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Halaskar 
Mihver 
Devletleri J, 
~~ 

Kıbrıs adasını 1ngilte renin (>

llnden nasıl kurtarocaklan pek 
lınkh olarak merak ı•dilebilir. 

.MilWe:r devletlerinin ne kadar 

.eıfa.'llk biı· var.iyetw kaldıkları 
her.kesin gözüne çarparken on. 
1ann bir halBskarlık a7.a.metilc 
ôt.eyc beriyP vaatler w• mlijde· 
lt"r V<"rmekri biraz tuhaf olmu· 

Et işi 
Daima maharetle yeni 

ı formüller bulan 
Kasaplar C-amiyetinin yarınki senelik 

toplantısı alaka ile bekreı11yor 
Bugünlerde uımı en fazl:ı ~cç n Cf'. 

mlyC't olan kasaplar cenıl)"!tlrıln hl'-

Yl't! umumı:vesi yarm yapııacakur 

İst!lnbul kasaplarının ynpa<'a~-: hu 

Arnavutluk cepheeınde 
1 

toplantıya ehemmiyet \'<'rilmJlf+ıtdh'. 

Kasa plar cemiyeti yalmz perakende-
cı kasaptan de~ıl aynı zamar. .l!l t~ 

tancı ı.asapları dıı ıçlne aın.ıgddan 

, arınkı toplruıtıd:ı bu lkt zUın:1.t yan. 
v •nu ver ala.cakUr. 

y.:ı rdı.nbcri !ıyat murak&tı.> tıür&1 

Yazan: 
liseylll Cablt YalÇID ------------ • iııgill7ll'r ıuısınn garı• çum "' ı.n. ıTALVANLAR 

arasında f ırarıar 
yine çoğaldı 

u ve komısyonunu meşı;ul .:ıı:cn taıı. 
t nbulun et mcs:ııeııtnde kasapııu ce. 
mi\ tı m!lhlm bir rol oyn.uT.ılt~ 
u , n: büro gerekse komiayon fit n.ell9 

ı c 1 m"ııgul olurken daima k'"bl'plll1' AL 1 ' gazctolt•rinden biri, 

.BerHnt>r Böl'M'n Zeitung, 
1,ıhnst8 tn~ilb:lerin yerli halk le· 

h.ine hiçbir soy yapmadıklarını, 
Yalnt~ İngiliz menfaatlerini düsün_ 
diıklerini uzun u:radlya anlattr.dan 
ıtonra. K1bn halkına bir müjde 
\eriyor: 
"Kıhnı. kt'ndi kon t•f lt•ril lo in

~7. hoyundunığ11ndan kurtula. 

•lla7'- Oou Britanya. &!>lanmm ağ· 
zmdan ç<:korck ı.elimete ka\'U'jtur

ınak rnib\ttır de'\ ıetıe.rtnin bo~nuna 

horc olmu..C.ur • ., 
Mihver devkı&lelinio ~n do. 

laNı böyle bir borç altına girdJkle
rhıe akıl erdittblllr mi iniz! Kıb. 
mı a.Aall<Mnin indliz tahakkümü 
attmda. nın:1Juıu hlr DtC\idde kal· 

~JQJ kabul edelim. Fakat aca· 
\ lımaya Uc ıtı.lya IM'l uldttıen 

rt i A' rupeda hHJc \'@ adoll'tin mü.. 
lha ı \&lifeslni denaMo etnılş

lerJir , c bu 'azı re~ c on lan kim 

l"ı-ınur et.mi tir!' 
Eğer Alman~a ile Haha ecnebi 

iı.1ili.-.me. 11).rr&tnıs milletlu:I hür. 
'ri\ et 'e is1ilı lft ilerim• ka\'UŞtu

Uu•k uğnında hnrp meydanına n· 

hlm1 birer fcılai i eler "Britan· 
)ıt aslanı" il" uğra!mUlk gibi gil!:· 
ı.ı .. ~· at.lmaktan.,a dsha. kolay 

Yoidan yiriiyt>r<\k birçok haksızlık. 
ları tamir t•tmc•k lmkannıı bulabl

liıi<~r. Buı.,'iin ~nıın utlul\ Çekoslo. 
\ıiır,,"D J,t>bistan ilih. birc,:ok mil · 

no;, ' ' 
letk>r kendllt-rinln yumnıklıt.n al· 
hlMle. a!', muztariı,, esir bir hald<' 
inliYoriar. Herhalde bu memwkct · 

·~ Kıhws ualkinln hı&yat ~ile. 
Je.-., nail olsalar bunu büyük bir 
bahti~'arhk t clak1d edeeeklerdir. 
Fa uzaktaki hir m"mlckcli l!ıtih
dtul ''t~ t ahakkumdt>.n ku rtarm&) 1 

~mlarına hor!,' bilf'n mlh,·er 
dl'\ lt'tlrri aoa.lıl' nedf'n kendi ~iğ· 
••edikleri nırm1<"ktıtlerin af"ılanna 
••11laklarou t(,.ılorler? Buraya akıl 
\'1't1İl'lnek :.ı:ordur. 

SlNll'a, Kıbn .. adaMDJ bıgilt.ere· 
ııin elind<"n n4' ı.ıurctlo kurtara· 
1'nl,1a.rı ıH'k hakh olarak tllf!rak ~
dllf'biUr. j tw.) anın fn("!(la.n olsaydı 

iııt.fda k<•ndM>inl Jrurta.nnıu;ı kap c. 
denli. "Britanya •danı" ~ntel'ini 
i tal.) an ımparat.orln,'Unun boiazına 
'-aplamı~r. Hic aman 'e-rmeden 
hırpalayıp duruyor. Bingazl kıt'a&• 
ı•l<Q brifti. Küçük l'unanistan 

kal"!flSmda bile gcrtıemekfen ba-,
ka hir ı,t·~ yJLp&lllıyan ltalyanın 
~ alıııı hasına hlçhir 1-, ı;ön•mlyc· 

ı t·~i art1k ını·~ <la.uda. Alma.uya ne. 
dt•rı se\~ilİ dost \f' müttefikinin 

dı-rdine bir çare bulamıyor? Mlh· 

\er de\·lcUcrinin ncka,lar ısıkı~ık 

bir \a:r.iye-ttc kaldıklan hcrk~in 
.ı..ozune t;arparkcn onların artık bir 

ha.liiskirhk azanwti~le oteyc beri. 

~ .. \aatler \e müjdeler "'nn<'leri 
hiraz tuhaf olmuyor mu~ Kıbn lı-
ları11 bö.)lC dt'ğersi:ı tcsdklerc e
fıt-ınmiyet , erip kcndJlt"rlni ı;aşıra· 
~'al.tanna kim lıııuur:' 

Propaganda.um 1ıt-r ı.a.hada bü. 
)'U'a Wır re1 oynlMlığı muhakkaksa 

CD \1Ull" 4 ünf"tid~) 
llus<'~in Oult YALÇIN 

istila 
limanları 
İngiliz tayyarele.·i 

tarafından 

Müthiş bir 
hücuma 
uğradı 

Alman radyolaı·ının bir 

ya hBl'f'kl'ıtmcls imdho kadar ı J O 
bin Mir alnu tardı. Blnga~lde alman 
vo pek ı;<:k olduğu i~;n banilz kafi 
miktarı ta~1n eflJleml.}en f!!jir1•;:rl<' btı 

~·ı>kün a ağt ~ııkarı 150 bini tıul1M;ak 
de111Plitlr.ı Yukarda daha e\'\'el alınan 

w-ir J\afllclerinden biri görülüyor 

Afrika cephelerinde 

Grazyaninin 
. 

esır düşen . .. 
muavını 

kısmı dün gece 1 Bingazide ricat hattının 
neıriyatta ı kesilmesine 

bulunmadılar 
~n.,~~ .. ~) - H v~ n ~ ' Pek şaşırdığını 

Bomba.rdnnan Ut\"\"arE•lerı dun ı 
Almanyanın şirual garbısinde \ c söylüyor ! 

( Oeuuıı <I tinriide) 

lngiliz ordularımn 
Amiral Darlan .... Trablus~arba 

1 P 
. _ . . yuruyeceklerı anla!ılı)·or 

Mareşa eten va2ı pe.Jm 
k h I Kahire, 1J ( \.A.) D.B.r": ~1 

yapamıyaca f\ C srJ Graz!yanınln esır crJılı:-n muavtnl 

gelirse korgeneral B rgonzoli KahireyR gctl 
rllmlştır HRsta o!dutu lç:ln hn•.tıneyo 

Fraaıada deviet :v•ıtırııacaktır. ıtn1van sencr , muha. 

1 
h birlere, lngillz motör!U km•v u r'.nln 

fllSI 0 IC8a lllngazldc 1talyan rical yolunu !t<ıStlk· 
n·ımsı 1 ünc·iide) ())r, amı 4 ıincüıle) 

~ŞUBATPROGBA\W! 
Subatın cift tarihli giinlerinde: 

ALMANCA 
Şubatın ut tarihli günlerind• 

l'llA1'11ZCA 
1 
1 .. _____ ... 
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Bulgar 
ajansı 

İngiliz başvekilinin 
Bulgaristana dair 

verdiği haberleri 

Tekzio 
ediyor 

"Çörçilin iddiaları 
hakikate tetabuk 

etmiyor ,,muş 

, 'o/ya. 11 ( A. A.) - Bulgar 
a3ansı bildiriyor: 

lngiliz başvekilinin 9 l'/ı.ıbatt... 
radyo ile söylediği nutkunda 
Almanların Bulgaristana ~irdiği 

(Dtwaııu 4 ünt-.tide) 

Çörçilin nutkunun 
akisleri 

Bulgaristana 
yapl'an ihtar 
Sert, fakat dostanedir 

Bulgaristan 
Sulhten ayrılırsa 

Şiddetle 
cezalandırılacaktır 

Londra, 10 ( .A.) - MUst.ak!l 
!'ransız ajansı bildiriyor: 

Salahiyetli mahfiller Bqvekıl 
Çöretün dlln hali hazırla ya.km bir 
istikbale ait İngiliz enditielerini ve 
ümitlerini doğrıı bir surette huli
sa ettiği fikrindediler. Balkanlar 
hakkındaki sözlcrilo Alman hazır-y b dl•ı egzer- hkları o~.ı·~mdaki şUp~elcrl izale a an c l eden Çörçıl Bulganstana sert 

1 fa.kat dostane mahiyette eon bir 
ı ihtarda bulunarak 1915 deki hata

sizi erine başladı 
Haberin, 937 yılı be'la.ııgıt•mda baı:la.) ıp bir buçuk ııt·n~ i~indc taıu11.1nla· 

dığı (90) df'nıtfı )abaneı dil der'1'lerilldeıı ııoonra bl~ok olmyuculannuı df'J'l!r 

ll"rin temadlalal ist.emltlerdl. 

smnı neye mal olduğunu hatırlat· 
mrs ,.e eğer 30 senede ilı;Uncü de
fa olmak üzere ihtiraslarını ta _ 

(DC\&mı 4 üncüde) 

Aşkın 
• • 

mucızesı 

Kliaura mıntakasında 

İtalyanların yeni 
b r mukabil hücu

mu püskürtüldü 
Yunanlılar iki günde 

15 tayyare dütürdüler 

tina, 11 (A. A.) - B. B. C: 
Yunan resmi tebliği : Cephede mu.. 
vaffaloyetl(l t etC\'VÜÇ t<lcn mıı.lıal. 
1i l1arckat olınu~tur. Yunan tay • 
yarelerj dün uç ltalya.n tayyaresi 
düşürmli!jtilr. Yuna.'l tayyareleri • 
mµ hePf!i üslerine dönmfü~tilr. 

ITALYAN MUKABlL 
Ht.lCUMU 

Atına, ll (A. A.) - B. B. C· 
Atina radyosu, Klisura mmtnkn· 

smda yeni bir İtalyan muknbil hfi. 
cumunun düşmana ağır zay;iat ver. 
dirilerek tnrdolunduğunu, dün ak· 

(Dc,·amı 4 üncüde) 

(Dtwann 4 ilneüde) 

inailtere 
Romanya ile 

Siyasi 
münasebatını 

kesti 
Bükreşteki İngiliz 

elçisi lst~nbula 
geliyor 

tlJk."\!s, 10 <A. A..) - Hawa 
azım blldu'lyor: 

lngilter ntn Blikr~ dçial 8İt' 
Regınald I-foare tıugiln o it; 
general Antoneskoya resrm bir 
nota vererek Büvilk Britanvıuun 
J~omanya ile siyasi miln&nbeUe?'t 
kesik addettiğini b'ldirmişlir. 

Sır Regina.ldm bugUn Kôstenc:e 
yolu ile lstanbula hare' et clınesr 
~ıuhtemeldir. Elçiye elli klldar 1n.. 
yilız tebaası re.fakat c<f1>cektir. 

Maruf bir eroınci cezasını buldu 
Atölyesinde eroin 
yaparken balonu 
patladı, öldü 

Cürmümeşhut yapan memurlar zehir 
kaçakçısını tüpler ve eczalar 
arasında ölU buldu;ar 

Hadıseıerın -
Tetsır ı ----

( l'azısı 4 tinetlltı) 

mek maksadı t~mlnc ki.fi gclmtıL 
. BUhassa Romanyada balua 
JngHJı. <'lç.bJ, nıahetlnde 00 kili 1 
le birlikte Bükreşten a~Tıldıkta. 
\'C JngUt.ert'yle Romanya" ILl'Mmda 
siyasi mlinL<teb~tler kesllclJkten 
sonra Balkanlarda her mrmlc1ıe
tln tok açık bir \azly<"t alma&ma, 
kat'i ~urette ihti) aç 'ardır. 

Bulg ri tanın küçük h!r (]f'\ lı·C 
olması bü' ıik hir de\ let tarafından 
fıtflklillnc yapıla<':ık bir f!ı.arru:.r. 
karşısmrla ho~ un ~ğıııesini maı:ur 
göıotcnncz. 

Haber, o 7.amaıu1anbP.rl yaptıtt ha:urlıklamu dündı•n ltıbftren tatbik Mlha. 
ıroma koymak VP. okuyncularmın ı,.tırıutt•!l)ne anetmekle tıRbtlyardır.Bu arada 
!'.tunu llA,·.-,e lür.um ıtnrD;rnnnı ki bıı:ill1.t-..• f"g7.t.•rsb:lt'rl11 fnuısıua \e uhn:mca 
\>gzerııirJerUe birllk1.• ~rlne,bu dlll:ı telAffuzundaı.I hU!iUflll"tl tr.tıblt lmirluı· 
ııızlıfl karıtrıwıda, lmkı\n bulı&nıam&ktayız. T1>llffuz lıuwıd~ etlerini gö"t<'ren 
'\P bl'ynelmllt•I bir M>kll , 0 );.n met alını bulunan işaretleri huglinkU ""rlyet 
~iiziindl"n temin kabil olmam;!ftir. Bunun için lnıtlll:w•) egzen.17lero ha:t1am:t. 
dan önM, sırt nwtln tA!rı·üme önıeklerinl ol."lıyueulanmı:ıın kAfl ~ortip f'llnul· 
~ ecekforl nokta.1ından flklrJ,.rlnP. müra("aat f'tnwl ı \'e karan, bundıuı •aırnu• 
t•ı&k neHoo liOllıında \'ermeyi mundık bulduk. Şayet ok11yurulanmız. btıtm idi. 
ti bulıırlal'N\ mlimkün olduiu kM'lar !iıiratln lngllir,cel'<' de ba,1amak n.unı· 
kün olablllP.'l'ıllktlr. Oku~'Uenlarımır.m bu l111M18taki flklrlı•rlnl biz:•• "'lırntlP 1 
biJdlrmelerlnl rlea edlyonıı. 

Bulgar 
Başvekili 
Açıkça 
Sövlerr elidirJ 

Aşk, istırap ve Yazan. HASAN i{UJWÇAYI 
Müstaldl devlet olduğunu kldla 

Pde:n her mtpdckrt, Ru1garl tan. 
l:ııı daha küçük ol a bile .l in(' it.. 

Uldiillni müdafaa l't.mck met·buri 
l t>tlndcdlr. Hıısu~ih• iııı.iliz basu•
klll Ç-Orril. taamız halinde Törki 
't' ilfl berabt-r, tn~ltcrrnln Jlu1ga~ 
rı.,tan·l ~-nrdnnın:ı ~elrcl'k 'aad1n . 
d<' bulunduktan sonn. 

his romanı B ,JTCN gözler Bulgari tana 

ALMANCA ve FRANSIZCA Nakleden= 
M IECDI IEU\IJOINJ 

!.{C\ rilmlş bekliyor. Bckh• 
nen !>ey, in!,'1liz ba.~,·eklll Çörçllln, 
bu mt'mleketteki tayyan1 üslerinin 
Almanlar eline tefillm edllmbJ ol· 
duiu yolunilakl sözl<"rinln na.-.•I 
ka~ılandığmı öğrcnmı~ktır. Bu1,gm 
hlikumeUnln dün üc saat ıoiimn k
tbnamda buna dair bir karar \ f'til. 
mit obnuı mahtemekHr. 

B.lf'f'r 1;~n faada ile munta~ı tıefJredik"Cektir.Dün ı&lıııauca w ~
Jayan rır."11lzlt>rhı buı\in franıırzcato;ı (ıkmaktadır ""' dl~·r ~llıılt-rde gc.>nt> nl. 
manca,., franıtr7A'.a. olarak de\'UD edecektir. 

FrıvıNzca tAklp ~ okuyucııJanmu: ,utıat Alının trk J'Ul•lcriudc 
frantır.t('.ıt; almaucayı takip ecklCl'lk olnnlar da eutN&t a3 mın tUt gttulerind• l 
almanca eganıiıllerlıal Haberin beylncl aa~fa .. ıııın m, ifd ~uoUPda buJaa11' 

lıtrdn'. 

iki gtlae lladar 
HABER de ba,ııyor lı"akat, liulga.rf tan 'aziveti ,.~ 

~ bir ~fhaya ginnl~ttr ki artık 
~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!ji!ii!!i!!i!. resmi hir tebliğle bir tdaip ne N-t-

Raq·("ldl Filof. taarruı 1 1 nere. 
ılt•ıı r:clirs.-. ~Pl-.jo Bul.,.0 •io;f n. h•• 
dtttlannı c:-cıırlJi hir ort'lu'\"a "---

' 

• . ~ ... ?., 
lahla miidııf:ıa edecek m'idlr et
mtyt~ mlıJlr ! Bu nokt"Y'I aı:rnea. 
"<>)lem erdir. Artık SÖ)'İl'lll('k r.a .. 
•n~m ~t>lmi<rtir. 

HA.SAN Kmıç1n 



., 

arihi deniz romanı: 57 Y "zan: K..adircan Kallı 

)n üç yaşlannda bir Arap çocuğu dörtnal içeri 
1'irdi:; çıplak bir ata binmişti ve atın ağzından kö· 
oükler saçılıyor; her tarafından terler sızıycrdu; 
tozdan asıl rengini kaybetmişti. 

Saklanan İ.Spanyollar teslim 

ısunlnr, olmazlarsa aman veril • 
mi.rc'<;cktit'. lspanrolları saklıyan

lar ıneydana çıkarsınlar, ç:kar -
nazlarsa onlar da esir muamelesi 

~i5r0cr>klerdir. 

Evler birer ikişer bo§almağa 

o.1a ladı; bövlece dört yüz esir top_ 
1and!. Gerek onların üstlerindeki, 
,,,erek kalenin deposunda ve gemi. 
krdeki silah ve cephane pek çok· 
ı u; H1zır reis hepsini gemilerine 
ü~lcdi; şehrin ileri gelenleri bun 

dan sonra l!3panyollarla hiç mü -
li ebette bulunmıyacaklarma, e -
ğer gelmek isterlerse karşı koya. 
ralc~ıı.rma. Cezaire de hemen ha _ 
beı: yollryaeaklarma yemin etti · 
' r. Bunun i.ızP.rine Hızır rei~ Ce
zaire döndtl. 

Aradan b:r ny geçmemişti ki bir 
ak~ tam şehrin kapılan kapa -
naca.iı sırada Babulyehuddan, on 
U~ yqla.rmda bir Arap çocuğu 

dört nal iıteri girdi; çıplak bir a. 
ta bin.mi§ti ve atm ağzından kö _ 
piikler saçıhyor; her tarafmdan 
erler &ZJyordu; tozdan aml rengi 

ni kaybetmisli. Daı· ve dolambaçlı 
.;oka.klard:ı.n ayni hızla geçiyor, 
ın. anlar dchşeUc ka~ıyorlardı .. 
Oruç beJ-in konağmm önünde dur 
du; indi ve knpıdaki leventlere: 

- Emir Or...ıç ..• Eyne Emir 0-
t'UÇ ? .• 

Diye soluk soluğa soruyordu; o· 
nu hemen içeri götUrdlller; ne is. 
1.edi~'1 soruldu; o herhalde Oruç 
beJlc iiz yfu.e konuşmak istiyor _ 
du; bu arzusunu da yaptJlar. Ço · 
<'uk Orıı<' reisin ayak.larma kapan

dı. yalvardı: 

- füutarm, Allnhaşkma baba
mr kurtann! 

- Baban kımdir? Nerede? Ne 

oldu? 
- Babam Şerşildtxlir .Ben, Ab 

ullah Sakafi ... Telcmsruıdan a _ 
dam goldı: Şeyhülheledle konu::ı _ 

lu. fspanyollan çağıracaklar. Ba · 
bamrn size geldiği duyulmu;;. tut
ı:.ular. Bin altın istiyorlar; ver -
m<.'zsc asacaklar. Ama, yemin ede. 
rim ki l·ersc de asarlar. Üç gün i. 
zin istedi; ~myanada kardeşim var 
drr. d eli. Beni orava gönderdiler, 
b n buı aya geldim!. . 

MesPle anlaşılmıştı. Hızır reis 
hüngür hüngür ağlıyan, dövUnen 
ve yalvaran çocuğu koUarmdan tu· 
tup kaldırdı ve sordu: 

- Oradan ne zaman çıktın? 
- Öğleyin. 
- Üzülme, yarın öğleyin ora -

da.yı:z. Haydi gidelim! 
- Ben atla giderim; şüphelen-

mesinler! 
- Sen bilinDn. ! 
On f!ekiz saat sonra Afrikanın 

parlak ve büyük güneşin "anki 
her günden daha cömertti. 

Türk 'filosu göründüğU zaman 
şehir tekrar kan.5tı; HOO?' reis bu 
sefer selam tou atmadı; kalenin 
en yüksek hurçlarma doğnı biri. 
biri ardından yirmi otuz gülle Ra. 

vurdu; ŞcyhUlbeledin konağının da 
mmda kocaman ve beyaz bir bay· 
rak dalgalanınca ateşi kesti; ka -
raya asker döktii · halk Türkleri 
kızdırmanın ne fena neticeler ve· 
receğ·ni bildiği için nyalclanm~tr. 

Kapıl:ı.rı açtılar ve Türkleri kar • 

sıladılar. 

Hrzıl' reis l>ir taraftau gtrerken 
Şevhülbelcd Mes'u• ibni Veheb dL 
g-er tı:ı.rnftaı beş on kişiyle birlik

te Tclem'lana doğnı dört ınl kaçı
\ ordu. 

Hızır· re ıs $en~ılı Cuzair r) kattı; 

.,emi, top ve a ker b•raktı: ldare
ıni yoluna ko\ du \'e eri döndii. 

• imdi Tunustnn :\-fustaganem ya 
mla:rıı u kadar bütün imali Afri. 

1 '1 sahiUerlnde, 'alnız iki nokta • 
da, B aye ve Penandaljerde ts · 
panyol bayrağı '•ardı. lspımyollar 

memleketin içlerinde biıtün niifuz 
'll"TTIJ 'kavh4>tmı lnt"d" Bwıa mnlr"-

bil Türk idaresi günden güne yer· 
!eşiyor: asırlarca kargaı;alık iı;in. 

de kalan bu memlekete Üj ve em. 
niyet veri~·ordu. 

Fakat tspanyollarm Oran lim:ı· 
nı vasrtssiyle Telemsan hiikümda. 

n ibni Hamin ve civar ·cyhler ü. 
I zerindeki nüfuzu kuvvetleniyordu. 

1 O kadar ki hükümdarı himayeleri· 
ı ne aldıkları. vergiye bnğladıkları 

bile duyulmağa baslamı&tı. Oruç 

reis o taraflara msuslar gönder -
di. Gizli veya açık, ne olup bitti -

1 
~ini öğrenmelerini, hatta ~!'.!hrin i. 
!eri gel0n adamlarmd:rn hamiyetli 
\"C iyi miislüman olanlarla görüs • 
mPlcrini PmrPt1i. 
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KANSIZ ZAFER ••. 
Vehran yahut Oran şPhnnin ts 

1 panya~·a uzaklığı ancak yüz mildi. 
Şimali Afrika kıyılarında ondan da 
lın bü,vi.ık, işlek ve mühim olarak 

1 

yalnız Cezaıı· vardı. Kala.balık bir 
halk ktitlrsi, kuvvetli duvar ve ku 
leler, sağarn bir iç kale, mü.kem -
mel ve çok muhafazalı bir liman 
hu şehrin Phcmmiyetiııi arttmyor 
du; TrlPmsan hükümdarlığıruıı bti 

tün ticaretini topluyordu: bütün o 
mmtakanın kapısı tek penceresi 
~biydi; 1spanyollarm ua şimali 

Afrikadaki ba.<ıqca ve en çok gü • 

venilen istinat noktas1\·d1; buraya 
hakim olmaktı. 

Yalnız Cezairdeki değil Telem. 
san, Fas ve Tunustaki is gü<: sahi

bi halk ve bu halkm ileti gelenle· 

l ri istiyorlardı ki yerli hükümdar-
lar ~e ~E\Yhlett Oruç beyle el el'1 

veı"S:nıer-. İspanyolları memleke • 

tin her tafiifmctan kovsunlar. 
Bunun için Oruc ve Hızır bey -

ler, hentiz kendi idareleri altuıda 
bulunmıyan yerlerde gizli ve açık 
neler olup bittiğini öğrenmek için 
güçlük çekmiyorlardı. 

( De~·amı var) 

Üniversitede şair l Ali Şir Nevai toplantısı 

Büyük 1'iirk Şairi Ali ş· ·i 
.Nevainin 500 üncü ckı~ım \'Ilı 
münasebetiyle dün Üniversite 
1<onferans salonunda bir to, lantı 
yapılrnışt1r. 

Toplantıyı Rektör Cemil .Bil~eı 
açmıs, Ali Şir Nevanın Tiirk_ 
Iüğün ya.ş:ıyan ölülerinden oldu
ğunu tebarüz ettirmistir. Rek. 
törden sonra kürsüye Profesör 
Zeki Velidi P ondan sonra 
Ali Nihat 'J'aı ', ı ı çıkarak şairin 
hayat.Inı, yaşadığı devrin tarihi
ni, huc:ıu~iyetlerini. karakt .. rini, 
şairliğ-ini anlatmtslardır. 

Vakıt: 
AJınn Us, "Bulgar hükurnetı ıı c;('. 

vaba davet ediyoruz,, başlıl<lı makale 
ı;ınde İngiliz başvekili Çörçilin :son 
nutkuncfa. Balkan vaziyetinden bahs<.'-
derl<en Bulgarı.stam çok iph;ıli b:r 

1 

halde tasvir ettiğini, bugtin Bulgllr 
t.nyyal'e meydanlarının sayısı oınler·e 

varan Alman mUstahd<>minlnln şgali 

altında olduğunu, Bıılgarıstıırvla ve 
Bulgaristan yolu ile Alman lntalarının 
harekette bulunması için bir çoı~ ha. 
zırlrklar yapıldığım ı;öylediğini kayde· 
diyor. 
Asım Us, Bulgaristanın Alm:ın lsti-

IA emelleri l<arşısmdaki siya·etıniıı 

hal ve mevktin ıcab ettirdiği ka.:hr- a. 
c·rk olma•iı~ını ka.vdederek Buhp.r hfi· 
kClmetlnln bir tanıflan kom.;ı·lnrmo 

istiklalinı rnUda!aa edecelı;mi." gıl>i dav 
ı rnnarak Alman kıt.aları harclt':!'.ôl JCC

l tıkten sonra ıztıı-ar karşısıntln tıoyıın 
cğır.iş görünmek ve lıöylecc l'lnı~ıklı 

obvüq bir siyııset kullanmak liıtl"llııl• 

de bulunduğunu y "'Iyor ve Filnfun 
Çörc:ilin açık ifııc!csiııe ıı<"ık covH p vc1. 
mcsi 1Azım gcJc!lğlnl, Bulgar nıwA ils 
terinin Almanlo.r-a verilip ;eı ılmeı1ı

ğinlıı anlaııılmn!'lı icap <>ttlflnl lla n: 

erl!yor. 

Yeni Sabah: 
Hüseyin Cıı.lıit Yalçın '•Çöı c ıl ·ı 

Bulgarlslana son ihtarı., J>a'l;klı ve 
• ~k,.rıvl::ı'l t.ele.foı:al:a ~ ma&a.le. 

Karabük 
Fabrikaları 

Mabtelll lns>mları 
1070 Türk usta ve 
ustabaşı ile takviye 

ediliyor 

Karabük demir ve çelik fahri. 1 
katarının faaliyete geçecek oıan 
yeni kısımlar ve mevcut faali. 
yetteki kı~ımların takviyesi için 
yeıden 1070 tane mütı h .,,ıs 

usta ve ushı ba:şı alınmasına ka· 
rar \·~rilnli~tir. 

Bu ayın rirmı }leşine kadar I 
almı,cak olan bu mıtabaşı ve us. 
talar kin Kn.r::ı.bi.ikte fabrikalar. 
da imti11m yapılac .ktrr. f mtiha. I 
na fabrikalarda uzun müddet 

1 t:alışmifl ihtisas c:" lıihi işçiler us
ta ve san'at mektehi mpzunl:ırı 
ustaba.cıı ol ara l: alnıaC'akt•r. Uı=ı. 
la.ba~la.ra ~fü~tere('ckleri liyaka. 
te !!Öre yii:r. liradan yüz yc~:ı:uş 
lirava kadar aylık ve ustalara _..ı. 
iki liradan be« 'iraya kadar yev
miYe verilecektir. 

Karabük fabrik-:.zma yeni dı. 
nacak işçilerle bilhassa yeni 
haddehanenin usta ve ustaba§ı. 
tarr itmam edilmiş olacaktır. 
Bilhassa ~imdive kadar ecnebi 
mütehassıslar tarafından :~vir 
cdılmekte olan haddehane, ma. 
kine. tamirat. ele-' tdk kısımla_ ; 
na Türk ustı:ıbaı:;rla.rı :-ı hnacaktır. ı 
Ayrıca tesvivcrilcr, elektri 1;riler 
fr~'U' ve toınacılar. ka vnakc;ı. 
!ar. makinistler ve fabrika da. 1 
hili hatlanm idare edecek şi. 1 

mendiferciler de almacakt.r. Bu 
st?retle demir sanayii usta ve i~
cilcl'ine yeni bir istikbal aqıJmak. 
tadır. 

Şilepler bir elden 
idare edilecek 

Seferler sıraya konacak ve dönüşle 
de yük bulunmak suretile 

Navlun tarifeleri indirilecek 
ı-ıazo.nç temin edecektir. 

Şlleplerin htikt\metçe satın alınma
!:1 mevzuubabs olmadığı gibi cu tek 
elden ıdare işi de bir lnhisan mula
zammın değildir. Şırndiye katlar ar. 
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Yazık oldu 

Ç ORçtLJN nutka. Bulgar si· 
yuettıabı iki yUdfiltllllnii 

ortaya "oydu. 
"Harici slyasetlmizde hiçbir de" 

ğişi.kllk yoktur!" • diye ikide bir
de ortaya at;.lan Hadelerln lıaldld 
manası anlaşılıyor. 

İngilterenln Çörçll aızmdan ba 
de,·I<-~lğe 90D ihtan onya 11.mn. 
gelen tesiri vapmıfia benziyor. Ar· 
tık kaçamaklı tradelerln bundan 
<>onra tesir yapmryacağı anl~dmış 
olacak ki resmi bir ağız ".örçllln 
iddiasını tekzip etmek cesaretini 
bulamıyor. kabineler toplanıyor_ 
Acaba hatalannı düzeltmeye mi 
çalrşryorlar Bulgamtanı içinden 
l~ıı~al eden Almanlan mı atmay. 
(.ah-,ıyorlar? 

Bu bize boş bir gayret gibi g6-
riinilvor; ne çare ki: 

"Yazık oldu Süleyman Efen~ 
ve ••• ,, 

B. 

A.nbra,, 11 - .MünakalAt vckat''· 
tinde, Tllrk bandıra.lJ şileplerin :1~yrı. 
sefer vaziyetlermi tetkik eden ~rnmls· 
yon. dün mesaisinl bitirmiştir. Atınr.n 
mal1lmala göre, Türk bandıralı şilPp. 
lor te kelden idare edilecektir. Veldı. 
let, şilep se:erlerini sıraya kovıtcak, 

her vapur sefer yapmak için ITTril bek· 
lıyecektlr. Bu nöbet usulti sayesinde 
nakliyat armatörler arasında tı.ıksim 

<dilmiş olacak, herkes vapuıı.ınun to. 
na31ne. ve adedine göre normııl b\r 

ma.törler, yük götürecekleri timan- ===============I 

Marakabe 
Bomısyoaa 

Yeniden bir çok eşh.a11 
adliyeye verdi 

Fiyat murakabe komlııyonu, •fünkü 
toptantıemda lAstik tevziat işini gö
ı-UşmU§tUr-. Yeniden gelen 37 bln adet 
lhstığin satış fJyaUan tesbit tdilmi~· 
tir: Bu fiyaUar esas 1938 eenesl fiyat_ 
!arma ytizde 25 zam ile hasıl olacıı k 
yek1indur. 

Bundan bqka komisyon, şu fhti· 
kAr maznwılannı ,dün, adliyeye ver. 
mıştir: 

Galatada. Mahmudiye caddealnde 9-l 
numarada Ntko, RaakoioaoAlu. Tahta 
kalede Aroıı Sevi ve tzak Sevi. Talı. 
takalede 43 numarada Nesim Akko· 
hen, ge~ Tahtakalede 2~.'!6 .,,,,.,.ara. 

ua.n boş avdet edileceğini dU~ünerek 
fazla. navlun almakta ldJler. HllkClmct 
va.purcular11., dönüşte de ber tUrıU yük 
taşıma imkAnıw verecek, bundw do· 
layı navlunların ucuzlaWmaeı tf'mın 

edllmlş olacaktır. 

Aşil nıraada 
lıeınaacı ı 

Ali adında blr kundura boyacısı, 

BUyUkzlba aokağı:nda bir umumi evde 
bulunan Nazmiyeye vurulm~. bu a.o:. 
ıu yüzU.nden kundura boyacılıg-ını bı

rakarak konservatuara yazıımı' ve 
Nazmiye kemandan çok hoşl:ırı.ııg-ı ı. 

ı;ın keman dersi almağa baş:ar: L5tır. 

Buna rağmen Nazmiye, Aliye ~ver 
meyince ıi.şık, bir gecı:ı tab'tncıtıımı 

kaparıı.k eve :;ırmiş ve sevg!lis.r.e iki 
el ateş ederek ağır ııurette )arala. 
mıştır. Alinin birinci ağırcezactd görti· 
len muhakemesine diln de de,•ı.m o. 

lunmuş, şahiUer dinlenllmi~tir 

da. mukavva kA.ğ'ıt llmltecl ş•"ketl. 

Tahlakalede 15 numarada R.U<w1 A 
lof, Alemdar caddı:sindı? ııs numarada 
Bakkal Mehmet Ali. 

Efgan 111111 Baallaıı 
mtldlrl 

Milli bankalarımızda 
tetkikat yapıyor 

Memleketimizi ziyarc: eden 
Efganistan hariciye veziıile bir. 
likte seyahat etme!:te olan Ef
gan milli bankası umumi direk.. 
törü milli bankalarrrru .. Ja tet.. 
kikler yapmaktadır. Efgan ban. 
ka direktörü bilhassa Cu:mhuri. 
yet Merkez Bankasiyle lş Ban.. 
kası idare ve muhasebe şekille.. 
rini tetkik etmiştir. 

Öğre!ldi~imize göre, Ef t.!3D 

milli bankasına mütaha.E.::s ~a
rak gitmek t::cre bazı banka 
larrmıza teklifler yapılmıştır. 

Ellerinc~P. kuru fasuly 
ve tel bulunanlar 

Ellerinde lü tel bulund 
lar, bu mallarını birer beyann 
me ile mıntaka ticaret müdilr 
lii~ünc bildireceklerdir. Bu i 
ic;in, bugü-:den itiwen 5 ı: 

Yeni araba vapurları 1 KUCUK HAdtrtltti 1 
mühlet verilmiştir. 

Bundan başka ellerinde ku 
fasulye bulundurarı.lar da. b 
akşama kadar beyanname ver 
meğe mecbur tutulmuşlardır. ve vagon dubaları yaptmlıyor • Evvelki glin yaz saatilo s..at l!? 

yi 23 dakika 39 saniye geç.? ır..aı:kez ı----------------1 
ustu İstanbuldan l!JO kilometno .ııesa. 
tede talımin edilen kuvvetlice ı,:r zel· Neşriyat alemi 

"Bağdat,, araba vapt,ru haline getirildi. 
vapurunun da tadilR tına başlandı 

Basra zelc kaydedilmiştir. 

Q Bir Bulgar vapurunda t:ıyhhk 

~ 11.pan 1van adında iki kişinin lıze:-in
<le beşer l'llo kaçal< kalay bulunnıu~. 
tur. Kaçakçılar adliyeye vc>ilm!~tir 

Yeni Adam ve Yeni 
Adamın lllJlll eıı Bundan bir müddet evvel dev. 

let deniıyolla.rının yakın sahil. 
!er ::;cferlerinde k_'Janılan son 
yandan qarklı vapurlarının ara
ba Yapuru haline getirilmesi 
haklmıda verilmiş olan kararın· 
tatbikatına geçilmişti. Deniz 
yolları idaresi kabiliistimal hal. 
de btılunan yandan çarklı vap_._ 
)arından Bağdat ve Basrayı der_ 
hal Halic;te havuz ve fabrikalar 
önüne alarak söktürmüş \'e bun
lardan mükemmel bir araba va_ 
purn haline getirilerek havıızdan 
cıkarılmıştır. Şimdi ikinci vapu. 
run iistü de tamamen sökC • .ı:: 
ve tadillita başlanmış bulun. 
makt11d1r. Bu s~tle ı;ıenclc ... ..!.1?11-
beri Şirketi Hayriyenin iki lıü. 
Yiik ve bir ı..;· -··.k ar~'·a vapuriy. 

"ınde. lngiltl!ro ba,şveldlınin nut1<ıumn 

Almanyunm Balkanları tııhdit ctt'gin· 

ele lılç şüphe bırakmadığını lt".i)'<foı.l'!'. 

rek eliyor ki: 
"Jngiıt~rf' be \ekHiııln sö:dt'rı: ISııı 

t;arlstıımla hlıılı•rcı• .\iman .ısJ..erı 

~arılır, bunlar tay.Y&l't' mcyd»lıl ı·,nıı. 

tutmıı~lardır, , .e oradan etrafa hucum 
f•buP~o hıuır bir haldedir. Hattf' Çöı-
('11 "hefüi ı;u dakika tııu rrıız IJaşl:ı 

ını-;tır,, di.~<'<'Pk lrndar frhlikc)i yaltm 
göruyor. Bu l tc Bıılgnriııtaııın iki 
yü7.lü bir <;j~·nrowt taldp cttlğ!ıı" hi.ik 
metnwl;; lfııımg••llyor. <:üııkt\ Bul'°'ari., 
tan ,\lm.ın ı,uvvetlPrinlıı J,endt hurlııt· 

!arından ı;-e<'mP"lıte müsaade Ptml~eco:: 
~ini ~ırih ~urı•ttı· tnniıı f'ltınl~k••rı hıı 

dutlarıııdı•n i '-l'riJe hir <'Ok Alm:ın ruı. 
ı.erl ulnııs t!df'nv.•k ııl11.\•11r. Outli'ıt :mı, 

di bıııııın •;ıın•;;ini hir hahhl!' l»ıhra· 

nıııda ara~acnklıtr. <,iıııl.\i rJüıı ·~'t:L'-i 

hu .. ıısi hı\lK'rlrrı• nazıır:"ı dllıı •~·ılgıt• 

rh .. t,rnıla rnıllıim bir J,llblıı:ı içfim:ıı ol 
nıur:-lıır. Kral Sof~··ıdan ıtyrılıu11k Jıa· 

rh'frki ıı..aıur.tı.:fıhl.ırııuluıı bir1111• git• 

mistir. MUwkt>rı nlıı ııl•tl c,.lni onı•l:ı 

beldi) ordu. Hn1tft Uulgur bo';\ Pldli 

rıin ı,.mi btlr. rı .. ıldımıyordu. 
Bu ı>a~ ialarııı ne J,udar doğl'ıı nlılu 

~ lbWıımeaıt ~ ııı.tıalde ~-

le ifaya ı;:.alışbğı Avrupa ile As_ 
ya arasında matörlü ve hayvanlı 
vasıtalar nakliyatı işinde Miına. 
kale Vekaleti de uhc'.)sine dUsen 

• tzmirdc il.:ı:üm fiyatlarının ctu:;ıme· 
st uzerine İngilizler alacaklaı-ı for.1.Jm· 
ıerin fiyatlarını ıırttırma.k maksacllle rom almış bulunmaktadır. . 

Diğer taraftan Miinakalfıl eskı fiyatlardan yüzde 35 fazıası ile 
Vekaleti, mevcuda ilaveten va. nlihnyaatta bulunacaklardır. 

Gcçenlercle sekız ya§ını t&J:wnı 

yan ''Yeni Adanı., dıınıp dintenmPd 
çalışıyor. Yeni Adamın, yevrı.ı.1 l. 

tı•lere bile ender nasip oıo.n böyle 
kiz scneyı kendi yağıyla ka,,-ruıu 

muvaffn,l,!yctıc geride bırak:na~m 

mrrını oğrcnmek istlyenlcr mıhına 
lir,. Bu sır, Yeni Adamın, koylltd 
ınlinc\'VC'l • kadrı r hor cımı kl\t.1<>~1 

gon nakliyatında kullanılmak :: • • Dimkti ihı-ncatın yekunu ·100 bin 

zere yeni dubalar jncası:ıa karcir ıiı aclır. Bu nra<la Mr~ıra yapr·ık tii. 
vermiştir. Beheri 23 metro u- tün, kostan<'. Almaııya ,.e lsviçre~·L 
zunlu(funda ve dokuz metre gc. yaprnl< tutun. rtıılyııya ta;ı;e trırik ::::ı· 

nişJ;~inde olacak bu dubalardan tıımışur. 
ilk ~]arak il.i tane insa cttirile. Anam ve Rupen adında ıkl l\lu
ceırtir. Kriyot v<ızifesini gör(. ·{ :;evi s:ıbıkalr, .son birku<' h:-.füı. za •• 
olan hu dubalar biı ··~ bağla. fmd·ı ka<'ıık~ılık w ttl~ndıncıt;k 
n.nbi'"C'Pk vazi• tte v~p1lmı~ o· suretile 10 kişi dolanrlırmısbtctıı·. 1şın 
lacaktır. Bu iki büvük dubanm tllh&fı, bunlarm dolandırdıkLırı .... d:ını· 
en fa:r.la ıı~ıstos onuna kadar l la.rııı hcpsı de Musevidır. İki Musevi 
meydana cıkmr9 olma!'lt kin ter. yankesici aôliyeye \'erıkr..:-k tf'\'klf ('. 

tı n ırıcvzulnr ılzcrınde çalışmuın'lt b 
mcsidır. 

!:'on gıınl~rı.Jc clııne geçen Yt-Di 
rı:ım ıwşılyatından bir kaçı, t:ıan 

tibnt almmı~tır. dılınlştir. 

·eıı. Adanını y.ılnız teşekkUr'e Je 
ı:ıınıay. ılc har;itlurıması IA7.t'llgcl 
hır yolcla. cln llerlt!dlği.ni göste:dJ. B 
ıncm ı<iz de gbrdllnilz mU hu k"çUk 
:;erlerin on dokuzuncusuyla. yinuiA 
ınni? 

ı.ın heeabma. hayırlı alamtıtk•r .Jeğil 

dlr. Çünkü Çii~llln nutku Bul~.sriat:~: 
ııııı ,\lmaıı tehditlı'rinc bo~ 1111 ··~nw· 

.~·e çok Rli'.Vyal oldukll ~.an ''t' "" 

naaUni veri.,\•or. 
Kendi rıı:aı;ll•~ Almanlara. kap .hıı:nı• 

a~an Bulgaristarun RollWlyadıı!l rw.. 
kı kalm-.vmcafı nnıbllkkaktı. 

Mister ç.örçU, Bulgaristam ir):wla 
ç~lupyor. ~.en harpte nuihaU.tl dllı
ıememı, ol.an Bulgarietanın bu dda 
tngillz vo Amerikaıı tavaiyelt~ıiıee e. 
ht-mıniyet vcrme&i bizim nıulmbf·e 

.-ok az thtlınal dablllıadedir. JJu\garı.
t.m, Ç.örçilio dediği gibi ottız ııene i.
<"iııde ıiçilneii fdü.ketli bir bt&l'p , .• ;la 

l'nktır.,, 

HUseyin Cahit Yalçın, Dulga.riatan 
ıı;tiklıU vo hUITiyetini kurlarmıık için 
kendisini mtidafuayn kıyam >derse 
ı;ı.lpheı:ıiz ki büyük bir tehllke;-e atrı. 
ınış olacağını, fakat bu mukavPme~ 

harckl'tin;n yalnız kalrnıyacağmı bil • 
nırıııı icap edeceğini. bugün aynt tehi: 
kc karşısrnda. aynı mc.sleği talc!p ede
cek Bali.an devletlerinin tngtlkrenin 
de yardımllc mağlfıp edllnwz bir kuv. 
vct teşkil edeceğini söyllycrelt v3%1s1 

nr şöyle bitlriyor; 
"Bıı hakikati Tlir9da'. Wr ~ 

uı uncusu: "l'ürk askeri ve yurd 
ho.kkı,. adını ta.§ıyor. Bu l>aş'ılıaı 

ıJ,i M'n•·uı-ııbcri butuu .u;ıklıı.;-ı ılı• nıu· bir varlıktır. 
uafan ediyorlar. Artd• son dalul,ralıır 

golip ç.ııtmı'<tır. Korkal•lık ve ı._..r"ddlll ğı bir eseı·. 
lE' l<.ı;\·lıedilE'c-t•k znman ı.ıılmaını~tır. ltbylU vo askere T11rklı1ğlln, 

.8ul1(ar1etan bııgtin için kol"V vP verdiğin, vazifenin, askerliğin. baıı1 
tPhllkl"f>lı: görünen lt:ıat 11rkklnı ten· rak sevgisinin, Ttirk huyunun, Iuön 
rttiti takdirdi' karıınlık bir lııtlkbal~ nUn kim ve ne olduğunu eksiZ3l'ı 
kendifllni atnm. ola<-akhr. Ru ;.,1ıl<ba kın ediyor. 
lln b11giln içtinap f'tmek i'<tl~·N·eği Bu kilçUk esurde ayrıca bir 
ıı.tımblardan ı;oıok daha mUtbl'j fr.Jllket "yıırdun hakkı,. adnu 
lt-r s:ıklamııdı~ına hlf'blr zamnn emin blr tıyatrocuk var. On·ıa 

cıı..auaz. Çünkll lnglİ~l't'ııin ,:1ptığı vatana hıyanet eden, caınısluı( 

lhtan unutmamak l<'8p eder. l lılr adamı, karde~lnin babasınm f 

BnJgartatan bu işte hn:rnt \'" istik rlle ku~una dizdiği anlatılara.il 
lı'Ulnl oımuyor. Almanlara boJ,•ıo .-~ net ve cuusluğun fenalığı, yurt 
ook. Almanlann AJetı olıw.al• bir But gtsi, yurt içı.n ö!UmUn ne deoLıek 
gartMt.an barp sonunda hflllllp gör r.uğu anlaşılıyor. 

ınek Kfinü geldi~ zaıııa.11 btı!{lin sei:1:· Yeni Arhm, çocuk hlkA.yelt>ri v 
lt".rlnl reddetti~ gallplt\rdc hl~·b1r m+ır 1111 ba.§lığı altında neşrettiği bu M 

hamet etlf'ri ~l'f'.ınm'- Klmblllr llııl· ylrrninctsını de "'Nasrettin Hı>e&. 
kaal&nn snlh ve söltüuu nanımıı b<-lkJ hıısı·etmic;ı ve onun olduğuna yüade 
de lylai bodur. Balkanlarda hl(blr z;ı. h11ltmtıctikn flkralart toplılınli· 

man rabat dnrmıyan ,.., Balka11 birli, Herkesiıı zevl le okuyııcağt, tı.ı''lcil 
jönr1 mani olan bari!'! bir Bulı:nri•tan lor çıkaracağı, gıınUn lıadlsel.?rl'De 
nıe""Jesl b11 ffllrt'tl~ kati ';l("klld • tıllllP· j btk edebUecet?t fıkralar. 
dilmiş olur. 8ngüıı Alm:.ınlı.ıra llh•ı 1 Yeni Adıunı ve Yeni Arl11mnı ' 
olnt'ak BuJ(1W'lstanrn t•n çok ıuuıt .... ında onıı bilıı;lslle ne;;ir sah.<ısma 
debll<'<'<'ği ~e~· Alman~ anın ~ıı it ı,,,,.iıflr. ya.cıatmnnın yollannı hakki le hU 
Halbuki Almanysı•ım ;:ııkbt'~i t•ııı;,{n tsmall H:ıkkt B~ltactoglunu tıebnk 
ri'4tıın için mohakkıtlı: bir ı-sıu·,.ttır. derken. "Tıirk k ri ve Yurdım r 
BlnaNUlle-yh Bulgar nıillrti •• in hu kı,. kttnpı;•ı,ını da. crk!lnı harb1yc. 
~ıutlal' k~uıında yı·gı\ıı~ ürnlç ıoü!'· ı il', köylillcrlm.izh·. alakadar malı:,111 
hıvlllf'TP mukawmettfı vı· n:•l1mnh ı ın dil< katine arzctmeyl bir vazifl' 
~letlerlG blrUkte mukavemet hmın· liyorum. 

1 
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Türk - İngiliz i birlı ı n.rttuı:ca 

TUr • AT<>rikan el ti ı ..,u ua 
1 .lıyor. F ru.;~ b ı i d mı!' t 
ar ında temız l:;ir seVJ' vardı; 
\ e:u ve gene b'r d vlC't ~urnn 
'I'ür~derı vcnı ve grnç bıı· mili t 
olan Ame ı1'r-'ılar d[ ·w.a ta d r 
• tıler. Ha L h.zım t · ı·ı 
k<.Jırnmammız Mustnfa K m. lı 
kuıdi istiklal lrnhr m nl rı \' -
aıngtona ben" ttiler. f:. ln Auu. 
Jla ıhtiliifı cıkmr ı •rur\ ve n 
kendi menfaatlerını sulh, m de 
ı yet ve insanlı' 'd :t lerin' uy. 
clurması daha <:el· kd r c ı ldi; 
Aıne.rıknda T'irkiy r ı if. 

( b rlma fllm 
t <eınmül 

ett;rildi 
Şimdi hususi dürbünlere 

lüzum kalmadı 
iUo<>l.orn. 10 (A. \.) - Tas a

l n ı bJdiri,or: 
Hususi durbilnlcr kullurulınasma 

.u um kalmadan dilnyada ilk defa 
olar k burada gösterilen kabart _ 
ma fılm halk nPzdind<' büyük bir 
muvatfakıyt:t kazanmıştır. AltJ 
glinde 30 b n ku i bu filıni seyret.. 
m tır. Gazctel<'r seyirciler tnra -
fLıdan gonderikn takdirkCtr mek· 
tuplar n"~retmC'kt<'dirler. 

Akademi iızi ~ın<lan Akerbrç bu 
hususta Rtınlan yazmaktadır : 

" l{abrı rtma s'nema geniR bir 
tnthık s:ıh sı ı ulmağn namzetur 
vt:> ınsan ıizC'rind büv i.ı k b'r t~ir 
\ r r maktAdır . ., 

Prof< ~or Aku lof lu sunlnrı söv 
l<'mı .... tir. 

h·anofun ıcadı sınema sana 
tına r,C>niş ufuklar U<'mnktadır ... 

(' t d l le ~aptı •ı bir müln · 
katta mucit 1vanof sunlan söylP. 
mi fr· 

İ lk neticelerden mPnmu • 
num. Halkta hiisıl olan t esire ba
kar k t('crübclerimin tam bir mu· 
v~ nk·yctlc tC'te vvUç C>ttiğine 

hükmdiyorum.,. 
---o-- -nıat ycrı • ı. Hatt har!c ~ye 

llazırı Mister Hul fı) an lı .,.ıcıve 
~nc.'Ümeninde "Turkiyen ınih. 
Yer devleUerı tarafıt dan bir 
f:ecavlize uğradı - ı t ~dird bu , 
tecavüzü mukavere tle k rşıla
Ya<-.ağına inanı) orum." dedı 
Amerıkalıların tarı h. z mıll t 

olduklarını c:ıovlü) orlaı. Ha d. 
katte o nl rın tarıhı \ aır ve 

ın ihz ava 
or u ıar1 

• 

Yeni ye i .... tirilmiş 
ta yyarecilerle takvlye 

edildi 
Avrupa tıırıh'nın muhtelif mil. v laskm, 10 (A. :\. ) - Kanada. 
1 ~re • t Y• pr ' !ar n an iba. ya ta•ım gormPk iizere gitmiş o -
rett r . Yeni d' \ll tiz rınde lan İngiliz tnyyarecilcrlndf'n bir kn 
ınürtakil bir devkt kurmaları file diln 1n<rilt<'r €.'ye dönmüş v(> 
4 temmuz 1776 dadır. Tü.F\ Prle tsk()f;'ya.nın bir limanında kara) n 
<ılan m ünn b . tleri de bunun cıkmıştır. Bunlar pilotluk diplo · 
ı ein geçtır. malarmı almı~lardır. İngiliz pilot· 
Birle:ık Aın r'l ile Türkiye İarmm yanında, talimlerini biti • 

aı asında d ;'h'udan doğruya ren A vu!'trrı.lvalilıı.r da vardır. 
harp olmad ı : 1' cın O aTllt ~Jııntn:r.mr;. fMtltı.tm'JA.Jl::ıska .1.a~
de\•le. tinın bır par<; ı olan (',eza- yarecı kafile leri de gelecektir. 
vır d onanma ivle Am r' '.:!. do. Bunlar ıınavatnn İngilizlerinden 
nanb=u>t nr ru: ında bir d nız mu. baska A vustrnlyn. Scylfı.n , Malcz.. 
ha!.!.bcsı olrnucıtur. va ve imparatorluğu diğer kısmı-

• Garp oc kları" ı·<'r.1nh ~'1n 1 lanndan gıd n tayynrecilerden 
m rfı bulund <7u dcvirl m r kk p pırtidir. Bunlar harbin 
T ticcar gcmılerin t avtlz 0t. d h lk • ında lng hz havn kuv· 
mek icin muht lif Avrup:ı dev- o~üllü knydı:dil €.'r<>k staj 
.etle.,.ind n ver~i ;: lırlardı. ı nnı b' m ~ı0rdir. Bundan bir · 

On dok uzuncu sırın n I . • k c ay l vvcl Kannda\ a gitmeden 
da Cezayırde (Hamit R · ) i~. e>n el t<ıliml ıinı v<'rd<' yapmış -

---o -
• Cunkı!! • ıo lA.A. ) Çın ma. 

t ım•::ırı~d rı bıldırildiğlno göre, ami· 
rnl Orum il ımnlrnmlrnl Sugnvı 

d r 7 d niz sub ymı hnnıll bulunan 
J pon t vyar'C~i dU Urdllklerl lçln 
n' v 'ı'•ıandı ılc kumnnd.'l e tli ltl S•'Y• 
;var kıta mUkfıfatlnndınlmışttr. 

Avustara anın 
mldalaaıı 

mlzakere ediliyor 
1\Idboumc, 10 (A .A.) - Orta 

sarkta bulunan hava kuvvetleri 
başkumandanı Sir Robcrt Brocke 
Popham bir bombardtman tayya -
resiyle bugün Melbourn'n ge lml§. 
tir. Hava ma~li burada A vus _ 
tralyanm müdafaası m <'SC'l<>si hak
kında Avustralya hava nazın .Mc. 
Even, A vustmlya hava kuvvetleri 
genel kurmay reisi sir Charles 
Burnctt, .A vust.ralyn donanması 

yüksek §İlrnsı birinci iızfısı visa -
miral Sir Ragnar Colvin ve A vus· 
tralya orduları genel kurmay rci· 
si general Sturdee jle müzakere • 
!erde bulunacaktır. 

Awastralya 
Başve ili 

Bardiya harp 
mıntakasını gezdi 

Kııhirt•, 10 (A. A.) - Avus • 
tralya başvekili Mcnzics Bardiya 
harp bölgesinde ynptığı 36 snat • 
lik bir zJ.~ arcttcn dönmUştür. B~
vekil , bu ziyare tini Avustralya de
nizaşm kuvvetleri kumandanı gc · 
ne ral Binmeyle birlikte yapmıştır. 
Her ikisi de bir lngiliz tayyarcsi
nP binerek muharebe bölgesi üze _ 
rindPn alçaktan geçmişler ve bu 
suretle başvekil parlak muharebe 
safahatını t e tkik imkfuımı bulmuş_ 
tur. 

ingilterenin Vaşington 
ataşemiliterliği 

\"ohannesbıırg, 10 (A. A.) -
Cenubi Afrika sabık hava işlerin

mum müdürü olup bir müdde tten
beri cenubi Afrika hükumeti na · 
mma tayyare satınnlmak üzere 
Birlf.'!lik Amerika devletlerinde bu 
lunan general Holthouse Va.5ing · 
ton elçiliği nezdınde ataşcmfütcr
liğe vn hava ataşeliğine tayin P _ 
dilmiştir. Gcncnılin blitün harı) 

miidde tincc hu va zifcd<' kalması 

,rnııhtemeldir. 

~~ 
Madrlt. 10 (A. A . ) Sttianl a 

)aDSlndan: t•\ıcntcs lstnsvunund:ı 

Madrll • Barselon busuııt t reni Cruı

pcs:ırraı;osso hattında işllyı:n b~r oto· 
nıot.rlsc c;nrparnk lçlnc glrml3Ur Kn. 
ziya sis sebebiyet \ •rmlştlr.Rir ımı ve 
30 kadnr yaralı vardır. 

• T.ondra, 10 ( A.A. ) AmLrnlllk 

dairesinin bir tebliğine göre. Al!nond 
ve Actlc Trapper balrkçı gcmllerl bat. 
mış \'il öl<'.nlerln en yakın akra'IJ:ılan· 

na haber vc.rllmiştir. 
• .Londrn, 10 (A.A. ı Dün NorveÇ 

snhill açıklarında bir düşman n•uhrl. 
binin tngillz ııava. Jmvvctleri tnrnfın· 
dan torplllcndiği rNımcn blldMlmek
tedlr. 

Danı marka 
torpitoları 

müsadere edildi 
Bu gemiler şimdi 

Allmanya hizmetinde 
kullanılıyor 

't<ıkholm, 10 (A. A.) - Geçen 
hafta Alınanlarm Druıimarka de • 
nizaltılariyle torpitolarına vazıyet 

ettikleri hakkında bir şa.yia dolaş.
maktaydı. 

Bugün Da.gnes Nhyoter'in ver -
diği bir habere göre, çarşambadan 
itibaren b utorpltolar Alman bay· 
rağını çekmekte ve Alman mlirct
tebatın elinde bulunmaktadır. Bu 
rorpitolar talim gemisi olarak ''0 
Baltık denizindeki hnrekıitta kul • 
lanılacaktır. 

Donizaltılarma vazıyet etmcnb1 
bahis mevzuu olmndığm1 ilave e _ 
den gazete diyor ki: 

" Torpitolarm milsnd<'resi. Al -
man işgalinin tahmil ettiği ı;art -
!ara ilk ciddi riaye tsizliktir. Skan 
dinavyalılamı vatanperverlik his 
leri kal'§ısmda AJmanlar Danimar 
kayı idare etm<'k hususunda git • 
tlkçe fazln ınfüıküliıta maruz kah. 
yorlar.,, 

Bir Fransız 
fabrikasından 

Çahnan tayyare 
planları 

Alma nlara en 
mükemmel tayyare l~rini 
yapmak imkanını vermiş 

Lo.ndrn, 10 (A. A.) - A. F. İ : 
Serbest Fransız ordulan zabiUc· 
rinden biri ,Almanyanm ".Messer
sehmitt 110" tipindeki <'n mükem. 
m PI tayyaresinin planları harpten 
evvel bir Fransız fabrikamııd:ın ~ 
lınmış olan " Patez 63" Fransız 
ta.yy;ı.resi nümune ittihaz Nlilmek 
üzr>re inşa odUmisı oMu~unu söy. 
lcmiştir. 
Avcı ve bombardıman tayyaı esi 

olan Potcz, Alman tayyarcsinden 
iki sene evvel in.sn edilmişti. Anı· 
lıı.rındaki ycgıinc fark, Alman tay
varesinin da.ha sonra inşa edilmiş 
~imasına binaen ook d:ılıa si.iratli 
olmasıdır. 

Potez gibi Alman tnyyaresi de 3 
kişiliktir. iChaz ve mUrettebat.T ay 
nidir. Alman tayyaresinin kanat· 
lan merkezde biraz da.ha geniştir. 

Zabit, Alınan tayyaresine top da 
konulmuş olduğunu, fakat Potezin 
plfınlarmdn bu cihetin de bulundu
ğıınu ve bu tayyarenin mitralyöz 
yerine top konulmak suretiyle ilk 
tecrlibelerinin yapıldığını söyle· • 
miştlr. Her iki tayyarenin dörder 
mitralyözü vardır. 

m 'nde m bur · T' rk aı ıir..: ı 1 
vardı. E pc:yce zalf' n nb rı • 
Y\1.5Uk bir he 1 a lan Turk denızci
!iğin can venni ti. Sık ... ık 
Pertekiz \C İspanya ~-!ıill rint:, 
bazan da Sarduny.1, Sicil ya, 
Pransa ta.ra.flanna akınlar ~ apı. 
yor : bu meml ketl e b iyük z- . 
yanlar verıyordu. 1. p:ı :vo! r n 
zararları hepsind n büyü 'ttü. O 
kadar korku <>alını tı ki 1 an_ 
yolla r C'.<>cuklarmı: 

- H amit Reis gcli) or! 
Diye korkutuyorlardı. 

VeklllDID be aaatı 
İspanya kon olosu Ce . ır 

dayısına • ikfı.yet e,J nce \ lı 
vckılharcı ona b'r tokat ntm· -
tı. Zira imkA n ve lruvı. et bulun. 
ca onlar Müslüman sahillerine, 
daha korkunç akınlar yapıyor. 
lardr. 

İşte b u sırada Cezayirlilerle 
Amerikalılar arasında bir ilıtı· ı 
ıar. çıktı; Cezayirliler harp Yfın 
ettiler: Amerika maslalıatguza. 
rem şehirden çıkardılar. 

'.Komodor De katur kt•mard -
sındn bir Amerik:ın filosu E: tı 
Akdeniz ~ idi; vaz'fe Ceza· 
Yirden tarzi) e alm. k ,esirlC'rı 
J.."Urtarmak. l man rcsmır.ı \:er. 
giyı kaldırtın. tı. c vir eo. 
nanmnsı zayıftı. Bun'.l ı 
l!eylcrbe) i Ô~ r p ·1 . I 
'Reısin den z ~<'ılm ı ıc ır ı rnr 
ediyordu. Hamit r . bu r ri 
Yaptı. iki donanma l n "'~a kı_ 
YJlarmda Almerıya.'d (' + 1 u~ -
nu civarında Iı: ~J1 ' t . A~rrı. 
ka donanması heM •ı ~ " t u · 
hem de gemil r d 'lın ' 

1 
• '· 

daha kuvwtli. h '• 1• 

Çetin bir dövü 1 1 l m 
kahraman ca h rb tt': f 
kendısi şehit dil fi " ı _. )) t 
Cetnisi de zapt 1tli. 17 l 
randa olan bu harpt n 
haziranda 22 t onlu b'r C· ~,~,. 

aj suç u arının 
arttırılmayacak 

d i eye mti al eden iki ~ürtaj hadi~_esi~e ait tahkikat~ 
enni ra or arı ahnamadıgından henuz ıntaç edılemedı 

k ı br!kalarıada 200 ve Zongol ak 6mlr 
ınde de 200 mabktm çalıştırılma tadır 
b .. limlar •a Nalıa işlerinde çalıştırılacak 

Şt hrım zd bulunan Adliye 
Ve .. ilı Fl'thi Okyat', diın öğleden 
• onra a dliyeye gt>leı rk bir müd
l t m iddeiumumilik odasında 
M gul o lmu<:; . sonra mahkeme. 
J ı i t<' kı k ctmi gör ülen muhli_ 
ı m IPrı dinlC'mi tir . 

F 'lda'l sonı 1 VC'kıl. tekraı 
uınunulık edasına "'<'lmış 

, r. .. "·ıl r ezcümle ~u beya. 
tta b•·I ın'?lu t ur: 

1 · teri gozden rikalarında 200 ve Zonguı'-.,..t 
zırlnnan ısta · kömür madenlerinde de b ir o 
geçirdim. kadar mahkum c ·maktadır. 

İcra iflfls işl~r.inbiJ? ş~~anld~ Son günlerde Istanbul gaze_ 
m emnun iyet verıcı ır - ··· 1 · · ·· te cnnde bazı kü • ıj hüdiscl .. rı kolay ç ıkmakta olduğunu gor • · 
düm. Mahkemelerin de 940 s~~c· gözlimc ili§ti. Müddeiumumı 

d - r Hıkmet Onattan aldığım ma!Q. 
si zarfmdn gördiiğü işler ıgc mata göre, bu yolda iki vak'a 
senelere nnzaran daha fazladır 1. 

ad ıyeye ver·ı n, , ancnk fenn i 
Ye daha çok iş çıkarılmıştır. raporlan henüz nlınmadı~ından 

!r.etnis i dah a za tcttP r: f' 1• 
1~ti. Yede.Ye alar::ık C -:ıvir ..,. . · . 
dıler. "Yenilmez l{- .. n" H -ııt b zz t f! rm k ve t ctk•k . 

İstinaf mahkcmclcrinın yeni. tahkikatları bitirilmemiştir. B iz 
den ıhdası hakkında hazırlanan ce1..a kanununun bu gibi suçlar 
kanun layihası adliy<> cncümc. için tayin ettiği cezayı küfi gör 
nine verilmi. tir. tstanbuldada mekteyiz. Bu itibarla kan unda 
Jnırulup kurulmn .. _cağı ~.n!:kn - bir değişiklik mutasavver değiL 

neisin ölümü her t m t m ÜZ r:. 'dım v.c mahkemclcrı } 
Yarattl. O n lic 11·n m" Jr r n l 1 r bir r P"C?dım . Avrıca. lstan. 
Sonra 7 tC'mmu ia sulh v"nıld ı bul rn1.h'· 'Yl , rinın bır s ; :: 

Kadi.~can [(allı zarfında c;ı l .aıd;gı.i.şlCJ'(' daır ha. 

da bi l fıharc karar verecegız. dir. 

Mahkümları nnfia işlerinde lstanbuld~ daha ~ir ~c gün 
<:alı§tırmak kararındayız şimdi- kala:ak adlı ·ıc a ı! daırelerde 
lik Karnbiik çelik \'C demir fob. 1 tetkıklerde bulunacagım ... 

... . ........................... . ........... 4•* .. 
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l izdivaç Meseleleri 
~······························••?••••· ...... .... 13 (•ı 

Hekime göre ideal 
izdivaç ve şartları 

Yazan : Dr. RASiM ADASAL .......... ......... ......... . ..... 
"Zevk ve şehvet prenaipi hayatın en yüksek şekli 
ve bütün ruhi bozuklukların en esaslı sebebidir.,, 

Freud 
B UNDAN evvelki musaha.be.. 

mizdc cinsI hayatm psika. 
nalistler ve bilhassa bunlnnn bU· 
yUk Ustadı olan Freud tarafından 
nasrl tahlil edildiğini birkaç satır. 
la iznh et.meğc başlamıştık. 
Hatrrlatnuş olmak için tekrarh· 

yalnn, çocuğun cinsi hayatında, a· 
naya ve babaya tahteşşuuri bir 
aşkla bağlanma meyclfı.nt yanJ 
"Ocdipe kompleksi'' dediğimiz mu
amma mühim bir rol oynar. Bunun 
içindir ki bülfığdan sonraki hnya. 
tm ve bilhassa izdivaç saadetinin 
man.h·clfumıı tC§kil ettiği cihetle 
daima gözönilndc bulundunılınah 
ve ona normal bir istikamet ver 
meğe çalifiIDalıdır. Bugün srençliğin 
bedeni ve ruhi mhhatini (Milli me. 
sele) olnrak ele nlan memleket
le rde sık sık mecmualarda, gnzetc
ler'<in akseden (Cinsi terbiye) den 
gaye budur. 

1937 • 1938 Haber .kolleksiyo
nunda mevcut olan "Gell('lik ter. 
hiyesinde dnsiyet muamması" ad· 
h ruhi tahlilim bu gayenin bir ifa· 
desidil'. Mn..'lttecssUf bazı çocuklar 
çocukluğunwı cinsi temayülleri ile 
bayağı bir~ şeklinde scvmeğc 
ba.5ladılclan an.ı. \'C\'n babalnrmı 
bütUn hn.vıı.t müddctforlnce unuta
mazlar; )·ani kız çocuğu kndm ol· 
duktan sonra da her valt!t babnst. 
nm kendince ideal tipin ' crlwk 
çocuk da anasmnı havalini her 
verde ve hntm cinsi münasebetle_ 
rlnde arar. ~c bu (Çocukluk cin· 
si hayatı) run tahtoşşuu?'da nynt 
iptidail~i ve heyecanı toyluğu iJe 
gömülmesi, dnrinliklcrinde itilmP. -
sidir. Bu gıöi çocuklar normal ola
rak diğer çocuklar J;'l'bı, çocukhik 
cinsi hayatmm esasmı teşkil eden 
Oedipc muammMmı atlryarak e.,ıt 

maddesi olarak kendı l<'Iindcn gay
ri bir cinste bir hayal nnynmubr. 
Tabii olarak bu muammayı nt1ıyan 
kız veyn erkek insan bUliığ ~i::rm_ 
dan yani faal tenasUlf tezahürler 
den oonra sevgisinin hedefi olan 
cruılı bir madde aramaya başlar: 

bu da kadına göre e rkek, erkeğe 
göre de kadmdIT. Fakat ister fc
nn cinsi terbiyenin, ister irsi mu
havvilelerin neticesi olan bu tabii 
merhaleye varamıyan çocuk dalma 
ilk cinsi hflyntma, ana ve baba hn • 
yalinc sadıktır: ancak cemiyetin 
tel"biye telakkileri kamrsmda bu 

<*) .Hu seri mcıkalcnin biıincls.I ze , 
iklnclB:I 30 blrinclkAnun l!UO, llçUnctb 
ti1l, l, dördUncOBU 5, bc§incial 11, n.lt."D· 
CIBJ 13, yedlncist 18, acklzlnclsı 22, 
dokuzuncusu 2ô iklnclkAnun, onuncusu 
ı, on blrlncsi3, on ikincisi şub3t 

941 nllshal8nmrzdn çıkmıştır. 

Rodosta hava 
meydanları 
bombalandı 

T rablusgarp limanına 
da bir baslcın yapıldı 

Kahire, 10 (A.A.) - Orta şark 
lngiliz hava kuvvetlf".rl karargdht
nm tebli~: 

8 - 9 şubat gecesi, Rodoo adıı· 

smdnki Kalato ve Marltza hava 
meydanlnn İngiliz bombardıman 
tayyareleri tarafından bombardı -
man ed.ilrnl§tlr. Kalat.odıı. yerde 
dağınık bil' halde bulunan tayyare
ler üzerine bombalar atılmış şid
detli bir infildk ve iki büyük yan· 
gm çıkarılmıştır. Bu taarruz düş· 
man tayyar eleri Uzcrine açılan bir 
mitralyöz at~ıle tamamlanmıştır. 
Aynı gece, filoya mensup tay

~"areler Trablusgnrp Uzerinc mu
vaffakıyetle tetevvüç eden bir bas 
km yapmışlardır. Deniz tayyaresi 
istasvonuna bombalar düşmüş bir 
hnniar ateşe verilmiştir. 

İtalyan doğu Afrikasmdn. tay -
yarelc rimiz ordunun taan-uz hare· 
ketine müzaheret etmekte berdc • 
vnmdır. Keren bir çok defalar bom 
bardnnan edilmiş ve iaşe dı~polarl

le motörlü kolJa.rn bUyilk hasarlar 
verilmiştir. 

Asmarada cenup Afrikası ııvcı -
L.-ırı bir miktar dÜ§man tayyaresi· 

mcyelılnla.n :i2:har edip c1nSi ilcas.ı· 
nm hakild ifadesi olan a.cıkrnı ifa. 
de edemediği cihetle krnl Oe. 
dipe'in gözlerini oyması gibi. ruhi 
bir hastalık, bir nevi cinsi nl'\'ro60 
ile te<:ziye edilmiş olur. Yani m· 
san, ana ve babayı sC'vnıek günn
hr ve terbivc kusuru mm·acehci'lin· 
de halasm; asabi ve nıht bir h:ıs· 
tahkta bulur. Bunu bundan kurtar. 
mak için en cezri çare, tevali eden 
uyuşturucu iüıçlnrdan zi~'ll.d" sa. 
mimt itiraf. tahteşşuurda ~ömülil 
bulunan çocukluk cin.'!f ha\·ntmm 
iUrnfı ve şuura çıkml.lSldır. ~o 
bunı1 nıhi bir tedavi ola.rnk (Psi 
kanaliz) temin etmektedir. Bundan 
önceki yazılnrnnrzdan birinde yaz
dığımız gıöi, bu cin.si muamma be
zan da bir ila yani faydalı bir 
eser, ibda şeklinde teznhlir eder: 
Bir sanatkarın alemşUmul f'ser:l gi--
bi... Mernklr olan mllnev .. 
ver karilerime Frcud'iln ( Le
onard do Vinci) yi tAhW 
eden eserini tavsiye ederim. Fa
kat maattcessilf (Oedipc komplek
si) nin bu müspet sC'kildeld ililsı 
veya tavizi her insruıa nasip olmaz. 
Bunun içindir ki gündelik hayat.ta 
birçok nıh hastası, cinsi dnlfılet
ler ve iktidruımJıklar göriiyonız. 
Bilhassa kadında izdivnç saadeti· 
ne engel olan ve her gün nlle yu. 
vnsmda hoşnutsuzluktan do~rnn 
(Cinsi duygusuzluk) un köklerini 
bu maziye ait tenasüli muamma· 
!arda aranınlrdır. 

Radmm (cinsi soğukluk) unıı te· 
J1UU1 ederken her zaman görmekte 
olduğumuz vakalanmndan birini, 
Hılm ve mahal zikretmeden, teşrih 
etmeyi faydalı buluyorum: 

Marazi ruhiyat mütehassu;ı fil -

fatlylc bir koca tarafından Odd<> 
birde ·gürUltülU ıısa.bi buhranlar 
gec;lren zevcesinin muayenesine 
çağnlıyorum. Hasta kaloriferli '\"t' 

'konforlu bir apart:mııuım bir im • 
tında lilks bir yatak odasında iki 
giindenberl yatan genç bir bayan! 
Haftada iki defa bütün vücudunu 
bırpalıyan, şuurumı knmaşt!l"!Ul ve 
iki üc gün umumi bil" bit.kinlikle 
yatağa yatıran sinir nöbetlerin • 
den muztariptir. Biz bunlarıı (Bü· 
yilk histe.ti) nöbetleri diyoruz 
Muayene ediyorum, bütlln vficud 
mekanizmaları normaldir; rengi 
bil~ ta.bildir. Buna rağmen yatnk 
iQindc iradesiz ve nevmit yatmak· 
tadrr. Evvelce vorilmic; olan «ini!' 
fütçlarmdan ancak uyku<' '°'ı~ • is. 
tifad<' etmekle beraber nQbctler 
tevali etmekt~. ufak eocuihıvia n 
lfıkadar olamamaktadır. 

Dr. Raafm Allı\~A I, 

(Dm·amı 'ıı.r) 

ne tesadüf ederek birini düşürmiı. 
ve diğer birkaçmı ağır hasara uğ 
nıtmışlardır. 

Bu arada İngiliz bomb:ırdmuı.n 
tayyarele ri şehri boınbardnnnn et· 
mişl O'rdir. 

Dllşman tayyarelerl Agords.t ta 
işgal edilen hava mcydruıma taar. 
ruz etmişlerdir. Hava dafi batar • 
yalan Cr. 42 tipinde bir dfü•ınmı 
tayyaresi düşürmilfllerdir. 

Daha cenuptn cenup Afriknsmm 
bombardıman ta~ıyarelerl fnaliye< 
göstererek Badana, Afmadu ve 
Todcnlng kale.sini bombardıman et 
mlşlı:!rd ir. 

Arnnvutlukt, kUçUk bir ingil~ 
gnıpu dün Küsura böngesinde dC'\I 
ıiyc gezerken birçok dü,.cmıan aTeı· 
!arma tesadüf etmişlerdir. Vuku· 
bulan muhar ebede Fit C. 42 ti 
pindt>n dört düşmnn tayynrl"si dü 
şürülmilş ve diğer bazı tayynrelcı 
o derece hasara uğratılmrslardır 
ki Uslerinc dönmüş olınalan ihti • 
mal dahilinde değildir. Pilotlnn • 
mrzdan biri tayyarcsin1 terke mec 
bur kalmıs, paraşütle inerek sa -
limen filosunun üssüne dönmeğe 
muvaffak olmuştur. 

8·9 Şubat gecesi muazzam btr 
düşman filosu Maltayn nh'ltl yap 
mıştrr. Hususi evlerde hasar vu • 
kubulmuş ve birkaç sivil ynrnlnn. 
mıştrr. Ju. 88 ti ndcn iki tnyyarc 
düşUriHmüştür. Diğer baZ'! tayy 
relerin hasara uğratıldığı zamıe -
dilmektedtr. 

Bütün bu ha rekAttnn dört tay -
yarcmlz dönmemişse de pilotlar 
dan. biri Mğ ve ealimdir. 
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A'manyadan 
ıtaiyaya 

asxer 
sev1<iyatı 
ıJa sa yoUyle 

yap Ilı yor 
Fransayı fazla tazyik 

edememeleri bu 
münakalatı sekt~ye 
uğratmamak içinm?ş 

L?nclra, 10 ( A.A.) - Müs· 
taldl Frn sız ajansı bildirıyor: 

Lav. Jı yl 3 hariçte bıra. 
kan 'mb·ne dc~işikliği umumi. 
yet itibarıyle memnuniyet veri· 
ci t ıa ·',i edilmekle beraber, 
kat'i ml:talrn F:erdetmek husu· 
sunda ıhth·atkfır davranılmak. 
ta ve h • ıirc'crın inlci~afı ile 
mjtem ım malumata intizar e. 
dıl...,,e' •e iır. 

Bu hu u ,ta bir nokta bilhassa 
nazqrı di1•'~ati <'elbetmektedir: 

E er h'l 'ti kat n Alman ıstek· 
terinin redrli mevzuutahis ise 
Alm'l hu l"lic\n mukabil bare· 
ket .. r>'C"'l"'''"'r1ar? 
Tımes ~azctesinin Fransı2 

hud•ıc1 •n•fo '<• m"l\nbiri bir kaC' 
harttıd'l.nhori ft lm~nıarın ltal. 
yaya as1<er nakl; • .,h icin Mont 
Cenis tüne'•ni ve VinHmilden 
ge,.en denıi'rvollıırrıı1 kullanmak 
ta oldıılclarını ve bu hattaki 
miina 1<o1"'erinin P~1'teve u<rra. 
m'lmn"'nı nrzu ettiklerini bil· 
di~eı{t .. ~•r. 

Bıı P"'ıi; 0 :ıp "'C"!"ral Ve•·rrn· 
dın .,,,.b;r r,.;,~ ıı ..... .,n,nm Al. 
il".,., ,..., tP ,,,.., ec"i11""i··r"(' -·ne 
da;r l'v>· ""'' ... · .. .,~ .. ,., d• +-ıte a. 

t""'"1 
d · d 'a rı 

'O "'' ··r 
• F KUVVETLİ 
KOZU 

L'l'.l 'ra, 10 ( A.A.) - 'Müsta. 
kil FTan-ıız a ·..... "1dlfr;.'>r: 

T .,... ,.... • .. "nin diplomati' 
m11h"b

0

ri T:'rrınsa vaziyeti h.ı.k
kırrl r1i,,-:>r ki: 

"Ami ~· Darlan. en kuvvetli 
kt"\ ... '111, f' 'l SIZ dnn'"'m:-asmı, 

eı-1..,n rıl· "ll\1V:ı"a1;tır Mnrc .... 
Pct n'n 1 • tc-ire sivaseti11e 
yarytı~ı telTi11 All""ruı'arla yap. 
tıi{1 I' nl'RMr'"rda bu siyast. •• 
ve ,,.. .. ,.., .. 1·e h""' ··,,,ı..,rini teca. 
viiz r•ti wi 

0 

l''n J.Jarnl'in bükü. 
mett n kovulduıiu kanaatiııi 
Jnıv • t• ,...,..ı; .. rrı 1't':"'f.ir ... 

G ~r aıa-suıın 
te z bt 
(lls.'j tarafı 1 nclde) 

ve Eulr:ar t · ..,,.,.. dan!an. 
nın AJman'ar tarafındnn i!igal 
edı'mış oldt ~u ha1t1tındn1d iddi. 
alarılc nla1·a1~r olarak, Bul-;~ 
ajan t. biitiin bu iddi:ı 'arın ha. 
kikata tetabuk etmediğini 
yana m zun ·r. 

B.rILGARİSTANA 
1.rrmP. Ll.JK KISIMLARTNI 

ı:ur CAn GAZETELERİ 
NE}:tE'ı"!\1 .. :m:LER 

Sof a. 11 (A. A.) - n··; ter 
aj'l ~mm mubah ri b;ldiriyor: 

ç· rçilın nut!amda Bul.ı:.---~
na V" ı1•m :w·::ı;hlcr Bul~ar ı:a. 
zetc:crinde ne" : 'memiştir. 
Buırrar ha kı, bu nutukta r.ıem. 
lel:ctleri ı i..,mınin ge:;miş oldu· 
ğunu ha:a bilmemckt~ir. 

C' r "Jin m t'·u. dıplomatik ve 
sh n i mn1' 11lerde bilyü.lc tesir 
icra ctr.:ıi tir. Falmt bazı mah. 
fıller İıl' iliz başvc· •lıne Bn!,,a. 
ri:+ ın l. "'"'Ulari!e olnn vazi. 
y .. tı h'l!:!,m ~a y~:ı1ış malumat 
veri' q c ... -:u n:.. ini izhar 
et"' 'tt, l.r. 

Ç:>rrılin 1915 de1 .i vaz1yetle 
yaJJt .Tı mukayese vssi mahfil· 
ter 'c ı-·r ihtar olarak tefnir edil. 
me'ttei:r. 

Hera~şam 
c ••ı;e ws=--

(lla.ş tarafı 1 nclde) 
da lıl'rhahl<' hU.) Ult bir itina ile 
ynpılın:ı ı d:l li ıımdır. 'Iihver <le"· 
lc''leri ö l,• bir l!lC'\ 1.1-. dü~ümşl<'r. 
dlr 11 ı1ı m ;mm ('U tn'lhlr prll'l:ıgnn 
d:ıc:l.ın f C'!'I birdrn ç:ı.lı~s:ılıır haJ,f. 

kati IJms"r.in ~oıilııClcn l,>it.leıne

ğe murnffal; CJmronzlar. AHupayı 
esar t nlhna alm:ık lddlaslyle bu 
lwırbc 'I hc!ılyet \"eren \"C üçler 
mham ile dı.lnyayı pııyb.,an dm .. 

let'"r l"n M~blr mlllct hayır bek. 
Jıyemcz. 

IIüsC.)la Calılt YALÇIN 

H A B E R - Akşam postam 

Alrllla llarbl 
(Baş tarar. 1 m~lde) 

lerinl görilnce pek §Qiırdığlw .ı...yıe. 

aılfUr. 
BtNOAZt Ltl\IANJNDA 

Kahire, ll (A.A..) - B.B.C: Binga· 
zi Umanmda, şehrin zaptındruJ t vvcı 

oatırııan dört Jtaıyan Ucaret vcıprUe 
iki destroyerin enkazı göze <:k.l'v1.ı·ak. 
tadır. 

81.NGA.Zt \'lLA l 'ETtND& \"t.i~l 
IDARE ŞEKLİ 

Loııdra, ı 1 (A.A.) - (8.6 ':.) Mı. 
srıd.:ı.kl lngillz l<uvveUeri başkı.;man· 

ıtalyan tayyareler i 

SelAnikte 
13 asrr : ık Avasafya 

kilı s ss:ni 
bombaladı la r 

danı general Vllson, Sirenalk CB11ıgn. Atına, 10 (A. A.) _ Atına a· 
EJ vllAyet.i) aakerl umumi va ıı.g-uıe jansından: 

tayin ediıml.ştir. Llbvada zapt~dll,.n İtalyanlar tanmızlarmdaki an'a. 
~·erlerin !d:ıresl oeldl Kahire u numl nelere tevfikan dünkU pazar gUnU. 
ırararg!Jucda te3b1t edJlmt,,t.!r. Gene- Sehlııikte AyMofya ki!Jscruni bom 
ıal Vilson yeni vazıtesını l!a !tmelc 

1 
bardnnan etmişlerdir. Bu yilzden 

Uzere Mısırdaki Brıtanya ıcu.,vf'tlerl ı bütUn Yunanistanda hasıl olan in 
ba§kumaodıınlıgmdan çekllec·ıklir . f"al, çolt bilyUktür. Bunun sebebi~ 

ua~~=:~k:~: ;:::Y~::;::,r~.i~~~~~~ 1 ~;~:~ıs;~~ldı:;.m~~:~lıaı~~~: 
lar sulh konferanmıcta kararı ·~tı. ıla. kiliseleri ve hastaneleri bom bardı" 
caktıl'. man etmeği adet ed"nmf~lcrdir. 
Bl~O,\ZlDEKt stvtL HAl.1HN Tee15stirc sebep, Selanlltte Arasof· 

.IHEJ\1NUNIYETt ya kilis~sinin çok bUyük bir tarihi 
Londra, ıı (A.A.) - lH R.t ı. ) . , kıymC'ti ho!z olmn.sıdır. Bcelnci a· 

Bııı ,azldln gelen ajans bı:-ıt•rıe.-!ne sırda iru;a cd imiş olduğundan ls. 
göre Avustralyalı kıtaat Rır. ~..utve tanbuldald Aya:::o!yn kadnr eski • 
gırerken hararetle kar§ıllı.'ltnı•tır. clir. 
Şehrin bUyUk meydanmda wp•anan ı Atılan bombalardan birisi, kubbe· 
ltalyanıar da Brftanya kıtali,..,nı aı. ye sabat ederek !)İmal tarafını tah 
kıştamışlardır. Jtalyao poll.ıst lir.~· I rip etmi~tlr. İkinci b"r bomba çan 
)ıı emri altında _c;aııgmağı ldt•ı.nt., vP kulesinde patlamUJllr. ÜçüncU bom 
r:unu kabul etml§Ur. Her sınıf 'l!llli ba da kilisenin ön meUıalinin ö • 
u.gmzıerı candıuı karşıtcm~ur. ııllndekl dehlizde patlamıştır. B"r 

dUzj.ine miktarında olan dJğer bom 
tNotLtz TEBL1Gt balar da kilisenin avlusunda ve 

Kahıre, 10 (A .A.) - tnı:rli:: civar sokaklarda patlıyarıık kli -
umumi karardhmm tebliği: niklcrin bulunduğu bir bina ile di. 

Libvada, El • Ageılaya kadar ğer bazı binaları tahrip etmiş ve 
uzanan bölge dahilindeki te- mUnhnsırı:ın sivil ahali arasında 
mızıeme hareketi memnunıyet telefata scıbcblyet vermi'-tir. 
verici bir şekilde devam etmek. Miitearnzlımn b~ suitefchhilm • 
tedir. den veya bir yanlıglıkt:ın bahset • 

Eritrede. lmalden iler!iven ... ı melerlne imMn voktur. ÇilnltU A· 
talanmız Marsa ;ı'lrb.i ile Karo. vasofya kili.sesi, Sclünik şehrinin 
rayı zantetmişlerd;r. Bu arada. merkrzind<' ayni namd'lki meydan· 
Keren etrafı,,dnki dUcıman mev· da münferit vaz"yettedir. Bina na. 
zite .. ıni tazyike devam ediyo. leyh askerl bir hedef addcdilm si 
ruz. ' mlirnkUn d<>ğUdl. 
Ha~istanda. cenun Afriirnsı Ecnrbi ltonsolo::lnrı _He .bcyncL 

nta,nn çimdi cenubi Hbeşicıtan- milel kızıl'hnç mUmo:ss l!nı-ı, fela • 
da Hopo bö:gesi dahilinde 80 ı ket mahalline gelere~ İtalyan ta· 
kilometre derZnliğinde düsman amızu:ıun neticclerinı treblt et • 
topraklan içine nüfuz ederek _mı_şı_er_a_ır_. _________ _ 

birçok harp malzemesi ele ı;e. 
çirmişlerdir. 

ltalvan Somalisinde d evrive
ıer:mizm .faaliyeti devam etmek. 
tedır. 

YENİDEN ALINAN EStR.f,t;fl 
Kahire, 10 (A.A..J - Her ıı• ı·ttd:ı.r 

barek!tm ne suretle lnklı,ıa! ed .. ceğ'I 
evvelden kestirilemezse de gt>r.eral 

Vavel ku\-vetıerlnin Trabluııg ' .. t-:ı 1og 
ru ilerlemekte oıma~ıı 
tJrazyanl ordusunun manevı. ·.:ı.t· u . 
yıtıamı~ olan akl) esin~ lnhllıı.i et. 
.:ıış olması gerektir. 

B:ı.klye kalan ve taııklan vp ınlt. 

raıyÖzlcrl azalmı§ bulunan rı !ırkıt 'l.r 

lık muharebe kabillyetl olan ':>l: ;.uv. 
\'et te§kll etmemektcd r Cngr z >'"flll· 
su şimdJ El Aghclta !'c Tra"':J'P,'.:.rp 
arasında bulunan ~00 kllomo•n:ı:k l:h 
çöl sahası karşı.smda buhmroa";tllı"tr. 

Bu sabar:ıa su ancak sahil b<l}';l";'ıı 

Uç veya dört yerde tcclarlk e ıtlc'>t'lr. 
Buglln Knhlreye gelen :ııa:,..rıeı 1· 

talyanınrın bldayettenberl B•tıgıl7lvı 

müdafaa etmek niyetinde oln.o ~ıkla. 
nnı göstermektedir. Nitekim iblly&r• 
tar mevcı.:t maızemeyi tahrıp ~tt:fltAD 
"Onra şehri tc.sllm etmlşlcrdır. Slvt! 
nalk eltseriyctinln Bingaz!de kc.ıl<iıı'.\"ı 

,,anneıi!lmektedlr. 

Buı:tın oğrcnlldlğ!ne göre Eı Af·hell· 
ada yeniden İtalyan esirleri <ıur.m1~. 

ur. Bunlnr lnglllzler şehre gir.ırır-ıen 
evvel BLnnoazlden kac;an ttalylUl kıta . 
landır. El Aghella, Trabluııg"rp yolu 
Uzcrinde bulunan son köydür. 

ıstua llmanıırı 

( B~ tarafı 1 nl'lde) 
Alman icı.gali altındaki arezide bu· 
lunıın hcde~ı ıc mu\'af:fnkıyctli 
gündilz hUcumları ya· ı~tır. Bu 
harekata iştirak eden tayyareleri
mlzden hfçb'r kayıp yoktur. 

Boulogne, DUnkerk ve Calals fi· 
zerine üç &kın yapılmışt r. Bu hü· 
cumlar esnasında, evvelce de bil. 
dirildiffi vcçhil11, iki dilqm-ı tay • 
ya.resi düı:ıü.iilmüetUr. Bu ~aarruz· 
!ar büyük bir m'kyas Uzerirı.de ya
pılmamıştır Fakat alınan tam ra· 
porlar doklann ve vauurla.-m bom· 
bardrrnandıın azami derece<le müte 
essir olduğunu gCSsterm~':tedir. 

Bu taarruzlar eımMında Alman 
avcı tayyarelerinin mukabelesi 
"':k az olmuş, yalnız Caln's tize. 
rine hUcum esnasmd9. hava defi 
bataryak.n glddetli bir at~ aç • 
m·şt:r. I\ayıbonız Uç avcı tayyare· 
sidir. 

DCJx SABAHKi HOCUMLAR 
l ..ondra, 11 (A. A.) - Londra

da havacılık mahfillerinden öğre· 
nlld".ı;.ine J?Örc Almanvanm şimJı.li 

garbi sahili UzerindeW Uslere, İn· 
~liz bombardrman taV'·arcl"-' ta • 
rafından df!ha ev-·:l pazartesi gfi. 
nünUn ilk saatlerinde aynca bir 
hücum yapılmr;tır. 

AI.:ttAN R,\1'1'0LACI 
s··sTu 

t I..ondra, 11 (A. A.) - B. B. C: 
TltABLUSGARB ZAl>'J'ED LJRSF;- Diln akııam saat yirmiye doğnı 

• • ölen eroıne 
Meşhur eroinci Ziya, kendı lm.ıOJğl 1 mi§, gene Beyoğlund.:ı. başka b r yer1' 

kuyuya kcndlsl düşmek surctı•~ ı: 1:nu~ taşınmııtır. 

ve scneıerdenber! gençııgı z-•l'lr'p;:,ıek .Memurlar sabıkalı eroincinin ~" ve>. 
!ıUrcuıe ışlcdlğl cinayetlerini!I <:CLıs·- ni atölyesini de bulmakta ceclr.1' •ı ı . 
oı adaletin bu ı.ıckildo tec'! >İS! ile ıcr ve kendi.sini yeniden tllk!bo 1<oyul· 
çekml§tir muşlardır. 

MalQnı olduğu Uzere Zlyıı.r;:n "'!'Oin Ziyanın bu yeni lkamet~lı.hmJa gız. 
yapmak, satmak ve içmekten u:llteıı.a· ti bir surette eroin imal edip <ı.ıtt·~ 
dit sabıl:alan vardır ve bu Y'~d"-IJ ıınlaşılınca takibe hız verUm4 vo> "v
birçok defalar adllyeyt sonra J.ı ra11ıs vclı<I gUn evi göz hapsı.ne aıu.nııştıı·. 
haııeyt boylamıottr. 

Ancak Ziya, çektiği ceza•a:-la us. 
!anmamı§ ve yalttıgı canlarla CiWa 
etmemlJ. serbest kaldıktan Jo•ını cıa 

mesleki ( !J çalışmalıırına hız vemıfş. 

Ur. 
Muhafaza teşklltıtı memurlar"'. ?.!· 

yanın, son zamanlardaki ballnı t ıphf:. 
ti gördUlüerlnden kendisini Uıkl'" 
ba_şlamışlnrdır. Ziya, zabıtnnrr. ve mu 
hnfaza teşltlltı.tı memurlarınLfl •ttkt. 
hl.nden kurtulmak için Bey-:ı~.undıs 

Ancak tam cUrmUmcşhut yr..IJJ_c:ı~ı 
esnada evden bir ı;UrUltU dııyJlmu .. 
ve biraz aoDra Ziyanın Hldll[ıU anla 
şılmı§tır. llk yaptlan Ulhk1kat•r.. .-.•va 
nm ö!Umllne eroin lmali lçlıı hu• rıacıı 
~ balon ardan birinin paUan: ..ı;ı E' 

bcb olduğu anlnşılmıştır. M,..m ırıar. 
una.lAthnrıeyo girdikleri vnk.t /, \"'l yı. 

tüpler, ecl'.alar arasında ölü c>l'ınık 

bulrou~lardır. Ynnmda. suç or•ıı.·~ arn 
dıı.n bir de kadın gl:SrUlmUş ve yaitııl:ır. 

Nurzlya soknğmdııld evi.ol <lt.t ~tir· mıştır. 

Be; şvel<ii'miz 
Hava Kurumu 

mesaisinin inkİ§afı 
üzerinde 

Dlrekt\l.er verdi 
Ankara 10 (A.A.I - Ba.şwltlllmlz 

doktor Refik Saydam buı;Un Türll 
hava kurumu genel merkezine 1,nderek 
bir buçuk saat kadar tet)dkla~de bı·. 

!unmuş ve kurumun daha fR?.la inkl 
ııar ettirilmek lcabeden mesaisi hak. 
:tında kurum başkanı Erzuruır. aıebu. 
su ŞUkrU Koçaka emir ve dire~ttiflcr 

vermiştir. 

Ameril a Har;c:ye 
Naz ın 

ÇörçiEn nutkuna dair 
bayanatta bulun:lu 

Londra, 11 (A. A.) - B. B C: 
Amerika hariciye nazın Hull 

diln Çörçilin nutku hıı.kltında §U 

beyanatta bulunmu§tur: 
"Çörçil'n nutkunu aliil:a ile c1in· 

ledim, Bu son derece ktymetll bir 
hilabedtr. Çö~U. Amerik !ngll . 
tereye alet verini~ tn .... t 1l"rcnin 
harbi muvaffakıyetle blt'reccığini 
vaadctmlştir. lngilterc> ·e sz.,mi 
yard m edilmesi için gerek ben, 
gerek diğer kimeeler bütün ga~Te. 
timlzle çalısryoruz.,, 

Nevyork Sun gazetesi b'nlerce 
Amerika fabrikasında geceli Jnjn· 
dilzlU çalı!!ıldığmt bildirmektedir. 

IIa•anı t tet; taca 
PQr . ıte ıoııs ı 

Berilli, 11 (A. A.) - Te.s ajan· 
sı bildiıiyor: 

Deutsche AllgemP-!ne Z:ı'hm"' g-n 
zete!!inin Pnris mılhabiri §unlart 
ynzmıı.ktad·r: 

ParJste me.hruknt ftkdıını hU • 
k"ı-n sürmektedir. Şimdi l'mis ltöo 
rülerl altından hiçbir neh'r gemi. 
si geçmemektedir. Pnrislilcr buna 
bakam.it yeni bir felô.ket kal'§rsın. 
da olduklarma bUkmetme'·tcdirler. 
ÇünkU nehir yoluyla kömiir ve pa 
tates sevklyatma büvUk limitler 
bağlamaıtta id:ler. BirM1t Pnrir·i· 
ler ısınabilmek için saı:ıtlerce kah
velerde ve lokantalarda ot·•rmnk -
tadırlar. Duman çıknr:ın bacalar 
Pars f<:ln blr lUks o1mu~ur. 

/ 

ıaııarrstaır a yaı ı-

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

italyan~c.r 
Yunanis anı 
nasıl tahayyül 

ediyorlar? 
Ekmeğdı kilosu 2{l0 
drahmi, mağazat:.ı.,. 

bombo~mu~! 

.Atina, 10 (A. A.) - Atina n· 
ja ıısındr..n : 

Po!>olo di Roma gnzetcs"'"'in 
Yunan • Yugoslav huduclundal:. uu 
su.si mul .. .ıbiri, gaz~tE""ine n1 ~\s dı 

mahsusa müstenit birtn m ha.b.r. 
ler göndcrınistir. Ila hn.b •rl r, n -
ınl ve esıı=tn."l tn.mamil" fı.rl 'ir. !jc 
scL'.i S •1.lni ::> lng"liz '·c>rleri rı· 
karılmış olJut;tı havud!Ei. Bu hn • 
berin asılsız oldu{:'Unu ltaıyadnn 
başka bUtlln dUnya bıliyor. 

Bundan eonrn muhtıblr, Yuna"\is 
tand:ı iaşe vaziyetinin vahim ol • 
duğunu göstermek !c,:in ekmeğin 
kilcıısunun 200 drahmi oldu<'.1.ınu ld. 
dia ediyor, halbuld ht'rl:C's bili • 
yor ki, Yunan "tonda cltmcğhı iti -
~osu 11 drnhm"dir. 

Gene ayni m:.ı•1nbir .ı\tl!ın mn -
ğazalannm boırl::oş ol~.,;~nu, cad. 
de ve :::"'kal:larda hnrcl:ct ve ha • 
yat es~ri görUlmedi~fnl iddia edi
yor. Halbuki en dnl3ın b'r ır.w · 
hit, bw •ın n!:rinj görebl!.!r. !):ı:ı;et 

bu m ·,.'lhit. bir taLsi otomobi'lyle 
şehirde gczf'cek o!ursn taksi! ~r n 
"zd1hı.ımmdan dolayı arab mm 
he'?' dört yol aı';"zında ıdınnlm!Mı 
ı 'nre etmE'kte o'!ln po1·1 m ::nur -
lan tar ı.fı .. dnn durdurulduğuna şa 
hit olur. 

Am ~raı lmar an 
Londra, 11 ( A A.) - B.r..c. 

Vişiden Rövter ajansına bildiri_ 
Jiyor: 

Marec:ıal Pcten ı vaz;fesini ira 
edeme~e amiral D1rlan C:~vle-t 
ve h~1:Qm"t reisi 01 ~:!:ı.ktır. ı:::u 
tavin te"!tilitı ee"'d re kanuı .... 
nun dö:-düncti nıacl: _;r.c te-.'fi_ 
kan ya'l·lını.,trr. Mrr '":ti 2'i ev. 
liilde :.avnıi ken lir!ir.e h:ılcf 
P,"österr.ıiş, 14 birinci 1::inrn..::ı 
hem nazırlıktan, ren \· ndisinc 
hn':f olmaktan azlctmi~ti. 

PO' l'iTF.: 

Balatta bir yaralama 

1 

B 
ltaıyanlara göre 

ası o~du? 
72 kişi ölmüş, 223 
kiş; yar:ılanmış 

a .. a: o as?er 
edellere 

etme ill 
Rmna, 10 ( A. A .) - ltalyaJl 

oı Jı.!ları umt ~i k:ırargli.11ır1ıı 
24b n••mara:ı U 'JJı.Fi: 

9 'l ·at ra ~ah' } ın erkendeJI 
kc ·if bır sıstcn ıstifadrı eden ı.>tr 
düşman filo u, C nova ôniuıe 
gehni tir. Sa.bil bataryalarınlll 
eeri rnüdahakk ... ıe rnjme?lt 
d~Rmanm n'"k ri mahiy ... tte''1 
hcd •fi 're i. b"'t etmeyen gül1e
leri, ·411d"ye lmd r tn dcdilell 
miktara nazaran halk arasındl 
'l2 kı'ijJıin t~kf olmnsına ve 
223 ki. inın yara'anma.sına &ıb~ 
biyet Vf'rmi tir. Sivillere ıııt bı. 
nn lar mWıım hasaıata u•{r"J.IDIŞ. 
tır. 

Cenova halkının gfü:te:nr. ·.., ol· 
duğu sur.an ve inzib:ıt her türltl 
mc"hiir"n um fevkind .. Jir. 

ı:.ıva fi!c!arımız • • l biri, dli1ı. 
m:ı.n gcm;ı ine yd~ ıiş ve bit 
kruv::ızürün kıç tarafına. bit 
bom~a i a'l"'t ettirnıiştir. 

1.n..,. Iiz ta• yarc!eri, Livourn• 
Uz~rirde '\e p· · • cıvnrm ·a akın. 
ln.r y:ıpm• 1ar ise dJ 'l."r'!iln• 
hı:ı.:;cra seb .. bil et vermemişler .. 
d;r. 

Livoun "d • b•r dü.,mnn tay .. 
yare i. t~\•pre dafi b:ıtaıyaiW'J 
tar:ıfmC: n d~ürillmüşt;ır. 

iF.I 

1 (~~~ ta~~~~!.de) 
F:ım bılJirmı .ır. Pnıı: r gUnu on iki 
ltal}an t y~ar si du UrillmU tilr. 

C'Ef :Ll .. DE V AZIY 71' 
A!inn, 10 ( '\. A.) - Atına rnd· 

yolunun bil ·ı ,lif{lne giireı Yunnt1 
d vrJ\ 1 .,.i Arnavutlukta c"phe 
nln mcr' ı:z l ö , inin an ht" :1 me 

1 

b s"ı de ol n Klimra R hrinın ıd. 
m'.l.lin~ do ,ru il ri har keti rıne 
de>vnm etm"ş'erdir. ltal;>an si\;ah 
gömle!tlil rl ıki gün c:vv l t- u bol. 

1 

g d.., muhar b nin k ndil ri "İl' 
l'n fı.. 'ak tli n tkt:'<ıinı verc:.ı b r 
mukabil taarruz :y•ırl:ırak m• h r 
b~ m'"'yd'lnmdn 1000 ölU h mkm 
laı iır. 

Spi'~ r unl:ı.rı il.ive etmi~r: 
İtııh•nn :> aralılarm ad a.i de o 

n ~p"tte ;ı.u:rsA1ttir. H..ıcum 15 bir' 
fi yan r;omlekli tnrnfınrla.n :!'apıbnJI 
ve Yunanlı! r tarafmc.. n tamaınl· 
k kınlm•!}tır. 

Şımıli Yunnnlılı.ı.r müteaddit ı:ıd. 
d tlı hücum ya ar 1t Kh •ı -a cep .. ı..ondr-.l, ıo lA.A.)- msyter aJ!lnsı· Alman:ranm şark ve cenuhu şarki· 

nm a.ııkeı1 muharriri sır Hube.tt Gougb a'ndeki radyo merkezleri hariç, 
ıan llltar 

Dün Balatta hic yü:::"inden bir besinde miil'im , c>ni no1 talıır el" 
,.unları ,..8~ ...... ktadır: (Ilaş tarafı 1 ııcldc) 
" ,, - diğer bUtUn l'adyo istasyonlan neş kuk · k ı · ·ı· h • 
Trabıustata Sirto k6rfezir.d'! kA.l!ı hak ettırme çın sı n a sartıa 

· riyallarma nihayet vermislerdir. . d J ~ 
El A"'hclı.aya kııcıar uzanıın !nglllz cak olursa yıne aynı erece ~ çı 

ııerl :•ılrll'-"U"U ,..eni" mlkvnsta ve st'. Det•tschlundsender istos,.onu saat detle cczalandırılacağ:nı scıylemış· 
" " " .. " " yed'de mutad ha.ber n~rlyatmı 

ıı bir hareket olmuştur. Bu Ueıi r.arr.. yapmadan susmu~tur. Btı susmak tir. 
k "t l nt1 bir ı•nrar ft'mdı"'U18 ·e Va· l Aynı mahfiller. AMe.,ı.;:dck! as 
~ ... ... ... o ekseriyetle n3'fliz hava kuvvetle- • ., · h · u 

vel ordusunun Trabluıı~arp şehrine ken harekutın sı•·ası cep usı ze-
U.J0~ sUra•ıı bir tazyik yapacağına 

rinin faaliyetine işarettir. rinde rsmr ederek ÇörçilL"l I ran.. 
sız Afrıkası ile Cenu\ a ho-r.barc.ı. 

c..ıl!let etmektedir. manı arnsmdaki u1Unarcbcti açık • 
Ben bunu son yazımda fhs:ıe ctm!§ ıar için çok vo.hlm gUo:?Ukler Löt.-J .... "' et. 

Um. Fllbaltlkıı böyle bir ncrt t'<treke. miştir. ça tebarüz ctt.ird;ğ ni beyan et 
ınektcdirler. Böyle bır hareketin 

tın tchllkeler! ve zorlukları mac!cll ve Trablusgarbın znptct!Umesl l-:~ıı,.,.. 
Fransız harlciy.:- m·wretine bir a· 

aıık .. r!. oımııkUUl ziyade IAQe meıck. lere o lcadar bUyUk ır.enfaatllr •E>n.;n miralin tayin edlldigi .Sir'lda yapıl· 
terinden do'tan mu,ıcuıat ma~ılyetın1 edecektir ki böyle bir te .. ebbıls l<:in " mas1 çok ver'nd • nlm.ıııtuı. 
arzetmol;tcı idi. Bunu hnllctU:rter. son ne kadar gayret ııar!edllse ya~•nı.ıt;ctır. ,UJEntl{Al A!tt AltİSLElt 

yaralama h!idiccsi olmustt.. g ·~irın' terdir. Bu mmtakndakl te 
Yapılan tchkik:,::ı göre, Ealat mi .. m harekat nJıı iki ltaheJI 

Odun iskelesir.:ie 9 numara 11 ev. t:ı.11•1 iğ•.m m (.d lıruştlr. 
de oturan E~hor o[;lu Yako, c_ n .ha ~~c ltal:> nlarn kıı1" 
vine ";'iderhen Ali adn .... a l:.!.ri ~ •lan l'lartı.iZ. harelt tlı'n <' na 
önüne çıl:nıış ve Ya1m İ!\. J·av· !11 '" Yunanı i"r h d 1 in .. ur -
g-:ıva tu!:.ıFm• tur. Y~o i i tat. , mı !• r du mana a"ır ı: ;ı.mt v rJJ
ltya ba;;.lamak itt"mİ"'"e c> .fJi rrr"k l."•lliyetli ıltı.h ı ~ti"'run et. o • . 
dinlemeniş, n;hayet b! ;;.mı r:::.

1 

m. "ilir. • 
kerek Mus~vi vatand1c;1 lrnba .ı\rn:w..ıtluk m •rkez ccrhesl U 
etl .. rinden 2'•r yaralam• tır. z<>r:ndf' Yıın'l.Il avcı t .. yyarclerıl 

Yar-ıh, Balat Hust·iıi ha"t"ıı • 1 İt 1 l!n bonbnı~1'Jl1an u. nrcl~~ 
ne.sıne kaldırılmıt-ı, SUGlU yoka· <ırnundı:. :ı.:nrım santllk bır h:ı'/, 
lanmıştır. muh.,r1:.'l m vı.iliubulmu tur. Yu 

n<ın pi!othn ı .i İtnlJ a"\ tayynr ,ı. 
1K1 YANGIN nin muhaldmk, 1:, r üçUnclll"UnU11 

rn mesele basitleşiyordu. Fılaaklka Trablusgarb gehr! tnglla \'a~:n~t-On, 10 (A,A.> _ Çörçi-
BugUn L!byadakl !ıı.şist orduııunun donanması ile hava kuvvetır.r ıı:ın lin nutku, açıklığı, mnhviyetkCırl:- Dün gece Bebekte <' ••d t l .:. 

malzeme '"" erzak mı,;mbnları ~":.ııen çok bUyUK bir kıymeti halz"'lr. Ru ğı ve kati azimkô.rlığı ile Amer'ka- şa cadd::s;nde 129 nut Jı odun 

mullt"m l ur ••p crnhe r,<'rlstnt 
dti Ur"\) lü• üniı zıı.nnediyoıl:ır. 

hemen tamnmlyle imhıı edrr .. ıştl.r. mevklln !,şgall Almıın plAnla:-ı ıı .. f'rln da derin bir teslr yapmıştır. Bu deposunda yangın r11ı:m1.,tır. 
Artık Ucrı yUrUyU§Üll sonun!\ &"lm

1
§ de çok kuvvetli bir tesir yap .. ~ll vD nutuk. İngiliz Bn.~vkillnin Amerl· Yangının depovn nit man"'" 1 · .ö. 

snyılnn tngtllz kuvvetlerine k:ı.r§J ko. mütereddit bulunan hUkQmetıerl k~. kadaki şöhretini muhakkak suret müril kısmmdnn cıktı,,;ı, l.. 
y•b!Jmrk herhangi ı-.uvveUI D:r ordu rarlannd'.l takviye edt•ccktlr. te dnha ziyade yUk.scltm:ştir. mil:tar kömilr yandı~ı v .. c'<'T)O. 
toplamağ..ı. lmklln yoktur. Bıt-"ıı~ıoo Slollyaya g6nder!lmi7 oıı:n ' •.an Çörçllin tasavvurunca lngiltere· nun 590 liraya ~ ;~orts:ı.lı btıltt!'l· 
de blnlercu İtalyanın esir dlı~muş o· t.ava ltuvvetıerintn, u~radıkla • bı.ytlJt nin insanca Amerikadan yardıma C!uğu anı?;ılmT trr. Ynıı'!ln \.e'· _ 
muı ve büyllk miktarda 'ı:cMuıtm ı;ayiat aolayısllc> dalın ştmdld · u1ıf. ihtiyacı olmıyacağı hakkmdakJ be- çiler tar{lf;ndan ı;cndtirülmü • 
lngillz?er tarafından iğtinam "!.11lmh l:ıdığl tahmin cdlleblllr. Filtuı ·ıı-.. in yanatı ödilnç verme ve kiralama tür. 
bulunmam muhnkkak gibidir. rlU.z tno .. 11 Cenovayı bom bar ,,-ı. .. n et. kanun proj~sinin ayan meclisin - Bundan bae.ka, Tak imdı> Ley. 

Bundan başka ltalyanlarm ·:~.:ııı. tiği ve diğer Akd!!nlz nıınta.ı~.,·· nnı den geçmes nl kolaylaştıracahtır. lakçiçeği so1·nk 12 num:-r-ı1ı ev-

i lan maddi ve manevt pek bUjlık ZA. l tarayıp temlzledlğl halde Alrı Rl '"av. İngilt"rcnin AmerikadakJ vazi • de de soba bacn .:.ıın tutt! Ylla. 
ylat arıuı:nda b!r c;ok genera' ~ . ,. •U· relcrtııltı herhan~i bir mUd~t. .. ;Eı.111)· yctJ şlmdive kadar olmadığı ka - \ zmdan yan~m ~ılonı~a dn eötı. 
baylarm esir edllmif olması J~ıı." yıu. .e k:u1ılıı§lll&Dll§tlr. ' dar milsaittir. dürülmü~tür. 

Yunruı tn~ 1ar l rin n hc>p~i U5 -
l 1 • d 
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n a ' o inr.si kaş 'fi ! 
HER gün (Sozün gclisi) nden m:ınilAr ~ıkarmaya ~~ 

~cnç l.ıir nı i • .ıJa.., lıll'lmç ı;iin C\'\ el yn%üığı bir fıkrada bir 
bJ.ı'ah uıc ıııslndıı;ı bir ı.,mç uınrcsfnlıı, lmd~hlorinl tokuştu~ur 
laılıen, 't:ıcrcfin.iı;e!" yal.ut "sıiılmtinize!" demeytp, "Allalınıs: 
WJU'Jııdı ... !,, "eh oda!" dC't.ikh'ıini ~-nzıyordu. 

Ilu ı;.,z C\'\Cla geııç tırkndao:ın tuhafına git.mi , f knt so:ırn· 
d n maı.tmi buln.u • ilen, lıunun mantıki olup olın:ulığını ince
li~ e~cl fclc:er. ski l aıınralt deı,ilim. Ozerindo tlurınnk 1.stcdlğtm 
noko.cı. bu bJtün ba<.I,ı:ı. 

Muharrir ıırl:n:lil ' içki hn~lan!!tcmda hu S07.lİ s 1..-scnlerln yup_ 
tıkla.rmı bir ycrJlik ol rı ı, s-~ ıyor. Halbnld "Allnhnısmarlnd .'n !" 

H A B E R - Ak!Jam pnstası 

tav Ç6rç~ıı 

alkanh a 
Bir leşin ız 

al 

br 

m lletı 
şirlo e 

Ve Türkiye ile 
İngiltereden yardım 

görürlerse 

6 

erek baddlz.ııtmd& prek aftı tl'yya. 
ıe kuvveUerimiz1n gegen aon:'>:ıtııı~ 
kl hUcumunu pll8ktlrttUğU ve cıağlflr 
cltlğl zamana nlsbetle çok daha kuv. 
vcUl bulunuyoruz. Ordumuz, tcr .. muz 
ve eylWdcldndcn çokdnba bU~-i1?,, da· 
ha seyyal, dalı& iyi milcchhez ve da 
tın iyi t.allm görmüş bir vaz:lrctr• cUr 
Başkumnndnıumız Brool:e'e ve orıun 
kumnndasmda memleketlmlzttı JJtuh. 
tellt mmtakalannı idare ede'! kt•dret 
ve kabiliyetleri mUsellem gtı"":"Ollere 

en bUyilk !Um dım vardır, ı.••,'•9 • ·ıuıı 

.arın hepıılndcn daha mühlm n•ıu1· ... \( 
mıınım. cllcrlrıde kullanmak çtr tr.C.. 

Lü, hi_ç de yeni değildir. E:.ld ak tuncılann kulla.ııdıklurı hlr 
did ·r. llntuı, onlar ynlmz '"All:ıhıııımıarlııdık!" la da kalmaz

lır, lmde-lılC."'rini t-0\ı.ı ururJ:nkC'n "ben gfdl,ronım l" "yürü ba. 
kalım!" da derlerdi. 

ı ~r~il mikrofon h<ı ,..•nıla 

temmc-ı sılAhlllr ıruıunan dor: ["'Jlyoı; 

ı<adar lngtllzln gal!p gt!lmek V" " ll l.'l. 
mek bakkmdald kat1 azmin l\ılyan· 

maktadır. lrıgUtere gibi bir aja11 iSE. 
nlzlerde ve haval&rda bAkiml,fl't •Un. 
de olmadan işgal etmek ve c ıamnn 
müstevliyi burada bckllycn §Cylrrt 
k&l'§I koymnk, kolay bir ask •11 'tV't! 

ket değildir. 
Csta:lnn Ahmet n nslm fn rıılu l~crl.f'D C:<:I.. ılefa bu t nbi rl!.' 

kul' ruırnl> drmlendij:,1nl .,.ördiiğtlm ~bl, "me rhaba!" dediğini 
ırlı~ o. um. UuUa, SiUcyman Nıırlfln, Şıdr }~~n'fin, Adalar 
ı 'l hm~t Cc.'lfıll'dd.inin de "Allıı.lını marladık1,. diyerek rııı-. 

' 1 rint çol• defa görclUm. l'lla.amafih bu tabiri, daha ziyade 
r m:ıh:ıllel~r ılclikaM:ın, \'orgnncılar, Mevıc,•ihanell terlik· 

t: t:ı H~ çıra J:ı.rı Jrnllıı.ııırl :ır, Ilnlıl;p:ı1.nn, Çarşıkapı, l.anga, 
ı Hı l'ul, anı hl'~ Jıııııclcrinde kadolılerfnl "A Jlahaısmar

zleriyl • dud::ı.l.lar-nn b'1ittlrlirlerdl. Anı.la.nncla, lınsfı.l<IC' 
r ı lçı-nlrr olars:ı, o zıunau d:ı Jmdchl cllortne alamk: 0 Bcn 
giıll. oru~ ı,, "\tiril b:ıltnhm !,, diyerek arluMlıı.§larmı da fçmeio 
te \1't <'derlerdi. 

Ba g<:'a~ nrkııdıışın yazısı hana Cenap Şr..hn.bcddl.n, ünh-ersi. 
tcd fmn ızc:ı hoc ı olduğu znmnn anlattığı o fıkrayı habr· 
httı: 

.. cır nrJ·adn 101 'anlı, bir gün yanıma gelcB. yeni bir don. 
dnnn:ı mn ,fncsl le1t cttl~nl, hunun pen"BncU, orijinal blr şey 
<>' •ıı ıınn, dlm 11da <'c;i olmadığını söyledL \'e makin inin şek
Unı lyir' anlattı. Bir ~ln tcs:ıclüfcu yine o aıüo.daşla buluştuk, 
JJ l o· ıundn ~ezerl,('n bonmarşeyc ;,irdilc, do1%ırken, bir dondur 
rnn kutusu ~oz ımc. llıştl, t•limc nl'.hm, baktım, hyıkt a.rluulaşınnn 
ll':ıt C'ttl jul ii) IC"dl r j mal.inenin ayni. Snmum, l tanbola gelen 
hnyll z.ırn'.ln olmuıl. t-.te f'f••ndller, bir şeyi tyfoe etud etmeden, 
~ nph ınrı;, ) p:ı n ımz s '3 in ye ni, orijinal btr ıey oldoğ'anu ld· 
din t•tmcJ inl:ı. S:mnı, dondurma makinesi iti sifi rırkadBŞtm gibi 
rn ırtı'l o'nrmau:ı!,, 

imdi b"n d" Ustnd Cennbm sözUnli dc/Jiştirt'rck söyhi.} o. 
nım: Her 1 ttidrılı. özü ~cni bir şey uı.nnctmlJ tllm! 

R"'n nP 1Jesıhi, nf' M~ıhademim, 
Zevki hııkılfotte arar ademim! 

D• 

Muharrir arkadaşımız Sabih 
Alarc :"l tar fmdan yazılıı.n bu 
dort~ üz ay fal ı'• e erde, i .tısa
di kalkınmamız, kağıt ve sellti. 
loz s.ınayiinin memleket imizde 
kurulma~ı Jüzı.. · u ve inkılabın 
nn ·,e n k davası ehemmiyetle 
t " lh o!uıurn'·tadır. 

1 
1 

LAEDRi 

Gazeteleri 
Karıştırırken 
Yelkenli otoınnhilJP.r 

a a ya ca 
h8ZE fl:P 

iAzım eıece r 

Geçecek bu aylar. 
zarfında da çok şeyler 

olacaktır 

Bulgar stanın 
u~umi Harpteki· 
hatayı ışlemiyeceğı 

umulur 
İııgiliz &şveldU Çörcntn m-vclld 

gece nulyoda söylediği nutkun bir 
kısmını dcrcotmlştik. Ana.dolu A. 
j:ınsı untl<un SQnunn ıuıcn.k dün 
geç- 1."aklt rnrcbıl llf,ri tı;ln bu kı mı 
da bugün n1!3redlyoruz. Çö~ll Bul· 
garl<ıtandald Alman hazırhld:ırm _ 
dan bah cttlkton sonra r:öyle de· 
vam ediyor: 
"-Geçen mayısta Holand.,da t>lıınlan 

gördUk. İyi Qmltlerde bul11ı.ı rtıı1tuın 
için, bltarafiıklanna eanldıkı:ır- tc;l!ı, 

Holandahl.8r ağır surette hayou tnı..ı. 

nrma uğradılar, ezildiler, taiıuı wı.ı. 

diler ve o zıımanda.Dberl do a ç n11lunu 
yorlar. 

Belçika kralııım geç kalmr~ Acil 
talebi üzerine kendisln!n lmda· .. ur. gıt· 
tlğlmhı zaman Fransızlann ve t'l.zim 
ııaaıl ıstırnb çekml§ olduğum'.IZ<J bili. 
yoruz. 

Bittabi eğer bUtUn Balkan ın!Uetlcri 
hlrlik olurJnrsa ve lngntere "" l"Ur. 
kjye taraımdan yardım g1Srcre1' Llı

llkte h&rdtet ederlerse, Av .,,µanm 
8 bih Ala am, e erin mukad. 

deme_ .Je l{ıtabı niçin yazdığını 
izah ediyor. Bılii.hnre kağıdın 
bunyc ine ve memleket1miz 
ğıtc-ıhğınm tarihine bir göz at • . 
f eyliyor. Bugün tzmitte faali_ ı 
yet tc bulunan kağıt ve selliiloz 
f:ıbrikalarmın hem tnl'ihçesin i 
c;:xkan yor , hem de bu müeErese· 

.1 cenubu oarkl.llnde bunlan yeıuneğe 

kati miktarda Alman ordu ve t..n.v11 

l rin i. letilme tnrılarmı anlatı. 
Yor . Fabrıkaların yerleri hak. 
kında yapılan tf'n kit lere cevap \ 
veri}O'!'. Hatta, bu meseleyi da· 1 
ha gcnı J terek g-erek hariçte, 
ge:rc1c dahilde kfı.i{ıt v~ sellüloz 

,/ 

Frnnsada henziıı yokluğu var. 

Otomobille re elı:>ktriklc, hnva ı;a
ziyle, hattli kömürle işliyen mo
tor lar taltıhnış, Fakat anlaşılaJl 

bunlardan hiç birisi benzinin yeri• 
ni tutnmryor. FranSJz gazeteleri. 
nin mütemaıü eikayetlerinden bu 

mana anlıı-sılıyor. 

l lruvvetlerl toplanablllnceyc tu.c!-u blr 
çok aylar geçecek ve bu aylıı ~ -ııırfın 

da birçok ııeyler olabilecektir. A mert. 
kan yardııru mUe.sslr oldukç:ı., b:ıva 

kuvvetlerimiz fazlnlaştlkça, b!z:•r 1.y1 
sUAhlanmış bir millet oldukça ve. şark 
tnkl ordularımızın k:uvvcU bUytı:!lıkc;:e 
muhakkak ki birçok §ey olacaktır. 
Eğ-er cenubu prkl memleket.ı~r! keıı 

dUerinın teker t eker parçalannııısmR 
ınUsaade ederlerse, bu memt~lcttl .. ri!I 
Dıınlmarkanm, Holandanm V-3 P clçt. 
kruım akibetlnc uğnyacaklan muhak· 
kaktır ve o vak!t biç kimse, ınırtuluş 
saatlnin çaln1a"•nıı kadar ne kada r za. 
m.an geç ctginl söyllyumcz. 

Bl:ı:lm kar§llnftığımız ~f.1;.•.!i:!Pr. 
den blrtsl, Avrupndakl bu N tarat 
memlekeUerdcıı bir kaçmı ha rlJJ blz!m 

l<IU""naca~ızn •nıındırmn ktır ı:!unlrı 
rm bunu biz\m ~ördllğ{ı-r.1'7: ite.il,. sa.. 
rlh surette ~örcmlye< el< klıtl ~ mııh

dut görO~IU o!n'afannrn '""YR!lı t 8\TC' 
olduğU fikrlnd yız 

Pek lyı l atırlıyorum: Geç• •ı ha rp 
esn sında 1915 temmuzunda ld! O za· 
mnn Dulgn.rlstanın fena bır V•'I" sap. 
makta olduğunu görmet, ba• tadı!<. 

O zamıın, Loyd Corç, Bonnr IA \', Sirf" 
Smlt ve ben Bulgar clctainl yt·rr.cj\' 
davet ederek Bulgar kralı Fen1•nan
dm kaybedecek tarata g cçmcklo n• 
büyül:; dcllllk yaptığını kcndislr.ı1. izoh 
ettik. Bu, bir şeye yaramadı Z ,vuııı 
odam bize inanamadı ve.)ahu• bwıu 

hUkümct.inl tnandıramndı. Buu.u~ tız .. • 

rinc, Bul<jarlstan, köylü halkuını arıu 
tan ve bil~ıln menfantJerl hllVın:ı .>Jn. 
rak Kayzcrın tarafına geçti ve Zlltt!l r 

kazanıldığı znınan, bazı a.kıSaınm• 

kaybett! ve cezasını çekti. Bu;gırıristıı· 
nm aynı bat.ayı yapmıyacac-m 1>mlt 
ederim. Eğer aynı hatayı Y"ıııu·ea, 

hO aenemı OçllncU defa olarak Ulltt,'llr 
milleti IUzumBuz ve telA~W bl.r tııırt>P 
~rUkleııınl§ olacaktır. 

MERKEZi AKDENiZDJ<~ 
EMNtYET 

MusoıtnJ tesmiye edilen · ı:rJynr. 

Kfsllngt,; ve umumiyetle adı·.• uıvaı 
denen ••Fraıısız küıllng ,.ı. h"r ~h "' o 
nazl gestaposu vasıtasile vat oı u Fl ,. 
n üzerinde hClklmlyetll.'rlnl IC"tt ecı .... 
bilmek lıruldı ile başka, ba§lt.ı. t.r.'?.tn • 
da vatanda§larmı Hltlcrln ve n.,~ ve 
nl n!.zamınm köleler i haline t"mıneğe 
~alışıyorlar. Bu l§l~rin na111l vı1K .. ıı GEı. 
leceğl hakkında sizlere bir Ştı\l tr söy. 
liyecek vr;zlyettc değilim. 1'"'a1~nı mer· 
kczl Akdcnlzdo m Ucadclc tçi:ı e!bnl& 
den geleni yapacağız. 

Belki de dikkat etmlpinll'l"W'! 16 
gUn kadar evvel Malta UzerlM!! c<:-k 
~ayuı:ıı dikkat bir bava hareketi vu. 
ku::ı geldi. Alm&nlar, Slcllyova pıke 
bombardıman tayyarelP.rl gön;:ı,.rdll,.r. 

Yeni llllouatrloua tayyare ge!Ulmizı 

cıddl baı;ara uğrattılaı ve bu yııralı 
gemi bütün kuvveUeriDI Uzerln" tekAU 
eylediler AJmnnlnr, burada, dl\· yad<ı 
bir hava bQcumunn karşı en J<t•ııvrtıt 
bir tarzda tahkim cdılmlş bl,.1-rdPD 
birisini tetıldl eden Malta adıuı tatar
~·alnrmı ve 1ngillz deniz ve kıu·a ha. 
va kuvvetleri tara.tından knrşııonmış. 
tır. Almanlar lkt veya Uç gUıı lemde 
ı~o pike bombardıman tayyıut:.tnndeo 
00 mı ve belki de daha tazl'l."rt'ı Kny
bettller. Bunlardan ~O 81 bllv1&'tn. •O ı 
da yerde tahrip edlldl. tuuırtnoue'un 
sakaUanmaaı denizde vukuıı ge~n 
harn harhlnın ırtıyUk mtikMatıvından 
b!rlslnl teşkil etmekle be!'llbct', Alrrı~n 
ıar, mağlOblyetl kabul eyleıUll"r ve 
Maıtnya gelmekten va:r:goçtller. tıı. 
ıoufltrlous'da ltizumlu taml rnt Malta 
Umıınmda yapıldı ve bu gemi 28 mil 

· anayilnin kurLlmnsmı önle. 
:rne1<: irin icra olunan menfi pro. 
P "'anıl ıı.nn mahivctini t •ı:;rih 
ediyor. Mat'-u'ltımı:ıın bu husus
t ald1 ö-ı vecheyi izah eder ken, 
b ı end J1:riLin alevbinde olan 
Muh'ttin Bır1ene. Ahmet İhsa. 
n , Velit Ebüzziyazadeve muka. 
be!elerde bulunuyor. Mesul dev
i t adanılan tarafından 'l'ürkiye 
Bü~ Uk Mill •t Meclisi kürsüsün. 
d; oyl"'nen ı:ıayanı dikkat sözle. 
rı t barüz ettiriyor. Dlinyanm en ucuz motoru rüz- · ıı t k F..srarenglı memlel•ct ... \'nı;I "'' b ~ 1 menılllk11t ... Gece ve •olml<IA• 

garın işlettiği otomobillerdir. Rilz- rmdn bıitlln lhtll'lllllnnn ka) nnştığı memlelu·t. •• 

UraUe , ... kcndJ vasıtalarile ~:nuiyet 
t.llmda tslıenderiyeye glW. 

Bu hft.diseyi, merkez! Akdeı::~t'ld 

t<>hllkey l bertaraf etti~ ıı;tn takat dl· 
ger l.t\rn!la rda olduğu gibi orıı.011 d l! 
vnztfeınizl yapmak niyetinde t>ulul'dıı. 
~umuzu 6ize göstermek fçlD, tebarOz 
ettlrlyol-um. 

Fakat nihayet, bu hıırbln ııeUoefll 

Okyıuıu8larda, havnl:ırda Ye otlhassıı 

Jnglltcre ad::ıamdıt o1up bltecııktetic &• 

ıınııcaktır. 

. \MERiKAK l'ARDIMI 

Amerika birl~lk dcvleUcri nükfı· 

mct!n!n ve milletlnln bize zafer için 
lllzumıu her şeyi vermek nlya:t:ı® oı.. 
duğu şlm1i muhnkkak glbldiP. Geı;:en 
narpte, .Amerıkn btrlc~lk de\'IOUerı, 

A uuntık öteıımden Ud mll,yoıı ~D&\n 

göndcrml§U. Fıı.knt bu alfcrkl tıarp, 

bır geni§ ordular harbi değildir. Anıc
rikn blrhğinin her taratmda vU.:ut :tr..ıl 

maklu olan Ş<'CI ordulara. lhttyacımız: 

~oktur. Bu ordulara bu Bene lhUyacı· 
nnz yoktur. Bunlara gelecek eten ve 
Lahmirılcrlmc gönı hlçbtr &eno ihU;ya. 
cımız olnuyacaktır. Fakat her Devi 

ha rb mnl.zcmesinln ve tcknilc v~ 
ı .nnın muazzam mlktıı.rlard:ı ve de
\'ımılı bir surette verilmesine en Ac!J 
!htJyo.cımız vnrdır. Bunlara bun.da th 
Uyacmuz vardır ve bunlan touraya 
gctlrmellyfz. 

l!.ger garpte prkuı .rıarp gevn:ümJ. 
zi ıdnmc edecek ve genl§letac:-lk l•k. 
1942 de, bizza t kendimizin U4& ~ 
bilcccğlml.zdcn çok daha far.le., tıflytlk 

miktarda ticaret g emisine lhUrecm.ıs 
olacaktır. Bu vaziyeti dU§man rıeraaı 
d" pc'k lyi b!l melttcdlr ve herr Hı~!erlıa 
ı;c.mUerlmlzl tllhrip etmek va l!ı~ltr 
reye gelecek Amertkaıı mmeıc'!.llhlla 
hacmini nzn.ltmak için eJJndt-11 pJea 
her DCyi ;>apmaaını bckUyeblllrl~ fflt. 
ter, Fransa ve Norveçi yeııdi'!tea 11CJn. 

ra, pençesinJ, blzlm lkt tarafı.rumta 

Okyanuaa uzatrnııt.tr. Ben bu teııllke· 
yı hiçbir zaman azmsamadım \'e ı.ız de 
b!Uyorııunuz Jd bunu 8'.zden nlçtılr 

zaman saklamadım. Bunda.D dolayıdır 
ki eğer bugUıı ııtze, aabll mıt~.ataza 

hava kuvvetıerinlD yardımını görecek 
olan İngiliz donanma.sına tıun trfma 
dım olducuııu kaydedersem, bunların 
hakikaten bayaU olan bu mUcı:ı "rJede 
lıer yeni aathaya fU veya bu tarzda 
karşı koymağa muktedir old>.ıklanna 
emin bıılundutunu blldiriraem •e de. 
niz Ucaret gemllertmlzln mU~lt(;ba· 

bnın. dok l§çllerlmlzin ve t>'.ltıin ~ 

manlanmızdaki amelenlD cennollert 
Ue dll§manuı fena nlyeUo..nln ve 
kumıı.zlığınm lıuırlıyabllccegt her 

fCYtı karfı koya.cağımızı, onu e;~ecc.. 
Cimiz! ondan daha 1~1 bir tat?<'a mıı· 
nevra yapacağlmu:ı, ondan d!lha mU. 
kemmcl çarpı§llCağlmızı ve yıt.,atnl\k. 
ta devam edeceğimizi söylerSf'm. ı:ıana 
lnanncağmızı Uimt edlj'Ol'\lm 

tsTtI...A İllTiMAl.I 

Fakat Bize bir ihtı.ırd& bu'Un'l'ı&m 

ıflzımdır: Oeblnliktcıı ve blyanettt:n 
sonra cimıycUcrtn en bUyllğü tcH•Y>il. 
he vo tenbclllğe götüren rur~· ıtınınt
Lı r. 

Nazile.rtn geçen aonbahard~ laglltt:· 
reye kUfJ ya.ptıgt tsWA tc§c• t.lı.ı u, u 
QC>k irticalen yapıJmı bir buru.e-tti, 
Fransa teslim oldugu uman ttıtw 
a:ı: çok bizim de teslim · ol:ı~~ 
ı:andı. Biz teallm Olmndık v btı.nuıı 

tızcrino HlUcrtn ba§'ka bJr şey al~Uo. 
meal lcabetU. .tstllAya, ~mdl. "W'J'.ill 

kıı aylan r.ıırfnıda tusrl&!l..."11''" " 
lma1 edilınli dıLba ~il malzeme vr' 
kine mUzaberet eyliyecckUr. r-.1z bO

cumıarma, partı§Ut hllcumlamıa. au. 
sör hUcumla.nna Ulmle, aeN.t.a " 
praUk bUgUerle karp koymsk IQD 
.!ıepltn1ıtn buu olmanını: J.Azr.ı:ıazr. 

General Dillln dedili "Ye lunt.ıı se
çen eeno kaydetUğlm noktayı bh kere 
daha tebarUa etUnD Uytm.. f(JtlerlD 
bubi kuanmNI içfll tngUt.cr.ıyt IDÜ" 

fttmesl lbmıdır. 

BITl.E& lll/KADD&RATI~ 
ONVNE GEÇEHltEcEK l 1R 

Bitler, BallcaD clnletler1nc •.ü!ıı •J!h'1' 
•çabfllr, Ru.syadan bQy{lk f'yılll'\ler 

koparabWr, b&ttl HiDdlatan ll•pıla~ 
na kadar i'ldebWr, DAJet!ııJ Avıı.pad& 
Ye Asyada daha usaklara her l" ~ -. 
çabllir, fakat bOtllıı bunlarla mukad
derat.mla &ıllne geçemtyı::cektlr. 

Her geçen ay, cebir kuvveti il'! ve al· 
cak elltrikalarl& hllkmU altuu. at 1$ 
uU " nkW. mesut birçok Cl'f'ınl :>k9' 

DUWDin ha1D boyunduruğwıaan. lila. 
diye kadar hlçblr fGytD insan'• an. 
~ bu derece kuvvetle ve .. ı.: ,,e•eoe 
.baldı loarak nctret edilmedi~ cıe~ 
ele nefret etmcğt öğrenlyo!'•ıu .e 
daima denizlere ve haval&n nAki.m 
Brltazıya imparatorluğu, daha 'l:>ğn.\, 

au lııgWz dili konupn bütün dl.ıny 

elinde adaletin kılıcı olduQıı 

onu arkumdaıı takip edec:ekttr . 
Bir kaç gün ene! Ruzvelt ar.ı. 

.seçiminde rakibi olan zata, tı.uı 

rilmek Uzere btr mektup tevdi '"UU.f 
ti. Bu mektubunda Ru:ıvelt, k~di el 
yazısı ile, Longtellov'un bir mıın~~ 
alnl taUnsab etm~ n bu ml\tJ7.ume 
gerek si&1n gerek b!JoJm mWeUı:.-trııı. 
uygun dU§mektedlr, dl)te yaam•ıtu ... 

(Çörçil. nulkunwı bu Jumı.mda,LOng 
felloY°un bu manumealııl okUM~tur, 
M&nume §~yle bitmektedir: "tnaanl. 
19t. mllatakbel seneler bakkm~ 
bUUln korkulan n bUtOn ll&.LIUfl'I .. 
le, humma heyecanı içinde. 88.'JJA ~ 
kadderatmı bekliyor.) 
Çörçll, bundan sonra. slizlertnf' "1le 

nihayet ''erml§tir: 
"- Uç defa ıso milyonluk bir mlllet!a 
§cfllğlnc seçilen bu büyUk aoall'\Aı, 

slıhl adı:ına nreceğtm cevap aedh' T 
Rc11ı Ruvelte vereceğim CP"fl ,.. 

dur: 
Jl:n bUytlk meseleyi OD SODA tnrak U!Z() ıtimnt ediniz. Bize hna.n·IJ!I. ol 

tını. Dlln baş askcı1 mtl§avtr1truz tın. .sun, bizim için dua ed1n1z ve Al1Ahl:l 
paratorluk senelkurmay baelr aı" ge. inayeti ile bcr OCY iyi gidecektir. Hıo 
nemi Sir John Dlll'I dinledin~ Gene· bir kusur yapmıyacağUI n tert"ddtlt 
rnl size haber verdlkl Hltıer k•"l•lial.nl ctmcyeccğlz. Zayıflamıyacağıs ve 10" İn' ~.ı~~ Türkiycsinde knğrt.~~

hk. Tur tı\ enin sı11ailesmek tarı. 
hini d ıhtivn etmektedir . Aynı 
bakımd n memleket im.iz.in is. 
tikb ; d~ mutalea olunrnakt.ı.
dır. Bu m ' ye, bir ze:rl halin. 
d ·ru u v" in smnilesmesi ve 
bı ha k "it ve sdHroz sana. 
Y'inın mt: ml ketimızde kurul-

- Avrupadakl strotejlk, ckonoın!k ve nılmıyacağız. Ne muharebenlD ouden_ 
poUUk gerginlik ytlzündc.n yıi\>JD bir bire gelecek darbesi, ne de uzun ı.e:yd 
Uitikbaldcı Brltanya adalarını isti-Aya kuz ve gtıY_I"Ct lmtlhanlan blzt t.lt~ 
teşebbüs etmek mecburlyeUnoe göre. mlyccek . Bızc AleUcr verinlz bl.z ifl 
bilir. Bu, hiç kim.st-nin gafil o mamaaı 1 tam blr neticeye eri§Ureceğiz.,. 
lcabeden bir ihtardır. Filbakl~a, rece o . . . . d k . 
g llndllz çalışıyoruz.. Her eey llllZ ha. n umu 2 e ! 
zırdır. Filhakika, evvelce biç biT za· 

· • illi]füIDllllilliiılııfüWJllli ııır ııı Mf m ırn 1~ rn1 ı ıım,ünı ·;ıınııı ım ~ ır ~ını;ıruıımım.w·ıım • 

ze=ln~~::~;:r:;ıro= ga_ I: Bu akşam Ü NI ER Sınemasmda 
gA.rın yürilttilğtl otomobil tAblrini ! . • 
sakın ~ka sıınmaymız : On yedin- ı p A R ı 

~ ı ha ,kında 11-t,snt Vekili 
liüsr-ii kırın. ve Türkiye Bii. 
YUk Mili t \1ec1isı fı.zaı.ımdan 
~ rm U"un, merhum Cezmi 
• .. 'nin . ·ccip Ali ırnrükanm, 
t ıh 'ma m, Hamdi Ülküme. 
ın h, vm Nami nurunun. Dr: 

O mc: n crvkı Ultıda<Yın. Sadrı 
I: tc>m' .,. 1'ilrlcfın örziln, Recıat 
"'uri G i tekirin, Fa:ı:lı Gi\lerin, 

' 1t ' öymm'in. Ra •ih Kapla. 
tn, R t ~f ~<ıro lunun ve 
' 1ıman Ak. oyun ka 1Jt ~ setıUloz 

yi' 'düri' f "ı { t Ali Ka· 

~ ( ",.., ....... ~. 
ti' tn 

ilave olun. 

2 .. 1'."1 11d" e~ki 
B.ıyar Tiir. 

il meı.ı ne müta. 
ı "1'11 arı! tma'ctadır. 

1a t"''Jlo i1e sü~. 
O' 1" 1(1•, nmıza ha. 

ıyc ederiz. 

ci asırda Hollandada Prens Oranj 
böyle bir araba fle gezerdi. Al'a. 1 ALBERT PREJEAN vcı Gt:NE1TE LF..CI.EHC 
banın bir direği bu direğe tnktlı En gürrJ Fm.nsı:r: ~,Jdı7lnmun l!ôtlrakill• canlandırdıldurı 

ku llanan bir dUmenc'si d e mev_ 
yelkenleri, bir dUmenl, bu dUmenJ = METROPOL ··TEN 
cuttu. Araba 28 yolcu alır ve Hol
landadaki Şuvingen ile Putcn şe_ (BAYAT OtlZELDiR) mnn olmadığımız kadar, geç<m tem aıtı hafta 

muzda, ağustosta ve eyllllde'd ile ın.. 

hirleri arasında 56 kiloınetrellk 

sahay1 ~ki ııa.atte ktıtederdi. 

Fransız gazeteleti bu satırları 
yazdıktan eonra §Unlan da ilA.vc 
ediyor: 

Bu arabalar Hollıındanm düm• 
düz toprakl ıı.rmda b ugün bile işe 

yarayabilir, fakat ne yazık ki 

Fransanm dik ve rllzgfırlı yollann. 
h bnş parn etmez. 

Kahvelerde 200 ta \ebe 
yakalandı 

Talebelerin kontrolUne devam 
edilmektedir. Şimdiye kadar 
ders saatlerini kah\'~hane!erde 
geçıren 200 talebe yaka: ... nmı§. 
tır. 

Bütün bnklkatlDr filııünl, bllytik Fransız ı;ahll5Crinl 

BU AKS4M SOl'v1ER SıN : MASlı'DA 
11111mıınımuılllını~ rnımrn~m l\1uUnkıı gidip görüıılı~. ıwıınnııuUillllffilffim-

yas knbuı et.mJyecek derecod,. tl.uıa 

kuvvcWyl.z. Donanmamız dahıı l(UV· 

vetlltllr. Fllouıııı.ıanmız daha ~oı. tur 
Havalarda, Brltanyn adalan fl!."r1ndc 

, ~-~fıltt~~il!!l ~Prıınsıı ll('Ut:l nııla n Amerikayıı akım, tı rrunnr da kııdr11tllr nıırlandtmn MB'lllllfı!I' 

il Sevimli FERNAND GRAVEV !~z~ı Caroıe Lombarıı ile 
~ Ttm Bin !':Ül'EU 1111,!\I ('t~\ rnm 

Perşembe akşam ı ALE'de görPceksiniz 

Fra~sızca al korkasa 
Uu Q!\ iz ik i ~ ılı1ı:r.ın yarattığı 1'11 ~iı 1• I hır cı.cr. :t.•'\'klnı> doyulmı~ nn hlr iilnı ı.llr. 

Seneni• en il att 
gtlalerı oıacak 

Londra, ı O (A. A.) - Sidney
de İngiliz imparatorluk cemiye ti • 
nin bir fçtlmaında bir nutulr irat 
eden Avustralya harbiye na::ın 
Spcnda şunlıı.n söylemiştir: 

" - Pasifikte sulhün muhnfaza. 
sı ortn §arkta.ki imparatorluk or • 
dularmm muvaffakryetine ve ya n
domi muvaffakıyctine bağlıdrr. ö 
nUmüzdcki altı hafta belki eene 
nin en kat'i günleri ve bu sene de 
medeniyet tanninin en mUhlm bir 
senesi olacaktır. 

Blz mUttehit bir kuvvet teşkil 
etmeliyiz, Bize bir memleket, bir 
kral, bir imparatorluk bir baynıl· 
vrı mU~terok bir fedakarlık lft.znn 
dır.,, 



R A B Z R - Atiılllm pUlf9e 

FRANSIZCA (1) 
COLOMBA 

P. Mbimee 
1 

1. Dans :ıes premiere jours <hı 

•noi8 tJ'octobrc 181 ., le colo· 
nel Slr Thoma.<1 Ne\il, frlandaJs, 
oHlde.r distingue de l'armeo an
glıalsc. descendit a\e<' a fille iı 

l'llôtel Beauveau, a Marst'illl', ao 
ret.our d'un \oy~c ('U italle. 

KOI,OMRA 

P. Merimee 
1 

1. 181., 1 inci Teşrinin ilk gün
lerinde, Jngilız ordusu mümtaz au. 
b::ı.;, İrlandalı albay ~ir ThomM 
Nevil, Jtaı.; n seyahati dönüşünde, 
kızı ile beraber Ma.nUlyada Beau-

1 Belkaıılar baklundü.i illı ymı -
mım baflarken, Balkan memıeUt:· 
leri üzerinde Almau)'arull Syui 

tazyiki olduğundan baUeblUftilc ... 
8u tazyik en uyade Bnlpriataıı 
üzerindedir. HaUi ~ ara BuJCa • 
ri8tan mihvere dofru meyleder gi· 

bi obaı14, ıu.ı Borfıll Almanyaya 
gitmJ§, fakat Romanya miallni zij 

?.Önünde gören a.lcarlar, m<Dl~ • 
ketlerinin .aellmeaain aa.oM bit&. 

raf bir alyaeet ta.kip etmate ol -
duğunu görmilfler w .,..ekil J'l· 
Jof bir nırtlm ile IMmu bitin dlın.. 
yaya ilin etmittir. 

(Balkanları l 
Tanıyalım: 2 

Bulgaristan 
Romanya 

Macaristan 
liG. .ut. 16 ~ dıe mit

tel*!er S..lgariatw Uinıbarp et. 
tUer. 2 Temmus 1916 da Yuna • 
.-... ı ~1ıuı una c1a da R4meıa· 

1• B.alpn.tana ll•l'94 ~ gii· • 

di.ıM'. %. J.'admiratlon continuı• des 
''Oyageors enthousiastes1 ımKluit 

ane rtta.tion et, pour 54' ı;ingularL 

ser, bcaucoup de tourlsk-s au· 
jourd'hul prennPnt ,..,ur d(•\'lse h• 

nfl admirari d 'Horacc. 

• S. O'eırt a cett.e cb&."6 de 'O) a. 

-~1'8 meoontents qu'apparienait 
""ll~oı ı .. vdla, fille uniqu" do co1onel. 

et. l..a. traosflguratioa ini ava.it 

"'para mecılocre, Jc Vesu""-~ en erup
"'fiQa a pdme aperiear aux cheml. 

Mf'S deR mineta de Blrminghıun.. 

- 5. En somnıe, - gl'dıle ~ 
tion ooatre rttaJlo etait qoc Cl' pays 
111a1tqalıt de -OOWe.ar IOCllJell, de ca. 
Nd.iıre. 

6. Explllıwe qal pourra le ~ 
..., ee8 mot8, qac je Mmprenals 

JIDrt Men uy. qaclque annees, et 
fll9fı je 11'.tmııls plas aujourd'lıu.I. 

7. D'abord, mlıss Lydia s'etalt 
.a.tMe t1B truaver aa deli& de8 

Alpea h cho9efl qoo personne 
..._.. vaes a\-'1UJt ~, et \tont 
_.. jiOtiHlt parler avec les hon· 

..... ~ eolmlae ditM. .J.-raaiD. 

1.. .. lıimtôt, ..,rto.t ~ 
ele par ses eompatrlotM, et d~ 
..-ı c1e ftMOlltl"er Tlea ıırtaeoa. 
-. elle 11e jeta dans lo parti de 

l'eppositlon. 

(1) Müteheyyiç, heyecanlı, mü- • 
tebayyjr. (!)Mahalli hususiyet: Ce 
ctnme Jdstorique maDqae de eou. 
len lomle, bu tariht dram mahalli 
hususiyet (cereyan ettiği yere ve 
devre ait hWRl8iyetler) taşımıyor. 

ANALlZ ve TEORi (1) 

vcau oteline indi, 

2. Heyecanlı seyyahların sürekli 
lı ;:.TC'ti bir aksilliuncl Jyaııdınr, 

bugün birçok turistler, kimseye 
benzememek için llorace'm hiçbir 
şeye ~asıma düstunınu gözönilnde 
tutarlar. 

3. Alba~'m biricik kızı mis Ly
dia'nm mensup bulunduğu sınıf bu 
gayrimemnun seyyahlar sınıfıdır• 

4. Ona lsanın tecellisi' bayağı, 
indüa halindeki \'esun~ ancak Bir. 
minghaın fabrikalarının bacalarına 

faik gözükmüştü. 

5. Netice olarak, İtalyaJla karşı 
bilyük itirazı, bu memleketin ma. 
halli renk ve hwrusiyetfoin elWk 
bldunmasr idi. 

8. Birkaç yıldır çok iyi anladı
ğnn ve bugUn artık duymadığmı 

bu kelimeleri kim :izah edebi&ir 
kil. 

"I. Evvela, mis Lydia Alıplerin 

ötesinde kendinden önce kimaenin 
görmediği şeyler bulmaktan ve M. 
.Jouardahı3 gibi nükteli konuşa.bile· 

cefinden iftihar duymuştu. · 

.«"! t' 

8. Fakat derhal, her yerde va.. 
tand8§lan tarafmdan takkUUm e. 
dilmiş -ve meçhul bir şey bU.lmü~ 
tan Umidifıi keShıis olarak muha1 

Hfler partisine sığmdı4 • 

(t) Rapball'in Vatican'da bulu. 
nan ibir tablosu; bu gUzcl tablo 
Narbonne başpiskoposunun cmri}
le yaptınlmı.ştır. (Z.) Merlmee 
gençliğinde "couleur locale. mka
nm cereyan ettiği yer ve devir 
haldmıdaltl hususiyetleri toplama" 
zaruretini ısrarla müda.fan eden 
Fransız romantikleri üzerinde ge. 

ı. Le coloDel Nevll de8oendlt a.. niş bir ettid yapmıştı, halbuki Ko. 
lomba yazıldığı devirde bu cereyan 

vec sa ftlle a l'hôtel Beaaveau a haylı zayıflamış bulunuyordu, bu. 
llanellle (asli cümle) rada onu bn:ı: ediyor. (8) MonıJear 

Albay Nevil kızı ile beraber ,Joardain: MolR-rein l...e bour~eolııı 
Manıilyada .Beaaveau oteline indi Gcntilhommc isimli komedi.sindeki 

ı. MiM Lyclla Nevll n'amalt pu bir şa.bIS, burada sonradan zengin 
lıtre ooaune Je8 voyagoıın mtobu. olan bir satıcı (M . .Jourdain) nm 

eski halini unutarak hakiki bir 
~. (Ana fikir). centilmen olmak amacı peşinde uğ-

Mis Lydia Nevil heyecanlı yol- radığı gülünçlükler tersim edilir. 
cular gibi olmağı sevmiyordu. (4) Merlmee burada, o devirde ltal 

3. L'ltale muqaalt de oouleıa.r yayı sevmiycn bi'r grupun mevcu. 
locıa&e. diyetine işaret ediyor: fraıunzca r 

4. ltalya mahalli lmt!ıusiyetrer ta- le karşılaştırmız. 

§IDUYOrdu. 
VOll lalstobw; de bendits man

qamat de coalcar locale. 
Haydut bikiyeleriniz (anlattığı_ 

mz haydut hiklyeleri) mahalli hu. 

~ taşımıyor. 

FRANSIZCAYA Çt~VlRMJı; (2) 

1. Albay Nevi! <'vvelce Beau
vıeau oteline inerdi. 

ı. tndtra halindeki Vesuve Bir
mingbam fabrikasının bacalarına 

tğne 

Bu kıymetli aletin keşfi tari_ 
hin karanlıklarında kaybolur 
finenin kablettarih zamanlarda 
da bilindiği muhakkaktır. O za. 
manm iğneleri uzunca dikenler 
veyahut kemiklerden veyahut 
ta balık kılçıklarından iıbaretti. 

Hatta bu iptidai iğneleri EBki
molar hala kullanmaktadırlar. 

Onlardan sonra fildişi iğnelere 

sıra gelmiş, nihayet bronz iğne. 
ler meydana çıkmıştır. Çelik iğ_ 
neler ise on dördüncü asırda 

iMıdedihni§t.ir. Bu tarihten son. 
ra ipe bir atmayı maddesi ol-

benzer. 
8. Raphal?l'in tablosu ona pek 

bayağı gözükmüştü. 

(1) llerki derslerde burada e. 
sash bir anlamla ve sadık bir ter
cüme için llizumlu olan gramer 
bilgisi ve analizler gtisterilecektir. 
(2) Burada verilecek tUrkçe cüm
leler geleeek derslerde fransızca. 
ya çevrilecektir; okuyuculanmız 
daha evvel metinden intihap ede. 
ceğimiz bu cümleler Uzerinde çal~ 
şırlarsa daha istifadeli olur. 

mu."} ve uema imaJi temin edil. 
miştir. İlk iğne fabrikMının 
Norembergde tesis edilmi~ oldu. 
ğunu söylerler. 

Bilinen bir cihet varsa ta 
1370 yılında buradaki iğne fab. 
rikatörleri hususi bir kdrporas· 
yon teşkil etmişlerdi. Ucu.z ol. 
malarına rağmen iğne imali u. 

:tun ameliyelere ihtiy~ gösterir. 
Çelik tellerin tayini, kuvvetleri· 
nin tesbiti, kesilmesi, inceltilip 

sivriltilmesi, deliğin açılmaet, 

yontulması, pişirilmesi, temiz. 
lenmesi vesaire gibi yüzlerce 
amelenin çalı§Dlasmı lilmmlu 
kılar. 

KomfWnU& Bu)«ari.tıenuı ~ • 
hai satbiyelli 93000 ltikaetre JDl&· 

rabb&kttr. Hüft*U altı lllil}'Oll ııe 

bin IU!idiı'. .N'tifın k-'-.i .kİlk) • 

metre baışıııa 63.3 tüt-. ıı.eem" ae 
mlryoUarmm usunluğu 2UOO ku.

metredir. Tlirklıe lh~ ol.an · buQu· 

du 219 kilometredir. 
Bulgaristan 1897 de ya.pdu ve 

1911 de tedUlt göl'eft &eptıitı •• 

aaaiye kaauıwna 6re kunt.._ 
bir monal'Oidir. KnHiyet HbNM 
oğul& seçer. K..a.dmlllr tAh'8. • 91 • 
kamaz. K'l'al icnl kııri'etklir. Na • 
arlanıu bi&tııit .r,er. 

Narodna Sobranya , ilmi . veril8a 
mWet meelilli.ne giren ıub9'ar 

teşkilatı eN3iye · kanu.aue. pre 
sec;ilir. 

Bulgariıltaoda hWdim" sönnekMI 
olan aWile Salr:s • KohmK - Oota 
sUWetıldir. ' JJacUıı)d1 BWgaT 1"'ı.ıs 
~ Bori1 '• Uaı ~ Ue 

kraliı;e ~ ı..mn .~. u. 
-~ ~ dDimaıJ. 
tur. Kanıu ltaı,.. kabiıia IDlır 
premee Gio\'8Dadır; Kralaı biri 8 

~eri iee Uç ,........ ...- üzere 

lld çocuğu ft!Wr. Qoiaklardllll · lrii 
«;nğü enektir, JUi .elllıllttır . . 

1908 .. t .... o.nmlı .. 
JöntUrk batoketiftin ~ 
k&rtşıkhklardan iırtif1ıide eden Fu 
diııand Bulgartataıım jıdikliJin.i i . 
lin ederek birind ırerciinud . ielnt

ni a1dl,. 
8u)priıltan birinıct BMka.ll har 

binde F.dimeyl almağa muftff&k 
oldu• v.e hd c;.ta•adtaıtar · ıe&- ' 
d1. y,~ ~ . ~anJı~~;~nc1e-
Bulgaratan eMi mlittefilllerinderı 
de Pf* ~ da,..ak yedi ı-ı! bir hay. 
li geriledi. 

t 915 seneaindl! Bu~nla 
Avusturya · lılacariMan ve A.lman. 
ya arıuımda gizli bir anta§llla ya · 

pıldt ve Bulftariar bu anlıu,.ııa ile 

umumi hal'bc girdiler. 
Bulgaristan umumi harpte U 

tcşrinievveldc S~&tana }ıaTp . i · 

\Hu .ttltuncta oı.uyucuıar'll?~n ı• 

ıetenı1a JMllldakl lııupGll>a IMrlllU• 
g;;nderecekleri 

EVU!:NU I: Tl:~l, 1§ Att.A 
YA. tŞ VEtUıUC, ALIM. 8A l'lM 
sııı. ueaı1 mabt,.tt ~ otmıpu ıuı 

etııc Ulalan ı-ru- •ltfUfuaur.) 

Eulenmfl telıliil4fri: 

• Dördüncü 'ôereCe harp ırııu!ıUerııı. 
deD bqç~. UaJQJlyeU:n ı?'ilZdn. 
dir. 1'alwWIR, dbya t.oc:rtlbehlf'"m ki 
fldtr. Ue31etim tenillktlr. Et'"' i1ld6 
cıtuz 9eDe hay.ot geçinnlf tim. Orı O~ 

y&§Dlda bir ktzunl,!l Yl\flllllHtayını 

ottum var, rabıtam yok, yuvlMll ayrı 
dil'. Kiracıyım. SUi.rtrede d•lftdUm 
letanbulda terbiye oWum ve J!\4arıım 
ômrUmliD altıda bfo,fi 19t-b\ı!iııl ge<;. 
ıniş bir Türküm. . ' 

&rp m&Jfıllennm .S11. 561 Leıfı>• 

kanununun 9 unau madde91 ,Ovledir: 
''Alıker1 maUlllerle izdi~ ~-ıecel< 

muhHee•tı atlyedlm Mhtbi m~ 
herhangi blT MIKmın maqı l<atolUf'

mazı. 

18 bM1ı-aıı HU8 de Vileoa pna· 
llipMri ma.ıam oklWrtan n Bulpt

ı.r SeJAnil c~od4' ve kaa11 
~S&r V1!tdi.lrten "6Gn. Re
~ bbiDeei ç~Ueftlll yeriDi 

Ma!iDof . t.ua.fmd&n t•ı oımtall 
~ bbinesine ~. 15 f/f. 
itti ı el S tarih~e BWf(ıw- ~elli 
mtiti efikleriD t»yik.i lranfllmda 
çöklil. Bunu illılline ~ 
dahlJI k&nttı ve RadomiJ· havali • 
sincU! bir cumhur.i)·et kuma hare· 
keti eörilJdü. 29 eyUU 1918 de 
İlUlpiiıltan miitatt«e yaptı •e . a 
t~ 1918 de kral F.eNi • 
uad- meıalelwıti • ,terk mecıbw 
~ Ofliu. Kral Borill tahta 
~'*tı. B~dp,,..... anmmt ha~ 
NöyJ muiıedeeiyl~ yvalt ~. 

21 trtl"İatlani 1110 ... 
Kral Boril nwn'+etill y..-k 

çıktığı umumi ~enberi birçok 
dillt&t.örlWl heftılllileri ile ulrq • 
mM mec:ıb9riyetinde kakb. Bunla
ra en Çf.tinl ~ temayl.Ue. 
ri -. : StMllllMaHı*f . ldl. un.t ·. ns 
aralannda it bafn.de fJulunan btt 
aııvntli adam. aJbayet Utledildi. 

Bir ziraat ınemlelreti olan s.ı . 
ıfıriıltaa ıaaıq,ten 4'0k ·~ b6r 
~~ ........ ~ 
ikt.llMI 1bUhn.na"· dOfUI> malrfOİma· 
dı., Ba büyük iktmM:li tdı~~i. ~ 
'ntk'jji ~~.,.._. 

~Un A. vr.upa ~iMifade..,'ik\ ' 
yaptığı büyük ihracatla ikt...Uen 
ı>n mN'ut giinlerini ."LtJama~ 

ba4iaml!Jtlr. . 
9u}gariltanı mihver~ b&ğlıyıuı 
b~ bağluın mevcut olduğu mu 
hakkallllfll ~. · BWpriAtan bir :ııa -
m~ri ~in ~lyHrti talc~ P-l. 

mektedil". • 
Bulga.rlManın iddil\larınm en ha 

şında Yunanista:n topraldAn ara 

ml'.st. 
"' Li.ııepln ı inden çıktım 1iıudl olr 

avukat yanmda Tl')'& resmi Ye ı:·ı .. ııt! 
mfteUl!llel~d• i~ atıyorum ht!v•111,.. 
rlD Haber gauteal vuıta!lilf' ı M Y ) 

romuırutı• mOtıtcaatl~rJ. 

l ıçi arayanlar 
• Hademe ve qçı ve çaıııaııırcı kı. 

·:!ın &r&.nıJOl'. Cafaloğlu Sthhıtt Tıır. 

dµ,na müracaat 2319rı doktoı .opeıa. 

tör S.y Orhan ünıtlan. 

Mütelerrilı 

c 9 ve aJtı Yatında ıki er~!t ~ulc 
~vadlık olarak verlle~ktlr. l 'ltlv4'n. 
lr.r: DaYUtpqada ~'\ıkurçet'I"' ..oka. 
ğmda (40> numaraya mllrar.ıı"t l!df'. 
blllrler. 

• K1IDM yanına ver1tmem~ '1.12 
)l•f arumda bir kız çocufu eYIAthk 
ıııneaılrtn'. Slbbatlf olrDaııı ,.~~ttr 

Arau edenler Haber razet~ııı va .. ııa. 
!lilt ı Ş.H.O. ı nımuzuna melıtttpla mil 

racaatıarı 

~u vazt)'ete nU&ran: .O ılı\ :.ıı yaş 

ıarı ara..nda ba.yatt& atk~k •vıtctı oi. 
mamak terbiye w ~ ıaltlp ınbt 

k .. 1dl -•---'-e .._~~-w .... , • 9 \.'1l~l'Dd4 kim1M1JZ kalan Dır e:-kek 
rı ve c'1. mı - - ........... • · . . 
hangi blr kadmm hayat arka~ı1~11 

1 

çocuk tyt bir aileye eYlltlık ver;ı..-.ıılir 

hta Tip mıın.-zaubaha 1e(lldir Çocuıta 1-eadi nl&dı gibt bekmall n mu cım. ._... . . _ _,, t , .. 
Talip bayan açık adreae ml1C<\C"aat e uuısıline duam etttr ... ,,. ... , tv ;o 
deblllr, A<Jrea: Beyoflu. Tetvf~<~, ... Ra. cuk ha~ lllımek\ebln \kinci mtthlllla 
ı!qa cami.at tehlt ııetunet s . ..ıo. 14 drr. lstıyenJeT Ha_, g&Rtl!lll nıtta. 

• ı:;ö--ıtttt ~ile ı M. f!:. 4-l) Nnttlhn& nıek~t~a 
R.K. ' 6~ ıııilraceıa: edel>ilil"Mr. 

/ f arayanlar 
Aldırınız 

LUenin u inci ıanıtma denm • eti. 

yon1m. Bazı eebeplerdeG dol&\"1 '*e. Afajuıla ruau.ıan yuüı o&a• e 
lerdea lklllJ'a Ç&hfftMtlr IR~"1"""1· ILU1'1C*Jar,_... aaalanM ..... 
deyim. fııttyenler Haber pvtMI (C ı ıhfftupUM ldarellanemtıdea ıı_,e. 
Qı rumuzuna mUr&caat a&OMstaıı otı.1e Jsadar ••J• uat tT 

• Ulllvwau.e ııulıtUk cuUltul, ikinel J tlea _,. alda'ılıalıUt "" oıtaaur. 
anut talebfl9!)'11a; ~ IOlll'ala" (XJ (t) f"""9) 

~ . 

_. • ...._ T.-,.. .._ .. ,. PB 
Alldeniae ~ pim tlııteılir. İyi 
t~ yapan 1acftis ka,.ulan 
~-daimi orduaunun 120 
bia ~ olduğmw, eelerberlik ha · 
'iade ~ bet ytiıa bine çıka· 
DillO l'llli 86ytetnektedir. Bulga -
ıilıt.aaai OD perçel* ktiçük bir do
...._ .. -.e ~ kadar tayya 

NNi ..-dır. 

On bet mil)"Oll J:IÜfu9U olan Ro. 
!Mll)'Ultll yflDİ ftılliJ'tıte göre me · 
llMei aütiyMi heniiE ölçülmWı 

dCildir. Aac:a& .-ına kaydetmek 
li....ar ki RomMya tapraldannın 

Y'•Mn1mııi'-lell .. f•lıHı ka~ • 
tir. 

R.cıal&Dya RMl&nrl Kınm bezi • 

mıeüDdeıı .anra t~l etımr, -
tir. 1886 da 7apıhn• olan bir tel). 

ldlf.U ....,.e lramıı.. Romanya • 
daki deriet teklini parllmanter 
DM>DUti olarak keıbvl etmitür. tık 
~al Hoheuollenı Meeinden Şarl· 
dır. Rcmlaııyaıda Umal\ :ıamaD ik· 
lider U*in~ gelen liberal ve 
mıubftfuetir parüleri en ziyade 

a~ edea ~yanm ziraat 
meaeleıll ~ Moldavyada pek çok 

olen y.budi meeelea olmuftur. 
Raaml}o"a 1906 de ~ dahili 
~ aUne olmUlf. 1912 Bal
kan bMt>iındt" bitaraf kalmıştır. 

1913 ~ hari>iadeyee Bulga • 
riılıtaDa ~ edeİ>ek Dohnlcayı 

~ -- 1913 de MkN?t 
' pmanı hmh-""1'". 
JIH de kral Şeri 6lmüış ve )e. 

rine ojlu FentinıaDd tahta çıkmış· 

tır. ıtıa da a-a.aya müttefik • 
ler .,_.a but.e ~ etmiş -
tir. 1918' ~ 18Dmnl ham nlıayet 
buiuea RmMMt fttlmper'Verlerinbı 
biyft ~ ttıııakkuk etti ve 

Romaaya :S..nbyayı. Bukovina • 
)1. Tramilvımyayı ve Banat'm bir 

kmmmı . WaJ. ederek bUyUk bir 
memleket haline girdi. Fakat ay. 

ni --·-+ haI1i çok llOr bir akalli 
,.~,., m~f.l!l Ol'ta1.a $ıktı. 

Unınnti lıarbi mfltealdp Roman· 
:;..._,.. 1 • ' ı. buh'-'-h 

yıt ıwuı, ;uraı ve ımıaı ,-_ 
d~Ul. 1918 • 1921 araınnda Ro -
maayada yeni bir ziraet siMemi ku 

ıııklu. Fakat bir milyonu bulan ya 
hıtdileı· meaelelli buan kanlı mil. 
ı•adeleler doğunıyordu. 

K~I Ferdinand 1927 eeneein -
de öldü ve oldıikça çetin ~en 
bir rejim bubnıınpıdaa sonra Pa • 

ıiate bulunan ikinei Karol Roman
y'aya getiri1Pffit tahta çdtanldı. 

( 1930). Karo! bir müddet partilf'· 
ri serbeet bıraktı, fakat llOnl"a 

·kendi idaresi aJtmda kuvvetli bir 
bü!:ümt't lı:urmağt IU~umlu gördU. 

!ııfacarUıtaıı Tran&ilvanyanm, 
Ru5lar da Beaarabyanın işgalini 

tanımıyorıa.ı:aı. Romanya Macaris. 
tana karşı lı:o~·m.alı: ic:in Küçült An. 
tnnt; kurdu, Ruslara kart!ı da 1921 
de Polonya ile anl311tı. Fakat ay· 
ni zamanda birde Bulgaristan or
ta.ya çıkarak Dobn1cayı geri iste
meğe bfu;lamuıtı. Buun ü11erine 
Titülesko 193f de Ralluln ı>.ntantı. 

na dahil oldu. 

Son zamanlarda Romanya. pek 

ç<>k darhe yem'4üf". Romanya he. 
mcı; hemen ııulh muahedelerinin . 
kendiAi11~ luur.a.ndırml!f olduğu bU • 
tiin toprakları kııybetmiı,tir. Üs • 
telik Almanya da Romen toprak· 
lan üıerindekl mühim stratejik 
me.vlrilr.ri i.ıtga.l etmiştir. Almanla. 

rm Romanyayı W,Cali lhıerine kral 
Karol memleketi terketmiş ve ye. 
r~ oflu MÜJf'l geçmiştir. Fakat 
bacün Romanyanuı ldareei genP · 
r.ı . An.tODMllonun elindedir. 

BU«iinkü Roaw,ıya kralmm an

neei ve Karolnıı lıtan•ı krali<;e He 
len bir Yunan pıwetUdir. Büyük 
annesi kraliçe ll&ri lncitiz krali · 
c;eıai Viiltoeyanm torunlarından bi. 
ri olu bir fnciJis J>k1'1_. idi. 

11 

.lmpaauoriuk ylkıldtktan 

Macarietan ve biDıassa B d 

21 Mart 1919 dan 31 
1919 a kadar Bolşeviklik te 
sini tattılar. Fakat BPlakun 
ihtilAI han:kctlerine kar ı S 
tt> kont Karolyi tarafından 
muş olan bir de htikfım t 

Bu hükumet 3 ağustos 1919 da 
mukabil ihtilal çıka'rdı ve m 
keti sükuna kavuşturarak ın 

şik idareyi kabul etti. 7 A;;..lllS8:raa 

1919 da Arşidük Jozef kral 
oldu. Fakat lngilizlenn taz\ 
24 ağustosta istifasını verdı. 
nun üzerine milli ordu Ş<'fı 

amiral Horti Budapeştl\\ c gE>l•IQl'al 

idareyi eline aldı ve 23 şubat 
de işe başlıyan Macar mıllet 
!isi l Mart 1920 de hmiral H 
kral naibi olarak s~ti. 

1921 den 1931 
.Macari&t&n büyük arazi ve 
ginüğe sahip olan dere.be} lc~r1Jlı~a-I 

fi Kont Bethlen tarafından 
ı>lundu. Fakat kont Bethlen 
hareketini iyi idare edemedıği 
Macarietanda büyük bir mali 
ran zuhur etti. Milletler ccnı•flılr 
vaziyete müdahale etti ve 
Bethlen yerine kont Karol:yi 
eli. 1932 sene.sinde ve JUi G<J•ıtnıdl 

boe iküdan eline aldı. Fa.kat o 
ıihten sonra kral naibi daha 
salahiyetler elde etti ve yavaf 
vaş bUtün Maearistanm idar 
eline aldı. Kont Te!eki de 
başvekil vazifesini görmektro' 

Macaristan siyasetinin en 
m dikkat tarafı 1933 de ltal 
yaklaşnuş olmasıdır. Mart 1936 
itibaren Macarlar Almanlara 

y&klaşnuşla'rdır ve bu yakl 
1938 senesinde Çekoslovak~ 

ufak bir parça koparnıalannı ın 
kün kılmıştır. Ayni dostluk 
manya.dan Transilvanyayı da a 

sına vesile olmw;ıtur. 

Macar harici siyasetim muv 
fakıyet.le idare eden ve meml 
tini üçlü pakta dahil ~müi.k.el 

gibi Yqgoelavya ile d(' ayrı 

dostluk anlaşması yapan kont 
kidir. Macar hariciye nezar 
muvaffakıyetle idare eden k 
Çaki bundan bir müddet ovvel 

müştür. - M. 

( (l ÇÜDt'Ü yazı : 
ı:in ilkleri, !ilyBAi m.-, idi \"f' konr 
eUeri.) 

Mutbah 
Tavsiyeleri 

Portakal 
reçelf 

Altı tane portakalın kabukl 
soyunuz. Dilimlere ayırınız. fiti 

: çuk litrP su ıçcl"l!ine ko:yunuz. 
1 rıca Uç portakal Vf' iki limontin 

yunu sıkarak buna ilivC' P<lınıı:. 
ı fif ateste, suyun yar ısı kaim 

kadar kaynatınız. Sonra t ne 
indiriniz, jki kilo toz şeker ko) uO 
ve eri)inccye kadar karll}tı 

· Şclcer tamamile eridiktC'n so 
1 

tekrar ntc>şe ko) up bir saat ka 
kaynatın·z. Şh;C'krt' koyup ııak 

._ 
Mar......._ ıw ı d • Mi _ Ç~, kaw.•o o) u '"~ 

b&rea A..-•7• ile 1*111 iq t.· ........ ih ya tııeflaclı nıı, hr1' 
~. 13 T91Winı r ..ı 1118 de il•• t 1 .....,, ediniz. 11ı"1nn 

ı A.......,,... a,r• ..... ~t i1'& ........ elM sitk'rl :raJM!rl 
ft&rpMe 80l1ta t.upı t'ımm birik ~ 1 ı ••r. Kınk ~~tt 
bir ır ...... &o ar-, ~- • .-ı ._. lftlrhiiz w hi i 

ya Te Ylll'<J9laYyaya ıw.tamJi ol- ;9)~ :· at Derhal vaP. 
hl' ........... bir lriııa .. -.ille llolay 1 ~' 

s 
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Neikleder' 

,..al.,ık Polonya ~ ılt'rir<•ns 

O, me.cı!cği dol.ayuıile hayatını 
zamanu zaman ormanlarda ge
çiren bir adamdı. Genç denebi
lirdi, .bünyece kuv.,•:"=:· ' ' · 

Hayrette kalnn a.dam-m merak -
la orada bekleyip etrafı saatlerce 
•nrn.ssut ctnıbj. Üç sao.t sonra ayni 

n tayyarenin tarlaya indiğini ve için. 
den Valcskanm çıktığını hayretle 
6Örınüş ••• 

Vaıcruca ayni otomobille ve ayni 
üratıe sabah olma.don vine villa-

Ya • 
yetişerek flessızce .içeriye gi -

rip Yatmış? •• 
• - General? 

y - General mi? .. O dn sizden! .• 
ani, o da dainın uykudıı! .. 
- Hayret, Pavlcskn!. Böyle bir 

~Ye böyle bir r.amanda inanamı-
Yacağnn geliyor!. 

- Niçin?_ 

b" - Bö~ le bir uçuş çok tehlikeli 
ır §ey! .. 

\ h" Pavıeska adeta. de'lcc kmdar 
ı.r gillUşle gülüyordu. 

! - Bu kadın (Valcsl:a) her tiir. 
u tehiikelert göze alaco.k b r ka· 

o dnıdı 1 

0 
d r ··· diye? b::ıwrJı. ~onrn ııon 

erece sinirli bir hnldc ad tiı. de· 
ıce bir heyecan ic:.ndc bana doğ_ 
lıı YÜrUycrek . 

- o:ı ! .. Size rıca cdcnm ! .. Ba· 
na inanınız! .. Son dPrC'ce endi -

edeYlını .• Bilylik ''" kanlı ifiler 
ndU~'ilne eminim! Hiscıim beni 

ldntmaz! .. 

Diyt' bnğırdı. 
Pnvıeskanm sesind ... k: is+irham 
~. yalvarıcı ıstırap beni Ut _ 

bnUıu. 
B;rdrnbire: 
- Pavlcska! •• 
Dedim. 
}foyretle dönilp \"Üzüme baktr. 
- Ne ı11ır? •• 
- Sizı Vale.skayln niçin bu ka-

ar ya.k ndan allı.kadarsınız? .. A
"- lAkanız Valesknya mı, yolma .ge _ 

ernlc mi nittlr? •. Bunu luti'cu ba
t <?na açıkça söyleyin"z! 

Pavl~kn adetfı. titriyerok: 
- Kanaatimce bu kadın mem

le&etln en bUyUk dUşmnnlarile 

birlikte ve zavallı glnerolin ha • 
atına bir tuzak kurmaktadır! 
- Tuzak mı? 
- Evet! .. Bütün endişem bu -

dur! •. 
- Siz lrnrkurnn, g nerali sevi · 

Yorsunuz, Pavleska! •• 
Pavleska sustu. Gözlerim yere 

•ndirdi. Onun bu sükutunda niha _ l Yet.siz bir IUraf hissettim. 
- Şimdi anlıyorum! .. Söyledik· 

lelinlz tamami ..... lC" do;:'l"Udur Şimdi k ~ c . 
a.naat getiriyorum, Pııvleska ! .. 
~iı canmızdnn b.r gayretle iş· 
len tıkip ettiğinize hiç fjtiphe et. 
tnemE:'kteyim ı .. 

Pavleska! .. ÇilnkU cnnrruzdan bir 
ııırC g Yretıe işleri takip ettiğinize hle 
ı llpbe Clmcmeklcyim ! .. 
.M Pavlcska. ba.~ ka.ldır:p yanar 

gözlerle :>üzüme bakarak: 

- 9h ! .. Rica ederim ma.t'('ııa.li 
ikaı ed'niz 1 

1 

d ~ 1 ••• Ya.but, ah evet .. En 
kogrusu budur! •. Bizzat generalle 
onuşamaz nı•..... ., 

O<>UiJZ. 

- Ne hususunda?. 

•"la karşılık sen de bana, bir yıl. 
da kaza:-ıacağım bir altın bilezik 
"erdın .. lnşa:ı~~ h sahte falan 
r.leı>ı1a· c:ı• ır. 

- İsters n onu b3na ver d .... 
~na elçid n para alıp ,·ereyim .. 
d ın o bilezik b r•m ıçin para. 

1 
an daha kıymetlidır. Onu sa
l~~~n. iki odalı bir ev satın a. 
~ılırsin! 

~;- ~~kkür ederim.Benim pa 
a a gozum yok. Şaka söyledim. 
tn Urada hiç kimsmin beni tanı. 
asını isteınc.m. Hemen sahil· 

- Ne hususunda mı? .. Blliyol"
e:unuz Jd generalin hnyntı böyle 
karanlık gUnle.rde memloket için 
son derece kıymetlidir!.. Değil 

mi? •• Eğer mareşnle bir şey ola· 
cak olursa, orduyu eline ;alacak o_ 
lan general Vorovskl değU midir? 
Söyle;>1nL Böyle değil midir! .. 
Halbuki kendisinin budalacasma i· 
tlmat ettiği bu mUthlş kadm onu 
da, binaenaleyh J>-0lonyayı da •fe
lakete sürtlklilyor. Onun içln, ben 
ce yapılacnk y~günc şey, b'zznt 
generalle görilşUp onu ikaz etmek 
tir! .. Bunu ynpo.bilir misiniz? .. Bu_ 
nu sizden lstiyen yaln12: ben deği -
lim, yalnzz ben değil. Bunu sizden 
şu anda Polonya dn bitiyor! 7.:ı • 
vnllı Polonya da! ••• 

Pa.vlcska, b'rdenbire müthiş a .. 
B!lbi bir bu'mınla h·çkırarak ağ -
lnma~ b .. 0ıemıştı. 

- Rica ederim, ltendini?.e bô. -
kim olunu:>:, Pnvlcslta ! .. Tel~ et· 
meyiniz! .. Grnernl Vorovski, bi _ 
lirsiniz ki. brn'm yakın do..~Uanrn· 
dandır: .. ~iındi kendtsil" görüşe • 

~. , 
ccgım .•. 

Pavleska buz .gibi kNıilmiş kü • 
çücük clleriylP- ellerlrrıC' sıınlnrak 

hararetle te~Pkkür etti. 
Sanki, Polonynnın toprakların -

dan fışluran b\r sesmiş gıbi, ha· 

zin, ümitsiz., yalvaı ıc.ı bil' sesle: 
- Polonyayı kurtar;nız! .. Po • 

ı icabettıği bedeni zorluklara seve 
seve katlanacak kadar vııl.,if esine 
düşkündü. Sırasına göre hafta· 
larcn, aylarca tabiat.le başba§a 

1 
kalır, kendi :.cnc:·:criylc, kendi 
hayal ve diişünccleriyle aı kadaj. 
ıı:, etmesini, oyalanmasını bilen 
bazı mUstesna klmseler gibi, sı. 
kılmaz, yalnızlık hıssctmezdi. 

Fil va ki her defa~ında yanında 
ı~i. üç amele bulunduğu için 
ona bÜsoüti.ın l7ılnız dcnem~zdi; 
Ja~in o, kafa arkadaşlığı ed.eme. 
diği . o adamlarla günler günü, 
ba.zan a.ylar ayı bir arada ya§a

mak zaruretinde kaldığı halde 
kat'iyen onlarla samimi olmaz, 
iş haricinde kon~mazdı bile. 

Bu adamlar bu sUkutt. miln. 
zevi ruhlu amirleririi bir fürlü 
anlamazlar, onun çekmgenliglni 
kendi basit düşüce ve görü.şle. 
riyle bin türlü izah ederlerdi. 
M.aamafih o iyi bir Amirdi; a. 
damlarına karşı müşfikti; kızdt-

ğt zamanlar bile agmıdan fena 
!';öz çıkmazdı. Öfkesi de tıpkı 
normal hali gibi bir sük\ınet du. · 
\'arının arkasmda kalırdı. Kim. 
bilil'. belki de adamlarını ondaô 
ürkQt.en. çekindiren onuıı yadır. 
g11.drklan, bir tnrfü alışamadık· 
!arı bu garip. esrarlı haliydi. 

Lakin bu son ay :ıarfmda onda 
tuhaf bir deği.Şiklik görmüşler. 
di. Günler ilerledik~. kınup bo. 
zumu yaklaştıkça onun halinde lonyayı kurtarmı:z! .. 

Diye mırıldanıyordu. hissedilir bir tcl!lş ali.imi belir. 
Kendimi nasıl dıfiarıya nttığnnı meğe .~la.mıştı. Onlıtın mutı.t-

bilmiyorum. ' tan fazla çalıvtırmak, i§i bir an 
Bır mild<let zihnimi' toparl~ya evvel bitirerek §ehre dönmek 

çalıştım. · ' istiyor gibiydi. Acaba. etra!mı 
Pavleskanm ·hfih~r verdiği ··bJ s&mn•ya.lmzltktaıı mluJ.yet o da· 

tayyıı;rc seyahati be~'Jİimd~ '"bir b1km1ş. mıydı.?-.Alujamla.fı, oıma 
bombn gibi patlamııstı. · nm seyredildiği bir noktadan u. 

Onun yalva.rnn sesi bana bir an zun gnıpu ae_yredjyordu. Güne. 
içinde bhtiın Polonya halkmm ee- şin ufku kızıla boyayan 2'Qll hUz.. 
s1 gibi görünrnilştil. me1eri onun hulyalı, tJS.kin gözl~. 

Bunun üzerinedir ki knt1 bir a- rinde garip kıvılcunlnr yakl}'or. 

zimlc bizznt genernll garmeye ve 
her hakikati nçıkça kendisine Söy. 
lemeye, hıı.rp b::ı.§lamadan Valeska
yı mut.la.kn çevirdiği entrikalardan 
döndilrmek için bana ynrdun et • 
mesini Polonya namına ricaya ka. • 

rar verdim. 
Generalden telcfonl:ı gayet. mü· 

him ve hayatmn. taallük eder bir 
mesele için görüşeceğimi aöyliye -

rek mülakat istedim. 
General beni, hiç beklemedi • 

ğim bir samimiyetle, villlı.sma ça
ğırdı. 

Otomobile ntlnyıp hemen dnvetc 
icabet ettim. 1'"'ka.t daha. generalin 
villiı.sına yakla."itığım znman villl· 
nın birtnknn adamlar tanıf:ndan 
göz hnpsinc ali'nmış oldu{;'Untı far: 
kettim. Bunlar kimlerdi? Kim ta.· 
rafından memur edilmişlerdi? Be· 
nım bu an[ 7jyarctimi kontrol et. 

mek İ"in m!. gönderilmiıı adamlar -

dı? .• 

<De,ıunı var) 

den açıltyonım. 

du .. O . zaman durgun yüzt(nun 
hallan gergiaj.eşiyor, katil~i .. 
yor, oradaki kadere boyun eğ .. 
miş. adet! ezelileşmiş mütevekkil 
ifade yerini ümitli, heyecan dolu 
bir beklemeye terkediyordu. 

Tam üç gUn mUtemadiyen 
yağmur yağıiıış, kararlqştınlan 
kamp bozumu üç gUn gecikmİ!i. 
üç gün ormanda çalL'8Jllar ça• 
dırlarmdan dışarı çıkamamış. 
Iardı. Bu üç günün tehiri onda, 
o ufak kampın patronunda dl. 
ğerlerinin ilk defa §3.hit oldukla. 
n bir değişiklik yapmıştı. 

Tabia.ün nahoş cilvelerini sU
kunetle ka.rşılamağı iyi bilen bu 
adam nedense kendini yolundan 
alıkoys.n bu üç gülük yağmura 
pek kızmış ve bu tehcvvUriinü 
cie mut.adı hilafına olarak meç. 
bulata sa.vurduğu küfUrlerlt> iz .. . . ~ 
har etmıştı. 

Lakin ameleyi asıl ~aşırtan 
patronlanmn yağmurlan takip 

alını:tı. Alt kapıpaki nö~tçive 
50rdu: 

- Sinyor Gre;-yo nerede? 
- Yatıyor .. 
- Hemen haber verinit .. Ken-

disini görmese geldiın. 
- Uyuyor madam. Şim : ıyan 

dıramam. 

- Kabil değil. Ben s:ı-ay@n 
geliyorum .. Fa.ıla <lurmağ1 vak .. 

tim yok. 
- Elçiye ne diyeyim? 

Lukrcçyn. ııhtlfuıı atlayınca, 
yalının alt katından koşau t 

- Lukreı;ya sara~·dan ~oldi. -.i 
ıi görmek isti)or, dersini 

1 t.alyan nö~t:çhıi yüksek sesle 
l 'öbetti şaşkın şrı§kın rol\1-.ar::ı.h 

·alının üst katına' çıktı. Lu':reç}a 
alt katta bekliyordu. 

bağırdı: 
-Kimdıro? 

Lukreı;ya ıtalyanca re ap· 
di: 

- Yabancı dfi!il.. · 

LUKRE(:YA, 'VEl\"Ef'lK 
ELÇISlNIN :Y.Al.!lSINHA 

Sinyor Greç}'O u:;ağmm St:.ini 
duyunca gözlerini açtı: 

- Ne i Uyor::ıun? 
...._Bir riyaretçi geldi, sinyor! si· 

"' zi görmek istiyor. 
. • GttÇY9 yoı:ganı başınn çekerek: 

1 
Lukreçya, Venedik e!çic;ın!f. ya· • - Defet, gitsin • diye bağırdı · 

' lisına aaım atınca .i~ b~r netfs yarın gelsin. 

klup 
eden günkU haliydi. DördilncU 
gUn yağmur dalın g~ •• ı dur. 
muş, ıhk bir .sonbahar gUneşl 
sarı yapraklarla keçelenmiş ıs

lak ağaç diplerinden yer yer 
buhar siltunlan çıkartmağa 

başlamıştı. Havada keskin bir 
topt'llk kokusu vatdı. Sanki Uç 
günlük muvakkat bir ö!lim va._ 
kası ~iren ta.biat birdenbire., 
güneşin hayat verici ilk ilUma. 
lariyle canlanmıştı. Uzakta, e. 
şini ~ağıran bir yabankcçisinin 
sesi akisler uyandırıyordu. 

Ameleler, patronlarının ilk de· 
fa şa.rkı mınldıındığım duyuyor. 
tardı. Nihayet etraftaki kuvvetli 
hayat, hareket demek onu da 
içine almıştı. Hayır, onun o gün_ 
kü hali sadece tahiate ayak uy_ 
duran gayri§uuri bir barclcet de
ğildi. O ameleler daha ince düşU. 
nebilselerdi, daha iyi tahlil ede. 
bilselerdi onda. o a.ne kadar ga._ 
yet sakin" ve heyecansız bir a
dam diye tanıdtklan o patronla. 
rmda gitgide kendini hiNettiron, 
zaman geçtikçe muaccelleşen il. 
mitli bir bekleyiş ı:ıezcrlerdir. 
·Çadırlar· alelacele sökillmfü;, 

denk:lenmi§, me.'!tlha Aletlerile, 
mutfak taknnlariyle birlikte ka.. 
tırlara yüklenmişti. Artık, bir 
buçuk aylık bir gaybubetten 
sonra, llk defa şehre iniyorlardı. 

ha sıklaştı. 
Telli.§ ediyor• Giln b:ıtma. 

dan §clıre inmeli, postahaneye 
gitmeli, orada beklemekte olan 
mektubu kutusundan almalıydı. 
Hep dUşilnUyordu: Kimlıilir 
o mektup ne şirin, ne tatlı bir 
Uslupla yazılmıştı. Kimbilir o
nun ihtiva ettiği cilınlelerde ne 
ince herecanlar, zarif itiraflar 
saklıydı!.. Atını teltrar mah. 
muzladı. Gün ilerliyordu. Yol 
Uç günlilk yağmurun tesiriyl~ 
çok çamurlu ve kaypaktr. 
Öğle yemeği için kısa bir mo 

la W:rd.İler. Hayvanlann kolan. 
ları gevşetilip sulanırken o, par: 
maklan ara.sır.: .. bir sıg-ara. si. 
nirli sinirli dolaştı. Aklında hep 
o mektup vardı. Şimdi, bir bu. 
çuk ay nasıl beklediğine kendi 
kendine Ş&.<Jıyoro" Acaba znrf 
ne renkti? Muhakkak basitliği 

kibarlıkla mezeetmi.ş, biraz u. 
zunca. düz ceyaz bir zarftı. 

Tekrar yola. koyuldukları va
kıt birdenbire aklına geldi: Ter. 
kiye bağlamak ü:-:ıre hazırladı. 
ğr pardesilsilnü telaşla ormanda 
unutmuştu. Clıel, yeni bir par. 
desüydü. Lakin ona acımadı bi
Jf'_ Öyle bir günde acımağa, kız.. 
mağa, kederlenmeğe valdi yok_ 
tu. Yine mektubunu dilşilnmeğc 
~ladı. 

b~clediği o zevki herhangi bir 
kilde bozmak, onun tadını ka.. 

çırmak istemiyordu. 

Kasa'caya girdikleri aırada. 
kendini öyle hayalata kaptımuş. 
tı ki havanın kararmış olduğu. 
nun farkına bıle varmadı. Zihni, 
o mektuba ver~ği cevabı ta. 
sarlamakla meşguldU. Ona "eev. 
gilim!" diye başlar:ıcalttı. Ya, 
alacağı mektup öyle b1r başlık 
taşıyorsa onu kopye etmiş gibi 
olmnz mıydı? ötekilerden ayn
lıp posta.hanenin önüne geldiği 
vakit işte böyle dUşUnUyordu. 

Geceleri sineklerin tnnediği 
kirli bir e!ektrik kordonunun u. 
cunda sallanan tozlu bir ampu. 
liln zayıf, san ıfıı.: ""ela anahtarı.. 
nı aradı. Titrr· heyecandan 
nemli eıterile iki sıra halinde du. 
ran ufak kutulardan birini açtı. 
İçinden bir sürü gazete ve meç. 
mualarla birlikte Uç dört zarf 
~ılrnrttı. Zat ~,'"dan !:iri miistes.. 

na, hepsinin köşelerinde matbu 
b:ıı;1 ıklar vardı; iş mektuplarıy. 

dı. O, tek dilz zarf ise hemen he
men urrıdu~. tahlil etti~i sekiL 
d 0 ydi. Biraz zunca. basit ~ldu. 
ğu kadar kibar b:r zarftı. 

Yalntz düz beyaz değil, yani 
hafif mavimL"<'.ktı. Üzerinde ih. 
tiı:azlt bir elle yazılmrş kendi adı 
ve adresi vardı. 

Aldanmıyordu, rüya görmU
yordu. O idi. O, ıilyalarına ka. 
dar giren sm·~i · · · :ık mek. 
tubuydu. Dal:a fazla dayanama.. 
dr, onu, zarfı bozmıyacak ~kil
de. titrek parmaklarla ve yaka. 
sının arka: ndan ı- ~'up çıkart. 

tığı bir toplu iiTnerin yn.rdımiyle 
açtı; sonra birdenbire durdu: 
Omuzlan, sanki havası boşalan 
bir şışınne o:unc.ak gibi 
yanlara sarkıverdi. O mektup 
Ondan, sevgi · ı':lden değildi!-

EFD: ·, NOGAN 

Paı.ron. güıılerdenbeıi ustura 
görtneıniş sakalını bilyük bir iti· 
na ile, ve alçak bir 11ğaç dalma 
astrğt tıfak aynanın karşısmda 
traş etti. Bavulundan, o gUn f çin 
sakladığı ve kendisine pek ya. 
kqtttdığı bir mavi · gömlek çı. 
ka.ttarak. gi~:'O''iMii' i\e'~Uy. 
dt kl 1 8.da.mh1.ny!e şatta bile eW. 
Bıinn' ömMindc Jlk defa ya.pı

yordu. •· · 

Aynldıkl:ııı gUn sevgilisi ona 
bir ay mrfmda yazacağını vaat 
etmişti. Aradan bir buçuk ay 
geç.mi§ olduğuna göre o mektu. 
bun çoktan şimdi ineceği kasa
baya varmış olması lfıznndı. o_ 
rada .kendine mahsus bir posta 
kut.usu vardı. Herhalde o mck. 

· tup onbe.ş gündüf' o dar, tahta--------....,...----

• • • 
O, nihayet, bir buçUk ay bek. 

!ediği, izhar etmediği bir teha. 
lükle bekledği şeye, sevgilisinin 
ilk mektubuna kavuşacaktı. A.. 
meleler bunu nasıl tahmin ede 
bilirlerdi? Her halde o mektu~ 
poota. kutusunda bir müddetten. 
beri onu beklemekteydi. Sevgi
lisi soz vermiJti, yazacaktı; o. 
nun yazısı ise yan yarıya onu 
görmek, onu işitmek demekti. 
Hem ihtimal o m~ktup yüz yüze 
söylenemiyeq. hisleri, itirafları 

taşryan sevimli, tatlı bir müjde. 
ciydi. 

Ümitli bir bekleme ile ellerini 
ovuşturdu. Memnuniyet adamın 
her halinden okunuyordu. O 
mektup i~in traş olmuş, en sev. 
diği mavi gömkği-i o 01cktup 
için giyrni~ti. ı-:'~"\'anını mah
muzladı, ardı sıra gelmekte olan 
küçük kervan onu takiben biraz 
daha hızland:; katırlara yüklü 
denklerden, portatif masalardan 
m~ıı. ll ..:tlerinden çıkan mut~ 
tsmd gıcırtılar ve sesler biraz da 

Uşak &.yaktn durdu: 
- Adının Lukreçyn ol<f uğıınn 

söy!edi .. Saraydan geliyomıa~. 
. ~encdik elçi i bi:-denhire göıle

rıru a-;arak yatağından fırla~: 
- Ne diyorsun .. Lukreçy3 hı.: 

caya mı gelmiş? .. 
- Evet. Genç w giizcl bi~ ka. 

dm .. . 
- En:t. Genç ve gii1d bır kn· 

dm .• 

-- Ta k~ndisi .. seninle l•irkçe 
mi komı5Lu? 

- Hayır f.İnyor. ıtalyar..r~ ko· 
11uc:uyordu .. 

- ı\man ç-ahuk yukarı) a al o 
karlını. \' e hiç kim. ye-, om .. t: 1.>tı-. 
ra) a geldiğini söyleme! 
-· P~i .sinyor! 
Usak ı~e5arak altl.c-ata •ndi ve 

Luh."ttç)"'<lya: "' 
- Sinyor izi be~liyor .. lı\;yuru· 

nuz! <iiye.rr.k. fi~ knta çıkardı. 
J.ukreçrarı merdiven b.ışmtlan 

brşılıyan Venedik elçj&i goı!crine 

mahpete beklemekteydi. 

Akşama doğru, bllyt!oek bir 
ınnağm sığ bir geçidinden geç. 
meleri icahetmişti. Yağan yağ
murlarla mnak bir hayli kabar. 
ml§tı. En sığ yerinde bile sular 
hayvanlarm karnını buluyordu. 
Tam bu &Irada katırlardan biri. 
nin ayağı kay. 1§ ve hayvan, 
sırtındaki yüküyle birlikte suya 
gömtilmü.,ui. Bu, onun bir buçuk 
aylık mesaisinin mUhim bir kıs. 
mmm sıfıra mUncer olması de· 
mektı. Yaptığı planlardan <.'(>ğu 

ıslanmış, mürekkepleri yayıl. 

mt§tı. Tekrar uğraşmalı. gtinler 
günü çalıBJllalı, onları temize 
çekmeliydi. B::şka bir zamanda 
böyle bir ~ey başına gelmiş ol. 
saydı çok iizUlUrdil. l.Ji.kin v an. 
da üzülecek vakti yoktu. Onun 
zihnini i. gal ed n tek bir şey 
vardı: Sevgilisinin mektubu! 
Planları bozulabilirdi. Günlerce 
değil, aylarca ç:ı· ·ınnğa raziydi. 
Biraz sonra, sevgilisinin koku· 
sunu, onun heyecan ve fikirleri. 
ni la§ıyan mektubuna kavuşa. 
mıyacak mıydı? Ümit ettiği, 

inanamıyordu. 

Lukreçya merdivenden )" t ım 
oya çıkıyordu. 

Greçro: 
- Buyurunuz .. diye kckc'iyor. 

du. 
Lukreçya. t·içinın ~a~a•ı·NTını 

görilnre: 

- ili~ şa"mann! dedi • Kn• taı• . . 
paşanın kö~ki.mdcn kaçtım. ~izt 

iltica ediyorum. 

- G(l.rip ~~· ! Siz sarayda. cle~il 
:ni) diniz? Kaptan p3,amr \<ru. 
küne n.ı~ıl gittiniı? 

- Kaptan paşa beni - v.-ı'· .. e sut 
!anın rardımile - sarn}·dan k~çırdı. 
Hele biraz dinleneyim de Bı-~rm 
dan geçenleri si1.e birer birö'>r ı:ınla· 
tmm. 

Greçyo yere dü~ecrk knd.rr bit. 

kın bir hale gelen Lukreçrıırm ~" 
hına girdi.. oda~ına <:, t jrclG 

Lukreçya bir koltuğa o•urdu 
\'C geni~ bir nefes aldı. 

- Bir haftadır yalıkö-ı.künde 

-

- Canım gUlro~ııP: Bir -ıılDo 
lt'.nmo günlirld taoı11tı ! 

!w * 

HABER 
okuyuculan İt'İn 

. . . . . 
! . : 
i 
•!. 

llD derste yabancı dU • tk'nı.. 
len kltahı kııponn U 

( Bıı lmponon 30 tanl'llhtt 
ı;ctlrl'-D okııyut"ıılanmn tlP 

! heri 2~0 şr.r kuru,ıuıı froıo· 

i 
: . . : 
! 

ıull, lngill7t"t', alnıa1t1'8 

dl'rıılcr1 kltıı.plarınd:ın lllri. 
nl (801 kurup tedarllı .,... 

hillrlrrı 

1 
1 

. . .................................. ___ . 
rnahpu_tum Bu gece yatak çaı~lı
nı par;ahyarak ip şek'ine !lô"tum 
,.e pencereden denize sarktım • 

- Peki ama. buraya kim getir 
di sizi? 

- Giindüzden bir kayıkı;1ya i~ 
ret \'ermı:;tım. Kayıkçı gece Yllnsr 
na doğru. yattığım odanın 11nc:ıere
i aluna geldi. Herkes uyuyofflu. 

Bu urelle kaçtım. 
- Kl"';ki kayıkçıyı savroa~ydı 

nızl 
- !\lerak ctme}in! O, ÇOK ı. 

muslu bir adamdı. 

- Kendi-.ine bahşiş vereccktlm 

de. 
Ben onu kafi derecede mem· 

nw1 cttım. Hacet yok. 

Lukreçya bundan c;onra, ~~ 
dan g~çenleri elçiye anlattı. 

- Karamuc:tafa paşa beni deli. 
ce seviyor, dedi. Yahköşküne ka"' 
çmlmasaydım ,belki de saıavdan 
cbt.'diyer. kurtulamrvac:ı'·t•n. 

0

f 
U>evum var) 
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l\ıs tnltiln sldd(ofllf', tır.tıın <ilin~~'' 1<J .. ıp 

J'aHırıı> or. Hrr l"rd•· ı.oğuk, flk ı.o•ı ıııolıı ıı 

nıcu·..u ••. f>l~er tıırnrtan, ,\\'nıp.'\nııı lı ırp ic,:uı. 

de olm:tlil dıı, liportıf harokrtlcrlıı J ok •ılın:u;ı · 

aı temin < tmL tir. 
Yıılım erkekl<'r hudutı:ırda bo•klcrkı!lı, ım 

dmlur, cııl:ınn yerlerini tutm'lkt.a mh killi t 
rckml,>ı rlar •. .Jmdl ııpor ;..:ıhnlarnıda oıılıırn 

tı•sad ır ı-dillyor. Onlıtrın mli abcumlan ı;eyft•. 

dlli)or. 

~ · . 

YukıınJ"B koJdugıııımz ı-c:>iııı lııırp ı ·1 ılı. tlrıd•'n uznl.t.-ı J.nlmıs 01:111 

bir m!!fllll'kct*t• ~ ı.ıımlştlr. l·oııl İS'tiçredr. 

4ift4fl MHP' ; 1"_,,,..,.._.,.....,._.__. 
.~ ... 

IBt. lisesi - İnönü 1ı0My'öoi takımları 
~:O# 

Kış V<' kaJnk l'iporl:ırnıın rıdo1n he 
.. ığı oları bıı rnN1tlf'kl•t her ŞCJC rnğweıı, 

gcııl'l !<llhala rııııla ı;por l ıtphnyor. (t('s.o 

ııılnıiz İs\1f;rode dondurulmus bir göl 
üze.rindo jNıUnaj yapan bir lındmı gö 

tf'rh or. Hart kcllndMd 6Üplesc, ,.e 1.t. 

ırnııdcld nt>s••,>r bul acnk olunok dıttıvıı 

.>• wz pembe ı:onıwıllC#:'c imkan Tiır nn 
d~nl1.? 

Beyoğlu Halk Sineması 

Hugdn 11.-t bin iık ;film birden: 

1 - 1'1ıırkopolo ('.ri.irJ..-co Rl\vfü) 

2 - Jwz Mart. 

Gündlız 15130 da Aksam 20.80 da 

100 I!'lorin 
100 Rayfıımar.k 

100 Be]ga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peçe ta 
100 zıott 

100 Pengö 
100-Ley 
100 Dinar 
ıoo "\.en 

100 is\'t'!<" kronn 
100-Rubk 

09950 
l.6150 

12.89 

~.16215 

31.'1175 
Z0.~'17:'> 

fl',ehanı vo Tahvilf\t 

Ergani 20-
Sıvas • ET?.unnn :ı ;9.65 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden kaldırıl
ması hakkında ilan: 

Dıınt.elııız ı ınıruşlukların yertn dantclll 1 kuruşluklar darp ve piyasaya kAfi 

mlktıır<lıı. çıkarılntı!I ol uğundan dantelsiz 1 kuruşluklarm-81 Mart 9U tarihin 
den sonra tedavülden kaldınlması ka.rarlnştırılnu§tır. Dantelsiz bir kuruş. 
luklar ı nisan IJ<U tnrlhlnd.:n 1ttb31'en artık tedavül et.miycccl< ve bu tcı.rlh· 

ten iUbarC'n ancak blr scno mUddotlo yı>lnız malsandıklarllo cumhuriyet mer
kez tınnkıım §Ubelcrlnc ve cumhuriyet merkez bankası ~'bc.s.I buhınmıyan 
y ·rlcrdo Ziraat banknsı r.ubelt'rlnce kabul edll!ıblleccktir. 

l<~Undc dantclm bir lmruşluk bulunruıle.nn bunlan malBandıkl&rile ~ 
hurlyot merkez vo Ztrant banka.lan §Ubelorinc kdbil ett.mnelerl ill\n olun

nur. (9035) <12S23) 

reü ıw 

PARA~ 

Bu sihrimiz 
yeni pudra 
renkleri tec
rübe edile-

bilir. 

Ff!nl\ t<"Dktc bır pudra, yuzUnUze 
korıcıu ç bir makyaj manzarasını ve 
rir ve• s1zl olduğunuzdan daha !azla 
yaelı gösterir. T..-nlnlzo uygun renkte 

ptığU., Ue karıştınlmJVbr Bu 
pud• nın ~tlE-rce sab k'll!ll 
min ettiği gibi pudranın clldiıl 
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