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Bamar ekmek 
çıkarmaaıa sırrı 
albayet aalaşıldı 
Meğer fırıncılar bir ağızda daha fazla ve az 

maırafla ekmek çıkarabilmek için 

Bllmelrlırı fırıaıa f ç ae lafrbrrıae 

Bütiln tlmitleıi arUk Almanlanıı 
galebesine kıtlmıştıı. F'akat bu 
galeb('den felfık0 görE'cekler a
ra mdo. lta.lya do. dahildir. ~~u

z&ffer nazilor, kabil değil ac17. 
fn.."!izme hayat hakkı tnnrya.rrıaz

lar ... 
l,ınal ,.,. FranMıım J>arlııtekl da.imi miımeıııdli Brtnon. .. 

J apıpk olırall ıstilH1orlaraıı, 
Ekmekler biribirine değmeden ve tam toparlak 

şekilde pişirilecek 

fikirler arasında lıir muka~ C',.r 
yapmak hem ktifadeJi, hem eğlen-

~Ji olur. 
Hiz ~ok .,'Ski propu.gsndalan ka

Pllftmnıya bugiın luzum Jıhsetmi

y(M'Uz. Çok y"Rkm maziye, bir, bir 
buçuı~ ay f'\, eline kadar çıkmakla I 
iktifa txlec-A!ğiz. 

Künunııe\"\ <.'l ortalarma doğru, 

h 1~ an rndl osu biw 1'imRIİ Afri· 
ka lıarhlndC'n 'e İD!,riliz taarru:ıun
l!aıı bah"ledt•rk<'n ~l le diyordu: 

·--ı1ınali frika hadio;f'l<>rinin 1-
taı! n \'1 tit rcte<'(r,.. tna.hi~ "tk ol

du - o hakkındaki iddia doğru dt~ 
ğllrijr. Hadi'>elcrden korkmıl an t
tatl an mlllct:l harhin bütiin yiikü
nli TJ<,K B \Si~ \ ~ üklt'11mi" l.ıu
hınn11lkta mni!;nırdur." 

1>iin dlııledibrinıi7. hu sol.ini ha
hrlal ın .. a hııgun sol it• dii ünnwl• 

bizim i<;ln ııP.1' tabii ı.a\'llamaz mı: 
At-aba ltnh a bu,ı.:iin d<' aynı gu

Harlcl~ Nazm Flandea 

(Yaziıor 4 önCIHJe) 

Amerikanın 
Pasif ık 

donanması 
Bugun büyük 

manevralara başhyor 

, 
Londra rady08u BulgariBtanrn 

ınih\•ere iltihakı vP Almım kuV\·et
lerine aerbe1'tçe g0çit vmlmesi 
hakkmd~i Alman tazyilıı:inirt artu
ğmı haber verml''kıe.'.iir. Lôndl'a 
radyo"u bu haberi ,·enn:en va\.8n-

• < Deun~I 4 iin<"üfle) 

Sowyet Bahriye 
· Nazırı 

. Karadeniz filoau 
gemilerini tefti§ ~yor 

M08km•a. 5 (A.A.) - Tıus ajan-
sı bildiriyor: . 

ruru ınııhafnrn C!tliYor mu? IHin \ ıışiuıctruı, 6 (,\.,\.) - B.B.C; Ho· 
harbin hütUn li.ıl'ii~ii ''f<>k ba .. ıııa·• noluludıu:. gelen bir telgrafa gÇiııe Bir. 
Yliklt'tlnıis olduğunu i'üıı ile iftihar ı l""ık Amerikanm Pasifik uonacmae:. 
edl'n 1t.alya btıb"Ün Akdenize .\iman I :ıugl\n rııanevraı.1rına başlamaktadır 
l&3 Ya.reJerinln J:f'lnırsini rica t·t- Bu !ilodrı on zırhlı vardır. 

BA.hriye halk komieeıi amiral 
Kumetsov, Karadeniz fil08u gemi
lerini zivarP.t et~. gemilerde lm~ 
ekzenıl%1erino ~tirak eylemia va 
filo hazırlrklarmm müstakbel tak
viye.si ha.kkmda muhtelif emirler 
vemu4tir. 

Halk kom.iı;erlnin bandıraaııu ta
şıyan "Paris KomUnU" Mffı harp 
gemisinin idarefiQ'ıde. kış fırt.malan 
şeraiti altında, gemiJer., grup ha
linde bir antrenman se)Ti yapmı!j
lardır. 

ntls df'ğil midir? 

1n~U:r. ktı\"\ cfü•rinin J.ürtik bir k . 
l!!lnıiyle tek ba ına dii\ iio;mc'\·i hii-

Yiik • 
tılr iftihar '<>slll• .. ı tf'liikki e-

:en ital\'an proı•a~andası simdi t- I 

1 
allan tan·ar<> meydanlarına ~er-
~is \lrnn- k ti . • ·· ~ """' il\'<' ~rını ıı;orun· 
re acaba l . nt• er hıs cdilor':' 

\l nı Seec, 1tah'Uıı radnı!.U: ··n . . . 
. u~aıun rnanhğa istiıınt et-

OUyen Unütk>ri \'a.kl\lar kar!'ıı.;ınds 
l'Uknt ed 
eaktır." ecek \'~ lnki~ara uğra~ a· 

Diyordu. ~imdi bunu hatırıa,·ın. 
ea ~ine düsümn<-U . • • 

A b ~ız. 
ca a ldnıiıı liuıitlerj mantıksız· 

RUZVELTiN 
ReisHğinoe gızli 

bı r toplantı 

ltalyanlar Bizerteyi 
İ§gal edeceklerm;ş ! 
Aü~ 6 (A.A.) - Gazeteler, 

bir ltalynn menbamdan gelPn ve 
ltalyan fil08unun Bize.rte'i işgal 
edeceğine dAir olan ha.beri i'3tihza 

İngiltereye yardımın ile kal'Şılamaktadırlar. 
süratlendirilnıesi Ka.thimı>rlni gazete61, diyor kt: 

"Fnınsc:lar, dUt;ar oldukl:m ft>-
görüşüldü laketlerden dolayı oldukça meyus 

ıra~-iııqfon, 6 ( A. A.) - Huz. bir halde kliler, ~inıdi biraz gUJnu
velt, h~rp malzemesinin kira. ye hak kazanmıştırlar. Bütün dün· 
!anması ha.kında kanun layiha. vada ttalvanlann mağl\ıpl:ır tarn
sında rrösterilen yardımın lngil· fınd&n nı~ğlfıp t)dildiklerinP. ı:'ahit 

~ ı k u1 ktir " (De\·amı 4 ünclidc) • o a'n\ g f'ce . 

rnıs, kimin ürnitıcri Yal<alar karsı-
hlda sukut etmMir? Bir liradan başlamak üzere 
~!~~a~~e~ı::.~~n~~:~j~ö;~ Aldıg.,, ıaız ller mala 
;~~n:::r::n:: ~<'mL::ğliı~~::~ 
!!;Öriinüw)r! 'Ralmsuq ltahanrıı ui:- 1 t ısıe1ıaız radığı hezimPt Şimaii Afrll,a' 8 lla a Df"8 
lhiiııha.,ır kalmadığı tahakkul• t•t-

1lktf'n sonra! Çtiııki.i ıtahanlar '\ll- lht.ıka,... rla mu·· ess ir mücadele ıçin 
rını R!o!ırdan fada bir müıl<h•t y

0

<'r• 

l•>smi~ \f· h<.'ııimsemi .. ohtukları }~- H .. k Ilı. t h lk bu suretle 
rit~p bile ric'af1.en ba,_ka hlr St''\' u ume a 1 
~:~~~:l::~:~0~~.n~;·:::~~ i~~~:~ yardımcı olmıya davet ediyor 
IH'l"\erl<'rin t<>skllitlı hucumlari~·- . 
le· ~8Nh~ or. Giiriılü' or 'ki fa~i .. i- lhtikarla mücadele şüphesiz 1 Bu ~okta.yı n~n. dık~':te a.. 
IPr anı-ak a ... ı c·ri t<"n<.·zzüh kahilin- ki muazzam bir iştir ve yalnız lan Ticaret Veknletı Mılli Ko. 
''"" harekf'!tlrnlP nıu\Rffaknrt ~ciı. I hükumet tedbirleriyle muvaffak nınma ~an1;"1unıuı fatu.rabilkv~~e 
tı•l"PuH · "'iması beki emel"dı"r Hilku mecbunyetı hakktndakı unı. "' yorlar. Hu.hı•sfst.unft cennıı- "' . _ enm . 1• · • • j . • . · • ~At-ild • 
tan d 1 metın aldıgı tedbırlenn tatbika. lennın daha ı;amil bir ~ ~ 
~ or a ngllh: ı.u" 1 ll<"ri e.km etli· tında halk i.zaml niebette yar. tatbikine ehemmiyet vermiş ve 
• &ar. hah an So:nııll .. ı tlt> kf'nılf. dımcı ve müzahir olmazsa mat. alakadarlara tebligatta bulun-

o~"'"l\nıı 1 ı1ıwıide) lup neticenin alınması imkansız J m~ur. Aııgari yüz kunışa ka .. 
Hu5C~in Cahıt YALÇJN 1 denecek kadar güc;tttr. <.,.._, 4 llM4kh') 

Lin civarında ltalyan 
depoları bombardıman 

ediliyor 
Atina, 6 ( .A.A.) - B.B.C. Y.u-

Belediye zabıtası. son zaman. ! diye kimyabanesile hıfzısıhha 
~arda hamur o!ara.k çıkarıldı. müdürlüğü bunların sıhhat.e 
gından dolayı hır ~k fırınlardan muzir derecede hamur olduğu-
ekmek müsadere etmiş ve bele. (Denmı 4 öncüde) 

intihal mi, teva , üd mü ? 

Brctlmead Ekrem 
"San çarşaflı kadın,, hikiyeıini 

DÜHAMEUN BiR HiKAYE~i~DEN 
~y:ı~:iı:~~~~: ~:tid:i: I · TERCUME MI ETMı·ş ' 
muştur. ltalyanlann bır mukabıl ı 
hücumu tardedilmi§tir. . ı 

CEPHENLV MUHTELtF ''E ı · c d'd h . . . b . h NOKTALARThınA v ıyayı e ı ,, mu arr,rının u ıt a-
y~~ıa~~~~:=~~ ma vereceği cevap merakla bekleniyor 

Afrika cephelerinde 

Bingaziya doğru 
İtalyan ricali 
, sDr-tlendi 

Erit re ve Habetiatan 
cephelerinde de ricat 

deYam ediyor 
Hortum, 6 ( .A.A.)- B. B. C. 

Röyter ajansının hususi muha.. 
biri, İtalyanları Erit.rede Baren. 
tu'da.n !18.rka doğru siinnüş olan 
Britanva kıtala.rınm §İmdiye ka
dar 1500 esir aldıklarını bildir. 
mektedir. 
Habeşistanda Gondara doğru 

ric'at etmekte ola.n İtalyanlar. 
İngiliz ilerleyişini yavaşlatmak 
için yollara kara maynlan koy_ 
maktadırlar. Bununla beraber 
İngilizler ve Habeş vatanpen·~r
leri İtalyanlarla teması kaytx.>t. 
memişlerdir. 

(l>f'umı 4 ü11ritde) 

Nevyorkta bir pamuk 
deposu yandı 

Xtı\york. 6 (A.A. ) - - Bir pa
muk dı>posundıı bir yangın c:;rkmış 
ve biiyük bir sür'atle yayılını§t.Jı, 

Şimdiye kadar aJnıa.n haberler<.' 
~öre, dokuz memur yanmış, üc m{.
mur da yaralanmlljttr. 

TüRKıYE 
Harbe karışmak 

ıstemıyor 
Bir Y ugoala v gazetesi 
siyasetimizin dürüatlü ~ 

nü tebarüz ettiriyor 
Belıtrat, 5 (A . .\.) - Politika 

gazetesi, MOBkova ile Ankara ara-
sında gizli bir anlqmala.r bulundu
ğu hakkında.ki haberleri tekzip e
den Tas aja.nıunın tebliğini mevzuu 
bahis edei'elc diyor ki: 

"Türkiye harbe karışmak iste
miyor. Türidyenin bUyük devletler 
ile münasebetlerinin mahiyeti öy
ledir ki. ortaya HıUlAtlar ~ıkamu, 
bilAltiııı Türkiye bUUin ihtilltlarm 
ve harbin dışında 'kalmak ve bUyUk 
devletlerle tabii ve dolrtluk mlina· 
sebetleri idam,.. ebnek için bMUTI 

ku'l'W'tiyle ~...aktadrr. • 

Fransada tçkili yerlerde 

kıthk Hadise çıkara~lar 
Birleşik Amerikanın ve bu yerlerın 
yardım etmesi iatenrli 

1 

Sahİplerl 
\"a,'tinıcton, 5 (A .• \.) - Roytr>r: 
Fmnsa.nın Va...o;ington büyük elçi· Orll idare malllre-

si Have hariciye müstcşan Sum-
I :n ' r ,.<'l.s'1> yenldf'n milmca.at Pde

r .... 1' Franssya bllhnssa bı3al altın
da bıılunmıyan mınwalara :...:krar 
riyecck maddelC'ti ~·indc>tilme~ini 

< De\ımnı 4 ünı:Ude) 

Hadıseıerin - -T et sır, ... 

Bulgaristanda 
vazı yet 

Vahimdır 
Yazan HASAN KUMCAYI 

B uLG.\ RIST.\J.'iDA \-.Zl)ct, 
ha1dkat.en tahnıinlflrlnu:t.d~1 

d&M \"ahimdlr. lira Sofyada mlh· 
'er d•weltlerl he8abma ~.alı~ J>e. 
f)inci kolun faallyeU en ytlbek dM·· 
Jet ~kili.tına kadar ı..rtı-miş görti· 
uöyor. Bunun deUll uraaı nazırı 
Bay Bagrlyanorun lsttfumı m•
clp olaa ~p~r<.ir • 

Soa zamanlarda Almanya 'e 1tal· 
yaya bir seyahat yapım, \"C Hltlef. 
le Mru;ollnl tarafmdan kabul ~m
mlt olall Bay Bagriyaaof ~bran
ya lltfleUsfnde t~ prenslplui 
dalnııdndf! flkotıomlk ~lant >:APfl· 
.....,., ht.e.nl!lti. 

meıim ı werilecelllır 
Beyoğlundaki Hatay 
lokantası kapabldı 

(Yıwı;ı 2 ndde) 

Bulgar nazın bi.l'kaç gün e\'VCI 
ba hususta lıa.z.ırlıyarak yııpbiı 
t.-kllf E.ılgar k:ıbincı.i t&tafındau 
nıddedlllnoo istifasını 'emdtf;lr. 
Bulgar &ş,·r.kili Jllof bu hidlse
dcsı balısedorken Bul.l!arietum 
,.ıı,; bir siyaset d"~l bir prNlYP 
,.fyatietl takip ettiğicJ blldJrtyor. 

Jl&ttrlarda olduğu ü~, hcwdM 
fMr 01Uddet enci ('.f'kJ llulg:ı:r Bat;
\ tıldH Çaokof da pariimertonun 
'ıuiclyc eocllmr.ulne bir k.kli!Uı 
hulun:ınW Bulgarll'fanın do~rudan 
doğruya mihnr de\ lf'tleri sira&et&
nf! intibak ehneslnl lıdemJ!fii. 

Bu ~kUf de o ~ıı.n1an en('Ümat 
tsrafmdan reddo?unnıaklıı berabfıt', 
Rolgaristanın bltııraf bir ı:.lyuet 
takip etmC61 için paı lfun nto naml• 
na bir tcmeııııJ kararı 'eritml ~(' 
ha karar 'tıiikiımctc tf'blll fldll
ml"tl. 

Bu bidlı.elcr J:;o ·tt.-ıirnr ki Al· 
manlar yalnız Rul,ı:arlstand:ı slya
!'it ~bbiisat yapmaJ.1& kalmıyor
b.r. bu ruemiı-kctt ~ri!;indcn yık
ma1\ için de talışıyorlar "' ha ,.a
da ~hşma.ktu kolay kolay vuge
t~ d1Ji r:irlmnti19rlar • 

llNJıtM XUJIÇATI 
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arihi deniz romanı: 52 Y "''!;an: Kadircan Kallı 

araya top!ar da çıkarıldıktan .sonta harekete 
eçilcJi; son zamanlarda susmuş olan "Adakalc 

0 

:imdi yeniden kurş"J.c. ve gülle yağdırıyordu. 

Turkler. muhasara ne kadar u
zun sı.irerse sürsün erzak. ı;ıu, 5ilah 
\'0 bıırut cihetin<lf'n zorluk c,:clı mı

yeceklerdi. Fakat ra.rubacmda "A
dakalc'· gıbi kun·etli bir dti~man 
istinat noktasımn bulunması. tıeh

t in surlannm geııi'j, kulelerinin 
l'Oi{. bazı kısıınhruıın Z"delenmı~ 

ılmıı.sı Oruç ıeisi düşün<lürüyoıdu. 
Şimdi bır taraftn.n tamirlerı yap
tın.) or: lazımgeleıı yerlere yeni 

loplar ko~dunıyordu; bir taraftan 
d'l imd:lt ~öııdermr>si için Hızır re
ısP ha'ber gönderiyordu. 

B.n beş yüz on allı senesi eylü
lünün güzel bir ak:ı:ımında, açıkla 
karakol gezr>n Türk perkendesi, 
.;on hızla limana döndü; 

- Geliyorlar! 

Dooı. 

lspıı.nyol donanması ancak erte

si sabah. güneş üç dört mızrak bo

yu yükseldikten sonra göriindU; 
Ceza);rin biraz ilerisinde demirle
di. pek azı ufak olan tekneler a
deta bütün d€ nizi doldumıuştu. 

Oruc; reis mazgalların gensinde, 
onları dikkatle gözden geçiriyor
du; sayanlardan biri, kadırgaların 

kırk, topu daha bUyük ve l'llihh 
olan yük gf>milerinin :vüz kırk ta
nr olduğunu söyledi. 

Donanma hemen o gün karaya. 
aııker dökmıre baı:ılad1; bu iş iki 
~ün sürdü: gözcülerin bildirdi.klf~ri
nc göre bunların hepsi mükemmel 
,ızi\'lnm.is vr silahlı olup on be!i bin
den a ·ağı değil<ii: gemilerin asıl 

tayfa ve kilrBkc;ileri hn savrya giT'

miyordu. 
Karaya toplar f"la çılcartldıktım 

ııonr.ı hı:ırek{'tP. g~çjldi; son ı.amSJ1· 
larda ııusmuış l'llan "AdakalP" şim
ıii yenidıı>n kurşıın 'f' ~illı> yas;?dr

rryordu. 
Dan Piy ~o rlö V<'rli cphrin her 

tarafmr dola..~nmı. garp -.urlarını 

daha zayıf bulmuş, toplann ı;-0ğ"unu 
nrnva. koydurmuştu. Ordunun en 

seçme zabitlel·inden CiYani Del RJ

' onun hu ietPki hizmeti büyilktü; 
vaktlk Don Petronun vanmda Don 
Diyego ıınsıl yeti~mlş ''"' parlamış
sa o da a\ nr talii bekliyordu. • 

Ceza;ı. irı:ı denizden ve karadan 
vapılıııı top \·e tUfek atesi ü~ haf
la kauar ~iirdü; bu ıam:ın içinde 
~ aptlan bazı kıs!\ hücınnlar İspan

yolların cesaret ve ümitlerini art
tırdı. Kaledeki bin kadar Tilrk ve 
birkaç misli yerliye karşı on beş 
hin muntauım ve mühim bir kısmı 
zırhlr olan lspanyol askerinin son 

saldırışı çok sertti. Oruç reisle İs
hak Bey biribir1erinden uzak mü
dafRA noktalan al'a!ltnda sık sık gi
örp gelm.iyc, şimdi burada. biraz 
sonra ötede yahn krlrç dövfu!miye 

mecbur oluyorlardı. İspanyollar, 

tetılim olmak istlyenlere bile aman 
vermiyorlar, canavarca bo~ryor
lar ve bu hareketleriyle yerli halk 
üzerinde dehşet yaratıyorlardı. 

Bir aralık mazgallar ü1.erinde 
İspanyol şapkaları parlıı.dı; reisler
den biri koşarak geldi: 

- Dü..şman şehre giriyor! .. 
Dedi. Yerli kıtaların, hatta le

ventlerin ümitsiz bir halde r,ekil
dikleri görUIUyordu. Oruç !'eis on
lan önledi: 

- Siz çekilirsenız elbet girer! .. 
Gori döntin ! Nereye gidiyorsunuz? 
Sokslcla.rda ve evlerde inek gibi 
boğa.zlat_ a.caksınız. He1· ta.ra!ırnızm 
düı:manla çevrilmi!3 olduğunu unu
tuyor m t.cıunuz? Kurtuluıı için tek 

çı:ıre v:ırJır, o da ileri gitmek, bu 
canavarlaı ı geı i sürmektir. Siz on

lan pek iyi tanıyorsunuz: denizde 
ve karada kaç defa mağlup etme

diniz mi? Yakında Hızırdan imdat 
gelecek, hepsini denize dökecı>ğiz .. 
Allnh ölUrnii a lnıınıza vazm.ışsa er
ler gibi döYlişüp şehit olmalıyız. 

Haydi benim orlerim. Allah Allah 
diylp ileri atılalım. Allah bizimle 
tıeraberclir ! ... 

C..eri çek.ilmi§ olanlar bu kılhra
manca nutku heyecanla dinlemi'j

lP.l"di, Si:lnik OW_. parlamış, gev-

. 
şek sinirler gerilmiş, yürekler Cl -

saret ve ümitle dolmuıztu. 
Oruç reis ileri fırladı: burçların

da İspanyol bayrağı dalgalanan 
garp kısmına doğru kasırga hıziy
le uzakla-stı. Yiğitler onun ardm

da, gittikçe çoğalarak ve cl'lşarak 

ilf'rlıyorlardr. Art1k zaferin kaza

nılnuı, olduğunu sanan, zaferden 
sarhoş olan İspanyolların aralarına 
daldılar. Oruç r0is önüne geleni 

yere sererek, mazgallardan aşağı 

atarak ilk bayrağın yanına ula.str; 

bir vuru~ta devirdi ''e dıMrı fırlat
tı ... 

Şimdi Oruç rei~ Türklc>r ve Ce
zayirliler için şanlı bir bayrak ol

ııtuştu; onun etnı.fın<la toplanıyor

lar: inımn kudretinden üstün bir 
ct>Saretle ileri atılıyorlar: bütün 

, mazgal ve kuleleri dü~manlardan 

tPmizliyorlard:. 

Akşam olurkon İspanyollar top 

ve tüfek mcnzılinin dr!}rna c;ekilıni:ş
lerdi. Ölüleri çabucak gömüyorlar, 
yarablarr gemilere götiiıiiyorlardı. 
Mazgal ve kulelerin üstünde veyı:ı 

diplerinde, bendeklE'i'<ie kalan ölü
lerin .sayısı binden çoktu; yUz ka
dar da esir brrakmı!ilardı. 

Alaca karanlıkta çtkarrlan ke
şif kolları düşmiııın deniz kenarın
da topland·ğmr ha.her verdiler; bu
nun iki manası vardı. Ya çekilip gi
.ı.3ceklerdi yahut dona.nm'tllm hi
mayesi altmda yeniden toplanarak, 
yardnncr kuvvF>tler alarak hücuma 
g0QeOO]tlerdi. İki karoeş ve bEU?· 
irca reisler başba.şa verdiler; t·azi
yeti konmıtular. Eğer düşman çe
kilip gidecekse vP.rür.n dersin ta
mamlanmaama, git.rıüyecekse k:ııv

v~tlenmesine va.kit hıra.kınadan hiis 
hiJtün ezilm~e kıırar wmlilPr. 

Yeniden yapılan kPşif diişmıı.nm 

çok ~rrun. adeta hitkin l')lduğu

nıı gösterdi. Bıı frrsatr kaçırmamak 
lii:ı:ımdt. 

CDelamı var) 

Kızılay 

Orda1a 12 bin ka
zak llazırllyor 

Sınırlarımızı lıekliyen kahr:ınııın a>ı 

kerlerınıızc kışlık hediye olarak hat 
kımızın verdıkleri kazak, yel,.k. tıa.,.c;.. 

lık, eldı\•en ve çoraplar Kızılay cemı.. 
yeti tarafrndan peyderpey orduya 

tesllm edilmiş ve edilmektedir Dıı.~"·r 

taraftan Kızılaya gene aynı mal:saUa 
yapılan tebcrruat lçln Kızıl3y cenıl· 

yeti kahraman 11.skerlerımiT.e h~·ıiiyc 

imal ettınnckıcdir. gvvelce ima.ı oıu. 
nRn 1;ama$ırlaıdan maada şirrdi cemi. 
yet a.>kctlf'r:mlzc kazaklar llaıo:ırıe.t· 

mağa karar vermıı;;tir. Bu kaz'iklar 
için td;ı;ım olan yiln ipliği B•ırsn Me. 
ı.inos fahrlkası tarafırl'dan hazı,.tan. 

mıştır. llk parti olaıak 12000 kazak 
OrdUrülecek ve derhal orduya tcsl nı 
olunacaktır. Bunu ytln bultınduk~·a 

diğer partiler· talıip edecektir 

Yeni Sabah 
Htis(!.rin Ca.hit Yalçın. ..Rorııaoyıı. 

nm oynayabileceğf rol,. başlıklı maka. 
lesinde, Almanyanın Balknnıarrı hll. 
cum ctnıesi. ihtimalinin bütUn •:ltinya 
matbuatında tahlil ve nıüna.kıı.şa edıl. 
cıiğini. bu mesele bahis mc,·zııu olun. 
en. en 'Vvel akla Romnnyanın bu te. 
şebbUste oynayacağı rolün geldl~nl 

kaydediyor. 

Hüseyin Cahil Yalçın, Romanya ah. 
vallne ~akından n\kıf Romnnya!ı bir 
zat Ue yaptığı bir konuıımanın ba:ı:ı 

esaslı no};taları tebarüz ettirmi$ ol
cıutunu yu;ıyor. Bu noktalardRr> b~rı 

Almıı.nyanm Balkanlarda bir te bl'>U. 

se girişmeden evvel H.omen or :luı:ııın
daıı emin olması icap edeceğidir. Al. 
nıanlaı, Romen ordusunun ne şckilclP 
hareket ednceğinl kati ~kllJe bilmez. 
lcr .. c bir barekl!lc ku lkamazlar Çlin. 
kiı bu ordu. ileri geçecel;: Alman kı· 
talarmın arkasını kes:!bil!r ve teşebhU 
se bUylik zararlar verPbillr. Alınan

vanın emin olabilmesinin bir yolu da 
Roına.nya ordusunu beraber }i\?"litnıt>k 
ve harbe sokmaktır. Eğer bu !-.ı.bil 

olmaz.sa Alınruıyanuı Romen orJu.;ıu· 

nun inhitlıline çalı§ması da tahm!n o.. 
lunabllır. ÇUnkü Almanyanm yanında 
harbe giremiyecek bir Romen ordu. 
su hiçbir • yıııMm11z .e .A.hna..,Jan. 
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[J{asgete 

Evlenme vahaları 
D VNKV Ta.ıwlr'de, bir ay için-

Komşunun kızını 
evinde tuzağa 
düşüren kadın 
2 sene bir ay hapse 

mahkum edildi 
Beyazıtta, Soğana.ğa mahallesinde, 

oturan C&bide adında bir genç iradın, 
bir akşam komşularından Hıtutfenin 

ıs ya..smdaki kızı Bed.layı dertıe,mek 
lızere e\ :.ne çağırmış ve gece va:ısına 
alakoymcştur. 

Muşterilerjni soyan bir gazinoyu ka
pattı ve sahiplerini muhakemeye başladı 

Ba llabll yerlerde çıkacak bidfsaıer 
ayal ,ektlde takibata tabi tataıacaktır 

de btrleşen, yuva. kuran çift· 
ler bavadls.i Uzertne "Evlenme ,·a
kaJa.rı.. ı:.erlevhası kon.muştur. Gô
zilinün bu serlevha üzerinde kaldı
ğını gören bir dostum: 

- Ne o! diye sordu.. 
- Evle.nıne, ,.aka mubr! su&U 

Ue ccvaıı verdim • 
Dü~üruneden: 
- E\·et, dedi. Vakadır. 

Jf. lf. ~ 

Bir hanım adına 
yakışmıyan yüz 

Ancak Cah!de, gece, Bedia uyuduk· 
Lan ııonr:ı ltalkmış ve e.,,ki dostu S&;b· 
rinin arknrlJ<;larındıın tısmall Hakkı 

adında biri:r''1i eve al n k Bedlanm o· 
rıasmu kapatmıı;tıı·. 

tsmail Hakkı böylece Bııd!:ıyr zorl:ı 
kirletmiş, ertesi gtinti kızın Pikli.yetl 
llzetine İsmail Hakkı, Cahıde ve dos· 
lu S1tbrı yakalanarnl;; ı,ırınd ıığıroeza 
mHhkemeıııne ver.lmlşlerdlr. 

fa hl<eme J•ıruşr 'l;'l glzli olarak 
bitirdıkten ı;onıa dı.;n a~ık ceısede ka 

rarıııı l.ıiloırmi~tiı. 

Karara göre Ismail Hakkı 2.3 sene, 
<:'ahide de 2 sene ı ııy h pis y;-ıtacak· 
la r, aynca müştereken Bııdlaya. d.l 
300 ıırn tazminat vı-receklerdlr. 

Et fiyatları 
Perakende satış 

fiyatının bulunması . . 
ıçın 

Yeni bir esas kondu 
Belediye iktısat müdürlilğü şiın

divc kadar muhtelü cins et fiyat
la~·mı tesbit cbnek tizcrc p1yasa
daki et fiyatl:ırınm en yükseğini 
alar:ık krvırcrk için 2 onda iki di
ğer hayvanlar i<;in de 2 onda bir 
ili' zarp etmekte idi. Bu şekil diln
den ıtföaren değiştirilmiş ve yeni 
biı csa.<: kabul edilmiştir. Bu eser 
sa göre ovela herhangibir cins can-
lı koyun içı.n gösterilen fiyatlarm 
vasalisi alınacak ve bilBlıare tayin 
olunan nisbetlerle zarbedilerek et ' 
fiyatı tesbit edilecektir. MeseJA. 
kıvrrcr.... içın muhtelif tüccar1a.rm 
gösterdikleri 35, 37 ve 40 gibi fi
yatl::ırın evvela bir vasatisi alına.

cak ve vasatisi de 2 onda ilti ile 
zarbedilerek kmrcık fiyatı tesbit 
C<tilmicı olacaktrr. 

1-.'.Eırann tatbikine geçilmiştir. 

Karabük fabrikasında 

Ray ve travers 
ımailne başlanıyor 

Blr müddet evvel Beyoğlunda İatik,. 
lal caddesindeki Hatay içkili ve eazı1 
lokanta.sına. gelen mtl§tertıen:en bl.ri 

nin; lokanta müstecir ve mııataııdenı 
leri tara.tından dövfilerek Uz~rinde bu. 
ıunaıı paradan 500 llrasmm stmoıl\'m.ı 
şikA.yet etmesi llzerine bu hld.iseye eı 
lmyan polis ve mUdde!umumU!kçe yıı. 
pılan t.a.hkik"tla mezk1lr par&terdan 
blr kısmr, mUteca vizler üz~rınoe bu· 
lunarak istirdat edilmiştL 

Bu hıidise üzerine örfi tdarıt komu. 
tanlığmca, lstanbulda bulunan ou çe. 
şit yerlerde örtı idarenin teeııstlsilndetı 
evvel ve sonra vukua gelen ve emni· 
yet, ı.sayişi ve iru:ıbatı muhil mahl. 
yette görülen ve buna mümas!] 
bldiseler hakkında yapılan tetkikte 
Hatay içkili lokantasında vuku& gelen 
lerixı diğer mahallerdekilerden ziyade 

İngiltere ile 
ticaretimiz 

Büyük kolaylıklar temin 
eden 

Yeni anlaşmanın 
tatbikine başlandı 
İngilizlerle yapılan son anla§_ 

m.a dün al8.kadarlara tefbliğ edil
miştir. Britanya menşeli mallar 
iç.in serbest dövizle idhal mü.sa. 
adesi verilmiş olduğundan dün_ 
den itibaren ithaJ.ata başlanmış_ 
trr. 

Buna nazaran bir İngiliz lira
sı kuru 530 kabul edilerek ve 
yüzde 50 de takas primi verile_ 
rek mal bedeli derhal alakadar 
bankaya yatırılacak ve alman 
makbuz. gümrüklere gösterile_ 
rek mal derhal ithal edilecektir. 
Bu karar ile ithalatçJların büyük 
harpten evvelki tabii kolaylığa 
maz'!1ar olacakları şüphesizdir. 

Bundan başka lngiltereye si
parişler · çin de Osmanlı Banka. 
sr kefalet mektubu vcrmeğe baş. 
lamıştır. Bu mektupla r İngiliz 
satıcıları nezdinde bir nevi ak. 
reditif görmcl.d:e ve Türk itha

Ankaradan bildirildiğine göre, latçılarr tarafından verilen si_ 
tktr:sat Vekfileti Karabük demir parişler derhal, tediyesi yapıl. 
ve celik fabrikalarmm faaliyeti. mış gibi, muamele görmektedir. 
ni harp ekonamisine göre orga.- ler. Bütün bu kararların Türk -
ni.ze etmek için t.etkikler yap. İn~liz ticari münasebetlerinde 
maktadır. Bugün fabrikaların mühim inkişaflar kaydedileceği 
faaliyeti ahval ve ihtiyaçların ~üphesizdir. 
icabettirdiği iş)Pre inhisar et. 
mektedir. Diğer taraftan. evvelce Fran. 

Demiryolları iı.şaatmda kulla.. sa<lan memleketimize getirilip te 
nrlacak ray ve travers imali iç· halen gümrük antepolarında bu. 
de bütün hazır'ıklar bitmiş ve Iunan Franstz menşeli bihimum 
Nafi_a Vekale~i ilk p~i ola~ malların ithaline de müsaade e_ 
fabrıkaya 50 kilometrelık ray sı- . . . 
pariş etmiştir. Bu raylar Diyar. ı dıhnışt~r. ~unlar .. ar~sında. bıl
bakır • Cizre hattında kullanı. hassa ıpeklı ve yunlu eşya bu. 
lac.aktır. lun<luğu da anlaşılmıştır. 

zarar veremez bir hale sokulmalıdır; 
yani mahvolmalıdır. 

Gl'n ral Antoneskoyu yakındım ta
nıyanıaı· onun t!Unkii dost ve mfJtte. 
tiklenne hlyanct etmek gibi hare
ketlere tenezzuı etmlyeceğini tf'min 
eylemektedirler. Binaenaleyh Ron,an. 
:vn'la genel-al Antonesko Romanynd" 
ıılifuz ve kudret sahibi olduk<;:ı. Ro. 
mnnyanm eski mllttcfikl<'rini hım.,.,r

lcmeğe kalkmaıır ihtimali bir tıırafn. 

atılmalt l(ızım gf'lec<'ğt kuvvetle . söy
lenehillr. 

HUseyln Cahil Yalçın. ><öyle cle:vam 
edıyor: 

"'\"al.ut ı;eııeral Aııtoncsko hükfi 
ırwtlnr. mensup bir harkl~,.. nuzırı 

Balkan ittlfnkı nl<'~hindc sôz ö;\·lcnıl" 

lir. Gennut Antoııcslrn ltoman~amn 

ı;el!'ınwtiııi r\ lm:ıııy:ı ile i)birli~inde 

gördlıı\'liııi.\ illl.n Ptnıl;.tir. Fal<:ı1 "\'ı•. 

ııi Nl:wrn.,ııı ii UiıııJeld parl!lh <irtü~ ı· 

uldrınarak l\Dhver l)(>vletlt'Tl lle mesai 
birliği yapmu.nm kabil o~ma ihti· 
rns.1 Vl'rmek b&ı:ıkadı.r, bu bhlll! Bul
pristını, Türki)'f'I ~ Y~v,. ile 

ı·wıanistan llle,thlııde bir harbe işti. 

ı-ak ~klinde dU!!!Unm"'k gf!ne b&..:ka.dır. 
lı;to biitUn Alman dostluğun.:ı. ;-al?"rnen 
gıınernl AntonCı8kodan beklenmJye· 
cck çirkin hareket budur. 

Almanlar genera.l Ant.one!!!lrnyu Bnl
k:.ı.nlılarla harbe sllrölde)emeul'Tfl(' 
RoIDE'n orduııonu inhilAJ ettlrelıillrlcr 

mi? Uomen orduaunu mahvedecf'J.. bir 
lı·~ebbUs v11ku11. gebnedl değildir. r-"ıji. 

:ı·onerwrjn mütrlt Jmımılannm soo 
~·aptıl lan iı.yaı1 muvaffak ol~· ydı 

o.\·le görünüyordu ki ne J'eDerııl Arı· 

toul:'8ko, kalacaktı, no Romm ordu~. 
G<'neral Antom•sko Lejyoner h'\reke
tlnin 1ıa,mda olduğu ve memı~~tin 

nmkadderatma hakim buhındnıtu hııl. 
de onun nlE'ybinde bir illya.n tert!p e· 
ıJllmesl bfırhaldc ı\sllt-rin halis bir ol
~ etle işe ı:lri;mi'i olmadıldarı kana. 
·. ıtinl u•lklıı edı•r. 1''a.kat Jtonıanyıı. 

he.sabuıa çok sükür ki bu fı•ı,;ıt ve itı· 
yan hareketi nıuvn.llak ola.ı.uadı, Gt>
ııeral Antonesko Romanynda 'lllğlaın 

bir ordıı buldu ve bu orduya l~Uıuıt 

COOrtm kar~ Ye balamk lmweı11orJ 

nazarı dikkati callp bulunduğu ve va,, 
kayiin hemen hepsinin lokanta miliıte· 
c!r ve mllstabdemleri tarafmdazı mu~ 
teıiye kal'§t ika edildiği net•.cPsine 
varılarak lokantanm kapatıı.1.ğı ve 
falllerin de örfl idare ma~kemf'aine 

tevdi olundukları ve bundan böyle 
bu gibi diğer yerlerde de bu ka?ll ~ 
ctiselerin zuhurunda mtışterfler tRra... 
tından ika edilmiş olsa. da.hl 'llilS('bbir 
!eri hakkmda aynı suretle örf1 idare 
kanunu abkAmma tevfikan musıaele 
yapılmasının kararl:ıştırıldığı anıaşLl· 

mıştu. 

Binaenaleyh müessese sahiplerll-3 
halkın bu hususta çok d!kkstll mUte
ya.kkiz haasaa ve ti!db1rli tnı.lunarak 

emniyet, asayiş ve inzıbatı mah.<ı.lHYJ 
UıJAl edici bu gibi hallerden tevak· 
k1 eylemeleri icap etmektedir. 

Bina kiraları 
Ankarada toplanan 

büyük k~misyon 
K rarr ameyl 

bazırladı 
Ankaradan verilen malfunata 

göre, Milli Korunma kanununa 
istinaden eskiden yapılmış ve 
yeniden ya.pılacal: her nevi bina. 
ya ait kira miktarım te..">bit ede. 
cek olan ve Adliye Vekaleti hu. 
kuk işleri müşaviri İsmail Hakkı 
Tör'Un riyasetinde Ticaret ve 
Dahiliye Vekaletleri hukuk mü
şavirleriyle Ankara ve İstanbul 
belediyelerinden gönderilen mu_ 
rahhaslardan mUrekkep bulunan 
heyet dün toplanmış ve kararna.. 
menin esaslarını hazırlamıştır. 
Bu kararname derhal Vekiller 
Heyetine arzedilecektir. 

Eğe mıntakasında
ki seylap 

Sularla mahsur köylere 
İmdad ekipleri 
sevkediliyor 

hmir, 6 - Menderes mmta. 
kasında seylabm geniş olduğu 
bildirilmektedir. Öd<'miş, Tire, 
Bayındır kazalarında ovaları 
sular basmıı;ıttr. Bir kısrnı yollıır 
\e köprüler hasara uğramıştır. 
Bazr yerlerde kasabalarla köy. 
ler arasında münakalat kesilmic: 
veya giiçleşmistir. 

Seylap dolayısiyle bazı köyler
de acıkta kalanlara <'achr ve yi. 
yecek g-önderih11i~tir. Tir•' ve 
Bayındil"a müteaddit sandallar 
sevkedilmiştir. Bunlarla hazr 
mahgur köylere imdat ekipleri 
yollanacaktır. Nüfusça za~·i;ıt 
yoktur. 

D tTh' yolum dü'tü de Beyaııfi-
tan, Şehzadeye doğru yürü

dtim. Gençliğimin bir kısmmr f-;indc 
g~irdiğlm zeynep Kimli konağının 
dış görünU,üniln pek acınacak bil' 
bale geldiğini gördüm. 
Geni~lcycn, eıöyJe böyle a~·drnhk 

bir meydan ma.n7ara"ı alan hir ~·er
de, onan dış görtinii~ii bende kas
\"et•i bir runa yarattı. Hele blr ba
nan adını taşıyan binaya hiç ya
kı~mıyan blr çehre.. 

Kars.rmıı:;, ekzema.ya ;\'alr11Jnn
mış, derileıi kabuk kabuk kalkmıı:: 
bir çehre. Biraz, biraz değil, blr 
hayli hJmmet istlyor_ 

Bir ihtikar suçlusu 
Sıkışınca mahkemeye 
deli raporu ibraz etti 
20 kuruş fiyat tesbit edilen 

yassr pillerı 32,5 kuruşa satarak 
ıiltikar yartı~ iddiasile tevkif 
olunarak aslive ikinci ceza mah .. 
kemesine ven!en Yenipastahane 
caddesinde tütüncü Kevork Ta_ 
bakoğlunun muhakemesine dün 
başlanmış, suçlu mahkemede 
bunları Eskinazi adında bir tüc
cardan 27,5 kuruşa aldığını ve 
beş kuruş karla da sattığını icL 
dia etmiş, sonra mahkemeye 
Mazhar Osman imzasile cezai 
ehliyeti bulunmadığına dair iki 
rapor vermiştir. Raporlarda Ke. 
vorkun gecele. i sayıkladığı, sıı.ç 
ma sapan şarkı' r söylediği ...:e 
uykuda gezdiği yazıldığından 
malıkeme kendi.,ini serbest bı. 
rakarak tıbbı adli tarafından 
müşahede altına alınmasına ka
rar vermiş, muhakemeyi talik 
etmiştir. 

Samsun tütün 
pıyasası 

17 şubatta açılacak 
AllJ,ııro, 5 (A.A.) - Ticaret Vek&· 

!etinden tebliğ edilmıştir: 
Ege mmtakası tUttln piyasası müıı

ta.h~il ıçin memııunlyetbahş blr §ekil· 
de inkişaf ed rek sonunn ermek üze· 
r;;dlr. Her ııen\'.' mutaa tılduğ"ı üzere 
Eg-c'de satışlrırın buyUk bir lmınıı ya· 
pıldıktan ve vaziyet tavazzuh ettik· 
ten sonrn Şamsun pıyasasmda dizi 
dengi piyasası aı;ıımakta ve bu şekil-
e ı~plaro. uygun bir anruıe teesa!ls 

ctmi bulunnınlttadır. 

Bu ltıb:ırla ahna-ı hazırlık tedbirle· 
rınln ikmal cdtlml~ olduğu gözönUn· 
ae bulıındı.:rularak Samsun piyasası
nın 17 Şubat 1941 tarihine tesa.uur e· 
den Pazartesı g ı'1U çıiması kııı '"laş

tıı·ılınıştır. 

Ev ve ı ı::c Ego pıy asaı:ı ı dule.ywyle 
tlltUnlerlmlzln mllsnit E..tL<ı nrtıarma 
dıdaatıe işaret edilmiş ve mUstahsll te · ı yakkuz davet cdllml§tL Aynı eım~t-
le bol ve nefis bir rekolte yr tt§tirm~ 

dağıtnıağa mıınıffak oldu. :son günlt:r olan I~arndenlz m to.hslllcrl ıçln im· 
de geıwral .\ntun~l.onuu ııll'uı. ,,.0 kti.nlar meHuttur ve malını elinden 
ı,udretlnlıı arttıı;ma ~t oldul;. biran evvel çılrnrmak için iettcale hıç 

Deruelı; OltlJ·or lti ,\ım:ınıar, noıııan sebeıı yoktur. 
:.·ada luı1.andıldım <'ld<li ııüCu:r rn tı. Dllnyarun en iyi tUtUnlınU yetişti· 

•ire rı.ığo1t'n, memlekete tstcd.ler• ren bu mıntakanın gayretli ve bUgili 
kadar h!lldm olamıyorlar l'e nonıan- çiftçılerınc kıymem mahsullerinin de· 
\M:ial,i, Lıtyslyet, ~f·n·f vo vatan 1.ıJs- ğcıinl elde crlebllmcleri içın itidal ve 
leriııt ma.hvf'dt•miyorla.r. Bu Unn•anya tennt ile hareket etmeleri tavsiye o
\e general Antonesko lehinde kayde. lunur. 
dlleet>k iyi bir nl.!tf(J(•dir. 

A.lmaııyanuı Romanya.da lııtcdiğiııi 

~lmdiytı im.dar temlno oııınıflak ola· 
mamı•"'•·· Balknnlant yapma~ ı dliı;ıı 
ııebll('C('k taıunıım bUyiilı; zurluf,lnra 
uA-ra.tıma.sr, belki de tanın mi) 11..1 aldın 
ftırakm.ıtsı büyük blr Uıtinınl rl!lhilln. 

dedir. Fal.at bu ihtinıal Balkarılıı. ı 
l~Jret ve t eyakku7. tedhlrlertnl ıınut
mağıı. fımll telJ'ıldd olunanuız. ônümiıl: 

deki iki ay bu barbtn hl'r bıtkımdan 

Tıbbiye bayramı 
Tıbb'yeliler Milli 

Şefimizin 
şereflendirmesini 

İstiyorlar 

ı·n buhraııh c!en1'flidir. Rlitiln dlin;ya 14 Maı1: 'l'ıbbiye bayram.mm 
ltatt!ı. mihvf'r matıufili bile, Alrıl!llı;yıı. bu yıl fevkalade bir programla. 
nın N<>ıı ı.01:um1 oynamul<ta oldugı..ı tesit edilm~i icin şimdiden ha. 
intlbe.ıııı ta!)I\ or. Ra:r.r hnstalıld:ırda zırlıkhra caşlanmıstır. Şehri
"buhrM,. iyllik müjdt"Cisıııır. \lıı.ııııt:ı miz le- ) arılr.. ı, ola 1 merasime 
1 ın son te~bbilslt>rlni :ınıııı• "HU\ .ır :vuı i Scf l ·m t İnönü de davet 
f:ıl<i;yct.sizliğc uğramaları ııelt ıııuhtı. d"leeekt"r. Tıloobiyeliler, Millf 
'tlleldlr ki fa~hm1i miıtNtklp mı yonııl 1 Şefin t -rifl ri j n Rektörlülc 
..osyaliunlıı de ),kılma.sıııı ı11t:u; ~t vasıtasiyle te ... •bbüste bulun. 
.. in.,. muşlardır. 
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AKŞAM POSTASI 
&ıAibi oe Ncşriqat Müdiiri 

. Hasan Rasim us 
ll>ARE EVİ: lsfclııl Ankara ~!!::si 
... .... :.ısııı.ıı.ı ,, .. '""'"' a!mı ls12ıt6ııl l!l.ICll 

~eza qleıi telefonu~ 23872 w... . 24370 
... • • • 20335 , •....••.....•........ 

• A BONE ŞARTLARI : 

1 tıırt-yo ECllll 
~ ...... H.00 Kr. U .00 Kr. : 

i ~;ı ereye tayyare 
hücumları 

e ;ızuf «'ecu 

Kübada bir 
hükumet 
darbesi 
önlendi 

Düseldorf 
bombardı
n1an edıldı 

Yüz sene evvel bır di.iğün - h.alem arkac&e:isla,.,nır_ 
ve arriirlerinin davet geceleri - Düğünlerde >sret · 
Kasımpaşa mevlev1hnnesi-M e snevi han Hüuımet 
tin Dede - Sikke giym2 - Bir mevlevi m uhibbi ıe· 
maa kırk günde yet;ştirilir. 

~ • .,..,. uo • ıf.oo • J.,oudra, 5 (A.A.) - füıvn vC' 
•• - •rt~ c.oo .. 6.00 • il 

.... ;ı; 

~ 
ı· '•TlıJı. ı.&o .. a.oo ı dahili <'mniyet nC'zaretl rinin U:b-
'--...••. ------ .. ..... _.ııııİİİİİİİİİİ._ıııİİıııı_.;..;;. __ ı.-.:a.Mı- liITT: 

İngiliz tayyareleri 
büyük bombardıman 
akınlarına tekrar 

başladılar 

Hatlraları vazan : Aşçı Dede lbr•hlm 1 ey 

Hadiseler ................. , 
Ve Tarih 
... sa•••••••• 

ÇAÖLAY 
. Geçen giın gaz telerın b iı 

bir haber okudult: lst nbul \: ulı 'IC 
belediye reisi Lfıtfi Kırdar bu. 
Yilk tarihi kıymeti haiz Cn ~ .ı .. 
Yan ve İmrahor k" l.l.rıni kıy
metleriyle müteı/asip bir 5ek;' Je 
taınir ettirmek üz<>re te bbüs. 
lere girişmış; Maliye ve ~ıaarif 
Vek8.letlerile de alakad~r o.mu-; 
bu iş maarif m mnrlarmdan 
llıütahassıs bir zata hav le olun_ 
nıuş. Şehircilik mi.ıtabassısı 
I>rOst ta köşklerin ctr-....fında ya_ 
pılacak genis ) CEil ~ 11 nın 
Plfuılarmı hazırlamı . 1\1:ı ıye Ve
kfileti bu maksatla ) üz eılı b n 
lira aynınış, otuz b b n lira_ 
mnı şimdiden mimar !\la it T{u. 
ral emrin<' vrnnıs. Hatta bu 
köşklerin tamiri esnssn Ja bazı 
~i malzemeye ihtiyac <'hra. 
gJndan bunun için Yıldızdakı 
Acem köşkü yıkılacak, onun en
kazından ıstifade cdilec km s. 
Çağlayan kosl,ü dcnılınce ha .. 

tıramız hemen lale> d vrine uza. 
:nrr. Sulh ve medeniyet · ıkı 
Nevşehirli İbrahim ba..,ında sır. 
llı.alı kavuğu, sırtında samur 
J:ilrkü olduğu halde airler. a
lınıler, san'atkfi.rlar, hanendeler, 
Ba:t.endeler arasında gorunur. 
Bugün şurada hır medresenin 
Y~ orada bir çe~menin, baska 
bır gün de başka yerde ilk mat_ 
bhanaanın temellerini atar. Kağıt_ 

e vadi ve bayırlarını papat_ 
Y~ gelincik ve çiğdemlerle ic;lrn
~ olan yeşil bir kadife kapla. 

1 gı zaman onu Saadabatta bu. 
uruz. Yer yer yapılmış olan b _ i'i:z köşk~?I'İl_': en büyü';: ve güze

cle, ~uncu Ah'lletle dız diz• 
::ı_vk ve sohbete dalmıştır. DJ, 

• ney ve kanunun bazı n ;;eJen 
~:. bazı. ~a.sretten inley n ve 
~ sevgılısının ay .. ğma öp..i. l:!:1 papuç giydiren" 'e) a 

Srrınaı bestelerini dinliyorlar. 
SU taJ 1 kırmızı c:ketind"'n göğ. 

ş, her dond ip k ~aL 
'V'a:nl nıaddeiC'Ştniş .. a rtlz ur 
annı andıra n -
şakıyan n, şakm.lay, n ve 
~i en ~n kırpikli esmer gü_ 
diın \J~Ye onlatdan ziyade Ne_ 
köft . . Yor ve son f]aıkısmın 

Ç esını hazırlıyor. 

Burun :rk v <'C'nubu saı ki s:ı
hillerı rıklarmdn duşmanın kızı 
hava faaL~etleri olrnuı:; v<' fakat 
p k ..ız du man t ) ) ar el eri mc m
lc-k t içeriler.ne giı mhtir. 

1 koç) anın ımnli ı::arkisıııde bır 
y rd v • K t H ındc dıg r l.ıir 
) rd bombalar atı'mı da hıç hiı 
b scır ' ıı sanca dı hiç bu Z.."1) i..ıt 
olm mıştır. 

Bu s:ıb ıh bir diı nıun bomba t.ı\·
) r ı wılnrımız tnr.ı.fındnn d~
ııüı iilır.üşttir. 

\'\Pim h \l"fLl'Sl~I~ 
f'\ \RRt Z 

J..ondra .j (A.:\.) Alrnruı bom 
bu tayva .. 1 ri bugun c nubu ı::arki 
suhıll • IU'ıkla ınıiu bir gPml ka
fıl c taarruz etrrıl"'lt•ıu... Krnt 

v 1 tındC' sa~ıl bo ıınc ı biiviık bır 
m fC' uzc>ı ınrlf' bombalnı m infi-

k v mitralvciz c sle>rı du vulmuı::-

t'ç c.u. m'.ln ta\~ .ırC' i deııızP dü
ü lılmu tir. 

m ~,~D\D\ nt\iE:\ 1.'\\'L\HE 
Dublııı, 5 (..-\ . .\.) - Rc>sml"n bil-

ı .. l -ın goıl', Coık eyalc>tindE 
ı;: h•ıll c \'nrınd1. bu Alman tay\ a
rc i . Pl"f' du rck parcalanmı tır. 
Tny,\ arenın miirc:tte>balındnn l•Psı 

ölmilş v!' bh nf,ır surettC' :'> arnlan
mı tır. Tavynrr tnınamiylc> hnrap 
olınu. tur. 

---<o>----

T acikistanda 
v et aıe ~ b arıı .. 

... ~:ve ah um 
o anlar 

1\fol'ikoı·a, 5 ( A.A.) 
t>ıldıriyor: 

D.N.B. 

Tacikistan'da Stalinabad şeh
rinde Sovyet aleyhtarlığı yapan 
bir hizbe mensup 16 kişi mahke. 
meye verilmıştir. Bu 16 kişiden 
bir mü~v\·ikle d'ğC'r bazıları ö_ 
lüm ccz 5Jıl.'L carpllmıslardır. 
D1'" er maznunlar il<: ı:=eneden on 
seneye> kadar hapis cczasiyle 
teczıye edilmişlerdir. 

_ra da İngHlı 
baıı:estne 

a atılch 
Belgrad, 5 ( A. A.) - lngıliz 

ba.~konsolosluğunun alt katında 
bulunan 1 ngiliz okuma salonun
da dün bir bomba patlamıştır. 
Bır 'mdm ağır surette yaralan_ 
mı ·tır. Bombanın nencerelcrden 
birınden atıldığı zannedilmekte. 
dir. 

lla\nn.ı, :l (.'\,.\.) - Rö\t r: 
Kiıba ı·<'isıcumhuıu Batlstn şıd

dı:tlı \'e seri kararlar VC'l"<' rE k kC'n-
.[c;ini d0wrmek ıcın pazartesi sa-
t.ahı ~·apılan H sC'bbiısı.i boğmuştuı. Londra, 5 ( A.A.) - Ha Ya ne • 

1 

Batı&ta bir spor elhisc>sı g-ı) eı ek zaretının tebliği: 
rnnııın )alnız iıti alba\ alını vr İngiliz hava kuvvctlerı, dün 

l 
l'olumtia karnıyfıhına gıdPr~k oı- gc>ce, düşmana karşı hücumla -
dunun kuman~h .mı elin<' ıldı•"Yını rına geçen 15 glin csnasrndaki-

1 

bildirmıı:;, top'an boru.,unun çalın- !erden daha geniş bır mın~nka. 
masını emretmuıtir. Erl~rin hep ı da ve daha büyük bir nisbet da_ 
duvC't' icabet <'drrck kPndisinf' S.."1- hılinde ycnıdeıı başlamıştn. 
dakrt ) emjni c>tmislerdir. Bulutlar, şayanı mcmnunıyet 

Kr ra "" t1Pmz kuvvP.tleri genel olarak tavsif edilebilC'cek netice
kurmn~· tnı kanları tevkjf <'dilmi ,_ lerın tamamen müşahedesine ma 
tir. F.ski polis mildürü Gnrcia'nın nı olmuştur. 
t<'vkifi de c>mrc>dilmıstir. Bombardıman servislerine 

Riyas licı•mhur sara~ ı muhafız- mensup bir tayyare tN-ıekkülü, 
lnn aı •trrrlmnı VC' snrsym mctha- Diişseldorfa hücum etmiş ve 
rınde kum torlıfla• ından ~apılmn burada yangınların çıktığı gö
bir barikndın ark· 8mn mitıal~öz- rülmüştür. 
ler konulmu •ur. Civarda bır trene de isabet 

Valide benı evlendirmek için kız 
arnmıyn başlam14U. MukaddC'rntı 

ilıihi, Süleymaniyede Şeyhfslam

kapısmm alt tarafındaki eski mer
hum Şcyhislfunm konaITT knl'§ısm

da bir hanede türcnrnnı mutebe
rnndan Mehmet Ali Ağa nnmmdn 
bir zatm haremi Emine Hanımm 
cocukluktan terbıye C'ltiği bir Qer
kPs cariyesı varmı~. Bm.incı Hanı
mın vnlidf'si büyiikhanım da Çer
k<'R olup nhbabından idi, bir gün 
ora) ·ı giclip beynnı hal etr..t:ıenyJ(> 
onlann kalbinde bu cariyC'yi v~r

miye gn.yell<' rağbot hasıl olmuş. 

Akşam Mr>hınet Alı Ağn da mu-
mfakat etmekle hır ikı gUn znl'
fmtlıı söz alınıp veriliyor. Nikah 
akdolunur. Ancak Cemiyetin icra-

fü:ıbın l!;yan t<'hlikesınin ve da- kavdedilmis ve bu tTen \.·anma. 
h ·· b b h · tt b f J ~ sı için üç ny mtihlet lstl?rler. Bc-
d ~lcli8:': ~n nı aı sub~eıd· <' • eı tara15 ğa başlamıştır. Yüksek infilak nim l:nlemce ta.<>rnva bir memur;

e ı gını rt smc>n ı ırmış ve kudretinde bombalar, yakında ., ,, • 
gün sonra meşruti snfln.nn iade <'- bulunan iki demiryolu ıltisak yl't ile göndt'rC<'eklc>ri sözü şayi 
dilecr>~ini temin etmiştir. Reisi- noktası üz.erine düsınüştür. old•ı, Validem, aman düğünU yapa
cumhurun ces.."l.retinden VC' böyle 
rıszik bir ~ndn yaptığı lC'şcbbli~ten Aynı servise mensup başka 

1 
lım, dlyC' kız evine haber göndert-

Rit...1}i"'li' bahsedilmcktC'dir. tayyareler, Bre~t ~oklarını bom ti. Düğiinün Kandillide> olmasına kn 
---o bardıman ctmıştır. Doklarda rnr verilmekle gelin de orava gön-

95 1. ·ı· b h · J0 
• bir büyük yangın ve bir l;ok <lerilır. Velhasıl emrj zifaf Kur-

ngı ız a rıye U J kuvvetli infilaklar müşahede e _ 
kayıp I dilmiştir. ban bayramının birinci cuma gece-

~ . Diğer bir teşekkül Dünkerk- sine tesadüf etmekle yatsı ezanm-
Loııdra. <> ( A.A.) - Amırallık Dieppc ve üstende hücumlar da toplar atılıp namaz kılındıktan 

d~~resirım ~ıldirdi4ine göre, İn. yapmış ve buralarda doklara sonra. ô.deti kadimP Uzere, önü
gılız S~orfısh denızal~ısmdan .5 tam isabetler kaydedilmiştir. mü.,.de mum donuulmıs tablalar ye 
subay ıle ~6 er \e Trıt;on dem. Vannesde tayyare meydanları 
zaltısından 4 subay ıJe 50 er ile işgal altındrıki Fransada. mehtnplar ~kılmekte ve foı<'kler 
kayıptır. muhtelif mahaller ve Bordo dok atılıp iliıhiler okunmakta olduğu 

Hatırlar~adır ki Sworf~h'in lan da, muvaffakıyetli hücum- halde şahane mestancd haneye 
ka ,·bı 23 kanunuevvelde, Trıton. laı a uğrayan diğer hedefleri teş gC'tirilip emn zifa.f icra edildi. 
un .ka~bı 29 kanunusanide bil_ kil ebniştir. Ertesi gtinü erkenden Kandilliden 
dırılmıştı. Sahı'l muhaf""" servisıne men 

va .. ıngton, 5 ı A A.) Wt tanı 
ajansından: Dublınden bildirildiğine 

gorc l'Cnebi mcmlckeUerc gönderile. 
Cı'.'k gazete tclgra!larınm sansllr<' tn
bi tutulmaSlnıı. karar \'Crilmlştlr 

• Stokholm, 5 CA A.) Stcfanl a.. 
Jansından Şımnll atlas okyanusunda 
ıki İsveç vapurunun batmış olduğu 

tcı'.'yyilt etmektedir. MUrcttı'.'batlarının 
llkibC'tl mcçhQldUr. 

• Mosk0\'8, ~ lA A.) Tas Sovv 
yctler birliği yliksek Sovyct dıvanı 

25 şuoattn lçtımruı davet cdilmlşttr. 
Stokholm, 5 !AA.) Stcfıınl a.. 

janı:;ından: HUkQmet, komlln!st fırkn
ı:;ının faaliyetini tnhd!t için şi:! :ı tll 

ıcrıuıtn ı;lrışmişUr. Bu fırknuın ~uııa.. 
rı başlıca .Korporatif cemlvctlerde!l 
cıkanlııcaklarclır. 

......... bir ku~'lğa binip iidet Uzcro Meh-
sup tayyareler, iki dPfa Chcr_ mc>t Ali Agayı görıniye lstnnbula 
bourgu ziyaret etmı&tLr. Doklar 
da tamir teı~ahları ytlksek m .. geldım. lfonağa gidip ağarım eliru 
filak bombalan ile> c;evrelenıni~· öptüm Bana t<'k taşlı bir elma 
tir. yüzük hediye etti. ÇilnkU aga ga-

Büti.ın bu har<'kfıttaıı dort tay ~t zengindi. Şeh1.adcbasmda Dı-
yaremiz üslerine donmcmıştn Tekler arasının arkasındaki bahçc-

--0 li hamam ile Çanıikapısmd:ı Oriı-

Bir baltada 9 vapur 
batırıldı 

Loııdra, 5 ( A.A.) - 26 
sonkfı.nun gccesı nihayet bulan 
hafta içinde yedınci defadır kı 
bıribirini takiben ticaret gemile. 
ri zayiı:ıtı haftalık vasatiden a .. 
şağı olmuştur. Hatta mezkur 
haftanın zayiatı "ivi haftalar" 
denilen evvelki yedi haftnnııı 
vasatisinden de aşağıdır. 

culer başındaki çifte hamam onun
du. Bunlardan başka beş altı ~
mısiyle sa.ir dükkanlan ve han gi
bi C'mlfı.ki vardı. Beni sevjp asıl da
madı yerine koydu, nramrzdn fev
knlCıde muhabbetler olup yekdiğe
rimi1.e giclip gclmiyc başladık. 

rua:l:f1 ~~s:ı,nca yeşil \e <ık ko. 
du ..... ı ulbUilerin haykın ·!arı 

.,_ ..... uyor· son ı-ı . 8anki b" . .' . ra, a e d"vrının 
. . . d. k 11ı Kudl\s, 5 < A.A 1 A vuı;t ralyıı 

Sovyetlerın y~tıştır 1 • 1 başvekili Menz!Nı cıun F!Ustınrı" bir 

Bahriye nezaretinin verdiği 
rakamlara göre ceman 23,514 
tonluk yedi lngiliz ve yine ce
ınan 10.090 tonluk iki müttefik 
vapur batmıştır ki yekunu 
33.60:1 ton eder. 

Bir müddet sonra tstanbuldn.ki 
eski eve taşındık. Bum.da akşam
lan eve gelip gC'CC'leri ı;eyh efen
dinin hanesine gitmek Metine ~i
nE:I başladım. Fakat artık eskisi gi
bi aşk vadisinde olmayıp görllnüs
te akıllı, batmda deli, efendil<'l' gi
bi geceliğimi giyip akıllı uslu ol
dui:'Um halde giderdim. 

için ed u~un ısrnfını affettirmek 
hedi ebıyat ve san'at tarıhine 

leri Çinli pilotlıu m:ıh:ılck bulunan A\'Ustrnlya ll&k<'rl 

Sanqhall, 5 (A.A.) _ Röytcr: kamplarını lffti!l etmiştir. ~ Ye ettigı~· · • dakik şaır • tdım bır ımc 
oku~.e::eı toparladığı şarkıyı 
~fum uda, derin kallavı ka. 
lü kryar .grur ve he:Y bet sembo 
dolu rube!n~den, taasup ve riya 
"9'e §ak ~n sıynlmL<; samimi 
ve rak bır parçadır; besinci 

Çın hava kuvvetlerin•n yakın. / • Tokyo 5 (A.A.) - Havas fi ran-
da Rovyetler Birliğinde yetişen sız • :-;ıyam konferansı 7 \'eyn 'l oıub:ıt 
150 Çi~ pil tu ile tnl;vive C'dile. tıı. Toııyoda açıl!lcaktır. ' 

W• tah . _.1·1 kted'ır • rar.ıcı 5 <AA.) D.N B -ttan'lı 
cc,,.. mm t"Ul ınc · dl b u-_, 11 ç· tb t 3 <>'Öre bıı pilot. / bildırivor· Parıs bele ~ zıı ı "ı m 
lar 

1~1~~0\'~a ~~~~ılık mektep· dtirU Marchand, ış'on nhare kıtdaı 
l 

• d 'k' t h ) ctmı'<>}"'r polis rr.lıdlırU buluıı:ı.n Lang-.roııun V<' 

di-~~uncu sırada görünen Ne 
~1 Yann ön ~ .. 

Şnıa but·· b. saru; ve tek ba_ 
biinıes· .~ ır devrı temsil ede-

erın e ı ·ı sene a ı:ıı • .., c- -

dı riııı;o ırayı \'tızlfl' c-dcc-l'kt!r. 
r. 

.. , ı ıçın verilmiş "Allah 
glSi , senettir. ver -

aı~ .~~· derin bır gök 
f'diyor.' sırtı 1 

Cem" devam 
nan ,,.;~-ı arında munılar ya 

JUL.lerce k ı -tıun kuyt 1 ap umbağa koru_ Muzta..:t uklarında g ziniyor. 
inilti] .. P ve yoksul halkrn 

Nıhayet işte C'\İn önüııdeydim .. 
J' .ıpıdan "'irine<' mC'rdivcnlerden 
tt ar k rıktım. Knpıyı hızlı hızlı ça
lıyorum. Bir .. tki.. Üç... Ağrr ağır 

c lan ıu pmm önUnde hiç deği:;mi
Y n g-üz 1 dik vücuduyla karşım

da . Bır kelime sövlem<"d<'n ken-l'W>..+emaıennı kumanda, hamam 
~~ ını bav•~'- b' ihtilal :'....... yapan r elimi kollunnın arasına atıyorum. 
k" kl · 0 de\Tl kanla kapadı; Hafifre itildig~iııl hisseden vücu-
~ en yıktırdı; pudi h b·r 

~elı~e tıkıldı; v<.>zır cell t dir.d dum ':lir çelik yay gibi geriliyor .. 
d.edım damdan dil rt'\ can ver Bi b.ıimize temas cdec0k kadar 
~ 1• Saadabat ta yalnız ot!. r a - :'>akın dimdık bakrnıyoruz .. 
gaçlar ve seslerini nrtık k d ; Onun gözlerinde korku, hayret 
l>arınış .. .. b" lb 

Ş. g_?nınen u üller l·nlJı. 1 ve istihza mavimsi ısıklnrm ıcind<' 
iındı tam' ....A'l lh..ıı.: -:;. ır "uı ee, nden par l:">or 

~.""uıectılen Çağlavan kö ·'Unun ı ·· 
~e devri ile al. kası ) ! tur. . . ~c>ninim .. Artık büsbütUn S<'-
bört beş sene evv •l oraya hir nınım. dıyc> ha~ kırıyorum. 
~.rık kapıdan girm; : c t•l, rının 1 O inrP elleri)(' kollnnmdnn kav
~tiiğünU, kanılarının calın~ı. 1 ·mı . ~ôzkrimın ıcin<' vahııi bir 
b· ' en gilzel kısımlarını ı c • nsi 1 ıhtirrı ln bakıyor vC' yavaş bır ı:ıes
'f>ır ~anla yok olduP.unu ··~0n 11. : 
.... ~' nm tarihi t tkikler il- Ben hn'" tı d · 'b' bir "'4llllnda """""'•şt O h b' .• a m a s nın gı ı had " ., ....... u.ı mı. a ap ı_ kadın h' 

a oz Türk <-an'atı d ı'Yil koz a ıç rastlamadım!.. diyor. 
: 0 l>olit bir m~ari va dır; 0 d; Sen sPvimli bir <leli~in ! 
\fa ahvolmuştur. Yüz cllı h · ıira - Ben bir deli miyim? 
< ~nzrk ! .. H lP b'rini tamir i<'i~ - Evet, diye- gUlümsiiyor, gti-

•!11 Yikmak ned,n '.' zel bir cılgın ! .. Beni hala unutama-
Kadırcan Kaflı dm mı? 

Kendini unutturmayo1-sun ki. 
Birdenbire beni kuvvetli kolla

rının arasında öldürecek gibi sıka
rak öpüyor ve kırmızı atlas sf'dirc 

doğru çı>kyior: 

Biliyorum, diye mırıldanı)oı, 
anlıyorum .. Beni Sl'viyorsun ! .. Ben 

de> seni... 
- Bu kii.fı değil! 
- Daha ne> istiyorsun? 
- BUsbütlin senin olmayı .. An-

lıyor musun? Büsbütün yanında kal 

mayı? .. . 
-?' .... 
Hıç kıpmiamadnn. bir lakırdı 

söylemPden karşımda dimdik duru 
yor, ben dahn hoyecanla devam e
diyorum: 

- Çünkü .. Bu, böyle Iiizrm ! .. 
Çilnkü ben senin ı;ocuğunun anne-

• 

Bu aradn kalem arkndıışUınmız-
dnn bir za.t evlendi. Knlemdeki e

* Berlln, 5 ( A.A. ı Stcfani njnn. fcndilerin daveti icabetti. Kalem
~ıından. Almanya 11 RlL<ıya nrn"'ınd:ı. 

nktt'dllmış olnn llllfıflnr Uzcrtnr Llt
vnnyad::ı.n mcnılckt'tlcrinc: !~de: edilen 
527 Almanı hamil buhın:ın ılk tl"C'n, 
dün Koenigsbcrgdcn gcçmıııtır. 

• 1 
;;ıyun ... 

Ben sözümü bitirir bitirmez, o, 
çatlak ve uzun bir kahknhn atmı
) R başladı. Kulaklanmm zarı yır
tılarak titreye titreye yUzUnc ba
kıyordum. O, bitmiyen knhkahnlaı ı 
[ll'asından söylenmiye ba§ladı: 

- Bu mükemmel doğrusu .. Bu, 
daha çok mUkemmel !.. 

- Nedir mükemmel olan? 
- Ne> olacak?,, Bu sefC'rkı rol! 

Sızi tC'brik Pdcrım.. Sanatta ilcrlr -
mişsiniz .. 

A'ğhyarak soruyorum : 

- Hangi rol?! .. Ne sanatı' .. 
O hiç aldırıs etmeden devam <'

diyordu: 

- Bu seferki piyesiniz<' hiç di
yecek vok! .. Çok acıklı .. Çok dra
mat:üt .... 

de yetistirmekte oldui;'Um Osman 
Bey: "Siz büyilk .efendilerle git
meyip bizim davet olunduğumuz 

gece beraberce ~derseniz ben dcı 

li'akat piyeslerinizc kahraman o
arak nıçin hep bnnJ seçiyorsunuz? 

Halbuki benim bu değe'rli sanatta 
hiç bir istidadım yoktur .. 

Kollannı çaprazvari göğsün{' kn
nışturarak bc>nl seyl'('derkcn ben 
unun altın saçlarını okşıyarak f'n 
kalbe giren sesimle inliyordum: 

- Beni dinle.. Çocuğunun an
nesiyim diyorum snnn .. Yalnız ha
kikat olun bu! .. Bundan evveli hep 
:-·alan!.. Beni çocuğunla beraber ô

lume m1 sürllkliyeceksin ?!.. 
O C1llerlni göğsünden çekerl'k şıd 

rictle biribirinl' çarpıyor: 
- Bravo! GUzel sanatkar .. Bra

vo! ... 
- Fa.kat sen c-ıldmyor musun? 

Ne ses vermez katı kalbin var se-
• 1 

nın ... 

düğiınc giderım, yoksn gitımyece

ıfün '' dedi. Beraber gitmeyı vaa
dettim. Biltlin efondiler S"Vindi
Ier. Davetli bulunduğumuz per-
enbe gecesi oldu. Akşam tizC'rt ka

lemden bi'rlikt-0 olarak kalkıı> o za
tın Yenibahçe ca~,rmdn obn t'Vi· 
nC' gittik. 

o tarihte, adet, çalgı 'lie koı. ok
)( ı kapıdan karşılarlardı. Bo\ ıec'1 
karşılanıp bir büyük oda~ ıı gı .. dik. 
O büyUk oda çayıra nazırdı. M'ln

z:ıra hoı:: \'e lfıtifti, Akııamıı. ga
rizıliğl de> inıdmnm etmlstı. Garip 
ve hu7.in. Osman Beyle bir k'1şeye 
oturdum. J<lfendilerden neşelen

mek isteyenler icin ayrıca bir oda 
hazn olup kalktp oraya gıdıp ge
lirlerdi. Güneş battı. EfM1dıler i
çip birer köşedE> uyudular. Osman 

Bey de başını dizime koyup uyu
du. Ev sahibi bir kürk getirip ü
zerine attı. Ben hiç uyumadan. Bir 
kemaneci ve birkae çalgıcıyı gcti

tlp karşımda sabaha kndnr pes per
d<'n("ln çaldmp söylettim. O gece 
içime dü~en hüzUn ile Mevlcviha
neyo gidip sikkei şerif giyip mu
Mb olmıya niyet ettim. Tariki 
MevlC'vi, bin bir gUn çile cıkarmıya 
hir özür ile mukte>dir ol:ımıynnlara 
yalnız sikkei şerif giyip semaii 
meşketmive ruhsat vC'rlrdi ki bun
lara muhib tabir ederlerdi. Şeyh 

Hasan Dede'nin izniyle Kasımpa
şa Mevlevınanesine gidip '!emil' 
meşketmeyi kurdum. Zira Kac:ımt
paşn Mevlevıhanesinm şeyhı Şeın

settin c>fendi vefat edip mahdumu 
Ali efencli post nl'!iin olmustu. Ali 

<'fendi ki.içlik olmakla mesnevi.hin 
meshur Ulacı Husamettin Ef. mer
humun irndl'lc>riyle Knsımpa.şa 

.M evlt"Vihanesinde kıdemli mevle
'ilc>rdc11 gayet abid ve zahid hak
kak Kadri Dede efendi namında 

bir zatı vekfileten post yapmı§lar
dı. Kadri Dedenin han~ dr> Ak
sarayda olup Şeyh Hüsc>yin efendi 
hazretleriyle sc>visirlerdi. Bir gün 
gidip keyfi~ eti Kadri Dede efendi
ye ifade ettiğimde bilateı cddüt aşk 
ve muhabbetle kabul etti. Hemen 
dedelerden birisine emredıp bir 

adE't sikkei şerÜP getirtip oda~ ı 

hnlvct ederek teokbir ile <rlkke' şe
rlii başnna koydu. Bir mUdartçik 
ora.da zikir ile meşgul oldum. Son
ra Şeyh Ali efendi hazretlerinin 
huzuruna çı:krp ellerini öptilm 

Sema' meşket:mek için mu:t<'l~ta 
bulunan çilekeşlerden bh d 'deyi 
çağrrtıp beni ona teslim et.Ulcı 

ievle\'ihanenin mutfağına gPi:um. 
I.Ji.lelide bulunan ef<'ndilf>rdE'n bir 
kaç zat zaten Kasım~a me.vle\'f
hanesinin muhıölerinden idi. Mev-

( LJatf en sa1ıifeui nevi1't>ıiz) 

- Seni alkışlıyorum güzelım .. 
Bu son jestin harikulade! .. 

İnleye inleye başımı <'ll('rlmin 
ara.sına alıyorum. O yannnn soku
larak ba.smu avuçlanmm içindeıı 

çekerek yukan kaldırıyor ve gti
len gözleriyle gözlerimin içine ba
kıyor: 

- Demek bu bir rol değıı? 
- Hayır! .• 
- Hakikat Byle mi? 

Müthiş ... Feci hakikat!., 
Gözlerinde kinle bir ihtiras alev

lenerek beni sedire doğru çekmi
vc başlıyor .. Kendimi kurtararak 
ayakta sallanıyorum. O: 

- Gel, diyor, çok yorulduı., bi
raz istlmhat et drı !.. Sonrn konu
şalım .. 

Onu iterek bir koltuğa dilşlıyo
rum. Bir sandalya alarak karşnnıı 
oturuyor ve bir an düştlndUktf'r: 

'>nrn kat'i bir sesle: 
- Ben hiç bir 7.aman baba ._ 

mam! diyor. 

Ben derin ve hayret!! bh- Jllll,. 

rnpla dinliyonım, O, ciddiyetle de -
vam ediyor: (D~ .._, 
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&1mu1a Ylflrl ıaıgarııtanda Al· 
1 

t 1 -

...!!~,·~ -- maa =~~) ,lıünhal doçentlikler 
JfllM gare amJraJ Darlan busia• Pa.. perver Bulprlarm :ia önkrmc.~. Jniveraite rektörlii~ü 
rtee cMSnecekUr. Am1ralln .......... 1 acı mJaallere ba1u.rı.ık bu tı:ızvikt • d b• . "h -..,,... ~·· oım · nısan a ır ımtı an Petenın ı.ıvaıe mukabil ~r'.nl ID&&>UP ıyacaluarı kanaatinı ıı-
l.ıamil oJdugu aöylc:ıf7or. ı.avaıın v;. har etmektedir. açıyor 
rf1e döomeauıden önce müteadtUt 1"GU Londra radyosu İngilterenın 1 İstanbul UııJveraltelllniD mu!ıtellf 
Wtatıarm JllzumJu ol&eatı 8abdıyor. Balkanlardaki muhtemel inkipfla- fakWtelerinde birçok doçentl!k. ·n 
D&IJlLIYS ve llA&lotYS NAnBJ n yakın bir aWra ile takip ettiğini hil~ ebnlRtfr. BwıJardan maaaa • rı 

bf1"1-;•tir A 'J b' ~ 1STIFA EDE<.JEKLEBMlŞ ._.""'.19 • ynca ven en ır ccia prufPsörlUğe terfileri prof •eoJt•·r 
lapanyol gazetealnde çıkan Alman habere göre Bulgariatanm içinde nı ·clhilıı"c tensip edilmiş olan ctorent. 

uıembalarmdan aıınmıı bat>.ıı·ıere sö,. de bir kayn&§l'Da olma.ktadır. Jerın yeni vaztfel r. rwıarlf ve tıl.letın.. 
l'e Vljl hariciye nazırı Flanden lle BAGRlYAakara Radyİs °i;,"tesi .-. ce taadlk ed ince tlntvcrslte faklllte· 
clah!llye ouın Peyrutoıı'un yak.mdıı 

1 
AN~~~EBt T ASfll;IN lerinr!t- daha birçok doçenWkler inhl-

ı.ti!a etmeleri muhtemeldir. Geııı- ay- ı Sof 3 (A.A. ,..,, IA.I etmiş olaca4tır. 
u batıerlere göre ma.repl Pet•n. ba· ~~....1 • ) - uıraat na· Onlvcrıılte r\'! 11törhl~U. ônUmUzdekl 

mn uaeı ıyanor un istifası mll-
rtctye 11&:1U'J.1"ı.nda Bodueıı. dahiliye beti 1 sabık der.e .M'neııınden f'vvel mUnhnl doç'nt. 

D&9e ye nannn Almnn· . 
nazırııgmaa Leval bulwıan ve ıımıraı yayı Ye İtalyayı ziyaret ettiği ve ilklere yC'ni doçeııUerın ta~ ini •<:ln 1m 
ı>&rıan ııe general Hutzingertn de da. Hltler ile ve Muaollnı ile Uhan aı;mağa knrnr vermiştir. Bu ım 
bil olacaklan btr dlrektuar tefktl &. gör'Jstilğil hatırlat·Imaktadır. Bul- Uban ha=ı haZtrlıkları ıcap ettird ~:ı 
decekttr. garistana avdetinden sonra Bag- den ancak ııisruıcla \ pılabUecekUr 

ALMA.NLA.&Di TSllDlDI imtihan iki kısma aynlmaktadır Beş 
riya."tOf milıt mecliste bir nutuk 

Dttn v.,ı kablnui tevkalAde ıçttma lllSyllyerek millf iktısadiyatın fa- DWuıda yabancı dillerden imtihan ya. 
halinde bulunduğU aırada Stutga,.t P.t prensiolere ~öre ıalah edilme pılacak bu imtihanda ınuvatfak o. 
Alman radyosu Framıız milletine ıtöy· sini iatemift.ir. !anlar 16 nisanda esas lnıt!hnna gire· 

le bitap etmlftlr: ~ 1 DUn matbuata beyanatta bulu- bileceklerdir Namzeti r t zlerini 5 
"tı ııteıı geçmeden Almanya Ue tı. nan .Bagriyano! tekliflerinin ııiIWıda yabancı dil ımt h!lnı eımasmr 

blrlıtt yapmabamız. Almanya 'le rran kabine tarafmdan • reddedilmesi n- da tevdi ctınlş olacaldar lıı. 
ııa araamaa uca1l bir mUtarek-name I aerfne istifa e.ti~ bildirmiştir. Şimdi mllnhal bulunan doçenWkler 
mevcut oıduıuzıu ve 8UJh muaJt""'""' Bagriyanof'un çekilmem Bul- hukuk fakWteainde ceza hukulru me_ 
nlD benUz lmZ&lannıamıı bulunthıJU· garietanda heyecan doğurmuştur. deni hukuk, devleUer wııumJ ııukuku 
nu unutmayınız. Bl,'J.OAR BAŞVEK1Lll\'1N devleUer hu.auat hukuku. edebtyı&t fa· 

Vtft bUk1lmeU. Almanyayı çolr tld.. SOZI.ERİ kfilteainde umumi teıaefe, ve mantık 
d9tJ1 sulh prUan l1ert .Ormete mec. 8o/ya, 5 ( A.A.) _ Bulgar a• Tllrk edebiyatı tarihi, Alman fılojo. 
bar etmemek için batb barellı11ttnt ta· j jansı bildiriyor: lojial, lktıaat fakttlteainde umum\ lk. 
dU etmelldJr. AJmall)'& &lfceaa., ııav. Başve~dl P'ilot ziraat nGZin tısad ve fütısad teorisi, maliye ve ma. 
raıımak ıatuıektedlr. Şimdi .es vı. Bagriyanorun istifuıı hakkıııda uye ııanunıan, lktısat ve !ktı11&dl iok. 
pledlr... ı mttliste beyanatta bulunarnk trlnler .arlhi. tıb fakU!tesınde anato. 

Ş<.j ( demı~tir: mi ba au ve tıbbı kimya d()Çf'ntlikl~ 
' z raat nazırı Bc..grıyano1 '1ll ridir Prof •30rlllltleri tasdik :lhmacaJ< 

IBtifa< m:ı sebep olan nf' ..ır doçeDUertn yerme aım:ıca.k :.ioçentıeı 

--------- ~ hii!nlm~ ziraat siyas:-tinin ıcın de aynca karar verilecekt\r Bu 

Her a1<şam 
tBat &aralı ı .-le) hedefleri, ne de bu siyaset mes suretle 1ataııbul Unıventtutııde mUn. 

llbd midalaadu acb sörtbatlfor. ele1erile allkadar değildir. Bu i:::- bal dooeDWk kalmıyacaktır. 
İtalyan ra.d7osa yabnki sözleri tifa daha zivade başka 118.bava, 

cı11aaaa aefl'edskca il Popole d'lt. usul sa.huma taalluk etmekte. 
la pse&emdea uldm "tW,. -.. dir." 
'• ıtrldan aıtmda ,.rlamaldadır" Bqvekil sözlerine ıu surette 
cDJonla. Fatlatler aeaba ili.il bir devam etmiırtfr: 
lltd farkedeblll7orlar m1f Btittba "BtltUn htıırumetin siyaseti o. 
lllıltlerl uiık .ume-•&1111 plebelıl- lan bu aiyaaete istikbalde de :le-

1'8.ID edilecektir. Zira biz bir şa· 
ae ~. Füat ba plcbedea hıalar &iyaset.i değı'\, prensip ai
felike& göroo<.'.der .......U tw- yueti ti.kip ediyoruz.., 
;ra da dalılldlr. llaalfel' udler, BULGARLAR B:l'AIL\F 
b1111 cJetn ads fqiıane ha,ai hak· KALllAK I~ &U'ORLAR 
la taıupmular. 1.-dra, 1 <A.A.> - Röyter: 

Hüaeyhı Cahit YALÇIN Londrum saJlhlyettar mahfille-
ri Bulgaıtıdamn bugtlnkU mllcede-
lede bitaraf kalmak niyetinde olral ~r a ectl rl eti dulu kanaatindedirler. Röyter &· c-. tarafı 1 lllılde) janamm dl"Jomatlk 111uhabitj, .,BuJ. 
prlann arada strada tattkllllertnl 

dar olan hn mübavaada halkın " bltaraflddannı muhafaza et
tatura iStemesı ve vermıyen ta. ı mek istedDdertni Deri eünlllklm· 
cir veya esnafı derhal fiyat anı. n1 kaydedel'M bu beyuıata tnu
rakabe bürosu ve-/& mmtaka ti- mamılr 1çıp bie bir aebep olmadı· 
caret mlldtlrliiğUne veyahut ta fnu vazmaktadır 
r.abıtaya ha.her vermesi tavaiye Bulgarl!tamn İıarp aalmeei ol. 
edilmektedir. 100 kunJI daha m .. hJ«; flpheelz Bulgar menfa
fazla mü.bayaat için fatura ver. atıertne mugayirdir. Bulgarlar, 
miyen her mUesae.e ve dükki.n Romanyanm aeı mialinj dama 
eahibı Milll Korunma kanununa gôzlerl lSntlJJM bulundurmakta ve 
aykın hareket etmiş ve suç iı. Romanyanm başma get~n i.kıbetln 
lemlş olacama göre derhal ya. kendilerini de tehdit etmekte ol· 
kalanarak mahkemeye verilecek dufuna kani balunmalrtacbrtar. Bu 
ve en serf tekilde oezalandmla- tehlikeye ancak nztyetfn teap et
caktır. tirdJ~ tedblrleri ıllmalde kartı ko-

Halkm bu tan.da hareketinin yablleceklerlnl pelr alA biliyorlar. 
ilrtiklrla mücadele hu.suırunda Vaziyeti lrarşrhvabilmek fein Bul
çok mllessir olacab ve işi kolay. garlarm bOvUlı: bfr faallvet !l&l"fet
)qtmlcağı muhakkak görW. melert ve meseli Almanlarm mem 
mektedir Elinde faturuı olan leketJertne ntıtmmı11 &nlemel'e ma 
alıcı, aldatılıp aldatdmadıimı tut tedbirler alması IArmdrr. Fil
kolayca tesbit etmek imklnma halrlka Alnuuılarm büyük mikyaa
malik bulunacak ve satJcmm her ta Bulpristana nllfuz etttklerine 
han~ bir inkar ve te'vifüıe tm. ve bir çotlarmm daha şimdiden 
kin \'.almayacaktır. Bundan~ seyyah tnfattle memlekete girmiş 
ka mıntaka ticaret mtıdtır1tiğil oldttlı:larma dair innrvetH deltller 
bu Yolda halka daha bazı tav. ve emareler ftl"dır. 
siyelPl'de bulunman karar wr. Bulgarlar Alman uullerini tet-
miftır. kik etmek ı.;tn bir ook fırsatlar 

• ,. • • elde etm19lerdJr. Bu itibarla Al-
Mılh PıvanffO k~•dea1 man hlldıntyetini bertaraf edecek 
Eallllllltt Hallrf191ndN: en fyl multtn ulmlrlrane bir mu· 
KiW Piyangonun 5 inci rertip kavemetten ve her ne pa.baama o-

l tııct çektllşl 7/%11941 Cuma "!11n11 lurse o19UD Alman metotlanndan 
saat 117.SOl da Evimiz salonundıl ya· korkmaktan ibaret olduğunu iyice 

rraasatta 1ııt1111 
(&., tarafı ı adde) 

istemJttir. Haye i§gal &J• ru'!.t bu
lımmıyan mmtkada vaziyetin clddt 
oldufunu ve Fraııaanm Amerika
dan buğday, mwr ve konaerve süt 
satın almak iatediğ'ni beyan et-
miftir. 

FRANSIZ FA811"DA 
VAZIYET 

Mldrlt, 5 (A.A.) - D. N. B. 
bildiryior: 

Resmi lapanyol apu:.amm Rahat
tan aldığı bir habere göre Fran
sıa Famnda yiyecek !ıkdanı gittik
çe daha ziyade endişe doğuracak 
bir vlla'at keebetmektecUr. Bllhaua 
§eker fıkdan: şiddetle his8edilmek-
~. 

Bazveıt 
<Bat taralı l ncffle) 

tereyıe sftr'atle yapılması için 
dün telbirler al11111tır. Yardımın 
yeni safhası, hariciye nazın 
Cordel Hul. bahriye nazırı Stım. 
son. bahriye nazırı Albay 
Knox. genel kurmay reisi gene. 
ral George Ma.rshall ve deniı ha. 
rekA.tı eefi amiral Starkm ışti
rak ettiği ve reisicumhurun ri. 
ya..~t eyİediği uzun ve gizlı t.op. 
lantıda mtl7.akere edi!mişt·ı. Be. 
yaz saray mahfıaeri~de so len 
diğine göre, n;isınım.lmr Ruz. 
velt'ln askeri mtı.şavirlenni bu 
gizli toplantıya davt:t etmeb.l"in 
sebebi tudur: Reisicumhur, is. 
till tehditleri tahakkuk E>tliril. 
meden evvel lngilte~ve ı.arp 
malzeme.si gönderilmesini teır.ır• 
için kanun layihası partan·entv 
tarafmdan kabul edllit edilmez 
tatbik mevkime konulmasını ar
zu etmektedir. 

Razvelt, mebusan meclisinde 
iki gUndenberi müzakere edil. 
melcte olan kanun il yihasmm 
cuma akpmı katiyen reye ko. 
nulması hususunda ısrar etmek. 
tedir. 

prJaealctlJ' bilirler. 
Bu ktıtld~de bulunmak iatlY"!Dlerin YUGOSLAVYANJN AZbıl'KAR Bir çocuk çamaş~r 

ıtı1t kartım Bttromua&m aıına1an RED CEV ABJ tekne•İne dü~erek öldii 
rsc:a olunur. -

Bebekte oturan Burhanettin 
Lortdra. S (A.A.) - Alman- adında 6 yaşmda bir cocuk. dün 

yanın Yugoelavya topraklarnı 
dan Jatalanm geçirmek için evde, mutfakta oynarken, ayağı 

sır ı.111cı 11ava öu;andırıcı bir 
mareıaıı L d L .. 

:.Ord ~'!ı~ı~t,!~~nika 1 or o~ .il ym sak tahsil 
Hariciye Nazırile j 61d talebesi J 

görÜ§tÜ Cenaze meraaimi yann 1 'f • :.nd =ne memur a' 
\'ıışington, 5 CA.A.) - lıı:;iliz yapılacak verip -..ergi toplan .. 

bu)uk elçisi Lord Halifaks t.u& .n ı..ooara 5 (A.A.) - Mllstemleke j dan tevkif edildi 
Amerika hariciye nazırı Hull ile 
bir saat süren bir mUIA.katta bulun· nazırı Lord Loyd vefat etmlttir. Yilka.tk taha1l t&Mbeelllda 
muştur. Cenaze ml'raslmi. ônilıntızdeki admda bir genç evnlce bel 

Bu mı.i.lakatta.n sonra guı ccilc- cuma günü yapılacaktir. çalqtJtı lçlD 28 lira 16 kmaf 
re beyanatta bulmıan Lord Hali- borcu oluuğuııu bil"u"' YWUIMIWllll• 

*** -· faks, konuşmanın umumi vaziy~tin nmda bir mağaa&dan u)'dvma 
tetkikine mhlsar etl..isi~ni sö~ Lemi§· Loatln, S <A.A.) - latibban.t t>uzıa bu parayı almq ve IO &llJ 

tir. nezareti bildiriyor: rak dün adliyeye verUmlf ve 
Ne"york. 5 (A.A.> - D. N. B. Lord Loyd, gece yanama doğru olunmuştur. Hamdi Mm dolıımdl .. 

bildiri)or: u:t.rrapsız bir surette son nefeaini lık Mm de kendine memur atlsil 
NE" \ork Herald Tribune gaz~- ı vc~iştir. '.Dek eu~Jarından ••haame 

t sı 1 ngiliz hava mareşali Sir Hor!"h MüstemlAkC .nazırı .ve ~rdlar cekt1r. 
Dowding'in son günle:rde Amnrı- kamarasmda hükumetin eoacllsü 

kaya vasıl olduğunu yumaktadır. 0~11'.ı ı:orrı l.oyd 61 vaşında idi. Ke.n 

Bamar ellmea 
meseıesı 

(.Baı; tarafı ı ncidc) 
na dair rapor verdiklerinden bu 
fırınlara ceza kesilmiştir. Fa. 
kat, fırınların ekserisi hamur 
ekmek çıkardıklarından bu nok. 
ta üzerinde ehemmiyetle durul· 
muş ve müsebbipleri araştınl. 
mrştır. 

Yapılan tetkikler, fırınların 
yerden tasarruf ve bir ağız ~, 
ha fazla ekmek çıkartarak 
masrafı kısmak için ekmekleri 
sıkıştırarak fırına atmalanndan 
dolayı hamur olarak çıktığını 
ve ekmeklerin kiti derecede ka. 
barmadıitmı g&rtP.rmiştir. Hal
buki, belediye zabıtası talimat.. 
namesinin 377 nci maddesi, ek. 
meklerin tam §Ckilde çıka
rılmasını ve daha hamur halinde 
fırma konulurken yekdiğeri. 
ne vapıştınlmayıp her taralı a. 
tqe maruz kalacak tekilde pi
şirilmesini amir bulunmaktadır. 
Bu suretle ekmekler iki yanı 
bastk o!arak değil, birlbirine 
değmemiş. tam toparlak olarak 
çıkanbıcaktir. 

Belediye rivaseti bu şekilde 
hareket etııı ... ~:in lrnUta hmıur 
ve amhf olmrvan ekmek yedir. 
meft teşebbtla eden fırıncılarm 
ehemmiyetle takip tdilerek alır 
cezalarla tcziyelerinl bildirm~ 
Ur. 

Fakat fırmcılar bittıa itiraza. 
kalkışarak lstanbulda eeaaen fı 
nnJar azalmış olduğundan bu 
~lde ekmek çıkarmakla ihti. 
yacın ka.rşrlanacamı ileri sür. 
mil•lerdir. Fakat bu iddia varit 
görfilmemiftir. 

Teni bltr.e 
Verilen malfımata göre Maliye 

Vek!Jeti 1941 yılı devlet biltç.-1-
nln tanziminde esas olacak tetklk
lerinf bitlmıek üzeredir. Hazrrla
nan osaalar gelecek hafta V ekliler 
Heyetine-:! görü§illecelı:, kı\t'I bir 
karara bağlandI&tan sonra Y' ni va· 
ridat ve muraf bütçe projeleri bu
na göre hazırlanacaktır. 

dısı, üç hafta evvel şiddetli hır 
soğuk alguılıgmdan ya.tağa düt
müş, fakat bilahare iyileşir lribi ol
muştu. Maama!ih cumartesi akp
mı Lordun sıhhi va:ııyetinin bazı 
9Jıdi§eleri mucip olduğu ve kralın 
doktoru Lord Horder'in riyasetin
de konaültaayon ve tedavi için bir 
Loncb-a kliııifine kaldmldığı bildi· 
rilmf4ti. 

Mangal kömilriine 
talebi redddedildi 

Kömürcüler belediye · 
müdürlUğUne mUracaat 
kömür fiyatıarma zam ist~ 
lerdir. Kömilrcüleriıı mUıac 
tetkik edilauıs ve um taka 
bul edilmemi§tir. 

Lord Loyd, ı O klnunuanlde, 
Lord Hal1falre'm yerine Lordlar 
kamarasında hükQmet sözcülüfil- tN~fı8,; ~. !~. 
ne getirilmişti. Fakat Lord Loyd, ~ J.~\71 
hastalığı do'ayısile bu matla Lord Kahire, li <A.A.) - tngllll 
lar .lıamaraamm bJç bir ~:u mumf ltararglhmm tebUlf: 
iştirak edememiştir. Trabulusda, krtaatmua n 

1879 da do~ Lord Loyd, çok dan 111kıştırdıfl İtalyanlar B 
tannuıuş bir banger aiJeatne men- ye ricat hareketlerini gabalrlq 
auptu. Lord Loyd, KembrlçU tah- mışlardır. Şimdiye kadar nıila .. 
aillni yaptıktan sonra prlı:ta bir kalan 400 kadar İtalyan to 
çok eeyahatler yapmı, ve blllhıre Erit.rede. Keren etratmda h 
hariciye meslefine glrmJştlr. 1914 ketlerimia muvaffaJrıyetJe 
- 1918 harbinde, Mısırda, Çanaiı- etmektedir. Bu arada Bu9ıt11 
kalede ve Irakta hismet etmfftir. Oiakundiden tarka doğru rical 
1918 de Bombay valilltfne tayin melrte olan İtalyan kuvveti 
olunmuş ve 1923 e kadar bu vaD- detlı tazyi)dmb altmda.dır. Y 
fede kalmlltır. Bu tarihte Avam harp malsemesl ve arabalarla 
kamarasına aza olmuş l925 de ludur. Evvelce blldJJ'Denlerden 
kP-ndlatne asalet nnvanr vertlmi ka yüzlerce Mir aldık. 
ve aynı sene lm·r ylllraek komi- Habetletanda blr taraftan 
serüğine tayin edilml,tir. Lord dar yolunda ileri ylrilyilftlmtll 
Loyd 1929 da İngiltere _ Mnıır rakki ederken diğer taraftaa 
mllzakereleri esnumda ltc;i "ar-- nup m ntakaamda cenubi 
tbd hllkOmeti taratmdan Mısır kuvvetleri dÜIDl&Ddan pçenl 
yükaelr komJaerillfnden atfolun- aldıklan mevsilerl tanda 
muıptur. lar. 

BritJt KomU Jıe1ı1i olu Lord İtalyan SomaUaiııde. devrtı-
Loyd, geçen ~ 4 t9ıillelra. laımus blttla mıntakalarda 
ler D!W:J ~~ biikltrqet4 ~ yetıerine devam ediyorlar. 
~ bıftıın enerjbini, 8rit&İlya mtıe- yelerim zden biri, ltalyan b 
temtete imparatorlufunun inklfa.. dundan 12 kilometre loeride bir 
fı ve takviyesi bUyllk itine lıaaret- rakolu dtln taarru ederek 1& 

rnlıJtir. Lord Loyd, c;a.lıfmaktan hiç mlotir. 
bir raman farlğ olmamq ve ölü· İTALYANLAR YALIN.AY. 
müne ağlebi ihtimal. l&l'fetti#i ll&Mım, 1 (A.A.) -
razıa meaaJ sebep olmuttur. Ken- kuvvetleri f&rka dolnı ricat 
dislnin müatepn meal ''rkuına İtalyan ltrtalarmı aılaftmnaja 
mensup bir zat idi. Fakat bu en vam etmekt~ler. İtalyan 
aikı bir ahenk tc;inde çalışmalarına netes aldmnıyan lngiJlzler 
mani ohnannştır. Lord Loyd ıa· ce eeir alınııl'?' ve bUyllk nıJk 
manmda sağ cenaha men1Up mllf- ı da matz.eme iğtinam etmltle 
rlt bir muhafuaklr addediJmı. ol- Hint Jrıtalan bu bareklta mU 
makla beraber mlistemltkAt neza· mrkya!lta iştirak etmektedirler 
r;aretindc bulunduğu mrada it fart ! SalAhfyetli membalardan 
lannda bir çok ıslahat viicuda ge. haberlere g~re. d~ Mire 
tinniftir. Bu ıaJahat 0 kadar eaaa· kdfi derecede belıleneme,me1rtecı 
lı olmuştur ki büyük harpten ev- ~undan başka a)'&klrabr dile 
vel yapılmış olsavd· şiddetli miına- aen de a·kmtı c;ekmektedfrler. 
kıı,alan mucip ~labillrdl. ritl'en n cenubunda Umıa.Ha 

Yaaaa barbl t.ord t.oyd ıert btr styur mnca· §arkmda tnguıs krtaıan s.ttt n 
Cllq tarafı 1 -.elde) deleci olmakla beraber. hangi fır. 1 ri mmtalıı:unu temlslemefe d 

Yunan krt.alarmm blltün c.ephe- kaya memıup oluna olsun, bUtUn etmektedir. 
lerde dtifnıanı tazyika devam rak'pJeriniD hUnrıettni kuaıamaie. HABF.ŞİSTAND.A TETS1 
ettiklerini bildirmi§tir. Yunanlı. muvaffak olmut bulunuyordu. Nalrobl, IS (A.A.) - y 
tar bir çok esir ve çok miktarda maddeten, tüfek ve mUJdm•at 
harp malr.emesi almışlardır. ıo--et 81'--Jre mak üzere Keııyaya plmekw 

Merkez cephe9inde Yunan hü. .. '6 .. - laıı ve mlktan gittikçe artu 
cunıları eon derece §iddetlidir. · Nazırı heş memur ve vataııpe"er 
Y •nanlılar burada bir tepe i~gal ifadeleruıe göre Habetlatuda 
etmışlerdir. (Baf taralı 1 DelcJe) hiş usulü tatbik edilmektedir. 

Sahil mmtakaarnda Yunanlı- Bahriye halk komiseri, "Paris lar, ttalyan m•kamlan tar:afll .. 
lar İtal)~nlardan aldıkları top. Komilnü'' kumandanma, bUtttn ae- salahiyetle batı bot bırakılaıı 
lan yeni .uıevzilerine yerltetlr. ne her ttirliı şerait altında seyrin j ri muntazam İtalyan 
meie muvaffak olmuşlardır. hllSuaf ehemmiyetini tebarllz ettir- köylWen katil ve hayvuıatı 

mf!tlr. Ami~ Kuznct.eov, harekat bettiklerlnJ söylüYorlar. Yerli 
Atina, 6 ( A. A.) - B. B. C. "'5numda g&aterilen mükemmel teler ve yerli gayri nuuıtazuı 

Rövter ajansı muhabirine r,öre faal yetten dola)"Y saffıha.rT> gemi- talar tae fU fikirde harelret 
Yunanlılar Lin yakmlanndaki si mürettebatına tefekkür etmiştir. mektedirler: 
1t.aıv4n depolarını topçu atettile Bahriye bal:k komiseri, başka ge- Madem ki ltaıyular JUttOp 
fiddetle döı>nıektedirler. Depo· mUeri de z:!yaret etmitJ ve kuman. lacalı:tır, ellerinde lmkAn 
larda eiddetli infiliklar vukua ı dıınlnrla glSrilemell"rde bulunmuş- yağma etmeliyiz. 
gelmektedir. tur. 

le'V! eavaplariyle gidip iyini tf>rif· 
te bulunı rlardı. O ıece ontarla 
bir yere toplanıp mevlevilıaa~rJn 

qk ve nıuhabbetiyle aaba.b '"tt.ik. 
Yen:den bir llil ıılkkP.i 1J9rü yap
tvmak ve mevlevf elbiBeei diktir

mek gibi ,:ıeyter konuştuk. Ertesı 

aDn erkenden Llleliden do&~ca 
KulmPAf' mevlevihar.eeine ıri•Lıp 

mutfakta eema' metııı:edet'ek nıa

dan doğrt!ca eedakerlik rumam
Qe kalemine, a.kfalll da kar>ıdan 

yaptığı talebi Yugoslavya hll. kayarak ~amaşrr tekn"8ine düş. 
kfunetinin reddeUiğini ve ken. mü~. kavnar sularla ha.."lanmrn. 

di toprağına karşı ecr.d>ı bir tır. Selimiye tümen gtm alına komiavonundan 
devlet tarafmdan yapılacak her Burhanettinin ff'.ryadrna yeti- ı 

~ yine doğruca mevlevihaneye 
glder, seml' meşll:edip akşam eza-
ntyle beraber Lllelideki evı:::ı~ do
nerdim. Oeman Bey bu yo~unıu
ğuma acır: "Canına yuık değil mi 
efendim, nlçbı bu hallere dtı90.yor
smı!" diye teselliye ufrqmh. Şbn-

dl .. baDerl c!Uştt"dyonma da bul 
~ adam ili deill<tr, tf.yo'rUm. 
On sBa taUm edip klr&ı~·çı ıonu 

-.ı'9 tekmil o1dı&. 

· • k rta.....,ıa ı Askeri ihtiyaç için ~o rer LOndau ibaret iki parça kuru ot avn ayn 
tUrlü cebir hareketine Yn.~s- şen anne~n cocu~nu '' • "' ~ ise de vücudu yarı.an yavru he. l)\'Saf dahilinde SelimJyedekl tümen eatmslma komisyonunda 7.2.941 cuma 
lav ordusunun karşt durac:\· men kaldınJdı;';J Siı:ı)i hastahane. güııU saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
ğmı bildirdiğini Londraya ge. sındt biraz ronra (11.,.,:;. ti.ir. 2 Takarrur edecek fiyat U7..ertnden yüzde 15 teminat alınacaktır (R66l 

dlenir bBir rapor teyitlkeyl~~te- •• --•-••=••aaeıııa1ı1a .. 111111•••=••._-••••t•ı -••••"'•-•••••••••••"! 
terini yakmdan takip edenler BU AKŞAM 

• u rapor. Ba a.u ıse-1 ~-

=e derin l>i.- tesir ~·ap- / p EK MUTHtŞ RADlSZLD VP 

MVTHtş HEYBOANLARLA DOLU 
MUA:a.ul lllR rtul Dijer taraftan Times nze. 1 

lesinin Sofya muhabiri de şu 
haberi vermektedir: 
"Şimdi Alma.nya tazyıkini 

Bulgaristan üz.erine yapmak. 
tadu-. Öy!eye benziyor ki. Tu· 
na boyunca taha~it etmi,, o
lan Alman ordUtlU Bulgar 
topraklarından ge~ek emrini 
almadan evvel Almanya Bul. 
garistanm mihver ııaktmJ im. 
a etmesini i 31.emektelır.,, 

sinemıunnda 

TAŞ YOREKLi ADAM 
Bqrollerde: 

Dolorea De-lrio - Wallace Berry 
Herkettl nMırak w hl')"t!Cl\11 daa .-l"IMllk r .im. 
Aynca:•..," FOX DtlWYA llllndlılht. 

İİİİlll .................. ,... ..................................... . 
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E debigat bahisle,-i Bfr taarruz 
teşe b 1

S ne 
bazıra'""Daa Bir intihal iddiası 

Dühamel - Ercüment Ekrem Talu H·t er 
Yazan: Münir 

Bir :ütndanberl, edebiyat lle· 
:nıinıiz §Öyle bir iddia Ue lra.r§ı 
karşıyadır. Deniyor ki: "ErcUment 
Ekrem" 1n °San çarşaflı kadm" 
adlı hikayesi nıı.sıl olur da antolo· 
jiye girer? Bu tclü bir eser de
ğildir, Dliha.mel'inclir. Ali Canip 
bunu kltabuıa al!rken dikkat etme. 

Süleyman Çapanoğlu 

ı 
l - Yabaııcı bır dilde yazılmış 

bJr eseri şaluılyetlerlni, milli ve 
mahalli hu.susiyeUerimlzc, örf ve 
a®Uerlınize uynuyan kıannlarım 

yerleştirerek lisanımıza naklet· 

mek. 
2 - Herhan.gi yabancı bir eli!· 

de yazılmıf bir kitabı aynen dili· 
mize çevirmek. 

3 - Fra:naızca, ingilizce \'C illh 

g 

e~~ ~ 

vaz~yetinde ! 
On ündeki 
•• uç qoidan 

si llzımdı. l\.ntoloji hazıihyanla · 
rm basa&r., cUkkaUi olmaları ge • 
rektir. Bu biliye DUhamelde "Ye· 
şilll kadm" drr, Erctanent Ekrem. 
de ''San ça1'§60ı ka.dııı., olmuttur. 
Yeşilli kadın ilk defa 937 de Ulua· 
ta çrkm·11tır. Şimdi d" Halit Fa.h· 
ri yen.den tcrcUme ctmı, ve "Ya· 
ralılar" adlı kitaba koymuştur. 

edebi hiT eserin mevzuwıu yalnız 
bir esas, bir kana\"a gibi nlmak ve 

bu mevzuu k(lndi tcllkkinılı, ha • 

horıgısıne 

giu ecek ? 

Yeşilh kadınla San ç~afh ka· 
dmı Jmrı:;ılaştırdık, Ercl1mont Ek· 

remin kal<-.minden çıktığı ve yerli 
olduğu &>ylcnUAn b!lcA.yedeki pıı. • 
sajlarla, DUhlllllelin kindekileri 
farks:-z bulduk. Yalnız isimlr>rle 
vaka mahalU dCği§nü . l3te 
Yerli dJye antolojiye alm&.n 
hit!yf'ni.n DUhamelden alındığını 

ispat için satırlarla, aayfa numa • 
ralariylc gösteriyoruz.,, Ve bun· 

dan aonra bu :meseleyi ortaya atan 
mııhamr ''San t.arwafb kadm" l!l 
.. Yeşilli kadın" hikayesini kartı· 

19.§tırarak iddiasını ispata çal~ı ... 
Yor. 

Bu iddianın uhıbi, genç edebi· 
Yatsılar arasmda yaln:z tiyatro, 
tetkJk ve tahlil ~rlerile defil, 
bUtUn neşriyat Uı:erlndeki incele -
ıncıerıyıe tanmDllB Bahadür Dar
dır ve lthamkar yazıaı Varlık mec· 
rnue.mnm 180 inci aayıauıda netro
lunmu§tur. 

Bu iddia ve intihal itbaıw kar 
3ISında fllcrtmt &lSylemede.n ffll • 

veı, blıfka bir noktaya temas ed~ 
ceğiuı. Zaten ka.nat.im.lıce ıxıeeele

nin ehemmiyeti "falanın fllAn hi· 
klyeyi falan Fra.nm veya hııtliı 
ınlabarrlrinin eserinden 8fll"IUIV,, 
or f) olmadığında defildir, ı.tıı en 
önemli ııoktuı telif iktibU ve in-

' tihal hudutıamım bizde dahııa ıca· 
?'IŞhrılınq olınasmdadn". 

Divan edeblyatmda fareçada.n 
nakil me.elfsi he.r :uman pir ve 
ediplerhnb araanıda bir hücum ve· 
8 'lt'Si olnlu§tur. On lqlnci uır p· 
irler·ııden Ahmet Pata, )"alım ya· 
adığı yılfarda değil, öllimünden 
~onra da 1ranh şairlerden fikir 
nıh, Usturı, hatta Bekil alma.ki~ 
de,;n d -

1>u, O{pııdan doğruya tercilme 
c>dlp kendisinin eseri olarak gös
termekle itham edilm.lştir. 

. ~rp cereyanlan odebiyatmııza 
gird ktcn sonra, yeniliği seven ve 
Tl1Cınlcket.imize sokan hiçbir f&lr 
ve muharrir de intihal lekesile it· 
hanı 0 dilmckton kendini kurtara· 
nı:ıdJ. 

BUyUk vatan §aiıi Namık Ke • 
tlla.J.in (Vatan) piyesini (Vl.ktoryen 
Sardo) dan, (İntibah) romanını 
CViktor HUgo) dan aldığı yazılıy
dı. 

Hamit• Reeaizade, Seıa.i ve bU· 
tiln Servetifllnuncular bu aurctle 
ı~am edildi. Velhasıl hJçlıir ı:ıeıılin 
00 planda gelen bUtil.n o&ir ve mu· 
harrirı ri mevzu ve maımun çal· 
mııkla itham edilmelcten kurtul • 
madı. 

Bu nldn böyle oluyor? F.8kinin 
'eniyi, yeninin ellk.lyi çekemeyip, 
biribirlerlni gözden dllfU.rmM: icln 
kullandıktan bir tabiye mi bu?~ 

Bu mücadeleleri doğuran, hücu
ma. aebebiyet veren bir "vaz:lfe", 
bir "sanat boreu" nobanlıildır. 
Ve bu "\•arife" ve "sanat borcu" 
d::ı ıtUdur: 

yat tarzı:nın:, a.hlAknnıı, karakte • Günk r i!C'rledıkçe dunya efklı. 

rimb:e göre yazmak. numumiyr.,I Al nanyannı :raparağı 
Sonuncu şekil tC?lifo hayli ya • taarruz ı . <>hbiısiinti dııhn ~akm 

kıJdır. Çünkü doğnıdan doğruya görnıcktcdır .Esasen Alman devlet 
kendi fikrimizin ma.hsu!U olan tc· misi Hitl!'r gt><;cnlnde söylediği 

Uf eserlerin hflcı mPvr.uları ara· r.öyl..diği bir nutukla da harbin 
mnda umumt hatlar bakunmdan 1941 ı:ıenes! iı:indc nihayet bulaca· 
d&imıı benzerleri bulunnbiUr. Ve ğını b ldırmi tır. Şimdi bı"'.Zat ln· 
bunun o kadar ch('mm.iyctl yok· 1 gill7Jcr de dahil olma.k üzere her· 
tur. kts Alman:rnmn yakmlardn. ynni 

Fakat terciJ.menln hi.raz husu~! 1 bu ilkbahard muhakkak bir t.aın • 
bir tteklind~n ~kn bir şey olmı· 'ı ruz teşebbüsü ::.nı acağ•ndan bnh· 
yan na.kil · ada.ptation'larda doğru- scdiyor. 
dan do~'TUya aldığımız yerleri gös- 1 Böyl dlifilinnek mantıkidir, çUn 
termck lazrmdır. Böyle yaparsak 1 kti gün geçtik1:e Hitlcr elindeki 
odebl borcumw:u öd~i.,., ve it.bam- imklıulann za}ıfl3.dığını göl'mekte· 
larm, muahuelerin. sbntfallnrın c;lr. Ordu.sunun mühim bir kr~mı 

öniinU almış r:ıluruz. Polonyada, Nmvcçtc, Holandada, 
Şöhret kazanmıı;, all\ka uynn • Belçlkadn, FrorıS!ida hnltlı ltalya· 

dırtnJ§, çok okunınu..'}, muhaniri da polis vadfcs.i gormnktedir. 
sevilmiş eserlerden ilham almak· Filhııkikn Hitlertn önUnde he • 
ta, batti o kitapları yorllloı;U.rerek nüz du unınek için va.kit vardır. 
:nakletmekte werefimize dokuna · E5a5eıı Almanya ltaJyanm acemJce 
cak, ed&bt hUviyeUınW lekellye. Bıılkanlarda harbe başladığı gün • 
cek, §6hretimizi naklsedn.r edecek denbf'ri se)irci va.ziyouc kalmıştır. 
bir teY yokt\ll". Nakledilen eseri ve Yine de :ıyn.l vaziyeti muhafaza ~ 
muha.rririni söylemek, nlkilin ha • debllir. Fakat unu da dli§Unınek 
kikate karşı muhabbot.ini ve aay- !!zımdır ki gUn geçtikçe Almanya 
gısmı pterir, okuyucu Uzerlnde nekadar 1.ayıfl:yorsa, İngiltere de 
daha bUyillır bir sempati uyendmr 0 d,.rece kuvvet bulmakta ve bil · 

ve y1lkaeltlr. hassa bUyUk Amerikan yardrmrnın 
Şimdi gelelim "San ~a?§aflr ka· ba~lryaca.ğı talih glindcn gUne yak 

dm" hlltAyealıle: laşmaktadır. 
Erctbnent Ekrem, imaUma bilr. Bu vaziyet dahilindr Almanya 

met ettiğimiz, ~scrle:rhıe kalbi· sürilklenınektc olduğu çılanua 
m.izden birer köoe aymhğnnız 8&' düşmemek için muhakkak bir ha -
vilmla ve •yılınq bir muhani, blr rekct yapmak mecburiyetinde ka· 
"kıymet' 've bir ''töhret"· tir. Ve Jacaktır. 
muhakkak ki, "Sarı çarşaflı ka • Atnıanya.nın önUnde Uç taarruz 
dm" hlklyeeinden daha gUzel, da. yolu vardır: 
ha nen. biklyeler ibda etmİfÜJ'. Gamı, yani lngUtercyc .. Şarka~ 
Bir uıuhanirtn vat" nlmuı, ad.mm Yani Balkanlara. Cenuba: yani Ak 
asırlarca yap.ınası için, maddecilc denize. 
rtn iddia ettikleri gibi bir beyin, i."°GILTI<~RE\'J<'.; HÜCUM 

blr gövde, bir kafa, bir kol, bir Hitler Britanya adalarına ihraç 
bacak değil, bir c.cıer, bir i:ıim ka- yaparak lngllizlerlc kozunu pay 
fidir. lşte t18tadım ve eski bir ba· etmek ümidinden hcnUz vazgeç -
b8 d~tum olan Ercüment Ekl"em miş değildir. Fakat Alman crkA.nr 
bu b&btiyarlığı idrıı.k et.mi§ i.nSan" hıu biyesinin bir kısmı birçok teh. 
lardandır. Fakat buna rağnıen or_ Jikeler arzcden bu teşebbüsten vu 
tada bir ldd!a ve itham var. Hem geçilmesini daha muvafık gl)rmek 
de ağ-r bir it.baDı ! tedlrlcr. Tecrllbeler bu ~J.n neka· 

üatadm, ortada döne.n dedik<>- dar mllşkül olduğunu gôst.ermi§tir. 
dule.n önlemesi ve meseleyi a.y- İngiliz bava kuvvetleri tarafmdan 
drnıa.tawu 16.ı!mdJr. Susmak bir /Jman l.stilA Umanlarının rniltlılş 
nevi ıtira! değil midir? Eğer bombardnnanr ..Almanlar tarafından 
"Varlık" takJ yazıyı göTJneıli)'lle, hazrrlanm~ olnn Uk pUınm tahak
@imdiyo kadar bir cevap vermeyi· kukunu imkansız kılmıştır. Alman· 
uine bir diyeceğlm yok. Fakat ıarm b:ı.zı ihraç manevraları, bin • 

b d }erce ki.,inin hayatına mal olmuş· un an sonra... .,, 
Münir Stlleyma.n ÇAPAN tur. Almanlar da bu işin imk!n -

' inf!ma ve Tiyatrolar 

ll'ıill~!ı'ı\\ .!:!~ !!!";= ftmu ;l 4kpıu ".o.ao • 
C:milia Galotti 

*** 
btlkUU ()adcleıd komedi kısmında 

""""" to.IG dit• 

Kiralık Odalar 
Her ıch ırtft'de ÇMUk tı-ımUJP.rl 

lc:;ln bUet ""rUlr 

RClfİt Rıza Tiyatrosu 

sızlığını anla.uıaktadırlar. Fransa · 
dan gelen yolculnr Alınan a.8kerlc. 
rinin suya girmek ihtimalinden 
fevkalade korktuklarını söylemiş· 
lerdlr. 

Bir an için Aimanlann Jngilte
reye 8.l!lker ihraç edebilmiş olduk· 

larmı ka.bul P.tsek blle acaba va -

Meydana atılao eser, eğer Karp

h bir muharririn bir eserinden il. 
hu:ı:n alı.rak yazılmı§A, bu nokta· 
~ı eöylemek :muharririn "vazite"si 
ve ''borcu" dur. 

Bakırköy Mllllyad.l Cuma ak,..nu 
Beni ÖpUnUz. 3 porde. 
-·-

r1Ntfll 
"GUncımt altında yeni bit' teY 

oktur.,, diye me§bur bir afü; var
uır. F..dcnivat da bu Fra.Mız ata 

zllr.Dn hükmündcrı kurlu!ama • 
l"ll!f.ıtır. Ve cbediyycn kurtulamıya-
1a1~trr. 

Yalnız burada birlu~ noittanm 
t b:ıı üz ettirilmesi Ifızımdrr: 

6.2.1941 
11.oa car. 
11.40 tnce ~ 
Jt.16 Konuıtma 
ıt.s. A.:IMM 
lt.45 KeblH fa• 

1111 lııeyeU 
!0.16 Radyo 
~ 

fi.45 Uennbi .ı\ • 

rlka 
bavalal'ı 

~J .00 DinlP.\"lcl 
l9teldf!ri SIMK_,_ 

21 .t.:S OrkMtn 
ft.91 Ajmn• 
2UlS oazband 

) ~ 

ziyrıt ne olur? 
Almnn askerleri !ngıliz toprak· 

lıırı uznrlrıe gf'Jdiklcri ıama.n bU· 
tiin ağır harp mnlzcımclcrındC'n 

mahrum kalıtr.aklardır. Sonra i11in 
on mühim kısmı istila piiınının hı» 
men tamamen Alman clonnnrnaı:ına 
hağlı olmas:dır. İşte Alrnnn <'rka. 

nıbaı biycslnl en ziyade düııUndU · 
ren mesele herhelde budur. Çün· 
kil Almanyanm donanmutna ta · 

mamen gUv nmektcı oldutu kebul 

olunamaz. 
Fakat bUtUn imkaMı:ı: ı~lara 

rağmen Alm&n askerleri tnsiltl" • 
r<'Yl l5tlli j~ln mane\Talımna df' • 
vam etmektedirler. Denizdr, hava 

lar bozuk olduğu ıamnn ll lmnıı 
a11kcrlerl Jirond nehri ağımda mn· 
ııcvrn yapmakta, g{lnde en u sekiz 

on kP.re ıu)'a glmıektC"dirlcr. 
Fransız a.akerl nıuharrirlcırindrn 

generaJ Dııval Alman ,.e tngilU:Jı-. 
rin harp ııekUlerlnl gözdrn g~I • 

rerck §6yle ya.ııyor: Hitlcr tn • 
gfltercye karwı doğ?"udan tlo~ruya 
taarruz usuliinü takip e>diyor. Na· 
polyon da bu ı;ckilde harC'kN Pt • 

mişti ... 
tngilizlere gelince: lngiliıler bir 

kP.rc daha Vt>llington slstf'ml olan 
C'ndirckt metodu tatbik ediyorlar. 
Maliım olduğu iizcre Velli11gton da 

Napolyonu Portl'klz:e. 1sanyaya su 

rüklemis ve t:1nda mağlürı utmı~ 

ti. 
ÖylC' zannolunuyor kı :'\ııpolyoıı 

usulüne taıebbUfıeden HIUer bu si:I 
temin bir kcTe daha Vellington ı'\t~ 

temı önlindc r>ğilcliğinl görecek. 
AKDENtııı:; l>OORU 

Almanyanm cenuba ctoğn.ı sark 
mak, harbi Akdcniıc intikal ettir. 
mck ibtimaU de mevcuttur ve bu 
~aziyeli doğunın hiç beklcıuniyen 
hadıselerdir. Btından blrknç &Y ev· 
vel de Kitler harbi Akdt>nize ge • 
çirmek ilteınişti. O ıaman Alman· 
ya ıutalımnı aerbc.st geçirmek i. 
çin İlipanyanın mü&adf'sinl Wep 
etti. tt.a\ynnlar SUvcyn kanalını 
elde etmek ümidile Nil üıerlne yü 
'rilrlerkeıı Almanya da 1s~ya.nın 
füU yardmu oldufu halde veya · 
hut yalnız başına Cobelüttarığa 
hUcum edecekti. 

lsanya Alman çtmıeai altında e
zllmcıği kııbul etmedi. ÇilnkU ttaı· 
ya SUveyte varabUecek kabiliyet. 
ten mahrumdu. Bu eerıılt alt'"d' 
İspanyaya yazık olacaktı. · 

tal~·a~a gelmı§ olmaları ağırlığın 

~ine garbi Akdfmiz dola~rııılyle 

Fransa Uzerındc olcluğıınu ispatıı 

ltiıfidir. Esasen Almanyanm Frnn· 
sııyı donanma ve iislClrinl tt>rkct · 
mcflı için tazyik ettiği do haber ve 
rilmrkttıdlr. F.ğer Almanya Frnn • 
sa ile anlat;ama.mazlık e<lC1rsc gene 
ı al Veygnnd ile yani flimali Afri 

kaya ycrlrıım·ş olan \"Qlll bir Fran 
sa ilf1 mücarlnlrıye m('cbur kala · 
c:ıkur, Fransamn ayaklanıp te~ · 
ı ar silaha sarılmıuıı hiq dcğilı;e Al· 
mnn halkının mnnrviyqU üı rin • 
de müthiş bir tE'tıir \•apaeakt:t. 

BUtlln gü lilkl"ri bunlardan iba· 
rot olmasma ı a.ğmen Hillerin ce • 
nuba doğı u harekete girl11mosi Jh
timali heı· zaman için mrvcuttur. 

l!.\J,Ji.\l'\"1,ı\RA 1'A.\HRIJZ 

A lmonyanm öniıııde liçüncU yol 
B~lkıııılaro tnı nızdur. lngillC'rCnin 
lc;t ililsı het giin blrnz dııJıa t hli. 
k<>li biı maC'era ha.line girdıf;rindcm 
HltlN ka.nlı bir feliı.kct rıoklıni al· 
muı muhtcmol olan bir tcşcbbtilıo 

glrif5mektense şansını • b~ka bir 
ecp)ledtı meselfı B~kanlarda tce· 
rübt> etm<'ği dUşilnebilir. 

Alman)'8 lngilterP.ntn müatcınle· 
kcı ve dommyortlarma el 1'oymak 
ırın ha:rckelt' geçmcği lür.umlu 

tçörmUı; ve bu ıst t.tı.rnıınıen bot du. 
rorr multl'fikı halynya havale eı· 

!Jllf.ll \1art•'ı'ı.ıı ı;r ıııırıı ı.lıtı gc· 
lelıılmı ul11ay"dı lnı;ıltt.'l cmıı \'1t1.1-

t-tı hakılfıteıı rolı mil kÜI olurdu. 
f<'uıuıt lwlyş.nlnr u:ıt.ıc rın•· dUeen 
vıı7.\f~yı hıı· b••reremedUe1·. Bina • 
f'lllaleyh Alrııaııya müttefikinuı 

yapamad18l bu ıtı bıaıat yapmak 
:cirı hare•ete gtıÇmeii dti~rıcbl · 
lır. Flilcat ıunu da luıydedcl m in 
Afrikadnkı kuvvellcrin bru;arnma • 
dıklan bir işi Asyadan goçmek 
suretiyle harekete mecbur olan 
Almanya da yapama.ı. Filhakika 
Almanlar 1nıil~lerin Libya ve Ar
navutlukta pek fazla rn~l ol ~ 
dııkla.rmı ~ıuıocliyorlarsa btı <ja 
lngiliz crkinıbarbiyesini tAmrna · 
dıklannı ve tngilterede harbi ida
re edenlerin her ihtimali sl)zönün· 
de tutarak l18reket etmiş oldukta. 
rını bilmediklerini gösterir. 

Hit.Jer Asya yoluyla SUvey§e 
cSoğ"ru sarkmak btcdiğl takdirde 
hangi yolu tı>rcih cdecekUr? 

İ5panyadan bir eeY elde edeme· 
diğini gtSren Almanya Fransayı 

tazyike b~r. Abnanya Fransa· 

dan donanm.umı, deniı ve hava 
üslerini istiyordu. Bunlan 1nıntc· 
rey karos garbf A.kdenizde yapaea. 
ğı ta.&rruzda kullancalctı. X..val bq 
işe taraftar görtbıdil, Hltler de, 

Lanlden istifadeye bUtı. 

Haritaya bir göz gezdirdiğimiz 
uıman yegine kullanthr yolun Ka 
r:ıdeni.% olduğunu görUrüz. EAıa:ıen 

Hitlf>r ve arkada§lan da bu yol • 
dan iıtifadeyi uıun müddet dilDUn· 
qüler. Almanlar planlı hareket et· 
tjklerinden evvela Romnnyayı cl. 
do etmek iç!n demir :muhafıslan 
altınla besleyerek kendi menfaat · 
lerine çah~tırdılar. BerUnln bU • 
tün arzusu Bilkrcşte arzularırın 

muhalefet etnıiyecck bir hükumet 
kurabUmektJ. Bundan &onnı. Al • 
manya kendi işine yarıyııcak olan 
limanlardan kolayca istifade edebi. 
lirdi. Romany-4a vazlyotc hakim 

Bugün Alman t.ın·ueltrinin Ak 
denize ve lalyan aslcerlcrinln l· 

olur olm.u derhal Kötıtence ve 
IC alas linıa.nlanndan istifadeye ~ 

ı tadı. Geçenlerde gelen haberlere 
· göre Kös~nce Uc·Bilkre~ arasın · 

daki demlryolunun yalnızca asker
' lere tahı:;!q edilnıiı:ı olduğu dn an. 

l laşıldı. 

~ Almany& Romanyanın Köst~ncc l ve Kalas gibi limanlarına ve Bul· 
j garistanla Yugoslavya hudutları · 
J na büyük tahfidat yaprr:11ur. 

Alman\'aınn Bulgarl•tan f\:u.ı • 
ıindeld t~kt de m:ıI<ımdur. K'rft1 

ı Bori.eln Almanya scyabntlnden 

' sonra Bulgaristandaki .anlqaJll8 • 
j mazllklan g~eı-en buı hAdlseler 

C'Wntf ve nihayet 'll'llofun Vlyann 
ve Salzburı seyahatinden avdettc 

' a(jylediği nutuktan ve memleket -

... 
u 

t e yapılan nümayişt.eıı Bulgar mil. 
lctinin :ı:n.Uıverle el ele hartkete 
hazır olmadığı anlasılıınştır. 

Profesör Filofa Salzburgda Al • 
m n pı en.sııl ennın blldirilm ol ' 
uğu muhakkaktır. Fakat neler 

Konuııulmul'tur. bun ' ıtı ha· .mda 
kat "I tahminler \ aumalt ~ rhalde 
JPk ycrşız olur. Ancak A'ılll n;a • 
nın Bulgaı ıs tana ı~bırlı~i ~ · .f et
tiği \'(\ '>uııa mukrbıt u .. orucnyı 
\"Crd gı gtbı frn!n ıı \fa.k Jonya 
\"E' Sclani,ı;.ı naJPmiıc 1d l da 

ihtimal dıı hı imde ~ciru it ıh 

Fllha~ıka kral B(ıris b• • n• tkun· 
dn kon•ı;ulnrırd r. ıi b•ı n as'!l 
V·cavuz eunı,·cccg nı bıı tı. mi. ti. 
ı.~akat bu söz dostu n!an mtmleket 
ordularının gr('mrı>ı"e d m · aa -
de olunmı~ ac::ıgı mfı.nusmd .uı • 
dır-: YokRa bu cevap bu ıh ıaıa1e 

bir hıızırlık mıd·r? 
Bl'rlinde Yuı;oubvyn ıle Hulga

rıııınnı bıribiı ine ba -ı ımak fr .n bil 
yü.k hır gayret gösterm 1,t"<li!'. 
Tabii bunun muhtrllf seb. plc • l var 
dır. 

Eğeı Almanya .Bulı;nıistana 

doğN yilrüree Yugoslavya hiç şilp 
he>:ılz Alman kuvvetlerine cenah -
tan warruz etmek ıevklne muka· 
vcm<>t edf'mlyccektir. Fakat buna 
mukabıl Yu"oslavya Almanyanm 
emri aluna gırcno bu takdirde 
Bulg:ıristnn muhalefet etse bile, 
Alrnanya, ç~vrilmlı olan Bulgnris 
tn.t}l kolayca korluıtabilccrHir. Bul 
garistanın altı milyon nüfusuna 
.mukabil Yugoslavyanm nüfusu 12 

milyondur. NUfus meselosi lıu Min 
kü h rptc mlihlm rol oyıuyan bir 
unımt'dur. Ji'akııl Bnlknn \ aziyeti 
ne olursn olsuı1, Bulgaristan bo .. 
~ı.m eğain Vl\\'I\ C'ğmf" ın Almanya 
Balkqnl rda bir harok te grcmek 
'"<' Jccndu;i h:nı • kendi tnhlrlerin· 
cc · hnyati ehemmivcti haız ollll' 
StTlltt'jlk mevkileri İ aale tCŞC"h • 

biis vazıy<'tinde bulunabllır. 
Fakat Bulgarlstruıa ynpılncak 

taarl'UE nihavC't harck<'t1n bir kıs. 
mını teşkil cdn. Bulgari~tan bir 

sıı;ram.s tıı.htll"l olarak kullanıla • 
lıılh. Mt·"clı .. > taarruzun bundan 
sonrn haııgı ıstl~am1>te tevccclih 

rdN·e!Hndedfr 
lls:ıı mütehs~'lıslar HitlCM ltal· 

\aya yaTdmı ıcin Yunarıwt:ın üze • 

nne taarruz edeceğini ve Yunan 

orduaunu geriden vurarak cPpho
de çok mu.ı.nı vaziye"tte olan ltal• 
y:ın ordusuna rahat bir nefrs aldr. 
r.ıe:ıl:"'lnı ~ylmektedlrler. Diğer 

Diğer taraftan Almanya Bulgari• 
(DeYanll 6 nrıda) 

IHABER'in 
'Bu~macası 

Soldan l!I& t•: 
ı - iikmekçtnbı buka btr ceıl41 

(lld k'Urrıe), bir emrin ttr1l. ~ - O.. 
mi edott, lmv-. etli inen bir tok1'41D 
&esi, • - ı.ını. kuvvetli akım .l\!Ylll' 
aıtabllde bir :tıarfıT\ o'ln:uu~u 6 -
Temaşa, gizli, KY· 6 - Kalbur, IUlY• 
gn, 7 .,_ Mrlk!l.dakl ttkl Almıus nıU. 
wmlckcsı, 8 Başgöz eden, bir m!r 
9 Bir yrmlş. imar edeD, 10 - Bir 
~datın kısaltılmışı. )emek, nota 11 -
Muhafaza cclen, zevk. 

l'ııkanlan a)ağıya: 

ı - UUyük bir tnçağı te.h•r eden 
(iki l<ehme), 2 - Ç<:hr. yilz yıkana 
cak yer, 3 - Bir de!a dah' u.• .rar c, 
<Jersenlz bitmez tU~enmez jll:~)Cl q. 
ıur, hayvana yık~ır, 4 - Yı·dlklen 
nılzdf'n, bu dn öyJeı;J lçtlklcrıııı.zcll'Jl, 

11 Zabit. nota, ı;atırma cda•ı, 6 ...... 
sır hay.·an. :ıatmhlık. 7 - Kapıdun 
dı§arıya Cırlltmruıınıı. sçbeb rıtıuı. çk. 
mek, 8 Ancak caeğe hitap eder: 
bir emır, Pnıı:ıı, bunu yaparken &öı 
"ıkArır. ll J3cJ<lemcye tahamJTıll 
10 Apınıı ot.Ip çlğotycl>Ulrain. 'Fi. 
UsUDde bir iskele ll - Yatvaran 
lı;liğnn. 

J 00 numıtralı J»ulmJ1Çamınn halli: 
ı Kircmlc!Jyok. 2 - ~m t. Lı. 

le, 8 - Rahat, Kavak, i - An, Ya. 
!ova, A, ~ - B, D. jııen, ı., 6 - i'.. 
nlkonu, Ya, 7 - T, Tiınıır, A3tar 8 -
iyi, A.11. Kel, 9 - Ve, Akamınn~ 10 
... .Atnk, ~me. ll .-- B, ~'·q, 1Az. 



- Bvet, bana ne?.. Görüyor 
-uz ki bun'.\ rağmen, yalnız ben 
dettl. hnkf'& f:'ğlence.sinde devam· 
tla!.. 

- Evet, çok doğru Valeaka !.. 
Herkes eğt ncealnde devamda!! .. 
Sea de <':::-lencene pek mükemmel 
-.... C'di~onun, görüyorum! .. 

Vale!lka mağrur3n<' ba .. ını silk -
ti. 

- Ne demek lstı.ronıunuz, ku , 
~? •• Rica ederim, bana mini ol· 
-.,OUz h m ! .. General beni merak 
Mıer! .. 

- Valeaka! •• 
- Fakat aöyleyfniz, ne var? .• 
- Bu yt)dıslan bir daha göre· 
~iz! .. 

Val.U yine omuzlarını oyna -

• ba, asabi bir gUHUJle gUldil. 
- Ah! Bir dnm mı oynamak 

~eehdl! .. dedi. °*1iba •r , 
... olmut8UDU&! •• 

- Vaı.lrat. Polonya harbe gt· 
...... ! .. 

- Anladık a camm! •. Banu bi· ..,_..z, Bafka yem haberleriniz 
wrmı? .. 

- Var Valeska ! .. 
- Çabuk llSyleyinia! •• 
- Yeni haberlerim ıu: Kontes 

...... ka. general Onım*fyi bir mey 
din mubantn dnde e8lr almııt ba
lmaayor !. Oaanla htlktmeU ve or, 
...,. ı mdm amaak ~! •• 

Valeıalıa t11aw o 1Hf'am ct
lllfl ile llJdlL · 

- Kuma! .. Sis bu&..._ &
tıbmız !.. Dedi. 

- Nereden NldWs? 
- General Orenı1t1J1 benden 

lırelr•nıyow! .. 
- Çok dofna V--.! Yaı.. 

paerall delil. bitin PolaaJa1ı 

MDdenk~ 
Eh vallald, ............... ! 

Slyliyeceğinbı bunc'an mı ibaret! .. 
- Hayu'! .. 
-Bqb? .• 

- Valeaa! Sla betlıalıt al -
bq Samoremld • ola makan n 

.... hatJdatam! .. 
vaıe.a 1ılldea1*e ~ 
- Ola! •• ~w. DJ.1emnt 

claadı. 

8aara pdp " ...... Pllderle 
~ ........ : 

- 1'.at, ..... o Mhte mu. 
.. ılıleri ... ~!. 
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içti.maın mahiyetini ve ehemmiyeti 
ni pek güzel kavradığ:mı ıanne • 
derim! .. Generale ma~n tale, 
bini kayıtsız ve şartaız kabul et -
mesini telkin etmellainiz! .. Mut · 
la': surette ! .. 

- Acaip! .. 
- Evet! .. Yani, bu seferki ma, 

nevrandan rical etmelisin!., 
- Aksi takdirde, korkarım, ma

reşalle bizi tevkif edecekainiz ! .. 
- Hay1r, fakat, seni de gene · 

rali de bu gece tevkif ederim! .. 
Valeska yine hafif, fakat asabi 

birü kahkaha attı. 
- Siz çıldırmışsınız! .. dedi, Ge • 

neral Oreoaki üzerinde ben ne te
ıtir yapabilirim? .. 

- Valeska! .. Bu komedyada de· 
vama lüzum yok! .. Pek lli billyo. 
rum ki generali tamam!yle elinlae 
geçirmiş bulunuyonunuz? .. 

- Ben mi? •. 
- Elbet! .• Onu partisi bqmdan 

çekilmek BUTetile hUkfımeti tebdi· 
de aevkeden 8enllin ?.. Fakat gali· 
ha bUmemeslikten gehyor9uh ki 
harp başlamak üzeredir! .. 

- Fakat bundan ne çıkar? .. 
- Ne mi çıkar? Hesaplar nihai 

olarak en bUyllk tlddetle görülür!. 
Çünktl artJk çeJdnlleeek hiçbir teY 
kalmu! .. 

Valeüa elinde alablyeUe oyna. 
makta olduğu beyaz eldivenini ha
flfge cımm;ome vurdu: 

- iyi ama, dedi. Bu 86zlerlnb· 
dm dolayı, nlfmam altında oldu, 

ı- 6cldta ettlfinb pneralln, bl
llldıl llisl tevkif ettlrmeeinden lıb 

sat • Jııorkma)'Or mu.unu? 
- Omeralln ad? 
-BM! .. 
- Genenlln ne l&Wdyetl var! 

Qn-qe Jrıon#GW ... VlllııiMii! •. 
Valeeka blrdtdJlre alevleDdi. 

- Ya mm ne .wüyetinfs 
ftl'! dedi, .. belki Yana. batt& 
~ ba pce PolOlly&Dlll bqma 

~ olan bir generali tn
lılfe DMll cllret eder, nereden bu 
laJllalyeti .... ilde &Grebmni -
:lliıl? 

- Bea mi! 

- Evet. sis! .. 
- Valeeta!_ Zannederim, ba 

karld•.,.....n eon olacak! .. Onun 
İQlll ya eenl ha akfun chiltllln 
daVlldıul ~. yani generali 
yok ptinneye ruı olman tçln fık.. 

na etmellylm, .Yalnatda.. . 

-Yahut da! .. 
- Yahut da ._ w benden IJi· 

rtmbln 8almeden ebedlyyen çeldl
ıaeli 1blmpliyor!. Polonyum ta
rtbl llserinde oynadtium yetw! •• 

( DeN1lll ,,.. , 

Mütelerrilı 

• Kbue yanma •M1lmemlf IU2 
,.. ananda bir ım eocuau ••IAthır 
almacaktır. Sıbllatlt olmuı ,a~tır 

Anıu edenler Haber ,...... Y&Mtao 

elle tıµl.0.) namusuna meitupla mi 
nıaıatlan. 

• 1 yaflDda kimeula kalan bir •rbll 
çoeuJc iyi MI' aUe;ye nl&Uık '""1JK-e 

Çocuta kendi nlAdı snıt bakmak " 
tab8lUDe devam ettlrmell tuttar Ço. 
cuk balen WmıekteblD Udncl mufmda 
dır. tatiyenler Babeı' pset..I vuıı. 
.ne (il. s. '4) rumusuna mektVDla 
ıntıracaa: edebDlrler. 

Aldırınız 
A Pl'ldlı rumalan JU1b o1aa • 

laqaaalana-. ........ ..... 
mektaplan ldarebuemf8dılD ...,... 
..aıütaa GCl9J9 luıdal' ..,.. ..at 17 
dm -- aldmDalan rica olaaar. 

(B.Y.) ,..mdfr), (l.B. 1: lla U"ll-

H A-B B a - A.kpm poeWI 

HABE R 
Yabancı dil derslerinin 
devamına başlıyor 
Haberin birkaç aene evvel hergün forma for, 

ma okuyuculanna verdiği ve takip edeni hiçbir 
muallime müracaate muhtaç bırakmıyacak 

surette hazırlayıp 

rlABER METODU 
adıyla neşrettiği yabancı -lil derslerinin ikinci 

kıamma 1 O tubat 1941 pazartesi günü başlana
cakbr. 

•• rucu , • EskilJe 
Futbolcuların klüplerden 

klüblere aktarmalar~ 
menedildi 

Beden terbiyesi umum müdür, 
lüğüntin dün İstanbul mıntaka
sma gönderdiği bir telgrafa gö, 
re şubat 1941 tarihinden iti, 
haren hiç bir futbolcu klüp de. 
ğiştiremiyecektir. 

Şimdiye kadar klüp ve mmta
ka değistirmiş olanlar da 1941 
ağustosuna kadar mensup oL 
duklan klüp ve mmtakalarda 
kalacaklardır. 

Birkaç ay evvel (medeni usule 

d ğnı b" r adımdır!) iddiaaiylt: 
ortaya atılan ve klüpleri biribi. 
rine katan bu yersiz kararm 
mahzurlan herhalde pek km. 
bir zamanda sırıtmış olacak ki 
genel direktörlilk bu karan he. 
men değiştirmek lüzumunu his
setmış. 

Şurası muhakkak ki yenı ka.. 
rar, klüpleri olduğu kadar fut.. 
bolcuları da memnun edecektir. 

. 1 Kız mekteplerı arasın· 
da Voleybol maçları 

·Blrtaarns 
t ............ ........... 
Hitlm 
tercih 

vaziyetinde f 

kim olurlarsa Sovyetler Norveçten 
Kafkasyaya kadar Almanlarla 
hemhudut olurlar. Bu da SovyeL 
lerin garba bakmak ihtimallerini 
tamamen ortadan kaldınr. Sov -
yetler Cermen tehlikesirun · bil • 
tUn dostluk anlaşmalarına rağmen
mevcut olduğunu kabule mecbur. 
dfrHlr. :Almanların ına.ftl&ya bil' 
buğday anbarı gibi bakt kları V'tr' 

Batumun, Kafkasyarun petrollerini 
daima gözönünde bulnndurduklan 
Sovyetlerin malumudur. 

Filhakika bugün Sovyetlerle Al· 
manlar ara.smda sıkr bir dostluk 
olduğu görülüyorsa da Almanlar 
Karadeniz.de hakimiyet tesisine 
kalktıktan takd"rde bu dQStluğun 
suya düşmesi de ihtimal dahilin -
dedir. 

Kız liaelen voleybol maçları
na dün Eminönü balkevinde de, 
vam edilmiştir. 

G il n il n ilk maçı lnönil 
ile Işık arasında idi. Sami Açık 
Öneyin idare ettiği bu m~a ta· 
kımlar şöyle çrktılar: 
I ıl·: i ·urucihan (K), Tiraje, 
Z zi (Zekiye), Nesime, Hilkat, 
Saliha. 
İnönü: Güzin (K), Refh 

Seniha, Maide, Ayhan Necl • .. 
İnönü lisesi zayıf olan rakibi· 

ni ko a} hkJa ve 15 1, 15 3 il 
yen i 

Günün ikinci ve ehemmiyetli 
maçı Çamlıca ile Kız muaırm 
arasında idi. 

Tc::kımlar bu maça aşa~daki 
kadrolarla istirak ettiler: 

Ç mlıca: Süh yla, Hayrünn a 
Nurunisa. Necla Mançu, Ne<''~ 
yücesoy Nebahat. 
~-..Kız muallim: MelMıat (K), 
tıay.riyeŞ.lÜU(!•H~M1\ el'.İ"" 
man Nevv.at. 

Birinci sete Nevzatın servis 
atı ıle b layan Muallim hemen 
il anlarda sayıları dörde çıkardı. 
Fakat, setin sonuna kadar mual· 

lıme b r sayı daha veren Çaml • 
cahlar neticeyi 15 5 ile aldılar • 

İkinci set birinciye mmıran 
b'r az daha hareketli geçti.Neti"' 
cede Çamlıcalılar bu sete de 15.6 
·ile aldılar. 

Kız muallim mektebi, kendısin· 
d n beklenen oyunu çıkaramad.ı 
Kü Uk Hayriye pasörünün kesr 
di ·ne fena pas vermesinden do
l yı sık sık file ç"zg"sine basarak 
Çatnlıc ya sayı kaz.andmyardu. 

Yalnız ikinci setin ortasında, 
i diye kadar kız mektepleri 

ma lannda misline az teaadUf 
edilmiş bir kurtarrf yapariak a.· 
kı landı. 

ÇamlıcaWara ~ .....,., 
nasıl olsa yenenZaWe o,rmıyor 
Iardı. Takım kaMJ SWıeyll 
birinci sette sinüji. .J,1ünci eette 
i8e takımın en iy{ oyuncusu idL 

Her zaman gflml oyanJarntr' 
'.Myrettiğimiz Nurunnisa dimi_., 
du. Necla yücesoy bir kaç ""81" "' 
Servis atışıle kendisini gösterdi 
i de o çeşit ~ atışlarmda 
olacak kü ilk bir falso buan ta· 
knnın vaziyetini sarsabilir. 

<Bat tan.fi s IDelde) 
tan iblerinden harekete geçerken 
TUrklyaıbı enerjik m4ldafauma 
k&l'§I koymak mecburiyetinde ka -
lacağmr da bilmektedir. trBtelik 
Balbnlarm arazi vutyetı de ne 
alır tanklarm, ne de tayyarelerin 
lnıllamltf!Da elverifll ~dlr. 

Balltanlar ne l'landr'dlr, ne de 
Arcleıncltl-. Burada tayyarelerine Us 
balam• .. trJrlan gibi eerl>elt hare -
ll:et mtkinmı da elde edemezler. 

Sonra muhakkak. olan bir şey 
varsa o da Almanya Balkanlara 
taarruz ettiği takdirde, Türkiye • 
nin müttefik olan İngilterenin do· 
na.nmasmı derhal Karadenize gön
dereceğidir. 

Renkli kumaşlar n&.aıl yıkanır 

MADALYANIN TERS 
TA.RAFI 

Almanya önünde açılan üç yol _ 
dan birini tercih etmek vazıyetin· 
de bulunduğu bu günt rde kendi 
sini en ziyade dil ilndilren ve ü

mitsizliğe sürilkli) e>n Balkanlar · 
dır. Çilnkil Almanya ca ·ı b ·) 
le bir teşebbli~Un di • erelrind n 
çok ümitsiz bir macera olduğunu 
ve bu teşebbüsünde muvaffak o · 
lams.dığı takdirde yıkılmak tehli _ 

kesine maruz bulunduğunu pek fı. 

.a takdir etmektedir. 
lşte bu sebepledir ki Balkan ma 

cerasma atılmaktan vazgec:m.iş gi· 

bi görünen Almanya imdi biltı.in 
siyasi tazyikini Vi i hilkümeti U, 
llerine tevcih etmiştir. 

Herhalde önümüzdeki haftal r 

Bu cins kumaşlar kat'iyyen kay. 

nar suvl" yıkanma.mahdır, ve çok 
sıcak b"r ütU ite ütillenm melidir. 

ok dikkat o 

karlı havada kurutmanın da renk, 

ı ri Uı"rind fen tesiri olur. 

R nkli kum lart çık v par. 

lak bir günde ve avn ayrı yıka 
malıdır. 

M rinos yünilnd n )apılan ku -
maı !ar, ~ ilnlil muslinler, basma 
ketenler, İndi en kum l rı ıl k 
sabunlu suya dald nlarak u tur 
mad n hafifc:e stluhr, yıkanır. 

Sonra bir ka rk sığır · ka 

J'abt bir de madalyanın ters ta, 

rafı YU'dır. Karadeniz her neka -
dar cazip bir hedefse de Almanya 
bu salann o kadar da tehlikeli ol· 
datana takdir etmektedir. Kara _ 
deniz ve BaDranlar cephesinde ta 
arrmıa tamamen ve fiddetli mu · 
bbeleye karar venme olan TUrki 
ye vardır. Sonra Türkiye ile Sov. 
yet Rusya arasında yirmi seneden 
beri devam etmekte olan aamlmt 

myut mtınuebetlerl de ~niln -
de tutmak icap eder. 

zarfmda Almanyanın neye karar 
Eğer Almanlar Karadenbe hA • vermiş olduğu betli olacaktır. M. 

tırılmı sudan. daha sonra, birk ç 
kere, s karak sudan ge 'rilir. En 
ııonundaki suya bir k ık sirke ko 

ıstanbul 
JılWcelletiD 

adı 'ftl 8Q78dı lfl 
1 A.dolt JlatiumO ltbal&tcı 
1 .A.dolf llatkcmç ltbalAtGı 
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IDUIUi 
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8 G. Beri 

.. 
mb· 
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Ktırkçtlbqı han 15 

n 

,, 

Matr&.11 
A&V. 

ıM>.00 

AJt.V 
AsV. 

Vergınin 

Miktarı N vi 
392.91 Zam 
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" 

Ih 
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nulur. 
Bu temizi\· , mUmkUn oklula 

kadar çabuk yapmalı. Zira mmı 
m dd t suda bırakmak i'eDk1eri 

arı, kunı bir 
ara kurutmalı ve nemli 

n utill m 1 . Diğ r kumaflan. 
u l "rk n biraz ıslatmalıdır. 

Pilavlı taıkebabı 
. . • kuşb l doğra.tam. 

raz so an tuz, v biber kanttr 
rmız, ter yağında tmvurunus. Son 

bır t p inin ortasına koyunuz, 
Ü tüne bir sa.han ka ağı ta.payı -
n . rafına pirinci d ybıiz. Kl 
fi derecede t suyu veya idi n f. 

v bU k bir tencere 

Dldbl Ud sQn saıfmda ....,.. pim 'l'apllaDe ...U,. f8bMI mDblle&rblcten :pakarda adı, lfl ,.. ttcaretph adresleri yBzdı f&)wılar terkl Ucaretle 
mektuplan •!m8411ı talrdlrdıt !Mkfap. 1-' adnllsrbd 1ılldfnDemlf Ye tebene. aWdyetll bir klm8e ptMmemlf" yapılan arqtırmalarda bulunama 

lal' acdarak lcl9rlDde buıan- mub· 111111 oNülarmdaD blzalanDda sf'ılterllen f&)uıllara alt kuanç, bubran verıDertnt ve zam1aruu havi lhbarnameıertn 
t....ı adrelı1en lllde edlleeelcttr) blmt lamclDerloe tebllll mOmktbı C>Jamamıwtır, KeJflYet 8692 lf,Jllı kanunun 10 ve 11 tııcl maddeleriDe tevtlkaıı teb. 
iL. Jıl.), lf.) (Y.P~V·)• (0U-). lll ,.._ ppü bere illa Gbalar. ~ 

Ateete bir y loaıtlrkm dlldaat 
etmeıs, tavaam eapau ....,__ Ta-
1111 eUab yanar, 1ııajJr...-. ..... , 
lıamm fa ı c18fltnDI( ,... .... 

eUnJzbı yaamamaa IClll lsela7 llılr ..
re. Tavanm mpma, yulmnıillld ...,.._ 

de s•nJlll!ınlS sllJl 1aee Mr ....... ......... 
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6 ŞUBAT-lBil 

nakledildifini farketmiyor d• 
fi.idim. 

Eva. gen rıekbmdan umul • 
mıyacak bir ti.biye ile, beni bi· 
ru 80DJ'& mutfakta veya yuka· 

Yazan 

luaa Tana 

·2-
O>bldl ..... _ .,,.., \ 

vtieudumun alt tarafmdan ruhu Dört duvar 
nki odalardan birinde, aynı ee. 
kilde mü.kAlemeye devama icbar 
etmek mabadmı ıtldilyordu. 
Fakat bu iob&rm Klmil U..rin
.:_ daha evvel tahakkuk etmesi 
ve onu benden gok daha evvel 
Evaya karp &)~: ..... _: •• a.:ak 

ll1etredezı fazl& bir kıamı nok. fi evin pencereehıde iki kadın 
8&Ddır. Fakat uzuvlanmda. be. t.eı vardi. Beni görtlnce gUlüşe
nt terkip eden maddeleıde bet. rek içeri .bçtılar. snsıo bir kızla 
kaca bir eksiklik duymuyonım. lfllda bir deJDcanlmın ve bacak. 
Hatta. - bu beUd ana ,Wi1ııııJ su bir adamm sakin oldukları 
gelir - bir fazlılık, bir ll'bl ev anlaşılan onlara alAka veri-
bile hi•lediyorum. S&derim.i yo~ 
Y8D11' anlama; bu b•linlle bir Ki.milin odasına girm~ iste· 
t.alam çirkin, 8f&iı derecede medim. Fa.kat yukarı ct.::arken 
komik işlere girifecek delillin- duydu: "Gel, gel" di~'8 bajırdı. 
Bu artık benden pçmit! Yalnız Eva kanapenin kenarına ilipniı
k\içUk, ÇOcukça arzulanm var. ti. Buruşmaam diye eteklerini i. 

'arın yenne getirilmeai, geri ki tarafına yayml§tı . .Kimil, ağ· 
kalan kJaa ömrümU. tamamla. m kulaklarına kadar a.çılmıt ve 
nıak ıçm. lAzmı! Senden bun& yatafmdan fırlayıp kalkmıya 
lDlkAn vermeni, Jıatt& Mdece '!ıazırlannıış vaziyette: 
bunların tahakkukuna mtıaade "Gördün mU. Ev:mm başına 
ebnenı istiyorum. Kfl•ıde bile gelenleri, dedi, mahalleli uyan
Zllunetli teWdd edilebilir. Çlln. mış: (Senin ne işin var bek&rla
ktı lenden lstedipn hemen he· rm yanında) diye kafa tutmuş. 
~ bir hiçtir. Bir hiç! Nasıl ıar. Asıl ~in tuhafı senin halin· 
bir hiç? işte eöyle: Evaya do. den. etvanndan astı bir genç ol-
lrannıa! duğun belli imiş amma .... Benim 

Birci b uiradJlımı gözlerimi beğenmemiflenni~. Ne 
~ :. :nun dibine hoş şüphe, .d~~l mi'! Yara~~i. 
doğru kaydığımı, alÇalan bira· insanın densını U-:Wıne çevınp 
hııcağm Jpinin ucunda rUırPr gUneşe tutuyorlar. 
gıbi uçtuğumu bi8lettim. Haki- "Aldı~a, dedim. her yDeerdgwı·eı 
ki b -# di 1.--.....ı• hakiki böyle dedikodular clur. 
~=~ ~~ 1' 

bir UŞak, ancak benim kadar A.. mi matmaze ? ' . . . 
cız, Sukut ve UmitaUılik duyaba- "öyle ~ma, dedi Eva, hızım 
tl'di. Halbuki IÖyledifi eözlerle familya bıraz kapalıdır: Be~· sı
bunıan, benden evvel, benden i· kıştırdılar. Ab~a~ ~llla kı_ ben 

, benden kuvvetli olarak, onun gideyim. sen küçuksiin, ben_ım ı 
duyıu 1 li.zımdı. c;in bir şey diyemezler) d~ı am· 

• N:1emek ietiYonUD Ki· ma, ben bırakmadım: (Ehmdıı?n 
Juametimi alacaksın, maksad.r. 
o!) diye saçını yakaladım. Me
seleyi tatlıya bağladık." 

rnu >" dedim. 
' A ık b rader, dedi, lllİlll ö. 

nö.n durma. Bu lflk bir yarım 
ovdenın vaktinden evvel kunı· 

lllasma mani olacak. Gölge et
e, senden istirha.mmı, niyumı 

-..'YAK.lur. Dostluk, arkadaşlık iste
r:n m. Fakat merhamet, biraz 

rhamet 111tiyorum. Arbk bir 
fazla da llÖyJemem. Bey. 

U4e ısrar etme!" 

"E... Şimdi geleceksin de
mek?" 

Eva büklelerini sallıyarak "e. 
vet!" dedi. 

KAmile dikkat ediyorum: Göz
lerini lmdan bir saniye ayırmı· 
yordu. Fakat yine açık bir 18-
kilde görllyordum ki bu gözlerın 
içinde blr baba. bir ilvey baba 
sevgisi vardı. Kıamm rıekiee bir 
hareketi karpnnda kalbi titre. 
yerek aevtnen, iftihar eden. o
nun iatikbali hakkında yeni bır 
emniyet delili kazanan bir baba
nm eevfnci vardı. Ktmilin ruhu
nu iyice atnıdığmı için bu duy. 
gunun eğrilmeden devam edip 
gideceğine de hemen orada ka
rar verdim. 

(Eva) biraz ajtr, biraz gUrill
tülü, fakat emin bir şekilde evi 
döndürüyordu. Hava.gazı muslu
ğunu açık unuttuğu zaman ~
mil dört köteli ve otuJI metre bır 
koridorun öteeinden hemen ko
kuyu duyuyor ve "matmazel· ba
vagazmı kapa! Gebereceğiz!" dı 
ye haykırıyordu. Merdivenlerin 
üst başmdan .Upürgeyı savumıı 
ya başladığı zaman bUtUn bina 
koyu bir toz bulutuna bulanı 
yor; bu bulut yavaş yavaş KA · 

78-
- Battl8tilne, Sultanım! YU. 

ne olae&kT 
- Ha.ngt yüzllk ... ? 
- Lukreçyannı gönderdiği 

k 

- Onu kuyuya attım. Soran. 
ra böyle bir yU.zilkten habe-rin 
trıadıfnn eöyliyeceksin' 

F - Bu tedbırlerin hepli güz.el 
t K ptan paşayı biraz da. 
llkı!Jtınraanız Sultanım. 

L kreçya o ada kaldıkça, Padi. 
huı kulağına bu iti aksettir· 
'1lln )'Olunu bulacak diye kor. 

orum. 

- Ne yapmak ftkrinde&n? 
Söyte bakayım .. 

Elmas Ağa. bu tehlikeli va. 
ziyetten hem kendini, hem de 
Valde Sultanı kurtarmak için 
şöyle bır çare düşünmüştü: 

- Sultanım! dedi. M•ıstata 
paşaya em r veriniı... Lulm!(yavı 

bir tıcaret gemilile meml.ıı1.t0tine 

gôndermeRe baksın. O lstlln~~!d!l 
kaldıkça bizim için kurtulu~ ye:lu 
yoktur. Siz her zaman ken<!iniıi 
müdafaa edersiniz. Fakat. kuJunuz 
ba§uDI cellldm baltumdMn 1nırta 
ramam. BaQa merhamet ediniz! ve 

milin oduma mzmııa ~: .. ., '-L· 

ca, onun yine o mUthit naruı 

işiWiyordu: 

"Matmuel yavaş, geberece-.... ,,. 
gız. 

Oda kapıları, onun kilçtlcllk. 
beyaz elleri değince, bir kereete 
fabrikasmm o korkunç nerly. 
le feryat ediyorlardı. 

Ki.mil, kısa bir sabll' ve sU
kUt devresinden aonra, yi1le ba
ğmyordu: "Matmar.el y&Vaf. 
kafa tasımı deleceksin!" 

Daima iyi g~iniyorlardı ve 
Eva, her sabah, yeni bir haber 
getirmekten adeta zevk duyu • 
yordu. Bir gün bakıyorduk, ee· 
kiden nişanlısı o!:m ve Yedikult 
be~ fabrikasında çaiışan lıtavro 

isimli delikanlı Moda caddeelnd~ 
önüne c;ılmıış: "1\"ereye rıdtyur
sun bu vakit?" dcır.is; kocamarı 
eliyle kırmızı yanağına bir p · 
mar atarak ,.e hıc 'bir §eY ~yJe. 
miyetek gitmış. C~ü bır gün 
ihtiyar teyzesi, ta f'orikl\y!ln<I•· 
kı evinden kalkarak Evem ana
sına ~atmıya ge' rıiş Eva.nm iki 
bckllra hizmet ettiği ve onlar.n 
ıkisine de metres ddufu rivaye. 
tinın oralarda ~y1 olduğu ha!:k'· 
rıni getirmiş. Akpm biz dtt tı 
bitince. arkadaş\&rm: g6rmeK 

görmek üzere Moda ıakW.ıne 
uğrarmış. Senelt:t'del'\ben onun 
arkasından lif atan Türk c;ocuk· 
lan. evvelki gün manalı manalı 
gülüşmüşler ve "artık işi büyüt
tü! Para alıyor .. " diye ortaya 
bir tat atmışlar ..• 

O, bunlan, daima üçüncü bir 
bir kızın hakkında söylenen söz. 
lermiş gibi ,yan mUstehzt, yan 
intikamcı bir eda ile anlatıvor. 
En utanılacak naktalarda, en fe· 
na kelimelerde, nihayet g&deri
nı yerdeki muoambanm çigekle
riDe indirmekle iktifa ediye>rdu. 
K&milm, bu uıbah haberlerini. 
beni korkutan bir hula dinledı. 
fini ve apmdan nerdeyae salya· 
lanm akıtarak: 

"Oh, ne ali.! Oh, ne ilA !" 
Diyerek yatağın içinde sırtoya 

kalkacağını seziyordum, gö
rü)1$rdum. Evanın lllmdıyı dal· 
ma erkek kadın milnasebetlerl· 
ne doğru götürmekte büyük bir 
heves gösterd;ğl de aynca na
zarı dikkatımi celbediyordu. Bil
farz. vaktiyle kızlığmı zorla e
linden almış olan futbolcu Rai. 
fin üzerinde. ona kartı nefret ve 
hiddetini izhar etmek b&hanei
le, hemen her gUJ.1 durması ve 
"o hergele . .'' dtye söz başlıyarak 
ekseriya göı yaşlariyle biten bir 
hikaye} 1 dılint> pelesenk edınme· 
si. cesaretımi kırıyordu. ICluıilı 
bu t>v.!e bır lıadis ye doğru zor
la iten. c. nu ıki kötürüm bacak 
Uıcrinde dört na.la koşturan bu 
hikayelerin bil11assa nim kin 

edikleıimi yapınıı. 

- Pekı. Mu tafa paşa. ~ra1•a 

1e1ince kendic::ini al. buraya j[t'tır. 

bUSUIUnda ceearetlendlrmelli pek 
ziyade muht.mıelcli. 

Nitekim bu ihtimal. birkaç gün 
sonra tahakkuk etti: Bir gün, 
KA.miliD puasmı almak tir.ere 
JstaD.bula inmiştim. Maaşm Uç, 
dört lirasının eksilmesiyle neti 
cıelenen birkaç saatlik aenıerilik
~n aonra. gooe geç vakit eve 

•döndüm. Anabtan kapmm kili
dinde çevirmeden kapı açıldı. 

Baktım: !Na! 
.. Ne o, dedim, daha fitmt'din 

mi!" 
"XAmil beyi yalnız bırakmak 

istemedim efendim!'' 
Sonra 11Mini alçalttı, çUnkil 

K'-"nliD antreye açılan pencere. 
alnin dıöiDde idik, kırmm du
daklarmı kahkahalarla gtllmek
ten menetmek için parmaklariy. 
le tutarak: 

"Bugün beni öptü!" dedi. 
Klmll JDMUttu. Hiç görmedi. 

flm bir sUnır içb>de yatafmda 
doğruldu: 

"Gel canım, ciferim ! Nereleı · 
de kaldın? Beni bu kadar unut
mak da olur mu f" 

Diye söze baoladı. G6aleri anı. 
pulUn altında yeşil bittr fener 
gibi parlıyor ve uzun. kemikli 
kollarını bana doj'nı açıyordu. 
"Maqmı aJdmı. Yansmı da 

erittim! .. dedim. 

.. Seo aağ ol.. Afiyet, bal, şe . 
ker olaun... Gel şöyle yanıma ... 
Eva, bir sa.de kahve benim sev
gili dostuma! Benim bir tek, en 

EOn, hilesiz arkıtdaşmıa~ Benim 
canım. ciğerim ~~ proferöre. 
Ali bir sade kahve 1.. & N'ere. 
lerdesin? Neler ~rdUn • Kim· 
lede g&ilftUn? ...-. do9ttan 
kimlere rutlaclm? Anlat baka· 
IJm! .• " 

tç1mc1e bir yanma· köttl bir 
hamnaahktan milteftllit fena 
bır kavrulma hissediyordum. 

Aklıma, ozbemşireleriyle kan 
koca gibi yaşıyan kardeşlere da. 
ır saçma sapan hiklyeler, kam
lumbağalarla insanlann biribiri
ne pek benziyen tarafları ... Av. 
nıpaun bilmem neresinde ha
dım edilen erkekler ... Ne bileyim 
dağınık bır takım şPyler Utüfil· 
yordu. Kendimi iyice kontrol 
edemedığimi anlıyordum. Gayr 
ta.bil biç bir şey görmedığlm, i. 
şitmediğim halde; Uç saat evve' 
Tokathda Saıt Faık ıle M!'abt-r 
içtiğim dört bardak kötU şarcı-

bın bata gövdemde rol oynadığı 
na delalet edecek bir ,a kınh 
\•e budalalık "ç ndeydim. KAmi. 
tın Evayı öpmeıııi ve onun bunu 
gülerek an 1atması kadar tabii. 
alellde bir hldis• tasavvur olu
namazdı Bt\yle olduğu halde ka-

Elmas ağa bir taraftan A!!esbaşr. 
}I bekliyor, bir taraftan da kap
tan paşanın ~olunu ıözluYordu. 

:>na. Lukre;yayı bıran evvel ı~ Elmas kendi kendine: 
•anbuldan memleketine göı;dmne- - Lukreçyayı Jstanbuldan u· 
,ini söyhyeceğim Fakat. sen Ases ıaklaştırmaktan başka kurtuluş 
başıyı görmekte ıecikmef Omerin yolu yoktur, diyordu, bir k«e na. 
elini keserlerse yank olur. sdsa girdik bu çıkmann içine. J>a.. 

_Sultanım! J(ulunuıu da Ome dipha bir şey se1Jdirmeden luk· 
ri düşündüğünüz kadar do,uno· reçyayı lstanbuldan uzaklaştırma 

··• ı "a muvaffak olursak ne mutlu bl. nu..... s 
- Hınıır Arap! .. Ben sem her· ze. 

kesten ıaz a dütür.ürOm. Fakat. 
benim hapına bu arap çor:ı::-1111 

oren sensin! Lukreçyanm sa""Bya 
aımma41ına 9el'I Btbeb oldun 1 Hen 
sana vaküle. şu e irci)ı gıt gör. 
bir kız getirsm. dedlmse. b6yle 
d~amn şeytan bır mah1ukunu 
alıp getirsin demedım ya 1 

- Bu bır talı işidir, sutt1.nım 1 

Lukn!çya. kavun değildi kı kok
layıp da huyunu, ıekasmı anıaya· 
bm.. 

Elmas ağa, tanburacı Omerir. -

LCikreçya Istanbuldan uıaklaşm· 
caya kadar - ıindanda kalmasını 
istiyordu. Omer serbest kalacak 

olursa. giinün birinde padı,ahuı 

lıuıunında su çalmala çain1dığı 
zaman bu mese eden bahwtmesi 
ft bütün rezaletleri mefdana çt 
karması muhtemeldi. Ha~ 
sı, valde sultandan önce. yapacalı 
ışi kendince kararla tmnıştı. 

., 
(HABER) ın yabancı dil 

dersıer,ni takip edeceklet 

B n ır ffr!LQJ ~ e 
2 5 O şer kuruşluk yabancı 

dil dersıerı yalnız kendılerıne 8 O uru 
HABER s-azetealnla (Yalıaaci dil ck&erallllerl) oııe ..... .,,._ •• 

tawade ede.rek ıerell J•baacıı dWen yeni batb~• prek "8 .... 
lerl tak.ip edecekler lçla emmalala bir ) anlDDC! olan .... ..,... lrad ~ 
dln1ze Habu melodu" eMırlnl tanl)e edlyorua. 

Klltüpllanemla meveuUannm pek azalJDıt .......... ntmea bu .... 
keaımel eeert palMI& deneeek kadar k~ llılr lıedlılla ...._. ....,... 
cıula.nna temin etmlye karar nrmııttr. 

1'0 Orate kenG.I kendine Iııctııııoe 

90 .. ll'raııauıca 
90 ,, A.laıanca 

ad!a.riyle \'8 HabeJ' metoduyla DflfJ'fldllmlt olu lıG •ıelw:D .... 111111 
HOO • 800 IAyfa tutanlc hacimde toplaamııear ft iller lllrlıdD awtlld .._ 
'" rıyaıa cUtll olarak l60 kuruıtur. ltbı Haber ~ lıa ........ 
nışluk NerdeD laanJ1ıılııJ lllterlene lıuaa kü&O........... 80 1a1na19 
t!CllııelııUeceklerdlr. 

Bu h,..ttan lll&Uaclıt elmek .....,..._.. usalu'lllt ,._.... ;c•elıB 
memia lçla ıu tartlara '6re bal'eelctlerlnl ..._ ederhı 

ı 20 lkLnctkADua 20 Şubat lNl uamac1a •r.b &dr9lllertJle ID
llkte aek.Mn kuruıun yıınımu ldlttlphan.mbe Od1J9"9lr <rraa- Al
manca lnglllzc ı dlllerlndea buıgt kitabı ~ blldb1MdJer w 
bir slparlt fışl almalıdırlar 120 Şubattan 90lll'a liparit tcabul dleal&) 

2 Bu s tış Haber okuyucularına mUn!ıaıııMq- lluDdaa dOla1I 
ıldncı uan tarihinde ıı partııerı &lat>ilm!lert için 1 lfutıet 1941 1 Mart 
ı94 ı tarıJıl rl arasında Haber gazetealnde ııe(IJ'edlltef'k ulan ıc•ıpcıalan 
da e par ş tişlerlyle btrlikto geUrmelldlrler. 

faınrn bana manmıyan bir tara. 
fmda must,,mıren bu havadi
Sl J.fleycn. bu havadıtıi kurcah
yan b r ça ·kın tıkır tıkır itledi
ğinı ışitır gibı oluyoı dum. Eva
nm yıkadı~ı finc. ndan bize ka
dar g<'len nc<> • ler . bakıyo. 

rum. l{amil ad.ta hır musıki din 
liyormuş g'bi dınlı~ rdu. Bana 
bir takım ~ua1 1 r sormuş olma
sına ve bu suallerın cevaplarını 
alaka ıle beki mes ne rağmen 

aynı saniyeler içınde, daha baş. 
ka, daha kuvvetli şe~ler dUı;Un
dhğU de mvbaklia,ktı. 

Çünkü "ftmmn b t tl) n Obun. 
dan, genış bır ımkllllar dDnya
sınm diplenne doğru sür'atle u. 
çabilecek derecede hayalperest, 
:kurucu ve miisevves olduğunu 

da bilıyordum. Düşüncem ve ke
denm, evet bu bir kederdi, zaten 
bu hayal istidadmdan dolayı idi. 

Kahveyi titreyerek uzatan E 
vıı. "Biliyor musunuz bu aabah 
ne oldu?" dedi ve derhal anlat
mıya başladı: "Benim iki arka. 
daş var. Despina ıle Marıka . Bu 
raya aeimek istiyorlar. Kaç oldu 
söylerler. Bu sabah ,gordüm. Ya
rın akşam s'zi ziyarete gelecek. 
ler. Marika earabı çok sever. A
man ... Aman .. Bar ti~ içmi tı 

ablamın düğilnUnd r: h su ka. 
dar! .. " 

Kammc g zc.: ze gcı • k. M. k. 
satlanmız 1\ vrı ayn ıdi lrte-n i 
e verdiğım.z kar rlar da ~ rı 

idi. Cevaplarımız da bclkı yrı 

olacaktı. Fakat b na vakıt kal
madı: "Peki, buvursunlar1" de 
di. Sonra bana döndil: "$arap 
mtı11eleeinden hana kıncahın. 
Fakat namusuma vemin ed rim 
ki bir d:ımla i<'TOİ 'e<.'O wim. Hem 

Biraz sonra A ... esba ıra a t' d•. 

Telaşla } anına ko tu: 

-Ben de c; zı ~, lı)ord•Jm 

di, val~ sultan el altın<l n tahk 

VAKrr a CTUl'llA1'1181 

ben bayat.unı müdafaa etmeatni 
senden çok iyi bilirim." 

Eva, yine gi1Hlyordu. Fakat 
OD& artık kızmıya bq18lldftml. 
Bır kadmm, bır şeyin Ustilne b11 
kadar dftşmesi insana hiddet ~ 
rıyordu. Hattı insanı ~ 

mesi bıle muhtemeldi. O, batlı. 
timah hakir görllyor: ceearetle 
öne atılıyor; birçok tehlikelere 
ve millevves imkanlara götOa 
genyordu. Gelecek ktzlarm on
dan daha gt1lel oJabdeceldsbU 
düşündüm. Çünkü E-.·adan da. 
ha çirkin bir kız daha bwuubl· 
lirdi. 

Fakat ılri kız? Bu kabil a 
filqi. 

• Gell1nler bakalım!" dedim. 
Eva sokak kapısını m~er 

bir gUrilltU Jlf çekip gtWMa 
son1'8 yenmden kalktım. Kimi• 
il daha iyi gfu-mek tçfn llanape
ye geçtim Beni w1dp eden p 
leri daha yuziımde yeri~ 
vakit kalmadan: "Galiba kanım 
doymıya bqladı. Otello efendi!" 
ded;m, l)enci bir saniye loiDdıe 

sımsiya.h oldu· "Ne dedin!" di
\ e bağırdı. 

"GürUltft etme, kızm ,.,..,. 
lent bozmadım. Fakat şunda k6 
pek gıbı kıvnlıp ölmek 11-
temıyoraaıı aklını ona gere 11-

t. Küli.!ıını önüne koyarak JffV 
mive üçer dakika dl1ştln Ye b.
metinın öl~BUnU hatll'dan tt
karmıı 1 Bugün Babıl.Uye. ~ 
!!Tada falan !töy!e bir uzandnn, 
Herkes bel , seııın kesik ..._. 
lann üstünde keyif catan bir 
serseri dıye anıyor. Eve Ol'09-

pular doldurup senin paranla 
e wlenıyorum. (D-nmı vw) 

. paşayı gorur g6rma. 
A.man e\"let'•m. dedi, l.ilkreç 

·a .1 • d ,.,ı pat'ak vercu. Sfz bAlt 
burada genış g m-. nef e" alarak 
ezınivorc::umız! 

kat )aptınvor. Bır n~t ce ının. Mu t fa pa~a 
caya kadar Omerın zındanda ka • du: 

~gu UICI .. 

masmı hatt • hıç .k mse ile oru 
türü tn"mec'ni emrettı. 
A~ bac;ı "ÖZ \erd": 

- • e o mu ? Lukreçya kaybol· 
mu dh orlar ovle mi? 

Böyle ı;efil hır manıuku i - Aman paşacığım. eakavı hlla 
dam etmediklerine şa~ıyoru·n Pa. kmız Tanhuracı Omeri Lukl'f'Ç\ra el 
dic::ahın haz·ne ine g· • d ken bir de ederek ken · ine- bir yüzllk ver 
ada11M11n bu meml ı ete ha' ır • mış Omer bu yuzükle huzunı gir 
lir mi? 

Elmas ağa :\~ ba ıyr ıyıce dol 
durduktan sonra. n • h"r nefe 
alarak yanından ayn1mı tı 

ELMAS AGA. KAPTA 

P~~AYA '\AL\ ARIYOJ 

K ra Must~fa p~ a o gun :> ". 

~ a geç vakit u~amışb. 

mek üzere saraya gelmiftı. 

Kara Mu tafa paşa birdenbire 
!adı. 

- Ne diyorsun? O sersem berU 
ihayet bana bu nankörlülG yaptı 

desen e? Halbuki ben o üpm 
kendisine kaç kese bah~ş _.. 
'ırn. 

(Devama VV) 
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Neden bukadar ucuz? 
Sorgularına cevabımız. 

OtomaUk bir surette hazırlanan ÇAPA MA.BKA çorbalık komprimelerinln 
temia ettiği kolaybğ'r, kaza.ııdırdığı vakti, ayın ramanda nefueti ve kalori 
klldrftiııl muhterem ,·atandaılara tanıtmak malttadil. klrwız aatılclığ'r içindir 

---·T'ltRKİTI 

ISIZILA Y CEMIYEY.1 
UMUMi MERKEZtNDEN : 
ltı/941 Pau.rtıeııl günll _. Ut dı& ~ ek.ntme 

lif'! lhalf'I olflNM'Aimı llA• Mmlf oldupmaz 

12.000 Adet Yün Kazağa 
ııızumu olan yünUn Cemiyet tan.fından temin edilmiş olmasına mebni 
yalnız lmallyeainln 7/2/941 Cuma gilnU saat on dörtte açık eka!ltme Ue 
ihalealne karar verll.ml§ olduğundan aIAkadarlann nUmune ve ,art.name 
için latanbulda Mimar Vedad caddesinde (Kızılay) hanında Kızılay 

Deposu Dlrekt6r1Uğilne mOracaatlan ve mezkQr g8n ye saatte bu 
DirektörlQk Dairesinde bulunmlLlan • 

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

. l ... nhlsarıar umum 
mOdOr lOğünden: 
"" . 

1- Ke§it ve .prtname8i mucibince idaremizin Ahırkapı bfllume\·in t11ke. 
it tuıllrl lfi açık ekalltme u.sull1e ihale olunacaktır. 

D - Ke,if bedeli (3612.11)} lira muvakkat teminatı 271 liradır. 
m - Ekailbne 10.2,9il pazartesi gilnU saat 16 da Kabataşta levazım ve 

a&b&yaat tubeelndekl alım komilyonunda yapılacaktır. 
JV - Şartname bergUn levazım ıubesi veznesinden 9 kurup alınabilir. 

V - lateklilerin ~itme için tayin olunan gün ve saatte kanuni vesika· 
:ı.s ve yüzde 7,5 güvenme parasile blrllkte mezkQr komisyona mUıacaatıarr. 
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1 
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lOO 

100 
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ıoo 

100 

lOO 

100 
llO 
lOO 

• ~UBA'l - l~U 

Sterll.Jı 

Dolar 

Frc. 

Liret 

İ3'içre F'rc. 

Ftorlıı 

~yl§mulı 

BeJı• 

l)P&hml 

l.Ava 
Çek lıcroııu 

ll•panft 
3.24 

132.20 

29.68i5 

n.9sm 
J.622~ 

HABER 
okuyucuları i-:in 
DO der9te ) abanc.ı dU d~n. 

lerl kitabı kUJMMIU 6 

(Bu kuponun 80 tıuw.alnl 
ıetlrcrı okuyuculanmrz bt'" 

beri UO ııer kuru,luk '""" 
amca, hıgill~', ıllmam•a 

denlerl kttaplarmdan biri, 

nl (80) kum~ tedarik ~· 
bUlrler) ...... _. ........ -.................. .. 

KURTULUŞ 
BiÇKi ve DiKiŞ 

ikrnml~ ı• .\dedi 

4 
4 
6 

30 
60 
90 

300 
300 

3000 
50000 

430 

64224 
Yarım Bilet 

1 
Lira 

BEŞINCt TERTiP 
BiRiNCi ÇE KILIŞ 

7 Şııbat 1941 
ikntnıi~·r. Miktarı 

10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
500 
200 
100 

50 
10 

2 
T~lll müüfatı 

ikramiye Tntan 

40.000 
20.000 
12.000 
30.000 
30.000 
18.000 
30.000 
15.000 
30.000 

120.000 
12.132 

357.132 
Tam Bilet 

2 
Lira 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası I / 2 11941 vaziyeti 
AKTiF 

Kaea: 
Altın: Satı Kilogram 
Banknot • 
Ufa.kJık • 

72.603.0HJ 

DalıUdekl Mnhablrl<>r : 
Türk Lirası . 

Hariçteki Muhablrlc:r: 
Altın: Safi Kilogram 5.010.7fif' 
A ltma tahvili ita bil serbest dö· 
\"izler • 
Diğer dövizler ve borçlu Klirlng 
bakiyeleri . 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edilen evrakı nakdıyc 

karşılığı • 
l(anunun 6 • S maddelerine tevfı
kan Hazine tarafından vAld 
tcdl,yat 

~nedaC Cüzdanı : 

l'icarl Sencdat . 

f.Aham \'O tab\ IJAt cüzdanı : 

Deruhte edilen evrakı nakdı· 

yenin kar§llığı csham ve 
lahvUA.t ıUbaı1 kıymetle 
Serbest EıhRm \"il Tllh\11At : 

\ \0tuı5.lar : 
Altın \C döviz Uzcrtnc avans . 
raın ılAt Uzerlne avans 
Razi.neye kısa \'ad a.vans . 
Haz.lncye 3850 No. kanuna gör<' 
ac;ılan altm kare ılıklı a vanıı 

Hls..'lcdartar . 
Muhtelif • 

102.121.954,21 
9.4 70.866,50 

l.Jra 

2.583.441.42 114.176.262,13 

359.852.21 359. 52,21 

7.048.029,54 

-.-
30.510.117,21 37.558.146.75 

158.748.563.-

\ 

20.149.137,- 138.5W.426.-

256.753.354,71 

45.833.416,93 
7.926.606,54 

.963,741 
7.808.722,---,-, 

114.584.926.75. 

l 
\'Hkfııı ' 

256. 753.354, 71 

!'13.760.023.4 7 

122.402.612,49 
4.500.000,-
9.519.514,06 

737.629.191.82 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren 

PA S i F 
Serma)e 
bttlyaı ak~ : 

Adl ve fcvkalllde • 
Hususi. 

1'devüldf>kl Banknotlar : 
Deruhte edllen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 ind maddelerine 
tevfikan Hazine taratmdan vaki 
tedlyat . 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
ba.klyesi 
Kıı.r1111ığl tamamen aıtm olarak 
llA.veten tedavüle vazedilen • 
Reeakont mukabili lllveteıı teda 

vazed .• 
Hazineye yapılan altın ltllrfllıklı 

nvanıı mukablll 3902 No.lı kanun 
mucibince 11&.veten ted&vUle va· 
zedllen • 

ME\.DUAT: 

Türk Uruı: 
A.ltm: S&fi Kllo&'ram 876.809 

3850 No. kanuna giSre Hazineye 
açılan aV&D.1 mukabtll te•di olu· 
nan altmlar: 
sıın Kilogram 5G.Mı.93o 

D6ırtz Tullllödatı : 
Altına tahvili kabil dövizler • 
Oığ'er •l<lvlzler ve alacaklı Kll· 
rıng bakiyeleri • 
Muhtelit • • • • • • • • 

Ura 

15.000. 

6.188.666.lE 
6.000.000.- 12.188. 

158.748.563.-

20.149.137.-

138.599.426, 

1 '1.000.000.-

249.000.000,-

14.000.000,-

76.354.461,56 
1.233.302.56 

78.124.167,90 

-,-
29.555. 761, 75 

İ•konto haddi ~ 4 Altm tuıerine a~ IJlr. 1 

DERSHANESi ~------•• ••---- • -··' )(üdlresl: Bayan Papuyan 1 Doktor A. Emanuelidi 

]()() ~k kronu 

100 lloU 

100 Pen«ö Kirallk kat ve odalar Haftada dört gün kadmluru 
Slrkericlckl muaycnebancelrıjıı 

:ı.ı'i~ ;;iindl• ü~•:r saat t~rans17. Ut1ulllc l...'ftimli\kl dolayısilt- ayni arra-ta 
31.1376 biçki \C dJld" der,,i t~ri8 edillr \t' MP.rkcz Lokantnsı • riııc nak 

-ıı oos .J P.yda Maarif~ mM&ddak dlplo· iılll••• ıetmlştlr. • ••••I 
ma \'eriHr .Feriköy Teprii"'ffi l 1G ı 
Xo. Papazyu aparhmanı. 

100-Ley 
100 Dinar 

100 Yen 

lGO Ruble 

*-...... 

~il Bekir" 

Ahmet Akkoyunlt Ankar .. (;adc)esinin en muteber yerinde te\lka&Ade ... -~ 
.aıcatm. l'aUınhaııe Palu No t 1avadar ~ aydmllk bir kat kiralıktır. A,ni biltada Ql'IOI 
"ıt%ıtrdan maada tıerguo _., 111 l)(jalar da vardır. 

t .. n tn"r-a ~'"'11f1 •oın Vaktt <;ı:ııı:f"tllM:'I Ma"'"h:uwon.w mftr8caat . .................................................... ~ 


