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LaAşam.: 
~- ~ _...._, 

Macar 
Matbuatının 
Gayretkeşliği 

Turkiyeden bır şry istiyen ecne
bi b"r devlete Türkiyeden yal. 
nız bir şey uzatılır. O da sün
güden ibarettir. Macarlar istC'r- • 
!erse Almanların ayağı altına 
halı yerine kendileri yatsınlar, 
bu bizim de onlan taklit etJne .. 
miz ıçm bir sebep ti!Şkil edC'
mcı. Bilik s şeref ve haysiyet 
mefbwaun\l 'bu kadar ka>·bet.mif 
!naanl&n g6rdUkçn içi.misde duy
duğumuı: nefret ve istikrah bizi 
~tiln bütiln çelik halin<' kalbe. 
diyor ve müstakil kalmak, h ·· :
Yatamak azmımi.zl bir kat daha 
kuvvetlen diri~ or. 

~~ 

Yazan: 
'8aeJ111 Caldt Yalçm 

Macar gazetelerini priiyor mu
-... r Macar hlikümett bir taraf• 
'- mtiıltaldl bir dc\'let olduğuna 
~eder; fakat diğer taraftan 

radyolan, Macar gauıt.eleri 
4a..ulan blle geride bmkMStc ka
~ tatkm bir Alman gayretkeşi!• 
~propaganda yaparlar. Bu ha
~ Macar bynaklannm net· 
~ pek ~ pyandrr. Çtln
lıi Almulvm mçıktan açığa ıııöyle
"'71 •ttyata manfık balmadıkla. 
"lf'flert onbr.r pen·asızea açıp 
............. Çbkl yttzlertnde bir bf• 
.....,.. muketıl \-ardır. 

ile.eli liıluı da naha da Almu 
~ Pesh Lloyd, Belgrad maba
~la .pma sokarak 11 Mart 
~l tarlbl •JIMllda l'ago-.h lar. 
~ M. Tlrldcre birtakım nuihat· 
"""" verqor. Macar guetetıı Ya. 
t..la't')'Um tereddüt ,.e makane
-... Nğeıunlyor. Hele alchklan 
'-kert Wblrlerden ~ hotlanmı· t_.. Ttlrldyc ve ı·ugosla\·ya ala
~ karan "tehir" edlyorlar
..... 1 

e bran alacaiızf Yagosla\')"a
'- "bir karar almak meddlnde bu
~ian muhtelif nrşriyattan 
~Ol'Uz. Fakat Tilrldycye bir ta· 
""il )'aplldığmdaa \"e TürkiyHtln 
fe lllr tcaıv almak mecburiyctlr-
4e blclıjmdu ha.berimiz yolctar. 

"?!tl'ldye karanaı çoktan 'ennl,tlr. 
""' karar hl~blr ecnt>bi hükümf"tln 
~P talebine muhatap olmama~
.... General Met.aksas "abahm sa
't içinde kapnımı (alan balyan 
'9tlrtnı nasıl red t'Je\ abt ile geri 
~yse Tttrklveye dt>rm<'!yan <'• 
~~k lMlttin talebler de - bıt.cr Stum admı ıa,,1smlar, l!it.f'r 
~ bir kıyafete giT'l!llnlf'r - ar
:.. ~.ıe reddNlllm«"ğp mahkôm-

Slalr hal'bl clNllklerl budur. Tür
~P.ft Alman~-an1n h('nii:r. bir şev 

~ yoktur. 11ı,tti r(•smi .ı\ r. 
"'-aa alrzlan dm.tluk tanlnatıa• 
~"•• ~f"11 """"'"makhıdn. Fır 
..._ p,.,-f....,..'"i ~ """" hb:mr ' ~r-

Rftl'""_.., "'a.hlt Y ~LON 
~i'liii? ._. 

TIJGOILAVIADA 
Mihvere karşı 

Halkın 
galeyan ı 
artıyor 

Her 'tarafta 
aalaaJlfler 

dewaa ediror 

BelgraddJL talebeler 
kral naı1;in.-mGracaat 

ettiler 
.. 1 . , 

Vugoslavya
nın şerefini 

korumak 
azmindeyiz 

Londra, 2-l (A. A.) - Bel· 
graddan henüz resmi hiçbir haber 
gelmemişee de istihbarat ajansla
" haber il.zerine ha.ber gönderi • 
yorlar. 
Yugoelavyanın mihvere iltihakı 

ihtimaline karşı halk .arasında mu
halefetin arttığı anlaşılıyor. Şim
diki buhranda genel kurmayın 
kat'! bir rol oynıyacafı aöyleni • 
yor. latifa eden Uç nazırm yerine 
henUz yenileri ı,ytn edilmemiştir . 

lılihvere lı:9.l"Ş1 halkm infiali ~ 
defü bir derece~i bıılmuttur. Bel· 
gradda ve başlıca diğer tehlrleWte 
nümayiıfler olmaktadır. Belgr'ad • 
da talebeler kral naibi prens Pole 
bir telgraf göndererek Yugoela~
yanm şerefini korumak kararlan 
hakkında teminat vermitılerdir. 

(Devanu 4 lnelde) 

Sel an iği 
setreden 
·cephe 

lngilizler tarafından 

Takvive 
ediliyor 

Bir lngiliz gcıHfeai 
yazıyor: 

HJlltler lleadl meza. 

rıaı llumaktal!ırl,. 

·~Y mA b#d'h 

Beri ine 
blr akın 
yapıldı 
Alman radyoau 

yangınlar çıktığını 

haber veriyor 
Berltn, U CA. .\. > - Berlin 

rady06u: 
İngiliz la) ya.releri şımali Alman

ya üzerine hlr akm yapmışlardır. 
Diğer lngiliz tayyareleri Almanya 
bilkümet merkezine kadar ilerle • 
meğe teşebbüs etmislerdir. Çok 
yüksek.ten ucan zaif te~kküller 
~ wlired tblerlne bltlllılr ve 
yangm bombalan atm13lardır. Yan 
gmlar çıkmrşsa da sUratle söndtı • 
rtllmUştür. Sivil halk arasında ölü
ler Ye yanhla'r vardır. 

(Devamı 4 iincilde) 

80 tonluk 
hava zırhllları 

Mürettebat on kiti, 
sürat 370 kilometre 
Londro, i4 ( A.A.) - B.B.C: 
Dünaymn en büyük bombardı

man tayyaresinin tecrübelerinin 
Amerikad~ yapılacağını bildiren 
haberler Londrada büytlk birse
vinçle karşılanmıştır. Burada, 
tecriibeler bittikten sonra bu 
tayyarelerin İngiltereye gönderi. 
leceği ve Alma.nyaya yapılan 

(Devamı 4 tlneüde) 

. 

Hava 
hücumlarında 

Almanların 

yeni tabiyesi . 
fngiliz limanlarına ve 
gemile~ine hücum 

ediyorlar 
Londra, U (A. A.) - Röyterhı 

havacılık muhabiri bildiriyor: 
Hava harbinin bugilnkll safha .. 

amda Almanlann taktiği, gemiler 
üzerine hücumlar ve ayni zaman• 
da İngiliz llmanlarma müteveccih 
büyük ılddette taarruzlardır. Ha
vıııım muhtemel değişmesini bek • 
lemeden Alma.n\ar, Amerikan le • 
vamnmm u.ndrklarmdan çıkanl • 
masmdan evvel tahribini temin 
teşebbllaU ne geceleri 200 ili. 500 
ta}"J'areden mtlrekkep teşekküller 
göndermek auretile hUcumlarmm 
temposunu hızlaştınnaktadır. Al -
manlar:m acele etmesindeki diğer 
bir eeb<: p de iara.f ve yorgunluk 
dolıtrıın le taamı:u• ei~detinin 
t~l·P-nm.-sirıden evvel Alman bava 

' kurr,..Ur:-in'"' ~~11 neticeler 9'4e 
1 0de'bUmesi:lir. · · · -

Bulgaristanda 
yağ vesika ile 

verilecek 
Taze ekmek aatışı da 

yaaak ediliyor 
Moekoya, U (A.A.) - B.B.O: Rad. 

yo Bulgarlstanda tereyağı, yağ ve 
ve.ıetallnln ve.ikaya tabi tutulacağını 
bildirmiştir. Diğer taraftan ekmekler 
de çok aarfedilrMmesl için, pişlrildllc. 
ten yirmi dört saat aonra satılabile
cektir. 

Arnavutluk cephesinde 

Harekatta 
nisbi bir 

sDkQn var 
---0--

italyanlar Tepedelen 
önünde siper kazıyorlar 

Atina, 2.+ ( A.A.) - B.B.C: 
Radyo, son brünlerde İtalyan. 

lara c;ok ağır zayiata malolan 
taarn.ızlardan sonra cephede 
§İmdi nisbi bir silkıln bükümsür
djiğünü ve bunun çok ta.bil oldu. 
ğunu dün akşam bildirmiştir. 
Yunan topçuları müteaddit Jtal. 
yan bataryalannt iskata mu. 
vaffak olmuştur. 

(Devamı 4 öndtde) 

ltalyan 
bombalarının 

faydası! 
Siva vah&amda yeni 
kaynaklar fııkırdı 

KUlre, 2f (A. A:) - Libya
da cereyan eden mUh&rebeler e.. 
n~da İtalyan bömbardtmanlan 
neticesinde Siva vahaAmda yeni 
sular fışkırmıştır. Bu sular içmek 
ve· tarlalan sulamak için •munzam 
birer "kaynak teşıtil edecektir. 

30 b'n 
• • 

Fransız esırı 
Almanyadan Franaaya 

iade ediliyor 
Paritı, U (A. A.) - Ofı: 
Harp esirleri işi ile meşgul olan 

bü) ilk elçi Scapini gazet<>cilere 
yaptığı beyanatta, geçen teşrini • 
sanide Alman makamatilc imzala. 
nan anlqmadan alman neticeleri 
anlatmıştır: 

"- lsviçrede bulunan 30.000 
Fı:anaız &Meri Franaaya dönmtlt • 
tür. Bundan bqka Abnanyadım 
28.000 hasta veya varalı ne 11000 
$1hhlye askeri de ~ d&n • 

<De9am !.la#M .._ 

K agıtsız ve şartsız 
Türk istiklalinin 

bek çisidir I 
Bu o r d u nun arka
sında koca bir Türk 

milleti ve 
h ep sinin başında da 

Gururumuz ve iftiharımız olan 
Türk milletinin büyük evıaôt 

laöal vardır 
Univeraite rektörü hudut tehrimizde heyecanlı 

bir hitabe İrat etti 

Yarın üniversitede 
bUyUk konferans var 

Cumhuriyet Halk Partisinin Rektör, kayıtstt ve şartsız isfil<-
yurdun muhtelif kö11elerinde gilzi- lil &şıkı olarak tanılan ve bunda.J 
de mebuslarımız tarafından veril- asla fedakarlık yapmıyan Türkün 
mek ü7.ere tertip edilen konferans- bu yüksek va.sfmı da canlandırdı:k
lar devam etmektedir. Bu meyan.. tan sonra sözlerine §Övle nihav~t 
da Sivas mebusu Şemseddin GU.. wrmiştlr: 
naltay yarın üniversite konfCl"aD8 _ Bu şuurlu azmin tik remzi, bu· 
salonunda saat 17 de İstanbuldaki 
ilk konferansı vcrl·cektir. radan uzakta. olmıyan hudutıanmız 

ICDD&Nl:DE SEK'l'ÖB'VN nöbet bekli.Yen Türk eridir. Onun a 
KONFEBAN 1 kumda bu ullı yurda iatikbal lçıo 

1.atanbul üniversitesi rektörU emniyet •eren muzaffer Türk ordu.ııu, 
Cemil Bilsel de, dün, Edirne hal- onun arkaamda fedakA.r Türk an , ı 
kevinde binlerce dinleyiciye bir ve Türk babası ve onlann yetl§Urd •• 
konferans vermiştir. Konferansın lerl asU yUrekll Tnrk genı:Utt n n1-
mtwzuu "Tanzlmatm başaramadı- hayct bUtlhı bunlarm hl'paiıılıı 1lBt'Un 
ğı dava,, idi. de de dün olduğu gibi bugtln de guru-

Hatip, tanzirnatın karakteristik. rumuz ve ifUhanmız olan Tllrk mll
vasfı olan atlfetçilik ve garptan Jetinin bU.)1lk evlAdı lsmet lnörıö 
meded umma zihniyetinin bUl ük vard 
kurtarıcı AtatürkUn açtığı cicJ_lle ır.,. 
nasıl bertaraf edildiğini anlatmış (Bu DW'\'mda ya:ul11111 ••- ....... 
ve ba§arılıımıyan davanın böl lece / kale buı&aalannı J1dnd •1fw• lıı 
halledildiğini söylemiştir. bulacskıımız.) 

OOtUMACILAR iDARE HEYET1 
TEKZiP EDiYOR : 

" Biz istıfa etmedik, istifa 
ettı rılen ve bu dolapları 

çevıren reistır ! ,, 
Kooperauı aıaııaıa lllr llqw• 

lgvaya lıapılmıı ı 
Gürültiilü toplantılara ev biı 

çok dedikodulara sebebiyet ·;~· 

ren yazma ve dokuma koopera. 
tifinin heyeti umumiye toplantı. 
sı meselesi yeni bir safhaya gir • 
miştir. ~nki kongreye gel~ 
mediği ve polisle davet oluama.. 
lan kararlll.Ştınlan ida.re heyeti 
şimdi ortaya çıkmış ve alakadar 
makamlara müracaat ederek he. 
yeti umumiyece seçilen tem.. l 
heyetınin salahiyeti ol&mıyacağı. 
nı bildirmiştir. 

Koopera.tüin ikinci reisi Yu
suf Aydın, ve idare heyeti fU.a.· 
sın.dan Mustafa Dereköy, Hasan 
Batur ve Cemal Başhelvacı im. 
zalariyle bir mektup aldık. Bu 
husustaki neşriyatı tavzihen cS. 
ki reisin iplik tevziatı işlerinden 
dolayı istifaya davet edildiğini, 
bazı ortakların iğvaya kapılmı§ 
oldukla.nnı iddia eden bu mektu
bu aynen neşrediyoruz: 

"Muhterem gazetenizin 15 / 
mart / 1941 tarihli n~hasJL 
ve (DokumacJlar Toplandılar 
fakat idare heyeti gelmedi) ba§
lığı 11.ltmdaki yazınız okurunu. ve 
aşağıdaki tanihin .ijlımmu huıl 
olm_U§tur. 

Kooperatifimiz idare h~ 
senelik umumi heyet içtimamm 
14 mart 1941 günü saat 10 da 
Esna? Cemiyetleri binasında )a-

(~'UDI 4 tineilde) 

Bugün 

Dokuz ihtikar 
davasına 
bak ıh yor 

Şohrınıiz.ln tanınnııı tacirlennd n 
A vrıun K<'acn, amonyak Ü7.erlD(1P 

ihi.il<ılr yapmak suçundan yakaJanmıt 
n a liye ikinci c za mahkemeainc 
ver.ıer k bu sabah muhakemesine ba 
lanmr~ur. 

lddıaya göre, maznun Almanya "" 
İt !yadan g Urttiği 3 parti amonyakı 
!Ahif !lyatıa a.."\tmı~tır. Bundan b&fka 
bugün aall)e Udncı ceza mahkemesin 
de 9 lhtlkllr davası daha ıörWecek

tf,·. Davalardan en ehcmmiy,tliai. kim 
yevt eczalar taciri Rafit Sevil adla. 
dakl muaev! tacirin mUbak= re 
lddisya ~ Rartt !.nfl ~ ı J • 
mevcut jelltlnleri yüzde yll7.dea -. 
J& u.rıa. aatara.k lhUkAr )'ÇllU!tr. 
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Lohusa~ar içtn a:ınan 
altı otomobil rr~ünasebetile 

Gazetelerde, bUyUk bir mcmn• 
lyct.ıe okwluk. HelecUye doğum 
.ıkalannda kull.ınılmıık üzere 

lır.sta nakline mah:,us aJtı oroıuo
hll aJııcaJmıış ve bo otomobiller a. 
ele doğum vakalarmda kullanıla· 
krnış. 

İstanbul lıa.sfonelerinılc doğuma 

katlamnalarma artık hltly~ kal· 
mıyacaktır. Ve dUn olduğundan 

daha fazla bugiln, bugünkü bayat 
,eraıtf 1'1ode böyle bir ihtiyacın 
karşılanma.sı fmka!Me memnıını. 
yetbah§trr. 

MemlekP.tfmizde anı e ve çocuk 
me clc~ile alakadar olan bütün bt 
"anlar bl!lrler ld yalnız hastaneye 
~rc.rken değil, çıkarken de ~dl 
\'a ıta ı me..;elesl bunlar için h.ML• 
ki bir derttir. 

.·: · •~iter · 
' ·. t -

Bir tayfa '"ayıif a 
ölü bulun a 

Hasköyde Hllseyin kapta.nm yelkerı 
U könıur kııyğında tay.a 60 Yll§Ulda 
Osman, kayıkta ölU olarak bulunmuş. 
tur. Oıam tuphell görüldllğtludeıı 

ceset morga kaldırılm~Ut. 

Kadın :al:lp atmanın 
Ve üstelik polise 
hakaretin cezası 

Taze peynirler eski 
fiyatla satılmıyacak 
Fiyat mar akabe lıomfıyona ballıa 

mtlte3 akkız aaıamaııaı tevıiJI e&tecek 

1 iSTA~BULUN 
1 ÇOPLERI 
i 

İ BELEÜıYE 
ı s
1
· f akmak ı~ın lırııı 
. bazırlıyor 

muracaalla.rdan toptancı peynir tadr. tı&lk laze tıeyu peynırı GO kllnlftaD nıaarafı da temizlik 

! 

ıh b edllen koğu,.larm azhğJ ,.e 
.. u yUzden ~ebe bir kadının ,·ııktln
le hastaneye gidip birkaç gün ev

o,. eJ bir yatak l gal edemediği için, 
ıınC!l.k sancısı tuttuktan sonra 
bc.staııeye nakledllebllmektevdfler. 
Jia } Uzdt!D ~rrek kendilerinin çek
tikleri sıkıntı, ve ~rc"t allelerlnlıı 
,, ~rndıkl!ın mu lttilit ~k colrtu. 

l"atck lutbğl ytt:ıUnden bç giın· 
de taburcu edilen lohosalarm blr
ı:ok kero tram\'ay parası d:ıhi \'er• 
mt•·crck e\·Jerfnc ~"t\''n dönmek 
nt!!Cbnrlyetiııde kaldıklamıa <ıahlt 

olııyoru7. 

Böylece ıenede 55 bin ı1· Fiyat murakabe hl1roSUDa Japılaıı 1 ıa cıı.termete :mecbur kaldıkl&n:Dd&D Lira denize dökme 

ıerlllin yen! bir kAr yolu buldukları &l1Dak mecburlyetlnde OU'akı.lnuıur. • 'I • h k 
Emlue adında bir kadın, Fatihe git :ınl~J.ın.ı§Ut. Yapılan tJklyeUerden fiyat mur&ka l§ıerme arcanaca 1 

m~K Uzere Harbiyeden tramvaya bit.. Bu ınevcimde lat.a.nbula Trakyadan be bUro6u bu vuiyeU ötrenmif ve ha-
miştlr. Tramvayda .Emlnen!ıı peşine yalnız l4U beyaz peynir gelir. TU!t rekete geçUmtfttr. J'lyat murakabe Ecledlye, her HZIC belediye bOlQeftı 
takılan iki ki,şl, araba FaUhe geldik- beyaz peynir teneekJer lçlnde auıu bir komıayoııuııca konulan narh Mdeoe ne )'1ll. olm&kl& kalmayıp ıelıriD 
ten aonra da takiplerine devam et- halde bulund\1tWıd&n fiyat 1Ub&rtle bUab&ıı11lerdıe bulunuı ve ıı.tııne bw.- aıhbaUr.4' ve b&§ma bir beli keallcı 
mişler, Fatfh otobUs durak yerinde de diler peynirlerden yarı yarıya fark tıaııede nıuhafaza muratJ blıuntı oJan çöp ue.ı dine nllıayet praUk bir çart 

Emineyi rahatsız etmeğe bqlamı§. Udır. Bu ötedenbert plyaaa.da blr tea. eak1 peynirlere alt bulunm&ktadır bulmak yolundadır. Ötedenberl dU,O. 
tardır. Burada kendilerine ihtarda bu. mW b.linde bulunmaktadır. Fakat Tue p-:ynlrler lçlD komlayc>D blr n. nWen ve bUUln medeni memlekeUer. 
Junan bir polia memuruna takipçiler.. peyı'1rcller bu tue peynirler U&ıınnde yat koynı&ğı ve bwılan plyuanm -. dı.ı t&tt.ı.ı. olunan Qöplert yakma ıekllıi 
den c.apkacı Mehmet Rıza Kar tıaka.. de bir kAr lmkAnJ aramakta &ectkmc. ki teamWUne rGn Mrbest bu'akm.,, de oü tecrübeye karar vermif olaıı 

A Ih ha~bı. otomobllinhı bilhn • 
.. :ı bu icı.e tahsl eallmck lı;in satr. 
naJmmıı ı bthiik bir Uıtlyacı kar 
şılryecakbr. Eu suretle ekmek pa· 
l"ll5mr ctır tcdilrfk edenlerin otomo
bil wasrafı gibi bütçelerine baki. 
katen pt'~ ağrr nelen masrr.fla.ra 

Ac l>a yeni 1 ho alan yatırmak 
lçlıı yatak boşaltma'd lhttyaclle Uı .. 
burcu eden hıuıtaneler. bu genı; an 
'leleri <'\·!erine kadar götürmek 1-
Y;l:ı de tedbir ft""' ... lr a1""'az1ar mı! 

Suat Derviş ret etr::ıl§Ur. mışler ve diğer normal buzhane pey. mllnaJılp gGrmll§tUr. Bu elbet bir llln. beled!)tl.ln temizlik l§lert mlUl.Urlqtı 
Polise hakaret suçundan adl!yeye nlrlerlnln azlığmdan laWade ederek ıa da tasrih edUecek ve gerek bakkal. ! bir çf'p yakma fınıu tıa.zırlat.ma.kta. 

verilen lk1 ~nçten Mehmet Rıza, dlln ı.aze peynirleri bunlarm yerine ve t- l&r ıenıcae halktan dikkat etmeleri dır. 
nöbe~l aıs!lye yedinci ceza mabkemt. yat murakabe komlayonune& vazedi- ıaten:ıc<lrUr. B:ın& ratmen tue pey. latsı.bul ~plerlnln denize d6ktllme. 

de blr ay hapse ve 80 Ura para ce.

1 
ıen !lyauardan atmata ba~amqlar. alrlerl tıuzbane peynirleri ıtbi sataı:ı. a1 lçi':l belediye senede mtıte&hhJde & 

zamıa t11rptlarak tevkU edllmi§tır. dır. llfr kıaım bakkallar da buLa n. ıar w.:ztye olwıaeaktrr. olD lir:ı vermek.tedir. Bu çöplerin Ha. 
)'lraızada arkaama dökGJ:neal ~ 
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O l!IJ'ada esirleri §ehre g~tllrtl- ı lş işten geç.mi , ok yaydan çık_ 
yorlardı. Gamsız Ali yeıinden fır. mıştı. 

ladl. l{O§a koşa ..ıaştarafa gitti; Hayrettin bey yerinden kalktı; 

hızlı hızlı yürUye'rek hepsini gl5z. e-'1rlerl göstererek: 
den geçirdi; bir yerde durdu ve - Götllrün ! •. Ben öğrenfrlm ! .. 
esirlerden birini kolundan tuttuğu Dedi. 
gibi sıradan ~kardı: Sonra. esirler anısında en gen!: 

- Hele gel, seninle hesabmuz Uç k'~lnln seç!lmesint, meselC::nln 
"t'll?' ! ~rıılmıısmı emretti; bu emir ye-

.Muhııfızlar: rine getirildi, Kralm nereye ve 
- Nereye göt.UrUyorsun. bl- n'çfn gittiği anlaşıldı. 

rak ! Bu haber bUyUk bir ftmlt ola. 
Decliler. rak telAkkl edildi. T.-planan reisler 
- Re~ istiyor! meclisinde hemen bir filonun 
Söylenen sazlere aldmrıadan Frenk kıyılarma nkma çıkması 

Hayrettin beyin yanına doğru git- kararlaştl; bunun kumandumı 

tı; A'S!'dfiı F..els orada esir ed lmle Aydın Reıs alacak: samı 'Reis 
olan f span.rol gemiferlnf (;Öden de yanında bulu:ıaeaJctı. 
ge~iriyÖrdu. Gamsu Alinln bir e. o gün Adakaleye gelen imdat 
elr zabitle kendisine doğru geldi. filosunu zapteden Tilrk filosunun 
ğiııi görünce: ufak tefek eksikleri tamamlandı; 

- Nedir o? for5alar ve leverdler mkt bir vok. 
Diye sbı'du. Gamsız bir kaç ke. lamadan geçirildi. Koç Abmetlc 

lime ile m~"ladmı anlattı. O za. GamstZ Ali ve iki J<;odülUslll arka
man biraz ilcrlde duran ınce bir da§ ta filoya almdılar; onlara: 
delikanlıya seslendi : - Forsalıktan henüz kurtuldu. 

- Recep.. nuz; hele bu seferlik din;en1.n! 

- Buyur Reis! Dedileı-se de dinlPm<'diler. E<ı .. 
- Şu herifi bizirr. genıiyc al; tıaid'le nrkadaşı: 

Ga:ro•ız ne i'ltivorsa onu ynpm ! - Bizden i;i kliı.vuz bulamıı7.-

-,. I R:i Re1s.. 'lmn:: size çok fa •damTZ olur! 

Receple Ali esiri aralarma ala- Diyorlardı. Koç Ahmet'le Gam_ 
n.k uzaklaşttlu. sız Ali ise öç almak iç1n sabırları 
Anıdan bir saat kadar geçmlş.. olmadığını söylemişlerdi. 

1i; Hayrettin bey başlıca kuman. On dOrt gemiden ibaret TUrk 
dan ve ııı.bltleri sorguya «;eki- filosu Hayrettin beyle arkııd.nş-

yordu. Bir ıı:rolık ücdi ki: tarının ve hal km : 
- Sizin baş am!ral gerçekten - Uğur ola! ... 

sersemin biriymiş; burada. bfzlm Sesleri arasında limandan ay. 
bir çok gemilerimizin bulunduğu. rıldı. Aydın Rels: 
:au bildiği halde n'<'ln yalnu: do_ - Kısmet neyse ora~a gidilir!. 

kuz gemiyi gönderdi; bunlarm Diyerek kendini rOzrrarm önüne 1 
)'anma kuvvetli bir donanma hrralrtı; çok geçmeden ufukta 
katması l!znn gelmez mJydi? lı:ayboldu. 

Don Pedro derin bir nefes 

aldı: -18 -

KAŞA DİYAVOLO •.• 

Yeni Türk 
kodeksi 

Sthhiye Vekaleti 
tarafından basıldı ve 

&atı§& çıkarıldı 
Sıhbiyıo vekAleti, mevcut TUrk 

kocfoksln!n yerine bugUnUn tcrakk!. 
yatını ve ycnl bulunan ll{l.çlan mut. 
tc'i yen! bir kodeksin ikamesi lı;;ID 

uzun r .. Uddett.enbcrt yapılan çalı.-muı.. 
lar uet!ccslnde yeni kodeka hazırlan
DU§ ve tabı ikbal oıunmu§tur. Vekl!. 
ler 'leyf. ti bu yeni kodeksin merlyet 
mevlillan konulmasmı da kabul et:ml~
tlr. B.ı sureUc 1930 aenea1 tıaziraııırı. 

dan~ı I merlyet mevkUndo bulunan 
b1rlnc.i Türk kodeksi mcrlyett.eıı kalk 
mıııttr. Bu sureUe bundan ııonra eski 
kod"ka hekimler tarafından eaaıs bılul 
nnyac'lk - eezaCllBr t.arafmda.ıı llat.t
ı:nnl o·unmıyacaktrr. 

'ienl •Türk~kat,,-ber cfbetten 
mükemmel bir eser halinde bulwımak
tadrr. Yeni kodekse eak1 kodekBin bu 
gUnc ı;.yan bUtUn maddeleri aımmııı 

aynca t:UtUn dünyada tıb sa.basında 
tatbik colllp mUsbet neUceler aluunl§ 
l 'raı<k,yat ~ da JJAve olunmut• 
tur. 

Yeni kodeks sıhhat vekAlcU tara. 
tından sat p Qıkarılmııstır. Kodeltsln 
63~ !!yatı olarak beş llnı. münasip 
görUlmli§tUr. Eski kodekain yı:rlııe 

ınertJ; ... t ıncvkUnc giren bu yenisi 
yalnız Ankarada sıhhiye vekAletlndc 
ve şenrfmlzde sıhhiye mUdUrlUğUnd•• 

satılmsl.tndır. TP..şradald doktor v~ 
eczac;!ar yeni Türk kodckalnl çekrtlct. 
ten veya lat&nbul sıhhiye mtldilrlU. 
tünden tedari kedeceklerdlr. 

Sahipsiz eşya 
Devl-zt Demlryollarmm Avrupa bat.. 

t.mda eon bir sene zarfında teı·kcdll. 

mi§ ~e sahibi bulunmamı§ olan e§Ya. 
Dlll &UJmasına karar verllmlııtlr. Bu 
~ya. çu..'"Ş&mba gUnU Sirkecide satı. 

lacaktır. 

Vakit 
Asım Us bugtiııkO mııkalesfnde, 

- Ah, bunu o zaman d~
m~tUm; herbalde amiml Parton. 
do'nun aklına da gelmiştir; fakat 
flllnde bil' aey yoktu. 

mcbu!luımızm memleketln muhtelif 
yerlerhıde vermekte olduktan kon. 
ter. nslarm gayeaiD.ln, arzumuza rağ
men huduUarmuza dayanan harp teıı. 
Ukesl kal'§U!Dlda. yaptığımız mUdafaa 

Cezayirde bu kadar çok esbin hazırlıklarımızı •• aldığımz tedbirleri 
toplo.ndiğı hiç bir devirde gl>rUI- ı anlatmak olduğunu, bugt!n artk taab.e 
mUş değildi; bunla.-n saymı otuz bllUerb, ant.a.nUarm, muahedelerin, 
b'ni geçiyordu: aralarında ihtiyar beynelmilel kaidelerin hiçbir kıymeti 
yelkenciler, askerler, hatta kadm- katmadıtuu, her milleUn lrendl lBW<-

- NasII yoktu! Koca İsps.nya 
Kralının çemilerl dokuz tane mi. 

dir? 
- ötekiler Kralı götllrdUler. 
Don Pavlo dl.şlerini sıkıyor; ku. 

mandan& ~lannı c;:ate.rak ba.kı. 

JWdu, Son sözlerl duyunca krzdı = 

- Yalan söy!Uyor! 
Diye bağırdJ: 

Hayrettin beyin de Reislcı i.D de 
~zlerl me:raktan bllyUmUştn; 
Kralı nere,:. c götürebilirlerdi! A. 
caba orası uzak mıydı? Hayrettin 
bey bu nokta fu:erinde o kadar 
ehemmiyetle duruyordu ki Kralı 
esir etmek fırsntmı bile arnyordu. 

Don Pedro yaptığı gafın bUyilk
li\ğilnü hemen sezmişti. Hayrettin 

bey ona: 
- ~nereye gtttt! 
Diye sorduta zaman l!leslni çı

karmadı: Sual tekrar edilince de 
bidrıedlo?7ini ~yledi. Fakat artık 

l llllnl kendi kuvvetlle müdafaa etıneai 
lar vardı. Hayrettin bey talyada ıurmg411dlğlnt, bAdiselerlıı bugün ala. 

Almanya imparatorluğu tacmı cağı şeklin TUrk mınetını sUAhıı ean1 
giymekte olan İspanya Kralı Don mak mecburiyetinde bırakabUeceğinl. 
Karlos'un gurur ve netesfnl ta.. ordumuzun en modem vuıtaıara ma.. 
çırmak anusunu yenemedi; Jht'. ilk •e çok bilgili., çok tecrübeli. fecıa.. 
yar esirlerde l\lç bir işe yarama.- kAr ve kahraman subay ve komutan. 

lann C:!JnGe bulunduğunu, huduUan.. 
dıklnn gibi para etmiyorlardı. mızı totkUyen askerlerlmlztn her blrt. 
Bunları toplattı ve a~ kadar nın vatanı muhabbetin ve fedakarı ğm 
olduklan anlqıldı. birer eembolll olduğunu anlatarak dl. 

Hayrettin bey limandaki küç{\k yor kt: 
ı,ıe bogtlnletcleı vtlAyt'ltlerde ve ~ 

gemilerien on dört oturak bir pe_ ıalanta verllmef:e batla.nan kont&o 
rakendeyi dona.ttırdı; ihtiyar e_ ran11tar tıu rut.':VZD lizerlnde memJrket 
sirlerle koca karılan bindirdi; on. ef >Arı omumlyes1nl uyanık ve bN' fh· 
lamı başma kaptan yaptığı ada- lmale kan" hanr bolııncturmağt tırtih· 

daf eden bir hklr h&rketid.lr ki, blttt\n ma da: 
- Hemen yelken aç, doedoğru 

cenuba git; imparatora btira.da 
gOrllp duyduklarını s5yle! 

Ded1; ~olu gösterdi. 

'l'l\rk rııttnc\'vcrlerine dH,cn bir ''lltnn 
\'&dfeslnl de g6&te~ktecıır. Zira bu 
konleran$1ıqdan nrm edilen nınkndm 
husule gelebtımeal her nerede Te ne 
me,;ldde · oluraa olsun her 'nlrk mn· 
nevverlnln kftldt muhitinde hıılunan 

Def terdarhğa 
tebltğ 

memuriarı 

ahnacak 
--<>--

Fakat bunlar 
Yalnız erkektar!ea 

olacak 

Vah ve Partı 
Başkanı 

Tetkik seyahatinden 
döndü 

TeUdlrlerde bulwımak llare evvel
ki sün Trakyaya giden ı..t&nbul vali 
ve boltdlye nıut doktor Lfıt.tl Kırdar 
ile c.H.P. İstanbul idare heyeti b&{. 
kallı Hept KtmaroğlU. t•lırtniJze dön. 
mtl§lerdiı'. 

DUn, Ed!rnede bir lcooferana veren. 
Onlvemte rektöril CeJDıl B Leel de 
Tel<trdağm& geçmifUr. Rektör burada 
bir koııferawı verecekUr 

- -o----
Muğla ve Denizlide tek 

tip elanek 

1et:ınbul ı:nallyeeinde bulunan mün.. 
haller t~ln cuı:na gUnU üniversitede 
bir müsabaka. lmUhan1 yap.ılac&ktır. 
Bu ııntiha.nda kazanacaklar defterdar 
lık malıye §Ubcler!nde UcreW olarak 
tebliğ memuru vazitestnı görecekler. 
dlr. 
Defterdarlık cuma gUnU yapılacak " ~." olı!"(k.1.)-:- YUzd; 

mll8abaka. tmtllıa.nma 18 Yll§UU t:ıunaı 1~ çavdarlı uı:dan tek tıp eknie.-: 
etm!J ortwnektep mebıaruun kabu-"' o/&.pılmasına fıyat''l!ltırakdbe iff?"' 
lllne karar verm~Ur. Yalnız bu orta.. m!syonu tarafından kar~. ven~. 
mektep mezunlarından kadın olanlar mıştfr. Bu kararın t~tbıki netı:. 
imtihana kabul olınmıyaca.ktır Bun. cesi olarak unlan Dennii fahri. 
dan evvel beledtyentn ta.hsllda~hk tş.. kalarmda A il~tUlmekU: olan 
ıcrlnl kadınların yapamıyacnkları bir Muğla vılayeti ıle Nazlllı k~zalJ 
vazife olaralc kabul etmesi gibi det. c.~iiinde de tek tip ekmek istih
terdarlık da. ka.dıntıır lçtn tebliğ mo- Jakıne başlan~tır. 
murluğunda muvaffakiyct görmedlğnl 
den açılacak müsabaka imUbanına. 

mllnhasıraıı erkeklerin kabulUnU kıı .. 
rarlaştırmı~tır. • , 
İmtihan hukuk fak!lltcslni'l birinci 

ıımıtmda yapılacaktır. İmtihan cvnı. , 
kı tetkik olunduktan sonra. muvaffak 
olanlar herhıınsi şub~· e olursa olsun 
vazife alacaklardır. 

Balıkesirde kuzu 50 
kuruş 

Bahke..lfirden hlldlrildJğino göre Ba. 
lıkesir betedlyeai daim! encllmenl 
toplanmış ve kuzu etine liO kunt§t&n 
narh koyınuıtur. Bu sanuına kadar 
kuau eti Balıkealrdıe 86 kurup aat.ıı.. 
malcta idi. 

ntandaelannı ayal mevzu ttzertnde 
aydınlatmalanna bağbdır. Memleke
tin yalnız bOytHı: teblrlerlade delfl, 
ktıçUk kasabalarında ve ea bOcra köy
lerlnd bulunanlar bUıe milletçe maras 
bulondnğumu3' &ebllkeyl anlaımb. 

lcabetUj1 11111 HDll Şeltea Jfllecek blt 
l,aret üzerine derhal mDU möca4ele
ye buır bulunmalıdll', 

Vatan 
Ahmet Emin Yatman, bar'bbl 'k&Pl

l&rmıl%& yaklaJWclan llODl'a hu TOr. 
kUn k:ıJbhlde bir llzilnto hlMederek 
.. acaocı geç mJ kaldık. sulh •vslai bf. 
zt ge~ttf mi, acaba gafil mi AYiana. 
cağız. Acaba mihverin llHatıne alda. 
nacak mıyıs?, gtbl suallerle metrul 
olduğunu, fakat bunun '"'I'Ork ha.rp 
tatıyor.. demek olmadığını, sadece 
ınıJhu korumanm btrtctk çaretlnJD 
harbe hazır bulunmak olduğunu bil. 
dlğfmlzi kaydederek şöyle diyor: 

''Asırlan dolduran acı ve olgun tec. 
rl1belcrle TUrJr mWettnln göı.O dlSrt. 
atllmışhr. \"um§Dl&k dakikası geldJğt 
tıakkmda l\IJlll Şefinden bir l,aret a. 
hna derhal bUecektlr kt, terCOJ ve 
emniyetli bir sulhQ ko~ tıJUkU .. 

F 1'hri hasta bakıcı 
kursları 

Sam.sun askeri ha.stahane~inde 
açıln11!' olan üçüncü fahri hasta 
bakıcılık kursu . dün kapanmış 
ve müdavim 62 ba:Y~na mera. 
simle diplomaları tevzi edilmi§
tir. 

Teıekkür 
U!uUlo ınUtoollim olduğumuz Ortuı.n 

CemU J{.rınrcığın cezrme meraaımlne 
işUrak etmek 11'.ltfunda bulunan zcva.. 
tın cıhnlealne tqokkUrlerimizi arl!.('. 
deri%. 

Merhum Orhan QemU 

f'ıfm a1letd 
Kıvır. 

it mulultazn etııv;k f!(tn C']ôğüşt.en ba~ 
ka yol kal.mamıJtv. 

O zaman bö&lln hcyec::annmzla. hti
Uln eevk ve cesaretlmlz:le mücadele. 
ye atılaııafaı, AtaWrldba blr.e blraktı.. 

tı emanete JAyılı oJiatuDnma tspat 
odecettz.,. 

Ve lllızlerlni f6yte blUrlyor: 
''İcabmda iki mDyua Ttlrlr süngtı. 

e6nila •"fktl harbin tlflyrtııe ku~-wtu 
1llr t.ınU olacak, "Türtc atvll balkmnı 

metaaetl. lllQlı:aftlDIU. mka4ele)"e 
buP'htı da tng'llh: halkmm gUsterıt.ı-
11 örnekten biç ser1 kalmıyacaldll'_ 

Yeni Sabah 
Htıaeytn Cahil Yalçın, Yugoet&Y)'S• 

nm va.ztyetlnt bahll mevzuu yapmak. 
tadır. Mulıarrlr, .Alawı tazyiki k&rfJ
smda Yugoslavyanm ortadan kalkma. 
aı endişesinin Sırp vata:ı:.perverlerlnl 

eo eterin bir ıstırap içinde bulundur. 
dugun& fQphe olmadığını. Yugoslav. 
yanm bımllz kararmr verm~mlş ol. 
dulu aııla,ıldığmı, rrıDlt oeret ve 
h&yslyeUninin ne ol~nu bll~n bir 
memleket için bu tereddüllU, rstırnı-. 
lr ve heyecanlı dakikaları tabU gör• 
MÜ leap eWlbd :;alarak AlmaDl&rm 

&el.mekto ise de bu ekaertya kabil oı.. 
ma.makta, lodos olduğU günler çöp 
mavnaıarmı aUrUkllyen romorkör Ye.. 
nikapı açıklArmdan llert gtdememek
tedır. Bllhaea aon zam&nl4rda elde. 
k1 romorkör, bu 1.§1 da.!:ıt mU;killltla 
görmektedir. Bunun neUceal olarak 
latanoulun .Marır..ıra Mlıtılerl çl!ple. 
rlıı :.&tli.Aswa maruz kalmaktadır. 

Bcledlye, çöpleri tınnda y~ 
i:;!nı muhtelli zamanlarda etüd etmiş 
fakat k.aU bir karara varılnm&mı§lır. 
l'\ihayct. yeni temizlik ı:1ert mUdilrU 
bu yolda kati tıır adım atarak ilk çöp 
yah-ma nUmune fırını hazırlatır.ıı.ğa 

ba§la.mI~tır. Bu fırınlar dört • be.3 
yU.z; llra gibi kUçUk bir masratla o:a
bllecektlr. Eğer muva!ık neUc.c nlı· 
rursa, bu fırmla.rdan her kaza ıı:ın bir 
tanJ yaptırılacak ve Istanbul çöpleri 
~in dı§ınd3 fırınlarda yakılacaktır. 

tık !ırmm tecrübesi yaknd& yapı~cak 
tr. 

Belodlye çtiplerl fnnlarda yakma
~a ba~l&dıktan aonra denize dökme;. 
Jçln ınUt.cahhlde ven.c.n paranın da 
şehrin temizliğine aarfı tmkAnı hasıl 
olacaktrr. 

ı\CI BiR KAYIP 

de H lG.aklrgazi 

Adana mıntaka

sı eu l§lert mUfet· 
t~llğlnden mUteka.. 
tı ttıccardan ö!U 
Bay Lsmaıı Fuadm 
kardeşi YUksck rnU 

bandlB Mustafa ı-:a· 
dlr Au•men mtlp
telA olduğu basta· 
Uktan kUrtuıamı. 

yarak 23.3 941 Pa· 
zar (;'Cinli rtıhmeU 
rahmana k&vut

mu§tur. 
Cenazeal bugün 

saat yarımda şı,ıı· 

c.ı. '3dt:ı1nde HU..n • 
oey apıırtımıınmdan haldıruaıak ree· 
\'lltlye camii ıerıfınde öğle namazı kı
lındıktan sonra Feriköy muaılıfına 
~e!nedılccekUr. 

Yugoslavlara karJJ zavablri mUmkUıı 
olduğu kadar kurtarmak maksa111c 
şarUıı.rmı biraz hafifletmıııı g1b1 gl• 
rllndüklerlnl, takat Sırp vatanpcrver
JerlniD §lddeUI muhalefet ve !El ani -
rmı tevilde ltlıfl baktkt bir esaret zt, • 
clrinın bu gtlya müsait şartlar içinde 
kendısın! gö.sterdlgin.I kayıt ve an-
l~ma projesin1.. ...:d iktisadi Alman 
§artml t:-arot ediyor ve dlyor ki: 
"Anlıyoruz ki Yagotla\"J"a Uçler 

mlsakroı lmz.a eder etmez "'ıferf, 

Oopn&j;ra bağlı e5lr 1.-öylU) krden ruU.. 

rekkcp hlr memleket ballne diişccek· 
ÜT. }'Ug081ıWyB için artık mfiJI iktisat 
mülı\lıazası ortadan kalkacakta. Yu .. 
l{Ot'llavya için artık mUataldl dU~lln

melt, ısteıılğlııl ~·aıt11ıak tuıkkı kalını .. 
yacaktır. Alınan 1ktı58Allyatı Vfl tet
kl14tı, yanı Alman noktııl nazan ve 
Alman mcııfa.:ıtı ne~1 icap ve enıre&-r 
se l ugoslın·ya onu yapmııp mahkfUO 
bir vazl.)ctc dUşccekt!r. Emir Ikrlin. 
den ~elooektir. '.\"ugo8ln\)& bu emre 
körü kürUne, ooyun eğece!( \'e efen
'dUor!nl ~ mllreffeh \'e mesut, ya
ptnıağa gn. ret edcccl,tir. Hltlcr u .. 
:ıak \"6 iptidai kıto.lara Wcret ederek 
oralarda. mUstemlckP. kurmak polltl
kasmınm alcy!ılnd6 bulunu) or, müı .. 
tea•lekt-yl A'nıpalUJl içinde, kendi 
ayn.ğtnm dibinde Wels etmek lıU.) or• 
du. ll!ıklu var, etrafmlb be.r dedll~ 
nl lmbul eden caı~ knn8u., azl::uıılz 
lradestz kölr ruhlu mllleUer bulun
chİk&aa sonra niçin yapmamı':,. 
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'tk ve ,arap adası 
ru l\rbııs fimdjlik bir siyasi gö_ 
da'!Jrneye sahne olmuştur; bun
\ en sonra Akdenizin ııarkrnrla 

1 .A.vrı.ıpanm bu tarafında ha
et arttıkça ehemmiyetini art

l'acaJ<1 ·trr. Bugün hnrp dolayr_ 
\ Y e adı aıulan güzel adayı ev
.e ce de başka harpler sarstı; 
lkın onun asıl bUyü.k şöhreti 
~it ve şarap memleketi olduğu 
•llldır. 

iti F'ınıkelilor oraya Hetim ismi
do~oydular: meşhur şehirleri 
1( ~iyle muhtelif zamanlarda 
~tıra. Ofyoza, Sf ekya, ~ _ 
İlı tnya, Pafya. Kiniras gibi 

1 ~!erle anıldı; fakat 'Kipros 
~ı aaha çok kullanıldı ve en 
l'ıl nra dünya tarafından kabul 
~ llndu. Bu ısim bir çiçekten. ya. 

Ut J{jrıiras'm kızından almdr 
aşk ·ı. h , lir ı a esinin de bir ismi Kipris. 
Ilı · Araplar bakırın pek iyi kıs
lcı lııa Kubrus derler: adanın ba. 
~ ıı her t.ırafta meşhw-dur. Buğ
ııar• Rarabı, zeytinyağı, balı, 

aratı, karagünlük yağı. şap 
~enlerı. tuzu b irinci ne\iden. 

r. 
1)) Güzelin adı ve macerası çok 

lıaUJ:. Kı rıs ta öyledir; yalnız 
t-.3~ki tarihte değil efsaneler 
-"hı.tı ınde de mühim mevkü ve 

teti vardır. 
ıı: lnsan başlı beygir §eklinde· i 
lijlahlfıkun buradan çıktığı söyle
.,. r. A!;k tanrısı Afroclit !burayı 
atan edinmiştir; meşhur Yunan 
~b~ Oripid'in Afrodit ve peri. 
~nın oturduklarını söylediği 
;:;. adanın ortasındaki Olimp 
-''lndadır. Afrodit, Adonis'in 
~ kı ile ~ıldırmış bir halde iken 
ı.:~l'Odizyon'da ve Eritrcli Fe.. 
"'llg'Un mabedinde kavuşmuştw. 
b; .4.dorjs güzelliğiyle meşhur 
~ delıkanlı idi; Afrodit ona &. 
~olunca harp ilti.hı Mars kıs. 
llo tnış ve delikanlıyı yaban 
~ tnuzu şekline sokmuştu.Do. 
J ~ öldükten SODl'a Afrodit, 
~ıtcr'e }'alvarmış, onu yeni
~ dünyaya getirmişti: fakat 
lıa Onis tamamiyle Afrodit'c 
'lh~amış, bir yılın altı aj-... 
k:"'lla, altı ayım da Cehennem 
;~lıçc.-.i Proscrpin'lc geçirmeğe 
~ ıanuştı; zıra bu Kraliçe ..: 

ikanuya işık olmuştu. 
b.~Pollon da bu adada ~ret 
~U.), hatta bunun adına nis
~ bır mezhep kurulm~t. ... ; 
lt ismi de FebUs olan ibu güneş 
~§Ur mabuduna ayinler yapı_ 
".ahı; Apollon mabudunun mıh. 
'1e ına hürmetsizce el uzatanlar 
l\İıc atılırlardı. 

l'i~~onis yortuları Amanos f:'-~ı
-::_~e. matem ve gözyaşları ara
.. :•IQa icra olunurdu; likin Afro. 
~Yortuları her tür!U zevk · ! 

~nce, günlerce ve gecclerve 
~ n sarhoşluk ve scı aıhet, ihti
M:' ve rezalet i~inde geç-er~ . 
~"tQJekette çıkan t tlı ve koku_ 
'la.rap, havasının mutedil c:u
~ tabiatın fevkalade güzelliği 
tM~atin derecesini ve zevkini 
,l.Qrıyordu. 

~·m güvercinleri de mcş. 
~ ur. Bunlar Afrodite taı.:3 
~ \..~i§.lerdı. Bir çeşidi vardır 
ltaı "IUUardan bir gemi doluf:u 
~aya gotüri.ılmüştür; şimdi 
~ ın kimbilir kaçıncı torun
llıe Venedik ve Romaıun büyı..r. 
'~nlarına, kiliselerin çatı la. 
~lh.L ve kubelerine konup kalkı-
-·ıa.r. 

~117.eı Kıbrıs, çapkın bir kadın 
~~den ele dolaştı. lngilh. ..... r 
~a ıik defa haçlı seferleri s1. 
llL'llda geldiler. Arslan yürel · ~ 
~ adayı Hospitalya şövalye
~ yirmi beş bin gümt:ı 
~ mukabilinde satmıştı; 
~ar zuIUm yapınca. halk is. 

-la etti: o 7.3Dlan on bin altın 
~it Lüzinyan ailesine dev
~....--; Mısır Sultan.lan da uzun 
\>~ vergiye bağladılar. Sonra 
~· İkltlere, TUrklere. t"--le 

~ere geçti. 
K.atlircan Kallı 

Annama 
istiklal 

vertl·yor 
-o--

Uzaktarkta Framız 
müatemleke 

imparatorluğu yeniden 
parçalanmak 
tehlikesinde 

Şanghay, 23 ( A. A.) - Hanoi. 
deki Japon mahfillerinin ,"erdiği 
mallımnta göre, Hindiçinf valisi 
Annam'a istiklalini vermek husu
sunu tetkik etmektedir. Bu mese
le dün umumi vali Decoux'nun ri
yaseti altrnda toplanan yüla!ek 
memurlar meclisinde tetkik edil -
miştir. 

Tokyoda çıkan Asahi gazetesi, 
bu tarzr hııreketin ~diye kadar 
Fransa tarnfmdan Ann:unhlara 
karnı tatbik olunan siy&Aete pek 
aykın düljf.Uğüniı ve Fransa.nm 
ke~di h&kimiyeti altına Mkmuş ol 
dugu ,:Annamlılnrı daima ezmiş bu 
lundugunu kaydetmektedir. F..cne • 
·bi mahfillC'Tde lstfklhllne nan ola
cak olan Annam'm derhnl Japon 
nüfuzu altına dti~e~rinl &ôylc -
mektedirelr. 

Manmafllı Anna.mda bulunan Ja
pon ajanlarmm faaliyeti ve Ja -
ponyanm bu m<'mleket üzerindeki 
emelleri nazan dik1mtc a.lmll"8a 
Hindi~ininfn, kendisine :istikIAI sü
sü vererek, Annn.nu Japonyaya 
terketmek fikri ile hareket ettiği 
ve bu suretle yeniden bir buhran 
husulüne ve onun karşısmdıı ye. 
niden boyun eğmek mecburiyetine 
sebebiyet vermekten çekinmek is
tediği tahmin olunabilir. Mnamafih 
bu habel' slmdiyc kadar teeyyüt 
etmemiştir. Resmi F:ra.nmz maknm
lan bu hususta mütalea ııerdindetı 
~ekinmektedirelr. 

İNTİKAL DEVRESİ 
Tokyo, %S (A.A.) - D.N.B. bild[.. 

rtyor: 
Nl§f Nişi Şimbun gazetesinin Ha· 

noi'den öğttndlğine göre Uzak Şark 
Franıu. tmpa.ratorıua_uıı.a dahli bulı> 
nan ADnam'a isllkıal wrilaaeet ~
lftıi ~Udk 01U1lmaktacbr. 

FranlllZ Htndlçtnl 'ftfi81 Decous ile 
umumi klUp B. dö Salle'de baJllr oı. 
duR1J halde Hlndiçlnt makaınab An· 
nam'a bir lntfka.I devresi olmak üzere, 
geni§ bir muhtariyet teklif etmişler 
vo Annam kralına da Hue de otur• 
muma müsaade eylemişlerdir. 

Filipin adalannda 
• yiyecek, stoklan 
vücude getirilecek 

Ne"YO!'f, 23 (A.A.) -Tu aja.ıw 
bildiriyor: Unlted Pre.lllln verdiği 

bir btlbcre göre Flllpindekl Amerika 
fevkalldc komlaeri, Fllipln bOkQme.. 
tine, aoalarda yiyecek stoklan vL 
cuda gatlrilmMinl ve yollann ıal&h 

edller-.k ha va modafaumm taımlm o. 
lunmamu tavsiye ebnl§tir. 

Mukaddes su içindeki Sennet•m 
hayali, İetanbulda Yesari Gündü. 
zün intihara karar vermiş olduğu 
ıb aynada gördtlfl adama 1dç 
bememfyordu. O zaman Cemil 
Sermet bir hatıranm t.eeiriyle ıısa.r. 

sıldr, ve ayni samanda <'n tatlı 

batırasmm hayali g6zleri önllne 
hemen yanrbqma geldi.. Cemil 

Sermet Mukaddesi wyun ~e 
seyretmekte olduğu bqmm he. 
menyanmda küçük bUytlk annenin 
başını da görüyordu. Sermet göz_ 
leri dalgın suda yanyana g6rdüğtl 
iki hayale dalmışken, Şlllcn:n: 

- 1§t.e Sermet lbaJ, buna&•~ 
derler. 

Dedi. Sermct ıaptedemedifi bir 
hisle hemen yerinden kalktı "Ve 

genç kızın ellerini tutarak: 
- Sihir mi! Evet.. Fakat bu 

sihir 8İ7.lllrtiz, 
Dedi. ŞU.tran ıuzarüı ., ellerini 

yavaşça Sermet'in elleri içinden 
çekti: 

- Görüyorum ki artık iyileşti. 
niz Sennet., dedi. Fakat en iyi za. 
manlarmız da bile biraz çdgmlık 
göstermekten geri kalmryonunas. 
Sizin bahsettiğiniz aihir, limdi 
tekrar bu hava içinde buhmdulu. 
naz ~klıık aenelerlnbln maYl. 
bulJUI batıralan.. ı.ıe baaJar ... 
llD mubantlenlsl ymdm eaalla
dmlr •• Tıpkı blltnn 1* - ~ 
lmıleri lauekate &'4• ...._ 

H .'.Bp;R .-~~ 1 

{~~:~~9.!~~~~::~~~~!~~~~!~:J 
Cebetuttarık 'a 

. 31 (•) 
Amerıkan H k . .. .d l 

Büyük çapta yeni 
toplar yerlettiriliyor 
Algesfra&., !8 (A. A.) - Ofi: 

ağır bmbardı· e ıme gore ı ea 
izdivaç ve şartları Cebel!ttarıkta büyük blr faaliyet 

görülmektedir. 10 ticaret gemisinden 
mürekkep blr kafile 11Q torpltonun b!. 
mayesicde Atlas Denizinden gelerek 
mezkar limanda dcmirlemf§Ur. Llma· 
nm mOdhfaası için büyük çapta yeni 
toplar yerleşUrllmoktedir. Kışlalar as.

man 
tayyareleri 

tik kafile İngiltereye 
vasıl oldu 

kerle dolu olduğundan yeni gelen kı· 1 L?ndra, 28 (A.A.) - Ôğrenildiğine 
talar vapurl~ITda yatıp kalkmaktadır göre Jört motörlU aakeri tayyareler1D 
lar. ilk kıı!flesi Atlantıği geçerek Aııı.ri. 

Şimdiki deniz 
harbi 

Pravda gazetesine göre 
Nibal zalerde en 

mühim aıı s rlardan 
biridir 

M°"kova, ü (A.A.) - Pravda ga· 
zctcsl "'Motör harbi,, başlığı aıtmda 

yazdığı bir makalede milıvcr devlet. 
lcrinin mwı.rızlarma nlııbetıe nUJl bir 
vaZJyclte bulunduklannı t:ııhlıl <'dıyor. 

Bu ı;azctc İngiltere ile Amerika 
nın maden ve petrol stoklanna dair 
rakkamlar zikrederek bu bakımdan 
mlh\"erin gayri müsait vazlyette bu· 
lunduğunu yazıyor ve diyor ki: 

Buna mukabil Almanyanm Inglltc· 
reye nısbetle rliçbaru olan tarafı, 

harpten evvel hazırladığı bam madde 
stolclnrmın k&.m!len eli altında buhm. 
masıdrr. Bu stoklara iagal ettfği mcm 
lekeUerdeki stoklar da inzimam et 
ın~tir. 

Binac.nalt"yh §imdikl deniz harbi nf· 
hat zaferde en mUhlm unsurlardan 
biridır. Maamafıh muharebeyi kaza· 
nacak olan esaa unsur adamdır Nf. 
hal zafer en çok ve en iyi mUtesaasıs
lan olana alltlr. Bir tayyuenin imali 
H Ha 16 ~inin blr 9CllC çalışmasıru 

icap ettirir. Almanya uzun zs.manlar
danberi endllatrisinl tayyare ve tank 
imala.tına !ıazırlamışbr ve adam un· 
surunun ehemmiyetini tamamıle müd. 
rtkUr. 

kııd.ıı. Jngiltenıye gelmlıtir. Bunlar 
uzun mesafeli Llberator tipinde ağır 
bombardıman tayyarelor1 olup KaU. 
fornlyada San Diego §Chrinde Conııo
litntcd Aircratt CorporaUon fabrika· 
lan t.ırafmdan imal edilmiştir. Libe. 
rator tayyareleri 20 metre uzunlu. 
ğunda tek eatıhlı tayyarclerdlr. Kanat 
uçlan ıırar.mdald genişliği 34 metre· 
alr. l3un'sr 1200 beygir kuvvetinde • 
t.ıı.ne P ratt Yit.ney rnotörU ile mUceJ:ı· 
hezdır. 

Amerikanın iki 
yıllık mtldalaa 

bütçesi 

32 mılyar 241 
milyon Türk 

lirası f 
7 milyar dolarlık 

tahsisat buna dahil 
değil .• 

'&Qlngton, 28 (A.A.) - Mebusan 
meclisi Maliye Encllmenl reis veklll 
Woodrum'un bcY&D&bna göre, bu ~.._ 

ne ve gelecek aene için ordu ve do
nanmaya tahs1s edilen paranın yekQ· 
nu 25 nıilyar 183 milyon dolara ballğ 
olmaktadır. 7 milyar dolarlık fevkalA.· 
de mfidafaa blltçeai bu muazzam ye. 
kona dahil değildir. 

Bulgar harbiye 
· nazırı bir 
aatak slyledl 

* Bükref, D (A.A.) - Stefıuıl: Sofya, 23 (A. A.) _ D. N. B. 
DUn verilen blr karar Ue yahudilerin ajansı bildiriyor: 
çıraklık etmem menedilmlgUr. Yahu- Radyoda "Ordu saati" nin ~l
dilere eneıce verilml§ olan 1§ kame. ması münasebetiyle bir nutuk Jrad 
lert geri alınacaktır. eden Bulgar harbiye nazrn gene>. 

* Budapeg~e. 23 (A.A.! - Stefanl: ral Daskolaf, Bulgar milletinin 
Bir Macar ticaret heyeti dUn ak§am sulhU sevdiğini fakat coğrafi va
~ hareket etml§Ur. Heyet, I ziyeU dolayısiyle daima müeadelt1e 
pleoü batta iktladl müzakerelere ye hazır bir halde bulunmak mec
t.flı)'aeaktır, ı buriyetinde olduğunu ve bu sebep-
* Bcynıt, 23 '(A.A. )- D.N.B. bit.. le Bulgarlann sert insanlar oı.. 

diriyor. Sabık Suriye ba§veklll ııiya. duklıırmı ~öylcmi.fj ve sözlerini '1)y 
at §etlerden lıılardam. Suudi Arablsta. I le bitirmiııtır: 
nm merkezi olan Elrladda bir müddet 1 "- Bundan dolayıdır ki Bu~ 
kaldıktan llOlll'a Bağdada gitmiştir. ı garlar i)i bir asker olmuııtur ve 
* KaJkUta, 23 (A.A.) - General Bulgar milleti arasında askerliğe 

Şangçenln riyaaetlnde bir Çin aııkeı1 karşı husust bir istidat ve btlytlk 
heyeti Kalkntaya gelmlıUr. bir şevk vardır." 

AHRE 
1 

: . 
·24· Nakleden: Muzaffer Acar 

rüzgln gibi.. Yaşamakta olduğu. 

nuz bu sevgi dolu hava belki siz 
de bir tesir yaptı veyahut ta kil
çü.k kaleli odada her zaman kar. 
§mı:zda bulunan portre hayatınıza, 
dilfündUğthıUze bir istikamet ver. 
di .. Bunlan size şifa veren tesirler 
uaamda aayabiliriz. 

- Evet.. Fakat bUylik annecl
fiıı portresi daima benim ualu ol. 
madığmı günleri hattrlatıYor. O
nun ağzmda daima aert bir mana 
var •• Fakat aöyle bana Şilkran us. 
landığmı zaman bana kim güle. 
c:ek? Neden senin de kUçilk ağ
Z!Dda dalma k~k Sermeti azar. 
layan büyük anneciğin sert miı. 
naat var? Söyle ned:ın'? 

Bu 86der ilııeriııe Şükran bir_ 
denbire hafifçe arardı: 

- Öyle bir şey yok.. Siz alda. 
nıyorımnoz. 

Dedl. 
- Aldanmtyorum. Bilikis bU

tlln hareketlerinle bana çok bü. 
y6k tytllkler- yapmllJ oldutu.nu 
takdir ediyorum. 

- Bayır Sermet, ben eaaa. Jdo 
.. 418' Pl!lllll ....... 

- Nasıl Şükran sen mi sana 
bir şey yapmadın? Bana yaşamak 
kuvvetini veren, hayat gösteren, 
~lışmanm, hayatta muhakkak bir 
it yapmanm, toprağa kal'IJ bor
cumuzun lilzumunu öğreten sen. 
sin.. Bana sen saadetinden hah. 
&ettin ve ben o gtlndenberi kal· 
blmde o zamana kadar meçhulüm 
olan hlr sevinç, başka bir duygu 
hisediyorum. Hayır ŞUkran niçin 
biriblrimizi aldatalım .. Bana çok 
bUyilk iyilikler yapmJŞ olduğun 

muhakkakken neden bunu inkar 
edelim. Ben de yaptığın tesirle 
dünyaya c;ıkardrğm adama "eae. 
rlm" diyebilirsin Şlllcran, \'e bu 
eseri vUcude getirmJo oldujuna 
hiç te nadim olma.. 

Cemil Sermet sesine en tatlı a
hengi vererek konuşuyordu. Za. 
man buz gibi ll!50ğuyan ve hazan da 
yumuşayan cellk bakışlı ma\'t 
gözlerile Sermet Şükranı en müş
fik en candan nazariariyle sann11tr. 
Bakl§larmda yalvaran bir mlna, 
ller dakika yq hallade aknıennele 
mtlheyya bir hal -rarch. Bu bir to
tK .... iııli. J'Mat ha "fflll• 

"Bazı eserleri ve nefyedilmesini mucip olan m.,.. 
hur muhakemesinde Sokratvari bir cesaretle 
marazi a~kım müdafaa etmis olan lngiliz edibi 
Oscar Wilde'in gÜzel bir sözü vardır: Herk• 
sevdiğini öldürür. Fakat bütun bu öldürmelerde 
daima hakiki l\Şk değil. bazan da cinsiyetin ma
razi ilcaları amildir.,, 

Yazan: Dr. RASiM ADASAL . ............................... . 
Eserimizin bir faaltnda tahlilini 1 leceğimiz huduUan aşan deı·e....._ 

yapmL' olduğumuz cinsiyetin ruhi daima bir facianın ifadesidir : çtln• 
planda.ki normal işlemem yani kil 8.§k ölüm ve cinayet ıle tavıs 
fonksiyonu, fertlerin tc sstirl ve edilmGktedir; öldlirme fiili sevme 
hl58i hayatnu hodbinlikten diğer. füli yerine geçer. Gerçi içtimai 
.g{unlığa doğnı tevcih etmekten :i- scvkitabiinin bu vah§i meylini dai• 
baret gayevt bir tezahürdür. Mad- ma önlemektedir. Fakat bunun bir 
dt zevk ve ~ehevi duyumları dışın- dizgin tcş..'ltil etmediği \-akalar da 
da her meşru cinsi münasebetin vardır. Çocukluktan beri başbyan 
hedefi izdivaç ve dolayısiyle ncı:. cini!!! gl5rırl1 ve terbiyenin, biraz 
lin bakası, bir vat.anın refah ve sa. da fena irsi hamulenln ve tenaatlll 
adetidir. Herhangi bir sebep~ refolmanlarm yani cinsi fhtlbasla· 
cinsi sevkitabiiler hakiki hedefleri- rm temi mevzubahstır. Terb~ 
no varamazsa bunların enerjileri kaııtiyle bilhassa tenastın ileti 
daha ziyade gırizt, hayvani bir vcç. kastedilerek tekdir edilen çocukta 
he alır; bütün cinsi dinamizm t&o bir alçaklık hissi ba~ göaterir, 
cavüzkar ve tanrruzk!r bir şekil. yani cinsi kudret bakimmdan ksı. 
le kendini gMte.rir; ve ekseriya dini kusurlu bulmaya başlar. Ba • 
vahşetle karışık bir şehvetin k~ zılarmda bu hal akamet, cinai 
rıştığı görülür. Bu gibi muamele.. duygusuzluk veya asabt bir ham
lerde cinsi muameleden zevkalmak hk şeklinde ibtibasa uğrar; fakat 
için sevilen kadın muhakkak suret, hazan da bu yolundan inhiraf et
te hırpalanmalı, çimdiklenmeli, e- mtş. :zebunlaımmı olan cinRt anw 
zllmeli, kamçllanmalıdır. Bunun eebrl b!r tesahllp hissine milnkalip 
muhtelif Analı ve eekillerl olduğu olur. Kan ve koca arasmdaki tah· 
gibi bazı vakalarda cinayete ka • kir ve kavgaları cinsi mevellnmm 
dar varır; çünkü, kan bu vah§İ seyri etrafında. tefsir eden, izdj. 

şehvetin bir fetleid.ir; doyuran bir vaç ve a.c:kta şiddet \"e kavganm 
aşk maddesidir. İşte bn zalim sev- cari olduğu hükmüne vanr. Aile 
giye Sadizm diyoruz. Mevzuumuz meclislerinde heyecanla anlatılan 
(marazı aşk) m drşmda kaldığı izalefb'kfr hJka ·eleri, aşk facialae 
için ancak, fadivaç nıbiyatmda te- n, kanlı masallar, kız kaçrrmaları 
mas eden noktalan almakla fkti- ve saire lakayt gllrlllen ufak C:OCU• 
fa edlyol1lz. Evvelce de 88yledi- tun tantesşuurunu mütemadiyen 
ğimiz veçhile biltnn cinst mtlna. doldunır. 1frte bunu içtima! sevki· 
sebetlerde biraz behinıiyet ve ş'<'!· tabiner ve nornuı.1 cinfd tFrbiye i) ı 
det mevcuttur~ çDnkD bu muameleı. eondalamamıa, Derde bu feci Ah· 
d"' rom olan çift uzuvlarmdan biri neleri semboliıııe edecek ve etı.i 
fail mevkiindedir tahakkllm ede. mllnaaebeUerlnde bir iz ve eser o
cektir; diğeri ise 'mef'ul vazi~·etin- larak kalacaktır. Çocuklukta d<S .. 
de yani :ıebundur. Bu aşk oyunu ğülm~. tenaııüli uzvu tahkir et• 
sahnesinde münasebetin mUaavJ menin, koparma tehdidinin. biber 
şartlarla her iki şahrs tara!mdn.n sürmenin, mütemadiyen fena :mi.o 
ayrtl enerji dahilinde cereyan et. sallerle fstimnabilyed tehlikesi te~ 
tiğl iddia edilemez; burada fizik. kinin marazi komplekslerin bılt
teki "her tesir mukabil tesire mll- göstermel!inde bire?' 3.mildir. 
envidir,. kaidMi cari değildir. Se- Bazı eeerleri ve nefyedilmeaiai 
ven ve "~itenin fillt teamUll('ri a- mucip olan meşhur muhakeınesin .. 
ra!'mda bir dereee farkı mewtıt• de Sokratvarl bir cesaretle mara
tur. Fııkat bunun normal divebı. zf aşkmı müdafaa etmiş olan hı· 

· giliz edibi Oscar Wilde'm gUzel bir 

• Bu ır.akale eerial sıra lk fU nlle 
b•lanmızoa ~dcmı§tn'. 28. 30. t>trtnc· 
kanun, ı, rı, ıı. ıs, 18. 22. ı:ı !Jdnci. 
kAııun. 1, 3, s. ıı. 17. 22. 24. 26 ~bat 

1, 2. 4. 6. s, ıo. 12, H. 16, ıs, 20 
22 mart 

sözU vardrr: Herkes ~evdi~ni <Sl
dürür. Fakat bütün bn öldUmıe
lerde daima hakiki aşk değil, bn
:za.n da cfn~yetin marazi ilcalan 
amildir. 

Sadizmin her gtin cereyan edrn 
ve dL~n eımırvan mis:ıllerl hesar
srzdır. Bunlarda sevilen ~ahıstu 
da, kadın veya erkek. bir derecr

rm derinliklerinde h!ldm erkek ve kadar bunun aksi zevki yanı 
dövülme .,e hırpalanma ~hw~tı 

mana.ın okunuyordu. olabıJir: Mazohizm. Gece bastık -
Şükran gözlerini Sermet'in na. tan sonra kapalı halvet odalarmda 

zarlarından kaçırdı: 

- Size hakikaten bir iyilik ya. 
pabUmlşsem, Allaha eUkredcrim. 

Dedi. Ve yere eğilip çiçekler a
ra.smdan kUçnk bir çiçeği kopanp 
~ğsllne taktıktan sonra sesine ta.. 
mamen başka bir edi hikinı ola
rak eC5rllne devam etti: 

- Bu ytlksek ağaçlar altında 

hava ne kadaT serin, dedi .• İnsan 
kendini yaz ortasında bile zannet. 
miyor. Herhalde doktorun burada 
olmadığı bugtlnlerde pek ihtiyatsız. 

lık etmem.iz dofru olmaz. tat.er 
misiniz ıtiziııle sabile kadar me
lim. Hem o zaman çiftliğe de yak. 

la§Dlış oluruz. 
Sahilde esldmJ~ bir balık ağını 

tamirle meşgul olan Bayram ağ&

nm tonınu ile bir müddet konuş. 
tular. ~ kadm blltlln faldrllği_ 
ne rağmen m'-!S•ut g6rllnüyor, ağ
lan tamir ederken bir yandan da 
deniz kenarmda oynamaltta olan 
yavrusunu gö7Aien n~ıyordu. 

Şükran ile Cemil Sermet o. 
raya küçük bir kayanm üzerine 
oturm.uşlal' yavaş yavaş kabaran 
denizi ve deniz kenarında yerd4-n 
topladıfı çalallaı1a masum kafa
mna ı8re 'lılr pto kuru balık~. 

.. ktolk Dmı ~rludl. 
(4'••• ..,) 

cereyan eden ve bil"er srr olarak 
knlaft a.k8Ulamellere bir şe.y dive
ccğimiz Yoktur. Fakat bazı izdi • 
vaçları cehenneme döndüren ve 
nihayet bir <'lnavete mllncer ola.ıı 
vakalar da vardrr Michel Henrlot, 
Landl"lı, Hanovre vamniri, WJdd
mann gibi marazi vakalan tahlil 
etmek bUsb!ltll.n bıurka bir m~
un harcıdır: aşkm itc.alamu tahlil 
E'derken muhta!lar satırlRrla can -
In.ndrrmaya çalr.ıtığmı Kozan faci
ası da bu misnlle?'den biridir. 

Dr. Ruhn ADASAL 

Usküdar ve Adalarda 
pasif korunma denemeai 

Oskttdar ve Adalar kualarmda "1. 
pastı ı.onınma ve par&§tltçülerle mQ
cadelo denemesi yapılacaktır. Tec:rGlıe 
nln. önUmOsdeld pazar g1ln0 yapdlm.. 
sı karerlaştınlmıştır. 
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iN AZMi 
Amerikadan 
Fransaya un 
gönderihyor 

Uyku düşman 
zencn: kahveı 

Unlar Amerika Ne olrqoras ,.,_,,. ı, .. k de olar, ipnaek de • Aiızian for6a 'deiil laf 
Kızıldaha!bJ:cak••taaile dilıeliml. Bira da tarih. Kalave ne demektir? • P ;p.u;,. içilir lıtaa inei 

•· Ebaasuud Efendinin /et vaaı • Ealıi lnraetlaanela bir n.:,; olnımcı yerleri • 
c1y!~ ::! ~ -= di • Alyonlıeıler • Satlall ala IHl§a, Namılt Kemal ve arkedaşları . 
bu1unmıyan l'rana)'a &&Jderilmek r..- Be·..Jı. lbıere ld - 1D11Dl ... __ lbu'-- ~ gün, .JV&lunda bir ku. dili için iki taş arasında dövüp 
cluPau ~ 'N ~ kk rukahftci dükkinımn önünde top- yemiı. kafasında bir zindekf, kal . 
"- Büyük Brttanya hlktmeU, lana halkı görüce, 1914 - 1918 binde tatlı bir taravet hissetmiş • 

un hamuleeüe bu .Dd vapurua al:· dünya harbinin uğursuz günlerini Hıtli!elerinden Omer, Yemende 
lubdan ıeçerell: Jtgal altında bu· batuıadım. O kara ve kw1 gün- Zübeyd kasahasmm yakininde U
lunnuyaıı bJr Fransız llmamna git- )erde, • .:\.ı .... - binl- ahalı' bı"r sak ..ı. x.......1-meıdne mllaaade et:mfıttir. Ancak '~"'"" ~...... u;tauıua mümıevf bir hayat 

di, vücatiarmı ateşle daltadı, bol 
durdu, .astırdı, zaman oklu bilat 
ôldüroiiı. 

Zamanın §&irlerinden biri padi
§aha yannmak.için ~beyti q1e.; 
mi'"1': 

.İngiliz hök6.meti, JtpJ altmda bu- okka ekmek a1abilmek için fırın. yaşarken bir ~ giln)er düşündü, 
lunmıyaa Frama)'a gtdecek ytye. larm &ıünde toplanır, saatleroe tecr\ibt;ler yaptı. Nihayet kahve /n şıyiiı' Juntap e"'1ıt ~ 
ceklerin .,. mlnhMıruı bu mmta- sıra bekler, nihayet boğup, döğü. pişirme usulünü icat etti. (1551). Yemeaain kar.vesi, R"'""" d••'"-
kada tmıi ohmacelma ve muadil ee -ogünlerin tabiriyle- "Bir Fakat tanelere kahve adını o tak- __,. 
yiyeceklerin illa! altında bulunan Fnmeaya gönder.llmlyeceltne dair layyei atik nan llliı.. alabilirdi.. rnadı. Bu keyif ehli taraflarından Dördtincü Murad tütün w bılJı;ıll 
J'raneadan temJnat ~. Fakat hiç bir Mman, bir avuç kah- istiare ve kıyas suretiyle bulun ve yasağı tamam aç buçuk 

• Vapurlarm derhal •m Aa,ya ve için .kahve •tan dükkAnlann muştur. Bazı kimselerin ve kitap. sürdQ w padişah lran seferine 11-
v....n llOll' ..._ .._, lllJlt döneceif ve Amerlb. •1w•~m önünde birbirleriyle boiuftuklan- ların kahveye ilk isim takan §Udur, derkan yasağı illa etti. 

neaareU altmda ytyeoeldedn tefti -="'-olular! olUllleafı fnciltereywı temin edil • Dl ve IUL!Ayet polisin müdahaleye budur demeleri doğru değildir. ()günden sonrada ki, uı· ııı-•r. 
lıl- mJtttr. J(8*8r ld 'ftPll' unu Bir- mecbur olup balla Sll'aya koydu.. Kahvenin isim babaSJ meçhuldür. luğun hudutları içinde. hemen 

7oplaJPe twednn•, ilham aı. 
dtimm bir m-.a illfiyor. O, ~Y· 
Je dej.11. ba1'e obnur diyor. ~ 
çl keaclill bclu' 8*l metinlerle 
alllreder ~ 419 bir Jrellm.,,t 

fULbl olnıJacK bclAr da bu Je1n 
Nıldll ~ 8ntmU arkada
.... tertip hataıanmn ne demek 
oldDlmaa bllme.eJdl, bu ilıtarma 
t•ıılAlr ederd!k. Maemıfllı km-• 
clll DWe hlllkl oldufu .için, bu ea. 

leeik Amerika dnWl :rra.. .._ Pınu görmedim. Arap menbalanna göre, kahve. kötede bir kahve açıldı. 
Jetine hecBJe Mmeldıedrl.,. Halbuki, bugQıı cc>k tükür ne §ehve veznindedir ve manası da iç- Eski devirlerde kahvelerin 

ZIUI 1nıas•ı.&n barp içindeyiz, ne de ogünkü gibi ki demektir. Ve YeZninden iatifade hususiyeti vaıdı. 
Alr1"l'IBllil l(D müşktll hayat eertıan içinde ya. edilerek kıyas suretiyle isimlmdi- ba§ka zamanın ricali, kalem ~ 

Vlll, a (.&, .&,) - J'Jwwenla .. Pf<Jl'UZ. Gerçi hayat pahalılığı 'Ye rilmiştir. Sonra kahve Arapçada bı blneJerde 4-'lamrm. 
ral illtih.lalltı arttmaak ldn alı • ""'JI& 
nacak tedbirlere ndltedalr _ .., ibtiklr vana da, sebebini, dünya şu manaya da gelir: Koku... Bu cauelerde Pılirilen k.ahwelerilll 
rarnune netredllmlltlr. Ba ~ vuiyetinin normal bir halde olma- bakımdan da inceliyecek ve lmL ~ tiidel' aturlar, edebi --. 
nwnelen g&. ~ 4ıw • mumda ft Dı.,.t ..ıatıl!tlderin lanacak olursak rayihanm ılilliwl- habe&elde ~ 
kan wJl tullelalnde ....ı9111e vi~ ........ fi olur. AbdfilAm w Beeind Murad._ 
::;!' = !::.ru..ı ~ ~ Benim Mlmw •"'t• feY, Kahve bizim memlekıetimill it \'İrlerinde hm nwlll!le blllftllll'ı. 
radan doiru)'a fabrlWe.rda çalı • hallarmzm 250 P8lll Jralne için, defa Kanuni Süleyman detdlldl le küçük kahvebacdw jltima 

tm llaller 4e mut ... 11 ilidoe ça. kafa. _,. JBl•ama& d(ikklna gimtil!tir. (1554). Ve Jst;mtıgle • lirse. diğer birkaç barlk kmllllllı~• 
hızıt&tWı8eealderdll'. hdcum ıdınel«lclir. O kadar ki, 90kanhtr Halepli Şemsi ile~ DM!r, bir ne\•i okuna Jll!lleri l*VI bcırmunak istemte. Hakkı 

ela ftl'; ltltuıuıaun icabı. .. 
u_ 

1'1ile211111 u le iri ı elw Galataruaydal.. kuru kahve- adında iki adamdır. Demek~ ni almşı. Burada. Tmm. ~ 
:.mı.::.~ ~=kd~::: d dfl\Hnırıdan, o alqam üstü a- yor ki, Şeyh Şazili ite mOridl O. Fırat, Envan Şarlf.nıe ve Smı. 
manlarmda hio c:ılmı•ı 15 ıenıa ~avuç altm saçsalardı. bu ka. merin keşiflerinden üç yıl ma. pzeteleri buralara llllr. l'staıııldl 

O,.. ...-.da dtllta'hıı »- bir demt için ziraat lşlerincle ga.. dar hGcmn w tehalük gösterile- Türkler kahveyi tanunq Ye Piki. gazeteleri bulunur. lı:nmbane • 
ilt aq,ı ....... opwtn• 1 1lılmafa mecbur tutalacaktır. IDadi. me tamııı öğrenmipir. Ondm..,. bipleri ymi esGltılla tedarildDe 

Aile oyunlann- bir da':akt "'erı w ~almak Ne o1uyoru1 ya1ıu1 Alınacak ve1 Mnm1a. Arabistanda ...... tteıAiet ederlerdi. a. ftlt~. ~ 
hakkmız YUdr. Wlllılı& o ....._ • • ı · f 11J ~ kabwdir. Kann doYUr Suriyede tanılmıştır. MMlallt w ci Abdülhaımdln lltipdadmm 

dan: Bezik bqm ... Minfn bez'wnı 10 .... ıngı iZ ayyare mu, mideyi.~~- Rakı~ Rw:nelide revaç btdm• I••• langıana kadar devam etmi,elı 
Bu OJ1lll lld kiliüktir· Dd JI llıaJddllr. Bir OJGDbG, m.. bl. prap gibi, bira gıbi bir şeydir: la girifinden sonradır. Ve en Sanın 8efuıt da Leble1lilll 

dt8te kttıtJa oymmlır. ne.teler- ...... enet kliıt alına w &. gemileri filosu ~de olur, lçilm~ııe de._ Halepli iki arkadapn ,,...., lerdeiu Sarafimln kahwsidir. 
dm ikililer 4'AUll- dörtlüler lerl ele HMHafDe klirt almadan m> gram kahve için bu kadir • •ı· k • • d• ~-...1.M- fazla ma.l8mat için üstadllll 

' Ul!ıtlyaç.ı.. • s.. .... _ .__,_~ ...ııa.. ba kadar ....A.Ait6 ~ ıçı ır ara ıncı.. ıye_ .wıuuuu.ı - o-:-m· (ı;: .. ;r, muharrir, .... 
t,.ıll• ve .1+T1w1 ..... "'._ ~- .,.,.,...... -.ı-JLU•Wl11'8& bU ikinei 1·.a-1 •I'• a. ~ "-- ~ kah eden eı ı....ııı _...._ - ~· ""°" -

1'aD M .7 ~~i-1 
•• Mil • ..,. ~ - •• d.,., ~ '1L~&:: .~;·~- :>~~~buzziya Tft. 

==.:::...~-:: ..:::::~ füwlJ91ft.,.. oetiııdlne.lticlollneda,.._,._ Kara~yunla~-. l!bımiye) clald (Kab<MemmM 
cak bir hareket... Bu ta..!r:..blı radtr kt •. a~n. muıtuldu ve herlrs maka'--=ne bak--·. N·-·-·. l._,. 

tıt ald.ıktuı 80Dl"a 17 DıCi8i Jro. pıma. wrmeniz ltmnchr. O, han- 1'.-d- u <A. A.) -v-....<l' ~ k h t ak ldu ~ ··- uu-• ...,, --. - ~ kMil _..._ ne mlna ver- a ve ıry ısı o . 131.) 
- hangi kAtıt olduğunu göe. gishıi tercih edene onu .. 'Ve. Boyd'un tanrare gemileri ftlcıeuna ava.... &~ 
tmnet için &c;Jk olarak maaa- rir, diprlııi destenin o:rtamna kumandan tayin edllmtalnden.,. mezla', pn alızlıar neler söyle- Memlekette tiryakiler" bir sınıf, O zamanlar gazino denilen 1* 
mn blıerine konulur. nı.ı;... .. k,. ........... Bir nvtn'ICU, k...........A.: ra bazı mühim 1nklp.f1ar bekim. mezler? •. Abarm ~hele düpna. bir r.imre teşkil etmişlerdi. Os- kahYelerde Ramazanlan her .,"t!i_ .._ .....,.:1- _,,, - cu~ mektedlr. Viaamtral Bo...t .. illa. _ _, __ , __ -1'- ........_ 
.,.., ... ela onun Ulıerine kapab- ldnln elinde aekizden fazla 1.&&.+ .,,.., rım. propagaııuawuuuı ....- waua.. manh pirleri - şarabın yasak e .-- ..... tıiouB" tayyare gemüılntn kuman. 
lır. görilne omm, bir hile ile WJ8 clano*en bir harp gem1a1ne tevcih dan delil ki dikelim. dildili zamanlara rastlayan bu-

Elez' kas kllrch 7 ll çıkara 1Ml•lkla fazla kllK aJıımıt "'- edilen hücumlarm en llddetllıdal lilnlerde- bu iptilAya telmihan: 
ktııtıarr veren oyuncuya 10 dufanu farkeder 'Ve bunu 8&JH_ tuletmete muntfak olmQltu. u.. Hazır bahis IClımıpen. sia bi-

A)"I •)'Jhr. KAğrtları veırc yerek kendi8ine yl1z sayı yazar, ~ nse::=r:; raz da kahvenin tarihinden. bahle
taksimde yanılırsa veya kAğJCb her ikisinin elinde de Bekizden Akdenlzde yııptıklan T aaatlik hC. deyim. Filhakı1m kahvenin tarld 
dllfU,rUr, ·~ klfrtlar yeniden fazla .lrAfrt bulum.na hiç birine cuma Ylsamiral Boydun kumın ~nmıldo·ypedien.~~k~ft. ~ 
!~~:.·ğeroyuncu tarafın- ceza yoktur. eWti "ntatrlou" kalıruDaDc:a .... ..,. ~ ·"'ll' _,.....,..._ 

QGll kartı kOf!Duıtur. Bu tayyare ıe- dan tapp yayılıp bakkmd& malt. 
Oyuna kAğrtlan veren değil, say t 1 ar nası I mial o saman iaabetler ahlUI °"' mat vardır. Fakat. petinen eö7ti-

maama raimen keadl "8&ltDe ve yeyim ki, yazacaldanmm içinde 

~~oyunlarmdaoldu.. kayde,,ılır? =~:!~s1:: ansııttopedik maJGmattm blllka 
la gti lro&lar dipr bllttln kft.- Bezlkte muhtelif kıymetteki man1ar bu htıcuın&an elllallllda o boşunuza gidecek l!Yler ftldlr. 
jıtlardan a.tlln deferdecll:r. Di. kf.lıtlar muhtelif l&YJ kaydeder. kadar bllyilk zayiata ufranullar • Ben burada kahvenin hem edebi
._ w ... ı.M.ııı. &""'I =:en oı.. v .. _, km ile karo ~lamna dJr ki bir daha böyle bJr hllcumu yattaki yerinden, tOpt ba)nmm.. ..- ,.....__ .,,_ ~ ~ va tekrara cesaret edememlşlerdJr. _--n..1--..tn-1 .. 
md ohnaen, dalına blyilk 8lllJI ....nc" cleıı1r ve 40 sayı yazılır. Amiral Boyd, Tarantoda ttalyanlr. daki tarihinden. ~ .... 
lllcl1k ayıyı alır. M.-M bir do- iki maça Jnzı ile iti karo oğ- larla yapılan deniz muharebemı • bahsetmediklerl bul Wilıl malt. 
bibi, prek ~an, ...-ma. lam ••çift bezik" sayılır. ve 500 de stisterdl~ kabiliyet wı yararlık mat kaydedecelfm. 

üzerine terfi et:mllti. Çörçll ft 
çadan, her hqt renkt.en olUl'I& sayı kaydolunur. Alek8aııder kendisini bilytlk bir s:. 
ol9un, koman ~ kendinden As, papaz. kız ve oğlanın hep. taylşle yadetmiflerdl. 
t1Q1k hJmettle her klj1dı . . · al kozdan olunca 250 sayı yazı. BugUn tng111s tayyare .-ıneı-ı 
'blllr. KJtıt1ann en bllyQQne br. filoeunun kuvveti hakkında hiçbir 

••" derler. Ond&n 80nrt. aıra Kcmm papam ile kızı 40 l&YJ, malf\mat verilmemektedir. Fakat 
bu filonun yem gemilerle •.akvlye 

ile 10 lu, pa.pu, im, ottan. 9 lu, kmıdın bqka, fakat ikiai de edilmll veya edl1mek tızere old• 
8 U, 7 li, pllr. aynı cimten • me..-ae'i kupadan - ğu tabmln olunabilir. frıgflls taJYI'• 
Aynı delerde iki kllıt kartı- papula im 20 1&Y1 eder. re ...,uertndekl hava fUolarann 

•-- Dk ko.r.ıın"' )[A<'hAw kal&- u ... -o. c1ıwten olursa olsun 4 m&ıbı)bel muvaffaluyetler lçlD da 
...,.._ .,,- -.- ~· ha mUkeınmel bir surette teçh'• 

as 100, 4' papa 89, 4 kız 60, 4 zl derplt edilmektedir. Gaye, bu 1111'. 
Her tllıt Çlkanşta iki oyuncu 

da 4lelteden birer klğıt alacak. 
:t.:ı=nm Ur.erindeki klfıdı 

olan evell, diğeri de 
llODra alır. 

otlan 40 ayıdır. kuvvetlerin dftnyadald berlumct 
De8tede kttrt bitmeden komn bir nnbanbe teeekkttltlndla diba 

yeclilWnf oynanams ıo yazanı. mtltekbül bir bale aetırmelıtlr. 

-- --
mm. 

Kahve, ağaçta yetifir. Dört. 
bet ır.etre boyunda oWı bu • 
daima felildir. Kokusu yasemini 
andıran' küme küme PÇekJer 8Ç&J 

ve ufak, kU!J kirazı bOyilkUllilnde 
bir meyva veriı. ip kahvenin ya
talı budur. R..ngi evve.IA yeşil ~ 
ıur, 90Jll'8 kınnı:ulapr, olgunlqın. 

ca koyulapp siyah bir renk alır. 
Kahve yaş Ur.tn kirMa beue. 

melde beraber, kokusu ve leJleti 
bü&bütiuı batkachr. Kabwier '1111!'/• 
ftDlll içinden çıkar. Ve iki taneli 
birbirine yapışıktır. BulOn - gak 
bulunduiu yer Yeme«tlr. Yemen 
topraimm hUIUli)'eti blıw yetif
tirmeie çok mOsaittir. Ve burada 

HIMler §Ünle, canlar tılıı, yolr 
oiktldü ffNY 

Ettİfl ııW' WH bili, ""1 
ıOMCUte U,! 

Gıöi sörler nazmediyorlardı. 
O deviıieıde, tiryakilere kaqı 

cephe alan bir zümre de tümnitti 
Bunlar, Arap pirlerinin "Uyku 
ve §ehvet düşmanı bir lllftCi., diye 
tarif ettikleri kahveyi, imparator • 
luiun hudutlarından dl§&n çıkar 
mak, Halepli arkadaşlann lnmluk 
lan kahve ocalmr yıkJp başlarına 
geçirmek istiyorlardı. Bu emelleri
ne muvaffak olmak için Şeyhüli~ 
tam Ebussuud Efendiye başvurdu. 
lar. kahwnin haram okhJluna 
dair fetva almak istediler. Fakar 
.. Efemi Huretleri., bunlara ne 
yOs Wldi, ne de fetva... 
ŞeyhOlisllmm bu harebti. lmh· 

venin haram olrmdJlım ipretledl
ll için. halk bu ... diba ... 

birlftibaile ~ ............ ~ ... : 
'l'ldıc1' ,,, •• ,,., .. ,, ... ımtfa 

bir ,. """"'"'· 
DeıbtW ""'" ",.,.,, '* ..... ....... '"""" ,,., Deetecle kiirt bitinceye kadar, 

karpn•alıktnin koyduğu ciuten 
kllst il.oymak mecburiyettncle 
deiilsinis. Fakat destede alacak 

lllS. Deetenin altmdakl kas g&l
tenn k&Ph. yerine komn yedi
Iiaiııi koyarak alabilir ve aynı 
zamanda kendlniJ'.e 10 sayı ya
t'.8blltninltl. 

Her pe.rtiDin llOllunda bu ayı. 
1ar heeap edilir, oyun ev
velden karartqtınldıtı bere 
1000, 2000 ft)'a 4000 u.ertne 
OJDUID". 

en iyisi çıJawt1da beraber, her Beytiyle, kahve içerken hôpOr. 

ldtıt kalmaymea elln•r.delriler
den clalm& artadqmmn koJdu.. 
lu clnateD klğit: çıkarmak mec-

~ 
Oyun bitinceye kadar. kuam-

.ıa kitJtlum heabı yaplmg. 

O,. bitince, her iki oyuncunun 
kuamp ayı. yere koyarak top. 
lldıjı klğıtlar arumda ularla 
.,.,..., heap edilh. Gerek. .., 

~~~~~ 10 iZ' IQlbr. 

EJlntme bu sayılan yapan ki. 
ğıtlar w.na. bunları çıJranr .... 
•Jl)an yll&l'BllUZ. Buna ••ctet. 
llruyon" denir ve deste bittik. 
ten mma yapılamaa. Eliniale a
ğıtla vurup her klfıt allll"mk 
ela lehiniM 10 AYI yeNmk"D'• 

Blltiln kAğrtlar oynandıktan 
llOlll'& ile, oyUDda kazanıp bir 
J1na tapladllmiz klğıtlan açar 
~ IQlaMa.t .. .,.. ..... 
bunJarm lalri için 10 .,ı yuar-

memleket topralmd& yetipes. detmenln bir zerafet oldulunu una 
Buı kaynaklara &6N. kahve etti. 

hentta mahiyeti bilinmiJ• bir ne. KaJıwye karşı PtedleD bu in-
Bmk 8g kili ile de o,vnana1ll.. ı.tmı ve isimden mahnlmbn yap bimU w revaç Halepli arkadat

lir. O aman, S de8te klğlt alı- mk1annı develer Y•rmit- Bir gibi lann kıelelerini doldurttu, aç yılda 
malt Jbımchr. Dart kili ile de Şuibl adında bir Arap eeYhl. yap. bet bin altm kasandılar. 
o,namat kabildir. O aman da rak1an yedikten aoma develerin D&dOncü Murad. imparatorluk 
tabii .f dl!llt.e Jdtlt a1m&k llmn- en çdimai• ve ~ C&Dh· bıılıtmeı oturduktan eonra ttltfln 
dlr. bk ve dirllic ~. genç gibi bbverl de JUlk etti .• Bu hu. 

4 kiti oynanan 1-ikt.e oıan. bayvanlarm da Meye beriye kapıp lalta o kadar aert ve lalim da•. 
cub&r ya a)TI ayn. yahut ta iki.. ~land:ddanm a&mtlf. Bu .-., randı ki, tatOn w kahve içenlerin 
... kttl ort.u ol&rM oynarlar. mu çekmiş. Pi§irip lpnellni bOme.. Wlnnı Jm;dl, bKlklanm klltlr- ı 

YeSlli:' g(inletde de Cuma w 
zar geoelerl lstanbulun en meı•F 
suaıde1eri çalar ve okurlardı. 
bura kadar otorulduiu için kalı• 
f'UUP bir klll'U§ almmlL Su ~ 
la olarak da aynca iki kurut "'• 
mek mecburiyeti vmh. 

Ebuzziya Tevfik Bey dl,ar 
"Müdevver bir tepsi 
zarflı bir fincan, bir ufak .... 
çek suyu. bir de altın gibi JJll!lall 
cezvıede pi,miş kahve getirilir. 
sehpa üzerine blralalndLn 

Sadullah Pap, Henıekll ~ 
Hikınet, Namık KemAI, ~ 
h Galip ve Khmı Beyler libl 
rin şiır ve san•at adsmJan da 
kahvelere devam ederler, lilder 
kuyarak, tanhten ve günün i---1 

den bahsederek vakit geçiri~ 
htanbulun iyi kahve piti 

yerlerinden birisi de Süleynılfdfl 
cWd (T°ıryaki Çarşm) ndaki 
kahveleriydi. Fakat buraya deY .. 

edenlerin ço;u afyonkeeler olda9 
ıçin. kahve meraklılart UIUll 18111!~• 
ier oturmazlar. kahvelerini ...._ 
giderlerdi. 

O deYlrlerde, kahve tavada lra~ 
nllar, .. delirmeninde 
tue tue pifirillp mtlşterilere 
rllirdi. Muhakkak ki. en lea .. 
kahve budar. bibek ve makim 
~ bhwıler, bu metanı 
tini boamaftw'. Ve kahvenin 
kini. leiietlnl anlamak için 
hakkak bakır cezvede pic:innt!lldlc;ı 

Eski kalM tiryakileri, t!ltanl.ıii 
hm hangi semtinde iyi kahve 
renler varsa onlan ba1frler. M 
Edirnekapıya, 'Osldidara MiP 
r.ıanla kahve ~erdi. Bir.,. ...aıt.W ...,. 

iri,...--~ 
Medtıitttle defe .ı fll ff ... 
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~ gilnlUk yorucu bir seyahet. 

~~ra Orana vardı. Lejlyo:ı 
--"'"lla4mm bulunduğu Sisi • Bel 
4 bbaa•a giden trene ataldı. 

llu salaunda, Oran otelinde 

!.~ tuttu. Öğle yemeğini ye • 
-...ı.ea eonra Sadi Karno meyda • 
~ lefyon bayrağmm uıh b~ 
i1aJıdumı bir kahveye gitti 
'ltaııvede caz çalmıyordu. Et • 

~ta her milletten adam vardı. 
~~er, melezler, çlSI adanılan. 
~ yahudileri, ermeni ve rum 
-'""C&rlar, İ.spı!.nyol ve FraD.SI%1ar 
.,. •trata mnteceaıa nazarlarla 
~ıı bir Ud Amer'.kalı turist mı:
lllları doldurm~lardı. 
lebzıit iki millete mensup bu 
~lar Standifl alAkadar etmi • 

:~1l. Onu meogul eden askerler. 

ı:Pahller, Zuavlar, Afrika avcı • 
~ lej'.yonerler. 

'oQ ~bo. bu aakerler eeran göze • 
ecetıer mJydJ ! 
~m yanmdan geçen genç 

bir lejiyoner StandJ§ln içtiği p • 

~ l§tlhab nuarlarla baktı. Stan 
~fırsat.tazı lat!.fade ederek zU • 

8 
ukerl maaıısma davet etti. 

laııdlf dostane bir Usan kullana. 
l\lt fransl%ca: 

- Benimle beraber içmek l!ıte. 
"eı ınisinlz? 
le - TeıekkP-r eder'm, bu benim 
ın b!r !!Ct"ftir. Dedi. 

dJJ ~jiyoncr nazlanmadan itııret e
en is!temleye çlSktU. 

~ Lejiyona yeni mJ lltlhak et • 

- :C r sene oluYor efendim. 
Standi§ tebeMilm ede'rek: 

- Ben de ~yle tahmin ediyol"" 
ıJ~. LA.kin bu çölde senelerce 

~~et eden lef yonerler vardırt 
..,,~mi? 

luıker tudJk eder gibi başmJ 

""' lı: 
- Birçoktan liri Uç ~ne hizmet 

~'' IOnra, çölün kızgın güneşine 
bıllrbaıı gider, diğerleri yerlilerin 
~ •• ~ alt nda can verir. Hayatta 
.~ ve günahlannın cezaamı çe. 
:: ancak bir llı:i kişi var. Fakat 

krd~mlileri Blij ukbab:ı Jak'tır. 
~......_Ya? Herhalde pek çok şey. 
!it biliyordur dcğU mi? Omı nere. 

bulabiliriz? 
l.ejiyoner gülerek: 

de ......... Yakm.mızdakl bir meyhane
tt..!Çki içmekle vakit geç'rlyor. 
ili. disine bir şişe ac1 şarap ıs -
-..ı"ltyacak ad:ım bekler. 
"' .. Ben ona prap ısmarlarım" 
"' Ismarlarsanız size başm· 

~. geçmş geçmemiş heyecanlı 
"il( alar anlatır. 
ıı..:--- Kemisi tam miı.nasiyle ro-
"'lltiktir. • 

~tand ş bu izahata memnun 
" ı§tı. Delikanlının önüne ti· 

l'i iterek: 

lı!t:' Şişeyi boşaltın ve beni bü. 
• "it Ba.ba J aka götürün. 
~ -'sker, şc.-abı iki yudumda içti 
~ leniş bulvan inerek dar !>lr 
~ 80kağa saptılar. Etrafiarm· 
Ge Ça..':":ı.fh kadınlar ayak üzerin. 
~ latlcılık yapan yerliler dola· 

Yaun: OTW.ELL B~'NS 

s1lnııw sUrükleniyorlardı. Bu mrn 
zaraya t.ezat teşkil eden ve minıı. 
reden halkı ibadete dıvet ~en 
mUezzinin ''Allahu · E!:ber" nida· 
lan... bütun bunlar Standiş için 
görillmemif §eylerdi. Fakat Stan 
dı§ bunlara dikkat edecek vazi. 
yette değildi... Aklı fikri esran 
çömnek ve bu sayede gilzel Kor 
nelya Darakomba sahip olmak 
tL 

Yaia1: NEZLHE MUHlilDIN 
Bay Mükerrem d · :·~:i cl"rtli ar- .1 r.::ıntıdan <:atlıyacakmış -Pbi puh· 

kada~ma ıiuılatı~~rdu: 1 \w~ .. r<ı.k d~n fırl:ı.r. 
- Birader havalar bı.:r-bat, bir , Yataktan çıkamıyacak bir halde 

bakarsın b:ı.har f,ilnlou gıc •;:ıl : !Sem z&vnllılığun beni ağlatacak 
1111, ert'!l61 gtınli somnrtit:ın :m so- 7.r.'iıır lçlcndirir durur. 
murtkan.. Rüzgar L!lak paçavra ).~alnızlık, lwnscslzllt garip ıey 
gibi temiklc:e yapıeıyor.. llcycJ azizim ..• Ga~on! .. B"ze birer kan. 
bizim romatbmınla'" ıı.ya!dantyor.. yak daha ... Ah evet çok boynu bü
Krvrım krvrnn kr.Tamyor.un .. K'A- klik kalıyorum.. Tevekkell gimdi 
flr smlar eeytan gibi oradan o. tı.bab:t blisbUtUn bQlka bir !Oiiır· 
raya ııçnyor .. insanın birdenbire da inkl§af etm!Yor .. tlaçtan evvel 

Son bir dönemeci dönerek, izbe diz kapaklarma çeki~ vunılmuı hast&nm m:.ı.nevf kt:vvetlni ,aırvıye 
karanlık, bir meyhaneye geldi· gibi tutmuyor ... Derken omuz baş. edecek p...crfk aanllz çarelorle ıe. 
ler. Ask,.r Standi§e; lannda ezik ezik bir afndır ba§h· d:ıvi ..• 

_ tşte geldik. buruı, dedi. yor.. Dayana blllnıen dayan •. Ma. Bny Milken-emin ar,·· .s'\Ş! gar. 

M Yh n d 1 
!?im ya bekArlık!... Dert anlıya. s~nun mrumya bıraktı~ ltadthl yu 

e a e e mermer m~a ar . 
d ı rd b

. k k ı.r.rn cak k mseal de olmamak insanm \"n:-l :vir,tt!ın r::onr:.ı. Uk defe ona ce. var ı. ~e e :r aç as er gu • 

nb~~ordu. J.ej~'OD lnfa!arında:1 1 bo:u~:!:~Y;ız:ı::: .. konyak, . v~~·;::~~t blr:ıde bu m~Ie o 
ınne mensup biri kucağına b.:- . 1 k .... ka le s rt ta k .• k d 1 k bl J ~1 • d lan anyua., yna .. e ra- r.•.ıı.r e er enece I"llE'V e6 , ••• 

zencı ka m oturtmug, onunJ:ı ftndıın ... irice kadehl~rle olaun. Evl ~nlrsfn olur biter. Blzfmktnln 
şakal&§Iyordu. 1 - Ha ne dfYordutn? .• Beklrlık ..en cı;ı;er ırk ı-l'l.°'t genç bir dul 

Bir kö&o~c. saç!arrna ve bryık· sultanlık derler ama hl~ de öyle vaı.. istenen derhal yapıverlrtı 
larına kır dilşmil§, Nlr, m,.,·ı değll .. Evde bir kaşık dUımanı ol- sa"a ? •• 
gözlU bir lejyoner oturuyor. yeni ma~"tnca erkeğin rahatı da olmu. Bay Mükerrem lrend' ka<!ehtnf 
gelenlere ne.ş'eile bakıyordu. 

1 
yo \"r.sselam.. lna.n buna... Allah n h nğır içtikten SGnra içini çrke-
sc l:'im~t vcnıln bizim Ayşe kadın rck: 

Kılavuz ona doğru ilerliyerek öyle hastalık falan aldını edecek - Banıı bir hnftı.. mft"ılet ver. 
- Büyük Baba, lejyon hi.ıui.ye. takrmdan doğil •. Altml§tan yukan dedi, uzunca bir do~nreyim hele 

lerini senin ağzından dinleme!: b~amaga admı attığı halde dağ. • • • 
isteyen birini getirdim; Sana is· ları devirecek kadar kuvvetli ma. Bir hafta sonr;. ayni gazinoda 
tediğin kadar garap iamarlaya. §allah ... Ay §Uram sl%hyor. vay ::ıu bckU~en arkadaşı, Milken-emin t.r 
cak. rı..m ağnyor J'ye kıvrandıkça ın. pallıynrak lc:ert ~·nı:~nl gördU. 

BüyUk Baba Jak memnul"!İJC- sannı yUzôsıe hazan garip bir ıs. 1 F::.knt adamcağızın ylizil gillüyor. 
tini saklamadı, ellennı birbiriı.e thza ile, bazan da dik dik bakarak d·ı. Hoş. beş dcıncuen de:lu.ı.: sor 
çarparak: kafa aallıya a11ıva odadan d!§&n dıı: 

G ti d
. 1 çıkıyor; dnlnln altında bir bakla - Ey nası!? Blmn genç dulı:: 

- arson, prap ge r. ıye 
b ğırdı 1 var da dııan atmak lstemfyormuı kı.rar verdin mi? 

aS dl. k d" ·nı h 1 gibt .. Öyle teselllaJ hale geldiğim Bay MUkerrem StZllarmıı ra~-
tan § ~ 181 mer aneye samanlar olur Jd oau, ~ıma ça- men dinç ve noşe1i bir sesle: 

kadar getirmq olan genç aske· ftnr aonınm: - Gar8{1n ! Biz birer kc.ny:Jı: 
rin eline para SJkı§tırara.k: 1 - Ayşe kadıncı[mı ııı•--tn köyde dedikten sonra genleri p.ırltyarak 

- Bilyük Baba ile yalnız gö. b:ısta olanlara ne J&parsmız? arkadaşına döndU- Hayır azizim 

rüşmek is.tiyonun, gidebifu'Bin. J.ğZ1n1 bunııtura.rak; d~e c~p vıardl: 
dedi. _. Ne yapae.ğq! der. çoı;~ - Btilm ~•r c!tlseldl! titec!f· 

hı;ata olurea yorpn döeck yı..tar.. tfm ıetkat ve teee'lllyt buldUlrtan 
Allah izin verince de kalkar. 91.·nra artık bu l§e pek de hacat Genç lejyoner s6ylenenl tekrar 

la.tmad.J. O zaten Buyuk Baba 
Jakın hikayelerini ezbere biliyor 
du. Dinleyipte ne yapacaktı. 

Baba Jak şarabmı içtikten 
şonra Stanli§ hemen: 

Baba Jak; dedı. Hikaye din· 
lemek istemiyorum. Senden rııa 

lümat almak istiyorum; lejyon
da senelerce bulunduğun Jçfn 

beni bu hu.susta t&tmin edeciği· 
ne şilphem )e>k! 

Baba Ja.k alnıru bunıttura· 

rak dıkkat kesildi. 

- Ne doktor get"rmeı misiniz? k:ılmadr .. Bizim Ayşt kadm mll.:e• 
- Dohtor ne aramıı köyde!., sem bir şefkat kesildi. .. 

Hem d.Jktor ne fdecek hastaya ..• 
Rabbim ne kadar ömUr vermi§Se 

o kadar yqar insan .• 
- Peki teaelll vermez mJ&nb 

hP'ltaya? 
- Ne teselllaf? Stslıınmak Rab 

Taalamn gtlci"nr gider ..• 
Gördlin mU felsefeyi? •.• 
Tc·.·~k.kclin bu kedar engini, in-

- Yo1•&a onunln mı evlendJn?. 
- Yok c!Ulrm ne münasebet?. 

Senden aynldığnn gece h'3r tara 
fım sızlıyarak eve dl>nmil!jtum ... 
T:ı.m yat.hcr.~rm sırada b'r <!e ilstr 
hizim C'mektnr y:nni yaş dJ§ln" 
r: il lhi§ bir veeadır tutmaz mı? •. 
Artık day~·.namadnr. .. Biltiln acıla. 

nmm intikrunmı clfl"ak lstercesın · 

9.ir.ı Sihirv:ın•n ıssız buz den1U1m- bir fc?"'ıattır k,,parerm: 
da yap:ı yeltnız kalmış gibi dondu. - V:ıy dl!iim d'şlnı .. Vay va~ 

ruycı-.. tçim firpererek suallerim- \•ay vayyyyy •• 
- Ya? kayhohrn bir baba, ve de deva.::rı ederim: Bir de negö?"eyiır. !! Bizicı Ayr,r 

ya bir akraba hakkında. ma.lu- _ Çok güztıl Ayşe kııdm! .. Fa. kıı1m bUyU!t bir te!Aş ve heyecan 
mat mı ıstiyorsunuz? kat ııen hl~ hasta olmndm mı! 1!l baş ucumR ıro,tnaz mı? Bu eefc" 

-Hayır bayır, Senden öğren Omuılarını silke-Tok: "\rt:k mullah b:\nn davak r..tacağ· 
I\1ek istediklerim başka şeyler; _ Can taşıyan elbet hastalnnır. ~: bekl"'1k .. n, o, hi•<-iz gl}zlerlna• 

P..eni memnun ~aksan ıs- ı Bu da söz mil?!.. Bel ki de ho.sta f.-ı ... ta me:·hc..met :ı:aşian p~rhyr 
t~diğin kad~f ~tıil>J ~ Vf:'rı . olır.u§umdur.. Ama hatmmda kal- rck: 
rım. . .. r.ndr vallnhl. - Vuy'anam:!·Anam!·«iiye hoy 
- o· halde iyi; Size lejyonda Suallerimden bıkmış gibi acele rat elini bliyUk bir ne:zak~tle ba 

benden iyi malunuı:t verec.ek a. a.cele nt.veeder: ' 1 ~una koydu. Sana ce ideyim Baycı 
dam bulamassmız: - o~t• yemek , ... .,,eak bı· I ğ-m?. Nerelere ko11a~'1M Rabhlm! 

- Büylik Eaba Aleks ~tefe·r rak da hele hlr b:ı,ı;:ı,ım. Ta~rnn şifıılık ven!i"f' "-ına ... Söylr 
son ismı .. de bir ısim hatu·lıyor· - Son birşey daha soracağım ne i~ı,....,,.., ,.n.,.....,..,.., ! n.1 .. ,.,1,,,.,. •• 

1 

musunuz? 
St.a"ldi~in sözU. Baba ... ::k ta

roJmdan fırlatılan bfr küfürle 
kesildi. 

- Bu eşeğ.1 •.. u.nu mu t.oru· 

·-

Ayşe kadın?.. Eğer ben ölürsem I kaynatayım! Sulfatomu atayım! .• 
acır mJSm bo.na? Emrı:?t bana .. Kulun ota·vnn .. Bı>r. 

Boynunu uzatıp gözlerini beler· f ru~k·nlTktan di1im tutlm•lfl diştmlr 
terek: Rğruıı k(•silml~ bir hıılde bu mncl 

·- 7 

"Yırtılmış şaheserr,, 
(Bu paıçalaıı 

ihtimamla top/a91nız) 

~ m" wlluam ..acrlrrıilretıelı oe M7Dls an•tw'mdaa 11Utaf1ı.ı 
ne bafla.ı&L ISu m1111ab aJu:nm Mlı "'Yırı.alma, tabeetr.,dlr. 1!1ı1z Paf'C8 pıtl't;4ı 

l!dllmlf 00 ~D ~Jf:UlDl &oplt r.aıca&. blı lbtriae llypa p14"" 

oa .-roa ec111m1t btl şttlusemr pa1çalannı toplayacak, bmbmne uyzwı 
ıeltcelt im mtette >·apıştmıcalt fit ıneşJıın tabloyu ortaya çıkararak 
bı1nun lıanıı ressamın esen oJdulunu vt r.angı müzede bulu1kluluntı 
sôyliyC"ceksimı. 

tık mlıubakanmda ,.......,_ teJ MulJıuı ıtıamttr. BiUün fHlrralon,, 

,,epı t11mamlandılttan JO,pa °" bq tün tfındt parçalan mUfltaıa•n 
bı1 su11ttı ya~tı1a1alt vücude ıctırdığmız. resmı, tablonun rt.ssat1u 
ımı ttdını ve tabloHUn lınıt •iuedt bı•.ıı1r.auı""" "4 yaıaralt iıUerı,., 
de satıh isim ve ad11sı11ız yanlı unı ıçı~ ltoyacalt ot ıartt başltt1S1 "' 
rafuıdarı açıımıyacak Ştlfıldf mülıürlıyerek, 6 ncı noteı Galıp Bmıô 
ıe ıe.\lnn edılmek üure ıdarehenemıze ttıdı edecd ve "'"ltabilınd' 
•darelıanemızdn sıra 1t1m1ar'"' taşıyan '>ı1 numara alacaksınıı 

Zarfların ıçinı ;ımdıye ltada1 gszet!ttıızm baflılı vananda wpldl 
ten ı•t 365 numaraya kadtn da deva,,, •dteelt olan kut>onlmı ta,_, 
ya lüzune yokıw. Bwllar ôC mtMab&ka lıittlktu ve mtnabakalard9........, 
Jıktaa .oor• bf'cU)·eteı aJuıma,ya ıeUlldltl uıt' r~rtJeortıtır. 

AI üsabakeıarat. taıonJ11ıt b11hı1t0n bı• okuyucumuı biu tn. h. 
CKmtarı tam Olarak Vf'f6•tZSf biüün JıiJkk'"' ıoya eaettlı ... ~lı f1f 
otmları beılelltrını ?lleMd lltıse dalıı lti:;dasıı oldulunu bil11111idn. 

Büyük bir hraat 
lı1ıırt-nanemtL. mu.ablllıUltıanllllZlD lıolaybtl w casl.,... _,,,__..,.,Mı 

lırlilltı Kac;ırıııaıı ıa&erolyecekk-rt. Mlluaallla..jillt do,ölwttlı Dil rtbllntlla 
ıtlm<1lyt- Kadit• (t"Çmı. 1&upunJan ıa.....aa)"itıilruelerln .. lmkt.ıı ıı:sn .......... 
tıo cıbtk-rt. bU .. ...,..,. M"Ucelnllp de IDJ ıatrftannı fdarell&n~ INlllll 
<'d"".eklt'rl &amam lCadu Mtilt lnlpealan ~rbll öclelDPk .......... 
ınamıu )'&bllt'C't'kl .. rdb 

Y ırtılmı~ §aheser 81 parçadır. 
cıu, parta,r• •fnlu .....,. p.6.lit<Ulll• blnay ı~tmıe ııuuamcı; bltlrl 

ıJM>~ ca)'ftt t!'di~tll 

Hediyelerimiz 
lerup ..aıı.-ea. Uf w•llalDm 9etbll tir .... ..., .. ....,...,. ... 

ı.an11f'&Klarc1ır: 

J - r;~ I ıo ~rlnh>nıel llNt 10 lıılfri*"91 iMi ..... iC1Mt ,. .... 
ı·ı!M·.aıı w 11yda mut.all•atmll o1-., lllnt ~ ...-rı lalaM 
lerlt- maı.•9'alıtnlDllU .IO&ru nallf'<ıfth' ttrU-IL llllMıı.a&aan 

mızı *'fru llallNH otr •lıttdnl lalD .,_ .,..,..... e&At&Mldl 
buıı:urunda •ur·• vetcl...,..111ttr J 

ı - ıoo ıın ..... l liYı ıcu.aa ... ,...., UM111da ,_... oPt&llecıeto 

ICW'"ıtdıl Ka&llUNM l9e) ıdttP ~tt ..-aıaa. . ., ıurtau ltnı J 
ı - IG .,,. ı y...,.ın möllal•t11111 .......... ,..1u .,..,.. tetıl.._.. 

kur"Mıl llazan..-ak lllı "lllfe il tlralllı ....-.. ~ .alllmı 

ftl'ftt llb ıcar\. f 
t - so ıtnı ı ıo •tralılc .,....., a1 .. 11 ltalll(me a••...,..nlu .,.... 

dD et>kllt!t'<ft &naracla •••cell iki tdllJ'f' ll • llrbJI ...,.... 
alıaa!Jı Ukklat • ft9 Dl\. I 

a- .,..._ ••'artar,.._... o-11t1111r1ı _..... e ldtfp etrn -"' 
HılbPr ....... 

ı - Ut-rt _......, ..-~~ .. ar-.- 6 ~ aJ&a qla llMeı 
•9"•eıı&. 

Bir tavsiye 
1 - IU ~)'l •rtblrfnt .,.,.,....,,,..,.. f'fhıt• .... 8T flllt .... lllt1'Ci8 .. 

wunadl&a ...,, ..... )'UUL 

t - Pıarcaıana ,.,..,...rmc1aa ICllNIM'~ mı••madaa 1'Wla ıc.lnMw .. , 
ı.uıcan-.ya renk..ır oh K .18yla yapqtırdııc•.ı.ıı eonra kf'lllnlr ft' arath,..... 
rıatiı nG)'INW cnukavn)"ll vaP19ıutl~ pl~ıarlll yaprnıır ili !!isi..._ ..... 

ı.u•nlaralll ... ırıınııı •lm""aa. 

§Up geldi: 
- Şunları dJılne bastır bele •. 

C meretin ne olduğunu ben bilrllm 
Köyde Cd defa o soylıa sızıyı çelt 
mişUm. Söyle daha ne yspayım 

sana ... Belki nefesim sana sifa ve. 
rlr. D

0

§ bab:ınm eıvahrna bl'r fatl 
la okuyayım mı !. 

Ben derin bir ln§irah ve reha 
v~tle yatatuna yayılarak : 

- ~ole yok - dedim - sen 
§6yle dlzlertme, belime baaıver 

hele Ane kadın. 
Ş~: 

- Ay bele, dize basılmca diş 

~IZ?llt geçennl ki ! 
- Geçer ,geçer Ayee kadın ... 

~imdik tedav' böyle ••• 
O ('an ve glS.ıtllden gelen bir ııef 

katle belime ve dfzlerlme basar 
ken sövlr-niyordu : 

önüne oturamamıştım. 
O gece ben uyuyuncaya kadar 

Ayşe kadm ba§ucumdan ayrılma
dı. Beni bir çocuk gibi tttrlU bti
yel er, 18.f saf teeelWerle awtap 
uyuttu. 

Bay MUkerremln arkadqı btr 
kallk~ha atarak kanyak kadehlnf 
Y".ıvarlarken öbltrü devam ediyor
du : 

- Şimdi ne uman hutaıanaam 
bir ellini çeneme atarak bir feryat 
ur kopanYonım : 

... ~·01'sun?. 
( nm·ıımı var) 

- Bunurı çaretıl kel"petendJr 
derler ama!. Can tatlı kuzum! • 
Ben de bir tUrltl köyd1.: berberln 

Otdu: Bir iki sarhoş lejyon~. 'k kadmlarmın kolL.ınna- a. 

'=-~~-~~~- ~--- ~-~~·~~~!!!I!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!'!!!!!~~~ 
luyordu , Nasıl oldu da kapandığı. 
ntz yerden kurtulabi1diniz? 

- Bilmem ld! dire cevap verir ".,ve h .. '1-....... ı."n o 1.,., ..... hl- "''in 
ve daha uzatmamak için önUmdeki de tcntnrd'yot şişesi. •nr elinde 
dolr.:nı1' (';'.lgan ta.hlıı.amT kapm~. ııntılnuı; kar gibi hfr tillbentle k()lıo 

- Vay dişim .. Dftlm, dişim ... 
Bizim Ayşe lcadmm elini atc~tr 

olsa, yelyepek b:ı§·.ıc:uma koşu~·oı 

Sanki bh pervane!.. O mllbarel 
çenesinı de açıyor. Şefk3t üstilnr 
ıefkat yağdırıyor. Artık cvleniy 
de bu yaştan sonra türlü kUifetlf' 
re katlanmağa hacet kalmnd:ğın 
sen ele lu.bnl ediyorsun değllm· 

azizim"?.-. 

...._ Padi~h hcclıYcsi ~al:te ohı:-· 
~) r- . 
L: Bunl:ın bnna Sultan ~:urat 
~Ye etrni·ti . 
~ı:--: . PekaJfi. Te ' kur ederim. 
-.QQı nereye g"di}ors~n? 
' Babamın :;anm:ı ... 

'ır;-- l\e dedin.. babanın yanına 

~':" Iivet. Venedıkten 1stanhula 
\ 1 a·amağa gelmiş. Onun yanın 
\ 0tu~yorum. Birkaç e:üne ka· 

r rt.rnıleketimıze gideceğiz. 
' Baban nerede oturuyor? 
""Cibalide.. 
~~ Mut'.aka elçinin sahilhanesi 

~ !-ta''lT Orada değil. Fakat G
l'a )-~ı. 

<.ı1.In. 

0ım.r inciyi alınca fazla ~onu~a 
m.1!: istemedi .. Yok,,~un C\"ta!-rrı

d .. I .ıık,.oçyadan ay!'rldı. 
Lukı E: ;ya dcğnıca Vcnedik eıçi 

shun :-a.lısına gitti. 
• 

• • • 
LCKREÇY A ELiNi 

KANA MI BOYADI? 

Lu! reçya. Venedik elçisin:n ya· 
hsm;:ı geldiği zaman. sokak kapı
~mda bir bekçi buldu. Bekçi~·e so1 
du: 

- Sinyor burada mı? 
- Hayır .. Akşama gelecek. 
- Evde l:im!\e yok mu? 
- Sinyorun hizmetçisi var. Baş 

~· ~· · Jopkapı ; Ş.ar'a'Y.'ff\~ .. gı~en ' " 

c~susx ~Ul(R~ÇYA 
\ Ocırdwıcii Murad devrinde bir Venod.llc · 6va1 osınin·km 

; .. Yaıao: İSKENb'ER f: 'S ·tRTELL 

·123-
ka kimse yok. 

- Ben elçinin misafiriyim. Yol 
ver de eve gireyim. Uzaktan geli· 
yorum. 

Bu sırada içerden gelen upk 
Lukreçyayı tanıdı: 

- Buyurunuz... buyurunuz_. 
Biz cıe sizi beklıyorduk. 

Lukreçya uşağT görliııc:e ııevindi 
ve içerıre girdi 

Bahçede uşa~a sordu: 
- E.çiye mektup göndermiş ve 

nerede bulunduğumu bildirmiftim. 
Beni neden aratmadı? 

- Sinyor sıze cevap yazın$. 
Aratmayı sizin için tehlikeli bu-

- Kurtulmağa karar \'ermı~ 

tim .• kurtuldum Geldim. Fakat. 
insarı burava kadar gelmekle ken
dini k11rtuımu!; fanıedebi1ir mi? 

- ŞQph~z. Buraya hfiktımetin 
ne eli. ne de ayağı giremez. Bura
dan rte1ha emin bir rer bu!amazsı
nız. 

- Sinyor beni Kadirndaki e
ve götürdüğü zaman da böyle söy
lemişti ama .. orada da buldular. 

- O Mdiseden Slnvor haıretle
ri pek miltee<ıeircfü1. ~ siz eıvi
nizde otur.:avdmı,. ne" ~oktn ~ 
turdu. nf' "P c:izi evinizdt kimse ra. 
hatsız ederdi. 

- Sinyor, benim komşu evı . 
fena bir maksatla mı geçtimiğe ?tı 
bip oldu? 

- Şi:_:>hesiz. Çünkü. Cemal çe
lebi ile ba~başa bulunan herhan(I 
bir kadın hakkında başka türl 
ma ıa vermek imkanı var mıdır? 

-Pek~l~. Bu işte ben r.~asun 

olduğumu sinyora isb.ıta her zcı 
man muktedirim. Şimdi pek yorul· 
muş hır haldeyim.. Bana istirah? 
edebi'tte~im bir yer göster de u
zanayım. 

Uşak yo1 g&:terdı, 
- Buvurunuz ... odanrı J'Ubr

da olduiu gibi dWU!fOlo 

(DevaMt f'Q•. 



Beşiktaş karşısında Fenerin hezimeti: 7 -1 

\ Rı\1.AT YABIŞISIN 

DİREKSİYONU DUR 
~z;.ı~_=::;:;:;;;;;....~-------- ~ 

, T. iŞ BANKASI ' 
Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye planı 

1 

,EŞ1DELER : 4 Şubat, 2 Mayıs 
1 Ağustos, 3 lklncttcşrln 

tarihlerinde yapılır. 

l 941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.Iık 2000.-Llra 
8 H 3000 .. 3000.- " 
2 .. 750 

" -1500. " 
{ .. 500 .. 2000. .. 
8 .. 250 .. 2000.- " 35 .. 100 .. = 8500. - .. 

so .. 50 .. :: 4000.- " 
'300 .. 2'i> ., 6000. 

Galatasaray /. Sporu 4-2 mağlii.p etti olmasına rağmerı hi.la canlı t1I' 
nuyor. 

Dakika yirmi iiç. Ohat, Hak· 
kmm attığı altıncı~ mini o
lamadı. 

~"ktaş, baştan sona kadar enerjili, 
yorulmayan bir oyunla maçı 7-1 bltlr 
meğe muvaffak olud. 

,. ..................................................................................... ........,., 
kalesine indi ve Sabri kalenın 
sol üst zaviyesinden dördüncü 

Hakem Samih birinci d vre oyunu 
iyl idare etti. 

i Tamamile formsuz olan Fenerbahçe, bütün ta- § l raftarlarını büyük sukutuhayale uğratan bir ·~ 
: oyundan sonra bu ağır mağlubiyete uğradı. ij 

Beşikta.s golünü attı. (D. 4). Akabinde Fener Beş?ktaş ıca· 
Bu g-ol tekrar Feneri canlan _ lesine iniyor, Niyazi, M. Ali iJe 

dırdı. Fakat forvet hattının be- karşı karşıya kalm&sma rağmeO 
ceriksizliği netice almalarına gol atamıyor. Bu cümleyle ikinci devrede fena i. 

dnre etmlı1Ur demek ıstcmlyorum. 
ÇilnkO vaziyet 4.1 olduktan sonra, 

maçm idaresi en ehemmlycUılz bir 
maç kadar kolayl8§mııı olduğu için 
hakemin i§i rnhaUadr. 

İ Yazan: SACIT TUöRUL öGET İ 
...................................................................................... 111111 ....... 

mani oluyor. 

1 

Maçın bitmE&ine on be.ş da .. 

Beşiktaş 7 - Fener 1 

Dö . ...:ıu .. Beş"k._.,,.,, ı·· <l kika var. Beşiktaş yine Feneıt 
hı ncu ı · ....ş goıun en ~- ı.. l"""': 

d "rt d kik F bask oı:uıasma yer t:ı:'ı.ı. o a a sonra ener ı - -
smdan sıyrılan Beşikta.ş Sabri · Şeref sağdan aldığı bir palll 
n.in ayağından beşinci goü de sağ köşeden ağlara taktı. 
kazandı. Bundan sonra netice d~ 

Fenerbahçe, 5-1 gibi açık bir di ve maç 7-1 Be§i:ktaşm gıaJe' 
sayı farkı ile mağliıp vaziyette 1 besile sona erdi. 

Galatasaray • 1. Sı)()r ~mdan bir ı;öriiniis 

<=:' .. -"""~ ;-ı....... .. ~ - - - ' 
IDARUINI 81ltll°I$ BAHKASINOA 
h< .. ~MİVELİ. .HESAP,. _AÇAR_ 

Sıvaı Askeri Adli lll:imlltinden : 
9:;7 senesinde Tn~~ışlıu'l:ı bandoda askerliğini yapan Fatih Elf'alzadc 

mahallcstndt'n .A lımet oğlu S2S dl)ğumlu Saim veya Beykozlu Saim ıuıkert 
C'şyn satmak suçundan ma:mundur. 10.4.911 tarihinde Sıvasta tümen maha. 
kim şubesinde bulunması veya bu tarihe kadar meskenini bildirmesi. Aksi 
tnkrllrdc nsker1 muhakeme usulll kanununun 212 inci maddesi mucibince 
kayıp sayılArnk hakkında kayıp muamelesi yapıla.cağı Amiri adli Tl.lm. K. 
lığının emirlerile llA.n ve lhta.r Olunur. (2260) 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara t.addesınin en muteber yerinde levkalftde nazaretJI . 

\ıavadar w aydınlık bir kat lıcirakktır. Arni binada aynca ürakt 
odalar da vardtr. 

V~t G:l!,ete~ Idar~qanes~.~t. 
... _,. ~ J. 

24.3.1941 
8.03 Ajans 
8.18 Ham 

parı.-ıılar 
8.41'1 Ev kadını 

12.88 Hafif 
~rkılar 

12.GO Aja.n>ı 
18.05 Halk 

Urküleri 
13.%0 Kart!Jık 

prognuu 
18.113 Rl'.d~ o t•ı.ı; 

orkctıt raııı 
18.40 Sollııt olm· 

yucular 
19.SO .. ~um 

musikisl 

19.SO Ajans 
19.46 Ziraat 

tak\ imi 
19.50 lnN"Sar. 

ht•yı>ti 

::?0.15 ltadyo 
gszetesl 

:?0.4S Ol·huM~"nin 
prelüdlerindeıı 

21.00 Ulnleyi<'.i 
i!lf(•lill!ri 

::ı.so Konıı~ına 
21.45 ltad:ıco 

orkeııt':'B«ı 
22JJ{) AjıtnA 
:2. 15 Ouzbı\nd 

Tiyatro ve Sinemalar 

•
Şehir Tiyatrosu 

lstiklAI Oaddıı..t 
Komedi Kı811Utlda: 

o\k,am ~O.IO 

DADI 
Beyazıt. t..'\lcll, J\ksarıı.,. Şebremf· 

oı Ye Topknpıya ototıO.s teıırlıı oıuıı· 

muatur. 

- ~~. dt 

M ükc l lefler arnat.tıda uovıkın 
bir 

'lliirii 11ii.s 11ıiisabaka8ından 
qöriinü.ş 

Beden Terbiyesi mükellefleri 
arasında tertip edilen yüriiyüş 

müsabakası atln sa.balı Şişli-BU· 
yükdere arasında 20 kilometre
lik bir mesa.f ede yapılmıştır. 320 

lııianhu1 uliye mahk~ tkind 
ti~ da""9inden: 

9'!1~ 

Şlfahi bir .satı5 akdi iJ., Hami Dayı. 
gll tarafından ihzar olunan bağırsak
larm alıcısı bulunan Leon Faraci vo 
Maks Roza amlannda çıkan ihUlA.f 
üzerine alıcısı taratmdan tescl!Um 
edilememesinden dolayı Ucaret kanıı .. 
nunun 712 Te 713 ttncü maddelerin<: 
göre açık arttırma ile Mtılmıuıma kıı. 

mükellefin iştirak ettiği bu mü· 
sabaka çok muntazam ve he~ 
canlı olmuş \"e mükelleflerden 
hariç olarak müsabakaya giren 
Galatasaraydan 1za.k 2.18.15 de 
birinci olmuştur. 

rar verildiğinden (12772) aııorti M "' 
ğırs:?klann birinci arttırması 1.4.9'1 
salı gllnU saat 9 da ve sllrlilen p<')' 

muhammen kıymet.in yU:ı:de yetmlf 

bc§lni bulmadığı takdirde ikinci a.rt
brması 7.4.9tl pazartesi gilnU aaat 

9 ela yapılacağından talip olanların 

yazılı giln ve aaaUerdc bağırsaklarrtt 

bulunduğu Çakmakçılarda bUyük ye
ni hanına gelmeleri DAn olunur. 

l~anbul Levazım amirliğinden veriı;-ı 
L harici askeri kıtaatı ilanları _I 

60,000 kilo tazo bakla kapalı zarfla oluıJ'tırıcyc kımmu§tur. ŞArtnamni 
lmmisyonda görülUr. Tahmin bcdcl.i 6000 lırıı llk teminatı 450 llradıf'· 

ihalest 31.8.941 pazartes! gtınU saat 15 tc Ankarada Lv. Amirliği aatın

nlına komlsyonundıı ycpılacaktır. Taliplerin teminat ve teklif mcktuplannl 
ihal~ saatinden bir saat evvel komısyona vermeleri. (2105 ) (1972) 

ı: " • 
5000 çift halk tipi ~meni alına<'öktır. Pazarlıkla eksiltmeei 7.4.9U git

nil saat 15 ~ Merzitonoa askeri Eialmalma kcmlyonunda yapılacaktır. Tali
min bellclf 2S.7f51) llrıt '.:\ati teminatı S562 lira 50 kuruştur. NUmune ve §art.. 
namei komisyonda gôrülUr. T11.ilplcrln belll vakitte komlııyona gelmeleri. 

(2155) {2223) 

.. • * 
25,000 metre hava rengi yal'Jık elbiselik kumaş çift en olursa yamn aıı. 

nacak. Paza:olıkln Ek8Utmesi 2i--.'l-94l pcr~~mbc gilnU eaat ıı de AnknradU 
M. M. V. Ha,•a satrnalma komlııyor.ur.da yıı.pılaı:-.aktır. Tahmin bedeli 17,500 
lira kati t<>:ninatı 2625 liradır. Nüınunc v<· ı:artnamesl komisyonda görWDr• 
Taliplerin belli vakitte komisyona gclmclerı. (2Hf~ - 2182) 

ı:: "' .. 
A§ağıda ynzılı nı~\'a.ddın pazarlık!:- <'kslltmelı'!ri 2S.3.941 gllnU saat J4 

ile 17 ara.smda Pmarhlsarda ask<'?'I s:ıtmalmıı. komisyonunda. yapılackt:Jr. 

Tllplerin belli vakıttc komisyona geJrrn!lcrl. \2166) (225 ) 
Cinrıt fiyatı tutan 

Yem torbaaı 
Zinc\r yular sapı 
Kcç" belleme. 
Gebre 
Halat. 
!spıınttk 

miktarı kuruş lira 
3500 Ad. 150 5250 
3500 Ad. 
1500 Ad. 
3000 Ad. 

30 Ad. 
000 kilo 

6~ 

265 
40 

2rıoo 

15 

:.!075 

3975 
1200 
750 

1200 

teminatı: 

llrs 
394 
171 
;l99 

84' 
57 
90 

"' "' . Beyoğlu Halk Sineması ... Keşif bedeli 43,2JO lira olan kcrı:slc pa:ı·.arlıkla salın almacaklır. tbal~1 

Buı;ür. lHatine 11 de, akpm 8 de: 1 2S.3.941 cuma glinll saat 14 tt'! J.niuıradıı M..ı.'1.V. satınalma koml:ıyon~ 
1 - K<.ızall, 2 - Bombalar yapr. ı yapılacaktır. Katı tcm!natı 64 ' l!ra 50 kuruştur. Şartnuncai 216 kUM1'8 Jt<>-

kcn, S - Renkli Mlkl. misyondan al•nır. Ta' .plerln belli 'akitte komisyona gelmeleri. (2159) (2252) 

l_i_nh_i_s_a_rı_ar_U_m_u._m_M_u_ .. d_u_ .. r_U_.J· ğ_u_,· n_d_e_n_: __ I 
Oln!!i 

Lama demiri ''X,. 
Köşe muha!azaın "r .. 
Cam ~ivisl 35,45 m/.m lik 

MJkdan 
20.000 Ad~t 

200 Kg. 

Jl.:kııUtnwı l!f'kll 

Pazarlık .. 
'8.ati 
10 
10,30 
11 

~ri U cm. uzulakta 
"X" 4 delikli sandık için 
.. r" -4 dellkll sandık içiq 

151 .. 
I - Mevcut listesi muclbiııco yu'lcarıda cins ve miltdarlan yazılı malzeıne pazarlık usulılc 
n Pe.7..arlık 27. 3. 941 pernembe gftnU hizıllannda ya.zıh saaUerdc KBbe.ta.cıtA lt>\'ıır.ım ve 

sin<ieki alım komlısyorıı.mda ya.pıla.eakbr. 
m Uate eözil geçen ~bede ~rillebl!tr • 
JV - lateklllerln pazarlık 11:!n ta.3'in aılanen gen""••• rde tıekltt' ~Wi ttat ~ 

'I'~ l*'MI• ~ ~ ~.·t ......... "'"' 

satuı aımaCAl<tır 
mUbayaat ~tıf'° 

yilzde 7 .~ ıtl.. 
ı 2ll>il 


