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italyayı 
eki iven 

Akıbet 
lsükbalde mihve r de\rletlerinin 
yine ortı:ılığı kanştrrmalan ihti
mali mevcut olursa medeniyet 
dllnyası pek haklı olarak biTÇ<>k 
ihtiyat tedbirleri alacaktır. lştc 
o zaman ltaıya.nm hali, Na.sret. 
tin Hocanın kolu kanadı kesilip 
kuşa benzetilmiş biçare hayva • 
nma dönecektir. 

Yazan: 
beyin Cablt Yalçın 

liill TAL YAN muha.rrirlerinden 
An aldo bu harbte mağ. 

lup olurlarsa ifalyanlann bat-ma 
gelecek felaketlerden bahsederek 
halkı gayrete grtirmeğe rabşıyor. 
İt.alyanm 88keri !iC\"kot ,.o azame
tini dalma ilan etrncğe ,.o dünyaya 
meydan okumağa alışmılıi olan bu 
:1,atm §imdi bu kadar a~ktan söz 
ıffiylemeğe başlamış olması ge.r. 
çekten ibret almacak bl.r ders t.eş. 
idi eder. İtalyan radyolan \"e mu
harrirleri artık Cebelüttanktaki 
kayala.ra glzJenmlı İngilizlerin Ak.. 
denlz(len koğulaeaklan günün gel
diğini mağnırine ilin etmelrt.en 
!:()k uzaktırlar. Onlar telişa ,.e 
korkuya düıtmüJle.r, ~larma ge
leceği dü~üıuneğe ba§lamJŞlardır. 

1ı:;tc şimdi akıllıca bir hareket 
~ apnn~ oluyorlar. Jllhaklka hiç 
olmaz~ bu işi 1)1t'.e ılüşünlirler ~·e 
\ aWlnde tedbir almağa munffak 
olt.Jolarsa hinnbıbc hafif bir zararla 
yn"ıialannı helki kurtarablllrlc.r, 
~oksa 7.&\allı ltaıyanm hallnl pek 

A frika cephelerinde 

Erit rede 
Aaordat 

muhasara 
edilmek 
üzere ••• 

Libyada Bomba üssu 
işgal edildi 

Dernede 
tahsidat 
devam 
ediyor 

Londra, 29 (A.A.) - Britanya kı· 
taları Erltredo Agordatı muhaııara et 
mek üzeredirler. Garbt Habeı,ılırtan 

(Devamı 4 llncllde) 

Hattı ist ıva 
Afrikası 
Fransız 

kuvvetleri 
Libyada ltalyanlara 

hücum ettiler 
Ka.lılro, 29 (A.A.) - B.B.CJ. Hattı 

istiva l"rıı.nsız .Afrlkasmdlt t e§ekkUl 
cdt!n hUr Fransız kuvvellcrföen bir 
heclnatıvar kıtaaı cenubi Ubyad& yaz 
milden fazla bir meaate katettikten 
sonra Hurzuk mevkllne varnııı ve bu· 
radakl :500 kl;dllk ltalyan gamlz.onu. 
na ani bir baskın yapml§tır. 

yaman gorüyoruz. Fraruıız kuvvetleri Hurzuktakl tay. 
Sinyor Ansaldo İtalyanın mini. yare meydanını, atelyelerl ve meydan 

. et da bulunan tayyareleri tahrip etUk· 
mini, ehemmiyetsiz hır memlek bl lkta ttal --'rU ten Bonra, r m r yan .,.., e 
haUne gelece[.rfııi söyliyerek !tat. geri dönmUı,ılerdlr. 
yan mlll~ttnl teş,·lk etmek isti- 1 ----------

yo;~lyanın başına ne geleceğini Horia Sima 
biz ele kendisine anlatalım: Romanyadan 

}"akat bu dhet, h<'r ~·~·den ev. 
'eı, sulh ün lstlnad cdcN~ğl pren. k 
slıılere bağlıdır. t;ğrr dünyadan açmış 
mUstakbel harpleri kaldınK'ak ,.e 
milletler arası yüksek bir zabıta 

tC('ssüs edecek surette bir sulh 
akdi imkin dairesine girerse o za. 

man bütün hü«ln ba.'ka prensip. 
lero istinat etmek, mazinin hatala
rı n günahtan üzerinden bir sün-

Londra, 29 (A.A.) - B. B. 
C.: Belgrattan alınan bir ~abe. 
re göre Romen Ieronerlerinın es
ki şefi Horia Sima Romanyadan 

(Denmı 4 üncüde) 

29 lK!NCIKAl\'UN - 1941 Ç A R Ş A M B A 

Taksim ve Beyazıd meydanlarına dün konulan ve alarnı esna. 
sında tayyareden atılmış farzedilecek bombalar ... 

A rnavutluk cephesinde 

iki bUyQk 
italyan 

taarruzu 
akim kaldı 

Uç İtalyan tayyares~ 
d ü§ürüldü 

Londra, fi (A.A.) ..:.. Atina radyo. 
eu, dUn altşam matbuat nemret:ı•lıı 

beyanatını ne§relml§tlr. Bu beyanatta 
oöyle denllmektealr: 

"Yunanlılar, merkez nımtakasmda 

İtalyanların ikJ bUyUk taarruzunu ge 
(De,·amı 4 üncüde) 

ıtalyan es:rıeri 
ingilterede 

çallştırılacak mı? 
İngiliz çiftlik sahipler i 
müracaa tte bulundular 

(\'azısı 4 üncüde) 

italyada 
zabıta kuvvet

leri halka 
ateş açtı 

Sivillerden birçok 
ölenler var 

l..ond.raı 29 (A.A.) - B . .ll.C. Za.g 
rebdcn verilen bir habere göre, §imali 
İtalyadald son karııııklıklar esna11ında 
poli11lc halk arasında olan mllsademe.. 
de polis kuvvetleri atca açmak rnecbu· 
ıiyetinde kRlmı§lnr. . neticede ahil 
halktan Pf.k çok k1"1 ölmllftUr. 

KIZILORDUNL"N GAZET.Estı-"E 

GÖRE 
Loudra, %9 (A.A.) - B.B.C. Sov. 

yet ordusunun J18.§lri etkln 'otan "Kı. 
zıl Yıldız,. 'gazetc11l, bugünkü Mkcrl 
vaziyeti §Öyle hUIAaa etmektedir: 

"İtalya, harp harici edilmek tehi! 
kesi önllndedir. 

Yunanlılar, Arnavutlukta yavaı 

yavaı.ı fakat emin bir surette Uerl~ 

mektedlrler. . 
Alman tayyareleri Akdcnizde 1ngt 

ilz harekA.tma kal'§J bazt gUçlUkleı 

çıkarmaklı>. beraber, kati bir engel 
teşkil edemezler.,, 

ger gcçlnnek ,.e ciddi bir hak n 
adalet de\TCSI açmağa hizmet e. 

decek prenslple.r tatbik etmek 
Nüfus düşmanı ameliyatla mücadele 

H itlerin Mareşal 
P etene cevabı 

Londra, 29 (A. A.) - B. B. C: 

lazımgeHr. l''akat buna lmk&n bu- K " 
lunamayıp da btikbalde mJh\·er 1 a ( un 1 
dtwletlerlnin yine ortalığı kanş· 1 

din 
cezayı arllırmakla der-

• 
geçemeyız önüne 

Berlinden ,·erilen bir hnbere gö
re, Maresal Pot.enin Bitlere bir 
mesajını hAmilt>n Alınanyayn git • 
mlş olan Vişı hükumetinin mümes
sili. şimdi Fransaya dönmUştilr. 

Bu mümessil, Hitıerin Petcne 
verdiği cevabı getirmiştir. 

tınnalan lhUmall me,·cut olursa 
medeniyet dünyMı pek haklı ola... 
rak bir !;ok ihtiyat tedbirleri ala
caktır. İtte o za.nıan İt.alyanm Jıa.
li, Nasrettin Hocanın kolu kanadı 
kMlllp kup benzetilml' biçare 

Eski ağır ceza reisi Sa bri Seven şimdiki cezaların §irk~ç _s~t ı rl~ 
haY''aDIDa dönecektir. ka fi derecede ağır olduğu kanaatinde ... 

Bu kadar azgınlık göstermiş, dün Pek haklı olarak ' 'Nüfus düş. 
ya), is1lliya kallanı!J bir memleketi manı ameliyat" ad.mı verdiğimiz 
bundan sonra zarar ,·eremez hale çocuk düşürme ameliyesinin önil. 
sokmak pek tabU bir düşünce tes. 1 ne geçmek ve memlekete hayırı 
ldl eder İste bu prensip ttalya;a cvIAt yetiştirmek için muhtelif sa 

• s hadaki fikir ve ehliyet erba.bı ara 
tatbik olununca, bl.r daha İtalya- sında açtığmuz anket, daha birine 
nın zabıta kun·etlerlnden başka kon~nı aka.binde l.Ayık olduğ 
bil;' ordu veya donanma ,.c taP'are 

1 
aliı.kayı uyandll'dı. 

• • ~ Tıbbt bir lilzum olmadıkça, hiı 
'iicudc getinnesme ımkan bırakıl- 5üphesiz bir cinayet telakki edile 
nıaz. Ualyanm ne tit'aret filO!'lu bilecek "çoeuk düşürme" ameliye 
olacaktır ne ticattt tayyaresL Bun sinin bigUnah kurbanı olarak biı 
lann hepsi ecnebilerin olacaktır Yavru mahvolduğu gibi, bazan bi1 

'e tta.Jya. knnıldamak ist.eyincc ~ne de, ıabrap içinde gözlem 
hepsi geri çekilecektir. Zaten or. duonyahyaaldyumuyor. · alı., 

_ ene yapm • 
dasu bulunmıyacağına gore onu Bu .sualin ilham ettiği cevaplaı 
kımıldamak arzusuna ~eytan blle muhtelif noktalar Uzerinde toplanı 
ı.e,k ve iğfal edeme1~ Tabüdlr ki yor: 

lt.ıJUm deniz &§ın hl~ bir top. Çocuk düfUrmeğe, "tıbbi" 0 1 

(Denmı 4 üncüde) maktan başka, diler zaruretlerle 
• de kanunen müsaade verilmelidir. 

HiiM'yln Oahlt YALÇJ1" <ne-. 3 iulde) S.brl Seven 

Hesap istenmeli, fa ka t 
kim istiyecek? 

'Refik Halit üstadonız, t•skl bir 
mesele)1 ycnld~n ortaya atanların 
ve üzerinde durularak m\itecasl. 
rlnden hesa.ı• ı..tenmeslnl ileri 
sürenlerin üı;üncü~ü oldu. l<"ransrı· 
lann 20 nd asır an'-lkloı•cdlst f'sası 
alınarak bir " lnönU'' anı;lklo~M 
yapılmasının karar altına alınmaM 
üzerine tazelenen bu C!ikf da\a şu: 

20 nci Mır amılklopcdlslnde Tür. 
1..1yeyo taallük eden kı ını cı.kl 
resmi vazlfelt•rl dolu':l!ille me,·kl 
lö&h.ibl bulunmuş olan ·bir zat yaz
mı,hr. Fakat bu ut keudislne t('\ ... 
dl edilen 'c doğrudan doğruya 
Türkiyeyi istihdaf eden bir ı,ı ya. 
parken, k<'ndl~lnl yeni Tilrldyenin 
en önemli hlr me,·kiindo göster. 
mı~. hakikaten büytlk olanlftn idi· 
çültmü!f, dargm , .e küskün bulun· 
duftı itılhnlerl çlzmlt, hoşuna gtdea 

(Devamı \l tlnctide) 

Yazı ışleri Tel. 2~872 Fiyatı 5 KURUŞ 

A 
D E 

ARM 
EME Si 

H azırlzklarz bitti 
Meydanlara bombalar konuıau 

tecrübenın yarın yapı lması muhtemel1 

Dfla mabCelll kazalarda vazlle alan 
ekipler topraaarak tatbllrat yaptılar 
Şehrimizde ayın 31 ine kadar · öğleden sonra da ayni yerde di

yapılmasına karar verilen pasif ğer kaza ekipleri toplanmışlar. 
korunma tecrübesinin, hazırlık· dır. Kendilerine vaz1cleri iz:;.h e 
lan ikmal edilmiş, vnzüe alan. dilmiştir. Alarm denemesinin y& 
lnra, vazifeleri tebliğ edilmi§tir. nn yapılması çok muhtemeldir. 

Dün Taksim stadyumunda Hava tehlikesine karşı korun 
Beyoğlu kazasında vazife alan e ma işlerinde küllanılma.k ve vu .. 
kipler, Beşikta5 stadında Beşik.. kua gelecek yangınları söndür. 
taş kazasında vazife nlan ekipler (De\"amı f UncUde) 

ih·bar doğru çık tı 

Mezarından çıkarılan 
Samatvalı güzel kıza 

.kürtaj yapı lmış 
Müddeiumumilik, Ortaköy Şifayurdu 
sahibi ile iki doktorun if adeler;ru aldı 

Samatyada. oturan ve çuk 
gUzel olmuı dolayısiyle Saıuat· 

Bir 
ar alla 

Galata 
r ı t1t1 mından 

Denize yuvarlandı 
Arabacı kurtarıldı, 
hayvanlar boğuldu 

DUn Galatada, §imdiye kadar gö. 
rlılmemı,, bir kaza olmu§tur. 

Tophane iBkcleslııde kayıUı Hilıml.I,. 

ye alt ZSi2 sayılı çift beygirli yUk a · 
rnbası, Galata rıhtımında ilerlerken 
ıı:ıyvanlar birdenbire ürkerek bUtUn 
hız.lar1le acntze doğru bopıımı§lardır 
Birkaç dakika SQOra hayvanlar, araba 
cı, ve arabadaki yükler kAmilen deni· 
ze dtişmUıı bulunuyorlardı. 

Vaka yerine derhal llman imdat 
kuvvetleri ve dalgıç gbnderllml§tlr 
BUtUn ı,,"llyretıero rağmen beygirler 
boğulmuşlardır. Arabacı kurtanlmıo

tır. Tahkikata dc\•am edllmektcd!r. 

Hadıseıerın 

retsıri 
• 

Faş, sl Erkanı 
Neden Capneys 
Gönderıldı ? 
Yazan : HASAN KUMÇAYI 

Musolini kabinesine dahil <ılan 
nazırları birer birer cepheya 
göndermeye başladı. Damadı 

hariciye nazırı Kont Ciano baş
ta olduğu halde şimdiye kadar 
bu suretle kabineden ayrılanla

rın sayısı tam yarım düzineyi 
buluyor. ltalyan diktatörü bir 
taraftan mare,al Badogliyo ve 
mareşal Crazyani gibi ltalyan 
ordusunun en deftrll bq ku. 

ya kraliçesi adile anılan RatL 
nanın, Ortaköyde Şifa yıırdun. 
da üre.miden ölerek göcıüldilğU
nü, ancak kızın gfiya bir klirtaj 
ameliyesi neticesinde öldürüldü· 
:rüldüğü yolunda bir ihbar \•akf 
olduğu için cesedin mezardan 
sıkantarak morğa kaldınldığuıı 
yazmıştık. 

Henüz evlenmemiş olan, fakat 
sevdiği bir gençten hamile Jı:aL 
dığı iddia edilmiş bulunan Kati. 

(OP\'Rmr 4 tlnrlldr) 

Bu sokakta 
oturanlar 

ista nbulun üvey 
hemşerile ri mi ? 
Taksipıde Valde Çegmesi so

kağı eski bir dere yatağına ben. 
zeyen, zemininde kaldırım namı. 
na bir taş bulunmayan bir so
kaktır. Bu sabah omdan geçen 

(Oe.nmı 4 ünc·t!dt) 

man::lanlarını azlcderken diğJr 

taraftan kabinesinde fnşist reji. 
minin en nüfuzlu balarını cep. 
heye göndermesi zahiren asker• 
lerin orduda bo! bıraktıkhı.ıı 
yerleri sivillerle doldurmak, as
keri kumandanların hatalarını 

sivil kumandanlarla tazmin ve 
telAfi etmek gibi görünür. Fakat 
işin iç yUzü böyle değildir. 

Musolini ile etrafında topladı. 
iı faşist erkAnı harbd3ki mağlQ• 
biyetin hakiki mcsu?ü azledilen 
kumandanlar değil, faşist rejiınl 
olduğunu anlamışlardır. Mağ:ü. 

biyetin uzak olmayan neticosin· 
de hesab vermek mevkiine dUt' 
tükleri zaman ltalyan milletine 
hatalarını affettirebilmek Umidi 
ile şimdiden bir feragat ve fe~a. 
kfi.rlık gayreti göstermılc 1911. 
yor1ar. Bu gayretin beyhude ol
dufunu hAdlseler gösterecektir. 

HASAN KUMÇAVt 
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Bir kanun layihası 
G ti;ÇF ..... sun bir gaz tede, biz· 

Tarilai deniz romanı: 45 Y ~zan: Kadircan Kallı 

1515 senesi yazında Tunus körfezinden on dürt 
Türk gemisi denize açılıyordu; bunların yedisi 
Barbaros kardeşlere ı-.itti 

Ekmeğe zam 1 

talebi 
rettedildi 

_4yakkab1 
de de tatbik cdilll'8e btlttin 

genç kız ,.e erkekleri temkinli a. 
dım atmaya., atmıytınlan C\'lenıne
ye mecbur edecek bir kanun li~i. . ~k A • ı d h l lıMı oimnıu!]tunı. Bunu l\lekstka 

7) lr'll aı·ı e er a ~llküıuctinin l:abul etti{:,ri bildirili· 
C.11. ' .)ortlo; ~·nhut esruıen me\·cut, kabul 

Hızır reia esir ettiği gemilflri 
parçalatml8, yeniden iki ç11ktiri 
yaptırmıştı. Baharın son günlerin. 
de yalnız ild ka.rdeı;ıe ait olmak ü. 
zere ikisi kndirga, ıkisi kame, ild· 
s1 çektirl ikisi de perkende olmak 
Uzere mUkemmcl bir filo yağlanı· 
yordu. 

*** 
-16-

YENİ \'ATAN ... 

1515 senesi yazında Tunus xor. 
fezlnden on d5rt TUrk gemlsl tle.. 

nizc atılıyordu; bunlarm yedW 
Barbaros kardeşlere aitti. Gemiler 
deki ı~entlerin aayı.sı iki bine 
yaklaşıyordu. Hertlirl bd tehlikeli 
fa.kat ayni derececte kazançlı ve 
aerefll maceraya aanla bqla atıl· 
rmş, gözleri pek, ~ keakin, 
genç, dinç ve tecı11bell adamlar ol 
duğu Jçin on bin dllpıana bedel 

sayılırdı. 

Hızır rei.s demişti ki: 
· - Ki.tirler yalnız ial&m gemi· 
}erini denizlerde vunnaltla kalmı • 
yorlnr; karaya çıkıyorlar; şehirle 
ri alıyorlar; kasabalara ve köy. 
lere beklenmedik ba&kmlar yapa· 
rak yakıyorlar; halkı esir edip gö 

tnrllyorlar. Biz nlçln oalar gibi 

yapmryoruz? 
Baba Oruç kısa bir cımLp ver

mi§ti: 

- Yaparız! ..• 
Ve bu sözler re:islerle levent • 

lcr tarafmdan sevinçle karltlan • 
mıştı. 

Hiçbir usul, hak. Met tammI • 
va.n vicdansız blr dllprı•na karp 

ayni şckll4ıt h~et etmek ka -
dnr ta.bil bir eey olamazdı. 

O zamana kadar batı Akdenb: 
bu kadar bllyilk blr Tllrk flloeu gör 
memlştl. 

Oruç reis Slçllyanm bllttın li . 
mal sahillerini yatından .eyrede • 
rek geçti; Türklerin köy ve kua· 
halara hUcum ettikleri görlllme -
diği için panik olmuyordu. 

Bir akşam yemye!Pl bir dağm, 
zengin bağların, her taralı doldu
ran gUzel ve bUyUJı bahçelerin l> • 
nUnde büyük bir kaaa.ba gl5rdtı. 

ler: etrafı tek duvarla çevrilmit
tf: ilerde ve dağm yamacmda kU
çUk b1r hisar vardı. Pencerelerin. 
de güneşin tutuştuğu beyu evler 
çok muntazam ve gt1%eldl. Zengin 

ve kala.balık bir yer oldufu Dk ba· 
kışta anlaşılıyordu. 

Oruç refa gemislniıı provumı 

engbıe çevfrdl: ötekiler de o
nun gibi yaptılar; kasabada g1'rfi
len heyecan alAmetleri ya~ 

Ay geceyansına doğru bat:tJ vo 

Oruç reis: 
- Ala.banda sancak. Orsa ala • 

banda tramula! .• 
Kuma.ndumt verdi; bu emir ge

miden gemiye bağnlara.k tekrar e. 
dildi. BUtUn gemiler blriblrlerinin 
dilmen suyunu bırakmadan akşam 
bıra.ktıklan sahile rota verdiler. 

Kara Ba-..!drln perkendeai biraza. 
larga.dn gbu:U kaldı; 15tekiler kasa. 
banın batısındaki burun ardmda 
d:.ı.rdalar; her gemiden clPfer ki· 
§i karaya çıktı; yıldızlarm muma.. 
v1 gökten serptiği eönUk ışık al -
tmda, iki tarafını sık ve yUUelr a. 
ğ'a.çlal":Il çevrelediği bir yolda, brz
Iı adımlarla fakat gürllltU çıkar • 
maksl'ZlII ilerlediler. Katıjıda ka • 
raltı halinde ve kasabanm duvar. 
lan g5rUnUnce Uç kola ayrıldılar; 

Uç tarafı tuttular; ağ~larm göl· 
gelerlnc, hendeklere, çalı dlplerl.. 
ne, llzUm kUtuklerfnln aıalarma 

saklandılar; güneşin • .>ğma.mu 
beklediler. 

Ufuk ağardı ve dağların tepele

ri yaldızlandı. 
Kasabanın her tarafından horos 

s08lert ytıbeldl: IOllr& met, ıstuz, 
keot, etek gibi hayvanların b&fı. 

vanlar Ye insnnlnr çıkmnğa başla

dı; hiç kimse kendisini bek1iyen 
tehlikenin farkındıı değildi. Bütün 
gece süren pUrUz<1Uz istirahat dev 
resl.nfn verdiği neşe ve ümitle, 
bağlarına, bahc:elerlne, tarlalarma 
gidiyorlardı. 

Birdenbire sn.rıkh, kavuklu, ceb. 
kenli, poturlu, birçoğu palnbıyıklı, 
kollan sıvalı, yalın ktlınç levent· 
ler, yerin altmdan fırlar gibi çı • 
ktverdiler. Kadın, çocuk, erkek, 
genç ve ihtiyar, bir an BllŞlrlp kal
ciılar; çığlıklar, imdat 11cslcri biri. 
birine karıştı; dUşüp bayılanlar ol· 
du; boş yere kaçmak istiyenler he
men yakalandı. Leventler k:ı.saba. 
nm sokaklarına daldılar; rastladık 
lan erkekleri ve ı;enç kadınları 

yakalıyorlar; sekizini onunu bir a. 
raya bağlıyarak götUrUyorlardı. 

Çocuklarla ihtiyarlardan aksilik et. 

miyenlere ilişllmiyordu. 
Hiaarda iki yüz kadar asker var· 

dı; bunlardan kasabanın yardımı • 
na gelmek istiyenlcr leventlerin 
bir kolu tarafından hücuma uğra
yınca kendilerini zorla kurtardılar 

ve kapandılar. 
Bir sa.at sonra koreanlar kasaba 

halkının en genç, dinç olanların • 
dan bin sekiz yUz kişiyi gemilere 
dolduruyorlar, demir alıyorlardı. 

Hızır reis ortaya yeni bir fikir 

attı: 

- Bunlar seferde bize yilk o • 
lurla.r; yeni ganimetler için de yer 
azaldr. Satalım! 

Oruç: 
- Doğru söylersin; fakat hiç ge 

mi vurmadan dönmek olmaz! 
- Dönecek değiliz, burada ea.. 

tanz. 
-Kime? .. 

Çavdarlı ekmekler için 
nümuneler hazırlandı 

Fırıncı ve· d ğlrmecılenn, ekme~ln 
kilosuna 20 para nlsbeUndckl zam tek 
lifleri. diln öğleden sonra narh komts. 
yonuncla tetkik cdllml§ bu talep ka· 
bul cdılmemıııtır. Eltmck narhı, esklsl 
gibi 14 kuruş ıo para olarak ibkn 
edilmi§tlr. 
Diğer taratltın sıhhat vcktıletl, be· 

lediyeden yüzde 15.W çavdar unu kn
nştınlmnk surcUle yllzde 82 ran<!.ı 

manlı halltadan bir ekmek ıstemi~tlr .. 
Aynı zamanda va!! ve belediye reisi 
de a!Akadarlardan yUzde 40 çavdar 
i!Aveıile ayn blr numune ıstcm~tlr. 
Her iki r.Umune do yapılarak tahlil 
edilecek ve raporlar bagvekAletle sıh· 
hat vckftletine gönderilecektir. 

Kira ihtikarı 
Bir apartımanda ke§İf 

yapılacak 

Beyoğlunda Altmbakkalda 28 nu. 
marad& Babil apartımanr sahibi l&te. 
pan, kir& bcdcllcrlnl arttırdığından do· 
layı yedinci asliye ceza mahkemesın. 
de muhakeme ed{\mcktedir. Kenjlel, 
aparbmanda MBlllt tamirat Ve fldvcle>r 
yaptığmı iddia ctmigt!r. Bu iddıı.lann 
tevsik! için, mahalllnde bir keşif ya. 
pılacaktır. Muhakeme, ~ §Ubata bıra· 
kılmıııtrr. 

M. Kemalpaşada 
seylap başladı 

Bursa, 28 (A.A.) - Musta. 
fakemalpaşa'da. yeniden seylap 
başlamıştır. Vilayet, kazalar ve 
halkevleri tedbirler almaktadır
lar. 

- Kendilerine... Çamlıcada otel ve 
Oruç reis tek elini kardeşinin o- gazino yapılacak 

muzuna koydu; yUzUnde bUrük bir Beled' BUyUk ç 1 'd 
1 v " 1 • d t kdir , ıye am ıca a 

iftihar aydın 1~· goz enn e a tepe ürerinde modern bir otelle 
parıltıları oldugu halde birkaç de. bir de gazinonun yapılmasnın 
fa sanıtı: karar vermiştir. Otel yapılacak 

- Yamansm Hızrr. ı:;en b~nden yer, maliyeye aittir. Otel ve ga
küçUkefin ama, bUytik olacaksın!.. zino inşası için 16 bin metre mu· 

Dedi. rabbaı bir sahaya lilzum görUl· 
mektedir. Verilen karara göre, 

(Devatnı var) §imdilik arazi alınacak, inşaat 
bilahare yapıla<:aktır. 

Japonya Hollanda 
Hinditanından 

taleplerde bulundu 
Ağır olan bu taleplerin 
kabul edileceği şüpheli .. 

Gümrük vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan gümrük 
ve inhisarlar vekili Hnif l{nrn· 
deniz, dün valiyi ve parti idare 
heyeti reisini ziyaret etmiştir. 

Vekil, İnhisarlar umum mUdür. 
lüğünde meşgul olurken gümıi.ik 
ler baş mUdilrünü de kabul et. 
miştir. 

Mektep müsamereleri 

1 
edilmiş bir kanundu. Buna göre 

1
, •• d I •ıd • genç t•rl,elderin, ~ ıımnları bulun. 

muca e Q l/e geçı z ı nıı,rnn genç kızlarla. me 'i bir si· 
V nema loc:ısmda., bir sinemada, bir 

eğlPncc l erinde bernber bulun. 

l(undurafar , .. :..::ıesine nöre sınıfı ara ;~~·t:;~ ;:ra;u~~ 1~?,;ğ::ı:: 
!) cczs ı, bırlbirlne yabanca bulunan 

ayrılacak ve azami satış fiyatı konacak :~~i~': ::.~~:~~ \.:r~n·~.:.raı: 
·Inem:ı. ~<'yrettiği ~cnç kızla ev· 
lcnme.ye mecbur etmesidir, Mütehassıs ve alakadarlardan mürekkep 

bir komi!' yon kuruldu 

Ayakkabı fiyatları üzerinde 
yapılan ihtilci.rdan dün bahset. 
miş ve bir kunduracı ustasının 
şayanı dikkat sözlerini yazmış
trk. 

Fiyat mürakabe komisyonu, 
vaziyeti ~hemmiyetle nazarı iti· 
bare almış, ayakkaıbı ihtikarına 
mani olmak için, kunduraları, 
yapılış tarzına ve kalitesine gö. 
re tasnife karar vermiştir. Bu 
işi görmek üzere kunduracılar 
cemiyetinden, Sümeri>ank'dan, 

Bekç1nin silAhile 
• o.,; 

gazına soymaga 
kalkan 

Atıf Sert örfi idare 
mahkemesine verildi 

2~.12.9'0 gecesi Kumkapıda beke! 
Dursunu vazife .sıraımda bıçakla yara 
lıyıırak tabancaamı alan ve 28 12.940 
günü de aynı tabanca Ue Takıılmde 

M&vl Köşe içkili gazinosuna giderek 
kasadaki paraları almak lçln garson 
Cemale ate§ eden ve bu suretle tek&. 
vetl andırır hale cUret eden Mehmet 
oğlu Atıf Sert hakkındaki davaya 
orfl idare komutanlığmca el kolUTIUIJ 
\'e kendi.al lata.nbul örft idare matla 
kemesi.ne tevdi cdllml§tir. 

Balıkçılar buz iatiyorlar 
Balıkçılar belediyeye müra. 

caat ederek tutulan balıkların 
muhafazası için Uç bin kalıp buz 
istemişlerdir. Alakadarlar, bu 
talebin ancak 500 kalrbmı karşı
lryabileoeklerini bildirmi3lerdir • 

Tıcaret Odası ve müdürlüğünden 
mürakabc bürosundan birer mü
messilin iştiraki ile bir komısyon 
teşkil edilmiştir. Komit' ..ın, 
derhal faaliyete geçmiştir. Kun· 
duralar maliyetlerine ve yapılış
larına göre tasnif edildikten 
sonra bu mallara, azami satış fi. 
yatı konacaktrr. Böylelikle ayak
kabı ihtikarı ile esaslı bir suret
te mücadele edilebileceği umul· 
m~tadır. 

Sor hendekleri 
içinde bir ceset 

bulundu 
Ağzı alkon kokan 

ceset morga kaldırıldı 

l..UiAA.1.iu .... ,-..,a:ı. .. .__ .... ,...ı~- .:J • -
• • - __ ....., . ...... .. 'tıı... • - - .. 

denbcri ve şüpheli bir Ölüm talı· 
kikatı ile meşguldilrler. Bu öllim 
hadisesi, dün, Mevlanekapıdan 
gec,:en iki çoban tarafından ihbar 
edilmiştir. 

Vak'a yerine gidildiği vakit 
sıir hendekleri içinde ağzı alkol 
kokan bir ceset görülmüştür. Ce. 
set, morga kaldırılmıştır. 

Tahkikat neticesinde cesedin 
muhacrrla.rdan Hüseyin oğlu 
Ahmede ait otduğu anlaşılmış
tır. Tahkikata devam edilmekte
dir. 

Murakabe bürosu 
iktısat müdürlüğüne 

bağlandı 
Ticaret vekrueti, dün, alika. 

darlara gönderdiği bir emirde, 

Bir bakmıa. fena bir Juuıuo ol 
masa gerek. Hem senl)lerl lsw is
temez e\•lcnd.Irecek, hem de evlen. 
mis bulnnup da lınlcn gözleri dı· 
şnrcla olnnlan cloğnı yola getire. 
cek bir kanun laylhıısı. 

Acaba bizde de kabul cdllmf~ bu· 
lunsıı. sinemalar. bugUn~l mll5te. 
rilerinfn yüzde kaçmı kaybeder 
dersiniz! 

Öldürene sürükletirler 
R ADYO gazct-Oftiııin verdiği 

bir b&bere göre, İtalyan na
~ırlannc1an ikisi daha ccphc>·e git. 
mis. Bu hususta birfblri arkasma. 
dlıllml' kelimelerin hlze aolattı~
nı, biz, bir darbonesellmizle hula. 1 

!ill edebl!lriz: 
" •.• öldürene ı;ürökleUrler." 
Fakat bunlar, sllrUklcmeyc mu• 

uffak olacaklar mı! Şüpheli f.&.. 
rafı bul'll8ı ••• 

Harbi mu'\affakıyetle bitlnnenln, 
girmek lladar kolııy olmadığını 1. 
talya ne yazık ki pek acı bir ~ 
fiilde anlıyacak. 

R, 

İstanbul da 
1892 çeşme wa .. 
Yapılan araştırmalar netice· 

sıntle !stanbulda vakıflara, .ait 
1992 çeşme bulunduğu anl~ıl. 
mıştlr. Sular kanunu mucibince 
bu çıcşmelerin belediye sular i
daresine devri ih-tiza etmekte
dir. Şimdiye kadar bu çeçneler
den ancak 10 tanesi belediyeye 
devredilmiştir. 

Çeşmelerin. sür'atle be!cdiyeye 
devri için alB.kadarlara emir ve. 
rilmiştir. 
Yapılan hesaba göre belediye. 

1992 çeşmeden senede 200.000 
lira gelir temin edecektir. 

Peynire zam 
yapılmıyacak 

İstanbul fiat mürakabe bürosu-
nun badema mıntaka ticaret tik tedrisat müfettişleri 

Trakya iktısad mlişavirliğın· 
den mıntaka ticaret müdürfüğu. 

ne verilen malumata göre, be
yaz peynirin Trakyada toptan 40 
kuruşa satıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu vaziyet !stanbuldaki peynir 
cilerin, zam talcblerini yersiz 
göstermektedir. 

---o---
Lüka mağazalardaki 

e§ya 
Lüks mağazalarda kumaş fi. 

atlarının kan, yüzde elli olarak 

müdürlüğü emrinde çalı~acağını 
bildirmiştir. 

Dünkü yangında 4 e·;' 
yandı 

Dünkü nüshamızda., Bakırköy. 
de Yenimahallede bir yangın 
çıktığım, 4 evin tutuştuğunu 
ya.ı;mıştık. 

İlk tedrisat kadrosunda halen 
25 müfettiş çalışmaktadır. Veka 
tet bu mUfettişlerin adedini 30a 
çıkarmaya karar vermi§t,ir. 

Hakiki ''yeni 
. 

nızam,, 

nasıl o!acak? 
Lonclra, 28 (A.A.) - Verilen 

haberlere göre Japonya Holanda 
Jiindistanmdan mühim fedakArlık· 
lar talebinde bulunmuştur. Bunlar 
ezelimle madenlerln ve dalyanlarm 
Japon amelesi!"' işletilmesidir. Bu 
taleplerin kabul edileceği şUpheli
dlr. 

Maarif vekft.Ietı, her sene mayıs ayı tesbit edilmişti. Bn mağazalar-
içtndc verilen mektrp rnUS3merelerı, d k. d' y 1 d 'k 

Yangın. Yenimahallede Öca
lan sokağında muhasip Cemal.in 
71 numaralı evinden çıkmıştır. 
Yangın, itfaiyeye haber verilmiş 
ve itfaiye gelinceye kadar ateş 
12, 14, 16 numaralı evlere de si. 
rayet etmiştir. Buraları da t<l· 
mamen yandıktan sonra yangın 
söndürUlmUşttir. Yangının Ce
ır.alin evinde sobadan çıktığı an
laşılmıştır. 

Dünyada hiçbir esir 
devlet kalmıyacak 

Lmıdra, 28 ( A.A.) - Bugün 
Londrada '"Bliyük muharı'iJe.:ien 
evvel sükunet" mevzulu bir nu· 
tuk söylemiş olan istihbarat ne
zareti parlamento sekreteri Ha. 

Vakıt: 
Hasan Kumçayı, "GUnıerin pe~iı:ı· 

den., aütununda, "lhtlkArda tek~mUl .. 
ba§lığtlc yazdığı blr fıkrada diyor ki: 
"Gözümll:ıUn öatınde lkJ bAdJ.M V1U', 

bln bugünün• meeelealdlr kı dllnkli 
HabeııJ'!J ou suretle nakledUl)Or• 
BeyoJhıada büyük mağazaJan kuıı.. 

dnra yapıp Mtan bir TUrk u"1atn r:a· 
ttk"<'llcre lhtlkArdan ıılkll.~ l·t f'tmlş 

"Bir m.ıığazaya 7,a llruya vcrdltJ.mlz 
bir ayakkabıyı ertesi gUnü vitrinde 
ı3 Ura fJyat korımuı olarak gört\yo
ruz:., deml~tır . 

tı .. 1ncl M.dl!IC 1~41 tarihinde lııtan. 

bulda ~nyan et~Ur ki bu da LQt. 
n tarihinin 16.5 lnl'J ııayfaeuıda ıu 

tanda kaydediliyor: 
''Blr çın çedik pabucu narhındsn 60 

para ziyadeye satnuo olan tınffaf Se 
Um mübaflr tertfld ile Bou.aadaya sU 
rillmllftü.r ... 

Acaba yU:ı eene evvel latanbulda 
bir ~ pabuçtan 60 para fazla kAr 
tııtemetı lhttk6r sayarak ıUrgUn ce-
zası ve>rt'nler timdi me--..arlarmılaıı 

nln badema, ders yılının ilk ayları ı. a ı ıger eşya ann a ne mı ~ 
çinde tertip edllmeslnl hlr tamimle •· ı dar üzerinden satılacağı tcsbit e 
Ift.kadarlar& bl.ldlrınJ§Ur. dilecektir. 

ayakkabıdaıı lj lira fıızl:ı l.Ar alanla
n gi>rscler bunlar hııkl>mda nasıl bir 
~ tatblJ; edf'rll'rdi ':., 

Yeni Sabah 
HUscyln Calııt Yııl<'ın l\tııca.rlstan· 

dan ve tuııyndan matbuat vıııııtaeile 

yayılan ,.e gayc3.I TUrldyc) l polltıkıı 

6ından çevirmek \"e mihverin nU!uzıı 
altına girmeğe razı etm k olan bazı 
propnganclalan bahlı mevzuu )'llpa
rnk diyor kl: 

betini her zaman akıl ve mantık Ue 
mlldataa \"e lııbat edeblllrtz. Onan I· 
çln, blı.1 k&zanmak niyetiyle yapılan 
mantıkıın: neırlyat azlnı ve kararımı. 
zı kun·etıendlrmcl<ten bafka bir ne~ 
co tevlld etmez. Takip f'tt1tlmlz siya· 
setin milli menfaatlere uygunluğuna 
o kadar cnılnlz kl her bah!ll TUrk et. 
~rrumumlyesı knr3ısında alf'lten mı>
na~u hlp bir uım:ın çeklnme)iz. 
l~te bu mW~Utya mebnidir ld Ma· 
car ,.e ttalyau gazetelerinde &özftmU. 
w çıırptı.n bazı mUtalfıalardan bu •U
tunlarda bab!etmekte tereddüt etml· 
)·o ruz. 

rold Nicolson, bu harpten son-
• raki yeni dilnyanm bir modelini 

lifi, cogran vaziyet gibi kun·etU a. 1 • işti' • H f demi f k" 
miller Ttlrklyeye bağla~. Bu çızrn ,

1 
r. • a ~p § ır ı: 

. !eri •• _.... •- - Yen.ı nızam, Avrupanm )er n aerve....,.n timdi uıılll:ı haü- ti d __ 1 h'' . ti :-": 
nesine akıyor esare ne egı , umye ne ıow· 

ı1~ bu ~ p.ze'tealnin ıu man· nat ~decektir. Bu nizamın kendi 
tıfına göre, Türkiye Umumi barp nr. camıasıru mU~.af~ etmek V~ bu 
tıoe.tnde keocllstnden avnıan ,•- rr.Udaf aanm muessır olması ıçln 

" :ı:enguı d ı;,..,,b"h "d 1 "'l · l ;ıerıert ııttrdat lçJn hanıkete sepmen e m...ş.. ı ı eo oJı erı o.an mem 
\'e m-:ıahedelertn deflfmeel t.anıfb Jeketlerle uyuşmak hususunda 
bnlwıan ml!ıver devletlerlle blrle,m: menfa~t ~()?.etmek ~ g~ 
lldlr, fınatt.aıı ıstttadcye bak.malıdır. termesı lazımdır. Hıç bır eeır 
Almnn propagandası tnglllr:Iere tariz devlet mevcut olmryacak, fakat 
ederken Ttlrklyt'~'l hurbc sllrUkleıoeğo r._er biri .. kendl h~ytına.ve an'o.ne. 
çalı§tığmdan balı9eder. Şimdi ııoranz: s~e g~~e kendıne a1~ meselle
rıirklye~·ı harbe &llrUklf'.mP.ğe çall'.f&Jl rı~ hallı ıle ~eşgul bır serbet 
ı.ır klmJerdir.? Almanlar ıeu te ıote milltler camıası mevcut olacak· 
hu t!irlü tnhrlkltırle bl:tl Mısın fet· milletler .csmiası mevcut ola~k
hctmefe kanıJırmı~tardı.Kanal aeıert· ve ?u ~1lletlerden. 1!e~ biri s~
nln büytlk blr fa.ela tf'fldl edet'lflıtlne yası ve dd.rsa.dt istikla.Iınden bır 
emindiler. Fakat oraya herhangi bir §CY f cda: etmiye hazır buluna. 
Türk hücumunun bir miktar tngUız _ca.k __ tı_r._" _________ _ 
kuvvetini MılO'da tutmap lııgiltcro-
rl mecbur ~nl blldlklerlnck-n ZAYl - Nllful cUzd&num Te "-

rıtlan duyuldu; kon11fl"alar ft ~ kalkaalar da 7,6 llra;ra mal olan, nlhr. 

tıımalu' oldac laıplar aıtddı; b&lf. ,... 11 llnJI' -Ume· -relen Mr 

"llk daklkad:ınbcrl, hatta lıarp be· 
niiz daha çıkmadan, \'aı.lye>tJ tama. 
mile anlamı~ ve nctlccntıı ncrf'yf' \11-

racağını vek doğru bir surette tahmin 
etmı, ol:ın Tllrklye~ I, milli alyn8etln. 
den u:ı.akl36tırmak lmkfınsız bir ~ 
~bbllı.tllr. Tllrklye no lı.lsslyata ""!ltr 
ıı~·or, ne mıuıera anyor. D!Jyle bir ae,·. 
let tızerlnde propagamlınm hiçbir k• 
ılrt ......... .Bbı ~ 7olwa ha 

Pettede rıkıuı UJ Maayanac ..-. 
&e6I Tllrldyenln au.lh muahedelel'I .. 
lcyblnde btr aly~t taktp etmek I&· 
um gelen bir devlet olmuı icap eder. 
ken bunun aksine b&rt"ket etme&lnl 
h.-ı.ttA tellkJd ediyor. Ba gazetenin ftk 
rtnce, umumi harpten ııonra. Tü.rklyc
cloa a)'l'llaD topnıklan tuaa. din ..,.. 

ı\ \TUpada muvakkat bir zaman irin kerllk tezkeremi ayt ettim. Yen1.rlnl 
rahat eteflıllılnhıt allWMla Terk lla- alae&#Jnıdan •kiııtntıı hnkmU yokhır. 

nmı beyhııle 1'" tıblılnak1ıa tıeııı•• Ortıakijy oa~ ll'Wllalk!S Amca
ctmmılflerdl. 1J1mı11 ... &J.!"_.._... J bey ııolta.k No (7 de )h&sı..ııt oJ1U 
clütilnDlll ...,.......,. Bllleyln Şlmfek ---

'· 1 



Hadiseler ................... 
Ve Tarıh 
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Ei•I 

JI[ A BE lt - Akşam post"" 

ingiltereye yardım 
projesi görüşüldü 

Va~ıngtcııı, 28 (A.A.) - Mel>'Ul&r 
meclisine~ tetkılt olunan lngUterey~ 

yardım tılyl.hnsmm tadili bakkmdı.kt 

teklıf!erı müzakere etmek 111..ere dUc. 
ak anı riyascU cumhur ıınraymda fev. 
kalı\dc bir toplantı yapılmıştır. R".is\. 
..-:un: hur toplan tıyn. hıu1ciyo, n1a!iyP. 

nazırlarfle mcbusan meclisinin deuıoı. 
rat ve cumburlyctçl erkA.nını davet et 
miştlr. 

Vaslnr:t-0n, 28 (A.A.) - Aran 
meclisinin h:ırich c enclimenı. bu -
giın hafi bir toplantı yaparak de· 
mokrasilerc ynrdım kanunu proje· 
sini t tkik e~tir. 

Söylendif.inC' göre, bu toplantıda 
izahrıt veren hariciye nazın Hul. 
Amerika Birleşik devlctlerile Ja. 
ponva nrasmda karşılıklı bir ım
lnşmaya vC' işbirliğine varmak iı:in 
vapılan uzun gayretlerin fülen ne
ticesiz kal lığını bildirmiş ve ln

-;iltcreyP fıı.z1:ılncıtınlarak vapılan 
yardımrn Amerikn BirlC'şik devlN· 
IE'rini Avrupa hnı·bine karrştırmı
yncağı lıııkkındn encümene teminat 
vermiştir. 

ilk çağların 
esirleri gibi .. 
100 bin Holandalı 

Almanya da 
çalıştırılacak 

Londra, 29 (A. A.) - Holan 
danın §imdi kendi sahillerinde 
Almanların istila hazırlıklan i
çin yaptıkları roaşraflara ve a~ 

Londra, ı8 (A. A.) - P.cs.mi 
Alman istihbarat ajansı, dün a.k • 
şam İngiltere üzerinde hiçbir ha
va faaliyeti olmadığım kaydetmcit_ 
tedir . 

Ajans, Almanya üzerinde de İn· 
gillz tayyarelerinin hlçbir fa. 
aliyette bulunmadığını ilave et • 
mektedir. 

----o--

Polonya 
Çekoslovakya 

ittifakı hazırlanıyor 
Polonya hükumeti . . 

mazının acı 

tecrübesinden ders aldı 
Londra, 28 (A. A.) - Pat a • 

jansı bildiriyor: 
Polonya ve Çekoslo\•akya hilkfı • 

metleri harpten sonra iktısadi, 
mali, killUirel ve iki memleketin 
müdafaası sahalarında sıkı bir iş 
birUği yapmağa karar vermişler • 
dir. 

Londradaki muvakkat Çekoslo -
vak hfikümeti, Polonya hlikümeti 
ile halen yapılmakta olan müza -
kerelerin seyri ve mezkür :işbirliği_ 
ni ilham eden prensipler hakkında 
bir tebliğ neşretmiştir. Hükfunet 
ayni zamanda mevzubahs olan 1§. 
birliğine ait teferrüatı tesblte me
mur olan Çek - Polonya muhtelit 
kom.Uıyonu nezdino gönderilecek 
mümessillerini de tayin etmiştir. 

ğır İ§gal masraflarına katlan. *Kahire, 28 tA.A.) - Mısır mallye 
mak mecburiyetinde olduğu. nazırı. suven kanalı f(rkeUnl ikinci 
Londranın Holanda mahfelle. l§ara kadar mail taahhl1tıerlnl altm 
rinde söylenmektedir 1 frank tızerlnden ödemekten ibra eden 

• 1 son askert kararname hakkında yap· 
Almanlar, bundan b~ka yi- tığı beyanatta, suven kanalı flrkeU. 

Nevyork, 28 (A.A.J - Be;, küçük 
demokrasi için yiyecek tedariki ile 
meşgul olan mllll komitenin bürosunda 
beyanatta bulunan Huver demiştir ki: 
"- Nazaı1 olarak Belçlkada bir gUııde 
adam ba§ma dUşen yiyecek miktarı 

pek azdır. Hiçbir millet bu kadar nz 
gıda Ue yll§ıyamaz. Beyanatım Belçl. 
kada bu hususta tahkikata memur e
dilen eksperlerden gelen raporlaru 
!&Unat etmekcdlr. Belçika m!Ilctlne 
lA.zmı olan esa.slı gıda maddeleri bir 
aya kadar tukenecckUr. Bclçlkııdıı. a· 
d&m ba§ma dU~n yiyecek mlktan In. 
gtıtere ve Almanyada herkese isabet 
eden miktarın üçte biri nlsbetUıı:lr.dlr 
önUmllzdekl §Ubatm 15 ine kadar 
Belçlkalılann ekmekten vcsalr tısya. 

ti gıda maddelerinden mahrum kal· 
malan mUmkUndllr." 

Bir haftada 58 bin 
tonluk vapur batll 

Alman tebliğleri 
mübalağadan 
vazgeçti mi? 

Londra, 28 (A. A.) - 19·20 i
kincikii.nun gecesi biten hafta zar. 
fmda düşman faaliyeti neticesin • 
de deniz ticaretinin uğradığı zayi· 
at eeman 58.212 ton hacminde 11 
vapurdan ibarettir. Bu yekfln şöy. 
le aynlmaktadrr: 

Ceman 34.772 tonluk 5 İngiliz 
vapuru ve ccman 58.212 rakamı ge 
çen haftalar zarfmdı.ı kaydedilen 
rakamlardan daha yüksektir. 

t~ ·r P.. A t 1d<esi var- yeceklcri ve ibtidai maddeleri nin halen taahhUUerlnI bu esas Uze. 

Kaybedilen tonaj miktarının Al
manların batırdıklannı iddia ettik. 
leri miktarla beraber her ha.fta 
Londrada nesredilmeğe başlanma· 
ın üzerine Alman kumanda heyeti. 
nin rakamlarını tedricen azaltma • 
ğa başladığı mUşı..lııede edilmiştir. 
Geçen hafta içinde Alman kumnn. 
danlığı ceman ancak 41.000 ton 
batmldığmı ilan etmiştir. 

dı: 1 uran! rın "Va üt e Kcr- de yağma etmektedirler. rlnden yapacak vaziyette bulunmadı· 
~ük'd :ı , . ·-! ;ıv }tt olun:ı-1 Bundan başka Alman endüs- tmı aöylemJ§tir. 
l r u; n ~.1111; "~ ol!?"Un ır trilcri hesabına zorla çalıstınl * Belgrad, 28 (A.A.) - Dün bir 
c o u, m t rının coklu- . ttaıyan bomba tayyareal za.grebde ye. 

ltnl ·n·!l fc.\.na!"ddiP.i ile mak uzcre 100.000 e yakın Ho. re 1nmııtır. tçtnoo bulunan 6 kişi blr 
uı urdu. t: vlatlnrı diye landalı Almanyaya gönderilmiş otelde mevkuf kalacaklardır. ltalyaıı. p I b• 
anılırdı. tir. lar yerlerini kaybettiklerini söylemiş· o onyanın yeni ır 
Şeyhin iki 0 ·ıu vardı: büyilğü terdir. denizaltısı hizmete 

medre e oku3 or<l.; kü<'Ü 'Ü Amerikan şilepleri * Madrid, 28 (A.A.) - Stı?.fanı: gİrdi 
te' .k l taba ın hızmE tin e Gresjimena Ue San Pablo araBındn ı. Lo 
bul ı yabancı bandıra ki yUk treni '"ddetle çıırpı~ınıştır 6 ndr.t, 28 (A. A.) - Pnt 8 • 

unu~ du; talar nda b r sa· fi' j •ıısı bildiriyor: 
t<:inatm v r • d v mı hatır. tacıyab=lecek mi? ölU, ıo kadar yaralı vardır. p l " 

" "' Stokholm, 28 (A.A) Stefıuıl· o onya hükumeti Polonya mu. 
latan r ' at t y mim kaşahır N~ orı· 2° ("' \ ) Hal"n harcb~i esnasmdı.ı. cerene batan e ik O ' 0 '1 '• 0 n .. • • - ' Stureholrn ve Valparals lııirnh'rinde .,, 

ı. t'Tal cdılnemc-ktc olan Ameri • \'e beheri 4000 ton hacminde Ikı lBveç "Orzel" denizaltısmrn yerine yeni 
Bu kan ,iJeDlennin yabancı bayra.k bir denizaltı gemisi satınalmHüır. 

l l k i tind gemisinden çoktanberl haber alınma- Bu yenı· deni.,.,ltı g,,.,..ı.,ı·nc Po • 
"l tln a trt'nsatlanti t care P d ..... '"~""'° 
kull nılm"SI imkanları dün yeni maktn~ır. Bu vapurların batırıl ıı:!'• lonyn ordusu ba.<jkumandanı gene. 
bir afhaya rrirreiştir. zannedılmektedlr ral Sikorski tarafından "Sokol' 

Bundan birkaç glin C\"Vel bahri- * Budapeştc, 2S ıA.A.l • Stefanl. l ismi verilmiştir · 
ye kom";yonu tarafından kendisi. lkl Macar hava ftlosu dUn Buılap~,ştc Bu münaseb~UC' bir İngiltz limn· 
ne bE'Ş \'apur \'eıilmiş elan United ye so kilometre mesafede Tuna l7'.e nında Polonya bı.ı.hriycılilC'rinin ö. 
States l.ine ı;eyrisc ain şirketi rlndc \"ahim tuğya.nlar husul<' ı:-ettr. nünde bir r.utuk sövliy n general 
bunhrm tamiri blttikte>n sonra mek l!ıtldedını gösteren bUyUlt bu:E Sikorski, Polonya balıriycsinin bu 
\'E' millivetirıin d '{;'~tirllmesi for • kUtlclerln! bombardımM etmişlerd!.r yeni cüzütamınTJı "Vilk" ismınde 
malit Si nihnvetP erdikten sonra Pretorla, 28 <A A.l Birkaç bı,. diğt'r bir Polrınya denizaltısı Jle 
trnnıatlantik sen•isP çıkacağım te pılotun derhal cenubi Afrika ., "'" 1 birlikte İngiliz mÜs"llfı.h kuvv('tlC'
yit ctıni tir. Bu vapurlnrrn tarniı 1, kuvvetlerine llUbak edecl'ğl habeı VP• rinln yanrba.şnıda mlicndeJeyc de. 
?ltr haftn kadar silr<>cektir. rllmt'kledlr. V"rn ı:>de<'eğini söylemiRtir. 

- Doktor, size yalvnrırım. Ba. 
na açık söyleyin!?.! Hastnlığım çok 

yor ve inandıncı bir bakışla: 
- Hastalık mı? • diyor • bunu 

d::ı. nfrcden çıkarıyorsunuz? .. Ben 
den daha sağlamsınız. 

- O halde zevcimle milnaseb
tinıi niçin soruyorsunuz? 

Doktor sakin bit gülilnuıemeyle. 
- Ga) et tabii.. . diyor • Çiinkiı 

anne oluyorsunuz! .. 
İstimdada beııziyeıı bir çığlık ko 

fU!YOnim: 
- Doktor! .. 
Yaşlı ve mUşfik bilgin derin bir 

sf"fkatlP füıHimı> eiilivor: 

- Ne oluyorsunll% çocuğum? 
İki elinin! tutup yilzUme çeki -

vorum: 
- Doktor, doktorcuğum ... 
- Fakat kızmı, bu kııdaı mı 

ıok sevindiniz? •. 
Çenelerim çarparak kekeliyo • 

um: 
- Evet! .• Oh, ha.yır. Hayır, e. 

•et. 
O da şaşkın boğuk bir ısf>f!Je: 
- Bunu siz bilmiyor muydu· 

rıu.z? mı; mi h!asetmemiştiniz? .. 

- Hiç doktor, hiç!.. 
İkimiz de bir aaniye düşilnilyo· 

ruz. Doktor henllz çözemediği mu
ammayı, ben de bir etipheyi. Besı 
dahil önce dRvranrvorum: 

- Doktor, ne zaman anne ola • 
cağm11 size sorabilir miyim:' 

- Tahminen altı ay sonra. 
-! .. 
Başıma tavan yıkılmrş gıbl inli. 

ronım. Doktor ıµu~km ve heye • 
canlı soruyor: 

- Zevcinizden a) nlalı ne kadar 
oldu? 

Birden sırt ilstU düşerek sayık-
lıyorum: 

- Tam altı yıl! .. 
- Şimdi anlryonım faciayı ... 
Birden §aşkınhktnn sıyrıian dok 

tor telfışmı kimseye duyurmadan 
beni tekrar canlandırmağıı çalışı • 

yor. Odada yapayalnız olduğumu • 

zu anlıvor ve mınldruuvorum: 
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Eski ağır ceza reisi Sabri Seven timdiki cezalara 
kafi derecede ağır olduğu kanaatinde ••• 

(Ba..') tarafı 1 nclde) 
Vcrıldiğı takdirde bu ameliye 

mutl:ıka hekim eliyle yapılmalıdır. 
Hekim elıyle yapılmasına rağ. 

men, zaruretlere uyguruıu.z bir 
iltizam gönilıirse, mes'ullerl, şim. 
dikinden daha ağır cezalara çarp
t.rrılmalrdır. 

Ayrıca çocuk doğumunu teşvik 
edecek mali yardımlar yapılmalı· 
dır. 

Ve herhangi bir kaza eseri ola. 
rak hfısıl olmuş "gayrim '§ru" de. 
diğ:miz çocukları bir müessesede 
himaye etmelidir. 

Fakat bu cevaplar, şahs:n telak
kisine göre değişiyor. Deği,.~ek
tir de... Hakikat şimşeği, fikirle. 
rin çal'pışmnsmdıın çıkacaktır. 

Dün çocuk dü.5ürme mevzuu et. 
rafında Operatör Profesör KAzmı 
İsmail Gtirkan'la görüştUkten son
ra, otuz kUsur sene adliye haya
tında mümtaz bir saliihiyetle ça.. 
Iı~mış !stnnbul eski ağrrceza reiei 
~abri Scven'i buldum. 

Sabri Se\•en, bu mevzu etrafm. 
dıı.k.i bUtün fikirlerini evvelA., şu 
üç mefhum etrafında topladı: 

Terbiye, ahlfı.k ve refah! 
Çocuk dtişUrmeğe mani olmak 

dav:ı.smı, bu Uç mefhumun çerçe. 
vesi içinde hailetmck taraflısıdır. 

F..ski ağırceza. relsinin kanaati 
şudur: 

- Cezayı arttırmakla, çocuk 
dü•ürınc illetinin önüne g~llmez. 
Çünkü, 1 Teşrinievvel 1936 tari· 
hinden itibaren mer'i olmak Uzere 
tatbik mevkiine konulan 3038 nu. 
maralı kanunla, çocuk dü§iirmek 
ve diişürtmekten mütevellit suç • 
larm cezaın zaten artt:nlmıstır. 
Evvelı:e, alet ve ilaç kullanan, ya
hut başkası tarafından kullam1-
masına razı olan kadm, altı ay. 
dan Uç seneye kadar hapsedilırdi. 
Düşürten de, bir seneden fü; sene. 
ye kadar hapsedilirdi. Halbuki, 
3038 numaralı kanun, bir kadınm 
nznsiyle çocuğu dilşllrten kimseyi'! 
ild seneden beş seneye kadar ha
pfs ee?.ası veriyor. Kadına da ayni 
cezay:ı veriyor ... Ha.ttA, "dUşUrten, 
eğer doktor veya tababet şubeleri 
mensubu bir kimseyse, yukarda 
tayın edilen ceza, Uçte birden ek
sik olmamak Uzere artunlır,. dL 
yor. 

Ceza kanunumuzda, rıza ve mu. 
vafakatle bir erkek ve kadm Uze
rinde bazı fiiller yaparak, çocuk 
yapmak kabil"yetlni yok ed('n kim· 
selere de altı avdan iki seneye 
kadar hapis eczn.sı vr> yüz liradan 

Bir İngiliz denizaltı 
gemisi kayıp 

Londrn, 28 (A. A.) - İngiliz 
bahriye neznr<'tinin rc.><mıcın bildir
di~ne görE' "Triton" denızaltısı 
vaktinde üssü.ne dönmf>difi için, 
batmış olarak tcl3.kki edilmesi L 
rap e>de>r. 

---o--
Egede tütün satışları 
lzmlr, 28 (A. A.) - Tiltün sa

tışı düne kadar 23.5 mil)on kiloyu 
bulmuııtur. 

- Doktor, yaklaşınız bana! 
Td yanıma gelip bir babıı gibi e· 

lımj avucuna ah) or ve: 
- Bilseydim eğer - diyor • Si. 

ze bu heyecanı vermezdim. 
B n artık sükünet bulmağa çalı· 

nn sessizllkle: 
- Bana haber verpiğinız için ısi. 

e tC',f'kkUr ederim. Bir kızınm 

mr mı doktor? 
- Var. Hemen sizin yaşınızda 

bir klzmı var ... 
- Onu <:ok seve.rsini:r: değil mi? 

- Çok .. 
- Bana da biraz kalbfnmde ta. 

ha yeri verebilir mi.siniz'! 
YUzUme derin bir eefkatle ba -

ktvor ve: 

beş yUz liraya kadar pua -
tahmil etmektedir. 

- Şu halde bugünkil mevsuatlll 
koyduğu cezayı çocuk d~ 
suçu için Wi buluyorsunuz. 

- Tabii değil mi ya. .• Nlıba,et 
cezayla suç araamda bir nı.pet ol. 
mak lhnngelir. Bu cem da kA8 
derecede ağırdır. Cezalamı daha 
ağırlaştmlmaama &ebep yoktur. 
Fayda temin etmez. 

- Bu vaziyette, suçu ortadılll 
kaldırmak için ne dQfllnllyomı. 
nuz? 

- Bu meselenin en n.tinDe 
ilacı, evvelce söylediğim gibi, fert
ler üzerine müessir ola1'ak terbi
ye, ahllk ve refah unsurlarmı 
daha yil.ksek mertel>eye getirmelt. 
tir. 

- Gayrimeşnı mtına.ııebetlerta 
mahsulleri halckmda fikriniz ne. 
dir? 

- Bir kaza mahsulü olarak b&
sıl olmuş çocuktan öldürmeğe m&· 

hal yoktur. Esasen buna, hakkı. 
mız da yoktur. Şu kadar ki, ba 
çocuklarm tahsil ve terbiyesile a. 
!A.kadar mllesseeeler meydana ge
tirilmeli ve kendi kabahatleri ol· 
makswn vücut bulmuş bu zavaL 
hlarm da, kendi kabiliyetleri dere-
eeırinde hayat hakkına malik ol· 
malarmnı esbabı istikm&l edilme. 
licllr. 

- Iktmadf zaruretler dolayıaiy
lo daha fazla çocuğa bakamamak 
vaziyetinde bulunan bir ailenin. 
nasılsa yeniden h~ıl olmuş bh 
çocuğu karşısında ne yapmalıdır? 

- O takdirde, mutlak olarak o 
aileye bir yardım yapılması ta.raf 
tanyım. F:ı7Jadan çocuğu o1anlara 
primler \'Crilmell, doğum mUesse. 
eelerl vücuda getirilmeli,.. Hulaaa 
çocuk doğurmak maddi külfet teş
kil etmemelidir 

- Herhalde çocuğun me)d 
getirilmesi taraftansrnu: ı 
mfT 

- Ona şüphe yok. Hem lktı• 
dt zaruret dedi~nfz şahsa, zam n, 
ve mekB.na göre değişen bir şe) 
olduğuna nazaran, b<Syle kau~ım 
bir vasfı haiz kıstasın, bir ço. 
cuğun dilşUrlllmemP.si için istimal! 
salih olmadığı kanaatinde~im 
Yaşamak ve yaşatmak mecburiye 
tindeyiz. 

Muhterem a.dlivecl Sabri Seve· 
nin gözlerinde, menıl~ketln istik. 
be.ti d0.me-k olan tr.illi hın"ltı:n Tştl
tlları canlanm111tı. 

ntKMu:r Mt'XIR 

Amerikanın 
lngilteredehi ihi elçisi 

kimler ,,facak? 
NC\')'ork. 28 (A. A.) - Nevyork 

Taymis gRzetesinin Vaşington mu
habiri bildiriyor: 

Sınai kalkınma milli ofisinin es. 
ki rci'!i Ssmuel Clay Villiams'm 
Amerikanın İngiltere orta elçili • 
ğine tayin edilec"'ği zannedilmek
tedir. Sövlendiğine göre, blrkar 
~·..in i~inde bu tavinle ayni zamıın 

1 

da Y. G. Vinant'ın Amerikanın tn 
gilterP sefirliğine ta~·inl blldirll" -
cckti'r. 

- Anlıyorum · diYor • benden 
ne istediğinizi anlryorum. Bunun i. 
çln hiç Uzülmeyiniz. Ha.tt1 ister • 
seniz sizinle bile buna dair bir ela. 
ha hiçbir §ey konuşmam .. 

- Hayır doktor. Ben kuııurumu 
sükflt altında saklıyacak bir f&hi· 
~ değilim. Kimseyi aldatmıyaea • 
ğım! Kurnazlıktan iğrenirim. 

- Bu meselenin halli Bize alt, 
bana dllşt>..n vazife 11Ukftttur. 

- Vt blras da bana vereceltnlz 
doet kalbi! 

Ağlıyarak yutığuna kapamrke. 
hıçku1yorum: 

- Çok, çok betbahtun ben. 
Doktor alnımı okşarken gösled

mi kapryarak lıa.bamm uhrevi .. 
ni bqmıda hluediyonım. 

Bana hastalık dev?:iml .e ud • 
mllthlı heyecanı andıran ba ,...,, 
akp.m fuıttı eerin YOIRDl tcıın.u 

yllkselen deniz kenanndald ,...,e 
renin 6ntınde JU!Y'Ol'Qm. oa ... 
gtlndenberl babanım btllıbtlt.lln ı.. 

raplafmıt eski yabamm bir oda • 
llndaynn. (D8txtrrtt .,., 
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lngilterede harbe 
ricdanen mubalif 

ob.nlar! 
Londra, 29 (A. ı\.) - Ha?"be vic. 
danen mu 'llif llan bazı klmseıe-1 
re fe:ıa m· 31De • ctt'~lcrl ldd:a o.• 
lunnn bir zab:~!e 6 kUçUk zabit, 
harb1ye naz rı Margc"son'un emrl
le di·ıanrltarb! sevkc:I'lmi!;lerdir. 

A \•am kamarns·nda bu hmıustakl 
kararını bildiren Margc!IBon. ka • 
r.lara tızasmm, ad'llet bu iş Ue 
m"!\~ll~en bu M:lise hsk1<m-ta faz
ı~ malf!mnt \ erllemly~e~nl tak _ 
dlr edecel:lerini beyan e'mi~tir. 

l•lr'1ıa tlarbl 

Ankara lren:eri 
bugün gecll<ti 

Doğançay iaıaayonun~ ~ 
bir ve.gon yoldun çı\l!. 
BugUn Ankara trenıert şehrilJllZ!: 

ıeıtarls geleceklerdir. Rötara eer b. 
Dotanı;a) lıtuyonunda. bir mar•ıı .. n· 
diz vagonunun yoldan çıkr.1ruı·dır. 

Hl<ll-'cde insanca za)1at yoklur. Va. 

ita iv ada 
tevkif at 
devam 

Amerika iktısadl 
bir harbe 

g;rn1ak üzere 

d 
• V~inqton 29 ( A.A.) Ame 

e ! yor rika, ıktısadi bır harbe girmek 
1 llzere bulwıuyor. Vaşingtonun 

~on, kııın t.ır teahhurdc.n sonm t"'~M· salahiyettar mahfellerinde yapı. 
natta l\lınmıc ve trenler ltlcmcıc t-R~ lta.lyan nazırları bire-r lan tahminlere göre Amerika ya-
ıamıştır. Bu ytızdon bugtın Ankıın ..>İrer cepheye gitmeg'"' e kında "bütün ecnebi mevduatı-
ekQreıtt s:ıat 12 ye. konvanslyuoeıın d .:ı l b' ' \. 

bac.ladılar r.m on·.ıuru ması ve ütün ı.ıra-
cte ıs e uo~cu şehrtınia geleb!.l~ti ıo: catl karşılıya:ı bir lisans planı. 
anıaıııınaktadır. Mllatoda davarlara nı" da ihtiva ed~cek oıan bır u-

c&, tardı ı nct:te> Al •• l I I b :ıute mü.stenidcn b'ttün Ameri· 
ıd •Uannda ıae olc.ul.ç.a kuv .. euı ar m -~aso in a e 1 inde kan ve ecnebi ticaretini lwntrol 

Romanyada 
karışıkhr laı ın 

arkası 
kesilmedi 

mevz!.lcrlnl terketm .. olan lt&J=n•sr (8 t r l cJ.le) afi l ld d kt " .;~ :ı.:t ara 1 D " ' er 81J 1 e CCe lr. kfınu muhafazaya m 'affa ~ olm• ~ 
lngll.z kuvveuen tarat:nda.n taki:.> o.. mek t\zere şehrin muhtelif • emt Bu usulün meriyete girm<>si i- J:ırdrr. 
luru:::ıaktadır Al\IERİl\AN l'tl'"~NU.•LAmNA . h""k·'\- t "l · l~ · lerinde 30 kada.r su deposu iu§a· •:. " <:m u wue çe verı mesı azım. Kargaşalıklar Cra'ova, Turnu • 

Erltre bududund3k1 İllgillz kuvvet· GÖR~· ı · h I d • sına karar verilmişti. Bunlar- ' ~ ge.en emrın azır an ıgı zanne- Se,·erln ve Tmışvarda devam et -
ıermln kısmı kUlllsl Hind ordu:1u uı'n. • • G ı d"I kt d' 
ısuplarıdır. Bu lnıvveUer, 1988 denl>t'rl dan yirmisinin inşaatı bitm!ştır uç ener a 1 me . e ır. mektedir. Tamışvar hususunda Mn 

• !NG1L11'7, ABT.1UK,. SJNDAI~t car'shn endişe izhar etme~tedir. Sud.:ınd:ıkı lıı'"'ilİZ k:tal.l:-mm tıq .. :ıda ş >lırin Bayazırl Takqim !rlbı r. r ~ 
.. • , - b o•• 1 d u"' r u•• f n1 u•• C: 1 GEDiK MESELF'..Sl SAil.4 vı· or, ımr. )t NA bulunan general Platm kuınand~m. meyda.nlariyle bazı yerlerine \ ~ nlz!J,:'U~:llŞ 

eladır. tNotLtz TEBLIGt muhtelif bUyi\klükte bomb.'llar Vaş!n1ton, B9 ( A.A.) _ R.R RIHm·~, 23 U\ .\.) - Stefanl: 
koııulmu~ur. Tecrüb"" esna'll11 Roma, 28 (A. A.) - Ronıadaı C.: lPJifü: bu) .!k lç ai r..o.-d Ha· Bir ecnPbl ra~vo•unun iddialar 

Kahire 28 (A A.J - Urr·ırnf ln f di .dfrıldi:,,1nc goı.:' !tnlynn nn1a vı jf, rn, Aıneıikodan So'-·yet P.us- bil\fna olnrak Alnan bb:baı:ııs 
k l\ı.. d b " da bomb:ıl:ır atı uş erz~ l 
arargcUı ta:-:ııın an ugun ııes.e. naar!f nazırlı:.rı h!lJl. saba::·na g5n ya vasıtrsiyle Alm~iyPya yapı. D5er·n~'in kat ll Yunanlı Haran··~~ 

dılen remti tebliğ: rek ona göre el:ip
1er f 2 allyc.t Jerilınl,.Ierdir. 1kJ na::ır, harekü an ıt'·ııilt nıc e!rsini A ncrikn Alıruı'!'\lar 1"r,.f'ııı,...an kurşuna dl· 

Lıo} a • Derne mıntakasmda kt. seYko!unacaklardır. Alarmın bi .;aba.•m '11 da-; mUf ez"lt inin ku •• a:. ~Cİ"e ne.,ar ,tiyle tetkik ede- zi1 aıe"!lr' ir. Katil h:ıkl:~da veri1e-
taıa~ımFın tahşidıne devan:. edU. saat kada.r devam edeceği anla· ~a.ndanlığ·.nı deruhte ed ... cekler - cef'.ni 5:.tukmi&tir. 1 ede kıırar .i-:i~ tahk1k~·m natlcesi 
me!,tedır. şılmaktaclır. ar. 1 8-:>v et R.ıs' a. 'ar tr1i) le Al- i>Plt'lr"'ırl"k "dır. 

Eritre. Agordaı Barentu D"'ll'\· _ _ _ • * * maoy~ya y~pİ n it.ıa.' ":.tli1 !lir- n lJ~:?E} POL!S M1rot\m,O~tl 
takaumfa ha·ekat mem\•,hell •nu l41Jlr d0Ar11 •ıth LoTUl·a., 2ö (A A.) - Uomr .;o!: dJİİI Jrle 5!.ib.t olC:l<ğ .. anla. Bü 'tt'5, 28 IA \.) - Rtetanı: 
c p bır Ş<3Kİ1'1e ilcı ıt:mektedir "'~Y- ~ raj~ .JS:ı, b:ı sıl. ıh r~~i: ml:ı mil .ııl ı~ı.ır. Gere~al ı:a !u· .. ~hn akcam BI k· 
yar nüt.t:Le eri:niz Oııun·Ha~eı clP mw.~~ l nciıh•) ~IE,~r!.ıden ve R<;ııın l.ızl.rin< Cığ ·r Lar:ı.ftan hariciye n"ztrı reş f')lıs mUdUrluğUnP ta~ in edil· 
çe.< en l ı al yan <uwc-tlerin• t ... vi nanın ceserli Uz rind1.. morğ, ilk yllrl ;üJln ı; Jerle: ·nt!en bi:-l o:aı Hull c!~, \.1..-:ıa::ıy;.ya y.:ı~lı.:.n s-,.., m1~ti .... 
ka devan: etmektedirler. 100 E'Sir tedkiklerini bitirmiş ve filhaki· maarif nazırı Botta.i'nin de cephe. yet ihracatının Almanyaya bll- DÜKRE5TE SIÔINAI,LAR 
daha aıınmış. bu uretlt ~i:n ive ka ceseclclE: bazı kUıtaj ame' ycsi ye gitn 'ş oldı ~ ııu bll.lirı 'e>kteıfr. yük }:\ir fnt.•da t .ni.ı e~int.. ... ~ı~i , VAT. ILIYOR... . 
kadar aımarı esir miktarı 1200 O ..,_1... ı ı J ~ B~k~ 2a (AA ) StcrP.nl &san görUlmUştar. Bunun Uze- ..,ım U. rA'.Y.\lJA ha• aatinJe oldu• unu söy!emie- • • · - · 
bulmuştur. TL vrıaFLt:n tır. 0 

., ~s. va ".~:-;ret.in!~ bir kare rı mu. 
llabeş:stan • Metemrna'nın ;ar rine milddziumumt muavinle- Nevyork 2J ( "·-"·> _ RöytC'r: c• ·ncP. dur ';!n ı :bıırcn BU reş.ln 

km.la vrızt} ~tte bu de~ şiklik ol. rindc:ı Edib, dUn, Ortal:öy<! gi· Co!uı bla B.oa lc=-.,Ung .y&enı ·1n bi lin b'na '11rındn ır.~lıı mel hrvn 
JrullnJ'itır. derek şifa yurdu sahibi doktor H rn :r:ı:ıhıblrl bllc'lıi or: Yunan h ırbi te"rr ~l:'"'ID3 karn F1ğ ıaklaı inşa 

Jıal} an somalisinde kesil k ılJa. Ahm~ rurm Onuru dinlemiştir Resmi E.:ıll rın m:ıiıi·ı1e inde be cdilır .. ğe başlıınııH:tır. 
nnuz yemden laalı>•et gchtenniş. KP.tinanın bu hngt:ı.han~'? 20 yan ed ld.i;ıne göre fta'-..·anır. şi. tCnııtarafı ı uclıle) ·• 
lerair mali de 1 kaıga'"ııl:'·Iar l! '18 erris rt p~kUıtml..1le • ...ır. Bu ta. :ru.ıar. 

Kalıire 28 ( A.A.) - lngilızlt:. gUn kal.1ığı anlaşılmaktadır. ise de bu mI!ltalta<'a bir çok dan lLtl 'XııLı:.zı ıne • ..:Ucrt.u.zı iyl tc.~ ı:erla sıma 
rin Demeye t<a.şı yaptı:darı h:ıre MUeasese kwn Uremiden öldil3ü tevkifnt yapı,~ı tıı Pn aşan bir sif cdl •. ni. bir at~şt ı!IJ uırl.le..ı ıa:.,ur. 
k!t ltni, aı. ar tarafır.dan ya· nU iddia etm •ktedir. MUd leiu. hafta sUrmU11 o1'UI bu tevk"faı 1· E.ın4 rr.:!tcııktv hn.lpnlıır in.net 
pılnuş .. >1an as!alt yo! W:eriııdr ce- mumf bundan sonra da doktor talyrn pol'~. ftrıyan Pm !yet me.. t.!r te.,~.ol:.uJt..ı bı.. • ..ır.ııuı:.alıı. Jır B..ı ta· 
reyan ed ror. liu yo' üzerinde tn. Kınk'tiyan ve doktor Hudn.v r- rn•ırlen ve A'man r.cstapo trşkıla· nrr .. zı..ı~·ı Uı.t.ı ş ... dc~ı alır. ... ~. hattı , lıı 
gihz kanıyon kollan ın hare .a~ı tı tr.rar·nc'"'n yanılm·e•tr. ıtnıJ.ınlar tıw"ıaı·.n. da kuııı. mqlar- ar a~ ıı.ıı(.. r. • 
ıtö:iı.c::e\ bır manza,adır. Tobru. dlnln ffu.delerinl tesbite lUxum Tevkifatın bU\Uk bir kısmı söy· u.r. Y....ı.uı topçu • .ır.uın 1<c .. 11 olr mıı. RvM.U. YADAN HA.1.lCE 
kun 60 kilometre garbinde Gan.. görmU§tUr. Ancak klirtajın şifa ıen111rfnE' göre, her s-ıbah Mu:ıso- nJıı ate~! nçmııınrı llzcrtne ttaıyımıa.r ÇIIO.:f.AI~ YASA!\ 
da a ta}} are meydanı tanare ıs- yurdunda mı, yoksa buraya yat l"nl aleyhinde tahrlkrımlz Röıleıi ma.ı,ıneıt cuzuuı.mtarını kuUanı.ııt oı· Lo_~ıdra, f9 ( A.A.) - B. B. 
\c' v•• _ ,y:e doluaur. Kamyon. t.op madan evvel başka bir yerde mi lhtfvA eden bir tnknn afi"lcr ya- mıı.larına rağmen bu le;jObbU:ılerJnd11 c.: Bükre~te General Antones-
•e l"}'' <1 e ~r ötede beride t1ur. plftıraa Jxızı .şahıslannllZuburu U- ıııı-ar ctruenio rayuasııı oldu~nu anla- ko tarafın;iau. "'redilen bir e. 
, a an ıır. yapıldığı hennz mcçhuldttr. zerine J;eGen hafta salı ııe r.Rrşam· mı~ıarJ.ır. Yunıın n1crmıler.nın y.ıg. ı mir.1ameye göre, hiç imse mem 
83 u \ t S5'U lŞG"'L EDlLDI Morğ, bugün kati raporunu ba ~ünleri arasında vnnılmı~tır. 1 muru a tın:Sa ltalyanlıir geri çekile leketi terkedemiy~c':!"tir. Re>.. 
H'.ahlrr, 2.i (A.A.) - 1'rabluagarh. verecektir. Muz·r risaleler da•"ıtıiması ve rek kaçmı .. lardır. Bu taarrıa e.m:ıam.. manyad~1 çıkmak ı ıyen her-

takl Bom1:.a deniz ve bava ünllnllD bazı hatip!erin raıtllyetİ, polisin na· ı da 4 ltnl,>an tanlu tahrip edilmiş lr. hangi bir vatandaş hususi mu. 
!tal.}&nlar tarllfuıdan terkedlldlti an , ••• , laem,erJler mı ıan dlM.ı;at'nl r,.Jtıotmi~tlr. Nezaretin bey:ınntı ı!iyle devam et. saatle almıya mecburdur. 
lafılm. t.ır. ln.;U:zler buruya ~ .. Gô'Çıınlerde 1tilfno 1\ vukmı !ite- m ltt Jlr: 1 BJ tecl'.>irden mak at, ecın 1s-
ıer, b u:nı tahrip ectlml§ tayjllre • (Da.., taraf• 1 nclde) 1Pn !uı • ıklıklar tl,.er!ne bu ıı hlr- f •'Arı..ıa. Jtlukta kum:ındanl ~ ıerub yan h'l:rt...;etine ştir:ık ednrı 'erın 
en!>"W ne dJ'u bu' ıu,1larJır Tahrip hır arkada ımız hayr,.tle §U man de tak~tben yU:: k' lnln tevkıf edil- tc ett ~ gU..Jenberl ı::ı.ş. ı~..nL..ı.ıı ı;e 

1 
me ıleke' ten uzak:a§malanna 

ed !Jn t.ayyare!er ardSlllda dört denls 1 zara:ı-'1 görmUışlür: di~ sövle'lmek• Pdlr. ncral Kaval!:?r .. ;ıun elde etı.ığl yt :A. ma;ıi olmaktır. 
ta. yar ıl de vardır. Belediyeı .in çöp arabalan Bey B~Jgrat'tan Nev>·ork T!mee ga- ne neUce bJl b:ıl ita yan kanı dok. • - -

o!;lu ve Taksim civarından trıp- zet•"sire gBnde.llen h:r hab"re gö· tu m kto.!n ibaret .ıaımı ~ır. f faJ-8'! Cl'rlerf 
H ladıkl k ı h nl h 1 u re ;cı'lp"ıell nb1•1er'ıı ve 8lyıt'ı ı:öm- Yunan ılar CwPl..;D:ıı cer.up mll'tn· 

d r a Ş Q m '.l.M ar an a an aşı. hkl'Ie in tevl:ifine devam edil- kaatn:!3 bazı mrUarı ve kasul:.lu.ırı al· 1 J ~n.J'a 29 (A. A ) - lng liz __ ıı.;m_r'!I____ yarak bu sokağa dökmekte lir- m('··•"";r. lcrlne ge;;ır •. ıl~!crdlr. , r.lftlik !!a.. ip!.eri z:raa.~ i"lerinde 
ler. Al'lErJKA 1\IATDUJTl'1IN oı.ı-er tarıı.:L~n Alina ,.ad_yosu, aoa kull:ı.n•.m'lk. tize. e ken lcrine ltaJ-

(B:ış tanırı ı aclcle) t""t b ı 11 ı ıl ı • '·t Yann bu karlıır eriyecek ve VERD u IJACER.,Ef{ &ıJnkı m.J:fı;natı verr.ı'"'~lr: 1 yan esı:- en ver mes s ~:r.e,. ' 
rağı olmayacak, hatt~ Slcliya ada· • '1i is • d Lo d 1" tt zaten kolay kolay gec;:ilemez olan Ror-ıa "R CA .\,) - Ste Ani: "EsUa :tazetulnl:l nld ğı blr telgraf· a ..... ~ e. n .aıım. <ın"' ye., J\r 
111 blla oracla ilk mllst2Dllcke· b !< w d' k d d .ır.ıı rt. "A. R. o. t.•• ısu haberi veriyor: ta şö;le ı:e:ıllm"'lt.edlr: ı ma!lfılıcr• ·ıdP. bu csır rln lngı te. 
r'.n.l ı.u.a.uş olan Yunanlılara ve- u so. agı ıze a ar C&•' g- Nevvo~k Tayms fFUl'tesi ra11- ••ttnıyauların Aına.uCuktn b'r mu. red-ı kull"'nrlz:ı::.:ımm fayc:n!ı ol: 

Sici. yada on bi 
Alman as'{eri 

toı~ann~ış 
S.,. .. '/11P': • .,. ...... .1.l - ... • ·~ - ----.1 -- '- ... 
Al nanlar ela 
giz 1 em;yorJar 

ıngiliz b~h~cçı 
gE mi' ri 

U; Alm ln tavyare::.i 
c~ü ür,.": er 

B. l ı· ır c;c :u ; r ..... ..ı .. ız 

ri! c •htlr. lağa kadar çamura batmadan vor: "Bazı ltalyan genrrqllerl n<ı- vıı.ft&!tlyct elde etmcl< için aptJK ım r.:ıaktıı'l ziy11 le malı: rlu o'acagı 
E~er İt..ılyanJar ba &klbetl dil· geçilmesi mUmkUn olmayacak siler tarafmdan 5ldUrUlmU11tur. Al· ilmtt.sız te~ebbUsUn t mamu~ al<lm kannatlndedirlel' Binaenaleyh do • bir vcrıura y~l;: v rir 

&Ü!ltlp -.ıimdlden mlltteflklere deha. bir hale getirecektir. manl"r ).'llAnor'la c:ıknn hlr isyanı kalm•ş olduğunu, t.ugün resmen beyan ı ~t ~~ h~:~perlnhlh~~ na 1~·~- ile vapur nrn::!nd3. 1• 
Jet eder ,.e hUsnllnlyet delilleri Kaldınmlı sokrklarda bir de· bıoqtJmı,.ya çPhşMaktarlırlar.,. edilme31 mUml.UnuUr... 1 n tz ç ıe sa " r ne a • me'clftrı ez1M" .. tir. 

San'ley Star divor ki: l:E~ıt 'i..::.BLlO y~n eslrle
1
l"i verllmlyec0ği zanne - Arifin m· dav tı S ır. 

\erirse b~lkJ bu sartlan hafiflet. 1 receye kada.r nıUteha:nmil olan "1tal."2da çıkan kıtrpfalıiflqr A·ına 29 (\.<\.) _ R sml tcıııığ: ~lmPkted r. Bu mUna!eb .. tle tn • USKÜD:\P.DA BİR 1'I T".J' 
me·c3 muvaltalc olur. Yoka& bUtön karlan toplayıp bu ka!dınm11z esn~ nda Uç genettl öldilrillmu~- • ' . g lterede bulı.:nan A1man e.slrleri - ı · ' 

.,. ~ d k .. • ?.!nMııt .nah .rette mabıı.lıl c;;'rp'°c.ıa. ı d iz 1 k tJ k tt .. •ıionr la A~" 1 h :> 
ga re lerlnl top! yıp t'.&nla bu-'la to •• a... ö tUrm lcteki hik·ncte tur. 1111-noda ;'3yan <'lk' ığT B•J97 1 at- lar vuku uı :ıuşlur. 4 ltııl' :ı.n tank n n. e~ aşır: m;,m ~ ·e ere

1
na • " • • 4' • 

d il m sJ lazımdır. J{?nt Clano- doğruru biz ıtl<ı! errllremeılfl'!. ds.n hl\t r venllyor. Almanlar ~ev- tnhrlp ec.Um!.5tlr. 1 ava d •• torlf.r le:hl:Uğı fayd~dl~e.:te'iir. ta\~ ka>nnda 81 n ımn.rah d ı.n. 
A ti , ta ta k Be,·o~ı.u kaym.,k"mlı~mın ve•.'- k•·'cr•·ı noktalsnnı ışgal etmiş.er- ta tmd ., lt 1, ... •-y-..·rrcs1 dU u yanlnnn Miltcredo bulunrr":JI r 18,30 dr 

no 1 rn::ıvu u yyare t•man. J ~ - t: va dir ra 111 .. ., ........ "' • ço'k mahz~lar tevlit cdcce~i !~ n . 
da.nh~-ma iPttl~l llÖyl~yor. Belld belediye temizlik i.~leri mUdürJU- Dİi!"'r cihetten BaıtJmore Sun'da rUlmtljtu". DUn SolCUı1ğe yapılan blr J bunların bu memlekete ~önderli • r.trnfa. sıra. €; 1,,. ... 
bumda dlplomasldeldnıJca daha ğUniln ne diyeceğini ise pek me.. gu hl1berlı>r olnmuvor: r va hür unu esnasında askeri hııat:ı.. ıniyeceği tahmin olun.m:ı.ktadrr. ı den ynngın itf i:ye t 1 ı n 
iyi ı,ıer görür. Fakat tayyarecl!liif 1 rak etmekteyiz. "ftu1yll'da sok~ktarda kargaşa • neye hUcum cJ!lml:cı, bir kişi ölmll§, 

1 sbndürülmil'"t"r. C"mi m i i 
de dJplomathğı gibi tse yakında Irk ç·!mH,, 3 ttaıyan y,en<>rall o\l- blrçok k.şı de yaralanmıştır. Londraya dokuz gUndHr HUsnüyc aid olan bu evin 10 ' 
t:ı.yy.u-~ı!lh fatdak at:ınk yere Bıı kac sat ı r la: m<ınııor taratndl\n ~at'ed 1ımtşiil'. hava hücumu yapılmadı liraya rıi~ortaıı o'du~u ve y 

1 
AIMan l:!ta1an ~·ua;ıo'r1a ç1!::-n 

dil,,!iijilnil lşltlrlı. Graılanl Şim-U (C~ ta.·afı 1 nctde) 11,.1\1'' rftıt·rn-wll Çl\lııııvr .. lar. hl· Mrikada uğradığı ağır zayiat, Londra, 29 (A. A.) - 28-W i. nın soba bac~.-.,,:ı ki 1 u u 
Afrlhr1ıı kumar.ıla!tlı'rtan azl~J. bur meohaDerf malOm ve meıhar l1l.'.Ul kıt~lan l!lli:ıoja ve şimali !. Ror ıada derın bir tesir oırak· klncik!nun gecesi Lon:lranın b'ri. tutuı.ımasından zuhur et -i 
mlş. Bunun yerlne de Sinyor Mus- yapmaya çal.şmış. talya=ım d'gcr ş<>hi:-lerind~ tel"raf mış:ır. blrlni müteakiben ru~bir &kına mn· ' §Ilmırtır. 
soilni'~i yollam:ılı. Cilnkü Fa,ı.t Ilwıu yapan kimse, elbette ki al. ve telefon mer!te:ı:ler'nl U,gaı et· Z.ı.nn füdiğine göre, Sidi • l'Uz kalmadan geçirdiği dokuzuncu 

1 

AY/' (';ı l{A YIP DÜ NL R. 
gaya ~31dlm .. Hdlr. Bar ela biz de mlı,lord -. Alrr'Ul ael:erl ır..,kam;Pn Barran hezimetinden som':! bu ı geceyi teşkil etmiştir. Bununla b.. . , . 

1
• 

1 ltıı.:ul~a ~öre 0 ''hiç bir zaman de ne~ Hallt 1 tadır ız ~:,ı bu eMubi İh'•'a ile Slft'ly'lYJ tamam!- hez'met. ltalradan göndcrllen ' rnber dün gündilz 4 kere tehl"ke E~ !.ta :ı <>.!Un 1 1 

h~ta etm~" ''e bata etmlyen blr fikirde balan"Ul!trla ayr.I dllfl'nee. le lto~•rnllr-1 ı-lt•""~ ı.lın:ılardır... ına'';em nin kifayetsizliğine at· işareti verllmiııse de ancak birkaç mo.llannc!an B 1:ir o ·ı· H m i =.,; :~~~~ll~r.~ti!'ı~~e~f'.fi:e~~~; :eyiz. Y:lnaı •~tl~ı:;~ 8•~· A. R. o. t. dl"or \d: i<,-d('n tır telgraf göndermesi bomba atılml§tır. : ~:ın, sll1:ında y;P~ t 
a var; u m~r e~ :ll!ll "A ng1oır'ta, nlrmı h"ld <ıtle Mt nıareşa' m bUsbUtün gözden dile Hava nezaretinin tcbli;;inde dUn lcrymı y ... rc d e b 

ala"!lJ :ı almalı. Alrnan!ar daha Blr:ljtnln u':lhl:·etl dı 'illinde ol· !hdtl~rf:ıl lıfr'bfrtııe kPnP''•rdı1 ·~n m~•ne sebep olmuştur:. ~ece l~gi.Iterenin garp snhill aç~. yn.rnl~~t .tır. Y"rnlı, B 
~im ild •n meml"ketl ı,ı;aıe haşla· mua ~erek. ~'tlnktl her malurrlr, ar'k!rdr ... Ru n•rri•·at bllvUk ıie. Alına 1 haberlere gore, Gra- gmda dilmıan tayyıı.rel!rinin hafif .. . .., 

B!l.Sın DJrU~~e ka~ .th d 'il'11r; ve mnkr~tı~rde ~;,.,di ahl~km 'l'l°l- zianının yerine general Bardi b'r faallyet götlerd.llilert fakat hiç hast h:ın~-J.nc Jr2.l lmı ır. 
1\as'JI Slrllği ya'nn: uı; idl2.mıa mo~iz vnsfı olan mütemadi ve getirılel ektir. Bu isim, Londra bir bomba atılmadığı kaydedilmek- "' Üsküdard:ı. Atlama C"'d lesın 

___ Hfüıoyin C:ıhlt YAJ ÇIN taa:Jük eden 1'l\d•-1elerl tetkikle ölr'le11z ya"ın uıull!nün Ja.ıka bir aa mer'lUldür. tedlr. de oturan 70 ~a .. ın Yo • n 

H ..... ,.e bir neticeye ballamal.la mokay. f'as1JY'. tpQ1·il rtr- 0 l·•e-''r. Lond ada daha ziyade lspan. o<?lu Sarafim l{o" o wlu evi in 
:ı 1 İ S '=' I ~ r yetfü. 1 M ~ 

_..... __ ._. ...... , K'\8tedll31ı ,_"11 Bum Rfrlf~ne GRAZYANlN1N GÖZDEN ya hnr';!n~ işt.irak eden gene· • S. kA etler, temennılBr ~ ı r<livenl,,rind "1 İ'1 •: n y 
D~:;::h:S! ~=~~r.~::1 ral , •.• m.ın .. ın Lıbya .. ortiuwsu ku- lmyarak yere ~tı v cu u .. 

\/ p Ta r i h kayıtb ~~rd sıc.~tdl ıyoras. 8anmı. ],ondrrı, !8 ( A.A.) - Dola- ır.andan1ı~ına getırılecegl zan. ht lif 1 • 
, .... 00 ....... , 

10;;ız~.;..0:\et.~ &sm m... §an bir habere göre, es1ti Ha. nedilmcktedir. 10 kuruşa poğaça nun mu w ~"r nr n Y r • 
s~s VE u~ d~mda ayn bir mokanlzrnanm bef:istan umumi vali8i ve şL-ndi- Grazianinin çekildiği resmen Okuyucularımızdan Tal!m.banı- ln.nmıştır. Ya~lı H y r 

1 l"dlr v• 1- olmalıd"I'. ki Libya valisi ve bqkwnanda- b:!dirilmemeklc beraber, baıka de La Yart.ln caddcd Çeli~pnlfl.! NUmune hast::ı.hııne ıne kru 1 nl· 
MA'DS 1... nı ma.re::al Grazfa.ni, vazifesin. sah!'.larda vukubulan değhıiklik ı numarada oturan Hasan Kaya 

(Bat tarafı s tin::-tıde) "Harp ve ı:nir,. den azlr.:ıilmistir. ler resmen kabul edilmektedir. matbaamıza gelerek anlattı: 
mı? Hele sen, aia· ~yim olaca \!lkk,nda h!r konferanı Bu ha~r. teeyyüt etmiş ol- Bu meyanda kont Ciano da .. _ Bs.bçekapıda n:ıru.trt v .. 
b d - h k tin 1 msınakla beraber, mar~ıl Ba - aa'l:ıildir. Mumailcyhin harekat Yo-o börekri fınnmda yedli7im ı. 

u ZI'l lf,'Ll are e e nası U· EminönU Ha:kevirdenr d ı· llo 'k' ft ı b' i ı h d k 0 b b d r·ı ·o 111"' ı.:ı-• ,, Of? ıo . ı ı P.er. .... ra . ır am r1' sa asın a ı om ar ıman ı o· ki kuru poğ~'.1 1çln benden ylrnl 
yu~r~ıın · rtıru k d . 1 31. 1. 1941 p~~embe gUnU sa ,.e bir visamiral da da~il olma'k tarından birinın kumandanlığı· kunı3 istediler. Bunlar blztm bil· 

0

b) on~f sı 0 şa 1
' §U at 18 de Evimiz salonunda Dr. ii.zere son zaman'arıia ltalyan nı deruhte etmek l\zere harici.. diğimiz be" kuruga s:ı.tılrrdı. Aca. 

CC\a 1 ver .. : ....ı • k" d b.. d t"nd k'ldiw. b"ldi Se , 1 - f Prof Fahre"'din Kerim GlSkay "•1.1US ı er anı ar:\Sln a .. ZJ e. ye nezare ı en çe ı gı ı - b:ı. r"1açanm iptidai • 1 ıcsl ~e 
- .s, mıı ·es ne gore. ası. . · ı ı!J~iklikler varıılMası bu br· '>e - rD nektedir. har!çten m1 get!riHvordu da ş'.mdi 

bn f'Skmı, f..!!ığın ı')lnnı arttı- ı tuafın''an (Hc.rp ve sinir) me\' ~ın doğru oln.uı lbtlmalinl art Mevzuubahis ha-ektıt sahası- fiat: bir :miGli arttı? 
nr... . ., zuun1a b'r korfe~ verilecek- tırmn.ktadır. mn Yun::ı.n • Arovutluk cephe- Alil.k&.darlarm naza..""! c!"kkatini 

Kad:.r~a.--ı l~cJlı tir. Ciriş serbcf;ttir. Grutani ordusu.mm olmalt si olduğu söylenmektedir. celbetmeııJ,zi ric& ederbn.,, 

d.lar. 
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' 1 k'rl re ölüm cezası 

lJ f \ t nan hı InımrUnl!l de, epey 7.anuı.n e' Yl'l, en plıin. 
n r 1 ıtt aıl:uul hlr ıı i muhtekiri 'kot'5una cllz:dlrdlğlnl 

um. 
l e , { '• f ~i, n ili •tin yergi diye hllkümcte \'Crdlf,rf 

ç l nn hu 'lJr,•tlc r alandırılm:11n y(>nl bir ıılstem de. 

C. n""i l :ın, yu:ılcrcc ,.t' ;\;i7.l('rre ~ ıl en ol mc~hur la... 
" • '°i J a{ıan me ıurb::m olc1ılrlllrn<' i" kııydıııı lrny-

.. nd-. kalmış, hırsu, mUrte~l nl<'murlann amıın 
:ı l ~• l o • ılı:ı•ş ır. 

n n:. ; (_lıtma oturan (01caştu) nan da, tkti
h ·n ~ • t 'yı l' ~::uta t~llm ederek öldüı1mlis-

, 1 1 ' h. 
u u'< ııd.ımlan, hukuk bilginleri, hu ceuı.yı ç-0k 

. ı i . •n n .ıçla ,·erilrr<'l< c-.eza araııındn bir 
ını ıı ·rl s:uerch, dc,kt m:llı çalanlan ölllm-

Basra 
körfezindeki 
ıtalyan hedefı 
Dünyanın en 

güzel 
incileıini 

veıen 

Babrevn 
Adası 

Bugün zengin 
petrol 

~~uyularına 
malıktir 

Aflikada zaman zaman faaliyet 
göstermi<J olan İtalyan hı.va kuv

vetleri bir defa.smda da ı 9 T~rl.. 
nievveldA Basrıı. körfezindeki Bah 
reyn adası Uzer.nde uçmllş ve ln. 
gilizlerin elinde bulunan .lU kUçUk 
adayı bombardıman e~lenli. 

iz h:ı fllozocc::ı l lr dil ıUnU~, masa ba.şmda yü. 1 Adanın idaresini elinde tutan 
~ .n H·.i:r ı~ bir kar.ırdı. Bu yllzdf'n bir ç.ok . 
d • t lıa h s:nln soyulma!lmıı. ıw.bPp oldu, ''" Sultan Mehmet bın lsa ve adanm 

... ı· ,, · 11 nh. ri ll"\'am cdlı• gtdl~·or. ileri gelenleri bu tamıza sebep a· 
11 1 Ji:ıc ~' rn rüşwtlıı, lıırs·zlığru önünü almak dada çıkan petrol olduğunu ıtnla-
tı~ı. ı:zıırdır. İyi ama, a bt-nlm efoncllm, ba.. makta gedkmed:Jer. Eıwıen adada 

i l t• ıı, n t:.ı1clt rT'ldlr?.. bulurum İngiliz Wnaındar1an da l. 
lrm l< mi?.. tal anı -x. ll 
r, I:' r lira, boş Ura, ytb llra rtl'iveıt alan- Y arın • c-;;er yo armı §afrr-

• im <' l> r;ti<''ür. ı:s:ı'>t>O ceza, hlc bir l~tc 'i- manı-şlnıu - adadaki petrol kuyu. 
:u lir t' 1• ır de-,i dlr, dlyorlnl'. lannı bombııln.mağa gelml§ olduk· 

eh ı ·ft d r:nı l lr füdr dC"~ldlr. Cezanın mu.bakkal< ki larmı tahmin etmişlerdi. 
~ i~ 1 ' rdır. C<.'7.a, salah getirir, i.tj, cünne mü. Bundan tam on sene ı;vvel Bah. 

l ru• . ::"l ı ' 'ı cd r. rcyn adası sultanı Mehmet bin 1. 
:ı 1 > r , "Deı 1 t nı:t!r denb:, yemlyen domuz", ''Bal 

'"1 f"lml : y:ı' r!" c!J ·c <'n ltötil hırsnhğı yapan, hazineyi ısa hus~ bir ziyaret kabul ed1 -
.,, h 1 tt rU ,. et alan ~im cfort en ağrr cezalara uğTatmak, yordu. Ziyaretçi uzun boylu, san 

t • ·- h d<md:ı Ccm1z yasasını tatbik etmek, l ln.m eylemı.:k saçlı ve mavi gözlU bir lngilizdi. 
ı· · 1 r. ls.ına Frank Holmes olan bu zat 

7 
· +l\ fi' '"İınize göre, na1!k ı:;lnl('rılen, dünyanın buhranlı Yeni Zelanda adasından gellyol' • 

nil"n i iifı:ıd(' ederek, halin soymalt kin pclcUliis~·on 
l :ıu r•' t"' lr'r hı ccz:ı.1arı il'\ şu olmalıdır: idam ! du. 

C ı h r ıı' ı \'O ~ı••s lzJiiP.ii yapanlara kar~ \'tırilcn bir Frank Holmea aultanm yanma 

ı ~ 

d '1 

• <' ı .., 1 su .. '1n ~· 1 c"7-ı1ıı.r eo!t u.cl'l'. Milyonlarca girince adada petrol buiunduğunu 
:ın, fer i gir, n•:ı.hrn"lard~n bir ~~ adam tat, hlunet söyledi ve petrol aramak için mil. 

l bir .,l '>nra c;ıJ. kr' "h ya~!.. saade istedi. Bunun üzerine •ul. 
", '" •ntvn:ra :oıt\~Unler, a~l,'1~rnı ~Öt"'<>lerfnde, tan: 

l .,, ıı' ı ,1 .. 1'~ altmıh, berrak su başla:-mda cezanı 
' 1 ,.~,. d ·n ..• 
• 1 "' ı, <' '7."'nm t"l'hivP.\1 mahiyeti! •• 

ZFıh!y te,dbfr saıbi barekallah ... 
LAEDRi 

- Bahreynde otomobil olmadı· 
ğma göre benım de petrole ihti • 
yacını yok. 

-------------------------- Cevabını venli. Hakikaten BU) -

tan Mehmet bin İ8anm dllnyada 
hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. En bil· 
yUk ada.sı altmış kilometre uzun. 
luk ve yirmi kilometre genl§Uie 
mallit olan bir takımadayı idaresi 
altında bulunduruyorda. BUtUn bu 
a.dalarm mesaJuuıı Avrupa mem • 
leketlerlnln bir vllAyetinden bile 
azdır. Basra körfezinde bulunan 
bu a"alarda İngiliz hUktlmeUnl Baa 
ra körfezi s1yasi re.l!!.i ınıvanını ta
şıyan bir İngiliz binbaşısı temsil 

lpw:m •mm-, 
re" rı 1 Ynhırz vo ınUnhuıran bliytlk 
~ ~ fcdak&rlıklarla 

G o M AZAK -FERAH 
AYFA 

Ka~1r.u!mıyacak bir 
fırGe.t 

ıünt'malarında bUyllk 
prognımlanna 

Çok mühin1 ilave 
:ra3'J. are Ueı m son gelen tarkı 
ksrlp jurnalde: 
A ıkarada lntlbaat, - Lundra bom 
bnrdonanı - DUtllrWen Almaıı 

tanar .. lerl - Bay Çörtllln mlkla· 
faa tetttaıerL 

Yunan • ltalyan hmbi 
Arn:ı\'Utluk harekntı - Alman e· 

"·'mı.a;JJı;:,ıı:ıaır.i ... ııruJ.ôcııılılıuı:ıuull m 'il. 111 "ınMOO~IDlllH:lll !IOOttll~lllRl!ll im~ 

T ~{SiM SıNEMASI 
M ' imin en gllZl'I tttrkçe fllmlnl oynuyor. 

T .. ff"'E GONUL VERDiM 

1 eder. 

1 
Bahrcyn adast sakinleri pirine;. 

kahve ve bJraz da buğday e
ker ve koyunlarmm yUnU Ue ken. 
dilerine ı;-lbiseler ya.parlar. Fakat 
Bahrcyn adasmm en bUyUk zen • 
ginliğl ne kahvedir ne de plrlnç ... 
Bu adada oturanlar bütlln kadın· 

lıır·n rliyalarma giren en kıymetli 
incileri sahillerine ya.km sularda 
nvlarlar. DUnyanm en parlak, en 
güzel en bUyük lncUerl Babreyn 

1 • 
adasını çe\Teliyen deru:r.Jcrde çı· 

kar. 

1 tNct AVI 
1 inci avı mevs:mı basladığı za. 

mnn Ba.hreyn adası limanlarmdan 
beş yüzden fazla yelkenli kayık 

GörUim mlş rnuvnffakJyetıe dl"V&lu ediyor. aynhr ve buiılar tam Uç ay yakm 
A~nca yakınınrk JumaJı ,.e MllU 1'1AUS 1 denizlerde midye tarlaları arum. 

ı da dolaşır bin beş yUz incJ avcı-
Wll!rılllın~lmllOOmmlOOlllınll~ll!lllmllID• mm~ıımm 'ı Si her gU~ müteaddit defalar 8\1· 

ıc;iiiıifıı;ı~hl#ltti~i:ıtli~ill!MiııııiıalillllililiMlllllRAIA.lill•-1111 ml!ID~ ya dalarak midyeler ar&ıımda giz. 
' lenen serveti, kıymetli incileri a • 

~l~ 'L Ba Jk l.&d llrardı. ~ (i;;. ~ r D G 8 Bahreyn adası sakinleri pek 

asında mabte,em lllr rJlm c:~k daldıklarından gene: Y8:°~a ölUr 
,.,. ve deniz.in dibinde gözlennı uzun 

HiND RUYASI 
llauuıııacı D d ı bli' ilk rafbt t üzerine 

Daha blrk.nç gtln tl'mdlt edllml,ttr. 

D11<t~AT: A~nı filmin tPEJ\ slnemasrncla göst.erllmekte olan 
'rlırk su7JU nfüıbası da daha birkaç gtlıı uzatıiınıttır. 

1 1 

, müddet açık tuttuklanndan kör o-

l lurlar. 
Sonra zehirli balıkla?" tarafın · 

' dan sokulmak, elektrik balığı ta . 
1 rafından yakılmak, ahtapotlara 

yem olmak, köpek balıkları tara • 
fmdan paN;alanmalr her zaman f

bekllyen ihU • 
k 

sinde bıcfdcn çok tehlikeli balık 

canavar vardır. 
Fakat bUtün bunlara rıığr •• cn in. 

el avcıları mesleklerine kumarbaz.. 
lann oyunu ae\'dikleri kadar sc· 
vcrler. Çünkü nihayet inci avcılı. 

ğı da bir kumardır. Hem de tehl!. 
ke6i olan bir kumar ... lncl avcılı· 
ğı bir hayat, ölüm, açl·k veya zen· 
glnlik ruletidir. İnci : l'Cllannm 
ş.•uuılan hi~ belli oımaz. Yüz kP.re 
dıılarbr ve her defRsmda dP boş 

t.'>tirldyoler çıkanrlar. Bir tek kc. 

re dalarlar ve bir da.bil ftıkmazlar. 

Veyahut bir iki dalı,ta mesela 
dünyanın en büyük, en kıymetli 

ınclalni ç:karab!lirlor. Bahreyn a
dası inci avcılan bir defuında 

çok k:ymetli bir lnei çıkarmışlardı. 
Fcvka!ıire iri ve parlak olan bu 
inci 1929 senesinde meşhur Pa • 
risll kuyumcu Rozental'e hır bu • 
çuk milyon franga eaWmııtı. 

o zaman Ba.breyn adası sakin
lerinin yeg.8.ne dUıııtıncem gih:el ka 
dmlan bir kat daha gilzclle§tiren 

•ncileri denizin dtbinden sökmek, 
bulmak, çıkarmaktı. Fakat Frank 
Holmes inciden daha kıymet.U bir 
madde. petrol bulacağmı vaadedi· 

yordu. 
Ba.hreyn sultanı Mehmet bin l. 

aa lngiliz\n bu teklüini evve.IA red 

detti. Fakat adadaki lngt • 
iiJı zimamdarmm da muvafakatini 
alıp fikrinde ısrar edince bu kere 
Bahrflyn ada.sm:n ihtiyar aultanı 
bir hile düşUndll ve Holmeııe f(Syle 

dedi: 
- Eğer bana tatb su bulabilir· 

sen ben de aana petrol aramak mU 
saadeaiııi veririm. Ancak evvell 
tatlı su bulman JAzımgelfr, çünkü 
petroldan evvel suya ihtlyacımm 

var. 
FfJhatfJra kayalık bir ada olan 

Bahreyn dUnyanm en kurak yer. 
Jerlnden blrldfr. Btr tek tatlJ su 
menbaı bile yoktur. Bu t.danm en 
bUytlk hususiyetlerinden blrl de 

tatlı suyun sahildo bur kayalık -

lar aramnda ve deniz suyunun al • 
tmda.n fışkınnasdır. Yerli halk 
tatlı 1111 ahnak için denize dalma. 
ğa ve k&pah kaplarla tatlı eu al
maktadırlar. Bu vaziyet o havali· 
de bir efıwıenhı dofmasnıa aebe • 
biyet vermiştir. BahTeyn adası 

haDn Fırat nehrlnfn denizin dibin
den uzanarak Bahreyn adalı dva 
rm& tadar geldiğine inanırlar. 

Frank Holmea aultanm teklifini 
memnuniyet ita.bul etti, testilerini 
denlzln dibinde dolduran yerWerln 
suya nasıl dald·klannı görml\.t, P'ı 

rat efsanesini dinlemJftl. Tecrtlbe
U bir jeolog olduiu için bllUln 
bunlardan eonra adanm en alçak 
yerine açılan bir artezlyen kuyu. 
aundan pek çok tatlı su eld ~ ede
bileceği neticesine varmıttı. Eea • 
ıcn Mezopotamya ve lrak petro • 
lünlln de bu tekilde Bahreyn a • 
dasına kadar ge1mlt olduğu nua
riyeain.i kurmuftu. Frank Holmea 
işe başladıktan altt ay eonra ada. 
nm ber taratma tatlı BU git.mit 
bulunuyordu. 

Sultıuı Mehmet bin ı. bundan 
fevkalAde memnun oldu. !rtık ktl· 
çtlk &.hreyn adam gUnetin yak. 

tıfl kurak ağaçsız btr ı-'3htnnem 

olmaktan kurtulacak, 1:-urada da 
yeşil meyva bahçeleri, oortakal a
ğaçlan yetlşecektl 

Holmea, Bahreyn adarmm, en 
büyük ihtiyacı olan sayu temin et. 
mieti. Suya mukabil de Mehmet 

bin !sa petrol arama hakkını va· 
adetmifıtl. Sultan Mıztlne sadıktı. 

Fa.kat buna rağmen sultan Yeru 
ZeJandalı jeologu bir defa daha 
projesinden vazg~irmcğe balıtı ve 
ona şöyle mükemmel bir if teklif 
etti: 

- Gel, dedi. Sen bu işten vaı. 
geç. Sen beni suya kavuoturdun, 
ben de 8alla adanın bütt\n mali • 
yeelni devredeyim, sen yine bize 
kuyular açıp su bulm&k iflyle me§ 
gul ol ... 

Yanı aultaf! Holmeae dQpyanm 
en güzel fncUerlnl va.adediyordu. 
BllyUk bir servet içinde yüzmesi 
i!;in petrol aramak &evda.sından 
vazgeçmesi klflydi. 
PETROL MUZAFFER OLUYOR 

Fakat Holmes kararında mrar 
etti. Sultan verdlil aôzU tuttu ve 
Holmee bütün servetini adada pet 
rol 

h:ıyet zengin bir petrol daman bu 
lup kara alt:nı toprak üzenne çı. 
karmağa muvaffak oldu. Fa.kat bu 
pctroldan azami istifadeyi temin 
etmek için lllzumlu sannylı kura
cak parası kalmamıştı, Bunun il _ 

zerine Bahreyn adasından liytıl 

dı, Londraya, Amsterdama, Nev • 
yorka gitti ve burada temas ('tti
ğl sermayedarlara Bahrcyn ada.. 
ıırndakl petrolun bütün !rnn pet· 
l'Olundan çok daha zengin olcluğu. 
nu anlattı. 

- Bütiln bu petrolJar şimdi ba
na veıilmiş bulunu..-or. Dedi, Sul. 
tan petrol kokusunu hiç sevmedi
ği için yapt.ığımız bir Pn'aşma ik 
tekmil petrolu bana bağışladı. 

Herkes Frank HolmPse gülüyor 
du. Nihayet Gulf.oil kumpanyası 

direktörü Andrcv Melon, Holmeslc 

ala.kadar oldu ve a:-tık hiç para. 
sı kalmıyan Frank Holmes kendi· 
sine teklif olunan bütıın şartlan 
kabule mecbur oldu. 

Bahrcyn petrollan işlotilmeğc 

başlandığı zaman artık ı kuyula. 
rm aahihi Frank Holmcs değil, fa· 
kat Gulf-oil kumpanyasıydı. BilA • 
hare bu adadaki petrol Standard 
oil of Kallfornla petrol kumpan -
~-ası tarafından ve bilahare d<> Ka. 
nada.da teşekkül eden Bahreyn 
petrollan kumpanyaaı arafından 

işletildi. 

11k petrol gemısi Bahrcyndcn 
ayrıldığı 7.aman mazot deniz! kir
letmif o 1 d u ğ u n d :ı n in -
el a v c ı l a r ı büyük bir hid. 
det gösterdiler. Çünkü bu pis de
nize birkaç gün dalrp inci anya _ 

mamışlardı. HiddeUcri o dereceye 
vardı ki, petrolu deniz kenarına 
getiren borulan tahrip etmek, sc· 

miye hücum etmek istediler. 
Fakat büyük kumpan)'alarm, 

sermaye sahiplerinin öyle usulle • 
ri, ayıe tatlı tazyik şekilleri var
dır ki, sultanlar bunu bilemez .•• 

B&hreyn petrollan kumpanyuı 

da ada halkmm kendi aleyhlerine 

harekete hazır olduğunu hiaısedin.. 

ce derhal adada hastaneler, mek· 
tcpler, bl~ok mUeseeaeler, kUçWr 
fabrikalar açtı. O kadar para aar. 
fetti ki artık inci avcılan lnca a
vına çtkmat mecburtyet:nde kal • 

·- ~ Çemberlı1aş 
ai nemasında 

Bugün mattnelenka lw.n. tarı· 
hin en ktymetll Meri 

1-SALOMl~ 
KIZIL RAKKA ... 1 

Türkçe sözlü l1e 
şarkılı 

l\111at3rn 60 ıncı M"Aeıai prld r. 
imparatorluğu zamaumda .Ali 

:ram tarihi film. 

SALo·~ 

SALO 
8oMuz bir qkm terennllm!l 

Tarihin btı mnazzam 111yfası ıılııc

macıhğm zengtn teknlft, dilnJanm 
en ıoethar clanwJerln ~tırak! 't' 

tamamlyle IM'.fts Tttrk muıılklı;Uı 
siblenml& emsalsiz bir pbrscrdtr. .. 
Sinema lJemlnde macera ftlmtl'rln 

lmhramanı llN!fhar arttst 

.IAK HOL'r11n en - (leVtnllğl 

2-ZAFER 
Uçuşu 

J>rocraınma Dlveten en 9011 dür:. 
haberleri ...ettn Tiı Mrp vazl) ctı 
ıöet.enın 

Paramunt Jurnal 
Gel«ıek program, GönWlU 

kahraman 

Pek yakında lLK AŞK. 
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madılar. Battl petrolun kokusunu 
pelr ıevmemr.kle beraber, umumi· 
yelle petrol& medyun bulunuyor • 
larclı. CUnktl petrol aayealnde c;a.
lJ1Madan canlarını tehlikeye koy. 
madan para kazanabiliyorlardı. 

Hatti sultan bile petrol kumpan· 
yuı tar&fmdan kendialne mnkel • 

lef bir Amerikan otomobili bedi • 
ye edildiği zaman memnuniyetle 
tebessUm etti ve o gUn1en eonn 
bu otomobille, yine petrol kum • I 
panyaaJ tarafmdan yapılmq olan Soldan aataı 

adanm asfalt yollan üzerinde d<>-
1 

1 - Birkaç gUn evvel yıldönUm!lnll 
lqmağa başladı. 1 kuthıl&dıtrmıs lnkı!Ap ıehldl ve kah· 

BtR MİLYON TON PETROL ramaıu, bir edat, 2 - .ip.ret, hatır. 

Bahreyn adanıdakl petrol işle. lam&. a - Kltolojl, bir ed&tm lmıaı.. 
. tılmıfl, ' - hısan unvl&rmdaıı biri, 

ri bUytllt bır sUratle inkişaf ed1 - bir ırk, 6 - Devletlerin allmeU llU'I· 

~'Ordu. En btlyük kuyular adanm kaın, erkek, 6 - Bir ııorma edatı vak 
merkezi olan ?rtanamaya otuz kilo. uıe aUu okyaııUBUDda ba.bwf c.lıın 
metre metıafede bulunuyordu. 1 bUyUk bir vapur, 7 - Eald adamlarm 

Petrol bir boru ile adanm şlma· ellerinde {qıdıkl&n değnek, h:'ıd!•e, 
U prkl ııalıillerine ytrml bet kilo. 8 - Kaba ve anlayıpız. Fransız aı. 

Cabesinde bir bar!ln okuDUfU, 9 - E::-. 
kek dadı, dikit levazıatmdıuı biri, 10 
- Uzayı ıttme, UAve. 

1'ukardan Af&iıya: 

metre mesafede bulunan tasfiye -
hanelere naklolunmaktadır. Son 
zamanlarda bu tas.fiyehaneler Cev. 
kalAde inkişaf etmiştir. O kAdar 1 - BUyUk l§ler yapan, 2 - BUyUk 
ki burada petroldan aynlan btltUn kUçUk kitap, s - Memurl&rm mn83 
maddeler elde edilmektedir. Petrol ı ve derece kanunu, lnsan, ' - Bir tab 
ve diğer yanıcı maddeler bu tasfl· 

1 
rlk&nm çıkardtğı qya, mQkemnıcı. 

yehanelerden yer altı yollan ve G - Blr tezkere lle blrllkte g<inder!l(n 

denizaltı yoll&n vasrtasile Bahreyn 1 kAğıt, yalnn1an birinin tı.zerine blr 
teY atma 6 - Tembellik. 7 - Taze

ile Muba1Taz adalan arasındaki ilk, 8 _ Nüfuzlu, 9 _ nbaylık, eski 
askeri Umana naklolunur. Buradan blr Mımr mabudu, 10 - 1ngllız bıı.ri. 
her ay yirmi yinnj beş petrol ge. clye nazın ayak. 

mlai Bahreyn adasının zengin pet 98 numaralı ı.ıımaommn bnlll: 
rollarmı nakleder. 1_ Pijama, Uyu, s- Azami u. 

Babreyn adası ı 939 senesinde yuz, 3 - Name, lı. Ma, ' - Alar&a, 

bir milyon tondan fazla petrol çı- Hun, 5 - Men, En, Pak, 6 - .A., Ak 

k 

1 

ne c lJ 7 - Ekreb, laa, 8 - Ak 
arm13tır. Eğer Roma.nyanm eski A;, J.vaı'. 9 _ Fazla, Safa, 10 - nt 

ve çalıetmlmış kuyulan vurtut • ı...a, Dok. 
le senede ancak sekiz milyon ton . _ 
petrol elde ettiğini gözönUnde tu· duğunda.ıı şimdi bUtUn petrcl A • 
tarsak Bahreyn adasmm bir sene. dene nakledilmektedir. İşte bu se. 
de hem de daha işin başnda olun- bepledir ki Bahreyrı adı.sı İtalyan 
duğu halde bir milyon .on petrol ağır bombardıman ln.yyaı-eleri ic;:bı 

çıkarmış olmasının ehemnı;yetlnl mühim bir hedef teşkil etmckte
takdir ederb. dir. Fakat İtalyan üslerinden gidi3 

1939 aeneai Eylfll ayından ev. geU§ 4500 kilometre tutan bu be. 
veı Bahreyn adası pP.trollarmm def her zaman ziyaret edebJlnıek 
bt\yiik bir Jmmı Japonlara ııatıl • ltal)•3nlarm kan olmadJluıdan 

ml§tı, Fakat harp bqlıyalıbert 1n. Bahreyn adasm üzerinde ancak blr 

glltere adayı ve kumpanyanın nak- tek kere ltalyaıı tayyareleri gôrtl· 
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Yalnız lt.aıyadaki Vczüv yanar· 

Scniş ~"lll·rirıılc•n .. dağı dcğll, dünyadaki hemen bü _ 
tün yanal'dağlar öfkelenmiş gibi 

lak Lcıitildi. Dağın tepesi parçalan. 
d1, ve ufak zerreler halinde ha -
vaya atıldı. Bugün ytiksek biı ll"

tifna kndar çıktı, sonra rUzgarın 

önüne katılarak Pompeinin lizerinl' 
yağmağa başladı. Pornpeide otu • 
ranlar kıyıya kaçncak ve sandal. 
lara sığınacak kadar \'nkıt bula -
madılar. Kızgın ·kUller altında ör· 
tüldüler. Bugün hô.l!i. bu civarda 
!tiiil'r ı'"y' k·•'n•c; jnsnn iskele>t 
!erine rastgeliniyor. VezUvün bu 
korkunç patl.una.sındn gok) uzUne 
fışkıran kızgın külkı ne kadar 
yUkscldi, bunu bilmiyoruz. O ta • 

nası 
Netekim hemen Oravni oteline 

adamlarmu gönderdim. Ziyafete 
k~ kişi ve kimlerin iştirak ede _ 
ceklerlni sordurdum. 

Garip değil mi ki. casuslara 
karşı bir tedbir olarak, ziyafet 
vaktine iltl buçuk sant kalmış ol. 
duğu halde, henüz ziyafete işti -
ra.k edeceklerin isimleri otele ve
rilmiş değildi. Ynlnız otel müdirL 
yetine 1 l kişinin merasim salo _ 
nunda kabul bıı.zırlıklan yapüma
ST için emir verilınişti, 

Yine garip değil mi ki, otel i -
·faresi ziyafete iştirak edecekle'r • 
1en üç kişinin ismini, tebliğ edil_ 
rnemiş olduğu halde, memurları -
mızın ısrarı Uzerlne blldinnişler -
di! 

Bu üç kişiden birisini yakından 
tanıyordum. Onun için bunn son 
derece sevindim. Bu zat, Varşova. 
da :mareşalin adeta bir rakibi na • 
zariyle bakılan radikal köylü par
tisi lidct'.i general Ram.iri Orenski 
ıdi. 

General Orenski, hem Polnya 
generallerinin en genci, hem de 
en nilfuzlusu idi. Aynca Polonya 
ordusunun müstakbel havacılık 

~dan namzedi idi. Zira, 
llolonyanm hava kuvvetlerini o 
tamrik etmişti. Kendisine kabine.
de haz1biye nazırlığı teklif edildi. 
ğt halde reddetmiş, fevkalade me 
baretle idare ettiği radikal köylfi 
partisinin liderliğinde kalmayı 

tmillı etmişti. 

Varşovnda hemen herkeste şu 
kanaat vardı ki, genç general, ar. 
zu ederse mensup olduğu parti i· 
le Diyet meclisinde tek bİ'r darbe 
ile hükfuneti devirebilecek bir kud 
rete sahipti. Zira general hilkii
mcte mü1..aheret etme7..se, muhale. 
fet partileri derhal hükümeti devL 
rebilirlerdi. 

Onun içindir ki mareşal, genç 
general hakkında ken<'Hsine alttan 
alta söylenilenleri pek aıa bildiği 
v~ başlıca rakibi olnrak Orenskiyi 
tanıdığı halde, srrf onun ordudan 

ziyade politikada kuvvetli müza -
herotlne muhtaç bulunduğundan 

dolayı, generali hoş tutmağa mec
bur olmaktaydı. 

Bununla beraber, btitün bu mü. 
liımıı.zalar hakikatte Varşovamn 

polilika dedikodularından ibaret o_ 
labillr, belki de bizzat mareşalin 
dahi kendisinin hayatına herhan -
~i bir şey olduğunu takdirde hale
fi olarak genc:>rnl Orenskiyi seç _ 
mış ve kabul etmiş olabilirdi. 

Orovni otelindeki bu geee ziya. 
fetine gcne'ralin de davetli oluşu· 
nu bundan dolayı pek garip bul
muştum. 

Maama.fih, ba.')ka hiçbir çare ol. 
madığı için. generalin yar<innma 
mUracaat etm('kte tercddlit etme. 
dim. 

Grncralo VarRova bnnhyolenn -
de l)ulunan ikame>tg.1.hmda tele -
fonla meseleyi bildirdim. Gayet 

(Hu su~uncıa oKuyucuıaı ınıızm ı;a 

utemlz yanındaki kuponla birlikte 
=:önderccchl rl 

EVLENME TEKLIFU.:H.I, lŞ AHA 
MA, iŞ VJ<::RM.E. ALIM. SATIM 
'1bl ticari matıiyeti haiz olmıyan kü 
tUk 111\nl:ırı pa rnsız nl'şroıuuur ) 

I f arayanlar 

nazik ve son derece zeki bir asker 
olan general, vazifemin nevini ve 
ehemm1yctlni bildiği için, izahat da 
hi talep etmeye lUzwn gormcden, 
ricamı derhal kabul etti ve kendi. 
sinin davetlisi olarak ziyafete ~
ti'rak cdebilcccı";,1mi. kendisinin ma
reşale karşı vaziyeti idare edece

gini bildird. 
İşin bu kadar kolay halle<illi~in. 

deki iyi şansa son derece memnun 

olmuştum. 

Derhal hazırlandun ve Orovni 
atelindckf esrarengiz ziyafette 
tam saatinde hazır bulundum. .E_ 

vet, esrarengiz bir ziyafet ... Zira, 
ka.t'i bir imanla. yemin edebilirim 
ki lbu ziyafet beşinci kolun bir z.l· 

yafetlydi. 
Bir defa bu Oravni otelinin bü

yük merasim salonunun bllha.ssa 
intihap edilmiş olduğuna kat'iyyen 

şüp11e yoktu. 
Zira bu otelin salonları, malUm 

olduğu fizerc, ortaçağlardnn, ti\ 

beşinci Viladisliı.sm devrinden kal. 
ma tnıihl salonlardı. Binaenaleyh 
o zamanın garip mimarisine göre 

inşa olunmuı:ıtu. Gayot dolambaçlı 
ve böyle bölme bir şekildeydi. O 

tarzda. ki ziyafette bulunanlar kat. 
iyyen salonu terketrnemiş oldukla
rı halde bi'rer ikişer bu bölmelere 
cc-kilebillr ve ba.şba.şa kalabilirdi. 
Ayni zamanda, bu salonlarm ve 
bölmc-lerin her neresinde fıstltı ile 

dahi konusulsa salonlarm öbUr u

cundnn işltilebflirdi. 

Vaktiyle Polonya derebeylerin • 
den bir prense ait olan bu bina, bu 
şekilde en ufak gUrliltuyü her ta. 

rafa akis ve naklettirecek hUSU8i 

bir ta'rZrla inşa olunmuştu. 
Diplomatik denilen bir gece zi· 

ynfeti için bilhassa. böyle bir sa -
lonun intihap olunması şiddetle 

dikkati çekecek bir şey değil miy. 

di? .. 

Bundan başka, salonun kilmilen 
alUn yaldrzlı billür avizeleri ,.e ta_ 

rihi döşemeleri a.rnsmda ille gör -
düğilm simalar bende son derece 
bUyük bir hayret uyandırmaya 

kô.fi gelmişti. 
Zira, bu diplomatik ziyafette bir 

l<,ransız haıiciye memurundan bas 

kn tek bir diplomnt yoktu. Bu me
mur da ismi dahi bilinmiycn ve 
Va?'§ovaya yeni gelmiş kii<;ük bir 

memurdan ibaretti. 

Davetlilerin diğer kısmı asker. 
lerden ve bir iki mebustan ibaretti. 

Asıl davetlilcriyso kadınlar tşş.. 

kil ediyordu. llk nazarda, bu ka • 
dm davetlilerin sırf mühim bir iç

timru maske etmek, nazardan ~iz. 
lemek için figilrnn mahiyetinde ha 
zır bulunduklarına, hakikatte her. 
ha.ide mühim bir va1Jfe tevdi e • 
dilmiş olnn bu kilçilk Fransız ha
ri.ciyC' memuruyla gayet müllim ve 
b"İZli milzakercler olaeağma hük . 
met.tim. 

( De1ıamı var) 

* Kırk yaşındayım. Her veçbll" t • 

mııt cdll!r, istikamet ebll clddl bir l<a. 

dmım. Yeni eski yaznblllrlm. DUkk:\n 
veya. hususi bir yerde kayıt gibi ha. 

fif b!r kfttlpllk işini ınUnıuıip gör"'e 
cek mııaşln knbul edrblllrlm. Arzu r . 
drnlenn Haber gazclE'si vamt11-ıil<' 

ıH Y) rumuzuna mUrncantıarı 
• ünıvnsltc hukuk fakUllcsi, lk: r.cı 

Hu~ s4 mU'" s•• .. • ı !• rr ıuı t:' • L 1 sınıf tnlrbos:ylm; öğleden sonra!nrı 

nnı Je;:tru Vl' s ... 1 o ... ret · tnnzlu h rl" .n •! b r mllesscsc \'cyn cldtli t:ılr 

ederın:. Arz ccıt ' 1 ' 1 n Hrı~~ gazel n•u' at yanında c;:altıımnk ısuyoruıl\ 
si vıııı·t.ı..sıı .. N Z. ru :.:u ""'r<.ıC"u'\· H1b r gnzc>tc-.1 \aıııtns'yle R!ı~ltIJ 

lan. 1 A. A H rumuzuna müracaat e11!. 
•Ltııe mc-zunuyum. h•ı <ı ' mu ıı.>

Mlerdl' hugUn öğl dm nr:"ll ı bı 

lir.m. Tal pi rln H, tıcr az ll va. 
~ıwııe t 6 6. ), y r. ) -um J.llınn mu 
racallt'arı 

• Herh \Dgt b r miı • .e. t..ırud.1 

"'~1• avukııt :> nında R Ltıp olan: ı 

1.r~nım. Dnkt lo t ı trı'11. 1 < ııil ul< 

IPD• bir ' '"'\lk ll l ı 

Ald~rınız 
Aş e,ıcı ı r~rrıuz, ırı yazılı oı11n o 

ı l} 11~ 1ı:uını•1ın n.ı ml:ı rınıı ~"""" 

görünüyor. Hepsi homurdanmnğa 

başlıyor. Fnkat bilhnssa VezUvden 
işitilen sesler daha öfkelidir, yer 
yüzünün bu eski yanardağmrn ü. 
zerinde alevler göUnüyor. Kızgın 
lüvlar ya.nardağın nğzma kadar 
yUkscliyor. Volkanların bu faali -
yetinin artması ve bir ihtiyatsız -
lık eseri olarak volkan civarla _ 
rmda yapılmış şehirleri harap et. 
mesi tehlikesi var. Yancır dağla -
rın bu şakayı bu kndar ileri gö
tlirmemelerini temenni cdelım. 

llimle yakın mUnascbotleri ol • 
duğunu iddia eden bazı alimler 
volkanlarm bu faaliyetini birkaç 
haftadan beri güneşin parlak sat. 
hını karartan lekelerle alli.kadar 
görtiyorlar. Bu iddiayı bir kalem
de inkll.r etmek mümkün değildir. 
Zira güneşin yllzUnde görUnen her 
IE."ke, yer yUzUnU aydınlatan bu 
kocaman kürede vUcuda gelen bir 
yıkılmanın eseridir. Sathı milyon -
larca metre murabbaı ve derinli. 
ği binlerce kilometre olan koca • 
man bir deliktir. Güneşteki bu yı
krlma elektronların muazzam lıir 

kasırgasından ileri gelir ve bu es
nada milyonlarca kilometreye ka. 
dar uzayan bir mıknatıs sahası 

husule gelebilir. Bu geniş mıkna. 
tm sahasmm volkanla.rm indifaly
le alikada.r olmadığını iddia ede
meyiz. Zaten mUşahedelerimiz de 
güneşteki lekelerle volkanlarm 
patlaması arasında zaman milna _ 

~e'bcti olduğunu temin ediyor. 

Muhakkak ki Vmiv yeryüzUnün 
korkunç volkanlarından birisidir. 
Müthiş faaliyeti tarihle beraber 
başlıyan bir volkan. Vezüv civarın 
da yaşıyan ilk milletler bu dağın 
!\&kin manzara.sına aldanmışlar, 

bunun b1r ya.nnrdağ olduğuna ihti. 

mal bile vennemişlerdlr. Bu sti -
klınet ,.Eafrİer harbi" sı'rasın. 
Spa:rtakUslcrl aldatmış, bu adam -
lar yanardağın tam ağzına sığın. 
:np!r,. r-:ı· ı b"r kale haline ge • 
tirmişlcrdi. Bu ilk çağ adamlannın 
bir volkan ağzında şarap içip dans 
ettı1clerine dair tarihi rivayetler 
var. 

Vezüv clvarmda ilk oturan in -
sanlar dağın yamaçlarmdaki bazı 

taşlnrm yanmış gibi göründüğünün 
farkındaydılar. Fakat bunu vak • 
tiyle bu yamaçların ormanlarla 
kaplı olduğunu. büyük bir yan _ 
gınla bu onnanlann yanmış bu • 
lunduğuna atfetmi.~lerdir. 

Milattan ev·vel VezUv cival'mda 
oturanlar hiçbir ııeyden endişe et
miycrek sakin bir ömür geçiriyor
lardı. Milattan 79 sene eV\'el a • 
ğustos nihayetlerine doğru sayf i . 
yeler:! olan Pompei şehrine gitmiş 
zengin Romalılar toprağın sallan
dığını ve yer altından giirUltüle'r 
L~itildiğini hL'IBcdince ş:ı.şırdılar. 

1''akat böyle hafif bir saı-sınlı yü -
zündcn neşelerini tcrketmcdiler. 
Nihayet A&rustosun yirmi dokuzun 

1 
rihlerdc Romn dontınmasiie bern . 
ber Nıp-,'i 1·•ir" İ" ı • doı'l · 

Pelin bu hadiseye dair tafıı'lat 

verirken bu noktnvı k'l\~, trııvoı. 
Yalnız bu patlayış J"('lınd" ın rak 
uyandırdı. Birkaç sene sonra tP -
peye kadar çıktı. Bugün Pl'linin 
Vezüv tepesinde neler görmii~ ol· 
duğunu öğrenmemıze ımki\n kal _ 
mamıştır. Zira tam tepe Uzenn . 
deyken yanardağın yenı bır gök
remesi zavallı tabiat filimini yut -
muştur. Fakat Vczüvdcn asırlarca 
sonra patlıyan Karakatova volka. 
nı bu kUllcı-in GO kilometre ~ uka. 
nya kadar fırl:yablleccğini 

göstcrmistiı·. 

lıizc 

Karakntova volkanının patlayışı 

Sonot adalarından bir tanesinin 
yeryüzUnden kaybolmasına scbe -
biyet verdi. Bu nadir hfıclisc 1883 
yılı ağugtosunun 26 sım 2i sine 
bağlıynn gecede vukun gelmiştir. 
Bu yanardağdan fırlıynn küller 
tam dört giin sonra Pnı·is ş lırınin 
s~mnsında göründü. Pnıistl' gök -
yüzünün kızıl bir tabaka ile kap. 
lnttı. Ma.nr.a.rayı sl'yrcdenler bil • 
yük bir yangınla karşıla13tıklannı 

sandılar. Fakat bu saatte elli ki
lometre hızla hareket edPn Kara· 

Elektrik cereyanı kesıldıgi 1 l.p r • rtmıııtır K mı ~ı 
zaman bir kibnt çnknrnk yrık. rı.n rrvaç bulma ın::ı. •e p 

tığımız bugünkü mumlar il'c de_ , i.amı 'ardan ok kuv'\d,. \. 
fa olarak milattan sonra bınnci c. bir '" llü10z elde (' m 

tı. 

l -

' ı_ 
a'-ırda kullanılmağa basınmış- ır.a~ıdır. 
tı,. Ondan evvel insanlnr mes_ 
J..:enlerini geceleyin nasıl aydın_ 

latırlnrdı diyec-E.'ksiniz. Kandil in en geçiril r 
yakardı: Kenevir saplarını zıft h tulmakta ve b•ı •ır • 
veya hayvan yağı dolu . k~plnr , ma~a elverişlı kuvV(tli 
icin daldırırlar ve bu fıtılın ı.:.- elde cdilmektC'dir. 
cunu yakarlardı. Bundan sonra 
mcşaleler meydana ~ıktı. Bu ii 
Z<'rleri balmumu ve\ a zift'<' 0r _ 

tülü nebati lifler mumların ec. 

dadı sayılır. 

Mumlar krşfrdildikten sonra 
bır çok yeni fLdetlerin doğması

na sebep olmuştur. Bugün kili. 
selerde yakılan, vaktiyle cami. 

!erimizde etrafı aydınlatan ve 
nihayet Htricti~ anların doğum 

yıldönümlerinde ~ofrrlarınm or. 
tasında yaktıkları mumlar orta 

cafda mahkemC'lercl" roül"m rol 
Gynarlardı. HC'yetiba!,ime yeri -
ne ge~tiği 7.aman bir mübar:ir. 

davanın ehemmivctine göre bıi. 
}iik veya küçük bir mum ya. 
kardı. Mumun sönme \ muhfL. 

kemenin bittiğine i"'lretti. 

Polonyada ise mumlar uzun 
zaman. bayrnm günlE.'rınde ölü
leri davet icin kullanılırdı. Böy. 

le günlerde her Polonyalı evin. 
de yaktığı mumların, ölüler•nin 
bir an için mezarlarından kalka_ 

rak kendilerini ve sevdikleri yu
vayı görmcğe imkan vereceğine 
inanırdı. 

Bir zamanlar kalıplr r ıçind0 

imal edilen mumların bu~ ma. 

l:ine ile imal edildif,;ni SÖ'ı leme. 
ğc lüzum yoktur. Fakat mumlar 
muhtelif maddelerden yapılabi_ 

Her ne>vi sellülozdan b•ı in ık. 

!erin elde edilmediği, ya 'nız ka
mıslardan çıkarılan cellul zd 
elde edildiğini kavdetme t 1" _ 

zımdır. Bır kilo kuru 
üçyüz gram sellüloz 

mekte ve bundan da ıp -
bir kumaş olan takT · 
gram ra}on elde <'di m 

Demek ki bir b yarı 
şa~ı giydirmı>k ıdn (İ ' arp· nl r 
haric) bcs kilo kamı k" fi g le 

cektir. F.ğer yazlık gıyc<' k1C'rı 

hesaha: ko.tarsak iki kilo kamı. 
f'ın kafi gel ere ~i a . kfLrdır. 

BOCiAZ1Çl~"E CB0~1'"0R) 

ADThTJ ı-..'"EDE •• VER\flSLER? 
Boc;for ke!imef'li yun ne a öküz 

(T len •· k>t s '' 

bir Yunan 
mu tur: Bu ef"'an ye 
!arın ba~ı Jüpiter genr 

fışık oldu. 

Yo')' 

Jüpiwr'ın ~ar1 ı b •n ır. fa!"! r 

na vard\'1ı icin, sevg"lı inı k rı. 
:-mm intikıımınd n ku :n ı 

ıein Yo'yu sığır e linC' • o tu. 
Fakat Jüpiter'in kar:~ı bu'1u ~., 

katovanm gökyüzünde serscriynne 
dolaşan küllm-lndcn bnFlkn bir ~ey 

değildi. Bu killler yere inmeğe te. 
nezzıll etmek karar.nı vermeden 
evvel gökte altı defa dünyayı do. 

ln.ştılnr. Bu kili zerrel<'rinin hnva
da dolaşması tam üç sen sUrdU. 
Son knI damlaları nncak 18S6 dn 
yere düştüler. Jeceği gıbi imal tarzları da d"-

ö;1renerek milyonJ r :ı '' ı . _ 
ğıra musallat etti. Bunun tı"' 

:ne Yo ka"ma ·a b dı. Küllerln böyle uzun ıı:nmı.n ~ok- ğişiktir. Mumların parafın 
yüztinde n1çin dolaştıklnrm1 ızah ı ispermerft. asid stearik ve bal 
için alimler çok uğraştılar. Bu rr um undan yapıldığı da malum. 
kül zerrelerini mikroskop altında dur . 
muayene ettlklcri vakit bunların L 
çi boş sünger tasınn benzediğini gör 
düler. Bu kürcciklcrin iç<'rsl oksi-
jenle doluydu. lşte bıı sır çoziil -
müş oldu. Volkan ı m tnzyıkiyle 

fırlıyan bu taşlann 60 kilometre 
yUkseğc fırlıyahileceği ve saatte 
50 kilometre süratle yıllarca ha _ 
vatla seyahat edE.'bil<!ceğini ispat 
etti. 

Tabintin bu muazzam kuvveti 
karşısında güllesini ııncak 150 · 
200 kilometre uzağa gönd~ r~bilen 
en büyük toplur bir çocuk oyun
cağı gibi kalıyor. .Medeniyet, ta -
bint kuvvetlerinden isti: ndrve 
yeltenen bir çırnltt'l.ıı baska bir şey 
.!eğildir. 

HAVAGAZl NASIL 
ICA'l' EDiI.Dl 

Hnvaı>" ızını ıcadcdl'n r d ımm 
rıdı Vil ;mı Mıırdol, 'dur MurdQk 
gtederini bir mumun i .. i ı ··1 

ııltınd" g eirmek1 n bıl ar., i: b"r 
alimin m ..-len ki."miirr f! .,.,,.l'l'l 

ısık temin etmek mevzuu i°"c_ 

rinde yı>ptıi{ı ar. tm '1 1 arı z 
önürde tutarr.k l>"lr 1 te !'! rl 
Maden könıürii"ii nl lI \ P b"ı 

kabın ic in0e yaktı ~oı•r:ı bu o. 
miirden rıkan g'lzı her t • ı 
kr.palı bir ku~., dddttı r '·a 
muvaffak old;;ı. l< hm ü. t t ra-

Jüpiter'in sı;m bura 

ıeın YuDıırıhlar bura' :ı. B 
"Bousporos" dE.'diler \:e c 
1 r de bu i ·mi. kullanın a h 
1 ]ı. 

Mts.c:::f<::II l 

n e1 tir. 

r ııı .-

cu günü nkşrum korkunç bir infi. i'\1. Hil~in fma klinük bır delik artı \ l' mu_ 

mu yakl::ı tırdı. Bu delikt n uy_ ================:==-====
le kuv\'ctli \'e güz kamn~t~rırı ı 

H A B E R bir ışık ~ı\<tı ki az kal ın ~ m 

ı.or ol•ıyordu. Bunun ··., rıı " 
::'\lurdok mnd i b;r k n ınıa! t._ 

Yabancı d i f ders 1 eri n i n · ~~r::~~~~ib~;ir:i~~~t·~1 t~ 
ğ, kn.ba rapt ··ı"l'I· ~·. ('H 'ı 

devamına baş ı ı yor ~:~~i:d;~,~-,.~~ ~:· d ~"b·''" 
Birinci boru madeni kab~ lı \ a 

Haberin birkac. sene evvel hergün forma for-
ma okuyut·afarına verdiği ve takip f.;deni hiçbir 

gazmı !"e>\ kf d;yor. il:im:ı.: i <' ı 

havaga.zınm kaptan çıl·m::ı mı 
muallime müracaate muhtaç b:rakmıyacak tı.min cdıy r<lıı. Yük i'r 

surette hazır f ayıp rrıu:n ale\'ınt ~ :ı't' 

HABER M ETO O !LJ dok od1yı C"ok al lınlat ın "' •\ z 
bır ı~ık elde <'İli. R·ı k . · 17M 

adıyla neşr~H:iği yabancı lil derslcr:nin il<inci t<.rihin ley pılm• tı. 
ısmına p~~· VE"km~n yeniden basl - iHlcaktır. 

U.ln rl kı'lnı. takip r.cle<'t'I• dll nı•!rnkhlnrı ıııı:lllzr,•, ulmunC'~. rmı:ım. 

rıı dll!ı·riııln ı•ıı glizrl ronmnl.ırıııd:ın ııirıııl tlirl' :•'it rtıı lwr.ıı,,.r knr 

~ılıklı ıııldıı ı•d .. oı•l<lı•r ,.,. hu dillrrılı•ki hll;llrriııl •lı tll'U'c•ckl••nllr. 

lfah<•ı ıku~ urıılıırııı •ı 1 r.ın .. n ·,ılı'l(lr t:ıll°ıı ,.eh•• l.lrrl r•ınunırı ll ınrı 'l 11 

l< A! lT':T AN l:Lr 1 ı r;11 

ı:=·'1~dıY•' k "1 r : ı ' 
dn.'1 {' \ 

\ 

r: 
1 

ı. 

Zayi colarl r 

Re '- r 

' u,!'lfa P\r r r ·l • a·- r 
re« .-.·~ıu ~ !' """" ı .• 

tıfl P. m 
it "1 ' 

·~ı =" 1 

•,. T•·ı ı .. rı 1 ı t ı ... ruı:ı. Jet bergllıı 

' "' tıırı 1 n yı k"l ! '" veya 5."ı-'' 11 l 
n ıı 'lrn ILld ,.,. ı: rı r!cn oı-.-

nrıc 'l>rı "''" ıı·~•,ıı ıııır•• \lrrlııwıılu Krılflmtm rom·ını \'<'rllrr,.lı. ('~·h" ,, •·nı 
l>fll'U l11kl;ı Ntı <'•!:tir 

Pek ıck nda HABERDE 
r.m-ı'ar ıfa 

miştır. 

ı,öh."i.ı ta r '* _,.,. -••r ... _ < "1' T ı ıf .il aı l .4. "'· :l) H r t..rafta kamı 
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7 

Bu büyük harp neredıe, ~ 
"~ ne vakıt bitecek? diye, her 
gün kendi kendime bir çok .!U~ •• 
ler soruyorum. 

Vak~~ Ba:Lt sonra, bin bir 
besı k ı e dolu bir yılın muhase-
Yeni b~P&nıyor. Bunun yerine, 
Geç~;:rih sayfası açılacak. 
kan ız Yiiın muhasebesi, 
Yığın~ ateş dalgalarından bir 
d . : Bu kızıl muhase::ıenin 
~ dil§UnUrken, yeni bir 

d~Cttıınuz bu kanlı mU)arezcde, 
karşımızda bir ifrit gibi kanat 
germiş duruyor. GP..nişçe nefes 
almanıtm meycbn vermiyor. A
teşten gözlerini ürerime dikmiş, 
ıber yeri karartan boğuk ho. 
murtularile: Harp, harp diye, 
tepiniyor. Bütün milJetlerin bu 
kan ve ateş ciatgasma. lıila ni. 
çin atılmadıklarmı, hayret ve 
hiddetle seyrediyor. 

Çdzülen düğüm 
rümeğe başlayor. Aramrzda çok 
az bir mesafe kalıyor. Korkut
mayan bir ~le: 

- lşte, artık geliyoruz.. 
Diye, eliyle karşımıula görü. 

nen billQr bir sarayı gösteriyor. 
Hayretle bu muhteşem sara)'a 
bakıyorum. Olimp dağlan \.'e 
billur ve saray. Hayretimi ken
dim de tabii görüyorum. Bin-
1<-rce metre yüksekte, Olimp'in 
karlı ve buzlu tepelerinde böyle 
bir sarayın bulunacağını, ta. 
hayyül edemezdim. Hayretim 
gittikçe artıyor. Ben bunları dü. 
§Ünürken, saraya. yaklaşıyoruz. 

Sarayın, altın renıginde pınlda

yan, göz alıcı İf.!lemelerlo dolu 
hüyük kapısını ayan beyan gö. 
rUyorum. 

gibi odadan çıkıyor. Billur bar. 
daktan bir yudum alıyorum. 
Bilmediğim çok güzel bir mayi. 
BUyük bir zevkle içiyorum. 
lçitnde bir ferahlık başlayor. 
Yorğunlu.ktan, ruh kargaşalı. 
ğmdan silkiniyorum. Şuurum, 
tabii halini alıyor. Bu mayi, Ü· 

Zerimde bir iksir tesiri yapı. 
yor. HA.diseleri, tabii şeklinde 
görmeğe başlayorum. Birden o. 
danın kapısı, vurulmadan açılı. 
yor. Beni buraya getiren Hayal -
insan, içeri giriyor. Scvgile yü_ 
7.ilme bakıyor: 

Medeniyetimizin tarih bilgisi, 
bunlann cevabını veremiyor .• 
!{ederli diişüncelerim arasında, 

tarih ve zaman ili.hesi Ktio'nun 
adı, kafamın içinde bir şim§ek 

gibi çaktı. Anc.ak omm yüksek 
U.rih felsefesinin bu müşküll 

halledeceğini düşündüm. Bura. 
lam. kadar geldi:n. KendJsinin 
yüksek ve rahim fikirlerini öğ. 
rcnmek istiyorum. Onun Ali fi
kırlcıini, rnuztarip insanlığa bir 
müjde gibi götüreceğim. 

eye gireceğiz. 

Bugünkü medeniyetimizn aon 
icatlarından anten isimli bir 
aletimiz var. Harp ifritinin her 
ciinkü korkunç tasavvurlarını, 
"' dünyamızın dört köşesine bu 

- Nereden geliyorsunuz, ki. 
mi arıyorsunuz? 

Diye, bana sesleniyor. Keneli. 
sine doğru yürürken, kederli ~i! 
yorgun oevap veriyorum: 

Şu dakikada belki de b" • nıUtenin , ır ma. 
kUın üstünde dolaşan kiline 

alet yayar. Bir gün olsun rahat 
etmek için, antenin getirdiği 

seslere kulaklarımızı tıkamak 

irteriz. Fakat bu mUmkün mU? 
Yine gazete adlı başka bir ica.. 
<lımız da var. lki saat önce An
tenden dinlemek istediğimiz o 
haberleri, bu defa büyük puntu 
harflerle gazetelerde okumaya 
mahkiı.muz. Bazı günler de, an
ten.le beraber gazeteye de el sür. 
miyelim, diye karar veriyoruz. 
Bu kararla evimiz.den sokağa 

çıkıyoruz. Fakat bunun da. tat
biki mümkün mü? Tramvayda, 
vapurda, ziyaretine gidilen dos. 
tun odasında: konuşma mevzuu, 
o gUnkU antenlerin getirdiği 
harp haberleri olu)ror. 

- lstanbuldan geliyorum. 
Halledilecek müşkillerim var. 
Bugünkü medeniyetin taıih bil. 
gisi, beni tenvir edemiyor. Tarih 
ve zaman iliı.hesi Klio'yu arıyo· 
rum. Bu ilaheyi nasıl bulaca. 
ğım ? Nasıl göreceğim? Bu zor. 
luklan düşünmeden, buralara 
kadar geldim. Bana ondan ha. 
her verir misiniz? Yeri, durağı 
neresidir? 

bonı~ tayYareJer, binlerce ton 
:rnAnı a~akla meşguldür. Bu 

--~· ~Yi harabe haline getir. 
rihi ~Çhı, Ban'at eserlerini ve ta
Şimdj atedrallerini yıkmak için. 
mam karanırkıara biirilnen bu 
kızıl llre, birkaç dakika içinde 
ğmda~evıe.re bUrünecek. Yata. 
ZII'laya'.:1eyen hastalara şifa ha. 
bir lsk ecza fabrikaları, kara 
. elet haline gelecek. Beşe-

rıyete n 
kıl Uı- saçan laboratuvarlar, 

~rer acaıt. Büyük kütüphaneler, 
metli taş Ylğım olacak. En kıy. 
beye dllıedeniyet eEerleri, hara
elenıJ· öıı.ecek. Bun1an çok da.ha 
K~ Y'iizlercc insan ölecek. 
bir ÇoJt erkek, ihtiyar ve genç 
~ insan. 

lan llrıın saat sonra, bitecek o
f .ı.. Yılın "tarih felsefesi" ni 
INJ>laıın 
honı , bombaların korkunç 
ntiı Urtuıarı yazmıştı. Gireceii. 
11nd }-'eni yılın kapkara ufukla. 
~'o a da bir salilı ışığı sezilmi
rtı:ı.r. :Belli ki topların, bombala. 
~?rkunç homurtuları, yeni 
fes ... ın de yegane "tarih fclse. 
ı-.,_1 olacak. Gafil insanlığın 
~llıda esen bu karayel, daha 
. e ltadar sUreoek? 
b. liu sorgunun cevabını verecek 
• 
1r kahraman ortada görünmU-

:Vot-, lki mücadeleci taraf için 
ue, ::.aava çok mühim. Bu kanlı 
cidal, artık iki cephe için de 
ölüın, dirim kavgası halini a!. 
ınr-,tır. Yekdiğerlerlnl inkar c. 
den bu iki ideoloji ve cemiyet 
görüşünden birinin orta.dan 
kalkması lazım geliyor. Bu zor 
İ§i başarmak mümkün mil? 
MUskünse, ne kadar zaman son
ra kabildir? Yine sorgular baş. 
layor, düşünce çevremizi karan. 
hklara boğuyor. Kar§ımıza tek
rar aşılmaz yalçınlar dikiliyor. 

Klio, Klio, ey tarih ve zaman 
illhisi aziz Klio ! Şu dakikada 
~in çocukların Elenler de, 
hUziu Arnavutluk dağlarında 
Vatan müdafaası için kan dökU. 
l"Orlar. llk çağın Termopil kah. 
l'anıanlarını sevindiren bir ce-
8a.rctıe çarpışıyorlar. Bizim be. 
§eri mefkf1remiz, bu kanlı ma.. 
<:eranm ne vakıt sona ereceğini 
taYİn edemiyor. Tarih kitapları
lntı<ıa otuz yıl süren, yUz sene 
devameden muharebe hikayeleri 
v~. Gec;miş devirlerin bu hakiki 
hikayelerini okuduğumuz vakıt. 
icbniı<ıe korkunç ürpermeler tu. 
tll§uyordu. BugUn içinde bulun. 

Aziz Klio! Artık fikir ve vic. 
dan huzuru nedir? Bilmez olduk. 
Şuursuz olarak tasalara dalıyo
ruz. Ruhumuz, her gUn bu ze. 
birli badeyle dolup taşıyor. 

Müsbet ilmimiz ve tarih bilgile. 
rimiz, bu karanlık harpten nasıl 
kurtulacağrrnın anlatmaktan 
acizdir. Bu ezici ıztırap içinde 
daha ne kadar çırpınaca.ğız? 

Senin kurduğun ilahi "tarih 
felsefesi" bu kördüğUınU çözme
ğe kadirdir. Senden ya.lvarıyo. 
ruz, bu korkunç harp muamma • 
smı bize aydınlat. 

Yavaş yavaş etraftan kalem 
<itişüyor. MuhayYelem beni bir 
anda "Olimp" in karlı ve sisli 
tepelerine uçuruyor. Her yer 
kar içinde. Etrafımda hafif L51k 
lar görüyorum. Parlayıp sönen 
ışıklar. Dağın tepesine doğru 
yürüyorum. Geçtiğim yerlerde 
ne ses, ne sada, ne insan, lıiç 

bir şey yok. Urpertici bir yal
nızlık, her yere haldm oluyor. 
Bu yazlık ve sessizlik içinde 
Olimp 'in tepelerine doğru, tek 
başıma tırmanıyorum. 

Ne kadar yürümüşüm, hatır. 
lamıyonım. Birden, kendimi ge. 
nişçe bir meydanlığın başın1..oa 

buluyorum. Buranın aydınlığı 

daha fazla. Etrafı daha kolny 
görüyorum. Burada da ne ses, 
ne sada, ne insan, hiç bir şey 
yok. Bütün boBluğu derin bir 
suırut kaplamış. Kısa bir du
raklamadan sonra, tekrar yürü. 
meğe ba.şlayonun. Bir çok yü_ 
rüdUkten sonra elli adım kadar 
ileride, bir insan hayalı gözUıne 
ilişir gibi oluyor. Bu hayali da
ha dikkatle görmeğe çalışıy::>. 

rum. Hayal, her saniye daha va. 
zıhlaşarak tam bir insan ~kli. 
ne giriyor. O da bana doğru yü. 

. ;·: .. Topkap,ıı ... S?Jravına giren ·. 
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DördüncU Mur:ad· devrinde·. blr-..Yenedik 5val esınin kıtı · 
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l> --:- Ne dedin? - diye bağırdı · 
.adı~tan bile korkmıyan bir \'C. 

~lri ~ .. ? l ""u nasıl korkutabilırsın. 
rn Ukreçya fazla bir şey söyle
.. e~ ve boş yere kendi aleyhinde 
.ıeıu .. 
d" §Uphelcr uyandırmak isteme· 
~ ' 

Üdasma gı· rdi 
Ar ' 

ıcan kapıyı kaparken mırıl· 
1.ı<tttdı: 

01 - Şu kadında bir tutam nkıl 
sa, bu sıkıntıya katlanmaz. Pa. 

~ın gözdelerinden hiçbirisi şim· 
1
1
,Ye ~a•1ar böyle inatçılık ve ak-;i· 

\ ~ostcrmemisti. Bu kız neye gü· 
enıyor b' umem .. 

Bu esı;ada tanburacı Omer Yalı 
koşkünün büyük kapısından ~ 
'inçle çıkıyordu. Lukreçyanın Ya· 
hkô.',ün<le mahbus bulunduğunu 
dü~ündıtl<çe ürperiyordu. 

Acaba. ertesi gün, Lukreçyaya 
,·erdiği sözü tutarak padişaha gi· 
decek mıydi? Lukreçya, tanburacı 

Omenn ne yaradılışta bir adam ol· 
duğunu bilmiyordu. Ona padış.-ıha 
gösterilm~k üzere bir yüzük vermi: 
ti. Omer bu yüzüğü bir kere ku. 
yumcuya göstermnğe ve yapar<ığı 

j~i ondan sonra düşüruncğe karar 
verdi. 

Hayal - insan t.amarniylc ya. 
nrma geliyor. Başı önüne iğik, 
sözlerimi dikkatle dlnleyor. 

- Büyük müşkillerin var, 
öyle mi? 

Diye, soruyor. 
- Ev~t, büyük müşkille.rlm 

var. Bunlan ancak o halledebi. 
lir. Fakat onu nasıl bulmalı, 

nasıl? 

Hayal • insan: 
- Haydi benimle beraber 

yürüyünüz. Sizi onun billtlr sa. 
r~.yına götüreyim. Klio'yu ol
masa bile, belki baş vezirini gö. 
re bilirsiniz. 

Diyor. Hayal • insanla bera. 
ber yürilmeğe başlayonız. Tepe
lere tırmanırken yanımdaki 

Hayal • insan, bir şeyler anlaı. 
yor. Şuurum çok meşgul, söyle. 
c!iklerini pek anlıyamıyorum. Bu 
konuşma devam ederken, Olim
rıin tepelerine doğru, durmadan 
yükseliyoruz. Bu sonu gelmez 
yürüyüşten bitimsedim. Hayal 
- insan yere bakmakla beraber, 
bitkinliğimi anla.mı§ olacaktı. 
Bir kaç dakika susuyor. Fa.kat 
bu sük1ltu çok sUrmUyor. Tek. 
rar konuşmaya ba.şlayor: 

- Tarih ve hakikat yolu çok 
sarı>tır. Buna tahammül 18.zmı, 

Madem ki hakikate u1aşmak is. 
tiyorsanız, gayret gösteriniz, 
yorgunluğunuzu unutmaya çalı. 
şmız. 

*** 
Bilmem dalıa ne kadar yürü

müştük. Yeni bir düz!ilğUn önii. 
ne geldiğimizi farkediyonun. 
Burası daha aydınlık. Manzara 
bilsbütün başka. Geçtiğimiz yer 
lcre hiç benzemiyor. Her yerde 
bir b~kalık seziliyor .GörlinUr 
de yine ne ses, ne sada. ne in. 
san, hiç bir ~Y yok. Hayal -
insanla meydanlıktan ilt>.ri doğru 
yGrüyoruz. Ka.f an'lln i~inde u. 
ğultular tutu,.c;uyor. Dü§ündük. 
lerimi sıraya koynmıyonım. Bu 
ruh kargaşalığı içinde ancak 
adımlarımı atahiliyon.ım. 'Ru da 
insiyaki bir hareket olncak. 
Yanımdaki Hayal - tnsa- · 

f .. RTESl GUN KAPTAN PAŞA 
G0ZLER1Nl AÇINCA . 

Kaptan paşa sabahleyin uyandı. 
Gfü.ıerını açaı açmaz etralına ba· 
l.mdı, . Lukreçyayı göremedi. 

- Vay hain kız vay .. ! Beni bu· 
rada bırakıp gitmiş .. diye söylen· 
di. 

Gece eJ)'Zycc eğlendiğini tahmin 
eden ve fakat nasıl !'arhoş olup 
sızdığını bir türlü anlayamıyan 

Mustafa paşanın sabahleyin ılk ~ 
~i kahya~mı çağırmak oldu . 

Pa~. Alican geliı gelmez sordu: 
- Yıldız nerede? 
- Gece odasına gitmesini emret 

mi~ iniz .. götürdüm. Efendimiz de 
cihannümadu sabahladmız. 

Saraya yaklaştıkça., yanımda 
yürüyen Hayal • insan başı öne 
iğik, daha mütevazi bir bel a
lıyor ve hafif hafif tekrar ko· 
nuşuyor: 

- Baş veziri kendim göre. 
yiın. Uzaklardan geldiğinizi, 
halledilecek müşkilleriniz oldu. 
ğunu kendisine anlata~. 

Diyor . 
Hayal • Insan bunları söyler

ken, billfır sarayın göz alıcı bü. 
yük kapısından içeri giriyoruz. 
Sa.ra~'In büyük holünde sıraya 
dizilmiş beş kişi ayakta duru. 
yor. Bunların önünden ge~r

ken bizi sel8.mlıyorlar. Bunlar 
için, sarayın muhafızları olacak 
diye, düşünüyorum. 

Hayal • inBanla hôlün 8'ğ 
tarafında bir kapıya dôği'u yu_ 
rilyoruz. Muhafızlardan biri ko. 
şarak geliyor, kapıyı aÇn-ôr. 
Hayal - insan: 

- Siz buyıtrun, iki dakika is. 
tirahat edjn. Ben şimdi gellrim. 

Diyor. Açılan bu kapıdan bü. 
yük bir odaya giriyorum. Kapı, 
kendi kendine kapanıyor. Od~. 
da yalnız kalıyorum. Rahat ve 
geni§ bir sedire kendimi dar atı
yorum. Yaktığım cıgaradan bir 
kaç nefes çekiyorum. Sükunetle 
odayı tetkike b~layorum. Bu. 
radaki eşya, hep antika. öm. 
rümde görme.di~im ı:;evler. Bup. 
ları tetkik ederken, hafifçe kapı 
vuruluyor. Elinde altın teptd lle 
odaya bir k:ıdm giriyor. Duman
lan tüten billur b;r bardağı, 

bana uz~+--··or . .Arla<"ayı rengin. 
de bir mavi. Kadm, bir hayal 

benzıyoı . Biraz, dün gece, öğüt ye· 
reyim dedim. Az kaldı gözümü o
yacaktı. Dınlemedi. 

- O halde beni sarho~ eden de 
odur. Fakat o da benimle içer gibi 
görünüyordu. Ben dayanamayıp 

sarhoş olduktan sonra, böyle za, 
ril, ince bir kadının dayanmaııına 
imkan mı vardır? , 

Kfıhya küçüük odanın dört k& 
Kfthya küçücük odanın dört kö· 

rırken: 

- Sehcbini buldum, paşam! de
di. Şu mınderlerden biri sırsıklam 
yaş. Bellı ki, içer gibi görüncliiğü 
şarabın bir kısmını buraya dök. 
milşş. 

Minderi kokladılar .. 
- lnsamn böyle güzel bir ~ör 

<lesi 1:a.rken. bir çatı altında ayrı 

yatmanın manası nedir? 

Ve Lukreçyamn hile i meydana 
çıktı . 

Kaptan paşa esniyerek kalktı: 
- Bu kalp iz ham dik kafa ılık 

ta devaw ediyor mu? 
- Ediyor paşam ve edeceğe de 

~Iustata pa~a büsbütün hiddetle 
nerek: 

- Bu kıza biraz işkence yaJT 
mak sırası geldi, diye bağırdı, has· 
panın canı yanmayınca, aklı başı· 

- Baş veziri gördüm, dileği. 
nizi söyledim. Görmok istiyor. 
Haydi, sizi kendisine götüreyim. 

Diyor. Billür sarayın uçsuz 
buCa.ksız koridorlarından geçi. 
yonız. Dipte bil' kapının ön.Unde 
dunıyoruz. Hayal - İnsan ka. 
pıyı açıyor, hafifçe: 

- Buyurun, ba§ vezir içeride. 
Diyor, arkamdan kapıyı ka. 

pıyor. Paravanayı geçiyorum. 
Büyük bir oda. Orta.da, mermer 
bir havuz var. Duvarlar, kitap. 
la dolu. Bir sedirin üzerinde u. 
zun ak saçlı, ak sa.kallı ihtiyar 
bir insan oturuyor. YilzUnde nur 
ve şefkat akan bir insan. Beni 
görünce, da.ha munis bir tavır 
alıyor. Oturmak için, bana yer 
g&teriyor. Bakışlarında, içim
den geçenleri okur gibi bir hal 
var. BUyUk bir sessizlik, odanm 
her yerine sinmiş. Gözlerim, or. 
tadaki mermer havuza dalıyor. 
Bunun, ~urada ne münasebeti 
var? diye, düşünüyorum. Baş 

vezirin sesi, d~leriml yarı. 
da bırakıyor: 

- Namlı ilihe Klio hazretle. 
rini görmek için, .l8taJıbulda.n 

geliyonnu1nınuz. Halledilecek 
mtışkilleriniz, acaıba çok mu bü
yük? Bunları bana söylemez 
miairuz? MUşkillerlniı.e belki 
bende bir çare bulurum, oğul! 

Huzurunuzu kaçıran, sizi qura.. 
l&ra. kadar getiren tarih ve ha. 
ltilta.t meaeleleri olacağını tah. 
Dıin ediyorum. 

Diye, şefkatle ille sözü açtı. 
Cevap veriyonım: 

- Huzunımu kaçıran mU§
killer, bugünkU tarihin seyrine 
aittir. Bir buçuk senedeııbe.-i 

Avrupa.da kanlı bir harp patla. 
dı. Bunun bir ucu Çinde, diğer 

ucu Afrika ve Avustralyada.. 
Bir kaç gündenberi de Okyanll8. 
lan a§ara.k Amerikayı boyladı. 
Milyonlarca insan, kan ve ateş 
kasırgası içinde yanıyor. lki 
ideoloji, iki cemiyet göriltU 
karşılıklı ölüm, dirim kavgası. 
na. tutuştu. Her gün bir çok in-
8aiüar ölUyor. şehirler harap o. 
luyor. Her gün medeniyetlmizin 
bi- direği yıkılıyor. Şu anda kil. 
remizin mİl}'onla.rca in.sanı, oo_ 
§eriyetin bu kanlı badireden na· 
@ıl kurtula.cağını d\liilnUyor. Ne 
yazık ki, işin çıkar yolunu bula.. 
~uyorıar. Korkunç dUğümU çö. 
zemiyorlar. BütUn be.~riyet, zi. 
!iri bir kare.ruık içinde kıvranı
yor. Derin tualartt dalan bu 
nıilyonlarca 1TIAandan birisi de 
t.:nim. 

- Baş vezir, sağ eli bUyUk ve 
kalın bir kitabın üzerinde, bu 
sözlerimi dikkatle dinleyor. Söy. 
lediklerimin hulasasını anlayın. 
ca, başını sallayarak: 

- Dava derin. Milşkiller çe.. 
tin. Şahsınızdan ziyade, insanlık 
için kalbiniz çarpıyor. Klio ha.z
retlerine, dilediklerinizi söyliye. 
oeğim. Sizi kabul edeceğini zan. 
nederim. 

Diye, ayağa kalkıyor ve oda.. 
dan çıkıyor. Yine yalnız kalıy~ 
nım. Odayı yeniden tetkik edi. 
yorum. Duvarlar, ~~ başa 
kitapla dol\L Bunlarm hepsi. 
t : rih kitabı olacak. Bunu, f u.. 
la düşünmek istemiyorum. Yal. 
nız ortadaki mermer havuza 
mana. veremiyorum. Onun bu o
da ile ne münasebeti var? diye. 
düşilnüyorum. Halledemiyorum. 
Gözlerim havuza dalmış düşü.. 
nilrken, ba.şvezir bir hayal gibi 
odadan içeri giriyor. NUrant yü. 
zUnde, yine o şefkatli tebessümü 
var. Dalgın. havuzu tetkik et:. 
tiğimi görüyor. Düşündilğünil 
anladım, der gtbi yümndeki te
bessilmU biraz daha geniş1eyor: 

- Klio hazretlerine milşkfil. 
lerinizi anlattım. Beş daltlka al. 
.Z: kabul edecekler. 

Diyor. Önünden bir cıgara u. 
mtıyor. Karşılık cıgaralanmm 

içerken: 
- Bu husus, bayatın remzi. 

dir. Su, hava, toprak, ate§. Sa 
olma.sa.. hiç bir şey canlanamaz. 
Onun için, biz suyu diğer lna.. 
sırm üstünde tutarız. Çalı§Dl& 

odalarımızda daima su bulundu. 
nıruz. 

- TeşekkUr ederim, dll§ünce
mi hallettiniz. 

Diye, cevap veriyorum. Bat. 
vezir saate bakarak: 

- Reh!:eriniz, kapmm önünde 
bekliyor. Kabul zamanınız geldi. 
tıA.heyi intizarda bırakmak, doğ 
n: olmaz. Size sıhhat ve kuvvet 
temenni ederim. 

Diyor. 

( Detıamı var) 

Seni seviyorum 1 
Burhan Burça~ 

Hahı'r gıı:ı:ctes1.ıdt> ~ıtk• ...ıuen 

bU el'(!ı Kltap tıallnde ~lkmııtır. 

Okıı) uc11l3rınıı:ıa edlnrnelerlnJ taY. 

l~o edt>rlı.. 

Fıyah 60 kunıt 

na gelmıyecek. 

- Onun hfilA sarayda göıü var. 
devletlirn? "Pa~ beni bir gün 
kendi etiyle götürüp teslim edecek 
ama, ne yaz:k ki, o zaman da pa. 
dişalun gözünden dQşecek! .. diyor. 

ufak bu ışkence yapmakta gecık· 
mel haydi, emrediyorum sanal" 

Kaptan pa~ hiddetle yerinden 
kalktı: 

- Ben bunu yapamam. O ilci· 
ebed benim yanımda kalacaktır. 
Ben oııu yola getirmesini bilirım. 
Sen ondan korkuyorsun ga!iba?I 

Kfllıra ciddi bir tavırla cevap 
verdi: 

- Emrediniz.. şimdi gidip ca· 
nını alayım, paşam! Haline ac
dun da, söylediklerini efendimiıe 
tekrarladım. Yoksa kulunuzun siz. 
den ve Allahtan başka kimseden 
korktun }Oktur. 

Mustata paşa, cihannümadan 
alt kattaki odasına indi. Kahya 
da (Yıldız) ı sıkıştırmak üzere o
dasına gitti. O gün paşanın ld.Jıya 
sı, Venedik dilberini tazyike gider 
kcn, yolda paşanın çok hoşlandığı 
Gürcü cariyelerinden birine rastla 
mıştı. 

Cariye kMıyaya sordu: 
- Haia yola gelmedi mi? 
- Kımden bahsediyorsun? 
Cariye kahkahayla güldü: 
- O adsızdan ... yani zindana a· 

tılan ve paşaya kafa tutan kadın· 
dan. 

- 5'>..n onu gördün mü? 
- Hayır .. görmedim. 
- Nerden tanıyorsun? 
- Tanımıyorum. Fakat duy 

dum ki. paşa eteodimiıe nazlanr 

- O halde hemen git ve ona be- yormut. 
nim mahm olduğunu söyle. eğer 

(Devamı V:ai'i 
itiraz ederte, canını yKAmakt~ w 
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enKordey 

(HABER) in yabancı dil 
derslerini takip edecekleri 
fE5) a aa a ~ 

lg) o lf' fffil lYI~ ~ <® 
f ıp fakültesinden beyaz perdeye . 250 _şer kuruşl~k yabancı 

dll derslerı yalnız kendılerıne 8 O kuruş geçen bu yıldız HABER pzet.eelnln (Yabancı dU ekzemalerl) oe başlanı:uundan 
latlfade ederek gerek yabancı dlllere yeni b&thyacakıv, gerek bu dıın-

hen u'' z on sekı·zı·ndedı'r =ı:::ec:=:d!~.1n:..:··~v:;::::::1an "90 derste kwıdJ ken-
Klltüphanemlıl mevcutıarmm pek azalmq, olmasına rağmen bu mll-

Amerikan sinemaSI genç, kuv. 
..,etli sporcu klzlan meş'um kadm
la'l'a tercih etmeğe ba.sladıktan ve 
sonra dünya sinemasını da on altı 
on yedi ve nihayet yirmi bir yqı
na kadar olan kTZlar sardr. 

Priçilla, L:ı.n Janen Darsi, Dean.. 
na Durbin, İren Kordey ve hatta 
kti~Uk Şirley Tcmple bu meyanda. 
drr. 

Bu genç yıldızlar arasında lren 
Kordey'in bUyilk bir muvaffa.kiyet 
kazanmrş olduğunu söylersek hiç 
de hata etmiş olmayız. 

İren Kordey henüz on sekizinde 
olan genç bir yıldızdır. Ji'akat onu 
böyle genç görUnce beyaz perdede 
muvaffak olamadığını zannetme
yin.. Bilfilı:ıs !ren Kordey gençliği 
nisbetinde muvaffak olan bir yıl
dızdır. 

Hattiı. harpten evvel çevirmiş 

oldu[:;-u son film olan Sent Mari _ 
T rez filminde uhdesme tevdl olu
n n çek ağır rolU muvaffakiyetle 
lı:ı ırmıştır. Fakat itirnf edelim 
ki bu rol genç yıldız için değildir. 
Esasen İren Kord y de böyle ağır 
rollerden hoşlanınamaktndır. O 
hayet dolu, gençlik, neşe dolu bir 
kttdır. 

İren Kordey için dtinyanm en 
manalı tipine sahiptir dersek pek 
yalan SÖ} lemiş olmayız. Yilzllnün 
saftan ~ok muntnzamdır. Kilçilcük 
kırmızr bir ağın vardır. Gözleri. bU 
tün güzel renklC'rl toplam13tlr. 

tren Kordey dnlın. bir kaç sene 

eYVllisine k d:ır trp tahsili yapan 
bir çocuktu. Fakat !ren Kordey 
kendl:: ine meslek olarak doktorlu
~'U değil sinema yıldızhğmı seç. 
miştir. 

Gtizel yıldız aslen Fransızdır ve 
mncmaya. nasıl intisap etmiş oldu
ğunu §Öyle hikaye eder: 
- Lise tahsilimi Gronöbl'de bitir. 
dikten sonra trp tahs.ili ya.pma.k il. 
zere Parisc gelın~ idim. Ne yapa,.. 
y:rm ailem doktor olmam için ısrar 
edlyordu. Fakat ben kendimde 
doktorluğa karşı hiç bir heves duy 
mryor, buna muka.bil beyaz perde
de bir gün olırun kendimi seyrede. 
bilmc-k için cıı.n atıyordum. Bu go. 
yeme vasıl olabilmek için bir çok 
te§ebbtlslerde bulundum .. Nihayet 
reji.9Ör Moris dö Konog beni Sent
Terez filini için angaje etti. Bunun 
beni ne kadar m~·ut ettiğini sötle 
ifade edemem.Ancak gunu söyli
yeyinı ki, angaje edildiğim haberi 
gelince kendbne bakim olanıadnn, 
ağladım. 

Esa~n çocukluğumdan beri si. 
nema artisti olmak hevesini bes
lerdim... Fakat bunu aileme nasıl 

açabilirdim? Eğer böyle bir teklif 
yapMydmı muhakkak beni koğa'I'
lardr. Fakat çimdi vaziyetimden 
hiç de müteessir görtilmcyorlar. 

Güzel ve genç yıldız !ren Kor. 
df'y yarın için istikbal vaadeden ar 
tisUcrden biridir. Grönobl'de bUyU 
mü-. olduğu için krş sporlarını çek 
eev"r ve bunu iftihnrln. şöyle söy-
1 r: 

- m sporlarmı çok severim.. 
Ha ttA kış sporlarını otomobil kul-

lanmağa, ata binmeğe, yUzmeğe 

tenis oynamağa tercih ederim .• 
Çilnkü esasen ben her tarafı kar. 
larla örtülü bir memlekette dün-
yaya geldim ve hayatnnm en gü
zel senelerini kar yığmları içinde 
geçirdim. 

İren Kordey kendlsinin de hoşa 
gideceği şekilde hareketli filmler 
çevirmek istediğini ve her türlU 
sporu sevdiğini eöyliyen bir artısL 
tir. Hatta tayyarecilik yapmak he
vesine de kapılın11 faka.t vakti mü 
sa.it olmadığından muvakkat bir 
zaman için buheveeinden vaz geç
miştir. 

lren Kordey tahsil hayatından, 
sinema hayatına henüz atıldığı ~ 
hala çocukluktan kurtulamamıştır. 
HattA onun talebe kalmış bir tara.. 
fı bulunduğuna da hükmetmek doğ 

,nı olur. Çünkü artık tıp fakiiltesl 
ile en ufak bir aJAkası kalmamış 
olınasma rağmen tren Kol'dey hu
susi odasında bir çok tıbbi mecmu
alar, tıp kitapları saklamaktadır. 

Şunu da ilave edelim ki tren 
Kordey okumasını pek çok seven 
bir genç ktzdrr. Odaıımda kütiipha. 
nesinin bir gözünde Fransız kla,.. 
siklerindenVolter, Ronsar, Lamar
tin, Şatobr:ian ve Molyelin eserleri 
bulunur. 

~ .Kordey beyaz perdeye ta. 
mamen bağlanmış olan bir artiat
tlr. O kadar ki bir zaman kendiai
le mtllüat yapan gazetecilere: Hiç 

bir kuvvet beni beyaz pei'deden 
ayıramaz .. demie ve o zaman:"Ya 
aşk sizi de p ençesine alırsa" sua. 
lini soran gazetecilere: 

"Aok mı, saadet mi, mee'ut bir 
yuva mı? Ben bunlan dünya yü
zünde o kadar imkAMız görüyo
rum ki bir ~ böyle bir ihtimal 
ile kacvılaşa:bileceğimi bile dilşlin. 
miyonıın. Bu sebeple hiç bir kuvve 
tin beni beyaz perdeden ayıramı

yacağmı tekrarlanm demiş ve son 
ra içini çekerek şu cümleyi ilave 
etmişti: 

- Eğer allah beni de o sevdiği kul 
lan aruma alırsa o zaman !he 
kaıııı yalancı çıkmış olurum, ne ya 
payını? .. 

!ren Kordey acaba yalancı c;ık
tı mı? Bunu bilmiyoruz.. ÇünkU 
harp Fransız einemaamı ortadan 
kaldırdı. Biz de tren Kordey'den 
yeni haberler alamadik .. 

r----··-Qoaall Beklml 

Ahmet Akkoyunlu 
l'aUlm, 'J'aUmbarıe Palu No. t 
Pazardan mu.da berg11D -.at 111 

ten 90lln. Telefon '°12' 

--------. Dr. Kemal Ozaan 1 

idrar yollan haıtalık
ian mütehaıııaı 

Heyotıu llUkW <Ja.ddeıd Ne. ~ 
Buna PÜan U.ıö Obaayao 

Apartman. Tt-1.: U2SS 

.......................... 
VA KIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
gen iden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete baar. 
Tabiler ne.mma dizğj i,Ieri alır. 

kemmel eeert paruız denecek kadar kü~llk bir bccMle Haber okuyu. 
cu1anna temtn etmıye karar vermtıtır. 

90 Drate kendi kendine lnglllzce 
90 ,, Fransızca 

90 Almanca 
adlariyle ve Haber metoooyla nqreıdllmia olan bu derslerin her biri 
800 • 900 aayta tutacak baclmde toplanmrıttır \"e her birinin m..ıtı«t sa
tlt fiyatı cllW olarak %:50 kuruftur, tıt.e Haber okU)'Ueulan bu 2~0 ku. 
ruılok eeerden lıan&tılnt llt.erlel'9e bunu kütttphaneml7den 80 kurup 
edl.nebUeeeklerdir. 

Bu fırsattan lıUfade etmek latlyenlerln anulannı yerlııe ıetlrebll· 

ınemlz için ıu tartlara ıöre hareektlerlnl rica ederlr.: 
1 - 20 IklııclkAnun • 20 Şubat 1941 arasında sarlb adresleriyle bir

likte aekaen kur111un yarısını kütüphanemize ödlyer-:k (Fransızca, Al· 
manca, İngilizce) dillerinden hangi kitabı istediklerinı bildirmeliler ve 
bir aipariı fişi almalrdll'lar. (20 Şubattan sonra sipariş kabul edUemez.) 

2 - Bu sab§ Haber okuyucularma mUnhasırdrr. Bundan dolayı 

lklncl Uln tarihlnde ııtpariglert alabilmeleri için ı Şubat 19U • ı Mart 
19U tarihleri ara.smda Haber gazeteslııde neşredilecek olan k•ıporıları 

da alparif tlgleriyle birlikte getirmelidirler. 

.,------1941 iKRAMiYELERi -, 

T. iş Bankası 
941küçük 
Tasarruf Heıabları 

iKRAMiYE PLANI 

1 adet 2000 Liralık - 2000.-Llra 
3 " 1000 .. - 3000.- .. 
2 " 750 - 1500.- .. 
4 " 500 - 2000.-. 

'8 
" 

250 - 2000.- .. 
35 .. 100 

" 
- 3500.-. 

80 " 
50 .. - 4000.- .. 

300 .. 20 - 6000.-. 

Kt§ldeler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağuıı· 
tos, 3 lkinclteıırln tarihlerinde yapılır 

--------------------------- -

Emilia Galotti 
••• 

lettkl&l Cacldeal Komedi kıarumda 
Gllndüz H de: QOCUK OYUNU 

Ak ..... !0.30 da: 

Kiralık Odalar 
Her &1ln &ifede çoeok teı:mlll,.rl 

lfln Mleo& "rUlr 

ÇICNBERL1TAŞ ŞEN BAHÇE 
SALONU 

Her Akpm Içklatz Saz 
50hN-lll l!leel Olmyucıalumdaa 

llayaa MakMkler Konaert 
A7flra V_,.., K111ıla 

29.1.941 

8.0S Ajanı 
8.18 Hafif 

program 
8.46 Ev kndmı 

12.M Tllrkiller 
12.50 Ajans 
13.0ö Türkliler 
11.20 MUr.lk 
18.06 Oda mu· 

alldıl 
18.SO Konuşma 
18.U Çocuk Matl 

19.lS Çocuklar 
l1:ln mu11lkl 

19.SO Ajanı 
19.45 ı~al!lıl bt•yetl 
20.15 Radyo 

~a7.ete81 

20.-15 Şarkılar 
21.Hi Konuı,ma 

21.SO Sar. ı!St'rlerl 
%2. iri Bando 
22.80 Ajanl!I 

Beyoğlu Halk Sineması 
Matine 11 de. Gf'<'fl 8 de: 

1 - Tllf Parra•ı 
1 - Knd Dertlller. 

Hangi renk sızı meı'ad eder 1 

PARASIZ 
Bu sihramiz 
yeni pudra 
renkleri tec· 
rübe edile

bilir. 

Fena renkte bir pudra, yüzUnUze 
korkunç bir makyaj manzarasını ve· 
rlr ve sizi olduğunuzdan daha !azla 
yaşlı gösterir. Tenlnfze uygun renkte 
bir pudra inlihap etmenin yegAne ça
resi, yUzUnUzUn bir tarafında bir 
renk ve diğer tarafında ba§ka renk 
pudra tecrübe etmektir. Bu tecrUbcyi 
hemen bugUn ııize parasız olarak veri 
lecek yeni ve cazip renkteki Tokalon 
pudraslle yapınız. Bu yeni "Clld renk. 
lcrl., (Kromoskop) tAbir edilen en son 
ve modem bir makine vasıtasııe karış 
trnlmıştır. SihrAmiz bir g6z, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri lııtihap 
eder. 

Tene gayet uygun bu yeni ııudra 

sayesinde artık makyajlı bir yUz g6· 
rUnmlyecektlr. Tokııloıı pudrası, imti
yazlı bir usul dairesinde ''Krema kö , 

10 KADINDA 
9u FENA 
RENKTE BiR 
PUDRA 

KULLANIR 

pUğU., ile ~trrılnu§tır. Bu u 
pudranın saatlerce sabit kalnıasmJ 
mln ettiği gibi pudranın cildin 
tabll ifrazatını massetme5lııe ve 
suretle cildin kurumasına ve serU 
mesine ve blıınetlce buru§uklu - .J 
zuhuruna da mani olur. Her ~ 

krema köpüğüyle karıştınlınt§ ro 
hur Tokalon pudralrru kullanınız 
brkaç gün zarfında tenJ.ııizdc ya 
ğı cazıp tokemmUlü g6rUnUz, da 
lmtularm Uzerindekl Tokalon Is 
dikkat cdınlz. Teninize uygun re 
intihabında tereddUt elt.lğin1zde lfltf 
lstanbulda. 622 No. posta kıitusu 
rcsıne (Tokalon pudrası servfııl H. 
vaki olacak talepde size mcmnunly 
le, muhtelif renklerde numunelik 
ufak paket pudra göndereceğiz. 

Ttırklye Cambarlyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tanhı: 1888. - Sermayesı: 100,000,000 Türk Lırası 

Şube \'e A1ans adedi: 265. 

Zırai ve tıcari her ncvı banka muamclelerı . 
Para biriktirenlere 28.800 lira 

.tıı raat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplRrmda en d 

60 Uram bulunanlara senede 4 deta <;ekilecek kur'a Ue aşağldald 
plAna göre ikramiye dağıtılacalıttr. 

4 aded 1,000 liralık l,000 lira 100 aded 50 liralık G,000 Ur9 

4 .. 500 2,000 .. 120 .. 40 .. 4,800 • 

• • ı:;o ı .ooo • ı ao .. 20 s.ıoo • 
40 .. ıoo 4,000 • 

DIKKA r: Hesaplarındaki paralar bir sene t<;lııde 60 liradan 
dll§mlyenıere ikramiye çıktığı takdirde c;o 20 fazlaaiyle verilecektlfi 
Kur'alar ıenede 4 defa: 1 EylOI ı BlrtnclkAnun, 1 Mart ve ı H 
tar'.blerlnde çekilecektir. ... ............................................... ... 
inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

l · Keşıf ve şartnameııi mucıbınce ldnremizin Ahırkapı baıume\ in 
le tamiri işi açık ekalltme usuWe ihale olunacaklır. 

II - Keşif bedeli (3612.15) lira muvakkat teminatı 271 liradır. 
JII - - Ekailtme 10.2.9U pazartesi. gUnU saat 16 da Kabata,,ta levazııtı 

mUbayaat §Ubeaindekl alım konri8yQaaada. yapılacaktır. 
iV - Şartname bergtln levazım §Ubesl vezneciılden 9 kurup almabfllt 

V - İ8teklilerfn eksiltme için tayin olunan gün ve saatte kanuni ,•eSl 
ları ve yllzde i ,5 güvenme paraııile birlikte mezkftr komisyona mU!'u~ ~ "\tl 

'Hil 


