyallzmln rasaal hlslel'I 1u mevkll alabilmesi Sçln Alman
haklmu'la klft bir ftklr \•erir. yaya faal bir ıek'lde mtlzaberet 

tabede bulunmuıtur. BundaD dolayıdır ki. dGDyada ilet' 
Edip Yavua ucUml• demlıtır ki: ~y ve herkes fan! o,dufu halde db· 

· FiJhakika Sincla.ir'in de beyan 
ettiği veçhile İngiliz hava neza. 
retinin siyaseti Alman askerl 
kuvvetinin menbalarma hücum 
etmekten ibarettir. 

Her tarafta eldul;u lt1bl. Amert- etmem lbmıgeldfftn.i blldintıiftir. 
bd"ı da efldin ammnlye Fransa• f)i haber alan mah!iller bu Al
•m bu fcllketınc allka ~&ıt.ert:vor mu tekllflnln red edileceği kana
•e yartlnn anasana '811,.or. Fa atindedlrler. ÇOnkU Yugoslavya 
bt bar"..da as'rcı! 1r.lllhua1ar ite batt.A sadece .,gayri muharfı>'' va· 
bnpyor Ye !a~terenht 111~ z'yetbıe ainDM lllyetiıade bile de. 
ati m"'yclana cdoyor. Çllnkti bu- lllcllr. 

.. _ Sınırlarımı.ıda lıtlkllllmizl ko. ya durdukça 'J'Qrk baki kalmıf we ka· 
nıyaı: kahraman ordumuza trı.m bit l&C&lı.tır. 

inanla t;UVMlmlz; dllnya kuruıu~yla TQrk kudret 'ft uameU bel' r.aman 
~hyau pnlı tarlhlm\zln eplı men. ebedldil. 
klbelerle dolu kahraııianlıklarmdan Saygı 7Ul'dWl bekGllerlne, •Yl1 em· 

Bu hilcum esnasında yeni 
bombardıman tayyarelerind~n 
bazılarının kullanılmış olınatı 
muhtemeldir. MezkQr modeller
den eah gUnktl tebli/!de bahs ,_ 
dltmişti. Bu yeni bombardıman 
tayyareleri geçen seneki model. 
lere na7.aran Uç mi!li faz!a aiır· 
lıkta bomba tşşıyabilmektf'!dir. 

Uh&m &Jcyor. niyet t'Ohlllerlne_ 

Tanna lıarbl 
gtln Fransayı beslemek Almanyr• - <Bat tarafı 1 lndde 
b'D borcudur. FraM:tTI htlhn1 Atlaa. H (A.A.) - Atine. ajaDJJ. 

yn1>a1nryacak ttaıe ıetıren .e ha Avam 1ramara11alla uııdırı)or: 
laaM'3 tutan Alm&'"lva<lrr. Fmnsan So:ı gUnlerde uir edilen !taı:van 
•aıt-;tcn r.ıda rna~~esf ~llnee. Al- glzll C81U z.ablticrl arutnda blrkaç kere Jtalyan 

· Bl".nva aTttk P'Paft11aya ~ yardım 3JV1et 1'Utçealn1D mazbata uıub&rrirU. 
~l~k " iter fe11 Jrendl er- Loectra. ıs (A.A.) - Mlllead~it liD1 ya,ı.m11 olnn marut taıtat oetıe. 
dolan l'i!ı salrl""M'f'~trr. ln"11tnc mebaalana talebi berine Avam rl.ndm blrl bulunmaktadır. 
hna. nMd mllsaade taebt'IT! kamara.sı bugün hafi bir celae ak- P911,,,nııt lallnde olan bu •t. ltaJ. 
Alms.nyayı lılr.. enet malıt• dedem ticareti bahrtyen.ID vulye ran or"1ısunda blnb&p rtıtbeatal :ba-
etm~ ve bltt1ln c!ln"nTT b'1hJa tini mtlzakere etmJttlr. izdir. Pell1grln1. pek atır yaralıdır. 
f Jllkete bir u enel nlbam ,.. HMtamlerlmlsde blrlnde t..ec1aYI ecın. 
aıek ,,.,,. AlmanTanm mu1ııaftlne- MaN IJ&dl Am&rl• meJ.-tedlr. Sıbht \'U1J11tınln •ahame-
thl rabrik lalma!r llrmdır. Bn'I!- u dolaylllle aorgu_lb cekllmemlfUr. 
dan M.,~ Fn.ns.ya ithal edf1'"• •• llll'Ddl Yalnrı aunıan aöylemlottr: 
ee1r ~· msddelertnla A11naalar "'ltaıya her balnmd&D fena bir n. 
tıuafmha 4'o!mmw c1ol'nıYa nwrt teu,lrat zlyett• liulunmaktadır.,. 
'" m8RC1ere t.dnme-tll 19tnrt V'• -.np ı& <AA.> - .A.ınertlra JCı. Attna, ıs (A.A.) - Attnada 
ftSTta ele g ·çlrlllaM ihtimal ele sdllapuD stadılrdltt bamutenua Fran sözilne inanıl·r askeri kaynaklar· 
dalma ft'levcattar. On1111 için. ı- m ınakamııt.ına talim mlWIHlleal mu dan öfrenlldiğine ıöre, Arnavut -
glltere Fn .. fl•ya t-vlet.._ !!~bir ıwıebetil• Amerika mUmesıılllerlne bık cephellinde son dört gUn zar -
gı:b m"dt!~tn ~esine ıntta karfl btlyQk muhabbet t.e.salıUrler! oı.. fmda vukua gelen elddetli muba
ade edememek .tırannda bhJor. m~tul'. Ellerine l'ranm n Aıner·. rebelerde Uç ttaıyan fırkası tah -
l'nı!lsadald rhJnıı luttdld ın89eb- un bayraklan tqıyan ytlslvoe 00- r'p edltmletlr. 
Mbl ve mes'aJll A'mut'!v otchıkf!'""' cak ... mektepli nhbllll&n doldurm~ Atim... ıs (ı\.A.) _ Cepheden 
n ıımndan da bcltMlr 1d m9Maenı ibulUDUJ'Ol'du. BuDJar Alllertk• mUJDM. alman eon haberlerin bildirildiğine 
ettl'·'rrl td mllvo:a ke?ıtal ini~·· .w.n..ı la&ıw•U. alk•ıl•mlfl&rd&r. ,are, Yananhlar her tarafta te-
7' nl!ıayct ~eıt vermek •ccbar.• b ı nd akta 
_....de b.ldJlar. ın~ıt4"ft w sdn ıebbllsil ell~rlnde u 11 urm 
~"·~.. · ve aralarmda ııon günlerde zapte-
tutmasaych Almanla" • hğda~ .. 10(8~8 ıt--•ıt dilen 1,200 rakımlı tepe de dahtı 
lann fts!tl!oe ntara,.a!rlıır, kt!!!"'lfe ,_. olduğu halde bOUln mevzllerlnl 
rl ylyrceJden'tl. 06rtllt!Yor ki tn- ( ... a.nfl 1 ....._) muhafaza etmektedirler. 
dlt"'renlr.ı ~l!~.ıccsl acı olmskla tol ,.,enn. bir z.!Jal•t wırmı,Ur. Da- Hilcumlan muvaffakıyetaız•·-
1Mırabzr h!!hsaı '"" yanht ct•rr<lır. Tetlller arum4a ha.rlcly• komlaer uğnyan 1talyanlann bir c;o1': nok. 
AJman1

ar h n'!hettm htlfad.. mua'1nleri VlflDkl w ı.o.o.ak1 de bu. talait"la ağır zaybt vct'Cllicl!!rf ha 
eClere!r Fnutsıs eMawwwmnl,etılrıl ıunuyorJardı. ber verilmektedir. 
lar.111ıder aleyhine o;;ıevlımels ~ lkJDcl defa olanll Molo&af 3apcm A.tau, ıı (AA.)_ Tuna harbiye 
pro"8~Dio :n'-'""omr. ,...bt l'raD 1I07tlk eJglHll- aııilaftr olıarUt pt- DU&Ntl bUCUn aNJdald tebUlt n-. 
ms 'hal!a lıa..1dl:atl ~a~ •e mektedlr. XoüoYadald .ayut mat. retıo4tır: 

ha edilmi§tir. Her halde Mueo. 
lininin cepheyi ziyaretinden vevk 
lenen siyah gömlekli kıtalan 
merkez mmtakaamda kesif dal. 
galar halinde bir takım mukabil 
taarruzlar yapmıelardır. Bu mu
kabil taarruzlıı.rm hedefi, bun. 
dan sekiz gün evvel Tepedelen 
civarmda ve Yunanlılar tarafın
dan İtgal edilen tepeleri geri 
almaktL Çarpmba gilnll 6'le. 
den aonra İtalymıtann taanıılan 

Amerıka 
donanması 

birdenbire y&vq}&mJI ve bu :;_. • - ratıa talwl'f8 
bah tee avm eiddetle başlama. -
mıp. ttalvan mukabil taarruz· ecllacak 
larmm katı olarak durduftu uu, iki Okyanusta da 
yoksa muvakkat bir sükflnet 
devresi mi geçirdiği belli değil. kuvvetli birer donanma 
dir. bulundurulacak 

Cepheden ~len bUtUn Yunan Vqwgton, u (A.A.) - Bahriye 
haberleri İtalyan ölUlerile kt.plı nazın albay Knox, deniz harekltı ku. 
olan dağ yamaçlarından balulet- manClanı amtral Stark ve havacılık 
mektedir. Guete muhabirleri dairesi re18t amiral Tovenı mebunn 
harek~tm bu llOD 11afhumda mecl\aJnln bUtçe enc:tımenlnde yapmı, 
ltalyanlann uğradığı z:ıy· t olduklan beyanatta 1k1 Okyanwı n. 
10,000 tahmin ediyorlar. BunJ- lownwı atıraUe 1nJUmı talep etmt,_ 
rm iki bini ölll ve 11eldz bini de ıerdlr. 
yaralı veya e!lft!:.r. 80 Jtalyan Alnay Knox, amiral Stark Df' am!. 
sutayı esir edilmlt ve 8 kadar nı Tovera, entemuyonal vaziyetin 
da 6lm0• veya yaralmmlfbr. fenala.,nıakta, devam edcblleceıt ~ 

F.air İtalyan aubaylan Muao- rine koııgrenltı nazan dikkatini celbe 
}ininin ge"ell.lerde Tiranaya ,el. derek. Alman, İtalyan, ve .Japon de. 
diğini ve Tepedelen cephMlnde nanmaıermm bu eenem bqlagtcmda 
iki giln kaldığım teyit ediyoı:U. Amerikan filosunun l milyon ~bin 
Musolini yemeP,inj, onbirind ~r- tonUttoııuna kat'§l ceman 1 milyon 
duya mensup bir ttımenln ku. 833 bin tona baliğ olduğunu aöyleml.f 
mandanı olan ReDeral Ro8lt :· ~ .,. bamm ıçm tk1 o~u tnownun 
b-..raber ilk batta yemfı,tir. .Uratle ln§aar ıuzumuııa tıaret etmıı 

( Mwwlloln lllanlEltı. lclareıltnl .... lerdir. rran.m pmlleri Alman • l

Türk-Macar 
iktisadi 

müzakereler 

Yeni bir anlqma 
yapılmadan sona ereli 
Budapeşte, 13 (A.A.) - Afi: 
Takriben Ud aydanberl devaJll 

eden Türk - Macar iktıaadl P. 
nuşmalan nihayete ermlttlr. 

Yeni bir anlaşma imza edilmf' 
rnlştil". tki memleket arumda ti
carl milbadelelr 25 mayıs tarihiııf 
kadar mer'i olan eski anl8fl11and 
esası üzerine devanı edecektlr. 
Maaınıüıh teknlk sebeplerden dD 

layı gimdi nihayet verilmiş otaıı 
konuşmalara yeniden başlama) 
Uzere bir Macar heyetinin öntimil" 
deki ay içinde Ankaraya gidecefl 
tahmin ed'tmektedir. 

Amerika orda 
glacleNcelE 

(8&§ tanlı 1 badele 

bir yerine tevkallde mUhlrn mikdat 
oa Aınertka.ıı kuvveUerlnlıı eilra 
gönderllmealnt temln makaadı ne 
çok nakliye gemlsl lDJa ve mUbe. 
ımu dorplı eden btr pllnm tatbl 
teve&ıUl edilmektedir. Halen mev 
nakliye gemllertnln ayni aman 
260.00J ktcı nakllne mlllatt oldu 
blldırt:tyor .,, 

Nevyork DeyU Mlror pzeteıl 

Mfer kıtalan tarafmdan kulıaoıLU111'"1 
llzere tılt.ra modern bir malsf'1tle 
cuda ~Urilmlf olduğunu te.mtıı 

mektedir. 

"Amerika harpt.ıen kortanu" 

Nevyork, 13 (A.A.) - R~ 
tln k!ralama ve &!Un~ verme kS 
nunu muclblnce kongreden htedY 
fi tahsisattan babıeden Nevy~ 
Tayına guetesf ~yle demekt~Jlt· 

"Mihver devlUerl, Amerikanıll 
n h&Tbe ull mtldahale etndye • 
ceğinl zannetmekle bUyllk l)ir b.
taya dU3lnektedfrler. Kezalik, mi' 
teflklerimlz icfn bllvtlk blr dikltaV 
le ve muazzam miktarda Y:ıf't.ılt 
mtz sfllhlan sadece atlantilr deni' 
ztn1n dibine göndermek için tnı.ı 
ettifimbd l&lllledlyorlanıa ylıa• 
aldanıyorlar. lcap edene. bu mal 
zemenin yerlne gltmeetnı tu ~ 
bu euretle behemehal tem.hı ed 
ceğiz.,, 

Nevyork DeyU Mlror guete.ı dl 
ounllln yazmaktadır: 

"'Her Amerikab kiralama Ye 6' 
dllnç kanununun dQnyayı aulha k• 
vuşturacağmı ümit etmektedir 
Fakat bu uğurda bizi harbe alY 
rtıkJeyecck olsa bile biz harbin tt1 
olduğunu da bildi~ için bund9t' 
çekınmlyecetfz. Biz vaktile df 
harp ettik ve kuvvetli olduğumol 
fc:in kazandık ... 

Amerika . ıı ı ıuy 

pyeel bDvurta blr manevra Ue 
tere hHabma bafkalannı 1tuıı....n..ı"" 

deJll, takat dofnıdan dofnıya .A.meP 
kan menfaatıerlnl YllcAye etmektlf 
FJlhakJk& Amerika hWdUneU Jaı' 
gemllerlni bimaY9 etmek taAY~ 
dadır. Bunu yapabilmek için yabelJI/> 
meml~ketlerde ve terc1ban mtıata)dJ 
J:rla:ıdada llaler elde etmeli .!Uımdll'• 

m:ıer bir aatall 
llJlllll 

IJu, ll (A.A.) - D.N.B. a.jaıJİ 
bikfüıyor; 

A vuıstt.rya llhakmm üçtlncU .,,141' 
n11mU ı:ılınueb;ıtlle Bitler dUıı Lınzd' 
bir n:ıtuk 86ylemqUr. 

Hl~ler acf1mle fUDlan 116y:mı)ftlt' 
• Zaferi k••nmek 

-lamıyacall Mr b'-m deillıllr. fillerde bu h&dlaıılD Japon • So\')'et Ez• denlztndı bir gemi ltafD..Sn~ 
Fl'a?lssılm O"'l=fl'-t llJtırap Abmıa t. mUAakheUer1ıılll tedrlceu lyllqmekte refakat eden "P.ısara., ddtroyerl ka 
tU&s-nm ft"'l~ldlr. Ahnanya11 11 oldu~una delllet •Wlt samıedUmek- Oleye h'1cum etmek taUyen bir deniz. 

a& clr'nallte e&Ullae dair -IOmat taıyan • Japon toallUoeuna da.bil de. IUDd&kl anılmu ulmde ralDaa 
dl,tnr llDtanlanmnda "'Yupela• ttı<Hr. fUlm. Arkamda Alman mWeUDia 

1nntı, b~ltt~ ablkuJ.a. ~lmbl ~-~ev- ledlr. altıyı be.tmnı§tır. 
harbe meebur blaealr mı T" :tıao- Alny Knox deml.§tlr ki: tere itimadını tqıyan nuyona; • 

Te r~ MI m.u -1:n1C11 ~A70JI JIAJllıOl1'1l JI .. AIB1 .. Para., deetroJVI 1889 toDUüoluk 
bkh Loadra ~lpafl .......... ) "- Jngnız matlOblyeUntn w .Ja. ,.U.t parUai w eaki8I Jradal" _...~ıaııı'I 

~ harbe sfnnee1Dbı tepU n amaıms yeni Alma ordum ~ 
biridir. Frauanm l»a~ btlands- PAPAD ztl'A.m ~ olup 1912 de CeDovad& YUnaa lltlka· 
it mad<ll mtırap on1111 maıum ve ._, H (A.A..) _ ToQodaa ae. mett lınabma yapımu,tır. Bocfuriye ihtifal 
raht ıshraplamn bale eieeelr r. 
hnt Marl'J'Or. f5tlpl.eeb ld rnr:• ful ajl.mm& blldJrtlmektedlr: .AtWı, 1S ( .A. .A.) - Röyter G&latuan,ym kıJ'meW tutl)Q1cuJa.. 

111.Z ml!1~tl 11edp "' nbrh bir .Tapon Taymb Ue Japon Aclnrtleu ajansı bildl.riyQI": rmda:ı mQtnetfa Bodurl ~ pazar 
tarztb her ııeve Tmtla .. 3Ca!r. mn9· suet.eıertnln yudıklarma ıore. bnaU. Sözlerine itim:ıt edilfr nsl!eı1 gtın!l Galata ldll_..,'119 bir O... 
le\·'i'ere IA .. ct" ed"Ct"h ve luı'!!I ~ d':ıfıı4e oıaa Jap::ın barlclye n": mll'"a'lı't'erc r,Brc, ııon d"rt J 1n uta1 )llJ'I'lıı.c:ıktır. 
dakfü:ı!llnn ..._"met.Metle .a ı mt Mr.t.nokanua &oma1I td7uet j !çerisinde Arnavutluk c~pheJin- Çoll hutn olacak bu tbtttalde btJtt1n 
1t7eeoktlr. ea11mda Papa tuatıMu 41a .llalıul de cereyan eden. şiddetli mulı4. Boduriyt_89W~lllllaıvcwta ,....._ 

BVumK CAD l'ALÇDI ı n ıd _,, mı·• ' nt:ılmla AQ ~ Wwst' t... ....,_ f 

~tehlikeyi blrlefill Ammka ld- \ ~Btl)11k AlmanJUID N&Q..al• tJ,1/#1 
rtk etmekted!r. Bu gibi 1htlmallerin yalla devleUDJn pJ!S millet W.
t.U&klmk etUrUmuine ınan1 olmak t-'l!D ınııı.Un be,etl umumt,..me 'tJll 
1lmdl mafa&Umla Uctl••dlr. Akal dlm Oılıııa•d"'. Bis ldr muta. tar 4lfll' 
t.ücllTde blrle,ıll A.merllLa barbe .u. itte " tir inana ldsmet ~ 
rUkleaeblll:_ Bia aacak A1mllll mllleUDl dUPlnDI" 

!tıı.amnfilı, albay Knox dOD&Dmuıın nıa.. Jater ,arkta ft)'a aerpta. 1.eter" 
derplf edllcilğlnden !azla kuweUe;; • l?Uakle .,.,,_ cenapta cılıluıı. ller 

ınn• ı llfı',• 2 W ~.·ım•.ı•~J18Mllllli1lllr•••~IAllllllJl?lııı;~*••~,...11. 
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n"'AN&SI 
Dı,..:,yruım J u0ur~U donunu 

aeyo t.eıu.i.,,or, blllyor mmu
auz~ Ebe 'ıldU' oymnına

Dn oyuna, cocuklutummda 
cami a\ hıl&rmda, ~itknblk a.
PÇlannm tepesine ~:fup in· 
mcktcn usandı[,'DDız zamanlar 
'ftyahut cUz kes~i boynu
muzda Un ı tin J mektcpt.en 
dönerken; malıallcntn bo3 ar· 
ıwımda oynanlık. \'e ne ka
dar gWcrdJk bu oyunu oynar
ken... Dudaklarımızda tlçek· 
looon kahkahalar, demet de
met etrafa saçılır, bo Iuklan 
UslcrdL 

Bu oyun §Öyle oynanırdı: 

A~ızda kur'a Uo blrlnl 
s~c.r ' yahut ymumı, saydı
ğmuz bhinJ ebe yııparak göz· 
!erini bağlardık. Sonra etra· 
fmda &eslınWn lm\"\·oülo bay
kınrdık: 

- Ebe çıldır! Ebe çıldrr! 
Eu beğmnaJanmızda de\'am 

ederken bir taraftan da kolu· 
au, etcğlnl çeker, ockctinln, 
,,abat hırkumm arkasına te
neke bıığlamıya ~ı~ık. E
be olan ~ok, ba nzlyetten 
kurtulmak için el yurdamlylc 
bW tutmıya me<:burdu. Birini 
ya~J:ı.cııya muuffıık olduğu 

uman, hemen göılerlnden 

lıağı cıkanr, tuttup ~ulun 
g~:ıUne bağlarclL 

Şimdi sb s<iyleyfn, yıımnA 
ba~larken dediğim gibi, dUn-
7&ftm bugünkü 6lyasl \'&%lyeti 
ebe çıldır oyuacna bcnzcml· 
yor ma? .• Fakat arada bir 
fark \'&rf Ebe tek cleğf), bir· 

kaç tane ..• BilyUkm, kUı;ıklll 

her bfttmet lııa e'ltdeiiii et. 
rafmı ti&1'1:1U1la.r, gUlerck, cm
aıwıw ek, lıaıılan ela J'&kalaa• 
•amaJr "1a gözJerlnl aöri • 
carU ba)'mıyorlar: 

- Ebe cıldtr! Ebe cddır! 
VakUJe lataabalcla balanaa 

elç(Jerilea Mı1 Osmaııh on1•· 
nyla aavaoa ıttmek anasona 
göste.nnl§; rlcal ""c erklna 
JM\'U1Dlf, rica eimt,, nihayet 
arzasu 7crtne ıetirllml3. Sad
razunm pepae tekdarak ma. 
harolte merdaıuna ~tmıı. ve 
t.uDaın 7edl sava,. lftlrü et
mlJ. Fakat, herJf MkttiD \a• 

:dyetl, hücumlar, müdafaalar 
nuan dikkatini ~~. tün
kli, o günlerde yfl!tllçeriler 
pek nhama, latb.ıuna l-ulak 
8811ll)Orl&r, sağa hücmn et· 
md'..t emri verlllnce Mla saldı
rıyorlar, ".ola hUcuml" de
nlldlğt umaa sap Derliyor
lar, velhasıl verilen emrin 
alaılne ha.1"eket octiyorlardı. 

Bu hare!.ett, hayret \ c ta· 
accUptc gören clrJ sadnb.ama 
soruyor : 

- Böyle harp mi olur ca· 
nım! Ne saif \'&I', ne M>lo! .. 
Harkes lstedltf g1bl ha~k('t 

~yor. Bfl<ll~nJ yapryor. 
Sailn&um acı M'!I gti1\iyor, 

içini ~k~rck ID am ahı ,·eri· 
yor: 

- Bu ebe '11drr 01'DUDdan 
ba,ka bir eey de~ı ... Enlncfo, 
Mtnanila kabak yine benim ba
nnda patlar. 

Ve BöztinU b~tirlnco de oyu· 
nan teklini elçJre anlatıyor. 
YO(;ikeın tilki gib: hlle gilz&l', 

Yine poetu eoyulur aherkA.r!" 
IA EDRf 

Amerikan Cumhurreisi Ruzveltin ilk riyaseti 
Bütün dünyanın sempatisini liğini koymaaım teklif ettiler. 

th:a'ine toplıyan Amerikan Rei· Bu klUp mektepte iki sene ev· 
sicumhunı Ruzveltin ilk olarak vel kurulmuştu. Fakat Ruzvelt 
nerede ve ne zaman reis Unvanı· hem pula meraklıydı, hem de he
m aldığını a~ hiç merak et· men herkesin eempatisini kazan· 
tlııia mi? mıştı. An ak ka1'§1Smda Raif 

Fransanın meşlı.ur 
film yıldızları 

Neredeler ? - Neler 
yapıvorlar ? 

Fnınsanın büyük felaketinde a· 
na. evladını, koca karısını, k~de.:; 
karde~i kaybetti. Aylarca kimse
nin, Vimseden haberi olmadı şim
di işitldiğine göre yavaş, ya\aş in 
sanlar b:ribirleri hakkında malQ
mat &lmaga başlamı~tır. Bu s.ırada 
bedbaht F r ansa efldirrumumiyesi 
halk tarnf ından çok şevilen yıldız. 
lann 1 e o!duklannı, nelerle mey 
gul bulunduğunu merak etmekte
dir. 

Bu merakı tatmin etmek iste:ren 
bir Franc:.ız mecmuac:.ı meşhur yıl
dızlar hnkkında şu malQmatı ve~ 

mclctccfü: 

Fcnıaıı Gravc, 

Jot1n Benet §İmdi otuz yaşında
dır. Bu sıralarda gayet az filin 
çevinnekte ve hayatının mühim bir 
kısmını cenubi Fransadaki evinde 
J<uçilk kızının yanında geçirmelCte 
dir. 

Simone Siimon Nevyorktadır. 
Hayatını çok rezaletlerle dolu telAk 
ki eder. Amerika onu sevmemute
dir. Bt..nun için de Amerikada son 
yapmı, olduğu bir tiyatro turnesi 
hiç bir sükse kaıanmamıştır. Fa
kat oı.:.ııa rağmen kendi i Amerika
yı çok 5e\ınektedir. 

Charles Boyer Bir seneve yakın 
bir zaır.andanberi Amerikadadıt 
ve gitgide S()hreti artrnaktadrr. 
Fransada!a do tlamıa muntazam 
surette mektup yazan artist Amen 
kahların Franc:.anın istikbaline iti· 
mat ettiklerini bildirrnekW.ir. 

Danielle Dsrierıx, Kanda yaşı
yor. Siııema rejisörü ve vaziısahne 

olan kocası Henri Decoin'dan bo
şanmak üzeredir. Fakat buna rağ
men iki sanatkAr gayet do tturlar. 
Ve şi:ndiden sonra da Henri De
ooin or..un da rejisörii ôlarl< kala
caktır. Şimdi birlikte üç film çe
vinın-~e hazırlanıyorlar. 

Jea11 Gabitı, Kap Ferra, Set1 -
Yan ) a çekilmi& yaşıyor. O da ka 
rı ;ınGan bo§anmak üzcmfü. Mu .. 
hace ·et esnasında butün elbiselen
ni ve çamaşırlanm kaybetmi~tır. 

30 yaşında olmasına rağmen ~aı. · 
lan bembeyaz olmu~tur. ~imdi N i • 
te bir futbol ekipi yapmı~. genç!•· 
ğinde çok sevdiği bu ~porla ~ 
dür. 

1''ena1fd Gravt.y: Şimdi ParJc:t .. 
tiyatro oynamaktadır. Gene Pa
rlste onun Midteline Pressles ile 
birliKte çevirdiii bir film de gÖ6te
rilmektOOir. 

Miclule Morıtm: Gayet iüzel 
bir koı,turatla Holivuda gitmi~tir. 
Giderken fevkalAde güzel elbiseler 
yaptirmJŞbr. Fransadaki d05tlan
nı yılba5ında telgrafla tebrik etmi~ 
tir. 

Louis jonvet: Bu me~ur reji· 
iiÖr Cenevrede bulunmakta w ora· 
da ··~ınlar mektebini., ~-evirmE'" 
ğe haıırlanmaktadır. B u film de 
Klera, Helene Coud Tavd ısmind· 

bir mi!btediye büyük bir rol \-ere· 
cektir. Helene Coutan da.'ıa evvc 
Ohdine 'kO'ilk bir rol oynamıştır 

Pime Bldndt.,d da Kan eeh
rinde kansı ve iki kııiyJe birlikt.: 
Y&.~tadır. Son zamanlarda P..J 
riste bir ay geçirmi~ ve hastalan
mışttr. Pariste Andre Obeyin bi· 
piyes.ınj temsil edebil~nl üim• 
etmiş fakat buna Alman c;ansUrf 
mani olrnu,.tur. Simdi Pari ter. 
KWla dönmü:.. olduğundan dolayı 
çok ~tı!ıtiyarchr. 

/ani"" DflTcıy: Çalıpyor Şancı 
dans ve komedi dersleri alıyor. 8'..: 
sıralarc!a cenubt Fransadaki Pang 
not st!!dyolannda "harikulade ge
ce,, ioımli bir film çe\irmektedir. 
Bu fitmde ıınne rolünü çok gür.el 
oynuyor. 

Mevsimin ve senenin en büyü! /ilmi 
Türkçe sözlü ve Şft rkılı 

Franklin Ruzveltin bu ünvam Çambers isminde kuvvetli bir 
H yaşında iken almıştır. Ruz- rakip vradı. Tabii Ralf'in de pek 
velt 14 yaşında iken. Groton kol· çok taraftan bulunuyordu. Son· 
lejine kaydolunmuştu. Bu mek- ra Ralf'in kollekaiyonu Ruzvel· 
tep Amerikalıların tabirince al· tin kolleksiyonundan da.ha zen· 
tın kaşığı ağzında doğan bahti- gindi. Ancak şu farkla ki Ralf 
yarların devam etrr.ekte oldukta- bütün Avrupa pullarım toplamı~ 
n bır mektepti. Franklen Ruz. oldı;ğu halde Ruzvelt daha ziya· 
velt bir mektepte zengin kODl§U de Amerikan pullarma ve bilha.e
çocuklamu da bulduğu için ilk sa cenubi Amerika, Antil ve Hai
seneleri pek fena gelmedi. çını- ti adalan pullarına ehemmiyet 
kil Franklen Ruzvelt 14 yaşma. venni§ti. Vaziyet bu eekilde o
kadar mektebe gönderilmemi§, lunca Ruzvelt isi bir ideal mese
evde hwıu.s! Fransız ve İngiliz Jest yaptı ve yalnIZCB .Amerikan 
:nıllrebbiyelcr taTafmdan yeti§tl- pullannı toplamakta birinci pl!n 
rtlınişti. da Amerikan pullanna kıymet J 

Ruzvelt QOCUkluğunu kırlarda. vermek fikrine uyanları etrafına 
orınanıarcıa, nehir kenarlarında topladı. Ta.bii bu fikrini kabul 
lllrbest serbest dolaşarak geçir- ettirmek için de bir hayli mtica
lllİftl. İşte bu sebeple mektep in· dele etti. 

Gül Baba 
ılba.t ona zor gelecekti. Fakat Neticede intihap gUnn geldi 
bilhassa çocukluk arkada31 Roje ve Ru.zveltin a.teşli, genç arka· 
onun mektebe de sevgi ile bağ- daşlan yUzde yUz Amerikan pu
latıınasını mümk1in kılmıştır. E- lu kolleksiyonu yapmak fikrini 
8Uen Franklen Ru.zvelt herkes şiddetle müdafaa eden Ruzvelte 
tarafından sevilen daima ne§eli rey verdiler ~ böylece Ruzvelt ı 
ıııe herkese k1.t1ı hUs.nU niyet~ ilk defa olmak o.zer bir cemiye
liyen bir çoeuktu. tc riyaset etti; reis ünvanını al· 

Etratınd& doğurdu~ıı bu sem· dr. · 
ı>atl neticetıinde mektebe girdik· 1gte Amerikanm Reiıricumhu· 
ten hemen birkaç ay aonra mek- nı "reislik" Unvanını daha 14 ya· 
tebin pul kolteksiyonlan birliği- 3mda iken almtş ve benim.semiş
ne reiı eeçilmesi için namzet· tir. 

Vilayet umumi meclisi 
bugün toplamyor 

at \?tttret tnnumt meclisi bugUn sa· 
~ beşte toplanarak vilfiyct bUt· 
lan ıtıllaakere edecektir. Bu top
<!Jy~ Yali açacak ve bUtUn bele
Juıı lllbe mUdllrle.ri de hazır bu· 

llealttır. 

Denizbank meselesinin 
muhAkemeıine devam 

edildi 

Karan temyiz mahkemesi tanı
fmdan nakzedllm!~ olan Satle bi
nam yolınwuğu maznunlan Deniz
~nk erklnmın birinci ağır ceuda 
muhakemeleri gt'çenlerde yeniden 

-e>-• başlamrşb. 
Dnkü ıhracat Muhakemeye d1hı de devam <>" 

i Dtınkn lh?"acatm y('ktınu 112 bin lunmuş ve mahl eme, teşk'l edile
rı rı:=:ı-. Bu ml'vanda dün Maca· ı cck bir ehli vukufun Satlc binan: na deri. İsviçre ve Yunanista- sında yeniden tetkikat /apmasını 

Y 
aıı>a, Amerikaya av derili, Çek kararlaştımuı, ıauhakeme)i başka 

"1a ~ uııızn•~ - blı ~e_JmaJagtır.. ı 

Tarihi lil midir. 
l'ürk ordulnnnm ean Ye teref ııaçhl't etJkt M~n llac1ln 

(Buda~tcde) gf'oCCD aşk ft tarlbJ dram Battan aeatı Ttlrk IUlllDt ea 
mutena pal'Ç&larlle tıiülılenmlt bir mu!llkl c1eıltam. 

MUzlk ttjlMSrt\ SADt lt;ILAT 
Okuyanlar: MUALIA IŞllA 1', U T OUN 

Pek yakında: 

Sümer v e Taksim 
••••••••sinemalarında 

• ••••••• Bu akpnı Gala milaamerewl olarak······· 
ŞARK sinemasında 
"Anahk" k llmeelPln lhU, .. ettiği blltan t7Dlk. fMlıldrtlJI. ..... ..... 

" ıaıuhabbetl 

ARABACININ KIZI 
Fllmlnla uhan YMll 

GUSTAV UCICKY 

Ana iztırabı 
tsmıoıseld en bOytllı: eR?'inde büttm mceukleı11e tept1a dAF w..

Bu Analık ıfP..ttftnlJı muauam lılr ....._. ... 
l'erlntıılzJ evvddftl aldı.._ ıt. ...... 

Piycr HlanNtr 

" 

HABER'1n 
bulmacası 
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Soldan ı>nı;ıı: 

ı Zevzek (mUrckkC>p k clln
Çoit yiyen, ceset , S - l ltt• 

D<'Slndckı h::ıynll hnyı.:anlard: 

geçm k, 4 - Su. ı;ekmck, 
5 - Şarkı, tarladakt bu~dn• 

1 fabedEn iki har f ranyann 
kılanın eski Lr;ml, 7 - H 
YR§, n <'z retmck, 8 - Vasıl o: ı , 
olmryan. 9 - Çöll rdeld tab.I blr h.. 
disc. tC. - Eııkt blr T'Jrk devleti. of. 
rada yenen yJ rd n. ll - ZOJa.ı:ıtı1 

mqbur bir e8Crl, d eç!~. 

l ' ukardan aşıığı~B : 

l - Koyunları gUdcn ık <mU. 
rckkep kellınc), 2 - ısıamın tlk tnıı.. 
fcsl, r1ota, 3 - Ziya. oolı~l<' ır. ,;hur 
bir ıı.y, 4 - Dullar, makta, 5 Btr 
hayvan, erkek, 6 - VllAyct, ~ sana. 
nn korkunç 4ahstycUerlndrn. 7 - E. 
Yi örten, isim, bir emir, \' Ucu. 
dunda soğugu hissetme, bir r e>nk, bir 
sıfat ednt.J, {I - Ortak, bir m.11 t , 10 
- LOzum, uuığr söst rcnC' '!-' rdım 
eden bir tAbir, 11 - Uzuvln mı:u&an 
biri, çaınaıır yıkama levaz m tmcıan.. 

t6 numaralı bulınıscamuııı bnlll: 
ı- Kumarsev n , 2 - Afurc, ııı. 

debi. 3 - Paravana, S, <t - l k. Milde. 
Jet, 5 - K. Parasıbol, 6 - A llm Ko. 
Eza, 7 - Po!A, NU, P , - AIAka, 
Ult'ıma, 8 - Yak. La, Arı. 10 - it.. 
IkideY, KJ, l1 - Zc, AlA ElAm 

ınema ve f ı yatro :ar 
Şehir T iyatro3u 

• repea,.,ı dram luennnda 

1 
·\ kpıo ııaat ıo,so dn 

Meşaleler 
... . . 

l11ıüdll o.ddcılU M.c•ıuecü ı.ı .. mıftdıl 
Olirtdtn H te ÇOOUK on ·ı . 

Ak~ ıo.;so cJıu 

Pata ljJazretleti 
RQ§it Rıza Tiyatrosu 

J4 Mart Oumn ı .lrt\dnr 
RAl"'1 !lillnrm:ı mdlı 

BOB!o\TIL 
Korn~ı a. r. TLf ' 2oon 

Beyoğlu Halk Sineman 
6a;1}n matine J 1 cif-, Of'f'f' cltı: 

1 - Çocuk Hı ıdarı. 1.on.I Bu& 
2 - Motonun l "t>mlnl. 
S - Rl'nkll Mlkl. 

"Yırtılmış şaheser,, 
( Bu par çaıarı ıhtimamla toplayınız ) 

TAK • iM 
SİNEMASI 

<Taf,.,il lı ; nrı · f dıı) 

Görd :ğü rağbet ve 

alaka üzerine 

Z 4NZIB4 
Mutııılt ve~ ıtımıııJ HU,KAÇ ou~ D&HA GO TDP'-Ol'MTW. 

Aynca: KEN MURREY tarafından 
Fevkalade bir tarzda yaratılan 

Çılgın gençli 
C'.enç \ rleft lılr f&beı!;er 



AL1\1ANCA ( 16) 

IJıor h:ıkl.ı Hobl•r ı;a:r.t>lı•ı;irı,. ulttlr. 

Stoı · ı 

X\'1 

J. İm dbrlgeıı 
dahlnter, "C'der 

blieb idı nkht 

in th<'oloı.;icis1 

noc'h in phiıO!->OJlblcis := lıh•Jt ınlc·: 

fn ~rst~ron dlK'r m<>i"t :ıu deUC'll 

iiJtı-reıı ıırorc-s .. rırllıı:':l,:ı ılenn lıı

sonders unt<.'r ılf•n ıııa~fo;fl'l'4 h • 

gentilıu • \\Dr<"n drn:r, so r,.ntg<'. 

gm eler T.ehrf! PnulP und un ere.,; 

Dr. Martini~ dlc :\lnrht d<~ Teu
fels zo yerkleln<>m nnd sC'in Uckh 
bel den Klnrlcrn rlieseı- W<•lt ouf· 
?.altebt-n trnehtcten, 

2. Solelu~ aber war nlcht in 
ınelnf:m und mf'lnes liehf!o \·aır.noı 

Sinne. 
, 

3. \\'eil nun abcf- nacll elem al· 

f.ea procl1r die r.epettUon die 
Matter df"r tuıllen ist, fôO 1nırde 

nach absoh lcrt<>aı lıiennkı1 uotn 

11118 bcsel1loo;'l"n, da~ kh n sol. 
ehem Zn eM>e 

obbczelchncten 
<l<'n Sommer df'fl 

.Jn.hr~ im clt-er. 

llchen llamıl' 'eri eben, sodsnn a• 
her zu W<'ltcrc'r Erodition8 für ri

ae Zeltlan~ noch dil' b<>riılımtR. 

Ua.lvcrsitat zu Halle bezfoJıcn sol
Je. 

4. Langi<' a.IS<ı ı>fnM ~ 'achmtt. 
tagC!ö mit guter Gel~ıtenhelt in 

Rusum an und bedlcıwt<> mkh fiir 
dle D()('h ilhrige :r.n" l\ff'ilcn der 
Befördf"J'Un;: drr Heiligcn ,\~ 

w.• 

5. ll'h \\ar fr<.'lll<'h bi~L'\llgtt in 
SeJnvahsiilfo nO<'h nlrlıt gewesen 
and dt'.'s W<'ge unbt'kıuınt; <-s 

tlhrcfo "clb1,ı;cr nbt•r zucrst 

d1D'Ch dlc far<>cll, "o er auf (lem 
l.agt'.'.dC'l<'hr ,,.erad<'hln ıı lauft; 
and \\O M uııfwarts dann in Sami 

ond Jl<'idr J:ir.~. z<'iı!te sieh nohl 

hle uml da cine l\ntt>,n o das if!h 

mi<'h IC'l llirh \wlterfragen mO<'Jl-. 

1ıe. 

6. Plöh:llı-lı,ıla ıl<•r \\ eg sit•h 7.ll 

einer \nlıııhe lılnnufı;ı-n undcn 

ana ııw.hon eler \lK>nd S<'J.. 

ne Schatirn n:ırr, nhe leh 
11nter mir das l>orf mit ~clnrn 

ıaachcnclr·n UudH•rn, wır C' 7.\\ i
den nu~C'h und lllium('n liingıı • 

i1ma Ufcr des llehlicht'1ı Trl"<'n<'-
11-. Jıhageet:reck<'t la~. 

(1) Theologicis: teoloji tetkik
leri. (2) Philosophicis: Felsefe 
tetldklcıri. (8) Profc-ssoribus, pro
fesörler. (4) Mn"'i tr"s lc>gentibu.s. 
ilmi akait hD<':ılnn. (li) Hnvnri 
Paul. (6) Dr. Martini I..uhter. 
(7) Biennio: iki yılı:k tahsil dP\ 
resi. (8) Enıditlon, geniR ilim ve 
bilgi edinme. (D) bcdlencn slı!h 

der lıeiligcn Aııostol: yayn yUr\l. 
mek, tabana kU\"VPt vc>rmek (pl'r 

Storm 

XYI 

1. Bir tnraftan da n<> !lılhlynt. 

ne de folscfc mütal"as:nd n gen 
knlnııiordum: bılhassa birincisin
de en ~aşlı profesörlerin knnnnt
lt•rinı l)pn "msıvordum. çUnkiı ilt
o.i,yn: hocııl:ın ırasında b:l7:rları 

havrui P ul"un vr> Dr. Martı.. 

ııi ( Luh• r) mizin umdcıleıinın 

k ine o: r L, cytanın icroaunı 

hudutlu görrn<'ğ" ve onun, bu dün
,>a çocukları yanındaki altanatrnı 

hiç mesabc6inde bulmnğa cnll!J -
yorlardr. 

2. Halbuki bu fikirler ne be. 
nim, ne de babacıi':mm kldeslnc 

uygun değildi. 

3. Eeki bir ata sözüne göl"(' il

min anaın tekral"dtr: iki yıllık bir 
tahsil dewesi sonunda, bu malt. 
satla, yukarda kaydı geçen l'İcnc
n\n1 ynzmı ailemin yunındR geçir
dikten s6nrn. mahlmatımı geniş. 

!etmek iiu-re, daha bir zamnn 
mrşhur Hnllrı Onlv<>rsitrsinde 
kalmaklrğ.ma kanır \'erdik. 

4. Bu b1 vesileden lstlfa<le ile 
bir öğle aonu H.usum'a geldim ve 
~'Olumun gerl kalan iki fera&hı ı.. 

çhı yaya yUrtimeğe koyuldum. 

5. Hakikatte evvelce Schwab
stitte köyünde hiç bulunmamqr 
tmı ve yolu drı bilmiyordum. Yol 
bendlerlo c;cvrili bataklık bir ara
zi ortuında, bir bend üzerinde 
dilz bir c;ir.gi halinde uzanıyor, ö
telerde, kumlu ve fundalıklı bir 
toprağın 00.ştadığı yerde bir klilb~ 
görülüyordu: bundan yolumu sor
mrıklığun kabildi. 

6. Yol bir tepenin Uzerine zile· 
1.aklı bir şekilde tırmandı~rı ve ıık
ı;am gölgelerinin ortalığı henilz 
kapladığı bir ııınu:la birdenbire 

lfıtif Trccne ırmıığmm kıyılan 

boyunca dıığılmn,, ağaçlık ve çal~ 
lıJdar nrMrnda dumanlı damlnri
le köylln önUmde yU!cseldiğini 

g6rdllm. 

(1 > Geçen del"8e alt parc;n.da 
zikri geçen 1705 yılı. 

r r= r=r - -
pedcs Apostolorum tabirinden ki
naye). (10) blslang = b~er, 
Rimdiyc kndar. (11) gerndebin 
(zarf) dosdoğru, doğru oln.rnk, 
hattı mUsta'ldm istikametinde. 
(12) Kate, klübe. 

AN AL iZ ve TEORt 

*A 

Cümfo korulu<ou hakkında aşainlakl tabloyu tetkik ediniz: 

'elltımmuııı;:ı•n 1 

ObJelı\ j ""'d".rı.ıaı r 1 

Ole 
Ol r1 •• 

Telle det 
1'r&ıllkaıc. ........ 

1 cıuf ::l-lcı_ı:r...,.ıl-.--,-,'-
tln!lnl!dnbni5 bojür 

ibn ~rum grbcto 

A.skerlik ve Hnyvanlar: -··· ... --··-----· .. ··-----..... -
22 asker kur.taran ve 5 

düşman köpeğini esir 

eden bir dört ayaklı! 

D • 
1 K 

Bölüğün on köpeği vardı 

bugün yalnız ikisi sağ 

22 :ısker hayatını Dik'e oorç
hıdur. Dik bugün artık Fransız 
ordusuna m<':"..JUp değildir. Tabir 
ı:ıazur göriilürse terhis edilmiş
tır. Zaten 10 mayıs 1940 da beş 
düşman köpeğini esir ettiğine 

göre harp madalynsına bile h~
kı vnrdır. Dik'in artL1< ordu ife 
alakası kalmamıştır. Fakat buna 
rağmen boynunda tırnak numa
ras'llı gösteren levhayı halfi ta 
şıvor. Dik yük...:ek, siyah, parlalc 
tiiylii bir köoektir. Kızıl ,g-özlc
rinde daima tatlı ısıklar ynnar. 
Dik Fransız umumi scl"erberli
~;nden on be!'i din evvel Fransıı 
ordusuna mütehassıs köpek ola
rak kabul edilmiş, Fransa harbi
niıı devam ettiği müddet için 23 
iincU müstahkem alayı ile bera
ber çalışmL5tJr. .. 

Dik mUkcmmel bir Grocnland 
köpeğidir. Sahibi ile beraber as
lı eri vazifeye girmiş ve birlikler 
arasında irtibat hizmetini gör
müştür. 

Bununla beraber Dik Monr.ne-

1 
\ 

\ • 

:i I • ,. I 1 

di ve Biç gibi kanlı muharebele
rin olup hittıği sanalarda calış· 
mak içın hazırlanmJş decrildir. 
Jorj ismindeki sahibi 193G yı -
lınd~.i Dik ismindP ve baş
ita bır kopekle salın.P<le birro'; 
lıüncrler gösteriyordu. Fakat 
günün birinde köpek mürebbisi 
ni kıskanan rakipleri zavallı hay~ 
vanr zebirlcttiler. Jorj bu ölüm 

· i .ıay.ııı.da Lorende Biç civannda ~..,...,.'!1111!111!1~~-- girdi. Arkadaşları mtit"'tasü düs 

karşısında çok üzUldU, fakat o 
sırada Groenland'dan gelen bir 
arkadaşı kendisine hediye ola -
rak henUz dört günlük bir yavru 
getirdi. Bunn çok Sevindi ve bu 
yavruyu ölen köpeğinin yerine 
koymıya karar verdi. 

Dik o vakit bütün köpek yav
ruları gibi ufak tef ek hir şeydi, 
fakat çabuk büyüdü, bilyildükçc 
de güzelleşti. Bu gUzclleşme şa· 

man ateşi karşısında bırnz Ş"'''W 
rır gibi oldular. Fakat Dik onla
rın yanma yaklaştı. kokladı \.C 

yaladr. Bu suretle tütün ark: -
daşlanna cesaret vermış oldu. 

Meydan muharebelerinde ktr 
peklerin mühim bir vazif csi var
dır. Düşman hatlaryile kendi 
mevzileri arasında kalan oliller 
arasından yaralıları bulup h.:ber 
vermek .. Ve onların naklini te· 
min etmek. İşte yine böyle bir 
'harp günü Dik efendisiyle bera
ber bir yaralıyı nakle uğraşıyor. 
Fakat harp meydanında ıki de 
düşman muharebe köpe~ vnr. 
Bunlar Jorjun üzerine atılmak 
istiyor, nerede ise parçnhyacak
lar, fakat Dik rakipleriyle kok
laşıyor. konuşuyor, knndırcyor. 
peşine takarak Fransız mevzile· 
rine kadar getiriyor. Orada bu 
iki köpek harp esiri olarak ah
konuyor. 

Bundan sonra Dik bu yeni iş· 
ten çok hoşlanmış olacak ki iki· 
de birde düşman tarafından bir 
ıki harp köpeği arkasma taka
rak Fransız mevzilerine getır
meyi iş edinmiştir. Dikin bu su
retle esir ettiği köpeklerin sayrsı 
beştir. 

Dik Franstz hatlarında yaLn..rz 
askeri vazife ile mükcllef değil
dir; geceleri Fransız krtalarını 
eğlendirmek de gördüğii işler a
rasın.dadır. O geceleri e cisı gi· 
bi bir sirk köpeği oluyor ve as
kerlere bütün hilnerlerini göste
rerek gündüzkü yorgunluklannı 
unutturuyordu. 

• sılncak bir şey değildir. Çünkü 
Dikin hem anası. hem de babası 
beynelmilel sergilerde mükafat 
kazanmış, cins köpeklerdir. Bi-

Bir müddet sonra 23 üncü 
müstemleke alayı Monmedi'ye 
gitti. Artık bu nlay har"'>in ,ı.,onu· 
na kadar burada kalacaktır. 

10 Mayıs 1940 günü ... Sabah· 
leyin şefnkla beraber tayyare bu 
lutları Fransız mevzilerinın üze· 
rinde dolaşıyor. Motör gürültü
lerine tdmba sesleri de k"rnıtı. 
büyük harp başlryor, b'"lü '.ün on 
köpeğinden be..'iİ ileride, beşi de 
geri mcvzılerdedir. Harple be
raber köpeklerin yaralı arc.m:ı 
işleri de başlıyor. Daha hm bin 
ilk dakikalnrmda zavallı Dik sır
tındıı.n bir mitralyöz lrnrşunıyle 
yaralanıyor. Fakat bu yara Dike 
vazifesini unutturmuş değ td·r 
10 Mayıs günü Dik yirmi ık ya
ralı bulmuş ve bunların b•rC'r bı 
rer geri mevzilere alınmasını tc· 
min etmiştir. 

(Bu "lltundA okuyunılanmızm ga· 
ıı•tcmlz yanındaki kuponla blrlikt.c 
ı;öndereceklert 

i:\."LENIUE Tf:KLİFLEIU, tŞ ARA • 
~L\, İŞ VERME, ALll\I, ~TiM 

giM ticari mahiyeti hah olmıyan k&

çlik llAıılan paraaız neoroluour.) 

• • * 
Evlenme; te/ıılifleri: 

t 
• ıs )'&fındayım. Boyum ı.o~. kflom 

tarı: ı opkupı Fatma.sunan Etemeteıı· 
dl eokak 10 numıırada bayan Zabet 

• Ortrunektcp mezunuyum, 33 yqm 
dayı:n. ABkerHk.lo bir ilişiğim yoktur 
Eski harfleri mUkcmmclcn ok•ır _yaza 
nm. Daktilo da bilirim. MUeueseıerde 

• Ycııl hartıcrlc mükemmelen dak
Wo bilen orta tahsilli tccrUbell genç 
bir 'l'llrk bayan :resmi, husus! daire ve 
müesseselerde iş aramaktadır. tht.1-
yacı olanların Şehrcmlni Edalka.dm 
sokağı ıs numarada 1Uct ndrcslne mu 
racaatıan. · 
k&Upllk ı.tıyorwn. Aza kanaat ede· 
rim. lsteklUerin, B. K. rumuzuna tab 
riren müracaatları. 

• 1837 tevellllUUytı.m, llacyı tyı de· 
recede ikmal ettim. Herhangi b1r mu. 

70, allfvf vazl)'et1mln bozukluğu do. 
Jııyısile kilcük yqunda bayata a~ 
dım. Şlmdl bir mot.ör makirı!atıyim. 

Elime temiz olarak •~ lira geçiyor. 
Mkerllkle alAkam yoktur. Nauıuslu 

bir bayanla ebedi bir yuva ku.--ınak la.. 
Uyonını. Alacağım bayanda fU ~ 
nranm: Türk, namuslu, kız., veya dul, 
%engin, yaııı lC.19 taliplerin Haber 
gazetesinde Maklniat '(K.A.) remzine 
mektupla mUracaatı. 

giderim. Her ı,ı kabul rim. Iatek.. J 
eueaede bir iş anyonun. Ta§raya da 
illerin (.Er Taın) rumuzuna bildirme 

• \aşım 84, b<>yum 1,72, kilom 92, 
kumral 'e yakışıklı çalı§makdan yıı.. 
mıya.n bir erkeğim. Aynı zamanda ser 
beSt gllrC31;llerdenlm. Şimdiki halde 
devlet !abrikalarmm blrinde 60 lira 

almaktnyım. lçkl n sigara kullan. 
mam. Yalnız eğlence yerlerini yakın.. 
dan takip ederim. Ban& ~ oıacıık IJa,. 

yandan aradığım pruar: Yqı 20.d5. 
arasında. b<>yu 1,60, tip: g1lzelllk meY 
zuubahl.s değil, yeter ki ehli namus oı.. l 

sun, bir evi bulunması p.rttır. Ev l§ln.. 
de gayet temiz ve tertipli olmalıdır. 
ciddt tekllflcrlm1 kabul edenlerin Ha
ber gezeleıılnde (H.K. Cent) remzine 
mektupla bildirmelidirler. 

• 43 ya§mdayım. Boyum 1b )d.. 

lom 90, vücutça sağlam, herh&ngt ,.e 
re gidcrı:em allcml utandırmam. na. 
mus ve karakter sahibiyim. Çocuğum 
yoktur. Ailem Budape,Jlede vefat et. 
nllşllr. 16 sene Macariatancla kaldım. 
ServeUmJn tlçte lklsi de orada kaldı. 
N'a'ln:u='u, ahlAkı ve kendi gtllıel alat.. 
rangaya A§lna bir bayanla evlenmek 
istiyorum. Bir evi olursa daha iyi. 
ciddi taliplerin Haber gazetesinde 
(Boyı ı 90) reınzlne mllracaaUan. 

• 21 ya§IDdaynn, b<>yum 1.'10, ağır
lığım % kilodur. Bu sene yUkeek tah. 
ırtllml bitiriyorum. 60.70 lir& kuanaca 
ğmı. Aynca ~ lira her ay gellrlm 'ft!' 
dır. Oldukça gtlzcllm. Evlenmek llte. 
diğim kız güzel olmalı. Evine ve koca
sına sadık olmalıdır. Arzu edenlerin 
Haber gazetestrıde (Tahir GUleT) 
remzine mUracaat1an rica olunur. 

* • * 

lerL • 

• L1sedc okumaktayım, nllevt vnzl· 

yetim mektepte okumama engel oı • 
duğundan, ben de lµıyatımı kazan • 
mak mecburlyetındeyim. Herhıı.ngı 

bl.r mn~ veya yazıhanede kA. 
tlpllk yapabtllrim, arzu edenlerin En 
Son Daklkiı. gazetesi vasıtaalle (M.Ş) 
rumuzwıa müracaaU&n. 

*"' • " 

Dersler 

• 36 Ya.§mda bfr erkeğim. Az. fran· 
mzca. blllrlm. PrııUğlml kuvvoUendlr
melt Uzere bo§ zamtLDlanmda benimle 
J!nıtlk yapacak bir bayan anyorum. 
Fran.stzcaamm kuvvcW ve bllhaua 
akunmm dllzgQn olmam earttır. Boo 
zamanlarım haftada Uç aaatl geçmez 
ve dalma aaat yediden sonradır. Eme
ği kal'VJlığlnda kendisine en çok otuz 
Ura vcreblllrim. lsUyenler Haber ga· 
zeteaı vaaıtaslle (P.R.R.) remzlne mO· 
racaat edebilirler. 

• Orta.mektep ve lll!e t&lebeler'.ne 
ehven bir fiyatla riyaziye ve flztk ders 
leri vermek 18tiyen bir genç vardır. 

lstckWerln Haber gazetesinde M lıt:.A. 
rumuzuna mQracantlan. 

•Lise mezunuyum, Almanyada mtı
bendtsıık tahall1 J;Öl'dllın. lat1yenlere 
e'Vierinde buswıl Almanca ve t11rkçe 
dersleri Termek lstlyonım. Arzu eden· 
.ıertn Ha'ber gazetesi vurtufle (A.lıl. 
B .) nımuzuna mOracaatıan. 

•••• • 

• 25 yll§mdayım. Aakerlilr vazifemi 
yeni h ••rdlm. Tahs1.llm orta Uçe ka. 
dardır. Muameleye A§inaynn. Eski ye
ni yazılan fcvkalAde okul' yazanın. 

Herhangi bir mllcueaede vazlte almak 
tat.lyorurn. İ8tlyenleriD Zonguldakta 
halk fırka51 kQtllphane memuru Bay 
Nuri ynnmda (H.Ç) remzine stıratle 
m1lracaatıan. 

Af&itıU ft.au.lan YUllJ elaa .. 
tınıyueularmamm aaalaraa sel• 

aaktuplan ldar.hueıalzdea ~•rg1l• 

alıaita. Gfleye kadar nya -.at 17 
. ••• •ara aldrnnalan rtca elu• m. 

• a3 yafmdayım. Bundan eYftl dolı: 
t.or 7&D1Dda çalıştlm. ~imdi de bir dok 
tıar Teya difcl yanında çalı§mak laU· 
70fWD. Enjeksiyon yapmAaıw cıa blll· 
dm. lltlyeııJıeriD fU adttae mtınıout-

{U.) (GERÇEK) '(H.E. 1003) (Can' 
tSadık) (M. SS)(W. X..Z) (Deniz 8001) 
(Diken) (Sıı. G. 2:1) •(H.B.U.) (H.E. 
1008) (H. özsay) (Arayan) o(S.0.) 
(Mahzun kndm) (H.F....H.E. 1003 rem. 
zlne mektup yazan ''N.K.,,nm aldırma
m ricaslle adma bir mektup bıt'akıı.. 

DU§Ur.) 

1 

raz daha büyüyünce efendisi kö
peğine sirk numaralarım öğret
miye başladı. Netitcc i]lanılmı -
yacnk kadar güzel oldu. Görün
mez bir işaret. bir parmak çrtır
drsı, yahut bir dil P.a.klama.sı hay 
vana bir iş;ıret yerine geçiyordu. 
Dik bu işaretler vasıtasiyle is
kambil oynamayı, ccm ve tarh 
yapmayı öğrendi. Efendisini bir 
direğe bağlıyor, sonra çözUyor
du. Bilhassa Dikin bu hüneri as· 
kerlerin çok nazan dikkatini ccl
bediyor. Dikin temsillcrindE'.o bi
risinde bulunan bir albay oyun· 
dan sonra köpeğin sahibini gör 
dil: 

- Ordudaki irtibat köpekleri
ni yetiştirmek de eliniz.den gJlir 
mi? .. 

- Şüphesiz. 
- O halde yarm sabah Enva· 

lid'deki daireme geliniz. 
Ertesi gün hem Jak, hem de 

Dik ordu hizmetine geçmiş bu
lunuyorlardı. 

Fransada seferberlik ilan edil
diği vakit hem Dik, hem de e· 
fnedisi askerliğe i}icc alL~ıştı. 
İrtibat köpekleri bölüğil on ~ 
gün Pariste kaldı. Bu bölükte 
Dik'den başka hepsi de iyi cins· 
ten olmak üzere dokuz köpek var 
idi. Bobi, Riri, bu köpelcleriu en 
meşhurlnndır. On beş gün son
ra bölük tamamiyle faaliyete 
b~lda.I. Bilhas..qa Dik çarçabuk 
kendini gösterdi. Biribirinden 
sekiz, on kHometre uzak bulunan 
kıtalar a.rasmda üçüzlü irtibat 
temini Dik için işten bile değil· 
di. Bu hayvan bir gün içinde 180 
kilometrelik yol alabiliyor, ken
disini yolundan alıkoymak hıte
yen dUşman keşif kollarından sa· 
kınmasmı biliyordu. Bir bom· 
ba, yahut öbUs patladı mr hemen 
yere yatar, tayyare dafi topları
nın sesine aldırış bile etmc?.Cli. 

Dik ilk defa mti'harebeye eylUl 

' 

Monmedi muharebe: ı k 
kanlı oldu. Alay mevcudunun 
mühim bir kısmını Fransrz top· 
rakları üzerinde bıraktı. Bunlnr 
arasında altı köpek de var. 

Ric'at başlıyor. Jorj gcrı ka
lan dört köpeği insanlardan ev 
vel kurtarmak için bir fuq, na 
yerleştirerek geriye yolladı. Fa· 
kat ertesi günü Dik tekrar harp 
meydanında boy gösterdi. Vakıa 
Diki götürdükleri yerde bağla 
mı!_31ardı. Fakat Dile ba;;lanıu 
çözmek ilmini bilen sanatkar bir 
köpekti. 

Bugünden sonra Dilde sahıbı 
biribirini terketmediler. Giınün 
birinde ileri hatlarda Jorj yara~ 
landı, düştü. bayıldı. Fakat be· 
reket versin ki köpeği yanınday
dı. Sahibini yahyarnk ayılttı. 
Jorj da köpeğine dayana dayana 
Fransız mevzilerine gelebildi. 

23 üncü müstemleke alayı ar· 
trk harp mevzum terkediyor. 
Çünkü 10 'Mayısta 3800 me\•cu
du olan bu alaydan yalnız 250 
mevcut kaim• .. tır. On köpekten 
yalnız Dik ve Ri:ri ya.5ı~or. 

Dik ve efendisi bu.gün Liyon
dadır. Liyon hayvanları koruma 
cemiyeti 22 insan kurtararak 22 
aileyi sevindiren bu köpeğe bir 
madalya verecektir. 

MUHTEK1RtN KIZI 

- Doğru söylet, Babamın çivileri 
lenmek istiyoraunuz? 

için mı bcnımle C\ • 
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... _ l!tı!ett.tıı kartJ aldı, onu da dll{,o 
~ue tetkik ettL 

tıı - Hım ı Oç slyab nokta.. De • 
tk blrknç k.şf bunlar. Bu kart 

: • tıılllıJm ve kıymetli bir vesı • ... 
&tandiş: 

ı..:-- Muhakkak ki ~yle. Eğer 
~elin a'f'Ucuna bakacak olur. 
~· ayni ıılyah noktalan oradıı 

gôrürsUnllz. 

~ ~UtetUo GaddJ hayret ettJ; te~ 
Langf orda hlt..:ıp ederek: 

.,."':'"" B;ıy Stefan, b:ıynnuı bu si • 
"'~ noktalardan haberi var mı! 

- Zannedersem hay:r. 
;:: O halde ona sormak mecbu
-·.reUnde kalacağım. 

l}. •• l'tıelya Dara.kom.bun bu nolttalnr 
~nıdn hiçbir malumatı yoktu. 
l"lıidı fatla rr~ etmlyerek oda• 

çıktı. Biraz sonra, yine geldi, 

~E 1 Uç r~~ memur vardı. 
~~es odadan dışarı Çlkanldı, 

Ilı rnilbllrlendJ. 
tn.Id Standl§, Komclyanm kolu 

El:-di. Genç kıı.dın eoğukkanlı • 
~ kaybetmişti art.Ik. 
l- Oh, ben ne yapacıığmı ehn. 
\'npayalnn:mı. Burada doot8uz, 
daşsız ıwul kalacağım? 

......_ lstenenız ben sWnle kah • 
Size her h~ust.B yn.rdım edeıo 

! 

' Çok minnet.ar kalactığmı. 
' Peki; o halde ohndi nereye 

11llm? 
....._ O:iama çıkalnn. 

~~isi, ağır adımlarla umklaştı. 
"'' 
~~ld Standie. Langforda 

~ Acaba Slmon Maksvell sev. 
ını? 

....._ VallahJ bilmiyorum. Ölmfie 
arm aleyhinde bulunmak doğ 

JeğlJ, fakat herkes onun eUp. 
U bi: ac!.am olduğunu söyler du. 
'. Aıılen lsveçU lml§. Nevyorka 
gelm~ 

....._ Epeyi nUfuzlu bir adammış. 

......_ Öyleymiş. Amerlk n gnzete
§imdJ ~yfalar:nı bu cinayete 
la edecekler. ÖlUmll çok cs

't!ııgiz bi r mn.hl:ret t.nşıyor. 
baha yeni evlenmlo genç bir 

için ne ağır da:rbe ! Acaba 
~'areden indiğini gordOğUnllz 
'lllın bu cinayetle alAkası var. 
? 

' Galiba. Onu yalnız ben gl5r
. Mü.fettie Gadln'n, ta!sllAt al

lçin bUL& muhakkak ibtiya.cı 

....._ CinayeUe altıkantz olduğu 
boşunuza gidiyor galiba! 

....._ Neden hoşuma gitmesin T 
:Yle ecrareng'z: ocyler bende 

a a.llka uyandırır; amatör 
'ektivlJI !;Ok hoşuma gider .• 

'Vazıyet hoşuma gitmcğc 
ta~d.ı. - Nitekim lşJ sonuna 

takip etmek. Yaln:z bir --Z::::s::_ ---
liu~Yın. Lukreçyayı görür.re: 

.._-:-\.ay anam. dedi. insan bu şe
"q'J !;Örünce nasıl sabred?r

lu.'cf!Ç)·a kapıya baktı. 
llk önce haydut bakı~ı bu adaı
n ~oııen~n korktu. Fakat. 

~a:ı ı~ınde fık:ıru de~iştırdı ve 
unetıe sordu: 

- Ne ISU}lorsun? 
Caprd2 Huscyın bir kellır.e ile 
vap verdı: 
- ~nı ... 
l1uı· eçya birdenbire itidalini 
p adı: 

.. ;, Bana adiyle saniyle Çapraz 
.1lr, derl 
,.. ~ er .• -,'j,. 

_ l 1 Yaparsın sen? 
;oetiv l"gatbaşıynn.. Bileğimin kuv 
arş~. he:kesi y1ldırm1şımdır. 
ın Ui1a kınıse çıkamaz. Hiç şa· 

Ycktur .. Derhal temız.t!l geç~ 

- .Kıme güven:yorsun? 
- l:sıça~a .•. 
"D~ ~ bıvklarmı bnkbo 

Yazan: OTWELJ~ BİNNS 

eeyi anlayamıyorum. Bu gtlv rein 
kulesi de ne? Maksvelin kaşane. 
tinde böyle bir bina var mı? 
- Elbette. Klırgir abide gibJ bir 

kule var. Üstüne güvercinler kon
duğu lç'n buna güvercin kulesi 
ismlnl vermişler. 

Garfild Stan bu malflmat U. 
zerine heyecanlanarak sordu: 

Kule parkın neresinde! 
Güvercin kulesinin yeri tarif 

edildi. Garfild: 
- Mademki kartta gUvercin 

kulesinin adı geçiyor, or<:.ruıu bir 
ziyaret etmek Jcnp eder. Gerçi 
cebimde bir elektr.k feneri var ... 
Fakat belki buna ihtiyaç bile ol. 
nuyacak. 

Mehtap etrafı Wi derecede 
aydmlaUyor. 

Sonra Langroda dl5nerek: 
- Benimle gelmek istemez 

misiniz! 
- lsterdlm faı..at gelemiyece

ğ'm. Pollsin kan.ştığt ~lere bur. 
nwnu sokmak istemem. 

- MadcmkJ ~yle... Standl§ 
red cevabı aldığı için mUteessJr 
oldu. GUıercln kulesl onu bir 
mıknatıs gtbJ çekiyordu: her ne 
olursa olııun gitme:s karar verdi. 

Kimsenin na.zan dlkkatlnl ceı. 
betmeden uııhı:eye çıktı. Bahçede 
ı;oföre ra.stladı: 

- Gllvercln kulesinin nerede 
olduğunu bana gösterir misiniz! 

- Hay. hay, bJyurunuz. Ve 
linden yllrllyerek yolu gösterdi 
Yolda St.andie ~!örün ellııe bir 
banknot sıkıştırdı. • 

Şoför vnziyetJ kavramış bir a· 
dnm tavı:'yJe: 

- MU!ctl§tRD evvel ,eftmel& 
ist.iyors;,ınw:; o halde biraz ace • 
le edelim. 

- Ta bit, tabii; oraya muhak. 
kak herkest<'n evvel gitmem ın

zmı. Mn.ksvelln katllfnl bulmak 
daha kolay ve çabuk olacaktır. 

Fazla bir ıey konuşmadan yol. 
larma devam ettiler. 

Sık ağnı;lı bir yere geldOtlcrl 
vnkrt şo!ör ileride bir yeri lşnret 
ederek: "lştc onun." dedl 

Standiş: 

- Farholmedo ne zamandan
beri bulunuyorsunw:? 

- Üç aydanberi. Cumarteai 
ıünü gtdeceğ..m. 

- Sebep: 
- Burası hJç boşuıra gitmiyor, 

hem de Mr. Maksvelin yanmda 
çalışmak zevkli bir eey değildi. 

Yanlannda çalıemağa al~ış ol. 
<.~ğum adamlardan hlı; birine 
benziyordu. 

Hlc: b1r şeyden memnun kal. 
mazdı. Her hareketimi tenkit ~ 
derdi. 

- Zenginler aeağ? yukan hep 
bö3ledir. 

(Devamı var) 

rek !rn\e etti: 
- .Oö~kbaşı da tutar beni. 

Yemçerılerin eline kaç kere dü~ 
tfun.. o kurtardı .. 

- Sımdi beni istiyorsun de
mek? 

- E ·et... 

- Jyi ama, beni saraya götnre-
ccl<lermış •• 

- Sen sarara gidersen, ~ yük
sek 0'1\ar'.ann arasından ~ir dah:> 
yery~üne çıkamazsın! Bcn;mı~ 

gelir :en. senin boynunu incilerle 
kolunu altın bileziklerle, g5ğ,ünil 
necef ta~iyle süslerim 

- O kadar zengin misin? 

-Beş odalı bi revim var. tçi 
tıklırıı tıklım dolu. Ne ısterse.n 

var. 
- Evli misin? 
- lia::ır. Her cinaıeti ''ııptnn 

Fakat c işı yapma<iım .. 
- Neden? cvlenmekt n korku

ror rr.u~un? 
- Onun pbi bir §eY.· Ee!file.min 

HEYKEL 
Yazan: Nezıhe Muhıddln 

İhtiyar ve çirkin karısı uzun 1 Ressam aynı zamanda hey. 
bir hnsta~ıkta~ öl~Ukten sor.ra keltra.ş olan sanatkı\rm modelaj 
Bay Nurı genı~ bır nefes aldı. halinde kalan son eseri bir "A· 
Neydi o karanlık ve azaplı gün- donis" heykelini büyük bir mcb
ler! .. Ne de ol~a kırk }'llhk eme· ıa;;. mulmbili satm aldı. 
ğin yUz suyu ~Uı:metir~ hasta Bu güzel delikanlı heykel sa· 
kndı.ncttğızın gonlilne .hızmet et· Jonun en mutena bir yerine yer
meyı boynu~a borç bılec.ek ka- leştirildi. İlk günler I~czban bu 
dar Hakka mınmış ~lr ınsandı. heykele acnip acaip, sıtmalı , yan 
Znvallı ~arısı. a.stalıı;!l ~rttıkça, gözle bakıyordu. Bu lxı.kış Bay 
hırçınlıgı, o nısbctte de kıs'<anç- Nurinin pek de hoşuna gitmedi 
lığı mUzminleşerek kocasını ken· ama heykele de epeyce para ver
di gözünden bile esireemive baş· miı:;ti hani .•.. 
lamıştı. Hizme•,.:ıeri Emine ka- Bir akFam eve geldiği zaman 
dının höyden getirttP{i kızı Kez- Kezbanm~ başında beyaz bir örtU 
banın elird~ ağız tadivle bir sa· görerek: 
bah kahvesı ıçmek şöyle dursun, -Ne o? Hay1r ola? diye sor-
ha.sba ortada dolas1rken e~ ka· du. 
za gözü ilJşiv~se. Hak gani ga- Genç köyJU kadm karamak bir 
ni rahmet eylıre merhume, ~tzıl- bakışla heykele bir göz attıktan 
ca kıyametler kopararak bıçare ıronra asabi asabi omuzlannı sil· 
Bay Nw-iyi .vfünkir ve Nekir su· kerek: 
alleriyle Arafattaki hacıva dön- - Heç diye ceva.Y> verdi her 
~ür!ll~~>i bir olurd~. Bay N~rl §evi soru~ durma hele... ' 
ıse. ıçmden Velfecn okuyan göz- Bay Nuri crcışırma.kla beraheı 
lerı y~rde, P.annııkl.nnrJn a."'a· dilini kesti. l~ine bir kurt düş· 
sındakı kahnbar tesbıhle ya sa· müştU. Qrtah!{tan el ayak kesil· 
bur çekerek bu gUnU bekler, du· dikten sonra yavasça ~alona gi
rurdu. derek büyük aynada bir kendi 

NeYtı:e· .ateşte~ da~a yakıcı .o- kametine, bir de levent ve ~ip 
lan o ıntızar günler! ~zun ~Ur- bir erkek güzeli olan heykele ba· 
medı. Kırk YJllık eşını bit öğle kınca yaptığı affolun az hatayı 
Ustu .'i~tifal~tı .tlyi!ta" ile ~b~dl anlamakta c.:nıçli.lk eekmedi. O 
~.eskenıne tevdı cd!P. evce~zın~ yeni evlilikten sonra kendini 
don.erken. Fay Nurının gozlerı bambçaşka zannedivordu. l{a'bi, 
hayırlı bır kararla tş!~ ışıl ya~ı- bu hileci çamurundan dleiknnlı· 
yor, kanburla...cmıı~ vucudu Me- va karşı derin bir kin ve rekabet
ta bir delikanlı bıziyle canlanı- İc doluverdi. 

yo~:;hume hatunun lokma.smı . Ertesi nkşam ~ve döı:ıU~ce kal 
dökmeye bile sabn kalmıyan B. bınde kabaran kın ve mtıkıunla 

. . . _ doğruca salona koştu. Adeta hey 
Nurı mahalle ımammın verdıtri kelle çarpışmak istiyen bir te-
fetv:ı U~:ıre genç ve güz"l Kez- hevvUrle önüne dikilince şaşkın · 
t:1ııl~ n•.kahmı kıydırarak gerde· lıktan actzı bir karış açık kaldı. 
ge gırdı. . O güzel, o levent delikanlı sanki 
Y~ı altmışı aşalı hnyh zam~ kalbinin inkisanna ui'Tramış gibi 

g.eçmış olmasına rağmen .~Y ? .u çnrpuk. çurpuk bir ~rube hali· 
:1 ay parçnsı ı:ibl o? .sekızlık kız ne girmişti! .. DUzgfuı ve UZ\411 
ıle ~ayatını bırle~tırınce ~cta b:ıcakların biri bllkUlmü~. biri"fel 
yenıden dilııynrı:; g~lmlş gfbı ol- ce uğramış gibi ~ııanakalmrştı. 
du. Son derece cımn oldu~ hal- Dik başı öne dUşmUş arka~ 
de muradına erince sımsıkı kilit· smda, kendısinlnklnde~ daha 
ler al!ında yatan ~tm torbalan- tümsek bir kanbur peydahlan· 
nın agzmı açıverdı. • mıştı ! Birden verdiği milthiş pa· 

Kezban lehçesındeki a~rlık ranm acısı yüreğine saplanarak 
ve kabalığa rai?'men en şık ~~- bağırdı: 
valetleri g iver k sallanmasını - Kezban .. Rezba.b Buraya 
öğrenmişti. Fakat öğle vakU llı.- gel. yavrum! .. 
me bir kuma§tan uzun etekli vt Kezban arkasına dökUlmtış ıs· 
dekolte bır suvar<! robu gıyıvor, lak saçlaryile içeri girdi. Gözle
akşıım sofrasına lach·ert b :r tay- nnde h~in bir man~yla ihtiyar 
yörle oturuyordu. Ama ne ya· kocasına bakarak: 

PY~~şıyy~~um Sedhenersl d~b. hdı:51Pnyıı: - Ne isteyon benden? diye ö· 
. gı ı ış erını nUne d•kildi. 

kırmızı dudaklarının arasından - Bu ne hal böyle .. Bunu bu 
gö~teren ateşli tebcssUmlerle hale kim koydu? 
yüzüne baktıkça Bay Nuri. - Bir de durmuş da soruyon 
nin C'anma can kat larak genç ha?·-. ~epsi senin suçun. senin l 
kansını na-ııJ m~ nun ececeğini taksınn ı.şte ... 
şaşım·ordu. - Benım suçum mu?! .. Ben 

EJ'd evde'1 çıktılar. Ye-i. k']- ne yaptım kuzum?! 
bik bir ap .. rt•mana en nad=de - Dııba ~yapacaksın? Ateş· 
eşyalar getirildi. Kezbın bun· le pamuk bır ar2yı:. konur mu 
lara övle memnun oluvn .. rlu ki hec; ? .. GüJ eibi körnecik kannla 
hatt~ :pek be~endi~ hr;staı bir elin yaban deJikıınhsmı bir oda· 
bUFevı vat~k o<h!Tna koy ur·'u. • r8 tıkarsan akıbeti böyle olur 

Bay Nuri nere:Je na-l:d bir ışte!.. . 
~v S!'Örse derhal satm ahv..,rdu. Bav Nun kekelemfye başladı· 
Bir ~ a<:ık arttırma ile V"PI· - Ne. ne diyorsun? Beni deli 
lan bir mtiz ve 'e•·e !?itti. Bu ve- etme Ke~bnn ! 
ni ölen meşhur bir rassamın tc - Deh olacak bir şpv vok bun· 
rekesiydi. Bay Nwi bir,.ok ~ da. .. Kafirin o;;.ı,.na 1sıcak ~nv-

. "' nar sularla abdest aldırdım .. A· 
lolar seçti. ma vellıkin şevtan dölU hakkın -
~> .•. :6~kapı . ;~ara.v1r.)a . ~gir,~n .. 

~A$Us;·~OKR~ÇY A. 
·; •. '.Oö.rd'"rictf' Mü rad. devrindo bir: ·venodik . 5vaı esin in kıtı 
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kızım1 başmı neden yok vere ya- dl. 
kayım. Ben ele avuca sığar bir a - $enin'e bir şartta ge.Mm. 
dam cıt-ğılım. Bugün buraJayun.. ~."apraz Huseyııı odadnn çt.>ri u-
yann başka yerde. zanr.ı•ş Lukreçyayı dinliy .ı 'du. 

- C halde beni götürüp ne yır - S1.yle bakalım, neymiş bu şar 
pacak!lm? tm? C:h·e sordu, 

- $en benimle gelirsen. belki LaKr~ya: 
uslamıım. Çünkü ben. şım::tıyt ka· _ &ni beş on gün sonra Vene-
dar gfr.lümce aradığım bir kadına diğe ~l)nderirsen. •• 
rastl3rr.adun. 

- Benımle oturabileceğini mı 

- ı\llah bilir ama.sen ~ni ~e 
bağla~ arak bir kadına beıız·voı· 

sun! Bu :ine kadar hiç bir kadm 
benimle böyle senin gibi kom.şna• 

Çapraz Hüseyin dO.ündiJ: 
- Beş on gün kadar be:ıim ya 

nrmdl' kaıacak<:ın. Tam tM: :>flna 
ısımı~~·'ll ... o 1.aman çık1u gide
ceksin öyle mi? 

- Aanam. babam orada. Ne ya 

7 

"Y ırtı r mış şaheser,, 
(Bu paıçalaıı 

ihtimamla toplayınız) 
Büyllll mwnbak•uuı:u autlııt'h'ı&lllrecLn ac bU.)1ill wilsub:ıkadao bırinrl!!l 

ne b~CWl. Hu ruUJ1Ub tlmnın &dı M\' ırıılmı., 1$1llle ~r .. cıir. ·17 pıırcn p:ırçıı 

ed.llmlf bu !tllİJt:lil!l'lo parc;tıl:ırıw tupltr:ıc:ık, blrlblruır. U.)gun gele

ça pM1'la edilmle bu şahe~cnn parçalarını ttJPlı.vacak, bmbırıne uygun 
gelecek bır suretle yapıştıracak ve m~hm tabloyu ortaya çıkararak 
bunun lzangı ressamın ese11 oıd ı~unu vt l.angı müzede bı'1unuugunu 
söyliyecek:>inız. 

tık mlisabnlı:amwb yııpıWnlı ~!!.) bun.r..uı lb:ırettlr. Bütiin parraların 
ıneşrı tamamtarı'.iıktarı sonra on beş gun ıpn::te parçaları munıauım 

bır surettt yap~tırarak r urıu/c gcıırdı;;ıruı reStm. tablonun ressamı. 
nın Bdım ve tablouım hangi milzetlc bu.:11.duğımu da yazarak üıernr 
de sarıh isim ve odresınız yazılı zan ıp•ıe kOJ a.:ak ve zarfı başkası ıo
ra/mdan aC'ılmıyacak şemldE mühürlzy relt, 6 ncı noter Ga/ıp Bıngo 
le teslim edilmek üıne ıdarehencmıze retdı edecek ve mukabilınde 
ıdarehancmızdn sıra numarası taşıyan '111 nıtmara alacaksınız 

Zarfların içine yımdı>e l:adaı gazeı :mızın başlığı vanmda neş-redı. 
len ve 365 numaraya kadar Ja devam •drcek olan kuponları koyma· 
ya /ÜZUm )'Okltlr. 6:uılnr ÜC mU.'\llbaku bl•tıklPn "" müsııbnkaJarda kaunıl• 

dıktao sonr bedlycıe: alınnun"a gellnttl(;I aıtl' gö krllt?<;ektlr. 

Müsabakalarda kazanmış bulunan bı 1 okuvl'fumuı bize bu ku~ 
Ponları ıam olarak vnemezse biililn hakkttıı zayı cdercğını bı!melı ve 
buntarı betlellerını odemek .ısıese dahı lr.)ıtcsız olduğunu bılmtlid·•. 

t~:.:yük bir fırsat 
lctarebanenıız. m;ı5abakatorımızm koln) lıı:ı ve c:ıızllJt.sj Rarşısınruı böyl~ bir 

ftnıalJ ıu&çırııtııı. tııkrul)ttelJcrhı bulunabil wı dilşüııerek tnı ~'ıUertne, 
tlrnell.)e llaClıu gl'Çmt!I Kupoaııırı tnnwnılay'lt:ı mell•rin lnıK4n urbıını,tır. 

Hu tlbilerı. bu •TIUıı:lbnktı oelıııdt•nlp dl' naı .uarn .. rını ıcı retıanemlu t..~llnl 

edecekleri ma131\B kn<Ur bUtun kuponlnn l>c<."f!lleJ'lnJ lk! m t'k ureUle ta• 
mıunla,>nbllt.'<ıckJcrdJr. 

Yırtılmış şaheser 81 parçadır. 
(81) pnrça)a ııyrılan oıınca:.-rln parç:ıJ11r1 hlmy lçlncıc tamamen btttrU 

ene)'!! gayret edilccekUr .• 

Hedivelerimiz 
J'ertlp l'<lllmek üt mUsabııkanm Uç~O ~ halledenler to bcdlycJ r1 ika· 

t.ana<'aldıırdır: 

1 - t,, ı ıo tejrtnlP\'\eJ ıtuo 10 t.eşrınff>vvel JDH .eneBI lçlndt fBPh

rıla<-aJ4 v~ •> <lıs mOtollwnıull oıııur:u kira ücretin • n a n talUilt• 
lerll' aıllliUbalUllurW11ı.ı auğro IWUN"ıeue verlle«>k. &I 'tıtookal'1n

mızı cıuğnı ııaıırttf'ıı tıtr ııt tdcıı l..ızta oltll'M arsarmda klıtfbladll 
tıuz.urunCla 'CW"a QeklltOt'ktlr.J 

ı - ıoo Um aaklO. l t;\"I KA:r....naıruyocı.ar araısmcıa yeniden Qo'l;lleocll 

ırur·acııı l<Bzıtnarod ~ ıd~l.)t' te&P•U mtıkftf11tı. k.I ıurkııı Un 1 
1 - ıo Ura ı ı~ııı mükAıaıuaı kuı.arınıı.ı)nnl:ır al'llıim a ~Kil~ 

kur' cıa Kauı~ blı 141 iye to •lralık pardetiU atm:ık cıakkmı 

W!n.'O Oh IC.l&rt. J 
f - 30 Ura l to •lrallk paraeaU almak t:akkmı kar.ııoamıynolar ol'llllm-

cıa Qt"klll'<'ıCk 1<ur'ad IWıı.&nM'ak iki klıılJie 1~ er llrlık psrdestl 

almıtk, pokkuıı y·.reıı kar\. I ..,, , ,orı •vıf 

O - Oerl IUllantıu araıwıcıa ~klliıttlı ırur•ada 6 kloJ>T tıtr ~ ~ 

Haber ıı.bonNL 
t - Oert ıcataoW araamcıa oekilecelı kar"ada 6 kişiye altı •>lık Haber 

&boııNt. 

µ:.,. 4-ftVC:;,,e 
1 - 81 p:.ırçayı blrlblrlne ynpıştırmaya ellntzde e:ı az on beo parıa ba. 

•a.ıımadıln ~lıUUıt)'WU.. 

ı - Pal'\'aların .<ımartanodnn kP mey~ t:;ı~l:ımacıaıı buno kalı~ bir 
mukaV\'8)'11 renkıolı ob İc . la.) la )"UJll~tırcıııı\an !ianra k nlı n- araşhrmala
rmıu bö.) lrtt muıowvuya \'llp:~tırılmı pnrç:.larlB )ıtpınız ki slz.i lııet! kAlrt 

Ktvnla.rak pştrtuu~ nlmıuun. 

. . .... ,, .... 

VAK 1 T matbaası 
K ifa/J kısmıııı 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştıı 

Kitap. mecmua, gazete basar • 
Tiih;ı,.,, "ft~ ..... ~ ,1:.~: 

emrine dayanamadı, eriyiverdi 
böyle •.•• 

Bay Nuri r:ık;binin tıITT'n1ığı 
feci akıbeti görünce sUk(\net bu· 
lan intikam hislerinin ferahı i· 

payım? Kırk yıl burada kaıamam 
ya. 

- l}; ama. biraz sonra saraya 
giren.en. ölünceye kadar oradan tı 
kamıv~sın! 

L:ıkreçya fazla düşünmPğe lü· 
zum gt1nnedi. Saraya tekrar git· 
memek. o korkunç duvarların içine 
tekrar düşmm1ek için: 

- Ben nasıl olsa bu adnmm e
lindt>n bir gün kurtulup 1<aç2'1m 
dedi \'•~ Çapraz HG-seyine döndü 

- °Pt"kfüft. Uzun zamaıı <:eninle 
bera"lCr ka1acağım. Fakat ben ne 
deTSPn onu yapacaksın .. söz \•eri· 
yor mtJ~un? 

-Pt>ki. Sözüm söz.. bir kılını 
bile ı~r:tmlyeceğim! 

- Oy?eyre. fazla vakit !leçirmet 
ha)·di ne · ·uyorsun? al e:5tü• 
beni l' u:cı-!an ... 

Ve (, anrnz Hüc.e\in bi ti"T"hire 
kapı 1;-1 duran nC\hetçinin 'l:~~ üne 
bir teh"'me \'Urarak yere yu .ıarladı 
J..Uk.reçyayı sarıp sarmaladıktan 

çinde vcrdiğı bU.rük nPranın a· 
cısını derhal unutarak genç ka
rısını derin bir memnuniyetle 
kucakladı. 

soruJ l.arako!dan kacırdı. 

lştt> , asesbaşı saraydan 1öndüğü 
zaman bu had -;c ile karşıı:işrrJştı. 
Lukr~yanır. nöbetçisi Çap.-;ız Hü· 
seyL:in intikamından korKtuğu r 
çin, /\~aşıya: 

-J Ierkes yangına gitti. Ben ka 
rnkoldd yalnız kaldım. Bu SL-ada 
Veneı:1.k uşüftesı kaçmış. Ne•ey"" 
gitt ğ ı i bılmıyorum. dedi. 

Ascsba~ı bu habe:-ı alınca bey
nınoer. vurulmuşa döndü. 

-...Cemal çe.ebı nerede? 
- Şurad Jd odada .• 
A~"'mn~t odaya koştu.. 
Bır t.oruı1u duydu. 
Kaı.·ıyı açıp baku. 
B:: ge<:':' evvel uykusuz kalan 

Cemaı çelebi horul horul uyuyor
du. 

Yar.ma cokuldu: 
ernal çelebi.. uykunun ma 

sı mı? Aç gözünü ... 
<De11mm 1'61') 



Bit ıı aftrıtarın panıeblrldlr 

Beyttuds stırap çekmeyin'z! 
B~B TEK KASE • 

NEVROZiN 
llu nnıannld BAŞ 'e DIŞ a''Tılıırm. 

96r'atlıe izaleye kirldlr. Roınatl:ıml!I 

ucaı, ıdalr, mafsal ve adelc r&tıra?Jl ır 

NE\'ROZIS'le tedavi t'dlllr. 

Mneeatr llıiç: N E \' R O Z a l\''dlr 

terc·h ediniz 
lCAllL"1l \ GlJNI>E "S,. KAŞE ALI..~ \B!L1R 

EN SON DAKıKA'nın yeıal anketi 

Kimleri 
Dinliyoruz? 

llk azı; Tan bari BestekAr 

Sa"Bhattin Pınar 
- -· okuyunuz 

Anketi yapa o : Basaa Bedratfln tiLGEN 

.. .·· .. ' . ...... . .... · .. : ... 

imdilik tehir edilmiıJ olduğunu saygılanmızla bilillrirlr.. 

MüDüRtYET 
--=-

-

1 
r~---------- 194 i ıKaA.ı1tYE:LEH.-.. , 1 

T. ış Bankası : ad( 0: ~, .. ~ · ~~~ _ .. ., ı 
1941 küçüV I;. ~ :;~~: 

'4() 

I'aaarruf 800 Hesabf $l rı 

JK R J\MtYE PLA:\:l 

4UIHJ.-

-l(. I() -

\~'\V~ l A.ft 1f' 

t f • b 

~: . 1 • -
H Al~ 'i'.i(A~ 

BJÇ.4KL4RI 

- .. _ .. .,a 
t l..skt:uıar Doğancılarda Sinema ı«' 

sall.llıie BodrumJ ŞeyhlalAm mcrlıı.d 
Hacı ömc-refcndl konak yeri 5000 d. 
re murabb:ı.mda toptan accle sa~ 

Müro.c:ınt rntlh Kımunan cadoı-! 
No. 8 EmlAk kom.lsyonCU!Rl O' 
roarı Noynn. Tt'ilefqn: ın 

Sablık Köşk 
Ettnk6y1lndc Istasyon cadde 

Dünyanın En iyi 
Traş Bıçağıdır 
10 adedi 40 kurus 

11 o:Ja. iki daire olmak Uzere lld m 
bak Kll§kUn §imal tarafı bir bu 
donum çam orm:ı.nlığı De milhat 
d1SnUm mamur haf!, 20 dllnüm mc
had:L Avrupa ve yerli olmak 
memleketimizde yetişen her nevi m 
vanrn b!ıincJ sınıf ağaı;:lan ve fi 
lıı.rmı hcı\·I lr. Umum mesaha 20 
nUm<k'n ibarettir. Köşknn blr 
lstaııy?n crıdd ııl, diğer yQzll Kozyn 
ğı caıldesın1 dlr. Mllracaat ve gt 

tafsil' t !çin ndrcmlse. 

.~ 

HASAN DEPOSU Fntlh mımrnan caddesi, No. 
Eml k koml'J) oncog O man ?J 
ynn. Tel fon: 2n 

/. . . . . . ... _ :.· .. 

iyi ve güzel tıraş 
olmak isterseniz: 

• # • • ' • ' • • • ......... :- ::_, _ .... . 

ve her yerde POKER tır31 
bıçaklan isteyiniz. -r:'"' "',.._4 :., : • • 

Bronşitlere KATRANHAKKI EKRE 

l stanbul Bel 
ııanıa 

diyesi 
r ı 

.. 

OskUdar - Beykoz arasında işlemek llzerc 4 otobUse ibUynç vo.rdır. Bu· 
rada otobllıı l.şl tmey(' tnllp ol nlıırın 24-3 !in tarihine mUS:ıdi! pazartesi 

gtlnU akşamına krulıır tasarruf \'CS!kalarile b.rliklc ve isUdalarına ücret ve 
hareket t.a.rlfesl raptedtıl'('k brlC'dlyc ri)8Sctlnt' mlırnc:ınt etmeleri llAn olunur. 

(1962) 

l~tan~u. Levazım amirliğinden verilen L harıci askeri kıtaatı ılanları 
350 ton sığrr ~u almacaktrr. rıızarlıkla ck&1ltmcst 15/3/941 gunU sıı..'lt 

10 da LUlcburgazda Mkerl satm alma komisyonunda yapılacaktır. Beher 
kilosunun tahmin bcdc.ll 3S ku~, ilk tcmin:ı.tı 7375 liradır. Taliplerin bclll 
vakitte komisyona gclmclcri. (2017 - 1~20) 

• .. ' U' 

Pevlet De_r,:nıryoltart ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (10060\ on bin altmış lira olan 3 kalrm muzııyyak hS 
vn motorıc-rı 24.4.941 ;> ~tmbc günli saat Jf 3C da kap:ılı zarf usuıu ile .Aıı, 
karadıı idare blmısmda sntm nlın&cal<tır. 

Bu l§c girmelc i!IU;rcnlerln (75t 50) yedi yü:ı elli dBrt lira elli lruruşluJ 

muvakkat t mlnat llı- kanunun taytn ctUgt \l' kalan ve- t 111!1,.rlnJ ayıl! gUD 
saat 14,30 a kadar komisyon rel ıır; ine vermeleri l~mdır. 

Ş..'lrtruımt'ler parasız olarak Ank ra.da malzeme daire ındeıı, Hayd J"f'S 
şada tc DOn;ı -.;o sevk şdll~.ndcn cla~tılncal trr (1736) 

• . " . . • ~ r , ... ""' •,•"" . 

IELlf SÜT MAKi 
Mevcudu vardır. 

Dünyanın en sağlam süt mahinalarıdır. 
Be, sene garantidir '\C ycdC'k ıılu-.'lmı dnlnın bulunur. 

Satış deposu: Tahtakale No. 51 J. Dekalo 
ve Şsi. 

lthalôt ve ihracat Birlikleri 
ğinden: 

24 2 941 tarihlnde lstnı wl Tlcnrct O 11' içtim alo'1 ın!l:ı. toplan 
mnnifa!.•ıra ıthalt'ıtçıl"'"I blrUği encllk il.dl uruuml h y tınd yrıpıl n 1 
he-yeti lnllhnbatı tlcnr t vekfilctlnce tnsdik e lllrn d ind n Y nldrn ld r 
yetl seçimini yapmak lıznrc bl~llt:-" knvıtlı U.nn;n 29 3 9 1 ta 1 i <' 
s:ıdU Cumnrtc gUnn ı; at (ll) on bm.l:. l!!tı.ınbul Tıcaret OM.sı fç ma 
tonunu t<-şriflerl rica olunur. ( ı. ı 1 

ltuznn!DQ 
lcbro mc>ell'll intihubı. 

Türk iye Cumhuriyet Merkez Bankası 8 / 3 / 1941 vaziyeti 
AKTiF, 

l[ua: 

Altm: Satı Kllognım 7!:.603.019 
Banknot • 
Dfaklık • • 

• • • 
• • 

Dalllldeld llulııablrler ı 
'l'O.rk Uram • 

llarlçteıd llabalılıler s 

• 
• 

.. 
Altm: Safi Kllogram li.248.822 
Altına tahTl.ll kabil .arbest da
Ylz.ler • • 
Diğer dövtzler Ye borçlu Kllrlng 
baklyelerl • • • 

B.azlne Tabvlllert : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
k&roıııgı • 
Kanunun 6 • 8 maddelerine tevn-
kruı Hazine tarafındıw yA.Jd 
f.l'dlyat. • • 

&-ııedat CIU.danı : 
f '-Hl :-\( n ' • • 

f:,.h:;ıın Vt Utlı\Jlul C'-.. ADI: 

lc~unır Pd l"D rvmıu nakdt 
yroın karşılı~ ,.._tı~ro n 

l&'W•JAt ti' llM KIVTnf'tle 
Sı rtlP .. 1 t ... h am H 1 ıh\lllll : 

\ll!t. •e Jf1•1 l7 rn"" All!I 

ı M'1 ııı lll!' r ne nHul.I! • 

ll11~l""V" ıc• :ı vn1 :llY'ln.!! • 

ı-ı 7'11" ,. " r °"" "" ı" I'• 

"' ıı ., ıı r 11r ıı Jı A\ anıı 

H .... • RI • 

.. l(ı ı . • 

102.121.(154.21 
7.86!1997. 
2 233.JZ4.,63 

aın ss: 73 

-.-
40 403.2 3.02 

158.748.563.-

20.149.137. 

4'1 Q~ı ~·ı; {l 1 
7 l"f" ,AO r o:,• 

~ l•l'l "4 
1 O« ~2'' 

7 2 n oon 

11~ 

l.J.ra 

ı ı" 224 o;r. " 

310 65' 73 

47. 4 ı3ô.170 • .,,. 

ıss '5!:ı9 426 -

l:'G7 SGl 686 9 

• J ·~ 4i 

ı n ~n1 " 4r• f 
4. lU Vl 

PASJF. 
.. !ltPrrmıTit 

Uıth·at akcetd ı ... ' t 
..... ' 

Ad1 ve rcvkaIA.<1e • • • • 
Husu.'l1 • • • • • 

l'dl'"'°ldf'ld RıınlmntJar : 

• 
• 

O<!ruhte edJeD evralCJ nakdiye 
KanunUD 6 • !I tncı mnddclertne 
tev!ıluuı Hazlne t.nratmdıuı va kJ 
.ed.yılt . 
Dcı 1.1bte edilPn enaıo aalt1l~• 

OtlKl;)C'SI 

Karşııı~ ı:.:unamC"n Altın olarak 
l.lllvcten teııavtUe BZt'dll,.n 
Re.: kont uıukıı.nlll ııaveter tt'da. 

ırnz:ca. 

Hnuneye \l\P 'ln 1111" karsılıkh 

&vana mukal' l1 ~!lfl:! No ıı k ıun 

mucibince UA> ten tE'.ta'l.U c va· 
zecıı•en • . . 

&JEVDUAT a ~ 

lıirk ı.ıraaı : 
Altm: Sa.ff Kllo~m r. l\O' 

G 18S GC11 
6 000 000.0 

J,. 74 56 

20.149 l'J7 

13 599 426 

H.00<' O O 

250 OOJ.000 

4• 000 000 

3S50 No. ununa t:"öre Ru:fneye ------
a.cıl:ın avans mııkab!.lJ te•di o'u· 
nan altınlar: 
., •1 ... "'"1lt'llln 78.12U67r 

Utl\ İ7 ra lıh'MıttJ l 

o\l'ın\ U\11Vll· kat-il j()VI lpr • -. 
r Jtı\ 7: "' ve 111 n ıuı (ll· 

r r ı: 111 iv rt 

.\tun t!'lı.t • • • • • • , • 

78.124 167 90 


