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Lord 
Lloyd'un 
Vefatı 

Şerle zihniyetini bilyUk bir sem
pati ile anlamıs olan dostumuz 
~ " İngiliz miinascb<>tlcrinin 
~.e daha geniş:lodiğini ve 
~ğini, om.ek wrdiği 
lfir ic;Uı çok .,iyi neticelere ikti.. 
mıı ~i tamamen görmek 
aııedetine nail olamadı. Fakat 

t4t - 1ngiliz dostluğu sahısla
:rın husı i arzuları 'c tema) ül· 
ilıerl<dairesinden ta. arak iki mil. 
letin m.nlı: olmuş bır ideal halinP 
hllulap ettiği icin tabıi tPkılmül 
Ye lltlm-mmı takipten hllli kal
ımyacaktır. Bu nH's'ut mUnn.sC'
bctler -ve dostluklar I..ord Lloy
dım lıa.tn:asnu daimi surette mu. 
ha.'lhza edecektir. 

Yazan: 
...,_ea11ıt Yalçın 

I
• GiJ.n:RB mlistemlckcl<-ri 

nazm l.ord J,lo)d'm kısa 

lfir Olstalığl müt..eakiıı 'f'Jnf etti~i 
~ Tiirld~ooc bilhassa hii)lik 
fılt teessür.le .kaJ'sıla.nnırstır. Yata 
.._ büyük hizmotler ifa edebile_ 
tek bir Yıl ta. \'(• k:ıbiliycttcykcn 

t"liinyaya. \<OOa. •"1l'n Juı,.•iliz (le' Jet 
'1ıli1amt meml<'kt>.timiz ~iyasct ftle· 
tninı'le ve m\ine\'Wr muhitlerinde 
ll!ek ınanlftu 'e lıiİ)'tik bir mu· 
llabibet ~e lrünnc•t kn:rnnmı-;fL 

Kendisini Brit~ Cotıncil'in rl~a

Eıetln<le hulun<luğu t;tr.ıdıı, Türk ~a
~ttlleriadfın nıil.rd&<'p bir hf•yet 
lngiltc~; ziyarM; <>ıttiği wmaıı 
tialnan tanımak fn-sntım H' ze' ki· 
ili bulmuo;turn. Mlhukika l.<ml 
~y'du ya1mıd:ın tıııınnııl. hü;rük 
'- 7.e\k \C mrmnuni~et 1eo;kil ••· 
derdi. nilhaı • sark dün:rnsı lıuk
innda büyuk hir iec.·ninı • i '<' 'u_ 
kar11 \1lrdL H:ıyatınm uzun senclc· 
ıWii lllndi,tandu, l\lı-;ırcfa. H' !o.arkta 

~misti. Türki~ ('Vj de ttt"- h•i 
fıantyonıu. . .• • 

Benimle ltlibu.t 'ı• Tı•rakkiıh•n 
tir ittiha*~ı ...ıb· 1 • . 
~r :" • ı.• 1 Jahst·U ı '" lll'nı 

ıı;uıdo hımkt ı. A kılwtlo-
~e~ habcrı:lar olmadığı baıı İtti· 

~1 maJar hakknıd:ı ı~alfımat =::- ve clarnlar yollu.rorclu. 
tiyct inkılfıbından sonm. 

ı~tinıhin siyaı.i 1.c.•kamiiHinii 
~ _bir \"ulnıfla taldı, ctmio; ohlu. 
Sil; ~Phes·zcı· ,. · 

• • 
1 1• akal ıe tı7.ak1an se· 

1't't-ı kalınakl "kt·r 'liio..L a ı ı a <:•tmcmis sa---.r h -, 
~ a'kkrnda da ayn a~ n tikir 

• \"O onların ı.;~asi ha;)atlan
ha, dair nıal" 
~,._ uma.t ı.ahlbi olmustu. 
'•'llb'lnl ait • ;u ıı bazı unut1u"hım \'aka~ 
1 o bana hatırlatıyordu. mr ara· 
tk, 31 Mart , a•·-· .. ·• 

l •uı.St tızcriııc J~t.aıı· 
JWia gelen H k 
~ are ot Ordusunclan 
}Jm:crle muz 8trada: Çatalcada 

1 
herabe .. ~İP<.'rlt>rd<' bulun· 

«um, tledi. 

fA>rd Llo~dr lhiti .. h Council'in 
riyasetinde inıYlJ"ız k"'lt · ·· ·· • ' e-• • u urunu <·ene_ 
hi mcmlckctlt>rde tanıtmak 'c nııı-
letJer arasında. dostluk mbıtalarıııı 
takviye etmek itin !:<>k sı•mcreli 
gayretler sarfedJlordıı. ln~ilt(·~·tlt• 
bttlımdağumuz t>lrada, Tiirk ı;a:t.<'
~ "ov sahiplerirnh:,, in ll('za
°k<'tinQ ııek nunnctfar olthıkl:ı.rı g-ihi 
bilhassa l.onl Uol d'u. kaJ'l':iı da c;<fk 
tniiteh~i"i wı miit<·~~klrir kalnıı-; 
hrdı. -

Lont Uold ımıktc>dir hir ele\ lf't 
ltdanu Qlduğu kadar btiyUk lıir ııst· 
kologdu_ Jıizlerc İn~ilten·~ i sp,·dir· 
"11'k '"<" tanıtmak için dar bir 7.a

ınan:ı ınğahill'<'~k eıı <'saslı ııro. 
(I>c\"nmı 4. üncüde) 

Rii l"l in Calıit Y \1 Ç"JN 

Milli 
Şef 
Doöu 

seyahatinden 
Din Anlraraya 

awdet buyur•aıar 1 

.\ııl..aru, li (ı\ • .\.) - ltPİSll'Um l 
hur !smt>t lııöniı 21M.-Hl!l tarihin 
de b~~ladık~nn Doğu St'.'~:alıatlcrin· ı 
de Sna-ı, Erzunım, El'zıncan, Di
yıırbakrr, ıo;ı;Jzığ ve Molntya ,;ı,1-

yeUcrine uf.rıyarok telkiklt~ı-cıe bu 
lunduktnn sonra bugiin saat 16 da 
nvdc>t buyurmuıılardır. 

Fransada vazi_vP~ 

Amiral 
Darlan 
Parıste 

Laval ile 
görüşüyor 

Hitle r kuvvet istima l 
ederse 

Frınıız doaaamısı 
we mlıtımlıllelerı 
İngilterenin yanında 

~J 

' " -... 
1 ·-

04 
.. ,, ...... ,_..,.. .... 

• 

lngillı.lcrln ,\frikıı harckat.nıda kuJ landıkları tı rtıllı rokerlt.-kleır f17.erfnd .. 

mütc:harrlk afrr toplıtrdıuı biri .• 

Afrika cephelerinde 

·italya ·t 1 1 H abesistandaki 200 bin 1 a yan ar 

Ziraat 
mühendisleri 

Yarın An karada büyük 
bir toplantı yapılıyor 

Zı r aat Vekilini n açacağ ı 
bu toplantıda 

Zı rai davada Türk mühendisine 
düşen vazıfe ve rol tesbit edilecek 
Ziraat mühendisleri, yarınki 

cumartesi günü Ankarada. bir 
umumi toplantı yapacaklardır. 

, Ankara Halkevinin bih'iik salo 
nunda yapılacak bu t.Öplantıy; 
ehemmiyet atfedilmektedir. Top 
lantıyr Ziraat Vekilimizin aça_ 
cağr anla.sılmaktadrr. 

Öğrendiğimize göre bu top-

lantıda zıraat mühendiLlerims 
arasında mevcut birliğin nizam. 
namesi, Türk ziraat millıeiııdi-., 
lerinin bugünün zirai dava.snıct. 
aldıklan rolün ehe.mmiyetile 
mütenasip bir §ekilde ve eellt 
noktalarmdan değiştirilecektir .. 
Bu tadilata ait esa5lar, tonlantt-

(Devum ' tbldille) 

Nlşantaşmda kurulacak 
büyük kız enstitüsü 

Bina hazırlandı, bahçesi tanzim ediliyor. On\i. 
müzdeki ders senesi baımda açılacak. 

Harbe 
qirecek H~b!:~~:h!:b~":n- Eritre ve Bingazide 

dan kurtarmak için 1 ric'ate devam 
1 

Beyoğlu Akşam Kız Sanal 
mektebi enstitüye geçıyor 

Talılle llatlNıa t* ı• elwls "ome......., r*tdw11 
Maretaı Petea 
Kararını bu alqam 

yahut yarın ve~cek 

Londra, 7 (A. A.) - B.B.C. 
Amiral Darlan Vişide dün top_ 
lamın kabine ictimaında hazır 
bulunduktan so~ra Parise git
miştir. Ameıika büyük elçisı <ı. 
ıniral Leahy. Darlanın hareke. 
tini müteakip mareşal Pctenle 
görüşmüştür. 
Mareşal Pct.en kararını, bu 

( Dcrnnu 4 ündideı) 

Fransa ve İngiltere ediyorlar 
ile müzakereye 

girişti 
Bu teşebbüsün altında 

Bir ıalb lıllandlU 

Eritred e dik bir dağ 
yamacında bulunan 

Keren şehri 
sarıldı 

ile 981' iDi? İtalyanlar 1500 egir 
ı.ondra, 6 (A. A. ) -. Afrikada daha verdi 

orduları dört cephede ricat ebnok_ Lbttclra, 7 ( A. A.) _ B.B.C. 

A tl k h . d te olan Duçe, şimdi Haıbeşist.anda E..,tredc ~rek A<..-.rdaUn zap-rnavu u cep esın e · k 1 H .... _ t ·~ ~ ,,,.,, ki 200 bın o onunu a~ va an· tın<lan ve gerek 15 giln dağlrk 

Bütün İtalyan 
taarruzları akim 

kaldı 
Italyanlar kahkari bir 

hezimete uğrad1b r 

6 tanlı. 4 zırblı 
otomobil tallrlp 

edildi 
İtalyanların insan ve 

malze zayiatı ~ok ağ1r 
(Yazı ı 4 ün<'iidc ) 

pez:verıeri çetelerinin muht~cı arazide vukubulan muharebeler. 
in.~~lıı.~ından ku:.tarmak ıçın de Hindli askerler mühim lbir 
Buyuk Bntanvaya muracaat etmek I rol ı---'1 . . · oynamışuı.ıuır. 

Uzercdır. . • Röyterin bir haberine göre 
. Daily Tclef'"_aph gazet<>sı, evvel- İngiliz kuvvetlerinin yaklaşmak. 

~ı g~~ ~~çc ~-ın bu kolonlann .. ~~ ta bulundukları .Keren şehrinde', 
liyesı ışını muz~ere. et.m(l~ uz• - 1ta1yanların gösterecekleri mu. 
re İngiltere otontelen ~~ı~c ::'- kavemetin en şiddetli nmkavc
ki maliye n~ın kont \ olpı~ ~ ~on· met olacağı tahmin edilmekteti r. 
der.mis oldugunu haber vermı§tı. • Keren dik bir daö- yamacında 

Bu te:iPbbüs, Romanm şnrkı kA. .. h • 

Af 'k d k" . ·eti ne ka lnr U • aın olup mudafaası nısbete11 
n a a 1 vazı) 11 t kolaydır 

milf'iz olduğunu anlıumı; bulıın s' t" d k"l . 1 1 
d 

~ · ık 1: "'ti'diı· arcn u an c;o ı mış o an _ 
ııg'Unıın ı a .Lme • , t· l 1 "dd tl .,,,.: 
Nevyork tarikiyle burrıya gel _ ; ,a yan ~~m &: e ~ takıuı de. 

mili olan Yi.5id.-. münteşir bir ga. 1 'am edı) or. ! tal yanlar. bu nun_ 
te . "nTIİŞ oldui'ru bir hal>ere takada RllC'ak kısmen tamamlan· 

ze nm v.. ,., ( D ~ ·ı ·· ı ) 
göre kont Volpi isgal altında bu- ,., amr " 1 nene e 
Junmıyan F'mnsnnm payitahtında 
J<'ransız erkanından bir zatla bir 

(Dm·anıı 4 üııcücl~) Balkanlarda 

Zehir kaçakçılarının 
kökü temizleniyor 

48 saat içinde 24 
kaçakcı yaka!andı 
Kilolarca eroin, esrar ve afyon bulunaral<, 

suçlular adliyeye verildi 

Bulaarlar 
A lman tazyiki 
karşısında 

Güçlük 
çekiyorlar 

Londra, 6 (A.A.) - Taym!.ıı guo 
lC'slnln Sofya muhabirine gö,.., A• 
manyanın yapttğı diplomaU1i tuyll 
karşısında Bulgaristan son derec' 
güçlük çekmektedir. Bu tazyik Hr 

(}'azu;ı 4 ün <"üde) (Dc\amı 4 ünf'üClel 

Şehrimizde NŞuıtapıda i& 1 hu ohmaeak binanın dahili tıli... 
defa açılacak büyük kız enstitü- siat w tertibab ikmal ohm. 
sünün hazırlıkları sür'atle ikmal m'Q§lur. Binanın ba.bc;ıe lasın~ 
edilmektedir. Kız ermtitüS1 itti_ (Deftlm ' 'llleiicle) 

------------------------------------------------..... --·-· 
Nufus düşmanı ameliyat 

Yasağı yürütmek 
için, ç0cuğu 

yaşatmak lazımdır 

H a d isele r in - - -
Tetsirı -
ıtalyanın Fransa 
Ve İngiltere ilı 
Giriştiği 
Müzakereler 

Yazan . HASAN KUMÇAYI 

H ABEŞISTANDA bulunan 
200 bin ltalyan muhacirini 

Habeşlilerin intikam harek!••rıa 

maruf kalmaktan kurtarmak i
çin Musolini namına Fransa ve 
lngiltere ile müzakereye nıemur 
edildigi anlaşı lan ve bazı · ·ns
lar tarafından büyük çapta bir 

ı İtal yan devlet adamı diye tavsif 
1 cdi len zatın adı bütün gazeteler· 
de Kont Volfi diye yazı lıyow. Ju 
isinı hatasını Kont Volpi olarak 
tashih etmek l azımdır. 

Zira Kont Volpi iktısadiy:ıt ve 
l mali yat sahasıncfa ltalyada ve-

o·- 1 1ııı111111> 

gine denilecek mühim bir ~ 
$İyetir •. Kont Volpi vaktile ftaJ. 
ya ile aramızda hakiki bir dôet· 
luk t esisi imklnları arqtırrld• 
sıralarda TUrkiyeye de gelmlfti. 
Mali ve iktısadi meselelerimiz 
üzerinde tetkikler yapmtf w hOo 
kumetimize bir ra por ver~ 
Musolininin de büyük itimadına 

mazhar olduğu için daima • 
""ühim vazifeler kendisine v• • 
lir. Bundan dolayı Kont Yolpinllt 
şahsan herhanli bir mesele ne 
alikadar olması onun c iddiyet ,,. 
ehemmiyet ini gösterir. Onun içila 
Habeşiıtandan 200 bin ltalyua 
muhacirin kurtarılması teklinde 
ifade edilen i!in arkasında haJri. 
katen bir sulh müzakeresi bulu
nabilir. Almanya bir t araftan lft. 
gilt ereye büyük bir taarruz hae 
zırlar ve Akdenizde ltalyan•n ,... 
kılmasına m Ani olmak için aske
ri tedbirler alırken diğer taraf~ 

böyle bir adamın Fransa ve *"
giltere ile müzakereye glrl'mesi 
sadece Habeşistanda birkaç yOz 
bin ltaJyan meselesi otmasma ko
layca akıl ermez. 

HASAN KUMÇAV't 

dil dersler·ine HABER, 10 Subatta ~ vabancı 
~-.---..... ~~-:-ı~'."1''-:-=.~ .. ee~!l!\t!~.ftWP'!"!'S~JPl~i~lkl~-~- ···~ı~; ....... """ ........ """ .............. ııı-................................................... .,,. 
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Torihi deniz romanı: 53 Ynzan : Kadircan Kallı 

Koca İspanyol donanmasının yerinde yellP.r 
esiyordu; Adakale'de ölüm seasizliği vardı 

Hazırlık bütim gece dev~ etti; 
sabah, birineiteşrinin Yirminci gü
nü başlarken hüyük taarn~z da b:ış

ladı; 1'1irlderir. ı:~ı; cE>Jc! •r: yol Js
panyol donanrur;sı•ıın atefji alt:nda 
bulunuyordu; laıl':ı~ o kadaı çabuk.

hareket ettiler ki lspıınyoıtar ate
şe hazırlandıkl;3.rı ;.aman clijş~ 

k~ma varmışlar; botaı bo
ğaza, göğüs göğüse bir haıbe gir-

rma daldılar; bunların p ek azı si
Jihlarm1 kullanmak içın vakit bu
labilmişlerdi; knçmnk istr•ven sey
ııin fltına bir kursun ~ıkan H.zır 

reis onu yı•rc d"vırıH V(' yakasına 

yapl§tı. 

(Dft\'amı \ar) 

............................ a.. ................................................... . 

Aşure günü 1 

ıraall eıaal ı 
OTOMOBjl YfRi~E ARABA 

Matem alime:ti ob.rak 
dükkanlarını kapa> t•tJar 

Bugün Aşure günü olan Muhar. 
remin onudur. Hazreti Alinin oğ-
1 u Hazreti Hüseyinln, Yezid ordu
.su tara.frnda.n Kcrbelada şehit c.>_ 

dHmesini nyıldnölimüdür. Bu mil · 
nasebetle İranlılar bugün matem 
tutmakta ve çalışmamaktadırlar. 
Şehrimizdeki bUtün kahveci ve sn- ' 
irc gibi trn.nh olan esnaf dükkan · 
ln rınr kapatmışlardır. 

T aksiler4n tahdidindsn sJnra cjyar 
şehirJerden JAndo va payton getirildi 

Bunla ra şeh i rde durak 
yerleri ayrı l ıyor 

*nelerdenberi §C.hrimizde bi. 
Qek arabaları kalkmış olduğ\ın. 
dan bu meyanda eski araba du
rak yerleri kamilen kaldırılmış 
bulunduğundan bu defa binek a. 
rabalarma bir durak yeri tayini 
mesel~i ortaya çıkm~ta'. Em. 
niyet altıncı şube yeniden şehri. 
mizde muhtelif yerlerde binek 
arabalarına durak yerleri tayi
nine ba.51am;~tır. tık olarak Ga. 
lata rµıtımı ve Eminönünde yer 
tayin olunmıı§tur. 

Arabalar tak.$ile.re nazarfl.ll u. 
cuz müşteri naklettiğinden oto. 
mobillere nazaran fazla müşteri 
toplamaktadır. Bilhassa acele i
t6İ olmıyanlar arabaları tercih 
etmektedirler. 

........ , •• , 
ti•••• et01or 

Bedestende 
J{ıymetli laf m üza yeJesi 

bir hayJi a rtb 

ı Bla liraya llir 
ml ceviler satıldı Tehlikede bulunan köyler tabliye edildi, 

seferleri clurdunıldu 
tren 

Eskişehirde Porsuk 
netıl rı de taşıyor 

Son günlerde Sandal Beda~tan:ndn 
kıymetli ta§ mOzayedest bır tıayli 

artauf1.U'. Kıyrnet.ıl t&.'.jların :,ura kıı-. 

billyetıeri de çok fazladır. Bu ylikse_ 
li§, """'tt .olarak )'tlzcle iki yUzU .Wl. 
maktadır. 

tzmlrden bUdirildiğtne gÖl'e, evvel
ld gtin de giddetll yağmurlar yağnu§. 
tır. Nohtrleriıı bJ.UıaaSa Gediz'.ln ae. 
viyeal yükselmektedir. 

Vail, bugün Emenin Twıcullu ltör.'1 
hallunın tahliyes!nde bulunmuştur. 

Bit" muhtar. ııU:ilsiıyle bera'>er su. 
ıar ortasuwa \qumıştır. ,Kı.\rtanlması
na. çatı,ıımaktadrr. Gediz, l'oca, tzmır 
yolu kapanmıştır. Tirede yenl Mah. 
Mutlu köyüqde iki, ıkiçi,t'Wk köyün. 
el" yirmi ev yıkllmıştır. 

Afyon • Bandırma tnlJı}erilı!D blı
gtin de i li~mlyeceğl zannedilmektedir 

Bilgj Yur~u ~ecınuaıı 
Beş senedenberi fasılasız ola -

rak, ne.cıredilmekte olan Bilgi 
Yurdu mecmuasının 42 nci sayı

sı fikir ve sanata ait çeşitli yazı
larla c:ıknuşt.ır. Çocuklanmıza 

t~vsiye ederiz. 

* J(a r tal kadas tro mUdUrU Ş"Vkl't 
Eğı'n ıst&;ıbııl grubu tapu slcil mU. 
dUrlUğun<' t.ırflan tayin olunuıu'jt.ur. 

ı;ı S pah! Ocağul,ın gecen ay rk8e. 
ı ıyrt olmadııbndan tehir edilen kon
g ı ı:>;ıt ikipcl defa olarak pazar ıonu 
v~p l c~ktll'. 

ş .. rk vJJa.yetlerinde t.etklk ffYll· 
h.ıu :·npır.~kl:ı. oJan Stbhat ve tktı_ 
snt vt•kı ıı-r ı dnu ı,u trenle Ankaraya 
donnı !,I ıerdir. 

Bu hatlardaki ~t ~cı ilorle- DUP Be<ieatauda be4U -.ı.ı lki ~0-
ınekt.edir. Sular, fC>18 v. c1ıemlryollan_ cevher satılmıştır. Bu mUcevhC'rlerden 
nı seksen sanUm qmaktadır. insan bırlsi mtUıMnı:xı,lııler tfU'.a!lllda.n 5200 
Lcletatı olmadıtJ ~~ taııaı1a ._ lıraya kıymet takdir ~en pırlantalı 
dılm,ıttedlr. ·'- · bfr gerd·ııakk.triı._ Bu gerdanlık mtlza

PORSVK ÇAYI TAŞ'D 

FMdteJıir, f (A.A./ - P~ ~yı 
ve Sansu, karl&rm erlmest Uzerine 
aşmış, şehrin mühim bir kıemmı is. 
tııa ctmiftil'. ,Birçok evıeıw ~ı;ıı 

katları ile bazı dükkAnlara su gtnııiş.. 
t.ır. Kerpiç bir ev yıtul.ınlftır. N919sc:a 
ve maJca ~t y~ktur. 

yede neticesinde 6 .bin Ura.ya satıl_ 

mıştıll~~'l~VVJd "f<'tV rtıtı,. 

B~ana köyünün 
y~r; ileDıştirdjyor 
Edirnş, 6 (A.A·> - Edirn~;ı, 

1 o bin çuval 4 kil.onrnt.rc mesafede ve Merıit; 
nehrinin sağ sahilinde kurulmu!!; kahya geJiyqr olan Bosırn kö~, muhtelif Z8-

ryanlar rıehrin taşmaSJ y,üzi,ind.en 
Portaait' W: Rui11ne-.n su:ar altında. tcalarak zarar g~.r -
moJlarm J>1ra~ ev\"e) n;ıeldcydi. Son zamanlarda hliku
itbali için çalıplıy.or I rr. ·tin ltüyü scylaptan kurtarm..ık 
Dün alakadarlara gelen bir ga.yesile aQ biu lira ~ile infa 

teJgr~fa göre lmr,ıbul kahve ve ettirdiği set suların tazyikine da
ç~y .ithal~t b~rli#i p~nıa lO yanamıYJU'Blc yıkılm11 ve köyü su 
bil! çuvallJ.k b!J" P~ ~Ma Port- l•r istill etmiŞtlr. Bu defa köyün 
saıt'e muva.cmlat etmış QWJ.Ul. . . d V• • •• • ı.--
ma ktadn-. Ticaret Vekileti, by ~et"J.DlJl egı_şın;~es~~ ~·r v~
mallann bir an evvel metJ1.}ekete rilerek nehnn sol sahılınde ve ko
ithali için alakadarlara emir Y.Un karşısındalıi 0-Jyş.kadın çift
venni§tir. Uği hüklımet tarafından istün .. ılk 
Ka.diköy J:J.l~evindeJJ edilereık köyij.iye taksipıi ka· ·r -
Kadıköy Halkevi be"inci r.e$Un lfştınlml§t,ır. Bu şekilde köy çift 

sergisine iştirak etmek istiyen lik ara,zisinde kurulacak ve köy
Ka~ıköy ressamlarının Halkevınc lü eski top~klannı işletebilecek-
rnfü·acaatlan. tir. 

?l~*" 
O•iiıen renkler 

E- RCCMEND Ekrem lsta.b-

t;- -·~ ............. . 0419'4MI .. ~ ..,...,. 
"Yeş!IJI kadm" adındaki ese~dcp 
alındığı b-.Jde telif bir ıMlllt ... 
gl~I AU 0Amp t.aqı.w .... 
jlslne alındığı iddia ~yor. Y#' 
nız mena°* dejll, 4'P1e ....._ 
le de benzer ~ v~ 

"Yc.'}illl kadm" DQD Ercdmen4 
Ekrem elinde "San ~ ılfatm" 
olarak renk değiştl#nf _....... 
;n-;anm elinde olmıya.rak a.ki!D&ı, 

bu icJdJa k&l'MJmda ~ )!ar 
remin ne repe ~ ....,_. 

B. 

Et ve Ekmek 
meseleşj 

. ... t lll .. 
• AlldUIMM 
lllV ........ , 

Dün bu itle ınetaul .,_ 
murabhe ~opWY9ıl)lıl 

qJepleri TıWN..t 
Vekaleti,ıe bild.ir.t,i 

Jl'ln-t mı.ı.rııJc~be ~cıaı.a. • 
öğleden sonra vall nnıa1'illt ~ Kı. 
n~ reiaup ~W$. ~laR~· 
Bu toplantıda deJirmencilerle k4ap. 
ların zam talepleri tetkik edilmi;tir. 
Komisyoo, ber ilci gıda ~-1Mt .,. 
Lıcılaruun teklUlerinl Varid !'hUıf
tUr. DUn flyatıanna bir miktar zam 
rap!lmıştır. 

J0.40 liraya aatııaıı bir qa 9vır 

(la.len ıo 6(1 l~ ı11Lb!Acaktır. '"""' 

ıneaele ;ı'.ie&nlt :Vok~ ~--· 
Bund~ dcıl4ırı ekme~ J«los•~ J.9 
para zam yapllnıası ica~ecqat ~ 
şılQıaktacw. 

8ugUnler~ topl.a~ak ekmek Darlı 
lrnmiayonu, meseleyi tetkik edecelr
Ur. 

Kaııa.p!arm teklltlen de ~caaıt._. 
J,At~uıe yazıl,mqıtır. V.eklUıat~dD qe.,.,.., 
g<:lınc>?ye ~d.'\r ~ gU.ıüUk Qir ~ 
konulı:naaı muhtellleldir. 

Tramvay iç·n 
bandaj temin 
Dün yap1lan toplaı_ıtı 

n.e,eden a.eP,,ılsçE=ji 
konu--uldu 

Y~li ve bolediy ,re,İ41ıi 
Kırdar 4i.ıp. latan.Qul 
ve elektri)c idar.esbıe I' 
idarenin ihtiyacı olan ray 
bandaj malzemesi hakkında 
kikatta bulunmuştur. Söyl 
ğine göre, .Amerika seı'Qeat 
vi?).e, RQDlaJ)Y• ve ~.n·•• 
U;e pik ~ veya ,lu»Q?. 
]?ilinde ray ve bau~j v 
taliptirler. Bu teklifler, 
mete arzedilecektir. 

Bmr Teiıı bütUn hazırlıklal"ID.I 
bitimılş, denize açılıyordu; zafer 
mU.jdeıııl -denanmada ve karada he
yeeanla karşılandı. Oradan Çiçel 
öallne .gittiler. Qmr reis iah.lle a
damlar gönderdi; keşif yaptırdı. 

Cesal"h"*' fspa.ııyollarm .hozguna 
uiı'a*klan duyulunca onlara gü
venenler airurUş, dl$şman olanlar 

aünl.-ım yilkseltınillerdi. Dil bu.l
mü ~$ olmadı ve ~yhbı iki üç 
saat iterido çadırda ptu.ffuğu öi
rtmıdi.; Hızır ?('ift kendiıdlıu AU ba

beri veııenleri go.mu·fil -'"*~ 
80Pra ,b~ yüs l~Te"{lt şcc!j; ırec;e 

~a çıktı Yıldızlı Pir cQJl al· 
1:1"& pıw fun~fl'Pl. Jl•zı Jlo
dw ajaçlafm öJttllğti ihtiyıu- ~ 

Pe1'r arasınd~. ts8Jı vadUerdAA 
geçpıer. Sabaha karşJ ui11kt.a Yiil'· 
selen Y•rım aynı şolg11p ışıklıırı li'l
trıı,4a bir karar~ih ~ördüler. Şura

dt ~µnd, m1zı-'1flı bonıuslı,ı pirk:ıç 
a~ a.yakt' uyµJduyor; yirmi ka
dar peya.; ve lçaııı ı;ad·r,n etAıfıp
da insanlar, allar. d"veler, şı~ır. 

k~ 9' k~ler uyuyor. yahut ge
viş Jetlrfyorlardı. 

--- ili R UJ.,.,i 44--.!-....™5 .. ,1 - 4 
Pi:vaıago bu akf-• 

Tilrkleır üç koldan hlJ" ıma gf•çti· 
19; l!'f'zcftlttrln l'Mtırillmeh:ri ya -
ltllt teslim a1mmaları birkaç daki
kalık iş oldu; sonra henilz uya

hkla.r atan a.ra.plarm a.rnlıı-

Yakıt: 
Asım Us. bı1cU11kü makak,,lnd"" 

evvelki gUn ölen Türk dostu ı..ord 

IJ9yd'J ~ ftm.itUr . .Muharrir l.Qr_ 
dun ölUmUnUn Türk muhıtleı'indE' 1'enı 
hayret, Jtem de teeuUr ile kar~tlan
dıiUJı. si,.. ~tereyi Lord J,.oyd<> 
rrıJ.u+ir olaf~ gezeµ gş.zetecllerln 
geçen ma~ ayında kendisini ?e~ ıta· 
tır ve aar81lmaz bir enerji !<ay-rıafı 
halinde orada bıraktıklarını R!lltı.'ıırıık 
Lord Leydin yalnız his ile ·m~ıı.1,.rı 

aevdiğiııl, impa!'lltorıutun T" .. ı !<iye 
ile Jnerıt&atlerı araımıda tam 'b\: mu. 
taba.kat bulıınduğunu ilk anlıyan ln . 
gillz oldufwıu, bundan dolayı <I .. A
tattırktl iki defa ziyaret ettiğini E~ 
dl Şefin kendiai haJtkınJa tnk<I ı kiiı 
buJundutµnu ve nl.\ıayt!t böy'ec~ te. 
meli atılan Türk _ İp.glllz ıt. lfıı.kmıtı 

Avrupa buhranları üzcrınc filli saf. 
haya girdiğini yazıyor ve söz!ı>Mn 

şöyle bitiriyor : 

"~lfü~teml,.k<>!t-r r.a.:•IJ'ı olnrak 
Lord 1.oyd'un hat'ıt i~inddJ hiz
m~tfori m!'mlcl<Ptin•'c dt• t!l.krlir 
edlldtiii için Lord Ualifnk.~'ıo A
merika !ICfa.retlne tayini üzerine 
f4»1'4Jar li,amarasQuu Jtdert intihap 
ohmınQftu. Maalesef ınhbi vasiye-

ti bu t'Oft \ azif,.mm• b!Mfhuna.'lma 
ınanl oldu. Ht>r haldl' ölümü ta. 
gilk·p• için hıil ük bir 1'3),J.lfır. Bij. 
yiik bJr Jngilb: dl.'stundan mahrum 
k~lan TüxI.lcı· l<;in dr ıınutulmaz 
~ir acıılır.,, 

Yeni Sab~h; 

nt• b ,J ! . e~·-· · . r c n ıJ ıs 1 ulun ı u ,ı ıı. ı<. 

tan Hııı rcl oı l u.,,-ıınu ya~'l.Tak Alman. 
ların Fran!!adfl.tl !st<'dil;;Je-ri •am "el. 
birliğinin" ne demek olduğu'lu t.<ıhlil 

ediyor: 

",\lmanyıuun lngiltereye k&Tojı b..,. 
bt• lll'vk JCJJn ~denın orta"btr arıMIJ. 
kt ve ~ lllllh~ bir vu1,Jeıte 
düıttllğü müşahede edlllrken ttaıyayı 

hatırlamamak nıuıd kabil olnrT ,AL 
monyanın Vruııa dof"'P'Nl;Pf fÖJ 
koyduğu ve oadan ınedet umd·Jfa ._ 
bit olunca: Uaıya donanıqası nerde• 
!lUall z.lblnJt»J'e pl""-'Z lııai f ....... ıa&i
namelerdtl 1*~ bir kavwı& .,,.,,..,,, 
italyan donanması bugün ~ hl~ 
bir rol oyıuyamıyor ld J'U'&'1 ,..,... 
ıu:r. donampafJDm Ywcbnll ardllıy~. 

Şimali 1f~da 'tlf,lyan ~~. &. 
tul.rıııı tayyan• meydıuıle..o. ltalyan 
kaleleri varken, Mıııııra daln uak 

bir m~~ bulunıuı f°t'&n"~7 mllM. 
temlelJK'lerlnt" nt'>df>n lüzum hlMf'dW. 
> or' l>Pl'nf'k ki Şimali ltaly~dftkl t. 
tahan !ff'Vkc-t Vf" ııahctl oymı ~

lımndau yap·Iınış birer bina lfibl M. 

pır •PB' döklllmlye 11111.lddlımdur. 

~a sekiz on DJllyoalulı: ~;\&n or. 
ı1u• ne okta!'....._,...._ "ltııllıla 

trı ordona 118811 bir eevtyeye lfüştü. 

ji1nü ·~ ~la llMcWt Yp.u.nı.
tana kalJr '111' h"A'te bile Aıp.J;\\l.,_l'JJJ 
ltalyaya imdada k~ lttzumunu 
hlSMtmelerinl dtı,llnDlf!k kAftdlr. 
· Laval, Almanyanm bo zor vndye.. 

tini dU7.el~e ve Fransayı bir Al. 

,P.l!'D yarJb8'cısı mewkp'e dütllmdfe 
IJID\'Blfak Olacak iDi? Vl!lde bazla 
bir dram ceeryan edlyo rve Rahne git.. 

ı~ Jle1eaan veriel bir meral< we a.. 
~a {1'1Uldınyor. f~ amı•. ge_ 
len haberler Lavalln kablııey" Jrlrnıt"IJ 
l''l'ansı:r. donanmaıımm .&l~•ya 

&ellimJ JUINIMllU ifade etmt3·~1bıl 
temin ediyor. Hakikaten de Mlll'f'~ 

l'fltenln ~bslyetl ve şlmcllyP. kadar 
&akfp etılfl •tt. ,..et F.rama ta. 
rlhlne böyle bir lekenin kayft>dUmt. 

~ elQlllreffN kalblere vef'Y~· 
Fakat ~att~llD ne del'f'Clf"yc lndal' 
rııukavemet edt!cPtf. Alman clltttlnin 
Ma"'Şall nihayet krnp pa.n;:alamak 

çekili1or 
.MJ.W pl,yaııganwı ~ ~ &:eJ:tlp 

ci s;ekili§i buşil~ ~t p ,AA «!f. 
ö.ııti Ha.lkevtnin konferans UJOIUlll] 
yapdacaktır. Bu c;:eldll§te 4 
bin liralık iknuuiye vardır. 

iRTiHAL 

"~c ~ :\'§.l1U v•rnaıı·ac.cı be muvnffrlt ohrıu~ kllm•ı bir! 
Dıe!)kalctur. Çok ttlkür ki df)Jl.tnma Cı>na•e ı dl n Bey°"'lu Zül<Qr 
ıw.aklapıu~tır we Geftpral Vi'YX'!ltıtf haltellbı«n kıt"'11'1t.-ıı111l ftl~ 

ŞlmaU AlrJkaya çeJdlmi,tır. Şimdiki 1 yiktlı? Feril•Eiy TMZ'191•-+·n:ı de 
laalde. ~ lnutulaoatr bülaa. ıwftlir. Allalnn ralı tlı:I dilı>r 
dald en büfttk llmltler ba lld ..._ rr!ne t.aziyetlertmın 'beyan eyl•riS 
................... ,ıllr .. 



;a•z yer: "'\'akıt .Matbaası" 

Hadtseıer 
rsuoauussoocuosoo 

Ve Tarih .................. ....... 
Ye llltlllir 

ICatlircan Kallı 

Dona.an Kudüa'de 

Rımanyada yeni 
tedbirler 

Birçok suçlara ölüm 
cezaaı veren de•leti 

koruma kanunu 
çıkanldı 

ltıakref, 6 (A.A.) - D.N B A:,an· 
BJDJD bwıual muhablı1 blldiriyw'. 

Yen! ne§t'edilen devleti ıcoru"Ca k• 
ııununa göre, &f&tldaki .uçıan lfl 
yenıer ölüm ceneına çarpdac&acJardu: 

Nezdinde lz1na1a alllh, mll.ıılmmat 

H A B..E .R. - AklUll pW• 

Ingiltereye yardım 

Nevyork limanında 
1 dağlar gibi sılah 

yığlldı 
Vapurlar mütemad:yen 

tqımakla meşgul 

Kazaya uğrayan 
tayyarelerin 

Buton yolcuları 
kurtarllabı lecek 

Budapette, 8 (A. A.) - Bir 
Macar subayı kazaya uğnyan tay
yare yolculannJ lrurtarmağa yarı
yacak bir icadı için bir ihtira be· 

Joosondüöüm Grb 

Nüfus düşmanı 
Ameliyat anketi 

münasebetiyle 
Yazan: IU&'I' ••~ 

ratı almı.ştır. Ta:ryare dllşmeğe SON zamanlarda pzetemızın kımsız olan çocuklar .....,. 6ffi. 
Loadra, 8 <A. A.) - Nevyork· başladığı zaman pilot bir düğme. AÇtıjı bir anket büyük a- me istida vermit biçarelerdir. 

tan Evening Standard gazetesine ye basacaktır. Bir anda yolcularm ki ı dı d ÇU JcU b k F 
g"-.ııe-11.;;.; bir teı .... rafta B. F. G. berab ser uyan r ı. n u an et Onların dojmaslnı ietiyehm... a• 

uuu ..... .. hepsi koltuklan De er tay • 1 k ı 
A. Cook lngJltereye mabaua silA.b. yareden dJŞa'n fırlablacaktır. Bu mem • etin en büyük b r yara- kat yqatmasını da b'leltm ve 
tarla dolu vapurlann 12 nhtnn bo· esnada yolcuların paraşütleri ken· sına parmak koymuş bulunuyor. illh-" 

ve hlft16.klı maddeler bulUDCSuraıtJar, yunca sıralAnm• old··'-lannı blldır al ıl ak b ... 20 o·~ et 1 i h 1 . B _____ .., ua dillğinden derh aç ac a... ••er pz e er n mu arrır wı u vatand•••n mekt..,bunu O• 
aıa.17.eme depolannı, emtia blnn!umı. mektedlr. Büyük, küçilk birçok va -T" 

mııhtmmat ve a1lAh depolarmı ve yar- purlar gece ve .. u.uın- 11---ı ter· metre kadarb:t- ~-bir irtifinmadaıı de bu mevzuu sütunlarına aeçir· kudupmuz zaman •pymhtıJarf 
........ ..,. &&lllllU fırlatılmJş ..., o ..... r yere e· d'I b k te bl t .... _.ı.. 

dun aaodlklaruu ya&ına edec;.•er. or ket.Jnekte ft 1ngUterenin çok. muh. leri temin edilmiıJ bulunacaktır. ı er ve u an e r aranan ftiyle düşUnmekten kendimlıl 
duya alt atoklardan veya rabı1k'llar taç olduklan tayyareleri, tankları, 

0 
• münevverler cevap verirken di· menedemedik: 

dan ail&h veya mühimmat çalftJılar toplan ve mennileri nakletmek U· ter taraftan da okuyucular buna ister dünyaya 1elmı9, ı ter 
.ıevletuı styaat veya ıçtlmal nw.uuna sere uzun Atlantik seferine çık· Awam llamf.J .a&I ııtlrak etmek arzusunu gösterı- ıelmek üzere bulunan bır çoc tu 
~?fl aöZle, yazı ile veya bllilll 1'1yllna maktadırlar. Limana girip çıkan 1 600 • ••ı 1 k 
t.ıefvik edenler. Kabine Azala!"lna dev· ı gemilerin tonajı ile bunlara yük· 1 Mi yar lr.\I yon U yor. Anket sütununu İdare eden öldürmek düpedüz bir cınayetttr. 
Jet makamatmı tem•ll eden stvn v~ lenen hamule nazan itibara alına • yeni taluiaat arkadqın her halde pek CJOiunu Bu cinayetin failinın tecziyeei"i 
PJlkerl f&)uılyeUere ac.ıı edf'nlcr l{ııl)'M cak oluraa bugt1n Nevyorkun dUıı- 1 kabul eooildi almış olduğu okuyucu mektupta- ıstemek o cenuyetin hakkı ır. 
mefl'U surette devlete ait 'binalan it yanın en bllyfllı: Uman roldufu r • ı rından birkaçı da bana ıelnı şti. Hakkıdır. fakat bu hak 1 ara• 
gal edenler ve bunıan tahrip e<:enıer. taşılır. Rıhtım ve takeleler cıva l ~ , l .t.. •.._) _ Bugün a. Bunlardan bir tanesinden bazı yan cemıyet •Jnı suçun, aynı aO· 
Kral ve kral atleal Azaıarma kıı1T rmda polla memurlan her zaman. vam kamarasmda maliye nazırı alr ... ı ••• .ıw d d rcecf __._ ... 
yapıJaıı sulkıuıUann ramerı. ıa\an w dan mUtevakkız bir vutyette nö- Kingaley Vood, ceman bir milyar parY--arı ~1 a • ıyorum: nahın kara d&miasıle dam.-.• 
suikaat mllfe•v!klerı ve tıu mtlff'vvlk bet beklemektedirler. Rıhtımlara 600 milyon sterlinlik \en ltahsisat .. Vedi nüfuslu bir aılenin ba- tn&mlf olmalıdır. 
len lbbfar etmek vuıtesind tekutıt doğru giden blltün kamyonlar sıkı talebinde bulunmuştur. basıyım. Daha evlenmeden eW"vel Zenıin. orta halli velhurl do-
gÖ8terenler Ye içtimai müNBf!ııelere bir muayene ve şoförler de hUvi· Nazır, bu mUnasebetle milli çocukları delice severdim. Evlen- prdup çocutu yetittfreoek 
ıtarp tecavüz edenler. yet kontroluna ti'~li tuutlmakta ol masrafların balen btıtUn servialer dıkten sonra ikiter, Uçar, beıer maddi lmklnlara mahk analartft 

Blltlin bunlar öıtım ce&a.1ma çarpı duğu gibi bUtUn methaller de sıkı ı in takri~~ """-de 12 ~ milyon 
rul c; :ucn 6

.... • nne ara ile beş r..ocu.ıwum oldu. sırf kendi -ı·zmıerl vUzOndin ıacaktır. bir muhafaza altında bulundu • sterline baliğ olduğu.qu söylemJş· T • -.- ı 
Yeni kanuna göre devlet~ mtı.se maktadır. Hangarlar lnciltetla reyğme tir. Hepsini evvela sevinçle karşıla- çocuk düşUnneje kalkıpnaları 

ade &lmıyan lliyaııl teşekkUUerlJ\ ııep gönderilecek muhtelif em Y1 · Avam kamarası nazırın izahatını dım. Fakat bugün dUşUncesiz bir hakikaten affedilmez bir cenaytıt-
11 lt.j'vedUmiftir. lariyle dopdoludur. Bunlar araam dinledikten aonra bu tahsisatı re surette bır çok evlld yetiştirme- tir. Bavle kadmlar en .... ,_..._ 

ölüm. kUrek ve h pis c~zatar.ncıar da üstleri katranlı ve kaim bez .__ dan '-ab ı e ..... i ti ı -.• 
__ ,_ ye auyma A 0-u ..... r. ""• kalkmı• oldn.ır..ım i"İn nada· ra ,. .. rpmalıdırlar. tıafka kanun &f&tıdılkl cezatftr· cı11 11' 

1 
ıerle örtülü daflar gibJ yO.klK'M'n ·- • 7 ..... ,. Y-

uva etmektedir: harp malzemesi vapurlarm anbar. s· H. eli • .. met hıssediyorum. Fakat ne-çare kı, onları 8Uf u.. 
Eml&km tamamen mlllladttr ı nı lanna yülrlenme saatin lbeklemek- ıyam • m çını Çünkü otuz lira maaıh btr .n- tünde yakaJunaja fmkln yoectur. 

llfedell azı, te1calltten mahn ıntnt. tcdir. Motörleri çıka.nlmış tayya müzakereleri bugün ıanam. bucünkü 19raite pre bu ÇUnkU onların suç ortaklan en 
devlet dlplomalannm ipta ı, b r tıırın reler, tutenkler, mitralyözler, mer ba•lıyor t ı· ·ı d' Of ... _ 1 ld- -s o uz ıra ı e ye ı n usu .,.. eme- mukt.d1r mütehumslar olcluiun· ftJu1 mesleklerde buJUDmak v•11&t•. milt'r, infiJik qıaddelert ve _..ye· 

vf maddel --ı --• ğm Tokyo, 6 ( • A.> - Fraıuıız ~e imkln var mı? Bu paravı ev dan onlM'tn muhitinde bu ol......,. :'IJf8D takmak haklUlldan ı..ıcat er.._ ·ea nm.aseme Y1 • • ı •••1-
Kanun Yabudllertn. RolNln/ " ıa larmı teRil etmektedir. Hindiçiniunm ) edi kişiden mtırek· kirasına mı, vuaiti nakliye Ucre- en ufak Mr lnıa ve .. kQc;ök titr. 

mubtellf ırklara memup dfter ifl"UP GP.eeD yazdan, yani Dtlnkertte kep murahbaa heyeti Tokyoda top tine mi, Ustı bqa mı yoksa bola· a-bırakmadan iflenlr. Adll;.nfn 
bırakılan ıstWılarm yerine konul - !anacak olan Siyam • Hindiçlnl sulh 

!ardan d&ba atD" bir 841Ntte ""ava mak üzere bir hamlede satmalı konferansına gelmek üzere bugün zımıza mı vereli,.?.. eline CJOOUk dOfOrme auc;il• dute-
.r.arpdaCaklamu ta.nh etmelcted'r nan Springfeld tUfenldertnin on öğleden sonra Saygondan tayyare BUyUk sıkıntılar k&rflsında 90- Malar yüzde bUyük bir ek .... i • 

Eıveaı ıta 
41 mihver tayyar••İı 

dütürüldü 
Londra. 6 ( A.A.) - Dlln mlı 

ver devletlerinin yine 41 tay· 
yare kaybetmif olduklarma da. 
ir bir haber almmJtbr. Bunlar 
Libyada dtlşUrillen veya yaka. 
lanan 24 İtalyan tayyareel ile 
Kenya ve Fransız Somalisi hu • 
dutlarmda tahrip edilmiş olan 
diğer 9 İtalyan tayyarem ve 
İngiltere üzerinde dUftlrlllmile 
olan 5 Alınan bombardıman tay 
ya.resi ile Malta berinde diltU· 
len ilç Junkers tayyareeidir. 

Amerikanın lnailtere 
aefiri tayin edildi 

Vtlfington, 6 ( A.A.) Jon 
Vınant Londra büyük e~jine 
tayin edilmiştir. Karar bu sa. 
balı eenatonun taavibine arso. 
lunmuştur. B. Vinant evvelce 
Oenevredeld bevnelmilel it bit • 
rosunun reisi idi. 

- Ben baba olamam! .. Tenbel 
senıerl bir ruhun babalıkla ne ilsi
sı olabilir? Soma keacUml ıeçiDcllr. 
mekten lcbı bir gaıclm ben ... Beni 
naaıl koca olarak küa1 eclenılD ! 

Çenelerim blrlblrlne varuü tit. 
ıiyorum. O b1ru claba yam11f&)'an 
bir aeele bana 80lnaJarü: 

- Fakat • diyor • her pym bir 
hal ~ vardır .. S6yle baD&. • .-. 
Vetin var Dll? 

- Berveüm mi? Ne yapecakanı 
- Eter aengJn bir kıdmPD, ba. 

~aaı meçhul olan çocufımu mem
nuniyetle kabul ederim! 

- Coculmıu ! .. Meçhul gocutu. 
nu ıı.?!! •• 

Kafatamm birdenbire çatlam'I 
gibi mtlthJt bir 1C1 ile yerbndeD fır. 
hyl1'lllı: ~rmn ! 

- Sefil!! 
Sonra T. Soma; kapdardan ka -

sırp, ............. yddmlD al-
bl Jnlp karan1*lara dalUI... " l8Ce 
~,.. ........ ım. .. 
bitkin bir b4mt_ 

Kann1*Jar lclnde ~ 
.,..,.. Jroea ....... ,.... ...... 
bpllllldan 1llllllUalt bllll .....,. 
lhtVar elada ....... ,.... ... 

binlerce sandık içinde fngiltereye ile hareket etmiştir. cuğumun üçünün tahsilini yanda yetle fakir ve basit kadınlarchr. 
nakline başlandığı gUndenberi Fransanm Tokyo bUytlk elçisi bırakarak onlar. mektepten al· Onlar cahildirler. Dünyaya bir: 
Nt>vyork doklarmda geceli, gUn Arsene Henry heyete riyaset ede· dım. Sondan ikincisi bu ._... iUc a.....ı,. bedbaht ptinnemMin Ç&• 
düzlü hummalı bir faaliyet ekaik cektir. ~erelere )'anD atıeden ~ 
OfmamlŞUt. IODra ~"• ~ ~ IMk'Me t.fladt.. Katt~~~ nltrfftl .a:u •· ~!-"·~ 

lanacaktır. ya,ındaki en tca4jflk yoovua-•- dlrter • .......,.,.. .. r ~--
&NGILTl'.&I: YKIC KBakenı uullatl teılblt etmek kalıyor Y• abahtan ...... im- ............. hilMttiklerl .. 

VE UAlll .u..\C K lbıere Framıa bllyt1 lrelçbıl AneD dar bu yedi nOf.,.... tatmin edH- kikada. bu mahlOkun • ..., 
eYJOrk. 8 < .A.) - NeV)'Ol'k Renry ile Siyam he,ett reill prem memı.. ihti-'--· -aı.zyqlan 1- iki .... kendilerini -•--w..-

Herald Trlbmıe psete.inhl "8l'dL Varavanoa bufıtbl Glleden eoınra "T ,--ve-"" •'"' .,....,.·--· 
lf bir habere gGre, 1ngiltereye 6- Matauoka ile ve fevbJAde e1ç1 c;inde •yrediyor. rnened9ae11ni vep ...... IMllU-
dlnç veya kira ile aUAh veribna.i Matnmlayı ziyaret etmillerdlr. Biz erkekler itin it daha kolay- tannı .,.,,....... k&fl pltniJtn 
b•lrlnndıtı kanun projelll JrGacre- drr. Biz sabahlan evimizin kape- ~U8ft9lannt yanya lllCI .......... 
den l'eçtikten eonra hıcWa atı Almanl tabi 
nalma koml8yonu Amerikaya fu. ar o sından fırlar, bir y.,...ntlan ka· dÜf(.IMrek ona kin balfarlar. Qn.. 
1a olarak HO milyon dolar Jayme- aabyorlar ı;ar slbi bu Mfalet mMzaraların- lar parutzdrrlar. Onwı için bu 
tinde makine ve mMine abamı el •P.J', 8 CA. A.) - R6yter: dan k99ıyoruz. Fakat evde UDah- belldan kurtulmak ic;ln mate-
pariş etmek niyetiDdedJr. Avrııpamn Almanlar tarafmclan tan akf&ITla kadar ne 99klyoru h...--.,. falan müracaat.._ 

Harp imalltmm pnltlaneel il lgal edilen muhtelif yerlerinde b · k d ı _.,i 
zerine lngllterenln makJne ve ma bulunan kıymetli taıblolarm atıl - o ıçare a ın ar.,... yor. mater. k•di bildikleri çarelere 
kine aJraamma olan ihtiyacı ıu.e. mü nzere ~yolu ne A· Ben ayhiJmı yetiştiremiyorum. bqvururlar. Ewell hutaney• 
dllir derecede artımftJr, merikaya g&ıderUdfil haber alm. Haftanın ucart iki akpmı ÇO· dUf911er, oradan mezan boyla· 

---.ı• -......... 
Yunan ordu.una 
yazılmak iatedi 

Ben, 8 ( • ) - BaYll: 
Guette de Lamanne muhablrt 

n1n Yunan mahfillerinden aldıiı 
bir habere göre, eeki Arnavutluk 
kralı ?.ogo Yunan ordunna yaml. 
malı: anusunu göetermlftir. 

dar bitkin ve yan 618 beni karfdL 
yarat: 

- Tannm l8D& tWd1rler olsun! 
Sat ..um yavrumu bana s&ıderdin 
• diJt!l aflıyor - onun ıetkat dolu 
sesi kınk ruıbumun acdlnm ean
yor acı bir itlltımaemeYle boynuna 
atılarak ilıtlyar y6stlntl &pllyonUD ... 

ArtJk netMI yerine plen Jbti. 

yareık: 

- Nieln babdar 189 kaJdm flll· 
lldml! • cJbre ,.... .... ile be
laJol' • iridir pytan lldlma ne de 
feu pyler getirdi!. 'Otıttbıde nü 
olmn.. 
-V9""1bcıMm. 
- Ah o ftlNlllu'. 1ıılr claldb bile 

1wm~..ı.kL. 
Sema ,.... 1 .... tle blllauÜ 

- TM _.1*ifella:8 lillJcllD 
delllaTB•• ldretsllılll1-
-.;..BUaıae1'r '~tOl1 

mıwtır. Almınlv, Atlantik denkl cuklara kUfak sıkmak talimi yap- mazlar da farzt muhal olarak ö
fngillsleriD ablubaı altmda oldu - tmyorum. IUmclen kurtulurlarsa, mahke • 

!°~~-~.e'bnek işte hakiki bir drun- E"ltzh- meye d8ferler ve onaya fU111ltr 
yon mezalimi. Evet analar ço- lar. 
cuklan dOf(Jrmemell- Bir aile- Halbuki bu&Onkü ceml1etiml· 

A vuatralya bat•ekili nin saadeti ve istikbali yavrular· zin bu fakir Malanlan ._.., Mr· 
Kabirede dır .. Bunu hepimiz biliyo • he- mak hakin cletfldlr. ÇOnkU bll

Kaldre, • (A.A.) - A.Y".Mlt'°&lya 

bqveldli lleuiea, Qul&mba rftntl 
Kab1l"eJlll gelmiftlr. 

yDsOıntl ldmler aoldurQor b6yle '! 
Ah ınacıtm .. narlarda yatem be • 
nim kıymetli hanımCJimı_ kalk da 
Gımıete ~ yavruna bir 
bak! 

SaatJarca yabm bqma endlfe L 
çlnde kıvranan ytlreli artJlı: tat • 
mqıtı. Benim de )'lb'eilmden bir 
bJçbnk kopnaeayclı beDd daha 
a6ylenecektl. Ne candan a6yltlyor
du... tııu,v bJhtnln derin fefta· 
tl ne mcattı. Ah aevilmelr ne tatlı 
te)'di!. Bi~ 111911faatm eevlL 
mek •• Benim luçlanlmaı llkUnee 
birdenbire bqma 'ftll'Cbı: 

- Benim de dlUm dmlllu lrL.. 
Haydi bemm yawum.., Çlk yat.alma 

UllD, Y811leilnl ~· ptlri
rlm. .... eüitıl - ••• , ...... 
ntıer ~ -..sea t.tb 
bir eq pbbes ldt 

- "-'....... llıllma, ... 

pimlz lstiJOntz. Fakat bir aileye &(in cemiyetimiz bedbaht anala
çocuk yetiştirmek lc;in imkln nn yOkOnU hafifletmek 19ın ~r 
vermeli ... Kalorisiz. 19duız. ba- <Ll&f• _,..,. ~) 

------------------------

glllllyoram ille. Hem )'elllek de lıL 
temem. .. Gel 11nımcta otar. 

- Sen Clk. ben kapılan a.p.. 
tıp timdi plirJm. Haydi benim --
181 yavrum.. 
• Sonra arkamdan 1811leınerek: 

- Yatak odanda, tuvaletin çet. 
meebıde bir mektup var • cll10I' • 
yln3 senem kafamla UD11tmıpJllD. 

Mektup! .. ytne mektup ba• A· 
man yanbbl! •• 

Merdivenlerden c*ıp odama P. 
rinceye .... 'beyalml clelen dB • 
tlnce; Oll1ll1 banQa cll:I ..... cll • 
tlneerılJdl! .. 

1IDhpdMI .....,. bile '* tara· 
fa-.....-... IJ•ekmet
taba Jraptlill ve bnlu aWertmle 
obmala , ... , ... : 

_ ~ aMıp bir haber 

1llllıt 1ıll'llm ~tt;a wp 
'belll 1ılr 1lldlnm glıl clrptı. ... 

evJmi terbdlp ..,,.,,... tiki ,.... 

na sltUibll ;paaa bu mektap, ~ 
...... Jaeda .. Y8tMUkell1* 
buta1ıktaa 1eal lralbrak Jlrlmt
te denum ....,.. HDln llbl -
rin, nhıtme aı.... bir hdee 
harap 1aft 1** ... 3'Allıla ,..... 
..... utaı .,. ...... ,. .... 

fifa babneımt '* ıaw bt&ltw ..... .................. " 
....... Dllticı <Mr .. .... ..,.. ... 

...... nomal '* 1Ul1et ..... 
bahan sr• JdO flıllllıe illtlıilQıulam Jd, 
bu& keDdla ,.......... lhlbüJ 
ben --1* • .... 9Qllllalr ldn 
ne1er ,.,......ı.. Ba aa1dtalıll 

bAdlıle..... --. iradi ... , 
maDbl felllrMllt acl?lle 11natar • 
yamdla ...... Ve 1ılr me,bı.nede 
...... __. lctlm. Blrbt ... 
........ ~beklemek il. 
uı-...._ Saa ba *1eıt JEWl la 
bir tirli elim ftl'llll10rd1a. Be"8 
dilla MI aBnlerin Dbrabml Jlt9 al
kolle QUtturdum. Alkol bealıD lgln 
ne demektir, billyor m111UDT r.e • 
birden dMa etdtlrlcl 1ılr Jaııll! Ba 
na ba katil seMri, Upt '*1edl • 
llm eUlrtDle .. ~t 

(Dn m wır) 



4 H A P E ~ -- Akr:-ı.m postası 

Di ror 
Em.n yet mildilrlüğü. son bir iki 

gün içinde zehir kaçakçıları ile 
milcadelt:Sini şlddetlendirmlııtir. Bu 
cUnıleden olnrak evvelki gUn 5 ki. 
şil.k bir zehir ka< .ı.kçı şebekesi 
yakı.ı.l:ınmı!l dün de 19 sabıkalı e· 
roin ve f"r::ı.t' kaçakçrsı ele geçi · 
rilmicıtir. Bunların bir krsmı evde, 
bir k"Smı sokakta ı;ünheli dolaşır
ken. bir k smı da sanş yaparken 
veya içerkrn ynkah:ınmrşlnrrlır. 

Yaka' nanlar Ar pcaınlin-i€' o • 
turnn H an Yazıcı, Knsıı.~ , ıda 
Bahri Gıı.rl Y€'ş'lköyde Arif, Ni· 
ko, K rcılard~ Mehm t Kılınç· 
aslan Firuzn'1nda ltö''teci ~fosta • 
fa, Nı"'.ı• Çemberlitni'\tn Mubld • 
din Erb den, KMIT'"IP"'"3da AP,op, 
Ayvan""rıl' Turan Gül"r. SUley· 
mıuıh dE" Ali tıu~ül. To"lhnnede 
Osman Akv.Bz. Fatilıtc Fethive 
Onavh ile babası Kamil Bilir ve 
Yafah Ahm€'t, Tophan°de Ahmı>t 
Cinv,öz Ş 1r L~ıninde B .sri Sa • 
ma.tvaia ~~ano't Öz"öml1 k, Beya • 
zıtta H 'Wir S•ıçlulan üz<>rlo • 
rind" vf\ E>v l"ri"<lP yap·lan aroma· 
larda kilo'., .. cn Proin ı>srnr ve af· 
yon ele> P:Clrilm'R, bunff!r mU!ıa -
dere olunıır tk ~""Sİ c!" 1":ıtakç11ık 
nu\hk"m~~.,e \•rnlrnl'"'lrrc'ir. 

(Baş tarafı 1 ncMc) 
Ukte ö~le yemeği yeır.Jştir. Bu es. 
nada ltalyan mültecilerinin tahli • 
ycsl bu usunda Fransız Somalisin
de knin Cil:ıuti ile Adisn1" a nra_ 
smdakl d mirvolunun kull1ınılması 
hususunun görü,utmüş olduğunu 
fan .. ttirec !t bireok !" ppler var. 
dır. ln'!iliz ricali ile lsnanyada ve 
yıı.hut Port('kizrle görüşmeler ya · 
pılmış olduğu rivayetini teyit ede
cek e>sbı.rı da mevcuttUl'. 

JIABE!t: - Birinci S!ıvfamtz· 
da "Ha1 selerin tefsiri" sntunun. 
da Haun Kumçaymm ynzısmda 
Kont Volpi'nln şahsivetine dair 
malumatla memur edildiği t.eşeb· 
büs ha.kkmdnki mütaleayı okuyu
nuz. 

Her akşam 
.-... az;~ll!!rl--m:ıl ........ 

(Baş tarafı ı ncfde) 
gramı tcsblt ~işti. tngUtr.renm 
fabrlkalarmdnn ziyade terbiye ve 
l;Ultür miles elerinl gcızdik, busu· 
'Si aile bayııtlann yakından gör
m •. saad ~tını dnydul· 

lldml de lnclltereyi ıiyareti· 
mh htu11 z:ıınanmn teuddf ediyor. 
du. Şinuli Lord Llo d m· temle· 
keler nazın ıfııti) le &.nblnede ~er 
nlını tı. C ı mil tf-sn ı.,-rünlcrln fc\'· 
lcalilclo m gule<;i esn~mda bile 

Lord IJ bir sene c"'·clki ınisu.· 
fil'lerlnc imdJ bir dost na.tiyle a... 
fükad r olm:ık n~a1'rtlnl ~ö terdi. 
Lord J .. 1oycl'•n vefatı İngiltere için 
ciddi blr 'Ziyn te kil <:'ttiğindc süp

Jıcmiz )OlıtUI'. ~ıuk zihnlyC'.tini bü

yiili bir enıpati ill' anlar.u~ olan 
do tumu:r. Türk • tnı,riliz münnse· 
betlerinin ~ttıı.w dahil. ~eni leı1i
i.1nl \'e ı,un·etıcnıliğfni, C'.mrk vur· 
dlği bir ı..ıu çot, l)i nPtlrdcre Pir 
tiran ettitıni tamamen görmek sn.. 
S\detiııc nnil olamad•. Falmt Tiirk • 

Ingllh dostlu~u snhı_<ılnrın hususi 

arzuları '('. frmnyiıll<.'ri dııJrMln
den tac;:ır.ıl< ı' i mm"" in malı olmu.
blr 'lılcal l :ı'in iııl••lfıp ı•ttiı:;i içiıı 
tnbfi tt-1 amlıl \"f' inM .. fmı tnkip· 
ten hfılİ kalı ll)t\Cllkhr. Utt mPS'Ut 
mUn~"b tı--r 'r 'lostlu!d:ır f,ord 
J loyd'un b tmı~•nr d'limi o;nrettt" 
mohnfı:z ed,.,.rli1ir. 

F : f'~in c hlt \ ..\ 1.çıx 

Tıp Ceınıy~tı kurnıaktan başkn 
hiçbir t b r al nam "tır. 

Ve b•ı inkır nnal. rın. dı.inynyn 
gelm"d"'n evvel öldüreın"'di ı bi· 
çarel dünyavu g ldiktrı1 .... onro. 
manle ~f buı:rünkü ccın vetinıızın 
bu liikr.yd -, ve ıhmali oldürm'3k· 

tedir. 
Çocuk doP,urmak noye yar::,., 

doğan çoc·ıkhırı y-~ntmak ıst~r. 

Bu da A b·vat yapmak. be .oı 

söylt'm kle olmaz. teşkil; tın o

lur ... 
Ço,..uğu ananın karnından bu· 

yük insan oluncnyn kadar '••ına· 
ye et'"c>k bir t""kilataa ihtivacı
mız vardır. Yoksa çocuklara ve 

dolnyı.,,'b m 0 m 1ek<Jt nüfus politi
kasına karşı isı~ncn c'nay3tfor'n 
önti ıo geçmo3., m'·an y--kt·ır 

Suat Derviş 

EN SON 

Laval hükO net 

Alrllra harbi 
(Bnş tarafı 1 nclı1e) 

nuş olan, dağlık ve ormanlık 
··-rlerden geçen bir yo1 ürerin_ 
d<'n ric'at ediyorlar. Bu kuvvet.. 

pek azı dağlar üzerinden gc. 
çcı "'k Ac;mara - Adisab.ıba yolu~ 
nıı varabilecektir. 

Jta.lyanların y0llarda bırakt:ık_ 
ıa.·ı tnp. tank, nakliye vasıtaları 

llıevyork, 7 (A.AA.) - Röyter a. gi ~r ~ •r~:rn:.ıktaıhr. 
jan.smdan: iNGlLtz fiESM1 TEBL·oı 

re:sı olmak .stıyor 

Nevyork Times gazeteslııin Bcrlln Kahir", (} ( <\, \. l - H€'sıni teb-
muhatılrınc göre La valin P~teı.c )RJ'. l liğ': 
ıa~ olduğu tekliflerin bir Ultıınatoru Trablusgnrpla, Dingazi istika -
manJyetinde olduğu zanncdılmı>k'Nilr. metinde il rt h:ır 'ketimiz mrmnu
t:ğıır bu teklifler kabul ccillnı!JJ oı.. niyet v rıcı t ır tar..da in ki ::tf et 
sayıll ı..avnl b:ışvekıUct.e g.uecok ve l mcldedır 
bUyük sa!a.hlyetıerc sahip olacAktı. Eritrecic kU\' \ eU0 rhniz I<eren 

Berlindc ı.avaıtn tı:ıl.ıkııte"l \'işıy., etra.fmda kuvvetle müd:ıfaa ed ı .. 
gitmek tasavvurunda mıdır. vokaı\ me~'te olan mevrllen ~a~ta
Panate btr hUkfimet mi kurq.-a.ktır't ( dır. Daha_ cenupta Barentu dnr~ 
sunUert Ueri sUrUlmcktedı.r. rarka do nı çekilen İtalyan kuv 

Ne\·york fimes sazete.iı.ıJl n~: •etleri Tole mrnt.akas.ınrla çok ya
muhabir!, bu §ehJrdcki tcmııVOlfüı so.. k~dan ş ddetle takip edı1J?fC\kte • 
;aatlenlP Almanya ue meJal 'rirlığ'.nf' dır. Şimdiye. kadar ekser! ı ttnl-
c~ oldugıuıu uı.lnnJD ctmekte..1ir. yan ~mak üzere 1500 csır al~ı~. 

lıabir Ull dl Her cınsten harp malzemC''3i ıgtı. 
Aynı ııu ve e yor: nam ettik. 
HnlihazırJa mevzuubahis oıan me. Sudandan başhyan muhtelif ha. 

sele, Uıwuin tıaız olncn~ı saL'\l\lyell<'. 1 ekiı.t csnıı.smda zayi:ıtun.tt nz ol· 
r1n Frnns.tz hUkOmetl reisi o"ııak ar. muştur. 

zus-..ındndır, Ma~I Petcıı 1~ e8kl HabcşLcrtanda, ricatinf setretmek 
reısıcumburı:ı.r tarzında bir ıirvlcl ıçin düşman tarafmdan bırakılan 
reisi olarak kalacaktır. biı çok mayn tnrlnsma r~~nıeıı 

s a vazi et 
(Iln5 tnrafı 1 ncidc) 

ak~am ve yahut yarm radyo ile 
ilim edecektir. 

Alm:ı.nlann kontrolu altında 
bulunan Fransız gazeteleri ve 
radyolan tarafından Vişi hükii
metıne karşı hücumları devam 
ediyor. Taa.rrwrun bu yeni safha 
SI, Paris radyosunun bizzat ma. 
erşal Poteni tchditierile haşla. 
mıştır. 

Londra, 7 ( A. A.) - B.B.C. 
Cezayir radyosu. diin akşam 
Fransız hiiki.ıneti namına geııe· 
rn.l Veygand'm bir mesajını neş. 
retmiştir. General Veygand, 
Fransanın Bize.rte Usüı.. karşı , 
herhangi bir Alman taarruzu. 
nun hazrrlandığı haberinin doğ
ru olmad:~m bey:;.n eylemiştir. 
~ G (A.A.) - D.N.B.: 
Amiral Darlan Msre§al Petenin 

tekliflerini hamilen bu sabah saat 
11,30 da tcı,krar Parise gitmiştir . 
Vişlnin sal hlyetli mahfilJerj amI
nı.l Darlanm cuma ak§anu veya 
cumartesi sab:ıhı dönmesini bekli
yorlar. 

Yine bu ma.h.iıllerde, B. Lavalin 
vereceği cevaba göre mareşalin 
baftn oonuna kadar bir karar it
tihaz edeceğine va bu karan rad
yoda aöyliyeccği bir nutukla Fran 
sız milletine bildireceğine işaret 
edilmektedir. 

UmumlyeUc iyi haber lan bir kay .. 
naktan bildirildiğine göre, Amiral 
Darlan'm ParLııe yaptığı seyahat Uze. 
rlne diln topl.ana.ıı nazırınr mecllıü 

bir kanır almaktan ziyade nokta, ıuı
ıar teaU6:1 fçln içtima e~•r. 

0Ölt1.' NAZIRDAN MÜREKKEI' 
BiR DlRfüi'J.'UAR ınmULAC 'Ui 
Londru, 6 (A.A.) - Londmya t<!'ıea 

haberlere söre, nmiral Darla~. bug(}n 
yenldo.n Pariııc dönecektir. Söylendf!i 
ne göre, amiral, marcpl Pet.Wıı dlln 
öğleden sonra toplıı.n.an fevkalD.dıc kn.. 
bine ıçtlmamda görUşUldUğU .ruvvct... 
le tahııtlc edilen mukabil tekliflerini 
ham!.l bulunmaktadır. Öğrenl!dlfue 

göre La valin ymiden Vlşiye d1nme
mııhm e\"vcl mlıteaddit gör\l:ıroelere 

daha ihtiyaç vardır. 
Dlg"er tar:ı.tt:nn. A lmruı kayna.l\la ru: 

aıın ttımarnk Zspnnyol gazet.aJenndo 
lnU..,ar eden telgraflara göre, E-~...,..ruır. 

h:ırlcıye ııo.zın ı.-ıımdenln ~ dah:liyc 
nazın Peyruuun yakında istifa etme
leri 'ile mare~31 Petcniıl, dn.hlllye nazr. 

Gondar yolu boyunca ileri hare -
ketimiule mühim terakkilcr kay
dedilnıi§tır. 

İtalyan Somalisinde hudut bo
yunca her rruntakada düşman top. 
r.ıklarma her giln biraz dnha zi· 
yade nüfuz edilmektedir. Şimdiye 
kacfar ehemmiyetsiz olan zayiatı
nu.ıa mukabll dUşman zayiatJ kı· 
vas edilemikecek nisbette fazladır 

İ! ·GtLlz BOllBABDWA.ıı-'LARI 
l\.alılJ"O, 6 (A.A.J - J.ngUlZ QllV& 

kUV\'Ctleri knrargaıuıun t.eblığl: 
4/5 Şubat gec~ lnglliz wmbardı 

mruı tayyareleri Blngaz1 ya.klnindckl 
Bcnme tayyare meydanı ile Berka tın 
va meydanını bombardıman ı>tm.ı:ler 
dlr. 

lienlno'de iki hangar tahrip e<'lllmı, 
ve petl'oldan çtkllll§ olma.sı muht.emcJ 
bUytlk tıir yangın zuhur etml~Ur. Ke 
za nakliye vamtaJnn arasında \'C bir 
tayyare lnı§ eahnsmcb bombalann 
patladığı gögr0lmll§t1lr. 

Berkada kijjlıd:ırı:ı .tı&\"n meydanın· 

de bulunan nakliye malzemesi ve oı· 

ua~ oomba ve ınltr:ılyllz µ .. şınc tu• 
tulm:l§tı.r. 

Berce garı bombardıman cdllaıl~. 
f.15 Şubat gecesi Rodosta Marfçıı 

havn meychnı bomb:ırdrmıın edtlmJ§, 
hangarlar ve binalar üzerine oomba· 
lar dllşmllştUr. Garajlar ve atfüycle.ı: 
yaklnlnde büyük bir yangın ÇL'trnı§tır. 
Diğer lkf yangının daha çıktıgt ve 
yertlcı bulunan tayyarelerin yandığı 

görUlmU:Uir. PlloUarımız bu tnarru· 
~ bava meydanını mitralyöz ateşine 
tulmıık suretile tamamlnmı.~lardı. 

ltaıyan Doğu Afrlkasmda mWıtelü 
ccpl:ıelerdc mC$Ul neticeler ve.rCD bil 
rekltta orduya her WrlU mUzalıcreltc 
b:ı!Unulmuştur. 

Bareııtu'dn lkl dll§.man avcısı ya· 
kalanmış ve biri d Urlllmtıştllr 

Ke.ren'do tepelere v §ehrln şarkın· 

daki yol Uzeriııe yerle§Urilm1ş oı.rw 

batal')'lll:ıra pike hUeumlar an!lmış-

ur. 
Negaslt'de nakliye malzemc.sı UzP 

rlnc bombal:ır atılmıştır. Elde edilen 
celice çok bUyUktUr. 

Dessie Uzertne yaptııı.n b!r basKında 
btnalarıla ve nakliye vtıJSitalarınrl:ı. ınU 

teaad•t yangınlar Qlknnt;mşt.Ir. 
onn günd~ avcılanmız: taarruzi 

1{cş1fit"rini idame etmişlerse de dUı· 
mania hiç bir muharebe cen>y'n et· 
mcmJ:ttr. 

BUtlln bu harekil.ttıuı bUtün tnyya· 
a't!lerimiz üslerine dönmilij lerdlı'. 

n oıarak LaTiılden. barlclyc nnzın oı fildı:rin yanıba§lllda tclmlr ?ı:ırtıe tti-
rak Bodutndcn tınrbfyo ve ba.tırlve na roeckUr. 
zın oıarnk da general Hutz!Jıgcr \'t: Zurkb, 6 (A.A.) .;.... Lnusanr.e'da 
ıurunıı Darlandan mnrekkep t;f,· direlt. çıkan La Tribune gazetesinin Vl§! 
tuıır kurması muhtemeldir. aıuhabfri AlmaDyanm ~yı ~lık 

H1TLE:ft l\lJ\'\'ET tSI1MAL ve Parlste yen! teşkil edilen parti w. 
EDEll ı. srtasiylc ihtllAI.le tehdit ctmekted'r. 

Londra matıfilleti Almanların a.L Muhabire IUl.7.a:taJl Lavnl son 
lterı proj lerine Fnıne;:ıyı da tE'~rl'c mUl~at·ndıı amiral Dnrlıınm dik· 
1.ıtmek ma.kaadiyle Uerı sUrdılt.tcrt t.n- katlnı bu tehlikelere ~ekmiş vo 

l k u• dıı ıt•fh"" etti"" erlm.. Almanlara Fronsanm cenubunda 
ıeı;. er nrşı.,,n " ... "' ı .. ı ·ım i · F 
ktır hattı hııralH:ttcn d~layı Mııret<&l :n~n~!~r~~ e:c~~M k~u~ınetm': 
!'eteni lllkdlr etmektedir. b' lm d ~ il" e e lcrnı'c:-

• 1 el 1 ır ısev o n ıgını av Y .. 
Nevyork yolu ile \'t§lden ı:~ :ı ~. · ı tir. Yeter ki Almanya Frn.nSlz do-

.. t'aflnrdan olmno lntlbaa göre, :'ı..a. d f"J" • b'-t·.ı;1· " nanma ve or usunun u ı >'i ınıh -
r .. ljal Pctenln d:ıhlll ~ıcr uNı.•m<la 1 .. t 1 

1 ... 1 11,... nı ıs cmes n. 
A.lnııuıl:lrlıı. roz:. h118U'!l8Tdtı 1 ffu r lo' B. Laval. Vfşi kabinesine tekl'nr 
~npmı:;a razı oıac-ı~ kabul ~ ıırw•kl . ·"-'-tta on-ce oto-

ı;ırmeyc nıuvrı.ıwı.u n 
beraber Fransız dı.ır.ımm. "IDI ı~ Al- rilesmin iŞgaJ edilıni.§ veya edil • 
manlıınn göz diktıklerl şinlr.rt Afrı. memiş bütün Fransaya uamil ol:ı
ka tlslertnl terketmlyc ıu.ıa ,muvafa. c:ıığmm garanti edilmesini ve bun· 
k:ıl eımiye<ıeğl söylenmektedir. Bu ı.. dan ba.ıı'ka matbuat VA radyo da 
Ubılrlıı Hitlerl!l mUşk 11 blr ''a'!:iyete dahil olduğu halde bütün propa-
dUştUğU de ka;rdedilmcktcdir. ganda organlarmm ve polisin kon-

Cctl" •stımal cdlld ~i takdintf' ':>tı trolUnU iııtemi<ıtir. 
gfinkU ka.rnrmz va:ı:l~t!ttn dev1'm ede'. 1 'Mı.'"'""llin aC'hk cndi!5C ılc Lava
ccğl Upht'3lzdir. Faakat Hi~l"r kuv. li d~hili) e mı.,..rr tavin {'tmek su
vet lstimall cıhetlne gidecek nıur retile ver.f bir uzlııı:ııcı gayret g6s· 
rnınsız donıı.nmıw büyük bir ı~o!Ay. tereceği ve fakat B'ıert<>nin Al -
ıkln Fnı.081%. lJmıınlarınd:ı.n a ll't\::c'lk mnnyayıı verilmesine muvafakat 

ve Frruı.cnz mtlstemlckclcri d" m•ıttc. Ptmivecı-~i zannN'!ilIT'l'ırt,..'1ir. 

Taksilerdeki 
t hdidat 

kat mıyacak 
Ancak, bu yolda bazı 
şikayetler de tetkil~ 

olunuyor 
Ankaradan haber verildlğL'le göre, 

taksi ''e hususi otomoblller fçın ko!l.IUT 
tahdıdalın tamamen kaldırılmas tçc.ı 

henüz hlr karar verllmcml§tlr. A.ncalf 
tnzı yerlerdc;n ve bazı va.tmıd~tıırdan 
~eımekt.o ulan ıııka.yetnanıcler esaıılı 

bir şekilde tetkik edUmcktedır. 
Hüıttlmet nınhB.f!ll. busu'<f otomo. 

tıillerln kaldm1'tıam \• tnkıulerln ta,. 
dıt edllm ııındC'n dolayı nim •a rııotfcP. 

u ıı memnuniyet beyan etme'ktf'd.r 

o---
Vunaa barbi 

Londro., 7 (A. A.) - B. B. C: 
Yunan re~.nıi hntföi !talynnlnrm 

çnr§amba glinil c!.'ph<>,..ln merkez 
mıntakıısında tank ve zırhlı oto • 
mobillerin himayesinde şiddetli 
mu.kabil taıırnızlnr ) aptıklnr..nı 
beyan eylemi§tir. 

1talynnlar, bu muknbil taarruz· 
da kahkaıi blr hezimete uğramış
lardır. 6 tank ile 4 zırhlı otomobil 
tahrip eclilıni§Ur. İtalyanlarm in • 
san ve ms.lzemece uğradıkları za· 
ylıı.t da çok ağırrlır. Mukabil taar
ruzu idare eaen t.u!•;an subayı 

maktul düşm~tiır. 
Yunan re:ınıi hatihi .Ama,-utluk 

cephc-::i ıd v .. ,!y~ tin mcmnunıyet 
veri • olduğ..ınu, fena havalar dil. 
zelli Jıl;: •lnıuz buyu:~ m ~yasta 
har~tın beklenmesi lazımgcldiği· 
ıii söylemiştir. 

Londra, 7 (A. A.) - B. B. C: 
Röytcr muhabirine göre Tepe • 

delen §ehli kısmen alevler için _ 
dedir. İtalyanlar, ArnavuUann yi· 
ycceklerini \'C eşyalarmı müsade
re etmekte bulunduk.lar:ndan bir .. 
çok Arnavutlar bu<iudu geçerek 
Yugoslavynya iltica etnılşlerdir. 

Londra, 7 (A .A.) - B. B. C: 
Yunanlılar Kllsuraıun ötesinde 

İtalyanlardan zn::ıtelm.iş olduldan 
menileri tahkım C'dıyorlnr. 

BİR lTALYA..'\" .!llUHlM1'1AT 
DEPOSU 1' AKILDI 

l\lan tır, 6 (:\.. A.) - Arnavut
luk hududundaki Röyter muhabiri 
bil ıriyor: 

Pos-radeç civarına yerleştirilmiş 
olan uzun menzilli Yunan toplan 
Ohri gölU sahilinde kAin Lin köyü. 
nün §imali garlıfsinde bir İtalyan 
mOhimmat deposunu dün berhn\"a 
ct.ıni§lerdir. İifiltı.km §iddetlnden 
Yugoslavyada bulunan -··n f)abri 
sarsılmıştır. Yangın o kac.lar s~ · 
rekll olmuştur ki, bu ~anzurayı 
seyredenler benzin dcpt)larmın a • 
teş &ldığını zannetmişler lir. 

Şiddetli bfr yağr.m'"'.l rağmen 
Maskopolls'ln garb·nda ve Ostravi. 
ça dağlarında bOW.n gün <'rt ~ar 
pışmalar olmuştur. 
Şkumbi ırmağ:nrn mansabında 

devriye faaliyeti olmu şve ournd:ı 
Yunanlılar el bombalarm1 ınuwıı 
fakıyetlc istimal etmişlerdir. nır 
miktar İtalyan C!Ur SLl:nn•Ii ve r.ıto. 
matn· ı:ildhlar iğtinam cdllntlştlr. 
Rt'ITüN İJITİYAT Ii.U'°" ETU;R. 
J,E l'APILAN ITM~\ "-''"" TAM~-
RUZ ,Altı AKAllE U: U{!]~;\HI 

Atina, 6 (A. A.> - Atfra ajan.. 
sı bildiriyor: 

Roma, mUdafaaya mecbur edil · 
diğimiz için İtalyan kuvvetieı inin 
Arnavutluktaki vaziyetinin çok i~i 
olduğuna bizi ikna etmek istemek
tedir. Bu iddia bir.ız peç olmuş _ 
tur. Çünkü Moskova radyosunun 
dün bildlı-di!ii gibi İtalyan taarruz· 
lan 23·29 kanunusani arasmd , ; d. 

pılmış ve tam manasile kıtaatımız 
tarafından tardedilerek İtalyan or 
dusuna btr karış toprnk knzand-r
mndan nihai surette durmuştur. 
Bil!i.kis bu vesile ile ayni yerlerde 
mukabil taarruza geçen Yunnn 
kuvveUeri çok mühim sevkülce)'13 
noktalan zaptetmişlerdir. 

Yunanlıların mOciafaa.sile S~~u 
bu kısa devrede alman neticeler 
gc>nenıl Ca\'allero lehine olmakt~n 
çok ur.aktır. Bilakis İtalyan taar. 
ruzları doğrudan doğru) ıı 1 tnlys n 
muvaffa.kıyct&zliğile neticelenınls· 
Ur. Çünkü general Cavallt-ro bü · 
tUn ihtiyatlarını ,.c ~öndetih·,, bii. 
tiin takviye kıtalnrınt bu ts:ırruza 
sokmuş ve bu kuvvatler şir:-d <1.l'n 
başlamış bulunan Yunan mukabil 
hamlesine bundan sonra kıı.7"1 ~.:ı· 
ynmıyacak kndar yonılmu81ard•r. 

--o-
Erzak yüklü büyük bir 

F r~.ns!z yelkenlisi bn ttı 
Hrl~lnkl, '7 {.\"\.) - Stcfenl jan. 

smdan. 
Oç bm ~ yilz ton bacmınmoki ,.c 

Pcnıuıg ııdındaki bUytllc b!r Frrnsız: 
yelkenlisi, Ce.nubl Amerfknda"l hubu. 
bat yUkll\ olduğu halde gelirkf'n Ir. 
lnı:da eahlllerlndo b:ı.tmı.§tır. MUrette. 
hı>ttnı tr ltll eden ıs l<'ai mmnrtnr 

/ılustrius 
İngiliz tayyare gem·.:; 
al tadan Iskenderi:, eye· 

gitti 
ı. ·Jru, 7 (AA.) - B.B.C.: Sicil

~ ı ooğa.7.mdan seçen bir vnp•ır ka!ı. 
l ııbıı himaye ederken vukubl!.an mu. 
harebelerc i§Urak eden ve Alınan tay. 
yıırclcrl tarafmdan ha.sara uğratılan~ 
oları İllustrlus İngiliz tayyare ıtemL 
ı, r .. r. ~"·rlkl gün Maltadnn tsk.ınde
rlye lımanınn vasıl oldu!hı dlln akşam 
Londra sa!Wyettar mahfillerinde U. 
~ edılml§tlr. 

mwıtrimı uğradığı tanrnız e211a. 
liında mtneltcbatmdan 80 kişi l'lm'lıı 

ve 20 tayyarC'si hasara uğrar.ıııştır. 

Ama istila 
lln1anlnrı 

bo1nbaiandı 

Bir Sovyet gazetesine 

ril h? 
Arr ::.r ır a ve 

ıngııtere 
Holanda • "'ind .. Jtanı 
petrollerin: müdafaa 

edecekler 
o a len 

l'llosko\n. 6 (A. A.) - Tamı: 
Beynelmilel hld.iBeleri gözden 

eçırcn Krasnaja Zvezcla gaz.et J 

cııyor ki: 
Pnsifığin cenubu gubisinde as -

keri hazırı klnr artmaktadır. Nev 
york Tcıyınis gazetesi, Amerikanm 
Avustralya ve Yeni Zelanda üsl • 
tini kullanması hakkında bir nn • 

Londrn, '7 (A.A.) - Resmen bıldi. !aşma yapıldığını teyit ebnektediı. 
rildiğlne gfirc, lng!ltz bom.,a .. dıman Bu gazeteye ı;ore, Amerikan fi· 
tayyareleri, evvelki gece, <11l§m:ınm tosuna Singapur yolunu açan bu 
i§gall altında bulun:ın arazıc!dd 'stı. iisl€'-r Jııponya.nm cenup d nızl n 
ı~ llmanlarmı bombardıman l)tıcişte~. ne gen~ıemesınc minJ olacak ma_ 
dir. Lon<lra. dUn sakin ır gcN> ge. hiycttedir. 
çirmlştir. Son 16 gc<:<!nin 14 Un~ pa. Matbuata beyanat yapan /u:tı.e
yltaht slildllı içinde geçlrml§ olup <!lln rikan c.mirnU Sterling, uzak eark
kU gece on dl:lrdUncU idi. BUstıi'! Bl1- ta müttehit bir İngiliz • Amerikan 
tanyanın sair aksamında da '!lil{(ln :-enel kurmayı ihdası lehinde bu • 
hllkUm sUt'ITlU§lUr. Gecenin ı:ın.şlıı.nı;ı. lunmu~tur. 

emda dı.lşman tayyarelerlnin tru;l1k- Holandn Hindistanmm yeni şa.r
renin garp şehirlerinden biri clvann.. ki Asya. nızamma girmesini Tok-
da ve Galleıı mcmlckcUnln ce'lubunc'a yod.ıki Holanda elçisinin s1ddetlc 
kA.in bir şehir .ıakmmda buıun.ıutıı 1 rcdd tm1ş olmns nı, )abancı matbu 
zanneci!lnılş ısc de hJç bir hfıdlse o'. at An-.rik ile İngilterenin Hola.zı.· 
nuunı§Ur. Dtin gUndOzUn de lnrıte. da Hına.stanı petrollarmı Japon _ 
re üzerinde hJç bir tayyare sefı.-rl ya. yav kar§t kat'iyyen müdafaa ot-
pılmam~tır. n;. istr>mclerinf" atfeylenıektedir. 

Ha.\'C ve dahili emııiy<:t nez~retlerf. 30 K' .nunusanıdc Japon hUkfı .. 
nln resmi tebliği, dUşman t yyrele. mc tı ru 'teri cfierle görüştükten 
rlnln 6 • 7 şubat gecesindeki fnıoJ ve~ ı;onro. Japon orduları kurmay b~ .. 
t1n1 ~u surc.Ue tavsif ebuektelf.ir: ! kıınhn harbiye nazırı general To. 

Evvelki gece dU§mnıı, garp s!lhWc- 1 ,bnun rivaseti altında torlan.mış -
ri tızerinde pek az faaliy ·t gösteımlcı. larchr. <; ncral Tojo ordunun mu· 
tJr. Bomba atılmış olduğuna. dair h h'U'c kabtlı~ Etlerini arttırmak 
tıcr yoktur. ve orduyu ı lah etmek içın tedbir 

ter almınamu talep etmiştir. 

NI antaşıa 
knrnıaca 

Bu t'llrpl r r. rgin olan beynel.. 
mil l rıvnst v yet1E1 alAkada.rdır. 

J po an·n ask ri pl3nlarma ge 
lince, yabancı matbuata göre, o.!r 

(Baş tarafı 1 ncidc) pon ordusu h zırlık d<'vrcsini t 
bulunan eski müştemilattan bazı ırmi tir. C i Çinde adalar 
binaların lro.ldırılmaaı ve bah· r- ıntnkasmda J ı r kıtantının vo 
çe.n,i,r\ gçnişl.~tilemsi .tekarrür et. hımı. kuvv~l n:rı n t h t edilme • 
miştir. 'Bu da sUr'at1e yapılacak. Ei ve Hindiçininın cenup s.:ıhillen 
t ch'8.lmda Japon h"rp g mJl ri bu.. 
ır. , 1 b 
Nişantaşı kız enstitüsü önü. unması unu t •it tme.ktedir. 

müzdeki ders senesinde faaliyete 'lARDDI KARŞISlNDA 
geçmiş olacaktır. Öğrendiğimize JAPO~l'A ELLERtNi 
göre, Mnnrif Vckiı.leti Beyoğlu 

1 
Kl\\'U .. TURUP D IJAZ 

akşam kız san'at okulunun bü- 'lokyo, 6 < \.. \.) - D. N. B: 
tttn kadro ve tesisatiyle yeni Nıako Şimoun gazetesi d ro.r ki: 

. .. k Japon)a mill tini bugun t>n zi • 
enstitüye ~ersffiesıne arar ver· yad" 1 • k d . ,.,, 1 J · Ö .. .. ..1 k' d ~, n ı nıen mc:se e npon· 
n;ıştır. . :mmt!7.'~c.:ı ers ~e. yn il Amcı ika nrasında h rp er 
ı:1ınd0 y~nı enstıtunun fı:aJıyete 1 kıp çıkınıv ca w dır. Bu hususta 
g~esıyle ~rnber Be}:o~lu ak. 1 harp "k a bi' edbin olm~ se. 
~am. kı~ san at mektebmın fan.- b p yoktur. Amerikan milleti !}U" 

lıyeti nihart bulacaktır. . .. .. _ u hı'm lid"r ki Japon,ya. Ame.ri-
Yeni :Nı~a..,taşı kız enstitüsu ku il bir hıırp ihtLnalini ciddi bir 

Anlt~:-:1~.a~! lsmnt Pn;:ı. kız t .. n ve bunu ükfuıctle. ki3ta · 
enst•tusunun aynı olacak .ve ay. rıetl H' ko ·u:: uz ol :uıık derpı.ş 
nı ders programlan takıp olu. ('•n-r t dir İC'abı halmdcı Japonya 
nacaktır h r tlırliı t r nlmaıbı kar'U' ,.eT. 

Yeni enstitüm~ı talebe lt~d~- I n r. Ta ki Japon milleti ilC'ride 
su henliz taav) ı n ctmemış•ır. hiç r rn tl nAdim olrn oı.:ın. 
Fakat bu talel:e kadrosu bu,,.Un- Di r taraftan Jaıxın milleti, i· 
kü Bey~lu akşam kız sanat ki m !TI.l k t •r cunda. bir fduk('te 
mektebi kadrosundan çok fazla m nı ol ı ııı Japou;anııı h r 
o!aca.k ve talebe iki ekip halind" t irlii gım't'ti arfE'dı.-c ··nn daır 
çalı.'jacak çifte tedrisat ynpıla. har cıv nn7.ırı :\Iatsuo' anın b ~ 
cakt.!r. : hm tııl"-unı <' tasvip kt 

m 
<Bn tarn ı 1 nl'lde) 

da müzakere olt1nm ere ha. 
zırlanmış bulunma! tadır. 

Diğer taraftan. Ankarad 1-i 
içtimada zirai kalkmm:ı.mız ve 
ziraat: mühcndislerının vazife ve 
feragatleri üzerınde ınühim bazı 
tekli! ve dileklerde bulunulacak. 
tır. 

1 2 
( lla..'] ta.rafı l rıcidt ) 

ma.ny:ı hududundak! ıskC't I ı • r •k 
l!ıth al!lı:adardrr. 

ln!!lllz enltı.hlycttar ma!ıfu• ri:l1 

de B3lkanl rdaki v ~et ıU ı<mı.ıt.ı 

aynı nıt\tale:ı. yürUUllm ~»e 
Bulgaı lstım tarafından mı> nı k tır 

tam,lmlyetlnl ve isU1tlil.l nl rr iı0 f, z 
etmek hususunda ynpııon tıt•yı.n tı~ 

sa.m!mıyetlnden şüphe ctml.' çin t1 ç 
bir scocp olmadığı. hatırlatıh "tt:•· 
dır. 

Bulgıı.nat.nnın bi.r ha ı p sıı.hııcııı c,ı 

maktıı lıic;; bir menfaati bııları.•11•111 1~ 

ve Alllll'nlar tarn!ından s ret ;t.ftt. 

alman Rornanynn m u~ 
tenlzhıe kf'.ndlnl h ttJ~ bedı"b' 
dir. Butgr. rıstnn vaktiyle Rom:;uıya~ 
maruz kaldığı te.lıllke il" tehdit ed 
mclttedir. Bu tehd1dln ise Ro'llcn m.I 
ıcUnJ uğrattı~ı !ctlketll netice nıC'y 

•!'lnda1rr 

r dir. J.' ı.- t Am nk!l, tn tere) e 
'"Drd:M'l ve Alın m il<' İtalyn 
dıı t rn rd:ı. d \'am cıdCTSe .T -

il ,..ni k':lvu turup hareket 
z 

Zevk r,zcvkkederken 
yn~· ı ndı 

8 nd { olmad: ;mı ' 
nin li t de • ündll n 6 f! • 

CE'leıi dC' R,SO da kuC'l1k r'>Cukl ~ 
g tirilm{'z,. lf'vhası bult·n!l"a-i f'! 
gör rc-k sıh 'bi l:?.T.ail C::j 'l ri 
c z.·uııruı. c-arpt tr'lll1'1a rd ır. 
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~ Nutus düşmanı amelıyat 

. ANLAMAK VE TAUMAK y ~s~ğı yürü!mek 
Bası adamhr vardır ki hayat sahaamda bilmedikleri, öğrenmedik.. 1 ç 1 n , ç o c u g u 

len bir .. neroıe" JrnlmıvJığmı idilia ederler. Slizlerine, konuımala.rma 
bakarsanız ekonomi ilmini hazmctmişler, edebiyatta üstat payesine t k 1 " d 
erm:tlerdir. Fende "yeddi tüla" sahibidirler. Siyasa işlerinde en 1jÖh. y aş a m a az 1 m 1 r 
reW devlet recüllı:ırine taş ı;ıkartırlar; velhasıl bilginin hudutları içi-
ne giren her §eyde belıre sahibidirler. Hele insanları anlamak, ka- 8 • k I ..., - • 

1 ralr.terlerini keşfetmek hususunda son de'reccde mUmarcse ve rUsuh. l T l m S e lj Q Ş Q m Q g Q - .... ~ 
lan vardır. Ve bunun icın de: 

- Biz in.:ıan sarrafryız, adamın ytizüne bakınca. ne olduğunu m u k t e d i, o 'a m a d I g· l 

1 

ular ve tanmz, derl ... 
Bunlar belki ekonomi lliml, edebiyat üstadı, şu ve budur. ı.'ı.ı.kat e V / a~ d l n I Cem İl/ ete 

:inaanlan anlamaktaki. kudretlerine bir balmumu yapışt.ınııak 

lbmı~~· anlamak ve tanımak, /ı e d i. ye edebil m e I i di r 
1 

Hayatta her §l?Y ve her şey öğrenilir, bilinir, fakat insanlar?.. ,, . • . . . 
Bunlan bUtün nıah·yetkrile tanmıak kolay bir ıey değildir. Her GAZETECİLERİN avukatı ve dır. Hatta kanun bıle ... Cemıyetı-
adamı olduğu gibi tanımak, anlı>.mak pek güçtür. Filhakika, fen çok 1 gazetccı avukat İrfan Emin mWıı tellikkisine göre, gayri-
ilerledi. Akıllara ~a;vret veren birçok k~er ya.p~dı. İnsanlar U.bi- ,Kösemihaloğlu müsbet tefekkür meşru <;oeuklar, "parya•· nevın
a~ her .s~rettc ha.kun oluyorlar. Havan~ yarm yagmurlu olup olma. sahasında, kendisinden her aıı is- den beşeriyet harici mahllık:laı -
dıgmı bılıyoruz. Yıldızlıuın hareketlerinı, ayın safahatını takip ede- . . . · .. . · . · · · b" • .· · 
biliyoruz. Havanın SU' un terk.iplerini öl,..üp h lı , tıfade edı!C'bılecek bır munn"\ C:· dır. Dın. zına gıbı ır ma sıyetın 

• J "' esap }Oruz. . . .zdi 1·· .. ht 
Fennin, beşerı)eti, msanlığı rahata, saadete ulaşt·rmaya çal~ rımı r. mahsu unu mu erem sayma7. 

lYl tekemmülü yeni yeni aletlerin, makinelerin yanımla eksik olan "Çocuk diişürmeğe manı ol- Kanuna göre, evli bir erkeğin :ıi- · 
bir şey var: İnsanın seciye ve ahlükmı öl~ecek bir JT'al.ine! mak" mevzuu etrafında kcndisile nasından hasıl olan çocuk ı-

Eğer şimdiyP kadar böyl<' .o:r ilet kE'.!Jfedilseydi, tarihi ve diln. konuştuğum zaman, bahsi şöyle- namaz. Ancak erkek, evli olrua· 
yayı dolduran fenalrklardan, c.ınnyctlerdcn, rezalet ve ahlıik.'J!zlık- h 1• tti . ak .... ~11 ''neııebi · .. h 
l&rdıın çoğu olmazdı. İçtimai havntta. sivasi münasebetlerde büyük ce u asa e m. m s<" .... e, gayrıs ıu 
bir inktla.p olurdu. · · - Çocuk tıbbi zaruretle dilşlı- çocuk" adile nisbi bir meşruiyet 

Namuslu, tenuz, durU.St diye tanıdığrmız vo cemiyet içinde ken. rülüyor. Gayrimeşru olduğu i~ın kabul edilmiştir. Fakat bun!nıc'!a 
disine yer verd~iz bi~kım ahl&ksızlnrla, bırsn:larla yanyana gez- ırülüyor. İktısadi zaruretle düs\i- da "nesebi gayrisahih,. damga~ı 
mez, el!erlni sıkmazdrk. Ortal•k güllük gülistanlık olurdu. lüşürülüyor. Bir de güzelliği bo vardır. Bu tabirler, onların mf'~-, 

Ne yazık ki, ~biata. bile. galebe çalın:rya muvaffak olan msan zo- mak ve sosyete hayatının zcv~.le- ruiyet haricinde hbıl oldnklannı 
lıtm hali böyle hır makıne ıe3d edemedi. · d · t ·ıd· ~· ·b· · tif d h •ıA ed M. ... ._. 

Bö l bir 
· kL- b 

1 
k d tın un e bU ü"' rın en ıs enı ıgı gı ı ıs a eye er zaman ı an er. ı~:-Lanı 

eye mı Wl u ununcaya a ar ya n y .. mevzuu A • • • • d.. . .. .. ., . . p · d kü"sad · k 
olan in.sanlan anlamak, tanımak, karakterlerini öi!r!'nmck için yapl. manı o.mak ıçın uşiinıluyor. hısselen de meşru ~ocuklar de - ren sez rın e, - resimlerinde, sır 
lacak biricik hareket tecrübe etmek ve bu tecrübeden alınacak ders- Bunlara mani olmağa yardım e - recesinde değildir. Bu gibi ~t k- temsillerinde sık sık bulunurdu. 
leı-e g~re harPket etmektir. Yalnız !'lurasmı da unutmamahdrr ki, bu decek tedbirler, yeni diişiınceJer lann, bilha8Sa analanna ge1inr.e El • b t O vakıt bütün gözler prensese di· 

l 
derslerden istifade etme ri bilm.iycrıler daima aldanırlar. araştınyoruz. Sizin görllşiir.Uz çocuğun bu vasfından ötürU on- 1 za e kı1irdi. Prenses etrafında bulu-

De ltnn mihek ta da nedir? la.r da ayn bir leke taşırlar. tşte nanlarla alikadar olur, onlara 
na:7 ı:sanı bir iı; baş~a! İrfan Emin düşündü. Fakat bu bu sebeplerdir .ki, çocuk cinayet- G EÇEN .haftanın telgı:':f ha.- yaşlı ve tecrübeli bir insan vak'>-

' 

l.a.••drl düşünüş, vereceği cevabın hazır lcri alabildiğine artmaktadır. Böy . . berlen aras.ıncla 1?gıl1: :_e- rile sualler sorar. Prenseste bir 
olmamasından değil, mcvm.ıun le talisizleri yani namus mUlaha- hahdi Prenses Elızabet ıle küçuk çocuk olduğunu habrlatan nokta 

-------------------------- ciddiyeti derecesinde şi\mullü ol- :ıasi~e hareket edenleri, kanunu- kardeşi Prenses Margaretin bir yalnız gülüşildilr. Prensee malı
~~/_j, DJ.,7 JISZA masım temin ihtiyacından ileri muz bile, bir dereceye kadar h_P.rı: tayyaresine b.in:rek b!r ge- cup, korkak ve sıkılgan değildir. 
:{!.~ih 

1
f cj, a';:.(JJl~h~ geliyordu. Nitekim az sonra, bi - mazur sayarak ba gıöi evlid kıl- zm~ yaptıklarını bıldıren hır .h~- Dört yaşında 1skoçyada dC'd inin 

--~ __ ··~ rinci zaruretten baş'!ıyarak ehem- tillerinc nisbeten daha az ceza vadis vardı. Bu telgraf habe..-ı u- bir şatosunda kabul resmi sın • 
Dünyanın en bü"yu"'k miyetle anlntmağa başladı. vermektedir. aerinc bütün lngiltercnin samııni sında ortadan kayboluverdi. Me-

Bal nasıl toplanır! _ Çocuk dUşilrmek ha! !:ında _ Bu vaziyette alınacak tedtir olarak sevdiği İngiliz vcliahdi hak ı"llkla prensesi aradılar, nihayet 
incileri para etmiyor tıbbt zaruret bakımından bir şey ne olmalıdır? landa, İngiliz Kralının tac gıyme onu bahçenin bir köşesinde aske-

Anlar çiçeklerin usaresini · · ·· be ·1 söylenemiyeceği tabiidir. O ::aru- - Evet, bu va.zi~tte "babasız m.erasımı muna_se. ti. e yazılmış ri müzika.yı dinleyen halk arasın. 
Birka •• nnd beri Am ·k d toplayıp bel yapmak için büyük ,,.- b k ı ç e" en en a a . . .. . ret "memnuu mübah kılan'' cin.3- çocuklara ne ad vereceğiz.,,, ır yazıyı an enmıze sunuyo- da buldular. 

Smitaonian mu-aoaası"nm· vı•t bır f aalıyet gostermek roecburı. t d" 1k" O o O • A • • ruz. ~"'"' • t· ded" l s· k.l bal . tih- en U'. ıncısıne, yanı ıktlsadı 1Bunlan nasıl ya.şatacagwız?" 
rinlerinde muhteıı·f .......... m .. tte ye ın ır er ır ı o ıs ~ "' __ 

1 
tın k . : ı..: t aı;.r zanırete gelince, bunu tek taraflı "Cemiyet içinde şerefsiz bir züm- Pre.ııseı; Elizabet ta" giyme me Prenses Elizabet 21 nisan 1941 

elli kadar inci ~ir olunmakta.- ·ı:wa.ı e e ıçın •uır arının am d".şU l. . Sef I -s d ti b.ti k d <hr. İnciden anlam1'1<>,,lar l"'n tı milyon yonca il12'Jine konma. ut nm:me ıyız. a ette man- re peydahlamamak için ne ıibf rasiminin devamı müddetince göz d~ onb ç yaşıştnı ıD r~c on hor-
buriar adeta kirli bl;;; ~ sı ica.beder. Yahut da bir buçuk itik ınUlcı.h~, hukuki teemmül çare!ere başwracağız?'' Her te)' lerinı kilçü'ıi: 'kardeşinden ayır- une • a~ı ır. ogu"unu_n c-r 
fil!. ~-ı .. .:ıır. Fakat hakikatte ,·.... .

1 
akas . ~ .. • _ aramak, faz.a sathtlik olur. Ce- den önce bunlan dUliinmemi& il- manı•-+ .. ._ Bir arahk kil,..ük pren- yıldönümunde prensese !nwlt 're-

.... "" ....... mı yon va çıç"<>& .. ~ın usare . t b ·b·ı . ~ "$ • dört b y dan b. .. . h dünyanın en bu~.nk ve en eski sini alınası, Yam tam bir defa ınıyke .' . u .. gı edı en ccza.llaerlnfndırabU- mm~r. Bence bir kimse, yaşat- ees Marpretin omuzlanndan ka- :;nyel gelir~cagıAlntı ır subru .. !: 
1nctı . 3" dün d 

1 
kif" ecek me ıçın onc en, çare b.ı- maga muktedir olamıyacağı ev- pı düştil. Pren8M minbet çok 8 _ er . yaşına as-&" 

erıdır. . ya~-" 0 kaşmıyatm .. ~ ~ lup göstermekle mükelleftir. Dün lidını - evvelce bir~ot konupıa- afi bir hareketle kap'ı aldı ve tek- zene Gal KonUuğu minimini pren 
b • • bır m~e ate csı ı~er. h k"" · d dal t n..a •---..:ı- da .. . . sese bir ev hed" tm·ştir M" ~ ou ıncilerin kaç senelik oldu. ya~ ~r oş~n e a . ~ • ·~· ~&UN& • soyled~ gibi - ee. rar kardeşinin omuzlan nzerine . : . . . ıye e ~ · ı-
~u SÖylersek hayret edeceği- kefelı hır terazıye benzetilir. Bi- mıyete hediye edebılmelidir. toydu. Merasimden sonra kral nı:.ı::m zan~a.:ır ?al. ~vı .. Ça~ 

lZ ll'lt...haltkaktır. B k tr H AB E R. in rinde "hak'', ötekinde '•vazüe .. !.. - Bu fikriniai biru daha aea- ailesi balkona çıkarak halka giJ - es 1 em at ıçerısı tamamı le 

t~tarın tanı yUz mil:On =~i~ Çocuğun hakkını temin ediniz. bilir misiniz? rilndilkleri zaman bilhassa krali- ko~forlu bir ev, sıcak sulan ve 
bırer tnazisi vard B 

1 
4" B 1 1 Ondan sonra ai!esinden de vaıife - Çocuğunu bir hayır miie. ~ Meri ile Prenses Elizabet bti soguk sulan hanı hanl akıyor. 

Slllerde ır. ıın ar ıo- u m acas . . . d . . . . - rafl ba B ~ d n çıkanlmı~ olan inciler- bekleyınız. Bız e maalesef, DarU- sesesıne yerleştirebı~elr. i~, tün bu alln§larm şabıslarma ait yosu ve nyosu var. u c" 
Jr. 

10 
1\ laceze adını verdiğimiz bir mües- onu sokata bıraktMja, bir anayı olduğundan cok emin görünilyor- g?rUr görmez prenses "'evim!" 

. Bu kıynıetlı ~lar 
1930 

sene- seseden başka, esaslı bir te§ekkUI mecbur etmemeliyb. Her chHI ço- Jardı. dıye haykırdı ve hata bu ev kız-
~rıde Jorj Frayer Sternberg ta.- göze çarpmıyor. Çok çocuklu ai- cuğa cemiyetin kucağı daima asık İleride yeryüzünün en büyUk kanle§i Margaret ile beraber, en 

tu 
ından Kansas'da bulunmuş. lelere ikramiye vermek nevinden olmabdır. Bu §el"ait dahilinde ar- milletlerinden birisine hükümdar gözde oyuncağıdır . 

. Sternı..... yapılmakta olan yardımlar da, bu tık mqru, gayrimep'U damgaaa olacak olan genr prenses Eliza- lng>li%ler hayvanlan çok .,. 
kol j' ~rg. bu incileri Stad -:ıı da bue e devretmiş, fakat burada davayı ha!ledebilecek çapta de- ~rta~n kallrar. Ve •"vatan ~or.u- l>et 1-al ettiği mühim mevkiin (IAt/en sayfayı ~riniz) 
bt kıYDıetli taşlara büyük ğildir. Çocuk siyaseti, biltlln ge- gu'" diye ıneşnı, ull ve muhterem pek iyi farkındadır. Daha beg ya-

r "heıtııniyet vermemişlerdi. nişliği ile, olgunluğu ile ele alın- yepyeni bir tip ortaya çıkar. flllda minimini bir ~ocukken bir 
8'uı malıdır ki, ondan soıı;a bu~~ _ Bu fikıinm de biru dalla gtln dedesile telefonda konuşu _ 

Jertııt :.~ Stenıberg inci- üz~r~d~ daha fazla ~ır hak ıd~ tafsil etmenizi rica edecejim? yord~ B~bire telefon mükl-
&öt.U • ıan mUeeeeeesine edeebilsın ... Senede bır defa yatı _ ÇiUıkü bu cibüer lemesı kesildi. Ktiçllk prenses öf-

l'!lliye karar ~di. Bu mil- lı talebe almak mevzubahs o!cıu- ıniamna meli'ın bir mtl vaı: : kelendi. ve haykırdı: "Konuşma.. 
:;lede Dlefbur Paleontolojist. 8olılııua -ta: ğu zaman, on binlerce vatan ;ı.-av- nRnllazlar H-''--- •-- · ye yı kesmeyiniz. Kral ailesi erkl-

en 'Rol&nd Bra -1 °kl · d b" ,..... • ......,. -..(hiı ve ta-du. Sternbe vn ~ışıyor- ı - OOrWt'1cüler, 2 - Kullaıullrııı. rusu, devlet kapısı eşı enn e ı- nımağa mecbur bJdJğı tek 1,. nından birisi konU§Uyor.'' 
et ı L-• rıin incilerini g6riln- ğa elveri§ll, (iki kelime}, s Toka.t. rikir. Bunlar, artık yetişen ve bır raf vardır Meml . ır ta- Dedem, Prenses Eliabeti ok 

ev-.ıulde beğendi : ciddiyet. -i - Cariye, allabede bir bar- d e e kadar hayatını kurtaran • elreıün n!Mı ol- sewrdi S ç 
tin okunufU. 3 - Bir hayvan, bir çe. erec Y . maktan ibaret bir çocuk sıfatı!.. · aatlarca kU1111na ahr 

ye "k~· dedi, bunlar şimdi. fit araba, 6 - Alfabeden tki bart yavrulardır-. Beşık~ .. ~anan, Bu yavrular kendilerini bayata ve tonmlle uzun uudıya konuşur 
n· bulunan fosil incileri- yaııyaııa. kut kanadmm çıkard:'1 11ea ~erde ~ek.eyen, yürüme~ ~~- scvkeden hidieelerde, büJ ve lardJ. 
ınP'aenk t llyUlderi, en güzelleri.. bir l§aret sıfatı, 7 - Tören, vüculk lid eden msan kuıulannı goz ... nU- müessir değildirler ki on1an Prenses Elizabet bütün lngir 

h.- a mUcevtıerata verilen getinxıek, 8 - Bir cim h&)'V&e' ele ne getirirsek, onla.nn ne yaman refah: damgui1e • ..'....ıa. d ile- milletinin sevgiHsidir İhtlyar' u: 
"'.Y&Uet bakım geçiren, bir emir. 9 - Mektubçu, ,.,_ b. kUn teskil ettiğini heye - ea -v-s• ereke· t · · · · ıal' çirıldi~ mdan ~en ge- oado!uda bir nehir, ıo - Bir erkelc ır ye .. .. 15 

• ' ye düoürmtıı olıhm Şu hale f6- onu ngıliz tarihınin haşmetli 
ıo• ıanıan bugün Smitso. ı,,mt, ~ bUtrtımdan. 11 GctJp za· canla du§u~eı:nek ~abil. o~. re, şurada burada göriilen BlelJl'U Kraliçe Viktoryaya benaediği 

:an ınile'8ellesinın iftihar etti- miri. bir emir. Yoksa., ken<'lı gıbi bır sefil yetiş- veya ~ oldufu aalalda için severler. Gencl ise prenseae 
bu foııil ıneilerinin maddt ktv- Yukanlall qatıy&: tirmekten korkan zavallı ana ve ıruyan. metnı obnuına ratrr~n can ve yilrekten bağlıdırlar. Her 

ıneti sıfıra mflsaV1cUr. · ı- Bir nevi cam kabı parçaııyu baba. doğmağa namzet olan ço- sefaletin 'V'e anı..tha --...u lngiliz genç kızının albümünde 
~rilJüunr ki k ılkl kelime), gö:ı:egörilnmiyerı Uc:Unc:U .. 1..ı-....... ·· · ··~ ..-...n\eJc ·-...., ........ ..,..e,... B teki 1 rall t ın 

,.., Jymetler bile ,ahıs. 2 Yeme&e blr nıay! Koyan c~~ gunetı goıcı .. e•·~. tana baftıaaan, herhangi Wr ile- mu~kak prenses Elizabetin bir - u o e nsan a -/Ur 
~anla kayboluyor. Dünyanm ıuç kelime), 3 - Anadoluda M tım~t yolunu tutarı~ ~er halde şah beple dtbıy•ya gelen her cine ~o- resmı vardır. Prensesin resmini mu denıhtlz? .. 
en büyük ıncllel'İ bile bugün bir ianıinba bir bafka tnrıu.u. kö .. lrtt mak san da, ayrı, hır rikkat m~vzuu euk, vatan ailesine maledifu8e havi bir kartı alam.ıyacak kadar - O, muhakkak. Tam bir ııı:ıat. 
tek kuruş etmiyor. buı bıı• ha)'van, ' - Saa.tıerln ftlrti sayılırl&r. Ne kadar yazık ki, ~- bu vatan yaVl"'\l)an kirli b" · d fakir olanlar bile Elizabetin gaze tir kapryr ~ram. açan yok! 

:untaaaıu söatermesinl temin eden zılan ölerek, bazılan hapse gıre- yilırilnden kendilerine ve c ıri 8 
telerden kesilmiş bir resmini def- ( 

"teneffüs ettiğimiz l\ava !5 aa. ::P ç~:"::e!d:rk~=:r~ı:-; rek mükerrer cuaya uğramakta· te bir felllret olınular. em~ terlerine yapıştınrlar. BUtUn i- ~- ~. LJ ~ 
Normal yapılı reşit bır ınsa- mtnet, 8 - Hayt. Avrupada "1r dat dır. ,, . . . . . l&nlarda prensesin resmi göze _ t ~ 

llnı teneffüs ~ttiği hava miktarı ~atıeaı, T - Felemenk mo..temM.nle - O halde ne yapmalı . Bahai bitirmezden evvel.. . c;arpar. 
Yaptı~ rtnden bir adanın balla., 8 - ren oku irfan Emin bu suale kısa. fa- kat trfan Eminin tıbbi . vu- Prenees Emabet daima klisik 

keder~ı uı:::!:~ b~:re lı~~ i~a;~ ~~, ~ ~a: .:!ıU:· ı:!.~~,~~!~ kat veciz ~ir ce~p ~: ~o- çocuk dB§ilmıe sahaınn:U:'~ gi~r. ÇoJı: Jrilçüldren kenarlan 
l'iQ a&ntiınetre mikihl bava te· cndl§O blsıı. ıo Ebeveyn ecnwıa :- Yasagı yürütmek ıçin. hangi bir te-.tle fmtln verttm~ lngilia ~emeli robJar giyer ve 
Dtttüı eden bir kimse oturduğu bır tKı, gettrtraentz Ckap1thlnm cugu yqa~ak lbımdlr. mesi hususundaki temenniainl de belbai r-19 tafta bir kupkla m-
~irde ve _aynı zaman zarfm- akai oıur. ıı - Nota, mııu. - Gaynmeşnı çocukların va- kaydetmek isterim Yani yaban kardı. Şimdi giydiji elbiseler ek- ~ 
""115 ı ••tnarah ....... co._.... lıaJK: ziyeüne ne dersiniz? cı bir memlek t . • • wlyetle penbe renkte, hazan da 
ten santımetre m"kabı hava ı - Ptcta.tan,, Y, J-Antu•u. aa Ga · uklar cemi- e e yapılan mlnalı 
Qıe eftüa.~er, ayakta 178 santi. ~ - Lar. B, Şırak, f - Ad. Şakır, - .. ynmeşnı çoc . ' .. · bir seyahat zımnında çocuk aldı- kmnmdır. Bapna geniş başlık -

2 
.. 4tre Dnki.bı ve yr rürken de Ka, 6 - Çe, Seyir, Su, e - Eıall. M~ yet ıc;ın; bilb~ .keııdilen quı, ranlann, kalbur ilst11nde tabur.a- lar gf)ıw. Preneeel ilk defa gören - Kaneığm1 bUtyol'S1111 lıl, emin 
, BanU raza, 7 - Kameron, B, N, 8 - Eve. maddi ve manevı bır felükettlr. ması meseletri . ler bile Jrendladnden pek ho§lamr- böyle yorulduiımn g&.-- ta 

ıhtı D>ettt mikabı havaya ren. Km. 9 - Nar. 0nuaa. ıo _ e, ıBunlara karşı cemiyet mertıaınetı ··· lar. Prenllftl haPrıten evvel bahr"1- --~.,~ 
Yaç gösterir. - r- hammtiltim yokf.ur. t"1ct1nl ilen 

8e. ~. l'a. ıı Kcını,,ya. R• sirıdir. Abllk, din merhamctıds - HiKMET MONIR ye aergilerinde, çiçek meeherle _ f'\"d~ yollkrn yapamu nmm!' 



6 H A B E R - Alcş8m po8tast 

Denizlerdeki hazin eı1i 

Tarihin kaydet . ~ . .. ıgı uç 
- ı'ııl, l'nlorıyn C ıt(•ricerı , ,.,, . hazine efsanesi 

maceraları 

ve u haz· 
\"alf'skn o nnda, son dt>rece kiıs 

tahı::ı bır tııvıı .a ddndti: 
-- Bana b:ıkm z! .. dtdı. Benı 

oltlmlc t~hdıttcn sız vazgl çinlz ! .. 
Bilak.s sız. kendiniz ounda ısrar t•. 

decek olursanız kendi hnyatmız 
dan korkmn!ısınız! .. 

-Na·:,, .. 

- Kt'.'nd. t nvaunızdaıı koı kmn· 
hsmız! .. 

- Buı!l.Sı A!nı ıı.;:. • du il! .. 
ValMkn b r r ırs g-ıbı parlı) an 

gözlerle balı:u. B ~ nı gcrı}'e at • 
tı: 

- Olacak!.. 

Dedi. 
O anda kendımi kn; b tti:n. Yıl. 

dırnn sürntJ~lı> cC>bımd n tnlJ:ın 

camı çektim. 
f.'aknt gözlenmin önunde parlı • 

~an lıiı tabanca namlusunun pa.rıl
tıcıı ~ nı saı-ınlntt!, 

\·aı~skn benden eV\ C'l davran _ 

mış, kors:ıjından re.volvc rini çe · 
kere, ımlrnğ:ma uz:ıtmıstt. Birdc>n· 

bire sesi tıtri) C'rrk: 
Aklınızı b&~anıza alın! .. de -

dl. Kımıldarsanız dC'rhııl ntr edC'. 
rim' GenC'ralP :·mikast yapacağını
zı anhdığım için sizi öldürdüğümü 
söylf'rim ! Hem, budalnlık yett.~rı. 

U.Ju aU\.Unda oı.uyuculıı:-ımızw ga· 
r.etcmlz yanındaki kuponla birlikte 
g6ndereceklerl 

EVLENME TEKWFLERI, IŞ ARA 
MA, lŞ VEHME, ALD4 SATW 
gibi ticart mahlycU bal:& oımıyan kU 
çük uanıan para~nz ne rolunur.) 

l § arayanlar 
• Lise mezunuyum, hususi mllc33e-

11cl~rrı .. hergfln öğledı:m conra çaıışabl
Hrim. Taliplerin Haber gazetesi "a.. 
aıtasll<! (G.G. :... y. z.) "'llmuzuna mu. 
racantlan. 

11 Onlversıte hukuk fıı.l<Ultesı, ikıncl 
ısı.ruf t.ıılebcs!yim; liğlcılcn sonraları 

herhangi bir mllcsscse vt'ya <'iddl bir 
avukat yo.nmdn çalı~mak iBtlyonım. 

Haber gazct<'si \'asttaslyle Bıı.)an 

A. A. H. rUmuzunn mUrnaı.at edıl 

mt'-'i. 
" Ltsenın I inden çıktım şimdi bir 

nvuknt yanında veya rcsm! ve huBUs1 
müesseselerde iş nnyorum. JstlyPule. 
rJn Haber gazetesi vasıta sile ( M. Y. l 
romuzun ı mUrncaatıerl. 

ıı: 19 ynıımda lise 2 deyim. Kimsem 
yoktu •. 'I nhsllimc devam edebllmeı· 

~Çin oıt' , ıe>n sonmlan veya gece c;:ıı.ş 
mak bır ış nnyorum. lyi re3inı 
yap:ır \ tnbclli yazanın. 1stıycnlerlrı 
Haber gazl'!tcsl vasıtaslle ıôkt<:n) 
adresin~ ynzmalnrı rica olunur 

Müteferrik 
• Kimse yanma vP..rllmcmI:ş .12 

yao nrnsındn bir kız çocuj!'u ev!Atıık 

Polon:,:anın idaresi tamrunile asker 
liııt> ge.çmiştır. Sizin elirPtiniz si· 

zc> pahalryn mnl olur, anladınız 

mı? .• 

Camlı kapıdan, biıdc>niıire gC'.Jle
rnl DrC'nskinin mernkla hnlkonn 
do.{ru gclmC'kte olduğu:ıu gördU • 
ğUmUz içın hemen her .ikimiz de 
gayri ihtiyari tabanenlarımızı ı;ılm 

şek süratiyle yerlerine koyduk. 
Valeska bann lu!jımlı bir 

Denızlerin b:ıı:h ba~ınn birer· 
ııer\'ct oldııklaıı muhnkknktır. J.'a_ 

kat onhır:ı hu sen·etlcri yetüımi 
yor:-tuı; gıbı uıı ih boyunca, ııısan· 

lı~ın tnparca~ına a.. ... ık lı.:luııcluğu 
1 kıvmetli madl'n kt; 1cclcrini cie de· 
l ı iı~ ,.e c-ırnrlı sulaı ın ı ,;om.:ltiğU de 

' muhakkaktır. 
nnznr fırlattıktan sonra balkon 

R:ıgilıı okuyucıılıtnmı7.a tarihin 
kap•c;mı nçu ve generalin 1rnluna 

kaydC'ttiği üı~ mühim hı:zinc efRa. 
gınp onu salona sürükliyerek : 

- Şu eski dostunuz çok se dm 
li ıı.rLım ' .. d<'di. Hoş şe) lE>r ~l'i) le· 

di! .. 
Oıatla, balkonda bir müddet <1on 

mulj ve titrEr bir halde kaldım. 
Sonm f1deti'ı koı:nrak otr·lin tc • 

ll'fon dııiresinc indim. 
Mareşalin iknmrtgfilıını istf'd;m, 

Zevcesini telefona çağırdım. Ma. 
danım rahatsız olduğunu, uyumak· 
tn olduğunu sö; r•dıkl~ri hnldl, 
siddetle ısrar ettim. 

Nihayet bıı k·ıç dnkıka bekledik· 
ten sonra tC'lf'foda bayan r .nre -
salin helecanlı sesini duydum: 

- Siz mis.iniz'! .. 

r Dmıamı mır~ 

alınacaktır. Sıhhatlı olması 

Arzu edenler Habt'r gazetesi Vl\-ııta. 

sile (Ş.H.Ö.) rumuzuna melttupı" mil 
racaatlan. 

• 9 yn,.<mıda kimsesiz kalan bir f'tkek 
çocuk l)i bir aileye cvlAUık vt!rill'<'"ktlr 
Çocuğa kendi evlAdı gibi bakmak ve 
tahsiline devam ettirmek şarttır ı;o 

cuk halen tlkmektcbl.n ikinci smtfttıcta 

r.C"Sini anlatJıcağ';z: 

-1 -

15~ senesi meyıı-ıınd:t, 1skoçya 
kraliç~i Mari Stuart'ın iuenıı is · 
p.ınyarl:t büyük bir nefret \'O ga· 
leyan uyandımırstı. Filip ll, bu ga 

leyanm sevkiyle, tarihin kaydetti
ği en di\'ant.'Ce ırnrekctc t~cbhüs 

etti, hı.giltercyi ":ıpta vo katolik. 
liği ıhyaya ka!kııjtı. Meşhur nıı · 
nıa~hip arınsıda. bu dPlicc kara • 
nn neticesidir. 

lnl!illcrcnln. karşı,;ında ii.ciT. ka
lacağını ümit et.tlği hu donanma 
150 yelkenlidı>n, 26000 toptnn, 
SOOO tayfadan ,.c 20000 neferden 
mülcşC'kkildi ve kumnndası, de _ 

nlzcilikte şöhret alan dük dö Me· 
dinn - Sidonya'ya verilmişti, 
Namağlfıb Armadanın, nez.ini mu 

terif olan kumandanm, Kralı bu 
teşebbüsten vazgnçirmek jçin yap
tığı bütün tc•şebbü~lere rağmen 

29 !1-fayıs 1588 de denize açılmı;::. 

tı. O to.rihte, lngiltere, harp se · 

fineleri b:ılmnmdan pek ;:nyıf bir 
vaziyetteydi. Fakat, memleketin 
müdafaası mevzubahs olunca bü • 
tün millet gayrete geldi. Yalnız 

Londra sehrı, hillcümct cmrlnP- 50 
dır. lstıycnlcr Haber gazetesi v11.<ııta. 
Aile CM. E. 44) l"UmUT.Unıı. mek•upıa gemi Vt· 10.000 mııh:ırfp tnbsi.s e t 

mUmcatı! edebilirler. mişU, 

Satılık - Kiralık 
* Boğıı.zlçindc, ÇcngclköyUnde lake· 

leye yakın, geni.'} bir bahı;:e içindi:', d~. 
nlzc nazır blrl nhşnp diğeri kllgir il-:. 
ev ehven fıyo.tla nc<'lc satıl:kllr Ct>. 
Urdlklcri lrnt 2G lirndrr. !tıteklilerln 
Hnhcr gazetesi !A.H. 13) nımıızunr. 

mUracnntları. 

Aldırınız 
Aıağıd:ı nımuzı rı yazılı olan o 

kuyuculannuzın namlarına g ... ıerı 
nıcktuptan ld:ırchancmlzdt'n tıergl\o 

sab:ıhtan ugleyc kadnı veya saat ı7 

dt-n sonra aldırmııları rlca olunur 

(H.Y" ycnldır), (1.B. 5: bu a:~ınuzun 

Namağfüp Armada kumandanı, 

İngiliz don:ınma:u krım11 klillisinin 

tahaş.c;üt ettiği Plimut tinünc ~<!l· 

diği zaman, taarru?.a gc<;meğe ce. 

saret edememiş. Kn1° ıu;ıklnrın · 
öıı dt-mirleınişti. ,, 

iste, içi barut dolu seki?. köhne 
gemi hücumunu, lngiltzlcr o ı;ırnda 

tertip ettiler \'C alevler ruıc:an bu 
gE'milcıin savleti, A mı adayı, mü -
rettebatmı ve orduı;ıınu tamamen 

mahvetti. 
Armuda), teşkil eden gemilerin 

ara.-;ında I..ödilk dö Flo-:-nne;ı iı::min 

ele çok ~Uzel bir gemi (ff' bulunu· 
83hibf iki gtln zarfında namı'ln gt'len yor,lu. Denizi tutuştu:w.ın yanı;ın • 
moktupları almadığı tnltdfrdl! -ncktup_ 
lar açılarak içlerinde bulunmı>J11 muh 
temel adreslere inde ı>dllı!cı>kt!rı 

d:ın mısılsn kurtulmn.!fi mı:vuff::l: 

olan dört gemi ile beraber lskoç· 
ya sahillerini dolnşarıtk ispanyayı 

(L.M.l, IN.l, !Y.P V) ıötkcm), 

t tutmak istcmiljti. Bir rıvnyete gö-t .P. 13) 
re, hayli sakatlanmış olarak San
tander limanına llti.en "trniş, bir verler. Onun için prenseslere ve- rağmen babasının tahta gcçcl::~

rilcn ht'l';~ rleı arasında köpekler ni öğrenince pek çok sevinmiı::tir; rivayete göre de yuloı• bııtmıştı. 

t · k'ld b" lıste. içi hazine dolu gcmı efsa. ne vardır. Bugünkü ngiliz K "ab kızlarını çok sade hır ı::e ı c u-
. nelerinden biri bu Lö Diik dö l<'lo· hen iız ~i!k dö York iken kızhıı ile yütmeğc taraftar olan Kn' '• ı>, 

rans:ı ismi ctnıfmda füiilmiiştiir. 

Batan geminin içindrıki altın on 
beş milyon lira talımin cdiliyoı. 

ve k<.peklel'ile oynıyan bir ç<'k fo. Prenses Elizabctin bilyiidi.iğı.i ih
toğıııfh. .. ı çıkmıştı. Pıenscs Eı·za tişam muhiti ic,:ersinde başı 1iön
bete ılk ~efa köpf'k hediye "krı mesin diye elinden ?:C1en her şeyi 
ve nıinPr:ui prenseste köpe. 8~ v- yapmıştır. Bunu kolay bir i.oı san
gisini uyandırn11 ! .. ı. k dö \ ·in 1..:'"'r mamalıdır .Çünkü PrenR"s Eliza- Frnn.cıanın ihtiliıl kasırg-alun i

Prenses !stisnasız bütün köpekle- bet hazan çok inatçıdıt. Bic gün çindc çalkanrl·ğ 17!IO ~r-ı.esuıdP 
ri sever, irı çoban köpekleri, h'"'· bit· gezintiden dönerken elı.liw11- doğır.u~~u.r. • 

· · 1 · · d t• "b" k · · • 1 Terıor den kııcmHh'n ç:ılrnr.n bin sas ve zeki polis köpt>klcrı, mmı- t.•rını o anın a o ur o~ sıne . ır 
1 t , 1.. bh' . · ı ierce insan. akın akın lngiltcı C) C' 

m·nı· fı" ol n 1 c ""''1 h a mıı:tır. '' ure ıyesı prent:e'iı . . . 
ı n ar yn s 'ı:o·.• L ••• • h f'f 

1 1 
k 

1
.
1 

ıltıca edn·ıırdu. Bu :ır-ı<la. Tele • 
şır. Harp ba~dadığı sırahırda "0n a ı çc azar ama c ·as ı e: : . . '"' • 

~ d ördU -.. .. mnk ısmmıil'kı gt:mı rıf', ,. ra:ı~aün 
ses ımzabet ile Prenses M:ırg ... re- - ·~ura 8 g gum şey nr>'ııı ut.n!<loı:ımağn çalLsan kat-.bııuk bır 
tin sekiz köpeği vardı. Minimini Altes · volcu kafilc<:ıni vt: mıihım hır ser. 
prenses Mnrgaretc bu köpek1cr - Deyince, !ili C\~\", bı almıştır: ~N ,\·ükilnU hümll -ılni':ık :\'oımıın · 

p· • 1 
den hEngisini dnha çok sevdi~i - . '.5 corap.an~.. . diya sahilinden hnr.a'rnt Nrni;sti: 
soruldu.~u vakıt prC'nsC's zeki h:r tn.gılız ~rens:slC'.rının tobsıl v~ 1 l<'aknt. ·tehlikeli mıntııknyı geç • 
gfılüşlc ve diplomatça bir c' vnp tcrbt\'C' sı ·temı Ur· asırilR ·bcı 1 ı mc>ğC> vakit bıılamndını Tt•lema -
vcrmistiT" çok <leıij-merrıic:tir. Ata biıır (·k km kaııtar.ı , takihe u~;nclrklarııım 

ve fıaP.sııca konmımak bu _tı\11 • il fnrkma rn.rmıştı. Siirali arttırdı · 
- Hepsini çok se\·crim. t b ı " ft ı I T 1 • . . . \"e er ıyec c on sa a ge.ır'. ngı ız Jar. fakat tnkip eden gemiler da· 
1937 kanumısanısıncle lngılte. rnnnesi kral çocuklannın mektep 1 h . 11 'd' n· ld' b -•-

~..:ı • • · • d ı n ~o u ı ı. ır an gc ı uıuıınn 
ı~e bır kıtapçı. ıçermn e p!'en- lerde halk çocuklarlle beraber .. .. d k k 1 '- · '-'-. .. . . . onun '1n açıp urtu mal\ ım ... nr 
seslcıın ve. ko.r.eklerının r" '-'m 1 1 bulunmasmı hoş görmez. Prenses kalm:ıdı ve TelPtnRk di.lrt geminin 

orta!iında, Fr:uuınyıı nvdct yolu nu bulunan hır album çıkardı. Bu dl-,EHzabC't habaf:lı kral olmadan cv-
bümi.in üzerinde de İngiliz Krali- vel mektebe .'"tmişti. Fakat şim-~· tuttu .. 
çcsinin şu cümlesi yazılıydı: "Kö- di husus! tahsil görmektedir. Kilöböf limanma gelindiği zaman 
peklC'ri seven bütiiıı çocuklf ra·· :PrensC'siu huı;uRi hayatı pek eğlen kııptan, bütün tehlike,·i g6züne. a
Albüm milyonlarc.t ~atıldı. c.eli d<"..Y.i"dir. Aıa sıra akrabasın· !arak c,ıoU cüı·elk.8.1· bir harekete 

dnn \'C'\'~hııt aristokrat ailelere teşebbüs etmiş, kendisini esir alan 
Prenses Elizabet hüçlik yaşııı- 1 m"ıı nıp rocuklarla birleşir. fabl gemilerden birine ç:trpmnk sureti. 

danberi ~ok mağrurdur. Amc~"ı b.ınun hnricinde kalan zamaı~hırı le onl:ırı ı;r-ıırH kt~m som-n Tl'!Je· 
Dük dö \"indsonı çok SC'\'ffi~<:inc m yalnız gl.'<:irml'ğe mC'Cburdur.. mnkı g<ııi döndilnnüş, geldiği yol· 

dan, bu sefı?r daha hızlı nvdete 
bıı~lamıfitı. 

Kaçanlarla kovalıyanlal' arasın· 

da ikinci bir yuıış başlnmL5Lı. Yol. 
cular ve tayfa yeniden ümide ka· 

pıln115lnrdı. l<'aknt, takipçi gemile· 
rin en önünde bulunanı, birdenbi
re ·relemaka ateş açlı ve biraz 
sonra, firari geminin su nlmg~a 
ba.Ştarlrğı görüldü. 

Gemiyi kurtarmağa te9ebbüs et 
mck be)·budeydi. Telcmnk, Frnn_ 
sa toprağına aıJvetin celli!.t elindr 
cıın vermek demek olduğunu bil 
diklen için dC'nize atılıp kurtul -

mağn teşcbbUs bile elmiyen bUtün 
yolcuları ve tsıyfasllo beraber !IU· 

lam gömülürken, nmbarlarında, fı.. 

çılarn istif edilmiş 80 milyon kıy· 

metinde altını da deni?.in dibine sü· 

rüklcırni~ti. 

-:i-
tııgillerenin Yarmut limanında 

1799 senesi kı~mm soğuk, rlitubct
li hir günü. tngiliz bahriyesi t:ıra. 

fmdan satmnlman La I .. Utına is • 
mlndcki Fr:msız gemisi meçhul 
biı' i<ıtikamete doğru hateJrntc lıa

.,Jrlanıyor. Rivnyete göre gemiye 
altrn yüklnnmlştir ve bu altın Fe· 
lemenkteki 1ngili1. ordıısuna gön. 

derilıyor. 

Akşama doğru gemi yelkenlcI'i 
ni şiı,:iı.erck denize açıldığı znmnn 

Cırtuın nzmıştı. Kaptan ;;üvcrtcye 
toplan:ın tayfaya cesaret V<"rmC'ğe 

çalışıyordu. ı.a Liltina şiddetli bir 

fırtınaya gö~a ~crcrı•k ilerlemcğe 

çalışıyordu. 

Bir anılık tayfanın isi bırnkLığı 
görüldü ve "altın istC'riz,. diyen 
bir ııes işitUcti. Bu sese ötckllC'r de 
iştirak ettiler. Geminin yilKlinu 

te§kil edcıı nltından kendilerine 

hisse verilmezse çalısmıyacnkln.rı· 

nı, gemiyi kurtarmaya tcscbbiis et 
miyeceklcrini söylüyorlardı. 

Kaptanın tehditkar cevabı fır -
tınanm uğultusuna refakat eden 
miithlş bir çatırtıya karıı;tı. Dal • 
galn.rln saatlf>rdcr.beıi çarpı~n gc 
mi !;On bir sarsıntı içinde çatırda · 

mış, clağılmı!i. denizin dibine doğ· 
ru inmeğe haşlıımıııtı. 

La Llitinn içindekilerden bir tek 

kişi kurtulnıadnn dalgnlarn göınUl

öi.i. 

Onun sincsındo de iki milyon li· 
rn bulunduğu söylc.niyor. 

Kazayı, imdada yctişıni'ğP iın • 
kfrn olmadığı için sahilden sryrc· 
den balıkçılar, ertesi sııbah araş • 
tırmalar yapmışlar ··e biı kaç yiiz 
altın bulmuşlıırdır. Daha sonra 
Holanrln hiikiımetl, gemiye teRa -
hup iddiasında bulundu \'c ısoı 

sı:ınesinde yapılım ilk tnharı iyat 
netice.sinde 56.000 lirn kadar bir 
ınehliığ c>le geçirildi. 1814 ve 1$21 
scnPlı:ırindc tckıar yapılan nrıışt·r_ 

nıalarıla 17 d:ıN altın ve glimüs 

klilc:esinden ba~ka bir şey b11 luna 

mnmıştı. 

La. Lütiıııı gemisi. Loyu kumpan 
\"n, 1 ~2fi şı>nesinde enkaz orasında 

bulunan altmlnr iizcrindcki hakkı· 
m j!lll'di ;:,e nihayf't, k'1ndislne, i · 
lerirl<ı bul'iımıcnk nltınlardan yüz • 
ete f'll! nispetinde bir hisse \'tınıle 

eli leli. 
1 S58 d11 L:ı Ltitina enkazından 

44.000 lira dahıı çıknrılmış , ayni 

sene iC'indc gPminiıı gÜ\'C'rtcsincl<' -

ki çan ve zinciri ele g<'çiı ilmi~ti. 

nu çan. o tn.r:htenbcı i, dün va de· 
nizcilik tarihinde büylik hir rol O) 

nama.ktadır. I..ondradn, Loyd kum. 
panynsının büyük salonunda duran 
bıı çan, kayıp gcmilf'r llst<'sindc 
adı yazılı bir gP.mi, salimPn hir 

limana gir<liği uunnn, bu miijdeyi 

haber vermek üzere çalınır. 

1923 te. La Lütmin ismi tek 
ra.r mevzubahs olmu.c;, ambarla -

rmdalri altmlarm meydana cıka -

rılınası bnkilru bulunduğu söylen • 
miş, fakat bu altınların yerine sa· 
d<-ee crtkazm çhileri toplanabil -
mw,t!. ü~erinde hir horoz ayağı 

resmi bulunan bu çivilıw, gemici-
!er kııdar genç kızlar dn uğur sa. 
;.•arlar ve bir zincire bağlayıp bo · 

vunlnrına asal'lar. 
işte bu üç geıninin üç!lnü de, 

batmış bulıınduklnrı derin suların 

dibinden çıkartmak için, zaman za· 
man tt"cr!lbelcre girişilmiıı fakat 
müspet hlr netice almamamıııtır. 

Dilnyn harp nfotine yakalanmaz • 
dan once de tccrUbeler yapılmak 
üzere bulunuyordu ve fenni dal _ 

l gıçlıkla gemi kurtarma ilminin ss 
kiye naznrnn çok ileı IC'mis bulun· 

duğu düşünülerek müspet bir ne • 
Liceyc varılacağı umuluyol'du. Fa. 
kut ne \'azık ki harp bu fıı~atı 

vermedi. 

Garip bir t e sa düf 

Dinamit c 
Nobel' ın fabrikaları dinamitle haraboldu 

Bir müddet evvel ajans hava- herkes kanaat getirmişti. l<"a.kat 
disleıi arasında şöyle bir haber hu hakikat dinamiti keşfemiı? u

vardı: lan Nobele knr~ı hiç de biiyük bir 
Mi.ithiş bir yangın hvcçtc Ka- hiirmet lıi~si uyaııdırmamıtj bilii

r:skoga banthanesini tahrip et - kis Nobel sayinin mahsulü olan 
miş, bant depo1arı bir biri arka- '.Jıı keşfi ile bir süril nefret toola

sına infilak etmiştir. Civardaki mıştı. O kadar ki, Nobel nrtJk 
bütün binalar harap olmuştu!· .. saklanmağa, gizli olarak dolacı -
tsveçin Botars firmasına ait olan maf& mecbur kalıyordu. Vapur
muazzam fabrikalardan hiç hır lnrda, trenlerde. otellerde herk<'S 
şey kalmamıştır. belki cebinde bir dinamit vardır 

İste bu fabrika Alfred Nobek diye Nobclc yc>r vermekten ,•,,,.ki
:ıitti. Alfred Nobcl dinamiti b·ı,- nıyordu. 
feden alimdir. Bu icadı Botor Nobel sade. ketum ve ekseı iya 
kumpanyası satın almı~tı. hasta halli olnn bir adamdı. Gtl-

Hntırlarda olchığuna göre, bii- zel sanatlara karn bi.iyük hir 1.:\'

tiin dünyaca meşhur bit· Noh··l gi beslerdi. Fakat dalgındı. ';o:t 

mlikafatı ~ardır._ Ve bu ~~1:-~1-,sabıı·~ı ve ka~a.~tkf~: bir ndaı~ ~· 
milel mükafat bır sulh muka.a- lım Nobcl, bulun gun aç kakbgı 
tıdır. Sulh gayreti gösterenlere 

1 
takdirde bile çok daha iyi çalı.c;a

verilir. Haber alındığına göre, bu ~rığını aaima söyler ve bunu da 
sene Nobcl mükafatı pek hal<lı har~ketile isbat ederdi. 

oturak dağılılmıyacaktır. ı Nobe!~n dünyanın bütün biivi.ık 
1861 senesinde Paris banger - şd.irlerinde bir evi vardı. Fakıt 

!eri, diinyalan yerinden sökecek INobı...; <.!aha ziyade Paristeki a -
kuvvette bir infilak edici madde partı'lanında yaşamnğı terciu c·· 
ke5fctmiş olduğunu söyliyen b'r, dcröi. 3873 senesinde Jül:ı, etin tın· 
delikanlının fikirlerini biraz da lonur:cıaki kabulleri kaçırmavlln 

istihfaf ile din1iyorlanlı. Bu gene davetliler arasındaydı. \"ikt ıı 
tecrübe ile keşfinin kuvvetini Hügo ile de bu salonda tanışınn;l1 
göstermeğe hazırdı ama Pnris Nobel. hayatının son sen<.'!fı+ 
bangerleri böyle bir tecrübeye ne doğru Sanheınc yerleşti ve f:r,n 
liizum görmediler \'e Alfrcd .No-

1 senekriıı! burada palmiyeler al • 
belin keşfetmiş olduğu nitro gli- tmcla hakin bir hrıyat ic:ind{' g,' -

:-;erinin biiyiik bir kıymet ifade c~ çirdi 
MC'diği hal<kında bir mütehaflsı - NolJ<>l fevkalade sade bir ha • 

, sın verüiği rapor~u iktifa ederek yat ~·uınrdı. Paraya kıymet ve>r· 
1 Nobc>li nazikane bir şekilde bas- m('zdi ve bu sebeple hayatın 1 rı 
laı ından savdılar. Fakat üçüncii sc.n .senelerine doğru dünyanın erı 

Nnı)olvon Nobell' vüz bin frank zengin :ıdam:arı arasında k"t'd~· 
1 - • 

I \'Cre:e.k çal~~mal~ rına devam et· ninin dl' umu gectiğini öğrenil\C' 
mesını tcının ctll. '1a) ret etti. 

N'obcl faaliyetine devam ı.:ciı . Btitii ·ı bu paralnrı harp \'·' öl· 
\'OlflU. Ama keşfinin hakikaten rfüı me eseri mukabilinde kazn.r.
büyük bir netice veremiyecPğini; rnıştı. 1stc bu sebepledir ki No~·l 
de kendi kendine itiraf cdiv<ırdu. s<"rwtini sanat ve sulh uğr•.r. ı 
Nazari o'arak biiyük biı· intilak Galış::ınlara terketmeğe karar ver 
ın.,·vetine malik olduğu kabul ('· ıii ,.c o tarihten az sonra da vn~i· 
dilen nitro gliserin hakikatte hiç yrtııaıncsin; tanzim ederek büviilt 

ık umulan n<'ticeyi vermiycrdl'. bir :;;u:h mükafatı ortaya kovdıı 
Nobel keı;:findl' noksan olnn AncaH. r-.;obl'l bu vasiyctnamC'Rlll" 

bir taraf b~lunduğunu hissedi • bir '1" fiOyle kayıt koymuııtu. 
~ or. fnkat bütün araştırnıalamrn' "F.ğcr n~uz sene nihaycth:ıe 
r;:ığıncn bu noksanın ne o:duğunu cb< ı: sulh temin cdilm"ZS" !'l 

1 "k"f t d b k 

1 

kr !'fcdemiyorclu. nııı .~ P. ın evamına se ep ~·o 

Bir giiıı ~ ob..,liıı lnboratu nı - ~.u ... 
nııda kinde az milttardn ıı:tro :Vo' <'' bu satırları 1893 scı1" 
glıı::<"riıı bulunan bir balon pat. - ''ii11de yRzmıştı. Vasiyetnamı>:;ır1 

hdı. ~ np. ' an iic sene sonra 18'" · • 
"~itro glisc·rin yere dökül·!iı "" bldii. Vasiyetnamesi nçıldı, fııı 

t .lprıık ile karıştı. Nobel. intı:ft'< ru \'a~:yet:ıamenin hükümlr-ı rı 
kU\TC'linc ümit buhıncluğ'u who 1 1.ıvc' cılur.ınadı. Çi,inkü ~:-,ti 
~ıil-'crin ıle karışmış olan bu tQp- miıkfifa!ı Prtık devamlı \'\! ıi ı•ı 

ı·:ıkfa tecriibc yapmak istedi. ıc-- bir rnükf.fc.ıt olarak kabul ccihll 
ıneıı bu toprak parc:asını al h v" tir Halbuld vasiyetname üz"'r•ı1 
hunu iııfiısk edici biı maddr• o - r,.~n otJ"' F<'neden çok fazla ı:: < 
tarak kıı'.lnnmak iizere ilk tecı i.- :nış t)lduğı; halde ebedi sulh t< ' 
heyi yaptı, dinamit bu tcsa<li.ıf min E>dilrıııf; değildir. 
~onunda elde edilmiş oldu: ~ncak !Ju sene harp vazi•' 1 

İki yiiz kasa dinamit yüklii o- <lolnvısile Nobcl mükfıfatırıl 
lnn ·.rod isimli İsveç gemisi Peru tı vzı olu ımıyacağı bildiriliyor 
rnhillerinöe infilak ederek battı. Nobel mükafatının ~rtık 1: I~ 
E'Ji iki kişi öldii. Birkaç h.1tt<ı maı:ıınm doğru olaca<rına i.::41.t' 

S(Jıtl'a A vustralyada da bir <İ<·p > erleı !H'n Nobeli harbin müsebb tıl 
iııfilük etti. Sonra ~an f''mıısis- olarak g"t1lf'l: acaba tamaml'ıt 1 
koda diğC'r bil' depo infil{ık etti. ln ıı.1 elını~ oluruz. 

n 
k 
lı 

'Nihayet aynı senenin mayıs ayın- Görüd\·or ki. Nobelin moti• ıı 
da çok müthiş bir kaza oldn ve reti $Oki~ğu beJadan kurtarı1'~~ 1 

Nobelin Hamburgdaki ba lır'l irin k':>yd•ığt. para mükafntı ir d 

fabrikası bir dinamit infilakı fO·j~anhğı hağlıyacak kuwette t:1
1 

b 
nunda harap oldu. mamı'1 ,.(' herkes Nobeiln ilıt•f-
BELA Ll ADAM n .:sti•n<le edet'Ck harp sili 1 

Dinamitin müthiB infilak edi~i 1 · · mbi 'ne girıil 

bir 1n1t<ld<' ol<luğuna dıür artık t.W. 

(' 
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- damlası 8elli mezara 

16filrecek olan b i n l i k J e r , 
Wibiri ardı sıra kapn:ı.m eşiğine 
4isiliyor. Yakında geberece~
ain. Bizim zevk ve sefa da pay
dQş olacak! Duydun mu? Demek 
&eni kurtarmak benim ıiçin artık 
S8(iece bir insanlık borcu değil; 
aYtlJ zamanda kendi ınenfaati· 

ınin de ica:bıdır. Yalnız seni de
ğil, kendi şeref ve haysiyetimi de 
de kurtaracağım. Binaenaleyh, 
diz kapaklarından yukarıya ve 
midenden aşağıya taalluk eden 
bütün arzularm, karnında kala.. 
caktır. Bu cihet böylece maltl
nıu:u ola!" 
Mutadı hılfıf ma ufak bir 

Şaşkınlık geçirdi. Yine mutadı 
hıl8.fına sükOnetle cevap verdi: 

- Fakat ben ne yaptım pro .. 
feaör? 

- Sen ne ya.ptığmı pekili bi • 
lirain. Şarap içmek, kızlan bu. 
raya davet etmek oyununu ku. 
:ran sensin. Bunu inkar etme! 

- Vallahi ve tallahi ..• 
- Susacak mwn Kamil? 
- Hayır, bu akşam bir mah. 

k.<un gibiydı. Saadetinin bir gü· 
~lü ile bitmesini .istiyordu. Bir 
:UYa ile beraber yatağa $'irmek 
lf!tiyordu. Aına °bt'.Jl biraderi 
<Sezar) la beraber yatağa giren 
<Lukresya) yı hala affctmiyo,r. 
<hını: 

- Daha fazla ısrar edersen 
v~iyetini Şehir Tiyatrosu reji .. 
Söı:ltiğiine haber vererek maaşı_ 
nı kestiririm. Zaten fırsat bek· 
lıYonar. Eva•yr da koğanm. 

Kalkym. l~ bir ba.rda.k su 
a114ım u-"--- · tünde' k. . · -.-ıım us ı ma. 
" 1 styahi boştu. Kendimi merdi. 
venıere attını. Tu .b. lumbanm buz 

• 1 suyu Yilzüme aktık .. w Sl~il 1 Ç8 gog. 
~il": J\!Ka.ı;ı cendere gevşiyor; 

ç_cr\ll\W,Qrdu. 
Odasına w 

cıl!~. Ya ugramadan. ~u~~:ı 
arı1.s takta, keskın ıkı uç 

tnda u-vku ı'l ·· tt.i ' " e yanyana yu· 
fı ~en bir kiı.busun beyaz çarsa .. 

1<:ine düst·· .., ., um. 
.. • * 

E ~i sabah gün • ırken 
Va nın . agar 

geldi w. .. sesiyle uyandım : İlk 
bir h~~ ?Unlerden birinde, galiba 
l}<!·~tt- aye arasında, bir rumca 

... ın tercij 
la.tmı tı . nıesıni bize an_ 
·yordtş· ".,SYıne bu şarkıyı söylü. 
Yeleği · .. .. ana gözyaşlarımla bu 
nu 

80 
-Ortiyorunı .. ,. Her gUn bu-

y ('rdj Ve b11rrH.. kad b 
~ı ban "'1)••.uC ar u 
bir ka.şa a, dai.ına, yün yelekli 
~ p ~ı.~ğmı hatırlatırdı. 
Ia.aııaa k bugün,. sa.balım ilk ışık. 
~ ~· çürijk ahşap evinin 
ren e&ınde ağlayarak .. . ... 
~ünı ~lbe.r bir Rum kızmıo~u~: 

• F.:\ a'nın Oteıı ~ f;ı Öldü .. . o Kfunile kar· 
l'ıl~ rucn ~ır suikast tertibile 
'"'-- oldugu şü..ü.es:-.:ı· n·ı 
'«=l" Runı kJZin t'" ._.ı. ı • 
tında parJaJr ın beyaz elleri al. 
~ ağıdı bir bıçak 

ôtesitıd ve pencerenin üç adım 
:il! e bıyıklarını burarak bek 

2 

a miştik. Ben,~aTJLp§işelerini çakı (HABER) ı·n yabancı di1 uciyle .a.çmağa uğraşırken Eva 
içeri girdi. Dikkatle bakınca d 

~ bu kızın, -şaşı gözlerine r~men, ers[er.nı takip edecek feri 
~ • pek te çirkin olmadığını düşün. 

Dört duvar E~:r::~i~~;.;~::~~: ~ D _ır_ fi11 Q ii ©_~ e 
landırml§tI. Yanakları lüzumun. = J) -

liyen esmer delikanlıya iltide l.1ir döndU. Usturas.... • -~ fazla :.,.,,yalı olduğu halde, 2 5 o şer kuruşluk yabancı 
göz kırparak biraz daha bekle- dayadı: 18.mba ışığında, güzel ve mat bir 
mesini emretmesi, sonra ağla. - Kat'i olarak! dedi. şeffaflık içindc:r·ı: r- -'~1• 1 1 d d"I d 
ması ve şarkıya devam etmesi; Eva .odaya girmişti: mübalağalı boy~ışb. Bu nkı~ 1 ersler' yalnız kenclıler.ne a o ~uru~ 
beni göz göre göre bir cinayete - Kamil bey, diyordu, bir her şeyde olduğu gibi süste de y 
doğru sürükliyen bütiin bu ko llAıu.:u ,.'lizetcslıılrı ( Vabancı ıUl eı.u:rı.ıı.ıcri' .. ~ :; ı .. lıı. "'ıı.ınd&D 

.. sofra hazırlayacağım. Marika.. cesaretliydi. Gülünç olmaktan lsllfude ederek "'erek ba v medya; bu aşağılık oyun, artık .. ya ncı cııııere ~l'nl tıa,.ıyacak."' gerek ou de .. 
nm parmağı ağzında kalacak. korkmadığı için muvaffak olu. ler1 takip t.'C!eeekJer lçlrı emsalsiz bir yardıml'J olaıı "OQ <1erst" k·' ıcıt kea-

bitnıeliydi. .Fakat yan çıplak bir Sabaha kadar eğleneceğiz. yordu. Mesela gözleri bu vazi- dlnlztı ll:ıbt:r metodu" e61lrlnl ta\Slye edi.}oruı. 
halde giyinirken Eva ~luk solu· y l ..J·- h h Kütüphanemiz m ua """ an gözle bana bakıyor ve yette o an uıger er angi bır tı\ctı ranın pek ıu.ıılnu~ •lnıaaoı:. nı ··ınt·u tıu mD-
·~ odaya gı·rd· K luNumel eaert "'"rasıı. .. ., __ k 
«>.. 1• apıyı usulca gülüyordu. kadın, suratına bir damla boya ..- '""'KVI> kactar küçtlk bir tıt. ... ır-Jlt Uabcr okuya. 
örttü Her gUl cularına temin t>fmlJ e karar vermı .. tır. 

· ızaman en gözleri Y~mden kalktım: sürmek için olc•ukça teredütlü ~ 
şimdi endişeyle buğulanıyordu: - Ben de sana yardım edece- anlar geçirirdi. Boyu hu kadar 
"'Kızma, ..dedi, sana beğendirmek ğim J<;va, dedim, çarşıdan ne kısa olan bir kız, bu diz kapak. 
için bu kızları getiriyorum. lsti. alınacaksa söyle; bir liste yapa. larından yukarı çıkan eteklerin 
yorum ki sevesin! . ., lım. Bu akşam bir güzel keyfe. altında, bu eğri bacakları gös .. 

- Eva, sen çılclırdın mı? de. delim! termekten çekinirdi. Fakat Eva 
dim. Avucunu şakn.ğı hizasında İkisi de hayretle yUzUme çekinmiyordu. ;En garibi şaşı 
oynattı: kıyor1ardı. Aldırmadım, cebim· gozlerile, bodur hoyile ve egrf 

- Şimdi değil, ama galibı> den bir kağıt çıkardım, yazına. bacaklariyle güzel görünmesini 
yakrnda! ğa başladım: bile beceriyordu. 
Yanakları sarkıyordu. Alt chı- Beş kilo şarap, bir kilo pirzo. - Biraz geç kaldılar, dedi, 

dağı kı\.'.Mlıyordu ve kırpmadan la, bir kutu yalancı dolma... galiba dans salonundan aynla .. 
yüme diktivi gözleri, ycıvaş ya. Hızla geri döndüm. Sokak ka. madılar! 
vaş yaşla doluyordu. pısım acık bırakarak yokuş yu· - Dans salonunda mı? dedim. 

Pantalonumu çektim ve arağı. kan ,koşmağa baı:;ladtm. Yüzü. - Orada çalışryorlar. Yeni 
ya :indim. mün derisi yanıyordu ve körkü. dans -OğrenenJere damlık yapar-

Kiı.mil traı:; oluyordu. Korku tük bir sa.rh<>ş gibi sendeliyor. lar. Günde elli .kuruş alırlar. 
ile sabunlu yüzünü bana cevirdı. du171. - Bizden de ellişer kuruş ala. 
Ne söyliyeceğimi merakla bek. Kollarım dolu olarak eve dön- caklar mı Eva? 
liyor.du. Ben bir ~Y demeden diiğiim zaman Eva ile Kamili, Kamil başını sert sert oynattı. 
koltuğa otunınca: odada karsı karşıya oturmuş. yii%üme baktı. Eva: 

- Eva sana bir şey mi yu- beni lx'k1" ~uldutn. Şoluk 80lu.. - Affedersiniz efendim, dedi. 
murtladı ? 4cdi. ğa ıçeri • ..ı.im: Marika ile Despina orospu de_ 

- Hayır! - Haniya Eva, dedim. hani ğildirler .. 
- Ne dedi öyleyse o çfün ge.. hazırlık? ınıa burada oturmuş, 

ceki halin? c;e.ne yarıştırıyorsun ! Yoksa vaz 

• .y. .y. 

Sokak kapısının tıkırtısı Ka. 
milin de. benim de benizlerimiZ! 

90 Drste kcm:ıı kendine lngtıızcı. 

90 " .. " Franaı.zca 
90 Almanca 

adlarlyle \'C Haber ınetodı13 la netrecıllnılt olaıı bu dt'r9lerin ner lılrt 
800 • 900 88Yfa tutacak bıtclnıde topl&nrru,tar \'e ht•r b:rlnhı m.ıtad .. 
trı.ı fiyatı ciltli tolıtruk 2~0 kurıı .. tur ı .. •- lla'-· k , ., • .,...... ....-ı o u, u. .... an tlu '860 lal-
nı:ıluk Nıerden hanglırılnl lııt.erlt>l'll(" bunu kOtllphanı>nıbot>n 80 kufUIA 
edlnebllec.t•klcrdlr. 

Bu h'*31.tan latUadc oee.ınPk ı .. tılenlcrln ı.rzul ırıu, .)f'rlnc ıt••tlrebllo
memlz için şu prtlııra (Öre bareektlertnl rk'n eden": 

ı - 20 lklnclktlnun !.'O Şubat 19-H araı11!!oa aarJ'J adreslertyle bll"
Ukte sekaen kurll§un :ı arısmı kUtUphanemıze ödiyer· ıı \Fransız,'\& Al
manca. lnglllzce ı dillerinden bangt kitabı ısted:kıorln tılldirmedler 98 

bir sipariş fışl aımalıdırıar. ı 20 Şubattan ııonn; alpar. katıuJ edilemez.) 
2 - Bu satış Haber o'cuyucuınnna mllnhefllM•t Bundan dol&)'J 

\kinci !.Uuı tarthınde slparı-,ıcrl alaollm •ıerı için 1 Şubaı l&!ll ı Mart 
ID4l tarthlerı arasında Haber gazetesinde nP rectu~cP>< vlıu:ı ırıponlan 
dl'I sipariş fişleriyle birlikte gctlrmelldlrlı>r 

çorap yükselıyor; dız k&pağın

dakı yuvarlak kemiğin yansına 
kadar inen etekliğinin ucı.:ııda 
bıt.iyordu. Bu üstteki bacağı idi 
Altta kalanın da aynı güzel!ıkte 
olacağına şüphe yoktu. Fakat 
gölgede kaldığı içııı 1;oremıyor. 

dum. 
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mlitcmadiyen sarsıyordu. 
Odaya döndiik. Döner ten g6ğ

.silııü omuzuma yüklemişti. 
- Seni tulumbanın 'bquıa 

ben getirdim. Beni odaya men 
gotur! 

- Ne olmuş? mı geçtiniz? 
- Korktuğun bir şey varsa Yere bakarak yUzünü oğuş. bozdu ve epeyce zaman sonra Be.nıın tarafımda cıturan ve 

iki misafir önde, Eva arkada Kamile oakan kız kırmızı saçlı 

Keskin bir koltuk ve !Avanta 
kokusu çarçabuk ayılmama ._ 
bep olmuştu. Ki.mil yatağa -. 
rilmiş, burun deliklerini açıp 

kapayarak soluyordu. Kırmızı 

asçlı kız, yedi saat C\-vel gelip 
oturduğu yerde. gelip <>turduğu 
gıbi sakindi. Yüzüme be.karak 
giili.imsiyordu. 

söyle. anlayalım. Elinden bir şey turan Kamil: 
alınmış gibi bağmyordun. Fa. - H~yır, hayı:- vazgeçmedik. 
kat maksatlarını gizli tuttukça, Yalnız ... 
hele bunları başka maksatlar al. - Yalıuz? 

tında gizlemeğc çalrştıkc;a, bu - Sen bizi biraz ~aşırt.tın da.. 
i~in içinden çıkman. eıkmarnrn ~ Neye? 

~· • Ey~ M~~~ ,Klmiü Jtıµ-1! 
BU sefer galibn. be~ yenilecek- tardı: 

tim. Buna meydan vermemek - Hani siz istemiyordunuz? 
lazımdı. Aksi gibi de bütün yol. - Kim dedi sana bunu? 
lan kesmiş bulunuyordu. Vakıa - Şey ... Ben öyle zannettim 
hiç bir şey gizlemiş, fena bir de ... Hadi bakalım, madem .ıci 
maksat takip etıxıiş değildim. böyle. .. I<o!Jarı sıvayalım. 
Bundan emindim. Fakat yalan Ben Eva'nın arkasından oda
da olsa bu herifin şu dakikada dan çıkarken Ki.mil söyleniyor. 
benden kuvvetli olduğu şüphe du: 
götürmezdi. 
- Kamil, dedim, hayallere ka .. 
pılma yine.. Benim halis niyetli 
r1 duğumda.D şüphe etme. Şunu 

düşün: Ben idi iı;ler yapmak i
çin fırsat kollavan adamlardan 
değilim. Hele seni böyle işlere 
alet itiha:r. etmeyi en deJice bir 
hare.ket sayarım. 

- Neden? Be· ; buna bile la-
yık görmüyorum. 

- Seviyor musun, acıyor mu. 
sun? 

- Düşünüyorum! 
- Profesör, sen hem akıllı. 

hem ahmaksın! Bunu artık an. 
ladım. 

- Emin misin? 
Yüziinü duvardaki aynaya 

- Demedim mi? Demedim 
mi? 

O gün akşama kadar ça' f!bk. 
Püreler, salatalar. ,ma~ ')nezler 
yapıldı. Her şey Kamilin odası. 
na taşınıyor. küçiik mıu3anın ü. 
:r..erine d!ziliyordu. Hava kar.ır
mağa başladığı zam:ın Eva saç .. 
tarını diiz ltmek ''e bo) anmak 
üzere üst kata çıktı. Ben de 
Kamilin oda.smda. şimd · •n t,a_ 
yin edilmiş olan yerime ,geçiim. 
Bu yl"r. masadtln en uzak rokta· 
da idi. lki mi53.fir kız kanar ""İ 
i~gaJ edeceklrrdj. !{amil yatağı. 
mn ayak ucunda toplanmı~. o. 
turmuştu. Ba~ka oturacak ye 
rimiz olmadığına. yatağın yas. 

·tık tarafını da E'•a'ya tahsis et. --

içeri girdiler.. idi. Beyaz \'e ~illi ~iizü, tatlı 

Teker teker biribirimizlc toka sa:rı gözler YC irı goğsiı, ılk 
ettik. Eva geveze bir kuş gibi ~azarda. gorilncn tarm:ıany~ı: 
mlitemadiyen anlatıyor, gülü- Eteklerı, bu kızm Eva gıbı egrı 
yor, bağırıyordu. Hatta otura.r ,. bacaklı, fakat cesaretsız oldu .. 
calçlaı:ı yeri kestirm• ~ ğun_a kolayca hüklim vermcğe 
ve zihnoo bu i~k meeg.ul olan kafı gelecek 'ıdtteıcedf'. uzdrıdu. 
kızları, bir takım trkall suallerin İlk daki~alarda bızım ~v için 
altında mütemsdiyen eziyor ve umulmaz bır servet teııkil eden 
cevap vermeğc mecbur cdi or bu mahlUkları konuşturacal. bir 
du. y - mcv.zu bulamadık. Ki.milin mU· 

Yerlerimıze oturduğumuz za. 
masa tarafındaki kızın ilk drfa 
olarak gözlerini kaldırdığını \·c 
doğrudan doğruya bana baYtı
ğmı gördüm. Bu hakıc::, açık bir 
Fekilde, sipariş edilmiş bir ba.. 
kıştı. Çünkü bir inFan ktiçiicük 
bir qdaya girip te oturacak yeri 
~üç ha.ile bulur ve o ~a ·a ba. 
caklarmm yarı'1ı kesik bir a. 
dam o'dt·ğunu da evvelden bilir 
r.e, şrtık diğer .sa~l.'.ı.m ve nar. 
mal adama bakamaz. • litc,kim 
diP,'Pr kız mPkmarlıyC'n J{amil<.' 
b:ıkıvnrdt•. 

Masa tarafmda otuıan \'' b1. 
ı a baJ~an l'ı,z <;.o'- c~w r « r·ı; 
:rnr•,· ı, S'l"lı c;imsivnJı ... ·~.,ın 

bir ~evdi ve ny:ıwırıd; on dr.,.C'. 
•' "nj lJiı ay"l ı·•hı varlı. 

Uu ll:\'akkabmm bir2?. kanbıır 

\'e h; •imli iiqt kı.-nı•nrlrı>t ''llk'lrı 

do'h-u kmJ pa.rJak, gergin bir ,. 
iG 1 

wmadl\ en tıtrediğinden emin. 
dim. Ben belki o kadar müte. 
heyyiç değildim. F l:at Eva'n n 
ısrarla ilzerimd gezinen gözleri 
beni sa~ırtıyordu. Bereket Ka· 
mil flarap şi e-in • ın:andı ve laf 
da a<'ılmış oldu. . :(. ~ 

G.?ce yarısından ü,. c:'lı:ı t '·r ~·ır 
sonı a., kendimi tulunıbanı!l nl 
tında buldum. 'l'cpc:m V<' yiiz·i~ 
Hrsrklamdı. r"nelr,.· " ll o< •k 
sular akıy"rdu ve ·r J ;l n, 

karnını b:ı~ırın 1"'Viir-1J • ı.: alı .. 
'rnhalnrla ghl':•crdu. 

- Ne )antm. di' hı. O t tm 
baçım Fu ici,.de · Jı. \'re ne 
to) c;oct•'t. ·m. n l 1 1 ra:rıln 

nrh <; ol nur rrıu? 'T ı fıı 

Tu snn3! .. 
B",.ır.11 l ald rı:lı Esm r im: 

yanımda ıdi tJyuıı, kınmzı tır. 

rıaklari) le koJl~r mı \Tamı 
m 

f\.1arika kulağı.mm dibinde b. 
sıldadı: 

Yatalım sevgilim 1 

Evaya döndüm: 
- Kapmm arkasında pusu 

kurmuş gibi, boynu bil.kük ve 
yüzü sarı, bekliyordu. Maa,. 
koşarak iki bardak şarap dol
durdum Birini ona ıızattım: 

- Şeref ine Eva ! dedim. 

Başını salladı, gözle :nı a.. 
"'1dı ve bir yudumda içti. Son... 
ra )farika ile yukarıya çıktık. 

• f'lt::;;1da bir müdd""t mırutılar 

deva.m etti. Hatta saba.tıs dofnı 
K8.milin de sesi i · 'tir gibi ot. 
dum. Fakat hiç bir .zaman '" 
gt>ce içinde olun biten i§ltri 
1 ;r C'tmeğ<', bı.."lllara birer 
ır I''i ,. rnH.'~e ,.e Eva.'nm fikri· 
"" vasıl o'mnğa tec::cl>bils eW.... 
ct·•YJ. F.s::ıse>n huna inıkiıı a 

1'- ıR.t·m kızı o günden 90lll'a 
h ı ot. d fnlnr evP gelip gitt1,. 
f'r. Kl"'a bir zama.:ı artında 

••• 1 
.LJ m c • r eı "°} h ki egy.ı.,. 

r-n r hibi l; • · · ··ii. fşJeri

mizle kendi iı:ıleri ~·bi a.J!kadar 
o· ... . (TJcmrımı var) 

~·· h ~ .. Topkacı ~ara .. :.r'ına. ::·giren· .... ~ .. 

CASUS l..~~~·~ÇY: , 
Ben bütün i~lcri yoluna kovarım 
Lukreçyanm izi kayboluncav-a ka~ 
iar Omer zindanda kalmalıtiır 

WWF~'!!li!lll!zn:a::u 

- Hayır devletlim! fd1\'l!, bir ellcrile nıüknc fare'e,.1 
ıkig ün daha müsaad! l>r' •r iniz ~,·di öyle mi:ı 
ben onu yola J?etir('ceğim 

Nfo-.tafa pa a duşü.,,<'!fi: 

- Ya fn la korkarsa'> 

. Dordunnı Mtırad devrınde biı:' ·V.oı1eeiı"'. ~\aı·e:.ıııın J...ııı , 

.. f . .-: 

~an_:_İSKEf'Jl1E-;R··p~· SERTEL.-~·· 
.• · •' • i............-,-1..5~ 

- f .. , et .... nrc1 rnrn'lın :'.1r 1 • 

lnadında hala $C'biit e-1i)or nı açtı. Farcle~ ~rhe t bı. ,ı • 1 
demek?! - Bunun _ E' et. mana ;ıı.ı a , •n :>rr.n· 

dın mı, 

Ha\'tr . 

F'n .. la kcrkutıru:ıma~a ±1:'.bt 
Nl rim pa"-Jm' ~ız menı.k '!'L.-nevin 

• 77 .. 

- \'alde svltan cfendımız de 
• u fikirdedır, paşacığım ! Bunlan 
'iize c;öylcmekliğim için, lctı!:muza 

sıkı sıkı tenbih etti.. O?tlcdenberi 
efendimize buralarda gözetliyor 
dum .. 

- llanıya bir:ız tehd;t e<ier<:>l· 
tin? Neier yaptın? Anlat baka ırr.' - Bllt' der::: \i'fll1ek i t:•.c. alr ... 

hnca . KcPrli inın d"' > bre•)(" 
gibı -rbec:.t bı-akxlm_cı.::ma i" rettir 
bu. Fakat, b~'n onu kobr kol~v 
elimden kaçırmıyacağım. 

P· a la 11-rı llunde mı~ 
~eme'· r ~ n·du. \lican. L~-eo'&" 

\I tehdit (trnl'k iiı:ere ortac:hn kşy· 
bo1mıı . \'C gu'ldiıu.len tett:ıırik ft 

ti;ı;ı can ız yapına .bir rılar.ı eUN 

dolıyarak Lukreçranın yattığı 

odaya gıtmi;ıtı 

- Onların ağzında sr sakla· 
~r ..ini a de\ lctlim? Bereket \ ersin 
1, ""~-- '-·· .. • ~&-~ a.wwıuza muraı:-aat et 
~~:· işi derhal anladım ve valde 
--.na haber verdim. 

- Onıer nered.e şimdi? 
- Zindanda .. 
- ~Yi olmuş.. Tanı yerini bul· 
~ lililldi .. Kim attırdı z'.ndana? 

-v1 •:ı-ta a de suı.~na ha~İoe\ i oo} 
ertıaı . ~şebbu ettı tiecf ik •• 
~~ez:Ye. tıktırdtk Fakat iş 
er bıtmiı değildir pa'ficığım. 

teıbli~? evvel benim f'l~yatım 
-.:ıwr. EftıncJimiıe yalvarr 

rım: Bu adam zındanda ikM, Luk 
reçyayı bir ticaret gemisilt! mem
leketine &örJderinizt Onu f c:~bul 
~an uzaklaştınnadan, ne sı7 devle! 
ıme huzW' ve rahat ~arr.lır: ne de 

kulunuza ... 

Mustafa paşa o günlerelf Luk 
r~çyay;J o derece qijşkijnltix ~öste
nyor, bu sehhar dilberi o kadar se 

'~:Ordu w~i.. onu kendi eliylr Ve.ne
dıge degıl, saraya bile ia.ie ede· 
mezdi. 

Haremaiasına gizli dü,Jncele
rini &iylemekten çekindi: 

- &ki, decU. - .... .-ı 

Karamu~tata paşa ter~11e,:'('k1 
yenı ni~.'ar hakkında pR.cii5a.ha 
izahat vermek i~in gelrrl~tj Fıı
k·at, Elmas ağadan bu hal)e:i a
lınc.a esaslı tedbirlere ba~vı·rnıak 
üzere, huzura gi~kten \:sugeçtı 

ve saraydar. yalıköşkijne dondü. 

LUKHEÇY A tIALA YOLA 

GELMEDi Ml? 

Kaptan paşa, yalıkoskün:- dimer 
dönmez, kahyao::ına: 

- Lukreçya MlA yola g~l"I1edi 
'';I mı. 

Aliqın gülerek unlatma~a ba • 
ladı: 

- tik önce keııdLini iarelerle 
tehdit etmek iı;tedim. Bir kdpan j. 
çinde b'rkaç büyük fare tu••um 

- Ah.. kimbilir zaval'ı kızca 
ğız farelerden ne kadar koı~ muc:· 
tur?! • 

- Hayır. 'BilA.kis. korJ<rı1!. föy 
le dursun .. Zarif pa.rmakhtrilt' fa. 
releri birer birer tµtup şe'\'Qı Vf' 
ı;onra .. 

Muc;tafa ptt<ıa göz!('rini '.-l';'<\rak 
- Ne diyorswı? dedi, o ıüzel 

i\1u ... ta1a pa~:ı .'){fa ır.a y .. ·rı~ 
kahya ma dündü: 

-Pek . ~nrı nt' oldLJ? P.J .k ... 
ne Ç<lre er ciiı;ındtin? 

Alican kısaca anlattı: 
- El'mc valandan ~npılmıs bi• 

yılan alıp. \'attı~'l oda~ a v;<i,_c,. 
kim. Kendı,ine: "paııa eferJimize 
böyle aksılik göstermekti> lit'\·am 
edecek olursan, bu yılanı l>Oynu· 
na dohyacağım!, diyeceğim. 

Lukreçya yatağa uzannu,tı. 

O akşam kendisine gö.~1rü1er: 
~ ~mckten bır lokma bile YeıJ!tomic: 
ll. a 

Alıcarı: 

- Bu akşam seninle nı defa 
k?n~~mnğa geldim! diyerek ~re 
~ırdı ve kapıyı kapadı. 

Lukreçya gülö: 

(DeVlllDI ...,. 



s H A B E R - Akşam post.ast i ~U BAT· 

Azrail kol g :;zigor./1 HABER 
.Fevkalade heyecanh 

zabıta romanı 

bir 

Nakleden: MazallerEse!' 

En Son Dakika 
Gazetesinde 

Cumartesi günü 
baslıyor 

Yabancı dil derslerinin· 

devamına başlıyor 
Haberin birkaç sene evvel hergün forma for· 

ma okuyuc:Jlarma verd,ği ve takip f':deni hiçbir , 
muallime müracaate muhtaç b:rakmıyacak 1 

surette hazn l~yıp 

HABER METODLJ 

t'ironşitıere KATRANHAKKI EKREM . 

adıyla neşrettiği yabancı -1il dersl~rinin ikinci 

kısnuna 1 O şubat 1941 pazarte~i günü başlana
caktır. 

Bu Pazar y<'.pılacak 
lik maçları 

Jstaııl•ul ı;uthol Aj:mlığımlıın: 

ü-2 P41 t.urihindP yapılacak lik 
rraçlan. 
~erer stadı: 
~aat 10 BPı;iktn" Fenerbah-

<f' ı R) hakem Bnhnttin Uluöz, yan 
hakemleri 1<1kret, Nihat. 
~na t 12 Beı.ikt.ru; - Top kap ha

kem Ahmet Adon, yan hakemleri 
~Pjat, Necdet, saat 14 Galatasa- J 
ray - BPykoz hakem Sami Acık 
oney, yan hakc-nıleri Şekip, Mu
:ı:affcr, saat 16 Fenerbahçc -
\'ı-fa, ha.kem Tıı.rık Özerengin, ynıı 
ıakeml ri Ahm<'t AdC'm, l<'<'ridun. 

Ft•n<'rbahrf' ı.tndı: 

~ant 12 Altıntuğ' Beyoğlu-
por (B> hakem Neşet Şnrmn.n, 

van 113kemleri Samih, Muhtar, sa
nt U Altmtug Bt;oğluspor ha
kem Ş:-ızi Tczenn. Yan hakemleri 
~amih, BiiJent, sıat 16 lst. Spor -
Süleynmniyc hakem 8elii.mi Akal, 
van hnkeml<'ri Şnzi, Nefjet. 

Karn~iimriik "'ahn,.ı: 

S ıat 12 Davut pasa - Doğan· 
.por hakem Hüsnü Sn\"rnnn, yan 
hal'c•mlC'ri Hallt Üzer. 7~ki, saat 
14. 1''eriköy - Fener Yılmaz ha
kem Halit Galip Ezgü. yan Münir, , 
Fazıl. f:l:'Ult 16 lstiklıi.1 - Karagüm- ı 
rük hak' m f.::5;ref Mutlu, yan ha· 1 
kemleri ::5adılc, Halit Üz:cr. 

Mektepliler Voleybol 
müsabakaları 

t~t:uıbul mcktepl<'ri Yo~; hol he 
~eti hııshaıılı~ndnn: 

7/11 /941 cumn güniı Beyoğlu 
ha.lkc,; solonunda yapılacak maç
lar. 

: ........... .._ .... _ .... _____ -···· 
HABER 

okuyucuları için 
90 dı'rı.ı.' \ ll banı•ı ılil ,, ., .. , 

IPrl kltnbı ı.uponıı 7 

(llu lwı .. 1111111 30 tanı ... lrıi 
getlrı'fl ol,u~ rlf't•l:ı rrnıız. tw 
heri :!:i0 !;il'T kuru Jule rr·ııı 

"'"<'a, lııgiU'1.c'r, :ı lnııuu~• 

dcrslrrl kltaııtarıııdHrı biri. 
ııl (80) kıını!jlt tcıJaril\ t",.,.. 
bllirlt'r ) 

-----····-·-························· 

Nevrozin 
Bulunan eve ba~ ve 

diş ağrısı, grip, nezle 

gibi hastalıklar girmez 

f\.ıı.ını rr, \ I ' lfü•iniz. 11~1 inli\ H 

ba .. lııdı mı lırmcn bir I• '"" 

Nevroz=n 
Alınız. Bir şeyiniz 

lıalmaz. 

lcıılmıda ı:-ündı• ıı t,ıı,..ı• a•ıııqtıillr 

I 
fH~.1', 
'UfLll'I 

~-
:.. 

--

r
------1941 iKRAMiYELERi -, 

· T. iş Bankası 
·11941 küçük 

l adet 2000 l..iralık :.:ıooo.- Lıra 

3 .. 1000 - 3000 
2 750 - l"iOO- .. 
4 500 - 2UOO. 
~ 250 2000 

35 100 - 3500. 

' .... 

Vak\ile Velosıpeti" meydana getirilm~si fevkaflft 
bir icad telAkki edılmişti. 
Bugün vesaiti nakliye har i k u 1 ide bır inkışaf• 
mazhar olmuştur. 
Bu inkişaf tenvirat hususunda dahi varittir. 
ilk EOISON elektrik ampullarından beri kıymetlı 
gaz ıle doldurulmuş y~n i TUNGSRAM • KRiPTON 
lambal.mnın icadile bu vadideki inkişaf bilyıik bir 
terakkı ar zetm iştir. 

Bu ampullar bembeyaz b ı r ziya verir ve aynı ta• 
kattaki sair lambalara nısbeten çok daha az elek• 
trlk e~reyan ı sarf ederler. 

\ / 

~--=~---~--·BUR LA~--~ 
Bf'R A DERLER 

------------·----·ı·nraıye ~Dmi1uriyetl 

ZıRAAT BANKASI 
l\.unııuş tarıhı: 1888. - Sermaycsı: 100.000,000 Türk Lırası. 

Şube \·e Ajans adcdı : 265. 
lıraı n: tıcari hcı nevı banka nmamclclcrı. 

Pıt ra lıır ikUrenlerc 2lS.800 !irs \krnını~·e \!Criyor. 

Saha komiscıı: H. R. Yalım. 
Dariişsafnka L. -- tst. Erkek 

lisesi saat 14,30 hakem Osman 
Kerman. l!)ık lisesi - KnbataR li· 
sesi saat 15, hakem Osman Ker
man. 

1 

•----------•• Tasarruf Hesabl:a.rı 
so 

ımo 
" :50 41JOO.-

20 GOOO.-

7 /11/ 941 ruma günü Eminönü 
Halke,1 salonunda yapılacak mn<:· 
lar. 

Saha komiseri: Barbaroz. Mu· 
nllim M. Ha3mye lisesi saat 
14.30 hak('m Ahmc>t, istiklal -
'l'aksim lis<-sı saat 15, h'l.k<'m Ah
met. 

7.2.1941 
8.03 \jaıı ... 
8.18 Hafif 

ııı·o;nıı•ı 

R.45 '\ ı•mrk 
ıı .. t .. 1 

1~"'3 Ttırkl\IPr 
12.50 \jaıııs 

18.();J Knno:ık 

"nıiu 
18.20 l\. ıırıl)ıl; 

;ıro~r.uı 

18.0S ••:-;, lnı: , 
ku:ı.rtı ti 

18.SO ~lı·~tl.'ln 
Fmılı 

19.llO j:rn~ 

ııur. saıL"t 
okıı) u~ıılar 

20.15 Hatho 

20. l.i Tf•nı!til 
21.SO Konıı~nııı 
%1.45 Ork••'ltr:ı 

22.M \j:uı" 
23.00 Onn 

Sinema ve f ıyatro ar 

'jlllllij lif ' j /11 ıllll Şehır Tiyatrosu 
11

:
11 

• •·ı•ı::~·:ı: .. •1 > ~~'.~o ı. '!l'.1.11111ı:ı 

.t:milia Galotti 

lı;tl\;.J {ı J ( ,ıı1ılt'"I t'.ı llll'ılı 1,1.,1111111la 

"'":un '.?11.:ıo ıııı • 

Kiralık Odalar 
ffcr ı;tııı ı:ı'jl~c <,;ocuk t• •ııı ıllı:-ı ı 

lcin bilet "erilir 

----o---
Raşit Rıza Tiyatrosu 
Bu Ak~ın Hukıtko,\' :\lilli.\ .u1i 

~iılt'ma"ınıla ( Beni (>ııiınlı ') 

S .l't! rılı• 1\onu'di 

---o----
Burhaneddin T ep.-.i 

Temsilleri 
j,:('hlr Tiyatrosu Knıneflı kıımımda 

ı ı Salı akşamı Burhımecldin J "ps. 
temsıl1C'ri Vt'<lndı Urfinin büvtı'< PS rt 
Cli \ ?'I. ) pıy s '3) pcrd", muharrır.nın 

• ıştırfı.ki sann'tktu nncsiyk. Osta l A b

•••••••••-•• dulh!\k HAmldin snrındıın Tarll< bl:l 

Dr. Kemal O:.san zıyut 111 p<'rde 

İdrar yolları hasta! .ı 
İarı mütehassısı 

ISeycı~hı lııtiklal (,addrutl 1'i" '<,.. 

Buna Pı.-"u Oırıtı) otınnnu 

AP'rtın~n ~ 1· 412.!I!\ ............. -..... ~. 
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IKRAMiYE PLANI 
" 

Keşldcll'r: 4 Şubat, 2 .Ma\15, l A~us 
w~ 3 lkinclleşrin tllrihler!nde yarıılır ... ............................................................. ._-

1 ,.... 9'1 

M a a r i f ve k i 11 i ğ i n 1 n 4 mat ......... ,. Kurabaral> ...... ,. ...... ~-.... ~ıarmda .... 
~o lirası bulunanlara senede 4 defn <;ckUecck kur'a Uo apğtdak.I 

l I s e b i /' in c i' i k in c i s l n l f plAna göre lkramıyc dnğıtılacalttır. 
t aded 1,000 liralık f,000 hna 100 nded 50 liralık 6,000 UJ11 

Fransızca kitaplan çıkmıştır : !:: . ~::: . .1:: :: " '·

300 
-

lO 100 ,. 4.000 • 

V A K 1 T DtKRA'l': Hesapıarmdıı.kl paralar blr sene ıçindc 60 Uradan 
dUşmlycnJere ikramiye çıktığı takdirdo % 20 tazlııaiyle \•crUectı 

!(ur'alar senede ' defa: 1 Eyıoı 1 Blrlnclltt'ınun, 1 Mart ve ı Razi 1 Kitabevinde Satılmaktadır 
1 
._canhl- erlndo çeknecekur. 

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

ıstanbul Belediyesi 
ilAnıarı 

Dariilll~zc mUtssesesının yıllık ihuyacı içln alınacak 3.000 kılo Z"ytin 
tanesi nçık ekslltmlyc konulmuştur. Beher kilosunun tahmin bedel! 35 ku. 
ruş ve tık tt'mlnııh i" lira n; kuru~tur . Şartnııme, ?.abıt ve muıınıclı\t mii
dürlUğU kalcmınde görUlcbllır. 1h:ı.lc 10.2.1941 pazartesi gUnü saat 14 de 
Daimi ı-:nC'Umcndc yapılacıılttır. Talipll'rln ilk tC'minat makbuz vcva mek. 
tuplnrı ve 940 yılına ıılt Tıl'an l Qdıı.,ı vesiknlarlyle ihal<' gtlnU m•myyen 
santtc Daimi F.ncllmrnd.- bulunma! ırı. (540) 

pı ...... 1 ................. -.. 

V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmtnı 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştıı 

Kitap, mMılR..a, a~tıe basar. 
Tabiler Ra~ el;~ .. • i~r.i a.lu. 
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