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(Gllll tan) terc~I 

Yazan: MÜNiR SÜLEYMAN ÇAPANOGLU 
İkinci Abdiılhamit de\'rinde, 

Boğaziç , Ada VC' Kadıköy vapur 
skelelcrinde kmı.cth:uıeler vardı. 
8uralarcia. ic::.ki de satılır ve hep -
inde piket, bezile, poker, altmış 

altı ve il5..1ı gibi ki'ı.ğıt oyunlarile 
ta'\ı1a, ~lebi, Osmanlı, gülbahar 
oynanırdı. 

;Bu kmınthanelerin birinde 
Erzurumlu zongln bir koyun tüc .. 
camım yilkse:k parosına tavla oy• 
na.dığmı Tevfik haber alır. İyi 
tr.vla oynıyanla.rdroı ve devrin sa 
yJlt kınna:rb:ızlarmdan Tırnakçı Rl 
fa.tı bulur, mCSC>lcyi ona anlafJr. 
Ve bir dootundmı bir İngiliz a.ltmt 
oounç alarak Rifata. verir. Bera .. 
beree gazinoyn giderler. 

Koyun tUccan gelinceye kadar, 
karşı ka.r§.ıya geçerek oynamağa. 
b:ışlarlıı.r. Birkaç oyun sonra bek• 
lediklerl a.da.m gelir, ild ikafadann 
yanla.n.mı. oturur, oyunlarını seyre 
başlnr. Neticede Tevfik yenilir. O 
zaman Erzurumlu tüccar Rifata: 

- lsterscn.jz bir parti de biz 
yapalım? .. 

Tekliiınde bulunur. Rifat sorar: 
-· Nes.inQ? •• 
- Bir p:ı.ke:t bohça cigarasma. 
- Pek nz değil mi?. 
- !sterseniz parasına oynıya • 

lım. 
- Ha.y, luıy ! .. 
- lyi amma, çocuğ'Jın 6.dmı !ko.y 

Eak dalın iyi olur. 
- Aın.. Nesine. 
- Siz söyleyhı, 
- Be.<ı oyun hlr lira! 
Rifat, alır a.ünaz yenmemek, 

dalın doğrusu ürkütmeme~ için 
t.Ucco.ro dört oyun knznndmr. Son 
lB dört Oyt.\11 da kendi ya.par. Son 
oyunda pııl topl.:utten IU:fa.tda 1 • 
ki, tilccarda dört ~ kalır. Fakat 
zar a.tmn.k sırası tilcca.rda.dır. He -
lif z:ı.rlan sallar, 80.lle.r, lir se -
yek atar vo ~smdsn memnun 
bir sesle haykırır: 

Rifa.t, a.tılan zarın dübeş olmn• 
yıp seyek olduğunu iddia eder. 
Tüccar: 

- Dübcşti mnım ! 

- Sarhoşluktan olncak, demiş, 
fitil gibi yatıyorsun, elbette riiyn• 
yr s~cmezsin ! 

lbrablm bey Borazana da sor • 
muş: 

- Ya sen bu :i.5C ne dersin? 
Boraz:ın cevap verlniş: 
- Gece yatarken gözlük tak! 

• 
Bora.zan Tevfik, bahçeli ve ha • 

vuzlu kahveleri çok severdi. Hele 
enmi avlularındaki eski tarzdaki 
lmhvelere bayrltl'dı. Ynzm, insanın 
boram born.m terlediği o sıcak gün 
lerde. bu gibi kclıvelcre gider, a
ı-ırlık çmarlnrm, kestanelerin se -
tin gölgelerinde otur.ırak kahve • 
!:ini höpürdetir, b'r taratfan da. 
'lt\drrvanh.nn 9C§mdcrinden süzil • 
len sul:ınn bc?T"...k seslerini dinler, 
havuzların fıskıyclerindon yük • 
sek sulara zevkle bakardı. 

Bir yaz giinU, Föy1e biraz din • 
len.meli: içir. Malımut paşa ca.mifnin 
a.vlusundak.1 kahveye gitmiş, bir 
kenara çekilerek oturmuş. Gars()o 
na: 

- Ufak finronb bir 6(!.kerli kah 

Demiş. Gar"'..on oca.ğn doğru 
iiönmUş. B'iğmnış. Nazik gel, ko. 
kulu duvar dıöindCki şişmana! 

Tevfik: yavaşça, kimseye sez ., 
dirmcden etro.fmn balmuş, otur• 
duğu yer, nbdet."fhane dU\"arID.Ul 
yanı, kendisinden 00.~ kimse de 
yok, hemen yerinden kaDanış, kah 
veyi içmeden omdan U?.akla.snuş. 

• 
Tevfiğin (Balıkçı Altıparmak) 

ınonol°''U da. çok güzeldir. Kara.
bete &it bir fantezi yua.n. Ustadım 
Ahmet l'ı.asim diyor l:::i: "('.Muhsin) 
merhumun ihtiro.atmdandır. (Bo .. 
razan Tevfik) bey btinu ba.~ka bir 
tarzda monoloğa ka.lbct.ııtlşti.,, 

Ahmet Rasim.in, Muhsin ve Bo • 
rnznn tara.fmdan söylenilen frlua 
ve monologdn.n ilham nlarok fan -
tezi bir §ekil cvrdiği bu yazrsrndan 
bir parça naklediyorum: 

' 

Teşviki sanayi 
kanunu 

değiştiriliyor 
Ankaradan bildirildiğine göre 

.tktma.t vekaleti Teşviki sanayi ka
~mıunu değiştirecek yeni bir ka • 
mın projesi hazrrhı.mclttadtr. Bu 
projeye göre bnbassa kUçilk sanrı. 
vi erbabı h~r türlü devlet yardı• 
~ı yan{ndn bulacak, sanayi işk
rile uğnış.'l.Il bilümum saro.yicilere 
de bi.r ta.kını mu:ı.fiyctlere :mazhar 
o-Iaca.k !ardır. 

~~-~o~-------

V ali yarın geliyor 
Birkaç gUndcnbcri Ankara® bulu. 
nan İstanbul vali ve belediye rcl.sl dok 
tor LQtfi Kırdann y:ınn §Cbrimizc ge. 
leceğl haber nlınml§lır. Vtıll, oeJırlrnlzc 
gellr gelmez villlyctte bir topıantı ya· 
pılacaktır. 

Kayıkçılarla arabacılar 
ağır işçi mi? 

Belediye iktisat mUdUrlUğü, ltayık • 
çılarla arabacılarm, nğır 1gçi kadro. 
suna girip glremlyecekleri husu.sunda 
tetkikler yapmaktadır. Bu h~BU ve. 
k!.letten de sonılmu,tur. 

Cumhuriyet 
(Avrupanıu endi5esi) başlığı a~

tmda ya:r.dığı l,>a.şmalaıledc Yunus 
~adi, c.zclhnle diyor ki: 

Sahte ingiliz lirası 
sürmeye kalkanlar 
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'Dçer sene hapse 
mahkiim oldolarr 

Bundan bir müddet evvel sahte 
pasaport temin ederek memleketl
ınizc giren ve burada yine sahte 
ingiliz sterlini silrmek :istiyen suç 
lulann muhakamcsl dün ikinci a· 
ğrr ceza.da blt.iıilmiş, neticede A!· 
fred, Yugnos, Vcrner. Arnold Go
tentan üç sene yirmişer gün' hapse 
biner lirn da J>3l"a ceza.sına, Alis 
Bayzer, Rudolf Bot.ncr, Jozcf, An. 
ter, Alfride Berkan ise yalnız sah• 
tc pasaport ile memlekete girmeık 
Euçunda.n birer ay hapso mahküm 
cdilınişlerdlr. Z3n altında bulu • 
nan Rudo!f, Yakoy Sanders. An • 
tonyanm suçlan sabit görtılmcdl
ğmdcn bcl'BeUerlne karar veril • 
nı.'\ştir. 

--------~o---------
94Z btltçesı 

(Baş tarafı ı nclde) 
kOn, ihUyaca ve memleket1n malt ve 
iktisadi ımkAnlarm 'Uyguıı tellkkl edl
lemlyecck bir mikdar olmadığı gibi, 
bugllnkU !evkallde ahvalin teslrilc mu 
hlm nlsbette azalmış olan normal va
ridat menabinin tabit lnkl§aflyle de 
elde edllmcst kuvvetle muhtemel olan 

"Garpte umulan sürat '\ c knt'i· 
yetle notir.c almn.nuynrak harbin 
uzıy:ıcağı ve birt0k cephelerde çar· 

bir rakamdır. 
pışmak lizımgeleceği anla.~ııldık • 
tan sonra. ..,.lmmıya arlt:ısmda bir Masraf bUtçesindek! fazlalık, kuı -
Rusya ytıkü bulunduli~a. baı}lın ta- men mevcut menablin temin ettiği va. 
rnflanla hıı.rekct scrbestisine ma- rfdat fazlasfyle ka?'§'Jlanmr§ -.e bu su. 
li"ıi olamıyacab"lDI gördü, \'C diğer retle k8.1'§ılanamıyan lasım için yeni 
mlilflhn.zal:ı.rdnn daha kuvvetll as- menbalar temlnl zarur1 g6rWmU,tur. 
l;eri bir z:ı.nıretle prim teveccüh Bu yeni menbslarm teab!Unde her za· 
etmek ıstrra.rile ltııl'fjılastı. U.öyle. man olduğu gibi, tatbikat neUccleri 
lilde Sll(lccc 1989 Ai;"11Stosunun 23 göz önllndc bulundunııarnk tktısadl 
ünden cn·cllci vaı.iyet avdet etmi;ı §&'tlara ve lldeme kabJllycUnc azamı 

• d' dereceye uygunluk gözeUlm~Ur. 
olu.yordu. :}ar~ seferi iı;te hiı. ısc- Milll mUdafaanm fevkallde ma.srat 
lcnn zorllc dünyayı a.'.:ırtan te · ları umum! vazı Un 1nır••at sc rinc 
zatl:ırmı orto.dan kaldırarak bu • ye °"11 Y 
~rtfar ~!tında meydan alını~ \'C i· uyarak almması gerekli tedbirleri kar 
leri götürUlmekte bnlnnmu~ olan l li:llamak Uzerc ve ihtıyo.ea göre yine 
bir seferdir, ki en doğru lf8.(lesilc tedricen verilecek olan fevkalo.dc t.ah. 

00~ askeri bir zaruret dcme'k mtt· l slsatla temin olunacaktır. Bunun mlk
va.fık olur dnn §imdilik 120 milyon lira olarak 

Sıtma mücadele 
kursu açılıyor 
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Buradan yeti§ecekler 
mücad-ele işlerinde 

çalı~caklar 
• Ankıı.rada. martın dokuzunda sıtma 
mUcadele sıhhat memuru kursu açı · 
lacaktır. Bir ay devam edecek kursa 
ortrunektcp \'eyıı e:ıkl rU:tlyelcrln me. 
zunıan ltcbul olunacaktır. Mıuunatih 
bunlarm nihayet 40 YO§Ula ~ndBr olıı.n 
lan almactıktır. 

Blr aylık kurstan sonra muva!falt o. 
tanlar sıtma mUcndele mmtakalannda 
on beşer günlUk bir kursa daha tabi 
tutulacaktır. 

Sıtma milca.dele sıhhat memuru ola. 
rak yeti.,tlrflecek olan bu gençlere ba.· 
remde alabllecekleri dereceler üzerin. 
de ma&§ \'eya Ucret vcrilccckUr. 

Ankarndaltl kurstan sonra §Chrlmlz_ 
de de bir kurs açılacaktır, 

Be~inci U.rihi konser 
ı.t&ııbul konservatuarmın terUp et. 

lf#1. tarllıll konserlerden altmCI.11 N. 
lı gilnU gecesi Şehlr tJyatro.mnun ko. 
medi kı8mmda. verilecektir. Bu sefer. 
kl kon.ser Hafız Pos'ta tahsla edilıııi§. 
Ur. 

Bulgaristandan mütemadi. 
yen kömür geliyor 

Şehrin, mangal kömUrü ihtiyacmı 

karıılamak tlzere Bulgaristandan kö · 
mUr gelmesi devam etmektedir. DllD 
iki vagon kömUr daha. gelınlotır. Bun. 
larm bir kısmı Ka.smıpaşa, OakUdar 
semtlerine vcrllml§tir. 

Bundan ba§ka son on be§ glln içinde 
300 çeki odun ge~Ur. Bu odunlar 
§Clhrin muhtelif semUerino dağıtılmış. 
tır. 

iki ihtikar cürmümeşhudu 
yapıldı 

Fiyat muraltabo tcşldll.tma mnnı • 
caat eyllycn IJ:r terzi, almsar Hanonun 
kendisine mUraca.a t ederek saten, tela. 
ve sair tenilik malzemesi satmak iste· 
diğlni blldl..-rnlştlr, 

Tertip edllen cUrmUmqhutta Ha • 
non, 169 kuruııa aatılrn11m 111.zımgeıc.n 

saten! 330 kutuş.ı ~ttı:rkcn suç UstUn. 
de yııkalannııştır. 

Hanon, malları lrfanlye ı,:a.rşısmda 
İlyabo Ba.srl adında birisinden aatm 
aldığtru iddia etmlşlerdlr. 

Burada da cUrmllm~hut yapıurken 
İlyaho, murnkabe memuruna 2:S lira 
ril§vet wklf! ettfJ;-inden aynca zabrt 
tutulmuştur. 
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HAl)iSElE 
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Uk Türk gramerlerini 
Türk olmıyanlar yaptılar ... 

Tramvayda. blrkat orta mcldcP 
uılcbt-.slnln konu~ala.nna ister 
i'.';tcmc1. ~ulak misafiri okluıtl: 
ikinci lmnaat "e sınıf gc<;me "Dol• 
la.rı h& klanda 1 ahminlcrde bulunu~ 
rorlardı. llu aracla. demlerin hail• 
r.:i-;inin Aİ.ıC hnngicıinin lmlny oldu· 
(:una dair <;Özler geçti. Gliç eler.: .. 
:C'r arasında "a;ramer., de ıı.~ ılı-

' ortlu. 
Derslerin güçlüi,<ii yalnız me' • 

tulnn itibariyle ölçülmez. :;\Iektc}l 
hayatımızı h:ıtırlaymca hocnmıı 
bu husustaki rolünün ehemmiyet'• 
ni de hatulnnz. Öyle dersler 'ar· 
dı ki hiç semıedlğimiz ,.e bize gn
yct güç geldiği halde bir ıınılıl• 
hoca cleği5irdi; yenisi bütün gli~ • 
lükleri kolaylık haline getirir, 
rlersl bize sevdfrirdl 

Gramerin güçlüğünden bııJıı.ı.c. 
dcnler ellerinde bu dersin ufacık 
kltapll\!'llldwı dört beri tiirliisüuüa 
bulumluğuını söyJiiyorlarclr. Bun. 
la.ra kitap demek doğru ddildir: 
hem kemiyet hem do keyfiyet iti
barile birer broşürden ibarettir: 
hopıii de Maarif Veldlllği tarafın• 
dan mekteplere taV9iyc edilmiştir. 

Gramer komisyonu henliz Yrzi· 
fesini bitiremediği, ttirkçe gramer 
henü1 meydana gelemediği için bu 
b"ÜnkÜ \'aziyet mazur görülebilir; 
;.'Tamer kaic'lelerlni hiç okutma.
makt.-uısa esasta fa.zla alakalı olnıt• 
yıın nfa'ktefek farklarla. okutmak 
elbet iyidir. 
Bazılan gramerin ltlıuınsuzluğu-

nu ileri siirüyorlar; mekteplerimiz 
ha zihniyetin h1kim olduğu uzun 
seneler gramersiz kaldr; bttgünl.iı 
\-a:dyetl yaratan da o zihniyettir. 
Onların iddiasın.'\ giirc Türk çocu. 
r,u Tilrk gramerini ııil o araımıilıı 
\'e mektepte pratik olaralt öğrenir. 
Gramer, dildeki Jm.ideleıin tasni
finden ba..5ka bir BCY olmadığımı 
d1U gnıme.rdcn değil grameri dil· 
den meydana. gctirdlğimb.e göre 
bu iditta doğru görilnlir. Buna de-

Diye :ı:srnr eder. MUnake.şa u 
zar, hıı.tta lmvgn Şeklini alır. O za• 
MBn koyun t:Uccan belinden ibli -
yilcek bir bw,,.ak çıkararak : 

- Kim benim ddbcŞe ikibir der 
:>e ba:ısa!damu dökerim vallahi 

Rifa.t, Tevfiğe döne.r, sorar: 
- Doğrusunn söylesene! Sen 

gördün. Dilbcş mlydi, iki bir mi? 

"Bir sabah erken Timoni .ooka
ğma girmiş, eski müşterilerinin 
YP.ni hizmntı;islle ağır nf;'Tr konuşu
vormuş ... Ben de bilirim, iş ba • 
ımıdn ağır baştır! D<Jlm siftah da 
Yok! Fcl<at hizmetçi aynalı! .. 

Ancal• ~fillıad:arlar itin o nslıeri toabtt m:llltnlt·tı" kl, geçen sene tlk ele. 

bir zaruret olnbillr. Fakat Avra- fa verilen .. mıkdardan 37 mDyo11 lira 
pa s:nk ~nesinde y:ılnız zoma • fazladır. 'Yeni mmb:ılardan elde edile. 
nm wen lmnıetli Dd ordusunun dr- oek varidatın bir kısmı fevkallde tah.. 
ğil, netl~l kıt'ruıın hayatı üze • sisat& karşılık tutulduğu gtbl, umum! 
rinde derin tesirler gösterecek iki vnziyct doıaylslyle mllsalt f~letme sa.. 
ordusunun değil. nctiCCfli Jat'anm hıısı bul:ımıyacak taaa.mıflara kolay, 
h:ıyntı üzerinde derin tesirler gö<; emniyetli ve istl!adcll plftsman sahası 
tere~ iki rejimin rarpsşmnkta olmak ilzt're, bllhnssa hnlkımwn tev· 
olduğuna dikkat ederelt muhtelif kalMe rağbetini kazanmıs olan mub. 
diişüncctcrle için için Hrııermcl• . telif dalıill istlkrnz tabvtlleri ihracı 
ten Jıuli dc~'l1dlr. gibi tf!dbirlerc tevkalo.de tahstımt kar-

fngiliz hariciye nazın Anthony uıtıldan ara.mıd:ı taıepl:ı mUnasıp bir 
}Alen iki :ıy cv\·cıı.ı lılo kovn sc • :rcr aynlmam ds ihmal cdllmeml§tlr. 
yalıat.intlcn dönerek omdııkl ko- Arka arkaya gelen ~irçok harpler
nu-malannı llJlfattıı';'l ve mlistak- den sonra girl§tlğl milli mUcadele se
hcl suUı için müttcfllc Rusya. ile nelerinin mahrumiyet ve mflşkUlltma 
hC'nUz anlaşılacak mı'ıdalar bulun. kaUanmakta g6sterdlğl fedalttlrlıkla, 
<lui;nnn söylediği zaman biitün ve mmnleketln emniyet ve istiklft.llne 
Avrupa krta.sı üzerinden sanki bir verdiği kıymetin derecesini clhann 6r_ 
endişe ,.e heyecan c1a1g:ı.sı geçU, nek olacak şekilde g53tenniş, daha , 
ve f n~iltcrenin l'ıloslmvn. bilyük el· sonra sulh ve sllk!ın içinde ınemleke
çi<>i sır Cripps'in Londrnya gele- Un kalkınmasms çtılı§Manın ehemmi· 
rt>k :nusynyn mUmJdiıı olduğu ko.· yetini takdir ctml§ olan halkımızm, 
dar fnzb yardım csasm<la ut.en· bUtllıı dünyanın bir ö!Um, kalım mil.. 
cla<>ln.nnı tenvir ve ilma maks:uJf. ca®lesi içinde bulunduğu bu mll§ktll 
le v.:rdlın mızı izahlar blitün A\-. ıınlann istediği !ed:ıkı\rlık derecesini 
rnnnda dllikntle tnıdp olunclu. ve hilk<U:netçe nlmma.sı kararl&§tınlan 
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lil olarak tüı1l!.'e gramerin ilk ola .. 
rnk Türk olmıyanlar tarafmdan 
yapılmı~ olduğu ilerı sUrU1Uyor. 
Gramerin faydMı bir TtirkUn ya. 
l~cı dıt \'e bir ynbanrmm törkçe 
üğrenme._"llnclc elbet daha çoktur. 
~cbilere yoktan tlirkt'C gramer 
yaptıran 8ebep budur; neteldm ' 
yabanMlar !Ogat kitabı da ba&tu
nuşlardır. Hem de bizde matbaacı· 
hğm başlamasmdan bir Mır e\"Vel. 
nnnlann en eski~ Hieronimo Ma. 
gtscro tarafmdan yazıtnus; lıısti· 
lUtlonum Ungne Torclcoe ismi aJ. 
tında (161%) tarlhlndc basılm~tır. 
lkinofsinl A. du Riyer ynmııı., 
Rndimenta Grammatices J.bıgua 
Tnrcleoe l5mlni vererek (1680) 
(la bastırmıştır. Vlyanadn, Romn· 
(la vP. Pariste ba~nlan bu ı:esit iti· 
tııplaT muhtelif diıterdc '\e ~k· 
tur. 

Boraznndüşilnmcdcn~va.pv~ 

rir: 
- Dtıbe§ti; cığanm hakkı var! 

• 
Tevfik .Erooltöyilııden geliyor -

da. Cam C'igara. içmek istedi. Fa
kat :kibriti ymtln. Bultmdıığu kom 
ıparlımnnda Emı~'l.i sa.rafla.mıdan 
meşhur Hac:t bey de vardı. 

Ha.er bey zarlf, ho :30hbet bir a• 
öa.mdı. Bora:::ı.n cigar.:ısmI yakmak 
için :müsaade :istedi. FnJmt o: 

- Bir kutu kibrit a.'Incak on 
ı:ernn yok mu? 

Diyerek cig:ırosmı vermedi. 
Hncı bey bu filÖZÜ Boramnı kiz

<il:rnu:ıık, b!r nmrtc s:ıvu:rtmak, bir 
Şey yo:murtl:ı.tlll!lk için söylemişti. 
Tevfik, Hacı beyin bu sözil kar
cmm.da istifini bozmadı, hemen 
cebind.eıı bit" on pa.rolık çıkardı, 
gil:ıJeJ söz ve espri meraklısI sar• 
nıııfn uzatamk 311 ccvnbt verdi: 

- Sende vntS:>. ver! 
• 

Tev!"ığin gilzel ve taklitli fıkrn. 
ı;nndan bir.i:::i de 1rn:nlı hocanın 
fnmsızc:ı okutmısıdı:r. Tevfik, ta· 
lebesine d...-m vereı hocayı ltonus
t.nnmten; bar. kclime'!-crin mı'.i.nıi
hrmı ~yie .ı:nlnttrdı: 

- .Amb:ıs sa.do, dlyendc sefiri 
~, gu1< diyende horostu 
pal CJlyende tavuktu .. Bun1an ı:ı;i 
ezber edip kaffana yerleştirme • 
lieen .. Gelecek derste sorduğumda 
aı1aUıca oevn.p isterim, sanın ka • 
'D'l1IJ ~! 

• 
~oğhındn (Papi) nin dilkk·· 

moda biıb.ç bfadar demleniyor
la.nmş, MediJtc Tevfik de var.mı~. 
!-}Ura.yı d~l&t oosı :muavlııleri.nden 
İbrahbı bey: 

- ~l'orde ço.lt riiya. görü
yorum amma, fyitoo &C'ç.emi ·onun· 
demjş. 

Kn:na.1 t 1'.ka.biYJ c roonıf mesh ur 
Ziya bey: 

- Sana beşe olur gtizeliın ! 
- Dörde ol.m3z? 
- Dört ver, sonra ödeııiıiz!.. 
- Eksik te.rtmıyacaksm amma. 
- Betti innnmorsun 7 Ben koyc .. 

YllD, sen tart! 15te terazi, iate 
dinıcm! .. 

Bu aralık ikinci kattaki dudu, 
IJCncereden b:ığırır: 

- Balıkçı! 
Aldırmaz ... 
- Balıkçı! 
Eller ternzidc. gözler yukarda •. 
- 7.o, gönnorsun .. Ellinde işim 

V'a.rdır! .. 
- Ka.çadır? 
Be.'lığı hiznıctdnin elindeki de -

lildiye boşa.Itır. 'rcrazlyj bırakır .. 
Alnnu ka.nşlı:ır gibi bülUn parmak
ları açık göstererek: 

- Na.hl 

\'c diyebiliriz tel \ aziyctlerin bUtUn tedbirlerin ancak bu tltl gayeyi 
U.ter istemez sürüklendlği yeni temine matuf olduğunu pek lyı tak • 
safh:ı.lnn takip c<lcrken A\Tup:ı dlr ederek bu tedbirlerin Azami mu • 
tr.illetkrinln dikkatleri kadar en- vaffaklyctle tatbikini temin lçlr. elin. 
t?faclcri de artmakta dC\'tUll edi· den geleni memnuniyetle yl.pacağm • 
yor. dan emtnıın. 

• Maarü vekAletı bu sene yaWı 

mektcplerdeld paralı talebenin Uçi1ncU 
taksiltıerinin vakit geçirilmeden ı 
martta alnımıısmr mekteplere bildir -
mfştir. 

• Galatasaray gençlik kul!lbUnlln 
yıllık balosu 7 mart cumartcsl gUnU 
ak~mı saat 21 eli' Taksim belediye 
gazinosunda vcrilcı:~kt1r. Balonun iyi 
olması için Z"nı;'\n bir program hnzır. 
lanml§tır. 

• :tktlsnt 'lickdleti sanayi umum mu. 
dürQ Re§at ~chrlmlzc gelmf§tlr. Tct • 
kikler ynpacaktır. 

• Ticaret vekAleU te~kiltı.Unndırma 

umum mUdQrQ Avni &ücm:ın tzmlrd::n 
vehrimlze gclmlfl, lthnldt ve lhrııcat 

birliklerinde me~gul olduktan sonra 
Ankaraya gitmiştir. 

- Tart bir okka! Gelonım ! 
Tart.ar, dudu golip de mecldl _ 

yeyi uzatr.ıcn ~lır, evirir, çevi • 

&ışına bu fecf kaza geldikten 
r.onrn da Almanyan.ın yeni deniz 
tr.cse-l~lerini pratik bir şekilde hal 
letmek içln srrf kendi merakile rir: 

kuru.s geceli gündUz!U ~:ılL'.fÇDJŞ, hatta 
Ahwı.n deniz crkSn•harbiycsine • 

On bes vere· hlrço!{ mühim rnpormr vo pltınlnr 

- Şimdi sa.na on dÖ'rl 
nerede bulnınlı :' 

• ..,., '•rn..-maa ıwwwB 

.............ırtAl/_.'JZ Adalanrun 
istilası nasıl hazırlandı 

- Ne on dördü? 
cclts!n! 

.. \"ermi.5. 

- .Kim dcmis.? 
- Sen elinle böyle 

mi?. 

H~s Şt.urm, bu eekilde kendi 
etmedin kendine ç:ılnmuı.larile bir (Deniz 

Hindenburgu) olmayı tasa..-vur c

- Ettinısç iyi ya! Altı kuruş!. 
- Bir elde ka.c p:ırmak bulu • 

nur ki? .. 
Bir clıılın lmrışlu gibi açı:ı.rak: 
- B:ık mlmlmı, kaç parmak? 
Saş:ı.lnr, geri geri çekilerek: 
- Me:;aa! S(n altı parmnksın? 

c:;rordu ! 
Fakat güniln birinde Naziler 

kendisini yn.lmfayıp bir tecrit kam 
prrı~"l. triuv~rnıişler<li. 

Om.da, blltUn sakat ve kusurlu 
iıısanlann zürriyet yet!ştirememc• 
el prensipini kendi Uzerinde de 

• ~ kalımı, bu emrivaki oluyormuş. 
Bo~ın. Ermeni muallime, Sonra mesele 'UZUn rniinnkışı.ları 

S'Mlm n m<-şbur GUlista.nını ter _ mucip olmu ve nihayet, kendi • 
cilliır cttlnnes' ele ç<ıtk enteresan sindeki bu vUcud kusurunun oon
bli!u111a.'"<landrr. Tevfık muallime r:ı.dan vukun geldıği, onun için ne 
'1ÖYle tercl.nıe ettirti~i: oi! ve .zümyctlne tes:!r e<lemiyece-

- Ey ımbftlıın arip kw u? 

1 

ğinde k!u"ll.r lolnID ve affolurunus. 
Bangır banınr ne cleyi nğlorsun: Vakii Haııs bu sayede Nazi ruı.. 
Aşıkdoslık denen i i pevranoden t..ıı.ri:vcsinin o mt.ithi'J amelıyatm • 
öğren ki köpoğlusu ptrnal gıbi yn.

1 

dan kurtuiml.li :ı da bu munınclc 
n•p kUl k&rıUr olmu ı:; , rığzuıı açıp ona rok ten!r ctrruı}tir, 
'ia bir .kelam '''l'lcmiştir, BP.na. bu tehlikeden nn.&ıl kur -

S O N tulcluğunu hikaye ederken biçare 
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yarım deniz Hindcnburgunun hid
<lot ve teessUründen elleri .,..e du
.:ın.klan titriyordu. 

Hnns ~turm, mühendis Klugla 
mUna.sebetlerinin pek eSki olduğu.. 
nu, onu deniz i'.lleri üzerinde çal-ş• 
m.a.yıı kendisinin sebep olduğuna. 
~almt Klugun mt.ithlş para ihtira
ı;ı yilzilnden bir sencdenberf kav• 
ga ederek a.ynlrruş bulunduklarını 
:.'la söyledi. 

Ben, Ha.ns Ştunn'un ezilmiş vU
cudunn rağmen bllyük bir ad:ım 
n?:mak emelinden vnzgcÇinedlğine 
ve bu ga;Tetıerlc yalnız Alınan · 
ynda değil bfıtUn dilnyada deniz 
meselelerini hususi bir dikkatle 
lıiki p e ttfüınc tn.mıun.lle kana.at 
gethincc kendisine doğrudan doğ. 
nıyn sual ı:ıormayt tcrrih ettim: 

- RJur- hanci meseleyle nıe5 • 
suı oluyordu? 

HMS kinli gözleri-O yiizUme ba• 
!tarak: 

- Onun meş.."'tll olmadığı ne 
var ki? dedi. O her meseleyle 
ıneşguldll! .. 

- Faka.t benim oı:ıdan elime 
geÇen p!A.!ı deniz i3lerfyle pek 
yakından :meşgul olduğunu göste. 
ı:-iyor!. 

- Evet . .söylcdiğlın gibi onu 
rleniz işlerine merak ettiren' be • 
r.im ! O bizim Frnv Krnb t.:m ba.ba
s:n dan kalma plfı.nlarmdan çok is
tlfade etti!.. 
. - Ya?. Falm.t bi!ha..o:sa bu (mon 
ta.hl sistem) denilen gemiler üze. 
:inde ç:ılıştığı nnl~'}llıyor! Siz, de. 
r.iz inşaat tezc,"ihlnrmda çalıştı • 
ntt!.. Acaba bu monia.bl sistemde 
gi~li gemi i.n..saat.t yapılıyor mu?. 

Hans Sturm gayet acı bir gUlU~ 
le güldll: 

Uktn ha hal gramerin Tllrlc to
euklarma Ji\znn obn!l.dıi;'l haklcm -
daki iddiayı haklı çılra.mmnz. Z1rn 
pratik yetismiş bir yapıcı, bir he• 
kim tmılağr. bir öğretmenle Jıususi 
surette bunları tahsil ederek cllp· 
lomıı alınış olanlar arasında bUytik 
fıı.ı'klar ,.ardır. Bizde sayılı mil· 
nevverlerin bile dii,uk, mi.ni\!ii1 
homlı \'Cya kuruluşu Jmn.s:ık yazı· 
hır yıWMbrı derli toplu bir gra
mer klt&bmm bulunmayı~, mck • 
teplt!rdc olrutnlmayışı yllzilndcn· 
dir. "Türk grameri" ynpılmcn 
gı-ıamer dersi de biiytlk öl~tidc kt:• 
ıv.yla5ncakhr. 

KADIRCAN KAFLI 

- Evet, dedi. Alınan tezgıllıln-
r. bu meseleyi bal için çok saJışı
yorlar. Biz Klugla kavga etmeden 
C'VVel onunla birlikte deDiz genel 
lrurmaylığma böyle bir plin ver
mi~tik. Bu planDilJZda bütün bil • 
:tük deniz tezgihlanmızm, tayya .. 
t·e tahribatına karşı yer altlarına 
r.nklolumnala.rnu. yer altlarında 
~un'i deniz havuzlan vlicuda geti
rilmesini, ve buralarda montabl 
dstemde, yaı-.i 'kolayca sökülilp ta 
ktlrr gemiler yapılmasını teklif et" 
L!k ! .. 

- Ya? Bu teklifinize ne cevaıı 
\'erl'di ". 

- Hiç! .. 
- Ne diyorwnuz'! 
- Sızi temin ederim ki hiç ce-

\'ap verilmedi! •. 
- O halde böyle bir proje 

miL-nkUn görlilmemlş olılcak ! . 
- Ifoyrr, bu bunu ispat etmez:. 

Zinı. b!zbn bu proje tckllf'iıtıiZ 
tsım Iı"'ransa h.ıı.rbiJtin son gUnlef1" 

ne tcsadiif etmişti!. Fransa mağ • 
lfıb edilince onun doncruna.sı \"C'Y 

deniz irışast tezgühlarınm ele g~· 
çirilmesl imkam belirdiği içfn, bl
:ıi?n şüphesiz t.atbi.kı pek güç ,.c 
masraflı olen projemiz ıtibn.1'3 n ; 
lınmadı!., (Deuamr ııar, 
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asın Balosu 

BDsın balosu dUn ııkşam I'aksim 
g:ı.1:1nosundo. vcrllmi§tir. Balo 194.2 yı. 
lmm en gllZel ve nc~li balosu olmuı;ı, 

Uzide bir daveW kütle&, matbuat 
!cnsupl:ırı arnsmda De§ell bir ı:;ece 
getirmişler, ı;;ı.txı.ba ıaıdar de\·:ım eden 
tmlodıı bU?ıaSM TUrklyenln kıyıneU1 
ı;cs ııanatktı.rlarmd:l.tı Satlye ve onu 
mUtc.akip .Ml\zı!yyen Senann söyledik. 
Jerl §arkIIar ı;olt alluşl'lnmr~tJt. Balo· 
nun d'ğcr :husualyc'l de z:.ngin lı:otyon. 
lnr ve kıymetli cş:;n piyangosu teşkil 

etmckteycll. 

ün geceki yangın 
(B:ı.' tarafı 1 incide) 

nunla bero.ber ynngmm sebebi 00111 
değildir. AIC\', nz; ,.._nmandıı bUtUn blruı-

D 1 d . jl koplamılJ, ve Zeyneb Hanım konağı a a yenın sorgusu 1 cllye anılan 1''cn fakU!t~si binası kO.r. 
M 1 gir kısmı hariç, tnnuınuyıe ynnmı9ur. 

Dun Riyonıda Fronsıı: hcıiın-;,li Yalnız. \'o.kıı mabalUne gelen ve tııL 
ıntısııl!crinden D:ıladycnln sorgu~u- ct•scyi yakıncuuı takip eden vali mun.. 
02 devam cdHmişlir. Reis OS9 sc. vlnl .Ahmet Kmılt'ın nıU ... nhalesiylc ' 1 

nesinde niçin ynlnız ~üz tnyyure nıvci-sıtc ı..-ontcrıms salon.ı ''c bu talo 
le>pu ecnebi memlcl.:cllcrden ~eli- nun bulunduğu tına, ynnmokta.n kur· 
riJen 269 top mevcut olduğunu to.nlmı~tır. Zeyneb Hanım konağınm 
torınuştur. Dıılndve çoktanheri bu ah§D.b kısmı, ftntaha Jccdnr ~ ve 
lı~sta gayret · sorfedilme<lilUni, ttfnlyo ntıbet bckl<>Ml,~ir. 
tunkü k1:ndl düşüncesinin hılafmıı AJAknd::~ı rın tnhırm ctt gıne göre 
olarak }·olnız ınyyorcnin tııyyure yangmcla:ı miltcvclllt m:ıddl hasar 2 

ile t-:trpıırth·leceğl konn:ıli hfıkin• mll)OD llrnd:ın .ezı~:ıır. Fnltat knt'i 
01duıtunu sö)lcmlştir. Dol'.!d,•e 93S zarar z yıı=t rnks.mr. ı.ı:mn anla§ılııcak 
•cnesinde alçak irlifnlar i('in toy. tır. Evrnk ve do:ıyn1nr trm~ '"!':!yle yan 
l"al"<l topu ma~emesi imali mechu. mı,tı:-.Yclrn; TJbblrc v.s.tnl"benin ııah 
tıl-atinl koydu#tınu ,.c 25 mflirn"'" d C d .l:!rlı~ 'I" oynı biı•n' ki rtim:rıı 
relik topl:ır sipariş elliğini söyle- ıa.borntu~·ım cıhnz!•u·ı>ı ~ :ı mühim bir 
ıtıiştir. Eski ba~velı:ıle sure Almnn kısmr kurtanlrnı~ ve cl\'ard:ıkl llir a 
lıınrruzu csnnsınd:ı küçük ç:ıpta partımar.'l \.nşmmı.,t.r. 
lııkrlben 8700 ıonarc knr~ı ko;rm:ı Bu bir.anın ııcl tarafı f<'n !aküıtes: 
• İIAhı \'1lrdı. s:ığ t:ırruı ile üst katın sol tarafında 

neıs büyük tabrlbnlıı ım:ıhsus - bir kısnn cdebly:-t f'lkfüteal tam!mdan 
i.ır topJıırın 1024 moclelll'rıM sike ııenı edllın,.kteydi. fJd:!'t:lyrt !akUltesı 
1 'l>ll<hğını, bombtırdıınan tnyynrc- tamamen Dolmabah~:ı~·tı ~lm ve; 
!erinin mevcut olmnclııını söyle- hcy!tcl mllı-~'-~ '"IDkledllm ş 01duğun 
tnlştir. Dııladye şu t'e\-ubı vermiş. dan btt kısım bo~. fen ts '. !t•ai ~c do. 
l:r: luydu, 

- Hiç bir şey ynpmnmış olnnlnr iO sene e\'H'I ın n cd en bu bina 
lıu8ün heni bu kHo:roısizllk dola- Kı1mil ~anın k&rl3ı Mısrrıı Zeynep 
:ı.·ısiylc ilham etmektedirler. D:ıl:ıd- hanımındı. Bn§lr.ngıcınd- do. d~dlği. 1 
Ye nolmmlnrdnn tcknlkcilerl mesul mil: &1b1 ııon za.ı:nanlardo. yıkılma teh 
lutrnuştur. Dalırdyc istihkAmlar sil. Iıkeat geçircllğl f~ln kısmtln bopllıla. 
SiJesj için 2,5 mily:ır frank sarf()!• mk t.nmlrl IÇ:n 750 bin lirnlık bir ke. 
lılUnl, oldı~ı tedbirler sayesinde şif yapılmıftı. Yangında ltlmya, fizik 
düşmanın Jorn dağlım istiknrne- uebatnt. jeoloji, biyoloji, kollarmda o. 
tinde biç bir tnnrruz hareketine kuyBA talebeye alt evrak. slclllcr ve 
~eoemediğini, istihkiınılardakl mü. buradak1 mobilyalar Umılen yanmış· ' 
dafa:ı kuvvetlerinin fena dağıtıl. tır. 
hlm~ olmasının hezimete sebebi. Ya.ngm b:ı§la<lıkt.an .ııoı:ırıı. i~ glr. 
yet \"'ttdl!fni söylemiştir. Dalııdyc mck 1ınkA.ruıu elde edenler, blr .Jd ao. 
l\Iajino hattının nrknsındn 20 tü• bo.nı.n nte§1nin çekilmediğini ve bA.lA 
rncn toplanmı~ olınns:ına hayret el- yanmakta olduğunu gönn~lerdlr. 
tı~inf söylemiştir. Ynlnız yıuıgmm fizik en•UUurllnUn 

Amenkada bir emirnnmc: taYanmda bıı.§ladı#ma nnru:ran dUn 
AMEitlKADA BiR E/ı!/RNAME: bo§nltılma.sına. dc,·am edUcn edebiyat 

Ruzvell dOn bir emirname neş. ftıkülleslnln bulunduğu odaların tahlL 
tetmiştlr. Hu emirname ile Amerl- yeaine çnlıfQll i§çUcrtn gtındllz attığı 
kn Dırleşik devl~erinde Hn~ny bir slgarndıın çıktığı kuvvclıe ümit e· 
Udalnrınd:ı Prorikodn ve Virjiny:ı dilmelttedlr. 
tl<lal:ırınd:ıki Jimanlann, deniz te. Yangının zuhurunda gece bekçileri. 
i'erinln korunmnsınn bohriye nn.. nin mllhlm bir lasmmm da kahvede 

ı:ırlılhnı memur ctm.işlir. 
ltUs JAPO NGERGINLIGI: 

'Nev.rork Taynıis gazetesinin 
Bcrn rnuh:ıblrinin bildirdi~ine sü
re, Sovyet topro.klnrındn bulunnn 
blitün Jııpon nınl ve mülkleri Sov
~'<:llcr llirli~i reisinin emriyle 7.ap· 
ltdllmış ,.c vab:ıncı mülkler komi. 
erli inin k~utrolü ollınıı. konmuş. 

1':'"· Jaııoıı ataşemillteriııin cephe
\ 

1 Zil areUnc birkaç hnfladnnberi 
'l'u">ll:ıdo edilmektedir. Mosko,·a 
le To!t) o arnsındn gerginliğin 

1 rıı, 
1 h lcJlrilmcktdir. Rnslnrın 

>:ızı '>trct jık isUka:nctlere doğru 
t:ıh ld:ıt Ynpıklıırı, Snkolin nclnsı. 
~ı lcıır:ıdan ayır:ın nralındcl>i kör-

J
czc rnnYn dlS1:uldülffi bildlrilme'kte-
ır, 

ttz t/{ SAnKTA. 

nr~ir;ıanl:ıdıı. Silrnr: nehrinin 
ın-h~ :ı. Scrı ile ir~ibalı kesilen 
le-~.1• lnglJiz imp=ınıtorluk birlik· 
ı a:· o:unun ı..,smı küllisine Hti. 
~·ın' c eıncmi~lcrdir. r·. köprü bn. 
ve~· zııptı itin Japonlar 2000 ölü 

·uıışlcrdir ltn • 
:-1" ngoncı laıırruz lı;in nehrin sıığ 

... ıs1n:ı. si d" 
\f:.lierı ~ m ı mühim J:ıı>0n km·-
teb)j~· topJanmnktadır. Uollandu 
dl)!UHınd~ Cclebcs ceııubundn şld. 
ril 11 :~::ırehclr cr:rnn tti!li bildi· 
ıııı'·ı tc hıdır, Dirçok Jııpon öldürül. 

• Ş ur 1'" be d · ıınor adası içind muhnrc 
nü cvanı ediyor. Tu'hliQ cum:ı sü. 
Ş\ 0IDcdcn sonra Cavo oçıl!ınd:ı 
cıınnl<.1en gelen bir kafilc~e rcfoknt 

b~n klc olan bir Japon filosu ile 
... d . 

h cnız muha11ebcsi olduğunu, 
llYa k d ıırnrdıktıın sonra da devam 

~ en lllubnrebe sonundn Japon fi
~sunun kııcınldı1hnı, fııkat Japon
bırın Covaya asker çıknrdıklnrı 
tı ldırllmcktcdir. Avustralya balkı. 

a hitaben radyodn l>fr nutuk sb)• 
'1l"Cn ki b d aŞ'\·ekil Menzi billıossa 

1 eıntşlir ki: Bizim için en büyuk 
,ı·hUke tnmamıyle müd:ıfil bir yol 
f{~trnııl;ır. Düoyn pl6nındo geniş 

lil,lü olmalı ve bmci bir zihni
~<'!" knpılıırrık '.\"nlnız mnhnlli men~ 
ı :ırı_tıeri dOşünmeklc iktifa etmeme 
"il'> )) • 
ınck :· uşmanın pro]rll'rini ~~n-

ıçln lnnrruzn secmelh:iz:l 

.45. 
- Bu ihtimalle cani ort&da .• 
- Evet, ftılmt .. 
Fuvııro burnunu kaşl1iı ve yUzü• 

nü dt§ilerek ilave etti: 
- Ben biliyorsunıı.::, kendı za• 

yif noktala.rımı çolt iyi bilirim. 
Qolt bas.lt hfuiiselcri keyif için 
çorba.ya. çevircllğiın1 iddia cderl~r. 
Bulduğunuz bu hnl tam benım 
gözümle b:ı.ktldığı ta1cd.irde çok 
kolaydır. Fa.kat l:~bul edemem. 

- Bn ada.mı çagırolım .. 
Ra.s zili çıünr:ılt gn.rsona bir 

§eyler söyiedi. Sonra: ~ 
_ Daha bs§ltiı. katiller .. oldugu-

ruı ihtimal veriyor mUGUll: • 
- Çok aziz dostum • .Mesela A· 

ıneıilmlı iş t.ı.druru •• 
- Penington mu? 
- Evet Pcnnin.gton. Geçen 

giln bumd~ çok tuhaf .bir s:ıhneye 
b·t ıd v-e Dovlc billiln vt .. sa ı o. wn .. =• . 

saik{ imzalamnğı koen.smdan ıs • 
rorla i!!Uy lrdU. Bu sırada. kocası 
Uıtlyatstz bir cümle kullandı. 

- Ne dedi?. . 
- Aynen §U sözleri söyledı: 

"Bana gellnce, hiçbir r.nman ve ~ 
atik! snt.ır satır okumak zahme • 
tinde bulunmam, Ş5~1e b'.r g()z gez 
dirm.ek \'(! gösterilen yere iınza .. 
mı ko~•mn.kla iktifa. ederim..,, Bu sa 
ttrkınn der~C'i şumu-ıtlnü anlıyor 
musunuz? Bu oo.trrlar tabla.tiyle 
Penmgtonun naza.nndan kaçmadı. 
Bunu g5zlerlndcn olnıdum. Bey .. 
ninde yeni b!ır fikir beUzmiıı gibi 
Doylyo ba...ltb. I>UşUnUnUz lbir kere 
aziz doetum. Bir milyru-der krzmın 
menfaatlerini lıJmaye ile tavzif c
cFJdlğiniz halde bu serveti kendi 
epckU1iı.syonunu7..n alet cdl)·orsu • 
ııuz. Bu eeldklc h.tiY.elcro polis 

''a:ııngton, 1 (A.A.J - Havaideki 
.Amerikan filosu kumruıdant nmlrnl 
Klmmel ile aynı kosimdckl Amerikan 
krtalart kumandıını albay Shortun 
mahkemeye sevklerini icap e•tıren so. 
bcb, •Vazl!edo ağır hata işlenme,, su. 
çudur. 

Harbiye nnzırlı~ı aıbny Shortun te· 
kaUde acvlcedlldlğfnl fakat bu muame • 
lenin suçt.an. bcraaU :lstJluun etmlye • 
ccğlnl sonradan albay hakıt:nda her 
t!irHl ~zat tedbirin almabll~eg-uıt 

blldlrmt,,tir. 
Bahriye naurlığmın ifa.desine gllrc 

albay Kimmelln durumu da hemen 
ı:emeu bur.un nynıdır. Iammelln teka. 
Udc so\·ld, bugün blr emrivaki Oln.cak· 
tır. Her ikisi hakltmdakl lthıım, ht\klm 
Roberuln Pearl Harbur taarru::u hk. 
kında yaptığı t.4hldlmtm netıceıılndcn 
dof;'lllu~tur. 

alta üzerinde 
Dört Alman bombardıman 

tayyaresi tahrip edildi 
l\ta!tn, ı (A.A.) - Cumarte!!I ne,· 

~üilcn tcbllğc!e §öyle deniliyor: 
S tnnt! Yflnkere 88 bomba t.nyyare. 

sinden b.."l;,ka dün öğleden sonra Mal. 
ta Uuı:-.nJu İngiliz hava kuvvetlerine 
mer.sup avcı Uıyyn.rcleri 8 Mes~ro:nit 
layyatt..'lini tnhrlp etmlolcr<lir. Tayyn. 
re karşıkoymn hnfl! topcusu dl~er bir 
Yunl·ers 88 t haoara uğrotroı tır. Bir 
kaç kl;ıi yaralanmış, birkaç ltılJI ol 

ml tur. DUnkü cumartesi ı;üı ı ı l :'T' 

n :- \l.\ I &llyettnde belki de na..-an.n 
fen<ı'ı •. 11fan dolayı bir sUkQnet görUI. 

.. 
IRan onda 

(llnş t.nrn.fı ı incide) 
d&n r.C'idlı:Hklertni ve Rnngondo. muha· 
reb~ı rln başladığını kabul ediyorlar. 

T.011dra, 1( A.t\. ) - Birmnnyadn 
şiddetli muhnrcbcler devam edi· 
\Or. Japonlar, s:ıyı üstünlilğünc 

sııh"ptirlcr Ye tnkviyc almışlardır. 

lngiliz askerleri nilin ile Sıanc a. 
r.\sındn kalmışlardı. Stnng ötesin. 
deki külll kuv\'Cllere iltihak irn'kiı

nını bulamıyacaklarından korkulu· 

yordu. Bugün haber alındığına sö. 
r~ irtibat tesis edilmiştir. Vaziyet 
ncz:aketinJ muhafııza ediyor. Ran. 
gonun daynnıp dayanamı)ncağı 
düşünillmcktedir. 

ng·,liz- ima 
tayyare e i 
arasında • 

·r na lıareba oı ~ 
nerliJı, l (A.A.) - Cumartesi ı.:ı. 

babı M<ı 109 tipi 4 Alman nvc· tanın. 
resı Mnn§ civarında uçarken 20 kadar 
Spitrlrc tayyareslle knr§Ila§mı~Io.rdır. 
Alman tayyareleri, İngiliz tc~Klllerlle 
derhal muhnrehcya tutu11muşlardır. Bu 
tc§kU, sayı bahımmdan kcr.ıdilcrlne 5 
defa Ustünclü. Atman tn7ynrccll"ri çok 
§iddeUi cereyan eden savll§lnrd:ı.n ga· 
llp çıkmışl11r ve s dil~man tayynrcsL 
nl denlZe dü~Urmeğc nıuvn!Cıık olmu~. 
lar<ıır. Bunun üzcnne .AJmM tııyynre. 
lennin 4 Un de, cllğer Spltfirckr Atlan 
tik sahili iBUknmetlndc yol 11.lmağa 
btlrJlndıktan sonra U.lerine dönmllşler
dir. 

1ı ~ 
<na.:ı; tarafı ı ncidc) 

rneıltczlnd ki öncmu birlik tacrinc fe. 
ra edllm~tir. Albay Sır Nl .. cl Norman 
kuauı.nd!l.!ındc.kl lngnız ıı;;va kuV\"et· 
leri taO"ıt ve bomba tan;arclert:ıden 
mUrckkep bir tc!'kll yarbay Fioluı.ro 
tarnfıncb.n idare edilerek hUcuma geç. 
ıni§tir. Kumandan Pro:ıt emrindeki 
bir p:mı.~UlçU müfrc~ı parlıılt bir ny 
l§lğind:ı. ve hatif pus ortasında dU,ma. 
nın ynklaşrrkcn aıçaktnn uçan tııyya. 
reler Uzerlne teksif ettiği tnyynre kar
§Ikoynın topçusunun nte~ine rağmen 
hedefe tıZ.Lı.t olmryıın bir nol.ta.:ııı. yere 
rıml§tir. A\•cı tayyareleri "aşırtma 

hareltctlert yapınışlardır. Karadaki 
harekeller pltın mucibince ve dU~ma _ 
mn kuvvetli mukavemetine rağmen 
icra edilmiştir. Bu mukavemet oelth:n. 
mlyor değıldı. Zira, düşmanın dinleme 
ve haber verme rnerltezlne verdiği ö • 
r:em maUundu. Alınan müdatllertn bü· 
tün gayretıcrlnc rağmen dinleme tcslal 
tnmamcn tahrip edllmlı.ıtır. 

Partı§lltçüler düıımıına ağır kayıp • 
lar vcrdlrınl§lcrdir. Bunlar, vnzlfele • 
rint bitirdikten sonra d~man garnlzo
nundn.n hayatta kalan Alınan askerle. 
rini esi,r etmişler ve bcraberlcrlDe ala. 
rak h:ı.fi! deniz ku\'Vetlerlmlzin himaye 
ateşi nltmdıı. Brunevaı sahiline doğru 
1lcrlcml:Jlerdlr. Bu haCif deniz kuvvet. 
Jeri, kara h:ı.rckoUerı esnaamdo. s:ı.hlle 
yaklaıµnI§ bulunuyorlardı ve firkateyn 
kapto.nı Cukun kumandası altında ldJ· 
ler. Sahlldckt .Alman müdafileri gerl. 

oyun oynad:klıın söylenmektedir. den po.raşQtçUlerin va de.ntzden ihraç 
Vakanm seboblert hııkkmda dün j gemilerinin surın ondazlıı.rla Gal kıta • 

gece etraflıca tn.hkikata ~lıııun!§ ve l:mndnn müre'"ıtkep efradı tarafından 
bu !§de llgüıi veya l.hnuı.Deri olduğu zan 1 bUcuma uğ'rıyarnk zaptedOınl.§Ier<llr. j 
ncdilenler isticvap edllml§lerdlr. Tnyyn.rcler ve .flloyo. mensup bUtUn 

Tahkiknto., el koycı.n mUddclumuınl gemiler avcı Eervlsimlza ınerunıp tr.y. 
muavini Necati tarntmdıın bu sabah yarclertn refakatinde anzasız Uslcrtnc 
da ehemmiyetle devam edilmiştir • dönmll§lcrdir, 

ıomanlannda tesadUf edilir. Bu 
HeYle're zannedildiğinden daha sık 
olarak tesad Uf edilir. 

Miralay Ras: 
- Ayni fikirdeyim diy-0 tas " 

d:1k etti: ' 
- Büyük oyun oyruyara.k, blr 

ba.yli para elde edebileceğinizi u. 
muyorsunw:. Müşteriniz henilz rll.~ 
tc ernıemiştir. Fa.kut birdenbiro 
evleniyor ve günden güne malin.. 
rmrz:m idaresiı • sızden çrkıyor. 
Arlrk kendisi meşgul olacaktır. 
Felikot! Fakat heooz her !iCY 
kaybo'nıanıT{itır. Ona ha.layı seyn· 
ha.ti esnnsmd:ı. yetişmek ve bu ih
ınQL{ar vaziyetten istifade etmek 
irr.kdnlıın vardır. Diğerlerinin a • 
rn.c;mn. ka.nş~ bir kfiğıt bel· 
ki de imza.laruıcaJrt. Fakat Linet 
Doyl böyle §aŞ1mı bir kadın de -
ğ!ldlr. Balayı scyalıntl işlerinin e• 
hemrn.iyetl!ll ona. unutturamamış • 
!..'!7. Kocasının bu tlmlt edilmedik 
sözleri noterin nklmn birdenbire 
yeni bir ilham veriyor, Linet 
Doyl ölUr:,~ servet kocasına. kain· 
uı.ktn-. Ve Doyl iht.i&ls ı:nhibi An
Clrev Poningtonun elinde bir ço ~ 
<:uktan ibıı.ret kala.caktrr. Azizim 
miralas. Bu dü.,unccyi Peningto • 
nım gözlerinde O:kudwn: "Ah, i • 
şim yalnız Doyl ile olsa.,, 

- MUmkUn, fakat elinizde mü.s 
,Pet bl.r §eyler yok. 

- Heyhat, diye Puvaro içini 
çekti. 

Ra.s: 
- Genç Fergusonu da unutmı· 

ynlıın. dedi. Sözleri kin hislcrilc 
doludur. Haytr, ooa. mUbalağalr 
b:-r ehemmiyet vermiyorum. Bu • 
:.ur~a beraber ~lki bu adam ba • 
bası ihtiyar Rigcdvay tarafından 
iflas ettirilmiş olan zatın oğludur. 
Bu fsrazlymıin ibelki biraz müba
JAğnlı olduğunu kabul ediyorum. 
F'aka.t burada. her §ey mümkün .. 
dü'r. lnsanlar baznn intikamlarını 
uzun zama.nltır sıklıyabili.rler. 

Bir dakika sonra ilave etU: 
- Bunun için bunu gözden kn· 

çırmryalmı. • 

-- Evet. sizin tipiniz de var 
- Bu bir katildir. Buna hiç Şup 

hem ~oktur. Maahazs. zavallı Li • 
netle bunun :J.1"2.Smdalti mÜD1lsc • 
beti förkedemiyorum. ı 

Puvaro: 
- Biç olınazs:ı bu ada.mm ht· 

viyeti ha.k!anda belki kazara h1z.. 
metçi doğru bir şeyler biliyordur. 

- Bu ı:rona {lll.Yrinıuhtemel gö-
rUnUyor. 

Kapı vuruldu; 
- Flivud vnh§i tipU iri bir a. _ 

Wımdr. Cignra s:ı.lonunn girerken 
hafiyelere kind3r blr nazar attı 
Puva.ro derhal Luis Bcrje ile k0-: 
r\lfitıığu esnadaki ndan11 tecessüm 
ettir eli. 

- Beni görmek istcıni§siniz ?. 
. Ra.s: 

- Evet, dedi, Tabii biliyorsu • 
nuz ki l>u gece gemı.dc bir cinayet 
oldu? .. 

Flivud müspet bir bn§ iGareuy. 
le ce\'n.p verdi. 

- Zaruı~d.~yo~ ~ siz lllaktu
le karşı bUyuk bir kin besliyor • 
dunuz?. 

Flivud'un gözle.rinde b:r :ıncl'ak 
belirdi. 

- Bunu slze kim sö~·leı:U? 
- Mme Doyla sizinle bir genı: 

kız al"&Sında bazı §eyler Yydun'lu~ 
ğunu isnn.t ediyormu,.qgunuz. 

- Ştnı.dl. si~e bunu ltlınin ha. • 
her verd'ğiui anlıyorum. Bu şu 
yalancı oda. hlı.mctçisidfr. 

- Maalesef yalnız hakikati söy 
ledl. 
-· Bu alçakça bir ya.landır. 
- .Neden bahsettiğimizi n:nlı • 

yrunadmız go.llb:ı?. 

Tam yerinde sorulmuş bir sualw 
di. Adam kızarmağa ve tukrUğü· 
nU yu'tmağa başladı. 

- Marj isminde bir kızla ev. 
lenmck ıstcdiğin3.z doğrudur de -
ğU mi'? Sizin evli olduğunuzu öğ
reninee siıinle alakasını kCSllledi 
mi? 

Bu işlere o nl~in kan.sryor. 
du? 

!Dcl)(1mı varl 

1 
(Ba.5 tarafı 1 ncldc) 

zcrincle:dir. Rnmbang 'c lndr:ıınn. 
yu, B:ılnv:ı n i!c Surnba:ı·n :ırasıntl:ı. 
dır. Müttefik deniz kuvveılleri düş. 
ın:ına mukavemet <>diyor.,, 

f,ondra, 1 (A.A.J - D.B.C: 
Gııv:ı ndnsınclnki Felcm<'nk isti1'· 

borol a!nn~ı ınuhııribi muhıırelıc;ı, l 
lckip dmek ÜZl'rc ~ephelC gi!ındr. 
1c ol hıfıınu Jıildimıiştir. Bundan, 
knrtıda muharebeler olclıı~u onlnşı. 
lıyors:ı do muhn~elere dnlr ma· 
imal nlınam:ımıştır. 

\'o~lnqton, 1 (A.A.J - Jnponla
rın lo~Jm i krm :ız)TÜ ile 3 ıorpilo 
muhribinin cn,·n önünde h:ırp lıa. 
vki bırakıldığı hoher verilmekte
dir. 7.nnnl'dildliflne söre, bir Ame
rikan dcnizollı ~ni"ii u:rok do~ud:ı 
r. geını hnınnışır. Amcrlknn kuv. 
-çelleri Jnponlnnn bliyOk s:ı~·ı üs
tünlnklcrine rnğmen el':ın zarar 
sürmenıi5 bir lınllkdlr. Jopon kav· 
'etleri 40 -taşıllnn mürekkepti. Ilım. 
Jnr:ı hücı:m cdrn Amerikan kuv\·et. 
lcri, bir n~ır kru\'nz~r Ye 5 torpito 
nıı·hrlblydi. 

ark cephesinde 
(B ' tıırıı.fr l incide) 

Aloskova, 1 ( A.A.) - Knllnin 
cephesinde dört sfin süren şiddet. 
\i mıılı:ırd.ıclcr scnasındn blrço'k 
şchlrllr yeniden fş"aı edilmişllr. 

ı.cııinlJl ad cephesinde Sovyetlcr, 
Almnnlıırı mütc:ıddıt ıniislııhkem 
mevzi'cr<lcn lnrdetnıişlcrdir. Aznk 
bölgesinde ovyet piyadeleriyle de· 
nizcilerl Alııırınlnrın fşgaHnde hulu 
nan önemli bir kesime hir nkııı 
yepmı l:ır. 2 top ba~rynı;ını, 2 im. 
,·:ın topu hrılnrrasını ,.c 2 kuvvet
li rndro verici ınt'rkczinl lohrJp et. 
nıi"lcr Almnnlnrın bnrınclıklan 12 
c,·ı' h;,.:ı:> n uçurmuşl:ırdır. 

1.on<lro, 1 ( A.A.) - Moskovn 
radyosu, c~nup ce;>ht'.slndeki Sov• 
:ret kılalnrınm bir Rumen tilmeniy. 
Jc hlr Alnınn tümenini tmhn ettik. 
Jtrini b!lrtiriyor. Diişman muhare. 
he m"~ ı' n1ı1do 7500 suhııy ve as. 
ker ölüsü bırakmıştır. Rusl:ır, e5ir
ler olmışlar, 80 top ·u büyük nıl-k
yıısıa ın:ılıemc iğtinam etmişlerdir. 

Bir Brezilya tayyaresi 
par~alandı 

Porto Alcgr , 1 (A, A.) - Bir 
Brezilya yolcu t&yyaresl, Porto A• 
ıegrede yere düşüp pa.:rçala:amle, 
21 yolcudan 7 si öl:müştUr. 

1 MAlff - l94ı 

Çin - a n hi 
Çıınklıng, ı (A.A.) - Shu[kvadan 

selen haberlere ı;öre, ~n çetecileri 
J:ı.ponıann Hoınnn tıdi:Ulmı, cenup 11. 
r.ınnlarmdaki hnrckcUerl fçln Us ola. 
nı.k kullanmalarına rnğmc."l bu ndanm 
merkezlr.de mukııvcn1et etm~ı.ted.rlcr. 
Jnponlar mulml:ıılebllmfsll tedbirleri 
olmak üzere bir l:as:ıbaUa bUcum ede.. 
rek 400 kulubcyi yakınışlar ~vl alın· 
lıden 18 kl§lyi öJdUrmU~Ierdtr. 

Çunkingdc sılyl •:ı1 ~ine g<>ro 20.000 
J ı>:ın aııke:inln ccnutı Şııntun~da Sin 
• Too • Tsin d miryo'unun cenubun • 
da.ki Talyl dt~lnrmda blr Ç'n Ussilne 
ltarııı yaptıkla.n iınhn seferi akim kal· 
mr1;1tır. Ja;:ıun!ıır, ilk me\·zllerinden u .. 
mumt bir rlc;ıt yo.pmıg1nr ve Japon _ 
ln.nn dcmlryolu muva:;nlnlannıı kargı 
olıın tehtlicllnl l.zalcye muvo.ffak olama. 
Dll§lardır • 

Bir Amcriknn kruv!'l2örü 
denize ir.diridi 

Londr~, ı (A.A.) - C.B.C: 
DUn Birle~ilt .Amcrıl;:ı.da hıı!lf blr 

kruvazör denize indirllm~tir. Bu kru • 
vazör, smı!ı içinde en yollu:ıu ve en 
fazl:.l sllihlısıdır. 

Tepe motöründcm hnber 
yok? 

Salt Kutnel ... ra.ncıc birisine nit 120 
tonluk Tepe rnotörUnden 60 gUndUr 
malQmo.t tı.lma.mam~tır. Motör, 30 kA.. 
nunuevvcı ıou de Bur0 az l!mıırun -
dan lstanll'Jlıı. mU:.C\''CCcihen &:;Tllmış. 
tır. O sündenbcrl O.ldbctindcn bnbcr a· 
hnamıynn (Tepe} nln b:ı.ttıı:;ı tahmin 
olunmnktndır. Cilnıldc, k:ıp;.an Hasan, 
m:ı.kinlst, MU!lt::ıfıı li::nra, lostromo 
İbrahim, tayfa Mehmet Uc Aliden mU.. 
rckkcp beş kl§llık mürettebat vardı. 

Havagazı tahdidatı kalktı 
Belediye makine §Ubesi mUclUrlll,ğll, 

Jhbar edilen bozuk havagllZt sanUerı -
nln on Jklsinl dUn kontrol ctmfıtir • 
Bunlardan. U~ tanMiI11n fazla rnlkto.rdo. 
anrfiya•. knydetUklcrl görUlmU§tür. 
Diğer tnrnttiın hnvat;'azı tahdidi de, 

bugünden iUbo.ren knldin~br. 

Kayıp 
Slrketl Hayrhcıun G8 numaralı 

vapurunun sfü·arisl bulunduğum 

Beşkardeş molörüne çarpıp batır
ınnsı üzerine m:ıkintsı Ye ı~is ehli• 
)'elimizi, tnyl:ı tczl..eresiyle tezke .. 
re karnelerimizi, nüfus cütd:ınınv-
7.ı, knzanç kMıtı:ırımızı Ye ekmek 
knrtlnrımm knybcUik. Yenilerini 
nl:ıcaijımızdnn hükümleri yo,.tur. 

Reis: Rizenln Fellıiyc köyünden 
Yakup oğlu /smrıil Karaer 

Taufa: lbrolılm Karaman 
'' //asan " 

u G G N•·-----
SiNEMASINDA 

YARIN MATiNELERDEN iTiBAREN 

GALA MOSAMERESI OLARAK 
Bilttln günUllcro. sa.adet ,·e ı tırabı tattıracak, hor kall>de "6kın en UAtü 

ucstaınnı y~tacak ahlAkl rıayat ~ gençlik filmi. 

cı GüZEL~ 
T iirkce sözlü - Arapça §arlulı 

tık TUrJ•çc &MJJ ''İ5faıı1"ıl eokaklan,. 

BAŞ ROLDE: mmı~~!:: ;;malan AZiZE EMiR 
~ur )-ı1dız,lal1Ddaı 

&nwıı lr. bir ıne~u .. Ahlfıkl bir eser.- lbrct .ımacaı, aııhncler- Kadın, 
lçkl ve sefahat tueııuıerı. .. Ullia ve uri hayalın le )11%0. .. Kablron1n göz 
kamaotırwı B!llonlanııd:ı, cllıanıtüınul lskenclerlye pl!ljlarmda gQuran 
eclcn h:ıltlkS bir vnlwı, Jlorkcal teshir tdeoek .,ark muatklslnln eıa atecııı 
unrkıl:ırı, BillUn gönUI ,.e llalblerl mcstedooek llhutl ııatmeler, nıb ok-

şa~,c:ı blr nıUz.lk. Soonalar: 11 • ı. %,30 • 4,80 • G,80 '-o 9 ela 
l'e.r bulmnlc ldn ICltlen senaa saatlerlodo gellnmeKI. 

HEYECAN ... SERGOZEŞT ... 
HAILEVI BiR HAREKET 
SiNEMADA VARYETE ,· 

A ••• AŞK ••• 
E KA U 

Canilere kar&ı polisin mü delcsl
(1oııllerln ıerlkl lilkıı kadınlar"• 

Feci blr &&k ••• 

BUGüN S RK sinemasında 
Bıı:;-lin sa:ıt 11 de tenzllAth matlnc • 

Bnttın dUnyanm hayran oldata 

Amerikanın caz kralı 

A TiE AV 
Bu Perşembe akşamı LALE'de 
Senenin En euynk Caz konserini Verecektir 
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Beşiktaş mı, 
F enerbalıçe mi? 

Bugünkü maçta kim galip gelecek? 
Lik maçlarında bugün gene heyecan 

lı bir karşılaşma. seyredeceğiz. 
Puvan cetvelinde pek milhim bir rol 

oynıyacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe 
karşılaşmasında galibiyetin hangi ta _ 
rafa. gUıeceği hakikaten pek meraklı 
blr şeydir. 
Takımların bugUnkU vaziyetleri göz 

onUnden geçirilirse, Be!i!Lktaşm daha 
ağır basar vaz.lyettc olması gerektir. 

Kupa maçında Galatasaraya mağlQp 
olduktan sonra, ertesi hafta bu mağl1L 
biyelin acramı çıkarmak istiyormuş 

gibi lik maçlarında gol rekoru yapan 
Siyah - Beyazlıların, Fener maçmda 
da bütUn dikkatlirni toplayarak oyna_ 
yacakları tablldir. 

ÇUnkU Beşiktaş için bu maçta bir 
mağlQbiyet, hattA bir beraberlik, Gala_ 
ta.sarayla aralarmdaki puan farkmı 

hayli açacaktır. 
Gittikçe azalan ikinci devre ınaçla.. 

rmda da bu puan tarknu kapamak 
§1.lpheslz pek müşkWleşecektir. 

Beşiktaş bugüne kadar yaptığı 12 
maçtan 33 puan toplamış bulunuyor. 

Fenerbahçe ise yaptığı 11 maça mu· 
kabil 29 puan sahibidir. Bu maçta Be_ 
şiktaşm mağlQblyetı _ Fener bu maç_ 
t&n sonra 2 oyununu da kaza.tursa -
Sarı _ lA.civertıllerl ı puanla Beşikta_ 
ıım uzerine geçirecektir. 

Yanı, her lkl takım da ıs maç yap_ 
tıklan zaman Bcşiktaşm 37, Fenerin 
38 puanı olacaktır. Gaıatasaraym da 

H Uncu haftaya kadar üç oyunu ka -
zanmış olacağını kabul edersek, 40 
puanla Gaıatasaray başta, 38 puanla 
Fener lklncl, 37 puanla Beşlktluj Uçlln 
cü olacaktır. 

Ve tşte bu vaziyette ortada tehir 
edilmiş olan Galatasaray _ Beşiktaş, 
Galatasaray _ Fener maçları gelecektir 
ki llk maçlarmm kızrlca kıyameti asıl 
o zaman kopacaktır. 

Bu sıkı imtiha.na çıkarken Be§iktaş 
ı puanla Fenerin arkasında kalmak 
ıstemlyeceği içindir ki, bugtinkü maç 
çok mühimdir. Ve bu ehemmiyet be . 
pimize bugUn, çok heyecanlı, hareket· 
11 bir maç seyretmek fırsatını vermek_ 
tedir. 

Fenerbahçc, tıerisi için UmiUi vazı.. 

İLAN 
lstnnbulda Galntada l\IUeyyed zade 

mahallesi ZUrefa sokak 1%/16 numa
ralı ı.ı odayı 5am!l lçlnde terkos Sllyo 
ve elektrl~l de vardır. Sağlam ve 
monta.mm olan bu hane satıWctı:r. T&
Up olanlar (Tophnnede Örfi idare mah 
kemesi Azasından Albay ~ Meb· 
met Beye müracaat etsin. (88984) 

12,33 Muhtelif §&rkılar 12,45 a.ja.ruı 

haberleri 13,00 Şarkı ve tUrkWer 13. 

yette oımak gayeaile bu maçı muhak_ 
kak kazanmalıdır. 

Kazanabilir mi? 
um.um1 kon~aklA.zımgellrse ka -

zarur. Futbolde nihayet biç beklenti _ 
m.iyen kuvvet tasavvur edilemez. Fa _ 
kat bu kuvveU yere sermek için ta_ 
bil baZI şartlar IA.zımdır. Bu şartların 
en normali rakibinden daha lyi vaziyet 
te ve kuvvetli olmak, anormaıı ise ra · 
k!blni pek şanssız ve zayıf gUnUnde 
ya 1talamaktır. 

BugUnkU vaziyette tarafların kuv _ 
vetlerinl ölçerek, umumı görUnüşUn 
BeıJiktaş lehinde olacağını yukarda. da ' 
işaret etmiştik. 

İkl taraf kuvvetlerini şöyle ölçeblll. 
riz: 

Müdafaada: Fener kuvvetli 
Ha.t hattmda: Be§lktaş kuvveUi 
Hucum hattında: MUsavi 
Bu vaziyette görtilüyor ki oyun Fe_ 

nelin kar§ı taraf hat hatuıe, Beşlkta· 
~ da FenerbahÇ<? müdafaaaile mUca_ 
delesi halinde cereyan edecektir. 

Bunda da tabil Beşiltt&§ daha avan_ 
tajlı vaziyettedir. ÇUnkll rakip tara -
tm müdafaasile uğrqmak herhalde 
daima gol tırsa tıarı ile karşıla§mak 

demektir. 
Bizim umumt görUşümUz böyledir: 
Fakat ah, bizdeki futboıün hiçbir 

zaman kesttrilemlyen neticeleri!.. 

SAClT TUORUL ÖGET 

Mektepliler futbol 
müsabakaları 

Mektepliler arasında yapıl.makta 
olan futbol maçla.rma dün Fener. 
bahçe stadında devam edilmiştir. 
Günün birill.ci müsabakası Taksim 
lisesi • Ş~l:l Terakki arasmda. ce. 
reyan etmiştir. Neticede 3.() Tak4 

smı lisesi galip gelmiştir. 
İkinci müsabakada da Ticaret li.. 

sesi bölge sanat okulunu 1-0 mağ .. 
lfıp etmiştir. 

Ş-.:ınEF STADL"VDA 
Işık Usesl Muallim Mektebine 

10.l galip, Ha.ydnrpaşa lisesi Ro· 
ğaziçl llsecıinc 1.0 galip gelmi~Icr. 
dlr. 

Küçük ilanlar 
(Oautcın•Llıı oırınt·ı ~Yf"ın<1ıı 

~\'LENIUE TEKLWLEıtl. lŞ ARA 
\tA, iŞ \'ER~IE, l\LIM, SATDI 
gibi ttcarı ma.hlyetı hab olmıyan kt1 

çö.lı tlAnlıu para11ıı " "ırolunıır 
t>aşlm yanındaki tarih çerçevesi kupo 

oUe blrllktl' göndeorllN't'ktlr-) 

lı arıyanlar 

• Bir yazıhane için genç bir baya.na 
ihtiyaç va.rdrr. l3_Ui arasında Galata 
nhtmı caddesine Keteli Hüseyin ha _ 

30-14,30 Radyo salon orkestrası 18 n.tnda 1 numaraya müracaat. 

progrıfuı, saat ayan 18,03 radyo dans Aldırınız: 
orkestrası 18,45 konuşma (Zira.at sa· 
ati) 18,lS5 Fasıl heyeti 19,30 saat a- (Semiramis) (Gillhan) (C.R.) (S.C,25) 
yarı ve ajans 19,45 konuşma 19,55 (Ciddi) (Ferhunde) (Y.Ş.) (M.K.Aı 

Meşhur orkestralar Pl. 20.15 konU§ma (Deniz 18) (27 Ender bulunur.) 
•(Tabiat ana) 20,30 Kan§ık şarkı ve (El) (İlk ve ııon şaruı) (Pembe zarf) 

UlrkUıer 21,15 temsil 21,35 dans mu_ I (Emekti) (Azimli 1000) (H.T. 8) 
slkisi Çlğan havaları Pi. 22,30 saat (Anlaşalım) (B.A. Sev. Tap) (C.D.) 
ayarı, ajans 22,45-23.00 kapanış. (H,B, 88) (Kamelya) 

_ Diinkii l•ısnıın hiilc'isası 

190i yılı ilkbnhasın<l:ı, Rus fi_ 

losunıı ın:ıl{lup eden Amiral Kami
mura Tok) oya gclmi,, ve halkın o. 
muzlnrın<ia t:ışınmışlı. 

Amiralın o~Iu genç Ramimur:ı 
da 'l'oç:no Son ism ı nde ı;ok güze~ 
bir kızın ııiş::ııılanm:ık üzereydi. 
Fal ~l el likanlı ufnk bir kaza ge_ 
çirmiş ve haslııhancye yatmıştı. A· 
minıl Tnk\ocln az knlocağı için, 
oğlu hn ''nh ;n<'clcn çıknrnılan onu 
ni5anl mı5 ve hu merasimde fmpa
ııılor ıınmınn profc~ör ~imos bu. 
lı ıımu~ıu.Profc~ör Şimos o akşam 
lınpar:ııora g~nç l\:ımimuranın, ze. 
k:isıncıa ı kıı\"vetinclen ve cesare. 
tinden ve 'Iogolr.ı ile Rusca bilrli_ 
i]in<kn h hsetti. 

Erlsl gün Pr. Siınos Amiral Kn· 
miınur:ıyı nlnr:ık cen~ Knmimur:ıyı 

ziyare•e gilli ve imparalorun şu 

emrini J;ıildirdi: 

''Cesur, delikanlı! Sana Mikado 
seliim ve bir vazife gönderr!i. Rus
yaya gidcc!'ksin. Oradaki hazırlık. 

farın ic yiizünii öğrenip gelecek
s;n. fmparator bunu senden bekli. 
yor. 

Dellkanlmın glb:lerı ya~ardı, başım 
kaldırdı: 

- Şu dakikada ı.endlml dünJanın en 
mesut ln11anı sayıyorum. Mlkndonım 

emrettiği hiı.metı yapmağa hazırım. 
Ayağa kalkar kalkmaz yola ı:ıkaca 
ğnn. 

Amlral karyolaya yalda5tı, oğlu 
nun alnından öptü: 

- Ben de ~.nln gibi gençken, bir 
kadın !'oC\.'DılJUm .. lfomutanım beınJ 

ça~rdı: "İlk önce vatnn .. sonra a.9k .• , 
dedi. Sevgilimi bıraktım, ''ahın hlzme_ 
tine !coştum Sen de IK'nlm gibi yapa. 
<'.alaım, K:ın:ılmura! Çünkli, sen de be. 
nım ta.,ıdığım ka.nı ta§ıyor8Wll 

Şehir 

ın"l'r' ~llıJl 

H A B E R - Ak<:ı~m "°""a!!T 

Tivatroaunun 
DRAM KJ~l\11~ UA 

JUnoüz 15,SO da 
A.kşam 20.30 da 

PARA 
tYazan: Necip Fazıl Kısakiirek) 

• * • 
KOMEDl KISMINDA 

A.kşam 20.80 da: 

1 MART-1942 

... · ... ,~. ~ .. ··.t~~ ·;"·" ·.: .... ( ~ 

Bir muhasib aranıyor 

Beyoğlu Halk Sineması 
1 - Bollvut RevtısU 
2 - Deniz Fe<lailert 

Baş, Diş, N~zle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

S - Tarzım Maymun Adam. 
icabında Günde 3 Kate .ı\lınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan hrarla isteyiniz. 

• - •• • • • \ • • 1 '-~ -· ·- • • ', -. ........................................ ~. 
tSTANBUL, BEYOCLU ve YENlKÖY 
DAtRELERl TÜRK ANONiM 

GAZ ŞiRKETi 
1 Mart 1942 tarihinden itibaren havagazı sarfiyatı 

üzerine konulan tahdidatın kaldırı1dığr ilan olunur. 
................................. IE ....... 

lstanbul Saraclar Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin yıllılc sureti ldiyede umum heyet toplantısı 4.8.942 çar_ 

§amba gUnU saat 13 ten Ui e kadar cemiyet merkezinde yapılacaktır. Mu
kayyet azanın hüviyet varııkalarile tll§riflerl rica olunur. 

RUZNAME! MÜZAKERAT: 1 - İdare heyeti raporu okunması ve 
hesabatnı tetkiki ve bütçenin tasdiki. 2 - Nizamnamenin tadili, S - Yeni 
idare heyeti seçimi. 

-._ -.....--

TURKiYE iS. BANKASI 
Kücük T~sarruf 

Hetı.apları 
ı Y-U ""ı;ttl\MİVE PLANJ 

tiEŞİHl!:Ll!:K: ~ ~ubat. 4 

tlaytı.. t "'ıt'uHtoı.. 'i lktıı 

citf>$ı1n rarlhlerlodt 
n.pılrr 

Profesör ayağa kallttı: 

- lylleştlğl.n zaman, Mogollstan yo. 
lnnu tutmadan, yapacağın blr vnı.if .. 
var: Sara~·a gelip ımpnratora teşel<. 

lı:ltr etmek. 

Profe"ör Şimos s-illerek tldve etti: 

- Blllyorsun Jel, 1\Jikaılonnn ufal. 
bir L,aretue vatan uğrunda l<anmı dök 
meğe hazır binlerce, milyonlarca Ja 

pon genci var. l\lllındo tarafından bu 
toveccllbüo yalnız sa.na gchterilmesl. 
adını tarihe gcçlrccel< ı,adar miihlm 
ve göğüs kabartıcı bir hUdlscdlr. 

Hastaned~ fazla kalmadılar. Profe. 
sör Şlmos, amiral ile blrlil<t!' dönr•rken. 
ıımiralln oğln sel·inç ve neşesinden. 

yatakta ytamıyncak kadar heyeeıı.nıı 

lm.pılmıı, bir h:ıldc rniitemadiyeu gillU 

yordıı. :M~olistana geçmek.. Rus 81_ 

oırlarında dllşman hıızrrlıA'ının lçyü • 
7.UnU öğrenip l\fllcndoya, l<<'ndl hül<(L 
metine bllJlrmPI<. Bu g<'nç l{noılnıura 
için zanne<lildi~I kadar güç bir iş de. 
ğllıll. Zira o, Mogollst::m çolc iyi tanı. 
yor, moğol ve nıs dlllerlnl çok iyi bili
yordu. ElbettE'kl bu bll.~lslnden vatanı 
da istifade etmeliydi. Yararlık göster. 
mek zamanı gelml5tl. 

O ak,am genç l{amımurnnm nl'}anh. 
!<ı Toçino hst<ıtan(•;\·e gelr<'ekll. Dilğün 
hazırlığı etrafında konu-,ııcnklardı. 

Gü:r.el Todnomın bir ')Pydcn haberi 
yoktu. ~llka.donıın bu deJJ.kıwlıya ver -

1 adet 2000 Llraıuı .... :WOU.- ı..ıra 

8 l(){)(, -i!OOO.- . 
2 .. 15(. • - ırıoo.-

a . ~ • - l:')OO.- . 
10 . l5<i • -;t:')OO.- . 
lO lU(, • -41100.- . 
50 M .. !ı'lllO.- . 

w<ı . Uı • -:>(}tji),- -20C - 10 - .,\l(Iİ) 

dlği hizmeti acaba .Japon ılltbı>rl noıııl 
karşıhyacaktı? 

Bo.b:ısr ~ibi mec;hur bir kahramon 
ol.mağa namzet olan gt•nç lCamlmura 
artık l\fil•'ldo~·a verdlğ"l öı.dPn gnl 
dönemezdi. Bu vaziyet l<arşı'lıııda dü 
ı"tün ha:rn-lılclan dura('aktı. 'l'<ıçino a_ 
ra.ba buna razı ola<-ak mıydı? 

* * * 
"l\IA.DE.a.nU VATA~ SENt ç,\Gmı. 

YOR .. KOŞ!,, 

Genç Ifamimura lın'lt:ı.nPd<> t.Pl• ya _ 
taldı hücrrsinde yatıyordu. Todno 
:ıkşam Ustti :;-eldi. 

.Japon dilberi pek neşrllydl. 
- Nasılsın l{amimura? Seni bu~l\n 

her zamankinden daha iYi gördüm. 
Diyerek vanma oturdu. 

Kam.lmuro. dil.51incell) dl: 
- Evet, dC1ll. bugUn ltc>r zom:ınltl.n 

den çok daha h'h'lın. Çünkü. imparn. 
torıın s.c11:nmı aldım. 

- Ne diyorsun, Kamlmnnı? Mikado 
senin ha .. taI•ıtını duymu.,, ııenlnle alil. 
[{;ıd:ır l'lmU'} mu? 

- Evet, cıeve-lllm.. proff' .. ör Şlmo« 
"enılen finre hatmml:ı b11rava geldi. 
R"na l\Jik . .,do tarafmdan geldl~hıı BÖ)'. 

, .. ,11. ,,,. h·"~«inl'e Tokyoyu tf'rlcetmeml 
tebliğ f'ttı. 

Genı; kız birdenbire ~alad.I: 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

Denizyolları umumi yük navul tarifemizde bazı tadilAt yapıJ.m.ı"tır. 
Muaddel tarife 1 mart 942 tarihinden itibaren tstanbuld&n kalkacak o. 

lan vapurlarla yapılacak nakllyata tatbik oıunacktrr. Acentelerimizden i. 
Zahat a.lınabillr. (2877) 

lstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden: 
Son gilnlcrde İstanbul belediyesi hudud dahilindeki havagazı saaUerlnil' 

bozuklutundan ve fazla yazdığından §ikAyet edildiği gazetelerde görW.mUf 
tUr. 

1782 sayılı ölçlller kanunu ve 14826 sayılı ölçüler nizamnamesi mucibl.D
ce memleketimizde elektrik, su ve hava.gazı saatleri 934 senesinden betı 
devlet ölçliler ve ayar teşkilltmm teftiş ve murakabesi altmda olup mezkOt 
kanun ve nizamnameye tevfikan bunlar her beş senede bir mecburi ırurettf 
ve ala.kadar müesseselerde tesis edilip ölçlller ve ayar teşkilAtı nezaret ., 
murakabesi altında bulunan ayar tstasyoruarmda muayeneye tabi tutulu-al' 
:lamgalanınaktadır. 

Damgasız ve kanun! kullanma müddetini doldurmuş saa.Ue.rln ıstmıa-
11 kanunen memnu bulunduğu ve her ne zaman olursa olsun §ika.yet ~ 
olduğu takdirde mezkClr saatlerin yeniden muayene edilerek alman netiOll
lerin eshabına ve ala.kadar müesseselere tebliğ edilmekte bulunduğu cihetiltı 
elektrik, su ve hava.gazı sayaçlarından §ikAyeti olanlarm adres, abone ~ 
saat numaralarını göstermek suretlle pullu bir ihbarname ile doğrudan dol° 
ruya Yeni Postane arkasında Baker hanında Mmtaka Ticaret MüdUrIUğil 
ölçUler ve ayar ba§kontrolörlUğüne mUracaatıarı halinde ~lklyetll .saa.tıertıı 
usuıu dairesinde derhal muayene edileceği i!A.n olunur. (2903) -------------------------

1 
Deniz evazım Satınaıma 

Jiomisyonu ıanıarıı --------24 adet 80 Juk mll.n.luı.ni çerçeve 
10 ,, sağ makas 

9 " 801 maka• 
2 ,, Ray eğme &Jeti 

Yukarda cins ve miktarı gösterılen dl:lrt kalem dekovil battma lllzuml" 
eşya 5 maı-t 942 per!}embe gU,nü ııaııt 14 te pzarlıkla. alınacaktır. lateklile. 
lin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonda hazır bulunm&ıa.tf 

(2886) 

~ * • 
40 adet e.te§ tuğlası, 20 adet raptiye pini, 24 adet lA.mba şişea!, 60 JdlO 

ta.ık, 221 adet çift tırnaklı Buji, 100 adet Güverte fırçası, 3 adet Piriınll' 
ıAmba.sı, 25 adet helezon makkap, 25 adet delikli zrmba olmak üzere ceme.Jl 
29 kalem nıalzeme ile komisyonda numunesi mevcut (1000) metre RaVUJS· 
dokluk bezin 4.3.942 çarşamba günU saat 14 de pazarlığı yapılacağından iT 
teklllerın bellı gtin ve saatte Ka.sımpaşada bulunan deniz levazım satmaıııı6 
komisyonuna müracaatları il!n olunur. (2885) 

"'"""" 10 ndet deml.r vida 1/t m/m kutrunda 
20 kilo U. demiri. 

8 ,, ,.perçin çlvl19I 
S ,, Crvııtıı ve 11omıın 
6 adf.'t demir test.eresi 
2 Ti.ip okııijen 

16 kilo lrnrplt 
O.S ltllo ~ram dNnlr ka~·nak teli 

Yukarda c·ns ve miktarları yazı'ı (8) kalem malzementn 4 mart 94' 
çarşamba glinü saat 14 tc pazarlığı yapılac:ı.ğından isteklilerin belli gün ~ 
~aatte Kasımpa~ada deniz levazım sntınalma komisyonuna mUraca.atlal'1 i. 
ıa..n olunur. (~758) 

lstan.b;.ıl Defterdarlığından: 
İhalesinin 13.3.942 cuma gUnü saat on beşte yapılacağı Haber gazet.1· 

sinin 25 Vahıt gazetesinin 28 şubat 9~2 tarihli nüshalarında UA.n ol~ 
Üsküdar adliye binasında yapılacak tamlr lşin!.D keşifnamesi.Iıde vukubUll"' 
tadiJAt dolayısi'e yeniden ıın.nma ıuzum göıi\ldllğtinden yukarda zikroıurıııfl 
tarihlerae yapılan iltınların hükümsüz olduğ'u i!An olwıur. (2931) 

- Ne diyorsun, Kll.Dllmura .. Tok3·0-
yu terl<etmek mi '! ! 

Kıı.m!m ıra olup lıltnnJerı iı!rer hlrc>r 
anlattıktan ııonrn: 

- Vatan beni çaı~ırıyor, 'l'oçlno ! :uı 
kadonıuı verdiği hlı.mct. çok tehlli,ell 
olmakla beraber, ;pıpmıığ:ı mecburum. 

- Şüphesiz y:ıııacnl< ın, Kumlmura! 
M:ııl .. mkl vatan saıl t&ğırı.yor .. bu r.e. 
se koş.. ve vatanı Imrtamını< lçln im· 
oını dökmek ic:tp eu,·rse. onu yup -
m::ıkt:ın da çekinme! 

Toçlno nıtitce<;sirdi. Faknt metaneti 
nl muhafaza e<Jl;;ı1rdu: 

- Bu ııe büyiik bir lıtilattır, KamL 
mura! tşte ben de l\lll;;adonun böylı• 
tıtlia.t gören senin gibi bir lcnhraıııan 
oğlu ile evlenmek lst.crdim. Bundan 
sonra dönmesen bile, ııbedlyen snn.ı 
bağh kalooağmı. Falmt, umarun ld 
bu vazifeyi muvaffakiyctle başnrllJ 

dönerııtn.. Hayatta. birl"~İr, mesut o 
lurnı.. Ben de bir kahraman karısı ol. 
rnaanın saadetlnl ve zevl<:.nı hayatt:ı 
tatmı, olanım. 

- Tııli bana yardım edecektir, To
çlno ! Ben zaten insanların en çok iyi 
talllllerlnden blrl~·ım. Bafinna yültcıek_ 
ten blr odun dliştil, ölmC'dlm. Deniz 
lerde dolaştım... bindlğbn gemllı-r bat 
h. ben lrurtuldıım. Nehre düştüm, öbür 
5ahilden diri olarak çrktım. "GUneş,, 
benı her felaketten koruyor.. bıı uzun 

\'e tehlikeli yolculuktan da koru,- ' 
eaktır. 

Tı~ino ıs'ak gözlerlnl yere tnd!J"dı.' 
ve nl!'janh!i'i'la muvaffnktyetlcr dil~'. 
Knınlmura ellerini uzatarak penoe 

reden sız:ıo güneş u;ığı önünde andlÇ· 
ti: 

"- Itua~·a.dan dönUnooye kadar ~ 
bir kadına feruı gözle bakınryaca#Jl" .. 
Ve SQ!ıi tle vatanım gibi hiçbir d, 
unu tınıya.cağım, T~lno !" 

To~ino, ~'W'dnnn seven, büytlk]erf~ 
hatıratımı dalma saygı ve ııevgl ue rJ.' 

ı nan temiz yürekli, ateşli ve ~ki 
kızdı. 

- Eğer Mikadoya itizar eteeYıJfl'' 
t. 

eğer bu mukaddes vazUeyt kabul ~ 
meseydln gözUmden dUşecekttn, ~ 
mora? '"' 

Diyerek elini yntalcta yatan de~· 
hnm alnına. götürdü: 

- h"Ucsıp ayağa kalkme& 111' ~ 
:mkadoya gitmek ve te,ekktlr e ere 
olmalıdır, mun.imura! Hele bir I' li'' 
dUşiin .. yarın yalnız Jap1Jnyanın ete • 
bütiln di\nyııııın tnnınmış kahra~.,. 
lan sırasına g~ecekıııln ! Berkell ııl' 

den, senin yaro.rlıklarmdan, fedB::.:;ııııı 
ıarmd.an bahsed~lc .. Herkesin tfC' 
de ~-a,ryaeaksın! Ve be..n, seni rotJtıl ... r 

us',.. olaralc ~,ırduna döneceğin goııe 
beldiyeceğlm! r) 

{Devamı ua 


