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Hatay valisinin · dlet, aAşam : .... ,_. ,,_, .. --.....,,. 

ihtiyatsız r,;;;"·~·~;;;~; .... ;~ı r~· 
gazete-

S~ölAA.ztv'VIVV..eAJVr~fVVV\,l\. lmıbım 1ıır·te1ızı1ıı :! 1 
!talyanlar ''dil,.<mıanm zaferi l B ı • i 1 
mutlaka bir yerde duracak ve u garıstana i' 
mra 'blzo gelecektir,, diyorlar. Al . 
İngilizlerin zaferi bir yerde du- i man ı: ı 
racağma biz d e inanıyoruz. ( j • • 
Çünkü Tunustan öteye geçmcle. i askerlerının . 
ti imkarunzd.rr. İtalyanlar kendi f 
B~a:~ı b~y~u~e bekliyecek. li girmesine ı 
lerdir gıbi gonınuyor. ! ! 

Yazan: \ İ Sovyet 1 
BGseytn a HYalçm 1 Rusya il 

l T~LY,:ı:~;:~rı ı!:.;!; : muvafakat 1 
cfkanumumiycsine maror göster. :1 . d ...., .. 1 d • j 
mek için ellerinden g~len.. gayrc_ti et m 1 ş egı 1r1 
yapıyorlar. Bunu tabii gormek la. t 

znndır. Harp içinde bir hii - Tas ajansı diyor ki: li 

:~!'l, bi\::ı~;ıubiy~~am:~ iEğer Bulgaristan-
na.n etmez; müınlıün olduğu ka- 1 • 
•far te\ile bakar. ,Fakat bu miina. f da Alman askeri İ 
5ebetle dermeyan cdileu mütalca... i i 
lar her türlü aluJ V<' nıantılt; hu- i varsa 
dutlnn haricine çıkarsa. uzaktan 1 • • • f 

i ' *' A 4 9 ;_ J • '+v **'l'*f) • 
nııze 

beyanatı 
Hataydaki tuğyan 

felaketinde 
insanca zayiat 

yoktur 
Yağmur bu sabah 
dindi sular çekiliyor 

Antakya, 12 (A.A..) - Bir hafta. 
danber1 fa.mlasız bir aurette §lddetıe 
yağan yağmurlar bir !elAket haliiıJ 

alaıı§, defne §elalclerlndekl ıehir sıı · 
yu deposunu tahrip etmı~. detırmen· 

leıi yıkarak ağaçları sökUp götUr· 
ah\'n.ll se3Teclcnlcrin bu lıalden bir j Bu bizim muvafakat 1 
t.aımn miınfılar çtlmrmaln.rı ela za- f ve mnlfunatımız i 
ruritlir. ttalyn.n n~riyatmdan bi. i haricinde ii .... • mtıştur. Bu yüzden §ehlr dUndenberi 

1.im çrkardığmıız mana ise halleri.. ı vukubulmuştur. 
Su baskını felAketlne uA"nyan gtlı:d. An ve )&tat:"tndan b~tığı blldlrllen susuzdur. Bundan baııka Antakya • 

Ası nehrinden ~ u, • Yayladağ ıosesh:ıi do sular basmıı, 
nin pel< pcrf~an olduğundan Ye bu t -

~~:!:::k :;~~7:,:~~:n ~?:r~:: Loııara, 13 (A.A.) _ B.B.c.: (.All""'"k""'ar"' .. 
8 
... d ... 

8 
........... ~·~·ı"m" ,

1 
Moskova. radyosu, dün Ta6S uu 

tir. ajansmm şu tekzibini neşret_ bl t l t 
ttaırıuılar, "düşmanın zaferi · i 1 r Op ID 1 mışt r: 

mutıa.l,:ı bir ycrclo duracak \ "O sı. Son gü11leı~A ecnebi gazeteler, ı·Noı·Lı·z ORTA 
>"il. bızo gelecektir,, iliyorJar. İrıgl. mcnba. olnrak 'bazı Bulgar 

liılcrln zn.fcr1 bir ycrdo duracağı- mahfillerini gösterdiklerini ha. ' ŞARK 
na C1ı: do iııanıyonız. Çünl•ü Tu- berlerdo Alınan askerlerinin Bul 
nustan öt.eye gcı;mclcri imkansız. ga.ristana. geldiğini ve gelmekte 

bulunduğunu ve bunım da Sov. BAŞKUMANDAN dır. 1talyunlar lwndi srral:ınnı bey. yet Rusyanın malOmat ve mu. 
hudc bekliycccklerdir gibi görünü.. vaf akati ile vuku bulduğunu ve • 
yor. Onlar bu ümitlerini haklı gös· Bulgar hükfunetinin Alıiıa.n as.. f LiGiNiN 
terme"" için "J. ibyn. Jruyetlcrinin kıs kerlerinin Bulga.ristana girme. 1 
nu kitıllsj h enüz Grazyanlnin eUn. sine dair sorduğu suale, Sovyet u" ·ç Mu· .MESS"ılı· 
dedir. Asker ,.0 mühlmmatç:ı ihti.. Rusyanrn muvafakat cevabı 

verdiğini yazmışlardır. 
Yatıanmız boldur,, diyorlar. hi: ud > Bagla ••'-arada 
helki bu teminatla İtalya.ela blr (Devamı 4 Uncu e nua 
mikdar insan aldanır , .e bekler. ltelllıalfOr 
Fakat yarın Tobroıc, Dernc, Bin· Balgar BqveldUllla 
gazi ilah. birer blrcr düşünce bu ,. 
8Ö7.lerin nel•adar ihtiyatsızca. söy_ aau.a: . 
lenınffj olduğu ı;ö1.e carpmıyacak 
nn? O zaman, hani kuvvetlerinizin 
kısmı killlisi dunıyordu, mühtmma... 
tınız Ye ihtlyatmız boldu, neden 
mıı.ğlôb olclunuz ':' denilirse İtalyan 
J;aZQtelCri çok kUçük medôde knl· 
mıfaOO.)ilar mı? 

Fakat ltaıynn gazetelerinin ncş. 
riyaft diklmtJo olı."Uilursa kendile. 
tinde galebe ümidinin hakikat.en 
mah,olınuş oldub'11 guzo ~rpar. 
Şu sözlerine bir dikkat edlnlz: 

"Biz milnferit bir harp yapmıyo
ııız; Abnanyn. llo birlikte mii§te. 
tek bir harp yapıyoruz. İtalya. 
ıuUşt.erek gayeye bliyUk hizmet._ 
lenle bulunmuştur. Netice harbin 
heyeü nmomlyesindedir, YO bu ne
tfre mllıverln zaferi olııca.ktn'." 

Açr'k~ gorülüyor ki İtalyanm 

hiıfün zafer ümitleri Alnınnya.nın 
galebesine bağb kalmıştır. ·~rün. 
ferit blr Jınrp yapmıyoruz" deme_ 

nln başka bir manası yoktur. "E· 
'et, biz İtalyanlar mağlub olduk. 
Galebe ümidini de kaybettik. Fa.. 

Hiç bir ecnebi 
menfaat bizi sevk 

ve idare 
etmemelidir 

Bulgaristan 
Maabedelerln ıalb 

JOllJle tadilini 
taraltardır 

Bulgarlar naıyonal • 
Sosyalist, Komünist ve 
ya Lejyoner bir devlet 

kurmak arzusunda 
değildirler 

(Y azrsı 4 ilnCUde) 

kat miitteflkleriınlz ,·ar. Onlar gıı.. ' bir rol oynamak huJyaama ehedJy. 
lehe edecekler, biz de bunu mü~- yon \"eda ctrnl' demektir. Bir fık.. 
f erek bir zafer bilerek Jftilrar c. ra anlatıyorJardı. Almanlara 90r

deeoğiz,, denilmiş olsaydı, yine ay. muşlar, galebe ettiğiniz zaman l. 
ni mana ifade cdllıni5 olurdu. ta1ya.nlara nereleri vereoekıibılz? 

Dünya.lam sığıumyruı, rr,:ı.ma.n 1.a- demi§ler, Onlar da p eevabı 'Ver. 
ıııan bUti.in dünyayı harp mazcle. mişlcr: •'Kılıç kuV\·ett De zapt.et
rl ir.lnde bırakan mnğnrr faşizm tikleri yerlerin hepsi ltal~ 
için bu sukut, bu t.cnızu ne nrı kalacaktır.,, Bunan tiirkçe 1maca 
bir haldknt 'o haris, macera ~e_ ifadcşi: "İtalyanlar ha\-a alacak. 
\•er devletler frin ne biiyiik lıir lardır!,, demekten ba§ka bir sey 

clerst değildir. Fakat İtalyanlar ene. 
Bqgttn kendi başına hiçbir iş be- ıindekfıaden btıçotmm da tl&te ve

ceremıycccğini böyle itimf Pdcn ~lcrdtr! 

bir İtalya arlık diinya ~dyas<'tlndc 1 llüseyln Ot.hlt YAL(.'IN 

Londra, ıı (AA.) - Röyter Ajan· 
aı bildlrlyor: 

Orta p.rkta1'1 lncWz bqktımandaD 
lığmm mllmeallleri olan General 
Kanhal Comva.11 ile hava v1s M&re" 
pli Elmhurat, lnglll.z - TUrk mua.. 
hedeainln tmzasındanberl vukubul· 
makta olan mutad noktalna,Zar taaU· 
m için yarm AiikaraYJ. muvaaalM e· 
deceklerdir. Akdeiliz tlloıru ba§ku. 
.ma.ndanlığmm h\LIUS! mumeasuı olan 
Amiral Slr Hovard Kelly görü§Dleler
de hazır bulunacaktır. 

Bu konferanı, Fraruıa muharlp va· ı 
zlyetl.Dden çıktığm~be.ri llk toplan· 
tı olmaıu mUstesna olmak tlzere, hu. 

(Devamı 4: tlnciide) 

Hadiselerin 
Tefsiri 

Balgar 
Bqvelllllala aatlla 
Neden ıtaıraa 
Ajauıadaa alındı? 

Yazan : HASAN KUMÇAYI 

A NADOLU Ajalisı Buıgar 

Ba§vekill Profesör l•'lloruıı 
B~ söylediği nutku Stcfani 

Ajansmdan almil. TabU olarak 
guetelere tebliğ edilen huli~a da 
İtalyan ajansının miinaslp gördli 
iü teldldedlr. Halbuki Sofya ra. ... 
yosuna clbıllyenler Stefanl ajansı· 
nm yaptığı bu hulisa Ue nutkun 
ash arasında bllyük bir fark oldu. 
imıu gördtller. Bulgar Bq\eklll 

ldlçllk bir devlet olan Bulgarlsta. 
nm revlzyonJst olmakla beraber 
Al"TUP8 .harbine ka111D18,k isteme· 

Libya cephesinde 
köprWer yıkılııuş, münaka!At dur. 
muştur. .A81 nehri demlrköprU clva· 
rmda yatağından çıkarak bir çok e· 
kllm~ tarlaları ietl!A. etml§tlr. lnsan 
ve hayvanca telefat ve maddi zaraı
bllyüktllr. Yağriıur dnam etmektedir. 

Aa.do u ajansının yukand& 
verdiği haber, bilhassa. insan -ve hayvanca telefat ve maddi 
zararın büyük olduğu hakkında. 
ki kısım. Şehrimizde merak ve 

(Devamı f tlncllde) 

lıo. • 

Bu Ybah ~Lemlzı: bt· a ııruı 
· buhmao Hat33 vaıııri 

Şllkrll Rökımuııt>er 

Tobruk 
etrafında 

ingiliz 
çemberi 
darahyor 

Roma radyosuna göre 

Tunustaki 
ita/yanlar 
İngilizlerin Tunus 
hududuna Ladar 

geln!eleri ihtimalile 

Yeni bütçe üç güz 
milyonu bulacak 

Ufak dereceli memurların maaşf arına 
zam imkanları araştırılıyor 

Endişeye 
düşmüşler 

Roma radyosu onları 
sakin olınağa davet 

ediyor 
(Yazısı 4 ilncUde} 

dlğbı], bundan başka Bulgar mlUe. 
tinin kendi lillniyetlne \'e hıtikl&.. 
.Die bağlı bUlundoğunu, bo hürrt
Jet ve lstikli.U icabm<la müdafaa 
eileceğfni sijyledJği halde İtalyan 
a.Jansı bu mUhim noktalan tama. 
mlyle mesküt geçmiştir. Bu 1111. 

retle nutkun mahiyeti değl~ıtlr. 
tta:ıyaya taalliık eden l§leri Süı

fanl aja.nsmcla.n almak tabüdir. 
Fakat bizim bUdlğlmb &Jgarlsta. 

Ankara.dan \•erilen mnlümata 
göre, vekiletler 1941 mali yılı 
bütçesi üzerinde haz!rltklara 
başla.mışlardır. Maliye V~kweti, 
yeni sene bütçesinde yapılması • 
m lüzumlu gördükleri deği3ik. 
liklerle istedikleri ta.hsiso.tı bil. 
clirmelerinl vekaletlerden iste. 
!Diştir. 

Yeni biitcenin 1 martta BU.. 
yilk Millet Meclisine verilmesi ne 
Çalışıla.oa.ktır. Devlet Wısllatı 
dtınya vaziyetine ı 8.Jbnen mun.. 
tanıman yükselmekte o!duğuıı. 
dan fevkalide tahsisat hariç ol. 
mak ümre yeni bütçenin 300 
milyonu bulacağı tahmin edil. 
mektedir. 
Diğer Uı.ra.ftan imki.n görll1. 

düğü takdirde, ya»ılması dil. 
şiinülen zam etrafmdg, da teL 
kiklerde bulunulmaktadır. 

Asli maaşı 10 _ 30 lira arasın. 
la. buJunan maa!J]arm birer de. 

nın da. kendlnB göre bir ajansı H Ad ,. se 1 er 
vardır, Bulgar ajansı Bulgar ha§.. a 
'\"'ekJUnln nutkunu Anadolu ajansı
na , ·ermekt.e gcclkmtş olabutr Bu 

I • 
takdirde bir Ud Türk gazotes! ta. 
rafından yapıldığı gibi bu nutku 
Sofya radyosundan alwak daha 
doğru olurdu, Böyle yapılmış ol. 
saydı blıwk TUrk gazeteleri Bnl· 

ve 

TARiH 
KADİRCAN KAFLI 

gar başveldUnln nutkunu mih\"er. Gazetemizde hergün bu 
cllerin ho3una gltmlycce'k yerJcrL L.---l h alt d ı. • f kr 
-t be~--· uı •. ,_ ~ ı ın a oır ı a 
ıu rl.4ll&l eu.uı.~n 80Dl'a ne§re- .... b 1. _1 _ _ 

den Stefant aJ&nsmm propaganda yazmaga a~ arnıştır 
dolabma düştirUbnenlI3 olurdu. ı ~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

HASAN KUMÇAVJ 

re;e ~ltilınesi blitçede dört 
kUsur milyon lira bir fazlalığı 
m1ıcip olacağı söylenilnıektedir. 

Arnavut!uk <"ephesinde 

Ş;mal cephe
sınde büyük 

bir muharebe 
başladı 

Elbasan istikanıetinde 

Yunanlılar 
Gaıvani'gi 
işgal etlileı 

Moskopolis mıntakasın
da da bir kt.;y işgal 

f'dildi 
Afüıa, 1g ( A .A .) - Di.ın ak

şam neşredilen 77 nu..naralt res
mt tebliğ: 

Mahdut mikyasta mevzii tc 
mizleıne ha.!'elditı vuku buldu. 
100 esir ve mebzul miktarda. 
ganimet ele geçirdik. Bu gani. 
met arasında 81 milin:etrelık 
10 havan topu, bir çok mitral
yöz ve otomatik tüfek vardrr.

1 O>evunı t tlndl'1e) 



2 H X B E· ~ - '.ll:pm poBfisı 

Tarihi deniz romanı: 30 Yazan: Kadircan Kallı 
Milli kütüphanemiz 
için en lüzumlu eser ilk okallardakl 

laklr talebe 
- Şimdi bizden ne istersiniz? 
- Bir yer isteriz; bir yer ki o. 

rada gemilerlmiı barınsın, kızağa 
yeni gemiler koyalım; biz dahi 
barmahm. 

- Size neresi elverişlidir? 
- Halkelvad çok iyidir. Ora. 

da Tunus kapıcısı oluruz; bu tara

fa. kuş dahi uçurtmayız. Blz.e sal. 
drrsalar karadan yardrm edersiniz. 

- Güzel... Uikin karşılığı ne • 

dir? .. 
- Şeriatın emrettiğini veririz. 

Kafirden aldığımız her eey defte
re yazılır; her seferden dönüşte o. 
nun heşte biri sultanımıza takdim 
olunu r. 

- Çok iyi... Kabul ediyorum. 
Bunları yazdırmak ister misiniz? 

lstersC'niz yazılrr; bir.ce söz 
senettir. 

- Bizce de öyledir. 
Sultan Muhammed iki Türk kah 

ramanına çok gUzel işlenmiş olan 
iki ipekli bomos giydirdi; birer de 
altın saplı hançer hediye etti. O 
gUn gerek onlara gerek leventle. 
re cöme~e b!r ziyafet çekti. Ne 
zamandanbqi kuru zeytin, peksi
met ve hazan ancak paçam.ura ye.. 
mekten k~arlanmış olan mideler, 
kuzu kızartmalarını, dumanı tüten 
pilavları ,bol baharlı yemekleri ve 
bal şunıplarmı heyecanla karşıla. 
dı. 

Sultanın kanlan ve cariyeleri, 
bu arslan bakJBlı adamların arslan 
ca yemek yiyişleriıil, kafes arka
sından, imrenerek sey~ttiler; ka
ra kuru yahut gebeş ef!lndilerine, 
kayış suratlı ve kayış bacaklı yer 
mere göre bu yakI§Iklı ve heybet
li adamlıınn her birlnt birer ma. 
sal şehzadesi kadar alımh görilnU.
yarlo.rdı. 

Yemekten sonra zurnalar, ~ 
bukalar çalındı; mellnkolik arap 
şarkılarmm kr.sa fakat durmadan 
t krar edilen melodileri dinlendi. 
Sultan o kadar memnundu ld lor. 
mızı, mavi, penbe tilllere bUrUn

müş olan rakkaselerlni bile fıskı
yeli havuzun etrafında fırıl fınJ 

döndürdü ; kıvrandırdı. 
İki kardeş akşama doğnı sultan 

tarafındnn sarayın kapısına kadar 
uğu rlnndı ; gemilerine döndüler; 
limandan ctkarak denize açıldılar. 

Deniz durgun, gök bulutsumu: 
yusyuvnrlıık bir ay ufukta görl1n. 
dil ; karanlık sulan yaldızladı; u
zaktan uzağa hurma ağa.çlarmm 

yükseldiği boz renkte kıyılan ay
dınlattı. Baş kruuradan gelen bir 
Anadolu turküsil, bir Rumeli ha.va 
sı bu yabancı yerlerl ana. yurdun 
kokusuna sarıyor; hasretle vuala.. 
tm acı ve tatlısını birbirine kata
rak garip bir çeşni veriyordu. 

Oruç r eis !trç kasarada yan gel
miş; yanı b~mda bağdq oturan 
kard!Şnc gittikçe geni§liyen pro. 
:lelerinden bahsediyor; ~ söy 
lüyordu: 

- Artık burası da bizim vata
nımız olacaktır. Yolda§larmus l}U

rada burada ayn ayrı yqa.d.ıkça 

ayn ayrı bastnılmak ve ezilmek 
ihtimali vardır; fakat birleşirsek 

biz~ hlç kimse üstün olamaz. Bir 
defo sahilde bir yere yeri~ 
sdnra oradan bizi kolay kolay ata.. 
mazlar. 

LUzum gördükçe Anadoluya ge
mile r gönderilse buraya çok yol
daşlar daha gelir; hattA biraz tu. 
tunduktan sonra padi§aha bildir
sek yardım dahi eder; Büyük bir 
ülke fethotm.if oluruz. Öğrendiği
me göre Becaye, Cezayir, Çerçil 
taraflal"JJlda bizi çok eeviyorlarmıo; 
çUnkil oralarda Kemal reis başta 

olduğu halde bWJn yoldqla.nn ts. 
panyadan kurtardığı muhacirler 
pek çokmuş. Son akında o aahille. 
rt tarayarak döndUm; Cezayir çok 
hoşuma. gitti. Mükemmel bir le
vend ocağı olur. Çok geçmeden 
allelerlınlzi de getiririz; .1*a.k da 
gelir; Uç kardeş elele verince bl.. 
ze kimse karşı koyamaz. 

HIZir reis bu sözlere hak veri
yordu; kendisini yarmm henfi.z hfil 
ya olan parlak hakikatlerine o ka
du kaptmıuat.J ld utulr.ta yüüelen 

ay, yaldızlı deniz, temiz gök, ılrk 

ve durgun hava sanki hep o hül. 
yayı temsil ediyorlardı. 
Anl~ma haberi Cirbe '<le heye

canla karşılandı. Lehte oİduğu gi
bi. aleyhte buluna nlar da vardı. Bu 
hiidisenln iki noktadan mtihim ol. 
duğu göze çarpıyordu . Birincisi O

ruç reisin mal kaygusu gütmediği 

ve cömertliği; ikincisi de karar ve-,. 
rirken ve iş yaparken te reddüt e t. 
memesiydi; birlnci nokta levendle
rln, ikinci nokta da reislerin tak
dirlerini kazandırıyordu. 

in önü 
ans;klopedı'sı' Bugünkünden daha şamil bir şekilde ve yüzdeyüz 

ı nishetinde yardım temini için 

Haz 
1

, I a n 
1 01 

Yardım cemiyetleri blrUll faaliyete geçti 
9 İlkoku , ıardııltl yoluul çocuklara dera levazımı verilmek suretile yapı • 

Ustad Hüseyin 
Cahıt Yalçının 

Belıllilnde bir 
heyet bazırlıslara 

başladı 

yardrm cemiyetleri birliği, vil&yet da. maktadır. Bu gıı.ye için son ders sene 
hillndekl ilk tatıBll çağında yoksul sinde toplanan para yeltCınu 72.856 11· 
çocukların hepsjne, latisnaau. yardım rayı bulmuş vı: bwuı. 16 bln liralık 

edebilmek fçln }eni hazırlıklar yap. yardım da birlik llı\YE' etmiştir. Hııl.. 

maktadır. bukl bir sene evvelki yardım yckOnu 
VllAyetın bUtun kazalarında kuru. nncak 46 bin lira raddeslndeydl. Bu 

mu§ yardım cemiyetlerinin müıterek dc!a tııhslsat varidatın mUmk Un oldu 
birliği olan 111tokullardaki yı>ksul ço- ğu kadar ta.zlala13tırılarak ilk olmllaı. 
cukl:ıra yardım cemlyeUert birliği , dakl yoksul çocuklann yllzdıı yUzUnc 
bugUn için llkolrullardakl yoksul ço. ve bugUnkllnderı daha §&mil bir §eklla 

Düşmandan zaptedilmiş olan ge 
miler ve eşyanm ltizumlu olmayan 
lan satıldı; yalnız Hızır relıt!in ge. 

milerlnden biri8i dört )"Üz altm et
mişti. Esirleri ve satılmıyan eşya
ları, bir çok kürekleri diğer üç ; c_ 
miye doldurdular; levendlerin ve ).~aarll vekt..let!nln 1n6nlt a.ruılplı .. 

. • pedısl namı altında bastırmağa ka· 

cuklarm ancak ytızde seksenine yar- I de yardım temin edilebilmesi lmklnla 
dım edebilmektedir. Bu yardım bu yav n üzerinde çalıHlmaktndır. , 

refalenn helecanlı ugurlayışlan a- rar \'erd!ğl a'lsiklopedlnln ne§rl için 
raemda Cirbe'den ayrıldılar; Hal- 1 hazırlıklar ba<ıiamıştır. Anslplopediyl 
kulvaad limanına. g e tirdilel' ; kale. hazırlıyacak olıın he}·et bazı esaslan 
yi teslim aldılar. t!-!sbit IÇİD ilBt.• d Hü'Jcyin Cahit Yal. 

rucuklııra öğle yemeği ve elblae ile 1 
--------------------------

Ziraat Vekih l izmir zelzelesi 
İki kardeş ilk i olarak esirleri çının rel'Jllğtnde thzari bir toplanb Merkezin Değirmen • 

dere olduğu anlatıldı 
yerleştirdller; levendlerin otura- yapmıştır. lzmirde tetkikler yaptı 

Crıtme çlltlllllerı 
ıımlrde açılacalE 

caklan yerleri ayırdılar; eşya ve 
erzakı depolara ~ıttılar: sonl'a 
Umanın ve kalenin her tarafını 

dikkatle gözden geçirdiler. 
Gerek liman, gerek kale uzun 

svnandan bert bakımsrz kal~tı; 

usaktan heybetli ve sağlam görü
nen kulelerde çatlaklar vardı; 

mazgallar sa.kattı; bir kaç eski to. 

pun namluları paslanmış, kundak
ları ça.tla.mIŞ veya kınlmıştı ; gül
leler çok az, barut eski ve yaştı; 

hemen hemen hiç işe yaram.az şey 
lerdi Bundan başka mazgallara çı. 
kan yollar ve merdivenler bozul
muştu. En mühlm olarak ne esir
ler, ne levendler, ne de eşya için 
yetecek yerler w..rdr; bunlan yap_ 
JDak ftsıındı. 

Liman ve gemilere ait işleri Hı
m reis, kaleye ait işleri de Oruç 

reis ti%erine aldı . • 
Hemen ertesi gün limanda bir 

kaç kızak kuruldu; gemilerin en 
kUçUğU. Tunu.sa giderek don yağı, 

kereste, zift, halat, ip, gemi yapı
CIBl llı!lta ve amele alıp getirdi. Ev. 
veıa mevcut gemiler krzağa alın

dı; tamirlerinin yapıbnasma, temiz 
lenmelerlne başlandı. 

(De,·amı var) 

Yeni neşriyat : 

İslam - Türk 
An!iklopedisi 

lsl&.m _ Türk Ansiklopedisi. 
nin altıncı sayısı intişar etmiş. 
tir. Bu sayıda. (Adam) ve (Şe. 
cere.i memnu&> hakkında. yazı. 
lar. 
İmza. sa.bipleri: Diyanet reis 

muavini Efeli Ahmet Hamdi, 
Mevlana Mehmet Ali, Hintli 
Mehmet İ'kbal, Ömer Rıza Doğ. 
rul, Ismail Hakkı İzmirli. 

Yeni Sabah 
Htl.leyilı Cahit Yalçın, "YÜnanlata• 

na kartı İtalyan aulkutı,. baflıklı 

bir eeri makale hazITlamııtır. Muhar. 
rtr bu kısa makale serisinde, ttaıyan. 
ıarm Yun&D au1kaatını na.aıı hazırlı:. 

dıklarmı ve Yunanl.ııtanm çukurunu 
kazmak l.aterken kendUertr.in naaıl 

tela.ket uçurur.ıuna yuvarlandıklannı 

ve cezalarını bıılduk~arını okuyucula.. 
rma göstermek için Yunan beyaz ki. 
tabım hUllaa edecektir. 

Muharrir diyor kJ : 
"Yunanlıtanrn neşrettiği Btıyaz KL 

tap Yunan polltlkaımmı a~lk, dürüst 
ve ntaaperver barekf!ti ile ttalyan 
entrika ve tecavüılnlnl hi~· t ereddüt 
kabul etmiyecek aurctte bCtlln dünya. 
nm gözü önüne koyuyor. Yunanbta.. 
nm maruz oldu#tJ 11Ulkast devrlmlf.ln 
va.kalan ile al!lmclar olan klımelerln 
bepalnl alükAdnr ettiği gibi bll?ı~ 

memleketimizde çok bllytlk bir dikkat 
ne c llzönlinde tutuhnak ve mahiyeti 
tamamlyle takdir Mllmek L'\zımdır. 

ÇUnkll mllıvcrln tehditlerine, hücumla 
nna, entrikalanna yalna Yunanistan 
değil, Turklye de maruz kalmııı1ır. 

Fakat Türklyeıtln ooğnıfi ,.e aakeJ1 
vaziyeti ile Yonanlıtaıım vaziyeti anı.. 
amdald fark llk hllcııma d.,ııt ve mttt. 
teftklerlmb Yunanhlarm manıa kal• 

Hllseyin Calut Yalçın 1nl:SnU ans1k. 
iopedisi hakkında şu mal!ımatı veıe 

m~tlr: 

"- Mttarlt cekdletlnin bastırmaya 
karar vermi§ 01\lugu tnönU Anıılklope 
diai 11eride ba<ıtınlacıı.k ola.n bUyük 
ansiklopedinin temeli olacaktır. 

Ansiklopediye Fransızlann Larou. 
se du 20 ~me Sll!ıcle'l esas alı.nml§tır. 

Yalnız bu eser Fransızlar tein yazıl.. 

mış olduğundt.n tao!ldlr ki içinde 
Fransaya ve Fıaı:wzlara büyük bir 
yer &ynlml§lır. Biz JU eserden millet 
Jerara.sı olan k:maelelle ilmi b&hlaleri 
tercu:ne ederek alacağız Be.na aebeb 
~ bU' de!a bJzl.rn anıdklopedlm!.z on 
cilt içerisine sığı§mak mecburiyetinde 
olduğundan, bl..z de Fransız anaiklope 
dlsi.ndeki nilbeU muhafaza etmek mec 
buriyetlndıyi.z. .A.ıuılklopcdide oarka 
ve bilhaCJSa TUT.tiyeyı: ; bUyUk yer ve
rilecektir. Şarka ve Ttlrkiyeye ait k • 
sımlar Türk mUtehu,ııılar tara.fmdan 
yıı.zıtacakur. 

Bir de F,acz.utar ta.bildir ki kendi 
uerlerlnde kenmlerlnden fazlaca ba.b 
setmişlerdir • .Bu yüzden Frıuı.saya ait 
olan kıaım!arm İngiliz, İtalyan ve di• 
fer mf'mleketle;in aıısikJopedilerindeıı 
almmasma karar verG!k. Bu auretıe 
gene anslklope:iı n!.soetlnl muhafaza 
edeceğiz. 

lzmir, 12 (A. A.) - Bayram 
tatilini refik.ası ile birlikte geb. 

· relAketudeler 
çadırlara 

yerıe,tlrlllyor 

rimir.de geçiren Ziraat Vekili lzmir, 1! ( A. A.) - Alınan 
Muhlis Erkmen, bu fırsattan is. haberler, zel7.ele merkezinin De. 
tifade ederek İzmir ziraat teşki. ğirnıendere, Cuma. ovası ve Kuş 
li.tmı tetkik etmiştir. adası olduğunu göstermektedir. 

. . Vali Fuat Tuksal, zelzele ha_ 
M~ Erkm~, Bornova zı: berleri tiZJerine Cuma ovasına 

ra.at milcade~e ~~roounu. bağ giderek zelzeleden mütevellit 
cılık ve. zeytincılik ~onları. vaziyeti tetkik ve evleri kısmen 
m ~ezd~ten sonra :zıraat mek. j ha.sara ağrıyan halkın açıkta 
tebıne gıd.~k talebe ve muaL kalmaması içln Değirmenderc 
limlerle goru~eler yapmış, ta. nahiye merkezile köylerine elli 
lebeye gayelerı h8!tkında ~ual. çadır gör..derilmesini emretmi~. 
ler sormuş ve aldıgı <;evaplar. tir. 
dan memnun kal~ıştır. M~~P- 1 Zelzelenin şiddetli olmasına 
te ~~an:ır. eden ür;~me Çlftlık. rağmen, hiçbir yerde insan za. 
lerının ~tihdaf et1ği. gayeler yiatı olmamıştır. 
hakkında ızahat vermış bunlar. 
dan bir kısmının !zmir, bir kıs. 
mmm da Manisada. kurulacağı. 
nr bildirmiştir. 

Muhlis Erlmıen İzmir aaarı 
atika milusi ile eski İzmir haf. 
riyatmı, KültUrpa.rkı ~zml§ ve 
Külturpa.rktaki ziraat müzesin. 
de uzun müddet kalmıştır. 

Beyazıt - Koska 
yolu 

Müzeler id~resi bir 
engel çıkardı! 

Müsbet ilimlerin dE' tercüm1> edilme Dün öğleden sonra KJzılçullu. 
sine karar ve.l"nıto olmamız gene bu da.ki köy enstitüsünü gezen ve. 
nisbet mesPlesl!ıuen yani yazının u.. kil tedrisat hakkında malOmat 
zun olnuunasm. temın etmek gaye. • almıştir. 

Beyazı!: ile Ko11ka arıumdaki l!ıtlm. 
10.k sahasında Beyazıt hamamı ve 
Sırmakeş hanının yıkılp yıkılmaması 

i§i yüzlliıdcn be•cdiye Ue müzeler ldr. 
reııi arasında lilr lhtllAf çıkml§tır. •inden ll-ıri gelml§Ur • ( Ziraat Vekili, bugün de bazı 

Vekllle .. heyet! l!y'hayı ta.svip et• tetkikat ile meşgul olacak ve 
tikten sonra, heyet !aallyet .. bqlıy~ yarın sabah Ankaraya hareket 
caktır. Eserin hazırlanma devresinin edecektir. 

Müzeler idaresi, bu iki blııanm ta• 
rlhl kıymeti lıa.iz olduğunu iddia et. 
mekte, belediye ise Beyazıt hamam·• 
nm Bey...zıt caınli Ue blrllkte inşa e
dildiğini fakat Sırmake~ hanının ıı.n . 

cak 150 ser:elik bir mazisi bulunduğt • 
nu ileri allrmektedlr. Bu iki binadan 

iki aene kadar aürm~al mut.temeldir. 
l;e evvel& &n•lklopedtye girecek olan 
maddelerin te~'l1Ule baılanacaktır. 

Harflerin lhtlva edeceği maddeler 
haurlandıktan ııoııra ~er umumi bir 
tetkikten geçir!lecek ve bundan aonra 
anıılklopedinin ba.sılmP ama ba§\ana.. 
caktır. 

Yukarda .töylc.diğim gibi lnönU An
slklopedlsi ller' Je ne,red'lmeııl mukan 
rer olan büytlk a.nslklopedlyf' bir te-
mel va.ziteai gô'"8Cek ve bu anslklope.. 
dide Ttlrkiye ve Şarka ait lrıaımlara 
Avrupa ansikleıpedUorlnden daha g&
&U§ ölı;:Ude btr yer V4t1le<:elnir ... 

ınalannı icııp ettirmiştir. Eğer \'wıa

ııhtan hür ve tltiyük bir mlllete yakı.. 
ııan ciddiyet V•J metanet lif! ttalyan 
tehditlerini hlı:e ııaynıaııa) dı ve mlh. 
verin t~hdlUerwe buyun etseydi, tıa.10 
yan im\ vetıeri Yilrk hudutlıuuıa da

yanacaktı ve Yrınanl"'tan aleyhln4k'kl 
aulkat;t bize kıır§ı da tatbik olunacak 
tı. Yunanlııtanm mutıa,•emetl \'e bil 
baMa k.shraman<"8 galebesi ttalyanm 
bir bo-.t&n korkululu kadar bot gurur 
ve azametine öldürllcü Uk darbeyi ln. 
dlrmlıttır.,, 

Vakıt 

Asım Us, B'J1g ar bft{!vcklli profesör 
Filo!un Viyana seyahatinden döndUI • 
ten sonra dUn Ruscukta büyük bir kn 
labe.lık ö?JUnde ııllyledlği 1kJ saatten 
fazla !!üren nı.:ti<u bahis mevzuu yap
mak+.adJr. 
Asım U.s, nurkun hevet1 umumlyesi 

hakkında şu tı\!1<mU vPrmektedir: 
.. Bulgar balfVl')tıllnln bu nutku tlm.. 

diye kadar Ba•!,anJard!\ dalma oüpbe 
u vazlyett.e söriw.eo Bu}&arlan revlz.. 

hiç olma7.sa biri yıkılamazsa yolun 
• Balıkeııird3 yeni poııtane t>inasınm açılması istenilen §ek!lde yapılamıya.. 

açılı§ meraalml ayın 12 alnde yapılml§ caktır. Vaziyet tetkik edUmektedlr. 
tır. :Merasimi, posta umum mUdUrtı o---

Kadrl Mualuotıu bir nutukla açını~ · Dahiliye vekili 
tır; MUnhal bulunan Giresun ınhlaar. I Ank~raya dcndü 
ıar bafmOdürlUgüne Erzurum baomü• Şeorinı!zde tıuıunan dahlllye veklll 
dUrU Can Noyan tayin edilml§tir • Faik öztrak, dün ak§am Ankıırııya. 

• Qerkeııla!lyde bir diki§ yurdu açıl gltm~tır. Vekil Hayd:ırpa.şa istasyo. 
dığı gfbl Havsa Pehlivanköy ve Mı• nunda. vali, pollıı ınUdUrtı ve diğer 
ratlıda da birer kura küşat ed!lmi§Uı bazı zevat tarafından teşyl edilmiştir. 

yonlııt lıiya~ttf'r• ayrdınan>lilda bera
0 

ber sulb ve dt•mokraııl cıephNılne ~ık 
adımlarla yaıd.ıştırmıı;tır. Bu itibar. 
la Bulgar kralı Borlstm ilham aldı. 

tına süphe olnuyan proff!9(;r P1Jotu 
phsan takdir Pfınek l!zDDd.ır.,, 
Aaım Us, Fi!otun Alman hariciye 

'•Bugtln Bulgarlstanda tatbik e. 
dilen rejim m<-mleketln yükse'k 
menfaatlerine en ziyade aygun o
landır. Bazıla.nnm iddia ettllderi gi . 
bi bu. rejimin kanunu e8&81ye ay km 
hiç bir tarafı yoktur. Bizim yeni 
rejlmlmh: llrttsadi ' 'e tarihi ahnl ''~ 
şartlamı mah5ttltidiir. Bulgar mll
lett ne nasyonal sosyalist, ne ko· 
mtinfst, ne de lejyoner bir de,·lct 
kurmak arzusunda dc~ldlr. Dulga. 
rl~tan ne Almanya, ne Rusya, ne 
de ttalyadır. Bu memh~ketlerdf'ki 

nazıri!e y:ıptıf; ı;örUşmenln mllsbet rejimler kendi m111~tlerlnln hususi 
netice veırmemfş olduğuna hükmet vaziyetlerine göre en ziyade uygun 
mek l~zımgelC:lğini, çllnkll böyle o'• ve faydalı olabilirlerse de Bulgar 
masaydı Fllott•n Strazııurgdlln Beri!· mllletlnin hmm~lyetlerlne uymaz. 
ne gttme!li, on.da. Hl•ıerle mUI~at Bir memleketin ldarf'1'1 diğerleri ta-
etmeııı ta.bil ela.cağını kaydederek rafmdan aynen taklit edilemez." 
Bulgar hük1}moUnln Arnavutlukta. Bu sözlerden bizim çıkardığmıız 
mağl1}p fllıı.n. İtalyayı kurtarmak için mana' !fudur: Bulgar devlet adam
kendls!ne yapt:an yardım tekllflnl lan ıtmalden inen \'e Roınanyayı 
redd .. ttiğini, mihvere kayıtsız ıartaız L<ıtlla edere'k kendi hndutlanna r:e
b:ığlanmar.m Pu1gartııtan için mucip len rejim tehllkeslnl \ 'e Adalar de. 
olacağı ~hlik0lert aniedığnı. yazıyor alzlnde mabnıo vermek '\"&adi ile bu 
ve §Öyle jevam ~!yor · memleketi BerHn ve Roma men-

''Bulgar Başvekili nutkunun bil· faatfne harbe sU.riiklemenln Bulgar 
h~sa s.onlarmda bu noktadan daha milleti ·~ ne gibi akd>etler geti
sarih sözler ıroytemlştlr ve Bİılga- ret'cğlnl anlamıştır. Bu, bUyült 
ristanda yapılan son siya.Al ntlma- l('ydlr ve BulgarMan için olduğu 
y1,1ert mıuıalandrran da Mdece bu kadar Balkanlı mllletıer için de 
sözlerdir. . kıymetli bir ,eydlr. Proff.Mr l'Uofu 

ProfMir Fllof dJ7or ldı ~ tebrik ecıem.. 
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Bayram için gün 
aranıyor 

H ER yıl, bir Rulnılr4:Glar 
Bayramı yapılmMm& karar 

,·erilmiş. Hukuk Faktiltes:l Dekanı 
Ali Fuat Ba~gll, medreeelerde llk 

ılefa hukuk dersleri okutulmaya 
başlandığı gtinli ta)'in edeblbndi 

i~ t.ctJdkata da gl~mtıf. 
"f..eyleğin ömrü liikliikla geçer,. 

dendiği gibi, ömrümllztbı de bay. 
ramlıı geçmesini istemememiz il· 
zmı. 

l'ıl ııliim günlerde bayram yapmak 
ne~e ne ama, bayram yapmak l«:ıln 
gUn aramak!._ 

Rivavet/eye inanmamak 
ltizım 

Ç ALIŞTIOI ~azete patronQJI. 
dan ka.pıeııııma kadar her. 

l<csln N eclp Fazılın emri altmda 
bulunduğu rivayet edilir \"e bo rt
Yayct de kendisinden menkuldür. 
Anlaşılıyor ki üs~ bu rivayet. 

ferde Dert gldflml~ olduğunun far. 
kında değildir. Kendisinin çok eld· 
detll mnhallft bolondnğu dört be. 
ıi• mamur cümlele.re hep gazete. 
sinde rashyoruz da, hl~ de töztt
nU dlnletıooek bir durumda bulun. 
madığı neticesine '\'Bnyonız.. He. 
le ıııu cümleye bakm: 

"Alelade hararet dereeeslnde 
bir kon su iki litre hamm karboa 
ve bl~-0k litreler amonyak gazte. 
rlnJ k"mlzle.rler.,, 

R. 

Feci bir kaza 
Patlayan havagazi 

borusundan 

Beş kişi zeblrleadl 
ikisi ildi 

DUn öğleden ronra, Tarlıı.bqmda, 

tırm sokağındll 24 numaralı evde ha• 
vagazından zelı.ırlcnmek suretUe iki 
kl§i ölmU§ Uç 1:111 de baygm bir hal. 
de Beyoğlu belt:dlye hastanealne kal• 
dırılm!.ftır. 

Zabıta. lmdııılı 8Ilıh1 ve itfaiye ta. 
rafından evde :'I apılan arama netice
sinde bu evln nlt katında oturan ev 
aa.bibi Takfor llızı ~ ya~mda Mart ı. 

le üst katında oturan lnhl'Jıirlar ida• 
resinde vliıç m,.muru Osmıı.n ile Kar. 
garlti, btıygın "1r halde tıulunara.k 

hastaneye kaldırılm~lardır 
Orta katta kie iki ki§! bir yatakta 

ölü bulunmuetur. Bunlar Mıgırdıç ile 
karIBı •O yaşma Paroknazriır. 

· f;lu hadiseye havaı?aZI l:ioruııunun 

patıama'lının seoebivet verdiği llerl 
aUrülmektedl'l". Ta.hkllrAta devam edil• 
mektedlr. 

Olüm ve doğum 
vakaları ehemrniyetle 

tesp1t edılecek 
Sıhhat \ -C içtimaı muavenet vekAle

tinden villyetle:-e blldlrlldlğine ~ 
kas:ıba ve köy.erdeki nntua harekete 
lerl çok dikkat le takip edJleoekUr. 
Vekı\let. ölUm ,.c doğum V'Jkuatmm 
kasal>a ve köylerce ılyık olduğu ehem 
mlyetıe te sbltlr.l emretmektedir. 

Lastik fabrikatörleri 
kaucuk istiyorlar 

Bundan· uzun zaman evvel tngnız 
korporasyonu :ı:ı.amma gelen 802 ton 
kauçuktan 50 tı;nunun piyasaya ıe-. .. 
z!f temin ecillmt§tL Fakat bu kanuçuk 
lar korporasyon tar.Umdan aradan 
bir ay geçtiği ha lde e!An piyuaya "" 
rilmemlşUr. Bıınun için lAattk fabrl· 
katörlerl yeniden htık1}mete müracaat 

edeceklerdir. 

Yüksek tktısat ve 
Ticaret mektel::.inin 

SR ine: yılı 
Yüksek 1ktıs.at ve ticaret mektebla 

nin 58 inci yılrtönllmU bu aym 18 m 
pcrşenbe günü sa.at U,5 ta mektepte 
kutlanacaktır. Aynı gUn, saat 18 dan 
20 ye kadar d"lnm etmek tızere T&k· 
sim belediye gnzlnosunda bh' C&Y Z'• 
yateU verilecektir. 

Rıhtım asfaltı tamir 
ettirilecek 

Galatada nhkn boyunca Karaklt)' 
köprüsll!ıden Ytnlyolcu salonu DaOne 
kadar giden Mfalt yol bazı ağn' na.
kil vasıtalarının geçmesinuen dolayı 

yeryer bozulmuştur. Devlet Jlmanlan 
umum mUdürlt.iğ11nce evvelce yaptml 
~ olan bu yol gene aynı l.dan tara. 
fmd&D tamir ettirileo.ktU. 
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BADOGLiYO 
OSMAN PAŞA 
1talya hakkındaki son haber_ 

tere göre devlet reisi Musolini 
ile mareşal Badogliyo arasında 
ihtilaf mevcut olduğu anlaşılı. 

yor. Eğer yazılanlar doğru ise 
Badogliyo Arnavulluğa gitmiş, 

orada daha fazla mukavemetin 
ımkansızlığmı görmüş; tahliye 
edilmesi fikrinde bulunmuştur. 

Esasen bu tanınmış asker öte_ 
denberi faşizmi hazmedemiyor. 
rnuş. Bunun üzerine azledilmiş, 
hatta vatanhaini ilan edilmiş. 

Her ne sebeple olur.sa olsun 
d~vlet adamlarile kumandanlar 
arasındaki ihtilaflar memleket 
ve milletin aleyhine olur. Tarih. 
te bir çok mi~alleri var-dır. Hü. 
kümdarlarm en mühir..1 \'azifc_ 
leri de bu gibi ihtilafları önle. 
mek, doğuracağı fer.a neticeler_ 
<len vatanı korumaktır. 

1569 da l\Iısır valisi Sinan 
paşa serasker Lala Mustafa pa. 
şa ile .Beylel'beyi Özdemir oğlu 
Osman paşayı çekememiş; İs_ 
tanbula mektuplar yazmış; on. 
larm bir çok entrika ve ihtiras_ 
larmdan bahsetmişti Burunsuz 
dıye meşhur olan Çavuşbaşı ve 
Yedi çavu.5 bir fermanl3. Mrsrr:ı 
ii~nderildi. Mustafa paşanın ts_ 
tanbııla dönmesi emrolundu. Os_ 
man paşa da hemen Yemen 
Beylerbeyliği vazifesine gitmez_ 
5ie idam olunacaktı. Cellat ora. 
Ya vardığı zaman Osman paşa 
gitmiş bulunuyordu. 
~inan pa~ıı. aynı zamanda A. 

rabistan seferine gönderildi: 
elinde icabında doldurulmak ti_ 

7.err boş fermanlar \rardr. Bey_ 
lerbeyliği Osman paşadan aldr: 
zalim bir adam olan Ru.s Hasa-:ı 
paşayı tayin etti. Osman paşa 
kelleyi kurtarmak için dağlar. 
dan ve cöllerden geçti. lstan. 
bula geldi. Sinan pa.şanm tara. 
fmı tutan Sokullu Mehmet pa. 
şa ne Mustafa paşayı ne de 
Osman paşayı malwedebilmişti. 
Mustafa paşa !stanbula gelince 
hapsolun<fu: lakin vaktiyle o. 
nun sayesinde saltanafa geçmiş 

K :ıdircan Kallı 
(Deva.mı 4 ünt'iide) 

Onun ölümünün derin acrsmr HL 
a.l renkli şarapların rüyasında u 
yuşturmağa çalışan iyi ve ince ruh 
lu bab~m da. ihtiza.rnu titrek elin. 
de tuttuğu son bir kadeh şarapla 
gülerek geçerken, beni sevgili dos 
tunun himayesine sığındırarak gü_ 
ler gözleri ebedi rüyasına daldı. 

Vsrını yoğunu sadık ellerine 
tı>slim ettiği ilti emektar uşağı • 
mızla, dindar ve manevi inanışlı 

dadım baba.mm etrafında sevgi ve 
inanışla ürperen nemli bakışlarla 

iJola.5ırlar ve ona aralarında evli
ya derlerdi. Annemin genç ölü _ 

münden sonra babamm erdiğine 

htikmetmişlerdi. Hele son hadisP 
bu jmanı büsbütün kuvvetlendir _ 

mişti. Babam, öldüğü gecenin ari. 

fesinde sevgili dostunu karşısına 
alarak daha derin, daha manevi 
bakan güler göT.lerini onun gözle

.ine daldırarak: 
- Bu akşam Fuzulinin, Nedi . 

ınin, Hayynmm, ŞC'yhin ruhlarmı 

rya.vet ediyonım. Bana eşsiz bir a. 
ııenk, miı=ıli görülmemiş bir bezmi 

ltalyanın bu 
harpteki rolü 
Berlıne göre 
İngiliz kuvvetlerini 

ovalamak için 

Kendisıni 
feda etn .ek
ten ıbarettır f 
l.JOrıdra, 12 ( .l.A.) - :-\aziler 

tarafından yapılan tefsirlerden 
Almanyanm ltalyaya ne mak. 
satla yar:dım ettıği anla~ılmak. 
tadır. Bu tefsirlere göre yardJm 
bilhassa İtalyanın ani C·larak yı. 
kılmasına mani olmak vt lngi. 
liz adalarrna kar~ı yapılmaı:ı 
derpiş edilen harekatı kolaylaş_ 
tırmak maksadile İngiliz kuv_ 
vctıerinin mümkün olduğu ka
dar çok Afrikada kalmalarını 
temin etmek ümidile ~·apılmak. 
tadır. Almanya bu suretle !tal. 
yaya düşen yegane rolün kendi. 
sini feda etmekten ibaret bulun. 
duğunu itiraf etmektedir. Ayni 
itiraf, üc;lü paktın Berlinde im. 
zası esnasında yarı resmi nazi 
mahfillerinde de ic:ıitilmi$ti. 

Bu mahf ellerde Amerikanın 
lngiltereye yardım E>tıntsinin ö. 
nüne geçmek ic;in Japonyanm 
Amerikaya ilanıharp E>tmesi 
lazımgeldiği açıkça beyan edil. 
mekte idi. Japor'""lnm bu miica. 
delede ezilmesiı ~ · hir mııh7.ur 
göri.Umemekte idi. 

"Das Reich" isimli mecmuada 
Dr. Göbels, İn?:iltere BaşYekili 
Çörçil'e şiddetle hücum ederek 
onu İtalya. ile Almanyanın ara_ 
sını açmak istemekle itha.m et. 
mekte idi. Bu mecmuada çıkan 
diğer bir makalede halihazrrda_ 
ki atalet şu şekilde izah edil. 
mektedir: 

"tngi.lterenin İtalya.ya laar. 
ruzu ancak Almanya lngiliz a_ 
dasına nihai dar'bevi ındirme. 
den evvel !n.gi1i7.lcr İtalyayı 
harp harici bırakma.ğa muvaf. 
fak oldukları takgir<le ehemmi. 
yeti haizdir. 

Voelkischer Beob:ı.cııter ga.ze_ 
tesi, bu sükCınet devresine "ya_ 
ratıcı" vasfını verdikten sonra 
Akdenizin İngiltere imparator. 
Juğu için hayati bir ehemmiyeti 
olduğuna dair serdettiği mutale. 
alarla Almanyanın İtalyaya 
yardımının manasını g:zlemeğe 
çalışmaktadır. 

Alman propagandası şimdiki 
ataleti, kış mevsiminin güçlük_ 
lerine atf etımekte ve yaıkmda 
kati muvaffakıyetl("r kazanıla. 
cağını vaa~eylemektcdir. 

-or---

Romanyada mahkum 
olan askerler 

BıU~eş, 12 (.-t.A.) - Röyter: 
Bir çok asker, itaatsizlikten 

dolayı üç seneden beş seneye 
kadar hapse mahkOm edilmiş_ 
tir. 

lbrail polis müdürü. '"halka 
görülmemiş zulüm" yaptığın. 
da.n dolayı ba~vekil general An. 
tonesko tarafından a.zledilıni~
tir. 

tarb hazırla! Ve beni yolcu yap 
artrk ! ... - demişti _ Ben bu istek. 
ten yalnız tanbur, yalnı.z gazel, 
yalnız şarab anlamıştım... Fa.kat 

onun dostu bunun manasını s:eze. 
rek. köyün imamını ve yalı kom. 
şularmdan birkaç tanışığı da da -
vet etmişti. Yalmm salonu o ak. 
şam üstü mumlar VE> bliyük tam. 

balarla aydınlanmış, büyük avi -
zenin alttna uzun ve c;içekli bir 
sofra kurulmuştu. Benim sırtıma 

ilk defa, uzun, beyaz ipektP.n bir 
elbise giydirmiııler, başıma ince 
beyaz tüller takın.ıslardı. Bu ga . 

rip he.zırhğa şaşmakla beraber. 
parlak teller. ince küme küme ttil 
ler içinde kendinti çok beğen . 
mi§tim. Da.dıma bu haZtrlığm sıe-
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VJ t*) 
Amerika ile lngiltere 

anısında 

Yeni bir 
anlasma 

Q,... G<ihf'lse göre 

Almanya yenı Hekime göre eal 
ve şartları bır taarruz izdivaç 

hazırltvor 
lngiliı: müstemlekele

rinrle kurulacak 
Am<?rikan üslerinin 

yerleri kararlaştırıldı 

\'aşiogton, lZ (A.A.) - Hari.ci
ve nazırı R. Hull, diin akı;ıarn, be
)·anatta bulunArak bRtı yarım kü. 
r('sindc bulunan lngiliz müstı>rnlc
kel erinde Amerika tarafmdan in
&a edilecek olan ::ıekir. hava ve de
niz üı<sünün yerleri hakkında Ame_ 
!'ika ile fn.~ilterP arastnda ~nlıı&
ma hıHnl olduğunu bildirmiştir. 

Hariciye nezareti erkanı Ameri
kan hey(> tinin 99 sene müddetle ve 
hedt'lr-i;. olarıık kira mttkavelelcri 
imza edeceğinı bildirmiı:ılcrdir. 

* * * 
Londra, 12 (.\.,\.) - ~fiic;tf'rnle-

kat nezaretinin bildfrdiğ-ine göre. 
Trinidad arlasmda Amcrikalıla-rm 

kuracakları deniz \'e haYa üı:1lcri. 
nin yı>rleri hakkmda hfr anlaııroa 
yaprlmrı=ıtır. 

Adanm ~imali gıırbisindı> hir dl'
niz üssü için 11 mil karl'lik bir 
mıntaka, adanın ortasında bıtşlıca 

hava üsleri içln 11 mil karelik bir 
mmtaka vr nihayet Rdnnm başka 
bir tarafrnda ı-rhtımlar ve yardımcı 
tayyare me~·danlarr i<:in küc:iik hir 
,·er aYrtlmı~t ır. 

FK~ 
.'\"evyork ı2 tA.A.ı Hudııoo 

motör k~mpany;ıı;ı, I>etroıt civarında 

bir tophaneyi l~letmek tizere Amerika 
bahriyesıle bir mukı.vele yapmıştır. 

Fabrlkanm inşıı<ıı 13 milyon dolara çı 
kaçaktır 

• Bern, 12 lA.A. > Dün gece 
Cenevre şe.brind~ beş de!a hava telı.. 

liye işaretl verilmiştir. HUvlycU meç
hul tayyaı·eıer kafile halind(' garp 
istikametinde uçmuşlRrdır. 

• Yeni Delhi. 12 (A.A.ı Hlnd or 
duııu umum[ karnrg!hmrn yUksek rUt 
beli subaylarır.can biri dlln radyoda 
beyanatta bulunarak 1941 ~enesl zar. 
fmda Hind ordusunun yetişmiş ve tam 

Karpatlara dc<~ru 

Bohemyada asker 
ı sevkıyatı yapıhyor 

'lııdrid. 12 (A.A.) - A.H.C'. $:'3Zt' 

teııınin Berlın muh11 birinin bildirdi~l

ne ı:-öre. Göbelı< ecnebi ı;ıızetecllcrınin 
bir toplantısmdı ı::·azete muh;ıbfrleri 

1 ne gelecek Alman Lıııırruzunıı şu .,;;7 
!erle bııber verıuişlir 

• N°" :ı;~ınan ne de tııri~ :ı;lkıclınıyo 
rıım. Fakat şunu katı olarat ııöyhyc 

y!m k!. Almanya yenı bir taarruz der_ 
ııi ve Alman kuvvetlerinin yeni bır 

tezahürtlnü hazırlıyor. Öyle bir ders 
ki bunu niç kırcse unutmıyacaktır ... 

* * * 
\lman hududu, 12 (A.A.ı - Afi: 

Bohemya himaye idaresi toprakla· 
rı dahilinde asker ve malzeme sc\'kL 
yatının kesafet peyda ettiı:ti öğrenil· 

mekteclir. 
Münib Prag-Linz, Slovakya hu · 

dudu - ~IUnih - Prag ha.tıarile kar· 
patlara doğru Bohemyanm ~imalinden 
geçen bat hemen kamilen R!lkerl na'IL 
Jiyata tahııiı:ı edilm~tir. 

--o--

H1ndiçinide harp 

Siyam 
kuvvetleri 
Kamboça 
gırdiler 

Fakat Fransızlar 
tarafından 

pskiirtüldüler 

Tokyo, 12 ( A.A.) - Hanoi. 
den gelen haberlere göre. Cam. 
bodg-ede Pailin'e girmiş olan Si. 
ya.mlı kuvvetler Fransızlar ta. 
rafından tardedilmiştir. 

S1YAM TEBLlCl 
teçhizatı 500.0JO mevcutlu olaca~mı Bangkok, 12 (A.A.) - Siyam 
aöylemiştir. ba.şkumandanlığmm tebliği: 

• Mia.m!, 12 <A.A.) - ı--ıoıi<la vaı. Siyam kuvvetleri Cambodge'a 
sinin daveti üzerine Amerıkan hava gırmişlerdir. l\fokong üzerinde 
kuvvetlerinin senelik manevraınnnda hudut boyunca evvelisi gün baş. 
hazır bulunmak üzere Yin~or dlikli lıyan top ateşi dün de devam et_ 
dün tayyare He Miamiye ,eım~ ve ıniştir. 
akşama dofru gene tayyare ile Ba• : 11 Siyam bomba tayyaresi, 
hama.sya dönmüştür. Hindiçinide Sienrops'a, Fransız .• 

• Londra, 12 CA.A.l ~ru.stakil Jarın evvelki gece bombardıman 
Belçika ajansının bildirdiğine göre teşebüslerine karşılık olmak Ü7.e 
Belçilca müstemıekllt nazırı. Bclçl · re bir akın yapmışlardn·. 3 Fran 
ka kongosu kıtalarmm yakınd11 Afr • sız tayyaresi alevler içinde dil. 
kada.ld harek!Hn iştirak ed('ceklerin! şürülmüş ve diğer bir cok tay. 
beyan etıniştir . yare de yerde hasara uğrattı. 

• stokholm 12 lA.A.) · Gotem. mış veya tahrip edilmiştir. Si_ 
burgda yeni bir Feribotun in~a.sma yam tayyareleri tarµından di. 
başlanmıştır. 4C senı>denberi işlemek· ğer mUteaddit yerlere de taar_ 
te olan esklcıi 4 milyondan fn:ı:la yol- I nızl:ır yapılmı~tır. 
cu taşımı~tt. Yeni feribot. 25 metre Dün gece Bangkokda vesair 
uzunl•ığunda olı;.cak ve l300 yol<'ıı t • vilayet şehirlerinde ışıkları ka. 
şıyabilecrktır. ra.rtma ilan olunmuştur. 

• Helııinki ı~ tA.A.} - Mahkeme, 
Fin. sovyet "sulh vt. dostluk,, cemi· • rokyo, 12 <A.A.) - Stefanl: 
yetinin feshlnl' karar vermiştir. Bu Hoşl gnzetesl Vıadivostokdsn Uzak 
nun sebebi, bu. ı:emiy'-tln lı:ırt1i~e raı" I şarka çok mil<"arda yahudi geldiğini 
men iki memleket n~nsmdakl ıyi nıu- yazmaktadır. VlAdivostokda birçok 
nasebetlcri ihlı\I etml~ olmasıdır. Yahudiler yola çıltmak Uzt'ı edirler. 

bebini sordum. O, gözleri nL>nıli 

beni kucaklıyarak: 
- Evleniyot'Sun artık. baban 

böyle istiyor _ diye hıçkırmıştı. 

Beyaz sarıklı, be-yaz s~kallı L 
• mam çilli beyaz ellerini kaldıra -
rak ağır ağır duasını mırıldanır . 
keıı bütün eller gökc kalkmıştı. 

Geniş tepsilerin üstünde pırıl pı 

nl parhyan billur kadehlerle ııer

betler dağıldı. Ve herkes sofrayA 
oturdu. Sessizlik içinde yenen ye. 
mekten sonra herkes dağılarak. 

eski yalı gene loş ve hazin •ssız. 

lığına daldı. Babanım sadık arka
daşı siyah ve yeni bir elbiı-c için _ 
de incelmiş görünen viicudu ile 

kapmll'l önüne gelerek. ı:a.kakları. 

na. asil bir gen.işlik Vl!ren hafif 

ağarmış saçlaı ı ve cana ya km se· 

vimli ve kibar gülüşüyle beni ko. 
tuna aldı. Bir kadın eli gibi yu . 
muşa.k nemli, beya.z eli, elimi tu
tarken onu hep müşfik, candan 

bir dost gibi kabul etmi.ştim. Sis . 
li, henüz inkişaf etmemiş gene 
kızlrk hulyalarmım içime esen \'e 

sevgili diye l'eshıt>ttiğ·i genç por . 
tre bu dost yüzü dC'ğil .... Avucuna 
elinti rüyalarımda, a!)kın heyeca 
ııiyle teslim ettiğim el, bu yumu. 
sak nemli beyaz el dı>ğildi ! .. 
Babamın odasına g-irdiği.miz za. 

man o bir şarap kadehinin kıztl 

hulyasına dalgındı. Rizi karşrem -
da görünce gözlerini kAldırdı. O 

bakışını hiç unutamıyacağım ! .. Ne 
mes'ut, ne rahat. ne fgten bir ı;e_ 

"Bir erkek dilediği anda mılyonlarca baba
lık hücresi çıkarabilir; halbuki ananın yumur
•alık hüc.·elerini kimse göremez; o halde baha 
olabilir miyim? sualine karşı daha kolaylıkla 
cevap verebiliriz ... ,, 

Yazan: Dr. RASiM ADASAL ' ,,....-,.. y~.,,.,.......... . ...... ,,,.. ............... _ ..... , ....... ~.,..., ...... lll"' ................ ~ 

~Jeı-ut bir izdh a<>ııı uıüstaklwl 

<ıeın<•releri \"C bllhıu .. .,a ço<'n'k ~eri
mi baknnınılan tabi olclıığu ~rtla
rın en mühimmi ~erek baba.da bıı
balılı:, gerekse aııııda analık ka.bill
y.-tinin me\cut bulunnıasıdır. Her 
insan ve hatta her canlı mahlük, 

ruşeymi t.eşekkülil itibariyle yarı 

ba.ba \'e yarı ana hücre<.lnin blrlcı;t

m<'siylc kadrom tenasül unu dahi
linde •<'~Yiinema. bulmıya. başlıya.ıı 

tam bir hücrenin mahsuliiclür. Bu 
hücre sıra ile ruŞ('ym, dnha. sonra 

zamanında doğm~ a namzet ve bir 

ne' zat ola<'.ak \"(' lç,tikbalin i~i!>tinl, 
memunınu, öğretmenini, iılimlni, 

kmuandanmm olduğu kadar, remi
yet diişnıanlarmı H~ katillerini ic~
kil N.leı·eidir. O halele gerek crk<'k 
hus~·~inin ifraz t-ftiği \'e hal'km 
tohum mana'liyll" andığı ufak meni 
hıışvanc•ıj:,"I (menc,·i hiiYeyn) H~ 

gerekse kadın yu:murtahkJarınm ı:ı
kardığı yumurtacıkların sağlam, 

n('Sil vüeuda. getlrmiye eh,eri~li ,.e 
cinsi münasebetler ara.,mda birle

!5-f'bilir bir kabiliyette olması lca

betm,.ktedlr. Bir erkeğin muaye

nesi lınrşıcımda bu mc...eleoin halli, 
kadmda olduğuna nazaran çok da
ha kolaydır. Çiiııkü kun·etıi ve 
gem; bir erkek dilediği anda mil

yonlarca. babalık hücresi yani me

ni hayva.ncı~'l ~lka.rabilir: halbuki 

atıımm yumurtalık hüerC'1eri hem 
~k daha nadirdir ve aynı 7.aman

da hf'r .zan1an Ye lra.de ile dökü
lemez, hiicrelerlni klınse göremez. 
Erkeğin bir santimetre mikap mf'

nlslnde 120 den 600 milyona kadar 
hücre olabilir \'e hurdebin attmda 
taze müstahzar halinde muayene 
edilen bu ma.yide hayatlar ve 

llkah.a eh·erişll hücreler hakkın

da bir fikir almak kabildir. 167'7 de 

ilam namını ta.5ıyan ha.~ :ıtiyatçı bir 
alinı tarafından ilk defa mikroskop 
altnıda hareketi keşfedl1<'n meni 

hücresi ya.ni buxeynim<'nCli (Sper 
maUızoon) un bugün dahi tanı rna
na..-.iyJe nitt-.a<:mı bilm1yonız. 

Aynen kanın bir milimetre' nılka
hmda krrmızr ym·arlaklarmr sııydı
~·nmz gibi, mikroskop altında me
ne\i hayYancığım mütalea etnH~dP. 

de erkeğin akn.meti h11.kkıncla bir 
fikir ,-erebiliriz. 

Fakat menevi ha~ nn<'ık mus

takbel çocuğun ancak yarrsmı tıış1-
dtğı cihetle hallr<lilC'ft'k hlr rnES<>le 
karı.,ı.,mdayrı. 

zmıbıı.histir: 

Bir~k şrklıır mev-

vinçle bakıyordu ... 

Beni sağına, sevgili arkadaşını 
soluna aldı. Uzun bir zaman öy _ 
le sessiz oturduk... Sonra ilalıile- · 
şen sönük bir sesle : 

- Bana son şarabı susunuz! 
. dedi . Ben küçük bir billur ka
dehi doldururken içimi ezen gizli 
bir matemle gözlerimden yaşlar 

akıyordu •.. Uzattığım kadehi . bir 
hamlede içerek ona: 

- Sen de _ dedi - sen de bir 
kadeh sun! .. 

O da titrek ellerirle bo§alttık _ 
tan sonra tekrar uzattığı, knd<"hi 
doldurdu. Babam onu mumyalaşan 

~!ine aldı, içine baktı, baktr. Fa. 
!<at içmeden tepsinin üstüne bı -

rakara.k ellerini elleıfimize vurdu. 
Gözleri masum çocuk gözleri gibi 
gülümsüyordu. Daha solmuş, da • 
ha sönmüş, saçlarının bulutu da _ 

ha beyazlanmış gibiydi. C'...Qz be • 

beklerinde derinden bir hümma 
parlıyordu. Başka bir atemden ge

1 - .\lenide hiç lıaya.tta.r hücre 

.\ ol<tur. 
2 - Hayattar ' eya oiü hiç bir 

hü('teyc t.esadüf edilınez. 

3 - )leycut olım hücrell'r ölü
dür. 

-1 - Hücre mı•,·cnttur, fnkat 
.11:.,;,tarları !'.:-Ok azdır. 

3 - llücreler za~-ıftır, harekatı 
ı·nnsızdır; hayati~ etleri azdır. 

işte bu mfü;bet hayati ~öriışlere 
:.;öre hem tam akamet n ht-m de 
müstakbel çocuğun hayatı hakkın
da. aydmlatabiliriı. Fakat bir şah

srn meni mayüylt- dışarıya. döktü· 
ğü. bütün hay,·ancıklar - mikros

kop altında bir ba~ı ve bir ku~·ııı
ı{ıı olan ,·e harrket eden bir ı;ckil
de göriini.ir - yumurtalık ifra71 o

lan ana hücreleriyle buluşup ilkah 
olabilir mi?.. Hayatiyetinin, iraiah 
kabiliyetinin !;Ok ehe-mmiycti rnr

dl1'. Doğduktan sonra ölen çocuk
ların, ırk zaafiyctinin mekanlıma
Jarı ara. .. mda bunun rolü çok fa7.l&
dır. l'\omıal cinsi münasebette dö

klilen meni hayn.ncıklannm yüzdf' 
o..ek.-.eni şekilce normal \'C blriblrine 
müşabihtir; kadm yuınurtalarmm 

döküldüğü yere tloğru lnci1.abi:rle 
( fiılyolojik sexeappeal) ilkah ,-akl 

olur. Kadmm tenasül uzn1 dahilin
deki bu fiziyolojik Ye ~ai seYgi ,.e 
kortizaıılığoım mekaniıınası, bu sa. 
trrlarm mC\'ZUU değildir; ancak ka

dın yumurtası ile erkek meni hiit'
re<ıi arasında elelı..-trik hamulcsi ba· 

kunmda.n bir zııMiyct olduğunu 5ÖY 

]emekle iktifa. edelim. 
Menfi hamulesi olan Hm·eyn me

ned, müsbet hamuleli olan kutba. 
yani yum~rtaya teYcih <'der 'c bin
lerce menj hücresi arasında anca.k 

bir ta.nesi bir yumurtacık tarafın
dan güler yüz görür, hariminc so_ 

kularak ilkah ile müsatkbel bir in
san iskeleti kurulmuş olur. Ifadmm 
~'llrnurtası hakkında, erkelı:te oldu

ğu b"İbi, basit bir muayene ne bir 
hül<üın ,·erilemez; çünkü anahğm 

yegane mısdakı a~ ba..şı kamdır. 

Mııamaiıh yumurtahklan normal, 
ayba5lan muntazam, çocuğa ana 

rahminden dünyamıza doğru yol 

'eren baysalası tabii ~enişliJ.-te o
tan bir kadın yakini bir ihtimal lle 
(ana) olmak etiketini t:a}ır. 

Fn.kat şunu da unutm~·alnn ki 
dn"i münasl'bctlerin va.,ıta ,.c sa
balan olan tena.sül uzuvlarının 1.a~ 

hiri sağlamlığına. raı:'1nen, cinsi tı>
ŞC\'\ üşlerı mucip olabilen diğC'r 

mühim gmldelcr de '\'Ücutta mA\ 

cuttur; ve bunla.mı kana. döktükle
ri ve Hormon dediğimiz madd<'ler 
hu<ıyC'lere ,-e bilhas'ia bu yumurtn
lıklara. tesir <'derler. Dimağın kai
desi ortasında niha~·et bir nohul 
hll{'mfnde bulunan (İpofü ~dde) 

cinsi fonksiyonla ~ok aliil.:ııdardır: 
H' bunun bazı hastalıklarında ge-

1 rek erkeJ..·te ademi iktidar ,.(' ~erek 

kadında akamC't ~iirüJür. Binnt>n
aleyh müstakbel zevc ,.e ze' cenin 
cin.,i kabiliyetleri ara<;;tırılırken İ<'· 
na<.;üJ u.ıu,·Ja.n haridJl(lC einsiycth• 

münasebettıır olan diğ<'r 'ürni 
g11cldelerlnl ~özdrn geçirmelidir. 

Çünkii bunlardan, birisinde bulu· 
n:....ı bir teşen·üş, erkeldik \•e ka. 
ılmlı'k ruhunu, ~ a.ni hnkilii nsk u. 
<'a.,mı ,.e meyellinmı bo1.aeak ka· 

dar önrmlidir; halbuki bundan son

raki mi.isahabemiıde ı;:örcceğimiı 

ıtibi, mesut ,.e ideal izdin~ta ruhi 
nnln':'nta e:-.astır. 

Dr. RASİM AD/ı..SAI 

len ıJesiyle: 

( Deva,m, uar) 

(*) Bu seri makalenin blrlııclal M . 
ıl\im:isi 30 birıncikA.nun 1940, U!:Uncl'• 

ı EU 1, 4 Uncusu 5, 5 incisi ıı ikincik!. 
nun 1941 nll!hs.ıanmt7..da çrkmtslı.r 



4 HABER - Akşam postam 13 ndNctKA.NlJN - 19-tı 

Bu ~.izden Edime 
trenJ~ri geç J!elmeğe 

ba~ladı • 
Uzunkbprtl ... ıvarındıı Prtllvaııkö} 

lle Ed "!le &1'11.S.I:da vulıu:ıg.:ıt-n beyf'-
lAn nettC~3:ndo l!!tarMı'. Edırne tren 
lcrt ebrln'lze r\>tarla t{Plru"ı1e baş • 
mıotır D1w, h .r sabah i .80 111 gcıme. 

si ıcao ed n tl'>'D saat 14 te ~elmlşllr 
Bu; Un · kı· ta ~ f'ce.t• (llZetPınız ~ 
kıya ırezi. 'lCP\ ... Kacı<ır anııuıılmamış 

u. ro;ı,.cıı, kııvıMıll oı>•·<;esinJe hatlar 
da vu.cua .,eıerı l\rız ıııtı beri.Aral edil 
me.:ııne c;a ,ıll'I'ı..i'tacır 

Yo • 1lar ka •, r tO.>"" ' pa,.,..aısı eh • 
nnda Haru dilmel<'ı-dlr Heyelfln 
m . vz ı ve ehe n y"tq"• lir 
bır ..ıtl r. r iç n e tıerı.c.rat 

arbi 
(& tarafı 1 ncidc) 

A tina, 1~ ( ıl.I\.) - ı..:eoıı <.len 
gelen son h"berlere göre, cep. 
benin şimal kısmında büyük t-ır 
muharebe başla.'llıştır. 

KJisura. mmlal:asında Yunan. 
lılar ahiren zaptctmiş oldukları 
mev%ilerı tahkim etmekle me~. 
guldi.lr. 

Dün İtalyan hava kuvvetleri 
Yunan mevzilerinın gerisinde 
faahyet ~oolermlşlerdir. 

ELBASAN \'OLUNlr \ 
Mıuuu tır. 12 (A. A.) - Rl\yter 

ajanBin n Arnavutluk ! ududunda. 
ki muhabiri bildiriyor: 

Dün bUtUn gUn devam eden 
yağmura rağmen, Yunanlılar ı:::· :ı.. 
san ıstikamcUndc Şkumbi nehri 
Uzerınde bulunan Kukuıı•un gar
bında bUyilk bir muvıütakıyet elde 
ederek stratejik bır nokta o'.lll 
Garvani'yl l§gal etmişlerdir. İt.al. 
ya.ıılar şimal bölgesinin bu kx.smm. 
da bUtun gUn vlddetU topçu ate§l 
a~ış. Yunanlılar da muka\ıeJe et
mişlerdlr. 

Mo kopolis bölges.l.nde Yunanlı
lar Opari köyllnU işgal eylcmi§ler. 
dil', 

Cumn gUntl İtalyanlar tarafm. 
dan kanlı bir §ekllde bastırılan J&
yanıı iştirak etmiş olan Arnavut • 
larm ckser'sl dağlara Ubca ve 
bunlarm akrıı.ba!.ı. · .•:e İ'li. yan or. 
dusunun diğer fiı arf!Prf hunıanı 
iltıhak '!~lemış~ rdlr. Bunların bu. 
dut bölg sındtı '!f'!l;p·et ve nU!uzu 
;le tanı.ım·ş b.r Arnnvudun ku
mruıdnsx altmda mühim bir yekiın 
teşkil ettiklı:>rt blldirllmektedlr. 

Hadiseler 
......................... 

VA Tarih 

O LiVO .. 
AN PAŞA 

(Iln tarafı S UncUdc) 
olan ikınci Selim onıı serbest 
bıraktırdı; hattfı yanına aldı. 

Sokullu Mehmet paşa Ör.de .. 
mir oğlu Osman paşayı oelllidın 
satırından kurtulamıyncak şe .. 
kilde tuzağa düşilrmek istiyor. 
du. 

- Şehrin asayiei bozulur! 
Diyerek onu ve adamlarmı 

!;Plırin dışansma, Edimekapıya 

gönderdi. Ortahl:ta veba hasta. 
lığı vardı. Mevsim kışdı. GUn. 
lerce kar ve yağmur yaimıştı. 

o~m:ın paşn btivilk bir SE>fR}er 

icinnp sık sık kendi ı:ıdamlarm. 
dan bir 'kısmının ölümlf'rine sa. 
bit oluvor: mezarlar ortasında 
knhvordu. 

O sırada ikinci Sultan Selim 
Er1irneı:len f ~:ı!"lbvlıı dönUvor. 
chı: Osmıın paı:ı:ının çadırlarma 

, '·T"t f:'CrerkPr. hi<; bfr FPV ~öv. 

lt'...,Pdi ·e !!"rmııdı. r, .. ıl'I Musta
fa P"' ıı fT~"'h im "trmndı: 

- 'Pa(!l .. ılıtm hu ,.. -"·rlarm 
ı:ıu...,,da k 1min oturdıı~ınu bu 
kl'1 """7.r'i"Tl eormtvl'.rak mıaı ız? 

Sıı 1 .,., ~l'1lm o tcırafıı baktı: 

- vını <'ttını,·or? 

- Oc,man paı:;a k11Jum11r1 r ki 
b"'h"rı z mP'"l>ınm Snlt"'n ~Ulev. 
m.,'1 ~"'nrm,.da df',•lete Yemen 
ve ct"1-ı~ ,,,,;ı-.; iki btiyUk \i1° ret 
1: .. - .. ~.-h?"l'YI· .. rr. 

Londraya dünkü 
tayyare hücumu 
Çıkan yan~'~nlar 

süratlc söndürüldü 
Lon ıra, ıs 1.\.A.) - Bu o.: Dün 

Londra /.ımıuı akınla,.lJlın 

bedoti olmuştu:. Yangınlar 
söndürUlmü~tU 

-- -oı----

tıqllca 

aüraUe 

s;r sene e adar 
Afrl .. ada bfr·tek 

! al an lla mı acak 
Captovn. 12 ( A. A.) - Baş. 

vekil Smuts dün söylediği bir 
nutukta ezclmle denıistir ki: 
"- 1941 yılının sonuna kadaı 

Afrlknda hiçbir İtalyan kalını. 
ya.:aktır. Cenup lürikasmın de. 
ruhte ettiği vazife buıjur ve bu 
vazifeyi ifa için blitUn kaynak. 
larımızı kullanacağız. 

---o---
Miihim bir mülakat 

General Vaygand 
Afrikada Am~rika 

aefaret müste§arile 
görüştü 

Cenevro, 1~ ( A.A.) - D. N. '"3. 
ajansınm hususi muhabiri bil. 
diriyor: 
Veygand garbi Fransı:ı: Afrika. 
hadan öğrenildiğine göre, Fran.. 
sız hUkt'ımetinin Afrika için u. 
mwni milme.!:~ili olan general 
Veygpnt garbi Frar.sız Afrika. 
sında 'bulunan Amerika bilyük 
elçiliği mUstesarı Mumhy ile 
görüşmil.§tür. -

o--

Tas Alansının 
tekzibi 
(B t.a.raıı 1 ndde) 

Tass ajansı şu beyanata bu. 
Junmağa mezundur: 
"Eğer Bulgaristanda Alınan 

as'keri varsa ve gelmeğe devam 
ediyorsa bu, Sovyet Rusyanın 
muvafakat ve malfunatı olmak. 
sızın ''ttku bulmuştur ve bu!. 
maktadır. Zirıı Almanya, biç bir 
zaman Sovytıt Rusyaya Alman 
askerlerinin Bulgaristanda bu. 
lunınn.sı veyahut nnkli meselesi 
ni dermeyan etmemiştir. Diğe~ 
taraftan Bulgaristan, Alman as. 
kerlerin!n Bulgaristnna geçmesi 
için hiç bir zaman talcnte bu. 
lunmarnıştır. Ve binnelice bu 
takbe cevap al~:wlı. 

---o-.---
Ankarada mlblm 

bl r t tarıtı 
(Bn,. ta.rafı J ne.ide) 

aua1 hiç bir m!Lbiyetı hniz değildir. 
Bununla bcrnbtı: o tarlhtenberl, 'Nlrk 
ısub:ı.yııınnın lnglllz a.akert mUesseso· 
lcrinl görmek !çın yaptıkları zlyıırct 

eanıuım<la gayri resmt nokta! naıar 
teaUıln~ vesile z:ubur etmiştir. 

POLiSTE: 

Bir adbm vaı..urun 
makine dairesine düştü 

Dlin gece, Kadıkbyünden köp. 
rU~ gelen Moda vapurWlun 
kazan kapıs1 onlinde duran sey. 
yar yağcı Cemal Ezen, vapur 
köprüye vakla..5ırken hasıl olan 
sarsıntı neticesinde ocakların ö. 
nüne d~mUş, başından yara. 
lanmıştır. Yaralı, Beyoğlu han. 
tahanesine kaldırılmışbr. 

BİR SARALI DÜŞlJP 
YARALANDI 

Kum.kapıda oturan Vahram 
Kuyumcuyan.. Harbiye cadde 
sinden geçerken sar'ası tutmuş: 

ingıliz 
tayyarelerinin 

akınları 
T orino şiddet\e 

bombardıman edildi 

Lündrtı, 1! ( A. A.J - Hava 
nezareti bildiriyor: 

DUn gündUz bombardıman 
tayyarelerimiz Hollanda ve Bel. 
çika sahilleri ilzerinde veya bu 
sa."'ıiller civarmdalri hedefleri 
bambardıman etml§}erdır: M.!d.. 
delhımnis kanalı üzerinde mav. 
nalar hasara ~ı'Yratılmıştrr. Ze. 
ebruef!e rıhtımlarına ild isabet 
kaydedilmiıı, Domburg kı§lasI 
avlusun.da talim yapan kıtaat 
alçaktan mitralyöz l\h'§ine ta. 
tulmuştur. 

Cumartesi • pazar gcc.~i bom 
bardıronn tayyarelerimiz Al. 
manya ve Bimali ltnlv1 üıeriııde 
faaliyet göstermişlerdir. Vil. 
helmshnven bahriye inşaat tez. 
""Mlan bOmbardnnan edilmi9. 
Ur. 

Küçük hir fılo Torınoya git. 
miş ve ter:aneye bUvlik bir in!i_ 
llkla tali derecede d~ğer infilak .. 
lar husule getiren trun isabetler 
kaydeylemiştir. I\Jiica,·ir diğer 
bir :_eae!te dört vangm ve bil. 
)''ilk bir infil!k vul·ua ~etlril. 
mlştir. 

BütUn bu hara.kattan iki tay. 
yaremiz üslerine dönmemişse de 
bunlardan birine ait müretteh:ı 
tın sağ ve salim olduğu öğre: 
nilm.iştir. 

A2rlka barbl 
Kahlre, 12 <A.A.) - Ortap.rk ln. 

&illz uınumt k'\rarglhmıxı bugUnku 
tebıt~I a~ğıdadır: 

Llbyada To"'ıruk bölye.tılnde hazır. 

ilk tııa~ıwtt dl'vam etmektcdır. 
Sudan budu iunda dcvrlyelerlnıız 

yeniden fno.Jly!'f göstermtoltır<llr. G~ • 
labat dvarmd'I hareklttıı bulunaıı 

kıtalanmıs ~ı>temı:rı etıafındakl 

İtalyan mf-vzP"rtn~ muvaffaklyetll 
taarruzlıı,rd" "ulunmuş ve dUşrnana 
::r>yl!lt verdlnn!l,loı•dlr 

l'fAl.l'A.N 't'AVVAnıı.:umı ATll, 

Hat ay Val:sinin beyanatı 
(Baş tarafı 1 ocide> 

endişe uyandırmış ve bu sabah 
yeni bir hater de alınamamxştır. 

Bunun Uzerine maliımat al. 
mak Uzere bu aabah telefonla 
Antakya valisi Bay Şükrü Sök. 
nıensüeri aradık. MU§külatla 
yanabildiiimiz bu telef on mü_ 
kalemesindc vali Şükrü Sök. 
mensUer bu::Unkü \·aziyet hak. 
kında şunları söylemiştir: 

"-- Yağmurlar dinmiştir. 
Antakya • Yayladağ §Oflt~inl 
kapla.yıs.rı sular da yavaş yavş 
çe!.<ilmektcdir. İnsanca za) ht 

olmadığı anlaşılmalttadır. Hı:ı.y .. 
van zayıatırun miktarı hakkmda 
ise bu ane kadaI malfunat alma.. 
mmı§tır. 

Y~rrmurlardan ha.~ıl oıa.n su. 
lr Defne şelale.lerir.ıie Antak. 
yaya içme suyu veren depoyu 
harap etmiştir. Bu şelA.lelerin 
çevirdiği değirme:ılerden dördü 
tamamen, üç tane.il de kısmen 
harap olmuştur. 

Antakya • Yayladağ: yolunda 
bir menfez de çökmüştür. Ba.~ka 
zayiat yokttl4'. • 

Ealnar yoldan buna m .. ,·arıak .ıa oıamazdı. 
~ Sell!Uk anln~ıuaaı: Nt•yyl ruuahede 

Başve il ala natk• .ıılııl.ıı J'< wdiUair. Hal·l.ımııı:dakl a • 
B b kert tahdidat b. nıuar"-... e Ue kaldıru-. 

ulgar aevekili profesar Fı!o[ mııJtır. Jitr bir harici ı.lyaSdt asxcrl 
dUn Rusçukta mUhlm bir nutuk kuvvete dayaıı~adJkçı. ınuvıırfa.k ola
.söylemiştir. Bulgar başvekıllnin maz. Bu Nôyyi :nuatıed .. ıstnln lkinci 
iki saatten fazla süren bu mUhi.-n tadill Dobruc:uuıı ana yurda Uhnkiylo 
ııu · lmnun İtalyan ajanı-: ta:afın : vukua telın.lşt!.·. 'l'araflu U:;Jka.n yn. 
dan ver:len hulfı.sa.sı nutkun mahı. . ,. 

tinl d"~i tl k ı.:ı 1 ld rım a..ıaınnın t:.u xısmm.a euı:ıu ve ty1 ye ... 0 ş rece şeAt < o o ıı •. 
b'Undan biz dtin "En Son Drı.k.lka., kt)m§Uh rru te~ls t!tme~ ga~ ealle ya 
" ~ d ız •• af d • f hUsnünlyotıo b··reket o-:lerelr sulh ve 
... ı "• aşuu w r nı ·an ::;o yıı. 
radyosundan aımın·ş bir hulasayı milzaure yolurı11 muat.ecMlertn tadil• 
vcrmeği milnaslp gördilk, nl teın -ı 6tml.§ıı-ı \'& K.ıayovada Dob-

* * ., rucanın lliıakı aıeselt>'li b&llP•!llmleUr. 

Bulgar Başvekili ez.cilmle de. Bulgar millt>'.! naavuueı fiOSYııll&t, 
miştir kl: komUnlııt V\}ya 'ejyont'~ bir d~vlet kur 

"- Rusçukta bıılunmamdan bl. ma.k IU'%lmtııdıı ceğiı.:!i:. 13\.lgarlatan 
li !.ifade sl"lere harici ve dahili ne Almanya, ne Rusya ve zı• de lte.ı.. 
siyasetimiz hakkında birkaç söz y~dll'. Bu ı:Sare'er o n.emlekeUer lçln 
söylemek l8tedlnı. DUnyanın en faydalı olnb!Ur .. c de bizlı.: hususi
bU,> J.k musibeUP.ri.nd~n. en mUthl§ yeUerımi:u u;"L"?!ll. M•nılek~t tdııroh • 
l .arplerlnd<>tı l ır' ruuvacehı ·sinde- rl taktlt edilerr eı 
yiz. Bu harp evvelki unıuıni harp. SUWAXI AJ.\NSL"'lN \'CRDlGI 
ten farklıdır. Bu harp yeni top • Hl LA5.\ 
raklar b>tilfısx, yeni iktuıadi pa · So/ya, 12 ( A.A) - Steıfani: 
zarlar, hayat sahaları temini lçır. Başvekil FUof Ruscukta ira.d 
yaı-ılan bir harp değildir. tıu ayn ettiği nutukta beynelmilel. vazi. 
fı. t min, iki ayn fikir cereynnınm :>etin bugünkü çer<;evesi dahi. 
hıtrbidlr. Tarih bize göst1Jri,.vor ki Jinde revizyonist bir nıemleket 
bu nevı harpler e..n gaddar, en za· olan Bulgaristaııı!l vaziyetini 
Hm ve en uzun olanlardır. b\lyli,k bir sarahatle tebarUz et. 

Bulgaristan ne Amerika.da ve tirmiştir. 
ne de Avustralyada bulunmayıp ~vekil, ftuzveltin son beya. 
A vrupada bulunduğund!ln hepimi. ııatınm harbi bütlın . tllinyaya 
ı:lrı arzulan hilafına olarak tarl ya 'lJl8.k tehuıdini ihtiva eyledi. 
hinin dönüm anlanndan en mtihi· ğlni kaydettikte:ı sunra, bugün. 
mınl yaşamaktadıı-. Bu vuiyet kü harbin 1914. haı~inden tama. 
karşısında biz ne yapmalıym ve na· men farklı olduğ'..ınu, bu harbin 
sıl kı>mrlar almalı~ Her şeyden ya.lnıı. ne yem arazi fethini. ne 
evvel eUkün içinde kalnıaklığım~ ha.:va.t Sahaları temıniru, ne de 
ve ııoğukl:ıı.nMığmuzı muhafaza et. 
mcmlz 18.zimclır. Şahııl d~Uııcele. yeni pazarlar ele g~iıilmesinl 
rimizi, duygularımw ve her türlü istihdııi eylediğim bildimtlş: 

Kahl~ ıı (AA.) - lııgtıı.a l\uv. taraf'g!rlik ve aleybtarhklımmızı "Şimdiki harp, hayat memat 
veUerinln Tral:ıluatalu IUraUı ucrt bir tarafa bırakmamız lAzmıdır. mücadelesine girmi§ iki dünya 
hareketi ve 1nPUlz Ul.l')&relertııın ı • Dü§Uneceğimlz yepne ~v. Bul· arasında ideolojik bir harptir.,. 
dirdtklert deVllmlı d rbeler neucoruı- gar1stanxn hayatı mE1nfııaUcrınl denıi§tir · 
de ttalyan tayyare kuvveUerl ııtmau gözetmekten ibarettir. Hic;hır ec· Ba{ı.vekil sözlfnncs O(>yle de.. 
Atnkadıı .:ok çıottn bir meaeıe lle kar nebi menfaat blzl sevk ve ıdare vam etmiştir: 
şıl~mııı • ulunuyorlar ebncmellcllr. M çhuller, mUpbt·mı ··- Biz de zuhur edebileoelt 

Tobrulnm cenubunda buıunan Ela yeUer knl'1}15llldAytr .. Anularım·z, ihtimalleri ve yenı f'!laslara lSti. 
dem tayyare nıt-ydıı.ru Mısıra karoı • • göre değ'l, fmkAnlara göre knrn.r nat eden yeni dfüwanm dl"ğieik. 
tnlyan hava alunlarınm tıasunn te~.. ittihaz ebnek me<:buriyetlnderiz. tiklerini dilşürunek nıecburiye. 
idi edlyorau. Mf'zkOr tayynre meyda. But muhJtlerce BulgarlBtana te. tindeyiz. 
nı daha lnglll71erln ellnt ~uıımcılcn slr icra edJlmek isteniyor. Beyan. Bulgar hUkıimeti evvelce ta. 
evvel, tta~an tııyynre kuvveUozinl' nameler, mektuplar neşrediliyor. kip t'ttiği ve semerelerini ver. 
karşı yap•lnn tpı:yiktn nettceaı oı • Bu bir tıaflık veya gaflet t'srri de- mlş olan aiyaacti ı::.vnı sebatla 
cnk, b'r rrıUddf'tf~berl bu tayyare· ğilsc bir hıyanet cseı-idir. Fakat inkişaf etirmeğe devam edecek .. 
meyd,nınian :ıtıaıra knrtı hiçbir akın bh: hl~ bir sur~ttc tesire knpılmı· tir. Hükumet bu St.merelero ye. 
yapıl.ınam~tr. yacağız. nilerini ilave etmek üınidindedir. 

Htlkümetin harici siyaseti ne· Bulgar milleti istikbalde de a.. 
Tlıt:U T,\K\ tTAl,YA 'LAR 

E.SDlŞEll&! 

Londrıı, l2 \A.A.J - Roma radyo
BU, tngillz erin "tltUn LlbYf.Yl lsUIA 
ederek hududa 1'ada.r u•lece#tflıl zan 
n~den Tu"1utıtn :mukim but ttalya • 
ların endiı,elerir den bllhısederek ~öyle 
dem.iştir: 

"Bu ld..t!alnn •fü§mP.na bırakarak 

sa.kln olun~z. t:ı-a baJPn yapılacal.t cı:ı 

iyi ıey b ı:lur • ., 
Bu miM.ıe blı !<ılırsa ,I.Jbyndak.I va• 

ı:lyet ttalv:..n '•felrıı•.ç• Arına artık ltl 
yaUan olan a",.ll r.ubıklıır mıam c'• 
memekterilr. E'<la diı<lmte !Ayık lıir 

tarzda de~'1,rol.Ur. Zira artık aakln 
~almaktan ba\ıt.n bir r.t'y m vtuubatıı 
değildir. 

dir? nanesine sadık knlnrak hayati 
Me:nıleketl buglinkU silılhlı lhtt. rııeufea tlerlnin roUdafaası içın 

lô.tt&n uzak tutmak, memleketi ic:ıbeden büUln gayretleri yapa. 
harbe girnıekten korumak, t1ulu caktlr.,, 
vo aUk\ln tçinde Y8*alrnaktır. Bu BalJ" kil Butgnr d17 ElyueUnln re-. 
siya.set bizim için olduğu kadar vlr;voaht oiduğ' nu ve l ')ylıı ı•aı.acağt. 
Balkanlar için de hayırhdJr. Bu ru kayıt vo ~ıt-et etUl·t"n eonra Bul 
siyaset blrçok zorluklcırla kam•. sar milletinin :'\öyYI uı::ah~dcıs. hııl • 
!aşmıştır, Bugün harbi idame vcıyn sızlıklıı.:uu h1c:hlr umuı arlıyamıya
sulhU iade veya temin bizim gibi cağını ''C •.nut·n·yaen~·tlt söyl~mt~. 
kUçUk dcvleUerin harcı değildir. Bulgar ~vlzyo••Jz:mlnln Dohnıea me. 
BugünkU muazzam mesaili biz hal· ııele!linl İtAlyP '~ Al•NL!lyanm yardı· 
Jcd(;meyiz. mı ve ~omanya•ım ıuı:-.vışı sayesindl'! 

Bununla bernber her harp ev- hnl iınkl\ıu oldutunu •~rat eylemlt ol 
volden derpiş edllemlyen birçok augım•ı l'ayd9•cm•11 nuıgartstanı 

aUrpmler getirebilir. Biz bunlara komou Vf' .i.ğı>r 1.1cvlcUfllle mUnnl!Coot 
ka!'§I hazır olmalıyız. Kendimizi ıortndıı so.ı av~or za .. f?nda bir değ .. 
hAdisolerm cereyanına ve talJ.lıniu) Diklik >:t\ydl'dil.tr.cdlğlıı.I ıı~ve ttbnl§'" 
te'rkedcnıeyiz. BUtUn mlllotler ha· Ur. 

yere düşerek başından yaralan.. M 
mıştır. Yaralı, Taksim Vakıflar urakahe komisyonu 

yatl menfaaUerlnJ korumak için Dahlllye, malıye w ıx.tınakallt na.. 

~Uyük gayretler sıırfediyorlıır. Da . z:ırıan da :!!eter ~l'hlrlcrde nut.ukla.r 
ıına haz:r olmalı, i.stikJAlimlz.l ve ııöyl~rek beyrwnıilcl vaztyeUn bu. 
hayatı menfaatlerimizi mllda!aa gUnkU ra!bcuır.ıda BU:t::'-'rlatıınm haki 
edebilmelly:z. ıd menfa.t'lcrlntrı neler oldu~unu bl'• 

hastahanesine kaldırılmı§tır. bugün toplanıyor 
OTOMOBİL BtR ÇOCUCA Ftyst murakabe komisyonu bugün 

ÇAR.Prl öğleden sonra toplanacakUr. Evvelce 
Kasımpaşada oturan 11 ya. ynzdıg-ımız gibi bu toplantıda bayram 

şında Muammer Ktlr;lk Bayrak. tauıı dolayıslle yarıda kalan gıda 
tar, Meşrutiyet caddesinden ge. maddeleri fiyatlarının telkiklne rıe. 
çerken 2300 olaka numaralı o vam edlleoel<Ur Şlmdtye Juıd:lr ptrlnç 
tomobilin sademeı;ine maru~ ve fasulyenin fiyaUnrı tesbi' edildiği 
kalmış, ağzından yaralanmış. ne göre Jıom!J•ıon bugünkt\ toplanU 
t~r. Yaralı, Beyoğlu hastahane. , sında zc;vt!n ,.~ sadeyağı ctyallarınnı 
sıne kald1rılmı§tır. .ncellyecckt!r • 

-~-~------~~--

Etrafımı:tda ı neyat- c•den hı\dif>Cl • dirmişler<l!r. 
ro b\gı\ııe l'.alnrnyon17 Her ıurıu ah. 
val ve ~111lt n.unda hUrrly.-Unt ve ============== 
lsUklallni :.ııUd~ıııayl\ hazır olmıyan fn~Uiz i!dise..di harp 
miUe•Jı:r )&§ay~mıızla• Bu ne\1 mil· nazbrlnJn beyanatı 
Jetler şekli ne •ılursa < lıl\ın esarete lr.1.ıJr.t, ı2 (A.A.) _ lktı.&adl harp 
mnlıkı)mc\'ırlar. nazm Dalton tı!iylediğl bir nutukta iş. 

Bulgar mlllecl .!ıUrrl:·E't VE' lsUklAI • gal altında bulunmıyan Fransadaki 
nl hiı;01r 2man feda l'.lemez. Uulgar çocuklara Amerika Kızıllıa~ taratın· 
rollle:J bllrrtyet ve ha~ıtt1 ırenraatıc- dan uıı.ç, vltaml.n hUlAaalan ve gtye· 

Rnzveltln 
ıondradakl 
m mes ıı 

Haı bin 
neticesi 
hakkında 
endişesiz 

Mümessil, Çörç:I ve 
HaHfak& ile görüştü 

Lo>u;.ra, ZS (A. A.) - Ruz.. 
veltin lngilt.eredeki hususi mü. 
messlili Hopklns evvelki gün 
Halifaks ile uzun bir görüşme 
yaptıktan sonra öğle yem. ·ıni 
Çörçi i ile yemi ve yemekten 
sonra kendicivJe bir saatten 
fazla görüşmüştür. 

Hopkin.s ga.zetecılere yaptığı 
millakatta harbin ne kadar sil. 
reccği hakkında bcianatta bu_ 
lunmaktan imtina etmi., fakat 
ki..ınin kar.anacağı l'akkındn iyi 
bir fikri olup olmadxğı hakkın.. 
daki suale şu cevabı vermiştir: 

''- Ev~t. fikrim var. Bu har. 
bin neticesi hnkkında. hfçbir en. 
dişem yoktur. 

Buradaki vn.zif em mühimdir 
ve yapılacak çok işim var. Ruz. 
veltin şah~I mlimessUi sıfatfyle 
Çörçil ve diğer hUkCl.met azası 
ile temns ederek iki memleketi 
karşılıklı olarak nlftkadar eden 
meseleleri görügörüşeceğim.,, 

Hopkins, Ameriknn itıtihsala .. 
tmın 1941 de ve 1912 nıhaydin. 
de zirve noktasına varacağını 
bildirmiı:ıtlr. Amerika ietihsalA. 
tının tncl!i hiç cüp c~iz hem a. 
ni neticeler, hem de Eonnıdn.n 
müessir olacak rı.<'ticeler vere. 
cektir. 

ingıltereye 
yardım projesı 
Par l.i\me.ntoda tadilat 
görece~.t anla cılıyor 
Vaşington, 12 (A.A.) - Ayar 

meclisl hariciye encUmenı reis 
Corç, gBZctecilerle yaptığx bir ko· 
nuşma esna.smde. demiştir ki: 

lngiltereye yardım ltıyihnııınm 
kat'i kabulden ewel, tadil edılmc
Bi muhtemeldir. Bu atdllin gayeııl 
A.ınerikadan ödUnç harp levnıınıı 

alacak bUtlin ecnebilerden ·'müın. 
kiln olabilen en iy:i garanti" nin a
lınmasm rtemin eylemektlr. 

Kanun lllyihasmda garanti mese
le i taarih edilmemi tir. lngıltcre. 
ye kabil olduğu kadar sUraUe yar
dımda. bulunmak olnn c ııs gayeye 
halel gelmcksiziıı mnkul garantiler 
talop edecek bir tadU B. Ruzveltin 
kabul edeceğini onn diyorum. Ga
rnnt\nin para olınruıı eart değildir. 
İngiltere çok mUhim kalay, kau. 
çuk kaynaklan ile rı:ıühlm miktar
da iptidai madde etoklarmıı g:1hiP
tlr. Bun?s.rı Amerika ı::eranU ola
rak l:nbul edebilir. 

llyda Park'da hı:ı.ftn EOnu tatili. 
ni geçirmekte olan B. Ruzveltin 
l!~ihan:n derplı, f'lttl~l sallıhlyetle
rl kongrenin vereceği kanaatind('I 
bulunduğu yakınları tarafından söJ 
lenllmektedlr. 

Rcsm; daire ve 
mekt~pler açıldı 

Kurl>an ba.yra.mt dolayıniyle 
kapalı olan resmt daire ve bil .. 
tUn mektepler bu saıb~tan iti. 
baren açılmışlardır. 

rini k.ıruf'luwnı bUec~ktir · cek gönderllmeslno İngiltere tarafın· tstanbul aaıı,e dördl!nctt tıcaret 
HUkOruetın tl; uaeU s1lkQn vo ttL dan mUs&ad edilml§ olmaamı babt3 mahkumcs!nden· 

lll.!t.u. Fannt açık ola,.:ık beysn cıcii mevzuu ederek deml§tir ki: Lamb~rt TJapl ekill Av Senih tal'!Lful Devle\ Demiryoltart ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlar. P"1'"'"'ı onu erl<'~i gfin Bas_ 

r •·a t:p·'n ,,•f: it1 .. .,z etmeğe 

1 
kalkıı:ırtıı ~'>1• ılluva da: Muhammen bedeli (1600) lira olan 150 adet bastııne pelerini (:?2.1.19<!1 l 

- ~., k•n n:ı.: e me !... c;arşamba günO ıınat 1111 on birde Haydarpaıa gar hlnMı dahillndE'k! kom il! 

yoruz ki blz re•·i~lyon'tıtlı:. Noyyi < • Bu mlls3.aden!n ablukada h!ç bir dan Andre Jo"1 aleybtı:,e açılan dava.-
blrnarnesi JI rcdr ccUynroz. 'su muallı.· gedik açmıyscağl mub11kkaktir. Kon. nm yapılınakv olan ouhalremellinde 
do blzd l'cbrt>n '!ebı.ıl ı-ttlrllr..ı,ur. Bu trolUmllz kntlyen govvememiııtır. Son mUddl&lcyh yemlruı uı•nen tebligata 
mua~ııdcd"n k.ırtı.ılm'\:t mer.raatimiz gUnlerrle donanmamız, ablukayı yar- rağmen rruıbkemey:ı gPJmemlg oldu 
icabırll'', .3vndaı. dolayıdır ki Balkan m~ğa tc:ebbUs eden bir mlkdnr va· ğundan ftYB.P 1-ararmT 20 glln mucı. 
lttLa :ına g1rm• ·ılk 'Z'ra bu ittifak puru tlnlcmeğe muvaffak olduğunu deU. ı'Ancn te lığine k1U'8.r verilmiş 
munıu::dele,.l eb•"ille.;tiı mek !atıyordu haber \'ermekle bnht1yarım. tktrsal Ur. aı.ı 941 aa~t 15 t. mahkemedt 
Bız is! sul~ .}Ol~ ile 1ı.uabeot:kriı.ı tıı- hnrbl.ııi da anma ve bava ku~lcrl bulun~bil'llul •ç!n gıyl'p karan mn• 
dilln.I ıstı~·orrlu'< Du:3 ... r tUkCWıett llo §iddeUendirmek için elden ~elenl 1 kamm't. Kalın o·mak Uz.ere keyfiyet 

D"di B•ı lPlm"'lM'ln ~'! ~ yon tarafından açık cks1ltme usulllf! utm alınacktıT 

harp vasr"..A9~yL tadil tntemlycrdu. Bu yapacağım. llAn olunuı. (7.1.9il) 

60"''"" 'ran, {"r· ., VE' Kırmıda Bu işe glrm k l tljl'Jıl rln (13~1 llrlık muvakkat tcmuuı.t ve kwı•mun 

P I 
ı k ,, , , nd \ tA:,t ı>t '":' \'C l :ı bJrllkte e!·s•ıtml gllnU Sl\aUn kııthr knm • ~'l mUra· 

a .a r. '"'er ·ız<ı ı tı ı•- d • .. caa arı -•m ır · 
K.adirc.J:iif X.aflı Bu l§e ait prlnameler komisyond&n paruız oıara.k dağıtıJmaktndır. (73) 



KIS=:tALIAN HiSSE 
BOA Ermleftlell .,... ........ ~ ............. 

dea aynlırkea, ı8f8llae pWE JOllMlle 1ı1r pulla Jtıe
eeıı ytlk)emfttf. Etek kaJülanm .....,. .....,. ........... Der. 
Yit Melom4 de merkebin bopaadaid OIQll'ÜfM -- ..ı.t 
dlall7ereıı ve cltlfllnerek Jlrlb'Or, •• .._..,_ llo1Ü •711a. 
l'a7ord1I. 

Bava, batın ll&Jllwık ...., .... olmemalde. ............... 
8'rbJdı. Etnlta, W'U'lllll bapkM ••=- Rid&7 tıuhlln 
aartlnll>'wda. ~ cluftıl'lan tıırıstee ppdmlt ounv na
lbıcle evler, lmlıa.rm ..- dekonma tamunlqordu. 

Yola, P"ftf pvaf dal kenama .... ~ ...._ 
llllltı. 8uvmıt ......... ~ .... ctwb ....... 
norama Dekllnl alıyordu. 

Bu sırada eşeğin ayalı ~ti, derin ve korkunç bir u~. 
num YBkmmda olan yeldan, merkebht Od ayaklan ....,... dol
ra kaydı. 

Deni11 Mehmet, hemen ıavalb ~ ka1"1iana yapıt
~ Fakat k nuda ku\-vet yoktu, bunu için yukarı ~kip çı. 
brunadı. ç ~ amma apğıya da salvermedl, sıkı 11kı 
lnıınıiandan tuttu. 

Çok ağrqtı, t.erledl, ullJe eteii 7Uk&n oakemedi. 
Baktı bu teten baJD', aHı.,bp ~ aelimet Ç&l"C81 1ok, bu 

sefer maneviyattan ıaıcbm ve merbantet lstıemep kalv verdi. 
Ve Malnbı bllttln lnlvWtlyle tııatmnaYa Ntlaclı: 

- Yetlf ya AJU 
- İDldadJ ya llMI Beldaf Veli 1 
- Voıer, yedfler, larldar yetltba J 
Ne bir JVdmı, ne bir irşat nidası... Baba Ereakırin bayla. 

l'lllan yanına kir ~ KoUarmda da art& takat kalnuun-,tı. 
Bu set r ricadan ~ Nmfıir Jdmeelere f6yle bir hitapta 
bahmduı 

- Artık yonıJclma. Nerede~ kuynıiun11 ııelvereceibu. 
But oekllln de ......... cltlfmeeln. 

Ve lhttnll tuumlaJDD eeelln lnıı)'l"lllanu 1alrverdl 

• 
LknnKelell mesele._. tatbUu ve &kttiallt~ IDtıbü et-

f&lp lmHdan lalue odranaalr olnlyaalarmtlS19 sekAema havale 
ohmar. 

Kmadan hJIMdlr elkasa garez •.• 
LAEDRi 

liH~4?m 
Mezaıa gömülen seıvet 

N•"YWktan blldtrildljine 16re 
Amerika.n."11 zeqtn tUccarlarmdan 
Mister Rayt bundan on bet gUn 
evvel ölmuş ve dul kalan brmı O. 
llvla koeaama pek muhteeem bf.r 
rneıar yaptımuştı. Jl'akat prtpttr 
kl madam Olivıa Rayt on bet gllıı 
~ kocasuıa yeniden ve da.ha 
rnuht-.em bir meur yaptınnJttır. 
~ klmaeler bunun 18be'bbtf 

a.ra-.'tmntşlar ve nJh•Ytt öjren • 
Dl!tlerdir: 

MUtevetta Milter Rayı bir Pi • 
Yaüo bileti alm11tı. Modam Ollvla 
ancak bUettn D'LlDW'Mml biliyor -
du. Kocuı ~ldUkten to:ıuıa ptyuı. 
ko ~ ve madaıa Oll9la 
Rayt blytik ikramıyenja kooaımm 

bil•till• ~ ı&'UMe o ela bl. 
l•tl ~ bat'alll .... bQ. 
tin IQ'Ntble l'limtn "" tlrlll 
bulamam• ..,.._ ama Pin • 
ı .. U'l1U .............. o. 
Uvla llaJt Dlhayet bUet:la unde 
oldufqnu hatırladJ. BUet kOCU1 
römtU11rkeu b&rint ~~ o. 
~ elbll ... ~ ••iP+ 

itte '1dia lltlilM wt• OL 
.. R&1t !ıDba9tt.m ..... 80 • 
malı at1•11r tıal elm1f .,. lı'ıOeia • 
llDDI ....... app 1Mrta4• bil. 
)'Uk ~ .... bht.l al,, 
dlktaa .... .,. ftrdlil .... 
IDlıtr &ff.ıtlımt* tole Mldltadın 
claba mütttm bir __. ,..mr. 
mıttır. 

----~, ···-· ·
Vazifetina• ~# ı-laaiain hediyeai 

Yağmur yaruken, sokak suld.. Bir dUğnnde. herkes hedlyesint 
ma arazozu a bir yandan. eok~k veriyordu. Gelinin yakın akraba.• 
lan sul~ ormut. Ada.mm biri Janndan ... a..a t..1•....ı•ı. 1.a.. .._ .. t 
an.mm ışaret edip dururm.WJ: "'" "",,._ ga:(" .,...e u 

- Yahu fa.rkmda değil misin zattı; 

yağmur yağıyor? -·-Arazıomalti memu ceva.p ver- - ..:ı1411da bir ~y tüımı var 
nıif dır. 

- Farkında olmaz olur mu
Jmn, ~CSzllırı var ~rltyoru.m. 

_ GörUyonun da. ne diye ara.. 
..ıa eokaldan suluyorsun? 

- Benim v~em 10kaıklar• 
sulama!; r. Ben vazifemi yapı. 
Yoru..n. Yatmunın yajrııa.ma 
gelın<ıe o bana it olmayan bir 
-.eledir. Yapbillr. 

Tam on iki kişilik, d.edi. 

Damadın~ akrab&lanndan 
blrl daha btlytllr bir püet usattı • 

- Bu da. bir çatal bıp.k takı
mı tam yiruı1 dört ldfWk! dedL 
Hem. dımıda, Jıenı de celine ~ 

zaktan akraba olu bir hul8 te 
ufak blr paket uattı: 

Hiç bir teJ' olmas 

AMERiKA 
DONANMA Si 
Amerilıa laarbe wirerae 

deniz hcikimiyetine 

12 zırhlı, 6 tayyare 

gemilli, 18 ağır lmıvazör 

19 laalil kruvazör, 15 

••ki cleatroyer, 80 mo

dern deatroyer ve 40 

talatelbalair de iştirak 

etmİ§ olacaktır 

Amerika Birleti.k devleti milli 
müdafaam için 12 milyoo dolar 
aarfetmeğe karar verznjetir. 

Vaaiyet böyle olduğu halde, A. 
merika bugün dUnyanm en kuv • 
vetli dona.nm.asma maliktir. 

Amerikalılar son yirmi sene 
zarfmda dona.nmaya, ltlks bir eo-
ya.ya. bakar gibi ha.karlardı. Bir 
donanma, onlatm n.azarmda zen . 
gin blr demokraalnhı lilzumsuz bir 
tezahUrU idi. 

Halbuki donanma menauplar 
den.iz kuvvet.llıin ne demek oldu. 
ğunu pek lll takdir ediyorlardı 

BugiiD&e her Ame.rikalı i~ ba -
ya.ti bil' ehemmiyeti haiz olan bu 
eon devre mUlüuı ailiıh, vazifealnl 
bqannala hulrdn'. 

Blrlefik Amerlkamn doal"m&IJ 

ook kunetlldlr. Delıuı barpp ol
mçıp mthunrı olan bir milletin 
rvattılı b1ı' mtıoadele vuıt&lıdlr. 

hkat don&1P8• tam olant ha. 
mltmaNl'lft.lr. Ufü tefek bul 
elllllrll'lul ~. MelllJi U11luml 
m0Nttatmm )'Q.lde OD befl Dok. 

IUlCllr. llaft dl.ft mtldafaa teltl. 
batı matemmtllJMfıd umun'lJ& -
muuttır. Yut tam mınulyle ol. 
mat Uaere ancü bir Oky&nUI& hl 
kJmclir; bUttln dUnya JUla.nnda 
mıatlü bir ltAldııD1yett yoktur. 

~ ~-- 't1ühü om .... ohmu bir doaalaam 
lnmet .. Mlı:aal&l'lu mallllttr: 

JUi. ft1o ı..rebt1ed - taBID 

Faydalı bllgıler 

ıörmüı. ağır yoUu ve aon derece 
kuvvetli mhlılara maliktir. Fa _ 
kat inaan bUıieıl ve mekanik ha
rikalarını bir kumanda altında top 
lanmıı olan mühim bir tekbüfil • 
dür. 

Bu donannıa dokuz aydanber 
Bavay adalarında nöbet beklemek 
tedir. Her &D atete huır vaziyet. 
ted r. Tayyareleri ıündttzleri ietik 
şafa ~ıkıyor, gece ise, destroyer. 
ler dola§&rak kulaklarım taht.el · 
bahir dinleme cihazta.ruulan ayır 

mıyOl'lar. 

BJrletik Amerika devletleri bar 
be girerse bu harbe let.irak ede . 
cek olan filo, 12 mbh. 8 tayyal'f 
ıemiai, 18 ağır knıvaz6r (8 pue 
tuk toplarla m~ehhes), 19 hafU 
kruvazör, C6 pusluk toplarla). 715 
eski destroyer, 80 modern d•tro. 
ver ve uzun müddet denbdı dolq 
mak kabiliyetini bals oJaİı 40 tah. 
telbablıden mtırekkeptir. 

Gemi kafilelerine refakat ede • 
cek olan ve)'& muh&Nbt eaum
da yaralumıt oWı b1rkaç ~
YI beab& utanaım. AmeıiUD 
donanmuınm dUtmana ne dere • 
C8 alır bir darbe bıcllNoelln1 ko,. 
laybkla tabmJa edersbı&. 

Evet, bu clcmenma lallUlam, 

hattl eon derece muuam bir 
ııunetttr. Amerlba donanm111 
tn,uı. doııamnulyle af baıtllnı 

tututura. mall~b obnu, ilkin da 
im* b!r abluka muharebellade ve 
ya grup çarppıalarmda kaybet-

metl muhtemeldir. 
AmWlblf'till!Mi'l. tap6J dtt 

blaraıdu --- ... ~ o1dUk • 
lan lı&ldı lll'bJln claba blmdtr. 

Dol...,.. ~ düa fu. 

sadlltU iylllfe hamlederler. 
Blr evJn taVAmdan aqam dtl -

omı bir örilmcek utursuzıup, aa.. 
bah dilşen bir örilmeek ufarlu • 
lup clelllet eder. 

Japonlar, fNnJdel'ln 18 t1 yerine 
4 rakammJ uğursuz ~lal'. CUn 
idi japoncada "'Mrt • lhl" keU . 
rnui ayni ıamaııda ölUm muıuı 
ııa ıeUr. 5 mayısta yağan yağ 
ınur krt1ıl& deWet eder. 

Hiçbir Ja:pon a)'Bimm taba.mıu 
kqnnu, ÇUnldl bu. iııaam ftkara.. 
lığa düştlrllr. Hl('bir Japon kesll· 

mJt ~ ateae atmaı, zira dellr. 
metten korku. Blçblr Japon bJc 
bir saman Ud flncalldail 1f1a1ı ~ 
içmez, tek fincan çay içmek onu 
alleıdndezı. ayn dGtt1reblllr.. 

ladır; tayyare pmileri, Uç mfali 

daha müessir, hafif knıvuıörlerin 
atfl!I morızill Japonlarmkinden çok 
daha uzundur. Destroyerleri daha 
bOytlk ve daha aUratlidir. 

Amerika dona.nma91, ağır knı • 
vu6r, destroyer, tahtelbahir ve 
tayyarelerden ibaret bir ketlf 
kuvvetiyle, diğer btıtlln cUztltam • 
!ardan mll.rekkep bir muharebe 
kuvvetinden mütet&klrildir. Kt!llf 
kuvveti dftpıanı bulur, muharebe 
kuvvetiyse düşmanı muharebeye 
mecbur eder. BOyllk ve kat'! dar. 
beleırl indiren kuvvet ınrhlrlardlr. 
TesadOf ettikleri herhangi bir ge,. 

miyi, kendileri batmlmadıklan 

takdirde on beş dakika içinde im· 
ha ederek batınrlar. Amerikan 
zırhlıları, dakikada Uç salvo olmak 
Uzere h1o durmadan ıekbı ton çe_ 
tik sa.vunırla1'. Amerikan donanma 
BI zırhlarma k&rfl bU~ bir iman 
ve ltlmat beslenir. 

Muharebede, ağır !nııvaaSrleıin 
vazifesi, dUpwıı bulmaktrr; Jıa • 
ftf kruvazörltrln vazifesi iae dtlt. 
man destroyerlerintn hOeumJanna 
mlni olmaktır. 

Destroyerlere gelince, onlar, 
düşmanın bUyUk remllerbıe torpil 
atmak, tahtelbahlrlerl bulup imha 
etmek ve blltUn filoyu duman per 
desi altmda gizlemekle mllkellet
tlr. Tayyareler dtlfman gemllerln1 
bombalar, kendi geınileıinl:n ate • 
şini radyo ile tanzim eder, dU. • 
rnan ta.yyareleriyle çarpışır. 

Her &JI'hlı, yllzen bir kaledir. 
811' tıı'l:d* sabttab. ve efrat" 4 • 
mak Usere 1200 Jdfi bulunur. v .. 
llfeleıi pm!11 teııtlk etmek .,. 
toplan ateeıeaılktfr. Bunlar lldıh 
larda ıo ııene kaJm,..Jr mecb1ır1Je • 
tlndedlrleı-. Bu mecburiyet cıaJa • 
ra ~k pyler yaptınmfbr. 

Berber ~ı, tenııı.he, aJak 
ıt.n i91etfrler ve araJa.rmd$ bzaD 
dtklan pvayt pmlıUn tllbtlne " 
gemi lQIDde bulunau afnemaya 1&r 

federier. Her ıemi arumda &11 • 
sel btı' rekabet mevcuttur; her 
bahriyeli kendi geınlslnln t:U &il -
ıeı, en lt,Ura ve eıı i1i fllmlert. oy. 
nataa pmt olmunu ister. 

Zldılıta JıQlm1 mutıü o1aa 
kaptuıdır. Mtee!A !da.ho miı1lm • 
nm kaptanı olan Stefan 8ooth llc. 
Kinney 70.000.MO dolarlık bir kor. 

poruyODla 1.200 kililik bir eeh -
rla ldvecllldir. Ameıikaa douD • 
muı. an'u.t. IQ'1..:ılının bptanmı 

Yabmhta lc1ıaP eder. 
Zabtt.am ctant ederek onlarla 

ber&~r yemes. Geıınl ~et ha. 
linde buhunu• köprUden ayrıl • 
lll&I • 

ldaho veya herhangi cUter bir 
zırhlıda hususi hayatı ancak ami
ral veya kaptan ellrebllir. 

Mtlrettebat, beraber yemek, "be. 
rlllMır ya~. berabft oynamak 
mecburiyetbldedlr. Myte oldafu 
l1ald~ blçblr yer bJr zrrbh kadar 
teımil deilldir. Her fert. pm!D1n 
bir 1mmm1 temls tutm~ llltıkel 

Oeminnuhafızlann ıefi 

Horia Suna 
kımdir 7 

Haıeıı .Komıt.ııyad&JU demirmu.bat 
l&ruı ,eti buhm.ıııı Horta atma çoc11 
lugwıQ& çalıfkan ve mubuL bir tale
be idi. Annesi oğlu içiD "o da babu.ı 
gıbı feıaete hocuı olacak.., r.erdl. 

Fa.kat Yona 8Jma u mma aiya.s • 
tiD cazıbesine 1'apıloı. 1928 aeDeaiD<M: 
Dem!rmwıatız letfkilKu.ıı& }'&Zlldl. .bılli 
re,te Demirmuııatızı.ıra lltllı&k edıı.ıı 

ilk on k.l§ı ar. • ııda Hori& Sima uı. 

vardı.. Teşkilata dahil olur olmaz aeı
bal mUcadeleye ba§laW. lJurmadaıı 

çalı§tı. Fakat §&ruıı yaver gıtııuyOI' 

du, A.bnanyaya Şarlotenburga k&\.• 
ma.&a mecbur oıdu. Bwıdan aoıua oeı 
ki yirmL deıfa tekrar Rom&D,) ~a ar
kadajlaruun yaıuna dönm&ae te§eb. 
bUa etti. Fakat her defasında d& ya 
Alman poıımnln yahut da lCug ıav 

Jandarmuııun eline geçti. Fakat btl
tUıı bunlara rapıen nihayet .KomeD 
hUdUaWH& llfl!W&& da llUlvatfak oldu. 
Bir tek gaşeal \ardı: Kral KarolU o,. 
tadan ka auacaktı. 

Rom&11.y11.ya &eldikten ııoııra Bükr• 
§O Cidecek treni bekliyordu. ll'akat la. 
aild bekli.)lord'ı. Horia stnıa,y alıp 

!.al'. Kaotı. Kovaladılar ve IU.ba.yet 
bir OnDU4& eı.ı pçirdiler .. Ve W JK• 
lialıı n.fakaHDcit Bülcre.. lön<1trdi
ter. lataqODda tı&yret edilecek 
manzara. lle kaqılqU.. Saraydan 
derilmif olan ıu alm bir adamı k 
8Jnl bekli,yordu. Horla Slna'yı &l!p 
dotruca 8&1'&Y&- ıötürdtller, lu'&lıa 
1UA& ~. Kıal Karol fU .... 
lJtte bulwıdu • 

- Bi&lDle .v.aı yapalull veıaJıut 11..to 
teraeıua blr Pl8fma .. 

Borla sıma bareket IWlıesU*J ka
zanmalı ifJ!n kabul eder slbl ıöı"ündU 
ve tıekledl. 

Bu bAdlllllr lN8 ...... ıeomJI 
ti. Blrkag aJ 110Dno JUi lhO e,vlQ.. 
u.ncı. Hona sıma anı" ~t ama 
nmm gelmlf ~ anladı ve aoo 
lejyonerin bafaıa pgenk KOltenceyl 
inal ettı.. Bundan sonra lllttW o 
den l8hlre ya)'llmala bqladL 00 
mllldQ ~ dQfe mı kaGm 
..,~ llaldı. 

ı,~ bu ll11ll'll lıldı•lılr 10Dunda 
Kodrea.nunuıı lıalati Horia SfDa l.>emlı 
muhefı:r]arJD aefl ve kuneW btr Biya 

lll p.b8iyetl Oldu. Jıı!Utblf, atef1l ko • 
kon§ bir ~ kendi8Jnl tahrik e 
derek, latemedlt\ balcle kaJl dökm 
lllrWdU,.. 

QoQo11k,told bU laarekete aebeb :ıı.t• 
Clll'f ...,_'ld ııeom.ıtıa bqnlda ke 
dllerlJut lafC de JD1lhaUf olmıJan bı 
JamdW&:tör varnn kail d&'VUl sQtme 
ti ... a...ıeat111 Jnnwtbtl da,tırm 

te - - '* a.ııaat 'lıuhlJwlal' di-
ye dQfi'Dmler llUlaablUJ. Ortad 
bir MldUt 1V' llemlelleUıı pQl&§ ı.. 

4$ I>olııruaua:D. TraullftlllNUD, 
~ UlaY&tudaıı Ql'lldıfı• 
da'. 

!pa Horla lliJDA ~ı IU"•nda bun 
1tn da dDflblla .,. mem)eketla taUIDl 

~ ııu dmrde elld ~u u. 
lll iade ede'bll4ıee&tld ~ ,,. c. 
mul&rma atır bir muullyet 1'tkleıı· 
mlf olan bir p.b8119ttlr,., - lıL -·' ,. ~ 
•.._,._.._._..._.. 
't-i""'"9t-+, .__._.._ ...... 
~ 

' ' 

Soldan -ıa: 
ı - Dld Romanm ...... utHıl, 

fıaDlmca <•> 1 - TaftU aaıu. 
o11111 -. o1uıa ça t:rldb'· a - -. 
JW& .... .. bQY&DIUID Ulaaut
ı&hı. ' - ötedeDberl IDrQdp .... 
Metler, riaaddılld atP'n"k ı - D-
Jd ls&ldm, 6 - llllyD lılr IMaD --
1!ttl. pertnU. 7 - Nota, bar GloÜ 

ı - DelDel1 olan. 9 - KatkUJ'& ö
w.n mm.tleı"IDda biri. Mal ıökW
dlr, 1tu1a l8DIDiD .- ıo - aır • 
dat,, memleketllri blrlblrbldea Qlrlr. 

leftir. ~ llf9lıpJ 
Mtlrettebat bowla eabeh S.30 ı - 0.tatıap ..al. ,..,..,. Olık 

da tıyandınln', aqam dobzda tek ttat ,.,., 2 - 1!lUl Rul ~ ı. 
1'1.1' bo ........ 1. )'atar. Bahrtvelller n. ırauı.cad• dtll kellmelerba enu. 
·~ ne pllr, aıtabeM bir ııaıCbl okunUfU, 

boruamn ..ıyıe hareket ederi•. 1 _ Jllill19t. -. lıahoe& , _ ııu.ıo. 
lat.ltb&lde Amerikan clonumıpm JD&Dlan aa•aa catm -. ldmu 
zafere röttırecek olen M8 'borua.. lflerl, 11 - Nota. llsld Kmrd& maboo 
nm .._teş başına" tpretl olacak - o1aD bir Jla7ftL • - 'OoQDctı l'1laı 
br. ~ amir, ltQvuJarm ylyeoeklf" 

----~~-=--~- rfndeD blrt, 7 - Kuru eebzelerden bı. 
~ elair Tiyatroaa rt, aahL s - vuııb, ı - Blr eımr. 

latUdAI OM!deıll bqka blr emir, Gz tllrkçe (gUael .. 
a.-. .... uda: ut.), ıo - Bkmek :yapmak tollı ımnı 
~ to.11 da: o1aa madde. 8fetin yavruu. 

H ti . '" lllllD&l'alı ................. ı.m: 
~aşa azre en ı - Ba§vekll. T, 2 - Ati. Yenice. 

B "'l u !ıL o• 8 - Kat. ııım. Lep. ' - Alev. ttıare, 
eyogı a n cıı• ..ıınemcraı & - ı..a. Anka. ıı. 1 _ ot, u. Dede. 
_... ... il ... ÜlllD il •ı 1 - R, Al, Kerem, 8 - Yuada, K 
l - IUIKAJfOLIK B:, 9 - AUeı t\ Nlk, 10 - I>a. Ko 
1 - Cbl DOD'OB. ş. 
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fizik 
A .k k .. , .. t .. 

nıeı ı aya u /ur ~-!:t; 

- Esra.rengiz kuvYE>tlnrl<> mi'? çalnım:ıkta olan bir profesör a. 
kıl almıyacak bu ~»kJlde orL:1dan 

deısl yaptıracak 
Hangi esrarengiz'? .. 

- A canım şı. sizin bı>!lin"ı kol. 

la! .. 

kaybuluyor ! .. 

Bu i::te. nölwtc;i cmni~ c·t miidü_ 

ı ünün g«ee halı. u.~ ku ı:ıers 'Dllı,;i 

\'eya infilaklara ve :ıui;mstlere kar 

şı gayet hassas bulunulan bır za. 
ınıı oda hiss .-.ctc-i:ıileceğ'i tel:'l.ş yüzün 

den bir yıı.nl:şlık yaptığına hük -

medi:ortlum. Yahut da, tcliı.şla ha 
dise~·i böyle muğlak ve mu:ırnm:ılı 
şekle ko)·u\'ermişlcrdi. Herhalde 

hadL~ı:nin bö)-·lr> cer~yıınına imlifrn 

görmüyoı·durn. F'nkat hadi~e ma • 

haPine geld'ğ';m zaman böylcı dü -
ı:;ünmckte kf'ndimin hata ettiği • 
mi hayretle gönlüm. Filhakika ha 

dise tama.mirle anlr~ılrrn~ de.ğil • 

di. lnfiL1k iizerine Xl.5-0lvı!-k ~ma -
lathanP!eri derhal aı:;keri kordon 

genç kızları geliştirir 
Telefon 

güldüm: 
ba.ııınc!a gıı) riihti:·•ari 

- Ya? Öyle mi?. Bu muhte _ 
rem zevat bizim şu esrarengiz 
kuvvetleri şiındj mi kabul edi -
yorlar? .. 

- Vallahi bilmem'. .. ilk hasıl o 
lan kanaat bu:.. Size hadiseyi, a L 
dığnn emir üzerine, ar.ıettim !.. 
Sizi geceyarı~ı rahatsız ettiğim i -
çin de affrmı rica edi~·orum. Fa. . 
kat hemen hadise mahalline hare_ 

ket ederseniz çok iyi olur!.. Belld 
prof Psörün hayatını kurtarmış o 
laeaksmız! .. Biliyorsunuz ki pro . 
fesör memleket için gayet mü. 
hirn askeri işlerle uğra~maktaydı. 

Binaenaleyh memleket uğruna ... 
Müaürün M.bırsızlıkla sözünü 

kefltim.: 

- Biliyorıun.. Eliyorum! bay 

müdür! .. dedim. Profesörün haya

tma atfolunan ehemmiyeti gayet 

hi ta.kdir ediyorum! .. 
- Evet!. !şte onun için... Şa. 

yet hadise mahalline hareket ede 

cekaeniz naz.ıra öylece arzedeyim ! 
- Arzediniz! .. Hemen gid.iyo -

rum! .. Yalnız, muhterem bay mli. 
dür, polisin emrimde olması için 

de nazrr cenaplarmdan bilhassa e
mir almanızı rica ederim! .. 

- Hayhay!.. Hemen hareket e. 
diyol" musunuz? 

ıo daldka 

- Teşekküz: 

brr helecanla 
bekliyoruz! .. 

sonra oradayım! .. 
ederim! .. Büyük , 

muvaff akıyetinizi. 

- Komplimanlarmıza teşekkür 

!er! •• Merak buyurmayınız!. Elim
den geleni yapacağım! .• 

Filhakjka telefonu kapar kapa. 
ma.z, hemen hizmetçimden elbi -
selerinti istedim. Yıldırım süra.tiy. 
le giyindim. 

Garajdan getirttiğim otomobile 
atlıyaı·ak süratle Nişolsk inıalat -
ha.ı.elerine hareket ettiın. 

Yo!da hadisenin garabetini dü . 
~ündükçe hayretim artmıştı. Gece 
yarnıı birdenbire bir adam teeen_ 
nün ediyor, jandarma çavuşunu 

öldürüyor ,etrafa bombalar savu . 
ruvor, o srrada da gayet mühim 

işlerle meşgul olmakta bulunan ve 

elekt"!'ikli çelik kapılar arkasında 

A.merikahlar sJhhat mese!ele -

rinde ~ok titizdirler 

Sulh zamanında başka bir mem. 

ıekette fiziğe oradaki ka.da.r çok 

ehtımmiyet verilmez. Şurada bura 
da, dans eden, top oymya.n kız 

ve erkek çocuklarla alay edilir. 
Halbuki harp tehlike6i başgö.ste _ 
rince \•aziyet değiqir ve sporla iş

tigal etmlş olanlardan medet u • 

mulur. Sporda \re kültür fizikte, 

ihtisas sahibi olanların eline yüz. 
lerce genç teslim edilir. 

Ordunun sıhhatli ve kU\·vetli ol-

altına alrnmrştı. 

MemlPket seferbPrlik 

ması için, orduda buluna.n her uz. 

halinde· vun sıhhatli olması lazungelir. 

olduğu icin hadisf'nin şüyu bulma. 

ması matluptu. Bundan dolayı da 
imalathanelere hi~ kimseyi b1rak
mam1şlar. ne dı~ardan içeriye, ne 
içerden dışarıya hiç k.i.m..'le girip 

çıkamamıştı. 

Fa.kat imalathanenin bütUn rşrk
larıru yakmışlar, herkes uyanmrş, 

işçi pavyonları aynca askeri ab -
luka altına alınmış, hlç kiınsenin 

bulunduğu yeri terketmemetıi i . 
çın emir verilmişti. 

Ben vaka mahalline vardığmı 

za.nıan motör dairesinden henüz ö. 
!illeri kaldırıyorlardı. İnfilikm bu 

7.av~llI kurbanları motör dairem
de gooe nöbetinde bulunan hır ma. 

lrinistle iki çırağrydı. 

Bunlar, deliren makinist uırtıı _ 

smın savurduğu bombalarla der
hal parça par<;a olmuşlardı. 

Muha.frzlM tarafmda.n öldürülen 

katilin cesedini ise koridorun taş 

lan üzerin~ koymuşlar, polliı dok. 
toru tarafından muayenesi yapıl • 
mıştr. 

Çıldıran makinist tarafından öl
dürülmüş olan jandarma ba~avu. 

~unun da cesedi katilin yanıbaırıın.. 

d:ı.ydı. 

Benim hareketimden evvel poli.$ 

komiserliğine ve imala tb a.n esine 

muhafaza krtasma emir vf'rilmiş 

olduğu için vaka mahalline dahil 

olur olmaz muhafB;ZS kumandanı 

beni telıiş ve heyecanla karşıladı. 
Polis doktorunun cesetleri mua

yene etmekte olduğunu haber ver. 

di. ( Devam1 var) 

Birleşik Amerika devletlerinde 

400 tane kültür fizik müessesesi 
vardır. Bunların arasında en es -

kisi ve en mükemmeli Boston ü. 

nivel"Siteı!ine merbut Sorgent ko • 

lejidir. Bu.rasr 1881 senesinde 
Harvart ünh•ersite.si lisesi müdü· 
rü doktor Dudley Sargent tara . 

fmdan tesi.<ı edi.Lrni§tir. 

Sargent koleji 

Ev kadınına 
güzellik 

tavsiyeleri 

elğ 

tBu autunda okuyucuıarımızm ga· Satılık - Kiralık 
zetemiZ yanmdakJ kuponla birlikt• 

gönderecekleri * Ayaapapda: Güm~suyu basta Nezleye karşı tedbir 
EVLENME TEKLlFLER1, 1Ş ARA· 

YA, İŞ VERME, ALIM. SATDıl 
gibi ticart mahiyeti haiz olmıyan kU· 

ı;Ok llAıılan paraııız neşrolunur.) 

Evlenme teklifleri 

nesi yakmında, &raasından deni:ı: gö· 
rür. Ha.rltuı çxkarılını§tır. tn~aata 

mıuıii · yok. 8,10Xl6,5=131 met· 
re murabbaı a.rsa tl.zerlııdeki ah,şap iki 
eY pazarlık.sız 5300 liraya aatılıktır. 

Bugün 18 lira kira getirmektedir. 26 
liraya mUlchammlldir. Tavizi öden.. 
miştir. Vergi borcu yoktur. Haber 
ga.zetes!ndo ''R ( rı97) ·u... rumuzun" 
muracaat 

Müteferrik 
• ıoo ;;ayfadan aşağı olmamak şar 

Nezle olmak ihtimali başgösttr. 

diği zaman gece ya.tarken bir çay 

fincanı kaynar su lçerşine üç şe • 

ker, yuvarlak kesilmis bir parça li 
mon ve iki QOrba kaşığı rom 

atılat·ak srca.k sıc~ içilirse nezle. 
nin önüne geçilmiş olumıus. 

Kol ve bacaktaki kıllar 
Kollarda ve bacaklardaki kılları 

ilaçla dü~ürmck, yahut trM etmek 

tile ve beher say.ası 25 kuruştan, ber cildi tahrü; eder. Bunun için en i~i 
cihctçe gamntili ve fc\'kaliide te-rct• usul kollara ve bacaklara bol sa
mcı-::rinıı:i yapa bilirim. Sarih a.dı·eslt> 1 burı sürdükten sonra yassı bir 
ıııllrac<tat edını.ı. Ha beı gazeteııt nuır... süngeı ll\.'!J (Pierre ponce) ele ~
t.as!le Rauı Eken, Yük~ck zirırnt mti· 

• 35 ya,şmcta bı r dulum. 1 ratirrJlıa ., • • 
ç!niyorum. Dolı;un mUtenasıp vticutlu, 
orta boylu, siyah ka~ ve gözlüyüm. 
Yaşıma uygun 4 • :ı yaşında bır bayla 
flvlenmek istlyoı ..ıuı. Tam blr aile 

~adınıyım. GcznıckLıın süsten, eğlen 
ceden hoşlanmam. E\·imı her yere 
tercih edeıim. l3enıınlc evlen.neyi ka· 
bul edecek bay. dUz~tln. c>J.;sıksız dO.. 
şell bir ev ıfa bulacaktır. Bıına kR rşı 

kendisınin :yı hu} lu, evınl! ııaı.ixk. l • 
kiye mlibtelı'l olmam<tşı ve en az 6tJo., v I 
Ura bir gelin \'ı<yH ma.~}ı buJunma:.ı hı>ndıı:ıı. 

!arak ı<<ıbtınlu yerleı i masaj yap . 

maktır. Bir iki giin ic:ind P. k?ldan şarttır. Hiçbir \'lİCUt ıın:r.'Utl ve hu!!ta • Fatih - Lall'li, B~yuzıt. Sullamıt a 

1 m~t. Fmdıklı, Ortaköy, Ciha.ngiı, Be J eıııer kalmaz. lığını bulunmadığı ı ·in b •na ta ıp o!!i· 

caktarın da aynı .,,sutı Jıaiz oımaıar1 'ıktaş, Arnavutkoy n~ya Mıtçi<ıı.da T k l 1 
muılaka deniz gfiıl'n \"O fiyatı azami JrOa UÇ arJ OaSI J!zımdır. Çocugıını ~·ok, takat •talıp 1.>-

Iacaklnrın Ç()CU1"U bul:.ıııulsa bunu ,,.. 25 lira otnn Hç odalı konJorJu ve kul· temizlenmeli? 
evladım ı:;ıhı k;ıı.ıııı ed~b.ıırim. Jı.; • Janışlı bir aparlıman dairesi \•e,>•a u. 

r k ' l k ı .... çocu'-'~uz karı koca Trrn:ı.k udaı·mm bC>,\'aZ olma~ı L yenler ken<lıll'rı ll'=tkkmclıı \eıecekltıı n m,ı.on ı ~· ~-, " _ 

mufaa.cuıı malfıııı.ıtı Hab r ga:ttle.; ı tnnf•ndnn u:ı:un mıiddet için klrola· • çin ok.;: jenli su iı::ine pek ıı.z talk 
vasıta~ılc ı L>ul) ruıııuzı "" ıııhllt>'bı· ı nacaktır. Al:i.lcP.d:ırların ıuırih ııdrn~ıe 1 puılıa.<:ı atnrak kanştııma.Jı ve ko-

lirlf'r. ı Hı:ılıı>r e-ıızC'tı>ı-ınde R. E. rılrııu:>.u'!lll ı vuca hir siit vü<·uda grtirıneli. Lı 
l• l v:ı:o:malnn 1 • h' b . k ş arayan ar ce ır çu n;;,ıın ucıın:ı ramu ~:ı.r. 

•Ltse mn::ıııuvum. Jıııs ı ı mtie . • 
ı;elerde hc.>r;: ın Ci"°l0ıi<m conn Çı:tlı •• ~J, ı 

lırim. 1aliplt'rm ı+ı l:ıı•r ga?dt-.-i rn. 
sı tııst le ı 6.6. " y z.) ~um ııı: ımı nı IJ 
racaa tla n. 

• hı;;ilizce, 11 ı ndtzL<ı., aııı;ıaııı..ı \", 
l:tl'kçe lı!lrn. srrl cı·ılmlrı ~ ıız. n lıiı 

ı:-en~ bilro ve:, n tUc ro ı mnd:ı ı • 
rıyor. tvt referans n:r .. ·•ılır. H• 

Aldırınız 
A§a~ıwı rumıızl«ı ı yıt:ı:ılı olan o 

<rı) ucu. c,~ınııı-Jo nnınlaı ına ı:eıer 

mt•lctııı.ıarı •thırt·h. ınt•nıi~.rtt'rı aldır 

rıl;>\arı ri~r ıılıınıır 

ıv. M 2-ıı cc. u. 5:J) <F.I'' ı 

ı!) Y'\.ı tB.C.) ıA.:-.;.ı (R. 159i)UI 

m:"ilı, hu ~iit(> hat rmalı 

lar n icin• t"mit:lcmeli. 
bır:dtm:tlr. 

,,.f' tırnak. 

kıınımağa 

Sonra çubu~un ucunıı kuru bir 

p'lmnl' srınuak hunıınlıı tırnak\ıır 

tı:miJ.leruısP g·:oıyet gü1,d olur. 

Bu koleJin ılk muallinıl,..ri ıı • 

rasında, Ernst Herman nammda 

genç ve ateşli bir Alman ~·ardı. Bu 

gün, Sergent kolejinde mütehas-
~mı jlınna.etik öğretmeni 

300 kız talebe vardır. 

ol::tcak 

Amerlka.nm muhtı>lif yerlerin • 

den gelen bu kızların .retil:irnt'sin. 
den ve muvaffakıyetlerinden mes

ul olan yine bu Ernst Hermandır. 

Kendisi on senedenbeı'i bu kolr . 
jin re-ktörüdür. 

Sargent koleji yalmz ::tdale ve 

sağlam vücut yetiı:ıtirmekle kal • 

mryor, buradaki kız tale-benin her 
hangi diğer bir mektPptı> tahsil 

eden hemayarlarından daha çok 
çalıştığı görülüyor. Dans ve baııı -

ketbol kurslarrndan başka tarih, 

İngilizce, anatomi, srhhat ve sos. 

voloji derslerini takip etmı>k mPc 

b uriyetin<l edirl er. 

Haziran 'aylarında, bir ay müd • 
ietle Petr>ı horo'.~ ı 

kurariar. Bu bir 
gidcrı:ık kamp 

aylık müddM 

yağmq otlar -üzerinde sabahll'~in 
leri yaptınlırken 

Yumurta akını çabuk 
köpürtmek için 

Bir pasta ya.parken yumurta ak

larını köpürterek sertleştirmek 

lazrm olduğu vakit, telle vurmadan 

evvel aklar içine kiiçük bir tutam 

tuz, yahut dört bt>ş damla limon 

sıkrlrr da•~nra köpürtülürse aklar 
hem çabuk, hem iyi köpürür ve 

sertleşir. 

Ellerin beyaz olması . . 
ıçın 

Oo~nl H' rrınıı., istir.ılınt ~ekillc•ri. 

dür.. baı.ıı gtıride ve-> cliılC'ri 

hnt için rn iyi bir ':o+'ldldir. Arkndn 

Öntl<' bnhınan lnzm nmmlnfılmrisi 

biikiilıııliı.Hir. fiıı ) at ıs ~idi ı~ttra.. 

)Utbl yüzünden. 

lwklt•diği i-.tirnhati öııch-~d ~ilıi elde t•dewcz ••• 

zarfında yiirüyfü;J.-re Glkarlar, ~·üz 
me ve kamrı;ılık öğ°rf'niı !er. 

Kamr güzel bir göl sahilinde 

kurul ur Ye kızlar birçok eğlence • 

ler tertip f'derlPr. 

'·Yarım ar .. adı verilen bu göl. 

ele bın hır çPşit t•ğlpncc kat edi. 

lir. 

Mesı-la heı kız mantar üzerine 

bir mum dik f'rP. k yakar, Ü<: yüzü 

mütecaviz mum. mPhtaplr bir ge -
cede suların cF>re,·:ı.nına bırakıhr. 

Su üzeıinP mantarlı mumlar bı. 

rakxlrrken herhııngi bir dilekte de 
bulunulur-. .Şimdi \·e k:ldıu bu su _ 

retle jstı:>nil,..n ~r,vin \'f'riııe gelmiş 

bulunrnMı bil) iik biı rağbete se -

Billur bardak ve 
sürahileri temizleme 
Billür bardak, sürahi, yenıişiik. 

şekerlik ve avizelerin tı>mizlenip 

prrıl pırıl olmıı.ııı için çfrille si!mPk 

kafidir. 

Çamaşır için kullanılan çivit 

paketlerinden bir iki tanesini ez

rreli, elekten geçirerek toz halin. 

de bir şişede muhafaza etmeli. 

Nemli bir bf'zi toz çi\'ide batır. 

({rzla rm t!l<scri<il Sln rgC'nt kolejine 

müracaat t'ttil<leri zaman knmbnT. 

durlar. Diirt -.cndil< hir çalı':madn.n 

ı.onra bazdan dik ı\ii~sleri ilt'ride 

'e kamhıırları ıliiıclmis bir hal 

lır •.• 

ber olmuştur. 
Sar~cnte kolejine kanbur gPlen 

b:r kızın, bir sene zarfmd~ dirn'.ik 

oldu~ı giirülür. Kolejde ci.garamn 

wrarı olmadrğl ispat l'dilmiı:tir. 

• Cig-ara günde iki tanf'den f:ı:ı:la iç 
m<.'mck 8.-'lrtirle zararsızdır. 

Sene sonunda, Baston kapalı 

stadyomunda binlerce seyirci kar 

ım;ında jimnastik şenlikleri tertip 

ederler ve o senenin m0zunlarına 

mPrasımle diploma verilir. 

Mezunlar, bilabar€' Amenkanrn 
muhtelü mektep ve müesscsele . 

rinde kültür fizikle mcışgul ola • 

rak memleketn ve orduya sağlam 

vt> kuvvf'tli elemanlar yetiştirir -
lcr. 

Tırnaklar kırılmamak 
ıçın 

Tırnakları pek rı:ızla kırılan kmı. 

nt•ler vardır. Bunun önüne geç

mek için her g-ece beş dakıkn ka. 

dar rhk sirke içinde tırnaklan 

ban~·o rtmoli. Kuruladrktan sonra 

zeytinyağı sürmeli. Az zaman için 
de tırnaklar sertl~ir ve kırılmaz. 

Süt halis mi, değil mi? 
dıktan sonrh temizlenecek billünı Süt aldığınız zaman halis olup 
ele almalı \'e ovmalı. olmadığını anlamak için pek kolaj 

d k .. h" - k b'I bir usul Ynrdır. Bazı kimseler nckadar· itina et. Bar a · sura 1 eger esme 1 -

seler, nekadar krem sürs,,ler el. Jü, ise o zaman bir di.~ fırçasını Küçük bir kaıjıkla süt alarak 
ç4vidc batırarak onunla her tara- b:ış pnrmağmızm tırnağı üzerine Jeti bey:tıl(\'}maz, kırmızı kalır. 
f f lamalı Bol SU"la vıka\·ıp bir dıımla damlatnıalı. Süt halis i. Buna mA.ııi olml\k için 150 gl'3m mı m;a · J J • 

kurul:ıdıklan goııra iyice kurula_ HC damla olduğu gibi dunır, eğer gül suyu, 50 gram gEserin, vo 20 
malıdır. su katılmışsa yayılır. gı·am antipirin karrştırrnalı. Her _____________________________ _ 

el y.kanıp kurulandıktan sonra bu 

ilaçlan bir damla alarak ellere 
masaj yı:ı pılır. 

Çok yaşamak için 
Bir Fransrz doktoruna göre çok 

j :ı~~mak i<;ln eknwk yeme rnüıL 
d <'1ini ih;e R,vııınıı 1ı imiş. Çocuk

luktan ntuz ya~rna kadar ist~nil. 

diği kadar ekmf'k yemeli imiş. O. 

tuzdan Plli yaşına kadar siyah kö3· 

PkrM~~ni az mikfarda y~mek caiz 

im'ş. Elli ya!!ından sonra hi<; ek_ 

mek yem"mek ömrün uzama .. •unı 

temin e<lt?rm.Lo;, 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKSAM 
lleT yemckttn sonra günde üç ı!efa muntazaman 

di~leriniı:i hrca!ııyııuı:. 
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- Bu aon noktayı bittecriibe 

lıirendim, dedi. B~ni mağlfıp etti
niz, bunu unutmıyaca.ğmı ve bir 
Bi1n yine görüşeceğiz. 

Skroci müdalıale etü: 
- Haydi, kavga etmeyin çocuk. 

lar! Şimdi ke.vganm sırası değil, 
Yapacak işlerimiz var. Li1i şöyle 
0t'tırıuı. Mantonuzu çrkarm, burası 
atcak .• Bravo! .•• 

Şimdi beni can kulağile dinle
)iıt. 

Genç kıza, Spa.rtonla. konuştuk
larmı bir kaç kelime ile anlattık. 
tan sonl'a: 
·- Metrfık fabrikanın bulunduğu 

mahalleyi ben iyi bilirim, dedi. Si
ze rehberlik ya.payını. Fakat ihti
Yatsızlık yapayım demeyin .. 

Bana kalırsa Al Vud, ininin civa 
tında, nehrin sağ sahilinde bir kaç 
l?ıotorbot saklamıştır. Bunları bu. 
lup işe yaramaz hale getirmeli
y:ı. Bu sayede onun elimizden ka

ı:amryacağmdan em4n oluruz. 
Srıarton: 

- Güzel, dedi. fakat oraya ü. 
cUnıüz yalmz gitmek için neden 
rsra.r ediyorsımuz? Bir telefonla 
b.uraya yUzlercf! polis toplayabi
lırim. 

~kroci itiraz etti: 
- Bu akşam ne kadar da can 

8•1kıC! olmu§Sunuz dostum... Size 
bir az evvel :ınlattmı: decilğfaiz gi
bi Yaparsak avnruzm nazarı dikka.. 
tini aen:ıct.miş ve onu göz göre gö 
re elimizden kaçırmı!; oluruz. 

Sparton, razı olmaktan baska 
çare göremedi: 

- Pek AIA. ••• Haydi gidelim. 
- Bu ak§am ağzrnr:zda.n niha-

:Yet bi:r makul söz işitebildiln: bra
'10 ! Haydi iş başına! 

* * * 
Sabahın as.at ikisi. Etrafı sis 

ba mış, nehire rutubet yağıyor. U. 
zaktan, gecenin ilerlemiş olmasma 
rağmen el'an şehrin gürültüleri ge 
u,,or. 

~evyo:rk gece de gündüz gibi 
uyanıktır. Sokaklar ayni derecede, 
hata bazı semtlerde daha fazla ka 
labalıktır. Gündüzün çalışanlar, ge 
celeyin, her keseye göre muhtelü 
derecede eğlence yerlerinde valnt 
geçirirler. 

Birleşik Amerikanın bu büytik 
ş~~ri Avrupanm hiçbir şehrile ka
bılı mukayese değildir. Nevyorkta 
bir müddet kalmamrş olanların, bu 
6ehrin sokaklarındaki canlılığı ta
flaVVtır etmesine imkan yoktur. 
~~Orkun, baş döndürücü bir slL 
;atte Yaşayışile sin-!r1eri harap e. 

en bir cehennem olduğu söyleni
leb·1 1 ir. Fakat şahrin varoşları ve 
bu arada Al Vuda melce' teşkil e. 
deıı fabrikamn bulunduğu semt ara 
!rndaıı:ı teZ&d bUyilktUr: Burada 
teceleıi civarın meskftn olmadığı 
hieeinı uyandıracak bUytik bir sü
ltfuıet hükfun sürer. 
. O gece semt bermfttad tenha 
ı<U. Orta.da kimseler görünmüyor
du.. Yalnız pek dikke.tlı bakılırsa 
~ehir Uzerinde ufaık bir tekne far_ 

edihnekte idL Kllrekle ·ııevkedi-

len bu .sandalda ilç kişi, Sparton, 
Lili ve Skroci vardı. 

Sparton'un latife yollu ·~polis 

hafiyesi Nat P.inkerton" isıninj ver 
eliği Skoroci bir sandal kira.l&ml§, 
üçü de bu sandala. binmişti. Erkek
ler kilrek çekiyor, Lili BeSSÜ'.Ce on. 
lara ba.ktyordu. Şimdi bllyük bir 
binaya yaklaşmakta idiler. 

Skoroci fısıldadı: 
- İşte metrllk fabrika! 
Sandala o istikameti verdiler ve 

biraz sonra binadan az mesafede 
bir nhtmıa yanaştılar. Skoroci ka
raya atladı, arkad&şla:rınnı çı:kma
srna yardmı etti ve sanda.lı rıhtım. 
daki bir demir halkaya bağladı, 

Sonra yavaş sesle: 
- l3in birinci merhaleei arıza,. 

sızca sona erdi, dedi. Şimdi Al Vud, 
firar vasrt:alarmı yani motorbotla.. 
rını nerede sakladığını bulmamız 

ıaznn ... 
Sparton: 
- Bravo! Dedi, bu ne metodlu 

iş görme .. 

Al Vud hakkında çok, şaeılMAk 

del'ccede çok malümatrnız olduğu 

anlaşılıyor. 

- Bunda bir mahzur mu göril. 
yorsunuz? 

- Hayır, katiyen! 
- O halde lUtfen susun. Bura. 

ya her halde gevezelik etmek için 
gelmedik. 

Şimdi beni dinleyin. Bura.de. hep 
bitlikte araştirına yaparsak çok va 
kıt kaybederiz, Hepimizin elinde 
maymuncuk ve bir anahtar 
destesi var. Üçe ayrılalım ve işi ça 
buk bitirmek iç1n ayrı ayn çalışa
lım. Ne dersiniz? 

- Kabul 
- Siz Mr. Sparton sol tara.fa ıi 

diniz. Lill bu ta.rafta. ka1a.ca.k. B$n. 
se sağ ts.rafa gidiyorum. 

Genç kadm: 
- Pek ala, dedi. Fakat nertde 

bııluşa.cağrz? 

- Yarım saat içinde burada .. 
Sparton teklif etti: 
- Matmazel Lili.yi yalnız hıra.k

m: ınamrz daha iyi olmu miydi? 
Genç kız itiraz etti: 
- Teşekkli.r ederim. Ben yalnız 

kalmaktan korkmam! 
- Siz bilirsiniz. 
Birbirlerinden ayrıldılar ve biru 

sonra karanlıklarda kayboldular. 
• * • 

Al Vud gözlerini uykudan güç 

açarak yatakta doğruldu. Homur
dana homurdan& telefonu açtı: 

- Geceleyin de beni rahat bı.. 

rakmazlar. Halbuki tenbih de et
miştim. 

Telefonda konuştu: 
- Alo... Kimdir a.rayan ! 
- Benim şet, Freddi. 
- Bu saatte beni uyandrrm.ak 

için muhakkak çıldırmış olmalısm ! 
Gözüme ilk göriindilğün va.krt ken
dini kotla! 

- Bu saatte telefon başına koş 
mak benim hoşuma mı gidiyor sa.. 
nıyorsunu7'. şef? Derhal haber ver
mem 18.zım olduğu için sizi ara-
dan. (Devamı var) 

}' ·.:~:.:'<Top kapı ~}-Sçı r;gy1 r):a .. ;g !'ren 

.Ç~ŞQS·~gğK.R~Ç.YA 

., · . Dordllhcli Murad .devrrnde . tırr .Venedık · ş6val esmın km 

.\;v aza\ı :t'l s k·ENll:lER ~ F~, :5 ERTE L L . 
. . - ,. - · 

.53. 
Kaptan paşa buna karşı söyli· 

Yeoe.k söz bulamadı. Yerinden kalk 
tı. 

- Başüstüne .. geliyorum. 
Ve Cevher ağaya döndü: 
- Kuzwn Cevherciğim, sen 

göz kulak ol da, efendimiz beni 

aratırsa hemen haber ver. Ben 
Valde sultanın dairelerine geçiyc,• 
runı. 

*** 
Yolda konuşuyorlardı: 
- Nereye gidiyoruz, Ayşe? 
-Valde sultanın dairesine .. 

- Ne çabuk döndüler? Hiink!· 
-m dairesine geçiyorlardı, diiil 

'? mı. 

- Evet. Fakat, sizinle görüştük 
ten sonra, vazgeçti ve dairesine 
döner dönmez cariyenize: "Git, pa 
şayı bul .• haber ver. Kendisini bek 
lediğimi söyle!,, dedi. 

- Kimse var mı yanında? 
- Hayır •. 
- Acaba ne konuşacak benim-

le? •. 
- Bunu hAI~ anlayama.dmıı 

mı? Gene o mesele.. 
- Aman yarabbi! Kırk yılda 

bir kere şeytana uydum.. Harem
bahçesine baktım. Karşmıa hemen 
valde sultan çıktı. 

HABER..:.. Akşam postasr T 

(Dünkü Nm;hadan denm )' 

Evlendiğimizdenberi bu ka
dar seviştiğimizi ve iki A.şık gi
bi kırlarda kolkola dolaştığımı
zı hiç hatırlıya.rmonun. Gurubu 
seyrettikten sonra eve dön<lük. 

Yemekten sonra salona g<'Ç•P 
oturduk. Karını, sabahki neşe~i
ni kaybetmiş, durgunlaşmıştr. 

- Müteessir görünüyorsun, 
Jrarıcığım. Hasta mrsm? 

- BiJmem ... İGimde bir sıkrı;. 
tı var. Eve girdikten sonra •• k 
sık ilrperiyonım. Zanneder.sem 
içerisi de o kadar soğuk değil. 
Karım tekrar ürpertlikten 

sonra: 
_._ San& nasıl anlatayım bll· 

mem ki .. İçimde, kötülük olaca
ğını bildiren bir hte var. Sen hiç 
böyle ~eylere inanır mısm? 

- Yok canım, böyle şeylere 

inanmam. 
- Ben inanırım. Ba.bam öldü

ğü gece ben QOk w:a.kta idim. 
Fa.kat sanki yanında imiş gibi 
biliyordum. 

Cevap v~im. Elimi elleri 
arasına. alarak bir mUddet ocak. 
taki alevlere ba.ktt. Sonra yerin
den kalktı, kana.penin arkasma 
gelerek bt.şttnı okşadı : 

- Ben de çocuk gibi konuşu
yoi'um. Bir §eYfm )'Ok, haydi 
kalk da biraz piyan.o çala.hm, de-

İki saat kada.r piyano çalıp 
t;arkı söyledik. 

Saat on buçuk olmuştu. Pipo. 
mu doldurdum, fakat kanın o 
kadar renksiz ve halsiz görünü
yordu ki, oda.nm temiz havasmı 
bozmak istemedim. 

- Ben azıcık dışe.n çrkı:yo .. 
rum ... Pipomu içip geleceğim. 

- Ben de gelmek istiyorum. 
- Sen içerde kal, sevgilim! 

Yarm akşam çı1{e.rsm... Ben 
ei.mdi gelirim, RD ·yatağa gir; 
diye ceva.p verdikten sonra ö
püştük ..• 

Dışarı çık~cağmı srrada. tek
rar boynuma sarıldı. Bırakmrya 
niyeti yoktu ..• Bfr şeyden kor. 
kuyorm~ gıl>i titriyordu. 

Sa.çlarm.ı okşadım: 

- GUzelim? Bugün ev işleri 
seni çok' Yordu. hemen yatmalı
sm. 

- Hiç yorulmadlll} sevgilim, 
billkis çok gü.zıel bir gün geçir· 
dik. Dışa.rda Q<>k katma, olur 
mu? 

- Hemen döneceğim, diyerek 
çıktım. 

Hemen döneceğim için kapıyı 
aralık bırakmıştım. 

Hafif bir rllzgA.r çıkmış, gök
teki siyah bulutları sUrU.klUyor
du. Bahçede aşağı yukan dola. 
fIYOr ve gökUn her dakika deği· 
şen manzarasmı seyrediyordum. 
Gece sakindi, civarda çıt bile 
duyulmu~rdu. Çayırlığın ileri. 
sinden, kiliseyi blltUn heybetiyle 
görüyordum. Bu sırada kilisenin 
saati on biri çaldt. Demek ki 
vakit epey geç olmuştu, içeri 
girmek istedim. Fakat gece.nin 
gi17.elHği beni sarmıştı. Evin al
çak penceresinden içeri baktnn. 

-;Fena mı oldu, a paşacığım? 
Venedik kedisi döne dolaşa size 
nasip olacak .•. 

Kaptan paşa ürperdi: 
-Aman Ayşe.. Ne diyorsun? 

Ağzını kapa. Yerin kulağı var der 
ler. Efendimiz duyarsa vallahi be
nim derimi yüzdürür. Benim kim 
senin malında gözüm yok. Bu. 
sadece bir lAtife idi. 

Ve kendi kendine mmldandt: 
- Hay dilim tutulsaydı da söy

lemez olsaydım .. 
Ane bahsi kapamak istemiyor

du: 
-Herkesin gözü üzerinde olan 

Venedik kedisini beğendıniz mi, 
beğenmediniz mi .. bana yalnız bu• 
nu söyleyin devletlQ.m? 

Kara Mustafa paşa yavaşça A-y
tenin kulagma iğild.i: 

- Öyle bir tavusu beğenmemek 
kabil mi a gözümün nuru? Fakat. 
kuru kuruya· beğenmekten rie çı
'<ar? Onunla aramızda küçük bir 

_i!::!! __ 

'!,M:tl&. Muhakkak, Berry'niıt aı&In -
.1an ~iyade ben! ha.~ta b1.1l:nt14 
:>!mnlıydı. Kt)nu.şara.lr •\·~ ycıe .. 
:andık. 

Kapıdan girerken, dı~a.n ~ya. 
srrorğmı; biraz dalı!\ yakJaşm

ca içerdeki antre kapısuı.ın da 
açık olduğunu gördüm. Acr..hı>. 

karım dışarı mı çıkmıştı? 

Derebeyi beykell 
NAKLEDEN: V AHiT ORGUN 

Karım, ocağın karşısındaki ka
napede sessiz sessiz oturuyordu; 
her halde uyumuş olacaktı. 

Bahçeden çıkarak koruluğun 

l:enarından yürfuniye başladun. 
Birdenbire, gecenin sessizliği L 
<;inde, sert ayak sesleri işittim. 
f L.rup dinledim. Ayak sesi de, 
l:'en~m durmamla, durmuştu : 
t"krar yürüdüm, ayak sesleri de 
be:'imkilere uyarak devam etti. 
Bir korucu veya geç kalmış bir 
1· ôyıU diye düşünerek ilerledim. 
Her kTm. olursa olsun, yUrürken 
ayakları bu kadar sert ses na
sıl çıkarabiliyordu? 

Korudan çıktrğmı zaman, duy 
duğu.m ayak sesleri, aksi istika.· 
mette uzaklaşıyordu. Nihayet 
aksi seda olmasın& hUkmed~ek 
ilerledim. 

Kilisenin etrafmdakl ağaçlar 

kalm mermer sUtunlar giıbi yük
seliyordu. Kilisenin bahçesine 
girdim. Suzi ile ekseriya. otur
dnğumuz taş kanapede biraz din 
lendim. :SU sırada., gözUme kili· 
senin kapısı ilişti; arkasma. :ıra. 
dar açıktı. Muhakkak bir ak
şam önce biz açık brralanış ol
malrydrk. ÇilnkU, pazarlardan 
maada kiliseyi bizden başka zi
yaret eden pek bulunmazdr. A
çık kapmm içerideki tezyinata. 
zararı olaeağmr düşUııerek iler
ledim ve içeri girdim. 

Birden beynimde bir !imşek 

çaktı. Hizmetçi kadının söyle-= 
diği günde ve saatte bulunduğu
muzu tamamiyle unutmuştum. 

Onun anlattığına göre mermer 
heykel bu saatte dolaşıyordu. 

Kendi kendimden utanarak hey
kelin ya~ma gitmeyi ve onu ye
rinde bularak, hi.mletçi kadmm 
anlattrklannm manasızlığını i~
bat etmeyi düşündüm. Geldiği
me memnun bile olmuşt~. Elle· 
rim cebimde, heykelin bulundu
ğu yere doğru ilerledim. Zifirl 
karanlıkta, kilise ve kemerler 
her vakitkinden daha. heybetli 
görünüyordu. Drşanda, bu?ut
lann ara.smdan kurtulan ay ki
liseyi biraz aydmlatmıştı. Bir. 
den yerimde dona kaldrm. Kal
bim, göğsümü parça.lıyacakmrş 

gibi çarpıyordu. Mihrabın ya
nında duran derebeyinin heykeli 
ortada yoktu. Üzerinde bulun
duğu mermer kaide bomboş du
ruyordu. 

Hakikaten gitmiş miydi? .. 
Yoksa ben mi delirmiştim? .• EL 
terimle kaideyi yokladım, haki
katen bomboştu. Acaba birisi 
kaldırıp götiirmüş müydü? .. Be
nimle şaka mı yapmak istiyor
lardı? .. 

Cebimdeki gazeteyi bir kib . 
ri'tle tutuşturarak meşale yap • 
tun ve basımın üzerine kaldır
dım. Heykel gitmişti. .. 

göz aşilaığı bi:e yok . 
Ayşe ciddi bir tavırla ilfive etti: 
- Efendimiz bu sabah erken• 

den Bayram 1?3şa ile birlikte • teb· 
dili kıyafetle • surları gezmeğe git· 
t.i. Kendi~i sarayda değildir. Boş 
yere beklıyecektiniz. Sizi, valde 
sultan bunun için çağırttı. 

- Garip şey! O halde Cevher a
ğa bundan bana niçin bahsetmedi? 

-Korkmuştur .. Çünkü, efendı• 
miz bu gezintinin kımseye söylen
memesini irade buyurmuşlar. CeV" 
herağa saklamağa ve sizi idare et· 
meğe mecburdurdu. 

- b halde ben yalı köşküne 
döneyim. Beni bekletmediğin için 
teşekkür ederim. 
Ay~, kaptan· paşanın kolund~n 

tuttu: 
- Lukreçya şimdi. valde sulta• 

nın odasına gelecek. Onu orada 
p;örmek istemez misiniz? 

Kara Mustafa paşanın birden· 
bire gözleri ışıldadı: 

Birden içimi bir korku kapla
dı. Bağırmamak için dişlerimi 

sıkarak kiliseden dışarı fırla

dım. Acaba deli mi olmuştum? .. 
Işığı görünen penceremize doğru 
koşmrya başladım. Az ileride bir 
gölge ile karşılaştım: "Çekil 
yolumdan" diye bağırarak gö
ğüsledim. 

Kollarımı, dirseklerimin üze. 
rinden iki kuvvetli kol kavra
mıştı. Yüzüne bakınca, dokto. 
ru tanıdnn. 

- Bırak kollarımı! .. Kilise
deki heykel gitmiş. Anladın mı! 
Yürüyüp gitmiş!.. diye bağır. 

dnn. 

:-.. Girelim; dedim. Doktor &r· 

kamdan geldi. Odada oL iki ta. 
ne kadar mum yanıyordu. Mu
hakkak Suzi korkmuş ve blitün 
mumları yakmıştı. Sersemlik e
derek onu evde yalnız bırakmrş·· 
tım. 

Odada önce kimseyi göreme. 
dik. Pencere a~ıktı. Suz:nin is. 
kemlesi boş ve kitabiyle mendili 
yere düşmüştü. Biraz ilerleyin
ce, karım yerde pencerenin ö
nünde gördfun. Acaba pencere
ye, bana bakmak için mi gitmiş
ti? .• Ağzı b"ziUmüş, gözleri kor. 
ku ile bilyümfu?til. Bu gözler 
hareketsiz kalmadan önce ne gi
bi korkunç bir şe_vle k:ırrrlas-

- Yarın seni bir muayene e. 
d 

. Ço mı!'-jtı ? .. 
eyım. k tütün içiyorsun ve Doktor ona dogru- yürüdii. 

kocakarı masa.Harım dinliyor -
sun; diye doktor alay etti. Ben, onu bir kenarıı. iterek ka-

rımı kollarımın :ıra"'ma aldım 
- Sen ne diyorsun? .. Şimdi ö 

gözlerimle gördüm, yeri boştu. 
lmüş olduğuna inanamn.:•or ve 

her an kımıldayıp kalkmasını 
- Beni Ben-ynm evinden ça· bekliyordum. 

ğırdılar. küçük kızları hasta. l • 
miş, kiliseye beraber gidelim de İki avucu da sıkısıkıya kapa-

lıydı. Sağ avucunda sert bir 
şu heykelin boş yerini bana da öst şey tutuyordu. Her şeyin bit. 
g er bakalşm ! ·· • miş olduğuna hükmettikten son-

- Sen istersen git. Evde ka-
rım yalnız kaldı, gitmeliyim; dL 
ye cevap verdim. 

- Budala olma. Zanneder mi
sin ki bütün ömrünce, yürüyen 
heykel masalmı anlatmıya mü
saade edeceğim.. Bu ne kor. 
kaklık .... 

Gecenin nemli havası ve bir 
insan sesi beni brraz kendime 
getirmişti. Korkak kelimesi iz
zeti nefsime dokundu: 

- H.ıydi yürü? .. Belki hakkın 
vardır; dedim. 

Tekrar kiliseye döndük, hey. 
kellerin. yerlerinde olmadıklan· 
na emindim. Arkadaşım bir kib
rit çaktL 

Hayret, mermer heykel yerfn.. 
de duruyordu. Geniş bir nefes 
alarak doktora döndüm: 

- Affınızı dilerim. Muhak
kak bir ışık oyununa kanmış ol. 
malıyım. ÇilnkU. burada olmadı
ğına tamamiyle inanmıştım. 
Doktor elindeki ,kibriti heyke. 

lin eline yaklaştırdı. 
- Allah Allah!.. Parmakla

rından biri kırılmış; diye söy
lendi. 

Hakikaten heykelin bJr parma 
ğı kırıktı. Suzi ile son gelişimiz.. 
de parmaklarının hepsi tamam-
dı ... 

Doktor: 
- Her halde birisi heykeli 

yerinden oynatmak istemiş; di
ye söylendi. 

- Haydi gidelim. Karım me
rakta kalmıştır. İstersen bera
ber gidelim, bir kahve içeriz; 
dedim. 

- Berry'e gitmek isterdim 
ama, geç oldu; diyerek daveti. 
mi kabul etti. 

-Görmek istemez miyim hiç. 
a iki gözüm? haydi yürü gidelim 
öyleyse ... 

Yürüdüler .•. 

. ~ra Mustafa paşa çok ne? 
lıydı, fakat içinde garip bir korku 
vardı. Biraz sonra cellatla karşıla· 

şacaknuş gibi, şüphe ve tereddütle 
ılerliyordu. 

ra, avucunu zorla a.çtnn. 
A vueunda.n ne çrktı bilir misi

niz: 
- Kilisedeki boz renkli mer

mer derebeyi heykelinin par
mağı .•• 

VAHiT ORGUN 

13.1.941 Pazartesi 
8.00: Program ve memleket u.at 

ayarı. 8.0I: Ajana haberleri, 8.18: Mll· 
zik: Ha.fit program (Pl.) 8.,5/9.00: 
Ev kadını - Konuşma, 12.SO: Pro
gram ve memleket saat ayan, 12.33: 

Müztk.; Şarkılar, 12.50: Ajans ba~ 
lert. 18.0ıi: MUzlk: Şarkı ve tilrkUler, 
18.20/14.00: MUzlk: K&n§ık program 
(Pi.} 18.00: Program ve memleket 
saat ayarı, 18.03: Müzik: Radyo cu 
orkestram, (İbrahim ö.zgtır !darealn· 
de), 18.40: Müzik: Radyo ince su 

heyeti, Ul.111: MUzlk: Plyant.at vtrtü· 
ozlar {PL) 19.30: Memleket aaat a· 
yan ve Ajans haberleri, 19.~: Mllzlk 
KadmJardan t88Jl p.rkılan, 20.11: 

Radyo ga.zetest, 20.i5: Müztk.: Şan 

Solo · Azize, Duru (Soprano), 2LOO: 
MUzik: Dinleyici Lsteklert, 21.80: Ko-

nuşma, 21.41'i: Mtı.zik: Radyo orke.I* 
trası (Şef: Dr. E. Pratorlus), 22.30: 
Memleket ııaat ayan, Ajana baberlr 
rl, ziraat, esham - TahvUAt, Kambo
yo - Nukut borsası (Fiyat), 22.(5: 
MUzlk: Cazband {Pl.) 23.25/23.80: 
Yarmld program ve kApanıı. 

14.1.941 Salı 
8.00: Program •• memleket nal 

ayarı, 8,03: MUzik: Hatif progranl 
(Pi.) 8.45/9.00 Ev kadını - Yemek 
llstcsl, 12.30: Program ve memleket 
.saat ayarı, 12.83: Mtızik: Ttlrkoe 
plAklar, 12.50: Ajans haberleri, 13.05 

MUzlk: Türkçe programının devamı. 
18.20/14.00: Milzik: Karışık program 
(Pl.) 18.00: Program ve memleket 

saat ayarı, 18.0S: MilZik: Cazband 
(Pl.) 18.30: Konuşın& (Çiftçinin aaa· 
tıı, 18.45: Muztk: Çiftçinin saati, 
10.00: Milzik: Şan resitali, - Bari· 
ton Max KleiD, 19.30: Memleket saat 

ayart, ve Ajans haberleri. 19.45: Mü· 
zik: Fasıl heyeti, 20.lı>: Radyo ga.zıe· 
tesl, 20.45: MUzik: Kilme heyeti -
KlA.slk program, 21.30: Konu§Dl&: 
Hukuk ilmini yayma kurumu adına 

Avukat Nejat Say "VCMyet nedlrf 
Nasıl dovaın eder ve kalkar!,, 21.4'5: 

Kaptan paşa, Ayşeye döndü: MUzlk: Radyo salon orkeatrası, 22.80 

- Valde sultan Lukr •a \ • . Menıleket saat ayarı, Ajana haberle-
' eç:y yı n rt, 22.45: MUzlk: Radyo salon orker 

elen saraydan uzaklnştmnak isti· trası progra.mmın devam[, 23.00: lıttı· 
yor? zik: cazba.nd (Pl.) 23.2ıı/23.SO: Ya· 

- Bunun sebebini size söyledi rınkl program ve kapanı§. 

· ya .. Padişahı fazla meşgul etmeSin 
diye .. 

- İyi ama, efendimiz bu kad~ 
nı seviyorsa, ondan nasıl aynlabi 

lir? ı 
- Efendimiz hiçbir zaman k~• 

dmlara kendini kaptırmamıştır. 

Valdesi de bu fikirdedir. 

. --· Or. Kemal Ozsan m 
tdrar yolları haatahk- 1 

iarı müteha.eaı•t 
He)'oğlıı lltlllW OMtONI N'' .._, 

aurM l"11t.arı U.ıö ObaaJWI 
'-P"t'ttıı,,.., 'hl.: ,u115 ................. ~ 

• 



Beşiktaş şampiyonluk yolunda yene yene ilerliyor. Dün de BeykO?U 3 -O mağlOp etli 
G. Saray Topkapı 8-0, Fener Süley-
man ·y egi 6 - O, Ve Altın.tuğu 3 - 2 

ğliip ettiler 
ıtanba p Perayı 3·2 mağl p e ere 

il te 4 o.acı vaziyete geçti ! 
Şeref Stadında: 

VEFA 3-ALTINTUG 2 
Bu stadda günün ilk maçını 

Vefa - Altmt.uğ takımları yap. 
nuşlarchr. Hakem Şazi Tezcanm 
idaresinde oynanan· bu müsabaka· 
ya takımlar en kuvvetli kadrolari· 
le çıkmışlardı. 

Müsabal;aya l\ltmtuğlularm bir 
J:ücumiyle başlandı ve Vefa mua. 
v!n hattında kesilen bu akını Ve. 
falılann süratli bir akını takip et· 
tı. lki taraf da hfildmiyeti emin et· 
mek için canla başla uğraşıyor. 

1ihayet 10 uncu dakikadan itiba. 
ren Vefalılar hakimiyeti cl<le etti. 
!er ve Altıntuğ nısıf sahasına yer· 
l~tiler. Bu arada sağdan gelen bir 
topu ka!e yakininde yakalayan 
Hakkı falc:olu bir vuruşla Vefanın 
birinci golünü yaptı. Devrenin 
bundan sonraki kısmı golsüz geçti 
ve birinci devre bu şekilde Vefanın 
1-0 galebesiyle neticelendi. 
lJ(fNCI DEV RE: . 

ikinci devreye Altmtuğlular e
nerjik bir oyunla başladılar ve he.. 
men Vefa müdafilerinin hatasın.. 
dan istifade ederek beraberlik sa· 
yısmı çıkardılar. Bu golden sonra 
oyuna yine Vefalılarm hakimiye
tine girdi \e 15 inci dakikada LQt.. 
finin kö~yi bulan bir şütü ile i
kinci gollerini de kazandılar. Biraz 
sonra da Hakkı Altmtuğ müdafi· 
!erinin ilerde bulunmasından isti· 
fade ederek Vefanın ilcünc\i golü
nil de çıkardı. 44 üncü da'kikada 
da Vefa kalecisinin bir hatasından 
istifade eden Altmtuğlular Cema. 
lin ayağından ikinci gollerini ka· 
zandılar ve mü"llbaka da bu şekil
de 3-2 Vefanın r.alibiyeti ile bitti. 
GALATASARAY • TOPKAPI: 8·0 

Hakem Şeldbin idaresinde baş. 
byan Gnlntasarny • Topkapı kar. 
şıln.şmasmm ilk daklkalarmda Top 
kapı for hatlı Galatruıaroy on sc. 
kizi içine yerleşti. Galıı.tasa.rny 

müdnfnasmm ve bilhassa. Faruk i
lo Adnanın devamlı ga)Teti oyu .. 
nun yayaş yavaş nçtlmasma ve 
binnetice oyunun TopJı:apı nısıf 

sa.hasma. yerlC3lllesine sebep ol _ 
du. 
Snhıınm çamurlu olmasından Gala 
tasarnym uza.ktruı şilt çekerek no 
tice nlmağo. uh'l'a.Ştığı görülüyor • 
du. 18 inci dnkikndn üst üste olnn 
iki frikiki Salii.hattin çekti. Biri 
a.vt oldu, diğeri de kalecinin elin
de kaldı. Gilndilz ve Arfin uznk. 
tan çektiği uüUer knleyi bula.mı. 
yor, ıı.vt otuyordu. 

Nihayet 31 nci dakikada bir fri. 
kik atışından Salim ilk golü yap· 

tI. 
Bundnn hemen bir dakikn sonra 

GUndilziin bir şUtünü t:utm.a.k isti
yen kaleci topu elinden kaçırdı. 

Yakm bir mesafeden, Salahaddin 
ikinci Galatasaray golilnU Topkapı 
:kaleslııc soktu. 

Ve ~'Unun ilk devresi böyleco 
~-O S!ı.n • kırmızıblarm galıöiye. 
ti ile sona erdi. 

1KtNCİ DEVRE 

fade eden Arif güzel bir kafa vu_ 
ruşuyla dördüncU defa olarak Top 
kapı kalesine soktu. 

12 ne! dakikada y.ine Arif uzak
tan çektiği bir şülle takımına 5 in. 
ci golU kazandırdı. 

Bu 5 golden sonra Galatasaray. 
lılar gevşer gibi oldularsa da l ine 
kendilerini toplndı!!lr, en iJ i ik.i 
oyuncularını 1stanbulspora vn _ 
mi5 olan Topkapılılar kuvvetli ra
kiplerinden fazla gol J cm em l< i . 
çin ellerinden geleni yapıl orlnr. 
26 ncı dakiknda Snlii.hattin sıkı 

bir şUtlo altıncı, 28 nci da:tiknda 
Arif knfa~la yedinci Galatasaray 
golünli yaptı. 35 inci daldknda Bü. .. 
lent on sekiz pas çizgisi içinde dil.. 
§ürilldü. Hakemin verdiği penalU 
ce.zaııına Topknptlılar itiraz clt.iln 
ve hatta kntccilerinl dahi kaleden 
çektiler. Gündüz topu boş kaleye 
atmıyarak a\-ta gönderdi. 

40 ncı dakikada Sal3.hnddin 8 
inci golü de yaptı. Ve birnz sonra Fener Staaına~: 
maç da 8-0 Galatasarayın galibi. 
yetiyle bitti. 

Bu mllsabakaya takımlar su 
kadrolarla çıkmışlardı: • 

Galatasaray: O mnn • Fnruk, 
Adnan • Musa, . J::ı1\'er, };tıfok • 
Salln1, Arif, Günıliiı, Saliıh:ıfülin, 
Bülenıl. 

Topkaııı: Slilcynııııı - Sııliıh:ıd 

din, llnkkı _ Şchap, Sotiri, Snded: 
din • JJaıınn, Nedim, Sc7.ai \"ahit 

' I 
Ali. 

BEŞiKTAŞ 3 - BEYKOZ O 
Günün son mühim maçı Beşik. 

taş-Beykoz arasında yapıldı. 
Beykozun Fenerbahçe) e karşı ka. 
zandığı galebcden sonra Jıkin ba· 
ş~nda giden Beşıktaşa kar ~ı ne ne. 
tıce alacağı merakla bekleniyordu. 
Hakem Feridun Kılıcın idaresinde 
oynanan bu mü.abakaya takımlar 
şu kadrolarla çıkmışlardı: 
BEŞiKTAŞ: 
Mehmet Ali - Yavuz, lbra. 

him -:- Rifat, lial~l. 11iiseyin -
Hayrı, Hakkı, Şakır, Şeref, Şıikrü. 

BEYKOZ: 
Necmi - Sadettın, Kemal -

Calıit, Refii, Abit - Abdillkaair, 
Kamran, Şahap, Sabalıattin, Ali. 

Oyuna Beykozluların bir akını 
ile baş!andı. Beşiktaş muıı\in -hat.. 
tında kesilen bu akım müteakip 
Beşiktaşlılar derhal mukabil hü· 
cuma geçtiler. Şükrünün bir orta· 
smdan istifade eden Hakkı sıkı bir 
şiltle az daha Beşiktaşın birinci 
golünü yapıyordu. Fakat Necmı. 
nin yerinde bir müdahalesi gole 
mani oldu. Dakikalar ilerledikçe 
Besiktaşlılar ağır basmağa başla.. 
dılar. Beykoz kalesi mütemadiyen 
sıkışıyor. Bu arada Beykozluların 
da ara sıra Beşiktaş kalesini ziya· 
retleri görülüyor. Her iki taraf da 
canlı oynuyor. Nihayet 37 incı da
kikada Beşiktaşlılar Yavuz vasıta. 
siyle penaltıdan birinci gollerini 
kazandılar. Fakat bu penaltıda 
kast olmadığı için birçok Beşiktaş. 
lılar tarafından dahi protesto edil
di. Bu gol Beykozluların manevi· 
yatını bozdu. Artık gelişi güzel bir 
oyun oynamağa başladılar ve bi
rinci devre 1-0 Beşiktaş lehine 
bitti. 
/KiNCi DEVRE: 

lST. SPOR: 3 • B. SPOR: 2 

lstanbulspor: /\'cv::at - Ilay. 
ri, Bclcir - Sefer, Enver, Mıı • 
zafl er - Sclahattin, Sabahat. 
tin, Tarık, Cihat, 11.adir. 
Bc1joğluspor: Ksidias - Stav 

ro, Ofrclc7' - Çiçoviç, Maruli, 
Stclyo - Mario, Cula/i, lfoçi, 
Oanı1Ja:, Tana§· 

Hakem: Hilsnü Savman. 
Fener stadındaki ilk oyun gü

nün en mühim ma.çı idi. lstan -
bulsporlular bu milhim maça 
takımlarına iltihak eden Salfı.. 
hattin, Sabahattin ve Seferi de 
nlara.k çıktılar. 

Oyuna 1stanbulsporluların a
kıniyle b~<Uandı. Sahadaki :ru 
biri!rintilerinden ve çamurdan 
dolayı topu kontrol etmek müm 
kün olmuyor. Her iki taraf da 
hakimiyeti tesis edemedi. Top 
iki kale arasında. mekik dok'.ı· 
yor. 

Dördilıı.cü dakikada Ksidias, 
Tarığın ayağına. yatarak yüzde 
yiiz bir g-ol kurtardı. Bu kaçan 
fırsattan sonra Beyoğlusporlu 
lar yavaş yavaş açılmaya. baş. 
!adılar. Nihayet yedinci dakika
da Culafi lstu.nbulspor sol be
ki ile mücadele ederek kalecinin 
yerinden kıpırdarna.sma vakit 
bıralanadan :ık golü soktu. 

İlk r.. .• farda galip ,.;veto ge-
çen Beyoğlusporlular büsbütün 
canlandılar. On ikinci dakikada 
İbtanbulsporun sol beki on se
kiz çizgisi yanında frikike se
bebiyet verdi. 

Frikikten gelen topu Koçi 
kafa ile ikinci defa tstanbul
spor kalesine soktu. 

2 - O mağllıp vaziyete dü
şc:ıı lst. sporlular birdenbire 
parlayıverdiler ve bir korner 
ka.znndılnr. Kornerden gelen top 
bir müddet kale önünde ayak -
tan ayağa dolaştıktan sonra, 
Tarığm h•n: m tiyle ilk golleri
ni kazandılar. 

Akabmda her iki tnraf da, 
birer gol kaçırdı. Beyoğluspor
lular da galibiyeti tem.Ji etmek 
için canla ba.5la oynama.ğn baş
ladılar. Fakat her iki tarnf da 
gol çıkaramıyor, birinci devre 
başka enteresan bir hadise ol
madan 2 - 1 Beyof;lusporun 
galibiyetiyle sona erdi. 

lkinci devreye BeyoğlU5P.0rlu
lar başladılar. İlk anlarda o
yun mütevazin bir şekilde de
vam ederken, İst. sporlular h8.· 
kimiyeti ele aldılar. 

Dokuzuncu dakikada fst. spor 
lehine penaltı oldu ise de ha· 
kem vermedi. Nihayet on dör -
dü::ıcü dakikada Kadir güzel bir 
vücut çalmıiyle beraberlik ger 
lünü temin etti. 

Her iki taraf da seyircilerinin 
tcşcileriyle canlandılar. Bu ara
~a hakem Hüsnünün oyunu çı -
gırmdan çıkarmak için ne yap
mak l=lzımsa yaptığını görüyo • 
nız. 

1st. sporlular yalnız Beyoğlu
sporlularla değil, hakemle de 
mUcadele etmeğe mecbur kalı· 

<trdı. 0tıu; yedinci dakika· 
ya. kadar oyun bu şekilde de· 
vam etti. Otuz yedinci dakika -
da bir tstanbulspor akınında 
Bcyoğluspor kalecisi topu tut. 
mak için kaleden a)Tılırken .ı.· 

yağı kava.rak düştü. lstanbul
spor sol açıjh da bu fırsatı ka
çırnuya.rak üçüncü defa Beyoğ· 
lusnor kalesine soktu. 

Otuz dokuzuncu dakikada Is
t.anbulsporlular yüzde yüz bir 
gol kaçırdıktan sonra oyun 3-2 
Istanbul.:oonın galibiyeti ile so
na erdi. 

Dün İstanbulspor!ular galibi · 
yeti hak edecek bir oyun çıkar· 
mışlardı. Dört haftadır Bcyoğ
luspor maçlarını idare eden ha· 
kem, dün maçı çığırmdan çı
kannak için ne lazım.sa yapmış. 
tır. 

. ~aullero hiç dikJcat etmediği 
gıbı, !stanbulspor aleyhine o
lan afsa.itlere de hiç dikkat et
memiştir. Bu vaziyetin orada 
hazrr bulunan lstnnbul futbol 
ajanı Bay .. ·uri Bosutun gözle
rinden kaçmadığım ve icap e
den şekilde hareket edec<$.ni 
umarız. 

FENER 6 - SÜLEYMAN!YE O 
Günün ikinci maçı Fenerbah· 

çe ile Süleymani_ye a.rasmda i · 
di. 

Oyuna l<.,enerbahçen.in akıniy. 
le başlandı. ikinci dakikada Ni
yazi, kalecinin bacakları arasın 
dan ilk golli attı. 

Oyun bir müddet Fenerin ha· 
kimiyeti rutmda tatsız bir şe
kilde devam ettikten sonra, dev 

Oyuna başlar başlnmaz hfı.k.iıni· 

yeti ayaklnrmn alan Galatasaray
lıhr T-0pkapı kalesini sıkıgtırmağn 
ba.§lndılar, Topkapı kalesinin önü 
yağmur \"C çamurdan bir gölcük 
olınutı, zav~llı Topknpı tcnleclsi bu 
suyun ortasına } o.tıp kalkmak 
mecburiyetinde kalıyordu. 

Netekim b!l oyuncu oyununun 
sonuntl:ı. sulrı.rm i inde oynamak. 

tnn donmnk tehlikesine mnruz 
kalmış, ancak kendine sıcak duş 
o.ltındn gelebilmiştir. 

lkinci devreye Beşiktaşlılar çok 
sıkı ve süratli bir şekilde başladı. 
tar. tık anlarda Şerefin şütünü 
Necmi güzel bir şekilde b!oke ede· 
rek kurtardı. Akabinde olan bir 
Beykoz akınında da Mehmet Ali 
Şahabm sıkı bir şütunü ancak 
kornere atarak kurtarabildi. Bu 
devre 30 uncu dakikaypa kadaı 
golsüz geçti. Nihayet 31 inci da 
kikada Şükrünün soldan ortaladığı 
topa yeti~n Hakkı güzel bir kafa 
'ıtUru~u ile Beşiktaşm ikinci bıraz 
sonra da Şeref üçüncü gollerini çı. 
kardılar ve müsabaka da bu şekil. 
de 3-0 BtŞktaşın galebesiyle 
bitti. 

Birinci kütne puvan cedveli 

7 inci dakikada Gündüzün şütU 
kalenin önünde ç::ı.mura saplandı, 

m-kadan Salim yetigcrek UçUncU 
golU yapu, 9 uncu dakikada da 
Salim bir pen1ltı kaçrrdı. 11 inci 
dnldkadn Salimin ortnsmdan isti • 

J{lu!.'Prlıı ndı 

HE'5lKTAŞ 
FENEitRAHÇE 
GALATASAU\Y 
lST \l'\·nrL 'POH 
Jll'a'OôLt"SPOU 

'ı.ı ,\ 
ALTINTUO 
Bl~l'KOZ 

TOPKAP 
St'l.El~fANll"E 

Yaptığı 

1\faQ G. B. 
JS ıs 

ıs ıo 1 
ıs 7 s 
]8 5 4 

lS c; 8 
lS 5 2 
ıs 4 1 
18 8 1 
ıs 1 4 
lS 2 l 

in. A. Y. P. 
62 10 SD 

2 48 10 St 
s 46 18 so 
4 29 S8 27 
l) 29 27 26 
6 80 St 25 
8 20 82 2% 

9 H 80 20 
8 17 60 )9 

10 lS 48 18 

İkinci küme maçları 
lkinci küme lik maçlarına 

dün Karagü.mrü.k ve Anadolu
hisar sahalarında devam edil
miştir. 

Anadoluhisar sahasmda Bey. 

Dahili gülle 
atma 

müsabakası 
lcrbeyi Ruınelihisara hükmen, B. T. AUeUzm Ajanlığı t.a.rafmdan 
Anadoluhisar Alemdara 2 - 1, tertip edilen kapalı salon gülle atma 
Hilil Anadoluya 2 - O galip müsabakası dllD Beyoğlu halkevtn· 
~etmişlerdir. do yııpümı~tır. 

Karagümrük sahasında da. ı inci kategoriye mensup aUeUcr 
Şişli Galatagençlere 6 - 1 ga· ıı.ramıda yapılan mllsabakalarm tek· 
!ip gelmiştir. nilt dereceleri §UDlardır: 

B t kı J J 1 - Arat (B.J.K.) ısa: el t~ U;94 
. a m arı maç arı ve ııol el ile ıo.ıo - 24.04 metre. ..,,. 

Birinci küme klüpleri B. ta· 2 - Yavru (G.S.) aağ el ile ıı.~ 
kımlan arasında tertip edilen ıoı el ile 8.PO - 20.43 
müsabakalara. dün sa.balı Şeref 3 - Hayrt (Kuleli) ıat eı ne ıı.s2 
ve Fcnerbahçe stadlannda do- 10l el ile 8.~ - 19.97 
vam edilmiştir. 3 UncU kategoriye meuup aUeUer 
· !.stanbulspor ve Galatasaray · anuıımda yapılan ağ el ile atma mu· 
takımları sahayn gelmediklerin· sabakaları ikmal edllmı,, eoı el ne 
den Fencrbahçc ve Beşiktaş B. abna mUsa.bakalan tae 19/l/9U Pa· 

takr~ları hükmen galip gelmiş- ' zar gllDU saat 9 da 4 üncU kategori 
lerdır. ile beraber devam edilecekUr. 

OÇ CEVAP MUHARRiRi 
SÜLEYMAN ALiYE CEVAP! 

Yazan : SACIT TUGRUL OGET 
Eski Sa.ntrforvet, namı diğer 

Süleyman Ali, çamurda tepinerek 
etrafına zifos aıçratmak için uğra. 
eırken ben de chıırmda bulunmuş 
olacağnıı ki bir mikdan da benim 
paçalarıma yap1şt1. 

Mesele şu: 
Ömer Besim bir yazı yazıyor. 

Ge~en hafta Stad mecmuasında 

intl§ar eden bu yazmm başlığı 

§Öyle: Eski santrfon·ett Bu da 
nereden türedi': 

Yazının metnine olduğu kadar 
serlevhasına da alman bay SUley. 
man Ali, tutmuş Kii'rriızı • Beyaz 
mecmuasında bana aklı sıra kanş 
karış nasihatte bulun.mu§. 

Yazısının başmda beni (tanıyalı 

pek uzun olmadığı) nı söyliyen 
bay Silleyman An ile pek sathl 
bir tanışıklı~'lDllZ olduğu için CYVC 

li\ bana liıub:ıll bir şekilde (sen) 
diye hitap etmesini, ayni yazıdn 
vermek istediği nezaket bn.hlslerl
nc taban tabana zıt gördüm. 

(Dünyada yapılması en gilç iş, 
küfredenlere nezaketle mukabele 
etmek, nczahetterlni kay~denlf'. 
re terbiye dairesinde cev9p ver
mektir) buyuran, fa.kat ayni yazı. 
dıı mevzuunu yer yer terbiye da. 
h e.c;ınde11 uz:ı.klnştnıın esk: tınntr
forvet ccnaplarmn ben (siz) diye 
bitap ederek kırdığı bir. potu ta. 
mir clscm olmaz mı? 

Evet, siz, Süleyman A.U Bey 
bana öyle geliyor ki son günlerde 
meşhur bir §ahsiyet oldunuz. ö. 
nünüzc gelene na.cıihaUer veriyor, 
ata sözleri savuruyorsunuz. Pek 
popülcrleştiaj.z! .. Ne bileyim, Am
ca.bey, Pazarola ,Hasan Bey gibi 
bir tip ... Sporda naslhnt Blzin, bil. 
gi sizin, tenkit sizin, yazı sizin, 
makale sizin... İlah mısmız Alla. 
haşkınn ... 

Gnzetecilik hnkkmtlıı nasihatte 
bulunmağa yeltcnmişsiniz. Fakat 
knTilamamış. ÇlinkU görUIUvor kı 
gazeteciliğin basit tara!tarmı pe'.i 
hatırlamıyorsunuz. Ya.but Basüba. 
delmevt yamıağa başladığınız için 
unutmuş olacaksınız. Size unuttu
ğunuz noktalan hatırlatn·crcyim. 

Sekreterliğini yaptığını bir mec. 
muada her yazının hP.l' tara~mı u. 
zatır, kıSaltır, değiştirir, zevkime 
göre serlevha vercbillrim. Vazi • 
fcm bana bu saltı.hfyeti vermekte
dir. 

Ömer Besimin size Yaz?P da. içer 

lecliğiniz yazmm serlevhası tama.. 
nıile yerindedir. Evet: Eski santr. 
forvet! Bu da nereden türedi? 

Ye şu iltl cilmle hiçbir zaman 
nC7.8.hetten uzakla§an cllmlc değil. 
dlr. 

Nezahetten uzaltlqa.n yazı be
nim Kırınm _ Beyazdan aynlıuı.. 

mı h.ikAye ederken kaleme aldığı. 
nız satırlardaki pntron\'9.rl cUmle
lerdir. 

Bir muharririn bir gazeteden 
ayrılarak diğerinde çalışması Bg • 
bıAlide en tabii bir şeydir. Bu U.. 
bil şeyi yapan ben acaba ~ 
tenkit ediliyorum. Yoksa Kınnm -
Beyazla kryılmtn nika.hnn mı var: 
dı? 
Yaznuzın bir yerinde, dünya ucu 

nun w:un olduğunu ve sevkltabii 
veyahut tesadilfiin beni, gileondir 
diğim insanların kapısma diletlrUr. 
se mahcup olacağmu kaydediyor. 
sun uz. 

Bu mahcubiyete sebep nedir? 
Yoksa bu satırlarda birdenbire 
sezemediğim bir (avukatlık) mı 
var? 

Bir gazeteden Ç1kıp diğerine 
girmeme (hafiflik) buyruluyor. 
Siz hCThaldc hafifliğin ınlniıımı 
bilmiyorsunuz. Veyahut Ba.bıAlide 
( ağrr) insan yok. Gösterseniu ba
na. Gazete, mecmua değiştirme. 
mlş tam bakir bir mtıhanir! .• 

Önilne gelene c;atmağı itiyat c. 
dinen muharrirler Babtllide bob'll
lurlarm~. 

Bu sözün bana ka.rşt hikmeti 
nedir? Acaba yaztlanmla. glmdiye 
kadar kime çatmışım. Yoksa hU. 
cum edenlere knl'!P kendimi mUda. 
faat etmem • 6U dakika.da olduğu 
l;ibi • kabahat mi? 

Evet Bay SUleyman Ali, yahut 
pardon siz şu lAkabı daha çok se. 
viyorsunuz: F.ski santrforvct bey. 
Mütemadiyen ona buna çatan biri
si olduğunuza göre sizi engin deniz 
lerde görUyorımı. Karalar uzaktır. 
Bendeyse ihtiyat bir can kurtaran 
simidi \"ar. Am.1 buyru1Ul"88 &tlve. 
reyim. 

Bana dramatik bir ıeldlde ver
meğe kalktığınız nasihatlere kalı • 
kahayla gilldilm.. 

Siz bari Şehir Tiyatrosuna her. 
kesin kahka.halAPla. gilleceği dram 

lar da yar.sanım. .. 
Onlara atılaak imzalan da bul-

mak kolay: 
F.ski ısaııatklr artlat! •• 
İm.zamda ( eeki) (yeni) yok. Sa. 

dece: 

renin ortalarına. doğru Fener-1 lan ha.lde hakem düdtlık çalına· 
liler Yaşar vasıta.siyle ikinci dı{:~an beşinci goUl de attı· 
gollerini de kazandılar. Devre- Oyun bir müddet daha. tatsız 
nin bitmesine bir kaç dakika bir şekilde devam ettikten eon· 
kala Yaşar üçüncü golü de .11- ra, Fener yirmi dokuzuncu da
tmca Fenerliler birinci devreyi kikada altmcı ve sonuncu golü 
3 · - O galip olarak bitirdiler. de attı. 
. İkinci de\TCye SUleymaniye- Bu golden sonra Süleymani· 
lıler başladılarsa da Fenerbah - ye kalecisi, kaleyi Baydara e
çeliler tekrar hakimiyeti ele al- manet edip oyunu terketti. Bir 
dılar ve on ikinci dakikada SU· mllddet etrafta dolaştıktan son
leymaniye kalecisinin bir hata • ra bu sefer Haydarm yerinde 
sı yüzünden dördüncü gollerini aynam.ağa bqladı. 
kazandılar. ()yun on dakik& daha. zevk· 

İki dakika sonra Naci afsa.it siz b ir şekilde devam ettikten 
vaziyetinde topu yakaladı ve sonra Fenerin 6 - O galebesi· 
rakip ta.lam oyuneulan durduk· le ~ eı'di. 


