
SON H AVADiSLER 

İdare Tel. 24370 • Sene 11 - SAYI: 3204 26 IKlNctKANUN - 1941 P A Z A R Yazı .ıtleri Tel. 23872 
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Alman 
tavassutu 

IAvrapa De telgral 
•aballaratı arttı 

Almanlar İtalyan - Yunan 
harbinin devammı Balkan ıuı. 
hU ba.lnnınıdaıı tehlikeli ve 
mlbver için ni.boş tell.kkl edi

Yorlarsa tefebbOelerini, batti 
tuyiklerbıi Atinaya değil Ro
maya tevcih etmeleri lbnn. 
da. Çl1nktl bu itte fedaklrlık 
•e ceza ltaıyanm m.eıine dü

ıteeektir. Durup dururken teca
vüze uğrayan ve bu kadar ağır 
murat ve ıatırap içinde kalatı 
Yunanistan bilyük bir tarziye 
ister. büY.Wc tazminat Uıter ve 
ayni zamanda istikbal içhı bil. 
yük teminat ister. 
~~ 
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Anketi yapan: 
HiKMET MDNIR 

----------- --------;.- --

a.c-. w anmnM.D ebed1J9D ay 
nJaa .... arbdapmq lmt lıluJllddha 
Apak'm rullana ttlıaf edilmek n.er-
61tlm0atba lıbtnd 1ddllntbntl olU ,.. 
rmJı1 pm.rt.eel ıtbıtl "ile na.mum"• 
--Aüara 09dde9l ~ camUD· 
de. ubdlflan ---- 9"lld o. 
lmtalacaktlr. Kerlnanu ee"9DlımD 

• ,....,,. 1'lea olmnar. 

Harp clolayuile normal yollardan •eulciyat yapı
lamaclıiından melrtuplar aylarca gecilanelrtedir. 

Bunun için yalnız merkez 
postahanesinden günde 

3 bın liralık telgraf çekiliyor 
Avnıpa h&rbi hemen bl1tt1n 

memleketlerle mllh&beratı çok 
müşkül bir hale getimüftir. Hu
dutlarda büy\Bt takyiıda.t oldu. 
ğunda.n ve biribirile harp halin. 
de bulunan memleketlerden 
yekdiğerlerine mektup geçmedi. 
ğinden beynelmilel poeta ittllıa
dı mucibince sulh zamanmda 
pO&ta ııervialerinin takip ettiği 
yollarm bugQn için takibine im. 
kjn kalmamıt ve başka ;yollar 
vuıtuiyle imkin bulundukça 
posta nakliyatı yapıım.p bat. 
l&mlftır. AvnJpUUD bir memle. .-----------
ketinden memletetiımiııı veya D R I . ,_ 
m\ltekabilen bir mektubun git- , • e '"' 
meei buan aylarca ~ 

<lir. Bunun için memWreünta. Sa gd a m '" den muhtelif Avrupa. Afrilra 
ve Aırya memleketlerine teJsnf 8 J_ 16 / I 
muhaberatı haddinden fule 00. af ve" a e 4 

ğalmış bulunmaktadır. Bi'bı-
ı.tmbul merkec pmtahaneaf t e .. .. . 

uçuncu 

Sağır ve ~ilsizler 

gılı 

Paris -polis 
mQdOrü 

Almanlar tarafmclan Buaün senelik 
konsreleriniyaptılar Tevkif edildi 
tatanbul clil*er ve ..,m&r ce.ı. 

1eu )'lllık umumı u,et toplaıdJml

m bu&11D DDID&lU llalkevl AlcıDlarlD 
da )'&PllUftır. Bu topJantıda .bmtrde'1 
merku dUlıls ve atırJar ceml,etl re. 
tat Atıf da ba1UD11111ftur. 

Toplantıda, bu c:em1yetin bmln!eld 
merkae ~ tnlddl ,tSrllıW. 

...... (A.L) - (a.a.c.ı) - Ol
........,... 18N maa -ı•dlDMI 
pollD polla mldllrQ ..... ,.. ..... 
U1ıpiroD Aleen!er tanmdlua lınldf ...., . ..,., ........ .__ ........ 
ltJdlr. Lupewm Puta ı..aı -
da 1ılJllk 1111' atıfma .... 

mut te yeni idare be;retl ~ır. •• ----~----. 
Toplantıda aynca. k6rlertn de oeml 

:retıe alm!M 11 teklif MtJmtt, bU buııe 
ta lle9bı mflD•kaplar cennn etmlı 
Ur. 

ı.tanbal dUslaler ve atırtar ceaıt· 
yetinin bu toplUlbl!nda. Od batta 
c-neı yapdacaktı. O AGWl. eıc.ert:ret 
bud olmadılmd&n lçt!ma buJtln~ 
taWl edUJD1ttl. 

H a d iselerin - - - - -
Tetsın -
Faşızm 
Bat onundan 
Atllan 
Safralar 

Yazan : HASAN KUIÇAYI 
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Allllanüa •••• 
Nafta ftlrot ...,.a Ali hat Ollıt 

111117. bq UlıüJd ........ ~ 
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- ..... ,....... lılr ,........._ .... ~ ........_, _", .. ... 
dolll1eaial .......... .... ..... 
jlma .......... leelw1e'M ~ .......................... ullNeGe•......__.......__ 
....... ....,.. ..... erkbt-
.......... .,.. ,.,. .... Q. 

·- illa ~·-·· adini ,... ... cPlp= .. blm• attetmekten dpde 
....,. ........ fatlat erllbma 
kal'll lt&tllroe artua .......... 
.................. etmek .... 
dolnolar. 

GMl'1orkl ........... ... .. ....... ....... ......... 
lllMlda..ıta ............. .. 
tir. ~ ..,. ,.. ,.. 
..,,.._ Md nmı 1'elllliillllll a. 
nmdır. 
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VAKTiM 
YOK ... 

Bir tanıdığın bir dairede ışi 
vannış; başka işlerinden kur
~ulup ta erken gidememiş. Zaten 
ış saatleri içinde olduktan son. 
ra erken ve) a geç meselesi 
~ahse mevzu olamaz. Fakat ta. 
tıı; pek az zaman olduğu :)n 
ali.kadar zat kendisine: 

- Yarın gel! 
Demiş. 

Halbuki işin yarına taham~ 
ınü.lü yokmuş; rica etmiş; vazi
yetini anlatmış: Demindenbcri 
zaten sık sık saatine bakan me_ 
mur lbu ricaya da aldırmamış: 

- Şimdi vaktim yok! 
. Hak meselesini yazacak deği_ 
hı; kim hak ederse onun olsun. 
İş sahibinin nasıl beklemeğe ta. 
hamnıülü yok.sa memurun da 
biraz eğlenmek, gezmek ihtiyacı 
reddedilemez; bundan başka 
belki evinde hastası vardı; bel
ki bir dostuna randevu vermiş_ 
ti; belki uzakta bir yerde oturu. 
yordu; va:punı, treni kaçıracak. 
tı. Lakin bu küçük hadise bize 
bin sekiz yüz sene ewel, iş sa
hibi ibir kadınla bir im para tor 
arasında geçen bir vakayı ha. 
tırlattı: 

Trayan, Adriyanos'un akra
basmdandı; ayrıca evlatlığı ol. 
muş, torunla:rından birini almış. 
tr. fri yapılı, yakışıklı, zeki. yu. 
muşak ta.biatli 'bir ailamtiı. 117 
senesinde imparator ıı. . . olun
d~ zaman Senatorlardan kim.
Si~ idam ettirm.iyeceği hakkın.. 
da yemin verdi: sözünde durdu. 
lı:rtp<>rator olduğu halde devle~i 
bır cumhurreisi gibi idare cttı. 
Rana.da bulunduğu zamanlar 
Senatoya gider; hükumet işleri 
hakkında Senatorlarla fikir alış 
V~rişi yapardı. Senato kendisi. 
nın ziyaretini iade ettiği zaman 
aY:akta dururdu. Bir gün kendi 
esırlerinden birini iki Senatorun 
a.l'asnıda dolaşırken gördü: a. 
daınlarından birini gönderdi: o. 
~a İeI'biyesizlik ve şaygısızlı· 
gından dolayı tokat attırdı. 

Adriyanos hükfunet işleı·ine 
<,;ok dikkat eder· memleket için. 
de .uzun seyah;tler yapar; yeni 
~h~rler kurar· herkesin şika. 
J•etini dinlerdi. 

1

Halka iyi hizmet 
et~ren, haksızlık yapan vali. 
l~rı ıda.m ettirdig·i olmuştu. Der
dı ki: .. 
. Ben cumhuriyeti öyle 
ıda~e etmek iı;terim, ki onun 
~ın malim olduğu değil. mil-
etın ınali olduğu anlaşılsın? 

Onu gerek sarayda gerek 
h'.llk arasmda halktan ayırmak 
~Uçtü; o kadar sade giyinir. sa. 

1 
e Yaşardı. Halk arasmda dost. 
trı Vardı ve onlar hasta olduk. 
arı zanıan ziyaretlerine giderdi. 

Ilornada iken ve bir yere gider
ken Yanında muhafız bulundur -
rnazelı; orta halli bir adam gibi 
b~it bir sediyeye binerdi. F..ıde. 
bıyat, resim ve hevkeltraşlığı 
sever; bunlarla me.,~ul olurdu. 
Asker arasında herh:U.gi bir re. 
ferden farksız yaşardı; zaıbi t ve 
generallerin sayfiyelerini. ziya
fet salonlarını yıktırmış,: .. 
<Konsül) ve (millet babası) 
unvanlarını almadı. (lmparator) 
olarak ta yalnız bir defa selam. 
landı. 

Bi.r gün kadının biri sokakta 
A~Y.anos'un yolunu kesti; i . 
~~et~. olduğunu. adalet istedi. 
gını SO}'ledi. İmparatorun o ı
rada çok bir mazereti vardı: 

t
. - Şimdi seni dinlemcğe vak. 
lttl ~k! 

Dedi. Kadro çekilmedi YC 
~kıştr: 

- Öyleyse niçin imparator_ 
llQft ! 

~.~Yanos durdu. onu dinle. 
'111, lAzım geleni yaptı. 

Kadircan Kallı 

H A B E R - Akşam po!tast 
1 

Yunanistanda 
iaşe vazıyeti 

mükemmel 
Yunanlılar "aç bile 
kalsak İtalyanları 
yeneceğiz,, diyorlar 

Atina, 25 ( A. A.) - Atina 
ajansı ibildiriyor: 
Eksikliği hissedilen yegane 

madde olan ka.:hve bol miktarda 
gelmiştir ve pazartesi gününden 
itibaren halka serbestç.e satıla. 
caktır. 

Ekmek, et, tavuk, balık, seb. 
ze. tereyağı, süt gibi diğer grda 
maddeleri halk ve ordunun ihti· 
yac;larını tamamile karşılayacak 
miktarda boldur. Bu suretle her 
akşam Yunanlıların ne zaman 
açlıktan öleceklerini soran Itaı. 
yan radyoları, şimdi müsterih 
ola.bilirler. Yunan milletinin ve 
ordusunun gıdası mükemmel ol. 
duğunu onlara temin edebiliriz. 
Fakat Yunan milleti ve ordusu, 
ac; kalsalar bile mütecavizi 
mağlup edeceklerdir. 

Askerlerimize 
kışhk hediye 
teberruları 

Ankaru, 25 ( A.A.) - Asker1eri. 
mize yapılan krşlık hediye trbPr
rı.ileri etrafında bugün bize verilen 
malCımata göre o~maneli halkı COiJ 
parçayı bulan muhtelif giyecek eş. 
} a, Ağrının Tutak kazası halkı 
523, Divrik halkı da 2996 parça 
eşya vemıişlerdir. 

Çatalca kaza merkezi ve köy:e.. 
ri halkı 1538 çift yün çorap. ·138 
eldiven, 249 parça muhtelif eşya. 
Polatlı halkı 920 parça eşya ··e 
hediye tedariki maksadile 40 lira, 
Bergamanm Poyracık hallcı 563, 
Sındırgı halkı 2000, SivrihL~ır. 
C~venli köyü halkı 510 parça eş· 
ya teberru etmişlerdir. 

Bartmlılar 1675 çift çorap Be 
238 pamuklu, '2:37 çift yün eldiven 
ve 621 parça muhtelif eşya ile he. 
diyelik tmini makNldile 677 lira 
ve.rmişlerdir. 

Bursa.da 26 mcr ilk okul talel-:e. 
!eri de kendi ıııerile ördükleri 16 
,·ün fanila. 21 çorap, i eldiven ve 
;meteri Bur:m Kızılay merkezine 
'ermişlerdir. 

Bursada 26 ncı ilk okul tale· 
beleri de kendi ellerile ördükleri 
16 yün fanila, 21 çorap, 5 eld~. 
\"en ve süveteri kızılay merkezı. 
ne ''ermişlerdir. 

sıv ASTA ASKER 
A!LELERINE YARDIM 

ingihz 
Başvekili 

Manş sahillerinde 

Mtldalaa batıarını 
teftiş etti 

Londra, 25 (A.A.) - Çörçil, dün 
Douvres mmtakasmı ve cenubu 
şarki sahili boyunca müdafaa hat. 
larmı ziyaret etmiştir . 

Ruzveltin hususi mümessili Hop
kin,c;, bu ziyarette, başvekile refa
kat eden zevat arasında bulunu. 
yordu. 

ispanyada pasif 
mldalaa te,1111atı 

karala yor 
Demiryolları 

şirketlerden satın 
alınacak 

Jlf adrid, 25 ( r1.A.) - ~az!'·!ar 
heyeti devlet reisi General FraflkO· 
nun riyasetinde iki günden h<:!ri 
yapmakta olduğu toplantılara ni. 
hayet vermiştir. Bu toplantıla!" es. 
nasında bir çok n<:ühim kanunlar 
kabul edilmiştir. 

Kabul edilen bir kanun, çocuk 
düşürmeği menetmektedir. 

Nazırlar heyeti. 53-t siyasi mah
kum hakkında bir af karan çıkar. 
mıştır. Diğer bir kanun kağıt ist?h. 
lakini tahdit eylemektedir. 

Çıkarılan en mühim kanun, Is.. 
panyada demiryollarma ait bulun
n:ıaktadır. Bu kanun mucibince, 
~ırketlere_ ait bulunan demiryol:..ı 
~bekelen tedricen millilestirilecek 
ti~ ~ 

• Beyrut, 26 (A.A.) - Hududun l· 
iri tara!mdaki ça.yırlara koywı si.itil• 
lerinin geçmesi hakkmda Suriye ı:e 
lra.k arıunnda müzakerelere b&'l'ln. 
m:r.ştrr. 

~ Rio • Ja.neıro. 25 (A.A. J - D.N. 
B. BreZilya hUki\meti ne§rettlği bir 
kanunla. Brezilya topraklarına girecek 
her muharip tebaasının mevkuf tmıı. 
Jacağmı HAiı etmiştir. 

• ltalyada bir mahal, 26 ( A.A.) -
Stefanl a.jansmxn reisi Ma.nlio Morga. 
ni ile ajansın yeni mildürU Rob.!rto 
Sus ter, Duçe tarafından kabul edil· 
mlşlerdir. 

"'Tokyo, 25 \A.A.) - Miako gaze
tesinin öğrendiğine göre, Japon tica. 
ıet ve endüstri nezareti, şubattan ıtl· 

baren halka tevzi edilen şeker tayrıı
nm ~ilzde on azllllacaktır. Gazete ş • 
ker vu:lyetinin hiç de şayanı memn:.ı 
niyet olmadığını bildirmektedir. 

::: Vişi, 25 (A.A.) - Hanoidcm ~"'

len habere göre, Siyam filosu geç':!:ıl• !. 

de Kochang açıklarında vukubu' " 
Sıı•as, 25 f.4.A .) - Halkevinirı bir deniz muharebesi esnasında ci. _ 

tcsebbüsivle ~ehrimizdeki yok')Ul tarolarınm yüzde kırlnru kaybet 

Amerika 
Bizzat kendisini 

müdafaa için 

ingıltreye 
yardım 

etmelidir 
Eski Paris elçisi 

hariciye encümeninde 
fikrini söyledi 

Vaşington, f5 ( A. A.) - A. 
merika Birleşik devletlerinin 
sabık Fransa büyük elçisi 
Villiam Bullitt, bugün mebusan 
meclisinin hariciye encümeni 
huzurunda yardnn kanun pro
jesi hakkında fikirlerini anlat -
mıştır. 

Bullitt, ezcümle demiştir ki: 
"Amerika Birleşik devletleri· 

nin lngiltereye yardımının iki 
hududu vardır. Amerika Birle -
şik devletleri harp ilan etmi;e
cek ve askeri ve bahri muha
samata teşebbüs E}ylemiyc ...,. · -
tir. 

Fakat Amerika Birleşik dev. 
!etleri bugün o derece tehlike
dedir ki, müdafaa vasıtaları ve 
aletlerinin müessir surette kul -
]anılması bahsinde alınacak ka
rarlar, hfilen Amerika hücuma 
maruz bulunmuş olsaydı ne ka
dar hayati -bir mahiyet alacak 
idiyse, o kadar hayatidir. 
Amerikanın bizzat kendisinin 

müdafaası adına !ngiltereye 
yardım liı.zımd.Ir. Demokrasilere 
yardım kanunu projesinin ka
bulü, bizim, ecdadumz gibi, 
Allahtan başka hiçbir efendiye 
boyun eğıniyeceğimizi isbat e· 
decektir. 
Eğer İngiliz bahriyesi orta

dan kalkarsa ve Amerika Bir -
le~ik devletlerinin iki Okyanus 
donanma.smm hazır olmasın
dan evvel Atlantik veyahut Pa
sifikte hakimiyet toaliterlere 
geçerse, garp ya:nm küresinin 
istilıisı hemen hemen muhak · 
kak olaCa.ktrr. 

Amerika Birl~ik devlelleri
nin bahriyesi. bugün, hücuma 
karşı koymak için hazır değil -
dir. Amerika Birleşik devletle
rinin hazırlanmak için zaman 
kazanması lazımdır .. , 

Bullitt, hıncahınç dolu sa. 
londa, tngilterenin mağlllbiyeti 
takdirinde Amerika Birle.'.?ik 
devletleri için hundan gayet a -
ğn· neticeler çıkacağını bildir -
miş ve sözlerini şöyle bitirmiş -
tir: 

"Mağlilbiyetin önüne geçmek 
için en emin çare. Ameri'.:a 
Eirle~ik devletlerinin harbe gir· 
me!'li olurdu. Fakat memleket, 
harbe sürüklenmemeğe azmet -
miş bulunmaktadır . ., 

---01----

r.ıaıtaya hlcam 
teşebblıtl v~ asker· ailelerine hayrrsever ::,;r- tir. Fransız filosunun cUzUtamırı r ı 

çok vatandaşların yaptıkları p:ıra hiçbir haııara uğramamıştır. 
vardzrnı ile 200 ton kok köm::rü ' '· Madrit, 25 (A.A.J - 1spanv.,ya ıllftlta, )2.5 (A. A .. ) _ Dün akft 
ie,·zi edilmi~tir. Bu mak<:atla Rah. lngillzler taratından buğday gönctm:. ~um neşredilen resmi bir tebl; ·:c 
mi Celtekli '150. tı.1ustafa Y:ı.smer mesine devam olunacaktır. ArJa!..tin. göre. dün sabah birçok dUsnıa r: 
ile Şevket Eriscn yüzer, Ralnni , deki ingiliz ihtlyatıarından .. 50 b.11 tayyaresi, ada~:a ~ak.laştığ.ı za. 
Akça 75. Kamil Kitapc_;ı. Ahmet 
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ton buğdayın tspanyeya nakl'. ıçı:n 11•1 

1 

n:ıan_ h'.1-va tel.~lıkesı ışaretı \'e 
Göze \e Halim ~Jen elli~er iıra !aşmalar yapılnutıtır. tık pnrtı , hemrn rılmıştır. o, -man taan uz el 
vermişlerdir. derhal gelecektir. meksizin geri dönmü~tür. 

Belki ilk gördüğü bu kadın yiL 

zünü beli emeğe çabalıyordu?. Yu~ 

yııvarlak kızıl ve ılık vücudunu 
göğsümde srktığnn bu yeni doğ . 
mu:-; yavrucuğa candan ısındım. O 
da beni hiç yadırgamıyordu. Bu bir 
günlük hayatın anlaşılmaz esrarlı 

duygusu, onu da bana bağlamı§ 

mıydı? ... İlk sütünü biberonla ken 
di elimle içirdim. Bu ilk tatmin e· 
dilen hn.yııt zevkinin sonucu tatlı 

\'e rahat bir uyku olarak minimini 
yavTuyu sardı. Artık kollarm1ın a
rasında sessiz VI" çırpmrşsrz kal . 
mıştı. Yart açık küçücük pembe 
dudaklnrınm arasında soluyan le_ 
miz nefeslerini koklıyarak gözle -
rim nemlrmiyordu. 

Bakıcı genç hemşirelerrlen biri 

yavaşça sordu: 
- Hiç çocuğunuz olmadı mı? 

- Hayır ... 
- Öyleyse hu yavrulara daha 

çok ana olursunuz .. Bazı zengin 
bayanlar buraya gelip bu talisiz 
~ avrularda.n birinin manevi anıt -
Jığmı kabul ediyorlar.. Halbuki 

yuvalarında kendi c;oc:ıkları vaı ... 
Bir iki gelip ara.ştırıyorla ı. Sonra. 
sonra, hizmct<;ilPrini l!'öııdererek 
ödevlerini unutmadıklarını nnlatı • 
yorlar... Bazıları da büsbiitün u . 
nutup artık uğramaz oluyorlar .. 

- Demek bu yavıulımıı çoğu · 
nun birer manevi anası vur ? .. 

- Hepsinin değil. Hirkaçın•ıı 

var. Var ama dediğim gibi i~te. O 
da bir fayda ya. Hiç olmazsa kii_ 

r,ük bir yardım oluyor. 
- Benimkileri hiç istiyen ol. 

madı mı? 

- Hayır. . Hele bu kuenğınıı

da uyuyan biçare); anası bile hiç 

istememiş. 

- Nereden a.nlı\'orsunuz? .. 
- Biz anlarız. Bakmıı.; ııu bü. 

\'Ük dol:ıba: Onların içinde ne n. 

cıklı hatıralar vardır bilS\'IlİZ '? .. 
:-faç büklliınleri, bir ucu markalı 

mendiller. Kıymetsiz z.nciı·lerin u· 

eunda. asılı madalyonlar. Fakat eo 
ğu çnı pık c;urpuk yazılarla yazıl . 

mıtj kağıt pnr<;'lları. Bunlann için. 
de acıklı ın:inilı>ı, ha.tta yarım) n· 
malak vezınleı<tırilmi~ ı;iir mısı a . 
laı-ı ve çoğunda özf'nilmiş b•·z.e . 
nilmiş bir cocıık ismi~ le altında o
kunması ~li<; bir kadın imzam, vr 
bir tarih. 

Kut'ağımdnki bebeği göstererek: 

- Bu zavallıcığın yrrtık kunda. 
ğynrn içinde hiç, ama hiçbir §ey 
bulamadık; soğumuş <trılçıplak vü 
cudundan gayri... Bu büsbütün 
Tanrı çocuğu!.. 
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Yüz sene evvelki Türk maarifi: Çalışkan talebe
lere uykuyu defetmek için tavsiye edilen bir çare: 
Enfiye çekmek! ..• ilk rii~diyelerin Sultanahmet ca. 
miinde yapdan umumi imtihanları • Derslerini 
hazırlıyan çocuklara" nazar değer! ... sorulan sua· 
le cevap vermeyin!,, diyen ders nazırı - Kibar oe 
esnaf çocukları arasında rekabet . 

Hatıraları yazan: Aşçı Dede İbrahim BIJ 
~ 

Silleymaniye rüştiyesinde yirmi 
kuruş maaşa çıkmı&tım. Maaş şöy

le dursun, çocuklarrn içinde öyle 
mektebin alt tarafından üst tara. 
frna geçmek pek büyük bir rUtbe 

almL'? gibidir. İşte, bu halle gece 
\'e gündüz derslere çah~trdım. Ge. 
ceyarısına kadar uyku yok. Ama 
gençlik alemi, uykum ziyade gale
be ediyor. Bunun def'inin çaresi
ni sordum. "Enfiye çek!.... dedi. 
ler. Artık başladım enfiye çek. 
mcğe, Filhakika iptidalarda uyku
yu defetti. Sonralan fayda verme
yip bilfilıire terk dahi edemeyip 
bil' de enfiye çekmeğe başladım. 

Ett'afıma topladığnn çocuklara da 
ders verirdim. Birkaç seneler bu 
hal ile uğraşıp öyle adi hocalar 
gibi olmayıp 8.,,cııkane, mestane bir 
hocalık silkine girdik. Niyet ettim 
ki buradan kaleme gitmeyip doğ. 

ruca bir medreseye girip orada 
tahsili ulüm ile meşgul olayını ... 

Bu mekteplerle .Molla camiye 
kadar ders görülüp oradan sonra 
her sene icra olunan uınuınl im.ti. 
handa kaleme çrrağ buyrulurdu. 
Vaktaki fa.kir dahi Molla Camiyi 

tamam, ki 1262 senesiydi, umumi 
imtihana girdim. Bu imtihan Sul
tanahmet ca.mii.5erifinde olur. İm
tihana iki a.r kalarak her nereden 
imtihan olunacaksa oradan ders 

gösterirlerdi. Süleymaniye mekte. 
bine o sene imtihan dersi olarak 
fermanların tarihi olan "Tahdren 
fievaili şehri Rebiülevvel sene is. 
neyn, ve tm'ateyn ve mieteyn \'e 
elf., i§te bu ibareyi verdiler. Ar
tık bu ibareyi adeta bir risale §ek

line koydiık. Suali ve cevaptan 
tam ili ay 'ouna çalışıp ders yap. 
tık. VaktAki imtihan zamanı gel. 
di. Bir gün evvel İmamzade teşrif 
edip bizleri huzuruna çağırıp bu
yul'du ki: "Sultanahmet mektebi
nin çocukları sizin kadar ders ya_ 
pamamışlar ... Binaenaleyh size na. 
zar isabet etmemek icin en sonra 
şu suali soracağım ... Sakın cevap 
\"eımiyesıniz,, dedi. Biz de: "Ha
yır efendim.. cevap veririz!.. de -
dik. "A çocuklar .. Siz bilmez mi. 
siniz ki göz isabeti vaı drr. OL 
mazı .. diye tenbih edip gitti. Er· 

tesi günü oldu. Artrk gayet ii.18. vı:ı 

bala bayıp.mhk elbisC'll'rimfai gi. 
yinmiş olarak, Ziya Bey dahi bi. 
zimle beraber 8ultanahmet camii
ş~rifine gittik ... Ca.mJişcrifin mek. 
tebi rüştiye cihetine çadır etR-klP _ 
rilc haddıfasıl çP.kilip orada top. 
1 'ldrk. J.J'ıkin iki taraf olup birisi 
IJiz, diğeri SultanahmeUiler. Riri. 
1mimize hain ökiiz gibi bakıyoruz. 
Trılcbelık hali bu ya. Nihayet cami. 
i,;erıfin mihrabı önüne fevkalade 

Bu söylenenleri uyanıkken duy. 
..~a bile gene masum masum güle
rPk olırn zn\·allı yavrucuğun göğsü 

me sokulmuş sevimli yiizünc bak. 
tım. Bu cmpçıplak cami kö,.;t'.sinç 

atılmıs olan büsbütün ısı;ız, izersiz 
~·avrn;•n bir dnha scfe>r gcltıjimde 

neler nf'ler ~etirmeği tasarlama 
dım . 

E~ siyah ve sonsuz gece! Ka • 

ı wlr::!rndnn hiç, hiç korkmuyorum 
artık. 1stediğin kadar uza ... ~\rtık 
kimsesiz değilim. Benliğime can 

verecek benim de bir gayem var. 
Bugiin göğsümde sıktığım yavru 
ne güzrıldi... Ona bir ad bulmalı. 
rnn... Öyle bir ad ki içinden ışık 
gibi ne~e ve hayat fıııkırsm. Ak. 
lıma da hiç güzel bir şey gelm! 

ziynet verilip bütün kont.o minder
lerle döşenmiş, şeyhülislam, sac1. 
rızam ve sair vükela gelip otur
dular. O sene her nasılsa zatı şa~ 
hane teşrif buyurmadılar. İşte 4>. 
tida Sultanahnıetliler girdiler. 

Çünkü bunların pederleri orada 
mevcuttur. Süleymaniyelilerin pe. 
derleri dükkanlarda is ile meşgul
dür. İmtihan bir saat kadal' uzadt.. 
Sual olunan yirmi kadar şeyin an.. 
cak onunun cevabını verdiler. San. 
ra onlar çıkıp Sillcymaniye takmıJ 

girdik, Lakin biz baştboruk. Kimi 
sarıklı kimi fesli. Hele fakir fesli 
ta.kmımda.ndrm. lşte b.ize o gün 
ktrfk sual oldu. Bir ağızdan cüm
lemiz. cevap veriyoruz. Bizim böy. 

le bağnşmamızdan vükelaya bi!' 
gülme anz oldu. Bunların gülm&.. 

sinden bize bir başka neşe gelip 

daha. ziyade aşk ve sevke gelerek 
art.Ik laubali olduk, Ortadan hicap 
ref'oldu. 1şte cevap vernrlyeceği
miz sual dahi en sonra irat olup 
hemen onun da cevabmda iken l 
mamzade efendi: "Haydi haydi 
anladık, gidin!" diye adetli kov. 
du. Oradan kalkıp doğruca evle& 
mize geldik ... İşbu imtihanda dcnı 
cihetinden Süleymaniyeliler biriı1ci 
ve ya?.t cihetinden Sultanahmetli. 
ler birinciydi. Ancak, bizim içi. 
mizde Hüsnü gibi hattı güzel Zi_ 

ya bey vardı. Yani hUslinde ve hat. 
ta ve derste Ziya Bey birincidır. 

Bu imtihandan sonra mektep dah 
bir hayli gUn tat.il oldu. Fa'kiıin 

niyetim kaleme gitmemekti. LA -
'kin eniştem Bef;ir ağa. razı olma
dı. Mektep açıldı, ''Hangi kaleme 
gitmek arzu edersiniz?,, diye har. 
kese sordular. Fakire de sordular. 
Gönlilme cihetl a.skeriv<' geldi, 
çünkü askerlik Cenabıhakka giden 
iki yoldan biridir. Öbürii de on iki 
tarikatten biridir. Seı askerlik lı:a.. 

pm kalemlerinden birine çıral 

buyrulmaklığnnı niyaz ettiın. Be.ıri 

müstesa.r beyefendiye> ~ondcı diler. 
O da beni o zaman ordular nı2" 
namçe kalemi tabiı olunur kale
me gönderdUer. Mtidiri Nazmi e,. 
fendıydi. Doğruca gidip eteğini 

öptüm. O da beni İstanbul ordusu 
mümeyyizi Mubtaı efendinin mai. 
yetine verdiler. Mektepten ım.ti

man ile gelmiş oldu~ıım cihetle di· 
ğerlerinden fark ve temyır iı;m 
yerdeki olan mindeı e oturtmayıp 

vukarıda olan mindr>ı tizerine o. 
turttular. 

Sair mektep arkadaıılarınuzm 

kserisi Babıuliye gittiler. Ezcüm.. 
le Ziya. Bey da.hi Ba.'bıaliyc crrağ 

huyrulmuştur: Ziya bey Brıbıaliv~ 

bir başka fey7. ve ziya bahı-et~
tir ''esselam. 

yor ki! .. Bu gece de ne karanlık? 
Sanki kaim perdeleri iterc>k iceri 
hücum edecek keskin bir ka.raıı • 
Irk var. Neme lazım, benim nasıl 

olsa gün doğr..cak ya... Of! Ço • 
cuğa da bir isim bulamadım. Ge
cenin dondumcu ayazında camı av 
lusuna atılan nnasız bah~ıs·z ço • 
eukların adı ne olur? .. Of gözleri
min bC'beğini yakan bu kızıl Vl' kıv 

ı,k çiı.giyi ben biliı im... Onw1 a • 
cısını b1r kere daha tatmıı;tmı. 

insanın gözünü kör edecek gibı 

) akan bu al<>vden yazı, bu kor -
kunç ıç yazısı!.. Çocuğun adı ni _ 
ı;in bu olsun?.. Fakat ne olsun 
ya? .. Aklrma bir ııey gelıniyol' 1d. 

Hem ben hastayım galiba! .. Ya.l· 
nız gözleıim değil bütün varlığım 
yanıyor. Hastayrm. Hastaynn ben, 
Hem çok bastaynn ... 

!çimde kıpırdanan bir şey bo • 
ğazıma tıkanıyor. Oh başım. Ba • 
şım ağrıyor. Haya.tnnm kml, -
kml yangmr bammda tutt1Ştıyor. 

(~Vtıf' 
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Maktul Alman 
bjnbaşısının 

cenaze meras.mı 
Vlyaııa., 26 (A.A..) - D.N B ?il 

diriyor: 
BUkr ,te: eull asta kurban gld!':ı 

kurmay IJ!.nbaşı HelmuUı Doıınglr 

cenaze töreni diln öğleden sonra •11. 
yanada merkez mezarlı~mda, bliv:.ı:

aslteri nıerasıınıc yapılmıştır. 

Maresal Peten AmerikE'.. 
elçi; ine ziyafet verdi 

Bulgar kralı Alman 

m!:~~ <!'.':~is~_:ezdi Jiom8DJ8d8 V8ZIJ8t ~'ıf::d!:.~:,d:.:ıa!'a -:.;':•:~r~ Lo>ıd"!a.' !6Jr(~.~. ·~~~ B. C: !ihtikar maznunla. 
Kral Borla, yanında kraliçe de ~ldı.ı (Ba.stırafı 1 ncide) !ere ateş etti~i görlilen her fert r; ) k 

ğu halde, diln oğleden sonra mod~rıı k tl Der ı il Htikümetin vaz'yrte haklın ol - hemen orada kuNı.una dizi1!!cek _ Kah.i.re.den bildiridığine göre. rının n1u""a aması 
masıııa ra;;.,,,en Köstencede, Pra. tı-r. Çalmmış e~ya veya mücevher mo~or.ze uvve er ne ye Alman m!martm sergisini ziyaret .,t. cı··· ~ ) 

cıovda. Kraiovada ve Ploestı'de ka. ııa•nnlar da rok aiddetle cezalan - girmişlerdir. Tayyare i e yapı. Du"'n bı·r maznun L-raat ml§Ur. Hu sergi, dUn sabah açilmrJtı " - " d ah ua 
rış.'.Jıkla.rın devam ettiği anla§ılı. dırrlacakhr. lan istikşa!lar a burasının t . etti• Be~inci Coı·ç zırhlısı J r. \'tLA \'.ETLERDE v.\ZİYf<~T Iıye edildiği anlaşılmı~tır. l\la. 

\nap:ııış, 26 (A.A.} - Kolumb;ya PF1'0 ')1, ntl'''"UJ,ı\ m rmslLDt Vilayetlerden henüz tafsilat ::ı.mafih bu haber henüz resmen 
adyo.gu B~-ilıı.:i Corc; ıırlılıs1 llnı1;1n M0s!cova, 25 ( A.A.) - P.öy. yoktu!'. 1'ı:nmıilvanyadıı, birinci or teyit edilmemiştir. Milli korunma kanununa mQballf 

hareket ''e ihtikar iddiası De &Ç!lan 
muhtelif davalara İstanbul ikinci RSlf· 

daıı aynim ıştır ve şimdi S(Jn sUrııl.~ ter. d"nı..ın raponına göre, tam bir sU. • * • 
Atııınttktr. ııcyrrıtmelitetl!r. T.ı.; c:.jan ı. r ıl~ar Zora gr . h'\ıı varı'!ır. Tr:ı.n<1iJvnnva genr>ral Kahire, 26 ( A.A.) - B. B. C: ye ceza mahkemesinde bakılma'lrta. 
Yugoslav kabinesine[ i! z ... L~siı.:.ı v u; ~i b~t huberı yay Antoneskoyu sadakat\" tutmakla. l ıı.gıliz 4tnareleri Deme hava dır. Dün de bunlardan bazılarma ~. 

tad.'la 11. ı.·~pıldı m" !.ta 'ı .. r:: ı :ı. "c ·e gc.ire, de· dır. Jo~~ı. Ploestl ve Brasov'da ı meyau.runa hi.icum etmışletdir. kılını§tır. 
- "' 1 mirrı••'"'~r" z n:.sı, Pl"::;ti • E:..ik· ciddi karış·klıklar oldcğu bildirili. 1 Sekiz İtalyan tayyaresi yerde ı - Slrkecıde ffamldlYe C&ddealnde 

lklgritd. 26 (A.A.J - A\·aıa .tj.:tıısı l'<'~ ııetrol borul:lrl"lı kesmi~\~r yorsa da lıenilz tafsllAt alınama- ı yakılmıştır. fotoğraf malzemesi tacl.rJ Saim, En· 

uilıfiılyor: dıı. mr..;trr. Bingazının 45 mil ce ubunda ver aduıda.ki bir mil§tertye yilbek tı. 
Ayan a,.asır.dcn \'e s:ıb•k 'l<ız•rı .. ~. Yıne T:ıs ajansının E.ilkres~en I:ıvs!'\'ll ".ebPhl 1ı>j\·onı:>rle.r1~ ~e. Magıu tayyare meydanı da çok yatla röntgen filmi satmaktan ve fıı. 

c:aıl Frank Kuıevec devlet ı ı~mıti'. ~ a:d. WI b~r it ocre gör~. kıl:: ar, ııeı11l Antonosko arasındakı ıhtı 'ı.ddetli bır hücuma maruz kal. tura vermemekten n:ıaznundlll'. ldjia· vı~ı, 26 (A.A.J - Mar.-§al Pc:.:ı. devlt-t nıuırı b!ıb.o Krek ele nıaa. ıf ıı.ı !ın. ~ d r nlr r yap- ı lat o!duğu söyleniyor. Bu ihtilaf ~.ıctır. Bir miktar dü§man tay. ;ı.a gore Saım. bu fılmle.rtn kenııf..9Ule diin Amerika b!rle~ik devletler! .n zırlı"'ma tayin ed. ınıwtir. Ycnı ııa.:ır. ' b tt E ~ ı ,,, --•lb h ta5l ı 
f .s mı~ıardır. Pniver:ı· €' e+ nfın;;l:ı n-ı;•ın zam"rı an erj mevcu u. Jn. 1 varesi yerde hasara uğrnhlmt§ eıt o maGı6.nı, maa~ ıı.a • bUyUk eıc;ls! Amiral Leahy ş .. r~ '"" • e.r, ba§\'Pkıl 1 \•etkovtı; hımı.,ır .!J ta·ık k• .. al rm ı, n l·J.- kordon dtist rı, i mflli'"<ıtirm"k için ilk .t • 1 ç n bir aael film satablleceğı.nl soy, • 

blr öğle 21iyateU vermiştir Ziyafette l.'emln etml.,!erdJr. ~ · i ı k • ' ı ır. k U t rt 1 ..,. • 

,.. te.si~ e<ii1'11iq h•ılumn"l tad1r. t:ı:.:- nde t!l" n cdl rn ':>Tr qerın r.z- Ingilız tayyareleri bundan ı:nlştlr. M~ha eme, m § e o an ... n :::Y:m~:rıo!~:'nd~a b~:ır IJ::~ Pompe!d~ 85 İs~:l~dbt GEN'ERAL ANTONESKO li b:hrana. p~tlak vermiştir. ~u başka Eritrede ve Habeşistr.nda \ 1rın şarut ~ıfatı. ne dinlenmesi lı;lıı 
mu .. tur. meydana çıl~arı l UtliiRE~"'"' \'. ''t•· TI'JI' HAKİM komıserlerm ıcraııtı memlcketın j 1 ı:riliz kara taarruzunun mUs l şubata tıtlık edılmi~tir • 

" .,. ( \ A ' 1, .• t elro:comi Iı:..yatınr bo.duğıınr!an ge. tn""ı bel h d fi .. t k'l d 
1
• :.ı - .sultanhamamında llS numara. 

HiTLER 
Va,lııglun, :ıtı (A.A.) - uün lml 

ne gl>rU tUkten sonra, Lord Hallfa'•s 
§U beyaııatta buıunmuıtur: 

"- fi ıl ve ben umumi vaziyet 'l •ıc 
kında aynı fikri tafmıakLayız.. Aıl·Q,. 
rtka topr klarma ayak bast.ıgım sı. a. 
da. rel ·c ıınhurun beıu sel~r ' • vn 
geliştnd"ln dolayı çok mUtehassiıı bu· 
IWIUYorum.,, 

Lord Hatltaka harp tıakkında 1'"1l. 
lan aöylemi§Ur: 

" - Eu hnrb!n tnrıtıl ya,z1ldığı sı:a. 
da. anlaşılacaktır ki, Hitler bu ha~11 
1940 ·1azıranmda, Fransanııı ma.tlfıl.ı! 
yetini mUleaklp 1ngllterey1 lııtııl et.. 
meultına n dolayı J<a.ybetmlftir. 

Bu ııımı.la ı.tuvvetıi aeğıldik, Mnaen. 
aleyh ou Hltler 1ı;lı:ı ideal bir fU's.lttı. 
lng !terede, hepimiz l:ıer:ııen heme:ı 

eır.lnlz ld Hıtıer ilkbaharda adalarırrıı 
auı lstll.Asuıa teşebbüs edecek, fakl\t 
muvattak oıamıyacaktll'.,. 

Lord rlaııtakııa, lngUterenin 6.cll ta· 
lep_eriJl.ln ne oldufu sorulduğu zamaıı 
büyük elgl ıu cevabı vermtıtır: 

.. - ııtı:ı bUyUk endüstri kuvvet 
lenn'zin se.crber olarak bize lA.zmı 

olan gı'!ml ve diğer eallhaıım aerftın 

yetlştfrllm sl.(llr.,, 

Her akşam ...................... 
(B~rafı ı nclde) 

has"rlarm ,.e dyaıılarm tazminin. 
den lbarettlr. 

F aılst ttalyanm bngttn ublt o. 
lan aal 'e kablllyctsblfll kaqı· 
smda. Avrupada "l'~nl nizam" ı 
sevk 'e ldRre etmek davumı h&16. 
muh ~ edJp etml~eceif ayrı bil' 
meseledir, Rer halde mihverin 
ka.t't n1 -,ı b vetl böyle bir huJ~ ayı 
ı. !.;mden baltalayacağı için bu 
noktayı burada döıönmeğe mahal 
yoı,tur. 

l uk:ı.rıkt şartlan Q.bal edecek 
'c ha1 sızlığmı ltlra.f ed~k İtaı. 
ya. ile do~tane mtlnaaebetlerl Ya. 
n:.mi tım tekrar teslıten ı;erl kal· 
maz. HattA ttaınya brtı iyi ni
Y"tlerlni i bat i~in ttalyanm mijlld 
tamamiyr.tini gara.,ti l"hne~ razı 
olur zannederiz. tcap ederse bu 
hususta biz de t.avasııut edehUir ve 
Elen do tlarmımlan bnnu rka ey. 
Jeriz. 

H ıw-ytn (',ahit YALÇIN 

Napoli, J5 (A . .1 .• ) _ Pompei. .IHilıre~, 2.1 ı • .) - •0 Y er 
1 1 

~u: e e erını e!ıi ı e ece t . 
h .. b·ıd· 1 neral Antonesko bun arı az et • 1 "tU 1 •1 aff k t da manifıı.turacı 4rmenak, yUzde ~ır. d l hafrlvat e~ııa01nda mu !\bırı ı ır yor: 111 n mevJtı ere muv a ıye 

e yapı an " "'., mLo;r 1 .. h"· t . 
1 

d' • mi beş kll.r haddinden fazlaya kun·ıı~ kurtulmak Uzere l '"mU!-\La rn:en Nizam lıcınen h~mcn tarrıamile . ı. e ucum ~ mış ı>r ır 

' 

tePssl:s etn>iştir. General ,\rıtones- B·nba.,1 Pörfngin katıl mi\nu"' • C tUBJ AF ·İKA L'!atmakte.n maznundur. Annenak, ku· 
ölen veya volkan ltillleri arasm. b"tivle Icj~·onerlr:"in •·rıuy,ıukları EN R maa ne beraber k!r atmada.'I mu.,tert. 
da gömliliip kulan 85 klşinin iR. l:o Btikre"te "n;.;iı ete hf.kinı 01 

• · (. k i ı t bb" KITALARINlN FAALIYETt , .. ~ 
11

.,t_ar da verdlııH .. 
1

• .J&yte-l•t'ır. muş at!_, 'Jl<>~illr. Uiıkur:ıet mer. 1
" !i,. gösteun<' t n :oe us ,,., - ı>"' "" ... ,.. 

keleti, son günleı<le meydana j k ki d t ki ettikleri ntimayişler kıı.t'i bir he - Londra, 26 ( A.A.) - Nairobi. :Muhakeme, s §ubata kalmıştır. k 1 t kezinin ic;lnde so n · ı:ır a 3n ar Lo 
1
• · b. çı arı mı§ ır. ve ,.,_ .. 1,.,r·ı kam,nnl""' fr.ıırJal"rla sap için bahane o!mustur. den ndrada sa ahıyettaı- ır s _ .tııtanbul Balıkpazannda Ya,i' Bu "ıakeleUerden birinin va- -"" " '"' İSYANIN S'EüEJli k ı b. tel ft" ·· u .._ 

dcvnye gezmektPdir. Di.in evdl.'\ıı ma ama ge en ır ~u..ıa gore, Bu!'&& ba.kkall '-'.ııı ıııalıJbl Je.k, • """' nında, içinde göz ameliyatına "ve gidilerek s.ilih araştırmaları Ilifürecı, 21 <A. A.) - l:'avas: C"enubi Afrika Birliğı zırhlı oto. stok varken mllşterllerine 250 gram-
n,ahsus cerrrı.l r aletler olnn bir \'apılmwtır. Ayni zamanda general Romanyada stikfın teessils et - mobilleri. tayyareleri, topçusu <}an fazla mal vermemekten BU\:lUdUJ'. 
ca11ta bnlunmuştur. Bu aletlerin Ant:meoko l!lraftndan OE'Şrcdilen e. mlstir. General Antoneslrn, mem • ve p~yadesi, çok güç iklim ~rt.. Jak, buzhanede 35 teneke peyniri l.u· 
birçoğuna hiçbir şey olmamış. mirname M'Jc-ibi"lc" brrkos evinde lekette, şu veya bu g'bl hil.dlselo. ları altında, Elyıbo ve Elsardu- lunduğunu. bunların hepsini dUJrkA-:n. 

tır. bulunan silahı te'ilime ba~lıımış - rin tekerrürünü imkAnsız kılacak r..un zaptınC.a, Ha.be3 k1taları ile ı·na getırırse bir gUnde bitecethll ııöy. 
--o-- t:r. Maamafıh lejvonerlcrden pek mütecania bir hl!kiımet kurmayı işbirliği yapmışlardır. 1 rnl.§Ur. Mahkeme, beraat karan v11r 

italyava Ytımurta, balık umın silahları \'er<Lkleri görül • haztrlamaktadır. Bugün isyan es- Bu ha:re1:et, daha kü~ük bir mış, mllac!etumumlllk kararı te.ıuyi~ 
·· t··r nasında ölen aııkerlerin cennze n!ikyasta olmakla beraber, El. elmfatlr . Ve deri ih'!".acatı mu~ u · imi ı t " 

Ticaret vel<Aletl, 1talvava yum•ırta. 
derl ve balık ihracı tein Ueans V(>r. 

ıneğe ba§lamI§tır. 

Kargaşalıklar arasmda ölen ve mera.s yapı mış rr. vak'a yapılan hareket gibi mu. 
LeJ'vonerlerin şefi Horla Sima, ff k ı t B h ı. t yaralananların sayısı hel·kmda ra. J va a o muş ur. u arer.e . 

kamlar yoksa da bunların yekfınu hala ara§tırılmaktadır. Kendısi ı!ilvak'ın hemen hemen 500 ki. 
yüksek olduğu zannediliyor. Yal- ı,imdiye kadar henüz bulunamamış lometre kadar §imali garbi.tinde, 

Yanaa llarbl 
tır. Baırlarmm dUsUncolerine gö. h nız telefon merkezinde ve eh-arın. Habeş hududuııun tanı cerıu ,un· 

Slcema!arın 
ko~troıu ba,ıadı 

da nıkııb:.ıJan birkaç caıı>·şmada ı e Horla Sima, h&la asilerin elin. da Rodolf göl Un Un 120 kilomet. Emniyet altıncı şube ıı:ıemurlar1 s1· 
askerler 'lrasında 200 kadar ölil de olı:t\lğu eöy1enen Braııov'a. j)ti • re şarkında vuku::ı gelmiştir. El. •ıemaıarı kontrol etmeğe ba§lamışt• •• 

ca etmiştir. k 1!k olsrilk Feral:ı, Turan ''e Halk ıln~. (Ba.ıı~araft l ncide) olmııştur. Son hadiseler. dahili Si"aaet \•ibo, Lav ve Bozkır mınta a-
he boyunca muvaffakıyeti hii. Alman krtaları perşembe gllnü " ;ır.da bulunmaktadır. Ve bura. maları sahipleri lıaklarında zabıt tı;. 
cumlarda bulunmuıı ve Uç dllş- 1 saat 4 tenberi hUkftmet merkezini hahsin:Je iki ba.§lı idare clolay~ilc daki üç kuyunun ele geçirılme. tulmu~tur. Bunlardan llk lklet, herlınn 

':I 
1 

• k i !nd kend'sinl kuvvetle hi .. seturen in- gl bir tehlike anında halkın kola.y'ı\ man tayyaresi diişürmliştUr. rltı kllometrel.k bır utu~ • ç e tiz~ım:ı.1ı,, bir netice"! olm•ı§tur. ı:;J mühim stratejik bir avantaj 
Bütün ta~arelerimiz üslerine ku§~tmış buhınınaktadır. Vılayet • Harici sivııset bahsinde f!yni dü • teşkil etme~i:tedir, Elyföoda mU. Ja çıkış kapılarını aeddetUklerindM, 
dönınUglerdir. lerden gelen birç"k lejyoner gru. t;üncede olan general Antonesko bim kuvvetler bulunuyordu, fa· diğeri d~ ilk matinesini saat 11 de • 

1TALYAN MUKABiL punu ~ehre gitmekten menetmifıee ve lejyon.:ırler, dahili siyasette bi. ka.t bu kuvvetler kolayca fazla.. lAiı etUği halde daha ge; başladıf'.1'. 
HUCU!\ILARI <le ~arpr•m!!lnra hiı; icıtlrak etme- tibirine zrd tedbirler almakta ve la§a.!:>ilirdi, Muharebeye, ltal. dan şuçıudurıar. 

Atina, !6 (A.A. - B. B. C: mişlerdir. hu çok bUyUk bir kargaliah~ı mu_ yanıar tarafından, ckaerisi ai. ~--o---
Yunan resmt eözctisü dün Ital. YAGMA EDtt.EN EVLER cip olmal\taydr. Btrı:ok §l\{>heli ıa- yah gömlek giymii buluna.n be§ Bin yataklı belediye 
yanların Tepedelen mmtakasm. Bükrcşte zorla bir yahudi mek. hıs, mUhim mevkiler elde etmlıt ve yüz kadar Banda i§tirak etmiı- hastaneıi 
da. tfddetli mukabil hilcumlar- tebine girmeğe tefebbUs eden bil. memleketi gerek ekonomik bakım tir. Banda, İtalyan kadrolu yer. İst4ılbulun baatane ihtiyacını kaı~· 
da bulunduklarını bildirmiştir. yük bir l~jyoner grupu tardedll. cJe.n, gerek idare bıık~mmdan her. lı askerlere verilen isin1für. Jamalc Uzere bele.jiyece, bin yat11.,eıı 
~ma.n ağll' zayiat vermi&tir. miştir. Fa.kat birçok lejyoner hu- cUmerc eylem!şt!r, Böyle bir mevkiin, pe khafif tılr .baııtane in~aama ko.rar v rtııJiğl 
J:'aha şimalde ltnlyanlarm diğer sust evlere ylrerek ya~a ~tın.iş. KABİNEDE DJIJOôt~!KUK zayiat vermek suretile, zaptı, maı~mdur. Hastanenin kuruım~ı ı. 
nmkabil hücumları da ptisktir. Yer ve i~inn ... k.leri de lSldurınU~ler. 1HTfMAU kısmen zırhlı otomobillerin &ağ çin lAzmıgeıen bir buçu1' mlly0.ı UrA .. 
lülmüştUr. dir veyi\ hJmla.ra ~ fena ~ua. BükJocş, 25 (.c\, .\.) - Hava9: cenahta-n çevirme hareketine ve run aeki:ı: ytız bin ııruı beledıye ura-ATlNADA TEHLİKE mele ) apmışlardrr. BuKreıtln ya - Hüküm ette t~beddUIAt f·ıy· le ug· hava kuvvetlerı'nın· ı· Rbirliğine 

b k bil " w- tmdan evvelce bankaya yatırılmLJtrr. lŞARETI hudi mı,ılt-ıl'esindcki asar ço • raşrlmağa baı!!lanmı'ltır. Maamaflh nedytUl bulunmuş mükemmel 
941 

belediye bUtQeaıne de yeni haııt.a. .ıı.&ı .. ,. •6 (AA) _ r B. C: yUktUr. İki havra yanfPJlc1ıı. ta. '-'eni keb nenin blrkae. giln l'laha i. bı'r muva.ffak1yettir. 
11.n.... «ı • h ı dlğ bi f " ne için dörtyüz bin lira konulcJutu !.a Diln Ati'nada 11 40 da tehlike mamiyle arnp 

0 muı ve er. r lan edileınlyeceği sanılmaktadır. 18 kanunusani günü şafak ber verilmektedir. 
. . . • .., 0 k d yıkılnı14tır. Bu havralarµı lçınde Ctinkü ı: ı tek · ı ı 

1 
··-..ııı ·ı · ı~re~ ':~rıl~ş, ~.2 . ye a ar ı h<>r ne varsa soka!tta yalulmışt:r. . • a.11 ·er er, nıs yen er, t'Ş. ~ö~meden evve' go ..... u Eli' t erı o 

surmuştur. Hıç bır hUcum ya- S'"'nra g"r"k ,.a.hudllere ""erek hrls. ki rejime mensup !lah11iyetlel' ve &evke.:iilmış ve bu gözcüler Uze. y . b"t . • t 
pılmaml§tır .,, ,, " general Antontt'{o.ra itaat Atmış rine açılan mitrayöz ateşi, dil§. enı u çenın ınşaa SELANI {

0 

BOMBARDIMAN tiy~nlııra ait .birçok z;1&3aza. da mutedil lej~·onerler arumda hı hır- ınanm kuvvetini ve mevzierini fasıllar:.nda tasarruf l: v. agmıı ve tnbrıp eı"llm1"•!r. Bır a.- ı·,.. · · d 
EDlLDl k 1 ,_ ı5i temın etmek bahııı mP.vzuu ur. göstermiştir. Bunun üzerine 1 k C· ra, lejyonerler ŞAbirrle Şali' m r.. Böyle bir kombL"lezon ise kolayca . . h"' yapı aca Atına. f6 ( A.A.) - B ... B. · 1 yrrratmak için tramvay !Ollarına bombardrmRn tayyarelerımız u Dahiliye vek!letl vlıtetlere l'ÖUdfr. 

l!al.yan tayyarelerı~in dun ~· be~zin dökerE'..k ate,. vermiflerdit. t~ı~c;1!.-r1;,~i~~~;, d2;ği~~r. c.uma kakmış ve bombalarını o dlğl tebligatta ınu yılı mall bU~ı~. 
Janığe yaptı~ları hucum8: daır 1 .Almanl'tr yahııdi mah:ılles'nde KAPANACAK kadar sarahate atmıştır ki an. ı;ln hazırlanmakta oldu#UJlu, bu b11 
umumi eınn. ıyet nezaretı tar .. a. ''nr1hn h"cıarların bil.Yük bir itina cak iki bomba hedefe düşmüştür kımdan vnrtdat tahminlerinin htı.k'l.i ]...,. ta ~ Çok geniş mahiyette polis tcd. E d hU ~ h fından ver. ıle. n ırıa .uma gore 

1 
l'le fotog~ -fı11ı R lrnıaJr.rdrr, Gene • · u esna a ası cum saf cena • rakamlara istinat ettlrllmeat lbımf"I· 1 lk •a ·• birierl alınmıştır. Bütün tiyatro - k' f b l t · d 

hasar h.afiflır ve eı.vi ha ara- , rul Aııtonesko iwan e!'lnı>sında ya. lar, sinemalar ve diğer 'Wl'lumi yer tan in ışa a a., amıf. ır. ya e, diğin!, mukveleye batlanmadan yap. 
!!mdıt bır miktar ölU ''e yaralı Pılan bütlin haaarlıırın fılme alm. ler saat 21 de kapnnacaktrr. Saat tH.rlkların arkasında arızalı ara. lan bir kra.ım tezytnl mahlyettuld !ıı· 
vardrr. nıac;'ftı ı>mr tmiştir, Tl kl, memle. 22 de sokaklarda lı:lmsonin bulun. zi?e. ~l~remiş ve Cenu~i Afrika 1 şaatın derhal kıısilmeaüıi, Yollar h~. 

ltalyan tayyarelP.ri Tırhala ket ıe iyo ıcr müfritlerinin neler ınaması lfiZJmdır. Diğ"r taraftan Bırlıgı topçusu bu hücumu ate· ıiç yeni inf"&t talıaiııatt kolundan 
dağlık mıntakasını da bombar • , apm ı:; olduğunu görsün. hudutlarda. demiryollarında. liman ~ile muhafaza altına almıştır. tasarruf edilmesini blldirmlıUr. dıman etmişlerse de hasar vok. · AN'TONI<;SKO:VUN nlD!>ETf !arda ve tayyare meyd11.nlr.rında 'Ianklarımızın teşkil ettiği pcr. 
tur. General Antonesko diğer taraf. po!is, a.s~erlP.rle ta.kvi)'c edilmıf.! . de, topçunun ateş sahasını ge. 

Alcaktan uçan bir dUşman tan ha.ll•ı isyan mU~evvlklerini hü. tir. Bi.i!ün bu tedbh·lerin so'b"hl nişletme.sini rnUmkiln kılmak U. 
t~~a..resi ~unan adal.armd~n ki'ımete b·lrlirm,.ge davet etmiştir. adaletten keç.Maı!ra te~Phbüs eden ıere geri ~ekildiği zaman, Ban
bırınde bir köye mitralyözle hu. Mi.icr mlcri himave oden veya ııak. şüpheli unsıırlarm tam 

3
urette cıalar büyUk bir cesaretle muka. 

Çelenle paralar nı 
Kızılaya verelim! 

cum etmiştir. lıyanlar cUrum ~rtağı addedllecek ko:ıtroludur. Leironer ı·ejimi ta • bi hilcuma geçın~ler, fakat o 
\"\l şiddetle cezalandrnlacaktır. Bu rafından azledllrni§ olan umumi zaman tanklar yeniden blltün 
emir, ortadan kaybolan lejyonerler emniyet yl l!ısek nrmurları yeni • ":ddetlerile ileri atılarak Banda .. 

' 1 • • ı-.:·_.v. ı.. ·, _.. • . ~ "' ~ ' . .. . . . .. : ,. . ' . • .. - •iiii-. KJulay EmlnönU kazasında.il: 
11\tııat vekaleti eabık a!'§lv müt"'

haseısı Lftt1'1 Ataııoyuıı zevcest \'e ti· 
cıaret vekAletı mUfettlfler!nden Re°'l't. 
ata.soyun vald~sı bayan Sabiha Atıı.. 

aoyun ce:ııaneaine göndertıeeek c;elen\t 
~erine btanbulda 'bulunan ticaret v~ 
k!letl mllfettil'leri, bll§mUtetUı Ltıt•t 
Aral vı: tırkada§lan tarafından kıau· 
ınıza so Ura teslim ve teberru olun, 
mu~tur. Bu hayırsever zatlara, Kır.i. 
uya kar§ı göıterdlklerl &likadan ı:to· 

layı te§ekkllrlerimlzin armıa dellle. 
tinizi dileriz. 

TAKSiM Sr.nemasında 
TÜRKÇE SÖZLU - l\ltlztKLl - DANSLI F14"tl 

Bir Türke 
Gönül verdim 

rnisi flôria S'rnaya da §ami!r1ir. den vn;ı",..1,, .. ın"' ba§laro15lardır. la.rı, bir çok ölti ve yaralıyı da 
Horia S'm11vı bıılnı"ıc ı~ın ııimaıve ör.ntmnr,ıı;N Yl\PUD'',ER berabererinde götürerek eür'at. 
kadar sarfedilen bUtUn g:ıyretler Biikreşin :vl\hııdi malıallrlerinde- le geri qekilme~e mecbur etmiş-
neüceniz kalmıştır. General Ant°" h.narm çok mülıim olduğu teyit erdir. Bunwı üzerine kqvvetler, 
neslı:onun flmrlle müteaddit müfre. edilmektedir. Bu mahallelerin en iki cenahtan iler1emiştir. O giln 
zcı0r Horirı s:manın takibindedir. mühimmini teşkil eden Cacaristi. oğle üzeri, İtalyan kuvvetlerlnin 

Sövlendi~ine göre. Ho'ria Sima. de mt'hızal!l'nn Uçte biri ya yaı't- n:ecmuu Esardu';9a çekimiş, 
nm taraftarlarını sükunete ve l.ş. ma edilmiş ye. yPk•lmt~tır. Şehir fakat bu mevki de ertesi gilnU 
gel edil n binaları tahliyeye da • civarı:nda katledilmiş olan 180 va. zaptolunmuştur. Elıııardu, da•mf 
vet eden e'lllmamesi perşembe gU huiinin eesadl morga naklolun • mahiyette isgal edilmemiıtir. 
nü g<'nenl A11toıır-<1'\tnva l'H'"-?"dil • n:uıtur. Di,ğ~r birçok ıehirlerde, Çünkü burada su yoktur. 
dlfti vakit ,en<>ral hldctetle bu e • ezel.imle Rra.şov, Prnııtı, Galaç ve Bu harekat esnasında, düş. 

Bli.rtik takdir, a!1ut ve Tiltbet J'Ördö... m1rnameyı fırlatın atMil'ı ve "hu t11rııil-'e buna m1'<pbih pogrom!ar man yirmı kadar ölü vermiı;ıtir, bUyUk miktardaki toplar ve heredine

1

-
b l 

"' vi b arp ınalzenıesi de ta.anif • Filmdeki Aık. Tahaaetlr ~ Ka.'ıraına.nJık Sahııelert bUyW< beni alfıkndar etmez, bUtUn una. yapı1m·ıtır. DlğPr tarnft<ın hılsta- Bunlarn arasında bir de Italyan 
A..l

lk• U""'"dırmaktadrr. ra bir nihayet Vel'eceğim,. diye neler asker ve asi ~·aralılarla dolu. subayY val"ı'Jtr. Dilşmanın bir co .. k mektedir. 
J- Eritrede, Keru ve Aikota'ıım O TT1N Ay"'AK EYYUBI iır"k·-rıu .. T. du:r, ta yaralısı mevcuttur. F.:imiP.e ıtad SA.DE K u ıJe Yeni hükumetin nruııl teşekkUl ATMAN PARAStı.E TEDIYAT bı'r "Ok mitrıyöz ve bUyUk mik. ıarkında ha.rekAt şayanı memnu. Rl '7A · • LJ • ' / · ı · t 1 t ., cı..ı niyet bir tarzda terakki etmekte-"• nrn tert1" ett!r err $'lJ-. •ı nr ecl"r"ğl"e dair tA'"'1 " vo ·ur. Y.\S.\K tarda mu''hı· ........ at ge,.miııtir. da bl 

· .... ı ...._. "' 1ı1 dir. Şimdiye kadar, araların r-Aynt'.a: MtKt MA ~ve Yakm Şark .ıurnal'da i"onRnlstfuı U~dl "lt'ri \i.ı.ı Mrı.t""a "ih :ıc;k<>rı müte·ınRSı~ ar - Biikreş, 25 ( A. 4..) - Roman. 1NG1Ltz RESMI TEBLlGI liva kumandanı General da bu· 
x -;r 11.P.11..-r-'MllEO, dan mürekkep ve tomayUlll de ya bru kası, halkı Alman para-

'"'11 · - 'fT!fiP- burJ·ı~va ve Alman taraftarı ola • siyle yanıJa"ak tedlv~tı lı'A.bul Kahire, 23 (A.A.) - İngutz u· luruıak llzere, altı yUz kadar esir • :;•!:•:::911 Blllflr Sesli Yıldız - RIUyah Vfl llı\llJ Yıldız P.fH::mm... " t k a.....ıı.'- t br·· · alınmı,.tır. İki top ve bi..,.ok da o. :!:::·::!~: ............ ~ r~-"ı ıanr'"'unmaktadJr. etm""mef°" davet ey1emE'kteiir. mum ar .... l'i ... ,mrn e ıgı. " ~~ 

I·::: Mar•ene Dıetrı"ch t:n ASJJ.'ti'p J''fü'l',AN"'IKLABI /.iman parasını kabul e~ıniı Llbyada, dUn &kşam, kuvvetleri- tomobil iğtinaın olunmuttur. 
!!i ' h._• YERDE KU'"'~UNA olanlar bu parayı 31 kanunusa- :nbbı ileri unsurları, Dernenin tak· Habe,lstanda, Metemma'nm 
:.: JA,.,..ES STEWARD ve MISHA AUER :Ui D1Z1LECEICLER nive ka"ar Ro"'l"n b .... r,<ı.sı.-~ rlb .. n beş kilometre §arkında duş. §a~~·,makd~d~:.~:ııe':e~~~ah~ i·.=İ aı . .::.·ı· tsven hareketine milzaheret e . ··tu k 'D- • l d manl& temas hıı.Unde bulunuyorlar- n.ı ti bera

"'"'· tt!l•

1

n- · gc rere 1..wmen pa.ra.sıy e e - dr. Du-·,, .... anm ort<> bllvfl'·'t\lrt• tank• yad .. ı'çlerinde Hab- va.tanperver. :1:.i51 e ....,. yara '........ i.ı·ı.I den lejyoner gazeteleri Cuventul ~ı·qtı'receklerdı'r · ,., .u ' ~, 
ı g · · larian mürekkep bir kolu ile mu· !erinin muvattakıyetlerl bildlril· ı!:i s ş .1. 1m de dahil olmak tızere kanatılmı§. Romanya bankası verdiği di • ha•·ebeve tutn .. uJrıuş ve bu kol da mektedir. Birçok İtalyan karakolla. 

C:i: aı••ışın eyı an :iii tır. AskerlC'I'in bunlarm idarehane.. ğer bir kararda ecnebi parala· ~ lmr~trr. İkl dlı§man tankı aluı. rı terkedHmi§ bulunm&ktadır. l:ıı· 'l·ı !erinde •ra§tırmaı.. yapm .. tn-. •mm Alman paraaiyle değiı cl ı t Kenyada hududun bldm tat"afm· : !:b Şimdi Yalnız tek bir gazete çıkı • tirilmesini de yasak etmittir. mış, dört tank tah P o unmU§ ur. 

li.i. Filminde: Bu Salı aksamından itibaren i'.:.ii. yor. n·~er gazeteler de sıra ile bi Harekat, muvaffakıyetle inld§at da bulunan dil3lll&D müfrezeleri ko-

İ k ak etnektedir. vularak terakkJl"l' ke.ydmda df'varo :iH. su·· mer s·ıNEMASINDA ı.=i:_;ı_., re~~.nk Çl.ı:.j~on~;· rc'sinin Alm.anw Vilki İngiltere yolunda Tobl'Wcta esirlerin aaymıı devanı edilmektedir. r"-çok mmt 1m~a. 
il!! - b lls t ği L!zbon, 26 (A.A.) - Kolumblya -n ey emPktedir. Eeir adedinin yil"' keşif kollamntz, hududun eoı-v ·ı "· •• r.

1 
m1• elçiU:;•ne Utıc:ıya teFle b et ı , w "'-'- • _, d" .. d f 

11 
t iİ!: farkı aö,yUyeook.. ve Seylrcllerl Gaşyedecıektlr. m. J.kat kabul edl!me<liğl söyleniyor. yosu - Vendcl Vllld dün l:ıusust ta~. mi binden aşağı olmıyacagı ta~ j s ;··ı:- uşman ara.ıuun e an yel c. 

m::::::r::::::::::::::.:;::::::::::::::;;p:::;;;:;:wı11UU1!jl!!WUlll- General Antonesko tarafından yare ile İngtltereye harekP.t PtTcıt•t1r. edilmPktedlr. Bundan bqka, çok dirler. lii::::::.::::::::::::::.:.:::::::::=:::;;;=m1mnnama:ı111111-



" 1 lKJ.NC!KANUN - l9il 
H A B E R - Akşam posta.at • ... 

Günün ilhamlaıı Bir gün top ses

Es ki ve yeni zübbeler !erinin gürlediği 
Meınlaketimizdc her devirde bir 

züppe tipi türemiştir. Fakat ne fn. 
kılA.plar, ne ihWallcr, ne buhranlar 
ve ne de Bava.şiar bunların ruhunu 
değişt1rme.m.L~tir. Züppe, yine o 
Cski tip: 

- Bını.k şunu ... O zUppenin hl. 
ridlr! 

Diye tahkir ve alay ettiğhniı a
damdır. Taklitçi. kan.•.rık, hayati • 
Yet&z, tufeylt, safra, manasız a • 
dam. 

Yıllar bunların hUviyeünl de • 
ğ4tlrmez. Ruh yni ruhtur, De -
ğit}en yalnuıı kıyafetleridir, 

Mutlak·yot devrinJn ztippeleri 
ma\'i gozlUk takıı.rlurdı. Ayııkka -
bıları ökçeli ve burunları sipırlvri 
idi. Çoraplarnu:n rengi kavuniçiydi. 
Pantıılonları koyu 15iyah mavi ü • 
zerine hareli ve ba§tan o.şağıya 
kadar dardı, Dik ve dUz yaka ta. 
karlar ve llı;tilnc 8eriti vi~ne çUrU
h'il kıravat bağlarlardı. 

Saçlarını briyantinle p:ırlatqı 
Yandan ayırırlardı. Perçimlerlni, 
narçiçeği fesin kenarından kulağa 
doğru uza.urlar, nrknda top hıra -
.ı-:ırlardJ. Bl}'lklnrmı, eski Alman • 
va irnpal"atorununki gibi dimdik 
dtınnam için nkııamdan askıya ko. 
Yarlardı. Yanaklarına, birkaç defa 
tel'Sine ynpılınrş ı)(•rdn.h U:ı:crine 
hafif penbe pudra stirerler, yanak 
uçlarına da §Öyle gaz boyama:ıile do 
kunuvemlerdi. 

Kadınlar gibi korsa takarlardı.. 
.Ellerinde gümüş baston, kendile
rine göre bir ~"1rllytlşle Şe.bzade • 
baı;ı, Dıvnnyo!u, Kapalıçaıısı pi • 

Yasalannda gezerlerdi. Bomnaıııc
de boy gösterlrler, Beyoğlunun en 
lUlaı birahnnelortndo otıırnılardı. 
Fakat ke11ede mangır nanay oldu· 
ğu. için ancak blr kahve içerlerdi. 
Bunlar fran:srzca bilmezlerdi ama, 
ellerinde, <:enlerinde muhakkak bir 

fransızca çazele bu1undururlar, 
Tün<.>lde, otu"rduklan yerlerde o . 
kur gibi ~·aparlardı. 

I~şrutiyetin il.Anmdan sonra 
:ı:ii~Ierln kıyafetleri değişti. Za. 
nıan zam:ın acaip şekiller aldı. 
Löbonda, Kafe Ruvayalda, daha 
sonra sıı tinide çeşit çeıiı züppe· 
lr.r tUredl. Zevkler dei;~tikçe, 
rntnıtc.k timizde Avnıpa temayül • 
1crt başlayınca, bu güruh daha in. 
ceJdllor güya! Tolt gözlUk takma

Ya bıışladılnr, ellerinde lncc, ka • 
nııe tnbi bastonlar vardı. Eldiven. 
sjz ıeımer.lerdi. Yakalarına bir çi. 
~ek takmadan yapamazlardı. Ce -
eUerı kısa, pantalonla.rmm üst ta 

rafları <hı', paçaları geniş ve kıv
rıktı. Bıloklerlne a.lUn veya alUn 
katııanı.ı. ~ahut altın suyuna baU. 
nlınış bil<':ı:ikler takıyorlardı. Bu 
~ıtJurıldrmlıı.r Ylizlcri.nı düzgünler. 
~. Pudralarla., göı:Jcrine siinne 
C.:eknıPyi unutınazlnrdı. Man.asmı bi 
lır b'l ı Int>X birkaç k~limc söylerler, 
Cr) !arı (ğ) gibi telaffuz oderler
di 

Sonra h ka bir zUppe tiııi pey· 
ela. oldu· t . 

· ncc bilezik yenne kolin. :a sıvab boks kayışı takanlar ... 

b
unlar tl'k gözlilk yerine kalın 
ağa ·· ı 

k lın goz ilk taktılar. lnce baston, 

1 
8 

• bekcı 80paııı gibi bastonla ha 
cf selef oldu. Dar ceketin yerine 

(svcter) kai.ın oldu, Pantalonlar 
( colf) blçimınA tnkilii.p fJttl Du 
d • • 
akiarrnın arasına bır pıpo srkıııtu 

dılar. 

Evvelkilerin nnn diU ouydu: fron
sızca. Bunlarınki de ingllizcc oldu. 

0l'!'l!yt, yes en çok kullandık -
1 n kelımelerdi. 

§imdi de ba§mıwı bir bob-stil J 
çıktı. Bıu, yere eğil.m.iş, omuzlnr 

kallmu.5, pantalon askı ile • mtiba
llğa zannetmeyin • diz kapakla • 
rından biraz aşağıya kadar çelcil -
miş... Ceket dirsek yerinden ya • 
ınalı, ayakkabılar patlamış, duda. 
ğm keno.nnda sönmU bir clgs.ra, 
eller varsa pantalonun, yoksa ee -
ketin cebinde... İ§te bob - stiller .. 

Bunlar sözlerine lngill:ı:ce bqlı. 

yorlar, frnruruıca ve ya Ulrk~e bl. 
tiriyorlar. 

- Yu - hu, Holli ~ o • bu ... 
- EJegan ey morwor ... 
- Ne de tyı var görme ... 
- İş Sıiyatifj çok kuvvetli ... 
- Ne enerji... Hayrel .. 
- Şarma.n gcy ... Mil mersL 

Bunları söylerken de, lct".ndile • 
rlni dinleyip hayran olnnlar var 1nı 
diye etra.fla.ıına bakarJıır. Haydi 
züppeliklerine, bob • ıstilliklerinc 

bir diyecegimiz yok. İstedikleri gl 
bı giyinsinler. Kcndılr.rinin bilecek 
leri §ey. Fa.kat canım tUrkçcmiz 
varken, yabancı kolime kullanmak 
ta ne mAna var sanki? .. Ama, di· 
yecek&ini:ı: ki bunları da yapma • 
salar, zUppclilflerini, bob • sUlhk· 
}erini, safra adam oldultlarını na. 
ınl gösterecekler? .. 

Bu tufeyU mahl6kların züppelik~ 
leri banıı §U fıkrayı hatırlattı: 

Bir Anadolu kHylUsU oğlunu Is· 
tan.bula okumaya göndermiş. Co. 
cuk birkaç yıl medTesede diz; c:ök. 
nıU.!!. ıalvar eeldtmf5, ç.ıı.k.5J.r YlP -
rat.mı5 ... Bir zaman gelmiş, ltendı. 
ni yokla.nuş, artık bir 5eyler öğ • 
rendlğine kani olarak memleketine 
dönmüş. 

Za.manm bütün JJfmlerinl haz • 
tnedip kafaama doldurduğunu zan-
neden molla, kliylUlerl, battl ana:
smr, baba.mu beğenmemeie bae • 
lamış. Yalnız bulunduğu meclis • 

Jerda doğu, hata çaJlıda alı:şvertş 
ederk@, köyllllerle pazarlık ya • 

parken bile lli arasında a.rapçn 
kelimeler kullanır, karçı:smdaklle • 
rin anlıyamamalarmr istihfafla kar 
ıılannış. 

Blr sün bastahı.runl§. Sancıdan 

ba§lamış kıvranmaya. Anım sor • 

muş: 

- Oğlum, neren aifıyor. 
Molla yine bir ukalllık yapmış: 
- Batnrm ağTıyor! 
Diye cavap vermi3. 

l{admcağız bir ııey anlamam!§. 
babasmr göndcrmia. Molla babası. 
na da ayni cevabı verince, oğlu • 
ııun neret1inin ağrıdığını anlamıya· 
cağuın kanaat gotirorck onun dl. 
llnde.n nnlama.sı ihtimali olnn köy 
imammı gl"Urmlş 

İmam sormuı;: 
- Birader efendi nereniz \'eca. 

In.nıyor? 

- Bstnım!. 

lmaın, balın k limcsinln ınfıııaııı· 
nı hılmedlği i~in eml'iile;ı.o<' tnthik fl• 

derek: ''Bntın, bntnen'' dıye tfll«. 
rnrlıımağn bn.qlnmıı;. ı-:::rosllrdı> r.o 
nuncusu mnsdnr olduğu için, SE' • 

vinçle haykırmış: 

Oğlıınıızun masdarı ağrıyor 

sulh ve sUkOn 
adası 

KO FO 
Sinesinde 

Kraliçe 
Elizabet'e en 

mes'ut 
senelerıni 

yaşatmıştı 
üç aya yakuı bir zamandanberi 

devam etmekte olan ltalyan - Yu. 
nnn harbi A vrupanın sihirli adası 
namiyle ma.nıf bulunan gUzel Kor 
fu adasından yenidon sık sık hah. 
sedllmeslne vcsllo oldu. 

Şmldl Yunanlıların elinde bulu· 
nan ve ınuhte>llf İtalyan taarruz. 
Iarmı muvaffakıyetle pUskUrtmUa 

olan ktiçUk Korfu adası nsırlnr 

boyunca birçok hatıralar taunnak
tadlr. 

Bu batıralann en mühimmi hiç 
şüphesiz ki Avusturya kraliçesi 
Elizabelin mecerMıdrr. Çok eert 
blr ta.biate m Uk olan koca.ar Fran. 
sua • Joıeften, Hofburglann ses. 
siz fac.ialamıdan, Viyana sarayının 

türlü gliriiltillerlnden kaçan, ni -
hayet riayete mecbur oldu~ eti. 
ketten, kraliçelik yapmaktan bı . 
kan bu güzel krnliçeve Barres, 
yalnızlık kraliçesi ismini ve~ti. 

Krallsc Elizabct baöını ancak 
Korfuda dinliycbilecoği.n.i düşün · 
mU§, hatüı khnbilir, belki orada 
sakin köşesinde ölmoği bile hııtı· 
rmdan geçlrmÜ.FtiJ". 

1891 senesinde küçük l:>oyaz bir 
yat Kortu adası önünde demirle, 
mişti. Bu kUçUk yatm içtnde meş 
bur melfınkolik yolcu vardı, Ya31 
bir }ıayli Uerlcm.i.., olduğundan ar. 
tık ihtiyar görll.ııeceğinden korku· 
yordu. Bu sebeple bir yabancı gö
zUn üzeııine döndUğünil görlır gör. 
mez ;yüzünü doJma elinde tuttuğu 
geniş yelpaze ile MkJıyordu. 

Kraliçenin yanında bUyUk ka . 
labalık yoktu. Yalnızca bazı bU • 

yUk 54irlerden, musiki§inasla.rdan 
inzivayı f;cven birkaç tnncsi kcn· 
disinc refakat ediyordu. Eilıabet 

61fa bulmaz kederini tedavi et . 
mck içln kendi!!lne en münasip 
yeri arıyordu. Egmorttan Venedl. 
ğe, Madorden Blarlçe, Ke.ııda.n Cc 
zaire git.mi~. fakat bu y rlcrin hlı; 

biri onu hakkıyle tatmin edeme • 
mi ti. 

Krnliç'1 Korfu adaı;ının dar kü· 
t;Uk i::ıkt>lcsln<.> a'·ak ba.cıtığı zamnn 
ynnında bir tı>k erkek vardı· Dok. 
tcır Konstnntins Kristnmanos. 

Doktor kısa boylu, esmer, uıyıf, 
nnttiı çirkin dcneC'ek hir zattı. Y.'ıı.. 

knt konuştuğu zaman, sesinin ha· 

rareti, ö~ler.nin gUzclliği, i'rti • l\llinir Sülcymıuı ~·ıı.paM~lu 
_ ___ nlişüuün ondan csil"godiği s vsi • 

Senf sevi yorum f 

Burhan Burça:. 
Ualtfor lfllZl!tA'llllııd•• t-0/rlk~ "<lilt•ıı 
bu l'~•·r kttaıı ııallnıtc \'ll<mıştır 
Oku~·uı-ulnrınıızıı rdlrmırJm hlı ta\ 
&IJ Q etlf'rt&. 

Fi)1't~ 60 kıınıa 

ve hUtmoti alakayı d~rhal top . 
İu;ordu. AslPn Yunanlı olan ve 
profesor unvanını tafıynn doktor, 
Konstnntin Kristomanos. bir giın 
kraliçe Eliwbct tarafından davet 
olunmuştu. DoktJ>r Hofburg sarn 
ymm yaldızlı, fevkalade döşemeli, 
fo.kat hepsi de biribirinden ganı • 
lı, kasvetli snlonlarmdıı.n geçtik -
ten sonra nihayet yol gö."teren 
uı;ak diğe>r salonlıırdan hiç de da. 
ha kasavet.siz olmryan hll" başka 

ÇOK RACBET KAZANAN 
1 salonun kap1larnu açtı. Su salon· 

Sadi Ya ver Ataman 
1 
da garip bir rnnhlCılt b{r barfiks et-

. ve Bayan Sulhiye'nin 

1 

rafmda dönüyor. atlıyor, sıçrıyor. 
birlikte okuduklan du. Doktor büyük ve garip bir 

.,... J 7694 KARA OOLAN, KARA OCLAN kuı; karşısında bulunduğunu zan . 
... ~O?r. DAG OLUR MEŞELFınDE 1 netmişti. Halbuki bu kraliçe Eli· 

--·coıambla pliklarıalla çıkmı,tır- zabetti. Üzerinde kadifeden ya -

ı pılmrş ve tüylerle süslenmiş mmn 
bir elbise vardı. O gUn yine htt 

r 

f 

kadar devam etti. 1815 te N&pol· 
~·onun )'lldm Atlantik: okyanll8un· 
dn tngilhler karvımnda S()nünce 
Korlu kale6indeki Franmz ba>Ta. 
ğı indirildi ve yerine İngiliı bay . 
rağı çekildi. 

Fakat !ngllterenin Kortu Mkl· 
ıniyeU de pek uzun aUrmedl. Kor
fu halkı İngilizlere, lngilizlcr de 
adayn all§amanmılardı. Netekim 
1858 &enel!llnde Yunan adalarının 
Yunanistana ilhakları mevzubahs 
olunca İngili:ıler de Kortu adn.sı. 

nı diğer adalarla birlikte Yunanlı. 
lara brraktrlar. 

Adaya ismini veren Kortu §eh· 
ri körfezde klıindir. Siyahlığı, be
yazlığı, )'Ü.ksek ve kuleli evleriyle 
na.zan dikkati c;eker. İtalyanlarm 

ı bütün tazyiklerine rağmen Korfu. 
da Yunan bayrafı dalga1anmakta. 
dır. 

Kortu bütiln giizelllklerinc roğ· 
men eski prestijini kaybetmektey
di. 

liçoye en büyük .ıstırabl '"'ttdl ~ ı 
gün kl"aliço ya.uuıda bulunan bir 
kadınuı kolunda ge7..erken birdf'JJ • 

bire hiç tanımadığı bir erk · ken· 

dls.ine §iddetlc çarptı.. !l:il'aliç.e ko. 
tunda bulunduğu !kadının ıtlzerine 

dUşt.ü. Sapsarı kesibn~ti. Luşcnı 

iamlnde yan çılgın bir Uıtlla.Ici 

kraliçenin göğsü Uıerinc hançeı 
şekline 'sokulmuıı bir demir sp • 
lamuıtı. 

Deli ıın~t günler.de.nbcr.i kra· 
liçeyi ta.kip etmekteymil}. Nihayet 
böyle serbest vaziyette bulununcıı 
suikastini yıı~. Tahkikat acı _ 
nundn hasta ihtililc.i ne oluna ol· 
sun kral ailesine mensup birisinj 
öldürmeğc karar verd.i.ğinl, ''e kra 

llçcyi görünce his ter.eddüt etme
diğini söylcmi§tir. 

Ji'a.kat delinin öldürdüğü krall. 
çc değildi, Çünkü EJ.iza.bet nrtık 
dünya üzerinde Y&f~yan bir krali· 
çe değil, ruhunu Korfu adasmm 
çiçekleri arasına bıralmu§ bir ce
setti, Knıliçe öldü \'e inciler Kor. 
fu adaımıı:n bir k<>§csinde kayallk. 
laı" Jçbıde kaldı. 

; 
zamau.ıu gıbı en mlithi§ koı Kuta. 

Avusturya kraliçe~~! Elttabetin 
bu adaya gitmesi Korfunun lkl 
hecesine mi kuvvetine ya.km bir 
ali.ka, b*1"f bir facianm en acı 
ıstını.bmm hatırasmı verdi. 

Aşileon, Caaturi kıı..tıahaı5r yanm. 
na ve Ulyse'nin sahile dilşrnU!J ol. 
cluğu yerden bir lnıt'§Un menzili 
mesafede bulunuyordu. 

İhti~r papa.s bu kayalıklarm 
yerini bildirmediği için k.bıuıe ıncı· 
Jeti çıkaramadı.. Şimdi de kırk :ıe
nedenberi Korfu adamda ya§ıyo..n 
delikanlılar, krali~ EllzabetJ.ıı in. 
dlerbıi bulma.k ilzere ada.nm bU • 
tün kovuklarına dalma.kta, her ta• 
Talı aram.altta.dırLa.r. 

ruıdan biri olan §lşmanhkla mlica. 

dele ediyordu. 
Doktor Krlstomanos kraliteYe 

memleketinden, Korfudan babaet • 
ti. Bu güzel adanın emsalslıı ha • 
vasmı, boy boy u.nyan servilerini 
anlattı. Kraliçe Ellzabet dinlen . 
mek için Korfuya geldi ve orada 
yaşamak istedi. Emri Uzerlne t . 
talyad&n getirtilen KorcUU ismin· 
deki btr mimar kraligeye blr de 
küçUk ga.ray inıa etti. au u.raya 
Aşileon ismi verildi. 

I<'aıiletli ve sulhperver Feasi -
yenlerin imparatorluğu olan Kor . 
fu, )'Mi eski K'.orçlr ade.11 fnaan. 
lann hafızumda bir pirin bu a · 
da için yaptığı bir p.rkı yer al • 
mıştrr. Bu ı:ıatkı Korlu aduı ka • 
dar güzeldi, Honicr bu adayı bir 
kere de kendi kalemlyle söylemJa. 
ti, Artık nesiller boyunca hiç kim· 
se Korfudan bu kadar kuvvetle, 
sevgiyle bahsedemez, 

Filozof Ulyac, Feuiycıılcr kra
lını~ km Nosikaaya bu adada te. 
sadUf etntl§ti. No:ıikaa nhflde dal 
gacıklann yanında kilçUk bir ko • 
ğuk fçlııde entarilerini yıkıyordu ... 
llAhla.rm hıpnma uğnyan Ulyse 
de dalgalara bıralnlmt§ ve sUrilk· 
lenerck bu sahile gelmişti. Sahile 
çıkmca Nosikaayı gördü. Genç Jm: 
yan çıplak vaziyetteydi. Ulyse bu 
nu görünce hcnUz smukla.ın olma
sına rağmen kız;a ll§ı.k oldu. Ona 
doğru koştu. Gen~ krzın yarı çıp. 

lak görünen vUcudu bembeyaz 
kolları Ulyse'i blrden hayran et • 
mişU. 

Korfu ada.51 deniz ort&amda blı· 

çiçek sepetidir. A)'nea büyüle ıJ· 

yah servi ağaçlan ve sayısız zey 
tinlikleıiyle emsalsiz b1r gilzelllği 

temsil eder. 

Ut;~ C.t:N~'ET, Hl'~I KAU; 
Uly~n izleri ü:ı;erlnden tarihin 

siingeıi geçti. Çok güzel bir ada o
lan Korfu ayni zamantla blr~ok e. 
mellPrin birleştiği bir mevkle düş. 
mck talihııiıliğinde kalmı,,tır. 

lforfu Adriyatik denizinin k11tdi • 
dir, Korfuyu eliude tutan Adrj • 
yotik denh:ine hakim vlur demek. 
t.ir. 

Bu dünya ct'nnetinln mukadde • 
ralIIlda. bemcn her zaman müca · 
dele cereyan eden bir kale olmak 
da varmış. 

A tina ile İsparta arasmd& Kor
tu adası me§hur Peloponez harp. 
lorjnin çtkmı.wna sebebiyet ver • 
miştir. Sonra sırayla mac~ı·ııcı vo 
miltlıiş gnddar olan Ep!r kra,lı Pi· 
rUs'iln, billhare Romalılanq, da • 
ha eonra Bil:anslıların Kortu ada. 
sı için döğUııtüklcrini göriirUz ... 
Nihayet Osmanlılar Vcnedlklileri 
bu adadan çıkararak gUzel Kor . 
fuya bakim olmu~Iardı. Bu cennet 
adanın etrafnıdakl mavi deniz ta· 
rlhin blrs-ok devrelerinde kıııl ka· 
na boya.nmıştn-. 

H:or!u adası bir zaman için Fran 
sızlarm ollne de geç.m.iljür. O za. 
manlar başka işleri olınıyan Fran 
sızlar Yunan adalanm ilç kısma 
t.a.kslın etm.i§ler ve bunların hepsi 
ne blrdcn bir umumi vali tayin et. 
rni3lerdl Bu vu.lyet 18J5 senfl~e 

Konunun ta.rlhine iJti kadmm 
ismi karışmıştır: Efsaneler pren • 
sesi Noeikaa ve t!!lırap prenBCSi 
Elimbet. 

Krallçe Efiubet istirahat etmek 
ihtiyacmı hil&etm~, mukadderatı -
na boyun eğnıi~. denblerln ka.nh 
mınltısında, c;içeklerln gmel ko • 
kularmda ıat:rabmı dindiren, hiç 
değilse dinlendiren fümmk!r Jruv • 
veti bulmu§tu. 

Kraliçe lrUçllk sa.raymm bahçe· 
11in.i heykellerle tdislemlşt.1. Kapı -
6lnm parma.klrğt önünde yaralı A. 
!jillıı mS§'um oku ayağından rı • 
kardığw g&uren bir ~ka hey· 

kel vardı. Kraliçe buraya bir de 
• manastır yaptmnı.,, ve ll01U'a ge -
rek insanlara, ger&Ir oodatla.rma 
ka~ı illhlaı-a k&l'!Jı, en mtıbhn 

varJf~erlni yapmq bir insan hali.. 
I& All.tım kendWne vereceği eulh 
ve .U~na dua etmeğe bqlamlfb. 

Fakat heyhat mukadderatmc!a 
ne Kortuda. ne de bqka yıeıde 

sulh ve allkfDı i~ otunııak ~
mug .• , Kraliçe Eliabet 1891 den 
1898 "11esme kadar Korfuda kal· 
mak için her şekilde mücadele et
ti. Fa.kat nihayet 1898 aeneli ille 
bahannda kilçUk beyaz Y&tı ile 
Korfudan hare.ket cttJ. Kraliçe bu 
kere yflkeek brlı dağlar görmek 1 
istediği için Cenevre gölli ltenan. 
na gittn1', .Mantröye yerle§erek u. 
zun gezintiler yapmağa baflamış· 
tı. 

Kraliçe arka:smda, Korfu ada -

AŞtLEON, AŞİLREDI 

OLUYOR 
Aradan dokuz sene g~tlr. 
Bir gün bilyUk bir yat Koıfu aıo 

dasında Gasturi kö.rftzi önllndc 
duruyor. Bu yat Alman imparator. 
lugu bayrağını tqmıa.ktadır. Al .. 
nwı imparatoru ikinci Giyom, Ha. 
henzollenı bhnli yatı ile kız kaf" 
de§i prenses Sofinin evlenme me. 
rasimbıe gelince, ı:avallı kuzini • 
nln ~ olduğu evi de r.I • 
)'aret etmek ~tl göster -
mJşti. İkinci Gtyom bu evi çok be. 
ğendl. O kadar ):.i bu haber bUtUn 
dtlnyaya yayıldı ve banger Bley. 
kmderin kulağına kadar gJdlnce 
bangor hiç tereddüt etmeden ve 
evi ve bahçeyi ısatınalarak fmpa· 
ratora h~ etti. Hediye çok 
makbtile geçti. 

Bundan aoııra birçok boyacılru 
ameleler evi amire koyuldular 
Meleklerin uçWğu tavanlar pembe 
~oyandı,. Bahçeye znuazıam hey· 
keller <likildi. AJilin hey);eU bıra. 
kıldı. Kilçük ma.ııa.ştır kapatıldı ••. 
Bir mobilyacı kUçtik sarayın 128 

(Dfwarın 6 netda) 

H A BER'in 
bulmacası 

.. 
sında bir ~rvet bırakmıııtı. K?"alf. l2!J 
çe fncUerc bayılırdı. Bu kıymetli ;-....ı-r-r--r'-~r-~~~ 

ta§lann biraı: donuk, buğulu par. 
laklıklan, men§elerinln csran ve 
hayat.tan kraliçenin mcllnkoliıı,i I· 
il' pek uygun l:'örilnilyordu. 

l\ra.llçe fncfler:lni pek çok eevi~ 
\'Or ve onlarm yaşadrklan dentz • 
lt>rden alınıp hayat nehrine atıl • 
makin rstırep çekmekte oldukları· 
nı. gittikçe aararıp solduklaruu 
söyJUyorlardı. Kraliçenin son ıa -

11--t--+-~ 
,i-"'+-+-

7 

8 
9 

mantarda bütün derdi bu incilere Soldan tafa: 
hayat vrrrnek endil}csfydi. l - Ehlt bir- hayvan 2 - KoMJU 

1 
bir memleket. zarar, 3 - Bir se'ız.c, 

Nihayet bir gün ctr· '"mdakUer . bir emir, 4 - Evin takmmatmdan bl. 
den bir ihtJyar papas kraliçeye in. 1 rt, kalburdan geçlnrıek, il - Çııbult 
ellerin tekrar gençleşmek canlan· ' anlama kudreti, 6 - Bir cıntr, blrec-

. _ ' ~1n alt olaucu inaanı 10N1U1 kelim<. 
mak mrlarmı ögrcttl. Bu adam 7 _ Na.zari değil, Allaha men "'', 
öyle diyordu. İnciler ~eniz ço - s - Tavır, yok etme)(, D - Riltu t 

cuklan değil midir? Onlara )'eni • u. bir edat, ıo - Rey, bilyilkllik. 

den hayat vermek fc;ıln onlan tclt. ...u"- da ır ...... r ıı a a.,ı: 

rar denize bırakmak lA.zmıdır. ı _ mr c!n• Alim, ttalyada btr ne. 
Ve bir gece pap~ta kraUçe hiç l hlr, 2 - ı·aptıfma ettJflne h&kln;ı. 

kimsenin haberi olmadan aahlldcki j heıu göktc~ır hrm lle'Mnin ı~ı:ıe. ıı -
koğulc;lardan blrino kadar indiler ... , Hııkıın, bir meruelekctln paruı, 4 -
1ıır:iler ka.valıklard bi ·nın • VçünoU phıı; um1rln1n bir mof'ullUk 

• an n ara hali, hlr cin• fld«ır, 6 - Olns, mükt!m 
sına kernaU dikkatle yerlc~Urlldi, meı 6 _ J\endJ dünyası, bir leJ'in. 
Papas bir müddet sonra dcnizln 1 Ustllnden geçen diğer ~ oeYln bırü. 
suyunda iyot ve tw:un incilcrdeki tığı ttısır, 7 - Rlynzlycde kullanılan 
ha.stalrğı gidereceğini ve onlıırı bir hart, Cftkl Tllik dC"Vlettertıı®ı:ı bh1 
gençlC5Ureceğini söylemi§ti. nın ahsll!ii, 8 - Çnğmna eıda.tı. p! • 

Fakat kraliçe bir daha asla bu man_:.~ -, d~ba lesi 1 t.enıten )"Cr, •· 
. . • . ) m ., ... m a fil olur. 10 - OköAün 
ıno!Jerinl görmU1' dC~'lldır. 

1 

rnadam IL&Ulyc keıtdhıl ontlan -.rar • 
Kraliçe Elfzabct Korfudan ay -

rıld!ktan sonra doğru Leman '6. 00 numaralı IJutınaeenmm lııılllh 
lU kenarına gitti. GölUn eakln tnan 1 - Pab11a, De, 2 - Al'abelk. Fı§, 
ıa.r&11 kraliçeye earaym &iirilltillü 1 3 

- Tilcy, tnke, ' - .Uer, Dl. K. 

1 
fi - T, Tiz. Anıl, 6 - Ey Kıaart.k. 

dalavereli bayatmt tmutturm116tu. 7 _ sus, Dain, H, 8 _ Kaç, z, Si, 
Fakat burada da bfr tek adam kra 9 - Panoramq., s, ıo _ Ak, Kanadıı. 
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Bugün, herhangi hakiki Polon. 
'.\·alrya sorarsanız sorunuz. Size, 
Polonyanm asla askeri kabiliyet • 
Aizliğinden değil, fakat daha önce 
siyasf kabiliyetsizliğinden çöktüğü 
nü söyliyeccktir. Zira betbaht Po. 
lonya, harbetmeye vakit dahi bu
lamadı. Betbaht Polonya, bütün 
tarih boyunca hiçbir an terkcde. . 
mediği, kanmda yaşı:van şövalye 

kahramanlığı ile, hir,bir korku ve 
hi<;bir tereddüt göstermeden en 
büyük düşmanı Il7.erine atıldı. Göğ 
sünü ölüme ka~ı ecdadından kal. 
ma bir kalkan gibi gerdi. 

Bütün Polonya orduları bir ha '. 

vıı. faikiyetinin ölüm saçıcı kasır_ 

gası önünde adeta eriyip kaybol
duğu en ümitsiz anlarda, Varşovn 
bir celadet ve vatan aşkı abidesi gi 
bi naaş mahşerleri üstünde ayal<. 
ı.a durmuştur. 

Alma.nlar bu şaha kalk.mı~ Po. 
lonya.nm. şer&fini çökertmek için o. 
nun ~rine bir cehennem boşalt
maya. mecbur olmuşlardı. 

Polonya harbi, asla asken . bir 
harp olmamıştır. Polonya döğüşt'
memiştir. Polonyanm hezimeti si • 
yut bir hezimettir. P<>lonya.nm be. 
şinci kolu anlamayışı dahi bu teş
klliltm askeri değil, esas itibarile 
siyasf bir ~eli eseri olmasmdan
d.tr. G~r. daiına gafiller. ve bil 
hassa milnevver gafilelrdir ki Po. 
lonyayı gökler dolusu düşman tay_ 
yarelerinin altlıla atmışlardır. Va
kra, bu gafiller, bu münevvel' uy
kuda geziciler, bu hatalarını kan • 
Jariyle müthiş sıırette ödediler. 
Asken istihbarat şefi mahut yliz. 

belşı Kamoli Ka.mat - ki bu çok bi
l en gafillerin bir tiınsaliydi • ilk 
düşman atını Polonya topraklarına 
bir sel gibi girdiği günlerde, bir 
köpek gibi, beyni tabancayla de • 
linerek öldiirUldii ve bet.baht na -
aşı üstünden düşman tankları geç 
ti. 

Onlar uykularından ancak ölerek 
uya.nmışlardrr. Fakat, bu gaflet 
girdabı içinde yüz binlerce günah· 
8fz Polonyalı can verdi. 

Bu itibarla, Polonyada beşinci 
kol ayni zamanda bir katliam ko. 
lu olmuştur. 

Polonyanın y~adığı kanlı tecrii. 
b<:> bütün Avrupaya ve bütün dün 

~·aya göstermiş olmalı değll mi) 
di ki bi.r millet tanımadığı bir mil· 
Jetle asla harbedemez. 

Polonya gözü bağlı bir boğa gi. 
bi nazilerin salladığı krnnızı çu • 
haya saldırmıstır. Çünkü Polonya 
dü!}manmr hiç bilmiyordu, hiç tam 

mıyordu. Halbuki Nazilerin belki 

en büyük rnuvaffakry~ler".nden bi
ri, avlanacak düf.ıman memleketle
rini içinden tanımak için vücuda 

getirdikleri tflşkilattır. Beşinci kol , 
bu itiba.rladır k!. bir milletin ciğe. 
rini gören bir rönt;en rsığı mahi. 
yetinde sayılabilir. 

Bu te~kilat ve 'bu sistemlerle 
memleketlerindrn iclerinden bü -
tün ~afları ve kuvvetleriyle görü 
Jebllmekte. iyice tanmabilmekte • 
dir. 

İnsan kar!iısında kaya mı, ya 
but bir köpckbalığ1 mı olduğunu 

bUmecliğ'i bir şeyin üstüne ayağı. 
1u basmıtdığı gibi hakiki. hüviyeti 
iyice bilinmiycn bir memlekete de 
asla hücum f'dilflmiyeceği n<:ikar 

de~I midir·: 

lı;te beı;inci kol, bunu temin et
m~kte. ordular:n (karanlrkta ~ö 
ren gözü) mahiyütinde en hü~·ük 

hizmeti temin edPhilmektedır. 
Bugtin hic kimse çıkıp rliyt?mı>z 

ki Almanlar. Polonyaya. gt•ı:mi>ı 

7'.amanlardaki hakiki ve klii!'ik 
harpler gibi sıı1· kuvvetine ,;üw • 

nP?"Pk hesap V<' kitepAt7. saldınıııf;'. 
lardır. 

Asla! ... 
DU~mant, bilakis ~ayet biiyiik 

yük ve ezici kuvvetlere sahip ol
duğu halde, 'Polonyııyı adet.A riya-
7'.i bir incelik ve teforriiatla ölç . 
müş bicmi!'I, riyazi h('!'laplar::ı işi 

e.vvelden tıı.rtırı kazanmıştır. 

Bl"!'!fncl kol , Polonyı:rnın yalnız 

askeri kuv\•etlerini, silah kalite 

ve miktarlarını değil, köprülerinin 
demirlerinin terkip ve mukavemet 
derecelerini, yollarınm santimetre 
mikabınm tazyik ve mukavemet 
nispetlerini, tayyarelerinin çivile. 
rini, zırh ve toplarınnı boya nevi
lerini dahi bilmekteydi. 

Polonya harbinin kanll tecrübe· 
si ispat etmiştir ki yalruz askeri 
cihetlerin bilinme.si dahi ~zici bir 
harp için kafi değildir. 

Nctekim beşinci kol Polonyayı. 

bizzat Polonya hükumetinden daha 
iyi tanımaktaydı. 

Onlar Polonyaıırn \'e Polon:•alı • 
nm içinde bulunduğu iktısıı.di, si. 
YMl VC .ruhi fi.111 nıtıkPmmeleu ölç 
mi.işlerdi. Tayyare nwyd:rnlannın 
nöbetci klübf'lerinin nercdP olduk

larını bildikleri ~ibi nöbetçi klü -
beteri içindeki nöbetl'iııin ılahi ru. 
hunu ve diınağ:nın ic;ini bilmekle 
idiler. 

Smit Gudvil isminde bir Ameri. 

kalı maden mühendisi Vaqşovayı 

terketmeden evvel bana şu titre
tici sözleri söylemi~ti: 

- Azizim. Siz Polonyalılara 

ben şasıyorum! .. Mademki büyük 
entrikalar çevirmekte ola.n büyük 

devletlerin arasında. sıkı~mış kal • 
mrş bir millets~iz. ne diye bu ita. 

dar dekolte bir Polonya.smız? .. 
Bütün kuvvetiniz ve ı.aafmız mey. 
danda! .. Siz kamuflaj denilen ve 
askeri silB.hları siperlemeye yan -
~;an usulleri yalnız harp cephele · 
rinde mi yapılır ı.annediyorsunuz? 

Bir Polonya, müstakil ve büytik 
bir Polonya yarattınrz. Fakat yer 
altında bir Polonya yapamadmız! .. 
Blitün esrarınız düşmanJannıznı 

cebinde! .. Mademki yalnız halis 
Polonyalıdan mürekkep yekpare 
bir millet değfüıiniz, bari kaynak. 
yerlerini:ı:i gizlemelisinlz 1 Besili ve 
yağlı br brldırcmın bir av sahasın. 
da bu kadar serbestçe dolaı,ttğmı 
hiç görmemiştim! .. 

Bize bir kurşunda yere serilecek 
kadar gafil yaşadığrmız ihsas et
meye çalışan bu Amerikalıya ve • 
rcbildiğinı cevap ancak şu olmu:s. 

tu: 

- Ne yapalun. aziz dostum! .. 
Biz mr>deni A vnıpanın bir kapan 
olduğuna inanmıyoruz!.. Kanlı sa

vaşlarla Avrupanm hilr milletleri 
arasına çtklık. Bu dünya. kıla.sı ü· 
zerinde namuskarca yaşana..bilece • 
ğine inanıyoruz! .. 

Amerikalı maden mühendisi yü. 
züme garip bir naııo..arl:ı baktı ve 
şu cevabı verdi: 

tasarruf edilir 
Bayanlar .. 'tasarruf ayıp de- kızarız bile. Biz, size burada kö. 

ğildir ve tasa.m.ıf sadece para mür tozundan azami şekilde is· 
biriktirmek~ değildir. Sa.rfiya- tifade etmek usulünü öğretece
tı asgari hadde indirmek, en bi. ğiz: 

rinci tasarruftur. Yaşamanıza Kir~ suyu ve kil ile yarı ma
Q'I'arlı olmıyacak şekilde her ı yi halinde bir hamur hazırlayın, 
şeyden tasarruf ediniz. BUoafuı· ı· sonra tam hamur haline gelince
lerde. günlük ihtiyaçlarıruzdan ye kadar içine kömür tozu ilave 
en mü:himmi olan ateşten de ta- edin. Elde ettiğiniz hamuru düz 
sarruf etmeniz mümkündür. 0- ı bir yere döküp kesin ve kunı
dam sıcak olsun diye muttı:tStl ma:Zdan evvel şurasına burasına 
kömür yakmak doğru değildir. birkaç delik aı:;m. Elde ettiğiniz 
Umıtmavın ki kömür hugün bir. bu kömürler mükemmelen ya
r.ok Avnına memleltf>tlerinde ::ı- nar ve fevkalade hararet verir. 
rnmlan ve bulunamıran kıymet· 4 _ Ate şyakmak: Ateşi ko
li bir madde olmuştur. ~i~ altı lay tuttt!3turmak için yaktığınız 
tavsiyede bulunaeağız.. Bunlar- kibrit çöplerini. kutuları, paket. 
dan istüa.de ederek harareti a. !eri muhafa7.a ediniz. Hatta ~-
zami dere~de tasarruf edeceği- nes;tc iyıre kurutulmWş meyva 
nizi ümit ediyoruz. ve S{'bze kabukları da t.eş tutuş-

1 - Tahta teJaşı hem mü- turmıya yarar. Sonra gazete ka
kemmel bir İMian he.m de (·abuk ğıtlarını ihmal etmeyin. Eski 
tutuşan bir yanıcı maddedir ga1.ctc kağıtlarını güzelce ısla. 

Ucuzluğu da bunun ü7.erirıe in- tıp, ezdikten sonra bunları gü· 
zimam edin<:e tahta talaşının zclce bükünüz ve ~uyunu sıkınız, 
kıym~ti meydana çıkar. Ocakla. or.ian sonra güneşte kurumıya 
rınızda atesi muıhafaza etmek i- bırakınız. l{uruduktan sonra bu 
çin tahta Waşındarı istifa<l~ e- 1 gawte 1<ağ1trarı çıra giibi yanar. 
diniz. Ak~amleyin at~inizin et- ' 5 - Mahrukatı tasarruf: :Re
rafınt talaşla sararsamz sa ba.h. l St' kağıtlarım tahta talaşı ile a
leyin ateşin sönmemi& olduğunu damıı kıllı doldurun ve ağızlarını 
görürsünüz.. yapı.-ıtırın. sonar bunlardan bir 

2 - Ekonomik briketler: Bir veya iki tnreşini içinde bir sıra 
kova veya batya içerisine kesil-

1 yanmıH kc-k kömtirü. bulwıan so. 
miş gaı.ete kağıdı ve ambalaj baya \·e iki ta.htfl a.ra~ma sıkıl)
kağıdı pa.rçaları doldurunuz. U- tu-arak koyunu:ı. Talaş dolu ke
zerine su koyup bir tahta par- se kağıdı ancak iki üç saat zar
GaSiyle karıştırınız. Şu şekilde. fınd yanar ve bu müddet zarfın. 
ki nihayet kağrtlar suyun içinde da da kömürden azami derecede 
yumuşayıp bir nevi hamur ha- i.-<ıtifade olunur. 
lini alsın. Bundan sonra ıçıne 6 - Kül: Odun yakıldığı za
bir mi·kta.r katran ilave edin .. man ocağın her tarafını muhak· 
Bw1İar bittikten sonra elde olu· 1 kak idille sarmak icabeder. E
nan hamuru dört tarafı on sa.n- l ğer böyle yapılmazsa odun sar. 
tim kaJmlrğmda tahtala-rla ka. fiyatı fevkalade çok olur. Rülle
patilmı~ düz bir yere dökün ve r1 hemen atmak doğru değildir. 
keskin bir şeyle ufak parçalara. Bımları mümkünse bir kalbur
taksim ettikten sonra bırakınrz. dan geçirmek ve henüz t<tma
kurusun .. Böylece gayetle kolay men yı:ı,nma.mıs olan kömür pa.r. 
yanan bir madde elde etmiş o- çalarmı a-yırmak faydalı olur. 
lursunuz. Bu altr tavsiyeye riayet olun· 

3 ·-· Kömür tozu: Kömür to- duğu t.-ıkdirde her sene bir har· 
zuna hiç kıymet vermeyiz, hatta li kömiir taı=ıarruf etmeni:r. müm
kömürümtizUn tozlu olmru;ına ' kündür. 

KORFO 

1940 yılının nı;'li küti.ip!ıanc. yalara müdahale olunımraca.k· 

m.ize kaza:ndırdığı en mühim c. tır.,. 

serlerden biri, vilayet mektap_ Mütaassıp Rumlar, bu laik 
çusu sayın Osman Ergin'in uzun Rum üniversitesindeki laik 
bir emek mahsulü olan iki cilt. tedrisata kızıyorlardı. Bu Rum. 
iki Türkiye Maarif tarihidir. (xl ların. hatta belki de ruhani re. 

Evvelce, bu kıymetli eser hak- 1 islerin teşvikleriyle :.foroz beyz 
kında yazdrğım bir biyoğrafya denin talimhanesindeki talebe. 
notunda:, muhterem mektup('P. 'l lere dayak atıldı. Bir taraftaı. 

kürsisi bulunmıyan bir Türk a. da müslümanlar kışkırtlldt. Ta. 
!imi dem.iştim. !şte bu Türk a. limhaneye tecavüzler vaki oldu. 
!iminin bu son el'Cri. bir hazine_ Bunun üzerine Dimitra§ko be~ 
dir. Osman Ergin'in eserini o. de padişaha bir arzuhal sundu. 
kuyucularıma bir kere daha ı Jşte. ikinci ,·esika- da bu arzu 
tavsiye ederken. kendime de. haldir: 
"Türk Maarif tarihi" inden bir ''Arzuhal kullarıdır ki: 
sohbet mevr,uu seçip nakledi_ "Galata nahiyesine tabi Ku. 
yorum: Kuru<;eşmedc nıım ruçeşme kariyesinde, marifet ve 

· · .. ~ · ı' ihtimam bende~ahım elile mille. ünıversı....,.sı... •J 

Değerli }ıı:mimiz ·haklıdır: timize mahsus tanzim olunan 
'"Kuruçeşmedc ,.,,, edebiyat. bir babı talimgahta hendese ve 
hendese. riyaziye ve tıp şubele. sair fünun ve maarif tah.silile 
rini havi biı· Rum daru1 fiinunu. Rum kulları arasından müsteit 
nun acılmış olduğunu" acaba bulunanları toplamıştık. Bunlar. 
kim biliyor?.. Bunu. ilk defa, sair lisanların tahsiline de ça 
hatta Rum tarihc:ilerden de ön· ıı~tmlmıştı. Velinimet.i binime 
ce ortaya koyan Osman Ergin. timiz olan clevleti kavi şevkete 
dir. i~e yarar mütercim ve hizmet 

Bu Rum üniversit~i Fenerli kflr yetiştirmek kasteylemlşti.m 
Rum beylerinden :\foroz Bey Bu niyeti halise ile ve bir ço 
zade Dimitraşko tarafından ku. masraf YC manialara ba-knuya 
rulmu~tur. Bu müessese. patrik. rak geceli giindüzlü ~alışmıştım 
hane ile hi~ bir alakası olmı_ Fakat, milletimizden ba.zı gar 
yan laik bir ilim ocağı olınus· Ye fesatcıları tecavüze taşladı 
tur. Bilhası:1a tıbbiye kısmı. !ar. Ehliislfımdan da bazılar 
hükfımet tarafından resmi bir t<ılırik olunarak: "Siz bu talim 
tıp mektebi sayılını~tlt'. Osman gahta ne için bağırır ve ş~t 
Ergin Kuruçeşme Rum ünivcr. edersiniz'' diye fıkaramı şakır 
sitesine daır- devlet arşn· daire. dam aralıkta döğmektedirlet 
sinde iki vcstka bulmuştur Zatı şahanelerindcn Kuru~ 

Bunlardan biri üçüncü Selimin nıede mki "Milleti Rum talim 
1220 tarihli bir emrihumayunu· gahı'' nrn her türlü teca\'üa'..ıe.ı 
dur: korunmasını dilerim. Gen\ şa 

"Halen Buğdan Voyvodası. kirdler gerek muallimler tekdi. 
nın kardeşı Dimitraşko ~Ioroz ve işgal olunmasın. Sadaka vı: 
zade burtöan e1.'Ve-I Knruçeşmedc msan şevketile, merhametl 
Fünunu hendesiye vesair maari_ efendim sultanım hazretlerinin 
fin talim ve talimi zrmnmda ac_ dir. Bende: Dimitraşko ~1oro 

tığı taliınhanesinc. bundan böy· beyzade". 
lede tertip ve tanı.imi lazım ge. Osman Ergin, l\uruc;eşme ii 
len hastahane: ;ne ve tabip-hane. niversitesinin, l;i 1 haı=ıc;?. cır ~u. 

lerin maslahatı laı.ın""lerinc dair besi ve hastahanelerile Ttiı:k 
muht~ olcluğı.t hususatı mühür_ kültürüne büyük hizmetler g\:.r. 
lü arzuhalle istida eylemi~. O düğünü söylüyor. Bu ilim müt-c-. 
mahallerin. r.i.iz'i ve külli nizam- ::es"'"inin ncıhnası için Uçüncü 
ları maddesinde millet~e memur Sclım tarafından 1220 yılı orta· 
olunanlar mumaileyh beyzade_ ıarmda verilmiş olan fermand 
nin emri dairesinde hareket ey. bu mektebin A."-ak:iri tslamiy 
lemiyeceklerdir. Gerek renirlerı w umumen ibadullaha faydas 
hastuhane, fünun ve maaril ta. dokt'nacağını kaydediyordıı .. 
limhaneleri insasına. gerekse Aynı ferman ile, Dimitral'iko be~ 
eski hastahanelerin geniısletil· hü!~umet tarafından re:;;me 
mesine, zabit.an tarıfarıııdan nıcktep nazır ve ınüdürii tı.ıyiı 
taarruz ve muhalefet edilıniye. olunmnstu. 

- Ben de, dedi, kendi hesabı
ma Polonyanm tarihi mukaddera • 
tını bir futbol topu gibi görüyo. 
rum ! .. Polonya büyük bir devletin 
ayağı altından kurtulmuştur. san. 
ki diğer bir devletin ayağı altına 

odası veni bir ü.sluba göl"e döşen- ccktir. Akça ve aidat talcbile Kunıc:e~me Rum üniversite:;;· 
1 

• • ·d" cdt'lmi"eC'cktir. Her ne 1820 Mora isyanına kadar ya 

bir - f~ lcne«'ktim ama, m..._Jt>ğim 

k l f bol 1 ' B 
f'>ng<'I oldu. an ı ut sahası o muştur. u-
~ ~e ~ibi?,. 

gitmek için! .. Avrupa böyle 

nu yeni mi öğrcniyoısunuz? .. - ilen ka'4abım. Halbnki kmn 
r Devamı t'<ır) beyni yok 

----~------~~--_..:.:_..:.:;.....;...:......:......~~ 

lBu 3\ltunda okuyuculanmızı.n ga· 
z:etemiz yanındaki kuponla birlikte 
gönderecekleri 

EVLENME TEı<:LlFLElU, tŞ ARA 
rıı&:A, !Ş VER:ME, ALtM., SATIM 
gibi ticart mabiyeU balz otmıyan kü· 
<;ilk UA.nlan pa.rası:z neşrolunur.) 

I ş arayanlar 
Hu .ı. ı;• mtles.<;P. .. Pfq iıı mau büroJa 

rını ,J.,((ru ve se;1 o.r eurett.• ta.n.7.in 
ederıır.. Arzı· edtı-.ıer .n Haber gazet"'" 
si \'a!!•: ıml<: N.Z. rm~1·zun:ı '"tltiracus• 
ları. 2 

Lise mezunuyum. ııusu!'!i müesse
selerde hergün öğleden sımra çalxşabi
lir . nı Tııl!plerln HRbcr gazetesi va. 
ıırt asile '6.6. .,. y. z ) ~u muzuna mü· 
racıu1.lları. 

' .~ Herhangi bir mücsııcı:ıede, büroda 
ı.reya. avukat yanındıı. k~tip olara.k 1.!J 
arıyorum. Daktilo bilirim. lki buçuk 

tlınuıı. Yeni e.ski yaza bilirim. DUkk.\n 
veyıı husu~i bir yerde kayıt gibi, ha.
fi! bir klHiplik işini münasip gö..-t)!~ 
cek maaşla kabul edebilirim. Arzu ,. . 
denlerln Haber gıızetes\ vaısıtMil._.. 

(H. Y.) rumuzuna mUracaatlar1 
• üniversite hukuk !aktil~şi, ikic.cı 

sınıf talebcs~yim; tıgleden sonralan 
herhangi bir müessese veya. ciddi bir 

avukat yanmda çalı§roak i~tiyorum. 
Hl\ber gazeteın vaınt11slyle Bily!rn 

A. A. H. rümuzuna mUrııcııııt edJl. 
meııi. 

I şçi aray anlar 
"' Ebe . tıastabakıcı ve had~me ka. 

dın ~ rllnıyor. istıycnlcrin hemerı Cıı: 

ğalo~lu ınlıhııt ym-duna mllracaa.t 2. 

Aldırınız 

mişti. Banyo daıresı de yenı v·\·k. , rencı ~· ·J . 

lere göre çıplak kadın rcc;iınlcrile pah,,~mrn olnr~a ol"'t!ll. ı·~bıt:ın . !-' mı tır. 
d l iı· bır fe• ll ha"t l a.ı:eler . AH;,<,IED Bl LE.:\D ÇA!\ 

doldurulmu5tu. Sahilt bir eiı·ktıik ı an 1 
• . •. k . H· t 

. . derununa gırcmıyece ·tır. .ıs a ( •') Osmrııı El'rriıı: Tiir7d!ıc 
santralı j'apıldı, bır de aı-tcııyı ıı ve ölü sokulup çıkarılmasına. l/T(larif Trırilıi 2 cilt. Rfrinci cilt 

kuyusu açıldı. Denizin suyu maki. şarap nakline vesair gelen e~. 72,i, ikim•i cilt f!)(J l.'ıırııs. 
neler vasıtasiyle tasfiye cdılcrek 
küçük saraya \•erıldi. 

Bu tadilattan sonra kraliçe Eli

zabetin Aşileon ismini vermiE; ol -
duğu Mraya Aı.ilheynı ismi vcr!ldi. 

tmparat.or ikinci Giyomıın otur . 

mMt için hazırlanan milkcllef kol. 
tuk da İngiliz mamulitıydı. 

Kraliçe Elizabet'in ruhn bu ta · 

dilat görmüş saraydan pek tabii 

ki kaçmıııtı. Fakat sarayın bahc:e.si, 

boy boy uzıyan se~ ağaçla.rı ve 

kat kat denize kadar inen gül a
ğaçlarıyla baki kaldı. Bugün harp 

yeniden Korfu önündedir. Sulh ve 
sükun memleketi olan Korfudan 
top s~IPri geliyor. 

Ulyse'in Nosikaya kavuştuğu, 

kraliçl': Efüabetin son sakin 11ene. 

l~rini y~adığı ve nihayet Alman 
tmpa.ratorunun da bir ınilddot i$ti. 

HA l E R 
Yabanc ı dil derslerini 
devamına başl ıyor 
H a berin birkaç sene evvel hergün forma for 

ma okuyq.cularına verdiği ve takip F:deni hiçbi 
mualliıne müracaate muhtaç b:rakmıyacak 

surette hazırlayıp 

HABE R METODU 
adıyla neşrettiği yabancı ~il derslt!rınin ikinci 
· ·ısmına pe~ yakJnda yeniden başlanacaktır. 

tklncl tnımıı takip ı>dı>cek dil oıeraklılıırı tnı:ilb.l't'. alıruıııı·a, rntn511~ 

' ca <l\llerinin en güz+'l roıruı.ııllırınd:ın birini türk(,'•'lt. rllı• hera~r k11r
'1Tlı1<Ir takip cdect>klPr \'C bo dillerdf'kl bil~ll(!rini llı-rlı-t"ct>klPrdlr. 

f!ene blr avukat yanında ça.lıştnn. Bon ~ğıcıa rumuzları yar.ılı olan o- rahat etti~i çiçek vP aşk memleke-
Haber okıı~·uc·ıılnrımn Pramıız ılllım.iı• taldJl ı>d!'<'Plilı•rl rnnıanın Hanrl q:tı

bü~ "Cehrnn <'m" i olaca~m1 öttrenmi~lt•rJI. R:ılwr'iıı !!" ' ııll*ü liıwın hıP• 

r!ne hu romandıu1 önc-e i\feriınPniıı Kolomba rımıuııı vt•rll•·<·Pk. CPhP.mf'nı 

bunu takip edecektir. 
!ICı vı.,im vardır. lstıycnlcrin Haber kuyuculanmızm nsmıarırıa gelen ti Korfu adası beşeriyetin eb<.'dl ve 
gazetesi vasıtasilc llya.c; 19 ismine mektuplan idarehanemizden bergil~ tükenm('z hrrsına bir keze daha 
mektupla müracaatları. sabl\ht.Rn n;tleye kadar vuy:ı ım.ıt 1 ı 

1 ld 1 . olunur kuı·ban oJuyoı·. '.\l. ,,. Kırk ya~mdayım. Her veçhi!'! t·. den ~nra a rrma ıırı rıca . 
mat edilir, istikamet ehli ciddi bir lıa. 1 (1. B. 5) (H. Y.) 

P ek yakında HABERDE 



lPOLiS HA1=9iYE Si 
HAYDUT./.. 
~ ...... , ,, .... 

35 
Ta1illzUiam bir defa d&ha 

etittl 
CUı1ba cesam kalmJyor. Yap -

fegıl+Jar dola)'lllle cemi • 
ete oJaa borcumu ödemefe ham. 

Ne--lltenenfz yapmız! 
Lavreu Latter ctgarumı aert 

· baraetıe tablada adi, bqmı 
ı...a ...... 

ne derece memnun oldu· 
:a. .,. IDNe•ntzl nud takdir e t

lltyfememe bilmem JOzum 
mı? Stze bir dereoe terfi et. 

911tbıild. .haber vermek zevkinin ba. 
~ olmasndan da ayn 
nıenuı~et duymaktayım. 
~ lle9fncf.nden krpkırmrzr 

Teeeöar etmek için keli • 
&rtit:en LW, daha doğrusu 

OGa yUJ.qtı, elini uta tarak: 
- t.ebrlt ederim, dedi. 
~ nihayet mukabele t'de-

- Teııt!ldrttr ederim. Te§ekkllr 

ederim ... 

Heyecanı biraz sUkfınet bulunca 
genç kıza sordu: 

- Fakat meelekdqım olduğu • 
nuzu benden neye lizlediniz? 

- Böyle yapmam daha iyi ol. 
madı mı? Mesaimiz daha eğlenceli 
oldu. 

Barbıg Wa kanttı: 
- Bu imanın minaaını ben an· 

hyamadmı. 

Genç kız izahat verdi: 
- Beni tevkif etmek istiyordu 

ba:ba,.. Mesleki gayreti zavallı 

Tomsonu benim öldlirdUğUme ken
disini inandıracak kadar kuvvetli 
idi! 

Baring kahkahayla glildU: 
- Ne diyorsun? İnanılacak şey 

değil! 

- Ne diyorsun? İnanılacak şey 
değil! 

Spartonsa kulaklann;ı inanamı • 
yor. yanlış işittiğini sanıyordu: 

- Baba mı dediniz? Anlıyanu . 

vonun ... 

Cevap veren Baring oldu : 
- Evet. bana diyor! Bundan 

daha tabii ne ola.bilir? Betti be • 
nim kızımdır. Ancak bunun böyle 
olduğunu meslek arkadqlan ara
sında hC'rhangi biri dereceabıde 

kabiliyeti olduğunu ispat etmeden 
üşa etmek, lltimulı zannmı uyan. 
dırmak istemiyordu. Şbndi bunu 
üşa etmekte ben bir mahzur gör. 
milyorum. 

- Hakkm var baba, artık be • 
nimle iftihar edece kain! 

(Devamı var) 

(HABER) in yabancı dil 
erslerıni takip edecekleri 

N::::Uü 1r nnı üıJ <dl e 
~ı!!!!!!!!l!!!!I!!-• 

. 250 şer kuruşluk yabancı 
ıl dersleri yalnız kendilerıne 8 O kuruş 
~8&& p-tee'nln (1'a1Muacı dil ekzentalerl) Mı ı.,ı...,wmdan 

...,... ....._ prek yabanca dlllue yeni lıqlryaakıv, pl'elc ba den
lert '*'f ....,_kler loln eıımalal& blr yarcllmcı olan ''90 denıt.e keı:ıcll ken
..._ ..... metodu" eeerlal tavslJ'e ediyoruz. 

.. ~:Cz•••la ~cıoU.rmm pek azalm11 olmaama ntmeo bu mü
___,. .._. paruız ckınecıek kadar küçük blr bedt>Jlt: Haber okuya
....._. teada etmQ'e karar vermqtlr. '° Drate kendi kendine Ingtl1zce 

~ it N ff l"ranmzcl 
'IO .. .. .. .Almanca 

~ .... 1"'9,..,... "9 ..._. met.oduyla oe,redllmlf olan lıo clf'nlerla Mı lılrl 
• - -.,yfa tatac.k b&dmde t.oplanmıttır ve ber blrtDla mdtad .._. 

"'~ elltll .... w lwnıf*u.r. itte Haber olmJUCU)an bu l60 1111-
..... ..._ .......... a.tıertene bunu ktittlpUneml:rdea llO lııanlta 
ee 'realıh:•. 

.. ........_ lmafade etmek ~uta anulanıu yertııe vttnbil· 
....... IDla .. tutlan s6re llareflkUerlDI rl~ ederi&: 
l'cte l - IO 1lrtnctttmm • 20 Şub&t lHl araauıda aarth adrealertyle bir· 

.... kuntun )'al'mmJ kOttlphanemlze ödlyerlj}( (Fraıwzc& Al· 
:;-.. lnımace> cHUerbaden bang1 kitabı istediklerin bildirmeliler ve 

llPUlf fttl alm•lıdırlar. (20 Şubattan sonra alparit kabul edilemez.) 
1 

- Ba atıf Haber oın.,ucuıarma mOnhuıMtr. Bundaıı dOlayı 
lldacs Daa tarlhbıde lllpal'tflerl alabllmelerl !Çin ı Şubet 1941 • J Mart 
ıen tutbJeıt &l'Umda Haber gazetesinde neı,redflecek ol&D K•ıponlar'l 
da .. ,.... ftfJlll;rlıa bbUkte ptirmeltdlrler. 

- O balde ver bir tane de ba-

- Ne o? Hiç icnıemise benzi-
ursun? ~ 

;: Dört beş kadehten fazla içe-
. ~ V;akit uzadıkça, onun da 

sın ~· Aman doktur en kade-
i de ~eyim_ ~-

llımdi bdeldai .: 
urdu v.e tanburacıya uzattı: 
- Haydi ,iç bakalım: IOzel pr-

VAKiT &VTVftlANZllt 

kılar okuyordun.. Nasıl. paşanır. 
hoşuna gitti mi? 

- Ne diyorsun, kAhyacığur •.. 
Tam üstüne vurnıu, söyledi~im 
şarkılar. Bana bol bol bah§iı ver 
di. 

Ve kadehi midesine bopltarak 
gülümsedi: 

- Söyledijim §arlalar pap .. 
tendimiıi CO§tuıdu.. Yeni ıozdf:Ci • 
nin az kaldı kıur kıtır parmak.1~· 
nnı yiyecekti. 

- Sahi mi aöylflyorsmı? HallMa· 
ki, paşa ODU bu Kete lekliii )ere 

göndereatii. 

H A. B E R - Akş.ı m rı h .. 1 

Nakleden: 

Maıaller Acır 

Ahmet Ce\'at lüks ba:nyosun. 
da tuvaletini ikmal ederken t.e. 
lefon çaldı, odaaına geçti tele. 
fonu açtı.. Apartmanın kapıcısı 
konuşuyordu: 

- isminin Bedri Bergeoy ol. 
duğunu söyliyen bir zat 'aizl gör· 
mek istiyor.. Kabul eder miei. 
niz? 

- Evet, evet derhal çıksın .. 
Diye Ahmet Cevat biraz da 

hayretle cevap verdi.. ÇUnkU 
da.ha Bedri ile bir gece evvel 
beraberdiler. Birlikte yemek ye. 
mişler sonra da bir bara gidip 
eğlenmi~erdi.. Arkadaşlıkları 

çok uzak bir maziden. daha lise 
ha.yatından baE'llayordu. Onun 
için en ufak hususiyetlerini bile 
biribirlerinden saklall'azlardı . 

Acaba Bedri kendisini neden a 
nyordu? DUn g~den bu saba. 
ha kadar ne geçmişti ki ? 

Ahmet Cevat bunları düşü. 

nürken Bedri içeriye girdi. Bed· 
ri uzun boylu, san saçlı, at.eş 

gibi bir çocuktu. Çini mavi göz. 
leri ona a)TI bir hususiyet ve. 
ıiyordu. 

- Merhaba Cevat, dedi. Böy
le sa.hah sabah gelişime pştm 

değil mi ? Da.ha bankaya bile 
uğramadım. Mühim bir mesele 
için senden bir ricam var .. Bana 
yardım edeceksin .. 

- Peki, ama söyle ne giıbi?. 
- Kısaca söyliyeyim.. Evle. 

niyonmı.. Genç, gtızel, zengin, 
yilktıek aileye mensup bir kızla .• 
Hem carum müsta.kbel kanmı 

aen de tanıyorsun .. Hidiye Işık. 

Naınl fena bir izdivaç değil ya.. 
- Muhakkak ki iyi, ç6k iyi .. 

Ama Bedri Nazim ne ya.paeak. 
sm"!. 

- Evet Nazlı .. işte o mesele. 
Biliyorum nazlı da. beni deli gı"'bi 
seviyor. Dört seneden.beri arka. 
daşlık ~ ~ bir gi1n 
olsun beni mlmıış. heı:Mngi bir 
tekilde bmUI değildir. &r a. 
man beraber pwiz. ~ ba. 
an ufak hediyeler de alırım, 
fab.t §imdiye kadar aramnda 
bil' gOn olsun para mwl88i 
mevzuuba.haolmamıfbr. Seri>Mt 
yap.yan kadınlar arumda. bu 

ona malwı• bir bımuıriyet.. Son. 
ra güzel olduğu kadar zeki de .. 
Velhaml dostum. eerıin anlaya. 
cağmı ideal bir metres.. Şimdi 
ona: ''Artık evteaiJorum.." de.. 
yip aynlmak dalı mnı bu 1*1Ce 

imklnslz bir teY·· 
- Evet anlayonım .. 

Diye~~: 
- Öyle değil mi dc)etum, 

içinde bulunduğum m°'1dll vazi. 
yeti sen de takdir ediyorsun .. 
Hadiye Işıkla evleaeceğim. Bir 
mtıddettenberi bındiaine kur 
yapıyorum. DOn gece de senden 
aynldJktan IOnrB. P'ahriJerin top 
lant:Jsmda buluştuk, evlenmemi. 
zi teklif ettJm. ·Kaıbul etti .. Aile. 
si de bizimle hemfikir .. Ypl her 
şey yolunda gidiyor, yalnız şu 

- Ne diyorsun? ıeldili yere 
mi gönderecek? Buna. gözümle 
görsem inanmam. Pqa. diınyadan 

vaz.g~. ondan ayrılmaz. 

- Bu iŞeri sen çok iyi bilfrsüı. 
Eski tilki 1 Demek ki, pqa bu kı
za gönül vermiş görünüyor. övle ., 
mı. 

- Gönül de llf mı! Hem ne 
gönül vermek .. ! Gözünün içine hl: 
kıyor. Ona • kız istese • vallahı 
canmı bile verecek. 

- O halde işler çatallaştı. 

- Neden? 
- Orasını anlatamam. 

- Yahu._ ben yabancı nuymı? 
Pap efendimiz benim velinime
timdir Ben kendisine canımı feöa 
ederinı Sana gelince, ~uktan 
o ri birlbirimizi tanrı, sevenz, Ö~'le 
delil mi? 

Alican dil§ünceli bir tavnta ba · 
§!Dl salladı: 

- Evet ama •• Bu iller yalı ld5t-

~----

Nazlının aşkı 
Nazlı meselesini nasıl halletsek .. 
l ı:ıte bu beni çok o.ilşündürUyor, 
üzülüyorum. Sonra Nazlının ü. 
mitsizlik içinde bazı n&hot ha. 
reketler yapması da mümkün. 
dür. kimbilir, beliti de bir Skan. 
dal.. Belki de evlenme günllmüz_ 
de bir suikast.. Hepsi imkan ve 
ihtimal dahilinde olan şeyler .. 
Tabii ben buna. karşı daha ilm. 
d iden t!'<lbir alını<ı bulunuyorum. 
Hadiyeyc bir kadınla münasebe. 
tim bulunduğunu ve bu dostluğu 
bozmak üzere olduğumu söyle. 
dim . Hatta kadınuı bir rezalet 
çıkarmasının da ihtimal haricin. 
de olmadı~mı ilave ettim. 7.eki 
kadın. akıllı kadın, sözlerimi 
çok iyi anladı .. Güldü, ve bana: 

- Dostunll7.a biraz para ve. 
rirseniz. teselli bulur. 

Dedi.. 
- !yi ama ,paraya hiç ehem. 

miyet vermiyen Nazlmm bunu 
kabul edeceğini zannediyor mu· 
sun? 

Hayır dostum zamıetmiyo. 
rum ama, nede olea bir tekliftir, 
icaıbı halinde bu teklifi yapansan 
belki de vaziyet ilmr1nde mÜl9,. 
sir olur. 

Ahmet Ceva.t )'elinden fi!'. 
ladı: 

- Naaıl ba teklif1 ben mi 
yapacağım! 

- Evet dcwtmn • Bade ma 
bunu rica etmek 1çin geldlm.. 
Sen §imdi kalkar, gider NazlıyJ 
bulur w benim mU:him çok mil. 
him ailevi aebepler dolaymlyle 

muhalııbk evlemıeie mecbur 
olduğumu, VJ.Ziyetten fevkalide 
müteeaeir olduğum i~iıı kendili. 
ni son bir defa dahi gQrmiye. 
ceğimi enl.Unm..- NaiHl -,apa. 
ealmnt bu 1'fllli değtl"!fl!r • 

- ~ok azizfm . Al.tek. ben bu 
itı ya.paU\ım .. 
Di~ Ahnİıst Cevat ı,Jıidetle 

reddetti. 
Faka.t Bedri Berpoy eH1 

dostluklarını hatırlatıp sar e.. 
diooe kabule mecbur kaldı. 

. - Haydi Cevat deıiıal git, 
Nazlıyı bul .. Sonra. öğleye kltlp. 
te buluşalım, beraber yemek yi. 
yelim .. TaJbii neticeyi almJŞ o. 
lursun .. 

O gün öğleye kltipte bulU§. 
t.uklan zaman Bedri Berpoy 

merakla CeviLda sordu: 
- Ne ha.ber Cevat"! 

Cevat dostunun yuuna. otura. 
rak anlatmağa başladı: 

- Güzel, güzel. her te)' yolu. 
na girdi. Nazlıyı gördüm. Se. 
ninle konuştuğumuz tıekilde va. 
ziyeti ona aruattmi. Mecbur 
olmasaydın kat'iyen onu terket;. 
meği dtişUnmiyeceğlnt de söy. 
!edim .. 

- Pekt o ne dedi'?. 

künün harem daire:.ıne aittir. Dı. 
pnya sızarsa. paşa denmi yüzdü
rür. 

- Merak etme. Ben gev,ıelık" 
ten hoşlanmam. 

Kfilıya yavaş yavaş açrlıYordu · 
- Paşa efendimi · n bu kın ÇQk 

sevdiğini beıı zaten biliyordum. 
Fakat, haremde onu çekemiyf'n 

Ö}'le canyeler var ki ... Hatta pa~· 

nın son karısı bile bu çekemiyenlPr 
den bı:idir. 

- Ey .. ne çıkar bundan? Onlar 
varsın, çekemeye dursunlar. Pa~a 
yeni goıde5ind. :ı • onlar çekemi• 
yor dıye • vazgeçecek defil ya. 

-Vallahi. bu işler çok ça,tallar 
tJ dediw ya Paşa efendimizin kan 
11 çok kısk~tır. Paşanın OP8 kar 
§1 da ıa,.fı var .• daha doğnm oa. 
dan biraz çekinir •• 

- Adam sen de, Katamustafa 
pap. kadmlaıdan çekinir mi hiç?. 

Muhım bır şey soylemedi.. 
Başkasıyle evlenme k için ken. 
ri' ini terke.ttfğini anladıgını ve 
bunu seve ~eve kahul ttiğinı 
söyledi .. 

- Her şey yolunda, dediğın 
bu mu" Onun böyle k a:bul et
mes•ne ımk: n yok . Muhakkak 
bir sey var. Söyleyin bana ke. 
lımc kelıme nelf'r soyledi. 

Ahmet Cevat omuzla.nnı 
silktı : 

- Canım, bu kadar merak mı 
ediyorsun? dedi. 

Mademki öyle ben de söyllye. 
yim: Evvela haberı duyunca bi
raz şaşırmış gibi oldu. Sonra 
gtbel yüzüne rahat bir nefes al. 
maktan mütevellit tatlı bir pen. 
belik bir ı~rk yavıldı ve bana 
şunları ızöyledi ''('( v t sen ya
bancı değilsin .. ıtiraf edeyim ki 
verdiğin bu haber beni aevince 
garketti.. Neden inkar edeyim, 
arkadaşlığımızın başında Bedri. 
yi çok sevmiştim, öyle olma. 
saydı, metreef olmudrm, fa.kat 
B<>nra onu tanıdıkça aevgim a
zaldı ve onu ·tamamen tanıdrk· 
tan sonra artık sevmez oldum. 
Fakat ben a.ptalça. haeeae ve 
sacbkmı.. Onu üzerim korkusty. 
le eebepsiz aynlmadnn, o ise 
kendisini sevdiğimi mnnettiği 
halde benden aynlıp evlenmekte 
tereddüt etmiyor. Doğrusu 

dostunuz pek zeki değilmİf .. 
Bana gelince ben eski hUrrtye. 
üme kavuşt"µğum için mee'u. 
dum. Kendisinide bir daha asla 
görmek istemem.. Lfttfen aende 
böyle söyle ... 

Ahmet Cevat gülmemek için 

kendisini sıkarak ilave etti: 
- ~· cfostum. böyle, De ,... 

palım bayattır bu.. 

- Hayır, bayD", buna in*in 
yok .. Bu ola.mu. 

Diye Bedri ~ Ha.. 
yır ben bunlan anlamıyorum. 

Hayır Cevat o sana muhakkak 
muhakka.k komedi oynadı. ha· 
ldkatte fena halde mnteeeıdr ot • 
muştur. 

- Hayır dostum, seni tem.in 
ederim ki s&lerinde gayetle 
samimiydi. 

- Şu halde demekki aldan. 
IDJf!Dl •• Diye Bedri bağırdı. De
mekki Nazlı idi Ol'OBpmıun biri 
imiş, şimdi de muhakkak bir 
1&Dtaj hazırlıyordur.. Senin 
buna mlni olmak için para tek. 
lif etmen limndı. 

- Yaptnn ve bu hareketimle 
onun hiddetini tahrik edeceğimı 
zannediyordum.. Fakat hayır .. 
Ba.na şunlan söyledı : "Ah Bedri 
benim rezalet çıkaracağımı mn. 
nederek, rahat durmam için pa· 
rıt mı teklif ediyor? Bunu red. 
dediyonım, fakat IUDU da IÖy. 
liyeytm ki hem o hem de nişanlı 

sen onun yüzune dikkatli bakmı 
yorsun galiba! 

- Paşanın ne sert bır adam ol• 
duğunu ben . de bilirim. Fakat o
r.un çekıtxıiii zevcesi, vezınhrun 

paşanm yeğenidir. Paşa efendiırtız 

,. u sırada vezirihamı giıcendirmt.lc 
istemez. 

- Bayram paşa bu işlen nerden 
duyacaıt? 

- Kadın gızlice haber gonderu. 
- Sız de gözünmti dört açımı .. 

Habe: gonderirse, mani olunuı.ıuı. 

Bu suretle köşkte olup bitenlerın 
hepsı b'.Jrada kalır .. Kimseye akı;et 
mez. 

- Hay göıünü seveyim. senın 1 

Güzel bir bulut bu. ID§allab yarın 
paşaya bunu söyleyip teselli ed~ 

ylın. 

Tamuraa güldü: -V• ı.1raım öylete bir kadeh 
daha ... 

T 
= :as 

ı ınuswrıh olsLml&1·, ıaıhat du.. 
racağnn .. Bumm ~ dt ....._ 

t kbel nişanlıaına bir tezkere 
ızarak senet vereyim . .,, 
Ahmet Cevat derin bir nef• 

ldı ve ilave eıtı: 
- Ve derhal de sozünil yeri

ne g-etirdi. Ben de bir kopyesi. 
ni aldım. Bak vereyim oku, 
iC'fo rahat etsin. 

Bedri, Cevat'ın uzattığı kağı. 

dı aldı ırer gıbi okudu: 
"B:ıyan Hidıye Işık; 

dri Bergsoy tu.eriııdeld bG
t iın ha-klanmı terkederek, hiç 
hi ı ımr: r ziyan talep etmeden 
malı sıze devrediyorum .. Ben o. 
mın bütün meziyetlerini anla. 
mak için ıkı senemi feda ettim.. 
Onu ı:ıimdi sıze terketmekle et· 
ıgim lQtfun kıymeti sonsuz.dur. 

Bu husu.sta sizde iıki üç eene 
a: bana teşekkür edersiniz 

çunkli Bedriyi ancak o zaman 
tanırsınız.. . HUrmetkannız 

,:-.azlı •. " 
- Nami bunu Hidcyeye yol. 

!adı mı? 

Diye Bedri gürledi .. 
- Derhal, hem de telgrafla . 
Diye oevap verdi. Bedri elle. 

ile başmı tutara.k inledi: 
- Ben Hldiyeyi ""omm ne 

kadar mağrur olduğunu QClk tyf 
biliyorum.. Artık evfenD*fthl 

suya düştü. 
Hakikaten Hldiyeıyt ten~ 

du.. Tahmininde isahet et.miftL 
Hem metresini hem de nfpnlmr.. 
ru aynı zamanda kaybetti. 

Denizin dibi ekiliyor 
Denizler dibi deyip geçmeyin, 

derinliği on metreYi geçmlyen 
yerler fevkallde mlliıbittir. Son. 
yaşayan mahltlkattan tnrl11 tilrltl 
zenginliğleri vardır •• Denizlerde 
yaşayan malflkattan tnrlil tnrll 
şekillerde istifa.de olunur, nl.. 
hayet birer deniz meyvuı var 

ziyetinde olan inciler bllyQk bir 
eervettir. lnsanla..-ı dllaya JGılll 
doyunmayınea denizler bu itte 
klliMlilerine diişen hJBleyi a1mJ1,. 
lardn'. Topraklarla ~ 
iumnlar denislere açddıklan gl. 
bl denis layılarmdlın da iltifa. 
de edilmep baflanm• ve darla 
olmıyan yerlerde mM,. tarl&-
1 an vllcuıda getirilmit. lllt&kos. 
lara, çapınozlara w Diba,.& 
kaya balrklarma qtar, 'lra,.,,._ 
kunılmlJltur . 

Fakat bu kadarcık ufak '* 
tertibata inaanların deniıdea 
temin ettikleri menf aa.ti göeter. 
meğe klfl gelmez. 

Eea11en denizin ineanlara ' 
receği l8Y de bu kadar .. ... 
maz.. Bu eebepledir ki dents al. 
tmda.n. yani denizin dibinden 
istif &de etmek dtifünillmu.ttır. 

Deruzin dipleri ekilmlf w 
bunlardan mabeuJ almm,.tır. 

Bugün demzidibinden • liyadt 
ıstüade olunan bir Mekaib kOr 
fezidir. Burada dalgıçlar ,,.... 
tasiyle deniz ditbindeıı baml .._ 
şilde istifade olunmaktadır .. 
Ancak deniz dibiııdell t.tit• 
etmek o kadar kolay bir it de. 
ğildir. Bilham lılebtb körfell 
en tehlikeli den1slerdeD biridir. 
dünyanın en milthit ahtapotla. 
n, en yırtıe1 köpek balıklan 1la 
deni.ilerde yqar. Bir tDdr ftl'o 

mek için fUD'1 8ÖyllyeJilal 

Meksika köıfezlnde denim cll. 
binden istifade lçiıı çaı.• dal. 
gıçlardan higblrl flmdlye kadar 
tabii ömürlerini yqayıp tebM 
ola.bilmit delillerdir· Hep bir 
kazaya kurban gitmillerdlr· r.. 
kat buna nrfmen hali da çalJt
makta devam etmektedirler. 
ÇUnkU dalgıçlara verilmekte o. 
lan yevmiyeler pek Y6JuıektJT. 

Deniz dibi deyip PÇmeyha.. 
Deniz dibinde bir çok gıda mmd. 
deleri, eanayide 'kullanılan JM4. 
deler ve illç için knlJenlea .. 
batlar çıkanlır. 

itte bu ae>beplf!dir )d - -.. 
manlarda bilh8-~ 
Meksiga ve KaH!omtya ....._ 
lerlnde denlz tUblne fu1a 1ık 
ehemmiyet ~. 



ASKERi LiSELER ARASINDAKi SPOR 
FA L i DE MÜHiM BiR MEVCUDiYET OLAN 

Deniz Lisesi ve Harp 
Okulunda bir konuşma 
Milli takımlarımıza kıymetli elemanlar yetiştiren genç 
denizciler, muıitazam ve disiplinli bir faaliyet içindeler .. 

Bu sene askeri liseler arasında 
yapılan spor karştlaşmalarında 

§ampiyon çıkan Heybeli deniz li_ 
sesine git.meğe karar vermistim. 
Fakat, bu milbarek havalar da bir 
türlü düzelmek bilmiyor ki ... 

Nihayet Salı sabahı kalkan Ada 
vapurundaymı. Daha iki gün evvel 
ortalığı kasıp kavuran kara kııı rüz. 
gan bugün sanki bir hayal. Tak
vime bakma.sam, ilkbahar geldi dL 
yeceğinı geliyor. 

Şun'di vapur lodostan hafif hafif 
sallanara.k ilerliyor. 

Vapuru dolaşıyorum. Bu güzel 
hava.dan istifade edip gezmeğe çı. 
kanlar çok. Bir buçuk saat süren 
hO§ bir yolculuktan sonra nihayet 
Heybeliye vardmı. 

Vapurdan çıkrp Deniz lisesinin 
nizam kapısına yaklaşıyoruz. Eli. 
mi kolumu sallıyarak içeri girmek 
istediğimi gören nizam kapıcısı: 

' 'Yasak! •• l~erı girilmez!,, diye 
yolumu ke.siyor. Kendimi tanıtıyo
rum. İçeri haber veriyorlar. Bir 
müddet kapıda. bekledikten sonra. 
bana doğru gelen uzun boylu bir 
subay gözüme iliaiyor. Başmı önü.. 
ne cğmi", ağzmdıı. tuttuğu cigara. 
sını tUttüre tüttUro bize yaklaşı_ 
yor. 

Foto muhahirl arkadaşım geleni 
benden evvel tanıyor: 

- Tevfiğe b:ık. Yavuz gibi du
man salarak tam yolla geliyor ..• 

*** 
Şimdi, nıllımandarrmız Tevfikle 

bahçeyi geziyoruz. Tevfik: 
- Gelbı, size erkan reisi Adni 

beyi tanıtayım. Mektebimize bU -
) ülı: emekleri varılır. Ayni zaman. 
da mUthiş bir spor meraklısıdn

da. Mektebimize ait bir tek müsa. 
baka yoktur ki Adni Bey hazır bu. 
lunınasın. 

Hep beraber erkan re.isinin o
dasına giriyoruz. Meıktep komutam 
yanında olan Adnl bey beş dakika 
~eçmedcn Tevfikle beraber içerl 

~-

Yazan; VAHiT ORGUN 

girdi. Bir müddet öteden berlden 
konuştuktan son'ra Adni bey an • 
latmağa başladı: 

- Diğer mektepleri bilmem n. 
ma, ·spor bizde daima birinci plan. 
da gelir. Bugün mektebinıizde ri
yutyeye, fiziğe, kimyaya ve sal 
reye nekadar ehemmiyet verilirse 
spora da o kadar, belki de daha 
fazla ehemmiyet verilir. Talebenin 
vereceği en güç imtihanın spor 
derslerinden olduğunu size söyler. 
sem şasmayınız. Biz birkaç şampi. 
yon değil, iyi de'rece yapan yüz
lerce talebe istiyoruz. Bunun için, 
her talebcnln sporun bütUn branş. 
lan hakkında nazari ve ameli bil. 
giye sahip olması lazımdır. 

Buraya gelince, Adni bey mes. 
lek arkadaşı Tevfiğe döndü: 

- Kuzum, bunları benim mi, 
yoksa senin nıi anlatman icap e
der, diyerek sözü spor hocası Tev
fiğe bıraktı. 

Tevfik, bir müddet pencereden 
görünen denize dalgın dalgın bak. 

tıktan sonra anlabnağa başladı: 
- Hemen her yerde yaptld.ığı 

gıöi, ben talebeınln kar§ısına ge. 
çip hareketleri göstererek jimnıur 
tik yapbrmarn. Akeam vaktinde, 
onlara nazaıi bilgiyi veririm ve 
her akşam bir buçuk saatlik spor 
çalışma \•aktinde de nazari ders 
saatinde öğrendiklerini tatbik e • 
derlerken onlara nezaret ederim. 

Talebe, senede iki kere de bil. 
tün branşlardan yani jimnastik 
(kültür fizik), atletizm, deniz 
sporlan, müçtcmi sporlar ve ge. 
micilikten imtihana tabi tutulur. 
Sonra bu beş gruptan aldıkları 

notların vasatisine göre ya geçer, 
ya sınrfta kalır. Hatta diğer denı
le'rden birinci olsa bile ..• 

Biraz evvel Adni Beyin söyle. 
dikleri gibi, biz yalnız birkaç tane 
şampiyon değil, yüzlerce sporcu 
istiyoruz. Böylece yarın birer ta. 
knn komutanı olduklan zaman ko. 
mutalanna verilen erlere spor 
yaptırırken hiçbiri güçlük çekıni • 
yeceklerdir. 

Bugün mevkilmiz dolaYJBile ve 
sahamızın darlığı yüzünden bilha.s. 
sa hentbol ve futbol gibi sporlar. 
da antrenman bakımından çok 
güçlUk çekiyoruz. Netekfm gördü. 
ğlinüz gibi tıu sene diğer sporlar
da birinciliği kolaylıkla aldığımız 

halde futbol ve hentbolde ancak 
Uçüneil olabildik. 

Söz bu seneki §8.mpiyonaya in. 
tikal edince, Adni bey, içinde bir 
ukde halinde kalmış olan bir me. 
seleyi anlatmağa başladı: 

D8* ..,, (Mn)Ju ,.e Usestnln ~amplyon boks fa1mm .•• 

- Askert liseler spor şampiyo. 
nasında çok tuhaf bir zihniyetin 
yer bulmasına çall§ıyorlar: ''Deniz, 
kara mücadelesi.,, Halbuki ben 
bnzı sebeplerden dolayı buna hiç 
de taraftar değilim. Çünkil o za -
man müsabakalar bir sportmenlik 
yarışmasından çıkıp entrikalı bir 

müsabaka haline giriyor. O zaman 
Denizin kazanmasına mani olma.le 
için iki kara mektebinden heyeti 
umumiye bakımından zayıf olanı 

diğer mektebe puvan kaybettir • 
mcmek için kendi kazanacafl bir 
müsabakayı kaybedip diğer mek • 
tel>in birinciliği a.Jma.sma yardrm 

baktığımm göl"en 
Tevfik artrk gitmeğe h:ızırlnndığı. 
mızı anlaılı ve: 

- Gelin! .. Gitmeden evvel si
ze mektebi gezdireyim: dedi. 

*** 
Şimdi Tevfiklc beraber mekte. 

bi geziyoruz. Bahçenin bir kcna • 
rmda denize doğru uzanan bir bi. 
na: alt kat talcbenhı oturma sa
lonu, üst kat yatakhane. 

Bu binanın yanında talebenin 
gemi tamiratında her seyi öğrendL 
ği bir atölye var. Şimdi bahçenin 
&ol tarafından nizam kapısına doğ 
ru ilerliyoruz. lııtc tcrtPmiz ve in. 
tizamlı bir yatakhane. İçeri glri • 
yoruz. Masalarda tn)('benin kah
valtısı hazır. Kapının t.ım ktıl'§ISrn 

da duvarda şöyle bir levha as~lı: 

"Tanrının adile b~hyorum''. Lcv. 
hanın altında küçilk bir masa, 
masanın üstilnde de bir tokmak 
var. Bunların ne olduğunu sordu. 
ğum zaman, Tevfik: 

- Bu, büyük ve ebedi amirali. 
miz Ba'rbaros zamanından kalma 
bir a'dettir. Yemeğe başlanmadan 
evvel bütiln talebe ayağa kalkar. 
Nöbetçi talebe de masanın lizeri
ne bu tokmakla vurduktan sonra 
"Tanrının arule" der. Yemekten 
sonra da tekrar ayni usul tatbik 
edilir ve ondan sonra yC'ıncklıa _ 
neden çıkılır. 

Daha tatlı tatlı konuşacağ:z. Fa. 
kat Büyükadadan gelmekte olan 
vapurun acı acı düdilk calışı arlık 
aynlmak zamanmm geldiğini ha • 
trrlahyor. 

İskeleye kadar bizi uğurlama -
ğa gelen Tevfiğe veda ettikten 
sonra hareket etmek Uz0re olan 
\'apura biniyoruz. 

Vapurun\uz, snkinlesen denizi 
yanp ilerlerken gözlerimi deniz li. 
sesinden bir türlil ayıramıyoıum. 
Nihayet o da ufala ufala gözden 
kayboluyor ..• 

\'ahit OKGU~ 

Şubeye Davet 
Üsküdar a.<ıkcrlil• .<ıu1>csfrulcn: 
327 doğumlu gençlerin bir;ıı-

ci yoklamasına 3 şubat 941 gü. 
nünde başlanacaktır. 

Yoklama her gün öğleye ka · 
dar devam edecek, cumartesi, 
pu.ar günleri hariçtir. Erler 
kayıtlı olduğu mahallere uğra. 
yarak yoklama günlerini öğ
renmelerini ve mektepte oku. 
yanlar okudukları mektep vesi· 
kalariyle, sanat sahibi olanlar 
da hangi sanattan olduklarını 
§Oförler Ye muavinleri de ker,<li 
işlerine dair ehliyet ve ruhsa. 
tiyeleriyle birlikte şubeye gel· 
meleri ilan olunur. 

ol' $ "'" 

Eminönü As. S. inden: 
Smrf 6 adli müşavir Yusuf 

oğlu Ziya 311 Bolu, Sınıf 6 ad. 
li müşavir Aziz oğlu Mustafa 
315 İstanbul. 

Kayıtları tetkik edilmek U· 
zere nüfus hüviyet cüzdaniyle 
birlikte şubeye müracaatları. 

l11tanbul ullye mahkemNI 9 ·ın· 
cu hukuk bAklmllğlnden: 

40/1302 
Şl§Ude Hanımoğlu aokak 69 No. dil 

mukim Zehra tara."ından aynı ma.ıal 
ve aynı ikametgA.hta mukim kO'}'!.SI 

Hüseyin aleyhine nçmış olduğu boşan 
ma davasında: M.aleyhc g6nc*rl.!!n 
dava arzllballn!n tebliğ Umühaber!oo 
verilen me§nıhatta adresi meçhOl ı; ' · 

duğuııdan tebllğaiz geri çevrilmiş .>'. 
duğundan da\'& arzuhali karşı C'n 
i'ÜD zarfmda cevap vermeal ve a~ıı· 
hal ırutttl mahkeme dlvanhaneaınc 

talik edildiğinden da\'a uzuhalhln 
tebliğ m&kamma kaim olmnk ~:-e 
illin olunur. (15408) 

Liseler latbol 
mlsabakalarıada 
Daıüşşa /aka K ahataşı 3-1 
G.Saıag Vefaya 2-1 galip 

Erkek liseleri arasındaki fut. j l cgAne gollerini attılar. • 
bol müsabakalarına dün Şeref GUnUn ikinci maçı Galatasaray l, 
stadında devam edilmiştir. Vcfıı. nrasmda idi. 

Hakem Hüsnünün idaresinde - Tnkımlar sahaya şöyle çıktılar: 
ki müsabakalardan birincisi Gnlııtaöaray: MUbln, Ali, BMrt, h· 
Dartişşafaka • Kabataş liseleri mali Mahıunt, Esat, Mehmet) Ahll'lf"f 
arasında İdi. Bu müsabakaya lııııın, Nuri, Nnlnı, 
takımlar şu kadrolarla çıkmış - \ 'ela : Nafll., Rahmi, Burhan, St'. 
tardır: linı, Nauın, Hilmi, Neroet, lbraJllnı. 

Darüşşafaka: Saliıhattin - Zeki, Şamil, Necat..!. 
~lurat. Vahdet - Hasan, Ga. Bnşt.ruı sona kadar ka.r§ılıklı h!l
lip, .M:ecit - Mete, Şükrü. Tur- cumlarla geçen birinci devre o.o blttl. 
han, Nuri, Nizamettin. lkincı deHe mlltevazln bir ,ekilı!< 
Kabataş: Cem - Halit, Ke. de\'am ederken Galataııaraylı llhaıı 

mal - 1'"aruk, Namık, Semih - :.Ik goıu attı. Bu golden sonra büs'bü· 
Kemal, Cemil, Nevzat, Hüse- tün canlanan Ve!aWar yirmi üı:Unc:ı 
yin, Muzaffer. daltlkada. bir gol çıkardılar. 

Birinci de\'reyl DarUşşafaknıılnr Şimdi her iki taraf ta gaUblyet go-
Turanın ayağiyle kazandıkları bir ırol lUnU çıkarmalı: için canla ba§la çalısr. 
le 1.') olarak bitirdiler. yor. 

lkincl devrenin on d6rdUncü dal•l. Nihayet maçın bitmesine Ud dakika 
kasında Da.rllşşe!aknlılar ikinci g.ıJU l<ala Galatasarnylılar galibiyet "'11" 
atmca Kabataşlılar birdenbire canı:ın rlnl abp sahadan 2.1 galip olarak t•l>. 
dtlar ve yinni üçUncU dakikada kaz:m mağe. muvaffak oldular. "" 
dık!arı bir frikikte Ncvzadın ayağ':e 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

ı - Kc~ıt \'e §artnamcsl mucıb:.ncc idaremizin Ahırkapı bakunevlnin •.ıık" 
le tamiri işi açık eksiltme usulllo ihale olunacaktır. 

II - Keşif bedeli (3612.15) Ura mu\'akkat teminatı 211 liradır. 
ııı - Eksiltme 10.U-'.lU pazartesi günü saat lG da Kabata§ta levazım \('I 

1 mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacakt.ır. 
rv - şartname herglin levazım şube.si veznesinden 9 kuruşa alınabilir. 
v - istcklilerlıı eksiltme için tayin olwınn gilıı ve saatte kanun! vesika· 

ıarı ,.e yUzdo 7,u güvenme para.silo birlikte mezk{ır ltoml.syona mUracaatl:ırı. 
(547) 

Bronşitlere KATRANHAKKI EKREM 
Cenup Demiryolları Müdürlüğünden: 

Bütün şebekede emUa nakliyatına aıt 921 numaralı fevkal!de a mıı· 

\'akka.t yavaş ta.rl!es..ndcki fiyat \'C ııartlıırın tatbik müddeti 1 son,. 
kO.nun 1941 tarihinden 31 illtkılnun 1941 tar.hine kadar bir sene daha trn14 
dit edilmiştir. 

Keyfiyet s:ıyın halka !IAn ve ıutitemmlm nııılf.ımat edinmek iateyenl~ 
Karka.mışta cenup dcmlryolları mUdUrlUğUne mUracaııtıan rica olunur.(5(i.) 

Sinema ve Tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

ıııj 1 ııı 1 

ı 111n:u111 ı 

feJM•başı Dmın tmımınds 

Gllndllz 16.80 da: 
Akııam 20.SO da: 

Aptal 
Yazan: nostoycfskt 

* * * lstlk.li.I Caddesi Kofll('dl kı!lnıınıht : 

Bugün saat lö,80 da: 
Akşam 20.so da: 

Kiralık Odalar 

Burhanettin Tepsi 
~ehlr 'fiyntroııu Komedi kısmıııd:' 

28 lklncilu'ınıııı Salı günü akfo'tı.11 

saat 8,80 dn: ( l'erle Lebonard) 
HAHı\ RAMİZ 

l"a7.un: Jmn Ay kor 
Çf'\irı·n: Kt•mal Emin Bara 

Tepsi yeni talebelerlnl takdim 
Pdeeektlr 

Ayni Piyes Kadri Koyundo 
6 Şubat - Pe~nıbe 

(!E:SBEUUTAŞ ŞEN BAHÇ~ 

SA.LOSU 
Her Ak§am Içklırtz !!az 

Sahibinin Sesi Okuyuc:ıılarmdan 
Bayan l\lıdtadd~r Konseri 
,\~ rıaa \'ıı~'Ctt•, Kuklft 

BORSA 
25 1K1NC!KANuN - 9'1 

ı Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 laviçre Frc. 
100 Florin 

100 Hayiımark 

100 Be)ga 
100 D~hmf 

110 Lova 
100 Çek kronu 
100 Peçe ta 
100 Zloti 

100 PengB 1 100-Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 tsveç kronu 
100-Ruble 

Esham ve tahvilAt 

bpuuı 

6.2t 
131.60 

\ -
29.772~ 

o.wra 
J.~225 

12.987d 

S.176 
aı.ıs76 

at.0975 

Sıv8.8 • Erzurum 7 19.50 

Beyoğlu Halk Sin~ı 
Matine gtlılclOz mat 11 cifi Aqaıp 

1
8 de: '.l'ürkçe iki Bü,YW< 1f1m bll'Mnı 

1 - C~"ET PERiSi 
2 - HACI IEBAT 


