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Türkiye mihver 
Devletlerinden 
Ne istiyor? 
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Almanya.ya karşı hiçbir ş"ka

yetimiz mevcut olmasa bile, 
Umumi Harpte onun yllzünden 
uğmdıgı:mız sayısız felaketler. 
den Mnra. Hitlerin kitabında 

milletimiz hnkknıda gösterilen 
nankorlilk vcı hilrmctsizlik bizi 
krndısinden uznk tutmnğa kafi 
gclırdı. 

Yazan: 
ll:leyl11 Cablt Talçıa 

B 'N U bir İtalyan razctcsi 
mc.mk etmi,. soruyor: 

Türk sazetelcrl acaba Ahnanyadnn 

\e bizden no ı tiyor! diyor. Tam 
6631\\ıız Jursr1m C\' ri:iliiblnl ba tır. 
l'lla..'\ı" ruı. hir mlsal. Ahn:ı.nyadan 
herfıaldo \'iyanayı, ı•rnğr l! temL 
)oruL; Jtalyanm da Sicilya ında 

'e Napollsinde gözUmUz yok. Fa. 
kat acnba Almanya ile 1taJya bl7.im 
lı~ızd& buna bcnwr bir tcmL 
n t 'crebilirlel' mi? ... imdiye kadar 
bütün TUrk matbuatmm neşriyatı 
tetkik odUse, Almanya lir. l talya
dnn 3 cgnne i todlğimiz elin bizim 
\atamnuzdan bir ey l!it.emcmcle. 
rinden ib&ret olduğu görülür. llöy. 
Je1 oldu ru halde, kendilerini nuı· 
!ilim birer lmzu ı:;ibi 'fa.c;\i.r cdlp sc
bOp • ı l «'ro tarafmından gayrid06. 
f.anf' muamelelc.ro maruz kalını 

0 bi t~rmek ri p k gariptir. 
yni l tal3 ıuı guotesi "BUy'\ik 

harpte 1.'ürkiyenin Almanyanın la
nıbş1Jlldıı. dö\ ü tüf,-ünü, en mua 
Jıe<!-'lınmcsinln de dcmokratlnnn 
u·zusilc deI,ril Atatürkün encrjisllc 
hükUm üz bldığmr" bizi moııhazc 
ınnksıı.dllo hatırlatıyor. 

Bu özleri ba~ka bir milletin 
rnathu:ıtmda. olnımu olsaydık belld 
f'lddi3 c alabillrdilt. :Fakat bir 1tal. 
Yan gazetesinin nğzmda ı;ok m8... 
rıaı rı: göründüğünü kendileri do 
ntıl:ımaı- lktıza. ederdi. Umunıi 

llarpt~ Ualyanlnr Almanya '" A. 
\lJ tu~ ile nıe' cut ittifak mua.. 
hooenaıncı;lno hıyanet ederek 1n. 
J;illz 'e FnınsrLlıı.nn yanr.;ı ra Al· 

'tıan) la karı;ı muharebe etmişler· 
i.li. Onhmn imdi İngiliz \o :Fran· 

ll'Jardan ayrılımı.lan ' o Almanya 
il" blrlesmeleri garip 'c hatalı oL 
nın~ or da bizim mi bül-ilk demok. 
l'ıl.sllcrlc ittifakmm: nıiınMrz \ 'C a• 

kıl enn~ bir lıft.dlsc t.cskil edi· 
lor~ nalbuhi bWııı hnrpten !i(ınm 

' 

U zakşark va ziyet i 

Japonyanın 

harbi göze 
alamadığı 

anlaşılıyor 
Va~İngtondaki yeni 

eiçi mutedil bir dil 
kullanıyor 

nazvııu. .ıapoa 

eıçıııae verdlll 
cevap 

Uzak Gark vaziyeti hakkmda a
lman haberlere nazaran, Japon 
donanma.& Hindiçint llUlıı.nnda, Ja· 
pon tayyareleri de Haynan ad~m. 
dn toplanmakta.dır. Buna mukabil, 
Singapurda da İngiliz askerleri 
toplanıyor. Başta meşhur Sidney 
olmak üzere Pasifik dl>nanmasma 
mensup İngiliz gemileri Akdeniz· 
den ve Atlantikten Uzakşark l'lU· 

larmdaki Qslerine dönmüşlerdir. 
Bu hazrrlıklar §Üpheaiı: Japonya -
nın muhtemel bir luu-eketile alA.. 
kadardır. 

Japonyannı hakikaten bir hare • 
kete mi geçeceği, yoba. Uzak 
şarka kuvvet çekmek surctile 
milttefikleıina bir yardımda bu -
lunmak mı istediği belli değildir. 
Muhakkak olan ~ir §ey vam, Jıı
ponyanm bugü.nkil rtlar d ilin. 
de Amerika Ue harbi g6%A alına • 
m:ı.stdrr. 

- Ankara :radyo pa;e\esi -
(Devamı t Hadide) 

İngiliz donanması 
A lmanya ve halyaya ait 

Bazı wap•rları 

ııptetU 

BiL..raf limanlarda 233 
nJİhver vapuru var 

Londm, 15 (A. A.) - B. B. C: 
Amirallik blrincl lordu Alexan· 

eler dün eu beyanatta bulunmuş -
tur: 

" - 1ngiliz filosu, bazı dü~an 
ticaret gemilerini zapt ve miisade. 
re et.meğe muvaffak olmuştur. 
Fakat bu hususta 1:1imdllik tn.fsil!t 
vel't'mem. 

( J)('\"amJ 4 üncüdt'!) 

Arn- vutluk cephesinde 

Yunan taarruzu 
muvaff akı yelle 
devan1 ediyor 

fİlireki.tın pek çabuk 
inkişaf edecek bir 

safhaya girmesi 
muhtemel 

Atına, 115 (A.A.) - M ina 
blldirl~or: 

Yunnıı orGulan ba.§kuman~anlı&;'UUD 
H §Ubat tarlhll 11 numarıı.lı resm! 
tebliği: 

M\l\aftakiyeUc neticelenen mahal· 
11 hn.rcketlerle dU§mana ağır zayiat 
verdirtım;~-tlr. !?00 esir aldık. Otoma. 
tik ailfıblarl& her tUrlU hıı.rp melzcme· 
si lğt'ı:ıa.ro etUk. 

(Devamı 4 üncüde) 

Avusturyada 

tahşidat 

yapıhyor 
50 yaıma kadar 

ihtiya tlar davet edildi 
l\lrna.rırn Ue birbir lttifahnnz rok· 

.,... " ~"'"""'"'" "" ' '"'"'------. Louura, H (A.A.) - M.Qst6kil Fra.n lll. <.arp demokrnsilerilc birle tr. ' ' 
l•<.'n hl~bir ta.nhhUddiimüıo h ıyıı.net i o smanlı ·ııalyan ı m apc.8ma Alman hut;lud:mıtan gelen f • bir t .~rafta ıöyle dcnllme~tedlr: 
etnmıti"... Gnı'J• dC"mokmsllerilo :ı : H . . k .. Vlyt>, ııdan ı;elcn habe·;~ bUUln 
\aııtı •trnrz muahedename dr. bir tf'!. i. arbının ısa li AVU!t'.lıyada mQtemadlycn #!man kı. 
e~" ı..ı 'c harp mba.k1 değil bir taatı tı:.l:ia§§lld etmekte ve Alman pi. 

!.Ulh \C nıüdafıuı. anlaşmnsr<lır. Bu• i! bı"r tarı. hçesı" ı: yadeslr.ııı ltaıyaya .. geçmüre olduğu . 
nun delili de imdi .0 l•adar sulhü • nu ~yjt edJyor. 50 yqaıa lrMiar olan 
idanw l'tmemblr sabittir. i !htlya.tlar önQmllzdek! CUU\Jlrtesl G'Ü" 

haı~nn ı.;az t !Sinin fihrinc göre, i Y azan: i ~;:s~~:Dı~:!:.mıara mOracaat 'lçtn 

! u:~:~a~gi!i:l~~m':~: ~~~u!~:ı~i ı; ALI KEMAL AKS OT lı tru':ne:ık··ıte~~rl;er~. b1G~arp1 ::1:_r 
~ n3 :ı kaJ1iı , ahc.i bir suret gii"· u.ı " 

teıın<'ğo se\ kcden ebopl<'r şunlar. : B ugün 5 inci sayla· nı~ oıc.n erlerle yc:ıl mOdtı bir gaz 
<l1r ~ i b l L 1 ...... kA"".l'" •~b.iz edll""l0 1er Jtr. Conıı_ : AlmanJıırm hudntlanmız.ı <:iıt. i d R u; ... - ~· "' ""' .........,. 
"'l~rck A .:a.c- ... ....,.,..,eleri ihtlma· t mız''' .. ~... .~ .. ~~~ ... ~~~ ... :. 1 taııÖe g/iıt) kıyıbe l&mirilmda lhrak•A:. taUmlCl'J u -' ~ .... ~ ..... ~ " " ' • yapıldığı hı.\ r ve e ......... r. 

• Akd~ni.ıin t.amami.)IO 1tnl.)BJ'1l ========:::====::====::============ ı:eçtii;rinl görmek borlm u Jll\taym 1 

~~Csindcn.mut<~\Clllt mi~netta;hk B sabah Aksaraıı-dıılıa bu1a.kıın unsurlar. U , 
P<!'n tabii oln.rak nna\ at.ana ilti· 

hak eden Hatay meseJC8i bir tan.. d •k • t 
fa hrra.kıı~ dilf.er sobeplrr ib. a l l ram va 11 
rnaı edilecek birer ihtimal mlılir! '.:::f 
lt.atyaııla.rnı şimdiki he:ı.imetJndcıt t 
('''~1 ~0 hü~ilk ııuıyaıan Akdcnn ÇQ7plŞ l 
lıil1Jmt3et1 wı ki ltoma. lmpara· 
torluğa • 

''an liği değil mlydlf Al· 1 ff Jı 8 a..8dl 
m~nlar da bUtün A nupa hlld· Dl vagon • ar 1111'1 • il rı Ds'I" • 
DU)Ct {]a\agf le ortaya at::;:adllat' llırlllll camlardaa 1ırılıaaalar oldu 

11 <ne1, am1 4 iinclidP} ( ) • .. ,......, ,. ı.:-..A.'le) 
ll«Pyin CaJı,it l'J\.lı.C18 -- ,. -

• 

1 Alnu·n•.ır lıllhassa. :Non·eç \e Holandıı 
harel;Cıtmdıı panı~ü~Ult'rden rok btl. 
fa(le M:rnl)lford.L Şimdi tngtfülerin de 

aynı u11ulD müra~nat etınt'ğO 

lıa ludıkJo.rı giırtUUyor 

z ar 
O NUMÜZDEKi YAZ 

Talime çağırılacak 
Böylece tahsilde bulunm ıyau kızlar da beden ter· 
biy")~I mH1·eHefiyetiru yerine getirmiş olacaklar 

12 .. 18 yaş arasında tahsife devan1 
etmıyen erkek ve kız çocukları 

içrn de haz ır : ıklar yapı:ıvor 
l:leCfD terblyes! mtlkelleflycU ka. ı nınkUıJı• ÖATC11dlğiınlıe ı;örc \"nzfycU 

umum ıunıı o.uciblncc ilk olarak ıs yaııın 

nıık,..,.ı.lk çağı arasında bulunan oeden 
tcrb1ye 1 mUkcllcnerinJn seçen yaz 
tanbccl talim \'C tcrblycıı1Dıkı tatbik 

roJunan programdan 1Yi neUcelcr alın. , 

müdür,Q~ mUblm bazı ,ararlar OZt'. 

rlnJe durmaktadır. 

(Dfwıımı 4 ilncllılP) 

M[stansil elinde bulunan 
hububat fazlası 

hükUme çe saım almacgk . ·ı· 1 1nq1 1 z er B dZI ~ilayetlerde m~sta h.~iHer hubu_ba~ mevcu· 
- ... I dunu bu· beyanname ıle huktim ete bıldırecekler 

Cenubı t~yay.~ I oııs bClyllk aa ıtoktuı yapacak 
paraş tc 
indirdiler 

Bunların vazifesi 
nakliyatı ve su 

şebekesini ha sa ra 
uğratmaktır 

Londra, 15 (A.A.) - B.ll.C. 1· 
talyaıı ıe...cml tebllğL Pazartesi g ecesi 
lngUlı: pıı.ra§Utçülcrlnlıı nnkllya lJ ve 
l'IU §cbckclerlnt ha.sara uğratmalt ınak 
sadilP Cl'L'Ubt ltaıyaya iDdirildıklcrlnl 
bÜdlrı"ektcdir. Londrnda henlız bu 
buıms:I\ beyanatta bulunulina.mı§ttr 

(De\"amı 4 lineiıde) 

Afrika cephelerinde 

~u. tayyareleri 

BıNGAZıVı 
BOMBARDIMAM . . 

h. 'E·TTıt:ER .. 
Hab~şistanda iki m evki 

~aha za p ted ildi 
• ·aırobl;ıs (A. A.) - B. B. C: 
Rcemi tebliğ : Cenubi Afrika kr· 

lalan 11 Şubatla l talyan şarki Af. 
rika.smda Afmndu karakolunu zarı
tctmil;ilerdir. Burndııki garnizonun 
bilyuk bir kL'mll 10 şubatta lngi
].iz tayyareleri tara.fmdan yanılan 
şiddetli bombardıman yüzünden ce 
kilmiş bulunuyordu. Çok miktarda 
harp malzemesi ve bu arada bf'ş 
tnM zırhlı olomohil ele geçirilmiş. 
Ur. 

(De,ıunı 4 üncüde) 

Yugoslav 
nazırları 

Hı tl erıe üç saat 
görüştü kten 

sonra 
Sılzbarııtaa 

Be~grada dladCler 
(l'amı 1- tine1idc) 

A>ıkara, 14 (Hususi) - Ko
ordınaı;yon heyetinin 107 numa.· 
rnlı karariyle hilh'flmct bazı vi_ 
layetlerde ve diğer bazı vila. 
\etlerin de bir kısım kasa.bala· 

1 
~nda nıUstahsil elinde bulunan 
buğday, arpa, yulaf ve çavd~r 
gıbi hububatı beyannameye tii-
bi tutmaktadır. 

l\Iüstahsil elinde ne kadar 
mal bulunduğunu ve ihtiyncmın 
ne olduğunu beyanname ile bil. 
direceh"tir. Fazlnsma hükfunet 
milli konııuna kanunu mu. 
cibin<'e el koymuştur. 

HUkümet bu hububatı peşin 
para ve değl•ri ile satın al~cak· 

ı tır. Bu şekilde çavdar, buğday. 

Aşkın 
• • 

mucızesı 

Aşl< , istırap ve 
his romanı 

Nakleder ı: 
M~COI l5.~0N 

Bagln ba~~atlı 
3 anca sayfada 

ollayaaaz 

' Hadıseıe rıf2. 
.-. ıa:wı .._. ı:::ws ---

r etsırı --
Alman yanın 
Vaz.yeti Ve B:r 
Daroımesel 

Yazan : HASAN KU~ÇAYI 

E c; r(, tN1 dö\ eıni ~ ~mcrL 
ni döver derler. Almanla · 

nn Bulkmılıırda ı;östC"nllklmi fıı.a
Hretlrr bh;ıı lnı darbı nıf"'~ll hatır_ 
)atıyor. 

Zira. bizzat Jntler ••enıIJ nutuk· 
1anndıı itiraf r.ttlğt ~lbl Almanya 
ile 1ngUterc arosmıla c<'re~ an e. 
den A\TUpa harbi ancak doğrudan 
doğruya bu Ud memleket ansmcln. 

arpa ve yulaf gıbi esaslı gıd 
e -yeın maddelennden meCll':. 

stoku öğrenmek mümkiln ol • 
cağı gibi, ne kadarmm milst? h .. 
sile JA.znn olduğu ve ne kada· 
rmm da mUstehlike verileceğı 
takdir edilecektir. 

( De\ amı 4 il ıtcfldt') 

Hayati ucuzlatmak için 

Halk tipi giyecek 
eşyası yapı.acak 
Fabrikatörler dün bir 

toplantı yaptılar 
Hnyııtı ucuzlatmak tc;:ln sa.nayı mu. 

essclerlu.wn IUks ve mütenevvi ına · 

mulAttru:ı z:ıyado halkm b1rtnd dcreee 
de ihtıyr.c.. olan mallan l!nat etm<ılert 
Uz"rind~ U:tklklero tıaolıı.nmqıtu. 

Bu camleden olarak fanılA ve c;ıors.p 
fabrikatöıler1 dlln Uca.ret odaama 
ı;ağT'r.lJll!§ ve umum> kAUp Cevat D[) 
zcnllnln rlyMelindc bir toplantı vaptl 
mııf . 

Cc7at Düzcnll,, fabrlkalıınmızm l:tt:r 
cıcydıır. ovveı her amıt balkın kuıtana.. 
bllccetı çorap, ıanUA. kwnıış ve göm· 
lok im:t' etmeleri ıuzumunu teoaru.ı 

ettlım'if ve bu huııwıtn fabrtkatbrlu. 
den ııöz almı§tır. FabrtkatorJıır ı:ı:.r rn 
por \"Cl?'Cr.cklordir. Bu rapor tabrlkn· 
tö ·ıertıı oı. l§ttrnk ettlklen blr komls. 
yond" g:>rUı;tllecek. bazırı:ınacıık ııalk 
tıııı nUmuneler de vcklıletc gönderUe 
cekbr 

bitecektir. Ve Alı nnlnr lngl1t4'ttyi 
btlli ederek bu nlflntl"'kcil mııığliıh 
edecekler, · :ıhııt tııgifülcr Amf'rl 
kanın yardrmiyl.. dt'nlzlt>.n e oldu· 
ğu gibi hıwala.ra da tamamen " 
kim olarak Alman)"al1 r.efes al • 
maz h ail'! gr..tlroocldcrdlr. Al 1 
takdlrdo scnclcr<".C \'il SC',nelercc n. 
ı:a~ae.ak olan hnrp her iki nıenıle· 
keti An upa millrtlf'ri ile bl"l"ttc 
hal"l!bh•f' do,,,. EôllrUkle~ip ~ötür -
eel;;tlr ·ki hu da belki l\lo ko,nnm 
zafe ri olacaktır. 
Şu halde bu hakikat! ı:törc!U,'U . 

nii sözlerivlc ispat eden Hltlt>rlo 
~·a'>31"11li'r şoy ôtodrnbcri hü.1lk 
ı:iiritltll1rrfo UAn ec:llo durdu~ 
Brlta.ıwa 1 tilii ı \·e nbluka111 lslııl 
UniimUzdeld avlar l inde hıhaldmk 
ctUrmcktır. l:ğcr Almanlıtr huna 
~·ap:ımıyorllU".'>a Ua!t:mnlarda yahut 
Avronanm hcrhRnı:f bir kl'l,Cflfndn 
şu \'f'Va hn ır;r-klMe ~nacağl taaı-
r ·ztar hf'p .-.sc-~nl dö\•cmlyt-n ada. 
mm SMTIP1'\~ vnnnasmdım tJ1\."lh 
bir sey olmıvankhT. 

HASAN .KUMÇ&TI 



Ol.Jsündü()üm Gıbı 
MIA&/UlifillffiWIMlllfififtiiliilillRIRllnlliMIMIMiuınniliM1i1111111111 

BiR KARiKATURÔf~ ,LHAMi 
B lR altşam gazetesinde ~ok 

tanmmı_s ve scdlmlıl bir 
lmriı 11 \ırlsttmizin gfi1:el bir csrrinl 

~ördüm. Ilir l\ad•n ko<'aSına: ''Ru. 
;tün ('<><'ui:•tırJJu:ı:un ya · b:ı) ramıdır. 
nnu al ~ötllr nl<'Y' tı<>ı, oyuncakçı 
lul.k nlnrmı <ı yr ttir,, di~ or. 
Kı ·ın<'tli <111n:ıtl.fırrrnı1111 h\ltlhı 

•iiktcl ri gifü clurlahlnrmıızl\ ~ii 
liimı.cmc getiren bu nifütı~ıo;i ıı~ nl 

zamanda hu;.."CnUn ı.:.ıidPrirnlzi ~a 

... artcc:ık hlr hnl.1' ntlnl th" bh'P h•k 

rn.r)nr ;s 1 ııhınııvı)r. 

S('ksen liraya <·I ~antalannm t.cş. 

hir edilmesi bu lıarMn insana ay
ni 111111!\nda hetr. gUJmek vo hem 
de ağlamak nrm u vettn garip te. 
l'f'ıtlll"J indendir. 

l'~&kl~f'n i kaı·ıılnlnl yenih•mek, 

uç dört <'nrlllr pa1to6unu !;ırak ~·· 
knnnnk JMn hlr y~nl!!lnl almak nr

t •k ırnr.ll, birl:aı: haba~if,-itln kan 
ıldu. 

UPğll yctınl~ '"'Ş u ralı k 

canı•. ru' alrnm ıi füAe kırk 

ıüks 

h~ 

ı,unı .. ıuı. ı•1 lkPt 11 .. ıJım ı.uru faı.ul· 

ve h!IC' ııur.,1.iıı htrro\ lan için ~al. 

'Hı rliil:ki'tn 'it lı. r:inı1<' sc~ r<'dİ • 
lı•u in ·i g-f'r<l:ı ılıklnr, .tek t:ı pır. 

'ntıltıl:ır ı,:tbı •:ınır.'l er'\~tnıe1. eş· 

\"•ı fl :nı m•ıı1ııt otmn~a ha~ndı. 

nnntıtl 1 •lıı clı· ~ ~:ı.cl l\arlkafür 
hi:ı:c h!ı kıırfü:ltüı·,l<'n lla\a fazla 

•:ııııtiık h, \: t1aı: 'l •ınmış bir toto.ii;· 

ruf ı:,1hl '<' hnrlıin hu~rn bU Juular 

c!J>!'.',i-,tir<'llı;i hn~ at eli\ hııkllô VC\ ~

ır.t•I ha)Dhn hlr lmrllmtıırli gibi ıge. 

:ıyor. 

IJ rhin krıtü zarurPtll'ıi (' b•ına 

tıızmıam cıl('n lmz:uı · hırsı tıakil,ıı. 
tro r.)('ml"lt«'timlıdr. hll'\ıok niMc

ri, ona m lık olmaları çol\ t.abiı 
olan hln'ol, MYO.), \'O ~iycceği an. 
Nlk dllkkün ('3111Ckinlarmda !ICY 

reh1P. ro mahkünı etnıl!ll; bulunu~·or. 

'.\lt'mlt>k~t dnhllindc bir a) hl< ka· 
zancı yinni b ş lira~, gc~ml)·rn 

\atanda'jlar bu k~:ır <;okken, 'it· 
rinlorılc metresi otuz lirayı aş:ı.n 

kumaŞlann, ı;lfti kırk lirayı bulmu · 

ic;karyıtn!eıin, tanesi ~,..tin!-s bt> 
---......~~...-.. ............... ~ 

Tarihi deniz romanı: il Y~"?:an: Kadircan Kallı 

lbni Hamun'un Oran tarafına ı .r-cain; cümlesini biraderim İshak 
~ tUği, İspanyol kumandanı Marki beye katıp göndcrC'sin. İhmal et· 
do Gomarln da.ha srk mektuplq - meyi,p ter: da.vranasm !h 
tığı duyulu~ordu; lspımyollar da lHmr bey altş yüz yoldaşı ve iki 

h::ı.zırlıklarını çoğattınışlardı; ka - bin arap athsmı silablandırdı; er. 
cak hükilmd!lnn emrine hesapsız zak ve cephaneleri katırlara ve 

altın, silah Hı diğer levazım veri • atlara yükletti: yola ~kardı. Bun. 

liyordu. "Fnzil~l" in asn-la'rca bir larm Cezairden aynh~lan Oruç 
pazar malı olarak kullanıldığı bu beyin aynlışt kadar ihtJsamh fa • 
memlekette p~ranın amryacağı ka,.. kat daha endişeli oldu; çilnkü O • 
pı kazanmıyacağı kalp çok deği!. :randan Rİttı~ haberler Cezairc 
di, butta bu i!!ihirli anahtar, veril· bir kat daha gi.lriiltülil akislerle 
mi11 sözlPrı, imzalanmış senel ve geliyor; zaten Türklere g5rc çok 
muah d •1('l"i d'C' s\lttr.. 'ınatr&tltnli. tlaha ktla.batdt <Jllm spa.nyol ve-

N <'t ıthn .)~ti' le o!ı.•xordu. Beni ZCyYft.n ordulntını bir • ~a~ 
Bır k yhler lbni liamuh1a dahtı. bUyUtnyomu. 

mC'ktı.ı,plıı.rı ~;or; ona s~dakat gôBt(?_ Genç ~zair hük\ıtnetlnln genç 
rlyorluclı. Ilir avuç Türkün sahil. v~ kUçUk ordusu iki yllZ <?lli mil u· 
d n altnrnı y<'tmiş 'mil uzakta Y'l- zunluğundaid bu zahmetli kara )-O. 

h"ln<'ı hi'r milletin ottüında uzun !unu tıw~lki ordU<lan daha çabuk 
ntl" n tutun lCağına inanmıyorlar 1 

a tı. Oruç ~Y onu hcycıcanla kar. 
dı. Bunun içın lspnnyoltarın attın- ı,ıTlatlt; 19.kln ~lt'>m!ıan ··alkında 
hrını ,.e sılahlıınnı alıyorlar, o~ul ve şehrin il~ri g~ll'rtlerinde c.ski 
hrt!lt v!'ıısorlıır, milihlı:ihı olduğq ht:ıyecanlı karşılayış yoklu. Türk -
kr. { r co'· adam topluyorlardı. ler de onlarla beraber gelen ve mü 

fopl nan rehinler altml111 bul ~ hlm bir kısmı olftn ~ndülilslU Aıap 
mu • Ora'l'n gönderilmişlerdi. lnr da bunu ~zmernte değillerdi, 

fakat Oı'llç bey billj~drdu ki bu c;e
şit ve bu MV1ycdeki insanların 

hllyran olduklRn şeyin baı;ımda 

k\ıvvet vardrr; yarm zaferi kaza -
ntrsa eskistnden daha. candan ve 
çôk alkı!jla.n~ca.kb. 
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sl JH fLl-:R Al.AYI ... 
aı allar b:ırp hazırlığına da· 

hu rkcn b~lıımışlardı; kaynakla.. 
r: da Türkl tlc kıy&a edilemiye • 
cck kndnr zetıt;indı. Orandan gelen postalar erken 

Orur. beyin her şeyden owel ta· haber getirdiler: 
man kazanması lazımgeliyordu. 1 - Marki dö Gamar çabuk ha • 
Bunun için Orandan Tclemsana ge rekcte karar vermiş; çünkü Kati 
l<"Il yolu bir noktada kesmeliydi. kal~iI\in Tilı'kler tarafından tutul_ 
En mUsait y~r Ralı\ kalcely&, bu· duğunu duymuş. Bütlln ordunun 
rası haraptı: fakat tabıi vaziyeti toplanmasını bcklemiyecekmi§! 
müdafaaya çok elverişliydi, lııpan Ertesi gUn gelen bir haber bu-
yollarm orayı arkada bn-akıp da i· nu tamamlndı: 
lı>ri gelmclC>rine imkan yoktu: ge. - İki bin İ8panyol ve Uç bin 
lirle~ k~nllılcrl iC::lıı fena neti _ A~p atlısı Orandan hareket et-
c('let V<'tectği ıillphcflizCll. miş. 

Çeşin~li Kara Mehmet ikı ytız İki gUn sonra düşman ordusu 
levent ve üç yüz Arnp atlısı ve b\r Knlada görllndü; Araplar kılıçln. 

Hcl-b~ -· 
. Ş' ' • ~ı~ • • •. r' 

Cibali fabrikası 
veznedarı 

5 bin lira ihtilas iddiasile 
tevkif edildi 

İnhisarlar idaresinin Cibalide. 
ki tütün fabrikası veznedarı 
Ahmet GilnçeT aleynine, defter. 
!er ve evrak üzerinclı~ tahrüat 
yaparak be.3 bin lira (htilasta bl.-

4 aylık ithalat ihtiyacı 
tesbit ediliyor 

Amerika ve fngiltereden 2 milyon, Almanyadan 
da 800 bin liralık b!>hi ecza ve 

ithalat eıyaaı g(.tirtiliyo r 
· lımcluğu iddia.siyle talcibata baş. 
lnnm.,,~ır. Ahmet haklnnd' dün. . Ticaret :Vek~· ith&!lt -..e j •:rrıhuı !!b'ed!tifler, mfnhnsr. 
r"'-rrusunu mU~ea'dp tevkü mü. ıhracat birhklen umumi katlplı. 1 ran 11.~lter __ .ı • ~/tı. sterlin 
7.ekkeresi kesilmi:itir. i?ine bir tamim gönder.niştir. 8ah-ıcıır.a dahil ı:- mlcketlercl ... 

- -o-- Bu tamimde ithali.t blrllklerlnln ithalatta bulunacaklara venle. 

D · f } d kı l a~ 3 • 4 ... yl ·. · tf vaç iç.- oektir. 
aruşşe a I:a a. z ar r:-etirtecekleri efYl.llln birer Ilı. Diğer taraftan hiik('ımet Ame 

kısmı teslni lı1'-zırlamalan bildirihn' N rika ve tsviçrcda iki milyon li. 
DarilAAefaknd bek- . ~--- tedir. Tamim, de· al al!kadar rahk ecaa.yıtibbiye ve mü~tAl 

1941 m::ıli yılın ·r bin liralık 6 it" alat blrli-iu. tebliğ etlilmf§.. :ıarat getirilmc:ir.' temin atzni 
y:ır.lım ya.pılacnktır. Darüşşefa- tir. Bu suretle memleket n ~- tir. Bıı :thal~t J ·ızılay elivlc y~· 
kad bir de : • ...:ur k ısını n-•ıla_ , ri 3 _ 4. aylık iUıalat ~yası pı!:ıcaktll'. Almrı.nvad1n 00 bın 
caktır. Bu maksaUa Basvekalet "niimklin olduifu l--fi .... tHl":l't'(' liralı'< tıbbi n ilstahvırat ~ti.:. 
te 58 bin Ura göttdc1rmiştir. temin ediJmiı:ı oln"::ı'ctrr. Anrak lecektir. 

Buz istıhsali 
arttırılc.\cak 

Belediye baha~ ~ yaz 
mc"aimi için tcedhirler 

alıyor 

Mütehassıs Kaplan a 20 
sanatkar ıhtıvacı dakika güf eş! 

.Anat mektepleri Ko:zanda bir kövlü 
mezunlann'!' yarınki nihayet kaplanı öldiirdü 

kongresmde 
l llemmlJ8il8 Adana.dan .... w:.!n h ... : ~ter .. · 

Her lh.n~ kıo mevaim.lnde bus ..,.. re l{c::nn'ın Gedikli klSyUtıde Hi.l 
tlyııt.ınm oll§Uk olmasm4aıl dol&yı bU2 ll0DD,al8C8& seyin O~lU } ... 'UZa, kurt tut:n at 
ıına.tıtuıt çok tabcııt odı~ ı ve aııe&k içb bir k:ı.pan kun ... ;., fakat 1.. 
ıuuıw.e ttrle bazı ot.et ve gazlnoıarm TQrkiye sanat mektepleri mezunla.. kapana kurt yerine kaplan <l • 
ıhtlyac lı:adar buz y .. po.n Kara.ağ~ n ceınlyctin!n eeııetik kotıgresl yann rnüşlür. 
buzlınnt-sıl\ln bu senı:ıkt ~ıJ mevsiminde saat onda EmlnöoU halkevaode yapıla.. I:"!J'l1Za. kurt y ~ine • "'o.r, 
lst.ihsP.lfı ı!Ilr ıızalt:rnaBı mfl Wm bir mc. oaktır. .Memleketimizde, aanayll<'§mEı <tornnr.<:' o:ı ırmıştır. Anca!· 

ole ha'.ı.t- gclnılşUi'. ÇUı:ıkU, bu sene snhıısnıda dalml ytınl hatveıer atılOı~ lan te-ı< a··a~ından kapana sı\ı • 
bUtün kış mevsiminde taze balık ibra. bu zamanda 86nat mektepleri mezun· tıj:tr için Hamza ile arnlarmda 
caunı.7. oıuhte1ll mem!clwUere. devam 1 ıarmm yapacagı bu toplaııtmnı ebenı. 20 d~kika !Üren bit· bof,uşma ol· 
etnuş ve deniz yolunun n.rzettığl tehll • miyeU nrdır. ı mu~tur. Hamza :solkolundan yara 
ıceıcr doır yısUC-. bunUırw kara. yoluy öğrendiğimize göre yannkJ toplan. lanmrşsa d:ı k?.plnnı öldi' .. Ü"-'. 
ıa gb'f-MtUtıieal zarureti esk111tnden tının en §a.y&Dl dikkat tar&tl, bugün f" 
daha çok Cazla ln1Za lhUyaç hlsaetUr. ııanayı~en l'ürklyede ımütclıauıs aa,. ur. 
tnişttr. 13ı:na mU'kabil buz imalftLı lçln na~ ınfütarı ihtiyaca kAfi gelmedi· 
tflZmı otın amonyakm hariçten şimdL ğtnden .g~I~ san.ate ~ sanat tnck 
yo kadıır LC!Dlln olı.mamıımam dolayısl- teplerıne rağbeti ve mUteh&.18"18 aanıı.t. 
ıc beı diYenln ~agaçt.aki ~ fab· ktırla:-ın çoğal~ı_Jc;:in_Jcnl§ bir pro. 
nl.tw Jl!I t'nıidlli kıi,c\ar buZ lırıaİ itae. pnga.DO& )'&pllınut me~ ~ • 

kül vatı}'C te dU:,ımtış \1'8 balık OU'aca· \'C kıı.rarJ&r vetil<ıcektlr. 
tımız çol{ zarar görıııU,tUr. MUt.cbasam sanat erbabı ~u,mesı- ZincirJikuvuda Gültepe kır 

:gıı:ımı~t!r. :oaHkçııar böylece c;:ok m~· r.Bu hususta ıı~-t.aklif 

Buz iıo.ı.ihsalrıtırun çoğalblmlUII için nhı saruı.yfieşme harokeUmizle beraber gazinosu civ:Ir'lnda §C>Se yanın. 
her ç ... rcyc ba§vuran belediye nihayet yUrUnıcsl ve sanat meklcp1crimlzin j daki içi su dolu büy\.İk bir çu. 
ıAzımteıcn malzemeyi temin . yolunu ı aynı tekamül tımıu takip ederek eınai kU' l b1r el'k~k MS()di bulun 
oulm.ıştur. Şim:ıi Karaağaç buzhane mUes:.ıcselerimize teknik .saııalk&n muştur. Cesedjn Ba~Tam ooka_ 
.ınd•. önllıuUıdckl bahar ve yas ıçın vermeni Q%erlnde görllşllleccktir. Bil· ğınd kah ıJC'lik \•apan Mehmc. 
llem Şl•hrı:ı Dı:11yacınt bem de balrlw.;1- 1 hR'IB.l l:U neticeyi elde etmek içın 81. de fı.lw O)d\ı~ll tıJ'l\a_c;ılmIŞbr. Oe_ 
hn:ı llıtıyacını karş1lıyncak miktarda nem, kontorans ve gazctcl!'rd~n ls. Sl't c:ukurdan çıkarılmış ve )'.'.'· 
'>uz \nınıı t~ın terllb:ıt alınmaktadır. tifadc ed<'rek halka hitap etmcıı n pıl n mua~·C.?K'de M<'1Un<'din i;l_ 
Bun••:ı lı.;U1 çok taıııı. bUz kalıbına da ztyad llkmckteptcrde ~ocuklıı.\'ınn bu , mcrlr rv\·el külli:;etli miktard. 
iht\Vl'Ç hııSil oldıığUndan yenl~ıı 230 'ltzuy l verecek ı;:ckllde tcnVit ctnmk \m n1ko! aldığı anla,ıılnHŞW'. Bu 
buz knlıbı yaptlnltnıı.aı tla takarrtlr kfınları ara11tınlf!-cakht

0
• 1 \"İ.~7 • :rl '"' ı, fazla S~ ·ho!?. 

etm~tn. J iuk ıeticcsi cukura düt:!Crek öl_ 

Harp mühımmatı I ~;;:;.'~~"_·~-~~E~i:~. Talı Bir kamyon tramvaya ' 
çarptı 

3968 plaka numaralı kamyon, 
içinde iki ton odun bulunduğu hal· 
de Dolnıabahçeden Beşi.ktaşa doğ. 
ru giderken vatman Hayrtnhı ld&· 
resindeki 2038 numaralı Bebek -
EminönU tramvayı ile çarpışnuş. 

tır. Her iki arabada da hasar va.r
d!r. 

BiR lCADIN ME'RDtvl:NDEN 
DVŞTO 

Bakırköyünde Cevalik caddesin. 
de 5 numar&.lı evde oturan 80 ya· 
şmda Evgentya, evinin merdiven
lerinden dU!Jinilş, ağır surette ya. 
talannuştir. Yaralı, Balı'klt nım 
hııstanesine kaldırılmr~ttr. 

Yeni Sabah 

yapan hUSUSİ Kıtap ~ht:.karı ve 

mÜBSSBSS,Sf Fransrz frangı 
T esbit edildi, k10ntrole 

tabi tutulacak 
Anltatııdan blldttll~ ~re Tür

klyede harp malzemesi yapan ve kon 
trole tabi bUlunab lıUllUat müeueseıe. 
rin listesi heyeti vekllece tcsbit edil. 
rni,Ur. V•rtlen malam&ta rıuanıı 
ıayynre, top, zehlrll gaz, kasatura 
ve ml'hl>nmatt harbiye ye.pan buım81 
mUellflMtler deV!et koetn>Ubıe tabi t.u 
tlllaca ktrr. 

Fiyat murakr · " teşkilatına 

şehrimizdeki bir ecnebi klltüp. 
ha.nesinin Fı-ansıa franr;. n 
kur'unu değiştirmek suretiyl<! 
ihtikAr yapt1~ı ihbar edlımi~tir. 
Elde bulunan fatuı·alar üzerin. 
den tetkikata girİ§ilmi~tir. Bu 
faturalarda kütüpbanenin Fran
sız frangını bazan beş, hazan da 
yedi ku~tan hesap ettiii gö. 
rUlmU~tür. 

J·'lç top nlarnk Knln kalesine git- rmı havada savurarak, İspanyol - HUs .. yiD Cahit Yalgın, Yugoslav 
ti: hısarnı yıkıl: YNlerının tnml • \ar yumruk sallıyarak tehdit ve başvetuı ve hariciye nazırının davet 
rınc, oplann ~erlePtirilrncsine kahramanlık jestleri yaptılar. Fır. Uzertne Berllne gitmelerini bah!A mev. 
baı:ladı, geceli gündilzlil çall~ö; \<anın kumandaamı almış olan Di - zuu yaparak ezcUmle &yor kl: 

"Svetıto\•lç ile Mukovlçin Berlfo 
C'saslı şeyler yaptı, o kadar ki he· yego Vandrada kısa bir ketif ve yofouhıkJarı ou 11ıtilda ldeta "taltel· 

ermlııtır sayılablllr. Artlk AJmaa tııtf. 
141n ,,e tabakklbnU kartıaında Balkaıı· 
lar kabnamıttır. Yalııız lıılr Ttlrkl.Ye 
Ut" bir Vwıaııia&an wntır. Bu. Balkan. 
lar lflu hazin bir Aldbettir. Buna bel· 
kl tceMlıf edllt-bUir, fakat &llauılar 

bnııa nıll81ahak olmanııflardır dt>DUf' • 
nıez. Almanya kendi kudret ve aza· 
mctll1ö 31lhut maMttt ~ debUt)1" 
muvallak olmuş delildir. Kart8na. 
d· kilfor lhıdefılalMerl, WWnhıllkktt 

ve kı8a Ctir9tlfiri le lr8aHerbtl Al
man ıilindlrt altına atmıılardJT. Bu 
bir O(ll'clli rnatlCılılyettea ziyade tntL 

,.~ t~ kabale lılçblr za.. 
D11MI "ll~I &bil~!°' )'91und&kl blklJI• 
ııaae tabmJoler bir hakikat diye kaboJ 
1'411ın.ıll lat.enly~rdıı. Vatan ve httlk
IA1 ~rı.umıaroır peki.il tdrik ec1en 
ve ~ wtaapen't!I" ft ff'daklr 'bir 
mHlet.n muJW'ldf'ntnu idare mewll· 
yetini ~11klenml" bulurum l'ugOfllav 
'devlet aMmlarmm ndnmda n:ı ıl •
mimi lllr fM'.ia •reyan ettl do onları 
nlbayı>t bô Deatlft 11q8"a\iaı ~ 
*9tıcbal' ~., ........ tllirldlllls bil> 

muammadır. l·'akat açık bir hakikat 
o'IMl bir nokta vana da o ela Yugoıı,.. 

la\-,ıının •üsllıkil bir ..... lavaaı 
için koy heclllml!t 'blr unsur olmalıa key. 
ı:yetiuir. 

men hemen iki tarafı keskin bir kısa bir müzakereden sonra zırh· hıfz,, yap•Jmı~ mecbUri bir seyahate 
var ve d k 1 ir ,. mnçla çevrilmiş h müfrezeleri hücuma kaldırdı; benı.ll l)r. lkl YugO!ollav devlet adamı.. 
olan bu kUçUk knl , l,üC.ült bir kuv kendileri baştan ayağa, atlan da nm b~htık bir n~ ,.e emnl~·et içinde 

vetlt' TNcmsnn \oluna hil.kirn ola. göğüslerine kadar zırhlara blirün- Rerlln ~olunu tutmu11 olac'akhtrma 
.nK 1 ı dört k lhtlmı.\l \'enneliz. Bir buçuk sene ev-bikcc-ktı. mUş olan cesur !>"'va ye er o 

\'Cl, ('.ekoslomkya ~umhorrelSI Dt. 
G ı n h b ı ter lbni Hamun'uıı caman ve uzun kütUğ{l sllrllkllye. 

HR<',lıl'!'l'l:n yaııtrğı bir Bt>rlin aey1lb.'\tl 
on b e bın ft"kcr topladığını bılcli.. rck hücuma kalktılar; yoldan toz nrt:ı Avrupıuta Ve Ottatarktnkl ktlçUk 

ri.; ordu; 1 p'lnyollnr da hl<: dut • bulutu kalkıyor: ta5lrk yamaçta devlet n•lamlannm Bcrllnt, yapacak. 
mad:uı venı kuv • t1rr geth'yor • anunra kIVIlcunlar parlıyordu. lah 8P~nlıatıtonte blt •staocıarl,. t.e.J· 

rını Bunlar kale 4tapnıtnôan gf'ldildcri l<H et.ııııo; hı'nr.lyot. betime~! diye 
• d · eııırctll~or ve gldenlr.rf ıuk boğıu:a go. Or ç rf ı jıard"' ı Hızır rt>ıse va zaman bırdenbirc ntlarm an ıne • 

tlrert'k h~lr bir halde C"Cri yoluyor 
.ıi~·r lt b Jdı dı "" ml'ktuhunu iiÖJ- ~ ki r: lt'Oca kUtUkteri onar yiı -" iri n~ aklarında bir esıll'• t zlnclrlııln 

1 bltlı lı h'ıişC!r lwı ikişer taraftan tutacak- j nkırtılaı-ı ı:'Wu~r-ln pn ,-c eereflnl 

lar: biı•liıı hızlariyle kapıya çar • ttlkr,ıı~·n n bir tAbllyrt rıl~a.nt'!sl tPŞkll •'Kafirıt: r hm atlı:ı bozgun gôı1lr. 
lerst? l <r ' !u\ b ltni do•!nıltaınn,._ 

la.r n> k n ı ur brın'l 'ıkılıp gi-
• da·.er H«-r ne> mümkUnec vnp·p 

l>:Jl"A~ k~ntltt ~ ıutk~rll'lrd+>ıl 

•nk k~ Y" lıyt1'm ~ ~"a.Dlıınn:ı 
rıa.rut. lnl't$ uı. bk, tnfenk dahi ve-

p:ıralt. trkı .r tekrar <'ilpnrak ~, • ooı~·or. 

'"<ıcal lardı I{apılıum dcmirlcıi ÇÜ ,·ugo,...:ı, d• \lı•t aılumlarımn l•'ilh· 
'k ld ""-· rhl sil "leri 1 rer bı.:wrıında boyun «';ıwek \çln Al. 

rlı o u" .. • zı an ve rt'U tımnY",Y& Sitmeleri u.,, 'IUrklye ve Yu· 
de ıl\mi vuıvet~ bulunduğu için nanlırt.sndan ~ ..... ,.....h ..... a... 
c117.lll day&nkll&fr ta~tlmıyordıa. rlJa luıklkJ bit lsUklAJ ve bllrrlyet ut-

<DeftMt 'ftl') runıbal:t ıra)'t'et .. ~lerf -· 

lı!lra bcnı.er blr M4JııecJlr. VltDıılnd 

aııırda Avrapaam anettıtt mane\'i 
ve ruhi bir lıaııtalığm, bir tefC88WıUn 
iht·f't ulıııaeıık Arııurıdan bkidlr. 

l'u,;o~ıa,·ya şimdiye kadar C(lk nrO· 
tA-n:dılit, ürkek \ 'O ıılllk bir ı;lyıııtet '8. 
kip ı•dlyordıl. 0.- bu ~ w n.-.ı. 

lll ltacl)• pollt.lk.aaau doatlan bir dip. 
ıoıoası .......,tJ fi'k''*» 'tıeJAldd flit· 

.-le l(ıln laındlleıtD1 aorluyarlardı. 

Yuı:oeJaY Si 
0 

- Mt ..... ..,_ 

th"4111rovt9 üe Markoviç Ber1lnde 
1"0.n:r I~ 'e ~nurı Jlarklyc nl1%.ln I· 
le lt>rh~c.>etıklcr, her iki nıt'mlcketl 

Mrilllı'let ine ._...,._ T r .,dltrin 't
'tlrakierlni m~ eclecekhlt w h~r 
•o!CllıA Nr DA> mallıl4ı ..aa ..,.. 
ltlğtnı ilA.D eclfıa ~ bir beyan.. 
..... -.rey~ ...... lııel· 

lry Ş U B A T - 1941 

!/tasrte. 
~tJıttlttft bumlan 

I
• NGtıJZ arslanının faaliyete 
,~. olmMuldu olacU, 

bizde ıle ülanlal' ve kaplanlar ba" 

rekcttc. Dancada llaraa&laııı ad•· 
tla btrlnln :raptıklanu clUn En Soll 
Daldkada. d' ... unıuştuk. BugUn de 

~ozanda lıakf.d bir bplanlll bit 
fcöylünUn kolunu parçalad1ğnu 31-
mniyoruz. bgfllz aslaallllll , ... 

mulınllltliğt 1 

* 

B tR rcfUdmlz, gn~telert1e 

Ankara habetl olarak ind. 
-;:aı eden "E,·len<>nl~re para yar• 
lımı yapıla('.al,,, menuu ilzerlncle 
durarnk ·~denenlere her ~Jde9 
"''el •W toC1nln ctmenytz ı,, diyor. 
D<tğnı911 da hu. E\1cn.tne \"e e\" ••• 

• J iina.-ılblnc tnllna!lbl. •• 
f..'\~neecklctt ~phe yok ki pe• 

nıdan !:ff.1 ev hf"dlyet11I ~"ara!'lrr. 

• lZlıı.trdcn bildi'1ldiğine göre Bor· 
no\'aıım Çam ltöy\lndc beyelln ftıd 
olmuştur Bunun rıetıceal olarak tçrn• 
suyu les.ı;au bozulmuitur. 

• 17..ırnroe caki bir husumet yüzllıı" 
.:len ' urnt Ali, Gaziler caddesinde sı. 
''acı Hn~:kıyı aıu kurşunla öldUrmU§ 
ttlr. 'l 11J<lkata devam oıunnıakt&dır· • 

• lklnat vekllletl aaııayt tetkık h•• 
y.:tl r •,ıı Şov ket Süreyya. uehrlmı.t 
•ehJ ı t Un. mıntalca lktıat. mO 

"ld d rl iabrikatörlerlnln te-

.. ~l 

• En r 1,) t uruu l mü Urll Ali RI39 
Çevlk, 4.n <aradan §chrımize gelm!;. 
Ur. AH R.za duu ' llyl ve eır.nıyef 
mUtitır , ~kil' !:; ı bnddtnl maı:ııtntftdtl 

vcnlcr Qe~"llt.i, fail' 
r48 J"anıcabme•.,.eld 

• Şırkc Uh~'l ' 
um:ırr ye. içtım'lll 

p11ae:ı1,ur 

l\1üthı '-,<t.c-·-~ '""r muayene 
olunacak 
m t''ısil'lin dUnkU irt.1 .. 

n" ınd r' n bir karara göre 
mıuctb·)e sütnine, hiunetci, 
M('ı, çamaşırcı. u~k, hamal. 
rnfö.r, nra ı..acı, kayıkçı, berber. 
ı>'td~ marıc1d rı vaprın ~atan v~yt 
\""l't:'nl r, ~i'than°'1:'rdr- ~alı!!mtl .. 
lru-, "Ut ımta11lar, lY-' 'dt\ -..t ·nv· 
dolunmağa \~<' ~tM'i "''Hl'"e~le .. 
rtni yaptırnı:ığn m burdurlar 

Şehir mecHstnde dünldi 
mü __ kereler 

İstanbul şehir meclisı diln Fa.. 
ruk '.Dereli'nin reisHğındc top.. 
lanmıştır. Bu toolanttda, csbab1 
mucibince reddooilerek zeyııep 
Kamil Doğum evindeki yst.91 
adedinin elliden yüze "tkarıJ. 
ması temenni olunmuştur. :Rar .. 
tat azası Şerafettin Uzer tarafın.. 
dan bu hususta verilen takrir 
tnaka.ma havah edilmiştir. 

iti de Ytl[~O!lbıvyanm 91yuetlade W 
tebeddfil \'\iJCWt gelJDellltl ~ 
nıatbuutta teminat da~ 
Fa.ia& bmıia.r BerU•cle cıeırepa __. 
111liaakertılcrin mablyetlal llOıaıl dll9lt 
dan ',. bllbıuısa l'll&'091aY ~ 
ml~'C!Jlndt"n glı.lenıek ltln koH•ıuı....S 
mutat meraıııtmdlr. Haldbıte, Y.-r 
lovyı. lıaıj\•ektb Ue ~lfl __. 
mı.'IUlclrntlerüte &hDUyaau _..., 
Ye THeflHt' bir lıedl1'I ile dlli* 1 ._ 
\'ogoelavyap hır ""f'enl uı.eaı.. .-
rN't·kleıdlr. Bu hedl)'e)"I k&"'1I etılll' 
yecek <1lıınlardı Berllne slhılU:hr*r 

Vahıt: 
Aarm Ua, "SvetkoVlçln ~ ,,,_ 

yabaU Balkan bllıneeeal!ıl aydlll)&lr 

caktır,, bafWdt nıakatealD4t 'f'1:culll" 
ba§'\'okU 'Ye hariciye 11Mlrlbl8 ..,U. 
ne Nft\nW&n1U ballı. IDe'f'8W ~ 
yor ve fU neUceye ftn}'W: 

''l'~r Aıtr.nya Balkarılu'cla "-" 
tıa,n•a Mr harp cephee.I tıemak ıumı-
de dejilıııe Yugotdav lıatyeldUDllı ıter 
llile Clawttnl de yakılmak .........., 
~ bulım&n haıyayı a)'Blrta aı-. 
bilmek ~ ~ Mr tfııGlr ...... 
1-Wdcl~ ............. 

-
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DeSTLABI ... 
Her Millet asaleti nisbetinde 

dost kazanır. Türk milletinin 
hemen bütün ecnebi memleket
lerde dostları vardır. Cumhuri. 
yet devrinde 'bu dostluklar bili;. 
bütün çoğaldı. Gerek eskiden ve 
gerek son zamanlarda bir müd. 
dew içımizdc yaşamış olan ecne
bilerin bize karşı kuvvetli . ' 
sarsılmaz bir sevgi beslemeğc 
bru ladıh.ları görülmüştür; çünkü 
Ti.irkün esas vasıflarından biri 
de misafire karşı hürmet ve ik .. 
ranıdır. Kaldı ki, düşman olarak 
karşımıza çıkanlar da mertliği_ 
ınızi görerek sempati duyuyor_ 
lar. 

Son 1,amanlarda Türk dostu 
.Metaksastan sonra Türk dostu 
Lord Loydu da kaybettik. 1n
gıltcrenın müstcmlekfı.t nazrrı 
memleketimizi ve milletimizı en 
az otuz scncdenberi tanıyor ve 
• vıyordu. Gençliğmdc Anadolu. 
Yll dola.c;nus, halkın içinde yruıa
mı . hattfı onlardan oldukça iyi 
bir TiirkrC' oğrenmişti. Bir ı-e_ 
!anılık resminden sonra Sultan 
Abdülhamit tarafından kabul e. 
dıld gi z man ona ''sen" diye 
hitap ottıgi nıeşhur<lur; çünkil 
halle ve bilhassa köylü arnsmda 
oğrendıği Türkrenin şehirlere 
h le saraya mahsus lakaplarını 
bılmıyordu. Bu hitap padişahın 
h<>:juna gitmis ve kendisine ni. 
asn vermisti. Lord Loyd Erzin .. 
<'an felaketi sırasında radyoda 
soylediği bir nutukta "siz büyük 
bir milletsiniz, bu felfi.keti d~ ye .. 
n~.e)işiniz!" demişti.. Son bir 
buC'\ık sene içınde bir iki defa 
daha Londra radyosundan Türk 
nıilletine hitap etmi§ti. 

~ngiliz devlet adamları ara.sın· 
da Türk dostu olmakla meşhur 
laşka şahsiyetler de var. Lord 
Fı er bunlardan biridir. I..ord 
Bıkonsfilt bu dostluğu son dere_ 
oe İleri götürmüş, her yerde her 
ı.a.ınan Türkleri müdafaa etmiş_ 
tır. Hatta bir defa Türkler hak_ 
~~nda. 5U çok kuvvetli ve kat'i 
S-Ozlcn söylemistir: 

"Türkler dUnyamn en asil 
centihnenleridir.,, 

t 
Asıl ismi Benjamin Disraeli 

0 an Lord (Beaoonsfield) 1804 
te doğdu, 1884 de öldii. Vene
dıkli bir Yahudi ailedendir; ba_ 
~ası edıpti; kendisi de kuvvetli 
ır ınuha.nir oldu, eserler yazdı. 
~kat asıl şöhretini siyasd .c.ı. 
fa ı~a yaptı. Genç yaşta muha. 

H A B E R - Akşam pos{ns1 

~-@;-
İngiliz 

hükOmdarları 
Mançeıterde 
bombardıman 

mınta.kalarını gezdiler 
l..ond~ l J (.\ . A.) - Kral ve 

kraliçe, maiyetlerinde dahili emni.. 
yet na.zm .MoıTison olduğu halde 
perşembe günü Mançestt'r \"e Sal. 
fod'a giderek bombardıman edil -
rniş mahalleleri gezmişlerdir. Halk 
tarafmdnn hararetle karstlanan hU 
kilmdarlar bombardımandan zarar 
görenlerle görilşmü11ler ve polis 
kıt.alan ile passif müdafaa hlzme· 
tinde bulunanları teftiş ~tmişler. 

dir. Kral rüyet kabiliyetinden Uç 
hafüı mahrum kalan gönüllü polis 
efradından 18 \"aşında bir genci 
tebrik ctmi5tir. 

Morrison, kral ve kraliçenin 
halkın ncşl'sinden ve mlicadeleyc 
eonuna kndar devam ı>tmek husu 
sundnki 82.im ve kararından c;ok 
memnun kııldıklarmı SÖ\')emi.:ıtir. 

---<r---

İngilterenin yeni bir 
silahı: Denizaltı 

kruvazörü 
J..ondra, 14 (.\ •. \. ) - Höyter: 
Beyanatta bulunmağa mezun bir 

zat hugUn demi~tir ki: "Mih\'l'r . 
den t!'reşşüh crlen habe rlere gnr<', 
İngiltere kimsenin haberi olmryan 
yeni bir siliı.ha maliktir. nu sıliı.h 
bir de.ııfaııltı kruvazörildUr ... 

Yunan elç ~sı Ber
linden ayrıhyor mu 

Alman - Yunan 
münaıebatında" 

d~ğlşiklik yokmuş 

Berlint 14 ( A.A.) - &..rlin· 
deki Yunan elçisinin Alınan hü· 
kümet merkuini t erketmek ni_ 
yetinde olduğuna dair bazı ya_ 
bancı memleketlerde yayılan 
iddialar hakkında sorulan bir 
suale cevap veren Alınan bari· 
ciye nezareti sözcüsü, bu husus 
ta Berlinde hiç bir malfunat 
olmadığını söylemiş ve Alman • 
Yunan münasebetlerinde kayda 
değer bir değişiklik mevcut ot. 
madığmı ilave eylemistir. 

lstlll ıımaaları 
İngilizler taralıa
tan bo•balaadı 

J...ondra, 14 ( A. A. ) - İngiliı: 
hava kuvvetlerine mensup bombar 
durum tayyareleri, bu akRam 
Fransız sahili boyunca istila li • 
manlarma hlicum etmişle"rdir. Ca. 
lais istikametinde gökyUzü infi -
13.klardan aydmlanmr.ı ve İngiliz 
sahillerinden infilaklnrm gürültil • 
SÜ işitiJ~tit'. 

• 'l'okyo, l4 <A.A.) - Asai gazete
sine f,~re Japon hUkilmeti t'evknltıde 
harp masrafları için parlAmentoda:ı 

2.250.0CO.OOO yenlik munzam tahsisat 
talebin" karar vermiştir. 

ıngıltereye yeniden ıngıltereye 
Amerıkan destro- tayyare hücumları 
yerleri ver ılecek 
• 
14ô gemi bu maksatla 

tamir ediliyor 

\"a.,.inı,:t ou, l l ( A . ..\.) Dün 
ııkşam riynsı>ticumhur tarafından 
neşredilen bir tebJlğdP. İngilterE'· 
ye daha fazla destroyer verilmesi 
hususunda Ruzvelt ile bahriye na. 
zın albav Knox veya Vilki nrasm 
da hiçbi; noktainazar ihtilfı.fı olma. 
drğı bildirilmektedir. 

CumlıurrPisinin kiitlbi Early gn· 
zctccilerc; tngilt.crenin destroyer 
lere ihtiyncı mesel<"Si hakkında 
RU\·zeltin icap eden bütün malfı • 
mata malik olduğunu söylemiştir,. 

Yardım projesine dair sorulan 
bir sunlC' cevabım, Ruzvellin kati. 
bl Early, kanun parlfı.mcntoca tas 
dik edilmeden evvel İngiltC'reye 
harp malzeme.si kiralanmıynrağmı 
söylemiştir. 

:f· * Jf. 

Ne\'~ork. 14 (A. A.) - Dün ak· 
şıım rcır;lcumhurun bahriye nazırı 
Frnnk Knox ile görüşmesinden 
sonra ynkındn lngillı>r(lyc 40 ve 
hatt!ı. daha fazla torpito muhribi 
;;öndermesl çok muhtemel adde-dil · 
mekteydl. 

Bu habPr, Ne,·yo1·k Herold Trl 
bunc gazC'tesınc V~inglondan tf't 
gmfln \"erilmistir. 

Ru telgrafta bahriye nazın 
Knox'un ge<'enlerde Birlesik A -
merikanın ihtiyacı ıdnn fozla tor 
pito muhribi olmııdığmı ilen stir • 
mUş olmasına rağmen tamir ve 
tanzim edilmelctc olan 146 eski 
muhribin İngiltcreye teslim edile. 
ceği tasrih edilmektedir. 

Bu muhriblerin nakliye gemile
ri bal.ine if~ğmın mut.asavvClr ol· 
duğu ve artık muhrip olarak tescil 
edilmcmi.5 olduktan söylenmekte • 
dir. 

• Nevyork, 14 (A.A.) - Ruzveltln 
husuı1 mUmesıdli HopkiM Portekiz 
Kincslude kAln Lamııdan bir Cllpper 
tnuısatıımtik tayyareı!llc Nevyorkn, 
hareket etmıştir 

• Tokyo, 14 (A.A.) - D.N.B. Muh 
tar :Mogolista.n başvekili prens Leh 
Tol<:·cya gelmiştir. Merkezi Mogoll.s· 
tan ile .!aponya nrasmda.kl mllnnsebct 
lerm mkılaştırılma.smı mUzakere ede. 
oektlr. 

• Sofya, l4 (A.A.) - I>.N.B. Bul· 
gar ticaret nezareti tarafından neşre. 
dilen bir emirname ile yUn kumnş ve 
her ı.e\1 kundur: ııntı§ı menediln~ 
tir. Uuılo.rın satışı tllğcr bir. karama. 
me Uo tanzim edilecektir. 

• Kopcrıhng, 14 (A.A.) - 8tc!nn! 
ajansınocn: Danimarka ile Norvoı: 
arnsuıdB seyyah mUbadclcs! başlamış 
ve bu ır.eynnd:ı bir tUlll.!nnme nktl'dll· 

ml5Ur. 
• Va•fı,ı;ton l:IH (A.A.) Jıı. 

ponya.rı.. yeni büyük elc;:lııl Non ura. 
buglln. Hı..zvcltc IUmntnamcsinl tak. 

dfm ı-t•• iştir . 
• Bucınpeştc, 14 (A.A.) Stefııni a. 

jansm;'ları. Terbiye nazırı Homnn, Ma 
carlstan ile Bulgaristan arasında ak. 
tedDm~ olnn kUltUr muko.velcnnme· 
sini ırezı. etmek üzere bu aynı on ııe. 
klzindc Sofyaya gidecektir. 

Londrada evlerde 
büyiik hasarlar oldu 
L<ındra, l4 (A. A.) - Hava ve 

dahili emniyet nezaretlerinin bu 
akşamki tebliği: 

Bugün münfı>rit surette uçan 
düşman tayyareleri, lskoçyanm 1 
mali ııarkisindo bir mahalle ve 
ayni zamanda Kent kontJuğunda 
bir mahnlle bombalar ntmışlardır. 
Hasar ve telefat olmamıştll'. 

Pas de Calais'de kcl}if hareketi 
esnasında. bu sabah, bir düşman 
tnyyaresi dilşürülmüştilr . .A vcılnn. 
mızdan bir Uı.nesl kayıpt.ır. 

Sonradan alınan malfımata gö -
re dün gece Londradaki za;;at, 
biclnyı>tte sa.nıldıj;'1ndnn daha ylik· 
sl'ktir ve bir miktar ölO vardır. 
Lond~ 14 (A. A. ) - Hava ve 

dahili emniyet ne?.aretJerinin teb. 
liği: 

Dün gc>ce bastıktan oonrıı, düş. 
manın İngiltere üzerindeki ha,·a 
faaliyeti kma bir zamana inhisar 
etınlstir. 

• • * 
Mlinf rit blr düşman ıayyarest 

uındra mıntaknsma bom~~"r atmış 

ve vl-':do bllyllk hae:ı.rl:ır olınuştur. 

Bir miktar da ölll ve yaran vardır. 
lsliouvanın şimnll şnrldslnde bir 

lô(lhrc dr bombnlar ntılmı~ vo mUte _ 
aMld t'nnlar hrumra u~JN,t.rr Bir 
ımç da lllU ve y:ı.ralı va.rdır. 
Başka düıımnn tnyyare!e'"l lnglltc_ 

renin f.11? kında mUteaddid • nktalnrn 
1.ıombnlar atmı§lar.ıın da t.ı. :ar azdır 
ve tns:ırıı-a zayiat yoktur. 

ltalyan esirleri 
yer leştırıliyor 

Hindistana 15 bin esir 
gönderildi 

Bomba~·, ·14 CA.A.) - 200 ü su· 
bay olmak üzeıe 3200 1tal~an esi
ri Bombaya gclmistir. Bu su~tlc 
Hindlstandn bulun.nn ltalyan esir· 
!erinin adedl 15 bini bulmuştur. 

Londnı, 14 (A.A.) - Tass: 
l{aptan gelen haberlere göre, 

30 bin İtalyan csJrinin cenubi Af· 
riknyn gondı-rilmesi hakkmdn İn
r!iltere ve cenubi Afrika birliği 
hlikfımctlcri arasında mUr.nkereh·•r 
cC'reyan etmektedir. Cenubi Afri
knya r;önderilecek İtalyan esirlt-. 
rinln 50 bini bulacağı r.anne<lil 
mf"ktedir. 

Paragavay 
orduıanda 

isyan ÇLtı 
Uuenosn~rcs, 14 (A. A.) - D . 

N. B. bllcliriyor: 
Asuncion'dan bildiriliyor : 
Paraguay ordusunda son gilnler· 

de isyan çıkmı;;ıtır. Bugünkil bil • 
kfımct famftsr nskerlc>r eski re. 
isicumhunın taraftarı olnn alay 
kumandanlarını vnzifelcrfndC'n zor
la almak istcmlıılerdir. Yüzlerce 
asker arasında kanlı çarpışmnlnr 
olmuştur. Birçok kimsenin öldüğU 
v~ yaralnndığı söylenmektedir. ' 

1 

[l~di~~~--M~~;i~i;;i .... f 
......... ................................ ~ ... 

Hekime göre ideal 
ı ıZdivaç ve şartları 

Kadın soğukluğunun ruhi 
uey a te nasüli sebeplerı 

Yazan: Dr. RASiM.ADASAL 
r•......-..••••• •~+•+o c+•• ...... ........,... ...... , 

B ÜTÜN giınkonforlu bir ev i· 
çinde, içtimai mevkü ye -

rinde ve mali blitçesi mükemmel 
olan genç bir koca refakatinde bu· 
lunduğu halde mfitemadiyen ruhi 
buhranlar geçiren bu kndmm mazi. 
ye ait bir ukdesi ve hatıram oldu
ğu muhakkaktı. Ancak bu taht~ 
şuurunda gömUlen bir halde uyuk: 
luyor ve tezahüriinU bir nevroz ya
ni as.'ıbi nöbet şeklinde gösteriyor 
du. Kuvvetli itimat telkininden ve 
sık ıbir .lsticvaptan ~nrn hasta ba. 
yandan aldığını cevap budur: 
"Doktor! Kocamdan aynlmak Is. 
tc.mediğim halde, ona kal"§t :i7.a.h e
demediğim bir nefretim vardır; er 
nu kaba, ve diğer kocalara ktyascn 
hissiz buluyorum. Onun yanında 
bulunmadığon zamanlar sakinim 
n<SbeUeroen kurtuıuvO'Mlm. ' . " 

Ruhi tahlili derinleştirdim. Bık · 
madan mazisine ait hatıralara. .ta.. 
dar uzandmı, daha doğrusu kendi 
hafwısmı zlneirvarl bir tahatturln 
çocukluk, krzlık hayatma sürükle
~· Bahası erken öldilğü için kız. 
lıgtnda tek knnfoşl olan ağa.beysi· 
ne karşı marazi dı>nccck kadar bir 
alfı.kayl:ı bnğlı olduğunu ve hatırı. 
11i.şanlandığı vakit yine bir asabi 
buhran geçirdiğini öğreniyorum, O 
hnlde evvelce izah ettiğimiz (Oo
dlpe kompleksi) ndcn lrurtulamıyan 
ve toy gençliğinin dnst meyeliin· 
lan ıicvrinde ideal bir erkek tipi 
olarak sevmeğo başladığı kardeş 
hayalinden srynlamıyan bir vaka. 
karşısmdayız. Zaruri bir cemiyet 
ika8ı ve şuuri mekanizma jJc ev. 
lenmnk karn'r1llı vermiş olduğu hal
de, ta.hteıJŞuurunda, ihtibaaa uğ • 
ramış bulunan (kardeş se\•gisl) n· 
den kurtulamadığı cihetle nıht bir 
buhran tezııhiirfyle halas yolunu 
tutmuş ve Adctt gözlf'rini oynn ~
ki kral Oedipe glbl bir cezaya çar 
pılmıııttr. Ben samimi itirafını ko. 
cası önünd0 dı> ynntırdım, \'e ona 
da iza.hnt \'erdim. Bu psiliannlistlk 
tl'dn\'İ il!' bir ailevi kurt:ann,,. ol
duğumu sanıyorum. Fakat bunu 
her vakit kolavhkln \'C böyle im. 
kiınlar dahilinde yapmak kabil d<'· 

ı ğildir, Tallteşşuurda lhtibasa uğra· 
mış olan toy emeller hey~canlar 
ve şe~evi nnular çok daha derin · 
!erdedir; nıhf meknnlz.mnları dahn 
karşıktır. Bu \'alı:alnr karşısında 
mükerrer seanslarla tnhliJler ve 
ga~'Tetler ll\znndır. Bunda hn.stn 
çok df>fn mPnfi nka!'liim"11erle bir 
mllddrt "'"'H'<>k f<1ltnt suurlu. !in. 

ı ı;ı) Hu 1!!" ı ı aırn ı ıı.r: t>lrln<:lfll l"' 

ıktnct ı 80 tıtrıncıktuıun 1940, Uçünl'-• 
su, ı , aördUncUeU 5, brş1ncle1 11, e.tt.n, 
cısı 13. redlllciBl ıs, sckıztncts: .ı2 

dokuzuncusu 2:> lkıo<'ikll.nun. onuncusu 
l, onb'ıu.ct 3, on tk!nclsl , on UçUn-
clllıU ıı ~ubat 1941 nllBhalnnmızd 

çı~mıeur 

bırh ve ou:ırite sahıbı ruh hekımi 
karşısında nlliayct bir gün ya bir 
kelime veyahut da bir rUyo ıl•• ip 
ucu verecektir. :4ıte kadında (Cin.. 
si duygu.!u.zluk) tan bahsederken 
erkeklerde olduğuna naznron çok 
daha derin ruht sebepler karşısın· 
da olduğumuzu görüyoruz. 

Kadında bu cin.si soğukluk yani 
iktidarsızlık (frigidite) bazı er. 
kkclerde olduğu gibi mutlak değil
dir. Haddizatında kndm tı:un mina
sile "asexuel" denemez ve ba.ıı 
nadi?' tcşrihi suişekiller yani ra.11-
min ve tenasül uzvu methalinin 
bozuklukları müstesna vilfıdi §ek. 
li de yoktur. Biz burada mUnMe. 
beti cin&yeyi ihlfıl eden veyahut 
ta bUsbütUn mcned<'n sebepleri 
kastediyor; ve bu scbepJerin bn. -
§Jnda da (ruhi imillerl) koyu)"O· 
nıı:. Yoksa, izdivaç haya.tında cin
si mUnasebctlerl normal olduldan 
halde bUtUn isteklerine ,rnğnıen 
çocuklan olmıyan kadınlar çoktur. 
Bunlar bu akameUeli doalyL•dyle 
kocakan ilB.çlarmdan en !>enam 
jinekolog doktorlnra kadaı müra. 
caat ederler. Bu gibi akim kadm. 
larm tıbbi muayenelerinde tesbi 
edilen hastalıklar, uzuv kusurları. 
tenasül aletlerindeki eski iltihap
lıır ve saJre kusurlarla do~rudMı 
doğruya cinsi mtıcamıuıt ~ani çift
leşme imklmını selbcden maru! 
sebeplf'lri karıştırma.malıdır. Bi:z 
daha ziyade izdivnc; hnyatUll ve 
aile yuva.smt cehenneme dönrilrcn 
ikinci grupu ehemrnlvetlc öne sü 
rüyonız. 

Kadının cinsi milnasl'betıni bo. 
zan ve Cff. ol:ın eı~keği ı mlinnce. 
bet :zaviyesinden menfur veya s 
vimsi:z g&.ıtercn soğukluğu derot'f 
dl'reccdlr: 

1 - Kadın tamamlyle duygu· 
uzdur; iptidai ekilde dahi §eb 

vct Rl'2:usu yoktur; münaS<?bet tec 
rUbe8inde tenasül uzvu odali htr 
takallüslc kapanır, biizülür ve er. 
kcğin t~nasfil uzvuna hareket im. 
kfını bırakmaz. 

2 - Duygusuzluk yani ~i so
gu1duk izafidir: nadiren ehvcı 
his.si uyanır, fakat ~abuk soğur ,.e 
arad3n uyanma znm:ı.nı uzundur. 

3 - Haddizatında şehvet his..-;ı 

me\-cuttur: münasebet vakidir; fa 
knt fiil itibariyle bu münasebetin 
bir zevk vermediği görlllıncktedir. 

Sırf bu mest-ll'IPri tahlil eden 
,.e yüzle -ce snyf'nyı bulan psikn· 
nalitik kitaplar çoktur. O to Adi · 
r'in (Kndrn soğukluğu) kitnbilr, 
Stak"lin (J..n fl'mme frigid"' =
ruy~m: kndın) bu huı;usta dn • 
brı fazla aydmlanmnk istıvenlere 
ı:ıarnnı t.nvslyedir. Bundnn "onraki 
musııbabemlzde bu k:ıdın sofulklo
ğunun diğer nılli scbt-plerlne de
vnm f'dı,ceğiz 

Ur. Rasim ı\DA~\1. 

aza.kar partiden meb'us seçildi; 
zarıf nükteleri, ince tahlilleri, 
parlak nutuklariyle tanındı. Ba
z~.n hezimete uğradığı da görül. 
du; 15.kin btitün müşkülleri mu_ 
Vaffakıyetle yendi. Lord Derby 
başVekil bulunduJ'.:'U sırada üç 
defa ın!11iyo nazırlığı yaptı. ro. 
man, hıcıv, tenkit ve tahlil ka
dar maliyccilikte de kudretini 
ısbat ctt~. Bir çok iyi değişmeler ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ve yenılıkler meydana getirdi. 
Lord Derby daha fazla çalışa.. 
mı~acak ~adar hasta olunca 
lngıtterenın bUyUk hükUmdarla. 
rından ola~ Kraliçe Viktoryaya 
başv~kfilet ı_çin Disraeli'yi sağlık 
Yerd~: K~alıce bu tavsiyeyi yap_ 
tı, bır rnuddct sonra aynldr· la
kin tekrar davet olundu. Bu' se 
fer altı sene dünyanın en büyük 
ımparatorluğunu liyakatle ida 
re etti. Çarlık Rusyası Osmanl~ 
ımparatorluğuna harp ilan ede_ 
rek Tunayı ge<;tiği zaman Türk
ler lehinde bulundu. Ruskr 
Plevneyi bUyük güçlükle aldılar; 
Ayastnfnnos (Yeşitköy) e kadar 
geldiler ve orada ağır bir mua_ 
hede imzalattılar. Lord Bikons_ 
fild hemen müdahale etti; Ber
linde Avrupanm büyük devlet_ 
lerinin murahhnslarından mü_ 
rekkep bir kon~e toplandı. Lord 
Türkleri şiddetle müdatıMıdan 
çekinmedi; hatta bu uğur.:.:ı 
harp ilan edeceğini bile ihsas 
<'tti: Ayastaf anos muahedesi b--ı .. 
Zuldu. 

Ça.pkm ve zarif bir adamdı. 
Kraliçe Viktorya ile hissen aşk 
derecesine varan dostlukları 
hakkında bir çok şeyler yazıl
m tır. KAD1RC.AN KAFLI 

1 

Anlatacağım vaka Ege denizin

deki adalanmo:dan blrinde geçml'
tir. Hadiselerin cereyan ettiği u. 
manlarda bu ada.da iki bin nUfuslu 
tek bir kasaba bulunuyor ve mu. 
vakknten getirilmiı; olan birkaç 
yüz hafif cO'Zalı siyasi mahküına 

nezarot etmek için de kırk ki§Uik 
kadar bir nskcri müfreze barını -
yordu. 

KUçük rütbeli bir subayın ku • 
mandnsmda bulunan milh-eze her 
üç ayda bir yerini bir başkasına 
terkediyordu. 

Bu ndndaki askerler için kışla. 
da nöbet tutrnnk veya mahpusln

ra nezaret etmek ve ba.znn da ta. 
liıne çıkıp adanın içinde nihayet 
akşama kada.r devam edecek yUrü. 

yilşler yapmak gibi i~lerden gayri 
yorucu vazifeler bulunmadığından, 

neferinden subayına kadar bilfı
tefrlk hepsi bUl'ada yaşamayı a • 
detA cennette yapmakla bir tutar 
!ardı. Subayın serbestlsl ise h ad. 
siz h-Oeap6ızdı. Ha.ttA kcnd.iı5i "a .. 

ı-

danın bütlin askeri kuvvetıerjnin 
umum kumandanı" olduğunu söy. 
!emek hakkına da malikti. Ka.sa -
banın merkezinde şahsına tahsis 
edilmiş güzel bir evde otururdu. 
Sabahlnn atı ile gezintiye çıkar, 
hazan avlanır, öğleden sonraları 
vaktini askerlik dairesinde geçirir, 

ekseriyetle kasabanın mUhim fialt
siyetJerinin ziyaretini kabul ve iıı . 

de eder, akşamlan dcı kayık ge -
zinUsinde cigara.sınm dumanmı 

tüttürmekte en bilyük zevki bu -

!urdu. 
Canını . rkabilecek biricik şey, 

bu kadar güzel bir hayatı ancıık 
üç a.y sUrebilcceğini dfişünmck o. 

la:billrdi. 
Deniz kennrmda. bulunan kas:ı • 

tıa.nm küçUk limanına her on bC§ 

Nakleden : MECD i E NON 
gUnde bir lstanbuldan Akdeniz li
manlarunıza giden bir vapur uğ . 
rardı. Bunun haricinde Umana çok 
sejTek olarak vapur gelJrdl. O kn. 
dar ki uzaktan bir teknenin gö
ründüğil, bir an içinde kasabaya 
yayılır ve halkın büyUk bir kısmı 
bir bayram yerine koşar gibi sahi. 
le koşuşurdu. 

Knsa.bıı.nın görllnilşU güzel, te _ 
miz v insana ferah vericiydi. He
le ortasındaki geni-s meydanlık 

kasabalılıırm biribirlerlnl bulduk . 
lan en giizel toplanb yeri sayıla. 
bllirdL 

Kısa bir yol mcydnnlığı sahile 
bağlıyordu. BUtUn dükkanlar ve 
resmi daireler bu mcydanm etra
frnda bulunmaktaydı. O mrrıan ka. 
sabanm bu mcv.k.ündo iki kahveha_ 

ne vaı'Clı, Bırısınf> bı:hassn ltayma 

kam ve kaıınbanm ileri gelcnl('r, 
devam eder, ötekindeyel' ekıııeri • 
ycUc köylOlor toplanırdı. Subaym 
oturduğu ev meydanlığın deniz ci. 
hetindeydi. Deniz kenarından içe -
riyc doğru kasaba, yavaş yavaş 

vükseldiğinden iki odadan ibaret o. 
lan evinin pencerelcrindl'n hMlı 

liman ve deniz knnarmdak.i kum • 

!uğun u~un bir kı:unı, bem do mc~ 
danlık ve knsahımm yukarı k~mı 
görünürdü. 

Gilzcl bir nJsan saba.hı. lstanbu 1-
dnn gelen vapur, bu gilzcl kn.sabn. 
cığın limanına demirlemişti. Va _ 
pur daha ufukta görllnmeden, l'!ll· 

hfide beklı>meğe başhyıın halk, 

demirlediği sıralarda adama.kıllı 

nhtmı bo)'Unu doldum\U tu. Ara • 

larmdn askeıı kıta kwnandarıı. 

birçok ıınkerlcr, knymııkam, bele. 
diy<' rr•ısi. hfıkim, c>nmiyl't amir. 

hman reisi. jandarma ba~ VWlt 

ve genç bir n..cık<:ıi doktoı (asker 
kıta ile siyasi mahki'lmlnrın bek • 
mi) bulunuyorlardı Sahilden kal 
kıp gemiye ynn::ı."nn "kı btivi.ık ka 

vığa otuz iki pı •:ıdf' a.c:keriyle 68· 

rışın ,.e ,·akı ıklı gene;- bir 8tlba~ 

bindiler. 
Knraya aynk b smc11 ıl'lıönce si. 

lah arkada!;rnm elim ~ıkan genr 
subay, kaymakam ılt · digeı zı>va. 

tın sel!mlanna mukabele ettikten 

"°"ra kıt lll!tnın bncı'lldA \'C' 
11alk A· 

rasında luısnba;n dahil oldu. 
Askerlerini kış\a,·n yerl<'ştirip 

tcknır mP\·danlık•rı h"klc>f:Cn ka . 
bnnm ileri gelenlerinin yarım 

döndli ve kaymnkıımın hepsini bt 
rer bir<'r kendisine takdim etme. 
sinden Sônt'fl mc111.simin resmi ta. 
rafı bitmiş oldu. Bundan 80Dl'a 
mcslekdaşile ~~ kalan iM',; 

subay kendleino tahsis edilen eH 
gitti, (Dm·ıpnı vat) 
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laglllı 
14uaş1ltçııerl 

(Baş tarafı ı nclde) 
Boma, 14 lA.A.) - İtalyan ordula. 

n umurı..ı karargtlhınm 2:52 numaralı 
teblJ"ti':rllen: 

ıo. ~ §:ıbat gecesi düşman. ı~tııb 
riya ve '"'ı.caııie mıntakasma mitral· 
yözter fi. oomı:ıalan ve inf.,i\k edici 
maddelt ıJo mUsellAh paraşU~ül~r in. 
dlrıruuı! . Bunlarm vazlfcsı mUnakalil 
tı in ... :ı.oll ugratma.k ve bu mmt.akada. 
ki oı.. w;:.saunı tıasarn uğratmaktı 

Nöbe'tl' r,ı..ıwı.aıı servlslerimlzin türat 
U mlJ .. ı.ı a. ts.lerl myesinde düşmanın 

bUtU. ~111şU~Ulerl esir e<11lmışUr 

Bunla. m .ı.Btitıdat etmekte olduıttan 

lıas'.1.r!ar. ıka etmelerine meydan ve· 
rll.ınen,ı~Ur Pa.raşU~Ulerin es1r edil. 
mele:1 ~smda bir çarpışma oımuıı. 

mun .. fız eınıttan bin ile a.haJld~n btr 
kJ§i f'jrlltflnm.ıştır. 

*** 
HA.Bgft - CaJabere, lta.ıyıınm ce 

nubu gaı b mUntetıasmı, ya.ni Italyan 
çlzc::eı.'!ın ı bunm kıamını ~ltll cdeıı 
yarımııa.ıdır SlııUyııdan Meıııııe bOğlL 

sile ıı.;;rıııııııı ola.n bu yanma.da datlık 
ve çok 11rızaııdır. Birçok da orma.nlsr 
va.Mır Bu mmt&ka uzwı müddet bir 
haydut y:ıt.ağı olmuştur. 

Talim görecek 
ısızlarımız 

(Baş tarafı 1 nr.lde) 
Ve•i\en malumata göre, önUmUzdekl 

yaz e:m-· ytı.1nJ.Z 18·20 yq arasında.. 
kl erı<ek mUkeUenerin gördUkleri ta. 
llmlere avnı yaştaki taballde bulunmı· 
~ ıc.uaı da tştlr:ık edecektir. Bu 
hımı:ı etıwımiyetıe tetkik olunmakta
dır. 

Dlfer taraftan ilkmektep yqmdan 
yani 12 fll§JDda.D aonra tahalle devam 
etmiyıın ve l§ ha 'tında bulunan er
kek ve k.rz çocukla.rm da beden terbi. 
yeai mUkE"Jle!lyetine tabi tutuımuı 

için tetkik ve hazırlıklar yap1lm&kta• 
dir. 

Beden terbiyesi umum mildUrlUg11. 
nUn en ı.azıa uz.erinde durduğu nok· 
ta bJ~D terblyeal çağında bulunan 
bULUıı l!1.2<ı Y8§ aruındalcf gençlerin 
t&llm ve terbiye gtlnlerlnde lab&b 
'1lcuı.lu mtseleaidlr. Bunun 1çtn zabıta 
ne e.ı.:te •ererek mUkeUetıerin munta
zam aev mlan temin olunaca.ktlr. 

laglllz donanması 
(Ba' tarafı 1 actde) 

BiTARAF LlMA..1''1~ARDAKt 
DtlŞMAN GEMİLERİ 

Londra, 14 (A. A.) - En eon 
rakamlara istinaden Llndrada tah 
mln edildiğine göre bitaraf Uman
lara iltica etmiş olan dll§Dlan ge. 
milerinin adedi 233 den aşağı de
ğtıdir. Bunların mecmu tonllAtola
n miktarı, bir milyondan fazladır. 
Bu gemilerin ekserisi, lbnanlan 
terl:etmekte serbesttir. Fakat yal 
ruz denizde ka.rŞ'!laşacaklan vaı.I • 
yet dolayısiyle dıean çıkamamak.. 
tadır. 

Amerika Birleşik devletlerinde 
28 dOşman gemlsJ vardır. Bunla • 
rm 26 sı 1tnlyandır. Brezilyada 16 
l'!l ltalyan olmak üzere 24, Arjan
tinde 17 si tta1yan olmak üzere 
20, dığer cenubi Amerika llınan • 
larmda 21 i İtalyan olmak üzere 
'38 dllşman gemisi mevcuttur. 

Avnıpada, anavatan lfmanvası 
llmanlannda 31 Alman, 13 İtal
yan vapuru bulunmaktadır. Ka • 
narya adalarmda beş Alman, 13 
ltalvan vapuru vardır. Yeşilburun 
adalarında bir İtalyan vapuru yat
maktadır. 

1940 eylfılilndeııberl, iltica et -
tikleri bitaraf limnnln'rdan pek az 
mfütarda dllşrnan gemisi hareket 
etm'ştir. Bunların ekseıisi de pek 
uzak olmryan di~er bir bitaraf 11· 
mana varabilmişlerdir. Yalnız bir 
tek Alman vapuru Almanyaya dö. 
nebllmlş veyahut bizzat mUrette -
bP.tı tarafından yakılmışt7. 

Her akşam ---------(Ba" tarafı 1 ncide) 
mı? Almanya, ltalya ve Japonya 
ammuia imza cdllc.n Uçler misakı 
nedlrf Avrupanm \"e Af:ikanm 

tanzimini, se\'k \"O idarcsln1 AL 
manya ne ttalyanm cleruhte etme. 

lerl ne dcmcktlrf Ilütlin bunlar 
me3 dandayken Türldycnln kurban
ıru bir koyun b'ibi laknyt durması· 
nı ,.e hiçbir akslilAmel göstPrmc· 

meslnl mı bekliyorlımlı! 
Alm:ınya3a lınrşı tıiçl:lr slkiıye-

timlz mm cut olmasa bile U. 
nıumt Hıı.rpt-0 oııuıı \lizlln_ 
den uğradığımız sayısız fe. 
ın.kctlerden sonra HiUcrin Jdta· 
hında mllletlmh hakkında gllsteri
lea 11&11körlük ve lıümı<'fslzllk hl· 

zı kcn!llSUlelea m:Lk tutın...-4!a kiri 
gellrdi. 

Hiiseyln Cahlt YALÇIN 

H A B E R - Akşam postası . , .... 
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• 11 a b ~ r , ve h, a d i s e ı e r i 
EN SON 
DAKıKA 

ıng•liz 
paraşQtçülerı 

Cenubi ıtal.Y ada 
Hazı çıtUıklerı 
ışgal ettiler 

IWnJb J J htc.fanl : 
Dil•ıkıJ 11.ıiıj<ao tebllgindo Ka.labrl 

yaya tnJıkıerı kaydedilen !rıgtllz para. 
§UtçU gruJ·U hakkındaki aşuğıdakJ mıı.
ıQıaat vcıt'lmektedlr: 

~uc.ı Ita.ıyacıa Amme hizmetlerin .. 
ma.t.sua teaiaau tahrip ma.kaadile ın 
dirhen parll§Utçüler e.slr ecWmlşlerdJ'° 

10.lJ §Ubat ıeceat lııgillz par~Utt 
çilleri aaıu 22.30 ile sabahuı lkial ara· 
aıncu. Kaıabriyada Lucano mmta.ka.· 
sına uım:~ıerdlr. 

CJtoınatık eıJA.hJar ve tnfllt\k madde. 
ıertle mllcehbez. bulunan bU para§Ut· 
çUlcrlıı maksadı, tndildert muıtakada
kl e uWslllauııı, demiryolla.rını, k!>prU 
ve yolıan tahrip etmek idi. OrmaııJar_ 
la çevnıı çukur blı sahada toprağıl 

ayak bastıktan sonra çiftllklert işgal 
eden.il kôylülerı ha re ket edemiyecek 
bir naıe koymuşl&rdır. ParagUtçUler
den bırl, nyağt lnnldığmctan bu ı;:Utılk 
lerôen bırtrıde bırakılmış \'O biraz aon 
ra on.da tevkif edllm{ftlr. 

Uzakşark vaziyeti 
(Ba.' tarafı l ocldc) 

V~gton, 15 (A. A.) - B. B. 
C: - Japonyanm yeni Vqington 
büyük elçisi amiral Nomura, dtin 
Amerika hariciye nazın ile biı·lik· 
te "Beyaz sa.ray" a gidttek Ruz. 
velte itimat mektubu vemıL!)tlr. 
Yeni elçi ezcUmle demiştir ki: 
"- Birlctik Amerlka - Japonya 

mUnaaebetlerindeld yeni ink13a! 
Okyanusun Ud tar&fmda da büyük 
bir ~ndi§eye sebep olmuştur. Pa
sifikte sulhü muhafaza etmek için 
§imdi iki memleketin kareılıklı 
vaziyetleri hakkında daha iyi bir 
anlqnıa teminine çalışmak a!mdi 
IUzumludur. Vazüemi yapabilmek 
için tearildmesalnize güvenebilece
ğimi umuyorum • ., 
• Ruzvelt şöyle cevap vermiştir: 

.. _ Söylediğiniz gibi memleket. 
terimiz mUnasebatJ a'raSmdaki ye. 
nJ fnk'§af endi§eye sebep olmue
tur. Daha iyi bir anlapıaya var
mak için elinizden geleni yapaca. 
ğmızı söylemeniz beni memnun bı
rakmıştır.,. 

---o---

Bir Alman cep 
zırhhsı 

Cenubi atlantikte 
Vapur k al ,ıeııae 

tıarraı etti 
Funchal, 1' (A. A.) - .Medar a

dası, Röyter: 

Romanyanın 
Londra elçiliği 

er?<Anı 
Ar:tonesko hükiimetini 

protesto İçin 

isııfa ettiler 
Har Romenler komite

silf' beraber çalışacaklar 
Looara. H (A.A.) - Röytcr Ajan 

sınm \!lpıomatik muhabirinin resmcv 
öğrenlllglne çore Roma.nya.nın Wn· 
dradald mıuılahatgilza.n Flore~ku !le 
Romcı.1 matbuat ataşesi .Murgu BUk. 
reı bu'k!Unctiııe 1stifalo.rmı vermJ§ ve 
bundan Londra hariciye nezareti.ol 
haberdar etmJ§lerdir. Sefaretin Lon· 
dradaa yann tayyare Ue ayrılac~ o· 
lan aıu memuru uzun vadeli bir lh· 
barda bulunmadan hareket edebilen 
t..ı.ll derecede memurlardır. 

l.sUfa eden lkl zat bUkQmetıerinln 

AJma.n tıüıakkUmUno boyun oğmeslnl 
kabul etmemektedirler. 

Floı-tl!ku gunlan söylemiştir: 
- AdJna totaliter denilen şahst ve 

dJktat<•r!Uk rejlmlılin nlbal ınuvtl!fa .. 
ldyettı e :nanmıyorum. 

!ngl'terımln uğrunda mukavttmet 
ettiği ideallerin nihai zaferine t.a.aı I· 
tlmadırtı vardır. M.emleketimlıl aıey· 

hine vaziyet almııı bulunmam ba"ıia 
mevzuu değildir. Bu&'ÜD bizim me.r;:ı· 

leket.1mlz yoktur. Bugtln ıneDJlekeU. 
mJzda naz1 tahakkUmil vardır. Bu na 
zı tahakkUmUne tnluyaddan istlnkA.f 
ediyorum ve bu tahakküme ka:-11 e
limde bulunan bUtUn va.uta.ıarla rou· 
kave:ııe• cyllyoceğtm.. 

Hatıriardadır ld Romanyanm aabık 
Londra elı;lsi Tllea. Alma.Dlar Romaı.. 
yaya gmllğt ı:amaıı elçllikteıı JsUfa 
ctmış ve o zamandanberi demokr.vıl 

ldea.lle.nnc mU.za.beret eden bir Hı\r 
Romenler komJteal te§kil eylem.lltlr. 

----o----ı 

Yana• barbl 
(Bat tarafı 1 nctdc) 

(.;'El'HEL.t;ıtUE V AZ1 l' Jo..vı' 
Atııla, J6 (A.A..) - B.B.O: 
Rö)ter &J&ll'llllD mutıablrine g6re 

Ywıa.11 kıt.alan Pogradeçln garbında 

ve Şkumt.1 nehr1 clvannda stratejik 
bakır.1d.Uı çok mlllılm bir köy zaptet. 
mtşle:dir. K<ly ağır bir bombardıma.ıı
ve t1L.:•let!1 bir mu.barebedeıı sonra a.. 
Jm IIUt ı.ı:. 

Yur.an..ılann 13'5 kilometrelik bir 
cep .. • Uzerlııde ba§lamııı olduktan t& · 
amız iııJcı:af etmektedir. Mtıtearnz 

Yu.ıazı kıta.lan her noktada llede.fiert_ 
:ne vasıl olaıU§l&rdır. 

İtalyan mukavemeti zayıflamakta
dır. >..rnnvtuluk harekAtmm çab~ça 
in~ c..!ccek blr aaıhaya girmest 
lhtlmnll nıevcuttur. 

GtRtDl BOMBARD~""i 

Atlna. U (AA.) - Atına ajansı 

bildiriyor: 
Umuınl emniyet nezaretinin 14 ıu.. 

bat tarılıll reaml tebUgi: 
Dilşman tayyareleri Girld adamım 

WIIZ sahl'lne neticesiz bombalar at· 
mı~~rr. üç düşman tayyaresi Ant& 
mll:takasında. otlayan sllrillerle ame. 
ley! bcmloıırdoruı.n etml§tir. Zayiat 
ve ha!'Jt'r yoktur. 

Medar ile Asor adasmda !Pma. 
le doğru seyretmekte olan bir İn· 
gUlz gemi kafilesinden altı va· 
pur, sanıldıi:'Ina göre, dlln sabah 
erken bir Alman deniz üstU kor -
san gemisl taraf·ndan yapılan bir 
hUcum neticesinde b:ıtmıştır. Bu 
korsan gemisinin bir cep zırhlısı YEDi BİN ESlR ALJNDI 
olduğu muhtemel bulunmaktadır. Ati•'a. 1f (A.A.) _ AUna Rady?m 

Batan vapurlann milrettebatm- tıplkerl. bu ak§am, cepheden amıan 
dan yUzU miltecaviz bahriyeli, bu. son wJ.gratıan bildirerek demiJU" ld: 
gUn Funehalda karaya çıknnlmıu-
br. Bunlardan dlSrt kişi hastane.. "YwıcU',>lar, bUtUn noktalarda bed~f· 
ye kaldırılmıştır. terine varmı~lardır. İtalyanlar, Oil~ın 

Batan gemilerden birinin Yuna movzı'<'r;ndcn çıkarılmıştır. Bllha.s~ 
nlstanda mukayyet olduğu sanıl - Oç nolttada çarpışmaların neUc<> ~rt 

ktad 
kaU ::'..ablyct göııtermlştlr. B~ nokta· 

ma ır. b k 
Korsan gemüıl. gemi kafilesine lardwı birisinde, a.ralarmda lr c;ıı 

takriben yarım saat kadar ateş et subay l ulunmak tızere yedi Un l"Blr 
mlş ve müteakiben ufukta kaybol- aJmm·ş ve pek çok miktarda tıarp 
muştur. Kafi!enin bütün gemileri malzeınui iğtinam olunmu~tur. 
korsanın ateşine cevap vermiştir. / tkinel nokta.da ltalyanlar ~ok uza· 
Muharebe bitince llzerlerine isabet ta püskl:rtülmOş ve gerek lklnci ve 
vaki olmıyan gemiler dağılmıFlar ge--ek 1lçi.lncil noktnlarda ayrıca 1ı1r. 
ve batan gemilerin mürettebatın. ı:ok csır ve harp malzemesi Yunanlı· 
dan sağ kalanlı:ın toplanmışlardır. uır eltno geçmtııttr. 

MAKSiM-'\ı 
Alaturks kısn.unda ı=::ı 

Pek 11ok7.• '12 lstanbıilda görülmemiş bir yenilik 

1 Bayan S ~!~!!. 2 O kişilik .. '. 
""' SQ kişilik OOyilk JlAVAY AllALARl. 'UA IUR G<CE R>:vt Sil 1 1 BUyUk mtwaffaklJ l"tlc d..-.vaın t"tmektecHr. eg 
23 16.2.&U parBr glinU 9atlt 16 te \'LN1 UEVU heyetinin kunılu!JU ~ 
~.. eere1Jne bUyUk ÇAl.' zfJ ııfeU, bu "yar .. .ıe Jaymct.U 5aaatkflr Bayan 1 
i9ıl SAFİYE ile memlt'..kcthnlzlo taııınmı~ KUl\IE SAZ beyetl~rl 

al •ı;tırak edooelder. ---~1111 ' . ,' . ' .. : ~ . ' ... ', ' ' .. 
,1 t u 

Bu sabahki tramvay kazası 
Bu sahalı, şehrimizde bir tramvay \ çarpı,ma neticesinde mtltbf§ bir §811-

ka.zıuı: olmuı, 1kl tramvay çarpı~mıf, gırtı ve gtlrWtU duyulmllf, tramvay. 
ve ~r surette hasara u~mıştır. larda\d l•alk bUyUk bir telA§la kendlnJ 
Vıı.kıı. şöyle olmu§tur: 

Bu saı ah, 10,80 da Aluıaraydan Or
tak<lye hareket eden 76 numaralı Or. 
taköy • Aksaray tramvay araba.81, 
LAlellde Beş_er apartımanı, önüne ge
lince, mcıtört.ln bozulması neticesinde 
birdenLlre durmu§tur. Vatman, yoku§ 
bıı§ın lıı duran, arabanın herhangi bir 
kazaya ııebebfyet vennemealnl temin 
makss.dl:c tramvayı geri almak iste. 
mi§ ve Arka vagonunu bu esnada ge· 
rldon gP!en 68 numaralı Topkapı • 
Slrkcc' crnbasma b!ndlrml§tir. Bu ant 

sokağa atmııtır. Maamatih, bu cıma· 

da 1'mlan camlardan bazı yolcular 
yaralanını§tır. Çarpışma neticesinde 
Ortaköy - Abaray tramvaymm 516 
numaralı romorku ile 68 numaralı 

Topkı.pı _ Sirkeci tramvayının ön 
vagouu aı-u- BUrette haaara uğramq. 
tır. 6S numaralı motörlain önUndekl 
demir sac aluraıru, hurdeh~ olmuştur. 
Bu yllzduı, Aksa.ray, Yedikule. Top· 
kapı l e Beyazıt araamda tramvay 
mUnaJI. JAt• bir aa&t kadar inkıtaa" 
uğramı.,tır lruıanca zayiat yoktur. 

Hububat hakkında verilBn karar 
(Bq tarafı 1 nclıle) ( başkasma ait arazide ziraat ya_ 

Neşrolunan kararname hU. pan veyahut arazi para. alet, 
kümleri şunlardrr: çift hayvanı, tohum vermek 

1 - Karar yalnız ihtiyaçla. suretiyle ziraate iştirak eden 
nndan fazla hububat istihsal resmi ve huhusi bilfunum ha-
ede..-ı bölgelerde tatbik oluna· kikf ve hUkml §ahıslar nemle-
caktır. rinde bulunan veyahut diı?'er 

2 - Yalnız köylü ve mUstah- bir mahalde olup kcn~.i tasar. 
sil elinde olup bunlann ihtiya.. ruflan altında olan bUtUn buğ. 
cmdan fazla bulunan ve yeni day, çavdar ve arpa ve yulaf
hasada kadar pazara çıkacak o. larmm miktarlarını, bulun
Jan hububata el konacaktır. duldan yerleri, bir beyanname 

3 - El konan hububat değer ile mahallin en büyük mülkiye 
para ile ve pe§in olarak batın memuruna bildireceklerdir. 
alınacaktır. Valiler, vilA.yet hususi idare 

4 - KöylUnün ihtiyaçı için memurları, ziraat müdür ve 
lüzumlu olan hububat nüfus ba- memurları, Ziraat Bankası me. 
şma ayda 30 kilo buğday veya murlan ilk okullar öğretmenleri 
çavdar, kO§um hayvanlarına da ve eğitmenler bu i§!'Te baka. 
günde beş kilo arpa veya yulaf caklardtr. 
tlr. Ayrıca köylü bu mevsim Harcirah ve masarifi zanırl. 
ekilecek tohumluğu da ayıracak yeteri toprak mahsulleri ofisin
tır. Hesaplarm yapılması için ce tesviye edilecektir. 
öğrebnenler ve eğitmenler köy- Beyanname vermeyip de mu. 
lüye yardrm edecektir. halif harekette bulunanlar ve 

Ankara, Afyon, Amasya, Bur yahut hakikate uygun olmıyan 
dur, Çorum merkez, Diyarbakır, malftmat verenler milli korun. 
F.skişehir, İsparta, Kayseri, Kır ma kanununun hükümlerine gö
şehir, Kütahya, Mardin, Niğde, re ceu.landnılacaklardır. 
Sıvas. Urfa, Yozgat vilayetleri. 
le Bozöyilk, Merkez Artuva, Er. 
bea ile Akşehir, Beyşehir, Ci· 
hanbeyli Çurma, Ereğli, Ünye. 
Kadınhanı, Karaman, Karapı
nar ve Seydişehir . ...zaları dahi. 
linde kendit!Iİne veya başkasına 
ait vasıtalarla kendi sine veya 

Maltaya tayyare 
hücumu 

Malta, U (A.A.) - DUn neıredllen 
resmi tebliğ: 

D1l9m:ı11 tayyareleri dün gece Malta 
Uzen.r.d-ın aört defa uçarak bomba at
mışlardı?'. Devriye avcılarnnı7iian bl. 
ri proıektörlerln J:6ığmda bir dQ§man 
tayyarcalnl hasara uğratmı§br. SlvtJ 
binalarla LUkOmele ait blnala.rda ha· 
Cl! J.ıw.ar \"ardır. Uç kl§1 ölmll§, yedi 
kiJi yaraıanmıııtır. Yaralananlardan 
biri bir sığınağa llUca etmemi§ bulu. 
nuyorou. 

Buı;-U11 öğleden sonra ban dOıman 

tayyar!ltr. .Mal taya yaklaşnıııt.arsa 

da bllcu:xı vaki olmaml§ltr. 

1aıoııav naz rıarı 
Salzburg. U (A. A.) - Yugo. 

slavya başvekili Svetkoviç ve bari· 
ciye nazın Cincar Markoviç bugün 
öğleye doğru hu.su:.i trenle Salz. 
burga gelmişler ve istasyonda, von 
Ribentrop tarafmdan karvılanmIB· 
lardır. 

Svetkoviç ve Markoviç öğle ye -
meğini von Rlbentropun Fuch'dc:ki 
köşkünde ycmJşler ve inmiş olduk. 
lan Östertelchlscherhof otelinde 
bir müddet istirahat ettlkten son
ra Berghofe. giderek saat 16.30 da 
Hitler tarafından kabul edilmJe • 
lerdir. 

B"'rghofun antresinde HitJer mi 
safirleri samimi surette ıııelamla • 
mış ve bir S. S. kıtası ihtiram res
mini ifa etmiştir. 
Gö~mcler Uç saatten fazla sUr 

milştilr. Bir ara göril§D'lelere fası. 
la verilerek çay içllmiljtir. Görüş
melerde Alman devlet re.i8inln ter 
cümanı orta elçi Dr. Schmfdt de 
bulunmuştur. 

Yugoslav devlet adamlan Berg. 
hofu saat 19.45 de terket.mişler 

ve bir mUddet sonra Salzburgdan 
Bclgrada hnreket eylemişlerdir. 

RF~MI TEBLIÖ 
Sa.hburg, 14 (A. A.) - Resmi 

tebliğ: 

Führcr, bugün, Berghofta, Al -
man hariciye nazın Von Ribben
tropun huzuru ile, Yugoslav baş. 
vekili Svetkoviç ve refakatindeki 
hariciye nnzın Cinc3r Mnrkoviçi 
kabul etmiştir. 

1ki memleketi alilkadar eden ba 
-ıı meselelere tahsis olunan görüş
meler, iki mlJlet arasında mevcut 
münasebetlerdeki an'ane\'i d03t • 
luk zilın.iyeti içinde cereyan et.mit
tir. 

UN STOKLABI 

Alc!ığumz m&lQmat& göre, bundan 
başka toprak maluıulleri otıa!, mem. 
leket lbt:yatı olarak un stoklan ya. 
pacak. 1'unlan tevkalAde hallerlıı 1-
cab ettlral#l şekil ve mahallerde mu· 
haf~ eaecekttr. 

Propıganda 
garabıUırı 

Loııcıra_ 14 (A. A.) - Myter: 
Tirandaki İtalyan radyosunun 

10 §Ubatt& yuna.nca yaptığı negrl • 
yatta Slıeffleld fmnlndeld İngiliz 
kruva.Wl"llnUn Sicilya ka.nalmda ba 
tınldığt bildJrllınekteydJ. 

Transocean Alınan ajansı ise 14 
§Ubn.t negriyatmda Sheffield'in Ce 
beltittanlt üeeUnden ayrılarak Ak· 
denize ~ıldığnıı bildirmektedir. 

Alrlka c:eplleılllde 
<Sa! tarafı 1 nclcle) 

13 Şubatta cenubi Afrika kıta -
ln.n Juba nehri llzerlndeki Bule • 
rillo İtalyan karakoluna hllcunı 
etmişlerdir, Df13manm muannlda .. 
ne mukavemetine rağmen hare -
klt muvaffakıyetle tetevvilç et • 
miştir. Düşman mevzilerini terke 
mecbur olmuş, dört zırhlı otomobil 
ve diğer harp malzemefli iğtinam 
edilmiştir. 

TAHRiP EDİLEN İTAl,l'AN 
TAYl'ARF..LERt 

Kahire, Jl'i (A. A. ) - B. B. C: 
Lib) ada.ki İtalyan tayyare üsle

rinden Berka'da 40, Benina'da 14 
tayyarenin kullanılamıyacak bir 
hale gelmiş oldukları mlişahede 

edilmiştir. 

utNGAZİNtN BmtBARDIMANJ 
Knhll'(", ıs (A. A.) - B. B. C: 
Çarşamba. gUnli Alman tayyare. 

lerl Bingaziyi bombard·man et
ml§tir. Sivil meskenlerinde bazı 

hasarlar vardır. 
RESMi TEBI,IG 

Kahirr, 14 (A. A.) - lngıllz 
umumi knrarg!hmm tebliği : 

Eritrede, Kerenin ifjgallni is
tihdaf eden h:ırekAt devam et. 
mekte, diğer taraftan kıtalarımız 
An-ezaya doğru sarp arar.ide mil· 
temarli llerlemf>kted.ir. 

Habeşi~tanda, vatanperver Ha • 
beş kuvvetleri, bizim faaliyetimlz· 
le işbirliği halinde, kontrollan al
tındaki mmtaknlan mütemadi eu. 
rette gcni§letmektedir. 
Diğer cephl"lerde vaziyette de -

ğişiklik yoktur. 

ER1TREDE 
Londra. 14 (A. A.) - Burada 

bild'rildlğin göre. Eritredek.i Ke • 
ren etrafında çetin muharebeler 
cereyan etmektedir. Bununla be • 
raber bu muharebelerden ne fev
kalAde bir 3ey, ne de seri netice. 
ler beklenmeme6i icap ettiği iUive 
ediliyor. 

Balkanlarda Almall 
entrikalan: 

Makedonya 
komitecıleri 

Hulgaristana kartı 
Bir teb.tlt aaı...

oıarall 
llollaaıbformat 

ingilterenin 
Sofyayı ikaı~ 

Bulgaristan Alman 
üssü olursa 

lng ltere malla1'f 
tedb r aıacalltJt 

Londra, ı.+ (A.A.) - 1 
radyo~m bu akeam Sofya :nı 
:reciyle şu telgrafı vermiştir 

İngilterenin Bulgaristan 
si Rendel, aşağıdaki deki 
yonun ne§rine me%Uni~yet 
miştir: 

"E&er Almanlar Bul ~· 
işgal "eyler ve müttefikle 
kar~ bir Us haline ifrağ!i 
lerse. İngiltere, derhal B 
ristanla diplomatik miln 
lerini kesmek ve lüzumlu a 
deceği bütün tedbirleri a 
mecburiyetinde kalacaktrr .... 

MAKEDONYA 
I<OMl'I'EC!LERt 

Londra, 14 ( A.A.) - Tim 
diplomasi muhabiri, yazıyor:.....M 

lstila etmek tasavvunında~Pl 
Junduğu memleketlerin maıı 
yatım kırmak, bu memleke 
tethiş etmek Hitlerin mutat.~ 
nevrasıdır. Hitlerin Bulgarİ!l 
na karşı da aynı teşebbUste ~ 
lunduğu görillmektedir. Hi""" 
daha evvel Makedonya kon1 
cileriyle temasa. girişmişti~ 
komitecilerin iba§larr, Alın '..l 
da veya Almanyanın işgali • 
tında bulunan memleket!~_.., 
lu"l Kral Borls'e dilşma.ndlfr. 
ve Bitlerin elinde ilet c- ·bil" 
Almanlar, Bulır ...... ~~tanı i 
etsinler, etme_.nler, Bal!:RJJ 
daki başlıca :.av( ri, !tal~ 
sulh akdine icbar etmek i~in 
na.nistam korkutmaktır. Al 
lar, bu noktada bir psikoloji 
tasma düfilyorlar. 

Daily Herald'ın diplomui 
ha.biri, yazıyor: 

.. Almanlar, Balkanlarda 
şet ve ~culuk tevlit e 
uğraşıyorlar. zira Balkanl 
elde etmek hususunda.ki a 
n ne olursa olsun, bunun i 
harbctmek niyetinde değild" 
Almanlar. Balkanla.n e 
blöfle kazanmak istiyorlar.,, 

Sabık 
ispanya kral 
Oğlu lehine 

Saltanat bakla 
daa feragat etti 

Lb:bon, 14 (A. A.) - Sa.bı) 
panya kralı on üçlincU Alfonl 
beyanname neşretmiştir. Bu 
yannamenln başlıca parçaları 
!ardır: 

"Tarihin bana. verdiği mu.it 
hakların hiçbirinden feragat /. 
meksizin, 14 nisanda hUkUınd 
sal!hiyeUerimln 1ııtlmalinden 
fmazar etmek suretiyle vatani 
zifeml yaptım, Bu karar say 
dedir ki bugün hiç kimse k 
rejimi ile saltanat haned 
menfaatlerini korumak için 
yol kanı ak?tıldığmı ııöyliye:oıe" 

Bugün mevsuk habcrlerdeSS 
d<>t!tane veııeyadruı cesaret 
kendlml bütün lape.nyollara 
defa olarak hitap etmeğe Dl 
addediyorum. Memleketimbı 
st bakımdan yeniden tanzimi 
düşüncemin sarahatle ifad~...a 
zem addediyorum. Bunun Dl~ 
sip zamanda tarihi an'aneye 
den dönUlebilmC8i için fayda" 
duğuna kaniim. Bu an'ane, 
ca müddet İspanyanm vahdedo' 
devammı temin eden iııaanıaJ111 
ni bir İspanya kurulm&llmı 
retle istediklerini görmeuıe 
gelmek hakikatleri, vakıi.lat!_t. 
zan dikkate almamak deme~ 

ı,te bu zihniyetledir ld 
prens Yuan'ın tarihi veraaet 
numuz mucibince tahta cıka.b 
sini temin için taltanat h~ 
dan :feragat etmek :ist 
memlekete bildiriyorum. lsp 
f.ııtcdlğl zıımnn o!;lum bUtUn 
yollann knlı olacak V"' salt 
müesseseslni şa.bsmda teınsll 
cektir. 
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Osmanlı 

öGRETMEf LER vr. BiBLiOGRAFi italya 
harbinin 

B lR kitapçı d~mda oturuyordum. İki talebe geldi, bü. 
yUk \"atan piri NMUk Kemalin (GülnDıal) piyesini iı;· 

tedllcr. TezgfUıtar eski turkcc bir kitap asattı. Talebflleıl'den bf. 
ri: 

- Bnnn değil, latin harfleriyle hMdmış olaumı l!1tiyoru1.. 
Dedi. 

Tezgahtar, (GülnDıal) in yeni harflerle hasılmadıiını e.iiy1e. 
ylncc iki genç birden ltlrnz etti: 

- Öf,rretmcn söyledi, \"armış!.. 
Bu sefer dG'd:klin sahibi müdahaleye mecbur oldu: 
- Biz.im sanatnmz kitapçılık ... E!.kl bir eMırin lltln harfle

rlle netrodlUp edilmediğini herhalde öğretmenlen:len da.ha İ)i bl. 
liriz. (Gülnihal piyesi yeni harflerle 'bullmam~r. 

Talebeler dükkindan r.ıkarken blrlblrlerlne: 
- Öğretmene ne ceup 'ereceğiz. l nrınki ll rstc mu hak. 

kak kitabı getinncmb.l t.enbib etti. O hu kitabın 1itln harfll'rl· 
le basıldığını kat'i olarak SÖ) lüyon:lu. 

Dlh"kat ettlm, yilzlerlnde kltapçmrn suzlcrinc irır.ndıklannı 
gösteren blr mfmfl. yoktu. Öğretmr.nlcrinc na!;ıl ce,·ap \ 'C""'ck_ 
iminin korkusu \ardı. 

Bu kUç k \'nim üzerinde biraz durmak isterim. 1<ılhakl
ka bu haddizatında pek ehemml~·ctslz bir f;ie)dir. Fakat bazı öğ
retmenlerin \'JIZfyctleri bakımından çok önemli bir mt'\"Zudur. 

Ben kendi h abıma, talebelerine, zulümlerden, be3crf pis_ 
lr.dc.rden çabuk incinen bir realist heyecıuılle ders v--, karan. 
lık ltikatlan \ c itiyatlruı değil, b-Uurlu ve narla d1111u w dlfb· 
eelcri aşılayan, her dersten ilahi bir ~·k, fikri \"e ahlikl bir ga. 
ye çık&ran çocuklara kabil olabildiği kadar lloedye ve tr.ae ha.. 
vası t.clldn eden öğretmenler kadar, ellerine verilen çocuJdan 
korkutan, hatti di>\ en hocaları da takdir eder ve severim. 

Bence, terbiye 'e nimle beraber, talebelerbıe tefcl.'rlir 'e 
cazibe ile fa~ ela~ ı 'o korkuyu mcharetle mer.eecllp, tal<'bf>sinc 
telkin eden öğretmen, PD mm'affak öpefmfllldlr. 

hte bunun lr.lnclir ki, (G\ilnlhal) t lsttyen iki talebcııin 
yüzlerinde gön:lilğlim korku izleri beni sevbu)lrdf. Fakat bir ba
knna da bu korkuyu l erlnıl<' bulmadım. ÇUnktt mevcudu olnnyan 
bir fiCyi, "bulamadık, btıyle 1 ·r kitap hentlz buıhn.dı!" deme1c 
iç.in korkmakta no manfı \'ardır! 

Bu g1bl l lerde öğrctmenlerlmhhı biraz dikkatli da\'l'anma
lan, t.aıebelcrine alacakları kitapları tavsiye e<lerlPrken, 0 ktta. 
hın 18tln harfleriyle çıkıp çıkmadığnu tetkik etmeleri limnılır. 

Ara.5tınna lı;ıl bir 'akit meselesi de değUdlr. O,.ıe urun 
boylu mcşı;ul olmaya da hacet ydktur. Vekilete balla Derleme 
J>ircktörlüğfinlin muntazaman çıkardıit bibliyografiler ihtiyacı 
kaqdamaia kifidlr. Her yll çıkan btitihı e11erler bu kitaplarda 
yazılıdır. Öyle zannediyorum ki ve'ki.Jet, herh&lıle bu kitaplar. 
dan mua1llmlerlmlzc ~önılermektedlr. Eter yo~ iste
memek öğ'rf-tmen1er için bfr 81Jçtar. 

hıaua nekadar olgun kafalı olana oı.un, anslklopeaik ma
lfimatı olmazsa, cemJyete faydalı bir an111r olaımz. Ansiklopedik 
ihmal, her ~eyden eV\ el bl1glyl nyrflatrr, hatt.l hl~ indirir. Bu 
itibarla öğretml'nlerimb:, talebelerine kitap tantye etmeden eY_ 
\'Ci blbllvogrnfilere bnş\'Unnalarmı ta' iye <.'deooğiın. Jı;· el' höy_ 
le ) parl tsa. g<'nçlerl nıU kül me,•kiden kurtannış ve ~ derinde 
korku gölgelerinin yt'.r bulmMmı önlelnlJ ohn'tar. 

Çeşml ibretle nazar kıl görme bir ecyl a.bt'fl !. .. 

IAEDRI 

~ SENENiN EN NEFiS FiLMi 

Bu Kadın Benimdir 
Bq Ro'lerde: 

HEDDY LAMARR 
ve 

SPENÇER TRACY 
Tl ftK(1p; SöZU)' 

NllSBASI 

iPEK 
. .. . .. ...... . . . . . .. . .. 
• • . . . . . . ......... " ... . 

onl.JtSAL Dll.Df' 
NtlSHASI 

WI köpekleri ASTA \e minimini H \B\" Jllt('J\IE .rr. 
IMHUn Mh1ık :ı.ahıtu filmlerinin t•n orijinali olan 

kısa bir 
bilAnçosu 

Her tarafta sıilh-ü sükun de. 
vam etmekte iken bir devletin 
başka b"r d vlete ni<l bir \. ayeti 
zabtetmek niyetinde bulunduğu. 
nu (hem de açıktan açığa) söy
lediği tan1ıte yalnrz bir defa gö
rülınlistUr: Bunu, Trablusu isti. 
1 aicin, ttalva yapmıştır ... 

Osmanlı hükumetini alakadar 
eden işlerde "Hukukudüvcl" kai
delerine nayet.e lüzum görmiyen 
İtalya, Trablus ve Bingazide va
ki meşru ( !) faaliyetine karşı 
gt1ya Osmanlı memurlarının mu.. 
halef et gösterdiklerini ileriye sn.. 
rerek "haysiyyet ve menfaatle
rini muhafazaya azmettiğini her. 
keae ve bilhassa Türkiye" ye i
lq ediyor, ''ltalyanm iktısadi 
menfaatlerinin Trablus ve Bin
gazide inkişafı Osmanlı tamami
yeti mülkiyesi için bir tehlike 
teşkil edebileceği" yolunda Türk 
ınahafilindc hükUmran olan !ile
rin bilyük bir hata olduğunu 
söylüyor, 1904 de başlayıp her 
nedense başaramadığı istila fik
rini (Rakoniçi ptosund&ld bir 
mWlkat eenasmda) krala da ka
bul ettiren Ciyolitti, 27 eylül 
1911 tarihli bir Wtlmatomla Ba. 
bılliden serbestli hareket sözil
nü almak istiyordu. 

O zamana kadar lta.ıyaya gü. 
l~ bir itimad ve emniyet bes. 
!iyen Babı&li hayretini mucip o
tan bu kilstah teklifi bittabi red
detti. Şiddetli muahazelere hak. 
kile dtlçar ola' Hakkı Paşa is
tifa etti, Said Paşa. Sadrazam ol. 
du ve ltalya ile her hwruata an. 
18.fllla#a Amade elduğunu Ro -
maya bildirdi iae de mu.kahil tek. 
lifleri zaten dlnlememeğe azmet
miş olan CioliUi 29 cyliildc Os
manlı İmparatorluğu ile harp ha 
linde bulunduğunu A vnıpa ka.. 
binelerine bildirerek Kaneva na
mında bir generali başkumandan 
tayin etti. 

29 eylülde Trablus önüne yı 
ğılan İtalyan gemileri şehre tes. 
lim teklifinde bulundular. Caka
nın 1.aferi iC'nune kil:fi geleccğı 
zehahmda idiler. Sedıd ve mu
hakkir bır rC'd ile lmı~ılaı:ımt·a 
bombardımana ba~ıaJılaı. Her 
türlii miiclafa "a"ıt.alarınd n 
ma.hrwn kahnı ol n Tı ablu a 
G0.000 asker gondcnnış olmakla 
bera.i..cr ancak 7 tcşrinıevvclde 
sahıle çıkabıldil r. Bıngnzi~c dt· 
Hl teşrinde taarnız cylcdıl<'r· 
J<"'akat burada ciddi bir mukave. 
mek ınarıız lwJdıtar. İhraı;tan 

1
. -sonra şehri za.bt. ıc~ın sokak mu

harebeleri yapmak lrızım geldi. 

BiR ADAM KAYBOLDU 1 Sahilde ancak tutunabilrr<'k 
il bır vaziyette bu.ıu.nma\arma bak-

(ANOTHER THIN Mr-N' ıı mıyarak 5 teşrınıs~nıdc Tra.bhı. 
. ' ;;u resmen ilhak et lller ve dcvlet-

~ah~nnd" bir ı ~ · 1 "' c nal etin t~\llt "ttlğl ho)ttan , ,. hl'h~a raA'nwn lia ler va.sıt.asıle Osmanlı mpara • 
tuhrt':ş:lrctlerı kahk:ıha u .. ı;Uldl'ırUyorlar. . torluw nu makul bir karar ver. 

ROKS dl UNAL "lifi tıı&rp \C dilllya ha~r• .. rı gud . t lediler Babıali 
Dıı~n "aat ı de te.ızJlrıth matlnl'. meğe ave ey. ·. 

lillllllll lllJl!J lllllllllll•l••IMl-1••••••111111111• 1 harbin henüz bıtm:mış, Aiha~kta 
, 11 _ - veni başlamış oldugunu, rı n. 

• 1 IP.!18111•·--• ~ilayetini silah ile müdafaayı 

1 B .. s ... M ER S. - kararl~tırdığınr ileri sürerek 
u~un u ınemasında 1talya için mü~külatı bir kat d~-

ha arttıran • ilhak kararını hu-

ALE EBT PBlllAN'm kümırliz addetti. 

Glllı"ETTE LEULERQ ve ANDRI: BRULE o sırada, mühim bir mevki 
Ilı• oomber Of'f!tı bir tanoo yarathklan olan (Ayni Zara) düştü. Fakat 

ET O PO L 
buna mukabıl her tarafta ltal -iTEN yanları endişey düşüren müda. 
faa kuvvetleri çoğalıyor, bilhas. 

(BAYAT OCZBLDIB) sa Bingazi ceplıesındc kahraman 
Har kt tli, h dkatll ,e lhtıra."h .U.> ilk qk fllıDlnı mutlaka patp TUrk zabitlerinin adeta yaratır -
görünt Hı f hndl' sizi Pıırl 1n ~nrrnghı:. rttt'lt'rlnl ,,_. ıt0ksklın'm 1 casına vücuda getirdikleri k~· 

-=~lllllllilülillli cıuı L tırıu ı.trwr. flugun ı>aat ı de tl'n7Jlth rr-ttne - vet korkak düşmanı şıddetlC' ug-
1 raştınyordu. 

Nihayet 10.000 kişiye balığ ol 
fluğu İtalyanlarca iddia olunan 
bu mUcahitlere karşı koyabil 
mt k için Kaneva ordusu 100 b•ıı 
k:şıye çıkanldı. Her milşa.hidı 

hayretlere ctüFiren bu hal ile b • 
ı a!x'r, ltalyanlar k&r§Ilanndakı 
kuvvetten muttasıl şikayet edL 
yorlar, miktarını, nercöen, nC' 
vakıt hücum edeceğini, ric'at e 
derse hangi istikamete doğru ı·c. 
kileceğini, kimler tarafından i . 
dare olunduğunu, nasıl azalıp 
çoğaldığmı bi!medikl~rlni söylü
yorlar. muntazam bir ordu kar
"ısmda bulur.duklarım nıiltema. 
di tenkid ve muaheze.lere cevap 
makamında beyanla zavallılıkla-

yoı'i&.r, bır a.dmı uerıetmı} orıaı Asker l ı k ısıerı 
San CUlyano hükGmet.ini ağır ı mıı 
muahn.zalarla karpla§tınyorlar

ıına zm 

Malulleri davet 

,_ 

rını müdafaa etmek istiyorlardı. 
lk.i kuvvetli orduları vardı, her 

türlü techi?.atl!U1 bol ve mi.ikcm
meldi. deniz \•e hava vasıtaları 
hep ellerinde)·di. Bwıa. rağmerı 

ilerlemek şi)ylc dursun Trablusu 
bile ellerinden çıkarmışlardı. Bu. 
nun için yıldınna. tedbirlerine 
müracaatı liıbüd addederek zu -
lümlere ba§lanu§\ard1. Bu husus. 
ta o kadar vah§iyine hareket et. 
nlİ~lerdi ki, kendilerine tcvcc. 
cühkar olan devletl<'r bıle bu iti. 
safları takbih ctıni~lerdi. 

Ahval. hukümette istikrar hu. 
sulüne mani oluyordu: Kabine-
ler deği<>iyor. Kıi.mil Paşa nevmi. 
dane sözler söylüyordu. Fa.kat 
mücahitler savletıerini biç hafif
letmiyor, bili.ki& Tra.blusta ve 
Bingazide dilşmana kan kustu . 

ruyorlanlı. 

Harp uzadıkça ttalyada hoş -
nutsuzluk artıyordu. Ciyolitüye 
hücum ediliyor, hiç olmazsa ba· 
?.I tavizat mukabilınde Os.'Uanlı 
imparatorluğu ile mıisalaha ak. 
d lunması için nüınayi!:ılrr 'apı. 
lıyordu. lngilterecıc Enstitü aza
sından Sir Barkley'in Trablus 
seferini sıyıısi bir hata olarak 
tavsif, mevcu<l muahoo lerc t<.>
cavüzü tayib ve ilhakı tnkbıh e. 
den kitabı bu sırada intişar et -
miş, İtalyan efkarı umumiyesini 
htikQmet.e karşı da.ha :ııyade a -
!evlendirmişti. 

dı. Sulh jsuyenlerin miktarı ya
rımadanın her tarafında gilndaı 
güne çoğalıyordu. Roma bunu 
ürtm.ek için bir scnedcnberi de -
vam eden h"arekat esnasında eh
liyetsizliği meydana çıkan gene. 
ral Kanev&yı • timdi Arnavut
lukta ve L:ibyada. yaptığı gibi -
azletti, kumandanlığı ikiye ayır
dı. Bir taraftan da gi1Jiden giz. 
!iye sulh c;Rrelerini aramağa. 

harpten mütazarnr olan bazı 
tiiciarlan :lsvi~reye göndererek 
Osmanlı h~etile tema. çare.. 
lerini aramağa koyuldu. (1) Fil
vaki Osmanlı hük<lmeti de bazı 
kimseleri temasa memur etmişti. 
Fakat eylül ayı hullit ettiği hal. 
de temaslar bir netice verme -
mişti. Çünkü miicahitlcr dü§ma
na her cephede mühim zayiat 
verdiriyorlar, Türk topl'&lda.n • 
nın kolay çiğnenemiyeceğin: gös. 
tcrıyorlardı. Husussi'e (Dc-ıc > 

Je vukua gelen muharet.'<'dc t -
talyanlar (bu seferki ıez:n,ctle. 

nlc tanzir cUikleri gibiJ birçok 
maktul bırakarak çekilmeğe, ta
arruzdan müdafaaya ger,m~e 
mC'rbur olmuşlar, Trabht~ C(p -

h".:.ındC' de sahile yakın (Zan. 
zor) \'ahasmr mücahitlere bırak 
mııılardı. 

Bu sırada ::;akız isya!lı ç ktı. 
Babıaliri· i"ind~ ym·ar'andığı 
mUP.küliı.t tabiatilt' arttı. Büyük 
ı.!c,·letler 1 talya ile u.zlaşmağı 
musıı-rcn teklif. Babıali de bun
ları şiddetle reddediyordu. 

Ne çnre ki, blitiin çarpışmala· 
ra ve ha yanlann hezimetlerine 
rağmen, lsuıcredc milz&kereler 
yapılırken. Balkanlıların (Yuna.. 
wst<'n Bulg:u ıstan. Karadağ, 
~ıı bıstan) itti had ettikleri tJlJf
ıenmeğe basladı. Malfun olcloğu 
üzere bu ittihat tahaldmlt dtl 
' dört dü~mu. kı~a fasılalarla 
mmlcketimize harp ilan ettner. 
Gailenıiv.ı tat-ıatile büyüttüler. 

"U 1'' de mUzakerc devam e
diyordu. Romada da halk, he' 
ne ba.hasma olursa olsun. milsa
llha istiyordu. Babılli yeni bir 
bUyilk harbe girml§ olmakla be
raber. milcahıtlerin İtalyanlara 
mütevali~ en darbeler indirmesin 
den cesaretlenıyor Ciyolittinin 
tekliflerini kabul etmiyordu. Ne 
rare ki. "tali-i harb" Balkanlar. 
da pek menhus bir çehre göster
di ve İtalya ile 0...ozan) da 18-
10-1912 de sulh muahedesi İm-
1.<dandı. 

O zamandanberi A.frikanın şi. 
malinde • fakat sahilden çok u
zak olmıyan yerlenie. akıllan 
durduracak zulUmler yapa yapa 
müstemleke kuran İtalyanlar 

Diğer taraftan ıkı miihim hi.. 
dise tekevvün etmiştı: lt.alyan -
lar Fransız gemilerılc nakledi . 
len bir tayyareyi zabt ve yirmi 
kadar ~·olcuyu, T"ılrk .zabıti diye 
esır l'tmek ıstcmişlcrdi. Fransa 
şiddetle protesto etti. Tabansız 
İtalyanlar derhal yelkenleri su. 
ya indirerek tayyareyi Fransız· 
lara t:E'slim ve yolcuları t<'rhıs 
eylediler. Bu hacil vazıyett,•n 

kurtulmak i :n Ciyolitti parla
mentoya bir ilhak layihRBı ver. 
di. Bu lKyiha bUyUk münakaşa
lıırı mudp oldu. Her tarafta gll. 
ri.iltiiler çoğldı. Bunlan sustur. 
malt için İtalyanlar. açık bir şe· 
hır oldu ~ıına bnkmıyarak, Bey. ~imdi. oraları istılfl ıcin sarfet
rutu bombardıman ettiler, iki tiklcıi müddetin onda biri kııdnr 
Türk g' m f;mı batırdılar. Fakat 
O manlı hi.ıkumetını yıldırama • 
dılar. Baöı lı takım taknn kah
ramanlaıı Tunustnn. Mıaırdatı 

Afrikaya geçirmeğe devam etti. 
8•yasi yollaıda da ltalyayı mUt
kiilata duı;UrmeğC' çalıştı. Böy • 

az bir müddet. zarfında mağlfıbi
yetten mnğlubi} ete uğramakla . 
drrlar. 

AlJahın adalet ve intikamı ... 

Ali Ktmcrli AKM)T 

klikk harp uzadı, Harp u1.adık- ( IJ Tarih tekerrürdtn mi ıba· 
ça masraflar çoğaldı... tt. f s· d" it 1 · a··kı rr. tr ·~un ı o tın vıne ıı er. 
Zaruı etin artın. ıucip o • koıtllarltı Aurııpad.ı:r ;ulh çetr"lc?" 

lan bu hal~ karşı Roma tazyıkı art~'C»'. _ A. K. A. 
arttırmak istedi, donanmasını 1 
Çanakkaley\: gönderdi. Kale bü. ==:.;:::=====:::::==== 
tüu bataryalarile ijİddetli muka -
belede bulundu, koca donanma 
u1.aklaştı ve 1.evahiri kurtarmak 
ıçin kolay bir muvaffakıyet elde 
etmeğe çalıştı. Amiral Viyal de 
Kale önünde kaçışm efkdn u. 
mumiyede husule getirdiği suite 
siri gidermek i~in Romaya kO§. 
tu. Harp alcyhtarlan Ciyolittiyl 
şım<li daha ziyade sıkıı::tınnağa 
başladılar. Viyal bunu önlemek 
için (Rodos) ı .işgal etti. Ciyolit
ti a.danm işgalini büyük bir mu.. 
1.afferiyet şeklinde göstererek 
şenlikler yaptırdı. Ne yapılsa na 
file fdı, cfkan umumiye aldan. 
mıyordı.:. Fedakar zahit ve asker 
lerimizle kahraman yerliler mu
cize kabilinden müda.f aa ve ta. 
arnızlarile gerek Trablmı ve ge. 
rek Bingazıdc İtalyanları mUte
ma.dıyen taciz ve hatta tcdiıb edı 

3250 ton 

dınamitle ... 
Bir milyon metremikabı 
toprak berhava edilecek 

ı-\tallna.had, 14 (A. A.) - Ha • 
len in.,"ll edilmekte olan btiyUk 
Glua.r kanalı yolunda çok büyük 
toprak ve kaya kitlelt'rlnl parçala· 
mak i~ln 80n dcrect' kuwt'tli bir 
lnfilA.k lıuırlanmaktadır. Bu ı, h:fn 
kazılan kuyulara 3.2'50 ton dinamit 
yerl~tirilmiştir. 

Bu infilaktan sonra 1600 met • 
re uzunluğunda ve 20 mt>tre de 
rlnliğinde bir kanal açılacaktrr 
Takriben bir milyon metre ıntlll • 
hı toprak berhava edllC'cPktir. Bu 
kuvv tte bir infilak !iimdi) t' kadar 
hiçbir yt'rde ~apılmamıştır. 

·~ Mlııeırllk ......... : 
ı - :ratUa uMritk pıbml.udoa tu

tün ikramiyesi al&D maıoı Nb&,y, mll• 

ıoı er Ue §ehft yetlmlerlnln yoklama 
gllnlt.rt af&A1da göııtertımlşt:Sr. Bu 
gUn.eı do ıubeye müracaat etmelel'1 L 
ltın olunur. 

2 - Maıcıı subllylıır, 17 2.941 dl!ll 
24.2.9U tnrlhlnc kadar. 

M,lff,ı erler: 25.10"1 uır!hlndell 

10.3.IH l tarihine kadar. 
Şehit )CUmlerl: ll mart 9H den 81. 

mart ~l tarihine kadar: CumıuUsi 
ve paaar hariç olmak Uzere. 

3 - MaJQl er w aubayların getire. 
cckleı.1 veaafk: rapor, resmi senet .,. 
nuru. hüviyet cUzdanı. ..... 
.... .,., INllerWc 1111ıee''MIM: 
Beflkt&§ aakerilk fUbe.sinde kayıt 

bll<ınıum malili subay ve erat llr 
bit "cltmlerinln senelık ~oklam. 
yaptırmak Qzere 1 mart 941 
dl'!n 31 n.art 941 tarihine kıt 
adet naik&hk totofra! ile n 
vlyet cil:ıdanı resml senet 
ye tevzı cUzdanlan ile pa.r. 
ıamba •e cuma gllnlcri saat d 
on ikiye kadar şubeye mUrocaat ı. 

.rnıılcrf ı:r.n olunur. 

Mevlidi terif 
Divanı :Uulwıebat azalrğmdnn mfl.. 

tekat• lnymetlf mallyecUerlm zden 
werh.ını Hasan Zeki Apakın nılnma 
itha!eı. :Yarmki pazar güntl ö0 1c na
mamm mlt•ldp lllreDköyünde, 13tu. 
yon ~ ZlhDiı>e.§a cıuııltnde 
Hataı BDr.baıı Ye arkada§ları tarafm· 
dan mnHdl '8rif okunacaktır. Mor. 
huma 9l'ft!DJw ve tııttyenler te rır e
deWhteP. 

Kongreye davet 
Kmdıly cıeııd)<eö Betlktnş ""~ln. -.... 
U-.1 piamneme bükUro eriM 

twıuwa ... ptı.mlsiD yıllık kODj;H 

111 22 §Ub&t Hl cu.martes. &imu saat 
15 t.e Be,ıkt&fta AkaretlerıJ haıke\ 

Mlonunda aktedllecekUr. l3Jtü:ı IW\. 

nm t~ rica olunur. 

Tavzih 
fJJııılıi9 llarp okul ,-e 11~1 ,.. 1111 -' \'11f 

A"' b• eu tcrl<ere~ i oldık: 
•-l·Kl sayılı gazel.en zde Dtn~ı 

ıa.,. okulu ve li8c8' spor harekcUeı 

baklancıa çıkan yazıdı• benim bcyllnıt 
tan gibi göııterilen bir kısım ml'vcu 
olduğunu bugün haber aldım. Aııker 

U.ler arasında cereyan t>df'n karMI'! 
çe mllt4bakalar hakkındaki kanaau 
ml!ı o rekllde olmadıBuu ve be:ı; anatıı 

... benim tarafımdan ne de hlc;;blr o. 
kul mt>nsubu tarafından yapılmadı. 

tmı arz ve gnzl'tcnizm bunu taarth 

ctm.,.,ı .. • rtca ederim 

HABER'ın 
bulmacası 

1,) 
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Solılıuı ıoata: 

l - \ arı~lar 2 - Cefa_J'a maru& 
kalıın N• edat 3 - Makı t kuman. 
rıu " Bır yemi§, Bvlga ı,.uında bir 
•'ağ. c; Sabık bay, tcrıı vinD oe· 
mi etiatı cılur 6 Z<!re(!Uııı·~ ketinin 
'el")RClı ~ - B!r cdnt c.e• ... c;ı. 8 -
Eır cml mf'lRI clnairı ın .. • ı..p 9 
~ıwıı ve haflfmeettb, ka: .. clntn bil 
~mdakl bclA. 10 - Bir cı.~ peynir 
&ir hayı.r.n, ıı ı.:ıtkhı v.. harap 
yokun akaınln ~ersi. 

l'ukarıdan ıal)l'k•~ a. 
ı - ı,,ı>k kun•eUi bir .,,.a.nı içil 

kullanııı.• bir tabir clki k ... ıoe). 2 
:Hir edaı vUcudunu orta•l:i kaldrr 
maklık , Bir kadın ı.sm. ı.oJay de 
tıı. • Evveline bir "K ı,et!rirae 

r,lz fırnr eder, arabl aylar • n kulla 
ıuıan bt. tabir lı Alfao-ı 'l blı- har 
.•n okun?.ıtu htı.yaı.aız. 6 • e):az er 
"•k clkl k.-liıne), lngllıı ~•lını. 7 -
ı.)Jşlo d!Jıklenip oyulan - Pırden 

b.re olU\trmck halınc t;cle· f Alı 

t<JrUn vazifesi. ıç U7.U\'larım , oan 10-
lslm. dU1.'Uk 11 Ağaçırt. •an 1ıı2a• 
ıtqten c kar. 

Evveıı.ı bulma•·amızırı 

M•kll: 

Solr.aı ıııtğa: 

1 - l'Utunamamak. 2 l§ın" gt 
~n. S Rab, mayasıl. • li:kell 
!>umar. 11 - N, tutanı. ıneç fi - &rı 
mum, g1>1ıc 7 Bıdanıı lı k 8 - 11 
,.,mad ır ı ' N"ta ır n ıo 

Ehali, kebe. 11 - NI, ~rK , n 



Dünyanın en Zor mesleğı 
FRANSIZCA (3) 

(H . n·ıkkı HABF.R guzctesıne aıttir.J 
n N .c n A v c o iL o G 

coı.mrni\ 

Mirimcc 

1ll 

o 

TÜRKÇE 

AUrimic 

111 

inci nedir? Nerede ve nasıl 
avlanır.. en pahalı inciler 

l. I.c h•ndPmııln de "on aTM\ ı~f" 

farsclllt', il iınlta n din(•r le• <'a

ta.in(' i,lli ... , ,,on ııncif'n mljodant, 

ui \t'n:oit dt> pa, ... ı•r "ix sPmalm•,. 

n Ccır •<'. 

1. Marsilya:-a gelişinin eTte~i 

~üniı nlbay, altı hafta kalarak 
Korsikadan yt>ni dönmüli bulunan, 
eski muavin sub::ı.yı yüzbnşı Eltis'i 

ycmeğP davet etti. 

Basra körfezi dilnyn<la incinin 
en bol olduğu yerdir. Burada 
a.~ırlardanberi Arap dalgıçlar 

sularm dibine dalan ve içinde 
kadınların hayallerini oyalayan 

2. ı .... <' lJıiluiıır racontn rort lıf

n a mis,-. r.~ ıHıı UDi' hi ... toirr dr 
ndit .. ııııl ,,, ııit le ıner!'r de• "" 
srmbln 1111\IPınent aux Jıl-.to!T('ı. 

ılnnt on l'a\ alt si 

"ur in route 

2. Yilzba.sı mis ı.Jydia'ya ~ok mü- inciler saklı bulunan i~tridyeleri 
es.<ıir bir ha:rdutlar hikfıyı•si anlat· cııkarırlar. İnci bugünün immn. 
tı; bu Roma - Napoli yolu ilzP- lannm bir keşfi değildir. İncide.. 
rinde ona pelt ı;:ok defa söyledik· bile inciden bahsolunmaktadır. 
teri ha~·dutlann hikayesine hiçbir , Bundan bin sene evvel de Çinli
suretl~ benzememek meziyetini ha· !er inci almak üzere Hindistan:ı 
izdi. gelirlermiş. O z.amanla.r Seylan 

pon buluşudur. Birka~ seneden. 
beri bütün A vrupada yapıları 

bu i.5 örneğini Japonyadan al. 
ımştır. Tabif inci her ı.aman 

istridy('llin aynı yerinde bulun. 
maz. Ba1.an kabuğunun içinde 
ve muhtelif yerlerde ve ba1.an da 
kabuğun dışındadır. 

lnci a.vı hiç terakki görmemiş 
olan bir meslektir. Yirmi asır 
E'\'\'el avcılar, nasıl .inci avlayor
larsa bugUnkü inci avcıları da 
aynı usulü kullanmaktadırlar. 

Amerikada. Avu.cı.tralyada veya. 
hut incil..:rin en mebzul olduğu 
Bnsra körfezinde de aynı usul. 
ler, yani dalmak usulleri kulla. 
mlmaktadır. 

adası civarından inci c;ık:ındar 
3. ,\u ılı•<;<.;ı•rt, Je.., dı•ax bom~, 3. Meyva yerken. Bordo a.rabı ve bunlara Madras incisi ismini 

estr~ """'" "' <~' ile,, tmutcillc-. de 
Vin d'• P.örıleaııx, ınulerrnt chas f", 

r.i lr ı•olnnrl npprlt qu'il n'y 1\ pas 

de pay' oiı t>llo "oit pin:; h<'llr 
qu'cn Cors(', ııJu ... 

bondnnlP. 

\l\.rİcP, phı.., n· 

4. "On y \Olt forre san~ll<'r<ö, 

dfsaif h~ captlain" ı-:m .. , et it fa11t 

apıırcndre i'ı 11"'4 dlstln~ucr d<'s "'°· 
chono; domestiqnc.-;, qui lem iT"" 

emhll'nt d'ıınc mımii-re etonoanff'; 
car, en tuant ıte-. r.o<'hons, l'on "'f' 

fail unc.• mnu,·ab affıılrı• 8\"l'C lf'urs 

oırdicn<ı. 

ı1'i sortent d'urı qu'll 
nommrnt maquis~, arrnc..; jusqu'aux 
derıts, sc font p3ycr lf'urs be(f'<ı et 
ı;{' nıO'Jnent de ,·om •. 

ı:;işelerlyle bac:ba.'ja knlmrş olan iki 
erkek avdan hahsettilcr ,.e albay 
nvca Korııikada.n dnha güzel, daha 
çeşitli ve dahn bol bir memleket 
mevcut olmadığını öğrendi. 

4. "Onıda. yüzba~ı Elli!; diyor

du, çok yaban domıu:u görüllir. 
hunları, şa.<}rrt:acak kndıı.r b<!02e· 
dı1deri evcil domuzlarrlan ayırd 

etmek lbmıdır; rUnkü domuz öl· 
dürlirken muhafızl:ıriylc> fena bir 
iş ynpılmL'j olur, onlar Maki dedik ' 
!eri bir çalılrktan tepeden trrnağa 
k:ıdar silahlnnmııı olarak çıknrlnr, 
hayvnnlarmm bedelini ödettlrerek 
sizinlcı nlay ederler. 

5. Keza pek garip bir hayvan o
lan yaban koyunu da elde edenti.. 
niz. Bu başka yerde bulun.mıya.n 

c:ıok iyi, fnlcnt zorlu bir av. ha.yvanı
dll". Geyfklet", alageyikler, sülün· 
ler, kf'.Jtlikler ..• Konıiltada pek çok 

bulunan av nevilerini sa}ınak Mla 
kBbil olmuyor. Albay, avlanmaı?t 

verirlermiş .. O tarihler\.le Seylan 
adası civarında bulunan inci 
tarlaları dünyanın en zengin 
larlalan imi§ .. Fakat bugUn Scy. 
li.n civarında inci n \'l pek az 
yapıl.maktadır. Çünkü evvelce 
büyilk bir Zf:!nginlik ifade eden 
bu tarlalarda bugün artık inci 
kalmamıştır. Henilz keşfedilme. 
miş olan bir sebepten dolayı bu 
sahillerdeki istri<tyeler inci ver. 
memcğe ba.,ıamr~ardır. Bugün 
dünyada inci veren mmta.kalan 
göT..den geçiruiğimiz takdirde Ba:; 
ra körfezinin birinci geldiğini gö 
rilrüz. Çiinkü Basra körfezinden 
dünya incilerinin yüzde sekSC'n 
beşi çıkma.ld.adır. 

Ba.Bra görfezinden mada A. 
vustralyanın şimali garblsinde, 
Stret Setlinman'da, Filipin ada. 
ları civarmda Venezüella sahil
lerinde, Panamada ve aşağı 

Kalüorniyada inci tarlaları mev
cuttur. İnciler umumiyetle be. 
yaz renktedirler. Ancak Panama 
ve Kalif orniya sahillerinde av. 
lanan inciler ya siyah veyahut 

Basra körfrzinde inci avı mev
simi gelince bir çok yelkenli ge. 
miler inci mmtakalanna doSru 
~ılırlar. Her gem.ide yirmi ka. 
dar dalgıç inci avcısı vardır. 

Bunların hemen ekscri.si A. 
raptırlar. İnci avcıları vücutlar
nndan yelkenli kayıklanna bir 
iple bağlı oldukları halde bo. 
yunlarına bir sepet takarak de. 
nizin dibine dalarlar. Bu dalgıç. 
lar arasında suyun dibinde .... ç 
dakika kalabilenler de vardır. 
Dalgıçlar suyun dibine gelince 

balıklar üzerine yapışık olan 
istridyeleri büyük bir sür'atle 
söküp sepetlerine doldururlar. 
Sonra suyun üzerine çıkar se
petlerini boşalttıktan sonra hiç 
vakrt kaybetmeden tekrar suya 
dalarlar. İnci avcıları bu minval 
üzere sabah gilneı7 doğma..~m. 
dan akşam güneş batınca.ya ka. 

;,. Voo" a' cı r.nrore le mounon, 
ıort etrangP nnims.J qıı'on no tronve 
ııru aillf'urs, famoox ı;iblf'r, mats 
cfifflrf)P. \C'ı-f, dalın._, fa.ISBn<ı, p<'r· 

dreaux3 jamnl" on ne poul'rftit 
nonıbrn tout<>S 1 •s espiıces de 

::fhlor qni fournılllent en ~orse. Si 
''oU<ı aimC'Z :1 tirer, oll<'IZ en Corsc, 
colonel; Jii, <'ommf' dlsait un dt> 

mcı; lıôf<-.,, , ·ous ııonrrf'7. tlrcr .-ur 
tou" ıc .. ;:fbi<•r; ı)(l~"ibJe,,, clcpul-. 
in grh r jıı .. qıı'iı J'hommr.,, 

severseniz. Korsikaya gidini:r.; ora-
da, otelcilerimden birinin dediği gri renkte olurlar. 

dar çalışırlar .. Bunlar günde on 
beş saat suda durabilen kimse. 
!erdir. Muttasıl dalıp çıkmak in. 
ci avcılarının arterleri üzerin •. .:: 
büyük bir tesir yaptığından bu 
işle uğraşan kimseler pek gene 
yaşta ölürler. Sa.zan da bir inci 
:ı.vcısınm bir kolunu veyahut 
bacağmt bir köpek balığının ağ. 
zında bırakarak suyun ÜT.erine 
çıkması her an beklenen hadise. 
Jerdendir. 

gibi. ardıç kuşundan ni.cıana kadar 
mümkiln bütün avlar üzerine silah 
ata.blllrsiniz." 

(]) Do Rome it Xaple.: Roma ile Napoli arnsmda; df' , ·ou'I iı 
ınoi, aramızda; de nation a natlon, mllletl('r arasında. (2) l\faquis: 
Korsiknda hnydutlnnn, gerilcıinde saklanmış oldukları çalılık ve fuıı. 
dal klnrn bu i!lm \'erilir. (3) Keklik palazı. 

ANALiZ ve TEORi 

l. hnğıdaki < uınlek-ri türk!:eyc 
çı.\1rini7: 

ıı. Le ~pıtninı> Ellis nvait t:rou
vc oı.;Plqueu chose de beau en 

Corst'. 
h. il rcnı.ı:;o<ıun qu'll _, . ın alt en 

facc> le lui qııelqu'un de jcune et 
dl' jo!i: <'0 Nnit miss Lyaia. 

c. L:ı ferr.mc dP chnmbı"{' de miss 
L~·di;:. accepta h"' croquis de in 
poı t•' d :.:~nı::-i. 

11. \.,ıı;rılnJ,j riiınlclcrdı• flil1M1 ... 
"iınıısrfalt'', ~ı., c defini'', \'(• 
"fıtlur" "-f'kliııılı• ~ n nııu 'c tt•rclL 
nıe cılirılz: 

n. J:enı.lıousiasmt• de.cı \•oyngeurs 
produit unc> ı l-nc:tlon. 

lı. Ellis racontc qudque <'ho5e 
d'iııt;..rcssn ·1t nu colond. 

r. J.'hôt<'l Beauvenu, oiı 11' colo· 
ntl dr-scendit avec sn filllt> est {L 

~b~ llcı. 

llL "Oiı" kcUme<ılnln ktıllaml 

ma ·ı hakkında aşağıdaki cürulclt'r6 
diklcat ediniz: 

a. Ou, latince ''ubi"' df' ngelir. 
b. (sorgu zamlri olarak): Oiı al. 

lez-\'OUS? nereye gidiyorsun uz? 
Par oiı a\•ez - vous passe? neredc•n 
geçtiniz? 

c. (Nisbi ır.amiı - ismi mevsul o. 
!arak): 13 carrôrc cl'oiı cF>s mar· 
lıres sont tires, bu mermeri rin 
ih~ ctllldiğl tnı, ocağı. 

La mn.iaon d'oiı je sors, içinden 
çıktığım ev (mensup olduğum ai· 
le). 

d. (Z:ırf olarak): yer "e mal1nl 
gtisterir ve a.ncak eUmolojik ba. 
kandan zarfur; zamir yerinde kul
lanılır: c"est la maison oiı JC de
meure, (içinrJe) oturduğum ev bu· 
dur. 

,- • & um e 1
•; 

Maarıf Vekillığinın 
.. 
1 

sınıf L ı s e h i ı · inci, i k in c ı 
Fransızca kitapları çıkınıştır 

VAK 1 T 
Kı1abevinde Satılmaktadır 

' J 

tNCT NEDlR? 

Kadınların güzel boyunlarını 
~üsleyen incilerin istridye denen 

zavallı bir deniz hayvanının 

ifraz...-ıtı olduğunu biliyor muydu 
nu~? Evet inci fatridyenin vUcu
duna yapışan bir paraziti mah. 
vetmek için üraz ettiği sert l>ir 
maddedir. 

İncinin ne şekilde meydana 
geldiğini lceşfeden A \"nıpa 1 tlar 
derhal sun'i inci imali işine 

girişmi~lerdir. Fakat teslim et. 
mck lazımdır ki, kültür siste. 
miyle inci imali sanayii bir ja-

Daha bwıdan elli sene evveli. 
ne kadar bu inci avcılan umu
miyetle Arap şeyhlerir~ı esirle. 
ri idiler. 

Basra körfc7.indc inci avı 

mevsimi mayısta başlar ve evlül 
nihayetinde biter. İnci ticareti 

ı ısu ıUtwıda oırnyucıılt.rımı.aın :a 1 Mn Haber sazetcııl vasıtııslle c M Y . ı 
tr-~O\U ,_IJldaıtı kupoıııı tılrlit;t• romuzuna mUracaatıerl. 
(oıtderecelc.lt.rf • 17 yaşındayım. Ortam•: ,J.~p 11" 

lı:VLENMI:: r.EKt.lfo~l.l:Jtl l~ ArtA klzincl ıımtf olgunluk imtlli<ıa · .. ~ıııı1:ı 
MA. 1~ V.r:K.ME • .U..IM. :ılA 11W c[\gele kaldım. Bir yazıhancd'~ veya 
rtbl Ucar1 Mabty~tı iıab oımryaıı lı:O herhangi bir mfie.qse~de kMlvl'!: vr-. 

c:nk llblan parun Hfroııuıur ) ya buna benzer fş1crdc çalış:ıhUh'!ro, ı 
AUUmdıır olacakların Haber ~'l?ete~ı 

Evlenme: tehlii/eri: vasıtıuıllc (K.B.) rumuzuna •-oUrac:\ • 
* 39 ya.şındnyım. Yll§m.ın ıntitc. atları. 

ı.nsıp jtfır...seslz. dul lrlr bnyı-.rıa hayat 
·tırmek lı!Liyorum. Çocıı~ J ı ulunma· 
ması ve gllzel, cazibeli n•Utcmıuıtp 

''ticutıu olmıuııı lı'lzımdır. K<-nk mPv • 
zubflhı< <lcğ"ıldir. Kazancım 'vinln ~ok 
LCJtünd >cılr. cMrhamctl!, cd. :ıli, terbi_ 
:ıeıı. ref•k, evci, serbest 'tıı-a.ııi}'Ctlc. 

.. inin bn.,ı:l"alıırrnı haiz ola<'~'t>Cek ka· 
'":lklerd_. bulunmalıdır. 

lstl.ycr,•er iade edileceğin" !nam1111.k 
"'on Dak"kıı. gıız-ctesi vasıta.ıı•e ( U 9i) 
runıuzıınr. mektup yazabıtı. lrr. 

f ş arayanlar 
• lll< ve? orta okufütrd11 h"ı.rı •ı:r.r.ıı, 

rlyaTJye. tUrkçe dcnılcri \"ilrnıek tstl· 

ven bir bıı}"an vardır. t"t-?K:llerin 
<R.t.> rumuzuna mektupla mUraeoııat. 
lan. • 

Uıscnla n ınci smıluın d'v<tm ~di. 

rnrum. Btl%1 sebeplerden dolavı •i,tlt". 

terdt>n !'Onra Ç'Ulışmal< mt'ct>•ı.,vet:n. 

iey:m. lıı'tıyenlu Haber gıu: .. tt-~ <C 
.;:ı nımuZU?ıa müracaat. 

• Lisenin l tnd"ll çıktım ~Imdı hlr 
~vukat \.-nnıntln v,.vn l'"<'l'ml ,.,. ' ı••ı!!' 

mücsuıı~lerde ı: arıyorum ı•tfl,. •tıl"' . . 

* Lise mezunuyum, yUkses uıhııite

d<wnm için hayatımı kazannıi\.: m .. c. 
buriyeUnc!c,>im. Herhangi bir ru11,}A.<J~· 

_qcdc öğleden !IODra c;alı~mak Uzer~ l• 
arıvonım. Alı\kall:ırların Haht'" ll':>Ze. , 

tcsi vasıtaııile \M. Z. 23J ru-:ııı:ıunn 

mlıracantıan. 

1 * Daktilo mel<tubıncJen ınc.zun:Jro 

ı:ıuna n!t e!lmdc şnhadctnnm~m dP var 1 
seri yazıyorum. Hiçbır yerde çalı.şınıı 

1
1 

dıın. Ş\rkt't, banka veya reıımt nılles.. , 
ıoe!elı!rin herhnogi birinde :ıt.lı;şma!o: j 
istiyorum, arzu edenlerin fJ-ıher !'llZe. 
tcsi v:111ıt.asi.lc (G.A.) rumuı:ur <ı. mU
racaatlan, rica olunur. 

Aldırınız 
1 

A••iıda rumutlan ya:z:ııı olaı o 
lrnyucuıarrmızı11 nımlarnıa :eın 

aıekwpıarı ld reh;,ınemlzden tıer;1lıı 

'abahtan otleye kadar -..cya uat ı7 

ti"'n onrı aldırmaıan r1ca oJun•Jr 
(N.) {::\..'CD.) (R. li) lP.. K. B. Ş.) 

(X J< X) 

1890 sene&indenberi muntazam 
bir sekilde teşkil:1tlandırtlmıştır. 

1890 senesine kadar en mü. 
kemmcl incilere Aı:;yada yaşayan 
zenginler baytldı.klarr halde Avru. 

palılar her neden~ bu nadide 
ta.'!larn ikinci planda bir kıymet 
vt>rirlcrdi. 

Halbuki Çinliler daha bin sene 
evvelindenberi kıymetli incileri 
dliğme yapmak i<:in ararlardı. 

Avrupalı tiiccarlnr ise eski 
Çin mezarlannda bulunmuş olan 
Mdide incileri satın alırlardı. 

Avrupaya inci merakı QOk do
lambaçlı bir yoldan gelmiştir. 

Ameribhlar A c:yahla.nn kullan. 
dıklan bu kıymetli taşlan gör. 
miişler, rağbet etmişler ve bu. 
nun üzerine Avnıpada Amerika
yı taklit ederek inciye krym<'t 
vermişlerdi. 

Amerikada maktu fiyat mağa. 
za.lannı kuran meşhur Volvurth. 
un manevi kIZI Barbara Hüton. 
ıı.~lcn Ermcn.f olan Midvani 

prensi ile 1933 senesinde evlenir

ken hediyeleri arasında yirmi 
milyon kıymetinde bir inci ger. 
danlık ta bulmuştu. Diyebiliriz 
ki en kıymetli inci gerdanlık 
budur. 

Ba.sra· körfezinde bulunan ve 
47 dirhem gelen bir inci de he. 
men oracıkta beş milyon franga 
::ıatrlmrştL 

13 :\-1İL YONLUK BİR 

GERDANLIK 

~iösyö Ticrs'in hem.sireei .Ma. 
dam Don tarafından Luvr müze

.sine hediye edilmiş olan bir inci 
gerdanlık bu müı.e tarafından 

1923 senesinde 12 milyon 900 
bin franga satılmıştı. 

Şunu da itii-a.f etmek lazmıdır 
ki inci son zamanlarda kıymetin
den bir hayli kaybetmiştir. Bil. 
ha...ı;.~a Kültür incilerinin piyasa. 
ya çıkması hakiki incileri kıy. 

metinden düşürmüştür. 

Evvelce, yani bundan on beş 
se-ne kadar evvel yüz bin frank 
kıymetinde olan bir inci gerdan
lık bugün iki bin franktan ps.ha. 
h değildir. 

1nci ticareti evvPla Hindi.standa 

başlamış. orada toplanan bir r,ok 
inciler İngiltereyc naklolunmw;ı 
\'e İngilizler tarafından d:ı bü. 
tün A vruJ!.aya satılmıştır. 

KORSA~LAH SAH1Ll 

Bi'ıtün dünyadaki inci ticareti_ 
nin tutarı senede iki milyar 
franktan fazlaaır. Bıınun hemen 
yanı;ı harpten evvel Frasızların 
elinde idi. 

incilerin en çok çrktığı yer 
Korsanlar sahitidir. Korsanlar 
sahili İranda Linga mcvkiinin 
karşısına düşmektedir. Ara bis
tan sahilleri meYanmdadır. 

1910 senesinde bir Fransız • 
tüccar, ilk defa olmak üzere 1 
Korsanlnr sahiline gitmişti. 

Merak saikasiylc sürjktendiği 
bu ntcmlekette Fransız tüccar 
tahammill edilmez hararet attın. 
da tam üç ay y~adı. 

kabıl olduğu kadar in"i ~ıtın 
nldı. O zamana kndar .tfoı sanlar 
sahili inci avcıları incilerim 
Bahreyn ve Bombay komisyon. 
cuları vasıtagiyle satıyorlardı. 

Bir 1'.,ransızın Kors.-ıı lar sahi
lindeki incileri satın aldığını 

duyan Bahreyn adasındaki İngi. 
liz mümessilı derhal Fransız 

tüccarı davet etti ve bir anln~ma 
ya vardılar. 1939 da harp patla. 
mazdan evvel bu tüccar her sene 
tayyare ile Bahrcy:n'<! gider in~ 
cileri alır ve dönerdi. 

Bugün yine Basra körfezinde 
inci avcıları güzel kadmlnrm 
güzel boyunlarını süsleyecek o. 
lan incıleri rrkarmak için hayat. 
!arını tehlikeye koyuyorlar. 

Mutbah 
Tavsiyeleri 

Alman usulü sote 
böbrek 

Altı tane koyun böbreğini ikiya 
ayırınız. tuzlayınız. bibcrleyiniz 
kızgın ateşte tereyağı ile güzelce 
kızartınız. 

Diğer bir tavada da, on iki par 
ça mantarı, tereyağında biraz kı
zarttıktan sonra böbreklere kano; 
ınnız. Bir miktar su ile hafif bir 
aeşte yarım saat kadar kaynat -
tıktan sonra indiriniz. 

Salçalı sığır dili 
Bir sığır dili veyahut parçMınt 

yıkayıp bıçak ile kazıdıktan sonrn 
t encereye koyup pişirmeli. İyic<' 

pişmesi için en azı üç snat kaynat
mak lazımdır. 

rnı, piştikten sonra tencerC'den 
çıkarmalı, üzerindeki deriyi kal • 
dırmalı. Ve boyna doğru ikiye ke. 
serek tabağa yl'rleştirmcli. Üzeri
ne de baharlı ve sirkeli v<'yahut 
domatesli salça dökerC'k sofram 
k(\)-malı .•• 

Doktoıun 
Nasihatleri 

.\"· Bir hastalıktan kuıtulmak 
için evvela iyi olmağa karar veı:
mek. ondan sonra doktora mura· 
caat etmek gerektir. Yani dert· 
lerc karşı ko} an doktordan önce 
insanın iradesidir. 

~ Öğle yemeğim kuvvC'tli ye· 
mek, fakat akşam yemeğinde ya· 
rı ne kalkmak akilane bir ha.re
kettir. Akıllılar buna benzer 
epeyce can ı..ıkıcı. fakat daimn 
şayanı ta vsiyc birc;ok hm eketer 
yapmağa mecburdur. 

* Her yaşın takip edec<:aı sıh· 
hat kaideleri ayrıdır. B•naena· 
leyh y~lılnrın veya ihtiyarların 
gençler gibi yasamnğn heves et
meleri c-ok yanlı8 ve cok tehi ke· 
lidir . 

(1 Evde \'C sokakta daima toz· 
dan sakınınız. Beher toz tnnesi· 
nin milvonlarca mikror.a vuvıı 
olduğun·u hiçbir zaman al lmız· 
dan c-ıkarnıa ·ınız. 

..J O zamanlar bu sahiller nazari 1 
olarak İngilizlerin idaresi altın. Duvı.ra, ve;a b.r ~ere çıvi çal<· 
da bulunuyordu. Fakat hiç bir 

1 

mo.k i'3tiyorsunl'~; tutmu\ or. NLk 

İngiliz gidip orada yaşam:mıı§- t·ğınız yerele d·ırmuyor. l cı.;.n1 bı 
tı. 1910 senesinde bu sahillere 1 pnmuk parcası s:ıyııı1z i'"::ıı <l:ı ı:-1. 
gitmek hevesini gösteren Fran. mento sürünüz, çnkınız. f, .nnı 

sız orada kaldığı üç ay Z<?rfn da llP. güz"l durur. 
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•ueıı. blltnn gayret ve nıu • 
rnaın1armıma rağmen Almanlarm, 
harp kararlan ve a.Skerl hareket -
lerinin bqlayıp başlamıyacağı 

hak.kmda te§kilfıtmıız:n aldığı ra. 
porlar da maalesef kimilen Mhte 
kU. 

Aylarca ufra.şarak, bin mllşki

llUa çarpıp.rak kurduğ\ımuz l.s
tllıbarat teıkilAtmıız da gnyet fe. 
Da lllemle, Beşinci kol burada da 
blae galebe çalmıştı. 

Harp başladığı mman yüksek 
kurmay komutnnlığm.m emriyle 
ben Varşovada kalmıştım. 

Harbin artık emri vaki olma.
anıdan billi!Ufade Van,ova)'l şid

dt:t.11 bir teınWiğe tAbi tutmak için 
ceceıı gündUdll ve biltUn viddett. 
llll&le çalqut. 

Bütlln 1Uphcll yat.aklan kordon 
altına aldırd;m. Şüpheli ccnob1leıin 

besıeinı, hiç bir protestoya kulak 
-.n&dan tevkif ettirdiın. 

V&r1<>vada Bcıinct tola karşı 
9'lllriu ve esicl bir telTÖr yapmak 
91lıelinıdi. Bu emellmde luaınen 

-uıvatfak oldum. 
l>feteklm Va11ova, bUtün gay

ret.eıre ve Polonya ordularmm uğ 
l'adıiı en mllUıle ihanetlere rağ
bleıı, içlnden asla zaptol uruı.mnmrş; 
t..-.ibe kanlı bir pn ~ide&! olarak 
ka-a ımef}ıur mUdııf:wımt dilcdl 
ğı 81hi )"a.pabl~Ur. 

ll'akat, 'Vat'fOvada tatbllt Mebil 
~ bu stktldt, Polon~ anm di
ger laranar:ııda muvaffak oıa. 
llladı. 
DÜŞınan tayynrelerl ve ordu1an 

her lara!ta kaynayan w maakcsl. 
nJ atan hiyanet ıcbekC'lerinln !ui
kaı!Ueriyle kucak kucağa Derliyor
du. Bu ihanetler, ınUthie olmuştur. 

O derece k1 Alınan ordularına 
bf.18:ıea benmı Derlemekten, yolla. 
!'?lıa devam etmekten bqka zorlu 
hlç bir ıey kalmıyordu. 
~ ordularının Polonyanm 
~ ll vaziyetini o kadar tcferrll
&tlyle evvelden bilici, kumanda he 

1'ellert!ıttzt delirecek derecede hay 
,_ ~ debfete düeilrmfüıtil. 

ıAlınaıı ordularlylc da.ha 1lk te
~taı lllil~ıp, tayyarelerin müL 

~~1~_llCUJnlariyle ordumuzun arka 
~ tebennemt bit eurette 
~· 'kaprUlerin, muvasala yol
-lW!l hatt6 tayyare hilcuml3rm
~ evveı esrarengiz bir surette 

ava olullan ka.rer.nıda t>aşku.. 
llıandanlık ric'at emrini vermeye 
!l:ıetbur Oldu. 

Iİlıaalde Danztg kondonma ileri 
~keti yapan General Brokovi

~'tılıı kuına.ndamndakJ kuvvet. 
~ ve Polonyannı iftihar etti. 
bireOlaıılı 8Ü\>arf kıtalamnız, birden 

. &ıılatılmaa bir vekilde imha 
edilınet tehlikesi içine dl13Uver
Jni§lerdi. 

ika Her t&rarta llıanet., sabotaj, su
st birbtrınt takip etmekteydi. 
İşte bugünlerde idi ld tall bana 

en lllllt.ııiş silrprlzinl hazırladı: 
İlk cephenin 'lxmılduğu haberle. 

rinin geldiği ve külU kuvvetleri
ınizin lk net müdafaa hattına alel
acele çekilmiye başladığı cuma gtl. 
nil, öğle üzeri, yıld.nm silratiyle 
ve çamurlar içinde askeri bir oto
mobilin İstihbarat da'rcsi önünde 
durduğunu pencereden gördüm. 

SUngUIU nöbetçiler f•rladılar. 

Çamurlardan lideta görilnmiye. 
cek bir hn.le gelmiş olnn otomobil. 
den gene; bir Polonya tayyare teğ
meni fırlamış ve adeta koı;arak 

merdivenlere doğnı atılmıştı. 

Kendisini karşılayan sUngUlli 
mUh:ıfwarı durdurınnk lçln muha
rız subayına telefonla emir ver. 
dlın. Subayı buııkmalarmı söyle
dim, 

Nefes nefese odııma giren genç 
tAyyııre sulm)'l: 

- Adnn Savorl Dimirlç!. Onbe
şinci tayynre aln)'l ya veriyim!. 
Şimdi cepheden geliyomım.. Size 
mahrem bir haber gc tirmiye me. 
munım!.. 

DcdL 
Gene; subaydan oturmMrnt, biraz 

dinlenmesini rlca etllın. Kabul et
medi. 

- Hemen tayyare mcydnnmdn 
bıraktığım tnyynrcmlC' dönmiye 
mecburum.. Affınızı rlca ederim .. 

Diye özUr diledi. 

Sonra, bcnl dehf1Ctlere dUşnren 
su ma1\ımatı verdi: 

- Size ~fahen ve bl~t bildir-. 
mek vıwfcmyle mükellef olduğum 
malOmat eudur: rontcs Valcskn is 
mlyle tnnman ve askcn ca!us şe
fi bulunnn kadmm Dnnzlg cephe
ı;inden şimdi ikinci müdnfaa hatlıı_ 
nm:zm bulunduğu cepheye harc

l:et ettiğini size bfüllrmek cm~. 

aldmı! ..• 

Genç tayyare subnyınm verdiği 
b.. haberi işitir işitmez heY.ret ve 
dehşetle yerimden fırladım. 

- Fakat, muhterem subay! .• 
1simde bir yanl13lık olacak! .. 

Diye bağırmaktan kendimi ala
madım. 

Genç subay. telişlı, fakat gayet 
azlmll bir tavrrln başını salladı: 

- Ha)'lr, hayır! .. Hiç bir yan. 
hşlık yoktur! .. Hakikat böyledir!. 

Dedi. 
- Fakat te~en Savorl Dlmiric;!. 
Beheettiğiniz kadın ölmUştUr! Her 
ihalde, ayni lsml kullanan diğer 

bir kndın bahis mevzuu olsa ge
rektir!.. Aksi takdirde bu mel'un 
kadının hortlrunrş olduğunu kabul 
etmek lamn gelir! .. 

Size bu ihbar emrlnl veren kim
dir? .. 

Genç subay, mUtercddit bir bal.. 
de, fakat haıA son derece tcl~lı 
idi.. 

Telıişlı tclAşlı bakınıp duruyor
du. Sonra birden bire kendini to
parladı. Bavını kaldırdı. Dik bir 
sesle: 

(De\•amr var) 

. ~ ·· · r·opkapı Sarayınp:,, ç;ıir~n. .. 
CA~US LUKREÇYA 

, , • .,.ooii.ıir diiııiıiiuı,;,,;,11.:u~M-· u;,;.;r a;;;i.d ~de::.;,;vr~in~de~b;.;.;.ir..;.· V,,;men_,ed.,.•l<_.&~v-..al r;,;;esiıMın-in...;k.-.ıtı • 

Yazaf'i İSl-<ENDER . F. ·SERTELL 

B 
- Ç'.ok rahat uyudum sinyor! 
abam, bcnım burada ~u ka.:ıar 

rahat uyuyabil~ımt tl'1min et. 
Ydi, btni daha evvel buraya ge

tirirdi. 

c~ LUkreçyarun efıSteri•ğ 
bu ıekfı ve kabiliyetin ha\ rar.ı 
In:ıuştu· 
nirde,..,bire cc~ap veremedi. 

Anac:t~ bu muhavere<leıı bir sey 
ınhylllll .. dı .. Lukreçyayct somu~: 
-dı ~abanız neden burada kat 

mı da bı.ırada yalnız bt.-aktı? 
. Luıı:~. Venedik el~b;ni mrt~ 

ırnl vaıı,ettezı kur+"-"'" ·su· ... .._ .u.tGa. l Y.Or • 

du; 

- Babam, tüccar gemisirıde 
yatmağ.-.. mecburdur. ~"nıde mal
lan va:: Sinyorla eskiden tanı§mz. 
Memlek<'timızcle kom:surnutdu. 
Ben geııt ide rahatsız oı.Jum. Ba _ 

bam da beni buraya getirdi. 
- Set. nerelisin ? 
- Venedikliyim. 
- Bt>t>a.nızla buraya ~en gcl-

dıniz? 

- Bnbam. dedim va. mal ge. 
tirdi Bt-n de ''nunla beta JCr 1. tan 
:>nlu anmeğe geldım. Dôr.ilşte de 
Kıbrısta oturan ilıti)'.ar <i&~muza 

R A B E R - Akc:am postası 

(D:ın1crı tı«Shadan dcuam) 

Birdenbire yıkılır gibi oldu ve 
düşmemek için elini göğsüme 

dayadı: 

- ltiraf ediniz :ırt·'· ' 

sert bir sesle Jnu t:ı-. 
ediniz! .Mücrimi tanıyorsunuz 

değil mi? 
Gözlerine derin bir hüzün 

çökmilştü. Dudakları gUzel ~--
def dişlerinin üstünde uykuya 
dalacak bir çocuğun ağzı gibi 
yan açıktı. Yüreğimin titrediği
ni duyuyordum. Titrek sesimle 
tekrarladım: 

- Mücnmi söyleyiniz... Müe
riın kimdir? 

Büyük bir heyecanla sarsıla -
rak ayağa kalktı: 

- Size bunu anlatmak için 
daha ne yapmalı bilmem ki? -
dlye solgun yü~le acı acı gül
dü _ bala anlamadınız mı? MUc
rım karşınızda eir.e minnetle 
bakıyor işte! .. 

Şiddetli bir teessüre kapılan 
genç kızın kendinden geçmiş bir 
halde yere kapanırken Uzerine 
atılarak onu tuttum. Bayılmıştı. 
Çevik ve mevzun vücudu kolu .. 
tnun üstür.de arkaya doğru bU
'dildii. Dtk ve yumuş;tk bir ağır
lıkla dolan kollarrmla onu bir 
çocuk gibi kaldırarak divana ya .. 
tırdım. Ruhun: onun teninden 
tebahhur eden baygın limon çi
çeği kokusile 'dolmuştu. Bcyg:ı
nın sarannr~ w harcket!iz ma.. 
sum yüzü bana çılgın bir endişe 
\Yeri~·ordu Bu vaziyette imdadı
mıza klmi çağnıı.bilf rdim ! Fa
kat bu azap l:zun sUnnedi. Gen.; 
kız gözlerini açtı. Doğrularak e
IUni tuttu: 

- Size tevdi ettiğim sırra Scl

drk kalacaksınıs değil mi'! 
Diye sordu. 
Onu tehlikeden uzak g()rünce 

sevindim. Bu garip kıza çok za.. 
· ~tif görünin~tnM. cevap verme! 
diğimi ·rô.r.ünce: 

- Benj ele bile verseniz h&.. 
kimler bana acır. Halbuki bunu 
sise derin bir itimadım olduğu 
için itiraf ettim. Yoksa bunlan 
itirafa me~bur değildim ki. .. 
Ağır bir tavır takınarak: 
- Maalesef - dedın - bu müt.. 

hiş meseleyi saklamak milinkUn 
değil! .. 

- Nasıl?! Demek verdiğiniz 
sözli unutuyorsunuz? 

Bir hançer yemiş gibi yüre. 
~m sızladı. Fakat yalancı bir 
istihza ile gUldUm: 

- Şimdi de tehdid öyle mi? 
- Tchdid etmiyorum. 
öyle kararlı, 5yle lôğuklranlı 

görünüyordu ki, kanımın don -
duğunu hissettim. Bu yaş tehli
keli bir yaŞtır ... Onu bu fikirden 
uzaklaştırmak meOburi~tini his 
sediyordum: 

- Niçin bu kadar fena bir 
şey yapmağa kadar cür1t etti -

niz? 
Beyga ateşli ve zalim bir gU-

ltWe: 
- Niçin mi - dedi - Oh, neden 

çok milthi§! .. Fakat kendime ait 

uğrayıp orada mısafir k>ttacağız. 
Luk~ya bu söılen o kadar 

addi \>e samimi bir tavtr ve eda 
ıle söylüyor, muhatabına öyle iti
mat telKın ediyordu ki.. Anasta 
gibi k-Jrnaz bir kadın bik bu söz. 
ıere in:ınmı~tı. 

- O halde burada l>irkaç gün 
arkad~ rk edeceğiz deır.ek. 

Ve hemen il~ve etti: 
- Bt•rı de sınrorun ~,. işlerine 

bakarım Sinyor cidden ı:ok nazik 
wk mis;ıfiıperver bir adamdır. 

Greç,·u omuzlarından bır anda 
bütün vucuduna yayıla:l bir ür -
penne dttydu. iBr şey ~yUyemi -
)'ordu. 

- E\ct .. Anastanm e\'lmize yar 
drmı çoktur. O olmasa, evımizde 
oturular~k yer bulama)'u. Yeme· 
~mizi o pi§irir .. Odalrurnızı o tan 
zim ede;'. Solramızı :> hazırlar 
Om:.n .. -ıı kusuru vardır- E\llıdiı 
Kocuı surtardan geldığı g~ t.Vl

ne gider. Bazan birkaç gün gel • 

l~iraf /ar 
Yazan: Kezuıe rı~abfddln 

olmıyan şeylr "'Lmek 
hırsı beni çılgın bir arzuyla ya
kıyordu .•. 

Birdenbire gözlerinden yaşla:: 
boşanarak bir çocuk gibi yalvar. 
mağa başladı: 

- Bir daha .. bir daha yapmı
yacağım !. Bana Uç gUn mUsaa<...! 
ediniz. Yalnız üç gün. Heph 
iade edeceğim. 
Göğsü hıçkırıklarla doluydu. 

Sendeliyerek kalktı. ~pka ve 
mantosunu aldı: 

- Artık gidiyorum, • dedi. -
Yilreğime milthiş bir korku 

~irmişti. Bu çılgın çocuk bu ka
dar heyecandan sonra karlı tfü 
gecede, yapayalnız kimbilir da.. 
ha ne delilikler yapabilirdi?. 

Ona gitmemesi için yalvarmak 
istiyordum. 

- Gidiyor musunuz? diye 
sordum. işte eldivenlcriniz. Fa -
kat vakıt geç .. Sizi götUreyim ! 

- Olmaz .. dedi - ben yalnız 
giderim. 

- Peki, fakat bana vaadcdi
niz bakayım .. Uslu uslu evinize 
P,idip rahat rahat uyuyacağını
zı?. 

GUidU. Kapmm önüne gelmiş 
tik .. Gönlilm bir türlil rahat e -
demiywdu. Onu biraz daha sa· 
kinleştimek için kapımn 6nUiıdc 
tuttum: 

- Vaade kadşı vaad değil mi! 
- dedim • ben tevdi edilen sırrı 
sakhyacağmı. Siz de bundan 
sonra uslu olacağınızı vaadedi
niz bakayım! 

Gülerek başını Balladı: 
- HaY,di öyl~vse" triile "1'iile ••• 

" .Al .., • !!)ili<> <> 'j'j~f\ 'l 
Durdu: ~ . 
- Size bir ricam daha varı 
- Söyleyin._ 
- Refikaya mUdiriyette kil-

çük bir iş tevdi ederseniz üzerin
deki bUtUn §ilpheleri uU.ltlaştı~ 
mış olursunuz. 

- Giirıel fikir - aedim - l3una 
yarından itibaren teşebbUa ede
ceğim. 

- Teşekkilr ederim. Allaham
marladık. 

Onu kolundan tuta.tak büsbil
tiln emin olmak için sordum: 

- Şimdi doğru evinize gidip 
güzel penbe odanızda rahat ra • 
hat uyuyacakaınız değil mi? 

Birden yeşil gözleri aydınla -
narak: 

- Benim odamı gördilılUZ 

mil? - diye sordu -
- Gördüm; şirin, tem.iz güzel 

odanızı gördüm. - dedim. -
Genç kız mahzun bir gülüşle 

dalar gibi oldu. Sonra birden eli. 
mi sıkmağı bile ihmal ederek ka
pıdan çıkıp hafif ve çevik vüc;u
dile merdivenlerd~n koşa koşa 

môi: gitti. 
Ertesi günü. onu mektepte gö 

riinceye kadar bin tUrlU endişe. 

!erle kıvrandım, durdum. Ayııı 
zamanda verdiğimiz karan u -
nutmadrnı. ~efiknyı derhal bü
roda küçük bir işe yer' ,.tirdim. 
Bundan sonra Beyga ile karşı • 
!aştığımız zaman iri yeşil gözle
rinde derin bir minnet bakışile 
bana sessiz ve sakin teşekkür 
etti. Bu bakışı yıllarca unuta -
madım. 

Şefik Nadir, yerinden kalka. 
rak taraçanm kapuıını açtı. Ta. 
ranmış saçlarını parmaklarile 
karıştırarak oday-.. giren çam 
kokulu taze Ada havasım yor -
gun ciğerlerine çekti. Sonra bir 
sigara yakıp tekrar arkadnşınm 
karşısına geçti: 

- Bir hafta evvel - Diye tek
rar hikayesine devam etti. Ada
da bir arkadaşın evine akşam ye 
meğine davet edilmiştim. Salon 
Adanın müstesna ve kibar in -
sarı:armdan mümtaz bir grupla 
doluydu. Benden sonra bir çift 
daha ge}di. Ev sahibi bana yak.. 
l!iŞarak: 

- Maruf madenci Seyfettin 
Osttinle ~ı Beyga ÜstUn Hanı
mefendi . diye genç karı kocayı 
bana tanıtırken hayretle geç ve 
gUzcl kadına bakıyordum. Bu 
benım beş sene evvelki talebem 
Beyga Kevkepti ! .. O da beni ta
nıyarak zevcine döndU: 

- Şefik Nadir Beyefendi be
nim kıymetli bir mualllmimdır 

- dedi. -
Salonda bUyUk bir neşe 

vlU'dı. Herkes mesut gt\rürıüyor 
ve eğleniyordu. Ara sıra Beygn 

\lı gözlerim.iz birleşitkçe tarif 
edilmez bir duyguyla sarsılıyor
dum. ~ ,. 

Yemekten sonra biru mU~k 
yapıldı. Gece parlak bir meh .. 
ta.pi& apaydınlıktı. Misafirler 
hep beraber bir gezinti yapmnğı 
teklif ettiler. Beyga: 

- Benı mazur görünüz - diye 
itizar ettı - Yorgunum, beraber 
t;elemiyeccğim. Eğer bana arka.
daş olarak eski muallimim Şefik 
Nadir Beyi bırakırsanız eski ha 
tıralan konuşarak sizi bekleriz. 

Biraz sonra ev sahıbi ve misa
firler, Beyganın kocası da lrra
ber olmak üzere hep birlikte 
çıktılar. Beygaya bakıyor~ '!1· 

GUzel vücudu daha tamamlnıı -
tnış. muhte.şem ve zarif bir kadm 
olmuştu. Sırtrndr. sade, fa.kat 
mükemmel beyaz bir gece tuva-
leti vardı. Parmaklarında koca· 
nıan bir zümrüdi.: iri bir inci par 
lıyordu. Beş altı sene evvel onun 
la yine ba.şbaşa ka1 :1ığımı; o ga
rip gece hatırıma gt'.'livordu. Za. 
t.cn o gecenin kalbimde bıraktığı 
izler hic: silinmemişti ki... 

Genç kadın kıymetli mücev -
herlerle parlayan ince ve bcy:ı.z 
parmaklarile önündeki m., . ., 

meı. işte o zaman• cvımızin dil.. run yanından aynldı vt kah\atU 
zeni ~1ulur .. l§ierimiz hltust o - hazırla."Cak uzere alt ka·~ mdı. 
ıur. 

Anast~ geri döndü. 
Ve ~k sevimlı bu!duğu 

~yanın yanına sokuldu: 
- Ser bek!r mısın? 
- EvE\t 
- Hıç evlenmedin mi? 
- He.yır. 

Luk. 

- Tı.haf şey. Venedıl{.te. senin 
gibi gli7e! bir kız nasıl .,:rnuı da 
bekar k:ı!mı~?. 

- Eh.. kı met bu. Aradığım 
erke~i bt:lamadığım i~in, evlene -
mcdim. 

Tclu.ıı salona döndüler. 

Greçyu sakin1eştı ve: 
- Anasta, dedi, kahvaltıyı bU

rada beraber yıyclım, ol:naz mı? 
- 1'\asıl emrederseniz! .. 
- Zahmet olmazsa haıır'ayı • 

\er de l şak tep-,ı ıle '>..ıraya ge
tl~in 

Anasta biraz sonra Lukreçya • 

Grezyu fırsattan istila<te ederek 
sordu: 

- Nasıl ın, Lukreçya .. Rahat
mısın? 

- Çok rahatım. Beni koruyu -
şunuza teşekkür ederim. ıfü endı. 
şem var Bu kadın bcndeı. şüphe
lenir t!? 

- Imkfuıı yok. Sen ..,aziyeti o 
kadar ırı idare ettin ki .. Ben bile 
ınandım ~nin bır taciı luzı oldu
ğUna! 

- Ev hizmetçisi seçmek husu· 
sundaki zevkinıze hiç dıyecek ~ok. 
sinyo:. Eğer bu kadın dışarda ge.. 
vezelik etmezse. ben Ve'l~ığe ka
~ncay:a kadar burada '>nunla gü. 
m 'lrkada~hk yaparım. 

Bu t;(lzler Greçvunun hoşuna 

gitme.Ji 
- f;ğeı c;eni rah~t.:;ız -<ler:;e o 

nu savmak elimdedir. 
- Hayır .. hayır .. bu, tehlikeli 
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üstünde duran çok kıyme~ · bir 
bibloya, altın örme bir lig .ra 
kutusuna dokunn.r..ık yüzUme ga
rip ve derın bir bakışla balnyar. 
du: 

Benım bulundu,;uın yerde 
böyle nadıde ve pahalı şeyleri 

başıboş bırakmam:ı.larını dost -
larımza tavsiye ederı:eniz hakla
rında hayırlı olacağım takdir e.. 
dersinız değil mi ? 

Bir kaçakçıymış gibi sarsıl • 
dım. Beyga bu sözlerle b.ına ne. .. 
yı ima etmek istiyordu? 

- Susunuz, rica ederim! . di
ye cevap verdim - Bundan befr 
sene evvel oynadığınız komed • 
yaya zaten inanmamı§tım kt. 

- İnanmamıştınız öyle mi? 
Size yine teşekkür etmemi mi i& 
tiyorsunuz?. 

- Nıçin benimle bir düşman 
gibi konuşu.yo1'$unuz? Sizi gör
dUğUme öyle memrll'num ki.. Za
ten her zaman dll§ilnilyor, ha~ 
disinizi almak istiyordum. Sev· 
giJi arkadaşınız o muammaen
giz Refika ne oldu? 

- Refikayı çoktandır garme
dim.. Hem ona niçin muamma 
diyorsunuz? 
Şımdı Refikaya karşı içimde 

sebepsiz bir kinin dalgalandığı
nı hissediyordum. 

- Evet, öyle esrarlı bir hafi 
vardı ki... Hem rica ederim ıar

tık saklamayına... Mücrim oy .. 
du değil mi!. 

- Hayır, l .yır!. Sizi temin e
derim ki, bilmiyorum. Hakkım -
da sizi o fena kanaatle bıralanak 
beni çok llzmUşttl. 

- Yine tekrar edeyim, bit 
inanmamıştım. Kendin.izı Retl
kayı kurtarmak için feda ettiit· 
nizi kabuJ ee~rek ona adeta ,... 
rip bir kin duyuyorum. 

Beyga ayağa kalkarak bir il • 
gara yaktı. 

- Beni hiç tanımamışsnm 

- diye önilmde durdu - kendilJlf 
başkuı için feda edecek kadar 

" r.ı. 
budala değildim! 

Birden haykırdım: 
- Ya ne içindi öyl~!! 

YUzUmde uzun uzun, mlnalı ba.. 
kışlannı gezdiriyordu. Bir c;tlgm 
gibi ellerine sanbrak öptüm: 

- Anlıyorum, ffmcli anlJyo • 
rum ! Diye inledim. 

içini çekerek gülmeğe çıl.,U2 
- Geç kaldınız.. Pek reG-o 
Dedi. 
Onu senelerdenberi sevdiffml 

ve hiç unutmadığımı 116ylemek 
için yanıyordum. Heyecanım• 
anla.mı§tı. Bir sigara uatarlk 
}ıafif bır eesle devam etti: 

- Teoıilbesiz, saf bir genç Dl 
sevdiği bir insanın altkuım 
celbetmek için meğel'lle m ~ 
gınlıklar yapabilinni3! .. 

Birden dışarı kulak teıeıfM 
bana silk net işareti yapb. Ra. 
ki katen bahçede ee!ler ftJ'dl. 
Avdet etmişlerdi. Yerlerimtae 
yerleştik. Beyga sakin ve vakut 
sıgarasmı içerek ba.mba§ki bir 
sesle: 

- Cumartesi akşamı YIJ~ 
ya banyolara gideceğim - diyor. 

(f_,itf fetı savfm11 oeviriteid 

bır ıştır Ben Venedığe g.dınceye 
kadar ona iyi muamele etmeli. o. 
nu tatlı kullanmalısınız! Yokla 
bu kadın beni mahvedebJır. Yani 
ele verir. 

- Ona, verdiğin izahattan fa
la bır şc~ söylemedığin tak~ırde, 
o da bundan başka bır şe-, bilmr.. 
eKndisı hiç bir zaman nıze fena. 
tık yap.u .. ak mevkide değildir Fa
kır bir adamın kanıdır. Hır kahl\ 
hati varsa kocasına ıayııc olmıya• 
cak derecede güzel olmasıa.a. 

- G<.-rçckten güzel bıı kadın. 
lri siy:ıh gözleri, uzun kırpi~ 

\'ar Ba~1şlan da m~nalı Eski bil· 
Bızan.s tipi.. Böyle bir üduu in. 
cıtmek drığnı olmaz. 

- Ben de incıtmek ı1iye~nd~ 
dcğı!ırn 'Jsa~n buna da ~bep vok 
tur Eğ1 • ona ka .. şı ket'u daYn· 
nır:.anı · ıemın edenm kı OOCW.O 
hiç blı .e.naıık görmezsı.ı!Z! 

(Devamı mi> 



du. Miaa.firle:r salona avdet eder 
ken de\"2lll etti : 

- Cuma günü kocam fzmire 
gıdil"O?', ben de birkaç gün Ya
.:>\"ada dinlenmek istiyorum. 

Sevinç ve saa.:lıPf~ ._ -· 

a.ca.ktım .. ·''~ ..._ ..:..-:,.-\. 
~lr araJ~._ ~~,-ga oeni yaımz gö-
ünce yanıma sokularak: 

- Siz de Yalo\·aya gelseydi· 
'1iz? 

Diye fıınldadı. 
' Şefik Nadir. deri=ı bir nde~le 

.\Us.ırak daldı. 

Sa.Hh Ollru sabırsızlıkla Şefik 
:\adire bakıyordu. Bu w:un siir. 
~.od,i. Yeni bir sigarayı parmak
arının arasında tüten, bitirdit,. 

a 'garadao ~akarak. itirafların il
H.lncü faslına ba~ladı: 
· - Pazarı bekliyemedim. Cu. 

ı.-ıartcsi akşa.ııu Adadan kalkan 
:'.:Qn vapurla Ynlovara gittim -e 
hiç bir ~yden çekinmiyerck do~ 
lııca Beyganm yerlc.~eğini söy 
!t.:~. ~rmal Pala.58 yollanchm. 

Sal-- .:--·irdiğim zaman herkes 
~,f ra.sı:-.a yerl<Şnişti. Taraçaya 
ba~ah bir k~ede Beyga Kevkebi 
yaşlı bir kadınla masa ba§mdı 
_sördil!1~· Seıamta.şWc. Beni ).a -
nma gene eski bir do6t olara:, 
tanıtü ve: 

- . Sizinle bul~p konı.şna.:C 
~.mutlu b3ııa - dedi. - Zira bu· 
rada. herkes oyunla eğleniyor. 

~ pıokerden nefret ederim. Da
ima yalım kalıyonını. 

Beyp. ~ kalmamız için 
~.iiiıdiden zemin ha.miryordu. 
~~ geldik .. Onun güzel ye
ıil ı;"özlerinde yalnız ikimizin bil 
diiw\z ka.lb sımıu görüyordıan. 
Misilsiz bir saadetle ga.şyoldum. 
~ mcs'udiyctime ~en ha 
n~la.de bir h~·eean duymadığı
~· •it.ifa! edeyim. ,·gü.nkü bu &k
fJ1Jl1, :nihayet belki bir iji saat 
kadınla birtcomemi-r. mukadder -
di ... 
- Eu ~iş w...<ıdet ve itimatla. 
herkesten U7.ak, gecenin içine çi
zilotl.ş kara kalem bir deaen gi· 
i'f - . ~ .. 
os görilnen parkın sik>etini gören 
kUçilk bri locaya ~idim. Çiçek 
terin kokusunu emen ıhk bir be. 
va yümmü okşadlkc;a tatlı ka· 
derime hudutsuz bir ızvkle ken
d,imi tıeaıhn ediyordum. 

ı\rka.mdaki Nlonda grup gr:up 
bi.rle~n .misafirlerin mutad o -
y.unlanra ba.şladığmr duyuyor -
dt;UXI_. l • 

Bir.del\ ()mU başımda onun 
büllur sesini işidinoe başını çe. 
\i:retck: 
;- Beyga Ke\'keb! diye mml. 

d~ndrm. 
.O mahzun bir oo.$1e 1i9ylendı: 
- Oh. dünya ytizlin® Be~ı:ga 

.Ka ... "icb. bir insan· kalbinde h .• 
!i~3'·a.şiyor de.znck? 
~ . ba.lnyordu\D: Sn-unda a

çık kUirengi b:r rob vardı. Bu lcı. 
yate~e küçük Beyı;a.•Kevkebe ne 
k~ bememi§ti. ' 

-:- ,Beyp Kevkeb! diye sıcak 
bir: 9elie ·fJSJldadmı. Seneler~ 

SO!!ra iPM yüıe ka.7'§Jm3 ~ldt. 
Yiqe. ~raberiz! ... 
· Bir haMt" koltu~r, y~ı·l~-ei< 

y~ma.mı ip.ret ettikten son· 
1'3.: • • t 

"t9 Şimdi artık bE:n o Be~~ 
Kevkeb değilim! dedi. 

- o halde, bugün kimsinir. '? 
Ônüızlanm kaldrrdı: 
~ ŞUnu OO!nek istiyonıt11 ki. 
i~di yepi Beyga Grt.Un sızi a-

1.flkad,ir etmeğe ba~ladı?. 
- Küçük &")-ga !\'.~vkebi."1 8P. 

~öıiı'üfud~ yeri var. 
..:.:. Olabtlir .• Faka1 şimdi biz 

d~ Çolt_daha ziyack alika uyoc.
:hröığim' nuıha.kkak .. 
~üatohü\"anc ~iizüme b:ı'·.ı . . ~ 

~urdu: 
_!: Olabılir! dedim. 
Aynı ıstihza il~: 

Öyle ö~ie .. dıye cevap \'C'rdı. 
Biran sustuk. Bu sUkiıt beıu 

';orktıtuyordu. 'Gmıt...~ız!iğe b"n· 
~e}'t'!l bu silkutu hır haırle ıle 
bozdum. Bira<ı:ı ona yakl!U'?rak 
1\o{uınu.om•Jtuna sardım. ~kin. 

-nedi. Fakat temas ctti~im bu .. , 
vüciıdd& b~nı çıldırtan bir mu -
kavcmet 

0

tfüild:ğini his!lediyor -
duni. !Mil\ bir he,.~ ka.pı!. 
mL•tım: 

- Beygal diye titredim. P>ey
ga aramızd~ hiç bir eeY bilmi§ 
değildir, değil mi? •• Söyle yav
rum söyle... Ş'1!ldi maziyi binl
kaJım .. I~te ikimiz yanyana.. ba.ş
t>aŞayız.. Aramtıda hiçbir gölge 
gıremez artık.. Bugün beııim i -
çin ne oduğunu:ru anlryorum 
8<.'yga: .. 

Yüzünde birden istihr.alı bat. 
tar silindi. ağır bir ~~le: 

- Fa.kat ne fayda ki. ben ar
tık Beyga Kevkeb değilim:. 

Diye tekrarladı. 
Birden kalbıme bir ate.ş par -

('.liSJ düş.miı1' gibi çırpındım. Onu 
kay1p nıı ediyordum?! 

O de ·mn ediyordu: 
- Bir gı>ce. cürctkir, yara • 

TI1&7. lJt!TVBSlZ bir küçük kızın o
danır.a kad:ır girip sonra müthiş 
bir hicap ve acıyla oradan ayrıl
dığt::ıı arttk rnutmak Jizun .. Bel 
ki ildmı?. de ı:ı·r sandet kavbe t;k 
f~kat !"eme lazım.. ~cıilnmiye 

lim oııJarı ... 
Y:w,-ı.~ça \°ımmmnu koluma:ııı 

sıyırdı. ~Em1emek için kendiınj 
tuttum. Uğu1dayan kulaklaTM: -
da onun ~si r,rnlayordu: 

- Şefik! .. ctooi. Beni yine mu 
hafua edecek misiniz? Oh, l'cı i 

Erkek 
mektepleri 
voleybol 

müsabakaları 
E:rkck mektepleri arasında 

yapılmakta olan \'Oleybol rnüsa. 
bakalarına di.in de Eminönü 
ve &yoğhı halkcvi salonların. 
da devam edilmiştir. 

Eminönü halkevinde birinci 
müsabakada Yiit'e Ülkü - Vefa 
karşılaşını~lar. ve Yüce Ülkü 
takımı 15-7, 19.17. 15.7 ~::ı.lip 
gelmiştir. 

İkinci miisabaka. Taksim lise
si _ Şi§li Terakki ta.kımlan ara. 
tunda yaprlmış. Şişli Terakkili -
ler 15-6, 15.10 kazanmışlardır. 
Beyoğlu halkevinde ilk karşı. 

!aşma Boğaziçi - Havdarpaşa 
ara.cımda yapılmış. 15.!l, 15·2 
Haydarpaşalılar galip gelmi61er. 
dir. 

l.kinci müsabakada da ~ık li
sesi takımı Darii~~akayı 15·5. 
15.11, 15-4 mağliıp etmiştir. 

ismimle ilk ıiı~fa çağıran bu sc. ı-----------
sin beni ibadete çağırdımğı hıs· 
~t.'ttim. r.örJcrimde ya.şiarla ona 
tekrar SQkuldt:m: 

.- J'P. demek iptiyorsunuz Bey 
ga ? .. Artrk hiçbir f!ey beni siz. 
den aslft.. ayır.ımaz!. 

- Ha.yır. hayır! diye silkindi. 
Eski hatırayı tamamiylc öl•ltlr. 
mek ıaznn. Yahut onu eeraı·lı 

ve temiz gili'.elliğile saklamak e
limizdedir. 

Dizleri.ne kapandım. lçiın ne 
feci bir inkisarla· karma.karışık 

O:mUŞtu: Fakat genç kadın a • 
te§!.1 l>aşnnı yavaşça dizlerinden 
ayırarak ayağa. k~lktı: 

· -Beni çağırıyorlar! dedi. 
- Olamaz bu Beyga! Olamaz 

bu! .• Beni ne hale getirdiğini gö. 
riiyorsun !. ~için ~den int,ikam 
aJdm'! 

15.2.1941 
3.03 Ajans 
8.18 Hant 

program 
8.U '\'el.ll(~ 

lltıt.e81 
18.:JJ TDrkçl) 

pllklar 
U.61 Aj:uııı 
U.05 Türk-;e 

plJklar 
1'.%0 Bando 
15.00 Cazband 
15.SO Konser 
18.0S Caı; 
18AO Hatk 

oyunları 
l !1.00 Konu nı3 
19.15 1'ıınbııri 

{.'emllln " :ı. 
eemalleri 

l tf.30 Ajans 
19.U f<"'asd heyutJ 
'%0.J5 Raılyn 

s:azctN.J 
:O.oiJ Kan!!ık 

earkıJar 
21.ır; Konu,mı 

2 l .SO Orkestra 
%'?~,O AjaR!I 
:?:.ı'iO Oazbend 

Sinema ve Tiyatrolar 

1 '~11.l S•hir Tiyatra.u 

1 
rep,ebtıfı Dmm kı!llllrnda 

Akpm !O.SU '"ı -11111 
Emilia Galotti 

TEBLIKE'fl 
BOYOMEDEN 
6NLEYINIZI 

Büyük, küçük bir çok hastalık. 

lar soğuk algınlığı ile başlnr. 

Nezle \'e kmklık ba§g&!tcrlr. H!i• 
rarct yükselir. .Artık ~ korkula. 
cak bru!talıklıır için bllc zemin ha.. 
Ell'lanmq. dl>..mektır. 

Kendlnlz.l U)Utul~ünüzü hiueder 

etmez derhal bir kaee 

Grip in 
ALiNiZ 

GRtl'IN f'lzl grlpe kalp komr. 
GRll'lN' en oiddetll ha~ TC 

dlıt agnlamıı geçirir. 

GUİl'l N lifıünıektm ıniltcw.I 
llt bd rn dnlr a~ 

lJtnm, bütün m:r;ı ~ 

~cıtan dlndlrlr. 

Grip in 
Ltizumun<lR günde :3 o.det o.Inur. 

TakllUerinden sakmmız ve bor 
yerde pullu kutulan JsrarlA 

131.cyin~ -
ı11111r=~=·==:ıw :zımm:ı n::m 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu • Parmakkapı. imam 
tok.ak No: 2. Tel: 4\553 
Muayene n her türla gÖ2 
ameliyab f1'can için parant-

11 
ıwa111 

1 

ae•tekar Tamburi 

SELA.BADDIN PINAB 
Kemani NECATI TOKYAY 
Piyanist FEYZl ASLANGIL 

KlAruet : SALtH i 
Noy : NlBAD 

Okuyucu: Akrıaraylı l.'AŞAB ATDA - F~ --OAN -

HA.'\ltD l\11}BERR.A - l\IUAJ.r.A 

Birkaç gfindenbert rahataxz bulunan Bayan ILUll.YET her ~ 

E l'!eanslarma devam etmektedir. 
. . 
•+ •• _..,.. .. .- -· 

- İntikam mır Hayırt Fakat 
ben bugUn ba.mbatıka bir insa • 
~lm !. Şi1.e A1Jahaısmarladtk de
diğim gibi eski Beyga. Kevkehc 
de ,·t;da ediyorum. Bütün ira • 
dem mah\·olmtıf?lu. Bir esir gibi 
ctt:klerine sarıldım. O yumt:f;ak 
,.~ serin ellerile kendini kurta • 

httklll CaddOlli KNncdl kı"1tııntıA 
Giiftdliı H ele: ~OCUK 0'.'lı t:~-U 

Ak,am l0.30 da: ' •pı-..----· -· i//f//1199------1941 iKRAMiYELERi 

rarak· 
- ;B,ırakımz beni!. Bırakrnız 

01111! diy.e kof)arak benden uı,ı.k
la.stı. 

Evet. benden uza.kl~ıp gitti. 
Karanlık bıth~e yapayalnız kal 
n\J'ıt1m. ıArl.-asınd .... \ mı gidecek. 
tim? :eir. hıı"$tz., bir 7.orba gibil 

.Ba.llC<"nin 1)8.ra.Qhğmdan bir 
n\ÜCr)m gıbi '-a\n.~ ' 'Wa.R ::ekil-
"m ~-:endimd"n .;eı·mı~ ı. 

cle .,c-~" yi.b"üyordunı. BütUn 
eı:;~m otelde kitlmıljtı.· Io~t ben 

Kiralık Odalar 
Beyazıt, U.lell, Akı;aray Şehrenıl· 

nl ve Topkaptya c to"bll8 tenıln olun· 1 

Ra§İt Rıza T iyatrnsu ı 
14 Şubftt Cnm: IJalnrköv l\Ult!mdi 

sln"mıv.ımdıı.. iki trm•ll blrdl'JI, •> OE· 
er .. rı~~ <S) ı"'rdC'. 1 
(Bey 'Atladı) Komedi (1) pı N:tr 1 

-o 
Beyoğlu Halk Sin~ması 'ı 

Buglin matine 11 ıte. Gece ı4 tll'. 'Z 

mm. \ - Uc; Ahbap (~vu ııır· 'Tüı ı 
Çf', % - "" J ngha_\' Ynnıyor. 

ı,;ocuJ1 lie k l.mJ 

Ahmet Akkoyunlu 
ı'akalm, Taltmhll!I• Palu No. • 
Puaraan maada b.ergtlıı saat ıo 

T. iş Bankası 
un eonrL Telefon ~012'1 _ 1941 k ÜÇ Ü k 

D K 
... 
1 

O 1 Tasarruf Hesabları 
r. ema zsan 

IKRAMtYE PLANI 
idrar yolları hastahk· 

ı o.det 2000 Liralık - :.:000. 
8 • 1000 • - sooo.- .. 
2 .. 750 - 1500.- .. 
' 500 - 2000.- • 
s .. 250 - :ıooo.- ,, 

85 • 100 • - 3500.-. 
o 50 • -4000-• 

300 • 20 - 6000.- ,, 

Kealdcler: 4 Şubat, 2 Mayıs. ı A 
tos, 8 tldncitcvrln ta.rfhlennde yapı 

==a•ı 
iarı mütehassısı ...................... , ......... _._ ...................... ~. 

Uoyoğln btiklAI CJaddoal f'tlo. ~ı 

tSunNt Pa~n Uatö Otıanyao 
Ap"rtnın1t T,.f,: 41%s.•, 

tt•f .. Cj 
Nafıa Vekaletinden. 

dl" bunları druUnecek kudret yok ,-••••••••••••••- -.,w; .. ____ ..a 
tu arn:C ... Y.az r?ec~si denizin üs- ı ·a \lrBIJe ~DJ1111Df ljCtl 

24.2.941 p~ızartesl t'ÜJ1U saat 16 da Ankaradıı Nafia "ekAleU b.naAı ,;111 
malzeme mlldUrlUğü odasında toplanan malzeme eksiltme koınlsyonuıııl' 
( 1423) lira (12) .b."Uru§ muhamml?l\ OO<:elll Ankarıı Çubuk bıırajında yapurt' 
lncak santral \"C telefon tc.!l..aıı.tmın açık eksiltme wıulli" ckslltmcsl )Rpıll' 
caktır. tünden pt•rdn prd sıyrılırken bo. 

ğtık \"t-hazin bir 9eS c:ıkarnn va- ı ZıRAA T BANKASI 
pura hindim. 1 

..• !St:fi"k Nadır derin bir nefes 
atdı. Parma.Marmr )'akan sigara- , 
dan teirar bir 'ye.ni.ı;ıini yaktık • l 
tan sonra kızannrs, yorgun gör.
\erini gör.Ierimden u.z:akla.ş1lra · ~ 
t:c.k krs!k bir sesi"': 

- F&.kat onun bütün varlığın 
da. kli~ük Beyga Kevkelıin kırıl- 1 

mıR, ınıumm ruhu inliyordıt. 
Diy~ hikayesini bitirdi. 
Bu gon ~zler. S.'\lih ÜlkUnün 

yüziirde der:.1 ve gn rip bir te -
btssüm ~:zmifiti. Şefik Nadir ha
la kırılan e .. kek gunınmu tami
re <;al1§Iyo:i!u. 

·p.;e::ilı.t: MUHI DDIN 

: ..... ._. • .... --·--·--ı 
! HAEER ! 
: okuyucular1 iı;in İ 
i 91) d~r'M" )ıth\nı·ı dil del~ 1 
i IPrl kltahı ı.-.ıponu UJ 

i: t Hll kııı"-mıın Sil taaNblt ı 

: ;"tı"-•n n\m~ nenlarımrr ~ ı' 
• tıerj '!.Sö ~ r ktır•tı,hılıı truı· 

f •ılA.'.ıl. hıgHiu.c. almaftt'A 
dt!rıı.lerl klb.planRd•ıı blrt. 

1
111 (80) konıtıa tecbrl\ı ..,._ 1 
tınlrft"r) 1 

:cını••ııue..,.."t•eft11•••••••nn••••..,• 

ı-.urmu; tarını. 1888. - ::icmıayesı: 100.000.000 Türk Lmısı 
Şube 'e Ajans adedi; 265. 

'Lırai ve ııcaıi lıcr rıevı banka n:uanıelelerı. 
Para trirllötlr!'n" re U-800 Ura ikramiye lertyor. 

- .. 

.-raat Banka.tım<la llumtıaraıı "°" lhb:ırsız tasarrut neııspl11nncuı el' 
~ ttra.a bUlunanıara senede • dern <;ekilecek kur'a Ue qngıdalu 

pıanıı göre tknmı) e dll~ıw.ıcslttlt'. 

4 aded l .t)OO Urahk t,000 lirli ı oo aded 50 liralık tl,000 Ura 

4 • 509 .. ı.000 t:?O " 40 • '.800 • 
• ıso ı .ooo • uıo ., w s;ıoo .. 

40 • ıno .. 4.Mo _ 

DlKK..l .l.. ae.ıapıanndakı parala.: tıtr eerıe lç:ndo liO liradan qatı 
C1U§mtyen.tere Utr&m1Y9 çıktJğ1 t.li.kdirde % 20 fulaa1yle vertıecektlr. 
Kur"aıu teııede 4 d!!fll: 1 EylQJ 1 BfrinclkAnun, 1 Mart " l ElazlraD 

·rn"a:ı{!ını;ı:ı opuuamµ111 

Ek.&!ltınc §artnameııl ,.., tnferru:ıtı bcde!Jılz olarak malzeme :ınUdilrillP 
den alınabilir. 

Mu\'akkat teminat {106) lira (73) kuruotur. btcklilcrin mu"akkat tcıııı. 
ııat. ve §artnamede yaıılı vesaik ile birlikte aynı giln saat 16 da mezkt'lr J<f' 
misyonda hazır bulurunalan Jı1zmıdır. (671) (SDS) 

lstanbul e~eled lye_s .. 1 
ı ıJa'4\.n ı* a~r ı 

Belediye fen işleri mUdUrlUğU nUmerolı\J memurluğu !çin 155 Ura ~y 
ıcn-tll bir memur müsabaka. ne aımacaklır. 

Ml.i.5nbalm 22.2 9ıtı cumıı.rlcsi gUnU saat l ı te Fen lglcri 'MUdllrlUğllııd' 
ya ııılacaktır . 

l\lfu:ab:ıka. hcndcso ve hartla tcraimlndcn ~·upılacaktır. 
Askerliğini yapmı~ ve memurin kanunu'lun memur olmak bakkı:ndJI 

şnrUan haiz olanlann birer dllckçe ile lııtan•ıul belcdlycııi :rclııllğlne :ınnrııc• 
at P.tmel<ırf ilan olunur. (1111) 

'r--·---------· 
V A K 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

gen iden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler nırm.ma dizği i~leri alır. 


