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ltalyan 
Tayyareleri 
~vVVVVVVVVV' 

Jılt§ist imparatorluğu bize tay
yarelerini o kadar methetnıiş. 
ti, tayyare klivvetlerinin çok
luğunu o kadar ileri sürnıiiş
tü ki bu sözlerin yalnız :ı ansı 

bile sahih olsa idi ttnıyn .~im. 
diki vaziyete dü§mczcti. 

Yazan: 
Blseyln Cablt Yalçın 

Çocuklukta birbirimize 1-azı 
bilmeceler sorarak oynar ve e.;
len irdik. Pırpır eder uçamaz. 
nedir o. bil? derdik. Bilnıi)C'
runı, buıwn kararlaşmış cevaı:ıı 

ne idi. Fakat bugün çocuklar a. 
rasında hala bu türlii oyun.ar 
varsa, böyle bir suale muhatab 
olacak küçük yavru ınulıakknk: 

- ltalyan tayyareleri! .. 
diye cevab verecektir. 1 t:ıL 

yanlar Akdeııiz:e çıkamıyorlar. 
<lnladık. Fakat lngıliz zırhlıl:ırı 

havalara da hakim değil ya? 1-
talyan tayyareleri kendi i.islerir.. 
den rahnt rahat kalkarlar, k
clenizi kolayca t;eçerler. Trablus 
Carb ve Bıngazıden tekrar yo 
la çıkarak lngilizlerin hem tay. 
yarelerini düşürürler, hem taar -
ruza geçmiş kuvvetlerini perişan 
ederler. Niçin bunu yapınıyor
lar? Bundan kolay bir iş ne var? 

Faşist imparatorluğu bize tay. 
yarolerini o kadar ınethetınişti, 
tayyare kuvvetlerinin çokluju. 
nu o katlar ileri sürmüştü ki bu 
sıözlerin yalnız yarısı bile sahih ol 

yoı şu bahse.tıgırnız lıatt1 ha
rcllet pek kolaylıkla takib edile
bi•irdi. ltnlyan tayyarelerinin sa. 
yısı harb başlangıcında beş bin
den fazla addolunuyordu. Bir 
senoyi mütecaviz bir zamandan. 
beri lt:ı.lyan fabrikaları bittabi" 
bo~ durmamışlardır. Biııaeııa. 
leyh ltalyan hnva kuvvetleri ek
silmemiş artnıış olmak ıktiza e. 
der. Bunları ltalyada tutmakta 
ne fayda var? 

Bir harb çıkarsa kullanınak i_ 

çin bir çok fedak!rlıkla vücude 
ietirilnıiş bu muazzam hava 
kuvvetini şimdi hiç bir işe ya
ramaz bir halde ltalyada hap. 
setmenin manası nedir'? 

Afrika harbine aid muharebe 
tafsilatını gazetelerde okudukça 
zihinlerde bu muammanın vıı. 
cud bulmamasına imkan yoktur. 
ltalyan rııenbaları tayyare husu
sundaki acizlerini makul bir !iU. 

retto izah edemiyorlar. Tayya. 
recilikte ltalyanın geriliği yal. 
nız bu kadarla kalınıyor. Alman 
tayyarelerini de iındadlarına ça
ğırıyorlar! Demek ki lngilizlere 
nazaran çok aşıtğı bir vaziyette. 
dirler. Heın de karşılarındaki 
kuvvet bütün lnıiliz tayyareleri 
değildir. lngilterenin Almanya 
&ibi büyük bir düşmanla uğra. 
!•rken Afrika için ayırabildiği 
ufak tefek hava kuvvetleri bile 
koca ltalyanın bütün tayyare.~. 
rinden üstün! .. 

Bu öyle bir hakikat ki faşist 

nazırlar meclisi ne kadar mu. 
fassal ve mutantan zafer masal. 
larJ yazsa ve tefkil ettiği kuv. 
vetlerle iftihar etse yine !akla. 
naınaz. Azıcık tenkid ve muha
keme ruhuna malik müfekkire_ 
Ier bile pek haklı vo kat'i surette 
hükmederler ki: ltalyan tayya. 
relerinin çoktan modası geçmış 
ve kıymetleri pek düşmii~tüt. 
Bunlar yeni tayyareler karşısın
da lıiç bir işe yaramıyorlar. Ay. 
ni zaınıı.nda ltalyan tayyarecileri 
de maharet ve iktıdarlariyle, ce. 
aarıtiyle temeyytiz edeınıyor. 

lar. lnıilizler daha ilk çarpışma. 
farda ftalyan tnyyarecilerin pek 
kötü ni,Rncı olduklarını söyle
miıl.rdi. Zarnan bu hükmün ica-

\:iüseyrıı Cahid YALÇIN 
(Devamı 4 ıinC'tidC') 

Trablus cephesinde 

ingilizler 
T obruk'un 65 

kılometre 
garbıPa 

vardılar 
Derne · Bingazi yolunda 

İngiliz zırhlr kıtaları 
devriye gezıyor 
Tobruk mallıar 
vaziyete dlftl 

l\ulıir<', 11 (.\ . .\.) - Eildiril. 
oiğrne göre, 'l'obnık ınıutakaınnda 
ln.,ılizl r hıızırlıklar na devam 
ctnwkle beraber bazı İngiliz müf· 
rnz lrri Tobı uk'uıı garbinde hat c • 
kat ) apmaktadır. Ztı hh kıtalar 

De111P - Bingazi sahil ~·olunda dev 
ri.rc gezmekt"'dir. lngilizler Toh . 
ruk'un 65 kilometre ;;arbiııdc bu· 
lunan Gazamaya varmı~lardır. 

TOBRUJi t.."TR.\FIXD.\ 
Kahire-, 11 (/\ . • \.) - Orta 

şark İngiliz kuvvetleri umumi ka. 
rargihı tarafından buı;ün nefirc -
dilen resmi tebli;;dc Tobruk mm. 
takasında lngilb: tahşidatına de • 
vam edildiği bildirilmektedir. 

MARf;Ş,\J, GRAZtYA.'\'t 
S.\ŞffimŞ! 

J,ontlrn, 10 (,\. A.) - Rö)1r>r 
ajansının Trablusgarptaki İngiliz 

<Dc\anu 4 üncüde) 

Arnavutluk cephesinde 

Yunanlılar 
Klisura 

müstahkem 
mevkiini 

zaptettller 

~filli ~dinıiı, hundan ~" clki <11•;rnhatlrri111lrn hlriıulC'.', 
iitl'rintlc a~kr.ri crkiind:ııı iııı hat alı~ orlar ... 

lıariiıı 

, .............................................. , 
.i HABER i 
hı yaşında! 
: : . . 

<•atel.emiz bu~ün 1 O ~ a"llll ılol. 
lluruıı 11 in(• basıyor. 

(Haber) i hnr.ırlılanlarm kalıı. 
lerinflc hu anda. d.algalıuıo.n ıluy-

~u) a bütün derinllğllc nufuz iı;in, 
bu krq. cümle (Haber) in do'it \C 

oku:rn<'ul:rnno. kafi p,el<>bili r. 

On ~ ıldır onların tem it. ' e 'a
tanpcn er ht!lerilc her "İİn hu 
1-'&)1'alar \İU!rinde butu_ıı~ onız. On. 
lum dajoı.a. iyi~ i, lua) ırr, ileri) i 
A"Öııt~rcn i'8retleri nı<'saimiıc isti. 
ka.nıct \'İldi. On ) ıllık ömrümüz 
kendilerinin gün geçtikı;e kun et
lenen itimat ' e <'mni)·etlerinc da
ha. g<>ni., hizmetlerle karsılık ' er. 
mek için :tf'('tl. On ),Jhk kollek"İ. 
yonamnı; bu kar!)ılıklr nlıikanııı 

1 

maddi timıı.aU halind<>dir. '.l'üt'" ha· 
sınının sedyesine a(]ık kalarak 
getirdijima ycnililc eecrJcrilc ö' ~
Mtil1lfol'ak bu dalla Deri admıla. 
nrnna bir iülnat noktu1 olarak 
kullamnak Jsteyilfmizd~ndir. 

Ru&ün 11 inri yıla a:\ ak basar. 
kcn, aize faydalı ohnak, Tiirk mil· 
leüne faydab olmaktan ibaret olan 
ülkümüu kendbnid daha ı:o~ 3 ak· 
lw.ımr' hitl6Cdfyorn1.. C'uınhuri) etin 
elleri olan (Haber), bir ~a.s daha 

italyada 
Napoli, Palermo 

ve Mesina 

Bombardıman 
edıldi 

Doklara, petrol 
depolarına tonlarca 

bomba atıldı 
lJOııclra, 11 (A.A.) - B. B. C: 

İngiliz hava kuvvetleri. Napoli 
ve Palermo limanlarına yaptık
ları muvaffakıy tli akınlardan 
başka Sicilya adasında Mosina 
limanına da hücum etm~erdir. 
Limandaki gemilere, doklara, 
rıhtımlara, petrol depolarına 
tonlarca bombalar atılmıştır. 
lfruvazörlcrin bulunduğu lima
nın cenup kısmına bombalar 
diŞnüşsc de çıkarılan sun'i sis 
dumanları yüzünden ika edilen 
hasarat görülememiştir. Dok
larda ve ·uru bn.vuzl .. {la. y!'1n
gınlar çıkaTJlmıştır. 

Habeşistana 
büyük taarruz 

pek yakın 

Milli Şef 
Trakyada 
SeglQ.p mıntakasznz 
ve askeri garnizon-
ları teftiş ederek 
Evvelki gün şehrimize 

avdet buyurdular 
ı lanbut, 9 (A. .) - R.e.iai. l aakerl garnizıonlannı Wftilten 

cumhurumu~ ve Milli Şcfbnh, IOrıra bugün t!tanbula avdet bu· 
Trakya'da seylıip mmta.kasmt ve SW'JDUfl&rdtr. 

Kesik baı claaye· 
tıaıa ıauı kaçtı 

idam talehile ~ 

agır cezaya 
verilmiş olan katil 

Geceyi tevkif anenin damında geçirmiş 
ve sonra ip sarkıtarak kaçmış 

Bayramın ikinci günü, 1sta.n
bul tevkifhanesinde mahpus bu. 
Junan katil suçlularından İsmail 
oğlu Mustafa tevkifhaneden fi. 
rar etmiştir. 

Wna.ilin muha ·emesi, bir.inci 
CUaô& in&hkemeeince ya

ptlmakta idi. Adaletin tecellWnl 
beklemek üzere tevkifhaneye 
kbnulan lttmailin bayram müna. 
sebetiylc ziya.retçilerin tevltifha. 

neye gelmesinden istifade cd -
rek, avluda serbest bırakıldığı sı 
rad8 bir çaresini lmlarnk biıl'a. 
dan dama çıktığı ve geceyi dam. 
da geçirdikten sonra firnr etti. 
ii amıoo.ilmekteclir 
kuvvetlendiren, tevkifhancııin 
arkasında.kule denilen mahaldtn 
apğıya sokağa doğru sarkı~
mış bir ip bulunmasıdır. !pin u. 

(DCT&mr 4 liıacüde) 

lzmlr clvanad~ 
zelzele oldu Bütün Y unaniatan 

bayram yapıyor 
Atına, JO (A.A.) - Kliıura'nm 

zapted!ld\ğl bugtln resmen teblif edil. 
miştlr. 

yaılaodıjp bu gibulo kl'ndinl ılaha. 
gene:, daha kun·etıi buluyor. AY. 
rupayt' sanan afetler k&r~ssmda. 
bir sulh imlll olmakta de\am 1. 
çin diıinl ı.ıkan ~ordumuzun daha 
mes'ut günlerine doğru ~·iiı iiciil-

ğiimüzde 3üpho etmiyoru1.. ~ınır
Jarmnzr müdafaanın s rnnlarda 
müdafaadan ibaret olnıadığıur bili. 
yor, mane\i ,.c maddi t~hlr.atmu. 
n ona ~öre tamamhyoruz. 

/ngiliz müfrezeleri 
hudutta Buna'yı 

işgal ettiler 

Habeş çeteleri Değirn:ıenderede 9 ev yıkıldı bir çok 
bınaların duvarları çatladı 

Atlnad& ve Yunaııiıtanm sair ıehir
lcrlnde çanlar Ç&lınmI§ halk sokakla• 
ra dökülmUştUr. AUnada Yunan kra
lı ve iba,vekll general lııletak!u umu. 
ml kararı;lhm büyük kapıamdald 

baaama.klara kadar imnlfler ve halk 
tara!mdan hara.retle al~lanmql&I"> 
dır. 

ltESMI TEEBLtC 
Atina, 10 ' (A.A.) - Atina &Janıı 

bildiriyor: 
Gıızctelcr :fcvkalldc nü.lhalar çıka• 

(Dennn 4 üncilde) 

Milliyetçi olmanın ian milli) ete 
hürmet olduğunda ~üphe dmi~ or 
, ·e (Haber) in neıriyatıııı hc·ıı hu 
milli b&\"& itJnde idare aunilı• ye· 
ni ~-ılımıza ba.'lıyonız. 

Okuyuculannm: (Haber) i )t'ni 

JJlmda daha mütekimll bir ~kil
. de n hizmet ö]tfü;ü da.ha genı,ıe. 
miş olarak bulac.akla.rdır. 

idhaıat tacirinin vazife 
ve mesulıvetleri 

Baglalene '8llrlmlz• gelmeıl bekleDea 

lngiliz tayyarelerile 
işbirliği yaparak 

Habeşistanda 
Gubba'yı 
zaptettıler 

Habeşistandaki İtalyan 
ordusu miitkül 

vaziyette 
Kahirt>, 11 (A.A.) - İngiliz mnt~ 

rezeıerinln Ha~lıtan hududunda 
Buna mevkllnl l§gal ettllderl bfld~ 
ımektedlr. 

IUBEŞİSTA.'°- • • 1TAL1'A~ 
ORDUSU 

Lonılnı, 10 (A.A.) - "•ıt00glerin 

(Dmamı 4 üncüde) 

Ticaret Vekili bu mevzu üzerinde -----
tacirlerle bir görüşme yapacak 

Yeni Ticaret Vekilimiz bayram. 
dan ~nra lzmire bir seyahat ya. 
pacaktır. Ticaret Vekilinin lmılr· 
de birkaç gll.n kaldıktan vo !mıi. 
Tin ihracat tacirlerile temaa ettik. 
ten sonra lstanbula geleceği an· 
laştlmaktadır. Vekil burada da ih. 
racat ve ithalat tacitleriylo ıörü. 
şecektir. 

Bayram içinde-, Ticaret Vek&· 
Jeti müııırtepn H&lit Nami JGomir 
de vehrimize ge1m)ftlr. 

Ticaret VekiU Mümtaz Ölcmenin 
lımir .eyahatinde, bilhalllla İ.mıiT 
hintorkmdmm lıracat maddeleri. 
.. daim ziy.a. r.t.nld berfn.. 
den thract mevzı. .. , ftz.erlnde ~rlış
m lf'r .}tıJ ... ..:. ~L toııın :ı c-tlil. 

mektedir. FAaAen ıehri.ntlzde bu. 
luna.n MünskaUi.t Vekili Cevdet 
Kerim 1ncedayı da bu nakliyat ~i
ni tetkik etmek ve Bandırma hat. 
tmdan uaınt iati!adenln temini 1. 
çin tetkikler yapmak Uzcrc yarın 
Bandırma yoluyla !unire gidecek· 
tir. 

tzmirden sonra ~ehrimize gele. 
cek olan Ticaret Vekili burada 
bilhama ithalat tacirlerile Başve. 
kilimizin son nutkunda bilhassa ü· 
zerinde durduğu ithalat tacirleri. 
nin vıulfc ve meıs'uliyetlcri ve i. 
cabı halhıdo ith&litın devlet eline 
almıcait mcwzuu üzerinde bir gö· 
rüşme yapacağı tahmin olunmak. 
t I•r. 

100 sPne evvel 

Mevlevlnin 
hatıra /arı •.• 

Vaktiyle hatıralarını yazıp 
bırakan: 

Ahçı lbrahim Dede 
nin bu hat.ıralan 100 sene evve!Jr.i 
lstanbul hayatznm bir fç yllıüt bir 
aynası halindedir. 

Ynıın llABJı:Udc b~lt.}or. 

lzmir (hususi) - Bayramın i 
kinci günü gece saat 21,15 de vL 
liyetin her tarafında hissedilen 
fasılalı zelzeleler olmuştur. 

Burada 21.15 de hiSl'ledilen .. el 
zele 10 saniye kadar silrmilştür. 
Bu esnada gerek sinemalar. ge. 
ıekse diğer eğlence yerleri P.çık 
bulunduğundan halk arasındıı te 
liş yaratmıştır . 

Zelzelenin en çok zarara f:P.bc. 

biyet verdiği yer, lzmire bağlı 
Değirmendere nahiyesidir. Ge. 

istanbula 
gelen 

Vekiller 
llbüaıat VeldU 
din tetllı~er 1apt1 

Büyük Millet Mecliainin q ta. 
till kar&rmI mUteai.ip Vekilleri· 
mizden bazılan bayramı geçirmek 
ve tetkiklerde bulunmak üzere 
şehrimize gelmiflerdir. 

Bayram günlerinde ~e 
gelen Vekillerimis, Dahiliye Ve.ki. 
li Failt Öztrak, MllnaJralA.t Vekili 
C.Vdet Kerim İnceda.yı, tkmat 
Vekili Hllımü Çakır, Sıhhat ve lç. 
t.imai Muavenet Vekili Rulfısl Ata
t.aş vo Maliye Vmli Fuat Ağnlı. 
dır. 

Mfina.hJ&t Vekili C~ Ke. 
r.im tneedayı, bayram ta.tlline rağ

(Denmı °' fl11C8dt) 

len ma\ümata göre, zeliele D~· 
ğirmanderc nahiyesinde a 'Jahıı 
karşı 5,43 de başlamış ve sut 
18'e kadar devaJn etmi§tir. Dk 
okul binasının duvarları, içinde 
oturulamayacak derecede barab 
olmuştur. Hükumet konağının 
duvarlaJında da hafif Q&.tbklık. 
lar olmuş ve binanın bir parça. 
sı yıkılmı. .. tır. Yeni koopcratır 
binasının duvarları da ehemmi
yetli surette çatladığı gibi ııir 
ahır damı ile 9 ev kısmen yık11. 
nuş, 3 ev de maili inhidam bir 
§ekil almıştır. 25 evin duvarla 
nnda çatlaklıklar vardır. 44 e. 
vin baca.~ı tamamen yıkılmıştır. 

• (Dennn 4 ftndide) 

Herkesi 
Yakından 
Alakadar 
Edecek 

BUYUK 
TEŞEBB . · 

f?l 
'V'Y"V'VVVVY 

Yakında öğrenecek 
,.e ıtevineccksiniz' . 

' 



2 

F.ılti tleıtis romanı: 28 Yazan: Kaclircan Kallı 

- :Ne Ntl•: dQap. bö7le ku
....,, Bea .. 1'oııl09 «'f!milerinde 

** ~! dtyordu. 
Oaılar da eMUr ve kıncı o!duP 

illllllr' ..um.tU ve a.çık kalbli o-
1- bu. 1'rk ~in• "Beba o. 
!fllll" daa daha. UY'i'UJl bir ilim bu. 
MmQıorla.r; böyle söyfüyorlardı. İş
te bu İlilll. ~ re911eden, Avnıpa.

n-. ~- her ıniUetine ınenaup 
~ ibaret olan taliılısizler 
aruJ?da, onlarm lehçeleriyle deği. 
...- "B&rbaroe" ıekline giriyor
Gll.. ''Bu4>ara11 kardeoıer" in, aeıl
Iannda yırtıcı, kıncı ve zalim adam 
Ju 01ı?ıad1'.Jarma ; onlarm k<>rean. 

lıj& ~ ~ devrin yaşıuna şart
lan, esilmemek Jçin esmek ihtiya
cı yti.züııden girdiklerine bundan da. 
1ıa g4bel ıahil bulunanuıadı. 

Yemekten aonra geminin her ta
nab yıtarup llilindi; toplan yağlan
•. ~ kuara önünde curalar ça. 
ı.tp ~er aöylendl ; Anadolu o
,,_ı.n oyu.ndı n neşeli saatler 
:JFliW. 

~ Oruç bir tanttan bunların 
...,.,. ,.bıdan ~; bit ta
....... ~ ka1.m.l tekrar 
Wıav .,e.rı.. ceçirerelt Hıssr reis. 
" bs 4 )W; ~eMrini anl•tı
Jlllllk. 

- aıt>e aduı adeıM bir ı.or. 

- j&U ilk. l"lb.t ~bir dw 
haa t-.el dlrell oidımr, Tunm 
_....... beft.e bir vereceği:& ama, 
.... bıtd* lllü: bir ipreıt1e top..,.....eit kırk elli bin süvaftri 

. .. bNdu. .... yvdDa ~
lA' .. Wen CJır4» o tadar ~ 
ld ........ ,. , .... 1 , .. .... 

t .................... bat· 
ka .... &.k ... l'Dl ... ,. 

kalır; h~ Jlılllll olılmll - .... 
yillt ... ,...,.. y.....-., ~ ... 
di8i~faıtm6aeh r ap.a. 
tı.im bir ııcıktQa ddDuııft. Bul ... 
Faa kadar ..,_ 7erftırd.& blrt* 
irOl UtUh llUltul&r, beJter, ..,.... .. 
ler 'f'MIJlJlt " tNnJMıa ..-lıallnll1a k.,.. ~ OEir Wf; • k8ıl!ar ld 
l19rııııiJ'Öilul ,_ .... ,.... ~ 

ıar Ye ~\il. Onlan '*· 
l~ frenkle!t -~ 
~~ Mrİt!Fl~ Msb iPni
• J9ftYalıMirlet', Gör.cebin ki bts 
~ yw~, ~ parflılt 
•• ~ eotıra Ctrbede1d yol 
dlıflat' da yamın.,. gelecekler; bj,. 

*'le ~...,.. 19tt:reeelı.lerdlr. On. 
1ıum. bu ~ .. " .... brp. 
l~: IAlıldıı Mıılıın enırmiılde 

... .-tta-. 
... Onat ... deaıiılleri ~ 

r-* denm idbcwd": 

renk ka<iifeler ve çuhalar, Hint 
pllan; lcriatal e'ya, altın veya gü

müt fUDdanla.r, bile&ikler, küpeler, 
işlemeli •ilahlar çıkarıldı; köleler 
v~ cariye~r hazırlandı; en se~e 

leventlerden otuzu en yeni elbise
lerini giydiler, kılıç, pala, hançer 

ve tabancalarını kuşandılar. Baba 
Oruç ba.tma hiç ati8ü olmıyan be-

Ya& sanğmı aardı ; cepkenjni, po_ 
turunu giydi; lunmzı kuşağı daha 
dikkatle sardı ; kırmızı pabuçlar o
nun sadelik içindeki muhteşem kı

yafetini tamamladı. 
Güneş epeyce yükselmişti. Şeh

rin kapı:smdan beyaz bornuslu at
lılar çıktı; sonra İbni Alfan, ya
nmda atı sırma sa.çakh altın ve giL 
mü.t i.şlemE!li takımlarla süslü, ısrr

ma kefiyeli bir adamla göründli; 
on1arm ardında ik.isi çok süslü ol
duğu halde otuz kadar at vardı; da.. 
ha geriden yüz kadar ath daha ge. 
liyordu. 

Oruç reiale arka.da.şlan karaya 
çıktılar. İbni Affan saray nazırı 
Zarif Yemant'yi tanıştırdı. 

Zarif Yemant geminin her tarafı
nı dolaştı; leventleri gözden geçir
di, Yilzünde takdir ve hayranlık 

duyguları okunuyordu. 

Bir aaat kadar sonra TunU8un 
baolıea caddesinden saraya doğru 
IOll a:nrlarda eti ~lltl hiç görül
menW; olan bir alay ilerliyordu: 

En önde Turna •üvarileri vardı; 
ariu.lanrıda on lkiai beyaı: on i.kw 
ı.:en.ei olmak üzere yirmi dört köle, 
belJ.em.lde yalnız birer küçük ör. 
tt okluğu halde top top kuma4ları 
om\81hınnda götörüyorlardr; sonra. 
-.r t1e4lan omusluına dökülen, 
,.W.. ~beyaz gömlek giyen, 
~ andallar bulunan iki 
.-. 1ı8 h'rtıiyor; içleri mtt~vher, 
dtm Ye luWta.J eşya dolu olan iki 

~ iepei göt\l.rtlyorlarclh. Ciwı 
Ml&ra binmiş olan Oruç reiale kar
df!li, lbaıi Alfası, saray na.zm ve 
otu. kMlar: levent bu alayın heybe
UDA tamamlıyorlardı ; diğer yedi 
llthariler ıJaym de.vamınca, iki t.a
nft& tek •rta halinde fidiyorlardı. 
Halk yolları, pencereleri Te damla. 
" doldurmuştu. Yfrltsek sesle ko
Dqanların uğultu•u aruında.n tak

dir Ye hayranlık anlatan garip ses
:H9r yükseliyordu. 

(Devamı ·nl') 

Araawatlallta 
italJaa ıa,ıatı 

- Çil*._. delil. trelecek Y9C j İWJMA. bir mahal, 11 (A. A.) 
• ""*lan ea • ,.,_ dti&M, ltalyan orduları umumi karar. 
iıl9ıl ele lıV dlrrine cemi ilı ,.ıa- rthr geçen kanunuevvelde Yunan 

. Arn&vut cephe&inde ölen İtalyan 
.... H .. de 1'ilİ10r mUllUll, ~ ve Arnavut zabitlerinin, kUçUk 
ı.. ... ,..,_.fa! Xendtmis 1- zabitlerinin ve efradmm isimleri. 
• "iil: din ...e dnı.t utruna... ni netNıt.m,fftir. 

Ölü milttan 1301 dir. Bunların 
, 9T Si sa.bit. 65 i küçük zabit ve 

1~ su Arnavuttur. 

ıw.in burcunda b&y&& bayrak 

,edlUaıce fil&& ptti. Usun Dur -
m\lfla arkada.tla.rda.n bqka İbni 

A.tfNı d& beraberinde reıtirdi; Tu
MW ıultam Mubauuned'in Baba 0-
n..a ka.bul edeceğini, ertesi · ıün 
ölleden eneı rellnelini b'1dirdi. 

~ Affan gem!Jt sezdi t kıç ka
..,. &ıihle ve güverteye dizilen le
...ent!e.ri gıördil; ~lerinden bir lki-
9ble kc:ımJŞtu; aonra bofudan ge. 

--- El'ba.hire bqt&n başa ge
~lldi; Tun~un lSnilnde demirlendi.' 

!lıni Alfan e&ra.ya gitti, aahilde 
biriken yalınayak, başlan a~J.k ço
etdtlar, tdl ıôzlerinden bafka her 
t.antıarmı beyu ve büyük birer 
itrtüye bUrUnmilf olan genç kızlar 
ve tadmlar, bornuelu erkekler 
'J'Utk ıerntaini ve T1lT'k leventleri
.ili ..-1& _,-redlyorlardr; Türk 
~~ela karargih. l"" oradan yaptalan akınlar ve 
bftJan puar halckmda efsaneleri 
anıılraJı feyler duymuşlatd1 ; ıtimdi 
o efane klbramanlariyle karşı 
&...,... tNI~uyordu. 

o.mde MJ&t ıtıneote heraıber 
~. Anbaiardan iıp4ıkli 

r ,.,. . , " 

Yanlıların miktarı ~:598 dir. 
Kayıplarm rnilrtarı 3058 dir. 

Bunlardan 88 i Arnavuttur. 
Oın İtalyan ubitlerl ara.smda 

1 alb&y, 2 yarbay \~e 3 binbaşı 
V&!'dır. 

Yugoılavyada kömür 
azlığı 

Bükret, lJ (AA) - SiE-lanl: 
Kömtır fıkdanmdan YUl'oılavyada 

lSO tren llfvedllmt,tı r 

Kızılay 

Bu nbahki Kızılay gauteainde 
''Yenl harp ua: !terine göre şehirci• 

lik,, bqlıklı ma.kalealnde Falih Rıtkı 
Atay, harbin ıehirler, 11&11at eaerleri, 
!bideler !Uerlndeki tahriplerini babiı 
mevzuu yapar · . bundllll yalnız tarih. 
aanat n inııanhğm zarar ıörecefini , 

hicbtr mllleUn l.btdelerini bombadaı ı 

korumak için hürriyetini feda etmiye. 
cegin!, tahriplerin bll&.kiıı mUoadele 
aztninl ıöı karartıcı bir kin mayuile 
kuvvetlendirmekte olduğunu kaydet. 
mektedir. 

Muharrir, TUrkiye gibl yrn.iden iı" 

p. halinde bulunan memleketlerin .i
mar plA.nlarmı yeni harp usullerine 
IJılıbak ettirmek fırMtma malik ol · 
duklanıu kaydederek fÖYI• devı.m • 
di~r: 

- . ..~ ~ .. - ~ .. ..,,;: 
- ~ - - - - - - . ~ --~-~ 

/ 11 X B JC K - 1ılilfM Pc6lt 

Satın ahnan ! 
zahireler 

Lüks mağazalar 
Bedellerinin ödenme&i 

müddeti uzatılabilecek 

M8rakabe Komisyona, Bıyoğlanda bir 
maıazaaıa daba kArına Jlzde ylz ııave 

ile satı, 11pabllıcetını llabaı etti 
Koordinasyon heyetinin ka

bul ettiği 76 numaralı kararna
me ile zahire ticareti ile uğra.ş
mıyan müstahsillerden maada 
bütün hükmi ve hakiki şahıs. 
lar elinde bulunan buğday ve 
çavdar stoklaru:wı beyanname
ye tabi tutularak toprak mah-

·sulleri ofisince bedelleri öden· 
mek suretiyle satm alınacağı 
malfimdur. 

Beyannamesi alınan ve alına
cak olan buğday ve <'avdarm 
mübayaa be<lellerinin tesviyesi 
için tayin olunan 35 günlük 
müddelin, bu malların kıymeti. 
nin en az yüroe yetmiş beşi nis
betinde bir avans verilmek şar
tiyle, vekatet tarafından bir a
ya kadar temdit olun:ıbileceği 
bildirilmektedir. 

Gümüşhanelilerin · 
kahraman askerlerimize 

kışlık hediye&İ 

Ankara, 10 (A.A.) - Askerlerim"• 
ze yapılan k~lık hediye teberrulerine 
dair bugün aldığnnı.z haberler, GU
mUşhane halkmm 3890 çift çift çoı·ap, 

1060 çif t eldiven ve gene hediye temı.. 
ni gl\yeııile SSO lira teberru eylediğini 
lzmltiıı Akmeı• nahiyeıi balkının 
1000, bahçecik nahiyesi balkının 5H 
parça. muhtelit yünlü eşya varmiı ola 
dulı:larını blldlrmekte idi. 

lıtanbul öğretmenleri 
yardım cemiyeti be§ 

yaşında 

Vilayet dahilindeki ilk, orta 
mektep ve lise muallimlerinin 
kayıtlı bulunduğu (İstantul Öğ
retmenleri Yardım Cemiyeti} 
kuruluşunun beşinci senesini id
rik etmiş bulunmaktadır. 

Öğretmenler, aidat olarak ce. 
miyete hiç bir şey vermemekte
dirler. Yalnız ara.larmdan birini 
kaybettikleri vakit her biri ayrı 
ayrı 25 er kuruş vermektedirler. 
Cemiyet, ölen muallimin ailesine 
derJ-al 250 lira vermektedir. Bu 
para, hiç bir formaliteye tabi 
tutulma.dan hatta bir telefon ha
beri ile bile verilmektedir. 

Cemiyetin bayramı takip eden 
günlerde yılhk kongreeini yap
mssı mukarrerdir. 

POLiSTE: 

iki çocukla bir kadın 
kaynar $Uyla haşlandı 

lııtanbul fiyat murakabe komlayo. 
nu fehrirnlzde hanıi matazalarm lük.I 
vasfını taıııyabllecefini tetkike ba .. 
lamııtır. 

Bundan bir mUddet evvel fiyat m t:a 
rakabe komlayonu manifatura cln.sle
ı ·lne k&r haddi tayin e~rek peraken. 
deciler için yüzde 12,~ klr kabul eder. 
ken bazı mafa:ı:aların lUks ( !) old~• 
fu kanaatine vararak bunlar lçln bir 
misli tazla kAr etmeğe cevaz vermi~ 
ti. O zaman blr çok itiraz ve mUna 
kaı,alara ııebeb olan bu mesele kapan. 
mı~ zannolunurken fiyat murakabe 
komisyonu sessiz sadasız tetkiklerine 

Hukuk ve 
iktısat i'limleri 

Ankarada bir seri 
konferans tertip edildi 

Ankaradaki Hukuk İlmini 
Ya.yma Kurumu, hukuk ile iktı. 
sat arasındaki münasebetleri 
anlatmak üzere bir seri konfe
rans tertip etmiştir. Dil, Tarih 
ve Coğrafya Fakültesinde veri· 
lecek olan konferanslara. bu a
yın 15 inde başlanacaktır. Bu 
kurslara devam şartları şun
lardır: 

A - Muntazaman devam et. 
mek isteyen merkez bürosuna 
kaydedilmeleri li.mndır. Devam 
parasızdır. 

B - Ka.ydoluna.nlara dere not 
ları para.su; verilir. Ancıı..k, ka.y
dolunduğu halde dersler yeku· 
nunwı üçte i>kisine devam etmi
yenle!'den bu notları almamış 
olsalar dahi tamamının parası 
istenir. 

C- Derslerin yekfuı.u 30 dur. 
Kurslar 18.30 da. Oa.şlıyacak, ü~ 
çeyrek saat devam edecektir. 
Kayıt müddeti bu ayın 14: ünde 
bitecektir. 

Yeni 
ılkmektepler 

Vilayet inşaat 
imkanları bulmağa 

çalışıyor 

Villyet seneden 1eneye miktarları 

artan ilk tahııll çağınde.k.i çocuklarm 
mektepsiz kalmamalarını temin için 
yeni yapılacak ilkmektepleri.n iııtim

IA.k edilmlf ve edilmekte olan anaıa. Beşikt~ta Yenimahallede 
Şerbethane sokağında. 11 numa- rı üzerinde inşaat imk!nları araştı .• 
rah evde oturan Art.inin kızı 14 maktadır. Bu arsalar Koskada, Akea• 
yaşında Enay ile kardeşi Karnik rayda Yusutpa§ada, Vera yangın ye. 
odada. oynarlarken mangalı de- rinde, KUçUkpazarda, FeriköyUnde, 
virmişlerd.ir. Bu esnada mangal Ayupaşada, Harblyedr, Ni§&nt&§m· 
üzerinde kaynamakta olan su da cadde Uzerinde, Be§iktaıta, Ru ı. " 
tenceresi de devrilmiş, çocuklar ellkavağında. ve Yalove. kaza merke· 

vücutlarının muhtelif yerlerin- zindedir. 
den ağır surette yanmışlardır. BugUnkil malzeme teduiki zorluk . 
Yaralı çocuklar, Beyoğlu hasta- ıarı içinde mektep ~aatınıa. l>ır bay. 
hanesine kaldırılmışlardır. U mUşkUJ olduğu 11.§lk!r bulunmakta 

Bunlardan başka, yine Beşik- dı=. Buna rağmen vil!yet mevcut 
ta.şta Yenima,halle, Nurda~ 90• mUşkillltı yenere k bazı yerlerde mri " 
kak 30 numaralı evdt oturan 50 tep ınıaatr için çalışmaktadır. Bu 
yaşındaki Elmas Şen de, soba takdirde önUmtizdekl ders yılma. ka• 
üzerinde kaynıyan suyun üzeri. dar değil~e daha. mlitekuil nüfuslu 
ne devrilmesi neticesinde vücu- aemtıerde ilkmektepler ınıuı kabil 
dunun muhtelif yerlerinden ağır olabilecektir. Aksi takdirde gelecek 
surette yanmıştır. Bu da Beyoğ- ı •ene ilkmekteplerde vaziyet çok sı. 
lu hastahanesi~ kaldırılmıştır. kı~ık olacaktır. 

"1'uıl nal.il ,.a~ı~:ılaruıın lekamu 
lü t.'11kl şehlrctllk anallf'lerlnl detı,tı/ 
ınl111E", bir anda bUtün memll'ketl cep. 
heleıttirf>D tayyare sllfthı lmarcıları 

)'MI alatem tadllJerlne Mıvkede~ktır . 
BugUn atlı araba devrinin ana caddl'. 
ler ve yan yollar ll!rulünll t8tblk et. 
ml'k hlobiır plAncınm banrma Sf'lmu, 
\'eni ,ehirlerde d ıirell'ır, mekt.epler, 
ııteller bulvarlardan rertye alınmak
ta, matıallelel' otomobil geomJyen ~·"" 
tll yollarla çevrllmekt.e, bahçeler, 
nıeydanlar ft p&rkJar makine güruı. 
tuııılnden ve benzin l{okusundan uzak. 
ı .. ımını.ktadn. 

Tayyare df'lvrl, btdm kumf!n lntı. 

ook ettiğimi~ babçell evler, ruahdut.. 
katlı apıırtrmanlar tanına d:ıh& ıııkı 

bır itina ile ı.arılmannzı emrediyor. 
Tlirklyede hiçbir ,ehlr, Jdçblr kıuıabft 
topral< darlığı içinde delildir. Yalnır. 

bitiııtlk e ... ıe~ d~ll, bltı,tk apartıman • 
lara dahi müsaade etmemek tınkAnl& 
rı içlnde.vlz. Bu 1Uretle aneak yıuıguı 
ve tahrip tehJlkeslnl hatlfidmlı defi!, 
a~ nı w.manda ınMkeolere daha lyl 
sıhlıat prtlan t.emln etml& oluruL 
lka.metıcAhlaronm dört t.arafLndan h.& 
\ "& ve I!Jık almaktan ~en. bl&J 
r.lnd&n locaları Kfbt oda1a.ra hapeederı 
ar• •pekWA.törlertyle bv ramandan 
d.alıtt <"lcfıU mllCf\dl'I~ l't'me>llylr:. ıs.u 

devam etmiş ve bazı mağazaları da
ha IUka olarak kabule b~lamıtUr. 
Öfrendlğlmize göre komisyon Bey

ker mafazasmın da lUkıı olduğunu 

kabul etmiştir. Bu karara yalnız mın . 

Laka ticaret mlidürü ve §imdi ticaret 
vektleti te~kilttlandırma umum mU
dlirll olan Avni Sakman §iddetle it:. 
raz etmı§, takat komiıyon, Beykerin 
IUkıı olma.ııma binaen klrma yüzde 
yüz illve suretile satış yapabileceğine 
karu vermlıtir. Komlayon diğer bazı 
mağazaların vaziyetini de tetkik ede-
cektir. .. 

Yeni Ticaret 
Müdürü 

Yarın fehrimize 
~elmesi bekleniyor 

Yeni 1ıtanbul mmtaka ticaret mu.. 
dUTU Rauf Sarperin yan.n §ehrimlze 
gelmeııl beklenmektedir. Şimdiye kr a 
dar İet&nbul mmtaka ticaret mUdlil' 
lUğünU yapan Avni Sakman va.zite.. 
sini devrettikten ııonra Ankarada aall 
vazifesi olan te§kil&.tlandırma umum
müdUr!UfUne gidecektir. 

lzmir mmtaka mUdUrU Mehmet A• 
linin de Berlln ticaret korı.eeyeliğ'a 

ne tayini takarrür etm.ııUr. tzmir, tı. 

caret müdllril ıehrlmlze gelmiştir. 

bmtr mmt&ka ticaret müdllr!U!Une 
de vekllet mUdUrlerinden uki BUkreş 
tlcaret ata,emlz Nejat tayin olunmak 
tadır. 

--=-=<oı;:::==---

"ULUS" reUklmlz 
10 ya,ıada 

Ankarada çıkmakta olan "Ulus" 
• refikimiz, bundan tam yinni yıl 

evvel ''Hüimiyeti Milliye" a.dly. 
da kurulmuştu. 2Ö inci ytldönümü 
münasebetile dUn Ulua ıazetesi 
tarafından Ankarada Anadolu 
kllibilnde bir toplantı tertip edil
miştir. Toplantıda Meclis Re:iai 
Abdiilhalik Renda, Başvekil Dr. 
Refik Saydam, Vekiller, Millet 
Meclisi ve Parti riyaııet divanı ve 
idare heyeti azalan ile birçok gü. 
zide zevat hazır bulunmuetur. 

Toplantı milna.<Jebetile verilen 
çay ziyafeti esnasında Uhıa gaze. 
tesi tahrir heyeti tarafmda.n bir 
hatıra olmak üı:ere davetlilere 
Hakimiyeti Milliye gazetesinin ilk 
numarasmdan birer tane dağıtıl
mıştır, 

Arkadaşımızı tebrik eder ve 
muvaffaluyetlerle ka.panaca.k bir. 
~ok yıl dönümleri idrak etmesini 
dileriz. 

Gaz ve benzin fiyatları 

Ankaradan ~elen malCımata 
göre gaz, benzin ve motorinin 
mülhakattaki satı.ş fiyatları da 
Ticaret Vekaletince tesbit edile
cektir. Vekalet bu hususta all. 
kadarlara gönderdiği tamimde, 
tesbit olunacak fiyatlarıu sık sık 
kontrol edilm('sini de bildirmiş
t ir. 

40 bin fidan dikildi 

len ve yollara dikllen fidanların yekü· 
nu f0.000 t bulmuııtur. 

büylik mileele8elerde pavyonlar ueuhi.. 
nü tnclh etmek de tlınodu. 
Bah~ll ~., ,.o apartonanlann Fhlr 

ubıı.la.rmt gttılşlelAleeJinden ve bele. 
diye masnı.ftannı a~tmda.n ıı. 
klyet edeNı'k, •pektllüyoncuıuıtu hl 
maye edecekler bulunabUlr. Ancak 
yeni ,eııtıJrcUlk bunun çarelerini buL. 
muıtur. Dflrtnll~e büıçeok'r önünde 
blrka.ç evDk -ken ıulacddan bu 
çarelerden biridir. 

E!!kl ahpp mahalleleri ktıc;Uk ma. 
halle parklariyle bir~& bölmek ilk 
ıniıdAf- t.edbtrleri an.ıımdadır. 

~hlr \'e ıuı.a.balarmın:m hemeıı 

bepslnln ptlnl&n ya henüz yapılınıt, 
yahut yapılmakta. oldufu bir aırad&, 
Nalla vekAletlo.ln mllteh&Hıalarlle 

Tlirk plln ve tmattıl&nnı mttnaka,...,_ 
1ı btır konleraıı. dam *Mil c1otru 
OlUl',., 
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Dojru 

Li.fla peynir a 
yüriimez1. 

i ? 

Peynir deyip de ~ 
Peynir haya.tınma o Jmdar ~ 
karışmıştır 1d deri>mııcf;cllerlmh. 
de bile ~1' almqıtlr: ''l.Afla pey- • 
nir geml"i ylirtimm" deriz; 
•'peynir ekmek hanr yenuık,, 
de~ip kendimizi taeW ederiz. 
Az para ile i~ yapbmıağı insaf . 
sızlrk der~ine götürenler lçln 
"peynir ekmek pan.sma. adıım 
ça.h!-tınyor" deriz, 

Hulasa bu maileri sr1~moık 
mümkündür. 

Peynir, belki ilk defa olarak, 
kan,tığl bir daTb1Dlf.18Clbı doğra· 
luiunu, kendisine mlit.ealllk bir 
işte parlak bir belagatle ispat 
etmiştir: '·Lafla peynir gemisi 
yliriimez" meseli, ı.ıeynire fiat 
koyma. igjnde bn günkü , ·aztyc tl 
çok güzel ifade etmektedir. 

Malilmdur ki flat murıı.kahc 
komisyonu gerek piyasada., gc. 
rck peynir istlhsnl mmtakalarm· 
da aylarca süren tetkiklerden 
sonn beyaz peynirlere toptan "\'C 

perakende azami satış füili: koy. 
do. Bu fiah az bulan tacirler, 
bir müddet ellerlmlcld ancak ü
ı;üncü ned yağsız pe)'lllrlc ri hu 
fia.ttan bakkallara , ·erdiler. Jo'a.. 
kat bu mallar bitip de biraz dn
hıı. yıığh ve iyi malla.ra &mı. se. 
linc('I, malla.mu ..atmnmağa ha!;• 
!adılar. JUmt.aka Ticaret MUdür. 
lüğü , ,e murakabe bürosu tctld· 
kat yaptırdı.. İsta.nbulda meycut 
dört buzhanede 23 bin ktisur te. 
nekc peynir bulunduğu ıı.nlS§ı· 
lııwıı. !>ahi pi erine tebligat yaptı: 
Ba.kkallara peynir vermcmelrt.e 
devam ederseniz ımm Korunma 
Kanonu lle hüküınetln haiz ol. 
doğu salahiyete bhıaen, nuı.Jlan
mza vazıyet edilerek piyasa.~a 
tevzi oıuna.ceı.tıT. 

Ara.dan iki hafta geçti, eski 
ta.s, ~ki hamam... Yine b:ıhl<al. 
larda peynir bulunaınryor. Ta
cirlrr yine ba.kkıillanı. mııl ' 'errnL 
yorla.r. lfeT <1mıf balkın, bllhn..o;sa 
fa.kil' l~l tabalm8mm başlıca gı
dalsnndıuı biri olan peynir orl\1; 
anla.51ldı ki lafla meydana çılan;. 
yacak, yilriimlyece1."tlr. Derhal 
i<"raata ~eçmck , .e buzhıı.nckrln 
kapılarm.a bireT memur lrnyup 
peynirlPrl lsttycn bakkallara mn. 
ayyen fiatla ıoatma'.• Ji\t:mıdll' di-
yoruz. 

Doğru değil mi? 

ingilterenin Vaşington 
elçisi 

Lord Halita s 
Harp kabineıi azası 

gibi muamele görecek 
L011dra, 10 ( A.A.) - Çörçil, 

Lord Halifaksm ~diden lngil
terenin Vaşington bilyük elçisi 
olmakla beraber Amerikaya ha· 
reket edinceye kadar ka:bine 
toplantılarına kabul edileceğini 
ve naztr olarak tela kki edilece· 
ğini bildirmiştir. 

Bu beyanat, Lord Halifa.ksm 
her defa İngiltereye döndüğün. 
de doğrudan doğruya Başvekil 
ve harp k0;binesi tarafından ka· 
bul edilebileceğini göstermekte
dir ki bu vaziyet sefirler için 
mutadın üstünde bir vaziyettir. 
Zira mutad olarak sefirler doğ
rudan doğruya başvekil tarafın
dan çağrılmadıkça evvelemirde 
hariciye nazırını ziyaret. meebu. 
ri yet indedirler. 

Jnglllz e 
8 

Londra, 9 (A .A.) - Vinston 
Çörçil'e, Türkiyeden en nefis 
Türk tütününü mUhtevi ibir pa
ket hediye gelmiştir. 

Çörçil'e bu tanXla bir hediye 
1914 harbinden birkaç sene ev· 
vel de bir kere daha verilmişti . 
Çörçil, o zaman, mUU!veffa Lord 
Birkenhead ile beraber, eski re
jime mensup bir Türk nazırının 
'misafiri olarak Türkiyeyi ziya
ret etmekteydi. Türk nazırı. 
Çörçile müteveffa Lord Bir
kenhead'ı bir av toplantısma da
vet etmiş ve ava gitmeden evvel 
kendilerine Ti.irk tütününden 
hususi surette imal olunmuş iki 
paket d gara vermişti.. Çörçll, 
Lord Birkenhead, o zaman, cok· 
tanberi ilk defa olarak sigar. 
larmı terketmişlerdi. 

İngiliz Başvekilinin şimdi bir 
kere daha s igarma hivn.net cde
oeiini ümit etmektedir. 
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ün 
iseleri 

Garetemizin intişar etmediği 
8, 9, 10 sonkfınun tarihkrinde 
dünya \ aziyeti lngiltcı-cnin le. 
hinde bir seyir takip etmekte 
devam etmiş, Afrika ve Arna. 
\ ·tl uk cephelerinde askeri ha . 
rekat İtalyanların aleyhine in. 
':işaf etmiş. Birleşik Amerika. 
nın lngiltereye yardnnlaı ••. ı art. 
tırmak yolunda yeni adımlar 
atrlmıştır. 

Afrika cephesinde: 

Bardiya'da İtalyanlara dok
san dört bin zayiat \·er. 
diren İngilizler buradan siir'
atle ilerlemişler ve Tob.l'tık civa. 
nnda harek .. ~a. başlamışlardır. 
Bnrdiya ile Tob ' arasındaki 
::;, 1ıati nıç bir ltnlyan kııwct! 
kalnıını • tır. Marec;al C.ı'azyanı 
cok f na. \'aziyettcdir. 211 nu. 
maralı resmi tebliğinde İtalyan 
b" l\umand:ı.nhğı Bardiynnın 
sukutunu itiraf etmiştir. Teb. 
lığde su cümleler vardır: 

"Mal1.eme, insan, ölü. yaralı 
v:_ kayıp itibariyle zayiatımız 
agırdır . ., 

Diğer taraftan Ba.:rdiya muha. 
rebelerinde bu kalenin müdafa. 
asını deruhte eden kuvYetlerdcn 
s iyah gömlekli fırkaların ku. 
mandanlarmın kıt'alarrnı ter. 
kederek kaçtrkları anlaşılmıştır. 
B~' \:a~ı:yette Bardiyayı fa,;i~t 
pVttısının a"-kerleri değil. mun. 
tazam ordu kuvvetleri müdafaa 
etmişlerdir. ·Kaçan kumandan
lard~n biri sonra Bardiyanın şi
rnalınde esir edilmiştir. 
Bazı haberlere göre Tobrukun 

da P<'li yakrnda düşmesi çok 
muhtemeldir. Tobruk simdiden 
çevnlm".ştir. Btıradaki g-arnizon 
arttk ne cekilobilir, ne de ta kvi. 
ye kıtalan nlnbilir vaziyettedir . 
Tdbrulrnn zaptı artık bir zaman 
meseles dir. 

Tobruk müdafaaları. iki hat
tan mül'('kkeptir. Bardiyada 
yalnız bir müdafaa hattı vardr. 
Tobrukun harici müdafaa hattı 1 
kırk kilometre kadar uzunlukta 
bir kavis şeklindedir. Dahili mü
dafaa hattı İS(' l7 kilometre u
.zunlu_öundadır. 

Sekreter · 
(Df'\ amı 5 incide) 

Onunla mbaşka iki insan ola-
rak birleştik ; yine bUsbUtün baş
ka iki insan olarak ayrıldık... On 
beş gün içinde ne değişiklik! 

Şimdi yapmıya çalı3t1ğun o ace. 
mı ve budala rolU düşündükçe ken
dı kendmıc acı acı gillüyorum. Ken
dırni, Kel Hasanm tiyatrosunda 

.sevdalr kontes rolfine çıkmış cıyak 
cryak bağıran cl\'Ik bir aktrl.." tas
lağına bC'nzctiyordum. 

Bu budala rolle sanki kınlan iz. 
zeti nefsimi tamir etmiştim! .. ln
sanl:ır niçin hilekarlığı, o ıgrenç 
kumazlrğr, incelik, hislilik, rikkat, 

hicap gLÖi kelimelerle örtüp slisle
ıniye çalışıyorlar? .. 

Ben, niçin sevdiğim, ve beğendi
ğim bir adama hislerimi, meyilleri. 

mi apaçık gösterdi~'im için kendimi 
aşağı ve hayasız görüyorum ? 

Sözde izzeti nefsimi korumak 
gayretiyle yaptığını o acami ve so 

f"uk rol, tabiatin ve hislerimin ber
rak, tortusuz kaynaşmasından da
ha mı yükseltici? .. Hem. sanki an. 
lanıadı mı? Kurduğu tuznğa bon 

b r karaca gibi düşUp onu gma ge
tirecek kadar doyurduktan sonra 
tlındi bu budala rolle kendimi kur-

' tıırmrş, onun üstüne mi çr1cnı1ş sa-
kt-m? 

Hı çbır fevkaladeliğe §aşnuy&n, 

ceaabl Amerlkada 
Peru ile Ekuatör 

arasında 

Hudut 
ha·d ısesi oldu 

R.oma, 10 ( A.A.) - D. ~- B .. 
nin hu."'u."i muhabir i bildirivor: 

Ekuatör hariciye ncT.aretf bir 
tebliğ n~rederck Peru tayyare
lerinin 3 Soııki.nunda hududu ih. 
lal ettiklerini ve 4 Sonkanunda 
dıı !-ıilahh Perulutarrn Ekuatöre 
ait bir hudut karakoluna taar
ruz eylediklerini iddia •etmekte 
\'e Ekuatör hiikum"'ti?1in memle
keti ve ı::erefini miidafaava kati
yen a~etmiş nldıığunı; bildir
mekteydi. 

Peru harieive ıll'Y.aret.i . EkuıL 
tör hududu u·1~rinde Peru tav
yareleriııin udu kla rmı k~ t ' i ~
la rak tekzip etmekt e \'e hudut 
karakoHarı ara.smda tE'ati olu
nan ateşe Ekuatörlülerin başla· 
dığmı H' Peru hudut karakolla. 
rmın hadiı:l'lerdrn ictinap etmek 
emrini a:Oıkla rmı bevan evle-
mektedir. • · 

- - --0 -

Siyam - H indiçini 
arasında 

\ 

Çarpışmalar 
devam ediyor 

~ingupııt, ffJ (A.A.) - ~İn· 
gapuı a gelen haberlere ~öre. 
Fraıısrz Hin<li~inisinin 21 eya
leti:ıd{· örfi idare ilıln edilmiş· 
tir. 

Fişi, 10 (A . .4.) Ha,·a~ a. 
jansınm dün Hanoi'den aldt~ı 
bir tcl~afa g-öre. bir Siyam müf 
rezesi Poıret 'nın . imali !'iarki
sinde Ampil'de Hindiçini hudut 
muhafızları tarafmdan hezime
te uğratılmıştır. Siynmhlar y~
di tüfek bırakarak kaçmışlardır. 
Fransız tayyareleri, Si~·am tay
yarelerinin Si80fon \"e Dongene. 
yi bombardımanlarına karPılt~ 
olmak iiwre Aranga \"E' Kemma
sanı bombarlı\mışlardır. 

Sisofona 15 bomba düsmüş . 
dört kişi yaralanmı~tır. 

) --
Bul gar Başvekili 
Yarın Ruscukta bir 
nutuk ıöyliyecek 

Srıfyu , 10 (A.A.) - D. N. B: 
Kral Boris, diin. Ba~vekil Filofu 
kabul etmiştir. 

Sn/ya, /(} ( A .A.) - Röytcr 
blcliriyor: 

Bulgar kabinesindl' pek ya· 
kında değisiklikler ) apılacağı 
hakkındaki şayialar tekzip edil
mektedır. 

Haber alındığına güre. Baş. 
,·ekil F ilof, m illete memleketin 
dahili \'M.ivetini bildirmek iizere 
öniimüT..deki p:u,ar g-ünü Ruı-· 
cukda hir nutuk sövli\'el'ektir. 
Aynı günde başka dört ·naz1r da 
nutuklar söyliyecektir. 

hiç bir hf'lyccana kapılmıyan, iyiye. 
fenaya, gti7.ele, çirkine aynı kayıt

sızlıkla, aynı öldürücü yeşil ışıklar 

ile bakan o tunç heykelin kar~~ın. 
da, simdiye kadar kimbilir ne ııah
nelcr açılmııı, ne a.cemi hatti ne 

usta a ktrisler rollerini yaparak ge
lip geçmi.şlerdj ! Bl'n de onlardan 
biti olmıu;tum. Dilşündük<:e kanık

samıı, hali gözlerimin önünde can

lanarak beni bi.isbüttin myor ... VP 

bunları düşündükçe ona yazmak, 
yaııtığım hileyi .saf '"l" ~ade bir ço. 
cuk gibi itiraf elmek istiyorum .. 
On beş gündUr, hll)'lr tam dört ay
dır hırpalanan varlığımda derin bir 
yorgunluk ,uyuştunıcu bir bezgni

lik olma.sa hiç dii.sünmeden IK'lki bu 
deliliği de yapacağım .. 

Fakat öyle be7.gin, öyle )orgu. 
num ki, bu a.ğir ve korkunç bir hat>
tahktan eonra gelen eme bir n e. 

kahatA bennyor. İçimde hiç bir 
hamle, hi~ bir hız kalkmamtyor .. 

Bu IOMUz ezginlitin içinde eri· 

fI A B E R - Aksam .Postası 

ingıhz 

tayyarelerinin 
akınları 

Petrol tasfiyehaneleri 
ve depoları bombalandı 

J.r.mılrn, tn ( A.A.) Haber 
alındığına göre, tng"iliz bomba 
tayyareleri dün gece garbi AL 
manvadaki hedeflere taarruz 
lard~ bulunmuşlardlt'. 

Lonch'ada salahiyettaı bir 
menbadan öğrenildiğine göre, 
İngiliz hombardmıan tayynrele-
rinin dün g-ece yartıklan ba~.li
ca hürum nuhr'da Gclsenkır
cher'de flL'trol tesisatiyk sair 
muhtelif hedefler bombardım:rn· 
edilmiştir. Brc..~t'de doklarR, 
Rotterdam'da r.etrol depolttrına 
hl.icum edilmiştir. 

o--

İngilterede 500 kilise • harap oldu 

f ,(jndra, 10 (A.A .) - İngilte. 
rede 500 kadar protestar: kli)o'e
si hava tattrruzlarından harap 
olmuş \'eya hasara uğramıstır. 
Yalnız Londrada 200 den fazla 
protestan klise~i bombardıman 
görmü~ ve bunlardan :>D si yıkıl
mıstır. 

Londra kliı::t>IE'rin<leki hn,,ar 
f)()().000 İngiliz liraıımdarı fazla 
tl\hmin edilmektedir. 

.\ladrid, ıo ( A .A ) lspanyanın 

oıuhtell1' merkezlerinde soğuklar ,.c 
kıu dcv~m etm•kte<lir. Cordu \"C J • 
ende .so~uklardan ınsan uıjiatı ol 
nıu,.tııı. 

• Melbourne, 10 (A.A.) Avııat. 

ı·alya baı:,·ekıli Men7J"ıı ort.aşnrkla 

~alı§mak Uzere Avustıılyn harp kıı· 

bint>ıılnin lnı;ilttreyc blıtUn mUı ctt. • I 
batilC" yeni bir harp tnyyareııi filo 11 

hedıyl'> edeceğtnı bildlrmt§llr. 
• Dublln, 10 (A. A . ) lrlnnda hU-

kQmeti dUn ak§Sm 141ağıdakl tebliği 

nefretmlflir. 1/ 2 aonkA.nun gecesi 
Dublinde Rııthdovn parkı Uzcrlnc ve 

2/3 . onkAnun gccc.!11 dP. gene Dublln. 
d .. Donore cadde&ine atılan bombala· 
rm Alman menşeli oldukları şlındl teıı 
bit f'dilmlştir. 

·~ofya 10 ıA.A.l D.N.U. Uahıl • 
ye na%trı Gahrovakl, haauı.ne, ııana. 

Roman yada 
vazıyet 

Şimdilik sakin 
görünüyor 

Almanya alacaı-r. 
ıstemlye başla ı 

Biıl.reş, ıu ( .ıl.A.) - Röytel': 
Almanların kontrolü nltında çı
kan ''Bukarcster Tageblatt" g-a
zetesinin Berlinden al<lığr bır 
telgrafta deniliyor ki: 
Romanyanın Almanyaya gerı 

kalan borçlarının ödenmesi za • 
manı artık gelmiştir. Almanya, 
l<"'ransa ve Anıerikaya yapılmış 
olan ı:;:ırtlard:ın daha iyi ı,ar:tla. 
l'a hak ka1..anmıştır. Bugfüı 
Almanva kuvvetli olduğundan 
bu me~eleler daha fazla sürün
cemede kalamaz. 

VAZİYET SAKİN· ... 
Biil•rcş. 70 ( A.A.) - Röyter 

ajan~mın hususi muhabiri bil· 
dirh·or: 

Y·abanrı memleketlerde çıkan 
haberler hilafına olarak Romnn
,·ada karışıklıklar olduğuna 
dair Bükreşte hiç bır alam t 
voktur. Hükumet merkezinde 
tam bir sükunet mevcut olup 
dahili hiç bir ihtilaf eseri göriil· 
nıcmcktc<lir. Böyle bir ihtilfıf 
rnr idh·se hile halkın kulağma 
gele>cek. dere<·ede büyiinıemiştir. 

---o 

Fransızl rın bir 
denizaltı gemls 

battı 
J.,oudıa, 10 (A.A.) Hür 

Fransız kuvvetleri umumi ka. 
rarg0.hı "!'arva1" isınindC'kl 
Fransız denizaltısının müttefik 
kuvvetlerin harekatı ...ırasında 
düşman tarafından batırıldığını 
teessürle tebliğ etmiştir. 

Hür Fran:;ızlar kuvvetlerinin 
en güzel ı?emileriııdcn biri olan 
~arval 1100 tonluktur. Uzunlu
i;'u g5 metredir. 30 saniyede da
labilen bu gemide 10 torpil ko· 
vanı \'ardı ve sahası 7000 ınııd. 
içinde beş subay, 44 nefer mev
cuttu. 

•'N'arval" son zamanlarda ba. 
zı müşkiil harekat esna.sn.da te
mayüz etmişti. 

---o --
A vustralyadan 

Yunanistana 30 bin 
sterlin daha gönderiliyor 

toryom ve diğer tıbbi mlleııı;eııelcr iıı.. Sııdnc)', JO ( A.A.) - Avus· 
şttı:; ı için 350 milyon leva tıarfcdllece- tralva hr.:il'ive nazırı Stevaı1, 
~ini bildirmiştir. Bunun hnkkınıla lılr Arn.a\'ulhıkt~ harp eden Yunan 
ll\ylhtt hazırlanmaktadır. • kıtalanna kışlrk giyecek tedari· 

• Brüksel , ıo ıA.A.J Stefnnl : ki için ~~O bin 1ngiliz liralık bir 
500 Relçikalı harp eııin bu s:ıbah iane listesi açılmış olduğunu bil-
Brtikletc dönmllştUr. 20 sonkAnunda dirmiı::; ve Avustrnlvalrlarm Ar. 
da 28.000 esirin gelmcııl bekleniyor navutlukt.a harp edenleri teı:;vik 

• BUkreş, ıo (A.A.) D N.B. Ha eyliyeceklcrini söylemiştir. 
bM a!mdığına göre. Ronıen' Mncar Hatırlat dadır ki. A \"Ustrnlya, 
ıhtllafları, sene orlJ\larmda loplnna- Yunanlılara buğday ve un gön,. 

1 

cak olan bir konfcraMta tetkik edile.. <lcrnıck üzere bundan ~vvel de 
c.• ktir. Her iki tara! bir komlsyoı> 70 bin İngiliz liralık iane topla-
\"ll~ıtaıı!lfl temsil otunncnktır. • ffil!';tJ. 

~ip tükendi~imi hissctmiyc bile kud 
retim yok ... Bu böyle uzayıp gidf'r
"IC ben ne olacağım?.. Korkuyo
rum ... Ürperiyorum. Derin bir çu

kurdan bal:an halsiz bakışlarımın 
füıtüne gö7. kapaklarrmı indirerek, 

ta içimden ,bana hareket kudreti 
verecek bir hayat ilgisi :trnştırıyo. 

nım: Bu ilgi, küçük masum şirin 
gülüşlü bir çocuk hnlinde hayall~

şiyor! .. 
Ah, l1imdi kollarımın nrasmda 

melek gibi gülen bir Çocuğum ol

<11aydı! .. Ölgün hissiyatım ne sar-
sılmaz bir mücizeyle dirilccekti. 

!ııimsiz zehirlerle uyuşmu§ sinirle
rim, benim kanrmdan yuğnılmuş 

bir çocuğun gülü. U, ne azimli bir 
yaşamak iradesiyle çelikl~ccekti. 

Ah, bir çocuğum olsaydı! .. Göz. 

!erimden akan yaşlar §akaklamnı 
ıslatıyor. Ben ölüm çocuğuna ağ
Jıyan talihsiz bir ana değil, analığa 

:la.~ret çeken nwbsiz bir kadınım. 

Bu derin hASreti, bu içten isteği 

simdiyc kadar hiç böyle yakıcı, kn
~'Unıcu bi ihtiyaç halinde duyma
mıştım. Kucnkl:ı.rındn SC'vimli ço -

cukl:ıtmı uyutan, onlarla sakala • 

şan kadınlara seven gözlerle içten 
baktığ:mı hatırlıyorum, faknt bir 

çocuk için ilk defa ağlı~·onım .. 
Halbuki ben nnasm tanımnmıı:ı, 

onun okşayrııl~nmlaki z~vki tatma
mış bir kmm, şimdi analık duy. 
gıısu ili' yanan mukaddes bir dif'i 

oldum ... 
Daha beş on güne gelıucey.c ka

dar hayatımda. zf'\'k diye bC'nimse
diğim blitün rf'nkler \"e sesler so. 

lup sustular. Dinç emCllC'rim, şid
rietli ihtiraslarım fani birer kelebek 
gibi öl~nlcştilc:r. 

Hiçliğin can acıtıcı karanlık vl' 

bezgin rstrrnplnn arasında, \"arlığı

mm gay~si, hasretimi derinleştire
rek uzaktnn beni çağırıyor ... 

Varhğnnı, benden gelen bir var

lıkta ebedileştiremedlğim için. ha. 
yp.tnnın, ışığı, zevki sönerek hiç 

v (•) 

Heki ;~e göre ideal 
izdivaç ve şartları 

Yazar1: Dr. RASiM ADASAL 

XI>.\.:\ e'' t111.i ıniisahahf'lc

nmdC' hütiin hayat miicldct· 

h•rin<'{' lıir -.aadt•t ) U\ asını sağlam 

t enıell <'r ti-.tünd<' kurnıa1i ~ayettlni 

~iiılf'n izdh a~ ırnmz~tleriııin sıhhi 

'<artlannı .. ıralı)aral.: hülii ali bir 

-.rkil41ı> tahlil ctmi":-lim. \.iiı-udıın 

h ı>rhanı::;i bir 11/\·unu H ' ) ·a ml'kımb

mn-.ını ı·IH'ınnılyPt il Mırcti<ı alıi l.ft. 

tla r c•ılı•ıı hiitiin im lm'<u rlıu 't')" ıt 

fın..,tı\lılilar k:u-':-ıı;mda her kız ""· 
~ a ılı>Jikanlı "a('nba hakiki bir ana 
'ryn h:ılıa olabilir miyim ~" <onalini 

'iı-dıınına "Onnak 'azi[(~ ... ı)·ll'\ nıii · 

ı.ellrftlr. Fakat bu kıı<;ıırlarla ma
liıt olnıı lıir in..,an ,., lpnd:'ı•tcn "'On· 

ra hir .. an ... p-.eri, yahut da tablntin 

hil\nıcti nnlft-.ılma7. bir lutrıı olarak 

o;aj:lam hir c:o<'uk balltl,.,ı H'yn ana

'' olahilir; hatta iıdhaç hayatında 
-.ıhhaHne 'e cin-.i münac;t betlt'lrdf'
J,i nı.anıi Hidalr rla)f't etm<"I< <1ure. 

li~ 1 .... hir ihti)·a rlık de' rco;fof' de 

~inm""i muht emE'ltlir: fakat bım~ 

in r nihayet ihtimal 'c i .. ttıma (\f'r

Ç<"\ ıısini u~nu)·an 'alalıınfır. 

Sıhhi , ... bf'd<"ni ku-.urlar l\l'ft!'Oın· 

ıla bir lanc-.i hi~· bir mue~t, 5!\n" 

\t')'8 lnhiat müsamaha-.ı kabnl l'\t

mM:: o tla hiratihi iıılh aç 'flfiresi· 

nni nıiln erini t~· .. ktl eden 'e o

na sC'kil 'c mana 'Cl't"n (cinsi lmd· 
rf't ' <" rnı>rji) clir. fn,ani)·ef l'\D 

hii~ iil, kudr<>tlerini, varlıklarını 'e 
aadt-th•rioi olduğu \(adar m şid

ılcfll ıPhunkü"'lük ile ı-.tırap ,.., ff'. 

lfıl\C"tlerini cinsiyette ~fult~rir. in. 
san ha~ , ·a.nl ktan lmrtulcluktan <ıoo. 

ra, uı. çol< karı~ık içtlmııi bir ha

~ a hn y\ikll't1iği kanunlara tlbi ol
nınk 'c nfr .. tik ahlak mcfhumla.rına 

sıWık 1'almak için rin!'.i !!C\ ld tabff. 

IC'rine serbest hlr nu~ra ,·erıeme

mlo:tir. 
Gerçi ınNleniyf"t bu .. c, ki tabii. 

terin :ıararına olarak k&,,•nclerinl 
, e içtinıni mUe--5te'Ö('lennl ktırm ~. 

fakat in-;anhk da C'in-ıi) t't h:ı.konm

ılırn baskı altmıla bir l!>hnıbm ~iri 
otııııı.-.tur. Çünkü drakonik ıifni 

1 dii-.tıırların t<""irindt•n kurtulamı

)"aıı H ın .. ıında bir melek )&.l'llhnak 
i-.tf'ıli~i hnhl<> Pcs<'ııl'ın dl'diği ~bi 

ılnlnıa aynı hayYnnı ) ·aratan ahldk 

miif'''-C"'t'"'i in-.anın nf'f,.lnden, xe\1' 
lerinıll·n 'e hat1a t'inı;i ~udıleleri

nin ifn11larmdan ~ok ağrr fl'dakfır. 

lıklıır i-.tt•mi'.:'tir. llinııenale~ h diin
yntlıı. '~ bilhıı ... -.a nıf'drnt toıılulıık. 

hırda l'İn .. iyPt mc-.f'l~i 'e 
l'n ıııüşJ.iıl if8,losl olan 

(l'in i buhran) halindNlir. 

bunun 

lıdlYaÇ 

bir değeri kalmadığını acı bir elem
le h!sscdiyonım. Şimdi gözlerime 

dolan yaşlarda ne ona, nfl de öhü

rline bir parça pay \'ar ... 

Ben yalnız. bir çocuk hasretiyle, 
hayatımı ebedileştirecek bir QOCU· 

ğun yoksuırJuğu uğrunda ağlıyo
rum.. Ah bir çocuğum olsaydı! El. 

!Primi uzatarak. yanrbaşımda .mışıl 
mL'}ıl uyuyan \'e mruıum rilyalanna 

g ülen ılık \'C ipek vücutlu masum 

çocuğumu ararken gökten bir mu
cize bekliyorum! .. Gök, bana, ikin
ci mesihi vPrecek kadar cömert 

mi? 
Sembol mesih eğer ya§:ı.mı 

varlığını, hiç şliphcsb: yine yeryü
ziinün öğretici feyzine borçludur. 
Tabintin geniş sahfU'!ındn. b."lşıboş, 

di1.ginsiz şahlannn bu amnnsız ar
zumu, kapıp salıvcrmekten korkan 
ve saçlarının her telinden dar çcv. 
resinin yasalarına b.ı.ğlarunış köh
ne. bir an'ane kttıymı ben!.. Ne 
koıkunç, nE' bunalucı bir esaret bu! 
Gecenin ıssrz karanlığındıı bana 
yoksuzluğu acı göz yaşlan döktü
ren bu büyilk saadeti ,ancak bu 

köhne an'anenin, bizi, on beş se
nf'dir aramızdaki uzakhğıı. rağmen, 
hiılii. biribirimize bağladığı bir a. 
dam verebilir; bu adamm sıfatı 

kocadrr. (Dennn \"ar) 

,\hliaki 0 ayelM 'e içtinıei emt>l• 
terle mazruf olan n• 1Hdin cin~i 

hııyııtından ıiyad~ o mt:mleketin, 

o ıı~ın 'ı>~·a de' k>tin kudret JK'· 

tansı~·etinl yani nüfu.. metoeleıaini 
nn7AM itibua alan mE'deni kanun

lar !:oktur ,,. bunlar kafalı i.lhn

lt>r, tttrübcli adli:nı<'il<'r "' hüMtu 
niy<'f "44lhihl idarecilerin ilhamm

ılan doğmu .. tur; mııntt~df bnna 
rağmen a.ilf'ler ansmdaki had ge

:im"'lıllklcr, aynlma arrulan, ~
llnıaf <of'falet lcr, kadın nen•u1hln, 
"llÇ kabilindt>n tcmlıürltr daima 
nuwcuttur. Bunlann ~ ,.e ba-
1 1 it:timai el>t'pleri o1ahilmelde 
lıf'rabcr datuı ziyade talidir: OOA 

mukabil cinsiyet, muanam bir ~n 
ı" hem df> maddi ye nıhi \tçheleri 

ıılan bir hayatttr. Bu itibarla ~
IPnmiyı- kıuar H"l'ftl erkek ,.e u
ılrnm her &eyden en-el terıuül l
letlertnhı fonbl~·on H~ !llthhat N• 

honmdan t•m olmR"ı Jizrmdır; ~
kö arıoo k nğlarn uı,·un erlthatlf! 
i:,lecliğf t.abii blr kaidedir. Chııaf 

miin~betlf'rin maddi imL.""i.nımlığr 
' eya km•urlu ,.e nltam &ekili~ 

ka.dar ln-.an or..iyt>tindl" ruhi t~' • 
'ıi lcr , ·nen ,·o netittleri ~liınai 
hir , .a .. ıf alan ~ka hiç bir \"Üetıf 

nıı"kani1mt1M yoktur. Kt1lbcte '•re 
böhrf'kt.e orak bir in1a olıı.bfllr: 

lnıno ta,l}-an ln,an nJhayet bev 
tcdbirlfT almak suı-etiy~ lcflıdtni 

ida~ C'dt:r, nıhi abülamelleri fa., . 
la \ e iddetll dcifldir; i(tima.l i
lnlw'tlf'ri hiç mcuheıslndedir. Ona 
mukabil tena illi fonksiyondaki alo:. 

khk yalnız ff'rt olarak er~
kt \'cya ka.dmı Mği1, aynı ııaypanda 
ona pay~ ~ 41e allkadar eder; 

ve honan kökleri ook derin '«'! lm
tid&tbdrr; nıhi tt'iınüllerl, m.tt. 
hiil,-ai ~ide M\-ruzlar )Vata• 

rak kadar kun·etUdir. h.dlvaç h•· 
rntmrn maddi :rıfl\"k mürıMebfıü 
rinde tatmin ("(}}Jemlyea bir lmdnı 
'eya bir kot"&da aile bağhlığı g9"'

<06r, 1.ahlre 'urulnıaNL bile ta.htef· 
~uunla nıhi bir komplek"' halincre 
kalan C\ gi bunıdetll"rf \~ nefret
lı>ri ~iind<"n gün~ artar, hele ~
Mık evdaJı .. ı <llan heba ,·eya. au. 
da sukutu hayaller, beki.rlığm h · • 
ra.nları ha gfü.ıt.erir ; izdh~ bet. 
bahthima ait imiy~ feL'lefeiM 

nM sliriilür 'e nihayet bi~ .... 

hıslarda ancak bir talak iŞ ı.He
der. Acaba tona."ül aletlerinin •· 
lt>lôdf' bir gfü müşa.lıeıde6lyle 118 
mesele halledilehilir mi!.. 8HJ 
memlekntlerde buna dalr (mecbarl 
ııııhhat \C:o.lka..-.ı) caridir; fakat bu 

n~lkalar, Karaköydc nya Beyoi· 
!unun hilmom ne "'okağmda otump 
pratlo;yen hf"klrnllkle hayatını kar: • 

nanlımn alelideı 'e klasik bir maa. 
yenehlttl~lleı değil, de,·lettn itima

d111A ~a~ an bir "'ıhhi heyetin tanrlm 
ettiği e,.~ıı 'e c.>trafh raporlarda.o 

ibaret olDU\lıdrr. Bir erkek m\h •· 
oehesindc bu muayene daha kola)· 

H lstihdııf Nlilen ~~·e bakımm

dan çd'.. daha mü bet '~ dshA '~
rimlidir. 

Bundan 'ôOnraki yazımızda bu 

noktııltmn tahliline de"1U'lt edece

ği1 •• 
Dr. Ra..-.lm ADASAL 

(") Bu serl makalenin bırıncili 2~ . 

ikincisi 30 birincikA.nun 1940, ~UncL• 
ııU ı. 4 UncUsU 5 ikinctklnun l9U 
nUsbalarımızda çıkmıştır. 

Yarın Ankaraya ili.ve 
bir katar tahrik 

edilecek 
Del'let demiryollan idareai bayram 

roUnıuıebcllle Ankara • İstanbul are. 
11mdakl izdihamın önlel\tnesi tçln yeııl• 
den bo.zı tertibat alm!§tır. Yamı Hay• 
darpaşa . Ankara arumda tneTCUt 

trenlerden maada Raydarpapdan 
1',2& te hareket etmek v9 Aakuiaya 
pazarte.!l günU 2,55 te varmak lb:tte 
bir katar Hlve olunacaktır. 
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Izmirde zelzele 
Fransa tekrar 500 kız ve 500 erkek 

(Baş ta.rafı 1 nclde) 1 tasından ve üç köş .. sinden çat-
Traşça köyünde 10 evın baca.. lamı.~br. Bina. oturulamayacak 

ı devrilmış. Yeniköyde 23 evin l bir hale geldiği için tahliye edil. 
duvarları çatlamış, 1 ahırın du- miştir. 

harbe I b . . d 
arı yıkılmıştır. 

Kara~adağ köyünde 1 dam ile 
l evin l=apısı ve iki evin bacası 
yıkılmLŞtır. Bu köyde yalnız bir 
keçi duvar altında kalmıştır. 

Cumaova nahiyesinin Bulgur. 
ca köyündf' bUtün evlerin duvar. 
tarı çatlamıştır. 30 kadar baca, 
2 dam ~kilmıştır. Bu nahiyenin 
3 köyünden haber almamamı~· 
tır ki, buradaki tahribatın daha 
·~1a olduğu tahmin edilmekte.. 
dir. 

Tire kazasının Subaşı köyün. 
deki jandarma karakol binası or. 

Yeni Sovyet 
Alman anlaşmaları 

Ticaret anlaşması bir 
.sene uzatıldı 

.c.Kmdra, 11 ( A.A.) - B. B. C: 
Dün Berlinde Sovyet Rueya ile 
Almanya arasında bir takım an. 
la.şmalar imza edilmiştir. imza
lanan anlaşmalar, dostluk mua
hedesinin temdidine, hudut an
laşır.asma ve ticaret afıla.ş.:ta~t· 
nın 1942 senesine kadar uzatıl• 
masrna dairdir. Ticaret anla§· 
ması mucibince Almanya, Sov· 
yet Rusya.dan daha. fazla mik· 
tarda petrol ve iptidai maddeler 
3.labilecektir. 

Yanan harbi 
<Bae tarafı 1 ncide) 

rarak a§&fıdak.1 reaml tebllli ne§?'et.. 
mlşlerdlr: 

Çok kuvvetli bir tartda. tahkim edil 
mi~ kllsura mıntaka.ıımda btr ka~ 
gUndenben kahraman oi'du.ı:nımm ;vap 
maıtt.iı. oldtlğii çetin mUha~belU )'etti 

Yunan muzatferlyetlle n•tleel.•nııılf

tir. Kıtaalımız Kllauraya ~tir. 

l{ıtaatnnum ileri hareket hamlelert 
untinde durulmaz bir tarzda deva'rn ot. 
mektcdir. 

BERA1.'A ÇEKiLlYORLAB 

t.oocıra, 11 (A.A.) - &B.C.: Kil· 
.ıua,ı terkeden ttatyanlat, 116 kilo. 
met.re tiınalde olan Berat oebrine rie' 
3.t ediyorlar. San gUnlerde havaıarm 
1.>ırdenbire düzelmesi Yunan mu'ta.fta· 
Jdyetlıie yudlln etın1otır. 

Jtalyanlann ze.yta.tı a#tr4tr. Yunar• 
ıılu arka arkaya 11erl akınlarla et:tat · 
t.akl tepeleri zaptettlkten 1anra. 10n 

nUcumu ıllngil ile yapmtılardır. 
Cephenln ıımallnde de f&&liyet arı. 

makta ve bu hazırllğın mUhll't\ btr 
ınuhArebe ıeklinl &lma.ı bekltnmek-
tedlr. 

lıtaabala gelea 
Vekiller 

Cllaf buill• l ncl<le) 
men dUn "e evvelki gUn devlet 
liı:rlanlan ve den~ yolları ida.relt. 
tinde tetkikler yapmıştır. Vekil, 
diln refakatinde Deni&yollan u. 
mum müdliril bulunduğu halde 
motörle deniz yolla.rmtn Ha.Uç ha· 
'IUZlarma gitntl.ş, burada.ki tea'8&· 
tı gözden g~ır;n ştir. Vekil bu • 
radn.n döndilltten eonra denli yol· 
larmrn Tophanedeki antrepolarmı, 
yol~u salonu haline getiril~ o. 
tan eski gU.mrUk binasında.ki ta. • 
m.lratı tetkik etmiştir.· Cevdet 
Kerim lncedaymın yum akfa,xn 
Ankara.ya dönmesi muhtemeldir. 

Dahiliye 'Vekili Faik Ôzt.rak'm 
birkaç gün §ehrimizdo kalarak vi• 
18.yet ve belediyede tetkiklerde 
bulunması muhtemeldir. 

Heı akşam 
......................... 

italyan 
Tayy re era 

(Baş ta.rafı l tıclde) 

betini ; bnt otti. Havalantıınğa 

cesaret eden ltalyan tayyare 
leri ne kadar kalabalık olurı~'Sfl 

olsunlar, adedca daha aşağı n. 
gi!iz tayyareleri tnrafından sa~ır 
sapır yere dökülüyor. Tayyare 
meydanlarında b kleyenl r k"'n· 
dilerinl :ziyareto gelen sayg •nz 
lngiliz tayyareleri tarafından oS. 
dı.ıkları yerde ya.kılıyor. Hasılı 
ltalyan tayyeraciliği iflb atnıiş 
brılunuy.,r. Muazzıım fa~lat 'm
par torhıau i te böyle yıkılı ıor. 

Hüseyin Cclhid YALÇIN 

Zelzelenin diğ~r yerJ<ırdeJd tah 
ribatı hakkında raporlar bekl~n~ 
mektedir. 

girecek mi? ta e e ıçın yur 
lSTANBUL R.ASATllA.NEst 
ZELZELEYİ KAl:'DE'l'Tt 

İltaiıbul, 10 (A.A.) - Kandilli "'~ 
.. atbane5lııden: 

DUnkU r>e'.tfemb<I glll:ıü akp.mr Tt\r. 
!tiye yaz ııu.tl ile ııa.at ıt,13 dak!ka 
24 i8.nlye geçe olduk~ tiddeUl bir 
ze!Rle kaydedilınlşUr. Su zelzelenin 
merkez ll.ıısünUn Kandilli raıatha.nNt.ıı 
den 30ll kilometre tne58l de oldutu 
tllhminedilmekted lr. 

Babef19taaa taarna& 

Birleıik Amerikanın 
Maretal Peteni teşvik 

ettiği söyleniyor 
<Jmevre, 10 (A.A.) - Vl~lden bil· 

dlrtld!.gtııe göre, Amerika. bUytik e'• 
çisi a.mlral Loahi, dUn, öğleden sonra 
ınarepl Petenle yıı.rrın sa.at ııtlren b:.r 
•1'rü§me yapm~trr. 

• lj< "" 

Nev,vork, 10 (A.A.) - Nevyork 
H6rald Tribun gazetcııi, Franımnrn 

tekrar harbe glrmMl ve bu takdirde 
A'merlkad&n harp levazımı alma.aı lh· 
U~R.Unl tetkik ederrk dlyôr ki: 

Runeltln harp mıılıemeııi vermek 
plAiıı çok !AatUdldir. Vişldek1 eı~ilik 

(Bq tarafı ı ıtclcle) mlliıte~n Kurfl, !.'lmftlt Afrikııda ge-
ttaı1·~alıua. k . . ı r ıs~a.ı:ı • • neral Veygand ile yapacağı konuşma~ 
difl artrit tam&Jtııyle belifmif bulw • dan sônrs blze ttı~vlk edlcl bir rııpor 
maltt.Wtr. ulg•r ~rp mtydfı. .ıarı.nua gönderirse Fraruıa.nm Ak<ieniz mti • 
b!lyllk zayiata. uğrAmıt otan Muıoll.nl temlekelerine dt yardım etmeğe ha. 
ordu'ıt'"' ~fmciJ dl,er bir oeıııı.:1.ıı ÜAJla sır bıilundufumuz meınleketler arıı
mütkülata ka? ··llymali mtıcbuılye. mıa katmak b!zim için kolay olacak• 
unde l. ulunuyJr. Filbakıka. i{tı.hlteut. tır. 
ki İngiliz umumt katı\tfJA.hmdan it:l~l:l Antlral Le&hi'nin başlrca. vazlıf'si 
t• ?>erlere gtlre, rt •. lil r ~ud.a.ıı • FtaııHyı teııllm olalıdanberi illere ı. 

dudı·~:lıtn · 1 ım me~ -. katlıır bır me-- den devlet adamları.tıdau demokrat l · 
ııatede bulu.nan G•"·"""' mevkline ııu ıemtnın neler t>ekllyebileceğini ara.,tır 
cı· fllrxıi.,'c rdlr • .Su biicumdan evvel m&k olacaktır. General Veyga.nd mil&. 
İngiliz hava kuv • ıı:ı•"' ·ır me~. temle'kelude ayrı bulunuyor ve İng'l· 
k1e §lddettl bir akın yapıtıl§l&rdlr. Uıılerlı't ttalya.nl&ra ındirdiğl her da T • ' 

Bu akiri, ltal>'llnları ftleV%tı tab.Uyeye be ~neral Vey,andın vaziyetini kuv 
meebur etm~ttr. Son ıHm&h tıaberlere v&tlendlriyor. Diğer taraftan mareşaı 
ııaüran fituhaclm.Jer fi~r baUnde ııu~ Peten de ıeııera.Un nüfuıurıu takviye 
lunan pmııonu y111krr '1111 :tkrftrr- eylemektedir. 
maktadırlar. öylı!ye benzıyoı· k.1, Vişi hl.ikümeti 

Re8Illt membalardan ıeıeıı dlfer her an lıUltllll art&n bir hattı hareket 
haberler, iyi tetıaik cauını., H&beıı ı;e. takip etmektedir ve eğer kendisine 
telt:tinln ltaıyan ıuıker\ kafilelenne ttrsat verilecek olunıa mareşal Peten 
ve müıı&kl.le yollanrı• 'ictıın ettlk.. hUk<.ımetl, tasfiye edilen bir heyet 
lerııı.t teyit etlnektedir. 8ıı hU<ıullllV (lbi değil benUZ büyUk ukerl ko.y. 
:;uaunae.n lt&Iyanlar daha ıtmdlden nakları bulun&11 bir milletin ınüme~
clddl aylata uğraıı113 b11\unma.ktao. • Rlli olara.k bare~et edecektir. 

A.mlitl Leahlyt çok patlak bir vat• ıar. 

Tra'tılu.sgarp cephesmdekl lngtl~ fe bekliyor. Amln.l Vi§ide gazetecile · 
muvilfaktyetlert, H.ııbt§latattda tı'l\lt- re ya.ptığı beyanAWı, Amerika 1111.rp 
klll!t itinde ~ttuuı ttA&yaoların. endü.striainln demokrat me111leketler. 
vaziyıethıl c1&ha atyade tll<ıletttı·~'~ tçm ııart&ttl#i ga.yreUeri ıstıhtat et• 
ur. Qllnk\1 Trabluqarp 1oıu il• ıeç • memelerüıt Fran!llzlara ııöyle:i:iı.i§t\r. 
leyin uçan tayyareler tarafından lift• Su .Ozler g1lnUn sözleridir, Bu ıöz 
urum eUzt rui'ktarıh mühimmat Ve l· ı.rtn ıcıı.beaen leııtri yapıp yıtpmat1ığı 
8.§e m&ddelerin1» ıı.r'kallt •ıı.•nnıt§ bu. ııı l.Dltral yakında görecektir. 
tmun&kt'A<!fl'. 

OeyU Ehp ·ıı,,et.Mı ntulıabirl 

Hlıbethıtan6~· · JtalyU ol'flusunan t.b 
likeye maruz bulwtduğunu blldlrmıt• 
te ve tıuılan illve etmekted.i.r: 

Gubb&.,. ytpUatı ı· ·ını, lııgill.21 
h&vt. kuvvetled 1:' ifbirliJI y•pılrna.k 
suretU• !da.re ed.ilı'.nlft' .... ·11 hA.ftalar 
~rfmda Hll'b6,ııt.ı.na bir (;Ok rıo1·te. 

ıardaıı. tngU1t ltuvvet.lert nUf'Ui etn1ı~. 
Ur. Bu vasij'"tl kJ..l'fl81T. -fi\ ··~ıyanlır 

ıtttt\k~ tneınleketln l~rltHn• dotru 
çekUm•kted\tttr. Gu~k hldilldl, tel< 
bir b&.diff defildlr. AJ'J)t ttıahly•tte 

mtitu.ddlt hUcumlann muhtelit nokta
lardan tt&Jyan ordusuna ttıvelh t-dil 
meal baklenı:n•l<tedlr. 

Habefllt&ı:ıdakl Itatyan ul'dusunwı 
80.000 .k19lden tenkkUp ettiği tabmiıı 
edllinekte41.r. Amerikan mem balıı:rm.. 
da.n ıtıen tıaberlere göt6, Kenya •• 
Suda.n hUdıJdU bôyttıı.ca tbp14nMlf o
lan lngillz ordusu c1a 80.000 kttlden 
ibarettir. Bu ord~ Habetat&nd& ıw. 
yıuıla.ra karıı ilen bareketto r>qlamak 
tçt.n ylltrnur tııenlınlntn IOn• •rmtaln• 
beklemektedir. 

G6n• Oeytt Ekspr.. nı.uh&b\rlne ~ 
re, Gubl».l\n'ı ta llOO kJtometr. flma· 
l.lndek! tn~lia kuvvetleri de Sudanı 
ilritreden a.yı:ran buduı üzerindeki !. 
t.ıııya.n mevzilerini ı:orıamata b&§ta. 
uı.ıobr. Bu kuvvetler aUn Kunta ya. 
kınlannda bir rrıevkU it«~ etmıfleı • 
dl.r. BU mevki, Kmlden!Se trlden ker 
va.ıııarm hareket merk•zinl ~kD et.. 
m•ktedlr. 

80MAL1Dll lll.Hı MJ!!Vlllt Dil 
TAHLlYll ET'tfLE& 

kall1re. 11 (.4..A..) .... Ort&§arlt İn· 
g1.11tı kuvveUtri umuını kararglhııım 
dUn ~e§redlleıı teblltınde, ll'ıgll ı: " 

kuvveU•rlnın ıeçen ay yaptıklan ~ 
kuıl&rl& dU§Jnallı Som&lidekl Elvakı 

tabllyıy.e mecbur etın14 6ldultlan llA.. 
vw ed.llmek~lr. 

Afrika barili 
(Bq ta.rafı 1 ncltic) 

ordusu nezdinde bulwınn hususl 
m'Uhabiri bildiriyor : 

Sidi Ba.rrani ve Bardiyada al
drk1-rı derslt}rden ~nra İtalyan 
kumanda.n.lıfmm Ba.NllYa.da oldu • 
#U gibi Tobrulrta bulunan ltaıyan 
kuvvetlerinin çevrilmesine müsaa
d6 eıdeceği.nl akıl alına&. Bununla 
beraber, mareşal Gra.ziani'nin i -
cap eden. t.edbirl~ri almakta şa. 
şlrdığt an.laşılma.kta.dıi'. İngiliz ile. 
ri hareketinin azimkarııne duru· 
'MU ve ıUraü Afrika şimalindeki 
bUtUn İtalyan orou.sunun mal'!evi
yatmı bozmuşa beıuiyor. 

Askeri mahfillerin fikrince Sidi. 
Ba.rnuıiden ricat ederken kUllL 
yetU malzeme kaybeden Gra.ıiani, 
Tobrukun çevrllmeı.o.il'ıe :ınAni ola. -. 
mamıştır. Bu .suretle Graziani, 
'l'obruk'un ga.rb1nde, ainga.zJ clva-. 
rmda kalan insan ve malzeme 
mevcudu füı l.kttf'& et.met meebu. 
rlyetinde kala.ca.ktır. Tobrukta ne. 
kadar ltaıyıı.n kuvveti bulunduğu 
bilinıo.emektedl.r. Maaınafih alelıi -
cele ta.hşit edilmiş olmasma rağ -
men, Tôbruktalti İtalyan kuvvet • 
ltırinin 8artllya.da buluna.nla.rdan 
futa olduğu tıöylenmektedir. 

TOBRUKUN nôGtn.'MEStNE 
BAŞLANDI 

Lond:ta. 11 (A .. A.) - l3. B. C: 
Tobruk etra!rnda.ki harekat hak. 

kında yeni btr haber gelm~tir. 
Gelen blr iki haM'l"e göre Bardi
y.,yı zaptet:mı.e olıı.n Büyük Britan
y., kuvvetleri, vinı<li Tobrukun et. 
ra.fmı gelik blr çembPr içine 11.l • 
mağa başlamışlıırdır. Mal:tsur ttaı
van kuvvetlen ile İngilizler ara -
ırndıı. tôp ateşi teati edilmektedir. 

İngiltereye verilecek 
Amerikan "pike,, 

tayyareleri 

Balk Partisinin yeniden lraraıağı 
yurtlarda ba kadar talebe 
barıadırılaıası ilk bedeltlr 

üniversite ve yüksek lal1sll gt'lnci bulunmaktadır. Bunlar pyda 
gençlerinin yurt ihtiyacını kaf1ı . yirm~er lira vererek yurtta kal· 
lama.k için vilayet, parti ve tini. makta, yapılan masrafın üst tara. 
versite rektörlüğü ta.rafından alt- fı Partice tesvite olunmaktadır. 
nan tedbirler ve teşebbüsler iler • Parti kim.Sesiz yüksek tahsil genç. 
!emektedir. Yakmda yeni yurtlar lerinin yersiz kalmamaları için ay· 
tutulmuş olabilecektir. Bu arada rıca erkek talebe yurdunda 50 ve 
yapılan tetkikler bugün partinin ı krz talebe yurdunda 12 yüksek 
elihde bulunan yurtların daha faz talı.sil yaj1an genci yuro ücreti al. 
la te"'.liinc imkan olmadığını gös- madan barmdırmaktadrr. Fakat 
t'crmiştir. halen yurtlara meccanen kimse 

Halen Cumhuriyet Halk Partisi· ı kabul olunma.maktadır. 
n'n Bcyazttt.aki erkek talebe yur. Yeni açılacak yurtl3.ıda ilk h"'. 
dunda 276 ve Cağa!oğlundaki Çif. def, beş yüz kız ve beş yiiz er
tesaraylar kız talebe yurdundıı. da j kek yüksek tahsil t~lebesinin ba • 
l ~O yUk.sPk tah!ıil ve üniversite rındrnlmasr olacaktır. 

Tevkif hq.neden bir 
katil kaçtı 

(Baş tarafı 1 ncide) olmakla ffif;znundur. İsmail arka 
cunda 'bir odun parçam bağlı 'di. daşının basını gövdesinden a:--ır. 

Tevkifhanede yapılan yokla- dıktan sonra başını ayrı gömmü~ 
ma neticesinde firarinin katil ~l'ç fakat inek otlatan bir çoban, ka 
ıusu İsmail oğlu Mustafa oklu. fanın gcmülü olduğu yerde hay. 
ğu anlaşılmıştır. va' 1 :ırın gayri tabü hareketl~rin 
Diğer taraftan bayramın !ıi. den şüphelenerek durdukları yc

rinci gü:1ü de ayni adamın ıiya. ri karıştırmış, kesik kafayı mcv. 
retçilerin çokluğundan istifadl· dana çıkal'mıştı. lsmajl parasrna 
ederek büyük kapıdan k::içmak tamaan adam öldürdüğü için i. 
istediği, fakat görülerek y ka- dam talebiyle ağır cezada muha. 
!andığı l!a söylenmektedir. keme c:dilmekte idi. 

İsmail. Merdivenköyünde ar. Firari her tarafta şiddetle a. 
kadaşı olan bir temizlik amele. ranmaktadır. Müddeiumum11ik 
sini parasma tamaan öldürr.ıü9 j tevkifh,i.llede tahkikata başlam•ş 

· tır. 

ingiliz 
istihbarat 
nazırının 

mühim b;r 
nutku 

yet dava.sına sadakatlerini teyit 
etmektir. 

Bizim uğrunda mücaUde ettiği 

miz dava, bUtiln Amerika. kıtası 

sakinlerinin yüzde doksan dokuzn 
nun tasvip ve terviç ettiği bir da
vadrr. 

L?ndra; 10 (A. A.) - lngi. 
liz istihbarat nazırı Duf Kupt:r, 
bu sabah erkenden radyOda. ce 
nubi Amerika milletk.rine hita

Yaıtın hır lııtikb&lde yeni ıuedenlye~ ben bir nutuk irad etmiştir. 
tin inkişafında ve insalıların nıuka.<l· 

der atının idaresinde dalıa bU;> Uk bır 

rol oynamaları milııtebad değildir. U • 
"'1ı1yettn IA.tln milletıetlne oıan bu 
:YUk medeniyet borcu, ne kadar tak
dir edilııo ~ne azdır. Bu mtlletıer tr ... 
rakkintn: ve kUltürUn daima ilk hal! 
acınacak bir haldlı·. 

Bir müstebidin diktaiörlüğU aluı • 
da bulunan İtalya, İtalyan mllletinırı 
al!lla arzu etmeiUği bir harbe girmlş 
tir. Framıa ısc bugUn bir husuf devre. 
ıi geçirmektedir. 

Tekrıır ttalyadan bahseden Cupeı . 

sözlerine şoyie devam etını§tir: 

FUhakika, ltalyıın nıHletlnin haı tı..ı 

karşı duyduğı.ı istekelı1lik, iağl~bı

yetltırindekl acı rekorla ölçUlebi.lir. l<~t • 
kat bu mlllet, kendlfılni bu fcla.kct~ 
atan bu kabiliyet.sız dıktatörden kur 
tutmadıkça, maı.ide !Atin kUltUnl me. 
deniyetinde oynaml§ olduğu rolU tek· 
rar oynama.#t Umit edemez. 

tepanyada.n bahs~en B. Coo· 
per, bu memleketin kendisini ha -
rap eden uzun dahili harbin do • 
ğurduğu yaralardan sürtltle kurtul 
mayacağrnı söyl~iş ve şunları i· 

18.ve etmiştir· 

"İspanya bugün endişelidir, 

çünkü birçok bitaraf memleketle
ri .istili eden barbarın milthiş 

Kuper nutkunda bilhassa şöy 
le demi;Jtir: 

"Biz. ingiliz.ler 294.1 sene. 
sine bir sene evvelkin<kn daha 
büyük bir imtihana tabi tutul
duğumuzu ı:ıimdı hissediyoruz. 
Fakat, bu imtihan karşısında 
ces. retimizi hiç }?ir zaman kay 
betmediğimizi de göstermiş bu. 
lumn-oruz. Biz bundan daha fe.. 
nas1~ı da görmüş bulunduğu. 
muzu zanncdiroruz. l3ugi1n bi· 
ze karfjı bir adamın ynpabileceği 
her ı?eyc metanetle talrnmmül e 
debilcccğimizc v crnuz.affer ola. 
rak yaşamakta. devam edeceği. 
mizc emniyetimiz vardır." 

Harb zamanındaki İngiltere. 
yı tasvir r.ttıkten sonra l~uper 
demi tir ki; 
"İngiliz vatanda.ııının normal hay .. 

tt, if ve eğlence 'ııusuaundııki itlyatıa · ı 
rmı rnUhaf;.·~ ederek devam etmek. 
teölr. BugünlUk hayatı içinde bahtı· 

yarlıkla, m ~"' He geçen hlr çok sau • 
ler vardır. 

Kullıuıılmağa müsait enerjlmizın 

her g-ramr, hntbi mllmkUn olduğu ka. 
dar ı;;abuk ltazanmak mı:ıl{sadıle, mü. 
cadeleye atılmış bulundlı u şu sırada 
biZ yıı.Jnız harbi değil, onu takip ede-
cck sulh ile yeni ve daha iyi bir dfu • 
ya dıı. dlişünUyoruı:. Bu daha iyi a.ıe. 

min, bugUnkU ı.atıra blarmm netl~si 
pençesini daha uzaklara kadar u. olarak doğacağmı Umit ediyoruz. Bıı 
zatıp uza.tmıyacağmı ve İspanya itlbarladır ki, harp zamanında. bile, 
yarımadası ürerine de, Çekoslo - bizi Amerikanın LO.t1n cumhurlyetıe. 

vakyaya, Danimarkayıı., Polonya. - rine bağlıyıı.n bağlıı.rm daha zlya~e 
ya, Norveçe, Holanda ve Belçi _ takviyesine mosat hası·edecek vBkıt 

kaya götürdüğü bütün sefalet ve bulablliyoru:r:. 

feıa.ketleri yağdırıp yağdmnıya • 1------------------
cağını bilmemektedir. ~ovyet harp gemileri 

Romanya kara 
sularına gİrmemit 

Nevyork, tO (A.A.) - Atrcobra Ayni tehlike Portek:z lçiıı de 

fdoskova, 11 r A. A..) - Tatı a 
ja::ısı bildiriyor: 

United Pre• Amerika ajıu:ııııı 9 
Sovyet harp remlııiııin Sullna ci. 
va.rmda Romen karuulamıa. yat. 
Ia.ştıit ha.kkı:nda 'Bükreş muhabiri· 
nin bir telçafmı neıre~tır. 

Tas &jamn bu haberin tamt.rr."1 
uydurma olduğıanu beyana mewıı
dut, 

- tipinde yeni bir avcı tayyare.1l ile plkıa de vardır. Portekiz büyük bir müs 
ucutunun azamı sllratlt'l tcrfiSı için temleke imparatorluğuna sahip ol· 
tecrUbeler yapıltıU§br. Bu tecrübeler 

duğu için aç gözlü müstevli için 
toprağa doğru rı.mudl olıı.rak mot< • 
Mın blltUn kuvvetile ınmek ve birden daha zengin ve iştiha verici bir 
blrt hımıl1 bir manevra U• derhal lokma te§.kil etmesi mlimkündür. 
yükselmek suretinde yapılmı;ıtır. Bu felB.ketli günlerde yeni dUn-
Bu pike UÇUfU turUbesl esna.amda ya.nm !Atin milletlerine daha bü

ilde edUeıı aUra.t saatte lOOT kllomet.. yük bir mes'uliyet ve vazife teret. 
reyj bulmU§tur. Alr<ıobre. tayyareleri . . B 'f La.tin 
tnıutercye bUyUk miktarda verilen l tüp eLnektedır. u va.z e 
t&yY&te th>lert al"Ulmda bulunmakta- kUltUrU meselesini ,yükseklerde 

tutmak ve LA.tin milletlerin hürri-

HABER 
BERGlJN 

BSA.YFA 

RUZ LT 
fev a ade 

eler " saa 
or 

Projenin kongrede 
tetkikine başlandı 

Va.~ington, 10 ( A.A.) - De
mokrasilere ) ardım hakkmd ki 
kanun proje;;i bugiin hiıkumet 
tarafmtlan kongre)c tevdi edıl. 
miştir . 

Bu proje. Birle.c;ık Amerika 
devletleri reisıne pek mtih m hu
suslarda tam salahıy t v rmek
tedir. Bu projeye göre: 

l - Birleı:ı.ik Amerik~L d vlet
leri reisi Amerıka te tlh rmd 
ve fabrikalarında miidafn.aları· 
Ili, Amerikanın müd fa 1 icin 
hayati bir ehemmi~ ti hiz add<'. 
deceği lıer hükumet ve memle
kt:t hesabına harp 1 'azımı ims.l 
ettirmiye sa18.hi~etta.r olacak
trr. 

2 - Her nevi harp leva zımım 
böyle bir hükCımete s tınıya, 
mi.ibadele esası üzerıne t rket
miY€. ödünç olarak ·ermi~e ya
hut kiralarnıya sala.h1~t i ôla. 
caktrr. 

3 - Kezalik harp levazımı 
vermeden c-ırvel tecri' be ve tamir 

ı erek kullanı' c k mülcem· 
· hir hale ~etırmh e m · 

zıııtdıır. 

4 - Bu le\ aztmın verileceği 
her yabancı hi'kfı te u !ar 
ait bütün malumatı \'ern ı) a
lahivetli o)araklır. 

5 - Bu !'!'ibt IC'v mm , ra<'ı-
na mani olab Jec~k b"t"n kanuni 
v~ idari k yrtları c t · e 
mezun ol raktır. 

Hava denemesin 'n 
günü le r rlaştırıl yor 

Deneme na ında. 

riayet etmiyenlcrd n 
ccı.ası alınacaktır. 

İspanyada aç kur~ 
sürüleri 

Madrid, 11 CA. A.} - Stefani: 
Aç kalmış kurt sürüleri d ·ı r. 

dan inerek Galicc eya tinin O • 
l'enso köylerinde koyunlara v 
k çtıere saldmnı lardrr. Köyliller 
ııUıUılannrak kurtları takibe b la
mışlardrr. 

Musolini hastaneleri 
ziyaret ediyor 

Ron:m, 11 {A.A.) - D.N.n.: 
Musolini refakatinde faşl t parti 1 

unıuınl kAtlbi olduğu hnld b Ro-. 
ma h!\Stanelerinden blrlnl zlyo.rct et· 
mlştlr. 
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a rda çene 
Rastlamamak kabil değil ki ... Mutlaka, aıııma nıutlakn 

rastlamış, te"'o.düf etmişsinizdir. Yalnız ya~lı ninelerden, saç. 
larına uzun yılların kttrları yağmış kadınlardan değil, tenııl. 
pak, hanım hanımcık, rujlu, pudralı, rimelli, ırıahırıunı bir 

dudaga arzı teslimiyet eden handelerle aenç kızlardan rln, 
kelli f ili fendilerle, favorili ztlppelerden bob - stillerden de 
Pangaltılı çarşı esnafından da bir çok çeşidleri bulunan tuhaf 
insanlar vardır. 

Bunlar ahbablıkları olsun olmasın, tanısınlar tanımat· 
lar yanlarındakiİerle yiıksek sesle konuşurlar. Son gUnlerin 
nıodasındnıı. falanın karısını boşadığından, filftıı bayaııın 

ınantosundan, falan kızın genç sevgilisine!~·,, · piyasnc!ak: 
durgunluktan bahsederler. içlerinde tuhaflık yapanlar, espi. 
ri savuranlar da vardır. 

Onların nıaksadları, söylediklerini )l'llnız yanlarındaki. 

ııın kulaklarına tevdi etmek değildir. Ulu orta söyleyip b'L 
Hın bır traınvny halkının diıılenıesiııi tonıin etmek. bu ınak. 
sadlnrınn ulaşmak isterler. Eğer, gueteniz tizerine fıulıı 

c llnıis. ajans haberlerine, harb lıav}'ldisleriı,e, nıeıı'llekette· 

ki ihtıl ar işlerinin önüne geçileceği vaadine dalmış. diııleıni. 
yorsanız, alakanızı çekecek bir sebeb bir bahıuıe bulmasalar 
bile ~eslerinin perdesini biraz daha yilkseltnıekle ımıtlflka si. 
zi kerıdileriylo meşgul etmeye nıuvaffnk olurlar. 

- Havalar kaç gündiir ne iyi gidiyordu. Fakat, bu~lin 
birdenbıre bozdu. Böyle havalar ins:ını hasta yapar, lnsn.ı 
heıneıı şifayi bulur. 

Yahud: 
- Kaç gündür havalar sakat ve puı:ıltı gdiyor. üstü11!i. 

2e şifalar! 

Diye aksırıkılı tıksırıklı ~ikfi.yetlerden tutunuz da bır. 
birine kızmış bir bayarım hiddet ve tehevvüriiııe. bilnıeflı 
hangi filmin senaryosunu beğenmiyeıı çarpık omuzlu ıi.ippe. 
niıı "'anat tenkidine, parasını, etini ve viiclldLiııii kiraya veren 
kadııılnrn yedirerek kendisine bakmadığından yana yakı'., 
ş'k yet cdıp dcrd yanan çal çene hanım ninelerin lanethıriııe 
ve koca ının her akşam körklitük ve zom bir halefe eve gelôl. 
gını anlatan çaçaron bir ermeni dudusuııtııı kllfürlerine kadar 
her cinsine, her çeşidine,lıertürlüsline rastlamak mUıl'ıkünClür. 

Tramvaylarda, güniitı her saatinde te&adtif edilen yük. 
sek sesli rııucizlere nıutlaka, evet mutlak hepiniz rastla. 
mı sınızıdır. 

Belediye nızaınnaıllEjsinde tramvaylarda yalııız burun ka· 
rı tırınak, süıııkürmek yasak değildir. Yilksek sesle de 
konusınak yasaktır. Lakin dinleyen kim? Yasağa elıenııni. 

yet veren nerede? 

Btı gıbilerden yavaşca koııuşınasıııı öğrenmelerini ve 
bıletçilerin de burunlarını karıstırınamalarını btınlda k ndi. 
lerin n rıca etsek faydı:tsı olur. mu dersiniz'? 

1 r. 

Hic ızaırnetıııiyorum. Çünkü: 

ı <zrrık-ı milu-ii ""' rn-ı /:im ol.-w, irim rli ılm·? 
LAEDRi 

ııllklC'ri bazan .AmP- Ambret ile Rarmecita SehU~l. 
ilk defa :1890 eenestnae evlenmteter 
\'C 35 ı:ıene birlikte ~·qai:h'ktan son
ra tablatleri u~mAdığmaan ~an
mışlardı. 

T b: bu hab rin nt re'8n olan 
bir kısmı da var. O da. bu çiftin ı. 
kinC'i d(' ol ı ak birle~elarldir. 

Biribirlerine küsen ve on beı; se
ııP biribirlnin yüzlinU görmeden 

yaı;:ıyan bu çıft, hayatlarının son 
günlerini bir arada gec;;ıimek için 
tekrar evlenmislE"r ve eskisi gibi 
ateşli bir aşk hayatı ya.c;amak ü

zere .Madlidın en güzel sayfiyesi. 

ne çekilml§lerdir. !r.divaç merasi. 
minde çiftin altı çocuğu ve otuz to
runu hazır bulunmuştur. 

Grev yapan lar-a viski 

nıı İilm, 

uöımım.ı~. 

\1Saş tarnrı .s umudP) 

İtalyan kabine"inin 
tebliği: 
İtalyan nazıı lnrı merlısi soıı 

askeri muvaffaltl'ret izl•k'cr ii
zerine toplnnmış ve "İtakan or. 

1 dusunu tnkdirle selümh) an bir 
c ri vevtni" nrı:ıretmiı:ıtir. Bu 
tnktlir ltalyan orduı:;unun "kah 
rnm:ınca harn etme i" dolayı
sıvle izhar c<lilmektedır. 

·Bu münııs"'betle İtalyan ajnn
S! taraf mdan neşredilen tebliğ' 
de 1talvahın zafere kadar har. 
be devam cdecec!Ti ve mihvere sa 
dık k.,Iacağı bildirilmektedir. 

Yunan cephesinde: 
Kara harekôtı mQhdut olmus. 

mn·kii faaliyete inhisar <>tmiş
tir. ltalvanlar Göri(;cyi bombar
dıman dmişler. yüz kadar sivi
lin filmesine oobep olmuşlurclır. 

Yunan torpidoları fü,iincU de. 
fa o'arak Adrivatiğ-c girmi!<tler, 
A vlonyavı bombardıman etmiş 
ler, sonra geldikleri gibi geri 
dönmfü;ler ve hiç bir İt lyan 
lrnf'O g m~irre nıstgclmcmişler
dir. 

Bulgari tanda 
Bl11gat Başvekili Fılof Söf:) a

ya ôönmUştUr. Is\ içre gaz tele
rlnin \"erdikleri habt?rlere göre 
Bulgar Başvekilinin Alman ha. 
riciye nazıriyle yaptığı mülfıkat 
tan Almanya hesabına menli ne
tıce çıkmıştır. 

Fransada 
Vişide siyasi vaziyette süku

net olduğu bildirilmektedir. Bu~ 
nunla beraber Vişiye dair bazı 

yanı dikkat haberler gelmek. 
tedir. Bunlara göre Mareşal Pe 
ten Dakarda esir bulunan <rl>ne
ral Oö Gol taraftarı bir kısım 
zabitlerin serbest hır: kılarak 
tekrar ordu}a nhnmalarım em
retmi~tir. 

Marsilyalı Mariyüs Parisc gıL· 
mişti. 

Eyfel kulesini gösterdiler: 
- Diinyad1. bundan 'i\ks k 

kule yoktur.! 
Dediler. Mariyiis güldü: 
- Bu bir şey mi, d di bizim 

Marsil) aua bir kule vnr. bir nk· 
şam kuleı.ih en üstüne çıkmıştır:ı. 
O esnada ueı. ay tam kulenin i.h · 
rinden ge{·iyordu. 

Başım'il çarpmasın diye ğıl· 
mek mccburiyl'.'tinde kaldım. 

482 gün 
Amenknnm Ohioma vilayetinde- ve vaka yerine toplamıştır. 

ki bit· f brikada amekler "~vmi- T b" Bedbin adam: ., a ıı vaıı:ivctin nC' olacağtnı tak-
;ıcl rin1n nrltınlma.smı isteyerek a· - Hatb başlıyo.h t.;ın 482 glin 

ır edersiniz. Bır curcunadır kop. · · 
grev ~ aı mtşlııl"dır. Grev ihtimal ki muş, kopmuıs ama bütün amele dl': oldu. o~ gündür insanlar bırırkrı· 
uzun su b1Ur ve milessif bir neti- le çarpışıyorla.rr Dt'di. 

- Şu direktörün 5errine lünet !. d .ı~ u ·· ıau ceye 'lfar&.billrdi. Fakat n"tkgöz bir ,. likbin a amın yuz gu : 
" Diyerek ert~I gUnU lı:ılerine baş- lh (482) · y!ık 

Utt olan f'abriko. dir<'ktörli Mi1'ter lamı!:Jar. - desene su a gun -

Ed'lfard Co on u t-kildc hareket --------------- laşmışız! 
cdcrE'k gr vin önUnc geçmiştir. 

Dlre'ktar ilk i5 olarak ameleyi 
topla.mış ve onlanı. <'n munis ficsly. 
le hitap ederek demiştir ki: 

- Çocuklar, yevmiyelerin a.rttı
nlma8Dl.I iBtiyomunuz belki haklısı 
nız.. Fn.kat ne ya.pn.lnn ki bu bir 
meclisi idare işidir. Ben şahsen ka. 
rar veremem .. Söz veriyorum, sizin 

için elimden geldiği kadar çalı.sacn
gnn,. Anıma, sizleri böyle dargın 

görmek istemem.. Hor ne olursa 
olsun insan neşeli durmalıdır. 

Ve bu sözlerini bitirince direktör 
ameleye derhal viski dağıtmış ve 

• iYice cğJenslnleT diye bir müddet 
sonra da arnlıırma birkaç yüz ka
dın katmıştır. 

Amele eğlenceye daldığı bir sıra
da da direktör derhal işçilerin ka
rılarını vaziyetten haberdar ctmia 

- Shl bo]"QJlS 
de reaneie stQıem ... 

rahatsız ___ etmiycyim diye bana izin ,,.erseniz 

Bundan ba«ka Vı!iiyc ait I<1·nn 

Bugün SARAY ve iPE sinemalarrnda 
TÜRK FiLMCILICHNIN ZAFER TACI 

lö senedrnh<>rl l\lrmlrk tlml7dl'I :ıı ııptlan li'llmlerln r.n gllzrl • en ınuhtC'ecml 

ah veci 
Reji: Er liığr u l 

HA~ HOl.LEltDF,: 

•• 

HAZIM-BEHZAT 
ve 

MONiR NUREDDiN 
Talat - Meziyet. Nevin -Perihan - Sabahat -
Hadi - Avni - Kadri. Kani - Ya§ar -

Necip Hakkı - Mümtaz 
ll'A>ngln 'e muht em ahneler - Blı~iik ı;a:r. he;ıl'tl • leni rln\ar 

MUzlk SADETTİN KAYNAK 
·l·anslar; l2.4i. 2.so. 4,SO. 6,80 '" 9 d 

ız de troyerlerı bu aydnnr<?ri 
bır r ikiser Avrupa limanların
d n ayrılarak ~imali Afrika 
I• r m:ız müstemlekeleri lımanln. I 
rı'1a ?;itmektedir. tıı•••••••••••••••111••111anm•ım• 

Atlnntik Ftansız filosunun 
b..t hra gemilerı Dnknr ve Rn 
z blanka'da: bu!unmaktndır. 

neneral Veygand da elan 
Pr nsız simali Afrikasındadır. 

Ruzveltin hongreye 
mesaır 

Birleşik Amerika Cumhurreı-
i, blitce münasebetiyle kongre

ve bir mesaj göndermiştir. Ruz. 
ve>lt hu mesajda. programım i-
7.a\ı • rniş ve bu programın milli 
müdafaa masrafları ile Ameri
kanın demokratik hayatını ve 
m;lli mevcudiyetini temin için 
v.ipılncak dieer masraflar dahil 
olmak üzere takriben 17 milvar 
500 milyon dolara baliğ olduifu· 
nıı söylemiştir. Bu biitcc 30 Ha
z:ran 1942 tarihinde bitecek o. 
lnn malt ser.t'vc aittir. 

Ruzvelt tamfındaıı vel'ilen 
malumata göre Amerikada son 
altı ay zarfında mılli müdafaa 
ihtiyaçları irin sarfolunan para 

1 bır milyar 750 milyon dolara ba
liğ olmaktadır ki bütün 1940 ı 
mali ~enesi zarfındaki sarfiya
tın ikı bucuk mislini tecavüz e· 
der. Aynı altı ay zarfında 10 
milyar doln .. lık siparişler de vc
l'llmfatir. Bunun nE'ticesi olarak 
bircok fabrikalar randımanları. 
m süratle artıracak bir hale gel
mektedirler. 1941 Haziranında 
lıtecek olan altı ay zarfında 4 
milyar 750 milvoIJluk bir ıua · 
raf tahmin edilmektedir ki bu· 
nun 1942 senesina~ 11 milvnra 
kad'.lr :yükselmesi muhtemeİdir. 

Üç senelik bır müddet zarfın
da milli müdafaa için 25 milyar. 
dan faıla bir masraf yapılacak· 
tır. 

Sekreter 

.J ve sıyaset 

• 

Bugun 
MELEK 
S.neması 

BRODV 
MELODIE 1 ·O 

M Zlıi • n \ " ' GCZEI.I.11{ l~l..l\11 
n şrollcrda: 

ELANOR POWEL - FRED AST AtRE 
ilhe olarak: F:S • O:S ıroK DC.il"A HA\'ADl..,I,ERI 

.seanslar: 12.45 • 2.80 • 4.80 • 6.80 'O 9 d.3 
::-ıuart' için ııuımırnlı koltuuı. r 'mdlden ı-atılaenktır. 'l'PJ: 40868 

' . . . " ~ . . . ... "./ .. 

Bize ôlüm ve Ateş dünyasından gelen ilk elçi 
Torpillerin Cehenneme çevirdiği 

Bombaların kasırgalar kopardığı okyanoslarda 

iizen ala r 
"C ON V OY,, 

CLiVE BROOK - JOHN CLEMENTS 
Türkçe sözlü büyük harp ve aşk filmi 

Bugün L A L E de 
111!.~: En son ge)en 'İ'Ürkte Paramunt dUnya haberleri. 

Bug{bı matineler sıınt il do hı tar 

-· BUGUN TA Si M ~ineıas111dı 
Slnı-ma ~matmln mı b ylik :r.afcr lıbld118l 

Tarihin t•n bu)'ük ve he;)l.'aUlh lmlıramnnlılt \'nka"ı 
Goılrr kanıa hran dekorlar." On blrıleroo flgür.ın 

A .er, a~ni zamanda da siya· 
set adamı olan birine sormuşlar: -

- H. rol('. siyaset arasında ne 

(HALiME) 

BEYAZ ESiRE 
ııeni11 on re~kıı.lado 'o en bü)iık 

Tlrkçe Sözltl şabeserl f; ık vardır? 
- Esasta fark yoktur, diye 

CC'vab VPrmi" yalnız tcferriiatt:ı. iP 
biı' kuçük r.oktacla ayrılık goze "',. 
carpar. H rbde dü~man karşıd:"ııi. , 

BORIS KARLOFF 
Y.n bli_riık \il f'll m ibiş rolunıı o,·n:ıdığı 

'm ulur, siyasette i~e arka.dan! 

Hazırlanmak lazım 
Bir Harb ~onunda hal'bi idnre 

<'den ba kumcıııdana ; 
- Hnrb bitti, kurtuldunuz! 
Demişler. başkumandan gi\1 

müs: 

- Haro bitmiş olabilir, fakat 
bl'n kuı tulmadını. Asıl iş şimdi 
başladı. g<>lecek 1ıarbc hazırlan • 
m k liı.zım! 

Niçin düğümlemiş 
Dalgın, ayni zurnandn da ~ok 

pis olan bi,. adam ccbindetı bir 
mendil çıknrmı~tı. Mendilin ucun 
da bir dUğüm vardı. Dalgın a· 
dam düğünıe baktı: 

- Ben bunu bir hafta evvel bir 
!?CY lıntırlomnk için dUğürn:<!mi11-
tim. Fakat bir türlü hntırlamı 
yorum. 

?\fon dile bakanlardan biri: 
- Sakın, dedi mendili vıka • 

ınak zamanı geldiğini unu"'tma • 
mnk için düğiimlemiş olmıyn::ın! 

Sıhhat 
Küçük Jaleye bası ders veri· 

yordu. 
- işte evladım. dedi. Yüzde 

renk kan demektir, knn da sıh. 
hııt demektir. 

Küçük Jale dikkatle annesi 
nin boyalı yüzüne baktı. 

- Baba, dedi, anneıniı. sağ 

yanağı ~l yanağından daha 
sıhhatli .. 

Londra z alesii 
Müstesna fılmıSUMERsll\~MASINO~ 

Hlo.ooo kl-.1 gurrnü~ \ıı DU(l\ ,..., l00.000 kM daha gömıt>.k 

ineınayı muhasara ~cceltlerdir • 

Smırclıır itin ~ erll'rlnlzl en1?ldı-n nldırını:r.. 

nugllıı matlnclcr ııııat 1 ı de b:ı.şl:ır 

Haberın bulmacası 

9 

~oldan ğa: 

ı - 19 uncu yıldonUmUnU kut! ı 

tıya.n do!lt bir hUkQmetln askeri kıta-

lan, 2 - ltıyat peyda eden, caka, 3 -
Parlak bir §eyi tarif için bu kelime 

tkl kere tekrar olunur, erkek. 4 -
Bir renk, masallarda.ki meşhur dıı.C, 

sıkı ve kUçUk, 5 - Bir vilA.yeUınlz, 6 
- öz Wrkçe (seciye), kısacık zanuı.n 

eğe, nunta.kasında bır kıısa.ba, 7 -
bUyUk ve !rt beygir, eski bir Tilrk dev 
leU. 8 - Akıl, elektrik ölçtlatlnlln bin 
de biri, anıpça {kırmızı), O - ValcU 
le AUaa okyanusunda batan büyUk 
bir vapur, 10 - Ekmek yapılan mad 
de, kekemelik. 

\"ukardan uşağıyn: 
ı - Esrarlı görülen kimaelenı bu 

ısını takarlar. 2 - Ne sıcak ne 801\ık 
dayanıklı. gelir, ağzm duydutu ııevk, 
4 - Ziyn, eski bir TOrk hUktunetı, 5 
- Erkek dadı, ötedenberi sllrllnup 
gelen Adetler, 6 -Bir sayı. ınutaas. 
sıp. 7 - Fransız al!nbesinde bir har
tın okunuşu. 8 - Avrupalıla.rm (Ça. 
nakkalclyc verdikleri fsim. 9 - I&. 
tırap ç kenlerin tekrar ttiklert keli• 
me, AUantlkin meşhur pren.aeaL ıo 
- Mc§hur dört metekt:en biri. 

75 mımaralı bolmacamımı balllı 
1 - Hekim, Ek, M, 2 _ Azıa, Et, 

İka, 3 - Ynla.k, t, Aç, ~ - Ayak. 

Ulema, 5 - Usan, Edip, 6 - ll, Ot, 
Ele, 'l - Eri§t.e, B, Y, 8 - Yaa_ Ara, 
1, 9 - J.mir, Ezel, 10 - Limaa. Alev 
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iyı geçinr11ek için 
karılarına 

83 Sabık Polonya F,,atul~cns St>n·i~ . :;<>flerindf'n •• 
Kocalar, 

Po'..onya, demek ki - bütün Av
rupa - Nuşukinin feci bir surette 
tasvir ettiği A vnıpa i~in dövüşe. 

cekti. 
O anda, Polonyanm nasıl kızgın 

demirle üzerine yiırimmilş bir as. 
lan gibi yelelcı inı diktiğini ve par
çalamak üzere pPnÇC'len üzerim' a
bandıb"Illt görllr g.bi olu}ordum. 

Fakat Nuşukinin çekilt gözlerin

de garip ıhtlrasın alevle yannrak 
tasvır cttıgı çUrlimuş Avrupa tas. 
viri gözl nmin önünden gitmiyor
du: Heyb<'tJe ayağa kalkmakta o
lan Polon)'n aslanının ciğerlerin~ 

kadar beşinci kolun pençC'lenni ge
çirmiş olduğunu, müthiş bir kabus 

g hı, göni) ordum ... 

xıv 

Rl~ŞL.'\Ct KOi. Vl-~ PANİK 
RO IBARDll'tlA~·ı.ARI ..• 

Beşinci kol bir bakımdan bir iha
net kolu demek olduğu gibi bir ci_ 

betten de panik yaratıcı lıir bom

bardıman koludur. 
Biz Orta Avrupalılar çok iyi bili

riz ki kütle halinde yaşamak ter
biyesiyle yetişmiş olan insanlar, 
kütle halinde büyük heyecan dal. 
galnnna çok müsait olurlar. Bil
hassa Orta A vnıpada, arazinin dar
lığından dolayı dar yerlerde kesif 
kütleler halinde :.aşamak mecburi
yetinde kalan insanlar da (kütlf'Cf" 
ya.ş=ı.mak) d ni!('b:lccek olan kabili_ 
yet son der cc inkişaf C'lmektedir. 

Bu ınsanlar di -:.rrlerine nazaran 
fert halind~n ziyade kUtle halinde 
heyecan duyarlar. Bu halin tP.zıı.hil
rü ekseriya çok gariptir. 

Mesela fert halindeyken bu in
sanlar korkak olsn.lar dn.hi kütle 
halinde cesur olabilirler. Kütle 
halinde fevkalade cesur kcsildikle. 
ri gibi yine kUtle halinde fevkaLfı
dC' korkak ltesılcbilirler. 

Bundan dolayıdır ki biz Orta Av
rupalılar, mesela fi mııl ırklarındaıı 

Anglosaksonlara' hiç bcnzemCJ'İz. 
Anglosaksonlar, fert halinde ne i

sel<'r kütle halındo dahi aynı ka
lırlar. Esasen onlan kiitle haline 
koymak, yani fertliklerlnden çrlı:a

rıp ktitleleııtirmek son derece giiç_ 

tur. 

Halbuki bizler aksineyiz. Biz, 
fert halınde, kütle halinde duydu
ğumuz heyecandan daha az hı>ye

can duyarız. 
Yalnız başnnıza oldut~muz za. 

mandan ziyade bir araya geldiği
miz zaman şarkı söyler, dan.sede
riz. Konserlerimiz, geçit resimleri. 
miz ne kadar kalabalık yapılırsa, 
bizi o derece heyecanlandmr. 

(Sosyete hayatı), bundan dola
yı, Orta Avrupa.da her yerdekinden 
d8ha fazladır. 

Bilhassa Almanlar bu hususta 
Om Avrupa milletlerinin on tipik 
i:nsanlandrr. :Pert halinde hi.seiz de
nilecek derecede heyecansız kalan 
Alınan, kütle halinde bir çocuk gL 
bi heyecanlanır. Bundan dolayı -
dır ki Almanlar bUyffi< mera.simle
re, büyük geçit törenlerine, büyük 
oehlrler halinde yaşa.rruya bayılrr. 

la.r ... 

Almanlar kendilerinin bu husu
siyGtlerini çok güzel bildikleri için 
(kütle ruhiyatı) nı çok güzel ctüd 
etm · lcrdir. 

Bizzat kendi tecrilbelcriyle en 
cesur klillelerdc nn.s•I basit ~ebcp
lerle ne müthiR panikler uyandırı. 
la.bileecc;.ini gayet iyi bilirler. 

İşte bu esasları gözöniine alarak 
Almanla:- bilhassa kütlelerde pa -
nik uyandırmak usullerini sistem -
leytirnıi l"r, bur.hırı dü.şm::ı.na kar. 
şı ktıllanılaeak müthiş bir s:lah ha
lin~ gı.•tirmi ll'rdir. 

B .ci kolun ana mzil'elerinin 
e:ı muhımlerinden b::ı::ılıcMı da kUt
lelerı!l · ine ( yiiks k infi18.kli pa
n8 rn alan) ctmnktır. 

F 1 kil:a bu p:mlk bombardı. 

m:ınları lı'.'l;kiki romb:ıı dım9.n!ardan 

el jıji hll,rtik bil' t<'slr d(' yapmak
tadn-. 

[ kotun bu panik hEH'bi. b& 

nevı mane\; zehirli gaı harbine 
benzetılebilir. Bu usulle anında, 

gayet sUratle, ve fevkalade geniş 
bir hacimde ortalığı zchirlemelıc 

mümklin ola.bilmektedir. 
Beşinci kolun panik yapmak sis

tcnılc11, belli başlı, iki nı>v' ~· a; ul
maktadır. 

Biri: şuurlu küt!Plcrde panik. 

karşı nasıl · hareket 
etmelidirler? 

Diğeri: Şuul"!!uz pani~. 

~uul'lu panikle uuı~uz parii~in 
müthi.~ 

~imdiye kadar ~airler, kadının. bü- 1 bunun or~ekler için de a) nen \arıt yanmı~tır. 

ikisi de birib ıinden daha 
\'C f E.' laketli silah lardrr. 

tim me\•cU<:iıyetın a~>-.tan ıbarct ol· ı o!du~una kanaat getirdim. Bana Kaduı, aşk için her ~ri \'erdı· 

Şuurlu panik dedi!'iimlz hal; men. 
rt nnzariyelerle bir muhiti. biı züm 
ı eyi istiW. etmekten ibarettir. 

du~unu terennüm etmişler, ha demi ·ti ki: "Kadının bir erkeğe ~i ,·e bütün meq:udİ\ etim ona ha" 
~k·alpc1n'erklerd, ron;,:ecı:ar, a~ıklar \C :-ıöylediklerınin hakikat oldu~una 1 ·ıetli<'i nuıddet•·1:: erkek memnun· 
·ocı ar, -.ı ını a~sız ya~amanın . .. .. . ... ~ 

.. 
1 1 

_ . "-...ı ınanmakla bu\'ük bır hata\'a ::-:ıpı· du O \akil a kın kcn<li::ıınce biı 
mum mn <> mıyaca~ına mcu.ıuırını~ ~ · · · • 
1 d 

· yor~unuz. !;iura,.,ını hatırınızda tu· mana ifade l'tıncdığini iddıa ed<·bi· 

Mesaili bir dii~mnlllı. karşı )'lldı

run harbi tasavvur edildiği 1~'lman 
o dllşmanı memlekette cesaret ve 
maneviyat kırıcı menfi na?.a.riyeler 
ortay:ı :ıtılır. Bu ml7~ariyeler oka
dar mahirane tertip olunmUJ!tur ki 
bir nAvi muayyen tefekkür tarzı 

olan insan tabakalan ıtrasında hir 
zehirli gaz bombası gibi mlithl.- bir 
süratle sıra) et kabiliyeti gösterir. 

ar ı. k" B' k d l · Fa:.:aı ;.imdi e5k.i camlar bardak tun ı: ır ·a ın ~z t'rını, tıpkı lirdi. Fakat ~irndı kadın artık dcğı 
oldu. ;\l~hur Ooktor Çar!:- Fran· bir ~anatkarın boya kullanma~ı gi- ;ip de aşka oylc yük .',k bir kıymet 
,jz Potter'in elimize geçen .. Saade· bi kullanır.,, vermez olı,:nca. erkek şa~ladı ve 

Bu ~zlNin kadın u ... ıün<le ba· l )" pa · ııfııı l)ı' lınez 'du \rka 
tin teknı~i .. adlı bir kitabı b~ün 1 e .ı '~... ı o: · ı ~ 
a;:ıkla kadınların deÇ,ril gızliden giı· na çok Iayda-..ı dokundu .. \rtık ka· ınanmadığını :;öylenwsi de sırf bu· 

dınlar söz .J_iylerken onların ne nuıı önünü alııı:ık içindir. · 
!iye erkeklerin m~ul oldu.C:.runu 
iddia etmektedir. diışündükkrinı anlrtmaya çalı,ı Kadınların i~ !layatma yahut 

rım. politikaya alılmalarını ho~ gören 

Beşinci kol Polonyada da bu faa... 
liyetl tccriıbe etrni&tir. 

F...sascn naziler politikı>Jarında da 
Polonyayı aldatmıya hayli muvaf
fak olmuşlardır. Hı>men ııon daki
kaya kadar Polonya hilkfımet adam 
larmıı. karşı kendilerini gayet zayıf 
göstC'rmektP cidden mu\·affak ol_ 

dıılar. 

O derece ki Polon!·~nrn değil po
litika vf' hükiımet adamlarmda, a."l

keri en yüksek m:ı.kamlarındn dahi 

Polon)a ordularının Beıline yüril. 
mcsi bir mesele teşkil ctmiyeceği 

kanaati uyandmlabilmU,tir. Bu '8U

retle Polonya miıkemmel bir tu,..a.
ğa düşürülebildi. 

Halbuki, buna mukabil de. be. 
~inci trol ıı;eride diğer cephedeki 
vazifesini tamamlıyordu. 

Son dakikalarda Polonyad11 zıd 

fikir ce:reyanlan uyandırmıya mu

vaffak olmuşlardı. 
Polonya hükumet IJ\ahafilindo 

bir kısrm AlmanyR ile harbin şid
detle nlcyhtarr kesili\'ermiı::le'rdi. 

Bunlar görlinUşte fl()n derece 
kuvvetli bir nazariyeyi birdr!nbire 
ortaya atarak birçoklannm azim 
ve maneV:yatlannr felce uğrattı. 

!ar ... 
Bu adıım\ar, tam lınırı. Polon):a 

için bir emrivnki oldıığu ııırrada, 

Sovyet Rusya ve Almanya gibi iki 
büvük devlet a.rnsma ı;rkısmıj; yeni 
ve genç bir devlet olan Polonyanm 
kuvvetle değil. ancak sulh yoluyla. 
geçinmesi ve müvazı>ne temin etme 
11i J!znngeldiğini, kuwetle hareke
te kalkştıit ~ bu iki büyUk dev_ 
Jet arasında eziliYcrece;:ini uikir 
derecesinde kuvvetli bir mant•ıa 

ileri sürliyorlardt. 

Bu. harp arifesinde dPrin bir he
yecan ve karanırılık i~indA bulu
nan bir~k 7.ihinleri birdenbire ,.,..ı.p
t.edebUen milthiı: bir nazariye 
idi. Halbuki harbin hata oldu~ 

kanaati, o harbe girr:n bir millet 
için ne müthi.H bir hatadır. 

Bu iddia Polonyanm mu.kaddera. 

Doktor insan . ruhlarındaki bu 
değiş1kliğin tarkma 'arabılecek 
bir ,·aziyettedir. Kencfüi otut ::ene 
dir binlerce ki~inin dertlerine çare 
bulmağa u~raşan biri~idir. Kendj,.,j 
yirmi yaşında iken hayata sinir 
doktoru olarak ba'}lamı~ ve zaman· 
la ihtisa"1nt yalnız ruh ha,talrkla-

nna çevirmi~tir. 
Eskiden. doktora dertlerine çare 

bulmak için ba;:ı\'uran kactm lıa-.-

taiar t:ıtmin edilcmiyt'ıı :ı:;!,Jaı ııı 

dan b.1h:.etmt•k için. er1'c!dcr İ"t' e· 
konomik T.or!ukl;m \'<' ,,nlı-.i ilıtı· 

rao:larını münaka etmek fücre ge iı 
ken, mesele ~ün ter~ine dfüımiış· 

tür. 
Doktor: 
- Bugün bana ba~ ntr~nlaı ı 

ara:Sında romantik üıüntüleriı .<l~: 
bahseden erkeklerdir. KadmlaNa 
iktisadi wrluklannı \'e ~ah<.i ihtı· 

ra~ıannı münaka:;a için müracaa; 
ediyorlar. Bu rozlerimin umumi 
kanaate, yani erkeklerin dü~un· 
dilkle1ine aykırı olduğunu biliy<» 
rum. Onlar ~ka kar~J kayıtsız ol· 
duklarım sanırlar. Bunu h~ bir 
bir eğlence. fazla ~inir yorrna~a t:t 
mez bir zevk 'ararlar. Fakat bü 
tün bunlar boş bir kuruntudur. 
Bugün erkekleri göründükleri gib 
;:öriiyorum. Size en mümtaz \'e nwc: 

hur erkdderin bile bana :-ırl a .ı.. 
i--lerinden bahsetmt"k için geldikle· • 
rini söyliyecek olur:>a.m belki de 
~ı~r:-ınız. Hem bunlar inanılma 
yacak \e ~ılacak ~eyleri anlat· 
maktan bile kaçmıyorlar. I·>:kiden 
bir erkeğin başka bir erkeğe hattfı 
en yakınına ı;öylemekten çekine
ceği a~ islerini, hiç ~ıktlmadan. 
~rbestçe arJatmaktadırlar. 

Bu erk~klerin bana gelmelerine 
r.ebep, büsbütün yeni bir mesele i· 
le ka~datmaJcta o1malandır; Bu 
artık bugünün kadınl:mmn aııkı 

her seyden C'\'Vel dü')ünmemeğc 

ba1la.maianndan ileri gelmektedir. 

ı~an tabiatinin deği~mediği 

soylenirdi. Öyle bir deği~iyormu~ 
ki! Bunu herhangi bir açık göı pek 
aı~ gö~lir. 

tına taaHrık ettiği için de, bir ta- Asri kadının buıtün kendi ken
rnftan, gayet vatanpP.rverce bir ha- dine ~orduğu :;ual "e\·lenebilir mi
roket olmak ,·a.sfmr haiz bulunm·. yim?,. ~ildir; "bana bir koca rn. 

Onun için bu şuurlu n;1.arlye, bir ıım mı?,, e\'leneccğim diye hürrl
çoklarını hare.kete geçmlyc e,·lce- yelten vazgeçmek Iaıım mı? Şim· 
dcbilmiştir. diki e\·!iliğin istilzam ettirdiği bü· 

NitPkim bu nazariye bilhıı~ b:r tün mes'uliyctleri yuk!enmeye hu 
kısmı işçi partileri nrnsında müL evlerunc değer mi? Sua1leridir. 
hiş birer ihanet tP-şlcil edc<:ek ,;abo- Son be;; yıl içinde binlerce geru; 
taj haı·cketlcrine kadar gilmL1tir. kadınla konu~tum. Bunlar hana 

Bu sabotajlar Polt>nyayı kaibgi- h<ıyatlannı e\·!enmekt~n ziyade i~ 
hından vul'acak bü~rtik dnııyı>tl"'r ,.e meslek temelleri ü~tün ~ kur
hnlıne de intikal <'tti. mak istediklerini ~ylediler. Bun· 

Beşinci kol, bıı darbelerle rolon- br birinci safta ckono.'llik emııiye
yanm f Pn ve ilim aleınindeki dı>. ti ~nra <la aşkı dÜ~ÜnÜyMlar. 
hasmı dahi ııöndürmck İl'temi.c; vn Erkeklrr bu de{,i~ikli~i gördük-
kısmen d<> mıı,·nffak olmııttur. leri içindir ki mÜleC'::'-.irdiıler. A 
\°a~vanın :S kilometre doğu ,ıi. çıkt:ın açığa a~!:a ina.nmadıkianm 

malindeki N'işoh·ek lmnlathRnde- söyliyt'n er' .. ekltr hile bunu söyltı·· 
tinde bc13inci kolun mllthiıı. bir p:t- ken ne dediklerini bilmiyen küçiik 
niği V" cinayeti cr'"c"'an ı-tr:ılıjtlr ı;ocuklara hen:ıe:-Jer. lçl~rin~ıı 
ki bu dm bt>:ı:n Pr.lo~yımm hıırtı t;öyledi erine kcndilt>rinin de inim 
ntukadde>ratı ii1.Prine teoefr (•tli~:nı- madıklarını itir;11.f eder~. 
h!r: şüpbP yoktur. } Karım bundan çok t\'Yf'l kadın 
) (lkmum ,,.,.) !ara dair bir ~y ~i ki, 

Bu crkek!c-r için de h<iylE'Ciir. hatla bundan dolayı ~rur duyan 
Aşka hiç kıymet , ermedi~inı sür- erkekler tanırım. Kadınlarının mu 
liyen erkek. ::-adecc gi>.-.teri:;- yap· habbctindl·n Pınin oldukça çalı~· 
maktadır. i'\e:;illerdcnberi a';J<. 0 ma armda mahzur giirmeıler Fa· 
na en mühim bir ihtiyaç olmuştur kat bu muhab~t hc-le bir ikinci 
ve zeki kadınlar da bunu Tarketmi-; derl't:eyc in .. in. yaygarayı na-.ıl ko 
!erdir. O daima kadının aldatıcı paracaklarıııı o zaman göri.ırsu· 

idealini bulma pt.'<;İn<l<' ko~ıııu~tur. nüz. 

400 k11,,em ur.nnlu~nda ve S.200 ton J de fa oh,.al< bundnn il~ ırt>ne C\"\'e\ ı,._ 

hık dilnyıuıuı en bllyUk araba \'ap, .. .,<> bnşl:ınnştı. 

M'.itiyan göllin<' indirilmiş bulunmak. 

tadır. Miştyan golil llurinde nakliyat 
yapacak olan bu gemi ııon drrecı- mo. 
dem tertibatı halı.rlir. 

).t~iyan gö!Undc uaba vapuru tik 

{Bu aUtunda okuyucularımızın ga 
zet,ml7. yaııındııkl kuponla birlikte 

gond~recekleri 

. EVLENME T.EKL1FLER1. JŞ ARA 
MA. tŞ VERME, ALIM, SATIM 
ı-:ıbl tıcnrl mıı.b\yeti haiz olmıyan kil 
çük llı\nları parasız neşrolunur.) 

Evlenme teklifleri 
• Mesleğim rumi bir dairede dnk· 

tlloluktur. Gene daktiloluğu kendlsinP 
me.•lek edlnml§. RCI!. temiz. iyi n • 
!Aktı bir kı7.lıt evlenmek ısuyonım 

\•\icut Art7.Am ;ı.•ok. Ç,alışmaktRn yıJ. 

nı.:ım. BuglinkU kazancımla bir nHeyt 
refah ic'ln<IP. gN~inliirmemc ımkdn ol 
madıA't ic;Jn ilk l'..11.mnnl~ı'Cla eşim olma. 
~"il razı olacak b:ıyanın dn \"l\7.lyetlnıl 
zl tanzim P.dlnceyc kadar çalışması 

s:ıırttır. YU;ı:{int bakılamıyacnk kadar 
çirkin olmamuı ha1tıı ve nkat bulun 
ınamıt~ı 011 IA:cmdır. 

'Tlllipler HaMr ~a~Leal elıyle (D k 
tilo 1ıC.) nımuıru1'la ~racaat ctmtli• 
diri-er. 

Si•li ov Mldl::md lı1mi verilen hu \"R. 

pur 2.000 000 dolnrn mi\\ olmuştur. 

34 v ıron, W otomobil ve 3i5 yolcu 

1.a,ıyn billr. 

iş arayanlar 
* Arap harClcrinl bilir; r!yazlyı•ye 

vAkıfım. Onı..-crslte mUda,·ımlylın. 

Haftada seki:ı ııant dP.rs zamanlan 
rum. (1lürarnnt: Haber :;azctesl Y. 
s. ç) 4~ 

Satılık - Kiralık 
* \~ aııp.ı ada: GUınllşsuyu hasta 

ncsı yakınında, arsaınnıJan deniz gli 
rUr. Haritası çıknrılmı§tır. lnşnata 

mani! yok. 8.10X16,:l=l31 nıL•t· 

re murabbnı arsa UT.erindeki ahşap iki 
ev pazarlıksız 5300 liraya satılıktır. 

BugUn 18 llm klrn getirmektedir. 2:l 
l!rnyA. mUlehıımmlldlr MUrncaat:Habeı 
gazetutndc "R (5971 U,. rumuzuna 
mllracaat 

Açık konuşma · . 
S. Şcnyti7.t>' GönderdllğlniT. Uı\rılıır 

çıkmıştır. 

Aşağıda nımuzlnn yazılt olan o 
kuyocule.rımızın na mlarma gelen 
mektupla.n 1danbnn:.ntzden aldtr· 
malan rica olUllUT. 

( V. M. 2!) (C. U. 56) lF.P'.) 
'7/S. Y.Y.) rs.e .) IA.N.; ~. (ll'f) 

kazanamaz \'e standardını ölç.e
mcıse, kadın bekar kalmağı ter
cıh eder. Eger e\ lenırse erkek onun 
a~kıııı na-.ıl muhafaza edeceğini 

bıım lidir. -/oksa kadın en kısa 

)oldan bo~ıunaya koşacak \e hiı
rı}ctinc kavuşacaktır. Şimdi bır 

kadının hayatında aşktan çok mu
hım olan me;eleler yer etmış bu

lunmaktadır. 

Gerçi kadınların, kendilerini, a-
ırlarca. ~iırcn aşk esaretinden kur
tam1aları iyi bir şeydir ama bunu 
bu-.bütün de feda etmemeleri la
zımdrr. Bunu feda etmeğe kalla
ş.an erkeklerin neticede hiç de mes"' 
ut ulamadıklannı kadınlar gözu
iiniıııde tutmaktadırlar. 

A-.ri kadınlar ızcfüacın ebedii 
bir şaadet içındc sürüp gidebile
ceğmi artık bir peri masalı tıey
ınaktadırlar. Bunun içindir ki er
k~ğc değil kendi işlerine bel bağ
lamayı tercih cdıyorlar. 

E.r!,cklerle !.?..dınıar bugun ) e
nı bır medenıycte alıştırlınıak i
~·~in talım t:dilm k ihtıyacındadır. 

l layutımız ,·e her şe} irnız altu ... t 

ulmaktadır. Mütemadiyen değış
meJ,te olan ahval ,.e yaşama şart

:arına göre kendimıze çekidüzen 
'eımek m<'cbum elindeyiz. Şimdi 
e\ knecek olan gençler biribırlerj)le 

c~kıden kalına köhnemiş vaitleed 
bulunmaktan artık 'az geçmelidir 
!er. Bunlar bir tıcaret anlaşması, 
bir kira kunturatı yapıyorlannış 

gıbı kar;;ı karşıya oturup asri iz· 
dıvaç kunturatmı Ye bunda deruh 
te edeçek!eri rni.ıtekabil mes'uliyet 

ve kiılletlerı, yapacakları fedakar

lık ları yazmalıdırlar. 

Evlenmekte olan çif Llcr sanlcı 
en mullJın i~miş gibi elbiselerini 
vercceklerı yahut alacakları hedi
yeleri. misafirlerıni ,·e duğünü han 

gi alonda yapacaklarını derin 
clerııı di.ışünü)orlar da; atılmak 
ta oldukları gerçekten çok hayati 
eh~mmiycti haız sergüzeşti akılla
rına bıle getırmezler. 

Ne vakit ki gençler. giriştiğım 
j!; nedir? i\lana ı ne olabilir ki? 
.':elerı \'aadedeyim? Sevgilim bana 
ııc 'aadcdecek? diye düşiınmeğe 
başiarsa i§Le o zaman püruıslız 
bır izdh aç kurmak hakkını kaza

nırlar. 
Bir çok kadınlar kafi aşk \e ih

timam göremedikleri için kocala
rıııdan uzaklaşmaktadırlar. Kadın
lar ac:kın söz \C hareketle daima 
go. lcrilmcsini i terler işte sıze bir

kaç kaide: 
ı - Kadının sağlığını so;et. 

Onu hiç olmazsa haf tada bir defa 
bir akşam ziyafetine \'eya eğlen· 
ccye götür. Do tlannla tanışması· 

na meydan \Cr. 
2 - Kadının huyuyla umumi 

p·ikolojic:ini tetkik et ki onu lü
zum uz yere kımuya m. 

3 - Ara sıra kafa tutup çrlw 
bilme-;ine fırsat hazırla .. 

4 - Duygulannı herhatll!:i bir 
surette ifade edebimesine yani içi· 
ni boşaltmasına meydan ver. 

5 - Onun din, inanç yahut he
ve !erile eğlenme. 

6 - Uüşüncelerine al a göster. 
7 - Ç.ocuklanna da!r ·oİİ\1rd2 

sık sık konuş. 

8 - Hergun ona kelliMini se, ... 
diğini söyle.. Bunu hem söz hem 
de harekette yap. lzhar edilmh·en 
muhabct çabuk söner. \şk ise l!etı. 
di kendini gösteremez. O ancaı-: 
·hareket. işaret. rumz \C heyecan· 

la kendini belH eder. 
A vm kaidcle.r k<:ıcalarmı t utı 

lııti~=en kaemlar iÇin de u ' 
t"4c dli" · ler4e \'arittir. 



-Ev t. 
- o hald 

latJnrz da ic b d ni mı. 
- ''İc bed ni y m:ı.k" 

neyi kastcdıyorsunu ? 

- Neyi kastede m: O 
IDtJne,i tab"" " ll ••• 

- Siz çıldırdfmtz mı? Oraya 1-

a5 • 
- BW1u gözümle gör m in n

nıa.m, Ayşe! Fakat, bir k re d 
gideyim. 

Hemen yerinden kalktı .. l r m 
bahı;esine indi .• 

Kapının iç tarafındaki merdi\e
.nin dibinde durdu. A) , p 
Pencere önünde go ce 
di: 

- lşte.. hal~ oradan bakıyor, 
•ltanım! 

"' Valde sultan yava, }a a yürü 
cdü •• Ba mı merdivene ka dırdı .. 

• Ve pencere önünde dız ço ti~ 
gibi iğilen kaptan p., ayı koca 
gövdesile görlhıce §a~ırdı: 

- Dst\iQle iyilik t' 

.. 

• 

• 

J( .. 

F -
m 

a beni 
uk, tab 

hoş. 

i terseniz 
'· için gi. 

ı· komedi .. 

l 

~ordu: 

7 

- lhtırr ı el"nizde olmıya. 
r f~ ' ı a vrırm dan yapıyor. 

unuz, d<.>di. 
F r. na varmadan yaptı. 

gım nedir? 
Tuhaf&ın, Jale, bana teşek

k 'r cd cek yerde .. 

A ·ıam k buhranı geçmisti. 
-Si e tesekkür mü. niçin! 

- Niçin olacak, bu a!..-si a.. 
damla bu kadar saat konu tu. 

um için. Ben olmasavd m bil. 
em ki ne yapacaktınız? 

- Biz yalnız çok konuşur. 

u.k... ~ani ben konuşurdum ... 
~·z ... Hem onunla konuşurken 

Jıi~ te srkılmışa benzemiyordu 
ız, bilakis çok h~lanmış gibi.. 

- Nezaket Ç()('Uğum, anlamı
. musun, sen konuşmadın, n 
p::ı.yım mecbur oldum. 

Aynayı t:tsmn koyru 
ızına iğildi: 

- Çocuk.. Sen ne sandın! 

Yoksa .• Ah seni bebek .. Ben hep 
ı:ıenin konuşmanı, kendini gös. 
termeni istediğim halde.. Şimdi 
sırf senin hatrrm i~ onunlaı 
yemek yemeğe katlanacağım. 

Kız, ağır ağır başını kaldır~ 
dı: 

- Alı, size iruuuıhilseydir'I 
Sustu. Ethem yanlarm~ ı .. 

mİŞ, hazır mısınız, dİVP nt. 

yordu. 
Kadın şen bir tavırla ayağa 

kalktı: 

- H zırı:: Etlıem Bey, dedi .. 
Kürkünün yakasnıı kaldrrdı, 

erkeğin koluna girerek yUrüdü. 
Genç kız da arkalarından sü. 
rUklendi. 

n Son Dakika'nı 
okuvucularına 

hizmeti 
En Son Dakika da o~"Uyuculııru 

C1i lenmo tckllflerlle 1& amma ve 1 

"erme llAnlarını parnsJZ ~Unell' 

kıımr vcrml5tlr. - <--

• ' " ':: •• kupomı UA.nmrr.a ek
lemeniz IAumdır. 

E\lenme tekllflerl l&larmcla a41'C6. 
lertn &nrih olm31ı prt olmakla bcra.. 
ber adrc61er n redllmez, yalnız lıtr 
rtımuzla l~t olunur. 

bir İ!ıtll nler ldarehaneml.zJ geıcc:eı. 
teklU mektuplamuı. adresi olıunk gös 
tercblllrler. Gelecek mektupların ııı. 

muzlnn da u~ edilerek ııJ!ilmd.arlo.r 

- haberdar edllccclderdlr. 

muvaffak olabılir mi?,, 
ıemen paşanın kulağına i· 

ldi: 
- Oğlumun memleket iş'erile 
raşrnağa , şladığım gördükçe 
mnun oluyorum. Kadınlara da· 

p araya kapanmasına razı de
lim. Halbuki, bu Venedik kedi 

\luradı sef P 'ere bırakmıyacak g • 
>İ gorunüyor. Siz onu saraydan u 
klac;tırrnanın bir yolunu bula· 

naz mı!;ımz? 
Kara ::\1u~tafa paşa birdenbire 

saşırdı. 

Acaba valde sultan, kendisini 
tecrübe mi ediyordu? 

O"'lunun biricik gözdesinin sa
ra}dan uzaklaştmlmasına neden 
li.ızum görüyordu? 

- Aman sultanım! dedi • Kulu· 
nuz s.'\l-acı bir adamımdır ama, 

fa· böylr t1>hlil<cli şakalardan ~k kOI" 
kıı.rım E[end:mizin gözdesine göz 
kovmak, onu buradan ka~. 

) (Devamı ar) 
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Dünkü spor 
hareketleri 

AN KARADA: 

Galatasaray Ankaragücünü 2- O yendi 
iSTANBULOA: 

F. Bahçe B. takımı Gölcük takımına 9-3 
F. ahçe A. takımı Şişliye 8 -4 galip 

,.\ılı.ara; 10 (,\. A.) - Bugün 
Galatuaray 19 .Mayıs atndyomunda 
ikinci karşılaşmasını Anlcaragücü 
takımı ile yapmr9 ve 2 • O galib 
i:Clmi~tir. 

GaJatuarayın dünkü galibiyetin 
den sonra da.ha bUyilk bir ali.ka u. 
yandmruş olan bugünkü k~ıl&§
.r:1anm birinci hRftıı.yımmda ilk an. 
larda Ankaragüclüler sürekli akm. 
lara ba,lamışlar ve Galatıuaraylı.. 
lar da bu akmlann çoğunu a.ncak 
konıcrle durdurabl.lmi:jlerdir. İlk 
d:ıkikt.larda oyun Gilçlülerin bukı-

ı altına gireceği intib&t hasıl ol. 
mu.j ile de bir müddet sonra Gala. 
ta.aaraylılar kendilerini topluyarak 

111ııkabtl hücumlara ba.el~lar ve 
bu suretle maçın cereyanı müteva. 
zin bir ıekil almJit.lr. Her iki ta
kımın da muhacimleri rakip tara· 
!ın kalesinde çok tehlikeli vaziyet 
ihdu etmeye muvaffak olm111larsa 

da. ayı kaydcdeme~lel'dir. Kih 
Apkaragüçlüler Galata.saray kR.leai 
n.i ıııklş.tırmış, kah Gala.tasa.ray Aıı. 
karagücülülerc müş.klil anlar yıı_ 
ptm11tır. Hatta bu sıkışık vazi. 
yetlerde Galata.saray ceza sahası 
dahilinde bir iki defa penaltıyı icab 
etür<.>cck hnreketlt!r lıile olmuş L 

se de, hakem bu hareketlerde kR. 
s:u görmediğinden ceza verilme. 

miıtir. 

Ha.sılı bilinci haltayım müteka
bil ve sürekli akmlarla 90IUI. k:ı. 

dar müuva7in bir ıckildo cereyan 

etmiş ve O • O beraberlikle netice. 
lenm1~tir. 

İkinci haftayımde ilk 15 dakika 
yine her iki takımın lıikimiyeü el 
lcıino almak için mücadele.sile geç 
mi tir. Fakat, bundan aonra bu mü 
caaeleyi Galatasaraylılar lehleri
ne neticelenclirmeye muvaffak ol. 
m1Jıil.ardır. Birbiri al"kasmdan gelen 
akınlarla ra.kiblerini sıkıştınruıya. 
bqlaya.n Galatasaraylılar 23Uncü 
dakikada lehlerine bir korner ka. 
za.runı§lar ve atılan korneri sağ.iç. 

leri Arifin güzel bir kafa vuru11u 
ile aayrya tahvil etmillerdir. Bu 
aayıdan eonra oyun, tamamile Ga
Iata.saraylılarm baskı.sı altına gir. 
miş, 37 inci dakikada. kale önüne 
zelen bir pndeli merkez muhacim 
Gundüz ~:ino kafa. ile gole tahvil 
ctmiftir. Devrenin son dakikala.. 
rına do~ru oyun sert bir cereyan 
alr.uş bunun neticesinde hakem 
Güçlülerden bir oyuncuyu sahadan 
çUıLrmak mecbun:retinde kalmıe. 
tır. 1 O oyuncu ilo maça devam e
den Güçlüler her ne kadar münfe. 
rid bazı hücumlarla sayı t;rkarmak 
iÇi.'1 milcadele etmişlerse de bu mü 
cadeleleri semere5iz kalmL~ttr. 

Bugünkü maç, düne nazarana da 
ha canlı ve daha güzel olmuştur. 
Misafir tak:m zaten kendi.'linden 
beklenilen oyunu çıkarmış \'C trL 
bllnleri dQ11uran binlerce seyirci. 
nin takdirini toplamıştır. 

}!aç, 2 - O Galat.aaaraym galibi. 
yeti ile neücelenmiatir. 

• t Galata.saraylılnr ilk maçlarını 
~ t' 

bayra• \Dm iklııci gllnü Ankara .Ma.a 
kespe>r dakımı ile yapmışlar ve miL 
sabakayt r 3 • O kazanmışlardır. 

't 
FEN ERBAHÇJı; - ~iŞLi 

ehrimr.!.de bayram mtinasebetile 

1 u.ırlaııan maçlardl\ll en ehemmi. 
~ · i diHı Kııdrköyıinde, Fener
i.ıq ,.~ i!ıl Şi.t:li a . mdll oynandı. 

1 ;GnU~ lllt ır.ıv,,uu li'eneri>ahçe 

lilerin galibiyoti ılc bitli. 
Bı.iyük maça Fenerbahçc §il kad 

ro ile çıkm~tı: 
Xuri . Orhan, !'je' kl't - ( hncr, 

ı-:-.at, Fikret _ Xüıım, Y:ısar, Xa
im, Xaci, fl('bii. 

Buna mukabJl Ş~lililcr şu kad
ro ile oynuyorlardı: 

Scrılıır _ \'luta.rdi, Ilcdr<h -
.Ar.-;a\ ir, :\'obar, Dit.ro.n, Şa\"'ar~, 

Uaı,;ik, llarti:nm, Dlran, İh!-tan. 
Maçı Xeşet Şarmnn idare edL 

yordu. 
Oyuna rüz:;ara karşı vaziyet a_ 

lan Şişlililer başladılar. İlk hücum 
Fen~rbahçe müdafaıı.srna kadar in 
di ve ~işli orta muhaciminin la
civert bir süveter ile oynaması 

f,cnerli oyuncuları ~a.şırttığmdan 

Şavar:- ilk golü birinci dakikada 
k.aydet.meğc mu\•rufak oldu. 

Fenerliler, bir dakika sonra Na. 
imin pizel bir plA.~si ile beraber. 
lik golünü çıkardılar. Oyun, biı

dcnbirc çok canlı ve seri bir saf
haya girmişti. lki takımın oyuncu. 
larr, vaziyeti kendi lehlerine çc • 
virccek sayıyı yapmak için çetin 
bir mücadeleye giriştiler. Bu mU
cadeledcn Fenerliler muzaffer çık 
tılar ve Yaşar ikinci golil, kısa bir 
t'aaıla ile de Naim iiçüncU golü 

attılar. 
-:· 

3-1 galip vaziyete geçen Fener_ 
lile'r işi &evşetU1er ve fante%iyc 
b~ladlklan görüldil. Şi li bundan 
derhal istifade etli: Haçik ikinci, 
Diraı1 da üçüncü golü atarak be. 
raberliği temine muvaffak oldu. 

Oyun yeniden heyecan ,.c sü -
rat kazanmı§tr. F'enerliler vaziyc. 
tin tehlikeli saCbaya girdiğini b"Ö

rür görmez, canlarını dişlerine ta. 
karak rakiplerini kalelerinin önU
JlO sıkı~trrmaya muvaffak oldular. 
Bu arada Naim dördüncü I<'cner 
golünü de çıkarmaya fırsat bul _ 
dıı. Dene bu ııek.ilde 4-3 Fenerin 
lehine bitli. 

lk.inci deHede Fenerliler rüz _ 
gli.ra ka~ı oynuyorlardı. Buna 
rağmen vaziyeti derhal lehlerine 
çevirdiler ve ~işli nısıf saha.sına 

yerleştiler. 

Nalın ba.Jinci, Yaşar altıncı. g -

sat penaltıdan yedinci ve Naci se_ 
kiz.inci golleri çıkardılar. Şişlili -
ler buna mukabil münferit bir hü. 
cumda elde ettikleri tek golle mu 
kabele ettiler. Ma\< bu ııuretlc 8·4 
Fenerbahçenin gallbiyctilc niha _ 
yetlendi. 

t:.aır:asr.:::::=-.:::sz=::r.::ı::;z:m 

1 G .. H •. . 1 o.z e:-::mı . 1 Dr. Murat R. Aydın 

I
Beyoilu . Parmakkapa, imam 1 
ıokalı No: 2. Tel: 41553 
Muayene n ba türlü gÖ7 
ameli·nb fıl&an için oan•n.. 

• t ..... 

..................... 
Dr. Kemal Ouan 

ldrar yolları haıtahk
ie.rı mütehassısı 

Bey@iltı bt.Uilil <.;addesl No. SISO 
8o.1'M Pazarı tJatO Ob.anyaıı 

H A B E R - A.JC§am Postası 

a,, Dif. Nezle, Grip, Romatizma 
NcvraJji. Kırıklık ve Bütün Ağrılarıom Derhal Keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 
. tiER YERDE Pl'l.LU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 
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N 
GÖRÜNMEK, • • IÇID 

50 yaşındaki kadınlar 
;3;; Y A ~ 1 'S U A 

~örün<'bilirl<'r. 
Meşhur bir cilt mütcha~sısı 

tarafından keşif ve genç hay. 
vanların cilt ve hüceyrelcrinden 
kemali itina ile istihsal edilen 
ve bir genç kızın taze ve saf eil· 
dinin unsurlarına müşcıbilı olan 
"BlOCEL" tabir edilen kıymetli 
ve yeni cevher, halihazırda cilt 
unsuru olan penbc renkteki To· 
kalon Kremi terkibine karıştırıl 
mıştır. Bu akşam, yatmazdan 
evvel sürünüz. Uyuduğunuz her 
dakika 7.arfında cildiniz. bu 
kıymetli unsuru mns edip besle. 
necek ve her sabah kalktığınız-

da cildiniz, tlaha saf daha la1.e 
görünecek ve gençl~~eccktir. 

Gündüzleri, beyaz. (yağsız) 

Tokalon Kremi kullanınız. Ter
kibindeki beyazlatıcı ve kuvvet· 
lendirici unsurlar, da.hile nüfuz 
ederek gizli gayri saf maddele. 
ri ihraç ve siya.h noktaları izalt! 
eder. Ac:ık ınesameleri s1kla3tı
rır ve bu suretle cildinizi beyaz
ın.tıp yumuşatacaktır. Bu basit 
tedbir sayesinde her kadın bir 
kaç sene gençleşebilir ve genç 
kızların bile gıpta edeceği şaya· 
nı hayret bir cilt ve bir tene 
malik ola bilirsiniz. 
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Adet Liralık 

l :.!000 
3 1000 
1t 750 
4 500 
rı 250 

85 100 
!\O r,o 

ıtOO 20 

--

---

Ura 

ııooo.

sooo.-
1500.-
2000. -
2000.-
3500. -
4000.-
6000.-

_, 
1 

Türkiye tş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za· 
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

RtıııldPl6r: 4 Şubııt, ı l\ta11ı.. ' Kumbaralı ve &oumbaraaa hesaJ) 
ı Afultoe, S lklndteşrin lannda en ıu. eW tra.sı bolunıuıl:u 

tarihlerinde \•apıhr. km'aya dııJı11 edilirler. 

11 II~JNCt.KANUN - 1941 

Ta' uk ;,U) u ile mamul bir tek 

Çapa mar i8 
~ ebzc \e hububat komprimcsile 24 aatlik 

Kı\LORlNlZt TEl\1IN EDEB!URSINfZ 
Ilcr buyuk baUalirc mağazar;ında bulunur. 

Bronşitlere KATRANHAKKI EKREM 

TUrlrlye tumbarlyetl 

ZıRAAT BANKASI 
h.uruluş tarihi: 1883. - Sermayes1: 100.000,000 Türk Lirası. 

Şabc \'e Ajans adedi: 265. 

Zırai ve tıcari /zer nrvı banka nzuame~leri. 
1'.ır11 

Ziraat Banka.ııındn kumbarall \'e lbtıcırsız ta.sarruf he3aplarmd& u • 
~O llrMı bulunanlara ııenedo ' detıı ç.ekllecek kur'& De qattdald 

p!Anıı l;'öre ikramiye dağıtılaC3l:tır. 

4 :11h••I 1,000 linılık 1,000 lira 100 aded 50 liralık 6,000 Ura 
.. :;oo ., z.ooo ,, ı 20 ,. <10 .. '.800 • 
.ıt .. 2;,o 1,000 .. ıso ~o .. s:ıoo .. 

40 1011 .ı.ooo .. 
DlKKA T: Hesaplarnıdakl pa.raJo.r bir aene içtnde MI Umdo.ıı aı ğı 

dllgnılycnlcrc ikramiye çıktı~ı takdirde % :?O fa%ıuı,)1 vf'r ı • t1't1r 

Kur·aıu senede 4 de!a: l Eyi Ol. 1 utnı:ıcU,A.nun. 1 '' rt \-C ı ( ı.z:..'nlr 
tarlhlerinde çekilecektir. 

B. takıtn ı1f': Gö!cl\.k idman yurdu 
~" Bu -ıs t. 1 ~~.,_ 

Apartman. Tıtl.: 41!35 
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