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~~ 

Bari l"ll.dyosunun düfjüncesizce 
sozlerlc Türk - İngiliz mPnfaat
leri arasındaki birli~ itiraf et. 
mesl faı-izmin askPrliği olduğu 

kad lr propaganda) ı da bPcere
mC'diğini isp t ı•diyor. 

~.rvv'V'V 

Yazan. 
81.SIJID {t:ahit Yalçıa 

I
• T.\l.l' A~ I.:\RIS lJarl nıd. 

~ O!>U araı1ça. nesri) atında 

1 ia bıi~ uk bir ~tlha atf<'diyor. 
lll'm Ölle bir io;;tiha ki, bütün ı;oy
rl't \C dıı,kntimizo rağmen, t•trara 

tıı il or \ fl 0 Q7,{' ~nrıııyor, nu işti 
hı:. ııcaba Ol} İkt ada hakkında ntl, 

ılır? Tr.?.1Jlu15•rarı1 \iliı~ e1i ile Bin· 
~ad sancnğı i~ln nıidir? Jlo) ı r. 

~tıriyc , 0 l\lusul için! in gllilh'r 
lılzi cn:r.lh<·li uwflrrh· ah.lntıırnk 
\lmanlBl'R \ <' ı\raplnn\ kar"'' har. 
lı ' ı.otonnğo. uğrasıyormu~ itall an· 
radlosunuu feminatma. na7at'lln 
lııgi!iılerin bl.ıc) aptıklan uatll'rin 
ha ındn ısuri) {' Uı• nıusnl gclmrl>

lrdlr. 

Cenubi italyada 
fren münakalatı 

durdu 
Buna lngiliz paraşütçü • 
!erinin sebebiyet verdiği 

anlaşılıyor 

Jsvı çre • ltılya 
poıta nakliyatı 

kesileli 
(..Qndra, 16 ( • A.> _ B. B. C: 
Romadan gelen ajans haberle 

rine göre cenubi 1talyadn birçok 
demiryollarında yük trenleri mil -
n:ıkamtı kaldmlmıştır. B~~dizi, 
Bari, Tıırnnto, Foçya JJ()CO\i biri 
birine bağhyan de~·ollannda "~ 
ferler durdurulmuştur. Resmi be -
ı nnat b\U'la nakliyattaki güclüğü 
sebcp göst,,.riyor. 

&nıldığına göre bu \•a.zivete 1n 
giliz tayyarelerinin bomb~rdmıan: 
lari} le geçenlerde" 1talyaya inen 

(Df°'\'tun ı 4 iincüde) 

. Romanyadaki 
ıngiliz diplomatları 

Bugün öğle üzeri 
şehrimize geldiler 

llükre , 15 (A. A.) - D. N. B: 
Türk "İzmir" .vapuru ile bugiln 

saat 16 da Köstenccden, Bükreş. 
teki İngiliz cl~isi, Romanyadaki 
İngiliz koruıolOSluğu ve İngiliz ko
lonisi mensupları ile Non·eç, Hol. 
landa ve Bclç.i1ca diplomatik mü
ınessılliği ve kolonisi aZast hare. 
ket e~tir. 

SON DSLER 
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istanbulda pasif 
korunrr1a için 

,. ·ı v ~ifil Ü 

··~ t~dbörO~lr 
ı Meskenlerde alın· . 
1 

· mış olan tertibat 
kontrol ediliyor 
Ayrıca meskenlerde barınanların 

miktarı da tahkik ve tesbit olunuyor 
Pasııif korunma için eiındiyc ka. I Aliiadar 'ytikaek makam!artn 

dnr almmış olan tedbirlere ilhe son verdikleri talıU' mucibtnoe 
olarak alınmRSma karnr \'erilen bUtUn şehirde ahşap ve k.lrs\r 
)-"Cni tedbirlerin tatbikma. goçilmi11 meskenlerin son miktor vo "ıızJye 
bulunulmaktadır. ' (Devamı 4 6nciidl!) 

HükOmetin mühim bir kararı · 
Memlekette buğday 

ve un · : stokları 

Dün) aıım on hudaluc."l litkıı•dN 
Türklerin Araplara lta?'f'I harp a
t;ar:ıklaı-ı sözüdür. Arap iılkclcri 
Osmllnh imraratorluğundnn nrrıl. 
rlıktnn M>Dl'aı lıir kere bile 'J'ürki· 

~ edı• ba"'iu• bir mtlletin i t ik lali 'e 
lopra;..'1 ol<'l hlnılo hlr lu.rs 'e daML 

' • rülmu umdiir~ 

' .,.,, ünuh ri)cti mpt r~ıı.. 
1 ~an :.lyasf'liııln uJoyhlndf'ı(Ur ,.e 
lıııttı ınlllctlerin mıis&\'f tıayat 
hlfl>:&ına maHk ol ma\an da\ a;;ının 
tnli.tameri ııı-m;ındadır. nu bir ri) a-
1,iırlık , c para\ an& olarak kulla

nılan bir ı,oz değil, bir hakikattir 
ki Turkil 0 Cwnhori~ etinln harici 

sl~ıne her 1aman bir ilham 
ka)nıtğı olmustur. 

ı.~ ~ ,., 
1ımir vapuru bugün -.a~t (ln \lçl 

dopu l!mMllltdıa pl1B19tir • 

ingiliz 
donanması
nın takviyesi 

--:...~ .. :::=.t~."?::=· ... · ·· vücuda g~tirilecek 
\ıngıhet:tye gilnd'Qz Müstahsilden ·buğday peşin 

Araplarla bi~ uııın a.'>ırlardaıı • 

heri bir arada. din "' kültür vah· 
ık•ti iMndP. tam bir knnl~ gibi ya.. 
ı;ıt.<Jık. l1ugun :ıoiyno;;ct bakınıından 
:\~ rılmıssak 3 arın, lıu ~iyasi i!itik· 
lale hlc halel gl'lmcdc'n, tekrar blr
le-seblllriz. Bu birleşmenin e.ın bl. 
rinrı artı l!K' tıu'tlflarclan birinln 
dlj;t-rlııc tahakkiinı C'tmcdcn tam 

'" ~ uninH bir ınti"a' at dairc,.inde 
ınu.,,ı,..r .. ı, ha,.\ at s:ırtl3rı aramak· 
fır. '.rtlık •• \rup karele llj;',lnln si
~ aı.tt. tiah~mda da ih\"a ı her iki 
millet tc:ln o kadar bayati 'e mii
lıhn bir smllıUr ki biz Türkler dün. 
lada hirlrir lıodgiun menfaat uğ· 
ruudl\ bunu ıınutanıayı7. '<' fe<la e
dPmc·~il, 

Dn,.manl11r Tiirklrr'<' ,\ raııların 
11rnt:tma nltn.k ~,f ... maı,ru. ça.Iıo:malda 

, hl7.lf>ri biribirimlze 3 akla..~1ırmağa 
hizmet t.•tmls oluyorlar. ~'iinkü A. 
ntplar '.I iırkll'rde dii5nıanlann id· 
ılia <·ttiklcri fena nl~·ctlcrden hiç 
hlr e er olmadığlnı tilll) atla ~ör. 

duk~ aramızda~l rabrtalar dnha 
ımlmh et Y<' ku\, ('İ kespcdt'<."l_..,._ 

tır. 

ltııl) an :rad3 osu ~erek Türklerin 
ı.;t'rek İngıTutcrin att'slc oynadığı

mı~ kanaatindedir. lngntenoin 
YU\&rlanması Türki3enin de yıkıl. 

mrun olacaktır diyor. İşte bo nok
t:ula itatrun radyosunun bir dere. 
t'l'):e kadar halolı olduğunu biz de 
teslim ederiz. 1'ürJdye, 1ngUte,rc 

C ç a yda donanmaya 20 
yeni gemi iltihak etti 

\ "a!lllngfun, 16 (A. A.) - B. B . 
C: Vaşington bahri mahafilino se. 
len haberlere göre son üç ay zar
fında. İngiliz donanmasına 20 ge. 
mi iltihak etmiştir. Bunların ara· 
smda 2 zzrhlı, 2 tayvare gemisi. 
5 kruvazör. 11 torpito muhribi 
bulunmaktadır. 

Sabık lıpanra llraıı ı 
610m ballatle 

J.ond ra., 16 (.\. \ . > - B. B. C: 
Romadan gelen 1 aberlere göre 

sabı'k İspanya kralı on liçUncü Al· 
fona bu gece bir anjin dö puatrin 
kri%i geçlrmifJtir. Sıhhi \'flziyeti 
\•ahimdir. 

Harbin gizli 
cepheainde faaliyet: 

Bu harbin 
Lavrens'i 
B ir ingilız aıbayı 

Babet11tudald 
l•J••• •••ıl 
çıllardı 7 

İngilizler bu isyan 
sayesinde Erit~·eye 

ginneie muvaffak 
oldular 

olmadan da kendisini müdafaada 
tereddüt etmez. Türk kudretinin 
nek-re kadir olduğunu İtalyanlar 
llf'k hl billrll'r. 1tal3an rr.•1~·0~11 Hartum, Hl (A. A.) - I!öyter 
nuıı hakir tarafı Türkiye ile İnb•ll· ajansmm hususi muhabhi Ha.be-

§•<"! anda bir mahalden bildiriyor· 
lı•renin mcnfaatıcrlnln bu harpte "Hl\~istıuım Gojjiıtm romm.ka. 
11nışterek oldogunu anlabn sözler· t:tında t 'cAn ııwMl:ı. bu ınmtaka\'8 
•INtlr. nthaldka, lııgilteftl yılalına girme~ n-.u\:af!ak olan lngilU: a · 
bütün A\'J'Upa de,Jetleri pbi Tür. kfı,.: Yetinin 30.000 İtalyan aa
WlJerılrı cfo httkUı11 '" "".,..:ı~ tr- kennı olduklan yerde mJb1ıyan " 

, 
bareklt tcıebbUııllnlln d~an ~-

(De\ atnl 4 Üncutl~) lindeft almmaafl T il t.ıt,; eden fa:ı:i 
ltllw~Jn Cahtt l'AL('Th' 'C'tl lıaklcmda ınezkiır hP' C"t ı l"'lsi 

Berlindeki b itaraf 
gazetecilere göre 

Balkanlarda 
Askeri 
faaliyet 

Devam ediyor 

hava hücumları para ile kilosu 8 - 8,5 

Sofyadaki İngiliz elçisi 

ıaııar llartclJ• 
aazırllı glrlıtl 
;Jcrli11, 15 (A .A.) - Bir husu. 

si muhabir bildiriyor: 
.Balkanlarda.ki vaziyet bitaraf 

müşahitlere pek karışık gözükü· 
vor. Gelen haberler biribiı .. 
nakzeder mahiyettedir. Hariciye 

(Denmı 4 üncüde) ı 

Almanların dünkü 
te~bbüaü akim l:alt!ı 
l.ondl"J., 16 (A. A.) - B. B. C: 
Di.ın g, co bir dfüınıan l:omb.,r -

dıman tayy~ duşUrülmUıUir . 
Evvelki gece de bir tarı aro diişü 
rillm!iş. biri ağır sakatlnnmrştu . 

Dün öğleden sonra Alman tay
yareleri çolc ·Ukııpkten Ul'.&rak 1n.. 
gilt.ere üzerinde bü) tik bir taarru 
za teş!:!bbUa etmişlerdir. İngill~ a\'
cı tayy~clcri bu planı fl~\"n dü • 
sürmüştür. Vukua gehı.n nrnhare 
bede iki düşman bo:nbardıman tay 
YR.l'E'Sİ fRbıip roilmifjUI'. ln;!'ili;ı: 
avcı tayyare.terinden ikisi ta.hnp 
edilmiştir. 

Tüikiye ile 
Bulgaristan ve -

Yugoslavya araaın<la 

Müzakereler 
yapıhyor 

biZ?:at bıına izahat vndi. Bu i""'· 
hata göre, küçük lıir nıilfrezc dUş
man tamfından miltt::madiycn ta. -
kip cdilmeeinc rağmen mağarahr • . 
da ,.f' ormanlaı·dd gizll'ner<'k t 1 ı 
yan ııatıannın gcrileı indeo hnrehitt Son dakikada bile her 
~apn.:ığa mııvnffnk o'muş ,.e bu 1 şeyin kurtarılabileceğ; 
yUr.<len bir<!Ok maceralara uğr ı - ümidiyle .. 
mıştır. Bugün alPvlcri etrı:ıfı ca • 1 
'"an i.cıyan angınınr i 1e bu kıt'a Bu mlzalrereler 
t•J.U"'turnıuştur. :Bu i }an h:ırek..:>'i 
ı;im'.lı <lil,.nıan•n başlıca mu\'u.c;:ıla TtrllfJ8DID 
hattını tebdil l'tmektcdiı. 1 l b•tl 

Bu hoyctin rlcle rttJgi muva.f'"I ae$6 U SiJl8 bltlldJ 
kıyct İtalyanların Sudandaki in • 1 Lı .ıılıa, l!l ( \, A.) - Ta\ mi. 
giliz kU\'V<'tlerl lmrı;:smC:n Habe • ı sin diplomatik muhabiri nt3ı:rcttığı 
Fistan iı:Jerin" ç<>kllmE'lerln" " • bir makaledc.>, Yugoslavya ve Bul. 
bep olun 1'aı>lr~ 1 anlill~r<l(.'11 l•ni • garista.nla görüşmelerine devam 
dir. logıliıler tıu suretle sudan - suretiyle yapmakta olduğu eeeaız 
daıı Erit.reye kolayca yürümUfler. faallyet dolaynıilc Türkiyeyi tebcil 
dil'. etmektedir. Muhabir. bıı rı ır.ma -

He) et reisi İtalyanlar 111 çok iyi ~ çekingenlikten gr ;Jı • · 

kuruştan toplanıyor 
Bundan baıka mah.aulün bolluğuna raimen her ih
timale kar!• hariçten de ithalat yapılacak. 

Ticaret vckl~ti, mUatııhsllm eılnjr 
bulunan ı:c yemeklik UıUyacmdan !az 
ıa olan hububata. el konulmasınA <1alr 
kabul cdill'n ka.rıımamenin tatbikatı
na alt ııazırlrklata ~ıamıştrr. 

Ticaret vekill lıtilmtaz ökmen, bu 
!ıuııusta dlln AJ:ıltarada . ga.zetecUe.re 
~ ~yaııatta bulwımu.5tw·: 
"- lJQkO.mcl, h:ılk v.:ı mlll! mUda· 

faıı. nıUyaçlarmm urnrl kıldıt;ı ı.e 

bugUııkU prtıarm ehnmumı emret.. 
tlğt Ultlyat1 tedbirleT cümlcaindm o
larak, memlekette bUyük mlk~ 

hububat ve un stoku vUcude getirme· 
ğe :karar verml' ve bU mak.saUa m!lş. 
t.ahBU clinde bulunan ve orıun en genlı 
bir ölçQyle ihtıyacmıSan !Ula o~ 
buğday, ttrpa, çavdar ve yulafa el kor. 
mata karar vcrmlillr. Kararna.ııw 
dlln n'§redUmi§ ve kJ,rarnamen!D tal 
bik <'diler.eti vlll.yeUenı de icap drtı 
tcblısat yapıldıtı gibi mUı;tahıılhı ko
Javlık göSterUmest için m"" kUn olan 
ı>Util:l tedbirler de almmı•trr. 

Kararname mU.tahaU lohlno u •. i o. 
nalı prenalpl ihtiva etmektedir. Biri 
ıudur: Buldaya. ofis merkezinde -ve 
Wuyoıı1arda peşin para De 8- 8 5 lru. 
TUf ftyat kcıDulmurtur. Bu i'lyatın kö) 
IUler!.mlzln Vtl mU.tahıılllerlnlizin uzıın 

yıllard&nberi lllçblr sa.maıı elde tıd". 
modlkleri ft hattl bekleınediklart ,..,. 
Uyat olduğu mtınaltap göt.llrmea lllr 
h&ktk&tt!r. Geçen 11eDeler buğday ICtn 

(Devamı • lncftdf) 

Amavutluk cepheıind~ 

Yunan 
taa11uzu 

Çok geniş bir cephed• 

Muvaffakiyetle 
aevam eoıyor 

ttalyanlarda n 300 eah
daha alındi 

At lna, 16 CA. A..) - B. S. C· 
Ohri gölünden Adri:ı,-atik deoiıi. 

r.e kııdsr uzann.n muuzam ecpbf"· 
do ta9JTUZ devam ediyor. JJuval. 
taltryctlı! neticelenen barekit tıe • 
ticesinde Yunanlılar 300 klldar "
Bir almışlardır. Mühim miktanlıı. 
l'arp mal?.f'mesi tğtinam edilm)4tlr 

Beşbın lira i ç ın 

Bir damat, kayın-
valdesini öldürdü 

Kaytnvaldesinin vasiyetı şu: 
"Paramı ·Kızllaya verınız,, tanıdığı bir lngilıı albayıdır. Ken- lıyen Alman iddialarını enerjik bır 

<lisiııi yakahync.-ak olnnlnra ft'31 - 8urette rtıddeylemekte ve eu cihe. 
~-antı.r hilyuk bir mUkfitat '~ Jel· U tebarüı ettirmektedir ki, halen 
tiklcn h ılde hu ulLn "I' ı a~dım- :·spılm~Jo ohn Tilrlt • Bulgar gö- Birkaç gfin enel Jtaalmpqada ' - Benbn Em.ııJyet San~ 
beri fasıl-:s·z h•r surelte cllir;nı 1 • • ·'"' \ • .r. ıma ettik- "\irr ,, Höl il Yal .. ~~ a-lm'Ja biri. beş bin lira fal"3ll1 nr. Halil 1nı 
toprağmda ça111maktadır. 1 ..... c.·jı. Alman talebi Uzertne aı. ._yııanam Esmayı bıç&lLlA ~ parayı benden ist.h"Ordu. verme ,. 

t.yan bareketJn• bizzat f&hit Bulgarlar tarafından değil, rua• omdan )'U'&1uDlltı. Eımıa. todav' yhıce beni varaladı.. Ben mtb1ıem 
nlmu' birinden mah1mııt aıabillllek hattl IOn dalrlkAda hlr "'"V Jr•ır•• 1 edilmekte oldu#u Beyn~lu bıuıh • "'°' l:ln linı.\'t Kısılaya Tftlnlıır.... 
1

, .- • u . · 
1 
hr Usten bateket nhılıılleeeti um·' 1 ı . . . . ' "n~indc <lıin iiltri.tüı. Ü'ml'JI'" Hıs.lıl, •rıbbıadüde mD8P• ~1-

(Dennu 4 ft11etk1e) fmdım f*.planmMıt•r. 1 ı>v,·el Esma, !IUninrr sö~·lem\lttiı· : . ~ bulunmektad1T. 



l'arilü deniz romanı: 62 Y ~~an: Kadircan K af!ı 

ı.evıntıer bir gece dlşman ordagabını 
yardllar ve kaleye girdiler 

F &.kat kapı~ ıı yuz kulaç kadar J İshak Bey yoni bir. baskına ha. 
kaldığı zaman kule ve mazgalla. zırlandı; bu sefer başkn kapıdan 

rm arasında büyük alevler parla- çıkılacak; muhasara hattını yar
dı; ~eyaz dumanlar bulutlandı ve mak mümkün olursa Telenıan·a 

gülleler zırhlı safları ycryer par - gidilecekti. 
calad~; dağıttı, şahlanan, dü~en ve Fakat bir ;;ece evvel kaledekı 

ya ürken atlar; ölen, yaralanan, Araplardan birinin dıvardan sarka 

kaçan atlılar biribirine karıştı, bu rak, bir yılan gibi kayarak gittiği
kargaı<ahğm üzerine tüfenklerin nl kimse göremedi; sabah olduğu 

yaylım ateşleri de yağınca kor - zaman Marki dö Gomar Türklerin 
kunç bır panik oldu; geriye as • 
kerlerin ancak üçte biri döncbil _ 

mi§ti. 
Dıycgo Vandrada dişlcırini sıka

rak, hiddetten gözleri parhyarak 
vumruklaırnı sallıyor, klifiirler sa 
vruyordu. Fakat bunun ne faydası 
olabilirdi. 

Ortada acı bir hakikat vardı: 

Görii Ü!'lte harap ve zayıf olan bu 
kale çok cesur ve usta askerler 
tarafmdan müdafaa ediliyordu. Bu 
rasmı sadece hücumla almağn. kal
kısmak budalalık olurdu. 

Diyogo Vandra dıı. yılmadı; O -
ran'n hemen posta çıkardı; yeni 
kuvvetler ve toplar istedi. 

Bir gece kaleden çıkan levend. 
ler, karanlık kadar sessiz admılar
la İspanyol kalesine yaklaştılar; 

baskm verdilor; çığlıklar, haykı. 

rışlar, iniltiler, :silıih §~:ırttları bir 
birine karıştı; uzayıp lasalan, ya. 
yılıp toplanan ateşlerin kızıl ay
dmlığı_nda her saniye dev, cüce, in 
san, şeytan, hayvan kıhğma giren 
karaltılar boğe.zla.ştı; bu hal saat
lerce sürdü; levendler üçyüz ts.. 
pa.nyolu sürilkleyerek, sUrerek ka 
leye döndüler. Ertesi sa.hah boğazı 
ve yaınaclarr dolduran askerler a
rasında. en az yedi yüz İspanyol 

da ölü y ~tlyordu. 

Çok geçmeden ka.leyi kuşatan 

İspanyolların sayısı on bin, Arap
ların sayrsr yirmi bin oldu. Marki 
dö G9mar kumandayı ele aldı. Fa 
kat o da hücum yaptırmıyor; top 
ateşi açtırıyor; kaleyi tüfek ve ok 
yağınunına tutuyordu. GündUzleri 
bazı aralrklarla devam eden bu 
harp güneş batarken duruyor; ge. 

celeri Atlas dağlarının bu korkunç 
tepeleri arasında, yer yer tutuşan 
nt~lerden, bu ateşlerin etrafında 
bt;yi.lyüp küçülerek tuhaflaşan ka
rartrlardan başka §OY gBrUlmUyor; 

lıazr sarhoş naralarından, hesap-
ız hnrp ve segarc ha.yvanlarmm 

ar:ısıra yiikselen ve gurbet! yal. 
çmlaştıran seslerinden, uzaktan u
zağa karş1Jaııan parulalardan baş
ka şey duyulmuyordu. 

Kaleden açJla.n top ve tüfek a... 
teşi, atılan oklar düşmanı hırpalı
yor; küçlık baskınlar şaşırtıyordu; 
fakat bu da kısa sürdü; çünkll hat 
lan bir az da.ha geri çektiler. 
İshak Bey bir gece yeni bir bas 

km hazırladı; eskisine göre çok 
daha tedbirli davranma.sına rağ. 

men düşman bir çok ölü ve yüz 
altmış esir verdi. 

Muhasara uzayor; kalede su ve 
erzak kıtlığı başlıyordu; günler ve 
haftalar karşılıklı gülle, kurşun 

ve ok dUelloou halinde devam edi
yor, bitmek bilmiyordu. İshak Bey 
ıçin bir meydan muharebesi ver
mek imkanı yoktu. Ya kafese dü. 
en miskin kurtlar gibi aclıktAn 

ölm k, yahut muhasara haltını ya 
rıp kurtulmak lazımdı; bfnncisini 
dü ilnmek bile alçaklıktı; ikincis.i
ru yapmak için mUmkün olduğu 

kadar kuvvetli olmalıydı, 
İshak Bey bir gece iki levendi 

valçm yarlardan, sarp kayahklar
dan ı;r.cl rdi; Oruç Beye gönderdj.; 
vaziyet bildirildi ve yardım iste. 
nilcll. 

Oruç Bey kethüdası lskenderin 
\anına ancak doksan levend ka
tabildi; kendisinin yanında zaten 
az kuvvet bulunduğu gibi Teleman 
nalkmm ve civar şeyhlerin de Ka
.ıldakl vaziyeti öğrenerek Türkler 
den yüz çevirmeğe h~ladıklarr 

örülüyordu. 
Lcvendler bir gece duşman ordu 

ahmı yardılar ve kaleyı> girdiler. 

baskın vehuruç planlarım en inci' 

nokta ve ?.amamna kadar öğren. 
miş bulunuyordu. 
Akşamdan, çıkılacak kapının kar 

şısına toplar kondu: askerler 11i

pcrlere ycı·leştiler. 
Türkler tam zamanmda kapıyı 

açtılar; gecenin derin ve ııc) betli 
sessizliğinde, ayni derecede sessiz 
bir yürliyü5 yaptılar: kalplcıı li

mitle dolu olarok gidiyorlardı: 

bir az sonra yerden frş~ran bir 
k&Strga halinde ~üşmana c:ullaırn. 

caklar; ortalığı karma karışık e
decekler; önlerine erkan her enge
li kırarak. çıkarak selamete çıka . 

caklardr. 
Kaleden ancak iki yüz kulaç ay

rılmışlardı ki birdenbire karanlıkta 
bir düdük öttü; on bC!) top birden, 
on beş yıldırım kustu; bir an için 
parlayıp sönen namlularm ileri
sinde güllelerin korkunç kasırga. 

sma tutulan Kal§. kahramanlan 

birbirine karıştı; tüfeklerin yay
ımı. atesi bu kargaşah:ğr arttır~ı ; 
İshak Bey hınçla homurdandı: 

- Hiyanet ettiler!.. 
Sorrra haykrrdr: 
- Yoldaşlar, selamet ileride

dir; ileri !. .. 
"Allah, allah" sesleri heybetle 

uğuldadı; levcndler \'C Arap atlı. 

larmın bir krsmı cabucak toparlan 
drlar. Fakat ikinci bir gülle yağ
muru gene dehşet saldı; atları ve 
insanları .birbirine kattı. 

Artık ge:ri dönmek J;izımdı; yok 
sa hepsi mahvolacaktı. 

ishak Bey bu emri \'ermekte go 
cikmedi; ölü ve yaralı lan aldılar; 
çıktıkları kapıdan girdiler. 

Yaraltlar arasında lskendeı de 
vardı; bir bacağını bir gi"l" par
çalamıştı. 

Ertesi gün Marki dö \romar'ın 
iki zabiti beyaz bayraklA kaleye 
yaklaştı; İshak Bcvden t0slim ol. 
ması istendi: kısıt bir cevap ve
rildi: 

- Hayır ... 

Vakıt 
(Bulgarlardan açıklık ve ıııımlrr.ı· 

yet istiyoruz) serlevhası altıncla j'a ... 
drlt baı.ımakalede Asım Us, Sofyııda 
mUnteşlr Zora gazetesinin 2.2.0U t . 
rihlJ nüshasında çıkan ve Bulgar:sta. 
nm Ege denizine bulacağı nı.ahrc$ 

yollarını tahlil eden yazının. Avrupa 
harbi gözöntiııe almdığı takdirde. 

0

da· 

ha ziyade Ttlrkiye lehinde olduğunu 

yazarak diyor ki: 

"Anlaşılı~;or ld, Bulgarlar Ege de
nh:Jne inmek için on müsait yoldan 
biri olan l'rlcriç \adisinin bir t:ırafı 
Tiirkler" ait olduğundan burndon 
bir luı.rcl•et yaılmağı tehlikell bolu. 
yorlar; onun idn Stroma cihcHni 
te~ih ediyorlar. Halbuki Dulı~ar 
~aı:etelerind~ bo tarzda mÜ!ınkaı;ıa_ 
lar ofnrkcn "Rulg-arı .. urnda Almnn 
ıtskrri \'ln" \'Ohmclaı.i habr.rl<>ri 
tr>lt;, iıı t•dip du.rııvorlar. 

Araba 1!ı•1rrııri.,.tnnın sfyas"ti lıa• 
kiknten ~nlht ın nvnlmamak ise 
R-0clop cı.,;rıarımlan Et:;e ıknfzinc 

inen yollar üzerindl' bıı türlü müoa. 
kaor;alara n<>df'n Jil1:nm ~örülüyor? 
nuı~arların kafalarında Akd<>nizc 
rlo2-rn Balkanl:ırd~ bir n.-rı lmre. 
k<-ti :n\pmal< i"-teyen Almırnlarla 
.;ıur ortnğ'ı ohnak niyeti, ;\.-ahnt f('. 
maşiilü olmasa Sofya ga7,ef<'JC"riıı· 
cfo bn <ıt>kilde miinak~ala.ra tl'<ıa
ililf ohınahnir mit,, 

·Asım Us, bundan ııonra Meri(: va. 
diııinde Bulgı:ır ordusunun 
karşılaşacağını düşünerek 

Tüıkl'tle 

Strumca 
yolunu tercih eden Bulgar gazet"'Binin 
nasıl olup da TUrklerle Yunanhh.r &.· 

rasında b:r ittifak mevcut oldu~ın·· 

b.atıra getirmediğini yazı~·or ve sovl" 
soruyor: 

'!;lmdlkl haldP. Tiirki~•'.)l' ı.ar~ı bit 

Tramvaylarda 
tek bilet 

Proje, mütehassıs bir 
komisyonda da tetkik 

edilecek 

İstanbul tramvaylarında tek 
tarife usulünün tatbiki hakkında 
hazırlanan proje, Nafia Vekale

Limanda bir romor
körün kazanı patladı 
Bu kaza neticesinde bir 

kişi öldü üç de yaralı var 

~asq.efe 
Her §eyde yıldırımlllı 
Harp "Yıldırım harbi" adiyle 

basladı ,.e yıldmmJık her şeye a· 
lem oldu ve her yerde görüldü. 

1 

Hatta lrnııdlsini Ankara caddesin. 
!le de hlssettirdi. Günün birinde 
"yıldırım" kelimesini adı içinde sü· 
~iikliven bir gazete bile göründü. 
ifade l"ttiği mananın ~anma li;rıl. 
lıir 11ckilde <le ortada.o kayboldu. 

Şimdi yine işitiyonız ki Japonya 
ile Sovyct Rusya arnsmda da bir 
yıldırnn anla~mıısı olacakmııo;. 

tince tetkik edilmektedir. Proje, Dün, öğleden sonra Haliçte, lamıştrr. infilak neticesinde bke
alakadarlarm da iştirak edeceği Azapkapıda kalafat yerinde Kürk- lede bulunan Ali ve Mahmut adm
mütahassıs bir komisyonca tet. çil kapıda feci bir infilak va.kası da iki kişi ile romorkörün tayfası 
kik edileccktil'. olmuş, bu yüzden üç kişi yaralan- Hamdi ve ateşçisi Abdullah ağır 

Nafia Vekaleti. bu komisyon. mış, bir kL5i de ölmüştür. surette yaralanmışlardır. Can kur_ 

!'\öyledik ~ ı.ı., her seyde bir yıl· 
dırnnlık gidJyor. İtalya bile bu 
:rüzd::ın neye uğnı.dığmı bilemedi. 
Iler .:eyılen eneJ harbe alem olan 
yılclırnnhğm bu gfdJşlc kendisini 
solhte de göstermesine ~mama. 
lcy'lz. 

da· bulunmak ü?.ere lstanbuldaki Rumelihisannda, Ali Pertek so. taran otomobili ile hru:ıtaneye kal· 
başkomiseri Mustafa Arif ı!c ka~nda 13 numarada oturan Mah- d·rılnn yaraWardan Hamdi ölmüş. 

Mübah bir sirkat 
elektrik, tiinel ve tr;;mvay işlet. ınut Cemale a.it Başal romorkörü tür. Sirkatin her nev'i fena ve ce7.a
mcsı idaresi • l'm··m müdürü vı:ıdeğinde limana ait 407 numara. Maddi hasarın 40 bin lirayı mü- )J müstclT.imdir. Fakat bu bilhas. 
Hulki Ankaraya davet edil. lı mavna olduğu halde Azapkapı tecaviz olduğu tahmin edilmekte -

1 
sa. Ankn.rn. cadjesinde vaki olursa 

işlerdir. iskelesinden lı;alkarken kazanı pat dir. hos görülür. Gazeteler çoğaldıkça. 
~..;;:...:.:......:.~~~~~~~~~~-~~--~~--~~~~~~-~~~-~~~~~~~- sütunlararttı. Sütıınlar artukça 

Haliç 
vapurları 

zara~ ediyor 
Belediye bu işletmenin 
devlet denizyollarına 
bağlanmasını istedi 

Be:Jediye. Ualic vapurları sefor. 
!erinin zararla devamına imkan 
olmadığını Münakalat Vekaletine 
bildirmiştir. Belediye, ida-ren.in 
yakın sahiller (!'ski Akay) vapur 
işletme idaresiJ1e bağlanma..•ruu, 
yahut ı;chir sahillerinde vapur iş· 
!etmek hakkı belediyemin olduğun
dan yakın sahiller vapur işletme 
idaresinin de belediyeye verilme. 
s;ni istemektedir. 

Bu meyanda Haliç vapurlarına 
rekabet e<leıı otobüs seferlerinin 
kaldrrılarak daha gerilere alınma
sı da kararlaştırılmiştir. 

Toprak mahsulleri 
ofisine memur alınacak 

Topı ak mahsulleri oflııi taşrada ve· 
rıi s:Jo vcı ambarlarda Uı.znn olan ınu
h.ısiu ve veznedarlılilar için yeni me_ 
mıular almak üzere bir mtisabaka im· 
tihanı açmıştll". Bu imtihan pcrşcmhe 
günü şehrimizde ve Ankarada yaptln
calt v.ı nrtamPklep mezunları imtlhn. 
na glrcbılecektir. 

Halkevi balosu 
hazırlıkları 

C.H.P. !stıuıbul vHayetı idare heyrı
tı reisliği bu sene yapılacak olan hıılk 
evlP.ri balosunun fevkalllde bir atık.il. 

d~ olması için btiyUk ba.nrlıklar vup
nıs ıttadır. Bu maksatla Parti erk!\ııı, 
tlcııret ve sanaJji erbabı ve şehrimizin 
ıleri gelenlerinden mtirekkep bir ko· 
mite ~çllmlştir. Komite yann il!< d"fa 
vilayet idare heyeU reisi Reşat Mimar 
or,·ıımun riyaseti altında toplanacalf. 
tır. 

bir taarnız fikri yol<muş gibi göriınPrı 
terin Ynnani11tanı ort.adaıı kaldır•tılc
tun sonra kendit1lnı• dönl'cek!P.rlnl et"!• 
mul< nıNıburlyetlndt• olduğunu an•a 
İ;\İ bllf'n 'rürklyrnin vakttlnde te<lhir al 
muk l~·in o lmdıır ince dira)·ctc ihtı 

~·aç \·ar mıdır?., 

Yeni Sabah 
Hilsoyin Cnhit Y;ıyçın, rBaJkanJıı r 

ve Almanya) namı altında yazdı~ 

başrııa ı,uıede diyor ld: 
"Almanya Ralkanlanı gı•INı<'.k oıi, 

gclmiye<lf'k mi? Gcleccı,ıın nıak,...ıılı 

nt•Oir? 

Birinci ualc bugün .~rttl• hae<'t kııl. 
maııll'j gibidir. Çünkü Alnıan;\a Rııl

ka..ıılarn çoktnn gclml~ bulunu\ot. ftl.ı 

maııyn3 ı.ı Alman "talim ve tcrl,i~·ı ., 

h<';t oti U)1l.k bastıgı dakikada 6:.ılkaıı 

lar için Alınan meııt'lesl ba!'}ltımı:ı dt"· 
mektl. Zaıı.ıaıı grıçtU.ç.e bu tallm ve 
t.erbl~·e hoyetlnın mahl;1o·etı l<('ndi-.iııi 

gıiıtterdl H~ bugün !Wmaıı)-a artık 1• 

marı ilrrlP"lt.:'<I için bir barel<Pt ı\~'ii°ı 

haline gt•ldi. 

Hıılg"U"tan \lmUll;\'ILDlll a&kl'rİ i;ı. 

tıllh.mdırn e·n-el dlplı.mıatil< lbtllı"ıaı al
tında kahlı "' l;;.erlde yapılan proıı·ı· 
ı;-andaltırrn da ~·ıırdımlll' Almaııv ı diıı 

lomatık bir hflkiml.\•f't f'ltlt• Ptti. Yıı. 
gofdrtvya l("in, haşvekllin \'(' lı.arl<';~·r 

unzrnnm son ~ynhatllP yeni bir ha'l.in 
de\•rı• b:ışlı~·or. Ru \"l\Zi~·et luu·şı!m 1ıs 

artıı< .\lnuınyu Balk:ııılanı gelecPJ. 
mı ı•"ahıı" ıllp• ım ... ıınml"k pı:."k mll-
na ... rz ohır ... 

lm:ııı~" 1111 ı..ıtl:ııih: ildifa l llccelı 

Tedavüldeki 
arpa 

mevcudu 
422 milyon 
lirayı geçti 

Ankara, 115 (A.A.) - TUrkiye cum· 
huriyet merkez baııkasmdan bildirl!
mi§tir: 

15.2.941 ak§B.Dlı itibarile banknot 
emisyonunun vaziyeti şudur: 
Bankanın açılışında. ban. 

ka kanutıu mucibince der-
uhte dilen miktar 158.748.563 
Daııka kanununun 6-8 in. 

el maddelerine tevfikan 
bazı.ne tarafmdan vakl t.e
diyat olup teda.vtllden geri 
çektlıniş olduğundan bun. 
dan tenzil olunan 20.149.13':' 

138.599.~26 

Bu miktara banka kanu
nu mucibince altın mukabili 
yapılan eruisyon 
He hazineye yapılan 3902 
numaralı ko.nun mucibince 

17.000.Q()() 

llil.\ eten tedavüle çıkarılan 17.000.0'JO 
v~ reeskont mul{abill ya· 
p:lan emisyon 2150.000.:>0C 

422.599.-&26 
Uave olunca 15.2.941 tarihindeki tf'~a.. 
vUllln umum yekCUıu dört yüz yirmi 

• iki milyon beş yUz doksan dokuz 'J!.n 
' dört yUz yirmi altı liraya balJğ ohu<ı.'(

tadrr. 
Bu yckünun 397.619.290 lirası yeni 

harfli banknotlardan mUtebsJ.ıl 

24.980.136 lirası da eski harfli bank 
notlardan mti~kkildir. 

iktısat vekili geldi 
lktısat Vekili Hüsnü Çakır, 

Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Vekilin bu sc~"'.lhati pamuk ipliği 
sanavli, müba.yaat ve tevziatiy. 
le alakadardır. 

mi? diye belki bir an için t.erl"dtllide 
diişmf'k kabildir. Fakat Alman lhtinı'I 
lıırınııı mahiyetini •·o gePişllğlni hi!t•n
lı•r uaı;yon:ıl Nosyalizm polltlkast içhı 
''bir ~ey fit• menıııun olup iktifa et. 
rtll'k,, kabU olmadıKnır pekıilı\ f.a.J.dlr 
ooerler. Naııyonal soSl·nllzm bütün 
diinynyıı hliklm olı:na.dd(ı;>a rahat edı>
mez. ı,Lıııdlllk Uk merhale Anupıı, .\f· 
rllm 'c bir lmum Asyadır. Binaf'lıa. 

le~ b Alman~ u durnu;racult ve az:ınıi 

durcccde gt•nlşlenıel< lııtiyecektir. 
Harp başhyalıdıınerl, Allll&llyaıım 

Balkanlarda ııulhil mnharaz.aya taraf
tar olduf.u llerllndo temin edilip dıır
dtı. Alrnanlar ~Hah patlamadan nıak. 
ı;atlaruıa ermek lmkfuır olan nokt..<slar 
dr. mtıaklka liizum!luı: bir harp çıkar
mıı.zl:.ır. ÇünkU bıkdlkl('ri §e~ lıarp 

~ nprnak dc,Jtil, nıuayyl'.n gayeler ut
runda mücadele etmektir, bu hedetlrre 
llC'U?:~ C'ri~mek kabil olursa naflle 
yere kanlarını niçin dôksünlı-r?,. 

Hürıeyln Cahit Yalçın bundan sonra 
Alroıınya Bankanl9.ra gelmekle h~rp 
bak;mmdan ne faytla temin edecek di. 
ye di.lşıinmcnln realiteyi kucaklayıunı
yacı-ı.ğnlı, Alnıanyanm harpte gaUp 
!.{elmcnm ancak İngiliz ndasmı istila 
ile nıi.ı.ııl\Un olacağını takdir cttığinl 
bıınu hır taraftan temine çalıı~ırken, 

diğer taraftan Avrupayı "yeni niza· 
mn., sokmağa çalıı1tığmı yazarak dl. 
yor kt: 

••Almanyanm Bulgaristan ve Y•J· 
goııla.vyayı ml.it.ealdp ilk hedefi l:"un:ı· 
ni"lt.an olduğu asllirdır. Bu noktada 
Alman \·e ttaıyarı rııcııfaııtlt•ri birlP. 

Yük ve binek 
arabaları 
çoğallyor 

Belediye arabalara yeni 
plakalar venneği 
kararlaştırdı 

Belediye, şehrimizdeki bütün 
yük ve binek arabalartnı yeniden 
kaydederek bunlara yeni numara. 
!arla plikalar Jağıtmağa karar 
vermlştir. Martın birinci gününden 
itibaren başlıyacak olan bu yeni 
kayıt ve pl&ka verme işf.nin mü _ 
him bir sebebi de son zamanlal'
da benzin sarfiyatmm tahdidi için 
hususi otomobil ve taksilerin azal_ 
trlması dolayısiyle bunlarm yerine 
kaim olınağa başlıyan arabaların 
gittikçe çoğalmasıdır. Yeniden ya
pılacak kayıt ve verilecek plakalar 
la arabaların son miktarı, bunla -
rm yerleri ve hangi iskelelerde iş 
yaptıkları tamamen anlaşılmış o • 
lacaktrr, 

'.A.rabacrlar Cemiyetine de bu hu 
sus~a talimat veril~tir, Yük ve 
binek arabasr olanlar Arabacılar 
ccmivetine behemehal kavdoluna • 
rak bir bevanname alacak ve bu 
beyannameler ırıahalli zabrtadan 
tasdik ohmacaktrr. Bu beyanna. • 
nıelere göre emniyet altıncı ~ube 
müdürlüğü tarafından yeni plaka
lar verilecektir. 

GöriilecPk ihtivaca göre gerek 
vük ve gerekııe binek arabalan i.. 
~in bı-ledive tarafmdan yenid"n 
durak yerl<ıri tayin olunacak ve 
buralarda kaç araba duracağı da 
ııvn<"' ilan olunacaktır. 

Adliye vekili, valiyi 
ziyaret etti 

Şohrimizdc bulunan Adliye 
Vekili Fethi Okyar. dün, vila:·e. 
te gelerek vali ve belediye reısı 
Dr. Lutfi Kırdan ziyaret etmiş
tir. 

ııir gibi görUnıoektedir. Almanya bir 
an eV\·cl 'funanlstana hılktm olmakla 
hem dostu llusolinlyl bir rezalet, ve 
tf'lıUkeden luırtaraca.k, hem, 'l'ürktye 
ruü~t..·ına olmak üzere, Balkanlara 
tan.uunen hılklm kesllt•cektir. Alm!ln
ya, tnglltere Balkanlarda bir cepte 
tesis f'tmeğe kaUunııdığı nıiiddetçt' 1· 
talyar. harbine müdahale etrnJye<·r>~I 

ha.kmıh birkaç a;t evvel teminat \'l'rl. 
vordıı. BugUıı artık bu teminattan eıııer 
kalmamı5hr. Alman tt•mlnatı dernek 
"tutulımyacak l!IÖzler,. deı~k olduğu 
c,;oktan dfkslyonerlere gimılştir. Fa
Irat rua.n.tte.eNsiif bir çok siyaset adam
lamun zihnine bıll:\ girmiyor. Alnıaxı 
diploınıuıisl bundan istifade l'der vtı L 
~·inden safdlllere kahkahalarla gfil.,r
se kabaha.t onun mndur?,, 

Miıteakiben muharrir. Almanyanın 
Ywı•mletanı ehdit ile yola getınıı.rıL 

.ı. • c~ğ:nı, Almanyanm elinden gel mi
yecı.?k bir şeyin de Mmıolinlnin preııtt 
jii. ;;"re! ve haysiyetini kurtnrmn.k oL 
duğunu, Alman yarcltmınm ltai}'a!I 
zaafını, aczlni ve hiçliğini btitün dün· 
yaya maddi bir şekilde isbat edeceği
ni ye.zryor ve "Altı mllyonlnk bir 
IHkük rnill"t. karşıs1Ddıt bile korkudan 
tltriy<'ll ve k~ıuı. gPne Alına.n•arı.n 

koltu~una s.ığnıan \·e Alnı.:ı.n yardıı.u 
il<' Vnn.nnlıla.ruı p<'ııçr~lııden yakıısmı 

kurtarabifoıı fa,ist ltalya. klmsPnln 
~ Uzi\no bakama.z., diyor ve makaltsi
ni şöyle bitiriyor: 

boraları dolduran fıkraların umu· 
mi 'W!rlC\'halan çoğaldı. Heıı;.~s 
kafa yordu; kulfa.nılmamı"', ele a· 
lacağı mevzulara uygun mefhum. 
lar ya.rattL 

Matbuat t.arlbimizhı fıkra ana. 
serlevhalan boUui;"llnun en ,·erimli 
bir el eninde ~aşıyoruz. O kadar ki 
a.rtık yenilerini oolmak müşküliitı 
karşısmda birçok.lan "sirkat" 1 
bile mübah görmeğe başlad•lar: En 
Son Dakikada "Çahkuşu" imzası
nın adına uygun "Daldan dala" sı 
"Yeni Sabah" ı.;ütunlarmdaymış; ne 
çıkar! 

İnsaf .•• Ama bnzalann aşmldığı 
bir de,irde ana serlevhanm a.Şll'IL 
mrş bolonmSBma da ~ok "filiür mü 
diyelim? 

R. 

Beş bin ton 
zeytınyağı 

lzmirden lngiltereye 
sablacak 

İzmir ithalat ve ihracat ~ir. 
likleri umumi katibi Atıf, ~ehri. 
mize gelmiştir. Kendisi, burada 
bulunduğu müddet zarfında 
şehrimizde bulunan İngiliz kor. 
porasyon heyeti mümessilleriyle 
temaslara geçecek, sonra lzmire 
dönecektir. Haber aldığımıza 
göre bu temaslar, İzmirden İn· 
gilizlere satılacak beş bin !on 
zeytinyağı satışiyle alakadardır. 

iAŞE TEŞKıLATI 
Kadrolar hazırlandı, 

tasdikten sonra 
neşredilecek 

Ankaradan gelen haberle-re gö. 
re, iaşe teşkilatı pek ya.kında faa
liyete geçecektir. Teşkilatın esas 
kadroları da hazırlanmıştır. Sta • 
tüler kabul ve tasdik edilmeden 
kadroların ilanına lüzum görülme
mektedir. Teşkilatın istişare heye 
tini, her vekaletin seçip göndere
ği mümessiller teşkil edecektir. 

Toprak mahsulleri ofisi umum 
müdUrlüğiinün de iaşe milsteşarlı. 
ar emrinde vazife göreceği ve fiç 
umum mildürlllkten birlnJ teşkil 
edeceği haber al nmıştır. 

On beş günlük et narhı 
Et fiyatlarının tesbiti işiyle 

meııgul olan narh komisyonu, 
dün, toplanarak ayba""i'la kadar 
mer'i olacak yeni fiyatları tes. 
bit etmiştir. 

Yeni fiyatlar şunlardll": Kara
man 70, dağlıç 75, kıvırcık 80 
kıırus. Bu narh, on beş giliılük.. 
tiir. 

Teşekkür 
Pcderimtz ve btiyUk babamız m1llga 

Dahiliye Nezaretı sicillı ahval memu
rin komisyo:ıu Azalığından mütekait 
::>:eyir Gürelin vefatı dolayıstyle gerek 
cenaze merasim.ne gelmek, gerekse 
mektup ve telgra!la taziyettıe bulun
mak euretıyle bUyUk kederimize işti· 

rAk eden akraba ve dostlarımıza ayn 
ayn teşekküre tt-esstirUmUz mani ol· 
duğundan bu hususta gazetenizin ta· 
vassutunu rica ederiz. 

mzı NecUc Gllrel, oğhl Nail 
Gıire.I ,.e ·ronınlarL 

---0·---
Kayıp aranıyor "Yunanitıtıındaıı ı;onru, ahvalde \'C 

askeri vaziyett.e bir değişiklik olma7· 

eıa, yani tın;o.t müuaslp görllnürse, sı
ra bizimdir. Almanlar bugün yüzümü. 
ı:ıı gtiliiyorla.r, Türldye;)e lmrşr lılr 

dııvala.rr olmadığını sö\·hl_.vorla.r. Ben, 
kendi hesabıma, inanmıyorum, ya.ılı'!' 

Fatihte KızUı§J apıırtımanmda fka.. 
met etmel<te ola."1 ve PcrtevnJyal lise· 
si talebesi 9 uncu smJfmdan Orh8Il 
Ak 45 gündenberi kayıptır. N ~.-.ti 

olduğunu bilenlerin insaniyet na.rru: a 
yukarıdaki adrese bildirme !eri ric:ı o 

dü ünmti 1 
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YA ... 
Yarının lngiltc.re Kraliçe:ıi 

Prenses Elİ?..abet henüz on dört 
ya.5ındadır; babası kral olmadan 
evvel de İngilizler tarafından 
ook sevillirdi. Şimdi alaka daha 
büyük ve geni~tir. Bir kaç gün 
evvel "Haber'' de ona dair me. 
rakh bir ) azı çıktı. Orada şu sa. 
tırlnrı da okuyoruz: 

"Pı enses Elizabet bütün İngi· 
liz milletinin sevgilisidir. lhti. 
Yarlar onu İngiliz tarihinin haş. 
llletlı Kraliçesi Viktorya'ya ben. 
7.ediğı icin severler. Gençler ise 
Prensese can ve yürekten bağlı
dırlar. Her Ingil u genç kızm •.• 
albUmünde Prenses Elizabct'in 
bir resmi vardır." 

On dört yaşında bir çocuğun 
henüz ne yüzü ne de karakte~ 
tanı manasiyle teşekldil etnıış 
:>ayılmaz. Acaba Viktorya'ya 
beziyen tarafları nereleridir; 
bunu bilmiyoruz. Lfı.kin insan. 
lar, kaybettiklen sevgililer için 
duydukları hasret dolayısiyle 
ba.Şka birini ona benzetmekte 
fazla titiz olmazlar. İhtiyar İn. 
giliz!erin de Kraliçe Viktorya'yı 
onsuz bir sevgi saygı ile ~ 
dıklarına şüphe yok~ur. z~:a 
Yalnız İngiltere tarihınde degıl, 
dünya ~hinde bu derece se
vınıJı, şefkatli, müdeblbir, çalış. 
k:ın ve talili bir hükümdara 
rastlamak güçtür. Altmış dört 
sene süren onun devrinde, İngil_ 
~ tarihin en hızlı ilerleme 
hayatını sürmüş; en çok sulh 
YJl.urı yaşamış; Hindistan im. 
Paratorluğu kurmuştur. 

Kraliçe Viktorya 1819 • 
Londrada doğdu. Kent dükası 
:Edvart•ın kızıdır; amcası kraldı 
ve babası velinhttı. Kraldan ev· 
("\,•} babası ölünce Veliahtlık ona 
kaldı. Kı alın çocuğu yoktu; 
1827 d" öldü. O tarihte henüz 
on sekiz yaşında. güzel, kibar, 
~rıf, sevimli bir genç kız ?l~ 
\T~ktorya İngiltere tacını gıydı. 
Bır aralık Londr.ı:;a gelen, ya. 
kışıkh, gürbüz ve hisli bir deli. 
kanlı olan nusya veliahtı Alc.<. 
Bandr'lc aralarında temiz ,$k 
~ı .verı ı olduğu rivayet edilir; 
akın sıyasi zaruretler ondan 
ocasını k ndi:si seçmek hakkını 
sırgıyordu. 1840 da akra'baslll· 

dan vr Alman ırkından Saks -
Raburg Prens Alber'le evlendi. 
~n btiyiik oğlu Edvnrt, prcm.' ·. 
gınde hayatım Parisin başdön. 
dıirücU eğlencelerinde yıpratı· 
Yordu; o kadar ki Inailtcrer ·n 
da.resi bir gün bu öl;üsilz lıo. 
'Vardanır eline geçecek diye yal. 
nız . İngilizler değil, annesi. d~ 
cndışe duyuyordu· Iakin yeclıncı 
Edvart bunun akslni isbat ettL 

Kra~c"' Viktorya devri, .l Lirk 
dostlugu devridir; Türkler onun 
zamanında İngilizlerle omuz o. 
mı ~ Sivastopolda dövüştüler. 
Lftk_ın İngiltere için en mUhim 
~dıse Kraliçenin aynı zamanda 
Hındı.stan tmpa.ratoriçesi jlan 
t'dilme idır. O zamana kadar 
Hındist~m. ordu ve donanma 
ahıbi bır kumpanya elinde bu· 

lunu)or; iyi idare olunamıyordu. 
1~76 da çıkan Sipahi isyanı ü_ 
7.erine devlet eline ~ti. 

Saltanatının ellinci yıllannda 
yapılan şenlikler günlerce sür. 
Illfu ; İngiliz adaları tarihin en 
nı hur ve eşsiz şehriiyinlerini 
\apmı hr. 

'Krnliçe Vıktorya hayatının 
n enelerinde kocasının ve ço. 

CUklarmdan bir kısmının ölüır.le
rını görmü~; üzülmüştür; lakin 
onu en cok üzen hadise Transval 
muharebesi olmuştur; bu harbin 
n t <'<' ini göremedi. 
ı. İngiliz tarihinde kadm ve er. 
n:ek hükUmdarlar arasında bir 
n bet gözetilirse k'ldm hüküm. 
~:U-lann daha iyi idare ettikleri, 
ıl~a...~ sulh ve saad t getirdik. 
":ı netıcesine varmak mümkün· 
dur. 

Kadircan Kallı 

ltalyanlar 
Aımanlardan 

Korkuyor ve 
nefret adıyor 
Cenubi italya da 

maneviyat çok bozuk 

1.ondrn, 15 (A. A.) - Müstakil 
Fransız ajansından : 

Fa..cıist rejlrninc sempatisi olan 
genç bir İtalyan. bir Londra ga· 
zetesl muhabirine ltalyadaki ha . 
yat hakkında su beyanatta bulun· 
muştur: 

"- İtalyan halkı. Almanya ile 
birleştiğinden dolayı Duçenin bü -
yük bir hata işlediğini bilmekle 
beraber Musolini aleyhinde derin 
duygulan yoktur. İtalyanlar Al 
manlardnn nefret etmekt~ v~ 
korkmaktadırlar. Şimnıt 1tn!yanm 
maneviyatı, cenubi İtalyanınkln • 
den daha iyidir. 

İngiliz tayyareleri, Napolideki 
halkm maneviyatı Uzerinde büyük 
bir tesir yapmışlardır. Napolide sı· 
ğmak olmadığından halk bir ycrl' 
saklanmak için kaçınmıştır. 

Roma halkının, Almanlara kar§ı 
olan nefreti, bilhassa barizdir. Ro 
malılar İngilizlerin kendilerini bom 
bardıman etmiyeceklerine kanidir
ler . ., 

Habeş 
imparatorunun 
Habeşistan da 

seyahati 
11.ı&rtum, 15 (A.A.) - Röytcrtn Ha· 

bcşl.5tandakl Hnbcıı vatanperverleri 
ordu<ru Lf'Zdindekl muabl.ri bildiriyor: 

lır.parator Halle SelABie yukarı Ha· 
beŞ!ntunda muzafferane tumcslııl ik. 
ınru etmiı;Ur. SlllUılı Habcf çeteleri 
seyabatinlrı sonuna yakl&§&D lmpara. 
tol'.!r.nnı sclAmlıı.mn.k Uzoro birkaç 
gUıı içbı muharebe sah.asmdan aynı. 

mışlrı.rdır. Bunların, atm önUndo fği.. 

icrck yeril adet veçhUe hUldlmdarm 
aynğmı bptUklcr1n1 gördUm. 

lmpıınıtor yorucu olan biltün bu 
scyar~t esnasında mükemmel bir mu. 
kavemet göstermlfUr. B1r mllddct 
lmp:uatonın alnymı. uzun siya.b elb!.. 
ec gtyml~ .. bir elinde acmstyc, digOT 
elinde baçmı tutan papa.z Glorgia 
scvkeunlflir. Papaz her sabah seya
hat ba§lamadnn imparatoru bu baçla 
te.ku!cı ctml§tir. Köylerin halkı lmpa· 
ratoru görmek için yola çıkıyor, kcn. 
diEir.e b•ra ve toprak mahsulleri ikram 
edtyort.u. 
tmı ar .. tcıı mağaralnrdn.n mütc§Ck. 

kil olı.n muvakkat ııaraylnrmda.D bl· 
rinde ~i kabul etU. Kendi.sine Brf· 
tanya kvvvetıerinin Kercnc doğru 

flcrlcCıldı:rinl blldlrdiğim za.mnn çok 
sevindi ve İngiliz aubay ve erlerinl' 
k. rşı olar takdir ve hayranlığm.J ifa. 
do e4'U'clt Habeş aakcrlcrlnln tngWz. 
ıcre bılltanc lş birliği yapac&klan O· 
mldlnl tzhnr eyledi. 
Betın scyııJıııt e.:ınasmdn, ımpara 

tor yllrümck ve ndamlnrlyle aynı prt 
hır tçlneı(I yaşamak için rsror etmiştir. 

Burada, bir taraftan hareket e_ 

deeek olan subayın emirberi ba
vullan hazırlarken diğer taraftan 
da yeni gelenin emirberi bir an 
evvel subayının cşyalarmı yerleş
tirmek için ötekine ynrd.mı edip 
evi boşaltmağa çalışıyordu. 

Aradan bir saat geçmeden her 
şey yerli yerine konulmu.c; bulunu. 
yordu. 

Ayni gilniln akşamı saat sekiz 
sularında hareket eden eski kı
tnyı uğurlayan yeni kıta kı~lada 
istirahate çekildikten sonra geııç 
subay:mıız da Bey&hat yorgunluğu

nu gidermek için hemen evine gi.. 
dip yatağıruı. yattı. Derin bir uyku 
ya daldı .• 

n 

Almanların 
Romanyadaki 

hava 
kuvvetleri 
İngilizlerin karşı 

koyamıyacağı derecede 
fazla değil 

Almanlar Romanya 
petrollerinin 

bombalanmasından 
endişe ediyorlar 
Loııdro, 15 (A.A.) - Röyter. 

in havacılık muhabiri bildiriyor: 
lngiltereye ve lngilterenin de. 

niz münakalatına hücuma tahsis 
edilen Alman tayyareleri mikta.. 
nnın, Balkanlarda bir "yıldırım 
harbi" için azalhlr rş bulunduğu 
teeyyüt etmemiştir. Saliı.hiyettar 
müşahitler, Alman hava kuvvet. 
)erinin garpteki faaliyetinin bu 
tarzda izahını rcdde\•lemektedir. 

Balkanlara gelince, bu mınta_ 
kada elde bulunan Alınan hava 
kuvvetlerinin kemmiyet ve key. 
fiyeti, bu kuvvetlerin orada 
müsbet bir rol oynıyacak mahi. 
yette olmadığını göstermekte. 
dır. Almanlar, sanrldrğma göre, 
Roma.nyada. 800 den f a.zln tayya. 
~ tahşit etmiştir. Bu tayyarele. 

j rın en büyük krsmr avcı tnyyn. 
relE>ri tarafından muhtemel bir 
bombardrmana karşı hima\csı 
Almanya için çok büyük bir e. 
hemmiyeti haiz bulunmaktadır. 

Çörcil'e göre. bin kadar Alman 
tayyare meydanı müstahdemi 
Bulgar tayyare meydanlanm iş. 
gal etmektedir. Bunların, Bul. 
gar tayyare meydanlanndn, hat_ 
ti bir kaç zaman evvel Roman. 
yada bulunan tayyarelerin ade. 
dine muadil tayyare miktarı. ı 
alabilecek mahiyette hazırlıklar 
yapılabileceği şüpheli telakki o. 
lunmaktadır. Bulgnristanda yal. 
nrz 12 kadar hava üssü mevcut. 
t ur. Ve bu üslerdeki şerait birin· 
ci derece olmaktan çok uzaktır. 

Almanyanm Cenubu Şarki 
Avnıpasma gönderdiği tayyare. 
Jerin hemen hepsi muhakkak ki 
1940 modelidir. Müstahdemler 
arasında ise büyük bir devlete 
karşı harp tecrübesi olan ancak 
pek az pilot vardır. 

Orta Şarktaki İngiliz hava 
kuvvetlerine gelince, bu kuvvet. 
ler Afrika ve Arnavutluk cephe. 
lerinden başka yerlerde faaliyet. 
te bulunmak ihtimaline karşı 
kovacak kudrettedir. 

Bir müşahit. Alman hava 
kuvvetlerinin, garptcki vazi) e
tini tehlikeli bir surette zayıfla. 
maktan şarkta lngiliz hava· kuv. 
vetlerinin kudretine müsavı bir 
hale gelmeği ümit edebilmesinin 
çok şüpheli olduğu fikrini bildir. 
miştir. 

o 
• Moskova, 15 (A.A.) - D.N.B 

Moskovadakl Romen mnhfllleri, Ro· 
manyanm Mosko\•a elçisi Gafenkonun 
rapor vermek llzere BUkreşc ça~ld·~ 
baklandaki haberin hakikate tevafuk 
ctmedlğlnı bfldlrmektcdJr. 

- 2 -
ıa:rı da.nna dağınık, elbiseSJ pen
şan, uzun boylu, narin ve çok gü

zel vncutıU bir kız gördü. 
Cıva gibi canlı, iki büyük siyah 

gözünü kendisine dikmL~. gUlümse. 
yordu. Subay biraz §3.§km: 

- Ne istiyorsunuz? diye sor-

du. 
Kız cevap vermedi, mUtebessi-

mAne ve asker gibi nelam vaziye. 
tinde kendisine bakmakta devam 
etti. Bunun üzerine subay omuz 
silkerek yoluna dovam etti. Fakat 
daha on admı atmadan yine kapu
tunun eteğinin çcldld.iğini hissetti. 

Ertesi sabah, şafakla bera.ber Ve tabii bir daha arkasına döndü. 
evden çıktı. Daha l50kakta on a- ım:, yine dimdik, sclAm vnziyetln
drm atmamıştı ki kaputunun ete- de hareketsiz duruyordu. 
ğinin hafifçe çekildiğini hissetti. Etrnfma bakındı. Bir aı: ötede 
Arkasına döndü ve iki adım ötede, bu mıınza.rayn gülmekten kendini 
selam veren bir aısker vaziyetinde, e.Iamıyan bir ndnm gördü, 
dimdik ve hareketsiz duran, sag. 1 ~ tekrar, sordu: 

,J 

Amerıkan ordusu Hatıraları yazan : Aşçı Dede ıbrablm Bey 

Uç ay sonra 
1 11 

ı,5 milyon 
mevcut'u ol cak 
\'ıısington, 15 (A. A.) - Ha. 

vas: 

Mevlana sülalesinden olan ve olmıyan §eyhlcrin 
alametleri - Şeyh atlı, derviş yaya - Evlat babayı 
tekrar evine çeker - Rusya ile muharebe kokulan .. 
- Abdülmecidin gözde m a beyincisi Ahmet beye
fendi - Rusya muharebesi. 

R AMAZAN geldi. Kalemden 
bir ay izin aldım. O ny 

hizmetlerimdc makbul erenlerden 

Amerikan ordusu, hazıranda, ı 
milyon 418 bin kişiye çıkacaktır. 
Bu devamlı miktar, lüzumu takdi· 
rinde hemen derhal iki misline ib. 
ıağ olunabilecektir. 
Diğer taraftan birinci ordu ku - oldum. Endamım, mevleviler için· 

mandanı, Amerika Birleşik devlet de birinciydi. Şeyh AU dendi ha::. 
!erinin cenubundaki mıın(>vralara retleri. hazan sultan Bevazrt en • 
350 bin kişinin iştirak edeceğini miişcrifine cittirinde de Ahta 
blldirmiştir. Amerikan tarihinde ilk , ' o • "' • rs n 
defa olarak bu dcrC"ce fazla mik- başka kımseyl almayıp beni alrr-
tarda asker iştirak etmektedir. dı. Şeyh efendi hazreti McvlAniı 

Çin taarruzu 
Dört cephede birden 

inkişaf ediyor 
Çunl..ing, 15 (A. A. ı - Cophe· 

nin muhtelif b51gC'lennden gelen 
ve son haberlere göre. yeni Çin 
taarruzu, Honnn eyal<'tindcn Hu -
peh, Kvantung ve Uestsulyan cep. 
beterine sirayet etmiştir. Suiganın 
garbında siddetli muhnr~beler vu· 
kua gelmektedir. Şimali Hupehde 
Han nehrinin şark sahilinde tali 
mahiyette har!'kıit vukua gelmek. 
tedir. Kvantungdu isı\ 5imalc doğ
ru yapılan Japon taarruzu gori 
pilskürtiilmüştiır. Çin kuV\'cıt leri, 
şimdi Japonların Hongl:ong ile da
hili cephe arasındaki münakaliıtı 
kE>smck teşebbüsünde buluııdukla. 
rı demiryolunun şarkında Tnnşuyi 
civarında bulunan Japon kıtalan 
ti-erine teksif edilmektedir. 

Garbi Suiyan'da muhnr<>belcr 
devam etmektedir. Burada Ja • 
ponlar, sarı nehrin sağ sahili bo. 
yunca bır hücuma kalkmı~lardır 
Çinliler, burada Japonların yap • 
tıklan hücumlnn, Çin kuvvetleri -
nin .kudretini tartmak maksadilc 
yapılan sondaj teşcl>bllsleri ola • 
rak tclfilcki etmektedir. 

Bulgar· s.tanda 
Kumaş ve kundura 

vesika ile ... 
Sofyn, 15 (A. A.) - Yarından 

ıtibaren kuma§ ve kundura satışı, 
vesikaya tabi tutulmuştur. 6 ayda 
bir defa bir çift kundura ile bir 
kostümlük kuma11tnn fşzla müba • 
yan edllemiyecektir. 

• Kopenhıı.g, lll (A.A.J Stefanl 
Mebusan meclisi, Dantmli.rka kronu
nun kymetinln tezyidi hakkmdn çırt. 
ç! grpu tnrnfmdan yapılruı lrllfı 

bUyUk bir ekseriyetle rcddclmlşUr. 

Moskovn. 15 (A.A.) - Stcfnnl 
lsvec murah"ıa.s heyeti burayn gel. 
mlştlr. Sovyet murahhııs heyeti Ue 
birlikte tc§ldl edilecek olan bir mubtr 
11t komisyon. Sovyct lttihndınn dıthl 
olan Ballı!( cunıburlyetlerine ait em 
JA!rmcselclerlnl tctk!k cd celttir . 

• Mosko,·a, 15 (A.A.) - Sovyetlcr 
blrligi komUnlst partisln1n ıs ne: 
kongresi bu akşam Kremlin aarnyın 
dn açılacaktır. 

sülalesindendi. Sikkeişerifinin si • 
mit tabir olunur etrafmr deıotart 
şerifle örterdi. Yani. ı>vlıidı Me\• -
Hinadnn olmıyanlar, sikkclr;erifin 
etrafını açık bırakıp destan yu • 
kansından sararlardı. ArzetmUı -
tim. Elbisem gayPt tila vr. baUi ve 
diizgündü. Camilııeı ifte. fl"Yhin nr 
kasından me11tane, aheste beste, 
etrafa JrÖZ ucuyla bakarak .edibn· 
ne tavır \"P hareketli" yürürdüm. 
Camiişerlftc olan halk haynuı ka. 
lırlardr. Hafızlar ve vli.izler bizi 
görünce ncrka gelirlerdi. VlUz ~ • 

ka gr.lip elleılni tahtaya vurarak 
pılr nesc olurdu. H8.f17:1ar ...şka gc· 
Ti!' dört elif nılktan mı>ıi!Pri sPki1 
elif mLktan ederlerdi. tkindl nn • 
mazı kılınınca şoyh atına biner, 
bC'll df' • anıbnsrnda :ınvan ''iiriir· 
dürn. 

Bnyrnm oldu. Blitün dedeler, 
Şl"\"hin rikabmdn olarak civarda 
olan camide bn)'ram namazı kıl • 
dık. Namazdan dönilr;te doğruca 

semağhancye geldik. Orada b3y • 
ramlaştık ,.e mcvlevi gülbangı 

çclttik. Sonra şeyhin dairC".sine gi 
derek, i~ç gün tr.brik için gelip gi. 

dcnlerc himıet ettim. Sonra evime 
giderek <'vdekile>rin d gönfünU al· 
drm. Ayni yılın Zilkııdestnde bir 
oğlum dilnyaya geldi, adını Hllı!a. 
moddin koydum. Artık geceleri e
vimde kalmağa ba lndrm. Arasıra 

mevlcvihnneye de gidip onunn iş· 

Jetini de görüyordum. 
Bu srnıda Rusya devleti ile mu. 

hnrebe kokusu çıkmnğa ba§ladı. 

Harbiye kalemlerinin i3lcri çoğal· 
mağa yUz gösterdi. Artık evvelki 
gibi gün:ışil-ı mevlcvihnneye gide. 
miyordum. Yalnız pazar günleri 
gidiyordum. Oğlumu çok se\iyor· 
dum. "Bu kam.biber oğlnru nf:' çok 
sGversin? .. derlerdi. "Knra biber 
nasıl vrmeklerin lezzetini gctlrri • 
se, bu Hüsameddin Çelebi de aŞ. 
ve muhabbetin ler.;:C'tini getirdi,. 
derdim. 

Mümeyyiz Muhtar efendi Rumo
li koluna ordu defterden tayin e. 
dilen hacı Rn.suhf efendinin mni • 
yetine memur oldu. Rumeli tara. 
fma gitti. Ben de v~rine mtime~ .. 
yiz vekili oldum. Manşrndnn bir 

ı 

haylice akçeler ve ekmek, ve ay. 
lık bir ·('m tayinah mnvnkkaten 

Nakleden: M ECD i E NON 
- Ne istiyorsı.ınuz?. 
Kız işaret parmağiyle kendisini 

göstererek tatlı bir g{llli§le: 
- Seni istiyorum. dedi. Subay 

kendi kendisine: 
- Anladnn, dedl. Muhakkak 

bir tahtası ekfilk! Ve cebinden beş 
kuruş çıkararak klZa uzattı, yolu. 
na devam etme'k. istedi. Fakat kız. 
cağız, kendisine uzatılan eli it.erek 
tekrar etti: 

- Seni istiyorum.. 
Ve aya.klaıiyle yere vurup kil· 

çUk çocuklan taklit ederek iki clJle 
saçlnrmı kamın kanşık etti ve 
ağlar gıoı bazı tuhaf sesler çıkar. 
dr. Etrafta toplanan halk bu rnnn 
zaraya gülUyordu. 

Subay bir kere etrafnıa, sonra 
krza, sonra tekrnr ctnıftaki hal
ka baktı ve yeniden yoluna devam 
etti. Hemen bütün meydanlığı ra-

hatça geçti, fakat limana sapM 
yolun nğızma geldiği va.kıt, arka.. 
smda, nce.le acele yürilyen bir a
yak sesi duydu. Tam geriye baka

cağı sırada bir ses ya~a delL 
kanlının içini gıcıkhyan bir eda il 
kuJağma fısıldadı: 

- Canrmm içi!.. 
Subay, bütün vticudünUn ürper

diğini hissetti. Arkaya dönmedi. 
Bilakis da.ha hızlı adımlarla yUrfi

mcğe koyuldu. 
Ayni ses bir kere daha arka.. 

smdan: • Canınını içi! • diye mml 

dandt. 
Sabrı taşan delikanlı birdenbire 

geriye döndü ve korkudan hemen 
ild adım gerileyen kıza: 

- Beni rahat bırakrp i§inlzc 

gidiniz! Anladmu. mı? .. Diye söy. 
lendi. 

Kw:agıı; Gneli miltoe.lı of4u. 

bana verildi. Arpa ve samanı ye
meğe hayvanrm yoktu. Husamed ~ 
dine bir ufak Arap tayı almıştım. 

Bu da yem yemeğe muktedir de
ğildi. Mczkfir yemi ı;ekcı (' tebdil 

ederdim. Kim ile oturduğumuz 

ev. Ldlcli camii karşısında çıkmaz 
sokaktaydı. Bir gUn sabahleyin 
civarrmızdaıı yangın çıktı. Biz de 
yandık. Hemen bir ev buluncaya 
kadar silt biraderim Ahmet bcyiıı 
Be§iktaştnki konağına misafir 
gittik. 

Ahmet bey mızıkai hümayuna. 
girmişti. Oradan. Abdülmecit han 
görllp gayet beğenmiş olduğundan 
içeriye alrp mabcynci <'tm~ti. A.. 
rrumıı ziyaretine giderdim. Yangm 
gijnU validem, haremim n> oğlum
la konağa gittik. Aksam oldu. 
Silt birader mabevnden g<'ldi. Bit. 
leri görünce fevkalade memnun 
oldu. 1'Hayrolsun. böyle teşrif et· 
tiğlniz yokhı, ne oldu?,, dedi. Va. 
lidom hanenin yandığını haber ve· 

rinco: ''Artık sizin için han o ara.. 
mak yoktur., dedi. Ahmet beyin 
validesi ve pederi ölmüş, akraba.· 
mdan kimsesi kalrnamışu. Za • 

ten bizim valide de süt annesiydi. 
Ahmet bey o zaman gerçı yedlncl 
mabeyinci Jdlyse de zatı ahanenin 
gayet sevgf llırlydl. Efkan şa.bil.ne 

bunu ba§mabeyncl etmekti. Ah 
met beye nöbet gelsin diye yda 

bir birlııini başmabeyinci edip lV 
ny sonra tekaUt eder, diğerini ba3,. 

mbeyncl ederdi. Bunun için wke· 
!tı. da cümleten Ahmet beyin ha. 
t.ırlarmı ele almak jsterlerdi. Ben 
••oımaz beyim,, t!Jyıe ısrar edliıc : 
.. Sen kn.nşnın, validem bumdan 
bir yere gibniyecektlr, işte b · 
ıınk, fşt.o hl.z:metklrlar, işte para. 
Daha ne istersiniz!.. Cümlet 
birlikte olup zcvkU .saf& edelim!,. 
buyurdu. HattA IAttfc edereler 
"lstersen Serasker Rüı;a pap hu. 
rctlerine söyliyeyim. sa.na emri 
kat'I versin!,, dedL Karım ile 'ha-
na babço tarafındaki dail'eyi talı. 
sis ettiler. Bu hal üzere konakta 
kaldrk. Oradan kaleme devam et• 
meğe başladım. Anıdan dört beş 
giln gcc:ti. Bir gUn Ahmet bey be. 
ni yanma bir tenha odaya çağmlr: 
"Biradar... Konağın irat ve mM • 

rnfı görllyorsun ya bir ayva.zm e.. 
lindedir. İsterim ki zııtmız her 
ye nezaı et edesiniz!... Filhalı:ikıt 

bir nkılh kefere ayvnzdı. Her şey 
elinden gelirdi. Derhal ayvazın he 
rı.bmı görüp ruhsat verdi. Diğer 

bir nyvaz aldı, konağın her bJr 
mur ve hususu da bana havale o
lundu. 1.llkin şimdi vaktiyle kale. 

< IJGtfen say/ ayı çeviriniz) 

Sonra biraz gillllımıedi ve yav 
vaş oradan uzatla.ştJ. 

Fakat yan göile dalına subaya 
bakıyor ve gÖ7.lerini ondan ayır. 

mndan ara sıra mırıldanıyordu: 

- Sevgilim! 

Subay limana gıden caddeye M

parkcn: • Zavallıcık! Ne kadar 
dn gUzel! • d.i)e kendi kendine dU 
ştlndü. 

Evet hakikaten gilzoldi. Ege u 
lannm ruhun tfı derinliklerine gi.r
mek isUycn uzun, sabit ve sihir.kür 
bs.k~ları nasıl onlr.ra bakanlan er_ 
sunlarsa bu şuurunu kaybetnıiıı gö 

rUnen koon bakışları da ayni te
siri yapıyordu. Saçlariyle 1>6xle:ri 
simsiyahtı. Alnı geniş ve d 

celi gibi, kaşlannrn ve dudaklan.. 
nm hareketi ve kıvnhşlan ~ 

nnlı ve teshiı C'dici idil r. ~e.' 

yurgun bir insanın sesini aııdnı· 

yor ve elemli görünüyordu. Gül -
şUnde ıstırap hissediliyordu. Gül.. 
dUkten sonra ağzı bir az aÇlk kal

makta ve gözleri insana mUtehaJ · 
yiranc OOlanakta de,'nm ediyor! ır. 

dJ.. U>eTillDI ..... ) 
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Bıllıanıarda u•erl la bırbla Lane si 
laallfat 
(Baş tarafı 1 ncidc) 

nezareti bu hwnısta kat'i bir 
malumat vermek istemiyor. Sof. 
yada Alınan tayyareleri bulun.. 
duğwıa dair gelen haberler hak .. 
kında sorulan suale hariciye 
nezarotinin salahiyettar memu· 
ru, sual askeri mahiyette teli.k. 
ki edildiği için cevap vermekten 
imtina eylemiştir. 

<Bat tarafı l ncJde) 
ederek sUnle.rcc dolqtnn. Bindi. 
ğ:m otomobil garbi Habeşi.<1tanın 
bu münhat arazisine g.innefe mu
vaffak olan ilk otomobil o).ga ge. 
rektir. Fakat ~ılması imkfı.nszz bir 
dağ silsilesi karşıs·nda otomob'li -
mi terketmek meeburiyetinde kal
dım. Bundan sonra.ki yoluma gııy. 
rimeskfln ormanlık arazide kilo -
mctl"elerce mesafeyi yaya olarak 
Juıt'ct.mek suretiyle devam ettim. 

Bel arat 
ALMAN 

TAZYiKıNE 

Buğday ve un s oklan 

Bitaraf gazeteciler Balkanlar. 
da pek yakında mühim hadise. 
ler vul:u bulacağı fikrindedir. U
mumi kanaat Balkanlarda halen 
mUhim bir asken f aalivet mev. 
cut olduc'7u merkezindedir. 

8ofya, rô (,\.A.) - Röytcır: 

Dayanıyor 
Yugoslav nazırlarına 

bildirilen teklifleı· 
şunlarmış: 

Af man kıtaıarının 
Selanik istikametind<.> 

<Bao tarafı 1 ncidfl) 
himaye fiyatı olarak tespit edllml§ o 
lan ti. 5,5 kuruş mlistahsillcrlmlzf 
tatmin eden bir ftyattı v bütım huğ

day mti!ltahsillerlmlz bu fiyatla mallr\ 
rını satabilmek için kendi bölgeıcrııı. 
de de ofis tar~Ctndan mUbnyaa mer· 
kP.zlerl ııçılmtı81 hakkında arkMı lte 
ırllmiyen mUraonaUarda bulunuyordu. 
BugUn bu fiyat hom de pe§ln para ile 
S • 8,5 kuru§ olarak tespit cdlldlgine 
göre, mU.t.ahıll hukuku fiyat bakı

mından azam\ de~cede emniyet ltı· 

na nhnmış oluyor. Diğer hubub:ıt için 
de fi.yat aynı mtkyaıs Uo tesbit cdilmte 
tir. 

rlllyor ki böyle bir ailenin gthıdc he~ 
kilo ekmek yemesine maddeten im· 
kln olamu. Bu ıebeble ktırarnıı.me 

müstahsil hukukunu lll§e baltımmdan 
da en geni§ ölçlldo teminat altına al 
mış r:ıluyor. HUkOınet, ticaret vek!le. 
tine kararname hUkUmlerlnin tatbiki 
vnziteBinl tevdi etmlıtır. VekAl.-ıt t>u 
tatbika mUtevaıı ve musirrane bir ta· 
kiple devam edecektir • ., 

HARtÇl'E."'ıl İTHALAT KARAHI 
Olger taraftan hUkOmct. memleket 

dahilinde mevcut stoklan bir kat darut 
takviye etmek vo en fena lhtlma'lf'P 
kar9ısında bile memlekette zengin bl: 
atok bulundurmak maksadlle hartçtPr. lngUurenln Wya elçisi R.endel 

ıillı:ı akşam Bulgar bnrlelye nazın Po· 
pof \lE' yapugı görüşme esnıunr .. 1a 
Bulgaruıtanda balon mevcut vulyj!!• 
bakkwde lnglllz hUkOmet1n1n coktaı. 

Nihayet yanımda Uç Habeş as . 
keri ve bir Sudanlı aşçı olduğu 
halde bitkin bir vaziyette hedefi
me \ıis·l oldum. Bu &eyabattc ba
şımım birçok garip hadiseler gel. 
di. Bir gece yarısı iki aslan çadır
larmumı ortasına kadar sokuldu 
lar. Hayvanlar ütfe'n1ı: seslerinde~ 
ilrkmediklerl cihetle sabaha kadar 
sllAh elde beklemek mecburive -
tinde kaldık ve ateş yaktık." Her 
gün yakıcı bir güneş altında k.ilo
mP.trelerle yok yi\rUdUk. Bu yUrU. 

Vugos'avyadan 
geçme erıne 
müsaade ... 

lklncfıl: kararname, mUstahslle de ithalAt yapılmasına karar verm!ı· 

aazannı teytd ı.ımlştlr. Bu görüwrM vüşler biti )Ok yordu. Pmılamrz 
bir saat tıUrmUştUr. olmndığ1 gibi elimizdeki harita da 

işçi sigortası projeaa 
hazırlandı 

pek basitti. Konserve yiyecekleri· 
miz biti.iği için hububatla taayyü. 
şe mecbur kaldık. Buluşmak için 
kararlaştırdığının~ Ve?'e V'Mıl olun· 
ca yorgunluktan bitap bir hale 

Ve 'fugosıavyanın 
lçüzıı pakta 

Htlliakı 

kcnd:slne lı'ızıın olan tohumluktan oaş tir. Bu kanır, buğday mahsu!UmO:.rüıı 
ka haaa.d m vslmine kadar her yaşta balkın lhUyacından ba§k&. ihracat'l tıi. 
çocuklıır da dahil olmak Uzere t>c?ıer j ıe yetec<'k miktarda olmasına rağmec 
nüfus l(lin ayda otuz kilo ekmeklik ve naıkm en birinci gıda maddesi olRn 
yemeklik bıralnyor. Bu hrııııpla ü~ ı ekmeği, her ihUmal ve şcre.lttc bol vo 
QOCuklu bir baba ve t\llneyo günde he~ cuz temin edebilmesi prcnslplcrlndc.ıı 

kilo buğday lsUblllk tıtmek hakkı ve. Uerl gclmoktcdlr . 

Ank&radan bUdlrildığıııe gÖre •cıçi 
Bigortaq kanununn göre kurulile&l> 
tqkılAta d&lr proJe baztrlacımı;t.n 

tşçı s!gorta idare .. ! bir umum mfi.1'Jr
lllk ııtı.Ur>,de !<.'iare edUccekUr. Umum 
mQdUrlO :ün lst.anbul, Zonı;tıldak t.t. 
mir, Mersın. ı\.nknra gibi b3%t tıeblrli!ı 

de bu'cr mUdUrhlğü bulunacaktır. 
Proje, mUtalca.lıırı alınmak U.ı~ 

alAlcadar vekllctlcrc göndcrilmlşth 

Her al<şam -C Bns tnral • :.ır) 
cın1lz*' uğny11cnğma <>mln olduğu. 
muzdan dot:ıyıdır ki harbin ba,.la.n· 
ı;ıcır.dan~rl onun mrıznff('T olma-
mı temenni eöıyora1. 

Alman \'O ttalyıı.n propagandala.. 
n 3fmı11ye l•adnr TUrld~·enln fogi· 
O:z styw eti ile ttt!fat.1an hiçbir 
faydm görmlyccr~nl tel..."?'ftr <'der. 
ken Bari rBtlyoımnun dUşl\ncesf7.<-e 
<.tzlcrle TUrk • lngllb menfsıı.tlr.ıi 

ııraınndakt birliği Ufraf etmesi fa· 
~ımıın n..oıkcr1lğl oMutu kadar pro. 
()ngatıdııyı da b~crı•me<llğinl ispat 
tıdlyor. 

mı c~in Cahlt Y.U ÇDi 

nıe gidip gc..lmck biraz m~UI ol· 
du. Artık çar§Idan alınacak ba%l 
şeyleri d kaleme getlrtmege bqı 
ladık. B r uşak da her &ün bera.. 
berce gidip gelirdi. Elhaı;Il bu ha· 
liınc t aset edenler çoğaldı, Bazı 

mücevherata dnlr alınacak geyle. 
ri kuyumcu Pctrakl kaleme retir-
dikçc bir ~ka sus oluyordu. Bir 
sene kadar böylrı zevk ve snfa ile 
dcmglizar olduk. Ahmet bey de i· 
kinci mabcynci oldu. Her ııtey iki 
katlı oldu. Fakat Rusya muhare • 
besi de Ud katlı oldu. Ynnl Rus
ya K&raı alıp Erzuruma altJ saat 
mesafede olan Hasankale&ııe gel. 
mi§. Rusyannı böyle hücum ve 
hcı.reketinden, zaten yaolJ ve alil 
olan Anadolu orduyu hUmayunu 
nwıamçe mildtiri.l Şükrü efendi • 
n1n ak.ma binı.z hiffet gelıni§. 

T.ekaUt edilerek İstanbul& gönde
rill:-ken yerine diğerinin gönderil. 
meef orduyu bllmayun milş'rliğin

den inha olunmuş. Ruznomçecili • 

ğe iki bin beş yüz kuruf} maaş 

tahsl& edilmiş olup aynca bir mi
ralay tayinatı alırlardr. O zaman· 
br ordular rw:namçe mildilrU Ha. 
111 efendi, benden çokln1rdl gali • 
ha "bir gUn bu benim yerimi alır., 
diye ben! ŞilkrU efendinin yerine 
göndermeyi aklına koymuş. Bir 
gün: "İsterseniz Şükri.l efendinin 
yerfne eizi göndereceğim!,, dedi. 
Bunu akşam evde Ahmet bPye ar. 
zettim: "Bira.der, iki bin kuruş 

ve miralay taylnatı çok akçedir. 
MAnl olsam oimn.z. Gl.Srtıyorsunuz 

zatı şA.h!ncnln halini, bir şeyden 
gUcenlr beni de mabeynden çıka

nr. Siz de bu kadar maaştan ol -

gelmiştik. Burada bizi bir tngtllz Rclgrad, 15 ( A.A ·) - Baş • 
suhayı kareıladı. vekil Zvetkoviç ve hariciye 

Go"amdnki Jngiliz beyntine ri- nazırı Cincar Markovıç. >ugi.in 
yasct eden albay kuru otlar V<' öğle lizerı ref akntlerinr\e Alman 
ağaç dnllnrındıı.ıı \"apılmı~ bir klU. elçisi Von Heeren olduğıı 
hede oturuvordu. halde, hususi tı-cnle l:kılgrada 

tste ih \'m ıınlnttrklım: muvasalat etmi~!erdir. 
"- Hobnşlstsn hnrbinin neti . Zvetkoviç ve Cincar Mar. 

BERLiNıN 
büyük mık vasta 
bombardımanı 
Bu ihtimale karşı 

Almanlar hazırlık 
yapıyorlar cesindE' Goifam do lt.ah·anlara teR. koviç derhal b{>vaz '·ır<ı.vn gid~ 

Um oldu. Faııizmin sert <'li bura· rek kral naibi prens Pola iza ~ 
da da kendini hlS!l"tt'rmektı> gc - hat vermişlerdir. Berlln, ı.1 (A.A.) - Hususı m~ınR. 
clkmMI. ner-hlı.l a~karf mııMrc>me. Başvekil Zvetkoviç, bugün bir bildiriyor: 
ler kunıldu. Vahr;et ve ıı.hldks·r:· öğleô•n sonra b:tR'·~· ı\uuvini B rllndo ynkın bir umanda flldd,.tll 
lı>: da hemen kflndlni ~ooterdi ve Hırvat lideri Maçek ile tngUI~ havıı taarruzları bektcnme'ııte
Balta ile kafa kt'.'smC'k ;urc>tiylc (('Öriişnıelerde oulunmuştur. oır. l:akmda kıo mevsimi geçerek h:.· 
\'apılan alonf idamlar Hab05lilere MCLh. ı.r ı'i'!"N MİHVER İÇİN l valıı.r tayyare 4lunlarına müsaade c. 
dehşet ve nefret vermeğe başladı. MENFİ NETİCESİ deccği için herkes önUmllzd ki akın· 
Bu hnller H:ı.beşlllt'rn lzz:ı>tlnefsi. Nevyork, 15 ( A.A.) _ Röv. !arın çok şiddeUI oıacağmda m:ıtt:o 
nl dP.rin surette cerihndar edİ\'Or- ter: • flktlr. BUtUn Gehirdo paait korunnıa 
du. • Nevyork Times gazetesinin tertibatı yapılmakta, bUyUk meydan. 

1937 senesinde Gojjam köylille- Belgrattaki muhabirine göre, ıarda ıcce gUndUz çalıgılnrak muaz
rl isyan ettiler. Başlarında b!r şef Yugoslav devlet adamlannm zam elğınaklar hıwrlanmnktadır. 
olmadığı ve silfilı olarak sopa ve Almanyayı ~yaretlcri esnasında Birkaç hatta evvel Vi~elmıı!:..afrn 
taştan başka bir şeye malik olmıı. hiç bir anJ~ma imzalanmamış. u.ıerınc yapılan taarruz, bıtııraf mRt-
dıklan halde sUAh nakleden blr tır. tlllerln aldığ'ı mali'lmata göre çvk u· 
İtalyan kafilesini esir ettll"r. l.s • z sü u ı idd tıı ı t " Aynı muhft.bire göre. YugOS· un rm il ve ço' 11 e 0 mllf ur. 
yan Ud sene kadar sllrdii. Faknt lavynya UçlU pakta iltihakı tek. Hasaratın aon derece C'henımlyetll oı. 
nihayet bir tevakkuf devresi baş. lif olunmue. f...kat cevap, Prens duğu blldlrllmektodlr. 
!adı. ÇtlnkU iki taraf da boğuş· Paul ile görllwrıeden sonraya Almanlar da topyekUıı hava hart.!· 
maktan bıkmıştı. bırakılmıı:ıtır. ne hazırlanmıı.lttadıılnr. 

1939 • 40 da. tahsil görrnUş "' 
genç Habe§lllerden mürl3kkep bir Ncvyork Times'in Berlin mu. 
grup tarnfmdan vlicuda getirilen habirine göre Be:rlin mahfilleri, Fransız dahiliye nazırı 
birlik komitesinin idare ettiği ha . Alman • Yugoslav göru§tncsin. istifa etti 
reket 0 kadar muvaffakryct katan den hiç bir mUsbet netice bck!c. 6 B 
d ki ttaı ı ,._ j ne;ni.veceıli kanaatindedir. Londra, 1 (A. A.) - · B. C: 

1 yan ar UQj nmda Yl'1llden v1~1dcn gelen haberlere göro 
1 fhti'al t · l .... dU k AL.ı'\1AN TALEPJ..I?;Rt >v par ıyan w a eşın nvn rme dahiliye nazırı Peynıton istifa ct-

i~!n bUyük gayretler aarfettilor. 116/grad, 15 ( A.A.) - Röy. ~tir. Kendisinin evvelce sefir o. 
ltaıyanrn harp ilAn etmesinden ~ki ı tor: ~ . . . . lıırak bulunduğu Arjantin hllkii -
ay sonra, lngiltere Haile Selhcn . . Belgra .~nlu dıplomatık mah - I meti ne:ı:.dine tckrnr göndC'rilcceğl 
veyi imnarator olarak tanırh~ için fıllcrc gorc, Berchtesga.dcnde blldlr'lmcktcdlr. 
bir İngiliz askert heyeti Hnbeş's· Yugoslavya baş\'ekili ve hnr:ci- Peyz-uton Almanlar tarafından 
tıı.na girerek mUstab'kem ttalyan ve nazırı ile 1'1" 4''H'\kaşn edilen en ziyade hUcuma uf,rıynn nn?.ır. 
haUarmm gerllerindc yerleşmPğe ııoktalar şunlardır: ]ardan biliydi. Bu nl'znretl ele a _ 
m-.vaffak olmuştur. Bu heyetin 1 - Merkezi Avrupa ile Ege miral Darl:ı.nrn deruhtA etmesi 
vazif<'s.i HaıJe SeJftssiyo'nin emri denizi arasındaki esas yolu te4. muhtemeldir. 
altında mü tevli ttalyanlartı k:ırşı kil eden ve Se!A.nik'e ı?idcn Mo. ------------

POLiSTE: mlicadele etmek t~tiyen He.beş kı\- rava nehri volu ile Alman a::;
bile reisleriyle temasa gelerek kerlerinin 'yugoslavyadan geç
kendilerine icap eden vosayada meleri hakkında Alınanyl tara .. 
bulunmaktan ibaretti. fından bir çok defa gi~lice ya. 

Heyetin ilk l.şl blitün Habe.5 pılan e8ki taleplerin tekrarı. 
vatanpcl'Vorlminl silA.h altmR ça - 2 - Alman kıtalarımn Bul -
~ran imparatorun bir bevannrı. · garistan tariki ile geçmesi tak
me~! dağıtmak oldu. Habcş111flr dirinde Yu~oslav battı hareke. _ 
faahyeUerne~ İtalyan muknv~.me. tinin aydmlatılma.sı . Bu husus. 
tinin klnlınaga buladığı GoJJ1un taki karar, Almar?nrm tutnıa -
m"ll~kasmda başladılar. Bugtin ğa niyetlendikleri istikam• 
~abe$ vatan~erverlcri haklarmm bai!h bulunmaktadır. Kat'i su· 
ıade edileec~ hususunda bUyUlc rette §U kanaat mevcuttur ki, 
bir i~tma~ beslemek~eı'llrler. Kıobl· Almanların SelôniM isı:rali, Yu. 
le reıslen memlek~tın her tara!m- goslavvanın artık müstakil bir 
dan k°"1JP ~lmeğe başladılar ve k · · . w .1 

b
. d - t w. d h 1 b" mu avemet ar1.ı..><ieını)cce•H ~e .. 
ır ag e egın e azır anan ır kt" B d"" ·· h kk ı 

ta d bl i"tim rlvıuıet eden ~e ır. u wmncc, .m,u a • a ~ 
. raça a r ~ aa . . kı Yugosla.v hUkftmetının ve as-
ımnaratorlanna sadakatlerını ar • k • k 1 h tt h 
2:ettlh•r en ma am arının a ı are-

... ketini tanzim eden CSal!lı r.ok r 

Pıııl korunma tayı teskil evıemişıır. 
3 - YugoqJavvanm iiçlü pak. 

<Bat; tarafı 1 nclde) ta Rirmesi hakkında Alman ta-
li ile bunlarda alınmış olan passif lebi. Diplomatik mahfillerdeki 
korunma tedbirleri zab·ta tara • dUgUncelere srl>re, böyle bir il _ 
fmdan tesbitc başlanmıştır. Ayni tihak. mihverin acın ?.'ll""':ı.,ıar .. 
umanda kontrol yapılan mesken.. da büyük bir rekl!m:la ilAn et. 
!erde nekadu nlifusun sakin oldu- tifti "ebc<li dostluk,, !1İya.8etine 
ğu, bunlann nekadarmm kadın, rağmen biltliıı YuKoslnv hclkı 
erkek ve çocuk olduğu da tahkik nezdinde hiç de sevilmiycn bir 
ve te8blt ohınmaktadrr. kevfivet ols"aktır. 

Bu suretle eehrl.m.iı:de ayni za • 
manda bütUn ıcmt ve me.balleler- YlTGO~LA VY A DA Y AN!YO.R 

Kilisenin çan kulesinden 
düşen yaramaz 

Fıı.Uh, Fenerde oturan 12 yaııını!a 
lsao, Fenerdeki kilJBC'Dln can kul 0 

.. inr 
çıkarak oynamak istcm~Ur. Bll"Jen. 
bire muvazenesini kaybeden çocu't 
kulC'dcn yere dUŞ<ırck ynralanmış, B:ı 
!at nıusevi hastanulne kaldınlı··~tu 
G.\l..ATADA YANGIN BAŞLAN01Gl 

Dü:ı, Galatada TUııel cadde:ıl'ı !e 
Hnxvoz Nlaanynna alt mnğa7.;l.'a 

yan~uı çıltmıııtır. Yangının taın, ve 
kAğıllarm tutuıımasından zuhur cıttı~·. 
ına~auınm on tin liraya elsort.tılı ol· 
duğu anlaşılmqıttr. Yangın, ctrllf'n 11•
rayetc mahal \•erilmeden .sondlırüı 

nıUştUr. 

'.lR\MVAl"D.'ı.N DlhJ1'0 
Sakı.zağacmda oturan Yorgl l<tz 

Donla, Bcyoğlunda, tramvaya bt.•cc<!. 
ğt eıradıı. ayağı kayurnk dUımU§ ~·& 
ralanmıııtır. 

l 'OLDA DÜŞEREK l'AUAL.:\.~·uı 
Galatada ot.uran Tıınnıı, yolda .,.!der 

kcn ayağı kaymış dU§'Crek yar.lltm 
ml§tır. Yaralı Beyoğlu hııstaM!llnr 

kaldrrılmı§ltr. 

KA..\IYON' • TAKSi ÇARPI 1'1ı\SJ 

Needctln ldare1tndckl fl86 oıf..kıo 

numaralı kamyon, Kumkaptdan Tep 
haneye &lderkcn karından gC'lcn 2;53. 
plaka numaralı taksi ile çarpışLı ~tn. 
Her iki arıtbs da hıısarn uğramx~tır. 

de sliratle vamlmakta olan bir ne. Londrn, l.5 ( A .A) - Hıtlerı.n 
vi t.n.hrir b~şlamış olmaktadır. Bu 1 Yugoslavyayı tchdıt etme:ı!11ş 
şPklldc pa.ssif korunma todbtrleri- olmuıı ve bu devl.ete k~t·dı~er 
nin alrnml!..!mda bUy'\ik bir kolav Balkan devletlerınden daha ıh
lı:k ve tam bir intlza.m temin edil: tiyath hareket etmiş bulunması, 

mue olursunuz! .. Bu memuriyeti mi., olmaktadır şimdi Yugoslav başvekili ile tehdit karşısında dövilşeceklert 
hemen kabul etmeniz lbnndır. la. Yap·lan tahkİkatta bilhassa a hariciye nazırının BcrchteSf?a. ni H!\'e etmektedir. 
kin bugUn de Rusyanm ordusu partnnan gibi kalabalık blnalan~ den'i ziyaret ettikleri bu sırada Yugoslavva arazisi, muhare. 
Ertunıma alt.J saat mesafede olup her katında nckadar kişinin otur- Alman devlet reisinin Yugos_ be için ciddi manilet'lc doludur. 
çoluk çocuk götUrmefa rtuun duğu ve bu apari:unanrn passif ko. lavyayı iktihamı icabeden bir Bwıdan dolayı Hitler, müşkUlü 
yoktur. Şimdilik yalnttca teşrif bu- runma tertibatmm bunlann tama· mania şeklinde kabul ettiğine başka şekilde halletmeğc çalışa-

meo bannmasmı temin edip ede _ delil addedilmektedir. caktır ve aynı zamanda Balkan 
yurun, bakalım sulh olacak df. mlvoceğl üzerinde dunılmaktadır. Timl's [!az0 tcsinin diplomatik devletlerinin ittihadı halinde 
YoTlar. O zaman ~uklan aldmr- Eğer bu tertibat kifayet Ptmlye - muhabiri Hitlerin hiç olma1.sa kendi~i için vmıi mUşkUtat zuhur 
ımus., dedi. Kaleme ŞUkrft efendi· ccJı: ~eklldevse bunun süratle fk. şimdilik Yu~lavyadan ciddi edeı:-e~ine k?.ridfr. 
nln yerine, orduya gtdece~ mrll t-te-nm~kt~lr. tal~1erde bııJıın ... rruvaeamnı vaz Yu,,.os!w hiik{lmetfnin mUın. 
!!!ISyledJm. Konnmn muhaseb<'ıı'nf 1 Aynca ahı:ıan binalardan ,.trafı makta ve çllnkii Hi'lPrin Yuaos. kün olduğu mUddctçe bitarıf 
,,. e k dJ" b.,l n.d t Um :ı.ı;rk ve mllnrerft vazivettc n1ı:ınlar- lavların muhariı> nıhunu tanıdı- kalmaifa roal:E~acaı'Yı ve bir taar 

gur re ı;er ı· ama es la 1 ı y • '1 • . topu b r halrlc bulunaular da gmı ve Sırblarla Hırvat ve Slo. ruza ur'l'arsa dövi~eceği ihtima. 
Mtim.. tteblt olunmaktadır, verilerin doğrudan doğruya bir ı li galiptir. 

Afrika cephelerinde 

Bin gazinin 
cenubunda 

ltalyanlardan 
125 top ahndı 

Italyan Somalisinde 
bir liman İşgal edildi 

Kahire, 15 ( A.A.) - ln~liz 
umumi lca.rnrga.hmın tebliği: 

Libyada: Bingazinin cenubun
daki muharebede 103 sahra to. 
pu, iki hava ağır dafi topu, 20 
hafif hava dafi topu müsadere 
edi\rnıştir. Esirlerin ve iğtinam 
olunan harp malzemesinin sayıl 
masma devam olunmaktadır. 

Eritrcdo: Keren mmtaksma 
doğru şimalden tıerliyen kolla -
nmız tarafından şaynnı mern. 
nuniyet terakkiler kaydedilmiş
tir. Biz.uı.t Keren mtntalrasında, 
dii§man takviye edilmiş olmakla 
beraber, tazylkiml:t. artmakta. 
aıt. 
• Habci;istanda: Ye-sil Nil böl -
gesiryde, Reisan, t~dan müda .. 
faa kuvvetlerine mensup cüzU
tamlar tarafından işgal edilmiş. 
tir. Diğer tnra:tan Asoranın 
cenubu garbisinde bir İtalyan 
müfrezesi, baskına uğratılnrak 
geri pilskürtUlmilş ve bUyUk 
zayiata uğratılmıştır. 

ltalyan Somnlisi. de: Salı gU -
nü .Afmadunun zaptı üzerine, 
cenubi Afrika t>ır'i ·ı kıtalerı. 

mühim kısmı 1talynn limanını 
ışgal etmişlerdir. 

Bu bölgede. toplar, tanklar 
iğtinam edilmia ve bir miktar 
esir almmı tır. tıı.i~napu lı~ı: ''· 
nmdn tayfıun tara!'ındnn bntınl 
'llI!j bir vapur bulunmuştur. 
Di~r üc vapur ha cıarn u2ra

tılmıştır. };"'akat bu vapurlar ha .. 
lıi batm8lllış vaziyettedir. 
İ~ d •ooları ise ate ah 4 

bulunmaktadır. Muvaffakıv ile 
tctevvüç eden bu hareket, "cenu 
bi Afrıka hava kuvvetleri ve 
İngiliz deniz kuvvetleri ıle çok 
sıkı işbirliği halinde •apılmı§. 
tır. 

lagillz 
paraşütçOlerJ 

(ll~ tarafı 1 ndde) 
fngillz parnıılltçlllcrinln faaliyeti 
s-bt·p olmustur. 

ısvtçım - )TAi-YA PO TA 
NAKLh'ATI 

J\erne, 18 <A. A.) - İsviçre i· 
le lcalya arasında posta mUnakaUi. 
tı tamamiyle kesilmiştir. 

1'"APOU l'E SlCfl,\'A 
HARP MINTAKASI OLl>U 

I.ı<>ndra, 16 (.\ . .\.) - B. B. C: 
Brltich United Press ajanema 

göre ltalyu hükumeti Napoli ve 
Sieilya edasındaki Palermo şohir • 
!erindeki Amerika konsoloshnnele.. 
rinin kapatılmasını AmC'rika hti -
kflmetlnden fstcmintlr. Bunun, o 
civardaki harp hazırı klanndan 1 • 
leri ,geldiğini ,bu mmtakadak! bil• 
tUn ecnebilerin çıkarılacağı bildi • 
ıiPyor. 

* * * 
LoDdra, 1~ (A.A.) - tsUbbarat :rıe· 

ıaroti aşağıdaki tebliği neşretmıştir· 

Soc zamanlarda cenubi ltalyR.,.vn 
par~Utıe. tanınmış uıkcrt UnJfo:rr ıw· 
:Abi." askerler tndlrllmlştır. Bu uker 
ler bu mıntak&da Umatılanl alt nu 
"l"hı!ı~n tabr1p tallmau verlln,1"9tt 
8\1 rıarekAtın neUcelert bakkmda 'llm 
dl h1..; bir deklarasyon ynpılamnz fa· 
kat hı. a!lkerlerın b.ızısı ilalo.rine dllıı· 
nıemlştır. 

T rablustaki 
ltalyan 
ordusu 
Kurtarllamıyor 
Bu ordunun Tunuıa 
geçirilmesi teklifi 

Veygand tarafından 
reddedildi 

Franko da Musollnl
aın vaıtıerııe 

kan ırılamadı 
Lomira, 15 ( A.A.) - Müsta· 

kil :ırransız ajansından: 
DUn Londrnda büyük bir nk .. 

şam gazetesi, ilk sayfasında ve 
dört siltun Uzerine ''Hilr Fran .. 
sızlar Libyada İtalyan ordusu. 
nun arkasına doğru ilerliyorlar" 
başlığı altında kumandan Ha.r
minanm idaresi altındaki FransıJ 
kuvvetlerinin Tunus hudutları
na. doğru ileri hareketlcrl hak.. 
kında taf silfı.tı neşretmekte idi. 

Gadames'in zaptı, f evknlade 
bir ehemmiyeti haizdir. Gaz.ete 
aynı zamanda bu maka.lesine 
harekatı gösterir renkli bir ha .. 
ritn da dercetmiştir. 
Aynı gazete. daf ma dört sUtun 

U2"rine olarak şu manidar baş.. 
lığı neşretmiştir: 

"General Veygand, İtalyan 
kıtaatmm Tunustan geçmesi 
mezuniyetini reddetmiştir.,. 

Haf talık guetelerde general 
Veygnnd'ın resmi en göze çar. 
pan yerleri işgal etmektedir. 

Sinemalarda, aktilalitc filmle .. 
rinde general Katnı'nun (HUr 
Fransızlardan) askerleri göstc .. 
rilince şiddetle alkı§lnnmakta .. 
dır. Fransanın lstik'bali ile alA· 
kadar siyasi hldlselerin hepsı 
mücadelenin yeniden başlaması .. 
na ve mukavemete doğru bir 
ndmı şeklinde tefsir edılmekte .. 
dir. 

ıHer hadise. Fransanm yeni. 
den silô.ha sarılacağına da.ir ycnl 
bir delil şeklinde görUlmek i~ 
nilmektedir. 
Mareşal Peten, Cemtbi Afri

kaya hakikaten dinlenmek tçin 
mi gitmiştir.? Bu seyahatin ica.. 
bmda ge.ncral Veygand'a iltlha.){ 
için hazır olmak niy tile yaptığı 
iddia edilmektedir. 

Fra.riko ile Petcn a.rasmdaki 
mutakata. Alman kıtalannın 
İspanya arazisinden geçmek te .. 
ı:;ebbUslerine mani olabilecek ikı 
adam mülakatı şeklinde gôsteril· 
mektedir. 

Orta şarktaki HUr Fl-ansız or .. 
dusu kwnnndanı general Katru, 
son defa şu beyanatta bulun .. 
muştu: 
"- BiltUn imparatorluğun n. 

yaklanarak tngHirler yanında 
yeniden mücn.deleyc başlaması 
zamanı gelmiştir.,, 

Bu sözler, fena hazırlandığı 
için hasmı tarafından yenilen 
Fran.cınnm kalkınmak için son 
yedi aydan istifade ederek km'· 
vetlerini topladığına ve artık 
yeniden mUcadeleye başlıyaca .. 
ğınn dair herkesin yUreğind!I 
yerleşen kanaatin yeni bir teyidı 
mahiyetinde görUlmektedir. 

tSPA~'YA tHTJYATl.I 
DA VRA~ ·ıvon 

l.onılra., y5 (A. A.) - Franko • 
Musolini ve Frnnko - Peten mUIA
katlarını hullsatan tahlil caon 
Tayis gazetesi şöyle y zmakta .. 
dn-: 

"Muharip, sabı'k muharib -ve 
gayrimuharip olan Uç ittin mille. 
tind~n son aylar zarfmda takip el .. 
tiği ihtiyntlllr siyasetten dolayı eJI 

zJyadc memnun olacak bir vadyet" 
te bulunanı güphesiz ki ispanya .. 
dır. Mihverin isUkball nispeten 
pembe göründilğU zamanlarda bl ... 
le her türlü harp tahrlkatma mır 
kavemet cttnl§ olan Fronkonutı 
.Musolinin.in heıjmet nltında czil .. 
diğı şu sırada bUı:ıbUtUn ihti~ tıı 
davrnnncnğı muhakkaktı.,. 

On bin çuval kahve 
geliyor 

Ynkın<la memleketimize JO bin çu 
vaı kahve gelecektir. Bu kahvcl"ri-" 
7 bin çuvalı lstanbulıı., 3bUı çuval' 
da lzmlrc verilec:ektlr. 

Fransız hava nazırının 
teftişleri 

J.mıdra, 18 (A, A.) - B. B. C· 
Frnneız ha.va. nazın gcneı 1 

Bergerct FranM.nııı cE"nt:l-u <ııl • 
sindeki hava meydanlarını z.ı~,:.r 

etmektedir. 

J 



-

16 Ş U B A T - 1941 

Ho oz öte dursun ! 
B UAIEM nlrln hfili trnlaktan J.-ulağa, ntnmn ağna blrta· 

kıın ŞWl~·etıcr, lhtil<lrdan feryatlM lsttlllyorf t mu
rslmbc konıl yonu kosa.pi n dlnledl, clğere vo beyno fiat b~I. 
di. Tlcarot oflst faaliyete geçerek piyasa.da nlZDD rolUnö oyu· 
yıp thtikfmn l llt'i olarak onUne geçccekl Tka.ret Vcklletl, Uiks 
m:ığazn lslnl lncelcdJ, bunu doğru bulmadı. Birtakım tUcoorla. 
no mühim mlktard mnl sakladı.':.lan anlaşıldı, bu gizli yerler 
aranıp meydana çıkarılncnk ! Sık sik kontrol yapdacak, cer.al 
verilecek, şehlrde lhUldir değil, gölgesi bile kalmıyaeak. .. Oh, 

ne !_ De ek ki artık eti 95 e ycmlyeoeğtz.. Ayakkabıyı 20 - SO 
liraya almıya<'.8b'1Z. Artık bakıuıl lıır gaza. u kan tınmyaeaklar, 

kUçtlk, beş l.-unı5a sntılnn çay kutularını u talıkla ~ıp y n ya-
rı) bosılttıktan son trnıyacakl:ır! 

IlUtiln bunl r yapılacak olduktan sonra r:Utflycte ne JUzum 
\Or! .. F kat ne de ol a hallan tabiatı gar1pl Bcdblnllkt.('.n, Up. 
he \C tc.rcddlittcn kurtulnmı.)orJnr. Bunlar diyorlar ki: 

"- tcraatn bir türlü geçllcınlyor. \ ' pılacak ylcr rh yt't 
hududunu ~ıyor: Olnca'k, ynpıla<'.nk, dU UnUIUyorl .. Bu nakn· 
ratı lbtlWlnn başladığı günden, bir yıldnn fnzla zamandanberi 
l Uyonız. Tüccar 'e c ııaf ~nzet lerdP, "§Öyle olacak, böyle 
yapılacak!,, klim1c 3 ıuıl ıı habcrlt>.rl okudukça, duclaklarmda 
bir tebeS Um çiçekleniyor, hemen flatlarn biraz d ha zammedL 
;\Orlnr. Ç.ı.lı manın, tlc rctln verdiği neeabeth•, m ru luuanç· 
la değil. lhtlkl\rl l>B.6alıınnı dolduruyorlar. nız ekmcttmW gay
rctfmlzden çıknrıJ oruı, onlar lhtlklinn destek lem Jlo ~ıkanyor. 
tar. n tmi bir ge' H1ik içinde esneyip gcrlnmcı.tcn kurtulup, 
hu cemiyet dl o;nuınlnrlylc u~"l1!smnk, knfnlarını ezip lhtlkün ktl· 
lolindcn lmldırmak, ı e gfüel ~oy ... Evet, gilzel amtı., bunun bir dt• 
"fakat" ı 'ar. N c dl~ dim, bu gllzCl rU) rla. h lılknt olur in. 
~allah •••. u 

J,AEIJR i 

B A B E R - Akışam po1Eas! 

DüNYA 
GAZETELERiNi 
KARIŞTIRIRKE 

Ben şehir 
Meclisi 

Reisiyim 
Vişi hükUm.etinin Suriye fev 

kalade komiserliğine tayin ettiği 
Kiyap'm ma~ göklerde uçarken 
mavi dalgalar ürerinc dtiserek 
ölümü aşağı yukarı iki ay olu. 
yor. Fakat Fransız gazeteleri es. 
ki polis müdürline ait hatıraları 
yazmnkln bitiremiyorlar. 

Bu hatıraların arasından bir 
tanesi hakikaten zariftir. 

Kiyap Parls §e"hir meclis reisi 
bulunduğu sıralarc1a bir sabah 
tekbaşına Paris tımarhanelerin
den birisini ziyarete gittt. Ve 
ttk bir gfll .. :·anla beraber mu 
es~seyi dolaşmağa b~lo.dı. Bah 
"ede iyi olduğu için t.a:burcu e-

$ 

yeni ;ıeri ağa.smm - ... hareket.in 
teşr:f ata uygun ohna.dığmı SÖy. 
liyerek, hUnkAnn dik'katini c;e. 
1• ...... ek. FRlrnt fh::+ r .. bir alay ... 
karşrsmds. verilen bir emre nasıl 
itiraz etsin ..• Demal gider, koca 
bir çanak ayran doldurur, htin. 
kftra sunar. 

"Hünkar, sıcak yaz gününde, 
buzlu ayranı mideye indirince 
aklı ba~a gellr. Yaptığı i~in 
usul ve erk.ana uygun olmadığını 
anlar. Sokak oratsmda bir ~a. 
nak ayran içmenin padişaha ya. 
kışır bir hareket olmadığını dU. 
şüncrek yaptığı işe bır teftiş 

mahiyeti vermek isten 

.. _Bu ayran ek idir. Yoğur. 
du bayat ve sulu sUtten yapıl. 
mış, ibadullaha ekşi ve bayat 
ayran içi)"('f) şu mcl'unu kulakla. 
rından dUkkAnrn kepengine çi. 
viley\n. 

"Emir derhal }'erine getirilir. 
Ve nyrancı üç gün o haliyle dük. 
klinınm önünde teşhir edilir. 

"lşte t::Stanbu\ yalnn:. bu ceza. 
nm tatbiki gününden itıbaren 
bir ay müddetle saf \'e temiz süt 
i<:ebildi. Başka zaman a~la ! 

dilmiş bir deli ile karşıJn§mıştı. tster masal, ister tarih arka. 
Konuşt111 r . Kiyıtp eski deliden daşm hiküyesi ho§uma gitli. 
miie.<ısc:::ı~den memnun olup ol. 
ınndığını. ycınekll'rin ki.fi gelip Zira ı:ıiite ı;u k· 

gelmediğini sordu. Eski deli Pa. ticare:tt•r. T"" '·-• 

ris şehir meclis roısini tanıya· ..... .. "" """' 

.ak kal'h"' 
n, hns. 

!\zerinde 

ÇOCU K RUHiYAT! 

llegecanlıçocukl 
Yazan : H ALDS tOJ~~lbJJ 

Ekidon heyecanlı çocuk dcylncc 
daima gözönünde kekeliyen, titre· 
yen, şaşkmhklar gösteren. sararan 
ilh ... bir varlık teccsstim eder ve 
yalnız bir nevi heyecanlı tip truıav
vur olunurdu. Halbuki son zaman
lıırdn yapılan milşahede ve tahliller 
lıu telakkinin yanlış olduğunu mü· 
teaddit heyecanlı tiplerin mevcut 
olduğunu oltaya çıkıı.nınşlardır. 

(Dupre) ye göre heyecımlı tip
lerde şu teıahUrata ra.slnnır: 

Fiili mUnaldste ifrat, titremeler, 
teşennüç, kalbin fazla atmMı, Va
so - ~foteur teşevvUşlor:i [ küçük 
kan damnrlnrmın adalf cidarla.rındcı 
yayılarak bunlıı.l'ın hareketlerini 
kmin ve tanzim eden ı'linir ağlannn 
Vııso • Moteur denlrl tCT"leme, f~la 
idrar.tikler, ilh ... Hu gibi çocuklar 
mektepte kendilerine sorulan l!IUal· 
tere kl'keliyerek cevap verirler, 

lar, ecbep&iz ağlamalar \"e fcr~at· 
lnr, fazla heyecanlılık, ilh .. 

TcoosUrl hayatta moydano ge -
len duraklama ve gecikmeleıin de 
bambaşka biT heyecanlı tip yarnt. 
tıklan ı;:örülmUştUr. Bu gibiler be 
denen ve zihnen in~ etmeleri., 
ne rağmen kalpleri olduklıın gı"bl 

kalırlor. M~scl! sekiz ynşmdaki 

bir çocuğun kalbi iki yarundaldtıin 
aynıdlr. Bu çocuklar fal'!la beyccruı 
g erirler, hiçbir cehJtle bulun · 
me.k lstemetler. ehcmmiyet!iı bir 
şey onları çileden ç'lluuır. 

.Madunluk hissinin de mühim rol 
oynadığı muhakkaktır. Çocuğ: 

Uıhkır etmek. ona hJddet ve §id 
detlt> muamelelerde bulunnı 1 
kidı' bir izzetinefnini rencide edP .. 
c~k sözler söylmek çocuğun 
canlı olma.3mda b\lyük tP~ 
ed€!t'. Bunlar dolma korku 

şırırlıtr. korkuya tutulurlar, ~ndl. yaşarlar, ketum olurls.r, tndVft~ 
ile dolu buhranlar g<>çirlrler. her şeye tercih ederler. 

Heyecanlı qocuklar dertlerini &n BUtUn bunlardan maada terke • 
lnta.mular, bu hal tcnbclUklerlne dllm~ korkugu da çocuğu beye • 
hilkmedilcrek herhangi bir §eldi- canlı bir tip haline getirebilir. 6 

de aksülıımelde bulunulduğu zaman mda bh' çocuk bfr giln annCfd t
ağlamağa başlarlar, vücutleri sat1'ı- le ba.buı aramnda ~en btr k&'Y· 
lır, yıı.vaş, yavaş konu§Illnmağa bıu;.. gndan sonra çok tehlikeli buhr'ft.n• 

lar geçiriyor ve heyecan onda yer 
\arlar. inzivaYl tercih ederler, mek-
te,>ten kaçarlar. Heyecanlı çocuk- 1 ynr, ÇUnkU bu kavgsda lın.bam 
!arın uykulan muntazam değildir, "l'klJWd de beş pa.n:unı btrakJP gf • 

Eskiler 

hll,.. ;· ·-" ' • • • · ~ından v .~"-
'"" ,.;ıPm,.ı,. hiç , ahcıct defl'i1 

1 

me.mıştı. Onu mUesse~yc yeni 
gelmiı, bir deli sanarak c.-evnp 
verdi: dir. 

oeccğim., dod1ıJint duymu ur, 
kiı.buslıırla dolu rüyalar görürlr.r, 

A tınacak tedbirler: 
lıağtrarak sıçrayarak uyanırlar, ha-
zan df' marazl korku gösterirler, 1 - lddet.1en içtinap etmek, 

k k
'-rd d 

1 
Urli ~'- c;ıoeuklarm lzzoUncfıiliıl rc:ııddc 

- Sağdaki 1 llnnı, oldnkl mrt
~lrndir. 

- Renlmsr nk"I ! 

Sebebi 

Evleneceğim! dediği 7.ama.n şa. 
rnan şaşırdnn kaldım. 

- Evet. dedi, ölUnceye kadar 
\)('kar yu.<·;ryacaktnn. Bunu iyice 
aklıma koymustum. l<"akat a. 
nam ... 

- Seni mesut etmek mi isti
Yor? 

- Hayır, elinin altında gelin 
buıup kavga <:tmek tstiyor. 

Evvelce 

- Bu sarışın kadmla ne za -
tn.an tanıştın? 

- Altı ay oldu. 
- Bann bir senedir beraberiz 

dedı. 

• . - Ama o zaman sarışın de -
gıldı!. -

an koca 

- Bir kndm, kocasının ~in
den ayrılmamalı, nereye giderse 
ty....raber gitmelidir. 

- Aman demeyın. Benim ko. 
cam mtivezzidir!. 

Elli senelik evliydiler. 
İkisi de pinpondu, ihtıynrln -

mışlardı. 

Bir akşam, kıırı koca köşele • 
rinde oturmuşlardı. iz duru. 
yorlardı. 

Kocası aklınd n geçirdiklerini 
bir ara.Irk dıaşn \-urdu, dedi ki: 

- lkimizden biri nasıl olsa ö
lecek... tkimi1Jden biri öllince 
"ben" bir köye ç:ckilip ra hnt e. 
dcceğim! 

- K(){'.anta kur )&Jımağa utan. 

mı.ror mWiun? 
- Fenalıkla değil, kanm ölün · 

ce seninle e,·fonlrlm dedi. 

Yarım 
Bayan kendini koltuğa attı: 
- Öf ... Yarı yt.rıya öldUm ... 
Bay hiddetli: 
- Zaten sen her §Cyi böyle 

yarım yaparsın!. 

Sayfiye 
- Doktor bu yaz bana suları 

tavsiye etti, olmnz diycme.T.Sin 
ya!.. 

- Katiyen, akşam, sabah, öğ
le su içersin ... 

Otelerr 
- Bana oteliniroe her türlil 

konforun olduğunu söylemişti -
niz. Halbuki garson çağıncak 
zil bile yok. 

- Olma.sın. Ayaiınm yere 
vurursunuz. Aşağı odada oturan 
gelip şikl;ytt eder, ben de sizin 

- Emın olunu~ burası c:ok g1' 1------- -----
zel bir yerdir. Fnkat 11,..nba k' • B .... / 
minle müşerref oluyorum. ı o g a a , 

so a ... n uvar a'rtl s nCn=A 
"'rü ı h bi f ı·k ti k etmemek, mAdunluk hlRslnl tahrik 

)·u r er, er an r e ıı e e areı- cd k cır 

lnşacaklarmı zannederler. kendi ı zı ece.. vazJyhetlcn:Icn celdmn A.ıı • 
- . Ben şehir tncclis rcı. ···im 

. . ~ ra ulr. Uz a.rc'tC!tlerln mUtc..._ 
kendılerılc konuşurlar, hcyecanlılı· dl """'"'"l 1 ld"""' t ....,....... arm hay&tmB mn o wr." 

- Ya öyle mi! Şu hnldc has. k. l f m l l l Ten g İ 
taıığmız çok ihafif, mUstcrih olu-

ğın zuhurunda en mühim rol oynu-
yan amiller arasında irsi ve ruhi 1 lan iSta~tlldcrdo görllnUyor. 

2 - Heycca.nlt ~ocuklıı.ra k ~ı 

nuı. Çabuk geçer. Ben buraya •• [ 
geldiğim zaman kendimi on be. g o r m ez er 

hastalıkl:ırlR scmpı:ıtiktekl mlivnzf•· 

ncsızliğl ?.ıkredebiiliriı. Bu gibi hal
lerde şu tedbirlere bn~\'Urmak e\t. 

şinci IJui sanıyordum. 

lSTANBlJI,, :E VAKIT 

TEMİZ SllT 1çrt '! 

Sayın vali ve bcledıye reisimiz 
gazetelere sUt meselesinden ba.b. 
setmiş, İstanbul ı;ehrinde sllt 
istihsali istihlfı.ki karşılamadıb'"l
nı, i~tiğimlz sUtlctin sulu oldu
ğunu söylcciş. Çocuklarm ve has 
taların gıdıı.lan olan siltUn hiç 
olmaz.<;n tcrkos suyu ile karışık 
olduğunu lstanbul beledıyc re.l. 
sinin ağT.ından öğrenmek çok 
hazin bir şey. 

Bu sö7.lcri okudt•fum günden. 
beri düşünüyonım: Acaıba ls· 
tanbul ne vakrt tomi.t üt içti? 

OUn aynı suali bir ycrd tıek. 
rarladım. Tarihi çok seven, c6k.i 
vesikalar üzcrind çalışan lbir ar. 
kadaş cevnp verdi : 

"Size bir tarih hikf•ycsi anin. 
tayım, devir ve şahıslar hatı. 
nmda değil, fakat vak'a haki. 

... uır. ~ıcnk bir yuz gUnU r.ama. 

nın padişahı yeni yapılan bir 
mcdrt'scyi ziynrct elmiş, saraya 
dönUvor. Padişah susamış, fakat 

'3erde padişahlık var, koca bir 
nadişah alelade bir insan gibi 
~ir scbil'in önUndc durup su 
içerrc~ Pndiş .ı .. ·er. Sıcak 

ı artar, padişahla. ha.ro.rct arasın. 
da.ki m'Ucadelc.. her vakıt oldu. 
ğu gibi tabiatin ga.Iebesiyle ne. 
ti""' -.· ., B yn.zıt meydanı. 
ru geçerken padi§ah yeniçeri ağe. 
sına ferman buyurur: 

•• Va.rm şu ayrancıdan tez 
bana bir ça~ak . iletin. 

"Bu emir gizli verilmiş olsn 

bile sen\ıı favdalı olur· 

ı - Çocuguıı wle muhiUndctı 

Boğa güreşçılerinın ellerine kır ur.aklaştınlma.sı, ıuırnklcrinin ve ı
mıı.ı kumaşlar al~rttk boğayı radcsinin takviyeııl, çok ihtJyaUı 
kızdırmakta olduklan hcrkesın \•e ölçülü bir hareket tarzının se
malumudur. Bu vaziyet kat'§rsın. çJlmesl sert dunımlnrdnn vazge<)ll

da herkes kırmızı rengin boğayı mcsi, ılnh . 
tahrik cttiğhıi, kızdırdığını zan. 2 - Su ba.nyol n. 
neder. Çümlel n.snbiyonln tenblhO <;ok 

elverişli olması çocuğun hcycoa.nlı 
bir tip hnline gelmesinde çok MU
cssirdir. 12 yn3lannda bir çocuk 
daima baş ıığrıla rmdan muztarlp -
Ur, uyurken di imini gıcırdatıyor, 
korkulu rüyalar gôrUyor, t.rntm
da olup bitenlero kaf!l ifrat dl'! -
recede ha.cı!'lasiyet gösteriyor. NI • 
hayet yapılan muayeneler netice· 
cesinde çocuğun cümlei iye -
sinin tcnbihc ~ok knblllyelli oldu· 
ğu anlaeılryor. 

Halbuki Manhatan tabint mU
zesi direkUSrU Matcvs boğalrırm 
kırmızı renge kızmaları ~öyle 
dursun, bu rcnı•i görmediklerini 
bile söylemektedir. 

Bunu söyliyen ft.lim, bôğamn 
kırmıı.ı rengi görmediğini c;UnkU 
renkleri t.annnadtğmı iddia et. 
mektedir. 

Maymun hariç olarak bUUln 
memeli hayvanlar için vaılyet 
böyledir. Bn.zı mem 1i hayvanlar 
rc.riklerin koyuluğu veya açıklı. 
ğını farkct.mekt.cdirl r. Fakat 
B>'nı koyulukUı. muhtelif renklere 
boyanmış plfıklnr gösterildiği 

zaman bu rnc.mc.i hayva.nlal' 
renkleri fnrketmekteditlC!t'. 

Memeli hayvn.nlar i<:inde en 
hassas olanı köpektir. Aynı fi.. 
lim köpeklerin Bnhibini yalnız 

gri olarak gördUklctlni Uzerin
deki elbisenin rengini göreme. 
diklerini bildlrnıektc ve bu 
heple sahibi elbise değiştirdiği 

takdirde köpeğin s:ıhibin! tanı. 
madığı hakkındaki kanaatinin 
doğru olmadığım ileri sUrmekte
dir. 

Çok hassas bir hayvan olan 
köpek renkleri tammadıkta.n eon 
ra boğanın kırmızıyı tanıyıp, 

bu renge krndığmı kabul etmcl\ 
hiç te doğru olmaz. 

Bir çocuğun heyecanlı olmMm· 
da tcessüri teşcvvUşl('rle sadme • 
lerin çok bUyUk bir mevki işgal 

ettikleri muhakkaktır. On bir bu _ 

çuk yaşında bir çocuk birdenbire 
değişiyor. Yalnız başına sokağa çı 

lmmryor, mektepten, mre gidemi · 
yor, bilhassa tanımadığı khrıseler -
den çok korkuyor, sokaktan. mey
dandan geçemiyor, uykuım gayri -
muntazamdır. Kabuslarla doludur, 
fula terliyor. Sık sık kiran gcll . 
yor. Bütün bu haller ise çocuğun 
bir giln üstü b~ı perlsan ve çok 
çirkin bir kadına rn~lamn.emdan 

sonra görülmüştür. 

merhametle kan§ık dnvnmlı bir 

otorite tea etmelidir. 
KorArl r ölc;\ilü ve dcftişmenıe-

ltdirJ .., .ı 
2 - lcap etUği t.a.krlırde toqı> 

alloatndcn uzakln.5tırılnıalı<lır, mc 
tebl değiştirilmelidir. 

3 - Devamlı ruhi tı\hlillerl< 
çocuğun 1ıuirakter ve lrndc-si ttı.kvi· 

ye edilmelidir. 
4 - Zamanında mütchMSJS do'k 

l01'1a.nn mUdııhale v<ı yardnnlannı 
temin etmelidir. 

HAU. ltwo 

HABER'in 
bulmacası 

•. ,...+-"' ........ ~ 
2 :f-+--1--i 

J ı--t-ı--...._ 
.. ı-:t-+.
s 
(ı 

1 
a--ıf--+....,..._ 

9 
10 

11 

~olıtıuı ~fa ı 

1 lçkl eolra&ınanltl şeyleri :ıtıldo· 

ye göCUft'D (ikl kelime), 2 - Çevlk, 
bir kedm lıımi, 3 - Sııbnb vnkti, eıılrl 
bir ölç,U, 4 - Akıllı, bir bny\'lllUD )'M 
rusu, nota, 5 - t.arnf, esırlık, 6 -
Evvelin(' bir (h > ı;ct1rtrsenlz yuta'ıl. 
llrslnlt ~ılı•a.n, 1 - Eski Ttırkterd•rı. 
bir dr'I bins, 8 - Abide, su getlrtı 
Si Bir nehir, Çanakknl dış:ırısmdı1 

bir ih>'"ttız. ıo Kardc pay:, 11 -
Bir tane. ayağa glyllenlerden 

l ukonSan q•jıı 
1 - Marangoz ilki kelim") , 2 -

JCar;.:ımı~ktn!n clbl sinin bır ycrlr>t 
ağZını cotUren, bir tımtr, 3 Akli 't\~ 

klncııı ~ ıımo.k, 4 - TerE nkuyunc:: 
yerle§'•' ıuı.lnn kir olur, av ktlp :,';1 
clnst, 5 Bıçağın mıı.hfeznt;tı, ter., 
Q(ı\•trın mu aun r;eıılnı vurır, 

1 ı;ağrrdığmızı anlar gelirim !. 

' T AKS • 
1 M Sinemasında' 

Heyecanlı çocuklardan bazıları 
çok alıngan olurlar. Mahcup. muz. 
tarip, münzevt, sabit fikirlidirler. 
Her şeyden nefret ederler, çok ça 
bak yonılUTlar, müteredcUttirler, 
kendi kendilerindı>n utanırlar, u · 
mumiyetı~ benizler! S-Oluktur. Has 
ta.hk ilerledikçe mar:ui korku 
kendini gö8tc1'mlyc ~sr ı Hnrlcf 
!i.Je-m onlar için tehditlerle dolu -
dur. Onlarda hAldm olan şey lnr:i· 

va anwıuthıt'. 
Nadir ve teşhisi gi.iç olmakla 

beraber beyeoanlılıkta zihni ge • 
cüanenin de rolü vardır. Ahmak 
ve aptal çocuklsr dilime mamzt 
hey~ean ve ~eklngcnllk glSMerir • 
ler. Basit marn.zf heyoea.nlı çocuk. 
tar üzerinde yapılan mtlşa.hede vl'! 
ııraştırmalardB şunlara rast.lıunl • 

:M ıguıı~·N. merasıtn, nayret ecııv. 

7 Boyuna takılan bır §tıy, oır eınJ 
- 1$kMıce ,blr renk, 9 - Dlr ne 

tl!r, nr.ta . aaf ve lcttıl.ı. 10 - ltUtoh. 
'kep bir emir, 11 - Bir edat, bir tm\r, 
orta. 

- Trenin yolunu kcslyor1 bur
nwıu lı.ıc.ri a.ıı 

BllyW. bir mava.ffilklyP.tl~ gösterflm ve lktnrl haftnınnD başbıuın 

GÖRÜNMEYEN ADAMIN AVDETi 
Büyük Dehşet, Korku ve Esrar Filmindeki 

Dlnlmen .•. F1akat görUnmlyt-tı ••. CASA''AHI görmek üzP.m blnlette kt~I nlm1 edl ·or ... 

j 
ınıştır: Çocuk apteslerini tutamı • 

~ıor, ifml dereecde kOTluı, tıllllnllft. 

6 numaralı bulrnncnmız.nı hnlll: 
ı .Mliaabakalu, 2 - iilzıl(l(:ll't!'Q. 

De, 8 - Şeın.a. &tnlr, ç. ' - , 
Rno, t, 5 - Bey, B, JUl, N, 6 - o 
l!lkll~, Me, 7 - Ki, Act1lecl, 

Mad rıl, A. O - Na~enln, Gol. 10 
Lor, Deve, 11 - P~an. Rav, 
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ALMANCA (4) 
(Her bllkln HABER g:azct.eal.ne e.ıttır.) 

Rt:XA'rır 

Storm 

1, llch dırnertea ili<> armcn1 

El<ıt.em, dir. drobcn ı;o miihsnm 
skb lhr Xe:.t ı:;ebaut hatten: dann 
aber frngt~ il'h: "Und \·or hun· 
dert ,Jahrf'n, wer hnt denn da· 
mals hi<'r ~ewohnt!" 

2. "Dotomal !" ricf dit! Aite nnd 
'<tenuntc dio freie lland iD ibre 
Sette'. "Dotomal3 hitt d" llf':oı:' hh•r 
wahnt.,. 

Rl~XATE 

';torm 

IY 

t. O kadar em,.klP ağaçlar üs_ 
tUnde yuvala.rrnı yapmış olan za· 
\·allı saksağanlar beni müteesgir 
etti; sonra tekrar sordum: Bir asır 
önce, ı::u halde bumda kim oturu· 
yordu? 

2. O \'akit ha?, diye ihtiyar ka· 
dm bağırdı ve ımrbeııt olan elim 
böğrüne dayadı, "O zaman burada 
büyücü kadın otururdu." 

H ~ B E R - ~am posUisr 

Dub e r·ı 
nasıl ya ı ı 

er 
? • 

Sinema, hareket eden resimler 
olmaktan çıkıp da sesli ve söz!U 
sahneler olmağa başladığı günden 
itibaren sesli sinema taraftarları 
ikiye ayııldılar. Dubli"lj .. ıstiyenler, 
dublfıj istcmiyc:nler. 

Dublfı.j kelimesinin sinemacılık· 
ta mnnil.sı malum: Ecnebi lisanilc 
çevrilmiş filmlerdeki konuşmayı a. 
na diline çevirerek filmi o dilde 
çevrilmiş gibi göstermek. 

Bu iş ilk bakışta çok basit gö_ 
rünüyor. Faliat <:ok gUç, çok ince 
bir i.5tlr. Ve bu işte sarfedilen bir 
çok emeklere, paralara rağmen 

vücuda gelen eserler de her va -
kit iyi netice \•ermemiştir. 

oynatılır. Resimlerle beraber ses_ 
ler de ağırlaşmıştır. Bu sayede 
sözleri iyice jşitmek, hecelerini a_ 
yumak ve ona muadil olan tiirkc;ı> 
kclımeleri bulup koymaktan iba -
ı'('ttir. 

Fakat band usultindc dublaj bu 
kadar sade değildir. Bu sistemde 
film çevirccC'k atölye evvela esas 
dildeki, meselil fransızca olnrak 
çevrilmiş olan bir filmi alır. Nor
mal bir filmin aşağı yukan 3000 

metre olduğu ve ince şeritten iba 
ret olduğunu herkes bilir. İşte ü. 
zerinde ses işaretleri ve ufak re. 
simler bulunan bu film stüdyoda 
detektif odası denen bir daireye 
gönderilir. 

S. "Dı> Hex? .. Wicdt'rhoUe ich. 
0 Hat's de:nn HcxM hlf'r be.; Euch 
~~eben!" 

3. "Bliyücli mü? •• dedim, "bura.. 
da, sizin evinl:r.de de bü~iicUle.r var 
mıydı?" 

Duble filmlerin ale)'.hinde bulu· 
nanlar, ekscrieytle dublAjın gilmi 
oynıyan esas nrtistin sanat ve mu· 
\•affa.)\ıyetini tehlikeye koyduğunu 
ileri sürüyorlar. İyi bir film yılıiı. 

zmm. muvaffakıyet sebepleri ara _ 
smda sesin bU.,nk bir kıvmeti 

Bu odada bulunan aıetıer bır 

projeksiyon makinesi, minimini biı 
sinema perdesi, bil' oparlör ve bir 
de ritmonom denilen bir aletten 
ibarettir .• 

--~ 
.. _ 

• .. 
.f. Dffi Aite \rlnkte mit der Rnnd. 

"Oha! LeP de llcJT dat lrulll ~

Uinıcn!) \\'omit slc sagen wollte, 

ldı ı-olle da.c; nur sn.chtP- .n~n 
hwıen•, cıs 86i damft ııuch hf'nt 
MCh nkht gehcuer. 

5. Alııı ll"h fruız, ob7 jc.oe Uexe 

dcmı \'Crbrn.nnt set, schüttelt~ ~ 
heftf~ lhren altm Kopf. 

6 ... Oha, Oha!", ri<'f si~ nicdt>r 
and gab dann zu ,·crstcheo, der 
Amtmann und der IAl'lch·ogt h!it

tea nur nl<'ht henı.nwollen; dcnn 
- na., lc-.h vcrstünde'I wohJ -: 
und nan machk ... ı,. unh-r b<-_ 

dcutsamon Kopfnicken dit: Ge· 
binfo dcs Oeld:dihlt'llJs. 

7. Dle Zer-.Uickelunı; defl Guıcı. 
.ı.ci nimllch Ol'St na<'h clf'm Todc 
der !{.cxc ,·or ,tlc~ gegangen, sle sel· 
ber hllbc nM. ibre Wlrtsclınft 

fitttul( betrieboo uncl liri elDe ge· 
l\'Dtti<rt• RJiuerin ı:ewMw.n. 

·1. İhtiyar kadın eliyle bir işaret 
yaptı. "Bırak bay, bırak bu hattra· 
la.n.,. Bununla henü7. bugün evin 
süpheli olduğunu, merakondnn vaz· 
geçmeicliğimi anlatmak istiyordu. 

5. Bu hüyücUnün yakılıp yakll
maıhğmı sorduğum znınan kocamış 

başmı kuvvC'!tle salladı, 

6. "Ah!'' diye haykırdı ve son. 
ra bana izahat verdi: Vali ve na· 
hiye ha.kimi kendilerini tehlikeye 
atmak ~temediler; çünkü ... eh, an· 
lattım ya ... ; ve böyle diyerek ma
nidar bir bn§ hareketi ile para şa. 
ya.r gibi yaptı. 

/ 1 

7. Arazinin parçalanmaaı her 
halde bilyilcü kadmm ölümünden 
sonm <>!muşl'Ur; çUnkU o bizzat 
eml8.klııi kendi<>i idare ederdi vç 
çok güçlü kuvvetli bir köylü ka· 
dmdr. 

J .. ~ • 

vardır. Fakat bir dublaja ses ve-
renler ekseriyetle büyük sanat • 
Jtilrlar değildirler. 

Dublaj taraftarları vP. nleyhtn.r· 
lan arasında dc\·run eden bu mu . 
nnkaşanm sonu gelmez. Fakat şu. 
rasmı nçrkça söylC'mek lıizmıdır. 

Eskiden duhliijlar çok fena idi. 
Sesler aktörlerin hareketile uy -
ğun değildi. lşllilen sözlerin, per
dede nçılıp kapanan dudaklardan 
çıkmadığı belli oluyordu. 
Bu~n bu acemilik devresinden 

u1.aktayız. Fen ve teknik her sa
hada kendini gösterdi. Dublaj ya. 
pan artistlerin seçilişine dikkat e_ 
dilmeğe başlandı. Bunlar çah§tml
dı. Metinlerin tercümesi işine de 
çok f'hemmiyet verildi. 

Bu satırlan okuyucularunızn 

dublajdı. Fakat bugUn büyük 
dar mısrl yapıldığını göstermek i· 
çin bir Fransız mecmuasından alı • 
yoruz. Okuyucularımızla beraber 
bu işi yapan bir atölyeyi dolaı;a _ 
cak gördüklerimizi, öğrendikleri -
miz kısaca not Pdip geçeceğiz. 

J<;sas film projeltsiyondaki yeri
ne takılır ve makinenin hareket -
!eri yavaşlablarak kfiçUk perdf'de 
gö~terilmcğ.:! başlanır, bu sırada 

ritmonom denen alet de faaliyete 
geçer ve en ufak sesler dahi boş 
bir film üzerine yavaşlaştınlmrş 

ve uzatılmış olarak zapteder. Bu 
sırada detektrlsin hareketlerile 
be. film ilzPrindc ağır ağır perde 
de yUrilyen resimleri zaptettirir. 

Bu film alındıktan onrn srra 
metnin tcrciimesine g0lir. 

Dublajı yapılan filmler de ter . 
cümenin nckadar ehemmiyetli bir 
şey ol~uğunu anlamak şu misalt> 
dikkat etmek lıiznndır. Fmnsızca 

olarak çevrilmiş bir filmden şu 

cümleyi alıyoruz: 
"Suzanne, je vifms de rcntrer n 

l'hotel. Tu m'as fail chercher? 
Bu cümlenin tam tercümesi şu

dur: 
"Süuın, otele fjimdi gı>ldim. BP· 

ni aratmışsm? Ne oldu?,. 

Filmde kar ü:tc•rimle ayak sesleri 
kimse yok. l\likrofomın öniindc 

Tine bir sopa 

ve o vakit tlirkçe etimle şu §Ckli 

alır: 

":::>uzan, otele şimdi geldim. Yi
ne beni ııratmışsın? Ne oldu, ne 

\"ar?,, 
Şimdi heceler tamamiyle uydu. 

I<.,akat hcnUz mesele bitmemİ!Jtir. 
22 heceli kbu frnnsızca ve türkçe 
<'limleler ayııi müddet içersindP 
söylenebiliyor mu? 
Eğer iki cümle ayni zamanda 

söylenebiliyorsa mesele harflerin 
uyup uymadığına kalır. Zira fmn· 
sızca B ve P, F, V dudaklarla te. 
lii.ffuz ediliyor. Fransızca metin • 
üc bu• harflerden birisi geçince 
tUrJrçe ciımlede ayni sar(lerden 
birIBi geçmelidir. Yahut fransızca
sında bu harfler yoksa türkçesin -
de de olmamalıdır. 
Şimdi cümlelerimize bakalon: 
Ru'e s'cst · il done passc. 

"Ne oldu? Ne var?,. 
Bu iki cümleden fransızcasmda. 

f itiyorsunuz. 
bir kutuya. doldonılmus kann 
ne bastırılıyor ... 

dinıde kapanıyor. Öyleyse bu 
le bu şeklinde kalırsa dublaJ 
zuk olacaktır. Bunun önline ge 
mek mesela otele geldim simdi 
mekle kabildir. Fa.kat bu s ki 
Türk grameri bozulmuş olaca 
O halde geldim kelımesini de w 

tirmek icap cdıyor. 

kadar gUç bir iş olduğunu 

takdir edersiniz. 
Blitlin bu i!iler bittiktPn so 

film tE?tkik salonuna gtindm 
Bu salonda projektörler bir 11':. 
de, bir ritmonom m vcutttır. Bu 
da yapılmış tercümenin ağız ve 
dak hareketlerine uyup uymadı 
tetkik edilir VE' buna göre film 
zeltllir. 

Hazırlanan kat'i tercunıe e 
bir film üzerine itin ile v 

mürekkebi ile yazılır. Ve bund 
sonrndır k1 metin nsıl filmi.' al 

(l) Zavallı saksağanlar; (sıfat), ıı.rmer Schrift.stcUcr, zavallı 
müellif; an grosscn Miinnem armes Jahrhundert, büyUk adamlardan 
mahrum asır; nrm werden, fakirleşmek. (2) Sette. böğür, yan. 
(8) O zn.man. (J) Büyücü kadm. (5) Brrak. (6) wir woUcn es <l:ınıit 

sachte angehen lameo, müsaade edelbn, sıkıştırmayalım; ich sollc 
da.s nur .sachte angehcn lassen, srkıştınnnyayım, meraktan vazgeçe
yitn diye. (7) leh wc.iss nicht, ob er kommt, gelip gclnıiyeceğini bil
miyorum: fragte sich, ob sic ı>inwilligt, razı olup olmadığını sordum 
(ob'un diğer kullanış yerleri için analiz ve teori kısmına bakınız). 
(8) vcrstehen, anlamak, işitmok; ich verstehe, wa.~ er sagen wille, 
ne demek istediğini anlıyorum; ich verstehe jedes Wort, aber den 
Sinn nicht, her kclitneyi işitiyorum, fa.kat manasını anlamıyorum. 

Evvc.lfı şu noktayı işaret etmek 
l~zıındrr: BugUn iki tUrlti dublaj 
yapılır. "Perdeden dublaj" "Band 
ile dublaj . ., Şimdiye kadar kulla -
nılan dublaj sisteml perdeden 
dublajcldı. Fakat bugün büyük 

stUdyolnr duble filmleri Band u -
suliylc nlmağa başlamışlardır. 

İki metni knrşılaştırdığımız va 
kit görürüz ki frnnsızcasıııdn 19 

kelime var. I<'akat t.lirkçesi, 8 ke. 
limeden ibaret, yani yan yarıya 

kadar kısa. O halde türkçe ibare. 
yi bir parça uzatmak lazım. I<'aknt 
ka.; kelime ilfı.ve etmeli., 

ki P harfine mukabil türkçesinde ğa başlanır. 

"var" kelimesinin •'ve" si vnr. Bu Bu dakikadan itibaren dubl 

Perdeden dublaj çok basittir. 

itibarla telfıffuz uyuyor. Fakat: 
"Je \ iens de rentrcr a l'hotcl ... 
"Otele şimdı geldim ... 
Cümlesindeki b:ışta "ve" ;1 o _ 

ANALiZ ve TEORi 
Film son derece ağrrlnştınlıırak 

Bunu tayin etmek için heceleri 
saymak laznn. Fransızca cUmlcdc 
22 hece var. Türkçe on sekiz he
ce var. Şu halde buraya 4 heceli 
bir veya iki kelime ilave etmeliyiz 

otel kelimesinin ilk hecası kopatn
biliyor. Fakat frnnsızca iicmlenin 
sonundaki ott•l kelimesini tclıif -
fuz ederken dudaklar açılıyor. GE'l 

1. Oh hakkmda a~ğldatd nokta· 
ra dikkat "dini7.: 

a.. Oh vuruh.su.zluk veya §ilphe i· 
fade eden bir fiile takaddüm eder-

fransızca si ve ingilizco wether 
gibi olup olmadığı, acaba manlla
mu verir: leh wtll den Steuennann 
f~eu, oh wir hald landen werden 
kılavuza hemen karaya çıkıp çık· 

mıyacağrmıu soracağnn; slc hat 
mir nir.Jıt ges:ı.ı;, oh ie mclne 
Ebıladun~ annehmen wcnle, dave· 
timi kabul edip ctmiyeceğinJ bana 
söylemedi. i<'h frn~ ihn, ob er 
pa.zfottn geht.-n wollc: gezmeğe 

gitmek isteyip istemediğini sor
dum. 

İch w<•iss nicht, ob leh lôbllch 
gflha.ndclt habc: Öğünülcbilir bir 

(Bu ıUtuıuıa okuyucuıanmııuzı c• 
ıetema yaıınadak• kuponla blrllkt• 

ı:-nderuekl•rı 

•VLENME I'EKLlFı..l:.tll, iŞ .uu 
NA. IŞ VEHME. A.LLM. SATIM 
ı:1'ııt .-car1 mahiyeti balı olmıyan kU 

çUlı: U~nlan para.su u,rolu•ur.) 

I ı arayanlar 

tarzda harekP.t edip fıtm~diğlmi 

bilmiyorum. 
b. acaba: Ob er wohl wiNler

kommt? acaha gelir mi? ('T('le<:eği_ 
ni sanıyor musunuz? 

«". alıJ ob, gfiya, sanki. 
d. (F.dat olarak) De, esnasında, 

sebebiyle: ob. dem Mahle, yemek· 
te •.. 
: il. Aşağıdaki cümlf-feri tlirlıı;ey" 
!;C\'İrinb:: 

a.. in einigcr Entfornung von 

dem festen Hause der schles
wigschen Bischöfe ist das Dorf 
Schwabstedt. 

b. leh erkannte da.s brnunc, 
soharfe Gcsicht der ııliebcknnnten 
"Mutter Behrens." 

l". erkundjge dich, ob er gekom
men ist. 

ı..ısenln ll ınCl ınnırınn devl\m ~dl. 

yorum. Bazı sebeplerden doluvı 1gıe. 

lerden sonra çalışmnlt mecl>ıı~ıyetin. 

deyim. letlyenlcr Haber go.ı.t>tesı (C 

Çı rumuzuna müracaat. 
* l.Jsenln 1 lndt>n çıktım şlqıdı bir 

1·: ... ki mmlılt• dııblnj ) aıııtıyor: 

rofonun karşısmllaki dublaj 
Stüdyonun heyaz perdesinde film )'1\\'tıO.:latılmıs 01ıırak oynark<•n mlk. 
nı1istl"rinin nğ-lımlan çıkan eiimle filme ~eçl~·or ... 

ya buna benzer işlerde çalışahUltA.m. müracaatları 

Aldırınız * Daktilo mektebinden mezunum 
Allı.kadar olncnklıınn Hnber <:"~?et.esi 

vıuııtasik (KB.) rumuzunu ruürncn 
avukat yanında veyll re.ııml •e tııauıd atları. bunn a!t elimde şnhadetnamem de var, 
mUesse,elerde i§ arıyorum lst!v,.ııı,.. seri yazıyorum. Hiçbir yerdt' çalışma AJ&ğıda nımuzlan yazılı olaıı o-
rln Haber gazetesi vaaıtaslle iM Y.I • Llso mezunuyum. ytikscl< cahstle drm. Şirket. banka veya resm1 mu .. ıı. lı:uyucularımızm ı:ıamıarma g-eleıı 

• nk ve orta. okullards franuzcıı., romuzuna muracantıerl. devnm ıcın hayatımı k1tzanma.- m"<'• sc3clertn herhangi birinde ~slı,ıımnk nıektupl~n idarebanemizdeo bergiln 
riyadye, tUrkçe clersleri vernıı:k ıstl· ı • ti yaşındayım. Ortam"" t~p ııe ı burlycUndcylm. Hcrhang! bir nı9eMl'· istiyorum, arzu edenlerin Hahı:,. ırıtze. aabahtan öğleye kadar yeya saat 17 
vP.n blı bayan vardır. lst-'S.K:lleritı ıdzlnCi smıf olgunluk lmtlhı>n·.ıı ııır1& eede oğleden eonrn çıılı~mak Uzere 1~ 

1 
tesı vasıtns!lc ıG.A.) rumuz .. r.ıı ınU-

1 
Jen sonra aldırmalurı rtca olunur 1 

CRl.) nlD\UZlW4i me'<tupla nıürııroat. engele kaldım. Bir y-.ızıhanedtı veya arıyorum. All\kada.rların Ha.her g-..zc. rac:ıntlan rica olunur. (N.) (XX ?D.) (R. 17) (H.. K. B. Ş.) 
tan. hcrhnngi bir mü,.ııııte8ede kAtılplffı:' w. • le fM. z...-. taı:mmı1111 (:X 17 X) 

yapacak sanafüarlar meydana <'1 

karlar. Bunlar da tıpkı sahnP a 
törleri vC'ynlıut hak 'ti film san 
kfırlnrı gibi sôyliyeccklerı cılmle 
11.'r Uzcnnd<' uzun uzadrya prova 
lar yaparlar. Fakat asıl sanatkn 
lnrdan bir fnrklan vardır. Sanat 
kar sahnedC' veya filmd orlin 
r.ek ve meRhur olacaktır. Bun! 
is<' asla meydana rıkmıvac aklar 
ı=;öhretten uzak kal rak sanatk r 
lnrdır. Belki meml kC'tl rinde 
leriru tanıvan hırka<; ki i buluna 
bilir. Fa.kot halkın ek erıv ti d 
lfıjı kimin ynpl•ı'.;'lnı dil ünmez 
le. Onun asıl takdiri fılmdckı !la 
nalkfır içındır. 

- t. t<• <'li"l oos do ın 1 

'fm ana liı.hnı a !. umdır dedi 
liı han:ı)'l ~<·tirdim! 

1 

/\ 
I \ 
\.._.) 

u~ 

,,, _,,/ 
( 

- 'I'<'l lerıi b<'j;cnd'n mi~ 
- Söyli~ cmem, do\ tm.uı ! 
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Affınızı: dilerim.. d ...... Ben 
işte milcrimlın ! .. Evet, muhıık. 

ki mticrlmim! •. Fakat bö}le 
anda günahnnı ödeyeceğim! .• 

un için... Size yalan söyledim!. 
'ç bir y rdcn cm·r alınış d .. ğl

! .. Resmen izın, rıza almadan 
yyaremle buraya gelip sızi biz
t hf'berda. et.m k istedim! .. 
Genç teğmen ayakta, iid~ta sal. 
ryor gibiyd·. Ytizli sapsarıydı. 

tniın kenditııini nasıl telalcltl cdc
ğlmi anlamak istiyor gibi, mUt

gözlerlc ve bUyük bir dikkat. 

Yüzüne bakıyordu. 
Teğmene doğru ilerledim. 
- Sö:vlcdiklerinizden hiçbir şey 
hrnıyorum, teğmen DlmlriçJ .. 
• r so 11.l)orsunuz? .. 
li r ş yden evvel, akil ve mu
kenır>nin bir arızaya uğrayıp 

"'ratnadığmdım emin olmak istl
tuın !. 
D"'dım. 
G nç t<'ğm<'n, n abi ve me'yus 

ır tavırla bcıır:ııı fl:ıllndı, son de
ce c.ddi bir sesle : 
- Ev"'t.. Aklımdan şüphe et
ktt> stze hnk v riyorum ! .. dedi. 

cııt· k 1 abuk sa.buk konuşuyorum .. 
• ea at bunu t bıl eılm.ısı lazı:mge. 

11 heyoc::ınnna ve cUrmUmiln bil. 
kli..ıği.ıne bagı~lamanız· beklerim! 

_, Genç teğmen bu sözleri fevkaUi.
""-I! b r 

• I' cıddiyetle söyledikten son-
a, ha)'l'etlerim arasında dedi ki: 

hak-:- Oh_! .. Size bildirdiğim şey bir 
al ikntUr!. Bana itimat cdin"z! .. 

'b ~kıı cinayetlerinden birini da. 
fa lrtikap etmek için ikinci milda· 
') ~ hattnnıza hareket etti! .. Onu 

a Indan gördüm! .. 
r: - Fakat kimi? .. 

- Vıılcskayı! .. 
- Allah allah! .. Size söylü}·o-

ıı . nı, teğmen Dimlri"' Bu isimde 
ır ı~ .... 
l
n ••• dın nrtik yn3amiyor!. o öl. 
«: lu}'I 

• l"'iırı .• : . • 
ırıc adeta titre} erek: 

- As}aı 

Diye ba~~ı. 
- Fnıt t IY a ..• 

lllliriç l!!nnı heyecanla kesti: 
Va~ Evet.. Hadiseyi biliyorum!.. 
ki eslcanrn binat General Vorovs 
i' ~~dnn vlllô.s nda tabanca 

dUruldtigilnt biliyorum!.. 
"'- - O halde siz.in hareketini ba
•x.:r Verd. ;;, 

lcınlz kadının Valeska ol-
unu nasıl iddia ediyorsunuz? .. rne; Frıkat bu Valeskadır!.. O 
un kadı.nd ' B . 1 nuz, ır · .. una eının o u. 

t.ır• ··· Çün]tu Valeska ölmemiş-... 
- Ölmemi• mld" ? F k t k o.isı d . " ır . .. a a en 

etın dahi edil'"'' - :F}y uı ••• 
hakiki et.. Evet.. Fakat o ölen 
Va Vaıeska, sizin tnnıdığmız 

leska değildi! .. 
- Ne diyol'SUnuz? .• 

blr-:-U Evet, hakikati .. Bir cUnnü, 
lU rnıumu .. Bır dnayetiml söy

Yorum size ..... . Jrn ·· ül!' cınayetimi !.. ö. 
Valeska değildi 1 F ..• 

- nkat teğmen o· iri ' B 
sörlcdtklerin· mı ç... u 

ız adeta mecnunane 

Arıa ... tıı yukarıya dön liığü ı:n _ 
lll<!n, Greçyo salonun bir başka 
coy.> ın-.ı~ kıtaplarmı K:l ı tırm<U\ 
a 'l1eş~ul görünü) ordu 

k 
Ltt.ir~ya pencereden c c nize ba. 

ıyo:-du. 

Gr·!'\ o b" A " · • ır nralık Lukreçyaya 
nastanm çok kıskanç ·ır kadın 

oldutru , . n 1 soylemeyı de ır.mal et • 
memışt-.. 

An'a<;t:ı elinde küçlık bir tepsı 
ı e ge'ı· d ~ft•• • '-'1 u. Onun arkı:ı~ınaa da 
u:)<U\ g(, iınd·· · u. 

Per l'ere bnüne kü,..ük b" k h 
""altı !J. ır a 
vin so•rası kuran Anaı:ta Aacta 

Yarı hanımı vaziyetinde çalı-

indiclnr! .. Böyle birşey nnsıl ınüm
kiln olur? .. 

- Anlata~ un size... Bu iııte en 
baş mücrim benim!.. 

- En baıı mucr·m mı? .. 
- Evet!.. Çünkti Vnlcskayı 0 

gece generalin vill" ından tnyyarc 
ile götüren bez dim !.. 

- Siz miyliniz? .. D hret! .. 
- Evet, deh.set!.. Fakat ben. 

dim! .. Bunu niçin ynptım? .. Bunu 
dr. size ııimdi sövl yebillrim !.. Bu 
knd n adeta eiMrli, inso.m lıer tur 
lü clno.y<:'tlere silrtikliyecek bir 
kadmdır! .. 

- Şimdi nnhyonım, Dimir:ç ! .. 
Sizi de o kadın mel'un pençesine 
dü§ürmil§tü, değil mi? .. 

- EveL. Onun içindir ki ... 
- Devam edin"z! Devam edi. 

• 1 n!Z .•• 

- Onun içindir ki onn ne yap
tığımı bil:niyPrek bu hizrne~tC' bu
lundum!.. Daha doğrusu beni al. 
dattı .. Beni ııldat.mıstı!.. O gece 
kend'sini hudut har'cinde, tehlike
li bir gece inişi yaparak bir tarla 
ya indirmiştim!. ... 

Kendis'nln dönememesi ihtima
line karşı da kendisine bcnziyen 
hizmetçilerinden biri olduğunu söy 
!ediği genç bir kadını tayyaremc 
alıp ayni yere dönmüştüm! .. 

İşte generalin öldilrdüğü kadın 
bu kadınd-r! .. 

- Ne diyorsunuz, Dlmiriç! .. 
- Maalesef hakikati s<>yJUyo -

rum! .. 
Hayret ve dchşctimden Adeta 

şaşalamış bir haldeydim. 
- Fakat. .. Oh! .. Valcska bala 

sağ mı? .. Bu mümkfin mU? .. Bu 
olabilir mi?. Diye kekeledim .. 
Teğmen D'mirlç başmı hicapla 

eğerek cevap verdJ: 
- Maale!!ef sağdır! .. 
- Fakat o kadın ona no kadar 

benziyordu! .. Adctn oydu!.. Bir 
t:ilrlii inanamıyorum!.. Hiç kimse 
de şüphe etmemişti! .. 

- Evet! .. O zaman bu facianm 
hakikatini söylemediğim için ne ka 
dar azap çektiğimi bilemezsiniz! .. 

- Fakat, Dlmlriç! .. Vatana kar 
şı büyUk b'r cinayet işlemişsiniz! 

Di.miriçln birden bire gözlerin
den yaşlar fışkırdı. 

- Hakkınız var! .. Çok hakkı. 

n·z var! .. diyordu. Evet, bir cina
yet işledim! .. Fnltat ne yaptığımı 

bllm'yordum ! .. Ordulnnmızın na
sıl ihanetlere uğradığını gölilnce 
aklım bnşnna geldi.. Çok ıstırap 

çektim .. lstırabnndı:m ô.deta deli o. 
lacakt m.. Bir türlü içim içime 
F.ığmadıl.. 

- Çok geç, Dlıniriç!. Çok geç! 
D'miriç ayakta, Udeta bir darbe 

yemiş gibi eartıldı. Birden bire 
dikleşti gayet metin bir sesle: 

- Oh! .. Kendimi bu cinayetten 
kısmen kurtardnn !.. Zira, bu sefer 
tekrar bmıa tayyare ıle kendisini 
nakletmem için teklirte bulundu! .. 

(Devamı var) 

~ıyo • .. u. O geçerken Greçyonun 
cvıne vl:lukça "ckı duı· 11 , :.· c \ı:rı.:n. 

•ntızarnı. temızliği ever bır •·a 
dıııdı. • ... -

- Bı:-nz Geciktim, amo. kus'•ro 
b.ıkma• ınl 

Dıye \:k. ılk önce elçiye c:esleıi".li: 
- li"1yurunuz sinyor! süt ıçme 

derı kıtap okumağa kov~'•'' ·ıuz 
yine' Ru kıtaplap ~ızın ec;k: arka· 
da~ıPrıı.ıı ama. şımdi yeııi ır.ısa.. 

firın z va:·· Onu burada r.eden yal 
nız lıraUmız? 

- Venedığe ait bir kitap ntT 

yoidull' da. Aksi şeytan .. bulaırR· 
dım Kinıbilir hangi deliğe girmiş 

HABI<:R 

Nakleden 

L. L. 
Ferdi Nüzhetlc ilk defa kavga 

etmişti. Hem de aşklannm yıl_ 
dönümünü tes'it edecekleri gUn ! 
Ferdi tam saat.inde randevuya 
gelmişti. Keyfi yerindeydi. Nüz. 
bet için gUzel bir hediye: Zarif 
bir pudra kutusu almıştı. Onu 
öyle pek hediyelerle alıştırma. 
mıştı. Fakat bu müstesna vazi· 
yt.tte sevgılisini memnun etmek 
ve sevdirmeli: istiyordu. 

Diğer taraftan NUz!ıet te ça. 
hştığı yazıhaneden çıkar çıkmaz 

dükkanları dolaştı, sevgili Fer. 
disine hediye etmek üzere giimüş 
bir sigara kutusu satın aldı. 

Randevusuna geç gelmesinin se. 
bebi de bu idi. Lakin Ferdi böy· 
le bir ihtimali düşünmedi bile. 
Ve dakikalar geçtikçe keyfinden, 
hüsnUniyetinden eser kalmadı. 
Saatlerce sokak başmda bekle. 
mek sinirine dokundu. Hatta 
ona kaç defa söylemişti; fakat 
Nüzhet bir kere olsun randevu. 
sul"o sadık kalmamıştı. İşte on. 
lann kavgalarına amil bu ol· 
mm~tu. 

Bır aralık 'üzhetin koşar a. 
dımla geldiğini gördü. Bakışiyle 
kızcaftızm bütün neşesini siliver. 
di. Ona bir "bonjur" bile deme. 
di, her vakit yaptığı gibi koluna 
girmedi. Yalnı:r. asık sur. · 'a ko· 
nuşmadan yürlimekle iktifa etti. 
Nlizhet, yanı başında. koluna 
girmeğe cesaret edemeden yürü. 
yordu. Onun kadar ciddi, ka. 
palı ve kızgın zamanlarında 

Niizhet kendisini bir köle za.nne. 
.derdi. Ondan özUr dilemek, geç 
kaldığına dair izahat vermek 
için ağzını açamıyordu. Fakat 
Ferdide de, kıymetli pudra kutu· 
su ile Nüzhete slirpriz yapmak 
arzusu sönmüştü. Bu sebeple her 
ikisi de susuyordu. 

Nüzhet ikide de birde, inadın. 
dan srrnsrkı kenetlenmiş dudak. 
larmda bir tcbessUmUn gölgesi 
belirecek ümidile gizliden gizli. 
ye ı:ıimasının ifadesini takip edi· 
yordu. Bir an Ferdi bir şey söy. 
lemek istedi. fakat tekrar ağzı. 
nı ve sessiz yürllyi.işüne devam 

etti. 
Nüzhet, 27 temmuzda tam 

aşklarının dönüm yılında rande
vusuna. geç gelmekle bu nahoş 
vaziyete sebep olmuştu. Evet 
bugün! Ferdi neden bu gün Un 
kudsiliğini hor görmek. bozmak 
istemişti? Esasen ona ne fenalık 
yapmıştı? Ağır bir şikayet his. 
sile bağırıyor gibiydi. Nihayet 

dayanamadı: 
- Yeter! diye haykırdı. Bık. 

tım artık senin b uhilenden ! Bu 
surat ne böyle? Aşkımızın dönU. 
mU için hediyen bu mu? - gU· 
lerek: - GUzel a§k doğrusu! 
Aşk değil, esaret bu, ıztırap, 
zulüm! Beni rencide edecek kal. 
bim: kıracak diye düşUnmezsir ! 
Yanında yalnızım, umurumda 
mı? ömriimde yapmadığım ka. 
bahatleriçin mazeretler bulmak 
beni ne kadar UzUyor, nefsime 

olaca!~. 
Kkıp1&nn bu'unduğu köşprJen 

dö.1d:.ı .. Kall\'altı sofrıisını:ı başınll 

Q;eldi. 
- H<!ydi doldur bakalım u 

fin,.aıuarmı .. 
A.l.ıı:ta fincanlan doldurdu. 
Üç k ci denize bal\,arak koru

şuyor·ardı. 
Lukreç) a: 
- Şu denizin rengi ne kar!ar 

yeşil.. Salıah güneşı buraya ne gil· 
zel aksediyor, diyordu. 

Rum dilberi: 
- Gııneş güzele gelir, yavrum' 

dcd:. Ben hiçbir sabah buraya gü· 
neş vt:rduğunu ~o:-memiştim • 

Lukı eçya derhal cevap ,·erdi: 
- E.C'er ben güzelsem. ~neşin 

ya nı bana değil belki t:ıenden 
once ~ıım yiızünüze akset:neSJ la· 
zımdı. Çünkü siz - bır hal} an go 
rü~i.wl! göre - efsanevi bir ~üze! 
liğe mclıksinizl Eğer siz lta!ya1a 
doğsaydınız, Venüsün akrabası ili· 

Akşam postası 

ne knJnr dolrnn11yor hiç düşün. 
dil mü acaba? Sinir! c:::en daima 
sinirlisin. Eh. öy!e •sr. bu sinir 
hugün bende tle vor' Ve simdi 
sana tekrar ediyo1'Ulll: Yet .r ar. 
tık, yoruldum, usandım, brktım ! 

Ferdi o giin ilk defa yüzüne 
baktı. Nüzhet sözünü b:Unne. 
mlşti. Aynı eda ile dcvnm etti: 

- Birçok defa seni sevdiğimi 
sörlürordum. Fakat bugün sen
den nefret ediyorum!. 

O dakikada yalan söylıVl::Pini 
hissetti. Öfkesi gözya.şlannda 

eridi. Düşünmeden bu kelimcle. 
ri söylediğine pişman olarak 
yalvanrcasma: 

- Ferdi, diye m'nldandı. Ba. 
na bir şey söyler misin? .. 

O, yol üzerinde geçen bu sah. 
neden daha fazla hırslandı; bir· 
den bire: 
- Sana bir şey diveceğim yok. 

Hel"sini sen söyledin. 
Diyerek şapkasını çıkardı, o. 

nu yolun ortasında yalnız bıra. 
kıp uzaklaştı. 

Nüzhet afallamıştı. Yarabbim, 
ne oldu? Onun sert ve merha. 
metsiz Ôlduğunu bilirdi. Kara
rından dönmiyeceğine. zayıf hir 
anın öfkesini affetmiye raz1 ol. 
mryaca~a emindi. Kendisine 
vermek nasip olmıyan hediye. 
şimdi eline ne kadar ağırlık ve. 
riyordu! Ansızın: 

- Ferdi! 
Diye haykırarak af dilertte-k U. 

?.ere arkasından ko~ağa baş
ladı. Etrafına bakmadan karşı 
tarafa geçmeğe teşebbüs ettiği 
sırada bir otomobil durmağa va. 
kit bulamadan şi · :etle çarptı. 
Nüzhet ağır yaralı bir halde ye. 
re serilmişti. Son dUşüncesi acı 
nedamet ve rztırapla doluydu. 
Bu ıztırap öleceği için değil, 
yalnız ve terkedilmiş bir halde 
hayata veda edeceği içindi. 

beklemek kudretini kendisindt 
bu lem adı. 
~ Yalmz, k .. -e ha,.ınd:lıı sapa a. 
".'l ırada Nuzh tirı r!· m 

gelip ge1medı~ırıi anı~ 1 k ıste 
dı. Fakat rnnı mıı:;tı. neıı evin; 
telefon eder diye düşündü. Al< 
şama kadar bekledi, nafole. 

Niizhet hnsta1" n:n kUçlik 
sert \'e dar bir yatağına uzan. 
mış, hareketsiz duruyordu Sol_ 
gun yilzilnde. Ferdiden bir defa 
daha özür dileyem(>diği için, bir 
acı ıfadcsi vardı. F~kııt. artık 

çok ge:: idi. 
Ferdi: "Belki yann telefor: 

eder" düşüncesile yav~ yavac 
eski keyfini buldu. I..iıkin ne er. 
tesi giin ne de mi\teakip günler 
Nliı;het ona telefon etmedi. 

Ferdi biraz ıztırap cekti, bed 
bahtlı. Buna rai?men onu gör. 
mele için bir şey yapmadı. Öğ. 
leye doğru bir ümitle • 'Uzhetir 
evi önUnd~n geçti. ö:•te rastgele 
yolu otaraf a dUştü. Gururunun 
mliteessir olmaması ic.abediyor. 
du. Pakat yolun dönemecinde 
Nilzheti görecek yerde üzerind<' 
tek bir çelenk bulunan küçUk bi .. 
cenare otomobili ile karşıla§tı 

Sağ tarafında iki Uç ki§i cena· 
ez ile pek alakadar görünmeden 
kom.:şuyorlardı. ÇUnkU NU:rhe. 
tin diinyada kimsesi yoktu Yal. 
nız Ferdi ile konuştu; fakat o 
da şimdi ona kUsmUştü. Ferdi 
fazla dikkat etmeden şapkasını 

çrkarıp ge<:ti. 
Günler biribirini takip ediyor: 

Nüzhet ise bala meydanda yok. 
tu. O zaman Ferdrnin akıma brr 
fikir geldi. Nüzhet son görüşme
sinde ona: "Bıktım!" demıştı. 

Bu ise, araya üçüncü bir şahsın 
girdiğine dair şüphelenmt"Sine 

yol açıyordu. Ve, bir taraftan 
yalmzlık, diğer taraftan acayip 
bir kıskançlık hissi içinı kemir. 
diği halde Nilzheti arayıp bul. 
mnk için bir adnn bile atmı.dı. 

7 

1 Dun yaı ın en ahalı, 
en U s ve en 

ra .a_ s nemaları 
üuııya..ııL tn ı:.an ıı sıneması 

• ~Ur ~csız ki Amerilmda l.!en. 
t. çel• ı n iftıh:ı.r vesılesi olan 
si"emadır. 

Bu srnemanın göstera:ği film. 
lerı seyretmek hakkını kazan· 
mak içın senede beş bin dolar 
vermek Jfı.zımdır. 

lştc dill'yanın en pahalı olan 
b • "!l a.:: mın rmi iki 

ı.ı t •nsı va dır. Fakat bu ka. 
•far :ız bır mtı. le. c de Menfis 

"nıası senede ytiz on tiiı do. 
nr hasılat yapab ' kte:lir. 
Bı sıncmanın yirmi iki mUş· 

terisi l\1enfıs şehrrnin en zengin 
yir:nı iki S'.lkinid;r Bll""'"T3 haf. 
tnda bir tek film gösterilmekte. 
dır. 

Bu filmde en ) mı ve en gil· 
zel film olarak seçilmekte ve 
tayyare ile Holivuttan doı'!rudan o 
doğruya Mcnfis'e getirilmekte.. 
".lir. 

Menfıs sineması dUnyantr. en 
">ahalı sineması olmasına rağ. 
men düyanın en lüks sineması 

değilciır. DUnyanııı en IUks sine. 
masr Los Ancelos'ta.ki Çin tiyat. 
rosudur. Hemen her gUn smema 
iileminin on bin'" e men'" · .ı 
'.llrektörler, yıldı~ar, film Amil· 
leri, rejisörlE'ri tarafından ziya. 
ret edilmekte olan bu sine ma 
bütün Holivudun iffharla de. 
vam ettiği bir yerdir. Bu !Uks 
sincmamn en kıymetli yeri ytl· 
dızlarm isimlerini taşıyan lllk8 
loralardrr. 

Fakat garip de::• r • 'lr. dUn. 
vanm en Hı!· c;iner" • ""'n ~
manda en ra'rnt sine!' sı dc@l· 
dir. DUyanı en rahat sıeması 

~avgon'da kücük bır sinemadır. 
Burada müşteriler içi kuştUyü 

yastıklarda dolu ha1naklard8 
• 1ntarak film SGyrctnwl.Ldirler. 

Bu arada Ferdi başını geriye 
çevirmeden yoluna devam etti. 
Vicdanı şimdi Nüzh~te hak ve. 
riyordu. Doğru da değil miydi 
ki? O da gençti: biraz fazla te
bessllm ve buselere hakkr yok 
muydu? Onun IAka~-t nee'esi ho. 
§Una gidiyordu. Buna rağmen o 
masum tazel;ğinl ebediyen ~ıu. 
mc mahktlm ettiğini billyoTdu. 

Bir an geldi ki. NUzhetin ha. 
tıra.sı ona yabancı gibi göründU 
Bir hafta sonra meselenin son:> 
erdiğine kanaat getirdi. Ta.m bir 
sene evvel Nüzhetle tanı§tığı sı 
rada aldığı ayakkablannı giyer. Koltu.ktann, aanaalyelerin &ol • 
ken: "Bir çift ayakkabı bUyük larm pek çabuk c;Izlllr Eğer ~ 
bir aşktan daha çok silrilyor _ ler derin değilse pek kolay kaybe. 

~uzhet sevimli bir kızdı! Bir 
an için yaptığına pişman oldu; 
geri dnnel'('k onunla ban!!mak. 
ona pudra kutusunu vermek is. 
tedi. Fakat avak'"'"' bu arzusuna 
itaat ı>tmPdi, ken~:-:,,; ""k \17.t\· 

ğa g-ötilrdii. Korkunç. inatçı ka. 
rakterine mukavemet S!österip 
hiç olmazsa olduğu yerde onu 

muş'' şeklindeki felsefi düsUn. dilir. Bir §işe mantarını keten y&
cesiyle onu unuttu. J ğına baurmız, çizik yerlere l!lilrli· 

Maama.fih nratik b;r adamdı, nilz. 

nihayete eren bir şeyden sonra -=============:.. 
yenisini bulmak fikrinin doğru sası= da genç kız güz.el bir bedi. 
!uğuna inanıyordu. BUrosundaki ye: bir pudra kutust buldu. Ka. 
-!r.ktilouun güzel ve nazik bir kız pağın iç tarafında iki küçük 
olriuğunu dilşündü. harf: N. F ile t r tarih hakke-

Bu surP+ıe onıı kur vaoma~a dilmışti. J\:Uçük b:r mezar tagı. 
başladı. Bir g1in onu akşam üzerinde de aym t..:-ih yazılmıo. 
yemeinnE> dwet etti. Yemek ma. tı: 27 temmuz 19 .. 

ye ht\ ke'tra~ ar heykellerinizi va 
parı:ırdr. · 

Gre~·o gülmemek için kendrn; 
güç tt.tı.yor Vf sad~: 

- A.! ı mı-.afı /. doğru w~. 
luyo ... c .yo.du. 

An:ı ta elçh·e dôndü: 

gıbı ya~arr.alarına taıaltardı Ken· 
di ke .. -!ine: 

-· Ht.f' bir ik; ~ün bövlt ıteçsir 
diMr "J ~ nasıl olsa na-tavı 
at alr ım OlmaL~ Luk eç• a; ı 
h 1 .. 3 -

m 

- DefPE' . m• :111 mz n fül(>:i-
ni "iZ de aog u bulu}or unm yle lLK \.0 'l.FR · l \$iL G ÇTP 
mi? An.•:-.:. bır ::i-4.J\lU, ~ n)or G.(Ç· 

- ~üphe-iz .. hunu nası in~<ar yo SO~bğC:ı çı...ıı.~an son.a, Lukteç 
edeb·lırız. Semtinizde de sıze "gü· yanın karşısına oturdu. 
ne~i kızı .. demiyorlar mı? He: zamanki gibi Halici ;ey.c 

Giı'tı~tiller, Anasta, Greçyonun dalmı~lôıdı. 
sôzlerımıen oldukça memnun ol· Ar.ftsla bir gün evvel kendi ma 
muştu. haae~:.ı<le duyduklarından bahse 

A 
diyorou: 

nast; çok güzel bir kadındı 
Fak L uk - :5:ıray memurlanna bugünler 
' at reçyanın yanında o l<a· de bir <ızgınhk gelmış .. Ne.de gü· 

da. s.1."liiö, o derece cazibesiz görü zel bh kadın görseler: • ~ ın 
nu~ J:"OU kı .. G &dın Lukreçya mı? diye so·ı.yoı 

;-ı:çyo Lukreçyadan gözÜ·ıÜ lar (.:-ı •. ba ::-araydan bu namchı biı 
ayıranı.} ordu. car!ye kaçmış .. 

Verxaık elçisi, bu iki güzel 
kadmm doit. oknalarma, karde§ 

Lukreçya, kendi ismini saklaclı
lına iı:ahet ettiğini anlıyor ve A· 
nastcl)·a heyecanım belli etmemcğe 

çatı arak: 
- radişahın !;aravmdan - !tim

;e\ P ~o· immeden- bir kadın nasıl 
,dçabıli!;. 

ı\na· t<ı ıwt:\ ap \'erdı: 
- J" pı rd kı ııo~tçil ... rle ha 

r<'n: ' 11 ı e U) u, nu5~. pei<ılı:l 
kd a .. ıı,ı 

- \ ::ı "l ımmc h ın ali ıu 

mı• 

- K ıskoca htarıbutda :saray 
dan ka :ır.ış. bıı Kadını ')ulmak KL.· 

lay de~ı .. lnsan bı memlekette i
yi bir kö~ye saklanırsa, rıllarca 
ara"~!ar bulamazlar. 

- S:ı•a,·ıfan böyle bir ka1ın ni· 
çirı k.:ı\a ir? 

- 1~ ..>en de buna ~aşıvorum. 
Bu 119.he~ duydulb.ım zaman b.ı . 
de kend• keıı ı·me: - Bl, kadır 
ı;ııdırm;~ gal•ba ! - i 1im. Bı: 

kad r .::ıkı ~,., "l11<hırıııa ~aıuhr<;a 

parti~.>nrr hatın sayılır gilzellerin 
den .lm olduğı.: · '·aktr. 
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Almanların 
Den izaltı tlarlJi 
Taktiğı 

Bahar yaklaştıkca bJti.ln na_ 
?.arlar Almanyanın giristıcti yeni 
tanrruzu bcklcmE'ktedır. Bu ke. 
re en çok bu tnnrru7.chn bahLe
denlcr lngilızlerdır. Bıtnraf :rtwn 
balardan gelen haberler ise Al. 
manyanm en §İddc:>tli sılah diye 
kabul ettiği dcnızalt! harbinı 
şıddetlendire<.'cğini hilclırmekte_ 
dirlcr 

:F'Hhakıka Almanlar bır d\:ni_ 
zaıtr harbi ) apmak icin ,haza -
l~lar ve lıarbt' girdıktm 
sonra bir çok yeni denizaltı gc:' _ 
ınilcrlni tezgaha koymuşlardır. 

Et:-er Almanya yeni bir deni. 
zaltı harbine başlarsa. yüzden 
farJa yeni denizaltı gemisi bu 
taarrıl7..a iştirak <'dec<:k ve bu 
t'dni?.altı gemilerin in hedefi 1 n
giliz ticare tlılo unu vurmak o_ 
l:ıcaktır. Almanlar clcnizaltı ge. 
milerinin bu kere yeni bir tak. 
tik ile hareket edeceklerini bil
dirmektedirler. Alman resmi 
maha.filinin United Pres rnuha. 
birine verdikleri malumata göre 
Alman deniz J,uvveU~rinin yeni 
denizaltı harbinde kullanacakla. 
rı taktik, denizaltı gemilerinin 
eskisi gibi mücerret olarak de_ 
ğil. grup halinde taarruz etme
leri sistemidir. En kuvvetli Al. 
man mütehassrslarmın karariyle 
hazırlanmış olan· bu plandan 
mada. ayrıca bir ç:ok denizaltı 

gem.ileri de muttasıl İngiliz sa. 
hillerini kontrol edeoekmiş.. Ta. 
b

0

i bu Almanların bir arzusun
dan ibaret tir. 

Böyle taktikten bahsetmek 
kolaydır, fakat bunda muvaffak 
olmak çok güçtür. Almanlar dt> _ 
niza.Ilı gemilerinden bn.hscder. 
lerken "Ç<>lilc köpek balıkları" 

demekte ve bu Rekilde denizaltı 
gemilerinin öldürücU bir silah 
olduğunu göstermeğe çalışmak. 

tadrrlar. Fakat unutmamalıdır 
ki dcnimltt gemileri hir çok de
falar "çelik tabut" olmaktadır. 

'l' A )~ARE 1LE: TE$R1K1 
1\1.ESAİ 

Alman rnütehassıslarnun yap. 
ıklan plana göre Alman deni_ 
zaltt gemileri Alman keşif tay_ 
yareleriyle te.sriki mesai yapa
caktır. Almanlar denizaltı gemi. 
lerini ' 'kör'' bulunduklarından, 

tayyareyi denizaltı gemilerinin 
gözü olarak kullanmak niyetin_ 
dedirler. Tayyareler deni7.leri 
cok uzaklara kadar gördüğün_ 

den denizn.ltı gemileri için mü
kemmel bir rehber olarak kabul 
olunmaktadır. 

Almanların yem pldnları her 
ııe kadar hmdilerir.ce bir a!'<~e. 
ri sır olarak kabul etmekle ı..; • 
de bazı mehafilin verclıği malıi. 
ınat bu plfi.nların tamamını de. 
ğılsc bile, en eski kısımlarım 
meydana koymaktadır.' 

Alına'1 hobeılC'rC' gor' yeni 
Alrr.an tnkt• inin ht susiyetlenn 
den biri !7Ud r: A'man ke f 
tayarcleri büyük deniz yollarmP1 
mescıa tn ..... ilterc) e gelen deniz 
)ollarının b

0

rl tiği (" nubi . ar. 
ki İnö'ilt re s.•hılh rp nıa t.•_ 
ıassut nltmda bıılunduran'c \0 P 

hır t1r:ır<'t • mı:..ı ... ~ııl •n n 
In{;'11:z ~ah J r n ri , r ı ' • 

gôrün"~ derhal \:a~i)"'•ı en y'1. 
kın Alman dnni:- ltr LL.:ıün h '
dn-rce'üir. 

Tayyare knfil<>~:nin buluı'duğu 
nınhalli, C'he>ınmiy ıırıi \'(' y;ınln. 

rrndaki haq> gemilerinin kuvve_ 
tini de bıldirmc·-Tp medmrclur. 
Bu haber nimdıktan sonra AL 
man denizaltıları derhal l1areke
tc geçerek. <liman tnhmat dair<>_ 
ı:.inde kafıleye taarruz edecek.. 
Alınan mahnfili bu ntktik saye:'. 
sındc:' muvaffnkr\ C'lin yiiule 
doks..1ndan fazla olrı '"ı. ınr söy_ 
liiyor. Alman resmi mnhafili 
grup halındc nıpılacak taarruz
!ardım hah f'cirrk<n ~o) le diyor: 

Denizaltı gcmil•'rı d rhal ka_ 
filenin oniine dog-ru harekt't e. 
d <' 'k ve suya dalarak kafilenin 
uzerinden grC'mC' ni b<>kliye('('k_ 
tır Kafile g < tıkkrı ""rnra denı_ 
z;:ıltı gemileri ht r i.;:ti .am<>te tor_ 
pıllf'r :ıtara!< k;-ıfıley ı •fakat t t 

ınektc o.an kru\·ar 'rlprj M.<::ırta _ 
cal..1:- rdır. Jfruva.zilrlC'dn dinlc
ınr• cihazlarına kendi motorları. 
mn da gürüllUIC'ri karışacnğı'l. 
dan bunlar sıı bombalarını ~·t . 
ınak içın d rizA!tı gcmıkrının 
yt>riııi tayin edcmıyeceklc:'rdir. 

Bundan ınadct Alm:ın dcnız 
rrıahafıli Tanyıut \ e Diagon~ 
taarruzların da ) np 1:ıbiIN.'l'ğin1 

söylemekte fakat bu hususta 
fazla izahat verilmemektedir. 

Alınan mahafili bu yeni takti
ğin scçilmc:'sine robep olarak 1n. 
gıliz ticaret gcmilcı ine refakat 
etmekte olan harp gemilerinin. 
denizalb gemilerine biiyi.ik zayi_ 
at vcrdirm<'kt<' olduğunu ilir:ıf 
ediyor ve bu fiekildc grup halın. 
ele yapılan tnarııızların mürette
batın maneviyatını da kuvvet. 
lendirdiğini ilave ediyorlar. 

ATLA!\'TİKTJ<::Kl ÜSLE!~ 
Almanlar, lngilızleri11 ticaret 

gemileri kafilelerinin 1ngiltcreye 
\•armasına mfıni olmak için ü. 
mitsizce çırpınırken i;;r-alleri 
altına almL<ı oldukları Fransız 
topraklarından dn istifade l't. 
mekte acJn. tereddüt ctmemisler 
\'<' AUantik Scıhili boyun<>a l!i
tün F'ransız sahillerinde denizal. 
tı üsleri i.csis etmişlerdir. 

Almanlar bu denizaltı üsleri 
~~yesinde dt-nizaltı harplerinin de 
fcvkalUdt' inkiı:mf <>tmiş olduğu_ 

nu söylüyorlar. 
Filhakika Almanlar yem 

taktiklerini tatbik ederken Fran. 
sız sahilcrmd<'n istifade ile İn
giliz salııllerinc yakln~makta o. 
lan ticaret gemileri kafıielcrini 

vurmağa bakacaklardır. Bunda 
ne dereceye kadar muvaffak o. 
lacaklarmr zaman gbst rccektir. 
Ancak önümüzdeki misallere ba. 
ı~rp bir ~ey söylemek Uızım gelir
se 1ngilt.crcniıı şimdiye kadar 
Almanlann bUtün denizaltı ta_ 
arnızlannr bertaraf ettiğini ve 
ticaret kafilelerine tecavüze tc. 
scbbüs eden dcni7.altı gemileri_ 
nin imha olunduğunu zannetmek 
lazımdır. 

Bt R GEMl KAFİLESİ BlR 
SfLAH FABRİKASINA 

Alm,m mn.ha!ılı bu tıcarct 

gemileri kafilesinin imhasının 

bir silah fabrikası imhasına mii
s·n i olduğunu sö} liiyor. Alman_ 
l.ır batan bir geminin bUyük bir 
1-dyıp olduğunu söylüyorlar. 1'.,il 
hakika batan gC'mı büyük bir 
kayıptır, fakat bir lkarı-t gemi_ 
!il kafilC"~min inılınsını bir silah 
fobrka.,ının ırıh.ıqına mukayesl' 
•t m<'ı ·r h r ·, • le·. t.ıhı ıp o1unaıı 

:\im ıı ~: ı'1 f: ~ ı'. 'ı ın.ı kan;ı 

1 ıı<r Iız • l 0 1\ t gc m 1 mc ~ arnız 
l!'ıc't r:n\ rtır. n nereden d·J'~du_ 
ğunu göstE'riJ r 

Almanların ,·mı pi. nları tay
:-.·:ıre ile denizaltı ~t ınil<'l inin en 
y·ıkın •:;:bırliği ile:' lıarc-k<'t;nden 

H :A. L '· " - ~ •·.ı ' l 
" - ·- - ....... -

f .............. c:-= ı••M• i" .. "'·- "" 
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Liseler fut bol müsabakalarmda 1 
Darüşşafaka Vefaya, G. Saray Haydar-1··

11 

paşaya, Hayriye İstanbul lisesine galip . 
ıı 270413 Gt~ı, AÇIL!\IJŞ BULB'CLE 

SABAH oı.ou SERlı~DlR 
(Beste: Ferruh 

Erkek liseleri arasında. fut
bol maçlarına. dün Şeref sta . 
dında devam edilmiştir. 
DARÜŞŞAPAKA - VEFA 3. 0 

1Ik maç Dariiş.cıafaka ile Ve
fa arasında idi. Hüsnünün idare 
ettiği bu maça takımlnr aşağı. 
daki kadrolarla cıkmışlardır: 

Darüş.~faka: Sefahattin -
Ali. Vahdet - ::\Tacil. Galip. 
Hasan - Şiikıi.i. Nurı, Turhan. 
Murat, Nizam. 

\'<'fa: Nadıı· - J~ııhıni. l3ıır _ 
han - Hayı i. Hichyet, Necmi 
- ::\lur.affer. • ·ecdc:'l. Naznn, 
Zeld . .r Himtaz. 

Bıriı1ci dc\'r<'niıı ortalaıınıı 
doğru Nizamdan ın bir pac: a
lan 'l'urhan kar.ı:.ısıııclnki beki de 
atlatarak ılk golii -ıtı. 

Ri ri nci devl'<' bu nl"t ic·e ile 
bıtıi. 1kincı dt>\T mn ııı, anlarr 
miitcv·ızin bir el..ıldf' dn·am e
dl't krn Parü!";;·tfaknlı \'.ıhdı•t 
.::akr tlanıp <'lkt r. \ l'l"İn<' .:\ftırat 
~cC'İl. 

D«ruc:"afakaiıl;:ır .ııı ki'-i ol. 
malarına rağmen Tıırhanııı ava 
~ıy'e ıkin<'İ \'(' li · ·, .. ,,•ıerini 
rıkardıl;ır. A ?. ~0nra \.la rrıar 
:1 - O Darüşı::af·ı'.311111 galıbi_ 
Y<'th·le soıı:ı erdi. 

G. S ARAY - H. PAf:'A O . 1 
<~üniin ilunci maçı cııı1lınıy0_ 

n.ınm en mühim mrıN ıdı. Hfü ·ii 
nün ıdaresındC'ki hıı m u·a ta-

kımlar a.sağıdaki kadrolarla çık
mrşlardı : 

Haydarpaşa: Sabri - Nazmi, 
Süleyman - lsmet, Tank, Ke. 
mal - Bülent. İbrahim, Müj. 
dat, Ercttmcnd, H alit. 
G~atasaray: Mübin - Ali, 

Basrı - Sırrı. Mahmut, Esat -
Naim, İlhan, Şahap, N uri, Meb 
met. 

Oyuna Hnydarnnşahlar seri 
bir şekilde ba.slad tlar ve d ör
düncü d akikada R alidin ayağiy
]p ilk golü <.'ıkard ılar. 
H:ıydarpaşahl::ır canl ı ve ha_ 

kim b ir oyun çıkarmalarına rağ 
men birınd d~vreyi ancak l -0 
galıp olarak bitircuilmişlt>rdir. 

İkinci devre karşı lıklı hücum_ 
l:ırla devam etti. r. : . .ıt her iki 
l:iraf da gol çıla... .tlı. Böyle
ce Haydarpasalılar ilk dakik..· 
IPrda attıkları bir gol ih· ~aha. 
dan g-alıp o13rak aynldılar. 

HA YRİYF; _ 1STANBUL 
Son rnac, hake Eahanm i-

d1resi~~cki lst~bul - Hayriye 
maçı ıdı. Birmcı devre O - O 
berabere bitti. 

l kinci de\•rcnin başında Hay. 
nye lehine penaltı oldu ise ele, 
F'aruk lopu :ıvtn a tarak bu fır 
satı <la kaçırdı. Devrenin son _ 
!arına. doğru Hayriyeliler iki 
gol çıkarmağa muvaffak oldu
lar ve b§ylecc: sahadan 2 - O 
~alıp olarak ayrıldılar. 

inhisarlar - umum 
müdürlüğünden: .....,.. . - ~ .. 

J - ldarcnılzin Adapıu:arı havallı.ı!nclc mevcut 14.000 M8 köknar to:nru 
ğunun blı:ilmcsl işi pazarlık uımlilc cl<.'!iltmeyo konulmu:tur. 

lI - Beher M3 nın C 4) ! ı raya biçı;~ği t.ahnıin olunduğuna gorc muhaın 
men bE>ıldl 56.000 lim mU\•akkat teminatı 4200 llradır. 

llI - 2000 - 4000 M3 için dahi teklifte bulunulabilir. Bu takdirdıı teklif 
cdllecc-k miktar Uzı.:rinucn t ıuinat yattnbnaltdır. 

lV - Pazarlık 20.2.9.11 pcrRcmbc günü saat 16 da lstanbulda l<abata~ta 
lcva;o:rm ,.c mUb:ı.yant 11ub<'sinclckl cı lmı komlsyonunda yapılacaktır. 

V ·-Şartname levaznn uı:ı.~111 veznesinden \•e lzmlr - Adana b:ışmüdUr. 
lilklcrfle Adap:ızan mUdUrllığündC'll 280 1.-uııq;a nlınabillr. 

vf'nme parJlarile blrllktc mr7.k0r komisyona m üracaat.lan. (740) 
:,:. 'ti ~ 

Muhamm~n B. "ô 7,5 lcntınatr eksr.t-
Cını.f M.ktnpı I,.h·a K r. Llrn Kr. ıncnln ş<>kll 

saati 
<.,~cmbcr ka\•alyesl 22000 hgr. l07li 00 $0 85 açrk ek. ı~ 

SUpUrı;c bllyük boy :.!000 ad t 321 30 24 09 açık ek. 15 80 
SUpUrgc ktlçilk boy 200 aJt•t MUteahhldl nam ve hesabımı 
tskarta bıçağı :ıoo a<'let :pazarlık 1& 

l - Şuı Lnamo ve ııllmunekrl mucibince yukarı.la. cln.s ve mlktan yazılı 
{O) Jcalcm nınlzenıe hlzalarmcla gösterilen ıısullerlo :satm nl ınaca.ktlr, 

2 - Muhamml'n bedelleri, mu\•akkat lcmJnatııırr, C'ksiltmc şekll ve saat 
leri hızalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltme li.3.9 11 çarşamoa gllnü hlzalarındn yazılı saatlerde Kabıı. 
taşta levazım ve mUbnyaat şubcslnclcki alım komlsyonund:ı yapılncakt:r. 

4 - Şartmı.mc ,.e nüınuncl~r sözli seçen şubede görülebilir. 
5 - lsteklifurin tayın olunan gUn ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme l>~ra. 

l:ırilc tı!rllktc mı:zkür komlsy 'l~ n mürncnfıtlıın. ( 1141) 

Bronşitıere KATRANHAKKI EKREM 
Beyoğlu Halil Sıneması 
Hugürı matlııc 1 l de. G•"( ıı ~ c"e. 2 

f ilm. l - rı;.ı Ahbap (,'ın ıı"lıtr: Tlıı 

Ç!'. 2 - c<ıı nghny \"uıııyor. 

ve denizaltı gemilerinin grup 
halinde taarruzundan ib:ırcttir 

dive-biliriz. Almanlar bir yandan 
• 1 

denizaltı gemileri diğer tnraftan 
da bombardıman t·ı) yarclcriyle 
lngili.z ticaret gemılerine taar. 
ruz cdC<'eklcrıni söylüyor ve t eh. 
lık<' saha.smm artık pek uzakla. 
r .ı ,kadar yayılnııı:; olduğunu iln
Y\: ed;y ırl1r. 

BORSA 
J :i Ş l'8AT - 1911 

StC"rlln 
ıoo Dolar 
100 Frc. 
100 L.tret 
1UO lsvlçrc f:i'rc. 
100 nortn 
100 Rayl§ma.rlı: 

100 Befga 
100 DrahnıJ 

lOO Leva 
100 Çek kronu 
100 P<!Çl'lU 

aapaaıı 

15.24 
132 • .20 

3 1.-

o 9975 
1.~12:; 

12.9!75 

E! ift: 
BIRSES il.:~ N E O l M E 

•: KEMAN, KANUN, KLARNET, Ur 
270414 No. l EŞlL l 'AI'RAK ARASINDA - Halk ..,..ıa.r 

n:: 111.\DE.'I GCzt:L !SENDE - Halk prkJıll w: 1 · VA S F ı Y E, S O L H i Y E, Z O B I D E 
•::ı CUP..A,DARBUKA,Z1L l 270417 No. zottın:.'11S GOr UMLERi - Dü#Un havası 
H."ı hABE:'.lıilS D \LLAJU - DUğtl.a bavıuıl 

il 
İJ!i Derleyen : S A O i YA V E R ATA M AN 
!~1 27 0418 N nY."X '\ AKiMi~ KAi.~ ALTll\'DA - DllgUn ha.vall 

n
f:d O. ~.\t:I KIZJS ı\l'.ACl1''DA TE!IE'Sl • ,.. ,. 

Urmrzı--:!fı•ı Derleyen: SADl YAVER ATAM.AN 

Dev1et Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

Mudanya tarifesi değişmiştir 
17 §Ubal un paznr!.<.>sl günUndcn iUb:ı.rcn muvnk\at hır zaına.n ıçlA 

ta.nbUldan Mudany:ıya ve mUtekabilen Mud:ınyadan utanbula baltada 
posta yapılacal{tır. 

Vapurlar tstanhtıldan pazartesi, çarşamba ve cuma &ilnleri .u.a.t e.ocr 
pazar gUnU saat IUiO d kalkacak nı Mudanyadan lııtanbuta salı, 
ve cumart esi ll.00 ele, pazar 16.00 da don,.ccliUr. 

Pa?.:ı.rtcıııi \'e cunuı postaları A rmut\uya uğnyara.k Gemlıge kadar 
Ct.klcrdır. 

Pazar &Ural postnsı (Su:ı) \'apuru ill' dl6'er post.-ılar " ki vapurlarla 
pıl~caktır. (l 16.5) 

Istanbul Deniz Komutanlığından: 
Kuruluşumuz romorkörlcrlnd<:ı c;al~tınlmr..k üzere bır ma mi.st 

caktır. İstekli olacaklann aşağıda y<12.ılı ve.s!lıkle blrlikt Kuımp:ı~ads 

Junan Deniz .KomutanJıtrzı!J. mllracantlan. 
1 - NUfus tczkercslnln t asdikli tki suretı • 
2 - Maklnl.atlik ~alıadetnamcsinln tnsdika sureU. 
~ - Askerlik terhüı vesikası sureti. 
4 - Üç l!CIIC ücretle çalışacağma da.Jr n .. ınuncsi Koııvıtan'-'<tan v 

l~cek taahhüt senedi. 
5 - Tam t~ckkUllU blr llı:ıst.ıncnln h· }E'L sllılılye raporu. • .Muı•':l!lllm~ ... 

iş! Komutanlıkça yaptınlacaktrr." 

6 - Beıı adet veı!f.k& foloğnUL ( 10~' 

Almanfor hic !?lİph 1 siz her &.:ı 
lııgiltereye gelmesi beklenen A. 
merikan yard1mını önlemek için 
bu teclbirkı-i dür,ünnıektedirl<:r. 

Almanlar son in " dtikleri <kni-
7.altı gemiler iP ~inıali Atlantik 
denizine k ıJ :· ynyılmağı da 
kararlnfitırmış bulunuyor lar. 

ıoo Zloti 
ıoo Pengö 
100-Ll'.V 

JOO Dinar 
100 Yen 

s li5 
31.1375 
31.097:5 

,. 

\ ·aziyet Alınanların 1917 deki 
denizaltı harbine başlamak üze. 
re oldukl.ırını gcsteriyor. İngil
tl rc:'nin bu ihtiına llerc karşı lü. 
·ı ıı lıı t ·db rleı ı HlmıR olduğunu 
lnu l zl<ı n N mi .ıgı~lan soylü. 
yor. 

1!117 de!,i denizaltı harbine 
ı iicü cdrn Alr1:-ın}nnın 1918 de. 
ki iıkrb::-tine dii!}li r> düşmiyeeeğ i 

mr>r Jk edılır. - ılf. -

100 İS\'CÇ krnnu 
100-Hublc 

Esham "" Tahvi!At 
Erganı 20.u5 

····-··· ........ -........... .-~ ... 
HABER 

okuyucuları i~in 
90 ı1<>rsto ynbaıı<'.J dil denı. 

ı .. rı kltnhı ı.uılQnn H; 

( ı~ ı.ıııwııuıı 30 tanoalııl 
gt;tiren o lru~ ucul&rmıu. be
heri 260 şer 1.-urueluk mn-
11zııa, lngllhce, almanca 
deralerl kltaplanndan bfrt. 
ni (80) kıım,a tedarik ~ 
hlllrlrr) 

1 
i . 
r 

i 
···········--··~ ................... ~···· 

T. iş Bankası 
941küçük 
Tasarruf Hesabi arı 

iKRAMiYE PLANI 

l/iii~ıliil .f~?i[i~a;g:= 
Emilia Galotti 

ı adet 2000 l.Jralık - 2000. 
a .. 1000 - 3000.-
~ 1M • 
4 .. 500 
~ .. 250 • 

35 100 
" 60 60 

800 .. 20 • 
Kc§idelcr: 4 Şubat, 2 Mayu, 1 
tos, 3 lklncitefrln ta.rihler!nde JS 

b tikJM Caddefd fi.omedJ umııııllll 
GundliL 1 .5.10 da. Akpm ~ 

Kiralık Odalar 
Beyazıt. LllelJ, Aksaray, şe 

nı ve Torkııprya. otobUs temin 
ltı~tur. 


