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Londra içtimaı ni.hai zafer c.ld_e 
edilinceye kadar !ngiltererun 
ve müttefiklerinin ellerinden 
gelen azami gayret ye feda.kiır
IıJ,ıa miicadeley <'de•·aın edec l-
l _rı hakkında. kimsede şüphe ' 
brraJ·mamL'?br. llk giinlerde 
tahmin ettiğimiz mücadele u?.un 
siırecektir şiddeti gittikçe ar
tacaktır. Crev§eyen. aldanan :·_c 
kendilerini e-ınniyet altmda ge
ren milleUer hata rderler, 

Yazan: 

mah t Va»çın 
K 

BiR COK FIRNLARDA ESKi 
~ 

ÇEŞNi UN BULUNDU 
Hatırlı müşterilere satıla n veya ekmeği daha iyi 

çıkarmak için yeni çeşni katılan un1ar 

Arpa ve çavdarla karışbr~aca~ 
Bu günıerdeyarım k ilolukekmek
ıerin Ç• karrımasın·a ·başlanıyor 
Diğer bir çok şehirlerimizde 

olduğu gibi İstanbulda da yüzde 
30 arpa ve yüzde 20 çavdar unu-
nu havi halitadan ekmek yapıl. 
mağa başlayalı bir hafta geçtiği 
halde el'an bir kısım fınnlarda 
eski ekmek çeşnisine göre ter
tip edilmiş şehrin ekmeklik u · 

Amertka hariciye nazırı 

nundan bulunduğu haber alın
mış ve bc1ediye iktısat müdürlü
ğü ani bir teftiş yaptırarak bu 

(Devamı 4 iincüde) 

Ruzvelte yeni 
salahiyetler 

verildi 

I.ondrada muta..nta.n bir içfJ.ma 
'••kua geldi, İngiltere h:ıt-Hıkili 
'tı-. ChurchiU'hl ri. eti altında. 
lUksembul'"' hü.kiımeti miimcssil
leıine '\'8.nfl~y.'l kadar Alman is
Ulası altında kalın.ış olııp da ecnc· 
bi topraklara çelrilıneğe m~buri
Yeı hisset.mis bütün fı>l.fı.ketzede 
ınlUetlorin ~ mcsru hifüfımetleri 
'fllüınessiJJeri bir içtima cl;:1 ettiler. 
llıı l!;timad~ J:er rneml"l<et mii
ttıessili ha.Uı.s dakikası l'uliıl <'ılin• 
l'Cye kadar mücadelede de"am e- ı 
dı>l'eğme dair hararetli nutuklar 
lrad etti. raıat en mumh, en 5id· 

Surl;redP müttefik lmvvetJP.r tara.tmdaD i§gal edilell sabayı gösteril' harita 
Vişiyi şiddetle 
. tenkit etti 

---o---

e 'de .. 
r 

<letu ve ka.t'i nutku Çorçil söyledi. 
lrarp ba.şlıyalı [;nıi İngiltere bas• 
'f11tilini hu derecede eoskun, taş 
l<tıı göıı:nemiştik. . .. 

Müttefikler 
Şamı ihata 

ettiler 
-<>--

A.Ylti zamanda ıur. Çhurt'hıll u
tc11ne aldrğı meM.nlyct ve hürri
~~t dıwasmm bü;yük pf"ygamber- KAN 
11!füıc yakısrr bir iman ve hararet~ 
le taşıyor. ~tngiltercnln -rn İngilt~ ı 
ten'ınüttQIUU~~n ~üşman kar-

DOKOİ.MESİNE MANi 
OLPJiAK iÇiN 

it dt!etıe.ri hundan daha kn.t'.i :re,. da .. 
11' a,~kb bir surette izhar olan· Vışz Numan-
anıazdı. 

11 
11
'-l'ada sırada, bilhassa H~'in 

l';'tından sonra, ort.a.dıı. sulh riva.
tıeli ısrarla. dola~mıığa başla

i'~tı. Alınanlar bu gibi şa;)inları 
~lllr harbinin icaplarından ielfıkki 

erler &azan korlm "e endişe tıe • , 

111 şrctnıeğe kalka.rla.r. Bazan si
... rleli Yatı~tımıng-a chl'mmiyet ve . . ,., . -
~ er. Sulh ş:ıyialarmm ortaya 
İh"'1nası tn~lt.ercnin harp hazırlı
ll'ı rrıc.'kanizm:ı<ımı manen gevt".et• 
~!( maksadına hamledilebilir. 
b lltchııı bu içtimadaki sözlcrlle 
g ıı ltıan"nalar:ın tamamen önüne 

danlar ile 
Müzakereler 

cereyan 
ediyor 

ll\'tn.işttr, 

~el!i.itiin haztl' buıunııntar i~.ga~ıer Beyruta 
~\anı ettiği müddet~e sulhun ım-
t llsıılrğuu il~n cttilc•r ,·e bu hıırı-

1 

Sahil boyundan 
ı lerl ıyen kol 

~ li~J aJıdettiler. Gerek harp gcı·e~ yak aştı 

• 

~ h~ el ele vererek ya.5amak ' e 
.aı,.,ın k ı d ki ı 
hıı • a. emelinde bu un u arın K lı" . 14 ( A A ) - Röyter 

tlirdiJ K bili her·· Londnı.• a 1 re, · · Claıu er. ım r, lil . ajansının öğrendiğine göre müt· 
~eti h: iı:timada, mürakbfe\:: tefikler şam'ı bilkuvve işgal eL 
ııfıı:ı 11(~ 'ıu:_m1 tetmel aşı, a t mişler demektir. Kan dökülme-

ı.un a.~1 mıs ti'. . • • l k . . v· . k ~r cı h'll'' .. le · yalnu: sıne manı oma ıçın ışı ar b • . ıure J m !'loz ıı . k d 1 . 1 .. 
aJ-he devam husuı.unda in~liz nızonu uman an any e _mu~a. 

1 
) 

Göbels'in 
Bir makalesi 

lngilterenin i stifasmı 
yakm gösterdiği için 

Nazi ·partisinin . 
gazetesi toplattırıldı 

-<>--
Göbelse göre 

Veni darbele~ 
indirmek için 
Almanya uzun 

uzun nefes 
ll'ılJıPtfn· b 1_ .. 1-. • -t''ı nh·ete l kereler cereyan etmektedır. Bu 
in ın e"' '"" J..'I ..a " , (De 4 .. "'d ) (Y T ... ~n,.;;de) l""ciinı.,. 1 Aynı' 7.amanrlıı _____ ...:__v_am_ı _ _ u_n_c_ue...:_~-------a.zu_s_~--:-"'-,.,..-:----11 • ..n o muyor. , 
ı &'1lterenin gittikçe artan siHih- • 

al ıyor 

~ası:ndan ya.km ist!kba.lde sc· F i • • l ıı tt~;eıer aımt«'Jtğı teb5iri~ de muh T QllS lZ S e lr lll n ıJ Ilı hll.lunu:ror. Artık fogılterp se 
~:larnıa h~k.im kesildiklerini ilan 
~ eıı Churciliill Alman tayyareı_e? 
~ taftndan tn!tlliz şehirleri '\"e sınl 
~ aı!,;, Üzerinde yapılmış bombardr-
~llrıl • 
~r arm yakında. acısı ~ı~rılaea-

ı ~ 'e bu hücumlara fazlasilc mu• 
,,. eıe edUeecgıru-· • de tekral'dan 
~~Ji 

0 1 ~almamı~hr. . • 

• 
cenazesı 

Bu sabah Ankaradan getirildi. Hay
darpaşada merasimle karşılandı 11JWiz baş\·ekilinin i~tHa a.ltın

\~aln:ıış memleketler ah.albinin 
tıı anlardan çektikleri azap hak- o ğ 1 e d e n son r a 

Amerikan Hull diyor ki: 

Grev yüzüden istihsal 
durmak.tehlikesine 

maruz kalınca 
Vışi, Suriyede Almanya 

yardımı geçen hesabına harp ediyor 
harpten fazla / Vaştngtc>n, 14 (A. A.) - Ayaın 

Fabrffcalara vaziyet 
edtlecek 

İngilterenin ispanya 
elçisi diyo Tki: 

Alman va 
iki buyuk t~cbbllsle 
akamete uğratmıştır 

Ma.drit, H (A. A.) - İngiliz 
bUyük elçisi Sa.mue l Hoare İngiliz 
kralınm yrldönümü milnasebetile 

(Devamı 4 üncüde) 

Londra, U (A.A.) - Radyo) - ecli · · · uımh h 1z • 
· ı A 'k H · . Hull m sı reı:sıc ura, arp ma P. Birle~ k men a. ancıye razm, mesi :im.al ede.n faıbrika.la.ra, istih. 

yaptığı resmt beyanatta. Vl§i hUkO.. t ~-• d••.:.....A,_ +"'hlik · b 
• n<Ll w..u.uLA ı.u esıne maruz u-

metinin SuriyPde takıp etmekte bu. lunduğu vey;a~ut pa.t.ronlar1a. arne. 
ıu_~duğu sl~~etl ~iddeUe tenkid et. le ta.vassuıt teşkUiı.tma müra.oa.a.t -
mıg ve deınıştır kı: . . tan imtina eyledikleri taJı:di'rd <'1-

- Vişi hlikilmeti, Suri~de .A~- koymak saliı.hiyetini veren ik:nun 
yanm hesabına harp edıyor . • İr~ 25 muhalif roye karşı 46 reyie ka
Mısirr.ı ve Afrikanm za.p~ı içuı Sun. bul etmiştir. 
yenin kullanılmasr, Alman plft.nmda. (Deva.mı 4 f ·· ~) 

\ :tıay:ıı' \ıtr no"kta teşkil eqe" "ttetl.. 
:km JcuvveUerinlit Sul"i,Jı9Jlıe ~ 
.Alman h Akimiyetimn tevesstıune maııf 
olmak içindir. Vişi htlkrunctı, Almmı. 
yarını bu emellerine mukavemet et. 
medikten başka. SUriyeyt. !rak Uıyıı.. 
nmda dıı üs olarak kullanmasına d& 
mani olmamıştır. 

Ahnarı • Sovyef 
münasebetleri 

Beden Terbiyesi mükellefleri 
Sovvet 
tekzibi 

I 
Kar_§ılıklı askeri hazır • 

lıklar ve bazı Alman 
taleplerine dair haberler 

Eminnöü mıntaka sında çalı§an kadınlar 

Oğleden sonra Gülhana parkında 
gruplara ve bölüklere ayrllarak 

harekata başhyacaklar 
Beden terbiyesi kanunu mucibince 

şehrimizdeki beden terbiyesi mükeı.. 
\eflerinin teşltila.tlandmlmasma ~ 
vam olunmaktadır. 

BugUn de, saat 14,30 da Eminönü 
mmtakasmdaki kadro mükellefler GUl 
hane parkındaki sahada toplanacak. 
lard.Ir. Mükellefler, bugUn gruplara 
ve böl!lklere ayrılacak ve vakit kalır 
ııa beden barekAtı da aypıla.caktır. 

Yarın aynı mahalde ve aynı saatte 
Eminöü kazasındaki erkek mükellef. 
terin toplanması mukarrerdir. 

Alman ikt ısat 
nazın diyor ki 

• ~'Mark 
Avrupaya 
hakimdır ,, 

ÇERÇEVE 

Sevtan 
Akıntısı 

Nemp Fazıl Kısakürek 
Ha.rp Balkanlara. döndükten ve 

A'\-Ttlpa.nrn cenup doğusunu Girlde 
kadar mill\'er hesabına ma tlup 
yazdıktan, Suriye Ye İrakı da İn• 
giLiıler ve hür Fransu:Iar safının 
t;ahsk,kümüne bıraktıktan sonra, 
politika. oereyanlan, birdenbire 
Boğ:ı.zi;çinin Şeytan Akmtrsma 
benzer bir cünböş arzetmeğe ba~ · 
Jadı. Birlbirine zıt istikamet ti bin 

asılsız 

Sovyetler Atman, aya karşı 
harbe hazırlanmıyor 

(yansı s tiııciide) 

mihveri u1aştrrabil:m.iş, ne de bu 
hecıenerden mih,·erin vazgeçtiği 
veya müsta.ğnl kaldığı hakkmda 

. bir \esika göstermiştir. 
Ne olacak öyleyse? .. 
Giinfunü1Ae s iyasi bir cünıJeyc 

mu,·azene ~min edebihnek, sivri 
bir sırığın tcpe~de ve tek ayak 
üstünde mu,·azene bulmaktan bir 
az daha. zor olduğu için, harbio 
ne Sol'Yet Rusyaya, ne de İnı.,>i lte. 
re adasma te\·ccciilı etmesi ihti
ma.llndcn, yahut ihtimalsizliğin · 
de n bahşedobilirim. Bu hasustaki 
kanaa1.lerimi billurlaştıra.mama,, 
bana hiçbir teessüf duygusu da 
vermiyor . Zira beni takip Jfıtfun· 
da bulunan okuyucu, her iki hedef 
üzerindeki kanaatimi pek ali ha. 
tırlar. 

B enim bn.ıtiin için !>iiyJi~'Cbileoe
ğim, bilhassa söylemek btecUğim 
bir nokta var: ~·~a, Ufak <'ümleler içinde ı;ir.di~ F ransız m ezar' ı g"' I na 

• iJ a ~erıçekten ibretle tema.~ e 

"<'ı>k bir hakikati gözönünde j Ank b"" ··k ı · · """!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!' illan Al• Fransanm ara uyu e çısı .! I 
atı, .... dınyor.b. Bıulgaristanldandaha 1 müteveffa Adl Hanfinin cenazesi 1 • • • • • • • • ••• .. • ' • ' • uıı:i' .. ya on ın erce ame e w b sabah Ankaradazf şehrimize •• • • • • • • ·- • " " " " • i 

Feri köy 
gömüle cek (l"a:ıcsı 4 üncüde) 

bir cereyanın, sularda uyandırdığı 
ÇlJ'P~, frkırdayış, kaynayış, •. 

Harp kayığı acaba bn akmh 
noktasını nasıl sökecek, kendisini 
hangi cereyana kaptıracak ve ta
bi olacağı yeni cereyan isti'kame
thıde. yükünü boşaıtma.k üzere 
hangi iskeleye yanaşmak istiye
cek ~ .• 

Şeytan akmtısmda.y1z !.. Harp 
kayığı Şc;rtan akmtısma nrmıştll', 
Btt noktada, her btikamet dahil o
larak, memle':<etimiz Ye diiuva he· 
sabma yepyeni rnzlyctleri~ doğ. 
ması ve her :;e~in aydmlanması 
için yalnız bir iki haft:ı.lık zaman 
payma. Thtiy~ ]<almıştır. Bir iki 
hafta sonunda. her şey belli olur 
olmaz. belld yine nıa.hut illetim hı
tacak ve bana da okuyucuma da 
se,·imsiz gelen mahut eda içinde: 

"1! e~~ıeceği bavadiwsini okuduı.:u- g~tirilmiştir. H · · de , 
~ ~katler Avrupa u7.enne ço~ Ankara istasyonuna getirilmiş ve ı • • • • • • ' •. • •.• • • • • • • • • • •• • 

tı h g~lerde kulag~ıza. çar~.an Cenaze dün sabah, top arabasile ! Q V Q S Q n Q g l l n 1. 
~ kabusun dehşeti hakkında bır .. tc effaya son rasi..ınei ihtiram 1 

" " - kifidi mu v " .. 
.. ~ 

6

l"ln~g~ r: yapılarak bir müfreze askerin ha. B U .. T Ç EN . N y U K U VE HAM 11~ ı~~-aı İnn~~·t zaf~r eı:; vaya üç el ateşini müteakip tren ı 
lift ye aa.ua.r . ..,u erenın h eket etmiıtir. 

>tfikJerinin ellerinden gelen ar . . .. 
i g t . feda.k- lıkla. mü· Cenaze merasımınde başta Bu • 

11 ıı- ıh ~~~a-S:~a.:ue ed('c:~ıeri hak- yük Millet Meclisi. "R;_~ Abdülh~- M A o o E Nı • N R o L u ·•ifa. ı...ı..._ 'ed ·· h b •--~rş- li.k Renda Başvekil .uvktor Refik ·~ oıuuıs e !jup e ıra lilllilol .. • • • • kil. c:ıük •• 
• lJk günfor:Jc tahmin ettiğimiz Saydam ve har_:cıye ve ~- .:~ nı 
titıııcı ' .. 1 ti iddcti Saracoğlu oldugu halde butun ve. tuı.... e.e uzun ~urec.c ' r, ş . . eticumhur umumi ka· 

'<\Çe rutaeaktrr Gevşeyen, al. killer, nyas 
ve kendllerhu c~yet a.1- tibi Kemal Gedeleç, baş~a-:~r Ce. 

gören milletler hata ederler. (Devamı 4 uneüde) 

Yazan : .&. ŞABKLI 
-~6--) 

Herbiri muayyen planla ra bağlı 
birtalmn ihsas ve ima edişlere gö. 
re harbin bir anda şarka. dönmesi 
veya bütün kütlesile garba dümen 
kmna.sı mümkün... Şarkta. Sovyet 
Rusya, garpta da. İngiltere aruun 
var •.• Halbuki harp kayığını Gbi• 
de kadar u~tll'all esasi cereyan 
bu Vaktede4t: AVl'Opa. cenup doğo-
81Jnu kasır~s.ys boğma.ktaydı : ve 

1 bu~ _, '~, Fıt! ~ ne,. 
1 til . ie --·-~t fler.~ 

- Nasrl? •• Dememiş miydim'! .. 
Diye yine an-ı endam) edece· 

ğtm ... 
Bo kadımm bağŞa.ym hma.!, 
Şhr.rlilik, yanıııJ.an rtfba:nın gtir

cfo•ik J\.l}litikı, t.eh~rlemeclJfii r. ~ 
el~! .. ~~ değHlm iri s r , 

~-... c-ını-



4 Yazan : BADIBCAN KAFLI 

Ofelya bu kö Ü ihtimalle r üzerinde kuvvetle du
ruyor, lakin ümalerini büsbütün kaybetmiyor. 
Ömerin üzül. emesi için hepsini ac;ıkça söylemi
yordu. 

- Evet... lAk.in bunun • za. 
rnn var mı? Fırtnınyn Jı:a.rnı körü 
kc ıilno t d.ifocck değil ya .•• 

Maksat nyni ~dn &izim se
lam eti.mirJir. 

- Hakk--n vnT Fakat ldmbilir 
nerE.'dPn emediğim bir 
his bana J..ngıltere toprağını, bu 
toprak nerede olur.sa o1sun teh • 
lık ır ~ ... teriyor! . 

- Ütillmo savgillm, bu bir ıru .. 
. runtudur. Ayni kuruntuyu ben de 

blrnz evvel, buna dair konuşmayı 
dinlerken hissettim; lAkin ken -
elimi top!lrl:lymca nekadar haksız 
.,,.e m.lin sr.z olauğumu hemen an .. 

ladrm. 
ömea- genç kızın ellcrinl a.vuçla

nn::ı. alıyor, sonra onu bir kolu ile 
sarı.;or; dizlerine devam ediyor
du: 

- Plimut senin doğduğun ue -
hir<iir; son defa görmilş olUl"Sun. 
Orası mutlaka sana uğur getire .. 
ccktir; kalbini ferah tut! EBasen 
denizin bu lurçnılrğı fazla sUrmi • 
yeeektir; bir iki gUne kadar, beı.. 
ki y::ı.r::n hı:ı.üfliyeecktJr vo hemen 
tel..--rar ·ola Çikılıu.'8.ktır. Gerek a
miral ve gerek kaptan Ca.kson böy 
lo söylUyorlnr! 

Dclikanlınm okga~lan, taUı 

ve lYi aözlıeri onu epeyce yat"' .. 
ltrml6 görUnuyordu; lAldn bu.n.la%' 

hnkEuı.tte ancak blr tesolliden i. 
baretti; onun kuruntulannı göğ • 
sundcn ookiip atamamıştı. Zorla, 
., n ve y:ıt.Işnuş görUnmeğe talll" 
tığı her halinden anlaııılıyordu. 

- Bir taliaG.1\k om.--ydi! 

Dıyordu. Mlstres To.1llZOnun ak· 
m dun.sını bitirdikten eonra onu 

\ C'meğe çağmnak l~in b;ı.6 rdığı ~ 
m n cev·:lp nlamammr. bunun u. 

\ rı.n1rracaf."I merakı, konsolım U -
z riıldc bırakılan n~ satırlık kağıt 
t ·ın duyacağı lıayreU tasavvur e .. 
l. !•ordu! Ya bu kağıt onları tat ~ 
min etmez de polise haber verır. 
lC'n!C! Üm r İngilteroden ay:nlm. 
ca Jil g.me Ofelyayı ziyar.cte ge
lec...1.ti, hiç değilse nıllnn!ebet kur 
mak, tesir yapmak için ne Jazmı.sa 
yap:ıcaktı. Bu takdirde onun yok 
ol u~u öğre:neoeılt, bulmak için 
belki de her ça.ı.,ye, her kuvve 
to b:ışvunl.('.aktı. 

Ofclyn bu kötii ihtimaller Uze .. 
rinde kuvvetle duruyor, lAklıı U. 
mitlerini büsbütiin kaybctmlyor, 
ömerin iaülıncmesl için heptdnl 
nçıkça &öylemiyordu.. 

-19-
KORSAN ffı\.NGtstf .. 

S::ı.llı.ımna.ktan kurtulduklan için 
haf::z Şe.:if efendi Ue dilsizler pek 
m"'Jllnund lıı.r. Ertem gün gmıl • 
deki n!-aktefek eksikler tamma • 
hınınıı ; yen.iden yol için haz.rrhk 
bit~ti; 13.kin sert gimal rUzgi.n 
yatu'Jnnlı: şöyle dursun, fırtma ha. 
Uru lmıştı. 

A\:ıa doğru amiral Mamıel 

Plimut tcrea.nes!.nl ziyaretten he .. 

ııliz dönmüştn ki rrhtnnm llenıin- . 
dt>n hızlı nnl sesleri duyuldu; bir 
nz sonra gerek kendi elbJaeleri 
..-e gerek nt.!armm takımlan ga • 
yC't şık ve p:ı.:-lak ilil klş1, arka • 
larmdn ikl zabit ve yirmi kadar 
ımkcr olduğu hn.lde a.mirııl gemi • 
sinin yanaştığı yerde durdular. 
llunlnrdan biri Plimut vallsi e1r 
Duglns Rayd, öteki de si:r Gordon 
du. Nobetçi rosmt b!r ziyaret kaı-
şısında bulunduğunu anlaml§, se • 
lam durmuştu. İki ILdr.m, llci sa • 
b!tl bMikte me1'dlvenlerden çılr
uıar. Yüzlerinde çok mUhim ve es 
rarlı bir işe başlıyanlarm hali V&I'-

d:. 
sır Dı:glas Reyd sordu: 
- Amlral gemlde mldlr? .. 
- nvet.. 
Krndlsinf txmrt.tı ve gelenleri 

"orerek o~ kopn Cakaona, a.. 

m1mlle görüşmek istediğinin bil .. 

dirilmesini emretti. 
Biraz sonra amiral kamaralar\ 

!nen me.rdivenln ba§mda örllndil; 
lıafif'çe gillUmsüyodu; eir Gordonu 

görll.nce yUzilndc bir endijje dal -
galandı. fakat kendisinl çabuk to
parladı ve blraz evvelki hal.ini aı.. 

dı. Kond.IBine doğru yaklaşan vali 
iie saray nnzırma elini uzatarak: 

- Bize 3el'ef veriyorsunuz; 
bu:ıdan dolayı ihemen t05ekkiirlc • 
rimi bil iirmek isterim l 

Dod,i ;kıç kasaraya giden bir • 
kaç baaamak merdiveni gl'ısterdi: 

- Buynınuz! 

:İki zabit küpeştenin lld tara • 
fma aeçmi~cr, gerniyo girip cıka
cak olanlan görecek "" t!lde va.zf. 
yet n1mt§lardı. 

Slr Dugla.s Reyd hemen maksa .. 
da geçti vo sordu: 

- .Amirnl, gemide kaç ki§f bu~ 
lunduğunu biliyorsunuz, değil mi? 

- ŞUphesiz, bundan ta.bil bir 
§ay olamaz. 

- Tayfa ve askerlerden ~ta 
kimler vardrr? 

- Ce?.air el~isi, tercümanı, bir 
Türk askeri ve ild hJmıetçl •. 

- BaJ,;ka kizruıe yok mudur a .. 
caba? 

- Hayır .. 
- Kaptan Caksondan VO diğer 

gemi r.a.bitlorlnden emin ın1slnlz? 
- Elbet •.. 
- Sizi aldatmt§ olmalan ihti • 

m1ini hiç düşünmed.iııiz mi T 
- Asla! •• 
-.o halde Tllr&ıe.r oe 1~ 

olmıur mu? 
- Evet.. 
- Size bunları sonnağa mec • 

bur kaldığım jçin affmw rica e.. 
derim. Krallık poliBinln haber aı.. 

dzğma. göre cirln aldatılmış oldu .. 
ğunuz anlaşılıyor! 

O zamana kadar çatık kaşları • 
nm. altmdalrl keskin ve yırt.ter ba· 
.kışlarla hep sess~ duran Sir Gor .. 
don söıı: aldı: 

- Ben Türklere hiç itimat et. 
mlyorum. Bu ada.mla.r mi.safir ola.. 
ra.k geldikleri mcmleketi.mi7.de b!· 
le korsanlı~ çefidinl yapıyorlar: 
kız kaçırıyorlar; gemiyi aramak 
mecburiyetindeyiz! 

- Fakat Bizi bu z.ihmM.ten kur 
t&rmak isteriz; ben ara.tının ve 
neticeyi bildiririm. 

- tş gayet at.ele<ilr ve kralm 
emri vardır. 
Göğgünden ince bir boru aek • 

lindc bUkUlmUI ve mor kordel! lle 
bağlanmış bir Jr..iğrt çrkard• • açtı, 
amirala uzattı. Amtral hnfifço sa 
rardı ve birbç eaniye ııruatu. Son 

ra dedl ki: 
- Bir 1ozm. zorla kaı;ı:nlıp da 

gıemjye getirUmee.lne imkln ~ -
mllyorum, ~ böyle bir ICY ol • 
mU!IM bir llfhlma.zlıktır. 

- BUsbUtnıı JJOrla değil, kandı. 
rılmışttr. (Devamı ıvar) 

Valııt 
Asan Us yeni Alman ta.aı:TU%Wlun 

nerede olncağmı sormakta ve neUC6 
olarak §Uil& varmaktad:r: 
·'Ö~ JU aylan IÇlııckı A). 

maolann ea4ece kıta A vnıpaın Dzortn 
de Garla veya Şarka dofnı iaarnu:. 
Jann.ı beklemek llnmgellr. Gaıiıa ta.. 
anua Brltanya aclıl8 tlzerlne dofru. 

--~ ~ barekeü. yaımı 
trta.danm lstfJA.sı lle Brltanya adMI. 

nm dön taranan alıılakMı demektar; 
Şaıtı:a taarruz i8C - BMı ~ 

cöre - Almaabnıa ~r 1ı1rtJt1n 
... 'llltııdlkled pi& '" tık mMdrılerlll 
., ........... ...unde ı..Jan ~ 

cek arazi ..-..nna elko,..mll ~ 
a.e.o deımekUr. 

llet-1aalcle öelmOMeld ..,.,,. ___ 

lmdlw olu ~er ft aylarda Ahma 
ordalannm bot duraratnn ldmae ld.. 
dla ......,.. Takaiı )lr ......,.. mli. 

1üıa .... -+erte ~ 
tDplle ,....... ~ -- ,. aıeırede' 
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Ofis bakla vg 
pamu < da mübayaa 

edecek 
Bu maksatla 22 yerde 
ambar İn§a ediliyor 

Toprak mah.ııullert ofisinin iştigal 

sahasına bakla vo pamuk da ithal 
cdilml§Ur. OfLıı, ıs yerde ycıı.ldcn hu.. 
bubat ambnrlan yaptırtmaktadır. Bu 
BflOlar 1500 iUı 2000 ton fl!tia.p ba.c
minde olacaktır. Yeni silolar, §umlar 
da yapılmaktndrr: 

.Akşehir, AkCaknle, "Beyllknhrr 
~riklt, Çardak, Çankın, Çay 
Çorlu, Dinar, D!yarbakır, Ereğli, Er. 
zurum, Jl'aklll, Kayseri, Kırklucll, 

HuI'§ltpınar, ŞCfnaUI, Şarkışla, Tekir 
dağ, Yıldızeli, Yahşihan, Zile. 

HUDUTLARIMIZDA KAÇAKÇI• 1 Gençıeri';~;t;,,ik ve 
1 ıltıfatta bulundular _ 

LiGiN MENi iÇiN .~~~s: !:!~~~~~ 
• şercllendirerek "'Madam Eoter-

Kan Una ek hır layiha hazırlandı r~ t:ı1:1h!a!~:ır~h~ 
akip gençlerimizi tekel' teker H 

icabında gümrük hatbn dan dahile doğru 50 kilo- tebrik. ~ttikteu sonra, Türk s.ın-
1.k h l d . • at tarihıne geçecek olan şu v~ız V metre ı sa a ar a yabancı veya yerlı bazı nevı söz1cri söylemiştir: 

eşyanın alım, satımı, depo edilmesi veya imali "Görllyorum ki, çok ça.lışr.-·~-
k d· ı b"I 1 sınız. Muvaffak oldunuz. TclJ. 

yasa e ı e ı ece4-t ıik ederim. Sizden de bu murf. 
Ankarıı.d:uı b1ldl,.lld!glne göre, kara l 6nlemekte mll§külAt çekmektedir • \•akıyetin daha bllyUklerini hE't-

huduUanmızm bazı yerlerinden güm. Bu vaztyeU önlemek makaadile ka. leriz. Biz sabırlıyız. Sizin de r-:ı.-
rllk mııh"fazn te&ıkilAbnm karuı mu.. çnkçılığın :men ve takibine dalr kıı. bı!" ve aşkla çalışI?anızı. i~c~iz. t. 
ha!aza ile mükellef bulunduğu aaıuı.. nunn ek bir lAyiha hazırlanarak :Mcc.. 'Bu bUyilk san ate bır ı. c·. tıa· 
nın çok geni§ ve tabll mr.nlalardan lise vcrilml§itr. lap hamlesi içinde ba.şlamı5 b•ı· ~1~ 
mahrum bulunmnın ve diğer bazı sc.. Ulylhayıı. göre "coğttfl ve tktlsadi luııuyoruz. Bu san'at, san'atleri·1 )1 

bebler dolayrsile kaçağın sızmasmı vıı.ztyet ve §artl.lr dolayuıllo kaçakçı- en yilkseğidir. Bu san'ati İlf' ı 
-------------------------- lrğo. mUsalt olan hudut ve ııahillerde götürecek sizlersiniz. 

SiVAS ÇiMENTO FABRiKASI 
gUmrUk hattından dahile doğru l50 k:1.. "Israrla., bıkmadan, inkılfıp , ... 
lometreyi geçmtyen mmtnkaiarda ve. san'at aşkiyle çalışacaksınız • 
yıı. bıi mmtakalnr ıcınac IUzumlu gö. behemehal muvaffak olacuı sı • 
rUlen sahalarda yabancı veya. yerli nız. Ümidimiz sizlerdedir. 

üç saat fazla çalışılarak çabuk 
bitirilmesi k ararlaştırlldı 

bazı nevi e~yanm alım, satını ve dev.. "Hepinizi tekrar tebrik ede· 
rint veya muayyen miktardan faztaaı- rim.., 
nm depo edilmesini veya b utUrlU eı§yn. Bundan sonra. Mili Şefimiz 
nm imalini monetmeğe veya, bu muame Kari Ebret~::ı~rkestra §efi Ha 
Jelerln yapılmaamı ve bu tUrın e:ıya ima san Ferit 'ı tebtilt ctmi~ '\re 
llnl ınzumlu göreceği ııekilde kayit n ve kendilerine iltifatlarda bulun- lne 

Fabrika bilhassa devlet ihtiyacı
nı tarı-ıamile karşılaya bılekcektır 

ııartıara tAb\ tutmıığa icra vekilleri muş1ardır. 
heycU salAhlyetll., olacaktır. 1nanu Halkevinden_ ayrılırken 'tni 

HU!cflmet bu maddcdeld snlfı.hiyeti hold~ ~planmış olan genç1eı. ta 
kullanarak alacağı kararJar tcabma kendileruıı çok candan tezahUr· 'la 

Ankaradn.n bildirildiğine ,göre 
koordinasyon ]leyetl, Sivas çimen
to fa.brikaamın inşaatmda günde 
Uç saat kadar fazla çalışıl.masına 
mU.saade etmıatir. 

BüyUk çimento fabrlkasrnnı e .. 
5aS ~aa.tI bitm~k ilzeredir. Şim
di 3ü0.000 lira sa.rfiyle mütemmim 

Muzisyenlerin 
imtıhanı 

Mu\raff ak olamıyanlar 
jcrayi sanatten 

•ın::::aavluua.~Qb. 

Eğlence yerlcrlndcı alaturka ve s. 
lafranga mUzlk çalan s:ınatklırlarm 
lmtilıaııa tabi tutulmalan kararla11. 
t.mımr,ur. 

imUhan oyllllt'le ya,pılacaktır. Sa • 
natk.Arl&rin mealekl bilgilerini arttır. 
mak ve lmtih:uı& lınm'lan:ruık Uzere 
musiki sanatklı.rlan cemiyetinde kurs
lar aeüm11tır. 

Kurslarda tcdriıııı.t dünden itibaren 
ba§lamıııtll". lmUhanda muvaffak ola. 
mıyanlar ıcrayi aanattcn mcncdilc. 
cektlr. 

Kösele fiyatları 
neden yükseliyor? 
Murakabe komisyonu 

pazartesi günü bunu 
tetkik edecek 

Fiyat murakabe komJayonu son za. 
pıantarda yQkscltllmetke olan köaele 
fiyatları ne mqgut olmıığa bqlamı§
llr. Bilhassa halk Upi ayakkabılarm 
çrkanlmakta olduğu bu malarda k~ 
selelerin y(lkılelmeai dikkati calip gö
Hllmoktedir. 

Dünkü ihracatımız 
Dünkü ihracatın yekfuıu 400 bin 

liradır. Bu arada diln Almanya.ya 
85 bin liralık zcytfnyağr, İngiltıl'. 
teye yaprak tütiin, Macaıiataııa 
yer fıstığı, kitre, lsviçreyo fpllk 
dökimtüsü, bakla satılmll§tır. 

Bama kaU olarak tayla etmek mıım. 
kim d~Udlr. Çllnktt Almllll taamız
lan ~·e kadu' ' dalma lü9 bdOOD. 
DÜYf'IJ 7NlllUlda, hl~ heklenmlyen ,,e.. 
kilde cıılmf:u sllıl ba C'iefa da öJie e. 
lacaiml ~!t cerektlr.,. 

Yeni Sabah 
Hllseyin Calılt Yalçın. .. Berlindc 

J&Pıl&n beyanat,, be.§lıklı yuısmda, 

Almanyanm hakktnuzdaki açık ve ka
tt teminatı memnımiyctlc karııladrğı. 
mızı anlatarak dı10r ki: 

"Almanya bundan 18 ay enıcl inan. 
aııadığ'ı TUrklyentıa IGIDlml7ethıe lııa. 

ııın lnnnınca polltlkamt7.daıı memnu
alyetlnl beyan ediyor ve lnnlın1fJ ba
trnmrz.ı ol !\ayor. Böyle bir \-azlyette 

bl7.hn ~ ıc~mle münııka.6ala.n tnro
lemeğe kalbnakta hl!)blr mana ola. 

inşaat yaptıl'ılıı.caktır. Turbin va 
kazan daireleri ve su kulesi bu 
meyanda Jnşa olunacaktır. 

Sivas çimento fabrikası birinci 
b<Ş yıllık 83llayi plAnmdan sonra 
görülen lüzum llzer.Lne ilAve olu 
nan fabrikalardan başlıcasıdır. Bu 
fabrika hazırlanan plAn mucibinoe 
1942 senesinde faaliyete geçecek
tir. Fabrika bir taraftan inşa o -
lunurken diğer tn'rnftan hilkfunet 
çe yapılıı.n anlaşmalarla fabrika • 
nm bUyilk tes.lsatı hariçten geti 
rilmiş bulunmaktadır. 

Sivas çimento fabrikası balen 
mevcut bulunan dört çimento fab
rlknsmm istihsaline mflsavi ve 
hnftJl .a~ınf f-~~f!9~"'1nt --.ı-..,t,;n zaman an.na azıa \(llllen o :ısun -
eal edeıcektir. Bu itı'barla memle. 
ketimizin çimento istihsaliı.tı her 
türlü fevkaW.de artrşlarI '\'e ihti 
yaçlan da kal"§tlryaca.k bir merte
beye çıkacaktır. Fnbrlkn. bilhassa 
devlet ihtiysçlarmı karşılıyacak -
tır. 

Vilayetimiz nahiye 
müdürleri arasında 

nakiller 

göre tayin ve iltuı edeceği bir mUdde.. lerle alkışlamı§la.rdır. dı; 
tin mUrururundan sonra tatbik olwia- e 
caktır. IAyihada aykırı hare~t eden- da 
ter hn.kkmtlakl cezat hllkUmler de zik Büyük Millet Meclisine!, 
redilmcktcdlr. Meclise devam 

Sümer vapuru etmiyen bir 
Port Saitte karaya 

oturdu mebusun 
S!lmer vapurunun Port Salt limanı 

Mebusluğu sakit olması 
kabul edildı 

yalanlnrmda karaya oturduğu §ehri• 
ınlze gelen haberlMden anlB§Ilml!Jlır. 
Geminin ihlç bir tarafında hasar yok
tur. ~ümer vapuru, bir mUddcttenbe. 
i~&B&h,§~ıınmn.}Mt.nlA• ---- Me'CuSi bugün Refet .- Canıtez' 

--o- ba.~kanlığmda toplanmıştır. 

K d d Celsenin açılmasını nıüteakır a ın yüzün en Mardin Mebusu Muhiddin Birgı: 
nin iki ayı mUtecaviz bir zaman 

b• • t d&nberi meclis mesaisine ıştiral< 
ır cınaye eylemediği ve bu milddet zarfın· 

Korkak bir adam da mezuniyet istihsal etmcd\~1 
gibi bir gfuıa mazeret de serdcy· 

rakibini tabanca ile lememi§ bulı.mduğunclan teşkili\· 
öldürdü tı esasiye kanununun 28 ine• • 

Evvelki alt§am Dolmabahçe ne maddesi hUkmUne nazaran mt-
Gnzbarıe yoku§u anısında ltadrn yU. busiuL.:an sakıt olmam lü.zımgel 
zUnd n 'bir c:ın:ı.:;ct iııl,,nml5t1r. Yapı. diği hakkındaki riyaset divanı 
lan tahkiktı.ttn.n anlaBJ.ld.ığuıa göre tezkeresi olommuştur. 

Vilayetlm.C dahilindeki nahiye htı.di.ııa şöyle cereyan etmiştir: Te~kirenin okunmasını taı.i· 
müdürleri arasında bazı değişik .. 
likler yapılmı3trr. Buna nazaran Fındıklıda Timsal sokağında 22 nu. ben m3.kamı riyasetten deyanl• 
Alemdar na.hiye müdilrii Fahri, Şi maralı evde oturan Muhittin ile Ha- sızlığı meclis izalarmın da ntl 
lenin Alaçlı nahiyesine, Küçükpa- ya.U, Abanoz sokağı kadmlarmdan Sa zarı dikkatini celbetmiş olan Mtı• 
za'r nahlJ-"8 mUdUrli Ali Ri:7.a, Ha bihnyı seviyorlarmt§. Evvclkt geco hiddln Birgen hakkında riyase 
dnnköy ruıhiyosi mildfirIUğtine, Dolm~b3.hçedo Gazhane yokuııunda bu divanının yapmı§ olduğu tetkil< 
Beyn.zıt 'llahlye müdürli Nuri, Ya- iki seı;dalJ arasınd:ı b!r mUnakaşa çık ler sonunda keyfiyeti heyeti u· 
lovanuı Kılıç nahiyesi müdürlüğü- mııı. ikisi de biriblrlnc Sabihayı terk_ mw:ıuyeye arzeylediği bilclirilm 
ne Samatya. nahiyesi müdürll Ce- ctmeloyi tckl!l etmi§lerdir. ve tezkere reye konularak ittı 
ıa.ı' Beyazıt nahlyesi mUtlürlüğü • mlylcoe başlıyan mUnakaşa yavq fakla tasvip edilmiştir. 
ne' Taksim nahiyesi müdürü Hu yavao bUyUmUıı ve b1r boğu,ma hallnl Meclis bundan sonra disipl 11 

l~ Samatya nahiyesi mUdUrll1ğO .. 1 alml§tır. Ha.sınma nlsbeton çellm.!lz amiri tarafından verilmiş otaı1 
ne Kılıç n:ılılyesf mUdUrfi Feyzi bir adam olan Muhittin dayak ytye. kusa hapis cezalariyle mahkepıe 
Al~mdar nahiyesi müdürlüğüne ce !ini anlayınca tnbancaamı çekınl§ ler tarafından verilen kısa hapı~ 
nakledilmi5tir. ve at~ etmi~Ur. 1lk kurowııa sol me- cezalannın mahiyetinin tayinint 

mesi üzerinden vurulan Bayati birkaç mütedair mazbata okunarak kil 

Bozuk 126 Permanant 
makinesi mühürlendi 
Belediye makine şubesi mUdür .. 

lüğü ta:ra.fmds.n yapılan kontrol • 
laİ'drı. muhtelif berber dükkAııla • 
rmda 126 tane permanant makine 
si, 'bozuk olduğu görülerek milhlir· 

1 eııı.miştir. 

ID&L Zaten büıtbı llltıeclltlmfz ~ lııJ.. 
m dokunllmama8mdan ibaretti. Al. 
manya b3ylo bir alyeU.e bulunmacltp.. 
m t.emin ettlktıen sonm dostane mllna. 
ııebeUeıtn -.m etmmnıeıd ktn orta. 
da hiçbir ~ kalnnw. 

Vesile düştükgo btu.aı Almanlann 
da söytemı, oldukJan veçhl1e. Türkler 

gibi fjCref ve -.mua üılerlne aoa dere. 
cıe lıağb bir mllleU mevout taabhtltle.. 
rindeıı. verllm13 llÖ7.lertııilm clön®r.. 
mek hiçbir 7.amaıt menntıbabs ota. 
maz. Böyle bir ee:rt ftlollamulıuı bile 
~ olduldarmı temin eden Al. 
manlarmı lk1 memlel•et arasmdaki mU. 
nııscbctleı1 bUttıa bUtUn nonnal btr hale 

BOkmak 1~ o1md1 blzdeta takarrilr et. 
mlş slyacthnlrJ 'Wbdl1 etmemizi beik· 
lcmlyocekJerl tabUcllr. 

dakika içinde 61mtl§tur. suclu Muhit- bul edilmi§tir. 
t!n tabancasilo beraber yııkalanmJ§tır. Meclis pazartesi günU topla· 

---o-- nacaktır. 

Meccani leyli talebenin 
inıtihanı 

Bu yıl da ıtııe ve ortamcktcplero 
meccani talebe almac:ıktır. Leyli mec 
canı talebe ola.c:ı.klann mu.sn.baka lm.. 
Ubanlan ağustosta yapıla.caktrr. 

Barbaros türbesi 
etrafındaki istimlak 
Barbaros türbesinin etrafmds1'1 

bazı bina!ar dnha. mt.imlAk edile 
rclt yıkılına.ya başlaımuştrr, 

Yeni plAnda Hasan.paşa k.4?aTO
Iu da yıkılaca.kUr. Vali, ikarako " 
lun yıkılmasını muvafık gönnlW 

Dllnya bqiin buhn&nlarm en müt- tür. 
blıtlnl geçiriyor. IWyle bir daklkac1a Tramvay cihetine ieabet ederı 
hllrrlyot ve fstıkWln ber oeydca zl.. binala'!'In yıkılmam bir hayli p:ı.Tf" 
yade kıymet veren bir millet l~ln • ya mütevakkıf olduğundan gkndi 
bJrincl VRZ.ife v:ıtan wpraklarmı mO... ille bu ı:Jten vazgeçilmiştir. 
dafaaya derecede banr bahm.. ----0--

maktan ~r. B~lang90tanbeırl p l!_ k J _,__ 
Ttlrktye bo ~teyt btı,JtUc blr gayreı o.ua o ejine taleuc 

ve tuna De itadan«""'~. alınacak 
Almıuı.ylldan ~ doet eWere bıp Emniyet umum mlldtı:rlüğil JJi" 
duydatmnu memnuniyet Te IUmln&a karada bulunan potie :ıroue;tme ot' 
btzl en blrtncıl vazlfeml7J IM!r' dakika ta mektep mezunlarmdan mU. ' 
dl}5ftıunekten tabllatr ki tlZll'tlaftıra- beka imtllıamyla talebe •JmnMlll' 
maz. Vataa mDdafaaeı tfbtdo: p-. na karar vermJıstlr. 
tcldik affedilmez bir cttt1\m tqk:ll e. 
der. Bir taraftan memlekcttn ..,.... 
vnrlyotlnl ı ıvvelloodirecıek clo8f1uıe 

mlin!L!lebetler tesisinde bll,.ek bir PY• ' 
rcUe caJ.ı§lllak. dlfer taraftan .. bO. 
tün dUnyanm hO<mmuaa a~ 
11113 gibi geceli gUn4ftzltt bir azim ftl 
lılmml!'tJe vatanm müdafaa vasıtaıan.. 
.. ikmal fltmek: t,te bu.gtblldl babra. 

nm lbmo 1aJunll ettttt •zile.,, • 

İskenderun limamna 
işçi ekibi gönderiliyor 
Umanlar umum mUdUrıllğtl Jlt 

tiyse: 'ttikçe geni§lemlı Olduğuıt' 
dan lskeııdenın limanma yenide' 
VUita ve ~ gijndennek brarsıı' 
veilnıştir. Şimdi yeni Mı: ekip ıtc1"" 
tJp plunmakt.ad1r.. 
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Bekiirlıjın rulıi v~ 
Haseft Rasim W• • • marazı cenhelerı 

!:~.!!!: .. ae-~~ Alman. Sovy~t Batan Amerikan Norveçsahıllermde • r 
• Yea ................. 23912 münasebetlerı eı·r Alman 17 ( ] -
s w... . · • 1010 vapurunu 
i 1 illa • • ' 2'l335 s t k t .. reude göre bütün medenivet. yüksek sanatlar dahi din 
~ • ·Aaöl-3,!.:e1R~AR.91 OVY e Bir Alman denizaltısı cep ruvazörü "izdivaç gayesine müncer olmıyan cinai kudret daima ruhi 

1 ..._ ...- .._ n• • : k • b • IJ f ·ıı d• bir lıaatahk veyahut bir dalilet ıeklinde tezahhür etmez. 
: ::: ::: : ·~: 1 te ZI 1 torpı emış . orpı en 1 Buan Libidc dediğimiz cinsi enerji çok daha yüksek ruhi 
•'Zt.•J.M-'•••~....ı Amerika hariciye müste- . bir faaliyet halini alır. Buna Sublimation veya i'la diyoruz. 
l:ıasıldığı yer ı-·akıt 'matbaası Karşılıklı askeri hazır· ~arı alınan ilk raporu Londra, ıs (A.A.> - ~ Freude ~ön: bütün medeniyet, yüksek sanatler ve hatta din 

;;;.;;...... lıklar ve bazı Alman anlatb hava nezaretinin teblil;'i: cinsi gevki tabiinin bir i'lasıdır. Brn bekarlar daliletzede 
d . h DUn gece ynrnmı.dan nz evvel. ) li taleplerine aır aberler va,mgt-On, ıs CA.A.) - Hariciye salın muhafaza teşkilfi.tmo. mensup olmadıkıan halde cinsi kuvvetlerini bu auret e i' A ederde 

asılsız . m~n Vcls gazetcciler kon!el'1ll9 Bianlmym tipinde bir tayyaremlz münzev? ve fakat beJeriy~l için faydalı bir ilim ve sanat ttad; serer ··········••"• sında ağıt' bir eda ile detni;itir ki: Norveçln cenup sahilleri açıkla· hayahnı yeşarJar. Mütefekkir bekarlann çoğu bu zümreJ9 
- J:>ermabouc'd~kl Birleşik .Ame· rmdo. keşif uçuşu yn.ptrğr esnada 

rlka dcvıeu konsolosluğundan gelen ,_ f dahildir.,. 
bir düşman cep ztt'hu:smm re aka- D RAs·M ADASAL 

~ .. Ta r i h Sovyetler Al manyaya karşı 
.,......... harbe hazırlanmıyor 

turk kadını ve harp 
ilk raporda Robln Moor vapurunun 
reddedilmez bir ta.rzd:ı Alman dcılz

M~ı lJ (A.A.) - Tass Ajansı altım taratrndan batmlııll§ olduğu bll 
blldlrıyOr: dirilmektedir. 

tJıde müteaddit torpito muhrlple- r. 1 
ri olduğu halde seyretmcltte oldu-

Ban tekerrürlerin inkar cdll - en emin meJco ruhi hastalık yan} 
.Aylardnn.beri Türk kadınının 

<a:P halinde göreceği vazifeye 
~r kon~ar oluyor; toplan· 
~ 1 ar y .. ,llxyor, cemiyetler kunı. 

tngWZ bUyUk clçisl Cripps'in Lon· veıs mezkQr vapurdan kurtan1an 
drayıı muvasnlatmdan evvel olduğu 11 ktşlnin ifadesine istlııaden raporun 
gibi :rouvalıımı.bnı mUteaklp de lngillz bir hulMB.SIDI yapıru,ş ve sözlerine 
gazetclerlle diğer ecnebi gazeteler Al· §l)ylo devanı etmiştir: 

ğunu gürmüş ve keyfiyeti mel'Cii
ne bildinniştir. Muhafaza. teşkiliı.tı 
tıırafnıdan sa.Yaş tayyareleri gön • 
dcrihniş ve sabahın ilk saatlerinde 
Egersund açıklarında Beaufort ti· 
pinde bir tayyare tıırtU'ından atı
lan torpil cep zı:rhlısma ba.bct et -
ıniştir.. Zrrtıltdan 'kesif bir beyu 
duman yilkselmiş ve diğer tayya.. 
relerin hUcmnun ne ticelerini sa· 
rahtnle görmesine mani olınu.~tur. 
Bu sn.balı san t 1 O dıı.n nz sonra 
zrrl'ılmın Norveçhı cenubunda. Yan 
dal nçıklarmda. ve karaya bir kaç 
mil mesafede hareketsiz durduğu 
biliılııre de !bütün düşman ba'rp 
gemilerfn.in çok ağır bir yolla Ska 
jerok'ıı doğru ilerlediği görlllmüş
tUr. 

m('(I; faydası \'ardır; o halde u ~i.. nm-rw.dur. 

\lyor, konferanslar veriliyor; ça.. 
._~ıyor. Son günlerde Gemlik 
~nun Aımutlu nahiyesinden 
~'llıni yaşlarmda bir genç kız or· 
''l.tıth bir hizmet istemiş, bu is. 
}elt de-hal kabul ed:tmiş ve şük. 
:uıta karsılamnış. 

ıı- ıtiisı~ığm ilk zamanla· 
lllcla !kadının harpteki vazifesi 
ltl~~cri §a.rkılar söyliyerek, çal. 
~"<U' C'P.larak, ~irler okuyara.k 

manya llo SovyeUer birliği arasında _ Robln Moor vapuru 21 Mayısta 
ya.kmdıı. blr harp çıkncağına dair p.. saat 6 da 6 derece 10 dakika arzı şı.. 
yta.Iar ~:ayır:ıı.ğa ba§lamışlardır. man va 25 derece 40 dakika tulil gar· 

Bu anyia.lara göre,. bide batxrılml§tır. Dcnl.irutmm kapta· 
ı - A.Imruıya Sovyctlcr Birliğine nı P..o!:ıln :Moor'un b1r Amerikan vapu

ııraı:lyc ınUteallik ve !k~ mahl· runu olduğunu pckAla blllyordu. Kur
yotte ttılepler ileri stırmtı., ve iki meın ta.nlanlarm sıhhat! mUkcmmeldlr ve 
Jekct araemda daha gcnlş ycnı bir a.n. ifadeleri lmydolunmuııtur. Bu ifadele· 
ıaııma akdi için Almnnya Do Covyet. rin bl.r hulllsası \."Crtleccktlr. Gemiden 
ler Blrllğl arasmd3. mUzakcrelcr ecre- 35 kl§i kayıptr.r. 

lwnalitlk YCcht.>yi tGcrar'Jıyalliıı: Bunan arn.ılan ,.e ~tın.plan 

"iruıan nevzat halinde dahi cinsi S.'\seıt fnı1aum tahtc§şo.ur mekslfe
bir nrlıkttr; !.'C)Cuk içiıı zevk prcn• si birçok hhar cdilcmiyen clmii te
sipt ~rr; Uk y1L!_bmıda tonas\i- mayüllcr, emeller ve an:ulnila do
li nıcyeüuılarmm zebunudur. Fa • ludur. BU bllmiycrek ancak rüya• 
kat zamanla zeyk prens.ipi yerine Janmızda birçok saadetle.re kava
§enlyet preosfpi Jıl'ıkim olur ,.e bQ sur, moratlamnıza erer, mem.. 
sul'<'t le lçtim:ıi insan meydana !'I"' sc,·gilllerc Mhip olui-m. Ra,a 

e !lıai'aretli sÖz1erle teşvik et. 
~~. GU vermek, silfı.hla.rını u:ı-
1;-:'~ ve temizlemek, yenıeklerı. 
~ hazırlamaktı; bunların arasın. 
il elde kılıç dü~ıan saflarına 
d. a ~dıran dişi arslanlar da var
eı; ~akat çok geçmeden es~ lran 
Qa. Bızo.ns Metlerinin tcsin a1tın 
la ... ~dın içtiınai hayattan uza.le. 
~'-"ltnı!": t · ~ m olan Türkler 

yan etmekte bulunmuı;tur. Hl!.dlseyi Amerika hUkümctlnln va· 
2 - Sovyetler Birliği bu t.D.lcplerl hiın tellı.kld edip etmediği su:ıllne Vcls 

katiyycn reddettiği için Almanya Sov cevap vermekten imtina etmiştir. 
yctler hududunda, bu memlekete te· ı Diğer taraftan RuzvelUn hususi kA· 
cavü:a maksadllo kıtaat talışldlne b:ıg- tibl Elarly de artık söztınn csirgemcğe 
ıamıştır. mahıı.l olmıı.dığmı beyan etml§ ve &» 

3 • - Sovyetlcr Birliği de geni§ mil<- m1'!tir ki: . 
yasta hazırlıklar yaparak Almanya _ Tam raporun Pazartesi güııU gel 

ııe h~rp için bu memlekettn hududun· mes! beklen!yor. Fakat bir battı bare
da aslı.er tahşidi ba§lamış bulunmak· ket ittihaz etmeğe ka.rnr verilm.1§8e 
tadır. roponm aınkadarlar tarafmdan tetkl· 

Bu ı;nyiaların mA.DaaıZlığı pek b3nz ki muhtemeldir ve bu takdirde key. 
oımaxıa bt't'abcr Mosko\·~ mcsuı fiyct gecikebilir. 

Harek!ta iştirak eden tayyare. 
lerimlzden biri iissUne dönmemiş
tir. Hudson tipinde bir keşi! tay. 
yncroiz bir düşman deniz tayya. • 
rmi d~iiştilr. 

kar.,, 
İşte ~ocuk l'İnsiyeünlo bu ilk 

saflı:ıfarı dO\'.?İnde fab eşşuuri ru· 
hi lntlsacunızı hlna. cdlyonu: ve 
1 tikbalde'iri t.ceı;süri \'O cinsi haya

tımız \O hatta bir9C)k iı;timai h:ı

reketlerlmlz buna müstenittir. Ço· 
<·uk bu inkişaf safhaJannda cvveı. 
<'C de zikr(•tliğhnlz ()edipe, fğdlc: 
ve !;\;nnct gibi blrı;'Ok kompleksle
ri ntlamak, muhitin ve ccmlyeUu 
maruf ahlliı..; ,.c içtimai talepleri· 
11c ve terbiyesine göro aYnı f .cıete uymuşlardır. Yok· 

~ıl.Tiirı.,· : imai hayatında. ~a 
b· ihıç bir zaman erkekten fıcız 
1
: lllalılfı.k olarak kabul edilme. 
~ir ve örtünmek yOh.-tu. Hn.· 
b ıı btıyrukları ''hatun ve hakan 
ıb):Ururhı r ki. .. " diye başlaTdı. 
~ rıı Batuta Türklerin kadınlara 
} le hürmet• ettiklerinden, 1hcr 
r~ Çok zaman lı:ocala.rıyla be. 
%: "' bulunduklarından bahse .. 

makarulaı ı. geni§ bir ölçSde yapılmııı ------------
bulunG llluivcıycllorln devam etmek. kanlatdakl harekAttan sonra Alman 
tc olduğunu gözönüne alarak. Tasa lrıtnlD.rınm §imdi Alman.yaıım prkma 
Ajansı bu §aylal:ırın Sovyetler Birli· ve ~U p.rldslno eevk edilmeleri, 
ti ne Almanyaya dli§man olan ve hS: ta.hmtn edlleblleecğl gibi başka sebep 
bl.n dahn ziyade genl§len •sinde men. !erden ileri gelmekte ve Alman • Sov· 
tnntta:- bulunan kuvvetler tarafından yet mtıııasebcUertyle hlo bir surette 
beceriksiz tertip cdllml§ bır propa· nl!kad'!l' bulunmamaktadtr. 

Suriye harbi 
hakkında Alman 

mütalaası 
Berlin, 13 (A.A.) - Yan res

mi bir menbadan bildiriliyor: 
Berlin saWıiyctli mahfillerinin 

telakkisine göre Suriycdeki as. 
keri harekat, Fransızların müda
rlnfo.a. sa.rtfarı qn7.iinündl" tutu 
lursa müsait bh: tarzda cereyan 
etmiŞ;ir. F.raıısız.lann, İngiliz L 
leri hareketine kar§ı uzun müd
det mukavemet edip edemiyecek
leri hakkında burada ne müsbet, 
ne de menfi bir noktai nazar ile.
ri sürülmemektedir. Maamafih 
Fransız mukavemetinin yüzde 
yüz bir mukavemet olması şaya
m dikkat görülmektedir. Netice
de İngilizler muvaffak olsalar 
dahi bu mukavemetin ifade etti. 
ği mana değişmiyecektir. 

~önnek suretiyle nonnnl ve mes. 
ut \:C)'a marazi \'e b~Umht bir yol 
iistüne dı.i~er. Domok ki zevk 

ı•renslpl yani Ub~o ile ttenlyct 
pıuıslpl nrasmd&Jd tezat bhe psi
kanaliz bakımından PslkoneVJ'O'I 
uodiğhniz bütün sinir buhranlan
nm anahta.n111 ,·ennektecllr. Nev. 
rozln yani sinirli aasm ba ter.at 
ve uıUcn.üduı\n ,f"1J'8. tn1'1~ g{i~ 
torcn \'O k&JIU ballade .._.. tdJI 
bir faaliyet, çoeuk ~mit 

bir •illa muhafaza edelı in Nhr. 
Nevropat ''eya psikopat dedllbnb 
ha mustarip insan \'C)'S herhangi 
cinsi dalllonooc daima 1ıa çocuk 
cinsi t.ahassürii ile yapyan ve ~ 
ml,yet.in be.cıkrlan dolayıslle banun 
tahattunuıu tahteşşaurandan ~ 
ar t.&bakMına ttbramryan bet
hahtbr. Bonon için en eb\'Oll çare, 

.ı.., l\ lt"}' An..ftol~.-.nnsı. VP orta al'l§ uv 11\ıııanııua::· .,:;,·o&l:""'·- · · 
'3a edan, hayatın her safi.hasın· 
~ erk. k c arkada&lık yapan 
>rıa{ kızJara ,.e kadınlara. rastla. 
~tabii bir haldi. Tarihte her 
~~ §Öhret bırakmış Türk ka.. 
1a, ("1 _ _ vardır. Bunların arasm
::>a '-'t!rlgİzin annesi koca 'bir im. 
l>ı:~rlUğwı kurulmasında. en 
•.r~ Wnil olmakla tanmnuş. 

~0"ı' ,. B t ot ,.. n ~n b~bası Yasukey a ~-
ç uı: bın aileden mürekkep bır 
d .~ctbilenin reisi bulunuyordu; 

gu za bü' .. v- on n,. 
:ı Jr- ınan en yugu ·~ 
~ tıçüğü beş ya.şmda olmak ü-

ganda teşkil ettiğin! beyana 8'"1.lA.bi· 3 - Sovyetler Dlrllğl .sulh po1ftlkıı.· 

r .. ~~~ kılmağı lüzumlu telA.kld etıni§- sı takip etmekte ve Alınan • Sovyet 
.:w ~ .&.~• - - '·"• lı.U1,..f\wt.1a._~n~ IRQ.• 

Binaenaleyh Ta.ss Ajnnsı a9:ığıdakJ dık kalmak kararmdadır. Binaenaleyh 
hu~iJSlnrı beyana mUsaraat eder: Sovyctler BlrlillDJıı Almanyaya k&ı'§I 

l - Almanya Sov~Uer Birliğine bir harbe hazır.landı«ı b&kkmdaki p· 
yenl .b~ lı1r

0 

talepte bulunmam11 'Ve ytalar yalan ve tahrik edici ~ 
daha gcnlş yeni hl.ı; bir anlqma tek· tecıır. 

lif ctmcmı,ur. Buna binaen bu hu· 4 - Klzılordu ihtlyatı.arm.in yuılık 

susta hiç bir mnzakere bahis mevzuu karargA.Jılarda talim yapmala1'UIJ2l ve 
olamaz. yakın bir istikbalde yapılacıı.k olan 

2 - Sovyetıer B!rl!ğlnin elde etUğt manevreJerin, bu fbtlyatıan hazırla.· 

nıalümata göro Almanya. da., Sovyet • ı mak ve §lmcndifer t~kllAtmı kontrol 
Alma.n ademı tecavüz paktmm hUktlm etmeAt.en başka hiç bir gayesi yo!t· 
!erine Sovyetıer Birliği kad.:ır sarsıl· tur. B..ı kontrol ise herkesin bildiği 

maz h~r şekilde sadık bulunmaktadır. gibi btr sene yapılmaktadır. Bu va. 
Binaenaleyh Sovyct mahtlllerlndckJ ztyotc nazaran kızılordunun ıttıhaz 

kanaate göre, AlmanydllID paku bo- ctmı,, oldugu bu tedbirlerl Almanyaya 
zarak So•yetıer Blrllğine kar§I taar. ktı~ gayri dostane bir hare.ket addiıt
ru.za. gPçeccğl bııl:ıundak\ §3.yialar her mek en hafif tAbirlc mAnasu:lık et· 
türlü asıl ve csa3tan Arldir. ZU... Bal· moktir. 

'i'at.aıı: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

Berlin siyasi mahfillerinin file. 
lince, lngilizleriıı Surlyede mu
vaffak olup olmamalan harbiıı 
neticesi üzerinde müessir olını
yacaktır. 

Çevire11: 

B. D. 

(•) Diğer yazılar mra Uc 2, f. ?, 9 
12, 14, 16, 20, 23, 27, 29, 31 mayısta, 
3, 5, 8,. 10 haziranda çılonı:tır. 

Zavallı Hamerling delirmiş mu • 
avininin elinden güç kurtanldt. 

Halbuki biçare muavin aklını 

lnmamiyle normal olarnk muhıı • 
faza etmekteydi. 

e be; ~ brrakıru§tı. Türk 
~ı:na. göre büyük çocuk ordu. 
~~anda edecek, kuçük ço .. 
eee1.} YUrdu ve ocağı muhafaza 
bir "'l.l. Sert, akıncı ve kıncı 
'at'tı:ı nıµlet ola.n Mogollan ~cuk
~ ldn ,.c etmeleri imkinsızdı; 
~ \1 başka reislerin ihtirasları 
~ ardı. Timoçin'in annesi Ulun 
~ege r:'esur ve zeki bir kadındı. 
biı~ merasi!ninden sonra k~ 
~it:ın~rden en milbi!'llcri çekilip 
~.atlı !Şlerdi. Bunu gören yaslı 
~ıı lto~ısmnı ser.elcrce uğra_ 
~ nıe;-dana getirdiği birliğin 
~olacağım anladı. Hemen ça· 

• an cıktr, atma bindi ve: ........ b_ ~ 

Vııkıiı lsviçre emniyet mUtehas.
sıslan sırf Emilionun faaliyet tar

zr hakkında yakından muşa.hede -
!erde bulunmak ·c USlJllerini ~ • 
la"Ile.k için :nıknatıslı ndanıı mkı 

sıkıya takip ettilerse d~. tsviç • 
rede ne gözleri donuk donuk ba •• 

kan, yüzleri &'!rarmı~. uYkudıı yü. 
rür gibi ht-rh:uıci bir sulknst ve .. 
yo. clna~ et ikaınn giden .manyctl· 
ze edılmiş adamlar, ne de gözleri 

bu adamın gözlerine çarpa:r çaı r· 
maz otomobillcrlnl durdurup kuk· 
la gıbi kesiJen kadınlar g(irlllel)fl. 
mi.c; değild"r. 

A. \1engham 
• 50. 

BilyUk bir hayretle anlaşıldı ki 
muı&in çıldırmamış, fakat bizzat 
Em.Uio tanı!mdan ma.nyatlze ediJ.. 
mek suretiyle bu harekete sevkc
dilm.işti. İşte bu hadise üzerinedir 
ki F;mmonun etrafında (Emllio • 

bi ~Hnk nerede? 
~~ SOrdu. Hemen gök bayrağı 
lttbit iler. Kadın onu aldı: giden 

e!erin arkalarına takıldı, 
ra hara.retli sözler söyledi; 
Inın r.af erlerinden. onlara 

• ?ldrrdığı genış ve verimli ot. 
ı~l'dan. bol ganimetlerle ncti
fl<:la en akmla.rdan bahsetti. Srr. 

he.nüz matem elbisesi bulu· 
itini bu kadımn sözleri derhal te. 

ı· gösterdi. Ulun Ycge onları 
~ Buldak civarına getirdi; 

·"ı U: lu dokuz bayrakla kn.ra 
·':·~ d'Jrt balrak oraya d'l<ildi; 
• k.- • ·ı ier de b:rer il·i~er 

~ . 
eM 1,; 'b3.a'ad·1ar; .t.~t etmı-
' 1 r ~ ~la doğru vo·a geitrildi; 
·ıı·iece on dör sene sonra Timo. 
ı:ıı n .. hakan oluşu ve çok geçme
llfl ~\ii:k Ml.)gol imparatorluğu. 

~t.ı_:"Ulu.~ bir kadın tarafın· 
-nm olundu. 

1( adircan KAF LI 

F:ıkat biı d ı; sporu kfübü 1o 
bu fevkalade ca.susun kuc-ilk 41r 
eğlencc c: i onun bütün dunya için 

ne tehlikeli bir insan olduğu hRk· 
kında müthiş bir fıkir vermeye 
kari belv 'ştlr. 

lsvlçreU emniyet müfettişinin 

Emiiio hr. kmdnki bu (uzl'lktan in
sanları mıknat lamak ve ipnotize 
etm<>k) kudr<'tlne ait nıU~a.hedt'si 
başka hi~bir ·taraftan tejit edil -
mlQ d<'ğildir. Maama!ih bu, man • 
~ E'tizör casuslann kurbanlarını 

mutlaka vasıtayla ipnotize ettik • 
lerln" ve uznkt.an, vnsıtasrz ola • 

~----------ı rnk ipno'~e etmenin imkansız o-

GeneraJ Vevgand ı "' cağma. d<>ıaıct etmez. 

Cezayire döndü Fevkalô.de manyntiz-Or kabiliyc. 
tlnc sahip olan adamların, uzo.k.. 

;~Ylr, 13 (A.A.) - General tan ve vamta.sız ipnotize edebil • 
t'lıld, yaptığı tefti.j seyahatin- dikleri bugUnkfi fence tecrübeler

~~ 11 Sabah Cernyirc dönmUştiir. le sa.bit bulunduğuna gl5re Emilio 
l'al Veygand biribirJ ardına 
lankayı, .Agadiri, Dakarı ve ayarında harikulade mahir ve mut 
~-arc t clmi§t.ir. hiş bir adamın vnsıtıı olarak kul. 

!anmak i<>tediği adamları uzaktan 
iı otızo ve Ueki.n edfbildiğini da· 

hl kabul etmek ~dır. 

Vnkrii., ur.ak~:.n birdenbire uyu
tulmuş insanları bazı kolay h re
lı tlcro sevkehnek muhinı bfr m('. 

ccle teşkil etmese bile cinayetler 
gibi ağır hareketlere sevketmenin 
mU~kill olacağı aşikardır. Emilio 

en mukavemetli insnnlnn böyle 

fevkalade cinayetlere scvketmek 
kudretiyle kcrrkunç biı §Öhrct u • 

yandırmıştır. 

Pra.glı polis hnfiycs! tara.fmd:ın 

Emilıonun casusluğu ko.t'f suret • 
te kcşfolunduktan sonra manyıızi

tör casusluğa karşı büyilk bir me
:rak ve alaka uyandı. 

A vrupaıını hemen her tarafında 
bu yeni usul casusluk büyük bir 
hayret ve merakla takip edİlnıe. 
yo başlandı. 

Emilio bu y(lzdCJl hemen hiç • 
blr casusa nasip olm:ı:yacıık ! ev • 
kali1de btr şöhret aldı, 

. Avnıpanm en bUytık ve en ma. 
hir rmnlyf't ajanları EmilıOj u tn· 

kibe ba~ladılar. 

Eınilio llemen bütUn bu takip.. 
ferden kurtulmuştur. Bu adam i -
cat ettiği usulün fev'kaladeliğine 

o adar büyük bir emniyet besle • 
mekteydi kı kendisini takip eden 
en m:ıhir ('lJlnlyet memnrlıırilc 

bol bol alay ettiği meşhurdur. 
Viyannda Şuşning hükümeti zamn. 
nmda, Emllio askeri sabotaj sui • 
kastlerinin ele geçmiyen !nlli o • 
larak gıyaben idama mahkfun e • 
dllınfşti. . 

· nun çengelleri) ismi verllen tch • 
likeli kadınlardan mürekkep blr 
grup bulundu''U anla.c;ıldı. 

Emilio bl.zznt temasa giremedi· 
ği veya temasa imkfı.ıı buln.mıya -
cağı adanılan bu zatf çenkelleri 
va.BJtas.ile ynkalrunaktadır. 

Emillo bu zarif çengellerini bil. 
hnss.ı. çok gU~l ve fevknlade ca • 
zıbell kndmlnrdan intihap et.mi~. 

tir. Bu kadmlann vazifesi ise gıı
Vlyananm Avrupa.da bUyük bir yet basittir: 

ı;öhret tlmukmış olan Rezidans Matlup olan ndamı Emilionun 
~mniyet teşkilatı, avrıca, en ma.. manyntizma karargihlarnıa çek • 

hir ve tccrUbeU mcmurlarmı Emi mek! Hepsi bundan ibaret. 
lioyu diri veya ölü olarak ele gt'. Eimilionun ortaya saldığı bu 
c;lrmek içiu fa.aliyeto geçirildi. F,- çengel kadınlar, gayet bUyUk bir 
mlllyoyu takip eden en meşhur mehnret edindikleri bu vıı.zifcleri
Viyana. askeri polis menıurlarınm ni ekseriya son derece kolaylıkla 
başmda Ravflitzin sağ eli na.zarf. yapmaya muva.ffa.k olmaktadırlar. 
le; bakılan Ha.merli.ng bulunmakta fstc.nilen adamı, kendisine dllnya. 
idi. Hıuncrli.ng hiimmah bir ga.y • nın en garip ve ak.la gelmez tııza
rcUe nihayet Emilionwı Viya.nada. ğma dilşoccğini kat'iyyen hisset • 
tevkifine muvaffak olııcağıru um.. tinneden bir taktip1

0 
avlıyarak 

duğu sıralarda, blnat kendi mua- randevu yerine getirmek Emillo • 
vlnl odıısma girmiş ve çılgın bir nun çengelleri için bUyük bir me. 
Iıid<letl~ Hamerlinde müUıiş bir sele tecıkil etmiyeceği a.,tklrdır. 
'<amçı dayağı çekmiştir. 

(Devamı mr ). 

görmenin mnht-0,•n.<;1 bir taraftan 

&ahsm tabi.atma ve bir tarattu 
da hayat141Jı:t mabrumiyetJerfne U. 
bidlr ,.c bayat. mücadelcıd, hayal. 
lerlmfzln, armlanmızm taı..Jrlro • 
kuna ruütevceclh 01311 bir gayet1ea 

ba..<ıka bir y değUcllr. Fhiyolojik 
insan .s;:ıJr~rak hayallerinin bir 

"P..ınını tatmine ve ~etle ba 
muhayyile &l'Mlllda bir muvueae 

tomhılne ~alışır: Gerek fıtri ve ge
rek.~ kisbl olarak bu llalyüanaı 

lıakllmt '-adlsill<' dökemlyon Ye 

mütcmadiyoo ta.h~r i.Iemlai 
bunlarla doldW'all bir fert samanla 
asabi aıa7Jarta ve bir nıbt hast. • 
hkla duyma." ve ıstıraptan kartal• 
m~ sayılır; vo psikanaliz mekt&
bine göre de ne\TOZ betl>aht YC 
muzt:Arip lnsanm fena !fCld1de de 
olsa bir kurtulq \'Ultasn1ıl'. l:'iac 

pslbnalhln maht~Bf tedavi me • 
totta.n (rü)'a tefsirleri, sürçU 11 • 
~ t.ıallll, .eırı.e.t Jreh~ 
~ .. tala) :ile ıdnlrH .... 
mm ndıJ ID1lcllleeiDI ~ek, W... 
~lbl hMbJald lmlhte.w.
DJ §Uar fahebsma ~ ba sa 
retle hMfaJdr 8ebehlnl .......,.. i
tiraf etdnnek en modem bir t&
a...ı 118ttllldllr. Bo suretle r .... ,.roda 

insan llltlbu& uğramış Olan kom • 
plekskırinden haberdar olur; ......., 
lan sembollk dellletıerlal .. ,... 
hecle~ bUtUn ~laJdıkJarlJo ba-
1ntamr ve bu suretle Mr newt n. 
hl ishal (purgatJon - ~tharıds) 
ameUyest ile hasta Jalleretlerin .. 
den, dertlerinden lnıraıJv. ll'abt 
mesele bunnnla bl1mez; rıaua ~ 
kan VO ihf.lbastan kariaJaa Milıll 
arzular ''e cinsi meyelblan olı19-
ğu gibi ,.e serseri bir ~ bl.. 

raJanamY, onlara yep~ ıa,... 
dalı ,.e ideal bir mecra venneıtcllr. 

İJte pslbnalfst hekimin laaeei
lo '-.ki olan bu )"!1111 t.havvUI, bil 
yeni hayat pfiinı ba ideal (subU· 

mation - sublimat.ion enıng -
hi) namını alır. Bu, bir maylln p 
z" tahanülü, tcbabhuru ve ta • 
~aadu gibi, seksüel yani dosi arı-· 
:tunun da kendine mahsus bir me
kani:una ile daha yüksek bir ar
zuya \ e es~rP. münkallp olmMı
drr. Bu mckıuıimıa ile !cu\'YCtll cin 
si toın:ırüllcr büsbütün ba§ka ma
hiyette 'o hllha'!Sa ı~tfmai mec
ı-ı\lardan gcı;cı·ck değişik seldller 
·alır. O lıaldo sublimaUon ;'alll ili 
fü.il;i cinsi <'nerjinin daha kısa i 
faclesiylc Libidonun ~k daha yfik. 

sek bir nılıi faaliyete dönmesidir. 
:Co merhaleden sonra buna m~.har 
olan sahrs bunu aı1ık ın\ihrem btr 
cinsiyet arlusu gibi bis...,ctm<'z; bn 
artık onun nıhi 1ntlsa<'ında bir ta· 
biatı aniye hiikcıündedir; kcenne 
mcleki ,.e alılüki haya.t planının 
manh·elii.sıdır. Uilha a fikren )'iik 
selen, 2engln kültürlü bazı phıs• 

larda bu ili mckanizmaa1 tav'idir , 
yani ncnoza tutulmuş ola.n hasf6. 
l:mb olduğu gibi ruh hekimi ma.. 

rlfctile vo bir tedavi metodu ile 
''akl olmaz; mekanizmam WaefsiW 
dir. Eflitvll da.hl ,.Mefküre, elnsi 
sevkft.ablinin bir yiilı:selişldlr,, dl • 

(Lôtfen sahifeyi ~rinz 
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aa.an 
Mesele/e,.i 

BerliDde cenubu tarki 
IDllltıakaamm kati niza

ma bailanmaaı 
göriitülmüt 

Benıe, ıa (A.A.) - ı.vtcr- .A.jauı· 
nm ıoıan muhabiri bildiriyor: 

Ber.tbıden Cen1ere DelJa Sera pze,. 
tıesUae verilen bir habere göre İtalyan 
ve Al.maa hUkOmet fdlerlyle Avrupa· 
nm cenubu prJdaindeld devleUertn zt· 
niamcıarıarı ara.anıda Balkan muhare. 
beatnbt netıcelertyle ııın bir 111rette 
aJ6kU temaalar yai>ılmaktadır. Bu 
t.mulıt.rda cenubıa f&J'ld Avnıpaam· 
dakf tt prakla rm nihai tetldJAta lıal' 
1-mMr vıe buy ait Blyul ve Ucı..cB 
~rı.ıı hal suretleri gıtr1lftllmetr. •·Bu meee?elerden bir çogu flm· 
cRiıa tettrYt Ye hal edllmlf bulmunalt· 
~· A.,.....nm ~ flll'ld mmta. 
-- ltatl ~ DiAma baflam&k il· 
...,. ..,. ı.wwan bul m...ıeJeriD 

flıılılht Ulllne pı'y'maktadır. 

ı::ıc: = = ~a'!: ı.:,.... P!em Opllll'ln ,.__ 
ap 1 ' U llNU!f!M ....,._ell Dltl· 
~· 111• 'I' Sima .... dD'rpnak· 

"' ---- da dlll'll ...... te\1lr. 

Raelte yeni 
nilllyeller verildi 

... ....,. 1 .... , 
p 1 hi 6 ......., tıeiift be)'ll te • 

lltıll"lııttm V"DetiDden evvel 
1- -•s,ıecı ~ hak 
Jı:lllll& v • E ıa takrire bıwı b~ 
met np ..... etmilBe de netice.. 
de tmtr bM1 edllmfwt.lr. BllkG.
... 1tlmak dMd illM eden 
'* llllıt, bR8metiıı grev 4ıeİ'ttp et.. 
.......... addedilecek berke-
... '-'> -.yMude ~ fabtlb. 
..-. =sHııetuumk bnnm ver • .... ...,, ...... 

lııl* ft m1ıt•umr mimar 
Pllıılıt. OıMdarda Şemal pef& ce
.... fıaııtbl ~ P&lnde 
t.tarak tııareda bir pa.rk yap~ 
- maNl* gGnnUflın.r. Ba civar. 
da ..,. ~ tqut yapıl • 
-- ,... edBecektir. Prost ya 
ph 'rna ~Seri~ 
tir. 

JIDl6I. llaWde .. __,.yet 
aeM iıııo3 uUıl bir IDtlıMıra malk 
om kr rhma, dehlıann, Jnıwet. 
••• ,,.. •Nplenniıı haı'Cldır. 
............ elnl!lt ta_,lllerlnl 
'118 ~ lt3Idml amılsmu niya 
.....,,* oJums; ve .._ muhar 
.... Tedllll..,...laplkla
lıılj" •a ıı teaea feröe l&llllmn:-
• ..-lr DeTNS Ter& .... tlecli-
................ vls ..... (lo-
• alıl ... w .., ... bir terll 

tıılıM• na-. ~ bir 
hı ........ ...,. ... «· 

4 ı•&*eeletaftlMale. 

• ...... z M; ııt in' a 
f'~e- DUUls - .... -
•••• 1 l ll&ltır. 1 ............ ", 

1 HAVA HARBi 1 
D ü n ü n v e b u g ü n ü n h a b e r v e h a d i s e ı e r ,~ 

Alman sanayi Bulgarlar Gell8 kadln 
merkezleri Aimanendiiatriainea.yak ylztlnden 

Anlonesko Berlinde · Romanyada 

Ağ b" uydurdular Bir adam rakilıiııi sopa 
ır ır h~a hüClllBUlll Bertin, 13 (A. A.) - Bir hu- ile .-1!!~ -e L-... --1 __ 

ugraiı .uar mllbaltir MldllŞıor: 'IVIJU8 ,, ....,.. ....... 

Brest ve Aaven doklan ril= ~::::.: yaraladı 
bombardıman edileli B~ sanaybin hugi ~ Befak_,. tıı•mur caddMlnde ~ 

len imal etmeğe devam edebil~ ran ..umıet Ayar admd& 'blMl, &l'QI 

Loadıa, U CA.A.) - Bom~ 
dmıan t.ayyareterinden mürekkep 
kuvveW teşekk1lller cuma gecem 
R'uhr havzaamdakf •mal hedeflen 
muvaffaluyeW bir hilclfn ya.pmlf

lardır. Bu hücum bir endU.trl 
mmtakuma k&l'JI bir gece içJDde 
yapılan hUcuml&ıın en şiddetliai ol 
mut ve bir çok bombalar atıhn11· 
tJr. Ytlbek idıfll&klı bombalarm 
laabetl neticealnde bir çok endüa
trl binalan tahrip ediJmiş '9e bbı
Pc yangmlar ÇJ}mııftır. 

Altı bomıbardmwı ta.yyareımiz 
Werlne danmemiflerdir. 

Sahil mub&faa tE!91dfltm& men
aup ta.yareler dün gece Brest ve 

ceği ihtimam• tesbit edtlmil- •mtte otvan !bu. Dalay ne dilD cece 
tir. Şimdi bu imal1t için lbun j araJarmdö1 ilk' kadm maeleslDd8ll 
olan ham maddelerin temini~ dolayı kavpya tut:llpDDflardır. 
aelesi halledilmektedir. Bulpr j rca.,... nettcMlnde Ahmet n.Jay 
endüstrisi bu suretle Alman sa. eıtne pçtrdiCt kaim bir llOll& 11e &. 
nayi teşkilltma ayak uydurmuş- anm befllı& flddlt1e ft111Daf, ,_..... 

tur. Bundan böyle Bulgar ve AL mıftır. 
mq,n endüstrileri &Jlll tePilltmlt Rma ted&Yi aıtma almaut. .ümet 
gibi çahpcakl&rdır. ~-

Bundan b&fll& Blltllacedıl oturan a. 
tngilterec:le mele KeblDet, t...aı ft L6Ul lılr me. 

• • 9eledeD dolayı 1r&..., etmlf, Jıı&91& m. 
Tereyağı laftll iıdiritipr llUDd! tmaan Mwtrf&J'ı IOp& ne ıı1r 

f

i b.,n ~k Mpadan yaralamıwtır. 

......... " <AA-> - İMU~ auçı-.ı :va11rı-,..., JanlJ tıed&,,ı aı. 
haftalık peyııtr ıa,mı ao lıulraDda I tma &lmımltn'· 

ıs gramdan 151...... Çlkanlecak ------
Anvena doklarma ve Roterdam el- tere~ tayını ı.e ııe gramdan 118 A'-JU! 
vanada hedefl.-e lröcmn etmlı - · crama tndlrtıeoetttır. Reçel _.. .. -lllftlll 
terdir. ~ayda JWllll ltbnıdım bir mı. ikbsaı 

diyor ki Ba ı.nw.ta iltirak eden tayya reıoe çlkanlacaktlr. 
relerıden bUi a.ttne d&mıtmlftjr. • 

llltefiler Şamı 
illlta etliler 

Gihtlsin 

···-
naztrl 

AJmanra, Alt. eeauna 
dayanaa paralara ..... _ ..... 

•ııat, 1' (A. A.) - ~ 
mlllete ldtaben lıir mit'* irat e • 
eten yeni traJr baf'9*ii Seyyid Ce 
mal Jıledf& pçen ay sahur eden 
hAdi8elenl.en mea'ul olu ca.nflere 
ır.a... lldıleıll tıectirler alnwaprn ·---

neler görUştU ? 
Romen 

gazeteıerı 

R.manyanm haklannm 
tanmacaiından 
bahaediyorlar 

Trenle seyahat tahdit 
edıldı 

Btitcr.._ 13 (A.A.) - Ofi: 
General Antoneskonun Müni

be yaptığı seyahatin Rom&ııya. 
mn istikbali ve Avrupanın cenu
bu llU'1daiııdeki yeni vaziyet L 
zerinde büyük ehemmiyeti haiz 
blr tesir yapacağı zannedilmek
tedir. 

Universal guetesi diyor ki: 
Mtınih mülikatı, Romanyamn 

haklarının tanınacağı hakklllda 
beelıentıen tımitlenn yerinde ol
dufwıu göstermektedir. Bir haf. 
ta dren hararetli faaliyet sona 
ermiftlr. B. Bitler ve General 
Antonesko Avrupanın cenubu 
p.rJdslndeki vaziyeti görU!Jlllile
lerdir. önUmUzdekl gtinlerhı aJ&. 
kalı olacağı f:ahmin edilebilir. 

Romen milleti, General Anto
oeskonun çiJxliği yoldan itimatla 
yhlyebilir. 

Memleketimize ait w bUyUk 
m.MMfiklerimiz tarafından tes
lim edilen haklann General An. 
tonetıllo tarafından t.ahakkuk 
ettirileceği muhakkaktır. 

CureJ:ıtul gazetesi diyor ki: 
Geaera1 Antoneeko bir eene

den • Mr müddet içinde mem
lentimtzin üzerine çöken sisi da. 
ğıtmıfbr. Romanya §imdi mih
ver devletlerinin yambaşındadır 
ve A vrupamn cenubu p.r!dsiııde 
kendime terettilp eden .. _*''eyi 
ifa etmiye hazır~ 

Çin 
kuvvetleri 

1'.l~ı.Mt~Gr 
Çunking, 13 (A.A.) - İç Mo

golistanda Suiyan eyaletinin gar
bında Mogolistan çölünden 181'· 
ka doğru hareket eden Çin kuv· 
vetleri Uç koldan Ponton üzerine 
yllrtlyorlar. Ponton Japon1arm 
bir kalesi ve San nehrin limal 
kıyısında bulunan mühim bir ti
C&l'et merkezidir. 

Francala 25 kurut 
Topt'ak mahn.lleri otısl, fran 

cala Unlarmm fi&tlarmı artlm:ml
tır. Francala dünden itibamı 2t5 
kuruşa satılmaktadır. Bazı semt • 
lel'de fazla fiatla francala eattl • 
dığı görWmUI, belediye teft.ialere 
batlamıttır. 

o 

~()'~'~Ti!: 

Almanlar Bulgaris-
1
çan kutesiıte nişan 

tandan ayrılıyor . alaynn derken ... 
...., u <AA.> - Doyçe Al- s· . . k d • 

Fırınlarda eski cemayne Za.Jtunc auetMl BuJga. ınaı oyunca çı ükka-
r11tmıc1aıı ayrılmakta olan Alman I da I b• • • • 

. çeşni un bulundu 
kıtalaJmm Sotya4aıı hareketi hak nın ça •tan ır ııçıyı 

landa ,.. t.fldlt vermektedir. batından yaraladı 

Beynat, ıs <A.A.> - Ofl: 
İngiliz tayareleri dtin btltln se

ce Beyrut üzerinde JlÇJDWJ ve mtl
teaddtt defa Bfıyrut lbrıanmı bom
bardıman etmiftlr. Bava d&fi ba.. 
taryalan tlıddetli mukabelede bu • 
l~tur. 

( ... t.ralı 1 .....,, 
un.lan lrlmilen teabit ve çuval
lan mühUrletmiftiı'. Şimdi her 
fınnda eski unlardan ne miktar 
bulundup öğreni1.mlf buJ111m1&Jr 
tadır. Yaipıbm tatı1dlrat fırlMla, 

nn bu unlardan birer miktar et· 

K d k t 1 m.ek çıkartarak hatırlı mUfteriana a 1 a arı leriıae verdikleri veya ua1armd& 
rekabet lçln bu unlardan da ha· 

harbe iş irak ediyor·:; ::ı~~= 
mıştır. 

Sinemacılann zam 
isteği çok görüldü 

Beledtye IE.tm&t mUıdU.rllitl, al • 
nemacılarm localara ıso, b....S 
meWdlere ıo 20 braıt arumda 
,...., smı tıekW ettlded am:mı 
gak ~- :amdBrlok upıS 

---~-o 

V1t1, ıs CA.A..> - Kanada kJ, Bazı fırınlarda 200 guwl b· Si}ıut ve edebi hattah1t "Gin" 
talan da Suriyede lngiljz w Jm- dar buluııan ve fimd1 ...._ cqetodoin ' tlnctl _,.. Vecdi 
paratorluk kuvvetleri tıe beraber mit olan 1Mı eHi unlanB her Hd Blnm, IUan BoNn, SW>ebattin 
muiıarebelere lttink etmektedir. çq'Yaluıa mukabil bir çuval arpa. Kudnt, DoPn Rutea&y (Huan 
Bu aurtle ilk defa olaraldır ki Ka- uu verilerek bUnlanıı dıa bual• "IMt:.RJsllt), c..Jt Y&11Wl, Şeıikir' 
Dada lataln bugilnktl harbe mti • idi ba1ita,a un-t olmam bete- 8lrmall. lll1ip ~ Bedri R.abmi, 
dalıale etmektedirler. di;re ile toprak m•hulleri o4llıd ltaf Baı.t Çelebi, Arif illmi, 

Sahil boVI~- ...-nda telrerr8r" ........... Ba Wı o...k, Clnclolh, Neft-
i -- su.retle hull olan un fmzh-n man J[urtllay, Batla Dirder v .s. 

ilerliyen kol yevmi iatihkalandan dUIMeo*- nin hiklye, tir. tenkit ve müa. 
tir. lelerle ç 1 

........ Bu ....... 
Ka.WN, 1J (AA.) - A.lıkeıi Diğer taraftan yezıi tellli mi& ~ n Xacl ~ha CIWap.-

sömcril, llOO IWlire tebliflndeld ha- imal edtlen Miaı .. ılliı ~"' *" ' - "9llMit; •Wt • 
hMler hNkmde. 8IJlliıdaid tafsil- medlıieri ~ ık mk .. Y4 n .. • - gll ,.... 
tır -.s rM •r: melıılerin 4'11 ...- olıllı* ...._ ft "!:':= laiBııı&, • ua. 

llllaB boJı • :leıiı.,_ h ,.,... 1t111..ıı.ı. d'C$& eM .•• a. fa.k -.ıwt "tWdlr. --~ 
tıad1* kwto~, ....... hmMa Jwııı T ôa at• ...... ;al ut W 1lr ..... ele. 
cenıA IDde Mı dqap vw O • 1*bıg 8'ıae __. > M'; -., ,,_. eııJen "Oln" t t*çJ * 
dlr. • .....,.,._ •lnmnı;a. 1ım• tlM& w ta ıss .wt.. 

Slraclde Bolu otallnde oturan Ah.o 

Jin altında kalDuftir. ÇocDk muhtelit 
yerlerbıdlll atır surette yanlaDDlJI 
banm b1r halde ntlmune haetaneelne 
~. Şotör yakalUUIUtflr • 

O'J'OBOS ALTINDA KALDI 
.......... medrı•ııdnde otana ft 

lamdmaClbk J8P&ll AMnDeJı olha 

Par1tDlçll kıtaları 
tefkil ediliyor 

Blkıet. U <AA> - Bir a.nea 
parqtltçll krtw tethlne karar w 
rilmlftlr. Ba lataya flmdlden bir Uf 
7tll sönGlltl Jra~. tik para. 
"1tçll mektebi. dGD IMwacWk ~ 
p.n tarafmdan açılmıftır. 

Vltl, U (AA.) - Ma.repJ Pr 
teıı.. dilll ~ Amerika Blrletik 
devletleri bOyQk elçlei amiral ı... 
ahy'yi kabul etmiılf.ir. llllllbtta 
bqveJdl mua.vtnı amiral DarlaD 
da bulumnuttur. iyi hebel' alaJl .. 
mabtlllerderı öğreınilcH#ine göre, 
umumi vaziyet ve bllıama Suriye \'e 
anJNJ1"11hiı babiıl mewau edil • 
mittir. 

· Basın Birliği 
Kongresi 

Bugün intiha 

devam edilece 
Tlirk BMıl Blrllil İstanbal .... ıs .. .,. 

takMı kongre relBJlllndea: 
K~ngremjsfn 13 hamlnuı 

cuma gllDkü toplanUlmda J'Bl>I~ 
WthM>a ait rey pmlalan 
edllmit ve şu neticeye 'ftll'dmı-• 

1 - İdare heyeti iobı 
int:Bıa.pta yalım Hak3tı Tarık 
ekseriyet nJsabmd&n fala rey 
m1'tır, idare heyetinin dJter d 
aza.ar için ye:ıüden eeçlm vamıdl'!"I 
caktır. 

· 2 - Hayryet divanı ..u 
lıklarr için Re& Ahaet seıırenııEllll 
EDii Telıılm TJ1 ve 0mer 
Doinl1 ebertyet lraunngp•. 
bu intihap bit.mı.tir. 

., - ~ toplan•eu 
mı kongreye ~iıae!"Jiecek 
lerin int.Sıa.bında SeJAmi 1--
des, Baıtıuı ll'elek. V&Il N 
din eberlyet ~ 
ğer d6rt delegenin yenldelL 
babl Jbmıdır. 

4 - idare he,et.i tobL d5rt 
ve bfll yedek ua. umumi \,o'ftlllll_.. 
delegellğf lıgi:n 1raza•nlara 
ten dört uU ve 111samu kadar 
dek bf. mtlhap etmek " 
medeki dller maddeleri toaıUlll ... 
bere kongre H Hazira1l 19'1 
mart.elli gtlntl (bugb.) ....ı 
bette Emtn&ıt Halkevi .ıoıma-. 
toplantaıma devam edecektir. 
kadaşlarm felmeleri rlca olUDat. 

Ordu MalOller 
Birliğinin 

Senehk kongresi 
dlln toplandı 

Ankara, 13 (A.A.) - '!'Irk 
dusu malruler birli1l 1meJDr 
gresi bugtln saat 14: de Ord 
de toplaıımJlbr. 
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• . . . . . R uhiyat bahisleri 

Herşeg insanın 
kendi elindedir 

Ha v a 
•• 1. 

ı . 
ı 

sa_~ayiinde ... 1 _ 

Kiitüpha.ncmJ .kan.5tırırken eli-

me bil' kitap g~ti: Sevda Higati. 
Küçük boyda 175 sayfalık bir e

·e ser; muharriri de Mehmet Celal. .• 

yı]dı:zı değil, gökteki bir zerrei 

muziyye ki, uza.khğı nispetinde 

büyüklüğü vardır. 
Bütçenin yükü 

IUehnıet CeWI bugünkü nesil 

Seza olmaz ını olsa ey semenber, 
Bir ahter yine gO.şunda mücevher 

thınirar - KırmT".ı;ıhk, Bir oo.. 
kir masumun yıı.hut namnsıu bir 

dolun yanaklarında. haya nişanesi-

İnsanlar hayatlarında türlü türlll !ere saplanıyor:;ıa onu defetmek için 
zorluklara uğrarlar .. Bu zorluklar ne- mümkün olduğu kadar kendinizi seç· 
ticesinde de cismen ve ruban bir çOk tiği.niz cümleyi söylemeğe zorlayınız. 
rahatsızlıklar geçirirler. Bütün bun- Sthhatte olan bir iruıanın sıhhatini, 

lar insanların· emellerine ve çalışma.- basta olanların da hastalığını tedavisi 

ve ham pek bilmez. O, Naci de\'ri.nde ye
tişmiş, her telden çalınış, hikaye, 
:roman; musahabe, manzum Os· 
rnanlı tarihi, mensur şiirler, edebi 
~·at tetk..~eri, ''c bi~ok şiir, ga· 
zel, kaside yazmı~ bir insandır. 

\'e muhakluık ki en kuvvetli tara.. 
fı şairlik cephesidir. Yekônu yüzü 

a5an • içlerinde 16 şar sayfalık 

nıinimini kitaplan da dahil olmal.: 

dir. larma mani olurlar. Ekseriya bu ak- j için muUa.ka bu usulü kullanması la? dd e 
Yarin gaddar eli güldcstei h:~~. ~~:::r::ı::~y~: ~~~ü~=~~ı!~yı::: 1 z.ı~=:ı~diğ~lz usulti tekrar edip nef. J m a e n ı n 
Armağan _ Hediye. Sevdiğime baht olarak yaşarlar. sıruze telkin yaptıktan sonra bunu 

büsbütün unutmalısınız. Hatırmızda'n 
rolü 

Üzere • esori vardır. Şüphesiz bun 
larnı hepıd bir kıymet, bir sanat 
eseri, orijinal şeyler değildir. Fa· 
kat, a.ralannda çcik iyilcl'i, ısanat
kamne işlenmiş oıanla.n ,·ardır. 
Ve bunlar cidden nefis, özlü, ruhlu 
~ylerdir. Ve kcndJsinin dediği :) · 
bi ''şairlik ona huda ihsanıdır.,, 

O de,irde, mütefekkir dostum 
~eyamj Safanm, değerli ,.e necip 
lıa.ııw;, İsmail Safa için, "şairi ma
den.at,. dedikleri j/;İbi, l}air Celali 

de ''şairi huıladat,, Jakahile anar 
lardı. ~laamaffü o, "Acla ~:ıiri,, :ı
llıyıa daha fazla t-öhret kazanın•!:"' 
tll', 

F..debiyat tarihindP. oruı yer \'er• 
llıiyenler oldu, ha.tta İsm:ıiJ Habib, 

at-ap harfleriyle çıtınn "Teceddüd 
~ebiy:ı.tr tarihl,, nde hiç bahset • 
llıedl Fakat Latin ba.rflerile çı -
lıardığr ayni eserin ıshfaya uğra
llıış bir tab'mda ondan uı:un U7a• 

~13"a bahsetmek kadir~inashğmı 
~il., terdi. 

t~sta.t Ali Canip de (Ada.far c:a,.. 
1
1".i Celıil) adlı bir makule-~-;inde 
&Jehmet c~talin edebi salısh et v;, 
~ ~ . 

1hiyetini teshit ye şairlik tara• 
t\tttn çc.'k Jruvyetli olduğwm teba· 

lii7. ettirmi.-.;tfr. 
-'lelınıet Celilin kolilti bir talısl-

lı 1 b" l ..• ~·o •tu, r..asH ır o ruma ve og• .. . , ı..~~ ,,M •• .,,... O' .. r11--rr.1~ mektep 
ill~n.,,.~ "'-' ~n(a pe'k az dJtsek ~ürüt • 
llıll5tij ..:.. 

liu~ ~iitiitmiiştii de denf'mcz. Fa· 
kat ~ok zel•i hir insanrh, çol< olmr· 
~il F .. b' . • a~ıı. ve ara.ı~yı Jyı ıJirdı. 

l!ıı lisanları, babası şair Hakkı pa. 

~a.n öğrenmişti, Okumadığı di • 
'an Yo".ıitu, hafızası çok kmTetli 
ıııdh- -"- . b . 
"~ı~n, hemen hep ... ı ez erm· 

~Ni, tlstadım Ahmet R:ısim, ~s-
a.rkadaşı Celfılin bu halini t~l

ıtıfhen şöyle diyor: "O, bu asrın 
~ll ?akik bir şa.iri maderzadı idi. 
•:ı.ıılanna. hrfzı kur'an dokum11', 

~lla. da gaUba hıfzı divan dolmn
ltııı§tu. Dudaldarından daima be

~~~lel', ga.roller, kasideler dökülür-
ıt.,, 

h şair Cemli ben de tanıdon. Ba
l ~nı kadeh a.rkada5ıydı. Bize da..
ı:a rnisafir gelir, günlerce, hafta• 
bit<'a ka.hrdı. Hatta, ondan epey 

1 
t zaman da eedbiyat der..i oku. 
llın. Ne güzel anlatır, ne güzel 

~lir o".mrdu. 

~ .. ~akıya. ~ok dfü;l<ündü, ve bu 
llşkiinlüğü hazan delilik dereccsi

:ı htı.ıurclu. Ahmet Rashnin anlat.. 
ığll:\a göre bir gün Feı.:ziye kıra• 
~hau'csiııin önünde şair AIJ Ulvi 
~lt fesini kapıp kn~mıştı. Bir 

~" ıııı de, gece yazdığı bir ~liri oku-
~)( için geceya.n.-;ı lfaba.o;akaldan 
'~kırköyüne Ahmet Rasimin P"\.i

~ gitfniş... Bir gün de, Kartalda 
~ ~itn e,·de, kendisini bostan lmyu• 

1
111la. atmak istemişti. Bu garip hal 
l!tj ı:ok fazla içki ~mckten ileri 

~;_ltn~It\e beraber ölürcesine sev -
,:trJ (Anna) adındaki kızın da te
,~tı ,.ardır. Vstadım, Ahmet Ra. • 
~flıin dediği gibi, "Annanm batı • 

1 t \·e ganum, hüzünler, feryat • 
:,'!:, n °1Ja.metler içinde (Adada 

1
tiediklerim) eserinde, yanar, 

1~ar d"--' ....... u..a.,, 
C <Sevda IUgati) hocanı Mehmet 
. ~1alin hemen hemen en son ese .. 
~•d· 
~ •r. BcDd, belki değil, muha.lt • 
ltl 'k, bugünkü neslin boşuna git
~' "ı, onlara bir ~ey jfade etmez. 
4kat e.ski nesil bu kitabı zevkle 
~~uştur. Bir flldr ,·ermek için 
~eıı~lgüıel birkaC' satrr nakleillyo-
l'ııllı: , 

·\hter - Yıldız. Abdüllıamldin 

bir annağı:.n göndermek istedim. Bütun bunlar irade noksanlığından çıkaımahsmrz ve şuursuz benliğiml 
:rrrlantalar1a. s~slü bir boroş aldon, ve n~fsimize b1kim olamamaktan zin ne yapa.cağını uzun uzun gözetle Y azan: A. ŞARHLI 
AnJa.dmı ki benim ~öz ya.'?lanın o ıleri gelir. . meğ'e ihtiyaç yoktur. Onu kendi baU. 
pırlantadan daha !>af, daha her - ı Bir çok yıUar filozof ve .bilginler 1 ne bırakmız. O kendine düşen ödevJ Amerikan sanayünin tam sefer. ı bir çivi daha eksiltmek veya bir 
raktır. Onun ipek mendJJini aldım bu mes~lelerle. uğraşmışlar, ınsanla;n yapmış bulunacaktır. bertiği, 942 yılında senede 36000 va.srf ilave etmek yolunda nİC'Q al-

• w • ' I neflslerıne hA.kim ve iradelerine sah.p Profesör Kohenin tatbik ettiği tel 
agladnn, a.gladon. Nihayet se,·d1 f kılmağa çalışnnşlar ve be?' biri bun- kin usuıu bilhassa çocuklarm terbiye , tayya:re :inşasını mümkün kılacağı tınlar feda. edilıniştir, 
ğiıne "haiblınin pırlant.alarmı gön- lar için ayrı ayn aracılar kullanmış- si üzerinde büyük bir rol oynamıştır. kana.atini - vermektedi.r. -Bugün Miihendis hesaplan, U!'ltaba.ştla. 
derdjm. lardrr. Profesör Kohe'nin eserillde Çocuk henüZ pek küçllk iken uyuya. 'j için bu miktarm üçte birini, ve rın uğraşmaları, amelenin emeği 
Bir göz ya.şr canannna olmaz mı göst~rd:iği usul çok kolaydır. Bütün cağı sırada her anne yavru"una bir motör ihtiy.a.cın.m yarısı olan ayda ve fabrikanın fedakarlığı çok za 

bir elmas? bu işleri "idman,, denilen bir tek keU.. takım telkinlerde bulunur. Bu güZel üç milyon beygir kuvvetinde mo - manlar mevhum evsaflarm tahak. 
i di A b mcdP. toplayor. 1 sözleri ,.ocuk adamakillı benimser. ~z vaç - cı ir tarih ki tatlı 1 h t " tör -imalatmı başaran Amerika, . Profesör Kohe uzun sene er as a.. Çocuk uyanık olmadığı yani benliğl 

bır romandan sonra. ba5lar. larını tedavi ederken takip ettiği en üzerine tesir edilemediği zaman ku milyarlar sarfetmektedir. 
Fikir etme dedim, teemmül ettin, muvaifakiyetli usul telkin _us~lUdUr. lak zarİ Uzerine çocuğun kulağına Tayyare birliklerinin kunılı.ışun 
Evlenme dedi.m, teehhül ettin... ı Bunu:ı iyi ve kati neticelerlnı gormtiş. söylenilen sözler tesir eder. Ve şuur- da, büyük fabrikasyonla:ra ihtiyaç 

İğbirar - . Gilccnmek. A~tk ve tür. lnsanlann hemen ~~men hepsi ıu benliği istirahatte olduğu halde olduğu malümdur. Bu inşaat seri -
aoı:ıka :ıra:-.mdn. .ğb" k 1 telkine mtiı.aittir. Onun ıçın profesör telkin edilen sözleri güZclce saklar. sinin prototip halden kurtularak 

"akka.tt'. .B . ı • ırar ~e mu- de bu tedavi usulünde muvaffak oı. Ve çocuğun yaşayışmm her tara!mdR 
' ır. ansmalan da, darıl - .. amele elinde ya.pısx kolay bir me. 

· .. . muştur. • bliyUk bir iyilik gösterir. 
malan kadar az muddct l~ınde h u- Bu usul uzeriDde ~ - 3o sene ça- Bu şekil telkine mUııait <>lan çocuk· ta haline geçebilmesi cidden büyük 
sole gelir. lışa.n profesör mrf kendine mahsus o- !ar bUyüdUkleri :r.aman da kendı ken· masraflarm kapısını açar .. 
Ben mahvolaymı tahassürile, lan U:3Ulü keşfetmiştir. 1 dilerine telkine gayet kolay alıştırıhr. 
Tek olma.sın ol nigar muğber! Profesör bu usulü keşfetmeden ev· 1 Profesör Kohe, bu şekilde mııhtelif 
~- j • vel hasta ipnotiZme ediliyor, iyice u. basta.hanelerde pek çok senelerde bin-
-=rz ruş - Başa ka.kmakhlc. Gü ı du 1 

Tayyare kanat, gövde ve mo _ 
törden teşekkül eder. Fakat bu 
teknik birliği kuracak ham mad • 

yutulduktan.sonra telkin ya.pr tyor · 
1 

terce hasta tedavi etmiş ve bu haııta-
zel kadınların en t.erbi~·cHı-;tnin hi· Fakat profesör bu usulü kaldırarak lıklıır arasında en çok Felç, Sa.r'a ne· delerin işlenerek .. ılgıınlaştmlmaSJ 
le rnzge!:e.mediğj hu~·la.rda.ndır. yer.ne daha tesirli bir usul koymuş· ı fes t!ııriığı, uykusuzluk vo asabi ra· ve "rakip malzemelerin üstünde 
Beni bizar f'derk~n serzini~ler, tur. 

1 
hatsızlıklar görülmüştür. bir varlrk gösterebilmesi milyon • 

Yürekte şimdi tir.in işler. ;~ıer! Kohenin usulünde her hastanın has. Acaba bu usul neden ciddiyetbahş lar yutan işlerdir. Yarını a.sırlrk 

[,AJı;DRt 
talığına göre düstur halinde bir cUm· neticeler vermiştir: tekamül devresini her gün yenı 
le kuUaniyor. Hasta. günün muayyen Profesör Kohenin usulti telkin ile 
saatlerinde hi,. olmazsa 0 cümleyi beş, bir buluşla, eskisini körletecek ,. muhayyile üzerine tesir yapmaktan 
altı kere tekrar ediyor ve Nlyleoe has- vasıflarla yaşamış olan hava sa.na-

başka. bir şey değildir. Muhayyilemize 

Cörcil 'in 
··nutku 

ta uyıımadan ve ipotizme edilmeden bu işte güçlük çekeceğimizi veya et
kendi kendine telkinetta. bulunuyor kmtr~rurııZın geçtiği zaman telkin 
ve dab~ çabuk iyilik aıametıeri görü· 

Almanyada nasll 
karşılan ı? , ~ 

Berfin, 13 (A.A .) - Yan remi 
bir menbadan bildiriliyor~ 

Berlin siyasi mahfilleri, dün 
İngiliz Başvekili B. Çörçil tara
fından söylenen nutku modası 
geçmiş bir Avrupa siyasetinin 
son nakaratı telakki ediyorlar. 
Bu mahfillerin fikrine göre, dün 
B. ÇörçilJn Londrada aktettirdiği 
celse, Avrupa siyasetinin yaratı· 
cı kuvvetinin hakikatte ne oldu. 
ğu sualine en dikkate değer bir 
cevap teşkil etmektedir. Alman 
hariciye nezaretinde bu hususta 
beyan edildiğine göre · mihver 
devletleri büyük mikyasta aske· 
d harekat yaptığı ve müstakbel 
sulh lehinde diplomatik faaliyet
te buhınpuğu bir sırada B. Çör. 
çil etrafına yığılan rejimlerin 
ve İngiliz siyasetine kurban gi· 
den devletlerin gölgelerini top. 
lamıştır •• 

Burada söylendiğine göre B. 
Çörçil Avrupada İngiliz diplC>4 
masisinin ölüm raksını tertip et· 
mektedir. 

o 

lüyor. 
Uzu!l zaman sonucunda el<re edilen 

müsbet neticelere göre bu usulün ayrı 
ayrı c>rkek ve kadınlar llzerinde tesiri 
olaca1t anlaşılmıştır. Bu iş yalnız 

hastaltklµda . det!I, da.ha başka bir. 
9":,.k ~ ... i~do <i•

0 

'l..ullciinııni.'ği"" bas• 
ıanmıştir. 

MeselA: FevkalAde tenbel olan bir 
adam, sabah, ak.şanı beş, altı defa 
"ben tenbeı değilim, ben tenbel deği. 
lim.. kelimesini tekrar ederse, ayrıca 
bir kuvvet sarfma lüzum kalmadan, 
günler geçtikçe tenbelliğb:ıin azaldığı· 
na ve kısa bir zaman sonra da bu 1,,'lin 
tamamen ortadan lrnlkt•ğmı bUyllk 
bir hayretle görür. 

Bundan başka, her gün zayıfım, 

hastayım, diyen adama günde beş, on 
defa bugün çok sıhhatllsi.niz .. Her za.. 
ma.nki gibi değilsiniz, etlenmiş, can
lannuşsmız denilirse günden güne bu 
za.vall;Jarın da ayni müessir tesire ka. 
pılacağma biç şUphe yoktur. 

Profesör Koltenin elde etmek iste
diği neticeye varmak içill ne yolda 
hareket edilmesi ıa.zım geldiğini §ÖY• 
le anhtmıştır: 

"Her sa.balı uyanır uyanmaz, yata
ğmızdan k.ılkmadan ve akşamlan u. 
yumadan evvel kendinizce seçtiğiniz 
bir cüınleyi ya.lnıZ dudaklarının kıp~
öatmak şartiyle on, on be§ defa tek
rarlayınız. 

Cümleyi dlizgün bir mmltı gibi, 
daha doğrusu nıinlmiDi çocuklara. da
dı:larrnm söylediği ninniler gibi ı:ıuur• 

suz fa.kat mihanild olarak hiç blr ge· 
yi dUşünmeden tekrarlaymız, 

Fakat seçtiğiniz cümleyi lA.alettayl.n 
aklll1IZ& gelen bir şarkıyı mmlda.n 
clığmız gibi söyleroellsinlz. 

ederiz. Eğer bu işe şuursuz olarak i· 
nanrrsak muhakkak istenilen netice 
elde ecilllr. 

Muhayyilenin kuvvetini herkel!I hl.s• 
setmiştir. Meselfı. bazı kimseler ka.n 
görünce bayılırlar, heyecanlı yerlerde 
llilr~ ~al:'; kı:zdı.~nnız· ' za.mıı.~ 
sinirlerimiz g&rilir, h~ua- giden 
bir şeye bOtfuı dikkaUmlZI ııartede

tiz. Muhayyilenin ha.yattaki kıymeti 
ni takdir edenler muha.kkak ki Kobo
nin usullerinin kuvvetli esa:ıfarma J 
nanrrlar ve takdir ederler. 

Profesör Kobe bu usulün seciyeyi 
de ıslah ettiğini söylemekte ve irade
nin muhayyileye bağlı olarak yürüdü· 
tünü ileri sürmektedir. Ve işte bunun 
üzerine sizlere ufak bir misal gösteri· 
yor: 

Yirmi dört santim geni§liğinde, se. 
kJz santim uzunluğunda. bir tahtayı 
yere koyun. Her klm olursa olsun bu 
tahtan.m bir ucundan öbUr ucuna ka.· 
dar hiç bir yere tutunup, dayanmadan 
ytlrllyerek gidebilirsiniz. Fakat ayn) 
tecrllbeyi beş kaUr bir bina üzerinden 
yaparsanız ne kadar kuvvetli irade 
sahibi olursanız olunuz mutlaka bi
rinci adımda. titremeğe ve ikinci a
dımda mutlaka dllşerBiniz .. 

Bunun da sebebi tahta yerde iken 
muhayyileniz o tahtadan geçebilece· 
ğiiıizi kabul ettiği halde, be§ katlı bi· 
naya geçince geçemiyeceğlniZl kabul 
etmesine karşı verdiğiniz hUklimler• 
den ibarettir. Eğ'er telkin usulll mu· 
bayyileniZe kuvvet ve kanaat vermlı:ı· 
se o zaman geçebilirsiniz. Mesel!: 
canba.zlar muha.yyilelerlnln iknaı ve 
iradelerinin kuvveti sayesinde bu işi 

ya pablllrler. 
Profesör Kohenin usuıu fevkal4de 

kolay ve muvaffakiyetll bir usuldür. 

Japonya 
haı(kında 

Alman hariciyesinin 
mütalaası 

Bundan başka her hangi blr zaman 
olursa olsun birden.bire ruhani Yeye. ! 
cismani bir hastalığa uğrayacak olur. s !J BAH 
sanız bu hastaıığmızm devamma ~ey 1 ff 
dan verıneden onu iradenizle bertaraf 1 OLUYOR 
edeceğinizi nefsinize telkin edin. Göz-
lerinizi kapayıp bulunduğunuz muhit. 
ten ve arkadaşlardan uzak olmağa 

Berlin, 13 (A.A.) - Yarı res- çalışınız. Eğer hastalığınız cısnıa.nı 
mi bir menbadan bildiriliyor: ise elinizi ağrıyan bir yerinize, ruha· 

Ecnebi gazeteciler tarafından ni ise elini.zi. alnınıza götUrtınuz ve 
Alman hariciyB nezaretinde sa- "geçti. .. geçti... hiç bir şeyim kalma.. 
lahiyettar bir zata Japonya ile dı,. kelimelerini hızlı hızlı, tekrarlayı· 
Holanda Hindistanı arasında nrz. Faka.t bu söyledlklerlnlzl kimse 1 
cereyan etmekte olan müzakere. işitmeffi.n. Yalnızca dudaklarınızı oy· ı 
lere dair sorulan suale şu tarzda natmız.. 
bir cevap verilınL']tir: "Bizim 
halledeceğimiz kendi meseleleri- Her lüzum gördüiunUz vakit bu 
mz olduğu gibi müttefikimjz Ja- usulü kullanınız. Yalnız nefsinize gay .. 
ponyanın da mak şarkta hallede- ri ihtiyart olarak lA.z:ım olan telkinleri 
ceği kendine ait meseleler var· ppmız. İradenizi kullanmayız ve fi· 
dır." kirlerinizi bir noktada merkezle§tir-

Bundan başka bu hususta Ja- meyin.. 
ponya tarafından ileri sürülen Çok sıkıldığınız zaman muhakeme ' 

Yazan: 
Nezıhe Muhiddin 
r----··--·---··-

Satı;ik bJ:r üsJOp w mizahi 
bir gö.rn,ıe kaleme almmı~ 

manasız ve züppe bJ:r muhit 
m.eıinde, inkıJAp Mnmızda 

müspet bir zihniyet terbiye.. 
sile yetişmiş bir Ttirk kumm 
kuwetli çehresini, etrafmda.. 
ld gillünç ve menfi ~tarla 
beraber tebellür ettiren Jçti-

mai roman 

nayii, yann i~in hazırladı~ silah. 

larmı bugün. işe yarayanlarm yer. 
!erine koymak yolunda didinmek

tedir .. 

Bir tayyare elli bin lira ile yüz 
elli bin lira arasında sa.tm a.lma.bi 
lir. Malzemenin kurulm.asmda. ka. -

fa. ve f:DleJ yıpranmasou. ikinci 
p18n.da bıraktı~ kabul. eder _ 
sek , şa.şırtıc.z olan bütçe yükünil 
hayretle karşılarız. Bugünün talil. 
yeterine uygun olarak silAhlanmış 

ve teçhiz edilıniş bir tayarenin b 11 
kadar yüksek bir fiya.tla temin e
dilmesine ka.rştlık b!r ha.rp sahne-

sindeki :rolü en az üç, en çok da on 
saa~ devam edebilmektedir. Yer 
müdafaasının, hava mukabelesinin 

kuvvıetli bir şekilde mütea.rnza 
tevcih edilmiş olması bu zayiatı 

verdirmektedir. Cephelerde olan 
bu kaybı normal olarak karşıla • 
mak zaruretinde kalmaktayız. 

Devlet bütçelerini sal'IS8.D daha 
ziyade yeni bir tip tayyarenin or. 

taya çıka.rılmasma çalışmaktır. Her 
mem.le~et parasına. ,.güvenerek, al. 

tmlarmı feda ederek kuracağı ha

va ordusunun tayyare sayısmı ta. 
sarlayahilir. Temin eder. Fakat İ!i 

basit bir hesapla halledilmiş ol _ 

maz. Bugünün modern ve ideal si. 

Iahlan çok yakın bir zamanda, bir 
k~ hafta zarfında demode olabil
mektedir. Çünkü daha üstün ev • 

safta, daha bol sil8.hlr olanlarmm 
ortaya çrkmış olması ve çılonakta 
bulunması bir ikinci masraf yolu 
açmaktadır. 

Her yeni bir ilerleyişin adnn a. 

dun takibini zaruri Kılan ve iste • 
yen ha.vacrlık devamlı ola.rak blit
çenin mühim bir kısmını emrine 

alır. Bu ma.sraftan korunmanm. ça. 
resi, en yeni silahlarla hava birlik. 

lerini teşkil ve bunların yıpran • 
ma zamanında eYr.-"ça fazla üstün 

olmrya.nlara karşı lakayt kalmak -

tır. Hele fabrikası bulun.ınıyan 

memleket havacilıklan için bu eı. 
zemdiT. 

Bütçelerin esas yükünü ha.nı 
madde ve bu maddenin prototip • 
likten seri inşaat haline geçmesi 

yıkar. Hava kuvvetlerinin teşkili 
paradır, Ve fakat yeni yeni si!~ 'lı • 
'iarın seri imali.tına ba.şlıyabilmek 
hakiki nıasraftı:r .• 

Şuna kani olrna.k Iazmıdır ki f.a.w 
noktai nazarın · tasvip edilmekte ve tenkit fik"'tini zihninizden uzaklaş. 
olduğu da ilave edilmiştir. Bu- ~mn .. Söylediğiniz sözierl dUşUnıne- 1 
günkü vaziyet karşısında Japon- yin, zihninizi serbo!st brrakm, açık 
yanın mevcut meseleleri bir sulh havada geziniz. Eğer her zaman tek- i 

EN SON DAKiKADA 
sarla~an silahı meydana gettre • 

1 
cek, iki kanatla bir gövdenin bir 
le +;..:•~ • 

ı
. ş....,,u.wesi işi yüzlerce mühendis 

ve nizam zihniyeti içinde hanede-! rar1adığmız cumıe ile z1hnJ:niZ maş-
1 

llOA.11SV8 NOnna 
ceği kanaati izhar edilmiştir. l gol oluyorsa. ne a.ıa. .. fakat ba§ka yer.·. 1 

ve~' lin ...,..,... e de a.yle:rc& ve belki de 

senelerce dolaşan.ır inceieıun~ ve 

kuk etmemesi yüzünden bir hiç <>
lur. Bu arada ham maddenin in • 
şaatta seçili<Ji de rol ~ynar. 

Çelik inşa.atta bir oksijen kay _ 
nağnını memleket sanayiinde edin 
diği yeri, çeliğin menbalarını, dü
şünmei zaruridir. Boksit.in madeni 
olan alemin.yomun perçin işi kay -
nak kadar nazile bir iştir. Mütehas 
sm işçisi elinde çelikleşen alemin. 
yom hariçten temin edildiği Lak • 
dirde büyük masraf kapl3ıdır. 

Eleman masrafı, ham madde te 
dariki yeni inşa edilf'cek siliı.hm 
bütçe tarafıdır. Bütün bu çekiş.. 
meler netkP.sinde yeni olarak çı -
kacak silaha harcanan emek ve 
paraya bin metre irtifa farkr, y~ 
yirmi beş kilometre ı;:ürat bedeli 
yahut da birkaç yüz kilo fazla. bom 
ha tasrma uğrunadrr. Ve hava sa. 
n'.!yünin bütçesini yıkan bu proto. 
tip denilen tayyare örneğinin se w 

rilendirilmcsindedir. 
Birliklerin kurulmasmda bütçfl. 

lerin geniş tutulma.snu isteyen ha 
va.cılık vazife yapaıbilmek için de 
devamlı ikmale muhtaçtır. Ufak 
tefek ıi.rrza.lardaki yedek parçala. 
roı. tamamlanma işi ile benzin ve 
yağ sarfiyatının ne demek oldu • 
ğunu harpte bulunan memleketler 
den öğrenmiş tiulıµı._ııyor~ 

Hav.ıı sanayii, hava ordusu ve 
hava muhg,rebcsi sadece altma da 
yanır. Fakat gerek memleket mü
dafaasında, gerekse zaferin hazır. 
Jaruna.smda. olsun öncülük eden de 
odur. Toprağma. bağlı, göklerini 
seven vefa.kar hava çocuklarmın 

kahrama.nlıklarmı duymak ve bil. 
mek bunun gibi bir kaç masrafa. 
katlan.acak tevekkeli verir. 

A.ŞARKU 

BiR iTALYAN 
NAZIRI 

Macaristana gidiyor 
Bud~w. ıs (A.A..) - Stefa.ni a. 

' Jansmdan: 
İtalyan maarif nazırı Botta.inin bu.. 

günlerd<>: Budapeşteye gelmesi beklen. 
tnektedlr. Nazır, Macar ktl.!tllr maJı. 
filleriyle temas edecek ve TraıısU.. 
vanyaya gidecektir, 

--0-

Finlandiyada miihım
bir yangın 

Hc•lslııkl, lS (A.A.) - Stefani a.-
jansmdan: 

Laııritsalada. çıkan bliyük bir yan,. 
gm neticesinde Finl!ndiyanın en mu. 
hlm odun deposu harap olmuştur. Za. 
rar ve ziyan 40 milyon mark olarak 
tahmin edilJllektedir. 

Leman Ahıskahn 
Romanı---· 
BENEKLi BONCUK: 
Bir aşkın romanıdır 

BENEKLi BONCUK: 
Bir tesadüfün 
romanıdır 

BENEKLi BONCUK: 
Bir talisizin romanıdır 

Birkaç güne kadar 

VA K iT 
süiunıarmda 
okuyacaksmız 



C O J~ OM B A 
P. Merinı4e 
-G9 -

ı. - C.Olomba, dit Ono cl'aa 
ton seve je t•a,•ais priee bien 

dcs foiıt do oc pi"" me parter 

ıl es BarricinJ Di de tes SODJIOODll 

ı;:uıs fondoment. Je ne me donne
rai ccrtainement pa... Je ridlcule 
do rc ntror chez mot avec cette 
troupo de falneante, et je sai• 

tres mecontcnt quo tu les ales 
rassembles saDS m'cn prevenlr. 

- &lon frere, voua avea oubDe 
rntrc pays. C'cst i. moi qu•u ap· 
pa.rtient de vous garder lonque 

votre impnıdence voua exposc. 
,J'a.i dfı faire ce qae j'al faıt .. 

2. En ce moment, le& bergen, 
itli!. aya.ot aperçus, oolll'UJ'6llt \ 
lcurs chcvaux et desceadiraıt aa , 
~Op a Joor J"CDOODtre. 

- Evvlva Ors' Antoa'I •'ecrta 
• vieUıard robuate a barbe 
blaache, oouvert, mallri Ja ~ 
Iear, d'ane c&Mquc l eapamon, 
de drap eone, plaa 6p&lt qae la 
tolsoG de Be. chlıvree. O'eet le 
nal portralt de IOD pere, .eale
mmt plu gnnd et; plu fort.. Qael 

..._ tasi!J Oa. en parlera de • 
fmtl, On' Ant.on'. 

- ~'11.JW. On' Antcın'! r6p6-
tMen&: en r!ıo:ur tous les bergen. 
Noaa tııe\ ;om biCA qu11 re\-te.
dnlt aı.flDı 

KOLOMBA 
P. Mhimle -· -ı. Ol'8o aert blr tavırla: 

, 

- Kolomba., dedJ, ne Barric.inf. 
ler ve ne de senin esassız şüp!ıe. 

terinden bana b&hsebnemeni bir .. 
çok defalar rica etmJştJm. Şüphe
siz bu serseri alayı ile evime gl. 
rerek kendimi gUlünç yapmak is. 
temiyeceğim, bana h~r verme
den bunlan toplamış olduğun için 
pek mtıteemirlm. 

- Ağ&bey, memleketinizi unut• 
mUfBunuz. Tedbirıdzliğini.z sizin i. 
çin tehlikeli olunca muhafazanız 

be.na düşer. Yapahileceğimi yap • 
mağa meobur oldum. 

2. Bu es.nada, onları görmüt °" 
lan ;ıobanlar atlarma kotf;ular ve 

dört.nalla kargılamak lliıere ~ 
~"& indiler. Beyaz aaka.llı sıcağa 

rağmen keçilerinin postundan da.. 
ha kalın, Korslka c;uhumdan ya

ptlm.ış kukuletalı bir kuak gyimi' 
dinç bir ihtiyar: 

- Evviva1 Ons' Anton'? diye 
haykırdı. Baba.sının hakild modeli, 
yalnız daha irl ,da.ha kuvvetli. Ne 
gilzel sil8.h! Ora' Anton' bu silih
tan herkes b&baedecek. 

Btltün ~ba.n.lar hep birden t• 
rar ettiler: 

- Evviva Ors' Anto:n' ! Sonun
da gelece~ zate». biliyorduk, 

1.. YUsll talla rencin1 &l!lllJ ir1 
bir- &tfyv: 

- Ah! Ors' Antorı', diyordu, 
helwmn stzi bmada ~Ilıyabll. 

aeydi ne kadar ıııevin.ecektl ! Aziz 

adam! Bam tn•nme« isteme, om. 
dine *1 -- lmüınJt olDydı 
llls g6rttrdtbıb ... Asb 8dam ! Baı-

H A B E R - A.ın,am 1)0StUt 14 HAZtRAN-1941 

Milyoner ressanılar 
ve açlıktan 

ölen ·dahiler? 
Sanatkann kazancı sanatine değil, taliine bağlı dır Kıym~t: bugün milyonlmı Cl§an tablolCJT, aa
hipleı·ine ekserıya bir ekmek parası bile getirme miştir. Buna mukabil, i kinci derecede •anat • 

karların büyük .,-vetler ka zandığı sık sık görül~fr. 

Es1ti zal!landa, blJlde olduğu gibi, 
Avnıpı-da reaamlık hor görtllen bir 
meatekti. Remam denince serseri nıh· 
lu, yersiz yurtıruz, garip kılıklı bir 
insan hatıra gellrdl. Bug1ln garpte 
remnı milyonlar Jruanmata namzet 
bir bıırall olarak telA.kld ediliyor. 

Blrbfrfnbı mddl olan bu lk1 fikirden 
hangisi doğru? E11kl •manda yap... 
m11 bUttın reuamıarm aefalet içeri· 
smde yq&dıklan bir hakikat ml? Bu· 
gUn btltttn reıaıamlar aıtm ve ipekten 
örWm~ bir hayatın lllksü tçerl!b:ıde 
midir? Bu suallere doğnı. cevap vere
bilmek için bir parça t&rlbt ka•· 
raımı. 

B'CmaNS ZAJılANlNIN EN ZBNWN 
ADAlll MYILIBDI 

On yedinci Ull'da An~ gelen ,. 
meşhut' ineanla.n gGrmek merakında 
ol&!l bir aenall mutlaka reeaam Pl· 
yer _ Pot • Rtıbeıutt de z!yaret edet'dl. 
O Y&ktt bu aeyyalu bahçeler ortumda 
&;ık n haftdar bir maballe,w ıötA· 
rtııter, eüi bir kapıdan ~ llDbr-

Bambrancl yaptığı tabloları oerçtftlef Ue .......... 1ııll' 'bacak lnıDp •tl701'da 
MUe'nln ölümünden ıwnra 760.000 fnlnp •tilaa Anjelu tablom 1r,,. .. u•r 

78lDız 1600 frank cetUml§U. 

Fra11SIZ ressamt Vatt.o'ın bocuı .Jan 
M Holand kaprcı:lı.k., Ruyadel çonp
çılık yı:.para.k geçinmlşlerdir. 

Rambrant•m bugQıı Luvr mtıze.ııln.. 

de bulunan kendi eu,.ıe yapılmq por 
treıd öltlmtlndcn eonra Aııuıterdamda-
12 fnmga •t.ılnu§tır. Bugün Rukilt.o 
gan earaymd& buıunan S&ttet immll 
tablosu vaktiyle Lahey'de ancak aoı; 
fra.nk etmlştt. Va.tto her g1ln sabah· 
tan akşama kadar alel&de bir resim
ci dllkkAılmda fırça •llıyor, buna 
ınukal:ıll haftada 60 fnı.nıı: a!Jyordu. 

:lKtNC-1 DERECEDE 
SAN'ATK.A.Bı.ABıN BBFAJll 

On dokuzuncu asrm sonlarlyle ytr. 
mfncl aSrın ilk senelerinde i§ değigti. 
Me.lonyenin Baray f8imlt bbloıru 1878 
de Dt11t d'Onal tarafmdaıı 198.000 
fra.ng1' almdl. .A)'lll l'e98&Dl1Jl ''Şarap 

içten pap:ı.s., !.simli 10/U santimetre. 
lik kUç,Uk ta'bJoau 90.000 fr&n:< fletır. 
dl. Bu surette bu ressamm tıı.bloJan · 

nm metre murabbaı 2 mtıyon frank 

.. - Ah? On' Aatıoa', ..... -
gnın4 Ylelllard .. teJat eoalıııu de 
bdqae, que votre ~ aualt de 
jolıl s'U et.alt lcl poar waa reoe
TGlr! Le eller IHımmel .._ le 
verrlez, s'tl aftlt voaha me eralre, 
s1I m'anlt hıh&e falre Patfabıel 
de Gtudlce._ Le bn.Te law! ft 
•e m'a ı»a4I .,,_i ll -.lt M• ...... 
tcnant que favaJs nJeca 

na W"Cllldr;~ qldQAlllllUl,,111\Aı!aı'i=~~i:'J"~f dl pek ljt blllf." - pYllll 

edt~d& ...... _ portre yapallllof 

çok para kazanml§l&rdır. !kıncı dere" 
eede bir portrec1 ol&D Herkomer'ln ae. 
nelik lr&dı 2!50.000 franktan qaA1 

delildi. 

' 

... - Boftl repıtt .. .......... 

Olaalae ne perdra llea J*lr • 
tendnı. 

- Evviva On' Anton't 
Et uno domaJne ele _... .. 

1811 aCoompep6remt .-. ....... 
....Uon. 

.. lht:t,ar tekrir: 
- Pal! Guidioe beldem4*1e 

'*..,.~ 
- lDnWa Ol'll' Ant.cm' 1 
Ba hapntp ... dtbıUae Ulfell 

Milli ıtütp euı. 

~ 5. Ol'9o, .., triı8 ~ .... 5. Om> hep '*den. ........ °"" 
mcur atı oentre de • pwpe na elini a.tmak için te'lflenen 
cl'hommee l dteval ...,.._ tam atlı M..,ı .. ll'UPtı ortuanda ouı 

wemble et tıe prl!IHnt pom' hd srlnln• bir halde bir mildclet bir 
...__ .. ....., a.n ... ps'pe .,,. ~ oldula sili dar
&anp. ..... ,_,. .. ~ ... .. 

tımdre. 

._ ı:n.n., ım-at Plllr 411'9 • 
wili en tite de.. pelot.ea ..._ 

.-'il 6tribaalt ı.. reprt- nı'm • 
Jeti joanl de ..ııe de pollee.1 

- ... ......, dlWI, Je Yem .. 

-Oc de Paffectlon .-e vom me 
••tıw. de eeDe qae .- .-U
m A mon pere: mala fcntmdıt, Je 
"'8U, fltle peno1111e ne me dalle 
.ıe eomelk. 1'1 ... cıe ... , ... 
tabe. 

'7. - n a rallıoa, il a nl90ll ! 
•'ecnenıat ıe. belsen. v ... w 
ftS blen quc , -oas pouvrz oompter 
9111' llOU8. 

(t) F'aire l'atfaire kifayet et. 
mek, neticeyi almak, maksada 
nrmat. 

(%) Le jour: .. gtn.; ... nablt. 

(S) Sal1e de pol:fce: .Askerlerin 

•• Nihayet lbllQbfhı bqmda 
eeza1an "f'e d.WpUa cealarma ay
nı- llafm odam ncıbetlerlııi dafı. 
tnen taphiı edayı a1ank: 

- Doetıarm, dec.I., ban& gös. 
terdlğt.nk lle9lf ~ balJama beslıe
dlftnk m'lllıalıbet için size t~ 
kilr edcrlm; fabt dUQ6Jıd11fllm 'ft 
diled1fttm bana khmenln Wlllıat 
wımem81Mir, lııen ,..._.ı- f91f 
bl1tyormn. 

'7. Çd)anlar b&~ar: 
- Haklı! Haklı! Bize gttwne. 

bi1eoeltntat pek iyi ıblltNinls. 

(J ) .EV'llft: }'llŞ&, yaşutn, 

dislplba cesa1an için btqıeedildikle. 

ri odaya bu m Yerillr; 1• joun 

de -.ııe de poUce, bu odaya ait 
nöbet himıetlerini ifade ediyor. 

ANALiZ veTEORl 
Passe oompoee, naıkll mazi: cümleye tüapetJe de kullanılabilir 

ki passa simple a.yn.i yerde kuU.. 
nıla.mu. 

Ausıeitôt que letl arbree oııt de- . 
veloppe leW"B feuillee, mille ouv

rire• oommcııcent leurs travaux 
Ağaçlar. yaptakla.rur yapraklan .. 

maz bınıerce amele ça.lu;ımağa bq. 

lar. 

şak blıden kopr, mJ.safiri duTarlarma 

duvar k~dr yerlne 191ll •• ince .ah· 
uyu cekilmlf blr aa1ıaGa &ID'lardı. 
Yerdeki ;ramupk ,.n balm, mermer 
tömfııe, 110m m11ıı1eD raftar, hQ1Aa 

ber ,.7 ba ~ •rnl '" ..adetle do
lu oldutmnı .a,s.r, Tabana bir mGcL 
det lıa aloDda dlnlmdl1deD llODI'& rer 
-.mm atalnalm kabul o&WıurdlL A· 
~ ~ lıir adam ellade Pa. 
letlyle dolqmaktadır. 

Bu ... ı..,.a,. ... lqDten kral· 
larmm doetıa. rr..,.. kraJIOMlnln 

lWB&llll RUblılUIUr. 8-m --.an 
''laol Pldlla.i.mw cled1kta -.ra takrar 
lflnln ıı.,ma clDMr, ano&k o sQnJı8 
çatıpıanu bltirdlkta llGlll'& sm.aı. 

ır.ou.~ ~ Bu Jr.oler 
alJ'GDlar •J'l"I lıir binada •k1•mn11tı. 
Bu blllacla lliO 1ılr köte 70ktur, ..ıoa.. 
lar, odalar, .,, .... bel' F1 JUftliak. 
t:ır. Rellamm kz7metll taflan, heykel· 
led, ukl T&.ıan lıarllda pklenı:r. 

Bu 1DaDm yaDI lıllplda llAdlr kitap. 
ıw dolu Jdltapb•DMI mnoattur. 
Bumm yam bqmda IUlblaa'ba ~ 
lerce talebeslalD oallfblı l'IDlt at&· 
,.... ftl'dlr. Bahgeıaba bir ke,e.lnde.. 

1c1 blu.al&r a&ıta 1ı1r •ranat ıı.bGe-
1ı1nıa ı.mer. Rı-· 'bm&da ~· 

BafMlln llıflll'JftD.., ı-. Yer ybdntbı en yü1mek kıymııdli tablomdar. 
LondnclMadır. l,TI0.000 altm f.ranka DUk clö Malbargdaa .......... 

BuglD.ldlı IDJme*lal fakdlr ml1mk6a delllcllr • 

ıann ~tetkik eder. R0.. 
bem'l.n bıı evden l:ıa§ka yedi e'ri., p. · 
toıan, çUtllklert. ormanlan vardır. 
Malyetınde bellledlll lDlanlar bir kra • 
im malyetlnden daha u del'Udl.r. 

AL&OAKLILAB ZLtNDm KALAN 
BmSAMı lllLm 

Terimbıl n zamaıumm detlflire
U.m. Ormanlarla ıöJ.gell bir köy evin· 
d9 bafka bir atfilye;re girelim. Bu evin 
mlnimtnt blr odumda ayaklarmda 

tahta kunduralar, özerinde örme bir 
köylU, ceketıy~ blr adam durmadan 
çalı§maktadır. Bu adam yenl zaman· 
lana a büyük re1&amı Klle'dir. Bu 
k!Sy odasında boyanan tablota.r yarım 
milyon altın tranka aııtın almaralc 
müzelere konacaktır. Fakat bu tablo. 
aunu yaparkq zaftllı Kile ekmekÇl· 
Din. bakalır, terziye olan borçlanm na 
Sil ödeyecefilll dU§t1Dmektedlr. On bet 
,senedenberi devam eden bu •faleı 
zavaıım.m canına tak demiştir. 

BUyQk re11amm eJl babtiy&r oldu. 
gu gtmler 80 Frank mukabill.nde bir 
dUkklln tabelA.sı boyayab'l<llği gtlıı· 
lerdir. Jıtile'nln, A.njelua illimll tablo
sun& hiç bir dükkA.n 85 franktan faz. 
J& vermemı,ur. Halbuki bu tablo 1912 
de Amerlk&ll bir milyarder tarafm· 
dan 700.000 dolara Mtın a.lmmıftır. 

HAZİNELER tçıı:IUSINDE 

SU'ALIDT 

Resim tarihinde Mlle'nin hali bir 
istim& tefkll etmeı:. İlk çağlarm btı· 

yttk reuamı Protojen em yqında 

lken, if bulamamak yU.zUnaen remUe. 
rt boya.mata. mecbur oım1.11tu. Tablo· 
lan bugün Almanya. ve tnglltere mU· 
zelerlnde bulunan on dördUncU aarın 
büyük ressamı Stefan Loluıer JQtten 
kabuı edildiği Kolonya hutabanesin. 
de ölmi1§tür. 

Perugen · yaşayabilmek !~ln bir ma. 
rangoz; yanında Çalrjıyor, ve ceıceleri 
tahta kerevet üzerinde yaatıksız ve 
yorgansız yatıyordu . 

• Bllyllk P.anberant Amst a dam düş· 

Geçen derste gördüğümüz gibi 

ftihudl mazi (puse aimple) umu. 
miyetlc mahdut, kma ve biri.birini 
takip eden lıadiselore tatbik ecı;.. 

lir, naklf mazi ise ekaeriya pek 
kat'i olarak :ikmal ed!lmiş olan 
veya neticeleri hetıüz devam ede n 

bir mazi h&diMB.i.ni anlatmak için 
Jrulla.nılır: J'a.i p e rdu, kaybettim ; 

il a bien travaille, çok ~rştr ; oa 
a llt~ eet ent'ant, bu c:oeuk !JI• 
martıldı. 

Passe compoee "si" den sonra 
futur anrcrieur (yakın mazi) yel'i. ; 

ne kulla.mlrr : 1 

künler yurdunda öldü. Kulp sat.ama.. 
dığı §aheserlerin arasında açlık ve 
safalet içerisinde gözlerini kapadı. 

Halbuli..~ bu satılamıyan eserlerln en 
değe':"sııı öıUmünden e111 sene sonra 
41.0'lO altın frang a ııatılmtştır. 

Passe conıpoee tAbi bir cümlede. 
hal zamanrnda bulunan bir 88li 

Sı dcmair il n'a p:ıs reııondu . 

Y ann cevap vcrmi.} ccck nlımıa . 

(D~anıı gch.' l·ek dc-1'!4t<") 

' 
Kıorre Jc 1 liru~·u .. ath M-ı blı tablo~··' rr•ukııbll hlr t.orba doltıtm b:ı kır pn ra n•r,. 
mtıılt-ı-"I. ı..ı\allr uık ıı tı•kta nl:t1!'fı~nrdtt. A ıtır t-0rba~ı !'il<'"'< bir ~ıız. gılnti r. 

\'İflP l~4il.llrdii, IMı :1· ii11lı..-n baKtalıındı \"e öldU 

Ha ıatını başka meslek yUzUnden 
kazıman me:jhur ressamlar pek çok· 
tur. Luka dil Ko~ taşçtlık. meşhur 

a.n•atJdnne me•intn bedeıt bil' 
~il ..,ı.n auaraa detiflr: 

B1r tab!omm 171 para edebilmesi 
için nv•mm senstD bir memlekette 
doğınUf "78 Ja§&DUI olmam 1AzDP• 
dır. ~den re-mfık Florann, ve· 
nedik, .Aınsterdam., Aılvenı gibt zea
gtn ~llirlerde geçerdi. Yirminci urııt 
baflangıcmda Parl9, Londra, NeV)"or1' 
artlatlerln takdir edlldili merkez oldu. 

Tablonun para getirebllmeat btr&S 
da moda mesele.sidir. Duvarlarda tab· 
1o bulmıdurmıı.k moda iken ressamıar 
da.ha çabuk para kazanıyorlardı. 

Salbğıııda fÖhl'et ve para kazanan 
:ressamlar ekseriyetle ikinci deı ecede 
san'atkA.rl&rdır. On altıncı uırcla, biç 
bir tablosu bugün mllzelerde görünn1ı· 

yen Franç Florla senede bln Florin ka .. 
zanıyordu. Alellde cep re!1mlen ya· 
pan n on yedinci aaırda yıı,ayan ClC' 
vit papularmdan Danyal Segera kil· 
çUcUk blr tablo mukablllnde Prens 
Oranjdan ü ç bln Florin kıymetinde 

ııom :ı.tmdan bir tesbih almıştı. Yine 
on )'edinci asırda IV. Filipin d~tu ge· 
çlnen Aıltmıyo Koro yapt•ğı portrele 
rln b\r tanesi lgln 600 Dtika altını 

alıyordu. 

Halkın hemen hiç rağbet gfüıtl'l' 1 11e

dl#i resim §Ubeet Peysajlerdır. Ruyıl" 

del ve Koro ıatlıklannda alelade bit 
portre reuamnun kazandığı kadal' 
para kazanamamıtlardır. Fakat ölilı>' 
Jertnden ııonra tablolannm kıymotı UÇ 
veya dört yilz deta yükseldiği b:ıldll 
dah! ytne portrelerin veya dini sahne 

(devamı 8 ln<'ldr) 

Jı•romım portr~I Alber Dır rı•ni n ı ...,, 

Ruıırikn Berllnde bulunan bu tal lu 
~ arlm milyon franga alrnnııjt ;r. 

•,. 
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Milyoner ressam
lar ve açlıktan 

ölen dahller 

latanbul Liseler Ahm. Satım Komisyonu Reisliğinden: 
Cimi Tabdnl Fi. Ki!<tan tık Te. l:lmlltmeaba rp ..... 

Kurut Kilo Lira &1lD aut 
~ kilosu 60 MOO 248 30.6.941 cuma H de 

Te:-~yatı • 190 2lSOO 337 • • H,10 
Zeytm 36 lle~ 28'1 • • H,20 
Kangal kılSmllrtı " '1 33000 1'16 • • U de 

CBattan.tı 6 llUllda > 
Jerf tasvir eden tablol&rm fiyatını bu.. 
]1.m&IDlfl&rdU'. 

Odu.ı • çeklaf 880 92i çe).. 264 • • U,11 

Çok b11yQk tablolardş.. .bımrlanma· 

A.b yatılı u.mıı yukuda yazılı lhtiyaçlarmm blza1armda ~.la g11n Ye uatterde Beyollunda u.eıer .._ 
tmaıma komlayonunda açık ebiltmeler1 yapuacaktlr. lııteldDer 1941 yı2J ticaret odam vealkuı ve teminat makbuz 
larile b!rllkte belli giln ve saatte komls)•onda bulunmaları. Şartnameylg~rmelne temiD&t yatırmak~ Gala. 

• çok uzun ve çok maamtıı olduğu 
balde, balkm pek u gözüne çarpar 
ve bw Y&kit çok az para getirir. 

taaaray llaeainde komlayon kAUpllline müracaatları. (39'16) \ 

Faa.t bUtllD bu eebeplerden alyade 
t&blohı.rm kıymetin! &rttınuı bAdlae, 
tablo kolekatyoncuJan anuımdaki re· 
kabettir. Eter bu kolekslyoncular 
ııesll yer yUzO.nden çeklllyormuı gibi 
olAl&r tablolarm kıymeti derhal mut. 
hl§ surette dll§eCekUr. 

BtU Un bu izahat bir tablonun getir
dltı para ile saıı'&t kıymet: araamda 
hiç bi':- nlsbet olmadığmı göetermek· 
tedlr. 

Rambrancrm Harp çalan Davud 
tablosu 17•7 de 108 franga aatılnu§tı. 

1900 •le Hollaııda h~ti bu tablo.. j.' 
J"U 2.l0.000 franga aatm aldı. KileDlJı 
banyo yapan kadm tablosu altı eene 
\çerlstnde 29.000 franktan '8.000 • 
çıktı, Koronun İtalya hatıran 181mll 
Peya.Jl aaoo franktan 11a00 tranca 
70Uel~ 1 

Lbr mOBesfnfn epts kıymetlerin· 

den biriat olan JerıkoDUD Ked11s"On 
Salı Wtmll tal:ıloau hiç ldmae taratm· 
dan beyeııllmemlf, re mm atmye.. 
lllDde bir k8feye atılıp ka!mJfb. Rea
Mın öl1bnilnden 8Clllll'a da varlalerl 
bu tabloya kol&k koJay atam~r. 1 
Blrflıt bu tabloyu ufak parçalara ayı-
np •tmak bere bin bet yQa frank 
tak11f etti. NJhaJ19t bir meraklı 6000 
franga atm aldı, Bugt1ıı Lllvr mtıze.. 
ilinde bu tablonun kıymeU bir bacuk 
mn,m frank olarak kayıtbdlr. ı 
Şu :baJde tahlolan p.rab& beıureten 

l'ranam plrl bu blmzet!fte JUllmq 
delllcllr. Tablolar da prap ıtlıi ... 
kWkQe Jaymetlmlyor. 

'Beyoğlu Hallı Sineman 
Baclamatlne Ude,peel de,I 

Mytlk fUm lılrdea: 
1 - '8J'lllD Olbr, nrqe ........ 
1 - llerlıım Clll4aa bülıedlyor, 

(Aftatm) 
• - .. ZAtell <l'ı 8lllllffi' KOW'" 

'°Jlılr)· · 

- T. tŞ BANKASI . 
Kü~ük tOMDTUI 

heaaplcm 1941 

ikramiye plônı 
~~ELER : ' Şubat, 2 11a,a 

ı Atutoe. a lldncttep11ı 
t&ı1hlerfnde yapıbr. 

J 941 İkramiyeleri 
1 adet 2000 LJık - 2000.--Uıa 
1 • 1000 • - aooo.- • 
1 • '160 • ·-~ • 

' • IOO • -ıooe- • 
1 • 2:so • -2000.- • il ~ 100 • -aııoo- • 

88 • 60 • -tOOO.- • !00 • IO • -eooo.- • 

....- .-- - ... ....._,,,,. 

t{(5adf/J : 
14.6.1941 

ıstanbul Levazım Amireiginden veril;-) 
harici askeri kıtaab ilAnlan _J 

Beher kilolUna l5G kurut ftpt talmüD edl1ell 19.eoo kilo k0)'1ID eti u. 
paJı artla ebllt.m91e lo'.cıcm~. lbaı.t a. '1.Hl peqembe &11Dt1 A&t 11 da 
Çana'klıaladıl uked ıatmalma b~ 7&1>dacaktU'. Tutan 10,780 B. 
ra ilk teminatı 808 Ura IO Jaara.;tur. lDvaf n prbıamMl koml8yoad& '6rtı. 
ıtır. Taliplerin Jrallmd yMflraJarile tekJ1f mektuplanm ~ aaUDdeD bir 
.-at eneı.....,.,... wrmelerL .ıs.'W70C5t 

• • • 
Beher kilmlma 11 matla f'IJat · tahmJn edDen llnurum l8bfr d&hDl 

Jl.000 tm ~ ~ adla eicalltmeye koamU;ftur. lha1eıd 3.7.Ml çar
JIUDb& sbtl .. t 11 de Dsurum ukert ••mahu ~unda JBPdacalr.. 
tır. Tutan 22.SOO Hra Dk tmWaab leNI Uradır. Taliplerfn Jwımıl veslk&Jarlle 
tıeJdU mektapJarmı asaıe aaUndeD ~ mat ""1 komJQ_ooa ftnUlerl. Şart 
--~ ıertHr. {17.nc'l) . 

... .. 
...... Jdlom • laaqtaa llGOO Jdlo 911ır tı1S Jl9Al'lı1da e1ailltma,. 

ha•Uff;m'. tı.lelll 17.6.Nl alı sld. mat 11 te Çorluda ukert atınaJma 
komlBJODUBda ,.apdılıcı:Jrtlr. TD•.a:ı 8000 Ura lrat1 temfnat.t 900 Uradır. lD\IW 

.., " ~ ~ l'OrGltb'· ~ beD1 ftldtlıa komlQoaa 

...... "l , ...... li 
• • • n• tıııa od1m JıapaJs arlJa elrallmuı.l IO.Uü puut.Ml gtlDtı aat U 

te Ank&Nd& LT. a.mtlfl Mbltal:D- koaalQODUDda yapılaeaktır. nk temfna. 
b. lMI Jb9dR. _, n ,.nıwner. ~da ,.Or1118r. Tallplerfn kanun! 

IDl)'oNlt,: :om::::ıcr. .. Q)mqı h . t--·:::---~;1~tı==-=it.~==~==;j!'~llf::~~~~~~':!"':"-- - fi ~ - ..Aradan -Oer-on gün geçtikten pllldar JUa n,mr fMd teıa T L ca R!t. ' 
monra, e8k.i mUmeyy.lz, ke.ndJelni 11.41 Ajıws 20.15 Bad,yo • • • 

mildllre göstermeden, hmuzla.ma- lUI Blywtk:um ,,pr.e&elll 800 t.oD 1'111 C&,_. ota pmarlıkl& aatm almaeakt:ır. Tahmin beden 
bm lıudOA Z0.'6 Köme - 24.000 11ra ]la&I t.Dlaat.t llOO l&ndlr. thaJMl 19.8.Ml. pef1embe eünU ııa.&t 

caama, arkadqlarnu görmiye gel· 16.41 Tllrk~ .ıı.eo ~ 11 de AnJcanda LT. AmfrUti ~ kODdayoDUDda ,apdacaktır, Tallp1 .. 
dl. Baktı ki, koridorlarda gene ee plAklar ,..._ rfD belU ftklU. 1wwı11ı,... --~eri. <iıcwıseo) 
ha.hı mesal:lılı bekliyor, iller eski ıuo Dua ILll Dblleyld 

tıkırmda gidiyor. Ne bJr sarar llbltl lllttlıJert 
· .. ,. a b'-'-'" il.Ol BafU 21.40 Koa.....-var, ne hır fet-et! .. S'u u-._ 

prkdar Gtbıtbı 
gün itinde İlmail Eeeııgil baya • 1l.IO zırut meıM"lelerl 
it çôlmıüt, lbt.iyarlamJltı. Fakat ta1n1m1 ıuıs Sa1oa 

itlerin yürUmekte olmaamdaıı da. ıuo ou cıırlleıdnm 
ha çok müteessir oldu. İçinde ha ~ n.ao AJua 
Jl bir ümit vardı. leler yQrOme • ıue ••ar- Ati...._ 

yfnce, gel bakalım, bb ettik, Bel! ~ :..... sa.u ::...crw 
etme diyeceklerini, mtldilriln ne • 
damet g6stereceğiıı1, zannediyor 
.e bu vebJmle teselli bulmağa ça 
l.Jgıyordu. Şimcll bu nmıt de tay. 
bolnn1ıtu. Yarım aat kadar o • 
turdu. Fakat eski arkadqlannda 
kendillbıe ka.111 tuhaf bir çekin • 
genlik hllSettL Daha fazla ~ 
madı. Geldiğinden daha ç&klln 

ve daha betba.ht olarak evinhı yo 1 
Junu tuttu. 

SON 

' 
Biı' yaver nihayet gayet 

kaba bir §ekilde İngiliz doktoru· 
na: "F.ğer gayet çabuk Bramanı 
davet etmemeniz bu civarda 
beklemekte olan Bergmann'm 
aaistam idi. "Deriıal divanıhar. 

be sevkedeceıksiniz,, demeğe ce. 
saret etti. 

Prenses Viktorya ile Braman 
arasındaki mü~iş bir münakaşa· 
dan sonra hasta nihayet Tracho. 
tomi• ameliyatının yapılmasına 

Birinci anıl 
mütehauu doktor 

NURi BELLER 
Sblbl ft 81111 BABTALllDAlU 
\. ADlrara C&ddffl No. 71 
ltia;,ene aaUerl: 115 den ttlbarer 

nza gösterdi. Braman hastayı kabiliyetinden mahnım bulundu· 
bayıltıp ameliyatı tek başına ğuna ·hükmediliyordu.,, 

'9>•• 
Pazarlıkla 30 adet Cll'da tl&ll -sıeW mat.mdkJet atm almacaktır. Bebe. 

r1n1n ta.hmln tiyau ııoo Ura bepeintn uu teminatı 3800 llracbr. İhjlem 
20.6.941 cuma g1bıG -.at 11 te ADW&da lUıL V. atmaıma kom.layonunda 
yap4acakta. TaJlplerfD beDI ftkltte koDUJGaa plmeleıt. ('7-'5M) 

••• 
Afatıd'" )'Ultı mnadm ıra• ...ııa eJaı11tme1er1 a~ meıt aa. 

tmaıma komisyonunda yapdac&WI'. lhaleJerl blalarmdf yazdı ıGn ve -. 
atletde yapllacakbr. TalJplerbl DD1m1 .....ucaıaroe t.e~lrtuplanm lhaı. 
aaUD.den bir ast enel koD:da)'OD& vermeıeırı. Şarbwnul Ankara, lataııbul 
Lv. lmfrllkler" va BablrMir, Myoa, Ba1dpbb ukeıt atmatm• lrOmiqoDla. 
ruıda görtıUlr. • 

cınat mlktan tat.aft t.nlnatl ihale g04 " 

Bıtır eti. 
Kuru o&. 

~ lira Ura n aaaU 
72.000 21.400 1'111 1.T.Ml 10 

Tll0.000 IO.UI ıTl'l.. S.'1.Ml 11 
(lad709) 

••• 1 115115 tem meıe odanu bpa1ı arfla ~ koamQftur. tha1esl 24.1. 
941 ctınU 1aat 16 da Geliboluda udd tube blnaamdaJd uıwt atmaıma ko. 
mtsy:munda yapılacaJrtır. Tutan 30 300 U. ilk teminatı 22'11 Uradlr. Talip. 

l 
lerin Jwıunl veatkalatil• teklif 111elrtuplaruu Daall .. UDdeD bti' aat ewe1 
koJntayona ftrmele.."'1. \H7J.Uü) 

• 13. 
yapmağa mecbur oldu. Zira Mac. . Pren~. Vilhel~ kendine ma- olacak?. En ctdl 'kargap.Jıklann bryobuımm btftııe aatblar. 
henjie sonradan kendi söylediği ~~ değildi. Ve~tın evlltlan önüne geçnıek mümkün olmıya- lmparatoriçe tekerlekli koltu. 
gibi "diriden ziyade ölü" idi. Ya- ıçınde San - Remo ya çağınlma. cak veliaht ll&ltan&t icra ede. ğunu onun odMn• onun yata. 
n baygın bir halde yatıyordu. yan yalnız 0 idi. O b~~ _için cet' vaziyette değildir. Fakat bu ğuwı baş uc· " b&ır sürdür. 
İşte bundan sonra zaaf getir- çağınlmadan oraya gıtmişti ve haris kadının telliri altında bize dU. Akraba1-r ve samimi dost.laı 

aıiş ihtiyar imparatorla oğlu L annesi kendisini ikinci tefrind'! çok büytik kötüliikler yapabilir. küçük odayı dolduıQular. Prens 
tasında ölüme doğru görünmez karşıladığı şekilde gayet fena Prense. Viktorya aaltanatlannın Vilhelm de odada hazır bulunu. 
Lüyük bir yanş başlamış gibi)"' karşılamı,u. Veli~htm sıh~atte çok kıaa süreceğini idrak ettiği yordu. 
ti. Vilrtorya titreyordu. olduğQ.na herkesi ikna edebilmek için bU kıa uman içinde bütün İmparator asker t · ·?at ölü. 

"Onu clddJ surette dllşilnmeğe için seya~tlerint Ro~aya ka- imkbalini temine çahp.cak, bu yordu. Son gi1nünde, batı eski 
tevkedecek tekilde, halk arasın. dar temdıt etmek isteyordu. vaziyette acaba Prens Vilhelm ve müstakbel harplerin hayalle-

,la aleyhinde cereyanlar vardı.,. Bismark Prens Vilhelm'i geri ça.. ae yapacaktır'!., riyle doluydu. Sayıklar gibi: '4E. 

'Kocamnm elddt bir surette ğırdı. O kadar korJmlan feY ııilıa- ğer mecbur olunıam harp yap-
~asta olmadılmda ısrar ediyor- Valdessee ll5yle yuniakta yet vukubuldu. Günün birinde maktan çeldıımiy~" diyor. 
lu ki ıüha,et oa.un mulılkeme.Jdi: "Eğer imparator ölUrse ne ihtiyar imparatoru ellkl uker · du. Ve pliha Cardan 'babsed{.;. 

t• HAZIRA.N-19U 

---SALACAK
PLAJ ve GAZİNOSU 
ıı · 8. 941 Pazar GiDi AolbJW 

Fiatlar Her Keseye Elverişlidir 

Mnbammeıı bedeli (1200) lira olan 200 kilo kromlu köeele (2&.l.Ml) 
çarp.mba g1lnQ saat ı!ll) oa bi'f''1e Hayd&ri>llf&da gar binam dahOfadeki ko. 
m!8)'on tara!ındaıı aç.-k eksiltme wrullle aatm almacaktır. 

Bu ip · girmek latlyenlerln •.9\1) liralık muvakkat teminat n kanunun 
tayin etuğt .ı.-aıkle tı'rlikte elutl:-me gtlDO saatine kadar komi8JOD& mtıra. 
caatıan 1Aznndır. 

Bu ife' a!t D&J"tnameler komtrıoı:dA.ll param olar&Jt dajıtdm&ktadlr.("10) 

lstanbul Belediyesi 
--. Jlanıarır- .=-
Sanyer be!edtya tıWdl fUbetd tahlfldar mtlhUrlertndea {lOI) No. 1ı ne

mi ~llhOr G.S.H! tart:ıfncie zayi olmUJtur. 
Bu"mOhUrU mt•htevl heraııgl blr makbuz veya veeaUdn btlkQmallz oldu

tu ..,. bulanlarm en yakm beledi3oe tahall ıubeabıe veJ& ell!Dlıft Jrarakolld 
teal1m etı: .. eJerl ilA.n olw ur. ('2821 

* * * KetU bed. ilk temtn. 
862&.20 722.11 KaraköY'J &yolluca bafltyan YUkııekkaldmm ya. 

1umm ~.uit baaam~ mozayilL kaldırma ....ıre lllıi' 

&-&atı. 
127•.M •'20.39 Florya KOçllkçekmece yolunun yUzde • lıttUmJI 

katran !<a}-ı.ama l§l 
33'7.6~ 2S1.07 Umum1 i:Hl.bçeler için yaptırılarak kanapeler. 

Keflf bedeJJeri ile flk temilla: mtktarlan yukarda yazılı ıııer ayn a 
açık eksatm974 konulmuıtur. K""! ve prtnı.melerl zabıt n muameJAt m 
dOrlOIU kaleminde gôrUJebillr. lha•e 26.6.9'1 perşembe gtbıU aat H te 
imi encUmeııcr yapılacaktır. Talip!er'.p ilk teminat makbuz wya mektup! 
tııaıe tar.hinden eekiz glhı evvel '('Florya Çekmece yolu için VUA.yPt nsfta 
diler l§ler !çl. belediye fen itleri mlldOrlUğllne) milracaaUa alacaktan f 
ehliyet ve 941 yılma alt tıcaret o .iası vealkalarile ihale ~U muayyen aaı 
dahıll encilmende bulutt.malan. (4400) • 

T. H. K. lıtanbul şubesi Başkanlığından: 
1 - · Evvelce ek8Utme81 ll&.ıı eu:.ımiı olan iki milyon fitre zartmm 19 

deftltlrllmlt n yeni ntımune :nıınakasaya eau tutuJmuıtur . 
2 - Muhammen bedel 2500 na.-vakkat teminat 187 buçuk Uradll'. J!IJ' 

ılltme 19 hazlraıı. 941 perşembe güntı aut on be§to Cal&Joğlunda ftlbe 
numda mOteıekkil Jmmlayon .ııızurunda yapılacaktır • 

a - 1ateklllerf-ı yeni nUmune ve tartnameyi görmek üııere her gün ve 
nakaııaya girmek içb de kanunun tN1f ettiği vealka ve teminaUarile birl 
te mllnakua gflnO 1t1beye m:L"Bt·aat etmeleri. <•56'> 

Bnllırma B111111yeıı aıa11tt111 va ı• 
lfletma . ldareıladaa : 

Lira kUJ'Uf Mıktan li'1. C1n.BI 
11040 .00 80.000 ıa.so Motorin 
HOO .00 2.000 '10 Dizer .silindir yat& 
600 .co 1.000 60 Dizel yatak Yatı 

---
13M-O. 00 
Yukarda miktan göaterllen Uç kalem motorin yat hizalarmda yazılı rtJf' 

hammen beciellf"r Uzerin.1en aJmaca&Lır. Bu ilıaleye ait fenni ve malt 
me tık.reden verilir. 

Eksiltmf' 27.6.9'1 r.uma g11nQ u.at 16 da belediye enc\lmentndt lcra 
lecektlr. İ§':>ı · ihale kapı1l1 zart usulll9 yapııac.ktır. 

Jııfuvaı<kat teminat bedeli 978 liJ'&dır. th&ıeye lftlrak edecekler 2490 
yıtı lha.ıe kanununun 8 Uncfl maite.!nde yazılı vestkalarlle cHpoztto mak 
ve teklif mektuplan 27 d.941 günü nat 115 e kadar encUmene Yerilecek 
Keyfiytı~ tateklllerce ~11inmek Ozere llln l)lunur. <"'18) 

Otel yapılmaya elverişli 
k rahk bina 

l 
. .\nbn eaddesbılra 8!:" a.uteber Jeıinde fevkalide 

\'adar ve aydınlık bir bbuı kinlıktır. 
Vakit gazet<-ıııl ldarehi>o!le..lnc mllneaat. 

.YAZAN 

EMiL LUDVf6 

yordu: ttnıit ederim ki yeminL 
ne sadık kalır" sık, sık iki cep
hede harptm ve arada birde 
4 bcft fırkadan ve Fransız tak. 

tiğinden bahsediyordu. FranS\S 
harbinden bahsediyordu. Fakat 

yirmi sene evvelkinden değil, ıs.. 
tiklal harbinden ve: "O zaman 
münasebette bulunduğu zabitleri 
teker, teker isimleriyle anıyor.
do.,, 

mevcut olan vazife himlyJe' 
tUn imzamı atanın" demlf 
kat muvaffak olamam1§b. 
ra yastığuıa doğru etıJmi1 b 
nan Bismarkı kendiaiııe dol/' 
miş bulunan Bismarkı ken 
çekmiş ve onu torunu zamı 
rek: ''Preııs Vilhelm diye hi 
etmişti. Senden daima memn 
dum. Sen her zaman vazit: 
iyi yaptın" Birinci Vilhelmin 
yatı torununun lehinde olan 
sözle bitmi§tir. 

m 

namadığım ve senin hulr 
lunduğun ve beni bUytlk bir 
teme atan ölümtı ve 
Berline muvasala.hm m.UM<ı.._..,,._ • 
tiyle sana senin herkeee bir 
kat ve itaatle örneği oııacıao.ı• 

Biamark ona Rayştağın kapa- ümit ettiğimi bildirmek 
tılması için bir irade imzalatır-- • 
ken kendisine bir W harfinin .rım.,, 
mn klfi gelcUifni aöylemi§ti. Fa-
kat o 1rendFnde her aman 


