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~aA.şam: - - .......... 
Ankara 
Muahedenamesinin 
Sulhe Hizmeti 
Ankara monhedcnamcsl ~imdiyr 

kaila.r beklonf'n iimitleri huna.men 
f1Uc ~ıkatmı~ ' t• Ba.lkanlanla en 
k m \'etli hir sulh bekri~l olmu5tur. 

Y azan: 
8beJla Calalt Yalçın 

M ,\C \R gR-zch'fori Tiırkiye· 

nta Ankara muahooenam& 
11ini al.Cletmls olma.,ından mtmnun 

~eğilcllrlPr, lfü bu nıisalün tedafüi 

hlr ma'ksatla yapıldığını H~ TürkL 

~ e, 1 bir hUcom:ı kar§ı ya lnız hı -
rakmarpllk emAli takip cı\ildlğini 1 

!!14Jylü~·orol. Bunu :söylerken de d&" ı 

ha 2i~ ach• tt.alya~ ı ks.,'4ff'ttlğimb.i 

'9akl1Unayıı •. \lmanya.ıun emelleri, 
Jın'!iılan rnalıımdur. Onun kendl..Jne 
1ibf Otml'k is-tediği genle; ~a için· 
ıl~ Tiirkh <' ılf' ''tırtltr. Hıkat ltal. 1 
,\'anın meml<•kettnıl!. hakkındaki lh· 
tlra,.o;lan daha M;•k tabir lerle ifade f 
edihnMir. Bundan dol&yı, mUdafa • 
:\fitili kUV\'f'!tlendi~ meksadlle 

:ı.lılığmı11 ihtiyat tt'dblrlerindea 
halı,.rd.-rk(.•11 akla en cn'cl JWyu 

l~rn~ ·ı 
Bir '1acar ~u.f'll'ıiıi, hu baldkat.r 

temas ederken, ':rilrk noktalnua· 
ru11 e<·rh için nl.;am mma.hede.na. l 
nı.•,.j lıı11aluııdığı lariht<- ltal3a 
hf'111iı ltıı rı ı en çnl, u7.a ı. hulunu 

..... ~ .... ---~~·: 

ViŞi kabinesi 
Bugün 
Alman 

teklif /erini 
görüşecek 

Almanya ile işbi1"liii 
yapmakta gecikmek 

Fransa için 
çok tehlikeli 

• 
ımış 

mmı:ı.flaklyt:to kll)ILD B Uy\lk 

Afrika cephelerinde 

Libyada 
Mare§al Grazyaninin 
eski umumi karargahı 

işgal 
edildi 

ttalyanlann mühim bir 
tayyare üssünü tahliye 
etmeleri bekleniyor 

ingiliz 
kıtaları 

1 

3 5 Faşist Şefi 
Kendi arzularile 

vazifelerinden affedildi 

1 Eski hüııiget ve itilafçı 

'Miralay 
Sadık 
Dun Romanyadan memf ekete 

döndU fakat fazla heyecand n 

Dün gece öldü 
. ~ki ~ürriyet ve İtilM fırkası 1 goco ölmüştür. 

1 lıden mıralay Sadık, yliz cllillklor Alman malümata göre mirı1ay 

l listeslne ithal ~dilip de ~'llrddan Sadığın sıhhati iyi idl KeadiaQıl ta 
çı_ktıkta.n aonrn ilk defa olarak dlln tanhula getiren Yapur Boğaza gir
''llta.nma avdet etmiştir. Fakat, ha dikten sonra güverteye çıkarıi.k 
zin bir tesadüf eseri ola'rak mim· djln)dl berrak ha.va altında haaretL 
lay Sadık, vapurdan çıktlktan son. ni çektiğt vat.anın topraklanın aey
ra üz~rine fenalık gelnıi§ ve bay· retmeğe ba§Iam•§f.Ir. Fakat gittik' 
gm bir .. halde kaJdınl~ Haydar- çe heyecaru artan miralay Sadik 
l'>a§a Numune bMtaneeınde dün (Devamı 4 tlnclidc) 

ı 
J..ondra, 5 (A.A.) - B.B.C: ıuma.. 

dB llyık membalardan '()nltc~ Pressin 
öğrendiğine göre 35 fqlırt ,en, Anıa· 
\'UUuk cephe.sine gidecekleri !.çiu, 
kendl a!"ZDlutle \-azifelertndeıı affedil 
mfşlerdir. 

Dört ev sahibi 
bir dilenci kadın 

yakalandı 
Yugoslav adliye nazın . 

istifa etti 
Uelgnıd, 5 (4-A.) - B.B.O: ~dliye 

nazırı J...&z&ro'Yiç 58tfta etml§. :wcnne 
Konstant.tnorio ıetJıflıulıftir. 

Diğer iki dilencinin de cepler:nde 
yüz liraya yakın para· bulundu 

o Emniyet altıncı erube memur-
Macaristainn yen1 lan, dön Beyoğlu, ÜSküdar ve 

ha . • ~kta.şta yaptıkları kıontrolk'!r 
ncıye nazın netioeei.nde, btlt lln takibata rağ-

RudaPefte. 6 (A.A.) - B.B.C: Ma.. men k:ra.i aan'at eden (!) 5 di-

de vak&lanml§ ve Fatmanın dôrt 
ev sahibi oldUğu anla.şılmı3t:.ır. 
.· J3ey~hınp 'ise; Ali oğiu 
Muıılfafa ile Yusuf oğlu İsmail 
dilenirken ya)<alanmJşlardır. 

~ oı \lu dh ""«'I< k:.lda.r ı ukn~ iıl~ıı u• 

hıtk ntt .... ı ::nfll"t ~,..ri ::h~t~r~ni~· 
lir. l..ondra, 5 (A .A.) - Öğrenildi- Eritrenin merkezi 

Asmaraya 
30 kilometre 

mesafede 

oarıın.a.nm BUkrea elçi8i Vladiılay . 
Bardossi Romanya hariciye ııaı:ırlığı · lencı yakalanuşl~. .. .. 
na tayin edilıniJUr. Kendisi altı 861\C• Mem~ar, ~skü~rda ~u. 

Btinda.n başka yine Bcyoğhm
da dilencilik yapan Art.in oğlu 
Mesrub'un üzerinde 39 lira 30 
pal'& bulunnn.l§tur. 

ltal \ - . • . ğinc g-öre Pa:risten dönen amiral 
~4t l'llll\lJflUJ..'11 1 flla l'ttık· O J v· 'd ~-t p.-.-.le U' dlr. Macarlstanı Romanya bUlı:QmeU ~· ~rışan ~ır vazıyette gor· 

u, lm:ın3 a Ç<".;~ln\ aı.~-a:n rjğ. zun bir mülika.t yapml§tır. Vifide 
lr \ 1 ar an lfü e mar~ ""~ 

""'il• nom;ııı~a huılııthıııııu dayını· bugtln kn.bine topla.nacak ve zan
'.~ıı.tan H• l\onıırn~:ıya U,tı ... aılİ !lir 1 ne<Jildis ine göre lAvalin ~e AJma.n 
ıılUma.tuın '<>rdiktı.'1ı sonradır ki lıiikiımf:'tinin teklifleri mtir.akere e. 

ruıda Fatmanın yanma yaklaşa-
nezdinde temsıl etmekte ' idi. 1 duklen AbduUah km 60 ya§Ja· 

rak dilencilik yaptığından dola. 
Beşiktaşta. Osman oğlu Ari. 

fin ilzerinde 58 lıra 40 kurut bu
lunmuştur. Hepsi hakkında ta· 

Tütld~" ~arıı <len1ukra,.ilnil<• mil· j :iilPccklir. .. 
tek bil ı · Fransız • Alman mun88(blt.mm 

Fransada . yı yakalamak istemişlerdir. Ka· 
dm, mani olmak istemi~. netice- kitaba giri§ilmiştir. 

. .=~:=::.::1i~ s~!!!~ka~:.!~.!51 : Aydın deniı·r yolundaki 
a ıır heyunnanw imı.alanııo; (Dmıunı 4 iincllclfl) 

\t- ontlan !'<orıra lla .\nkara mua· 
lııı<J~i 'lu·ıı t h J u mu~tur • . \l ıııuıı ~a-

~111 "'111"11<'rara.ı;ı müna~betkr ... ıı
ıa ... ındu kun ett.en haşka bir hak 
',. eı.a ... tnnınıaına ... ı. tını~ anın da 

a~·nı <'sa 1 tatbik ederek Ha.ikanın· 
ra 8~1lk afma!;ı müdafaa tedblrk>ri 
alıı\111\( idn ff'.&J• eden ıamanm hu· 
liıl etmiı:- olduğunu bi1.e ihtar t't. 

lll(,'ftlls olsaydı '"&ta.na karsı va;,,i· 

ff•mb.:i ifa clmemı .. olurd•k. ita ı · 
:\'a bu tarihten bir hayli !'Onra har 

~ girmlş."'l' de onun hazıra kon. 
ma.k ~hı fır-ı-at beklemesi ortada.ki 
Dtfı!;t>l~ln mahiyetini değiı,tire
mcz. 

Ayni zamu.nda. .\ıı ka.ra muahc· 
dcnameNııtn ~ulha hizmet etmedi· 
ğim kldla eden Ma4"8.r ga1.cte!ti 
bunda dıt bü)·ük bir hatava dü~ii. 
yor. Burada (la onu reıallttı t<?~p 
Chnf'ktedlr • • \ nkara mua h t•d ena

m~inin ımlha eltlği hiunet bir bu· 
"uk ~en<ıdir Balkanlann sulh ' 'C 

siikiın ~ndc yıu.am&l>iile ı;ablttlr, 
Rn 8111hli lta1yanın ''"Y• Almanya· 
ııı-. mehafua <>tıni olmalan kuru 
lıir ôi4iameden ibaret tir ki t.imse. 
yi a,.ıdıımu. :Eğf'r Ankara maa

hed~I olm&KRJ d ı Tiirldye 
yahao olacaktı. Haııı l('v1111n11, fRs· 
hhı9t .e siliııh balom md11n ~nıdlkl 
kadar t.edariklt hııhmnıı~·M'.aktr. 

lloi&zla,n \O B&lkanlamı cenubu 

8M'llf ~ini bekHy"n çl'lik Ttlrk 
on'hnıa olmMaydı Blü'knıı ~ anma

hı bir nukna.tıs gibi t .. tııiı ordula.. 

•ı kendine çıekeookti. Türk onla· 
•ıuı,11 mc' ndlyctidir l;;l Halkan • 
-..... hareket~ meyyal baı.ı ınem· 
ltık~t.ıerd" akl115Climin , ... m alaake. 

-....ta g-alt"be etmesin<' imkia ha. 
*"'-'utitır. T iirk onlu1'unun nKW " 

'-diretidir 1d l'uııanista.na İtalya 

~ l'Üat llllıl9t a~ek im· 
~ .,... tllllnlt*lr. :.tün Bal • 

Vilki 
ingiltereden 
Amerika ya 
hareket etti 

"lngiliz milletinin 
hissi ya tını anlamış 

olmakla heyecanlıyım,, 
diyor 

Vlllll ırııada 
Bqwe11ıuıe de 

girifti 

dar ilerlenıiş olmaktadırlar. DernEr h l beb ld 
den so kilometre mceafedc bulu· aaar ara ae . o u 
nan SirPnc tt&lyanlar Mısın isWl- Vlfl, 6 (A.A.) - B.B.C: J.l'r&naa f ,,. t k 

(De'ıuru 4 üncüde) ~=:ate;;, =-~~!~:rdab= e c 1 ren aza s 1 
• • yolu münakalAtı sekteye uğramııt.ir. 

Amavutluk cephesinde ::S =~==b ~::.uı mu. İkİ VIQOn devrildi, 12 kİŞİ Ö)dU 
Yunanlılar ingilterenin 6 ağır ve 8 hafıf · · yaralı var 
ilerleyişe . llııaya ıeııerıa bir 116prhla a1atı.1m 

tekrar başladı Habeşıstanda . aumı •1111•11 sebep oıd• 
Tepedelen ve Berat . 8f8Zİ İhlİf8S~JOktUf &l!;~;,·2: 8~~~!;~~ ~7;:&1,1::~ ::~ı~~~md~evrı:-: 

yolu Yunanlılara açıldı • . . . ıı yağmur ve sel neticesinde ~rme.n· mal(llnat rJUdur: ıı ö lU, 7 ağır ve g ha 

Atına. 6 (;\ .A.l - B.B.<' : Yunan lngılız harıcıye nazın 1 cik· Erikli arasında kilometre Uo.81u fi! yaralı vardır. Yaralılardan blrl 

remnt tebliği: Muvatfaki:yetle noUce- Habeşiatanın müatak!ıel te bulunan ,köprtinun bir aya~ Aydına götUrU!Urkcn yolda öJ.nı!lottlr. 
ıenen çarpııımale.rdan sonra dilşma · • • b h . altı oyulmuş . ve ayru gün saat .. 2,50 
nm mllhlDl mcvzilerlDl i§S"Bl etUk. V&ztyehnden & setti 1 de Alsaııcaktan hart1ket eden 1307 nıter yaralılnr Aydın baataneaine 
' (Dtwamı 4 üncüde) . 1 numaralı yolcu katan bu köprüden naltledılmlglercllr. Knza ,matıalllne la. 

Londra, 4 (A. A.) - Hariciye 1 geçerken k8prtinlln ~ökmcst üzerine mir ve Aydından imdat katarları 

Senelerdenberi gümrüklerde bekliyen 
aapoa malları 

MANIFATURACILAR 

nazın Ede n, bugün avam kamara. makine ve arka:ıında bulunan furgon aevkôlunmu§tur . 
(Devamı 4 ttncllde) 

Hadisele r in l'BANSIZC:A 
ıawwwz-------- - 1-

T etsı ri INGILtZC:I 

ALMANCA Almanya 

Dil b ilgilerini Mağ:Qp 
ilerletmek Fransadan 

mn bgitt.ere,i aıağli\b edebllmeei 
ancak doğrudan doğruya Bıffall1a 
adalarmı lstlli etmetiilylc mlltaldbt 
olabileceğinden bunu illbli görmek 
limndP'. Net.ekim Al~larm 90b 

günlerde Vlst hükfı.metJ Uz:erhle 
yapbğı tazyiklerin de böyle bir L 
tUi. ~ebbllsllc alikMı olabllr. 
Brltenya adalamıı tstili. t~e git+ 
tflmMd~ eV\·e l Alınan ·crklmhar· 
biyesi Fransadan kst"i. UfflÜe e· 
mln olmak 15tiyebilir. 

later,atabl talıu tatbillladaa baıll oıaa 
lrArı cebe ıadlrmek lltlyorıar 

Nufus düşmanı ameliyat 
,._, .-- -

Cinsi terbiye saha-
sında irşatlar lazım 
Resmi, yanreami •ıeya huauaimüeaaeaeler, çocuk- \ 
lu memurlannın maaş ve ücretlerine " aile ve- ço-
cek .. zammı yapmalı . (Yo::-ı.m :> 1nrtlfrı) 

istiyen:er Vardım mı 
ıo , ubat 1941 dean ist•yor ? 
itibaren her gün 

HABER'i takip etmek Yazan : HASAN KUMÇAVI 
fıraabnı kaçırmaml\lıcbr • LKBAHAB >'8ıldaprlro bü· 

EvvelM nepe ılllr'ı .....__ 1 W. lactJb ~ Al· 
90 derste ,,.._.ar dll ....,..... _.,,_.. müteme1 bir lstlll ta. 
kitaplanaı ıao kuNt ,......_ anm• De mesai oluyorlar. lngi· 
so kun11& ~ lıltt•<.., lb mBJettal iter törlü teh llkelen.> 
de 8 ncl •Yf1M1matlll ~tı kafF mub\~t \çln ayaınk bu· 
'41plıan.'llllıdrrlıar. ! la~ ~'9Q'on.r. Alıunya 

Eğer mareşal Pot.en üzertaae 
yapıla.11 tazyikle.r bir i:.tila plim. 
na dahli e~·et U-.rtiba.tmdaıı lba· 
l'flt Hğll de Fransanm Akdeiıbcle' 
ki kuV\·etlerine ve Afrika üsleri· 
ne elkoymak lçlnse Almanlann 
lngWereyi lstll& iimitlerini artık 
kendilerinin de kaybettik~ 
btikmetmek daha doğru ohır. ZL 
ra Brttanyayı sapt ~ ktıDdielefe 
QV\'et balan bir A1manyum __. 
1{\p Fruısadan m'Wt \'e J'lrc1mı 
a""'•-• Ottlyaç wavnr ..m.· 
"*" 
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B A B E R - A~şam l)OStasl T-1941 

T enbihi Beledi 

Tarihi deniz romanı: 51 Yazan: Kadircan Kallı 
"Eğer bütün §İmali Afrikayı kaybetmemek isti
yorsak Cezaire yerleşmekte olan Türkleri çıkar
mak için hiçbir fedakarlıktan çekinmemelidic.,, 

Ayakkabılar ucuzladı: 

MUKAVV DAN YAPILMIŞ 
HiLELilERI 17 LiRA l 

BELED1l'E ilinlarm4a bir 
b:ı~lık: 0 Tenblhi beledi". 

Bu tnblrdo belediyenin asırlardatı.. 
bcıi lıiilıi yerinde e;aydığı ~ 
var; nıod('rnliği ııdetü tek-zip edl. 
yor. Yalnrz çehre del.•il, dlJ de ru· 
rıun ıt)11llSldır. Unutulma ın. .. 

Kurdoğlu Muslilıiddhı rets 1stan 
bula gitti; ?ı4ım seferi için ba%.lr" 
hk.larınJ bitirmeh üzere olan bU -
yUk vo cesur '.Dilrk hükUmdan, bU. 
yllk asker ve kunwıdan Ya.vuı 

Selim taratmdan bUrmeUe kabul 
olundu; ona batı Akdeclzde TilrlE 
bayrağını Akdenlıde TUrk hayra. 
ğmı zaferle dalgalandıran bir a. 
vu~ kahramanm zaferlerini saydı: 
Oruç veya Hızır relsln niçin gele· 
madiğini anlattl: 

- Onlar yakında devletimlzıe 

yeni bir devlet UivA edecekler -
dir! 

Yavuz Selim, şahsında bUtUn le_ 
venUeri canlandıran bu deniz kur_ 
duna ve arkadaşlarına hil'atler 
giydirdi; ba.h..5i.şler verdi. Kaptan. 
pa.,aya baktı ve §unlan ~yledl: 

- Bu yiğitlerln he?' dilekleri· 
ni yapasın, hoş tuta.sın! Bunlar din 
ve devlet uğnma kan ve can hlll'
c8.DU§lardır. Allah bunl&n lki d • 
handa azız eyliye! .. 

n 
CEZA.tR KRAU. •• 

Adakale kumandanı, İspanya. 
baş amirali Don Pedro dö Navaro. 
ya yazdığı mektubu göyle bitir1. 
yordu: 

"Eğer bütün şimall A.trikayı 

kaybetmemek istiyorsak Cezaire 
yerleşmekte olan Türkleri çıkar
mak için hiçbir fedakArlJ:ktan çe • 
kin.memelidir. Bir mDddet daha 
bu i5 böyle ihmal olunursa bntUn 
Umitler mahvolacaktır. Unutma -
malıdır ki biribirlnl boğazl&ma.k -
tan, blrlbiıini soymaktan başka 
bir ır•y d113Unıniyen yerrU balkın 

yerini bizim can dü.şmanlarmıu, 

birer canavar gibi döğUeen Türk 
halkı alırsa yakın zamanda lapan. 
ya lcıytlar. Tank bln Zfyatla Rod· 
rikln korkunç günlerini ya.şıy~ 
tır; hrlstiyanlık bu sefer da.ha 
büyUk bir tehlike görecektir. Ha. 
ldkati ve Uıhmfnle?i bu kadara • 
çık söylemek beBd slzf 1mdırabi • 
lir; 18.kin ben bunları kendim yaz.. 

mı)lonım. Bunlar ktfirlerln dar a
ağaçlarmda gUlUmsiyerek can ve
ren tsanm llhamlanclır. Suç i§li • 
yorsam benJ affediniz, muhterem 
ve cesur aıııirallm!., 

B&§amlııtl bu meseleye Ui.yıt o
lan ehemmiyeti verdi; fakat en çok 
çalışan ve Oezair üzerine yapıla· 
cak hareketi bir çeeıt haçlı seferi 
haline sokan adam Toledo kareli.. 
neli Fran!lisko Kumenes oldu,. 
Büttin kiliselerde din uğruna Af· 
nltada. ölenler içlıı lybıler yap • 
b'rdJ. 

llk i§ olarak Sicilya ile Trah. 
lus ara.sma filolar gönderildi; böy 
lece Anadolu veya Rumeliden Ce-

2aire gelen yeni Türk leventleri • 
nin, Türk muhacirlerinin gelecek.. 
leri tek yol kesileli. Sonra, gönde
rilecek ordu ve donanmaya bir ku 
mandan arandı. Vaktiyle Fransır 
lara k~ı yapılan harplerde çok 
muvaffak olan, cesur ve bilgili, 
tedbirli bir adam vardı: Don DJ. 
yego dö Vera. 

Ayni zamanda Afrikaya adam· 
lar gönderildi Bunlar Telemasan 
ve Tunus hükUmdarlarma, Cezalr 
ve Becaye clvarmdaki aeytılere 

gittiler. Türkler deniz kıytlan

na hAklm olurlrsa yerlilerin le ta.. 
raflarda adeta mahpus kala.cakla· 
mu, esir yqıyacaklannı anlatb • 
lar. Bu sözlerin yanına bolca he. 
c'Uyeler, hele altınlar da katılmca 
maksada hemen ulaşılıyordu. O 
kadar ki Tunus htikUmdan a&kerl 
bir hareket yapamıyorsa da Te • 
lemsaıı ve civar şeyhler kısa za· 
manda ayaklanıyorlardı; hattf. la_ 
panyollan bcldlyemecliler. 

Oruc 'reis Berberi kabUelerinln 
çapulcu hüviyetlerini pek çabuk 
anlamıştı. Artık biliyordu ki bu 
d8' ve çaı hayvanlan 6nlertne ki· 
mln tara.fmdan daha bfiyilk kemik 
atılırsa onlara hizmet ederler. Bu
nun 1çhı ilk firS&tta onlara bedi • 
Vel• ...... ~ a&VIDJI. U• 

zaklaştırnuştı. Yanmda ynln.ız En 
dUllla muhacirleri, tspanyollarm 
korkunç zulUmlerlnden güçlükle 
kurtuldukları Jçin hakikati bUtiln 
acılığıyla kavra.mJti olan inaanlar, 
bir de yerilerden tek tlik hami _ 

Zonguldakta bir 
kömür ocağı çöktü 

8 amele öldl 
yetil adamlar kalmıtıtı. Kozluda da iki çocuk 

Mlrakabe btlroıa aldıtı almaaelerı 
tetkik edbıce !ş anlaşıldı 

Cezairde oturanlar bir glin 1 toprak altında öldü 1 
Kazbah tepelerinden gelen btiyUk 1 
bu uğultuyla uyandılar; gözcüler: Zonguldaktan blldlrUd'ğlne göre 

- Sil5.b başına! geçen cumart si günü ZOnguldakta 

Fiyat murakabe bürosunun a
yakkabı ihtikô.rma mani olmak 
için piyasada yaptığı ı ıkı kon· 
trolleı· neticesinde fiyatlarda cü-

Kavvadan oldukları göıillmüş 

tür. Bu hususta yem tedbirler 
alınmaktadır. 

Diye bağırdılar ve başta Oruç Gclil< ocağında. bir çöhUntU oınıu~, 
__._.,_ t d ğu k ~ ka 1 ocakta çalI§an ıı amele <'nkaz altı~ 

zt bir düşüklük görülmiye b:J.§. Dünlcü ihracat ve 
lamıut:Jr. . •th 1 ... t ''™W' o ur u ona6 ... ptsı o · 

w da lrn.lmı§tır. Bunlardan Uçü yarnlı, 
dugu halde dn.vullar, darbukalar sekizi de ölU olarak enkaz altmdıuı 

Bu cUmleden olarak Beyoğlun- ı a a 
daki lüks mağazalarda görülen 1 Pün §Cllrimtzdcn )'&nm mılyon 11· 
30 _ 40 liralık etiketler yerine ratılt ihracat yapıln:ıttJr. Bu mey8llda 
Eıimdi 13 14 17 liralık etiketler Alınanyaya tütUn, t~lçreye ausam, 

teltı§la çalındı. çıkarılm~t.tr. 
Biraz sonra ayni uğultu Ha.raş Kozludıı. da 21 numara.lı ocakta 

suyu ve Sidi Ferruhdan da duyul_ çalışan Vakfıkebirli Ahmet Baedele· 
nln Mustafa ve Ahmet adlı çocuklnn 

.. • ' 1 t. konulmuştur. ıtomanyaya zcytln lhraı; o wımU§ ur. 

du. metruk bir bacayı kazarak oynarlar. 
Büro, bu nevi aynkkabılard:uı DUn I>ulgnr!BtandAn kanaviç • ma.. 

müteaddit nUmuneler alarak tet. kine nkımmı, !?.araat a!AtJ. çMt çtvı 
kik ettirmia ve bazılarının mu· traş bıçagt "e ppka gelmlşUr. Leventler ve Türklere s:ıdık o· kcn enkaz altmd:ı. kalıp 61mU§lerdlr. 

lan şehir halkı hemen sillıhlandı. 
Kule ve mazgallardan bakılınca 

binlerce piyade ve sUvarhıln çıl _ 
gmca nazalar atarak, kılıçlarını 

çekmiş oldukları halde hücum et· 
tikleri, ok attıkları, görüldU; hep. 
sinin sayısı yirmi binden hiç aşa. 
ğı değildi; fakat tilfenk ve toplan 
yoktu; bu lıalleıiyle ancak vahfıi 

hayvanlar gibi döğüşebilirlerdi. 

Neteldm kale duvarlarına iki Uç 

Ziraat ve Ticret 
Vekaletlerinde 
yeni tayinler 

Ofis umum müdürü 
deği!!tİ 

yüz adım yaklaştıkları zaman Türk Ziraat ve ticaret vekAlcUerinde yc-
toplan birlbirinin ardmdan ateşe ııiden bazı tayinler yııpılını§tır. 
ba§ladı: hücum kollan parçalan • Ziraat b:ı.nkası İstanbul ı;;ubcsl mu· 
clı ve da.ğrldı. Bununln beraber nr_ dilrlUğfi vekAleUne ticarl krediler mU. 
kası kesilmedi ve daho. azgın sal • dUrU Hft.mld Tahsin, Toprak mahsulle-

ri ofisi umum müdUrU Raşft Ziraat 
dmtlar deı.-am etti. bankası idare mecllal ıızalığma, Ziraat 

VALi 
Havagazı şirketine 

Şebekenin ber ar 
kontroıana b ldlrdl 

Vali ve Belediye Reisi dün ha
vagazı şirketine tebligatta bulu. 
narak bütün şebekenin her ay 
kontrol edilmesini, çilrük boru
ların derhal değiştirilmesini ve 
Belediyeye muntazaman mala· 
mat verilmesini bildirmi!itir. 

italya ile 
ticaretimiz 

Ağustosun son günleriydi ls • bankası idare meclfel ıı.zıısmdan lh· 
panyada büytik bir donanma ve san Abid TUrk • Yugoslav afyon eatış 
ordunun hazırlandığı, kış geçme • bUrosu TUrk dclegellğtno tayin <:dl!. 

desı Cezairl geri aıma1t ıçın ra . j ml.§1ercur. Aynen mal mübadelesi 
kmda denize açılacağı haber a.li.ll· ı şeklinde devam edecek 

m~~ç reis bel" neye mal ohıraı İzmir ve Mani- Hilkfunet, ltalya ile olan tica· 
A ri vaziyetimiz U2erinde yeni bir 

olsun yerlileri pUskfirtm:_ğe, m. sada seylap karar almıştır. Bu karara göre 
ra ötekilerle ka.rşılaşmaga k::.rar İtalya ile yeniden ticari münase-
verdi; günlerce süren hücumlnrı Bir kısım arazi ve köyler 

1 

betler b~şlıyacaktır. ') r.: 

aralıksız top ve tüfenk ateşilt>, kı. ular altında kaldı Bu milna.sobetle 2f1:?0o5 . nu-
sa, fakat sert mı.Jca~ıl hilcuruh.r· s maralı karanıame hfikUınlen da. 
la kırdı, pUtıkUrttU. lı.mlr, 6 - Yağan yağmurlad oeU. bilinde ve aynen mal mübade-

Bel"berller nrtlk yorulmuş'ardı. c ınd" lzınlr ve Manisa vUAy'ltlcrln· lesi şeklinde ol~caktır. 
• •· . de yeniden bazı tahribat vuku'l gelmiş llk olarak bız İtalyadan mal 

Oruç reis hır gece §ehirdekı bu. tlr. Bu nrada Kuln kazasmm Seyttaıı ithaline teşebbüs ve İtalyan ma-
tün leventleri ve yerli gönlillülcri 1. mnhalıcst sular aıtmda. kalmr,. yıkı. kam ve tacirlerini bu klµ'ardan 
topla.dı; iki kola ayırdı; birinci 1 ı:ı.n bir e\1n altında kalan b!r çocuk haberdar edeceğiz. İtlayan ce. 
kolu hhak beyin kumandasına ver ol01üştUr • .Alaşehirden Kulaya giden va'bı geldikten sonra faaliyete 
di; ikincisini kendi emrine aldı; yardım <:kipleri sulann ikl metre ır. geçilecektir 
eafakla beraber BabUIAzam ve Ba tifaı bulmasından dolayı geri dön· -------------

bUlecditten çık~t; na~ş v~d~ • m~~=· vallllğl, her ihtlmnle karşı 1 KucuK: HABERLtR ·: ::ı 
de uyuyan, yenıden hucum .gın İs· Akb!.s:ır _ Manisa civarmdaki otobUs • ~ • ; •· ·- -

panyolların gelmclerinl beklıyen sc!crlertni durdurmuştur. 1 • Yarın saat 17,SO da Bcyoğ'lu halk· 
dllşmanm bül ilk bu krsm• llzerlne evinde ~vukat HUseylD SlldctUn Arel 

baskm verdi. Alaca kara1,1!1kta Bugün vilayette büyük 
1 

tarafrndan TUrk musııcı tarihi mevzu. 
kırçıl tepeleri teJ.Aş, korku, heye • bir pasif korunma ıu bir konferans verllecoktır •. 
can anlatan çığlıklar. haykuışlnr 1 j • l9U scneei vUAyct znanri! bUt· 

rdı Yalmkıl ı tüf k topıantısı var çcsi 2,soo.000 liradır. Bu t.ıhsisatm sa . ç n.rm en ve ta. 
' -· . Bugün viUi.yette Vali ve Bele- bir J.nsmı bina in•ıaaın:ı, oltul J"rs a. 

bancala.nn yere aerdlgt bedevıler d" . . . d . tiraki 1 b" lel!rrinin ta.maml<ınmasma blr kıı; . . ıye Reısının e ı.ş ye ır · -
kısa zamanda vadiyı tirttll, öteki· pasif müdafaa toplantısı yapıla. mı da öğretmen ihtiyacının ·l.d rllrıre 
ler kaçnıağa baqladılnr. O kadar caktır. Topla.ntrya dahiliye veka- afne aartolunaca.ktır. 
korkarak ve çabuk knçtılar ki bU_ lcti seferberlik umum müdürü • lstnnbul kahve ve çay ith:ıllı.t bir 
tün çadırları, hnyvanlartnrn bir Husamcttin riyaset edecektir. llğl. yıllık umumt heyet toplantısı, 
kı!mını, erzak ve harp levazımı Bu toplantıda 40 hakem ile kay· blrlıklcrtn umumt heyet top1ııııtılım· 

· makamlar nıı.!ılye müdürleri ha- nm ilki olarak cwelltl gUn ynpılnu ... 
yükledikleri bin kadar deve hep zır bulun~ktır. Geçenlerde ya. tır. 
orada kaldı; bir kısnn .~edevilcr pılan hava korunma denemesi- • ŞJtll hafüevlnde C'rkek i:lğ'retrocn 
de kaçamamışlar, esir duşmUşlcr. ne ait raporlar müzakere edile- okul talebelerinin escrlmnden mUrek-
di. (Devamı \·ar) cektir. kep bir sergi nçılmıgtrr. 

Yeni Sabah: 
HUseyln CahJt Yalçın , Ameıikada 

cumhuriyetçi pa.rttnln cumhuriyetçi 
namzedi olan Vilkl.nln Londro. seyalııı. 
tını bahis mevzuu yapmaktadır. 

Vllkl, Mançcster şehrinde öy}edlği 

bir nutukta, lııglltereye gelirken ltlh.. 
nlnde mevcut bir suale art.ık cevap 
bulmuıı olduğunu beyan etml~tır. Ma· 
ltlmdur k1 Vllld fngutcrenln Alman 
bQcumu karşuımda mukavemet eırn. 
nı keşfetmek istiyordu. Demek kt ştm 
dl bu aırn anlamı§. ve artık içi rahat 
etmıııtir. Bu aır bUttln 1ngfliz sosy<'. 
te aııuflnn nrasmda hUkUm .UrdUğtl· 
nU görclUğl\ ittihat ve tesanUttUr. 

Bunlan kaydeden HUeeyln Cahil 
Yalçın, yazısma ıtiyle devam ediyor: 

dası Amerika efkAn umuml\·cslnde 
lngiltel'eye karıtı itimadı ortndan kal
dırmak için çok gayret prtetwcy ~·e 
bir dercc~·e knilar <1A hu ı;alı1Jmalarm 
da mll\ııffıık olmuştur kt l\lr. \'illdnln 
ıı:lluıludc bir ukClc husule g<'\mi§tt 

J IUıakllm, Almanlar ln~t<'rodc 

hl cüze ıılmnı, lçln bir ebcb ı;örcm1ı7.o 
dl~·orlardı. Alman rıropagandıuu bu 
nokta üzerinde çok ç.'\lı~yorıfu. Har
be tellacldlim eden a)lardn. Almanya. 
ııın inglltcroye lmr&ı hlı;blr dilşmanlı
ğı olmadığını trmln edip dunıyorlar

dı. Jt.nbatm:ı dllııldlu İngiliz mllleti 
bu teııılrı::ıtı gorllııe•, bir ICorldor ve 
l>nıızlg mesel~! için tmrbl ı:ılzc alnın· 
yncak diye Unılt oolyorlardJ. 

Seyyar tapu 
ııakımlikleri 
kuruluyor 

Bunlar arazi tesciline ve 
veraset davalarına 

bakacaklar 
Ankaradıın blldirlJdlğlne göre tapu, 

kadastro umum mUdUrlUğUnUn şimdi. 
ye kadar t.cscll edllmeınlıı arazinin 
tcsclU hususundaki taallyctl llcrlem~ 
tır. Bilhassa köylerdeki arazı a1mı sa 
tım işlerinin, iki ııahıs nrasmd:ı blr 
k~ğıt teati edilmek suretlle yıtpılma. 
1!11 dolayıslle, veraset davalanuda uıl 
mal sahiplerin! ortaya çıkarma.ıs zor 
oluyor. 

Hazırlanan bir projeye göre tescil 
lşlııri b!Unceye kadar seyyar tapu ha

ktmllltleri kuruhıcakUr: Bu b(Lklmıer 
tescil ile uğra.şt1kıan herhangi btr 
mmtaka.dıı veraset davalllt'mı. Wı 

.•ı. baltabileceklerdtr. 

Bir ç v mulıtekf ri 
s rgCD edildi 

Elınde çivi bulunduğu halde 
yok dediği için yakalanarak 
mahkemeye verilen ve 500 lira 
para ceza.siyle iki sene sürgüne 
mahkflm edilen Karnik Yusuf. 
yan, Ankarada yakalanmış ve 
derhal me.nfas1 olan Eskişehire 
sevkedilmiştir. 

Hamamcılar 
kongresinde dilekler 

Hamnıncılar cemiyeti yıllık 
kongresini dün yapmıştır. Bu 
kon~rede Beyoğlu semtindeki 
hamamcılar, hamamlarmm sa
baha kadar açık bulundurulma. 
sına müsaade teminiDi dilemlır. 
ter, ve §ehir suyunun 15 kuruşa 
değil, 7,5 kuruşa verilmesini is· 
temişlcrdir. 

ZAYİ - Kastamonıı sanat mekte
binden 932 senesinde ald.Cnn şaha. 

oetnameml zayi ettim. Yenlsiı:ıi alaca. 
ğımdan P.S'klmnln hUlcmU yoktur. 

1132 ım-zunlıınndı!.n :111 numarala 
Mahmut of:'lu AhmC't 

gcll§hıln ikinci yıtdönllmUnU idrlk et
tlğlnJ, Yugoslav hllktlm Unln Avrup:ı 
bulıranı kar;,ısında mlllet ve mcmlelte· 
tın menfaati ile (IUnya sulhUnun icap_ 
Jarmı tam bir mın•aftaklyetl<a telif 
edelıılm!§ olduğunu tebıırUz ctt.ırmek

tedlr. 
Asmı Us, bu hilkt'ımetın, harp knr

~.ısmda çok nazik bir vaziyette bulu_ 
nu.n Yugoslavyanm seta.meUnl tcroln 
yolunda ltendiaine terettup cdPn çok 
mU,,l•UI ve ıığır va.zlfelerl ifo. !çın her 
tUrlü mcz!yetıcrl haiz olduğu bD.d • 
terin fnld~:ıfllc sabit bulunduğunu 

knydctUktr>n sonra, hWdlmcUn cvvelA 
hın""at meselesini hallederek dnhildC' 
nasll sa.mimi bir birlik vUcu:le getir_ 
mlş olduğunu nnlntmaktadır. 

ABim Us bu arada Hırvntıaı'lll li~-
rl olan doltlor MaÇ('J<in de ismini tak. 

Rektörün çayı 
HER gün her gazetede bir 

!:.ay hııvn.dlslclir gidiyor. Ve 
g-aıipfir ki bn Jıarn.dlslerde çapn 
Cni\ crslte Rektöriine aidiyetini ı· 
landa ısrar gösteriyor. 

Acaba. Hel\tör bu kadar ~yı ne· 
reden teda.ril< ctmlstir ... 

Cana mo.lrul olarak habt'J' ,·eril. 
diğine gorc çaysız kalan bazı 

do:ıtlarım çay temini rica.sile Rek
f "'rc baj\'tlraca'kln.rdrr. Bunlan sus· 
turmnlt i!:ln de çay stokunu ti.lket
menıe i \'C onlar it.in de saklaması 
lfızmı. 

Taksi tahdidi 

Hususi anha sahiplerini 
Sl'\ indirecek bir haber: 

Taksill'r \"C husu i arab5.Ja.r bıw 
lm.)ıtlar dnhllinde serbest bırakıla. 
calc. Jlcmcn sednmcslnlcr... Bu 
lınbcrin doğru olabileceği ~iipheli 
ı:f~rülmeli Hı ihUynt kaydJlle te
lakki crulmell Ynlnız şu \"JLI': 

Ben7Jn tasnrnıfonu ancak ortadan 
lmlkan husnc;I arabalıı.r temin e~ 
m!c:: ol:ıblldllde.rine göre, ta!iSller 
rle tek çift esasma daya.nan bir 
kn""U.rdıı, 1 tnııbol şehrln!n nakli 
\ıtsıt.asrzlığınd"n Im·nuıdrğr bir Si· 

rncla ıı;rar edilmesinde Jüzum gö_ 
rülml •cbilir ve her taksinin t,le
meslne irin \erllcbillr. Şayet koor 
clina.ı;yon hcv<"fi böyle karar verir
se bu he\ etin en isabetli kararla.. 
nndan hirl olacaktır. Bu da hun· 
si ol<ımobll ııhlpleıinl dcğU halla 
tıl'\'lndlrir ki, asıl istenecek se\1n~ 
de budur. 

R. 

iş Bankasının 
kumbara 
ikramiyesi 

Bu yılın ilk lceşidesi 
Ankarada yapıldı 

Ankara, 4 (.A..A.) - Türkiye 
1ş Bı:ı.nkasmm en az 50 lirası bu
lunan kumbaralı ve kumbarasız 
kilçük tasarruf hesapları için 
tertip eylemekte olduğu ikramL 
ye plii.nmın 1941 yılı birinci keşi
desi bugün banka umumi merke· 
zinde ve ikinci noter Veli Ulusu
nun huzuru ile yapılmıştır. 

Keşldede kazanan talililerin 
isimlerim hesap numaııı.la.rmı 
ve buİundukları merkezleri bil. 
dirıyoruz: 

101)0 liralık ikramiye Adana· 
dn )978 hesap numaralı Yusufa 
isal:ıct etmıştir. 

750 lira.ilk ikramiye lstanbul· 
da ~1 ~% hesap numaralı Mua· 
tafa Z hniye. 

500 lirtılık ikramiye Ankara. 
da 3362 ~ hesap numaralı Çetin 
Ayseb isabet etmiş ve 250 şer 
liral•k ıkraın"yeleri İ.zmirde 
13592 hesap numaralı Ömer ve 
Burs .. da 6091 hesap numaralı 
Zehra k:ızanmıştır. 

Yzcr lira kazananlar: Zeynep 
M~emenci 2021 - Ankara Ye
nişehir - Mehmet Ali 2711 -
İzmir -, Şaziye 62";,5 - tstan· 
bul-, ırasım 14156 - Beyoğ
lu - Bedri 6190 - Samsun -

Bunlardan başka muhtelif 
mahallerde 21 küçük tasarruf 
hes-ıbı sahibi 50 şer lira ve 85 
küç1k ta.E:ırruf hesabı sahibi de 
20 ş r iır:ı ikramiye kazaumış. 
lard.cr. 

ingilterenin 
harp 

masrafları 
Bu seneki tahsisat 3 
milyar 300 milyon 
İngiliz lirasını buldu 

"NUak lı:Inde bulunan blr mllll'tln 
zayıf c1tı,,ooeğl 7eal IH!ffcdUOÜf bir 
hııklkııt değildir. Am<'rlltıllı siyaset a· 
damı bu bakımdan bize yeni bir ııey 
öğretmiyor. ~in l enJ ve çok dllrkat.
pyaa olan clhett !ngUtcrede ~t0 nl· 
takm buJU11nı•nıaaı i<ey.flyetldlr. Bı. 
nun ebemm~thıt ve bUha9!18 bu harb 
de OJD&),....lı "1yu.k rolü kimse lıı1'4r 
e 1nvı .ılnlafdaa, Alman pro1J8trAD· 

llO!l)al sıoınar nmsmOn kalt bir aı.l.ı~ 
nıaınaz.lık oldağıınıı ncıılr 'e Ul\n ut
tikl!!rl gibi İngiliz adalan llltallı;lıılıı 

harpten mütC'llefflr Qlduklıınnı, nlçlılr 
ıııı.rotle harp etmclt isteme.diklerini de 
temin edl;\OrJnrdL Bu "°" hldiadıı Al· 
oıanlar lx>lkl de samimi fdllı>r. ScnC'. 
ıerce eHel H!Uerin b.'\r.ı lwyanah \"llr 
chr k1 tngilfzll'rl ttı'\"k ve wnfalanna, 
konforlarına, kobl bayntlnrma pek 
dil!jkUıı olarak tas\ir eder \"C böyle 
bir mfllelln kahil değil hıırp etmlyece
.;-ııuı hUkmeyler. Hlzc öyle gc·ll~·or ki 
Almanlar bu sözlerin" kenclllrrl lnan
nual&rdL Tok ve zcıı;rlu tngJllT mlll"• 
tt barp ıukıntılarmı ve feda.k6rhklan-

:jlındl Almnıılar bu h::ıtndaıı avılrnı!f 
olıı.ralilardır. Der şel 1 hrııap C!'drn Al· 
m:ınınrın lııglllzlerdekl \11l:ın muhııb

betlııJ lıire ı;:ıym::ıları kC'nıll hes:ıpl.ıırı 

na aflN\11.mez bir kabahat fl"lkll et. 
nılı:tlr \'O nıah\ olıııalıırının 

h:ızırlaoıı tır.,, 

Vakrt 

sebebini 

Asım Us, •'Yugosla\'yadn Zvııtko· 

vlç btll~Ometı tkincl yıldl.lnUmU,. ba!. 
tıktı makalcmnde. Yu~slnv Zvetkovlc; 
h~etııı1n bu~ iktidar mevkllne 

dlrle zikretmek Uwmgeldlğlnl, cünkü Londra, 4 (A • ..\.) - Harp mal' 
onun 1139 da. hUktlmetıe bir lt:'U'lf lm- raflnn için kabul edUrn yen! talı" 
zalaynra.lt memleketin lstlklô.llnl mU· sisat nesredıltnls ır. Bu mali ene
dafaa edeceğini Dln eylemekle Dalkan nin dördüncü tahsls:ıh olan bu ye 
larm aulhUnU bozmak iıtlycn barlcl ni tahsisat m'ktan 600 milyon in" 
Amillerin Umltrerlnl kmn~ vo böyl".. giliz lirasıdır. Bu sureUe ka.bul e .. 
ce memleketine olduıtıı kadar lncıa • dilmiş olnn tahrlsat yekünu UO 
hk namına d:ı. çok bayırlı bir bizmct milyar 300 mil~ on iııJ;iliz l.lrosın• 
yapımo olduğunu UAve ediyor. 1 baliğ olmalrtadxr. 
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AKŞAM POST~St 
Sohibi oe Ncşrir;at Müdw-i 

• H san RaGlm us 
iDARE EVİ: ısıanhııı An!ıara ca:ı-t 
'- ~ lııuhl il~ ta:vıı Ural lıtı•hl r. 

Yen iılcri' telefonu' 23872 
.idare • 24370 
nan • • : 20335 

·1eö.NE:" Ş.ö;Rft'ARi; 
1 fltli)9 (~ • 

&IM'Uli t4.00 ••• 17.00 ıtr. 
ı e .,ıa 7.GO • ı t..cı:> ı 
ili • •rtık .C.00 • &.00 : i 
·-. •Jtık uo • a.oo • ~ıı;- "'~-
ıs~u\.1 ,l )ot• . ' V 

Hadıseıer 
•wuo;;eooowvvvv•~ 

Ve Tarih 
•••••••••••••••• q 

••• 

Türkiye ve Sovyetler 
arasında 

ız ı ·ir an~aşma 
mevcut de '"'ildir 
Tas ajansı bir tekzip 

neşretti 

!IIosko\ll, 4 (A. A.) - Tas n. 
jansı bildiriyor: 

Yabancı, bilhassa İngiliz matbu· 
atı, Sovyetler Birli:;;rinin Türkiye· 
ye, Almanyanın Balkanlaı-da muh· 
temel faaliyetine mukavemet et. 
mc i inin silfıh vermek taahhudünü 
muhtevi olarak Sovyctler Biıl; ·: i· 
le Türkiye rırnsrnd.l gizli bir on · 
laşma nlttE>dilmiş olduğunu ve bir 

Bu harpteki orduların en cok Türk lmmisvonuııun bununla ala -
ış gören ve merak uyandıran kndar olarak sl15.h almak üzne 
teskfüi.tından biri zırhlı fırka· Mo kovayn gitml'kte bulunduğunu 
lardır. l<"ransız erkanıharbiyesi. iddia <' IC'n bir h bc>r yaymaktndır. 

'l'as ajansı, Sovyetlcr Birliı'.;'1 ilc> 
nin resmi raporunu okurken on Türkiye arasında yuknrki mrıhi • 
be~ fırka askerin bir sabah an- yctt<' gı:-li veya açık hiçbir an. 
sızın iki bin tanktan ıbaret zırh· la ma aktedilmedi :ini. avni z man 
lı fırkalar tarafından sarıldığı. da böyle bir nnl:ııuna nkdin'n mu 

tasav"· r olmndı'.'hnı, h bir Turk 
rn, teslim olduklarını öf;reniyo- komhvonunun ail'.üı sa•ınalmak i -
ruz; Romanyada tonlall.1Il Al- çin Moskovad·ı buhınmadıhnı Ye 
man fırkalarmdan birinin zırhlı vabanl'ı matbuatın bu haberinin u. 
olduğunu yazıyorlar; Libya.da 1 mıımiv t_ itibaril<' tamnrnil uvlur-

yıldı zaf 
· k 1 .1. lll3 oldu;unu beyal'a m ?.undur. 

rım erı azanan ngı ız 

zırhlı fırkasından baıhsediliyor. 0 

ı~giliz zı:hıı fırkaları geçen bü- Tuna v·aks~lnı°'kte 
'yük harbın son taarruzunda Al. ' v t:i 

man ordusuna kara g.inler ya- deva edı ~or 
§atmışb. 

Suların hücumile birçok 
evler yıkıldı 

İsim yeni olmakla beraber 
zırhlı fırkalar eskıden de vardı. 
Y alruz şimdiki gibi motörl ü de-
ğild:. lludapesh.', 4 ( \. \.) - ~tı' fa· 

Yıldırım Beynzıt Silestre ve ni ajansmdrn: 
Tuna nehrinin suları ytiks lme>k 

Niğbolu kalelerini tacir kıyafe· te vamdır. Son haberlE>re gö· 
tınde ask r sokmak surt:tıle, - r k mmtakalardn mühim ha. 
le kullanarak zaptebnişti. Ma- sari.ar vukua gelıni.cıtir. 
car kralı Sikizmond elçi gönder- Sular nltmdn krı.lmış olan genış 
di; padişaha sordu: arazide bin;ok evler tnhlive edil 

mig ve bunlardan bazıları yıkıll!'ı. 
- Bulgar kralının memleke· ur. Her tarafta ynrdım i teri t,,• .. 

tini ne hakla aldınız. if e-dilme>ktedir. Vaziyf'tin vahı 
Yıldırım, elçiyi duvarları düş. mAtine rağmen drnıll"yolu mUn ' 

m&ı silfilılariyle süslü divanha- ıatı memnuniyete fiayıın bir ... 
at rette devam etmektndir R • 

nt e kabul etmişti. Cevap ola- tı>dP Tuıuı nı>hrf ırulnnnın yi.ik k 
rak onları gösterdi. li~ evvelki ge<'f' norm3l B<'viY<' 

1396 da büyük bir haclı ordu· dC"n yodi metrP fazlam cıkmı '' 
su Tunayı geçiyordu: on bin ki. Fnkat he>r tUrlU ıuğvan tl.'hlık" 
§ilik zırhlı Fransız fırkası Bur- l s::ı.vımtunılmuştur. 
gonya dukasının oğlu, kral al- 1 __ , __ 

Hukre-:;, l (A. A.) - AFJhPri 
mahkeme isyann iştirak filmi') o 

H A B E R - Akşam postası 

• • 

ıta ya zem i 
m· yokluyor? 

Mühim bir İtalyan 
şahsiyeti seyahate 

çılanış 
N~~ork, 4 (A.A.) - Nevyork 

Tayınis gaztesinin lspanya la Port • 
Bouda bulunan muhabirı ynzıvor: 

Almanya Uc Fransa, lta:va ile 
Fransa ve ltalya ile diğer memleket· 
•er arasında sulh yapılacağı yenld n 
bahıs mtvzuu olmaktadır. H rbL'l ye. 
n: bir ciı..ruma girdiği her tardta ki\. 
•mı eClilmfkted r. 

Mesele tu yeni durumun ıuıhc'1 ma 
t-ıyl.ttc in ki af edip etmlyeceğldir. D•, 

y sette lhtısnsı olan bazı klmeelcr 
bu durum dcği§lltliğinln dtploırıtlk ve 
)il s.yas; yollardan idnrc edileb!1eccğl 
fıkrind .lırl r. 

Tarlte Koalısyonlarm mııkadderatı 
h r zaman en zayıf ortağın mukadd • 
rntı~ le hail dllmlştir Halen mevcut 
vaz!yetll' bu ortak aşlkAr bir surette 
ltalyadır. 

Bu memll'kt tl<: dalull karga ık! ?' 

çıkın çıkmam ı ikinci dcreceti clıcm 

ınıyeti h:ıtzdır. MUhlm o1an şey nske. 
ri ve bahri kudrctldır. H lbu'U bit' çok 
'll rnleltcU rin d c mut hn ,,ı ırı 

ltatyan donamr!lBlnın c.ddi b1r 11ıuvaf 
lakıyctsiZliğ<' uğradığı filtr nd"dır. 

lt:ı.lyan resmi tebfütlerinr gcllı:ı~. 

bunlar da ltal.;.ının Afrtkad:ı. karada 

areşa 

oroşlo 
60 yaş nda 

Kendisine Lenin nişanı 
tevcih edildi 

Mo ko\'a, 4 (A. A.) - Tas a • 
3ansı bildiriyor: 

Sovyetler birliği yilksek Sovyct 
mecı:sınin riyaset divanı BoL'.jevik 
partisinin ve Sovyet de\'letinin 
kuruluşunda ve Kıztlol'dunun ısla· 
hı ve kuvvetlcndirilmem sahala • 
rmda g~en mUhim hizmetleıin • 
d€'n dolayı. mareşal Kliment Efre· 
moviç Voroşilofun 60 ncı yıl dönU· 
mü münasf'betile kendisine Lenin 
nışanınm tevcihini ve kızıl ordu 
rrenel kurmay akademisine Voro i 
!of akademisi isıninin V<'rilmcsim 
kararla tırmıştır. Sovyf'tlc>r Birli • 
ğı halk komiserleri konseyi dP 
Frounzc harp akadC'mlsile kızıloı
dunun mekanik ve motörelilük n · 
kademis nln, Cerjinski topçu aka · 
demisinin ve Khrom;ıçev sanayj 
cnstitiisUnde çalı.san 50 talrbe ine 
Voro.<Ulof namına izafeten tahsi • 
sat v€'rilmesine karar vermiştır 

-~ 

a ı 
e 

manız k ldığı mu~atfakly tsizlikleri Ott~nn, l (.\. \.) - Kana ... 
ızlemem'. ladlr. I başve>kilı HnckE'nzı King Kana 
Bu şartlar altınd:ı. fo.şlııt p rUslnc! danu imr,:ıratorluk harp gayreti. 

mtihım bir nıevkl i al eden Ye kendi 11(> tam manası ile iştirak nzmfni 
ne •'bUyUk ç pta tir ahslyet. d nl g · teren beyanatta bulunmu.cjlur. 

len bir zatın Fran .. adıı bulunduğu ha. Başvekıl, Ottava radyosunda 
rıne eh mmıy t \ rmclt y1:rlnde soylcdi n bir nutukta demL<jtır kı: 

olur Bu ha r bah ı eı; n ah ly<'Un "- Kanadn., beklfnen Alman 
ıadı ıtl' Port kiz v garptc d ha ı.ı. taarruzuna karnı mudnfaa) iştı 

z k bir m t ıı ırid btlecl'ğlnl de llA· rak için İnoıltereye yenidC'n 25 klı 
ve etmektedir. cuk hava filosu göndermek iızer · 

Herhaldc> bir t<'sadUf es<'ri olarnk dir. 
Dı er taraftan Kanadanm . 1mdı 

bu vcsıle ıle. Am~ika bıiyUk olçi 
!iği müsteşarı B.Murphy'nin bir kaç 

! h<tfta evvel simnli Afriknil'\ki
0

Ame
I ı :kıı. konr-0losluklarmı trft.iş <>tmek 

Uz rP Vichy'den aynldı~r ha rrl!l-
•· maktadır. Daha sonrn, R, Mur. 
'ıy'nin iktis di mes 1 lcr bı.kkm· 
a bir rapor hazllinmal-ta oldu 'h.ı 

\ Lizbona gilmE"k ihtimalının mev· 
r-ıt bulunduğu bildirilm1 tir. 

ı 
Budap~tt', l (A.A.) St fani 

r j r:t!'imd~m: Şeker, tuz ve un ticareti 
.}- r11aları menewlmlş olan Yah•ıdlle. 

175 gemi ve 15319 tayfadan mUte. 
kkıl olan filosu 413 gemiye ve 

26920 kişilık bır mürettebata 1b -
it f edilıtıQk üzeredir.,, 

-~-o-

Bulgar ziraat nazırı 
İstifa etti 

Sof3a, 4 (A. A.) - D. N. B: 
Bulgar ziraat nazırı Bngrınnof 

ı tifo E"tmistir. Başvekil Filof bu· 
gün parlfımentoda bu istifanın kn 
bul edildiğini ve zirnnt nezaretini 
bi7 zat kendisinin deruhte eyledi • 
ğini bUdirm~'ltir. 

Bagria.nofun istifası l şubattan 

evvtldir. 

Yazan: 

•• ÇÜNCC Selimin son günlc-
rindf', "Şeyh Selami efen· 

di hazre>tlcri", padi'}ahm itimat ve 
muhabbetini kazanmış devlet rica 
lındcn sadrazam kethüdasının sa • 
yesınde lstanbulun en büyilk rolı· 
r tlerinden biri olmuştu. 

Selami efendi aslen İzmirli idi. 
Bir glin "zUlfü meldir' 'mm ke · 
mendin€' tutulduı:hı bir nevcivnnı 
alarak tzmiı den çıkıruı;;, Bağdat, 
Basrn. Hınt, Efgan, 1rnn, Dağrs· 
tan, Özbekistan, Anadolu, Suriye, 
Arabistan, Yemen, Habeşistan ve 

1 Mısır memlekt>tlerlni, tam on yıl, 
r,ezip dolaımı·ştı. Me!'-;hur ata sözil 

ı 
dilr: "Çok okuyan değil, çok ge. 
zen bilir,, derler. İzmirli Sel~ıni e
fendi d<', bu seyahatlerinde pek 
c;ok s<'yler öğrenmişti. Bu arada, 
bilhassa, mıska. c>fsun, sihir, büyü 
ilimlerinde znmanmm bir allfun<'si 
olmuştu. Güzel konuşur. meclisi fı. 
rii, nabza göre şerbet veı mcsini 
bilir, muhakkak ki çok zeki, hari
kulade.' cesur, zarif, ke!if ve zevk 
ehli, dünya malına fazlnca rai'Tbct 
eder bir adamdı. Kendisini diyar 
diyar dola.5tıran ıiizgii.r, nihayet 
bir gün de lstanbula ntmıştı. ts. 
tanbulda da sıkıntı ve gariplik çek· 
medi. Devrin zengin, kibar, eö · 
mert ve erbabı namustan bir efen 
clisinin, misafire karsı daima açık 
Juran konağı kapısından "hu! . .,, 
Jeyip girdi ve sofras·na da "Bis. 
millah !,. dElyip çöktü. Fakat kona· 
ğa giriş o gir'ş, sofraya çöküş o 
çöküş .. Sellimi efendi "cık!" deyin 
ceye kndar <;rkmıyacaktı. Bunu da 
so) liyc.>bilecek ağız yoktu!. Kona 
ğm kıbar. zengin, cömert c>fendi· 

ı, k •ünlrr içinde, Beyh SelAıni 
fen ır. talfı.kat ve bel8.gntine 

1 
hayran olmltf<tu. Onun şahsında, 
dünyaya tekme vurmuş kalender 
bir fılim bulduğunu sanmıştı. Fa • 
kat bir mUddet sonra, bir efsuncu, 
büyüciı, falcı ve muskacı cerrar 
olduğunu anlamı~tı. Şeyh efendi 
konaf:'a geleli ücüncU ayı buluyor
'tiu. Üç yıl dn olsa g.itmeğe niyeti 
yoktu. 

Konalt sahibi efendi, kendisine 
sıklet veren Sellimi efendi kfıbu· 
sunu zarifone atabilmek yolunu 
günlerce diisUndil ve nihayet bul· 
du. Gezip dolaştığı kibar mahfeL 
!erde, konak ve saraylarda, aylar
danberi misafiri bulunan Şf') h Se 
lruni efendi hazretlerinin "kcra · 
met ve fazilet,, terinden bahsetti. 
Selümeti için Selfııni adını dilin. 
den düşürmedi. 

Bir gUn, İzmirli şeyhin adı sa • 

TARiHTEN 

T A 
OÇU 

mürşid cdindl Otakçılar takkem 
ile şeyhinin keramet ve fazile& 
nin şöhreti bütün !stanbulu tuttu. 
Kadmlnr, erkekler, genç ve ihti _ 
yar, başı daralan, ciğeri tutusan 
tekkenin yolunu tutup §eyhin aya
ğına düştü. Şeyh efendi, türlü 
minnet ve ricalarla her akşam bir 
konağa çağrıldı. Seliimi c>fendi, 
yanında ve arknsmda Özbc>k taçlı 
dervişleri, mUritleri ile, İstanbul 
sokaklarında azamet VE" heybetle 
cfolaşmnğa ba.qladı. 

Atalar: "Her yokuştan sonra 
bir iniş gelir" demişler. Her ikb&· 
lin de bir zevnli vardır. Şeyh Sc· 
lfuni efcndinın şöhret ve şaşaası 
ancak dört yıl kadar sürdü. Üçiın. 
dl Selim ve yaranı, çok knnlı bir 
ihtilA.lle devrildiler. Boğaz kalelC\· 
tindeki yamakların başına geçen 
Knbakçı Mustnfanm ayakdaşlan 
tarafından paralanmak üzere ara· 
nan "Sultan Selimli" leıin başın 
da. gelenlerden biri de Ha<'J İbra.. 
him efendiydi. 

İbnı.hinı kethüda) ı sahilhanesı· 
nın su yolunda bulup çıkardılat. 

B:ı.bmliyfl gf'tirdiler. İhtilalci ya 
maklnrn haber verdiler. lbrahim 
kethüda, Babmliden korkunç tclı· 
ditler, küfürler ve hakaretlerle 
kaldırıldı. Divanyolundan Beyazı • 
da doğru yaya olarak sUıiiklendi. 
Çömlekçi\('r önünd(' harekete D\C'" 

cali kalmayıp yere çöker çökmez 
de, Uzerine il.§Uşen hançer ve çc· 
kiçlerle parça parça edildi. Par 
çalanmış cesedini hemen oracıkta 
nnadnn doğma soydular. HacI e. 
fendinin boynunda. ayan halis al· 
tından yapılmış m:ı.kns şeklindr. 
bir tılsım çıktı. Bu aıtm makasm 
bir af;rz!llda "Sultan Selim" bir 
ağzında da "İbrahim" yazılıydı. 
Tılsnn kerametli ve faziletli eeytı 
Selll.mi efendi hazretlerinin mamu 
latmdandı. üzerinde daha bazı i.~a 
retler, resimler vardı. Bunu gören 
yamaklar: .. Meğer mel'un kfı.fir. 
miş! .• Koltuğu altından haçı çrlı. -
U! .. .,. diye bağrışmağa. bailadılar 
İbrahim kethildanm altm makasını 
şcybUlislfönn götilrdüler. Şcy'hil 
lisllim: "Bu makastır, salibe ben· 
zC'rlik kabul etmez! .. ,, diyerek ya. 
maklan teskin etti. 

Fakat bilhassa bu hfıdisedcn l!!On· 
ra, şeyh efendi de lstnnbulda. kn 
lam:ıdı. Bir gün Otıı.kçrlnrdaki tok 
kcsind n kaldınldı ve memleketi 
olıın lzmire sürlildü. lş Sel8.m! e. 
fendivlc de bitme>dı. 1stnnbulun 
bin bir semtinde nekadar okuya -
cu, muskarı eyh ve hoca varsa. 
nekadar folcı ve büyücU varsa., bL 
rer birrr toplan1ı, memleketlerine 
sUrlildil. 

tmcı Şarl'in d VISI, yirmi iki ya· 
6mda Korku Jan kumanda. 
sm,?a 'bulunuyordu. Tepeden tır
nagn. kadar demirlere bürün
müşlerdi; atlarının zırhları da 

dizlerine kadar iniyordu. Büyük 
kılıçlar, uzun mızraklar heybe. 

ti artırıyordu; sırtı gUneşte par· 
hyan, yürüdükçe bir çelik uğul
tusu çıkaran, yerleri sarsan, beş 
<>n kulaç uzunluğunda, kıvnla 
kivrıla ilerleyen korkunç ve eş. 
Biz bir ejderi andırıyordu. 

lan 44 kişinin muhak!'mesini bitiı'. 
mi. ve bunl.ırdan 36 smı üç aydan 
beş seneye kadar hapse ve 22000 , 
l<.'yd n 100 hin leye kadar parn er-· ı 

zasma mahkfım etmistiı. 

1 •'1 pırlnı; ticareti yapm:ılnn a \ ). 
'!ak edılmlfıtlr. 

Budapeşt , 4 (A.A.) - Stdanl 
ajan mdan: Bn§VCkll kont Tı.:le'd, Ud 
--Und nbı•n Gripten mucıUJ.rip olup yıı. 
tağından çıl<mamalctadır. 

• Batavıa, 4 lA.A) - Avcı tayyo. 
relEri satm alınması mak adil!! top' -
nan binl rcc ı t rlınd n ba kıı. bu '"Ül'. 

de 1nrrtıtcr y 25 bin lst r l• önde 
rilmıştir. Bu para Ho anda Hındl :tnnı 
ahulııJ r fından lngılt n • ~luruıı 
Holanda kU'l<\'etler ıı;:ın bom ıd mnn 
tıı.yy<,ı.rclcrt alınması gnyc Ilı! teht>rnı 

ıı: Bclgrad, 4 ıA.A.) - Bulgıu elçi. 
si Sto!.ofun cenazesi bugün ogledcn 
sonra Bulgar r.lçillğindeu ıstasyona 

götUrfilmUş ve orad kısa blr llyln yn. 
pılmıştır. Cen:ıze busust trenle Sofyu 
yn gond.rileecktir. 

* Budapeştc, 4 (A.A.) - Havas. 
Mac r mebusan meclisi Mıı.carlstanın 
Uçlü Jhlkta ilUhaltı hakkınd:ıltf kanun 
1Ayfhasıle ebedi Mac r • Yugoslav 

daret kethildası Hacı lbrnhim 
efendi hazretlerinin lml::ığına kadar 
geldi. tbrnlıim kethüda, şeyhlere 
mutekit bir adamdı. :Mahsus çuha· 
do.r ve beygir göndererek: "J<JfE'n
di hazretleri mlisaade buyursun. 
tar... Şeyh efendi hazrl.'tlen birnz 
da bizim misafirimiz olsun!,, diye 
Selami efendiyi izzet ve ikram ile 

Ahmet Bülend l\OÇU 

Belçika müstemleke 
askerleri cepheye 

Sekiz ki~i beraet etmiştir. 

RO:\J \N\ \ 'fAhH\ l.T1Nm:x 
J~K\T 

Şovalyeler kendilerini başka
larının gördiiklerinden daha j 
kuvvetli ve müthiş buluyorlardı; 
yn.Inız Yıldırımla değıl, mütte
fikleriyle de alay ediyorlardı. 
Diyorlardı ki: 

Bukn• , ~ (A. A.) - 8tefanı a· 
n mdnn: 
Romanyıının C'Slti Londrn elçisı 

Tileanm, gnyrimilli hn,.eketi ve Ro 
men devletinin menafıi hilafına 
sarfrtmiı old• <ru fnn.liyet ~ bPbi -
le. Rom<'n tabiyetind<'n ıskatına 
karnr vr>rilmişth-. - Gök düşecek olursn, mız. 

ra'klarnnızın uçlannda tutarız!. 
Türklerle karşılaştıkları zaman 

~:kusuz Jan en şerefli yeri, ya- 1 _ ~:ı.atlercc soıırn başımı kaldırdı 
nı on tarafı istedi. Mahzurlu ol- gmı zaman oda hiıli1 ııyni loş zı)n. 
masma lağmen ısrar ve kabul laı-la hicranlı bir ıiiynya benzı)Of 

ettirdi; §OValyeler bunu siddetlc ve dııı:ırda bahar gec!'si halfı a • 
alkI§ladılar; söz almarak kendi. kasya C'sansı içindi.' sab:ıhı b<'klı 
!erine teslim edilmiş olan esirle- •yordu. 
ri kılıçtan g~..irdiler; sonra Türk Cün ışığ bu odaya gırmeden 
saflarına doğru yeri göğü adeta na vazmağa b:ışladnn. Gel ne o · 

titreten bir hızla, deh!ietli bir 1 lur.
1 

r;el. Bu gece sab~h ~lmad.an 
hücuma. kalktılar; bu demir sı- gel ... Asknnıza eb<'Clı rUynm.za 

Hndirin önünde her şey yıkılı. ! tekrar dalalım. 
yar, eziliyor, savruluyordu. Türk M<:>ktup u7.nyıp gidiyoru. Onun 

yalva sın· · li h · b 1 piştarları ve ilk yeniçeri saflı:ı.rı . . ran se ın sız a C'ngı en 
darmadağın oldu; on bin ı-.ehit b~~lil~mişti . Etrafındnki muhit 
\1e yaral d"l z hl f k sıhnmış, onunla tanıştığımız ilahi 

ı ver ı er. ır ı ıı· a a~k a· 
önünde ikinci saf da dağıldı. Sc- A ~yarmd n u.?muştum. 
hit __ ,. '!.- : • r am a guzcl, körpe ve tatlı 

ve Ytu<Uı sayısı on LA:Ş hını 1 bir ses ben· ...ı; d lik h ta """'. rd , ı ı:; .. n e ayıı ça · 
o~tııyo U. ğırdt: 

LA.kin knçanlan kovalıyaıak, - - Anne anne! 

~erden sarlıos bir h ide küçük 1 Arkama döndUm: dört yaftmda 
ır tepeye vardıklan zaman ora- kadar göliincn §irin ve sf'vimli bir 

da kırk bin mızrakla karşılaştı çocuk sesiydi bu. 
lar; bunlar Türle ordusunun seç- - Anne, diyordu. Artık evimi 
nıe askerleriydi ve baı;larmda ze gidelim. 

Kad" c n Kallı Gilvenrli biı gUIUşle gözleri a). 
(Dcvruru 4: UncUde) dmlıınan genç kadm yavruswıu 

cdllmlııt r. 
• ı..ondra. ı lA A) Krnl 

Çörçlll Buklngam a:ırııyında 

etmiştir. 

kolları arnsma aldı ve: 
- Şimdi gideceğiz. Baban gc • 

lince şimdi gideceğiz yavrum • dl 
ye onu göğsüne bn.stınyordu. 

Kalbimde tntlı bir hP.yecan u • 
ynndıran bu sevimli manznraya 
dalmıştmı. KUçlikle annfsı ne gii. 

zel sevişiyorlardı. Bcııı derin bir 
zevkle sarhoş eden mektubu ~al' 
bıraktrra.cnk kadar onlara dalmı 
aralarına karanlık bir göl girml' 
den sevişen bu iki mes'ut mahlO 
ka bakıyordum· Çocuk ve anne •.. 

Birden mini mini yavru sevimli 
bir çığlık kopardı. Annesinin kol· 
Inrmda çırpınarak ağııçlann ara • 
sına doğru kUçilk parmağını uzat 

tı: 

- Anne anne ... l§tc babam ge· 

ostl ı t pakt mı itUfakla kabul ~tmiı. 
tir. B.ı bnbd:ı hıçbır mUz:ık re olm'l 
rnı~tır. 

• LOndrn, 4 C A A.) - Am.nılllk d 
ıı mm t bl ğı· Amlralllk dalr'sl Rr. 
lonza ve Ludal dy bnlıkçı gemıl rinln 
b:ıttıg-ım bildırnıckle mUtetssirdir. 
Ludal dyde uısunca hlc;: zayiat olma· 
mı tır. ölenlerin yakın akrabal!lrmn 
naber verilmiştir. 

li~or' • diye sevimli vücudunu, on 
lnrn doğru gUJümc:iycrek gelen 
g<'nç ve yakışıklı bir erkf'ğin kol 
lanna attı. 

Şimdi bu Uç mahlfıkun arasında 
örükn ve çe\'rı. lerine ta.şan büyük 
&and~t kalbimi çivi!C'mişti. Art1k 
onlardan pay alacak iç sevincim 
tamamiyl<.' söndU. Başım şiddetle 
dönUyordu ... 

Aralarına çocuklanru alarak gu· 
ı'Uı lu bir şefkatle konuşa gülliıı 

sıC'nk yuvalarına dönen bu çiftin 
nrkasmn dalan gözlerimi birden 
çevirince gökyilzUnün bir köşesin. 
den nblnk ve ahmak suratı Uc sı· 

rıtan ayla karı;ı~tnn. Erken go· 
rüneıı eylül ayı ne soğuk ve müs. 
tehzidir! Niçin bana böyle sırıta -

konağa kaldırttı. Soliınıi efendi i· gönderildi 
le İbrahim kethüda pek çabuk se· 
v.iştilcr. Müverrih Asım efendinin 1 Londrn, 4 (A. \.) Lepold 
kaydettiği veçhile "halvPti hassı· \ \ılle'den alman bir telgrafa gö 
on mahremiyetle birkaç mech , rE', BC'lçika mUstemlekf'ler nazırı 
fırına mercimek vr>l'diler.,, lbrn • Vlee>schouvcr, Belcika Kongosu kl 
him keth\ida. şeyh S lami efendi tnlarmm Afrika ce>phcsine hareket 
için Otakeılarda bir muazzam ve ctmis olduğunu bildirmiştir. Pl.'k 
mlizeyvPn Nakşibendi tekkesi yap· ynkrnda, Belçika yerli krtalan, İn. 
hrdı. Tekkeye ze>ngin vak•flar ta· giliz kuvvetlerinin yanında harbe· 
yin etti. lzmirli şe~ lıi kendisine deccktir. 

rak bakı)ordu bu ay~ .. Bıliyordum 
niçin böyle gtildüğUnü onun! .. Kı
zaran gözlerimi bu sefer batan 
gi.ineşe çevirdim. K plurmızı buluL 
lar arasında yanan bakl§larım, bir 
kelime, korkunç biı· kelimeyle 

karşılnştılar: Piç! .. 
Bir hayknı§la yiizlimi.ı avuçla • 

rımın içine saklarken içimden kal· 
kan bir tekme kalbimin orta.sına 

çarptı! 

Bu, benim babasız çocuğumun 
ilk hareketi. ilk if;yanıydı L 

Yapayalnız kaldığım bu loş hah. 
çoden bir deli gibi fırladım. Ncf· 
ti gölgelerde esen cylOl rüzglin· 
na katılarak ko\mnğa başladım. 
Koşuyordum. Batnn güneş me3. 

um bir yalan soyl miştl. Ablak su· 

ratlı aydan korkuyordum! Benun 
çocu6'1lmun bir babası var. Bir gün 
o da ,böyle ağnç gölgelerinde .ko· 
şarak ba.b:ısınm boynuna atılacak. 
Knrşnndn kucnkla.,,,c;aenklar. Ona 
hiç kimse sen babasız bir çocuk • 
sun! diyemiyecek. Ne ay, ne gü -
neş .. Ne de kbtü yürekli insanlaı. 
Knrnımda şimdiden çrrpoınn ma 

sum yavru bir gün aklı erdiği za· 
man hiç kimsenin karşısmdn tc • 
ıniz ve gUzel alnmı kara toprak • 
'ara eğip utanmıyneak! Ben §Ur• 

diye kadnr bunu niçin dU3Unme • 
mlııtim? Çocuğumun babasına k'> • 
şup kollannm nrnsma atılmağı ne
den hatırmıa getinnemiştim? Hl 
babnsIZ çocuk olurnıu? bir So 
cuk yalnız annenin olur muydu? 

Yalnız anneli çocuklar? .. Of! .•• 

Koşuyordum. Tenha ağaç1arm 

arasmdn.n çıkarak şe.hr:in kala.balı· 
ğına. katı11DI§tmı. Nefes nefese ko
şuyordum .• , 

(Devamı T) 
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Şeblr Mecusıaın 

Bina vergiler!ne 
yaptıaı zam 

Dail ıtye Vek4'etı 
re «!etti 

1 Afrika ceplıea rinde 1 
(Baş tarafı 1 ocldc) 

ya hazırlandıklan sırada mar~al 
Graziyanfnln umumi karargahı ıdi. 

İtalyanlar şimdi Sirene mmta • 
ku.sında bulunan ml1teaddlt tı;ıyya
re meydanlı:ırmdan mahrum knl -
mı§ bulunn ktadırlar. 

S1renenlrı zaptından sonra 1tn1-
:ranlann çok mtihim tayyare üssti 
olan Apolloniayı tahliyeye mecbur 

Bckdlycnln teklifi ile pas!.! korun kalacnklan san lıyor. 
ma it!aıye eklplerlnc IAzımgı. ~n tcc. l'..R1Tl:E C'F.:l'IIESJNDE 
hlzatı .e n.n tmck Uz ·re um•lml rucl'. Kahir<', 5 (A. A.) - B. B. C: 

So <a <ta ay ın 
ue yar"ll 

bulunan ıht rar 
Bir knmy'?nun 

çarpmas•na uğradığı 
anl&.~'!1 .:lı 

ltlliralag ~adı.';? 
1911 mayısında lttihnt ve Terak" 

ki cemiyetinin sinesinde çıkan ) e
ni h zıp dn.vasmı miralay Sadık 
tertip etmişti.. Mebu..,lardan ~lecdı ' !met.= müstn • 
Hoca tarafından ileri sürUlen ou kıl H b ş eı .ıı n yemden or-

Us kııraruc blnıı ver .ıerlne yüı:dc ıo Ögrl"nildığine göre Brttanya kı. 
nlsbetuıde bir znm yapıtmasına karar • talan ş mdı Eritrcdc bu ftnlyıın 

verilmiş ve tatbik ne h Rlo.nmıştı Ve mUstem1eke:>lnin merkez şehri o
rilen maıfımata gore dııhlllye \'ekAlt> lan Asmarayn 15 mll me ... afede Ke 
t1 bu z.arımu kabul etmem~Ur Vck~ ren §ehrjnJJl yakınlannda bulun -
Jet yeni bir veri;! tarJıetmek l;!n mut,, maktadır. 

(Un.§ tarafı 1 nclde) 
vapur BUyükdere önlerine gdd'ğı 
&ırnlla heyecanın azami derecesi -
ne v.ITTruş, gözleı1 yn.şarmJi ve o. 
radan ıtibaren fen:ı.laşmağa bag -
lamı:-tır. Vapur nhtuna yu.na;ıtığı 
~aman sevincinden ağlamış ve yıl· 
Jarclır ozlediği vat.an toprağım öp
mek i.stemi~tir. Kendisini bekliyen. 
lcr onu KadıköyUndeki evine gö. 

KU". pwı: r • grce dcvriy•• 17czcn .. ., türrn~Ierdir. Fakat evde fenalık 

maddelik muhatazakfi.r program taya çıkmasını hUsnü t.E.16.kki ede. 
fırkayı !' iye bölecekken umumi c tir. Kralıyct hukfunctl irnp:ırıı.· 
merkez, programı aynen kabul t. tor H ıl S hi.:ıiyenln hükl1mdar • 
mek ve mUnııkaşasmı sencl!Jt k r ıık h kukunu tanımaktadır. 1m • 
greye bırakmak suretile zahiri bir p ra or, h ri1:ten yardım ve vesa. 
liği kuriarmıştz. ya;}'n ilitiy cı .:>lncıığmı kraliyet bu· 

pollskı, , r kol civarında kMlnı için. gittikçe fnzlalaşmııı vu nihayet 
de yerde ini :ıı n 60 ya }ar ndn kaJ r Hı.ı• darpar"l. Nümune hastanesine 
birtstnı ) ı o rn t 1ımu hr 'lif' h • naklc:dilmcslne zaruı et hl'ısıl ol · 

Bunun ilzcrine miralay Sadık kfımctıne b~Jirm.Jtfr, İngiliz hU • 
kendi iınzasmı taşıyan heyecanlı küme.ti u ha tı hnrcketl mutabık 
bir b<ıya.nn!Ulle ile ortııya ı;ıltmı - bu :ım ktadır. Ve şu fikirdedir 
tır. Programında farmasonluğa ve ki c • • ıo~t v ıfy ıJ! m se eler U
yeni fikirlere ateş pUskUrUyor, or z rir.d bu tnrzda bütUn yerdım .. 
dunun meşrutiyeti muhafaza et • lar ve ves;;ıl-a sulhUn akdinde bey
mesini ist.emcklo b:!rabcr u n n"lmil 1 bir anla maya m vzu tcş· 
bunun !ikirlerirti mUdafna i~ln !- kıl d c ktir. !ngifz bukfıml'ti kcn 
vasi bir alet olmasrnı r<dd di~or.

1 
disinın Hab . i.standn hiçbir arazi 

du. ihtirası olmaiığını biı kere d:ıha 

laka kanunt blr mUe;yyide H'ILmgeldl· GEXERAL \'AYEUN 
ğlııı, 3uO:.ı numaralı kanunda sıırahat Tt,f."l'iŞt 

ml.'n C"err 1'pa a h n n ka dır ı •J. tur. 
mı 'ardır .Mirnlay Se.dık hastanede yapı -

D r kul ınm Y ı ı kcsllmL • a• ' lan lıiltün tedaviye rağmen, gece 
olma ı0ını ve yalnız buna dair olan Kahltt., 5 (A. A.) - B. B, C: yanılanm §. eli rt P rç:ı.l:ı m14 at 10 sıralarında 81mllşttir. 

llitiyar t v r .> c k d r c de Mıml.ıy Sadıb'ln dUn kendisile nızamnnmeye ı tlnaden b)na vergileri- Orta ııarkt.al:t İngllız kuvveUerl 
ne bö .e bir znın ynpil!ıınıy c tını ka. ba.ııkumandnnı genernl Vavclin bu 
rıı.rta trr ış ve tıelrdlyeyc tcle!onın bu yakrnlarda Eritre cephesini Zİ)'a -
:ıamıarm tahsiline nihayet vorUmes!nl ret etm'ş olduğu eimdl haber ve • 
bllJlrml•tlr. Şlrndlyc kodar l\lınıın bu rilmektedlr. Gcı1eral Barentuya 

bay w l;u1unm la ı !. C'..: rll"lde Dl.' b raber Romanyadan gelen kızı 
hlh lyct vara >ası, ne para bulıınmu ,. Je>miftlr ki: 
tur. "- Vatan. vatan diye her an Bu beyanname> ü.znrine mirnl· y tcıyit eder. Bu anda Hah istanın 

Sadık teknildc scvkedlldl, Jt~ııkat b:ız.ı kısmı.Iarmrla impnratorlu.ı: kuv 
ortalıktaki galeyanı teskin ıçltı İt· 1 v ı ıin ynptığı nskcrl hankatm 
tihat ve Terakki Talat, Cavit ve d vıunı, ask rl v aya ve askcrl 
Babanzac:it: lsma.il Hakkıyı kabın • 1 kont ol hakkında muvakkat ted 
den çıka.mıağa mecbur kaldı. 27 I:; rlf'ri İC"b cttirec k1 Bu tcd 
Mııyı.s 1911 de miralnv Sndığtn ya biri r. im arntorh i .i nre halin 
km dostu Zeki Wr su!kastc kur • de> icra olunnc k ve vaziyet mUsa 
b:ın gitti. ade cd r etm z bu tedbiri re ni 

Yapılan tahklka netle r.inr e k r.J CO§arak çırpman babam nUıa)•et 

ytızdo ıo zamlar ınUkelleflcr.n ol11a taarruza hW!lrlımıuı kıtalarr teftiR 
vergilerine mahşUp edflecelttir. etınışür. General hazırlrklar hak: 

sine mcı;hôl b1r lmn yonı.rı cıırpt• ,ı vatanına, sevdiği topra!'.;ına kavuş. 

anl.nşılnıı,..ur. K ıı1y n rnnmak dır tu. Vat:o.nın kucağ nda ölmiış ol • 
kında maliımat alınıEt ve direktif· 
ler vermiştir, 

---o -- ması b·zim ele yegane teselli bul· 

aponya 
Hol anda 

H.nd·stanına 
hücum ederse 
Amerika, Yeni Zelanda 
ve Avustralya ara11nda 

bir Anlasma yapılcb 

lNOlLIZ TEHJ.t(;t 

Kokfrc, 4 ( A.A.) - İngiliz 
umumf karargahmm tebliği: 

Tra.blusta: Garba doğru ilerl 
yürtiyilşUmUz devam ediyor. 
Kıtalanmızm ileri unsurları 
dün Sireneye girmişlerdir. 

Eritrede: !talyanlann Agor
dattan ricatleri devam cdiyo.r 
ve krtalanmız Kerene yalda.!i .. 
maktadır. Barentudan kJtaları -
mız cenup istikametinde dU~ .. 
mnnı takıp eylemektedir. Esir -
lerin kat'i miktarı henUz tesbit 
edilmemi§ ise ele bu miktar ÇQk 
büytiktlir. ' 

B~r o 1~.u1cak 
fabrikası çöktü 

Bir adam hayeın olarak 
hastaneye lm.ldın~dı 
Hasköyde 12-0 sayılı bir orun· 

cak fabrikıısı bırdenbire çök
ınUştUr. Davıd Aram idaresinde 
bciunan bu fabrikanın neden 
çöktüğü tahkik cdilm kt dir. 

Nc,')'ork. 4 (A. A.) - Tue: Hıı.beşistanda: Calla'batm şar 
Ncvyorl< Taymia gazeteainin kında Metemma • Gondar yo • 

Vellingtondan ııldığı bir Jıabere gö lu üzerinde ileri yijrti)'ii§ümüz 
re, Avustralya ve Yeni Zela.nda devam etmektedir. 

Çökiintü neti~m .-. ınsanca 
zayiat olmamı tır. Ancak, Has
köyde I<alaycıbahr,. sokak 76 
sayıda oturan ve bu sırada o ci. 
vardan geçen Mt ;ıtafanın U1.eri
nc toprak ve mlıtadan ibaret c -
kaz parça.lan düşmU.."l, bunlann 
tesiriyle Mustafa b Y'"'ınlıh'o.r 
geçinni~tir. Mustafanın hasta
haneye kaldırılmnsr"' liizum gö. 
riılmu~tür. 'l'ahkıkata devnm e
dilmektedir. 

Pasifikte lht JiıtJ.ar bnşgösterdiğ) Dukana cephesinde zaptı teb 
takdirde mUşt.ereken alJnM.cak va· ı liğdc bildirilen iki hudut kara. 
ziyet bakkmda BirJe.5ik Amelika kolunun ele geçmesi neticesinde 
ile bir anla§m.aya vıınnUJlardır. diişmana ölü, y~alı ve esir o-

Gazete şunlan il.Ave etmmekte· Jarak ~ kadar zayiat vcrdir-
dir: dik. Bizım zayiatımız ise he. 

"Bu anlaşma hiç şüpbeslı Ja- men hem.en hiçtir. Bu mmıaka. 
ponya Ji'"lc>mf'nk Hındistanma te. da dığer bır kaf'.a.hol daha z:Jp- (Ba~tarnfı ı ııciıle) 
cavüz ettiği akrlfrdn nirle,şlk Amır tedllmıştır. §imdi.ki .vazlyctinc dair V lde rı a· 
riknnm Sıngnpuru üs olarak kul - Jta!ya.n Somalisınde geniş 1 mi hiçhır miltn.lea serdectilmcmck· 
larunası lu:ı:umuna dayanmak.ata - devrıye f ulıyctlcrı deva.m edi tedlr. 
drr . ., yor. Tul~z radyosu Fra.n A va.ıJyetJ • 

Gaz tC)'1 "/)rE' Amı:Tik hariciye ÇENUBJ AFIUKA OJT,\l~IUNU\' ne dnır tsvıı-re aıctcll•nndc çı -
.1ıı.zın Cord ı n Jll gPçcnlrım~ A .. HA•~EKATı kan bazı )azllat'Jn hullinsmı Ya. " 
vustralya \.' Y ni Zf>l:ı.ndıı bükü- Nairobı 4 ( ıl.A.) _ ReSJ 1 pıı.rkon mo.rcşal Pctenın Fr~nsa: 
meU rtnl" ınura~~at rdAr<".k doğu t bl - . • n 1 nm şeref ,.c ha:y1 y<>tllc kabılıtelif 
ve c~ A t ı d · et ıg: olm·yan hıçbir tnlebı ka ul ctnıi • 

nup vu~ ra yasın a ve 91 • lerı d~Vl!Y<! kollarrmız cep.. yece~ volund.ıı.cı:ı bır rr knl Yl bıl· 
m'll ' nı Zf>land3.Smda bulunan h~?'~ butün mıntakala~ında hııss P tebarüz cttirm tir. 
petrol stoklnrıle limnnlarm ve ha- m.uh1m. tcrakkılcr kaydetm13ler. Fl'ANSIZJ,AR' 1111' Il! 
va me\ d nlnnnm Amerika tara • d S Ifihl h ı J " "' 
fmdnn ku 1 n lm"ııma mUııaadc e- ~r.. 1 arı ve tec İT.at ariy ~ IA.ındra, 5 ( • A.) B. B. C: 
dilm ını fr,ıt mi tir. bı:hkte ltalyan.lardan bir çok Strazburr; rad.}'osu (Alman kon· 

esır. a~dık. Bızım zayıatımı~ çok trolunda) dun Fnnsı ı ra hitap 

Heıa1<şam 
= --

h.afıftır. Baıı yerlerde ilerı dev f'dcrck ,.Almanya ile ·ı1 bırl ği po
rıye kollarımız düı,man topla- liUknsı tahlp e>lmPkt~ <'<'lkmcnin 
rının yüz kilometre kadar içe · Fı-aıJ.SD. ıçin çok t hl!k li olacaı'.;'uu 
rilerine girerek yerleşmişlerdir. söylemi tir. 

Toprakların bu devriye kol. PAIUS o 7.1'_;'1F4"t:;-·tN 
<Baş tarafı ı ncldc) larımız faaliyetlerinde Afrikn T \ YSIH:st 

kanlar lstllu)a açık, mlidafaalan kıtaları düşmana üstün olduk. Patis, rı (A. .) - B. B. C: 
noı. an lJlrC'r (le.iz de' h•ttcn ibaret lannı göstermişlerdır. Caz.,tclcr Durhm - Lavnl u:ıillü 
ol :ıl:ırdı '-lındJ10 kadar buralan Faalivetlcrlmizin bUvilk bir knt•ndnn bahsed rck v· 1 bUkCı -
kıın hıf.~ı ırtndl• lmlırdı. TUrk or- kısmı kativen volsuz arazid~ ve meti politikasının yeni bir s fha 

dn O I•. , 11,an bu krtava mahsul! cetin hava ya girdiğini ) ıızmaltt ıdır. Son ıa 
lı>tlkl!illnln, Balkan ve co,.,rafva ı:.ıart•~rına rağmen manlarda V•. i hUkiimctine 'd t-

su 1 ·· • U 1 lzmrtlnl gör cereyan etmektedir. 1 le hU"r m "den "Nouv :ıux Tem 
ı u h '.(losı de bn 

İY 'ı t:ıJ, \ h-e etwJş· 
noJ,ti(ln mUttenhlcrlmlzc 

1 t11ııurn kespP) lcdl'<lcrl 1 i eha.. 

det· c l ;;:«'nı"mrk lüz.mgeUr. Onlar 
arıımııılııld dostluğu lıiçblr zaman 
buc;usf l" Unef'lc:>rl uğrunda lstts· 

TA.'YA.REI ERİN FA.AL1YI?;l j rıs.:M:;o;at~~ hnkllt ti gtzl m k 
Kahıre, .t ~A.A.) - lnı;ıl;.t fstiy('n cntt kacılarm oyunu mc; • 

hava kuvı.:ı:_~erı umumi kararga- dana çıkar ıını .. tır .. '\lmanva Heı 
hının teblıgı: birliği ynpmnk F-ran :ının m nfn~ı: 

İngiliz bomba ve av tayyare- tinedlr. 

muvasala yol!anna kargı taar. A ·ı d ıı • 
leri bütün etphelerde dü§tnanm 1 " 0 

nızlarına devam etmiı:Jerdir. .mcrı :en. a. n cı em r. • 
mıır <lt 1 ~c kall<madılar \'C Bal· " k l 1 f 

:rra~lusda bor~ba t~}·yarcleri- 1 getirtme r:çın a. crec.atı 
kaııın .. ıl 1 su'lıU~ muhnf""'ıtsına ger- mız dun gece Bıngazıde Bırka ı Ameril~adan ~errıir ve rivi ,., -
çekten itina <>ttller. Ulnaennlryh, tayyare meydanma bir akın ya- tirmek iC'in mad ni e \o. itha'at 
Ankara rnu:ıh dl'n'.lnıC'sl şlındl~·e parak yerde d:ı'!mık bir halde birJil·!erinc ren'dcın 810 bin co. 
kııdnr b 'lrn-;-n Uıritlerl tnmnmt>n 1 b.ulunan •liişrrıan tay~·arcleri ü~· ıarJık ;:' • mif a('ılm: tır. Bu 
fiil!' , .. , a"llııo; ''" lhllt nlnrda en rıne bombalar atmı~lardır. Bır. mikt.nrm 615 h!n do' rı t tnn
Lu\\efli 'I• ulh bel çisi olmu7tur. ~ok binaJnr<la bUyilk ynngrnlnr bul, 18" b'n d 'nrı '·" İrnıir ma-

çık'l:ıştır. deni e'"vn. ithalat b:riikl r·ne vc-
il t")in f'pl Jt \ \l~S a ırc~J'.? a':r.enö f rr «:tnsyonu ri!m;rtır. 

dugumuz noktadır.,. 
1\llUALA y SADIK Ktıuntn? 
Miralııy Sndık. gençliğinde lıon

di h~Undc bir zahitti. Yilzb;ujılığın. 
da Harbiye mektebi jimnP.stik mu 
allim muavinllğlnde bulunmuş, o
rada yüzlerce genç zabit ile t.anı~r 
mıştır. 

Bundan sonrn siyaıf ihtlrrtslar al ha>et v ril • tir.,, 

Meşrutiyet ilıin edilince Melfı· 
mf tarikatino men.sup olan bu ı::a. 
kin c kalender mizn,.lı ndam, po
litık:ıc:lıi;a heves et~tir. 

fngntereye bava 
lııicumları lıaiil 

geçı~or 
l..ondra, -t (A. ı\.) - Hava ve 

d!lhili cnı.ııiyet ncuı.retlcrinın mil§· 
Wı-ek' tebligi: 

Bu gece bazı nıü.nfcrit dU5man 
ta} yareleıi tnrafmdan Londra ti 
zenne yanguı bombaları atJlmıstır. 
Ç kan yangınlar cabuk söndUrlll • 
mil§ ve cıdd.i hiçbir huar :vuku· 
bulmanuşUr, 

dı yürü"lü. l\Uralay Sad·k Hürrrl • 
yet ve İtilaf har !lctlorine kançtı 
ve mütarekeden sonra da bu ro -
1Unil muhafaza etti. Mflli Miıca • 
delenbı muvaffoklvctl üzerine 
mcmlekcttan ayrıldı. Sonradan 
yllz ellilik kara listeye konulrlu. 

V'lkl Amerlkayca 
bareket etti 

Lonilra, 5 (A.A.) - B B.C : 
Vandel Vilki dün Amenk:-ıya 
dönmek tize.re lngiltcreden ay
nlmı5tır. 

Vilkinin Dublindr1 serb st Ir. 
landa Başvekili D • le ra ile 
yaptığı müll!kat Uç s t sUrnıUş 
tür. Vilki diğer Irla.nda nazırla
ııyle de göriışmUştUr. 
Vilkı Londraya döndUğu za

man gazetecilere De Va.lera ıle 
DONKC RCcmu.An yaptığı mül!k:ıttan bahsederek, 

l..onilrıı, 4 (A. A..> - Havu ve ezcUmle demi.~ir ki: 
d4hili emniyet nezaretlerinin bu •·- Serbest~c ve açıkçn ko. nkat, • murak 
akşam ncı;;rctlikleri tebliğ · nuştuk. Arzu etllğiın büttin ma- Japon 

1
1 ) · 

Bu sabah dUşmanın tek bnema ıamatı aldım." 1 tnk m t.tı.tb celim 
ucnn bir bombardıman tayyaresi 1 Vilki mUteakıhen gazcV•c"lcN ol :n ll'tn l lk 1 n . 
sark ımlulinde bır şehre bombalar Çörcilı methetmiştır. dU lr lmf> l nn ldi ı 
:.ıtmır;tır. }<;vıerda ve bcledJyc hiz f ·J\RALIN NEZD!l\"DE r. v rmr •ır. H 1. u ı m ıfat:.ır 
"! tıerinde bazı basarlar olmuş \'C Londw, 4 ( A.A.) _ Vılki lı- cılar bunun k ~~ 1 l nn 
b r yangın da başlrımışsa cin çabu landadan tayyare ile dönmüı:: ve 
cak So- d··ruı u tU t · · .,, bir n u m R r. snanen zalo ı bu al;şam kral tarafından kabul , 
nt azdır. Bu tııvyarc avcılamnız cdilmıştır l::Ul l'd c k l n bu ma tur n 

. tarafından Suffolk snhlli açıkla • "İSTED.!Ctl\ıt öCREt\'Dtır· 1 nn fi tmm h 1 t . un t 
nnda denize dil•Ul'illmU Ur 7 ~-,, A ,4 L 1 s lcs b k f t murak ko-

., • uvıw.ra ı. ( n,.) - ıverın . 
Memleketin <liğ('r k·sımlanndıı M ,..:.+! 'd • .. t••. . .. r ont n ak r olu "ak • 

b .. d' k f li t· ve a.nc<-= ..... r c goruş ug-..ı yuz- t r 
ugun usmanm ııc ar. nn ye 1 terce kisiden bahs den VtlKi g --· ------------

olmıı!jtur. Kent Uzerindo birkaç t .1 d · t · ı ·. 
bomba atılmışsa da hMBr az ol - ıe .?cı ere cmış Jr tı: . . 
muş \'e r.ğır yo.ralnnan da l.J.<i ol • - Sormıya gcldı~~m sualı!1 
mamıştır. c?vabmı b~dum. tnıptız mılle~ı-

Öğlcden sonra a'\cılar, kendilerı nın mnnevıyatı mu.k.emnıeldır. 
hiç zayiat vermekshin, dUıımanın Dava ~aı~ısm~ ~ngılız ~dnl~
bombardıman ve avcı tipinde iki rınd~n m:ııetın bır~iği ~ibı . hır 
tayyar s:ni Tayrnis ne>hri mansabı birlıgın dünvn~a hı~ bı~ mıl~ t 
dışında V(' bir av t.uyyarcoini de tı:-rafındaı: temın edıle~_ıl ec ""i· 
Kent sahili nçıklarmda. dil§Unnilş nı zannedıyorum. 1ngılız mille. 
!erdir. tinin hissiyatını öı;renmır; ol

-<>---
1 .. cıl'i au b~ ı kıi 

(Devamı '1 Uncllıle) 
kıtal.arımız çvn. mııu.m .w ı :.L nıU 

hlmı:.1at, ytyecrk madde ı ,. <>it ın1 ~. 

tıı.nla c lr ıılmıJlardır. 

AtJıı.ı, " v~.A.) - l:S • .t;>.\.., V1>"•nlldl 
~..ı" gore ı>aııı. nııu~ıtı<a.1>1U.H1 oınuu _ 

um ılerısınde Yunıı.ıı lutıılan ıtalyaL 

uın t.Lrucddok muhlm bir Jııt •ıl.ıı. 

sıcı.ı zaptetmı.,.ı rJır. 

Ş . .nal uu.ıuıt\ ı J.ı. kes:.! topçu t.ı 

ıu; c ı uunıı..tta..ıır. 

YALA~ UADEU 

malda müte..lteyyicim.'' 
Vilki bUyUk bir ta\'-yn,r(' fnbri· 

knsmda bir w·attcn fazla kıl
mış, ma1dnıstler ve işçilerle go. 
rfü:müstür. 

- ---4'l--

1!rer;t 3C5 ~net ~e!a 
bo balaniı 

h 

H~ 1 SP Pr 
~ • .,, ... ,...-y ............... 

gic.lJetle bomhn,."1nran dilmi 'e 
yolar Uzerf de d'iRmanın mo- ı 
t · rlü bir na' Jiyc kolu talmp o· rıun on kil" 
lunmuRtur. 1 sına .. Golven 

Dün bi.itün gün avcılarımız 
mitrnlvöz ateş1eriyle dU 0 mnm 
bırpa'nmuı!ardır. Slonta : c 'fcc
nis arasında - Duraso Brı.r<!cnin 
15 kilometre kadar flarkı:ıda. 
dır yol borunca çc!t''mcJ.te o 
lan d şnırın aE!<er kıtaı~mna ay 

Atlıı , b lA·r"·) - &>.u • ...,: Y•J'lanl 
t.ı.ııı Avu t .. ıJ'u.ı kıta. r ıbraç e .. ıı.. 
.. ~c da.r btr ccnebı nJ ıı tunoıın 

.lll \iC •UP •.ı.arıı., l.'>lüııl cl.ı ".''lı g • 
r ı. I ;;ete ı taraı nuan ilnıuas o un!i.11 HJ... 

n t:ı r sal hlyetıı mauıUI rce Kati \'C 

n >0nı :ı. ırıb bır lı ınla tcl.~p ohıil'll .'ıtadır 

Loııdra, 4 ( A.A.) - Bre t li
manına karşı İngiliz hava kuv
vetlerinin :3:)5 inci hUcumu fenn 
h:na f}artların::ı. rağmen pazaıi -
siyi salıyn bağlJJ•an ı:cce yanıl. 
mıştır. Pilotlar, yalnız hcJe.ı 1 -
rinc varmakla ka mamış, fnkat 
bom' nlarını atma!t foin mUaait 
fırsatları beklemek imkfı.nlıırmı 
bulmuşlardır. Hücum, sahil mu
hafaza rnvisler'ne mensup •• i 
b::>mba ... Mn.n te'""~tkillii taraf n
d:ın yapı mış ve hücum1 :ınn her 
ikisi de çok muvaffak olınuc.otur. 

(!' : 1 'Ilı ' d ıı! ı , ..... ~ ...... ,; ...... VP 1 nrıh • ı l!J IH AltNA\UTl,lôU. KILtııl 

z 
rı ayrı altı taarruz vnnılm·rt•r tir. 

(Bcı tm /1 S ınc ·ar\ Dlirmnnn nr;ır zaviat vl'rcliril
vardı dllımıam F.arı.ı· mi .tir· K~zıı vırmi. otuz kadar 

cak c i' mane\ra ya"'I • ıı h .. 
Derhal fı vı d h· et aldı 

daftıldı ve bo'7ırun bnPladı. Pek 
azı l.l'-t idi; l{orkuauz Ja 
es·r c·· tU. 

Zırhlı fırkaların zaferi mut. 
iM değildl_•. Zuhsıs fıı ka.lar de. 
onları yencbilMer. 

Kadircan l~cıflı 

da ·-tr'lb:ı tahrh ediln ıljtir. 
Bu S' r; ıKı ~Un iç"n l" ccr.ub· 

Afr''a .m·ya"'c kuvvetleri hiç 
bir k'l\ rr. \'erme'-.,.:7:,. ~· T"'an n 
altı •ı ·,rvar,. .. lni d'I i.!rY '\ lcr·rr 

2 şubatta ııvcrlonmız ttaı ·n:ı ll : a 
11.ııinde Kfliln&lounun ıoo kilom trc 
ka:iar ~imali r.arb1ı nde Afmn.:ı· Ja 
yerde bulunan Cnprlnl t•p:ı11le bir dJ§ 
man bomba ~ yareslnl mitralyöz ate 
ıtıe tahrip P.tml)•rdlr. DUn d~ cenubt B:.ltun bu h rck .. •• rd n y in z b!r 
Afrika bomba tayyareler! KJıımayu. tek to.yynrcnılz dtııımeml Ur. 

.\tına. f ( \.A.) - DUn ıık~nı Ati 
rı:ıya gelen h:ılJerlerc gl:lrc ) cnı llcrı 

?-:· Sinema sanayiinirı 
:ı:ırekctl rı yapan Yunnnlııo.r 7tmrı1 

, Leslie Howard'ın 
c ~ul.>I Arn'.lvutıu:;un nnnhtıırı Rayı -=
en Trehe ınl dıığ sils le !ne b.'.ıkluı ı -

1 t • tun• ıııl<tadırlar. -
ı un.o.11 kıtn'arı Teped lenln ,.!l,.l<m 

ı:ı:ı ~ dd ti! bir topçu fnnl yetı ıııMc • 
ın · ·t .:llrl"'r. Yunanlı'nr ı.ı urıtdnn 

[; rat:ı. gl.' n yol Uz ... 1d :.ı vadiye ı 

ı J>lm bulu'lr.ııı'tta:J•rlar. 
TC1'ED .LE";DE \'A"'t .....,.T 

Atln:ı, 4 ( :\.A.) - Resmi Yunnn 
bu alt-.amkl be,;:ı.natrnıvı dt> 

mı,tir kt: 
ı pnd lene. bUyUk V'ltıY,Tnlıu 

u he e ctJlm ktedlr. ttııly'l!;ılurr.ıı 

ve la 
111LnıaktaC:ır. 

bıır.ırlaı,..l:k''I r· 
yaktıltlıı.rı anın 

Bette Darıies'in 

Oliv:a de Hav:land'a 

OGe~ 

En p:ırl.'llt r:ııfnl 

diye (;Öster.ı :n ... 

E ı büyük 

l°l'nl 
un.u nç:ın ... 

n~c 



- 5 Ş U B A T - 1941 

F.KA..~SIZCA eski mecmua ve mizah guet.eleriıd k~ı
yorum. Sayfalarm ve s\itlllllann §urasına bura.sına. ser. 

plı;tırllmit birla.kım :ı·ectzeler gözüme ilişti. Bunlardan bazıla.rmı 
nakledlyoruın: . 

Sev15en ka.dmfa. bir erkek. İşte umuoli efk!r bu deıuekt.ır. 

** Radmnı sözünü dinle, fakat kulak asma! 

** t k 1 ti U Z o ÖJrr-. '1111· ka'\.·· Sağlam kundura mı yap rrma s yol'b nu • ..,..._.., 
1lana dilinden yııptınnn, hiç eskimez! 

** 
Iiöpekleri sa.dik oldnlda.rı JÇID severlı. Kadınları da ı.adık ol· 

nıadıkla.n için t 

Kadın iı;ln aşkın en güzel, en Uiı.hi saati se\'gillslıü.n bedi. 
ye '\"erdiği saattir. 

** Kadmlar erkek çocuğu çek se-rerk'r. Fa"ımt 
asla! 

* 
... ... 

c,ocuk erkeği 

Kadının en iyi, en camlan arkadaşı, güzel olmıyan kadındı!'. 
,;,;;.: 

Koşmak para etmez, yola vaktinde çıkma.h. 
ı:'* 

Bir erkek kansmm babası me'l-idlııdc olun;a, t8Ct.:hlnroırıı 
babası obnamak tehhkesine mal'UZ kalır. 

** Kndnı ı_c;s;,. 1ialınıa ya ka,·ga ı>der n•yn se' L"lir. 

** Fransız mlı.ahınm hctr ıımn 7t>.mım111.nlo. bdtlmi 11ı;..,ırt"e Mtıı, 
etmcl.ien hO§landı~ını • v" büt'an kunetlni buna verdiğini hiieı.ıkr 
onıın nereye doğnı ı::ttttğinl kolayca a.ntıyabillrleıdl. Anlıyanw 
yani ra da snh)abileeeltleri mlsa'inl , ·er<li: .. . . .• 

.Bu bahiste saıınf'ıiir neyzen Te\fllde beral>n "'o;t'li.)t'.blbı·ıl. 
kahpe felek, 

Sonrada~ sille ile patlatıyor ensesini ... 
1,.\F,DRI 

I erem ile mücadele filmleri 

Propaganda ve reklam içln filmin adı "AJlaha ısm::ıı J;:ıdı!< 
tUrıtı u ııer vardır, ve bunların mikrop" tur. Bu k.)rdela Vaid 

en harcı alem olanı hiç şUphesiz Disneyin resimli komedikrine 
a.figlerd1r. benzemektedir_ Eğer ta.bir <.~'~ 

Her memlekette sıhhat ve iç. ıse. filmin. kahı-amanı T. ll 
tinıat yardım müesseseleri de mikrobu. (Yani veremin en 
:muhtelif hastalıklara karşı hal.. müthiş mikrobu olan ba.qil ar 
kI mücadeleye teşvik etmek Ü7.e. koh) bu filmde bir melon şapk 
re propaganda afişl~ri asarlar. giymiş '\"e tamamen si~·ah 1 ı 

Fakat Avrupadan •"'len haber. giymiş bir mahluk olarak göst<' 
ler artık böyle afişler vasıtasiy_ rilmektedir. Yanında gfuıd 
le :;apılan propaganda mevsimi. güne büyümekte olan aileşi ~u 
nlıı geçmiş olduğunu göstermek. Itınduğu halde ciğerlerde gezın. 
tedir. Artık ne yemyeşil olmuş mekte ''e ciğerin şurasında bu . 
bir karaciğer ne de kuru iskelet rasmda dehlizler ka~maktan 
kafaJan halk üzerinde tesir zevk duymaktadır .. Film hn Ş" • 
bırakınryor. Bu sebeple İngiltere kilde devam ettikten ooı!l'a 'l · B 
Ve A.ınerikadaki veremle müca. ler (yani verem mikropları) 
dele cemiyetleri artık afiş usulü. bir ~anatoryomda tuzağa rltişü. 
nü bırakmışlar ve hareketli re. rülmekte ve orada öldürülmek. 
simlerle meydana getirilmiş kil. tedir. 
çUk kordelfüarla propagandala. Bu propaganda filmi bilhasırn 
rına. devama başlarnı3ıardır. mekteplerde gösterilmek için 

_Bu gaye için çevrilıniş~o:la=n..:i:lk:...:._~Y:.ap~tl::m::.:ış::.:t:=ır_. -------

Aman susun 

Dişçi - Aman bağmna.ym malı 

volunım. 

MUıterJ - Neden, iı;eroe mü§. 
teri olduğunu bilmiyorlar mı! 

Div~ - Hayır, bilAkis biliyor • 
tar. Sizi bağırttığımı duyarlama 

H A B E R - Akşam postası 

düşmanı ameliyat 
----------~--"™"~ ...... ;;...--------------------··----------~--
Nüfus 

Cin.si terbiye sah.a-
sında irşatlar lii.zım 
Resmi yarıresmi v~ya hususi müesaeseler, çocuk-' . " ·ı lu memurlarının maaş ve ücretlerıne aı e ve ço-

cuku zammı yapmalı. 

Dünqanın 

meçhııl 

/(ahi le 

biı çok.laıına 

k.öşeıeı inde 

vab ileri 
~ 

elli 

r ERBİYEC!, mebus ve mu- Kıymetli terbiyeci, burada, pra k Q I 1 l Q n 
harrir İbrahim Alaeddin tik tezini izah etti: 

ıeısıne hile pag çı
orıjinai mahkeme 

Gövsa ile "Çocuk dlişürme" mese· - Bu devanın, ötedenberi dü • 
lesi etrafında yaptığım konuşma, ı;ü.ndüğllm şekli, gerek devlet mli. kertımete en çok inanan bllSlt dü-

d · .. -e ......... nlerinde. gerek banka ~irxet şünüşlü insanla.rdıı. Bunlar arala· kendisinin bu mcvzua ıur enerJJ """"""'"' 

Air.ıka ~ erhleri dün) anın sıhrc, lş buyucur.un ônunc ka.<.laı gel -
mis, şimdi büyücüniin verdiği htik.. 

ile müdafatı ettiği çok şayanı dik. ve ticarethane gibi yan resmt ya· nnda yeli~en sihirbazların ve büyü- "Bütiln bu ı.Uniltit.lere ~c 
kat bir tezi vuzuhla tekrar etme· hut hususi müesseselerde, me · cülerin her dediğine inanıyor, her J kadmdrr. Bu c.ihPtlc onu babas l 

1 mü cl.Jnlcylnız: 

sine vesile oldu. 
Fa.kat daha evvel. meselenin 

kokünü te§kil eden terbiye, ahlak 

sahas!JU lnm ::ıladık. 

murlara müstahdemlere verilecek yaptığını ı}i goru>or ve onların sö· iade edecek, babru;ı da evvelce aı:r 
maaş ~ ücretlerde aile ve çocuk zilnden dışarı çıkmıyorlar. Ha.stıılrk zının bedelı olarak ondan aldığı 
için dahi mutlaka bir pay bulun· Iarı defeden rü_yalnra mana \'eren 

büyücülerdir. l\abile içinde cına" t 

\'C hırsızlık gibi vakalar olursa bun 

yapanı meydana çıkaran \•e ce?.u· 
smı ve.ren <le onl1:ı.rd.r 

yirmi inekten onunu geri verecek. 
Koca, haksız yerı: dövdüğü ada • 
m'ı zarar ve ziyan ol.arak on inek 
veıecek, o da bu on ineği tarla.sı~ 

Yazrlannda görüldüğü kadar s~ 
vımli, e11zip bir· konuşma seliseti 
olan 1bıabım Aliıeddin Gövsa dedi 

ı ki: 

ma.sıdır. on iki sene evvel, Alp ve 
Balkan devletleri maa~ ve ücret. 
ter kanunlarını tE'tkik etmiş ve on
ların bUyük bir krıımmda "aile 
\·e çocuk zammının" tatbik edildi· Yerliler arruo:nda bir müddet la· 
ğini görmüştüm. Barem kanunu şayarnk Pmniyet ve sevgilerini kn· 

1 nr ya kt·ğı adama göndereceJı., ka... 
::lmrn Sı.l\'gilisi ise kocaya on inek 
hediye edecek, hem de bu kadmı 
karısı olaralı: aJacak ve 1atnı ba • 
basma aynca yirmi inek verecek. 
Yalnız kadmm sada.katsizliğj yü • 

zünden babasının böyle büyük bir 
mrnfaat görmetıi muvafık olam1 -
yacağı için baba alacağı inekler • 
ten onunu kabilenin reisine bJra· 
ıı:·•cak.,, 

l - Çocuk düşiirme meselesinin, ilk çıktığı zaman, ben de böyle bir zanan bir filim ancak bunrlan soııı 
hckiı:ıliğe ve adliyeye ait safhala· teklifte bulundum. Fakat ka.nuıı 
rı l:ıı::.Mmıde. tar.ınmiyl<· salim dü - tekamül etmiş olduğu lçlıı, sonra· garip vakalara sahit olmuıı. Pru· 

~u-. .<•rim olmaması tabiidir. Yal· dan derpiş edilmek \Uere İ§İ geri fesör hatıratında bu garip vakal111 
ıııı. , • ?.ayı arttırmakla bu derde almamı tavsiye etmişlerdi. Fak.at 
... eva 'bulmak fikrinin çok zayıf bir jandav ..alarda ve gedikli deniz 

teülı.r olacağını ı:annedcrim. Ya · zabitleri gibi bazı hizmetlerde, ve. 
ıılac:ı.k de\'a, sebep üzerine mües- r.ilı>n maa.şlarm "aile ve çocuk 

sır olabilmelidir. hlcltteplerde cin. zammı" ile mukayyet olması tezi 

ii tn bı;·e hakkında muntazam, kıınuna girdi. Ama henilı: umumi· 

aralarına iyici' sokulabilmiş pek 

,a.l.ilnli ıı ,~ lnr, hayır milesseseıe· , .··medl 

d tanı ıı an bazı Avrupa şehir · _ Bundan gayen.is? 

dan biı ini söyle anlatıyor: 

Be~uann memleketi hudutlımn 

yakm küçtik bir yerli kö)'Ünde lim. 
Buralı.rı birkaç hafüıdanberı d • 

<letli bir kuraklık kinde kalmıştı. 
'Kayıuıklurnı kuruduğunu guren im· 

dm !ar testilerinin bom boş köye 
dönerlerken biribirleriııe: "Kem 

Nasıl, bu hillone ne deraiııiz, 

herkes zararının ~ığmJ ele 
gt?çirmi3 oldu. Kahile reisine bile 
pay çıktı. 

erind~ o:duğu gbı genç krzları hi· _ Çocuğu i!!tisbl edilmekten göz" ün işi!.. diye fr<.ılda§ıyorlar_ 
maYe teşld•illı ~ıapılması, hulasa nkün olduğu !tadar kurtarmak· dı. Köyün her tara.fmdn bu ··kem lstıuıbul ..U.ve 

9 
unm llllılnlk ..._ 

~lamı ve bıdm1arm, kıı1:ıwı 1 ır Eğer bütün devlet maaı; ve göz'' mmltısı ağızdan ağıza ol · 1•11ııliği.a.dea: 
•ııwnkün olduğu kadar az uğra . ih;ı tlerinde ve onun tesirile tek.. şı:ı:or, ve herkes korkudan titri • Beyoğ'lunda Taksimde Şehıt lıluh· 
la.rına sebflp olacak teşkil&tın ve mil yan resmi ve huausi müesse- yordu. Derken bu korku cıvar köv. ur caddesinde 12 sayılı Tüıu>J apart.ı 

• J d b · k manmm 1 numaralı dairesinde mukim Ltılıciııt rın, <;Uf' f'r en. ır _1"
1 11 

1
. sf· ·ı-de, verilen maa.lj ve ücretler !ere dP sirayet etti. Nihayet er 

He!nnch Grünberg tarıı.tm~ Wleu ouı.rak halu.ı gelmesi mumkun , 1,. tm kayda mutlaka riayet edil- kekler iıw karı§tılar ve: "Kem ü- XIII Cumerıandet~e ss (Viyana)dıı 
dür. m si esası memlekette takarrür ze hır çare bulsun diye uzak bir turan 1carw Grete Grllnberg aJeyhJ. 

_ Bizde çocuk düşürmeğe kaı- nıJ~rse, o vakit çocuk, aileler ta - yerde tenha bir kuyuda }'8,'ll) n uc açilll,} olduğu ma.h.kemeaı!zlrı 
1 nücadclcyi en ziyade hangi sa· rafından daha az ısti.skale maruz büyücuyü bulup getirdiler. l 9'0/677 No. ıı bo§aıun.ıı. davasmda Y8 

1 1 kt Ben.ım çadırnnı kurdU:gu" m ve • pılan muhakemesinde M.aleyhın ad barlarda teksif aıt.DıeUdir? rn ıı.cs rr. ld ıı... t bl 
f . . [> • ıeslni terkedip meçb-ül O U0 u (' _ Bizde çocuk düşürme Leşeb. İbrahim Alaeddin Gövsa bu i · re ynkın bır yerde bır genç d lı. ı.lmtib&berlnde verilen me:;ıruMttan 

~!eri daima ka?.aya uğramış kirleriyle, meselenin iktısadi ba· kanlı jlp nişımhsı yaşıyordu. Bun RnlaşıJmıı olup dava arzuhali ve da. 

, 1 ç krı ve kad.mlar tarafından, kımdan h·:!li.rıe doğru müııpct bir lar kendi a.<:klarma o kadar dal vetıye ll&nen tebUğ edildiği halJ .. matı 

1 

> 1 i gayrinwşru olarak cocuk: kn adım atı1mıı..~ınr temin etmiıı olu - mışlardı k1 böyle korkulu dllşun • keme gUnU gelmeıntı w bir vekil d• 
~• ,., 1 be abcr fikrinin eelerc ...ı..emmı·._. ...... bıle verml' nrl r göndermem.it olduğundan mwıakeme "tı"!mJş olanlar tarafından yapıl yoıuu. ,,ununa r • ....,, .,...,. ., 

• d 1 mı dı bu srrada bu·· ""'cu·· "Kem gözü' ti rıin gıyaben lcra.sma karar ver4Jm•• ı T!II!kta. galiba dahıı fazla. ÇO en müe~~ir ı·f' yegane cva 0 a · . ~ :'. ~ olup muhakeme gtınU olarak t.Jı.ytn e,. 
cıığıı istiskal eden milreffeh ve mon yacağını da sövliycrek kanaatim l.i atanı bulmak ıçm yn.pacngı ını..:· dilen 28-2·&41 aat 14 te ma.hkemey~ 
dPn aileler l.arafmdan tatbik c şöyle hulatıa ed1yor: rasime: ha.zırlnntl')'ordu. Hcrkf'S ;_ ımesl için gıyap karan makamaı9 

. rlılmektedsr. Bunlar "gebelik" ha· - Unutmamalı ki. böyle mühim lô.hlannı almış, köyün büyUk n 'llm olmak üzere ilAn olunllt'. 
'inı biçimi boz:ıcnğr: suvare. dans ve esaslı mesele için, tek bir çart', danınn toplanmıştı, Muhnı 

vı cay gibi ,·esHelere iştirake ma hiçblr znman k.ifi gelmez. Bu fr dansları baijlıyordu. Büyi.lcü k·ıba· 
nı olacağı, nihayet çocuğun gaile· kir, benim. aile ve çocuk meselesi hatl!yi bıılmnk için "koku ahcak,. 

i,.ı... "'l ,.din;ı;;;.ı_ bir tedbirdir tı. Bu s-adn delikanlının bu dans . :yıf'. güıi.lltüsüyle ve senelerce ~· em.. " o.uo..... · •• 
mu!ı:<ıç olduğu hizmetle rahaUığa ki nüfusu arttırmak için hatıra lara karışmadığını gören arkadaş· 
L r ·t'I te~kil edeceği mülahazasma g~lebilecek muhtelif vesilelerden larr onu da çağırdılar. Fakat onu 
ııyarlar ve diişlirme ameliyesini, biri ve belki onlann c;ok ehemmi- görünce bUyiicü birden iizerin0 n. 
kanunun müdahale edemiyeceği yetlisi tel.ikki olunmağa layıktır Warak: "lştc kabahatli!,.." dedi. 

bir şekildi' yı:ıpabilirler. kanaatindeyim. Kem göz atanm kokusunu almıştı ' 
Muhterem mebwı sözlerini şu Ama bu kafi değildi. Şimdi onuı - Ne gibi? 

_ Mesda bir dahiliye hekimin· mühim ışaretle bitirdi: kabahatli olduğunu bir tecrübe i 
b. k - Cinsi tedbiye bahsinde ay • le anlamaya C!Jra gelmişti. Ortadn rlen istihsal edilen raporu, ır a. 

clı:ıa götürerek maksadı temin e· dınlrk görüş ve açık d~Unülse ateş ~aktılar, büylik bir tenc~ro i 
debilirler. Sanırım ki, meselenin dınlık görüş ve nc;ık düşilnüşe çinde su kaynattılar. BüyilcU deli 
rn müşkül safhası, i§in bu şekli· dır. Zira. kızlar vardır ki, bekaret· kanlınrn bağrrıp ça.ğrrmasmn: "he. 

· 1 kt Fakat benim k:ı- !erini muhafaza ettiklcrl halde gc· nim bir kabahatim yok!,, diye yal 
ne nı8.ni oma rr. . .. B "b" h 1 . k 

. .. t tedbjr oln _ bP. kaldıkları gorulllr. u gı ı a • varmnsrn·ı e..1lcmmiyet vcrmıyerP. nantime gore, umum . ti ·ı 
1 a.il · refab:ııı to • l"rln ancak tenvirle ön ne g"eçı e· kolunu yakaladı ve zorla kaynar su rak çocuk u enın . 1 

mı·n edecek çareler aramak, daha bilir. ya daldrroı. Delikanlı kabahatli de-

HABER'in 
oulmacası 

Sold.:ın sağa: Ökse 
he!J6! kaçarlar. _J .... ,. - ~~ -

Htkmct Münir d · d"ğ" gi §amil bir deva teşkil edebilir. ğilse kolu kaynar su an gır ı ı · 

bi çıkacaktı. Kaba.halli ise kolu 
haşla.nacaktı. O zaman kabahatli o 
olduğuna güphe kalmryacaktı. Ne. 
tekim de öyle oldu. Bundan sonra 
merasim başladı. Adamı bir ağa • 

ca bağladılar. Kabahatli kırk se
kiz saat •orada bağlı kalacak ve 
herkes sırnsile kargısmı bir tara· 
fma batıraeaktJr. Fakat delikanlı. 

nın sevgilisi karga15alıktan istifade 
etmiş, be§ saat kadar uzakt.nki 
İngiliz krı11ıkoluna haber vcrmeğe 
koşmuştu. Ne~se. nolisler vaktin· 
de geldiler ve adamı kurtardılar. 
Büyücü ve bu merasime karışan • 
!ara ceza verdiler. 

ı - Da.mı örten ıeylert yok (Ud ke 
ıinıe), 2 - İ§a.rct, bir çiçek, 3 - Sa· 
kin, bir ağaç, 4 - Kısa. zaman, Wr 

Ökse nedir? 

- Ökae öyle bir eeydir ld kuş 
mevsiminde çacuklar .lrueları, kış 

tnevsiıııinde de barlar kadınlar va
srt.aalyle mtl§terllerfnJ yakalarlar. 

Gayeyevanş 
- Ne tuhaf değil mJ? Kocanız 

hayatını sigorta ettlrdikten a:ı: 
eonra hemen öldü. 

- Evet, kocam sigorta taksiti. 
iti ödemok için ölesiye çalııı.yor 
du, nlhayet dayanamadı. 

Usulü tedavi 

Ruta - Doktor, baı:ımı nğnyor, 
tulakıarrm kararıyor. Gözlerim a· 
laca karanlık görüyor, muttasıl 
ltıuı kU8Uyonım. Midem burkulu -
Yor, barsaklanm •ancıyor, kal • 
bunae kuvvet kalmıtdT. Ciğerlerim 
körUır gibi ötilyor, idrarımı yapa.. 

lllIYoruın. Bacaklarım Uzerfne ba • 
Barnıyorun.ı. Söyle .A.Jl&haekme ne 
YapaYinı! 

Doktor 
gaYri 

Yorgam baş"Da çek, - Koe&11ız 11zt imkanı yok t.anıyamaz ••• 

Profesöıiln anl.a.ttığı vı:ıknla.r a • 
rngında !;U da, hükUmler<lcki gn • 
riplik itibaıilc gözo çarpıyor. Bu 

köylerden birinde bir :ıdıım, knn 
snım sadr.kalinden şuphelenmi ve 
kanama göz kırptığını zannettiği 
birisini fena halde dövrniiş. Koca· 
nm kıskaııc;lığma haksız yere kur 
ban olnn bı; adam, hakiki mucrimi 
bfüyormıı~ gibi gitmiş, onun tarla. 
sına ateş vermiş. Tarlası yakılan 

&damsa bu f.c;i yapan mutlaka kJs· 

kanç kocadır diye onun beş ine • 

ğinl aşnmış ve mesele bUyümUş, 

kür yeri, 5 - Merdivenden 8fağl ııi. 

den, 6 - Şllyle böyle, hayret edatı 

7 - Atın tuvaleti. arka arka d.lzllıniş 
kalabalık, S - Fena değil, bir emir 
saçı hastalıklı, 9 - Bir edat. cereyaD 
edememek, 10 - önünü arkasmı dU 
şUnnıedcn 11\kırdı soyllyen. bir ctnı 
uşak. ıı - Harp, karadena ıahlU a 
halinle yanlış verllfll isim. 

l'ukarıtnn u::;ıtgı: 

ı - Akrabalıl:,'l mevcut (iki kelt l 
me), 2 - Herkt'sc bildirme kasıt, : 
- Yol bir cins bez, iskamtildl' bl 
kdl\'lt, 4 Bir cins maden. ıılfaoecl 
bir harfin okunu~u. Yune.nlıtandaı. 
eski Türklerden, 5 - Mal, clftçlnh 
e.lA.tmdan, 6 - Bir hayvan. Nr !lf!! 

rın tcrsı, meydan, i - J.11aııf'lr. Sı 
rlyenin mcrkez!nln tcı·sı. 8 Znn 
eski, bir Türk devleti, 9 - Tadım 

Dt"batm ell8Bı, 10 - Telefonrlıı a!Syle, 
nen ilk sözün tersi, dilini sürme ll -
Keyfi yerinde olıı.nlarm söyledikleri. 
r.ı r hayvan. 

ıw numaralı bulmı.ıcamızu:ı ıııılllı 

ı - Denize giren, 2 - tnı.nagidetı 
3 - KWm, Rakld, 4 - tk, Şlklr, Kıı 
5 - L, D, Reney, L, 6 - iken, S 
Aba, 7 - Deviren, U!v, 8 - ~ 
Kale, 9 - Re, Ek, Çomar, 10 - An 
lt, Vale, 11 - N, Labada, 1, 
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105 .,:ıL1h Polon;va F..ıt.ericens Serviş ..;ı •f'lt· riru.lc•ı! 

Ç© (Ç l\JI lk o el lf\dl ©l 
lf~Dil©l ütöyatD©lrr Balık nasıl kesilir? 

Pımı.be çocuk yüzlU baya:ı:ı Timo. 
~ elindeki kırmızı renkt .. 
çiçeği hafifçe yüzüme vurarak o 
kadar manalı bir şekilde: "O baş 
k& iklimlerin çiçeğidir! .... deyişi 

vardı ki kw:ıtettiği memleketi an -
lama:mak ve bu inceliğe hayret t-t.. 
memek imkfuısı:zdı. 

Ben mm.imini bayan Ti.moleski . 
nin ne demek istediğini pek gü -

zel anlamış, onun bazr mühim şey 
ter bildiğine kat'iyyen kanaat gc. 
tirmiş tim. 

Kendisine tekrar doldurduğum 

F;ampanya kadehmi uzatacağrm an 
da, birdenbire mareşalin Briç ga -

lonundan şuh kahkahalar fırlata. 
rak Valeska ile generalin saloıı-ı 

çrktıkla.rmı gördüm. 
General birdenbire Valeskay1 

durdurdu: 
- Oh!. Sevgilim! .. Müsaade e_ 

diniz! dedi. Size pek eski bir dos
tumu takdim edeyim! .. 

General gayet nazik bir tebeı:ı. 

sümle Valeskaya beni gösteriyor
du. 

V aleska beni görünce hiçbir şey 
olmamış gibi. har.ı:f bir baş eğme_ 
si ve dudaklarında şimşek gibi a_ 
çıhp kapanan zehirli bir tebcs-
5\imle beni selamlamıs ve süratle 
generali mebusların olduğu böl • 
meye sürUkleıruşti. Bu hareket ba · 
na. generalin maalesef hiçhir şeyiıı 
farkında olmadığını ispat etmişti. 

O gooe Orenski otelinin şövalye 
lrr salonunda duyduğum ıstırap 

ve buhranları hiçbir zaman unut. 
mama imk!n yoktur. 

Zira, ziyafetin ilerlediği saatler. 
de, geç vakte kadar sürmüş ka -

bine içtimamdan bir iki nazırın 

dahi ziyıı.fete geldiklerini gördüm. 
Ve ziyafette bu genç, güzel, ihtL 
ı aslı, soy sopları meçhul kadın _ 

·arm cümlcsinfo metre~Ieri nazlı 

nC?tresler olduklaruu gördiim. 

Bu, belki resmi ve aleni olm"'k 
·nzm, belki gizli ve husu.si bir şf' 

Kilde tertip olunmwş bir ziyafet 

dahi olsa Polonyanm birçok hükü
met a.damlarnım korkunç gafletle. 

rini tarihe intikal ettirebilecek bir 
ziyafeW. Polonyanm harplerinde 
dökiilen kanlar kadar değil, fakat 
hayli şampanya akmıştr. 
Şampanya tüccarları içinde, el -

mastara gömülü. berbiı·i şüpheli 

birer lrnrkunç casus olan metres_ 
lerin ipek ve pudra kokulıı.rı için _ 
d<-, Polonyanm en biiyük iki ada
mr, Polonyanm bugünkii ve yarm 
ki iki başl döğüşmekte, iktidar 

(Bu sütund.11. okuyucuıarl.IDlZm ga 
zetemlz yanındaki kuponla birlikte 
ıı;'örıdereceklerf 

EVLENME TEKL1FLER1, lŞ ARA 

llA. İŞ VE.rulF!, AL.W, SATIM 

gibi ttcarl mahiyeti h&lz olmıyan kü 

çU.k !l!Uılan paruız neşrolunur.) 

lı arayanlar 

•Lie~ mezunuyum, husust mile!l!ll!'

aelerde heTgün öğ"leden sl'.>nra çaırı;ıatıf. 

Uri:ın. Tal.iplerin Haber gazetesi va. 

mts.ı:ıi.le (6.6. :... y. z.) "umuzuııa mlı 
racaatları. 

• Üniversite hukuk takiiltesi, ık acı 

emıf talebesiyim; öğ'ledf'n som"'ıları 

herhangi bir mlleSS<'SC' vc-;.--ı cid<l! ba· ' 

avukat yanuıda çatışmak istıyoru .. , 
Haber gazetesi vııs tasiyle B jan 

A. A. H. rUmuzuna rniır:ıc ı ıt c'lll 
mesi. 

* LUıerıin T !n<leo c;ıktrı..1 şirııdı hlr 

avukat yanında vey~ t smı ve ~ ıs•ısi 

nıUesseselerde 1., arıyorum l"' .. V"nle 

rin Habı-r gazetesi vası tnsıle ( M Y : 
romuzuna mUracaRtlcri. 

Satılık · Kiralc.k 

• Arnavuthoyimcte : Boğnza Mık 

l'edi oda bahr.e mu~amha rJ "' • L r 

mevkiini m etreslerinin ilhamları 

ve direktifleriyle pazarlık etmek • 
teydiler! 

Daha doğrusu. ~olonya, şaşkm 

hükumetinin mukadderatını, gene· 
ral Orenskinin müthi~ muhalefe _ 
tinden, yani Valeskanm pençesiu_ 
den kurtarmağa c;alıştyordu. 

Koca general Orenski. bir kon
tes Valeskanın mrnımını pudra 
kutusunun içine hapsolunnıuştu ı.. 

O gece, bir zamanlar Varşova 

şövalyelerinin parlak krlıçlarile do 
!aştıkları bu oteli askerle kuşat · 
mak ~Tc içindf'kilerin cümlesini tev

kif P.tmek gibi delice şeyler dahi 
zihnimden geqrdiğlıni itraf etmek 
gibi delice seyler dahi zilınimden 
geçirdiğimi itiraf ederim, 

Belld bu hareketi yapmış veya 
yapabilmiş olsaydım, o gün.U bir 
delilik olan bu hareket bugıün bel· 
ki en hayırlr bir hareket ola.ca.k • 
tı. 

Bununla beraıber, Polonya bü· 
kfımct adamla.rmm gafleti kadar 
Valeskanm bu cüret ide bana deh 
şet vermjş olduğu için bu meş'um 
kadmm cesareti kıracak bir ham
le yapmatan kendi.mi alamadım. 

Ziyafet hayli ilerleyip de herkes 
briç partilerinin hararetine dal -
mış bulunduğu bir sırada biraz ha 
va almak veya bir işaret vermek 
emeliyle balkona çıkan Va.leska i_ 

le orada bir karştlaşm.a. fnsa.tmı ka 
çrrmadmı.. 

Valeska, 'birkaç akşam son.ı:a düş 
man tayyare filolariyle dola.ca.k o· 
lan Varşovanm ytldızlı eyliil se • 
nıasr altında, yambaşm.da beni g& 
riince hafif bir hayret nidası fır _ 
latmaktan kendini alamadı. 

Hemen onu önledim. 
O vak.it onun elini korsa.jma 

attrğnıı gördüm. İhtimal ki ora · 
da gizlediği bir revolveri o~adı. 

Zira Valeska benim balkon ka· 
pısrnı ka.padığnnı görünce uolduğ 
yerde durmuş, elini korsajına götü 
rerek ve gayet fena gözlerle yü

züme bakarak: 
- Benden ne istiyorsunuz? 
Sualini sormuştu. 

İstimna - Onanismo, 
masturbation 

!stimna'm ne olduğunu hemerı 
herkes bilir.Yaln.ız bilhassa tah
lili ruhiyat semereli çalışmasına 
başladıktan sonra şimdiye kadar 
mevcut kanaatlarm hilafına ola· 
rak bazı hakikatler ortaya çık
mışt:ıı- İstimna deyince aklınıza 
ge~en şey erkek çocukların bü_ 
1 ilgdan sonra elerile cismani haz 
tem.in etmeleridir. Son zamanlar 
da yapılan müşahedeler ise fena 
itiyatların yalnız erkek çocuk
larda bUluğdan sonrn görülmedi 
ğini, kız çocukların da aynı 
şeyi yaptıklarını ve bülii.ğa var_ 
manıış olanların da istisna ya.p. 
tıklarım ortaya çıkarmışlardır. 

Tahlili ruhiyatın babası Dr. 
Freud ile Haveloek istimna üze 
rinde yaptıkları tetkiklerde ş~ 
neticeye varmışlardır: Çocuk 
yalnız e1ile tenasül uzuvun.u ten
bih etmek suretile değil, aynı 
zamanda. vücudunun da herhan 1 
gi bir yerinden istifade ederek 1 

eisma.nt hata temin edebilir. M.a l 
amafih bu gok nadir görülen bir 
h.adisedir. Hemen daima çocuk 
bu işi ellerile ve tenasül uzvunu 1 
te.Gbih ederek yapar. Fakat ni 
çin? Çocuğu bu menfur fa.aliye: 
te sevk eden anın yalnrz cisma
ni hazmrdtr! Ha.yır! Burada bir 
çok iimiller rol oynarlar, teroi. 
Ye. muhit, teessürl sa.dmeler ve 
karrşddrkla.t, nôrolojik ve phl
sik aeb epleri bu meyanda 
zikredebiliri~ 

• • .. 
~ROLO 

Tstlınnamn Etlharunda en bü. 
yijk rol oyn.ıya.rı Amillerden biri 
de m:ullakka.k ki terbiyedir. Ebe
veynlerin ihmal ve alakasızlık. 
lan QOOUğu iyı tannnamalan 
kendi halleri terketmeleri, diğer 
f~a itiyatlann olduğu gilbi is. 
ti.mnanm da zuhuruna sebep o. 
turlar. Sonra çocuklarında şüp_ 
he ettikleri bu halin meni için 
müracaat ettikleri ananevi usul 

- Valeska.! dedim. 
harbe giriyor! .. 

Polonya ise çocuğu teşvik etmek föya_ 

O yarr çrplak omuzlarını Hiıkayt_ 
"a silkti: 

- Bunu hep biliyoruz! .. 
bana ne? .. 

- Sana mı nei.. 

Fakat 

(Devamı var) 

kos, tulumba tesisatlı, sarnıç elektrik. 

havagazl ve hamamı bulunan yeni bir 
ev, Müracaat Sekbanlar sokak No. 24 

Miitef errik 
* Kimse yanına llf:rilmeınlş 8.12 

ya.ş arasmda bir kız çocuğu evlAtlık 
alınacaktır. Sıhhatli olması ,a~tır 

Arzu edenler Haber gazetesi vs-ııt.a. 

sile (Ş.H.ô. ) rumuzuna mektupla mli 
racaatıarı 

• 9 ya.şmda kimsesiz kalan bir erke>k 
çocuk iyi bir aileye evlatlık vcrilf'rekt.ir 
Çocuga J.endl evUl.dı gibi bakmak Ye 
tahsiline devam ettirmek şarttır ço. 
cuk halen ilkmektebln Udnci smıfmna 
dır. lstiyeoler Haber gazetesi ~·a.sıta. 

sile r M. E. 44) rumuzuna mek•t•Dla 
milracaa~ edcblllrler. 

~ {{cleplr denecek biı· fiyatla son 
Sİ'-'tem otomatik bir pres yedek &.letle · 
ril<' tıirlikte öOO liraya satıktrr presi 
gorm k ve i.7.ahnl almak lstiyenll'r 
R<>yoğlu ) erli mallar pazarı ıuı.r~ı-'tn. 

u postacılaı solrniı numara, 8 e ırll. 

racrıat trnelldlrler. 2 

Aldırınız 
Aşağıda rumuzları ya.zıh olan o 

dmm kökleşmesinden başka bir 
şeye yaramaz. Fifüakika istimna 
karşısında ötedenberi muhafaza 
olunan kuru bir tehditten iha_ 
rettir. Bu ise istimnayi daha es. 
rarengiz ve daıha cazip yapar ve 

1 beceriksizlikle yasak edilen bu 
' işe çocuk büyük bir revkle ve 

dört elile sarılır. Gösterileeek 
şi•°!.det onu kurnazlık ~'e yalan
cılıkla techiz edilerek daı)a iyi 

saklanmasına ve büsbütün iti. 
yadmm tam bahçesi o~maktan 
başka bir netice vermez. Çocuk 
dayak ve tehdit karşısında duy_ 
duğu bedeni kudretsizliği daiına 
kendisini tarassut ederueri al
datmakla telafi etmeğe çahşa. 

cak. Madlınluk hissini kurna.z 
hkla ve hile ile, yalan söylemekl; 
gidermiye uğı;aşarak ve intika-
mını kazandığı muvaffakıyetin 

verdiği sevinçte arayacaktır. 

İşte bu şekilde devam edecek 
' 

ek7.ersizler çocuğu bedenen ve 
ruhan günden güne perişan ede_ 
cek fena itiyadınm tam ma.nasL 
!e mahkumu olmakla kalmıyacak 
ayr.1 za-·.,r~·:da bı~ka kim~ı:leri 

aldatmaktan, ve yalan söyle_ 
mı:;aan zevk duyacak bir var. 
Irk halin~ getirecektir. 

O halde ne yapmali? Çocı.ığu 
kendi haline mi terketmeli? Ha_ 

yır biliyoruz ki, iyi niyetlerle 
dolu olma.sa bile ~iddct hiç bir 
zaman terbiyede aranan neticeyi 
vermez. Yapacağımız şey yu
karıda işaret ettiğimiz doğma_ 

tik sistemin tamamiylc aksi bir 
yolu takip etmekten ibarettir. 

l>uyııculs.rımızrn nıımJarına geJe~ 

nıektupları ıdarc>hanemizden hergUn 
sa.hah tan oglcye kadar veya ı>cııat ı 7 

ı:len 1nra ı:tldırma lar rlca olunur 
IH .Y Vf'Oldır.)dB . .'i) ı1PR mı 

ıt.r· ı;:; rL . .M.ı , (N.), (Y.P.V.) 

Öktcnı 

Yaptığı şeyin femılığı hakkın. 

1 da çocukta !)tıur uyandırmakla 

1 başhyacağız.. Ona misaller gös. 

Yazan: Halis ÖZGÜ 

Bal:k kesmek çok kolay ..,., 

ince bir iştir. Sofraya konula 
balığın kesiliş şekli ne ka.dar 

zel olursa o kadar :iştilıayr aı; 

tereceğiz, mümkün olursa istim- ı Madünlük hissi, teessür! mu- Ba11ğ111 güzelce kesilebilme 
nanm yaptığı tahriıbatı mu.şah_ dileler de istimnanın zuhuruna çin iyice pişmiş olması ve eh 

has olarak, resimlerle, yazılarla ' sebep olurlar. (Hayal inıkisari, ması lazımdır. 
göstereceğiz.. Bundan sonra on. kıskançlrk, haksızlık. teessüri Balığın pişerken dağılması 
dan vazgeçmesi için icaıbedeı sadmcler ilah ... ) Bu gibi hallerde ateışe koymazdan evvel, bir 
tedbirlere başvuracağrz. İrade. i::-timna çocuklar ic:;i:O bir melce. gan iğnesini birçok yerlerine 
sini kuvvetleştireceğiz.? Bedeni i~r. ~wılarm aradıkları şey rınız. Sonra frkır fıkır kayı 
zafiyetini giderrneğ,e uğraşaca_ ,:ısmanı haz değil bir tesellidir. değil, hafif suda pişirmelidir 
ğız .. Doktorl~m müdahalel~r'.ni Kendis~e karşı is~i~~~ olunan j Yassı ve enli balıklar, mE 
temın edecegız. Ona kendısııı ı haksızllgı, adaletsızlıgı unut. Kalkan balığı kedi balnh di 
takip ettiğimiz hissini vermiye. maktır. Bu çocuklar ailelerinde lığı. ilah ... be~az ta.rafı "~ste 
ceğiz, işe ehemmiyet vermiyoı muhtac; oldukları sevgi ve ş.ef- mek lizere taba.klara. oknulur 
gibi görüneceğiz, Elimizden gc_ kati bulamazlar. Kendilerini deriyi yavaşça kaldırrp çıkar 

lirse tebdilhavaya göndermek hissederler. O zaman kendi alem Sonra ortasından uzunlu~ 
suretile ailesinden uzakJaştıra. !erine çekilirler ve maruz kal. ru bıçakla kesiniz. Da.liiı. sonr 
cağız. Zira beceriksiz anne ve dıkları fena hareketleri unutma. nine doğru iki ü<; defa ke: 
babaların aksülamellcri dainıa ğa çalrşırlar. Bütün arzu ve parçalara ayırınız. Her parça.ı: 
menfi neticeler verir. Hele bazı sevgilerini kendi mevcudiyetle· rasmda kolayca almabilmes 
!arının. Hele bir daha yap, bak rine hasrederler. ufak bir ara bırakınız. 
nasıl anlıyaca.ğrm. lşte o zama.n 'f. ~ * Levrek, kefal, barbunya, 
görürsün başına gelecek şeyleri. Yerlerinde duramıyan çocuk _ langıç gibi balıklar yalnız en 
dediklerini işiten çocuk kaybol- !ar fLes enfants insfables) da ne doğru kesilir. Detilerini , 
muştur. da istimnaya rastlamnz. Fakat mayı ve salça ile örmeyi unu 

Bu menfi bir telkindir. Dr. bu daıha ziyade bir fiili münakis_ malr. 
Gilbert _ Kolin bu hususta şu tir. Uygun tedavi ile cocuklar İstakoz ve langust - Mal 

misali veriyor? Bir anne istimna hemen daima ivilestirilirler. ıstakoza gelince: etleri çıkı 
eden oğlunu muayene ve tedavi (!ıyi srhhi şartlar~ aç~k hava tabağın ortasına konulur; baıı 
igin kendilerine müracaat ediyor. mektebine konulmaları ilah ... ) ayakları da etrafına dizilerek 
Ve daha evvel çocuğuna şunları Yerlerinde duranuyan çocuklar !enir. Eti :ince ince dilimlere 
söylediğini doktora itiraf edi_ ra.pısma müracaat. 8 yaşında rılır. Büyük ziyafetlerde elle 
yor: "Yaptığını anlıyacağnn bu yerinde duramıyan bir kız bu ayaklan yenme-L. 
memnu ve ayıp bir şeydir. Tek. durumu c;ok iyi temsil ediyor. 
rar edersen alruna yazılacak, Zayıf cılız sinirli durnıııdnn kl. 
sonra seni !bundan zorla va.zge- mıldayan, her şeye dokunan, 
çirmek için her ~areve baş vu. defterlerini yırtan, tembel, dik-

Armutlar nasıl 
muhafaza olunur 

J Armutları muhafaza etmel 
ra.ca.ğım, ilah ... ,, Hakikaten evde kat ve hafızasında aldanan toplarken dikkat etmeli: Ne 
her tedbire başvurmuştur. ~- {bilıbassa hatıralarım tesbitte 
cuğa hususi iç pantal.on ve göm. bUyük bir güçlük gösteriyor) 
lekler verip gece uyurken elerini ı Solgun benizli. istihasız olan bu 
bağlam.ak, hatta geceleyin daha kız istimna yaptTğmı bizzat iti. 

bam ve ne de pek olgun olsu 
Sonra sapını koparmalı v 

yere bir parça balmum.u ko~ 

- · tl 
1

• raflara dizmeli... 
ıyı göze emeA için annesini ÇO· raf ediyor. Yerlerinde duramr_ 
cuğun odasına yatırmış, sabah. yan çocuklara tatbik edilen al. 
leyin uyumadan yatağından kal catmalarla çocuk fena itiyattan 

Kuvvetli bir tutkı 
Adi tutkalı bir parça su 

sinde rslatmız. Yumuşamaya. 
laymea sudan çıkarınız. Bira 
ten yağr ile ateşte ısrt:m:rz. 

dırmış, il8ıh... Fakat hiç birisi vazgeçiyor. 
fayda vermi)'()r. Çocuk bütün 
bu faaliyetleri içinden gülerek 
takilbediyor, ve annesini aldat. 
mak için bütün inceliğini göste
riyor ve bnnd.a da muvaffak olu. 
yor ve günün birinde ona "Bili_ 
yor musun ,yine yaptım,. di}•or. 
Tarassutta gösterilen ifratın a
zalttlmaBı, hadiseye verilen c _ 
hemmiyetin kilçlllmesi ve bir 
kaç saat devam eden ruhi teda_ 
vi sonunda çocuk istimna.dan ta
mamiyle va?Jgeçmiştir. 

*** 
Beş yaşında sevimli, sempatik, 

sam.imi, zeki bir kız da aym hali 
gösterdiği için yine aynı doktora 
götUrü.yorlar. Ç.OCUk ekseriya 
her defasında bir daha yapını. 
yacağını söylüyor, fakat yine 
bildiğinden şaşmıyor, gece uyan_ 
dığı zam.an aynı şeyi tekrar e
diyor. Bazı anlarda da pişmanlık 

gösterdiği yerde hiç bir şeyin 
kendisini bundan menedemiye. 
ceğini söylüyor ve men için ted_ 
birler olmadığı zamanlar da 

* * * 
MUH1T.tN ROLÜ 

Bu nihayet muhitin tesirlerı 

kalıyor. lstimnanın teşekkülün_ 

de en büyük rolü oynryan hiç 
şüphe yok ki muhittir. Çocuk 
bu işi a.rkada{!larmdan gorur, 

onları taklit eder ve yavaş ya. 

Bu tutkal, suya karşı çok 
yanrr. Fotoğrafçtlarm çok 
yara'r. 

Flaman usulü 
uskumru 

yaş bir itiyat haline getirir. Liizumu kadar uskumru bı 
[şte burada öğretmenlerin bü_ nm ırilerinden almız. Kulak 

yilk bir dikkat göstermeleri dan çekmek suretiyle barsak 
lazımdır. Zira bu meşum itiyat m, kılçığını grkamı.ız. Sunw 
zannolunduğundan çek daha balığı elde biraz oğmak ve k 

fazla tahl'ipkardır. İstimna ya- nı kuyruk tarafından krrmı 
pan çoeuklarm benizleri sarar - baş tarafından çekmek ıaz:m 
mıştır. Bakışları znyrf, gözleri 

1 
Bir yumurta kad~r tereya 

siyah halkalarla cevrelcnmis ve malı. maydanoz. sogan, taze 

c.ökmüştür. Yüzleri uzundur. ! sak kıymasile tuz ve biber 

d d 
rak üzerine sıkmalı, kar 

urma an esnerler ve gerinirler. 
Oturdukları yerde uyuklarlar, malı. Bununla balrğm karnın 

durmalı. Tereyağına bulanını 
apatik, gev~ek. ihmalci görünür. kağıda sarmalı ve kağıdın il 
lor, ba~ a.ğrılarmdan hiç kurtul. 
mazlar. Kulaklari çınlar, baı:ıları cunu iplikle bağlayıp hafif a· 
dönt>r, kalbleri hrzh hızlı atar. zerindeki ıskuraya koymalı 
Çll!buk tıkanırlar, suya fazla çeyrek saat kafidir. 
tutulurlar ve kabız olurlar. Bun. Balıkla'!' pişince kağıdı çık~ 
lan sabahleyin yataklarından Tabağın üzerine koyunuz. R 

buhranlar gösteriyordu. Ba.cıvu- kaldırmak mümkün değildir. bulasm!ı:ı ve toplanmış olan y 

rulan bütün careler hiç bir neti_ Sonra yorgundurlar. Hiç bir ci. da üstiine süzünüz ve bir 
ce vermiyor, ona da gu"" deri el. h'tte b ı ak · ~rı ı u unm ıstemezlrır. Dik- ::1 {mız. 

divenler, gömlek. ilah ... giydiri. 1 l:atleri ve hafızaları zayıflamış. 
liyor. Fakat çocuk yine arzusu tır. !lah ... t~te istimnanm tevlit 
nu yerine getiriyor. ettiği uğursuz neticeler... is birliği yapmalıdır. 

* * * Maamufih. İç ifrazat gudtk. 2 - Çocuğa kar.~r her 
DAYAK FENA BİR TERBİYE lerinde ve bilhassa böbrek listü bir şekilde olursa olsun ş= 

USULÜDÜR guddelerindeki kifayetsizlik bu_ mi.iracaat etmemelidir. 

Dayak, fena muamele. !ıak- na benzer bir tablo yaratabilir. haksızlık, adaletsizlik V4 

sızlrk ve çocuklarda fena iti. ler. Onun için bu al<lmetlerden diinlük hissi uyandırmama 
yatların teşekkülünü kolayl~tı. bir kaçını veya hepsini gorur 3 - Fena itiyadın me' 
rnn amiller arasındadırlar. Zul. görmez hemen istimna11ı1n mev. retindcn şüphelendiği 2 

liger bu hususta ııu karakteris- cudivctinc hükmetmelidir. Fakat meseleye fazla ehemmiyet 
yersiz nikbinlik te e-östermeme. rilmec.lı·g-1· ·el b d 

tik misali veriyor: Bir çocuk ., - .l ıa mı uyan ıı 
lidir. Ya.prlacak ilk is mutahas. ocuc;.a t - · f 

bir çiftlikte çalışıyor. Günün bi. ' ç "' yap Igı şeyın enıı 
sıs doktorun va. rdımını temin ar ık V" hh b' 

rinde çiftlik sahiplerinden birL : '" muşa as ır sı - etmektir. · 11 1 · ' nin saati kayboluyor. Çocug~u mısa ere, örne'{ erle göstE 
Yazılarıma sou vermeden ev. ve ani t ı d K L' 

zorluyorlar. o reddediyor, onlar a ma 1 ır. a ıyen ı 
vel istimnanın teşekkül etmeme_ te d - ·· t 

dövüyorlar. Çocuk k""IYOr ve - · ayaga muracaa · etn 
'""" si, ettiği takdirde alınması ica_ lid" -..r·· ı .. 

bir anbarda saklanıyor. Kendi. ır. ı.~ um rnnse cocuğa 
beden tedbirlerden kısaca balı_ tebdT ·· d ı·d t 

sini arayanlar c::ocuğu istimna ı ıne gon erme ı ir. r: 
vaparken cürmümeshut halinde setmek istiyorum. • ni kuvvetlcrıdirmelidir. 

" 1 - Çocuklarla yakından al.aka 4 - Doktor n ""dab 
yakahyorlar. Çocuk çiftlikten dar olmalıdır. Onların fena ço t i . 1 . u ~u ' 
tızaklaştvor ve b" ··ad t 1 . - em n etme ·dır ve ıc·,ı..c c 

, . • ır mu e sonra 
1 

cuk arla arkadaşlık yapmalanna 

1 

davileri va kıt kaybet~eder: 
da sa.atı buluyorlar. mani ~malıdır, öğretmenlerle tırmalıdrr. 



H A B E R - Akşam ı>OStast 
, 

/' 

Yazan 

lıbaa Tarm 
'~~~ -Bu hJkiyenin yazılmağa ~~ 

olmadığını pir Ercümend 
t bana söylemişti. Oldukça 
bir zaman, aşağı yukarı Dört duvar 

rt, beş sene düşündüm: Bir bahçerııi.n yetmişlik garsonu 
noktalarda haklıydL Ev. !stavro. elektı·ikleri idare eder

FtemJrd,e bir adamın, tek şah. di. Hepimiz, yüz metre öteden 
etrafmda dönen hadiseler; bize bakan Otello Kamilin önün. 

kadar karışık, ne kadar derin de, Tanrmm günü imtihan geçi. 
· li, hattft ne kadar mAnalı ren birer amatördük. Bahçeyi 

lll1la olsun, dünyayı alakadar hıncahınç dolduran irili, ufaklı, 
emL Sonra bu tek şahıs, kadmlı, erkekli seyirci kalaba. 

8IDJf bir adam değildi. lığını kale bile almamrk. Müş
di ama, ben bir türlü bu terinin rağbeti gilntln birinde o 

yeyi saklamağa razı ola- derece arttı ve Otello Kamilin 
Sebebini sorarsanız... takdirleri o mertebeyi buldu ki, 

t sormayınız, neticeyi an. şevk.imi7.den cilı''eti.mi2li arttır. 

• IJ ~ 

Aktör Otello KAm.ili ta'DJl'Bı. 
Ta.ııımu.sanız gidin, be.km: 

Tiyatrosu dram kmmmm 
1
er galerisinde §irin bir resmi 
dır. Fakat orada Ki.milin 

kürklüdttr. İşte bwıa 
Jm: O hayatında asla 

Yakalı palto giymemiştir. 
· fotoğrafçı uydurduysa o 
• haltetmie ! 

BenJıa IDlatacağmı adam bu. 
• Hakiki bir hikaye, bili. 
ki, hayal mahsulü olanlar 

dar cazip değildir. Ne de olsa 
~ romanın, dramın, 

parça masal olmaaı istenir. 
• 111 ki edebiyatta realizm 
oldufu halde hakikatten 
korkulur. Bir romanın 

Yat Dıevdanltfmda sahiden 
oldufunu bilen okuyucu, 

l'aibet etma Etse de iste.. 
allka duymıya.ra.k, 

~Bmlya.rak okur. Bwwn 
cesı olarak sonunda ya du. 
büker; yahut ta "'yalan!" 

• Yaluı.. Yalan- Canım, 
·n iatediğlniz de bu değil mf. 
? Yalan i§te! .. Okumağa. ba§-
bakaımı.. 

dik: (Atlı Ases) e yeni şarkılar, 
(Hamlet) piyesine yeni tiratlar 
illve ettik. Otello Kamil gece, 
oyundan sonra b:zi etrafuıa top. 
lar; yatağının içinde gövdesiy. 
le oyluklan arasında bir zaviyei 
kaime kurar; gök gözlerini de
vire devire o akşamki temsilin 
tenkidini yapardı. (Atlı Ases) 
in ancak bizim ş.a.rkılarrmızm 

ilbesinden sonra hakiki bir o. 
perete benz.ediğini ve o yala.net, 
sahte (Hamlet) in, ancak bizim 
liavelerimizden sonra biraz in. 
unlaştığmı söylerdi. Vücudunu 
güçlükle dik tutabildiği i~in biz 
kederlenirdik, yatmasını ister. 
dik. Ama o dinlemezdi. BUsbii· 
tün köttirUm olmadığmı göster. 
mek için vakit vakit diz kapak. 
larmın üstünde ayaklanmağa 

bile kalkardı. 
(Biklyenin bu noktaamda ha. 

Z1 okuyucularm hayrete dilşe
celderini tahmin ediyorum. Çüıı.. 
kil Kimilin bacaklarının kesik 
old1Jiumı henüz söylemedim. 
:Eski okuyucularnn. aynı me~ 
a dair olarak Uç aene kada.r ev. 
vel, y!ne bu sütunlarda neşre
dilmiş olan kilçilk bir hikayemle 
kahrama.ıımıızm kaç santim bo. 
yunda bir adam Gldujuınıı .... 
DUflardır. Yeni okuyuculara ba. 
ber verelim ki Otello Kamil 
kötil bir ba8ta1ıla tutulmuş ve 
ba.caklarmm dizkapaklarmdan 
qağISJ kesilip atılmıştı. FAsen 
bu yaz gUnUnde onu bu yatağa. 
sımsıkı bağlayan ııeıbep te bu 
idi.) 

Uzatmaya.hm; sonbahar gel· 
di Havalar eoğudu, oyun tatil 
edildi ve Ki.mil için kışı geçire. 
cek bir yer aram.ata başlandı. 
MUhUrdar baıhçesinl tutan ve 
neticede epeyce zararla. billnço· 
yu kapamış olan aktör Hasan ve 
karısı artist İffet hanım teyze, 
mevcut kumpanşanın epeyce bir 
kısmını yine fire vererek ba.. 
kiye oyuncularla bir Anadolu 
tuneeine çıkmayı kararlqtırdı· 
lar. Cevizlikte knçDk bir evleri 
vardı. Ben de ipi.zdim. Babam. 
dan gelen yirmi be§ lira aybğı, 
Kimile Şehir Tiyatrosundan ve. 
rilen sadaka lle birleştirerek; 
bu evde yerleştik. İffet hanım 
teyı.e eşyasını olduğu gibi bi7ıe 
b~tı. Hatti. kira hususunda 
hiç bir vey eöylemedi: "Ne is. 

. 75. 
.._ Bre hain! Bizi de kandır. rat, bilfiil hazineyi BOymak için 

ıru istiyorsun? Elmas Ağa. içeri giren kim.tenin de idamını 
arta.ya &tip onu da mı kendin emretmişti. Bereket versin ki, 

lekelemek iatiyol'IUD.? Yürü öuıere "teışebbUe" isnat et.mıe 
lerdi. Şu halde bir eli keailecek 
ümekti. 

ÖMER ZiNDANDA 
İNLERKEN ..• 

Tanburacı ömer, zindana atJ. 
lıemm ilçlincll gllnil, kapıda clo
lqan nöbetçiye 80l'du: 

- Sen çok iyi bir adama b&n. 
ziyorsun! 

- Nereden anladın? 

-~ ............ 

terseniz verirsiniz!" dedi. Bu 
hürmetin Otello Hamili ne dere· 
ce memnun ettiğini anlatamam. 

Kışın ilk rüzgarlariyle bera. 
ber, Cevizlikteki evin rahat, sı. 

cak, yağlıboya çiçeklerle süslü 
dört duvarı arasında, oldukça 
garip bir hayata başladık. 

* .y. .y. 

Dört odamız vardı. Alt katt~ 
üç, dört ayak merdivenden son. 
ra gelen misafir odası Kamile 
tahsis edildi. Üst kattakilerden 
balıçeye bakanım ben i~gal et
tim. sokak tarafındakinde de 
zaten İffet hanımın ihtiyar ha. 
bası yatıyordu. Bu adam, bir 
kaç günde bir, Haydarpaşadaki 
gelininin evinden kalkar; takri. 
ben üç saat kadar yollarda §11. 

raya, buraya bakındıktan sonra 
bi7.e gelir; bir çorbamızı, sekiz, 
on fincan kahvemizi içer; biz 
gece yattıktan, sonra döner gi. 
derdi. Alt katta havagazı oca. 
ğiyle mükemmel bir mutfak, 
beyaz mermerden gıcır gıcır bir 
apdestbane, bir odunluk; arkada 
on arşın kadar bahçe, içinde bir 
armut, iki akasya ağacı; sokak 
kapısının arkasında da bir ay. 
nalı portmanto ile eski bir ka.. 
nape vardı. Eşya mahduttu. Fa
kat her itimizi gö,rebiliyorduk. 
Yalnız, daha ilk gllnUnden iti. 
baren müthiş bir ihtiyaç kendi. 
ni g5sterdi: Kamile kim baka. 
caktı? Bunu o Jrtine kadar kimse 
düşUnmemişti. BattA o kadar 
kılı kırk yaran, akıllı, uslu iffet 
hanım teyze bile, KAmiU, kendi 
işini kendi görUr: sapasağlam 
bir bekar delikanlı tellkkl et
mişti. lş benim başıma kaldı. tık 

ziyaret19~e ihtiyara ~.~!"~~~ 
a9bm:~btayf" cie<ii. traıOftten. 
eokağa çıkmutyle on yedi, on 
eekiz yq1arm4&, kısa boylu, 
gözlUklü bir Rum kJzmJ elinden 
tutup içeri eolmıul bir oldu. 
Dört kapı ötede oturan fakir bir 
ailenin JmıynıJe! Gündilzleri ak. 
pma kadar &milin yaımıda 
kalaeak; gece ona llzmı ola.ıı her 
,eyi hazırladıktan 80DI'& erine 
gidecekti. Ayda altı lira istiyor. 
du. KAmil: ''Yedi olsun! ~ 
bana iyi baksın da!" dedi. Bu 
it te böylece bitti. 

Bu kız, tuhaf bir Jmdı. Ka1uı 
camlı, kulaktan takma gö&IU.kle
rinin altında hafifçe P§I, açık 
kahve rengi bir çift gözü, penbe 
penbe yanaktan. sarı sırma gibi 
parlak ~ları vardı. Boyu çıak 
kısa, fakat göğstt ve kalçaları 
iriydi. Pek bczuk bir türkçeyi, 
çok tatlı bir ıJive ve çıngırak gi. 
bi bir sesle konu§Uyor; beyaz 
dişlerini gastererek duımada.n 
gWUywdu. 

:thtiyar gittikten IOllft onu 
elinden tuttum; mutfa#J, Ust 
ka.t odalan, bahçeyi gezdim. Ye. 

dan. .. 
- Olabilir. Herkes kötü defil 

ya. Bir iyisi de bulunur. elbette. 
- Sana bir şey sorsam. ... 
- Nedir o! 
- Benim suçumu biliyor mu. 

sun? 
- Hazineyi aoymağa t~ 

blls etmişsin! 
Ve gillerek mırıldandı~ 
- tnsan )lendi yaptığJ vey~ 

yapmak istediği iıi bilmez mi? 
- Benim bu işten ha.berim 

yok. 
- Her s~lugibi, sen de suçu. 

nu inkar mı ediyorsun? 

- Vallahi haber1
- yok. Ha.. 

dııenin kapısını bile bilmem. 
- Bunlan kimse yutmu, ar. 

kadaş ! Padiplım emri yerine 
gelecek. .. 

- Ceam nedir! BilqJm 
bari •• 

- Bir elin kesilecek .. 
- Ne tieQiD.. Bir elill mi Jte. 

gine tenceremizi, üç çini ve iki 
bakır tabağımızı, kirli çama§ır 

s"'petimizi ve tulumbanın işl~ 
mesi tarzını goster<lım. Gülerek 
beni dınliyor ve acele. fakat e. 
hemıniyetli bir iş içiıı sabırsız. 

lanıyormuş gibi, mütemadiyen 
ayaklarını yere vuruyordu. O
nun beklediği son işin, söz söy. 
lerken dahi, ne olabileceğini dü. 1 
şilnilyordum. Hemen akabinde ı 
de bir şey buluyordum. Meseı:i. 

gündüzleri yorulunca §i)yle uza
nıp dinlenebileceği bir sedir: bir 
ayna. bir çamaşır değiştirme 

yeri istiyebilirdi. 

İhtiyarın odasında bu ihtiyaç. 
Iannı temin edecek eşyayı gös. 
terirken dahi da.ha başka şeyler, 
bilfarz bir miss:ıbunu, bir mey
va tabağı, süpürge süpürürken 
sac;larını saracağı bir örtü istL 
yebileceğini düşilDUyordum. O 
daima yeni bir şey bekledi. Ben 
Kamilin bağırması Ur.erine pşı. 
rarak mendivenlere doğru yü
rüdüm ve kapısını açar açmaz 
avucumu pencereye doğru aça. 

rak: 

- Bulduk Klmil, dedim, ar. 
tık biraz rahat ederiz!. 

- öyle, dedi, acaba elinden 
iş gelecek mi! 

- Zannederim. Kap kacağa 
bakışından anladım. Hem bir 
kaç glln tecrübe ederiz; i§imiz.e 
gelmer.se değiştirirlz. 

Arkamdan odaya girmifti: 
- Hi~ merak etmeyiniz efen

dim, dedi, sizi memnun etmeğe 
çalıeacağmı! 

- Ben blraz aokap çıka.ca. 
ğım Ki.mil, dedim, bu a.kpm ne 
yiyelim? 

- Bilmem kir! Acap yine pir. 
ırıola mı yapsak! 

- All, lll! Sen 1ma aldmr, 
hamtatmmı. Ben de bey g1'of 
gelir gelmez ham bulurum. 
Eyvallah 

Çıktım, Modaya doğru uzan. 
dnn. Gazlnbiluiı Wtutiilıdill 
kUçU.k kahvede ra11am Fikret 
Mualll'ya rUt1adDlı. bii' el 
altm11 alt.ı oymıcbk. 

HABER· 
Yabancı dil ders!erinin 
devamına başlıyor 
Haberm birkaç sene evvel hergün forma for

ma okuyuc-•danmı verdiği ve takip edeni hiçbir 
muall

0

me müracaate muhtaç b:rakmıyacak 
surette hazu Ia yıp 

H.~BER METODU 
adıyla neşrc!ttiği yabancı .Jit dPrıler.nin ikinci 
kısmına 10 şubat 1941 pazarteai günü hatlana• 
cakbr. 

(HABER) ın yabancı dil 
dersrerını takip edecekteri 

Bü1r nnıltlıJde 
- - ---

2 5 O şer kuruşluk yabancı 
dil derslerı yalnız kendilerıne 8 O kuruı 

BABEB pıııetetılnln (Y .... aı dU elmenı181erl) oe lwflap..,..ndıla 

latUade ederek cerek yabanet dillere yeni ~v ......... .... 
lerl takip edecekler ._.. emııafılls bir )'U'dımeıı olan "91 derde .... lsaa-
dlDlze Haber metoda" eeerlal tanlye ediyoruz. 

Ktl&öpluuıemb mevcuUanDm pek auılmlt o1mu ... rat- ....... 
kem.mel eaert panwz denecek kadar ktlçl1k bir bedelk ....... ..,.. 
aalarma tımlla ekDIJ'e karar ........_ 

80 DNte keDdl lrepd1ne JqU1me 
80 • • • ......._ 
IO • • • ••••nca 
~ ftl ...... met.odQla ............ ... .. .. ...... - .... 
- .... 88Jf8 IDIMü llMl'Dde .......... olu ft '- lllrtele ......... 
... 11,..tı eDtU olarall 151 lmntlllr· ............ ,......... .. - ... 
ftlllall eeerdea baDpml ....._ ..... IEM8pM.. n W • ..... 

edbıeblleae•derdlr. 

au ru-tıaa a.llfadt etmeeı lılUJealerbl ........_ ,.._ ..... 
ID8IDb ICID '° flU'tlan &öre bareekUu1&1 ne. edertaı 

ı - 20 lkinctkbun . 30 Şubat ıetı arumda u.r.11 ~ lıllııı 
UJcN .IÜHD ........ ,....... dtllpbUMml8e ..,... ~ Ai
m-. bgmlıce) dlllertlldeD ....... kitabi ~ lllldb ....... 
1ı1r ..,..... fJfl alm&lldlltaı'. tlO fubattaa _,. ....... -... edll••) 

1 - Bu •bf Sabir~ ~ ...... ....,. 
lldDcl 11111 tarl!dDde lllpUtf1erl alalıllaa•ı.rl - ı .... t uu • 1 ... 
uu tarllderl arumda Balıel' ..-t.Mblde ......-ee•• ollıa ..., "" 
da 8lparlt flller1119 lılrUkte ptlnMlldlrllr. \ 

YADTS~'J 
Geç vakit döndtım: Kız git-ı 

mi§ti. Fakat Klmilin oda8mda, 
köaeye mükemmel bir sofra ha.. ----------------------
zır' .. -9..+T - Al! ve rlnal - Yata,pnm baanna otar 
~- - Kmn hizmetinden mm. bakayım. Ha f6Yle.. Şlmdf .. 

- Nerede k8.ldm be yahu, dL n1DUA111 ya! marmabm var. B8tb gece dl. 
ye bağırdı, ~lalar bwı: oldu. - Dur bakalnn ! ..n-an- umndnn. Sana 16Jlf,._ 

- Ne .• Daha an1am•dın mı! .......,.."'™' -
Çabuk, geç bakalnn! YUzllme baktı. Bir kaç aaniye ceklertmin kellmeterl, noktalan. 

Masanm ~ geçtim. KAmll durdu. Kafaamı yukarı kaldmlL virg11llerl bile batmmdL. Slı.. 
de yatağm içinde dofruldu. Bir l1k defa olarak KAmill anlamı.. ha dofnı btltUn bunlara Ullum 
ona, bir kendime... Bir ona, bir yard.um. tik defa alarak anla- o1ma.dJlma, daha tabii bir U. 
kendime, somunu hakladık. Ke. pmıyoniuk. Bu gecenin bir yat yaeımunmn mtlmldba olllll.. 
mik dolu tabağı kapmm dıema eeye başlangıç olacafnu dnet. Iecefine karar verir gibi olmal. 
koydum. Karşı karpya birer ele tum. aFk&t ba '"·-• aDOIM 
aigara tellendirdik. ntıyordum. -..--

(Eva) nm kofulmaaiyle lml1a-
Maamafih ertesi 88bah ;. d" Kızm bahsi ·-lacaktr. Bmm "Y "- ya.bilir, bunu c!a "'__,adım 

ikimiz de biliyo;-uk. ll'akat ilk zeldi: Yine her zamanki gibi (Eva Rum muma-..=.....) 
sözll kimin söyliyeceğt belli ete- talakla beraber .gür sesini itJt. Halbuki ben onun baack blma. 
ğildi. Klmll başmı önttJte efmif, tim: IDlJ iltfyorum. Demek -tnle 
dUşUnUyordu. Ben de inat edL .,Profeeörl artık uyan.. Sabah olm1JIDIÜ zaruri gibi 1llr -.ı 
yordum. Tiyatrodan açtım. tılç oldu.." Giyindim, qağıya indim. Prot.nr. Mil benim utaMlaem. 
lardan, doktorlardan açtım, ha.. YUzft neşe,1ydL ŞilpheU bir am, doetumsmı.. Beni ..,..., 
yır, dinlemiyordlL şekilde her mman istediği, da· 1A.aka1 benim mtırahıml ala,. 

- Llkbı plm>lalar kıya.kb ima reddedeceğini sandığı ehem. birisin. Ben yarım bir 1Aam1111.. 
lKtmil! dedim. mlyetsiz pyi tekrarladı: (~.., 

silecek? 
- Öyle ya. Padiph huİDe 

lursizlıklarmm cezalarım daha 
tahta oturduğu gtln ilAn etmif. 
ti. Dua et ki, ucuz kurtuluyor. 
sun! 

- Da.ha ne olacaktı eanld .. ? 
- Hazinenin içinde bulsalardı 

seni, derhal idam edilirdinl 
ömer düfünmeğe bqladJ: 
- Demek ki bir elimi kalecek.. 

ler ha. .• ?! Fakat, hangi elimi 
keserler acaıba. .. ? 

- Bunu bilmiyecek ne var: 
Sağ elini .. 

Ömer titredi: 
- Eyvah! Sağ eUmJ kelerler

ae, ben çabpmam, 
- öteki elinle peld1t. çalı. 

pnm! 
- iyi ama. ben renQber clelf. 

Um.. Marangos değilim.. F.ıenlm 
san'atmıda sol el bfr ,işe yara. 
maz. Hatta bir tek elle de ilimi ...... 

- Ne iş yaparsm sen ! 
- Tanbura çaianm.. 
- Sazendesiıı demek-! Padl-

p.hm eğlence muhabbetlerine de 
meşhur bir tanburacı gelip gL 
derdi ama, o çok kibar bir a. 
damdı. 

ömer gillıneğe bqladı: 
- ftte o tanburacı benhn. 

Padişahın eğlence sohbetlerine 
ben gelip giderdim. Hattı son 
gelişimde Padip.bm gözdesi 
kaybolduğu için, eğlence geri 
kalmu,, ben de sazımı aılip dön.. 
mUstüm. 
Nöbe~ bu saztere tnanmaclr. 
- Sen ne yaman bir doJandı

ncı im1'ein be! Hazineyi IOym& 
suçun yetmi)'Ol"DlUI gibi, o .._ 
valh tanburacmm namım da 
ldrletinek itıtfyotsun! 8enhıle 
konupnm aldı yoktur. 

Diyerek, zindan kapısından u. 
aklaştı. 

O-- hayret '\'e hiddetinden 

çıldıra.caktı. 
- Bqıma gelen ba Nlhfe 

hep kendim lebep o141llL Kllıt 
ke 1U yUzQll Yok pahıWI tD9 
pda okutup, buraya getr 1 ., .. 

dim. Lukrecyanm JDdll ... 
ufunuz bir mlenbeunltl 

Diye t&ylentyoıda. 
ömer bir elinin .......... 

ve çolak kalacafmı d81UndllkQI 
tUylerl ttrperlyor, korkudan '8. 
reği ağzına geliyordu. 

Ömer zindandan ve ba alır 
cezadan nasıl kurtulacaktı? 

AÖAYI SIKIŞ'l'IBlYOB 
- ömer zin<Wıda ,.,.,. 

g6rdtı mil! 
- Bavır, 81alta,-,..n. Alelh111 

hennz tahklka.b:m bitil ıuedflln' 
aöyJedl. 

- Sen Aae&bum. .wt w 111 
tahkikata uzatnıala 1llam bJ. 
madığmı aöyle. Oıoer tlm401i 
zindanda kalsın .• ll'akat, Dadl
aine bir eetl8. verilmeein. (,,..,,,...,.,, 
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Her !W'Jlle, Anupa <ıelılrlerlncl(' orijinalite ol•..uıı .Ure lıirfakm1 <.eyler 
yapılır. llu cümleden olmak üzerı', bir spor harck<·ti oı.., 11 11 dİ) •·, ı•n 
karlı bir .:;ünde, ... tadlar karla. kaplı olduğu bir zamanda, o ıne\·~imin 
ea heyecanlı ~·e en enteresan futbol ına.ç1 yapılır. ı uka.rıya. ko~·du~u
mıız resim bwıla.nlıın birini göst.ennckteclir. llalhul\i ~iınıli bu ... tad. 
lan dolduran binlerce kişi, liarm üsfünıle oynıyan °' unculıınn bii) iık 
hir kısmı kendi memleketlerinin mukadderntTm Jıudııthmla <•llerindı• 

-.ilalılsrı olduğu ha.ide h<'kliyorlar. Aı1ık hu r<•..,imrlt>ki ın:ıçlnr 

hayal oldu ••• 

BI~LY CONN 

Uoneceri ile twrab<•r 

YaJu..,ıldı Uilly 

Bıındıın dnrl scrv· evv · 1 Hill:ı 

Conu hiç kims~ tanımazdı. 
Billy. bugün Amerikanın ) arnrı_ 

a&'ır sıklet boks şampiyonudur. Hu 
susi bir otomobili, 15000 liralık 

güzel bir evi v~ bankada {Jaı ası 

vardn-. 1941 senesinde diınya şam_ 
piyonu Joe Luis'in karşısına ı;rka 

cak olan hu güzel boksör, ı aki -
binden da.ha hafütir l'e .l oe Luizi 
y-ere 8er'9oelı: ywnruğa sahlp ol • 

m~W.~. 

idma11 ) nımrkf'n •.• 

Rilli f'oıı ı,;ok İ\ idöğıişc-11 t•csu r 

bir boksördiir. lrlnnclı:ılı damarı 

kabnrınC'a doi!üşleıinin Pn iyisini 
yaıınr. 

21 yaşında olan Hılly C'oıın 12 se 
nesini llöfrü'lmeklr geçirmiştir. lki 
,yaşındayken ringe cıktığı zanne _ 
tlilmesin. Bu 19 sC'nenin 1•1 sene. 

1 ;ıini sokakta ve mahalle araların· 

1 

da c;ocuklan <löğmeklo gPçirmiş, 

dijfor senesini de ringtP. 
Hilh-. .Jorı Lııl7.i yt"rt" se~·eğm-

HABER-Akşam~ 

•• S.por -· Vefa 
maçı 11ası l 

oywıandı? 
Geçen pa:r .. ar giiııü :)eı·~r :stadın

cl<ı yapılan İQ:anbulspor - Vefa. ma· 
er mürı.as<"betiyle oku~'lıcularmnz _ 
dan Hakkr ıG<:cilme~ ıhir mrıktup 
gönderdi. BtL maçın bir okuyucu 
~özüyle nasıl gürüldiiğiinii göstf'r· 
~ıesi. itiinriyh> bu mPktııbıı aynen 
u~re<liyonız: 

•·2-2-941 g~•ii ~Pı·f'f stadında. 

onıanan lsta1~)1ll:"por • Vefa ma· 
ç~a. gittim \"e Jstanbulsporun hak 
lı gallbiyf'tini gözümle gördüm. 

I•;rtef'i sabah <'Tkan gazetf'ICri 
hıla.nbuisponm haklı ~alibiyetini 
yazdılar. Yalnız., Cumhuriyet ve İk: 
dam müstesna! 

ı - Cumhuriyet ::rıuetesinin 
spor yazıc~r herhalde Vefalı ola
cak. 

2 - İkdam gazetesi tstanbul
sporun ikinci golünü ofsayt diyor~ 
Çok ına.ıı&;ız. 

3 - Hakeme gelince: Dr. Ha.. 
!it Gr.ill.p Özgü maçı bitaraf ve hat" 
ta Vefa lelhine idare etmiş diyebi
liriz. Sebepleri: 

1 - !stanbu.J.Rpm.· müdafilerin .. 
,den hiri topa vunı:r'ken $ha.nrn. 
lkaygm. olmasrtmünasebetile düştü. 
Top eline değfü. Hakem hentbol 
çalma.dr, fakat seyirciler bağırma· 
ya başlayınca tarafgirliğe meydan 
vermemek irin kMti olmrvan bu 
harekete ceza vuruşu verdi ve gol 
oldu. 

2 - Bütün Vefalı oyuncular 
lıasnn.larrna teknrn atmak icin uğ
rastrlar. 

3 - Vefalı Enverin İstanbul
sporlu Tanğ::ı karn.ı tutturduğu 
tempo çok feci idi. Bu hareketleri 
Cumhuriyet, lkdam gazeteleri 
spor muharrirleri görmediler mi? 

Bu yazımın ı;eı:ibest f!ütuna der_ 
dni saygılarımla rica ooE?rim.,. 

Hakkı Gcc:tlmcz 

BORSA 
~UBA'.l - 1911 

Sterim 

100 IJolar 
100 1'"'rc. 

lOO Liret 

100 İSVİ!,'l'(' J.<'rc. 

100 Florin 
ıoo Raylşmark 

100 Belge 
LOO 0Tahm4 
ııo Leva 
tOO Çek kronu 

ıoo Çel< kronu 
LOO Zloti 
100 Pengö 
1.00-Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 Ruhle 

100-Rtıble 

I!:sham ve t.ahvillıt 

kapaJUt 

15.24 
132.20 

29.6875 

0.9P7'i 

~622~ 1 

12.9375 

~.175 

31.1375 
31 OOft 

fJrgani '.!O. 
:';rvas _ Erzurum 7 19 5fi 

· ı Doktor A. Ema nuel•di 
• Slrkecld~ki ımıayenehancsl.nin 

, L-stimlakl dolaytsllı' ayni fltrarln 
Merkez Lokantası ii?.crinc nak. iilll••• ıelmlştir. • ••••ıl 

den emiııdir. 

Billy t>Skidcn cvk fa.kir bir ev • 
de ya~ardı. bu...,o-ün hala eski ma _ 
hall~ine gidl'n k <'§ini dostunu zi 
yarl't eder. 

Giy:innıeğL' pek dıkkat eder. 
1"aklığ1 kn-awıtlnr .sekiz liradan a.. 
~ağı dı>ğildir. Dolabında :.?5 kat rL· 
bise, bir düzüne ııapka, ~ayısız par 
dösü vıırdır. 
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e--------........... .._ ..... i 
: HABER : . 
~ okuyucuları için i 
: 90 der'lte ;ı abımcı dil denı. S 
~ !eri kitabı kupOt1U 5 i . . 
• ( l3u kupoııım 30 tane~iııi ! 

ı;tıtirt·n oku~ ll<'Ulıınmız bP· 
heri 250 !:'er kum1jhıl;; frıı.u· 
ı.ızca, ln~ilizce, almanca 
denlerl kit.aplıırmdan biri, 
nl (80) kuru.,n fNlaril, NIP· 

bilirler) 

. . . . : 
~ . . . 
. ........... -....... ·······----··········· 

5.2.1941 
8.0S Ajaıı. ... 
8.18 BaflI 

ıın.rçaJar 
8.15 YPmel• 

Li!it~I 

12.33 Ham 
.,:ırl;;dar 

12 . .;o Ajan 
l 3.0.') Türkiilt>r 
lS.20 Orkestra 
J 8.03 Cazband 
18.30 'Komı'jnm 
18.415 gocnk saati 
19.15 Çocuklar i· 

çin musil<l 

10.30 Aj,ı•ı-. 
111.1.) (k!,.'if 

prol:'ı·aını 

'!O. ıı; ltııtl\ ,, 
~aı:ı•ft·,,i 

'!O.I:> F.ı•ıl lw:1..ti 
'! ı. ı o Koııu~ııı:t 
2 ı.2.; 'l'iirh:c;f' lllnı 

ı-:ırJ.ıhırı 

"!l.1.> l>ha-. .. tkıını , 
hıu· h,ıııdo,..11 

.!"!.ao • '\ .;n "' 
'?2.!:i H un .. 

ıııüıii:i. 
~~~~~~~~~~ 

..:inema ve Tiyatroıar 

ırıı~ l!I 

lllttnılll 
Şehir Tiyatrosu 
l'epeb:ışı Urıım hısnımd:ı 

Ak.,am '?0.30 · 

Emilia Galotti 
* ?C· * 

tıı;tiklfU Caddesi f\llnıc•li lmmı rııcta 

GündiiT. U tR. Çocıık O,rnnu 
,\t;; .. am 20 :~o da· 

Kiralık Odalar 
liflr ı,"lin gh;ooo ço<'ııli. wımıill"•i 

için bilet ~·erilir 
---<>....__ __ 

Beyoğlu Hallı Sineması 
Hu~ıin iki biiyill• film lıirılen: 

1 - ~larkopolo ('T'ürkı;•· -.;ii7lh) 

:! - R-0'.r. Marl. Billy'yc nP.dı>ıı bu kadar elbise 
yaptırdığı sorulduğu zaman ım ce
vabı vermektedir: ·----im-·· ÇOcUJr Bekim f "- Çocukken elbisPm yoktu, 1 

şimdi acısım ~ıkarıyorum... ' Ahmet Akkoyu nh 
Rir sinPma artisti kadar 

ml ktup alan Bıll:ı,• bunlara 

\"erecek kadar naziktir, 

<;ok 1 ı ak8tm, l'aHmb&JH Palu No • 
ı•nzA.rdaıı aıa.ıda bern11n ~RRf il' 

cevap ' tfm "<lnra .. ., • .,,, • · • ' n '•·------li..· r 

!"i ŞUBAT 

flN il 

• 
ı st~Ş.tt,!>ul Befed ~Y.•A 

ı l 'I an 1 a .. r ,ı 
\ 

Eski hUkllmlere g0re maaş almakta bulunan belediye emeldi ve ·· 
lcıinin almadıkları yUZdP. 2li zamlarına ait tediye emri gel..mi§tir. Aylılı 
danlarilc ziraat bankııııına milrıı.caatıarı ilan olumır·. <821 ı 

İstanbul Garsonlar Cemiyetinden: 
'..!3/1/94:1 puı~c gümi ~ apılan umumi heyet toplMtısmda e1' 

.:.criyet hasıl olmadığmdnn tokrar toplanlmın 11. Şubat. 941 salı gii 
nü saat 15 den 17 yı kadnr lıelediye civarında Babıali caıf 
desinde 10 No. lıı esnaf ccnıiyC'lkri hinaı<ında ya.pıla.ca.ktır. CentiJe' 
te kayıtlı azanın cemiyet hi.lvi) et cü1..danla.rile beraber o gün ve ~ 
atte cemiyet merkezinde hazır lııılıınmaları ilan olınıur. 

RUZXA.,lE: 1 - Cemiyetin rn40 yılına aid muamelıit ve heeal" 
larmm tetkik ve idare heyetinin ibrası, 2 - İdare heyetirun ~ 
!erini ikmal eden nısrf azası ~erini' yeniden intihap ierası. 

inhisarlar U'11Um 
müdürlüğünden: 

ı · · ldıır"nıizin Adapazarı hıı.va.ıunnde mevcut H.000 1ıl3 köknar w..ı' 
ğunu 1 biçilmesi l~i pnzıırltk uı-ıulile eksiltmeye konulmuştur • 

TI B~lwr l\T~ı nııı ı 4) lirııyu bi~J;t•cc~ tahmin olunduğuna ~em~ 
ııwn bedeli w.ouo lira nrnvıtkkat teminatı 4<!QÔ liradır. ....Jı 

lll - :rnoo • -ıooo M:J idn dııhi teklifte bulunulabilir. Bu takdirde ~ 
eıJilecek miktar tl7.l'rindcn teıninııt yatırılmalrdır. 

TV Pazarlık 20.:!.!Hl pL'rşeınbe giinü ı<aat 16 ı.la Istanbulda Kabaı.t' 
lı•\·azım ve miıbayaııt ~ubc11indekl ıı.lım komisyonunda yapılacaktır. 

V - Şartname ıe,·azıın §Ubesl veznesinden ve tzmir • Ada.na başmtıctöl" 
fükforil Adapar.ıırı ıntldiirltiÇ:!lmlen 280 kunışa alma.bilir. 

\"I - i11tekJıl»rin p:.ızarlık için t.-ıyin olunan gün ve saatte y\Jzda 7.5 ı" 
H'nnıC' paralarile birlikte mC'ı:kOr komisyona miirııca.atlart. fT4'1) 

,_,,; 
11 Maarif Vekilliğinin 
lıse birinci, ikinci sını 
Fransızca kitapf arı çlMllfir 

VAK 1 T 
1 Kitabevinde Satlttna+ctadır 


