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Ak denizde 
İngiltere 
~IVVVVVVV\, 

Mademki denizlerde hareket ser. 

Libya cephesinde 

ingilizler 
ı Derneden 
1 60 

bestisinc maliktirler, neden şi· 

mali Afrikadaki zavallı İtalyan 
askerlerinin imdadına yet.ismi· 
yorlar? Hani sekiz milyonluk 
İtalyan ordusu nenle'? 

j kilometre f • 

mesafede ~~, 
Yazan: 

Btiseyın Cablt YBlçın 
TOBRUKUN 70 lULOJUt<;nm 

GARBI.!liD.\ 

Gazala 
-is Q a 1 
edildi 

Alınan esirler 25 bini 
buldu 

I
• TAf, l'ANL.1.RIN Bari rad

yosu arapı;a. neşriyatında 

lngiltore!1in Akdenizıle hareket 
&erb&;tisini kaybettiğini büyük bir 
nıemnunlyt•t vo iftiharla. ilin edi. 
)lor. İt.aıyan1arm ı;özlerine bakrla. 
cak olursa İngiltere artık l'una.
nistaıuı. yardnn ed<>miyeccktir. 
Yunanistan ise pek sıluşıl<hr. ln· 
giltcro onu bu vaziyetten kurta.r- 1

0
\athire, 2ki>t<k·~· BA.? - B. B. C: 

• . . . . r a şar a ı rıtanya kuvvet-
lllak ıçm hır gemi kafılesile hır. leri başkumandanı general Va\'cl 
!;ok c~ya yollarlten ba~ına malfım 1 perııembe günü Tobruk nıiıdafaa 
olan dC'niz felUketl g(•lmistir. Yo. 1 mevzilerini ve istihkamları gez 
Dan ordusunun Jıareklitına. bir gc\·· 1 miştir.' . . . . 
§eklilc geldiğini de yine ftalyan · lng:lizler şehl'e gırdLkJerı zanıan 
l'adyosu temin ediyor. l'akat söz- ortalıgı kasıp kavuran yangınları 
lerine inanılnuyacağmı kendhi do §i:m<? :Wı:dürmüş. bu~unmaktadı~ ve 

·- • • . . şebrı uıkanı kabı! bır hale gctır • 
lıildiği ıçın hır Ilus zablhnln yan- meğe çalışmaktadırlar. 
BIDı şahJt gösterme';{ istiyor.' .\LINA:S ESİRLER 
Eğer ba sözler dünya rnka.yiin. Ajans haberlerine göre Tobruk-

Cleıı hiç haberi olmıyan yalnız. t. t.a alman ltalyan esirlerinin mik • 
talyan radyosunu din1h·:n ,.0 zih- tan 25 bini bulmuştur. İngiliz do. 
..:-d bi oh k • ...... ~ • nanması yaralıların ''e t-Sirlerin 
.un o r m a eme yunı"""mıycn (De,·anıı ·1 üncüde) 
hı.sanlar ta1'8.fmdan dhılenmiı? ol-
&ayili belki bir tt>.sir yapardı. Fa. 
kat hür bir dünya.da l5itilincc ttaı. 
)'anların ne boş ne~rfyatla. \·akit 
goç!rdlldcrinl ispattan başka bir 
Deye yaramaz. 

lngillzlcrin Akdenizdc hareket 
~stisini kaybct11k1crl davasr. 
lllll bizzat füı.lyan halkma bile bir 
bınaat -rermiyect-ğtnc eminiz, Çün
ifi. İtalyanlar fa§iznı zulmüne bo· 
)'1m eğmeklo n<>kadar kaybetmiş 

ohırlarsa olsunla.r <lü~Unmc 'e mu. 
hakeme etme mclekf':Sinden bütün 
bütün mnlırum 1•almamı5lar<lır zan_ 
llıedorb:. Bir keı'<', in~IJterc donan- • 
bla.sı .\k<lcnizdo hareket scrbest:i
slni ka.yb<•tıni~tir deme!< şimdiye 
kadar 1talyanlarnı hcp yalım söyle. 
diklerini ltirnf etm<>k demektir. 
Çünkü harp başlı~ alı lwri bir gün 

bile İfah an ı,,raıetc 'e mdyoları hı. 
;;ilterenin Akılenil.do hareket ser
bestisine \'e üstünlüğüne malik ol• 
duğunu kabul , c ta .... dik etmemiş. 
lerdir. Onlar iıı~iliz donanmasını 
lıep nıaln oln1115 bir halde tasvir 

ediyorlar "" .\kdeni:w 1<enclileri 
lıilt.im olclııklarma tliin~·nyı inıındır. 
nıab'n. ç:ılıt-ı;yorlanh. 

F'ıı.kat <'''' l'ldeıı l.>0 hakikati ltl
l'a.f efnıi-; olsaydılar bile ~imdi ak· 
sini iddia ettr.clerl :t.aman huna fi
ili bir delil ~Ü5l~mıcleri lft7.rnıdı. 
Akdcnizdc 1ngi111. donanması hare. 
ket serbestisinl kaybetmi~so bü

tun İtalyan hükfımct .,erlerini va
ta.na. hıyanet ciirmii ile muhakeme 
altnıa abna.k icap cclC'r. Mademki 

denizlerde hareket SC'rbcstisine ma. 
liktirlcr, neden ı.imali Afri~•ada.ki 
za,·aUı 1taıyan aslı.~rlniıtin imda. 
elma yeti~ıiyorlar? Hani seki1. mil· 
~onluk ltalyan orilusu Dl'rdC'? t
taJyaııla.r için ~iııuJi~ o kadar an<'ak 
l.ir mazerl'f, t:ısın nır .ilih•bilirdi: 
İngiltA•rc Akdenizo ha l.im oltlu'"U 
lçiıı tıiınali Afrik:ıda rnai;lfıp oluyo. 
ı·uz 'e iındad ~iindt•rcnıi)·oruz di. 
~·cJ:ıilirkrıJi. Fal•at simdi kendi 
ı;i):d<'riyll:' im ınüda f:uulan da kcn· 
dilc•rinj malınım bırakı~·orlar. Rina· 
enall') lı fa ı.,t hükumeti ftal)·:ın 

''atanma f,a-.ten hn :ınct ediyor ve 
~iınali .\ frikada ka~ten tt.a.ıy~ 'ka. 

nı <lô'.türii) or lıükmünü vermek 
z:ıı,ırct kesııNier. 

İta!~ n.ulıır l'unanistandaki mağ. 
h!biyetıcrinJ de lngilizlerln yardı· 
nırn~ l<0~malarfylo mıızur göst<.'T'· 

Hiise~ in Ca.hit YALÇIN 
.(DCTaJUI t jlndick )~ 

Romanvada 

Alman 
kıtaları 
BU kreşi 

çevirdiler 
Hadiselerde ölenlerin 

pek çok olduğu 
anlaşılıyor 

Horia S·ma 
azledıldı 

Bükıcş. B5 (A.A.) -B. B. C: 
Romanyalılara hitaten neşretti. 
ği bir beyannamede general An
tonesko, son isyan hadiselerine 
iştirak etmiş olan kimseleri 
- Horiya Simn taraftarları da. 
dahil - barındıran ve himaye 
eden1erin şiddetle cczalandt~ıla. 
caJr!armı bildirm~ktedir. 
Bü!:reş sohklarında ı.~hlJ 

kamyonlar ve devriyeler gez. 
mektedir. 

ÖLE!\;LER PEK ÇOK 
Bülcrcş, 25 (A.A.) - B. B. C: 

Dün akşam neşredilen bir tebliğ 
(DcYamı 4 üncüde) 

Arnavutluk cephesinde 

Esir düşen 
ıTALYAN 
subayları 

.... 
çogauyor 
Italyan askerleri 
yiyeceksizlikten 

şikayetçi .. 

Yaaanlllar 
mastabllem bir kaç 

tepe ı,ıaı ettiler 
Atina, 2.) (A. A.) - Yunan ur. 

duları başkumandanlığı tarafından 
24 Kanunusani akşamı ncııredilen 
90 numaralı resrnf tebliğ: 

Muvaffakıyetli neticeler veren 
(Dcy:ı.mı l iinr•iide), 

lngilterenin Vaşington 
elçisi 

Lord 
Halifaks 
Bizzat il azveıt 
taralındaa 
lrarşllaPJdı 

Lord Halifaks diyor ki: 

Amerikanın 
yardımile zaferi 
kazanacağız 

V~ington, 25 (A. A.) - B. B. 
C: 

Reisicumhur Ruzvelt dün yatı ile, 
Lord Halifaksla zevcesinin karaya 
çıktıkları limana gibn.i,tir. 

Ruzvelt yatında İngiltere büyük 
elçisiyle refika.sun .kabul etmiştir. 
Sonra üçü de otomobille Vaşiı:;;to. 
na gitmi~lerdir. 

Ruzvelt elçiyi kar:rladığı zaman 
yammla bahriye nazrrı alba'Y Knox 
ve Amc>rilrn donanmaı;ı başkuman· 

(Dcrnını 4 üncüde) 

Haroten 
evvelki 
dünva 

ölmDstlir 
lngiliz nazırlarından 
biri diyor ki: 

Rarpien sonra 
zen11ın ve tenbel 

~bir sınd 
bır~kılmayacaktır 

Lo11dra, 25 ( ... ı.A.) - R?yte~: 
Dün akRam Oxford l nı versı. 

':i kl" tesinir. sosyalist demokral u. 
(Dcnını 4- üıırüdr) 

is lam 
ansiklopedisi 

Maarif YckilUğincc ııı:~irinc baş\tı,. 

nan bu bU.>..Uk ilmi kitabın 7 forn 3" 

lık ilk faslkUIU çıkmıştır. 
Maarif vekilliği yaym cvlçr!nde \'O 

bUtl\n ltltnpçılar<la arayınız. 

Fiyatı 100 kuru!llUr.ı-

Şarki Afrika cephesinde 

ingilizler 
Eritre ve 

ile memlekette 
yapılan mamul 

benzerleri 
maddeler 

ithali men veya 
tahdit edilecek 

bunlar meyanında bilhassa 
lüks kadın eşyası bulunac3k 

Ankaıad:rn rerilcn malümata 
göre, hiikümet dış ticaret muvaıe. 
ııemizle alakadar mühim bir mese· 
le~; tetkik ettirmektedir. Bu me
sele, halk için lüzumlu ve za.ru.ri 
olmıyan ve lüks eşyaya ithal edi. 
lebilecek mamul maddelE!'rle bunla. 
rın imali için lüzumlu olan bam ve 
yarı mamul maddelerin memlekete 
sokulma.sım tahdit Ye takyit edil
mesidir. 

Ticaret Ve.J!alclindc toplanacak 
bir koı:ııisyon bu gibi maddelerin 
bir listesini haz:ırlıyacakhr. 

Esasen, Ba.şvc,kilimiz Dr. Refik 
Saydam Bilyük Millet Meclisl:nin 
kış tatiline karar verdiği celsedeki 
beyanatında, hiikümetin bilh881!13 
orta sınıf hal.km zaruri ve lüzum-

lu ihtiyaçlanna ait maddeleri c.. 
hemmiyetle gözönUnde bulundur. 
duğunu ifade e~lerdi. Yuk:ı.rda 
bahsettiğimiz teşebbüs, Ba.§vckili ... 
mizin pek gfu.eı ifade ?ttJği bu a. 
na prensipin tatbiki tezahUrlorin. 
den addolunabilir. 

Henilz müspet ve kafi bir karar 
verilmemiş olmakla beraber. mem
lekete it.hali esaslı kayıtlara tabi 
tutulacak olan bu madd"lc.r arasın
da bilhassa lüks ka!lın eşyası, 
memlekette benzerleri fabrikalan. 
mrz tarafından imal edilmekte o. 
lan maddeler ve saire Yardır. Bun
la.mı doğrudan doğruya ithalleri-
n.b:ı men'i veya gümrük resimleri. 
nin mühbn mikyasta arttınlmast 
muhtemeldir. 

' H~be~istanda Bahkçılann en büyük 
ılerlıyorlar · . . 
Eritredeaekizbin rakıcı: kadınlar! 

kilometre murabbaı 
arazi tahliye edildi 

Kenya bndadandan 
da Babeşi·stana 

girildi 
Lontlra., 21 (,\. ,\.) - Habeş.is. 

tan ordusunun ilk munl::ı.zam kafi. 
lesi, Avustralyalı genç bir millii.zi· 
min kumandasında düşman arazisi
nin içine · doğru 24 O kiloınetreli·~ 
bir yürüyüşe geçmiştir. 

(Do,·aın1 ı üncüde) 

ıNGiliZ 
DONANMASIN~N 

FAALıYETı 
Bir İtalyan gemisi 
. batırıldı, iki gemi 

zaptedildi 
Londra, 21 (A. A.) - .Amirallik 

dairesinin tebliği: 

Ak~enizdc denizalWarımız, ltaı. 
ya.ıun Afrikadaki ordusu ile deniz 
müna.kalesini kesmek vazLfelerini 
muvaffakryetlc ifada devam et • 
mektedir. 

Akdeniz başkumandanı, Parthi
am denizaltısının !t.al\·ruım cenn • 
bunda cPman 7000 to~ilıitoluk a 
ğır suretle yiiklü bir İtalyan ~ 
gemisini batırdığ-.nı bildirmekte 
dir. • 

ZAl'Tt;UiLEN <rnMiL'i'~lt 
J,ondra, :!l (A. ,\.) - Assosia

ted Press'in bir tclgra.fma. göre 
Ma'ria Giovanııa ,.e T;lıerio iSimle
rindc 400 tonluk iki İtal~-;ın mo • 
törlü gC'mis.i bir .İngiliz muhribi 
tarafından Libya sahili açığında 
7.aplcdilr:ı.i§tir. 

TOBitcırnx Z.\PTL'\iDA 
DON.\X:\L\NIX Ht7.~1El 

L<mdra, 24 ( A.. A.) - Amirallık 
makamı tarafından bildirildiğine 
göre Avustralya bahriyesinin cü • 
ziltamları da d:ı.hil olmak ti.zere fn
giliz filo~u Tobnık'un zaptına ya~r 
dan cimiş, kısa bir müddet zarfın
da 29.240 hektolitre su getirmiş, 
54.000 esir ve zaptedilen blıQOk 
tankları taşmuştır. Filolarından 
ba.,.c;ka düşman mevzilerini borl).ba.r 
daman etm:i§tir. 

Kadınlar perde vesaire örmek için ağ ipliklerini 
. daha yüksek fiyat la aldıklarından 

Bahkçılar iplik bulamaz oldu ve iplik 
tevziatı ınanif at ura cılar birliğine verildi 

Istanbul ve civarı balıkçıları 
mınta:ka ticaret müdürlüğüne 
müracaatla halen mevcut balrk 
ağı ipliklerinin tamamen ve ih. 
tiyaç nisbetinde balıkçılara tev. 
züni istemişlerdi. 

Mmtaka ticaret müdürlüğün.. 
ce yapılan tetkikler sonunda 
balıkçıların müracaatı haklı gö
riilmüştür. Filhakika balıkçılar 
ağ ipliği almak hususunda mUş. 
küla t:ı tesadti.f etmekte ve bun. 
larm yerini kolay kolay bula.. 
mamaktadır. Halbuki piyasada 
ihtiyacı karşılayacak kadar ağ 
ipliği bulunduğu bilinmeklcdir. 

la.rı vesikalarla m.anif aturacılar 
ithlat birliğine müracaat ederek 
ağ ipliği alacaklardır. 

Gümüş yüz 
kuruşluklar 

Cumartesi gününden 
itibaren tedavülden 

kalkıyor 

Merkez Banlıııı 
detışti rmıye 

başladı 
Fakat bayanlar perdelik örmek 
vesair elişleri yapmak için bu 
iplikleri daha }iiksek para ile 
aldıklarından balıkçılara esaslı ~enelerc!eı::beri tedavül m.vklinclo 
bir rakip olmakta.dırlar. lnılıınan gUmUş 100 kuruşluklar ônU.. 

Mmtaka ticaret müdürlüğü müzdeki cum:ı gUnU akşamından 1.tt
milli bir iş böU1münün ağ iplik- baren tecınuırıen tı:ımamen .kaldırıla. 
lerim:~ ihtiyacım görerek bu ip. caktır. Bu ıoo ırn~luktar ye:rtnc im· 
tiklerin lüks için kullanılması_ ım olacak gilmil~ ı lir.<ı.lıklar aynı m1k 
nm bugünün icaplarmda yeri t:ırda. Merkez bankasına Darphanocc 
olmadığını naz.:ırı dikkate almış tevili oıunınu; ve ~t •rlccz banka.sı btt 

ve mevcut ağ ipliklerinin ihti. gUmU!i ı llralıklnrm so:ı ;•3rtlsinl bu 
yaç nisbetin<le -balıkçılara tev- hafta piyıısayn çıkartmı~tı: . D!llltl 
ziine karar vermiş. bu işe mani. mukabil 100 i"ı~ı·1:~1ıır yavıııı yavaş 
faturacılar birliğini memur et. piyasadan top1annıış bulmım!l.ktadır. 
miştir. Dunun için 1 Urahi< lıulnı:ı.k husuııu:ı. 

İstanbul balıkçıları doğrudan da bir sıkıntı me\zuuhahs d~ğ~dir. 
doğruya ve Marma:ra, Karadı:!. Bsaı~en k~~ıt liralıklnr da u-da:vıllde 
niz lıavalisi balıkçılarr da ma. butunmaktr.dır 
halli ticaret odalarından :ılacak. ! (DC\·a.Dll t üııcude) 

Miklçlaskl öldtis:ı 
rllmlş değildir 

Bugünlerde dostları arasına karışa
cağına şüpnesız nazarıle bakılıyor 

(YBZIST 2 ııd~)} 



'? 

)üşündüqüm Gibi 
.. :auc a 

fiyatro seyretmesini öQrenelim 
/

STA'l\"BUI. Şehlr Tiyatrosu. 
nun komedi kısmının bUyUk 

r rağbet kazaııdığlm lteimh talı~ 
rtıiD fıdcrlz. Fak:\t bir de dram kıs· 

nmın salomm:ı. girdiğiniz zaman 

ıio ıUphe.c;lz Jlk dayaeağnuz hiı lf. 
thar duygtl!tt olııcaktır. Çöltki ~e. 
tir Tiyntrosu ilıemen henen her 
_tın tamnmlylC" ,doludur. T..ocalarcla 

• n pahnlı kürkk.rini, en llzcl tu
\'a.Jctlcrinl, en son .moda ~apkaları. 
m giymiş sar:lan !c.uvafürclc düzel. 
tilmis, tmıııldan ~anlkUrdc clla
fanmış hayanlir yc..ı tmş olmaf, 
s:ıçlan briyantinli, en mahir ma. 
kastar f'linden ı;:ılmus kostiimler 
gly<:n mcybr görtırsttnnz. SaiGDda~ 
ld koltuklnr da 3inc böyle lttna ile 
giylnm1s bir Jralahahk tarafından 

iı;~a1 edilmektedir. 

U.a mızı )'llkarıya. kn.ldınrsanız 

ııan.ıJlnJn de tıklm1 fık'lınt dnlo ol· 
ıhığunu görUrsUııil'l. 

1.'iirklycdc artık tiyatro haklka. 
ten anln ılmakta, ıe\ilmekte, halk 

'arafmclaıı tufallmakta, nğbet gör. 
mektro.ir kanaatini size n5ıhyan 

ha maaıaranm veı'tliğl buzurJa pi· 
yesf f>Cyretmcğe ba..5larsmn:. 

J'akat işte o zaman büyUk bir 

ul..-uto hayale oğrarsınu. Perde a. 
<2ldıktan Clpe.f bir zaman llODJ'S)'ll 

im.dar iSkcmlelcrine yer1eeealertn 
güriiltö ii dc\'1lm eder ve plyeıııht en 
heyecanlı, en ciddi yer1nde birden. 
bire localardan ,.e koltııklardan 

yiikselen bir kahkahayla donar ka· 
ılmmu1 ... Ve sanki kBbüatU m. 
~nlz 'e o da sizi garUyonnu~ 
glbI nl nedekl sanatldlnn ytıztlne 

baknınaz olonmnuz. 

Hayret!... Bu bhbha tafmlı 

sanlcJ 1LDAtkarm heyeeanmı balta. 
lamak 18ter gibi sahnede heyeca.. 
nm en )iiksek derecesine ala§tığt 

anda tiyatro salonunu tekrar tek. 
rar kaplar. 

Seyirci nl!:fn giilüyor! .• anlıya • 
mazsm1z. Bu kahkaha karjısında 
sanatkir hiila ayni lıcyec:ınla, ay· 
nl kudretle oynıyabllis-or! .. anlıya. 
mazsmıı! •• 

En eki tm·aletlcriııi gi.} erek, f'n 
ııahalı müc<wbcrlerlııl takarak bu. 
raya gelenler mademki seyrettlk
lf'...rt şeylerden bir !fl.}' an!amıyor. 

tar. ntetn uhmet edlp gelmişler. 
dir! .. Mücc,·hcrlerinl, ü !erini bl· 
ribirlae ıöstttmek lffn mi? .. Anlı. 
yarn3,zsmız ••• 

l'alnız eğer sahnede oynanmnkta 
olaa piyllf!I anlıyor ,.e oynıyan sa. 
natkinn meharctini takdir edlyor
aoız, bu tenıa--,ada.n iluyacağınız 

~y size artık bir ze'" dei,ril, bir 
azap olmuştur. 

Ve kencH kendinize " efle ~ii.}·Je 

derslalz: ''Tiyatrodan bu kaılar 

anlamıyan l'C sahnedı1<i aktörü 
kendisini eğlcndfrmeğe memur hlr 
"m tellkkl etmektf'n hiıla ''az. 
~memı_, hulunan ,.e tiyatroya yal. 

naca cğlmmek ''e gUlmek için go
llatr zanneden bu kalabalık mcde. 
nlle3mek, ga.rphla.şmak , ... Avrupa. 
hya benzmnek denilt>n !'leyin sad~ 

cc <***> mağazasından kUrk, 
<***> mağazasından model elbi. 
ae, Tenihancelnden kostüm <***> 
mar1ra1ı lloadura giymek ,.e Şehir 
!l'lyatl"OSUIRJD her programında bir 

loca tutnıektan ibaret olmadığım 
ne zaman öğrenecek.,. 

**~ 
Sahneye ve sahne sanatklrlan. 

bllZa ka'1f daha sawh olalım. Ve 
tiyatroda bir loca tatmasnu ö~rcn· 
meclea ~V\·eı, tiyatro nasıl seyre. 
dllir, onu öğrenelim. Buna hakika. 
ten lhtlyacmıız var. 

Suat Derviş 

Tarihi deniz romanı: 42 Yazan: Kadircan Kallı 

Fakat ancak bir tanesine yet.iı. 1 lar; b.iri.sinl de yanimı getirmek 
tiler; iki taraftan r&mpa edince için köye ~lladılar. Otuz kl,I ku. 
gemidekiler karşı koymarun mana. leye hücum ettiler; iki taraf ara. 
mlığını kavramakta. geclkmediler: anıda a.du bir harp oldu; !spanyol
hemMı t.eslhn oldtllar. Jal'dan on tanesi öldü; otuz üç ki· 

Hratt reis gemiyi tıklım tıklmı §1 kaldı, ayrıca birçok elbme, e • 
kumru:ı, ipek, cııpı ~ya, ı:e~itli ko peyce erzak, üç at bulundu. Erzak 
kularlo. dolu buldu. lı;indekileri ve elbiseleri iki atla esirlere yilk. 
bağlatbktan sonra kürekteki mfuı !ettiler; atlardan birine Hızır refa 
Jüman esirleri kurt.ardı; yirmi ka- bindi. DönerJerkGn yardmıa gelen 
da'r ıevende verdi ve Tunusa gön.. kırk bir Jovende rasladılar. Bun _ 
derdi. • lar Hızır reJıse dediler ki: 

GPmiler yeniden a.v anunağa 

ba3l dılar; fakat onlann bu deniz 
JE'rdc r.ezdiklerf her tarafta du • 
yulın~ gibi ortalıkta hiçbtr telme 
gorUnmuyordu; günler ilmitle ge • 
riyordu; bir zaman geldi ki enak
larr epeyce azaldı; leventler yakm 
kö~ lerd('n bil' iklstnl basmak tek. 
lifinde bulundular; Hrzrr reis da. 
ha kP.stirme bir çare düşündü: 

Gt>ntilerdeki 1.spanyol esirlerini er. 
zakh değiı;tirmek ... 

Türk filosu Mayorka önünde de. 
mırlcdJ. Esirlerin en yaşlısı bir fi. 
lixaya bindirildi, valiye g5nderil -
di. Yali bu teklifi şöhret kazan • 
mak icin vasıta olarak kullanma. 

ğa kalkıştı. Bir taraftan Hızır rei. 
se adam göndererek müzakereye 
gi.ri.c;ti; diğer taraftan gizlice 1.fi,.. 
norka adasındaki İspanyol amira
line haber yolladığı gibi etraftan 

asker toplamağa, adadaki halkı si 
llhlandırmağa, kaleyi kuvvctlen • 
dirmeğe ba.c;lndı. 

Hı:zır reis bunun farkına vardı, 

filoya demir aldırdı, artık karaya 
çıkarak erzak aramaktan bqka 
yapılacak iş kalmam1'tı. Adanın 

arlta taratma geçtiler; uzakta bir 

- Sen bizim 11erda.rIDUZBın ve 
hem bizim vıı.mnızm devlet1 hep 

eenin ba§mda.d.tr. Buralarda çok 

mal bulunu:. Talan için izin ver! •• 

- Nola. .. Gidelim! 
Esirleri gözden geçirdi ve eor

du: 
- Kim bize i~i kılawzluk eder. 

ile onu azad ederim! Hangi~ ı.. 
ter? 

Sekiz on ki3i birdmı: 
- Ben gelirim.. .Ben yaparım .• 

Dediler. Hım reis onların ara-, . 
mııdan kendmme en çok itimat ve· 
mıi seçti i bağladı, önlerine kattı. 
lar ve yola çıktılar; epeyce gitti • 
Jcr; zeytin bahçeleri ortasında du
varla çevrili bir kule gördü1er. Et 
rafta oturan veya uyuyan lapan • 
yol ukerleri iki yüzden çoktu ; sr. 
kı bir çarpışma oldu; lspanyollal' 
kuleye kaçtılar. Leventler etrafı 
ve evleri aradılar; kazma, kürek, 
çapa, varyoz ve kUtük buldular, 
fakat bu sırada altmışı ath ol • 

mak Uzere zırhlı ve zırlısız 11ç yüz 
altmıı;ı asker göründü; bunların 

bqlarmda Mayarka kumandanı 

vardt; leventlerin çıkabilecekleri 

tek kapıyı tutular. O zaman Hızır 
ıınI1l koyun gördUler. Fakat ~ • refa leventlere bağırdı: 
miler demir atrp da Rtzır reia n 
leftllt.I« ıııahile çııktl'lCa a kadar - Yoldaşlar. er gibJ olun, he-
___ ,__ Uril ·U ... ~tl • men kapıyı alm. Eğer kapıyı n -
~ !I ~ .._.,u a .. 

!I e •- _\..._ l lırsenl% klfirlere galip gelirsiniz 
ızır r 1e en ~~· epevı Ç1 • • 

:ura.t et.rafa b:ı.Jr+..ı, fierde ·bağlar 1 Hepsi birden kılıç ve palalarını 
ve Wıoeler ~de ~ 1*a ,Or oektiler: 
lllle.ı-: Nr bJı.e:s! de kule tuilndı j - Allah .Allah!. Allah!. Allah' 

ııpıtwır.:ı. ~yt ,ellllrt1 lroyd\ı · 1 f lM-oomı var > 
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GIDA 
MADDELERi 
Çok sıkı bir nizam 

altına alınıyor 

Malll1ltçalak 
kaldırılacak 

Unıuml htfzıaıııbha lsaııunu esaı1la r·. 
na göre sıhhat vek&.letlnln gıda mad• 
delerfııLı konti'olü ıçln haZırladığı n • 
zamname projesi, Devlet ŞCıraamda. 
tetkik <ıdllmektedir. 

N.zamnamenJn hazırlanmaııında hnl 
km hor vakit her yerde 11af gıda mad. 
dest bulabilmesi ve mll!itrhl klcr .zara
rma hesapsız ıml18Umallere mevzu 
te§ldl eden mablCltçulugıın ortadarı 

kaldırılması gayesi, 11.mll olmuştur. ---o---
insaf I 

100 bin liralık bir satışta 
bir ma.ğaza 

KArdan maada 
50 bin Ura ııtemlşl 

Fiyat murakabe bürosu. mU· 
him bir ihtikar hadisesine el 
koymuştur. 

Oğrendiğlmize göre, 100 bin 
liralık bir alış verişte rne.<1ru 
kardan mn.dn., ayrıca 50 bin lira 
açıktan para istemek ve almak. 
tan dolayı bir ticarethane ha.k .. 
kında takibata ~lanmıştır. Bu 
ticaret.hanen.in defterleri tetkik 
edilmektedir. 

----o--

250 gramdan 
fazla peynir . 

Alarm denemesi 
hakkında VilQ~qe
tin beyannamesi 

Pencerelerden sarkan veya bakanlar 
makineli tüf enk ateşi tehlikesine maruz 

lstanbul vlltyeUnden 
mtıttr: 

1941 lkinclkAnununun 2S-31 tarıb 
lcrt arasında tayyare tehllkealne ıc,
ıı latanbulda paılf korunma deııeırıf'llto 
rı )apııacaKtır. 

Bu denemelerde naatı hareket l!dl· 
ıeceğlnl bildiriyoruz. Apgıdakl tııı· 

ııuslar& r!nyet etmlyenler cezaya 'J'l.'r' 

pılacak.ardır: 

HALKIN .RiAYETE ME<JBUB 
OLDUGU HAREKET TARZI 

ı - Alarm, yanl tayyare hücumu· 
nun baıılaııgıcı e&navar dUdUkler'il• 
haber verilecektir. •·canavar dU:ıhk· 
leri kuvveUentp azalan aealerle Uç Jaı.· 

klka. devam eder.,. 
2 - Alarm iıarell olan cana.ar 

dUdUklerl if ltillr iflUlmez halk, toll· 
ıa kapılmadan hemen evlerfııe clrmek 
llzere hareket edecekUr. 

Alarm ba§ladılt zaman evlerindn 
uzak bulunanlar, en yalan umumi ıco• 
runma yerlerine &1reo&klerdir. 

Al!rm dUdUklerS c;almdJktu _,..,.. 
halkın tayyareleri eörmek merakue 
pencerelerden sarkmuı veya kon.ıo· 
ma ~rlerlnden çıkmaaı makineli ttı· 

tek a~lne hedef teşkil edeceğinden 
tehllkelldlr. BilhL~ buna çok dikkat 
edilmesi lllzımdrr. 

MOTöRLU VE MOTÖRSUZ NAKtL 
\'ASr.rALARJN~ HAREKET 

'.rARZI 
3 - Arabalar, otomobiller biletim· 

le moUSrlU ve moUSraUz nakil vasıta· 
lan aıa.rm i§areUnckn tayytı.reler ,eb· 
r1n Uzerine l'ellnceye kadar geçeoe k 

TKENLEıdN HAREKET TAltl.I 
6 - Ailem verildiği vakit tre.nlAr, 

16tasyonlarda veya ıarlarda ise, yut 
cular lremen trenden inerler, iatasyo 
nuıı korunma yerine veya civar.ıı.ıı<I 

umumi konınma yerıcri:ıc girerler. 
AlArM venldlğt zaman istasyonlar

da fakat harekete hazır bulupan treıı· 
ıer olursa ve yol açıksa bu ribl tren· 
ıer, yollarına de\•am edeceklerdir. 

IŞIKLARIX "'L\SKELEN)fE!l YE 
SÖNDOBCLMESt TARZI: 

7 - Deneme yapıırlığı gUntin ak1'a· 
mı ve ~ece.si reslnı ve hwıusi blnala:
Ja e\•ler ve bllllmum mağazalar, dul<· 
kdnlar ve müesseseler q;ıklarını m'lıı 
kelemek mecburiyetindedirler. 

l§ık maskelenmesi geçcnltı [ecı1i 
belerdeki t'!'rtlar dairesinde yapıl ı 

caktır. 

Vltrin, cephe tenviratı ve diğer gö 
rüntlr bir halde açıktaki nmpullerln 
yakılması veya ampun~r Uıerlne m11.· 
vl, kırmızı, yc,11 kağıUar koyar<ı I< 
ıoık sızmasmıı sebep olacak şekl!d• 

hareket etmek )'aaaktır. 
CAM! \'tı K1L1SELEK SIGJN'AK 

OJ..AMffAOAK 

• Diğer taraftan aldığımız mah'.ıma• 

ta, göre, bUyUk hava denemesin 1e 
ha1km eıtmacak ~rlerl g&ıtermek •ı. 
zere huırlanan levhalar bugün yerle. 
rine takılacaktır. Levhaların üzerindo 
'•korwıma yeri,. tbareaı vardır. CA· 
mller ve klll8eler, konınma yeri adde• 
dUmeml§Ur. Buralara. halk, gtremlyc
oektir. Girilecek yerler, sinema bol,. 
leri, TUnel, Yerebtıtan mabzenterldlr • 

Şili sef ar~= kci:; ioi 
muanımaaı 

Ş tLt ICfar •t l ltthlnln tu.r 
bolu~una d ir önı·e bir ~ 

hah gazeteehıdo ~onrc. bir bıı kJ.. 

ında sefaret k!\tlh!nhı l•nj boktu 
kadar esrarlı olmya•ılımn ltafMIDI 
alt U t eden fnnı.ılvtkrlf" dnln ~
zılar çıkmaya başlııdL 

lı:ıtc ana ıerlevh&l&rdaa blrkaeıt 
Kaçtı mı! 

Kaçınldı mı! 

Öldü mü! 
Öldürüldü mü! 
nu esrarlı işe, esrarlı kalemlle 

f'lkoyan kimse yazılarmda blittin 
lhtima.1Jerf bJr araya. toplama.Jrhı 

~k isabet göst.ermlştlr: .Elbette 
iri sefaret katibi, ya kaçmış, ya 
kaçırılnıı:J, ya ölmüı, ya blclürül. 
müstiir! 

N eticfnln bunlardan biri ola~. 
ğmda ~üphe edllcmlyeceğtne '~ 

bunların hlrlnden biri ta.bakkuk 1:· 

deceğlne göre bu muilnrrfr: "Ben 
soylemi;tim !,, diyebilmekte dC" 

hakh olacaktır! 
R. 

Hakim kadrosu bir 
mısli genişletilecek 

Katiplerin de diğer 
memurlar derecesinde 

maaş almalarına 
çalışılacak 

Ankar ıdaıı verilı:ın malClmata zt;re. 
adliye \CklLlctı, balen, mahkeme kal-. 
rolarında. ,ııc-k az olan h!klm amıtmı 
asgari bir misline çıkarmağa kıu'at' 
vcrıni~Ur. öı::Umüzdekl mali yı1cfa 

l\lecllstcn tahsisat alındığı takdtTde 
bu te§ebbUs kuvveden fille çıkart~· 

caktır. 

Adliye- vckftletinin diğer bir taa&\·. 
vunma göre, adliyede kttip auntmm • 
niğer memuı·ıar derecesinde maaı al· 
ma.larr da tcmln edilecektir . 

vermıyen 
• müddet mrfmda gehlrden mUmkJn 

olduğU kadar uzakla§mata çaltftt'ar, 

llllllçlaskl ildi· 
rllmlş değildir . 

Bir tacir adliyeye 
tealim edildi 

Jstanbul ticaret. ve ııaııayi ode.sı 
ile inmt.aka Ucaret mUdUrltlğll pey· 
nlr mevzuu etrafında tetkiklerine 
ba§lamqıtır. llk iş olarak, Trakyad •• 
k1 ticaret odalanndan yeni me.hınıl 

hakkında izahat istenml§, maliyet fi• 
yatlan aorulınU§tur. Peynircilerin ~i\m 
tekliflerinin kabulU için hiçbir se1;t'b 
g!lrillmemektedlr. 

DUn, İstanbul Balıkpazarmda Ye,t~ 
burııa bakkaliyesi 88.hlbl Jak, mllşte. 
rllertne 2M gramdan fazla beyo.z 
peynir vermediği için ibtikAr suçu !le 
lldllycye teslim cdilml§tir • 

Altın fiyatları 
Altın tiyaUarmdnk1 yükaekllk de-ram 
etmektedir,. Dün blr alb:nm fiyatı 

23,75 idi. 

Yakıt 
Aaım Ua "HaOO,,iatan dirildi,, ba~ 

lıklı makalemnde, Habe§ imparatoru.. 
nun Habeş topraklarına girdiği halı'. 

kındaki haberleri kaydederek İtalyan· 
larla artık açıktan açığa mücadeleye 
b&§lıyacağı zamanın geldiğini yaz·· 
yor ve Hal>efiltanm ltaıya tara!.ı.l'I• 

dan zapteclJlmesl ve mllleUer cemiye., 
ttnln zccrl tedbirler ~ebbUslerlnl 

anlatarak diyor ki: 
• 1'&§ .eene evvel tank ve tayyarcı 

kuvveti ile Ua~!stana giren ltaıyan 
lar ııtmdi oradan bayatlannı kıırtıı.r· 

mak prUle çıkmnğa razı olacaklar .J 
dır; fakat bu defa ÖJ<lO zannedilir ki 
Habe§lll'll' lngillı: t11nklan ve tayyat"• 
rert ile onların hudutl&rmdan dı.'jtrt 

katmalanna da imk~n vermlyecekl"'!'. 
(Ur. 
Tıuihto llAhl adalet denilen bir .şey 

~·anıa Habeşistan macerası buna b1r 
misal olabilir . ., 

Yeni Sabah 
Hll.!ryin Cahit Yalçın, "Jtalya nl· 

cın ha.rp ediyor T,, ba§lıklı makales!n 
de, Italyan askerlcrtnın nlçin harp <"t. 

tiklerini bilmedikleri h!lkkmd& Ing\J.z 
nazı:-larından Dut Kupcrtu beyan:ı.tı. 

nr bahla n:cvzuu yaparak, ltalya11 
kaynnklannm bunu kabul etmlyer<'k 
İtalyanın harp sebebi olarak faştat 

mecllslnln aon karnrlarmı gösterdik· 
lerlnl yazıyor ve ltalynnın Akdeniı 
lstndlği gibi glrlp çıkması, ııtedenberı 
mc,•cut idealleri, hayat sahuınm ge 
ntııcmesı glbl şeyler olan bu kararlan 
kaydettikten sonrn §Öyle devam edl 
Yor: 

'•Ya :ta,ıst kongreııt dllnyayı a14atr 
lor, ya l\fuMıllnl dognı olmryıuı ııözler 

Bu mUmkU.ıı olmadığı takdirde, ya· 

nl alAiıri verlldf#i zaman iWı:ll vaa•· 
talan §ehirden uzakl&ıacak vaziyette 
buluıımıyorlarsa, Yol aııztarmı kapııt· 
maDı&k ve yangın musluklarının Ua· 
tunde durmamak prtıle mUnaıılp oır 
yerde durup halla boplt.rrlar. 

Arabalarm hayvanları çıszuııır. 

Hayvanlar bir ağaca veya arabtıyA , 
sılaca bağlmp torbaları bqlanna ta· 
kılır, Böyle durmuo nakil vaıstalarm· 
dan çıkan halk en yalan umumi veya 
bususl ~runma yerlcrlne veyahut !" 

pe:rle.re girer. 
4 - Tramvaylar da alAnnla be"&" 

bcr halin tJooa.ltır .,. mUnaaip bir yer
de dururlar. 

Bugünlerde dostları arasına karışa
cağına şüphesiz nazarı le bakıhyor · · 
Bir haftadanbcıi orladan kaybolau Zira Mıl,lc•m kınln bugünlerde te'>raı-

Şlll ın:..slahatgllzarlık §eff Samsor: dosUan arasına karışacağına §Uphıo. ' -
Mlldçfnskl dlln de bulunama.mışbr. siz nazarlle bakılma.ktadır. 

Maamafih, bu hususta zabitamızca 
yapıları tahkikat neUcealnde .M.ikiCina. 
kinin 1&1 bemeıı ııenwı bulunmlJI vtı 

VAPURLARIN RABEKET TARZI MlklçlnBJdnln bir cinayete kurban git 

İnhisarlar vekilinin 
tetkikleri 

li - Alhm duyuldufu vakit vapur' mediği anlaşılınl§ gibidir. 
ıar iskelede l8e halk o işkeleye bo§aı· ı Miklçlruıkl Mdlseslnde zlhlnler'.n 
tılrr. Yolda ise halk eıı yakm iskele fazla derinlere giderek bu l§te csrarcn 
ye uğranarak boşaltılır. ıız vak:ılar icat etmesi beyhudedir. 

bira& dU,Unellm. 
Akdmhcle 9erbe.t blr mabreoo ıw. 

hlp olme.nm ve Aktkınl7.e lırt.edlll g.b> 
ıtrıp çıknİanm manası nedlrf ltat~a 
()ebeltlttankta ft 81lveyttıe tngUtere· 
nln yerini mt almak 19&1yort ClebellH• 
tanktan tngtıtıere çıkar da İlpanya 

J"81'leflnıe ttaıya kfllltllslnl Ber'beet n ı 
llClcledecektlrt tngtltere MtlJlrdan Mı. 
.. kanetlerlnl çekene_ ~ im· 
aab Uzer:lnde Muır hükClmet.lnln tam 
~ mutlak bAklmlyet.I ttalyanlan tat
min eOecek lllldlr f Makul ve nomılll 
bir dl.mat bu aoallere evet <ıevabınr 
'f'eremez. Bagtia Sih>eyı , .• Cebe1tıtt.:. 
nida tn~ltıePfınln 1119ftW14Jyett hu!· 
yaya muzrr lıMı yarm bafka devlet· 
lerin tnrtıtermtn yerilll tutmalar 
\'&zlyette baklkt bir d~lkllk tevUt 
etmez. Onları anc:ak ltalyaaın ll&Jd. 

Şehrimizde bulunan Gümrük 
ve Inhisarlar Vekili Raif Kara. 
deniz dUn de inhisarlar umum 
mUdürlUğünde meşgul olmuetur. 

ıPzm nmcel'abuıa -..ttar cılmMlliaa• 
*-DlllDliJ1a anlatıyor. 

Faşlırt ıseJlert ısUpbeıılz ld İWn.JI 
mIUetı tamfından macerapeıwt.Ukle 

itham edllılilderlnl bll.lyorlar: Roma 
hnparat.orluğu, Akilenlz b.lklmlptt 
davalarının ltaıyan ~··• 
oo takbih edlldiğlnl ve lıo ufqrda 
ftalyan \·at.anıma tehlikeye ıı.tılmıMı.ıs 
dan dolayı bllkameUn muabeTıe olun
"1ıfunu hlll9edlyorlar. Onun için, e\". 
velce de mevcut ttaJyan lckı&llert"l 

takip eden befka bir ıtflJ' )"ap'D*D "t 
nlduklannı tmn1n etmek meolıqıt)..

Unde kalıyorlar. Memlekete ,-ı lılr 

baya~ yeni bir rejim pttnnek lddi.l• 
ıımda bulıııııın ta~ıuntn kmdfalnl mU. 
daf&a l,;ln yaptığı eski rejlmbı ll'ııi 

takip ec1en ba&ka bir teY ~f'Dü 
itiraf ve kabul edecek kadar Jmrt\I· 
meel baıtlta türlU iz.ah kabul ...._ 
Fakat fllbi.ll"m daha çok Jt%tlleefıldir. 
Yalnı~ blltün Jnnhp döktllen tf!ylfırln 
bedrllnl :r,a,anr ltalyao mllleU NI~ 
cekttr.!,, 

söylüyor. ÇllnkU. okuyuculanouı:. pek 
AIA hatırlarlar ki lnJilU>..re b&fwklll 
ıır. Çörçll ltalyanm bal'be glrmemı?
•l için l\lwıollnlyo mUracaat etmlıtt. 

MD50llnJ buna verdlji ~pcla 19S5 
t.e ~st.rır 18tl1Aya kalktığı saman 
tngllte.renln gösterdiği muhalefette. 
tlOIJ»"I, (yani fJ8k1 bir kinin intikam. 
nr almak için) lıo tek111l J"fldcletıajtnt 

blldl~ti. Blnaooaleyh bugün yani 
bn 1Wfkanm nctrtndm fl(ntra ttalJa· 
nm harp ttebeblerl Jaakkmda ne dtlno
yayı aldatmağa JmkAn vardır, ne J. 
talyaq efk&nwuumı,,·ewını, .ltalyanın 

harbe girmeıdnl mazur g~ bil) 
lılr 9ebeb 1DeYC11t dej11di. ltalJwı mO· 
lctl bugUn kıuımt döktlynr, en Mli 

mağlObll etlerle bMtin dünya k&11ma 
da küçlilUyor, başka memleketler ft'ıt· 

Mtmek f(>yle dursun, Mr aralık ~ 
~-ruım olmu3 bazı yerleri bile muhak· 
kok surette elinden ~nnak üzere 
bulunuJ< or, o kadar emdlle ricuda 1fı-o 
tlrdiğl dunıınmanm kmk oyuncıaklar 
gıbl bir ı ... ııara atıldılını göriiyor VP. 

ylb: binleri geçen ttaı~an gP.tıcl'l'n 

NınrPt ha~atı lc;inde rstırab ~"(•kme.fi. 

ne §8.hlt olu or. ÇUnkU memleketi a.· 
\iıwıı l~·irıe alrıııı tek Mr ada.mm kin 
\'e Jhtiraııı böJ le lstemlııtır. Çünkl\ o 

miyctl artma gtrerııo İtalya IDftllhun 
olablıtr. ttaıya Oebelfittank ve Sü· Tan 

udaın :.li'ıblnlerr.e Ualyanın kaa nı 
döl.ere!;: ltcndislm• fPlht!i bir ,an ve 
ııel'('f nmnırstır. 

Jo'a lst kongresinin kıtrarlarma I:!''"° 
llnoe, harbin ~bl lıwılar olmamakla 
iıfıraber, Jtalyan mtııettnı ve dünya 
e.tkAfrumumlyestnl bu pyelertn ne 
dereceye kıtdılr tatmin edPıbll~"!.ni 

wytl bilfiil ı,gall altına alımdan ken ; M. Zekeriya Sertel, Tobnık -.teri. 
dlıılni 1atmln '\'6 meounm ~k nln Akdeniz harbindeki teııtrlerlnl 

bir hal çal'e61 gh~rlyor mu: 
Böylıı bir İtalyan projesinden dün 

,aııın haberi yoktur. O )lalde ltalya 
ne lııtiyor: tnglll:r.1er glt.eln yerlerloe 
ben ~·lnı! JJu lllMdaıta laarp Hl. 
t.tme~·l ttalyada bile ancak blr tak.m 
maoor&pf'..reetler ve yan çdJDllru' xaır.e 
alablllrler. ttalyım mlllethıln ek8erlye 
ti böylo hakıı17. taarru71ara ve harn 
hayallere taraftar olam&F-

lldnol madde pek ziyade dlkk•f~· 

tayandır. Buada faflam kendlalDI l 
taly&11 mlllett nar&rmda .,..ı.ı11111~'ı 

IM.l;\·or Wı blr.e ttaıyan ~in fa· 

tetkik ederek ezc\!mlfl eunıan kaydft· 
mekledlr: 

"Akdcnl&de tnı-UWerln dinde .. .,,. 
dikleri sahalarda kullıuıılabllooek atr. 
bcst dcnb:, luı\·a , . ., kanı. kuvvetl~rt 

bulunmruıı mlb,·cr dm•letlerlnln bc:ıtu· 

na gidooclr bir var.lyet değUdlr. Al· 
nııı.n lııı\ ı km-vetıc-rlnln Slcllyaya in. 

meı;i vo Alman onlulannm Jwnıan~a
da topltııuııNı Almaııya ve ltaıyuun 
bu vuJyetıen mu~,·enıt endlşelPrını 
\'e muhtemel tehlfürlerc karsı \l"fıi 

todbMer almGya mttbnr oldultl:ı..- .ı 

ırllırrtM r.,. 

• 
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Bütün hayatları saadet ıçınde 
geçmiş olan insanlar pek azdır. 
Devletler de aşağr yukarı insan_ 
la.ra benzerler; onların da ço
cukluk, gençlik, olgunluk ve ih. 
tiyarhk yaşları vardır. Dolayı. 
eile milletlerin de ak günlerini 
kara günler takip edebilir; bü_ 
Yük millet odur ki felaketlere 
göğüs gerer, yrlmaz, talii bile 
).'eller. 

! Esir Alman tayya
recileri Kanadada 

' 1 Aralarında 56 tayya re 
düşürmüş meşhur 
pilotlar da var 

l\anadanrn ı,:-arbinıte bir liman, 
2t (A. A.) - Burada karaycı çıka. 
rılmTş olan birkaç yüz Alman harp 
esiri Kanatlanın iç yerlerinde ü -
sera kamplarına gönderılmiştir. 

Bunların ekserisini, İngiltere üze
rinde ye're indirilen tayyareciler 
teşkil etmektcxiir. Bunların arasın_ 
da subaylar, erbaşlar ve bir mik . 
tar denizaltı mürettebatı vardır. 

Alman hava kuvvetlerinin en 
mühim ÜG pilotundan bİı'isi de e -
sirler grupu arasındadır. Nizam
lar bu esirin isminin ifşa ectilmc . 
sine manidir. Fakat kendisı 25 ya. 
şmdndtr ve Berline nazaran lspan· 
yol dahili harbinin bidayetindenbe
ri 56 tayyare düşürmüştür. 

Fransa. Holanda, Belçika ve tn. 
giltcre üzerinde uc;u:ılar yapmıı:ı 
,.e nihayet İngiliz hava kuvvetleri 
tarafından düşürülmüştür. 

Kanada polisi iki harp esirinin 
k~mıf< olduğunu bildirmektedir. 
Bu hususta ba.şka hiçbir tafsilat 
verilmemektedir. 

Avastraı1a bava 
kuvvetlerini bir 
misli arttırıyor 

Milletlerin talilerini büyük 
lqımandanlar, büyük de,·let a. 
d&mlen temsil ederler. Tarihte 
öyle muzaffer kumandanlara 
rastlıyoruz ki en parlak bir za_ 
ferden, hatta zaferlerden sonra 
rnüthiş hezimetlere uğramışlar. 
dır ; mahvolmuşlardır. Bunların 
en yenisi mareşal Grazyanidir. 
H:abeşistanda kendine göre za. 
fer nüma"·işlerine mazher oldu; Londra, 2·1 .A. A.) - Avustralya 
S J hava filolannı mühim miktarda 

i<ii Baraniyi zaptettiği zaman arttırmak tasavvurunda<lıı·. Bu fi. 
onu ?\!ısırın müstakbel fatihi !olar, İngiliz hava kuvvetlerine iliı. 
ola rak görenler bulundu. Ne ve edilecektir. Avustralya hava 
büyük şeref; o ı;eref ki ancak nazırı :\1ac E\'en, domin -
İskenderlere. Yavuzlara kısmet yon arazısı haricinde bulunan 
oldu; hem de l!""'atih şimdiye ka. AYuslralya filolarm111 gelecek bir. 
~ onların hepsin<'len orijinal ka<.; ay :içinde iki misline hatta da . 
hır yüz gösteriyordu: Şarktan ha fazlasına çrkarılacağı lbildiril -
garbe dc~il garpten şarka doğru miştir. 
Yapılacaktı. Nazır demüıtir ki: 

Fakat çok geçmeden iş tersi. "- Hava kuvvetlerinin arttı. 
ne döndü. Muzaffer kumandan rılmasına derhal baslanacaktrr. Bu 
fllÜthi.ş bir hezimete uğradı; or. nunlıt berabe r bu arttımıa Kaııa 
du.sundan .rüzbin kişiyi. bir çok da,.Xero Zela.nda v,c A"·us\):'a~'i\ ~ 
nıa.ızemeyı, hatta hundan sonra rafınBan müı,tereken ılifrf&ıttfitl 
Şarka doğru yürüyü~ ümidini , gayretlerin ancak bir cüzünü teş. 
ka ,OOtti. Hadiseyi, heyecanla kil etmekt<'dir ... 
ve beklenmiyen bir şeymiş gibi __ _..,..._ __ 
karşılayanlar çoktur; belki bun_ 
Ia.nn başında bizzat mareşal 
hulunuYor . Fakat zamanı sükü. 
netle mutalaa edenler için şaşı. 
laca.k hiç bir şey yoktur. Zira 
R.omada meşhur ve bütün dün. 
Ya. edebiyatına yapılmış bir söz 
va~: 

"P.arpeya kayalığı Kapitol 'un 
Yanmdadır. " 
Romanın kuruluşu sırasında 

Saıbin'ler bu yeni şehre karşı 
d\işınanlığa başlamışlardr. Ro. 
l'TtÜ.lüs kendisini ve Romalıları 
n:tuhafaza için Palatin daı1'!nm 
Şimalinde Kapitol denilen tepe. 
Ye b ir kale yaptırdı. Bu tepe 
sarp ve Viiksekti: bilhassa cc. 
nup noktası çok dik ve kor~ 
kunçtu. 

Sabin'ler Kapitol'u kuşattı. 
lar: lakin içeri giremiyorlardr. 
Kaprcınm Tarpeyaci isminde 

bir kIZI vardı; genç ve gü7.eldi; 
ı::ıüse düşkündü. Sabin'lerin sol 
bileklerine taktıkları altın bile. 
zikler onun gözlerini kamaştm. 
yordu. Onları elde edebilirse 
dünyanın en mesut insanr ola-
caktı; fakat bunu nasıl yapma. 

italyada 
askeri nakliyat 

Trenlerde sürat tenıini 
için tedbirler alındı 

Londl'a, 24 (A. ,\ ,) - Taymis 
gazetesinin Halyan hududundaki 
hususi muhabirinin bildirdiğine gö. 
re, askeri trenlerin geçeceği yol -
larm serbest olması ve trenlerin a-
zıımi süratle islemesi ic:in Romada 
siddetli tedbirler alınmıştrr, 

Bu yeni tPdbirler sayesinde baş. 
lıc:ı. bütün hatların serbest kala. 
cağı V<' askeri f<ürat katarlarmrn 
"mihver devletlerinin büvük Ak · 
deniz gayretlerini" 

0bc.~liy~ceği Ro
mada ümit olunmaktadır. 

* Londra, 24 ( A.A. ) Milli Yun!.ln 
bankası Görice w• Er~erl Uzerine ııe. 

net tediyelerini kabul etti~ini bildir 
mektedir. 

hydt ? Büyük sevgilerin ilk ve son ül. 
Genç kız bunun da çaresini küsıi çocuk! .. Sevenlerin arasında 

buldu : mademki Saıbin'ler Kapi. ebedi bir bağsm. Senin olmadığın 
t ol'a girmek istiyorlardı; on_ 
!arla g ö rii<riir; bilezikleri ver- yerde aşkın hiç manası kalmıyor. 

-~- -Y.·** meyi vaat ederlerse onlara ka. 
pıyı gizlice ve muhafızların ha_ Bu sabah gözlerimi açar açmaz 
beri olm.ıyacak bir şekild<' a<;ar. avucumda sıkarak uyuduğum def
dt. Genç kızın hodkamlığı onu ter, bana bütiin bir g ... cenin yor_ 
öyle derinden kavramıştı ki ha- gunluğunu anlattı. Kimbilir hangi 
reket.inin ne ağır bir suç oldu. 
ğumı, ne müthiş neticeler ,foğu. saatlere kadar yazmış ve nihayet 
:•aiibleceğini düşünemiyordu.. .dıı.lm·ştını. Tanı yüz yirmi sayta ... 
Böylece düşmanla anlaştı. Sa. Bu adeta bir roman olmuş! .. So11 
bin'ler kapıdan girer girmez yazıları gözden geçirırken göz pı . 
"sol kollarında taşıdıkları'' nı narlnrımdan fışkıran yakıcı yaşlaı 
ona hemen vermeyi kabul etti- ~aknklarımdaıı siizülerek vastığa 
ler. Muayyen zamanda kalkan,- damlıyodardı. 
larım da sol koll:ırma tak:ıraK 
kale duvarlarının dibine, kapıya Ağlıyarak ııykuya dnlciığımı ha. 
eokuldular; kapı acıldı: iceri tırladım. Kanılmamı;; iç ı;ızı:arı ge 
.~rdiler; gene: kız bir kcna~da ne gözlerimden taşıyordu. Yüzüm 
onla.rın atacakları altın bilc7.ık. bııruşmadan, hiç kıprrdamadan a 
leri toplamak için hazır bultınu. 
\'ot'du. F akat Sabirr'ler ona 
''sol kollarındn taşıdıkları" 
kalkanlarr attılnr; kocaman de
mir ve deri kalkanlar yığılıyor; 
~en~ kız onların altında can 
"E!fiy0rdu. Romalılar ondıın son 

K adfrcan Kallı 
ıne,·amr 4 iindidr) 

kan yaı:lar, yüreğimi ezgin bir ra 
hatlıkla boşaltmıştı. 

Derin derin hıçkırarak }atak . 
tan kalktım ve hiç lı:imseyi ça· 
ğırmadan giyinmeğe başladım. Sır 

tnna koyu renk dümdüz bir rob 

taktım. Dudaklarıma ilk defa ruj 
sürmeden ve aynanın karşısına 

italyada 
Yahudi aleyhtarı 

Bir nazır vazife
sinden affedildi 
Londra, 2-1 (A. A.) - :-ıtüstakil 

Fransız ajansı bildiriyor: 
Da.ily Ekspres gazetesinin 1tal . 

yan hududundaki muhabirino göre 
.Musolini yahudi aleyhtarlığı ile ta 
nmmış olan devlet nazırı Roberto 
Farinaci'yi vazifesinden aftetmiş

tir. 
Frankfurter Çaytung gazetesi, 

Farinaci'nin tayyare yüzbasısı sı -
fatiyle Arnavutlu~a hareket etti. 
ğini bildirmektedir. 

Fransada Milli 
Konsey ihdas edildi 

Konsey 188 azadan 
müteşekkil. .. 

\'i:,i, Z·l (.\ . A.) - Bugün res. 
ıni gazetede çıkan emirname ile 
milli meclis ihdas Pdilmişlir. 

l'işi, 24 ( A.t1.) - Ha,·a::. A
jansı bildıriyor: 

:\lilli konsev azasından 188 ki
şinin listesi neşredilmiştir. Bunla. 
rın arasında 28 ayan azası (ez
cümle .Jean Fabry) sosyalistler. 
den :;ağ cenah partilerine kadar 
42 mebus (ezcümle Georges Bon 
ııet. Brunet, Chıchery, Frossard. 
German 11artin, Ripert, Lamou
reux, Paul Faure) generallerden 

ı ezcümk la Laurencie, Touchon ve 
François, amirallerden Docteur ve 
Motet, !1avacılık albayı Fonck, a
lim!e:den Louis Lumiere, Georgö 
Claude. Louis de Broue. Paris 
ba§peskoposu kardinal Suhard, 
muharrirlerden ezcümle Lucien 
Romier, Pesquidoux, Henri Mas. 
sis. Abel Bonnard, Andre Siegfried 
büyük elçilerden François Poncet, 
Doktorlar birliği reisi profesör 
Leı:icheı sendikali:-.t şef du Moulf, 
..,jyasct adamlarmdan alb~l\· dö la 
HÜoque, Gaston Bl'rgery. · Deriot, 
Henri Dorgeres, Piani~t Alfred 
Cortot vardır. 

Ayrı bir izahname, işçi mümes
sillerinin, eski adi demagoji siya. 
setine muhalefet edenler arasından 
seçilmiş bulunduğunu bildirmekte_ 
dir. 

* Yeni Oelhi, 2·1 (A.A.) Hinci P. 

tana 34.000 İtalyan harp eııirinll'I 
kabulU için ieabeden tedbirlerin ıılm· 
mış olduğu bildirilmektedir. 

* YeDi Delhi, 24 (A.A.) - Hind ~
tandak! İngiliz kuvvetleri başkuman 
danlığın::ı. tayin edilen general A1ı 
chinlcck "azifesine 2!5 sonktmund<ı 

baş\ıyacaktır. 

* Stokholm, 24 (A.A.) - Stefan': 
1940 senesi içinde tsveç ticaret filo,ıu 
ceman 77.000 tonlu!< \'apur kaybetmiş. 
tir. * Budnpeşte, 2~. (A.A.) - Stefa:ıl: 
Macaı·ıstıı nın UçlU pa.l<ta 11 tiha kına 
ve yugoRlavya ile bir dostluk paktı 
akdine dair kanun ıa.ythaları tac;~!l• 
edilme!< Uzere dUn mebusan mecliR'ne 
tevdi edilmiştir. 

Takbih edilen 
bir hareket 

A lman tayyarecileri 
paraşütle atlaya n 

tayya recileer ateş 
ediyorlarmış -

Londra. 2-l (A, A.) - Dün ak -
şam avam kamarasında hava nazı. 
rr Sinclair'den, düşman tayyareci. 
lerJnin para;ıütle tayyare terketmiş 
olan İngiliz pilotları üzerine ateş 
açtıkları bahsinde kaç vaka kay -
dedild.iği sorulmuştur. 

Sinclair de cevaben demi:.-tir ki : 
"- Bu tarzda asgari 12 hücum 

.vapılmrş olduğu sarih surette tes. 
bit edilmiştir. Bu hücumların dör. 
dünde pilotlara isabet vaki olmuş 
ve bunların ölmüş olması mümkün 
bulunmuştur.,, • 

Ru cevap üzeri.ne, hava nazll"m
dan, herhangi milletten olursa ol. 
ııun bütün tayyarecilerce iğrenç 

telakki edilen bu tarzda hareket. 
!er karşısında herhangi bitaraf hü· 
kfımet kanalı ile Alman ve !tal . 
yan hükfı.metleri nezdinde te§eb • 
bilslcrde bulunulup bulunulmahğt 
sorulmuştur. 

Sinclair: "Bu gibi teşebbüsler -
den hiçbir şey ümit olunamaz., 
cevabmı vermiştir. 

Çlrçll'ln nutku 
Amerlkada nasıl 

karşılandı? 
~cy~orı., 2.l (A.A.) - Geçen Çar· 

şamba günU İngiltere ba§vekill ttı."11· 

9 (*) 

Hekime göre ideal 
izdivaç ve şartları 

"Hakiki ihtiyar, ancak ruhu ihtiyarlık duy· 
gusile meşbu olan insandır; cinsiyette kudret
siz insan da ancak askın dinamik kuvvetinden 
mahrum olan betbahttır .,, 

Yazan: Dr. RASiM ADASAL 
, 1 ..................................... 4 ••••• 

C İNSİ hayatta kudretsiz .in
san muhakkak surette ya. 

şı icabı olarak ihtiyarlıyan insan 
değildir. Bundan evvel meşhur a. 
damlardan misallerle gösterdiği

miz gibi cinsiyet bakımından haki
ki ihtiya'rlık yaştan ziyade, meni 
hücresinin dinamik kudret ve va. 
stflarma tabidir. Normal olarak 
erkeğin tenasüli kudreti birtakım · 

müspet müeyyedelere ve alamet. 
lere bağlıdır. Freud'cilerin Libido 
dedikleri cinsi sevkitabii, başka
sını sevme kabiliyeti, fiziyolojik 
ve ruhi zevkin üadesi olan şeh
vet, tenasül uzvunun kabarması 

ve normal bir müddetten sonra me. 
ni suyunu çıkarması gibi safhala. 
rı gösteren her erkek cinsi kud
retle eti.ketlenebilir. Bunun tali 
şıkları ve derecelerinin, iperseksil
el dediğimiz ürat şekillerinin taba. 

bet ve tıbbi ruhiyat ba.kımmda.n 
fazla bir manası yoktur. Ancak 

fmdan Avam Kamarasında söylem·r. sırası gelince söyliyeceğimiz gibi 
nutul<, burada. bUyük bir tesir husuıe (Donjuan) geçinenleri bugiinkü 
getirmiştir. Çörçil, bu nutkıındtı. ıs· modem ruhiyat ve bilhassa psika_ 

doymaz iltifatlarına kapılarak bır 

sefahat uçurumuna :ruvarlaııd ~ı 

andan itibaren cinsi fonksi)oıı bii· 
kmıından yorgun bir insan ;:ansını 
taşıma.ya başlar. Bazı zengın ve 
dul kadnıla.ra, ev işleten z ngm 
umumi ka.dm.Jara aylıklı atııkdaşlık 
yapan gençlerin bulunduğunu kim
se inkar edemez; bunlar bu gibi 
kadmlar ta.rafından kapatılmış 
olan b.irta.knn (jigolo) deliknnlr. 
lard'O', Günün birinde artık bu se_ 
fahat ve sun'i şehvet 3.lemınin 

yorgunluklarmdan bıkarak ve bel
ki de aile tazyiki veya uzaklar& 
tayin gibi sebeplerle evlenmeğe 

yeltenen bu genç çok d~tin.meli, 
cinsi kudretinde eskisine nazaran, 
bir zaaf bssettiği takdirde muaye .. Jıt 
ne olmalı ve buna sıhhatli bir veç. ~ 
he vermelidir. Cinsi fonksiyonu t 
ahl&k mefhumile kıı.rıştr:rmadan 1 

trbbi ve içtimai bir gaye ile ko. 1 

nuştuğunuz zaman biraz açık söy
lemek meeburiyetindeyiz; binae
naleyh izdivacın ana hatlarını teş. 
kil eden bu hııyati meselelerde ka. 
palr konuşmanrn, mecazi kelime
ler kullanmanm zararları vardır. 

O halde şuurlu gençlere hitap e
derek diyorum ki, cinsi kudrette 
yalnız başma olarak tenasül uzvu. 
nuıı. kabarması yani intiaz ·değil, 

bu fülin müddeti deYa.ım da çok 
ehenmtiyetlidir. Netekim çok de
fa da bu zevk vermiyen natamam 
ve erken cinsi münasebet ş.ikAyet-
1erl ile karşılaşıyoruz. Bu kusur 
her iki tara.ft, yani bu münasebet. 
ten mütekabil bir zevk ve itminan 
bekliyen erkekle kadını sinirlendir _ 
mekte ve hatta bazı aile kavgala
rnu, hoşnutsuzluklarını ve b.ilhaa
sa Jfade edilemiyen ve heki • 

tihsal ve amelenin seferberliği bal<· 
kında şimdiye kadar neler yapıld.ığfuı 
anlatmış ve bu yolda daha. büyült b!r 
gayret gösterileceği kanaatini ver· 
mişür. 

Çörçilln sözleri hakkında mütalea 
yUrilteD Nevyork Taymie gazetesi di· 
yor ki: 

'•Bu faaliyet, uzun bir aefer için 19· 

tim ve sürat toplayan büyük bir ma· 
klnc hissini vermektedir. John Hull, 
artık yerinde oturarak, kuvvetine ga· 
venen heybetll, ınatçı ve yakışıklı ib· 
tiyar centilmen değ:lldir. Şimdi gövr 
desi çıplak ve son bir imtihan •c;•ıı 

bUlUn kuvvetlerini toplayan John 
Bul!, müthiş ve gizli kuvvetlerine 
müracaat edeD bir deve benzemekte· 
dir. Naziler si!Ahlarmı kupnan bu 
kudretll ve sebatka.r dev ile mücatiele 
edeceklerini ümit etmemekte idiler. 
Çörçil mücadelenin ancak şimdi b:ış· 

ladığım ve istikbali koyu renkli olar 
rak görmeniD daha muvafık olacağını 
söylemiştir. Fakat Çörç!Un nutkunuD 
ifadesinde ve metninde rengi koyu o· 
lan hiçbir şey yoktur.,, 

Japon1ada levkalA· 
de askeri bltçı 

Tokro, 2-l (A. A.) - Japon bü. 
kumeti bugün parlamentoya fev . 
kalade askeri bir bütçe tevdi et -
miştir. Hükümet, iki ay, şubat ve 
mart için bir milyar ~·en tahsisat 
istemektedir. 

Parlamento geçen içtima devre
sinde Çin i~leri için dört milyar 
460 milyon fevkalade askeri tahsi. 
sat kabul etmiı:ıti. 

naliz tabii telakki etmediği gibi 
bil8.kis bir nevi iklida'l"SJZ manası-
na alır. Bu mütalealardan anlry~ 
ruz ki izdivacın ve ruhumuzun bü. 
tün manalı tezahürlerinde rol oy. 
nryan cinsi münasebet bozuklukla
rı evli ve bekar insanlarda ve her 
yaşta mevzubahstrr. Erkekte cin.at 
iktidarsızlık t.9ı"l'imht edildiğinden 

fazladır; ve cinsi fonksiyon içti
mai kayrt nikaplan, zaruri hicap 
ve korkularla örtülü olmasa ala. 
kadar hekimlere milra.ea.a.t ede. 
ccklerin adedi bir misli daha. ar
tar. En gürbüz köy insanlarında 
da göriiJmekJe beraber, bilhassa 
mektep hayatmı YR,ia.mış ve bin 
bir suiistimal çemberinden g~ 
olan şehirlilerde daha fazla göriil
mektedir. Evlendikten va hattA 
birkaç çocuk babası olduktan son. 
ra başgösteren cinsi zaafın kökle. 
rini gençlikte, gençlik hayatmm 
aşkm hovardalıkları ve çrlgmlık
larında ara.malıdrr. İrsi bünyenlıı, 

tenasül hücresin.in yapılrş ve di
ruımizminin rolü inkir edilemez. 
Fakat muhakkaktır ki açık ve yo. 
rucu bar hayatmm, sabahlara ka. 
dar gece yorgunluklarmm inkişa

fmdan sonra henüz evlenmemiş o
tan gençlerde bu cinsi zaaf §ikft.. 

yetle'ri çok fazlalaşmıştır. Bir az 
yakışıklı ve kuvvetli olan genç ba. 
zı açık ve kaşarlanmış k~dmlarm 

min bayağı müsekkin ilaç • 
larile teskin edilemiyen nı-

bi nevrözleri mucip olm.aktadrr. 
Bu itibarla cinsi münasebet esna· 
smda ve onu ta.kip eden zevk ve 
veccli ruhi insan hayatmm en yük
sek kıynıetlcrinden biridir; ve bü. 
tiln insanlarda "yaşamasını, zevki. 
ni bilen .insan" tabirinin manası ve 
ehemmiyeti budur. Almanlarda 
f,<'beman, Fransızlarda rl\·eur ta-

(Ltıtf en sahifeui çeuirini::) 

( *) Bu seri maka.le!liıı birincisı :lq, 
ikincisi 30 birincik.Anun 1940, 1lçüncuı 

sn, ı. dördüncüsü 5, be§inclsi ll, al~"II· 
cısı 13, 7 incl81 18, 8 fncisl 22 ikınc ı· 
kAnun 941 nU~halıırnnızda çı:kmıştır 

.J\.·Ş.f{İN,. M"ANASI 
. ; . . :, : .. . . . . . ._V9zan: NEZiHE MUHiDDiN 

gözlerinde sevimli bir inanış ve 
güvenç işitiliyor. Yaşlr hademe ka
dınlar şen gülüşlü. Bembeyaz du 
varlarda ışık başka türlü oy:na§J • 
yor, gilneş bile çocuk sesiy~e cı . 
vıldaşan bu aydınlık bahçeyi bam
başka bir renge boyuyor. Kimse • 
siz olduklarmı düşünemiyerek gü. 
len, şakalaşan, cmldaşan yavrula. 
rm hepsine kalbimde bir yer a~"Ir
dım. Hayatta uğradı:klan ilk ve a 
cı felıiketi onların masum ruhları . 

na duyurmadan sıcak bağnnı açaı 
bu beyaz ve temiz bucağa kalbi . 
min en dc.rin inanıyla bağlan<lım .. 
Bu sabah alaca karanlıkta camlın 
nemli avlusunda açhğa ve öliime 
bırakılan yavnıya, her şeyden ve 
herke.sten ziyade ısındım. Birkıı.c 

saat önce, ölümün o soğuk ve sı
yah eli dokununca soğuyan körpe 
küçücük vücuduyla. şimdi llolları· 
mm arasında yaşamalc iradesinin 
('n tatlı ve srcak çrrpmrşfa.riyle 

göğsüme sokuluyor ve sonra bh

şey istiyen gözlerinin mavimai ı . 
13rklarile yUzUıne bakıyordu. 

' , , ' . ' . ' 

geçmeden saçlarımı tarıyarak ba -
şrma sapkaını geçirdim. Sokağa çı· 
kıyorum. Aşk aramağa dtığll. Aş. 

kın bana veremediği boşluğu tlol. 
durmağa gidiyorum. Benim gibi 
kimsesiz kadınlar nereyi! gider -
ler? Onların son tesellisi nerede· 
dir? Ana aşkı duymamış kimse. 
siz yavrucukların arası... Ben bu. 
~ün onların ara.sına g~deccğim. A· 
nas:z kilGük yavruları göğsüme 

bastıracağım. Belki kıılbinü yakan 
bu amansız ateş biraz söner; bel 

Kİ biraz serinlerim. 

*** 
Yıldızsız, ayrısz. ışıksız gece!. .. 

Senden korkmuyorum!... Karanlı. 
ğm beni ürpertmiyor. Siyalı son. 
suzluğun üstüne indirdiğim kalın 

perdelerin ardında şu baş ucuma 
sarkan sarı elektrik ışığtnda, ha
yattn sıcak manası kalbimi ısıtı · 
yor. Ben artık yalnız değilim. Tam 
üç tane çocuğum var. Biıi solgun 
ince yüzünde derin bir içlilikle si. 
yalı iri gözleri parhyan altı ya . 
şında bir kız, ikincisi elfı yumuk 
gözleri parlıynn altı yaşında bit 
kız, üçüncüsü yeni doğmuş sıcak 

körpe bil" bebek ... Üçünün de an -
nesi yok. Üçü de hiç anne kuca 
C;ma girmemişler ... 
Kızm ana.<ıı onu doğurur doğul'. 

maz ölmüş ... Oğlanınki, bir yaşnı. 
dak.i yavrusunu kendi eliyle bu 
koruyucu yurda getirip bıraktık -
tan sonra ertesi günü bir deniz kı 

yısında ölü bulunmuş ... Yeni doğ· 

muş şın.n bebeği de daha bu sa. 
bah bir cami avlusunda baygın bu. 
lup buraya getirmişler. "Çocukla
rı koruma yurdu" nun havasmda 
yalnız ~ocuk s~i var. Ağltyan, gü· 
len, O)-'Dryan, sevinen, çrrpınan ço. 
c'uk sesi... hıtiyar dünyanm acısı_ 
nı, yeisinl, ümit.sizli~. matemJ -
ni, bilmiycn temiz ve saf çocuk 
sesleri ... Yalnız hep..cıinin ahengin· 
de masum bir yaşamak jstirası can 
!anıyor ... Ah bu körpe, bilgisiz ve 
tertemiz yavrucuk.lan, hayatın o 
::ter ve karışık ıstıraplarına düşür. 
meden ya.,c:ıatmak kabil olsaydT ! .. 
Orada heT şey çocuklaşmış, her 
görünen ve dokunulan şeycie, ço . 
cuk ruhundan taşan saf ve neşeli 
bir renk var. Genç hem9irelerin 

f Dovtım4 ,,. ) 
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ahteklrler 
m aya a dam 

ed lece 
Berlln, 25 (A.A.) - Stelıınl: 

Fıyatlarm gayrimeşru surette ytl'<. 
elt1lmeşine karuı aı;ılan mücadele 
pekWAsyon yapanların §iddeW ce:ı:"' 

:ara çarptırıl01ası derpl§ edildlğl sıı.· 

lAhiyettar Alman mahfillerinde be}'an 
edllmektcdir. Daha bUytlk cUrUm1er 
~in idam cezasının tatbik edllcc-ıt,'1 

UAve olunmaktadır. 

Suriyeye dönen 
liderler 

Londra, 25 (A.A.) - MUstakU 
r"ransız ajansmm 6ğrendJğine göre, 
ehbenderın ölUmU esnaaında lr&ka 
ıltica etmiş olan Suriye teortı m •c. 
UsinJn sabık reisi Lfttfi bey Ha!fllr, 
Şama döıımUotUr. Cemil Mardam bt· 
yin de bugünlerde Şama dönmesi ~k· 
ıenmcktedlr. 

mGş 
y z araşlaklar 

(&§tarafı ı nclde) 
önUmUzdeki cwnart.cs1 :sabahmd!in 

lUbaron ellerinde gümüş 100 lturu~ 

luklardan kalmıo olanlar • bunl:ar:ı pi· 
yaaadn tednvW etmiyeceği için • aıı· 

cak malımndıklar:ı ile Cumhuriyet 
Merkez bankası ve ııubeleri vezneleri· 
ne verebileoeklcrdlr. B•ı müddete ka.. 
dru' ellerinde fazla miktarda gümU~ 

yUz kuruşluk bulwıanlann paralan da 
Merkez bankuı gtıelerinde tebdil edl
lecekUr. Bunlann piyasaya eürillmesl 
birçok elleri tebdil için ayn bir ku!
föte aokacağmdaıı Merkez bankasm·ia 
tebdW en muvafık §ekil bulunmakta· 

dır. 

Her akşam 
...................... 

(Baştarn.fı 1 nclde) 
meğ ça.Iıııyorlardr. Bundan sonra 
böyle bir uydurma balınoe bile bu
Jamıyacaklardrr. lademld lngtllz. 
Jcr l'unanhlara yımlnn edcmlyor
lar, tt.rı.ıyanlar neden Arnavutluk· 
ta. da her gün bir adını daha geri 
çeklllyorlar? Denlzler settıest, Yu. 
nanlılsr lmhramn.ri', rııka.t btr avuç. 
Neden tını,.r.nıar onların kaftiısm. 
da da. mağlub olo)orlar? 

Zavallı ltaJyoıım n:dyett o ka· 
dar berbat ki, faşist r;eflcrl ruı:na 

biraz avutmak lçln ne uydunıp sl>y. 

leseler l:ı bir tnrafmdan sırıtıyor 
ve saklannmıyacıı.k mıı.ğliiblyet 

meydnn.a ç.ılayor ve F~zm her çır. 
pmma~mda biraz dalın çamura ba-
tıyor. 

HilSe)in Oahlt YALÇIN 

H3diseı er .................. , 
Ve Tarih 
••••••••••••••••• 

TABPEYA 
KAYALIGI ... 

. (Ba§tarf!-/ı 3 üncilde) 
ra bnın ve canilen attıkları bu 
uçuruma "Tarpeya kayahğı" 
adını taktılar. 

Bu kayalığın üstünde muzaf. 
fer generallerin takdis edildik. 
leri Kapital bulunuyordu: '°l'ar· 
peya kayalığı Kapitol'un yanın.. 
dadır." demek ki "hezimetle za. 
fer binöirine ya.kındır; mağrur 
'\"e tedbirsiz davranmamalı" de
mek ısteni) or. 

Kadircan Kaflı 

birlerinin ehemmiyeti bu manada.
dır. Birçok ka.dmlann öllim döşe. 
ğinde gözlerini kaparken söyledik. 
lcri (asla ya~amadmı) cUml~ 

bütün ömürlennce mes'ut bir ha· 
yat hU.sranınm, cinsi zevk hasreti

nin ifadesidir. Açlık ve aşk, lşte 
insan haya.tmm iki büyük sevkita. 
bil cephesi!.. Bunlar biriblrinin 
mütemmlınj ve hattA her ikisinin 
de iç muhati gışala.l'da fakrl:ırmı 

nıızan itibara niı.in psikanalisllere 
göre derece farkile biribirlnin ay. 

ni<lir. 
İşte erkek ve kadın, bilha.s.sa 

öllimlerine kadar bir mu.kavelcl 
içtimaiye ile bağlanan çift, dnst 
münasebet bakımından blribirleri· 

ni tatmin etmek va.z.ifesilc mükel

leftir; çlinkü hakiki saadetleri ve 
bu sandeti perçinliyer çocukları bu 
münnoebete bağlıdır. 

Tahlillerimize devam ediyor; ve 
"Kndmda cinsi duygusuzluk" bah. 
iııe gir.lyoruz. 

Ur. Rasim ADA AL 

Bir kız 
kürtaj dan öldü 

Ceset nıezardan 
çıkarılarak morga 

nakledildi 
Samntyada lmralıor mahallesıncl" 

15 numarada oturan 19 yll§ında Kat 
tıa, bundan o gUn kadar evvel yabr.J. 
dlğı Şıfayurdunda fümO§tllr. HUkfunı:ıt 
tabibinin raporuna göre kız Urf'mi· 
Oen ölmüş ve Balıklı Rum mezarlı~-:,, 
Da gömUlmUştUr. 

DUn, mUddeiumumU!ğe yapılan Lıır 

ihbarda, Katlnanın Samatyada güzel· 
llğt ile tanındığı, ıson zamanlardo. gc. 
belik halleri gösterdiği kürtajdan öl· 
mest lhUmall bulunduğu blldirtlmlş. 

tlr. 
Bunun üzerine kızın ccaedJ, dUn, 

Balıklı Rum mezarlıgmdan alınarak 

morga getırllmlgtir. Bugün otopsi )a· 
pıle.rak i~ meydana ı;ıkacal<ltT. 

Babeış~staada 
(Bnşta.mfı 1 oclde) 

K:ı.ssala 6 gUn evvel zaptedil • 
m.lşti. O zamandanberi lngiliZ kı. 
talan 100 kilometre kadar ilerle -
nıişlerdlr. İngiliz hava ku\.'Vetlorl
nin Ha.beşistandn Gojjamada kain 
Danghlla. İtalyan Ussiine kar§ı ln. 
glliz hava kuvvetleri tarafından ya 
pılan akından 72 saat sonra ltal • 
yanların hizmetinde bulunan binler 
ce mUselWı Ha.beşli köylerine dön
mek veya Ha.beş vatanperverlcrine 
iltihak etmek üzere firar etmiş • 
len:Ur. 
Bunların adedi, bu mmtakada. 

son günler zal"fmda günde yü:zde 
200 • 300 kadar artmıştır. HenUz 
12 ya.şmda olduğu halde 5 sene -
denberi baba.silo beraber ltalya.n -
tarla çarpışıın Ha.beş vatanperver. 
lerlndcn biri §imdi iyi bir nişancı 
olm~tur. Hartumdan Taymis ga . 
zcteslne gönderilen bir telgrafa gö 
re bu çocuk ormanda kurulan bir 
pusu esna.smda öldilriilen bfr İt.al· 
yan generalinin madalyasını göğ -
sUnde taşımaktadır. 

ERİTREDE TAIILtvE EDtLF..N 
Dfll\'TAKA 

in ııtere 
Amerika an 

12 şilep a 
atın ıı;ı 

Denizde ·ki 
ceset bui ndu 

Ma 'ara ihtikarı 
İşportalara kadar 

intikal etti 
Diln, bıri Beşiktaşta, d ğeri 

~arıyer civarında olmak üzere 
No\:york, 24 (A. A.) ıngıliz · b 

tica.rC't filosuna cemnn 107 . ..ıOı• ton ıkı ceset ulunmuştur. 

1'i;ı.dt murakabe bUrosu, dün, işpor 
lalarla m:akara satan dört ı;ocuğu tht • 
ıctlr suçu fle yakalıya "ak 

1 k il.. _ _, ı-:~ti A Beşiktaş sahilinde bulunan 
u vapur ı:ıvc ı:ul..uug r. nıt rı. 12 d b" ~ 
k d · k . 1n u· ceset, yaşın a ır kız çocugu 

\'crınlştır • 
Malfım olduğu üzere fiyat muraı.s. 

t llom!syo.ı:ıu e'l.-velce makaralara koy 
ou:;u azamı fiyatlarda 155 mctrehlı 

maknrals: için 8.5 kuru' tayin etmiş· 
tlr. İşportacı ı;ocukln~ iee 86 mctıl'. 
llk beher maknra için 5 kurll§ iste· 
mektedırler. Komisyonun kabul ettl{;'I 
!ıyatlara naz'.lran çocuklarm snttık . .t 
n makaraların btr tanesi 20 lturuı;a. 

gelmelctedır 

a enız onusvonu g ız arma· 1 h.. · t" h ·· ı ı 
tôrlerine mC2.kÜr miktar tonajda o up uvıye ı enuz an aşı ına. 
12 il~ ~atıldığını bildinnektcdir. l lill§tır. . .. . . 
Bu vapurlar konı~yonun acr\"is ha . :1<efelıkoy . sahılındc bulunan 
ricine çıkardığı filoya aittir. Şim- ıkınc2 ce::ıe~ ıse orta y .. r! bır 
di bu vn.purlal'dnn ancak 20 tane erkeı;e aıttir. Yapılan tahi.{ıhat.. 
sl lnsilterc tarafından 63tmalın • ta bunun Aleksander Teodoı idis 
mrı:;tır. • namında birisi olduğu unlaşıl

Tokyo, 24 (A. A.) - D. N. B 
Bangkokdan alman haberlere 

göre Fransız Hindiçinisi ile Tay • 
la.nd • Siyam nnı.smda muhasamat 
fiilen durmuştur. 
• Bir mütareke anlaşması hazır • 
!anmaktadır. 

JAPONYANIN TAVASSUTU 

Tokyo 24 (A.A.) - Burada 
resmen bildirildiğine göre, Tny· 
land • Siam - hUkUmeti ile 
Fransız hükumeti, Japon hUku 
metinin muhasamata muvakka • 
ten nihayet verilmesi ve tavns. 
sutunun kabul edilmesi hakkın
daki teklifini kabul etmişlerdir. 

Vilki Portekize vasıl 
oldu 

LlzboD, 2.5 (A.A.) - B.H.C. - V•t. 
del Vilkl dUn tayyare Ue Llzbona rrıu 
vasalat etmfı.ı, mUmkUn mertebe sı.:. 

ntle 1nglltereyc hareket etmek arnı 
eunde. olduğunu söylemlştlr. 

Kardan kapanan Zigan~ 
yolu açıldı 

Gümüşhane, 24 ( A.A.) - 12 
gündenberi kardan kapanmış 
bulunan Ziga.na ve Kop yolların. 
dan Zigana yolu açılmıştır. Kop 
yolunu açmak için ameleler de· 
vamlı bir surette çalışmaktadır. 
!ar. Bu yolun da birkaç güne kn. 
dar açılması beklenme!{tedir. 

mıştlr. 

--o-- -

nıuır u 
Bu akşamc:lan itiba.ren Çikolat:ıcıl?-~a kakao 
sırpça neşriyat yapacak tevzı edıhyor 

1 

D.ln, <.'.kolAtacılar, mdll sanayi bır. 
Ankara radyosunun, bu a.k. lığ:nde toplanarnk son 1.amanıarcıa 

şamdan itiba:rcn Srbça neşriyata gelen 86 toıı knlmonun tevzii işi ile 
b~layacağı haber alırunı~tır meşgul olmuşlardır. Bu miktar kaka.· 
Bu münasebetle, Ankara radyo onun hl<: olmazsa 6 aylık h1r thtlyacı 
mcrkC'zindc yapılacak merasım- ka~yacağı tahmin edilmektedir. 

de iki milletin milli mandarı 
calınarak Yugoslav sefirilP mat. 
buat umum mUdiiril birer nutuk 
söyliyecektir. 

Bundan sonra Sırbça neşriyat 
her gece bizim t:aatle 9 jJe 9 u 
çeyrek g :e arasında yapılacak_ 
tır. 

UJıış tarafı 1 nclde) 
bünün bir toplantısında söz 
s0yliyen isçi partisi lideri hUkt1. 
met azasından Attlee ezcümle 

Şi~li halkevinde demiştir kı: 
"- Harpten evvelki dünya, 

konferans ve İngilizce nrtık me•:cut değildir. Harp 
dersleri 1 sonrasının yeni ve daha adıl 

ş;,şu halkcvinden: dünyası ıçin projeler, harbin 
2r., 941 _p3zar gUnl.ı saat 15 tc sonunu beklemeden §imdiden 

halkevlmlzde Ahmet Halit Yagaı :ı~ıu hazırlanmaya başlamıılıdxr. 
tara!mdanı (dUnya ahvali kar§ısır·h 1 Harp zamanında hükfımetin 
Tllrk geneli mevzuunda bir koııfel"\nı; siyasetinin en esaslı ooktalar· 
verilecek ve gösterlt ı.ıubemlz ta..... dan birini, bu noktanın milli si. 
tından da bir komedi temsil cd!lec,.l: yasetin devamlı bir parçası ha. 
Ur. Herkes gelebilir. j line gelmesine nezaret etmek 
Şubat başından itibaren akşamltırı 1 teşkil eylemektedir. 

11.10 arasında inglllzcc iklncl yllk0 P1: Harpten sonra: zengin ve ten. 
kur tedrisatına ba§lan.acaktır. • bel bir smıfın mevcudiyetine ve 

BOM YADA 
(B tarafı 1 ncidfl) 

Bükreşteki son k~ıklar 
hakkında bazı tafsilat vermek· 

işsizliğin yeniden başlamasına 

Kahire, 24 ( A.A.) - Eritre 
cephesinde her şey yolunda git 
mektedir. Ingiliz istila kuvvet
leri şimdiye kadar 80 kilometre 
derinliğinde ilerlemi~ buhın"'t'iyor ı 111 il Al 1k I 
ıar. 1 "I' m.a r, a barb 

tedir. 
600 asi Romanya askerlerı 

üzerine ateş e.ttni§tlr. Müfritler 
bazı binalan işgale muvaffak 
olmuşlarsa da posta. teJgraf ve 
telefon iadresi binası general 
Antonesko taraftnrlarınm elm. 
de kalmıştır. General Antones. 
ko halen vaziyete hakimdir. 

müsaade olunabileceğini zan. 
ııetmiyorum. lngilterede zengin. 
liklerin tezvii sür'atle değiş. 
mektedir. Bunun mühakkak su
rette sosyal sistemimiz üzerin. 
do ~\im t(ısirl~ri. ol{lçaktır 
Dıger bir netıceyi de, 7.annettL 
ğime gôr(l, ~ l'>iyG iıisteıniıhllin 
daha demokratik bir hale geti. 
rilmesi için şimdiden ba.5lan11ş 
olan gayretlerin daha ilerıyc 
gitmesi teşkil cyliyecektir. 

İtalyanlar Eritrede hudutları (Ba.ştarufı 1 ld ) 
dahilinde ~ bin kilometı:e mu_ nakli hususunda büyUk b;~ole oy. 
ra.bbaı bır ımhayı tahlıye et· namrştır 
mişlerdir. DER1':E YOLUNDA 

Ricat etmekte olan iki ltal. Kıı.hJ "' . 
yan tümeninden biri Bishia ve . .re, 25 CA. A.> -. B. B. C. 
Barentanm 24 ve 32 kilometre Bntanya kıtalan §ımdı Tobı~-

Ekonomik sistc>mimizde çok 
dab:ı ziyadC' nizam koymuş ve 
daha büyük hır mü avata do;h-u 
ilerlemiş ol cağız.,. 

b d k. ··a f .. . kun 70 kilometre garbına kadar 1• 
gar ın a ı mu a aa mevzıını lerı"""ı"' bulunmakt.ad l· 1 iliz i 2'8.} edi la ........,, ır ar. ng . 

Hiı.diselerd" ölenlerin hakıki 
miktarı hcnilz bilinmiyorsa da 
bunların pek çok olduğu sanıh. 
yor. Posta idaresi binasını mU· 
dafaa ederken 200 Romanya 

şg . yo~ r. . lcr §imdi Tobruklıı. Derne nrasın. 
. M~teıbakı ltaıyan. ~uvvetl.erı da.ki yolun yarısında bulunuyorlar. 

Bısh_ıa ve B:ırentu. ıstikametın. • Filhakika. dlin Kahiredo lngiliz 
~e s~ratle :ıcat ':?ı~~rlar. Ingı~ kıtnlermm Demeden 60 kiiomctre 
lızlenn hafıf motorlu kuvvetlerı mesafede bulunduktan öğrnnilmcy.. 
ltalyanlan takip etmektedir. tir. c 

askerinin öldüğü nnlaşılıyor. (Bııcı tnrnfı ı nı~ide~ 
B"k b .. ftk 1 • mah ut harekat ;ı.apılmış ve yüze u rcşııı azı mm..... n arınoa 
k bü ... k h 1 d yakın E'~ır alınmıGtır. 

ço yu asar ar var _ır. fl '\l.l \!\ 'f \ ı Y \ımı.cRt DC:\' 
ALMAN ORDUSU Bl KRJ<.Ş 

1 

F \ \LI\ z.;'1 1 E mrı.t N1ıIADI 
Motörl_ü kı~lar d~an müs· İngiliz keşif müfrezeleri Tobru-

teml?kesmde .~lerledıkçe ~ızalı kun iO kilometre garbında Gııza. 
arazıve tesadüf etmektodırler. layı iMal et.m.işlerdir. 

Klli'n'A HUDUDUNDAN DA 
ETRAFINDA \tlııs, 25 CA. A. > - Umumi 

HABE§ISTj\NA Gl~Çtl,DJ 
Kahire, 24 ( A.A.) - Eritre 

dağlannda ve Habeşista-nm va
tanperver Goccam eyaletindeki 
Tepelerde, yerli muhariplerin 
davulları, her gooe, lngilizlerm 
Eritrede süraUi ilerledikle:i ha. 
berini yaymaktadır. 

Davullar ltaıranlann silratlc 
ricatini ve Enı ile Aikotamn 
biribiri ardına çabucak dilşmiiş 
olduğunu bildirmektedir. 

Bu a . .ı:ı:;am Kııhirede öğrenildi 
ğine göre, Keru ve Aikota, ttal· 
yanların iştihasız yaptıkları ba 
:ı:ı mukavemet teşebbüslerinden 
sonra İngiliz kuvvetleri tara. 
fmdan za-ptedilmiş ve bir mik -
tar İtalyan esir alınmrstır. 

Kahirede bildirildiğine göre, 
Habeş vatnnperverleri, lngiliz 
ileri hareketiyle büyük cesaret 
almaktadırlar. 

Ka.hireye Kenyadan gelen son 
habc·rler. lnırilfz kuvvetlerinin 
Habeş hududunu Rodolf gölü 
mınta.kasında da bir çok nokta 
lara geçmiş olduklarım bildir_ 
mektcdir. 

İNGİLİZ TEBLt(;t 
KtıWre, 24 (A.A.) - İngiliz u· 

mumi karargiıhmm tebliği: 

Trablusta, kıtalarınuz gurbe 
doğru ilerlcımcğcı devam etmekte· 
dlr. 

Eritrede İtalyan kuvvetleri Kc
nı ve Aicota'yı tahliye ederek rl
cate devam etmektedır. 

Hnbeşlst.anda Habee vatanpcr -
\."Crlerinin son zamanlarda tan ı 
gölü cenubundan ve garbında.ki fa 
aliyeUcrl hakkında gelen raporlara 
gor«.'. düşman kuvvetlerine z.wint 
verdırilm1ştir. 

Kenyada büyük bir sahada, hu 
dudıı k:ıilnr ve hududun otes ndr 
~iddf' 11 devnve hareketleri olmuş
tur. Pek az dfüımana tesadüf edil
miştir. 

Lord Rauıa s 
Biıkre§, f.5 ( A.A.) - B. B. C: rmniyet nE:u:re>ti ltırnf:ndan 24 

Röyter ajansı muhabirı perşcn. kanunusani akşam nı:-sredıli'Jl re~ 
be günü Alman krt'alarmın Bük mi l"bligde m mlck~l d:ılıilıncle 

(~ tarnfı ı ııclde) reşı çevirdiklerinı haber verı. stikfın t htiklim . li'rdıır.U b kimi. 
danı amiral Smrlw bulunmaktaydı. yor. Almanlar şehirden dört mil mı-kt!'dir. 
I.ORI> Hı\l.JFAKSIN BEYANA11 mesafede bulunuyorlar. Alınan AL11'\ \~ ESlRı.ırn 

Vaşington, 25 (A. A.) - B. B. kıtalan karga"alıklar esnnı.ında Atiıı:ı, 2:> CA~ \.) B. B. C: 
C: Lord Hali.faks Vaşin~tona mu- mii<lafaad!l. bulunmamı lar fa. Yunan re fmi ö.,. üsli dün ak. 
vasalatmda gazetecilere §\1 beyn. kat mUfriUerc vardım irin vj_ ı<:a.mkı hC'\ ansı.tmdn ayın yirıru bı
natta bulunmuştur: !ayetlerden gelcnlerın hükfımcıt riııclen \ ı.mı dordune kadnı Yu -
"- Birle ik A.mcri'ta;ı.a, a)ni merkezim• glrm<>lerinP. mani ol. can kıtalnnnm ıırnlıırınd1 ~üksek 

zamanda sizin de mUcadeleniz 0 • muşlardır. rütbı>li sub ) lar ve 17 de daha kU. 
lan bu müthiş mUcndelcde zaferi V AZİYJı::J' KARIŞII< ı-iık "'rldUıktbleli sııbba~d· bul.utnan &30 e>· 
elde etmemiz hususunda eğer is - ır .. nrını ırmı~ ır. 
terseniz bize nasıl yardım edebi- Loııdra, ~4 ( A.A.) -: Bug~r. M . 'tez "ep1H smde, fena havala· 
leceğinizi söylemek için, bilvük el. Londrada beyan olundugur.a go· 1 ra rağmen Yunanlılar tnarruza 
çi VE' İngilL; harp kabıncsi iu;·ısı re Romanyada vazı~ct lt:nnn_ g(':Çmt"I r ve mes•elıkcm b;m tc
olarak geliyorum. hktır ver.on günlerd<' Romanya. pcll"r i r!al ctmı~lf'rdir. :tai~anln. 

önilmüzdc geçilecek uzun \ e da cereyan eden badisclcrın nn bır mukabil t.aaı n.ızu :.ardcd ı_ 
mll§kUJ bir yol vnrdrr Fakat Bl"i. tenvir etm<"k şimdilik irukfınsıı. nıı.s. kE'n<lil rıne aqır Zil} ıata mal 
t.an~a vo Amerika tarihlerinde hiç dır. 1 olmur-lur. 
bir zaman görillmemiş bir '!kilde HORIA 8ll\1A AZLI<JDILJ)J 1 \'SL \'AZt'\J<.:Tt BERBAT 
birleşmiş bulum•yorlıı.r, Yardnnr • Biikrcş, 24 ( A.A.) Havas: Alina, 25 ( '\, A.) - B B. C 
nızlıı sizin ve bizim medenı-.eUcı - Ho,.ia Sima, lejyoner teşkilatı F..sır <:dılen !tnlynn suba\larının 
rlmizin mUsto.nlt olduğu prPn iple. şefliği vazifesındl"n azledilmiş- adedi gün ge<'tikçe artmnktadır. 
ri kurtaracağız .. , tir. Lejyonor hareketı şı>flıf,ıni ı .u ı bl ttaıvan e.skrrlrnn ı ı, 
tı('t 8,) BİN TONLlli Zl1Ull.I genaral Antonesko <lNı.ılıtC' ev .. , bıkkm1 1 ın ltaljan sub ylıınna sfr-ı 

İLE SI~YAIIAT J~TI't )emiştir. yC't ettı"I nb"iılm::ıktndır. tt.nıyan <'. 
1.oııdra, 24 (A. A.) _ Resmen ı ı;ı:rlerl or ıutnrmdaki 111..liC ,,.nrlyl't!.'1,., 

bildırild ğine göre. Jngilterenin A. 1 coı< fena oldu(;'U.'lu ıı<iylem kt dl .. 't.r. 
merika yeni büyUk elçisi ilf3 JMı.dy 1 Btrl'ok askerler ı..z.un zaıntUıdıın'><'!i 
Halifa.ks Vaşingt.ona gitmek üze· 2462 munaralı bısiklet pliı~a- 'l~ızıarınıı bir ıoıcma et koyamam• -
re bugün Amerikan topraklarına mı kaybettim. Bu numaralı pliı.· 1 Io.rdıı· 
ayak basmışlard:r. kayı ıptal ttireceğimden cskh•i. ı CLlH:->AN BO:\ffi\!.A':'lt"DI 

Lord ve L:ıdy Halıfaks ı\tlanUk nın hiikmü olmndrğlnr ilan Pde .. ı Atinn, 25 rA.A.J - o.o.<'. - H.5v· 
denizini "George 5" zırhlısı ilr> rim. (15409) trr muhab1rine g re lngtllz ve Ynr n 
gecrru !erdir. 1 BRyo1ilımda, Cilı ınuıı· /( So_ 1 tayyareleri uUn Elbasan mıntaka r. 

İngiliz bnş\·~kilı_ Ço~il ve eşi 1 <tancı :::okaiiı 7 /1 de tlakı İtalyan m vzlll'rlnl bombaıdur..ın 
lord ve Lady Halifaks ..ı İDgiltere- 1 Antonio Parodı etmişlerdir 
ııin şlmaUno kadar re>faka.t etmiş. 1 [ 

1 
lerc:ı:r. Şimaı ~abiltnde bulunan bir ıstunbu Levazım ~m'r'ıg~ınden ver· len 
tistP kendilerı~·l<' \"Cdıola§mışlar . c:. 1 ' ı 

a':;G r:.. ııı 
1 

haricı asl<er kıtaatı ııan.arı 
torg " zır ı mm ıızmette ---='J:m-~---..----=-------bul~uğu ilk defa ohrak bu su· 

retle ksmcn bildirilmiq oluyor. Bu 
~eml ~'lli smrfa mensup, aanvanın 
en bU .. k, en kuvvPtli s•r hlarllc 
mticc ez ve en iyi hinla) c edilmiş 
be,, zı hsmdan biridir. 

Müteahhit nam ve h ahına 8G5 tou arpa pa1.arlıkla satın e.IınnC!lk~rr. 

1hal .. •1 26 • - "lU gUna saat 9 15 da Erzurum:ıa askl'ı1 s'.ltınalme. komisyonun ,ıı 
y.'.lpılacal.t r Tahmlı: tutarı 29200 llra lrnU teminatı 4SSO liradır. F.v&ıf ve 

artnamcs1 komisyonda görlılllr. Tnllplerln b<'lll vııkltte komis)ona gelm"' 
:crı. (1819) (1543) 

Samsan tfltOa 
mabsuıcı 

8 yıldanberi görülmemi 
derecede yüksek kalitel 

Samsun, !?4 ( A.A.) - Bu se 
neki tütün mahsulü kalite bakı 
ınından sekiz yıldanberi göriil 
momiş derecede çok yüksekti 
Müstahsil tütününü anbarl 
ındirmeğe başlamıştır. Piyasa 
nm ya:kmda açılacağı tahmine 
dilmektedir. 

--o--

an ara lbtl Arı 
Kundurucalılardan mllrckkcp b 

heyet, ..ıun, murakabe bürosuna çav 
larak kendllerlnden l:unduralann m 
Jıyet fiyntlıın, l§çi UcreUeri 
mll§tur. A)Tica bu hususta SU.nt!l'. 
banktan da maJQmat lstenml§t!r. E 
malftmat geldikten aonra kundu 
lbttka.rı ile kaU surette mUcadelı-y 

başlanacaktır. 

Beşiktaş halkevinde 
İngilizce dersleri 

Bc.'1ktıı§ hallrovinden: 
EMmfzdc puartesl, pezıembc gfü:ı. 

leri uat 17 den 20 ye kadar devam et· 
mck üzere İngilizce dersi verllecek. 
tır. Kaydedilmek iBUyenler hergür. ı. 
da.re me.nurluğuna. müracaat edcbUtr
ler. 

Yemek fiyatlarını 
artbran lokantalar 

taki pedilecek 
Bazı lokantaların belediyeye 

haber vermeksizin yemek fiy&t.. 
!arını arttırdıkları göriilmii§tür. 
Baz1 lokantalar da verdikleri 
yemek miktarlarını azaltmak 
suretile fazla kazanmak yolunu 
tutmuşlardır. Bu gibiler hak
kında belediye takibatta bulu. 
nacaktır. 

Paket podanesinin 
karşısındaki köşe 
istimlak edilecek 

Paket postahanesinin karşı
ndaki kÖ'jenin kaldınlma"ma 

lüzum göriilmüş!'ür. lstiml!k, 
trmnvay idaresi tnrafmdan ya. 
pılacakttr. ---<'---

Galatasarayda bir 
meydan açılacak 

Galata.saray eski polıs kara. 
kolu yrkılarak bir kısmı mekte. 
be ilhak edildikten sonra Gala
tasaray karşısında bir meydan 
vürudn getirilecektir. Şehircıl:k 
mütahasmsı, 'bunun için bir pro • 
je hnzırlamıştır. 

Belediyenin iktisat 
müdürlüğü kontrolleri 

Ticaret Vekaletine bağl; iaşe 
umum müdürlüğü teşkil edil. 
dikten sonra beledıye iktisat 
müdürlüğündeki kontrolörler mu 
rakcbe ;lerinc de yardnn ede. 
rekfordir. Bunlar, fıyat mura.. 
ka°b': komisyonıu kararları: , 
kontrol ve rnporlarmı hem bele_ 
diyeye. hem d vilayete verecek
lerd1r. 

POLiSTE: 

fr adam üst 
a .tan kalor~f er 

daıresine düştü 
Muhtelif yerlerinden 

yaralandı 
Şlıılıd bl.ıyü'(çiftlık sokağında otu. 

rnu Ha.ili oğlu Abdillkadir, evinin st 
katında, bir tarnltnn diğer tl\rafa g(JÇ 
mek iç.n uzatılan. kalaBtaD g çorJrcn 
blrdenb re ınuvazenc inl k ybederek 
4 5 metı c derlnll~dcki kalorifer Ü"' 

m~!!lne dl.I mu~. "-Ucudunun muhtL.lf 
)erlennde.n yaralnnmı tır. Y&ralı, ?-.:ıs 
taney<' kal11ırılmıttlr. 

l\ll!.'"ZBi\HAD N KAÇ.AN BIK 
:u \NIH. IU:"UŞUNLA OLDt)Rt)Ul 

Dün bir Mgm ınanda, mC'.Zbahadu 
kaı;arak Sütllice ' clvnrmda bir 
müddet halka dehşet verdikten l!OLt1l 

polis ın murlan tarnfmdan tabanee 
lle öldllrUlmll.§Ulr. 

1.RA!•ffAl' \ ATLARKEN 

Fındıklıda oturan .MltlıEt Koç. T- p 
han<'d' trumvaydan lneı·ken muvnzc· 
nesini kaybcd rek dU§mUş, t~m.:ıan 

yarnlanrn~tır. Yaralının mlld::ıvatı 

yaptırılrrıI,1t.ır. 

AYAÖINA DF..llltn ntşt RD( 

Bankalar cadd sinde Alinin dem 
çelik dcposundn çalı n • tal>:\ t 

aya"'ma. d~en demirlerle ) ral • 
mUdave.tı yapılmıotır. 
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25 lKINctKANUN - 1941 

Kuıbağalarm serenadı 
K UBBAGA masa.llannı elbette bilini.Diz. Bunların gülüncü, 

ha.zlni olduğu gibi fecileri de ,.ardır. Çocukluğwnuzda, 
ltüyuk analarımıza, dadılarııruza. bunlan a.n.latmaları ic:in nc
kadar ya.l\ anr hatta u.ğla.rdık. 

11a.o;al d~ip ele geı:meybıiz. lUasalla.rın terbi~·e,i mahiyetle. 
ri ve faydalan \'ardır. Bazıları merhametimizi kamı;ıla.r, bo.zı
Ja.n birtakım zalim ins:uıla.nn kôtü ha.reketlerinl tahkiye ederek 
900uk kafalannda hak!lızlığa kar~ı isyan hlslertnl u~·aııdmr, bir 
t.akımlan da. dalma iyilik yapmayı tavsiye ederek biter. 

Bu kısa u\·ertilrden sonra. gelflllm. maMLla: 
Çok eski devirlerde bir dağ batında, dört kule mızrağından 

nöbet.çisi olan büyük bir şato nrdı. Şatonun dU\&rl.a.rmı baştan 
başa Mrma§tklar sar:ıu~, b:ı.hceslni ıhlamur, çmar ağaçları göl. 
gelendirmiştt Burada bütün ülke)<i hara.es. kei11ml1:,1, halkın hötün 
fiki,yet seslerini susturmu<> bu- bey oturuyonlu. Her gece ze\k 
ve sa.fa i~de ômür süriiyor, berrak seısll bir kadmm kucağın. 
daııJ ) ('~il t,öı:fü bir c•aı İH .'lu f>o.'11. 1 ııa gh f~·ordıı. 

Saz 'e §arkı -;esleri be, ta fe.crc kadar şat.oyu , .c eh·an ku
caklıyordu. Fakat, bu ahPnı:ı,i, başka. bir orkeı;ıtra, kurb"d.ğalar
dan müt.eşekldl bir heyet bınuyor ve derebc~i bundan fena hal. 
de ~inirlcnlyordu. 

Şat.onun bah~indeki harn:dardıı. ve etraftaki derelerin yo. 
sunlu fujerl.erle örtülü kö,el<>rlnde büyüyüp, gölge \ 'e rütubet 
içinde yemyeşil ve pek yumu§ak imlan minimini, genç ve ihtiyar 
kurbağalar, gündüzleri su üzcrinc'leki bü~iik nllü.fcrlerin beyaz 
ve dumanlı göğsünde bir siis gibi uyuyup ısmıyorla.rdı. Ak~m 
serin zamanlarda, blr gün içinde doğup ölen IM-ivert su böcek
lerinin ölıileıiyle kannlarını do)·ıırJu 1'tıvı :~>r.rn tl\brlrll yeşil 
gözlerlnJ gökte bk §l';\ diişüniir gibi duran aya ~.evirerek hazin, 
munis bakışlarla onu s"yredirorlar, !'ıe!!6İZ , .e barekct~d.z yıJdıı;
larnı duya.madf.ıdan lisnnmı i~itmek hulyasile, rakit sulann 
üstünde bekliyorlardı. 

Bekledikleri ı;eei du~"llnı.ayınea, o zaman dt>relerd~ki ,.e ha_ 
vuzlarda.ki bütün kurbuğa.lar lıcp bir ağızdan fasla. ba..<ıhyorlardı. 
Saatlerce hazin hazin ağlıyorlar, içli içli şarkı söylüyorlar, bazı_ 
lan da sevgfHlerlne aşk ı;erenadJan olmyorlardı. 

Derebe~ kurbağaların orkestra.-.mdan ho§lamııarlı, her gün 
tıekrarlana.ıı bu ahenk fena halde sinirlerine dokundu. Geceleri 
dere kenarlannda, harnz ba.,Jannda elleri sopah adamlar bekJet
U, sopalar, yassı başını sııdan çıkanp p.rlaya. başlıyau kurba.ğa.
l&mı başına. indi. Fakat na.file. Konser yine her akşam devanı 
ediyordu. 

Bu sefer adamların sayısı arttınldı, sopa.lann daha. uzunları 
!le!;ildl. Bhinln kafası eziliyor, fakat ytizti, bini tlrktlp lm:-ıyordu. 

Derebeyi baktı olacak gibi değil, ha§ kartnlne sordu : 
- Kurbağalardan kurtulmak 1~ ne yapıı.lon? 
- Esaslı tedbir ü.znn. Derecelerin mecra. ve ma.nsaplanııı ka. 

pattmn, havuzları doldurtun. 
Derebeyi böyle yaptı, kurbağalardan kurtuldu. 
Şu masaldan kapılacak blsseye gelince: 
Guetelerlmlzln tramvay lıakkmdald: "Halk saatlercıe du. 

.rak yerinde bekliyor. Bir Harbiye • Akfııaray tramnyı gelmiyor. 
Ara ar.kaya on tane Fatih - Harbiye geçiyor. Sonra. kırk, kn'k 
beş da.kikA daha bekle.nıek Jbmı. Vagoıılann içi malıaşerallalı. •• 
Sağa sola donmek değil, Jmnıld.anmanm linlwu yok. Bu sardıilya 
httfl yetişmiyormuş gibi bir de kontrol~ Biri, blletlert orta· 
ıand&n yı:ı1ıp gidiyor, araba daha Meld duralı: yerine vannadaD 
bir be§ka kontrol memura a.rzı endam ediyor. Bu lfbıl bitirip 
gider gitmez bir b&§kası ara.baya atlıyor. Artık UWlalı!_ Şifll -
Tttnel hattındaki arabalar günün 6lmer saatinde bomboş gidip 
gelyorl&r. Bunlardan bazdan kale.balık hatlara verilse güııah 
nu olur!" kabiUndeın '°'ayet &~lertnJ mmek için derebeyfnln 
kll'rbağaıara yaptığı gibi sopa usulttne mliratıa&ta bnkAn yok. ŞI. 
k&yet seslerini durdurmak için en kestirme yol pdur: 

Tramrnyla.rı kaldırmak! 
Çok t eni pembelere rozınuz açtrk amma, 
Yok dili z:ınmızm merlıem olan yaregine. 

LAEDRi 

H A B E R - Akşam postası 

Günün 
simaları 

HABER 
Flanden 
Fransız 
Haıicıqe 

Nazırı 

Mareşal Peten, Laval'le ba. 
rıştı.. Aca;ba tekrar Lava\ Fran. 
sız kabinesine girecek mi? Bu 

hususta bir çok tahminler ya- rm hücumuna uğradı, tem.iz bir 
pılıyor. Eğer Laval Fransız ka.. dayak yedi ve üstU ba:şı yırtıl. 
binesine girer ve tekrar hariciye mış bir halde eve geldi. Flan. 1 
nazırlığını üzerine alacak olursa den'in çocukluk hatıralarının ilk 
bugünkü Fransız hariciye nazırı safhasını bu vak'a teşkil eder. 
Piyer Etyen FJanden'in nazırlı. Flanden hukuk tahsili ya:p. 
ğı çok kısa sürmüş olacaktır. mıştrr. Hukuk ilminde, bilhassa 

Piyer Flanden ister hariciye hukuk esasiyede üstattır. Bu 
nazırlığında kalsın isterse kal. mevzua dair bir iki cild de eseri 
masm şahsi ve yetiştiği aile ardı v r. 
itibarile üzerinde durmağa de- 1914 yılında. dünya harbi he-

Yabancı dil derslerini 
devamına başlıyor 
Haberin bir~u~ç sene evvel hergün torma for 

ma okuyucularına verdiği ve takip edeni h!çhi 
muallime müracaate muhtaç ba.rakmıyacak 

aurette hazırlayıp 

HABER METODU 
adıyla neşrettiği yabancı ..\il derslerınin ikinci 
··ısmma pek yakında yeniden başlanacaktır. 

lklncl kı•mı taıdp edecek clil meraklıları lnpüzoe. almanca. ıransır.. 
ca diDerinln en &iizel romanlanoda.ıı blrlnJ türkç.elerile berabfor lıar. 
ıtlıklı takip edecekler ve bu dillerdeki bllgllerlnl llPdet.eceklerdl.r. 

Haber okuyucularının Fraruur; dlllndo takip ooec.f'klerl romanın Hanrl fl ıu-.. 
büslin "Ceheınnem" l olacağını ötı"enmişlerdl. Hliber'in &'Ötdüğü lüzum Ü'I..~ 

rine bu romandan önce Meri.men.in Kolomba romanı verflecek. Oebemıem 
bunu taktp edecektir. 

Pek yakında HABERDE 

HABER' in 
bulmacası 

~' 1 
-;,........~rı..,.-=,-~~:...?-,!:"~ 
,rr--t-r-ı--ı-.+-

ı..,r--t-+-ğer bir adamdır. Bu itibarla o. nüz ba§lamadan evvel Flanden 
kuyuculanmıza kendisini bir meb'usluğa namzetliğini koydu. Soldan ııar: 
parça tamtmağı faydalı bulduk. 0 vakrt henüz yirmi dört yaşın. ı - Eakloon kullanılan kağıt, blr 

Fl .::ı b d ıı· b' edatın kuıalWmifI, 2 - Arap tıslQbu, anuen wı an e ı ır sene da bir delikanlrydı. İntihap pro. 
arkadaş, 3 - Rumca (ne diyor!) 

evvel Pariste Trokadero meyda. pagandası yapmak ii7.ere halkın memleket. 4 - Fransızca (iş), eski 

m civarında bir evde doğdu. karşısına çıktığı vakıt hiç te iyi bir Tlirk memleketi. 5 - Yük.tek per 

Zengin bir burjuva ailesiniıl karşılanmadı. Hatta dinleyen. deden, franaızca. (dost), 6. - Hitap, 
ikmci çocuğudur. lerden bazıla:rı· "Yavrum he- edatı, dı,1 at, 7 - Bir emır, borç ve-

. ' ren. 8 - Spor m'lsabakasr, nota, 9 -
Flanden ailesi zengin olmakla: nüz ağzın süt kokuyor, bu işten 

1 

Manzara, ıo - Bir renk, Aınerlkada 
beraber siyasi hayatla alikadar vazgeç" diye haykırdılar. Fakat bir memleket. 

olan ve her devirde ihtilal ha. genç Flanden mücadeleden yıl. Yukanlaa qağıya: 

franaızcası, arapça (su), 8 - GemU~· 

rl.n, vapurların ilticagAhr, ialm, 9-
Hlle, bir rabıt edatının tersi. 10 -
Bir hayvan, duygu. 

reketlerine karışan bir ailedir. madr. Uğraştı ve mebus oldu. ı - Memleketimizin mühim bir 

Fi d •· ded · Pi er Etyen mahsulü, franınzca (adım ) , 2 - An- 89 numaralı b11lrnacıamımn h.alU: an en ın esı Y Flanden meb'taken dünya il 'nde ta hyan, iplik topu. 3 - Ressamın leva.. 1 Edebiyat. S, 2 - Duvak, Sap<>, 
Şarl Flanden ilim ~ ernı - harbi patladı. Genç meb'us su. znnatmdan biri, şöhret. 4 - AvnIJte.- 3 - İri. lbadet, 4 - Paça, Eb. Şıı, 
nınmış bir doktordur. "Zehirler bay olarak vatan müdaf aasma el& blr yarımada, bir sıfat, 5 - Oy, 5 - Ok, se, tum. 6 _ L, Kuzu, Ana, 

Kitabı" ismiyle yazmış olduğu koştu. Marn•a iştirak etti, ya. blr feY1n ak.ııi, eski Mısır mabudu, 6 - 7 - Okur, R&b, M, s _ !ilk ra.p.ı 
bir eser bu adamın adını bütün ralandı, iyi olduktan sonra or- ııerku, bir balık, 7 - tşkodra.nm 9 - Ara, trad, K, ıo _ Şakal ~~an. ' 
dünya.ya ezberletti. Fa·kat alim duda meslek c:leğiftirdi. Tayya. ı 
doktor kita:bmı yazdrktan ve reci oldu. Harbin üçüncü sene. 1935 arasında. mühim mevkiler 
şöhret kazandıktan sonra dok. sinde bir çok hava muharebele. işgal etti. Hava müsteşan, mec
torluğu brraktı, siyasete atıldı: rine iştirak etti. lis ikinci reisi oldu. Ticaret, Ma.. 
"Umumi Selamet" isimli bir Bir gün Fla.nden'in rasat ola- liye, Na.fia nazın olarak kabine. 
gazete çıkarmağa. 'başladı. rak bulunduğu tayyare Alman ye.girdi. Nihayet başvekil oldu. 

85 hükiımet avcı tayyarelerinin hücumuna İktJBadi tetkikler ve ticaret an-
2 sonte.şrin 1 1 la(ıma.Jan vapmak üzere Bal. 

• darıbesinden sonra. Flanden'in uğradr. Şiddetli mitralyöz ate. ~ 
! dedesi Belçikaya. sığınmış olan şine tutuldu. !ıl.dtora bir çıcık kanlara. geldi. Bulgaristan. Yu.. 
' ·ı ı elkt ...:ı '-·-- isabet etti. Tayyare dt!ş.. gaslavya. Romanyayı ziyaret et-i cumhuriyetçi er e m Utn&§I• n.u9 .... u tikten llOIU"& Türlriyeye de uğ. 
; yor diye mahkemeye verildi. meğe başladı. Bu mütılıJf anda. radt. Hariciye nazın oldu. Ve 
ı Mahkemede vakıa. beraet etti. pilot mevkiinde bulunan ~ 
1 Fa:kat impa.ra.torluk bükUmeti Şa.rl Alsen, Flanden'e döndü. hariciye nazın iken müttefik 

ta demokra..tlar fırkeısmr kurdu. 

-.. Bu alqam: Şebzadeb<ışı 

Turan tiyatrosunda 
ıılnema • Tiyatro • Var>·~ 

SanatkAr NA Ş i T 
arkadaflan. S&hlblnhı tw.si bqoltc. 

.f1lcalıl.rmdlılı ~ Mubdde 
Yml ~ ll1IJDM'alan. 

KOY DiLBERi 
KODINll S pen1e 

!Sinemada: 2 bii;\·iık film ' 
tarafından m.iımlendi. 1870 har. Ve son cümlesini genç yY&re-
bine kadar adeta nezaret altında ciye işittirebildi : J'Janıden, Fransm sa.nayt lle- 1 • MAVi 'f OltA 
yaşadı. _Hapı yuttuk. minin de meşhur bir simasıdir. •AB•JS 

Flanden'in babası da bir si- Flanden izahı mümkün olmı. Fransız demir faıbn"kalarmm Tttıkçe fllwJ.T V&;Lrı:J; E 
vaset ve devlet a<Jamrydt. 1918 yan bir ruhi heyecan içerisinde çoğunda hissedardır. 1 z - KtM ÖLECEK 1 
'e harbiumuminin sonunda Tu. bu eüımleyi şöyle kerşdadı: Flanden ild metreyi bulan bo. KiM DöNECEli 

1us valiliğini yapmıştır. - Sen belki, fakat benim öl_ yile Fraıısa.nm en uzun boylu a- .:. il i, ht>,re<-an n '"•t'era fil 

Flanden henüz altı y~mda meğe niyetim yok. daınlarmdan sayılır. Çok eeya.- • --· 

Çorap makinesinm icad.t· 
na bir a§k vesile olmuştu 

1589 senelerine doğru lngiltc
renin Kent vilayetinde oturan 
Li İ6m.inde bir çoban oturduğu 
köyün en gü?ıel kw Margareti 
tlevmekteydi. Işte bu a.şk bu. 
giinki}_ çorap dokwna rnakinele. 
linin ceddini meydana getirmiş. 
tir. 

bir~ Fransada o vakrt Tayyare Şampanya topra.kla.rı hat etmiştir. Sporu çok sever. Flanden'den d8.lıeı miinasıbını 
pada duyulmakta geç kalmadı. ha.kim olan Bulanje fırkası aley.. üzerinde yere düştii. Flanden Tenis, av ve tayYarecilik en cpk buJJmıudı. ~nkü siyasi hayat. 
1666 senesindtı Jan Hindert is. bine bir hareket hazırlanıyordu. se.r;f.şinde yanılmamıştı. Aleen uğraştığı 9P0rlardır. Mükemmel ta Fransız - l r ., _ i .. "1irliğini 
minde bir Fransrz çobanın ma.. Flanden'in ağaheyisi doktor önnüş, fakat kendisi hafif bir ingili7.ce ve almanca konuşur. el7sm imiş görünen ~andcn 
kinesinden daha mütekamil bir Şarl Flanden bir gece sokağa i-ki yara ile yakayı Jrurtarmıştı. iyi bir hukukçudur. bir çok vesilelerle Almanya 
çorR.p dokuma makinesi imal et. be eleri yırt Ftanden'in asıl siya! hayatı U.val çekildikten sonra mare. hakkında sempat.Urini gijetenniş 

Li ismindeki bu çoban bütün 
memlekette dindarlığı ve iyilik 
severliği ile tanmmı§tr. Maı-ga. 
ret ise sakin köşesinde bütün 
gün c.;orap örmekle meşgul o. 
hırdlL 

~et çok kalaıbalık olan 
ailesinln yegane istinatgilıı idi 
ve ailesinin ihtiyaçlarını kar§ıla 
ınak için her gün sabahtan ak. 
§ama kadar çorap örer bu şekil. 
de para kazanırdı. Bundan hiç 
te memnun olmıyan bir tek kişi 
Vardı: Li .• 

Li nişanlısının çok meşgul ol
duğuna ve kendisine hc.sredecek 
en ufak bir zamanı bulunm81'1ı. 
ğına, üzülüyordu. 

Fakat a.şk bu sakin çooana ıl. 
haın verdi .. Butün gün eliyle ço
l'a.p ören nişanlrsma: biraz rahat 
llefee aldrrmak için Li bir maki. 
ne icat edip kızın işini knla.ylıış. 
tırnıağı düşündü ve bunda mu· 
"a.ffak da oldu. Bıından sonra 
da Margaret ile evlendi ve yap. 
~rldan küçük makine ile pek <;ok 
1'ı becererek bir hayli p!'l ra ka. 
!l!.,,l'l'lah, ba "laclılar. 

Fakat Li'nin bu icadı Avnı· 

. O d' ' .. .. L . asılmıs olan yanna:m - 1 p "- har' . 1 - . . 1-- b' dW.1 tı. n orduncu uı Fransada d orada lbulunanla· harpten sonra başlar. 1928 ne şa e~ ıcıye nazır ıgı ıçm OJ&U ır ... pıoımattır. 
imal. . . H' , tı ve o sıra a 

çorap ı ııntiya.zını mderte :_:.~---...:......------::-:-------:---===-= . 
Yerdi .. Bu ~i?t~ sonra ~oku· 1

- .... aıımell mi llÜJOl'laaas? ... -'• ~SOMER Sıneması ~ 
~a bır haylı ın~ etm:ş ve - -: ı;aattnlzi zevkine doyulmaz bir ne,e ile geçll'lllflk ad lat.edlnh '!' , r . ~' 
bılhassa son zamanlarda kadın. _. LE' k M~l: IZdlbama maruı · Jıııauıdarmı temınea .,,.. 
!arın türIU . kapris~~. cevap BUGüN LA ye oşunuz mll§tıerilerlnln hqtbı tam .... 7AJ0Aplarmda tep1flertnl rkıa fıdtor. 
verecek vazıyete gırmıştır. MİRJl;JIJ.g BAL1N. ll&lO v. STBOl:IEDI 

Fakat acaba kim çoban Li'yi ~en yWuek NoDa.tki.rlan taratmdaıa fevkallde bir tanda yaratdaıı 
düşünüyor ve bu makinenin bir tRENNE DUNN • OABY GBAND'lll 

=~~yo~ icat olunduğunu G~i-b~;.ş;h~ T EH D i Ti 
Seni• sevı·yorum ' MÜllt.Mna film ber seansta ııalomunı ~tan başa doldnnnaldadır •. 1 . F r an s 1 z c a fllwtııın: ll'EVKALADE R.UP BABEBLl.:Rt: Arn•vıdlok barbl .. ~ 

L> h 8 ı:saş dönduren bir itik• ve 1htişat11 ... Gönül ~en bir müzik arumdı.ı. Yunan ordul!lmlnn Derlemesi. .. Görtcenin u.ptr .. ttalyan eelrJelıl... ~ 
our an urça:.. neptnızı kahkahadan atlaıaeak··· Neşeden-~· At:laıMla ~r fftlllklert 

Ha~r gazet.eshıoo tefrtk1' .. dilen DtKKAT: En son gelen pA.RAMl)'NT .JURNAUd& 1 Seamılar: l - :e.so • 4.SO. 6.30 ve 9 da !!B'!=;; 
oo ('!ll('r lllt.ap tıaltnde çı!uuıthT son bombardımanların yaptığı tahribat. •• Havada. denizde ~.arp~ Rugan .aat 1 de tenzllAUı matine ~---
Okııyueularmıı:u f'Cltrunelf'Jrtnf ıa, 

1 
enin en büyük b&\'a zaferi .. ve tıelcmD barp.... =-• 

siye e'1P.riz. ma ar, llN1 •ı iE 
ll'lyat.ı bG kunlf wmıooıı~ Bugün 119at 1 de tensDAtb mat1ne -- • 

,_.... DGln'ANJN-8 acl BABUlAI' ~••SARA y Sınemasında-i! 
ltnarulmı~k ~"' möt:hl, vl'l muaı:ı:am ıııahneln anuımda Pn nefis bir .ışı, ~ra~ı. fedakl'lrhk mlil'&deleeı Bo halta Wnameıı renkli muazzam ,.e mubte,em \1 

IHiND RUVASI VAHŞi KOŞU 1 Başrol/erde: Tyrone Po wer. Myrna Loy • Geor ge Brend ve 10 
='"'I binlerce figüran 
~ ~ TÜRKÇE Sözlü nüshası : •• •••• ···: Fransızca Sözlü. nüshası 
liPEKSınemasında:········:MELEK Sıne~~!°,!! 
lilillmlJ!lmA~nca en ı;on 1''0K8 dünya tıa.vadislerı,Bu&'lln ııaat 1 de tıenzUAtlı ınatine. ••-•ıPlıll.lııl•ılı•lı•lı 

Ftıml•ln CC'eterlldlğt her ııeaaata ealonıı taınıunea dol......_ 't'e y.er 
llolamıyanlar geri döıımeırt.ecllrleır. Bat.rollerde: 

CIAUDBT'l'E CO.LBERT • llENRY FONDA 

tıt.Tet.-: FOKS IURNAL IOD dünya ve harp haberleri 
Bustm 888t 1 ele tenzOAtlı ID&f.lne 
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96 .., ıhık Polonya Kıteril'<'ll<; 

- - Görüyorum ki burada siz ve 
ıen değil, milliyetlPrlmfz konuşu

\'or!.. diye gürledi. Fakat işte in

sanların hayatlarında en c:ok nidan. 
drklnn anlar bu anlardır!.. Zira bu 
anlardndır ki akıl ve mantığı knybe 
derler! .. Siz ne diyorsunuz? .. 

H"n sizin Almanyadan, Fran.0:ı· 
dan, A \'rupadan, bunların hakiki 

de söylediği bu kinli sözleı a.a -

smda müthiş hakikatler giz.lendi • 

ğini biz ııedP-n sonra anlıyabildik. 
Polon; a harbinde Alman oı-Uula 

n, hakıkatf'n Siıdetli kindar casu. 
sun sö;lediğt gıhi. belki asla Po_ 

lonyaya karş ıdc>ğil, fakat bütün 
dünyaya knrşı nıuhnkkak korkunç 

'ıir kıni tcırı:-:il etmemiş miıiır? .. 

Mevsim meyvelerinden ıstif ade edıniz 

Portakaldan reçel, 
marmalat şurup yap
masını biliyor musunuz 

Cenup kutbunu keşfe çalışan 

59 kişilik heyet 
Altı ay sonra tatill 

faaliyet edecek 
Teşrinisani ayı cenup kutbu !arma ısrarla devam ediyorlar. 

mrntakasında ilkbaharın başla. Fakat Amerikan meclisi dl 
dığı aydır. cenup kutbu araştırmaları. içiıl 

Dünyanın en cenup şehıi olan ihtiyar olunan büyük masrafla.!1 
Küçük Amerikadn ilkbahar teşri yenilemeği reddetmiştir. Filha.. 
nisnni ayı içinde başlar. Kanu. kika Byrd'm riyasetindeki M· 
nu~ani ise orada yazın başlan. yeti seferiye için şimdiye kada.f 
gıcı sayılır. tamam 14 milyon dolar şarfo. 

vaziyPtlerindPn hiçbir haberiniz ol 
madığını göriivorum ! .. Halbuki Al

manya, sbd. Polonyayı gayet iyi 
tanıyor! .. Almanya bUtlin komşu • 
!arın, hıüta Fransayı daht çok iyi 

tanıyor, çok iyi biliyor. Buna emin 
olunuz!.. Avını gayet iyi tarassut 
etmiş bir avcı gibi iyi tanıyor! .. 

Bunu böylece blliniz! .. Ben bunı. 
da. böyle bir anda sizinle herban. 
gi bir mesele mtinakn.şasına gire
cPk det;•ilim !.. Fakat mademki ba. 
na benim mesleğimden biri olarak 
gP!diniz, mademki bana ilk hitabı. 
nızda biraz sonra öleceğimi söyli. 

yerck söze ba.şladmız! .. Size çıplak 

vticudunuza revolver kurşunları sı 
kar gibi, eon hakikatleri birer bi
rer aa.plıyarak bir nevi huzur duy. 
m~ olacağım, Ben ~u anda, beni 
birkaç eaat sonra kur§una dizecek 
olan Polonyayı kurşuna dizmiş o. 
luyorum!.. 

Evet? .. Hakikat budur! .• Siz hiç 

bir eey bilmiyorsunuz! .. Bu gaf _ 
ıet, Jı. vnıpalı olduğunuzdan geli -
yor! .. Hasis ve şahsi menfaatleri 
ilstline düşmilş Avrupalı olduğu • 

nu.zdan !.. Ben demiyorum ki Po • 
lonya. milleti g15<$ecekti.r! Hayır. 

ÇilnkU bu millet kaç defa kahra. _ 

maniıklaTl& istiklalini kurtarmıs 

mert bir millettir!. .Fakat, ba§t -
nızdaki hükCimet ve liderleriniz, 
şeJleriniz hiçbir şey bilmiyorlar!... 

Hiçbir aey_ anlamıyorlar!,. Onlar 
ezilecektir ve bütün bu tezlliş bü. 
tün " · ""'anm temelini sarsacak. 
lır. ).,.· ·rı- musunuz? .. 

Bcnd(ln ~eri malumat istiyor_ 

'!Unuz ... Hahhak ! .. İşte size aste~ 
oıalfunat veri~: MağlCib ola

/ ca.kıımız! . Bilttin Avrupa mağlnb o. 
lacakt.Ir. 

Çünkü bugün herkesin kendi 
menfaatine dilştüğU bu kıtada kim 
se kim.4'eyi nnla.ıruyor! .. Anlamrya. 
caktIT! .• Hepsi kılıçtnn geçecek! ••• 
Anlıyor musunuz? Anladınız mı? .. 
Hepsi! •• Bütnn gafiller ve bütün 
hodgô.mlar! .. Anladınız mı? 
Yanından tüylerim iliken diken 

olmuş bir halde aynldığnn bu 
Hauptman, kanlı casus o sabah 
kurşuna dizildi. 

Fakat bu kindar SUdetli melez 
ca.suaun idam mahkumu hücresin_ 

{Bu aUtunda okuyucuıanmızm ga· 
zetemis yanmdnkl kuponln birlikte 
&"önderece.klen 

EVLENME TEKLlFLERl, lŞ ARA· 
M'.A, tŞ VERME, ALIM, SATIM 
cfbl t1cart mahtyeU hala olınıyan kO· 
çUk flA.nları pnruıı: neşrolunur.) 

Evlenme tekliilerı: 
• 2ö yqındayım. Boyum 1,60 tu. 

Kıvırcık saçlı, kam kaş kara gözJU ve 
62 kiloyum. Esmerim. Ankarndıı. iki 
evim var. Hnya tt.a k.lmsem yok. Y?Jva 
kurmak istedığlm bayanın :.ıo &5 
ya,:mJa bulunması. Dul olması. Biraz 
panıaı veya b!ı cvı bıılunııınsı şıı.rt

tır. Güzellik me\"Zuubah.s değıldJr. 

Yeter ki b.UsnU niyet snhtbl bulıın. 

sun. Arzu edenlerin Haber 
vasıtasiyle t. .şnşmnzlnr 

milracaııtları. 

1§ arayanlar 
Hu~· s' mUes~ Pl•1i:ı maı: bUrola 

rmı do~ru Vt' se.! o• ııuretc •• tanziır 

ederin:. Arzı crtt ~ıcı .n Hnh'!,. ı;-azct~ 

Bl'tbaht Polonyanın ıistiııw lı:or

lmnç hıwa hücumlal'i~ le bir kan 
ve akş örtüsü, biz kan \'C aleı; 

örtıi:<ü, biı kan ve ..ıtcıı kcıfenl öı. 

tüliivemıedi mi? 

Bir hnva ba.'lkını, Polonynyı kıı. 

'la bulayarak taradı. 
DUşmıın han<:l'ri Polonyayı için. 

den vuT<lu. Sonra da bavnıfan tay
yare filolarının UlE'$ ve barut kP. • 
fen iylc kefenlendi ••. 

Kahrnmnn Var~ovanın uzeı'ine 

havadan ve karadan sanki bir cc. 

hennem boşaltıldı ve 1so.ooo ya. 

ralı bombarclımnnlıınndan karanlık 
kesilnuş sokaklarda ynltı. 
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BE!}İ.:\Cİ KOL ntn :\111.LETl 

tÇll\'IU.:..."i T ,\:\'l:\I,\ K 

KOUIDUU! 
Polonya dalına büyilk askeri 

şahsiyetler yeU.'ftirmiŞ, büyük kah 
ramanlar vermiştir. Polonyalının 

bu kabiliyetidir ki onu daima tari
hin uçunımlıırmdan kurtulup hUı- . 

riyet ve istiklile çıkarnbil~tir. 
Polonya, ta7.e ve sıhhatte bir 

millet olarak, fen adamı, iliııat.çi, 

tabiat.çi ve büyUk çapta sanatkar. 

tar yetiştirmiştir. 

Fakat hemen hemen hiçbir za. 
mnn ona büytik politika adamlan, 
siyaset dehaları yetiştirmek na -
sip olınamıştır. Bu, belki bir siya. 
set deha.smm olması, kemal bulma 
sı için lftzımgelen uzun tecrllbelere 
vakit kalmnmış olmasından lleri 
gelmiş olabilir. 

Sebep her ne olursa olsun bü . 
ytik politika adamının yetişmemı~. 
si her znman Polonyanm tarih üs-
tünde tutuşturduğu kahramırnlık 

ve hUrriyet mcşalesini akabinde 
söndilremcnıiştir. Politika adamı 

ki tarihi, emrivaki olmadan evvel, 
adeta koklar. Politika adamı ki 
bir milleti diğer milletlerin nrasm. 
da harikulade bit muvazene ile u. 
çurabilen bir tarih pilotudur. Bu 
zega nevinden mıı.hrum anlarında, 

milletler nckadar kuvvetli \•e dinç 
olurlarsa olsunlar, mUthi3 bir su _ 

kıı,tl~ parçalanmaya mahkumdur -
la:r. lşte Polonyanm son çöküı:ıü 

do yine bu yüzden oldu. 

( Dcvmm tıar) 

scrvis~m vardır. lstlyenlerln 
gazetesi vasıta.sile llynıı 19 
mektupla mUn:ıcaatlan 

Haber 
ısnılne 

• Kırk yaşındayım. Her \"ec;:hil,. t • 
mnt cd!Hr, istikamet ehli ciddi bir im. 
dınım. Yeni eski yıır~'tblllrlm. DUld•fl.n 
veya hususı bir yerde kayıt gibi, ha. 
fit bir kMlpllk işini mUnnsip göı"'l'c 

cek mıı.a§la kabul edebilirim. Arzu • • 
dcnlcı1n Hnber gazetesi vasıta-ılı,.. 

(H. Y.) rumuzuna mUracnatlan 
Ünlv<:rsitc nukuk fakültesi, lkıocı 

sınıf tnlebcs!yim; öğleden sonralıı.rı 

herhangi bir mUcSBC'se vcy~ clddl bir 

avukat yanınd:ı c;:ııtııımıık istiyorum. 
Haber gazetesi vasıtas1yle Ha;ı.ıuı 

A. A. H. rümuzunn mlimcnat edil. 
mesl. 

1 şçi arayanlm· 
., Ebe . hastabnkıcı ve hademe kn. 

dm ıırıınıyor. istlycnlcrln hemen Ca 
ğnloğlu sıhhat yurdunn mtlmcMt 8 

Aldırınız 

.\{cmleketimizın bir c:oı. "~n. 

ginliklet inden biri de portuka 1. 
dır. Dörtyoluıı, 'Ala.nyan•ı. Aıı
tnlyanın, 1•1111kcııiıı ve ih:ıyet 

füzein porta kallarııım lezzetine 
doyum olmar- Şimdi de tanı 

portakal nıe\·.,inıindc bulumıy(). 

ruz .. Hele bu ~ne portakal \'e 
mandalinalar çok ucu7.dtır. 

'lcmeklel'İniT.dc portakalı ih. 
mnletmeyiniz. Unutmayınız ki 
p~ı,.ta.kal vit'1mini çok olan kıy_ 
metli bir gıdn<lır. Portakal ye. 
nıek. suywrn it:mek mümkün ol_ 
duğu gibi tatlısını, reçelini, ı::u. 

rupunu yapmak ta miimkündiir. 

Porta.kal ı ~çoli yapmanın 
muhtelif şekilleri vardır. Bazı

ları portakal ret:elini Ill{'yvanın 

kabuğunu soymadan, bazıları 

da soyduktan sonra, bazıları da 
yalnız portakalın kabuğiyle re. 
çel yaparlar. 

Biz size burada iki portakal 
~eli, bir portakal marmelatı 

bir de mükemmel portakal şu. 

rupu tarifc.c;i ,·ereceğiz. 

Kabuksuz portakal 
reçeli 

On iki portakalı kabuklarını 
soymadan tartınız.. Aynı ağır. 

lıkta t:ozseker ayrnnıı:. Sonra 
portaka.Harı güzelce soyı..ın ve 
a}TJca ür.erlerindeki beyaz de
riyi de ayırın ve bütün çekirdlk. 
lerini çıkardıktan sonra ayrıca 
altı portakalın suyu ile a~Tılmış 
olduğunuz şekeri ilave ettikten 
sonra pek hararetli olmayan 
ateş üzerinde kırk ~ dakika 
kaynatın. 

Böylece hem çok gıdalı, hem 
de fcvkalade·nefis bir portakal 
reçeli elde ctmi~ olursunuz. 

Kabuklu portakal reçeli 

Tam iki kilo portakal tartın .. 
Portakalların kaim kabuklu ol_ 
malarına bilhassa dikkat edin .. 
Sonra bu portakalların sadece 

kabuklarını kalın bir iğne ve)"a 
çatalın uciyle her taraftan de. 

lin .. Portakalları bir kova veya 
bir tekne içerisine koyarak iiıe
rinc soğuk su doldurun. Su. 
portakallan tamamiyle örtme. 
lidir Ert<>si gün bu suyu dfikün 

ve portakalları hıı.cıka bir su ir.e_ 
ıisin<lc kaynatın. O kadar ki ar_ 
tık portaknl kabuffe'u bir kibrit 
çöpüyle delinecek kadar yumu· 
ı:ıasrn. Bu !'lttyu da dökiin ve por _ 

tnkalları tekrar eskisi g-ibi !'IO. 

~uk su ic;ine koyun ,.e yine es. 
kisi gibi yirmi dört saat bu su 
ytırı için<le tutun .. B<iy!cce por. 
taka im k$1 ı..·:-Çund:-ı ki biit\in ncı. 

hğ'ı ~iderirkt>n sonra iiqünr.ü gü. 
nü artık pot takalların suvıımı 
bir kap içerisine sıkın ve bütiin 
çekil'cleklcl'ini çıkarın. Bu ameli · 

ye bittikten Mnra porta.kalı 

mümki.in olduğu kr.dar kü<:ük 
parçalara (ince pıın;al:ır olmnJ:ı 
şarttır) ,nyrrın, az C{O!lfa !"Jkıp 

bir kenar.t ayırm113 olduğunuz 

suyu da ilfıvo ettikten sonra 
hepsini birlikte tnı-tın.. Aynı 

si ''as·~ .sııe N.:ı:. ru·~··zum mUracna• Aşağıda rumuzıan yazılı oıan o miktarda şekeri iliıve edin .. F.v. 
lan. 2 kuyuculanmızın namlarına geleli \'ela çok hararetli ateş üzerine 

•L!al' mezunuyum. busus1 mUcsse- mektupları ld:ırehnncmlzden bcrgUn konarak bir tM!Im kaynllmSISt 
eelerde hergUn ogıeden aonrn çalışııbl sabahtan ög-leyc kndar veya snat 17 
llr'.m Taliplerin Haber gnzı•trsl va. den sonra uldırmnları rica olunur lil.zımdır. Sonra hafif ate§ ü7..c • • 
sıtaau~ t6.6. :ı.. y. z.) rumuzun" mu cJ.B. 5) tı} .F. 17) ıH.Y.ı rine çckilif ve burada v~ati o. 
racaatıarı. • (H Y. ı remzini blldırcn aH/a.. }arak bir bu~U'k saat kaynatılır. 

* Herhangi bir mUesscsedc, bUroda nın bize sUr'atle adresini bildirme9lnt Bu rC<'.E'l kavnıırkPn <'Pı.-:''t dibi 
'\'eya avukat yanında. kl'ltlp olarak lı:ı nen cdnrlz. 1'~vv('lce göndl.'rdl{:'i adre.cıi 1 . . . .1 ı:.rıyorum. Daktilo bilirim. İki bucu~ \ zıya:ı uğramıştır. Kendisi bir m'ln. sardıgı iç.ın ateşın gayetle hafı 
sene blr avukat yanında çatıştım. Bon caattan haberdar cdllcc<'Ktır olMa.sı hı7.?mdıt'. Tcoc.ere kın-

narken ara sıra s."l:rsmak hiç tc 
fayda.sız değildir. 

Tatlı portakal 

marmelatı 

Cenup nısıf küreısinin ellinci lunmuştur. Bakalım Amerikaıt 
derecesinde bulunan küçük A. I alimleri dünyanın bu uc\ında eıt' 
merikn şehrinde muaz;ı;am bir ran çözüp yapılan masraflarDI 
telsiz istasyonu ve karlara gö_ I yerinde olduğunu me~ana ko. 
mülmüş bir kaç evden başka ynbilecckler mi! 
hh; bir şey göze çarpmaz. Kil. J Cenup kutbu toprakları nl 
çük Amerika şehrinde şimdi kadar uzak ne kadar boş otu.
cem'an otuz üc; kişi oturmakta. olsun dünya devletleri bu top. 
dır. raklara el koyma:k iç.in dahi 

Küçük Amel'ika şehrinın daha şimdiden hazırlıklara iddiala~ 

şarkıııda ve Horn burnuna 1200 başlamışlardır. 

kilometre mesafede bulunan dL İngiltere bu kutup toprakla.. 
ğcr bir toprak parçası üzerinde rından iki nuntakanm Yeni Ze-
26 kişi daha otur·makta \'e yaz land'a ve Falkland'a ait olduğu.. 
mevsiminin gelmesinı bekle. nu bildirmekte, Non·eç ise oe.. 
mcktedir. nup kutbuna ilk olarak gideniıt 

Hepsi Amel'İkaltlar olan bu bir Norveçli olduğunu iddia ~ rit 
elli dokuz kişi Avrupa kadar rek kutup topraklannm büy-$ gi 

büyük bir kıt'anın yegane sa . kısmının kendisine ait olmdf 
kinleridir. Bu kıt' anın tam or - JfLZım geldiğini söylemekte, 
tasında ve 3000 metre irtifada Arjantin ve Şili de bukutup 
cenup kutbu bulunmaktadır. Bu topraklarının Kap Hom'a., bi· k~ 
elli dokuz kişi amiral Byrd ada. naenalcyh kendi topraklat't'M 
sındaki heyet seferiyeye iştirak yakın olduğunu gözönünde bu
edcn Amerikan alimleri muta_ lundurarak hak iddia etmekte 
hasıslarıdır .. Bu bir avuç insan ve nihayet Almanya ile Franll3 
senelerdenberi dünyanın bu sa. da bu topraklardan bir parça 
hadaki esrarını çözmeğc u~. istemekte ve Birleşik Amerika 
maktadırlar. devletleri de bu kadar büyü1' ta 

Fakat amiral Byrd artık he. masraflara katlandıktan sonra t~r 
yeti seferiye ile birlikte değil. kutup topraklarının ancak !ren. 
dir. Kendisi halen Baston şeh_ dilerine ait olabileceğini bi}(ir • .llJn 

-eçeli .. . U>.f ••• rin9c istirahat etmektedir. Ça. 
l.ı~nlarmın bir - neticeye \'ara-. 
mıyacağına kanaat ı;etirerck 
geri çekilmiş araştırmalarına: 

nihayet vermiştir. Şimdi de A.. 

mektedirler. k 

Böyle devam ede~, kutupta· 
ki heyetler ancak daha altı ay 
araştırmalarına devam edebi. 
lecekler ve eğer bu araştınna .. 
!ar sonunda mühim bir şey keş. 
federlerse alakalı devletler bir 
konferans aktcderek topraklan 

. 
Bu marm$?latı yapmak için 

kullanılacak mal7.cmc şunlardır: 

12 portakal.. 1 limon .. Be~ merikanm bir şehrinde başka 
kilo su .. Dört kilo kesmeşeker .. 

Portakalları dilim dilim kesi. 
niz .. Sonra•hepsini bir kap içine 
koyarak üzerler:ni su ile örtün 

ve bu şekilde yirmi dört .,,,at 
bi.rakın .. Bundan sonra hepsini 

bir tencereye naklederek kabuk. 
lar yumuşayıncaya k~ar kay. 

ın .. (Kuwetli nteşte üç saat 

kaynatmakla kafi getir. ) Ka. 
bukları yumuı:ıayıncayn kadar 
portakal dilimleri kaynadıktan 

sonra ÜT..erine şekeri ilave edin 

ve şekeri erimesi için karıştıra 
karıştıra iki saat kaynatın .. Bu 

müddet zarfında mannelatınız 

pişmiş olacağından indirirken ü 
1..erine iki veya üç limonun su_ 

yunu srkmayı da unutmayınız .. 

Portakal şurubu 

Bu güT.el ve dayanıklı porta. 
kal şurupunu yapmnk için kul-

!anılması 

şunlardır: 

Altı portakal llc kilo şeker .. 
iki litre su.. 50 gram limon 
asidi veyahut limon .. • 

AJtı portakalın kalın kabuk. 
!arını r;ekerin Uzel'İııc rendeleyi. 
niT... Evvelce gıkıp hazırlamış 

olduğunuz altı portakalın suyu. 
nu ilave ediniz .. Hr··~ini hirdeıı 

büyük bir kap içme koyunuz, 

limon asidini veyahut miktarı 

kafi limonu ila\'e edini7.. f'zerine 

de iki litre su dökünüz ve hep· 
sını şeker erıyınceye kadar_ 
(bu ı;eker üç günden evvel eri_ 

mez.) O halde bırakınız, yalnız 
her gün bir miktar sallı:ımayı 

ihmal etmeyiniz. 

Bu müddet sonunda ~kerler 

tamamen eriyince sizde fevkn . 
lRde nefis ve dayanıklı bir por _ 
taka! şurupu elde etmiı: ohırsu· 
nu.ı .. Bunu §i..5eler içinde uzun 
müddet f'ak1aman~ mümkündür. 

işlerle meşgul bulunmaktadır. 

59 kişilik heyeti sef criyeye 
gelince bunlar halen araştırma. paylaşacaklardır. 

Faqdalı denemeler: 

Vücudunuz çevıkliğini 
muhafaza ediyor mu? 

A!iağıda ki sıı:ı llcrc cevap veri· 

niz: 
Vücudunuz ccvvaliyetini muhafn. 

za ediyor mu'! 
Hiç ı;ıilphesiz ki hepiniz cevval, 

çevik olmak istersiniz. Çünkü ni
hayet <'twvaliyet. çeviklik, gençli
ğe, vUr,udun yerinde oldu~nn de

lalet eder. 
Vücudun çevik kalabilmesi için 

en bırinc·i §art jimnastik yapmak. 

tır ... 
Bız SİZ(; aşağıda muhtelif yaşla

ra ait bcşP-r sual soracağız. Evvelfı 
bu suallere dikkatle ct"vap \'eriniz. 

Tabıi hı.>rkes kC'IJdi yaşına en yakın 
olan sualle> re e;cvnp veı ı.>cı>ktir. 

20 yaşındakiler için 

1) l'aklak atabiliyor musunuz? 
2) Otunnadan çorapl11rını7.1 giyt'

biliyor musıınuz? 
3) Merdiv~nleri ikişer ikişer ine 

biliyor musunuz? 
4) Rir ayak üzerinde sekerek 

Vl' yorulmadan elli metre gidebili· 
yor musunuz? 

5) Hiç nntrcnman yapmadan 
1,35 yükfleklikten atlıyabiliyor mu. 
sunuz? 

35 ya~ndakiler için 

1) Sabahleyin bir hamlede ra
t.a ktnn fırhyabiliyor musunuz? 

2) Merdivenleri ikişer iki..~ çı
kıı.Iıiliyor musunuz? 

3) On iki yaşında.ki çocuğunuzu 

koşuda geçebiliyor musunuz? 

4) Hala ağaçlara urmane.biliyor 
musunuz? 

5) Tramva)a yetişmek '~in "" 
eabiliyor musunuz? 

50 yaştakiler ıçın 

1) Hiıla bi<ıiklete biniyor mun. 

nuz? 

2) - Kadınlar - elbiselerinizi yal· 
nız giyebiliyor musunuz? • Erkek· 
ler - ASkmızı zahmet.sizce ilikliye
bili~ or musunuz? 

3) Yere düşen bir eşyayı dizle-
riııizl biikmeden alabiliyor mwta. 
nuz? 

4) lştc kullanılan bir merdive.ıM 
tırmana.biliyor musunuz? 

5) Dar bir kapıdan geçerken e

gilmek mecburiyetinde kalrnmnrs 
müteessir oluyor mu.swıuz? 

lşte sizlere her Ya§&. göre muh
telif sualler .. Kendinizi dinley:inis, 
tetkik\ ediniz .. Eğer yukarıdaki !IU" 

allerdC'n kendi ya.511lıza uygun olan 
beş tanesinin dördüne evet diye ce. 
vap verebiliyorsanız mesele yok de
mektir. VUcudunu~un cev.,.aliyetini 

muhafa1.a etm!s olduğunuza hük
metmeli.siniz. Eğe'r UçUne evet ~i
ye cevap verirseniz ~ine bir dere. 
ceye kadar memnun olun .•. Falcat., 
eğc_>r nncnk suallerin ikirıer veya
hut bir tanPsine müsbet cevap ve
rebilirseniz o v.nman \'Ücudunus 
hamlaşmış demektir. Hiç vaidt' ka)' 
betmeden yeniden jimnastlğc batı· 

tayın •• Unutmayın ki vticudun r.e. 
vik oluşu daima sıhhate, ıençliğe 
işarc.ttir, 

bu 
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da 
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~~ tarattaa Al Vudım bulun
~ 7erlen cl&lr mal6m&t almca 
he.eıı Mr. Spıı.rtona haber veri • 
J'alum. Denizaltı buma bunun i· 
dıgjttik. Bu :unadık. Oradan Mr. 
~ &rkadqı kumar kllibll. 
.. ;.ttiler, Kumarhanenin direk -

• t& .foymmı meydana gıkbjmı 

~ intihar etti. 
\ Spartonun arkadait Tom.ao -

lltı:a!Umlln4e her~ blr mee • 
'D1ijt hlmem yoktur. Bu savallı 
-. ~ tarafmdaıı, birdenbire 
7aarma gelince, derhal öldtırill -
dilKumarhaneye yapılan bu bu. 
knıl gö"1len neticesi Al Vudun 
~armı oradan uza.ldatt.ırmak 
ol<1. c ete blldif1ml.z metruk f&b· 
ıiUpıa nıklettJ. 

• 1 C1ce Dd ıe~ polia ha.fiyeain. 
ele &)Ttldıktan pek az aonra Mil 
u· ile beraber, hldlselerin nasıl 
büeer<'~ a.n taklp edeceğini öğren
ırıc k stiylc kumarha.ne civarına 
sl~t-:k. Ayni zamanda Al Vud 
l>Oıllerdon ka.çmağa muvaffak o • 

1- üı;erine ateş etmek ınaksa -
dıa ·dn gUrilyol"dum. Fakat geç 
b.aw;a,. 

lal Lili, çetenin gizlendiği ye • 
l'h. \Wldlği öteki methallnden içeri 
ıt~ Qtn dıınrda gözcUlük ya.p -
~ ~$\disini bir daha ancak er. 

, ~~nU gordUm. B&na orasını 
~ buldu~unu ve az kaldı tcv· 

• ki'·!ff<Iileceğını anlattı; gUJUşttik. 
Mır. Sparton hafızanıza müraca. 

at .edi~rum. Bu gece )fis Lilinin 
Al Ytıdun suç ortağı olmaııma im
kb olmadığını, çünkU Lavrens 
Letter'ln dOGtu olduğunu size s6y. 
le"Jn.$m, miydim? Bu, hakikatin 
~-kc.ndiah•dı, zira Lavrens Lal 
ter blzaat btnıliJn. 

- O.Çelim... Metruk f&brika • 
nıuhMarası geceli Mis Llli 

k2lboiruıl§tu. Akıbeti ha.kkmda 
mlithi~ bir .endi.e duyuyordum. Be 
nimle .dost olduğunu ke. fettiği 
takdirde Al Vud ona da l'ecciyc 
Yapt.ımı ~apmakta bir an tered. 
dUt etmeıdl. 

aetu itfa karıştı: 
- Al Vudlıı geçirdifim mUthi§ 

dakikalar c>ndışenizin yerinde ol -
dufunu ispat ettJ. Tam zamanrn . 
da Yetiştiniz Mr. Latter, size bu 
balnnıdan minnett&mn. 

Bu aöz.lerden pek mütehassis o· 
lan haydut yavaş sesle: 

- TeşC'kkUr ederlın, dedi. Son 
ra heyeçanma hfıklm olarak devam 
etti: 

- Polialer f&brl.ka binasını mu. 
hu.ara ettlklm aırada ben de on
ların ar~ kartftım. HUvlvetlmi 
horan bulunmadı. Bir aralık. kim. 
•eye f'nkettJrmeden fabrikaya 
girdhn. Fevkallde bit' hUanUten · 
d ' fi u e haydutlar da farkına varma. 
dı. 

13Uyuk bir tehlikeye maruz bu
htnufbrdum. Bununla bera.ber her 
leli göze alm11turı. Evvel! Miı Li. 
r 1:H eı.utlyet altuıa almak. intlka· 
nıı o*l&b sonra dllf(lnm&k llıımdr. 
Miı -!:.lll Al Vudun penç8lnde bu. 

bınduqa bu inlıafm ha1dutla mü
cadeleye slı'ilm* tebllU11)'dL 

Arka mudl"8lerden )'1dran 

~bm. J'üat koridorda btr haf • 
dutla karp1qtma ve hloatmıı prt
lağma aplamaktu .._. bir kur. 
tulut çaNll bulamMım 

Ondan henO. kurt.u.blulltam ki 
yavqça araladıizm bir bpldan 
Mis LiUntn toerde o14uimua S(h -
düm. Tam bu sırada lçerden biri 
çıktı, tabancamla onu tehdit et • 
tim ve tdllhmı aldım. İfte bu at· 

rada hayatnnm en btıytık hat.illa • 

rmdan birini ~lem~tim. Bunu son 
rada.n anla.dun: Bu adam Al Vu
dun ti kendiaiydi. O aır&da dilı • 
ma.nı pek Alt öldUrebUirdim. 

Bu hatamı anladığım zaman fi 
işten geçmi§tl. Artık Mis Llll ile 
meşguldüm. O bayi'lJldı ve keneli· 

11ini selamete çıkarmak 18.aımdı. 

Bu srrada Al Vudu dtlfUneıne~lm. 
Üstelik oldukça mühim bir yara 
da almıotım. 

Bundan eonraaını biliyorsunuz. 
Al Vud motörden nehre atladı, 

berke.s boğulduğunu sandı. Ben ce. 
sedini gönnedikc:e inanamazdım, o
nun ne mahir bir yüzUcU olduğunu 
biliyordum. 

l"ilhakika §Upbe etmekte haklı 

olduğumu çok geçml'den anladım. 
Al Vudun, Miıı LiUyi elinden kur. 
taranın kim olduğunu öğrenm.fl, 

bana olan JdnJ bir kat fa.zlalsşm1'
tı. İkimizden bir.si muhakkak iSie. 
cekti. Bwıu o da, ben de bWyor • 
duk. Bu itte daha talili ve mahir 
çıktım. "Ba.bilon'' banna mu,teri 
rolünde &damları:mı doldurdum, a. 
ramtzda kararlqttrdıfmuz btr il&· 
retim Uzerine at.et edeceklerdi. Al 
Vud& da o pce "BabiloD" da bu. 

Iunacaimu duyurdum. Faltat buna 
bir meydan olrUY'Uf teklinde yap
mıyara.k Al'm kendi ada.mJarmdan 
biri vasıtasiyle 6frenmeet tülin . 
de tertipledim. 
Düşmanım tuzağa dllştU. Beni 

vurmak için daha mllnuip bir f.,,.. 
sat bulamıyacağı kanaaUyle bar& 

geldi. Ona ben delfl, adamtaıım 
öldUrdüler, 

Hikayem bu t&dardır .. Mulmi 
öğrendin.iz, hiçbir nokta m~buJQ. 
nUz kalmadı. Artık 16yliyecek aô
züm yok. Efer lllsum ıörüraen.lz 

siz ıual aonın. 
- Latter, açık ııö&IU olmanızın 

mUkafatmı a-örecekainiz... Size bir 
sual : Kaçmağa hazırlan~or muy. 
dunuz? 

- Evet, felaketime ~P olan 
bu tehil"den uzakl&fTll&lll igin her 
gey hazırdı. AJ Vuddan intikamımı 
aldıktan, param da bol olduktan 
sonra ne <liye Nevyorkta kalac&lc· 
tun? 
Malu&d.ım bir kenara çekilerek 

ıaltin bir hayat yqamak ve unut. 
mağıı çalı~ytt. HattA • her teY 
itiraf ettifime ıöre belki inanll'll. 
nız · namuılu bir adam olmak nl. 
yetindeydim, Bunu ispat et.mele 
maalesef vakit bulamadan elinize 

geçtim. ( D"'"'"'' var) 

·15· 
Bir .ı ralık, Kaptan Paşa, Ta•ı.. 

buracn·a: 
- HarQi bakalım, dedi. B~n 

Şadn SOYlediın. Şimdi sen ba.:.?a 
da dinli) elim. 
Tanburacı kısa bir tak imd~:ı 

llOnra sarkı &>yl~İ\'e bac:!adı: 
Balt'flarına canlrz k~trba; olnlııltm. 
Ga1Plıın •/tuna sinımi ellim siııer 

ey dost! 
Gonlım ii alıp, ~ımdi tltr kasdıtı 

ise ca•ı, 
Co.tıaH ~ırı 1191 }'Oluna ben 

can - lı ser ~Y dost! 
Mu~tafa Pa~::ıın çok hoşuna gi

d~n bu :ıadudan birçok manalar 

çıkabilirdi. Paşa, Lukreçyamn an
lıyarnadığı yerleri birer birer izah 
edi)"ordu. 

\"eneciik dilberinin tü*çesi oka
dar derin ve kuwetli delildi. Tan 
buracımn şarkılan ise bir ajrlalı 
olmak1a beraber, çok ;üzeldi .. ~ 
ahenkliydi. O devirde onun şarkı· 
lan kadar hiç kimsenin prkılarım 
sevmezlerdi. Her evde, Halicin 
her sahilhanesinde onun tQrküle
ri söylenirdi. Bunun içindir ki, ~ 
hir ve kalender tanbW'3Q!lm: "Ben 
her kaf estn arkasında yqıyan bir 
insanım." söıftyle ~ bak· 
kiydi. 

H A B E R - Akşam 1>011tu1 

Yar.an: Louta BfOfnfielil 
Çeviren: JIWJC/lflr M#.-

(Dllllldl .. )'ldaa denııll) 

'l 

tas- ,ı • ' lvMft.1 ~a bın :.ı. 1;ıç .... ~re --&-

mll§ ihtiy r b r c ma ağ::ı.cI si• 
biydi. 

Be mle k r ıla.c:ınca 88kln 
bir Je: Homer bunda da Madun Et.

tanın kocuı obn&ktaıı pek ça
buk ve ~ h*m11, yalnız 
bapla yeptığı uzun psintilerle 
vakit öldürmek J'OUıa ApımII.. 

HAYATl~I YAŞAMAYAN ADAM 
- l tırn.f et Jtj, dedi, bir gHn 

beni bôyle ha}ilshaı\cdc görmek 
hiç de hatırından geçmezdi .. c»
di. 

tı ... 
Valet fakir bir BU eehrf ohna.

mıa rapwm Jreadialne mahsua 
bahfi bir güzelliği de vardı. Ki
lometrelerce Ul&yaıD kum daf· 
1&n ba§lıca hususiyetini f.eokil 
ediyor, yan vahti kutlarm ke. 
narlanna yuva yapbklan ktl· 
çüklü, büyüklil bataklıklar bu 
iptida! manzarayı tamamlıyor • 
du. 

Homer evveli. glinde bir iki 
aa&t bu sahil boyunda kum dal· 
18.rt a.reemda dolqmıya bql&. 
mq, sonra gU:nüniln yansmı bu 
gezmelere hasretmfl, nihayet 
yemeğini de beraberine alarak 
bUtün vaktini bu kum yığmla.n 
arasında geçinniye bafWnlftl. 

Homer seneler._ nberi bir kö
fede kalm!§

0 

olm&k, hattl sa.k
lanmıtk mecburiyeti hiseetmek
ten mntevellit şiddetli bir ıstı. 
rap çekiyordu. 

Fakat bu çınlc;rpla:k tabiat i
çinde yalNZ ve sakin kalniea. 
yeniden dü.şünı .. ~ bqla..mJftı. 

Kırk aekiz yaşında.ki bir in· 
san için eaadeti dilflimnek, -
bilhassa hayatı Homerinkine 
benzediği takdirde - pek telili
keli olur. 

Homer bu kum tepeleritli, kil. 
çük göllleri, ufak zararr.ız ba· 
t.aklıklan gördilğü aman dil
"1Jloeeinin birdenbire geriye doğ 
nı kaymış olduğunu söyledi ... 

Kendisini yeniden Mki haline, 
birlikte ytlzdtlğ11mUz, çimenler, 
üzerinde yuvarla.ndıimıtz zaman 
ki haline ge1mJt old~ an
netmişti. 

Bir gün kuınlat.ii,.erine uzan. 
ma.J<, güneşten hakkiyle istifa• 
dıe etmek için aoyumnuftu. Ken
dini böyle eoyunuk: görllnce bir
denbire korktu.. 

Uzun za.ma.ndanberi ilk defa 
olmak Uııere vücudu ,elliden aii
nef a~yle yanıJOl'(lıu. Yine ilk 
defa olarak o gtn vtteumdru dU· 
fllndll ve kendini tetkike bafla-
dılJ zaman nıe zannettiği gibi 
lıtiyar, ne de vücuttan düşmüş 
olduğunu gördü. Biraz ~ 
olan adaleleri henüz kuvvetini 
kaybetmemişti. Kendisini bu ka
dar canlı hissedince ıstırap duy. 
du ... 

Gen.c;;liğinin tamamen ka.ybol • 
madığmı görmek, ona. aynca 
çıl~ bir sevinç \ ~rmişti. Ni
hayet ilk defa olarak yeniden 
meaut olmak ıa _nu duymut· 
tu.. Fakat bu arzu onu korkut. 
tu ve birdenbire yerinden fırh
yarak kalktı, alelacele gitti ... 

Bu gezintilerden v~ek 
letedi. Fakat oteldeki ma •1a!lız 

gever.elik onu te:mı. kum tepe

lerine koştuı uu. 
Birkaç gün sonra da soyuı~du, 

gölün !llyund · rJ; · tan 80tt· 

Kara Mustafa Paşa: 
- Bir· niyet tuttum. Söyle ba

kalım bir tane daha. üstüne isabet 
ederse, bir kese akçeyi hak eder-
• 1 sm. • 

Tanburaa okunuya bqladı: 
Karşıda ben pnvamyim, sen sem"i 

tôbtfmtn bana! 
A§kınla ben di11oneyw, un dft;ti 

,..,.,. bono! 

Hkr ive b""'"4U.. JllefftOt, kıl· 

''" bMa "" iltifat; 
Buldl#fl l«>iftderı btn llayat, stn 

4bı llayatn,. IJ(l,,a: 

Mustafa Pqa koynundan bir 
lceee akçe daha Çlkanp sazentif'ye 
attı: 

- Tam düşündOlfimil söyle· 
din .• ~sun koca çaylak! Sar.ki 
kafamın içinde dolaşmış, veyahut 
kalbime lirmiş gibi ,blltilri 4uygu
lamm bir anda ketfedtverdinl 

Sonra -1.dueçyaya döndü: 
- Bu prkıyı ilk defa dinliyo

ND. peljm! Bu. benim. leDİD 

' . 
ra mcak kumlar üzerine serildi. 
Böylece cildi yandı, eameırlettf, 
adaleleri ~i e 5.stikiyetini bul. 
du .. Günefl.in doğuşunu eeyret -
mek için art.ık s;ıbalım saat dör
dündP ........... 1 / a b:ı. 1ıa.lı. Gllnef 
ve su onun hayalının iki merke· 
zini teşkil ediyorlardı. 

Karısı Homerin yavaf yavq 
kendisinden uzak!~ oldu. 
funu hissetmiye mı.I&mlftı. Yal 
ruz kaldığından oiklyet ediyor· 
du. Fakat artrk bu flktyetler, , 
Homeroti.zerinde lıfç bir teııir yap 
mıyordu.. Onun kum tepe • 
ctkleri, gölü, gUneoi vardı .• Ar· 
trk kendihi i:vi hiMediyordu. 

••• 
Bir giin, otelın yemek 11alo. 

nunda Homer biz!lletçi Leeli'ye 
dikkatle baktığı için karııft mtıt
hi~ bir kavga çık6rdı. O kadar 
ki hlımetçinin kowlma.smı isti· 
yeoek kadar da ileri gitti. 

Tabit kadının . babiyetl bir 
nıUddet. 9onra yatıştı. Fakat Ho
mer o ~den Fonra Lesli'yi da. 
ha dl.1dca.tle tetkike bqladı. Ho· 
m~r. Lesliyi uzun b.,ylu, gllzel, 

~ ,,,, ,. " <.. uuluyordu .. 

Hizmetçi, Homerln ittfha dolu 
ve hücresinin kapısı açıhp da, 
nazar1armı gördU ve ona hafıf çe 
tebeSSüm etti. Homer altüst ol. 
muştu ..• 
Aynı gün Homer mutad · ge· 

zintisinden dönerken göl kena.
rmda sıcak kumlar Umrinde 
genç bir kadınla bir erkeğin yat 
tığını gördü. Bunlar beraher 
banyo yapmı§lar, IOIU'& yorgun. 
luklannı çıkarmak için t.atlı blr 
uykuya dalmışlardı. 
Hoİner dik'kat ediıice hiı.fuetçl 

Lesli)1 tıi\bfh ve 1Cadıhm · ~t~ 
siz vücudu karşunnda titredi. 

Bu sırada lali tatlı tatlı ge
rinrniye başladığından Homer, 
bir suçlu gibi oradan kaçtı. 

O gün otele döndüğü zaman, 
Homer, karısını her zamanldıı.. 
den daha: çetrefil, daha kavgacı 
buldu ve o he.fta: sonunda bura.
dan U7.8Jtlqmıya karr 'Verdi. 
Artrk Homerin tehammUIU eon 

. haddini bulmuştu .. Ve bana iti· 
rafta bulunurken, o güne kadar 
bir deliden farksız olduğunu ve 
&ncak o gün muhakemesini ka. 
zandığmı söyledi. 

Ertesi akşam U.lt, gölün ke
narmda Homer ile bulutU}'(miu. 
Homer evvela genç kadına bir 
tek kelime bile eöyliyemiyeceği
ni mnnetti. Çok, pek çok titri. 
yordu. 

Uzun müddet karanlıkta kar
şı karşıya k .i\.ccrr.ice su
dan. gölden, kum tepelerinden 
bahsettiler .. Fakat sonrs Homer 
uzun l!le~lerdenberl evinde nok 
san olan hr şeyi söyledi.. BütUn 
bunlar senelerdenberi ğöğsünde 

hakkında düşündüklerimin bakici· 
le ifadesidir. Nasıl, senin de hoşu
na gitti, değil mi? 

- Evet. O>k gi.ızel, pqam! llıl
ha::;sa sil izah ettikten soiı~ ma
nasını daha iyi kawadım. Doğ-u
su ~iz de çok ince ve has~ tn 
pirsinizt 

Kadehleri tekrar el-Olup boşalmı 
ya başladı. 

Vakit ilerliyordu. 
aBzan sahilden geçen bir kay.

ğa, yalı k~ünün deniz kapısında· 
ki nöbetçiler: 

- Açıktan gel ... 

Diye bağınyorlardı. 
Lukreçya bu sesleri işitiyor:iıl. 
Padişalun gözdesi bir türlü p'\Şa 

ile tenha kalamıyordu. Tanbura.:ı 
orada iken açılmak da istemiyor
du. Beliti pa~ onun yanında. büy· 
le bir mesele konuşmak istemez
di. Istemiyeqii de pek tabii dptil 
miydi? 
. LukrfQi., bu itin. pap bGabG· 

birikın!§, büyümüştü. O kadar 
ki, §imdi söylerken hepsi birden 
ağzına dotuyoı' ıcil' .ırnı ışıyor, a. 
deta kon1Ji8.lllıyacak hale geli
yordu. 

Hemen oracıkta gölün ken&rr· 
na oturdular ve Homer genç Io
zm körpe yllzüne daldı. Mehtap 
Leelinin güzel kumral saçları U. 
zerine yaldızlı i§lemeler yapıyor 
du. Muhakeme sıraamda §a:hit
ler, LeeUrun ... ası ~, ıakat fev'ka
llde gür.el bir kız olduğwıu söy
lediler. . . . ' 

Su felhr1Dden hareketlerine f. 
ki gUn kale Etta yutıfmm Uze.. 
rine linelel11DJf bir not buldu._ 

Hanerr kenditdni terkettiğini 
haber veriyor, artık kendisly 
le allklıdar olunmamaamı rica 
ediyor ve bir daha yUzllnU ula 
~rmiyeoeğini vaa.dediyordu. .. 
Aynca mektubun altma Hano
verdeki banka.dan parayı çek. 
mit oldufunu, fabt hır&. vat 
dükklmm bıra.ktJ#mı ve buıJun 
da hem ona, hem de oocuklanna 
bol bol~ lllve ediyor
du. 

Evvela Homerin intihar etmiş 
olmasından şüphe ettiler.. .1!.'tta 
bayıldı .. Ve lüzumlu kederi gös
terdı .. Derhal gölde araştırma 

yapmıya başladılar. Fakat o a:k
t;am saat albya doğru otel hiz. 
ınetçilerinden biri bu ara.5tır

malımn beyhude olduğunu ve 
Mösyö Homerin, Lesli ile kaç· 
mış olduğun'u söyledi. 

Bunun üzerine Etta yeniden 
bayıldı ve evvelkilerden daha 
müthi,ş. , f.eı;yatlar .kQp,a.r.dıkta.n 

Mnra ilk trenle Hanovere hare
ltet etti. 

Bu vaka UZJerine Etta koca • 
~undan boşanmayı reddetti. Ve 
buna. mukabil 9C)k daha mfltlıiş 
bir hal aldı .• MUthi§ Bigara iç
mi~ ve her ttlrlil uyuşturucu 

madde kuJlanmıya başladı. 
Rezalet Ha.noverde evvell bC· 

yük bir gürliltü kopardı, fakat 
llllutulmakta geç kalmadı. 

Bu hldiseden ilri sene sonra 
bir gün gazetede Homerin o za
marı beraber yaşamakta olduğu 
Lesli ile yabancı bir erkeği öl. 
dUrmüş olduğunu okudum ve se
kiz gün sonra da Homerden beni 
hapishaneye ke!ldisini g örmiye 
davet eden mE-ktubu aldım . 

Derhal hapishaneye ko bun 
normal yaşından çok genç, bil_ 
hassa kapanık hayatının ihti
~·arlatmadığı sağlam ve hakika. 
ten güze] bir adamla karşıla.J;

tığım zaman hayrete düştüm. 

Kal'§ımdaki adam eski Homerdi 
lhtiyarlam'amış, bilakis kapa
nık hayatından uzakl~tıktan 

sonra daha gençleşmişti. Açmak 
icin geç kalmış. teşrinisani or-

Hareketlerinde ben4m şiındl· 
y- kadar onda görmediğim bam 
erkek hususiyetleri vardı. lllve 
etti: 

- Cim .. Sen beni anlıyabile. 
oek yegane adamsın. Ben, haya· 
h evvela anlamak istemiştim.. 
Fakat simdi de s<>k geç kalınıt 

bulwıuyorum. Artik beni ne te
terlerse yapsmlar, umurumda 
bile değil. Fakat senin her 19yi 
bilmeni, hakikati <>Çenmeni iL 
terim .. 

Ve bana bütiln hayatım anlat
tı. Nihayet sıra Lealiye gelin09, 
ea.nld ölmemie gibi ondan MYsl 
ile bahsetmiye ba§ladı. O 11m&11 

ı.esıinin ona kartı çok yumupk 
munia hareket etmq oldufum 
lıllladnn. 

Hon er, LeaU ile bıi.rUld:.e yenl 
bir ha veta atılmqtı. Bqka bir 
ıtehre tqmmıf}ardı. Orada ~ 
lıir yoluyla gelen buldayı ~ 
mer, mavnalardan bop.lttınyor. 
du. Bu teahhUt ltinden iyi pus 
kaznruyordu amma., fçine p.
rlp bır kJBkançlık girmioti. X.. 
disinden genç olan her erkekt9n 
§{lphe ediyor, hattl bu eebeple 
ara: Bıra Lesli ile biraz, amma 
yalıuzca biraz kavga ediyorlar
dı ... 

Bu vaziyet, Lesliyi bir klS,e. 
başında genç bir er:keıkle konu
surken görünceye kadar devam 
etti. Homer, Valette Lesli ile 
b;rlikte kumlarda uyu~ deli· 
kanlıyı tam;ınıştı. Fa.k&t Leıısll 

aldanmış olduğunu iddia etti, ve 
Homer de artık bunu dÜ§Ullmek 
istemedi. 

Fa.kat bir gUn öğleden IOJll'&. 

mavnaların mutad saatten çok 
geç geleceğini haber verdiler, 
Hormen de bir saatlik ı.lm5a bir 
ayrılıktan sonra evine dönmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Ev bom.bo§tu .. Homer iki de
fa "Leall" diye seslendi, cevap 
veren olmadı.. Her tarafta tam 
bir sessizlik vardı •. Homer ya.tak 
odaJarma gitti; kapı içerden ki.. 
litlenmişti ... 

Hamer evvela hayretle dona
kaldı, fakat sonra her şeyi bir 
anda anladı. O zaman bütiln ha
yatının fikrine o anda h.i.kim 
oıan bir düşütıüş önünde yıkıldı
ğım hissetti. 
Yapılacak başka bir iş olma. 

dığma göre hepsine toptan niha
yet vermek lazımdı .. Kapıyı kır
dı•. İçeri girdi \'e rovel~ iki 
kere ateşledi... 

:t. • 11-

Davanın sonuna kadar Hame. 
' nn yanında kaldnn .. Ba:§mı kur-

tarmak içm hiç bir müdafaada 
bulunmuyordu. Lesliyi öldürmUt 
olduğundan ıstırap çekiyordu.. 
Onunla beraber yaşamJŞ olduiu 

(L1itfen Bay/a11 çeuirinis) 

tun sarho~ olmadan açılıp .bit·rıl- - Allah omtirler versın, paşa. 
mesini düşünüyordu. • cığım l Kulunuz da zaten biraz mu 

Mustafa pa~a ilk defa elim l uk· :ıadenızı d ileyecektim . 
~yaya uzatarak parmağmnı uç Dedı , tanbunmu bir kenara da-
lanın öpmüştü. ~ adı .. 

- Sen ne· şiri ;1, ne cana yrı\ın, K . pı) ı açtı. . Dısarı) a ç1kU. 
ne güzel bir kadınsın, mele~.m! 

İnsan ~ni gördükten ve seninle 
bir an konuştuktan sonra. scrı".leıı 
nasıl aynlabilir? 

Lukreçya gülüyordu. 
Fakat, felAket yuz gö ı ern'I\ c 

ba~lamıştı. Paşanın bu sözler.t1 
den, kendisini sevdiği ' 'e aynlnıak 
isttznediğ! anlaşılıyordu . 

Bir aralık Cıhanümada - be, 
on dakılaı olsun - yalnız kalrmk 
lüzumwıu hisseden Kaptan Paşa,, 

tanburacıya döndü: 
- Haydi, biraz kahyanın yam

na git de hava al! Ben seni te.'i{rar 
çağmrun. 

Dedi. Tanburacı da fena ha 'de 
11kılmıftı. Aldığı bah:ıi§len koy· 
mma koyarak: 

Ali Can kapının onnude u)•uk· 
luyordu. Tanhuracıyı görünce: 

- Ne o? dedi. Safralan dııan· 
ya mı atırorlar? 

- Ö) le ıcabett i. Maamafih ben 
de çok "' ıkı ldım. Şu küçücük odana 
hava ızlıktan bunalmıştı.m. 

- Pekı .. Şımdi gidiyor muSUll? 
- Yok can mı.. Biraz hava al-

mı) a çıktım. Paşa efendimiz biraz 
sonra çağırac.ak beni. 

- Çok filA. O halde çene çata. 
rız. Ben de ucmtıdan çatlamış -
tım. 

Tanburccı, kMıyanm yanma o
turdu: 

- Bu ne? Sen de mi içiyorsun? 

(~ cıarJ 
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Soğuk algınlıkları her 
türlü hastalıklara yol 

açabilir. Fakat bir kaşP 

'' Bana inanınız, 
Bu süt 
kreması 

usulü 
sayesinde 
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Futbolcu hatıra ve portreleri No: 32 Yarınki 
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Burhan (Tabanca) G Saray 
Kemal Faruki (Ustura) 2LZ • -~~ 

yürüyüş 

müsabakası 
50 yaşındaki birçok 

dınlar ancak 30 
yaşlarında 

görüneceklerdir. 
Yazan: BEDRi GORSOY Beden Tcrbivcsi lsfonbul · 

---Meziyetleri.. oyun tarzı ve nusaılyetıerı Her hakkı ~lıfıızdur: 
Bölgesi Ba.şkanlıfiından: 1 -
26.l ·941 tarihine müsadif pa 
zar günü saat 10 da yalnız mü· 
kelleflerc mahsus olmak üzere 
on beş kilometrelik bir yiiri.. üş 
müsabak~sı yapılacağın<lan i'i. 
tirak edecek gruplarm bebeme 
hal saat cloku1.da Şişli tramvr.y 
deposu önünde hazır bulunma. 
lnrı. 
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Bu §erait altlnda maçlardan ve 

egzersizlerden fayda olur mu? Al 
takke ver külAh, dostlar alışveriş. 
te görsün, bu'rada otuz nltı kişi ye. 
yip içip bir hercUmerc içinde sirk 
can.buları gibi arabalara dolup 
şarla söyleyip, reklılm yaparak 
köy köy, susuz, duşsuz, taşlık y'ilm 
n yumru sahalarda sözUm ona maç; 
yap1Y9ruz. Ne bu, olimpiyada ha. 
zrrlanıyoruz. (O anda Kemali gö. 
rüyorum.) 

- Vay, sen burada IIllSm? Çık 
cesm-san meydana çık. İşte şura
ya bir daire çizdim. (Elimle ha -
yali bir daire çizi.yorum.) Git sen 
de usturanı mı alacaksın, taban • 
canı mı. knmanı mı, saldırmam 

mı, ne alacaksan al, çık karşıma, 
haydi dilello var. Bak şakanın na. 
ınl kaka olduğunu sa.na gösterece-
-· 1 gun ... ,. 

Diye suralina haykırıyorum. 
Kemalde şafak atmıştır. lsmete 

sarılmı~. ve beni kurtar İsmet ağa 
bey! .. ., diye yalvarmaktadır. 

Dikkat ediyorum, rnhoı.ıluk ro -
lilnde adamakıllı muvaffak oluyo. 
rum. Arkad1i4ilar, gillmemek için 
kendilerini zor zaptediyorlar. 

Devam ediyorum: 
- Anlaşıldı mı? Bu gece ya sen, 

ya ben, ikimizden birinin bebeme. 
hal ortııd n kalkması mukadd r -
dir. 

O aralık plan mucib,ince futbol
cular üzerime koşu~ orlar. Eiimden 
usturayı, !smet derhal nlıyol". Ben 
çabalıyorum ve bir yandan da knh. 
kabayla giil rken • Sanki !:lende 
başka ustura }ok mu?,. diye hay. 
kırıyorum. 1smet beni sür"ikl"y -
rckten ratağ'ıma götürup yatm -
yor. Birden odaya dolan futbol • 
cular arasında büzül n Kc>mn.li tek 
rar görüyorum. lsmet b n1 brrak 

iki emsalsiz scner in hatırası on
da hfilu yaşıyordu Lcslinin genç 
olduğunu ve bir gencin aşkına 
muhtaç bulunduğunu takdir edi
yor ve bunu anlamamı olmak. 
la kendini itham ediyordu. 

Etta ne mahkem de, 11<! de ka
rardan sonra görünmedi. Eski 
kocasına yapmı olduğu fenalı

ğı da hic bir :>.aman anlıyo.-bilc

cek değildir 'c hıç bir zaman 
Etta, oraya, o küctik gölün kc. 
narma, Elderin C\ "nin civarına 

gidip, çimenler üz r· r> uzarunı

yncak, hayatının y r nı ndi
sine vakfetmiş olan g n" 
ru ve onun bu cim n!er i :- · e 
uzanmaktan b .. yük bir ~ · · duy 
duğunu dfö:ıUnmiyecc>k .. 

M ızaf/('1" ACAlt 

diyorum. Bu çocuE;ru gözüm görme. 1 ran) onun odasına koşmuş ve yal. 
sin ve yataktan fırlıyorum. lsınct \'annağa b:u;lamrş: 

beni tekrar yatrnyor, ben miicadc- - Valin.hl İsmet ağabe) ciğfm, 

leden ve sarhoşluktan yorgun ..,.e kabil değil uyuyamıyacağım. "Ke. 
sı:zmış bir vaziyette güya ynvn§ mal, ustura, Kemalin kesik başı,, 

ynva.5 sakinleşiyorum ve uyuma - diye mütemadiyen sayıklıyor. Atı
ğa ba.51ıyorum. lır da üzerime bir hücum ederse 

lsmet usulca Kemale ynklnı;ryor, ben mahvolurum!.. 
benim de işiteceğim bir sesle: lsmot, artık muzipliğin ve oyu-

- Çok sarhoş. ş"mdi adamakıllı numuzun bitmesinin zamanı gel • 
sız:rr. Sen şimdi dıfjarı çık, sonra diğini anlıyor ve parolamız muci. 
ıı. ul a gelip yatarsın, hem bak blnce cebinden bir hakem düdüğü 
Muslih de ayni odada yatıyor, kork çıkartıyor, öttUrUyor. Dcrluıl bil -
ma bir şey olmnz. tUn katlardan, odalardan futbolcu 

Dısarı çıkıyorlar, aşağı yukarı arkadnı;lar, katıla katıla gülerek -
yar:m saat sonra bir kalabalıkla ten, Kemal ,.e İsmet de araların. 
beraber İsmet usulca Kemali be • da 1.ıizim odaya koşuyolar. 'Muslih 
nhn karşnndalti karyolasına yatı • ve ben yatağımızdan kalkmışızdır. 
n)or. Kemal heyecanlı bir sesle Ve mütemadiyC'n gü!Uyoruz. Ben 
söyleniyor: koşup Kemalin elini sıkıyorum. 

"- İsmet ağabey, bu gece dün Ve şunla:n söylüyorum: 
yada bu odada yatamam. Ne. olur, "- Senin şakana işte bir şaka 
senin odanda yatayım .. ,, ile mukabele. Arlık oyunumuz bit. 
İsmet şu ce,·abı veri) or \ e oda- mistlr. Haydi şimdi herkese Allah 

2 - Grup amirleri müsabaka 
tertip heyetine müracaatla .!lle· 
rindeki resmi listelerini güste. 
rerek numara almaları lazımdır. 

3 - Müsabaka tam saat 10 
dn başhyaca~mdan \'aktinde nu· 
mara almadıkları takdirde mü. 
c;;:ıba~a hakkından mahrum ka· 
lac" ~dardır. 

:ı - !\tüfabakayı idare ede. 
cek olan aıµığıda isimleri yazılı 
hakem arka<la~ların lütfcp teş· 
rifleri rica olunur. 

Adil Girny, Hüs·tmettin Gtire. 
li, Zeki GC>kışık. Tevfik Böke, 
Fürıızan Tekil, 1'hami Pulatcr. 
Neriman Te'.-il, Cemil Uzunoğlu, 
Süleyman Tekil, Fethi Dinçer, 
Abbas Sakarya. Şekip Okçuoğ
lu, 1. Bakır, C. Başaran, Şakir 
Baroer. 

---o---
Hakemler toplantısı 

lstanbul futbol aianluiımum: 
Hakemll'r arasında yapılmakta 
olan toplantıların ikincisi 
27.1-941 pazartesi akşamı saat 
18 de Bölğe merl{ezinde yapıla· 
caktır. 

Bütün hakem ve hakem nam. 
zedi arkadaşların teşrifleri rica 
0lunur. 

Erkek liseleri voleybnl 
maçları 

Erkek 11.selcrl arasındaki volcybbı 

mUsab&kulnna dün Eminönü h!ılkc 

~ 1 salonunda devam edllm!ştlr. 
GUnlln birinci mllsabaka81 !stikJ0.1 

lisesi ile YUcelllkU arasında yapılmı: 
ve lstikl:'l.l takımı 15/7, l~/G gutır 

gclmtı.ıtır. 

İkinci maçı Takalnı lisesi ile Er'-<ck 
Muıılllm taknnlan yapmışlar ve neti· 
cedc Takalm lisesi 15/3, 1~/6 galip 
gclmlı.ıUr. 

Bl'yoğlu hnlltcvlndc yapılacak m:.ı 

sabaknlar hakem bulunmama ı yu 
zllndcn tehir cdllmlstlr. 

Muhtemel ra ts zlıklnrın h ps n 
önlediği g-lbl r: zk grip. bron iti d' 
kısa b r znm n la izale cd r Hnrnr u 
stıratlc dil ilrllr. 
Grip at,rıı ıı ının ıımanmz duşmaııı ~.r 

Dls. baş. •r. ad~lc. romatizm<ı., m • 
sal evcaın a kllt'Y U•' t r g8ster,T" 
\e günde uç • ~ey kadar emnl)ellı> 
alın:: l:' .lıı. 

LUzum:mJ 3 n let alınır. Taklıtı -
rlnd n nkınınız ' h T" verd 
kutuları ı rarla 1 t ~iniz. 

Beyoğlu Hali~ Sineması 
Mn tlnt• ı:lind\\z sn ı t 1 ı ıto \ '"" m 

M de: J'ur.k~c l!cl Bi.l,>ülı film blr\Jt l-•: 
1 - <.:t'NNl;'I l'Lm:sı 

l - 11 l ı Mt n \1" 

Z5. ı.~.ıt Cumarl~sı 
14.05 MUzlk: Ttlrk~e pH\klar Pr' ;;ora 
mının de~·amı, 14.20 Müzik: HlyaS<'tl 
cumhur hnmıosu 15.00 MUzUt: Ham 
tırogmm (Pl.) 15 ::o Müzik t!I OC 
Program ve memleket saat ıwan 

18.03 Müzik Rndyo caz o·'keıı•rası. 
18.40 Mllzlk: S:ız eserleri, 10 00 Ko· 
nuı.ıma, ((;Unun meseleler.) ı !.> lG 
MUzlk: Hnlk tUrklılcrlnden örnekler. 
l!l.30 Meml ket snat nyarı ve Ajans 
lıaberlcrt, ı!l.45 MUzlk Müşterek ve 
tek şarkılar, 20.15 Radyo gazetesi 
20.4ö MUzlk Fasıl hevetl, 21.15 Ko· 
nu"ma (Blbllografya). 21.30 MUzm 
Radyo salon OT"keııtrası, 22.30 Memle· 
ket aaat ayan, Ajans tıabcrleri, 22.50 
Konüşma C1ngill7.ce - Yalnız kısa 
dıılgıı postıısiyl ), 22 ... 0 MU~ .. n·: Caz· 
bıınd (Pi) 23.25/2R.3() Yannk! prog· 
ram ve kapanış. 

Oklarla işaret edilen 
yerlete tatbik ediniz.. 
Sonra da bütün yüz v1 

boynunuza sürünüz 
Uuru.;mu solmuş ve g V§eml§ 

c idi, l l"Y p genç! Urmek için ı,t 
.sl=c basit bir usul: T ' im ve ta!fi 

l'dllmlıı bir mil.tar sJt krcma.smı 

ile knr:ştırmız. Bu halita, 
besleyip tazclcştirccek ve inanılma 
bir gUz<'ll K temin edc<:cktlr • 

B.r ak•rıs gençlik manzarasını m 
ha!nzıı. ve idame için bu basit uauI 
tatbik <'tml~ \"C 70 yaıımda, gene 
dm roll<'rınl oynamıı.ıt.Ir. EczacmIZ da 
b ı hnlltayı size ihzar cdebUlr. Fak&ı 
muhteviyatı az miktarda olma a be
ra bcr pahalıya mal olur. (Yağsız) be 
yaz rengindeki Tokalon kremini• ter: 
kiblnd saf zeytlnyağllc ihzar cdDmlf 
sut kreması mevcuttur. Cildinizi be 
ıcmck için en mUkcmmcl ve h 1 
bir cilt unsurudur. Herhalde m mn 
nly lbahş a m re l ~r ntilldlr. Ak 
halde paranız: iade di1ebll.r. 

Türkiye C:umllarlyetı 

ZiRAA T BANK ASI 
Kuruluş tarıhı: 1888. - Sermaycsı: 100.000.000 Tiırk Lirası. 

dn.n çıkıp gidiyor. rahatlık versin ... 
- Korkma diyorum sana, şayet Genç ve neşeli otuzdan fazla 

bir şey olursa haykınrsın. B.i7.im futbolcunun kahkahaları, oteli çm-
odnmız bitişikte, ne var korkacak. latıyor. Biraz sonra herkes odala-

Çenberlitaşta Pazar 
günü pehlivan güreşleı-İ 1 

Her hafta muntazaman tcrti > 
edilen büyük pehlivan güreşler 
ne bu hafta da en tanınmış pehli 
,,anlarnnızın getirilmesi temin 
edilmiştir. Bilhassa Lüleburgazlı 
Ali Al.metle Ha)Tabolulu Po. 
ınak Mustafanın ı?iir~şinin heye 
ı•onlı olac11ğın:ı şüphe yoktur. 

Şube \"e Ajans adeclı: 265. 
Zırai ve tıcari lzc1 ncvı banka nmanıdcleri. 

l'nnı biriktirenlere 'l!J.MOO Um ikramiye verllor. 

Hem bak Muslih de yattı. nna çekilip yııtıyor. 

Şimdi, oyunumuzun h:ıyntımda İşte daima aramızda bu şekilde 
unutamıynca{;'lm en pnrlak \ e ko. seyahatlerimizde de muziplik!er 
mik tarafı başlıyor. S:ıhne ı;öylo: \"e latüeler tertip eden biz fut _ 

Saat on bir buçuk. Muslih v(' bolcular bu ,·akadan sonta dıı Kc 
b n yalandan uyumu uz. r..ii.kin mnl Faruki) e (Ustura Kl'mal) i~. 

her ikimiz de yorganın arn ıııdnn mini takıyoruz. (İşin en parlak ve 
Kemali tetkik etmt1kle~;z. (Antrl'. komik tarafı da biz lstnnbula dön 
nör daha gelmemiş, o da bizim o - dUğUmUz znman bana, scyahatl<'r
dada ynbyor amn, mUbnreğın her deki hal ve hareketlerime dair -
g ce saat ikiden ewC'l geldiği gô- o zaman teşekkül eden divanı hay 
rülmemiştlr.) Kemal Fanı ki, ~·n • slyet rPislnin imzasile • birtakım 
vnş yavru gözü her an bl'nde ol. suallt'ri havi bir tezkere geldi. 
duğı.ı halde soyunmaktadır. 1ştc Bunlardan biri de ne); soruyor 1.ıi. 
karyolasına oturmakla yatmak a - liyor musunuz? "Antrenör Totbcl
rasındn bir poz alarak \'C beni gö- laya, ,.e nrkadaşmız Kemal Fnru
rebilecck şekilde uznııdr. Eline bir kiye sarhos bir halde ustura c;ek. 
kitap aldı. Ôüya okn:ı;or. Gözü bir mLcµılnız. Neden?!) 
kitapta, bir bend . B n bir aralık İste o zamnnki spor teşkıliltı • 
yatakta: "Of!" diye dön niyorum. nın parlak .icraatına glizel bir ör
Kemnl derhal yerinden frrlı~or. A. nek ... 

* .. * 

Giireşler Edirnccle tı "cmlıı';i. 
n! yapan Fuat pehlivanın ida · 
resi altında Kırpmarda yapı • 
lacaktır. Gür~lere saat tam 2 
de başlanacaktır. 

1 "'11111 

! lllııdll 

Sehir Tiyatrosu 
rı·pehn,ı Uram kııımında 

\kş:tm 'W.30 dn: 

Aptal 
\'a1.an Uoa&o)elııkı 

1 

* * * 
1stikUU Caddesi Komrdl kıı!l11tmd ı. 

Gündüz 1 J tc ('ıK'ıık Oyuıııı 
Ak,am :?0.30 da! 

Kiralık Odalar 
llrr gün gl~ede ÇOf'Uk tcm,.illcrl 

için hllf't ,·rrlllr füırhnu: j 
B ) nelmilcl \'C emcktr.r bir fut- ============== 

bolcümü dür. Galatn.c;araym birin. miz bir arkadaşımı~d r. 
ci futbol takımında .Alinı.m sonra Kemal l'anıki 

.craat Banl<nsınd l<Umt aralı \C lhhıır.sız ınaarrut ııesaplanna:ı Cıı az 
50 lirası bUhınanl:ırn senede 4 <lcfu çekil ccl< kur'a Ue a~ağldalt1 

plAna ı; r lkr"lmlye tlRğıtılnc11l tır. 

4 ud~ ı,ooo llnıhk ı,ooo lira 
4 .. 500 2,000 " 
4 

40 .. tiO 
100 

1,000 .. 

4.000 .. 

ıoo nded ı:;o liralık :;,ooo Ura 
1!0 .. 40 .. 4,800 • 
lflO 20 s,zoo .. 

OlKKAT: HPsaplarmdakl p:ıralar bir sen lçln 50 llı:adan aşağı 

.-ıll mly• nlere lımırıılye <:tktıı;rı takdir e "" 20 f zl si) \' rll c ktır. 
l{ur·ıııar senede 4 dcfıı: 1 Eylfll ı Btrınclk!lnun 1 Mart ve 1 Ha.zlrnn 
Lnr!hlcrlnde çekilecektir 

... ......... ..,. ............. .a ......... . 

)ağa kalkıyor. Bana sokulu)or. 
Beni tC'tkik ediyor, sonra gidip ka 
pr~ ı açıyor 'e kapıyı , ık bırakı • 
)Or. Dôniıp tekrar yatilğına iHşi -
yor. Göz"i hep benc.1 dir ve belli lti 
ufak bir vakada hemen kapıdan 
fırla) ıp ktıçacnktır. O kadar tetik
te ... 

uzun senE:'ler mUdafi oynam·ı;ıtır. Uir zamanlar Galatasaray mu -
Muhteı:t V(' milli takımlarımızda hacinı hattının ele avuca sı~ıyan 
çok mu\•affakıyetli maçlar yapmış. civa gibi, çevik, s ri ve çok teh .• r••••••• •••••••••••••••••• 

Aradan bt' on dakika dnbn bu 
ş kilde gcç"yor. Ben artık plan 
mucibince ya.ta~mda sayıklnmala . 
rn bnşh) orum: 

- KC'mal Faruki ustura, krsin 
baş, ·iki kesik baş, Totbl!lla, Ke. 
mal Faruki! .. Ustura, K('mql, baR, 

• u'". ns, kes! .. 
K mal birden yerindPn ok gibi 

fı • or. Znt n a" k o!sn oda ka -
pıs::ıcnn dr :ı.n kaçıyor. (İsmetin 

sonradnn b •ıa nl:ı t tı n:ı naza -

tır. t;zun bo~ lu, sağlam ve sıhhat- llkeli bir muhaciıni idi. Ekseriyet. 
li olan bu gUrbUz futbolcumuz bil· le merkez muhacimc.1e oynardı. Fe. 
has'3a Galatasaray • Fenerba.hçe nerbalıçe mUdafaasmı epeyce yor
maçlarında aslan kesilirdi. Degaj. muş bir muhacimdi. FenerUlerc 
mnnları, zamatWlda ate5 gibi oyu- , Kemal çok gol atmı§tır. Çok iyi a· 
nu ile hücum kesişleri, kafn vu • yak ve vücut çalnnları Yardı. Bil. 
ru lnrı, apsları, ı;Utlcri, çnlımları, hassa çok S"ri dripling yapardı. 1 

atletik meziyetleri, açıklara uzun Tlhli.keli uzun ileri paslar;, <;~ape • 
ve isabetli havaleleri, bilhassa e • leri ve kaleye görilşlii şiltleri var
nC'rJi ve ct'1.larcti mUkemnıeldir. dı. Kemal Faruki de mantf bey -

Burhan son <terece iyi kalpli, nelmilcl fulbolcular:rnızdandır. 
kib"rsiz, centilmen ve çok sevdiği. lledri Ot!RSOY 

V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmıııı 
tanzim edip 

gen iden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gn.zete basar. 
Tabiler namına dizği isleri alır. 

iilllll ..................... .., .. lfiilllDB'll 


