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ing il iz 
Taarruzu 

Mareşal Paten ve ' 
Amıral Darlan 

Alman membalarından 
gelen bir habere göre 

9ŞGBAT - 1!'141 PAZAR 

Meşrô kar 
arttırılması 

OSTASI 
Yazı ışlerı Tel. 2a872 Fiyata 5 KURUŞ 

nisbetlerinin 
düşünülüyor 

~~ 

Son günlerde İngiliz tayya
Jleleri Fransız sahilindeki li
ma11lan tekrar ı:ıiddetle V(' ısrar 

ile bombardmıan etmeğe ba.•da
dıler. Geçen yaz esnasında yi. 

ne böyle bombardmuuılarla bu 

limanlardaki istila hazırlıklarını 
emıişlel'di İngiliz hava kuvvet
~ ayni muvaffaldyeti bu de
fa da temin ederler vı:> Alman. 
lan .istilaya. teşebbüs etmekten 
bHe Aciz brrakırlarsa nihai taar
ns için hazırlıklarını daha ra
hftt ranat Htmal edebilirler. 

si mali 
Afrikaya 
kaçtılar 

,,
4 

-.,, --~ 1 Maksat pıyasada reka· 

Yazan: 
•nııJ111 Caldt l'alçın 

A IAIANLAR ~ aııacaklarıw 
yaptılar. Arbk yerlerinde 

8-fıy•lar \ e sadece ool bol leh. 

~ iktlra ediyorlar. Fiihrcr'in 
bMin nutuklan tnı.,rilten· ale~ -
111.de :\'lldımnlar yağdımıağa müa 
'--r kalıyor. Alnııuılar yalnrz 
htırp seluwrula dc-ğil, nutuk saha.. 
-tla da yıJdınm harbi icat et.mı,_ 
lenllr. f'akat bana da artık her 
'- alıştı. Kbnsenln arkası gelmL 
ye11 t-Ohdidc aldını; ettiği yok. 

,\imanlar dört beş semılik U&

mi bir ga) rctU>n sonra harbe atı
lıp da bütli.ıı kabiJiyetlorifle kcn· 
dllerini göst.erdikt.en ,.e nihayet 

Londraya henüz bu 
haberi teyit eden bir 

haber gelmemi~ 

Vişıde 
kargaşalıklar 

çıkmış 
Franaanın tekrar 
İngiltere ile berl\ber 

harbe girmesi 
mevzuubahs oluyor 

LOIMlra, 9 (A. A.) - B. B. C: 
Almanlar tarafmdan yayılan ha· 

berlere göre mar.eşal Peten ve a· 
mira! Darlan Afrikaya kaçmışlar 

ve Vişide kargap.lılcl&r çıkm11tır. 
Şimdiye kadar bu şayialan teyit 
eden hiıçlıir haber almamamıştrr. 

BtJGVN NEŞBEDlLECEK 
TEBLtG 

\')fi, 9 (A. A.) - D. N. B: 

dahn ilC'rl gidemf'z bir \'azlyete 

dl -.t liM n ;onra, ~imdi sıra 1ngi
llzlnt• • t'ldl. Tf.'"-'bbüs kuvveöal 
onhr c it- aJdıla.r. TaarMl7.a onlar 

ba:;Jaddar. f<"akat bu 1ngiliz taar
ruzu bu~ün için yalnız mlhn~rhı 

-:üriık nokta&ma te\ dh cdilml§ ba· 
htnuyor. Bingazl~i d<• çok mahira.. 
~1" \e cüretkiran("! hlr manevn 
•le çıevirdi)f'r 'o 7.aph•ttilcr. Arilk 
bagin Dingaz} kıtası ltalyan hlld-

Ôğııenild1ğine göre hOktmet, 
110n .. elde cereyan eden mitte. 
addit ~eıetaıiın neticeleline 
dair reemı bir tetıliğ nep'edecek· 
tir. B1l tebliğ gazetelerle n.epedi

lecek ve F:ramn: radyosma dav~ ı 
rilecektlr. ;:;.;;;;;:;;:;=:;::;;;:;;;;:;;;::=:==:::;;;;:ı-~----~~~--~-----

nılj etind<'n \ e Fa.şist zulmundan 
laetulmut>tur. Her halde buna acı. 
YJM'ak ve ~ef ro~t hi7. değiliz. 
T" rk u çenln bir darbı meseli ltalya.-
nm böyle eli ho8 kaldığını haber 
'eriyordu: 

''Ha~d1M1 gelen huya. gideri" 
1911 de 8'lllı münMebetierl hti

lcliln S\İJ'Cllllen ıt.Jyan Emperya. 

ll9ueri ~ :lmparatort.ğwnan 
I .ngam l'e ~ liliwr"e.-lne 
h.. r-

• • • 
Londr&, 9 (A. A.) - B. B. C: 
Vifiıden gelen bir habere söre, 

son gil.nlerde Pariate cereyan et • 
miıı olan konuamaJann neticeBi 
hakkmda bagln bir tebliğ neeredi 
lecektir. 

PLAl'fDEN ııntFA ~"n't 

Oenevft, 9 (,\. A.) - VWf hü
kfüneti mahfillerinde ııöyleadiğine 
göre. hariciye nasm Flaııdin, dün 
akııam iııtifdDll vermiş ve mare • 
şal Peten ibu fı.ııttfayı kabul etnıi.ır 
tir. 

Ruzveltin 
yardım projesi 

~ ~. Bvaya yfltlpeğe 
ın.t..aı.ac ... pek az udUwda Amerika mebusan 
~ ~ t~ldl ettJlılort meclisince kabul edildi 
)"eril kuneıMcrie ay~ -- et-'tilde ·-P V•psC'lıOO. 9 (A.A.) .B.B,O. 

11 haNe hlllıir ıteye mt1valfak ""'"" '-·-- ---"-' -··"--dev olunachlar. Ancak Be.ilam llılWlııW ...,.... me.-.. ....,... ............. •r • 
!etler harp gemilerinin bh1eflk A.me· 

&teşıecUkiıen sonradır ki Şimali rik& limanlarında tamlrlnt menetmek 

Afrlkada bir s11lh ekle edebildiler. auretile rel.atcumhur Rmweltin ı.Jt)la. 
işte böyle bir haydutluk hareketi nnm tadil edilme& hakkında rprJan 
ile alınan topraklan §hndJ yüz bin- tekllneri reddetmtıUr. 

Bir Amerikan Alri~a cephelerinJ~ 

diplomatı Berline On ıtalyan fırkası 
gidiyor harp har.İci edildi 

İngilizler Bingaziden 
sonra da ilerlemeğe 
devam ediyorlar 

Bu zabn Lonclraya da İ 
uğradığı bildiriliyor •

1 Banelona. t (AA.) - ~ani 

uanmnd&n: • 
Londradııuı buraya gelen .A.meırl· 

kan dlplomatlarmduı H•ltle, Beor. f 
liDe gitmek 8lıera ~llbe de· f 
vam ~ktJr. ı 

111111 ... '"""" ..................... ı 
Arnavutluk cephetıimle 1 

t 

Avlonyanın 
yakında 
düşmesi 

bekleniyor 
Siyahgömleklilerin bir 
taarru·zu ltalyanlar 

i.çin felaket oldu 

HABEŞıSTANDA 
BiR KALE 

ZAPTEDiLDi 
KMlre, 9 (A.A.) B.B.O. 
Röyter aj8.D81 muhabirinin Dlldlrdl. 

~ine göre Trabluata muharebe tJ8!1la· 
drğı zaman ıı; İtalyan tümeni mevcut 
olurlcen flmdi topu topu beı ltalvan 

(&§ tarafı 1 adde) 

Roma radyosuna göre: 

le~ f'S.lr, hadsb; hes&p8rL silah ve Dun öğleden sonraki ceLaeılindf' me. 
ınöhbnmat terketınek suretiyle busan meclisi, demokrasilere yardım 
kaybediyorlar. Ora- gebneı-..a ._._ l!yihaaun kabul etml§tir. Llyiba fim· 

,,_ '<=ı"• UIC dl A u in " ..a..r11 •·t. (l"U15ı 4 üncüde) rezalet ldL GltıneJfll"I daha büyük __ yan __ m_ec_a_e_:g_vn_..., __ m_...,_.,. ____________ _ 

Bingazinin 
hiçbır ehemmıyeti 

yokmuş! 
bir rezalet lçlado ,ukua gell 

1 
bl ltalyan reami tebliğinde 

lnı::lliz1er ~alnız Şlırıali A::.:;... ıs•·ııellr • r ağır zayiat verdikleri 
da ılc !il, Şarki Afrtkadakt tekmil .. itiraf olunuyor 
halyan müstemlt"kelerine karşı da d Londra, 9 ( A.A.) - B.B.C: 
taamızi bir harp yaparken Alman •·ısmı sa allı• a Dün Roma radyosu Bingazi. 
lan gb7.dcn uzak 11ıtmıyorlar. Hat- .. nin İngilizler tarafından zapte. 
ID. biittin hımrlıklannm Ahnaıılara dildiğini itiraf ettikten sonra 

karsı )B]ııldı~ ... sıiph('Slzdir. Mr. Ege mıntakasında da seylapı (DC\-amı 4 üncüde) 
F'.dt~ lfarlıi) l' Nazın bulwnduğu 

sırada, harbin yalnn müdafaaya devam ediyor ıngiliz krah 
inhisar etmfy~cğini, galebenin ta.. 1 
ıırruz ~)-esinde tMnin olunacağını Mutia, ı (A.A.) - Dün ö,tleden t.eıu.r ta§mıı sular ,ebrin mWıim '* General Va veli 

sonra ft••ı fırtın kadtV de krsmmI iJıtlll etml§tlr. Şimdiye kadV h 
')()~ lf'TTll<ı \'C İn:rlfü onlmmnun bu 1 -s> ayan a geceye lıl · araretle tebrik etti 

8 
, - "' vam etml§ bunu §iddeUl yatmur ta. altı eY yıkılm11tır. SeylAba m-..ruz 

ı:: ~ < tıgunmda hnzırlandığmı bil- ı kip etmtıtir y ..,. dev _,.,.,..r naıar tabii .... edllml§Ur. MacM sarar Londra, 9 ( A.A.) - B.B.C: dl • . nt>mur am .,....,_ . ,,_ t--: 
nnı .. tı. Rtın•la artık kim.<ıenin Arasın. ~k ınıl(tarda dolu dÜfl!llf. oımufll& da nutwıc;a zayiat r.>ltt11r. .uq;iltere Kralı, Bingazi 

(J)('\ amı 4 üncüde) tur. EGE MINTAKASINDA zaferi münasebetiyle Orta 
HüSl"~in Cahlt YAl..çıN PORSUK DaBAB TAŞTI ı_..., ı (A.A.) - şehrtmi~e ,.. Şarktaki İngiliz kuvvetleri 

• t°Aldtelılr, ı (A.A.) - Por.uk caJJ (DeYamı 4 tincöde) (DCl\"UIU 4 Unctide) 

1 betı şıddetlendırmek 
ıve ihtıkarı azaltmak.-.. 
Böylece cezalandırılmayı göze alan 

cüretkAr tüccarlar rakipsiz 
bırakılmış olRlayacaK 

Aldığnnu nıalfımata göre Ti. 
caret Vekaleti teşkilatı muhte. 
lif ticaret şubelerinin muhtelif 
ellere verilen kir niabetlerini 
bunların ihtikarla a1akasmı tet. 
kik etmektedir. 

Tüccarlara verilen kar nisbet-

lerinin ihtiklr mevzuu ile bilyük 
bir aWıaın g6rillmekt.edir. Mev. 
cut kanaate gör.: ~ vasL 
yett.e iti mu:f tacirin mevcudi. 
yetini kabul etmek lhımdır. 
Bmilardan blrinci smlf her ne 

(Deftnu 4 bdhle) 

Varaset vergisinin tahakkuk ve 
tahsilinde tadilat muhtemel 

Varislerin, tevarüs e~tik,eri menkulle .. 
rin bildırilmesı usulu sakat cöruıuyor 

Maliye V ek&leti, veraeet vergi.si 
lizerinde mühim bir t6"dk ~ 
~- önümüzdeki malt .ene bftt. 
.. ~ ... oım.k .,... ,apılen 
ba tetldk etdclea 11&~ .... ptttr. 

HaHbMlrda pjıhaıeabl ~ 
menkullere kananl yolluk ftriıl 
olanlaı- banu !bir ~ .. 
muanen bir m6ddet ~e :auıhal
lbı en büyük malmemllrUnıa bDdb
melde mfibllel bulummldadnier. 
Bu beyannamede tevarüa edllee 
menkul ve gayrimenlmlttn tama • 
men bildirilmeBI mecbarfyeti ftr • 

dır. Beyannamelerin altı köy malı· 
taria.n veya mahaUe mnme.Dleri 
tarafından t.aedik olunmaktadır. 
Bu muhtar veya mtımemt»er te • 
va"1s edilen malm tamammm be" 
ynnamede tasrJh olunan mtktar • 
dan ibaret olduğunu tMdik ebMlr· 
tedirler. 

Maliye VeWeti, 1jJbaaıa ~ 
namede tasrih olunan mtktarla bu· 
nun tasdiki k evfivPti f\ı'.M"in .. P dtn" 
maktadır. Varfsiere kalıın bir eav· 
rimenkul alelek~r mPvdanda bn -
lunmakta ve eğer bir muvuaaV11 
meydan kalm&ZBa bunun mina o· 

Hadıseıerın -
Habeşistandaki 
ltalyan 
Muhacirleri ve 
Fransa - ınqdtere 
ile müzakere 

Yazan : HASAN KUMÇAYI 
D. N. B. Ajansı aal&.hlyettar İ· 

talyan mahaftllnden aldılı malfi" 
mata 15Unadea lletnıttlil bir w.. 
Hfdtı kont V olpl'nln Fnuuıaya d· 
derek Vlşl hH'·l'ımetlyle bezi mft· 
r.akenılel'de bahmdafana ve ora· 
dan Madride ya.hat LolHlrava "14'e. 
tt.ğlne dair çıkan Mylft1an tf'lrdo 
ediyor. Kont Volpl lldnelkinan 
IODlumcla Loana Kftmll, handa 

1anık kaldığı herk~e bllinmekt& 
clr • ..a.t, menkuller para. mtı • 
ce'thent ve n fJ1YU1 lr'n vuiyet 
bllJıle clellUdlr. B1mlArm kime kal· 
dlılr .,. lılmln eline ~ti~ beyaa-
--.,t ftirtm ftristerln ancak 
d14ıl(fU beyan etmelerfvte teflblt 
otrnsxt.·Wr keyf!yet J.o11nde> lnl • 
ı "ıııdlr.~ hale ~re muhtar 
Te,,a ..-De mlmeMfllerlnfn ve· 
rllea belJ'91111•..,nlı>ri tıo .. .:ıf\.1•n ili 

(DeTalnt 4 thletldel 

Fılistin-Suriye 
hududunda 
lngilizl~r müatahkem 

bir hat ~apıycrlar 
llıepwl. e (AA.) - D.N.& .,._.. 

am ın..wııı mullabüt bildiriyor; 
nuatlDdllll ftrlleD bir ..,..... ,.... 

1ngWzler flmal lıududu De Toloıi,. 
ıtfltl aıumda DtaD battı l.P.tD .... 
dlklert ma.ta.bkem bir bal aıeJU&Dll 
pörmekted!rler. 

t'..W KtlHörtl Eastitl&I konfe
.-mcla balUB1Dq, ima bir ika
mette. IOllra Romaya dönmUı ve 
Şat.tın betinde Komada bir Al" 
man anavf bevetlnl kabal etmlt. 

Ba tckİtf olcİalu gibi dotru dl 
ıe kabul edilse bile yine aydar 
lumlak lbmrelea bir nokta b
hr. Zira meselenin ehemmiyeti 
kmt Volplnln Fransaya gidip Kit. 
medlllnde ve oradan Madrlde ve
ya Londraya ~eçlp Jt'-~yecelbt· 
ele dqfldlr; balıls mevzau olan me· 
eelentn mahJvetı ttalvanm Rahe. 
olsf;andald ud yüz bin mnhal'Jri 
tahUye etmek f,.ln Fran'Z vr la
l.ilh hlHrftmetlerlyle mllnkel'"efe 
gtrlemı, olup olmadığı ""YD glrl§
mf'k nlyettnde baJunap bu1unmadr 
pbr. 

D. N. B. a_iansı tıont Volplnhı 
Fruuya gittiği şayfumı t.ekı:Jp 
etmf"kle beraber mt.."8e<lenln uıt 
maddesine t-mıM etmcrn"ktedlr. 
Şa httt ~rr ttı;h·anm IJabefts. 
tudald mahaclrlrr ·kln Franu VP. 

tndl~re ""' mtizakereye ı?lrdlğt, 
:rahat t:lrmek lhel"e hoJnnıto~ k:.· 
bal ~ ohnnvnr mu! · 

HASAN KUMÇA YI 

( __ H_A_B_E_R~,.;.;;.....Y_a-rı_n_v_a_b_a-nc_ı_d-il_d_e_r_s_le_r_i-ne_b_a_s_ı_ıv_..o;---) 
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Tarihi deniz romanı: 55 Yazan: Kadircan Kallı 

Hızır Reis ke::tirme bir karar verdi: "ispanya ka
firine verdiği vergiyi bize versin; vermezse biz de 

hükUmetini tanımayız!,, 

- Şerecl buraya elli mildir. la- / eoş.kt;.n bir ııekilde karı;ılnndı; nl • 
panyollar doğuda Bccayeyi ve ba· kl{!lruıdı; şeyhülbeledJn nıicınfiri 

tJda Şereeli ellerinde bulundurur. oldu. Ziyafet verildi; eğlenceler 
Jarsa bir ktskacm arasına dUşmQş yapıldı ve aqama doğru ııynl 5e. 
oluruz. İspanyollardan evvel dav • kilde uğurlandı. 

ranmak lizmıdrr. Filo demir aldı; şehri top ata-
Onıç bey do nyni fikirde bulu. rak selimladı ve ~ldı: 

nuyordu. İshak bey ~ka tUrlll 
dil§UnmUyordu; fakat Mes'ut ibni 
Vebebe karşı sert davrıuulmama· 
mnı, mUmkllnse anlaşma yapılma. 
SDU tercih ediyordu. Eğer onun 
mcmleketl elinden alınırsa diğer 

5eyh ve hllkDmdarlar Uzcrlnde fc· 
na tesir yapncağmı, adeti\ onlan, 
lspnnyollıum kollarma atmış ola· 
aıklarmı söylüyordu. Bunda bU • 
yQ.k bir hakikat vardı. 

Hwr reis k08timıe bir karar 

Tuma Hasan şeyhUlbeled için 
§Öyle diyordu: 

- Allah bilir ya §U berüin su. 
ratında uğur8Uzluk sezdim! 

Paytak Recep daha açık konuş· 
tu: 

- Bana kalırsa ka11~in biri • 
dlr! 

HIZlT reis bunlara ehemmiyet 
vermedi ve elindeki dtirbünle en
ıUUerl tararken söylendi : 

verdi: - Herkes ektlğini biçer! •• 

- İspanya kMirine verdiği ver. Cezaire dönUldüğü zaman yeni 
giy:I bize versin; vermezse biz de bir haber alındı: 

hilkfıınettnı tananaym! Telemısan hUkUmdanrun karde. 
Diğer lkl karde3 bunu ~ et- ılnin oğlu hUkiimeU elo geçirmek 

tiler. için gWJce bazı klıruıelerle blrleır 
Hızır reil hemen dört kadirp mit, ihtilAI çtkarmak Lstemlş, fa. 

donattı ;a.·~runa do!'ru limandan 1 ut tam vaktinde liğrenilince kaç· 
~tı. EddUlban ve Peııkat bJ.ru.n. mağa mecbur aJm~. lapanyolla • 
larmt gııçerek batıya rota verdi~ nn ellerinde bulunan Orana git
eahllleri taradı; erteai wı!.ıab er- mi§; bu fiChrln kumandanı Marki 
kenden ŞeI'§ll &ıUnde gt-rlindil. dö Gomar aıııp prcnslnl hUrmeUe 

Küçük bir tepe fizerine kurul • karşılam~; İspanyaya göndermi§, 
mu§ oüuı kilı;Uk vehlrdc davullar hllkfunet de §iınall Afrikada çıkan 
darbukalar çalındı; birtakım çığ - bu g:lbl lhUllflan daima kOrükle. 
lıklar duyuldu; damlar ve pencc. met, beslemek, hiç değilse lUzu • 
relerde salkım salknn insanlar il· munda kullanmak üzere elde bu. 
redl. Dan:ılana en yükseği.ne yefll lnndumıak elya.sctinl ta.kip ettiği 
cübbeli, kocaman sarıklı, şişman için ayni hllrmeti göstermiş, ona 
bir adam, birçok klmıelerle çevri. Teuetı beyliğini venni~; dört harp 
li olduğu halde çıktı. gemlsl ve allt yllY- kadaT 1ııpa.nyol 

Hmr reil na.ıul kar§ılanacaltnJ aakeriyle birlikte gönderm~. 
bilmemek.le beraber muUaka dOr Arap pren"1 Tencs şehir ve ka· 
ID4llük için de gelmediği i~ ıeh. les.inl zaptetm~. orayo. yerl~I.§. 
ri dokuz topla selAmlııdı; eonra U- Fakat halle bunu fena karşılamış; 
mandakl kilçük kayıklnrdan birini if.mdl orada rahat kalmnml§. Ra • 
çevirdi; ihtiyar bir kayı)ccıya bir batı kaçan her rsehlr ve memleket 
mektup uzattı: rtbf onlar da gWtce Oruç beye el 

- Bunu oeyhUlbeled Me.•ut 1b. çl ı;l5nderdı1er: 

ni Vebebe götür! - Bizi kurtarm! Biz kUlrle • 
Dedi. Bea altın da bahoia verdi. riıı emirleri altında kalmak iste • 
Mektupta en kü~Uk bir bbahlıt mlyoruz! 

veyn sertlik yoktu; yalnıı gönde- Dedller. 

rilltJ tanı hOI değildi; onu Hwr Tene. kalesi Cezayirin doltsan 
reisin ynkln adamlarından bir ve. mtı garbında, bir kaç kUGilk ada
ya btrkaç kl.şlnln geUrmetl lbmı· nnı mralandığı bir sahilde, mühim 
gelirdi; bununla beraber Mes'ut blr yerdi. !spanyolların 6imall 
ibni VeheJ) do blSyle ince ~ylerl A!rlkada tutunabilmelerine en çok 
anyacak halde değildi. KendJalne yarayan ve çok gUzel, bUyUk bir 
bir Ultimatum verilmediğine oük • liman olan Oran ıehrinc ul~mak 
rediyordu. Hwr reisin davotlııJ ka için mUhlm bir buamaktJ. 

bul etti; ıehrln bilyilklerindeıı " 1 Hmr rehı gemilere Türk ve A· 
kendi ada.mlarmd~n on 1ld klflyi rap askeri doldurdu; Oeıayirden 
alarak gemiye gfttı, lyl kartıland.J; csktJ; batıya doğru yelken açtı. 
doetluk glSrdll. Hızır reisin llSzte- Yut bir zafere gidiyordu. 

kule ve duvarlarma Gevrilmll o • (Devamı var) 

Ekmek narhı 
Bugünden itibat·en 

14,5 kuruş 
İstanbul b elecliy<'Sl dnlmi cnr ü • 

meninin dünkü toplantısında l'kme 
ğe 10 pnra daha zamma karar 
verilmişfr. Ekmek bugilnden iti • 
barcn sehrlıı her tarnf:nda 14,5 
kuruşa satılııcnktır. 

Maha le 
mümessilleri 

Faydalı olup olmndıtdarı 
tetkik ediliyor 

Dahiliye Vckiılcti, mahalle 
mümessillerinden r.e derece fay_ 
dalı olduklarım vilfi~ ~~:n sor· 
rnuutur. Verilen oevanta, bunla. 
rın muvazzaf olmamı-lr.rı dola. 
yısiyle bunların pek faydalı ol. 
rnadıklan bildirilmiştir. Vekil.· 
Jet, bu meseleyi tetkik ettirmek. 
tedir. Tetkikler neticesinde lU. 
~ görUlUrse, Veku.let, bu hu. 
susta. bir kanun layihası hazır
layacaktır. 

Hikmet Münif beraat 
etti 

Bir mUddet evvel, Afrodlt ıneaelcıJ 
mUnııııobetllo Cumhuriyet gazetralnde 
çıkan ve İstanbul cumhuriyet mfld:lci 
umumlainl hnlltm hwnımeUne maruz 
bıralm~k mahiyette olduğu iddia e
dilen neşriya.ttan dolayı mezkar ga,. 
zotcnln noırlyat mUdUrU Hlkm t MU· 
nıt ÜlBen, lstanbul asliye altıncı CC• 

zo. mahkemeaince 7 ay hap!• cuasma 
mahki)m edJ\mitıtl. 

Tcmyt:: bu kararı nakzettığlılden 

muhakemeye, dün, aynı mabknnedo 
oovam edllmla vo Hikmııt Mı)nlfın 
beraaUno karar verUmtıUr • 

Kahvede lcumnr 
oynıyanlar hapse 
mahkum oldulat' 

Sü!<>y:mau \ 'O Cavit adlarınıııı iki 
kl~i Fa tlhto SUleyme.nm kahveırinde 

iskambil !le lmmur oynarken yıka'ıın 

mı§lıırdrr. İkisi de birinci aulb cez.ı 
mnhkcmemncc ik~r gün hapıeı malı,, 

kftm odJlmlştir. ---o---
Adliye Vekili 
salı günü Ankaraya 

dönüyor 
Şebriml~e bulunan adliye v~klll 

ll'e thl Okyarm aıılı gUnli .Anlumıya 

döneceği haber almmıştır. Vekil, av· 
deUndcn evvel, haplabanclerl tcft!ş c
(}eccktlr. 

ithalat birlikler!nin 
umumi toplantıifln 

Demir ve madeni malzeme lt hal!'lt· 
çılu b!rllğl beycU umumlyes!r.ln bu 
ayuı 23 Undc, rnnnlfatura. IUıaıtı.tçılar 
blrllClnlrı 24 ünde ve kll.ğıl, mukavva 
vo tatblkab ithaldtçtla r blrllg icln de 
27 sinde ol.nMı U\l<o.rrUr ctmı.,tır. 

Kalp 50 
kuruşluk 

yapıyormuş 

Bir kalpazanlık 
maznununun muhake

mesi son safhada ... 
Ahmet Şimşir adında birisi, Ça· 

tnlcada bir atölye kurarak, bazı 
rn:ıdenlerf blrlbirine kar-ıtırmak 
suretiyle gUır.Uş 50 kunı§luklarm 
kalt>larm1 imal etm~tir. 

Ahmet Şimelr, uzun bir ta· 
kip neticesinde yakalanmış, ve bl· 
rlnri ağırccza mahkemesine veril· 

Kurşun hırsızı 
Bir ay, on gün ha):.'~ 

çarp·ldı 
Taht.akalede Balkapan ?ıanmda 

kahvecilik yapan lS8 yaşlarınıu HUıı. 

nU.. kurvun hıratzlığtndan dolayı ya· 
kalanarak Sultanahmet blrlncl ırulh 

Ce7.ada muhakeme edllıni!J, b!: ay on 
gUn hops!nc karar vcrUmlgUr. 

Bir ayda 
26 iht;kar 

Dün bir kumaf 
mlııtir. müessesesi suç üstünde 

AhJlıedtn muhakemesi dUn son ) l d 
snfh!ll!Itla. gclmi3 ve müddeiumu. ya -ta an ı 
mi muavini mllta1easınr sövliycı • ı . . . . . 
relc suçlunun tecziyesini istemi~- Tıca~~t Vc~a fıvat mıır~-
llr. ltabe buro~u. diln ~cydancık;:.a 

Muhakeme, mildataa. ve kıırın· i· b.ulunan ~ır kumaş tıcarcthı.ne. 
çin ba§ka bir gilne bırakılını5tır. sındc.. c~.rmUm~put .~pmışt~;· 

'stanbul 
Borsası 

Onümüzdeki nisanda 
açılacak 

Öğrendiğimize g~ vekl11er heyeU, 
tatanbuld& bir kambiyo, ııuk:.ıd, e;;. 

ham ve tahvllit bor88BI açılnııu:ıı i(ln 

hazırlanmı§ olan kararnameyi k.\l.Ul 
etmfııttr. Yakında reemJ gazetede ne~. 
ri beklenen bu karnrnıu:ne lle otu:dan 
Uç sene evvel Vekiller HeycU kcı.rari!tı 
ve muvakkat kaydile kapa:ııp Anka· 
raya naklolunaa latanbul 1'.anıb1yo, 

nukud esham ve tahvtllt boraM\ tek
rar açılacaktır. Bu Uç ıseııellk mocı. 

det, bundıı.n iki ay .ııonra, niaMtta blt· 
melttedlr. 

Bu arada lııtanbul borsumın açıl. 

maııllc bcnı.ber bundan Oç sene evvel 
aoılmt§ olan Ankara. esham, t.ahvUA.t, 
kambiyo vıı nulrud boreaemm iOD• 
faaliyete devam etmesi muvafık gö. 
rıllmllştUr. 

Yeniden nçılac:ık İstanbul l'Oraaın 
için m ünasip bir b!Da aranını§ ve ge· 
ne eski borıranm buhuıduğu ılöıdUncü 
vakı!han münasip görUlmllştUr. 'Fakat 
burada evvelce borsanın 1.§gıı.1 etUli 
hanın zemin katı bugün blrc;.::k dUI-. 
kA:ılara taks im olunmuo ve bu,•ıar da 
kiraya verilmiş bulunmaktad:r. Yal· 
nız e\-ı: elco bu dUkk(Uılıırın idrnya 
vcrlllrkon ovlcafm mlisteclrlcre Uç şı; • 

ne sonra Borı;annı tekrar te•a:ıhul:ı 

ı:elmesi takd1rfnde burasını tsh1.lyey! 
Kontratlarda kabul etUrdiğt s"ylerı. 

mektedir. Bu t nkdlrde Borısayl!I yer 
bulmak kolay olacaktı?'. 

----40>----

Bfr Mevlevi 
mtlzesı kuruluyor 
.Maarif vcldUetl, Gnlatadnlc! "-evle· 

\ibAncnjı bir mevlcvi müzesi ballne 
getlrllmeıılne karar '"erm!i}tlr. tııtru:. 

bulu eevcnlerccmlvctl, diln to~lnn!U'nk 
ınal!rU vekil! Hııaan A.11 Yecı •.aratıl". 

dan teklif edilen bu mesele haı«kındn 
mllzakerelerde bulunnıu§tur. 

Bu curmumeı:lıutta yuzde, yuz 
yirmibeş kt\rla s:!tılan l:ı:mn-elar 
bulunmuetur. Mesela bu firma. 
ya 6 liraya mal olan bir yerli 
kumaş, kardeşlerden t iri tara
fından diifeıi •. .-: _ liraya satıl. 
mış ve sonra firm::! da yUzde -
kar üstUne koyarak 15 liraya 
s2trşa ~ıkarılmııttı.. Bu su .... w. 

büyük bir zincirleme ticarc~ 
mevdana çıkarılmıştır. 

Dün bu müessesede zabıt 
tutarak cürmUmczhut evrakı t . • 
kemmül ettirilmiş ve ihtikar 
fiilen sabit olmustur. Mesele ya· 
nn fiynt murakabe komisyc:nın. 
da tet'<ik olunacaktır. 

Bundan ba3ka sabun ihtiki-:ı 
yapmak suçivJe 6U k' selcr de 
adlivcye verilmişlerdir: 

Şiıjli Hal~.,,- ~ -""&Zi C"a.c1desi 
161 numarada Vasi!, Şisli Hiir. 
riyeti Ebedive caddesi 221 nu. ' 
maralı bakkaliye dilkkanı gahibi 
Lame, yine aynı caddede 181 nu
maralı bakkal l\Anl Kamer. 

Diğer taraftan tutulan ısta. 
tisttklere E:Öre geçen av mUddcl. 
umumiU~e vorilen ihtik5.r maz. 
nunlarıqın şayısı 10 iken bu ay 
26 yı bulmuştur. Bu rakamlar 
murakabe teşkilfitmın piyasayı 
gittikçe daha s1kı bir surette 
kontrol etmekte olduğunu gös· 
termektedir. 

Yeşilaycılar 
Dünkü müsamerede 

andiçtiler 
DUn Eminönü Halkevinde Ye5i • 

laym gençlik ı;ubcsi mensupları ta· 
rnfındıın b!r ınUsamere tertip edil 
mlştlr. Milsamere1 istiklRl marşı i. 
lo baıılamış, bundan sonra cemi • 
yetin reisi ProfCi!Ör Fnhr ddln u:e
rim, cemiyetin gayeleri hakkında 
bir konferans verm'ştir. Dahıı son 
ra da Ycşllaye. ya.zılmnk Uzere mu· 
r:ıcaat eden yüz ks.clıır genı; Mhne. 
ye gelerek. dolttor tavs iyesi h ari· 
cinde ula içki 'kullanmryp.cn~a 
:ınd içml,tir. Eurıdan sonra Yeııll 
aycılar bir komedi t emsil etmle • 
lt>rdir. 

1tasgete 
Makul bir vatman 

G EÇEN cuma gUnU havanın 
un.~nrlu olduWuıo bW. 

yorsunoz. SJrkec.ıJden bir ~ • 
im. tnım\'ayına atladım. l'n~wur 

uıüthi<;ı, lıaranlılı olılultça be.sm•ı; 
daireler ccf.rtan, cllikkAolar yeni 
lınuann11ş. 

Tram\·ay durah yerlcrlnJ bir an 
e\'l·eı e\ Jerinc ~debllme.k loln boJ
ça bir trnrn,·nv gelme ini bekliycn· 
lcr doldumım;. 

K:ırnltö;\'<' geldik, vatman araba. 
3 ı durdurdu. 

Hücum! Ama ne hUcum._ tçcı
dr.kllerln nerc<le · e kemik ~ahrtı· 
!arı islt!lccek. Ahlar. oflar ... A" 
mnnl:ı.1' •• , 

nır ses l llkse!di: 
- \'atman cfcncIJ ••• Haydi ~ 

nrhk. daha knc yolcu alacaksm? 
Vatman CC\ap \'CrdJ: 
- l\façka yolculannı... 
- İyi ama e:dUyonız ... BöyJe 

nostl ~l!Jc1lm 'l 
- Z:ı.tıallnlz nereye glc!eeebf. 

nlz! 
- Daire<le lneccğlnı... 
- Siz ynynn da 11lrUycbl'Jrsi· 

nlı. l~nğmura. rağmen... Mn.(.QI. 
yoleuh"I nn.sıJ J:ttsfnlcr ••• 

- Biz yolcu dcl'tfl mt11z? 
- Evet nma sizin arabanft ay· 

rı. Siz pell iUi blr l'aksh:n arabuı 
he.kllvebi'fn11ni7~ BekJt'SoydlPlz ben 
Mr l.\f11,.ka vokmıo dnha alabWr 
cJlm. No siz böyle m~ rahat8lZ 
olurdunuz. ntı de bir Maçka yol· 
cu o aatlcrce bir Maçka arabuı 
beklercli. İki istasyon UcrsJ için 
iinünlizo gclt'n trnm\"8.ya atlamak 
rloğm de[1Mir. f rlnrc Taksim an· 
ba1'\rmı sUs için c;ahşhrmrvor. 
fa..,·" n""htılıırı ftfa"l<a yolcolan. 

nm Tafrıdmden ..ıonra bu arabJl..da 
in cln buhınmn:ror. 

Dü5UrıdUm: Vatman halmı mıf 
IIayır .•• l'ertlc:ı göğo kad:ır haklı. 

R, 

Trabzon ve Polath'lnA• 
nin tütün mahsulü 

Trabzon, 8 CA. A.) - Dört mil· 
yon kilo olarak istihsal edilen 
Trabzon ve PolRUıane tütnnleri • 
nln demet ve denk yapılması fb.t.ıl 
edilm1ştlr. 

Satı lara bu aynı 14 Unde bar 
tanacaktir, 

Almanyadan 22 
loltomotif ve 17 V1'.gon 

geldi 
Son gUnlerde Almanyadan mflnle. 

keUmlze 22 lolcomoW ve 17 yolcu va
gonu gclml§tlr. Bunlar, Hııydaıpaşaya 
geçirilerek tren batlarmda kuıı ..ı..,ıtına• 
ğa ba§laı:mı!ltrr. Bundan bqkıı AJ.o 
manyadan yeniden 28 lokomoUt ve 60 
ltadar \"agon daha G' lecekUr. 

Lokanta tarifelerinde 
değişiklik yapılmıyacak 
~zı gazeteler lokanta tarltete:iııd• 

dcğlşlkllk yapılacağını yazmı:Jtt. Bolcı,, 

dlyccc verilen m:ılQmııta göre ou, yaA 
h~tır. Lolcant.a t.art.:elcri aynen iJlta e
dllcccl<t!r. 

Albay Donavan 
Kalıirede 

rin1 dikkatle dinledi. Şehrin zayıf 1 

lan topları, herbiri birer uf u.lı: f et 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!~!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

I\Wtlrc, 8 (A. A.) - Ruzvelt 
taraf ndan hususi mlimessll olarıılt 
Avrupayn gönderilen albay Dona• 
van F:llııUnden buglln Kahlreye 
gelmlvtır. Albay Donavan Avrupa· 
nın cenubu ıarktslnde ve orta aark 
ta yaptığı seyahat eanuında Ka • 
bireye ikinci defa gelmektedir. 
Bir ny kadar evvel ya.pt.ıt;'I ilk ae
yahntten ııonnı alhay Donavan >.: 
tinayı, SelAnlği ,Belgradı, Ankara· 
yr ve KudUsll ziyaret etml§tlr. 

hetrnefe hazır g6rünon yafa " 
gUrbUz TUrk yiğitleriıü llrkek hl&- y eni Sabah 
\eı-lc glSzden geçl.rd.l: (ttaıyanm slh tC§ebbüalert) namı 

- Ne yapalım ki clbnlzde kuv. altında yazdığı başmnka!edo H'ısr.ylıl 

vet Y<>ktur: üzerimize dağ gibi caıııt Y&lçm, ltalyaııın tanıntntd 111va. 
gemilerle ve demir elbl.ııeli sayım eet ada.mlarmdan kont VolpL"li'l tazı 

. · aııerkezleri ziyaret ederek HabP,lstan· 
nskcrlerle geliyorlar. lster iste • ı daki aıvıı ttaıyaııların oracıaıı aıın. 
mez vergi veriyoruz. BUkcmcdJğl. ma.sı ıçtn !nguterc ile mllzak.:ıre ,.arc 
miz ell öpUyoruı; böyle yapmaz • 1ertD1 arayacağmrn aöylendlğhJt. kon· 
sak bUsbUtUn mahvoluruz. Siz gel. tun pJıslyeU dU§UnUlccck olurıa tu 
dlnlz, fntikamımw aldmrz. zater ~lh ırondajı .azıerlnc az çok i'l..'\llmak 

lerinlzi na.ıııl g6nUlden allroladı • , lAzmı geldiltnl etlyllyerck diyor ki : 
- Allah ahittir. Bundan M .. Kont Volpl, bu gibi l!Jlertlı-. tf'<'rii-
gmma § Jny iMi ve ınaJıuet •lılbl bir r.aıbr.,. 
!e ne emrederseniz yapam. D 
nw a ·a ılan bu bü .. m.. aıada 1 Bundan aonra, muharrir !talynııla. 
~ 3 p . 3

....... g rın 19'1 de Tnı.blusgarp \'O Bingazlye 
bizlm de emeğimiz geçense ne 

1 

bllcum edip do orada hiç bcklemt>dJkle 
mutlu:.. ri aiddctli bir mukavemete maruz ka1• 

- Biz de sizden bunu bekliyor- dıkl&n uman ıqırdıkla.rmı,ır.t-sttleyt 
duk. Hiçbir ha.kik! mOslllmanm kA uzIB§ma yolu ile halletmek meclruriye 
firler hizmetinde bulunmanıa&l il. tinde kaldıklarını, meclıtırl)·eu~ 

• d ı t cliğ' · d t kont Volpiyt tatanbula yoltadık:armı, 
zmı ır. ı e rnnu; au ur: span • bu arada latanbuldaki (Düyunu umu· 
yollara verdiğiniz vergiyi b!se ve. n:lye) blna.suıda kendisi ile ete görUı. 
rccekslnlz. Onlar bunu LslAmlan tüğ{lııU batuıatarak makalestne ı!lyto 
mahvetmek lçln kullanıyorlardı; dovam edJyor. 

halbuki biz kfifirleri bu islim 1 "Kont Volpl Tllrk hUk1\metı~1c 
mcmleketlerlnden kovmak için sar-

1 

Trablusprp ve Blngnr.lnln ttaı: nya 
!edeceğiz! terki esası Dr.erlne mllsb:'nlt bır sulh 

Hemen bir muahede imzalandı; yapmak lmkAnmı temin edenıı dl'n 

K • taerin 
1 

b 1 _,_ . btanbulilau ayrılnıı~h. Sonra, UUhııt 
ur an e e ası ar- yemın ... Terakld hllk6ınett.eo ceklıdl Ba • 

edildi. 1 kan harbi ba41adı ve ttalya n .. OuCby' 
HIZir reli erteel gün elli levent. .. 1ıı1r otıel4e bir llU1h ma&1ae4e'llame.i 

le ~ ÇlkU. Balk taralJndaa ı r.·t v~ ............-ıafl bl7 

ıı;fmuli Afrika mUstl'tnlckc 1 1a.ı.uındır· 
mak i~ln ~ı mı, olan Kont \ dplnlu 
5lmılt Tmbluıı:rarp vo nlngıı?.I Uo be
nıhrr ohlrcn zuııt ~dıımt:ı ola•ı lhbe
oıııtan ve nıtnu, ti nedrınl!C'rl !tnl}tının 
elinde bulunıın Erltro mUst •ıtılckesl 
de clılcn rıım1"•eıı geııo altt•ın alttı 

b1r sulh munhcı!cname~ı hıv. rloınıık 

'\'Dr.lfooııı deruhte etmem mıı•ı:u o;:C!t'm 

tın garip w hadn hlr l'iln'l'!ri'r. lt.ut
yanm f'.mperyallst lıUJy:ılnrınıı. ~Cm-şl 
parlak blr lı;tildınJ üz.erine l ıil :ı;Ptl\'or 

gtbi görUndüğU dnklkadn nıu;affcrd· 

no bir sulh :ıemlnl hnZ1rlıım:ı!. ne kıt. 
dltr nrşrll ise bUtllıı bu rli~·nlıH·ın ta""' 
rtyeslnl yapmak, c.rnpar~allzrnln ~''"'" 
larmo. \ 'Cdn dml'k \'C tıılıuk~ml: eıJr.u 

tclAkeıt"n mUml,iln old11ğ11 lfaoar BT. 

unırl" lrurtulmnk iti., lı:npı '"'UI do
la~rp l-Uz!uyu dlllonck ıJı• o ı,o.dar 

kederli 'e tı<'ı lılr lşt:ır. Jiu~ &~ının '!on 
dene htil" ıtont \ 'olpl ltln Nı\ it· bir 
fcJAlı:ot ile 'knrşıl~manm ne kı•dnr e
lim ol.Ac:ığlm tnkdlr edcrb. 

Fak:ıt mu!ınl<knk ı.ı ttalya bay!~ 

bir flklbete boJ lıol l tılıknk k••ııbet. 

mittir. fl!lgUn fo.,ı:ımıln yılulmıı.sı kıır· 
oısınd:s dilnynda est'I duyn.cı:.k \ 'I' bu 
netloeden nwmnwı olIDJJ acak lw' k.iil 
bile 7oktur saıınederır..., 

Vakıt 
"İngiliz ordusunuu bUyUk ı.aferl,. 

namı sltmda yazdığı başmakilcde Bin 
gazinfn sukutu etrafındaki rr;1jtlıl~ala· 

rı ve muhtemel avaklbl tahlil ederek 
diyor kl : 

"Hin~a7Jnin alınnuı.sı İoglliz za· 
forlerlnl tamıınılıımı~tır, dh·on.ı:ı:. 
Çilnl<ii Şlmall Afrlkamn Sldi Bar-
1'1\'lldcn Hinga7.iye kadar olan ıınr
ÇR.c;ı hahikah•n coğrafi bir ,·ahdet. 
tir. Mrsın!l Mersa )fatnı~ mevki_ 
hılen Sldl B:urnnh·c knctıır o1nn 
kısmı nn.sıl geçilmez tıir cöl ise, 
Illngn:ı:lyrd<'n sonra Gam Trnb1U· 
"R kaoar da 800 • ~O kilometre. 
fil< bir kum tö1ii ... ..,+ .. tın ' ,·arclır. 
Tnrthten "V' ı:ılkl de,irlcrdc AMc. 
nizin Afr""·a lç"rl'!ino ı1oi"rm bir P.:J. 
r intisl oldniiıt r: •ınedi'e" bu kum 
('!iJiini:n motorize """"larJ;o J;"(1m~k 
rok mi• .. ı,uıımr. Onun lci.J İngiliz 

Nil orr!u u ili.,,,.,,. .. ,"' "'' hldnn '\'O 

bu lrunı ç-·muun hod11'1ıma f"f'ldlk
tcn soıırn. e..4ık lst"-rn" ''"rf hare• 
'"'ti"" nil•:ı•·ct \"Crct-ı·•.. Gam 
Trabhıso b~mılan 1tnl~onn1!trm 
nını:n .. •·· ,, ....... , .. ., r·-··~"'' """""'n7J 
\':!.'lrrıııl"n rt"'1rrı1·"n c1 r :--t• 1h·. 'fi'~. 

k1\t fngltlz donıuınu1•1 A 1r~f"'ft••., 
\lklm oldağaıulan N11 onfo1111 • 

terso tl nb.:den nıescll Garp Tn!b
l"ı::undaki HnmUR ili""- ..... r.ı- n,. 
rnç vı- .. :- .... "t burasını da kolavca 
r.aıınedcblllr . ., ~ 

Aıunt Us bundan sonra Gn:rp Trab· 
!usundaki ltalyanlann eli aytğı ba11>. 
lıuıml§ blr insana oonzetlhıb'\Pceğlni , 

Almanların buna muhtemel yardım

ları ise prktıuı ve cenuptan çöl, ~· 
maiden dcnlz, garptan Tunu• He l<n 
palı bulunan bu mmtakada O'!ta: a as. 
la fayda temlıı edemlyeccğtnt, bu yar· 
dımın olsa olsa İtalyanın tr'ılnfcrld 

lllllh ynpmnsına mani olacağını yaz.ıı. 
rak makııle.slnl oöyle bitlriyrır. 

Rn HJb:ı.,.1. lııırlci ' "nrtlnnm f<-sl· 
ri a<ık~ri olmnı.t:ı.n zh·:ıdc sivasidir. 
t\!f.cerl b&Imnclıı.n faytluı olıu.•a.l''l:l 
bu, sıukl'e Akclcnh:ılelıl tnı;nz 
ku\"\"etlorlııin kısmen Slnı:ıl Denl
dnr. ihnelerlno en~cl olmak, lıir 
de lngut~reden CchclUttarık yolu 
ile Orta Şt\rlm mühimmat \ 'O llaJ1 

~et1 ri1nıeslni ZQrlaştırmaktan lba. 
rettir. 

Yeni Irak başvekilinin 
Beyanah 

nat'<lnt, 8 (A. A.) - Röyter: 
Baııwe!tll general Taha Hqı.aıl 

pa~a bugün lrak parlAmentoıund• 
beyanatla bulunarak §Öyl edemif
Ur: 

··- HUkCuneUn en i)i siyaseti 
harbin dışında bulunmaktadır. ?Jüt 
tcfiklmlz İngiltere bizi harbe git' 
mekllğimlzl icap ettiren hfobl.r ta· 
lepte bulunmamıştır. Hilk{lmet 
mUttc!kimiz olan İngiltC'royle dost 
luğunu tak\"lye etmek niyetinde • 
dir. Bu dosluk karştl klı menfaat-" 
ter esasına dııyanmııktadır." 

Da.ha ~·k btr ifade Ue ''n'llyct Kiapın tayyaresini 
fQ tnrzı'la hilla a <'llilebillr: Geçen 
ffCnc haziren !rinde Alman ordoln- İtalyanlar düşürmil~ 
rı ka~ısmtla Jı"ransayı ml\tarelce JA>nılra, 8 (A. A.) - R6yter: 
istemlyc mecbur etl n lcftt'I mW,H\- Hilr Fransızların organı olan 
htvet n'" l'!le hu dr.ft\ nın .... a71"1n ft· "Fmnce" gazetesi, eski poll!! ınU" 
lrU .. t\~n ne tamnm•ıHtnn ttah'ltn dUrU Jcnn Cltlappe'ı Sur'yeye nalı 
mı-;;.•··blyctlnln k"t'ivctt de odnr. lctmekte olan tayyarenin gcç"II 
:811 Uibarla ttr Mln f tıılvanbrm tn- 27 teerinisanlde bir İtalyan tnyya· 
,;ıı .. ıe~"" mlln~crlt " .. "1 ı .. + ... ~,,., ... j 'resi tarnfın<!ım dilııUrüldUğiinll de. 
rt ~., .... 'nna hayret etmemek 1&- Wlere daya.nıır&k iddia etmekte -
mmıeDr- - - Cı:, 

' 
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Hadiseler 
...... ···········" Ve Tarih 
,... 1:;ı44 .......... ... 

i giltereye 
ayyare 

hücumları 
Dün de küçük mikyasta 

ve az zararlı oklu 

Londıa, 8 ( A. A.) - lngı!.z 
hava ve dahili emniyet nezaret. 
lerinin tebliği: 

Bu sabah münfı.. •• bir düşman 
tayyaresı 1ska<:yanın şimc:i 
şarki sahilinde bir Rclıir üzerir. 
bombalar atmıstır. Bir kaç kişi 
yara1anmıstır. 
Ö~leden az sonra bır düşman 

tayyaresi 1ngiltl'renin şark sa
............. , .. ! .. hilindc bir sehre hikum etmiş_ 

Gazetelerde nk sık 
bc.rlcrc rastlıyoruz: 

tır A7. hasar vukun gelmistir. 
ŞÖ} le ha· : Bir miktar ölü ve yaralı vardır. 

Müddeiumumiliğe yapılan 
ıh:bar üzerıne yapılan takıp 
~eticıesindc piyas.ıyn sahte ster_ 
lın süren bir şeocke ynknlanmrn_ 
tn-. Bu ihbar ti.zer , e harekete 
gegen polis dün falan yerdeki 
1alan komiseri rU vet alırken 
suç üstünde elde et.'Ylis · adliycve 
t~slim etmistir. On gün ev\=eı 
Galatada, fabn fırın ustünd~~i 
Odasında ölü olarak bulunan ve 
goznülen falanın bir cinayete 
kurban g-lttiği dün adliyeye ih
bar edilmiş; tahkikata ba lan_ 
nuştır. 

Her ihbara inanılsaydı temız 
adaın az kohrdı. lhbar en z; ·ad~ 
bulaşık ad2mlardan ~c!ir. l\1<..k_ 
~atlar muhtcliftır: Santaj, inti_ 
sın. menfaat, hizmet ... 
Y"zılı ihbar baz. n imza taşır 

bazan ~ırnaz. (1\1.)"'t" Kristo) 
romanını okumu~ ol::ınlar hntır
layacakhırdır: Birisı intikam 
ınaı E4diyle ve ynzısmın tanın_ 
rr.anıası icin sol elle bir ıhbar 
l"l !,tubu yazar, zavallı arkada_ 
~rnı zindona attırır; lakin tali 
. ırdım c-d r; günahsız mnlıkfım 
ı urtuJur; bir define bulur ve 
t:krunını alır. Ya talii :vardım 

•meseydi! • 

İlıbarlarm en alcakcası ımza. 
"rz olanlardır; bunlar yalnız 
r .)lise dcğıl kısl,nnç bir kadına. 
) ~r t kıskanç bir kocaya, asabi 
bır babaya da yapılır ve ııuur
suzca başlayan bir nefrete, çıl. 
gınca ışlenen bir cinayete sebep 
olabilir. 

Ciddi adamlar ıhbarlara lü_ 
zumundan fazla ehcmınıyet ver_ 
.nezıer; hazan ölüm ıhtimalı de 
?·sa. bu lüzumdan ayrılmazlar. 
r rıhte bunun cok gilzel bir 
vrneği vardır: · 

İsker.der Granikos zafer.,,i 
~azandıktan sonra H lıkarnas'ı 
".~ptettı; bUtün Anadoluya ha_ 
~1:11. olmuştu. lran hükümdarı 

ar..ı Suriyenin ş mıılınde ordu 
~un~ topladığı için Toroslar'; 
,.,eç~ :. sıcak bir güııde, toz ve 
t~r.ıçınde, kendisini fündos neh 
ı ın - -.. ın soğuk sularına attı· ertesi 
gun ınüthlş atc.qler içind~ yanı 
~ordu; dinç ve genç vücud~ 
t~l<;e haline gelmh~ti. Hastalık 

rilttikçe nğırla.cıtı; herkes artık 
ondan ümidi kesiyordu. Muzaf
for olduda şimdiden hir ölüm 
·ı~- İzliği vardı. Hekim onn bir 
! ""ıi hazırladı; bu san çareydi · 
Halbuki İskcnderin bazı dostlar~ 
he,kimden de §Üphe ediyorlardı. 

İSkender ilacı aldı; içmek icin 
dudaklarına g"tür• •· k ·ak 
b

. o ur en UR 
ır_ mektup getirdi; mühim ol. 

dugunu, hemen okunması lüzu 
~un~ b~ldi~i. İskender bu tnv: 
81.~ dınl~; okudu. Bunda de
nılıyoı;J~ kı: . :'Hekime itimat 
l'tmeyınız; sızı zehirlivecel·tir· 
İran hükümdarından • ~ al' 
nuştır." -

Halbuki hükümdar ve kuman 
dan onu gayet namuslu bir nd~ 
olarak tanımıştı. Bir an tcred 
dUt etmedi. Bir eliyle il~cı i~er: 
k~n diğer eliyle de mektubu he_ 
kime verdi. Iskender kısa bir 
zamanda şifa buldu: zafer yolu_ 
na devam etti. 

Roma lmparatoru Trayan 
(6~) senesinde Bursa valisi genç 
PJmUs'e şSyle yazıyordu: 

. "Hristiyanları arastırmaffa 
lUzum yok. Şayet haber verilir 
ve kendileri dr itiraf ederlerse 
~latıdırmalı. Hristiyanlığı in_ 
d ~ ınabutlarrrnıza ibadet e. 
... enlerı affetmeli1ir. İmzasız kii.
~rtlarıa yaprlan ihbarlara gelin. 
Çün~a hiç aldırmamalıdır. 
det . bu gayet menfur bir a_ 

tll'. Artık modası geçmistir!" 

Kadircan Kallı 

ne!':rHf'LE'\l 'f'J\ yy ft RELER 
Londra. S ( A.A.) Hava ne. 

znrcti nin tebliği: 
Bir diişman tavvaresı bugiin 

tn~iltPrenin cenubu trnrbi sahi. 
linde 1nıriliz h· :a kuvvetlerine 
mensup bombardıman tayvarc· 
lerı tara.fıtırlan dfü:;ürülmüştür. 

Buciln öıYleden sonra bir düş. 
man avcı b'lmbarrl1man tnyya. 
resı Kent S<lhili c:varında bom_ 
bahr atm1c; icc> de yapıl:ın basar 
a...,~ır. 

Bir d · sınan tayyaresi ha\·a 
dafi t.ertijJatım1z tarafından dii
şürülmü~tiir. Bir dC>•ıriy<' uçu. 
::unda bir nvcı taynre&i iisıoiinc 
dönm<'mistir. 

nn~PRr'LF.:--: (~crNcO 
TAYYARE 

Fulk~stoııc, 8 ( 1.. A.) - Foi. 
kestane dvarmdaki Arpingcde 
hnva dafi bataryaları bugün öğ 
leden sonra bir ~·csserschmit 
109 tayyar<'si düşürmüşlerdir. 
Tayvare bir tarlaya düşerek in_ 
filak etmir; ve kö .• .'lr haline P-0 1. 
miştir. Pilot ölmü~tür. 

* Vışl, 8 lA.A.) - D.N.B. Sı.riyc ... 
deki fcvka!Ade komiser general Dcntz 
hıılcn Alcvl mınttıkasmda tcf't!ş ııeyli:· 
hatl yapmaktadır. 

• Budnpeştc, 8 (A.A.) - St.cfanl a. 
j:ı.nsından: Macar tnyynrc c••miyctl, 
genc;lcrln tayynrccıllğc hazırlRnmıı.lıın 
n:ı. yakında 12 ynşından ltıbaruı ı.s.~ 
:anılacağını söylemiştir. 

• Belgrnd, S (A.A.) Avntıı ajan· 
sının sa!Q.hlycttar mcıkamla?'d>lJI alrl.. 
ğı haberlere göre bir İngiliz <!enlzalt -
liiIIlın Yugoslav kara sulnrmaa '•Koso 
vo .. Yugoslav vapurunu tevkif ettiği 

bakında yabancı matbuat tanı.fmda!1 
ne:;ıredllen hnbc-r, her ttlr!U u:ııl ve e 
sastan lirtdir. 

• Kahire, S (A.A.) • Dün 'lksıam 
resmen bildlrilcHğine göre, krPJ ı<'o. 

ruk. hafif sarılıktan hatıtıı.dır. 

• Buda peşte, 8 ( A.A.) - Stc''lnl a. 
pnııından: Tuğyan te!ıllkeslne Pn ziya 
de maruz kalmış olan arazltie vaziyet 
tıa!Mı kesbctmlştir. Tuna nehnmn su .. 
lan kırk santimetre ınm!.ştir 

• Sofya 8 (A.A.) - Stcfaru aj.'ln 
sından: Mcbusan meclisi, slvıl sefer
berlik kanununu tadil ed n pı-oj..,yı tus 
vlp etml. tir. 

- Hepsi sizin telkininiz doktor. 
- Hayır benim değil, tabintin 

telkini; yaşamak ibtiyncı, yaşat -
mak zarureti. Siz de bu telkini çok 
i,>i idare edecek bir kabiliyettcsi . 
niz. Bulduğunuz fikir o kadar gü· 
zel, o kadar cazip. o kadar canlı 
ki .. 

Doktor coşmuştu. Bir nutuk ve. 
lir gibi koltuğun arkalığına elle
rini dayamı.ş devam ediyordu: 

- Bir mektep açmak ... Bu eski 
yalıyı biraz dilzene koyup onu bir 
mektep haline getirmek! .. DüşilnU_ 
yorum, bu derin ve hazin sessizlik 
ne c.ulı ve sıcnk bir hızla par -
lak bir hareket knynağı haline ge_ 
lebilir. Vo bu canlı sıcak muhitte 
siz yorulmaz bir ülkU kudretiyle 
tekrar YMamıığa bnşlıyacaksmız ... 

Bu benim idealimdi. Bi'r mek · 
tep açmak, çocukların içinde ih _ 
tiyar irrtdC"mi canlandırmak ne sı· 
cak, ne S{'vimli bir hayat olurdu. 
ls,rrscniz size yardun edebilirim? 

- Bana bUyük bir kuvvet aşı -
lryorsunuz doktor. Sizinle bera -
her çalışmak, bUtUn güçlüklere 
karşı koymnk için bana çıkılmaz 
bir dc>stck ollll'. 

- Ve gelecek gü.nJ,eti isin kay_ 

erın 

~a 

ok 
Moskova, 8 (A.A.) - D. N. 

B. ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Pravda g--~tesi. Sovyetler 
Birliğinin Alaskaya taarruz ni _ 
yetinde olduğu hakkında bazı 
Amerikan gazeteleri tarafından 
ileri sürülen iddiayı tahlil et
mektedir. 

Gazete şöyle diyor: 
"Hayali icidianın Va~i,,~on 

hariciye nezaretinde matbuat 
konferansında mevzuubahis ol • 
ması dikkate Hivıktır. Bu kon -
feransta hariciye müc;te~an 
Vallace, Sovyetler Birliğinin A_ 
merikn emnivetini tehdit etmek
te olmadığını bildirmiştir.,, 

Hitler harbi 
kaybetmiş ir ! 
Çünkü Alman ordusu 
Hitlerin istediği zaferi 

kazanamamıştır. 

NcvyorJ.:, 8 (A.A.) - Me~hur 
kadın muharrirlerinden Bayan 
Dorothy Thompson yazdığı bir 
makalede "Hitler harbi kaybet_ 
nıiştir. Bunu kendisi de biliyor'' 
fikrini ileri sürerek diyor ld: 

''Hitlerin giriştiği bUyük sev_ 
kulceyş hareketlerinin hepsi 
muvaffakıyetsizlikle neticelen _ 
mi~tir. Alman ordusu mağlup e
dilmem~ fakat Hitler mnğ'ltip 
edilmiştir. Çünkü Alman ordusu 
Bitlerin istediği znf eri kazana_ 
mamıştır. Bu hareket Bitlere 
tasavvurlarını tahakkuk ettire. 
miyeceğini katiyetle anlatmıştır. 

Hitler inkılab tasavvur etmiş_ 
tir. Halbuld inkılabın başına 
Hitler değil İngiltere geçmi§tir 
ve inkrlabm sancakdarı Bitler 
değil Cörçildir. 

Nevyork Times diyor ki: 
"Yalnız Bulgaristanm mihver 

devletlerine iltihakını temin için 
Almanya tarafından aylarca bo
şuna sarfedilen gayretler gözö_ 
nünde bulundurulursa 1941 se. 
senesinde İngiltereyi mahv ve 
dünyayı fethetmek için Alman_ 
!arın yaptığı tehditlerin ne ka
dar boş olduğu görülür. Bir de_ 
fada Avnıpavı yutacağı zan.nedi_ 
len gfılynbani bitkin bir halue 
bulunan lspnnyaya dic::lerini ge_ 
cirmeye muvaffak olnmamıştr. 

Dişinden tırnağına kadar si
lahlı bulunan devin şu anda, a_ 
yağı ihtiyar Avrupa nt'Tacının 
dibindeki dikenlere takılmış hal. 
de <:arli c:.aplin vari bir hali 
vardır.,. 

• Roma, 8 (A.A.) - Stcfa.:ıi ajan. 
smdan: ltalyıın hUlcQmetl nıuıoahh!UI.. 

lan ile Alm:ın bUkClmetı murıı~hnsla· 
n nrnsında otel, kııhvc ve loknrta .ıa
nayilnc mensup İtalyan ı-,çl 1 i'• ;n !. 
manyadn lstlbdamlan hokkınd.. bir 
ttllA.f hasıl olmuştur. 

gulandığınız çocuğunuza 'ikimiz be
raber ideal bir hayat çerçevesi 
hazırlarız. !sterseniz kızını da bize 
vardım edebilir. 
. Doktorun bu son sözü ruhumdan 
fışkıran bir sevinç ~ığını gözle • 
rimde parladı. Demek artık bu 
muhterem ihtiyar kızmı benim 
muhitimden uzaklaştmnıyacalt ka
dar bana itimat besliyordu. 

Yeisin karanlık ur.urumuna yu -
varlanırkcn bir gl'ce kalbime do· 
ğnn bu w.klı düşUneeyi doktora 
açtığım nckadar isnh<'t olmuıitu. 

tçim aydmlnnryor, hC'nliğim can_ 
!anıyordu. 

Dadan elinde bir m<'klupla içe
ri girmeseydi belki nkıı:una kadar, 
SC\inçle bu yeni fikrin etrafında 
konuşacaktık. 

Mektup!. Gene bir mektup ya. 
rabbi !.. Nckadar korkuyordum on
hırdan! •• Bu yeni gelen mektupta 

Polonya başvekili 
diyor ki: 

imanlar 
al kanlarda 
harekete 

geçerlerse ... 
Harbin sonunu tesri 

etmiş olmıyacaklardır. 

Lo11d10, 8 ( A.A.) - Royter; 
ueneral Sikorski Polonya mi!

letine hitabffi radyoda bir nutuk 
söyliyerek ezcümle demiştir ki: 
"-Alınsn devlet adamlanhu har 

bin kazanılması. için Amerikanın 
yardım etmesinden her zaman kork 
muşbrdır. Bu korku, artık, hütün 
Amerika milletinin heyecarlr mü. 
zaheretiyle, gittikçe bir hai<'kate 
inkılap etmektedir. 

Ruzvcltin şahsi mümessili Hop· 
kins ile V endel Vilki ile görüştük• 
ten sonra diyebilirim ki, Amerika. 
nın Polonyaya ve müttefık erin 
davasına karşı vaziyeti bilhac;sa, 
totaliter sistemin mağlOp ed:lmesi 
\'e mağlOp memleketlere ıııJilm 
etmekten başka bir §eY olmıyan 
Hitlerin yeni nizamına karşı ka· 
nun ve ııizama istinat eden bır Av
rupa kurulması hususunda samimi 
olduğu kadar dostane anlayışlı ve 
:t}'nI derecede de katidir. 

Hitlerln son nutku ~Iusoıinınin 
artık Romada bir Gauleite:-'c!en 
başka bir şey olmadığım gfuter. 
miştir., 

Polonya başvekili nutkuna ~y· 
le devam etmiştir: 
"-Balkanlarda: ve şimali A Hka.da 
Almanların mümkün gördüıü muh 
telif harekattan hiçbiri ı:ı:1rbin 
sonunu tesri etmiyecektir. Yuna· 
nistana karşı bir hücum ltal·,'an\a. 
n takviye edebilirse de mihverin 
rlüc:;manlanm arttınnaz mı? 

Şimali Afrikaya karşı yapııacak 
bir hücumdan evvel ise I n~iliz 
donanmasınm mağlCtp ve M:ıJta· 
mn zaptedilmesi Hizımdır. 

lngiltuenin istilacı A\man:ar i· 
zin yegfule hal sureti olarak kah .. 
yorsa da lngilterenin müdafaa 
tertibatı o vaziyettedir ki buraya 
yapılacak herhan~i bir teşehbüc 
mu va ffakiyetsizliğc mahkQm,lur .,. 

İngiliz kabinesinde 
tadilat 

Londrn, 8 (A .A.) - Neşredilen 
bir tcbli~de kabinede ~a!;'ldaki de· 
ğisiklik ynpıldığı bildirilm('kt<'dir: 

Lord Moyne müstemlekfı.t na -
zırlıf;'lna, pnrlii.mento fızflsmdan 
Thomas Johnston 1skocyn nazır . 
lığına tayin cdilmişlerclir. 

Malcolm Macdonald Kanada 
rilksek komiseri olmuştur. Macdo· 
naldm vazifesini ifa edeceği mUd· 
det zarfmda mebusluğu muhafaza 
edebilmesi salnhlyetlel' istenilecek· 
tir. 

Ölen lord Lloyd'un yerine bil. 
kümcti lordlar kamnm.cımda lord 
Moyne temsil edecektir. 

bti.sbütün ba..5ka bir ifade vardı. 

Zarfın üzerindeki ynzıyı hiç tanı. 

vamamrntım ! Zarfı yırttım, hôli 
koltuğun nrkalığmn yaslanarak ve 
biraz sararmış bir yüzle b:ınn ba
kan ihtiyar dostumun önünde onu 
vüksck sesle okumağa haşladım: 

Sayın bayan! .. 
H('men imzaya baktnn. Profo • 

&Ör Dr. x ... 
Mektubun Sahibini anlamL~tnn ... 

Kocama bakan meşhur alim dok· 
tor.. Fakat bana yazması çok gn. 
rip, hatta korkunç! .. 
Boğuk ve hafif bir 8C5le başla -

dığım mektubu okumnğa devam 
ettim: 

"Size matC"mli bir haber verme. 
ğe mecbur olduğum için pek mfi· 
teessirim. Çok değerli bir dostum 
olan zevciniz dün akşam vefat et. 
ti. ÖlümUn me5'um kudreti bflgi 
desteğini bir kere dalın snmtı. Ben 

Kasımpaşa Mevlevihanesinde bir ayin • Mevlevi 
kesimi sakal bıyık • Yüz altın değerinde sarı bı 
yıklar - Zarif mevlevi tuvaleti - Meydancı dede· 
nin daveti-Dur-semağ- "dört selam,, - "sağ a'.\:ağa 
çark .. sol ayağa direk,, derler - Dedeler donan· 
mayi hümayun gemtleri gibi biribiri ardınca 
dönerler. 

Hatıraları yazan : 
~ 

şçı ıe 

K
ASIMPAŞA Mevlevtha.nesi· 
nin ic:rayi fıyin şerifi pazar 

günleri olmakla, sair dedeler gibi 
scmağhaneye dühulUmU Kadri de
de efendiye arz ile izin istediler. 
Onlar da memnwı olup müsaade bu 
yurdular. Fakat Movlm•ilerln Me
tinden olarak, somağı bltirenl"r fi
yin gUnlinde semağhanenln açılma... 
smdan evvel yani saat dört beş 
raddelerinde dedeler ilan eder, se. 
kiz on Mevlevi tennure giyerek ve 
matrapta dahi birkaç Mevlevi nü.s 
vo kudum vurarak bir acc.ıni tnll· 
mi icra edilir. Sonra alclfurul mu
ayyen vakitte sair dedelerle bera
ber scmağba.neye girilirmiş. Be
nim hakkımda da o kaide icra <r 

lundu. O gün sevgili knlem efen
dim Osman beyi de Mevlevihaneye 
dnvet etmiştim. Bazı arkadaşlar da 
beni görmek için Mevlevihnneye 
gelmişlel'd.i.. Boyum uzun, sakal ve 
bıyık tamamen Mevleviye mahsus 
sakal bıyık, hattA bıyıklarım o ka· 
dar terbiyeli ve düzgündü ki bazı 
llivan: "Ya İbrahim efendi. Buse_ 
nin bıyıkların satılmak mümkUn ol
sa yüz adet Osmanlı lirası verip 
alırdık., derlerdi. lşte höylo en
dam ile. tesadüf, mevsim bahardı, 
beyaz tennure ve şell.Aki hurka ve 
krt'ası gayet gUze.I sikkci 5erife 
güzel ve rengi ala, pek yakışmı3tı. 
Velhasıl o giln ziyaretçiler boni 
ıeyre gelmiş gibiydi. Htıttfı göze 
gelmekten korkarak bazı dualar 
okurdum. Ziyaretçiler pek çoktu. 
Vakti ki meydancı dede yüksek 
l'lesle: "Scma.ğbaneye buyunın!..,, 
dedi, dedeler, suru isrnfilo itaat e· 
der gibi, ka.birleri olwı hficroler
den birer birer meydanı muha.bbe
te ba§vunıp ı;östermeğc ba.slndı -
lar. O sırada ben de, dedenllo be_ 
rabcr hUcreden, top::ıl eşekle ker
vana karışrr gibi bn.şgösterir g5s· 
termez, dedelerin o cemiyeti küb 
riısını gördükte, aşk ile kendimd('n 
geçtim. Ancak ayaklanın l:cndili. 
ğindcn hareket ederdi. Gözlerim 
ve rengim, mevta göz \'C rrnginf' 
girmekle yanımda bulunan dedem 
benim korktuğumu sanarak nasi
hat verdi. Ben: ••nu hal korkudan 
değildir, belki - aşkı ilfthinln melfı.. 
lidir! - dedim. 

Dcdoler ve ziyaretçiler karışık 
olarak semağhaneye girdik. Mey· 
daa, benim gibi muhibbi Me,·ltinn 
olanlara mahsustu. Meydana evvP. 
lfı sağ ayağımı bastıkt.a, göz yn.cımı 
benden evvel somağ-hnncnln 1.t'ml. 

ona ilmin verdiği bir itimat ve ce
saretle ellmi uzatmıştun. AlkolUn 
mUhlik zahiriyle zaten bitkin vU. 

cudu bir de o müthiş hastal•ğm 

altında ezilmişti. Onu büsbütün 
kurtarmak için bir ilim adamı na
mı yorulmaz bir fedakarlıkla çnlı. 
şırsa ben de öyle çalıştmı. O da 
bana hayata karşı duyduğu büyük 
bir irnde cehdiyle yardım etti Ya
şamak i.qtcmek bUyük bir kuvvet_ 
tir, kurt.ancı bir iyiliktir. Rana i· 
radeslyle yardım ettiği zamanlar 
onu tamamiyle tekrar genç ve 
dinç olarak hayata iade edeceği. 
mc inandım. Fakat kalbini yiyen 
sır bunların hepsinden kuvvetli 
çıktı. Bu mühli.K sır birdenbire o
nu gene alkolün uyu.,tunıcu te _ 
sellisine att:l. Ve bir gün onu bu 

katil uçunımdan bir et killçesI ha· 
tinde çıkarıp bana verdiler. Her 
acy bitmlşti, blltün emeklerim malı 

nini öptU. Bırkaç ayak ı1eri vnnp 
usul Uzere şeyhin makamı önüne 
baş kestim. Muhıölere mahsus o
lan yer semağhanenln ufak kapmı 
om sol clhetindcd.ir. Mest bir hal 
de ornyn çekilip sair muhiblerln 
alt tnrnfmda durdum. Şeyhi bekli
yorduk. Te3rifi biraz gecikti. Bu 
müddet zarfmdcı birnz kendime 
geldim. Bir göz ucuyla etrafa na
zar ettim. Şeyh efendimizin geldi
ğini, cUmlc kapısında olan nöbet_ 
çl askel'ler tnrafmdan "has dur! •• 
selam dur! .. ,, nidasile s.U6.hlarm 
5akırtısmdnn nnladnn. Şeyh "EB
selıimUnaleykilm" diyerek baş kes· 
mesile cümle dedeler birlikte ba.5 

kestik. Meydancı dede efendi rect 
di selıim eyledi. Sonra öğle nama... 
zı kılındı. No.mazdan aonra herkes 
yerlerine çekildi. Ben de yerime 
çekilip yer öpüp oturdum. Hazin 
hazin gUzel bir sesle nGnııerlf o
kundu. Bundan sonn bir naitişe
rife başlandı. Sonra, neyzen dede 
efendinin taksime başlrunnsı 8tıir 

neyzenlerin demlenmesi de bir atık 
ummanı gibi beni stirilkll'di. Sultan 
Veled devrine başlamnk ilzC're a
yağa kalktık. Devir tamnm olup 
eller omuzda, başlar kesik olduğu 
halde: 

Halid fi1em yılda bir kez id itin 
kurban edcı·, 

Dcmbedem, sruıt he ant ben 8".nln 
kurbanmnn ! .. 

Diyerek şeyhin huzuruna doğnı 
birinci semnğa başlandı. CUmlenin 
mnHlmu olduğu üzere dört defa 
semağ olur. Mevlevi ıstılahında bu 
na "Dört selam" derlel'. Herblri 
çlhar yarı glizin efendileıimizdcn 
birislne racidir. 

Birinci sema'a başlan<iı. Ehlinin 
malfunu olduğu Uzere sağ aynğa 
ç:ırh, sol ayağa direk tabir cdc:r
ler. Yani daima sa ğayÔ.k yerinden 
kalkıp çarh eder, sol nyak yerinde 
durur, her çarhtn ismi celal ha· 
fiyyen ?.ikrolunur. Yani kalpten 
"Allah" zikriyle meşgul olunur. 
Ben de bu minval üzere 8ema.'a 
başlayıp, vaktaki tennure tamamı. 
le açıldı ve aşk havası içini ve dr

şmı sardı, o beyaz tennure dalga· 
lanmnğa ba.'}ladı. Etrafa göz ucu 
ile nnznr rıtmek lazımdır ki çarp_ 

masm, donanmayı hümayün gibi 
biri biri ardmcn hareket etmek fk· 
tıza eder. 

Evvela ismi ceıaııe meı;gul ol _ 

( Lıit (en sayfayı Qeulrinlz) 

volmu.ııtu. Onun inmeli bitik vü _ 
cudunu kU'rtarmnk artık fennin 
()lindo değildi. Yalnız yaşadığı bir 

kaç giln içinde şuurunu IŞtklan -

dırmağa, dilini çözmeğe ça~tnn. 

El diyarlarmda son nefesini ver 
meğe mahküın olan bu zavallı 

bedbahtın son dileklerini öğren

mek ve onlan yakmlnrma bildir~ 

mek liıznndı. 

Bu emeğim bo~a gitmedi. Şuur 
ve muhakemesi tamamiyle yerine 
gelen değerli zevciniz son istekle_ 
rlni bir noter huzurunda dikte ~ 
Urip imzaladıktan sonra gözlerini 
hnyata kapadı. Ciddi ve derin biı 
ncı duyan yill'Cğimin bUtUn snmimi 
taziyetleriyle beraber sizi saygı 

ile selttmlarmı sayın Bayan. 

Mektubun son sözleri. aiüııı sü
kQtunn dalmış olan bu kış odasın. 
da sönünce donuk ve hafif bir ses 
mırıldcındı: 

- Allah rahmet eylesin!! • Da 
dmı beynz baş örtli.siinUn ucuyla 
g~z pmarlarmı kurutuyordu - dok 
tor hafifçe öksUrerek yfııe derin 
8llkt\tun içinde dua etti: 

- Allah t.akstrntmı affetsin!, 

(Devamı ftP) 

t 
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Bugün 1 Sinemaıınd"" 

Müthlı:ı ve heyec:ınlı hnelerJe dola Muazzam bir ftlm KUı. DURA PAHA INA '! .. 
D CX snb:ılı pencereden sokağı se)'l'Cdirordum. KoDl§U)ar. 

duo l.ıir kndın o sU'ada: 
- llunılurncisss ••• 
Na~ıylc so.ını,;ı !.'111 çm çmbbn tamlrclyl Pitrdı, kcaan 

aökUlmü~ eski bir t.crlik uzatarak sorda: 
- Knı:a dikersin! 
- füıça dmc.rsln f 
Adam tcrli~ri elinde C'\irfp ~inllitcn sonra cevap verdi: 
- On beş ~'l11"1L5 l 
- Ayol dcll mi oldun! Ne yama koyacaksın, ne çhi ~ 

Amerikanın bir 
nunıaralı 

erkek _1Jıldızı 

Ta YürekliAdaı l Herkesi Mernl< \'O Heyecanın saracak bl?' Mevzu 
1 

H \Ş ROLLP.JtDE : 

Dolores Dcfrw - W allace Berry 
Aynca: J:ENKU l\HKt l\1 \ VS \'C FOX Dlinya hl\berlerl 

caksın. l alnız pamıalt kadar bir yer dikooeksln. On bco kUJ'U.5 
bunun nesine! Beş kuru~a olmaz mı? 

MlrK~V ~ONrEV 

- Nıu.l olur, her ~y nte§ pnlıasmat.. 
Evet, her ş y ateş pnh:ısma... Yiyecek, giyecek, hor DeY 

~· her §CY nteş ı>:ıh:ısına... ltluni.i:Lbo heyetleri, ihtikar ko. 
mlsyonlan ,.e bunlara benzer blrtok tcşcf.drliller faaliyet halin
de oldukln.n baldo tıaliı. her şey ateş pnhasma. •• 

On dört günlük iken sahne 
ha.ya ına atılmıştı 

nn'.ıtıı luymrt \ r.r'('rılrr.~ Kudrete Hürmet edenler-

Bııgün ALE Sinema.!ınd 

Bunun ne z:ıman önüne geçilecek, onu bilmem. Belki "~ref 
sn.at' 'bekleniyor, bclld ynknd!ı dağ fare doğurncak, beDd yo"?ca 
bft.ecck ve o z:ımıın mcmlclıct1e ihHlmnn gölgmd değil, adr bile 
kalmn~k. •• Fnluıt bu mcs·nt ,., bütün hallnn bayram ya.pac::: 
güne ·kadar )inO ~iyec<-k, giyecek metal.a.nuı atc.5 JtahMID& ala· 
cağız. 

Kondurncmm nteş paha.o;ma! sözll bana. fiU fıkmyı lıatırla.t
b: E r bun Hununi Süleymnn nvtıınma.k lçlu Knllkratya:rıı gitm1ş, 
orola. .a bir y \'ltrnmaymca Çekmece~ e gelnıi ti. Bu sırada 
lılılctU blı fırtına bıı..slatlı. I:üz;;iinn ı:Iddetlnden ağa~lar devril· 

dJ. llir taraftan da sicim gibi yagmur yağıyordu. Bir aralık ya.g 
mur o I.:.ı.ilo.r fazla ;r-ıf;tr..ayn lr.ı.5ladı ld iter tamfı ı-.eJ bastı, lıöp· 

rUlcr l ıkıldı, c' ler çu':.tü. 
Pıı.di'>ıili meyı.l:ında. kalmrt-tı. Etrafta basını SOk!\ca~t bir ,..". 

yoktu. Durm:ıl: dıı tclılilıcUydl. Sele kapılıp gitme• , bob-ulmn1< 
Uıtim:ıU vudı. Bu sınıdn, maiyetindekilerden birinin dma o cl· 
varlln bulunan İsl;;r.nder Çelebinin bahı;ceıi geldi. Padl!}&· 
ha s0ylcill. Siıleynıruıla lıınmdaldler !;.n.mnrlarn bata çıka, hnt· 
tA yüze yUzc bruıç<'ye mrıp .ı.1~ındılıır. I<nlmt yağmur mültedlore 
burada Wı rahat 'enncıU, selle:- balı~cdekt hfü tıü de 8ardı. Ve 
padJşalı canını lmrtarmnk ıç:n ınasanclırnyn. ~ıktı. 

Knnunı su teblilteslnl nfhıtmıştı ama, fi(m(U bir dfl hashı. ol· 
nınk tchlllmsi \'8.J'da. Çönlru sırsıklamdı. Elbisesi. btr çare bulu· 
nup lrurutulmn7.sa zatürrecye tutulması muhakkaktı. 

l\öşlcte beJ.çilik yapıın adam bu felAketl önlemek için yağmu· 
ra, sele b:ı.lanadc, onıya. buraya koştu, ve nıangal hazırladı. Pa. 
dJ~ahm cfüi~<'lt'ı1nf lrunıttu. 

Sultan SUlC')mn.n buntfan tok memnun olmu~tu. l:'anındald· 
lcrc: 

- Do?;rrusu bu at.eş bin altın değer? dedi. 
Pa.dlsn.h J:t'ccyl orada geçirdi. Snbahlcyin do fırtma durdu. 

ğo, ha\'a ~ıldığı irin yola tıkmaya h:uırlıınrı';mn, mangalı -:ı'nka.rı 
adamı çal'rrrp ordu: 

- Uömür ''e !llnn~nl lçtn kıte lnırnş vCT'ttel'ıiz!. 
- Ac!amca"n kıznrdı, bo:zarclı. "Bnnnn için ruırıı. almll' mı?,, 
Der gibi rııull .:ıhm yUzilne baktı. Jt"akat Sllleyman ısrar 

edince mt'chnren: 
- Bin bir nltm: dedi. 
Rannni ha)Tctlc: 
- Kll,.Ult f fr mangal ve blT ı:ı:r.ce-Uk mkaftrffk tdn ba lcadar 

para \ erfllr mi? 
Adnm pailfc;:ıhm Rkşamdan at~ verdiği deleri lşfttflt içfn 

hemen "" t'C\"'hı \erdi: 
- Din nltm at~~ Jn'hası, hlr altm cla mfııanrHlc ~eHdlr. 
Terlhln rlvnv<'tlnc göre lfannni Sl\lr.vman o dndcn sonra, 

pah"'' • .,f-.f .. n to""r l'!<'VI'! "n.•"~ pah"~mar• tlerml~t 
GaJlba H• f'. .. hnr.~ .. ., so .. rı. ıi•z pal":lhk bh· clfo ı .. nı;f., .,~ 

30 knrn'I~ VNll f,..,f•lr ?-1 .. n ..... , ••• .,h..,m ~1)-~0 Jf ftVa Fı"hlılr~ı 

~i'l.-f\nl'f>, "nf-.. cı n"""•mn!" yerim•, "ipli':; pahuma!" "kundura 
pahasma ! . tlf'l"f'<'C'-rfz. 

"Deme olmnz, olmaz: buna iileınl imltftn dM-lPr." 

IAEDRI 

Bugün Ameti1.a.nm en çok para 
kazanan erkek yıldızı kimdir diye 
merak ettiniz mi? 
Eğer böyle bir m~rn.kmız varsa 

ben s:.Ze c<.'vap vt-reyim: Mikey 
Roney .•• 

Henliz askerlik çağma bile gel. 
memiş olan Mikep Roney fe .. ·kalA.. 
de çok para kn?.annn bir ·yıldızdır. 
Dllnyalıld:ırma gelince, bu genç 
yıldızın on dokuz rndyo istasyonu, 
1kl bilyük ve k:ymctli k5peği, iki 
piyanosu, bir s'.l..fsnfonu, bir gtta
rası, her gün muhakkak yumurt • 
lıyan on tavuğu, mUkemmel bir 
pipo kolleksiyonu, on tane kanar. 
yası, kıymetli bir papağanı ve bir 
de cenubu gari Amerika tenis 
şampiyonluğu diploması vıırdır. 

fete dUnyanm en çok rağbet gö
ren - tabil §imdik! halde, çünkü 
sinema Aleminde mavi boncuk pek 
çok el değieUrir - erkek sinema 
yıldızmm bUtUn zenginliği bunlar. 
dan ibarettir. Ameli.kahlar tarafın 
dan yapılan bir istatistiğin sonun. 
da Mikey Roneyin 1 numarnlı er
kek yıld:z olduğu tesblt olunmu3. 
tur. 

Hakikaten Mikey Rcneyi'n film 
leri en çok hasılat getirenlerdir. 
Bu arUstin bir filmi otuz milyon 
dolar yanı bi.zım paramızla elli 
milyon lira kadar Tilrk pamsı ha. 
sılat getirir. 

Mikcy Roncy halen on dokuz ya 
emdadır. Fakat bu kadar genç ol· 
masma rağmen arkasında uzun bir 
maü vardır. ÇilnkU Mikey Roney 
daha on iki aylıkken sahneye çık. 
mrştır. 

M.ikcy Roncy'in annesi, daha 
kızlığında ismi mis Karter iken sah 
neye fevkalılde dUşkUndU. Bu se.. 
heple de bab!LS"nm evinden kaç -
mış ve o zamanki rövülerde kUçUk 
roller almnğa bnşlanuştı. Fakat 
hakkiyle muvaffnlt olamadığından 
nihayet kendini kurtarmak kin 
pek meşhur bir aktör olmıyan Jal 
Yule Ue evlenmişti. !şte bu izdi • 

Süper mikroskop isviçrenin yegane vaçtan Mlkey Yula meydana gel. 

Bir su danılasnıın içinde ya.. 
§ayan mıkropıar veya bir kum 
tanesının u.zerınde bulunanlar 
inaa.n gdzüne gorünıcycu şeyler 
llUkrosıwplar \ asıtasiyle •• emen 
~en bırer kn.blettarıh dev ha. 
lınde gosterılebııeccKlerdir. Son 
7.a.tnanlarda imal edilen bir mile. 
t'oskop bir mılımetrenin on bin· 
de bı.ri kadar küçtik olan mahlUk 
veya cısımlc.rı tam 30,000 defa 
bUyüJtebılmektc<lir.. a.Hlbuki bu 
gUne kadar bir mıkrooun veya 
c.i&nıın ancak 2000 defa bUyill. 
tlllı:nesıne unkfuı vardı. Bundan 
~da, bu yeni kef;if cdilen mik. 
roskop vasıta.siyle büyültülmüş 
ol~ mikrop veya cismin aynı 
~kroskopun m:.:tc:nmimatm~n • 

unan bir fotoğraf makinesıy. 
le Sok net olar~ : resmi çekilebi· 
lebilınekte ve bu fotoğraflar 
Yine tam beş misli bilyilltiilebil. 
lllektedır. Bu suretle bir mikro. 
Pu.n tanı rüz elli bin defa büyill. 
tUlınesi imkanı hasl olmuş de
lllektir. 

Bu yeni mikropun beşeriyete 
~ bUyUk faydalar temin edece. 
ğiııt anlatmak faydasızdır. Yal. 
~ §u.nu söyli> eh ı ki çok kü. 
~ ve bugün vücudundan habe· 
rtl:niz olmıyan bir çok mikropla. 
:ııı bir çok bakımlardan tetkikı 
t;!1kan haline girmiş olacak ve 

1 
1
lllbilir bellu de bir çok huta.. 

~~a:ızı önUne geçmelt im.kim 
~olacaktır. 

bahriyelisi eli. 
Kan kooa sn.hne sanatkfu'lığt 

Mun • Torus gemisinin he. 
men bütün mürettebatını Yu. yapıyorlar, gN;iniyorlardı. 

Mikey Roney ilk defn olarak on 
nanlılar teşki. etmektedır. An- dört gilnlUkkcn kuliste bir tahta· 
calt trı;,.,..ttcibattan Kari Trunin. nm üzerine yatırılmış olnnık bıra. 
ger isminde bir tek kişi lsviçre. k·Jmış ve annesiyle bnbsınm sah. 
lidir. Zürihtc dilnyaya gelmiş. neden rollerini bithip gt'lmelerinl 
tir. Nitekim Nevyorka gelir gel· beklımıi§tl. Böylece gene: artistin 
mez bu bahtiyeli İsviçre konso. sahne hayntl _ eğer caizse - on 
losu ile uzun bir görilşme yap. dört gün!UkkPn başhınıştır diye -
mıştır. Karı Truninger çocukluk biliriz. 
yaşındanberi denizciliğe fevka. 
lade hevesli olduğunu ve ynkm· YAR 'IAZ ÇOCUK 

da kaptanlık imtihanına girece. tık rolU varamaz çoc;uktu. Mi . 
ğini söylemişti.. key noney ·bu ilk rolilnde bir ı;if. 

Mun - Torus gernisiniı. ağus_ tin aşk dnldkalarmı berbat C'dlyor, 
tos ortalarında Ncvyorka gelme· Aşıklara bir an rahat vermiyordu. 
si beklerunekt•..:ydi. Fakat hfıdi. Bu ilk tecrübe muvaffnkıvetle ne
satın geminin aylarca rötar yap. tice.lenml~. yoramaz çocuk u[;'1.lr 

Mun • Torus İsviçre bandıra... 
ması neticesini doğurmuştur. getirmi.ti. Bund'l.Jl sonrası için 
sı ile denizlere açılan ilk ;; .midir. Mikey Roney yarattığı ilk Upi, ya. 

Fakat yakında aynı bandıra ta. rnma.z çocuk tipini bıraltt1 ve tn. 
§ıyan bir çok gemilerin denize bil haliylcı beyaz perdeye avdet 

etti. açılması beklenmektedir. Bunlar 

Amerika ile Avrupa arasında Fa.kat Mikcy Roney ill: hamlede 
seferler yapacJ.klar ve İsviçre. derhal bUyük mu\'affakıyet kaza· 
nln ihtiyacı olan idhalnt madde· namadı. Annesi de kocnsındnn bo. 
!erini ~ıyacnklardrr. ÇünkU şanmıştı. Oğlunu alıp HoUvuta 
muharipler ortasına sıkışmış gltmeğe mecbur oldu. Q-Tlunu tcc. 
olan lsviçrenin haripten bir çok 1 rUbe ettirecekti. Fakat 'tikey Ro· 
mal getirmek mecburiyeti var. t&ey'in annesi otobtısc binmekten 
dır. Şimdiye kadar bu işi Yunan nefret ediyordu. Mikey annesine 
ticaret gemileri yapmıştı. Fa. şöyle diyordu: 
kat ltalynn _ Yunan harbi bir - Sabret biraz anne>. Görecek. 
~k bahriyelisi olan İsviçreyi 3in ben zengin olun sana bir oto. 
denizlere açılmağa mecbur et- mobil nlacağnn. O zaman ikimiz de 
mi§tir. rahat edeceğiz, 

Holivuta geldikten sonra Mlkey 1 
Roncy birçok küçük komik film • 

ler çevirdi, Bu kUçllk kordclalar 
çocuk artisti bir hayli t.ımıttı. Mi. ı 

key herbirinde iki yUz dolar knzmı 
nıak eartiyle yetmiş tane küçük 
fllm çevirdi. Bundan sonra annesi 
Metro Goldvin Mayer kumpanyası 

He daha iyi şartlar altında ve u • 
zun vadeli bir kont.ura.t imza etti. 1 

Çocuk yıldr:mı çevlrdlği ilk bfiyilk 
film Andy Hardy kendisine 17000 
fakat film şirketine tam bir mil • 

yon dolar kazandırdı. Çocuklar 
Şehri filmini çevirdikten sonra o 
zamana kadar .Mikey Yule ismin. 
de olnn artist Mlkey Roney ismini 
aldı. 

Fakat M"ıkey Ronc~i asıl meşhur 
eden "KUçUk eeyt.an" isimli kor. 
d elfı.sıdır. 

ntn AŞK MVOADELF.sJ 

Mikey Roney pek çabuk bUyildll 

ve gençlik yaşı eşiğinde - genç· 
lik yaş:na pek çabuk geldiğini de 
temim etmek lAzmıdJr - kUçUk 
bir aşk macernsı geçirdi ve bu mn 
ceradan ynralı çıktl. 

~nıerll.wım o(ihrotıerı dillere destan oıaa • 
ıı.Esı,tE HOWAHD - BETTE DAVlS - OLlVlA de ~VlLANT.1 gt'ı 

3 bUyUlc Yıl1ır.ınrn ynrnttığt bir san'at dUnyBBJ olan 
FRANSIZCA 

Gecenin ROya 
Filrr.ini görsünler. 

Bu, bır f'ilm değil, en bUyUk akUiıieriıı yarattı"" bir A cb 

Ö 
t>• ~ rcımr.nı .• 

lmlyr.rı eserleri canlandıran muhte§e!D blr Uyatrodur 
ntlU\AT: Son gelen Türkçe PAHAMUI\'T JURNAL 

Bugiin saat 1 de Tenzllııtlı Mattnc 
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Sınemasın 
Scıı•eıı ranıdar... Kahl<nha... Şarla ve Musiki-

Bing Crosby ve Joan Blondell 
Misha Auer ve Crosby Caz Kızları 

btrnfmd:ın Fl'vkall~o bir tarzda :raratıian 

,T ütr;ük Mele 
Fransızca sözlü nl'fıs Opcrot Filminde Ye.ııi Jl'ITERBUG SWl'Nt 

Danııını da göreceksiniz. 

tlheten: HOROZ DöGUŞLERl, \'ALT DlS.'li'El:"'IJI Renkli MU·r~ 
Bugün sant ı de tenzll!l.t1ı Hail< matlneal 

Mikey Roney o zamanlar henUz ~ıa~~~!!t21~~•••••••••••ım•~ 
yirmisinde olan Olana Le,rfııı isimli ı--------------------------· 
fevkalade gUzel bir artiste tutul . 
muştu. Bu gUzel krz kliçük roller 

yapıyordu. Fakat Mikf'y Ront''' aı 
sonra kal'ŞISmda mllthi~ bir raki • 

bin mevcut olduğunu g6rd0. Meş -
bur a.rtist Vilyam Povcl de bu 
gtlzel km eldP <>tmeğe vemln et. 
mişti. 

1ki artist amsmdaki mücadele 
bun altı hafta sUrdU. ~.ikey Ro • 
ney me§burdu, gençti, ateallycli. 
Taşkın bir neşesi vardı. 

Vilyam Povel ise kırk yedi ya· 
ıımdaydı. 1ki kere evlenmiş bo53n. 
mış, tecrübe gcçirnıişti. Aşk sa _ 
hasında büyük bir göhrcte malikti. 
Sesi tesir edici ve baştan çıkarıcı 
idi. 

Bu mUcadele sonunda tecıilbe 

gençliğe galip geldi. Vilyam Povel 
kazandı. 

.Mlkey Roney de mağ!Oblyeti 

mertçe kabul etU ve otomobiline 
atlıyarak Beverley Hllste uzun ge
zintiler yaptı. Fakat romantik ol. 
madıgı için kam sevdaya dU§mU~. 
ler gibi kendini kahredecE'ğine, 

gezdi, gUldU, eğlendi ve o tarih • 
ten sonra geceleri eğlence yerlP . 
rlnin, bnrlarm, içkili çalgrlı gazi • 
naların daimi mUdavimi oldu. 

Nihayet bu kUçUlt izzetinefis ya 
ras-nı da sanat sahasında kazan -
dığı büyük bir muvaffahıyetle tnh. 
fif etmiş oldu. Son çevirdiği "To

mas Edisonun gençliği" isimli kor· 
delfı öyle büyük bir muvaffakıye. 
te misal olm~tu ki artık Mikey 
f:.Oney için aşk düellosunda kay • 

betmekten müte .. •eliit b'r düşkün· 
lilk mcvzubahs olamazdı. O sannt 
sahasındaki muvnffakıycWc yeni • 
den bUtiln nnzarlnn Uzerlnc çe • 
virtnişti blk. 

Artık kendisinden fe\•knlftde e • 
mln ve pek çok p:ı.ra kazanan bir 
yıldız olan Mikey Roney Eanat ha. 
yatmdnn bahsedilip dnhn on dört 
günlükken sahneye çıkmış oldu _ 
ğuna işaret edildiği zaman: 

- Evet, der. On dl5rt gilnlUk 
bir çocukken sahne hayatına baş· 
lnd·ğnn zrunnn, o z!lll1an kulls!P 
sahne nrasındoki farkı bilmiyor • 
dum. Şimdi de Holivut kulislerini 
benden iyi bilen hiç kimse yoktur. 

Cevabını vennclt itiyadında.dır. 

evlet Denizyolları işletm ~ 
umurn müdürlüğü ilanları 
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Faydalı 

Bilgıler 
Dans ve yürüyüş 

"En Son D:ı.klkn" dans mektep. 
lerine ve dnns salonlanna dair gU 

zel bir anket yaptı. Bu anket bize 
memleketimizde dansın 1926 da ol 
doğu gibi bir iptila halinde değil.. 
so de herhalde i3'ice revaçta oldu· 
ğunu öğretti. 

Daruı lehinde ve aleyhinde o -
lnnlnrm biribiriyle mücadelesi çok 
eskidir. Dansm aleyhinde bulunan. ceksiniz deseler hangimi% ürkme • 
farın neler söylediğini aşağı yu- yiz. Halbuki baloya giden narla 
karı hepimiz biliyoruz. Fakat dan· bayanlar bu mesafeyi his bile et· 
sın iyi bir jimnastik olduğunu id· miYorlar. yorulmuyorlar, ,.0 ado~ 
din ederek dansı mUdnfnn eden • balonun çabuk bittiğine esef ecir 
terin bulunduğundan pek aznnızın yorlar. 

haberi vardır. Feknt doğruyu söylemek l~ 
Bu noktayı müdafnn edenlerden gelirse bugfinUn danslan daha a. 

ihtiyar ve ciddi bir fılim bıkıp u. ğtr, daha ziyade tembel işidir. Alr 
sanmadan dans eden bir çiftin bir rımrzm dansları maraton koşucu • 
dans müddeti lçerslnde nekadar lan gibi sağlam adaleli, U%U!l ne. 
yol ytlrUdilklerini hesap etmiş ve fesli insanlar yetiştiren bir hare • 
bu hesaplnrmm nP.tlcesi 1898 de ket olmaktan çıkm·§tır. Bugün bir 
neşrettiği bir kitnpta ynz:mı§tır. tango oynamak ancak altm13 met 

Bu kitaba göre o znmanın en reclk yol yUrUmek demektir. 

makbul dan.cılarından birisi olan / 
Polkayı oynıynn çütlerden berbi • 

rlsi 870 metre yol ytlrUyormuB. 

Mazurka biraz uzunmu~. 900 
metreyi buluyonnuş. oynrynnları 

bir knsırga içerslnde dolaştıran 

h zlı bir vals içersinde çiftler 
1206 metre yol yUrUyorlnrmııı. he 
le Amerikan kadrili ise tam iki 
kilometrelik bir yol ylirütilyol" • 

mu&. 
Hulıisa akşamm onunda başlr)o't\. 

nık sabahın be3Inde biten bir ba. 
loda bulunup, hiçbir d8118 kaçırmı· 
;ı,an bir drliknnlr, yahut genç kn. 
tam l(} kilometrellJ: bir yol ytlrtı

mllş oluyor. 
19 kilometrelik bir yolu ylirüye. 

Styaann .raı:c 
ımparatornnı 

bedlyeı 
Tokyo, 8 (A. A.) - lruparntor 

bu sabah Siyam ve Hindi~in~ a.ulh 
heyetlerini kabul etmiştir. 

Reıımi ka.bulde Siyam nam-ııa 
prens Varavam Tokyodakı Siyıuo 
elçisi ve Siyam hava kuvvetleri 
kurmay başkanı. Fnuısız Hindlçi· 
nisi namına da Tokyodaki Fransn 
büyük elçl&i ve heyet reisi ROOln 
hazn· bulunmuılardrr. 

Siyam elçisi, Japon imparator 
luğunun 2600 üncü kuruluş sene· 
sinin devri mUnasebetiyle Japon 
imparatoruna bir mesai ve 1o ~et. 
li taşlarla süslenmi§ bir altın ta • 
baak tevdi etmt~tir. 
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Geçen 
Xi 

asrın delileri 

109 ~alJık Polonya E ıtericcoıı 

Frederik 
Niçe da.yan Pavlc.ska: 

- Ke olacak? •. Dedi. Sizin sah· 
o konletı öyle işler.i çeviriyor ki, 

;:ıa.rmak ısmnamak kabil değil! ... 
'anki biltün Polonya uyku hastalı. 

gma tutulmuş zannediyonmıJ.. 

Ga.rlp şey, herkes uyuyor!.. Kim
se dönen işlerin farkında değil! .. 
Acı acı gillUmsemekten kc>ndi • 

mi alanuyarak bir ateş parçası ke· 
iilnıiş olan mini mini bayan Pav. 
ıeekayı tc&tine çalıştım. 

- Am baynn! .. Size öyle ge · 
lir!.. De,·letin gözü her şeyi gö • 
rür!. Siz meraklanmaymız! .. 

Yalnız, yenl bir şey mi var, siz 
onu söyleyin!. gibi sözler söyle · 
dim. 

Bayan Pavıe,'ta öfkesini bir tür 
IU yenemiyOl'du: 

- Bakm !.. Hem devletin ma\'i 
gözlerin! öğUp duruyorsunuz, hem 
de ne olduğunu benden öğrenme. 
ye ca.lışryorsunuz! .. Göriiyorsunuz 
ya! Şu kadar adamsmız, şu koe • 
koca Varşovada... Hiçbirinizi beş 
paraJık 1§ görebildiği yok !.. 

Elin ynhudi.~i (Valeskayı kas -
' ediyor) bUt:ün Va~vayı parma· 
ğmda oynat.ryor! .. 

- Afredersiniz, muhterem ba. 
yen!.. Va~vn bir kadm parmağı 
lmtll.nde oynıyacs.k kadar terbiye
li bir maymun değildir! .. Si.2 de 
vaziyeti pek ~Y müba}Ağa et -
mekten kendinizi alamıyorsunuz!. 

- Peki, maresali gllrebildiniz . ., 
mı ... 

- ltiraf ederim ki hayır, be • 

~an PaTleska! •. 
- Gördünüz mü ya? Gördünüz 

mU ya? .. Si'zin de bir şey becere· 
ceğiniz yok! .. 

- Olabilir, aziz bayan Pavles· 
ka! .. Fakat mareşali mutlaka gör" 
ıı.eml istemenizdeki sebebi anla -

m lf! değilim ki! .. 
- Anlam~ değil misiniz? .• 

- Hayır! .. 
- Galip sey!.. Sebc'>l basit: 

Zira sizin tek ba.,mız:ı bu muhte
rem kontesl~ başa çıkamryaeağı • 

nm göriiyorum !.. 
- NMıl buyurdunuz"! 
- Tek başınıza sizin de bu ka. 

dınn bir ı11•y yapaml\·acağmız görü 

lllyor, sayın bay! .. Samimi ola • 
lnn !. ltirnf <'din ki siz de bu kadın 
dan artık koı kııyorsunuz ... 

Ama yaptmız ha, aziz bayan 
Pavleqka! .. 

- Muhakkak, muhakkak !. Zira 

bu kadın, şu tPhlikeli gilnlerdc 
mutlak dı-vletin ln$m:ı lJir felakPt 

(Bu sUtwıııa o.1<uyucwarı.nw:ın ga 
utemlz yanmdak1 kuponla birlik~ 

g&ıderecekJerı 

EVLENME l'EKl.lFLERl, IŞ AHA 
MA., 1Ş VERME, ALIM, iA TiM 
gibi ticari mahiyeti bal:ı oımıyan lcll 
çtlk llllnları paraaız neşrolunur.) 

I f arayanlar 
Liacnın il ıncı sınıfına devam "dl 

orum. Bazı sebeplerden dolayı ·~le. 

orden svnra çalışmak mecb•ır·ıyetin

deyim. !stiyenler Haber gazrtesı <Ç. 
Ç) nımU%Una müracaat 

• Hademe ve qçı \ e çrunaşıı cı ka. 
dm aranıyor. Cağnloğ'lu Sıhhat Yur. 
;una müracaat 2316~ doktor u p nı. 
tör Bay Orhan Onalan. 

• O'nlvcrsıtc hukuk takUltesı, lkıucı 
9mıf tatebcs!ylm; öğleden sonra•nrı 

berhang1 bir mllcsscsc veya ciddi b!r 
avukat yanında çalışmak lsUyoru. 11 

Haber gazetesi vasıtnıriyle Ba) "n 
A. A. H . rUmuzuna mUnıcnat eı:ııı 

ıneııi. 

• Lisenın 1 inden çıktını ş!md oır 

avukat yanında veya resmi ve nusus1 
mUeııııe.selerde iş arıyorum lst!v,.nıe. 

rin Haber gazetesi vıuııtaslle ı M Y ı 
romuzunn mUracııatıerı. 

• 19 yaşmda ilse 2 deyim Klıııoeııı 

yoktur rahstllme devam edet.l'ıncl: 

• çln öğleden sonralan veya gece :;aı.ş 

ınak Ozere bir iş arıyorum lyı ,.uinı 

yapar ve tabelA yazanm. lstiyenı .. .-:n 
Haber gaseteat vuıtaslle ı(')kteıı) 

l\dretdne yazmaları rica olunur 

açacakur. Siz hAI§. oralarda bile 
değilsiniz! .. 

- Bir felaket mi dı•diniz ? . 

- Şüphesiz! .. 

18S9 yılı sonkAnu.n ayının ilk 
günlerinde ltalyada Torlno şehr.in. 

- Ne gibi felaket, bayan Pav. de Karlo Umberto caddesinde ga
leska!.. Rica ederim, mademki rip bir hidise oldu. Bir arabacı 
tehlikeli günler ya.şadığ mızı biz. 1 b(!ygirini kamçıladı. Caddede yü _ 

zat sız söylüyorsunuz. ) ani, mem· rüyen oı·ta boylu, gözlel'i, gözevle
leketin sUrükh•ndiği vahameti pclt rinden fırlamış, kocaman bir adam 

güzel takdir edi,·orsunuz, lütfen, 
ne olursa olcıun kanında Polonyalı 
kanı olan bir kadın olmanız haysl· 

fırlayarak dayak yiyen beygirin 
yanına geldi. Hayvanı kucakladı, 

öptü, ellerile birtakım hareketler 

yetiyle gayet ciddi olmalı, gayet yaptı .. Bağınp çağrrarak beygirini 
ciddi konuşmalısmtz. Halbuki, doğ döven arabacıya küfretmeğe bnş. 
rusunu söylememe milsaade eilln, • !adı. Etraflarına bir sürü insan top 
ben sizin sırf hirtnkrm kadınca landı, Bunlardnn birisi, hancı Da. 
kaprislere kapılarak ortalığı hu de vid Fino çırpman adamı tanıdı ve 
rece tel8.şa vermek istcdij!inizi etrafındakilere faahat verdi: 

za.nnediyorum ! .. 
- Ne dediniz? N e dediniz? .. 
- Sırf Valeskaya kinlnizle ha. 

reket ediyorsunuz, ortada hiçbir 
şey yokken ... 

Bayan Pavleska bu sözlerim ü • 

zerine adeta sapsarı kesildi. Etli 
dudakları titriyerc>k: 

- Ortada hiçbir şey yokken 
mi? .. diye bağırdı. Ortada hiçbir 

"Bu adam bir Almandır. Adı 
Fredrik Niçe. Memleketinde fel • 
Refe hocasıy gibi bir şeydir sanı • 
rrm .. Birkaç aydanberi d~ şehrL 
mizde bulunuyor." 

Kadm Niçeyi aldı, banma götür
dü ve yatağına yatırdı. 

Nl.çe iki gün iki gece uyanmadan, 
tq keailmiş bir halde yatağında 

kaldı. Bu uykuswıdan uyandığı va_ 
kıt saçmalamağa başlamıştır.. Bü

şey yo..l{k<'n mi"! .. Fakat, dedim a , yük Alman filozofu kendisinln kim 
sizler hakikaten uyku baataltğma olduğunu unutmuştur .. Bazruı Pr ı. 
tutulmuşsunuz! •. Yahut uykuda ge don isminde bir şair olduğunu lddiıı 
ze>n insanlnrsmn! .. Böyle giderse ediyor, bll7.all da Kembriç isminde 
Polony:ınm bntncağma simdidc.n bir mimar. Yanma gelmek isteyen. 

şüphem kalmıyor!. le'l'e "bana yakl~ym, bfr adam 

- Fakat neler sövlUyorsunuz, öldilrdüm, sizi de öldürllrüm" diye_ 
az~ ba) an Pa vleska ! rek haykınyor. Pilozof bu iisab 

- Söylemeye hakkmı var da o· buhraru sırasında sık srk hU\iyet 
nun için!... değiştiriyor: Bazan İtalya Kralı 

Siz kontes Vnlcskayı, bu cani Viktor Emanuel oluyor, hazan knr
kadmı takip ettiriyor musunuz, et· dinal Antonelli yerine geçiyor, ba. 

tinniyor musun\1%? Onu söyleyin!.. zan da Prens Ôjendö Sovva kılığı. 
Güldüm. na bilrlinüyor. Torinoya niçin geldi_ 

- Biraz fazla ileri giddlğiniz.i 

söylememe danlmavınız, sevgili 

bayan Pavleska! .. Zira böyle bir 
lı:ndmı bir sıuıiye gözlimil7..c'lr>n a • 

yırmadığmılZl pek ti.la bilir. pek ll. 
lô. takdir edersiniz! 

ğinI soranlara, "cenaze nlaynnda 
re81Den hl\%U' bulunmak. ve cesedi
mi taşıyan tabutun arkasından .}1L 
rilmek için" cevabını veriyor. Sık 
srk sokağa çıkıyor, Posta.haneye 
uğruyor, ista.oı;yona gidiyor, ötekine 
berikine yanaşarak kendisinin Al. 

Pavlc>skanm yüzüme utarak, fa· 
lah olduğunu, kıyafet değiştirerek 

k.ı.t kıvılcım saçan gözleriyle o gn 
yeryüzüne indiğini söylüyo't', 

rip ve miithiş bakışlıınnı asin u - Bu sırada Torln<>da meşhur İtaL 
nutnuyacağım. 

- Demrk bir sanı~ f' gözden a. 
:rırmıyorsunuz ha? .. 

- Şüpht' yok! .. 
- Bravo dikkatinize. bravo ajan 

larıntza !. Bravo 
Bravo size! .. 

- Fakat ... 

mcmurlarmıza ! .. 

- Fakatı makatı yok! .. Sahte 

kontes diln geN1 Var!iO\'ada değil. 

dl! .. 
( l>e\'amı \'nr) 

Müteferrik 
• 9 ve altı yaşında iki erk<>!< ~ocuk 

ev!Adlrk olarak verilecektir. ı .. tıyen. 

ler: Davutpa§ada Çukurçcşm.> .ııoka. 

ğ'mda (40J numaraya mUracnııt ede. 
bilirler. 

* Az ve iyi ltullı.ınılmış blı radyo 
uıtenlllyor. Bedeli peşindir, evtafmı 

bildirir mektupların Hnberd'.! ~r.rlvo 

rumuzuna gönderilmesi. 
* Kimse yanına verilmemi, ~12 

yaş arasrndn bır kız çocuğu evlAtlık 

alınacaktır. Sıhhatli .olması ,a,.:ıır 

yan ii.llm ve hukukşinası IJOmbroso 

da ) aşamaktadır. Hatt.ü fılim bum-
ya sırf "dcltR ve bunama" mevzuu 
üzerindeki tetkiklerini bitirmek 

maksadilc gelmiştir. Bu itibarla 
cürüm v.1 ceza prensiplerini koyan 
İtalyan iıliminhı Niçe~i görmesi 
kendisi içlh çok faydalı ola.bilirdi. 
Fa.kat Lombroso bu fn'Sutl kaçırdı. 
A lmnn filozof' ile İtalyalı hukukçu 
birbirlcrlle hiç bir 7.aman knrşıl~a. 
nıadılar. 

Bu tarihte Nic;e taruret fçcrsinde 
yaşıyordu .. Bu gUn eserleri dünya. 
nm her liaanmda bir çok drfnlar 
tabPdilmiıı olan filozof o tarihte e. 
serinin son kısnnlannı basacak bir 
tabi bile bulamamıştı. Niçç>, Tori.no
da bulunduğu milddetçe Bal şeb • 
zinde ilahiyat hocalığı yapan arka. 
dası Overbckin yardımJle ya. ıyor. 
du .. Niçnnin hasta ve SC'fil hallni 
gören hancı kadın bu zntn bir mek
tup yazarak kendisinl Torinoya ça.. 
ğırnıaktan başka çare göremedi. 

Overbck, Torlnoyn geldi. Niç • 
nin bütün eşyalan (bir tahta ya_ 
tak, bi-r koltuk, iki mnsa, bir ha\'lu 
takanı) haraç mezad satıldı. Bu pa-

Arzu edenler Haber gazeteaı vuıtıı.. rayı yol masrafı yaptılıu· \'e hasta. 
sile (Ş.H.O.ı rumuzuna mektupı~ rnll yı Bale götürdüler. Neden sonra, 
rncaatıarı Niçc:nin lht'yar annı:>sı hadiseden 

• 9 yaşında klmsesız knlnn bır erkek haberdar olarak kalkıp Bale gcl
çocuk ıyl bir aileye evlAtlık V.!rUl'<'•kt:r 
Çocuğa liendı evllldı gibi bakmak ve <li. Oğlu annesini ''bak, ben Tori. 
tnhs.line dc\·nm ettirmek şarttır •-;o no şehriııi kahrnnln yakıp kül eden 
cuk h,1ıen llkrııcktcbln ikinci sırııtıııcla zalim hlikUmdnrtm" c•ilmlcsile kar
dır. 1 tlyenıer Haber gazetesi v""'ta. !jlladı. Anne \'f> oı;rııl .Almnrıyayıı 
sile ı M. ı-:. 44) rumuzuna ınek•nnııı kacLır sıl;mtılı lılr yolculuk ynptı . 
mUrncıı:ı· cdt>t•t11rl• r 1 • 

Aldırınız 
Aşağıda rumıızııırı yazıtı otan o 

kuyucuıarırnızın nıımıarma (ele" 
nıektı:pları ldarchııncmlzden nl!rgün 
sabahtan ö~lcye kadar ve;>a saat 17 

lar. Buro(l.ı kad'llm oglundan ayrıl 
ması ve Nicenin hir timnrhant-y<' 
hapsodilmı:>sı icap etmekteydi. 

lyena akıl hastnnesince konu. 
lan teşhis <'Ok kati idi. Niçenin has 
tahğı umumi felç baglnngıeıydı. 

den tıonra aldrrmalan r!cn olunur Niçenin annesi ve hemşiresi (bu 
kadın ölümünden sonra knrdc"inln ( 1. B. 5_ Bu rumuzun uhl':ı• 

iki gUn zarfında namınıı. ı:-elen hayat hikayesini yazacak ve Vav • 
mektupları almadığı takdlrd<ı 11ektup. 1 mardaki Niçe mUze>slne müdiır ola
lar açılarak içit-rinde bulunmPıtı muh 1 caktır.) Bu tıbbi hülmtC" kulak ac;. 
temel ad~lcre inde cd('~('ktir) . ma.k is:cmediler. nu iki katlına gö· 
<Y P . v. ı, (X) H. Y ' · iN. T ') rP Nlçr1 sadece fazla yorı,'1ln<lu. Bir 

müddet dinlcndiktrın sonra hiç biı· 

scyi kalmıyacaktı. 
Hastanın n.nnesfü: doktorlar ve 

hastayı sevenle r arasında şiddetli 

bir mUcadele başladı. Aunc oğlunu 
akıl hastanesinden çıkarmak ve 
kendisi bakmak niye tindedir. Dok -
lorlar henüz mütcrC'ddıtdirler. Bu 
sırada İyc>na hnstanrsi bıı hC'kimi 
genç doktor Bensvugncr , Niçe Uzc. 
ıinde iyi bir tesir yapmağa muvaf
fak olmuştur. Filozof bır çocuk gi. 
bi doktorun her emrine itaat edi· 
yor. Bu hnl filozofun C'Ski ckıstlurı. 
nı kıskandırıyor, Annesınde ve kız. 

kardeşinde garip bir endişe uyanı. 
yor. Genç asabiyecinln Nic;enln 
hastalığından kendisine bir şöhret 
çıknrmağn uğraştığmı sanıyorlar. 

Dostlar ve aile birleşerek Niçeyi 
hastaneden ç·knrıyoı !ar. 

O vakrt Fredrik Niçe birtakım 

cahillerin el!nde ltnlıyor. Ruhunu 
saran hayalleri ko\'mak, filozofun 
lradesinl bağlayan ifritlcli bede_ 
ninden çıkartmak ic;in zııvallı deliyi 

Xlçe 

tUrlü c>znlara sokuyorlar, hnttl\ çı
rılçıplak göbek attırıyorlar. 

ınumi felce .} akalanan hastalar bu 
derde iki üç nydnn fazla dayana -
mazlarkcn Niçe tam on iki sene bu 
ha.cıtalığa tahammül etmiştir. 

Niçenin 7.ekası karardıkça fikir. 
lerini beycnenler artıyordu. O de
recedeki, 25 ağustos 1900 de Niçe 
öldUğU vakıt onu kendilerine Us • 

ln<l ittihaz edenler yalnız filozof -
lar ve fdscfe sev ... nler değildi. 

Diplomatlar bile Niçcnin "fe,•kaL 

beşer adamın" nazariyesinde ihti
raslarını tatmin t'decek bir vamta 
anyorlardı. 

Niçe ekseriya anlaşmadığuıdM. 
"kendisine muhalif fikir söy~ 
filozofların çrkmadığmclan" şika _ 
yet ederdi. Bugün de belki üzerin
d e n elli sene geçmiş olduğu halde 
dahi kimse Niçeyi ''anlamadık" 

demiyor. Fakat kimse de fikirler.ini 
eleyerek aksini isbata çalışmıyor. 

Küçük çocuklar ıçin 

R oblar, önlükler 
'"'"]'Ffl 

Bu tarihten itibarr>n tam on sene 
~ani ö:UmUne kadar znv ıllı ndnm 
aile çatısı altında kalı) or. l!uh u, ' 
zl'k i .,. den güne sönmekt dir. 

Filozofun bu son s~ nckri ıçeı • 
sinde nas•l yaşadığı yakın vakitle
re kadar pek mnlfım değildi. Fakat , 
annesinin Overbrke yazdığı mck _ 
tuplar 1938 de neııredilinec bu yıl
lara ait karanlık b!r parça aydın. 
lanmıştır. 

Yetmiş yaşında ilıtl:o rır biı· kudm 

olan bu anne, ıztırnp çeken oğlu
na sonsuz bir şefkatle bağlıdır. Çok 
ağır olan vazife inden bir dakika 
bile yılmamıştır. Oğlunu rahatça 
yaşatmak için C'\'lnln <>dalı rmı ki _ 

r.ıya vermiş , borçlanmıştır. 

Niçede artık zekfı namına hlc bir 
şey kalmamıstır. O artık ıztırap çe

ken bir hayvandan başka bir şey 
değildir. Yalnız anne şefkati bu ö. 
len zekfının bir gün clirilC'ecğine 

inanabilir. 
Deliliğinin ilk yıllarında Niçcnin 

aklının başına geldiğ unlar olmuş
tur. Bazan ::vazılar· ndaki fikirlerini 
andıran eümlelttle konuımı. 

Nadiren hastalığını idrak edi) or" 
Ve o anlarda ''ben ya!'amı) orum, 
çünkii dü~lincmiyorum" c1C'rdı. ı<:a. 

fasında, belki ') iııc eskisi gibi 9n
rip fikirler sırnlnnryor. fakat za • 

v:ıllı adam biribirlni nakzen n par
lıık climlC'ler söyliyecek yerde mıi. 
nasız biı t.ı.lmn kelimeler SÖ) lenıek

lC'dir. 

Aıınesmdcıı ve hcmşiresindc>n 

başka kımseyi tanımıyor. Annesi 
nrkadaııı OvC'rb kin mekt~ plnnnı 

kendıs;.n e gösterdi ;i va.kıt Niçe bu 
mektuplan gözlc>rine götürüyor, 
bıyıklarını buru) or. Tıpkı bi'r çocuk 
.,ibi annesilc şakalnşmağa katkı _ 
:.or, seksenlik kadının kafasına 

rnsttklar atıyor, mektup yazdığı 

zaman kndmcağız•n kolunu dürtü -
\'Or .• 

Niçenin ha.stnlığında en ı;.ok şaşı. 
lacak ş y vücudunun muknvemeti
lir. Ni"C' rocuklu ~ıındnnber i za)'lf 
ve hastalıklı bir !ieydi. Halbuki u. 

1 
1 , .. 
1 1 - Beyaz ketrndC'n onlük. 

2 - Ko\'u rna\•i tulum .. 
3 - Sarı ketC'ndcn pl:ij kostümü. 
4 - Rop kUlot. Kalın k"t n kumnstan. 
5 - A vm kumR~tan Bob', 
6 - Bebek robu. Mavi lcetenden .• 
7 - Keten rob. Sokak için. işlemeli. 
S - Kct<?n tulum. 

• 9 - Jüb külot. 
1 O - Askılı rob. Yünlü trikodan. 
11 - Tül len lşl C'm<'li rob. 
12 - ~lavi renkli kalın keten kumaştan . Plaj i<;in .. 
13 Jimnastık için. 

Normandiya salc:Jsı 
Bu s .!ça, soğuk balıklar .; y::ı 

ctlcr:e kullanılır. Bir kasenin i -
çine bir yumurta sarısı,. bir kaf',ık 
hardal tozu koyun\lZ ve üz ım<', 

. mayonez yapar gibi - dnı"lla 

üarnla zeytinyağı dökerek knrı~
tıı ınız. Koyulaşınca üç kaşık ta· 
ze krem ilave ederek karı tır

makta clevam ediniz. 
Salca parlak renkli ve az koyu

laşınca i.izcrine yarım limon sıkı· 
:ır, tuzu ''e biberi ilave olunur. 
Biraz maydanoz ve tere otu ko
nu! ursa, daha lezzetli olur. 

R izot 
Gayet ince rendelenmiş iki so

ğanı tereyağında kızartınız, ve 
200 gram princi ayıkladıl:tnn ve 
y,kadıktan sonra üzerine ilav.=ı e
diniz. Kafi derecede su koyunuz. 

Sofraya koymazdan evvel, ~ 
gram tereyağı He kanştınnız. C· 
zerine bir avuç rcndeelnmlc; pe) • 
nir dökünüz. 

Karem usulü makarna 
300 gram makarnayı tuzlu su 

da 25 da 'kn kadar kaynat:ıra1' 
pişidniz. 

Dikkatle slizerek suyunu c:ıKa· 

rınız. 5r gı·am tereyağı, 50 grıuıt 
rcn:'IPI •ı mi~ peynir ilave ediıuz. 

birkac kere ı~ ıce kanştırmı1 .. 
sonra atcsten indiriniz. 

Bc:-ri tarafta, 100 gram ya)111 

balığını ince ince }resiniz; iyi bit 
doreates salçası da hazırlayıod 

"e bir kı~mını balığın parçala~ 
karışLırınız. 

Bir kabı ter<>yağı ile yağJa.yı .. 
n.z. ?-faknrna ·aı ı orta yerin" de 
bnlıklaı'l koyunuz. Bir buçuk sa· 
nt lm<Jar fırı 'lda bır kt.,ız c: ,ır11· 

Tencerenin ağzını kapamarlan um geri k"lan kısmını üzı::ı·ınc ı· 

25 - 30 dakika kadar kaynat1r.ız. lavc ediniz. 
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Yavrumu ben 
··ıd·· d. ' o urme ım . .. 
Yazan: Muzaffer Acarr 

HAKİM hcnUz on yedisini 
bıJe doldurmamı§ olan 

genç kadna: 
- Anlat bakalım, dedi. Cina

Yetini nasıl işlediğine yavrunu 
tıeden öldürdıln? 

HenUz on yedisini bile doldur. 
rnanuş olan genç kadın haya ta 
Yeni açılan masum mavi gözleri. 
ni bi.kime kaldırdı, titrek mavi 
llaıarlannı heyeti hfildme üze. 
rinde gezdirdil.ten sonra elini 
1rilçUk bir hareketle göğsüne gö· 
t1irdU: 

Onun ismıni söylemek neye ya.. 
rar? Eğer muhakkak onun kim 
olduğunu öğrenmek istiyorsa.ruz 
hayata b:ıka.bilirsini7... On.ı öğ. 
renmek içir. benim isim söyleıre 
mi istemeyin .. gözlerinızi kapa
yın. elinizi uzatırı muhakkak onu 
yakalnrsınız. İsmim neden kirle. 
teyim onun .. 

Bütün salonu donduran ve dü. 
şi.indüren bir soğukkanhhl:la 
söylenen bu sözlerden acnra ma_ 
sum katil yeniden kendini 

L 

Genç ka.dın olc:ll'&k uyandığı 
yatak .. 

O yataktan acaba kaç kieiler 
~eçiyordu? 

Maamafıh artık hayatından 

memnundu .. Dokt.or, uğruna keıı 
hnı feda et.mi§ olduğu erkek o. 
ıunla meşgul oluyordu. Çocuğu 
ıiç ayhk olmuştu. Doktor her 
gece değilse bile haftada iki gc. 
cesini olsun onun yanında geçi. 
rirordu. 

Fakat bu saadette çok uzun 
sürmedi ve bir gün doktor artık 
beraber yaşayamıyacaklarmı 
söyleyıp kendisini çocuğiyle be. 
raber kapının önüne bıraktıfı 
zaman acıların en büyilğilııil 
taddı •. 

Elindeki beş on p:ra ıle bir 
hafta ya§adı. Çocuğuna bakamı 
yordu. 

- Babamdİ?'. Vicdaru!Iz.lık e.. 
demez ya •• 

- Ben mi, dedi, ben mi yav. 
!'\unu öldürdü? 

kaybcttı.. Bakışları yenıden 
c o ş t u , heyeti hi.klmeyi Lohı.ısa yatağımda çocuğumla yaın .. kalmı§lım.. 

Diye dU@Unüp doktora ilk ve 
son de!a olmak Ur.ere çıocufu 
için bq vurdu: 

liAkimin gür sesi salonu ln. 
!etti: 

salonu bir anda dolaştı 
ve acı bir kahkaha ile yeniden 
yilzilnU buruşturarak söylenme. 
ğe, nağlet etmea~. hattı ara ın. 
ra kilfür ~&vurmağa başladı. 

zeldi. Namusluydu, sıhhatliydi, 
mesut olmak için yalnız parası 

yoktu. lşte bu sebeple evenmek 

masum. sıcak na.ıarlare terket.. 
mışti. Do8tum tıN>iadU müdUrU • 
nlln, hayatı hakkında a· duğu 
suali evvela duymamış gibi dav. 
randı, eonra hiddetlenece:< oldu 
ve nihayet a!ap yorgunluğunun 
bütün vücuduna verdiği gecşek. 
liğin te!irile yavaş yave.& hika. 
yesini anlattı: 

mt§tı. Jl\ihayet o geoe yanınd&ki 
odadan doktorun okFa~·an yu
mup.lt aesınin geldiğini duydu. 
Fakat bu sese ince bir kadın 
sesi de kanşıyordu. 

- Bakamıyorum, del. Çocuk 
bUyUyor. Kendim için değil, o. 
nun için >'ardım istiyorum .. SU. 
tUm yok.. Yavrumuzu doYUr&. 

- ~·et sen, cinayetıer:..1 CIJ 

\1ahşisini işlemi§ yavrunu bo. 
ht!ayarak öldürmüşsün •. 

Cocuk kadm güneşe bakıyor. 
~uş gibi gözlerini kısarak. kir
Plkleı; titriyerek h!kimin çatık 
aiyah kaşlarına nazarlarını tak. 
tr ve gözlerini bu noktadan hiç 
'Ytrmayarak: 

- Ben öldürmeclim. dedi. Ka. 
tQ ben değilim.. Bana "0" öğ. 
?'ttıniıtL Ne yapayını o kadar 
ağlayordu ki acıdım .• 

- Boğazını eıkmış boğmU§Sun 
Yavrunu. 

- Ben boğmadım, boğazını 
eıkm&dım .. Yalnız §ah damarla
nnı ofdum .. O kadar. Çok ağla. 
yordu diyorum .. Bana o tavsiye 
etaıifti. Oğdum.. Boğmadım .• 

- "O" dediğin kim? 
ID.kimin bu ımall Uzerlne ço. 

cJ.k kadmm mavi nazarları dal. 
gal."'rıdı, köpürdü. Artık o göz!er 
de deminki 3Um mlna yoktu. 
Göalerinin yalnız akı g5rUnU· 
Yor. dudakları hırslat heyecanla 
t:triyordu. Elini kaldırdı. Bu ha. 
rcbtt, biraz evvel: 

- Ben mi katil! 
Dtrken yapmı§ olduğu kUçilk 

h~ketten çok farklı idi. De. 
~baki kUçUk ince pannnffın ye. 
nnı şimdi sıkılmı§ bir yumn..k 
alııuoıı. 

-Omu? 
Diye haykırdı ve sonra vahşi 

bir kahka bıraktı. 
Hlkimler gı bl salonda hl\zır 

bu:ıunan bizler de sustuk ve bu 
\>ahgi kahkahanın altında gizli 
olan aetyı anlatmağa çalıştık. 
~ rUldU, Çok güldü.. Niha:;-.:t 
bırdenbİJ'e durdu, valı§l '·ahka· 

:ın~ Ylizünde bıral;::ğJ acı 
aııus yavae yavaş dağıldı. 

Dudakları, yanak adaleleri gev· 

~·· gözlerinin maaum bakıeı 
ı.qrar geldi. 

_ - O rnu? HAkim bey, dedi.. -

Ne olduğunu anlayama;:lığım 
bu dava o gfuıku celsede n;·1a. 
yetlenemedi. Hakim maznunun 
akli muvaıeneeinin yerinde olup 
olmadığım tesbit i~in tıbbiadli. 
de mli§ahede altma almmd.Sına 
lüzum gösterdi. 

Bir tesadüf eseri olnrn!r mu. 
hi.kemesinde hazır bulundu~um 
bu dava beni alakadar etmışti. 

Henüz çocuk denecek çağda 
olan bu kadının yavrusunu bo. 
ğarak öldürmek suçiyle itham 
edilmesine bir türlü akıl erdıre
miyor, bu işin alhnda bir gönül 
faciaın olması ihtimalini dU§UnU. 
yordum. 

Alakam Q~w.yar~ıştı 
ki nihayet ah1*bnp. Qlan tıbbi 
J?.dU mUdUrUnU •ı-a.batl!lız etmeğe 
karar verdim .. Btttün menıkrm 
btı kadım katil olmağa kadar 
götnren hA.diselerl öğrenmek da 
ha hayata açılınadan kapanmak 
tehlikesine maruz bulunan ma. 
sum mavi gözlerdeki aa! dur· 
gunluğun ve acı ıztırabm 
m~asmı anlamak ve bu hadise. 
nin altında gizli bulunduğunu 

ümit ettiğim içtimai yarayı keş. 
fetmekti. 
Tıbbi adli müdürl;. ri,camı ka

bul etti ve o gilnden sonra ço. 
cuk kadının masum ma·:ı göz. 
lcrindeki ıztırabın m.2.rasmı an· 
lamak için birlikte çalı§mağa 
başladık. 

Tıbbiadlf de ha.stanm asabi teza 
rUratı tesbit olunurken ben de 
elde etmiş olduğum ipuçlarından 
istifade ederek masum olduğuna 
kani bulunduğum genç ka:lınm 
mazisini tetkike koyuldum. 

meseesi mevzuubahs ounca dai. 
ma zengin bir erkegi tercih ede. 
ceğini sBycrdi. 

Söycdiğıni yaptı .. Günün birin· 
de önUne zengin bir erkclt .;ıka. 
ra k ona bu fırsatı verdi. Bu ya§ı 
henüz otuz beşe gelmemi§ oldu. 
ğu halde isim yapmış olan kıy. 
metli bir doktordu.. Bir bahar 
tomurcuğu kadar temiz ve bakir 
olan kızcağız kendisini bekliyen 
müthiş istılfbali hiç batırma bi
le getirmeden kendini doktorun 
kolları ara.sına attı. O ~gın bir 
erl<eğin karısı olmağı düşünü
yordu. Fakat talih onu istediği 
erkeğin metresi yapmıştı. 

Doktor bahar kokusu getiren 
bu naılı çiçeğin balını alabilmek 
için bir e.rkek ne yapabilirse 
yapmıştı. 

Genç kız on altı yqmda ka. 
dmlığa geçmenin parlattığı bil· 
yük alevin tesirile aylarca han. 
gi alemde ya.şadığmı anlay&ma. 
dı .Fakat dokuz ay sonra gay. 
retlerinin mahsulünU bir erkek 
çocuk olarak aldıkları uman 
hayatında yeni bir safhanın a
çıldığını his.setti.. 

Ben yapuğırn tahkikat sonun. 
da genç kızın mazisi hakkında 

ancak bu kadar teferruatlı n1alO. 
mat elde edebilmiştim. Çocuk 
dünyaya geldikten sonra n€: ol. 
muştu. Çocuk nasıl bUyUmUe, 
neden ve nasıl ölmU§til bunları 
bilmiyordum. 

Hikayenin sonu ba.kkmdn bize 
en doğru malfunatı ancak rna.z.. 
nun kadın vcrebilirdı.. Bıuıun 

için de onı..n mavi nazarlarında. 
ki dalgaların durulmasını bakle. 
mek lfı.umdı. 

Bir tesadüf biıe bu fo-satı 

verdi .. 
Orta halli bir memur ailesi. 

nin kızı idi. Orta tahsilini biti
rirken baba.tını, Uı; ay sonra da 
annesini kaybctmis ihtiyıı.r bir 
bilyUk anne eline kalmıştı. Gü. 

Bir gün oldukc.;a ehemmıyetli 
bir buhran geçirdikten sonra 

gazlerindeld vahşi mana ye nf 
~- :qç - *us 

"Genç kızlık hulyalarından 

uyandığı zaman artık kndın ol
muştu .. Acı bir uyanıştı bu . Bir 
gece evvel neler olmu§tu. hatır. 
lamıyordu bile. BasmC:a bir a. 
ğırlık. beyninde uyuşukluk var. 
dı. Bütün ruafsallımnın gcveedi. 
ğini, damarlarından sıcak bir 
0eylerin aktığını hissediyordu. 

llk kadınlığın verdifri bu tatlı 
yorgunluktan kolay kurtulama. 
.lı.. Doktor yaşının \•erdiği tee. 
rübe ile onu Ç<>k güzel idare 
ediyordu. 

Masumdu, dayanacak kimsesi 
yoktu, fakat doktor ona jz:ilvaç 
vaa.t etmişti.. Nihayet o da ha
yaUnde yaşattığı hayata kavu. 
şacak, zengin, şöhretli bir ada_ 
mın karısı olacaktı. Fakat ne 
yazık ki inkisarı hayale uğra
makta pek geç kalmadı.. Gebe 
olduğunu söylediği zaman dok. 
torun eski tatlı sözleri artık du. 
yulmaz oldu. Daha dünyaya gel. 
meden, çocu~ aralarını açmışlı 

bile .. Kaı:nı tamamen büyüdük
ten sonra da yavrusunu doğu. 

runcaya kadar bir daha dckto. 
nın yUzUnU bile görmedi. Odaları 

çoktan ayrılmıştı. Bir Arap 
hizmetçi ufak tefek işlerine ha. 
kıyor ve doktorun çok meşgul 
olduğunu söylüyordu .. 
Doğurduğunun beşinci gü. 

nüydü.. Doktoru halA gör _ 
memişti .. Gece geç vakitlere kn. 
dar uyumayor, kulak kesiliyor, 
hiç değilse yanındaki odada ya. 
tan doktorun bir kerecik Jlsun 
sesini duymak istiyordu. 
LOhu!ahğınm besinci gUnline 

kadar buna muvaffak olama. 
s - ·-

Kuvvetsiz kollarına dayana. 
ra.k harap vUcudunu doğrulttu, 
kulak · arttı. Doktorun ·•anın
daki kadın qk masallan oku
yordu. Bir seneden az bir zaman 
evvel o da. bu tatlı muallan 
dinlemiş kanmı§ ve bu hale gel .. 
m!ıti. 

Haykırmak, bir eeyler yap. 
mnk istedi, muvaffak olamadı. 

Sesi çıkmayordu.. Kolu kanadı 
kınlmıştı sanki .. 

Ara kapısınm öte tarafından 

doktorun yumuşak, sıcak seal 
geliyordu. Ne kadar tatlı konu • 
şuyor, ne gU1.el söiler söylUyo~ 

du .. Bir an için gözleri uyuyan 
ınuum yavnısunun Uııe.rinde 
durdu. Ellerini gayri ihtiyar! u. 
zattı, gocuğu aldı. Şimdi bu QO. 

cu~ fırlatıp ara kapısına ata.. 
cak: 

- Al çocuğunu namuuuz.. 
Diye bağıracaktı.. Fakat ya

pamadı.. Odadaki bütün eşyalar 
etrafında dönüror, çocuğunu bu 
lnmıyordu. 

Bu hal ne kadar devam etmijı. 
tl? Bunu kendi de bilmiyordu. 
Kendine geldiği zaman yanında. 
ki odadan artık kadın sesleri 
gelmiyordu. Doktorun se8i de 
başı ucunda idi. 

Etrafmda.kilori tanıyıp ko
nu,mağa başlayınca ~ &azlerin 
fısıldandığını farketti: 

- Tam bir hatta oldu. Ya aç.. 
maMydJ göz!eı:ini, işte o rama.n 
silrllm, ürUm "rünürdün .. 

Doktor üzerine iğilmi5 munis 
·esiyle: 

- Ne oldun öyle çoe~, 
diyordu. Bizi bayağı korkuttun. 

Neden bu ha1 gelmişti'! Kendi. 
si de bilmiyordu. Şimdi b6zünUn 
lSnünde bir tek manzara vardı: 

v 

mıyorum. Gece gündüz katılır. 

casma ağlayor. ÇA:>k aç .. Ona acı. 

Doktor bu yaJvarmalan ,W. 
dü: 

- tmkAmnz, dedi. Hiç bir oey 
yapamam .. Çocuğu darülacezeye 
bırakır, sen de çalııının. 

- Çocuğumuz a.ç, dlyonım .. 
Onun ağladığını btr duysan böy. 
Je sl5yltmezsln .. 

- Çok mu ajlayor, uyuma. 
yor mu? Onun kolayı var .• Boy
nundakj damarları ovarauı bL 
raz yorulur, hemen uyur. 

QijrdUğli bUtUn yal'dnn bu 
nasihatten ibartt kaldı .. Beş ay. 
Irk çocufunu doyurmak için el 
kapıaında çalrpıafa bqladJ .. 
Fakat çocufu olduğu için nfha. 
yet bir g11n it bulamaz oldu. 
Kursağında bir lokma gıda. me
me!inde bir yudum sut yoktu. 
Çocuk geee gtındtb c;atlareaanıa 
ağla~·ordu. Nihayet çareelz Jca. 
lmca yavrusunu bağrına burp 
dllenmeğe başladı.. Artık ke~ 

dini tamamen kaybetmişti ama 
hiç değilse masum yavrU1unu 
doyurabiliyordu .. 

Yine bir gün ışlek kaldm:n.. 
!ardan birinin kenarma çijmel
mf§ dileniyordu.. Önünde lllb 
bir otomobil durc."tı .. O rUn daha 
kırk para bil~ WNn olmamıfb. 
Zayıf bir ümitle otomobUin ka. 
pıaına yakla~ı. elini açtı, bqmı 
önUne e~dl, bekledi .• 

Avucuna bir kurut dUıttıfUntl 
görUnce gözlerini kaldırdı. Na. 
aarlariyle teeelckUr etmek llti· 
yordu. Karw111ndakf ıdamı r«S .. 
rUnoe donakaldıt aweunı bir 
kururt bırakmıı olan çoeutu.awı 
babaaı doktordu .. 

(loa• ,.,., 

: lop kapı Sa_ç.ayına. ·~qır.~n·· · 

CASUS . ~UKBE.ÇYA 
Kapıya yaklaştı

I<ulak verdi. 
Paşanın carıyelerinden Jkı lcı· 

berifın de koynuna girilir mı hiç' 
Prasa gıbi uzun bıyıkları, k:mr3 
gıbı dışlen, posteki gibi tü .. IG göıı; 
iÜ var. Korkunç bir zebe '~h .. . 

<?it ma do~ru yana~mıştı. 
Lukreçya derhal ipın bir ucunu 

beline tjığer ucunu da pencereye 

Karıktının bütün mak~~· bu 
kızdan razıaca para lcop,inuılctl. 

Dcndunci.i. Murad' devcind~ bir .Venedik !5vaı osinin. kıu , . 

'ı Yaı:ln: İSKENO.ER .F. SER .. T·ELL. 

• 79. 
\•aTUkreçya ka>'Iğa irunivP ;nu • 

lak o!ursa nereye gıde.:eKt.ı? 
~halde Venedik dilbcnn • .r. gı
lic. Yer saray olmıyaca!<tA. 0 il· 
tnııtr~eceğı kimseyi de ta;arhı-

hU~reçya Venedik elçisirirı SC!· 

Gre llesıne gıdecek ve S..cyor S:0 Ya sığınacaktı. 
kalbi tler &ertikte Lukr~;vsrnr. 

_ ~arpnuya başlıyordu. 
~ a Yakayı e e verır~·rr •.. ?! 

dnd l§eS.i bıran ıçın kata mm ı· 
~~ ~ırnşek silratfyle gelip geçti. 

O, Ya~ İ§ten o ı..adaı 

emindi ki .. 
- Eğer kayıkçr gelir ve hana 

yardım ederse .. Denız listünde bı
le benJ kımse tutamaz. 

Diyordu Onun uzaktan seçtiği 
kayıkçı genç. dınç bir adamdı Ar· 
kadan - dönüp de sahile :>ttnoaJ 
indirınce)e }tadar - o !<ar§l ya· 
kayı boylamış olacaktı. 

- Bir kere kendimı V~ııf'<'ik el
çisinin ~ahilhanesıne atat'>ı.~m ... 
Benı oradan hıç alamaı. 

Oiyo:-au. 
Biı aralık kapı önfinde b!r ta· 

klDl kcwışnalar duydu.. 

dm yavaş yavaş fı~ı:daşıyor~ı:: 
- Bu inattı kıza pa~ ,K'c,.. 

bu kadar ehemmiyet \'eriyt•:? 
- Bunu herkes gibi berı ~,. me

rak eclıyorurn Bu sım elN'.tP, ~u 
gün deği,se yarın. keşteduce~ız . 

- Paşanın bu kızı ı;Qk :lf'\'di· 
ğini söylüyorlar, doğru mu -:ı~ıb:ı?~ 

- Doğrudur. Çüıikü pai-"'3 N>y 
le kızlardan ho~ anıyor. 

Lukreçra. kapı önünde l:o:-•\•c::a'1 
iki cariyenın konu:malanr.ı ~·.nltı 
öen ıçinden gü.üyordu. 

Cariyelerden bir:sı, a·kac·1~ına 

yavaşça soruyordu: 
-Pa~ elendımıı bu ger-: ~eJ. 

miyecekmı§. dolru mu? 
- Kahya böyle söyledi L ~ 

mu. yaJan nu? bilmıyorWJ, :\l'ıden 

sordun? 
- Eğer gelmiyecekse ıhçmın 

odasıruı gideceğ>m de. 
- Aman &en de o meıiıdtbuı 

- Y!i seninkı?. Kosl:oca g.>~ği 
le saJlana sallana yürüyen c A~a· 
\"Ut bahçıvandan nasıl hojı:irııyor 
swı, bilmem? 

- Gönıil bu Ne yap:ıyım? Gü.. 
nün birır.de paşa benı çır .:ığ ,.f!h· 
ce, o alacak ... 

Lukreı;~ a bunları dinleıkcı,, kah 
kahayla gülmemek için kendi::ıi 
güç tutu~ ordu • 

Ca:ıyeıeı uzakla~mı' o':ıcnkıar. 
ıu bıraz sonra sesıerı keaılm:2ti. 

HALICtN KARANI.JK 
KOYUNDA IŞILDAY.\N 

lKl vOZ.l 

Lukreçya. nihayet. bekledıği ka 
yıkçının geldiğini gördü. Kayık 
ılk örıce biraz uzaktan geç.mış. bi· 
az sonra Lukreçyadaı aldığı :sar~: 
ilzerme )'&D taraftaki peDOelcWD 

bağladı. Parmaklıktan >'avaşça 
\.Jkarak. kö~kün sahiline dofru 
~:iana~ıı ba~ladı. 

Venedik dilberi pencercde:ı iner. 
ken: 

- Acaba Sinyor Greçy,, uyu
mu§ mudur? yQksa uyanık mıdır? 
diye dilşilnüyordu. 

Geceyarısı o!muştu. 

Lukreçya pencereden bi: ''ılan 
gibı, hıçbır ıorluk gö. mede.l sfizG· 
lüp tndı. Sandalcı onu tam ,:>enet-. 
renin altına beklı»ordu. 

Lukreçya sandala atıar atıM11'ı 
belındek1 ıpi çöıdO ve sancblcıya 

- Heımen küreklere ani.. Ci· 
balı sahiline gideceğiz. dedi. 

Sandalcı açıkgöz bir a 1dmdı 
Yalık~ı.:ünden bır kız kn~rrma 

nm nf' l>ü~·ük cezası o du!!"ı;- ~ hil 
•ordu Fakat o. kızı ken..ı ~ı'llit 
kaçıracak değildi ya. 

Derhal küreklere sanlan b·'lkel 
köşkün önünden bıru 411Ç"'U':Dktaıı 

sonra: 
- Bu hizmetime muka~·ı bana 

oe vereceksıniz? diye sordu. 

Lukreçyanın yanında pa.._ )'Ok
tu. Hemen kolundan bir altm bile 
zik çıkardı: 

- AJ bu bileıifi ... ftl'feeltm 
paradan daha kıymetlidir. 

Kayıkçı kürekleri bıraktı. 

Ve oi:eıili alarak: 
- Bu halıs a.un mıdır? detti • 

Eğeı gün;Oşse kabul etmem 
- Hayır. Halis altındıt •. Kap

tan P8DI htdıye etti onu be..,._ 
- Oyle l!lf dcdi~:n dolrJdur. 

Kaptan paşa gözdelerine attıran 
başka heclıye verir mi? 

- Sen benim kaptan paşanın 
tı:özdesi olduğumu nerden biliyor 
sun? 



• 
ıngitjz 

imparatorlu -
ğtımın Uzak 
Şarktaki 
uyanık 

nöbetçisı 
aoa. ıelen ha.herler uzak §arK 

.kıJilM'mm da bugünkü harbin bi· 
rer -.hne.i olablleceğini ilıtimtll 

dahiline koyuyor. İngiliz im.para 
t.oriuğunu uza.le şark menaatlerinı 
ve Singapur üssiınü müda.faa et • 
melt :için icap eden bütün tedbir]{' 
rl .tml§tır. Singapurun ehemmi · 

yetinin birdenbire artması dolayı
stle uzak a.rkın !kilidi seyılan bu 
noikta hakkmda okujı.ıcula.nmca 

!ima hır b l · vC'rmeği faydasız 

bdmuyoruz 
728 kilometre murabbalık ufak 

bk' ada olan Singapur HindlBtan 
.DDpll'8torlugunu t 1d leden bftyük 
yumıadanm açıklarda beliliı)·en 

mahafızıdır. Bir yanını Çin deni _ 
ziDe, öbnr kıyıımu HindiMaa Qk· 

yanneena dayamış Olan Sinigapur, 

llalaya boğazına t.amamiyle M -
Imndir. Uzak şarktan gelen h.iıÇıWr ... kuvveti~=-
lı z •len uzak bllanlk 
ziıle~ez. 

lıc1L e Hindiıltuma y ' W1. 

~~~
.. '; eUıyle teımn etmiı]tir. ~ 
Uin da Singapur U.U üıe. 

Slap.pu.r, yalım elde silih,ıheiı:
~ uyanık bir ~ dıeildir. 
Bııaast ayni ?..amanda uıııaık ~ 

~ deniz kuvvetteri ic;tn "9* 
ıl ;: '*i bir üstür. 

İıllıllder ~ nı yalruz Hin -
allllnı mahafaım için değıl a.pni 

•••oda Çin, Honkong ftl Fwız 
JA•)ıı•leindeki lngıliz menafi.ifti 

lawııak Jı.;in de bir mel"kez ole. -

- knnnuşla.rdır. İngiltere bu li
maaı dünyanın en birinci ukeri Ji 

nenı haline koymak içhı ~ milyar 
!ank sarf tmişlerdir. 

Sinp.pur 500 bin nüfu81a bir a.. 
~-Ahalisi 400 bin Çinli, 60 
iAı Jlalezyalı ve 7700 beyaz a · 
cltmıdan mürekkeptir. Bnaiılan 120 

sene evvel Singapur kiiıç&icılik. bir 
~ı kôyünden başka bir ıteY de 
gildi. Bir gün Singapordan geC$en 

~ Tomas Stanford Rafle etrafm
dİiltilere eordu : 

".Bu ada, istikbalde ne ol.ahi · 
ltr?. 

Herkes yni cevabı verdi: 
"Hiçbır 5 y olamaz. Bugün ol _ 

dai'u gibi küçük hlr balıkçı köyü 
o1ara.k kalır.,, 

Sir Tomas aynı fikirde değildi. 
:A.damn bir deniz usaU olabllece · 
Pi hükümetine yazdı. Ve 29 tem 
JmZ 1819 da a.da bil" deniz ü8Sii 
aı.aJc ID.n edildi. 

Singapur ayni zamanda kauçuk 
ihl!8ıÇ eder. Fa.kat adayı imar roe
l't, ona bugünkü m feh haya
tı temin eden istihsal cttiğı kau _ 

Oll aekiT. patak bir gli.IJe: 

~ ku\~l·.tU bataryaları 
15 ft 18 pm;lak torlardan 
miıleldlf'ptir. Bn toplarm en km -

~ arttlan dt+t>Htr ... 

<;uk değil, 1922 df.'nberı aaa) ı 1 
kim eden 1ngilizlenn arf ttigi 20 
mil) ar franktır. 

Siııgapur askeri hmaııın .n 
M 14 lfUbat 1938 de bitmiştir. Bu
nıda:ki tel"SanelE•r \>000 tonluk gc_ 
mileri alabilir. Buradaki sahil ba· 
taeyale.n 15 W' 18 pusluk dünyanın 
en kuvvetli batarvalandır. 8ınga

purdaki ) er altı depolannda bir 
buçuk milyon ton petıol \ardır. 

Bu petrol bir filoyu altı av h<'slı 
yebilir. Yeniden yapılmış dört ta) 

ya.re hangarmdn 1500 ta re "a • 
rmır. 

1 SterllD 
100 Dola.r 
100 Frc. 
100 Uret 
100 İsviçre Ftt 
100 Florin 
ıoo Rayi,mulr 
100 Bejga 
100 o....ıımı 

110 LeY& 

100 Çek kronu 
100 Çek kronu 
100 Ztotl 
100 Pen o 
100-Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 bveç kronu 
100-Ruble 

kapallJ1 
0.24 

132.20 

29.7725 

o.Dına 

J.6225 

12.93ıtı 

S.176 
31.137:; 
31.0975 

Stnema ve r ıyatr8'1r 

• 
Şehir Ti)'*O..ı 

ı ~ı Uram • dll 
Gbclk u,so .. 
Akfam !O.IG .. 

Emilia Galotti 
*** 

Jıılildll CadcleıU "owedl kıaruwda 
09n4az u.so da, Akpm ~n . .10 da: 

Kiralık Odalar 

Ra,it Rıza Tiyatrosu 
Bu AkJllDI Bakırköy Mlltl3 adi 

~aaml.03 (Beni ÖpUolb) 

S Perde KomedJ 

Burhaneddin T eptti 
Temsilleri 

Şehlr Tiyatro'"U Komedi ıuıınııuda 

11 Salı ak§amı Burhaneddin J f'ps! 
temsilleri Vedadı Urtınin bUyü~ eııeıı 
(KA.lli) plyes (3) perde: muharrlrlnln 
iştirAkl sana'tkAranesiylc. Oııtaı'I Ab· 
dfil'hlk Hlmtdtn aarmdan Tarik bin 

Zlyat (1) perde. 

Be~ğlu Halk Sineması 
Bagtın tkt tth:\iık m:n birden: 

J - MarkopolQ (Tür"('t'! lh'ltt) 

z- Roz Marl. 
Ottndüz 16,38 da Akşl\m 20.SC da 

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

okuyucuları i'=in 
99 den&e yabanc:ı1 dD .... 

ıert kitabı lrnpo ... u 9 

(Bu kuponun 80 tant-•lal 

getiren okayaeulanmrz ~ 
beri 23' iM' lnıftllluk ,.._. 
Baca. in~ alllllUM"a 
dersleri ldılılıpiarmdan birf. 
nJ (80) lmnlla ft!clarlk .... 
blllrltt) ......... , __________ .._ ____ .. 

Göz Heki.m 
Dr. MPrat R Aydın 

Beyoflu IP'ıırm.akkap1. imam 
90lııalr No: Z. Tel: 41553 

yene ... beı türlü ~7 

ameliyatı hkara içi" '""' .. '"· 

1 WiM5.SklWll• 

--
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C:::_ r.: ;:::1 D ı::;:ı ... ·ı .....: : ..: . .. ....................................... -..,.~ 

Dünkü mektep maçla 
Darüşşataka - Hayrıye, ıstanbul lise 

Kabataş yenışemediler 
PerlevnİIJal Şişli Terak 

kiyi 4 - 1 mağlup etti 
Liseler arasındaki futbol 

maçlarına dün de Şeref stadm. 
da devam edilmiştir. 

Günün birinci maçını Darüş -
§afaka - Hayriye liseleri yap -
tı'ar ve müsal)a.!·1 1 - 1 bcra_ 
berlıkle neticelendi. 

İkinci maç lstanbul lisesi -

Kabataş arasında idı Bu ikı 
kını da yenilmeden saha 
1 - 1 berabere ayrıldılar. 

Günün son maçını P 
yal - Şişli Terakk taknnl 
oynadılar. Çok heyecanlı 
bu müsabakayı Pertevniya lı 
4 - 1 kazandılar. 

Voleybol Maçlan 
İstanbul bölgesi voleybol a

janlığı tarafından tertip edilen 
voleybol maçlarına dün Galata. 
saray klübü lokalind~ devam e. 
dilmiştir. 

Günün birinl'İ müsabakasını 
Galatasaray - Kurtuluş B ta
kımları yapnuşla.r, 15 • 13, 
12 • 15, 15 - 8 Galatasaray B. 
taknnı kp.zanmış. ikinci karşı
laşmayı Vefa • Feneryılmaz ta-

kunalrı yapnmjlar Te Vef al 
15 • 9, 15 - 9 galip. getm 
dir. 

U çüncü karşılatma Gala 
ray A, Galatasa.r B tak 
n arasında olmuş, A tak 
15 - 7, 15 - 10 galıp gelmi 

Dördüncü karşılaşmayı da 
nerba.hçe A, Fenerbahçe B 
kımlan yapmışlar ve A t 
15 - 11, 15 - 8, 15 - 11 
gelmiştir. 

1 Şirketi Hayrıyeden: Nl..z&mname mucibince 1 Şubat 1941 de alelu.ııul yapllan 31 ıncı 

1 
şldede imlı& kur'ası iAbet eden hlsae aenetleri Dumaratannm 9ld1Jt 
es.ret gazeteıriııin ŞubRt 1941 tarih ve 4252 numarall nl1ııbul?e n 
dlldiği ilA.n olunur. ... .. .......................... . 

ISTANBUL sor 
VE SOTÇOLER CEMiYETiNDEN: 

24/1/~l Cuma günü yapılan Umumı Heyet toplantuımda 
huıl oJmadıfmdan tekrar toplantmm 14 Şubat l:Ml Cuma g8Dll aaat ıa 
15 19 kadu belediye clvannda BabıAll caddeıdııde 10 mmııwalr Benat 
yetlerl binasında yapılacaktır. 

Oemil.U..b.71'11 Asanın o stın ve ıoaatte Cemiyet Merkesinde bıla' 
lunmalan Uln olunur 

R U Z N A .il Z: l - Cemiyetin 1940 yılma aid muameı&.t .. 
tmm tetkiki ve İdare Hey'etlnln mUddeUennl ikmA.l eden nımt ,
den intihap icnun. 

Bronşıtıere KATRANHAKKI EKRE 

Devlet Demiryoltl\rı ve Limanı 
işletme Umum idaresi ilAnları , 

Muhammen bt:cıellerlle miktar ve vnsınan aşağıda yazılı (2) grup 
T. me her grup ayn ayn Uıale edilmek Uzere (26.2.941) çarşa.mba g'lntı 
ğ'ıdıı. yazılı lll atlerde Haydarpaşada gar binası dahilindeki komlııy.m 
tından çık eksiltme usulll satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek lııtiyenlerln her grupun hizasında yazılı muvakkat 
ıı ıt ve KRnunun tayin eltlğl \C.S ı.ıc bh'I kt eksiltme günQ eaaUDa k 
"omlsyona mUracaallnn lAzımdır 

Bu ışe alt sartnamelcr komı yond n parasız olarak dağıtılmaktadır. 
ı (10001 Kg. deniz nınvlsl to:r. boya muhnmmen bedelı(81}())llra m 

kıt tC'mlnatı (63) lira 175) kuruş olup cksiltm saati (10.SO) on buc;uk 

:? (200) Kg. kırmızı model ~ rnl ı, muhammen bedeli (400) lira 
\ ilkkat teminatı ı 30l liro olup eksUtm saati (10.45) onu kn'kbe§t!r ( 

İstanbul Emniye! s., ndı ğı Direktörlüğünd~.n :. 
939/llMI 

F. nntyct Sıındığın bor1:ıu ölü H'llıce varislerine ilAn yolu31a tebllf. 
Dayan Hııtıce. Boğaziçi Sarıyer Türbe sokak 9 mU. 9 mü numara!. 

bır evin tamamının bırlncl der cedc ipotek göstererek 8.6.938 
206/11281 hesap numaraslle sandığmuzdan aldığı (244) lira borcu 1 
t rihfne kadar ı:X.kmedlgl.nd u faz komls~on \e masarifi ile bera~ 
•212) llra (43) kuru a' nnı§tır Hu scbeb e 3202 numaralı kanun m 
co hakkında icra takıbl ba lamak Uz re tanzim olunan ihbarname 
mm ımık&vclt>nan ed<' ıröııtP.rdlğl lkanuıtgAhma gönderilml§ 189 ~ 
Hat cenin yuk nl : a:r.ılı dreslc oldU U anlaşılmış \C t blfğ yapıllam&a!lfl 

Mczk(ır kllllunun 45 ıncı maddesi ' C t halinde tebligatın flAn sureWe 
masını ~mlrdlr Borçlu Hatice mır ~ıları 1 bu llAn tarihlııden ltibveD 
buçuk ay ıçlnde sandı nmız ı mUracaaUıı murlslcrlnl.n borcunu ödemeleri 
ya kanunen kabule şa~an bir itirazı varsa blldinnelerl lAzmıdll'. lıl 
lpoteğı kurtarmazlar \'eyahut başlıyan takibi usul dairesinde durdu 
ııa ipoteklı gayrimenkul mezkilr kanuna gore ııandıkı;.a sablacaktr1'. 8'a 
heUer alı\kadarlnrca. bilinip ona göre hareket edllmek ve her birine 'Y" 
ıhbamııme tebliği mal<amına kaim olmak Uzere keyfiyet ilAn olunur. ( 

r~------ı 941 iKRAMiYELERi ~ p--·---------• 

ı : " ı.w•• '- 1ı1r •• •ıı"s 

T. ış Bankası 
1941 küçük 

Tasarruf Heaabl~rı 

IKRAM:fYE PLANI 

l adet 2000 Liralık 
3 ,. 1000 
2 " 71}() • 
" 500 
8 " 2:;0 .. 

3l5 ,. 100 
80 .. 50 

300 ' 20 

2000.-Llra 

- 3000.- .. 

- 1500.- " 
- 2000.-" 
- 2000.- .. 
- 8600.- .. 
- 4000.- .. 

6000-

Kefideıer: ' Şubat, 2 ııt:ayıa, l Afua· 
tee, 3 1!flılncttefl'I taritıler'.n~ vaprllT' 

V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştıı 

K~, mecw, Pil•ı -..r. 
Ti~t~r n1tm11u' dizii •~ıen alu. 


