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~~~ ISaklanrnış mal stokları 
Libyadan --~-
Sonra 
~~~ 

T ırlu türlu ihtimallerle dolu 
m h m bır ihtilat arifesindeyiz. 

..,..,., .. _, .. TİCARET VEKALETi 

Yeni bir şekilde mü-
F. ımı in k pısı önünde cM• -

n d n vak ya lükayt kalma

ıza tmki.n yokt.ur. 
:su dalciıkalarda bizi sinırlcn

kten, telaş ve heyecana düs. 
ktcn m neden Bm.il vatanın 

ı klal ve namusunun muhafızı 
ol n Türk ordusunun bütiln ih
tımall re kat'§t hazır ve vazıf -

Romanya da 
fevkalade 
tedhiıler: 

Köstencede 
1 cadeleye karar verdi 

~ ~ Akla gelmiyen yerlerde 

ini i)ice Ua edecek sur tte 
mücehh z bulunduğu hakkında

ki kat'l imanunızdtr. 

Yazan: 
•IHJlll Caldt Talçıa 

• T \L ı: AN ll yıkılnwıı > alnaz 1 Mutı0Uni'Dln deill, bütün 
dinyum rahatmı kaçırdı! Harp 
,.., laka,.U blrdeablre zuhureden 'e 
herkftll ha) ret H' heytt.an itinde 

ı ırakan bidlselerden uzaklaıı.arak 
mattuld bir bala bombardnrıanma 
lnhlur Nli)'ordu. .Umanlar da, 
Ao~lllzler de di"lerlnl ıukarak bir 
ınriaiact , e tabamill mthıabaka'lına 
lrltnıl?l Ktbl danaaıyorlanh. ttal

yaalar Anavatlakta adım adon 
.:t>rl tt.~llerek hallerbaden nıem. 

nu KörludJe çabşlyorlanlı. Orta
ıla buhraa hiç bir ihtl1't yapmadan 
.. rredea mllzmln bir ha talık gibi 

de' am ediyordu. 
takat hıgllbler Llb~ 11ttil&

..-ı bldrlp, Erttre 'c Habe5iıtaua 
m edip ltal~ aam pre5tijhtl 

... : ......... it ile..... ~ 
ı artJk kara g&nleklUerln ~ 
rlnl aprtmalk ı1a ... aati du,.eular 

«" bir ~Y Japmak leabetUğlae 
ükm ttller • .ı\hnaayanm mlldaba

k ı ha yaa imparatorluğunu kur. 
ramaz. Jo'akat MUHOliaiJ 1 kartar

ı k ve ple) ana ~eldlil pekili 
~ilen ltaiyan mllletine karsı 

ı 1111 y4'rtad«> tutmak lizım. 
ltab-aa mllletlaln du3-.eağı acıyı 

,,. r.;ıım idaresine ka~ı bcsll>e
ceil nefreti tahmia edebilmek lç1n 

MlJtik bir hayal kav\ etine malik 01• 
mıya luwet ;,oktur. 

lnı;lliz donanmunuu eeaova il. 
z iiDt• >ağan mllthi'1 gillJelerl en 
•~ ka... bulanan ltal)"Ulan bile 
toanank derecede alır bir hakaret. 
Ur. ttalJH fqlıdleri artık ne -::· 
nannıa kellmfllllal ~:.:. • 
lr,ne taJ')arelendden r. 
ı ..... Çünlt.ü Jnpıb mtaJaJan kendi 
lllannda pzer gibi anD d~islcrt 
katetmlıtler 'e ()eae\'a ıbUDJ1141a 
ltaı1anıu1n ta evlerlnbı ~ine ~lr· 
hallerdir. 

llarp feindc bir ecnebi dounma 
Ur de ltalyaanı göbeifadeld ltal. 

aq M«.iılrlcrlnl alUWt ederse orta
ıta h«' halyan dOUl'maAI kalnuş
hr, ne tayyareleri. 

ltaJyaa1ar 81stell ~r. 
1 .._ keadllerlal ınazar ga.teıe-
~ Mr büaDe ~ 

kctadUert ele ........ ol.eaklar ki, 
'~ laee biz de mabbeJede 

Re lk-
bul ...... iı:ı diye teiadl&lel'e ~ 
hlar. ltalpa mUJeUn1a ze~ 
llillaYlll ba tlrll .-çma tıapaD l!IO&

lerla htbdedlr. Jllpeeaaleyh, 
(DevamJ 4 anelde) 

Hüeeyin Cahit yA.LÇIN 

·~=~==== 1 1 ...... ..... ~ .. , ... 
1 

..... 111111111111111 111111 d 

Vatanına ıhanet 
1 etnıiş 01idir? 
1 -lkauua Brök wetd llOll el-
1 ~ )'lhldııtı eok ....... lılr 

l ........ )'lllıılllllla llA-
lunl•muhı oku~'""'!.-

' 111111 .................... il 

ve petrol 
mıntakasında 
Siviller 
tahliye 

edilecek 
Geceleri her tudü 
seyrüsefer yasak 

BUkrt"), JS ( \.A.) - Ha\"h: 
Gulr ·u, Ploatt ve Köatence ııehlr'l -

rındeki shll halkm tabliyesi ihtimali 
cıddi olarak derpiş edilmektedir. Ro
nıunya her tUrlU lbtlmale kar ı koy. 
nıa fdn a!yast ve lktlt!adl kati tı ı.lb r 
ı r almaktadır. Ecnebilerin kontrolü, 
hllletıenclirllmiştır. BUtll:ı me nlekc 

t s at 22 d n be' e kadar h r tü 1 
& yrUseter ya.sak edllmlşti. 

1 u at. 11 r an kuvveti n n otar 1 

esasına da~ı.ınmaktadır. Mısır malıs:.ı • 
ıun balkm ve ordunun lquinl temin 

1 1, 1 Uk~m t taratmdan el konulmu 
tur. 8 r abada tatlhsal arttırılacak· 
ur. Gll riD istllıaalltuı:a da bllkQmet 

~lkoymu tur. 

Erftrr eeplleelndm de ,.akında '°''" !lanlt'll.'r hllhnde ıtaJ,rıuı reırlerl aJm&. 
Nil ondaki ukert barekl.tm eon lnk~nndaa ~llıl or. 

Afrika cephelerinde 

Hitlerin 
maksadı: 
ılk baharda 

Bulgaristana Eritrede Keren 
Alman ask~ri ~ij uha-

sevkiyatı sara edildi 

CEBELUTTARIKA 
ÇANAKKALEYE 
ve ıNGıL TEREYE 

TAARRUZ! 

İngiliz ajansına göre 

Devam 
ediyor 

Binden fazla 
tayyare 

Hitler bu gay~ ile gelmiş 
Frankonun 

müzaheretini temine bulunuyor 
çahııyormuş Bulgar gazeteleri ise 

Londra, ı~ ( A.A.) - Müst:ı. bunların yalan olduğu 
kil Fransız ajansı bildirıyor : iddiasında .. 

Daily :Dcprea gazete5inin kay. (lamı 4 uacüde) 
detiği bir şayiaya gör\." Hitl r 
Cebelüttank'a hUcum için .Fran- s f d k • y 1 
konun mUzaherctmi temine c·a. 1 o ya a 1 un an 1 
Jışmaktadır. Mal'E'Ş~l Peten Al 

nıanlann İspanyaya i§gal altın. kadın ve çocuklar 
da bulunmıyan Fransa kısmı 
üzerinden geçirilmesini kabule 
davet edilmiştir. 

Berlindeki bitaraf muhabirle
rin fikrini kaydeden aynı gazete 
şu satırları yazıyor: 

Bu mmtakada 80 
ltalyan topu zapt veya 

tahrip edildi 

Şimdiye kadar 
lla ıtaıra ta1r•· 
rıaı dlflrll~I 

'Kahire, tS ( :\.) - B. B. C.: 
Öğrenildiğine göre Eritredc K -
ren §ehrl 1Jimdi tamamiyle muhasa. 
ra edilmİ3 bulunmaktadır. Bu mm
takada ltalyanlann 80 topu zapt 
veya tahrip edilmiştir. 

lTA'LYANl'N TAl'YABE 
ZAl'İATI 

Kahlft, 13 (A.A.) - B. B. C .. 
itimada l&ltrk menbalardan ögrenil
diğine gore ltalyanJar tfmdiyc kıı.
dn ,ıooo t :>"Yare kaybetmıvlerdır. 

(Dmanu 4 iblcllde) 

ingiltere 
ltaıya ıle 

Mütareke 
._ 

yapmaga 
razı değil 

Hitlerin ilkbaharda Cebelüt. 
tanka ve Ça.nakkaleye aynı za. 
manda hücum ve bu sırada ln. 
gilterere de kitle halinde bava 
baskınlarına tevessW tasavvu
runda olduğu zannedilmektedir. 

r italya. da mütarekenin 

1 
pek yakın olduğu 

ingiliz 
Anavatan filosu 
Şimali Atlant:kte 
hidiıeıiz geçen bir 

cevelin yaptı 
Loadn, 13 (A.A.) - B h. C .. 

lngiliz anavatan f losu ım ı At-
ıantlkte 3 gün, 3 gcc u 
cevelin yapnllJtrr. Bu c .._ c n 
esnasında d man harp gemisin 

ta~ reıın tesadüf edilm m • 
ve ,,, b' mi " tir. Bir aralık uzaktan ır g go-
rfllmüş ve top batı edilmı d bu-
nun bır lngilis 111uavin kruvazöl'li 
olduğu anla'1)nıll}ttr. 

========== rivayetlerini yalanlıyor 

Aşkın 
• • 

mucızesı 

Aşk, istırap ve 
his romanı 

Nakleden. 
MECDi ii.NCN 
caarırtesl glal 

BA811d8......,.. 

l.ondra, 12 (A.ı\.) - Röyt.er -
rı nın d.Jplomatik muhabırl ~azı. 

saklanan bu mallar 
meydana çıkarılacak 

Ticaret Vekaletı m('mleketin 
muhtelif köşelerinde bilhassa 
Jstanbulda saklanmış bulunan 
d altından gizlı gizli ve <'n fahi 
fıyatlarla hiç bir kayda tabı ol. 
madan satılarak memleket piya. 
:-;asım karıştıran stokları tesbıt 
l'J rek meydana çıkartmaga 
kat'f olarak karar vermiştır. 
ı. tanbul fiyat murakabe amin 
Tıcaret Vekaleti müfettişlerin. 
d n Muhsin Baç bu maksatla 
Ankaraya çağınlmıştır. 

Sehrimizde halen her cıns 
maldan ve ekserisındc mebzul 
miktarda stoklar bulunduğu 
kat'i olarak bilinmektedir. Bu 
.E:toklar akla hayale gelmedik 
yerlerde, şehrin umulmadık kö. 

terinde hanlarm r.emın katla. 

rmda saklanmı bulunmak • 
dır. Şimdi} e kad r n!an 
dana c;ı~artacak ku\"v tll b 
cUnn.üıne bet ' ılm m 
Buna sebtp bı.ı mal sah 1 nnm 
çok kurnazca harek t ~ 
para alırken fatura v m meleri 
ve malı ancak sıpari veren 
adttaine e-öndermegi kabul et. 
melerindendir. Bu şekilde alın 
nereden çıktıih bır türlü anlqıl 
mamaktadır. Fakat piyuada hi 
yok zannolunan madd •trin faz. 
la para verilince istenıldiğı mile. 
tarda meydana çJıktıfı görül. 
melrtedir. 

Ticaret VekAleti. thtık'L1111 • 
sası olan bu mUşkUliı kölfünd 
halletmek için yepyeni bir • 
kilde mücadele edecektir 

Cüzamlılar 
Hususi b'r vagon içinde 
Ela21ğa sevkedilecekler 

Evkaf tahaiaatı kesince cüzamlılar şehre yayılınıı 
Uıküdar halkı dehtete dü§müıtu 

Elbıl'd& iqUtı DmaJ ~anan 1aniı umu IC.bl harrbia blfJan 
modern cllzamlıiar butabarıesine IJUltU'. Bu etızamhlal' h1181111 b 
fatanbul euıruı akliye ve tu.blye vaaoala Ellzığ'a götllrWeeektir 
hutabanesinde bulunan cOzamb- Aynca ıehrimizde haatabane bari 

Amavutluk cephesinde 

itaıyanlar 
Pogradeç mmtakaıında 

yeni bir 
mağlubiyete 
uğradılar 

Şarktan ve cenuptan 
ilerliyeo 

cinde buJunm .. muhtemel ve tim
diye kadar 11erbeat kabDJ1 ctbamh. 
lar da arqtınbmya bqlanmJttır 
Buıün Balarkoy hutaıaanemnd 

bulunan cüzıunMar bundan ene 
Üakildar Karacaahmet mesarbiı 1. 
ranller kabrlatanı tanı1"nda (Mis
kinler tekkesi) diye anılan yerde 
ikamet cderlerdLBu tekke 820 hk
ri senesinde Yavuz Selim tanfm
dan cüzam denilen bulaşık butalı. 

(De\-.mı 4 llJuııMe) 

111 1111 111111ııa111111111111111UllUlllTll il 

CENOVADA 
TüRK 

DONANMASll 
Yazan: 

KA .. iRCAN KAFLI 

Yunan!llar 
Avlonya kapılc.rına 

yaklaştılar 
yüksek kuınandanlığuım 1 ubat ak 
şamı tarihli ve 109 numaraı. t bh . 

Bugün üçüncü 
aaylamızda okuyunuz 

Atına, lS (A-.\.) - Yun r 1 n ı 

~000 metreden yUks k • p 1 r __________ _. 

(Devamı 4 llneüde) 

Hadıseıenn - - -Tets1rı 
... 

General Franko Fna9adu ltal)• 
'a geçerek ltalyaa bllkfımet ıelll 
'IWiOllnl Ue Fransa devlet reW 
Mareşal Petenl anlat&umlJ'a cab
~ıyor. 

Bize öyle geUyor ki serek Bal 
kanlarda, gerek rr-am cıeaap 
"a.blllerbtde '8 ukerl ve lllıW 
faaliyetler aıumda • lllr ...._. 
ı;ebet vardır ve •er lld f..Uretln 
i Ubdaf ettljl mabat lılrdlr. Blf. 
ı..-rtn yeal Mı Avnapa nlaml iM" 
rinde upaflP ıhml91n• w H ai 
~· ,,ımc1l7e kadar lılu.u. ll'rau· 
!la a bbal ettlremedllhtt de bDI
'onz. qe.- Alman devlet nl&i 
General Fraako vurt.u111e Pna 
._ • ltalya • httanya • .....-. lılr 
anlaşma teminine mllftfhılc ...,_ 
BalkaDlan da Mkert teMltle ... 
nlam altma almın ~lllM•"'-· 
B .... 11 90ara belki tndflıeNJe "'" 
Amel'ibya kanjı Mltlll & ........ 
mma bir salb taarrwm ,.,111'1 

HASAN ıtınılc;A.Yl 



.:ırihi deniz romanı: 59 Y- .... an: Kadircan Kallı Cığer ve beyin 
hyatları 1eş yüz kadar levent seçildi; yerlilerden bin gö

nüliü hazırlandı. Hepsine yetecek kadar at top
ı.andı. Büyük bir kervan halinde yola çıktılar ... Murakabe komisyonu 

azami fiyat koyacak 
- Şehrin scyhlcri. uleması ve 

•:ılkt, fetvayı tasdık <>dıyorlar, nn· 
k, davet mcktubıı ~azmaktan 

ltinlyorlardı. Fnknt Onıt' bev 

!eliği takdirdi" S€'\'İnd<' knn;•b 
ız ve brujımız Ustündc yeri vnı . 

ır, diyorl:ır. 

Bu haber Barbaros ka:rdel'llerı 

min ediyordu. Yalnız Oruc bey 
Hızır reis arnsmda hareketin 

manı ve şf'kli hnkkında bir nyrı
l•k vardı. Oruç bey hemen ve ka· 
-ıdan Telems!l.na gitrock istiyor _ 
ı; Hızır reis bu yabancı mcmıc· 

tte, iyice biliruniyen yollarda en 
z "ki yUz elli mil sürecek olan 

olculuğun zorluklarını hatırlntı • 
\or; mevsimini bckliyornk lspan. 
vollıı.n Oranda bastırmak, yolun 
Lilylik bir kısmını denizden yap -

nak teklüinde bulunuyordu. Di • 
vordu ki: 

- İspanyollar olmasa İbni Ha. 
mun hiçbir sey yapamaz: liman • 
tara hli.kim olduktan sonra iç ta· 

raftaki kale ve sehlrler kendilik. 
erinden bizim nüfuzumuzu kabul 
•deceklerdir. Önlim~eki birkaç 

LY içinde donanma vo orduyu bir 
knt daha arttırmak da mllmkün o-
ıcaktır. 

Onıç bey şu cevabr veriyordu: 
- Telemsanı elde cden>ek İs· 

pnnyollar her türlü Ihtiyaçlannı 
ispanyadan almağa mecbur ola • 
<'aklar: onıda bilyük bir donanma 
vo ordu besliyemiyeceklerdir. 

• undan başka bizi karadan tehdit 
kcck olan bir müttefikten malı· 

ıım kalacaklnrdır. Onlar biz.i vur-
dan biz onları vurmnlryn:, 
t hak bey dl' hemen harekete 

lmf'sini uygun buluyordu; Hı. 
r is daha fazla ısrar edemc<lı. 

Sız bilırsiniz ! 

Det\l. 

Bi.n be yüz on sekiz seııe>sinin 
Ik gı.inleri)dı, ıki hnftadanbcı ı 

l rt bir poyraz esm15U; yağmur 

ıenüz dınmlşti. Fnkat soğuk de • 

vnm etli) ordu. Denizde kocaman 
dalgalar biribirini kovalıyor; kö • 
puklenlyor. sahilleri bütün kuvve. 
t•yle döverok ortalığı doldunıyor-

u. 
Bcs )UZ kadar levent seçildi; 
rlilerden bin gönüllü hazırlandı; 

hepsine yetecek kadar at toplan
dı. Erzak, cephane, elbise ve ça. 

Jırlar develerle katırlara yükletil
di. Yollan çok iyi bilen kılavuzlar 
bulundu: konak yerlerini hazırla· 
mak Uzcrc önden bir müfreze gön. 
derildi; nsıl kuvvet de ertesi gün. 
hepsi atlJ olarnk büyük bir kervan 
halinde yola çıktı. 

Alay yeni kapıda durdu; uğur • 
lamak için toplanan hnlk yollan 

kervanın iki tarnfmı 

almwtı. Davullar, zurnalar ve ka· 
vallar çalınıyor. yanık ve kısacık 

bir melodinin tekrarından ibaret 
olan arnp nağmelerine Bozdağla. 
rm, Rodoplann hatta Karadcnizin 

türkUlerl karmyordu: eğer göz -
yaşlarını ba.~ örtülerlnc silen ka· 
dınbr olmasa bunu bir dfığün a. 

l::ı.yı sanacaklardı. 

Ceznir kadısı uzunca bi'r dua o· 

kudu. 
- Amin! ... 
Seslen }nvas fakat heybetli bir 

ugultu halind(' Cezair surlarının 

boyunca, birt'ok hamıyetli Türk ve 
\rap kahrnmanlarmın yattığı knr
rırki m('zarlığm u~tUnde ) ükscldi 

yayıldı. Sankı öliılE'r de me • 
:ı:arlarının lrind€'n, tarihe alt ınd·m 

nı kahramanlık ve zafer vap · 
khn ilüve elrrıPk için uzun, çok 

metli t-ır m "Crava atılan bu 
I< thraman r içın amin dıyorlardı. 

onıı: b<'v 1ı;hak b \in dini öp 
•u Hızır reisı kucakladı ve dahn 

k ~ rmı gôrilnC>ıı dıal'lklarını o • 
ô 1 ı inf' df'ğdlı dı: blrnz slV'rl 

, a ve s yrek sa.knlmı sıvazladı· 

den beklennıiyen bir Ç('Vikliklc 

) ulan parmnklarınnı arasına aldı. 

sağ nyuğını üzengiye koydu tek 

t tiyle atmm bo.}'nuııu tuttu, biı 

S't'ravıştn eğer<' oturau, yerle li. 
ı::- r.>rıH', kardeşlerine>, kadıya, şeh. 

rııı ileri gclenlerinf.'. lC?ventJerc, 
halka baktı; gtir sesiylC' hn> kırdı: 

Hoşça kalın! .. 
Re>nk renk gi> inmıR olnn hu be 

İ yaz ve esmer insan kalabalığı can
dan bir sesle haykırdı: 

- Uğur oln! ... 
Arada birkaç hıçkırık, birkaç fı· 

sılu, yaşlı gözlere uzanan boy boy 
eller, çe,·relcr, örtüler: rıallanan 

kollar ve m<'ndıllcr; dağ )Olunda 

kıvnla kıvrıla u:ayan ''<' kısalan 

kuhramnnlar kc>rvanı ... 
Portakal lıahçC>lcr•. hıırmnlıklnr 

bodur ağaçlar ve hiç bitmiyen fun. 
dahklar nrnsrndan ilerledil<'r. A rn 
mra çevik ve cesur al'ap athlan 
bir Türk lnvendinln ardında ker 

vandan aynlıyorlar, iki taraftaki 
topeler ve yollarda kaybolarak k~ 
rakol geziyorlardı. 

Denizi artık arkada bırakmr • 
!ardı; durmadan tırmanıyorlar, Al 

las dağlarının vahsi yamaçlann • 
da, dar boğazlardan, uçurum kc -
narlanndan geı;jyorlardı. 

l!'ıyat nıurakabc komisyonu et fi. 
yatlanndıuı başka ciğer ve beyin fi. 
}atlarını da tetkik cttırmektedir. Mu. 
rakabc burosu, tctkıklcıini biUrdilt· 

1 
ten sonra murakabe koml8yonuruı bir 
rapor verccekUr. Bu rttpo• esaslan 
dahlllndo komisyonun son gUnlcrdc 
hayli yükı;elWen cl~er ve beyin fiyat. 
!arını tcsblt edeceği anlıı§ılııınktadır. 

Bir keresteci 
gün yatacak 

15 

Ayrıca 15 gün de 
dükkanı kapatılacak 

Etıbanlt'a taahhüt ettiği keres. 
telcri satmak istemiycn ve depo
sunda külliyeli miktarda mal bulu. 

nan Mihaliıı muhakemesine dün de 
asliye ıkinci ceza mahkemesinde 
devam edilmi1ttir. 

Muhnkcmc neticesinde Mihalin 
sucu sa.bit görüldü/;'iinden milli ko-

runmn kanununa tevfikan 15 gün 
hapis ile mağazasının da 15 gün 
knpntılmnsına karar vurilmi§tir. 

1 
Belidn ve Milyana başlıcn ko • Z ıbıta dUn lk!sl Bcyo~lunda ve be 

naklardı. sı latanbulda olnıe.k Uzcro yedi cro_ 

Dördu-ncu" 'li·e b . . . . ı·r ın vu esrar satrcıst ye.kalamı§tır. Bun 
cınncı gun sc 1 

ı u Kurtuluııta Bozkurt caddeBinde 
nehrinin sol kıyısında ilerlC'diler. .!iti numaracm oturan Sava Gavrolldls 
Ondan sonraki yolculuk <lah,ı "ı • j \ı.:nıı..ıehlrdc kuyulu sokağında oturan 
kmtılı geçti. Ancak on binncı a I dırant, LA.lclldc Çulı:urçcşmc mahal· 
bah Telemsan şehn görtındu. lesinde sabıkalı Hasan De metresi 

Türklerin eldikleri habP.r 1111 j Hatice, arabacı KlLzım, Aksarayda 
g Salim ve KUçUkpazo.rda Nusret GU. 

nmca şehirde hf'rkefl silAhhınınıt< 1 terdir. Hepsi do adliyeye vcrilml§tir. 
tbnl Hamunuıı aı'11 yın:ı ko~mıı.,, • 

tu. Şurada burndn hflkurndıır aa1-1 ~ d. tf .... b ") • ... · 
na halka r.ulınl'tll'll nl:ıuı;n· ynkn· ~ ıxe .e ıgı 1 ~zıgı 
Iıınıyor; hatta old•Jnılüvordu. ~P • zor a gerı alan delıkanlı 
hfrde fhtilA.J vardı: takat dın \'e 'i mahkum oldu 
hürriyet için avakl:ı.nanlnr arasına Hasan adında birisi Aksaray d-
biribırlorinP kın giJdenler de karı varmda oturan Necibe isminde bir 
ıyordu. lbnı Hn.mun kaçmaktan kıza aşık olmuş, kendisine nlşnn 

hediyesi olarak 15 lira kıymetindo 
başka çare bulamadı ve gıttı; ha· bir altın bilezik vcrml§tir. Biraz 
pistP- bulunan ilu kardeşi dC' Fns sonra aralarına soğukluk girince a. 
sultanına kaçtılar. 1 ;;ık. bir gün zorla sevgilisinin evine 

(l>c,amı "ır) girmiş ve bileziği geıi almıştır. 
Birinci ağır ceza mahkemesi dün 

Hnsanı, bir ny beş gün hapse, bir 

Vergiler zam 
haberlerı 

doğru değil 
Yeni bütçe ay başında 

Meclise veriliyor 

Ankare.d3n 'erilen haberler 
maıiye vckl'ılctı !Hl malı yılı !evlet 
bUtçesı üzerindeki hazırlıklarını '>illr. 
mlştir BırkaQ gazetenin verdiği hn 
bcrlerln nkslnc olarak yeni bütçe ka 

buçuk ay da emniyet nezareti al. 
•ında bulundurmrya karar vermlş

r Bilezik, Necibcye iade edilc
',tir. 

Belediye imar sergisi 
hazırlıyor 

e, kdiye BC'yazıttaki inkıllip miizc
ın ı lstr nbul şehrinin imar hareketi· 

nr ıı t bır 1;ergi hazırlamağn b&§laml§_ 
. Sergi yakmda açılacaktır. 

Universite talebesinin 
seyahati 

nunu ile hlçblr vcrglvc rıı ufal< bıı nıvcrtltcnin Uç marta kadar de. 
zam dahl dliıiUnUlmUş değtldlı·. \..ım edecek somcstr tatlllndcn istifa· 

940 yılı bUtçes!nln ilk 7 nyıık tnh!li. 1 .il' edere~ Coğrafya ve Ark•·oloji tnlc 
ıa.t ve saıfıyat rnkamlarınot göre. tan. belcrlnden bir gnıp yıırın Hataya ha. 
zlm edilen ycnı bütçemiz de tamamen rek~t edccektır. Bu talebe grupuna 
mUtovazın olarak hnzırlıı.nmıştır Ye pı ofesörleı· de iştfrnk ctntf'l.tedır. 

nı bUtQC mnrt başına Mechse "evke Aynca muhtelif fokUltclerden bir 
ailccelttlr. grup d..-ı l"luda~n çıakcaktır 

Yeni Sabah 
HUseyın Cnhlt Yalçın, "lngllterenın 

harp hedefleri hakkında., başlıklı ma. 
kalesinde, Alman lmynaklarının ln· 
giltcrcnın h:ırp hedefleri hakkındaki 
havndlslcrc pek manalı b~r surette ve 
çok yalcmdan alükadar olduklarım vr 
uynı zamanda sulh luıreketlnc nıt ha· 
\Od!slerl gazetelerden ve radyolardan 
hiç eksik etmediklerini kııydNlerek 

oUtUn bu gayretl"r<k'n çılmn mananın 
u dakikada Alman şeflerinin en c;ok 
diışUııdUğU şeyin lnglliz adalnrınıı ya. 
pılı:ıca~ı söylenen taarruz dc~ıı. sulh 
olduğu hc.ıkiknt! bulunuuğunu yazıyor 

HUscyir. Cahıt Yalçın. 1ngllter<.'nlrı 

harp hedeflerin! t!An etm~dlğlne "'Öl t 

harhl kazanacağına emın olmndı-~: yu. 
lundalcı l•,dl:ı 1 rı Uıhlıl cd rel; dlyor
ld 

"lllh.kııft Şll.)lllHlır 1,1 lıı~İ!lt•ı~· il\ 

ıı:ı .. ınııgı\'t ı ııtwri nihnı :uıf •n· ım•ı hlı 

lmnn ıws!ı•ıııl"'tlr. Gnlt•bl' t•d•'t'.Cj!:ine , .. 

harp illin t•tnıls olsıı)dı bir iki tıııfta 

!lonru .U·bl!!lnn lmrhl ııl'ticl'lendiğl :m. 

ıııaıı Hltkriıı ulh td llfl<•riııl J,ubııl c. 
d('rttı. ln;:-llt»re. ırruıısaııııı luhilııliııi 

111• tı'tlkip PJI \'tthinı \il huhraıılı hlr \'n

;tl~ ı•t içini' dllştdğu nını:ııı bllı• ı:ıUphf' 

"' t.erl'ddUt du) ınıtdı: Illtlı rln ı;ulh 

tı-l;liflnl ı;t•nc rcddl'l'li. nnıılar hcı·k••· 

sin ı;öı.iı unllndf' tlurıuı hıtkik,ıtll'rdir. 

;\lııuı ı rcr olıu u~mıı cmlıı olım,\ un bir 
ı1 .. , ll'l 7.tılııır ı•dcıı hu J"ırı;:ıllıırı kaı;ır_ 

mı~ nnık ıumı'.l;ı )ııl.arı hlr ıızlao;nı:ı 

sıılhu ~ ııpnııığu h.ılrnr. 

ınm 'ISkı ve kabznqmı düzc>lt rnln oln:.ı"n'dı ipUclı11lıın hiç tınrlw 

\imanlar, lıı~iltPrı• ı::;ıılip ;:-••lıul)•'

"'kllr, dl~ıhlliıh•r \"t: b·ı 1dJI \1 nıll

ılalnıı ,•tıııt•lı ri ıl•• tııhlı "' ı.ıırıırltlir. 
1-nl.ut tn~lllt·r(' k~ı•di galı.ıt11•.,lııl' ı,,•ıı· 

dlsl dı• ı mln d••l:'lldlr, dlyt•mıv.1.ter. Çim 

ıli 'ulrn·ıt onların ,,.iiliı>rlnl tı•l<?ip Nli 

Vn m-lan vr> hcyb 1ı govd !<ıin- 1 ı;ırııwzdl ı·anıı .. hlr hı-snıı ıl:ı:nlnı• JOr, U:ıı:lıııı,;-ı~·tıınlK'rl. trrs bir 1<11111 

• 
ıaşe 

teşkilô.tı 
Hazırlanan projeler 

tasdik için 

Başvelr41eta 
verildi 

Ankııradan blldirildJğlne göre iaşe 

tcşklla.tı takkmdaki proje ve statU 
hazırlıkları bltml§Ur. Proje bu tcş. 

kilAtın tıcnret vekAleUnc bağlı bir mUs 
tC§arlık olmasını isUhdat etmektedir. 
Bu mUııtcşarlık Uç umum mUdür!Uk 
ile bir müşııvcro heyetinden ibaret o
lacaktır. P,rojclcr vekiller h«-yetınin 

, truıvlblno arzedilmek üzere başvekAJe· 
tc takdim edllmlı:ıUr • 

Gümrüklerdeki 
ınallar teshil edildi 
Sahipleri çıkarmazlarsa 
Vel:Atıtçe ı tbal 

edilecell 
Anknradan bildirildiğine göre li· 

marı ve stımrUk antrepo ve depoıann. 
da bulunan ithalAt qyaaınm miktar 
ve cinslcr:l taınamlyle tcab•t edlldığin. 
den bunlarm ihtiyaç nlsbctindo ınem· 
leketc aokulma.ııına yakında ba§tana· 
caktır. Bu mallar, muayyen müddet 
lçlııde ııahlplcri tarafmdarı ithal edil. 
mezao ithallt l§lni bizzat ticaret vckl. 
lett yapacak ve mal sahiplerine bıı 

rnıktaT k4r ile mal bedeli tedlyo edl· 
ıeceklir • 

Eroinci Zıya 
Müddeiumumiliğe 

yapılan bir ihbar ve 
iddiaya göre 

öldUrUlmUş ve 
parası ahnmış 

F;vvelkl günkU nitshnınız<ia ilk ola· 
k haber verdığimiZ erolncı Ziya· 

ııu. ölUmti etrafındaki tahkikat başka 
afhalarda derinle§tirllnıcğo başlan. 

:nıştır. Fılllakika evvelki gün Ll!yanuı 
ölUnıUnU haber verirken eroin unall 
l'snwımda paUayan bir balon neticesin 
oo oldüğfuıU yazmıştık. Hu husustaki 
roltı:ı raporu, neşrlyatımızı teyit et_ 
ınckledlr. 

Tramvaylarda 
tek bılet 

Yeni tarife ay batında 
tatbik edilecek 

Dahiliye vcktıleti, tramvay, vapur, 
\•o banlly6 trenleri !iyıı.Uanna yapıla· 
cak 10 paralık hava kurumu zammı 1. 
Cin bir k.ı.nun projesi ha.zırlamıııur. 

Diğer taraftan tramvayla~·d aktar· 
ma biletleri ve tek bilet için almo.n 
kararlar ve bu husustaki yeni tarife. 
nın bir marttan IUbaren tatDik <ıdlle. 
ceği biWrllmektedir. 

Yalçıner ıs1mli 
bir damat 

Kaynanasının kamını 
deşti! 

Dün öğleden sonra Kasımpa§&da 

bir yaralama ve.kuı olmuıtur. Yapı· 

lan tahkıkata göre hll.dise !:Öyle ecre. 
yan etmL5Ur: 
Kasımpa~ada Eminı;eı;ımesı sokağın 

da 10 numarnda oturan Halil Yalçın. 

erin IOD günlerde kaynanası ıı:sına ile 
araaı nçılDııf aık sık kavgaya baflll· 
m.14t.ır. 

Dün d'3 damat • kaynan'.! kavgnaı 

sene iba§lamıf ve kavga kız·111nca Ha. 
Jıl, kaynanasını kanımdan bıçıılda 

ağır surette yaralamıştır. Esma 
Beyoğlu haatane&ııe kaldırılmI§, da. 
mat da Beyoğluncm yakalanmıştır. 

Eyüp otobüsleri 
Eminönü • Beyazıt -
Çarşamba yolundan 

işliyecekler 

Beledıyo otobüs komisyonu Kereste • 
eller • ElilP otobüs hattında yeni ta. 
dilCıt yapmıştır. Bu karara göre, oto· 
hUıılcr bnctema, EmlnonU Beyazıt -
l<,atlh • Çarşamba • Balat yolunu ta. 
kip edeceklerdir. Bu gUze~ıuı. gldl§w 
ve dönU§tc aynen takip oıunacaıüır. 

İzmir ve Htay 
seylapzedelerine 

Kızılayın yardw"lları 
,\rıknra, 12 (A • .\.) - Kızılay u. 

mıımi merkezinden bildirilmiştir: 

Ciğer ve beyin 
M ÜRAKABE komisyonunun ci. 

ğer ve beynin aznmi satı:; 
fiya.tını tesbit edeceği söyleniyor • 
12,5 kurn§a satılan beynin yirmi 
küsur komsa atıldığı. ciğer fi
yatında da buna göre bir yUksell!j 
kaydedildiği muhakkaktır. 

Komisyonun buna sebebiyet ve
renleri cezala.ndmnam icabetttği 
gün akla İtalya gelir. 

Beynin çok pahalı ve nadir bu. 
lunduğunu bize o anlattı; ciğerin 
pek kolay elde edllcmlyec~ğini de 
yine o •••• 

Afrikada kayda değer 
birşey yoktur 

A l..MAN radyosu, Afrika hnre. 
kitmda kayda değer Wı;ı bir 

~ey bulunmadığını söylemi • \'c bu 
haberi dlnllyen bir menıldı da ha
di eteri şöyle bir gözönUne gctir
dllrten sonra b:ı.na sordu: 

- Kaldı mı kif_ 

Roma neden 
bombardıman 
edıımıyor? 

n. 

Avam kamarasında 
hükômetten sualler 

soruldu 
Londra, ız (A..A.) - Avam ka· 

mnrasındn bir mebus, Romanın İn
giliz tayyoreleri tarafından hiç bir 
zaman bombardıman edilmis olup 
olmadığını ve Romanın bombarch
manmı haklı kılacak askeri hedef. 
!erin şe!ıir civannda bulunup bu
lunmad ğını sormuştur. 

Sinclair sualin bir kısınma ''ha
yır" ikinci kısmına ise "evet" cc. 
vahım vermiştir. 

İsçi mebus Sonnson papalığın 
Romaya pek ya.km bir yerde bu. 
lunmaınnın Romnya karşı bombar
dıman yapılmnnı•ş olmasmda bir 
rol oynayıp oynamadığını Sflr
m uştur. 

Sinela:r şu cevabı vermiştir: 
''- Bu meseleyi alenen mUna. 

kqa etmckllğimi Sorenson bekli. 
yemez." 

Ruzveltin yardım . . 
pro1esı 

Ayan encümeni evvelki 
tadilleri kabul etti 

lzmir vilayeti dahılindekt sey
lapzedeleı e yard:m için evvelce 
gönderilen 2.000 lira ile 9 5çadırn 
ilav~ten 60 çadır, Menemen sey-
18.pzcdclcri için 1000 Ura gönderil
miş ve Antakyn seylapzedelerino 
~·ardım için de 850 lira snrfedilme. 
si Antakya füzılay şubesine bildi
rilmiştir. 

Almanyaya satılacak 
yağlı tohum ve hububat 

Ancak, Ziyanın babası Hllml, mfül· 
cieıumumlilğc mUrncant cd~rek bam· 
wı;;ka bir iddiada. bulunmu;tur. Uunun 
iddiasına göre Ziya, öldürUlmllştür. 

Bu cinayeti, Ziyanın arknda§ı Kenan 
ile Ziyanı•ı karısı Anna terlip etmiş. 
!erdir. Babası, bunun delili oıamk <b • 

Ziyanın Lzerlnde bulunan 3 b.u lira 1 Almany ... y.:ı satılacak yağlı tohum 

Vaşington, 12 (.A.A.) - Ha
ber a!ındığma göre, ayan hari
cıye encümeni de harp malze. 
mcsi kiralanması hakkındakı 
kanunda mebusan meclisinin 
yaptığı dört tadili kabul etmi§. 
tir. Bu to.diller şunlardır: 

1 - Kanunun müddet1 30 
haziran 1943 de nihayet bula· 
cal~tır. kadar blr paranın ortuds bulunmayı. \'e hububat için ayrılım ımntcnjan 2 - Parlamento, mebusan 

şım ileri sürmektedir. lznıir, tstıınbul ve Mersin hu'>u'llat 
ve ayan meclislerinin ekseri· Tahkiknt bu cihetten ele aerinle~tı· bırlikleri arnsında taksım edılnı tİI'. retHira ile verecekleri bir karar. 
la kanunu ilga edebilecektir. Bu 
ilga kararı verıldiği tnkdirde 
rei'>icumhurun vetosuna tabi 
olmıyacnktır. 

r!lıııektcdıı. ihracat için Jı3zırlıklıır vapılmakta· 

dır. 

Bütün işkembeler bozuk 
çıktı 

Gıda maddelerinin 940 senesi 
zarfındrıki sıhhi kontrolleri nelice. 
si nnlaşılmı:;tır. Şehir dahılinde 

muhtelif gıdalardan 1000 ntimunc 
nlınmış, bunlardan 146 l:ilnln yen. 
miye gayıi salih olduğu anlasılmış
trr. Bu nn:ıda işkembe nümuneleri
nin tamamen bozuk olduğu görül-
mfü1tilr, · 

atnıı':' olduğunu hl seılcrt•k i':ln i~·iıı. 

tlt.'n "'lrıhnak ıııcsleğinl t;1l<ip ednı 

bir de\ let \'tuı;a o dn .t\lnıanyudır \il 

boı..,J.ııngı!,rtaııberi artık şu na.1Jlil< "' 

rn~istlll< davasını kati bir tusflle~ •' 
tnhl tutmak ''' dünyayı tahnkkum 
"' i..1ipdattarı kurtamml< ,•nıelln•• hl,. 
nll't l'dmı il•• inı,:ilt••redir. 

tııgllt.c~ ls.ı bu hı._,'dc.llııi hir~ok dt:· 
ıalıır, ı;:uih surette ilan Ptmi.;tlr. Jt"u· 

ı,ut Alm:uılııııııı üğrcuınck istediği bıı 

ılı•4"Jldir. lnğlCııı olunca ba-:ınıı ıı•• gP. 
ln·ı•ğlnl 1Pferrihl ·n• tnfsilfLti111 ırnlıı.. 

ınnl; ''' lnıclltı•n•~c sö,ı .. trm·k istiyor. 
11,;~ oııııl so~:şıılbl rı•jiııılnlıı 1•1ilıne ı 

\ ı• ortnıbn kal kınası kP!lınc•ll'rl ile l· 
ıııılt• ı"1ilı•ıı ıııak1111t1111 rım., ııttn ıııt 

!iıl tııthl,k edllr.ceğlnl hllmclı hnkllmtt·ıı 

aU\l,o,rn pt·k ıı .. ğerli hir 111'""''" tf'1jkil 
ı•ch•r ı .. tı• hlltUn NnzJ \lıııaınnııın .. id. 

----o----

1 

Bulgaristana pik demir 
ihraç edildi 

3 Kanunda birbir huktim. 
vapur ı~afilelerine harp gemile_ 
rinin refakat ~tmesinC' müsait 
bir tarzda tefsir olunmıvacak· 
tır. 

4 - Mevcut askeri malzl'me -

ı Karabult dcmlr ve çellk fabrıkal:ı. 
n mamuır.tından pılt demir ihracatına 
cıovııın <'C.'llm• ktcdır. Son zamanlarda 
BJlgnrlstlına 80 bin liralık pık dcm!r 

1 ıilraç edilmltşir. J<:\·velco de, nynı fab. ı nin başka. ~ir devlete devrinden 
rıka nuılııııınıJan Romanyava pik dı.:· evvel reısıcıımhurun ordu . ~ 

1 mır satılmıştı. donanma reisleriyle istişarede 
bulunması lazımdır. 

delll bir helecan içinde kendi kendi. 
,,.iııı• lnıt ettiği ımal bıııhır. .\luttıt ıl 

bu u.ıı!e re\"1111 anyor \C İnglltert!lıln 

l\~zmı :t oklııJor. tııglliz dlplonıatları-

----o----
a uat 
afın 22 

ıun kııhıy imla,\ bo~boğa.-.lıl\ l'tmİJC" Bu scnekı Basın Balosu, şuba. 
n:klcrı ilı•tıcııl:t. olduğu it"lıı n3z1Jer tın 22 sinde Taksim Gazinoeu 
lıa ... ıa rrııa gı'lf'•·.eğı o ııenk su Ilı nı.ı a ı 

~ınd,L tal !1l{1tlylt' oğ°rt'llC<'Clliı•nlir, salonlarında Verilccektır. 
7..:ınııcd\'rlz.,. Bu münasebetle, Avrupadan 

getırikn nrtıstlerle fevka-

V akıt iade bir varyete progr"..mı tertip 
Asını Us, general F'rankonun Roma edilmiştir. 

s"yahnUnln sebeblcrlni, gcı.-:n haberle. Davetlilere verilmek iııere zen. 
re ı;öre. tahmin ve tahlile ç:ılışmak. I gın katyon ve hediyel<'r temin 
l:adır. lnglllerc ile İtalya ve Alman· . . 
ya \'eya gene 1ngiltcrc ile yalnız 1• eclılmı§ bulunmaktadır. 
lalya arasında bir sulh tava'8utu ve. O geceye muhsus olmak üz.ere 
yahut .Alman Fransız lşblrl•ğt muza. saat 12 de iııtışar edecek olan 
l•erclcrını kulayl11ı;tırm3k için sulh Balo Gazetesi matbuatımızın en 
artları b:ıhFlndt! Musollnl ilt' mareşal sevılmı muharrirkrının zarif. 

ePtenln anlaşmllBına yardım etnıcl< 
ıhtimaller1 üzerinde duran Asım us kıymetli yazıları ve m 'ıur ka. 
nz çok blrlblr! ile girift olan bu fhU· rikatüristler wızın rE'c:ıı.-..lerilr 
ı ı ilerin Uçun.in de Roma mlllll.katın· ı dolu olarak ctu Vt tlilcN.· da; ıtıl· • 
da .ıahis me\•zuu olabllcceı:t-ını ynuyor caktır. 
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Guzol Cenova körfezi İngiliz 
zı hlılaı mın otuz sekizlik topla. 
rıylc inledi: rıhtımlar. vinçler. 
depolar, dalgakıranlar ve gemi
ler binbirine karıştı: yer yer 
havaya alevler \'C dumanlar yük. 
selırken: demir, ta.ş, msan. tah_ 
ta parçalan fırlarken, şehirdt• 
başlayan panik kolayca tasan•ur 
edilebilir. Bu, daha dün Alma 
tayyarelerınin Akdenize inmeleri 
üzerine lngilız donanmasının üs 
!erine çekildiği hakkında vl•rilen 
haberlerin cevabıdır ve herhalde 
İtaıyaya müstemlckelcnle, yani 
ağacın dallarında indiıılen bü
yük darbeden sonra pek acı gel_ 
m.iştir. 

Ccnova şehri 'rürk deniıcilik 
tarrhindc mühimce bir yer tutar. 
Büyük amiral Baroarosıın ra. 
lcibi amiral Anderya Dorya ora. 
lıdır. Oncğliya Prens1eri ailesine 
mensuptu. 1468 de dünyaya 
gel.misti. On dokuz yaşında Ro
mada papanın muhafız askerleri 
arasına gırd1. Inosan'm rerine 
papalığa meşhur Aleksandr Bu. 
rujiya geçince ay •• !dı; Dük Or. 
bini'nin emrine girdi; hic: biı· 
muharebeye girntiyen bu Pren. 
sin yanında şeref kaza.namıya
cağım anladı; Ara<Ton K.rnlma 
hizmete başladı. 

1495 de Kudüsü ziyaret etti. 
Bir aralık Ankanada mevkuf 
kaldı; Roverciyo emrinde bir ka
lemin müdafaasında yararlık 
~~reli. İspanyollar ona hay. 
randılar, ayartmak istediler: ka. 
bul etmedi. Mi!imo Dukıu>ı Sfo '
ça. ile çalıştı; 1503 de Ceııova 
donanması kumandanlığına geç_ 
ti: daha sonra Fransa ve !span. 
ya donanmalarına. müttefik 
haçlı donanmaya kumanda etti. 

lşte :bu meşhur amiralm ~·c
ğeni Jan<lin Dorya 1540 sencsın. 
<ie Korsikanın küçük bir lima. 
lUilda dinlenen Turgut Reise 
baskın vermiş; esir etmi~ti. 
Turgut üç sene Cenova gemıle
rinde korsanlık etti; o 7,aman 
elli beş yaşında, heybetli. kır 
sakallr kuvvetli lbir adamdı; ka. . -
hn zincirler onun ancak vucu. 
dunu mahkfun ediyordu: ruhu 
vatan topraklarında, ya~n sula
rında geziyordu ve bı~ gun kur -
tulacağma hiç şüphesı yoktu ... 

1543 senesi nisan ayında y~z 
on kadırga dört mavnadan mu. 
:rekkep Türk filosu Bar.baros 
kumandasında jtaJyanın garp 
sahillerini vurarak Fransızlara 
Y~rdnna gitmişti; lakin orada 
l11ç !bir !hazırlrk ve plan bulama
lnJB; Nıs kalesini bir müddet 
~uhasara.cian sonra tstanbula 
de ~ek ürere yola cı~n_ıışt.ı. 

Şöhretini ve dehşeiını seneler. 
denbcı; duydukları Cenova h~
b bir balı ıı.." ··k Türk donan-sa ·uuyu .. 
llıasını kendi denizlerinde g-or -
diller. Toplar şehre karşı çc,-riL 
ıniş; at.eşe hazır duruşordu. 
ktrınızılı yeşilli, aylı ve ayetler 
Yazılı Türk bayrakları h~~~betle 
dalgalanıyordu; ortalığı bır kor. 
ku 'kapladı; halk sahilden ka.ÇI. 
Yordu; kalede ve limanda acele 
ham hazırlıkları yapılıyordu. 
Fakat o 1.--adar bekledikleri haldt.• 
'rüri< donaııması ateş açmı)'<ır
d~ Amiral gemisinden ayrılan 
bı.r filika sahile yaklaşıyord.u. 
Bır zabit ve askerler onu kar~~· 
, adılar; devlet reisine g{itürdu. 
er. Barbaros Hayrettin. Turgut 
'1eisin serbest bırakılmas~nı, 
hat~ bunun için hediye verıl~
~~ni bildiriyordu. Eğer teklıf 
~~~ olunmazsa şehirde ta:> Ataş 
~Unde bırakmayacağını ılavc 
edıyordu. 

Cenc-valılar bunun kn.bulünil 
nıı:nPt savdılar· meşhur Tiirk d.-· J , rdil . 

'" 111ZCisini amiraln ve er' 
koırtmnc hakikat bir korkulu ril
\•a olarak bitti. 

Kadircan Kallı 

İtalyan tayyareleri 
tarafından 

Selanikte 
Ayasofyanın 

tahribi 

1 Alm n r 
Belçika ve Holanda 

sahillerinde 

istila 
hazırhkları 
yapıyor ar 

R omanyaya verilen 

ingiliz 
notasının 

metni 

Kasımpaşa Mevlevihanesinde hayat - Çilekcs ol· 
madan muhib!ikten şeyh köçekliğine. Şeyhin oda· 
sında bir temizlik - H~zreti Mevlananın pil~vı -
Haftanın yedi gününü, bir mevlevi muhibbi k!m
lere ayı:tır? - Tekke, yirmi altı yaşında bir g('nç 
adamı, anasından ve karısından nasıl çekip ahr7 

Avam kamarasında 
Hariciye Nazırı 

tarafından okundu 

Hatıraları yazan: A•çı Dede lbrıblm BeJ 
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MEYDANI muhcı.bbctto ilk 
semann pek mestllnc ol. 

Medeni dünya huzu
runda nefretle 
protesto edildi Vındm, .!'! CA.A.) - Avam ka muı;tu. Ben, dedem ,,e Osman 

Tankların ve topların marasmda Romanyayn dair sunl - beyle muhabbeUe iken şeyh hnz. 
Atma, 1l! ( A. A.) - Selfınik ler sorulmuştur. 

metropolidi Gendios Yunan kili nakli için birçok Haricıye nazm B. 1'J<len )eni 00. retlerinin dairesinden bir dede go· 
sesi Sensinod meclisine heyecan - mavnalar hazırlanmış \•anatta bulunmaktan imtina etmi.· lip bana: "Buyrun, sizi şeyh cfen-
lı bir telgraf e<.,~crek Selanikteki - fakat verdiği tıılimat üzerine Bük dimiz istiyor! .. dedi. Derhal kalk. 
Ayasofya Katedl'a!ının barbarca reşteki 1ngiliz el<'isinin Romen hü- tmı. Dedemden nıhsat ve Osman 
bombardımanını protesto etmek_ Lomfra, 12 (tl.A.) - Müs- kümeti rci!'lincte\•di ettiği asa.ğı - beyden izin aldım. "Acaba bir küs-
te \'e bu protestosunun bütu··n takil Belçika ajansı bildiriyor: daki notayı okumu§tur: }. fahlık mı vaki oldu? .. Zira sema• 
medeni ı'.ileıne ))i!dirilmcsini nı- Belçika, Holandadan yakın_ Altı ayuanheıi sizin idareniz al· 
hani na .. l':istl'll ı ira ctmektrJır. lardn gelmiş olan yolcular, AL tında bulunan bu mı:mleket hükiı- esnasmdn aşk1 canan ile kendim· 

Diğer taraftan Atina ve Sclii. manlann igtila limanlarında metinin .tamami111 :A?nan:-•aya tabi j den geçmiş bir haldeydim?,, diye 
nik ünh·ersiteleri prol\>~örlcri c": toplar ve kücük tanklar nakli bulundugu pek a!jikar bır hal al· dü§üuerek fiC\'h hazretlerinin hu 
arkeoloji ccmiyctilc Bizans es<'I' için mavnalrır techiz etmclcte ıruıııı:._ Yalnız vakıal~r d%';jl biz- zunına ~ıktım: Mevlevi fideti üz : 
Jeri arafjtırma cemiyeti namııı.~ olduğunu bi1dirmcktedir. zat sızın alenf'n ynptıgınız lıir çok _ 
biitün memleketlerdeki ilmi cc Bu r1avnalara. topcu ve tank be>vanat bunu lC') it PdM. Bundan re ha~ kesıp kapı yanında durdum.. 
miyetlere \'e medeni iılcme hita: kıtalarınm seri surette tahmı· hiı~ kaç ay evvel. Romanya ordu. Şeyhin vekili olnn Kadıı dede c-
beıı şiddetli bir protestoda bu. ti ve ihracı İ«in bir nevi açıhı sunu ) eni harp usullerine alıştn.. fendi hnzretlerl de f>Cylıın daire • 
lunarak kendi memleketi dahi_ kapanır ıskele takılmaktadır. mak için kücük miktnrda Alman "İndcı ve odasında birlikte oturur 
linde 1'ı.I nan Bizans eserlerile Bu mavnalara aynı zaman· kıtalannın g~ldiı?~i ve ~en or- dergah ve dedeleri idnr<ı ederler~ 
iftihar t•t tig-ini so .. vlı"yen ,.e btı 1 da mo~öı leı- de konulmaktadır. dusunun teslıhl ıçın de ıcap eden d. ..... d . lb 

J tcchizntm yine Almanyadan gele· 1; " 3 n dede efendi bana: " · 
eserleri turistiii o; yclerle i:;fo,_ ~lamaafih yolcular b_u mavna_. h' r · 1 f d' - ceğini bana bildlrmistiniz. Romen ra ım e enı, ı;ey 1 e en ııniz 6('. 

mar eden bir milletin tay'-·areei· la.rın ancak fe.vkalade . sakın " 1 b ı d d 1 bil k ordu.sunun kısmen talim ve terbiye mağ ,.e a.hvalinlıi gayetle bPğcn· 
kri tarafın.dan yapılan tahrip. ır. ~a~'~ a enı1..e aç.1 a ece -k<lrlığı tel'ın etmi~lerdir. !ennı ıla\'(' etmektcdır. gördüğü muhakkaktıı'. Fa.kat esas miı; buyurduklıınndan fevka.lidc 

B 
·1· inkişaf Alman başkumandnnlığrnın mu··tc•cckkı"rdı'rl"'r. Bı·z d•• m"'mnun 

u ı ım ve marifot buraları bir Rom:ınynda bir sefc>r hcyt'tinin "' " .,__ "' 
çok kıl~l~ri yıktJ~t.an ve Biz:-ıns ı - bütün unsurlarmr ycrln§tirdiği ve o~d''.k. Sizi hazreti Mevlana efen· 
şaht•Rt>r.e;ın~en bı~ı .ol.an . J\.~::>:- Ayasofya kilisesi lstanlıul Aya. sevkulcen noktalarn fevknlfıclc' dımıze hıwalc ve tebşir v~ takdir 
toryadakı hum~. u·kı klıst·smı ~ofyasıııdan evvel ,.0 Asva tarzı mühim iaş<• maddeleri. cephane v~ 1 ederiz,, dcd.i. O saatte kalb<'n. haz. 

bombardıına.~ ~.ttıkteı~ :'°nı n g?- mimarisinde yapılmış ·kubbeli mavi maJıruk yığdığıdır. ı eti ~tevlônd.nın ruıl3niyetino tP.
çen pa~ ... ~~ g-un!ı ~sırlı:ı m tahtıp bır baziliktir. Kubbenin iç tara. Ru suretle Almanya, kendi harp \Uciih <.'ttim. Bir ~ey söyllyeme· 
e~~m~ııp Sclanıktekı1 Ayasof ·u fında gayet zengin bir mozayik plıinlarmın tatbiki kin Romen toı..,. 
kıhsesını .. bom.lx.lamı., ardır. 1 Hazreti !sanın göğe çıkma~ını raklarmı nskC'ri bir üs olıırak kul- dim, yalnız tcşc~kür makamında 

Profesor.kr prot .. ..,tolarmdn. tasvir eder. lnnmaktııdrr. Bu tedbirler sirJn ta· l.Jaımm kesip b!'s dakika kadnr 
l 94 sen~:'1ndc çıkan yan~mdaı: ı;,, 9 da camiye lmlbedilen bu' mfımzdan hi<:' ı C<lde manız kal - durdum. Sonra Kndti dede efendi: 
~nra 'l'~~kleı~n o ~mmı. camı 1 bma :'>takbul İbrahim pa.cıa tara_ maksr1.rn alınrrı ... t:ıdrr. "lsti'rahat buyurun!" dedi. Dışarı 
olan bu kılıs:yı t~mır .e~tı~mck fından cok harap vaziyette oldu- Bu :;artlar altında hükumetim, çıktnn. Şeyh dairesinin kahve 0 _ 

hususııııdn gostcrdıklerı ıhtnnn- !'E'u ~ötiileıek esaslı surette L. beni, siyasi heyeti ve idarem ııltm· 
m hali latmakta 

'

"' gerek Qq ~ ' daki konsolosluk memurlarını gen· cağmd:ı. benim gibi muhiyp ihvan· 
1 ." :; .. • ~ - rinci defa tamir cdilr •• ıştir. Vak_ 

manlr ımparatorlugu re.ıımınclc fiyelere ..,.öre Veziriazanl ve Se ça~rmaya karnr vcrınlı)tir., laı· va.nh, bcru salvermeyip kahve 
~erek ~tat~rk'~n ve .lnönii'ı.~iin rasker lb°'rahim paşa bini Yunu; ~ ocağına aldılar. Onlar da: "Bugün 
cumhunyctoı reııınlcrındc Turk bcv bu binanın mülcmndi tamir. r~ ~ Jc-f.~l·l. . .Mevlevıhancdc ~izin muhabbet ve 
l<?J?rakl~rın<la huhınan Bız~r.H \eri için ustalar ve su yolların_ ~- , ~- oohbetiıtl7.den bnşka muhabbet ve 
Jnlı.selcnndc bulunan mozayık. dan mürekkep daimi bir tamir ::;ohbet yoktur azizim!'' dedileı·. 
lt;:1 m~ıhafaz_a otmek iıu~usun?a ekibi ·ı~da gç-tirnıi'~. vakfiye. • Rıo dö Jancyro, t2 fA.A.ı ·• Stc. Fevkalade iltifatlar ettiler. Sonra 
gostent::ı nlııkayı tebarlız ~Itır. !erini tanzim ederek ilerde çı_ fanı njansındıuı: Dün hcntiz ı yagnır 
m.~ktt."<iı.rler .. Arnı profesorler, kacak melhuz masrafları temin ikmal etmemiş olan Rrczılyslıtarın sair ılıvanlnrmıız ve Osman lx-yle 
Turkler ın Hrıstıyan olmadıkları · b' cd "'- bt ı k u ı ı t beraber lstannula <Yidip <'Vlcrimi-etmış, yanına ır m resc •• -x·. ccnc mcm c c ere scyn uı e meme· c 

halde sırf yüksek bir me<leniye- lfmikle nyrıcn yedı ceşme ıbir 14.'rinc müsaade eden bir karnmamc ze dağıldık. 
te sahip olmnlnrı dolaytsiyle ta_ imaret, Kavalada cami. imaret. ıntışar etmiştir. Bundan soııı-ıı her hafta par.."lr 
rihi eserlere hürmet ettikl€rini mc'·'ep. Zihnede misafirhane, • Ncvyork, 12 tA.A.) Ta.a. unı. günleri kaleme gitmeyip Knsımpa. 
ka\·dederck yeni Roma barbar. l{ızılhisarda darüttalim. mektep ted Presse nıızamn, Ktlb11 reislcum
larının hristivan olmalarına rağ_ ve hamam da inşa etmiştir. 1890 huru Batistn, birleşik Amcrika. ithalM 
men bu hasleti göstermedikleri- yangınında bazı hasar gören ve ihracat b:mkasmdan 12 milyon do· 
ni beyan etmektedirler. cami 1909 da Türkl('r tar'.ıfından ıaılık bir isUkraz akdi için hükOmete 

AYASOFYA KiLİSESİ ycnidf'ıt ciddi bir t.arztla tamir · salı\hiyet verilmesini Küba kongre.. 
HAKKI~DAJ(İ MALÜMAT edilmiştir. Bu bina L n 7.aman. sinden istemiştir. Bu iatiknwı. Küba. 
Haber - Selaniktc İtalyanlar larda Ortodoks kilisesi olarnk nm şeker teslimatı knr ılık göstcrilc-

tarafmdan bombalarla yıkılan kullanılmakta idi. cektir. 

T.,aliııw, 12 ( A. A.) - D.N.B. 
ajansı bildiriyor: 

Cenovayı bombardıman eden 
İngiliz filosu dün öğloclen sonra 
saat 14,30 da Cebclüttarık !ima. 
nına dönmüştür. Fi1o Ark Roy •• 
tayyare ~emisile Malaya. Be. 
nown ve Shcfficld zırhlılanndan. 
iki kruvazör ve bazı torpito 
muhriplerinden mürekkeptir. 

* • * 
Mııla.)a Zırhlı'>•. I:! (.\..A.) - Rol

tcnn hususi mnhnblrl bildiriyor: 
ltalyaycı ağır bir d3rbt'ı vurduktan 

\ e pıı.zar sabahı Cenova lmııınrndn \ e 
civarını-lakı askerı hed!'flcrl tahrip e 
den ve her tarafa clcruıct snçan bom. 
bardıınanı yaptıktan sonra ı,imdl Us. 

siimüze dönüyoruz. 
.Muhasamn tın ba§langıcından berı 

ilk defo. olarak asıl İtalyan sntıillerı 
denizden bombardıman edllml§ bulun· 
rruıktadır. Havuzlar, ticaret gemileri, 
fnbıikalar. antrepol:ır ve elektrik 
santrnllnrı arasında. 300 tond:uı fazla 
JnfilAlt maddesi patıamı§tır. 

ltalynnları tamamıyle gafil avlı~an 
bU ııucıurı, Vis Amiral Somer Ville'in 
bandırasını ta,,ıya n Ronovıı :ınffıharp 
hruvazörü. ~alaya zırhlısı, Shetfield 
krn\·o1.örU ve Ark Royıı.l tayyare ge· 
mis! t.ı:ıraiıntlıtn yapılmıştır. 

Gök yür.li oydınlanmnğa bn~lı;yor. 

dıı. Jlt'nilz bellrmiycn llüşmen sahili 

haltı üzerinde ltalynıı ham dafi ba· 
uıryalarının atlığı gtlllelerın l§ıklan 
özUkmeğe tıaşlıı.dı. Bu suretle Svord 

;i.sh bombnrdıman tıı.yynrclerinln Li· 
vomo \'e pJı;aya lıücumn kalkmnlttn 
olduğunu öğrenrlık. Birdenbire, Ccno 

ar••asınd:ıki karla örtülü dağlar 
\"anın " 
g6zUktiı. Mnlııynnm tayyaresi, Sh:f-
fıeld ve .Ark Roynl'ın tnyynrelcrıle 
beraber, ke§if içln hıı.val:ındılar. BI· 

0enova açıklarında bulunduğumu
:: ııahil<lcn iblllndlğini gösteren hiç 
bir eırıar mevcut değlldL. Relno~. 
muharebe ,.8 ziyeti aldı. Btzlm gemı 

Harp röportajları 

CENOVA 
BOMBARDIMANI 
NASIL OLDU? 

İngiliz harp 
gemilerinden Malayadn 

bulunan bir gazeteci 
anlatıyor 

laglllz llloıu 
CebeUHtarı a d611dl 

mız ı:c Shcfıiel de eukuu ıçlnde vazı
yeUn1lzl aldık. Grandi direklerine mu 
harcb<ı bnyraklan çekildi. 
Düşman, bombardımandan ııncal< 

'lir kaç dal.ıka evvel bizi gbrcblldi 
Beyaz ve yeşil ışıklar. hUvlyetımlzı 
-ormnğn tıa.şlıı.dı llir lmç saniye son
ra cevabnmzı verdik. Rcnovn'un gö\' 
deslnden bllyUk kızıl bır uteş çıkll. 
:;\iddctli tarakaltlrla l 5 pusluk <ıbüs. 
ıerin ilk salvosu uzaktakı hedeflere 
tırladı. Sheffield'in 12 pusluk topları 
da mllhlm clektrllt fabrıkalıı.rını ve 
ıınsnldo tczglUılnrını bombnrdımun:ı 

oaşladı. Gemlmızln on tnrot!.nln iki 
topu ilk salvoyu attığı v..am:ın, Malıı 
yanın mu:ızznnı gövdesi baştan kıça 
ımdar sarsıldı. Sheffolcld"ln toplıırı 
durmadım fııbrlkaları bombalıyor ve 
bu gemınln bord:ısı mUtcm.uliycn ateş 
çıkarıyordu. Şimdi bizim toplnnmı.z 
dn muntazaman ateş ediyor ve bizim· 
le birlikte dahili limnnd:ıkl hedcflerı 
boınbalıyon Rcnovn dıı. nynı ıttırndln 

l'alvolarını atıyordu. Aynı zam.anda 
yanyanıı. ilerliyoruz. İtalyan hıı.va da· 
fl batary:ıformm ntc§inden ustalıkla 

SJyrıian kc~tf tayyarelerimiz, toplara. 
ırıızın a.t~lnl tanzim için mütemadi· 
\en gcmflerlmlze haberler gönderiyor. 
1~ dakika mllddct, İtalyan batarya· 

aı ı bombardımanımıza cevap verme· 
ıUc.r. Sonra, şehrin cenubunda aı:ıhll. 
de bir kızıl nlc§ gözUktü ve gcmficrt· 
mizin bln metre kadar llcriBincfo be· 
yaz bir su .sUtunu yU'kscldl. Sahilden 
daha b3ııka obüsler de atıldı. Fa.kat 
ô~man nteşl o kadar fena l&n%im c· 
dilmiş bulunuyordu ki 8\ln'l bulut per. 
desi yapmnğ;l başlıyan refakat des· 
troyerlcrJ bu l§lcrini yarıda bıraktılar. 
1taıyan C6\•a.bı, ekıserisl küçük çapta 
olmak iızcre azamt 20 obülMl inhlııa.r 
etti. Bu obUslerden hiç birisi cemile· 
rlmizin 500 metreden daha ziyade ya· 
kinine dtlşmedl. Hcd f ilzerinden u·. 
det eden tnyynrelcrlmlz, bomb:ırdı· 

manm muvaffak olduğunu bildirdiler. 

Bizim bütün harekll.t eaııasmd:ı ye
h"1lııc kayıbımu:. bir Svordfillb tayya· 
residir. Bu deniz tayyareml%, oafak 
vaıı:U yapılan hücumdan geri dönme
mlştlr. 

A.k§nma doğnı, tnY)1U'Clcrimlz, 
oombardımanımızm çok muvaffak ol· 
duğU raporunu verdi. Güllclerlmlz, ti· 
carct gemilruinc, petrol depolarına 

tevzi garlarına, esu elektrik santra· 
ıına, ltatyan filosunun en büyük gt'• 
rollerini istiap edebilecek bUyUklükte· 
l<ı havuzu da dahil olmtık Gzero Ccno· 
vn havuzlarınıı ve .Anaaldo fabrlkala· 
rına lsnhct etmiştir. BütUn hedef' mm 
takasrnda büyük yaııgmıar hüküm 
sürmekte idi. Ark Royal'm bombnrdı. 
man tayyareleri Liverno'dnki tasfiye· 
hanelere büyük lnf!Ulk lrudretindo 
bombalar ve bütlln endüstri mmtnluı
sma da ynngın bombalnn atm~Iardır 
Bombardıman tayyarelerimiz, aynı 
zamanda Pi.sa tayyare meydanını va 
aemiryolıı Utlsalt noktalannı dR tıom· 

balarrul!ardır. 

şa mevlerihırnesine de\·nm ctmc
ğc lı.-ı§ladnn. Ney nıf.'skl'tmck isle· 
dhn. Her nedense Kadri dede e. 
ft'ndi .nıhsat vermedi: ··sen ney· 
zen olma, scmağzen fıknradan ol ! .. 
dediler. A§kı Mevlana bende öyle 
nrttı ki artık diğer günlerde de a
rMıra mevlcvihaneye gitmeğe 

ba§ladun. EMcriya cumıı güncılri 

mevlevi elbisesini gıyerek Kadı i 
dede efendi hazretlt'rilc beraber 
Eyüp civarında BtilbUlderesind~ 

m~DC\'İhıın MU.sruncddiıı dedcrun 
ziyaretine gıderdik. Bir gün şeyh 
ı; fr.ndı h:ızretlcrı ıl•· dede efendi 

ha.zretlcıi benım a.jk ~ §ev.kim • 
den konurunuşlar: ''Vnkrll. lbrnhim 
bey çilekeş def.rıldir, muhibdi?. 
Uikin maneıı çilekeşleri pek çok 

gecmi5tir. Binaenaleyh bunu bu 
daireye alıp !}eylı köçeği ynpalmı,. 
dıye k.arar vermişlnr. Benim bu lta
rardarı haberim yoktu. Şeyh dai· 

resinde bulunan çileket.ı Abdullah 
efendi işitip bana müjdo verdi: 
"Sa.na bir mftjdem nr, seni eeyh 
dairoslnc alacaklar, şeyh köçej;"i 
olacakSm ! . , dedi. Ehli tarik olan _ 
lar bilir. mevlevihn.nelerde oltm 
çilekeşler mutfakta hizmet eder 
ler. Ancak bu çllckeşlerden birer 
veya iki çilekeş yukan şeyh daire
sine alınıp şeyhin kahve ocağında 
hizmet C'dt"rlcr. Buna şeyh köçe. 
ği tabir olunur. Bu Abdullah efen
di İzmirliydi, Sultan Beynzrt.ta kA· 
ğ~ıydı. Dükkô.nmı a.krnbnsmdıın 

biri.sine verip mevlevihancye ge. 
lip cilekeş olmuştu. ~rtsl paw.ı 

beni şeyhin hururunn. çıkardılar. 
Kadri dede efendi: "Pazar günle· 

lsveçte bir tayyare 
kazası 

Stnkbolm, 12 (A.A,) Bir asi". 
rl tayyare. tecrObc uçuşu yaparken 
yere dU§rr.üş Ye içinde yangm çıkmış· 
trr. Pilot telef' otmu§tur. R.a.ınt.hlt yap 
makta olan kUçük zabit. ağır ırurcttc 
yısralıdrr. 

ri bn.zruı d:ı.ire.mize oi.ıyük Le\'ıa. 

geliyor! Onlara liıyıkiylc hizmet 

edilemediği cih~ le pazar günlerı 
burada hizmet edesiniz,. d(>di. 1300 
t~ kesip: "Fermanınızı bin can 
ve baş ile aldIDl. Değil el •;c a) ak 
ile, baş ve can ile hizmet <'dl ce
ğlmi ütiharla arzederim,. dedim. 

Ertesi pazar günü <'l keııdetı 

mcvlevihaneyc geldim. Dahn !3C>i1 
<ltıiresindo kimseler yoktu. Yalnrz 
kahvr. ocağında Abdullah C'fcnöi 
vn'rdı: "Erenler, dedim, milsaade. 
niz olursa hazreti ~eyhin odaBını 
süpüreyim V<ı ba7.ı te?.\;mıı ad& 
yitn!,, "Pelt aJil., ohu, ... z buranın 

dlekc:;i gibi oldunuz, bize dan 

mağn lüzum yoktur, böylr hizmet. 
lnri siz bizden aiti bilirsrniz, shi 
onun ıçin buraya aldılar.. dedı. 

Bismillfıh deyip odanm, evveuı., 

yorgancı gibi bütün perde ' e dö 
şcmelerini indirip yukardan nşaı;-ı

ya kadar üzenerck bir süs ••e?'dim, 
Gayet ala oldu. Abdulln.h efendi 
gelip gördü: "Bunu sen yapma. 
dm ... Belki ta.ilci cindMl bir ha.y· 
li cemaat gelip yapını. laı .. diye· 
rek taaccüb etti. Biraz sonra ee}?tl 
efendi ile Kadri dede efendi ha. 
remden "Ya hiı ! ... ·• diyer<ık çıktı

lar. Karşıladık. Kapının perdesmi 
kaldrnp da oda~, görünce memnlln 
oldular. İltifat ettiler. Akşamı &ıe 
dönmek iç.in ruhsnt istediğimde 

dede efendi: "Eğer bir mani yok· 
sa bu gece burada misafir olun. ... 
Hazreti Mevlfırui efendimizin pi. 
lavmdan yersiniz, insana feyiz w
rir" dediler. O gece Mevlevlbane 
de kaldım. Mukabcle.işerif ak~ • 
mı, mutfakta bulunan çilekeşl€1', 

ikindiden sonra mutfnğm kapXSIJ\ı 

kapayıp içeriye hiç kim8eyi koy 
mryarak büyük kazanla pilav ~a
rirelr. Akşam namazından sonra 
dedeler mutfakta toplanıp o pil!v. 
dan yerler. O goce Abdullah e
fendi ile knhve ocağında yatt.ım. 

Sabahleyin ıuhsat alrp eve gel
dim. Mevlevi esvnbıru kalem elbi. 
soııiyle değiştirip kaleme git:tim. 

Dcr.glhın bu gece muh.nbbeti icj· 

me yangın ateşi gibi sarma.ğn baJ • 

lad.ı. Artık, cuma günleri Movle\1. 
haneye gittiğim zamanlarda, o ge
ce mevlevihanedc kalır, dergil.hı.rı 

hizınetlcrlni görürdün1, Nihayet. 
yatağımı bu sefer de mevlcvih -
noye nakletmek nrzuln.rı belird. 
Ama bn sefer evliydim. Validt'!l1 

Te kanın nw olmadılar; nihayet, 
haftada iki gece evimde bulun 
diğer geceler mevlevDıanede yat. 
maldığmıa ruhsat aldnn. Kararımı 

Kadri dede efendiye arzcttim: 
"Gayetle memnun oldum, lltirı 

evlisiniz, bilemem onlıırm maları 
:nasıl tahsil olunmuştur?,, buyur • 

dulıır. ''Risalan ta.bsı1 olunmuştnr, 
dedim, hafta yedi gündür, bir gti· 

nU nnamın, bir günü kamnmdll'. 
Geri kalan beş gün de hazreti 
Mevla.na efendimizle Cenabıhakbn 
dört ylrmm rizasma n~ • 
tir! .. ,, Dede efendi mestane bir 
bakqla: •' A.şkmız artsın, e.UıUmo-
sin erenler! •. ,, dedi. 

Sabahlan saat dörtte Meylet\· 
haneden Serasker kııpısmn, lllk. 
şamlan san.t onda Mevlcviha.n~ 
deYa.ma başlııdmı. Yatağımı Mev
levihaneye naklettiğim tarih hicr1 
1270 senem Recebişerifidir. Yil"mi 
altı yaşımdaydım. On iki tarlkBt -
ten MCTlevi tarikatine intmap et. 
miştim. 

Bir lngiliz vapuru 
Nevyorka geldi 

Ne\-york, 12 (A.A.) _ Crumı'O 

Ll·ıc kumpanyasının \'bite Star 0..
gıc vapuru dlln Ncvyorka geJmttıllr 

Bu vapur t~teTVettm ort.uımdar 
bC'rl 1ns-Utcreden Nevyorlm ilk de: 
gel~ lng11iz npunıdur . 



4 B AB E it - AJipm pcıetu1 

Tll••· ... •• il 
MffRllataae 

13 ŞUBAT- 19'1 ............. ......... , .• ,. D o .n o n ve b u g O n Q n h a b e r v e · h A ·d i 5 e ,~-~ ·r i 
...... ,. Hlldl 

Loacln, 11 (A.A.) - Kent dtl
JMi, lagillz IÖJÜWüler heyeti adı. 
11& diln Yunan hilkfunetiDe 18 aey. 
yar haatabane yermiştir. YUDall or
dUBU lçln verilen bu hutabaııeler 

ı.,ntere " lakoçyanm haYJJ' aeven 
Uıteltldlllerf tarafmdan hediye e. 
dllınfttlr. 

Dntee. bu aeyyar hastahaneleri 
teftie ettikten eonra gripten rahat. 
ım bulunan ve fa.kat iylleımlye 
yk tutan Yunan elçili stm)Mllosun 
.. ybubetine elçilik mu.teşarı Ro
ıaenoe'a resmen teallm etmiştir. 

Londra belediye re·sı de mera
!lmde hasır bulunanlar arasında 

tıM. 

lagltıre ta1aıe 
• tara ırıram 

delil 
(... t.arafl ı ..... ) 

katı f~ltereye kup yeni bir yar. 
clmı elde etmek arzusunda olduğu
lhl pekA1l ifade edebilir. llueoll. 
Jlf, tilPbmb dahili harp eenaamda 
l'Nnkoya yapt.Jiı yardımm mnkl
ı.mı almak ilınüdbldedir. C"81\tt.. 
tank haldundeld berhaqi bir ta•wur için yardıma lb.Uyacı olma. 
• mlmkthıdtlr •• 

ROMA.DAN nKZIP 
-, 11 (AA.) - D. N . B.. a
~ blJdtri)W: 

Jt.aqa lle t.cHtere aruında bir 
mtltarekenln yakın oWutu •e h&t
tl bu mtıtarekentn buatn bnsa e
cllleeelt .... Jnnda bir Amerika ._ 
,... taratmdan yaydan .. yia)ar 
ıw,. r...ı mallfilleriııcle "11\lnt 
WlkJd edilmatecUr. Bu mahfili•, 
Wda mevzuu olan l&Yfalann ya
baııeı memleketlerin bir '1smmda 
ıw;,. ft siyaseti halıblda lltl
Jdlıııt llren W1'k ebOrHllM ylDl 

1* delfıl o&cllliuau ~--............. , ...... , 
nıa et 

ı.-..... ıa <AA.> - Mıteı'. • 
janmnm 'Moslroftdan aJd1fr 'lı~ 
l._ flk'e So9yet Ol'dmunda •l mtl
blıa .Uerf taJla J&lll'-...... Ge. 
.... tici bll1lk ~ 
relBUline, bQ.yQk erklmbarbtye re
llıl Ge'Deral Kanıskof m...,._ lro
ıalılerlflt Yi8 komtaerQlne ta,,m 
~tir. 

Her akşam -( ......... , ..... ) 
mrlrtıt:lnW .._ ıw,..a.n. 
ftta1 fel&ke&e drtWeadt elan fa.. ..................... lılr..,.. 

..... ...,........ flplae ,.._ .... 
....... •dılllle .......... 

.... ,....... ...... ,..,.. Utlea .. 

.......................... teelr 
ust atar. . 
......... J'Ullll .......... 

ie .......... ftMtala ta-. .... 
lıılJle tılr W'lll"9tle _. e.Jlletnr. ........ --- ........ ..,._ ..................... .r-. 
.. Afltbdald ... , ........ .. .......... _ ......... .... 
..... eutW .... ..,.,... 11-U-
..... Y- 1 ta.~ k ...... .... 
,... ,...,.. .u. ... ...,. ... l. 
..,.. ............ u ... ~ ..... 
............ llfti• .._., 
ılllm elı llltbw- _. ._... • ._ 
t u •• oluıll ..... ,. ...... 
..... .. .. lrepz 1 - " IW. ,.. •. ,. ,. .. ,... ........ 
.. thıtJtıır. 

........... ,... ... klılrl
w,.ıı.. Almaa,a illa .. ..,... 
llleHll pek a.tlrlleınea. Alım· 
,_ wl ...,, .,.._ ... malda 

....,...eeeil iMi albrl P)'rellenlo 
f.....,..iı H dereeeıe kadar var. 
..... pelı ......... ~ .... l'a

...... Mide tirli ..,.. lb&4mai· 
IM8 _.. mlhlal Wr lhGt lll'He
lhMleJls. Evladzba bp• dnlade 
eme,u eden vakaya !&kart kal 
_. ......... yoktur. 

.. daldlralanta ................. 
t., tel&t ve ~ ..._rktea 

Sof)-.. u (A.A.) - D.N.a. 
HUkOmet org&DJ olan Dnes gazete_ 

.. Bu.lprl8tanm dıt elyuetJ hakkın.. 
da fUD]arı yumaktadlr: 
"- Bu alyaaet, muide kendiatne 

büytlk bir hakawık yapılan ve bu hak 
mzlıp teWial w adaleWl ı..ıav te
~ !Çin her umu ısrar e.deD ve 
her zaman hayati menfaatlerini mu 
dafaaya hazır bulunan bir mllleUn aL 
:pueUdir., 

Utro gazetesinde bir makale yazan 
eski nazırlardan Smilof diyor ki: 

"Bulpr .W.tinln ..ı1m dQfGııcele.. 
rt melUekeUD A.uatDI temin edecektir. 
Blnaenaleyb Bulgaristan &Uye endi§e
m bakabilir. 

Rodosta 
Hava 

meydanları 

Tekrar 
bombardıman 

edıldı 
Sicilyada .Katanya 

hava üssü de beş saat 
müddetle bombalandı 

Harp bltirilmek tatenUdttt nman 
barpten IWYetmek kAft deilldlr. Harp Kcıhire ,12 ( A. A.) - İngiliz 
_..blerini - v·-... _, ___ ,_, _, .. _, hava kuvvetlen kararg&hmın 
auntta n~ ;.-;ın:;=:m;;: tebliği: 

Zara suetw yazıyor: 10 /11 şubat gecesi Rodos ada. 
lngllta Bqvekill, Halle SelA.aiye sı bombardıman tayyareleri ta

aempaUa:nt ifade tçln barareW 8Öaler rafından tekrar tiddttle bombar 
bulmuıtur. 1'"'akat BuJgart.taD bak- dıman edilmiştir. Taarruzlar al. 
lulu:la ISalu tmk•M1Z blr uan kUllan ~ yapılmıştır. Maritzada 
DUfbr. ÇörçU pçmlfte yapııua zara bombalar hangarlarm ve idarE 
rm tam1riDl v&dedecek yerde. tehdit· binalarmın arasına düşmüştür. 
ler avurmaktadır. Çörçl!ID naaihaUe. Ollatoda bombalar iniş meyda. 
riD• göre hareket etmek Ba kanlards nmda yerde duran Uç lta 1van 
bir cepbe tefekkWtl ve :nemJeketln 1 tayyaresine at~ vermiştir. 'Baş· 
harap olmHan taammua edecelct!r ka yangınlar da çıkanlmış ve 
8QJpı1MaD iM ıı&tanttar. ve .neı· tayyare1erim'men ıkisi hedefı 

oe de ....._ büdlrildiii veçhlle top mitralyöz ateşine tutmu.,tur. 
rakl&rmda Jabıwcı kıtalar yoktur I Katavıada uçu mevdanma, tay. 
Kılodla>nden Atmanyaya ka!1I bir yarelerin ve binalarm aruma 
cephe tı.sertnde yer almasını t.stemek bombalar atılmış ve ~idd tll bir 
memıentta IDUbar etmtıUJ ı.ıeme~ lntilüla müteaddit yancınlar 
dlmektlr. olmuştur. 

Utro .... ı.a. Çörct11D BullariNDI Kalainı, 1! ( A. A.) - l~liz 
AimaDYat..Y& kal'fl harbe .urwuemek h&va kuvvetleri kararglhı bu 
tefebbUatlDll reddetmekte ve memıe- akp.m aşağıdaki mütemmim 
ıreua biç bar k1ıme tarafından tehdit tebliği netretmiatir: 
edllmekte lllmadlfmı tıüdtrmekUdlr DUn gece İngiliz hava kuvvet. 

MLAB .u.uarrt VA& .Mit !eri Comiso ve Catania tayyare 
~ 11 tA.A.> _ Bavu: meydanlarına muvaffakıyetli ir 
~ .....,.,_ aaaaraD. Bul· akm yapmıştır. Hedef üzerine 

pNt&DCS. BaUwı. buhranmm mUaalt 20 şer dakika faaılalarla (eien 
lılr nntte latlhale etmekte oktUCU tayyareler beş saat müddetle ta
a&llllı9dilmekt. Çörç!HD tıeyaaatı arruzlarda bulunmuşlar ve bir 
teladp edlldllfndlltııert aotyam ...... çok yüksek infilak ve Y&nfCIJl 
IU'lll bir ..wı ~Ur. bombaları atmışlardır. Catania. 

88 .. ...., .11 CA.A.> _ ROJter •• da en ~ dört düşman tayya. 
_.,. bUQllQW: reei yerde tahrip edilmiftir. 

l1lnU WIUllDi1edt emntı« edilir Bundan bqka yüa kilometreden 
teWlki ecWeo menbalaı'& ıöre. Pazar- fazla mesafeden görillen bilyük 
t.-a CUDtı. biDdeD faala AJman tayya yangml&r çlkanlaulııbr. Bir ban· 
..a BWpNtlma pllldf buhmayordu. gara tam isabet olmWf ve ıid. 
..._. ......,. ~ ~ detll bir ınfilik mDphede edil. 
,... ........... A--. --.. ...... Qamie'41a ,...... ..... 
dmD* \&rafuıdall ıgaı lldllmilfUr. kanlmış ve bu yangınlar uzun 
K.auJMIU aMı ctytn.m1' binlerce müddet devam etmi§tir. 
....._ UkertJUD. bir ....... noktadan Bütün tayyarelerimiz salimen 

.. - dönm""'tilr. 
TUDayl ~ tubatm Hlc baftuı 1. W9 

çlade Bulpriatuıa strmtt oldUIU 1167-
~ı.e.. 1'UM JOhl Oe ~ 
da ptlıüdlll .. Balgan.&ua Ç&k&nl-

Clıamlılar 
(Bq tarafı 1 adde) 

lı tqıyanlan halkla temu ettir
memek ve bir yere toplamak mat
aadlyle yapılmıştır. Tekke otuz~ 
odalı, arkanıda genişçe bir bah
çesi, ortaıımda bUyQk bir avlll8t1, 
kapıya yakın bir kmmmda değb-. 
meni, lra.pı yanında meecldt ve lra-

lrlandanın 
ıstdası 

tehhkesi • ..ı pı dı§mda çeşmesi olan genişçe lılr 
'biDa idi. Buraya memleketln ber 

Bam mmtakalarcla tara.(mdan cüzamlılar mlaile gelir 
"o4alara yerlqirdi. Bekirlar 

kacbn Ye çocuklar teıkkeDla içine aımmaz, kapmrn dI-
tahliye ediliyor tmda. ikaıııet ederlerdL Bwılarm 

DubllD. 12 (A.A.) _ Kadın dllan çdmıalan memnu idi. Ken-
dilerine Evkafça tayin edilen bir 

ve çocukl&rm tahliyesi JıakJmı. imanı nezaret eder; lilnde ikJ fod. 
da din akpm radyoda beyanat. la ve çiğden erzak yine Evkaf ta-
t& bulunan. De Velera fUD)an rafından verillrdt. 
-• ı .... -ı...ı. Umumi harpte ve bflhaasa on-
au)'~ • dılıı sonra mlltarekede Evkaf cll-

-'Eler ihtiyari tahJtye mnılft zanıhlara tahsisat vermedtğfndeıı 
memnuniyet verici bir netice bunlllt'lll dıpn c;tktp yiyecek teda. 
huıl etmezae mu.stakll irlanda rfklne kalrftılrlan ,erDJmtlftUr. 
hllldbneti cebir istimal edecek. Bo vaziyetten dehşete dtlıpen hallı 
tir· I o aman VBkOdarda Toptaşıada 

· bulunan tnna'l'tlaaenln bqbeklmi 
Hllk6met, trlanda taarruza Mazhar O.mana mttraeaatıa buna 

uiradılı takdirde hallan bir kıs bir çare bulumaumı ı.temJşlerdir. 
mıııuı çocuktan ve diğer kimse. Mallar Ollman tnaarhanede ct~ 
1-..a tehll'- aambla.r Jle9YOBUDU itte o zaman 
~n aeye koyacak ve mtm t•la eınu.ttr. ll'akat tımarhaneye 
mtıdafaa vazifesiyle mükellef ~bir tUrHl ram olnuyaa eti· 
o~ lalnl zorla§bracak o. I uınlılar buna ituu etmişlerdir • 
lan bir nzlyet almasına mtisa. Cüamhlu bundan ııonra cebren 
maha edemez. tsmarbaneye ıetirilmil. fakat bir 

De \·aıera b~dan sonra, ib.. =:.• 'kaçnuya muvaffak ol-

~ hizmet llÜlteminbı de şim. 
celer verdiifni söylemiş ve 
diye tadar muvatfakiyetli netL 
mllU mlldafaa kuvveterini takvi 
ye maksacliyle hUkQmet tarafın 
dan vaki olan davete şimdiye 

etmiş oldulunu lli.ve etmi§tlr. 
Bunlann bilyllk bir kısmı bugün 
mtıkemmel talim ve terbiye 
kadu' 20().000 kilinin icabet 
gönntış aaker:er BU'asına gir 
miştfr. 

Fransadaki siyası 
mevkuflar 

\ilet. 11' ( ) - D.N.B. 
Netnd leD bif t bUğ bil< u ldığln 

••e• ..... vatum llltlkW ve Mare at lraırawl 
.... n.....,.. .._ ftrk or-

•• .... hUtia lhUnıalen ...... ••••d• 

~ Pel\&v~ kampında mev ku i& n 
soa aamanlarda Vatae ı.. ~ 8a1na 
kampma n•kle<Ulmlt oıamar fimdiye 
kadar tabi oldukları rejime burulan 
böyle tabi tutuımıyacakla~ ı Bulll&r 
bugUne adar l.hUllt.tau m oedilmlo
lerdl. Şbud 1&)'Ul m vkuf aıfatll• ika 
nıel ettikltn blnada • kl bl roteldir 

rbest.c;e ı bll~lerdlr Bwıl•r 
lU'&Bmda Reyno )landel, Qocyo. ve 

..... Ye .......... '1lae ifa edecek evıon. ıı (A.A.J "N vyor 
- tlf 1 ............. ..._ I Polt.. paetable K&Jdredeıı pl1m bir rr•w .... b ı . habere gt;re, marept Graziya'-1 ,tma 

D Afribdaa a,yrdarak Romqa ctL 
Blıleyfn Calıft '!'ALÇUf mlştlr. 

Grum v rdır. 

Riom mab.kem c başlıca mtıc. 

im tellkkl edilenler brua. Bourrar-
Mllda bı.ıhuıuyor r Bun Dalad 

neral melen, Bli.lm ve G\ll' la 
Şambr'dır. 

Tunus şiddetle 
müdafaa edilecek 

L<mclra, 12 ( A. A.) - Daily 
Telegraf ga7.eteeine Nevyork 
yoliy!e Tunuetan ve Vişiden ge
len haberler Alman şantaj ve ent 
rikıilan karşısında Fransız 
mukavem tınin gittikçe daha 
bariz bir hale geldiğini göster. 
mekte1iT. Fransaııın sabık Ak. 
deniz donanamsı başkumandanı 
ve şimdi Tunus mnumt valisi o
lan amiral Jean Esteva herhangi 
bir miitecavize karşı ilk ihtarda 
bulunmuştur. Amirala gazete 
muhabirlerinden biri bazı ~avia. 
larm ne dereceye kadar doğru 
oldu>funu eormWJ ve b.ı saviala. 
rm 20 ikıncıkanunda askerın 
kışlalarda silihbaşı edildiği .. :ı. 
man en mübalatalı şeklini almıs 
bulundutunu tasrih etmi,ıir 
GeMral Veygand'm mezkur ta
rihten dört gün sonra ansızm 
tayyare ile Tunua'a gelmesi ve 
aynı ~n öileden 90nra avdet 
etmesi ilzerıne bu şayialar b"r 
kere daha ısrarı' t krar edilmiş. 
tir. 

Amiral bu suale aenerat Vey. 
gand'm ziyaretinin mutat bir zl. 
varet oldu~u sövleme-k sutt
tivle cevap vermiş ve şunları 
ılave etmiP.ttr: 

"'- Buralara ansı07ın ginııek 
istiyenler memleketin her'ıangi 
bir 1'""'ttt:' kant r.:ı:ıı mUd faa 
edilece~ini ne kadar iyi bilirler. 
se Tunusun müdafaası o nisbette 
kolaylaşmış olur.,, 

Alrlka cepbes •d• 
<Bat tarafı 1 nelde) 

tNGttJZ RESMi TEBIJGt 
Kalılre1 1% (A.A.) - İngiliz u. 

mwnt karal'glbmm tebliği: 
Llbyada kayda değer bir oey 

yoktur. 
Eritrede, •imalden Uerllyen lnıv 

vetler mJz El Genayı işgal etmie 
esir ve ganimet almışlardır. neri 
bareketı devam etmektedir. 

Keren civanndakt hareklt iyi in
ltlpf etmektedir.. Daha cenupta 
faaUyette bulunan kohmn12 dU, • 
man araz"ıdnde ~· D~lere 1'.1.U.:: 
liii Ölırtlr. lla e'ei\it~e ~~ 
kadar 80 top zapt ve tahrip ~ .. 
ml1$tir • 
Diğer cerJıelerde: Vaziyette bJç 

bir detişild11r olmanu11tır. 
HABEŞtSTANDAK1 HARP'..KAT 

Nalrobl, 1! (A.A.) - Dt1n ak 
f&lll neşredılen resmi teblif: 

Cenubi Afrllla lutalarmm ilen 
kollan bir balıkçı t&yO olan To • 
denyang ile Ueıi bir İtalyan kara 
kolu olan Namaraput mevkilııi sap
tetmfşlerdir. Bu iki nokta da Ro. 
dolf g<SIUnün şimalinde bulunmak· 
tadtr. Namarapu~ Turkaııa mmta. 
kasmm ,·maı mUntehaamda .Jıclin -
dir. Burada Kenya, Habetiatan ve 
Sudan hudutlan birlesmektedir 
BİNGAZtNtN CENUBUNİ>A 

BiR MUHAREBE 
Lonflra. 13 ( A. A.) - RB.C. 

Libyadan gelen g&).Tİ resmi ha. 
b 1 e göre Binga&iden 250 kilo. 
me.re cenupta • .atyan zırnh kı • 
talan, tn~iliz zırhlı krtala?lvle 
36 saat ~aJ"PlllDMlardır. Buı 
noktalarda İtalyanlar asker ve 
taıık itibariyle İngilizlere beş 
top itibariyle Uç miali faik idı: 
ler. İngilizlerin 17 kilometrelik 
cepheyi anca.k tutabilecek asker 
leri vardı. • 

Jl'akat iyi maMYra ve cesar t 
elri sayesinde diğer muhare\M>: 
lerd n daha iyi harbf>den İtal. 
yanlara tamamen hlkim o rıuf? 
lardır. ltalyanlard!ln biı ı;:> le. 
vazını almm)ftır. İııgilisler 6 
asker 4 orta tank kaybettiler. 

337 doğumlulann ilk 
yoklaması 

B yoğl11. Ywli AS.~· inden: 
337 doğumluların ilk yokla. 

roasma 15 2 941 tarihinden 
.fbaren başlanacağından bu do. 
ğumluların nüfus cüadanlan ve 
dört kıta foto~ile fU}>eye mU
racaaUa yoklamatarmın yaptı. 
nlmalan ilan olunur. 

Frank o 
Musolını ıle 
dün iki defa 

görüştü 
Madritte neşredilen 

teblii 
1111 taralı• 

aoııtat aaaarıarı 
araııada 

•itaba at warlDI' 
Madrlt, lS ( A.A.) - B. B. C.: 

Resmi bir tebliğe göre Gen ral 
Franko dün Iloıdigcra'da (Fransa 
• İtalya hududunda ve Sanremo
nun garbmda) Musolini ile iki nıu. 
llluı.t yapını '"r. İspanya. bar ciy 
nazın &'Orilşmelerde hazır bulun. 
muştur. 

Teblige nazaran • görUşmel r, İ
talya ve İspanyanın k n il rini a
l!kalandıra.'l meseleler hakkında 
nokta! nazar mutabakatı bu tarihi 
saatte teyit etmiştir." 

MtJHTEI tF Rtv AYET VE 
TEF tRl ... EB 

"'İspanya Bqvekilı General 
Franlronun seyahati hakkmda muh. 
telif tahminler vapıluıaktadır. Ma
rc§al Peten Viş den Fransanm 
Cannes şehrine gittiğine nazaran 
Mareşalm :lapanyol devl t reisinin 
yolu üzerinde bulunan bu şehirde 
kendisiyle görüşecei!f tahmin d 1i 
yor. 

General P'rankonun Mu90lint ile 
görilştükten spnra Bf'rline giderek 
Hitl0rıe de görüşeceği rivayet edf. 
liyor· fakat son haberlere nuaraıı 
Franko, Musolinl ile göril tUlrten 
sonra yarm İspanyaya dönecektir 
İspanya hariciye nazn Sunner in 
de Franko refa.lratlnde Madride dö 
necefi blldirtldigtne göre fspanyoİ 
devlet adamlarının Almanyaya glt
miyecekleri anlaşılmaktadır. 

General Frankonun seyahat mak 
satlan ha.lrkmda uağıdald tahmin. 
ler yapılmaktadir: 

1 - Umumt bir sulh semini ba
urlam k, 

3 &ıiüen ile ltaıya anamda 
bir nlhfeıııt ıulh t919bbMlnde bu. 
luııMU:,• 

3 - Fransa ile İtalya araaında 
bir uslqma zemini bulmak. 

(Bu tak<Urde General Veygandın 
Afrikada ltalyanlara k&r1Jı taarru. 
za geçauyeceji, buna muka.bil ttaı
yanların da Fransız imp atorluğu. 
na karp but talepl rinden feragat 
edecekleri aöyleniyor ) 

4 - lspanvanm mihver karşı. 
mdaki azi3i tini müzakere et

mek. 
5 - Alman askerlerinin Bizer

teden Aflikava ~çınesi me~ı si, 
Bu takd rde hpanvanm kasancı 
Alman ukerlerinin lapaııyadaıı Af. 
rıkaya geçmelerine mahal bırak

mamak olacaktır . 
Bu tahminler ara.smda Franko

nun nelf"r vanac ~ belli olm mak
la berab r Frankonun mihverin 
müttefiki olarak harbe girmek iste. 
medlfi nnJ ıltvor. 

- Ankara Radyo Gazetesı -

tSP AVA YAPILAN 
VAı\TIAR 

ı~011drcı, 1! ( A. t.) - Müsta • 
kil Fran ız ajansı bild"riyor. 

D.1ily Telegraph gazc ının 
Lizbonda.ki muhabirinın kaydet 
tiği bir şa viaya gor , B. Suner 
Berlinc gıtmektedır. Gen ral 
Franko ·se B. Mu80lini ıle ~ö
rüş cektir. 

Keza, m .. zake er n ş mal A1 
rık ındakı tn iliz ınuzaff ri 
yetlerinin akislerıne d taalUik 
edeceği zanned lmektedir. Fakat 
general Franko ve B. Sunerin 
yeni Alman veva ttalvan talep 
lfırinı dinlemekten ziyade tspan: 
yanın mıhver karşısındaki va
zıyetini mUzakere i~in hareket 
tti teri bildirıliyor. 

Filhakika, lspanv vri mu-
h~ripligini ilan ettigi wnan. 
Hıtıer ve Kuaolmi m hver mu • 
zaffer olduiu takdi~ f apaııya. 
nm şimal Afriku nrl ki vazıve-

Amerikanın 
tayyare 
imalatı 

Ayda 1200 tayyare 
yükseldi 

Yun llarlal 
(.Bq tarafı 1 Ddde) 

m vsll muharebe! r olmut Y muvat... 
fakiyetlm zle netteıeıeıım1ftlr. Dt1fmaıa 
mevzilerinden çıkanlllllftJr BU' m8r.. 
tar e r aldık ve otomatik •tıibl&r 
linam ett k. Tayyare daft bat~ 
mız. a d m&D taY)'&l'fl8i ~ 
ttır. 

ŞİMAL MJNTAKASINDA 

AUU.. ll (AA.) - BJL(l. 
ötnaı di • ıön Popadec ..... 

.kumda Jtaıyanlar bul mevailtllll 
terk tme e mecbur olllıufL.l'dlr. Qlı9. 
malik aUt.blar iğtiD&m ~tir Ar 

1 1 aın1 haberlere göre r ........ 
ahıl mmt kaam g Dlf bir uulllll 

Uerlemif)erdir. 
Dün Alma rad)'oau. ltal7U -.ıra.. 
ıuıdanı pnwal CavalleronuD ...... 

bU hUcı&mlar tablyeainl t.M'kett .... 
bildlrlnif lir. 

lTALY AN TAYYA.JU:LIUdldlf 
.. AAUYS'1'SI 

thıa, 18 (AA.) - Umumi •IDDIJıl& 
o zareunın ı2 aubat ak§aau tara& 
tebl inde blldirlllyor. 

DU m tayyareleri. 1*cb ı..lla 
hrlni bombardıman ve ,ebrlD ... 

bastan ni b def lttllwı •tmlflıer'dlr. 
Hastanen n etrafına da bombalu d
mış, 7 kadın ve çocuk tele cim.,_, 

K lonya ad ında klbl Lbeomt 
p.brlıJe de bombalar •tlbaqı - de 
bir gCna zayiat ve h&lar& •beblJ'eı 
verm mlftlr . 

P1ren1ıı 11 tubat tarQdnde ltalJU 
tayyareleri taralından bo bıUdılllam 
eanaamda Tambouria maltal .... 
,.,. eve laabet vaki olm\lf e n Jdal 
ml§bl'. Enkaz altmdan IO ~Hl wıe U 
varalı çıkanlml§tır. Bulll!al'la • • 
kadın ve çocuktur. 

RAHh. MlNTAKASIKDA VA.aUl'i' 

N ıvyori, 1S ( A.L) - Uni.. 
ted Prese ajanama ıelen lR 
telgraf, Arnavutlukta l8hil mm 
takasm da ilerf yen Y u.nan n... 
vetlerınin Avlonya~a 11 kiler 
metre mesafede olduklamu .. 
dırmektedir. 
Diğer taraftan Tepedelea • A.v 

lonya ietikam tinde JlertiJ9D 
Yl,UWl cllııiltamları A.vlony&Ja 
24 kilomettt mesafed ler. 

tt hakkında Frankova 'bam • 
itlerde buhınmuşlardır. 

Bu vaftJ nn mahJyetı bit bir 
zaman lf• edl1memiı obnak• 

her ttalvanm altmda.. 
ki ııtimal Afrikaamın jarlc)aa. 
lind bulunmaamm bu ,,. 
nıilteessir etti~ 'pek qilt&Nlr 

!.tUSC>LlNt tSPANYAD4N 
YARDDf ISTEMt8' 

Lond a, 13 ( A. A.) - :8.a 
Röyt r •iensmın aldJiı habHleı 
re göre l"ranko 'ile MlllOlinl 
rasındaki görüeme cl!ln 
gUn devam et:m.-.ıir. teuun'll 
haric1)'e nazm Sumer iN .nır--..ı 
m~lerde hazır buhmmup. 
eollnının ispanyanın yaı,.lmlıfıld 
temm etmek ~ 
maktadır. ll'akat t.paİl,aPl 
na temayül etttlinl r&ltıeren -
ıa.m tıer yoktur. 

~ 11111 N u •ır ı rıLm .. 

BU KADIN Benimdir 
SPZNCE& TltAOY • llEDDY LAlfAM 

au A&I&• 0811111AL Dlldl 

iPEK Sinemasında MELEK Sina 
" 11'8 ........... .. 
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ırrl kitabı kutJoıın 1:? 

10 aaca Baa 
Ş clırimizdc (lstanhulu :-)CHnlrr Ct-mb·eti) adb Mr tefekJdil 

\ardır. Bu c<.'ttli~ <'tin 'nzH 1 lstanbuhua kılma delnua
dıırmam .tır. Bir oknl' a!,;Dlal., bir lstlmlik yapmak leUeülği 
aman, ('ger or.ıda bir ı.ıuhr\ an, hlr türbe, bir davar vana, <'"'

•ııl.) Ctin l olu dnhal uzanır, \<' hell•dl)enln kazmasmı tatar. Tur. 
beuin, f;D.dınamn tarihi kı)m<'ti olup olmadığı hakkıada bir ka· 
rar 'erilm<.'<lcn hiç bir M') ~'Bpılamaz.. 

H A 6 1r. r. - Akşam J)08tllı-ı 

Ara~tırmatar 
iiiii~!!9!!~iii!!!!!!!i!!!l!!~~-iiii!!R. 

Niçin, neden ve 
nası gülüyoruz? 

"İnsan nedir?,. auline veril • ı nuşur, birisi başka bir y<lt:n balı \ şebbus cdiliıse ıorla gülmek daha 
nUş birçok cevaplar vardır. Eski seder, diğeri ba§ka bır ,.P.y anlar. ·ok zordur. Eski zaman crnaze a. 
bir filoaof ••• 1naan, d('r, i z kC'limelı>r kı\:n lw.r. Bu m ik"lc _ la~l::ırnrJı P"'r'l\f ağlı,·rnlır var· 

12 Ş U B A T - 1941 

Caıu. tqkilab aabık 
teflerindeıı 

Bir Rus generali 
Almlrlllalla 

611 'balanda 

İn~ihar· etmediğrni ve 
öldürül'ıelüğünü iddia 

edenler var Jliç <oiiplı~iz bu ~ok ~erinde bir tedbirdir. \"e i8tl!ere ne 
rapıl n her "'<'~ dc muhakkak bir fa ·da \anhr. Jıı.taabahan ılf'jnU 
\C cldtl o çaJı.,.kıın 'alisi c"a!-ıf'll bu hikmeti kauadılı 'e b.ihassa 
inmr t...Jcrinde hu mu?ıiınmt l r. dil,·.at ettiği ~indir ki, tıni' i , ,. 

parçu ndan daha kuH ı ı dı. Bun ıı aramak b.ı ınak 0 ka \'a..,.ln~toıı. , 12 (.\.A.) - Röy-

\'a:.Obktır. T latin en kuvvctsfa dar iı<' değildi. Faknt ortaçağ sa- 1 ter· 
iman kıymeti ıi:r.t riıııll' tereddiıt hasıl olan eıerler, Eınant•tl• 

kazma!.lyle ka~ıla ... ınca, hemen (İı;tanbulu ge, onler 0'1lıl~ eti) Dt' 

~ 'urarak fikir danı"maktadır. 

mahluku, t k t ı .ün n bır mah rayl:u ndn bulunma<;ı 8.dct olan f Gizlı poli.<ı. teşlrilatmm şefı ad-
. d dllmckt• olan general Valter 

Lutfl Kırdar'ın sebrlnıizl imar bakımınılan ~öı.terıli~i faali 
yet etraf oda suz ~Ö) JI) ecek dcj:.-ilim. Bıı ı:üneıf kadftr ru.,,.n 
bir hakikattir. Fakat aHba, Kapahı:ıırsııım huı..Hnkli ı•lıın • ı• ·ht·· 
tini gordii mü!' (tstaubula Snenll.'r Cemı,,·,•U) kt•mii;..iııe lıuıııı 

ı tırlath mı! .•• 
il k" aten lcıt.anbulun siaslerlndea \e kıymetli ibld(•lerladcıı 

ol.ııı Kaıı IH;arsı bu~un .ac•naNık bir haldcdlr. Du\ arlan dökül
ınu"', mütcıuhllt ~" lcrlndt' çöküntüler has1I olmu, \t' bazı tarııf-
1 rmd da krm rh ri ~-ıkılmısbr. Ç&l'llllln 1Ma barabl)eti, daha zL 
'adc Kur r lcr 'c Ku' ı mcnlar tarafmda göze çarııwor. 

Denile lir ki Jup lıı::ır,.,ıda, ?1ı uruoıı.ınıualycdcn Beyazıda &i
den dclhizden maada az çok s11ğlambğmı muhafaza edea J'er kal
mamrstır. 

Şehre fa) dasş clokunan koca bir tarllıi lblde halr....,u,ı.,. 
tan bô)le pf!risan olup gidi)·or da (İıtoıanbuhm. Sewealer Cenl1e
tl) nin ı.esi bile çıkmı~or! 

1.-.tnnbulu harnıı t .tan kurtarmak i(in bliyilk bir dikkat 't• 
ehemmiyetle çalısan 'e hakikaten t~tanbula gözelle§tlrmek, >eni 
b·r ,. .ıı H'P<'r«'k tnıni 1 olmıya çah,aa bir ldue ilnlrlae .... 
h trrlatmak tstanbulu SO\ enlerin haşta gelea ~endir. 

Fıkra {arihidlr, bil o de \arılır, blbaiJen de... Teluarlaaa~ı 
fa)dab bulu)orum. 

Dördundi )lurat, 1635 ıh• Revan S&\-.şm& giderken, kay. 
makam olarak ll:n ranı paı ıı '1 lstanbula bırakıwı:tı. Pata bir gbn 
l!:\ll)a {el bl ile lwnu"u •en una sonhl: 

- btanlıulun bauiı;J acaba ldmdlrf 
E'1i> a Çelebi: 

'.' llii.,. 

illr m•m k ı bu swıl 

ıiıken· "'in an mantık \ uıut 
lek mablülı:tur., cevabını venr. Fa
kat i.naanm ea doğru tarül u o. 
sa ~ert'k: ''lns~ gülmeğı bikn 
hayvandrr.,. 

Canlı rııı:ıJıliıkl. r arasında ~ n.I · 
nrz ınsan gillt r. lı .sanın \ aptıgı 
bi~ok ŞC)lerı takht eden hnyvoıı 
!ar vardır. Pa.pağan konuşuı. 

maymun işaret verir, karınca bi -
riktirir. Kunduz muammadır. Kö. 
pek aahibinl tanır, kaNC& ağlar, 

fakat hiçbir hayvan gtbnec. 

Gülmek inaanda çok tabii bir his 
tir. K•bkahamızı ko1-y kolay zap· 
tedemeyiz, &film.emek icap ettiği 
anda, sıkıntı çekeriz. Gülmek aıh· 
halimizin yerinde olduğunu göste
rir. 

hk yanasın ı ıı bir kr. lıı; . ı ha 

nr bır "~' ak kadar dalgın. 
Jır. Ve da:• ıı oldugu ıı.·n Donkl 

tu okııı kcn. clınlt•rk< n ,. ' fılm 

J göı ılrl.en guhl~orı.7.. 

dnlma mutı•l>efitıim yil:rJU gülen ve Kri ...... \r. · gt d bi t ide • vı....,..ı, 1unn on a r o e 
gUldüren nedimleri bulmak çok aHl olarak wlunmuştur. Krivitaki-
mfü•kül bir iş sayılır. nin, Amerilmdald düşman faaliye· 

GU ~ne ~ıwuz ne,eden g~lJQez. 
, ı tırapt&n da gelir. Doktor Kaz" 

dilinde kaneer olan bir hutanm 
dilindeki lm8erI cenehhem tqi.lc 
''alnnağa mecbur cılmult1I. ~ ıs 
ı rrıplr olan bu \'alıma ~hu.ta 

ti hakkmda tahkllrntı\ memur edi
IPn DieoM ko9'itcsılc birlHlt@ çabt
ıı;. ll.;renilmiştir. 

Amerika aleylıindn "larfedilen 
ı aaliyetJcr hakkında kon re enctı
meni huzunmda 1939 da ızahat 
verdiği mrada general Krh ıtalri, 
1937 deaberi Sovy et sileri caaaa 

ıı ·nden geçiyor ve kahkahalar. toşkilalı garp sub~i R ,, b•ılundu· 

ıt ı:ülü\ordu. Doktor Rll"- da öl· ınıııu aöyle8Liftir. Blliı.h re getıe -
ralin 1\ Stalin He arası bozıılduğlı 
söylenmektedir. ın•k Ü.<l('re olaıı blr but&Qlft sil • 

rnP. buhranına tutu~ "" ~ 
IUnc"~' !.adar mütemadiyen gül • 
rl(1<Yflnli mü<ıa.hC'de etml.ııtlr. 

General K?tvitlıki'aln b311mdaa 
yaralı old.P" eMnde bir tamm-. 
ca De bulunduğu söylenmektedir. 

Ci*edi Uzeri.ııde nıUcadele etti. • 
T n!h kit ıplaı1n•n kaydettiğine ğine dair bir alamet görülınPm tır, 
lr•1'ı.., ı 1n :10 1 ır· kralı aeldzinci Ceeedhı yanında avukatı V'lldma· 

H"nı ıı in Zt'\ ı sı Anna Boleyn 1 -
darr. sPhna."lııı·ı ıktığr nldt cel -

aa hltMm J'!lt 1 t '" bir Mtıktup 
bulumqtw. 

Bir palıif, Mftyelilüa bUd rdiiiM 
na tinci• n• !ıir olup olma 'ı · ôrQ Kririt*l keııdill.ue btr çok 

' .ı sormuı; \'ı b~11mı ölttm kfitü. defa demlıttir 1d: 
· llf' ko,·arkcn kRhknhniarla ~ili · Beni aldtlreceklerdir. O zııırıan 

•ı •ıiı Papa 14 Onrü Grf'truar pa· benJ !nıt9ıar etti maaetmeyia ı. 
11 I' m}irllcH~nf hRhf'I alın - !t 1 & Bllf•"li'W tttkik 0.-_ J)e,Jctllm, dl)or. İstanbul dılauz defa haraıt, dokuL dtf11 

mamur \e abadan olnıu.;tur. Fakat bugtinkü gibi harap bir rn:ıJ
)etP hiç bir zaman dllsmf"miştlr. Blttbl dlr ve fla"an 1111l11h.-. 
dlın olrnuoı;fur. Hasretulmelük olan bu şehrin böyle kal..._ 
~ürunün sl)alurC\ bulunması Iİl)lk değildir. Tamlrfne iaea.11 
himmet buyurun. Pıullı;ahı d~\ ran iaşallah mozafferen u·detinck 
durrüb '.\'ZR •!lbl manz.urları olur da mazharı pcsendl ikram ve 
ila.)e\mul kıume lbkamı nam edeniniz. 

1,;ocuk ~evilmeden evvel gülme. 
ğP ı:>.1 lar. Hatta her ) " gUler, 
parhyan bir ışık paı ca ma ytlzU · 
ne dokunan serin rtızgira gUler. 

Cocuğun gllltlftl lle nefes alışı a • 
ras:nda b19blr farlı yoktur. om -
meyen çocuklarda yh banafur, gö 
ğUa Net', teaeffths aalır. 

)'V'H·e•a ~ b&h&tdil.-
-- )r l k h ılı., kOfV!l'!TU'°t•r 

Gülen ~k: .. Donantt>lo" nun oa 1 · mettedlr. 
bt>şlnrt a mb ~ a~ııhıw .. hlr I Çi:ılill·r ısuı aplannı gızlemeğf B. Valdm•n mtllara inanmadı • 

h('~ ı.eH... mi li bu ı ımı ı.alln... koymullar. 1.flllı ..... _e&y...,ı.n __ eld_,.edir_~· -----

Ba3 ram· ı>a a bundan ~ra İstaalNlln 47t0 •ı•a......., 
imamlarmı, ısf'l banbaı..ı~ ı, mbnarllelQ'I, ~ tlü.idu. OMaea 
mollalarmı çağırtarak istanbulan imar ve taınlr edll....,.ı emrim 

'enni..,tir. 
ara)bornundan YedlkulC\)e kadar uzanan kıyıda, bugin 

h:ı!A bal h l''-i orünen rıhbm o imar r.ömlfl6inln eseridir. 
:Ou~iın hıwnıızda padlsah hellsı yok ki, şehrimbJ ona beiH· 

dinn k mecburi) ctim4 olsun. Bu ı,:Uzel lstanbulu bugün halka 
se\dinnek lizımclır. Bunu da Uitfl Kırc1ar'111 blmmetlftden bek
Uyor , e ona onuncu bani olmak tizerc xormek 1 tlyonız. \ e o 
:ıwnan bir kat daha lie\ eceğlz. 

y , efa ey c ) Uzlln göster. ya eorma cftrmümU öldii'r. 
S nı sevm k günah is efendim, çok günahım var! 

ı.AEPRI 

Dün ada h rp t blıgl nle en İtalyanın Fransızı. ne lngilwn 
z a a.kad r olun n meml !,et Almanı, ne de Hindlinin. Çinin. 

Mo tekarlo'dur. J1C1.pQnun biribirleriyle bir alıp 
Fransız harbi nihayet bulma. veremiyecekleri yoktur. Siyaal 

meseleler bahis mevzuu bile ol. 
dan Montekarlo banyoları ce-. maz Onları en ziyade alakadar 
ınıyetı oyun kı mı reısı ga7.ıno. 1• b .. iik asa 

Tıb kitlplan gocuğua ~eme. 
sini blr haeta1ık sayarlar. Çocu -
ğu ıWdlinDek JWm olduğunu bi· 
len bir doktor annelere ve baba -
!ara şunları tavsiye ediyor: "Ço_ 
cuğunuzu sevindiriniz, icap PdC'r'8{' 
horos gibi ötUnllz. Halılar 117.nin 
de yuvarlannuz. manasız bin bir 
sualine cevap verinJz ak lınrı:r t:P 

ker. yahut bryyğtnm ~ol11111a da 
nlmaymuı. Ben yavrumu gtlldftr 
mek ısteclifbn vakit M.atimi cebhn 
den çdıann ve dikkatle dinlerim 
Yavrum tıoıam _.tır. ve ban 
1akar. SUtJıml lnaJalıma tutar ve 
dikbtJa •utH dbılenm. YaVl"Wll 
artlk day•_..ı Elleriyle kolla. 
riyle hareketler yapar. O 4M aaa 
tin k..,_. tutulmuau 19tiyor 
Saaü yavaeça llulaima ~ aklqt•ı ı 
rım. Derhal kahlı:ahalar bqlar. 

Çocuk ya.Yal nvq bil Ur, fakat 
n şetlııal kolay kolay kaybetmea. 
Bülilja erctilrten _,.Mili., ... 
lı DPŞC'al tamamiyle kalmamıştır 

Avni kf'lım,.l rin ~\ı !4•lt t• lıırnıı 

bızi gitldürür. M kt ı>t yk r lıo -
calanmıza ve hıktı~ınn: isim it: r, 
ckscri,>a onların sık s k kulan.ille. 

lan kelimf'lerd r. Ru bö~l olMa • 

saydı, fransız a hocamııa Paa 

uır. Onun irıı Jll ma c;Werler. 

• it • üze hükumdan DPnia, bir ne 
· nmda gUlmc•ğc h~amll ve 

0 ül rile ölnıü lir. 

Kompo:ııe adını takmak neı • o ha ti\ildi.ı ıut> ı::ıcdt•ri: 

tınmJza gelecekti?. ı F zl i!ıı>h '~üıı<l(· n ölüm bi· 
lu olsa yine gUlnwk l\i bir şeydir, 

Yersiz yapılan hart ketler de in r batt.A sıbhldir. Onıın içlDdir ki 
sanı gilldürür. Bundan kırk altı IK' doktorlar uısana damıa neıelı ol-
ne evvel Fraruıanın Dl~ t'p limanı 
\akınlarında bır postn vapuru bat. 
mıştJ. Di) ep gUmriiJr memıırlım 
büytlk fedakArhklar muknblllnd 
kwtudıklan ~ _.'Oleuyu kara 
ya çıbrdıklal'ı aman Jıendfü•nnt' 
"sQmrUie tabi eşyaları olup ol • 
madıimı" eonnqlard8'. B ı sual 
kırk altı M>nedeuberi bir kabka· 
ha m uuu ol rall b r ~ rdP t<.'k 
rar edilir. 

Hal'ebtlerle 811l4'r U'Mlndaki 
tu.t da iuanı slüdlr4lr. En atu' 
hakaret llelimelerlld tatlı bir < h. 
.... haftf ... 111~. tath • 
1 ri sinirli aiuirU VP. bajıra hRğı 

mayı t&\'8h e ederler. Glllen in • 
nlard nı•irs alma daha mu 

le mı-r.el olur. vücudun h!lr&reti ar 
t!\r hazım ltolaylaı-ır. Onun için 
.,ulnırnln ııifai t<.'sirlnıne inanmak 

i 'ıtl' dt.'r. 

Jo' • mUı ıun('r neljelenmek l«:fn 

ı rçok ta\"Siyelerh• kltaplarmı do 
durmuılardır. On alunet asnn m~ 

I hur filozofu Erazm yakalandıgı 
, <'ok ığır blr hastalıktan şaka ki

t ·ı plaı ını okuvank ve ıtılefi'k kur 
ıulmuştur. 

On lkUncU I .. uı d .. '1: rinde m e -
hur doktorlar hftl'ltll:anr:a o aıra • 

Balalla" Beıçaa ... ........ 
elçUerbd çelltJOrlar 

ı..ıı.. U (A..A.) - Holanda 
blıkfimd:l de BükrPl'ltel:I el sini 
dedıal geri çağınnı~ a haraT ver
sıŞttr. 

Ludra, il (.\.A..) - M)'tV• 
jaumm diplomatik muhabirin.in 
ötrtudJiiııe ıörcı, Belçika hUkfiıQe
ti Romanyadaki elçisini gı.>rl a 'mı. 
)a karar verm"tlr. Elçi ll başka· 
tip yalundıı Rlki"'şl terktdfocek
lerdAP. 

Rirl tik .Amerika Devlttl•rt R.o. 
manyadaki Belçika menfaatlerio1ıı 
hım11yPsini kabul etmi~tir . 

HABER'in 
Bulmacası 

• r-ıı--~--+~-...--+-"-+.-
2 .__...__ 
1, .. b d . mesı eden mese a o gece U) m • 

nun uz r ne bır bom u" d u k üst Uste sıfır çıkmı~ 
htımalinden korkmakta) d Fa .. 1 ç ere ama. ) inf' ı ırcok ve sil inle gi.il • 

t ..4.k b k k lan kalmcmış- olmasıdır. 111ekten l:erı durmaz. Ancak ha • 

rn 

ar. 
\ m k d kahkahaları top s da oynıyım !;karanrnıı komE.'dialnı 

gonft4'if-nnı tavah lil edeılerdl Su ö 
a aı w u or u ''a a. Onları ala.kadar eden şu veya ır An ak M t

"'karloda ş v, at viikU omwara <:öktükl u son m<>Rhuı Kom<'di,>I u' nıyan h rika 1 
• c " on "'. • • b l k t"· .... ni bir zafer ka :\'a .. • k ··zc·l iç.ki u meme t' 1' .•~ • ra kallkahalar azalır. hır komiği Nııpolill Tilll'n Jt'iu • B 

Y nl rm ıyı yeme. • gu za.nması d~l. dün'-·anrn bilmem tın il7. odalele-b 
1 

rtl rdır ... ~. " insan :\almr basına ,...iıl mez H ~--1. r<•lll haetı.I nmUo ' ı.ntftWur dQk- j) 
amamak de erı \a _· hangı· kn..qesinden gelnu olan bir al ';;..K ah uı 1 '- bir n apar. er )-ta Gü P . " 

ı 1 d 
za '"' Y n•:ı: 'ı;.u• t amnı uuf'Z 1 k • ki 1 d k .... ı .. - ı lor atent! mıırncaat ~tmıR • J 

talya ıle harp ba a ıgı • kumarbazın bir geced" 180 bin c macı ı<( ını c ri.> t du R ....,._. b r kısmı işkence ol"IU da bundan olsa ge ·ııı 1 k 1 tiril tır. Doktoı hıuıtRı-ıno bennutad 
lllan Montekarlonun 1 lira kazanmış veya Y<·tnm mil- rektir. Get;enlerde ölen Fransız' fJ a~asmf : ~· :-ı d 

0 
raB ~dal· er eş 'ka ı Rm · • •!(I\ • lınc<' zavall 

da tahliye olunmu tu. O zamSan '"on kn:vbetmis olmasıdır. Mon. 1o--'"'· Be- ••Gtıbnek" iıslmli mış u a ır a ate. ı a e bil • h ... U uı Sk ,,_ d"· kü. 
1 

· Kan'a en J '. ....,..u ·e~-- .. 1.• • 1 biri·b•-'- a11t ezi!P ., z aramuRun 
n:";'ar u nen . : t t tekarlo harnle en az alakadar o. ~ı·tabmda: "Tek "'ftmma komedi zu unce agwn uc arı ü .... e 
'""U el' gıderek zevklennı a - • ..._ yaklaşır, ve• yulııarrya kalkar. Ya kendiıu olduğunu söylemlttir. Bu 
tn . 

1 
, amış lan bir memlekettir. l('yretmek bir azaptır.,, dedikten akl rl d d ki d bl . suretle Alemin derdine derman o 

ın ed cek cemıyet r ctr • d 1 1 sonra gülmenin cemiyet mahsulU n a a u " ar arasm a r c;ız lan aktörUn ha&tah~a hiçbir ça 
!ardı. Bu sıralarda erbabı Ban,. Filidelfiya a ta yan gi çizilir. Çehre, gillmeğe ba1o11nr· 

Hipokrat bizi gUlıxıenin fenalığı-

w il • d • f"I"' k olduğunu iddia etmiştir. r< bulunmamıştır. 
dol d ır gızli klüp açıldıgını maha eaın e ın 1 • J'akat gülme henüı tamam olınuş 
ha r alınca oraya hücum et- . '<'\)Ork 12 ( .,\.) - Havas: ·eıere plllJoraz? değildir. 

dı. Fa.kat polıs bu klübÜ Flad<>lfiYanın 1tahan mahalle- BiırJ illldüru sebepler o kadar Gülmenin tanıam obnası i .. im göa 
k cr<>L' sindP ~RZ borularında \'UkU bulan ki . ı.,:....,, ...... & .kal ...-

edıp k p tmakt pe ~---. flok netlcesfnde- bUytik bir ı;oktur birer uu.,r u,-..._a • kapalüannı te.,kll eden adalelerin 

lın dı. ınun iıuı ne Monte: ~~n~~ 1 
zuhur etmiştir. Eaku al· kışuk koca bri eilt dolar ve yine de bUzlllmesi liizmıdrr. O vakit kaş 

daımi mil~terılerı tından ı.ımdi~c kadar be4 ölU ve bltt.iln gUldiiğUmilz hldiseleri tes. lar düşer. Göz ka.paklan bul"lliur. 
mın ı ın ınii .. r • 40 ,aralı çıkarılınıljtır. Bır çok ce- bit edemeyiz. Zira bizi gilldUTen ae Bu hareket gWmet için çok mU • 

z rluk (,'ek s tıer henüz enkaz altındadır. bepler çok baait ve çok sade vey . , himdir. Onun i<'\n bir ...ııJUaün --"' 
ha) Şlk goda bır kimyevi maddller ... " ..... 

fabrikasınd da tnflli.k vuku bal- terdir. te olup olmadığı dudaklardan ya-
muş, uç k~i ölerek seki& kip ya· lleeell ııoka.kta birieinin kottu • naklardan değil. gözlerden a~la • 
ralanm·ştır. tunu görtıyonn, ayafr takılıyor. sılır. 
.:::.:.:::..:~-=---------ıdüşUyor. Bu zavalleya acıma'k 11 - Gülme hareketinin cııkıı.rdığı se 

-·-·-·--,-------, amıdrr. ll'akat biz gtılilyoruz, m • si (ki ona kahkaha divoruz) tnbii 
HABER Jıemleye oturuyorum derken yer<' hançere verir Gö~lls .ve ark • 

okuyuculan i-:in dUeen adaınm hali de bizi k\Udti:· <laleleri bu s~aio :lkmuına ~.; _ 
90 dcnıte yalıUıel dit *,.. yor. Çirlda ~ ~ vtcu ar drm ~er. Şu balde gU~k en hl 

ınt kitabı lnql01111 ıs karlı.smd.a giililyonız. Pazarola Ha 1 bir jimnastiktlr · 
aa.ıı beybı bMı büyük ve vücudu 

(ISu kapoa• so .__..... kUçtlk olma.aydı busiin si.al ıtUdll Yalancı gWiil&er: 

::~re;;, 0~,,: ren bir tip olarak reuıi ve eöslcı- YukardW lzıt.bat bize adale le. 

9
_.. ta..... alre.- ft kullanıJamudı. ri JiareJr:et ettinnenin CÜlmeyA 

! nı ~ edeıı lck bir ~tor yok.. 
tur. Hatta ,>irmlncf aann bqlan" 
na doğru güld,Urllcü haplar yap · 
mayı düşünen doktorlar da olmuş-
lur. Çavdar mahmuzu ve fosfat 
dö ıud ma.luutundan yapılan hap. 
larm bu i§e yaradıiı uzun zaman 
lnr ıddia edildi. Bu haplarda.o iki 
tane.si alındıktan bir aaat sonra in 
sanı kahkahayla gUklUrüyormufi. 
Kırmm ışık da tnaana neşe ve-

ı·iyor. Camları kırmızıya boyanmıs 

Qir odada insanlar daha neweli. 
daha if!tihah c;ahşıyoriarmu:. lıal. 
:vah doktor Donu bu noktadan 
başhyaralt kınmu rengi mellPko 
li tedaviainde kullaıımqtır. 

Glllmtk tyi bir .,eydlr. Fakat iQ· 
ten gelen bir ,UIUşle. Ügo'nıuı de 

~•iden ""'P: 
l - aır vere eliyle yaplflll dm&. 

auunllk. :.: - Meti'uU:YllliDe auta._. 
clben hareket eden (lkl kelime). a -
AllU. blf' laut&lık. f - kreden. il• 
takoa. f> - Blr el <lollmı. apor mUaa. 
bak .. ı. 6 - Blr emir, bir &ydnılatma 
vurtaaı bir edat. T - Oııertne m11. 
kemmel kireç ırilrillmllş. AU&ıı.. 
den iki bart yanyana. vQcuttallt ._. 
yolunun terııi, bil' 8t!ıl'U edat. 9 - VU
latanm tgral, uzak. 10 - Halk, ~ 
dokunmut keçe. 11 Btr rQU'lD tenıl. 
Ziya. n ı 

Yaka-.. lllJaiı: 
1 - Bir nakliye vaaıtaama rakip 

olan (ikt kelime), 2 Bir c:iu biz.. 
ınetçl alaturka bir makam AlyMa 
bir memll'ket. blr emrin tend, t -
Buğday tozu, -.yılı rı Rutubet, 
Avrupada blr nebır, me&gullyet. 6 -
e.yoğlunda blr mahalle, '1 Bir c:IDI 
ur, cemi edatı, 8 - tnaan tawtuz 
ı:ık&ldllt .ulerdeD, 9 Vtle\&dumua 
dald deMklardon. budala, 10 - Mu 
bakkak •!\Ur, alfa.bede bir b&rt1r.. 
?klınqşu Uttlraz eden 

-eh IJu•a.c•maa.a ballh 
1 - Çirife'be.tıuı, ~ - ~ A.raZi 

3 - Lahlm, Rab, Ş. 4 - lr1 Adama 
denıteri ~ 1111\ Btrtai yanllmlf1, kendi şapka.51 benziyen bir manzara verebUec~ -

al '"> .,.... _.... edP ı· yerine arkadaşmm büyük veya kU ğini anlatmıştır. Böyle olmasaydı 
diği gibi: 

• Kabk '1 Janmızm dokuması 

şeden ) apılıru olmalıdır.,, 

ne ma, :5 Kebir, Kanun, 6 - OL Ya 
kam, M 7 - Limon, Aaut. 1 - 4 
At. Tde. it.. 9 Not, Şali. llaa. ıe 
Yenlbına. A, ıı - Yama.nepk K 

blllrlerl çük oapkasını bqına geçlnn lftll'. zaten aktörün gülememeei lbım 
l..---·•m Bia buna da rWuU. 1ti kil• ko- ıeliıdi. Fakat zorla ailamaia te- M. Bllgia 
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P. ı\1ernnle 

11 

Son yirm· 
senede 

1. tl f:'~I hirn dı•o;;a~n~·.ıblt•, "" d· 
et, dt• nt• poın oir pıtrlt•r dt"- mt•r. 

'\'ttOes dt• l.'lhtli~ '·"'"' tıuı• ,,ıu·l

qu"an "" \1•11-. ıli ... t•: "\mıo;; eoııııai ... 
'!4}Z ,c;an: ıl11ıılt• t'ı' ı:.ııılrıtt'I tin Pıt. 

hı' -. :ı - . ': ı 'ı•-.t ı••· qu'il y u 

df'! pin" lıı·.ıu ı·ıı 1 t .ılı·· ... 

2. t:ı 1'
01• ... 1 111-.ı ·ını·ııt c qu'on :a 

nc"Jlt:r ılr \Oİı. f\ııımll' İl t''ı troıı 

h>un dı• tout \ tıir, lı• ı·l\t ' ... im pir 

c'~t ılı: 111111 t•onıl,ınıııı·ı '''f' ıı.ırfi 
• 

pıis. 

3. \ l'lıôl••I l~ı·amt•ııtı, mis.; L~. 

dia f'iıt un ,,nıC'.t di·~ıı•ırıolnl(•mf'nl. 

4, uıı·· rappcırlail ıııı joli ı•roqui'< 

d e la portr 111~l11<o!:lı1ııı- 1111 ı·;\ f'lo· 

1. ' '- da - sarrıyınm Ral>ha-
f'ını Hinhesız tnnıyor.sunuz dcı;11 

mi? f taly:ı.oa mC'\'CUt olnn ~eylerin 

ı>n ~ıizcli hudur .. sözü ile knl'{ltlı4ş· 

madan İtalya harikRlıırından balı. 

sedC'mcmek hakıkat€n hiç ho bir 

sey df"'i:'ildir. 

'?. Hoklı olnı ak gfüiilmesi iiımiıl 

<>dll~n şey de budur. Hepsini gör

mek pcJc uzun olduğundnn en ba. 

sitl hepsini fena görmek tarafmo 

;!İtınektir. 

S. B"au\·eau otelinde, mlcı L~

clin ncı bir inkfı;arn ıığrı:ıdı . 

l. ~nı;i1 deıı Pelııjları kıı.pı~ınııı 

ressamların gözilnd<:>n knçtı*1na kıı. 

peetıne dr "'Ctr::l, rıu'rllf• noy:ıit ni bulunduğu gilz(•l bir r<'~nıini gt· 

ooblier ıı r I<'-. dı ...... irııtt•·ıı,...,. 

5. Or lıuh Frıınrı• ... Ft•n\\İCJı. la 

:re.acontmnt it l'rlıtrwillr, lui mon. 
tra son alhunı, oiı, ı•nl rı· un -.onm't 
f't onı' flt>ıır dc.,,.e<'.hrı•. fi~urait fa 

porte f'll ııue.,tion,' ı•ntıınıiııec u 
gnınrl rı•nforf ılr lt•rn· dı• ~iı•nnc•. 

G. Mf .. s r,, ıliıi ıloıın:ı in JIOrtc oı' 

Swı;:i il "a f(omnıe d<' c·lıııobri', et 
pcffiit toutf' l'"fiınr poıır I~ t>on-. 

troction-. ı.Cla !!iııue ... 

":'. Cc,. tri ... ı~ ıllsııotions Hsicnt 
pa.rta~~ par it> rolnnı•I '.:\"•"il, qu\, 
ılepoi,, la mort ıl<' "a fNnmc. ne 

\'Ol'alt I~ choscs3 qor ııar c~ ~ Pll't 

de mi .. -. ı.~·JMı. 

8. Pour lui, l"ltı•fü• mail I" tort 
hnrm::n"r d'avolr "nDtı;\'fo ~I flUr, 

d pat cons.~qm•nt c'l-tait lr. plu 

E'nftuy~nx ıı:l\'" fhı monılP. 

n. ti n°1wıılt rlf'll iı dire', il P"it 

'"T'U.1, ront re lı•s hı hlrıııı~ et (f'-. <;fa. 

tut.e;ı; malc;; <'t' qıı'il poU\Rlt D "nr('r 

r·ıo-.t qıw l:ı etı:ıs-.ı• (•1 uit nıic;i•rablr 

ıln" ,,,. pa\-.·1iı, t•t qu'il fnllait faire 

llİ'\' lirm·-. 1111 ~anıl ,olf'il ılnnı;; la 

ramııııı::ıw rlt• r.omr. poıır tun rııı"'

qnrf' ıni-l'hıınlf"' ıı~rclrix ron~""'· 

( l) Mevzubnhs k<tpı. 

(2 l tt nl\'ndn bir sel:ıir. 
(3) F~ya. 

.\'°ALI~ '' I~ 1'EORt 

1. L:ıd' ,., rancl'" t'ı 11\\İı•h lui 

montr& bon :ılhu111, ou fi~urult la. 
porte rn cıur ... tıoıı. 1 Ann fikir). 

Lr>di F. onn m<)vzubahs knpınııı 

re«mın! lul\'İ albümünü gösterdi. 

2. 1->;lll' :ıı ıpor1ni ıın joli croq·.ıı ... 

de la ııort<' ıh"' !:\rngi (Asli cUmlc). 

J..n 1>0rlc de ~rn~i, qu'ellr <'1'o· 

yeit ouhli~<' p:ır lcs dcs-.bınt4'urs. 

(Sengi kapısı, ki onu ressamların 

hattrlarma getirmcdiklcnnc lnnnı.. 
) ordu) rcss:ımlnrnı h::ıtırlamadık

larınıı kani buhınd~ıf.u Scnııi kapı. 
61. 

~. Cuıııırıı• il e .. t t rnıı loıı~ ele tout 

H}lr. (('omnw lıurnd ı mhıt edatı· 

du'). Hı>psini gbrmck \.'Ok uzun ol. 

du;;und .n. 
('omnıl' il... t>11ill'n1 ·ı-.'-"rıılılr"', 

toplanmı5 ohhıldnı ı ian. 
f'omııw buııd n İ>'\'-~a trırz be

ynn ('dı n bir 1.31fıır. l.ı-" hmnıne-ı 

p:ıss<>nl comml 1 s flPUJ"", in~anlar 
Çİ<:"klC'r ~bı Z('\" I· mııh1tfimdur. 

lılt. 

il. Halbuki Marsilyada karştlal}tı. 
ğr Ledi FrancC's I<"enw!ch ona atbo· 

munu göstcrm~ti ki burada bir Sö. 

ne ile kurutulmuş blr ı;icek ar.ı..<;ın· 

<la bu kapmtn a!'}ı boyası ile boyan. 

mış bir resmi vnrdı. 

6. Mi- Lyclia Sengı kııoıcımı oda 
ni:ı:metçis;nc \"Prdi ve p<"lii.sjik in
ı-;aa tn knrııı bütün takdirini lmybt"L 

ti. 

i'. Bu hazin hallere, knrrnrnm ö· 
lilmünôenbc-ti dünyayı yalnız km. 
nm gö?.l~riyle gö'retl nlbay t.ar.ıfm
dan icıtirıık f'dili.yordu. 

~. Albaya göre, 1talyıı kw.nm 
<'anını sıkmış olmakta Jıek r.ok ka. 
bahııtli idi \'C" bu ylizdl}n ~unyanm 
en us~ndıncı mf'ntlf'keti 'fmr.uıı:-·<iı. 

~. Hakiknttt' tablo ve h••vkcllt>· 
rinc divceek \'nkt ıı: falrnt muluı k. 
knk ol:m ::ey bu m•mlPkı·ttP U\'CI' 

hğııı <•lıemmiyf'tSi7 old!ı~U idi. Biz 

kac; i .. di kızıl keklik vurabilmek i~in 

Roma sahraımıdn r!Ünr>~ altmd:ı on 

f "'"'' h ~itmPk liızımdı. 

( 1 ) Senı:-i: 1tıılyuda biı \ !lfıyl't. 

('!) Pı•l:ıjlar <ıwıa ... ıı:-t•:.): çok 

,...ı;ki devirlerde Yuıı:ıııis -
tnıı. Ege, Anadolu kıyılan ve 1. 
tııl)nyı i..,gal etmiş bulunan zimat· 
<'i, sulh Si'Vf'I' eski bir knvim; bu 

:ı\'lm (sile) !eri etrafını devnsH 
ı C\'clop(ıf'n) t.nş duvorlarlR <;evir
miRlerdi. Burada bunlardan birisi. 
nin knmsı mC\7.tıhRhı: olutor. 

nasıl koşuyor! 

1'lİIU~CE\'E ÇEY1RlN17. 

ı. Gcc;cn dcrstC'ki cümlelerin kar· 
ı;ılığı: 

n... l.t' <·olonel ~m.-il des<-<'ndlt 

autrelob 8 l'hôt~ı Be30vcırn. 
h. 1 .. t• Yi"S1t\'e en eruptfon res. 

somhlf' İt rh(•mhıı:rs ıl'ıı~in•• "" 

nim1in~hımı. 

r. l.ı• f.ııblı·aıı tll' Raı•ha•·ı ini a · 

mit pnnı nıi-ılioc:•rf'. 

il. l·"mn ... 11<·:~:rn ı;c•\ ıilı·r.-k dim· 

lrlt>r: 

ıı. J..eıli F. ayni knpııırn 'Jir res. 
mim göst«'rdiii idn Lydi:ı ::::eı:ıgi 

knp:sını oda hizmetçisine verdi. 
b. Bu albilm mis Lydin'ya aittir. 
c. Mis Lydia'nm resimlerine bay-

Voyc>ı, ı•omme il <·oıırt 1 Bakın, ret etnıck litzımdır. 

Hanri ~:-mi 

Bu i ,;'fil ı , b•ıı . C'nt 

Kral. impanıto •f<'ınkrı ar.ısıı . 
da en fazla kull.mılmış olan b • , 
isimdiı. Zskı :ki Alman Pren~lı 
rnne hıikiim farlı.. etmiş olar 
Heuss hanedanı arrı~mdn biitii• 
rrkeklcre hu isim \'erilınel:tt•' 

di. neuss h3fü'(fanınır 

\ \ ı•ı rnit~·oıfa: 

pI'enslerin biri r..XXXI\' ·ı 

Hanri (84 üncü) ismiyle ıcı. ' 
hUkmetmi§ti. - f;uı;üıı ,,o~ le hir tanıa.rı a\·bı.. 

1 dnıı ... 

Balkan-
tarın 

siyaseti 
1914 - HH8 umumi haı·binin 

nılınyctimlı:n 19::!J haı ii11in b:-... şı. 
na kadar Balk:ml .. ı·da hüyük biı· 
siya~i faaliyı't :.. " riilmü!j ve bu 
siya~i ia'llaslnr ııeticosin.dc hu -
::.ulc gcl\'n nnlaşm~laı· Bafknnlal'J 
uzun zaman harpten koruınu6 -
tur. BugUn •p ;>ıı. :1'YRSİ anla~ . 
malar devamrnın Balirnıı1arda 

sıılhü muhafal".a ı::~mı:klr; olduğu 
r.u söylc·mek hiç de i.s:ı.bt'lsız hır 
hilküm olmaz. 

Balkan mcmelhctkrı yirmı 

sene zarfında birbirleri arasm -
da veya kom.,.ıqı.\ar ı veyahut aHL 
kalı de\·lctlerle birt;.ök anlaf;lll'lH · 
lar imzalR.uıı&lardrr ki bunlar 
Balknn siyasetin.ı. muhtelif saf
halarmı gÖBt•rir. 

Bu anla!1ııı<ıl:ırm en mühimle. 
rinden balı.,OOelim: 

Balknnlaıara.~ı yapılan anlaş

ınalarm en mühimi mu.hakkak 
ki. 1934 senesinde T\irkiye, Yu
nanistan. Ifomanya ve Yugo.s . 
lı.ı.vya ara~mda yapılmış olan B:ıl 
1,an pakttdır. Bulgaristan da bir· 
Balkan menılekcli olduğ lde 
bu anlaşmaya girmemiştir. 

lkinci miilıim anlaşma da 1920 
1921 seneleri 7.arfmdn. Romanya 
Yugoslavya ve Çckoolo\•o.kya a· 

· rnsında imzalanmış olan ve kU· 
c;ük antant ismi ,'tti}en anlcı..<tj\ı:ı. 
dır. 

Halen Yunanhitan, Türkiye ve 
Yugoslavya Balkan Antantına 

saclı!< bııh .. r. .• yoısa d:ı. Çckoslo · 
vakyanın o!"tadan kalkma..<Jı \'c 

'J'ürkj~~ • So\ y••t Rıı.,ya 

~lolotorıa 

uru 9Utıuıı1a okuyu1."1Jlaru11r.ı.ııı ,. 
zet~mı.z yannıdakl nponla blrllı.:t• 

g'fnıde~~klerl 

EVLF.NMF.1EKUFL!fr<.1. I~ M~4 

M.A. !Ş VEHME. ALfM. »A \'Ul 
,ıbl tlcıır1 m&bfyetı tıal• oım11an iı:tl 

l <;lliı: !!Anları parl'•ı:r nı>ffolunut) 

' Evlenme tekliil'?rİ: 

• ~·-...T~ -~ 

llıtlyanlar Arnanıtıuıi,n t<>tili ecl<'rk~ Drnea a ... 'ker 
• ihra«: ı!4fiyorlar ,ı 

Romnnyanın da Alman il}gali al- yaya yaklasıp bu mihver devlet-
tmn girmesi neticl'Sirtlc kü<:ük !erile anlaşarak bundan birkae 
antant kf'ndiliğinden ortaclıuı ::ır en·el Viyanada imz:ıla.nm1ş 

kalkm15tn'. ~ ohrn iki ü pnkta il.:11a.k etmiş . 
Balkan dev1e1.lerinin tekec l~.. tir. .,._,, 

ktr imzala.mı~ otdııklarr anlas - Y1~ı.hıtan umumi harbi ta -
nrnl:ıı;ı ~e:Lı<'": kip eden ·.'Türk istiklfü savaşm-

lloım:.nya JQ21 serıeıincle Po - <laıı :'ônra Türkiy-._\c tamamen 
lonya ik bir ;ml:rnma :!"lı:~a et • yakla~mış ,. ]023 de 'l'iirkiye i. 
mi~~ir. 1H26 ~nesinde Frnn..~ le T...ol.fın sı·''·unu im:r.aladıktarı 

ik hir yardım anlaşnı:ısı iın1.a.- on ::-ene soıırn Tiirkiyc ile bir 
layau P.omanya HJ39 sene~iııde dostluk "c miilekabıl yardım an 
Almnn~·a ile bir tfo1tı'<'t nnla.~m;ı- !:ıı:;ması imza etmi~tir. 
sı yapnll'~ \'e bu ~ekildc yava.5 'fürkiycye ge! nce: :\IE'mlekc -
ya\·as Alman tazyiki allına gi . timiz Montrü ve Niyon, Lo7.an 
ren bu mcnıkket nföayct fazla mwıhtdclt"ıi lıaricındc 1925 se -
mukavemet göstereniy rek Ai· nt>sındc So\·yct Rusya ile biı· 
maa lıiıkiıniyt~li altına g~nıi~ - dostluk paktı imzalamıs ve Hl~~:~ 
tir . .li"ilhakika b~ün Hom:ınya. de ve 19:14 smelerinde bir· bnhı i 
da hUki'ıınct vardır ama Alman - protokol ile biı· ademi tı·envii .. 
~·a bu memleketi tamamen işga· paktı bu an,n.)maya ilave olun . 
li altına alı.!1§ gibidir. Artık Ro mu§tur. 
manyayı Balkan paktında gör - Türkiye lngiltere ile de bir 
memck de h\7.ımdıı·. ·klerıng anla.,cmıası yapmıştır. 93 

Yugoslavya da 1927 ~rnsin<l<" de tadil olunan ıbir muahededen 
Fransa ile b;r yardım anlaı:ma!'lı başka Türki.; c 1927 ve 192S 
1934. de de Btı4ı'arlstan ile bir e. nelerinde İtalya ile bir anlaşma 
bedi do~thık p:ıktt im,.,.-ı. etmi§tir. 1 1!'37 de yakuşırk devletlerini 
Bundan ma:ıda ltalya ile .arala· j tophyan S;daabat ve ın:m da d~t 
rmda tamaı. ı ve sade<:e ıkltsa- ı Türkiyeyi ln.;::tcn• ve Fransaya. 
eli olnn bir anla:irn:ı da vardu·. bir~'Stircn üç!U paktı imza clJnis 
Bu anl~a 1937 senesinde im. tir. 

mlanm~tn-. i &>n yırmi sene zarfında Bal -
Maca.rist<.ııı 1933 St:nesindc t· t k<ınları !'arsan :;iyasi hadi~eleri 

talya ile imzalamın okluğu bir an gii?.den gcçircl;ğimiz zaman şu 
lıL~:ı. ile hu mcmlckt.'le rakın • \ nctkt.) e varırız: 
Ja~aya bl\ı;hımı~ ve bu ~kllık Ji;nda 1920 senesinin nı."an 
et•vern ltaly:v, .. ı !"Onra <la Alman· ~ yında Amavutlnk hudutların -

m ü11tk<'rf'lı-rindt• t .. m .. t fnön ii 

birlikte 
.,.. 

• 17 yııııındayını. Ortnm" .t~p tw 
:uzlnct sıruf olgunluk lmtuıP n·ıt. nırt:ı İ 
cng• le kaldım. Hlr yazrh;,oedt• \'<'Y:ı 

herhangi bir nıUOl!.'<eSC'de kll.ti~1l'!: '" • 
yn huna benzer l§lcrclc çnlışat.ilh !m. 
Alakadar oıo.c:ıkların Haber ~uct<>ıı' 
\'tuııta.'-ilC (K,B.) rumuzuna mıincn 
ııtııırr. 

rı: L:sc mezunuyum, ytll<!'ek uıJıı>ılf' 

da bazı hadiseler cereyan etti. 
Umumi harpten sonra Arnavut

luğun komşulıırı ile me\•cut hu -
dutları iyi tcsJ:>it c;.lilmemiş ol -
tltığunda n şimal<l, Yugo:;lu vlar, 

<'Cnupta ela Yun~. · Jar Armwut
luk hudutlarında bazı mevkiler 
·~gal l'ttiler. AnHt\•ut'ıı 1t Millet . 
l•!r Ccmi)dinc miiraenat etti. 
\'aziyet böyle iken aynı senenin 
tPşrinisnni ayın~, Sırp - Hırvat 

kıtaları ba.ıı Arnavut kasabala
rını i§gal edince Milletler Cemi. 
yeti .aradaki • ,:dudun tcsbitiııi 

beynelmilel bir heyete havale 

etti. 

• Mail va?J}·eUm yerlnıieı:li.. Ort:ı devnm için hnyatımı kll2'.anmıı.ı... m'"l'· 
yaşlı IJlr uı-lıeğiın. Her ı<cyôc:::ı evvcı bur~etindeylm. Herhang! bir rı~ıı .. • · 
temiz nhılıklı, cazip, şen. ı:;U:ı:,.I, snn. scde i:ı~lcden ııonra çalışma!< il""~ le 
~rn. tıaltk elinde, orta boylu, ~\' ı~l,.ı·i· 

1 
• rıyorum. Ahlkadarların Hahl-r N•7.e. 

ne A?ina. tnhıılll ort:ıdan 1\.7. t>lmnynn, test vasıtnsllc • M. Z. :?öl ~-.'ıı:rım:ı 

:1 mart 1921 tarihinde Roman· 
yanın Pokmya ile yapmı~ oldu -
ğu anlaşm::ı: . Fransa tavru: t 

Ptnıişti. Çünkü umumi harpten 
galip c;ıkan PraNm yakrnşarkın 
!>-tılh ve sükun içinde yaşamasını 
:.ıı·:ı:n ediyordu. Romanya müşte. 
rc-k hudutl..·u"I olduktan sonra dr 
bu anlaşmanın yapılmasına pek 
tanı.ftar d~t:;:1di. Polonya ile a -

ralarmda daima gcçimsızlik ,·ar
dı. F'akal bu :ınlaşına bu kadaı· 
fena dü.şünüşlcr altında yapıl . 
ma.sına rağmen seneler geçti kc:c> 
ve tazelendikçe kuvvet bııldu. 

Çiinkü yanrb..ı.ş~ . :la günden 
giinc gizli gizli hazırlanan Al -
manya her iki memleketi dC' kor
kutmağa ~lamıştı. Nitckıın ııı 

hayet Almanya harekete geç<'r 
geçmeT. ilk olarak Polory. ,.a tc. 
caviiz etti ve Romanya arada 
laşma buJwınıasma rağmc"l hiç 
bir şekilde müdahalede hulun -
madı. 

gezmekten ve c(:lcrım~ktt.'n ~lı!•~ı 

1 

:r.evkf evind n de alabllcn .fııki. .. b:r ~· 
lıedcn kimııcslz bir hc\yımla t -ı·~m:-ık 

ve hnya.t geç!rnıck ı~tıyonım !ı.ıt1\'(:n. 

ıer!n Haber gazetesinde fXI :xı m. 
mu:ı:uno. mUracaatlıuı. 

İş arayanlar 

• llk ve orta olrnllnrdn fn.~ •ıze11. 
\ 

rl.:;ıı:ı;lyc, tUrkçc <lcrslcri vcrruck 1.-stl· ı 
yen bir ooyan Yardır. btl?l':lJlCriD 

l ıR.t.) TUmUYunn ~ktupla rrıUr-amııt. 
hırı. 

LlsC'uln ll inci amıfmo. dcv•on •di. 
:rorum. Bazı ııcbeplcrdcn dolıı.yı öglt>. 
tl)ıdcn ııonrn <;nltıpnnk m('Chıırıvcrtn. 

;Jcy~m. ıstı yenler Habı>ı ga·ıpt.-"I. ( Ç 

Çı rumuzunn mllracnat. 
ı;; Ltsenln ı inden c;ıktım şımdı nır 

ııvuknt yanında \•cyıı re:ıınl •c l'ö1Jt•1•S 

mU~ıı ııe-lcrde I~ arıyt•ruuı ht·, •rıı". 

ı 
r1n Haber gıu:et'!&I 11aııı~ıl,. Ot Y . ı 

romuzu11a mliracaatıeri. 

ıııilrncantııu ı 

't: Daktilo mı:litebindt'n mezunum 
buna a!t elimde şahndetnanıcm ril' \'ar 
~en ya;ı;ıyorum. Hiçbir yerdi!' çah~rna 
dım. ~lrkct. txınkn veya resmi mn .. ._ 
"••sclerln bHlıanı;i birinde ~ı:;mıık 

fı;ti.}orum, arzu edenlerin Hl\her pnz • 
te:>l \'Mll."'l.l!!le ıG.A.) rumur.at.tı rnti-
racantlıırı rica olunur. 

Aldırınız 
A.faftoa nıauıuan ya~h ola D o 

llııyuculanrDızıA namlarnıı• :,.ı,. ... 
m,.ktuplan ldarl"hancmi.ıd~n hergun 
~ıı.bıaht.an ôfleyl" kadar Yeya aut 17 
d~ıa ııra ıJcbrmaıarı rica olunnr 

ı H. Fehmi ~7) (N.) -(X) U. ı (R.ııtl· 

yo). tl.Jl'.l8l IXX?D.) m 2) fH.Y.l 
(A.l'i) (~. 17) 

ıR. 17r umuzuna mektup :;oıır4Arfn 
N. rumuzuna '"-crtlmek nure bır nıek
tup bl"rat.:ılmı;etlJ', aldınlnıaıııı. 

• 

7 Haziran 1921 de Roman: t 

\'l' Yugosla,-:·n arasında imzala
nan anla.~ma küçük nntant.ı tcş. 
kil eden anl~cpnalarrn üçüncil 
idi. nk anlaşma 14 ağustos 1-9~'0 
de Yu.gosla\'ya. ile Çekoslovakya 
a~~ imzala.nım.~tı. Bunu ni· 
Hn.lıQeJ.-de.:~tjJe ~l.ws-

. .. . .... ; • -::: - 1!)4 ... 

lovakya arasında imzalanmış o. 
olan komansyor takip ettı ve ni
ha) ct Romen, Yu.'."'>o::-ln\' anlas 
nıası i!c küçük antant vıkut 

buldu. 
Bu anlaşmnlar .I::ı.caristaı:ın 

Versay \'e Tdanon nuıaheddt. • 
nı tanımayıp J;'r tadfütt isl •ı 
~ı ihtimaline karşı yapılmı~tı. 

Bugün l\lncr:. istan Almany.ı· 
mn tesiri altmda: . Yeni niza. 
ma dahildir Fak:ıt yeni ni1.ama 
dahil olan Roınmı_ ::. ile bir tik 
lü miinaS{"betl<'rin! ı.;lah edeme· 

m'. tıı·. Yubt ~av, Romen anla!?. 
ma::;ı da bir Bu!g..ır ~aarru:ı:u , 1· 

t.malinc karı;ı yapılmıştı. 
192~ tarihmde yapılan Lıozan 

mııahedr<ıi Tiirkiy .... ı:n bü~ iik bir 
zaferini isbat ediyordu. Bu mu
ahede so:mndı. Türkiye ile Yu. 
nanistan arasında tarihin en bü· 
yiik ekalli) et ıniibadelesi oldu. 
Bir bu<'ul;: milyon Yunan mem. 
lekctlerine. bir buc;uk mılyon 
Türk de Tiirkiycyt: geldi. Lozan 
ınuahedesı 'l'urkiyeye milli hu -
dutlarmı lrnw.ndırdı ve Yunanıs· 
tnm 1913 hudutl:ırı içine soktu. 

Yine 1923 senesinin ağustos 
a\"I icinde İtalyanlar Yunanist. · 
n~n Korfu adasına tnarruz etti
ler. Bu hadise yukarıda ba.hset
t i;; imiz Arnavutluk hadiselcrı -

t:> 

nin tabii bir neticesi idi. 
Arnavutluk • Yunaııi~ta.n hu· 

dudunu çizmeğe memur edilmiş 
olan heyete dahil buluna İtalya 
Generali Pellini, iki İtalyan z.ı... 
l:iiti ve bir Arnavut tercüman 2i 
a.c"ilıstos 1923 de katlokınmuş -

t:> 

!ardı. 
ltalya bunun üzerine ta:t.minat 

istedi, ~aı tlnrını bildirdi. Yuna· 
nistan bu şartların bir kısmını 
; ~· kliilile alfütadar bulduğu için 
ı E'ddelti. Bunun Ü7..erine o zaman 
ltalyach yeni doğmuş olan f~i~t 
rejimi bir zafer kaz.anmak ümi. 
dile .Kor:fu adasının i.5galine ka -
ıar verdi. Ada iı;gcl olundu. Y•K" 

nanhlar Mıltetlcr Cemiyetınc 
rncaat ettiler. Bir ay sonra ada 
t-ıhliyc olundu. 

1925 sene:;:nin tefjriniewel a.. 
vımn Hl uncu günü Bulgar - Yu
;ıan hududundaki hu<lut miifre. 
z.leri birib"" rır .. · at.eş ac:tılar, 

. yümek istid·•dırıı gösteren v!· 

dukc;a müh . bir vaziyet zuhur 
etti. Bulgal'lar ı fi:' tler Ccmiye· 
tınc miiracaat ettiler. :\tilletl r 
Cemiyeti büyük bir si.iratle ha • 
rekC't c-deı e'' bır harbin önilnr 
gt:c;li. ı:;uıgnr ölü \"<' birçok ya· 
mh veı dıl,~t.ri için Yunanıstnn 
Bul;:-rı ri ... t , ''l ro ~ d"lcdi \"C 45 
hin lira tazrnll'"t \ rdı. 

Bıraz c\·vcl bahsctmış oldu -

ğuınuz SJV: et Husya - Türkı:ıc 
anlaşmalarından sonra 1926 se
nesinde "F'rans:ı.nn Balkalarda 
rol oyamnğa b-ı. · • -ı görüliır. 

Kil<~ük antantı hazırlamış olan 
Fransa bilfı:...ıra Balkan siyase -
tinde a!;:t·f bir rol aldı \'e sırası. 
le !~oman). ve "'..". goslavya ile 
aııln.~malar yaptı. 19:~9 senesinde 
Almanyanın han~,ız,:ele gecnıesi U 
zcrııw İnciiltcre de I<"'ransa ile 
birlikte Romanyaya garanti \'er 
dı. F:ıkat bugün artık Romaıtyıı. 
ile garp de\: lkrl arasında hıe 

bir rnğ kaim ......... 

Hl28 sen ıın nisan a~ ınckı 

Aı n<wutluk :\1 l' Ccmıyeti • 
11c mümcaat tdcr<.•k Yunanistan· 
daki Aı-navutlarn fena muamele 
edildiği i bıldırdi ve bu ekalli. 
yetin hnkkmı lwıı..mak 'içın Yu. 
nan hududuna tc<·a.vüz etti. l\1il
lctler Cemiy<'ti vaziyete müda -
h. !e ;ı Yunanistl'nı haklı V<' da. 
ha. o zamandan itibaren Tiran 
tiz<'riı e tesir ~ n .1:ığa ba. la.m~ 
olan ltnlynmn dayanclığ1 Arnıı· 
vudu wll hnksız c:ı:rnrdı. 

1 <13~~ ene ı ' · nu•1uey\•el aynr 
da bı• 1 yruı bir siirii htidıscl r 
~farnı istan ile Yuö lavynyı hat 
be süt iikl. vı.: ""'·t ı• ~::; senesi 
no<'linde ~I: rar • Yu~oslav hw
dudııııc" b!ı· l'·ırın"' ıa <''du. Yu· 
go lr. \'~ a bu ı u 1~. ( arı stanııı 
h;p·n l'"k, ak ı<'in h"r V(· ikırs-t 

şok~inde gü~tı..N.i. B.·na n'ııka • 
bi1 Macaristan d?. R !""'tn 1 9:'4 

(HCHUlll 7 n~) 
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ı, ·~ı .... ~., B /k / kH ediyordü. · ·--~··· siyasi hede. 
j Q Q n U f .l fi Bulgaristandı. B .. üçüncü dev 

letin har::· .... · ..! ': :l~ Bulgaris 

Ta n l g a '' m: 4 tanm faaJi/C - anlaşma ılF 
felce uğratıl J·ordu. Bulgari!;taı 

(~ taralı 6 mcıda) 

113 ;:,alıı.k Polonya E..ıtericens Seniş '.:'Crlerindc•ıı. 
de Milletler cen:,, , 

Bugün de r-:.lkan p:ıktı r' ·ıı' 

dır. Romanya da pakttan a:- rıl l 
... ~tTr· J.J,:_,~r Uç devlet pakt 

Sonra, beim {Snüme gelince, bir· 
denbire durdu. Generalin yüzü a. 
deta korkun~ bir hal almıştı. 

Birdenbire yırtıcı bir seBie: 
- Arkadaş! dedi. Muhterem al'" 

kactaş!. Sözlerinizi sabrımın l!IOn 
milimetresine kadar sükünetle din 
lenıeye !:.S.ll§lon ! Billl'8iniz ki si • 
ze, yalnız bir dostum olarak de -
ğU, bir vatansever Polonyalı ola -
rak da nadir kimselere beslediğim 
büyük bir emniyet ve itimadım var 
dır! .• 

- Teşekkür ederim, genera • 
lim! .• 

- Hayır! .. Bunu t~ekkür için 
söylemiyorum! •• 

Evet, ne diyordum?. Ha ... He • 
nıen hemen sarih blr ııekilde beni 
ilham ettiğinizi görUyorum! 

- Oh general!.. Bunu ... 
- Hiç zarar yok az'z dostum. 

B~kis son derece haklıs mz ! Bun· 
<lan dolayı size hiçbir suretle gü. 
<lentniş değilim!.. Ancak, bütün bu 
Sôtleriniz arasında yaln·z bir el • 

heti taşhih etmeye lüzum -rörüyo-
11.un ! .. 

Atiz dostum!.. Beni bir kadın 
Parmağı ile hareket eden bir a • 
<laın gönnekte hata ediyorsunuz!.. 
lia~ır, dostum!. Ben bir kadın par. 
:ağı ile değil, kat'iyyen Yicdani 

a?l<J.atiyle hareket eden bir ada -

llı.tl'ı'l! .. İş asla zannett'ğiniz gibi de 
~ildir. Vakui. Valeskaıım ihanetine 
1~ı.ı:tı.gP.len ceza vı vereceğim! Çlin 
kü • 

o bana gizli ve memleketim a.. 

~ElYhindek! i3lerinc kat'iyy~n ni -
ayet vereceğine söz verm.ışti! Bu 

aôzUnde durmadı, cezas:nı göre -
Celttır! .• 
NMıl ki Polonyayı bugjin idare 

edenler, kanunu esa.simize kaf'§I 
Verdikleri sözde dunnamışla:rdır! .• 
PoJOnyan1n kat'iyyen menfaatine 
·zınet etmemektedirler. Netekim 

Drılar. da cezalarını göreceklerdir! 
A.1 ladll§, arkadaş. Ben Polonya • 
da11 limitli değilim! .. 

- Oh, generalim! •. 
- Evet! .. Beni çok mühim ka.. 

!"arlara sevkettiğıniz bir anda, bu· 
nu, sıze açıkça ve askerce söylL 
Yebilirin1 ı .. Evet, ben Polonyanrn 
bir hatava telafi edilmez, önüne . . 
g(~ilınez bir hataya, öliime sürük· 
lendiğinc kaniim ! .. Öliime ! .. Ölü -
rııe ! .. 

J\.zjz dostum!.. Ağlamaymız! ... 
13ana titriyen seııinizle, bana göz 
Yaalnrrııızla bana en aeı, en ağır 
ithamı. söz{erinizle hücum etme -
:Yinh.! •• 

Çünkii Polon"·nnın kahraman p J • 
0lonyanın bu acı kaderinden ben 

llles•u1 değilim! .. Ben mes'ul de • 
~1linı ! .. Mes'ul olan ben değilim! .. 
lien, yemin ederim ki yine Polon· 
Va uğrunda no yapabilirsem, onu 
apmakta tereddüt etmiyeceğim !. 

li'akat, korkuyorum ki çok geç 
ltaitnış bulunuyoruz! .. Nekadar §id 
\] "' • b" Gı.ıı olursa olsun bı:ınim hıç !T' 

hnrekc>tim bu feci, 8.krbeti durdu. 

ra.mıyacak ! .. 

Generali, itiraf ederim ki, öm -
rilmde hissettiğim dehşetlnrin en 
bUytiğtiylc dinliyordum. General, 
kan çanağına dönmüş, alev fışkı -
ran gözlerini gözleriJ:lıe dikerek, 
boğuk boğuk ve adet.il haykırır -
casına konuşuyordu. 

Poionyadan bir hain gibi hah • 
setmesi, vicdanmı bütün çıplaklığı 
ile aı.:m!§ olması, onu te&lri altın· 

da kaldığı aşlklr olan doymamış 
kinlerine rağmen, harikulA.de bir 
ıstırapla eziyordu. 

İkimiz de, itiraf edilmez bir ci • 
nayeti konuşmuşu zgibi, dehşet i

çinde susmuştuk. General sonra 
başını önüne eğerek, bir mUddet 
öylece taşlaşmış bir halde durdu. 

Benim teessUrümden adeta felç 
inmiş gibi olduğum yerde vıklltp 

kalmış olduğumu görüyordu. 
B;rdenbire ciğerleri çekilip çı -

karılmış bir insan gibiydim. Gene- 1 
raiin hiç beklemediğim bu itirafla. 
n, beni yaşamaktan bile meymı o· 
Jacak bir hale getirmeğe kafi de _ 
~l miydi? .. 

Artık orada hiçbir işim kalma -
dJğmı, generale rıöylenccek hiçbir 
ı;öziim olmadığını en acı bir yeis-
le anlamıştnn. 

Çıkıp gitmek, bu muhavereyi ta 
mamiyle unutmak ihtiyacile ade -

ta cebri nefs ederek, ayağa kalk. 

tnn. 
o vakit general başını kaldırıp 

gayet hazin ve ıstıraplı gözlerle 
bir müddet yüzüme baktı. Benim 
üzerimde uyandırdığı mUtlıi§ net .. 
retten utanmış, kendinden iğren _ 
miş gibiydi O da konuşacak h:çhlr 
şey ·kalmadığını hissetmi~ bulunu -

sadıktırlar. caatla Yugo~fo . .v· ... Macar hudu· 
dunda vukua gele.: ıve Yugoslav
ların sebebiyet\rerdiklcri 31 hadi Balkan Ant"ıılı .Ycı.ı>Uillazdan 
seden bahseder bir muhtıra ver. evvel 1933 de Türkiye iJe R..J -

manya arasında bir de do~~··ıl' 
diler. Macar:arın iddialarına gc;;. 

anlaşması yapılmıştı. Anlaşma 
re YUı:,<TOSlavlar 15 kişiyi de öl-.. 

yapıldıktan sonra Yugoslavy. 
dürmüşlerdi.Vaziyet okadar gcr

Yazan: 
:vre~hur edebiytitçı Salih Ülkü, 

en sevdiği arkadaşı nıhiyatçı 

profesör Şefik Nadiri zi. nretc 
gitti. 

Genç alim !Jevgili V{' teklifsiz 
dottunu yatak od::-..smda kab.ıl 

Bulgaristanm da hl anlaşm:ı, 
ginleşti ki Kral Aleksandrm ö- dtı. 
Iümü sıralarında Macaristan Y . girmesi için çok gayret göstcı Üstünde ropdöşambrı vardı .. 

mişse de Romanyanın vaziyet 
goslavyaya ta.arı . bile niyel Henüz gür.el kumral saçları oiic 

Bulgaristanı daima paktın Jı 
etti. Yugoslavlar da Macarları t:ıranmamıştı. 

şında tutmuştur. Şimdi Balk_ . 
tahrikat ile itham ediyorlar ve Karşılıklı birer koltuıta gö· 

devletleri Balkan sulhunun t -
delil olaıak ,- krallarının katili mlildüler. Edebiyat~ı Salih r:Y.ü 

vamlı ve daimi olması için paKt 
Paveliçin Macarl<ı.rın Yanko Pu- bir sigara yakarken koııu§mrya 

t "n ayrılan Romanyanm yernı 
ota tedhişçi 'amplarmda askeri " başladı: 

Bulgan· stanın gelmesine gayr0t b . 
talim görmüş olduğunu ileri sü- - Bir haftadan erı seni göre. 

e-östermekte._ der. d td l ·erek suika~tt:ın Macarları me. ~ meyince sor um. areye, te e. 
sul gösteriye :ardı. Filhakika 1937 sene ı mart aymd. finla rahatsız olduğunu haber 
bu suikastta M~carların olduğu Almanyanm ıiyasi ve il vermişsin. Merak ettim .. 
gfbi lta.lyanlarm da eli varil. ilerleyi~ini L,:,.~.~ . i§in tt41ye Profesör Şefik Nadir dalgın, 
Nitekim lta':·1 katili Fransa~ Yugoslav;,· ile bir anlaşma yaı.: dalgın gülümsedi: 
vermemiştir. Bu hadise üzerine mak mecburiyE~lnde kaldı. - Ehemmiyetli bir şey değil. 
kü. ük. antant hareke~- O'Pt'ti ve - Mühim bir ı:uoy olmadıgvxnı 

ç vı; 0~"' Balkanlarda 1940 senesindeki ··~ 
Beneş enerjik uir nutukla Maea- İtalyan - Yunan harbir.e kadar görüyorum. 
ristana itidal ta' - v v etti. Uç La· Arkada.5ınm yüzüne dıkkatli, 

. l k l cereyan eden eı miihim hac1.ı,e dı'kkatli bakıvordu: 
raftan sert - luan a arşı ~ın 1939 nisanıı İtalyanların Ar. 

M · tan da rahat durdu. · - Nen var? diye devam etti. ca .ı. acarıs navutluğa yaptıkları taamızrit.r. o tarihten sonra Macaristan il Şefik Nadirin yakışıklı çehre-
Bir cuına günü herkes ibadette i. 

Y gosla"""a rasındaki münase sinde 0!!izli. hatta hazin bir ifade u .J ... • ken Arnan ... ,ığa yıırııl;. ~ ı. 
betler bit' s._.iın devresine girdi beliriyordu. ·Gözlerinin dalgmlı-

yan taarru.Zu ile birk. .• :. gün ic:in. 
ve 1940 senesi sonlarında. 1-ıa. • d b'T·n Arnavutlu'· işgal ..ın ğrnı iğreti bir tebessümle örtmi-

h · ciye nazırı roiit~effa e u u · ye çalışan bir hali vardı. 
car a~· y , ·ı M muştu. İtalya bu hareketile l il - - Ehemmiyetsiz! diye tekrar. 
~ ont ç ı ugos .. vya ı e aca- • yilk bir siyasi gaf yapmış oldu. 
rıstan arasmd:ı. ?ır ?ostıuk ha. Çünkü her ~c lu.-l l:ıirkaç ka ladı. Vücudum saflam. Mad,di 
vagı yarat:nak ımkanını buldu. top 1 k d d b"t" b" ıstırabım yok! ... 

. rış ra.t azan ıysa a u ur h .. ~b t 
Fakat bu anla~anm re~~e~ ım Balkan devletlerinin nefretim Bu sözler mu awı. ına cesare 
zalanmasn ""oremeden oldU.. d k d verecek bir ha.sbihal ba~langıcı-... e azan ı. 

1934 Kiunusa.nisinde İtalyan - na benziyordu. 
Romen münasebetleri kesildi. Bu Ve nihaytt 28 teşrlnievveı - O halde manevi bir üzgü:1-

1940 da Yunani .. ~.1a da ini ola. lük! .. Hatif bir gülüşle Salih Ül
iki devlet arasında altı aylık bir 
anl~<;Jna vardı. ltalya bu anla;5· rak taam: edince büyük btt kil devam etti. Yoksa bir a.~k ü. 

· R nwkavemetle kar.şıl:.§tı. mitsizliği mi? .. Şaşılacak bir sey 
mayı yenilemek istemedı. oma .. . A tl kta. t de degıv·ı bu ... Daha ırenMlin azi-
altı aylık dostluğun hiç bir ma.. Bugun ıse rnavu u mu · ~ ~ 
nası olmadı<"..rını söylüyordu. Hat tasıl m<lğ!fı? -otM"ltk gerilemekte- ıim. . _ k 

yordu. '. hakik bttn n· , Romanya~ d\r. ltalyanlann Arnavutlukta·, Şefik Nadinn bakışları uza • 
Fakat, sessiz bir facia içlndey- bukı a v ~ • ... ' . 

mişiz gibi, hiçbir eey söylemeden._ nı bir yandan Fransa diğer ~· !tJ.matııe;ı;lı.~tıl~~~rr 4h.~uı l!.1.1~.ıar da._.flal~amyçı:du: 
I\ . . ..... . . ' 1 lunr..bilir. . . ..:.... Eski Qlr hatrranm sadme-

veda etmek üzere, bana elini u . . ya11dall1 da 'Y~ ... olsrahvtayadıleD~naş.;ya Son.lıa.ftıı.lar tarfı~a . ' g~k:ı , ,,ı' .. diye ağir ·ve his)i bir sesle 
zatt'.ğr za.man, usa.nan bu eli . sık. . ınış 0 ma.sına a ey r ı. u . . nı· Eski b' b t a ı . . . nna· rıvasi haberler we Balkanlar 11 · ... ·ao \•e 1. "' ır a ır .... 
madığmu görUnce onun ıı.cı acı ve sıyaslt 1:'ahkaf.i.ll bu. s~yatstaf imanın T;rinde büyük bir Alman ta~·ikı ~ ~rse ruhuma ne kuvvetli ız. 
adetli vahşi bir tebeeısUmle gUUJm· sebet erın es me!'""I Y ~ _ 4 , 

f kıy . :.zır· klindc ı. buhmdugunu gostermekt:c t~rıe hik olunmuş. . . . secliğini gördüm. 
Elinin sert bi'l' hareketiyle her 

tUrlU düşünüşte serbest olduğumu 
ihBas ederek: 

- Ancak sizi tenıin ederim ki 
bana düşen \'azlfeleri yapılmış 

muvaf .a c.- gı §e dilnva va~iyeti içinde Balkanlar 1 Salih Ülkü kulak kesılmıştı. 
bul ettı. birinci planda yer vennektcd11·. Küçük bir hareket, hafif bir st., 

Balkanların en mühim siyast Acaba bugünkii ı-~rp Balkanlar : arl{~da"'l'"J rüvasından u -
hadisesi muha.kkak ki 9 3ubat da. nasıl bir inkişaf göstel"{'r·r>l: • •andırabilir korku~lyla hiç kı -
1934 tarihinde yapılmış olan tir. Bunu zaman taym edc<.'dt. pırdamadan dinliyordu. 
Balkan Antan. • .:ır. ~efik Nadir hakikaten heye -

göreceksiniz!.. . M · ' · ı · · ::anlı bir rüyada hatsız ha sız 
Diye mırıldandı. Bu anla...qma Türkiye, Yunanıs. 

ı ' · ·· konuşan bir insana benziyordu: Fakat ben, canevimden vuru . t:ln, nom:ın:r.• \,... Bulgaristan a· Rc.~1'Ci yozt; 
ed 

1 
L - Beş, altı sene evvel, diye muey gibi, sonsuz bir acı ve k er· rasmda imzalandı. Pakt bir de Bal1<anf.f.ı• · k4ddcrafı ki 

le, adem süriiklenirr.esinc oradan iktısııdi i"ı. 'rk teş v /prin r.1;,..rf.,,1.. 'ıaşladı, hususi bir kız mektebi. 
.ıin son sınıfında ruhiyat mual

~rkttm. 

içimde 0 anda, yine kahraman kul§.de hfıdi.selerle geçmiş bir ge- ,,lllııJ. ılllı ıimi i•im ... Ders seoosi başlıyalı 
albay Samoreviçin boğuk sesini cedir. , fil ııı Sehir· Tiyatrosu iki ay olmuştur ... Bir gün Adana 
duyarak ürpermeler içind ydlın. Buna sebep". yalnız, Polonyanıh ı t't>~batt l>l'llm ktımnnrtıı koJ!ejinde tahsilini bitirmiş yeni 

Bu betbaht albayın sesi tekrar i<;inden nasıl vurulınuıı olduğum: ıını ı\kpm ~0.80 ·• bir talebe geldi. Bu on dokuz ya-
kulak larrmda ç:nlıyordu: bütiln çıplaklığı ve bütiln dehıııe . Emilia G!ilotti şındn sarışın, dinç ve uzun b<lylu 

_ Kovadis Polonya!.. Kovadi.s tiyle hissetmiş olmam değildi. "" ·~ ~ bir kızdı. Anası. babası MU bü· 

Polonya! ... 
O gece, yalnız benim, Valcska · 

ıım ve generalin hayatı için değil, 
Polonya kin de tarihi bir gccey -

<li. 
O gecf' hiç uyumadan ve hari • 

Generalin vi118..cıtndan döncl.iktl'r 
yarım saat geçmemişti ki emni 
yet nl"zaretinden telefonla ç,~ağrıl 

don. 

Evet sınyor .. aşağıd3. txıkli• 

lstlkliU Caddl"!I tu•mt'dl kıwmmdu 
Oöndüı U te Ç.ocuk Oyunu 

!\kşam ·t~~o da: 

Kiralık Odalar 
Her rtın jjl~de ÇIK'tık temslllerı 

l~ln bilet verillr 

Uşak hayretle sordu: 

,·ük bir servete \•aris b1rakarak 
fmlişleroi Hayatta yapayalnız 
kalan bu kocaman çocuğun her 
halinde sevimli bir sadelik. canR 
rakın bir masumiyet 
yordu. 

gfü iinii. 

'~'i·:::'.:,-·"'No P k,a p ·~ .:. ·~.9raV.1 Ö?·t.'gire n . · 

~~şy5,,~·.LQK~EÇYA· 
»Or. 

- Dün ak~am niçin gelnıediğiı!i 
'-Omtadın mı? 

- Onun beş oıı gün buradd kal· 
masım istiyen siz değil mlvdiniz, 
sinyor? 

sinyor! bu gece ~ızl çok ~.•!etı· 

ğim için, erkenden özür dHemeij~ 

geldim. Hem de, size o kad;:ıı gı.i. 

ret bir h'iber getirdim ki.. 

... Dord.üncü Murad devrınde bJr Ve.nodıl< 5val esınin km 

.<· Yazan: lSK5N.DE.R 1·F. SERTELL . 

EHTESl GOX ELÇl~l"' 

YALISINDA NELER OLJ >l .? 
1.:.rtesr ı::<ı hah erkenden .. ı •::.:-: 

\ E-ııedik clçisı, ya\a~ça ) •iı .i~ı·:.i .. 
Lllkrl"çyanm ynttı:!ı odanı:. '> ı~:-.ı 
ınund"ki kuçük p<•ncercderı •dıce 
Çerıye b:ıktı. 

Lukreçya ı atakta saçlarını diık 
uı. uyuyordu. Grecyo. bu m;v1n· 

1 ~ }'l ~örünce <>klı b~şından ~.ımi;;: 
\ı. 

inme kapatmakta hakkt var diye 
söyleniyordu. 

Greçyo bu güıcl sahneyi <laha 
lazla :ıeyıccleınedi. Merdıv..:nden 

'ukarı Ç!kan bir ayo.k sesi du~·clu .. 
Kapıdan çekildi. 

Gre'.:'yonun uşağı telaşla üst ka· 
ta çıktı: 

- Dun ak~aıu geç vakte ,13rlar 
oeklediğ!miz misafir şimdi g:eldi. 

:;inyor! 

- Bil ne guzel kız! B:ı r~ se
\i.mli melek! Padişahın onu delice 
'>E:VInekte, kaptan paşanın onu kö§ J!? 

Greçyc şaşaladı: 
_ Ne diyon;un .. Anasta mı gel 

- Sordum. Koca-;ı sur:ardan 
~elmiş. Bu sebeble evden çı:-iama. 
mı~. Kocası sabahleyin s'.lrlara, 
dönmüş. O da koc .. mm arkasın· 

dan sokağa fırlamış. 
Greçyo dalgın dalgın dü~ünü· 

yordu. 
Anasta, Venedik elçisiniıı ~on 

zamanda yeni tanıştığı ve !it:vdiği 
bir Rum kadınıydı. Anasta henüz 

yirmi ya§ında bile yoktu. Gi.ızc! sc· 
si, uzun boyu, sehhar bakışlarilc 

Venedik elçisini ~k çabuk teshir 

etmişti. 

Greçyo bir müdaet dü~ündi;kten 
ron.ra, uşa~ına döndü: 

- Onu bugün savamaz rrosm?. 
-Kabil değil, ::-inyor! &."'~.ça,.c:i-

!e gelmiş .. sizin yanınızda liırk&Ç 

gün kalacakmı~ .. 
Greçyo birdenbire sendcledı. 

- Evet ama, o dünkü a.'"Zula. 
rımdı, Bugün her şey değişti. 

Ve Lukreçyanın yattığı roım 
göstererek: • 

- Ben )imdi Yencdik yıldızı ile 
meşgulüm, dedi. Koca ... mı aldatan 
bir kahpe için, elimdeki h•t kuşıJ 
kaçınnağa tahammü' edemem. 

Merdiven başındaki kor'n~ma 
biraz uzamış olacak ki, Ana~~a bir 

denbire basamaklardan kü~ gibi 
sekerek üst kata çıkıvermı:ıti. 

Anasta. Venedik elçisinin kendi· 
sini deli~ sevdi~ni . bildiği ıçın 
bu konu§marun neden uz:ıd1ğına 
,;aşıyor ve başka bir şey dü~ünemi. 
~·ordu~ . 

Merdiven başında elçi ile göz 

göze gelen Anasta: 
- Pek erken geldim amR.. Si• 

ıin erken kalktığınızı biliyc.rdum 

Anasta salona doğru yiıriiyar 

ve sözünü tamamlamağa ç?.ı:-ıJ\\.r· 
du: 

- Kocak tamam on guıı urıar

da kalac.'lk .. Hatta Türkler ge re:<• 
surlardan harp bitinceye r.aGa• ıitt 

aynlamıyacakmış. Nasıl, bll haber 
hoşunuza gitti. d<:>r:iı mi? 

Greçyo 5ahte bir tcbe5.,iiTlc> 
gözlerini uğuşturarak: 

- Ah, ne güzel haberlt!r .. de<lı. 
Hele salona geçin de onıda konu-;:u 
ruz. 

Ve salon kapı$ını derhal k<lpıya· 
rak ilav'! etti: 

- Bu gece çok rahatsızdım. I !iç 
ne~ yok. Neden bana sormadan 
Oll gün kadar fwsıllla .. h 1 b. 
rw veriyotiMttn? 

-lyi ama, daha geçen gün: -
Burası senin evindir! diyen siz de-

obftidlD 
Tnm norrn;ıl bır g .. Zeka-

!'II o' il' a mı.tecessıs, cesur ve 
sıcnk hüviyeti apaşika• iı. 

Ürıiversitey hazırlamyordu. 
Mektebe girdiğinden bir hafta .. 

sonra smrfm en yac-Jısı, fakir ve) 
hemşehrisi olan Rcfik3 il~ ~1lo 

fıkı arkadaı;; olmuplarc!ı Sınıfta 

yanyana oturuyorlar, bah~ede 

beraber dola"-rvorlar sokağa be- ' 
raber çıkıyorl::mlı. Ha•· Sul· 
tanahmet tarafında kibar bir 
dul kadının evinde yanrana iki · 
odada pansiyoner olduklarn 
mektep idaresi bilivordu... Bif 
iki ay sora Bcvza Kevkel:: 'ın sev. 
gili arkadaRı Refikaya yardım 

ettiği, onu yaı:ıadığı fakir ve 
betbaht hayattan ma!9um bir Ü·•·· 
lüvvüienapla kurtarmıya çelış
trğı ı::aviası bile vavılrrıı.,tı ... Re
fika hem ırüzel, hem de harilru.' 
iade becerikli ve z.eki bir kızd~ 

Zengin. küC'iik \·otim ar1·adaşm.i 
bir abla şefkati ai)steriyor. ee
vimli Beyza da Refikayı, onun 
meziyetlerine hayran bir kUçUk 
kardeş itiyadiyle sevıyordu. 

Galiba Refika, Ad..,rıanm bu 
meşhur ve zengin ailesine, bazı 

minnettar münasebetlerle 'lağlı 

mütevazı bir adamcağızın kızıy
muş. 

İki gen<' kmn stkt ~amimi~ti 
öbilr arkadaşları ara~mda biraz 
grbtıı uyandırıyor gibiydi. .. 

Ben o zaman otu?. ikl y~mda 
genG bir rnuallimdim ... 

Salih l°~lkü mınldandı: 
- Ve çok S•akışık!ı ... 
- . . . Mesleğim itibarlvle de 

ruhi tetkikler 1çin çok bereketli 
ve canlı bir saha olan mektep 
hayatı beni büyük biı kuvvetle 
ılgilendiriyordu... Talebelerimin , . 
son derece itimadım kazanmıg • 
tım. Bir mü~külle karsıhşmca, 

derha 1 bana koşarlar. saf bir i.., 
tiınatla olduğıı gibi içlerini dö
kerlerdi. 

Bir gün mektebin temiz. ber
rnk Ye aheı.kli hayatını bo7-3Il 
bir hadise hepimizin ne~esini bu. 
lutlandırdı. 

Pç genç kız idarey~ haşvura
rak, jimnastik dersinde soyun· 
mu1ı oldukları elbiselerinin cep
lerinden paralarının çalıdığını 
haber verdiler! .. Bu . •~.in bava.. 
diıı, idarenin ketümiyct gayreti
n<> rağmen bir ada mektebin 
muhıtino ya~ .. !mrı:;tı .. Biz bütün 
muallimler ha}Tet ve I'-' rap I• 
çındc kalm1~tık. Çünkü böyle iğ- ~. 
renç bir vaka mektepte ilk defa 
vaki oluyordu. 

'1' ' ••• !ki rrnn l!IOll. 

ra yıne bir talebe heyecanla mü
dürün önüne gelerek Bursadak! 
babasından yeni gelen ktiçilk ha
valenin tamrımiyle çalındığım 
ağltyarak haber verdi. MUdürle 

( Lfi ı f mı sau fan çrufriniz) 

~il miydıııız, ::.myor f ~ımdı rıl ;a 
btık bu ııziıııiiıü unuttunuz? 

IJ av ır. lıavrr.. i1zünü unut. 
ınadım. Bura..,ı gerçekten senın e
vindır. Arıa .. ta' 

Grn;, o .. e, ·• ııe konu~·trken. 
hırnz .. onra I,.ukrec;ya uyanıp kal' 
kınca kopacak kı-v::ımetı du~ünü 
yordu. 

Ana..,ta ~·ok -:ı':)kıı ı \e biraz da 
<lili u.ıuncn h r .. ıı. Çok gü- • 
ıeldi. ,eh ı c-.elij dı t'akat, 
ba :t ım .ıle\ ı: men:-.up olduğu i· 
çııı terhin~ .ı :.:ıttı 

\na~t.ı . 

- Bolı.;amı da t> trclim, ded: 
Siz hö; lr ı temı~tir i . 'eni . aptıı 
chgırn pembe renkli elbı$eınte, be. 
ni ilk gördu~ı.ı niz gün .ırtım 'a o
l:ln bluzumu, çoraplarımı t:ı·~ik)e 
rimi ve abahlığ.unı aldım. Fakat 
~iz, ne kadar ., ·~ ;ıelim sahi' i llliı 
erkff•mı. anyorı Beni ilk ~ ıc.:• .. G 1 
ı.:l!nuz g n sırtımda 1 "an mavı 
blüzu ı~er.di elill'.'1 le111i~•im. 

(l•t:!YUl!I •a.r' 



dostluğumuz mektebin tcmız ha
yatını sarsan bu mesum va.kain. 
rrn doğurduğu çok elim kedcrı 

aıımıızda payla.5lınyordu. A
da.mcağız, ne yapacağım sasır
~. mUtcmadiyen mücrimin kim 
olabileceği hakkında benim ru
hiyatçı sıfatımdan bir keşif bek. 
liyordu .. Halbuki ben talebele
rımclen o kadar emindim kı ... 
Hademeler ise uzun tecrübeler
den geçmi5, namusun ta kt>ndisi 
ıdıler. 

Bizim ı;aşkm ve kararsız vazi
vı:timizin durgunluğu iki gUn 
sonra imzasız bir mektupla yıl. 
dırım düşmüş bir göl gibi cal
kandr .• Bu makine ile yazılmt~ 
mektupta Refika hırsızlık vaka
lariyle itham ediliyordu!.. Re
ııka ?!. .• 

Oh, bu kabil miydi?! O iki se. 
nedir mektepte yaşının öbürleri
ne na?.arnn olgunluğu, yaradılı
şmm deri şefkat ve rikkatiyle 
hepimizi hürmet ve ilimadnıı ka
zaıımı~. mümtaz bir mevcudiyet. 
ti. Halta o kadar ki bu meziyet
leri ona, muallim ve talebe ara
sında bir imtiyaz mevkii vermiş
ti. Bazı ufak tefek idare işleri. 
nin bile kendisine hava.le edildi
ği olurdu. Refika! .• Zavallı kız
cağız.. Onun fakirlikten başka 
lıiç bir noksanı yoktu... Demek 
fakirl ik, en masum knlblerde bi
le, kin, gayz değilse bile zebun. 
keglik uyandıracak kadar feci 
bir zaaf olabiliyordu! •• Bu tees
sürle beraber itiraf etmekten 
çekindi,'1miz hain ve zehirli bir 
şüpbe iczasmm kalbleriınize kıv
rıldığı muhakkaktı... Dikkat e
diyordum: Sınıfta ve bahçede 
bütün gözler gizli ve aşikar Re. 
fi.kanın arkasından sürüklcni • 
yor. dudaklar onu görünce nc.f
rete yakı lbir istihza., şüpheden 
sı~mış bir vuzuhla bu isim 
üzerinde kilitleniyordu. 
Zavall ı Refika ise gittikçe per

\'RSWa§aD bu müUıiş itlıam al. 
tmdn ezilmiş, sararmış, yorgun 
\'e bitkin dolaşıyordu. Dalın. eli
mi. Beyza. bütün mevcudiyet iy
lt"! Refikayn. bağlı görünen saf 
ve masum Bey7.ada da ona karşı 
garip bir ~ekingenlik görünü
yordu. Zavallı bet.baht Hcfika 
kimbilir hele bundan no derin bir 
arı duyınu~u. 

Bir akşam saat yedide evıml' 
döndüm. Erken yatmak niyetin. 
deydim. IA>kant.adan gelen yeme
ği ycr)·emez soyurunıya davra
ıırrken telefon ~nlmı) a başladı. 

A~ınca hayrette kaldım~ Benim
le konuşan Refikaydı? .• 

Acıklı, mazlOm bir sesle o
muzlarına yüklenen bu zalim it
hamdan kendisini kurtarmaklı
ğımı yalvarıyordu. 

Ona cidden bir dost kalbiyle 
Rcıyordum. Derhal kendisiyle 
konuşmıyn., climdC'n geleni yap
mıya hazır olduğumu söyledim. 
Onu bir be.kur odasına çağırmak 
tansa, kendisini ziyaret etmek 
daha münasip olacaktı. Derhal 
biraz kuvvctlenmis sesi~ le: 

- • 'e ?aman isterseniz te~r'f 
cdebilirsini, diye CC\'UP \'erdi 
Bekizden itibaren sizi btklerım. 

Sonra titrek \'C muztarip hır 
sesle birçok tc~kkür ve minnet 
kelimeleri ... 

Bu bir vazifeydi. Hiç olmaz.. 
SJ. onu tese.lli edebilirdım. HC' -
nıen Refikanın pansh onuna koş. 
tum. Zaten evime yakm oturu
) ordu. 
Kapıyı calar çalmaz uçtı. lm. 

dat gözler gibi beni bc!dcdıği 
belliydi. Onu o halde görünce 
) üregım ezildi. Çok 1~1\'allı bir 
hnli vardı. Zarif elleri şa~m 
harckC'tlcrle iki yanına dU miL~. 
nce güzelliği, yorgun \'C mecnl

s•7. yüzünde solgun bir ı csım 

taslağı gibı takılıp kalmıştı. 
(Dc, anı ı \ nr) 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
1 1 ı:;ubat <'umr Bakırköy l\lilt!~ ııdı 

~1ıj('mıı ~ıııdn. iki tf'm~ll lılrd••n, O (;l' 

Cl''!. P il ('!!· (S) J>enlt:. 
( P.Ry \tladı) Komed i (1) P' rdt• 

o 
Beyoğlu Hali~ Sineması 
B:.ı~n matine 1l d e. Gf'CC il ~ · ·· 2 

ftlm. l - V<" ı\hb:ıp Çanı .. l ıır: 'J'ııı 

çt, "l - <- •n;:hn;\' Yonı~ or. 

Kız mektepleri voleybol 
maçları 

r·ız m< ktcplcri <>rnsmda yapıl
makta olan \'Oleybol maçlarına 

di.ın Eminönü Halkevi salonunda 
de\·am e:dılmiştir. 

Günün ılk macır.1 ha.kem Sami 
Açıköncyın idarcsind · Kandilli 
ve Ercnkby takımları ) apmı8. 
lar, lJ-11, l:->-4, 1;'>-10 Kan. 
dillikr kazanmışlardır. 

lkim:ı müsabakada da Cum_ 
hul'iyetlilt:'r i flıö-ı 35-2. ! ,) 3 
yenmiı:ıkrd r. 

--o--
Erke k lisele ri futbol 

Maçları 
Eıh.t.:k Jısdl'rı nrasındııkı fııl· ı 

bol müsa akalarınu da dun Şe. 
ref sıtadında dc\'am cdılmiştll'. 

Günün ilk nıaçıı.. Ticaret -
Erkek muallim takınılan rap. 
mı!'lar V<' ıı-0 berabere kalmu•_ 
lardır. 

İkinci müsabakayı I~ık - Şı~li 
Trakki yapmışlar \'e neticede 
I!;ık lisesi takımı :::- 2 galip g<:l
mif3tir. 

Tebliğ 
htmıbı•l l.Jölqcsi ı•olcybol a_ 

jaıılığınilcı n: 

~ 

IHAI'. 

"" .. "" &:-

'' 

--- - p . 
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l\Ilıt f' r1"\\ 1 ı ııı•· l.krlı • Mide ' u Enınyi l Ormadan bir tnbak 

ÇORBALIK ÇAPAMA 
Hubub:ıt , -o sebzo lcompri mcsllo blr gUııHık 1mlôrinııi tcınin edebili • 

• J~t \ -o Tıırnk tmyu j Jı) ın ıınııl llU~HOll\IF.K, BEZEl .YA, B UGD.\. 
Jiontpriınclcrimizin 10:> granı!ılc p.ıl.dll'ri h er 3cnla 15 \- O 5 0 grıııı:ıI.ıw. 15. 2. mu t.a.rihind\! Galata_ 

saray sı><>r klübü salonunda ya _ 
pılacak \'ol ey bol maçları: 

~-----------1941 iKRAMİYELERi- D lmnı.;tur. Netııset, 6Uhıılt•t \ 'O ucuzluğunu bir tt·c:rUbo llo wıiıyncakSmO'. 

~ llÜ\ ( t li: IHJ~K \Ltl E :M \ (:A7..AL.Ut11'1M . JJULU?lıl:R, 
Galatasaray - V efa saat 

14,30 (İkınci kat egori). Beşik

taş (B ) · Fencrbahçe (B) lG, 15 
(Birinci kategori) . Kurtuluş -
Fencryılmaz 1G (İkinci kategoı i) 

' -- o 
Kır koşusu 

Eyııv Jlalkevııulcıı: 

T. iş Bankası 
1941 küçük 

Tasarruf Hesabları 

iKRAMiYE PLANI 

ı adet 2000 Liralık - 2000.-Lira -·---- -------
3 " 1000 " - 3000.- .. , 
2 .. 760 .. - 2500.- " 
.ıL .. 

s " 
35 .. 

600 
250 
lOO 

- !!000.- •• 
H - 2000.-"' .. - ~soo.-. 

80 .. ..o .. - 4000.- " 
<ıoo .. ?.O .. - GOOO.- .. 

Kcıüdclcr: 4 Şubat, 2 Mayre. 1 Ağus
tos, 3 lkincıte'rln tarihlerinde yapılır 

ZiRAAT A Si 
Kuruluş tarihi; 1888. - Sennaycsı: 100.000,000 Tfük Lirası. 

Şube \C Ajruıs adedi ; 265. 

Spor kolumuzun tertip eltiğı 4 
kilometrelik kır ko3usu 1 fı. 2. 41 
pazar günu yapılacaktır. 

............................................. _. ............. .. Zırai ve tıcari her nctJi ba11ka muameleleri. 
ı.•ıım bl.rlkt1ronlcro 28.800 lirn lkrıı.mlyo \"eriyor • 

Ko.<juya gırmek isliycnlerin 
söylenen güne kadar C:\'imiz ida_ 
re mcmuı luğumı müracaat et. 
meleri l.tzımdır. 

Dcrec" alım!. ı .ı ıııukaLat 'I.!. 
rılcl.>eklir ... 

r •• 

s 
l.l ~l'lHT 1!111 

t• ılm 
ı lO noı.ıır 

100 l''rt.. 

llJO Lıret 

tl.ı) 1 vlc,.r<· Fı <' 

ıou l-,orın 

lOO t'..ayt.,mu l.: 
ıuo B"l&a 
100 Dr ıhnıl 
ıoo ı. ,.11 
100 (.,:ek l\ronu 
:ıoo Pcc, tn 
ıoo ~ıotı 

100 Pcn o 
lUO-Lcy 
JOO Oh.ar 
100 'rıı 
100 ls\ cç kronı. 
lOO-Rublo 

Tah~ı•at 

• "4 
J ~ı ::o 

:!9 9 40 

o fliij~ 
ı .6225 

J 2J'l:!75 

z 175 
31,l:li5 

~l oo::. 

Ml'rkrz bnnkası pC'~ın lO!J. 

13.2. 1941 

8.08 \ j " "' 
8. 18 lla fll 

ıı:ın::ı 1 11· 

8.45 tioıııı ~ıııa 

12.83 tHic;lılC 
l"tL!iıl 

12 . .:>0 Aju n., 
18.05 Kuçük ı:ı ~ı ı 
I S.2U Karışık 

progr:ım 

18.08 Cn:t. 
18. 10 sıı~ 

fi4'11Ulilt ri 
19. lö hoıııı..ıııa 

W.30 Aj:ıııı. 
111. t :; l m,~ &:ı ~ 
20. 15 IUUI~ o 

~oo•t•• .. ı 
rn. ı :; A nı:ı t "' 

aatl 
:? 1 UO Ulıı lf'~1d 

ı .. ı ı•l,Jrı i 
2 1.:ııı Konu~ınıı 

'.! ı.ıı r; O rkı• .. t nı 
2'?.:'lO .\jıııı ,, 
2~. t j lkıns 

nıli~l~i 

KU TULUŞ 
BiÇK i ve DIKiŞ 

DERSHANESt 

)l iıılirt• .., j: ıı ı:. an I' .ı paı:) aıı 

11 ıftatln dun guıı kaduıhım 

glinıll' İ.İC t 'l' "<ll1 Fruıı..,ı z usulilc 

bkki ' <' d il, j,. dnsl fıod ri t•ılilir 't' 

4 p~ d:ı Mııa;if~l' ııuı.,addnli ıliıılo· l 
ma \ e rilir . Fl•rll.o~ h•veü tü U6 I 
·o. Pnp117~·an :t]•l' l ttm:ım. 

.. -- . ..,,,.-.- ...... ~ 
Devlet Demiryoftarı1ve Limanları 
• •" • "'!" 'W"l'..........,... • • • 

işletme Umum iaaresi ilanları ı 
:Mubıı.mmcn bcllcllcrılc miktar ve \'O&ı!lnn nsağıd:ı. ynzılt (2) gru::ı nıaı. 

Et'mc ll"r grup ayn cıyn lhııl ()ilmek Uzcro o(26.2.!l41) ç:lrgıımtn s'lnU a· 
ğıda yazılı ımaUcrdc Hayd:ırpaıs ~d:ı. gar bııının dııhilindck! kom!sy,,11 tar • 
fmdan nçık eksiltme u •ıuı sntın alınacaktır. 

B u l§c girmek istlycnlcr!n her gnıpun hizasında yazılı rnuvak · t t.cmı

nat , .c kanunun tayin etti!> ı vcs.."llkle birl!kto eksiltme sUnü eaatlne l't'd u 
komisyona mUrnca:ı.tıarı lflzımdır. 

Bu lşo ait §artnanıdcr koınlsyonuan parnsız olarak d ğıtılmıık , •ıı 
ı (1000) ı.-~. Jt.nlz m ıvi<ıl toz boya ınuh:ımm n b<..'<klil~50)1ir.ı mJ\ ıl

kat teminatı (63) lıra ti5l kuruş olup eksiltme saati (10.30) on b'.IÇUr<t.u ı 

2 - (200) Kg. J,ırmızı model vcrnt~. muhammen tx:dcll (4.00) llra ınıı. 
\'llkkrıt teminatı ı r.Ol lira olup l•kslltme saati ( 10-4.iJ) on ı kırkbcvt'r c !.!36) 

Teknik okulu satındma Ko. Başkanlığından · 

B şh.l ıı - Ytldızd3 bulunrn okuiumuz için şnrtnıı.mcsin gorc ' ıı zar 
!ıkla ıııjtınaK yaptırııac:.ıktır. Keşif bedeli (1778) lira (35) ı.unı ştur. 11k tc. 
nımat (133) ln-a (37) lcunı tuı·. Pazarlıkla ihalesi 24.2.0n tarihine rns~lıyan 
pazart l'.'sl gunü s.~l 14 te ı;unıuşsııyunclı toplanacıık olnn koml.syO'lıJ!!\'17.u'\ 
ynpılacnktır Ekıılltmr \·c fl'.'nnı şnrtnrunı: ve pl!ııl ile- <llğer c\'rakı vr m •h::ılll 
görmek Uzcre ı tcklılcrln hcrgtit'ı Yıldızda okulumuza \ 'C pazarLk nOnı -ıde 

şıırtn ııned ~-nzılı ~lgf'lcrlle Y. MU:ı:ırnd!s mektebine gelrııclcrl. ı PVi ı 

Türl{iye Cumhuriyet 
AK Ti F 

Merkez 

liaııa; 

A tııı: Satı Kllo"'ram 
Bıınknol 

t · ınkıı .. 

7260'HHı 

UnhllıJı!kl ~luhııhırlı• r : 

rtıık Linısı 

II!lriç tcki .,l uhubirle ı : 
Altın: Safi Kılognım s.oıo 7513 
Altına t'lh\'111 1m':ıl1 J;crbcst clc.r 
\IZICI 

Dıı; r dO\ tzlu \'C ıorçlu h11rlnı; 

klyclcıl 

fl atj ııı• J Olı\llh'n : 
IJcruhtc edil ıı evrakı oakd) ( 

ımr:ıııı~ı . 
ı~anunun 6 • 8 mndddcrın' tı.;vfı 

k'\n Hn7.lno tarnfıncl:ı.n \ ô kı 
ı dly;ıt 

...,em ı1ıtt (.; 1 1 111tıu ı: 

l'karl S ncdat • 

t;ıdııı.m nı t.atnıla r cuıdunı: 

DC'ruhte cdllc;:ı evıukı nak lı 
) '1ln ı,nrı;ılı~ı ı.:sham 

t.ıh\ ıl t ltıbaı1 kıymetle 

s •r h< ~t •;':lıuın , c ınh,·il.ı ı : 

\\ !lll "'lu ı : 

'\.·tın 'c dö\'iZ Uzcrıı • .) a' r 
ı tıh\'iJAt ü:r. r !n.:ı n' ane 
1 :ı~Ul<'\ .._ " _.... \'tld a\ an 
H. zııı ye. :ll\ ıO ~o. k.ınuna ı;ıurc 

ıı.ı.ı aıı nltın knr§ılıklı a\•ıtn" 

H !! du':ıı 

M ııltt .ıt 

102.l:!l 11'5 l.21 
i.:l03.C•l0.-
2.G15.32l,01 

26.; 210 97 

i.048 Otrı,54 

-.-

ı:;s.7 4 <i.51'3.-

W .H'l 137.-

252.62-1.0!•4. 71 

4 - ')31.4 lG,03 

i.O.!n 606.54 

• 91)1.74 

i <\Of.\ i22,-

-.-
-=-..,,,.~--

l.lr:ı 

lll o tt1.r116.1.? 

:: ., .:'l(l U7 

13S ,o,l( &-

252.6-1 {91.71 

lJ '"' !:i. t. 

1~2.402 G12.1!ı 

4. [i(İ!).000.
!l 967.746. il 

733.709.459 4? 

ı Teınnım: Hl3 tarihinden itibaren. 

Mrnat Bankıı.sında kumban:ılı vo lhtxı.rsız tııs:ırnıt hesaplarmclıı en s' 
50 Uratil bulunnlllara senede • defa tckllccck lı.ur'n Uo aaağıdald 

pili.na göre üU"amiyc d:ı~tıl3.cslıtır. 

4 od•'CI ı ,000 llrnlık t.000 lir ı ı UO ndcd üO LimW;: 6.000 1111' 
4 .. OO 2,000 ., 1 !O CO ., 4,800 • 
4 

<10 

230 
100 

.. 

.. 
ı .ooo .. 
ıı.ooo .. 

ı rıo S.200 ., 

DIKKA r: H<'l!Aplarıudald parnıar tılr sene lclnde 50 Urado.n 
dUşml) enler.o lkı an I~ o cıktıS'J tııkcilrdo % 20 fuzlıı.stylo vcrilec~ktil 
l"ur'nlar sebed. 4 d<> •: ı EylOI 1 Rtı10clk~un. ı Mart ve 1 El~ 

• m1roJ •pt;ı5 orrı:rµgrır,.n:1 

Bankası 8 / 2/194 
PAS i F 

vaziyeti 

:-.ı· r-tı ı:ı ;)ll 

lhtl~ •• 1 '•!:'l'ltl : 
Adl \C fC\'knll'ı.do • 
Huını t 

l'lle \ üldch l Bankııotl:ır : 
OC'rubte edilen c\•rakı nakdly., 
1-illnunun 6 • S trıct ruaddclcrlno 
tc\'fiJ,an Hazine uıratından \'ak! 
tcd!ynt . 
Deruhte cJılcn C\ rakı ıukdiyo 

b:ı.klycı>J . 
K rBtlığı tnmruncn aıtm olarak 
lliivctcn ted:ıvuıc vazcdllcn • 
ıtceskcnt mukabili ilii.\'ctcn t da. 
\'azed . • 
Hazineye yapılan ııltın karşılıklı 

'·nns ıııukubill 3902 No.lı kanun 
n ucibinc.o U!lvctcn tcdııvUlo \'il" 

z~dil u 

ME\' l>UA T: 
l ıırl. l.lrnsı : 
Altın: Sat! Kilogra.ı1 f.76.SOU 

35.:m No. kanun'.\ gorc Hazineye 
a~ılan a\•ans n1ukablll tevdi olu· 
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