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~a~~ 
Balkanlarda 
Almanya 
~~ 
A~anıanıı galebe Umldi neye 
bag}ı olduğu böyle görüldükten 
Soor-d, bunun neticelerini bizim 
kendi nınntığunızlıı istidlal et. 
2'lı mize hiçbir mani yoktur. Bu 
kadar ganp hayalleri fiile çr
kanlabi!ir ameli bir teşebbüs 
diye telakki eden dimağlar, bi. 
.?Un ınuhakeme:ınize göre, hasta. 
dı;. Fakat azgın bir hru:ıtanm 
~Une bir balUı. verilirse bunun 
?ıeticelE='lindcn sakınmak da bir 

~-~ 
Yazan: 

lltlaeytn Cahlt Yalçın 
ltı Alınan)anm Balkanlara. "'el
li 

0
k.te ne menfaati vardır': Hu 

lall&liıı NWnbmı kcnıll mantıj;•nnız. 
~&rtunakt.:ın ziyade Almnnlann 

k& tıkı il~ aranınk icap eder. Çiln 
'->I llalknnlara gelmelerinden hah· 
) llnan kim eler onlanhr. Dunu 
~rp ~apmamak ka.rannı ,-ere-

. olauJar da onlardır. 
fil 4.Jnıanlar bu Balkanlar mesele. 
rı:ı na •1 du ünü) orlar? Bunun i. 

Alınan ga •1clcrinl kifi dere
~e sarih bulamayız. Daha çok, 
, hnandan ziyade Almanlık lapa.o 
lifi 4.lınan ııropagandasmm elinde 
bJa et hizmetini gören bir kı mı 
d lbuat biı.i t.emir edebilir. Bun
ı:n bir al cvYcl, yani 80.1.1911 

l"lhJnde Bük:rcşte çıkan Curentul 
~~ot~ın'de Pam~fll Sclcanı imzalı 
tr r ltıaknJeyl tam şu dakikada ha· 
k~~ın sırasulır. Çünkü Bal· 
• -ra kan;ı Almanyıınm bir ta.. 
b::ı hareketine geçmesi pek 
da enıl'or '\ie Alman kaynakJan 
l.t b11nu tekzip ediyor. Alman itle
'> 0 '-n R()men matbuah ise bir 

,,c\'\el sÖllc diyordu: 
lufıakkak "'apılma.sı lizon-geı('... ., 

\ .. bazı ı:cylcr ''ardrr: Mı ırda 
\ e ~Uı:itk A yadaki ingHlz mukn.. 
:n ~etın l' kat'i bir darbe lndlmıc'ld 
b: 5e1K-pten dolayı, İngiltereyc 
~~l'tla indirilen darbenin bli· 
"lnı bir tesiri dolnınaeağmClan, 
ııı an ltıotörlü kıtaatmm bir ka
.ıZ;_a. gibi pek yakında Balkanlar. 

lif getnıesı beldcorncktlldir. 
~il UllZza.rn· bir askeri tahşldat 

Ilı illan, 'akit hO"akrna.ksımı yıl. 
de% süratiyle kafi bir ufer el-

etrn.(1<_ 
ı te h 

Ilı., ~ Alınan hulyası. Bn bizim 
)' ntıb'tltırz(a. bir delilik olabllir. 
.ı::ı 'l'ürklyede delilik teJikki e. 
l<ııı hareketin Bilk~tc en ma· 
~· 'e liizuırıtu bir hareket diye 
~~r~ edildiğini ı tc glirüyo
liırıc ~lll<reı teki bo suz.lerln sur. 
.-lılt,. l'i de Almsn propaganda.cıla· 

'lıa~~c fl~'lli gazetenin ,·erdiği lZA
~~gorl' böl le bir taarnızla takip 
tır. t 1~a.ye Araplan elde etmek· 
lııtlat anı i.ll'mlndc bazı kanstk-
1<,tftı "'tlkarmal...tır. "İngiliz. tmpara 
cllııl't J.'Q atıc>ak bu DC\i siyasi hi· 
tıl\~t'tfn ba laması ile, tehdit "' 
letı,.tt!a anıaya mahkum otan mil. 
~ lsranile ('okmeğo ba lıya-r . ., 

O>evamı 4 ünrüife) 
~seyin Cahit 1'AJ,çıx 

Y llnanistanda 
büyük bir 

~elzeıe oldu 
111•anca zayiat var 
la· rıssa. şehri harap 

oldu 
<1.t. 

6 ~uta, f ( A.A.) - Dün saat 
~~I l..arisa'da çok siddetli bir 
\'u~ 0lınuştur. Rüyilk hasar 
~~iat g"ehniştir. İnsanca mühim 
~ "ard1r. 

bıat :ekilin emri il7..erine içt~. 
lla•h uaVenet nazın dün Lan· 
~1 h~eket etmiştir. Nazır, 
<!tittırrtı ışlerini bizzat idare ede. Ze. 
~-~~.Voıos~da ve Tirhalada 
~ ılıniştir. Bu sehirlerde 

~ua gelmemişlir. 
. <Devamı 4 iindWe) 
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Sofvada 
lngiliz elçişi 

Kral 
Bor isle 
görDstD 

lngilterenin 
Bulgaristanla siyasi 

münasebatını kesmesi 
bir saat meselesi 

VARNA 
Alman kıtaları 
tarafından 

isgal 
edildi 

Sofyaya Alman kıtaları 
dün saat on altıda girdi 

Cenubi 

Balgarlstanda 

Bulgar hava 
meydanların

da 250 
Alman 

tayyaresi var 
Bunların arasında bir 

miktar pike 
bombardıman tayyaresi 

de bulunuyor 

Londra, 2 A.A.) - B. 
B .C: Alman kıtal arı 
dün saat on altından iti
baren Solyaya gelmeğe 
başlamışlardır. 

V ARNANIN IŞGAU 

Londra,, 2 (A.A.) -
B.B.C: Sol yadan gelen 
son haberlere göre Al
man kıtaları V arnaya 
girmişlerdir . 

HAVA 
MEYDANLARININ 

iŞGALi 

Londra, 2 ,(A.A.) 
B.11.C: Cenubi Bulgaris· 
tandaki bütün Bulgar 
hava meydanların Al· 
manlar tarafından işgal 
edilmiştir. Bu meydan
larda bir miktar Alman 
pike bombardıman tay
yaresi bulunmaktadır . 
Bulgaristanda bulunan 
Alman tayyarelerinin 
yekununun 250 hadCJT 
olduğu tahmin ediliyor . 

EVVELA MOTORLU 
KITALAR ••• 

Londra, 2 (AA.) - B. 
B .C: Asosyated Pres a
jansının Solyaaaki mu
habiri tarafından veri
len malumata göre mik
tarları gitgicle artan Al
man hıtaları, Bulgaris
tanın üçüzlü pakta ilti
hakından pe kaz sonra 
Solyaya girmişlerclir. 

(Devamı f Uncüde) 

"Yırtılmış şaheser,, in 
iki parçası 

(Bu parçaları ihtimamla topfayınız 1) 
Dün verılen iki parça 

Bugün verilen iki parça 

TalıllAtı 5 aclde 

Almanlar ta.rafından ~gal edfldiğf LllıJirlltn Bnlmn· Umanr l"'arnadan bir manzara... 

Almanlar 
Bulgaristan üzerinden 

Yunanistana 

tecavüz 

ederlerse ... 

Bir lngiliz gazetesine 
göre 

Türkigenin 

hatlı hate-

keli ne 

olacaktır? 
Londra, 1 (A. A.) - Dail· 

Sketeh gazetesi, Almanlar Bul 
gar • Yunan hududunu geçtikleı 
takdirde Türklerin de Yunan Tra 
vamna gireceklerini zannetmekte 
dir. Bu gazetenin fikrine göre 
rürkler Bulgar _ Türk hududundr 
boğazlan korumak için müdafa• 
vaziyetinde kalacaklardır. · 

lngiltere, Tür/lige 
müttefiki o~duğu 
için if tilıar duyar 
Eden memleketimizi ter.<e ler~-en 

'Şükrü Saracoğluna bir le'g·af gönr!erdi 
Ankara, l (A.A.) - Büyük Britan· ne has gllzclllkleri ve bllhıuıso 1.Btik. 

ya hıırlcJye nazın Ekselbs Antonı bal için kurma~a me§gul bütl'll mil. 
Eden, Tlırklyeyi ,terkcd~rkcn hariciye lett~ ftdakdrlık hJslert bu m-l-.rınd • 
veltili ŞUkı11 Saracoğluyu, nşağıdak1 dlr. Atatllrktııı ce;n1t dilşUnceled, 
tdgntt çekml§tir; ReL!icumhur lıılSnllnlln llhamkAr Jd&. 

FAselb• ŞWQ11 ~ :r.t. her abada aemereler vermek 
Harlcl1C Vekili tedlr. 

~"KARA BUyOk Britanya, TIJrklyeyı keDlll 
TUrklyedeıı ayrılırken, §8ll8en zatı dostu ve mlltte!ikf h!Metmelde itti 

Allnlzc ve slzlıı tavassutwıuzla Tllrkt.. bat ®yar. EDEN 
ye R~i.!icumhuruna, Tllrk bUkQmetlnc 
ve Ti.ırk milleUne gerek • Sır Joni' 
Dlll'c ve gerek bana ka~ı gfuıterllm~ 
olan Vi' Türk ve lngtıi.z milletlerini 
birblr:ne bağlıyan derin dostluğu bu 
kadar nıübeyyfç bir tarzda meyd&na 
koyan hüsn'Ukabulden dolayı en bara 
rtltll te~kkllrlerlml.z1 arzetmek is· 
terl.nı. 

Yeni TUrkiyede gllrdüfllm her ı:ıeY 
benl.-n Uzerlmde bUyUk bir tesir bırak. 
mıetır. Türk mmettnJn birliği ordu. 
nun a&ıt durumu, Anknranm kendisi· 

Arı kara 
muzakerelerinds 

90 derste yabancı dil 
dersleri 

Kuponlarını tophyan 

okuyucularımıza: 

Kuponıanmıuıı neşrJ bitU. laimlertnf 
lNG!LtZCE ve ALMANCA kJtapları
nı almak için )'llZdırmlf bulwıaıılar: 

l'l mart 19.U tarihinden ltlbore:ı 
lıılr hatıa zıırtmda 

1atmlerinl F°RANSlZCA için yazrdır
DU§ bulunanlar: 

~----------ı İngiliz gazetelerine göre 15 mart 19U tarihinden f&lb&rell 
bir batta i!)inde 

BuJgariatana giden . 

B:r Alman 

tayyaresi 
Yolunu ıaşırarak 

Yugosla\-;·ada Uıküpte 
yere indi 

Belgrad, 2 (A, A.) - Bulgaris 
tana git.,mekte o\an bir Alman 
-ıaklfyc tayyaresi dlin öğleden son. 
ra Yugoslavyada -Osküp tayyar: 
meydanına mecburi bir. iniş yap 
mıştrr. Tayyarede pilottan maadP 
sekiz kişiden mürekkep mUrette 
bat vardır. Pilot. yolunu şaşırdı 
ğmı beyan etmıştir. 

ltalyan Somaliainde 

Bardera 

işgal edildi 
Kahire, 2 (A. A.) - B .B. C. 
İtalyan Somalislnde Cuba nehri 

nin 150 mil prrnds Bardera tn 
giliz kuvvetleri ara!ındaıı i§g&l e 
dilmiitir • 

Selaniğe bir 
Ama1 

taı rru ~u 
ihtın ali 

Mevzaalr allı 
e411m' 

Hadıseıerın· 

ı etsırı · -
Bulgar s~ana 
Artık mustak 1 
Bir dost 
Denebllır mi ? 

Yazan . HA~AN KUICAYI 
Dün, Bulgaristan li(lö paktı im. 

1.aladı. Bogthı, Alman ordusunun 
Bulgar hudutlarından krrl ~rdl-
1inl, hatta Vamanm bıt!&I ohındo· 
·"lloa lllttyonn. Bu ~·h"Mf' "1l.. 
rın, hr '.1 nill~arlstanm lJgall ile 
tamamlanacaktır. 

Arucara caddesmdelu v AJOT Kitap 
yurdıws utnYarak kitaplarw ala 
bıllrlt;o. 

t'1ta,Jıan almaya gcllrkcıı blr aylık 
kupontanmızıa, kitap bedelinin )'an• 
l!UU vcrmıyenıer de fO kUru§ getirmeyi 
ıbmaJ etmemcıidlrler. 

tsımıc,ını ta§radan kaydctUrmiıı: " 
kitapJ,armm posta ile gönderttmeııltı.I 
18ttyen okuyucularuruz da kuponlarla 
birllltte bakiye borçıannı ve ayr1c:ı 2l) 
kuru~.uk posta pulu g&ıdcrmelidlrler. 

--
}~nebi bir dc,lctin i~~!J altı. 

na giren bir memle!:ctte lstiklil 
denllen bir şey ha!ır mı? Fakat, 
gariptir. ld nulr;arlstıın hlla ls
tiklAllni mu11afa:z:a r.dehllceeğt timJ
dlndcdlr. l'anl Alman lş~allne 
rağme~ dlğ~r memleketlere kaJ'Ş1. 
dostane miinascbetlerinl muhnf&., 
ır.a ~tm~k temlnatmı ,·cnncl~dlr. 

Biz böyle bir mnha'in tahakkuk 
etmeshd teml'nnl etmekle be~ber 
gene ataıinl dilcıfinM"h m~l-ıt.rl}'e. 
tlndcyh. En fena flıttmalt<'rln n
Jnıa gelmesi ::.ttmn1ine kal'Şl ted· 
birler almak me\'kilndeYlz. Raki. 
kat ~doT', kf Bulı:arM~11 hudut. 
lannı Alman ·~ıanna aemakla 
Balk"nlard,. lkfncJ blr Ronıaaya 
ml'vıhna gelh·or. 

A 1man omnlan TUrkfye Ye Ya· 
n11"ll!t:tn htt'.lcl m!~ hmı.fq hto'1-nt1-
VOI'. T .. rk v~ Ytmın n!'t!nt.," l-·"!t. 
tl•.., "'""''I""'! tıl'T t?iln bir ııd1 l"l'r:Zle 
kaqıla§&bnl,.. 

BASAN KUHÇA'Yt 
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Genç kız kurtancılanna güler bir yüz, temiz ve 
rahat bir kalble rahat aeceler diledikten aonra, 
babasının kolunda çekilip gitti • 

- Belkf vali onlant btııUIJ. mu.. 
kabilinde bllrrlyeUerinl verllak • 
tir! 

Vaktiyle Türk gemilerinde esir 
y~anuş olan ihtiyar bir denbıcl: 

- Hürriyet için ne yapıla& aı 
dır! • 

Dıyordu. 

Bir ba§ka.m UAv~ ediyordu: 
- Ölmek foraalıktan daha aı 

köttldllr. ForMhk her gQn blrçok 
defalar aınp dirilmek, IOrU.nmek

tir. 
Buy(l.k ve Od tarafında meple. 

lelin yand·g, bir kapıya vardılar; 
önde giden mtlfrese hem4a ild 
tarafa sıralandı ve seIJ.m dS'du; 
yalnız arabayla Ud forsa, amiral 
Blasko, bir yll%bae1 ve ıekb u • 
ker içeri girdiler. Ylrml otua a • 
dnn ötede mermer kapıb, iki kat
ır, balkonlu, taraaalJ ve ıa,tav bir 
bina, kOçUk bir saray a1bJ ,uır.. 
tiyordo. 

Arobacmm yanmdaki apk ,.eTe 
rı.tladJ ve nç basamaklı küçük 
mt'rdivenl arabannı baııımaf:na 

dayadı, Don Alvaro qağı IQdi; 
karr:unm dtı inmesine yardım et. 
ti. Rozita öte taraftan inmişti. 

Dorına Alvaro hlmıetçllere emir -. 
ler verdi; oğlunu içeri götllrdtı; 
babasmm yanma sokularak Koç 
Ahmede bakan, onlar lçln bir şey
IPr 8i;ylemek istediği anlaşılan kı. 
zm1 da çnğ"rdı; likln Q aldırmadı. 

.Anıir&l Blasko l%tn istedi: 
- Muhterem generalim, fırtı • 

na daha uzun zaman stirece~e ben 
z.iyor; limanda bulunmalıyım! Bat· 
ka emirleriniz vana... 

- Te§ekldlr ederim, ..ırat! 

Mnhlm b!diaeler oluna haber ve-
rirsiniz ! · 

- Şllpheslz .•• AJ~haımnarladık. 
Koç' AhmeUe Gamaa AU attan 

inmi§ler. bir kenarda bekliyorlar. 
dı; delikanlı aaraym Jhtl~mmı, 

gayet temiz ve batti p giyinmig 
olan U§aklan, kapıdan veya bal· 
konlı:ırdan bakan stwn u::#n, 
sol tnrafta meea]elerln an ve 
pek ru; aydınlatmasına rağmen cen 

net kö1'esinJ andıran bahçeyi bir
kaç dakikada gözden geçirm1'tt. 
Bunlar onun hayatmda defll, ha. 
yalinde bile e6rmed.lğf, belkl de gö 
remiyeceğf şeylerdi. Burada kendi 
sinf zincirli bulunduğu gcınldeıı 

daha yabancı hissediyordu. Bir &n 
evvel gitmek, uzaklapnalr lhtlya • 
cmı duyuyordu. Genç kmn •a 
bakması bu arzuyu bUsbtltOn k& • 
rilklcdi; c;linkü farlrnda olaabl
mı ona karşı duyduğu yalunldr, 

faz:la beklet.ırlyc.lim, çUnkU .Oşilr • 

ler. Hemen turu camll.fI?&. kuru 
elbtaeye ve 11ca~ bit Jta,eye lhtf. 
yaçlan vardır. MUF.&ade ederseniz 
bu vaılfeyl 6@ ben yapayun! 

- Fakat.. .Fakat sen de yor • 
gun n ralakam! .. 

- Ziyanı yok. Bu le . uzua .stlr· 
meal .. 

Koç Ahmetle Gamm Aliye iti • 
raa kabul etmlymı bir aeele: 

- Arkamdan gelfnlıı ! 
Dedi. Yllsbqı dudak bllktn, Don 

Alvaro baka kaldı, Dd forsa aznr 
dlllyecek oldular; buna vakit kal. 
madı, ıenç kt7 on4.r. kollanndan 
tuttu; merdfvenlere dofru yllrll • 
dO; çıktı, kocama.ıı bir avizenin 
aydmattıfı r.ıermcr &alondan geç
tiler; bir Ufak koprak geldi; ce
vtıı req1 bir kap:yı açtı, bir kort. 
dordan eonra bUyOc~ bir odaya 
glrdller. Bura:ta bir masa, lld kar 
yola, ild dolap ve ikl i.sk.P.mJC var. 
d·. fkl kaf1:ııkiJ kÖŞPdc fkı büy-,.k 
mum yanıyol'du; birinin tüstünde 
Jı:llçWt bir 1aa heykeli bulunuyor -
du. 

Rcmta uşağa li.zmıgelen emirle 
rf verfr]Jen Don Alvaro blru telle
Jı n ldetA kızcm bir halde geldi: 
IAldn b1r şey söylemedi; kızını 

dinledi; dinledi ve sözlerlnJ bitir. 
dlff saman toluna girdi; yukardan 
Donna Alvaro kızma söyleniyordu. 
Babuı sertıeau: 

- Haydi _ynrtı artık, b~ da 
kendini diliiln ! .• 

Genç m Jrurtancılarma gUler. 
bir ytlı, tenıb ve rahat bir kalple 
mhat geceler diledikten sonra, 
bahunn11 Jı:olurıda çekllJp &:itti. 
Don Alva.ro O.at kata çıkan merdL 
venin başma reldiği zaman biraz i
lerde duran Kapiten CUJyoya işa· 

ret etU; yalralşm"-" kulağına bir 
eey e&yledl. ( De11amı uar) 

• 1'okyo, 1 (A. • .A...) - D.N.B. Efga· 
n1ataıJ z!raat num muavininin re!ııll· 
ğtnde bir Ucaret heyeU allkadar Ja· 
poa lldlaadl mllmeaatllerlnJn daveti U· 
zerlne mart .onunda Japonyaya gele· 
cekUr. Hoyet Japouyada altı batta 
kal&cütr. 

Vakit 
Bapulıan1rlertn ekAerl& bugünkl\ 

r A'•"''•'"' .. "\f Bulırartıtanm tlç!U pak· 
ta girmesi meselesine tabsla etmi§ bu· 
lunmaktadır. 

Ası:n U11, Vakitte Ankaradan tele· 
tonla yazdırdığı bB§makaleslndc ıılly

le dlyw: 

.. 
1/a:ber . 
.. . . . . .. "' -.. 

. 
Yaman bir 
dolandırıcı 

Karabük sanayi 
Aynı usulle 9 ıaf esnafı 

dolandırdı 
Arif admda bir sabıkalı dolan

dınct, geçenler Je, Beyazıttaki 
barekçilerden biıisJne s:itmJş: 

- Karşıki mektepten iki kilo 
börek ile 10 liranın UstünU ısti
yorlat! 

şehrinin imar plô.n
ları hazırlanıqor 

~ 

Beletllfeler baakaııaıa ıçacatı kredi 

Demiş ve gitmiştir. 
Börekçi, iki kilo börek kesmiş, 

bir paket yaparak 10 liranın Us· 
tU ile beraber çırnğma vermiş
tir. 

ve Slmerbaalna 1ar4ımlar.ıe sırı.an 
ıabada J&Dl ••bir karaıacak 

Çırak yolda giderken, AI . 
karşıdan koşarak gelmiş ve: 

.._:. Aman Hasan koş. 6 kilo 
daha istiyorlar. On.J getir!'' 
Demiş ve para ile börekleri a

larak savu§Dluştur. 
Zavallı çırak, diıier 6 kilo bö

rekle beraber mektebe gitmiş. 
o zaman iş anlaşılmıştır. 

Arif bu şekilde daha 9 esnafı 
dolandırdıktan 80nra dün ele 
geçmf ş, adliyeye sevkedilerek 
so~ hii.kimliğin<-'C tevkif edil
mi§tlr. 

Kız kardeıini vermediği 
için 

seyyar daktiloyu 
öldüren ci'!lirdi 

Birkaç ay evvel Yenlcami!n arka· 
smdala bahçede, seyyar daktnoluk 
yapan Soytl &dmda blrtnl kızl<ardc~I 

Dahiliye Veklletlle yeni Ka. 
rabük belediyesi arasında yapı. 
lan temaslar neticesinde yeni 
doğan Karabük sanayi şehrinin 
imar planlarmm hazırlaııınuma 
karar verilmiştir. 

Hazırlanan esaslara göre, yeni 
Karabük şehri Türkiye demir .! 

çelik f abrikalarmın hemen yanı. 
ba.sında şehir inşasına müsa.~ 
görülerek evvelce tesbit edilmiş• 
olan saha 01..?rinde kurulacnğın_ 
dan imar plAnı da bu sahaya gö. 
re yapılacaktır. Saha 1:>0 hek. 
tardır. · 

lmar pl!nmm hazırlanmasına 
Türk mimarlar ve memlekt.tl· 
mizde bulunan yabancı mimo.r 

3 .milyon liralık ilaç 
geliyor 

TUna buzlannm eözU]meat tıurhıde 
memleketimize gelmek llzere Uten yol 
da kafan llç milyon liralık UAç da ya· 
kuıda g!!lmJıı bulunacaktır. 

nı kend!.sine vermediği için. kızarak .. • 
ıstdürcc Emin aduıııakı kauıın dün 1- Y ogurt ihtıkarı da mı 
kinci ağır cezada muhakemesine ba§· ba§ladı? 

J.anıJmıştır. 1 Son g{lnlerdc Slllvrlden gelen yo-
Emin. mahkemede, verd1ğt itadea~ ~rUarda ant bir yükselm~ cörÜlmtıı. 

de aaçnı&lamağa bnşlaml!J, bunun UZic• beledt:vc lhtıkAra maıil olmak Uzere 
r1ne m.6hkeme, kendWnln &kll vnzı~ tetkUtİrre baDl&mlftlr. · 
llndc htorhangi bir bozuklult bulunun 
bulwıniadığmnı tesblU için Tıbbıadll 
mll~1rcleha.nestne kaldırılmasına ka· 
rar ven:rek muhakemeyi tıqka bir 
güne mrakmıotır. 

Karadenizlilerin ~.ayı 
Karadeniz liselerinden yeti. 

şenler cemiyeti. veni G3lışma : -
nesine girerken falın ve asli !. 
zalariyle dUn gece Taksim Dağ. 
et'ık klUbünde bir çaylı otplantı 
tertio etmiştir. 
Şehrimizin mümtaz simalan

nm da davetli bulundu~ bu 
toT)lantı <;<>k neşeli 2'eçmis, gc.ç 
vakte kadar devam etmiştir. 

. . 
Pr. Alet talebelerinden 
bir vupla M aram. Bitti 
He~ln, 1 CA. A.) - Ankara 

Tarih ve Coğrafya fakiilte f ESki 
Zıı.manlar şube!!lf talebelerinden 
bir grup başlannda profeslSr Afet 
İnan olduğu halde Yumuktepe ile 
Viranşehlrde tetkiklerde bulun -
mak nzere buraya gelmlelerdlr. 

Snıasta kar ya~ı;vor 
Sh"as, 1 (A. A.) - tk1 gtlndcn· 

beri yağan ya~urlardan BOnta bu 
gün şehrimize kar yağmağa b~
lamışhr. 

ve şehircilik mütahassıs1an iş. 
tirak edecektir. Bu yolda bir 
milsaba.kanm açılmCIBmdan ev. 
vel yapılacak t.e"kllfler toplana.. 
cak ve şerait biliı.hare ilan olu
nacaktır. 

Yeni KarabUk §ehrinin imar ve 
kuruluş hareketi yapılacak plan 
dahilinde Belediyeler Bankası 
tarafından Karabük belediyesine 
açılacak krediden başka sanayi 
sahası için Sümer Bankın yapa. 
cağı yardımlarla tahakkuk ede. 
cek ve bu suretle memleketimiz
de doğan bu ilk sanay! şehri 
gelişi güzel değil, muayyen e. 
saslar dahilinde inkişaf edecek. 
tir. 

Para kazanan 

üniveraitelilerimize de 

paso verilecek 
Üniversite wer:::elerlr..e ~· -di

ye kadar verilmekte olan- nakil 
vasıta.lan umumi pasoları hak. 
kmda bazı yeni kararlar veril
miş ve dışarıda kazancı ola.n ta. 
!ebelere de paso verilmesi mu· 
vafrk görülmüştµr. Mün.akalii.t 
Vekaleti, bu hususu bir kaç rü. 
ne kadar Rektörlllğe bildirecek
tir. 

Halkevleri balosu 

muvaffak geçti 
Halkevleri balosu dün Taksim 

gazinosu salonlarmda verilm:~
tir. Secme bir davetli kalabalı
ğmm i§tirak ettiıft balo, çok gil. 
zide toplantılarından bJrini teş. 
kil etmiştir. Eğlence sabaha ka
dar devam etıni§, herkes wn 
derecede memnun olarak ayrıl. 
mıştır. 
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Haliç idaresi 
Münakalat vekaletine 

devrolunuyor 
He.liç idareein.i deviralma~ k&, 

rar veren Münakalô.t Vekileti 
belediye ile temasa girişmiştir. 

Halicin belediyeye 128 bin U. 
raya de~dllmiş, borcu vardı·. 
Bunu belediyenin Münakalat Ve
kaletinden istemem~i arzu edil. 
mektedir. Belediye bu teklifi ita. 
bul etmemiştir. 

lhtilfil' tetkik edı1mektedir~ 

Tedavilletı para 
437 milyon 

TUrkiye Cumhuriyeti Merkeı 
Bankasınca neşolunan bir teb. 
liğe göre şubatın f50n gUnU a.lc· 
şamma kadar ban.kanın tedavttıe 
çıkarmış olduğu banknotla.nıı 
mecmu kıymeti 437,599 llra)".f 
bulmu§tur. 

lzmircle yerli malı 
trmnvay yapıldı 

İzmir, 1 (A .A.) - Şehrimiz e. 
lektıik ve tramvay şirketi at5lye-
8lııde çalışan Ahmet usta admda 
bir TUrk aanatk!rı modele g6re b1t 
tramvay ara.ba91 imaline muvaffak 
olmuştur. Yalnıda bir fen beyetJ 
huzurunda arabanın tecrUbelert 
yapılacaktır. 

POl~ISTE: 

Kurumlarınızı 
temizle tiniz! 
Dün de bu yüzden iki 

yangın oldu 
Sou y'.rml dört aaat zartmda fdırl" 

ml.Mc baca kon.ımlan yüzll.ndm Od 
yangın çıkmı~. bereket lttalyenln ça· 
buk yct.ı~eaı tıe her lklal de ıazıa 
büyUmuJne ıneydan verilmeden .JJO• 
dUrlllmll§ttır. 

Bunlsrm blru! Galatada. Okçmn~ 
cadde$lı;de latikaınet apartmı•nmd& 
oturan Şementonwı da!re8lııden ı;ıJc" 
ml§tır. Soba yaktıktan biraz ııoııra •• 
partımanm bacası birdenbire tvtur 
mu:l ve itfaiye gelinceye kadal" dad 
kısmt bir hayli yandıktan llOIDl'a .ııo
dUrUlmU11tUr. 
Dl~eri de KurtulU§ta 212 numarall 

Apoatol oğlu lııtavrtnln yaktı~ 10tıa• 
dan çıkmıııt.ır. Soba birdenbire barla• 
yınca, kıvılcımlar bacada blr'.ken :ıaı· 

nımlan tut~turmut. itfaiye ,etl,r 
rek ııöndllrmQottır. 

Her !k! )angm etrafmd& 'da t.&hJd' 
kata baclanmıotır. 

BlR ÇOOUK MERDlWNDE?f 
DUŞTU 

HasklSyde oturan Mifonwı OflU f 
ya,mda Reçlna evinin merdivenlerill" 
dmı inerken dUpı~. muhtelit yerlerlJS 
den yaralanarak bMtaneye kaldıd• 
mıııtır. 

BELEDi lcn.AAT 
• onun ynoadığı ptafaUJ yeri '" 
hayatı öğrendikten sonra ortadan 
kalıkıvenn{§: meaale.yl alabllcU#lne 
açmıştı. 

Öy'le anla.5ıhyor ki, Bulgar c
ftrl, Türkiye Hariciye l'ekill llo 
AabncJa Dekllruyono' hnzalu. 
ken Sofya bUk6mctl Uçlü pa~t.a 
gfnnelı kararmJ \"erml~ bolDDU" 
7orda. HattA bu esaııı üzerinde lldd 
mflmleketlcr arasında arkı milz:ı -
kere cereyan edJyorda. l\le!er bu 
,ekllde hazırlanan dlplonuttlk \'e. 

sflralann l111a1anm&91 l(ln eır. mU
salt blr gtln bekJenlvormuş. tngt
Dz Hariciye Nazın Eden'ln Anka... 
radaa ayn1&1ı ımada bu paktrn 

kt.mmll mubaltf diğer bir voalkayı im· 
zalaml§ olmaama • makale, benll&. ha· 
vadis ttıylt etmeden yazıldığı için mu· 
harrir inanmak lltcmlyor • Dlmdillk 
!hUya.t kaydile bakılıııa.smı eöyllyerck 
ııazıertnt oOyte b!ttrlyor: 

Bilhassa Uçlil paktm lcabmda 
mlh\'er dn·Jetı~rtnl aslcerf mahl _ 
yette yard"Jll ,·aadcden macldesllo, 
Ankarada lm7.a1anan DeklArasyo
oun nasıl telif edildiği hakkında 

Sofyn hilkfmetlnln izahat vermesi. 
nl lstıyooej:;iz.,, 

ve salfıhlyetler dalrealnde ıtmPt ol· 
aydı ıılba~et ortada Bulgaristan men 
faatleıırıln tuuıgl tarafta olduıtuno lyl 
talin E ı ınek veya edememek ~letıl 
bulunurdtL Şlmd.1 Viya.nada Fllofun 
lmul&dıtr mwıhed~ haklltatt.e 
bir frıngattlr ,.c esaret veelkaAıdır. 

Bulı;ıırl!ıton milııtnkll resmi de\ let 
sıfatıtc hür olanık yapmaktan artlk 
vazgı:ıçlyı•r. Alman>:- Ue ltalyarun 

86\'k \'e ldıı.real altmda yq'lmajta. 
onl:ınn IP.n&lp edettJt yolda yt\rfune
ğe razı ohl)or. Bu bllktkatterı mlh· 
ver d"' lcUcrinin · ,.tafatb veya alda· 
tıcı illllerlne t.erctıme ed~k Bulga· 
rl'ito\."1 Avnıpanr.ı :reni mtııakma ntl· 
hak elmlşt.11' demekle iktifa edeblU· 
rlL 

bir barekete kıyam etmemeSinl emret 
tlğlnl, Rulgarlatanın bu nornuıl va2:l 
yeU ih!l! ctmegt daha mllrekkcbl ku· 
rumıy&ıı taahhUbuuncsine rağmen 

göze elamıyac:ağı hakkında söztınc 

güvcı:ıdlfim.IZ komşumuza 1Umattan 
dolayı benllz bir karıı.r vcremıyeccğf · 
mizi \"C bu takdJrde Bulge.rlstanm 
Oçler miea.kına g!rmeslle de Balkanlar 
ahvaJlııde maııtık&D bir değl§iklik ol· 
mama& icap ettiğini yazarak göylc 
diyor. 

"JAJdn Bulgaristan mUıver dcvlM· 
lerilc ittifak etmekle açıktan acıt"B 

lngilU!rt> \"'e mUtteflklert aJeyhfndP 
bJr cephe. almıştır. 1nglltercnlo dosta· 
no ihtarlarına omuz tdlkwl!iUr. Bu· 
nUD nP sibl netloeler tevUt edebUece
f.'nt nuıp.r devlet adamlan eJbettı• 

urun uwn dllşllnınllt ve Ulçmüı oln· 
caklaraır. Maamaflb ucıar mlaakına 
11Wıa.k etm~k Bulprtstan için Jngllte 
re Ue mtınaaebetlerlnl kesmek ve bnr
be strmek pbl bir JIMlebıırlyet tamın· 1 

imin l'tmez. Bulprlstamn kenı!Wğln· 

llcıa bö) le bir hattket.e kıyam edece· 
l1nJ ele mnne~ Şu halde dlyc
blllrl& ki Hulprtetanm içler mlııakına 
rlrmes.I Balkanlar üzerinde alenJ ve 

Dün do vapurluda markum 1lr 
ınall -apa.ra.k halkı rahataız edeıı • 
hnnuıl ile eeyrUsefer nh:amta.rma :rt· 
ayet etm!yen 11 oof6r. t.ramvayıat" 
dnn ntıı.yan 18 kl§I ve muhtelif suçlar' 
dan dA Si) esnat cezaJ.andmlmıetır. 

1 

Bu his onun o zamana kadar 
bllmedi~i. tanımdıf, l:ır ıeydL 
Gamsız Alinin tekllfinJ kabul et • 
med ğine p~anlık duyuyordu ve 
~imdJ bir an evvel buradan uzak. 
la§mak, battA gemiye, zincirlere 
dönmek istiyordu. Don Alvaronun 
bakışlarlyle karşılaş:nca çellingen 
tılr selam verdi: 

- Emir buynınuz da artık blzf 
de g6tnnıtınıcr! 

Vali t.Wna baka ve cevap ver
di: 

- Hayır, bura1a kalacaksmrz,' 
bu gece benım nw.Ilrim. oı&ca.bı-
nız! 

Son~ yİlzb~ dörıdU: 
- Kaplten cnıyo, bu a n 

aakerlerln yanma glJnderlnil. Yl • 
yecck, elbise ve yatak verlnl&, ya. 
nn beni görmeden bir yere yolla
m~y:nız! 

- Bas Oatllne general!_. 
Kaplten CUlyo bqç&VUf KorlJcl

toya ayni emri tekrarlamak için o 
tarafa bakacağı mrada RoUta bl. 
ra.kmadı: 

- Dur kapften, acele etme! 
Semra babasnırn koluna gtrdl: 
- NE" çabuk unutturıua baba. 

e:ığmı, onlar yr•.zba§!Jlm değil, bl -
ıim m1aa.firm:ıla oJaraklardı,, Bem 

Yeni Sabah 
hnzalanması snretlhı dl(llomattk HUscyln Cahlt Yalçın d& Ankara· 
hh- nümaylt yapılmlJbr. dan telefonla yazdırdığı makalesin· 

Mihver d~v1etlerlnln Bolgarlsta· de, Bul("' !11tanm başvek11 FUotun kcn 
m Uçltt pakta alarak ne yapmak dlınnl tedavi ettirmek için oım~yrp. 
lwtedlklerfnl bntyoruı.. Fakat dU· Bulgarlstana fifa bulmaz btr hasta 
ae kadu Balkanlarda samimi bir lık aşılamak mnksa'dıle Viyana yolu· 
!lalh t.an.ftan görünen ve her ttlr. nu tuttuğunu anlat.arak §Öyle diyor: 
lii taarruz slvuettndrn lcttnap c~ "Clano Romadan. Rlbcntrop Bcı
mcğl beyneı;.,neı ı'lekllra!'lyonla I· llnden ağa dll§en gafil bir alnrğin ka· 

lln edeın Bu~garjst~"- bn~.eaktı nını emmeye atıı__ıuı öı11~kler gibi 
•ınnhvarak f!C YBf\m1'k l~tedliHnl .hemen koııtular. f)u aaıırıann ıntf~r 
bir tftr1U '~iryarn!Voı:fı'7~ Zira B

1

ol •. ettiği dekJkada tllpbes!E ki Uçlttltl 
omtan· gıı;ı k\l'~k blr:de"io'let lç!n ' Iİılsal<s bir kurban dıilıa utÜiak e~ıl 
~IU nakta' 11tlti&lr · ~f'k. hnbe •'6ulunoyor. Çlhıkt1 dlkkA'te pyandır 
'dnnek deli•~to de glrmcğe na.ım~ ki Oçllzlll mlııaka Slo,,.kya ""' Ma.ca· 
olmak df'mektlr. rtstao:ı gibi bau devletlerin de resmen 

Acaba Balgarlstan lıa~aten tıtlhnk ctınelrrlnı- nı~en adı hep üç-
kendisini harbe götürecek bir pak" ler mlulkıdır. Dlterlcrlnln hlç eeaınlsl 
ta gfrmcnln bütün fe.lA.ketH neU~· okunmuyor. Bu tcsadiltt blr ey değil· 
lerlnl gözönüne getirmiş ,.e hu ne.. dlr. Oı;ler ml!lllkı Avrupa ve Afrika 
tleelerln mes'u:Jyetinl Uzcrlne al- ile uzak Asyanm mukadderatına hllk· 
m11 mıdır! l:'oksa Balgarl~tanm metme,·ı kurmaş Dç dP-vlet anuunda 
li4;JU pakta Utlbakınd:ı mesclA An- blr tahakJdlm an1nlll8.8ıdır. Bir P.fen· 
kara dekllrasyonunnn hlikUmlcrf _ dllPx \.C lmlrlı•r llll1a masıdır. Sonra· 
nl mahfuz tutmak t.1bl blr kayıt dan nna iltihak edooek devletler bq Ilı; 
ve ıtart var mıdrr! efoııcllnln emir vo hülmın altında yap 

Muharrir ıtmdik! halde, bu buausta mağıı ru:ıı olm~ bendelerdlr. Onuıı 

mllsbet Yeya menft bir malQmat mev· içindir ki Bulgari tanın üçler mlsa· 
cat olmadrtmı. Ankara dekH.ruyonu kına Utlb&kmilan bahııederke:n yeni 
nu lm:.a eden profesör Fllof bU~me· bir lmrb&n tabtrlnl kullandık l'okn 
tinin lra tıme terkibinde en ufak bir Bulprıııtau Uçler ml&akına Alınan)"&, 
deCJfllfHk olmadan bu ~ ah ltaıya ve Japonya Uıe mllaavl Jıaklar 

Biz Bıılgarlstn:ı heeabma ba lffl 
mUtNlS81Rz.. F'"'.kat tabUİllr ld Bulpr
dan fada nulpr olamayız. Bulprlar 
gönül rn.aslle bu ltl yaptıktan 11011ra 
onun noınına matem t:·tmaıc bbe dllf· 
mez. Çllnkü tlzl..cı Ctlşünoceğlmlz. yol 

Bulgartı.tan •· "l-ılU mJ..ıı.ka Utlhala 
~·uırtno Br J..."l\Dh ~dye.tiıukı hu!'Jle• 
"'elccek t: ll ve bu tahavvijlün 
Tllrk ı:X.nrıı.."ltJerı bakimmd~ lr.ra e-
deoeğl t . ,,_ • ; -

Hiliıeyin Cahil Bulgarlann dlln bi· 
zimlc bir cAıtıuk beya.nnameel ımza 
edcrkı-. bugün aleyblmbde m\ltearnz 
bir siyaset takip etmeğe kalkıııacak• 

!arma lhtım&J ve.rlle.med!ğlnl, ancak 
üçler mlı:ıalanm kenclUerlne tabmJI e· 
deoe$!'1 vecibeler! mevcut t.aahhüUert· 
le tctlf etmek yolunu tuttukJarmı, 

Bulg!U' dovlet adamlarmm matbuatla· 
rmda yıı.pncaklan beyanatm lntlprma 
kadar ha§ka tUrlQ düıtınemlyeceA'fml• 
zı, onun için de Türk • Bulgar mtına· 
sebctlerinln bu son hAd!Jıeyt müteakip 
alacıı.ğı §ekil hakkmda kaU bir hllk· 
mil a.ncak birkaç gün sonra vereblle· 
eeğlmizı, imzaladığımız TUrk • Bul· 
gsr M .. "Uuk muabedeal Bulgarlstanm 
Ywıan1daııa ka.r§l da m.ıu.armua 

ft1U bir tesir yapacak mahlyııtl halz. 
değlldlr. Alıntınlnr Bulgarlııtanı lstllA 
lc•o artık bir sebeb .. örmlyeccklcrdlr.

1 
~ltın!iti Roınanyaya olduğu G"lbi Blılga 
rtııtn.na .da açıktan 'açıp L'itediklert 

.kadar a:Dm ,.e terbiye ordulan gönde 
~btllrler ve bUtUn Bulgarlstam lste
dllClert sibl eömllrebtllrler. Bunlıır an· 
uk Dulıarlıtaıu rllkadar edecek bir 
tneeele olarak kalır. 

Yeni neşriyat 

Çabuk Perspektif ve 

sınai resimde kullamlıt• 
Sınai resmin bütUn şubeleriJı· 

den VP bilhassa. Çocuk Pen~
tif metodundan balıseden, DeniJ 
gedikli erbaş orta okulu resiJJl 
makine öğretmeni Selim R!hilli 
Suntunın tiirkccye çevircu;ı 
C Çocuk ?erspektü ve 11m&t re.. 
sımde Jrullantlış.ı) adlı eeer ~ 
ay gibi kı:;a bir zama.ııda ikincS 
d~a tabedilmiştir. 

Bu kitabın memleketimizıde ;~ 
defa smairesmin bUtUn inoeli~· 

Alınan askerıertnın Bulgamtandan 1erinden b'l.hseden bir eser ol-. 
g~ Yuııanlstaaa stnneeı yahut raktUrkçeye çevrilm~ buluruna.. 
bizi tehcltt etmP.k lhtlmaltne gellnoo 1 sı ve meslek mekteplerile ,.e 
8uJgarl!ltanm OOltt misakın Utlhak fabrikalar taraf mdan oıcutul· 
etmesin dm enet bu lhtlmaJ ne dere- makta olması; kıymeti baklund• 
c:ıede ınncut lııe baıtha tlçler ml111lana bir fikir v~ilir. 
bir BQJpr hn7.aımun da llll'll'MI nP.Uoo- Bu eserle sınai resmin bUt&.1 

elnde ıerıc aynı dl'.recededlr. Ne nrt* incelikleri en kısa zamanda ~ 'f., 

llllftlr., ne ck8llml:ıtır. ltte bundan renmek imkan dahiline girınif 
cloJayıdır ki FUorun l"lyanada kabul bulunmakta.dır. 

ettttt f't!&ret şimdiki hııtde yalnn bir Bu kıymetli eseri bütün maJd.. 
Bulgar felllu•tldlr, Balkantılrdaltl \"&· ne sanayii mensuolan ile nsk-ırf 
alyetl ne l;)illjte, ne fenalığa doğru ~ ve sivil meslek oıkw-larma ta.vsi• 
\'lrelıaeeek lıAr breb& clqlldlr- ye ederiz. 
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llATiLiNA.~ 
'fe ~ ~tede eski adliye veicili 
~ §1.nıdı İzmir Meıb'usu Mahmut 
~ Bozıcurt·un avukat Gad 
Okud 0 Ya Yazılmış bir cevabını 
!la" Um. Mevzu "serbest boşan-
(ijYor ~lesidir. Gad Franko 

~"":"- 1'ürk medeni kanununun 
~ işinde gösterdiği :güç. 
lıJı aksi tesirler yapıyor. Bu 
ibı ~t bıra:lanalııdır, devle_ 
~ Badece boşanma arzularmı 

l.t den. i~aret kalmalıdır. 
~ dıninde böyle imiş; 1s.. 
~ da erkeğin mutlak bo
~ ha.Jckı vardır. Evlilik bağını 
-~ak için lbir söz veya bir 
~ Yazı kifidir. 

~~8=t Mahmut F.sat Bozkurt 
~ 11~~~ ve hücum ediyor. Her 
~ıuün de hem iyi hem fena 
~ aı:-ı vardır. Hangisinin iyi
~ nlı.:pse onu tercih lflzmıdır; 
~u ~Utabası.slan ve ali.kadar_ 
~.._- düşünsünıer. Ortada bir ha. 
~~varsa eski usulün bedbaht 

gı. kdmlar ve ~uklar hulun., 
)': ra.tı:e! 

• .J6.Q ve ıcaranç ~ 

'""'~ nıümküOOür. ~ 

~~~~ 
l'er~kş~di. de kanuna sırt.mı ve_ 
YO!ıt d lStibdat kuran kadmLr 
"e . ~ı. Kanunlar ancak ahlak 
ah~.~ seviye ile beraber ve 
~ oldukları zaman aı yük_ 

l'a.nıdınıanı verirler. 
t F.Bat Bozkurt cevabı. 

~ ~erle bitiriyor: "Katili-
Yllly zatnana kadar sabrımızla 
A-~m?I., 
'il-~ ne deme. istiyor? Bu· 
~anıa.k için Katilina'yı ta.. 
~ laznndır. 
~ ttan 6.5 sene evvel Ponı._ 
~ ~kta uzun ve çetin harp_ 
~ \lğraşırkcn ltaıyada hüku
~ nıemnun olıruyan bir 
~ ~ler vardı. Bunlar Silla
~lerini ellerinden alıp 
~r askerlere verdiği çift.. 
~~ aı-a.zi.lerini satmış ve ka.. 
~l ~ kalmış olan emekli as_ 
?lan~. :rnaııan zaptedilmiş bulu
htı:~lnaıh.kUın e-.iatlan, harp 
b.~erinden hisse almıyan 
~ llıUha.J.iflerdi. Katilina bun
~ başına geçerek Romaya 
~· cephe tuttu. Vaktiyle 
rı:.1:-~ cellatlığını yapmışt.; 
~ da . servetine konmak. için 
' idam maıh.kfunları liste_ 
~et-~~uştu. Fakat parasnu 
~~· boğazına kadar borca 
~s.ıhtiıa.ı çrkarmağa karar 
~ ı. Genç asilzadelerden ne 
l~ . ıuğürt ve sefih varsa on_ 
it~ ödiinç paralar bulmuş, av 
lte~1eıı ve atlar tedarik etm>:ı; 
()~ ~afma çekmişti. Konsül 
t:ıılı§t ıçin namzedliğini koy
lat ~· Senatoya düşman olan
'Qiy~ gizliye onu himaye 
o 
~ ~ kırk yaşlarında bulu· 
• ı~Çemn büyük bir hatip ve 
~ adamı olarak meşhurdu. 
~lllaYa karşı cephe tuttu; 
~s::&leYhinde nutuklar söyle.. 

lllllret.eyte hilcuma bafledr. s ~ ... 
~ buıctJdi~ togaıım ~ 
~eı~~urmuş; yanma t.cr 
.. ~ -~ muhafızlar almıştı. 
~ Ya hücum edileçeği zaman 
~~ aldığı sa.18.hiyetle 
~ hi~~ı ve meydanlarma. se_ 
~::-~ etrafına askerler 
~--: :katilina aleyhindeki en 
~i-..-. . _nutuklarından birini 
"l: ~Bu nutukta diyordu 

' . 
il-. .!~-~tilina, daha ne zama.. 
'd.....-,~ sabrımızı suiistimal 
~ın?,, 

'ttı · n_OJnadan çftana.smı ihtar 
~ ~ ~Ulhıa g.Mtı~ harp oldu 

Kcıdircan Kallı 

B :A B ~ B. - 'Jlır• pwtMI s 

Bir. 'ltalyan was.teai 
itiral ediyor: 

· D~ğu Afrikasımla 
HiTLER 
Viyanada 

Kont Ciyano ile Jltalyanın 
vaziyeti çok 

vahimdir 1 görUştU 
--. 1 (A. A.) - Taııe: I v.,..., 1 (AA.) - Sterani: 
Popolo d'ltıı.ıia guetA!lld. yazıyor: 1 HWer, öğle üzeri Viyana.ya geL 
"~er mihver memleketle • miştir. Refakatinde Mareşal Keitel 

r1aiıı taarruzundan korlrtuklan :i.. .Ue Almanya matbuat şefi Dr. 
çin Habegistana karş ıhareki.tta Dictriclı bulunmaktaydı. 
buJwıan. krt.alarma. her ne pahası_ Hitler muvaeelatJnda Von Ri. 
na olursa olsun harekatı tAcil et- berıtropJa Viyana Gauleiteri Bal • 
melerini emretmişlerdir. Habelji&- dur von Shriah tarafmdan karşı· 
tana lu.rşı taarruz mühim İngiliz, l~!§tır. 
Avustı:alya, Yeni Zelanda, cenup Çİ.ANONUN lIUVASALATJ 
Afrikam, Sudan, Nijerya, ve Fran . Viyana, 1 (A. A.) - D. N. B. 
sı:z kuvvet.ehi tarafmdan yapıl • bildiriyor: . . 
maktadır. Doğu Afrikam17-0alri va.. İtalyan hariciye nazın kont Ci· 
ziyet ~k vahimdir. Zira doğu AJ- &DO, bu sa.b8.lı hususi trenle Vi • 
rikası her cihetten tevcih edilen ya.naya gelmiıJ ve İtalyan ve Al -
bir hücuma karşı koymak mecbu· man bayrakları ile süslenmiş olan 
ıiyet.indedir. istasyonda Alman hariciye nazırı 

Ge.rô bazı harp bölgeleriııda va.. von Rlbbeııtrop tarafından karşı _ 
ziyet :istikrar kazannuştır. Fa.kat l.anmJştlr. • 
öyle tx>lgelcr va.rdir ki buralarda fstasyooda selim duran askeri 
milcadelede bizim için' muau.am kıt.ayı teftişten sonra, iki harici· 
wrluldar mevcuttur ye nazın, otomobille "Grand • ho. 

... tel" e hareket etmişlerdir. Kont ----o----
Uza.kşark limanlarına 

tngiliz vapurlan sefer 
yapmıyacak 

Tokyo, 1 (A.A.) - Japon Ti. 
mes A:nti Advertiser gazeUsine 
naza.ran, İngiliz seyri sefaio 
kumpanyalarr Uzak Şark Strla. 
rmda sefer eden ticaret vapur· 
larmı geri çağrrmağa karar ver_ 
mişlerdir. l Marttan itibaren 
Uzak Şarkta bu kumpanyalara 
mensu.p vapurlarla emtia nakli· 
ne nihaye tverilooektir. 

Zrraat i>rufıiMm u1 
ılwami:ye kqül~n 
~aır 

Anbra, 1 (A. A.) - Ziraat 
BankaBmm 50 Ura ve daha ziyade 
mevduatı bulanan taaarnJf mudi
leri arasmda her üç ayda bir t.ev. 
zi etmekte olduğu ik:ramiye kurası 
1-3.UMl tarihinde banka merke -
zinde ikinci noter ile diğer aliı.ka. 
War huzurunda çekilmiştir. Ken -
dllertnc ikramiye isabet eden mu. 
dilerden Çal'da Nureddin S~ · 
nar 1.000. lstanbıilda Asım A. 
Ak.soy, N. Ünal, Kocaelide Hasan 
Kula, lsta.nbulda Nec:ile, Kadir E. 
tin, lzmirde Haydar Candallar, 
HUseyin KA.m.11, ManJsada GU.ner 
Ereğli Karadeıımle Ahmet 100 er 
lira kaz:a.nmışlardir. 

Bunlardan başka muht&lif ma -
h&Uerdeki 95 mudJe 20.50 lira u · 
nı.smda :ikramiyelet:' isabet eani5. 
Ur. 

Yeni bltçe 
mec:ııse verildi 

Ankara, 1 ( A. A.) - Hiiki. 
mctçe tetkıhtı bitirilerek tama. 
miyle hazrrlamnrş olan 1941 büt. 
çesi Büyük Milllet Meclisine 
tevdi olunmuştur. 

Doktor arkadqm.m lr:tt.lağma fr. 
sıldadı: 

- Cesaret! Şttirı mi? O dil • 
~oe yavaş yavaş zihninde yer et.
meye başladı. Bunlar hep hayra a· 
18.met. Cesur ol. lşte miBafirlAr ge 

liyor. 
Kapı ~tldı ve lmyma.kam, bele • 

diye reisi., hWm ve diğ8!' bütlln 

davi:ıtlller içeri girdiler. Subay 
kA.h birine kAh öt~kine aelAm ve • 
rlp ~ekkilr ederllen. doktor e -
mirberiıı kıalajms bir pyı. llÖ)'· 

.., " .... ad • ..,...... 

... clllılla .... l$lııla ,.,... 

ftl'ID8dan Ane Pe beraber den w 

dil. Her itlei de birden ayaklan. 
nm uçlanna b88arak aıwd odaya 
girdiler. 

Cemil mlılaftrlere: 

- Sofraya oturalım! dedi. Ve 
herüe oturdu. Oynatılan ilıkemle -
lerin g1lrliltUat1 ve ekaeriai filman 
olan :miaafirlerin otururlarken ra
hata kaVUfluJdanna allmet olan 
birer oh çekifleri öt.eki odadan e. 
mirberin AY1eyi &Wroymat için 
yaptığı hafif gtlrlllt11ytl putmb. 

Ayte: 
- Onu ~rmfyell tam bir gön 

ohlyor! • diyerek kapl3JI llPDll " 

Ci ano, Viyanada.Jri ikameti esna -
ınıda, bu otelde oturacaktır. 

Mt"LAKAT 
\'lyana, 1 CA.A.) - Hitler bu

gün öğleden 80nra İtalyan Harict' 
ye Nazın Kont Ciyanoyu kabul 
etmJştir. Alman Hariciye N8ZD'1 
Fon Ribbentrop müWta.tta hazır 
bulunmuştur. 

Londraradyoaunda 
türkçe ha vadia ne,riyatı 

LoDdn, 1 (A.A.) - 2 Jıla.rt 1941 ta· 
ı ı.hinden itUıaren, Britlsh Broadcaa. 
Unrr Co..~tko'uıı •'İJ:ıgil!.2: re.d;ro ~. 
~~~~ 

• ... f?ı:iQe:ıl ~· ~ 

~ ~ t'llr~ ;vwı ~ 

ı.6.lG dil wı i..uıa OOJga 19.60 D!"'..Zoe 

Uzertı:~aı yapılacaktır. 

• Duvr, l (A.A.) - Uzun menzilli 
bir Alman topu bu sabah Pa dö Kale 
ti.zertnden ateş açmrştır. Şimdiye ka
dar hiçbir zayiat ve basar kaydedil

memiştir. A.lma.Dlarm Franms sah1Une 
y.ıni yerleştirilen bir topu tecri.ıbe et· 
tlklerl zımnedllmcktedlr. 

• Budap.:!§te,l(A.A.)-D.N.ll. ajansı 

blldirlror:Yugoslav harici.ye nazın Cin 
car Jıılarkovlç, ~vekil Teleklyi zıya· 
rot etmiştir. Yugoslav nazın bu gece 
> ansı Buda.peşt.edcn hareket edecek· 

lir. 
• \'lşl, ı (A.ı\.) - Mare:ıut ~um 

::ı.ı.ı.t 8,30 da. hwrWC bir trenle Saiııt • 
·:llcnnc'e h&rokct ct.mJtir. 

• Novyork. ı tA.A.) - ünlted 
resWı Roma.dan blldirdigint! göre. 

poli ve Palermodak! Am<?rikan 

OO..'tOl01'1"'cla.n ltaıy&n hilkümednlıı 

aleb! tıurine kapntılmı§tır. 
•Tokyo, l (A..A.) - Çtııdek1 Japon 

ordulan ~umo.ııd&nı gcnornt :Si· 
ch1o ytlksek aaker1 ı;oilra azalrğma ta· 
yin odC.miştir. Yerine aynı şQra aza 
sında.n general Hata tayin edilmlşUr 

-18-
l~lc doğru kO§Jll.IÜt :i.8temişti E. 
mirbcr ontı bırakmam~ VC' bir lir 
k.eıml€ alarak tam kapmm önüne 

otm1.muştu. 

EinJrbe:r, kızın içerisini ıyı göre-

~ • bpmm anadını hatll ....................... __ .... ,.. ....,..._...,. 
belnp+ b9fllıdı 8ofreda ldmler • 
den hiçbiri d6ntlp kaplya bakma -
nutt:ı. Hiç ldm8e ne o zaman ne 
de daha sonra oraya b&Jnna.ch, 

Ane de o vasiyette biç kmıllda· 
mad&n içenıini eeyrettl. 
Yavaş yaftf odala çatal, blgak, 

bardak, tabak gürültüleri yüksel • 
meğe bafladı. Bunlara oturant&rm 
gWtıgleri ve ytlkaek seele konut • 
malan kanştI. Doktorla subaydan 
befka herkeıs bttyttk bir ifüba ile 
yemek yi:yıor ve bllyük bir nete i
çinde kadeh ~,.-ıurayordu. 

Ene11 allk.+!rlnden Ç&VUfUD& 
Jaıdar' adadaki :mlfrezeniıı sapta. 

Meis 
adasındaki 
ıngilizler 

ltalyan tebliğine g6re 
eair edilmi,la 

Boma, 1 (A. A.) - İtalyan or
dulan beşkumandan.lığmm 267 
numaralı tebliği: 

Ege denizinde ~ şu.batta deniz 
teşekkillleriıılıı himayesinde hare
ket eden bir İngWs eeferf kuv _ 
vett, ıo kilometre mu.rahbamda 
kfiçilk bir &da olan Cast.elroes .. Me 
is., adasma taarruz etm.Jştir. Hiç
bir deniz tıssn o1mıyan bu adanm 
garııJzonu birkaç aakerle birkaç 
bahriyeliden mürekkepti. 

Bu teşebbüs için baz:rlanan mil
binı düşman kuvvetleri adayı bom 
b6rdmıan etttkt.en l!lOnr& işgal e • 
derek garnbonumusa fena muame
le yapmışlardır. 

28 şubatta toıı>ttolarmm, hava 
kuvvetlerbnlzin mUeMir yardmu i· 
ıe Castelroeeo'ya bir müfreze çı_ 
kamıışlardır. Bu müfreze, süratle 
İngiliz garnizonunu imha ederek a
da üzerindeki hAJdmiyet.hnizi ye _ 
niden tesis etmiş, esir, ail!h, oep
hane ve bir İngiliz bayrağı alını§_ 
trr. 

Dealı ticaret 
yollarma lllr 

taarru beldeal or 
~ 

Fakat zaferin gene 
lngiliz denizcilerinde 

kalacağı kanaati 
hakimdir 

Lond.ra. 1 ( A.A.) - Londr~.ı 
l:.'lZ' nutu!t vere,ı nmirn1 lılrd 
Oıaıficid Ctiai:.., ~ v.e 38.İ?' 
~ hma:.rla.."'lllUJ Ll:.n:.ın}_ 
tarafındnn ı:;galinb W;g"ıliz ~ 
ret gemileri ümrtnı:k4rl twirmi 
izah etmiştir : 
"Düşmanın her türlü tehdidi. 

ne rağmen, ln~liz ticaret gemi
leri hAli. Manş denızinden ~
mek ted ir. Amirala göre, önü_ 
müzd<"ki hır kaç ay r.arfmda i:c::. 
nız ticaret yollarına büyük .. :ir 
L.ıarruz yapılmasına intizar e
dılmelidır. Tıcaret gemilen za_ 
yiatmın artması V\,; hatt.fL kor_ 
lrunç görülmesi '.bcklerundidir. 
Maamafih, !ngilız milleti İngi_ 
liz donanmasına olan itimadını 
idame etmelidir.,. 

Amiral, lngıliz denizcı!~ınin 
en sonunda galip geleceklerinden 
emin bulun<iuğunu söylemiştir. 

Şimal denizinde bir 
lngiliz destroyeri batb 

Londra. 1 ( A.A.) - Amiral. 
lık dairesinin tebliği: 

Salı geocsi torpil taşıyan Al. 
rMuı hücuınbotl:ın Şimal deni_ 
ziı1de de gemi kafilelerinden ·. 
rine bır hticum yapma te;ıebbü. 
sünde bulunmuşlardır. Bu hü_ 
ctun, gt>ri pi.iRlcürtiilmüştür. Fa_ 
kat "Exmoor'' destroy\.-ri bat
mıştır. Ölenlhin ya.km alcra.. 
basma haber wrilmiştir. 

c:~!~~9.~~~~~:~~~~!~~~~!~~J 
10 (•) 

Hekime göre ideal 
izdivaç ve ş,.artları 
"Göz ve dudaklardan maada, vücudun bütün d.i
ier kıaunlan da birer qk maddeai ve sembolü 
olmaktan kurtulamaz. Bu uzuvlara veya nahi
yele~ ait jeatler ve hare ketler de bir qlan kam-

. çıaı olabilirler: Güzel aea veya yüriiyüt gibi_" 

/azan: Dr. BAllM ADASAL ................................. 
Bazı ineanlar qk maddesi oJa.. 

rak burnu bıtthap c'<ierler. Bilyilk 
bunınlarm teaaaUl uzvu yani oeh· 
vetle münasebeti iddia edilmekte 
dir. Burnun şekli de bir kmrm ı: 
flklarailhamverir.Edm~dRoe 
t.and'm, "Cyrano de Bergerac" ~ 
mefbur bir donjuan ve hovardadır. 
Aca.ha bunu büyük bumuna mı 
medyundur? •. Bu bW'UD takma da 
ol.sa dem~k ki eehvet iııemholir.e 
etmektedir. Rubens ve Rembnuıdt 
gibi namdar eıterlerin portrelerin
de burun şekline ehemmiyet ver_ 
diklerini görüyoruz. Burun öpme. 
aile derhal menisi gelen talebe ml 
aali meşhurdur; fa.kat bunların 
bir ktsm.ı da marazi vakalardir. 
Burun bilh&86a koku usvu olması 
itibariyle ini tutkunluklarda batı 
ravt bir roı oyna.r. Napolyon ~ 
napartın burnunu sevgililerinin 
koltuklarına sokarak şehvet duy • 
duğunu yazanlar vardır. Sazan 
dans esnasında temas halhıe ge
len burunların şcıhvet kamçmı taş. 
idi etmMi vakidir. 

Esasen kokulartn ve bilha811& 
hl!' knmn çiçek kokularmm cinsS 
or.:~yu b:!lmçıl:ıdıklsn m&lUmdur. 
7L :.ı c--.: a:!!l!rl!-;n p:ırmw.: ucur 
d..!.: -~-1-1.! mcndilil! ~ bir ~ 
::.crı~a nı.1..,tib y pt._:'I t :.;n" bE ... 
l:?i; mu.:lpettir; mütoo::ııur oşk ilQn. 
cısı dartl:ıcağl yeme kokulu men
dil sahibine daha fazla bir aliıkn 
ile bağlanır. Ağzın aşktaki rolü 
daha ziyride bir vasıtadan l>iıret. 
tır; dudaklar, ilk ıışk itira.fınm i
fadC'si ve cevabıdır. Fakat uzak. 
tan seyr<.<dilen bnu dudaklar da 
bir fe~ krynı-Otinı hai2ıdiT. lnce 
dudaklardan lıoşlananla.r olduğu gi 
bi, kıılm etti duda.klann şehvette
lt.i rolü daha mühlındir. Bu ı!Uret. 
le gôz w dudaklardan başka, vü· 
cudun butun kısonla.rmm birer aşk 
maddesi ve sembolü olnbileceğini 
göniyonız. Göğüs, t!nBt>, mı>meler, 
eller, ayaklar, bel ve hattiı. kula. 
ğm rekli ve etli ucu bazı insanlar 
için birer feti.~tir. 

D~ğil yalnrz inci gibi beyaz ve 
tabii dişlPr. müstesna da oJsn ba
zı \'a.kalarda çUrilk, ktnk veya nl. 
tm cllşlttr cinsi cazibe vasıtası tcfı 
kil ederler. SaymttJ olchığumuz u. 
zuvlarn \'eya nahiyelere alt bazı 
harC'k"' 1 r \"P j~tlt>r df' bir aşlrm 
kıı.nıcı.s • \ dola~ ısı\'lo izdivaç ec-

• P:.. u ıı o{8)C S('rt~ı '<ıra llc şu ı:ıU:ı 

hl\ltırımızaa çıkmıştır. 28, 30, birinci 
kl\nua, 1. fı, 11, 13. ı . 22, 2~ !kinci· 
kAılWl. 1, 3, S, 11, 17, 22, 2f, 26 şubat. 
ı mıırt. 

bebi ola.bilirler: GtiMıl ~ 
gibel koollflD& ve neft& bir-... 
.M091tur Alexand.re Dumae (!Uk. 
gAr evp romanında böyle bir mı.ı 
zikreder. Duma'nm dostla.rmdaı 
biri gUnü.n birinde edibi evinde 11-
yaret eder, bitişik evde veya oda.. 
da aeeiıı1 duyduğu hdmm takdimL 
ni edipten diler ve takdim eııma11111 
da derhal qık olarak biWıare -= 
lenir. 4nt sevdalar için mllztk çok 
kuvvetli bir kamçıdır. TolBttııi, 
(Kreutzer Sonata )romanında b6y 
le bir mUzik sahnesi emıasmda 
başlayıp facia ile biten bir 8lk 
va.kasım 90k güzel tahlil etmek. 
tedir. Birçok seeli filmlerde aeıııln 
oynadığı ro!U daima müşahede~ 
melrteyiz, Şarkı aöyUyeıı artilltle. 
rin yalnız tiyatro rolU ifa edea ~ 
tistlere nazaran Aşıklan daha 
çokhn'. 1ki sene evvel Koraikah 
Şan80D artisti Thıo Roıısl tılrP 
kadınların favori mahbuplannduı 
biriydi. Aşk sernbo!U yani feU. 
bir maddedon ziyade, bir telikki 
ve görüş hatırası da Olabilir. Ço. 
cukluğun ve toy gençliğin ideal ka 
dm tipi diye tanıdığı kadına çehre
ce mUşa.behet gösteren kıs1a.r::ı 

tutulc.nlsr V'Jl'dtt. Bir amltlt Çll) 

l::uc bac:ı.k1ı o.ıa:ı-..Jt ~aklar o:r~ 
::;."llda göıdüğü lan mıut&m:ıynr. 
nnaemm berhe.zıgı btr tavır ve ha.. 
reketini sakhyan, yıne evinin ne
fis bır yemeğini zihninde tutan bir 
genç hcrhangı bir müşabehet ve 
f1rsa.t vukuunda bunlarm batını 
kamçı.scyla evlenir': nk tatminliı 
cinsi mOnase betiru topal bir b. 
d.mla gören bir genç nihayet topal 
bir kızla evlenerek mes'ut olmaş
tın-. Aynı masada briç oynadığı, 
beraber spor yaptığı, &ynl llllJ"8da 
olı:uduğu. ayni mektepte muallim 
arkadaşlığı yaptığı kızla evlenen 
kız.la eıı~en gençler çıoıktur. Ne • 
tekim muallimler a.rnsmdald izdi-. 
vaçlar az değildir. Babasın& düş· 
künken aı:ır olarak ölllmU·vukuun. 
da ihtiyar bir adamla evleneD bir 
kız tanırım. Bu tamarniyle evvel 
ce yazdığımız Qe(lipe kompleksine 
saplanıp bir türlU baba hayalini 
unutma.maktan mütevellittir. tıın. 
adamlannm da beraber çalrştı1da
n feragat sahihi kadmlıı.rla evlen· 
meleri çok vakidir. Mes'ut Curie. 
ler çifti gibi. Hasta.bakıcılarla ev • 
!~nen do1ttor misnlleri memleketi
mizdi" dahi bir nedret t~kil et· 
mc-z. hctısadi ve siyasi mntA.haza. 
lnrla evlenmede (a.şk) veya (cin. 
i cazibe) mC'\-zubahs olmadığın

dan mc.'Skfıt g~iyorum. 

kadar mahzun brrakuğmı, fakat 
kendisinin her zaman kalplerimiz. 
de yaşıya.cağını tekrarlarken kea.. 
disine •.• 

Nakleden: MECDt ENON 
Fa.kat clın::leıerinı tutturamrya -

cağını aııladı!b bu kısa nutku na· 
sıl tamamlıya<...'lğmı kestiremediği 

için bir an düşUndü, sonra kade _ 
hini havaya kaldrrdı: 

raptmdan takdirle b8.b8t."dlldi. Son- !arkında değildi Bu cıuıdan arka. 
ra yemeklerin ve içkinin ııefıuıe _ 
tinden dem vurdulu. Hava.om gü 

2'.clliğinden, gttenin letafetinde 1 

ve vapur yolcü.uğwıun QOk güz.el 

.. DlllıiCıadıeıı A.OA&. ..... ~ 
1ıııır .......... u.., talaw •. 
..lllla, ...... tn.wa. 
tma ytlbek perWen konQflular. 
Tabii konuflDılac hararetlendlkçe 
kadehler ve fiteler de bofaldı. HL 
hayet gözler mahmurlqmap ve 
söaler de birlbirini tutmamap 
bqladı. Hiç kimse farkına varma
dan herkee roUlııtl mWremmel ya. 
pıyor ve bunda büyük bir mavaf. 
fakıyet gösteriyorlardı. 

Onlar böyle 8811 mabadı unu • 
tarak büyük bir n~e jçinde yGs -
dtlkçe Cemilin kalbi daha bllyilk 
bir giddetle çarptyor ve benlltlni 
kaplıyan heyecan kaeupal, ytlsOn 

den apaçık olarak seziliyordu. Fa· 
ırat dMtordan bqlra ldm8e bunun 

clıı§ı ona alçak setik: arasn-a. ceea. 
ret veriyor ve Ayı.;cyı de !uç goz.
r.Pn kaçırmıyo!üU. 

G«ıç ka kapı aralığından hlç 

k_...s"ıdsr ilmi .....-ta de • 

-. 1'•11LT ıs ..,.. '* 
- •h'ıdtı .,. ..... 
DUi, ima yahım blralmulb. Bit ~ 
rabk odaya tıç .... Ord1. Bar k6 
tede daran bavuDan a1ar&lr ~ 
gitWer. Ane Pi ucuyla on1a.nn 
bUttln harelEAtmı takip etti. Göz -
den kayboklukJan zaman tekrar 
içerki odaya t.lrmap bqladı. 

Doktor .kaymakamm kulağına 

bir !Jeyler fJSlkbıch. O da 88l1ana 
ll&llana 90rlukJa ayaia kalkaTak 
herkesi terefe içmeie da.et etti: 

- Adanm kahraman uterf kı. 
tMma lmınanda eden 9Qk kıymet_ 
ll ve asD genç terefbıe kad..,tmı 
kaldırırken bo akfam lralabanm • 
dan hareketi dolaymüe bizleri ne-

- Y ~m ! diye bağırdı. 

Hepsi birden kadehlerini to.kq • 
turarak V<' muhteviyatıru etrafa 

~: _.....,., 
.,_ .... y 
~el,.....'*9. 

ıeetne ~· Ondan eonra bele -
diye d ve başkalan da ayni we. 
kilde birkaç defe kadeh kaldırdı 

lar. Sonra da yeniden aalı:erlerhı 

apturaptmdan, siyasetten, i~ 
nefasetinden, o akşamki vapur JOl 
culuğwıdan konWjuldu. 

Bir aralık doktor : 

- Başkatip beyden bir tulP 
isteriz! dedi. Hepei birden eJaap-
tJlar. Başkltip bir az nazlandık 

tan IOllra aakertn getirdttf uda e 
line aldı. Bir tabtm anıeı. -. 
bir kaç §arkı söyledi. Alla!l&r ocla 
YI çmlabyordu. (Devamt '1tl7'J 
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iki ço 
y «dffd.-ri ınura ~

· 7eaıeİded 

Ze itlen i 
tM.t oe'&~ lkl ~~ 

vnaıu uyd~. tntır~ Mff • 
• MI' ~ ~t!Wd* IMff t f: 

T~ ~ mlfeıi*lfdd"' 
lllı'ıl1ıtdiit Mtdtttı ~it ·~ el 
fafftl Ö'!mad tıl1tı tıfJ!ııtıedfıl il 
~ ~ ~tıcla'.t. Çôt'Mı ~ ~ 
rfttttdltı nnıcıeee ~ teıdt z 
19dtfiğr anı..- w WMfM öw. 
~4 luistd•bHt iaıct~. 

Mamadan bdiy~ kata fldılt 
BeltdJ.ya tahUllıanesine glinderll • 
mbtfr. ~9.b~ lcao eden tahkikata 
ıftifJM" &ufanmafttscf r. 

Diğer sthlrle!Une de A18t"~arda 
.otllQtuf. INl"IÖ otUHI &nlımtr 
ı• ,....... bt fiden• ,.., 
~Jf&el ...... ....,. .,...... 
mata ~lamıt, yetı,enler tanımı. 
.. lıaataoey• kaldlnlmJttu', 

Her a1<şam -------
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Keçi 
Kuyruğundan 
Tefe'ül ! 

Gazetelerde Belkanlara ait tiL 
lllt.>n t\lınöa berlf!P ~&, 
~ ::ırasyonlara, Ndahiyet sahibi 
nısrll'rln Az!ıhlanwı, ,unlara, 

~nnıaru. rağm.or., bata birtnlom a. 
'Pzlarda J! el(-pip duran ilti sor
~ ~ar: 

.1: - e9b8' Mrı) B1'lkanlttm si· 
Pavet :decck mi 1 

2 - Alma.ol r Bulgari tanı ir;ı. 
t::aı t-dC(>(>Jt mi? 

lr<'ll' bu Ud sorgu etrafında tafi. 
ıtı:ltıJN', dlt6ftular <h1~ sldr ~ u. 
~e ld, a ğı yuktıti~ fterk~ı;, bin 
ır J;l' l' nıasuI~nnm meshur ta

\ 111.'lJ :bi miltf'mrtdif<."n • ('I\\ h<-r 
S'Unn rt hı~ or ! 
tr ~~ tıılımln V('I müt.alea em}l('r. 

rı ln f <"rliri kıymet '" ffihatıı :a-'lk biT rlldr ıtitc!tr! Ye ~n~et. 
O'l'om. Bunlar aw~ dü''4·n Jit(-

a11 • r. F rot ~yakl!n- n.ltrnda sü-
rtı lllnt''"in Mt ğın <'n, tel< nı r ktı. lkıı ~, 

ne a ı ı;:ılrnr, f•tnı.ftn alds. tr bır-ı>ı •r: ~Öl. <fiffn ifıi tf'l:frl"en 
~ (~t"P. 

.ften., btr " ırnda tB:rih1 hrr fut'. 
<'\dan b:ı: im hf.r se"• olıttJ'.)'l!.n bu
~U kf! harp \'tl7JVl'ti w baska 
t ~m1cf. Pfü•rc• sira~ <>ti fhtimallrri 
,;:N.ı ·ncfa ayni. ı\asiterir.in 'e 
1n~~n <-" dtptt>ln:tilah'!Mt fikWf6! 

:: el efilp, 'fı~lrj;f itnlrtn. 
ll"lıro ITL ::'.111 :ı m fu:tea rıtcttr:. 

"ek de 'im. • \'alntz sn fıkrnnm 
he at·,ıt' yul,nrd:ı' ı iki orgn
llQn l'<'' •hrnı , C:ree..:(.ini. 

Altm6hTil' hlttanh1Hnd n ah· 
~~ (h t him't dt'\'rinin' ilMi g(". 
•t:n llc ala:mıdnn Ho.rzc'>mli şeyh 
'1 unı:ı.n 1a da,glnrda geziy.qrlıın\11 •. 
h~~U'll hal<im~ne.t- 7.arlf sözleri 

1' Unı• ~l'JD aUkıismı çc"anlş, hÔ. 
~ «it ıt • o Mdnr ~erite lliipıl
~ ki ırl~ ohftrğnnu fıi'r'~ı: :! t"r. Öz~ Hll!1 ı.anrya dönmek 
fRt ll'l"'mi , geceyi, Jardn ~trmek. 

"illi 
iJ ,~a\~ ı\çrk olduiu linJde, haka.n 

• ... ~ tb d':n rnnmnlı' f:.ıemi': Efi, 
Qe> Oful" nl" ohhn.i; m'e\"'SiM' Mlll&f, 
~17.İlı ru~nr '-ağnbfıir. m;ılr;: 
~ ru ol •ıl trobir almak et. 
h d:ıl ;ı. mm :ıf~•tır. Rantın k;in 
O<>~~a ormus: 
.:_ Bu ~cea ;!.n{;iilnr fagur mı 

? Fil;:rfnfz nNllr ~r~nT~t 
: Tann biiir. Ya ta- r, yw 

Ya1;tnaz. 
, __ lliıkıuun ad.::.:nl:mndaıt hiri söze 
"'<ıl"f :r: 

:..._ lü de liuvuru nız, der, :6 Ştt'f>'hC'ıyl rı:ııe cc:tec ~ liuli 'n e. 
enaı:n~ ~ffl'f'yi~ Şul'amt: tifi 
°"~\at,. O'n' r havallö.n anlarl&I'. 
sltte ahmut Ötbel. han, mabcyncl· 
h{ rnüS3.aife ,·erir, ad'.l.lll ağ!zf 
ba ruı, 'llerdl' .,iırüsünii otlatan ço_ 
~ fıll,l!sır, ualfnt onir. Ço. 

• ~~n mmrr öğrenml': i!4ti. 
l nrt ad ı bacıtMI ayağa Uzer, 
d~~ra H"' 1' ~ tottlr, kı vnığunon 

inr> hlr nüddet bakar \ "6 cevap 
't'tfr: 

(-0J.ıinm. bu feriliiafı üzcrlne bir 
1.. i1f~-':~""1r& ın~"BA _,. 
t~ ~ff'';lne t:adırlar Uurulnr, bir 

1 "8.frnd'l c korlar kazıl:uah lnıztı· 
1 /" "t'Vrilmt>ğe b ıı;lanrr. Amdan 

:
2

• a.a.t l'a r:ec;er ya geçme-1., gök. 
~ karunr, mUthiş bir yağmur 

1,,;:r, orta11rr e:ller götürür, ~ 
ı le r Yr ulır, l:aluın ~c yan11da· 
r r Ptıri":ın olurlar. Bu sırnda. 
~ka uman hül.ilmdara sokula • 

~u 'l zlrri c;öyler: 
- Çolıanıln.n ınUn~cinı. J."<lÇI 

1 
ru ur.dan turlılp olunca kte 

'il bQ 10 olur. 
lın bayram,, dedik, yortuymuş 

meğer, 
l rın cnece fal olur mu ya? .. 

--- LAEDRi 

HA"!JER 
"-fer gün 

a 
sahife 

.........___ "";;jj!l'~'-'.J ~ 

--------~-----~~ aa ZAY1 
dıtı 4 Yılı Konya gedkli okulWl. 
ı.yt alınış olduğum şehadetnameıi 
tlıı.ıı ettlın. Yenisini c:ıkaracağım
~lsinın hUkmU olmadtğmı 

Geatıdl tt•voı 
Abcltiınııman Sert.demir 

• 
. lniillYA 

"Y ırtıl.1mk·ı ış şaheser,, ın !GAiE:lELERitfl 
Hatıraları yazaa: Atçı Dede lbrablm liey parçası IKARIŞTIBIRJCEN 

Ha~- sonra E~;.; müthiş bir kalabalık: (82 ... ~~!]~~~!~~~~~ ""·~~1a1~~~ en!::.:~. 
Em~nda gecelen bütun ~v~erde Muhammedı- blrbıolı>lne ibaihyonız. Bu mfuıabakıuhn ftdı "l'n1iln~ .. ~~-:.;as .-r· İlk b ........ lHıdh ı..ina ysp-
ye kitabı dkunur - Şey efendının ayaklarına kapa- ça ~ ôdihlil'' w ıjalıe9e.rt• p.uçalannı oplayıu::ak, biriblrtnc u~gun gele- m.aaau öğrenmedlıkt.ı.i bir öevirM 
nan bi .. . • . E . kı 1 . (ıoJ{ bir 8Ufe(~ yap !lhracııf\ 'o DlC:)iur tablol,l ortaya çıararak boDuu ~ ,...ıdddıırWJ h~rk-

r muşırı Zlfan - rzmcan § asının yerı na- .. an...C nıtıı;auuıı ·~rl ohltı.l;'llDU V(> hıiuırt mllı~· bıılund ""'' . il .-ı.. bilir Ha.J~ k·~· . U..!--

1 ·ı • •? E • E • ·-· .., ıı,..~nu !IO;r ~............,;- • "'l""Z uu.ulltle i.> .. ~ )-.,P. 
sı seçı mııtı . - rzıncanı n menekşe çayı - rzın· slniz.. mağı bilmediji için yaprzıltl&l'ia <lır 
canın bahçeler ntevaimi -Ziyarete gelen ülemaya .lJk ~nıudıL ~•pilıkıak ~l. buı.ıcla.n D.ıamttir. But\ln par~ tünoa., ttiylU hıttvan po&tlarma 11e-

... k Ikın l ld• .... .,. ocıtrl ınmamJıındıktao !!Onn• on btıı; giin lçmde parçalan muntazam btr 80• nlan w ilk dedeleri sanat .1ıowlİn· 
ayaga "a ayıp papaz az ge ıgı zaman ayaga r('tttı ynpı;;tıranıJc ,·ucudr• ı;rtlrc.liğlnit ""!;tiri t""'"mı" rC!l..wun ..._, "' dllllll Jdı;. ~ r m'• ~Jiıit. y.._ 
kalkan bir başka mÜ§İr -Şükrü pa§a ve Erzincan- tabfonnn badgı lhft:ltıdtı bulôiWntuoa da )-awrak ür.eriırde IWPHt 18ilft .e .._ .Wllllaırl ~ &Wti'WI t _ 
da asker kaçakları meselesi .. Dervi lerin ve e h- dert nız ~ıu.ılı tilr 7.arf içlno ıtoyacak ve 7,ıuh başkaıtı ıarafıodım ~- 11eiriae o~, 0 ...-..,, lıati'aa . 

• .. • ... § ~ Ş. Y yııcal• r:e.klld• mühürlilerel•, 6 ncı nok.r Ö ı(p BfngCSlc tcsllın &lllmok O.Urtı, ftirfıim r~ }"tl.pfllt)ar•ı: iti_ 
lerın duşmanı hır p&f& • İr§adı bal:ianın bıt]erı... ıcWNıaneml7.e t6\di edOOP,k ve nmknbllbtdt 'i'ttım•Mı'il'fiil"UA<li 111m nt.iiiilrmjl ~Ylmlf. 

O kış Erzic:ında Mehmet F~ 
tn.'1fyaıt bW nunıaTıt nlMıekcıtn\lh- 1'liiillılıt •• ~ t 

lerl. 60)-·h efendiyJ odanın yarısı· !'f.arflann içine ııimdiyc kadar ı;-ıkoteuıwı b.:L)lıgı )ıuıındll IW;)r~ rabnen i.lim- *1t? ı. ,,M$\rWtt&l 
efeııdı huzurunda zeyküsafada i _ rta. .kırdal" ğelerek l'c~rlanu.-ı, ~!ini \'O 865 numıu-u)H kıtdar cıu devam oo'ı:cek oları kuponları knyıoaya l\b:Qn\ YMgeçmiyeıı bir :memleıkettiı' B 
dik. Orduyulıümayundan bruka, öpmllE). >·oktur. nuıar üç mi.ısubaka blttlktcıı 'c mü!Klbakıwrıltt kR:1.n1tft<bı<wn liOMa heyet. lttO ııienelli taftmlila 
Erzincanda, geç~n harp munnsebe. hoob·efer nlınmalu gelindiği ıı:ıda gö&terlloot'lrtfr. &ei! ~ iegıal eIDi'&'. 
tile hess.plannı gördürmeğe ge!. Yine bu günlerde Derviş J>a.§s trrsahilinı.ıtiilıi raıii\Iiliiış 6ulu"fuiıi bir olru~ u~ım111 bi:1 .. · tııı kuj)uıuarı tat ~~ ~ t;lt 
miş ~k Qok llınru-& ve zabitan va'r. merkez kumandam olup 1stan"&ula ohh'ftk w'l'eDM'~ HMtnı h4ıtttnrı' myt •-MM!;inf' bıtrıitll.t ,,,t 66niarıt ~te"'rfdf ıiıiPMo ~ ftlilllfterj .....,......,.,..._. 
dı. Erzincan ise ufak bir yerdi. Bu gifü. Yerine ııhzmsker reisi ola. ödMtet< lıJt-086 dıtftf fa~~ e~11 t.ı~r. llilellfl JllW .• ~ #lllıil9""' Mi-

l -·· r "k şukrn ıru L'ak t g·· ··k L!.... fı Un·~•] N ~ra11 ~ 
kadar h'aHtt alamryııcağmd:m, ar_ '.~ en • . ~ru:a ~11 

·" a tfYU urr rsa CeMW ~ I.Ao ~ 
tık evlorlıt &htrlar.riıa ve ahır s~- ı ebep ve hıkmctnıı b1lemem, ne JdMe'itaı!eni&.ı Mü~ııhmnnr k•Jl~t ,-n cmıbt..J ~ ~ Wf' rmlıa ~ reııicnler btııd ... 

klerine vatmcayıı: kn'dar insıın <lof· 
m~ştu. Eğer k~ şidd.etli olsa}ch 
çok sıkıntı Çekilecekti • 

~.'it_,~ • • 
9eynlıı evinde, eokfunberi hız. 

inet~crlnde bulunan, sadnsı fcvkn
lıl.dc ~ze1 v yiiksck fuurumİu 
ı>ir d'enf~ iınna.ii <-fendi vardı. 
Şeyh: efendi dervi.5 lsmaıie Ya:r.ıcı_ 

- · ...., • • l • oğlunun k1tnbmı ynnı Mulınmm". 

cf{yc~i okuttunırdu. Brzİııcancin 
geceleri elimle hanelcrcle bu ~!u
ılamm&İiye kitabı otunur. :iİuham. ., ... . . . 
medıye okunurken bana. bSl]ka s~. 
4a ve manai'ar geii!'"' iki gözİerim 
k8n Çiiıağüi:ı <foneroı. 

O yıl' Ramazanmm dört vE-ya 
~ydı~ müşir :lmnıli1 JJllŞa üqüncü 
orduyu hümayun m1lıc;iri olup' Et. 
zincan(lan Iıar~lr:et etti. Ş~yh Meh 
met Fehmi efenöi ile be.tabet 
cümle füneı'a 1/6 nhttii:n Jı:endmini 
teşyi ettı'k. Biı' 611ğm eteğine yır:_· 

km bir yfffe kiciai gittik. Kooa ls. 
mail~ li6C'a. mfiŞı~mı; 8ey
hitr ayağina b.pa:rur Wbi bit s;e'y .. 
Je'r icra ederek,. teY1t de flftu eııy. 
le tlituJi 1'bynuıuı "8l'Mılar. Şeyli 
efe'tidi ile mil~ P*f4 ımüiabti!'t 
ettttıen yer gayet ~ı vtJ ınur. 

tefi idi. Mman pap ymılannda 

buJUDMl Der'Vif fi&daya: "Btiniya 

bir Dltıılemmel llışla tir de hasta .. 
ne yaptln'ıasmı ğôtiltlm azu edor. 
o tsi~ siz h~t bu3rnrunl" diye 
ira6e buyurmuşt«Mi, Aradan hiru 
milddet ~a 1.8!nall pqa haı. 
rMlenmn ~ret bııyutduklan nok
taya mtiliemmel bir ~la ve hM. 
tane bina ye fışı ö1unmu§fttr. 

ö ıteneniıi fta.mA:t.a.ru~erifi gel • 
mi:§ti. Bir gön Derriş p~. defter. 
dar efendi ve bazı zevatıkiram L 
le şeyh e.fendJ birlikte olarakk bir 
zııtm bahçe9ine iftara gittik. O 
bahçede pek çok :menok§C vardı, 

iftardan evvel menekşe toplayıp 

menekşe çayı yapük. Bayram er. 
test, bahar mcvmni tanıamlyle gel 
ntişti. Ahali bn.hçelere nakletme -
ğe ba.ş]adı. Memurin, ümera ve 
zabitan da bahc;:e kilıllamağa kalk. 
tıla.r. Ben d~. ~eylı Fehmi efendi 
efendimizin bahçesinden bir bah. 
çe aşn Tekbastr Mustafa f.'fcndl. 
nin balıçestni tuttum. Arnmızdıı 

:,1ne Tekbaatılardan Şerif efendi,. 

nin bab~i vardı. 
Beşinci ordu mU§iri Kerim pa. 

şa, bizim dördüncü orduya milQir 
oldu. Şamdan Erzincana geldi. 
Şeyh efendi, "hoş geldin' 'ziyareti. 
ne birksr, gün geç gittiler. Sonra 
etraftan havadis olundu kJ: "Ule
mn.lar ke?ld.i8inl ziyaret ettiğinde 
mll§ir pqa :ayağa ~•utmıq,_ 

Papulat ctttiiin4e a;81a llalk. 
m•ı!,, 

Şeyh efendiye sordum: ''Evet ... 
Pek lla etmistir, dedi. Bizim ho
ca efendiler yerlerinden hareket. 
lerlnde daha mll9lr papya var. 
masdan evvel gC5nUUerine gelir ld 
acaba müşir rı~a bize bir fteY ih. 
san eder mi diye!.. Oda kapmm· 
dan girerken o bUyUlt adam bunu 
hieııeder, onlardan yU.z çevirir. 
LAldrı papular bunun ak81ned1r, 
ha!'lelerlnden çıkmudan evvel a. 
caba pqa hazretlerine bir ıtey 

takdim etaek kabul buyururlar 
mı diye dllfUnUrle-r .. , Birkaç gftn 

sonra ıeyb efendi de pqanm zi
yaretine gitti. Ama pep hasret.. 

oldu, ne e.}h Şiıkrü paşayı ziya- frrsııtJ kaçır~ f ıeıntyeccıcıüri tıufıırmtrilôttğit'lı ~ liilı ~ ~ine J'nmm fıüete'ft..rlDcren li-
rete gitti, ne de Şilktil pa~ ey. "1ntdlyc kadar geQMl;t kuponlan t ımıtnıtny.: Mi'rm!lerhte tmkiltt ftm.wtarnıttW. rendik, Bu gnzeteforln dedik ton. 
hin 7.İ;fnrctine geldi. 1~ gibllerl, bugiln bil ladıgıımz. nm~bn.ka 11\'tlcutoolp d•• bııl YArfbrou Wııl• göre l:Ju reeim},er <:ok e&lı:.İWl' . .... 

robanemlz.e ıceıım edcceldcn zamarul kndnr gcçıco nü .. halann koponl:umı pJldddan zamanla bugün ara4itıııaı& 
Bir tn 8den Son:ta- Enineıı:rr ahtı· 

lisi Arnsnrdtt bıt galgft-JC zı.thtir et. 
ti. Rus hatM mfaemda n rden 
ıta98rıları )'4blft'yi dirgo:ı-yede 

kuRanma§a b:ı:1Jla8tlnt. Btt nmmı 
Ştiktft ps:jA. yalnız Erihıcan nlıa
üsine hüttttl. Atb1r n klı ~ 
lidttdtı bunun ~vlatııtrun' tut.tıp il 
fıra'ritın iilyc-reit rfuy~y~ verrr. 
letdi. A:iisıl Be h ~enen t> ge-
lip istimdat Merdi. Şeylı eJenlH 
Şillfrü. ~ya ' 'bn ni%amlıı.rma bit 
·ey deırıey.iz. Uklıı bıl niZalnf ytil. 
ım.: Etzinean a.Jiııl~i hı!kknıd/f krB 
oimen:«ni, cufn1 Mıali h:ıkkmaft 

icta etmeli. Şthımr bmıurl evladr
rıı hakli Mk!tti ı/iPtaltmı ehli r;cr: 
r~z ve fiseeBin trlıznyle c;:elı.ip M
m k mitiıMfp ae~... diye ha. 
ber göndertti. at 
ka:idt. SOnralin Şükrü ~ 
ete Marlmnağıt b§iJadı. Mı~ch 
kf tfu adimi böfle fakir Tt! ırm:ldiı 
tariJtat ehli oıanıarirı ~clrt". 

Z&kn Jrfütdiai ~retle TC fliftt ef
nli ttnilüie ile meş l ohıp nı\i:rlfti 
ve niyaz bilmezdi. 

Erzincanda mecaribden hır lr. 
şadi baba vardı. Ahvali ncip bir 
şeydi. Başında ola.n külô.hm fu;o -
rindo, mUbalağa olmasın, beş yfu: 

adet renkli renkli ba.sme. vt' b<>z 
rıarçalsn dikilıni8ti. Sırtındaki n • 
ba yüz bin pa.'r'Çadsndı, Kendisi kı
s:ı boylu, karo sakallı bir zattı. 

Üzerinde olan bitenlerdon insan 
yanında oturmasını arzu etmezdi. 
Bunun da merakı bendim, Şeyh 
Fehmi efendi bu o.dama çok rla. 
yet ederdi. Gelir, doğruca şeyhin 
yanına otururdu. "RuznamQ ci ba· 
ba, gel! .. ., diye bmU çağırır, iki 
ayaklarını uzatarak: "Şu ayakla. 
rmu ov! .. ,, der. Ben de kemali e
dep ve huzurla karıtısmda diz ç6. 
kllp ild aya~ı ovnrdrm. Sonra o
radan alıp doiruca cvimE> gl.ltürlir, 
tekmil elbiselerlnl cıJtnrarnk tan. 
dırıma silkerdiın. Bltlerlıii ayık
lardun. Gli7:elco elini ve ayağını 
\"kardnn. Kanımı doyunırdum. 
Bir gün bu hali defterdar efendi 
gBrdO ve gayet tnaccUp ôttl: 
"Ruznnmçeci efendi. nacırl taham. 

mül ediyorsunuz?., dedi. Yirmi 
bet sene sonra, defterdar efendi 
Suriye vnllsl obnuşttı, ben de Şr.m 
da kendisiyle buhışmmıtum. Unut· 
mamış, ''Canım efendim! .. dedi, o 
trşadi babaya naı;ıl hizmet eder - 1 
dfn1z ! .. ,, dedi. ''Ev~t • ..o zamaııd 
ben de bilemem ne7d1? •• O tae l 
aşk, o ne muha~ !illeti ôka 
öyle hlzmrtll'r p(fmnem .... dedim. 

lngiHcrede yedi milyon 

- · ~< miğfer dağıtıldı 

Londra, 1 ( A. A.) - Times 
~nzetesi yazryor: . 

tn~liz muharip kuvvetıenn?, 
anavatan muhafızlarına ve sı. 
vil mlldafaa servislerine 7 miL 1 

yondan fazla standard tipte çelik 
.mitfer de.~ılmıştır. Levamn 
nezaretinin fabrika1an Jallg"J~ 
g-ö:r.etletlevicilcrine ve sınai i·; :
lere mahsus yeni tipte bir miğfer 1 
imal etmekle m~ldUr1 

be<irı'ııitlnl gdeııick s ıretd· üu'i'6üıb~abileuckle.- ve ı:olecck iki nıll bft\\a~._ Sô.000 yAlmt de ıOO bİll'I ~ 
cta ~Cln\k cdm;~ıermr. ~r. :EiTi hfn- yıl .J'ia bW jiit 

Yırtılmı~ §ili~se; 81 parçadır. ffasf&fılld&n·m--r9*~ 
(M) ~ft!h'ıl ıNr-Mn a crln ıu~i-ı r;r;;,,,,• fçtn'~ bôilmon &1~ MıP: ~ t.."\iflrt(lft ~MM lllı.. 

~e gııytet ~ıH~. . ~~ 6"' . ~n a~ 
H<!di-IYE!ferttrri~ bö;te ,,-.. ıMadffrt ~ınGa .,~ 

y b Mm .r..... ftat", 
Tertip ed fto ftı\i!h~ı« ,;tmtr m: li'lttttlfM!tt ~ - Fnmstt &'ut tel eri bu oof P-r ~ 

:tatr:ı~liırdır: lunan resimler için bllldk'i bi'r ıfc-
1 ...:. ~v pct ritılc-Wcl l911t ltl k;:l'.inlt'\'\'CI HJIJ "':ı.ıu i l1indc ~apl.1- heeer tabirini knllı\JU)or, bll t-.. 

rrlacnt, ve ayda mUtatııın•nıfı oldu"o kim Uctt.Undl'Jİ ftalBJ'İ talCıttt· ~ f5~M "'°""M'Ht dtıtt: 4'r!. 
lcrle mil.sab.."llaı13nnıızı dO~lu tıallt'Offllc \CrUooeı.. lü!IBbakaJan.. ırt rım bin l/tf!!rW, m~J . .... ~.l/S:fl H-
run:ı doğru fuillcdc11 bir k d ıı llı-,İa ,,İtınm Rrtuımıda lüi.OMa.iiİ yük ea.natkAırlar, ım ~":ıtmaald 
ıhizunındıl ktii'B j.itıı.'it~.ru.1 reis;\ at.M,.eiHind~ m~}eleftk 

t = ZOft tttil' ıt3k-Uf, f F:qf ı.'rt-ı.ırııaınl)'ıftc\'iı ~ lMllH ~ trf~ B.fliftda! F.ilijiyorfar, fe Mı tt .. 
kltr'i'tdtı ar.mmeııfr 1.ı~ k'H!fye ~ti Hriidfatı, it ltrrliıit= raj Miti~ Rfe@ Wbd~ .Frii8eıfl!n; 

g -1!6 ılra [~ n'ı'filfüfılttlü nmwınııynnlar 4H! llldl 9(:1«~ ~ ff~ ttıtY'ttyeffltfittt. 8tı 
kur'8dn ım.uumcük bir &ı.Jııl. c 20 llrnhl• pardaıü 8J.mal, bak.kını resimlet umumiyM li1t')'v1* ilıt. 

~eren bir !'e'1-.I !!'\ simlcridir. "Koeaman öküzler, bey .. 
4 - 80 lira F20 limlık parde!U abıuık b.:ıkkmı lmraıuıntl:\'1Ndar ıınMft • gi?'.ler, Byılar, geıy;edrmlar, rnı!iııut 

da ecı3i~ rfiir'Mii' Gr.&__ıiarott M kl;r5·P' 1~ tr Mm ~ ttlt~ti. 
wnü\11 h. ttArtJ Y92r !Jlff ~«~~ E*Vel • ~}ıUi li.. 

:ı c fti:tl l~ ~ ~ool• kur'a.da 5 ~4< ~ iaiMRamı ~kittttt tt!!J!U f!ft9ıı 
nn: :tion . bn ma.ğaralarm ilki bundu Mili 

6 - Geri ımı:urt:ıf mtıfilnd::r ~klk.".ıci• ımr'uda J ki"'l)c altı a~hk Habôt' ktr'.k ~sene evvel kt'1i:foöilmhytir. 
abone!IL 1895 te1,.p(J ıı•rl ltE\iJfolUDAn 1*&. 

~ toa 79ıkmlod:ı bulQMa 
Bir tlivsiye iftrt IH,_."Jıll dok1«W nh-ih:!l'i ta-

l _ '19 parpyı blrJblthıf ynpl!tmnaytt rlloi.F40 en u on bet ~ .,... HfdMM -~Mi- ,~ hftf\'11 m' • 
hınmadaı1 ba lamaymll'. )t_,....., !llfNtle ffüi~ ela. 

ı - Pıu~lann kOMrlarmdaa in:eı~Ö ~ıama&ın l1ami ~ llr da!t,..wa bffııtlllt lleyeU~r yıoftl
mukawn~·a ..Cılio.!iz Mr kOJaYJıl Yii'anürcifıttaft ill1mnl lffMffıız Ot ~l it: madan ~Hu'. Toprakun1 lrüi&, 
rihltı M;ıe&) li'liillttın'nfl JıtPı mmtn, ~tıtftıt ~.,,mrr. iti lıtLi Mce Hjtt ' )ar. A~ aiiı :tene 8ıOlli'a . ,_ 
krvn'l3tatr ~ fftttr!J ofmıurm: 1901 ~ iki mağara &1a fc~UI. 

Soldan ııağa: 
1 - Blt çeşit sllihm ceml, 2 - lllr 

nevi bez, ÇAiım. 8 - Bir cins mektep, 
mektepte okunnn, 4 - Fnsılı\ Ue, 5 -
Bir atJVi Şarkl. Sovyetlcrin bir bi.iyUk 
adamı, 6 - Kııpılarm altında olur, 
nota. aliabcde bir harfin okunuşu. 'l -
sıfat eaatı, lmırrlık, 8 - Bir göz ren· 
gi, v.ıktile Yunanl8ttlli& Yqamış 

TUrk!eı-. 9 - Blr yazı kurutma va.et· 
t.nsı, blr hayvan. fazla, 10 - Tafl!lllt 

~ i • . ,.... • ... 

kuzunun fıoryııdr, l l Fclfı.ket.H ®'-
re uzuvlannuzdıuı iki 1. . -- .. 

\'ul<ardtuı ıı,ağıya: 

1 Bir ılsuııİ lc§ktİ cdcıı 5Ey1Cr. 
2 - tsUktı'af, iucu~ bir maJ& 
zcrkcdilmlş olıın, 8 - Iranda bir bft
kUındnr ııUIO.lcsl, misak, 4. - Yciıi 

dUıfj-a, bir FYliı li.tefınde lWitiS Cmtiı 
tersi, fi - lnglltz alfa'lkslnde bir bar· 

lın dkuııll§u, bir emir, 6 - B11Bdılydıai 

çıkar, blr kndm 1l!ID1,. 7 - Elynetllr 
mc!!hur bir yer, ~ - G!i.rlp fleYı Ttlcu· 
ctıffiut:ct!tt<l uztiftürda.ıi lleisı, Ço"'tt ~lıı 
(ötede) , nlıı arkadaşı, 9 - Avrupndl 
bir ırıc, hükümdarlann balJ aüsll. ıo -
Arapça thtsımlar), Avnıpada bir ck'V 
ıetin werkczl, 11 - - Aii&.ıı, vliiıı, ~ 
cins paııta. 

:ııo ııumıtralı but~ helff: 

l - GllnalııbllyUk, B - EZft.ftatu 
Yan. l! - Ler, Rıh, R, B, • - lult 
Nnflla1 U - Şeni, Rum, R; 8 - ln, "8 
k ıı, Te ô - Gı Kn!a; Alttı A - U· 
Zillen, Ele, 9 - Zıpır, Samtt.. 10 -
Ebe. lllşlk. 11 - L.1 Enin, Zat 

du. 
1908 yılında fı~i "" ı.... 

~adald ~ ı8a~M i~e
dildi. Aıtmeı ~aranın da boıllM. 
mael ~ 19i6 ırıUhM'~beiılılia 
hFIUlt• fhlM!MPn Aôiıra ~ 
ıtuii ~-

llerlın Tiirk ticaret 
odunun toplan\Yi 

Bmm. 1 ( AıAt) - Birili 
Türk ticaret o6Mı H Unctı ~ 
Copı~t.ıemı (alın reis w,tlk .. 
~rodmln riy.Rlinae tmn ~ 
mıştır. Bu milnaııebetlc v~ 
Qğlc zi.,Yafetiıtdc Alman si)'ali, 
iktıSadi, smaj ve ictimai ınau .. 
filinden ~rce dawtJI hur 
m.iun.m*91'. ~ elci ı-. 
re~ ~ 1&;•1"ılflfl »tr nubik. 
18 4ateUll4ltt lllYafO Jiu~· 
BM 8lMIW GM1tM ü<.Aft MMııi. 
sebMıifnllliiı "'1lftllf1 ui?r ttr~i 
d~ lt~htl.-l'\ ~ta)1jf. 
ba~iŞtlr. 

Bugün 

E IK• genç yıldız 

i\!~m~md!< MiCKEY ROONEY ve JUDY GARLAND 
En son da.ruı ve prkınrtll sneıu bir filml ırızi lld saat süldtınıcekler ve ctıendlreccklerdir. 

BAHAR ÇiÇEKLERi 
Mühim llavea:~ltere H•riclye 'N~n Bay EDEN'in Türkiyeyi · 

z1vareti bütün tafsila Hvle ve en aon FO~ Dünya HaY•dialeri. 

P"' _ugin TAKSiM Slnemıamu ı iti,._ IH• ltlrdea 

1-KANATLI 
HAYDUTLAR 

KENT TA YLOR -
ROCHEL HUDSON 

tAratmdan oynannu§ hava bllnıualamırn ıllnttltl 
aşklan ve k.ahramanlıklen Clllıt 

EMiN RIZllC Ye 

SULEYMA.N N~ ı.;ı~n 

, Doktorun Aş~ı 
~ ........................................ ~ 
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LMANCA (11) 

Storm 

xı 

ı. llafulır ~ mir ~r noch dorrb 
c1cD Slnn1, selhlges könne noch 

wohl cl.ıı.ınal abwürt an dem Pffll
!,,r hiounterklctteıı! odor s:tclı gar 

umll·enden und auf dacı nAc.hste 
~tllhlc :ı:usprlngen. 

Storm 

ı. Bu srradn, birdenbire bunun 
sutundan a.şağrya doğru sü.rünerek 
uıeb.ilcceği. y:ıhut da geri döncrek 
en ye.kın sıranın üzerine aıçnyabi
leoeği dehşet.le g&ı:lerlmhı &ıüne 

ceıdi. 

/ngiltere 
istila 

olunabilir mi 

Almanlar 

bu ümitsiz 

macerad.a 

nasıl hareket 

edecekler? 
1.1.kbaMruı. gelmesi}ie A.lnıanla -

ŞİMllL • 
DENİZ/ . 

' 

Z. \\''""""tc ~\ r, es sel dal> nur 
eln t.örlclıt~ Ph:ı.ııta.sms, dröckte 

mieh fiber docJı 18.ng!ô dt.."111 Stelgt• 

oa.dı dem ~sen Reftcrbtıde ~ 
JlelUgen, tost unwillens' wahocnd, 

2. Şüphesiz biliyordum ki bu nn her gtın bir hır.relte~ teşcbbli.sti 
yalnı:z çılgın bir vehtmdir; fakat beklenen bu ghnlerde t1lhlll'IUB .ta. 
buna rağmen geçit boyunca yavaş gilterenin Uıtib\sı ..... ~~ı -~ 
yavaş ıW:rJn atlı bUytık heykelbıe bahsolunııyor. Ga..!,ıı.ı:r. ou !!>tj _ 

Wı bel seılblgmı Schııtz unıt 

Hllte flndon müssc. 

ooğru sokuluyor, hP.men homen ~ en zlya.00 oohood~n lngl· nutkunda Almanlarm İngiltereyi 
ihtiyarım haricinde olaiak bizzat llzlerdir ve lngiU:ıJer lngilterenin istilAya t~bbfu! e-lmiye<ce'klerlnı> 

f'tansrz topra.kltln ara.qındaki en 
ya.km yer Kale ill' Duvr arasıdır 
ve bura.s1 30 _ 32 kilometrodir. 

Bundan başka daha. garptn Şer • 
burg He Sulliampton arası 120 ki. 
lometrc ve Bre;t Uc Plymut a.rn .. 

3. Frellk-.h fleJ mir bt..-1, d:l."" dle-! 
paplsttschc4 <'.redaııti:<ın uod d:ı!! 

b6bem Stnndbild nur glek-hsam 

,. etn Symbolmn :w be~Jıtcn 
5ll!i, nbor docll ~ HaD<f 
mı den ~pMnten:. Jı~t; dcs nu. 
tefti. 

4.. Da ,.crnalını kh, ieı drliberı 

m der Vordortür de.r gro&'St'I Sehlils· 
!lld ~lft•, und \\olltü sclıon dıım 

4.nsc:ı.nge v.ı~fUl"lA)n8, als leh dle 
sch\\ore Tür sll"h auftun,1 abor ln 
seJhf.gem A u~eııbllcb Jclı wicıder 

- ~ ;e!"Y.l. '11 

~ ermıtı!lıV. lr.la hl e 
f;\\l:'lS :;:u ~l! 1 

men. 

6 .• n(•m•ht,e.' mir aher ~lclr.lı.. 

llolıl, dıı .. -...; f•h\ s nılt mir in dor 

lilrohen ıK·ı, und ltw, da leh mJt 

~enıım Odern1• laasclıt.ı•, 

börte leh t.'S Jt:utlirh :,,chD!lafen 

und druokn dnrch den <luer. 
gııng11 f n>tf-t-n. 

bu hey1tel y:ınm•ia. hbnaye ve yar

dnn bulaeağnn hlıisilK" kapdıyor. 

dum. 

3. Halill:aUe bunlar bana hurada 
anz olan lı:atolikçe tiktrlerdi, yok. 
sa tnhtadan yapılmış bu heykeli 
manAvt bir nişruıo olarak kabul e
diyordum. P'&lmt bununla be'ra~r 
sUva.rinin mahmuzlu ayağl ctr::ı.fm· 

da etimi do1W}tir'lyordum. 

4. Bu sırada, aşağıda, ön kapı_ 

da bir anahtar şakırtısı olduğunu 

farkettlm '~ a.ğrr kapmm açıldığı. 
.ııı görerek blittln hızımla ora.ya 
doğru atıldmı, fakat kapı bir an i
çinde tekrar kap&ndı. 

. .lr:.!n ı~crıde n~ blı: .e~ ..,;;. 
.eı:..J~. r.ı.<:. de bir in.san )'1mi}'\L. 

.,-il acı:~ 

6. Büttin bunlarla beraber t.ana 
öyle geliyordu kJ kilisede bo;:nimle 

oo.~.ı...,r bir şey da.ha V"M. Hele. 
canla nefes alarak etrafı dinle .. 
mekteydbn, bu suada var.ıh bir 
sohmuı ile aqağıdaki yonarda bir 

şeyin 8Uratle ,.o.rüdll~ kulağıma 

çnlmdı. 

istilbı ıçln eıı muvs.tık z.-un.'\.llm 
şubat sonu ve mart başı o-Mı.ı~u 

&ftylUyorlar. •·· ., 

İngilizce Deyli fü:orald gazete _ 

sinin as.heri muhacrlri Lldcl Hart 
şöyle yazıyor: 

lngilteroyt Jst.U.I\ u;'..ıı yııptlıı.cak 

fnamnnnm .Pir hata tt.'Ş:dı c-deci!ği. 

nl a.'iylMniştir. 

Bag11n · Almanln.rm fngiltereyi 
L-;tllA:ra tcş~ edı; ... ıcklerini en 
ı:olt söyllyenler lngütclerdir. An _ 

r.s:k. berk .. mn dudı:ıJtlanndn dUğUm 

lenmiş bir t>ual vnrorr. Bu i:stilfl 
ihr:ı.ç harelı.t."tine en mtısa..<t zaman tf"!}ebhasil ne 7..:unan y:ıpılaealt 1 
Manş denizı ile şimal <k>m:iııf:n sis.. Tnkdlı etm~k lfi.zrmJır ti Alınan 

11 olduğu blr geoodir. t";tk.Anıharbl~:si hiçbir sım bu ta· 
Almanların cenubf lng!.Ite:reJe rih lradıır btlyUk bir k~k.ançhhla 

ihraç yapmak şaD!Slan he!' zaman . :ıltlama.mttktarlır. Tahminlerde bıı 
meY'CUttur. Fakat Almanlar İngil· luunnlar oolerlndLüd misallere gö. 
tereyi :lstıliya teşebbüs ederiers3 re tErir ytirlttüyorlıı.r. R!lllasea A. 
cenubu şarlti İngiltereye l.skoc;ya. me:r'Juı da btı Dlı00€le Uc QOk alS · 
ve trlandayu, Britanya adasının :tadı:.?" obuıuyar. Btr ıwıım a!Aka . 
bUUlıı &ah.lllcr.tne aakt!r ih~ et • 1arlar Hltlerin cb1m ilklmlıan tor. 
meğe te§ebbOs edebilirler. clh ett!$Ötıt ~ntb:dc tutarak Al· 
~ b>.l !&iia ~Jsü m.ı::n-.ı.n.Q Ni&:m.da ~tt.oreye m. 

için kullzmroh?:.m 'Jililhla.....Uıw ~ geç.;oe;_,"-tıd uQyiüy.orln.r. Bir 

bCdı.sederlron, ~ tallkbu-:. t;ı:;mı ?ı;.i.:m:;clm- do GUla.rm al~t 
m Jrolnyro D.:l:kloc!'~bi~~ iç1n yn_ ~~ çzıba~ ~ve m:ı:1: bu. 
pcıtrfnn m"I &dai boo:'>ha kat • ~ ~. 
mak IAumd.tr. Tayyarelerle naklo- Ameri'uın bahriye na:z.ırı Kuoks 

hmacak tanklnr pek hafif <>laca • da hariciye encUme:ııtndc izahnt 
ğmdan mQesair olama.dar, takat lngUtereyc b!r istill teşebbüsU ya· 

büyük dQz gemilerin llstll.nde 8a • pthrıası mnbalr)nktır ... Demiştir, 

hillere ya.km y~ i:adar getiri- Kimtıi?ir, be.'ki yamı tu.rlhio en 

leeek olan tanklar dn.ha cidd! bir bllytt. lstllA. b&roketinln başladığı 
tehlike teşkil ed~lerdl:r. ~ g1ln olaaı.ktrr. 

Do ifadesine göre, Lldcl Hart Almaıı)"anm en bUyük avantajı 

Ahnanlann lngiıtero:i istilA.ya te. geçen aenc nisa.ndaD hazirana kn • 
şobbll.s edCCEıklertne .ioanıyor de • dar işgal e'tmJş olduğu geniş sahil. 
mclttlr. Fakat İngtll:zlerin hepsi· ai lenti:r. Filhakik.n Non·eçtf' Nar • 

ı 300 kilometre kadardır. 

İnglltere a.dasrna A vnıp:ıdruı ba 
kıldığı mrnnn bu büyük ada kıta· 

dıın bir boğazla ayrılmış ınua.zı.am 
ve muhlrnm bir kale manzarası ar 

:r.etınclı:tedir. 

Almanya. İngiltereyi istilaya ka. 

mr vt."niikten sonra Norveçten, 
Broste kadar uza.nan sa.bil boyun. 

da lıulumuı !:ilç\!l;; büyilk bUtün li· 

manlanı.u1 istifade cdereh ha.zır -
hklannı yapa.bilir. Anca.k tnrih 
g&!termi~1.lr ki İngiltere ada.Jarmm 
istlli.~ı bilyi.lk bir deniz kuvveti 

nıcsekDldir. Bu hWtilw.ti bubUil b 
tim c!lnya. gib! Ahnanlur da bil . 
me'i!tbdir. Es~ l~ te :Nnpa.._ 
\ioo da btit~ sahillerine mu 

7. Zitt.ornd t•tzte loh rnoim:oo 
F U!'IS auJ d('ln dt-s P..elfl'rblldes, nm 
~ldıer \\t•f,.,. rulrlı uuf da., höl 

wnı ı~,.,,,., hinaufzu .. chwtnı:<>n.u 

7. Titri>·erek a.yağmu heykelin hayet Ahnanalrm Mylc tlmlt.sb: 

nyağı Uzcrlne koydum, bu tar.r..da btr çıırt•ye başvurncaklanna in& 

tahta atm üsfilno sıçnyabllirdim.. nıyoriar. McselA Tnymüı gaz<>~ 

de şöyle yazıyor: 

viktcn, 1'"ransada nreste kadıır o. 

lan s&hlller hep Aln:an ordnlan • 
nm ;,gali altllldıs.dır. :-.:orıeçkki 

Sta'tlmgCr c!emz üsst1 i!s FJ1mali L'I 
koçyada buhınnn Skapnflov odnsı 

um ktıY9etlCT yıtıp ~ereye ta 
nrruza ho.zrrlandığı zamnn nmiral
lerindcn kırk sek.iz saat için de _ 

mzlcre hllkim olmalarmı istemişti. 
Fakat runir:ıller İngiliz deniz kuv. 
vetleri karşısmda bunun mümkün 
olnmıyncnğm.ı oöyleyinc<' Bulonya 

yn kadar gehniş olıın Napolyou 
çaresiz.tik ic;bıde dönmüş ve A vus .. 
turya tlzerinc y1irfunilştil. lngilte. 

re;ı.1 lııtilfıya lcejcbblls c.-debilmck i.. 
çin eweıa adalan A\'n.ıpa kıt'a • 
s:ndıın n)ıran Man.ş denizini veya 
ııimv.1 de.nizlnl aşmak l:lzundı. Bu. 

gUne kndar taT:lh bu denizlerin go
çilip l~ltere ııdalıı.rmm istilfı o _ 

8. }~ ıııO<'lıtc dnbt•I elni~t."'1 Ge
~Jı <•rfol1'et "'in: denn nıJt 

6clhi;;om 1..'J"S('ho!l13 dn rurclıtba.r 

dl"öbnC'nd Gehc•tıl, und welten 

priinı:;en sah leh elnl'n ıtehwn",en 

ı:a.r gewalttgeıı 11 onil ~('f;('Jı mirlı 

Tl"OOO('fl, 

S. Birtl\knn 1,'1lrllltüler oldu, k.or

kımç, boğuk bir havlamanm tara.. 
kalan otra.fı ko.plndı, fO\'kalii.dc 

büyük, kara bir köpeğiu geniş sıç. 
nımalnrla baııa doğııı koştuğunu 

gördUm 

(1) durc!ı ... f.l.hrcn. •rasından geçmek, içinden geçmek ; durch 
Sinn, aklından gP.çmNr. r.l.hn.inden gt_"t',mok. (2) hintınt~ettern, 
~k lnnak. (3) lhtJyanm haricinde. (4) Paplst. i:ntolik; ~ 
p!s&clı (sıfntJ katoliklere has. katoltkçe. (5) gespornt, mabmazlu. 
(6) zu.stUrzen, hU~um etmek. kendiDI atmak, ~lddetlc tız,•rine Tarmak; 
dunı Elendi'.' zustUr~n. sefalete uğramak. (7) sicr auftwı, açdme.k. 
(8) wed r ... noch, ne; wedcr du noch iclı, ne sen ne ben: weder Go1d 
nocb Sllber, ne altm. ne gilmUş. (9) deuchten - d!uchteıı ~ dun. 

en, gıöl gelm('.k, sıınnıak. (10) Odem - At.hem, soluk, nafee. 
(lll Que.rg~, blrlbtrine a:mudon g~eıı. yot (12) elch hinaufsahwhı.
gen, sıçrnmıı.k, atlamak; sich auf's PfeN. hbıa.tıfeclıwin{;'cn, at Uzeri
::>e sıı;rn.malt. CIS) cr.;chollcn = creohııllen, gU.rtUttı ile &ksotmek, ya._ 
'Ibıak (set! hak.kmda). 

A N A L 1 Z ve T E O R 1 

m: 
Melner Meinung naclı, ka.naa

, bana kalırsa, bana g6re. 
Maclıen Sle es sich bequem, ra· 

bat ediniz, istirahat ediniz. 
Er nahın Abschied bei mir, ba. 
Alla.ha.ısmarladık dedi. 

Lcben Sie wohl Alla.haısm:ı.rla. 

Jık. 

Davon ıat elle Rede nieht, bu 

ıne~b:ıhs değildir. 

il. Slılloo, miisscıl, k , dür
rlm haJdauda aşağıdaki nokta.. 

'\oltf.Jt; mögev fiinertnk troJ. 
• • •Jfkkat 

tb,-. t!Ollt "" ~ lereün, 

det....S *911'1 eJi+ık; - da 
wmst, dae 80llst dil babelı (Ooe. 
the), Jstedll;in eye malik olacak. 
sm (istedi~ şey eenin olur); alle 
MCMclıen mfissen steri>en, bfttün 
insanlar fAnidirler; ich muss fort, 
gitmeliyim; können Sie ihre auf
ga.be machen? Vazifenizi yapablli. 
yor musunll; wer dnrf hier Jar. 
men? burada gtirilltü yapmağa ce

saret. eden kim; iclı wiel spuleren 
gehen, gezinmek istiyorum; ma.gst 
du ehı redlicb Wort von delnen 
Weib vemehmen? (Sclılller) ka

rmdan makul bir aöz duymak ister 
mishı! 

"lstlla teşeı'bbtlsU denizden ve lunduğunu kııydetnwmiştir. 

havadan. krtalar ve maheme oa.k. ~ ldlometn.>dlr. Uanimarhe. sn 
leden tayyareler ve plftJıörler yar hlllerlndcld ŞUt adası ile lngtltert
dnniyle yaptla.caktJr, HJtler mer _ a.dularmm cenah snhlllerln~ t.esn . 
ked lnı;iltereye giden mtıhlm yol· dllf edf.'n Sru, &rf'e:ri arnsmdaltı 
lam taa.rnrz edecektir... met'!n!c 540 kHometn:.-dlr. Bıilıuıye 

Acabl\ 1911 de Alınanların ı.su 

ta tcşebbUsU muvaffalt olııbl!iı 

mi? 
Alma.nlo.r 1941 de )a.pılacak biı 

ıMtilA teı;obbtlsUndc tayyarenin en 
mühim rom oynıyacağını kaydet -
mektedirler. Almaıılıı.:ra göre tay. 

Esa.ı!P.n r~ bft..jvo.kili de blr adası ile lşgaJ altmda bulunan 

tııı.ao. cıa:ay'DCUI&nm- e-• 
•-• r-oMl:t ~l:ıt ""111rı. 
c .. ar ... ~ 

•YLm<K.1: 'rw.'Un..mıtl, ... ~ 

l!IU , ı' "mtW.. A.LDıt . e.&T'Df 
ırt .. .._11 • .-ı,.u ..-. .....,_ ... 
(ilk fTh1-ı ,..,_ ~.) 

1, •r•yanl.,. 
• 18.,i teveDOtlOyüın, Uaeyi ty. ~ 

r~dc 1kmıı.1 ctttm. Hcrhangt btr mt:l .. 
c~ bir iş anyonun. Tafraya dfl 
biderim.. Her işi t..nbul edt:rlm. bte 
1Jler1o (Er Tam) rumuT.Wla bllô!rme_ 

lerl. 

• L~ ukuwa.ktayu:1. a!lev1 vaz! 

Jlllt1m naekt.pt.e oknnwM 1111'1 el • 
----.. 1ıllD da ıı.,.mna ..... 
mü mıırıcıblat)ıılUDdıs)lm. !IMıimıll. 

bir m~ ""' JU;dwıede tA_ 
t1pllk yapabillrlm, arzu edenlerin En 
Son Dakika p.zetesi VRSJtaaile CM.Şl 
rumuzuna mUracaatlan. 

• O?'tamektep mezunuyum. Y8§1m 18 
t\lr. Aile vaziyetim okumamn lmJcAn 
vcrmemlşt!r. ı<:endlme bir iş rica edı· 
yorum Yazıhanede. tJcantbanede ça· 
Jışır kltap cı.-lerlndc satış yapabilirim. 
Sinema gişesini idare ederim. Vclha· 
mı buna bfnzcr mtıesscseıerde çalışa· 
bl!irirn Arzu ed~nlcrin Haber ~azet.c.sıı 
vasrtaElle (1. N.) renul.ne mOraa.at 
lan rica olunur. 

• tık •e orta okul~ rn.n r.ZCA , 

r1yazlye, tQrkçe dereleri •ermek btı 
:..= bir tıayaıı nrdn'. traıK:!Jerin 

<R..t.> rum\&ZWMI. mektupla aıUra.:-u•. 
lılzı. 

Dersler 
• ~ yaem4a bir erkeğim, A:r; trcı.n· 

m:ııc& Mll.rtm. Prat1gim1 lr.uvvctlcndlr 
mek tı:ıcrc bot "i'Aln&Dlamnda b. ıılm!e 
praUk yapat:ft.k btr bıl,1Nı anyorum 

hava meydanlnrma, kumsal saiul
lere. dllılilk olan golf sahnla..rınn. 
Cn!-,rhmı kolaylıkla ve hiçbir teh. 
llkeye maruz kalmndıuı inecı;kln. 

<lir. Ayni w.manda on binlerce pn 
1-'mnılJZf::Mltlm kuv\'etll ve bflhagga 
alı: ~ dtlzg1ln o&mıı..ı earttrr. B~ r3J}Ütçü yağınur gibi gökten ~nğ ı 
zıunaıılanm b&t'tadft eç matı gcçuıt':' calltır. PanışUtçülerin vn7lfelerı 

9'0 daJmn M4t. ,.ediden 80nnı.dı!'. Eme- yere lııer inme-..1 parn.ı;ütlerini yn_ 
g1 ll!U'fı1t#mc1a end!.8'...ne eıı çok otu1 Jtrp hnflf maki:ıelitüfeklerle düş 

Ura .... tıülrüla. hil1Dler Haber p - mana arkadaıı vurmak ve muhiru 
...... wzrtszb (l'alt) lilltDıllne mQ- ı' olan uımtiled a-J etmektir: Al-.... ....... ...- . 

tCMe -...,ıııı4 Almaııyada mo manlar Nonecte ve Bonaııdada 
beadbllk talıaru gOtdOm. taUyenlere bu t:ıktiği kullaıımDJ ve muvaffak 
el'terinM busuıll Abnanca ve tUrkçe olmuş bulunduklarmı ileri sür _ 
derıılert •ermek istiyorum. Arz.u t"den mektedlrler. 
ıertn Hııtıer ga.zctcst vuıta8l!e ( A,.'d ı Fa.kat a.yni usulün tngi.Jterede 
S .) rmnuzun11 muracaatlon . 

tatbik olunmasma imkln var mı _ 
drr? 

İngiliz hava. kuvvetleri geçen a· Aldırınız 
~1 a ı..mwııian Y&alıiı cı- • ğustostanberi devam eden ve za -

~yucuı~ ••lana• ,.ı .. • mıın ı:aman fevkaliı.de şiddet kes. 
•'!klup!an lde.nhaaeml.zdu urg{i• peden hava harpleri sonunda Al. 
salııı&lltaa öfleye kadar "l'&- sut J'7 ; ma.n hava kuvvetlerine faik olduk 
~ 110an aldrrmalan rfca olt111ur ıarmı pek Ala ispat etmişlerdir. Bi 

(H.F.C.) (L.) (B.B.K.) (B.N.) naenaleyb istila teşcbbU.silniln e -
(88 Bay Can). (L) (A. 17) (P.R.R.) . • 

CH.P.) (A.D.) (A.P.) -(GtJLlRKlN) sasmı teşkil eden hava Mltıtnı -
t~l {U. 87), (M.N.C.!X) yeti meeelesidtl' ve bu hAkimlyet 
cuı.'O. 29).. bqgün İngiU7Jerin eline geçmek ü. 
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zeredir. Britrı.nya ad lan lizerine 
yapılan Alman hava t arruztnrı 

İngilteJ'{' 3 
Almnn h:ı.va kuvvetlerine p<>k pa.. 

hnlıyn mal olmuş, sonra İngiliz 

tayyarelerinin de Fransada işgal 
altında bulunnn sahillerde>kı Alman 
kuvvetlenni muttasıl hırpalama 

lan istilaya teşebbüs hnzrrlıkla 

rmı fazla.siyle sarsmıştır. 
Almanlar Ma.n.ş den.izim geçın€k 

için dPnizlere bil.kim olmanın hı. 

rinci şart olduğunu kabul ederken, 

ı>llcrindc mevcut \!eniz kuvvetlm 
lmdliz donannıasmn karşı koya • 
mıyac ğı i<; n ışi h:ı.va kuvvetien
nin ga)Tctlne brrakıyorla.r. Fak t 

acaba hava kuvvetleri istilfı teşeo.. 
btisUnde kat'i bir rol oynıyabilir 

mJ? Ve oynıyacağı bu rol kti.fi mi. 

dir? 
KAN ATI.ARI ~ GÖI,Gl~St 

Al.TINDA 

Almanlar bütün muvaffakıyet 

ihtimallerini ka.natlann gölgesi aL 
tında hareket etrneğe bnııkıyorla.r. 
r"'ııkat tayyarelerin rolü ne oln -

caktır? Bütiln denizlere hfildm de 
olmak iddiasındadırlar? Hayır. AL. 
man hava kuvvetlerlnin vazifesı 

Ma.nş ve Şimal denizinde İngiliz 
harp gemilerinin gtremiyeceği, te. 
Rir edcmiyeceği birkaç istila klu. 
van temin etmek olacaktır. İşte 
Almnn takip gemilert kanatlann 
gölgesine sığınarak bu kluva.rdan 
gcçmeğe teşebbüs edect>klerdir. 
Sahil bataryaları dn bu işte tay 
yardere ynrdrmda bulunacaktır. 

Alman hava kuvvetlerinin bu 
hakimiyeti tesis etmelerine ma.d 
deten imk{m yoktur ama. diyelim 
ki muvaffak oldular, ne ka?.nna . 
cn.klnr? Bununla iş bitecek mı'! 

Hayır. Esas harp ve asken ı ~ 
rnalzl\meslni ihraç edcbllmE<ktır 

.... kıf 

"J:m) nlıı.."r..!i _,ırdır. 

man kuvvetleri birço tehlikc.'.'en 
de göze alnrak kumsal sahillere 
asker çıkıırmağa teşebbüs etmek 

ml'churlyetinde kalacaklardır. Hal 
buki cenubi !ngiltC're snhilleıi eık 

seriya diktir. Kwnsn.llar da her ne 
kadar çoksalar da bunlar pek l) ı 

bir §<'kilde muhnfoza. altına alm • 
mış bulunmaktadırlar. 

lstilfı teşebbüsünil ka.nııl:ı.mağa 

azmetmiş bir kU\-vct kn:rşrsında ih 
rııç hareketi yapabilmek askerli -
ğin en müşkül tarafrdıı. Alm:ı.r 

rıokt lnnzarlarmı müdafaa C'd 
bazı ı.~ransız gnzetekn bu ıstfla 

\'t' ı':ıraç h:ı.rek!'tinden :ılı cet r _ 

ken 191:.> te ÇanakknlC'd<' butun 

ıhraç teşebbUslerlnin nnsıl aki:ro 
bırakılmış olduğunu bir ke:re> dah 

hatn-lntmnktadrrlnr. 
İ!it<' Alman krtalnrmm Db\Ot!, 

Suseks, Sufolk \.'eyu Northumbcr 
land plfi.jlnrma ) Lprlacak rnr 
h!ll''(•keti ttşehbtisüniln dr aldın 

kalması hı>mPn muhakkak gıbi 

rilr. 

Alınunlnr bu ıhrac hnrı::ketınf' 

t şe'·büs l'<krkcn yüz n tmıkların.' 

kull:mrcal.tardrr. Yüzen tanklar 

hem k:wık ı,"ibi alçı k sularda bru-C 

k t Nicn. h m de tırtıllı t kı>rl k. 

!eriyle en sarp araz.ide ~ol n.lüll 
gnıi.p bir silU.lıt.ır . Ytizme>Jc n iç , 

h::ı.fif olduklıı.ı-ı haldC' zırhlan ng 

lamdrr vC' k lörgli!Prlc mitral)Öf 
ateş'lnt mukı>mm ıı>rı mııJrnHm • 
C'dc· bllirlı>r. 

HugtlnkU harp•tıı \Vd uu 'ti 

zPn tıuıkl:ı.r ynlııız.ca Sov) eti l 

ı·nrdı. Alman bnrp s:mn\ıı Sov) l-

0lf rirı bu yı.iz -n taııı.larını ta.i{lıt t 

mışlerdır. Sovyctlcr bu yllzen t&Jl.k. 
lan ~endlierl da beğenmezlerdi 
Alma.nlann bu allAh Uzer.inde n8 
gibi bir tek!mUI temin etmiş ol • 
duklan maJfım değildir. 

Geçen mayıs rı~ ı zarfında Frıuı. 

sız ovnlnrmda ı;ordfiğUmUz tJllll< 

muhnrebcs! eğer Almanya ıst!lfl 

yn te5ebbüs eder ve ihraç harck 

ti y:ıpabilirse deniz kenarlarından 
itibaren tekrar b:ıqhyacak dcrncl<
tir. Alınnnl:ır ) uzen tankls.ruıı 

düz veıbüyük gemiler, d'l.ha do~ 
rusu bir nevi motörlil eallarl:ı 

nakledeceklı.>rdir. İngiltere~ illt 
çıkmak teşebbiisllndC' bulun c:ık o
lan bu zniılı kuvv"tlcrdir. 

Demek oluyor ki İng Uzlt>r d 

her ihtimali gözönilnde tutara1t 

(Devamı 8 ncid 
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Nakleden: fv1uzaffer Acar 
1ı ~et, CemD Sermet bunların ğmdılar. 
Oı ~ unutmuatu. MUteceııısL!Jerl, Güzel besleme: 
ı.ı. ~. hattl en eamlmllcrini - Bana namussuı diyecekler, 
""'el... bir paçavm gibi tekmfıyle silrilkli-
Ceçınq &eneler genç adamın yecekler beni ... Alla.hun namusu· 

ııtlt Yotguıı olan hafızasında bir ma söz fl6yletmcden öldür beni ••. ~ 
te« batu-annı bile scsinI yükselt • Diye yalvarıyor, bulutlu mavi 
lalYol"du. Hafızanıda kalan ye • gözlerinden seller akıyordu. 
tlııe lı l'elıks'z b!r çehre, pek az O sıroda n:ı.sıl oldu, me§aleler. 
t&!umğı annesinin yUzU idi. Hafı • den bir k vılcım mı sıçradı, yok~ 
~da yel" eden diğer bir man- gündüzden atılmış blr clgara nu a.. 
"ra da Marma.ro sahillerine u • teşledl, bunu kimse bilmiyol"du. 
~ •'Yamkdere" çlfWği ve O. Kurumu§ derenin ~inde bltmia o
~Ctlni senelerce yediği glinill lan çalılar, bodur ağaçlar ateş al· 
~ idi. Ecdadmm be~ği olan bu dı.. Hafü akşam rUzgı'ırtnın körük. 
tittnğt satıp lst.anbula geldikten ledlği bir yangın çabucak bUyUdU 
~rg da çoeukluk ve ilk gençli- ve gilne ten kurumuş, kav haline 
lfuıı Ceçirfilği bu gfuel toprak par- gelmiş oıan çalıları bir hamlede 
~artıu bir ttırın unutamam·§tı. tutuştura.mk dere boyunca ilerle. 
~u§uııda ona Yanıkdercnin meğe. çobanm klUbeslni tehdide 

~Yeııint anlatml§lardı. Asırlar baııladı. Fakat bu at~ ayni za
~eı çifUiğin L"'lni "Yanıkdere,, manda dere boyunca çobanın klü· 
'·~ O ıa.ma.nlar pek ipt'dai o. besine doğru ilerllycnlerin de yo. 
"<Ql bu güzel toprak pa.rçasmda tunu kesmJ§ti. Çiftlik ve civar hal. 
~Odonyadan hicret etı:ıl§ bir ai- kı biltUn gayretlerine rağmen ne 
~oturuyordu. Çiftllğln enarm • yangını söndUreblldller, ne de klü
l'. ltan ktıçü.k bir eu ve bu suyun beye kadar varıp gilzel besleme· 
<:a~da blr çoban klUbesl vardı. yf çobanın koynunda ya.kalıyablldi. 

baıı dere boyunda koyunlarını ler... Ertesi giln yangin sönünce 
:1!tır, dallan sularla öpll§en blr çobanın kllibcsi ehemmiyetsiz bir ;'1lt ağacnım altına çöker, yanık kUl yığını halini almıştı. O günden 
lııılt kavaı çalardı. Çoban gençti, sonar ne gtizel be:ılemeyi, ne ço. 

~~ıltlıydı. Gocuğunun altında hanı, ne de sUrilsUnU gören ol
d 8anevt ke.bl"8manlara benziyor • mam ştı. Yalnız civaraiı oturan 
ıı. Cittltkte Dilber tmnlnde on ye bazı ihtiyar ka"dtnlar, mehtaplı ge
~l Yent doldurmuş bir besleme celerde beyazlar giymiş bir çoba. 
'· Kardan beyaz teni Uzerl- nm eğri söğüt altmda, uzanıp 
~e henüz bir erkeğin dudağı dUine yatırdığı genç bir kıza hazin 
etnıcnııııtt · hazin kaval çaldığııiı · gördilkleiinl 
~ir aeııo mevsim çok kurak git. duyduklaı-nı yeminle söylerlerdi. 

tııı". dere kurumuş, içinde ağaçlnr, Bu bikAye ne dereceye kadar 
tal:ıar bitmiş koyunlanna lç're • doğruydu, bunu ne Cemil Sermet, 
~lt 'bir da.mı~ su bula.mıyan ço • ne de bl:,§kaliin "bflmiy9'tlaı°lii: 'Aiı~ • 
; bUYiik k yuci!ın istifade için cak ecdadmm · yaştmış oldu~ 
~ .. ~iğe lnıntş ve güzel bweme ile "Ya.nıkdere" çlfUiğl ~~ b?~~e 
~~tt. bir hikfi.yeden, khxıbillr bellU ae 

aıı ~lnşm& Dd genel blrlbl- bir efsaneden almıatı. 
l"lııe bağ1ayrvermiş ve ondan son· Ce:aıl Sermedin hafıza.amda ka
~ ~ halk ıçobanla be:ılemeyi lruı iGte çocukluk ve ilk gençlik 
~ 8tk d d söğiltl yaşlarının sooılı şahidi olan bu 
'1tırı ere kenar:n a, er "Yıınıkdere" çiftliği ile, annesinin Çıt da görmeye baş18Jill§tı. Bu 
~·UUt 8ahibinln kulağına da git • be§!ği üzerine eğilmi§, renksiz yü· 
bı i ve bUyük bil' gUrUltilye ~be. zU ldl. 
~et '\lerınıştı. o gece beslemeyi G6nlıi bu hat-ralarla dolunca 
) en kovzna~a karar vennlşlerdi. Sennet yavaıs yavaş a.ynadan u. 
~t su kenarlarında biten beyaz :;aklaştı ve biraz evvel düştırime. 
~ baıtıar kadar saf ve taze olan den kavradığı tabancasını bir ke
~l besleme 0 gece eve dönme- nara itti. 
bft. ~ SevdJğt çobanla kendilerini Şimdi, gamlı ve güzel hatıralar, 
t:ı ~Ut altında unutmu;,lordı. çekmecelerin dibinde mektup kA· 
~ lUıt t&ratnıdan gelen tebditkAr ğıUan arasında bulunan kurumuş 
' Pıı.tırtısryıa uyandıkları za • çiçeklerin mnzlyi getiren kokusu 
llı t·tece bastmnıo, trıblat a§klan. gibi, hafıuı.snıda canlanıyordu. 
~ 11 

bir Ytlda l§ığ'ı koyu mavi SahlMe kumlar üzerine uzan-p 
laJt 11Uasıa örtm~tU. Sc51ere ku • denizin mırıltısım dinlediği gUnle. 
letı ~tılar ve dere boyunda 1- rl, çocukluğundanberl hlktıyesin! 
l~ e~ekte olan m~alelerl glSrdU· defalarca dinlediği çobanm evı 
~ şl?rıdl gelecekler, güzel be!le. yanmda bllmL' olan eğri ııö~dil, 
tıe da &evdiği çobanın geni§ ğlSğsU. Aaık dedenin "Gönülbağı" nı dil. 
~ ~n:u~ hıçkınr bulacaklar ve şUnilyordu. Çocuklaşmış olan bu 
~ lıltaınn lekezıb: aşkı anlamıyi- ihtiyara. küçUk çocuk ruhu nasıl '\>ali• kım ''çirkef" lekesini anlaşırd:. Aıık dede eskJ bir bağ
l:a.\ı .. _ l&tdıt. Kaçtılar. Oradan u· cı idi, fakat onun hayatında yer 
~ "'Vtılar ve derenin üst tarafın. alan üzüm kütfiklerinden ziyade 

, 

en 
Nakleden: 

Onu ben öldilrdilm 3 . .' tan mUtevellit bir ıztı~~ du~-
1'" a lt a t b e r ıı. b e r dum. Sonraları kullnndıgım sı-

ya.şadığımız milddetçe her garanm fiyatını besaplamağıı; 

akşam geldi, 'h"...nl bekledi ve be. trende, tramvayda ikinci me\:kı 
nim kapıyı açarken duyduğum aramağa başladım.. Her gün 
ıztırap yerini her akşam derin· hayatımız biraz da.ha müşkülle.. 
bir mir-net hissine ter:tetti. Be. §İyordu. ~akat knt'iyen betbabt 
ni bekliyor, güzel kollarmı uza. de~ilciim, çünkü Leyla yarumda. 
tarak bUtün yorgunluğumu u. idi .. 
nutturuyordu. Bir ak~ mut.ndda.n ~k er. 

Size pek çok çalıştığımı de- kcn eve döndüm.. Apartmanda 
min de söylemiştim hakim bey. kimsecikler yoktu .. Mutfakta ça.;. 
Fakat bu çalı§ma her zaman ay.. maşır kun:.~rou, · ateş söndü. 
nı semereyi vermedi. Bir kaç rülmüştU. Birden müthiş bir ız.. 
muvaffakıyetsizlik, bir kaç kö. tırapla ~ı}dım. Derhal ~. 
tu film derhal itibarımı dti§Ur. ğıya, .kapıcıya koştum, Leylfı.nm 
dü. Lili ile evlenmiş olduğum i· nereye çıkmış olduğunu sordum. 
cin de kadrn seyircilerimden ç.o. .Hayret etti: 
ğunu kaybetmiştim.. - Nerede mi? dedi. 1şinde .. · 

Bir k~ç ay balkm bu a.Laka. İşi ancak sa.at altıda nihayet bu_ 
sızlığı ile milcade!e ettim, fakat . luyor. · · · 
nafile .. Artık bend.en bıkmışlar. Ben aptal aptal: "İ§inde .. işin· 
dı halk ara~ır.da; "Burhan Cev- (iP-•• ,. diye söyleniyordum. Kapıcı 
det mi, aman'. canım, eskidi ar.. kadın bana adetlı muhasım bir 
tık o şarkı, hiç değjşmeyor ki, nazarla bakarak·: 
hep aynı şey!." - Neye hayret ettiniz, dedi. 

!şte bu vaziyette iken. bir da. . İşinde çalı§ryo'i- ve çUıiiyor: O 
. vası esasen can çekişmekte o.. 'kadar güzel bir kadının b5yle 
lan şöhretimi. tamamen. öldürdü. . kocamış bir fütiyar için kendisi. 
Çok iyi hatırlayoru.m. Leyla ııe ni hellık etmesine doğrusu her 
bir seyahat projesi h~rlayor· kes acıyor. 
<iuk, güzel kadm ilci şehir. e.ra. : Bu söz~er :üzerine oradan kaç. 
smda bir tercih yapanıaya.n nıa. tım, bır' çılgın gibi kaçtım. O 
mun bir yavru haliyle: ''~bn. • hfıla arkamdan bağırıyordu: 
Mısıra mı, yoksa Romanya-ya - Bari §U sliprUnl:tı teneke-
mı git.seki:' diye düşllnüyor. ka;,: sini yukarıya· Çıki~m.... , .· ... 
.rar veremı~ıordu.. lşte ·tam bu ' · Ben bu sŞilerl dunn~dı.~ bıle. 
~m:.da aldığmı .biı'ı kaç ödeme o kadar bitkin bir .halc!eydim ki. 
emri ile son bir ka~ ay zarfında Demek Leyltı çah§ıyordu ve bu. 
kazancımın bir kaç ·mislini Mr- \ : nü benqep ~~1,aıpıiı;· Den;ı.ek. ıµ 
!etmiş olduğumu aiHadttn: ·•BU.,. li€n a.rt:ık bu sefil haytı bile te.. 
nun Uzerine malımın hemen hep. nıin e:iemıyecek· kadar zavallı 
sine haciz kondu. ~tomol;>ilim.~: ~.~k. ~ir . ~s.hlôk o\IJ\tJ§tum .• 
k\i~ilk kC'lşküirl '88.oldt Top'tu i)a: ~ek ):>en p.rtık hıeyattn. lilzum .. 
ram yoktu, ~ünkü büt~ ~öhret 6UZ bir adan:ı4Jm. 
ve kazancnna rağmen o güne . . ..Aradan bir kaç saat geı;tl •• 
kadar on kuruş bile biriktirmiş. ~eyla eve döndll.. , 
değildim, paradan :nad.dt kıymet · ·Benim da.ha evvel gelmiş ldu. 
ölcüzü olan bu lta~ parçaların. . gumu bilmiyorlu. Hava yağ. 
da~ nefret ederdim. . · murluydu, çok ıslanmış, s.ırınk_ 

Bu hadise de beni· en .ziyade"' . la.m olmuştu, bir elinde zerzevat 
:lüşUndUren LeylAnm ''arlyetiy. torbası diğerinde' ise çl5p teneke
di. Acaba onu elde tuqı.bilece~ si vardı.. YlizU o kadar yo"gun 
miydim~ Bu endl§em t>ek kısa , o kadar bitkin idi ki! Ben onu 
sUrdU. Çünkil felaket gUnU .T~y~ hiç bu halde gCSrm""miştlm .. Jçe. 
ıa gUzcl kollarmı boynıırpn do_. rJye girince bir an bUyü~ yor: 
ladı. biliyor mus\ln Burhan dedi, . gunluğundan blta~ dUşn_ı~ gıbı 
ben Mısır seyahatinden vazgeç- ayakta durdu, "derın derın nefes 
tim. burada ynşamak ba.nıı. daha aldı .. Leylfl! _Beni_m kUçük yav .• 

k zevk verir. rum.. Efsanelerımln prensesı, 
ço Esasen seyahate de çıkmamI. hayallerimin sUsU, güzel ~11A! 
za da imkan yoktu. Cebimizde }3(-n oııu ne hallere skmuşt~ .. 
d-rt b yliz lira bir para kal. Bana hayatrtnı veren bu mahlu
ı:ıştı. eş Bu para~ile uf ak bir a. k~ ben tahammillstiz bir bayatl.a 
partman dairesi kiraladık ·1e v~kıyord~m, bu affolunmaz bır 
dört b'!Ş parca mobilya ile de hareTtetti.. . ~· . 
• • • · aoş·· edik Bazı tiyatro- Birden elektrıgı yaktım. benı ıçerısını ·· · .. " : d 
ı rda da ikinci· derecede• kalan ' ·kaı;şısmqa gorUnce korkma ı, 
:aba veya b~hizni~at rolleri yatım: utanara...1< güldü ve elind:-
. · · buldum · ki zerzevat torbasmı sak.lamaga ıçın ış Ol • t • A o , 
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tık zamanlar en ..zi~~ LUi~·e · çnhştı. Onun bu ha~keti beni l 

gi.izrl bir buket yaptırmamış ve. _kad~ müte~;~ ~ttı, n~sıl ezdi 
ya istedi~i elbisevt nl:ımama~:- tahmın edemezsınız hfı.kım bey .• 

·Derhal yakla§tım, elinden tor. 
bayı aldım, Uz.erinden elbiselerini 
sıkardım. hafü hQ.fif it;raz1ar edi 

' yor, a.kşam yemeğini bnzırlaya-
eağmı söylüyordu. Fakat ben 
dinlemedim, onu aldım, dizleri .. 
min üzerine oturttum, buz kesil. 
miş ellerini avuçlarımın içine a. 
larak ısıttım ve uzun uzun ko
nu§tum, anlattım, a.nlattrm .. Ev. 
vela bir §ey anlamıyordu. Bed
baht olmadığına beni temin etti • 
O zaman ona aşlumızn karşı bil. 
yUk bir hiyanet işlemekte oldu
ğıımuzu en münasip lisanla an. 
tattım .. Ellerini, harap olmuş el. 
lerini gösterdim. Halbuki bu el. 
ler evvelce ne güZi'l ne beyaz, 
»e mu~tazamdı. Ona kendisini 
bu kadar feda etmesine sebep 
olılladığını ve bir gün bana ta
kalza edeceğini , benden nefret 
edeceğini anlattım . O zaman 

. .sözlerimi anlar göı;ün~lk y.e,. ba... 
na: "Hakkın va r , dedi. Şimdi 
ne yapma.mızı istiyorsun?" Ve 

ben otıa projemi anlattım. Kabul 
etti. Hemen ertesi gün parmağı. 

' nı süsleyen son yüzüğü sattık 

ve harek"t eWk. 'Yalovayı. İz... 
mlri, Antalyayı, Mersini dolaş
tık .. Tam on beş gün eski bir 
rilya imi§ gibi mükemmel blr 
hayat ya§adık. Zevk, lUks içinde 
geçen bu hayatla LeyUl. eski ne. 
§esinı bulmuştu. Yine ipekli el. 
blseleri, iç bayıltıcı kolt.!ları 

içinde rüyalarımın prensesi ol. 
muştu .. Bu müddet zarfında ne 
çılgınlıklar yapmadık ki .• 

Fakat on beşinci akşam bu rü 
yadan uyanmamız icatctti. Ley. 
laya boşalmış olan çantamı gös.. 
terdim. Bana sadece: "Varsın 

boş olsun .. Ben yine mes'udum." 
dedi. Ve ilk gUnkU gibi yine ha,. 
na güzel kollanru sevgi ile uzat
tı. Ynnına yaklaştım, onu koL 
la.nmın araamn aldım. göğsU.. 

mUn üzerinde sıktım. İ§te o za. 
m.an mUthi§ bir fikir beynimi 
yakarak şimşek gibi g~ti.. Ben 
bu kadını bctbaht ediyorum .. 
Buna biç hakknn yoktu. Onu 
bu aefalett.eL kurtarmak lazım
dı.. Nasıl yapa.bilirdim ki?. Hiç 

,.. . 
hiESettlrmed~ cllml arka ~Qf. 
me attım tabancamı çıkar~ 

§altağına yakla&tırdrm \•e atq 
ettim. lnledi.. Yava.,çnt 

.. Ah Burhan niçin yaptm?"' 
diyebildi .. Sonra eli yava§ YJl.Y 
elimden kaydı . . Sarktı, vücudu 
ağırlaştı.. Birdenbire korktum.. 
Bu ne müthiş bir korku idJ ! 
Leylnya, o kadar sevdiğ4n gO.ze1 
yUzllne, ha.reke~iz ya.tan munta. 
zam vücuduna bakıyordum. Ben 
bu kadını ne kadar çok sevın~ 
tim?. İçimden bir ses: "H9ydi, 
diyordu. Haydi, o Eeni bekliyor
Muhal•kak ona ulll.şman lhmı. 

Orada yine mes'ut yll§arsmıx.. 
Para derdi yok orada .. ,. 

Rovelverlmi şakağımş. daya
dım hiı.~-r;m bey. Fakat belki otuz 
piyeste, yinni filmde tekrarladı. 
ğıro bu hareket hakikat olunca. 
meğ~ ne kadar. müşkülle l., 
yormuŞ. Bir tUrlU parmaklamn 
tetiği çekecek kuvveti bulamadı. 
Artık rolünde bile muvaffak o .. 
lamayan za\'allı bir a.rtfstidim 
ben.. Ölırre.kten korkuyordum. 
Kendi k :ııdimden utAndım. Fil. 
kat ne yapnydım tetik o kıµlar 
ağır geliyordu ki.. Tahn.mmDl 
edemedim. Lyla. svdığim, onun 
için çıldırdığım gilzel Lilim 6., 
nlimde ca.nsıı yatıyordu •. Ora&. 
artık duramadım. al{çtım." 

s:z bundan sonra cereyan ~ 
hB.dısele.n biliyorsunuz hAkim. 
bey. Polls geldi Le)1liınm ölliSjl 
yanında duran tabancayı ve kU. 
çük el çantasında da intihar et. 
meğe ka.rar vermiş olduğunu bU· 
diren mektubu buldu. Bu mek. 
tup beni zannaltma almaktan 
J...-urtarıyordu. 

Halbuki b!klm bey, tekrar e... 
diyorum onu ben öldllrdtlm, 
hem manen hem de maddeten 
onu ben öldllrdilm. 

Şimdi deli gibiyim hakim bey .. 
Biliyorum ki kendimJ ~d~ek 
oe aretini bulamıyacağrm .. Şıın. 
dl .neden beni ma.hkOm etırımıb 
lflzım olduğunu anlayonnmuz 
değil mi! Btn herhalde on!U7 

ynşa.mağa, kıymetsiz, sefil bir 
(LUtf ·• fa.yı çev(ıinli) ~annı. kllı;Uk klUbe11ine sı_ şiirdi. (Devamı var) 

\1a.d Zira. Padi.ah Lukreç}·ayı hAI! ğa geldin? dedi, ...._ Se SUltan: nldı. . seviyordu. Halil: .. 
~ttı· imdi biraz daha g.Jzüme A:aba Karahalil kolayca Ome· Hatta o günlerde kaptan pa~ B:-.ni valde sultan gönderdi, "'-\. ırı, Ayc.. dedı" Bu 1·c:1• bu kn·dar n·n ı'sini bitirebilecek miydi? ·1 k k 
~uı.tt: . ~. · ~ ... . ~ ı o onu~ur ·en: d edi. Om~rin başını vuraca~m. ı.ı.,;u '• kolay becerebilcceğııu -L<ıkreçyanın yalık~küne ka· _ ~ . , yezık olur bel "'- n etmiyordum. Caferin bütün telaşı, ve maksa· nld ,.. sö l" Om b 

"i:tft: çı ıb.ru r ıren er aca a _ Yazı kolıırsa bana ne? Ben ..._ Rı ~. •yab kalktı: dı. kilcrcibaşı I>~mil bey kıılkma· bunu rüyasında mı gbrdO? de· . k 

1 ~İti ~ırnjı ne olacak? Ka.mil bey dan Omerin işini bjtirm~.i ~ " . . . ,. . • . . .-1_, mckten kendini alaihS'.mıştı. . .. emır ·u uyum.. 
>.. ~i illi? -.Eğer Kfunil ~)' k,a)~acak.. olur: .. .. ,._·!ot·•~'· . ,. '~.i tı•· .,... ~r .... ,.,:.o·. . Ky.nmustaıa· pa~a~ . .... - I : i ama, padişah onun öl~u 
~ &.rabın kolundan tuttu: sa. ilk yapacaITT; >ş. hiç ş~~e. YQk . ,,, : 4" ~·~Y.-.:,:·~ "~:. r~ ~ ' 7 ... ~ ...... ı, .. · •· · tı •• , · ·'· :..:_G·öirıneinGh olınasaydı." ku· nu istemiyor. 

"~,u ! Sakın ortalığı velveleye ·ki, Or.~eri kurtarmak iı;ln.pacli~ Kamil be)•, U)'kU lia'st.ahlma tu· .. ~mn bey, üç. gü~ ev~vel i~i~ lunum böyle çirkin iftirala· atar - ~· .. :den bfüyorrun? 
~ • o, dece birka~ gün ser yalvarr.ıak olacaktı. tulmuş gıbi, müthiş bir sersemlik c:ute, ~y1e csrarcngız bır uyuştu mıydı, şevketlim? diyerek. bütün - P~yle baher gönderdi de, 
tı.ı .• %-1 ek Yat,,ı:r.--'an kalkamıya· Zaten Jstanbui def_terdan d. a, da· · · d """tıyor ve bac:mı bir türlü rııcu ılaç konulduğunu nereden kabahati Omerin deldiğinde toplu hı:ı: ~.1 ı:::nas ağa dün sabah .. 61. :--'it tt "46UIU JÇtn e )<4 ~ bil". rl;? b""' 
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kadar. Bu rnilddet zar' rn::ı.~ı Cemal Çeleb~ !le ~~il bey~ yastıktan kaldıramıyordu. sıq"t' yor ve böyle bir .mecnunun ha a di: 
ıı.,;; Biı de zindandaki Oıneıi sus· üstu."le haberler gönden}or ve O Kllır.il beye L:ler timarcılann· Ayşe 11%aktan uıağa KliınU be· neden Y•ı•tıldığına ..,_.,yordu. "'Ele•i"miz. Om:>r yeni bir şey 

\' .,,,n Yolunu bulursunuz! nmin kurt~nlmasına gayret etme· dan genç bir çocuk hizmet ediyor- }in hayntı Ile mejgU] oluyo. " • Ercl. o günlerde Omerin başın· !er söy!edi mi? Ona sakın iıkenoı 
..._~de "11taıı. Cafer-. dond:i: sini ricıı ediyordu. du. Zavallı adamaığız ne olduğu· radan Uç giln geçtiği ho:de Ornerin da dola~ıyordu. , yapılmasm. Efcr 1imiz böyle fgr 

~ir fltt "~t. ~rahalile emir .. ~r:· nu bilmi)ordu. başı kopaırlmadığını görerek mera Araba Omer bu mukadder fıkı· man bu 'Urdular, dedi. ti~.,, ,~un lı-tnde Omen'n ır_ını bı· Auc", yaptığı işin deh~etini dü· h ta h c:tal- kındıın ,.ıldınuordu betten kurtulabilecek miydi? 
."'1 • ._ v ır• "' J~ - Ben ac: yım ama, a~ •· ır J • • • Karahalil l ·~lan duyunca çe-'t .,e ~u sır, onunla mezara şündükçe titriyordu. ~urun ıstırabımın nerede olduğu· E~r dördüncU Murat bir <la.ha Kara.halı! o gün zındana gıttl. kin·'i: 
~ lsin, Haydi. durma! - Ys: Kamil bey işin farkmn nu n;Jayamıyorunı. diyordu. OmerJe karşılaşa~ olursa, onun Tanburaa ÔJ!ler uyuyordu. 
~t "~al.il padiı:~hın ce'Uidı idi; vardıysa? ... Ya kalkınca yüzüme d y . Lukreçya hakkındtl söyli}ece~ Zindan muhafızı, kaptan paşa· - Oy!e ise, bunun sonu fenadır. b~ - t"<ıd r- ?t • G5 •kapaklamn açamıyor u. e .. , . . • . ~ d'" d }J 
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"'1' !şahtan ziyade valde sul· tükürürse.... ek vrı'·ti zorla birkaç lokrn~ bir wz e~e ~runamıle ınanacaktı. lşt·; nın u~manıy ı. -ı.e e ı;Jraz vn ~ı geçıre m . .--
"- lnutı· b'ır ad ...... ..:ı d"ıyerek, ge""'leri uuku U~'Umuyor m • ' (" f 1 A · g'de"''lh l\"uh"'fız Karahalili go- rünce· ~ .. \..·-·- '-~n .: Omert affeder. '"llfer ~ ••uruı. ........ J "'"Y yi'-·ip tekrar uykuya dalıyor- ' o zamnn-, a er e yşenın ı ""'ö' ·1 ... ~ • ~uwu.. .Ul;lN 

)..._ aı:.a 11/A ek - d jj;" • ..ı. M - Gene kimin b~c:ını kon.'H·ma· (Deuontt .-) ~t ''1 • ce cıt Halili görm u· u . du. bir yer varw: e.zar. ~- _.. 
~ SUltamn ı anından aı-. _ Aradan ~ gün ac~.u. 

ı: 



B , ___ _ 

c 

Dün aece~z boks 
arz neticeleri 

u.wıow-ı".ı ... uuw ıw U'.l'tip etu •ı 
bo11o11 ww.a~rı uuu .U•ııaw lilup 

cıerlil:Z.Ul .. o:: ,t111ıudı. c.ılınun illi ım~ı

•·lfim.u.ı.-ı c.ı UW&um_, • A k~rı li'MJ· 
ICI OOkb ııaruJH.)'uUU JJuıu. lı ırp Okulu 

nı.ceı tııl•um urw.ıuıLA lliılUJaı. Blriııcı 

ıu.r,,ıla;ıma.) ı tiıunt.asarn.) dan Necdet 
Ocnıı. lJı.cı.ıııtıCJI Mu .. &t .)'llJlhl ır 'ı; 

bllnd x•n kaldılar il uı kaqıılıısıııa 

Oeııh.llcr Ahmet il~ G.ıJ.ıtasanı.)daıı 

tiadrt erıı ıııda oldu. iuıdrl ikinci ra
vundda abandone etti. 

Ü\'wıcU mıı.oınbalm Oalatasaraydan 
H üsnü, neııll.deıı !<j 'k1 ıını ınıla oldu 
:jevkl Nı:tı bcsıbl)le galip gcldı. Dur 
duncıı mü<J:ıbakıt.da ~ •nned (Dcnlz.J, 
Scnıllı c Gabtmmmy) ht'rııtxırc lmldı 

ıar. 

Be-:,ılncj mUsab:ıkada Gulntasarııy

dan l Tndet. l>f'nlzden &-~ fln• "'3n 

t mema ve ı ı yatro.ar 
Şehir Tiyatrosu 

f pt>bll§ı Uram ln."ll1mda 

Gündilz 15,SO d:ı 
Akşam ~0.30 · 

Meşaleler 
YAZAN: HCD.11 Bad:ıllb 

* .. • 
lldklil Qaddeın f\r medl lroırnmda 
Oünıfü:r: 15.SO da, Akpm t3~cı da: 

Kiralık Odala r 
B cs c1lD ctşede çn<'.uk teımlllen 

lçlıı bllet vertılr 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
7 Mar t Cum.'l. 'CıtkUdar Hale 
Slnt'llUlllmda (A ık Uzun) 

K omedi (S) Perde 

-" Dr. l<.emiıl Ozsan 

tc!rar yolları hastah k 
iarı mütehassısı 

Ufıynthı lMtklAI oaddl'.llJJ No. CI' 

6nrıi3 Pa "fltı U11tü Obaoyaı 

ULMDI.) le gaup gelcti U) bu §ekildc 1ki 
•ıWl.ll.)6t Uu berabere ve bir mağliı· 

bı.)cUı:ı Aı;kcri Li.5elıır bok p.m11lyo. 
u u Denlı. lliıe51 takımını, Galatasaray 
bokb Uılmnuu da yenuılı: oldu. 

Hu wüsabaknlardaıı soıım progrn
nıın ikinci 1•• ınına geı;lldi. llu kısmın 
otrmci maı:uu Uıılil G:ılata Gençler, 
tlc Be.) oğlu tııı lkc\ l bu kar"§ılll!!ınaya 

hnlil, a.) ı hı.ısabl;t le kazandı. 
Jldncl m ilsabnka Mııhtc~m (Onla· 

tnS11rıı;n Ha m it (Galata Gençler) ara. 
-ıınıb oldu ,·e be.mberc knldtla r. 

Oeüııcü nıüsab.ıknda Abdi (Alen>o 
dar) , lllise.)ln (Be lkta ) Ue berabere 
knlılıl:ır. 

UördiıncU m üsabakada A bdi (Gnln· 

tnsarn.) ), lı;nınU (Galatasaray) h<'ra. 

b<'rc k:ılılıl:ır. 

GünUr. en on\ c en mühim mUsba

l•nsın:lu İl;) ıı~ ( Gulnt.n Grnçler), Kl\n l 
(Galntnı.:ım.)ı) bl r l ncl rn\'lındda na· 

lmvuııd etti. 
ımısabakalnra bu ekilde nihayet 

\"erildi. 
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Sterlin 
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Frc. 
Liret 
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Florin 
Raytşmark 

Belgn 
Drahmi 
I..cva 
Çek kronu 
Pezcta 
Zlol'1 
PcnglS 
Ley 
Dlna.r 
Yen 
t.vec krmm 
Ruhla 
E.'lfınm uo TıahvWıt 

Knpanı§ 

5.22 
J.21).69 

29.66 

0.9950 
].6150 

12.89 

Z...,R25 

m.011t> 

lngiltere 
istila 

olunabilir mi 

Almanlar 

bu ümitsiz 

macerada 

nasıl hareket 
edecekler? 

(Bnşlarafı 6 mcıda) 
hilleıino mitralyözler gibi tnnk 

dafi toplıın da. yerle~tlrmi~lerdir. 

KAU!\ HARBİ 

Aca.ha Almanlar ümit bcscldik_ 
leli ihrnç lcfjebbüsil muvaffak, 
daha doğru bfr tnblrle mUmkün 
ola.bilecek mi? Bunun hakkında 

kat'i bir hüküm verilemez. Ancak 
İngilizler de bu ihtimali daima 
gözönlindc tutulması lflzımgeldlğin 
den şaka gibi bahsetmektedirler. 
Eğer Almanlar ihraç hareketin· 

de muvaffak olabilirse ileri hatlan 
sahilleri ve bUyilk kuvvetleri de 
geride mUhim münakale yollnrmı 
muhafaza altına nlmış olan lngi -
liz ordusuyla Almnnlar arasında 

bir harp b:ışlıyncak demektir. 

Alman erkfınıharbiyesinin istila 
hareketini nasıl yapacağı mnlfı • 
mu.muz değildir. Bunu kimse bil • 
mlyor. Ancak Avnıpa matbuntJ ve 
bilha.c:ısa almanca olarak çrkan İs
viçre gazeteleri bu hususta bazı 
enteresan şeyler kaydetmektedir_ 
~. Daha ziyndc Almanların lsti1ii 

ve ~ emellerini aksettiren bu 
yazdan tetkikten .sonra şöyle bir 
buJP.sa yapabiliriz. 

Ha.rl>in birlncl 83.fbası istı1ti tis· 

•ptlrtr • .... : Cl~ 193.ll yQzde 5 lkra.oıiye!J 10.55 lerlni hnzırlamaktır. Bunlar köP-- $ıvos • Erzurum 1 ~.ıo ril başı vazifooi görcc<.'klerdir. Al. 
mantar bu istila üslerine asker ve 
her tilrlil mnl1..cmc ta.Ju5it etmiRl "r. 

' dir ve etmektedirler. Sonra Bcl· 
1 çika ve Fransa sahillerine yerleş-

,- ·ı uraıye ~UAU~uı·ıyeta 

ZıRAAT BANKASI 
K.uruıue tarıhi 1888. - Sermayesı: 100.000,000 Türk LiraS"ı 

~ubc ve AJans adedi; 265. 

Zı1ai ve ticari 1ıf!1 mvi banka muamele/en. 
l'anı blrtırtlrenlere 28.800 Ura lkramlyc vorlyor. 

Ara.at Btuıkumdıı ırumbaral.ı 11e lbbarmz tasamıı tıeAAtıt .. -091!1~ en ıu 
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• IM!oo ı,000 llnlık ı.ooc Un 100 aded 60 Urahlr s.ooo Ura 
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ı • ·~o • 1.000 • 160 • w • a.zoo .. 

40 • 100 • 4.000 .. 

OlKKA1" Bcsapl<ı.rmcıald paralar tfJ sene ~de 50 Uradaıı ~ 
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Kur'alar 1enecıe • cıeta: l Eylül l BlriiıcikAlıwı. l Mart nı 1 Baz1raD 
ı:nr'.hlcriDde QekUccckUr 

....................................... illi 

katil, bir alçak hayatı sürmeml' 
müsaade etmezsiniz değil mi" 
SizdE'n adalet istiyorum hakim 
bey.. Hem ben.im suçumu ceza. 
lmtdırm, hm'ı de bana hakkmu 

verin, beni onun yanma. gönde. 
rin. 

Anlayorsunuz değil mi hakim. 
Neden suçlu olduğumu anlayor. 
sun uz değil mi? Onu ben öldür
düm hakim bey .. Ben öldürdüm 
onu.,. 

MUZAFF-ER ACAR 

' tirilen uzun menzilli toplar vasrta 
j si~le cenup lngillerede bazı köprü 
, başları tutmak imkanları hiç do 
mantık dı mda dPğildir. Harbin L 
kinci safhası bu köprü bSJ'1larmdan 
i8til.l üslerinden blltün İngiltere 
sahlllcrincı yapılacak dcvrunh hü _ 
cunılardrr. Alman kıtnlan Lıgiliz 

kuvv!'Ucrinin fazla ynyılmıı, olma-
sından istifade ederek bazı liman. 
ıarı ellerine geçirmeğe ve silratlc 
hareket imkanlarını kazıınm::ık i . 
çin motörlü krtalarmı bu liınan • 
'ardan nııkletml'ğe bakac:ıklnrdn'. 

Üçüncü saflın: Bu şeklide 1n -
-;iliz sahillerinde toplıuıan Alman 

kı:.vvütlcıi doğ'rud:ın doğnıya Mid. 
lnnd, Binninghnm gibi birinci de_ 
rc>cede ohemmiycli haiz bulunan 

merkezlere tnnrrw: edeceklc-r ve 
vollarınd:ı rasladıklaı'I kuvvetleri 
hrrt.arnf <>lmcğc bakmadıkl:ırı gibi 
ikinci dcrect'deıki hedeflere de bil· 
cum ctmiyccckle'rdir. Almanlar 
bir yandan lngilizleıin Tayın.is 

nehri ağzı, Mcn;cy suyu ve Bristol 
kanalı gibi mühim sular arkasın -
da yeni mukavemet hatları t<'SSi 
etmelerine mani olmağa bakarken 
diğer ta.raftan da Kalo g~ldin _ 
den tamamen istifade edebilmek 
cmcliylo Suscks ve K<:'nt kontluk. 
lnrmı işgal ctmeğe bnkacnklardır. 

Bu şekilde Almanlar bir yandan 
Fransız sahillenni diğeT yandan 
da cenubi lngı1tero sahıllerini el
lerlndfl tutmağa bakncnklardır. 

Bundan sonra harbin dördUncü 
safhası gelecektir. KnlE'den nnk -
lil a• yapm::ık mikanlarmı elde e _ 
derlt>rn<' Almanlnr bu ~oldan çok 
büyük kuvvetler naklctmeğe baş • 
hyacnklardtr. Bu kuvvetler 'rahat· 
ça. 1n~ltcre,>e çıktıktan sonra Al
mımlnr artık 1ngilız ordusunun e. 
trfr olun:ıcağuu ~ylemcktcdlrlcr. 

Biz şimdi burad:t ha.ldkaUn ne 
olabilec ği hakkındaki kanaatlmt • 

rl 50tıa bırakarak Alman görll.Şii

nli kaydetmekte devam edelim. 
Eğer Almanlar cenubu Garld İn

giltereyi istili.ya muvaffak oha _ 
lanJa İngilizler Kar:is • Niyukas· 
tel hattına çekilecek ve bu eeki1-
de Atlantik sahillerine ve İskoç _ 

yayı ellerinde tutacaklardır, Glas
kov limanı mıntaka.SJ istila edilen 
yerlerden uzak kalacaktır. 
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Baş,- Dif, Nezle, (.Grip, 
'e\•ralji, K1nk1ık ve Bütün Ağrıla rınm Derimi Keser . ., 
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Şimdi kanaatlere geçelim: Bita.' 
rnföı.r eğer Almanya bir istilaya 
tşebbüs ederse bu barck1:te çok 
büyilk bir sUratlc bnşlamnlan ve 
ayni sürotle devam etmeleri lii -
zrmdrr, demektedirler. 

lngilizlcrln knnaatinc gelince: 
Bronşitlere KATRANHAl'KI EKRE 

İngilizler mütevazı bir görüşle sa 
hillerinin çok uzakta olduğunu 

kaydederek bir ihraç hareketinin 
mulıakknk gayriınümkfln olmadı -
ğını söylüyo'rlnr. Fakat İngilizler 
Britanya adalarına çıkacak her 
kuvvetin muhakkak ezileceğini de 
kaydediyorlar. 

Sahilleri d:ıinıa gözetlemek va _ 
zift'siyle mükellef olan hafif lngi. 
liz kuvvetleri arkasında, bilhassa 
münakale yollarının dUğUmlendiği 
mmtnkıı.ln.rda muazzam İngiliz kuv 
vctleıi vardır. Kırk ııltı milyon ki-
şinin yaşadığı Bıitanya adasında 

dört milyon İngiliz askeri memle. 
ket müdafarun için hazır beklemek 
tcdir. İngiltercde dcmiryollan pek 
sıktır. Merkezlerden sahillere gi _ 
den birçok demlryollan ve pek 
mUkemm<'l şoseler vardır. Bunlar
dan istifade Uo tehlike mmtakası_ 
na yetişmeleri İngiliz nskerleri 1. 
çin ehemmiyetsiz bir zaman me -
selesidir. Sonııı İngilizlerin silah 
bakımından fevkalade kuvvetli ol_ 
duklannı Almanlar da itiraf et • 
mektedirler. !ngiliz eahilleıinden 

içeri girildikçe kuvvet bulan bir 
müdafaa sistemine tesadüf olun -
maktadır. Birçok maynlı tuzakla • 
ra, tank dafi tesisatlıı.n, barikat • 
lar mevcuttur. Derinliğine yapılan 
bu müdafna tesisatını yarmak ko
lay değil r.or hem imkAnstz dene. 
cek kadar pek zordur. 

Sonra. bütün lngilterede pmssif 
müdafaa ve sivil müdafaa teşkiUi. 
tı fevkalü.dedir. İngıltereye ine -
cek herhangi bir parıışütçünUn indi 
ği nnd:ı öldilrülınesi veya yaka • 
lanması muhakknkttr. 

İngilizler bu wsrtalan ile yapı. 
Iacak,ih~ hnrckctlerlni derhal 
neticesiz bırakacaklarına innnmnk
t:ıdırlar. Fakat İngilizlerin asıl gil 
vendikleri t~rübelcrle bütiin dün 
yada listUnlUğünU göstermiş olan 
deniz kuvvetleridir. 

Mnnş veya simal denizini geç _ 

mck, lngilter<'ye ihraç y:ıpmak 
mesele değil. Asıl m<'sele olan bu 

ihraç edilen kuvvetleri takviye ve 
iMo clmc>ktir. 

Tayyare muvakkat bir hakimi _ 
yet tesis edebilir. (Tabii o da tP
sis edebilirse.) Fakat tnyyarelerin 
denizlere hfikim olması mümkün 
değildir. Ancak ve ancak deniz 
üstü harp gc>mileri denizlere hA • 
kim olabilir. Almanlar bugün de -
nizlerc hiikim olmaktan pek uzak 
bulunduklanııa göre !ngilizlcrin, 
Brilanya udalarma ihrnç olunacak 
Alm:ın kuwctlerinin gc>ri ile irti. 
batlnnnı tamamen kesip mahvede
ceklerini söylcmelcıi hiç de öğlin. 
mek sayılmaz. Bu iı-in hakikati _ 
dlr. Almanlarm denizlere hfıkim 
olamadıkları gibi ha\ lara da ha· 
kim olduklarını ispat edememiş 

olduklan gözönünde tutulunca bu 
lııtilfi tcsebbüsünUn bir macera o-
lacab"l takdir edilir. 1 

1 
Britanyn adalarını istilii. için 

deni1.1C'r değilse bile yinc> deniz aş. 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden : 

Kuleli v.sltcri Jlsc3inc ı;irmcğc istekli olup da taşralarda §Ubelere ıınıı$ 

bulda cLı. doğruc:ı mektebe müracaat etmiş olanlarda.n smıflannda dö'l~kllgı 
olnuynn, bUtUn girme ııartıarını haiz bulunıı.n ve aynı zamanda gtrl§ evra!.aJlll 
tekemmW ctUrmiıı olan lstcklılcrin imtihanları yapılmak ÜZCTe 7 mart 94J 

cumn gUnU saat O da Kulcll llscsmde bulunıruıları ve bu ta.ıihte mektepte bu
lunmayanların haklarını kııybcdeceklcri llWı olunur. (1443) 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 
Gemı inşaat işlerinde çalı§mış rc&md"n anlar imtihanla işçi alınııcaktıt 
Taliplerin vcsikalarile blrlikte G<llcUlt den1Z fabnkalanııa mUrac:ıatıaJ1. 

ll434) 

inhisarlar ~ umum 
müdürlüğünden: --- .. 

Cinsı :Miktarı Muh. B. % 7,5 teminat Ekslltmcniıı 

şekli gUnn saa~ 

Kınnap 2000 Kg. 2700.- 202.CiO Pazarlık 6.3.9U H .30 
Bln:ı ka88Bl 5000 adet :SOOO.- 375.- A. eksilt l i .3 941 15 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cins ve mılctarları ~ 
zılı 2 kalımı c;,ya hizalarmda göııtcrilen usallerlc satın alınacalctır. 

n - Muhammen bedelleri, mumkkııt tcmlııaUan, ckslltmo sün ve sıuıf' 
lerl hizalarmda yazılıdır. 

m - Şartname ve nOmune\CT ~ geçen r:ubedc görtılc-bntr. 
IV - Isteklllerin eksiltme lçtn tayin olwıan gQn ve ıııaaUerde yüzde 1 ~ 

gtlvenme paralıırtle btrllkte mez;kQr komts:.ronc. milmcaatıan. (1491) 
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T. işBankası 
1941 k .. .. k . ucu 

f asarruf Hesabi arı 

iKRAMiYE PLANI 

1 adet 2000 LlraJlll - 2000.-&Jt' 
• • 1000 • - 8000.- • 
ı • 
• • 

1ro 
500 

• - 1600.-. 

• - 2000.-. 
Q • 250 • - 2000.-- ., 

85 • 100 • - 8500.- • 
qo • ro • - •ooo.- • 

800 • 20 • - 6000.- .. 

KC§ldcJer: f Şubat, 2 Maym, 1 Ar' 
tos. S lkinclteşrln tarihlerinde JS 

ma.k lıizımdır. Halbuki şimdiye kn !•----------·-----------------. 
dar dE:'nizle.r hiçbir zaman lngil • 
tereye ihanet etmL<ı dcı!ildir. De • 
uizler, kuvvetli filosu sayesinde 
ln~lterenin cn sadık müttefikidir. 
E~:ıscn lngiltf're de denizleri ve 
dcnizdekilt'ri dlifjÜrunek kadirşinas _ 
lth'Inl gb~teriyor. 

1 

İngiliz ball!VCkill Çörçilin bir 
nulkundn sb~ lcdiği şu sözlerle ya. 
znnız.'l nihayet verelim: 

"Dmizdeld balrklar dil im L!tL / 
Ja teşebbüsünü bekliyor! •. 

M. A. 

r------------
V A K 1 T matbaası 

K ilap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecnıua, gazete basar. 
TabileT n~mınJll dizi!i is1eri alır. 


