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iki 
Hltıra 

Yazan: 
BlllJID Cablt TalÇID 

M eşnıtiyet dm·irlerlıü hatır. 
ıayanJar r;ehrimizde ~ıkan 

P,rooclo8 gazetesini ,.0 onun siyasi 
muharriri Spuıoudl'3i pek iyi bi· 

urıer. l'aktfyle matbuat sahasında 
birbirine zıd idealleri müdafaa o.. 

işçi v E;" 
TEKAÜDiYE 

ı1çııer1a llgortuı llalllıı•lla laaıırlaa• 
lıuuaa MııHı bolmealnde 
mbtaoeıea tetlllldaı b8fladl 

OLEN IŞÇiLERIN ÇOCUKLARINA 
Malta ya 

elerken, bir hayli münaka-,a. ettiği· Alman f.a"'-'arelerinin hücumuna ma .. •• •-·1 M li m1z bu meslekta.!I §imdi Atin.ada.. u •oıu. - an alt.ada lıarp manmdan bir görllrils .. Y ~tışinciye kadar ölen baba veya 
a nalannın yevmiyesi nisbetınde dır \e senelerin ,erdiği tecrübe, 

getirdiği ibret \'O baslrclle nta
nmm menfa.ati ile Türk ntanı 
mmfaettnln ayrılma :kabul etmez 
bir surette birbirine bağlandığına 
kanaat getirmiştir. Nasll ki buı;\in 
biz do ayni kanaati kendimize 
rehber edinmiş bulunuyoruz. Son 
günlerde ondan uzun , .o samimi 
bir mektup aldım. Tü~yo hak. 
kında gösterdiği hislerden kemli· 
5ine bu sütunlarda. alenen !eşek. 
kür etmeyi münasip buluyorum. 
Ba mektup bu u"i olma.kla bera· 
her, Türk • l·unıın dostıur,'1lnun 
tarihi ,c kıymotJ balommdan !,'Ok 

ali.kaya şayan lld hihrayı ihtiva 
ediyor ki bunlan Türk efkin umu 
mlyeslne blldinnemek bir hata 
te,kil ecleceğine eminim. Onun 
için, Bay SpuoudJ'nln mektubun• 
dan alarak bu hi.trralan 5')yle hl. 

ki.ye edeceğim. 

1981 iarthlnde, Baş\ ekil bulu· 

un Milli Şef tsmet İnönü Atina.. 

ıı ıtyarete gitınJstJ. Yeruzelos, 
fat.ubafdall Attnay& hicret etmls 
olan 8pMIOUc11'yl çaprarak Türk 
B.pWd.ll Balkan oyunJarma sah· 

llf.'elacek stada girdiği zaman Tür. 
ldyeclen gelmf' Rom mültedlerinln 

116 muamelede bulonacaldannı on
a.. anlamak tsWdi. Spanoodl bu 
ltanıJarm Törle Baş' ckiline son 
derece parlak bir hüsnü kabul ese. 
ri österect'klerinl temin cbniştir. 
M!tap diyor kf: "Filhakika ~~ 
büyle oldu. Ekselans 1smct İnonU 
yaıunda M. Venlzelos ile stada 
ghdlği r.aman, haz.ır bulunanlar 
kendilerinden geQeCek surette. coş
tuıar. Bilhassa Türkiyeden iltica 
etmı, olan 'Rumlar ha hususta. pe_rc 
ileri gfttiler. Direğe Türk bayragı 
Çıe)dldlğl yakıt, bu Rumlardan bir 
t'Oiu 8011 derece derin bir hc:c
ean duydular. Bu, asırlarca muş. 
terek geçmlı; hayatın ~imdi tekrar 

cllrUen hissi idi.,. -· 
Bay ·panoudi'ııin bahsettigı 

Udncl hatıra şudur: 

Çörçil'in 
nutku: 
istila 

tehdidi 
bizi kor-
kutmuyor 
İsblaya 1t>?.i0!ı çok iyi 

hazır!.,..,,dık 

Zalerde• ıııa 
,apbemıı yolltar 
Loııdra, 18 - İngiliz Başvekili 

Çörçil diln akşam Glaskov şehrin. 
do mühim bir nut.uk söylemiş ve 
ezcllmlc demiştir ki: 
''- İngiltere Amerlka.dan gör. 

(DC\"allll 4 üncüde) 

Ruzveltin 
beyanatı: 

Tedbirli 
bulunmahyız 
Onümüzdeki aylarda 
bir ço.k şeyler olabilir 

(YUISI 4 üncllcle) 

Bomaarada 
toplanan 

Al mart, 
kuvvetleri 
7 fırkayı 

buldu 
ıa kanetıerıa bir 
klımı B•lgarlıtaa 

badadaada 
toplanıyor 

1930 da l'enlzelos Anka.r&:fl zl· 
Yaret etml!iitl Bu ziya.rette Tür. 
kiye He Yunanistan arasında dost 
hıtc misakı 1ın1.aıanmıştı. Yunan 
Bq\"'eklll şerefine bir akşam ıdya.
fMI tertip olunmuştu. Bizzat M. 
Venizeıos'ua Bay Spanoudi'ye an. 
lattıima göre, btiyttk bir keyif ve Buls~riıta:ılı:t Almanya 

ADRıYATiKTE 
Asker yüklü 

iki italyan 
transatlantiği 

batırıldı 
Vapurlar 15 bin ve 20 

bın tonluk .. 
• 

Londra, 18 (A. A.) - Ati.na 
radyosunun bildirdiğine göre 15 
bin tonluk Ligu'rla. ve 20 bin ton
luk Lombardia !slmlerlndeld ttaL 
yan vapurlan Arnavutluğa asker 
taeırken Adriyatik denizinde tor 
pillenerek ba.t:mlmıştır. 

L01""DRA. RADYOSUNUN 
VERDtGt TAFStLAT 

Londra, 18 (A. A.) - B. B. C!: 
Dün akşam Atma radyosu, Aa. 

riya.tik denizinde asker yUklil 
15252 tonlu\t Ligurya. ve 20 bin 
to:ııluk Lonıb~a. l~lyan va.purl&
~ ..\4rlya~ d~ ~ 
•erek baUrdclPt ~!em.fJt.4'. '!'u. 
nan matbaat :aıtbtetarlığmm teb
lli'fne s6re &on gllnleroe Arnavut
lukta yüalaıan ttaıyan e.iıierl 

(Devamı C lldde) 

Sof gada 

Alman 
Elçisi 

Barlcıye KUQ'lle 
girifti 

So/ycı, 18 ( d. A.) - Bulpr 
hükfunet merkezi timdi bul 
diplcma.tik faaliyetlere -. 
olnıa.lrtadır. DUn Alman el
Fon Richthofen, hariciye nazın 
Popof ile uzun bir mfil'1ta.t yap. 
mıştır. Alman elçi.ar geçıencle 
başvekil Filof ile de ~ 
müştü. 

Ayııı zamanda. maliye ~ 
BojilOf, $ovyct elçisi Lavre~ 
e! ile ticari meselelere da.ir gö.. 
rüşmelerine devam etmektedir' 

Söylendiğine göre bu götütı
meler iki memleket için memnu. 
niyeti mucip olacak bir şekilde 
ilerJ~r. 

llefie lçlac1e bulanan l 'unan Be§- araamda · 
•eldu blr aralık tsmet tnönünt Hadiselerin 
bir tarafa çe'kerek elini sıkmJŞ '6 itti fa k - - - - ---
ta sazıer1 söyıemışttr: . . Tefsiri 

- Ben izden daha 3aşhymı. m Üz ak e, ele- ....... ___ _ 
Bu dünyadan daha ev,·01 gitmem Bulgaristan 
pek tabiidir. Burada lmzaladJğunız r i R 6 zem İ R ' . 
mlBak 'benden sonra da ya..~"- Al a ·ıe 
.... - .. ge•• ••d•iu•"" •• hazırlanıyor "ml!'Y ·' · . =.:. E·=:~.~~ Alman tahşidatının Yem" ıttıfak mı 
ıo. lııa keUmeıy:I Türk~e olanlk mln.y. hedef lerı- ne . Yapacak? 
llte teliffuz etmiştir]. ~iz bu • 

.... garanti ediniz ,e bu barlnc. olab·ıı·ır ". Yazan: HASAN KUMÇAYI 
JI haleflerhıizc intikal cttirini7

u ( 

Ben de ı: unanlstanda Tiirld) eı lle 8 ULGABIST.U.'lN Berlba El. 
.aJ'll*eUmlzln temeli olarak hu mi- (Yazısı 4 üncüde~ çisi Draguef SofJ'ap pt-

lakı ele alacağnn." • • . mek üzere Yag•latyadaa leoerUn 
Milli Şef İsmet tnöoü ile ~I. Ve- \C Türk • 1•unan mUnasebetlertnbı 8elgn.d gaieteelledne be)aaat 

lllıel°" ılnt.sında imı.alanan bu mi· gittikt:('. daha sıla 'c daha samimi ,·ererek Bulgarlstuıla ...::=-
1'&kın \'e teatt olwuuı bu umlt 'c t~ bir surette lnld~mda d~am ede. ™::.:f~ eifkmlt. 
lbemıJJerin semereleri Uctitaf edildi- ğlD1 tenıla edebUmekle biz de 1 :,lprl9tanla A.Jnwl UlllHMa 
11111 göımeldıen M. Spsnoual pek ı ::ı.tıvar oluyoruz. dGtltlak mubeded J:.ı-. lılll· 
lııabt1y:ı.r bahmoyor. Ayni ttt~ .H1lSF.YfN CARt'l VALÇIN ,., ..... fakat bir fttl{M w 111• 
,. lebt:lmlzln. «e '"ttdk (' ~.,.., 

Alman tayyareleri 
tarafından 

Şiddetli bir 
YETiM MAAŞI BAGLAlACAK 
Tür • lt<iiler1 ıç~ ı-uır1&n&1ı s•belik 

\'e ka:a de\'let ısıgo1ıa k&nur.u il~ 

hu ld hası tm)11k lıllll.t y .. ~ mııı.t cum yapı 1 \ ve i~·lma1 :J'U&Y-"8~. eDcilınet•SDde tet 
kike ıqıanmqt.~. 

laglllzlır 13 tanare Mec!J&n ıık toıw.,•ımna 3ettıttrn 
ınul .·.ukaner olan bu l&ylMya ~ dlf lrdllar ı ~ebelik :4manmda lıadm S§çııtr t.da 

ROMA VE BERLİNE GÖRE v1 alt!Tııl alı.o&cak vtı tekrar .. alıpm\IA 

• 1 t 
nna .oktorl&r taıil.fından mDaa&dP r .,,.,. • •••• ,. editln ..... }e kıada.r .-.~mı~ tam C> 

De bo .. 118 11• ••t 

1 

larak ulaca!dan!~. H~rhalı&1 bir ,,. 
UW kilde .._aı;ayco ut?"a.i'&n lfçDer bakJnL 1 

itti da da eynı l:Uktı awr tatbtk uluD&od 
tzr. 

.Kahlre, 17 (A. 11.) - Ortaşark öltlm anuıda 'RI ukeklıe ~ 

ldlmloPI taU:4k ~. ~ 

u..r.ıı.a h.&aıriarıı..Jta- ı,çtn•.ı ~ 
ll b&JaauadaD CCU4." tetezTU&t ı&6 
DODde tllt.ulmUfttJr. tlıUya.rblvd ~ 
llpmıvacak bale .co!en "'ya '8lcat,• 
naralı: aynı Y&Zt,yete fU§en ifOi>"' mo. ce,. ita.dar )'eVl!ll,)'\'t'ı nllbeUnde ltt 
a,rlllc tııt1ADacalctıt'. Bu ID9VWda • 
ka:lm n erkek ıfı) mU..vt baklana 
tabt tı tulm\;fları?u . 
BmııWdan bafka vukard&kt .. ~ 

bir nnt telcaOt .&)11ğ'ı olup tA. !ıef\o 

baDgi bLr flaJlck •dld.: edip ~·r:tda ta.. 
ÇGk mAt brraka4 ~<Jerln ı•ılelerllle. 

90CUk '" 1'41Ufl'.#Jt kadar l'tlDO .,. 
çlnSD J'"YJDl).S tJsteUDde bir ,etim 
maafl tıağlanacaıctır. lngiliz hava kuvvetleri karargihl- ve ço : •Alar:na arWl!'ra koctll!Da w 

:nm tebliğinden : evllU .ımıı. tazm'Jı.'l' w .,n::a Dn 
Kuvvetli bir düıman tayyare fi- mtye .. erilecekUr bOtbn bu ~:o 

(De\'Mlll , ttnclde) da ka .aııı mtl•yvıJ~ De bertll.er l'lf· Cezayı·rden 
kat b.ı' :an1%".C:an l.a \ı&tronlarıı mtıblm 
rolleri nrdı • lfçlAi?:c lwıunuı emret-

H ~.~r'iıt viı),pc• dil 
der,Ieriıd takip 

eder.~•Jere 

BiR MOJDE 

.... 
Ult_ıeı_:~u_ı_5st--·ı m_~~;en-pa...._tran-ba,..."• ,. ng·ııtereye kaç,ırlan larıda. \an.urun w ,ı· .. leW c<ı:al 11'1 il 
-- t , , 

iNGiLiZ tayyare 
Donanmasının Yat!~~<~~ -t>::: 

sın..ıı Afrikad• iri 1talyaıı mil. 
Son aayfnmu:daki IA d tarelre ~un kontıo1u tal~ilah okuyunuz yaşaması cızım ır altında bqhman tayyarelerden 

--------- Alııl talldlrde Aale- ~:e~ı~~:L 
Vunanlllar rıu te1a1111et1e111r mlş ve genenl D6 Gol'UD htz.. 

Bınden fazla 
esir aldllar 

tfıUhim bir ltal)an 
m ..?VzÜ it ıal edi•.di 
Atina, 18 ( A. A.) - Röyt.er 

ajanıtmm muhabirine göre, şicl. 
detli yağmurlara rağmen, Yu.. 
ııWılılar ltalyanlarm yeni mev. 
zilere yerleşmelerine mi.ni ol. 
muşlardır. Yunanlılar, bUyük 
miktarda esir almakta ve esliha 
iğtinam etmektedirler. Remnt 
Yunsn SÖ7.cliSil, Röyter muha.bL 
rinin sözlerini tasdik ederek ye. 
ni bir muvilfakryeti ilan etJni§. 
tir. Yunanlılar, mühim bir ltaı. 
yan mevzii itgal ederek 1000 
den fazla ~ir almışlarotr. KWli. 
y~Ui miktarda harp ma12meei 
iğtinam. eclilmiıstfr. 

.4HERlKA BAHBtt E NAZllQ 
RUZ\1ELT PRO.JF..StNt 

MtlDAFAA ETl't 

Mihver donanması 
Bugün Amerikan 
donanmas1nm b;r 

mialidir 
Vaflngt.on, 1'1 (A.A.) - Ba.bri· 

ye nazın Knoka lngiltereye yar 
dun kanun liyllıaemı buıtln m& 
busan m~llııi hariciye enctımcn.ln· 
de müdafaa ederek bilhassa re 
mişUr ki: 
''- ÖnUn:ıtır.dekl aeuelerde, mih· 

"er Birleıik .Amerika donaıunuma 
zırhlılardan denizaltlla.nııa kadar 
blftiln harp gemil4'inde adetçe te 
fevvulı: edecektir. "Milıverin donan 
mumda- en kuvvetli tezayUt de:ııia 
&ltıla.rmda olacaktır. Mlbverb> 

(Deftau ' tlııdlde) 

Veni iaşe 
teşkilatı 

J~ ummı müdürlük 
bal inde 

AJltıpllll•• iti .... ......... ,... 
Anktndaıı 'l'enlaı mı'OmNa san 

ay ba~.ndan tUbUaıa ıaau,.ta PQ8' 
cek o1.ul ~ te,ııdlAt:ıam bir mGlıtft 
,arlık oı.a.ıa '1'lc&tC ....... tmt ... 
tanmar.ndaıl ~ edDmlftlr. 

Bu tealrft•tm ıx.aret ~ 
ballı ak! UllllllD mll.ltdD " .,.... 
blr Dl"f&'VW8 be~ e8rılkUp 
olmuı ~ 117.ıuA ı~ Ba 
umum oaldtırt~ biri nnart IJI. 
tfya(lar almJM!nieı: olaa cıda ._ar 
madchlıert temin ... arurü&be. ~ 
de ba':.km bakDd ~ .... 
... ...... ~'!t ldllla • "2 • 
M,etJ.-.nw•.111tt1n..._ 
edlleoe\: birer attan mtırek>..tp m. 
cütır 

metine girmiftir. 

O <UYU~ GEÇERK ·N 

Hana isi 
astan ... 

,., • Ni, ... Mr fdpunı9 
MtıWı .. .terdi ..... etti: 

"Dlla.r .,....... ... ..,. 
çddnqtv. ~ defllmbiıW ita .... ............... ~ ....... .... 
........ _ ........... d.. 
lld, dide ~ paler, ..... -
,... clllbule drlklaiea ~ 
lıUe bu bı1ar lıememittl Bir de
veabr blhbem bo J'la Mı oldala 
ei,leMI .,...., .............. 
ralumdald farlı mde et-~lc. ...., 
1ı:qu ...... ~ mbJIAl;ır laıl
...., olınM ..,uJe. 111 bizim OD Dd ., 
dua ,.a.. lılrbll alt1 ~1t lna.& ile 
"6ret --~plen clUa mtlbelAla
lı Wr -...-.emea. 

IÜmed .,..... Audo1a ....... 
lan dllWe (Afhe, Arahk. lln• 
11d) allıl vertlftt hıbnlP.r dhl "'9· 
el lıılr tertDıl ...... deiQdlr. .. ~ .. .......,-..., .................. .. 
............. et ... _ 1 .. ... .... .................. ,... aava...,.., ......... ........ 
maedec4•• ~· ....,...,.... 
lllDalkelmelle~ ..... 
.. ...,.... llJP8 pıWu ..... ..... ..,_,...._en~ 
- ...... ı e nlllr lfllılle elenler 
GnMleıtld ..., ......... dfı,. 
...... BlıpMlllııııdatn ...,.. Mr 
h+- ,._. 1'lll'h .. ~ 
....... Ja'e 1dtap ec1en ....... .. 
timde 'te ..... Yare .... ,..,. 
1- m tlrll WB mle••eh 
rWe ........ -...r geri seti· 
relıllr. ~· 

•tlil'I 
.......... ,._., llH l 

~ 
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1 izdivaç Meseleleri ! 
4'KŞAM POSTASI 
~lırhi ve Neirivat Müd;,,w 

l t lf"""••t• .... •• •• r ,.,,,,. ı.p,... ... ,;++VVCU4W•-r1F'••Y44Z ..... ..,... ,..,. 

Ma an Ras•~ us 
ll:>AP.E EV}! fstlM Annra caddtsi 

•-; fi& ...,.,. "'"si ........ .-:ı 
Y •n ~I ri telefon• : 1.387~ 
lda,,. . • : 2'370 
llAn • • 2033!1 •.....•..•..•..•...• , 

t ABONE ŞARTl.ARI 1 . ,....,. ( - . 
1 ~rU~ 14.llO •• UM.. f 

t C •rtu 4.llCI • UIO • 

Vll (.) 
ıngılız kabınesınoe ı ~aıer voıu MeKSIKit -An1erıka H 1 ,. •• .d l 

tadilat ihtimali ıngıltereye bu sene ittıfakına doğr·; • e~{i. ne gore l ea . 
Hariciye mügte~arı · Müzakerelert- yakanda lZdlVQÇ ve şartları 

maarif na7.1rı olacak İÇll1d8 aÇll3Caktlr başlanacağı bHdir:1iyor 
1 

1 • ll..ndı ,_. • ı..ae • ' 
~-•rtıll uo &.il .... 
·- •• 1 .r------- Loııdıu, 17 ı. LA. J Rm tem 

L,_ , b ""I" dıplomatıl·. muhabir• raZl\'Or· 
u.t&ııaruı -.·t:ı · \akıt ~,ıaı a<l<" 
~ h J_ ı ııı:nlız trnhıııe .. iııdc r!ıi!cr !Jazı 

lngıl,z havcı na.t.ırı 
mühım bir ııutuk söyledi 

Nadiseıer 
........ "YV:YY+ .... ~ 

Ve Tarih 

değıı:;•}dikler vukua 1dme ... ı ımıh
temf'ldır. J.ord llalifak.:'rn \pıerı. Londıa, li t A.A.ı - c;ıa--ı.ı:O\ 
ka Hirle-;ık de\ leıler rıezdn:de bi.:. ~ııi,er ... ıt. i tale!J;: ... ı~r hıtao edt>r 
,·uk r!çilıı.ı;e t::ı~·ınindrn ... m. a ha- h<n a nazın \r':'ıbald hi ha ... ..;ı ~un 

ı\ rı ycırl.., 17 r 4..A.J - \ .~şı•w 
tondan bildınlı}ur: 

\merıka ile ~1eks;ıka do-.r ıık vt 
ı} ı kom~·ıluk mum.-:ebetlerını kll\ 
''etleııdim1ek \C Amerıka mill.ı •"' 
rinın müdalaa planları çerçe\e ... 
ı\in<lc· <ınmımi bir ı~ bırliğı temın 
etmek iizerr ya.- ır da ınüzakC're~ • 
l!ıri~ecekleıdir. 

"Çıftlc~me fiihnden sonra parçaıanarak ölen 
e rkek örüu.cekten İn~ana kadar bütün mahluk· 
ların hıssiyab. gayesi cinsin bakasıdır; bunun ye
gane vasıtaıı da maddi veya ruhi manada tena
süll kudretti•." 

~ ............ .,..,~ rİCI\f' mtı...l<'~trı Bu: erın •r. fı <'! arı ... oyıc.ııı-:tır: 
tirılnw-.İfl{' ıntızaı olurmakıwlıı ı ·· - Cc~·en !iCI. nı•ı karaıııık a\ 
Butler. ı'lltıhtcmel olar.ık ın~rnrıl ,·ırında .lt. memleketi kati bır I"· 
nazırlıitma ıa~ :n e<lilcn•kı•· :\hı. 1 .ıladar ,, pc·k 'ahım bır 11tzımct 
tc\t>lla Bm:ar Lm··ın °C:l11 \ ' l.;ı,. ıl'hl•kc,ıııorn kurtaran lııgılız lı;n ... 
ın haricıyc miı ... tcşırlı·ırıa ~e1 ırıl4 kU\\tlıcrı olduğuıı,1 şüphe ~oktur 

Yazan: Dr. BASIM ADASAL 

itridad ... 
&ıı aylara kndaı. Akdeılll'~ m<'"tnı de kim•e -.i.ırpriı:<' !<dr'"ıla. .\ ınaıı~ ~ıııın 'e Ttah cnın hı:~ atı 

ıaJiun olduguw nu ıddia cd. en.lta .. L ml\acaktır. \'. L~n. Eckn •nere nokıalarır.a lngılız ha'a kuwctle. 
har.ı'"t\'" nezarctııw ı:wııı r<'•ld·l!' rt"111 1·11 aı·ı d·• bel" · el e. <1.11 donanmasının \•azıyetı gun ~ '- •• 'ı l r Çl' , 1 .... r ı::r 111 lr 
Zam·,ın. a)'lll ııN~ıet n malı miı-a- <· - • b ... f c 1 ıı t>ctikçc daha çok O'Oze çarpıyor q.mırıt·ıı H' u dlt' za er ,. ı 111 .ı 

" hatta istihzalar~ vcsil.c ol~- 'irliliine cetinlııı:-;tı \' ı.a,. Edeı açac-tr:-ınd"ı ı-.atıy\'t·n emmim Bu 
or Sayı itibariyle Ingil~e:.ın gıbı harpte daha 'ili<!• t' h:ırekı t \ol bu -.eııenın ıçınJt.> açılacaktır. 

Ak<l.mız filolarından ustuıı. t..'<lilınt".i lehinde bulunan ··l!en· '-'"nen•n .,,,nunda zııler ~olunu Ö· 
t:ıır olan olan bu donaıınrn_ muhafaz'lkfırhr · (!rtıpmıa mr>ıı num•ız<lc Pn:.. bulac;.~ımıza katiy. 

nuı "Bizim deniz" dedikleri Ak. ...uptur. yen Jrnniim . 
<l Uıule boy u(}stermesini bek. • • ı- -o d • :'\atıı ... ı..nıaı·ı ılm ı: etnıı~• •ı : 

rMk kad~r tabii bir Ş<>Y ola _ ıngı tere 0 ıaşe ·· - !larp ıa,.ıhmde eıı mühim 
:naz. Fakat bı.ınu yapamadı: kararlardan hırı ıkı ent' e\ \'t: l n. 
hntta kendi )'UV&SJndfi baf'lkına meseles ı l!Ihere "'e~ız mıtraı:ÖZ'.U \'e ate<; 
ıgr dı. . k,ı\\etleıı \iman \e Jtaiyaıı ta)· 

q ı müıMscbctic bin yedı yuz \'an•ıerııll' laık <H ta\'~ arclc.1 ınşa 
l ne <'VV('lki bir hikfıye ~atı:.- )' cnı bir yıyccel< dm<:l:t h.~rar \C,di~ı zaman itti. 

l:ı.ndı: Mitrıdad ismindt' bır hu. r\!jimi tavı;ıvf' ediliyor ı hdz (-dılmı~t·r. 
'llda.r kendi clonanmnsının 1-f;nı.ı oıdu ... umm ınkı~lıııa yar 

1 U;;.ır,_ın donanmasına hücum_ J.,ondra, 17 C .\ .. \.) - Et \'ere~· ım t'<.k n dVirı :°ı'lııllerderı "ı:!hse 
elan korktuğunu görünce La~ının nir gibi her gün yenilen La.r.ı mad. k·n ~ıık•eı ım k:ıç ~ne t'\Vel 
Pnarlarıle boğazını kesnnş ve del<'rin büyük bir niıml'ttf' ıahdit \hıııt r • "e"t uıt nnclt' tak~bı>ıı 
tıhar etmiş. ltal) aıı donanma. edilmı-cıi üzı>ıinE' mütl"hMcıı>1lar j i. :•6 h•n k,ıc•c.>rr. ıdarıda yap•ıan u 
ınm böyle bir ıntiharı haklı yec mr>selPsini ciddi cıuı ette n~ çu~u lı.:ıtı Atını~lır i\azır i)İT kaç 

gosterccck kadar korkak dav_ zarı ııibara almıcılıır<lır. h:1ıta e\\ı I ::-;p·tfiı" tıpm<ie hır 
r.uıdtğı. o donanmadan. ~~1 f<.'r ··Journal M~if'ııl Bı it ı•ııik . d~ la\'~ areııı lfc>•:ıi\e: 113 tıp:11 l' ~ıı 
b k ı:·"niıı de Mıtrıdud g •bı ha- 1 ) h·f'cr>k ı "jimı nrn~<'hn"~'" Slr modt·ı ı.,,ı \imar , :n·,·aı '"'l•'ı 3l 

r cet etmesi İst<'nıyor' 1 .John Bovd. ıılQ:JJ' ··ılcu lıınurı ıhll- bın kadtıı \\ik:st.i<.ılindt• · .. ıkal:'-ı 
Mitridad'ın cu 13ckil<l<' öld_iı~ yal"ı nlan hiıtıin maddl"!r-ıın <tnrt '•l.!ll'ı ...,. 'ımı~i : 

hakkında vCSlk.t \'ardır: lakın şpylro t.amnnwn 1"mJ'1 'rl•l"•'"t. "'<'tıldeı 1 rı~ 1 Jt,.re hükti ıtt-tıııı· 
hep b:ı ... kadır. Bu .~d.~~.ı~. ha. fikrını ı!Pri siiı~üııtih t•h•t m t•· \ozlıı <1\ ta,·v;ırderın 

atı çok maceralı. gurultulu. a . Bunlar cıııt. Y"~11 sr>bzl', ı>K. den h:ı"kii vrnı tıp w·.:yar"ltrı dt 
iC'ti muhteşem bır serserilik nıek V" patatC'stir. Tanı hır rf'1İnı ınkio:al • ı ırı·etp;ı ı· .flylemı ... \(' la. 
nliı de devam etmıı:;tir .• Kara tamını "d"r~ı•n mnn\'\'f'll bazı zı. alıyf>t sahaları g"lll$ 2 motorlü en 
lC'nız sahılinde Pont Krnlınm da maddt>lerının mıktıı ı ındırn 11\ sı \en ~ 0 ;-, ta\\ arıerınin , akın· 

C)rrlu olarak S•JJ iyeli bır Prcn.c:_ de hıı İt V'(' korU\'llC'll ~rlal:irın \" da hızmt> ' '1' rP('t•~i· 1 hahl>r \'('f 

d ··nvaya gelmiştir: babası ni'mPsıni naz:ıı ı tiikkntı: üm:ılı, 11 1 u ~ 
1 

.. 
1 

.. rnı ... 
, ndisınin meşhur lrcın ıu nım. Sıhhate yarı~ıı~ osııqlı ın~dr!t>INırı ı-----·-----·----
farı D·~ ra'nın akrnba:.ınıdnn ve hepsi henUz vtıl"u~ıın htl\·ıı<'lnrtn.ı ·~ i. 
itan P:cnsler! sUl{ılesinden j?<'I. t~m.in et~iğinı hilıy:Mı7 ~ir>mlr-k ~~J 
rlı•""' 

1 
'dd' -..ler01İ~. tımızd(' 1..qtıh n.I 0 dt1Pn <l•ıt. Sf>l.Zt' 

. ~n. ı ıa \."U t tat h . . ' Ik .h . ~rt. d d el< (Yene: }asa. \'C pn. pcı uıtın 1a rn t tıvıırı . 
~ ~~1 a . tf~1 k~ldı. Annc5İ na kafi gPlf'C"k miktardod•ı Bu _.,..._ ________ ..., 

, ~ ... C'n .)t' ortacla:I kaldır_ sıır;:otJr tam hır ZlilR H•min ı>tmı-k " \ı~ı Iİ IA A 1 Hav'IS Fraı:. 
\._.sılerı onu On dört kahıldir Pmumi oı;ıtıhsıt ıcın \·aprı ız Şomııı io \·aı!-ı cıııuttdt! Fr.ınsız. 

ayı tasarlnmışla.rd~rn 1 bunu 1 ması liı.zrmgr-Jen hRşhC'ıı r!Pğİ$iktn. 
q, ındu o!an gC'Jlçekildi Lakiıı fakır !'lınıfm hsıh v" vsıkti \·E'rind" 
zd,i:. d.aglarn . ç Jeri · ihtımalı obınlar ksınar oı;üt "'" q"b"" vernr 
rıaısım zehııkmc . ·k srnı tl'Jl'lin etmPktır .•. 
ırdı. Buna meydan 'ermem<' - -- -0- - -

· · · her zc ( ın azar azar kcndısını . • 
hı~ c.lıı:.tırdığı, zehirden hıç ~~ 
~aı gbrnıı) ecek kadar ç 
·llıktarda yutmağ.n muvaffnk ol. 
11ııf{u ri->'ayet edilıyor: . 1 J\~tr ay sonı·a i\Jıtrıdad ço.< 
\ l\H:Jklr bır deliknnh olmuştu. 
a~ı::ım \'<' kU\n.·ctli bir \'\icudu. 
~ b tli bır yiizii. kıvırcık saç. 
ı vaı dr. Ata binmekte, ok 
ıakta eşi yoktu. Y~!~aı~cadan 
ka bir kaç dil de bı,ır~ı: ede_ 

Fransadıt ' 'Peten 
inkı iabının ~P.defleri 

/'arıs, 17 ı A. L ı - 'tet~ni: 
;\lareş.ıl Pt>tl•n :\c-.: york Time~ 

gazcıe::inin Vi::i muhabirıne beya· 
natta hultıTıaral, Fran.:;ız ;nkılabı· 
nın hedcflr-rinı 5u noktalarla izah 
etmt•k kahil old..ı~tinu ~\ lt""111i~tir· 

l:ı.rlıı (':ıh· nıar V• A\•rupaı.ı ıle yer
li as.-erl~ı arasınrla ot\dlselcı çıktıg-ı 

na dnır, l'CDE'bl prııp ınrıdası t.araııı . 

dan !•an l'dı.en h-:vadı.slı>rin nrılsız oı 
dıııronu beyan etınışti:-

SıdO\ y ı 7 ı A A ) Yüzde yüz 
A' ustraı~ ırnaıtı tından ol&u ilk 
•'B~m. topları ı1fln nıuva!ıııkıyeUe 1 
tecrUbe aU•larmı ) 3pmışl.trdır. Bu 
toplar beş A \'USt'"Rlyn tabrtkası tar • 
fıocla n vnp•lmıştcr 

"' Dublın li tA A. 1 DJyl. mcc. 
ilsin bil' mlıuı.kereı.ı mnsınd~ •aşe na. 
zın L"n.ase lrlanda txıyrağ'ını taşı· 

van dokuz 'npuı u.ı lrlandıı Sllhltı a. 
ı:ığmd>t b:ıtırılmış olo.ıtunu lf~ etml" 

Hcsmi mahfetlerde bu miız..ıl { 
re er e:-na ... ın<la K2nada ile aktedı 
len pakta benzer geniş bir 35\kf'rı 
. e ıktı adi ı. birlıği progr.ı.mınır 
esa«lannın hazırlanacağı iimıt e 
dilmckteclır. 

Bu miinascbetlf' ~kksikanın .\ 
merikadan Yapacağı i tikrazlarla 
Panama kanalının müdafaa.::ı ıçın 
l\lagdalena Bay \ 'C Acapuleco'<i? 
,.t, belki c" Mek;;ika körfozinin ikı 
ooktaı:;mda büyük deniz üsleri \ti
cuda getirmesi projesini müzakt're 
edilecektir 

-o---

ıngiltereye tayyare 
hücumları 

Garoi lngılterede bir 
sehiı·de yangınlar 

çıkarıldı 

l..ondm, 17 (A. A.) - Hava 
vf' dahili emniyet ne:uıretlennin 

tebliği: 
Bııgün diışmannı ha\'a faaliycL 

ı_'Ok az olmuştur. Münferit bir Uıy 
jar<' bu abah Kent eyaleti Uzeıı. 
ne bır bomba ntnuşsa da ne basaı 
m• de insan~ Zll)iat vardır. 

Yine bu sabah erkenden bir dtiş
man bombardrmnn tayyaresi tskoç· 
yanın §imalinde avcılnnmız to.r-a • 
fındnn denize düşürülmüştür. 

m:cJ<; Ht'CU~LARI 
l..onılra, li (A. A.) - DUrı gece 

~ ıı.pıla.n hava akmlan hakkmdn 
ncşredile nı esmi tebliğde, 1 ngilte. 
renin gal'blndc bır şehirde. b1rka.ı;ı 
ciddi olmak uzeı~ buı yıuıgmlıu 

•ı zDtVAÇ mcseleleıinin tnh_ 
liline devam Pderken bil. 

hassa cuı.siyet vetiresini ısrarla 

.-urcalryarak öne silrüyoruz. Çün. 
ku bundan ev\•elki musa:hnbeın.iz. 

de hPrkeıııln anhynbileceği bir dil 
ba~iUiği ile fiziyolojik mekaniz· 
ınasını izah ettiğimiz cinsi rnüruı.. 

~ebet va haya.tt neticecıi izdivacın 

mani~fllasrnı teşkil etmektedir. Bu 
müna.sl'bctierin bozuk ve irntiza~. 

tıız bıılunduihı bir çlftU> snndet ve 
gaye aramak bir hayaldir. Normal 
einı;i mUnase>betin sağlam uzu\'la. 
ra vP bunlardan çıkan ifnu:atnı 

yarattığı tabii bir haleti ruhiye 
yani miitrkabll sempatiye bağı, 

olduğunu yalnız hayatiyatçılar \'<' 

hekimler değil. en eski devirlerde 
; mütl'\fekltirler ve filozoflar da.hl 
uırnrla iddia etmi lerdir. Çiftles 
me fülinden sonra parçalanarak ö. 
len örümcekten insana kadar bil. 
tün mahlfıkla.rın hayati gayesı 

cinsin bakasrdır; bunun yegane va. 
sıUısı da maddi veya ruhi manada 
tennsıili kudl'('ttir. P.u kudret er 
k,.k \'f' kadm sahslyetini temsil e. 
den \'C tenasilll hayat mUddetince 
kendine hnı; hQ<."ı'elerde dnima po. 

taıı~iyell buluııruı bır enerjidir. 
Böcekleıiıı birçoğunda ilkahtan 

sonra ölüm vardrr: bir kere aza. 

mi zevk ıçınde ılkah vaki olunca 
şiddf'lh bir zaaf \'e hntt~ lllllm 

baş.gösterir: bu klilı kendiliğinden 
çıktığı kaydedılmektedir. vnkı olmaktn vrvnhut da dtşi tıı 

Bütün yangrnlar ~·angın SOJtdUr· rafmdan erkek l5ldOrillmC'ktedlr. 
m0 s l'Vislcri tarafından sUratle 
söndilıiilmüş e de bazı tıcaret ev· 
lenndc ,.e sair binalarda hasara• 
husule gelmişth. 

lnsanda.yııa tenasült uzuvlar ve fi. 
ziyolojfk mekanizmaları içinde en 
yilkısnk bir tekamül halinde ve en 

Bombal'dunan kurbanlarnını adP. mUkPmmcl bir Mviyededir; hay. 
dl bii~iik değildir. 

Bazı mmt.akalarda e\'ler de ha. vandan insan nevini ayıran mede. 
sara uğramıssa da ölll ve ya'ral• nt ~a~fr fariklerden birinin de bu 
miktarı azdır. I olması 13.zrrndn·. insan cinsi mUna 

---o sebetlerindE> yalnız gırizeleriyle 

Biı lesik Amf"rikanın ı şehveti knbarıp sönen bir hayvan 
Londı·a f"lçiai değildir; binaenaleyh bu maddı 

;\'evyorh, 17 f A.A.J _ .Nevyork zevk fiilinden evvel \'e sonra da 
Times ga1.etesinc \'a>ingtondar .,.u çok ince ruhi hassasiyet ve alakıı. 
haber \erilmckt~ır: larla bir gnyf\ye, bir yuvaya bağlı. 

t. ve felsefeyi scvcrdı: etrn.-
ıı1c. ı\Cndisi ,..ibı genç Prcnslerı. 
!K, k şahş~·et'eri toplamışt ~· 

"'•r gun ansızın Siııoba gel?1
: 

ttyı c>line aldı \'e anne:ıııu 

"- l' c:.ıhhatli 1ilt> vatarı evgi.:;i. 
lnk;lfıp içtim:iı ::rnırları kendi 

aralarınd:ı ahenK'e· tirmek ,uretıyle 
tedrirm in'~ı::af u i<'rektir ... 

tir 

Hci!'icurrıhurb :-ıkı mi.ına"€beti dır. lnı;anda cinsi sevkit.abii, ref 
olan mahfc!len:l,. öğrenildi{rine gö· leks mahh·ctindE'ki mev"'lanlarm 
re Cenevr< beynı>ımilel iş •fif:inirı en kuvvetli!!idir: \'f' Libido namı 
e ki direktörü C".'n Yinant Rejc:j. 

B ırı p<'şte, ı; ı AA.) Buda· cumhur Httı\Clt ıarafındar. Ken· altmda bunun dinnmizmlni ilerı 

.. P. ttırdı. Sonnt Kr~Uıg!nı 

' 
iSTiF \ Hl\" \ yg·rı 

Vışı, 17 ( A.A.J -- ~1are~al Pe. 
tenir. yeni bir h~kuıneı kumıa ... ı 
için rıazııl:mrı "·•ıfahrmı \'t:'rdıklc. 
rınf' dair f'Cne'i mntbuatta çıkan 
haberı HaHı'- \an ı n• ... men tt'k· 

1 _...ı· 
zıp etmf'r\k1.1ıı 

11Ytittü · Karadenizin şımnlın. 
1{1 Yu'nan ' ~birleri bile onu 
r 1 tanıdılar. 1 ,

1 
C) de\ ırdc yani milattan cvve. 

ltı Prı<'sınde Ana.dolunun gnl'bı 
lllalıLar ın ellerinde bulur.rn .• 

1 dıı · merknzı de Ber!!ama ıd_ı· • k ..ııgı 'h " ~· - Doyamadıgı. anamau . nı a 
r d.ıd Roma ordusunu m~- Uril 

P etti: kumandanım bir e~ge vct vıırlı*ını olümler~ s 'kleyPr. 
na t<'rc>k ı:;ehir şehir dola.suı·. bu eı:rarlı zevk nE>ydi '? DemPk bb. 
ı ~ğzına eritılmiş kurşun a. tin taptaze vücudüm, bil' baha 
r'ltı Sonra bütün Anadôluyu, ~adnı tC'miz V<' dinç güzelli~im. 
ı-n.k} a ve Mak<'<lonyayı ıtantc çiirlimeğc b::ışlnmış. ak saçlı ıhtı 

peşte Ilı> ı<olosv111 nrlısrndıı muntn nedy'nin yerine f\merikanm ln~il · !!liren meshur psikanali:r. viizn 
zam hın·e derlerln• yııpan Macar tere elçiliğınc tayın edilmic;tir. Freud bu hususta t.amamiyle hak 
Malrrt "ava şlrkn•nı .• bir ayyarcsl ~- lıdır: ancak bunu snf hayvani vr 
bu sa:ınJı N'ıtgyvıtrd in ycrt' ınt•rkcn ~tokbolm, 17 fA A.l - Stcfant· 

grrizi mahiyette bir l('zahUr telilk. 
knpakl:ınmrn ve rı, ç .. lnnmı~tıı Ml'• Grip Ralgını gittikçe yayılmRktadır. 
rettebattAn Uç ki•: ılt voıcula.rclnn Grip tchltkC'll değil, ıakat son derece ki etmektf' dP hakkmıız yoktm 
dokuzu ölıııUştUr nıt:er ,rolculnr bir -ıaıidlr Soğı.ık sıtnm altında 26 dere Bu cephede, hayatiyat ilminin 
knçı ıı'tır oimak ize,..- y,na."•nmıştır 1 ceyi bulmuştur yorucu lliboratuvarlnrmdan ziyadf' 

<lı • Atinaya girdı. Faknt lto. b'r erkeği kızıl ihtirasla.rda,ı 
kumandanı Silla'nın ord~S~- ynı 1 

k kadar kudretli de. maklarımı geçirip dalgalandırıyor. 
il ıkı defa fena halde yenıldı; uz..,klnstıraca • . . 

incelikle znriflcı::tircn harikuliıdı• 

bir akşam tuvaleti geçirmiştim, 

birdenbire mnsiım gençliğimin yt>

rinJ dolduran olgun. bilgili. ha5".ah 

bir kadının gönUlleı'Cle heyecan 
\'e nşk fırlınasx yaratıcı o eri~ilme:r. 
bliyllslylr- aynada kendime bir kP. 
re daha gülümsedikten sonra mat; 
rur ve <:l'kici hır yürüyüşle otelin 

dicı bir heyecnnla doldu. Bir :u 
önce ihtıyar bir erkek eliyle ya.. 
ralanmı. masum genç kadmlığı

mm ez.n'in ve Urkek bakısları ye. 
rine şlmdı, C('IlllCtten kovulmuş 

fıdem oğullarını bir daha o mukacJ 
des yerin emtine uğrat.mıyacak 

'tir doluya cckıldi; lakin miica. I ğildl ! .. Bütün bu • hadıs~~ın . m~n
l~en çekinmedi. Romalılar ırklı ve ı;uurlu hıkmP.tinı hıçe ııı 
altı sene sonra l<i:npıdn.ğı yn. d' bir gurur ncısiyle ze.ııberck-

1 d .. .. d ırPn d B t asındaki Sizık onun c k , erimden fırla mı. ır 
trıdad'ın donnnmnsını malı_ lcn<'rC · kıo"I bile varlığına rsir 
t~iler: onu c'!a~larda takibe' il1ti~nr .er ~ cazibesiz gençlik ve 
adılar· ordugahınct baskın <'d«'me)cn b . . ld 

ı._.\..._dıler. • Mitridnd kaynatası giızdlığimi iyice tetkik ıçın çı ır. 
t;'. ll\enistan Kra'ı Dikran'a knc. mıfl bir ypicıl•' arnanm karı:ısma 
L'· liaçarken beraber götiireme_ gt>t"tim. 
gı karısı ve kız· karde!'llerıne. Y" iinıun her c11.gisinı ve bunla-
~tlerinı öldiirmekrini ~mret_ uz da gizlenen inceliği bır 
· ou, · ld rın arasın 

"' t)· emır yapı ı. . nnıvlc göılinıden gP. 
tıı.ı kran da Romalılarhı c;nr. rec;sa.m he) ec. :. dnklarnnır. 
l tı ve maö-Ifıp oldu. 1\litridad clrirkPn, biı az once du • ... _ 
\ d o . d' b"klüm '"e\·11ıc· .a en izin şimali ne çekti ı; kenarma ili~en acı u • · 

•lı ?lıden ordu topla:mağa ba.c:;Ja_ li vr. penbc kıvrmtılarla yukarı 
ı:: 0 rnaan Tuna civarına gcc;c. d ğ krvrılı\'ordu. Saçlarmu, sım 
"· ötedenberi müttE>.fiki olan ° ru ·an. firketeleri birer bL 

K d . K fl sıkı kavra} 
a ırcan a ı rer frrlatarak. arasına ince par-
(De\"amı 4 iinciide) 

el um .•. 
Ru alim ışıklı dalgalar, bir az 

sonra omuılarrmın cıplak derisin

de rşıldnmağa baı;lamışlardı. En 
meşhur tnbrikalann en değerlı ku. 
ma!jlarmdnn. en sanntli ellcrli• bi· 

çimimf' uydurulmuş elbiseleri dr 
çıkarıp atmış. ş.imdı mevzun. narirı 
e~siz bir heykel gibi gözlerimi ka. 
ma~tırnn riyasız güzettiğimf' bakı· 

yordum .. 
Bu bakıR ne kadar silı dU bilmL 

~ orum .. Bir az sonra kendımt, yir
minci asrxn zevk ve s.'lnat dolu ıno 
dasınrn kusursuz bır modeli olacak 
bir ktynfette 0 ördilm. Sırtrma. vü. 
cudümün düzgün narinliğini. nnat 

ve hUnerin yarattığı goz alım bir 

gE>ni.cı merm~ 

su:ı:iildüm. 

m erdiv<!.nlerinden 

Avrupanm bu aşk ve musiki bC'. 
deelnin ılık havası ruhumu sarsm& 
ğn başlamı tı, Geni ve kibar ve
mek salonuna girdiğim znman da. 
ha ilk mas:ılardan itibaren bUtiır 

beni karsıla.yan sıcak bak~larl:ı 

bcrabf\1 kıv,rak ve ateşli bir vals 
hava6l kalbime ilk defa !B.rhOI e-

eytani bir gurunın füsunJylc bü
yUlediğim kadmhğnnın sıhirll ba. 
kışlaıiylC' masama doğru ağn v!' 
kayıtsı.r. yürürken karşımda bir 
rüya gibi hatırladığım demin ban& 
refakat et.mi olan genç odam pe\ 
da oldu. 

Güzel olduğunu §Uildi sezdiğ:m 

zarif ve manalı yüzU sevinçli bir 
ülüşle aydınlanarak beni selam

ladı. Ve yakla§ll. KtZararak: 
- Sizi ne kada.r merak ettim 

canlı rnıişahedelere ~tinat eı:i~n 

eskilerin çok gllzel ve ince -tela ·kı. 
leri vardrr. Alman filozofu S.::hı:ı. 

pE"nhauer'rn felsefi varzlarmda \'e 

bilhassa. r .A .. un mPtafwğı ı Nıın 

meı.hur kitabında cinsi kudrc>tm 
ehemmiyeti hakkmda esaslı şe~ 

l<'r okuyoruz. Uzviyetin en ulvS 

sayesi züttl~·ettir ve meyelinlıu.-m 
en kudreUisidir; çünkü ancak .bu. 
nun sayesinde irade ölüme ı: · 
gelir; ve irade bu gaye ugııında 

bir ilca ile çalışn. Te11n.sül uruv. 
ları iradenin hakiki mihrakları, 

7.:<.'kiıyı ifade eden dimıı.ğm :r:rd kut. 
budur. Bu uzuvlar hayatın kon1 
'·ucu prensipidir. Onun içindır -1 

eski Yunanistanda Atina SitP n. 
de Bacclıus yani Dionisocı ibadeti. 
nin sembolil ve hatta mabudıJ 

Phallus yani tenaslll uzvuduı 

Hlntliler de ayni uzvu. ı..ıngam na. 
mı altında mukaddes bir uzu,· ola· 
rnk tanıdılar ve ona taabbiit t>ü.i. 
ler. Yunan filoroflanndan Heriode 
ve Parmenid buna daha umunii 
manada Eros - Aşk ismini ver. 
diler. Hatta Kaos dediğimiz lı:ai. 

nat fezasından hem dilnya ,.c he:m 
de (Ero~) doğdu; dPmek a..c;.k v~ 

bunun gay~i olan cinsi münate 
bet kudl'et tiınsallerindP.ndir. ln. 
ııanlar ve İlahlar bu (Eros) v 

detinin çocuklandır. TeM•ül uz 
vu \'e bilhassa kadip tııabbtldti 

(Phallomanie) bugUn bile birço. 

vahşt kabilclerdP caridir. O hal~ 
ilmf mutalara dayanmadan daha 
1.iyade hayatın bütün çıplaklıkla 

riyle al"Lettiği cinsi tezahürle."'1ll 
bütUn şrklarmdan ilham alan ~kı 
miitefekkir mllşahitlerin bir ha.ki. 
kat ifade cttiklerinı görilyonız. 

Schopenhauer'm da inanmUJ oldu. 

•u gibi. cın•i sevkıtabıt ağacın da 
hlli ha~·at1 gibidir; iManm hayatı 
bundan usare alarak intaş eder; 
ağaç tarafmdan ~enen yemv~· 
!I bir yaprak gibi ... 

Bir insanm bu l!levkitabiiyi kay. 
C'tmesi, bir ağacın kökiliıd~n ke. 

ı:ıilmesi gibidir. Cin.si kudreti 11öne!'I 

insan öliim yolunu tutmuştur. BU: 
bugün bu feliketJere daha doğnı!1 
ktH!urlarn ve h~talrklara taba~ 

(LUtfen ayfRıf1 çe.virinız) 

ı • > Bu seri makalf!llin bırinciı!i 2~ 
kıncisl 30 bırlncikA.nun 19t0, üçUncllt 

!!U. ı, dördUncU.Sı\ 6, beşincisi 11. al· 
tıncıEJ 13 lklncik!nun 1941 ııUshal rı 

m.ızd~ çıkmıştır. 

Jılseruz? _ dıyordu • rahateız et • 
mekten korktuğum jçin yokla.ya

madrm. Sizi böyle birdenbire t1Ih. 
hnUi gorünce ~.ok sevindim : 

Elimi uzattım .. Minnete benr.1· 

yen bir sevinçle öptü. Sonra tittt. 
diği beliren çekingen sesiyle: 

Size arkadaşlrk etmeme mü· 
aadc ederseniz bu büyük sevinci.. 
mı tamamlnyncaksınız - dedi • hi 
iki .sa.at önce bir mektepli kız a. 
cemillğiyle kab3 davraDdığnn bu 

genç adam Ö) le cann ya.km b1ı 
dost gibi b:ına yakla§TYor v~ öyi.
ıserin ve içten gülil)-ordu ki.. Bn 
vnbancı muhıtte böyle sevimli bir 
arkadaelığı reddetm<ığe kıyamaz. 

dmı. o anlamıştı se.\'inerek bana: 

- Benim masanı daha g~ 
ve daha sakin bir yerde, sizi sık. 
mnmağa çahşacağmı. • diye masa. 

ma. doğru beni götürüyordu • kar 
şı karşıya otu'l"duğumuz zaman ~ 
daha içten bir ııeşe ile e&tMn 
nuştı. 
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Bir esrar kaçakçı 
şebekesi yakalandı 

Yalova ile Karamürsel ve 
eehrimiz arasında bir milddet. 
tenberi faaliyette bulunan ve 
esrar kaçakçılığı yapan beş ki. 
eilık bir esrar kaçakçı şebekesi 
yaka lanmıştır. 

Zabıta, son zamanlarda şeb. 
rimiz ile Yalova ve Karamürsel 
arazında sık sık gidip gelen ba. 
zı kunselerin hareketinden şüp. 
helenm~. niba.yet bunlardan i .. 
kisinin, dUn, elinde bavullarla 
dolaştığını görilnoo cllrm.Umeş .. 
hüt yaptırmıştır. Bavullar açı .. 
lmca 15 kiloya yakın esrar bu. 
lunn.uştur. Bu iki kaçakçı diğer 
üç arkadaşını da haber verdi .. 
ğincen hepsi Beşiktaştaki evle. 
rinde yakalanmışlardır. 

Gıda maddelerinin 
kontrolü 

Nizamname De,ılet 
Şurasında müzakere 

ediliyor 
Anka.radarı bildirildiğine gö. 

re, Sıhhat Vekiletin<ıe hazırlan. 
mış olan gıda maddeleri kont .. 
rolü nizamname projesinin dev. 
let ş(irası umumi heyetinde mü. 
zakerelerin<- başlanmıştır. Proje 
yakmda. yüksek tasdike arzedi. 
lecE>ktil'. 

Bazveıttn beyanatı 

(Baş tarafı 1 nclde) 
Londro, 18 ( A.A.) - B.B.C: 

Vaşingtondan bildirildiğine gö .. 
re dün Ruzvelt gazeteciler kon. 
feransmda yardım pıojesinde 
tadilat ynpılmasına taraftar oL 
madığmı söylemiştir. Bir gaze.. 
tecl RuzvelUe kongrenin kendi 
Bine lngilız ve Fransız donan: 
malarını satın almak salıibiyeti. 
ni verip vermiyeceğini sorunca 
Ruzvelt gtilerek: 

''- Kongre, bana Alman do. 
nanmasıru da satın almak salA. 
hiyetlni verebilir." 

Ruzvelt beyana.tına. devamla 
deıt'iştir ki: 
"- Ö.oümüzdeki aylarda bir 

çok eeyler olabilir. Onun için 
teclbd-lerimizi almalıyız. Emin o 
lunuz ben tehlikeli bir işe giris .. 
mek arzusunda değilim.,, 

l:Kt VEYA UÇ AYA KADAR 
BUHRAN ~1ALI ... 

Veşfngtcm, 18 (A.A.) - Me .. 
bruıa;n meclisinin hariclye eneli. 
ıner.ınde beyanatta bulunan 
Stimson demiştir ki: 

"- 60, nihayet 90 giln içinde 
bir buhran karşısında kalacağı:.. 
mızdan korkuyorum.,, 

MUmessiller meclisi azatarm 
dan birinin sorduğu bir sual; 
cevaben Stimson, "kira ve ö .. 
dUn<ı'' kanununun Amerikayı 
harbe süriiklemiyeceği knnaa. 
tinde bulunduğunu söylemi~r. 

Hadiseler ................. 
Ve Tarih 
••VWWYUVQ+;ı+Y.-.V"ll 

(Il:ı5 ta.rafı 1 ncido) 
Barbarlnn toplayarak H.oma il .. 
zerine yürilyccekti. Bu işe baş. 
ladı; 18.kin Tunada bulunduğu 
sırada oğlunun kendi yerine 
geçtiğini, Romalılarla ittifak 
ilin ettiğini duyunca kırıldı; 
a.msnsız düşmanlarına esir düş. 
memek için intihar etti. 

ve mUspet ilim lisanile "'lha etraf 
lı mAnalar ve isimler veriyoruz. 

Erkekte daha evvel de zikl'ett.L 
ğimtz (Cinsi ademi iktidar) ve ka. 
dında (Cinsi duygusuzluk - frl. 
giditlı) bunlar ara.s ndadır. Bu her 
iki seksUcl teeevvlişUn mUtalcaaI 
bugün artık yalnız alel&.de bir tc· 
naslil ciluızı mese' si değil, ruhL 
yatın en geni'.i cltld sahalarından 
birini teşkil etmektedir. Bundan 
sonraki mu aho.bcmlzde kısa da 
olss buna temas etmek fnydalı o. 
l:ıcal:trr. (1) 

Dr. Ra!ilm ADASAi. 

Romanyada Alman 
k vvetı rl 

Belgrad, 17 ( A .A .) - Bulga. 
ristanın Berlin elçisı Dragon of, 
Sofyaya gitmek üzere bugün 
Yugoslavyadan geçmiştır. 
. Dragano!, Belgrad gazetele. 

ı:nc yaptıgı beyanatta, Bulge... 
ı:s~ ıle Almanya arasında ye. 
ru ıtlıfak müzakerelerine zemini 
hazrrlama.k üzere gittiğini söy. 
!emiştir. 

ROMANYADA ALMAN 
KUVVETLER! 

Dün akşamki Ankara radyo 
gazetesinden: 

Bir müddet evvel Amerikan rad. 
yolan Alrnanyamn Macaristan fi. 
zerinden Romanyaya külliyetli 
miktarda asker nakletmekte oldu
ğunu bildirmişlerdi. Bu haber bu
gUn artık teeyyüt etmiş bulun. 
makta.dır. 

Macar radyosu her gün tren. 
ler dolusu ar.kerin Romanyaya 
geçmekte olduğunu soylemehtedir. 
Almanlar bu ay başından itibaren 
Ma~standan Romanyaya giden 
demıryollanna el koyarak günde 
20-25 tre.nle Romanyaya asker 
ve malzeme sevketmektedirler. 

Nakliyat hala da devam etmek. 
tedir: Bugıine kadar Romanyaya 
gelmış olan Alman kıtaları üç pi. 
yade fırkası, iıç motörlü fırka 'e 
bir zırhiı f ırica olmak Qzere yedi 
fırkadan ibarettir. Aynca bir de 
hava fırkası vardır ki, hepsinin ye
kQnu yüz elli bin kişiyi tecavüz 
etmektedir. Nakliyat halfi devam 
ettiğine göre bir müddet sor .. -.ı bu 
kuvvetlerin iki üç misline çıkanl. 
ması da kuvvetle muhtemeldir. 
Almanlanu artık eski iddialarında 
ısrar edemiyecekleri muhakkaktır. 
Bu hareketin gaye ve hedefi artı1' 
tevil götüremez .. 
TAHŞlDAT MINTAKALARI 
Romanyaya gelen Alman kıtala.. 

ry şu mıntakalarda tahşid edilmiş
tır: 

1) Romanyarun şimal doğusun.. 
dil. Mldava'dadır ki bu da Sov .. 
yetlerin muhtemel bir hareket. 
lerlne karşı olsa gerektir. 

2) Ma:aristan, Yugoslavya ve 
Romanya hudutlarmın birleştiği 
Banat'da .. Bu kıtalann da Yugo:r 
lavyayı tehdit içın oraya yerleşti. 
rilmiş olmaları lfizundır. 

3) Buıgaristan şimalinde, Tuna 
nehrinin şimal layılarındadır, ve 
bu avarda toplanmakta olan Al. 
man kuvvetlerinin Tuna üzerinden 
geçiŞİI)i temin İçin hazır!ıklarda 
bulunduklan da haber verilmekt~ 
dir. 

4) Köstence ve ~1mali Dobruca 
istikametinde.. 

MUHTEMEL HEDEFLER 
Bu kuvvetleri bu şekilde topla. 

makla Almanların nasıl bir mak.. 
sat gütmekte oldukları şimdiden 
katı surette kestirilemez. Ancak şu 
ihtimaller derpiş olunabilir: 

1) Bu kıtalann toplanması mak· 
sat ve hedeflerinden biri Arnavut. 
luktan atılmak iızerc bulunan Ital
yan ordusunu kurtarmak için Yu
nanistanı endişeye sevk ile kuv. 
vetlerirun bir kısmının garbi Trak. 
yada tutulmasını temin etmek \'e 
bu suretle endirekt olarak 1talya
ya yardım etmek. 

2) Aynı maksat için Sclaruk u.. 
zerine fiili bir hareket yapmak . 

3) Bulgaristan ve Yugoslavyaya 
tazyik ile bu devletlerin üçlü pak. 
ta gırmelerini temin ve ltalyaya 
yardım için topraklarından ask<'T' 
geçirmek .. 

Eğer bu tazyıkler ile bunlar el
de edilemezse bu iki devletin evve. 
ıtı birine. sonra diğerine karşı as. 
keri harekatta ~>ulunmak .. 

4) Tobruk'un sukutu üzerine 
boş ka.acak olan lngiliz yakın şark 
ordusunun Selfiniğe ıhr:ıç olunarak 
yeni bir cephe yapılmasına mani 
olmak veya lngiltereyı işgal için 
1>ir hareket hazırlayarak bu mem
leketin nazarını Akdenize çekmek. 

Butün bunlardan gayri bu kıta. 
!arın Tfirkiyeye karşı harbin neti. 
cesi üzerinde hiç bir tesiri olıruya. 
cak bir harekete g~eleri mevzuu 
bahsolursa da böyle bir harekete 
teşebbü"' edilmesi uzak bir ihtimal 
dahilindedır. 

Almanya böyle bir harekete 
kalktığı .akdirde Balkanlarda ken. 
dı aleyhine bir cephe kuracağı gibi 
heniiz Avrupa ve Asya ile temaş 
etmemiş olan İngiltere imparator. 
1 uğu kuvvetlerinin karşısında da 
cephe almağa mecbur kalacaktır. 
Almanların yakın bir zamanda 

yapmalan muhtemel olan böyle 
bir hareketin tehlikeli bir mnce. 
ra olduğunu söylemek liı.zımge. 
lir. •(1) Dr. Ramm .AdllSal'm Ht bcr'<I 

(Cinsiyet) t t.ahlll ed n bırk ç mu _ 
habe!!İ tVV !Cl' lnti!ar ctml§tir t<.:.n. Alt lyatf kte 
siyct ve ı.ıahsıyd). !Gcntlt>rde cın!!t (B t f l 'd ) 

...... nl k) ,
0 1 

aş ara ı ncı c 
yo • .,~ u • <'UÇ lk tcrb yc'!lndı.> bu VJ mrlarl::ı Brendizkleu Am:ı • 
cinsiyet mı.:.cımm::uıı), (Ahltı.k başka, 1 vut u' a gldn!"l"r'kcn yol.fa torpil 
cln51yet bsşkadrr). Bu dört makale de l lentl:kl"rint plh,:lemiıolcrdir. Bu iki 
Hıı.ber'ln 19:8 koli· :s!yonunı.la "llev. vap ırun lngiliz cüzUta.mlan tara -
c~ttur. 19!0 ıfa çıkan (H:ııp vr cınE.· fmdan batırıldı"'ına dair henüz 
Jet) yum da. aynı seriye dahildir. Londrnya. malfımat gelmemiştir. 

italyaya 
Alman 
yardımı 

Barp maızemes• 
göaderı llyor 

Sicilya ve Triyesteye 
tayyarecı sevkedadi 

Londrn, 17 (A. A.) - Taymis 
gazett.'Slni.n diplomntik mu'llarrin 
yazıyor: 

Alınanyanın ltalyaya ynrdımı 
her mı daha bariz bir şekil alnıak. 
tadır. Hııvn. dafi teşekkülleri her· 
halde Sicilyaya gitmek Uzere Ro -
madnn geçmektedir. ltalyanm şima 
tinde birçok trenlere Alman harp 
malzemesi yUklennıiştJr. &iç~lya ve 
Triyesteyo gönderilen tayyareci . 
lere refakat edenler lüzumundan 
fnzladır. Buıılann icabında poliste 
ve idaıe fçJeıindo çalı5tırıla.caklan 
zannedilmektedir. Bu adıunların 
daha şimdiden ltaıyanm birçok 
mıntaknlarmda yerleşmif} olıın ge» 
tapo azasiyle çalışacakları muhak
kaktır. Şimdilik Almanlar propa · 
g:ı.ndalıırını nezaketle yapıyorlar. 
Halbuki bu usul onların adeti de
ğildir. Alınanlann eüzütamlarmı 1-
talyayn göndermekteki mUsara.at • 
lan İtalyayı takv~yc en kısa bir 
mUddet içinde ohnası arzuıannı 

gösterir. 
Şuna hiç şüphe yok ki, lngilte

renin Akdenizdeki hfıldmiycti Hit· 
lerin he.saplarmdnn birini alt üst 
etmiştir. Almanlar, İtalyan donan
masının yapmaya mukt.e<lir ola • 
madığı .işi yapmak iztiyo . ır. Fa • 
kat İngillz1er buna, Ca.tania tayya-
re meydanını .trnha edici bir tarz.. 
da bombardıman etmek suretile 
derhal mukabele etmişlerdir. 

Maltaya btlcam 
(Baş t.arafı ı ııclde> 

106U tarafından dün Malta Uzerine 
~k şiddetli bir taamız yap!lmı.5-
ur. Alman YUnkers 87 ve Yün· 
kers 88 tayyareleri CR. 42 İtalyan 
tayyarelerinin refakatbıde olarak 
limanı pike uçuıu ile bombardıman 
etmİ§lerdir. Avcılarmın: dllşmanla 
muharebe etmiş ve beş dilşman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Diğer 
beş düşman tayyaresi de bava da
fi toplarile düşürillmtiştilr. lngillz 
hava kuvvetleri tesisatından hiç 
biri hasara uğramamıştır. I•'akat 
sivillere ait husu.si emval büyilk 
ha.sar görmUıstilr. 

*** 
l\lnlto, 11' (A. A.) - Dün öğle. 

den sonra Malta ltterine dil§D18l1Dl 
yaptığı akın esnasında dil6UrUldU· 
ğti bildir.Jen on dilşman tayyare -
sınden başka üç tayya.renın mu • 
hakkak surotto ve bir düşnır.n tay 
yaresinln muhtemel ol.nrak hasara 
uğratıldığı öğrenilmiştir. 

t'I'ALY AJ.'\''LA.RA GÖRE 
1tal)ada bir mahal, 17 (ı\. A.) 

- ltolya.n orduları umumi karar· 
gi'ı.hıum 224 numaralı tebliğinden: 

Alınan ha.va kuvvetlerine men
sup bir bombardunan teşckklılü o. 
Alınan ve İtalyan avcılarm.m re • 
faka.tinde olarak biribirini takip 
eden dıı.lgnlnr halinde Malta.da Ve.~ 
letta deniz üssUnil rıiddetle bom • 
bardnnan etmiştir. Bu hareket a
zim ve cliretle yapılmıştır. Bun • 
dan evvelki taarnızlar neUce~hıd~ 
uğradığı basarat dolayısiyle Mal· 
taya iltica etmiş olan İl!~strius 
tayynre gemisine bUyilk ve orta 
çapta bombalnr isabet etnı;.ştir. 
Bir kruvazörler bir vapur da -ığır 
hasara uğramışbr. Tersanı> ve li
man tesisatı pek isabetli enjaht • 
larla mile68ir surette dövtHmUştlir. 
Bir Alman tayyaresi dönm0 mi6t.ir. 

ALMANLARA OÖ&E 
Bertin, 17 (A.A.) - Alınan ree 

mi tebliğinde bildirildiğine göl't'! 
dün 6ğleden sonra Alman bombar 
donan tayyarC'lrrl ValJl•ttn llma 
nmda bazı İngiliz cilziltamlanna 
pe-k mu\•nffnkIVeW hücumlarda bu 
lunmuşlnrdır. 10 lrlinunusanfde e
sasen ağır hasnro. uğravan bir 
tnyvare gemisine bü\'ilk ve orta 
çapta bir rok bombalar tam lllarak 
iı;ab t etmiştir. 

Tersane mmtakıunna da bir çok 
bombalar dilşmilş ve bir tfcare• 
vapuruna en büvUk çapta bir bom
ba isabc: t etmiştir. 

10 künunusanidc ttalynn - AJ. 
man truırruzu esnasmda ağır su • 
rette ha""ra uğrayan Sut.amptor:. 
lrmind"k.i tnr,ili~ kruvazörü de al
dıl!ı \T[I rn larm tesir ile batmıştır 

Y <' • i "'ümrük k~nunu 

· Amerika Bahriye 
Nazırının nutku 

(Bnş tarafı ı ncfde) 
bııgtlnkil denizalU mevcudunu 284 
ıane tahmin ediyorum. Fakat öy. 
le zannediyorum ki nıhayet 1943 
de mihver 500 denizaltı gcmisinEl 
malik olacaktu'. 
Eğer Birleşik Amerika devleti. 

cenubi Anıerikada mUtearrız bir 
askeri devletin yerleşmesinden 
doğa.cak neticelerle kar§ılaşmrut 
istemiyorsa. bugün Avn.ıpadıı. na· 
zileıin önUne set çeken BUyük Brl 
tanyanm deniz kudretini Almanya 
nm yıkın.asma mani olınıı.m~ la· 
zımdır. 

EğC'r Almanya yeni topraklar 
fethetmek üzere okyanusta dolaş 
makta serbest kalırsa evvela ce
nubi Amerikaya gitmesi ve oranın 
çok zengin kaynaklarına el koy· 
mnsı çok muhtemeldir. 

Birleşik Amerikanın müda
faasını tekamül ettu-mek için 
zamana muhtaçtır. ÇünkU her 
iki Okyaınıı:; içın tesbit edilen 
bahriye inşaat programının ta -
mamiyle ifası için altı sene la. 
zımdır. Bu programın üasma 
şimdi başlanmış bulunuluyor. 

Bıze bu zamanı anc:ık Büyük 
Britanya ve onun donanması 
kazandırabilir. Ve BUyük Bri
tanyanm ya.şamnsı için de bi· 
zim yardnnımım muhtaçtır.,. 

.Amerika bahriye nazın bıuı -
dan sonra rakamlar zikretmiş • 
tir. Bu rakamlara göre Birle
şik Amcrikruım bir sonkanun 
1941 de ilk safta harbedecek 
332 gemisine mukabil Alınan
yamn, İtalyanın ve Japonyarun 
tahminen 658 gemileri vardı. 

Sonkanun 1942 de rakamlar 
şöyle olaca.ktrr: Amerika do
nanması 342 parça, mihver do .. 
nanınalan 803 parça., sonkanun 
19i3 de de Amcrlkrt donanması 
422 parça, mihver donanmaları 
962 parsa. 

B. Knox beynnatma şöyle d~ 
vam ebniştir: 

"Amerl,kan ve lngllz donan.. 
mnlannm müşterek kudreti sa
yesindedir ki Atla.ntik ve Pasl _ 
fik denizleri mUtaarnz memle-
ketıerin fütuhat emellerine set 
çekmiştir . 

12.S senedir lngillz deniz 
kudreti .Amerlkayı tehdit etme
miştir. Ve eğer Amerika Mon· 
roo nazariyesine riayet ettire • 
bilnıiş ise bu ancak BUyük Bri
ta.nyanın müz:ahereti sayooinde 
olmuştur.,, 

Çlrçll'ID nutka 
(Bas tarafı 1 ncıdc) 

dügü ve göreceği daha. bllyUk yar· 
dnnlar, mUd&faa tertibrı.tım kuv· 
veUendinnesl ve Mısır ile Libynda 
kazandığı muvaffakıyetler saye • 
sinde yeni seneye daha. kuvvetli 
olarak girmiştir. Mısır ve I.fbya • 
da.ki zaferlerimiz, harbin idaı esin
de büyük bir inkılap yapın. trr. 
1941 senesi h8.diııclerini dnlıa bU 
yük avantajlarla knr§ılıyacağtr: 
Libyada taarruzumuz hayal ve tah. 
minlerbnizin fevkinde muvaffak 
olmuştur. 80 bin esir aldık ve da· 
ha da yenilerini alacağız. Uğradı
ğunız pek ctiz'i za)iat mukabilin • 
de 8.9 İtalyan fırkası imhR edil· 
m1ştir. Bu muvaffakıyeti dogru -
ran hareket. tehlikeliydi, fakat 
zahmete değerdi. İngiltere, A vru. 
pada mUstebitlere yolu kapamak· 
tadır. Ka.t'i neticede asla nüphe • 
miz yoktw·. İngiltere, insıı..fuyete 
knşı vazif<'Sini yapıyor, istJlil.ya 
kar§ı çok iyi haztrlandık.,, 

Çörçil, Bitlerin İngiltereyi ) olu 
Uzerinde.n 8lllp atmak fstooiği, 
Avrupada 8-10 memleketi taluık 
kümU alt.mda tuttuğunu söyledik: 
ten ııonra devamla deml~tir ıti: 
"- Fakat bu memlekctleı'Cfn ve 

h:ıtta İtalya.da HiUerizme kar§ı 
nefret artıyor. Bu nefreti, birçok 
seneler ve hatta asırlar silP.miye. 
cektir. Bitlerin te.hdiUerl bizi kor. 
kutmuyor. ve Eyluldc tngi\•preyi 
istila teşe-bbüsünll zor bulan Hlt· 
ler, ilkbaharda bunun do.ha kolay 
bulnmıyacıı.ktır.,. 

Müteakiben Çörçil, bu nutku i· 
rat ederken ynnmda oturan Ruz.. 
veltin şa~i mUmessill Hopkingse 
dönerek gösterdiği yardımd.:Ul do. 
layı Amerika.ya İngiliz mil'"'tinin 
minnettarlığını hara.reW bir .ısan
la beyan etmiştir. 

----o-

T cşkilallandırma 
müdürü yarın gidiyor 
Şimdiye kadar İstanbul mm .. 

taka ticaret müdürlUğU vazüc 
~·ıgün':ü ~tlnra uygun b r sıni gören te~kilatlandırma u: 

şekılde hazırlanmış olan yeni mum müdürü Avni Sakman asli 
gümrük kanunu mutalnaları a.. 1 vazifesine başlamak üzere ya.. 
hnmak üzere ala.kalı vekaletlere rın Ankaraya hareket edecek. 
gönderilmiştir. 1 tir. 

T rablusta bir 
tayyare meydanı 

zaptedildi 
t ngiHzlcr bur arta 
yanmış A2 tayy ere 

bul-lular 

Kataaya üssü yine 
bombalandı 

KaJıire, 17 ( A.A.l - Umu -
mt kararg8.hm t.eblıgi: 

Cephelerdeki vaziyette bir de. 
ğişiklik olmamıştır. 

~ f!. • 

ıondıa, 17 ( A.A.) - Ha.va 
nezaretinin istihbarat bürosu 
bilGf•riyor: 

Trablusta ltalyanla.rm büyük 
Aladem tayyare ıreydanı bugün 
tayyare mezarlığı halini nlmı.7 
tır. 

Meydanda 82 ltalyaıı teyya
resinin enkazı yatmakta.dır. Bu 
tayyarelerin ekserisi lngiliz ha
va kuvvetlerinin bombardıman. 
lariyle tahrip edilmiş ve niha
yet Italyanlar tayyare meyda. -
nmı terkederke"l yakmışlardır. 

Iı:gilizler geldiği vakit tayya
re enkazı her tarafa dağılmış 
bulunuyordu. 

Yalnız bir hangarda yanmış 
22 tayyare bulunmuştur. Bu 
tamirhanede 24 pervane , 12 
m.otör, binlerce yedek parçalar 
ele geçmiştir. 

ltalyanlar bUyük bir e'ektrik 
fabrikasını snğhm o arak bı. 
rakmışlard.ır. Tayyare meycıa.. 
mnm fecl vaziyetine rağmen, 
Tobrukun uzun menzilli topla -
n meydanı 12 sonkanun gecesi 
bombardıman etmiştir. 

Fakat hiç zayiat olmamıştır. 
Meydanın etrafında mebzul 
miktarda ınalze"IJ.e ve hatta ma
yi mahruk bulunmuştur. Bu, 
~U~anm naBıl acele ile kaçtı. 
gmı gösterir. 

S1C1LYA 11NE RO~IBARDIMAN 
J;ntLDt 

K~ 17 (A.A.) - Orta 6&J'k 
1ngWz lınva. .kuvvetleri kararg!
hmm tebliği: 

İngiliz bombardnnan tayynreıen 
15-16 ~nkAnun gecesi de Sicıl· 
yada Kataniayıı tekrar taarıı.ız et· 
~lerdlr. Hedef' üzerine varan ilk 
tayyare Katanlanm cenubu garbi
sinde bir hangara mUthi5 infilak 
ve bUyük bir yangın çıkarmt§lır. 
Bu. yangın taarruzun devam etUğf 
müddete! sUrmüş ve 80 kilometre 
~.aktan gôrillmli§tlir. Yangın, di
ger t.ayvnrelel'in hedefi bulması· 
na yardım etmi~tir, Bunlnrdmı 
baska idare binalarmda bUyUk bir 
) angın çıknrılı:nış ve Kat.aninnm 
~ar'knıda dn diğer bir hangara ateş 
''Orllnıi~tJr. Bu hangarda bir çok 
tayyarelerin yandığı görUlmUştllr. 
Tayyare meydanının cenup çevre
sinde sıralanmış durnn tanareler 
arns:nda da infiltı.klar olmuştur. Bu 
mesut hadiseden bilttln tayyıırcle
rlmlz üslerine dl5nmilşlerdir. 

Gnrp çölUnde Demeye taarruz 
edilmiştir. Bombalar kıslalarn düş. 
miıştür. 

Avcılarımız mutat dcvriyerine 
devam etmişler ve dü§mnna tes:ı· 
dUf etmemi§lerdir. 

POLiSTE: 

Ii<i kişi kömürden 
zehul~ndi 

Bey061Unda A\'t\ln "Okağmda. Aly • 
dis apııılıınrını Kap.o.;.rı Şak'.~ Dur11k, 
ile O'!i.nıın, cd:üe.-ıııd<ı yaktı.~ıın mao 
galdıın rch..rle.nın c 1"1ml iP tcrdll·l ... 
rln:len .Bcıyoğlu tıeıec.lyc ha 'tancslr.e 
kaldırılnn,ıı..rdır. 

Bir doktor otomobil 
kazasına uğradı 

EtfR.t hastanesi cilt mUte'la'8ISl5la 
rmdan, doktor Tal~t Çamlı ıtlln ö~ll' 
do.n so,ra lnkstm :neydıınm,..>ın geçe~ 
kon §C 'or Gıyasot~.i:ıın id:ır('ıdıı.d ~I 

Olomooıl çaıpmL1t."". Doktor l'U Olddc• 
il ımd 'TD(' Jle blrl<.ı..,. metre ltc.narn 
fırlamı! ve b3.§rn~ 1 ağır sun tte yam 
tan:ırık Bc"oğlu n:ıbtancsine knldrnl
aııııtır. 

Şo!C. \'alıayı ""Uıealdp yaulanmı • 
tır. 

K U..OR1Ffmct:-: lN Yt' ro 
l."A!'\DI 

nev·rt llmanhu u•.num ml\dllrlU~rtı 
nUn k • orl!er dal "P'i;"de çalı1:ın HU-,e 
yln O>ııiu /; 11 Çakım, kalorifer oca~ 
ka.m~:·ukc11 aıc11ler ytizOne sıı;:rnmıcı 

\'O yanmı11tır. Ytı.':'SIJ F<'yoğlu naata.nr. 
sine ı.a.Jrrımuııt·r. 

Bir motosiklet 
denize uçtu 

6 yaşındu bır ço~uk 
boğuldu 

Ahmet Tanay admda lbirlsi, 
1 dün öğleden so:ıra motosikleti.. 
f nw sepetine kardeşi Mahmut 
Tarıay ile çocuğu altı yaşındaki 
Ayten! bindirmiş ve Boğaza 
doğru asf ult yolda bir gezintiye 
ı;:ıkn:ışlardır. 

Ancak ha varun yağışlı olmesı 
~"'Ullden asfalt yolda hızla gi. 
den motosiklet tam Tokatlıyan 
oteli önünde kızak yaprıra de_ 
nize U<'.mu,'}l.ur. 

kindekiler motorla: beraber 
sulara kar!Pmış ve etraftaki ba.. 
lıkcı ve kayıkçılar hemen im. 
datlanna yetişmi§lerdir. 

Ancak Ahmet ve Mahmut 
Tanay kurtarıldığı halde Ayten 
blitün a.rnmnlara. rağmen kur. 
tanla.mımıış, sulara karışarak 
kaybolmu.5tur. 

Motosiklet denlzedn ç:ıka.nla.. 
mamış ve Aytenin de cesedi bu. 
lunamamıştır. 

Zabıta vaka. etrafında ~ki. 
kat yapmaktadır. 

iflas eden sigorta 
şirketi 

Tasfiye müddet· alb 
ay daha uzatıldı 

Bundan dört eene evvel b\itün 
dünya. sigortacılık filemi için bir 
sürpriz olmuş dünyanın en bil. 
yük sigorta kumpanyalarından 
biri olan ve merkezi Viyanada. 
bulunan Föniks dö Viyen sigor. 
ta fı!rketi birdcnbıre iflas etmis.. 
ti. Bu beynelmilel güriıltillil hıi .. 
disenin memleketimızdeki akis 
leri de kuvvetlı olmuı; Fönik; 
dö Viyenin lS:nnbul §Ubesile 
bu şirketin }r'Xiımi •le doğmuş 
bulunan Tilrkiye Milli Sigorta 
§irketı de iflas etmişti. 

Dört eenc.denberi tasfiye mn .. 
amelfı.tı yapılan Föniks dö "lı.. 
yenin tasfiye işi bitmistir. Ya.1 
nız bu şirketin karı:;~ık hcsapıın(-° 
gibi hazine ve beledı~·eye kB.1"§1 
olan vergi borçlarına. ait hcsa.p. 
lar da bir çok ihtilaflara yol 
açtığa ve bunların da bir kISinı 
mahkemeye intıkal etti W• i in 
tasf

. .. gı ç 
ıye ışı uzamaıktacur. Şirket 

tasf ıye memurluğu ticaret m.ah. 
kemeeine müracaatla bu sebep. 
lerle tasfiye müddetinın eltı ay 
daha uzatılr asını istemişt~r. 
Mahkeme müsaade ettiğinden 
tasfiye ı§ine haziranm yedinci 
gününe kadar devam olunacak. 
tır. 

Al 311 a f z tısstl 

Vıhelmshafen 
Harabe haline 

geldi 
ingiliz tayyareleri 
bı...ıaya 41 inci defa 

hücum eltiler 
Loıı1."B, 17 (AA, - Evv .. lkt ~cc 

İngiliz •:.ava kuır..:e!Jcrlne men.sup 
bombıı ılıman tavy.:1 clcrl Vllııelmııha 
feno ~ luar hUcuaı <.Lml§lcrJ.r. Bu a· 
km b.ı bayük Alru ııı deniz ilssUn 
tuııdtyc kadar rô.ı-• .ar. 41 in 1 ve b 
hafta u;ınde yapılcUı a rdUnr ı akı'l 

dır. Bı sonuncu ak..n 15 ıe gec 
Vllhel..ush.a.ftn J "'"' :.. x. en b ıyük • 
lund3r. 'l4 a:ıat ııon ·a yapılı:c-itu". 

llA \ ı\ .NEZ.'\ ~ ı!Nt:N' T'mUta 

Lonam, 1'7 (A.A.) - HaV'!L neza.rt'
linln ~hllği: 
Dlı~ g~ h:ıvanıu ç,ok fe-:.a ve fır

nmalı r> ması 1ng .. ·... tayvıırelertn 
Vllhelı:ı.slınten de.n r. O&UnU bir ke~ 
daha t 1.8rruzbn'l8 cL:U;Iı b<ıJef ttU· 
haz e~ı:ı: clenno awn. olmamırtır. Bıı 
t..:ıal'T'·..: gCÇCll g ooım . .dcn d-uı:ı h&fif 
bir ni N:ı d:ıhllln.ıo Y<-Pılmıf olmakln 
bcrab Eımmi d~ı:ı.t.uc ruuvllffakiy • 
il netlx er elde edl.r ı!;,Ur. lıv,lllz ta'li• 

yarelc·l bir çok )'IU1bILlar QI"armııla'" 
ve soru '1t.aıı gel'!ll lt.~·areler b!lhass 
garlar .lT.n bırl ll• pcı rol dcpvııın maı· 
takaaı.-ıruı ynngL•..n fc.vkalA.d.- ı-cnt,,.,. 

mlş o1 ıuğunu bHJı;rc.1 ,lerdtr. BlrÇO\; 
tnfilAl·.; mUsnhcıie etltrcn nl•vler tı 
kırml§!.ır. 

Baı:aL tazyareıen•ııiz de Emd n 
Bıılonva ve Kale do ,ırrile O trnc:l 
dcmlrl ol•Jn& ve 19;"W nltmd::ı.'<1 

s:ıdıı tıı- ta;;yıu~ n ~ydanma t r 
etmLs'achr. 

Bu ı. ~rE:l~ll ta o.ne 
kaybo!mU§tur. 





81 ~bık PolOllya Edterlceu Senit tellcrbadrD •• 

- Kabul ediyorum, aziz komu. 
taıımı!.. Mümkün ki maiyetiniz 
81kerlerinden biriai kapıyı açmtf 

~! •• Fakat imallthanelerin 
ıliJJ memurlan, hademeleri ve 1a· 

adamları yokmu ki!.. Onlardan 
lılriai bu iti göremez mi! .. 

Komutan gös kapalddmı ~ 
lllıpa.yarak bir müddet dtltttndtlk. 
tin aonra: 

- Ah! .. Evet.. Bu mtlmkün.. 
Bu olabilir! •• Hademelerden birisi 
tesadüfen telefon bqmda veya cl 
vaımda bulumılllir!.. • Haklnnnı 

ftı'! .. O takdirde profealh- telefon 
ettlil uman d1lğmeye buarak ka 
pdım açabilir! •• 

- Kaprl&r bir dtlPıey!e mi a
c;ıbr?.. 

- Bvet! •• 
- Bu dUjme Pli midir, mub. 

t9NID komuta! .. 
- Gll1l 1119 de pek Pli den&

.. , .. Zira. banda ~hpnlarm 

.. ba 11111 4Qmeyl tılllr! .. 
-YaT. 
- a..t! ... Jllıbt ....... Dl 

.._.ı•rralJa ....... lıL 
dııiıl, .. ,..,, .......... etti-

• - '* teNcllf -- bala _ _, eclw!o4 
- :Aa1&, ...... ,_ • 
-Ne.ıMlaT .. 
- Bir t-• 6lllM dllil!. 
- l'Mat. .... demek lılteıftll 
ıdli~! .. 

- K9pdan aGaD......, iri ... 
heJrlrM eareıte dahflclelı:I mamr. 
Jardln lblrllddlr, pcur.llN bpkn 

açmak lcln mf bir te •'" ..ı 
olarü orada ~! .. 

-Ya? .. 
-BuwmmNlh-1-wdo 

f eyl bttbıe a1mJ1 o1ılalma iM 
ve ftlphe yoktur!.. Ba ..._., Jll'6. 
feeör1l ziyaret eden o ........ 
kldmm, daba ..,_. t Mzelr 

mUeaseeelerdeki memur ve mile. 
taJıdemlerin değil bir tana.inden, 
hemen hepsinden ben de ıüphe e-
derim dıojruını !... · 

Bunlanıı ne zihniyette :muınl• 
olduklan arqtmlmaya, aorup so. 
ruttunılmaya hiç lü.awn 16rtllml1-
yor! •• 

llubafua komutama& d&ndllm: 
- Demek, muhterem komutan, 

ab de burada eıı tehlikeli cuuala. 
rm parmalı bulunablleceihü ka
bul ediyonnmus öyle mi? .• 

Dedim. Komutama birden bire 
yUzU kıpkırmm kesildi. Bllytlk bir 
teeuür içinde: 

- Elbette!.. Elbette!.. diye 
bajmiı. Burada her şey olabiUr ! . 
ÇllnkU gerek işçüerln, gerek me.. 
murlann ne dllftlnd1lklerile, ne gi 
hl fikirler beeled.iklerile meş~ 

olan. bile yok! •• Halbuki bu adam
lar o kadar müthiş surette zehir. 
lenmişlerdir kj çok defa kendi ken 
cUme imallthanelerimizde bir düş
man orduau mu çalJltığmJ dil§1ln. 
dtllOm olmuetur! •• 

- Ba adamlar fikirlerini aleni 
mi 86ylemeye cesaret edlyorl82' ki 
hüJanDda bu kadar katlyetle hll
ldlm ved)orswıuz, muhterem ko.. 
mutan! .. 

KGaman dzmelertni hayretle 

781'9 wrarü: 
- Bil da lliis mt1 ?. diye bağmh. 

Hmfler Polonyanm harbe girme
.. Wr cinayet olduiunu söyleyecek 
bdar ileri gidiyorlar! •. Bu aölleri 
lplaJlthalle f8flerl. idarecileri ve 
mMı.,..lerl klmilen ifldlp dunır 
lar! .. Fakat :biQ kfmae lfitmlyor 
... daftUDYW! .. 

Komatan llODl'a zaptedemectiği 

lılr uker alabiyetl)de homurdandl 

" liddetJI bir lıtyan içinde: 
- Burada bir boquncu nıhu _.,_r .. .a. llıım~. KM f8Y> 

H A B .E R - Akşam poetuı 

Sükôt kulesi 
Cesetleri akbabalara 
atılan insan kuleleri 

Ala Hazreti Hümayun Şehinşahı iran 
Rıza Şah Pehlevt botun hurafeler 
gibi bunu da o~t~dan kaldırmıştır 

Iranda .Mazenderan ıehrinder. görüşte bir deli tarafından yapıl • 
150 kilometre uza.klqmca Deştike mış sanıyor. Her taraf seaıU. .. 
bir ismi verilen büyük çöl bqlar. Rehberim beni milşkülltla tırman 
Bu çöl yalnız çoraklığı ve zeminı dığmuz bir kayaya doğru götürdli. 
örten muhtelif maden tuzlerinden Bu kayanın tepesinden kulenın ı. 

teeekkül eden ince kum tabakaailr c;ersini görebildik. Burası tıpkı eöıı 
değil, bilhassa SUktlt Kulem lam: mllf bir yanardağ ağzına bt!nz.I -
verilen bir kuleııiyle de bütün sey yor. Duvarlann üzerinde kımılda. 
yahlann ııazan dikkatini celbet nan birkaç gölge var. Bunlar ko_ 
miotir. laanın doğumundan bbı . caman kanatlarını anaıra çarpan 
lerce yıl evvel yaş&JaIŞ olan Par- iri akbabalardır. 
siler ölülerini hususi bir meraalnı. O vakit rehberim bana bir dür. 
le bu kuleye bırakırlardı. Parst di bün uzattı ve bu dürbünle baktı • 
nine mensup insanların son fert- ğım vakit yerin insan kemilderly. 
leri çok yakın bir zamana kadar le dopdolu olduğunu gördüm. o 
bu havalide yaıamakta oldukları kadar ki ufak bir toprak p~aısı 
için bu Adette µ bir zaman ev bile görmek mümkün değ;ıdi. O 
veline kadar devam edip gitmek . vakit rehberimin kuleyi bana Jn. 
teydi. lran ülkeainde yaşıyan bii· l~tırken müballğa etmemiş ouu. 
tUn insanlara medeni ve mUreffetı ğunu anla.dun. 81.D'IUlı c;ölUn D1f' • 

bir hayat bağışlıyan Ali. Hazreti zariata.nıdır. 

Hllmayun Şehin§alu 1ran Rlza Şah Rehberim bugün bent bura·.a 
Pehlevi bütün hurafeler gibi bu getirirken bir cenaze meraslırl 
Adeti de ortadan ka\dn'mışlardır. olduğunu biliyordu. Kayaların ;tol. 
İnan ceseUerinin akbabalara yem geaine uğmma.ğa çalışarak b 0 llltc>. 

olarak bıralnlmaaı meraafmini SOtı dik. Nihayet uzaktan on, on iki 
defa olarak gören bir Fraıım ser adamın yaklqtığı göründü. Bun • 
yahı bet altı aene evvel neşretti. lar elbi8elert paramparça. dlienci 
ği bir aeyalıatnamede SU1dit Ku • kılıklı insanlardı. Bu cenazt' ala • 
Jelinden bahaederken eunlan ya- ymm bqmda duran Od >n9'tn agaq 
ayor: dallarmdan yapılmıe bb ..ed~e i . 

Dettikeblrde otomobille iki gtln çenıinde koyu renkli hır k.effllf! 
yol aldıktan sonra uzaktan kahua. sanlınll olan cenazeyi taıtyorlar • 
ba yapılmış daire şekUnde bir du. dı. insana sırtlanlarm ulu)"UIUDu. 
.var gözllktU. lk1 metre yüksekli- yahut baykllflarm ötUeünü hatır. 
ğinde hiçbir kapısı olmıyan bir du latan garip najmeler bu cenu~ a
var. Çöl oıtumda hiçbir mlnUJ laymda okunan iWıller ve ya mer. 
yet gibi duraa bu -da•art lıi11an nır ıQYelerdi. Alay kuleye dQjrıı yak. 

Valefdrapm ele» eWil adamludaa 
olablUr! .. Cuus da girer! •• lmalit.. , ______ ......, __ _.___.___......_____..._. ______ _.... __ _ 

biridir!.. • 
Benim citikge dlıba lbıılrU lramll 

tutumu ıören mubalaa 1ırAJmutaD1 
bll8bütiln yelkenleri aya indir
mişti. Cuu bir bdmm, mohafa. 
ıuı altmdaki tnı•M•bneltre Jra
dar sirmJ1 w onda adamlar elde 
etmit olmut clbi dlret.klr sayıla 
bilecek bir iddiaya brp dahi mu. 
kawımet g&ıterm.ed&. 

BiWda 9CI MI bqmı ..ııayank: 

- Bu cihette p h•lr1nn• 991' .. 

Çok balrkmız w.r! .• dl78 mmldaıı· 
dJ. Sbe cıemn,. de 8l1lec1llim libl 
ba kadar elımılnlyet wdlen ba 

hane berhava edilebilir!.. Bunla
rm hepll de mtımkiln, hepsi! .. 

Diye bqtrdı. 

Komutanın bu isyanı ve memle. 
ket hesabına duyduğu bu büyük 
tee.Or baldkateıı yerindeydi. Aşi
klr ve muhakkaktı ki beşinci kol 
mtllüm ukerl faaliyet müeueae. 
!erindeki sivil ltçllert sistematik 
bir .urette seblrlmıeyi asla ihmal 

etmemekteydi. Bu, beıbıci koJun 
harp ruhunu öldürmeyen çalı,ma
• p.yreüerinden ileri gelm~k. 

teydL 
(Devamt var) 

(Bu atıtunda olwyacuJanmmm p· m1z kira getiren ı.ıı. btnıuuıı .... ııeu~ 

•temis 7UJDdalcl lıupoal& 'blrUkt. bOUiD vusiJeri 40 liradır. Het katta 
~ ~ ....u. elektrlll talab •ardır 

1DVL1ı:NKS Tl:KLıln..DU. U, ARA· ı Ym \el'lra. UlılAta )'&pbn111Uf " 
KA. lŞ VBRKE. A.LJK. SATIM 2IO .en.Uk Takti verllmJft1r. lltıraca• 
stbl tleart mahiyeti bala o1Jm1U ıra- yeri: tatlld&l caddPt 208 numara yeni 
- UID1an param Dl!f"llUJPU'.) Ş. Şenyb müı•rrrtıt .,2,8, 

lı arayanlar 
• Bay ve bayan \eratalylm. Kumek 

... dikmek blllrtm. Çalıfınak tlseN 
)'er anyorunı. Haber paletli vuıta 
de (D.l. 454) r.!mt:zuna müracaat. 

• Kız orta oklllunun S OncO 111111fm 
dan ıLnnemiıf huhlığı ve vaztyetlmlzfn 
nıtıaadea!%1iğt vtızllndeıı aynlmak 
mecburiyetınde kaldım. Herhaqi bir 
yerde çaJqımak !ıtttyonun. tbttyacı ~ 
lanlarm Haber ıcazetulndtt H.A.& 
rumuzuna müracto.atian. 

• Arap narflerl:ıl bilir, riyaziye~ 

~tfım. ünive teye mtıdaYlmlm. 
Haftada ec;kız saat dere zamanımdan 
hariç aaatlt-rde ça!ı~ablllrlm. Haber 
ıueteai v&ııtullf' ı:.ş.l rumuzuna 
nıUracaat. b ' 

•u.- mezunuyum huaual mUeue
ııelerde bergtln öğleden aonra c;altşabl
lirim. Tallplerın Haber gazetesi v 
mtuile c6.6. :ı... 3. •) rumuzuna mQ. 
racaaUarı. 

• lngUızce, franınzca, almanca ve 
tllrkçe bilen. sert daktilo yazan blr 

ıenç bUro veya ~Uccar yıınmcla il •• 
l'QOI'. iyi :-eferaııı ~r .. t.illl\ Haber ga 
.. t.Nl v&a!taalle ı H. " l nımı·zuna m .. 
rac:aa•. 

Satılık • Kiralık 
• BeJOllunda -:. .. , kitJı 5800 llraya 
' r r ~pıırtrm.ın. ıJVtll\ ~ lira le .. 

• BeyotlUDda 1'uiabqmda Kalyon 
cukuluğuııda &nMr su •e elektrıtl 
bulunan blr ev asoo liraya 1&blıktır. 
Tallpler!ıa Haber psete.a yuıtaai]e 

Kalyoncu Ev ~ne mektupla me. 
racaatıan. ~s.u tt 

* Ar•rıll• GOmttpuyu baata 
DUi yakmmda, anumdan deni& gG-
rOr. Haritan çıkanlmıfl&J'. lop.ata 
m&Dil yok. 8,10Xl8,6=13J met· 
re murabbaı ana Qzerlndekt alıpp lkJ 
n. pazarltk.IJS l5800 liraya u.tıbktır. 

Buctın 18 lira kira getirmektedir. ~ 
liraya mOtelıammlldtl'. TavtZI öden. 
mlfUr. Vergi borcu yoktur. Haber 
rueteainde ·'R 1~971 u .. rumuzuna 
müracaRt 

Müteferrik 
. ~ Gllakh beahlw ıannuza güfte 
yazmak ıatt;rorum. Elimde 415 tane 
vardır. Göaterebll.r-w •. latedfklert tanı 
ve mlktaron yazabilirim. t.tıyenl.ıin 

Haber J&Z<;le81Dr1s ıX 22) rumuzuna 
mektupla mtırac.,..,t etmeleri. 

Alağlda rumuzıan yasılı olan o 
kuyucuJanmızuı namıarma ge1eo 
mektuptan ıdarebaneml&den aldır 
malan rica tılunur. 

(V.K. 24\ (C.U 661 ıd.C.) tA.N.) 
0

(G1ene 152 ı. ı Dtll) 

Yunus balıkları 
Yunus balığından daha canlı, 

daha cazip, ve insana daha yakm 
bir mahlük tasavvur edebilir misi. 
Diz? 

Yunan mitolojisi bile, mwıikişi.. 
nas Arlon'u boğulmaktan kurta • 
ran ve kendisini u.ğ salim Korente 
getiren mahlükun bir Yunus balığı 
olduğunu söyler. 

Bahriyeliler açık denWerde, ge. 
mlleri ile yanş eden, etraflarında 
hoplıyan, sıc;nyan Yunua balıkları 
gördükleri zaman memnun olurlar 
ve bunu, ıeyahatlerinin iyi geçece 
ğine dair bir işaret sayarlar. 

Burada gördüğünüz resim hah. 
riyeWerin bile ender görebilecek. 

leri bir manzaradır. Bu reamı 

meşhur Amerikalı kaptan Ander -

son çelun13tir. Realmde görillen 
yunus dört metreden fazla havaya 
aıçraDllf buhııunaktadır. 

Yunus tam m•nMiyle balık sa • 
yılanı~ Sıcak kanlı. tenefflll e • 

den, yavrularnu doğuran ve onla.. 
n emziren memeli h&:v,vanlardan • 

dır. Eti yenmez, köpek balıima 

y11z kadar c:Uİlne güvenerek, ceaa.. 

retle hücum eder. Bahriyelileri eıı 
çok hayrete dillJUren vufı bu 

hayvanın fevkallde sUratli olma • 
8Jdır. Saatte 50 milden fula •Ur&tl 
vardır. 

taştıkça feryatlar daha ziyade tiz 
lt>~İ) ordu. Adeti bir davet haykı· 
rışuıa benziyen bu sesler aonundd 
beklediği karlılığı buldu. YinDA 
kadar akbaba, kendilerine veril • 
mek Uzere olan yeni ziyafeti kar. 
ışılamak Uzere hep birden uçtular. 
Ve ııanki ehll kllflarmq gibi ce • 
nazeyi taşıyan inanların ballan· 
na dokunacak kadar a.Icakta do • 

laşmağa bqla.dılar. 

Alay taşıdığı cenazeyi ye~ ko. 
yarak etrafında halka oldu. Son 
dualu mırıldandı. Sonra içlerin • 
den iki tanesi sedyeyi kaldırdılat 
ve bir matem neficleainln ahengi
ne uydurarak aallamaia bafladı • 
lar. Ve nihayet C898dl stltdt Ku. 
leaiııin duvarının U&erlııden içeri_ 
ye doğru fırlRttılar. Ceset yere dü
şer düşmez, leş yiyen kuşlar ka • 
natlarmı çırpa çırpa kefen üze • 

rtne ·~~lfl' .,Jplel'1!den JB~ k~. 
renr •om~ pgalar ve pençeler 
ölilnün etini parçalamaf a b&lıa4i. 
Birkaç dakika içerainde ölllnUn a
detl clli.lanmlf gibi parlıyan ke • 
miklerinden bqka ortada bir şey 

kalmam11tı ve bütün bu işler bit. 
tikten sonra Akbabalarıq en bU • 
yüğU ölünün kafataama yak]qtı 
ve gaga.siyle vura vura bu kafa -
tasını pa.rçalıyarak onun beynhılr. 
tadına baktı. 

Ceeedi getiren adamlar derhal u. 
zaklaşmağa bqlamıılardı. Çehre • 
!erinde hiçbir keder izi görUnmü . 
yordu. Onlar bu &detin kud.siyeti
ne inanmlljlardır. Çehrelerinde 
Pani dininin bUyUk peygamberi 
Zoroastrenin emirlerini yayan in. 

aanlann tevekkülü vardı. Bu .dm.-: 
~re insan cetıedl pistir ve temaı 
ettiği her şeyi pisler. Bunun önll. 
ne geçmek için cesedi ku.şlara 

y<>m olarak vermekten bqka .ça· 
re yoktur. 

l'KCT KULl'.SlNE ATDAN 
AVRtJPALI 

Silldit kulesine bırakılan ölWer 
araamda bir de A. vrupalı bulundu. 
tunu rehberimden öfrendlm. RE'lı 
berim bu adamm macerasmı bana 
f(Syle anlattı. 

"Bu tcivarda kadınlannm güzel. 

Hltyle meehur Buşir &lireti var
dır. Bq_ qıretten Nlglh isimli genç 
kız belkl yer yllztlnde ki kadmla • 
rın en güselidir. Niglh fakl:r ol&n 
aileeine bir yardım ol8un diye 
memleketini bıralrtı, Beruta gitti. 
Orada Kafe Konkur'da memleket 
ramlan yapmağa bqlach. Şöbrst 
kazandı ve bir raka yıldızı oldu. 
Dünyayı dolqtı, İngilteredeyken 

Barrof isminde bir lngillzle ta • 
n11tı. Seviftiler, lngllbıin anneai ve 
babası oiulla:rmm bu kızla evlen
mMine raa oJmaddar. Fakat de _ 
llkanh sevdanın emrine itaat etti. 
NJılh'la nkmdl Ve ltanliyle 
memleket memleket dolaşmağa 

bqladllar. '!'abus amanla rUka.. 
eeD1n .ameu uaidl ve rtıntn bi
rinde on bet metre yükseklikten 
dtlprek yaraluıdı. Bu hldieeden 
ICllU'& tunamtyle Mfalete düten 
kan koca tr..a dllnmefe karar 

verdiler. Yurllarma d~ndUkten 

sonra kadın oldu ve Sükut Kule. 
sinde akbabalara bırakıldı. 

Erkek karısının ölümüne daya. 
namadı, bir miiddet ııonr& onun oa 
cesedi akbabalara yem oldu.,, 

Koçuk araştırmalar : -
18 inci asrın 

kayakları 
Bugün kayağın ne olduğunu 

hemen hemen bilmıyen yoktur 
Laponların asırlardanberı kul. 
landıklan bu aleti Fransızlar 

260 sene evvel. Fransızların 

Moyerden sonra en iyi komedı 
muhaıTiri olan Jean Reguard'm 
bir fıkrasiyle öğrenmişlerdi. 

Jean Reguerd Lapon) aya 
yaptığı seyahatinden bahaettiğı 
sıra.da kayaktan şu satırlarla 

bahE.etmişti: 

•·- Pazar günü ava çııkarak 
İY.İ ve eğlenceli bir gün geçirdik ; 
sayısız hayvan avladık, maama • 
fih bahsedilmeğe değer yegine 
hidise, La.ponlann kar üzeriltde 
çam ağacından yapılmış bır 

çift uzun tahta ile, fevkallde bir 
SUfa'tle gidip gelmeleridir. 

Laponlar, bu !'ayede elde et
tikleri sür'atle istedikleri her 
hangi bir hayvana yetişebilmek. 
tedirler. 

Bu tahtalar, son derece kalın, 
tahminen iki metre uzunluğun. 
da ve yamn ayak genişliğinde. 
dir: uçlan hava}& doğru kalkık, 
ve oldukça kalın olan orta kı. 

sım delinmiştir. Öyle ki, ayak, 
deri kayışlarla oraya raptedı
lir. 

Bu tahtaların üzerinde duran 
Laponyalı, bir tarafmda kara 
batmaması için yuvarlak bir 
tahta bulunan ve diğer ucu sivri 
olan uzun bir değneği elinde 
tutar. 

Bu değnek hareket etmeğe, 
istikamet almağa, muvazeneyi 
temin ve durmağa yarar. Yan. 
lanna yaklaşa.bildikleri hay. 
vanlan bu değneğin sivri ucuyla 
öldUrUrler. 

En sür'atli hayvanlara bile 
yeti~bildikleri için, bu Aletle 
temin edilen sür'ati ta.hm.in et.. 
mek oldukça gtiç bir meeeledir. 
Uçurum gibi yamaçtan, ve dağ 
zirvelerine nasıl çıkabildiklerini 
tahayyül etmek daha gtiçt:Ur .. 

Halbuki Lapon erkeklerite 
kedmlan bu ileti fevkalide 
büyük bir hünerle kullanmakta. 
dırlar. 

Kadmlar bu taht&lala. uzun 
mesafeleri göze alarak aknlba. 
lermı ziyaret ederler.,, 

lşte size bundan 260 sene ev
vel kayak haıkkmda yazdmı'§ bir 
fıkra. 

Jean. Keguard Franllzlara 
0kayak"ı. bundan 260 eene ev. 
vel böylece tanıtmıştı. 

Bugün ise kayakm ne oldu. 
ğunu bilmiyen kalmaıınıştır. 

Rus • Fin harbinde kayakçıla. 
rm ne büyük rol oyna(iıklarını 

hepimiz biliyoruz. Kışı uzun sii • 
ren ve dağlık araziye mal k o 

lan memleketlerde ise. k ' 
milli spor eekliııe ginnı bu' l •• 

maktadır. 
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PO.LiS HAF'iYE Si 
HAYDUT.(.·, 
~"'~' Çl-KA 

Z8 
_Şimdilik pek zafınetmem. 

Çok zayiat verdiler. 
- Önden gidip bir baksan re· 

il& olmaz. Ama gecikeyim deme. 

Al Vud yalnız kaldı. Endişe i · 

cinde bekliyor en uf ak bir gü • 
!1UtQ ile ye~den sıçrıyara.k !rlla. 

ha ea.rılıyor, karanlıktan ~er an 
karpıma polislerin çıkacagmı sa. 
DJyordu. Nihayet kendisine pek u· 
zun gelen ~ zamaıı ge<_;tikten son 

ra bir ayak sesi işitti. 

- Kim o? 
_ Benim şef, Riçardson ... 
Rahat bir nefes aldı, arkadaşla. 

n geliyordu. Filhakika gelf\nler 
LB.vinya ile Seymur ve Riçard.'IOn . 
du. Genç kadm haydudun kolları. 
na atıldı Titrek bil" sesle: 

_ ~ için bilsen ne endişe 
ettim vurulmWJ oJınandan korku. 

Yord~m Yaralı değilsin ya? .. 

Bu ~muhabbet ve teeı1sUr s . 
hayduda üzerinde, itiraf etmek ııı 
temediği, fakat cevabındaki kııba. 
hğı yum uta.tan bir his u:'andırdı. 

- Polisler içeri gir:nege muvat 
fak oldular ve bizi diri veya ölu 

ele geçirmek isdyorlar. Buna mu. 
\l'affak oıamıyacaklar ve bizden i.. 

yt bir ders alacaklar ... 
NasıJsm Riçardson, yaran na . 

Sıl? 
_ Biraz iyiceyinı şef, teşekkliı 

ederim. Yaram gene çok acıyor a. 
tna zaran yok, geçer; biz böyle 

şeylere alıştık artık ... 
Al Vud, Seymura döndü: 
- Aşağıda ne gördil.n? 
_ Hiç... Tam bir slikıln ve zi 

firi karanlık ... 
_ Fena alamet! Etrafımdan vı. 

zır vızır kureunlar geçerken ken. 
dimi daha emniyette hissederim. 
Fena bir oyun hazırlıyorlar her · 
hlde ... Valklnsten ne habe'r? Nt; 

oldu acaba çocuk? 
- Pencereden gördüm, karşı 

koyuyor. 
- Afrrin çocuğa! Cesurdur 

ve<.ısel!111! ... O hepinize model ol. 
sun. Onun sayesinde kaçabilece 
ğiz, Firar yolu ancak nPhir tara . 

fmda açık, motörlt're kapağı attıl~ 
mı mesele yok gibi bir şc~···· 

Fakat polislerin bu Jhtimali ıiii 
şünmUş olmalarını da hesaplamalı 
ona göre davranmalıyız. Motörlert> 
geçmek için her ne pahasına o . 
lursa olsun yol açmalıy:z. Çahıık 
olalnn, çUnkil Vatkins tek başın:ı 
daha uzun miiddet dayanamaz. 

RiçardsoD, yaralı omuzun do!a. 
yısiyle iyi siliı.b kullanamıyaca~ııı 
. . Lavinyavı emanet edı 
ıçın MI18 • 
''orum OnR yol göster. Yolu şa. 
~ınrsa. mahvoldu demektir. 

S •en de henim y!inttn • eymur, ., 
da ol ve yordun et, 

- Haydi çocuklar, cesaret_. .. 
Yannndan aynlmaym. Gene göı 

b Sl attılar ça 
Yaşartıcı gaz bom 8 • ' 

buk olalnn. k 
Kondorun nihayetindeki btr n. 

Pıdan taraçaya. çıktılar ve binanın 
dış tarafından demirden daracık 
Ya:ngnı merdiventnden Uımeğe baş 

!adılar. Seymur yanlış söyleme . 
mişti, etrafta şaşılacak bir sükfi. 
net hlikilm sürüyordu. 

Birinci kata kadar in.iş ~,dise 

siz geçti. Zemin katma iinice Al 
Vud arkadaşına emretti: 

- Haydi Seymur ateş et, kur. 
şuna acıma!.. 

İki mitralyöz tUfeği birden 5. 
itim saçtı. Bu sefer de polislPr a. 
ni baskına uğraımşlardr. Bu yüz· 
den gerilemeğe mecbur kaldılar 
Bununla beraber ate~ etmekten 
de geri kalmıyorlardı. 

Haydutlar mtitemadiyen ateş e. 
derek ilerlediler. Firarilerin ilk ü. 

çü, Al Vud, Lavinya ve s .. •ymm 
fevkalade bir tesadüfle hiçoir ya_ 

ra almamıştı. Fakat en geri ie ka· 
lan Riçımison bir iniltj ilf' yerP 
dilşlU, birkaç kurşunla vurulmuş. 
tu. 

Vatkins gı>lenleri karşıladr: 

- Siz misiniz şef? 

- Evet, evet ... Motörleri hiila 
ha?.Jrla.madın mı? Çabuk ol, .. Ri 
çardson nerede? 

Seymur cevap verdi: 
- Biraz evvel dUştilğiinü gör. 

düm, durup bakmama im.kin yok· 

tu. 
- Zavallr ç.ocuk, gitti deı'lenc: 

Vatkins ko~arak geldi: 
- Haydi gelin şef. moti:>rlcr 

hazır ... 
Tam zamanıydı. Polisler yaklaş 

mışlardı ve nehrin karşı sahilin . 
den de içi tepeden tırnağa polis. 
!erle dolu üç kayık hne-ket etmiş_ 
ti. 

Al Vud motörlerden birine at · 
ladı, Lavinya da onun yanma geç. 
ti. Bu motör hareket ettiği ısITa. 

da Vatkins ile Seymur da diğer mo 
töre atladılar. Geç kalmışlardı. Mo 
törün makinesini işletmekte vu • 
kua gelen ufak bir teahhur onla. 
rın kaçmasına miini oldu. 

- Eller yukan ! 
Polisler yanıbaşlarmdaydı Vt' et 

liı.hlannı onlara çevirmişlerdi. iki 
haydut mukavemetin bir intihar · 
dan farksız olduğunu anhyarak L 
taat ettiler. Yanlarına atlıyan po. 
!islerden ikisi onlarm ellerine ke· 
lepçe vururken UçüncUsü dilmene 
geçti ve Al Vudun motörUnU ta • 
kip başladı. 

Haydutların elebaşısı kurtul.mu. 
şa benziyordu, motörU epey açı1 
mrı:: bulunuvordu. Yakalamak UmL 
di az olmakla beraber polisler ta. 
kipten va?.geçmediler. Al Vudurı 
motörü çılgnı bir süratle ilı:>rli 

yor, her döniişte yanlış bir ma 
nevra neticesi sulara gömülmek 
tehlikesi geç;riyordu. Haydudu11 
maksadı , deniıı> çıkmak ve 81\hii' 
takip ederf'k ı:>min bir yM'rlE' ka 
raya atlamak olmnlıvdr. Polisler 
bunu tahmin ediyorlRr vo takib' 
bırakmak i.cıtemiyorlardı. 

CDı .. arı• \"ıtrl 

·Top k a P.ı . ~ § ~ r~_\{~Q"S3: .. ::·:g i r.e_rı · 

cASUŞ:~~Q~~:gçY·A 
Oördüııci..i Murad tdevrıri'de blr Vened ~ evaJ ~sınin km 

Yazan: iS.KE.NP:~B f: SERTELL. 

Sultan Murat, veziriazama: 
"m - Sarayda tastıye yapacagı · 

w m Ba
Bi~k kimseleri tovacagı · ul 1 
na beş on tane ııarr.uslu adanı ~ · 

Demisti. Bayrdlll paşa. padış~
ha söz ~verdi ve kendisinı tatmırı 
ederek, Muradın yanından çıktı. 

Bayraır paşa. padişahın odasın· 
~ vansı ol· dan çıktıgı zamar. gece J 

muştu. Htrke..c; eı}akta dolaşıyor
du. Sarav halku.ro telaşlı teJa~lı 
dolaşmao;ı valde ı;ultanın u~~rı 
dikkatini celbetmışti. Ay-;e.. Ko · 

or -

- Padişah çoıc hıddet.enmiş .. 
Birçok kımselerir. canını yakacak· 
mr~ .. Bu ı~ meyd<·na çıkar;:;a, be· 
nim de ba~ım yan;ıcak, sultanım! 

- Sen merak t>ıme ! Dilıni tutaı 
~an. bu ış kapamı gider. K.imSt 
farkına varmaz. ·Murat da unutur 

onu. 
- Efer·dimiz gözdesini kolay 

kolay unutacağa benzemiyoı . sul
tanım! Sarayın tadı kaçacak gibı 
görünüyor. 

Valde sultan hı. patırdılara e · 
heınmiyet vermıyo .. ve Ayşeye: 

B A B E R - Akşam postası 

Yazan 

Nezihe Mablddln 
Ziya bir kış gUnti gar civa.. 

rmda arkadaşı Raciye anlatı. 

yordu: 

- Böyle gamlı ve kasavetli 
kış günleri insa.run ruhunda yaz 
mevsiminin hatJralannı ne hru;. 
retli bir hisle canlandırıyor! ... 
Bugün hep onlarla yaşamak is. 
tiycrum.. Sana bu yaz, beni 
hala garip bir duygu ile sarsan 
bir hatıramı anlatacağım: 

... Gene böyle bir pazardı; fa. 
kat ma.vi ve ılık gökte parlayan 
muhteşem güneşli bir yaz paza. 
n ... Sabah erken yataktan kalk. 
tun. Yalnız başıma bir deniz 
kenarına gitmek. bütün gUn se. 
rin sularda. bir haftalık yorgun. 
luğumu dinlendirmek ihtiyacını 

hissediyordum. Aı-trk kum uzak. 
Filorya çok kalabalık.. Nereye 
gitmeliyim?.. Giyinirken d'ıc:ü. 
nüyorduın. . Nihyet kararnnı 

verdim: Çelonecelerdeki nisbe. 
ten tenha bir plaja gidecektim. 
Alelacele küçük çantama 18.znn 
olan şeyleri yerleştırerek, yola 
çıktını .. Vakrt çok erken olduğu 
için Sirkeci garı tenha idi. Tre. 
ne acele etmeden bindim ve boş 
bir vagonun köşesine yerleştim. 
İstediğim olmuştu. Benden baş. 
ka bir yolcu yoktu. Faka.t bir 
dakika sonra bir ge~ kız.la orta 
yaşlı bir hanım benim vagona 
geldiler. Yanlarındaki munta.. 
zam ve temiz valizlerini refa. 
kat eden adam.lan file raflara 
yerleştirdikten sonra terbiyeli 
bir tavırla bir §eY emredip et. 
mıyeceklerini sordu. Yaşlı ha. 
nım: 

- Sen.iba ra söyle bizi çok 
belcletmesin Nermin arkadaşsız 
kahrsa sıkılır. 

Tren hıa"eket etmişti. Bu yeni 
yolculardan sikıldığım için yüz.. 
lerine bile ba.kmamıştmı. Birden 
ayaklanma baŞka bir ayağın 

çarpma.siyle gözlerimi kaıldır. 

dım: ~ım.daki kana.pede 
pencerenin önüne oturmuş olan 
genç kızı o za.m.an gördüm. Hiç 
güzel değildi. Hatta çirkindi 
bile. •• AyaJdarnnu biribirine do. 
lanmca yüzi1 kıpkırmm bana 
bir İngiliz Misinin ciddi bir gti. 
ltLnaeyişiyle bera.ber hafifçe 
"pardon!" dedi. Ben de k1Z1lmun 
saçları dUm düz arkaya taran.. 
mış genç kOIJlfUD}a karşı centil. 
menoe iğilerek eelAm verdim .. 
Onun penıbe cildi ve san çilli 
yüzü gene kızardı ve bir gazete. 
yi kaldırarak okumağa ba.şladı . 

Arinesi büyük çantasından bir 
şeyler ara.yor veya yerleştiri. 

yordu. Göz uciyle genç kIZl tet.. 
kik ediyordum. Ne yazık hiç 
gi.izel değildi! Fakat bana ne? 
diye düşündüm. Yarnn saat 
sonra ajTllaıcağız!.. Acaba ne. 
reye gidet:"eklerdi? Eşyalarnıa 

b'.ılrılırsa benim gibi akşama 

döneceğe benzemiyorlardı. Tren 
Yenikapıdan hareket ettiği hal. 
de o hala gazetesini okuyordu. 

"1u istlı?naya canrm srkıldı. 

türlü uzaklaştı:ınnk kabil at'ğildı. 
Elverir kt, aKra Mustafa paşa biı 
yerde gevezellk edip de işi mey. 
dana çıkarmasın. 

Dedi. Ayşe çok heeycanlıydı. 

Soordu: 
- Kaptan P'd~ kettim mildiir 

sultanım? 
- Şimdiye k"<..ıC:lt gev~ıeliğinı 

görmedim. Kendi!lt- gilvenn.eSt:ydi. 
Lukreçyayı evine götürme-tdi. 

- Acaba evınde Lukreçyanm 
nerden geldiğiıı.1 öğrendiler mi? 

- Buru kaptaıı paşadan .tıya· 
de Lu.kreçyanın soklaması ıazım 
dır. Tekrar saray<ı dönerse, Muraı 
onu da afletm~ 

- Lu.kreçya ~er.dini affettirme· 
sini bilir, sultanıILi Hatta bu işirı 
ucu - o ıaman - size bile doku· 
nur. Çünkü, Lııkn-çya, kaptan pa. 
şa ile burdCla göri:ştü. Venedik şey 
tanı. kendisini kurtarmanın yolu
nu bilir .. '•Beni ~ düşürdü· 

.. o 

ll~E. 
luı :.ı :> ~ uyerex dlaarı Çlküm.. 

Yarm. 8a.bah $afalda ....._. 
buradan uza.klaq,mağı düşünü. 

yordum. Cid ,,,ı öy' 0 ~km öy. 
mekki birdenbire karanmı de.. 
le garip bir haldi ki bu... Ne 
derneğe birdenbire kararımı de. 
ğiştirerek buraya. gelmiştim? .. 
Ne işım vardı. Nermin mi? Bu 
çirkin ve durgun kızttağız mı 

b~ni yolumdan alrkoymu~u ? •• 
Fakat · ~qıl!?. 

Çirkin kız 
Dışarı çıkmak istedim. Yerım. 

den kalkarak bir aralık gazete. 
nin kenarından göz göze geldik. 
İçimde tuh~ bir tecessüs var

1 

dı . On dı:ılrnz yirmi yaşında gö. 
rü.1en bu krzrı boyasız yüzü, 
kısa topuklu ava.kka.bdarı, düm 
ıiijz ı;;·v·lnrı bır çocuk kadar sa 
rle VE ın:.ı hcu p hall<'rı i~temiye. 

rek beni me!ıguJ ediyordu. Dı. 

~,arı c;ıkmaktan vazgeçtim. Fa. 
kat bu 3efor gen<: kız, bana hk 
bakmadan ayağa knlkraak rafta 
bir ~C'ye uznr> 1 ·~n ufak bir çant:ı 
kaydı. Hemen kendisine yardım 
etmek için uzandım. G<>ne bana 
bakmadan ve tesekkür bile et. 
meden dı~arı çıktı. Çok garibi. 
me gitti. Ben şöyle böyle yakı. 

şıklı sayrlmıuıam bile nedense 
kad.nların hoşuna giden bir er. 
kekti.m. Bu <:irkin kızın azameti 
beni hiddetlendinnek diyemiye. 
ceğim adeta içlendiriyordu .. 
Ga.;-Tiihtiyari ben de dışarı <;ık. 
tım. Nermin beni görünce pen_ 
cereden sarktı. Tam yanma 
doğru yaklaştnn ki şişman bir 
adamcağıza yol vermek mecbU
riyetile genç kıza temas edecek 
kadar srkıştım. 

Durduğumuz istasyonda müt. 
hiş bir kalabalık doldu. Memur 
yolculara hitaben: 

- Baylar Bayanlar rica ede. 
rim vagonlarm12a gidiniz. Yol 
açılsın diye sesleniyordu ..• 

Nermin doğrulunca yüzyüz.e 
geldik. Hafifçe gülümsiyerek 
gene kızardı. Ve o önde ben ar. 
ka.d-ıt beraber vagonumuza gir. 
dik. 

Bizim biraz arkadaşlaşmış 

gibi görünen halimize annesi 
gillümsiyere.k bakıyordu. 

Ba.kırköyde durmuştuk. Genç 
kTZ annesine dönerek: 

- Neresi? diye sordu. Hayret 
etmiştim. Kad.m kızma: 

- Bakırköy, dedikten sonra 
benim miltehayyir duruşuma 

cevap verdi: 
- Kızım Istanbultu olduğu 

halde buralarım bilmez.. Yedi 
sekiz senedir tzmirdeydik. Ora. 
daki kollejde tahsilini bitirdi. 
Bu sene t;":>dilhıwaya geldik. 

Şimdi anlamıştım. Plaj oteli. 
ne gidiyorlardı. Acaba nereye?. 

- Nereye gidiyorsunuz efen. 
dim? diye sordum. Bu sefer 
gem: kız cevap verdi: 

- Filoryaya.. Biraz 
kızararak sordu: 

- Siz? .. 
- P..en de! .. 

sonra 

-- B•ı c-evabım beni havrete 
düsürmüştü. Bu ane kadar Çek_ 
me<"elere gideceğim muhakkak_ 
tı. Birdenbire haberim olma(h·· 
beni bu kar:> ... ..:ıa.n ('aydıran ney. 
a; '· Bu ce··a,,dan sonra yüzü. 
mün kı:r.ardr<!ım hissettim. &Şş 
kmh~ımr örtmek makeadiyle: 

- lt'Uorya ıstanoulun en gü. 
zel plajıdır dedim. Iyi intihap 
etmışsinız. Ben dajma ora:smı 

tercih ederım. 
Genç kız da hıç bir heyecan 

görmeyorum. Artık bana da ce. 
vat> vennedı. Yaptığım şeyin 

ı1ahıyctiui kendı kendime dü.. 
şünmek 1çln tekrar dışarı çık. 
tı:;n. 

Tren sür'atle ilerliyordu. Va. 
goıı arka.d8.8larnnla gitik<;e sa. 
mınıileı;iyorduk. Filoryada du. 
runca ana ve kız raflardan eş. 
yalıirını almağa hazırlandılar .. 
fi'akat beı derhnı valizleri birer 
biret indirerek pencereden bir 
hamala ı.ızattnn ,onlar önde ben 
arkada idik. Nenninin annesi 
bana dönerek: 

- Sız burada en ıyi bir otel 
biliyor musunuz? diye sordu. 

- Hay hay dedim. Eğer is. 
terı-.eniz sizi benim gittiğim Fi. 
!orya Palasa göti\reyim. Ben de 
oraya yerleşeceğim. 

Otele girdik. On.lan kitiple 
konuşurken bıraktım. Kendim 
için tuttuğum odaya giderek eo. 
yunmağa başladım. Bir aaat 
sonra salona indiğim zaman 
Nerminin ~nesini masa başında 
gördüm. Gülüşerek selamlaştık. 
Kadın kızmm odalannda yer. 
leşınekte olduğunu söyledi. tçim 
de onu .tıemen buiama.maktan 
bir ltzUntü derinleşti. Akşama 

kad&r onu hiç göremedim. Kf"n,. 
di kendime yaptığım bu acaip 
hart"ketin manasını düşi1nmek 

isterken gözlerim hep Nermini 
araştırıyordu. Sanki onunla 
karşılaşırsam içimdeki muam. 
mayt çö:rebilecektim. Bütlln öğ. 
le sonra her kısmıru ve yorgun 
kırlarda dola.Ştiiii. ·Bu seneri. 
yane gezme gün brarmcaya 
kadar devam etti. Tekrar oda. 
ma çıkıp kıyafetime biraz çeki. 
düzen verip salO'Jla inince Ner. 
minle annesini yemek masaem. 
da gördüğüm zaman yüreğimin 
hızlı hızlı çarptığmı utanarak 
h..iss(;tti.m. Sel.8.mJ.aştık.. Annesi. 
nin bana baktığını görüyordum. 
Masalarına yakla$ıın. Ki:bar 
kadıncağız bana yer gösterdı 

ve: 

Bir kır kahvesine girdim. Bu.. 
rada uf ak teff"k yemekler de 
vardi. Garsona bir birayla. om. 
!et ısmarladım. Ot.ele geç döne. 
cek, doğru odama çıkacak.. Er. 
tesi sabah da şafakla beraıber 
buradan kaçacaktrnı. 

Fakat yemeği o kadar çaıbuk 
yemiştim ki garsonu çağırıp he. 
sabı ödedikten sonra gene otele 
doğru döndüğümü görUnce can 
sıkıntımın hafiflemiş olduğunu 
da. 1-ıissettim. Fakat derhal oda. 
ma çıkıp erke nyatmağa karar 

vermiştinı. Otelin yeniş holüne 
girdiğim zaman daha parlak ya. 
nan IŞTklarm altında bir çok 
genç ve gifaeJ kadın ve kızların 
kızJann kendilerine uygun şrk 
ve genç erkeklerle dansettikleri. 
ni gördüm. Gı-amofon şakrak 

bir rumba çalıyordu. Bir kaç 
daıkika danaedenlere baktım. Ne 
gii.zel, ne cazip kadnı çeb.relrei 
vardı. Şurada beyazlı ve son 

derece de zarif endamh altın gi. 
bi sanşm bir kız.. Biraz ötede 
esmerin en şirini... Fakat g(We. 

rim garıp bir ısrarla ba.,ka bir 
simayı araştrnyordu ! Birden 
gölgeli bir köşeden çilli rublak 

ve masum yüzlü Nerminin sıy. 
rılrp bana ba.ktığtru görünce 
kalbim hızlı hrzlı çarpmağa baş. 
ladı. G"'nc; lnzm halinde kendini 
rona göstermek istiyen çekin. 
gen bir hal t!eZIIliştim, derhal 
yar.ına yaklaştım.. 

Bt'rrak -ve temiz sesiyle: 
- Dametmeği eevme2!l misi. 

niz? diye sordu. 

- Evet .. Çok severim. Ot.ele 
giderken derhal odama çrkrp er. 
ken yatmak kararını gene unut. 
muştum! 

- Siz? diye sordum. Sis 
dan...~tmesini sevmez misiniz? 

• Severim ... Fakat bu akşam 
dağil ! Yan yana. yavaş yavaş 
yürüyorduk. 

- Bizi buraya kadar getirdi. - Ne kadar güzel kızJar var. 
ğiniz için teşekür ederim, dedi. diye mırıldandı. Hepsi de çok 

Cevap verdim. Söz plaja güzel de-ıW mi? 

geldi : Hakikaten doğruydu. Fakat 
- Fevkalade değil mi? dedim. ben omuzlarımı silktim. Nermi. 
- llakkınız var .. Nermin bu. nin yava.şca içiru çektiğini duy. 

gün iki banyo yaptL dum 
-- lki banyo mu?! 
Kadın kızına bakarak güldü: - Annem nerede 3:Ca:ba?, di.. 
- Nermin fevkalade bir yi.l ye sözüni.l değiştirdi. 

zücüdür, diye cevap verdi. Fa. Ben: 
kat Nermin susuyordu. Hiç ko. _ Belki yatmıştır. dedim. 
nuşmayordu. Canım sıkıldı. Ben Sonra sizinle biraz da.nsedelim 
ay<ığa kalkarak onları selamla. mı? diye sordum 
dnn. Budalrı "t;nn ben! şasırtı. 

yordı· C:aJondan bezgin adını. ( Det>amt wr) 

z - 2 «: cw:wwww W 44JUAULWH 

- lş oraya ı=a• .. ın. Ben bıı da
ha Lukreçyayı ~:u aya sokrnaınıy;;, 
ahdettim. Oğli.111.un yakasım tek 
raı onun mulevve. eline du~üımeh 
ıstemem. 

- Arnba biıım bahçeye onunla 
beraber çıktığımuı görenler var 
mı? 

- Gören olsaydı, bu iş şimdı. 

ye kadaı meyd:ın<ı çıkardı Sizin 
gittığinızı şeytaıue:.r bile gô· rnedı. 

- O ha!de ~eıu~ bir neres ala 
yun.. Korkudan dızlerimin bağı 

çözüldü.. Yüreğirr, ağzıma geldi. 
Bu seter de ölmı::<.!ıem, artuı; kola> 
kolay ölınem, ~uıtanım! 

Kösem sultan ı\in için gülerek 
mırıldandı: 

- Acı patlıca11a kırağı vağmaz 
Haydi, keyfine buk. Ocfana git. 
yat. 

YERiN KUI.AGI DEGlL, 
GOZO DE \ AR.\ılIŞ ! 

eldi. 

Soyunup yatJ.~.ııa gırecet<ti. 
Yavaşça oda 1!.apısı \"Uruıdu. 
Ay~ ;;eslt-ndı. 

- KımrJır o .. r 
Kısık, ürkek b·r se5 cevap \'er· 

di: 
- Ben. Elm·:t;:,. Yattm mı? 
Ayşe derhaı ;;.ı-.pıyı açtı. 

Haremağası Elmas korkak bir 
tavırla ıçcrıye gırciı: 

- Nedir bu i.ikşam başımıza 
gelenler, .-\}~ r:::tl a? 

- Valıahi. hiç ~rma. Elınascı· 
~ım! Luıueçyanın kaybo'ması bi· 
ıim rahatımızı kı.~ırdı. Hınzır kız 
nerelere g;tt, arana?! 

Elmas ağa !:>İT şeyden haberı 

}Okmuş ~ıbı da\rranarak !:n kana 
peye oturdu: 

- Eteıı<l ımiz j.)(·k hiddetli. Bir
çok kımselerin .:ıınmı yaka<"ağım 

söyledi. Bereket v~rsin ki, bf>n val· 
de !'lultanm hizmr.tinE' ba.lmomm. 
Zavallı Cevher dğanın bu ıştt ba· 

galioa! 

- Eh .. O da l{ozünti aç;aydı. 

Haremde kadın.a: ona teslım edil
miştır. O<;dsm<la vangelıp yat.aca.. 
ğma biraz da et:aıa göz kulak at
saydı ... 

- Bu kadaı kaamı bir kışi na· 
::.ti göz hapsıne ruabilir? Cevher, 
Lukreçya gıbı, crvaya benziyen 
bir kadıı , ıkate:;e koysa .z&ptede

mezdı. 

- lyı amm:.ı.. oo kuş oba, sa
raydan bu yere u.~-amazdL Birden. 
bire kaylXlıuşu,. ha.kik.aten msanda 
bırçoR şuphele: ı:.vandınyor. 

Elmas ağa, Ay~t-ye sordu: 
- Sen sarayua kimden §Üpbe. 

teniyorsun? 
- Ne gibi..? 
- M..!sela L.ıkreçyaya, kaçma• 

sı için kımın yaı cıım ettiiini tah
min edersın? 

- Hiç kımseder. şijphem yok. 
Luk.reçya saraydan kaçmışsa, )'il'• 
dımcıya ihtiyacı yoktur. 

Gu -t 

.· 
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Futbolcu hatıra ve portreleri No: 29 
ıwww awwwı swwwıs -' - - -

Daha küçük takımlarda oynarken 
Bekirin seçtiği müstakbel yıldız: 

.Fl~rr~t (F. Bahçe} 
Meziyetleri.. oyun tarzı ve bususlyetıerı Her hal.1o rnnhfuzdur: 

Yazan: BEDRi GORSOY 
Bekirin Sltwyıı. maçları dolayı· j gelen bir meziyete borçludur. Fik 

siyle 1stanbuln geldiği zam:ınlar • relin bu meziyeti Bekir bile dahil 
daydı. Bir gün Penerbabçe Uçün. 

1

1'ürkiyede yetişen hiçbir futbol _ 
cU takımmm bir maçını se.}-Tet • cilmüzde bu derecede parlak de. 
m~, blç unutmam bana şunları söy- ğildir. SöyU;ı;oyim. (Fikretin vücut 
lem.işli: ç hmr). Şimd-iye kadar pek mü • 

- KUçUklerin ıçindc I"lliret is. bim yüzlerce futbol maçı seyret • 
minde biri \•ar . .Az,zim göre.,eksi • 
niz bu çocuk yaman tir futbolcu o. 
lacak. 

B .. kir futbolde öyle herkese iyi 
not vermezdi. 

Zaten Fenerbahçenin bütün a 
zalarmm Fikret dikkat nnuı.rınr 
çekmekteydi. Hepimiz Filtreti son 
derece beğeniyorduk. 

cut ı;alrml:ırı, pasları, deplıismanı. 

e.sapelcri harikulftdedir. 
Bence bir açığın en baş mczi • 

yetini teşkil eden, yıldırım gibi 
mail olarn.k avt çizgisine ve kale. 
ye doğru akışlar yaparak, ornJar. 
Ol"marko olnn gerek mlisni~ arka. 
c·nşmı bir nnda görüp on;ı isabt""tli 
r•as yollamalarda {b•.! ştkildeki 

paslarda muhacim hnttmda gol 
ihtimali yüzde seksene çıknr) ve • 
yn. biz.zat gol atmnlarda Fikret 
cidden Ustnttır. Milkeınınel de 
korner atar. 

Eerkek 
mektepleri 
Voleybol 

müsabakaları 
D ü n erkek liseleri arasın

daki voleybol m a ç 1 a r ı n a 
E m i n ö n ü v c Beyoğlu 
h a l k e v i salonlaruıda de
vam cdildı. Hai<w AhmedL., ıda· 
re ettiği bu ma.;.ardan ilki Şit;;li 
Terakki ıle Vefa arasında yapılmış, 
ilk sette 15 - 3 galıp gelen Şişli Te· 
rakki ikinci \C ü.;üncü ~tlerdcn 
15 • 2 ve 15 - 7 aıağ!Op olarak çık· 
mı~tır. 

lkinci ı~aç Istıl:Jfil ile .Hayriye 
arasında yapılar.üt. birinci ve ikin· 
ci setlerde 15 • 8 ve 15 • 6 Hayri
yenin gaı!biycVyle neticelcnmi~tir. 

Beyoğlu halkevınde de ilk maçı 
Galatasarnyla • .1-Jaydarpa~ yap
mışlardır. 

Birinc1 set 14 • 15 Galatasaraym 
lehıne bitmiş. ikinci seti de yine 
Galatasaro.y 14 - 15 ile r.>itirerek 
galip gelmiştir. 

18 IKINctKANUN - 1941 

HABER 
Yabanc ı dil derslerinin 
devamına başlıyor 
Haber in birkaç sene evvel hergün forma for· 

ma okuyucularına verdiği ve t akip eden i hiçb ir 
muallime müracaate muhta ç b:rakmıyacak 

surette hazırlayıp 

HABER METO D U 
adıyla neşrettiği yabancı .J.il d erslerinin ikinci 
kısmına pek yak~nda yeniden başlanacaktır. 

1klncl kısmı tnldıı odccck dil mcmkhlıın lngUiı.Cll', almanca, franınr.., 
e:ı dlliı'ıinln en ı,..Uı.el romanl:ırındnrı birini tiirkçcler:lle beraber kar. 
ılıklı takip cdcceldcr \"C bu dillcrdcld bllgtlerfnl UerJetooeklcrdlr. 

Ufin olm~,ıculnrımn Fmnıııı. dilinde tat.1p edecekleri romanın Hanrl Bar· 
bil ıin •'Cchı•nuenı .. I nlac.ngmı öğrtnuılı:lerdl. <Jördllğilmll7. l07.Um Uzcrlno bu 
romandan ünce l\lcrlrucnln Kodomba J'()manı \"erilecek, Cehennem bunu taklJı 

edecektir. 

Pek yakında 
HABER'de 

. . . • '"' . . l Bizler 024 olimpiyadı.1a hazır • 
landrğrmrz zamanlarda, Fenerbal!. 
~enin çok kıymetli mUcssislerinden 
ve memleketimizin en iyi futbol 
mtltclıaesıslarmdan Snmi bey de 
Fenerua.hçe UçiincU talmnını yo • 
ti~tiriyordu. Bu kıymetli §llhsiyct 
m ğme antrenörlere taş çu:artncn.k 
bir vukufla. bu işte son derece mu. 
\•affak oluyordu. O ı:a.maıı • ara • 
larmda Fil:rcün do bulunduğu • 
bizim Uçilncü takımın oyunlarını 
&eyrebnok cidden büyük bİr zevk. 
ti. Taknnda Fikretten maada, Ni. 
yazi, Muzaffer, Filruzan, Mehmet 
Reşa.t gibi kıymetli oyuncular da 
bulunuyordu. Bunlar tam mana • 
sile teknik bir oyun gösteriyorlar. 
bUtUn futbol merakhla.rmı kendi. 
lerlne hayran bırakttrıyorlardı, İş. 
te Fikret böylece yctiemcğo baş

Kusurları: Kafa vurueları vo 
sağ nynf,'I zayıftır. Ba.znn mnclar· 
da soğukkanldrğmı kaybettiği, hır 
çmla.c:tığı, asabileştiği, oyununu 
bozduğu görülür. Ji'ikrctin bence 
en bil) uk kusuru şudur. Mağrur 

• olması ... Fikret kendisini fazla be. 
ğenmiatir. Birden yükselmenin 
güç zaptolunur temzuunu iktisap 
edememiştir. Sporda ise kendini 
bcğeunıE'k, kendine fazla. güven • 
mek, ne oldum delisi olmak kadar 
tehliktli bir şeydir. Net.ekim bu. 
nun zararını Fikret de görmekte. 
dir. İşte bu yüzdendir ki faallye· 
tini çabuk gevşetmiş, kendisine 
güvenmiş, p:ı.rlak devresi znman. 
sız sönmeğo mahkUm olmuştur. 
Halbuki bugtln Fikri)t gibi bind~ 
bir yelL']en mUstait ve çok kıy • 
mE'tli bir futbolcUden biz da.hn u. 
zun sPnC"ler tckCımUI ve terakki, 
hiç olmn?.sn tevakkuf dc,•rcsı u • 
mardık, Gcrilenıc hamlesi değil?. .. 

Bu maça Ga.atasaray: Muvak
kar, Ozdemir, lrfan, Erzin, Heşit. 
Galip. 
Haydarpaşa ise: Suat, Sclfilıat

tin, Hamit. Kcr::al, Adnan, <:;crfi ' 
şeklinde Ç'kmtşllldır. 

lkinci maç 1%.bataş lise.:ıi ile 
!stanbu! erkek ıi~,:;i arasında ya· 
pılmı~tır. Uç et devam ooen bu 
maçın il~ setim 15 - 16 Kaba.taş, 
ikinci setı 14 - 16 lstanbul füesi 
) ine üçüncü seti l 5 - 7 İstanbul 
lisesi galip biti:mıştir. 

(HABER) in yabancı dil 
derslerıni takip edeceklere 

ladı. 
Bugiln Filn·eti tnnımıyan yok. 

Beldrin teşhisinin no kadar doğru 
Çlktığmı herkes tasdik eder değil 
mi! 

Zaman geçtikçe Fikret fut.bole 
olan eşsiz istidadı ısayes.lnde oyu. 
nunu ilerlettikçe il~rletti. O kadar 
ki, gUnün birind~ p:ırla.k ve bari. 
kulıide bir oyunla biz bUyiikler 
FikreU aramızda buluverdik. Be • 
kirlerin, Aliicddinlerin, Leblebj 
MchmeUerin, Nihatların nııı.smda 
Fikret kUçilcilk yaşı ile dwına • 
dan muvaffakıyetler knzanryordu. 

Nihayet 925 Amsterdam oliın • 
piyndı seçmelerine kliçUk yaşına 
rağmen Pra 1a. o da gönderildi. 

928 olimpiyadından sonra Fik • 
ret Fenerbahçe birinci takımnıda 
adamakıllı yerlcı;tl. 

O zaman Fenerin sol ileri mü. 
aellesl ııu şekildeydi. Sol muavin Fikrctin Fencrbnhı;e birinci tala· 
Mehmet Reşat, Fikret sol iç, sol a.. 
çıkta da ben. Bu §ekilde Flkretle 
~-a:ı yana çok oyun l)ynadım. Bun. 
dan dolayı bu oyuncunun nekndar 
yaman ve mahir olduğunu yn.ldncn 
b!lhim. 

Oyun tanı, lımm .. iycllcri, nıezl. 
yetl,.ri \ C noksnnhrı: 

mındıı Uk defn o~ nadığı gun 
nlınmı~ blr resmi! •• 

tim v-0 >ine yabancı, yerli pek çok 
futbolcu gördüm. Fikret gibi akıl. 
lara hayret verecek şekilde vü • 
cut çalımı yapabilen bir tek fut • 
bolcUyo da.ha rnsgelmedim. 

Fikretin topu sUrcrken vücudu 
ile sola meyleder gibi yaparak sağ 
dan sıyrılması, sağa. vücudiylo po· 
zisyon verip birden sola kıvrılma. 
sr, bu suretle vücuduylıı bUklUm 
bllklUm, yılan gibi kaymaları, ça. 
lmılnrr ve m'lnevrnlan yok mu? 
işte bunların karşrsmd:ı nllnk bul. 
lak olmıyae:ık, ş:ı.şmp çil~en çık. 
mıyncak hiçbir hasım futbolcü o· 
lam'.lz. 

Biz bunu hayran hayran uzak. 
tan sf!yrederken şunu i,}-ice bil 
melı}iz ki bu f,"k o kad:ı.r kolay 
bir i;ı değildir. 

Ul'drl Gt.ı"USOY 

Sinema ve Tiyatrolar 

1 11111~1"' 
\ lllııdll 

Şehir Tiyatrosu 
re1>eba31 Dram kısmında 

Akpm 20.SO da: 

Aptal 
Ynzruı: Dost-Oycfskl 

*** 
istik l!il ('addcı; I l\ımıcdl kı.11nı rnda 
Giiııdıiz J4 de: ÇOCUK Ol'"UNU 

Akl'}Ilrn 20.80 da: 

Paşa Ht1zretleri 
--==.ıo-

Beyoğlu Halil. Sineması 
Buglln !ı:lnt il de, gece sa.at 20 de: 

l - Kartacn '\luhnrcbelerl 1'ürkçc. 

2 - AtC5 Bor.r~ı. 

Hakem kursu açılıyor 

B. T. Jstmıbul Bölge Başkanlı
ğından: 

Hakem kurslarına başlanıyor. 
941 yr:mm ilk hakem kurcıu 

21.1.941 Salı günü saat 18 ele Btil. 
ge merkezinde :v:rlacakhr. De\ am 
etmek i~•e.·Hkleri1ıi bildiren arka· 
da:;.lann yukard:.ı ) azılı tarih \"e 
saatte t~rlfieri ı ica olunur. 

RESMİ IIAKE!\ILEHl 'DAVET 

Bölğ~·nize bağlı biıtun hakem 
ve hakem namzedi arkadaşların 
20.1.941 Pazartesi günü akşamı 
saat 18 :le Bölğc merkezinde yapı. 
hı.cak olan topıantıya gelmeleri 
ehemmivEtle teb1i~ olunur. 

IEflll 
8.08 Ajamı 
8.18 Hum 

18.1.941 
18.40 J~loklor ör

ııeklcrl 
program 11).00 Konuşma 

8.45 Ev kndmı ]{l.ı5 Zc~ bel;: 
18.83 1'lirkr;c hn\1llnn 

,.- -------·-. pH'ıkJnr 19.SO AJ:ın • 
1 

13.50 AJ:ımı 19.46 Fıı.-.ıı hc~etı 
Çocuk Heklml 14.05 Tiırkr;c 20.ıs Hnd~ o 

Ahmet Akkoyunll• pl!lklar J:'llU'tesı 
14.20 JUyasctJcurn 20.45 'l'UrkUler 

bur bamlosu 21.15 Konuşrn:ı ı akatm, rallmbııne Palas No. ı 

ı•auırdan muda ber~ln saat lt> 
terı ıtOnrll. ~ıeton ın1:n 

15.00 Sinema 21.80 Orekstrn 
Org'u 2z.so Ajan' 

1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_•1_!!!!!!!!.!~ı8~.0~3~('~u7.~,~----~2=2~~0~0~a~zb~a~n~d~ 

Dev1et Demiryollar1 ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli (1800) llrıı. olan 150 adet hastane pelerini (22.1.1941) 
çarşamba gllnU sruıt (11) on blrdo Hayd:ırpaşıı. gar binası dahWndokl kom Is 
yon tarafından açık eksiltme usuWe satın almaektır. 

Bu işe girmek isUyenlerln (135) llrlık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesalklc birlikte eksiltme günU saatine kadar komisyona mUra· 
caııUarı Utzımdır. 

Bu tşo o.tt şartnameler komisyondan parasız olarak dn#ıtıımnktadrr. (73) 

163 ü r liifi1 üıJ <dl <e 
- ·------- ~ 

2 5 O şer kuruşluk yabancı 
dil dersleri yalnız kendilerıne 8 O kuruş _,, 

IL\llE.U. ı;nzetcsiııln { l'nbılııl'ı <W ckz •rııl,.lcrl) mı baıtlanı:uundan 
i5tüııdc cıJcrek gerek ;)aba.ncı dillere 3enl 1xı,1ıl~luı.r, (erek bu derıı· 
lt-ri takip odceckJcr ltlı1 c111-"8lalz bir yardımcı olan "90 dente kendi ı.en

dinlzo Haber metodu" c!l('rlnl ten Si;) o ediyoruz. 
lilıtUplınncrulı. nıcycutlannm pek amtmı,, olma ına rıığlll'..>n bu mU· 

kemme.I cı;crf p:ıra ız. denecek kndar kUtUk hlr bcdclle Haber okuyu. 
cuL'ırlil3 temin etml;)o l{o.rsr , ·ennl tir. 

90 Drstc ltcndi kendine lnglllzcc 
00 ,, ., Fraruıızca 

90 ,, ,, Almanca 
udla.rl) le \ c 11.alK·r nlt'toduyla neşredllml, o?an bu dcnlcrln her biri 
800 - DOO ııııyfıı tutacak hııclmdo topl."lıunıııtır \"e her birinin mut.ad ııa
t ııt fiyntı ciltli olnrıık 2!>0 lmnı,tur. 15te Haber okU)-Unılan bu 260 lnı
nışluk ~rdcn tıanı;I ini 15t~rler&e bunu kUtliphııncrnl:rdt-n 80 kunıp 

cdlneblloocklerdlr. 
Bu fırsnt't:ın lııtıfadc etmek lııtlymılrrin nn.ıılarını lerlnc get1rebll· 

mcmlz için flll ııartl:ırn göm lııırttldlt>rlnl rica ederiz: 
ı - 20 1klnclk0.nun - 20 Şubat 1941 nrnsındn sarih o.drcslcrlyle bir· 

ilkte seksen kuru§un yansım kUtUphanemize ödlycrclt o(Frnwıızca. Al· 
manca, lnglllue) dillerinden hangi kitabı istcd!J.:lerin\ bildirmeliler vo 
bir alp:ırl§ fi§l nlmalıdırlar. (20 Şubattan sonra sipariş kabul edilemez.) 

2 - Bu satış Ho.ber okuyucularına mUnhwnrdtr. Bundan dolayı 
ikinci !Um tarihinde sipo.rl§lcrl alabilmeleri I~ 1 Şub:ıt 1941 • l Mart 
1941 tarihleri araamda Haber gazetesinde neşrcdllecel< olnn k•ıponlan 
da slp:ırl§ fişleriyle birlikle getirmclldirlcr. 

11---------------------------~ Ereğ l i Havzası Kömürleri 
Satış Birliğinden : 

ö780 numaralı kanuna ı .. :isteniden neşredilen 2-12899 nu
maralı kararnamenin 3 sayılı kararına göre, teşekkül eden 
Ereğli Havzası Kömürleri satış birliği, Oıhiren mevkii merl· 
yete konulan 3867 numaralı kanun ve 2. 14547 sayılı kararna
me hükümlerinin tatbiki neticesi olarak 1 Kanunusani 941 
tarihinden itibaren tnsfiye haline ı.onmuştur. 

Bizim za.maıumızdaki fulbolcille· 
:rin en başında Bekir nasıl bir yıl. 
dız olarnk parlamışsa, muhakkak 
ki bugUnkil futbolcüleıin en başın. 
da. gelen oyuncusu da I•'ikrettir 
Doğrusunu söyleml'k liizımgellrse 
Fikret bugiln TUrkiyc1c mcvct. t 
oyuncuların en scçm<'lerınoe:ı b~1a 
~n aşağı iki klas yükaeit :.ı:r dP.re· 
cededir. Ne yaz·k ki ZPkiler, Aiti. 
cddinler, Nılıatlar, Leblebiler fut. 
• olü bırnktıktan sonra bu oyuncu 
son zamanlarda klUbu'ldC: .ıispc • 
tı>n zayıf olnn ovunculnl" n "BSınd,ı 
pek yalnız kalmıştır. Fıkre~u e,1 
parlak oyun deueı~ 1 ı bu ı;C'1'i!dP 
nankörce tam rP.ı dmıınını vettmc. 
ö ·n ziyan ol:.ı;ı gitmi /ır ve git . 

Fikret muavin oynar, muhacim 11•••••••••••••••1!11!-'lill••••-" 
oyn:ı.r. sol iç oyu:ır, sol açık oy 1 
nar. Fikr(.1t o derece usta bi'r o- Ereg""' lı" Ko·· mu·· rlerı· 1 

Satış birliğiyle şimdiye ko.dar al.t~dilmiş olan mukave
lelerin kömür teslimine miiteallik vecibeleri ve işbu vecibe· 
lcrden doğacak hakları Ereğli Kömürleri işletmesi tarafın
dan kabul olunarak kömür teslimatı işbu mukaveleler hü. 
kümlerine göre yapılacağından bt. husus için alakadarların 
Ereğli kömürleri iı,letmesinc ve tasi'~ye tarihinden evvelki 
muameleler için dahi merkezi .OOnguldukta bulunan. hnli tas
fiyede Ereğli Hnvzası kömiirleri rrtış birliğine müracaat et-mckted.ir. 

Bence bir futbolcU, 1 - lnld • 
9af, 2 - Terakki. :-1 - TPkamill, 
( Olgunluk devridir. En parlak o . 
yunl::ı.rım çıkardığı zaman), 4 -
Tcvnkkuf, 5 - Gerileme olarak 
birtaknn devreler geçirir. Bu tak. 
sime na.zarnn Fikret bugün artık 
tevnkkuf devr(>!lindedir. Ve h3ttii 
yanında kendisine ayar oyuncul:ı.r 
bulamadıkça (ki artık imkunı yok 
bulamaz) pek ye.km b'r znmandıı 
gerileme devresine bile nd·m nt. 
z:nak Uzcredir. 

1'1krct.in futbolde f'n buvük mc· 
ziyeti nedir'..' Fikretin eşsiz ve po. 
piller bir futbolcU olmnnna mu • 
hakkak k1 bu f;pnrdnki muhtc>J.if 
mclıare.U !mil olmuştur. Lli.ldn aml 
.ölıretini o, lbh- tl'k ve c>n b:ıı;trı 

yunrudur ki mUdofi ve hattfı bel· 
ki knlcci ovnııts:ınız yine de oy • 
nnr ve muvaffak da olur. Li'ı.k.ir. 
benç" Y.'ik1-C'tin tam ye.rl sol nçık. 
tır. 

Bu çok değerli futbolcümliz bil. 
h:ısaa bu m<'vkide, kendisi gibi 
kltıcı oyunrular arasında scnrlerce 
bliytik bir ihtimrun, disiplin ve ne. 
-mri'.'t altında yetiştirilebilseydi; e· 
mln olunuz bugUn dünyanın en iyi 
ı.ıol açıklıırı.ndnn biri olurdu. 

Son derece sUratlidir. Uzaktan 
ve ~·nlnndan h<'r \nz'yett.e (bil • 
ha:- ;a vole) şUUcri sıkı Ye isabet· 
ildir. MUkcmmel demarke olur. 
NC'fcı:ıi, mukavemeti yerinde ol • 
duğu için gerilere mUcssir yardım· 
1 r h bu'ur.ur. Ayak ~ \-ıntlan, vü 

~,ıetmeslnden : 
3780 numaralı kanuna mı.isteniden neşredilen 2·12899 

numaralı kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül ede~ 
Ereğli Havzası kömürleri satış birliği, 3867 numaralı kanun 
\'e 2-14547 sayılı kararnamenin tatbiki neticesi olarak ı. Ka. 
nunusani 1941 tarihinden itibaren tasfiye haline konmuş ol
masına binaen sözü geçen Birlikle !.asfiye tarihiı e kadar a.k
tedilmiş olan mukavelelerin kö:nür teslimi vecibeleri ve işbu 
vecibelerden doğacak haklar işletmemiz tarafmdan devren ve 
naklen kabul edilmiştir. Bina<!naleyh 1. m'.'ınunusani 1941 
ta.rihi::ıden itibaren kömür teslim!nc müteallik talepler için 
Zongulda.kta Mahdut ).1es'uliyetli Ereğli l\ömtirlcri lşletrne. 
si mtiesseS€'sine müracaat edilmesi ilan olunur. 

meleri ilan olunur. . ................................... ... 
-----------·------------------ -
!' ı • MEŞHUR AKÇA KOCANIN 4---Uı'i;l 

:I Yağlı ,.!~~~~~ .... !~~dıklarının 1 
1 UnJt:.p:ını Zeyrek Oad No. 83 • 2, lııtanbu~ z:::u '"' 

lstanbul Şekerciler Cemiyetinde~ : 
Crmlyetın Jtı40 B<'neııln~ ait idare hcycU munmcldt V" hl' aba~ r~r -· • 

rını umumt hryctc arz, nz:anm teklifleri tetlt''< YO id:ı.rc heyelln. 'l ın ı<l • 
rini ikmal eden nw! azası yerine yeniden inUhap lerruı için cen:l)l'tl' • 
lı azanın 24 lklndkl'lllun 1911 cuma. günU Mat. 15 te t-ek lh• c' " · 
bı~U caddesine 10 numaralı blnadakl cemiyet merltnzlJıdcı h ~ır hu' .ır. .ı 

ilı\n olunur. 


