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~~ 
f.o rer 

l •1e . 
~azırhyor 

l>Unya matbuatına ve radyola
r:ııa bakılırsa. herkesin şimdiki 
~~i sükünu Bitlere yakışhra. 
.~ğı ve ondan bir şeyler 
~~!ediği intibaı hfısıl olur. 
ıı l.lnya böyle hissed'yor ve bu· 
1-' ıı? böyle olduğunu ihtimal ki 
"l<nrer'in kendisi do hissedi. 
JOt, 

r - Yazan: 
tae io Ca it Yalçın 
IJ İl'LrR biilün dünyayı öyle 

bir dln:ımb:me nlısbnnıstlJ' 
Oııuıı rahnt , c nldn dumını.mı 

~'lentn al,Jı al1Ulla7.. tnso.nlıı.r no 
." ınutlak , e kadir olsalar, 

~1l;ı lir('ok 'knmtleri hükiim ,.e 1. 
,,. leri nltma al :ıl:\r bile ş(ihrct-
•ır.• 

~t •ıtı ~iridir! r. Do~'TU, ynnlr,, 
~hr t ltaznndılar mı \6 bu 

1 
l't kendilerinin gurur ve nah

-. l'l:ıj ok-..:ıdı mı nrtık o öhrete 
.ıtıı. , 

~I Q ur ~:.C hareket etmc~e ne.. 
~- ~l'ftıde bir mecburiyet görür. 

• l!i~yette belki o ~lihrct kfizip 
1 ili.at gitgide h:ı.klkat olmağa 

~r. l'ıte :Führu'ln durup din· 
" b!Imcdrn mııthısı1 bir şey 

~ı:-ıı~, 'c dtinynyı hayretler 
d .. bı alm<'a~ı, lıic hcJdcnmedl· 
'~<la 1 lr tl:ırb~ lndlrec<'31 \'8 

4d 
~ ~ !;elen tabiııt fc\ lilndckl se.. 

t ~'ıb <"d"rel• mmaffn~nyettc•n 
}:r:ıınyctt" yiiriicli~i:rU ha',-

J ı-nıretl ımun lı:~ bil. 
btr m<'<·huri) et yıırntmı~tır. 

~ tll l!l:ıfbu:ıhn:ı n~ mı~yol:ınna 
1 l'ıl:ı, lı< rk~irı şlm li!J nlshi 

~ ıı llitlcro )akıştınunadıi:'l \'C 

• 1 bir e' lcr ooklediin lntih:ıı 
~ b 01ıır. I>linyn bfı~·le hissNli_vor 
~ l ~~un bü:1 le olduğunu ihtimal 

b .ılıtc:-rin kendi i de hl rdiyor. 
~ li.ııYa h:ıllcmm lnfü.:ın şiıldct
~ d.iJ·ce zihlıılcrdc~d mcrnkm da 
~'tetı"rıml'SI zunıridlr: Hitlcr ne 

~~for \"c r,c ha:.ırlıyor!' Şimdild 
~ !l dır;:>rdııo \'C uzaktan ynpıJa· 
~{'!. t .. J' ' ı~ 1\ nlıminl"rln çogu 'ransa.· 

-qli;:_k c1mnJ,tc olduğu anl:ı ı. 
~ 

· \ lrn:ı n) 3 ta rafından İnı.,rflto-
ld:u., rınn k'lrc;ı yapı1nbllecek 
':tıt t:ıarnız ihtlmnli ıHıinlerde 

' ~·e,·cut otn•al.la bcnıber bu 
fl unda lcnlmış 'c ndell. bü • 
'ıı.:ı.u:vetll'rln z<'lninlnl te • 

ıt..~hnı.,ur nu zemin üzerinde 
,''ili • 
'1 teres üm etmekte olan fa.a. 

!il3·:ı idir "~ Fm.ns:ıyı fılct it· 

~ f'dl'r ·ı.rfbl görünm~lı~ctlir. 
\ lhUmal YCrıUrcn muJ.,hnza 

~ ~ııı nrhk gerclc harp gcn.':i 
~. !1(-t h:ıkınımdnn ehcınnılycfinln 
\~ lndi6"i knn:ı.ntinin fıuımmiim 

... ~~ h:ı'.ılnrna ıdır. halya hıış· 
"''.:~, l'ra.ıısı:r. Jrn\ ,·etlerinin hir 
ı\ llıı Alııler üzerlncle mılıl:ınııık .. 
'~an~aya lıüyiik hizmetler et. 

1 11 
'>Unu takındı. lt:ılya bunu 

~fer gibi ileri sUrdü , ·c c;:ok 
~· lıir oldu. nu 1,lzmetin Alınan· 
ı~!' dl'rcccl e kn{lnr minnctt.:ır 
~ 1~1 tn.'mıin edilemez. 1''aliat 

' ~f'llelcre lnkı nın eden hir 
~ ~ lnlnız bir ~nnınsmdn oı 
\ lr fnydanın dinamik in :ıııl:ır 
\~11ıla uıun ömürlü bir yarılım 
\ et cltııl·ıı.e:ıj;-ı 'e dinami.'., rtilıre· 
b ~ !~arnıı, bir mlittefik i tlyccc. 
\ 1 

1 -Urdır. Duçe'nln hu i-.e ya. 
~ ~aca~ı t.nhald.ul< ettikten son· 
~ )' tın bir tarnfo bırnkılnr:ıl, ye· 

• ~ llrl<nda.5lar 'c kombine. 
<;it 

1• arannı:ısı ihtimal lınrldnde 
ı~:ı.ı. 

bu bakımdan Frruısn tnm 

n~11 bir komhlnezoıı rtıt:\ ıuu o. 
S · J\iınnnyunın emrllrnne biz
~, "'tltUldllrtcn sonra tı•ı hizmeti 
ı,"enıcrın U.ııh~n·ıır tleğil de 

'~lar olmns~da ne ı.arar ta· 

(Dc,·ıunı 4 ilnc.üdo). 

ı Yunan 
torpitoları 
Adriyatiğe 

girdiler 
İtalyan donanmasından 
· gene ses; sada yok! 

İngiliz 
donanmasının 
tayyarelerı de 

Radosu llo w baladı 
Atına, 22 CA.A.) - B.n.a - AmJ· 

ralliğin tebliği: 

15·16 llkkdnun gecesi runlral Ka· 
valias kumandııımıda bir Yunan tor· 
pido mııhıibl filosu Adriyatikte Sas· 
son adası ilerisine kndar birkaç saat 
silren bir cevcJAn yapnıı§tır. Hiçbir 
dilşman izine tesadüf etlılcmcmlştir. 

(Tclgrıı..J.ta mevzuubahs Saııson ada· 
sı, Dı-a.ç karı;ısında bulunan ve 1923 
te İtalya tarafından işgal edilen Sase· 
no adası olmıı~ı muhtemeldir.) 

1...~GtUz TAl'l.ARF.LEnt 
nADOS VZF.nt..·ımE 

Londra, 21 (A.A.) - Akdeniz do· 
nanması ba§kumandanlığı a§l\ğıdak.i 

mesajı göndermi§Ur: 
Donanmaya mensup tayyareler 17 

ilkkAnun sabahı Rados., Stampalya, 
Kirpe adalarına hUcum etmf§lerdlr; 
fena hava ıartlan yüzUnden bombar
dıınan Dt'Uccslnln tayini güç olmU§sa 
da yangınlar çıktığı görUlmUgtUr. Tay 
yarelerimiz üslerine dönmUştUr. 

Arnavutluk cephesinde 

itaıvan 
ric'ati 
Himara 

istıkametinde 

Devam ediyor 
Pogradeçin şimalinde 
İtalyanlar mukabil 
taarruza geçmişler 

Atına, 22 (A. A.) - B. B. C: 
Dün akşam neşredilen Yunan 

resmi tebliği Yunan ordusunun i· 
lerlemeğe devam ettiğini, yeni.. 
den esirler alındığmı ve harp mal-

:zemesi iğtinam edildii;;rini bildir- ' 
mektedir. 

Yunan hükümetinin bir eözciliıü 
(De\'arnı t üncüde) 

Libya harel.i\hnda bllylil< nmvaffklyı•t ler 1ul'rnn9.n Brlt.'lnyn dominyon 
n•tlı·rl :'\lı.'tırıı &"l'ltJililı•ri ı.ırada.". 

Oniki adada açlık 

GOnde 
50 gram 
ekmek! 

Gündelik tayını bu 
kadar olan halk ot . 

yıyor 

Atlna, 22 (A.A.) - B.B.C. - Atı· 

nada neşrcdılen resmi beyanata naza· 
ran On!ki adada açlık ve tedhlı hU· 

küm sürmektedir. Bt.ıtUn mahsul, b:ı· 

lıkçılarm kayıkları bile mUsaderc c· 
dllınlşUr. 

Halka gUnde ancak 50 gram ekmek 
verilmektedir. Halk dıı.ğlardan topla· 
dığı oUan yemektedir. 

Kamplara konulıı.n YunanWar tok 
fena 5Ilıhl garuar içinde ya§amakta· 
dır • 

rraırsaoın Sariye 
levkal4de komiseri 
Bulgar krahle 

görüştü 
Fransız hava nazırı 

Suriyede 

Tayyare meydan
larını teftiş edlsor 

(Yazısı 4 ürciide) 

Şimali Afrika 
cephesinde 

15 günde 
168 italyan 
tayyaresi 

tahrip edildi 
İngilizlerin zayiatı 

14 tayyareden ibaret 

Bardiyada 
ltalyan onuncu 

ordusunun bir kısmı ve 
bir general mahsur 

Müstahkem mevki 
birkaç gün 

da yanabilecek 
Kahire, 22 (A. A.) - B. B. C.: 
İngiliz hava kuvvetleri umumi 

k:ırargii.hı tarafından neşredilen 
tebliğ 1talyanlarm Libyadn J{as· 
telbcnito hava meydanının şiddet. 
le bombardnnan edildiğini bildir· 
mektedir. Hangarların çoğundn 
bUyük yangnılar çıkmış, infil8.klar 
müşahede edilmiştir. Son İngiliz 
tayyaresi hedeften uzakl:ı§trkcn 
tayyare meydruıı alevler içinde 
idi. 

BütUn İngiliz tayyareleri üsleri· 
ne dönmüşlerdir. 

Ka.stelbenitoda tahrip edilen 
(D<wamı .ı tincüde) 

italyada ciddi 
kargaşahklar 

başladı 
Faşf stıerıe 
aıeybtarları 

arasında Bomada 
kavgalar oldu 

(\'nzı~r 4 Unclide) 

Halide F.dlp Unlver !ltedckl mt'rn.ıılmde •.• , ........................................ , 
Vatan ve hürriyet şairi 

Namık Kemô.l I 

üniversitedeki toplan·. 
tıda heyecanla anıldı 

..:! .. ·.,,.. 
f~~.-~~ ··•. .·\· ... ,;. ... . . 

J.:. ,, /#..~·. ~ •:" ...• 

·-·:· ·• . . .. : . 

DiKKATi ------
7 inci Sa fadaki 

BABER'ln inkllao müzesinde Namık Kemalin • 

eserlerile bir sergi açıldı 
Da1nıl okuyucularına bir hlımetl ! 

.Utununu okuyunuz. 1 

24 saat zaı f ında 
3 ibt kir suç s 

yakalan ı 
Şehrimizde ihtikarla mücadele teşkilatı kadrosu 

takviye ediliyor 
B:ışta Ticaret vekaleti baş

mii fottişi 1\Iuhsin Baç olduğu 
halde Ticaret Vck:ileti başmü
fettişlerinden büyük bir ekip 
şehrimizde fiyat ve ihtikar tet
kikatma baıılamıştır. 

Ticaret Vekaletinin ihtikarla 
mii..:adele ve fiyat kontrolü için 
bövle kuvvetli bir ekibi hareke
te ~geçirmesi çok favdalı olmuş 
ve dün fiyat murakabe bürosu 
funirliğine ellerinde stok buh.:n
duğu halde saklıyanlar, bu stok
ların btılur.du~ı yerler, yüksek 
fivatla satr~ vanıp normal fiyat 
üzerinden fatura veren tacirler 
hakkında ihbarlar Yapılmıştır. 
Bu ihbarlar gizlice tetkik ve tev. 
sik olunmaktadır. 

birden verilecektir. Bu suret~e 
büyük bir kontrol t~kilatı her 
gün şehri taramak imkanını bu
lacaktır. 

YAKAI .. ANAN !FT!KAR 
SUÇLULARI 

Sultanhamamında Rızana."'a 
yoku.şunda manifahn·-ıcı David, 
kuma§ üzerine, Eeyoğlun::!a Ağa 
hamamı soka~da kömürcü Ö
mer kömür üzerine ve l{adılrö
yünde Altryolda tuhafiyeci Ro- . 
pcn tuhafiye i.izerinde ihti~ar 
yapmak sucundan ,,,... ı.aıanmış, 
ndliyeyc vc~ilmişlerdir. 

HABE 
BEBOf)N 

lstanbuldaki rne,·cuda ilave
ten Ankaradan iki kontrolör da
ha gönderilmiştir. Bunlar Tica
ret Vekaleti müfettişleri yanma 
verilmi~tir. ı 
İstanbul ve Ankarada yapılan 

imtihanda muvaffak olan kont
rolörlerden 1stanbula yirmi beşi 

8SAYFA 

50 mllyoa lira ık 
levkalide tabslsa 
Milli Müdafaamıza sarfedilecek o:an 

tahsjsat, Jayihası encümenlerde ~ 
tetkike başlandı 

Ankara, - Haber verildiğine 
göre, hilkfnnetln Meclisten fevka. 
iade tahsisat o1amk istediği elli 
milyon liraya ait teklif alakalı en· 
cUmenlerde tetkik ve mllzakere e-

Ber!~ng 
Y8 .. JJJ .. : ı 

" l i 1 ... 
-·~ ... :..# 

akın 
İngiliz tayyareleri 30 
metre irtif aa kadar 

indiler 
Londnı, 22 (A.A.) - B.B.C. - 1n· 

giliz tayyareleri tıırafmdan evvelki 
gece Berlln Uzerlno yapılım mllthlg 
akın etrafında verilen ma!Omata göre 
hücum ak§amın ilk saatlerinde b:l§la· 
mış ve sabahın sant albsına kadar 
st.ırmll,ştur. Bazı tayyareler çntılarm 
üzcrlnde 30 metre irtifada uı;mu§lar 
dır. Bir gara 300 metre lrtiladıı.n mu 
vatfnkiyetıe hUcum cdllmi§tlr. 

(lnglllı: tayyarelerinin akınlarmn 

dnlr 4 üncü sayfada d3 uıalQmnt rnr
dır.) 

dll.meğe başlanmıştır, Bu para mD. 
li mildafaa. jandarma, orman ve 

gUmrllk işlerine tahSls edilecek
tir. 

ı Beyoğlunda 
bir meytıane 
kavgası oldu 
Beş kişi bfribfrlne 

gfrdl, birisi 
rara anch bf rif.üıfa 

ceblnrre 
ki fabat ca ııuıanlfa 

Dün gece Beyof!luncıı bir ya
ralama va.kası olmuş, beş ki§l 
bir içkili lokantada biribirine gi· 
rerek biribirlerini yaral:ımışlar
dır. Yapılan tahkikata ~öre hl· 
dse şöyle c.ereyan etmiştir: 

Zarif, İrfan ve Kemal adında 
üç arkadaş diin akşam Beyoğ· 
!una çıkarak Imam ~okar'!ında 
"Ejder" içkili lok:ıntasma git
miq, il'miyc ba~ı.,m•<-lar<lır. 

Kafaları tütsülenip vnkit iler
ledikten sonra, {?arsonun rn"'ze. 
!erini baı::ka bir ır.n!:ava J?ötrlr
mes:ne sinirlenen Zarif bağırnu
ya başlamış. diğer b:r mas"da 

(Df'\'nmı 4 11-·" 1") 

Eski bir kin yüzünden 

Gördeste 
işlerıen 

cinayetin 
faili 

gaka/andı 

Kes9rle 
. vurarak 

basına • 
yaraladı 

Gördes, '?2 (llu"u~i) - Borlu 
nn.hiyeı;lne b~ğlı Saçayak köyUn. 
den San Ali oğlu Mehmet yirmi 
gUn kadar evvel geceleyin üç kişi 
tarafından vahşiyane bir surette 
öldürülmüş, bu cinayet büyük bir 
heyecan uyandırmış, failleri bulu· 
namamıştı. 

Kazanın jandarma komutanı 
Tahc;in Suner'lıı s:kı takibi netice· 
sinde kaUnerden Taalan Baymdı. 

. rm Çaylak k5yUnde yakalan.mıır 
tır. Ark~ da y~ 
tlılendİl'. - ..,.... 

Feriköyünde avukat cadı.lesi 73 nu
marada oturan Ahmet Vural adıod& 
blrl.91. dUn al\gam uki bir kin yü· 
~ünden kızgın oldUğ'J aynı 11enıtte o• 
turan Hilmlnin yolunu be1demı, ve e· 
llndekJ kesı>rle ~ına ııdı.lclle \'Ur" 

muştur. 

Hllmlıı!n başı yuılmlf, kanlar içfD• 
de yere yıkılmıştır. 

Ahmet Vurr. "l'hyı mlltrak!p :..._. 
mıı, bcnu.ı yak&luuwımlftJıır • 

Yaralı ifadeye gayri muktrı:ır t"lt 

lı&tde l:&at&neye k&ldıılllaııı. .............. ta...., , ..... 
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Tarihi deniz romanı: 11 Yazan: Kadircan Kallı 

Artık sert rüzgarlar esiyordu: 
yapraklar dökülmeğe bz.şlaraıştı. 

H:.zır reis çoktan seferiW bitir· 
mlş; fakat ağabe)si görünmemiş. 

U. Eski Sipahi ailesini haklı bir 
lıir şüphe almıştı. 

da !ana l:ısmct o!.:iu. 
D~di. O sıı·ada Vlasyosun ortağı 

.\yislnos da geldi. 
- Kiır.:fü"! 

- Bir Türk ... 

Oruç reis biraz ilerden, ayağın. 
daki z nciri ~Urükliyerek, yalına • 
yak, s.rtınJa kıldan bir g3"nlck 

ve bacaklarında gene kıldan ve 
!. ısa bir ı: ::ıl ;:ıı olduğu halde ge • 
ı:lyordu. 

Sante rlakis onu gösterdi: 
- lşte şu esir ... 
Biraz "Onra şunları ilave ettt: 
- Onu evv.:lden tanırun; bu 

Sinen1a locası 
alemi 

Bir kız ve iki erkek 
cürmümeşhut halinde 

yakalandı 

Hasan ve Rc,at admda iki ge1 
dün Milnevver adında bir kızla tan: 
mış ve kt!nıllılni Şehzadebaımdnk 

bır ılnemıtda locaya göturmUılerdir. 
lkl ıırkck ve bır kıı burada nıllnıı 

~ebetsl:ıı vnzlyeUerde bulunurken cUr 
mUme,,;hut hc.füıde y:ıkalanml§ ve u 
mum! yerlerde ldaba mugayir hare 
kette bulunmak ıuc;umlan aıJUyt!yı 

verllmlşlerdir. 

iiylk Menderes 
ehrl taştı 

l' öy:erle münakalat kesildi 
Söke, 21 CA. A..) - Gtinlerden 

beri dev:ım etmekte otan ş'ddeill 
·ağmurlardan bUyUk Menderes ta§ 
nrş Vt! ovamızın mezru ve gayri· 
nezru kısmını su altında bırak. 
mıştır. Blrça!t koyun ve hayvanat 
mahsur kalmıştır. Karina ve Böl • 
me Dalyanlaraıda çvk zarar var. 
dır. Ma.hrur bulunan hayvanat ka· 

yıklarla taşmmaktad.a'. Köyl~rle 
mUnakallt keel.lm.iştir. 

SİVASTA KAR 

Sha&, 21 (A. A..) - Çoktanbe. 
rl açık giden havalar bozınıı.o, sa· 
ba.ha karşı kar yağmaya başla. 

mqtır. Şehir tama.men karla ör • 
tillmilş bulunmakt.:ı.dır. 

Diğerleri ne zaman 
atılacak? 

H ER gUn başka arJuıdaŞW" 
bll 

dokunacak deı·mnı _ yıı, r.· 
;,'iin de Haber sekreterini ıgnellS 
yhn; bir ajans haberine §liyle .,ıt 
ba.'lık koymu~: 

ZAGREBDE 
Bir llırvat Ga:ıetesl tdıı.rchnnesfıllı 

llk bomba atıldı 1 

Bir ikinclslnln, hatti bir oçll#• 
cüsü ve dördüncüsünün atıiac.ıtıı' 
dan maliimah olnııyan bir ~ 
böyle bir baı;lık koyablllr 1111 • .,,_ 
h:ılde sorııblllrlz: Diğerleri ne 
man atılacak? 

Bundan tabü ne ıJaf 

Blr sabah Ayazmcndden Midilli. 
ye gelen küçük bir yelkenli, Pfre 
llıruh mle l-la:mn Aliyi knrayn çı· 

1lardı: bu haber birkaç d~ldkada 
li:ısabaya yayıldı: herl;ts sevgili • 
lcriııdcn, dostlarından haber al • 

n.ıkk için koştu: ilci gemiciyi Ya • 
kup beyin evinde buldular. Kim· 

b11ir kaçıncı defa anlattıkları ma· 
ccrnYl evvela d'!rin bir sessizlik, 

sonra genç krzlarm v~ kadmlann 
hıçk ırıkları arasında dinlediler. 

Acaba Onıç Reis ve arkadaşla· 

rl ne olmuşlardı? 
Ancak iki ay kadar sonra Vtas· 

yosun bir balıkçı Ue ~önd~ rd ı ği 

luıber lizcr:ne hakikat anlaşıldı. 

Bu sırada ihtiyar sipahi Yıılrnp 

; ü.ıden her işi yaptıramıyacağımı, 

hatır eayacliğınu diışüncrck artır

maya girmem '.ştlm: fakat pişman 
oldum, Dostluk başka, iş başka ... 
Haydi şunu bana sat. Senin hiçbir 
işine yaramıyor. Zayıflar veya 
hnsta olur diye hendek kamıaya 
da gön lcrmiyorsun. Halbuki bana 
çok lh::ım ... 

Avukatlar meclisi idare 
azalarını sectiler , 

Asker aile~erine 
yardım . 

F aaliyec önümüzdeki ay 
tamar:ıile intizama 
konulmuş olacak 

HtlSEY~ Cahlt Yalçın :;:~ 
dmıız, Habcı 'deki nın 

sinde, nihayet tt:ılynnlarıD ın.gllll 
ku\'\'Ctinl takdir etmeye ooş~ 
la.rmı lµret:e İtalyan nja.ıısuıJll di 
nflanncla.n bahsederek: •ınunıı dl. 
ha evvel anlamamı~lar mıydıf,, 
yor. 

• bey kısa bir hastalıktan sonra öl. 
rnliştU; lsbak bey kadere faıı:!aea 

iııannu§ bir ııdamdı; acele clmi • 

yordu. Fakat Hızır reis ağabeysi
ni kurtarmak J<;in acele ediyordu. 
En kısa yol bedelini vermekten ı· 

bııretti; bütün mallannı, esirleri. 
ııJ sattı; Rauoolu olduğu halde 

ti~vıılyelcrden gördUğU blı adalet. 
aJzlik yUzünden Mi:.lillide yerlc§en 
Kanakartsle görilştU: 

- Eğer bu ic:ln b:ışanlmasma 
yardım ed erse>n bin a kçe veririm! 

Güzel bir ba a r gUnli k1iç!.ık bl 

kayıkla Anadolu yıı!:asma geçli, 
günlerce at sırtında geçen bir yol· 
culuktan sonra Bodrum'a geld"ler. 
ırnsabanm bl.raz ötesinde ve ll. 
manda küçük bir ada ve kale var. 
dı; burası henüz Rad081ularm el· 
lerlnde bulunuyordu ve Bodrumun 
eski ndı olan "Halikarnas" ismini 
almıştı. 

Hızır reis Bodrumda kaldı; Ka· 
.na'bris yalnız olarak Ha!ikarnasa 

geçti: oradiırı- Radosa gitti. 
l{nnakarls için Oruç reisi bul· 

Vlas)·os bıyık allmı!nn gültlü ve 
sordu: 

- Ne verl,-sin? 
- Sana elli a.llın kfır bıraka • 

ynn, 
- Ne diyorsun? Hele hele çık! 
- On daha._ 

Vlasyos ~ıl;ça gllldil ve et'nl 
dizine vurdu, yUz'line bir kale du. 
varı scrtli3ini veröl: 

- Bin a!tınd~ bir ı::ıangu· nşn· 

ğıya ~tınan! 

- Amma ya!)hn ha ... 
B.rnz dshn çı>klştiter. Snnterlr.· 

k1s bu fıatın yUkee!tliğini ileri sU. 
rUyor; Vle.~.ros az bile oldu~unu 
söyJUyordu. Santerlakis bir tcklü. 
te bulundu: 

- Vukuf ehline soralım! 
- Soralnn ... 

Bu işin ustası olan Uç kişfyf ça· 
ğırdı:ar; Oruç reisi de gefrlti • 
!er. Vukuf ehli esiri !yicP. ı;5z • 
den gcçlrdi; muayene etti v-e beş 

yUz yira fiat bfçtl. 
Vlasyos yumnıldarınr sıkarak 

yerinden fırladt v~ bağırdı: 
mnk ve konuşmak pek kolay oldu; _ s zl şiruli karşunda nasıl gö 

fakat o kendisinin nekadar pah:ıh rUyorsam bu TUrlı lç:n bin lira a· 
salıldı3mı düşUnerek Hızır r~l•ln • Iıı ,,._m• da liy lo bllh·orum. 
yaptığı ve yapaca~ büyük fc<la. Oruç reis d !lynnrnı~dı : 

Ge;ecek iç!itnaları Adliye koridorları 
y Jr~ne, Un· versJe sılonunda yapı:acak 

İstanbul barosu avukat!an ge- resine ~eçilmiş ve yeni reis 
çen hafta bir it tin:.a akted.?.. . Mekki Hilu:ıet söz a1arr..k eski 
reisliğe :Mckki Hi'.mıet Galenbeğı reis Hasan Sabri Tana 6 sen~lik 
seçmiş ve meclis idare azaları a- mes:ıisinJen dolayı te: ekkürde 
rasmda balotaj yapmak üzere bulunml!R, Hasan Sabri Tan da 
toplantı1 arını dünkü güne tehir mıtk:ı":ele etmi~tir. 
e!.nıiı:;lerdi. 1 Bundan sonra" muhtelif avu-

Avukatıar dlin öğleden sonra kat'ar söz aıarak adliye sarayı
y ine adliye d airesin"n ticaret nm lıô.18 yapt!rılmadı~ını, baro 
mahkemesi öniinde!l i korid orda. içtim:ı.larm:m adliye koridorla • 
Y2;'ll1Bn ic:timada l CS z:eyle ~n.- rında yapılmasınll} artık önUne 
mı f:.ırmalı, 91 ı e ·le Yu~ he- geçilmesini istemişler ve rapor 
~ıa:n ı~ntel, 91 r~?'le ~~maıl . A~- ib büt~eyi aynen kabul ederek 
Kan, 91 reyle Husey!.n Avnı ~{ı- içtimaa nihayet vermi~lerdir. 
per, 85 reyle Hamdı lpekoglu j · 
iı.zalıktara. se~ilmiş, yedek aza- lçtima kanunusaninin ıs inci 
lıklara da 140 rey:e Sıtkı Koral, cumartesi günU öğleden sonraya 
93 reyle Şeref Adoran intihap I bırakılmıştır. Reis Mekki Hik
olunmuştur. met Ge:er.beğ bu içtimam üni· 

Bundan sonra idare heyeti ra- vcrsite konferans salon.ında ya..
poru ile Ml bütçesinin müzake- pılmasını temin edecektir. 

Mekteplerde yılbaşı ve 
bayram tatilleri 

Maarif v.'.!kt lllğinln bir kararına gö 
re, mcklep.erde yılbaşı taWI 30 ılk 

k!Dun;Ia ba.'lıyacak, 2 aonk<\nwıda bl. 
tecektlr. 

Kurban t.ayrarnı tatili de 8 lktnclkA 
nı ıı:dan ı:: lkinclk\nuna lta<!nr d"•:ım 
edcceı,ur. Bu kn:-~r LUtun ol:cil:ıra 

isveçle yeni bir t~cari 
anlaşma yapılacak ... 

29 şubat 19.U de bitecok olan TUr 
hiye · laveı; Uc:ıret anla~masıru yenı 
temek Uzcre bUkOmet1ml% ile tsveç 
hUkOmeU arasında y:ıp:lac:ık Ucaret 
ve lıllrlng anı:ıı:ması müzakerelerine 
yakmda Aııltarad:ı başlanr.ca.ktır. 

karlığı iyi karşı ama ı. O .a lar _ BPn de sana s5 llyeyim ki 
ihtirasla tasarladıc1J intikıım için • teblığ edlleccl\Ur. Kurban bayramı ve 

az nma!ı çok zl, nn v ... 1ir; benim eö .... P .. tr t:ı tlli ber:ıbcr rut!aclı'darın· 1 
blr gemi almak imkii.nrn t da kay. 1,.ı· n b"r man""r aln~•vn--'·"m'. ' 

" ı:t• """""" .......,,, dan vel:u!~t her iltislnl tevh!l ederek 

Aaker ailelortııe yarılım için ıehri· 
.n"zde kurulan le~kUll.t bu ay içinde 
tekeınnıuı etmli tir. Gec;en ay bo.fJ 
maaıllrd&n kesilen yardan paralan 
komite emrine vcrilml§Ur. önUmtızda· 
k1 aybaşı yeni \"u\yete r5re yardım 
lılnln tamamile intizama konulmUf 
olacağı malıakknk s-örUlmektedir. ne 
lcd'yenln aymiığı tahal.ııattan bu ay 
muhtact muavenet asker alleleıine 

yardım yapılm!§tır. 

---o--
''Kesik baş 

cinayeti,, suç usu 
mahkemede 

istin taktaki if adeaini 
uydurduğunu söyledi 

Birinci ağlrceza mahkemesi 
dün iki cinayet hadisesinin mu
hakemesine başlamıştır. 

Bu.nJPade.Jt..>.biriıM;-~lef'de. 
Merdiven köyünde, arkadaşı te. 
mizlik amel~nden Mev!fıd 85 
lirasına tamaan ba.'jını vücudun
dan ayırıp gömen ve ya~<alandığı 
zaman da delilik alametleri gt"s
teren Kastamonili Mustafa Yurd 
dur. Fakat miişahede sonunda. 
Mustaf anın deliliı;inin uydurma 

Rfzcıe 1Uzumsn1 bir ıaa.1... ,,. 
BlrH:ılrlno giren iki t.amftaıı 

yıf r, ku\'vetll fu.rafrr. ı..-uv\ etini @ 
ca.k b:ı..'3ma, yahut midesine yed ·c 

h!W 
yumruktan Ronra itiraf eder: 

1 
yapayım benden Jruvvetll cıcr·,ı 

' ~ 

-# 
Kimsesiz çocuklar i~İJ' 

Darülacezede yen• 
teşkilat ~ 

~e 
tik tlthstl c;nğma geldiği hlıtde r' 

tcbe g1tmlyen veyn bu çnğdan ~ t 
bulunan klm8em <:<>CUklarm ıS1 ~ı 
çın Dnrül~cezede yeni bazı t~ 
yapılacaktır. Bu mUe~ede rııı' 
lar ıalab edlleoeği gibi kablllyeUeee" 
gl5re kendilerine sanat de öğreti! 
Ur. 

i2 mahkiim daha 
affedilecek ,~ 

Erzlncan zelzelesi esnaamda d; 
ı,ürlıklan görülen 32 mahkQınUJl fJD 
affı tc;ln bir l(lytha hazırlanmt~ 
ytık Mlllet Mecll:ıine verllmi§~ 

=======~ 
OHlm, Dolt;.;:J l 

olduğu anlaşılmıştır. Acı bir kayıp __ ..d 
Dünkü muhakemesinde, cina- ırv:. 

yetini 1>0liste ve sorgu hakimli- Eski Kruıtnmonu mebuııu IJr. ~ 

betrkten sonra csnretten 'lcıırtul • - O halde 51Unceye kadar bu bu suretle sek.z gUnlUk bir tatil d ev 

mak manasız görUnUyordu; Kana· zincirden kurtulmryacaksm! rest vermı~tır. Geçen yıl sömestr ta 
karise bu haberi gizli tutmasmı YUrilyUp gittL Akı;ama doğru till ııeklz glln ayrı olarak yapılmı~tır. 

ğinde itiraf etmiı;tken inkar yo- Berld Antuırada vr!at etın1şur. ~ 
lunıı sapm;ş ve hiç bir şeyden Berki illt me§TuUyct yılların~ ~ 

• ArnavutköyUnde u!ak bir ku!Ubc· habt>ri olrn:ı.rlığ:ınt söylemigtir. ıı:ı.'lma. cemiyeti :faallyeUeri ~et 
de oturan 65 yıı.§ında Yorı;o, Meryem Okunan kararnameye göre, tanmrnıg bir 20.ttı. Tanndan 

söyledi. Snnterla.klsin dükkfınma uğradı: 
Kanakarls o akşam şehirdeki _ Senden mühim blr ricam Karasularımızda batan 

bUtUn esirler erkenden zindanla • var. Hemen Bodrumda kardeşim gemilerin en!<:azı 
rma aWdıktan sonra yalnız ola • Hızıra ha.her gönder, benim için Ankaradan bilı.llnlcİlğine gore, hu· 
rak Vlasyosu e\'inde ziyaret ettl; para vermesin; M'dllllye dönsün ıruaı kanunlarına ~ısre gUmrUk rea· 

adam H · t ı ~ k mlnden muaf olarak TUrk bayrağı al · 
aç ızır reııs en a aca6. o • ve bekleein. İçime Ö''-'le dogu~ 'l'Or 

" " tına girdikten sonra karasularımızda 
misyona bir o kadarını da.ha ilave ki "ok g'""meden buradnn kurtula. "' -. balan gcmilcrlmlzln çıkarılacak en· 
etmek hnkanı bulunduğunu Ç-Oktan cağ:m, kazlarr, mııatlyetl haiz olmıyan yer· 
dilşUnmll§tU. Vlasyos bunu hayret· _ Nasıl oh!r imkan var mı? terde kullanılmak L<;tend.ğt takdirJe 
le karşılamadı: _ Allah hilytıktür \"e HnzrcU gUmrUk resmine tabi tutulacaktır. 

nm etti: 

- Mld ili ·o gid ~n adamım bu. Muhammet benim lmd:ıdnua gele· • • <>-
nu haber vc~U: Hızır re s bu cektlr' ı Bıra ıs~ihsalatı ar! ırıldı 
maksatla bUtlln mallarını &nlmig o 7..amnna kada ,· hiç söze karıa· l n • rlar bira istih&'ll nl 3 milyon 
Te bUUln panuıın1 clnr:ı.k yola c:ık. mmın A 1811 es blrd • bl . • elan 6 mil~ Jn lllrcye çıl,.ırra ı~t.Jr. Sa 

• Y a n re a) ega tın alıntın Bomontl !obıilmsmtb bir 
mış! ltalktı. Oruı.ğmın omuzuna ellnl çok ıslnh:ıt yapılM.I§tır. Bundıın aonm 

Kanakruis smıı.rdı. Vlasyos de • ı d • 1 ıoy u • bira sıkıntısı J;allyc.n men.uubalıs do· 
(D~Yo:nı v tr) tncıır. 

ana kandılinJ kazaen devirmiş, ve Jiu· Mustafanm suçu taammüden öl- dileriz. ~ 
lllbcde yangın ç:lmrak bir mfıddet son dürmek mahiyetindedir. Ölümle 
ra söndUrUlnıUştür. tecziyesi istenmektedir. ~ 

• Ayvanc:ı.ra~·da oturan Mehmet Oiğer cinayet de Çatalcada r,_---- 1 j 
Ali, Kalafat yerinde bir n11ıngaı yak· Çukurbostan çiftliı{inde işlcnmi~ l 100 C p ne ev ve 
mış, ısınırl:cn ate:t,.n çıkan karbon ve Hiit::ey'n Ercan adıncıa bir ço- 1 • - .:._--
gazile zeMrlewuig ve hastnneyo kal b:ın koyunl:ı.rmı tarl:ı..sına soktu ' • 
dınlmı§tır. diye kendisine dayak atan çiftli:d:: 1 B 1 r 

• Kara vallllğlne tayin edilen eııkı sahibi B1vramı öldürmilştiir. 1 • 

vali muavini Hüdu! Karataban Da. Çoban H~~-eyin de inkar e?n~ş 1 M e v / e v 1 n l tı 
hllıye veklletlnden icap ed .. '11 dlrekU.· ve her ikı mulıa.keme şa.hıtter ı 

!eri alınııı, t:Chr:mize d6nm!i~tUrL Ya İçin kalmJ§br. 1 lı a t l f a la r l .- t I 
kınds Karsa gidecektir. 

• Attın tıyntınn ıo kun11 dahe Pamuk kongresi tehir 

1

. · 

yUkselml§, 22,10 llraya çıkm~tır. edildi Vaktiyle hatıral arını y~ı•P 
• Şehrlm1zdekl üniversite ve ytlk Ankarada toplanacağI evvelce yazıl· )lrai-:"'n • 

sel{ mel•tep!cre de•am eden Balıkesir- ' mıı olan pamuk kongresi, parU kon· A.hç. 
1 

Jbrahim DeJe 
11 kız ve erkek talebeyi bnrmdırmıık gr~lerl ile aynı zamana tesadüf ettl· 

ıebc yurdu" açılacaktır. rakıımııtır. 6 n c ı yazı d B: 
- Bununla beraber Hızır r eisi 

bin e.ltın vermcğe kandıruun yir 
mJ ı~ ... .ı enindir! 

U=ere bir ''Balıkesir yük.sek tahı;Jl ta· rllmemesi lc;ln sonklnunun lklalne bı· ı 

~~~~!!!!!!~!!!~!!!!!!!~!?!!!!~!!!!!!~!!!!!!~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ı' * \ 'ü:r. sene ewc ı fuılcm flJl-)'!l ı. 
Yeni Sabah 

KnM:imrisin ~1lzUne renk geldl. 
Vla.!yoe b'T tt'klif dnha yaptı: 

- Binden fazlası için de yüzde 
on veririm. 

Oruç r eis ertesi gUn Sa nte rla· 
kisi .efyaret etti : bir kenarda baş 
başa kaltncn ona şunları söyledi: 

- Vla.syos çok para istlyecek 
ve Hrzır, ne isterse ve recekt' r. Be. 
nt sen satına! ; Hızır da senden al. 
em! Fark da verilir! 

Santerlakls l;i bir adamdı ; t ek· 
lifi k abul etti ve fnrktan bahse • 
dilmc~·nı bile doğru bulmadı, 

Hemen ertesi gün Santerlakis 
(arşrda Vlasyoeun dUkk!nma git. 
ti; kapı önUne oturdular; IJIUnde.n 
bundan konuştular. Santerlnkis 
kuvvetll ve g"nc; bir ~ire olPn ih. 
tlyacını Deri sUr dü; eo:-ı zaman • 
Jarda par.ara ÇI.ka.rılanlıı.ı-uı hep 
llskıı., ihtiyar veya he.sWıkb ot • 

Hüseyin Cahlt Ya!çın ''Balkan mc· 
sclelerinde bir TUrk tezi.. yazısının I· 
klncislnı bugün vermektedir. Muhar
rir, TUrk:yenln kendlsln1 Balkanlar
dan uzaklaştıran yeni devleUcre hiçbir 
kin beslemodfğlnl, Ballw.nlan tekrar 
uıptetmek llletlne de kapılmadığını, 

bunu da TürkUn tclrAklndold genişti· 

ğe. halt, adn.:et ve ııh!Ak prcnslplerıno 
rln.yettekl c!ddlyetimlze borçlu oldu· 
ğuınuzu ı.;e böylece kendi nefsim zc 
ve ihtlra!lnrrmıza galebe ~ldığıınızı 

anlatarak makalesini şöyle bitiriyor: 
''Tür!<, bu,ı:Un mllllyet ve hürrlyı•t 

pn•n11lplcrt alya \'e snııyal hn)atta ~n 
ssr~ıam bir temel olarak Us ettik· 
ten sonra. ba,ka bir m.llleUn toprağı· 
PA ve lstlklullne tee:ll1lzU en btıyük 

nhlAkJ bir cilrllm bilir. Ti!rldm ll~aaJ 
feloıelem OJ! ıd hn~ntt.1 frr11er ara15ın· 

dtı.kl nhlAk pren~lplcrlnln !dyasl ha· 
3att:l dc\I tırr ar., oıdnkl mUnaı:cbt't• 
lerde de tıa.klm ulı:ıa!..ına taraftardır. 

lllr tara!tnn r~Jtcyl derin do.rtn gör
mek ka.b1ll.) eti, diğer tanınan bu ıııe
alhm aşkı: tıııe Türkün a.Jyut pren· 

cluklarındım ~lyet etti. 1 •lplıırtnl vtıcn~ Kettren ııağlam halita. 

- Bir C:ek u1r rizUlb8 .. ldı: • 'nrlr cunılıarlttU blrdeDW"" emu-

----

sı:ı: zannolunıın bu srntf-7:1 ıe,1<11 etmı, 
ve tatblld.en geri kalmarnı§tır, 

Balkanlardan mnıldl lmkAnsızlıktaa 
dvlayı ellnl çe.kon Tilrk Suriye tarafın· 
da kf'ndlsiııl davet edtr gtbl görUnen 
fırsatı lstlhtııı etml~tır; hA.IA dD. et· 
melctcdlr: Etrn!tan \'lıkububıı tc \ik· 
terin blçni rine ehemmlyt•t verml;)·erelc 
Surl~l'yc l>nJ'1ı hakll i bir doet ve kar· 
def.! oLırnk dıınnaktadır. ::\WIJyet his· 

ini t'll temiz m~a.alle rubruıda du· 
yıın ,.e bu u mrda en çetin bir nıllaı· 

deleJI rözc atanın 1 tlklAllnl kurtaran 
Ttirklin nıuamıda başka mllletlerln 
hürriyet ve lstllt!Allcrl de muh~ttm

dlr. Türk her mmetın hayat ve istik· 
h'U lm.klun:. malik olma ı IAzımgclece

ğlno iman etmiştir. BUtun polltlkaııı, 

bUtUn alyn~t hııreketlerl bu ıanılmu 
tm:ınmm ~bl.llJlr~ ı,ıe bundan dnl&I' 

)'t Türk mUU hudutı.an dalılH•"'e e.eı
best ~'1 " komtularmm da 
...ıuı hwlu.t.ıanıur. lı.ümwııl ....... -

gtllı harp mosu NapoUye ırlden bu * Derd t torbası. 
ltalyan fU09aDU takip ettiği hn1do dol-"tJ.> 
mecbur olmadıkça. harbi kabul et- * Sözünü gcçirmclr için on wııeıııı 

1 
medl ve mtlS&dcme Qetlcesl yine yaşmda salu'l bımlmn 
tn;lllzleıln le!ılno çıktı. Taranto- efendilerL , 

birinci hnrl<'I slya"f't prenılpl olarak dan ı.a~an llı.I bUytill İtalyan zırhlı· d ,.lli. i 
tn da borada ha~ra uğradı. Bun. *Çubuğunu tellondlrfp oıtıı. ~11"e tatbik etuıcktt-11.ir.,. 

Vakıt . 
Aamı Us, •·ttalya yalnız taal'Tl1% 

doğll, müdnfan kabiliyetini do kay· 
betmiş görünüyor., başlıklı yazwnda 
İtalyanın harbe girdiği sırada yegAne 
yaz fesinin, Akdeniz ha.klmlyetlni tn· 
glllz donnnma.smdan almak olduğunu 
anlatarak §ISyle diyor: · 
"T:ını.nto da.rbetıl İtalya l~In o ka.. 

dar ağır gcl<li ki İtalyan erki.nı
harbly~I donannıanm daha ziyade 
bur:Wa tutuıaımyacağmı anladı: 
ta.&rnmlan kurtolı\n harp gem.Uerl 
oradan kalılrnlarak r.arbt Akdenbe 
götUrllldU. İtalyan harp gemlJert · 
nln bu ~uretıe Ta.rant.odan Napoll· 
1e g~tttrtılme&l 1&e hddkatte AJı:. 

dezılzdo artık taama katlll7etl '°" 
M ennl;p 01'.luğa.aa IUn.f etmektıea 
............. w. - • ...,. Wnt+n .... 

dan "onra Mr.ındald İngUlz kuvvet- ı de keyif çatan ve ko~l,'1 ıc-
1erlnln Libya llıerlne ıwıd taarruz lf f dl. 
ettuderinJ ve sahilden donanma- 1 olan mUmen z e en bJ 
om yardonı He İta1yanlan Sol- * Nulılru)·wıada Kartal JJ:l 
lum'da, 81dl Baranl'de nasıl mağ • 
IUp ettiklerini ve ne kadar esir ve tckkeeL 
gan1met aJdrklarmı biliyoruz. Şlm· * JU kalem eferıdls1nde aet· 
di de tnglll:ı harp gemileri Otrant 1' vnnı'· 
boğumdan ıteoerek Bari ve Draç 1 vl Uk arzul&n rosıl n. 

Umanlanna kadar Adrlyatik denlzl- ı * LAleHde ~ur saatçi # 
nl taram"lanlrr n A vlonyayı ağn' 
•ortıtleı bombardıman etmJ~lenllr. Ef•dl. t' 
Bltthı ba harekl.t e.numc!a ise ı tağDll• 1" 
ltalya taratautaa ~ blr ma.kabele · * Geao mttıtdln ya. 
glJnneml terdir. Bunun ~lk ma.na- 1 pamı fCFb evine nakli. 

1 
1 

aı ~ tmpantorlutuna yf'nliH ,

1 

Bu Jsatıralar, l OO sene c~ıU 
kımnü ctavullc ort.ya ~km1' &- tetanbul hayatının bir iç ~ 
lan ttaJJUUD yok haline gehnlt, bir hallnd dir ! 
JMI Akc!tnhde ttaı1aam taamın ayus e · ..,,, 
'8"8 chnıan, artık mtıdafaa kabl- - Pek JU;mda HABEJtd6 

./ 

ttretanı .. tubdWI _._.. ü- l -------~ .....,_ 



l'l'l'l'iliz donanınrumun Otrant 
ı rıı geçere.k ~iy&tik deni
~ılindc yaptığı harekatın 
"ir .mukavemete maruz kal

:ı-.a_..,l !ta.ıymıın :bir cionanma-

trıalik olduğunu zanneden 
elan buyük bir hayret i

... brrakmış bulunuyor. Bıı 

anı hayret hareket hakkında 
11il!: ajansının Adriyatiğe gi-
fılôda bulunall muhabirinin 

~ .. 
ı mnlumatı okurken hay-

d ·şmemek kabil olmuyor: 
•v-, 

"arp oölündeki İtalyan sahil 
·ıer·ni mütema<liyen döv
s retiyle kara kuvvetleri- \ 

~ l!on derece kıymetli bir 
~?tnda bulundul:'..tan sonl'a 

iı filosu, müthiş lfr h~1:aya 
~n. ağır topl:ırını bizzat 1-
~tn ~~ne çevirnıck Uzer& 
t~ Slkt:L Şiddetli bir fırtınaya 
Ot;.~ muayyen vakitten evvel 

aııta, civarına vaınl olmuş ou-'bi C>rduk. Gemiler, öcoeden 
~,ı.-t <ıdilm.iş muayyen saatte 
.. ~be mevkilerini aldılar. t
tıı..ı~t sonra Ot.ranta. boin~na 
1 :~ l3en öndeki gemide bulu
~0l'dunı. lki saat kadar ağır 

ilerledik. Bu esnada bütün 
~ ileriye diki.lmlt bultmu

ı.ı. 

"' 'r°lllarnn:rz endahta hazırdı. 
~~ lnr de hemen denize fırla-
~ '\raziyete konulmuştu. Ke
\' Ztılmet içinde yolumuza 
~ ediyorduk. Arnavutluk 
~1'ttden uzaktan uzağa par
~ bazı ıştlda.r, ara sıra seçi-
~ ~ordu. Bu C5Ilada arkamız-

~elen zırhlrlanmız A vionya
~';!Pa tutmak için vaziyet alı-
~%. Biz. bombardnnanı gö

~ecek kadar zırhlılardan u
' 1huıunuyorduk. Fakat Draç 
arına vardığımız .zaman Av-
1anın çok büyü~ ibir muvaf
~ tle bombardıman cdildiği-

Jll ldiren kısa bir ba'ber aldık. 
~".'te de Avlonyada hütiln 
~ i:yJe de.vam eden yangınla
• lt~nıuzıe görmiye muvaffak 
lı:Q • llu esnada Avlonya lima-

ıı an bir saatlik bir meGafede 
li llı.ı~orduk. 

l' türlü mukabele ihtimali 
()}ı,... k . 

i b ""'tc:ıya kadar her es vaz.ı-
?t arnıda kaldı. 
~Yan denizinde dört saat sü
ll cevelanımız esnasında 
n 6emil,.,rinin mevcudiye-

t'tn fJ. ~let eden hiç bir alamet 
eQ.ik. n· man hücumumuzu 
ete u ~.,. .. t...,cak en kücük bir 

~ .. (ıte b·ıe bulunmad~ğı gi
·~"etıerimizi denizden veya 
~lan bombardıman etmiye 
~lı kı_'mlam.L'ibr. 

, 8Ureue, Akdenizi kontrol 
l< hususundaki iddiası çok

~ktlnıış olan İtalya. bugün 
. atıı. denizinin bile kendi 

~ bı 01.duğunu iddia edcmiye
l' '1aziyete düşmüştür." 

Sekreter' 

~ 
l~ı-~t odasında seçim 

hazırlığı 

Almanıar~te 
btr lnglllz caıaaa 

1akala....,ar 
Bundan b&tka 

Amerikanın üç sefaret 
memurunu da itham 

ediyorlar 

Berlin, 21 (A.A.J - n.11.·.a. ajansı 
bildiriyor: 

Amerika tebaa.aında. ve Amerikanın 
Pa.ri.a sefareti memurlarından bayan 
Elizabet Deega.n, AJmanyada esaret· 
teıı kaçan blr İngiliz •ubaymm firarı· 
na.yardmı etmekle ma.znundur. 

Tahkikat aefaret kltlplerl Crosıı ile 
Huntun şeriki cUrUm olduklannı mey· 
rana c;ıka.rml§tır. 

Bundan bııfka Alman makamları 

İngiliz "Entt-lllceruı servlı.,1 taratın· 

dan !Btı.hdaın edilen ve aylardanbcrl 
Croi! t&ra!mdan Paristeki Amerika 
ı;efarcti binasında ~aklanan bir ln· 
gllizi yakalamıştır. 

Elçilik binuı ~mda tevkif edil· 
meden evvel, bu !ngillz, Almanya aley 
hindeki cas113\uk fuUyetine aefarelte· 
ki ikameti eımaınnda da devam ettiği· 
nl itiraf etmlıtir. 

Alman hUküraetl bu h&.diselcri bir· 
lcşlk Amerika devletleri hariciye ne· 
zarctine bildirerek kabahati memurl:ı· 
rm azlini lııtemtştır. 

Lord Balllaks elçi 
olarsa yerine 
Eden geçecek 

Londm, ıt (A.A.) - Tayın.is 
pzetesinin pa.rllm&nto muhabiri, 
hariciye nazm Lord Halifa.ks ln
gilte.renin Amerika büyük elçiliği
ne tayin ~dili takdirde yerine 
harbtye nasın B. Eden'in getiril -
meıai ihtimal olduğunu bildirmek
tedir. 

Balgartstaada milli 
koraama kanaua 

Yahudiler ve Masonlar 
a leyhindeki ma ddeler 

kabul edildi 

Sofya, 91 (A..A.) - D. N. B. 
aja.nsmm hU8118i muha.biri bil
diriyor: 

Sobra.nyada., milli korunma 
kanunum.uı mUza.kercei, mü· 
him sebepler dolayısiyle ge<:e 
yarısı tatil edilmiştir. 

Mason locaları gibi giı.li ce
miyetlerin feshi Yahudilere 
müteallik iki mühim madde ka • 
bul edilmiştir. 

Yahudiler, bundan sonra 
harsı, siyasi ve askeri ~ 
tan uza.klaştınlaca.klardır. Blm 
dan maada, iktısadi saha.da.ki 
nüfuz ve faaliyetleri de tahdit 
edilecektir. 

Bundan aonra Yahudiler, 
Bulgar vatandaşlığını iktisaıb 
edeımiyeceklerdir. Irk ve din 
baknnmdan babası ve anası 
Yahudi olan her şahıs Yahudi 
sayılacaktır. 

Gelecek hafta müzakere e· 
dilecek olan uçuncü madde, 
muztr propagandalara k~ı 
alınacak tedbirlere müteallik 
bulunmaktadır. 

Birer ağaç klitUğü gibi kaim 

olan kolları, yanlarında ağır ağır 

sallanıyordu. Boyu amcanım iki 

misli vardı ve kafası, asıl kafam 
insanı korkudan öldürecek derece· 

de kocaman ve aca.ipU. O kadar 

uzakta olduğum halde, yan taraf· 
tan vuran güneşin ilk ışrklarmı bL 
rer ayna gibi yUzüme akaett.iren 
koskocaman, testel«ırlek göderi, 
sağa so1a oynamadan, doğrudan 

doğruya bana bakıyordu. GöğW a . 

çrk bir mintan giymU,ti. Ba.ce.kla· 
n iki direk kadar iri ve uzundu. 

Yengem anlatıyordu: 

\> t ~e .mayi o :lllmn kayrtlı ~ · 
e 
!it llanayt t'rbabı taratmdan 

"Niçin o kadar korktun QOCU -

ğum? lbra.hlro öyle fena adam de· 

ğildir kL Sen onwı vücuduna, 
gözlerine bakma. Seninle biraz • 
dan bııhvede bir sülamba.ç oyna· 

am da gör, bak; ne tatlı adamdtr. 

Hele senin gtbf QOCuklara Ç'ddmr. 
Değil mi Se hna. ! Onun ablanla ee· 
kiden bir kaydrrak oynamam vardı 
ki gön;en hay1hrdm. Selma kü~ 
bir kiremit parçuı alır. O da &i .. 

lııcı s•çlcllere intihap mazha· 
lld rı•ınış \'t> Ç'lft' mbn gUnU 
it Od1 m Us! l<;t!mama gel 
lebıııt olunm\jftur. 

Mısır başvekili 
Çölde harp salıaaını 

gezdi 

Kolıire, 21 ( A.A.) - Mısır ~ 
vekili Hüseyin Srm Paşa refaka. 
tinde müdafaa nazırı ve :\.1ı~ır or. 
dusu genel kurmay başkanı oldu
ğu halde Batı çölü harp meydanı
nı gezdikten ronra cfün Kahireye 
dönmüştür. 

Tayyare ile batı çölüne giden zi
yaretçiler orada orta şark İngiliz 
haYa kuvvetleri başkumandanı ha. 
va mera~li Longmore ve çöl kuv. 
vetleri kumandanı general Vilson 
tarafından karşılanmışlardır. ~li
safirler Sidi Bamıni ile Buk Buk 
ara~ındaki harp meydanını geze
rek ıleri hareketi e:;na<;mda içtinarn 
edilen muazzam harp malzemesi 
stoklarım tetkik etmişlerdir. 

İngiliz zaferile neticelenen hare
kat hakkında başvekile izahat ve. 
rilmiştir. i\füafirler harp meyda
nından hatıralar götürerek tayya
re ile Kahireye dönmüşlerdir. 

• 
Serbest ırıanda 
azerlnde meçhul 

tayyareler . 
iki şehre bombalar 
atıldı, hasarat var 

Londra, 21 (A. A.) - Hüviyeti 
tayin edilcmiyen bir tayyare ser. 
beı~t İrlandanm Dublin konUuğun· 
da Kingston şehri ürorine iki 
bomba atmıştır. Bunlamı birlııt 
Gandycone .istasyonunun yanma 
düşerek bazı evlerde hatif hasaT. 
lar husule getirmiş ve bir kişinin 
hafifçe yaralanma.sına se1)ebiyet 
vermiştir. İkinci bomba bir bahçe
ye d\lşerek ehecmıiyetslz tahribat 
ya~tır. 

Bundan yarını sa.at Mnra yine 
hüviyeti te.sbit edileni:iyen diğer 
bit' ta.yyare Mollabben kontluğu 
dalıilmde Shantonagh mevklinde • 
ki bir çiftliğin Yakinlnde bombalar 
&an.rştı:r. Çiftlik u.lllbi hafifçe ya· 
ralıuımıştır. 

• Tokyo, 21 (A.A.) - Gc.ueral 
Yamachitanın riyasetlnde bulunan Ja· 
pon ukert heyetı yarın eabah Berli· 
ne hareket edecektir • 

• Nevyork, 21 (A.A.) - Tas. tl:ıl· 

tıed Presain Vişlden a.ldığı bir habere 
göre, Fransız hariciye nazın, ordu 
kadrosunun tahdidi dolay1silc yaban· 
cı memleketlerde bulunan :ıı~raneı.z 

ukert heyetlerinin Fra.naaya dönecek 
lerinl bildirmiştir. 

• Madrlt, 21 (A.A.) - D.N.B. Ha· 
riciye nazırı Scrrano Suner, dil.n pa· 
panm mümessili Clcognanl ııe 1ng1ıte· 

re sefiri Sir Samuel Horu kabul et· 
mlşUr. 

• BUkrcş, 21 (A.A.) - Stefanl, Bu· 
rad& neşredllen resmi bir tebliğe gö 
re, Romanyanm Berlin elçlaf. Konstan 

Moskovada Alman 
llltısat heyeti 

,ereflae ziyafet 
.)loako\.&, 21 (A.A.) - D.N.B. 
Sovyetler birliği harict ticaret ko· 

miseri Mlkoyan dün akşam Alman lk· 
tısat heyeti şerefine bir ztyatet ver
miştir. Bu zlya!ette Sovyetler tara· 
tından, halk komiserler! meclisi relsi 
muavini ve harıciye komiser muavini 
Vi§lnskl. harici ticaret halk komiao:r 
muavinleri Kroutı ve Ste!anot ile ha 
riclye ve dış ticaret halk komi&erll~;:

leriniD digcr mUmea"1lerf hazır bulun· 
muştur. 

Almanlar taN.tmdan da bliyük elçi 
kont fon 9U1enburg, AJma.n iktısat 

heyeti reisi Dr. Schnurre ile heyete ve 
Alman sefaretine menırup diğer zevat 
iştirak etmiştir. 

Amerikada yapılan 
tayyarelerin yüz de 
yetmişi 1 ngiltereye 

, verilecek 

!\"e\'~·ork, 21 (A.A.) - D. N. n 
V~i~ondan habor verildi ı!i·' 

göre, B. Ruzvelt. Amerikad"I İP 
edilen tayyarPJer1n yüzde elli 
yerine yüzde yetmişinin İnfrilt,.,re 
ye verilmCl'line karar v1>rmişttr. 

İnglltereye hava 
blcumıarı dOll dr 

balll geçt' . 
Londra, 21 (A. A. ) - Hava ve 

dahill emniyet ne~rlnin t 0 b. 
liği.: 

Bugün, şafaktan &T. e~el, bir -
kaç mi.inferit dü.":l'llan tayyarMi, 
!ngilterenin şark krsmmda biribi. 
rinden çok uzak bölgelere bomba· 
la.r atmışlardır. Hasar azdır. ÔIU 
ve ağır yaralt }''Oktur. 

Gündüz ufllk mikyasta bazı dü~. 
man faaliyeti vukua gelmiştir. ö~ .. 
leden sonra düşürülmüş, bu suretle 
bugün düşürülen tayyarelerin mik 
tan ikiye çıkmıştır, 

Askerlerimize 
hedlJ• laallyett 

genı, 

Anka.ra, 21 (A. A.) - Askerle. 
riınize kışlık hediyesi olarak yapıl· 
makta olan teberrua.ta dair bugün 
aldıimnrz telgraflar Çonun merkez 
ku.a..sı ve köyleri halkmm bu giL 
ne kadar kmlaya verdikleri yünlü 
ve pamuklu e~ya miktarmm 2700 
e vardrğını bildirmektf'.'dir. Kayse
ri halkı dün de yeniden 441 par. 
c;a muhtelif eşya vermiıl!erdir. 

Kırklareli halkı ilk partide kIZl • 
laya 340 parça yUnlU ve pamuklu 
i<: giyeceği ilC' 1073 yün çorap ve 
610 yün eldiven tevdi eylemişler • 
dir. 

Lamartin'in 150 inci 
yıldönümü 

Un Grccianu Romanya hariciye nazırı 1 lı"ransız edibi 1.Amartinln 150 lııcl 
t&yin olunmuştur. yılJönUmU mUnMebeUlf' yan:n l!aat 

• Tokyo, 21 < A.A.) ,- Stefanl, Ja l i de hukuk fakllltt-sı ııalontarmda 

ponya dahiliye ve adliye n112rrı l11tifn konferansll\r verilecektlr. Konteran11· 
etmiş ve dahlllye nezaretine Hiranu Jarı TUrk tarlh kurumu azaamdan 
ma ve adliye nezaretine de Yan11.c-ava Reşit Atablnen ile protesllr Ahmet 
tayin edllıniştlr. Hamdi Tanpınar vereceklerdir 

11, ~js~r51:1~ "'~ 
:ı:RAMVA~ 
;;ı.!!!,UQ@SJ 1&- ~ 
s o n6e tıer.t 

Boyunlarımı 

aemızıetmek 
istiyorlar 

kendllerlml 
semizlemek 
ıstlyorıar 

- \'ine et meM>l~i aldı yüni· 

dü Ahmet... Tramu.ydan iner ln. 
meı blıim bir kasap rnrdır, bilir. 
sin... Alı~,·ertşimi onı.dırn :rapanm. 
G~.«·n ~ün onu dini< - n de şlkfL· 

yetlerimlzdf\ yalnrı olnıa.dıWmızı 

an lMlun. O da kMdl e\ine bile ya· 
kı~ıklı et ~ötüremfyonna,: 

- Allah Allah •.• 

- Sahi <.öylüyorum... Adarnea.. 

gt7: "\ t>tPCck kadar et ge-lmiyor, 
lilkmh çeki)'orum. Mü~t,erllerlm. 

3 

den blrçoklarmm hatırla.rmı ye,riru, 

~etirememe~-ten utanıy.orum., di
yor. 

- Zilli kendi etlerini de ınU,
tcrilerine ,·eriyor. 

- Bilmem ama 
Tranwa.y derdinden 
et derdi ••• 

bo böyle_. 

sonra bir de 

- Buna ''dert'' dememell... tn. 
r.an yine istediği kadar et bulabnt· 
yor. 

- Orn<;ı öyle ıınıa lc;Wd.iğhıl bu· 
lamryor. Ka'ıabın c;ö~·lediklerlnl lnı 
~ün de ~zetelt>rde okudum. Meğer 
liurban Ba~ ramr ya.kla.cııyor diye. 
eeleplf'rden bir kı .. mr ~m ha.y. 
'anlan daha. çok beslemeye (ıek
mlsler. Piyasada.ki et ııııkmtısı da 

bundan llt>ri ~eliyonnuş •.• lfoyunla.• 
rmı . emb:letip, Kurban Bayramm. 
dn daha fvlasma 4'atmak lstiyor

la.nnı". 

Koyunla.rmı d<'ğil k~elerlnl şl· 

... ırmenin yolunu tutmnşl&r... de. 
.. ene .•• 

BURHAN EURÇAK 

~ 
'Gcud~müz makineye benzer mi? 

'
~~.\S o*'.a • medeniyete 

ba.J! .. tlı;.;ın<.l:uı beri icat et. 
ti~ en mühim. ~y buhar maklncıd 
olduğundan • dünya.da. en laymet· 

li bildiği kendi vücudunu da. buhar 

maklneo-inc ben:ıt>tme}i pek se\·er, 

Onun için :>ediği le içtiği gulala • 

pek h4lı olarak iftihar edebilbıP 

f&kat kendi VÜ<'udunu ona benze• 
tino<.', buhar maklnea.inln değeri 

düşer: ino;anm \'Üeodu makineye 
be-nzt>seydl, makine tabiatte m~ 
cut bir kun·etln taklidi demek o • 

lordu. •• 
mı de~rtnl, buhar makinesinin İnc;an vücudnnun makineye l>en. 
yaktığı köınürün değerine göre, zetilmes!nden çıkan bu sakatlıklan 

kalorilerle he<ıaı> eder, ealışrrlcen 

sarf etti~ lrn' n•ti de ~euo maki. 
ne heoıaplarma göre kalorilerle öl· 
çer ••• 

Tt'1)blh yapmak edebl)-·&tta pek 

hotıa gide~ de Ulm ı,ıerinde ı.e,

blh dalma qkattır. Bir lııMnm iki 

eli bil~ nokta.! ı noı..-tasma benze. 
medJğiııe göre tabiatta lkt ey a.. 
raııımda tam benzerH~ lmldl.ıl y ok· 

tur. Halbuki lrutan vücuduyla ma.· 
kine a.ra."mda ~blh )'apmaktald 
&katlık yalnn naza.ıi olma'kla. ktL 
maı. 

İn!>SJl oğlu ,;.kudonu buhar ma_ 

klncslne ~blh etmek1<" hem ken· 
disini, hem de en mühim icadını 

·farkında olmadan • küçültür : Vü.. 
cudu ı.,ıerkcn barfc-ttljl,i adalt' ku,·
,~etinin kalori hesaplariyle öltill. 
mesl doğru ol<.a bile ln~nın en 
yüksek kunt'ti olan fiki r lru\'Yetl 
kalori hesapl:ımıa h!ğmaı. Onun 

için ken<ll-.lnl nuddneye benzeten 
lnsa.n kendi fikrin i unutmuş olur. 

E n mühim icadını küçültmesint> 

gelinoe: Buhar makine:c;inln çıkar. 

dığt k-unt>t tabiatta haıır olarak 
bolunmıyan bir km·yettlr. İnsan 

oğlu bahar maldneslnJ kat ettiği 
vakit tablattA m e , ·cut obnı -
yan btr knw t>t yamtını, demektir. 

Buhar ıruıldnf' ini A uupa m<'<lcnl· 

yetinde icat f'dllml olduğu için 

bu m("(fenlyf'tl daha. onl'f'ki m<'de. 

1tly<"tlerin he])!'lhıd~n ayırt ettiren 

~' budar, derlf'r: Buhar maldn<'. 

Rinln it"&dmdan dolayı in<ı.an o~lu 

da DIWlri , .e elıemmiyeh!b aya.hl· 
lirsiniz. Fakat bn te§blbten hısa.n· 

lık alfflll ,ımdiye ~r büyük za.. 
ra.rlar gönıı üştü r. Sulh zamanla _ 
rmda'kl zararları göstermek pek u· 

zon ohı.cağmdan, g(>(en sefcrkJ u

mumi harpte bn te5bihten çıkan 

zararlAn hatırlataoo.~: 
O te'.5blh netlc~i olarak, ln5aD,.. 

lan .adf't"e kalori herıaP!~rma gö. 

re beslemek her yerde, gayet ilmi 

aanedllen bir adet olduğundan u· 
mmni harpte oen1deo;en ordulara 

da h er günkü tayınlar kalori he - · 
abiyle verUlrdi. }'akat makut yal 
nız kalori temin etmek olonoa bir 

tnrlü yemeğin ~·erine ba~ka türlü 
bir yemek \:ermt-kt.e hiçbir mııb7.11l' 
hatıra gelmediğinden, bilfarz e.k. 

mt"k yerine yağ, !'ehze, yerine tuz· 
in bahk vemı<"kte tereddüt edil -
me:zdl Kalori hesaplan tamam o. 
lnnoa ordulara gıda temin edu. 
lerhı gönüller:! de rahat olunlu. 

Kalori hesaplan tamam olduğu 

ha.ide o uıiıomi harpte ordularm 

bazılannda türlü türlü ha.tıt.alıklıır 

meydana çıktı. O nitı.1 Avnstor 
ya .., kerlerl tıka bft.tıa doydokl&n 

halde akf8111 alam k:ı.ranlık bM01· 
ca göN.'!mez olilalar. Ba<ııks ordu. 

larda gene kalori hesııplanna gö. 

re mükemmel doyan a"kt'.rlerde:ı 
hll!oğu iskorpit hMtalığmA tutTtl· 
dolar. E n M'~lrıı;.ı o ,·akitki Roman

ya.nm \ 'C PolonYlLDm ahallslnden 
bımlanna geldi. Onlarm d:t kalo. 

(Lütfrn sayfayı t:cvlrlnlz) 

BOY OK HİKAYE 5 tazan: iLHAN TARUS İbrahim bağırdıkça §angtrdryordu, 
Sokak kapısı hızla kapandı. So 

.ka.kta gürültli arttı. Birisi "aı;m, 

kırın!" diye bağırdı. Sonra bir sil· 

ril ses biribtnnc karıştı. Kapt~·a 

sopalarla vurduklarmı ve •'ylik. 
lenin! Şişleyin şu aYJ)'l!'' diye 
bağrışt.ık !arını işitiyorduk. 

--lllll!MllllllUNRMUINlnlllllHlllllllll!llllMIDMHIUll*ll• Ç.illmıtmıımnıırn_.•-•ıırMınıMnıM111ınııını~ 

K.AVRULAN ADAM 
der, bahçe duvanndan kocaman 
bir yapı taşı sökerdi. KaydrraITT 
büyük olduğu içm oyunu hep o 
k&za.nır, sonra sırtun ağaca dayı. 
yanı.le kahkahalarla gülerdi ... Her· 
halde onunla anla.şacaksm ! .. 

Ben ba.şnnı ilci tarafa sallıya. 

rak yengemin ellerine sanlırken 

Selma ablama gözüm ilişti: 

"Anneciğim, anneciğim, yeter!,, 
diye inildiyor: yengemin eteğini 

iki eliyle tutmuş, koparacakm.JŞ 

gibi bükUyordu. Yengem ona Mırt 

sert balı:tı: 
•'Kendine gel. 

lı::~mda ..... 

dedi, c:ocuğun 

Ablamın elini tuttum, buz gibi 
soğukt'J ve geccyarısı kapı ralm • 
dığı aama.n Yilcuôu naaıl tit.rediy. 

se ilındi de öyle titriyordu; zangır 

zan.gtr sarstlara.k ..• 
.. Yengeciğim, diye yalvardım, 

ben İbra.himle "8.klambaç oyn.ıya· 
mam.!,, 

'<()yn&.l'llln, oynar1m ! .. ,, 

··~·amam.!,, 

Diye bağınyordum ve ağlıyor

dum. O bana cesaret vermek için 
•'oynanım !" diye ısrar ediyordu 
ve Selma ablam. şimdi biraz daha 

c08&l'etli "Sua anne, eu.s anneci • 
ğlm. .. ,, diyerek hıçkmyordu. 

Yengem behçeye bakan perde . 
!erden blrhı1 araladı, Sokakta ye· 
filden gllrliltiller başlamıştı, Sa.b&h 
iyiden iyiye aydınlanmıştı. Um.ba 
ke:ıru kendine söndff ve yengen; 

aedi:rin ibertne. dizlerini kanuna 

doğru bükerek, uzandı. Ablam ~ 
nim yanımdaydı ve elimi hAlA sı. 

kı sıkı tutuyordu . 
Tekrar sokak kapısının vurul 

duğunu duyduk. 
'•Sizin hepinizin canını cehenne 

me gönderirim kAra.talar, diye ba· 
ğırıyordu. Burası benim evim! 
Anla.şıldı mı? Burada ben oturu _ 
yorum. Ben de Konyalıyım. Selma 
hannnla. evlendim. Bir adını içeri 
atarsanız vay halinize! Defolun 
gidiler! ... ,, 

Merdivenler yerinde çaurdıya • 
rak oynadı. Oda kapısı açıldı; iki· 

ye blikillmüş bir cmar ağacı gibi 
Ibrahim görilndil: 

'•&>ni bağışlay;n hanımefendi, 

dedi, birkaç tanesini temizlemtilen 
olmıyacak! Korkmıyasmtt diye ha· 
ber Yereyim dedim. Evvel Allah 
benim leşimP. basma.dan kimse bu 
eş.ikten içeri giremez. Kulunuz., 
kurbanmn:nn ! ., 

İri yumruklarını biribirinin için. 
de· uğuşturuyo'r; gözleri Mf!etle, 

korkunc: Te hayret verici bir ~

Yengem, llbla.m ve ben bir vü. 

cut halinde birleşmiş ve biribiri · 
nıizin göğsUnde kaynant1' gibiy -
dik. Odannı döşemesi, bir insan i.. retle ~u1anıyorve göğdesinin 
çerde geziniyormuş gibi, sarsıh _ kmmı yere doğru bükülüyordu. 

list 

r ve 
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ef 
İngiltere büyük 
eJçisini kabul etti 

Ankara, 21 CA. A.) - Re.isi: 
cumhur lsmet lnBnU dUn ~ğleden 
sonra ıaat 16 da Ça.nkayadakl 
köşklerinde> lng·Itere büyük elçisi 
Sir H. Knçtchbull . Hugcssen'i 
kabul buyurmuşlardır. Mülakatta 
Hariciye Vekili ŞUkril Saraçoğlu 
da hazır bulunmuştur. 

Unakalat Vekili 
Trakya a gitti 

Uzunköprü ve 
Kırklarelinde tetkikler 

yapaca k 
Mtlnakalfı.t Vekili Cevdet Ke

rim !ncedayı, dün gece Trakya. 
ya gitmi"tır. Vekil. evvela TJ:nn. 
köprü, sonra Kırklareli'de tet
kiltlerde bulunnc:ık. müteakıben 
şehrirni7" dönf'cc>'-ctir. 

MUnakalat V kili, Trakyaya 
hareketinden evvel şehrfmizdeld 
tet1tiklerine de devn.m etmiştir. 
Vekn, diln öfi:lPve doVrıı mınta
ka lima.n reisliğinde, öğleden 
sonra da ~ta, te'grat mfü!Ur
lüğünde, Yedikule Devlet Demir. 
yollan ıı.tölyclcrincle tetkiklerde 
buh.:nmu.,.<'tur. 

tr kadınla 
bir erkek 

Pastaha.nede 
m ünasebetsiz vaz;yette 

yakalandı 
Kurtulu.ota oturan Süreyya adında 

bı.n.1, dUn gece )'l:!rısmd&n sonra. ya· 
nm:!a Londra birahanesi artisUerlnllen 
saadet oU!u~ halde Beyoğlunda bir 
paatahaneye gitmiş ve yukan Jtatta 
k&dmla mUnıuıebctstz b&ı'eketlet' ya· 
parken yakalanml§tll'. 

Süreyya vo SAadct Be:;oilu cürmü· 
meııhut mabl{emeslne verllmlşlerdlr. 

Her akşam 
.. (Jlaş tarafı J ncide) 

!11\l 'tir CflilcblUr! LnvaJ Almanya. 
ya bu hizmeti ifa edecek bir llet
tl 1'fnrcşıılJ de P rl.cıe sovketmetk 
nrotlyle gilzCI bir t zak J.ertlp P.t· 
mı tt. Fakat saıı clıılrföıjfa ba t e rtt. 
bin akim k iması Lavallo dlijmesi · 
ne, hatta ne-.rorct altına alınnıaı;ma 
cbep oldu, Şiddetli bir Alma.o mll. 

dııbal:: i LC.\':ll'I kurtnrdr. Fakat 
mak~:ıt Lın-..I'ln plısmı lrurt:ır. 

mıık dei;•11, Frnn!ınyı Almanyannı 

e Jinrlc bir illet yapıınık tngiltcre 
aleyhinde lrnllarunalctır. thtıyar 

maresalln bu t.ıı.zyiklerc ve bu f'n· 
tr7.mhrn ne dereoeye kadar mu· 
kn\"Cmct P.dııbHeceğf meşl.1'.ıktlir. 

Herhalde lmanlann tazylklt>rl nf! 
lw'Iıır ~dcletll ve pınnlıın ue ka. 
dar mükemmel olursa olsun, Fr:ın . 

sada milli urun \'e tesanUdlln 

rryıınıruı _lamll6ı Abruı.o emet-
Jertne mUhtm blr engel teşldJ e Je
oek bir mnhlyct arzedlyor. Diğer 
taraftan ~eneral Weygand'm ima.. 
li Afrlkada, lcııbınd:ı. bir Anadolu 
mllli müc:ıdelesl harcıcetı yara la. 
bilmek J tldndlyle, beklemesi ayn 
bir engeldir. Binaenaleyh, Fülı re
rln Fransadaki siyasi fnatıyetleı in· 
den bti~i!k Jıfr n<>fil'e çıkması çrk 

UpheJJdlr. 

llii Cl-in Oahlt l'ALÇIN 

rl hl' apl:ı.n bımam olda~ halde, 
dnnıp domrken çıldrritılıır. riai!la. 

J'8 fırladılar ••• 
Tabii tf'fklk edildi, knlorf hş;p.:- p· 

lan tamnm olduğu halde, mey<la· 
ruı çıkan im Jın t:ıhklann cıeb bl 

\itamln eJr l'dlğf olduğu an lıışıUı. 

İn aru m:ıklne~ r benı tnek ııadc. 
ce kalorl h ~pl:ırlle beslemek ele 
nl!!mda~ ~ül~:nç oldoJ;-u lSğrcnlldl. •• 
Umaml h:ırpt ~n çotı önce Jnp<ın la. 
nn mUkemtn"' doydı/dan hal1e 
neden dolayı berl • beri lı88talığ-n· 

dD.n larıldıkla.n da bn "urctle mey. 
dana. çıktı. •• 

ing liz ~. ~~~. ~~ıt:~L~~~;~~:.;,.ı~;.ııı;~..,,....._.,,..~~ 

ı tayyarelerinin Bır sa~ayı ~e 
rP 

(Baıı tarafı 1 rıı:: 

akınları hayatı geh er 
• Ya.kmda. Ankartı.dan §ehrimize 

Berhnde hasar me"::rns!ardan mürekkep bir sa.-
olduğunu Almanlar da nayt tetkik heyeti gelecek v~.şeh 

•t• f d. 1 

1 

rimizdeid sanayi mahafılınde 
ı ıra e ıyor ar tetkikler yapacaktır. 

Lond ra. ıı (A.A..ı - Hava nezare· Vilayet, heyetin tetkiklerini 
tının ıstihbarat ırer:lsi, diln gece tn· kolaylaştırmak mnksadlyle ha
glliZ hava kUVveUert taratmdıı.n Rur zırlıl· ara başlamıştır. 
tıavza.rıı tızırlııe ynpılm~ olan akmlA· DUn İstanbul Valı \'e Belediye 
rın, tıo.vnnrn muhnle!etlne rağmen mu· Reisi Doktor Lutfi Kırdar, ~ ili 
vaftakiyeUe icra edilmiş oırtugunu bU· Sanavi Blrlii;"İ Reisi Do1<tor Ha-
41rmektedir. 111 Serer ile Sanayi Blrlif.i Umu-

Harektta iştlra.J< eden tıtr ollot ıun· mi katibi Hn!it Gll1e.l"VilzU davtt 
ıan &öylemı1ur: ederek kendilerinden izahat nl-

"Gı>ls .. nkırch,..n'd• tıir awıı p tr.oı mış ve sanavlcllerfn isim ve ad-
tabrlk4.'lı tlzerın,. tıornbalar e ttık. f er 
tarafta ınfılllkln:r moşıılieı1e P.tU, ve 

.. n uz tkt bUytlk yııngın ~kardık. Ko· 
ıonytiya yakın bir mavkiıle bir elek 
trik f>antralı >tzerint.lo yUksek ibfll4k· 
lı bombaların pııUndığını glirdük. Ay· 

nı mevklln yakınında bir t:leınlryolu 

iltisak nokta.ın ı1a bombardıman "dil· ı 
mtştlr. l3ronnda d~ot.ı.r ve eşya uı

wyonl11n Oıertne alçt.ktan btıeumlar 
yapı1Mıştır. Mllnchen-Gladb31k tstas· 
yonundnlti eşya depolan da bombardt· 

man cdilmlşUr." 
BATIRILAN IAŞF. GE~ıtSt 

Londra, 21 (A.A. ) - Uııvıı. nezare
reılnln istihbarat ııcr\'W bllılir iyor: 

re.,.lerinin bir li'"te halinde vıla
yPte bildirilmesini i"t~ml~tlr. 

Bu tetkikl,.r netlces rde. sana
yicilerin ihtlynçları ve çalıı;ma 
vaziyet1eri anlac:ı1acalc ve yeni 
vaziyetlere göre ('Saslı bazı ka
rarlar verilecektir. 

lmanva 
4,6 milyonluk fındık 

alacak 
Ticaret Vekaleti _939 sene!'i 

mahsuliinden o!an lr:ıtuldu ve İli 
fındıkların yerli jut l·uvallar i!e 
ihracına karar vermi~tir. Bu ka
rar ile, bir kısım ihrn~::ıttn his
oodi!en ~uval . ıkıntısı bertaraf 
edilmi~ olacaktır. 

Diğer taraft:ın Almanya; ile 
yapılan 21,5 milyon liralık tic~
rct anla.şması hUkümleri dahilin
de Alman nhcılarma 10"9 mah
sulünden dört TDilyon altı yüz 
bin liralık f•ndık satıl:.ı.cr ktır. 

Sahil muhafaza scr\""ıalertııcı m"nsup 
Blenha.im tayyaresi, Bulorıya Umanı 

Uzerlnde yaptığı bir kc§I! uçuşu esna· 
smda tıu llın:mdn. tıuıunan 5000 to
nllAtoluk lılr Alman l~c gemisini 
bombala.ıııı~tır. Bıı la~ gcml-'i, llerl 
ııınanca, eteniz uıerlndc ~·aınız iki 
direği gözUlten batmış tılr bUyilk va· 
purun yanında demirlemiş bıılunuyor
du. lııgUlz pllotu, ko.ro. mfüto.faa ba· 
taryaıannırt §fddctıı ate..,lr.e rağmen 
ı:ıu vapura hllcum elınt§ ve dört bom· 
balık bir vo l&§e ıcmlıı!nin ortamna 
dll§mU,tur. Şiddetli blr infilfı.k vukua Londnı., 21 (A.A.) - füstakll 
gclml§ ve .Bl.enhclm tayyare.ııı, baraj Fransız ajansı bildiriyor: 
atcştnden kurtulmak için daha yüksek Nev Kronllile gazetesinin Llzbon 

muhablrindcn a1maıı bir habere lere çıkarak vapurun baştrul başa du · 
man ıel.nde ı:ruıunlJugıJnu ve duman ı:ı göre ltalyadn dddi kargaşalıklar 

beşgöstermi.şUr. Romnda ve salı kan vapurun baştan başa duman lçUı· 
de bulunduğwıu ve duman arasındnn ban şcltlrlıırde fa.şistlerle, faş~t 

aleytahları arasında arbedeler \'U· 
vapurun yalnız bacasının görUnmekte kua gf.lrniştir. 
olduğıınu mll§ahedc etml:Ur. ~ Mamafih halen B. Mmısolini için 

.u .MANL.\RIN VF.RDIJU .. ımt 
TAl'Sll .. AT hatkm i.<ıyanmdan ıı:lynde fan's t 

partisi ile ordu aram.ntla _sıknn. jh· 
OlıtUn, ıu (A.A.> - o .N.R At· fiJafın ehPmmlyctt vardır. Ea 1ht.i· 

lhafl l'fl8mi lf'bU~:ncıcuı lnfıı. rthcp hlr trırartiı,n s~vl-ülcf,!y§ 
DUn gece dUşmıın bllhıı.<ıSa l!erllııı: 'ıatnlannın ~lcnmcsl dJl>er taraf· 

hOcıım ,.tmtştlr. nıı hilcum nıllnhnsı t.an dn hıttı generaılertn nzlcdiJ. 
ra.n gayri ı1skert hcde.nare tuvclh edil mes!dir. 
mlşttr. Bazı evterte katedral haS:ıra ---------·----
uğraınıştır. sı .. 11 halktan 6 klş1 ö1ml1ş 
ve 17 ıcı,ı yaralaıun1Jtır. Btı siviller 
ııığmaklann dı~mda bulunuyorlardı. 

Tayyare dafi topları iki d{L,cmıan tay· 
yaresl.ni dll§Unhll§lerdlr. 

POLiSTE: 

e a e 

. (Baş tarnfı l nc'de) 
oturan Ali ile arkadaşı Hakkı, 
kendisine gUrilltU ebnemesini 
ihtar etmielcrdir. 

Böylece başlıyan münaka§a 

Neden Zehl.r'.endi biraz sonra krzışmı§ ve Za.rif, 
!rf an, Kemal; masalarını bir ta

BUvUka.dada oturan Veli o~ u rafa devirerek Ali ile Hnklanın 
Rlza "sabahleyin yediği kah\al ı- Uz2rlne atılmı§lard1r. 
dan eonra şiddetli bir sancıya ya. Meyhanedeki e. kek ve kadm· 
kalanmıv, zehirlendiği enlrujılar:ı.k !ar bliyük bir korkuya düşerel: 
hastaneye kaldırılmıştır. soka·~a fırlam.: la.rdır. 

BİR ~tGOilT.:\Ll A..PARl 'l!ifA.'\DA Beş sarhc~ biribir1erini öldil-
YANGIX resive dövmiye çaıı~nrak masa-

Pangaltıda 77 numarada oturan !arın altında, liierinde vuvarlan. 
Antuanm evinde dUn gece baca tu· mıya ba.Flrunış ve bu efillada Za
tu!jl?lasından bil' yangın çıkmış, it· rif <'Cbinnen bıç::ı.;.;.ını cıkarara'< 
falye tarafmdan !löndUrülmll(tür. varkuvvetiyle Kemale sap1amış-

Apartnnanm 7 bin liraya sigor. tır. 
talı olduğu nnlnşılmış, tahl:fkata Bu esna.da. polisler yetişmiş 
baıılnnML~tır. ve k'.n-"'::ı.c.ılnn avırmı la.rdır. 

OTOBÜS· TRAMVAl ' Yaraları ~tr ohıı Ke._ına.l bay-
ÇARt•LŞ.IASI gın bir halde hastahaneve kal· 

3145 nıuuaralı şoför Alinin ida- dmlmıs. ufak tefek yaralan o· 
resindeki otobüs, diln R.k~am R'lh lan di '7er'eri de t"davi altına a
çek1prda, l30 ntımaralı Tıık"'fm • l :r,....ıı;J.,rdrr. 
Fatih trıımva)'I ile çarpışmış, her Cl\rtlı Z1rıfln ~ r1 r" qt~ 
ikf r.nkil vatıttası da hn,ara uğra· ?.aman cebinde iki taı-:ınrn bir
mıştır. den bulunmuş, hnkkmda ta.kilxı-

Yolcular bUyük blr t.elA~a dü~ • f ta. giri~ilmiştri. 
mO JP.rse de ln•an"l! blr r.a riat ol. - --------------
mamışur. ''H:lrnıet,, motö:rü 

kurt rıldı 
TR I\',\ \"f,ARDAN ATU YAN 

108 KİŞİ CF..ZAJ,ANDIRJJ~DJ 
Son yirmi d3rt saat !cinde Ewelkl gcc:o yo.naı, MUbQrdnr ön• 

trrunvavl<ın'!nn atlıvan l 08 kişi 
1 

lertnde kayaya bindiren otuz tonlıılt 

hakkmfö c za zabtı tutulmuş, ar Hikmet motorunun Alcmd:ır tahlisiye 
rıca mııt-•eHf suç':ı.rdnn 27 ~för 1 g-emtsı tarllf.ndan kurtnnlma ıı.mell~ 
vf 6 müşt"rl-'en J'-'nl aldığı h~Me Et bitmiş. motör yU".dllrU1mü ttır. Hl!: 
bilet ve!'mıven R02~ nıımarnlı oto" met mouırtı, Kadıköy ile lcısprU arıı.sı11 
bils ~ib1 cez ya çarptıı tlmı~tır. da un ta.şımaKta fdl. 

tayyarelerden başka bCŞ d 
BUyUk mUtef ekkirimiz N°'61111k r itikadıdır.,, tayyar~n!n de dUşilrUidilffl 

Kemal'in 100 linet\ vıld~nümU Diyordwn l:i, Kemal öl- Kııhlrcde bU~Jr~ 
dün bütün memleket· .halkevle- memf~tir. En büyük isbatı bu· !Utl:li.nunun yedishıd ft 
rihde, mekteplerde Jmtlanmırı. gün sizlersiniz, gençlersiniz. Bi- tayyareleri tarafından tahril' 
rntanperver şairın hayatı, eser- lerek söylüyo_rum ki şiirlerini ta z~ptedllen uyyarelerln 'I ıe 
!eri Jıakkmdn konferanslar veril- mamen, belkı olmmuyorsunuz. H4 dur. Bunla.rdan 54 t1 ıaP 
mtş ve İnkılap milzesınde Namık Fakat gözlerinizde göıUyorwn. miş, 88 1 hava muharcl>Ol 
Kemalin eserlerinden mlirekl:ep Kema.ı içinizde ya,ıyor ve ya· düşilrlilmüş.ür. edfleıı 
bir sergi açılmıştır. Oniver· !lac\J!;ça emin o'unuz ki mill~t fü:.stelbenftoda. tahrip dJı,bil d 
sitede yapılan merazimde fi· olarak, daima hür ·ıe müstalnl tayyare 144 raJcamına 
niversite profesörleri, vali ve yasıvaca~... dir. tngil"ıter 
belediye reisi Lütfü Kırdar, Çok allm=!anan Bs.yan profe- Bu devre zarfında ettnişıe 
korgeneral Ali Puat Er<lim, sörclen sonıa do:;ent Ali Nihat cnk 14 tayyare kayb ~ pl 

T ı ·· 1 k , Bunlarm mUretteba.tmds.Il " büyük şairin torunları, kızının ar an ~ a mı", m:.ca şun arı lot kurtuımugtur. ltalyall ts>~ 
ırzı, oğlunun re'i ·a"'ı Fayan söyie....,irtir: zayiatı 1n.:,<>ilizlerin zayiatına 
Qe•fle Ali Etı:rem Bulayır, ta· '·-Biz Ktnnlden kemale ko~an p:ıtie 12 ye karşı 1 dlr. 
nınmış edip ve öğretm<>nler, ta- Biz Kemalden kc=na'e koc:an 1NG1LlZ TEnLfGf 
lobe lıazıt bulunml4•tı.ır. tarihım:z!e hakU.i kenıale ere- Kalzire, 21 ( A.A.) _ ()tt8 ı. 

llk o!arnk hilr uy"e iinlverslte ceğ~z. Eilna im: . .DI'·o;m: ve dliı&. İngiliz kuvvetleri umwnr lal 
re';.törU Cemil Bll"..el çı' r.rnl: ih· b"iyüx r""ll.illcr b~ ıivonız. Bu 
tif'ıli anmış ve Nnm1~ Ke="'fll mırla Y'J.rdıımu~ ve mi''etinıi-ı i· hının tebliği: -d3 

• · d d - b l · B:ırdiya Ltihkfun'arını rnı.ıat~ hakl{mda. b•rkaç EÖZ eöy- 1 çın JV U$..Un1UZ u cm~ S!Z toP 
lemiştir. Bu ~ırada, top· 

1 
heyacanı tahlil ed'-'rsek, onun eden dü~man ku\'vetleri ·en gi 

lantıda hazır huhınnn ai- içinde bü~ ;..:;tle:·iniz'n in.kiı.r c- mizin te3iri a!tmda sarsılırk · 
ıe~i ef.a:iı Ü\"Gtlilcı· taı·afınclı:.n d"1mcz te'."irl2rini göıi"rilz. tikçe takviye edilen kuvveti~~ 
"id .. ~ır> alb51anm:ı<'a b:ı."lan· fnı::e.!11"Wm1"1 hırU:rar ve garp ve şimal garbi mınt~~1 
mt"la.rdır. 'fnn•nlnrı bu vPzlv.t kurtaraca..1< olan i~ bu heye· tuniılemeye C-:-""'!!l c~" al 
knrşrsnıda içten ge:cn duygtı"a- candır. . Yenidrn ~:t top ve 900 esır 
rmı ifaC::e e~me.~ ti.zera aya:1a Bu heyecanımrzı bır kere daha Sudan hududunda ın_ilf! de' 
I'rJ':mı-ıler ve s '011dalti d2vet· tc.u:elen~ü için buraya toplnndık.,. miz taarruz faaliyetlcriIU 
J•leri hlinnetM sıılfımle.mışlar- • ihat wzlerini şu tel>:ifle bitir· ettirmışlerdir. ·$ 
dır. • mirtir; Kenya cephesinde d~> 

Bundan sonra kürsiiye 00. hi- "- Bilraı:~a Harp oku'u~un yo\:tur. 
yat. !&i:,füesi prof~JÖr!eı_ındm cümle kanıı:ı,na altın ·aıı ite yazıl- UAllSUR lTALY.A.'l\'L~ 
Halwe D:lıb P..d 1?n r:eJrvş ve ması lfvık o1an ~u ~n·li:ı b"r mi~ J(a/ıire, 21 (A.A.) -.B311~ır.·· Nn:nık Kerr.'\lı "ı11 s:ı.'1lrk" ~p- ' . . • d "" 
h ; d tft ..... 1•1 eden bi ·t· k lıne dunva edebıyatın a ender te. .iln:Jen gden halı?rlere göre .... ıııll' 

es n e:ı ~' ı . r nu ı d" f ecı·ı b'l' ı µo ı 
söylemiştir. Profcrör demiştir sa u 1 e 1 ır. kuvvdleri Bardiyaya kar~ ıat· 
ki: }' cra mşandzr tenine erlerin bir hücum hnı:ırlamah1D~~ tJlC\ 
''- Hr.rhıın3'i b'r i snnm por· Mrnt t"e rii'"> ~i"'r 0,.ı e':'in tal)' an kuvvetlerinin hak1"!.ıe 

tres"ni çizmek gli<>tür. ÇUnk.i Altıda birdir, ıi tü de /Jirdh ki!eri tam olarak bilinmenıe;jı ı 
insan portıesi çok kar1Qıkt1r. yrrin raber Bardiya önündeki lngı ~ 
Bu mera3zm için bınim ere söz ri karakollarından alınan ıxıa., . .rı ·· ı ı 'ki ·· 1 b Arş yiğitler vat!ın imdadına." or..ıw soy emem ı gun evve en- General Bertl'pin onuncu b'Jl 
den istediler. B~ın ı bir !'leref te· Unive'l"!iterleki meraa!mi nıU- bir kısmı ile köyde ma_hsıJSÔ\11 111.kki ettim. Pakat dU~Undüm, te .. lup, t"ıo1·Y) 111ü~ine gidile- duğunu gl)stermektedır. ~ 
çok d~Undürn, nihayet karn- rek Na.mık Xemal sergisinin açı- mantarda General Bertfnırı 
nm şu o!dlı: Namık Kemali en Iış t i>rcni ynpılmı.~ır. s~rgide · ııa.ftıı ::ı 
büyu'"k devı.et mÜ"!'"SCS""ind('n mi kararg:thmın bır :-"""' • "'- _.., - bUyllk vahn ~"irn·n luı.ynt1 ve T brukfı akl ,... nedı.tıır: 
n b:ısit insana kadar sevdiren e~rleri hakkınd1. ti.lr'.rı:c ve ya- o n . etlıt;ı zan rıdS 

ve onun aramızdan :ıvrrımaması tan"I dillerde vnzılmış eserleri idi. İtalyan müdafaa ~-tı 
na amil obn vasrfl:ırmdan bir te-==hir r<lilmoktedir. çok Hovıtzer topu bul d 
kaçını size hatırlatmak isterim. 1 Hava ~ok soğuktur. pon 
Namık Kemal şeref rncyıfo.nla- U:rAyO ieE"'2 ~de hir rüzgar esmektedir. ıı; 
nmı1dan en şereflisidir. Nereye ITAl,YAN TAYY~~1yoıl 
gitseniz, Anndolumm en Ucra Se MJ~YDANJ,ARI GÖÇ EVÖ.ıttl' 
l:<ö'"cs!nde "ôtiirsiln~. 1 NPflnk Kaime, 21 ( A.A.) - R ~-

"K 1T. ;1) di n ~· ı Sofy~ 22 ( ~ A.) - B. B, C.. l ·ııs · 
em •• " ... l'Yc:ı ,·..,, mdır. Bi· 'Fran<;aum Sufi\ede yenı fcv"~· jansınm batı çölünde ngı ~1'1 

'Zİ temsil eden tı.dAmdD'. lldı.; korniseıi genemi 'lfonti But rargfillı nczdindcki hususi J.1l 
"Münevveri •r, Nnmık rema- gar hl.ll:fı~ mcıkezlndeki il!ame- ri bildiriyor: . 

le niçin bağlanıyorlar? Konuş . ti <. "ll!Fmda Baş\' .. kil Profesör Fi. Trablusdaki İngiliz jJerı Jaf. 
tuğumuz zaman, d)n ve buglin lofla göıU•mils v.a Buı-.r Kralı ket"ı B-ı .. dı"va harek"tmın 1>3, ..;1 
Namık Kemalin tek t...ı· cenhe· • ...,.... ""' - a ;t1' 

\;A Bor.is tarafından kabul "edi1mlşt!r, cınclaki miltevali baskınla!' 
]eri için öyle söyll'yorlnr: "Şii- FRANSIZ HA\''1 NAZIBI ın11rı 
ri eskimi t.ir. Bövle aiir olmaz!,, şimdi iyi hazırlarunı~ . _1.,,1ştı· "' 1\udllii, 21 (A.A.) - UUsta.kll b" ah" t nı ıı.ı• .. 
Diğer bir kısmı dn.: "Namık Ke· Fransız nja:ısınm Kudils muhn.bi- ır taarruz m ıye ı ardiYll 
malin yazdığı t"rİh bugiin!tiı ri. ıı~r:uını:: hava nazırı B. Berge- Öyle anlaşılıyor ki, B . ·p 
tarih usulUne muvafık ac-z:ı- rct'n:.:t Ra.)n.k •me··da:ımı teftiş et- dafilcrinin teslim ol.tnası ~ü 
dir., Nnmık Itcm.,•!n üzcr;nden mck W:ere huıu ı hir vn::lfe ile bir kaç giın geçecektir. Ç. sılı 
ilim ve edcb'.yat hil'atiııi a! .1- S:ır'yeye gel lğlnf bildirm"ktcdir. kıtalarımızı durdunno.k ~~t· 
lar bile çırıl çıplak Namık Kc- P.o.) n.l• m"~·de.nında 120 tayyare, ra toplarını muhafaza. c r ,f.38 
miı! ile ka!"Şı'a~ınca b:ıeb.rmı bir çok mereur, )edek parça stok· Bundan maaoa ltaly~n.nr<l 
et:rdiler. Bugün b"füin m·· ... ev - laı'l ''e benzi'l dcpo'nrı mevcuttur. dJyadan Sollum'u 1>0m!':1 .. gcıııi 
vprJer mcydrnlnrrla Namık J\e- B ınlar s kı bir mııhefnzn altında etm~e ve bu suretle tngıl~(ıt!S 
malin heykelini gör.nck ister· bu w1JunılmaltU.dır. (erinin buraya malzeme uç etıl11 
1er.,, Ta~ ynr<' mcyda.nmm teftişinden sına mani olmağa ıeşebb s 

Bundan sc11rn ~İal'.!"'~ rem· sonra .B. Bergcret Şn.ma ve Ha- !erdir. ~n ı 
Jin ''Vatan., k:ı .. ;dcsini okuya· lebe "'idcc0 l tir. ind u~-. _,.ı 
rak demi§ tir kj: Dün Bardiya üzer· e azefİP" 

'' - Bu f'iire n~zire olnr.:ı.k 1 gilız layyare!eri, limanın ü~ 
tetkik ettiğim büt'ln dünva c- kalın duman tabakaları rn to 
debiyatmda bir teJ.: şiir tnnı· CB 5 tarafı 1 ııclı:~") etmic; erdir. Bu dumanlarıll t 
yorum, bu da, bir ln,,iliz ed:bi- İtalyan ricntinin Hirn"ro doğru atc.sındcn ilen gelmesi ınıı.b 
nin Vazife kasidesidir. devam etti,:J'll, Vuruı !Uı..la.nnnı dir. ud8f~3 

Kemal cihn.n ir bir Os- t:ı.zyıkiııin g1ttikç" şiddetlendiğini ltal~ranlar Barcliyay1 ı11 ta1 1 
manlı devleti dücünüvo:-. F 1 ~t beyrn e..mi"tir. İt l~anlarm vıızi • ya devam etmekle beraber .ı~ 
b ··nı · yeti Tcp"uelen mıntaluı.sında çok a o 
ugu >Ü manada, b:r empcrvn- ta.\ \.'are!erinin hücumların a!l 

list devlet Meflu mu dP~i!Jir. müşkU dilr. J • • ııavıı 
POGR.\ 11"::;J{'TE az maruz kalması ıçın ıe 

Bu, sıtkı sclfunctlc idare edilen At" 21 < ... A ) T · rını daha uzak yerle"e nal'gıırtıı'tl ına, "'· • - ns l\J&nsı • · 
Türk devletidir. '. '· K m'"in blld'riyor: karar \'ermışlerdir. Aden'in ılle~ 
telakki ettiği vntan. bu~ün te · Gaz t('J r. 1t i•.·:.ır.larm Paler:mo b b- ~ ta>'Yare t.( 
HP·ki ettiP'iniz vtıt"n de<Ti'd"r. de u tınan utun . , d"~i •' 

.., ,., l·ol undan ı; lal r ... - Chimnrıı.yn • 1 B d" -'·ının - ~~11 O KA "ede siyaııı.ara burunrnUıı aan an, ar ıya ycu- . e"'O"". 
~ ~ d ı:rtı fi('at attı d 'titı.i yazmo.kta • k El bbt 111 1 1tı1 yaslı bir kadındır. Fako.t. mu- nac:ttr ve çö!de i gu bOdl 

hakkak&r ki vatan yine vntan· dııi!er t rrftan rfoatle.rl ec;nasm· lan da dahil olmak nzere Jt~) 
d•r. da Tep; lene y '. ınış bulan - nu~tır. Şimdi en yakın•d:lfl l 

Vat!l.D cografi bir tabir değil- maktaclır'ar. Kfürura Yunan topçu- t3Yl are mey.dam SolltJJJlededi'· 
?ir. Va.b111 !cin ~len ~e n~'Ull. sunun t ı a"tındadır. kılometreden fazla ınesaf ört l 
ıstıor .. en bası_t bır ne .. ;· ıster rog:ısdeç'm ~:malinde İtalyan Diğer bazı h-:ı.ber1ere g ~ 
en yukseltw bır nd'.l.m o.dun \a· ı.ıUık.rı Yunl'.n ku\:v tlerlne karşı yanlar. ileri lngiliz h"tl~ni ıııl' 
t~n top·a~ırıda el ile .t~h·~~:U d tJI bir muı. b'I hilcuma geıo - 'ı i:aç ctm~ için tanarclcr~t>lıı 
hır ktymPt bvl?~'t1 rr! ır•n w 1lur 1 mf§ler ir. vi e edi orlar. Bu arada • t~t 
Mr>hm~tçık "dını bır u una I Atl"!ıı, 1 < \. .) - Emniyet "y . y l T takvh'e !'1 l3 
ölliyorum .. der. He imiz <Jaima nezar"'tintn diln ıü:eam1d tcbli.;tn:ı c phe~ıne _ngı iZ 1 oı.tedtf· ~A 
dfnib'r ıı::rrwıa ölüyoruz. Çün- 1 gl>r~ d:l,..m :.n t~~yarelcrl Löke.d n· aa mutema::l_ıyen ge m ... h3s3ra;111"' 
kü ölrr.eğc inandığımız itikad. 1 dasını borıb;u .ln:rNı ctml tir. Ha - 1 kıtaat Bardıyamn rr:~rr. / 
dini u.ır:rtına a!cn Hci1n et.ci~in s~r ve z;.ı}i~t ~oktur. !·ati bir rol oyruyacn.~~ 

ll TUX ısrAXBUL BALKI Gt."LlIEKTEN KIRII.J\'OR 
çt)~'KU DUl'lıi' A. ummiLER KRAU 
ARŞı\K PALc\Bll'IMYA '•m 

TtlRHÇE OZLtl 

~ 

Ş:ıheserll'r ~'.l.lıl'S('rlle s~yircflerl 2 :lllt 

l<nlılmbn ile r 'Uclilrmel;t<>Lllr. 
TURJ\ ' s<>zu· N'1) !!ASI 

tnsanrn \ilcuda makineye Mnze. 
me1~ Te. blhln llrd~ pel ho a glt
m inden dolayı lnsruun \ 'Ücndunu 
da mutlaka bir eye benzetmek 
lstersmılz ona bir kimya l!bora.tu· 

\'an demcl• (11mclikl bilgil,.rimlıe ı 
göre belld danh nz yanlış olur . 

O. A. w•·~:i.~1i'ınit;g[fJ:ıııtl~~~~H!lf:::i,:HJf~i!~lil füi.iiJllllitllPınlF!~ 
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Hücrivet 
NAMOK KIEM A 

F ELA.KET çeolt çe§lttlr: öıtım teli.keti., ya.ngm fellketl, 
Jınrp teınketl, kolera felAketl, zelzele feliketJ. açlık fe-

l&keu. 
ea.lrin: • 
"l'anmıkJa biter mf rıraı IWıU., " 
t>edlğl g1ht, fe llketler Mtlll biter, tuııı:.ntr tef atllJ4lr. S.1 

l&Jablldliln ka4&r. 
Bir de bavada.ıı geleıl feWıtetıer va.r&r: 

Şair Masta/ a Reşit, çocukluk ar~ a 
'Kemal hakkında bana neler söglem·i 

Çok ~ut yaja.r ortalığı Mller 'öt8rtir, evler oAer. da· 
~la.t Jl)abr; buna ")ağmUr değil, tufanl" ckrler. 

Yazan: MÖNIB SliLEYrtlAN ÇAPA 00 
Fazla kar yalar, toğul.-tan adam donar. Yaldnım dtlfer, ya 

bit vata.aı4aş veya btr lıAJVan öJUr. Çeldr&e yap.r kıtlık olur. 
botu yapr maJısul mDJıvolnr. Dona ela .. semavt t.fet." derler. 

Bir de ba.vıı.dao gelen l!iadotler vardır: 
Yafiımu yağıı.r • bu sefer o olarak • aıahA1IJe faydul 

Olur. Ilunn da ''berclıet 1'' derler. Hele b&rmaa zamanında, 
kıı;pn bir gtln le Umonatn gibi bD.flf ba.flf rtızgır ook far 
dııbdır. Bunun ICindlr ld btzhtı balkmmda, gökten fellket. ve .... 
'det geleceğine da1r ntlmaz htr lmaD ~·cuttv. 
~n da yok değil : Zaman zanwı, bllhu.a b-Jdırmn mn. 

abııtnae Earadeııb klyılann4a bıtdııcm 1aP&-l Aball bmılan tar. 
~, daiJarda.n ha& denlzı1en toplar, ta•a.4& kızarhr, pUA.~ 
lııaı.ı yaparak tatlı ta.ıh yer. 

Rlu, Trabzon, Ordu, tlnyc taratlannda hıwaclan bıtıtaeoa 
hlınaaı, gcc1klrse lbt1yarlamı, kaclmlarm dudakları dua Ue ter 
Pırcl.ıyarak ellertnl gök• doira lwWhnp: 

- A.llabım gönder ı ı 
Diye yalV1Ll'D'lar. 

L. Oeçmlenle • geçenlerde de&Alm e~y olda • Kvalenh6 
1111.1cJırcm J&idliım bu san1h harmıbruı npa.rla.rm teatelerhle, 
lpıere vurarak güvertelere dllşttiiUDU okuduiam ıamu keo41 
~: 

- Yine bııaı:rcm yaimJ J Ap Umtz • ftlphe.b'. her eetc1ea 
~ • kalblnl seva&uı pak etml bfr fanhılD 4a.uı ınO•tecab i 
Gl4tı galiba J dedim. 

ı taAbulda öyle esktsl gibi ~ ağzı tsnh kalmadı ama, 
•ekacJar olsa apı cJUnya aaslhatlerbu1en Uımlz kamu • damrıhk 
ltabıUnacn • birkaç kl,a btıluuur. 1 
1 

:&rt buD1ar btr d~ et eler de, etbı 90 kuruf& oıırtıiı bu ıtm· 
etde gökten koyun yağsa! ... 

'4Jınrin yerine lahmı ganem J'&Pa temadan l" 
' J,AF.nRt 
~······~···-············· ·· ············~···· 

- · 
Bir milyar ne demektir? 

~lr rnilyarm ne demek oldu- J Bir milyar haklı:mda bir fikir 
bıh U bilmem hiç düşündünüz edinmek için 1940 senesinin ıon 
'<q? gününe kadar bir milyar dakika 
&...~teeeıa bir milyar liranız olsa g~memiş olduğunu düşil.ılmek 
:'% günde 1000 lira harcamak de klfidir. 
~~iyJe ne kadar zamanda sar- !nsan kalbi vasati olarak da.
~irsiniz. Sakm param biter kikada 80 defa. vurur. Bu itiba.r
ıı. .. nlllrü:mUn eonuna doğru bee la insan kalbinin bir milyar defa 
~~ kalının, korkusuna dilş- vurması için 84 yaşma gelmek 
~ 18.zmıdır. 
~er bir milyar liraya tıa.hip En hızlı SÖ'L söyliyen bir hatip 
~'bahtiyar, 1sanm doğduğu dakik::ı.da 150 kelime söyler. Gün 
lı..7 r;linde 1000 lira harcamıya de sekiz saat durup dinlenmeden 
~iV olaaydı, bu parayı bl- söz söyliyen bir 1nsa.nm bir ınil
'k için 2737 sene yaşaması yar kelime söyliyebilıneai için 
~lecekti.. 38 eene 18.zmı gelmektedir. • 

Zararı yok \

~ eordu: 
~' b~ktor, Menenjit tehlikeli 

hastaırk mıdır? 
~......_ 'Va.ııahi hanımefendi. bir 

denilemez ki ... 
~~ Sak_J.a.maDIZS Jiizum yok 
~ r, Menenjite tutulan ben 
~41ı ~ ki söylemekten çekine-

' ~enjite tutulan kim? 
..... ~, 

baktilonun tarifi ~ 
'-h..... . -, ..,ıunılo neye derler? 

Züğiirt nişanlı 

..:.. Peki, niuanlma on pa.rasız 
olmadığını söyleyince ne dedi! .. 

- Bilmem, bir daha yü.züııü 
görmedim ki ..• 

Parasız ne yapılır? 

- Hiç düşilrune azizim, para-
sız hiç bir şey yapılmaz. 

- Nasıl yapılmaz? .• 
- Ne yapılır? 
- Borç! 

Faydah bilgiler 

insan lnılağı 

Dün Namık Kemal'iıı yilJıilıı· aı llmndrr. 
cil doğum yılıydı. Arif adında Di1n Na.ııuk Kemal f~ln ya.
bir şair, büyük vatanperverin pılan meruim bana. hem bu sa.
doğuşuna: tırlan yazdırtmıya v•ile oldu, 
Erdi §ere/ bu dehre Mehmet hem de dört yıl evvel merhum 

Kemaı Ue 3air Mu&taf a. Reşitle bir konuş-
Tarihini söylemi§tfr ki Arap m&mı hatırlattı. 

harfleriyle ve ebcet hesabiyle Mustafa. Reşit büyük vatan 
1258 yılını gl5sterir. ~iri Na.ımk Kemalin candan bir 

ötmez a.dmı biz fanilerin dostu ve çocukluk arkada~rydI. 
yUreğimize nakşedip tarihin ku- Hayatınm eon blrka.ç yılında 
cağına d~tuğü ve ebediyete ka- doı!t.luğunu ka.zandığım ihtiyar 
~tuğu tarih de 2 Birincikl.nun &alr, bir glliı kon1J3Urlten Namrk 
1288 pazar günüdür. Kem&lle nasıl tanıştıfmı, haple· 
Şu he83.ba göre doğuıntanm hanedeki ziyaretini, Kemali jur

yüzUncü yılı olan dUn, ölümü- nallryanm kim olduğunu anlat.. 

nün de elli ikinci yılıdır. Demek m.ıştı. 
oluyor ki Ns.mık Kemal için bir Süleyman Nuifin: "Alfred dö 
günde iki mera.sim ya.pacağız, M&e bir afk piri iae, zatıiliniz 
Hem doğuın yılını kutlulayaca- de muha.tpaı.k bir mua,eaka piri
ğız, h em de ôlUm yılmr ana.cağız. siniz'' dediği Muatafa Reşldin 
Bu, Abdülhak H!midin dediği Namık Kemal hakkmda bana 
gibi bir "tebrlk namei taziyet!- söylediklerini - doğumunun yU
miz ! " olacak! zUncü devir yılı mtinasebetile -

Evet, Namık Kemalin bUyUk yaztnayı faydalı buldum. 
adı dlln yurdun her köşesinde Mustafa Reolt, Namık Kemal
rahmetle anıldı. Tarihte nurlu le nasıl tanqtıfmı göyle a.nlat

bir sayfa olan adınm ve eserinin IDJ§U: 
önUnde her Türk vatadqı saygı - Altmı§ yıldan fazla olacak. 
ile eğildi. O amanhı.r F1dirnede Kadlril:er 

Onu bilnUyen bir TU.rk tasav- tetkeei ~l otan bUytlk babam 
vur eedmiyorum. Ouun i~ ede- Süleyman efendinin ya.nmda bu· 
bi hüviyetini tarife hacet g<Sr- lunuyordum. Bir gUn dediler ki : 
mUyorum. Esasen bunu ya.pmıya - l&ta.nbuldan sürgün bir p&

kalkışma.k ' 'malQmu il!JL" kabl· ~ gelmif. •• 
linden bir eey olmaz mı?.. Bu .UrgUn, Namık Kemalin 

Hürriyet aşkına ruhunda. yer anuın:m babesı olan Abdilllltif 
veren hangi Türk çocuğu Kema.- pata idi. P~ tekkeye misafir 
li bilmez. Ve her biri o qktan, oldu. Yanında. Namık Kemal de 

0 sevgiden bir a.tee, btr kıvılcım vardı. İşte ilk defa Kemali ora
oian eserlerini hangi yurtda, o- da gördüm. Çaıbucak seviştik ; 
kumamıştır? biri birimizi anladrk. Orada kal-

Filhakika, onun fçbı ne yaptı? dığt nıUddetçe biribirimizden ay
Ne iş gördü? diyenler de oldu. nlmadık, gUndUzlerf bera.be.r gez 
Şairliı;ini inklr edenler de bu- dik, geceleri beraber okuduk. 
lundu. İlim adamı değildi, nu1Ji- Kemal benden epey büyüktü. 
yet mefhumunu nnlam~tı. di- Dah& o zamanlar, edebiyattan, 
yenler de görüldU. ııiirden bahsediyor, kendi de ba... 
Namık Ke:ı:nalin ba.zı fikirleri- ZI eeyler yazıyordu. 

nin hatalı ve yanlış olduğu söy- İ§te §iir yazmak merakı bende 
lenilebilir. Fa.kat onun hak.km~ o z.a.man başladı. İlk lruz ho
da: "Bir şey yapmadı!" demek cam Kemaldir. 
çok gülünç ve zavallı bir iddia- Bir rUn Kemal Edirneden git-
d ti. Veda.laşma.nuz pek hazin ot-rr. 

Hürriyet fikrini dimağlara &- du. Biri'birimizi kucaklarken 
şıla.mıı.k, simsiyah bir istibda.t gözle~en ya.olar ~r
devrinde ztılme, esarete, kahır& du. Aradan bilmem ne kadar 
isyan etmek, setbeat konuşnıya, geçti, o memlekette oldukça. ~
serbest ya.zmıya, hakkını ı.temi- ret ka.zanm11, isbödat aleyhin. 
ye ve tamttırmıya halkı t.e.§vik de atef pfiskürmiye başlamıştı. 
ve teşci eylemek, iı mefhumu- Ben de o mralarda lstanbula 
nun içine giren oeylerden değil d~nmek il.zere idim. Edirneden 
midir? ayrılırken büyük babam dedi 

En koyu bir (Despotizm) hl ki: 
hUkürnferma olduğu bir devi.ı'k . - Namık Kemali tevkif et. 
hürriyet için haykırmak, i8tfb. ~ler. Haplshanei um.umfdey
da.ttan olklyet etmek. memlek• m11: eehre çıkar çılan.a.ıı: hemen 
tl ıulUmden kurtarmak için b&y- git car. 
raktarlık yapmak. hapisten, meıı KllçUt bir odada tek bafma' 
fadan, i§kenceden korkmamak hapaecmmt,tl. Demir bir karyo
ne demektir? BUtOn bir memı.. la. tahta bir maa. tkf yer 11&12· 

ket halkını mU.steb~ bir padiph dalyuı, toprak bir te.ti odanm 
aleyhine ayalrlandırmıya çalr• blltiln eeyumı UJektl ediyordu. 
mak bir fı 11&yılmaı mr?.. lluanm tıetUnde bir eOrl1 klfrt. 
BUnydn miUka ~di hakkiyle birkaç k:ttap, un bir divit. bir 

Wraai, kaç da kamıo kalem vardı. 
AbdiUht»nit Mın.,, Tcıanıuıu bı ,,. Beni ~rünce hayret ve eevinç 

~ .~lyle yazı yazmayı bilme
'~:ın, makiıieyle yazı yazan 
~~~Yetli iskarpinler 

~~ rııtışterf: 

İnsan kulağı Mniyede (38000) •atıl dolu bil' eesle: 

'au ıskarpin biraz dar. 
~rı-1'.ıerak etmeyin , yUrUdükçe 

~~ci nıtışterf : 
' au rskarpin biraz bol. 
~t~ Aterak etmeyin. yürüdükçe 

l)~" hele ıslanır!!a. 
, ncu mUştcrl : 

~"r\.'&u ıskarpin ayağıma ta· 

..._11Carantidir. nt' bollanır, ne 
r • böylece kalır! 

ses titremesi, (Savt ihttza.zr) Diye haykın.n Namık K~ - Nereden çıktm Reşitçiğim! 
zaptedebilmektedfr. malin. kudretli bir tafr, bey.. Diyerek lrue&kla.dı. Alnımdan. 

Köpekler . işitme kabiliyeti en canlı bir muharrir olduğunu kim ~Jerfmden 6pttl. Ben ~ mÜ· 
çok o!e.n ma'JHiklardır. En uzak inkA.r edebilir? teeaair oldum. Aj'Jamıya batla· 
yerlerdeki belirsiz Seti ihtizaz1.ı- Namık Keinal bu memlekete dun. onu taeıu etmiye gelnıfş
rm1 alabilen köpekler var.· Bi· hi1:: bir şey yapma.m11 ola.bilir. ken uıJ ben. kendim teselliye 
zlm için tabit otan sesleri onlar o Fakat. iallmlık ve oeınanhlıim muhtaç bir hale gebniftim. Bu 
kadar büyük bir kuvvet ve ha.s- tesiri a.ltmda kalm11 olmuma d\leUnce il• kendimi topladmı. 
sa.siyetle zaptederler ki, hemen rağmen, ilhammı Franaız ede- Birkaç .&J eöylemek i.ıedim. 

ulumıya ba§la.rtar. Köpekler in- biyatından &la.ra.k bir ''Vatan vt Fakat Kemal meydan bırakma· 
san sesinin bütiin nüanslarını 1 hUrriyet ed&bfyatt" yar&tmuı dı: 
farkedebilir. En hafif ve belir- bir it değil midir! - Bun.da, dedi, eurada bura· 
siz insan sesleri arasındaki ih-ı Onun bu himmetini tnk!r et. da serbest gez.diğim zamanlar· 
tizaz ve cins farkını anlıyabilir- rnek için. insanda mantığm ~§ı dan daha rahatnn ... Kendimi dU· 
ler , değil, anadan doğma kör o1m&- tünmilYorwn. pbaım iQin ıatı-

rap duymuyorum. Milletim ve 
memleketim için acı duyuyorum. 
Kem~ bet buçuk ay mevkuf 

kaldı. Sonra ikamete memur ola
rak Midilliye gönderdiler. Tev
ki!inin sebebi şudur: 

Namrk Kemal bir gUn bir mec
liste padişah aleyhinde ağır söz.. 
ler söyler. Memleket te zülmiln, 
haram yeyiciliğin onun şahsiyle 
devam ettiğini, hAlledilecek o
lursa vatanın saadet ve selime
te kavuşacağını ileri sürer. Mec
liste bulunanlardan SüUice mev
levt derg8.hı ijeyhi Abdülbaki e
fendi yemez, içmez, bu sözleri 
Abdü!hamide jurnallar. Ve Ke
mali bir gece evinden alarak 
hapsederler. Tevkif hadiaesi 
1876 da J]muştur. 

Kemal bana. ~önderdiği m&k
tuplarda edebiyattan, tarihten 
ve felsefeden bahsettiği gibi, pa
di§&hm kalırmdan da şikayet ve 
feryat ediyor, milletin istikbali
ni fen& ve karanlık gördüğünü 

söylüyordu. Bu arada. beni de 
zulme, esarete, dalkavukluğa 

karşı mücadeleye teşvikten geri 
kalmıyordu. Namrk Kemal, yal
nız beni değil sevdi;i, sevmedi 
ği, tanıd.ğt herkesi, meclisinde 
bulu.nazı her insanı leübdat a
leyhine teşvik ederdi. Bunun i · 
çindir ki hayatını dlteUnmiyecek 
bir tevkle, ölUmU bile hiçe sayan 
bir vecd ve cezbe ile vatanı için 
inledi, haykrrdı, Türk toprakla
rı için gürledi: 

Sıtk ile terkedelim. her mneli, he 
hevesi, 

Kıralım hail i8e azmimi.ı6 teu 
kafesi, 

lnledikçe eleminden ootanın her 
nefesi; 

11Gelin imdada!" diyor, bak "lnı· 

dur A/Jah sesi. 
Namrk Kemal liübali meşrep

ti. Çok sade konuşurdu. Kalın 
siyah k!lflarmm altmda. iri siyah 
gözleri necip bir sükQnla par lar
dı. Yüzünde herkesi hürmete 
mecbur eden asll, ağır bir hava 
vardı.'· 

Mustafa Reşidln, Ustadı ve ar
kada§ı Namık Kom.al ha.kkmd& 
eon IÖZleri fU olmu§tu: 

- "Kemal, yalnız istibdadın 
aleyhinde değil, 18.ltanatm da, 
padişahlığm da dilşınanı idi. Bu
nu bana çok kere eöylemiş, yaz
mıştı. Onun ruhunda cumhuri
yetçilik vardı. Bunun için plato
nu ook eeviyor, ve bUtUn dlinya.
da onun tahayyül ve tasvir etti· 
fi cumhuriyeti kurmayı düşünU! 
yordu." 

Mcstafa Reşidfn bu sözU, üze
rinde durulal'.ak bir mevzudur. 
Kemalin eserlerinde böyle bir 
fikre velev iınanen olS\Ul rastlan~ 
m.ryor. Merhum Mustafa Reşi! 

de göre, Kemalin bu sözleri ken• 
ditine söylediği , ht13U8f mecli& 
le!'M bu f ikri miida!as ettiği a.n: 
!aşılıyor. Bu noktayı aydınlat

mak Namık Kemalin hayat 
ve eserlerini tetkik edenlerin va
zifesidir. 

lstibdadm zalim ve kanlı pen· 
çeai bir gün yine Namrk Kema; 
lin yakaama sarılmış, onu bir 
daha zindana a.tmıştı. (Hazira.n 
1293). 

Geçinmek için ka1eminck.n 
ba§ka bir şeyi olmıyan hürriyet 
kartalı için hapee girmek ka· 
ıançsı:z ve net ice itibariyle aÇ 
kalmalı: damektl. 

O, kendini düşilmnUyordu. Ve
rilecek somunla nasıl olsa karnı• 

nı dOYUrabilirdi. Fakat bli.Yilk 

şa.lrin belini bilken, azap \'e ıstı! 
rap içinde kıvrandırnn b_ş~a 
şeydi: Çoluğunun çocuğunun aç 
kalması ihtimali... • 
Namık Kemal bu musib~t iht: : 

mal ve akıbet karşısında Uzünti:'t 
1ü ve matemli günler ya§a.I'ken, 
fikir ve kalem arkadaşı Ziya pa
şa ona yirmi beş altın gönder
di. 

Kimseden bir atıfet, bir yar-
dun istemiyen, beklcmiyen, hat
ta !eleklere bile boyun eğmiycn 
Kemal, p~anm bu hediye.m11 
kabul etti. Çünkü o, biliyordu ki 
bu yirmi beş altın bir dü§marun, 
tıyneti bozuk birinin, ağyarın 

kesestnden değil, iyi ve kötü gün 
dostu bir vicdandaşm, bir knı de

şin cebinden çıkmı§tı. Ve bu yir
mi beş altm bu aziz dostun gö• 
zünden düşen yirmi beş damla 
yaştı: Krpkızıl bir YRB ! 

Mesut ve müreffeh bir hayat 
yaşamak, binler ce ve binlerce al
tın sahibi olmak elinde iken ı:v-

luk çocuğunun rızkmı doot ye. r
drmiyle temin eden bilyUk Türk 
vatanperveri Na.m1k Kemali :.i
ma &evmell, admı saygı ıle ~.:ı· 

nıalıyız. 

Belli ~kvtS l>lze hilzniı umun i
dir I<e'tl .. z. 

K eniU derdi gi!Snlümlln bt1lti1ı gc' 
mez ~ııfd·:ıa. 

Diyen Kemal, bu sözü si.:yıc r
ken hakika!!ı doğru~ söylUyrır. 
riya.kArlrk yapmryqrdtı . Ar k-;.l
drğı günlerde bile bu ga-Z<'l T i!rk 
yurdu için ağlıyor, Tlirk <'Oculr
ları için inliyor, feryat ediyor
du. 

Böyle bir insana ka~ı saygı 
ve sevgi göstermemek biiyUk bir 
küstahlık ve nankörlilk olur. 
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Soldan Jaı 
1 - Mel.ellkals (mOrekkep kelime), 
2 - BUyUkçe lnaan yavrusu Uk l 

kellme) ,b!z.I vucude getirenlerden lılrl 
rlııln yansı, 8 - Bir mllletln panıaı. 

bir çeşld sandal, 4 - Bir edat. göz 
Ierlnl knpryarak kendinden gecme. :; 
Bir cihet, kabadayılar, G - cır r en l< 
sevgUln\n tem. adam, 7 - Bir tane. 
pa r ça. il - İlişik, bir sayı. blr cdlt, 
9 - Francıada bir vehlr. Jflkırdı b!.r e 
mir, 10 - ·Ziya. b:ıyat değil, 11 -
TUtun ve signra kabmda blcblr §Oj 

yok UkJ kellme). 

l "ukardnn ~nğıya: 
ı - Güzel ve zarif kadın (lkf keli 

mel, 2 - Erkek. lstnnbulda bir ~ mt 
3 - Seyahat vnıutnsı, zorla a lmak 
4 - D1J1 değil. uzak, ycme~n terıl 
5 - lkl nota, çocuk doğurmak' ık. 6-
Krallçc. bUyUk törpU, eski TUr klerln 
reislerinden. 7 - Birine yapılan lj 1 
ilk. bağrı yanıkların fe11 adı. f. -

Bir edstm tersi. Arablstanda hlr mcm 
lcket. alfabeden lld harf ynnynnıı. 9 -
Uzuvlanmızdaıı, hf'r §CY onun iç ndlr. 
ıo - Bir erke.k onrkıcımız, bUyUk 
ve kıymettnr k!so, 11 - Eline iş ya· 
kııımıyan, bedava. 

59 ımmanı.lı bulmMamrxm haW: 
1 - Perlmasa1ı, 2 - htnalan, El. 

S - Revani, Alık, ' - Erat, llabet, 
15 - Ley, Ç, Sakat, & - Ekerek, Ben, 
7 - N, Tek, Çal, P , 8 - Et. D, Ka, 
E EA. 9 - N ur, Kinin, Z, 10 - Bara· 
ka, 11 - Hayal, kenar, 



on~ I;ntı•Jkens Seni5 .. c flcrlmkn .. 

_.. Te. '·küı roPrinı, ~f! •. Beni 
hatta bır kuduz köpek b \ nles
kanm p~inf' sahnız: !::io:e hır CC'. 
set l!'"t. m! •• 

Dt)e bagırd 
O vııkit o+• 1ı.ı Iokantnsınrum .. -

r"çtc.iye mül •• lef bir yem 1• getirt. 
tim. 

J{endi&ne bir elb!semi verdim. 

nrıısmdaki tepenin kenarında ol -
duğunu sö) ledi. 

Filhakikn bır miıddet sonra Gru. 
n ~ 'in lt pelerini gcirUnccı Ki • 
r ç~ biivük bir mC'mnuniyc:tlc ya· 
nılmnm J olduğumuzu h. r vt'r -
dl 

minval iizerc r.run°b""rge 
vastl olduk. 

Traş ettirdim. Para veı ın. 

kit akşam oi.m!l.dan sl"•-atle 
me funii.de olmasmı :: 

'<ı - Hnkiıtatcn de tcpcnin öbür ta _ 
j- rnf dıı, y m )arm tnm rt ;;,, le 

k · üiı: l:;"r köy gö~dJ. 
Klıiçki hn.zrrlıklıı.rtN 

ten sonra tt'krnr ot('. 
geldi. 

<iik -

O va.kit kendisine şu teklifte 
buhmdum: 

- K::ri~ki! .• Evvela senden ~u. 
n u istiyeceğ im ! .. 

- E:nret, !Wf!. 
- Şu Litvanynlılarm ser 

Pl!I ett · l ::'Tİ mca:=rlr ~rr tekrar bu· 
:ab:!ecek misin? 

- Ot"llJ a. mı gitm c i8ti~ orsu _ 
nur. şef? •• 

- Evet! .. 
- Bulurum! .. 
- Şu tebiz makhıe&inl ve me. 

zamı konuldUb"ll şekli görmek ı.a· 

tiyıonmı! .. 

- Falıat şef ... 
- Ne var? 
- o heriflerin benim flrarmı -

dan aonn h la orada. luUnuş oJa_ 
cııldarmı z:tn"etınem! .. Çünkü ih _ 
bar edeceğimi bilirler!.. Buna 

etVıe yok! .. 
- H&tt!ı belki de orayı terke • 

deı:~rlt.en mezan berhava etmiş -
lotd!r! .. 

- '&reu 7.8.!lD.Ctme.m, ~ki! .. 
Q'Jaii, böyle bir infilak köylllle.. 
r: elbette n'.lZarı dikkatle:rlni çe. 
kl'lCcl~tir! .. Onun için böylo bir şey 
y pmnk:tn.n .ç~kinirler! .. 

- Hiç ol!nuzsa. telsiz makine • 
si."li gö•&roıU~ olnl:il'arr pek muh -

temel~~: .. 
- Onu da. zannotmcm!.. Çünkü 

5ef-eırlıerlik za.rr.a.mdı: ! .. Y nnlarm _ 
da nekad:ır gizlPLlek isteseler de 
bir tel.siz makinesi tnı;ımnlan bt'm 
çok güç, hem çok tehlfüclltlir! .. 

Kirlc;ki o vakit tam bir teslimi 
yctle: 

- Pek r..Ia, "tf! .. Me.demki e-r 
mek arzu c<liyorsunuz, gidelim! .. 
Yamı mı gideceğiz" .. 

- Hayır, bu akşam! .• 
- Bu akşam mı? 
- Hemen! 
- Hemen mi? .. 
- Evet, Kiriçki! .. Çünl·U bu gi· 

bi mcscleleri:ı ~ir te-hire mey· 
danlan yoktur! .. Hemon gideceğiz. 
Eler mczıın tekrar lnlia.hil,.cek. 
sen! .. 

Kiriçki mC7. 11 tekrar bula.bile. 
ceğini lcat'i sructte tPmin ettiği i· 
çtn hakikaten de hemen hareket 
etmeye knrar vermiştim. Polonya 
emni~·et teşıcilAtmm emrindeki o -
l.omobilJ:eTden biri Danzigde ş:ı.h _ 
sıma tahsis olunmuştu. Kiriçki t _ 
le beraber bu otomo-bi!e atlıya • 
rak Şvarz Vaid ormanına har ket 
et~. 

Akcıam olmruımn hooiız 2 - 2,5 
sa.at vardı. Otomobili, 3 bir harl _ 
cine çıktıktan sonra, bütün sUrnti. 
le sürdük. 

Bırkac; dakika sonra or• ana gir 
miş lmlunurordıık. Direksiyonu biz 
zat mrtr)d idare etmekte ve gi · 

dilecek istlknrr.eti o tay!n C'tmck • 
te}di. 

füriçki ormanın doğu cenubuna 
doğru tl'.'veccillı etti~'miz sırada, 

hana, son gUn orma ' n otorno _ 
b:I yoluna çıkrnr o'du<hı n kta~, 
gö terdi ve güp 

recldüde a·· ~ ~- -· .. ·. 1 

Ondan Pn rn o . anL ~oJla 

nna sa tık 
Fakat .tı. ) olhrda o:"tobilı· 

miz mil'ı m~"ı bir s"irntJ h ·re _ 
ket edeh!livorou. T rnr rp is'i. 
\~tine dömn tük. 

Kir"~~i m ~:ınn uğu kb 
, ün :crrinbc;"C) dt, )ani Ş\•ru-z 

l:i ~ iki ati} He b""HônU 

K ,. i k ·c m di. 
T peyi dönı:>rE'k doğruca köyün 

LTaline g"'çti :. Orada :'...,bay: b"r 
mUdd t btf•yt.> b rlyc "CVkcttiktcn 
onrn füri ki n"rny t mcuı.rlıfı 

buldu. O v dt o omob"l oracl:ı 

durmasını C"mrrttım. Arab.,dnn lı<ı 

ı:nı>n inerc:>k mez rh·'\ girdik. 
.ıycı hPr ihtimale karşı ö. 

numdrn yüriim sini ,.c te!sızli mp· 
znrm hangisi oldurrunu tekrar bu· 
lo.b'.lmesi için iyi dikkat etmesini 
tcnb h ettim. 

Kendim de onun arkasından, 

cebimdC'ki tııbanrnmı tt'tik üzrrin_ 
de tutarak yUriimc>kteydim. 

mriçki birkaç tane munta?.am 
ağacın dikili olduğu mezarlar ta. 
rnfma ilerledi. 

Bu ağaçların dibine gelince o • 
rada.ki mezarlan dikkatle gözden 
ge<;inneye ba~ladı . • 

Sonra bir rnezann önünde he -
yccanla durdu. 

- Oh şef! .. İşte budur! .. 
DodL 
O .zııman Kiriç!dnin gösterdiği 

mezar tnslan yerlerinden ,söküle. 
rek devrilmiş olduğunu gördiim. 

Kiric;ki de bunlara haytetle ba'k. 
maktaydı. 

Ona yav:ı.sça: 
- Hayrola'.' .. dedim. Bu mezar 

neden bu halde?. E 0 klden do 
böyle miydi? .. 

füriçki mütereddit bir halde cc· 
vap verdi: 

- Girdiğım ve çıktığun zaman 
gece knranlı"ı vardı. Sarih suret
te gönnil' dt'T.ilimL. Onun kin 
k'.ıt'i l:ı r §CY sö:y l.iycmem ! .. Belki 

' ., etnıi !erdir! .. F:ıhat rne_ 
urnsı olduf;"lllln eminim. 
• defa girilccı>k yerini an. 

y ! Bir t crübe cd lim ... 

Dooi. 
Bunu söylediltlt'n sonra taşları 

yerinden oynatarak bir hayli uğ . 

aştı. 

Kiriçki kapı), nçtiktan sonra 
her ihtimale karşı ihtiyaten geri 

çekilip içttden bir ses gelip gel· 
mediBni dinlcmeğc başladı. 

Mezarın içinden hiçbir gürültü 

is'tmemi"tik. O vakit Khiçkiye: 
- Glr bakalım!. . 
Emrini vermekte beis görme • 

diın. 

Filhakika nçılan demlr kapının 
iç tarafı öyle korkulacak ı:;ekildo 

karanlık bir yer değildi. 
!Griçki biraz helecanh bir hal _ 

de, fnknt benim orada bulunu§u • 
ma güvenerek içeri girdi. Ben de 
k('nr!i tini tnkip

0 

ettim. 
Tııbancamı elimi.' nlmıştnn. Müm 

kün mrrtebe. ihtiyatla içeriye gir 
eli 'imiz zrunan burnnm yer altmda 
ad tfı. biribirinc biti ik iki oda §ek 
!inde öriilmüı, olduğunu hayretle 

gördUm. 
1çcrde bazı yiyecek ıu tıklan. 

bo vt' kirli yemt'k kahları, bo iÇ 
iti · <'lC'r .... "ta"n bn!':}·n hiçbir şı>y 

)Oktu. 
Bir dP dış od'l.nnı sol tarnfmcla 

par :n parça c-iilmi~ ve demir nk· 
ı=: mı i rl hü'rü, tıınmmaz bir hn' 
~irm'ş l:'r makine durmnkt ... , .i . 

ııE.'yi "ÖrUr f.ÖIT:\l'Z hunun kU. 
< • Ç"pta :ı'ICt ve Ycri::i bir tcl .. iz 

i oldu ~'1.l"U anladım. De . 
· r·· :c;M h~k:ıti söylemiş· 

m3'cb('}erl bu ı:; kilde 
m z~r ra yeTlC>Stirilmi~ hulunu -

\ordu. 
M am!lfih mak"nc bana bir p:ı.r. 

:ı oldui!-undan fazla basit bir li". 
k'l:ie r,örUndü~U i<;in, birdenbire 
bunun s:ı.hte olabileceği aklıma gel 
ml'}ti. 
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Balıklar aleminde .................................... 

Şu · e sarı arak kıya 
değ·ş ·rmek istiyen b 

z 
Bugün düşmanla çarpışan asker 
başına talt ığı da ı ve bulunduğu 

araziye uy a 'J ı ınuhakkak 

bu bahlttan ö~ renmiştir 
Monako'yu bilır ... ı .. iz. 1spany 

- Fransa hududund:ı.ki bu yer 
küçüklu&.;ine uymıyan bir alem 
dir. Öyle bir alemdir ki burada 
her şey bulabilırı:;iniz. Bugün 
bile, (Iilnya biribirine girerken 
orada, d. niz icindeki biribirinc 
gıren hayvanlar üzerintlt' araş 
tırmalar yapılıyor. 

~.fonnko akvaryumu göriile 
cek şeydir. İnsanı san.tlcrce, gün-
lerce, aylarca oyahyabi}ir. İnsan 
bu deniz hayvanları akovaryu 
munu seyrederken aldığı zevki 
başka bir şeyden abmaz dene
bilir. 

Siz bir ahtapotun, k ... disinc 
bakan, kendisine yem veren gar
diyanına nlıı:;abileccğini ve onun 
okşamalarından zevk alacağını 
tasavvur eder misin;z? 

Kocaman bir bah&'1n gardiya
nının eli suya dalar dalmaz bir 
kurşun nızıyla sei!irteceğ-ini ve 
sırtını, başını, tıpkı u vsal bir ke
di gi'~i bu ele süreceğini düşüne 
bilir misiniz? 

Adı, nehat ismi; fakat et yi-
yen deniz 1'ayvnnı bilir misiniz'? 
Bir canbaz gibi iı>E-' 0arılarak 

şeklini değ'stiren balıkların 

mevcudiyetinden haberiniz var 
mı? 

O halde sizinle birlikte biran 
için şu Monako deniz hayvan
ları akovaryumunu seyredelim. 
Göreceğiniz manzara hoşunuza 

gidecektir: 
Donuk, esrarengiz bir ışık, bir 

feeri fıleminc ~rdiğinizi size ha
ber veriyor. Hiç ümit etmediği
niz uzak bir diyara seyahat et
miş gibisiniz. Şurada gördüğü· 
nüz, içi deniz ruyu dolu tekne· 
lcr, size. denizin bin metre dibi
ne indiqiniz zeh ... bını vermekte
dir. 

lşte, derin denizlerin scvirnlı 

sakinleriyle karııı karşıyasınız .. 
Mercanlardan, yosunlardan, bö
cek kabuklarından vüruda getir
dikleri saraylnrda oturan bu ma
hiler, burada mahpus bulun
malarına aldırış bile etmeden. 
bab3lannm evindC' oturur gibi 
yaslanmış yaşıyorlar. 

İçlerinde, ncsillerı ınsan nt's
ınden çok daha eski tarihlere 
.adar uzananlar var; bazıları. 

lUnya yaratıldığı tarıhte yara· 
trlan neslin ahfadı. Şu sırt üstii 
yatmı~. dişisi tarafından sürük
lE.'ne siirüklcn<" ~idl''l t:ınk yap.II 
·nğanoz, dünyanın ilk devrinden 
kalma bir neslin evladından. Flo
ridada. bu zavallının asaletini 
hiçe sayıp tavuklara yem diye 
·eriyorlar! 
Şuradaki havuz bo'Ş" gibi görü

nüyor; halbuki, gö7Je güç görü
lebilen bir kurt orada hafif hafif 
sallanmaktadır. Bu kurt, şu 

beri taraftaki yuvasından çıkıp 

ıhtiyatsız hareketlerle ilerlemi
ye başlıyan küçük balığı yutmı· 
ya hazır bir üranoskop dilidir. 

Bu denizaltı mahlıiklarınm ha
yatını iyice anlıyabilmek u~ın 

bu iı;i tcUtik etmiş olmak, ya
hut fazln dikkat etmek şarttır. 
Taş veya nebat nerede :bitiyor? 
Hayvanın vü<.'lıdu nerede başlı 
yor? Bunu farketme-k çok zor ... 
Mercan zannettiğiniz şu cisim. 
bir hayvandır; şu püsküllü pıra-

. sa, vücuduna. bir et pa.rÇ!lSJ te
mas eder etmez püsküllerini sa
rıp sarmalıyarak o eti yutan bir 
mahlfıktur. lsnıi bir nrıbat is
mi. fakat kendi hayvan. 

Bu mahlO.klarm en sayanı dik
kat ve en esrarlı tarafı, tebdili 
kıyafet meraklarıdır. Deniz ö · 
riimcekleri, yosun. ne bulurlarsa 
vücutlarına sarıp, kafasını ka
nadı altına gizliyen devekuşu gi
bi, düşmanın gözüne görünmez 
bir hale gclmiye çalışıyorlar. 

Ve bu hususta pek mahirdir
ler. Altına gizlenmiye çalıştıkla
rı öteberiyi, içinde veya kena
rında oturduktan kayanın rengi
ne uydururlar. 

Mavi bir kağıt üzerıne otur
tulmuş cam bir kavanoz içine bu 
hayvnnlnrı koyduktan sonra. su
ya. mavili kırmızılı konfetiler ser 
piniz. Derhal mavi konf ctileri 
seçip vücutlannı onlarla örtme

ye ve kendilerini, yaşadıkları su 
·' m'nin mş.vi zeminine benzetip 

o zeminden farkedılmemiye ça-

AkuvaryumdaJd büyiik 

lışırlar. Kavanozun altındaki 

mavi kağıdı değiştirip yerine 
kırmızı kağıt koyunuz; bu sefer, 
mavi yerine kır.mızı konfetileri 
seçip onlara büriinürler. Yalnız, 
aynaları olmadığı için, vücutla
rma. evvelce yapışan mav: konfe
tilerin, kırmızıların altından sı
ntbğmı farkedemez.ler. 

Bu denizaltı illkesin<le geçen 
hayatın ne kadar kanlI mlicade
lelerle dolu oldııs!""tı, görmeden 
tahmin etmek 7..ordur. 

Orada, kendi yavrularını yi -
yen deniz aygırmdan tutun da, 
en kuvvetlilerin, bilhassa en kur
nazların zayıfları mütemadiyen 
yutması şeklinde ezeli ve ebedi 
bir İmha kanunu mer'idir. 

Şu sarag-oc; bahklannın ismi 
külhanbeyidir: c;ünkü düşman

larının göziinU ovm~kla şöhret 

kazanmışlardır. Çağanoz. ahta
potu görünce. ölü gibi uzanır ya
tar; çünkü ahtanotun ölmüş hay 
van yE.'mediğini teC'rübe ile bilir. 
Düşmanının yaklaştığım görün
ce kursağını hava ile doldurup 
suvun ic:inde vükPelen balıklar. 

yanma kimsenin yaklaşmıya ce
saret edemi:veceği kadar kuvvet
li olduğunu bikn, bu kuvvetine 
güvenerek suyun dibinde rahat 
rahat otunıp yaklaşan dUşmanı 
uzaktan elektrik ceeryaniyle kö
türiim eden elektrikli torpil ha
lkları, hep bu kanlı mücadelenin 
kahramanlarıdır. 

Dcnizlt'rin dibinde yaşıyan 

mahlukların, karada yaşıyan !ar
dan farkı olmadığı iddia!::ı. d~

niz hayvanları üzerinde . C'Snsh 
tetkiklere ve müsahedelerc yol 
açmıı:ı ,.e bu mü~ahedeler de cok 
s vımı dikkat neticeler verm;ş
tir. M?nako Akvaryumunda y::ı.

p:lan tetkikat. deniz hayvanla
rında hafıza ve zeka aram!'tk e
sa.5ına istinat etmektedir. 

tık tecrübe, en zeki balık olan 
Stronkilos ÜZt'rinde yapılrnrntır. 
Ağdan c:ıkarılan bh· c:.-"-~-'-Hos, 
içi d0 niz SUYU dolu bir tekııeye 

konıılduktan sonra. t('kncnin i -
çine. biri yeşil, i)teki sarı iki Ü3· 

tüvane yerle~tirilmiştir. Bu üc:
tüvanE.' lC'rden S"lrısmcla yem bu
lundu•fonu, ·ertesi gfuıdcn itiba

ren farkcden batııı:. derhal ü +ü
vnncvc S'\ldınmva b:ıslamıc-t•r 

T<'<Tll ve yirmi be"i gün fö.rıla 

v rildikten sonra tekrar ba'1lan
du~ı zaman Stronkilosun sarı üs
tüvanc3·i derhal tanıdığı görül
müştür.:, 

balıklardan bfrf ••• 

Monaoo Akvariumundn. ~ 
hak kazanmak için suyu~ !ç:Oııı 
danseden, muntazam dııı sıl' 
nizamında resmi geçit yapal1• t 
yun içine uzatılrnı!': bir çe ?>e i. 
içinden taklak ataral· .,.eqeıtıd,- , 
çinden goc,ilecek çemberin f 

mızı çember de-Til. arı re 
olduğunu ruışmaz bir ka.ti)' 
belliyen ve nihayet, ııı 'ı 
avucundan yem tcrplıyall ?>! 
lar vardır. 

Öfkeli bir gününde diı::is·rıi )
1
.., 

mek suretiyle cezalandıran r 
bir balığın, muhafızını Et ı· 
gönnnz g-clip onun cllt'ri ~ııl' 

w d w ·ı· k ııJlı:fl na Sigın ıgmı, oovı ıp o ,.ı· 

için yaltaklandrr~mı ve c:onf1l uıt' 
ne muhafızın bir kumand:ı51 ~ 
rine döne döne dan tm ·ye 
ladığım görürsi.intiz. ,,_ıı 

Ahtapot, o korkunc ve ~ğ·d-· 
hayvan da insana alı nb•I ~ 
muş meğer. tt •O' 

Teknenin dibindeki sUil 1_...;ı 
vuğunda oturup dururken ~;ur 
yanın suya dalan kolunu ~-ti! 
görmez derhal onadoğru c:e ıaı1 
Iamiselerini incitmeden. 51 ., ı 
dan bu kolun etrafına sa.rÖ!CeC 
ve yumuşak karnını okı::ıfııJl ,;ııe 
adeta minnettar knldığın1 ~ 
burada gönnt'k miimkündiit· 

·~<t" 
Bu drniznltı sirkinde, ter w 

nır. havva,.J:ırd lri ir1İ duY u'I· 
n -Oile değı tiren büyük bir l< 
ve.t olduğu görUli.iyor. 
~ 

1 

Büyük bır 

• Je 
Bu l.u.?or..1,..~ı r ı 

mutla:.a tor;! yı - .Z 

(Trıfsil.it "\' A TaT'' ' ) 
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~~ ~turayı nereye yollıyaca • 

~ tanıamıanmca bana gön. 
~ ıt~ • adresimi biliyorsun. Der. 

Vlltrinı. 

' O halde mesçıe yok. MUşte-
4.J lda.rnakıııı ha valandırırız ! 
~Vud telefonu kapattı ve 
~~ bir tavırla. ellerini uğuş· 

' ~aaıı çocukla.r, dedi, mesele. 
~u sUl'atıe hallettim değil 
~eli. Vaıter Ros sözünde dur. 
h 1: fena yaptı, daha pek 

clegudl, gençliğine yazık et· 

\> •• .y. 

'ta aı~ Ros, geceyi, vUcutlarmı 
"l'la kira.lıyan iki kadınla be· 

t b• 
~ lr barda geçirmişti; evine 

U l!abahıcyin ve sarhoş olarak 
· Bir gün evvelki muvııffa 
~ gecele)in mükemmel bir 
~ı e alemiyle tes'it et.m~ti. 
cı":: istirahatten ba.'}ka bir 
~Ünnıüyordu. Hemen SO)-U • 

lı.~tağına uzandı. 
. ~ akşam geç vakit uyandı. 

haıa. sersemdi. Fakat zenci u· 

~\>hıe gtrlp
0
ona randevusunu 

lıııca aklı başına geldi. Bir

'1 "'ltadaşryla i§ için konuşa • 
,.~ Saat yedi buçuğu geçmişti 
~ eaat sonra rnndevudn 
~it lfızundı. 
~ C\ln evvelki soygun pek 

lııı:seıe teşkil etmeıni§U, asıl 
~ talnıruı mUeevherlcrl ve 
'\ ~ Paraya taln11 etmekteydi 
~ tı.ıı bUyUk bir ihtiyatın ya • 

1 
lcap ediyordu. Ar~:adaşla -

~le bu bn.hls üzerinde ko • 

~e tarnr verecekti. 
'~ele giyinip sokağa çrktl. 

ath·Uııı almak Uzere birkaç •
hı edeki garaja gidecekti. Fa. 

tclen irkildi, sırtına aert bir 
'dokunduğunu hissetmiş, ay 

'- anda kulağının dibinde bir 

'~t dur, yoksa geberttrlm ! 
... bağmp çağıra~ da de-

1ltat 
etlJlekten başka çare gö_ 

eı-eıt sesini çıkarmayınca yli. 
!:ilrrnediğ:i adam devam etti: 

'd ~111'ada, kaldımnm kenarın· 
\·,~ otomobile bin. 
() er nos bu emre de it.o.at et
~<>büin iı;ersinde bekllyen 

~Ilı liııtı göremediği bir adam 
dan ta.bnncayla karşılandı, 

~ '<lanısa hemen goför yerine 
\'e otomobil hemen hareket 

~ t 
eı- nos. hayatmm bir pamuk 
bağlı olduğunu anlamış, 

~ 'atısarı kesilml!iti, elleri tit. 
•tı CL 
~ · <>un bir kurtuluş çaresine 
~: Elinl cebine sokup re _ 
t c;:ıkarmak. Fnkat teşeb· 
ıt~dasrz kaldı ''anındaki a· 

lltıda ' ~ 
t~ n evvel davnınanık za _ 
~e tuttuğu revolverini o. 

l! bıa dayadı. 
'J.~'ll.hat dur, yoksa! .•• 

~gitgide sUratini arttrr 

mıştı, g.imdi çılgınca bir sUraUe 
gidiyorlardı. Valtcr Ros, nasıl kur 
tulabileceğinl meyusane dUşUnUr • 
ken bir tabanca patladı ve mtit _ 
h1ş bir acı vilcudunu sardı. Yüzü 
itana bulanmıştı. 
Doğrulmak ve namluımndan du. 

man çıkan revolveri elinde tutan 
adamın gırtlağına sarılmak iste • 
dl; fakat bir el silah daha patladı 
ve Valter Roe birkaç sa.niye son· 
ra öldü. 

*"'* 
- Evet azizim Sparton, bu el_ 

nayet iki rakip çete arasında bir 
hmıapla.şma meselesi olacak. 

Nevyork polis mildür!Uğü şefi 

Sa.ring devam etti: 
- Valter Rosun ölilmü de ispat 

ediyor ki bu adamlar bir insanR 
karınca kadar değer biçmiyor ve 
lüzum gördUkleri anda tabancaya 
lanlrp rakiplerini öldilrilyorlar. 

Hitap ettiği genç, cevap \•erdi: 
- Hakkınız var şef. Ancak, bL 

r:birlerini öldürmek suretiyle bizı 

bllyük bir zahmetten kurtardıkla· 
n için, bizim bir bakana bu adam· 
lara milte{iekkir olmamı;ı: lfizım ! 

- Bu da doğru ... Fakat bu cL 
nayetl örten esrar perdesini kal • 
dırmak mecburiyetindeyiz. Merak 
ettiğ'm nokta, bu adamın Uzerin· 
de, Kardley bankMmdan Çaıına."l 
mUcevherll'rden bir kısmının, na • 
aıl olup da bulunduğudur. Bu su. 
alimin cevabını alabilirsek banka 
soygunculuğunu klmln yaptığını 

da liğrenmiş oluruz. Ben bıı işi 

Valter Rosun yaptığını zannedi • 
yorum. Ancak zan parn etmez, de· 
lil ls~r. 

Evvel! cinayeti klmln işlediğini 

meydana çıkarmalı ve cinayetin 
sebebini öğrt:>.nmeliyiz. Ne dersi · 

nlz! 
- Bu &ualin cevabını bulma!: 

çok müşküldür §ı;f. Çetelerin ço\ç.. 
luğu malflm. Valter Rosun rı:ıkibl 

ni bunlar arasından bulup çıkar • 
mak kolay fş değil ... Bununln be· 
raber ben, takip ettiğim izin, bizi 
doğruca Al Vuda götüreceğini sa· 
nryorum. 

- Yani sizce, elektrikli sandal • 
yeden kurtulıın adam mı? 

- E\'el §ef. 
- İnanılacak şey değil? Bu hl. 

kfıye gilzel bir macera romanı 

mevzuu ole.bilir. Marur.afih size i· 
tlmadon var. Araştırmal:ırın:z'\ 

devam ediniz ve yeni bir şey öğ· 
renirseniz bana telefonla \'eya biz. 
zat gelerek haber veriniz. 

Haydi §imdi beni yalnız bırak, 
yapılacak daha bir silrU !Ji3n var. 
Tallin a.çı:k olsun. 

Sparton selam vererek odadan 
çıktı. Biraz sonra, içi deve tüyü 
kaplı kaim paltosunu sırtına giy • 

mls olarak polis mUdUrlliğUnden 

aynlnuş, müthiş bir soğuk olduğu 
cihetle UşUmcmek için hızlı hızlı 

yUrUmekteydi. O civarda bulunan 
bir lokantaya gidiyordu. Yemekle· 
rini ekseriya orada yerdi. 

(Dernpn ,·nr) 
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~Unu §imdiye kadar anlama· 
'• geç kaldınız sinyor! Dev

:-q~?'\ınu zaten bugüne kadar o 
':ıe Padişah biraz bliyüdü .. 

iıdi &eldi.. hanyayı konyayı 
~~Dostunu, dü5manım bil· 
~ 1 

devlet işlerile doğrudan 
~a kendisi meşgul oluyor a· 
~e arkasında valde sultan 
~ n vazif~ni yapmaktan 

lllaı. 

l\dic.,ı. · zd · ) ;<ıııJn bır gö esı varmış. 

a~lrnak istemiyormuş. 
mu, 

\'~. 
1 bir ıözdesi var .. Onu çok 

sevdiği de muhakkak. Fakat, eğer 
padi~ah bir sefere karar verdiyse, 
onu yolundan hiçbir kadın çevire· 
mez. 

- Garip ~y! Dışarda halkın 

söylediğine bakılırsa, bu kadın 
çok güzelmiş. Padişah ondan ayrı · 

lıp bir yere gioemezmiş. 

,_ Ilalkm diline düştüy~. doğ 
rudur. Ne de olsa genç bir padi· 
şah. Henüz yirmi beş yaşında 

Güzel bir kadına gönlünü kaptır· 
ma~ı ayıp1anmaz. Ben evli o1du 
wım h'11de . l ·;ı·un ela mp'nk gibi 
güzeldir · gene bir mahalle aşın o· 

R A B E R - A '<~am Postn!t 

Zevtın yağı tüccarı 
Zeytinyağı tüccarı Necmi Ka

rabatan ve karısı Bedriye meş
hur zeytinyağı fabrikatörü Fer
hat Kaygının lstan.bula geldiği
ni duyunca onu öğle yemeğine 
çağırmrya karar verdiler. "Fab
rikatörün gönlünü kazanarak ls. 
ta.nıbulda f.ı.brikanm satLc;ını ü
zerimize alaıbiliriz" diye düşünil
yorlardı. 

Bedriye otuz yaşında çok gü
zel, şen ve şakrak bir kadmdr; 
kocası kendisinden on yaş bil -
yük, sağlam yapıh, tam mesle
ğine yaraşır şekilde kanlı canlı 

erkek ... 
Ziyafet günU Bedriye erken

den mutfağa girdi, hizmetçi Ay
şeye yardrm ederek yemekleri 
haz!t'ladı. Or bir buçuktiı her 
şey tamamdı. Bedriye bu cihet
ten müsterih: odasına çıkarak 

mavi satenden güzel bir tuvalet 
giydi. Saçlarını dii1.e1tirkcn ko
casına seslendi: 

- Necmi, Aj~eye söyle de ben 
hazırlanırken ııofraya çiçek koy-
sun. 

- Ben koyarım kan<'ti!nn, 
d!nkü Ayşeyi, bakkala gönd<'r· 
dim, ra1':ı alsm diye ... 

- Ah... Neye yaptın bunu ... 
Kaç glindilr pazar gUnti bana 
izin verin deyip duruyordu. Kor
lrarım şimdi dönmiyccek. Bili
rim onu hen. 

Filhakika Bedriyenin düşiin

~~i t.alrnkkuk etti. 
Alacağı rakı ile Ayşe dönecek 

yerde kapıda bakkal çırağı gli· 
ründU. 

Olnn olmuştu. i\e-cmi: 
- Görür o ... Bir daha bu ka

pıdan iqeriye adrmını bile attır
mam, diyordu. 

Sonra kar.sına ilave etti: 
- Korkma, dedi, şimd. iş id:ı.

rehanesine telefon eder, bir hiz
mctC'i getirtirim. 

Bedriye fenalıklar geçiriyor
du: 

- Aman yarabbi. mahvol · 
duk. Söylediğin şey de kahil c!c
ğil Necmi. bugi.inün pazar oldu
ğunu unutuyorsun. Jfrr yer kn
palr. 

Karı, koca komı:;ıılardan bir 
himıetGi isteTııe~ dü5ürıdüler. 

Fakat buna imkan bulamadılar. 
Kil?linin m;safiri vardı, baztln 
riyle de dargındılar. 

Necmi birdenbire yerind~n fır 
tadı: 

- Buldum. buldum: dive ba
ğırdı. Ferhat benim evli olduğu
mu bilmiyor! 

- E, o halde? 
- O halde mi? (Biraz ~tkmtı 

il0 devam etti) O halde. <;aresi?. 
sofraya sen haknrsm. 

- Ne! Bn mendeb11r A~enin 
yerine ben mi hizmetçilik yapa
cağım? 

- Çare yok ... 

turan bir güzel kıZ3 vuruldum. o· 
nu bir gün pencerede olsun görmez 
se.m, geceleri uykum ktıçıyor. 

- Halbuki ben. sizi karınızla 
çok sevişiyorsunu:ı: sanıyordum. 

İnsan. İstanbul defterdarı gibi 
zengin bir adamın rne1ek kadar gü· 
zel bir kıziyle evlenirde. başka bir 
kıza göz koyar mı, a çelebim? 

- Ben göz koymadım. c::inyorl 
Bir gün na~ılsa gözüm kaydı .. O· 
nu gördüm .. sevdim. O da benden 
hoşlanıyor .. 

- Evli oldu~unuzu bildiği hal· 
de c::izden hoşlanmanıza hayret et· 
memek kahil mi? 

- Eh. ümit dünyac::ı bu. Belki 
günün birin · e def terdann kızın· 

dan ayrılırım da onu alırım diye 
bekler durur. 

Sinyor Greçyo bir başka ı:ıün ttk 
rar gelmek ve veziriA'=am1a görü~ 
mek Ü'!ere Cemal çelebinin yanın 
dan çıktı. 

- Ah! Anneciğim her zaman 
"bu herifte nezaketten eser yok
tur" derdi de inanmazdım. Ne 
kadar haklı imiş meğer! .. 

- Şimdi iş çıkarma Bedriye .. 
Biliyorsun bu bir iş meselesi. 
Ferhadın gözüne girip para ka
zanacağız. Evimizin saadeti için. 

Ve iyi kafüli Bedriye izzeti • 
nefsini, evinin saadet·ne tercih 
ederek hizmetçiliği ü:r.erine al -
dr, parlak saten robun.ı qrkardı, 

güzel saçlarını beyaz bir koroela 
ile sardI, Ustüne bir prostela ge
çirdi. Sofrayı ha.zırlarken ka">ı
nın zili acı acı çalınınca herr.en 
koşup açtı. lçeri iri yarı bir 
adam girmişti. Kendine kapıyı 

r.cfis bir kadmm art.tğını gören 
misafir, yayvan yayvan gUld:l 
ve kadmm çe:ııesinf oksndı: 

- Güzel çocu~m. dedi, gidi
niz. efendinize. Ferhat Kaygının 
geldiğini h:ıber veriniz. 

• Delişmen fabrikatör, salor.a 
geçerken kadının kalçasına clR 
b;r çimdik atmayı unutmamıştı. 

Herif i<'eride, kocasına: 
- Sizinle tanıştığıma pek 

memnunum azizim Necmi. Evi
nize, hele (bir de göz kırparak) 
minyon hizmetçinize hayran ol
dum. Ne göz alıcı kadın? n:r mu. 
cevher itdcta ! Değil mi? 

Necmi fena bozulmmıtu. Baş
tan savma bir eda ile: 

- Yok <'anım, pek de ahım 

f'ahnn bir şey değil. 
- Ne diyorsunuz aziz;m. Biz

de buna ben?.er bir tek kadın 
yok. 

- Pek mubaHiğn ediyorsunuz. 
, ~e rsc, baska şeylerden konuşa· 
hm. Bu ecne rekolte nasıl'? 

- ~t)yl.E' böyle. mBdar az am
ma iyi m~hsul yetisti. 

T3cş rın etimi" daha konuştuk 
tan sonra Necmi mi~afirini ye 
mek salonuna aldı ve karısına 

emir verdi: 
- Ayşe! Yemeği getiriniz. 
Ferhat, lezzetini methede ede 

bitirenediği yemekleri atıştırır
lt~n kn.rı k(){'nvn uUnyavı zehir 
etti. Gözü Be, riveden nvrılmı 

yor ve fırsat buldukça gözüyle 
knc;iylc kadm"n;;.ız:ı işaretler çn 
1-ıyordu. Kadeh 'eri yııv~rladıkç.a 
cüretini de arttırmıştı. 

Jkrlriye kendinden geçmiR gi
bi bitkin hir ha.l""t irinde, tnbak
arı ıı.lrn ko"v"Tn'lk i"in insani g-av. 
retin ~n son hamlC'leriyıe cahşı-
yordu. 

Fab.rikatör. dilini şa.pırclat:ı • 
rnk: 

- E, söyleyin bakalım. dedi, 
o ynnımza gireli <:ok var mı? 

- Kimrlen balı.,ediı:orsunuz? 
- Nefis hiznıetçinizden ca • 

nım! 

- Evet. Mktrı.n: otuz senedir 
bizim evd0

• Beni de o büyüt+-ü. 
- Ne diyorsıınuz? Otuz sene 

Greçyo saraydan ayrılırken. Luk 
reçyamn yaptığı fe<lakarhğı düşü· 
nerek. için için güfüyordu. 

BiR ELM.!NTN lJ/[(AJ'ES/ 

O akşı.m, Cevher ağa gene \'al· 
de sultanın dairesine geçmi~ti. Kö· 
sem sultan. DarOssaade ağasını gö· 
rünce sordu: 

- Lukreçya bugünlerde Vene· 
dik elçisine muz göndenniyor 
mu? 

- Hayır, sultanım! muz gönder 
mi yor. 

- Bugün gördüm. sultanım! 
Bana bir tabak elma verdi: ·•ve· 
ııedik elçi:.i Amac::ya elmac::ı çok 
severmiş .. bunları ona ikram et!,. 
d~i. 

- Sonra... sen ne yaptın? 
- Verdiği biı tabak elma~ı. elçi 

~eldiği zaman J:ıötürlip verdim. 
Pek memnun oldu. 

l(ösem sultan birdenbire hiddet· 
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HA~fE:~D Ülti1 
Daimi okuyucularına 

bir hizmeti 
.... 

K çlk 
n ıdarunzı 
parasız 

6 - Her ne\'I ~lldl:n~t n t~s<'k· 

kür mektuplan. 

Dikkat edilmesi lazı1u 
gelen mühim nokt,.lar ı e~ reL eceQi ı. I 

Haberin büyük müsabakası \·e 
bı. münasebetle ba)lıJ;"IIW2 ya.nında 
b.,. gün nel'retmekte olduğumuz 
kuponlar mıılumdur. 

* idare, 5 numarada ,::ös· 
tcrtlen tliınların clddJyetlne 
kanaat getlnnez..'4e neşret. 

Haber, bu kuponları, yalna b:ı 

müsabala için değil, ayni za.ıuancla 
okuyucularınm küçük fal<at idi" 
çüklUğU ni pctinde büyü~ faydalar 
elde edel;Uecelderi hlznıetlerl lçl:ı ' 
de kullanabllmelerlul kararlnştır. ••· 
mı~tır. 

lltf'Z. 

TaUplertn adreslerin) sarih 
bJr şekilde yazmalan liizım
dır. ŞUpbe yok ki bildire
cekleri adresler matı· 

fuz kalaca1'tır. &lektupla. 
ra aynca kendllertnln anlı· 
yacaklan bir remiz ve nu
mara konulmalıdır. 

A,.ağıda ne\i \'e cln!'llerl yazıb 

ilanları ne rettfrmeı. isUycn oku· * 
yuculanmız Uinlarını ba~lıi,'1.IDUI 

yn..ındaki bir tek lnıponla blrllkte 

Gelecek mektuplar için mU· 
racaat yeri olara!t llaber L 
darehanesl gö5tertl("blllr. 
GöıterUecek . reml7.lcrc gc • 
lecek mektuplar bu cins 
lllnlara hasredilecek su· 
tunda ayn bir !Jekllde bil· 
dlrllecf'ktlr. 

göııdermelJdlrlcr. 

Kuı><mlnrı muntazam surette 
toplıyruı ol:uyuculıırınuzm bu uğur
da gönı.lercccltlcr:I kuponlar ıdyea 
uğnı.mıynr.akhr, ne.5re.dllen llanlan 

bıı kupon yeıine kaim olacaktır. 

BöylelerirJn iW.nlarının neşredildi· 

ğl gazete tnrlhlnJ tcsbit etmeleri 
kitfidfr. 

Parasız ne""redilecek 
ilan cinsleri 

- no~'llm ' o ölUm. 
2 - Nlı.ıanlannıa \ r nl'c b'ıı.n. 

mı... 

3 - Ahm atını kabilinden her 
ne,·l kUçük ilan. 

4 - İş \'il i5ÇI t!rnma lünlsn. 
5 - t~rket< \'e kndm, f'vtenmek 

l!'itlv~nl<'rfn c., 11mma llftnlan. 

mi? Fa.kat kendisi §imdi ancak 
bn yaşta görUnüyor? 

- Ona bakmayın siı.. Belli et
Mcz. nunu bırr km da muhterem 
Bay Ferhat. şu teklifimi dinle
yin: Mademki b>nim is tarzımı 
bcğeniyorsuııuz. zannederim fab 
rikanızm İstanbul satrşmı bana 
.. eriı-scniz ik;miz;n menfaatleri 
·ırı.mma iyi l::ir hareket olur. 

- Zannederim. 
- Sahi mi? 
- Tabii... Ancak bir şartla. 
- Pe~inen kubulüm. 
- Bu gUzel hirmetçiyi bana 

vereceksin iz. 
Necmi, gayri ihtiyari ayağa 

kalktı: 

- Bu şerait dahilinde yapıla
cak hiç bir İş kalmamıc-•rr. dedi. 
Size hakikati söylemiye mecbu
rum. Bu hizmete:! kadın. benim 
karımdır ve sizden, bun lan son

ra kendisini rnhat bırakmanızı ı 
rica ederim. 

Fakrikatör kapıyı zor buldu ..• 1 

lendi: 
- Ben sana onlan ilk ön~ 

bana getir de bir kere gözden geçi 
reyim demedim mi. a Cevher? 

Cevher ağa ş.ıc:aladı: 
- Sultanım! Siz bana, muz gön 

derdiği zaman getirmemi ~yledi· 
niz. Elmadan bahsetrnedinizdi. 
Halbuki Lukreçya muz değil. elma 
gönderdi. 

- Haydi, sus. Aptallığın bu de· 
recesi olmaz. Bundan sonra muz, 
elma. armut.. ha~ıh ne gönderirse. 
ilk önce bana getireceksin. anladın 
mı? 

·- Başüc;tüne. sultanım! Merak 
etmeyin. Bu sefer a}'nP.n dediğini· 
zi yapacağım. 

Cevher ağa hareme döndü~ü za· 
man. Kö<:Pm sultanın ıc:rarla üze· 
rinde durdu~11 muz ''e e1ma hik~· 
)'esinin içinden bir türlü çıkamı· 
yordu. Bir tabak muz veva elma· 
dan da ~Qphe edilir miydi? 

Şayet ba mektoplarm bll
dlrecckleri adrese gönderil· 

m~nl arzu ederlerse pul. 
lanmIJ \'e adreslcrt yazıl· 
mış bir za.rf göndC"rmelicllr

lcr. 

X~ rl istf'n<'n bUtUn Uint3· 
rm S0.4-0 kelimeyi geçme
mııslne dfükat edllmelid.Jr. 

Znrf tçfno ı.-upon 'e beş 
l:t_Jm,luk dnm~a pulu ko. 
nalması unutulmarnahdır. 

Neşri Mencn ilanlar u ad· 
r~e ~öndcrllmrllıJtr: 

Haber Garet~I 

''KUc:Uk llnnlar -.enisi" 
Po"to kntuc;n: 214 

t tanbul 

BO 
ıo· ntııt. ·atKANU. 

ı Sterıın 

100 Dolar 
100 P'Tc. 
ıoo LJ~t 

100 t.vtçre Frc. 
100 Florin 
100 ı-tay1emarıı: 

100 Bejga 
100 o .. ahmt 
110 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peçe ta 
100 Zloti 
ıoe PtngG 
100 !.Av 
100 Dtnar 
100 Yen 
İsveç krona 
100 ı-tuble 

Esham ve TaftvtlM 

"'ap:uııs 

6 2f 
182.20 

29.687:1 

O.P.9-:11 

J.62~ 

12.9376 

2fl.53'e 
862:S 
8.1":3 

it 137:ı 
81.0050 

Ergani 111.715 
Sıvaa· Erzurum 3 19.12 
Sıvas · Erzurum 8 19.08 

Cevher ağanın muhakemesi ve 
görüş kabiliyeti yok denecek ka· 
dar zayıftı. 

- Mademki vaJde sultan böyle 
emrediyor. Benim, her işin derinli 
ğine aklım ermez. Dediğini yap· 
maktan başka çare yok. Valde suı· 
tanın Lukreçyadan şüphelenmes: 

elbette boşuna değildir. 

Cevher ağa odasında otururken, 
va1de sultanın harem ağalarından 
Caferi pencereden gördü. Odasına 
çağırdı. 

- Telaşlı telaşlı nerden geliyor 
sun? 

Cafer çok yorgundu: 
- Hele biraz oturayım .. dedi. 
Bir sedire çöktü. 
- Nerden geldiğimi bilsen, 

şa~arsın! 
- Nerden ıeliyorsun, &öyle a · 

kal al 

( .Df'Vdmı orrr l 
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.~nkara liğ maçlar 
Saf, merf, uysal, temiz kalpli bir. sporcu ı Mür::hi~~~: ~a~!n~;nç· 

M elımet azif (Ye Melımet)ı~,~E.~$."n;~;,~~ 

Futbolcu No: 25 natıra ve p o rtre le ri 
~ .....__. twwwa~.._:ı - .... - ... -

Ba,, Dif7 Nezle, 'Grip, Bomatisın• 
.Nevralji, Kırıklık \ Ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kese~ 

icabında iünde 3 kaşe alınabilir. TAKLlTLERINDEN SAKIN1N1; 
HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA ISTEYINlı 

--------~--------~------~--~-----~ 
Maliye Vekaletinden: 

eziyetleri .. oyun tarzı ve iıasuslyetıerl Her balda ma.Jıfuzdnr : arasmda lik maçlanna devam edil
miştir. 

Gümüs yüz kuruslukların tedavülden - . ... ... 

· kaldırılması hakkında ilan Y' 
GllmUş yüz kuruşlukların yerine gümUş bir liralıklar d:ırp ve p!~~· 

k!fi miktar da çıkanlmı;ı olduğundan gUmOş yüz kuru:ıluklann Sl !it 

- Haydi Me-hmet! .• 
- Ye Mehmet! .. 
- Dayan Mehmet! .• 
Futbol hatıralarımı ve futbol

cu portreleri yazılarımı yazar_ 
ken doğrusu Mehmet Nazifi u
nutamazdmı. Esasen bu oyuncu_ 
nun hatırası, vaktile Fcnerbeh
çe muhacimleı i beyninde ve ba
husus bende öyle silinmez bir iz 
bırakmıştır ki .. 

Meıhnıet ı.;azif, senelerce Ga. 
latasnrny birinci futbol takımın
da, o uzun boyu ve çok sert, a.. 
Wgan oyunıle etrafa. duman at
tırmış, bek durmuştur. Karşı3L 
n::ı. her çıkan oyuncuya, kendi 
futbol ayakkabısının ölçüsünU 
çıknrtaca.?: ve kıpkırmızı derin 
ibir iz bır<'..ktıracak dercct.'de aşı
lar yapmıştır. Hey gidi giinler 
hey .. Hele ben Mehmet Naziftcn 
neler <:e •erdim. Daha doğrusu 

o ince bacaklanm ne cefaya kat_ 
lanır ne çileler doldururdu. 

Esasında çok saf, çok mert, 
uysal ve temiz kalpli olan bu 
futbolcu nrkada.~ınuzı, mühim 
bir Gnlatn!Jaray-Fenerbahçe ma.. 
çı arifesinde kendisini kaybede
cek dere~ede insafsız ve muzır 
bir şekilde klüocU olan bazı kim 
seler - spor terbiye ve nizamla.. 
rmı hire ta_yural• _ kızmtırdık~a 
kızıştırırlar, doldurdukça doldu
rurlardı: 

- Aman göreyim seni Meh
metçiğim. hele Bedriye nefes al
dırmak yok ha. Yemeli!.. Tarüe 
ne hacet sen işini b;lirsin. Bir 
iki sıkı eş:, ço~uğun gözil yılar. 
Baktın ki ol!lladı, sıkı bir ta.m 
isabet, ıskartaya çıkartırsın! .• 

Ben hunu iyiden iyiye bildi
ğim içın, "b":.k, Bedri korktu 
Melımcdiıı usıünc gidemiyor .. " 
dcmesrnlPr diye bütUn cesareti
mi takınır inadımı iizerine sıç_ 

rardım . O nrıcla da tnbii aşı der
hal tesirini gösterirdı. Can acısı 
ile kıvranmağa başlardnn. Arası 
biraz geçince haydi bir hücum 
daha. Bu defa daha sıkı bir mu_ 
kabele .. Kfıfir çoruk hiç belli et
meden topa vuruyormuş gibi ne 
yapıp yapıp öyle ustalıklı kon
dururdu ki. İşin en berbat tarafı 
ben tekmelik te takmazdım. Si
nir bu ya, şayet tekmelik takar 
isem bana çok sürath koşamıya.. 
cnkmışım gibi gelirdi. Bundan 
dolayı böyle mühim bir Galata
saray - FC'ner maçından sonra 
bacaklarnn baştan aşağıya kır
mızı mürekkep ile çizilmiş çete. 

Yaı.uı: BEDRi G O RSOY 
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leye dönerdi. 
Bir defnsmd:ı. bu karşılaşma

ların şiddeti tesirini pek fazla 
gösterdi. Diz kapağım adamakıl. 
lı incindi. Tam bir ay hastahane
de bacağım tel bir kalıpta yat
tım. 

Nihayet zavallı Mehmet Na
zif de bir gün bu gayrı tabii, sert 
ve gelişigüzel, acul oyunun ce
zasını pek ağır ddedi. Bermutat 
ıfa etti~i sıkı bir darbeyi müte
akip ayağı kırıldı. 

Bütün bu sert ve çetin maç. 
!ardan sonra, Mehmet Nazif 
hiçbir şey yokmuş gibi aramız
da neş'eli, meıt, samimi candan 
bir dost, bir arkadaştır. 

Sanki bu Mehmet Nazif saha
daki çocuk değildir. 

Seyahatlerimizde birimiz bir
az rahatsız olsak, yemesini iç. 
mesini, gezmesini terkedcr, has~ 
talığımızla alakadar olur, hatr. 
rımızı sorar, bu derece iyi kal~ 

li ve hassastır. O halde? Bız bil.. ' 
tUn eski futbolcu arkadaşları 

Mehnıet Nazife ittifakla şu t~-

hisi lfoymuştuli. 
Bu çocuk o kadar, saf ve mu

ti bir klüpçü ki, gayri ihtiyar i, 
körUkörüne teşvike, telkine ka· 
pılıveriyor. 

Çok sert, isabetsiz, gelişigU

zel, acele bir oyun tarzı vardır. 

Bu yilzden kendi ka)C;Sine bile 
gol attığı gbrilllir. 'l'optan ziya
de adama bakar, adamdan ziya 
d e t1e bacak kollar. Mehmet Na
zif şeyet bu yanlış yola ~cvke· 

dilmeseydi, hiç ~phesız daha 
liyakatlı bir futbolcumuz olur
du. Zira futboldeki şu meziyet
leri inkar kabul etmez. Nefes, 
mukavemeti, azimkarlığı . cesa
reti, atılganlığı, enerjisi mükc.m 
meldir. Ani ve tam zamanında 

yaptığı çıkışlarla çok tehlikeli 
hücumları keser. Kafa vuruşları 

iyidir. voletopa vuruşları, de
gajmanları, şiltleri, korner kur. 
tarLsları yerindedir. 

Mehmet .(\'azifin futbolculuk 
alemimizde kendisine mahsus 
unutulmaz bir yeri vardır. 

Bedri Giirso1) 

skeri Liseler 
Boks maçları 

Askeri liseler arasında yapı· 
lacak boks müsabakalarına dün 
saat 16,30 da Beyoğlu halkevi 
salonunda başlanmı{tır. Salon · 
da tst.·mbul koml\tanı, askeri o· 
kullar miidür ve komutanları bu 
lunuyordu. 

Birinci müsabaka: • 
51 kilo : 0Eman (Kuleli) -

!\Iurat Yaşar (Deniz lisesi) 
İkişer dakikadan Uç ravunt 

olarak yapılan bu müsabaka 3 
ravunt sonunda beraberlikle ne· 
ticelendiğinden iki dakikalık bir 
ravunt daha yapıldı. Ve netice· 
de Murat Yaşar sayı hesabiyle 
galip ilan edildi. 

lldnci milsabaka: 

Zeki Ergun (Kuleli) - Nu· 
rc~tin Kutay (Maltepe). 

Bu müs.'lbaka çok çetin de· 
vam etti ve neticede Zeki Er
gun sayı hesa.biyle galip geldi. 

Uçüncii mii.<;abaka: 51 ki"lo: 
Bülend (Deniz lisesi) - Ce

mal (Maltepe). 
Faik dövüşen Cemal sayı he· 

sabiyle galip ilan edildi. 

Dörclihıcii müsaba1:a: 61 'kilo: 
Kemal Şengül (Maltepe) -

Sermed Kurçer (Deniz lisesi). 
Bu müsabaka çok teknik ce · 

revnn etti. Neticede hakim bir 

dövüş yapan Sermed ittifakla 
galip ilfı.n edildi. 

Beşinci müsabaka: 66 kilo: ' 
Seyfi (Deniz lisesi) - Halit 

(I{uloli). 
Seyfi nefsine hakim ve güzel 

bir dövüşle birinci ravundu bi
tirdi. !kinci ravund berabere , 
üçüncüde Seyfi yine hakim dö· 
vüşmesine rağmen müsabaka 
berabere. 

Bu sebepten bir ra vund daha 
uzatılan müsabaka · neticesinde 
bütUn seyircilerin protestosuna 
rab'lllen hakim dövü§ell Seyfi 
mağllıp ilan edildi. 

72 1."ilo: 
Afif (Deniz) - Sabahattin 

(Kuleli). 
Üç ravund da berabere biten 

miisabakava bir ravund daha 
devn.m edildi ve neticede Afif 
(Deniz) daha hakim dövüştüğü 
için galip sayıldı. 

72 kilo: 
Vedi (Deniz) - Hayri (Ku· 

leli). 
MUsabakanm daha ilk ravun

dunda rakibinden 8 kilo noksan 
alan Vedi, abandone ettiğinden 
Hayri galip geldi. 

Milsabakalara bugün saat 10 
dan itibaren devam edilecektir. 

Yağan kardan l!Onra sa.ha çamur 
bir halde bulunuyordu. Oyuna iki 
ta.lmn da sahaya çıktıktan vakit 
tam kadrolarile görülüyorlardı. 

.Muzaffer Ertuğun idaresi altın 
da başlıyan oyun çok sert olarak 
başlamışsa da sahanın çok çamur 
olmusr oyunun sertıi;inl ve tekni· 
ğini kaybettiriyordu, Birinci devre 
her iki taknlıın da bazı neticesiz 
nkınlan ile ve hiç sayı kaydedilme
den sona erdi. 

İkinci devrede Gcnçlerln dahn 
fnzla tazyike geçtiklerini görüyo-
ıuz. Gilç kalc~~ini sık sık sıkıştır -
mııya b~lıyorlar. Bu tnzyiltin se-

l meresi çok geçmeden elde edili -
yor. Gençler sağ iç Mustafanın, Güç 
müdafilerini atlatarak çektiği bir 
şiltle ilk sayılarım akydcdiyorlar. 
Oyun, bund:ın sonra ~ine Gençlerin 
tazyiki altında devam ederken sağ 
iç Mustafa ~miden aldığı bir pas-

nun 1941 tarlhlnden sonra tedavillden kaldınlması kararlaşun1ını~tır.d'~I 
uıı tt . .ı 

GUmUş yüz kuruş~uklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren ar saıı"I" 

etmlyecek \'C ,. ,,·ak yalnız Mal Sandıklan Ue Cumhuriyet .Merı<eZ 
şubelerince ka., JJ :dilebllecekUr. OJlD' 

Elinde gümüş .}1!Z kuruşluk buJunanlarm bunJan Mal Bandık.larlle 
hurtyet Merkez Bankn.aı DUbclertne tebdil ettlrmeler1 Uln 01unur. 

6
) 

(70025) ~ 

Devlet Demiryolları ve Limanlarl 
işletme Umum idaresi ilanıart 

b'''" Muhammen lıcdeli (S!ll) Ura olan 14.197 metre mtk'abı muhteli~)'()P 
gürgen dilme \'C kala." (S.l.l!Hl) çarııamb:ı. günü saat (11) on birde uıe 6' 

p&§ada. gar bln:ısı dahilindeki komisyon taratmdo.n açık eksiltme u!tl 

tın nlınacnlctır. t ~ 
Bu işe glrnıek lstlyenlerln (67) lira (5) kuruşluk muvakkat le~uf' 

Jı0"' kanunun tayin ettiği vesaiklc birlikte elcslltme günü saatine Jcadaf 

na müracaatları 10.zımdır.. ~· 

la muhakkak bir sayı peşinde ko. 
şuyor. J.'aknt Güç müdafileri Mus
tafayı düşürerek bu muhakkak bir " 
golden kurtuluyorlar. Bundan do-

Bu i§c nlt §artnameler konılsyondan para.sız olarak dağıtı1ınııJtt4 
(12047) ....--/ 

... SAN TA."°"· 
layı hakem bir penalb verdi ise 
de Gençler bu penalhyt atamadı. 
lar. Oyun bundan sonnı. Gençlerin 
1-0 galibiyeti ile devl\Jn ederken 
~ağ' iç Mustafa yaralandığı için sa.- 1 
haı'lan çrktt, En iyi oyunculanndan 
mahrum olarnk oyuna devam eden 
Gençler biraz sonra ıkincl sayıla· 

nm kaydetmeğc muvaffak oldu • 
lar. GUçlıller bu sayıdan sonra seri 
ııknılara bw:lrıdılar ve devrenin son
larına doğru .bir gol yaptılar. O· 
yunun bunrnn sonrası her lld ta
rtıfuı nctlccsl:ı. akınlarlle 1;eçmi' v u 
oyun 2- 1 gcnçlerlıı lehine olarak 
Fona ermiştir. 

Yarın yapılacak 
voleybol maçları 

htanbol kı:z me kteple ri Voley. 
bol lik heyeti ba.'ka.nlığmdan: 

23. 12. 940 pazartesi gllnil Eml· 
nöntinde yapılacak maçlar: 

Saha komiseri: M. Argun, Kız 
öğretmen - Cumhuriyet L. saat 
14, Boğaziçi L. - I 3rk L, saat 
14 .30. 

Sinema ve Tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

reııehaşı U ram Kı!!nıında 
Gündüz aaat llS.SO da. 

\'O Akşam ıııuıt 2 0.SO dıı 

s•' Herkes. bilhassa cocuklar tarahndan aJını11 
aavet kolav ve müessir bir müstahzardır· 

BARSAK SOLUCAfJLARINA 
\)Ç~· 

ıuı.rşı gayet tesırlidır. Bansak ımlucımlaı'lnıı. oüytlklerde \'C r. 11• 

le rde sebep olacağı tehllkeler göz önUne alınarak solucan bll
9 

lıklarmda bunu kullanmalnn !aldelldir. 

, lleıuıoı~rtmlzu vtı bnlkmll'UI tb\11lyc C'd.lleo bo m051.u.ıuar 

bu ııczatıede llU!unw. 1Ceçcte Un satılır. 

Kutusu 25 kuruştur. 

Balıkesir Valiliğinden: JCJl"ıı 
ı - Balıkesir hUkOmet konağı acıllye kımıı kıı.IOrifer ıeııısatJ 

zart wruıu ile eksiltmeye konmuştur. O) ıırJ" 
2 - Ke§lt bedeli 17597 Ura 30 ku~ muvakkat teminatı '1& cısZ 

dır. 

r- 3 - Evrakı hergUn nattadn görüleblUr. et ıca' 
} 4 - lhales1 27 birinclklnun 940 cuma gUnU saat ıts,80 da bOJdllllacsıctı!' 
} · nağında nafla mUdUrlUğUnde müte§ekkll komisyonda yapıl y&t;f 

li - !steklllerin muvakkat teminatlarını Balıkesir mal sandığUl"'sııeJt11' 
dıklnrma dair makbuz veya bu miktar ııayanı kabul balll<a af~ 
bu ile ihale tarihinden Uç gUn evvel vlHl.yeto muracaaUa 111!! 'ff.e'f 
alacakları ehliyet vesikaslle Ucaret odası vesikalarını te1:noıı il~ 
tubunu havi zarla koyarak mezltO.r zar!lan 2490 sayıl! k U el' 
kUmlerl dairesinde tanzim ve lmza etmi§ olarak ihale gilllbuıacJ~ 
H.SO a kadar komisyon riyasetine vermeleri, postada wı>U 

p••lglec1ı1km.el:ıkllalblu11e1d111111m1ıy1e11c1eğl·l·IM•olllun.u11r •• (llll67lril)·----ı1lllllllı 

Bulunmaz Uşak 1 
• • • 

lstlklAI Caddı-.slnde Komedi kmnmdıı: 
Gilndil:ı &ruıt ı:>,SO da \ 'C Ak,nm 

ı;ruıt 20.SO da: 

VA K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

genidefl 
açmıştır 

Paşa Hazretleri 

Beyoğlu Halk Sineması 
B:ıgün saat J 1 de, A k:;am 20 de: 
ı - Gün do~a.rken, 
2 - Tal.si Hayduttan. 
Çal'J11Ulıh:ı: (Kara Korsan ) 

22.12.940 
9.0S Ajans 
9.18 l\larwtnr 
9.·i 5 Yemel{ 

Llıteııl 
U.SO ı•rogrum \ "C 

memleket 
8a8.t nynn 

U .SS Saz 
scmaller:I 

12.50 A jan8 
18.05 ı;;arkılar 
l S.26 Orkestra 

18.0S Radyo roz 
18.50 Şarkılar 
19.SO Ajan.1 
19.43 F a.8Jl heyeti 
20.16 Tango ve 

P~o 
20.SO J{onuşına 
20.48 Şarkılar 
21.15 Konu~ma 
21.SO Karmen 
22.SO Ajana 
22.60 Da n11 

Kitap, mecmua, gazete basar. 

......... T•a•b•i•le.~ammmıiiımnmamdllİliz~ğmilııİİişBlemrmiaaİİİhmr.İlll~:;-

1 
ltsanbul Levazım amirliğinden verilen """"'I 

harıci askerı kıtaatı ilan ları ,,,,,,,,, 41 ---------------------ıı:::-;ıı.ıe51 ~ 6' 
151,000 kilo sığır eU kapalı zartla ek.sutmeye konmu~tur. ~ıS)'oıııJll 

12/940 Salı günü sn.at 16,30 da Izmir Lv . .ı\mlrllğl satın aırna kOll" sııt~~ 
yapılacaktır. Tahmin bedcll 39,835 !1radır. llk teminatı 2988 uradfl'~~l'tJ',.. 
meal komisyonda gClrUlUr. Taliplerin kanuni veslkala.rllo tokllt ıne 
komisyona vermeleri. (1604 • 11612) ~ 

* * * 5000 ~" Beher kilosuna tahmln edilen fiyatı 6 kuru~ 25 sanUoı olall ~r ~ 
arpa pazarlıkla. satm alınacaktır. Pazarlığı hergün Ankarada ı..~re &>

11 
aatmalma komisyonunda yapılacaktır. 300 tondan aşağı oımaınal< el\'~ 
ayn taliplere de lhalo edlleblllr, Arpalar döküm halinde A.nknl'll ve 500 ~ 
tasyonlarda teslim alınır, 3000 ton iÇin katı tcmlruıt 21,250 ura :ı.)"()IJ~ 
için kaU teminat 2813 liradır. Evsaf ve ııartnamesi 960 kuruoıı kO ııtıl ~~ 
alınır. Taliplerin hergüD Ankarada Lv. e.mJrllgt ııatınaJ.ma korııfsY00 

melerl. (1572) (11406) 
* • • tııı,ı~ 

}(erf :ell fP 
Aşağıda yazılı mevaddm kapalı zarfla eksiltmeler! hizalarında yazılı güD,ısııat vo mahallerdeki ııs ate 

komisyonlarında yapılacaktır. Taliple rln kanunl veslkalarfle tekllt mektuplarını ihale saaUerindCD bir sa 
ait olduğu komisyona vermeleri. şartnameleri komisyonlarında görlllUr. ı 1.ıtA"' ••ı863) 

Cins! mlkt.an tutarı teminatı ihale gUn, Baat ve mahall1 

Sadeyağı 

Un 
Buğday 

Odun 
Sığır etı 

kırdınlmaat 

llra. Ura 
?0.000 kilo 2:).666 1926 

(00.000 " 
146 ton 

760.000 kilo 
500.000 kilo 

122.500 
24.900 
24.700 
190.000 

9187.150 
1867.50 
1852.50 
10.750 

1·1·9U 
2·1·941 

111·12·940 
Sı-12·940 

6·HIU 

11 
15 
16 
12 
16 

Niğde 

Erzincan 
1zmtr Bornova 
Urfa t cııc.\J 
Kıduarell hUkOtllc 


