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~~a~ 
Tobruktan 
Sonra 

Faşizm yalnız şimali 
Afrikanın ve Hab" i<>ta.nın si
lahsız yerlılerine> kn. ı galip 
gel&bilecek bir hükiımct kura. 
hilrniı ti ve bunu dn. ltal;>-n.n mlL 
Jetinin hiirıiyetini ortadan kal
dırarak onu haysiyet kmcı bir 
rejlınc tabi tutmak pahasına 
yapmıştr. 
~vvvvvvvv 

Yazan: 
Hüseyin Cablt Yalçın 

AVINıtlu~TALVANe 1 

Başkumandan ının · 
TABiYESı DE 

PARA ETMEOı 
İtalyan mukabil 
hücumları hep 

tardedildi 

italyan 
tayyareleri 
·Yanl ışlıkla 

iTALYAN 
KITALARINI 
BOMBALADl 1 

Atina, 27 (A .• \ 1) - B. B. C: 
Dün lni'iliz tayyareleri Elba.san 

Kont ~t.t 

.l\1acar hariciye nazırı 

K ONT 
Caki 
O ldO 

civarında. Bulsnyı muvaffakıyetle 1;udnpeştc, 27 (A. A.) - B. B. 
bombardıman etmişlerdir. Büttin ' C: M:acar hariciye nazırı Kont 

(Dcnmı 4 UncUde) Çaki'nin bu gece öldüğü haber ve. 
rilmektedir. Miltcve!fa eski bir 

Afrika cephelerinde Macar ailesine mensuptu. 1938 
<'le.nberl Macar hariciyesinin ~m. 
daydı. 

iTALYA 
İngi ltere 
kazanırsa 

Minyatür bir 

içtimai bir derdimizin leşrihi 

Nüfus düşmanı ameli-
yatla nasıl mücadele 

etmelidir 
Pr. Kazım lsmail Gürkan diyor ki: 

"Evlat sahibi olmak ıstemiyen ailenin 
çocuğunu cemiyete maletmel idır,, 

Buglln gazetemll!, çok mtlhl.m bt( 

tçtima1 meseleyi memleket ınlkya. 

amdıı. bUyUk, ha''" ti bir mucleyi de 
alıyor: Çocuk a atak meeele.slnt! 
Yaııl, doğabilecek ve iyi yetl§Urlldiği 
takdirde memleket için mutlaka fay. 
dalı olacak bir çocuğun. henll.z d!lıı· 
yaya gözleri açılmadan ana rahminde 
katledilmesi felAketinden ba.haedece. 

ttz. 
Bir kadmm dofacak çocutunu al. 

Romanyada 
karışıkllklarda 

ölenler beş 
bini buldu 

Horia Sima' dan baıka 

aırma.5t veya dll§ürmeat, hele bu a:n3• 
llye, gizli yollarla. lpUdal U1Ullerle 
:yapıldığı takdl.rde kendisi için, ~ 
haaııa memleket için 5üphesiz kt zi• 
yandrr. Buna maııl olmak Qzero ne gf,. 
hl tedbirler almalıyız? İ§te mevzu11o 
muzun hWua.sıı 

Gazetelerde bu mevmıa al1kadar
0 

bir hldlaeye temu edlldl#bll gllt1lr 
(Devamı S tincttcle) 

Tol işlerinde 
esası Ka;ııte 

BugDnku yollar o şekilde yapıhyor ki 
· maddt irrikAn mus·ait olunca 

• NGtı,ızumiN Tobnık'u 1 znptetmelcriııe nlt tnfsilat 
h('nijz tamamiyle lınbcr almruua· 
d:ın, ileri İngiliz kun etlerinin 
Dcrnel e girdikleri bildiriliyor? Şl. 
tnali Afrikadıı. ıtalynn ukutu hali 
döndürücü bir sünıtlo ,.c glttikç<' 

artan bir hr1J:ı. de\ am ediyor. Knh· 
raman foı;ist onlul:ırı dü.,manıı jm
leler terketnıcktc dünyanın en bli. 
l ilk mu\11ffakıyetlerini gösteriyor
lar \O fiCnclcrce ~mck, zckii, tek· 
nlk Ye para hıırcedllerck lnc;a edil. 

ınl. kaleleri göz açıp kapayıncaya 
kadar Jnsa bir zaman f~indc tcs· 
lim ediyorlar. Bu rökor fa,Jzmin 
en parlak icnı.ııtulrr. rakat arlık 
ifolyan rnlUctfnin sabn tükendiği· 
ni gösteren alametler beJlrmcğe 
ba5ladı. Faşizm 1talyada iktidar 
mC\ kiino geldiği zaman, memlo. 
keti 8.1UU"5iden kurtarmı~ oldo!,"11 
mnsa.lnu dünynya nesir i~in büyük 
bir propagand~ faaliyeti göstcr-

iNGiliZLER 
ERiTREDE 
AGORDATA 

GiRMEK 
UZERE devlet olacak 3 nazır daha K olagca asfalta 

;nıf o;tir. Bu faaliyet semerelerini 

H'mıcrııis de~rildir. Çlinkü faslst· 
lerin ll•lı 'c alel hinde konu uldo.. 
ğu ıı:aman, lılç olmazsa İtalyayı ko· 
mU · ıden 'c anarşiden kurtar· 
mıştır <llycnl<'re tesıuföf olunu;\·or. 

dt:. llallmki faşizmin lehine kay· 
dcdilmesi lazım böyh• bir hiz
met tamamen hayali bir iddiadan 
ibarettir. İtalya bu anarşi t~hlike.. 
sini atlatmış bir de\ irde Lıulnnu· 
yordu. 

P~ iznıin 1talyaya temin etnııs 
oldo''ll kudret ,.e azamct~e l~te 

bir t panyol t:ato u gibi yıkıldı git
ti. l'aşhm ~ alnız fjimali Afrikanm 
''! llabt>§istanm 6iliıh ız yerlileri· 
ııc kar ı galip gelebilecek bir hü· 
lifımı:-t kurabllmI"ti YO bunu d:ı 
İtalyan mllletinl~ hürriyetini orta. 
dan kaldırarıık onu haysi~·ct kırı· 
rı bir rejlmc tabi tlıtınnk pahası· 
na ynpnuşb. 

Şimdi İtalyan milletinin gözü 
açılıyor 'e kendi ini fclakete, mn. 
teme Ye küçükliiğe götüren müs· 
tebitıerden Jıesap sormak sıra ı gC• 
ll~or. J•'llhaldka itıılyıınm bu harıl. 
fC'n fa,.I tlikten C\'\·clki budutlan· 
nı muhafaza ec.lerek !;'.Jkabiinıeslne 

nMık imkiio ımımamıı;trr. Faı:irn1 
ltaıya lt;in manen olilut'll kadar 
da tnaddcten mcı.'um neticeler 
'l!nni ahtc ye değersiz bir ida· 
re olarak tarihte yer alacaktır. 

l·~ğer alman haberler sahih ise, 
İtall an milleti faşlun iıJareşlnc 
I,arsı nefretini ' c emniyet lzllj;'.rfnl 
izhar il,)in bazı yerlerde niiıııa~i!!ılcr 
~apını bulunuyor. Dökülen kan 
fa izm ile İtalyan milleti arasın. 
daki hakiki aı:ıkhğı bir uçurum 
haline gctinni.,tir. İtalyan ınillC'ti
niıı ·atwu harnbiyc se,·lrndcn ma
''l'rapcrestıcr aleyhinde duycluğu 
bu l ynn ııı .. si büyüyecektir. Al. 
nıan kuwetlerinin ıııc miiılahalo 

r•ttiği Ye bazı yerleri ıı:gnl Cl lecli
ıll de söyleniyor. Du gibi lın' ndis· 
lrrc ntübaliıi:'1llar kan~ması ihtima. 
linı düııiiocrek 15imdlki bnldc i~lt
tlklerimlzi ihtiyat knycliylc karŞılı· 

Derne etrafındaki 
İngiliz kıtaları 

takviye ediliyor 

ita/yan 
soma/isi 

hududu da 
geçildi 

Kahire, !!,1 (A.A.) - B.B.C: 
Eritrede Ci Biskiya zaptından 
sonra İngiliz krtaları şimdi 
Agordat'tan 12 mil mesafede 
bulunuyorlar. Burası Asmara'yı 
!Kızıldenire bağlayan mühim bir 
demiryolu merkezidir. Jtalyan 
ric'ati o kadar sür'atlidir ki çe
kilirken mevzilerini öile tahrip 
etmiyorlar. 
2001TALYAN ÖLDÜRÜLDÜ 
İlartum, 21 (A. A.) - B.B.C: 

İtalyanlarla İngilizler tarafın. 
(Dc\'arnı 4 üncüde) 

Londra, %7 (A. A.) - B. B. C: 
İtalyan askerlerine hitalı(!n yap. 

tığı ,.e radyo ilo neşredilen bir 
musahabede fQ§ist aözcilsü Anaal. 
do ezcümle §Öyle demiştir: 

••- Şeref ve gunır hisleri bi
ze sonuna. kader dayanmağr em • 
ı·etmektedir. Eğer İngiltere harbi 
kazanınıa İtalya minyatür bir 
devlet, kapıcı ve uşak bir millet 
haline getirilecektir ... 

DTA L VADA 

Hükumetin 
zabıtaya da 

itimadı 
kalmamış 
l talyan askerleri 

arkadaşlarının eair 
düştüğüne pek 
seviniyorlarmış 

(l"azm 4 ünr.üde) 

Acı bir batıra 
izzet Muhiddin Apakı geçen 

sene bugün kaybetmiştik 
''Haber" allcsi bugün ~k acı 

bir hatırayı anmakla. clemfülir: 
Sc,imli arkadaşımız İ21A>t Muh idclin 
Apak g~cn sene bugün hay~ta 
gfülerlnl yummuş, bir daha don· 
mcmek ÜT.ere aramızdan aynlnıış. 
tı. hillk, fcra~at ve faziletin mü. 
cc-;sem timsali olan bu genç \'&"" 

lıkfan a)·nldığımızda.nberl bir ı.t>n• 
~cçU. N c bizler, ne ~porcu arka• 
daslnrı ne de onu tanı:ran \ e sl'. 
,.e~ ~~niş insan kalabalığı ölUrnil. 
ne hala inanamıyoruz! 

Bizi saran ıucak hahra.sı o ka• 
dar canlı n taze ki, bogtin etrafı· 
mrzdaki her şeyde ondan hlr iz, 
hlr J<oku buluyor, adeta her an 
k'.aptyı ararak heybetli \'ÜCUdU \'C 

ezeli ncşeslle llUri.cliş kaJ?ıımrıa 
ı:ıkmaısını bckllyonız. Fakat o, bir 

(Devamı 4 ün<'lide) 

Aziz arkadaşnno: merhum 
l\luhlddln A11ak 

loru;r. Pakat harp meydanındaki • I" A " klopedı·s·ı 1 '~1 iflisl.arlıı İt.alla rlnhilin<lc hu ıs am nsı 
h.ıdi~J • b •• 1 W•ı '"3rm 
h cnn ugun c egı se ·' . rl bqt,.~'ll' bu bilytlk ilml ldtabm 7 formalık 
asıama ı, 13lddet peyda. etmesi ,.e \ Maarif vekilliğince neı ne 

nu, . • ilk !aslkUlU çıkmt§tır. 
1 nHt l'(>jlmi yıkmaı.ı tabh bir in. M rlf •ck1lllğl yayın evlerinde \'O bütUn kitapçılarda arayınız. 
' :ıt udtl<'dilmeliıllr. aa ' Fiyatı 100 kuruştur. 

Hii'>{'y:hı <:'ahit YAI.ÇIX 

tevkif edildi 
Hudut, liman, tayyare 

meydanları 
mıntakalarında zabıta 

vazifeleri askeri 
idareye verildi 

Bükreş, 27 (A. A.) - B. B. C: 
Son hadiseler esnasında ölenle-

rin sayısı 2000 ila 5000 kadar tah· 
min olunuyor·. 
ASKERi İDAREYE DE\'REDİ• 

LE.~ Y:ERLJ;R •.• 
Bükreş, 26 (A. A.) - Gene. 

ral Antone6ko, bUtün hudud, li • 
(Devamı 4 üncüde) 

Japon 
hariciye nazırı 

Amerikaya l 

çevrilebilecek 
tıtaallala elıldrlll wıreoell Bltallya 
mtralıaıa projılerl lla11rlaadı 

Şehrim.ize gelmiş olan N a.fia 
Vekili general Ali Fuat Cebe
soy, su ve yol iŞleri hakkında 
beyanatta bulunarak €'7.Cümle 
demiştir ki: 

"- Hükü.metin belli ba§lı bir 

su siyaseti vardır. Eskiden ot~ 
ğu gJ!Öi feliketin vukuunu bek. 
liyerels geçici tedbirler almakla. 
ka1nuyoruz. Bu devire kadar ih. 
maJe uğrayan bu muazzam işe 

(Devamı 4 ilncUde) 

Dünyanın en· .küçük 
mesleki teşekkülü 

LE 8 LE 8 i C il ER .. CEM iYE.Ti 
meydan Bu cemigetfn . mev.~ufı. 
okuyor 30 azası d'a· biı ihirile' . . ... 

Amerika, Çin, Yeni t 
1 

.hemşerı. ·.d. i,rler / 
Zelanda ve Avuıtralra ' . . 
ile alakadar olmama 1ı Esnaf cemiyetleri umum i· heyet toplanblamia 

imit bugünden itibaren tekrar batlanıyor 
Tokyo, 27 ( A. A.) - Hariciye ' (VaHJJ 4 tlnr.üae) 

nazın Matsuoka, bug{in mebusan 
meclisi hariciye encümeninde be • 
yanatta buhına.ra.k, J aponya tara· 
fmdan Mançuride giridilen harck.:-. 
tin medeniyet &lemi esularmm 
tahribine bir bqlangıç olduğuna 
dair Amerika hariciye nazın Hul. 
l'ün sözlerine cevap vemıltti:r: 
"- Amerikanın mUnaaebetler

de sulhçU bir inkişaf açmak ist~ 
(Devamı 4 lnctide) 

H a diseler in - -
Te fsiri 
.... -

Roman yada 
Alman 

K .. z ·· Markının 
og U Tedavülden 

Emeğinin mukata1 . rvıen'i 
tını görüyor 

Son bir buçuk ıerıc 
içinde aldığun12 

mahsul 
Az glrıımı, 

derecede bol wı ,,. 

f azan : HASAN KUMÇAYI 

DAVETSİZ m.iAflr gittiği 
yerde aç kalmak istemezse 

ylyeeejlnl de beraber göttirmell. 
41r. Blkref bUktmetlaln yeal bir 
karan lifi memleket dahlHndc Al 
mu maı1anm tedavii1ünll ya.Ak 
etmesi Bomuyaya her gtln mlk· 
ckn utank gelmekt.e olal'I Alman 

1 

aıııkerl~rlnJ iste böylfl bir '"lldyet
te b~or. 
Şimdiye kadar RMtanyava g~lelı 

Alman1ar markla bu mem1eketfAm 
istedlklerfnl alıyorlardı. Römao. 
yalılardan kat kat müttffeh bir 
hayat slirüvorlardı. Romanya hü. 
kfımett m"1l'llt'l<l'tlnde A iman maı"
kmm teda\il1ffnU yuak ecltncf' 
artık buna lmkin bhnO"M"akhr. 
O halde Almanyadan gelen ba ela
' et.-ı1z mt,afirler ne yapacaklar. 
ıJır? 

Ar.aba Ant.on-len tınki'ımPttntn 
Rmrıenvada markm f.edft,1\lllııl\ 
menftdrwt karan Almanya ile ya. 
ptlan Mr anlacma nettrf'llll m•dtrt 
Roma11nnm A1ma11ya ka~nula· 
lef vanv«>ttne halnlfl"l'a bnnun hq
ka ttlrlU olmuma inanmak bhu 
-ıordur. Fakat A lmanvanm Mm 
bir karar almlftUnla • at1"'afabt 

etmf'flll RmnRn.,a~ ~""'""''il Al. 
m•" Mbr1Prtnhı "'""""•""' .... 
dt-<t111n ili'""'"' .. ""''""' df'tM'k .ı. 
dnfnna ı:A,.. '"-•• fla .. __. 
mlbnldba olma,._. 

IL\S,\)f lmllCA"' 



DOşündüqüm Gibi 
iilillliiBDUUldhidlMllllllM "SUS._ 

Şehir Tiyatrosunun "Kirahk 
O~a ar" nevinden temsil 

,,ermesine mani olmak lazım 
Bundan eV\•eJkl ıazmula 6'-'lıir 

fiyatrosunun Dram lasmmda "Aıı. 
ı . t,, piyesini ı;eyretuğim unda 
OOlndlğim lntibalarm t.eslriyle hal. 
kmmm tiyatro seyrederken lbım 
gelen anlayış \·e saygıyı gösterme
dljüıdeo doyduğum teeAilrti ifade 
etmeğe r.a.balnmış ve balkmırzdao 

. ahncye \'e san'atllra ka.rşr saylı 

d1Jem1stlm. 
Bu defa Şehir Tiyatrosunun ko. 

m.edl lmımında ''Kiralık Oda1aT,, ı 

"4Kl perdesine kadar görmeğe ta. 
hammW etmq bir &eylrd IQanly. 
le aöylilyormn. Şelı.lr 'l'l7atroR 
memlekette tiyatro ldilttlrtille m.. 
sı blraa daha saygı göstermek mee. 
hmlyetfndedir. 

Bazı abli. mtlııekJdtlerln kldla. 
larma raimm Şelı.lr Tlyatroea re. 
jlslirllnllo kudreti, ;yeni ve bllJıu.. 
sa eski aen'atklrlarmm olpalala 
De bagtin l'ttrldyede sabile ua'att. 
ld diğer ııuı'atlerle flll .,.P •fiil 
tevlJ'ede --ve birçok san'at pahe. 

lerlyle makayeee edlleoek •• 
beDrı ele onlardan a.lla ,.... bir 
irtifada tufmakta olan bir m'-9.. 
aedlr. Ve dram kısmı ba ftlllfeJI 
hakkiyle be§umalrt.adır. 

'tınralık Odalar,, gibi bir ~ 
lln ne Şehir Tiyatro.o ~jlsörllntbl 

ne de san'atkirlarmm tuvlbbııl 

"nnu, onları tatmin eden bir c· 
MI' °'8ı'ak Mlıııeye konulmuş bu. 
lunDMWna itıtlmal ,·ermek imkB.u. 
c;rr.dır. 

O halde bu parta niçin Şehir Ti
yatro.unun btr b;mmda vo Bedia, 
\'un ve Behat ve enuıaU gibi ı:ok 

kıymetu !iall'atkirlara. oyna1ılıJor. 

A.caba komodl kısmı Şehir Tiyat... 

M9ll btlt.ç.eslnin kazanç faslmı ka. 
bartmıak için mi bu fedakarlıp 

katlanıyor. 

Eğer öyle ise büyük san'atk&r. 
larmuzm ,.e Şehir Tiyatrosu Jro. 
medl kısmmrn bu kadar btlytlk fe.. 
dakirhklara katlanmasının öniine 
geçmek \"e memlekette tiyatro 
kültürünü yapan Ye hakikat.en bil. 

yilk bir kıymeti olan bu mü~. 
yf kendi itibarını ,·e komedi artist

lerini bu nevi fedaklrlıkJara me<:. 
bul' krbnıyacak şehilde ona yar<lmı 

etmek icabede.r. 
Şehir Tiyatrosu sahne5lndE> "Ki. 

rahk Odalar,, ,.e emsali gibi eeer. 
lerln temsil edilmesine maııJ ol
mak için Jimng~len tedbirlerin a.. 
lmması memleket temaşa ktllttl. 
:rtlne karşr bir borçtur. Hu boreon 
&lemnest DMd btlyttk bir vazife 

ile Drmal edllmesl de o kadar bli. 
Jllk bir suç sayılabilir. 

Suat Derviş 

Tarihi deniz romanıı 44 Yazanı Kcu:lircan Kallı 

Misina ile Cebelüttank a rasındald bütün deniz 
ve sahillerde "Baba Onıçıı adı delıtetle amlıyor-
du ı ~ 

Pire tbr8hhn lbq t..-n "'1Glı.- pllU ~ ha.tta TUrklerln 
de aekhı Komlkıılmm Ostilnde, l:ı&r alçak kilçUk gemilerinden korlı:a

çok yerlerinden yaralı oiarU., ~ ralt fasla açılamtyorlardı. 
n baygm yatıyordu. San 8akUn QUnJd1 bu ada.mla.r yalnız dört 
elinde blr Cin1viz meçi, ayalmm gemi tıe ~ ay içinde bir defa on 
dJbinde kendfıdn.in kırılı: kılmcl var bir bUyllk gemiden tba.ret kuvvelli 
dı. Tok Mu8ta.fayı bir gWle pruva İçanya filoıııunu, bir defa da line 
direğine yapJibnnll, 8ClGl'I& külçe ayni kudrette ııeklz gemiden mtL 
halinde yere aeruılfti rekkep Koraika filosunu rezil et.-

TUrlt filosu cenuba rota verdi; ınJelerdi; TUrk korsanları adeta 

saferle, fakat y~ bir halde masal devirlerinden dirilerek bu 
dlindll. ı yerlere gelen dokuz canlr devler

Kl§ gelmi§t.i: aert rilzglrlar bat ' dl. 
la.mıştı. Bu zamanda denize çı:kıL 
mazdI; ya.bancı gemiler bunu bll
<Iiklerl iıçin BOn senelerde seferle
rini kış aylarnıa lbırakıyorlar; mee 
bur olınadıkça yazın Um&nJardaıı 

çrkmıyorla.rdı. 

Hızır reJs çok kızmıştı. Her hal.. 
~ intikam almak istiyordu: bun
a.an bııŞka Ievendlerin hevealeri
ıdn de .kırılmamam lft.zımdı. Bunwı 
için hemen yeni bir sefer huırlL. 
ima haşladı. Çabucak gemileri 
yağlattı; tamlrlerini yaptırdı; ar
malarını ve levendlel".ini tama.mla.
cb. Birisi kendisinin, diğerleri de 
Hese.n Ali. Uzun Durmuş, Kara 
Omer reislerin kumandalarında bu 
Iunan dört kalite ile denize açıldı. 

Türk korsanları Korsika ile Ba.. 
lear ara.smda iki hafta dolqtılar; 
kilçilk büyük ayırmadan raatıadık
ları bUtUn gemflerl zapt.ettiler; 
.iee yaramıyanlardaki eşya ve insan 
lan aldıktan sonra yaktılar yahut 
denizde ra.st gele bıraktılar. 

Sonra Korsika ile ltıı.lya ara.ama 
geçWer; §im.alden cenuba, cenup
tan şhnale geçen lbiltnn gemJleri 

Halkalvade'den son defa çıkalı 

bir ay olmuştu; ufukta yirmi beş 
gemi göründü. Levendler ve Tu. 
nualular ibllyü.k bir düşman filosu
nun geldiğtnl, deniz kurtlarmı yu
valarında bastırmak istedikkr ini 
andı; fakat bir az sonra bu filo. 
nun iki tarafmdaki dört Türk ge
;111sbı.l tanımlar; <>"teki yinnl bir 
ta.nesi esir edilmiş ticaret gemile
ıiydi; hepainln de tıklan t.rkhm do 
lu oldukları anlaşrhyordu. 

Hmr reisin boğazdan geçerek 
Tunus ka?'§ısmda demir ahşı o za. 

mana. kadar bu yerlerde hl~ görül 
nıemlf bir manzara oldu. Sahiller, 
damlar, kule ve mazgallar salkım 
eallam insan dolmuştu; ya.lun köy 
ve kasabalara akseden haber ora.
lardan yıfm Yitm insan çekiyor
du. 

Gmıllerln bofalWmaaı günlerce 
8ilrdU. Sayıııı altıyilzden fazla ol. 
mıyan Türk levendleri tam Uç bin 
sekiz yüz e.!lr getinn!Jti; binlerce 
top çuh&, ltadite, dantel, sırma, 

beta ve lnımq; binlerce çuval buğ
day, fuulye, arpa, SUll8JD; binler-

çevirdiler; rozan lima.nlarm öntln.. ce okka hurma, baharat, fıstık, 

de, kaıelerin toplan ka.rfısmda ge fındık, ceviz zaptedllmiştl. Binler. 
mi vurdultlan oluyordu. Araaıra oe altın ve gUmUş para ele geç-
86.lıll kasaba ve k5ylerlne baakın.- mJftl. 
lar veriyorlar; küçük balıkçı ta)'lk Buularnı lbeıJte lblri Tunm sulta
larını yakalıyarak civarda neler~ nmm anbarlarmı doldurup taştı. 

lu.p bittJğhıi l)ğrenlyorla'.rdı. o kadar k1 halkm vergUertnden mil 
MJsina ile CebelUttank araamda htm lblr kıısm.t affedildi. 

ki bllt.ün denls ve sahillerde ''Ba • Lewn.dlerln hepet zıengtn olmlJ!t. 
Onıç" adı dehfetle anılıyordu; ta. tardı. 

pazıya, Fra.n.ta, Cenova, Floransa, Tuoua fakirlerine bol lbol !Mıdaka 

1'.Ta.po.11 gibi o devr:ln ve o mmtab.. Jar verJlıdl; gerek Twıua ve gerek 
ıım btlyUit dev1etlerl ptkma d&t.- Orbe puarlarmda g&1llmemJt de 
mtlşlerdi; detı!ze çikanlan ftlolu rıeoede ueua aatildıkla.n halde el
hlo bir f8J' )'Bp'.m•den ~~- Jeriııde yine binde fu1a ... bl
lvdıl ... t.. da lD-tma •• ~ ımPı ( ... MaMQ) 

-

Hnber 

lbtlkir 
B·r baba oğul 
Hıc alakaları 

yokken 

Manifatura 
toplamışlar 
Şimdi bu malları 

yüksek fiyatla piyasaya. 
sürmeğe ba.şlamışlar 

Fiyat murakabe komisyonu 
bugünkü içtimamda bir baba 
oğulun müştereken yaptıklan 
bir ihtikar hadisesini inceliye
cektir. Öğrenildiğine göre bu 
baba oğu1, 1939 kinunuevvcline 
kadar manifaturacılıkla a15.ka. 
dar değilken bu tarihten sonra 
piyasadan külliyetli miktarda 
mal toplam.ağa. ve stok yapmağa 
ba.§lamrştır. 

Son zamanlarda, bunların, 
yaptıkları stokları yüksek fiyat. 
larhı tekrar piyasa.ya sürdükleri 
görülmüş, tahkikata başlanmış. 
tır. 

Komisyon, bugünkü içtima
ında 100 ıbin liralık alışverişte, 
meşru ıkirdan başka 50 bin lira 
fazla para alan firmanın vaziye. 
tini de görüşecektir. 

Bir maden ocağı 
çöktü 

3 ölü, 4 yaralı var 

Yeni açılacak tale
be gardları • 

ıçın 
• 

Maarif VekAletinin yardımı olmazsa 
teşebbüs başırılamayacak 

Bundan bir müddet evvel, baJka 
yerlerden İstanbul& gelmlf ve burada 
klmaeler1 bulurumyan ytlkaek taha1l 
gençlerinin barmdınlmumı t.emlnen 
yeni yurtlar açılmuma te§ebbüıı edil· 
mtıtL AldığunIZ mal!Unata göre, bu 
temaıılar netlcMlnde bazı lmkA.nlar 
te8blt olunmUf8a da kati bir netice 
)'9 vanlam&mlftır. 

latanbul parti mtlfelU,lltt. ha?en 
m"'°°t olan perüırln kız ve erkeklt're 
mahauı tkl talebe yurdundan maada 
yeni açılacak yurtlara yapabllocc '' 
azami yardımını üniversite rektörııı 

ğiine bildirmiştir. Bu yurtlar için d'-'. 

hir bü~eslnde Fmdfy• kadar mcv~u 

tahsl.ııatm arttmıması için ayrıca te· 
ııebbü.ııat yapılmI§tır. Şehir mtıcllsinrl<> 

yeni bütçenin mtlzakereııl esnasın:!ıı. 

bu hususta bazı aza tarafındnn telt l 1 
ler yapıl&e&ğl ııimdlden anla§ılmnktıı 

dır. Fakat bütün bunlar düşünü' ll ... , 
ıekllde btlyük bir yurt \"eyıı mu~'elıl 

b\rratardıı. yurUar açılması için kAfı 

gortilnıe .. -ıekt.edir. Şimdilik m esele llP 
ünlvcrtlte rekUSrlUğü me§glll olmak~ 

tadır. Rektörlük butUn esaslan hazır. 
ladılctıın sonra meseleyi maarif vekl· 
ıe tınc bildirecek ve veklletin yardı~ 
bcıdcnecektlr. 

Yeni belediye 1 Dilsiz, sağır ve 
bütçesi körler 

Azami tasarrufa riayet 
esasına göre 
hazırlandı 

.._ -
a ıub&tta txıplanacak ve bütçe mu. 

zakereler1De baflayac&k olan Şebl. 

Mecll.ıılne yettııtirUmek üzere beledi· 
yenin yer.t MD• blltçeal hazırlanm:ş 

ve d&lm1 encUmen• Terilmll buluıı• 

maktadır • .oatml encUmtadı9 mtızake 
re edilmekte olan bOtçenln ub&bı mu. 
ctbest h&zırlamnaktadır. !lılb&bı mu· 
dbe ve bütçe hmtıa matb&aya veril• 
mamJttlr. Ağlebl lht1mal b11tçe llıı 

lzmirdeki cemiyet 
tstanbulun şubesi 

olacak 
fıc cı.~ -.-.. 

Konyadan gelen bir ha.bere eısb&bl muclbelll bugQıı belediye mat 
~ S ·· •• n .... d-1-' baum& ftrilecek n poelert de çalı. 

Dünkü saymımia, lstanbu' 
dilsiz, sağır ve körler cemiyeti_ 
nin yıllık kongresinin Eminönü 
Halkevi salonlarında ya.pıldığmı 
yazmıştık. Bu kongre, hayli ha
raretli olmU§, ve lzmirdeki ce. 
miyetle birleşmek teklifi konu. 
şulmuştur. İstanbul dilsiz, sağır 
ve körler cemiyeti, merkez lz. 
mirin de şube olması esas iti
bariyle muvafık görillmüştür. 

Bu hususta göriişmek 
&"'""'• ızına ko,.u.u l;;;Kl cıva ma. ı -•·-il ecl'-'- Dk 1,..4,....... '"-d den ocağı çökmilştilr. Ocakta ....-- m ......... ..,....._ ....,, ar üzere 8.zadan Silleyman ile Nu

riden mürekkep bir heyet lmıi. 
re gidecektir. lzmirden de Atif 
lrista.y ile Fehmi Moralıdan 
mürekkep 'bir heyet §ehrimize 
gelerek bu içtimada ı!l\D'a:'bhas 
sıf atiyle bulunmuştur. 

çallljl.tD.lardan üç kişi BlmUt, yeU,Uı1l1p U&)'a tevzı olunacaktı!'. 
öört kişi de ağır surette a.. Şehir meclWlnbı 1lk tçtimamda h&· 

yar men btıtee mtız&kanlm1Dıe 'bql&yabi· 
lanmp. Yaralııa.ı;. tedavi al· lecett pek tahmbı edlJememektedtr • 
~ _aıırunıştn:: Vak e yerinde.ırt . ~rendllfmJJ'A JÖl'9 ,..s belediye 
ta~Rikata !bugun de devam edil.. bütçesi bllhula dahlllye ftkAlet:mın 
mı3tfr. azam! tarife tuarruta riayet edll. 

IVKAI' 
H aTabe haline gelen 
1nedreselerinden bi1 

türlü ayrılmak iatemiyor 
Medreseler. ltlğvedlldlkten sonra 

muhasebe! husuıılyeye devredilmtşU. 

Evkaf tdares1, aon günlerde, belediye· 
ye müracaat ederek cami harlml med 
reselerln tekrar evkafa ladeslnl lııte

ml§tlr. Bu kabil medreselerin adedi 40 
HA. :50 aca.aındadır. Evkaf lle belediye 
araamda bu hususta müzakereler c~. 
reyan etmektedir. 

Şıbltlllllerı ımu 
cemiyeti kongresi 
Şehitlikleri imar cemiyetinin ııene· 

lik umumi heyet toplantw, dUn Emın 
önU halkevlnln temeli salonunda ya. 
pılml§tır. Kongr6de, idare heyeti ra· 
poru okunmu§, taavip edilml§Ur. Bun. 
dan sonra, yeni idare heyeti eeçimt 
yapılmI§tır. Yeni heyet, lkl farkla gu 
§ckllde tqekkUI etm~Ur. 

Reis: MUnakalAt veklll Cevdet Ke· 
rlm tncedayr, ikinci reis Cemal Nem. 
loğlu, Az:ı MUttU Fehmi 'Olgener, ts
mall Sıt.kı Bilgin, doktor Zlya Ağcı 
doktor Sani Yaver, doktor Hlkıneı 

Arda_ ve SWeynıan Hararlı ile Kaür 
Baymanın yerlerine Mehmet Ali Erel 
F'erlt Hamal. 

Cemiyetin, g6GeJl aeııeden devredılr 

5826 lira ' kUl"Uf tıe beraber yıllm 
gellri 19976 lira ' kUrU§tur. Ma83rtl 
ise 17690 Ura olarek tesbtt edllml§tir. 

Yeni Sabah 
HUscyin C&hlt Yalçın, ''Almanla"ın 

zorluldarı., ba!Jlıklı makalesinde, Aı• 

manlarm bugUnkU halini, malQm hi. 
klyedekl gtbt, hazineleri araamda kn 
palı kalan ve açlıkta ölen zengin" 
benzetmemek kabil olmıı.dıfmı kaydc.. 
derek vazlyeU tahlil edlyor. 

Hüseyin Cablt Yalçm, cenubu p.rkl 
~si tatiana edlllrae bütün Avrupa• 
nm Almanyanm emrine hazır bir 
halde durduğunu, hatta ttalyanm bile 
zahh1 lBtikW .,.. azameti arbk ortf. 
dan kalkD11f, İtalyayı Alman ynrdrnıı 
nr yalvann&gı aevkeden zaruretlı>rln 

Alman emir ft Jnımandı mı& boyun 
efmÖk netlculnl de tabii ola.r&k Jca~ 
eylediğini )"Ua!'&k diyor tk 

ırı. .... •wr1ıııa. .. 

mut, Snpat 1flerlDde eeu olunma. 
sı hakkmdald dtnlltulertndell mUl· 
hem olaea.k ya1nn mevcut n be.şlatı

Illlf olan l§lerln ytlrlltwmeet için büt. 

çeye l.ahal.ııal koııulac&ktır. · 

Pasif korunma 
ekipleri 

Bir parti daha kursları 
ve stajını bitirdi 

Aktif ve putt koııınm.ada vazife 
alacak olanlar için EmlnöııU halkevtn. 
de açılIIll§ olan kuralar 1kma1 olun 
muştur. Bu kursta enkaz kaldırıcılaı, 

Cemiyetin geçen seneki vari. 
datı 4500, masraf iae 4450 lira. 
dır. 

Sahte İngiliz lirası 
ıüren 

Dört ecnebi kadın 
tevkif edildi 

Şehrimize sahte İngiliz lirası suren 
ört ld§tn.tn tevkif edildiğini yazmış. 

.ık. Bunlardan bqka birinci BOrg'J 

nlldmlfll, bu mesele ne alAkadar ı:o'> 

~Uzel dört ecnebi kadmmı daha tev"•lı 

•bni§tir. Bunlar, otomobllle tevklfbtı 
neye g6tllrillmtl§t11r. 

~'::ıe=:ı:ı:=e:a:::ıa::: ıı::; 1 Tanarı lbtllall ba 
toplama. ve nakllye takıml&nnda va 1 , .. delll 
re alacaklar dera ve ataj görmüştür 1 Bu ııabahld gazetelerden biri. ...u.. 

Hava taarnızlarmdan korunma !,_. l ...nn l<'"af:lh kmda ta e hltleri 
de vazltc verilenler normal hayattı; ı;u par yyar fe 

thW&ll yapılacağını yazmıpa da bu 
bu ve buna yakın iflerl yapmakta o- ıa r doğru değildir. Bu lhtıfal blr 
!anlardır. l<.ıç sene evveline kadar 27 lkincik!l· 

Mcsc: enkaz kaldmcılar yıkıcıla "lunda )apılıyordu. Fakat geçen sen11. 
Ue yllk taftyıcı1ard&n aeçUmJotir. Bu l<'rdc bu lhtlfalln lli mayıata yapılmtt• 
itibarla bunların atajlan gayet kola:ı sı Ka ıarıaştrn.lmıı olduğundan bu se. 
olmuştur. 1tt&lye takımları da es':' n<ı de ::.ti mayısta yapılacaktır. 
tulumbacılardaıı bıtllıap olunmU§tur. 

Ha va taarruzl&nDdan korunma '" 
terinde vazUedar olanlar her mahall

Denizden et nakliyatı 
den ııeçllmlı ft bu suretle bOttlD '8bre Belediye Karaa#aç meı:baha.ırmdan 
!(ol kol yapılan bir tefkllAt kurulmut. lstanbulun deul.zqm yerlerine et nak 
tur. liyatmı Bilratlendlrmek 1çln yeni de-

Bu defa yapd&oak olan tecrtıbede 1 n1z motörlerl ktralamağıa karar vero 
ycUşmtş olanlar bu ekipJ.erde vulte mlftir. Belediyenin 1k1 moUSrtl tamir. 
alacaklardır. d" olduğundan bu i§ aksamaktadır. 

• 

ttbı serft& kaynaldarma el lloJmuJa 
timdi acıaba senstn. mMUt, botluta 
kaWŞJUUf, karnı do>"'lllUf bir lokma 
ekmek peflncle lıarplere atılmak mec
buriyetinden kurtolmu, bir dflvı.-t 

olmuf mudur T Aakert ftltuhat Afı. 
manyıuım askeri tevket ve ııa~tlnl 
arttırm11 mıdırT Bunlara ne& aevn. 
bmı vtırlllf'to kbmenba ~retl yo\<' 
tur. Almanya ne kadar büyük ve ~ 
nlttene, ne bdar ook memlekete W,.. 

kim olana o laıdar ~ .. ATl'l-. 
pamb9t8awu• l1Aww-.o· 

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

radır ve barpkıa evvelkine nlabeU*' aa. 
kerllk bakımmdan dahi uyıftır. 

Bele İtalyanın yıkılır gibi bir bale 
plmesl ve bundan ııonra Almallya içuı 
bir fayda detll bir UJtırab kaynatı ııek 
llnl almau A1-ııyanm zorlllklarmı 

bir kat daha &rttmlı. ttalyadaıı aw: 

001E Jardml ıtmld eden A.lman:ra mlit. 
teftldnln ayıbmı örtmek için tanare · 
!erinden, m!Hıebaaıınlanndan, ordo
ınlİldllll bir lmmmı ayırarak ona 'JDll t 
Mr ..,. prmea ...,. 111n1Jm1r a. ___ .. --

t&ki. _.., ,,.,.. .. 

Efganlstan 
bizden 

öğretmer? 
is~ed~ . ..,. --.... 

Gidecekler~ iki misli 
maaş verilecek 

J<:fganı.stan hUMmetı, hWcametlml· 
zc müracaat ederek askcı1 Usel!rde 
ders vermek Uzere tarih. coğrafya, 

mat:ematilt ,tabliye, ve tızlk öğretmen 
leci istemiştir. 

Efganlstana gitmek !.ııttyen 6ftret • 
menler Etganlstan hüktl.n'"t ' 6 
senelik bir mukavele imzalıy: ' ... 
dır. Efgan hUldllnett, bu öğr<.... · t. 

ro, lngillz llra.sı eııaa olmak ÜZP.'"O 

munleketimizdckl maa§larmm iki m!B 
tını verecektir. 

Maarif vekAleU, bu gibi muallim e· 
rı 4 .sene mezun addederek bura~ '.ki 
maaşlarını da blltl!l vulfe görüyorl&.ı 
mi§ glbl tamamen verecektir. Elgmıi: 
tan hUJrometl, bu 6ğretmenlere K&blı. 
de ikametgah ve birer emir nefer! tar 
61s edecektir. 

Ba lıadıa aı oılia? 
42 giindenberi 

~ 

aranıyor, hala 
bulunamadı 

KadtköyUnde Erzurum otelinde mi· 
safir 38 yqmda Hidayet Ardaç, tam 
42 gUndenberi ortadan kaybolmU§tur. 

Yapılan tahkikatta Hldayetln, 1lni
verslte kimya §Ubeslnde okuyan oğlu
nu görmek Uzere vapura blnJp Ista.n. 
bula gelml§, bir daha avdet etmemlı 
olduğu anla§ılmıştır. Kadın gerek k~ 
cası ve ~rek zabıta tarafmdaıı har 
tarafta aramnıwna rağmen he.l~ bulu 
nam&ml§tır. 

Topraklarımıza 
mecburi i .. 1iş yapan 

italyan 
tayyarecileri 

Ankarada serbeat 
misafir muameleai 

görüyor .~"'~~, 

Anknradan bildirildiğine g&'e 
son zamanlarda toprakla.rmuza 
mecburi iniş yapan 1t.alyan tay. 
yareleri milrettebatını teşkil e.. 
den yedi tayyareci Anka.rada 
enterne edilmişlerdi. Bunlar 
Türk miııafirperverliği ana.nele
rine uygun 'bir surette eerbeet 
misafir muamelesi görmektedir. 

1 !er. Kendilerini ak§aınları bar. 
larda, lokantalarda görmek 
milmkündUr. Tayyareleri ise 
harbin sonuna kadar enterne 
olunmuş vaziyette kalacaktir. 

1 Oıtlm, DolWD 1 
Eski Gümrilk Nazırla.rmdan 

merhum Ramiz Bey zade ve ls. 
tanbul belediyesi murakiplerin. 
den ve eski gazeteci arkadatl&
rımızdan Nail GUrelin pederi 
mi.ilga Dahiliye Nezareti Sicili 
ahval memurin komisyonu iz.a.. 
lığından mütekait Neyir GUrel 
kı~a bir hastalığı mUteakip rah.. 
meti rahmana kavuşmUfi:ur. 

Cenazesi yarın.ki salı gUnU sa.. 
at yarımda Boğaziçinde Bebekte 
Y alrboyunda 168 numaralı ya
lılarından kaldırılacak ve öğle 
namazını müteakip Bebek cami. 
inde namazı kılmdıktan ao.ora 
Rumelihisar Kayalar ka:brista. 
nma defnedilecektir. 

Merhuma Tanrıdan rahmet 
diler, kederli ailesine ve arka. 
daşmıız Naile t&yizetlerimist 
sunarız. 

lsW&ıde edebilmek için Avrupads .a 
yael \'e askeri bir flllldDı teela ecll1mek 
IA.zımdır. 

Halbuki büttlD Avrupa lıarp içinde

dir. Almanya latll& etUtt meaılelo•,. 
terde berSüD g1tt1koe artan meıma ea 
yeta1zllk, flkAyet Te netM lıılalatle 
karfıl&IJYOr ve her bcılUJUllıla ,..,..,. 
cıı memlekette glz114en ıtdJ'ft ftk.,_. 
gelen bir harbe gliğöa senn* ...... 
riye&lnde kalıyor .. 

Hnaeytn Cahlt Yalçm T'UlyeU tült
le devam ederek 7ummı fU hllk9ma 
bitiriyor: 

"Alman:ra tçla makadden.t ..... 
bllkmö TenlllfUr. AlmaD)'& lçln bucQn 
plelıe artık ~llllM ....._ AJ. 

_,.. ı.-. ır - m- .. .......... 

-
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:!~-$.'.'~!:::~'!=~ Vılkı Lonoraya ıngiltere sefareti ıngıltereye hava . 
.... ~-~1ı··~.ı- ; ·;;1., vasıl oldu BulgaristandaQ hücumları hafıtıedı 

o ş RTLARI, "lngilterehürinaanlar ÇBk.ılmı·yo ~ Dün bir tek tayyare bir 
!::-.: '-:! ~ =-u için dövüşüyor,, diyor r bomba attı 
l~.,. 4i.: • ::: • Alman propagandası -

..... Londra, 26 (A. A.) - Vilki bu- nın çıkardığı şayialar Londrn, 26 (A. A. ) - İngiliz 
Ba ,, gün saat 17 den az evvel Londra '-~··a n'"'ar",tın' ı·n bu aı."am n"". 

srldığı yer: ''Vaklt Matbaası tayyare meydanına•~-~;-. tekzip edildi ıuw = " ~ ,.,. 
~,,... rettiği tebliğ: 

İngilterenin garbind~ bu tay. Bugün !ngiltere üzerine yapıldı-
yare meydanından Londraya ha- Sofya., 26 (A. A.) - Röyter: ğr bildirilen yegane taarruz bir 
reketinden evvel Wilkie, gaze_ lngilterenin Sofya elçiliği, elçili- düşman tayyaresi tarafından ya. 

tecil.ere şu bcyaruı.tta bulunmu.<rtur. ğin kıymetli eşya.smın lsta.nbula pılmış ve şimali şarki sahilinde H adisele r 
••••••••••••••••• 
V e Ta r ih 

"- İyi bir seyahat yaptım. gönderildiği, arşivlerinin Sofyada. bir bomba atılmıştır. Ne hasar ne 
Hayatnnda hiçbir zaman kendimi ki Amerika Birl~şik devletleri el- de insanca zayiat vardır. 
şimdiki kadar i)i hissetmedim. Ni- çi.liğine tevdi edilmiş olduğu, bü • 
yetim !ngilterede iki hafta kadar tün elçilik memurlarınıa Türkiye
kalmak ve mümkün olduğu kadar ye gitmek üzere Bulgaristanı ter. 
çok şeyler görmektir.. Yeni her • ketmeğe hazır bulunmak için tali
hangi beyanatta bulunmadan ev · mat verildiği hakkında Alınanla • 
vel memlekette dolaşmak isterim. rm kontrolu altında bulunan ' 'Eu-

, ............... . 

PRUSYA 
MiLiTARiZMi ... 

Geçen gün imzası meçhul fa
kat bir Amerikalı tarafından 
yazıldığını zannettiğim bir ma_ 
ka:le okudum: İyi ma:ksatlarla. 
masum arzuların tatmini için 
icadedilen barut, denizaltı ge. 
misi, tayyare gibi vasıtaların 
kötü insanlar elinde korkunç bi. 
rer taarruz silahı ve ölüm vası
tası olmasından şikayet ediyor. 
Sonra sözü bugünün asker mil_ 
!etlerinin en büyüklerinden olan 
Almanyaya getirerek şu satırlar 
yazılıyor: 

"Biribiri arkasından gelen as_ 
keri sitemlerin en büyük kur. 
hanları Almanlardır. Nice Bav
}cıalılar, Saksonyalılar. Ham_ 
burglular, Renliler var ki bunu 
çek iyı duyuyorlar. Kalblerinden 
Ut~an gizli emel şudur. Prusya 
ün·fo, masınm temsil ettiği mi_ 
litat İ7m hastalığmdan l' 
tutma c: vüksek istidatlnı • ..ı 
serbesthk vererek diinya yüzün. 
d yumruk km·vetiyle değil akıl 
vt- "an 'atle üstünlük aramaktır. 
İlıın v. san'at düşkünü Alman 
llpı ct:ınyanın her yerindeki oku.. 
nui ;ncru1larm en Se\'diği bir 
trnlir; halbuki tahakkümü tem. 
-<iİ roen Prusyalı tipi en menfur 
bir in;.;an muamelesi görmekte
~ir.,. 

Prusya militarizminin temel:. 
n· atan' adam birinci Fredriktir. 
··çı ms Kral" namiyle meşhur
dut. 1688 de doğdu: yirmi beş 
Ya.iimda Kral oldu: yüz ma. 
bcynciden doksan altısını çıkar. 
ör; taç giyme şenlikleri için yal. 
nız otuz bin frank (1500 altın) 
harcadı. Lüks atlarını, mücev
herlerini merasim arabalarım 
hep sa tt;; orduya sarf etti. 

Birinci Fredrik kendisine 
"~lüstebit efendi" derdi: Em. 
rettiği zaman düşünmek yasak. 
t1: otoritc.-si "tunçian bir kaya" 
gıbiydi. Daha çocukken büyük 
petro gibi o da çocuklardan bir 
tabur yapmıştı. Oğluna da ha. 
kiki bir askE>r terbiyesi verilme
sini emrediyordu. Derdi ki 
"dünyada bir prense kılıçtan 
başka ~C't"('f verecek bir şey yok .. 
tur." Prusyayı büyütmek isti. 
Yordu ve bunu "kalemle değil 
anca:k ktlrçla" yapmak nr.lın_ 
kiinıdü. 1713 de iki buçuk nıHyon 
tebamf (4~00) askeri vardı; 
bunu 1740 da (83000) e çrka.rdr. 
Halbuki (24,000,000) nüfuslu 
A vusturyanm ordusu (100,000) 
den ibaretti. "Memleketin bütün 
sakinleri ordu için doğınuşlar
dırl" derdi. Avrupada. böyle bir 
şey görülmüş ve işitilmiş değil. 
di. Ordular hep ücretli vP. gönül. 
lülerden mürekkepti. Bununla: 
beraber şehirlileri ve san'at sa
hiplerini asker~ almıyordu; 
köylüleri alıyordu. 

Zabit olmak hakkı yalnız 
Aristokratlara mahsus; bunlar 
orta tahsilden itibaren askeri 
tt.rbiye ve tallın görüyorlardı. 
Aristokrat olmayanlar arasın. 
clan pek müstait olanlar ancak 
kücük zabit ola-bilirlerdi. Asker. 
lere o kadar çok talim yaptırır_ 
dı ki onların ''makine asker" 
olmalarım isterdi. 

İkinci Fredrik aym tarzda ça
lıştı. Ordu mevcudu (160,000) 
o!du. 1870 de Alınan ordusu bir 
milyonu geçiyordu; 1914 de ~
kiz milyon asker çıkardı; bugun 
ne kadar olduğunu bilmiyoruz; 
fakat herhalde daha aşağı de. 
ğildir. ' 'Mecburi askerlik" usulü 
nu birinci Fredrik koydu; son
ra bütün Avrupaya ve dünyaya 
Yayıldı. O kadar ki ferdin hür. 
tıyetine çok ehemmiyet veren 
İngiltere bile bunu tatbik etti. 

Kadircan Kallı 

İngilterede bulunduğumdan do • ropa _ Press" tarafından neşredi· 
layr bahtiyarnn. İngilterenin da - len şayiaları yalanlamaktadrr. 
V&.sma çok büyük bir tevecciihüm !ngilterenin Sofya elçiliği, bu ha _ 
vardır. Bütün dünyadaki l.ür in berin, tam bir Alman propaganda
sanlar uğrunda dövüşen İngiltere= sr haberi olduğunu kaydeylemek· 
ye Amerikanın mümkün olan her tedir. 
yardımda bulunması için elimden 
geleni yapacağım. 
Düşman tayyarelerinin hücum 

larma uğramış olan bütün şehir~ 
leri gezebileceğimi ümit ederim 

Londrada Vılkı, 1ngııız hukum;;: 
ti namına biilb:~şı rb')mcıon Vf

Brand, diğer 1ar,ı:'nn Amerikan 
maslahatgüzarı: Jhonson ve Ame
rikan büyük elçiliği erk.Anından 
general Scanlon tarafından karşı. 
Janmr~tır. 

Villd otomobilll' otele gitmiştir. 
Otelin avlusu fevkalade irnlabalık· 
tı. Birçok da mlidafaa teşkiliı.t1 
mensuplarr vardı. 

Vilkiye iki dostu refakat etmek. 
teydi. ... ---o---
Fransız donanması 
teslim olmıyacaktlr 
Amerikanın eski Pari~ 
elçisi bu kanaatte ..• 

Va~ing~on, 26 ( A.A.J - Hav.af' 
Ajansı bildiriyor: 

Amenkamn eski Paris büyük 
elçisi Bullitt, hariciye encümenin.. 
deki izahatı esnasında şu kati ka. 
naati izhar etmiştir ki: 

Fransız donanması, her hangi 
taraftan gelirge gelsin bir müsade. 
re hareketine karşı koymak ve ka. 
bında kendi kendisini batınnak 
emrini almıştı. 

Amerikan mahfillerinde Bullitin 
bu beyanatı Mareşal Peten hüJ..."11~ 
metini hariçte küçük düşürmek i. 
çin yapılan propagandalara ciddi 
bir darbe indirdiği suretinde telak_ 
ki edilmektedir. 

İspanyada feyezanın 
sebeb olduğu hasar 

Madrit, 26 (A. A.) - stefani: 

Demokrasinin 
istıkbali Amerıkan 
sanayi ine bağhdır 

lngiliz deniz ticaret 
nazırı mühim bir 

nutuk söyledi 

İA>ndra, 26 ( A. A. ) - AmerL 
ka Birleşik devletlerine hitaben 
rndyoda bir nutuk söyliyen İngiliz 
deniz ticareti nazı:rı Croos ezcüm· 
le dem.iştir ki: 
"- İngiltere, teçhizata malik 

olma<u: şartile, denizaltıların teh_ 
didine h.8.kim olabilecektir. Fak.at 
lngilterenin Amerika Birleşik dev
letlerinin endüstriyel müzahereti • 
ne ihtiyacı vardır. 

Demokrasinin bütün istikbali, 
geniş bir nispette siz Amerikalıla · 
rm, endüstri yardnnma ve istihsa. 
lata vereeeğiniz sürat ve enerjiye 
bağlı bulunmaıktadrr .. Dünyada, A
mer ika Birleşik devletlerinin yapa 
bileceğine yaklaşa.bilecek bir tarz.. 
da ve miktarda gt-.mi inşa edebi
leeek lriçbir memleket yoktur. E. 
ğer umumt harp 1919 da da de -
vam etmiş olsaydı, Amerikanın 
gemi inşa.atındaki randnnanı, har. 
bin bidayetindekine nazaran asga· 
ri 20 misli fazlalaşacak, yani se • 
n-ede 200 bin tonilatodan senede 
4 milyon tonilatoya çıkacaktı. 

Hemen herkes, geçen harpte de 
nizaltıJann tehdidinin öntine yal -
nız harp gemileri sayesinde geçil. 
ıniş olduğunu sanmrştır. Fakat ha 
kikatte bu tehdidin öntine, bilıhas
sa Amerika birleşik devletlerinde 
muazzam miktarda yeni gemiler 
inşasr sayesinde geçilmiştir., 

Londra11 ltlr 
baltadan beri 

tayyare btlcama 
yapılmıyor 

Toledo eyaletinde Tago nehrinin ı 
t.a.'.'}ması şimendifer hatlarında mü. 
nakalatı birçok noktalarda sekte • I 
ye uğratmıştır. Şehir tamamiylP 
mahsur kalmıştır. Bir ka.~ııba.da 40 l 
ev çökmüşse de nüfusça zayiat , . 
yoktur. Badll!hoz şehrinin bir ma· Loııdra, 27 CA. A .) -;:- B. B. C. 
hallesi tamamiyle sular altmdR 1 Di.lıı gece ~ndra.ya hucu1? ) apıl. 
kal tır -tt ki · "lmfü•lUr Dioeı mı-m•ştrr. Bır hııftadanhcrı Lon -

ınış . uç Şl o ...., . ... .. 1 . h"" 
bazı mühim hasarat olduğu da ha draya duşma.n tayyare ~rı ucum-
ber verilmektedir. l da bulunmuyorlar. 

Gecenin §işkin karanlığı, kızıl 
yrldxrımlarla çatlayacak diye kor -
kuyorum.. Of başmı, başmı ne de 

acı acı zonkluyor ..... 
..... A'ralık göz kapa.klarmun a

rasına, odanm bir köşe.sinde sönük 
sönük ya.nan sarı ve süzğiln bir 1. 

şık dolunca sanki glineş bütün hı
ziyle odanın içine doğmuş gibi göz
lerimi yumuyorum .. Göz kapakla
rım o kadar inceleşm:iş ki ışık ge. 
ne yumulu gözler imi yakıyor .. Ben 
ne kadar derin ve uzun uyumu. 
şum Ne .soruıuz bir ka.ranlıktaıı çı. 
ktyorum?.. Dün gecenin keskin 
karanlığı olacak bu... Fakat ben o 
sonsuz karanlığın tlstüne kalın 

perdeleri indirmiştim .... 
Yumuşak halının içinde kaybo

lan ayak pıtirtrlariyle beraber so. 
hık gibi hafif bir konuşma fısıltı_ 

sı duyuyorum.. Tannnadığım bir 
erkek sesi içimde ürpererek: 

- Kurtuldu.. _ diyor - bu gece 

öltim b8.§ ucwnU7.da bekliyordu .• 

Tanımağa çalıştığnn bir kadın 

sesi: 
_ Ölüm tam otuz gl'ccdir çatı. 

mı:zda uludu doktor! • diye wvap 

veriyor. 
Doktorun sesi: 
- Artık ümit \'C hayat güldü · 

diyerek baş ucuma daha ~ aklaı<ı

yor • ve bir elin temasını hisseL 
diyorum. Kolum derisiııdc sivri
sinek iğnesine benzeyen bir acı ... 
Sonra çarpan kalbimde bir rahııL 
Irk .. Daha sonra ecza kokusiylc 
sernileşcn derin bir sonsuzluk ... 

.... Ne kadar dermansız, ne kB
dar bitkinim ... HB.tıralarrm ne so. 
luk, ne silik.. baş ucumda, bir ih-

BALIKÇI GE!\lİSİl\'.İN 
D'üŞVlmt'Gt)' TAYYARE 

l ,ondra, .26 (A. A.) - lngiliı. 
bahriye nezareti tebliğ ediyor: 

İngiliz balıkçı gemisi ''Galvani" 
bu sabah Junkers 88 tipinde bir 
düşman bombardıman tayyaresi -
nin hücumuna uğramrştrr. Gemi 
tarafından püskürtülen düııman 
tayyaresi o kadar hasara uğra_ 
~tir ki az zaman sonra Norfolk 
sahilinde yere düserek parçalan
mıştır. 

Galvani gemisinde ne hasar ne 
de insanca. zayiat vardır. 

ı;vvELKi GECE YAPILA::\' 
uvcmı 

Londra, 26 (A. A.) - İngiliz 
ha.va ve dahili emniyet nezaretle. 
rinin tebliği: 

Cumartesiyi pazara bağlıyan ge
ce, Cornouaille üzerine bombalar 
atı:lınlştır. Hasar azdır. Çok az ö. 
lü ve yaralı vardır. 

Bunun haricinde hiçbir dti§nıaıı 
hava faaliyeti olmamıştır. 

Sovyet 
Rusyada 
bahriye erkanı 

üniformaları değiştirildi 

Moslwva, 26 ( A.A.) - Sov
yet donanmasının gazetesi olan 
Brasny Flotun yazdığına göre 
Sovyet komiserler beyetinin 21 
sonkinıun tarihli bir emirnamesi 
ile amirallerin, donanma ve sa
hil hava müdafaa teşkilat gene. 
rallerinin ünüormaları değişti
rilmiştir. Yeni üniformalar bir 
şubattan itibaren ta§mılacaktır. 

Yine bu emirnamede ilk defa 
olarak, "donanma amirali" rüt
besi zikredilmektedir. Bu rütbe 
bahriyede en yüksek derecedir. 
Mrutı.m olduğu üzere şinıdiye 
kadar böyle bir rütbe ve Unvan 
mevcut değildi. 

Ruzveltin mümeHili 
Selanikte 

Londra, 26 (A. A.) - tsvic;rE' 
radyosunun bildirdiğine göre Ruz. 
veltin şahsi mümessili Donavan bu 
gün Selaniğe gelmiştir. 

---o---

Bitliste yeni madeni .... 
bulundu 

Maden tetkik ve arama emıtıt•ı ı 

nıühendislcrı, Si!rl ve BiUlı:ı \·HA~·· Pc·. 

rinde asfalt, Bitlisin Kortum kaz?.,!' 
da da demir bulmuşlardır. Tetkildı>ı ... 
dev m edilmektrdlr. 

Uyar kadın nemli gözlı'rk bann 
bakr;o.·or. Ben bu ihtiyar kadının 
soluk .)iizünü tanıyorum? ... Ru be_ 
nim dadım! .. Fakat nP r.aman gel. 
miş? ve niçin bumda, bıt." ucum. 
da?! Yoksa bu bir riiya mı? .. Ha

yır rüya değil, krpırdayor, hafif 
bir st>sle konu§uyor: 

-- Şükür Tanrıma gözlerini nç 

tı ! Doktoru <;ağıra~ ım ... _ diye biı 

hayal gibi kapıya do~nı yürüyor. 
Perdelerin aralarından süzülen 
a~·dınlığmgün .tı;ığı olduğunu anla. 
yabiliyorum artık.. Odayı doldu
ran ecza kokusu beni yavaş ıavafi 

ayrltryor .. Dermansız vücudumda 
uyanan kırık bir §uurla hasta ol 

içt!mai bir derdim~n teşrihi: 
------

Nüfus düşmanı 
ameliyatla nasıl 

mücadele etmelidir 
Pr. Kazım lsmail Gürkan d iyor ki: 

"Evlat sahibi olmak ı stemiyen ailenin 
çocuğunu cemıyete maıetmeluur,, 

CBaştara.fı l ncide) 
gocmez. "Haber.,in sahibi ile başb.<t 

şa \'erdik ve bu feci htldiselerln önünti 
almak üzere, tıb, adliye, terbiye, t{'. 
fekkllr, içtimaiyat ve ruhiyat sahasın. 
da bu memleketin tamnmı!J ve itibar 
etmiş olduğu mUmtaz şahsiyetlt>rlc 

görtişerek bir hal çaresi bulunmasrrıa 
yacdım etmeğe kaı-ar verdik. BuJabi· 
lırsek ne mutlu! İstifade edilirs~ no 
bahtiyarlık! 

nk olarak genç. fakat devrimizin 
Lakik11ten s~me ve ütihar edecek b.'r 
ilim adamı olan profesör operatö!' 
Kazım İsmail GUı·kan ile gortiştUm 

Her şeyden evvel şunu söylemeliyim 
ki, Pr. GUrkan, henüz evli olman.ası,, 
na ragnten, büyük ve mukaddes bir 

çocuk sevgi.si t~ımaktadır. Evlenmt>
ğ1 ••çocuk sahibi olmak,. telA.kki ecli 
yor. Kadınlarımızdan bazılarını, "biz 

çocuk makinesi miyiz? .. gibi manasız 
bir itiraza sevkedecek olaa bile, onun 
çocuk sevgisini 1Zah etmek tizere kı., 

l'aca şahsiyetini anlatmak isterim. 
MUteakiben çocuk aldırma.le hususun. 
daki fikirlerine geçeceğim. Bu suretle, 
kendisıni daha iyi kavrayacak ve GÖ7. 

!erindeki kıymet ve samimiyetine il\· 

yıkile nüfuz edeceksiniz. 
Genç profesör dedi ki: 
- Ben evlenecek olursam, asga ı 

Uç çocuk bekleyebllirainlz. Zamanı. 

mızda evıwmenin, yalnız çocuk y:ı.p.. 

mak için olduğuna ve evlenmenl.n en 
makul tarafı da •çocuk yapmak., ol· 
ıSuğuna kaniiın. Çocuksuz bir kadınla 
bayabn, manasız olduğu kanaat:ııı.~. 
yiin. Çocuksuz bir kadınla oturmak 

abesle işgal etmektir. Çocuk all>min 
cazibesi ve salA.bet1dir. Bence kadın, 
çocult yapmak şa.rtile kadınltğmı aı. 

nıamlaya.n bir uzuvdur. Çocuk yapma 
yan kadın nokaandır. Bu bir blyolojl 
meselesidir. Kadınla. t.emas etmeyen 
eıkek nasıl "tanı erkek,. değilae, ço· 
cuk doğurmıyan kadm da "tam kı.., 
dm,. olmaz. Kadm fiziğinin w moro. 
linin tamamlanması ic;ln çocuk yap· 
ma..sı lıizmıdır. Çocuklu bir aileyi be. 
k!rlığa tercih ederim.. BekArlığı, a:ıı. 

cak çocukıoıız bir evliliğ"e tercih ~de· 
bilirim.,. 

Pr. Giirkana "o halde niçin evlen. 
miyorsun..ı.z., diye sormadım. Da'ha 
once mevzuumuzu müna.kaşa etmelfy. 
dik. 

İşte prOlesör Gtlrka.ıım, çocuk aldu · 
mağa ma'l"i olmak,, bakkmd.akl fikir. 

lerı: 

Genç operatör, kendisine mahsus 
bir canlılık ve ciddiyetle ıunlat-r SÖV 
ledl: 

- "Evyelıl meseleyi, birkaç Jm. 
nıa "ytralım: 

"1 . t;ocuk aldırmak ıuzumlu mu· 

'•:! - Çocuk aldırmayı ne gibı şnrt. 
larıı talik etmeli? 

Alınmasına karar verilen çc .• 

" nıı~ıı alınmalı? 
•'4 Bazı kazaların, normal m·;· 

, Ot le mahsulü olmıyan çocuklsrın 

.o.;ıııasmı temin etmeli midir?,, 
"Bir hamil vakasmda, annede, çc. 

tu ~ıı aldırmağı mecbur! kılan bir la• 
z:yet mevzuubabs olunca, çocu~un 

duğumu anlayorum .. Göı.lerim tPk 
rar derin bir dalğmltkla kapanıyor. 

Önünde diı;Jik ışığı parrldayan 
bu dalgınlık, günlerce beni yumu. 
~ak gôğsünde uyutup biraz daha 
canlandırarak hayat yoluna çeviri. 
ror .. Her sabah gözümü günlin ay
drnlığına açtıkça biraz daha dirili. 
yorum.. Doktorun ümitll sesiyle, 
dadımın sevinçli hakışları bana ha. 
Yat1 sevdiriyor .. Güne~in ılık ay. 
clınhğmı ibadete benzeyen bir gö
nı11 inaniyle karşılayorum. Çevre. 
mi saran ecza kokulu havayı zevk_ 
le içiyorum .. Yeniden dünyaya. ge • 
lişin geniş ve aydmlık sev'.nci i
çindeyim .• 

alımna.sı bir zarurettir. Anca!•, bıı~wı 

citinyada, aktüaliteııini hiç kaY'Jet.ml· 
yon mevzı.ı şudur: Meşru bir a Dede, 
arzu harici olarak hasıl olan bir ço. 
cuğu., a.nne ve babanm reyilc mtldaha. 
ı .. yapmağ'a kanwılar mlliıalt olma.· 
lı mıdır, olmamalı nırdJr? 

"Böyle bir vaziyette, anne " baba_ 
ıun reyile, hekimce, çocuk dtlfllnnek 
hakkmı veren yerler de vardır. Bu 
kazat haınli, kerhen, .sonuna kaclaı' 

göttlrmeğf icbar eden kanunlar da Ttı>"
dır. 

"MemleketinıiZde, annede wya ~· 
cukta, tıbbı iskatı centn lüzumu oı. 
madığı takdirde, çocuk d~Urmek ka. 
nunen memnudur. Bıma rağmen • · 
man zaman, ikt.i.8a.dl zanıretıen naa. 
n :itibara alarak, bu suretle arzu ru. 
lA!ı olmuş çocukları düşürmek ietiyen 
ebeveyne, bir hak vermek temayWle· 
rl, bizde de uyanır ... 

"- Bu noktada siz ne düşünüyonM& 
nuz?, 

"- İktisadi zaruret, goz yumulacak 
bir şey değildir. Bir veya btrk&ç ço. 
cufu olan anne ve baba, tes&dtı!eıı 
bir ÇOCUğa daha sa.bip olmak vaziyetı. 
ne dtlştwcleıi zaman, hamll ıııonUti.a 

kadar götilrmeğe, Cı.llniyet tesir yap· 
malı._ fakat bu suretle ha.sıl olan ~ 
cuklann bllyütfilmesi iç:.n &lleye yar. 
dım etmeli ~a bu çocukları topla 
bir halde bQyütınek tlzere mllesBPııı· 
•er gibi f:e§kDA.t kurmak yoluna gtt. 
meliyiz.,, 

"- Gayrimeşru surette hasıl o .. 
mue 900\lkla.ra ne dersiniz? .. 

"-Bu ıBUtetle hasıl olan çocuk:..t · 
onları vtırrude getirenler, her ne btılı 
sma oım.ı. olsun, dUşflrtmek :yol':.ın tı 
bulııy~ ve işte en ağır vakalar, br. 
2821 •mıeııin de ka.y.bolmuı gibi Miti. 
Nler bu gibi gayrimeşru çocuk: düşUı 
me 1'8kalarmda görülüyor. Az öne 
86yledlgtm, 1çt1:mat mUeaaeaeler lMl i 
bl çocukla.n kabul edeblleoek merte. 
beye geUnce, btt çocuklan da 911?'etl 
~ -.y1 etmemelidir. Onlarr ee 
miyete Jllaletmelldir, Bu mUetrSeelerr 
malik olmadığımız takdirde, fena ae 
raitıe tabi bir iskatı cenin yapma.ldan. 
ııa, td:bt bir i.!lcatı cenin yapı1ınas;ı 

şayam temenntdir. Halbuk~. bagtm. 
bu gibi çocukları hekim ile, hastıme 
lht:lı:nam.fb du,ürmeğe J{anunumur.: 
müsait değildir. Bu vaziyet karpamd:ı 

gayrimeoru gocuğu olan anne ve ba 
ba, gayet iptida! §eraite mtlraoaat e· 
diyorlar; g1stt ellere be.§vuruyerJar 
Çocuk dü§Uren kadmlar vardır. Mem,, 
nu ecayi tıbbl}-e kullanılıyor; bu "°" 
retle 8Çlk.Ga. değil de., kapalı v.uıta.· 

!arla dll§üren anneler ya ~Hlyorlar. 

yahut maIQl kalıyorlar.,. 
Profesör bundan sonra çocuk dUjlır 

me aınellyatmm husustyetJerlm anlat. 
tı: 

''- Çocuk almak, gebe kalma '..t • ıı 
lki, iki ~uk ay ııonrasma ka.da:r ke.. 
ıay bir ,ey olabilir. Fakat ha.mile. 
sağa sola b9.§VUrmak., va.sıta arao..ak 
la vakit geçirirken çocuk bQy11'' ır. 
Bu ameliyat, ameliyathanelerde te.:r.ız 
olarak yapılması llzİmgelen bir ltlr 

- Tehllkesl? 

(Ut/en sahi/ eyi ~iriniz) 

... Artık ar.kamı bir ya.stığa da_ 

yayarak otura:biliyonım .... 
İhtirBBlI bir iştiha ile sabah ye. 

meğimi yedikten sonra pencereden 
giren temiz havayı derin derin so. 
luyor ve eylülün sakin \"e berrak 
ışrltılarma kapılarak artik yata-
6mdan kalkmak, yürümek, hare. 
ket etmek istediğimi dadıma söy 

!erken kır saçlr sevimli doktor i~e. 
ri giriyor. 

- Oh! .. - diyor • bugün sizi !:Ok 
iyi görilyorum.. Söyleyiniz baka. 
!mı neler yapmak istiyorsunuz kı. 
zrm? 

Gülerek cevap veriyorum: 
- Kalkmak, doktor, biraz ytL 

rilmek istiyot'tlm .. 

Doktor sevimli bir kahkaha a
tıyor: 

- Daha buna birar. vakit va.r .. 
Çağı ge lnı edi daha.. Bir iki gün 

~abrr.. Çok değil yalmz '*' iki 
_gün .... 

(~ tvrr) 
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HiTLER 
Amerika yardımı 
çoğalmadan 

H A B E R - Akşam poetam 

Adisababada 
italyanlar 

makarna bile 
buıamıyorlar 
Sık sık hatyanların 

öldürüldüğü görüluy~r 

ingiltereyi 
istilaya 
teşebbüs 
eaebılır 

AdCJI, 26 (A.A.) - Huncıan bejl Dııt. 

ta e\'Vel Habc11wtcı.nın bUko.nıct ıne,·1..e 

Zi ole.n Adisabıı.badan çıkan ı:ıtr yo.cu~ 

Bir lngiliz gazetec\si nun soylediğme ı;vr(· , blr gliD o: .. _a 
''hazırız Ve bekliyoruz, t'GrblclP Orli flllıre IJfuı ed,lm~ DıJ Jın• 

maktauır. 

diyor .Bu yo.cu, Röytcr mutuıbtrtııe dou.~. 
wndra, 2; (A.A.) - Garvln y•u:dı tir kı : 

c-ı bir makalede dıyor kl: ·- ü>pbelcre aaker göndcrUıne!I U 
•'Altdenıulckl pa rlak nıuva!tak·~ c: · zerlne hU:tOmet merke.zının garn.zı..n 

lerimız:, mutı.c..ıkimlZ Yunanlııuıo mcwcudu n.sgarf derec.:ıye lndlrllml• tir. 
parlak zaferleri, fa@lat İtalyanın !ecl Yerli askerler kaçıycır \•e Habe§ ve. 
uyanı~ı ı. t e h P bunlar, Amerika t • uuıperverlermlD teşkil ettiği çc'e! .. .-• ., 
rezlnln gbztinU ln Ut.ere tara ır'.l lıirleııiyorlar. ItaJyanıar Ud Habe7 vu 
b:ıstırmıızdan evvel büyUk Ilrltnnyı: yı tanperveı!.ııln kaıasmı keserek pa"trl:. 
imha ederek harbi kazanmak hwııı~un da kazık uzcrlndc Wı;hır ctmıt;le-ı:ır. 
dakl g yretlcrlnı bir kat daha arttır- . Bunun t!lit oır nct1ceı.1 olmuştur: 'Ia· 
ma;,. o. Almanları sevketı:n~r. beşliler dl§lerinl gıcırdatnu.şlar \·e ı. 

Alman pll.ııı muhakkak Umltsl..z ftl t&lyanlara olan kin ve garazları lltt• 

kıı.t mctodludur. Buhran belki ele uzal: m~u~. Yerlilcrın kaçması ise dcmım 
değilir. B1Z teUkteyiz. Fevkalade nıü· tlmi§Ur. 
kemmel maneviyata ve fevk:ıttide Adisababadan ayrıldığım zaman ı.. 
lnıvvetli s11Ahl&.rıı. malik bulunuyoruz. talya.nlar geceleyin oohirdcn elli tt:l.o
Şıı§kmlıkla değil aza.mı blr aziml'?, met.reden fa1.la uzaklllfmıyorhlrdL 
ktnlmaz bir ceaarctle ve sa.rsılmıız Sık sık ttaıyantarın öldürüldllğll i'C
btr itimatla kar§ı koya.cağız. rUIUyordu. Jtaıyanm Ha~~tand& 

1ngillz ıuWetl, fıtrat.en baz:ır ve d! .. . muhtelit ~rlercı koymu~ olduğu !tat• 
ftiplınlldlr. Naz1 kuvveU bu sefer h\l• yan aileleri birer emniyet tcdbırt 1>W.. 
tliD unsurlan kullanarak en Umlt.sız rak AdlB8btıbaya dolmutJardtr. Gece· 
ce bir tqcbbtınte b ııunacaktır. Eğ~r leyın kamyonlar sokaklarda dolllf'•• 
Hitler derhal muvaffak oıaı:ı:.aZS3 dil:: rak gtzll yerlerde buluna.o erzakı taııı
ya önliDdc ebediyen lflAı ec1ecoktlr. maktadır. Şehirde tUtUn ve oeker kal. 

Bundan bir batta evvel yap:la.n mıunl§tır. sut ve makatna d& çok a~ 
HiUer - :Musolini mWAkıı.tı bu barbln dır. l{auçuk azlığ ıda kendisini te~ .. 
en ellm ve ay:ı:ı.ı zamanda en gil!Unç kala.de bieetUrmektedlr. Otomo'bllle
bir lıAdlscst oımuotur. MUcadelenlıı r1n ekserisi benz1n yerine gazla ıole., 
Yeni ve mübrem se!hasmm ba§lat.g~.. ktedlr , me . 
cıdır. Musollnl art.ılt bir arkada§ 0 •11• 1 HabeflUer 1935 l unutmam~lardır. 
rak değil bir tebaa olarak gtlxtlk~Y"~· İtalyanların Uzerfne ealdımıak tçlıı 
Hakikatte :Muııollnl bir cllktatö~ 0 • ltJyUk bir sabırsızlıkla fmıat bekll· 
maktan çıkmıştır. Onun dlktatörl~U 

ek 
.. _ .. , l:ır ... 

ımca.k da?ıW işlere iohlsar etm ...,. ... r. 
Alman mUdnbaleai, İtalyan haynU· 

cm her aabamnda ı:özUnU hep <!Ah& 
dyade gcçlrecektJr. Bu mUdahal"'!'n 
uctret hep daha ziyaoo a.rtaca1<t:r. 
tt.aıyn art.ık H1Uer 1mparatorluğuı..un 
•ılr parçası olmuatur. Muaollnt, bir :r. 
·n.ıya.n imparatorluğu kurmak husı.:• 
<Un4ald hUlyalarınm ebediyen uçup 
•itll&lnl gl.lrUyor. Musollnl artık bir 
uıha. kendi ı:nubarlp kuvveUerlr.1n 
'l§lrumnndaru oıamıyacaktır. . 
lt.aıya. Hltlerin muaviıllcrtnln elıne 

.cçınl§Ur. ltalya §imdilik bUyük bır 

.evle~ olmaktıın tamam!le çıkm11tn--

F ransada elan ek tayını 
"1ıi. 2i (A.A.) - Un stoklarmın 

ııv 'm'\8 do\n.yuıilr., ı ~battan lti~ 
ren ekmek tayını büyQkler için gi!DC:• 
eb() gra.-n:!an 800 e ve !§Çiler içi!\ cı. 
450 gramdan •OO gl'am& ındlrilece'.rt.ır. 
Ondan sonra herkes lçbı mllııa.vi o!o., 
nı.k te5bit edilen 80 gram her ay bu 
mlkta.rlara UAve olunacaktır. 

- Kanamak aureWo, mikrop a:. 
mak suretııe... rozan çocuk ölllp içer 
de ko.lır. TcfcsaUh eder anayı ISldürilr. 
Çocuk alına, bilhassa hlç doğurm~ lt;f 

genç kJ7Jarda güç veya tebllke1.&dir. 
Buna rağmen çocuk d~rmek, eJkiıJ. 
ne nazaran medenl dllnyada ıırtmıv •:. 
BUhaıısa bU;ıı'ilk tıch1rlerde sokağa 
dtqmll§tUr. Altı yedi acne evvel, Pa· 
risto bir doktorun bir etatistiğinl c.ıcu 
ınuatum. Orada diyordu ki: "Bnuın 
Fransa, Pe.rls kadınlan kadıır doğur .. 
masa, ve du,,tırse, on Ud sene sonra 
Fran:ıanm nüfusu sıfır olur.,. Bu dr
ıtumun. ckaeıiyctıe taıradn fazla ,. 
duğu ı:annaWe Uerl sUrUlnıU, blr mlls 
bet. f1lcirJir. Halbuki hastanelere çr. 
c:ulı zlyamdan mUte\"elllt mo.ırtllyeUer 
le gelen t.aJıralı kadmlann çokluğun· 
d&n cı:ı. anla§tlıyor ki, bu :1§ köylere ~ .. 
stra~t etml§tır. 

Bu malOliyetıere duçar ola.nlar <"n 
lptıdal vn.mtaıara mllraca.at zaruretin 
de ltalanlnrdır. Eskiden bunl.an ''Alr 
lah korkusu.. tutardı. Şimdi o d:.\ 

yok ... 
"- Şu halde kanaaUerlnlı:f hWAaa 

edellm:,, 
"- Evet: EwelA, çocuğunu iııteın!. 

yen aUe:ıln çocuğunu cemlydc malet· 
melidir.. later meşru. ister gayrı_ 
meşru çocuk olsun. 

•'Bantycn, cemiyet, bu v03ııite mn.lik 
olmıı.cliğı takdirde, çocuğunu istemi. 
yenlerin çocukları almak hakkı, yal 
ruz Ubbt istltbablarm çerçevesi Jçl:ıdtı 
değil, ciddi ve resmt tahkikata lst!~t 
<"ttirdlkt.en sonra verilen btr hak •.ar 
zmda fçtlmal bir tsUtb3.b ile. olmalı 
ve hekim eliyle yapılmalJ. 

••sa11ııen, hekimi ve hekim oım11 .. 
y &DJ da, çocuk dll§tlrme bahsı.nde ga· 
yet §lddeUe takip etmcll. ağıt• cezaya 
oarptırmabdır. 

Alrlka barbl 
(Baştat'afı ı ocide) 

dan yardım gören Hal>eş vatan. 
perverleri arasında. vukubulan 
blr çarpışınada 200 İtalyan öl. 
dUrWmliştür. 

lNG!Ltz TEBL1G1 
Kah,ire, !6 ( A. A.) - İngiliz 

umumi karargihmm tebliği: 
Trablusta Deme civannda 

dilpıanla temas halinde bulunan 
ileri kuvvetlerimiz şimdiki hal
de takviye edilmektedir. 

Eritrede Biscio. elimir.e gc;
miştir. Yeniden 150 kadar esır 
aldık. Hareklıt Biscla.nm şar. 
kmda A.gordata doğru devam 
etmektedir. 

Habeşistanda., Metemma mm· 
takasında ta.zy!kimiz idame et
tirilmektedir. 

İtalyan Somalisinde ileri dev
riyelerimiz dUşman arazisinde 
girdikleri mıntakayı genişlet
miye devam ediyorlar. 

KENYA HUDUDUNDA 
Nafrobi, f6 ( A.A.) - İngiliz 

umumi kararg8.ht tebliğ ediyor: 
Hududun öte tarafında hal· 

yan erazisind~ devriye hare. 
ketleri f aaliyetlc deva metmek. 
tedir. 

Yerli devriyelerle bir çok kü. 
çük mUsademeler olmue ve bir 
kaç esir alınmıştır. 

Acı bir batıra 
(Başt.a.rufı 1 oellle) 

turlü ~bnlyor, ıtthnlyP.e~k n öm. 
rümUz boyune.a Jdmblllr kn~ ısrne 
daha onnn pek '\·akitsiz ~dl~lle 
yürc~mJz kanı:o.ııukhr. 

Bugünkü mevlid 
Ölilmünüo l,Jdiinümli münase. 

betile lzzct Muhlttio Apnk'ın ru· 
huna. ithaf edilmek Uzere arka· 
dnsla.n tarafında.o bugtlo öğle nı:ı... 
m~ı müteakip Ankara CoJdr. 
inde '\'lllly('t yo.nmdakl r,amlde 

OJC\ lit o".tC11tturnllloalitir. M crlm
mu SC'\'enlerin ~clmclrılnl rica e· 
deriz. 

Bu akşamki hakemler 
toplantısı 

Bu akşam saat 18 de Bodcn 
Terbiyesi İstanbııl bölge mcrke.. 
zinde hs.k('mlfır hlr tı:tima ya.pa. 
en Jtlardır. 

Ru içtimada arkadıı.~ımn: mer· 
hum tzzct Muhiddin pa.k'ın ölü· 
münlin birinci yıldönUmU münasc. 
betile b!r lionu'"ma ya.pılarnk batı. 
rn~ı anılacak ve fntboJ ajanım11; 
Nuri P..osut. aT'nl z~qıandu iayınet
ıı bir hakem oJa.n tnet hnkkmdf\• 
1d fbtisaslarmı an'ııta.cakt.ır. 

Dono.n ·ve b·ugonon hablrve · lfi~if's~eri 
~ ' " .,. . . 

Boman1ada 
lları,ıklık 

(Il&§ ta.rafı 1 nt'lde) 
man, tayyare meydanlan ve ei· 
mendifer lsta.syonla.n mmtakala • 
nnda bulunan poli.oı idarelerini el. 
beti askeriyeye devreden bir ~ -
mirname imzalamı~tır. Bu yerlerin 
kontrolunu genel kumıay yopacak 
trr. 

Leblebiciler 
cemiyeti 

ı poa 
barlctye namı 

(Sa§ t&rah 1 nclde) 
diği hususunda HuU Japonyıuı.m 
nazarı dikkatini celbecüyor. 

Buna §U cevap verilebilir: Ja.. 
ponya ötedenbeıi Amerika Ue iyi 
mUnasebetlerde bulunmak arzusu. 
nu bC81emlştir. Fakat bunun mU
snit bir inkişaf göstermesi için e-
58S şart diğer t.ara.fm vaziyeti 
hakkında anlay:§ göstermektir. Ma 
atteessüf Amerika Japonya.nm va. 
ziyetine k8.l'§J anlayış göstermi • 
yor. 

l lÇ NAıIH UffKUF ... 
Bükrc-ş, 26 (A.A.> - Havas: 
Lejyonerler reisi Horla Sima

nın dün akşam tevkü edild ·ğj ha
beri ınarla dolaşmaktadır. Bu tev· 
klfin nasıl ya.pıldığl ha.kkmdalti 
malfrmat muhteliftir. Bazı rivayet· 
!ere göre Bilkreşin ortasında di
ğer bazı rivayetlere göre de Bra-
80' 'da bir yat.aklı vagonda yaka
lanm·şt.ır. Üzerinde mUhlm miktar· 
da parn bulunduğu söyleniyor . 

Mnamafih Siı:>nnm t e vki ' i hak· 
kında hiç bir tebliğ neşredilm e -
mlstir. Ke:-a mesai ""7TM Jaııiski 
ile me:r.bepler nnzın BrRllennunun 
tevkifleri hıı.beri hakkrnda da teyit 
edici malfımat almak mümkün ol
ma.nuşt:Jr. 

Bu ayın on be.şindenberi ya. 
pıhp - ta:h.min edildiği gibi -
ekseriyet olmadığından hepsi 
tehir olunan 34. esnaf cemiyeti 
heyeti umumiye toplantılarına 
buglln tekrar başlanacaktır. 
Bugün esnaf cemiyetlerinden ilk 
olarak ayakkabıcı san'atkiiran 
cemiyeti heyeti umumiyesi ce. 
miyetin Çarşıkapıdaki merke· 
zinde yapılacaktır. 

Esnaf cemiyetleri esas nizam. 
namesi mucibince bu defaki 
heyeti umumiye toplantılarında 
mevcut iı.zanm miktarı ne olursa 
olsun içtimaın yapılması ıda re 
heveti intihabının icrası 187.mı 
gelmektedir. Esat§en şimdiye 
kadar, yazma ve dokumacılar 
cemiyetin.in bir toplantısı mUs • 
tesna. hiç bir cemiyetin içtima. 
ında ekseriyetin temin edildiği 
görülmemiştir. Bu cemiyet es
naf cemiyetlerinin mevcudunun 

hazan binlere baliğ olmasın· 
dan ileri gelmekte ise de bunla .. 
rm içinde leblebiciler cemiyeti 
gibi ancak 30 azalı bir ceruiyd 
te bulunmakta:dır. Leblebfoiler 
cemiyeti bu kadar küçük bünye
siyle dünyanın en kfü;Uk mesle.. 
kf teşekkülü haJinde bulunmak. 
ta.dır. 

Ticaret Odasının yaptığı 
bir tetkik bu neticeyi vermiştir. 
İkinci şayanı dikkat bir nokta 
da leblebiciler cemiyetinin bütün 
8.zasmm hemşcri olu5udur. 

Mmtaka ticaret mUdürlilı:tl, 
esnaf cemiyetleri kongresine 
bilhassa iktrsadf bünyemizee 
mühim rolti olan kUçUk esnafın 
arztı ve dileklerine m!kes ohna. 
sı itibariyle ehemmiyet vermek
tedir. Bu dilekler te.sbit ve tas. 
nif olunarak husulüne çalışıla. 
caktrr. 

Ame rika Cini kendi Uk müdafaa 
hattı telakki ettiği müddetçe A
merika ile Japonya arasında doet
luk mtinasebetlerj asla tahakkuk 
ottirilemcz . ., 

~· · okli sözlerine ş5yl{' c!E:'vam 
etmiştir: 

"- Amerlkanm Avustralya ve 
Yeni Zelandayı da Amerika için 
ilk mUdafaa hattı tel!kki etmek 
ve Monroe nazariyesini tahrif ey
lemektir. Japonya Amerikadan bu 
battı hareketini değiştirme.sini la· 
temek mecburiyetindedir. Çünkü 
akal takdirde iki devlet arasında 
dostluk m\lııasebetlerl tesisi ihti .. 
ma.lleri pek zayıftır.,, 

Kargaşalıklar esnasmda dahili • 
ye nazrrı bulunan Pet:rocicesco şlm 
di evinde mevkuftur. Kurşuna dl. 
zlldlği haberleri yalandır. 

SEYAHATLER YASAK 
&if.ıreş, 26 (A.A.) - Havas: 
Son asi unsurların da temizlen

mesine devam edilmektedir. Dün 
gece şehrin muhtelif noktalarında 
bir kaç hii.dlsc olmu5tur. Polis bü. 
ttin mahallelerde araştırmalar yap 
mış ve terkedllen bir çok 11\llh1 
müsad~re et.m!ştlr. 

Yol işlerinde esas: Kalite 
Matsuoka §UDU da &5ylem!§Ur: 
·•- Amerika. eğer Avrupa harObıa 

kan§8.C8k olursa, Al.manyanın ilk &:ı. 
ce Amerika kıtasma toarruz etmelL 
tevebbUalı müstesna olma' pr• ıı,, 

tıçlU paktın UçüncU maddem Uerl aU· 
rOlebllir. Bunun manW!l şudur kt: 

(Baş t~ .. afi 1 n<'lde' lerı etüt idaresı, Türkiyenin 
ne kadar para ve enerji ayırmak enerji ekonomisi esaslan dahi. 
mümkünse ayrılmıştır. Proğ· lınde elektriklendirilmesini te. 
ramm bir kısmı ba.şanlnuştır min etmek üzere muhtelif proje
ve ha:lk bunun nimetlerini §im. !er hazırlamnaktadrr. Bunlardan 
d!den görüyor. Ankara ve civarının ihtiyacını 

HUkümet, memurları vazifeleri 
ba.şma dönmüşlerdir. Fakat yeni 
lşaradl"ğiıı hmıusl seyahatler ya· 
sak edilmiş bulunmalctadrr. Ancak 
hususi bir mUsan.de ile asker v~ 
hUk~et ı:nemurlan sevalıat ede • 
bileceklerdir. 

Memleketimiroe sular kırk karşılayacak olan Çağlayak 
:ıenelik devreler takip etmek Hidro eJektrik santralının pro. 
suret i le alça.lrp yükseliyor. Şim. jeai bitmek Uzeredir. garbf, orta 
di yükseliş haJindeyiz. Su ida. ı Anadolu, Marmara, İzmit ve 1s. 
resi, yedi, sekiz senedenberi tanbul mıntakalarınm elektrik 
!!ula.rm hareketin! fon.nt usuller· ihtiya.çlarmı kareılayacak olan 
le tesbit ettiği gibi, elektrik etüt Kilta:hya Termik santraJmm 

Japonya rr·•"adderatmı oynamaı<ca. 

dır blruı.enaleyb 1hUyaUı hareket et,.. 
mek lA:umdır. şunu herkes b!nain ki 
Japoı,ya tnahhtitıertnden kaçınnny ... 
caklJr ... 

POLiSTE: 

Kasımpa§ada tatlı bir 
kadın kavgası 

Yedek subaylarm sadakatini tes 
b!t maksadile bunlanıı §ubat ve 
mart aylarında k·snn kmnn 30 gün 
müddetle silah nltma çağmlmala
n kararlaşt.Irılmlflır. 

idaresi de kendi bakımından projesi hazırdır. Kaı;ımpaşada, dUn, bir kadmlar 
kavgası olmll§tur. Kavganın kıaka.ııc
lık yüzündeD vuku& geldiği tahm!n e. 
dllmektedlr. 

Hillı:Omet vazifesini sonuna ka
dar yapmaya ve isyan hareketinin 
b~lıca mesullerinl ortaya çıkar • 
maya azmetmi§'Ur. 

Umlmfyetlo zanncdildlğine gö· 
re, general Antonesko yakında ye
ni ve siyasi bir ~kilat hakkında 
bir plebiait ter:Up edeeektJr, 

Yeni hllki'lmetin hangi tarihte 
teşkil edileceği he.nll.z belli değil 
fae de harlclye nezaretine Valere 
Pop veya Corc Bratianonun geti
rileceği söylenllmelı:tedir. 

Nichibor Cra.niclıin dl' pro-
paganda ııezaretmi almBSI muhte
meldir. 

"l"E?\1 NtZ.ıUI" iN 
~1ZAMSIZLIKLARJ 

sular hakkında: kıymetli mahl. 
nıat toplamıştır. 

Yollara gelince, yeni yollar 
hakkında Vekfiletin takip ettiği 
esas, kaliteden §a§mamalttadır. 
Bir defa. temeli gay~t esaslı bir 
surette yapıyoruz. PlAnla.r o şe .. 
kildedir ki yaptığmuz her yolu, 
maddi imkan müsaa<le edince, 
iyi kalite.d<> bir asfaJt yol halin .. 
de tamamlamak müınkiln ola· 
bilecektir.,, 

KÜTAHYA BOYÜK 
ELEH:TRtK SANTRALININ 

PROJESİ HAZIR 
Diğer ta.raf tan Ankaradan 

bildirildiğine göre, elektrik iş. 

Yanan barbl 
(Bnştara.rı 1 oclde> 

Londra, 26 (A. A.) - Röyter: bombalar hedefe isabet etmlşUr. 
Enterna.syonal işlerde sal{Lhiyet. Bir depoya ve aekeri kampa doğ· 

h bir mütel'.a11sm olan Brltanicus rudan doğruya isabetler vnkj ol • 
diyor ki: muştur. BUyük bir yangın <;tkmı!I, 

''Romanynda.ki kargaşalrklar ye- şiddetli infi16.klar olmuştur. tt.aı • 
ni nazi nizamının sahteliğini bü • yan tayyare defi ate§i çok şiddet. 
tUn çıpl:ıldığl ile ortaya koymu~. 11 idi. İtalyan avcıları da havalan
tur. Avrupada yeni Alman niza. mışsa da İngiliz tayyareleri karni· 
mı, bü;1ik diktatör HiUeı-o tabi len üslerine dönmUşlerdir. 
bir stirü diktatörcUkler kurmaktan lTALYAX MUKABtl. 
ibarettir. Almanlarm Hitlere bağ- ITOCUl\1l~ARI 
lılığr nekadsr bUyUk olursa olsun Atin&, 27 (A. A.) - Yunan 
yeni nizamın yabancı milletleri bu· resmi sözclisU dlln akşam Atlna 
na mecbur değildir ve Rltlerln radyosunda, Arnavutluktaki yeni 
kurduğu dlktatörcükler de hire r İtalyan başkumandanı general Ca. 
kukladan ibarettir. Bu diktatör • \'allero'nun Yunan flerleytşlni 
cUkler kendi milletlerine tAhl ola. durdurmak ve lt.alyan kıt.alarmın 
cak yerde HitJerin elinde oyun - mancviyatmr dUzeltm~k için mu -
cak oluyorlar. Böyle hir sistem.in kabil hücum üzerine muklll:>ll bil· 
tabil neticesi de şa.kavet bn.rpleri cum yapt.Jrmağa karar vermi ol. 
olur. Bu kargaşalıklar kısmen Al· duğunu söylemiştir. 
manlann işine de gelir. ÇUnkü bu Bu karar dolay:siyle ltalvan pi. 
suretle memleketi kendi askerleri. :radesi, mitralyözler ve havan top. 
le dolduruyorlar ve her şAye el. ları hi.rnayesiı:ıde birçok mukabU 
koyuyorlar. Nizam ile nizamsızlık 1 hlicumlar yapmıştır. Yu.n&n top • 
meziyetleri arasındaki bu tev a.'I çusu milt.emndiyen takviye alan 
noktaları çok nazik bir şeydir. A· düşmanın bu hücumlarını tardet • 
zami miktarda Alman kıtaları mi,;tir. ltalya.nlar ağır za)'lıı.l ver. 
memlekette yerleştrken ve mem • mişlerdir. 
lekc'Jn kilit yerle ri Almanlıırm e. İtalyanlar bunun üzerine çolı: 
!inde t.nhkim olunurken Romenle. ınikt.arda tayyare kullaıımağa t.e. 
rin hiriblrlerini boğazla.malarma şebbUs etmişler, fakat f tAJya.ıı tay 
müsaA.de ediliyor. Ancak Romen : yareleri Yunanlılıı.rı bombardıman 
petrolunun tehlikeye düşmesine edecek yerde 1talya.ıı lcıtalarmı 
asla göz yumulmuyor .. , bombardıman etınıştlr. Bu da lt.&1-

yan krtaları aras·ndn.kl kargaşalı· 

Sol mahsll ğı bllsbütUn arttırmıştır. 
Yunanlılar neticede tUılyanlan, 

1.aam.ızlarınm bidayetinde 1.§gal et.. 
Ankara 27 (Hll.!ual> - Topraklnı· mokte oldukları mevzilerden daha 

mızın soı:ı bir buçuk yıl ituıdekl k11• gerilere kadar eUrmeğe mu\•affak 
dar bôl Y• kalltcll mahauı \'erdiği ı: t·. olmuşlardır. 1t.alyanlardan çok 
rülmcmtştır. Bunda. tablatln SPDll> miktarda mitralyöz, havan topu 
mQc.-ıadcaj mctbaldnr olmakla b.mı· \ ,.e diğer silihlar nlmml§tır. 
ber, 1930 ey!OlUnlln ilk S'(lnler!ndC"llı"-1 \'UI\'AN RES~ll TEBLtGt 
ri başvekil doktor Refik Sayd!l•ıur. Atfn.a; 27 (A. A . ) - B. B. C: 
ktiylUyU i!Uhaalc te§Vlk eden &67.lf'~ • Yıınan resmt tebliği: Mahdut 
nln bqlıca Amil ... '(l müu.-;ır bulundu. 1 mahiyette harokAt.ta muvaffakryet 
ıu anla§ılınııur. lcr elde ettik ve esirler aldık. 

HükOmeUmiz. mUswhsil köylllıı l>n 

Bu sa.ntra.Jm, muuza.m bir 
ınilll servet olan Seyyid Ömer 
Iinyitlerini kıymetlendirecek ve 
bu mmta.kada bir 18.l'layi hare· 
keti doğmasma vesile olacaktır. 
Santralın takati 100 bin kilovat 
olacak ve 1stanbula kadar elek. 
triği 150 bin voltluk bir hava 
hattı ile getirecektir. 

Ege mmtakasınm ele'lttiik ih. 
tlyacmı karşılayacak Ada.la 
Hidra elektrik santralının pro. 
jesi önümüzdeki sene içinde ta. 
mamlanacaktır. Bu santral Ge. 
diz nehri üzerinde Salihli clva. 
nnda kurulacaktır. 

ltalyada vazıyet 
Nevyorl•. 26 ( A.A.) - Ame· 

nkaya yeni gelen İtalyan avu
katı Oscar Keller, Cincinnati Ti. 
mes gazetesinde yazdığı bir ma
kalede diyor ki : 

Ka ımpapda oturan şahende, ::ı!r 

mcaeleden dolayı arası açık bulunan 
iki kadınm 1.8.§la tecavilz\ine m 'lruS 
kalmıgtır. Bunlar aynı yerde oturan 
Cemile ile MukaddC8Ur. 

tKl YARALAl\IA 
oun rsehirde lkl ya.ralaına vakaaı 

oımu;:ı. fııillerl yo.kalanınl§tır. Bunl&r· 
dan biri Cağaloğlunda Şore! sokağın. 
da.. diğeri do Diva.n.yoluı:ıda oımuıtur. 

Şeret sokağında oturan Abdu~l&h 

.g-ıu Zl.ra, polise müracaat eder'1It 1-
~ametglhıoı bilmediği AodUllah tar<ı., 
f::ndaı:ı. sol =.olundan yaralıuıdlğuıı ld• 
d1a etml§Ur. Zabıta, carihı ynkalamıı 
ttr. 

Divanyolunda ot.uran kött.ecl Tatı. 

aın. aynı yerde oturan berber Ah.~et 
Uc bir meacıeıren dolayı kavga et.L.Ur 
!erdir. Kavga k124ınca berber Ahmet. 
rahBinJ çakı lle muhtelif ycrlertııden 
varalarnı;r. yakalo.rımıotır. 

RtR HA!'lı"DA YANOIN ÇIKTI 
Sirkecide, Yalık5ııkU caddealnde A..1' 

taıya umum! nakliyat !}lrketlne Alt 
bir banm ikinci katında 2 numanalı 
Muammer ve Memduh Hanın k&rdef. 
ıerlne alt yazıhanede yangın çıkmıt. 
han tıekçis1 Hakkı tarafmdan söııdQıo 
rUimUgtür. Yapılan tahkikattan pfrlJI. 
cıen c;ıkanlmam.1§ elektrik ~:ma 

tevkaltlde ıınt.arak ctra!tald kAğıtları 
tut~turmak ırureWe yangına set:Mtıt· 
\'et vHnt41 .tınlaşılmıştrr 

Şimali ltalyada halkın yüz.de 
onundan fazla.sının Musoliniye 
tarnftar bulunması muhtemf>I 
değildir. Son zamanlarda gizli 
polis memurlarmın aayısı bir 
misli artınlmıştır. lşin asıl ri· 
zel tarafı bük'Ometin polis me· 
murlarma da itimadı yoktur. Bir 
çok ?Wya.n askeriyle de görilş. 
tüm. Arkada.şiarından binleroe
sinio esir edildiğin! duyduktan 
uman çok memnun olduklarmı 
sövlediler. Ask'i'rler şu mütalea· 
da bulundular ki ei!er vaziyf>t 
bövle devam edenıe h&ro yakın- ikinci küme maçları 
ds bitecektir. Hatta İtalya har. Dün AnadolııhiMr sahaamda ya-
bi k 'l1.ansa bile bundan bfc:: bir pıla.n iklnel kUme Uk maçlarmda. 
\!;tifad~i olmıva<-.aktlr. ÇUnktl Anadoluhlsar Rumelilılııan 3-1, 
idareyi Almanva linde tuta. Alemdar Hllfili 2-7 yenmifler ve 
caktır. Beylerbeyi - Ana.dolu 1-1 bcra· 

bel'f' 1rıılm"3lardrr. 
tTALl'A AH\ 'AL1Nt AL'tAN B takımları maçları 
AJ.\~SJ YALA~,,n·os. •. 

B!rincl kiline klUplerln B takmı· 
Roma, 26 ( A.A.) - D.N.B.nin lan arasında terttp edilen ilk maç 

hususi muhabiri bildiriyor: tarma dlin Kadıköy ve Şeref st.at-
Şimali İtalya şehirlerinde ve ıarmda devim edilmhıtlr. Şeref &ta 

bilh..ıssa Mil!rıoda kargaşalıklar dmda Galatasaray Vefaya 8-2, 
çıktığına ve hatta bir kaç kişinin Kadıköy stadında Fenerbah<:e Be
de öldüğüne dair yabancı memle- ,.0ğlnspol'8 4-0 galip gelmişler -
1cetl,.re v:ıvılan h;ıbcrler salahiyet dlr. 
ti mahfillerce katiyen tekzip edil. Dünkü yürüyüş 
miştir. &odt'n terbivesi utanbul direk· 

;lırası ehemmiyetle kaydedili. t15rlUğU tarafmdan spor mükellef· 
' • '· • •, ..,ı. ~ '~ rliİ..,\'ü P0-fl,.. lerlni viirilyfişe alustınnalı: ic:in ter-

tımumiyesi üzerinde tesir yapmak tio edilen vürilvüş mUaabakala.rı 
için uydurulmuştur ve tamamMe dün sabah Şişli ile Maslam arasm
esassızdır. 1 da 15 kllometreltk bir mesafe tıze. 

Danimarkada dört 
subay cuualuktan 

mahkôm oldu 

!"\nnA ya:oılmrştır. 
280 mUke1lefln işttrok etilli bu 

mUsa.bakayı bütün mtl!ıabtltlar :mun 
tazam btr şekilde katederek b1t:ir
misler ve birincfli~ Üıı"ırlldar mtl· 
keileflerl, ikincUiğt Beyoğlu mft
ır,.11 Pfl,.rl kru:anıxnşlardır. 

bu yoTgUnıu:ıınu trun mnnaalle ·'1e· Maca riata nda T una kahveler çıkarılıyor mek kıırnnndadır. BugGne kadar yap.. 
Evvelce 250 çuvalı çıkanlınıo olan ml§ olan f.l!.lJ§!ardan elde edilen ktı. ~ taştı 

.. _ şu halde mevzuatımıu nafi! 

gör1lyommuz? 

Kopenb&&', Si (A.A.) - Stetaııl. 

CMu.!lukla itham edilen bir mı .... 
tay, bir mWUl.nı ve Ud tayyare aa":JJ 
tt a leyhinde açılan d&va netfceleDD'iş· 
Ur. Miralay kUrefe, mUlblm 14. Mne 
hapse ve dlter iki zabit to sekizer-. 
ne bapııe mahk'Cm olmUflardır. 

Kız sporcular anumıda da Htlr
ıivet fı.bidest ile DarUlAceze yolu tt
Ee'rlnde <t kflmnertri:llik bir meea· 
f'e Ur.,.rln~e yaptlmtıt ve mURabıı.ka· 
va 75 soorcu kız ~rak etmiş ve 
ve hepel muvaffa.lnyet1e müsa.ba -

- Evet! . . 
Genç proteaöre te~kkUr ederek ay 

nldım. 

S'(lmrUklerd,.ki kahvelerin mUtebakt En büyllk payının köylüde bırakı1mıı Budapeııt.e. 21 (A.A.) - St.e.tanl: 
kısmı da bugtln çıkarılacaktır. ÇiA' olmuı, bu kar:ırm tatbikatı cUmle0izı. ı Tunanın ta.şmaaı Uzerinc Szeget <'i. 
kahve yalnız kahve değirmen maklnt• llend!r. KISylU, emeğinin mUW&.tuıı 

1 
\'arı sular altında kalınl§tır. 80 kadıır 

st olanlara verilmektedir • 1 ıörmil§ ve görci:cktlr, ev harap olmuştur. 



-

H A B E H - Akı;;cıııı post~ı 

KAYIPLAR 
HANİ bir söz vardır: "Hayat bir rtiyadı:r,, diye ••• Bunu kim, 

hangi fA.ui ı:ıöylemişse, muh.al&ak kt •uıılan lwtUıdaf ed<>
rek 5Öylemiş, tabir tulıaf değil de, oaWıe t.efehıttf huyormu~tur: 

_ Bayat tatlı bir rüya gibi gelip geçer, bu yalan dünya. 
ya bel be.jlaın&k doğru. değildir. Biç Jdmse bir me11Jnet ,·e lkba.I 
rnevklinde payidar olamaz. Dttnya. nimetlerinde, zevklerinde ha. 

ka yoktur. 
Bo felsefeye ne bu)Tolur! ... BeDa kalına, bir denitJ gibi 

boJ-wı ko!!ip: 
- Ey\'allah! .. 
Diyeeeltm-
lle,şhur Ji.fla.rdsndır: Dünya Sttleyman& N~ ka.Imadr. llerler. 

Fakat, rüya deyip de geçmemeli. Fen_ adaınlan, p!i<ikologlar, 
!'JUnlnr bunlar henüz bu ruh haletini 174'..h e<Jımtedller. Bunun 
sırnnr' Jı.lkınt'tfai an.lıyamadıJıı.r. En•t, rü~a hakkmıla hirço1' 
m.akal~l..r etudler, hatta dit cilt kitaplar ~·azrJdrğı halde, henfü· 

' ledilnn1yatı blltn yoll... .. 
Amerfk&nm bilmem hangi k<>11esinde otura.n M.iH \'un.11 a 

dında bir kızcağız, iki günlük uıak bir yerde oturan kard~inin 
öldürüldüğünü rüya.da. görmüş ... 

.ı\da.mcnğrz, bir iki gün 1::-ine ~etmeyince, zabıta~ a hal><- ı 
vermişler polis ara.mrıı;, ta.ramı~, ortadan ka~·bolan adamı bir 
tiirlii bul:...Uaınt$. Bu sırada kııcağız, beyooa.n ,.e ı-.~ ırap i(.;'hıdı 
kard~n bulunduğu şebl"e gelmiş, feci hali haber almca, U;\. 

kuda gördüğü va.dyet n' manzaranın delilet:l;\•le foprağı kaz. 
dmnış karde§lnin cesedini bolmuş! 

B~ garip haberi yazan gazete diyor ki: "KJ?.cağrı meğf'r 
Am<'rilm;\ 1 Alulf'nİ'lılP w· umumiydlf' '-:trlüa :ı.lil;;aclnr ('flt•n ınaddr pet il n larınrJa H' Mı:-ırd:ı .\nıcıil,aıı <;hl•ellrri petrol ithal \I' ihnHi,le ırıı• .. <ııı n•il• s., .. ,.1r''. 

1 
ur. -0manyadıı, İbn lssucl Arabistıınmda, Bahrevn ada-

riiyaAmd& katili de .e:ömıUş. t:şki.linJ zahruı~·a ta.rif <'dince t 1 \ l 
. . . · • · '"" c•ı ı.ı... u •• udır Ronuın~·a t il .... " 

az :ı.s• nıcr knlılara aıttır. .\nıerıkan ocaklarında petrol a·rnfcfıl•c:a ·\merlka ... k 1 •11 · " ııe ro aı·ınwın bc._tc birinden • • ,ar ıw ro nrına daha büyii1;: ehemmiyet verme'"ktedfr. 
herif de yakata.nmı§trr . ., 

Sbndl ne ohırdu tstanbulda da böyle bir kuca.ğız bulun~ydı 
veyahut ona buraya. çağırsaydık, ondan çok i&ttfad(' ederdik mi 
diyecelü.inlz? Galplerl buJdnrma.k i~ bir l!'ltlhan-ye yatmrdık. 
BJra fa.brlkMmm 2500 linısmı a.lrp sJTra kad<>m ha.~u ve \ki ay. 
dıtnberl bir tttrtö f>lc g('('mfyen bay Bilf\1 ile, birkaı; ıtünıfür nişe. 
DC!\f oilo bulonauuyan Şllf sefa.rı>ti kitfbl )likiçlnsld hakkında ga. 
zetelerde görülen haberlerden bir neti<'~ ç1karablllr, bulundnkla. 
rı yerleri ·uı va:dyotlt!ri hiç olnıaz!'la. bu !'luretln ö~neblllr.Ui( 
diye mi ılü~ünüyonunmı? Hayrr ne o, nt> hu •.. Her ı;e:vln bir 7.R.. 

mam ,·ar. B~ •aı.r.;mız: 

Akd n da otuz sene sonra istihsal masra. 

Z ya göredir. Akde.niz kıyısı millet. ya, Yugoslavya ve Romanva ge. 
fmı karşılayamıyacak kadar pct. " lcri için Amerika ile ticaret hayli lirler. 

Ve 

Amerika 
''GUn doğmadan meşime? şebden neler doğar! .. ı{ı.:oa bit müşahede ve tetkik bi. 

Ha.klka.tlyle ka~ılaşırsmız ! ze Amerikanın AkdPnizlo alak:as1. 
-·- ·--- nın çok az olduğu kanaatini vere. 

Wvı;4 if §Ji-)Ai&,?(l:"!lfŞ'fl.~l!Al'flU 1 bllfr. ""defa Amedka Silvoyş ka. rl.rl·f:.I'-, .ır ~-~ iff:.ıı t )f l~ilil .. ta~ ,, Al 1 nalı ;rnlıylc ticaret yapan memle-
'"~~·!J.t .A '•~""'." •. -f7 ;. -~ / 

...-• '-' '", 
/ 

" :.etlcrd~n dPğildir. Süveyş kana 
.... ...-:. -""' /.A......... - .......... -· lrndan geçen Amerikan gemileri 

Valinin resmi kağıtla· ı kullan8Jna%. Ancak sa.hıbının ton ıtibariyle ancak sekizinciliği 
rında un değirmeni müsaadesi olduğu takdirde mu. alır. 

ekl"' mı vak.katen ve bir karşılık m.u.ka. Amerikanın Akdeniz memleket.. 
r a bilinde kullanabilir. Diğer ta- leriylo olan ticareti dahi mahdut. 

Amerika: Birleşik devletleri. raftan bu kelimeyi başka.sma tur. Bu miktar senede 215 milyon 

nin 48 devletten müteşekkil bı.ı- satmış olan kimse onu bir daha doları geçmez. Amerika gibi sene-
lwıduğu malumdur. Bunlardan kullıınama.z. ilk ticareti beş trilyon dolan bulan 

K~ük Da1«>ta Nord devletinin bir memleket için bu miktar çok 
~ahip bulunduğu bir un değir. Balık~ı balağı ehemmiyet.sızcfü·. Amerikanm Ak. 
me!'t vardır. Bu devletin bütün deniz memleketleriyle bütün yap_ 
reunt evrakında (valinin resmi Dünyarm:ı en garip balığı tığı ticaı-et Amerikan ticaretinin 
kA.ğrtla.n da dahil olmak tizere, ''Balıkçı" adı verilen balıktır. ~ilzde onu bile değildir. Binaena. 
evlenme kAğrt1armda, maliye Bu balığın küçilk balrkları av. leyb ticareti mahdut olan ve Ame
tahsil şubesi makbuzlarmda, lama.it için tam t:echimtı va.rd:ır. riltaya esaslı hiç bir iptidai madde 
banka. çekleri üstünde, resmi Başının Uatünden bir oltaya vernıiyen Akdeniz havza!lt AmerL 

illnlar üzerinde ve niM:yet ilmi benziyen bir kuyruk sarkmakta... ka için ehemmiyetli sayılamaz. 
kit.apla.rm kaplarına varıncaya drr. Bunun ucun.da ışık veren Fakat bu mtltAleadan Amerika.. 
kadar her türlü evrak üz.erinde) üç sarı göz ve olta iğneı&ine ben- nm Akdenizle ala.kadar olmadığı 
kanuni bir mecburiyet ç~klinde, ziyen üç kanca vardır. "Balıkçı" neliceı>.ini çıkarrm:k doğru olmaz. 

devletin yeg-.lne un fabrikasında bu oltası va.srtuiyle balıkları Amerika hu alakasını şimdiye ka. 
ögütınen unların rekl8:ml matbu kendine çekmekte ve kolayca dar muhtelif vesilelerlo isbat et-

olarak bulundurulmakta.dır. yakalayıp yutmaktadır. miştlr. 

Gözyaşı çeşmesi 

Sövyet Rusyanm Ba.krnkısa. 

ray ~de dünyanın en ro. 
nıantik abidelerinden biri mev
cuttur. Burada, me.şhur Tatar 
hükümdarlarından biri, ka.rraı. 

ı:m ötimü dolayısiyle duyduğu 
tztira.bı üs.de etmek için bir 
ÇEŞm.e inşa ettirmiştir. Uç yüz 
seneden fazla bir za.ma.nda.nberi 
bu çeşme da:kikada. yalnız bir 
damla su akıtmaktadır. Taıbii 
Yerlilerin bu suya. verdikleri e. 
henımiyeti izaha. hacet yoktur. 

Dünyayı doğuran 
yumurta 

Amerika.da, bilhassa. Habeşis-
ta.nda bazı mabetlerde hila iist 
taraflarında. devekuşu tüyü bu. 
luııan haıçlar mevcuttur. Haçlar_ 
daki bu tttyler dünyanın deve· 
kuşu yumurtasından doğmuş 

olduğunu :ifade etmektedir. 

Tılsımlı sözler 

Avustralya.da Mela.ne&ia ada.. 
le:rmda hem.en her yerli insan 
fena. ruhla.n def etmek için bir 
sihirli kelime veya eüm.le kul. 
la.nır. Yerliler bu kelimeleri 
hastalı:k veya herhangi bir in· 
zadan kurtulmak veya düşman· !: mağlfip etmek için kull&ıur. 

.]ir Melanezyalmm kulla.ndiğr 
tılsı:ın)J kelime • 1..ftatr .. birisi 

'1J. ·~ 

Anavatan ve 
müstemlekebr 

Bugün Alman işgali altmda bu. 
lunan devletlf.'?'den Holla.ndanm 
işgal edilmemiş olan müstemleke 

arazisi ana vatandan 
defa büyüktür. 

tam altmış 

Belçika Kongoııu ise öz Bel<;i· 

kıı.dan seksen defa büyüktür. 

Fran.ını müstemlekelerinin de 
ana vatandan yinni defa bUytlk 

olduğu hesap edilmiıjtlr. lngill.z 
topl"Bkları tııe (Dominyon ve müs
temlekeler dı4hil olmak şartiyle) 
BUyük Britanyadan yilz kırk defa 

bUyükttir. 

Çah!8-n kadınlar 
.Japonyada İnci toplayıcılarının 

yü.zde doksan dokuzunun ka.dm 
olduğu teabit edilmiştir. Finl!ndi. 
ya di~ilerinln yüzde sekseni, tn. 
gil terede bar garsonlarmm yüzde 
sekseni ve nihayet Rusys.nm ma
dt'111 a.J:Mlesiııin yüzde yirmişinin 
kadmm oldukları istatistiklerden 

öğrenilmiftir. 

Dünyanın en büyük 
deniz feneri 

Dilnya.n.ın en bUyU.k deniz feneri 
Amerilulılal' ta.rafmdan ya.ptlını§

tır. Fenerin 1f1it 800 milyon mum 
kudretindedir, Geceleyin bu !ene. 
rin tualan aemaya amut olarak 
çevrilmiş bulunUl'8a Uç yDs yirmi 
kilometrelik bir meea.feden göriL 

lebüzMıktedirıı 

Amerika Akdeniz kıyıiarının 

topraklariyle alakadar değildir. 

1920 de Amerika Suriye ve Lüb· 
nan mandasını kabul ~tm<'mi<=tir. 

Fakat yinrı bliyilk harpten son. 

ra.dır ki Amerika Akdenize taal. 

lıik eden meselelerde fikri alınma

daD ba lledilmesine razı olamıysc:ı. 
ğmı meydana vurmuştur. Rıı.rı • 

Reno konferansında Amerikıı ya. 
km Şark petrollıırmdan hisse iste
miştir. Bu tarihte Amerika esasen 
Irak pet.rollarında ehemm !yet li bir 
hiı<Seyc malikti; bu konforansta 
bilhassa Irak pE:'trollarının İıjlctil. 

mf!siylc alakadar olmak istediğini 
anlattı. Cilıo.n harbinden cvvol Mu. 

f,ul petrollarının imtiyazı rnrı ya. 
rıya !ngilizlnin ,.e Almanların e
linde idi. Harpten sonra Almanya. 
um biııısesi Fransava geçti. 1920 
Sıı.nrenoda tra.k petrollarının aidi. 
yeti meselesi tekrar tetkik olunur-
ken Arnerikaya da bu pollardan 

yüzde 23,75 bir hi.<ı&c verildi. 
Acaba Amerika niçin kendi 

memleketinden bu kadar ıızak 
petrol kuyulariyle alakadar olu. 

:vor? 
Çünkü Anrnrikadsıki petrol sa. 

.bası günden güne kuvvetten düşü. 

.ror. Amerik:ııda her şeyi kara gö
renler, 12 sene sonra Amerikan 
petrol kuyularmm kuruyacağı ka. 
naAtindedirler. Etrafı toz pembe 

gören1~r ise Amerikan petrol .ku. 
yularmm, ihracat ne kad·" artarsa 
art::sm otuz sene tahammül edebL 
1ocnfıj fH·rinrledirler. 

Venezuella petrol kuyuları 18 
nene sonra işlemez bir bale gele

cek. Mek&ika, Romanya petroIJan 

1'01 verecekler. Halbuki hak pet. 

rolları, iı;ıihsalin azami haddinde 
b:Je 92 sene dünyayı bol bol pet-
ı·olla sulayabllece-ktir. 

Bu birkaç rakam, Itakrn pek u. 
:~ak olmıyan bir İ.9tikbaldf? dUnya. 
nm başlıca petrol merkezi olaca
~mı göstermeğe kiHidir. 

Zaten son seneler içerisinde bu_ 
t ıin milletler yeryüzünün muhtelif 
~·erlerinde petrol aramak için el. 
lerinden geleni yapıyorlardı. ls -
koçyada, Fransanın cenubunda, 

"aı;ta, Cenup kutpuııda, Kız:lde

ııizde, Basra körlezinde mUtema
diycn petrol kuyuları açrlryor. 

Amerikalılar Arnavutluk petrol. 
lariyle ilk alakadar olan millettir. 

Voli'in, Draç ha.valisinde araştır. 

ınalar yaptılar. 

Bu araştırma sonunda elde edi

len petrolun azlığı yüzünden A
mcrikaltlar ve onlar gibi İngilizler 
ve Fransızlar bu sahayı terkederek 
Arnavutluk petrollarını !talyaya 
bıraktılar. 

Romanya petrol işlerine Ameri. 
kahlar. İngiliz, Fransız, Hollandalı 
ve Belçikahlardan c;:ok daha sonra 
218.kadar oldukları halde dahi 1939 

harbi ba5larken bu millet Roman. 
ya petrollarmda üçüncü dereceyi 
işgal ediyordu. 

Bugün Irak veyahut Romanya. 

petrollarındaki his.selerlni i~lemek 
Aınerikaltların aklına bile gelmi
yor. Fakat Amerikan petro1larınm 
Amerikanın her giln artan ihtiya. 
cını karşılamıyacağı günler bu fi. 
kir hatırlanacaktır. 

Amerikııl:lar ile Akdenizi kıyısı 

milletleri ara..c;ında ticari münnse_ 
bet azdır. Fakat bu azlık Amerika 

mühim bit meseledir. Bıı milletler 
Amerikaya sattıklarından daha 
fazla Amerikadan alırlar. ~..,ransa 

bu yekünda dahil değildir. ÇünkU 

Fransa Amerika ile it.halô.t ve ih. 
racatını Akdeniz limanları ile At-

- !as Okyanusu limanları vasıUısiy. 

le yapar. Fakat Amerika tkareti 
bakımından ispanya r,ir 1\kdeniz 
memleketi sayılır. Çilnkü bu mem. 
leket Amerika ile olan u~sri mü_ 
nasebetini Kadiks SantanJer, Ko
rony limanları Ameri1rn ticari mü. 
nasebatı hissedir. 
Amerikanın Akdeniz kıyılaım. 

aa en iyi müşteri;;i İtalyaclır. ltaL 
: a her sene An:eri~<aoan 58 nıil

yCJn dolarlık mal alır. Ilalyadan 
conra Amerikads..'\ 0 11 fazla mal a_ 
in memleket ı;e.1evi on üç milyon 

dolarla Türkiyedir. Türkiyeden 
sonra. 12 milyon dolarla lspanya, 
6 milyon dolarla Romanya. gelir, 
Da.ha sonra da sıra.siyle Irak, Fi. 
listin, Suriye, Fas, ve Cezayir ge. 

lir. 
Avrupa. krtasında Amerıka için 

kapanan pazarlar gözönünda tutu· 
lur!la Amerikanın Akdeniz kıyıla. 
rından aldığı mallara gelince 1938 
yılma kadar İtalya bu hususta yi. 
ne birinciliği elde tutuyordu. 1taL 
ya 1938 yılında. Amerikaya. 42 mil
yon dolarlık ipek, zeytinyağı, şa.. 

rap ve konserve halinde domates 
satmıştır. ttalyadan sonra bilhas. 
sa Amerikaya tutiln ihraç edeıı 

memleketimiz ve Yunanistan sc. 
nevi 14 er milyon 

gelirler. 

dolarla ikıncı 

Amerikaya deri, ve pamuk yol
layan Mısır ve ondan sonra lspan. 

,· \ . . . . ' ... .. ~ ... ,:... ~ 

HABER 
Yabancı dit derslerinin 
devamına başlıyor 
Haberin birkaç sene evvel hergun torma for

ma okuyucularına verdiği ve takip edeni hiçbir 
muallime müracaate muhtaç bırakmıyacak 

.iurette hazırf ayıp 

HABER METODU 
adıyla neşr~ttiği yabancı ~il derslerınin ikinci 
· ısmma pek yakında yeniden başlanacaktır. 

lktncl kıamı ta.kJp ed!'.Cek dJJ meraklıları lngllizcjı, almanca, fnı.mm .. 
ca dlUerinln en gli:ıe.1 romıuılaroıdan birini tü.rkç.elllri!e beraber kar . 
tıJı.klı takip edE!<'..eklE'r ve bu dillerdeki bllgllerinl ilı>rlete«-eklerdlr. 

Uaher oku;ruc-ularının ırra.n.,ız dilindP takip edecekleri romanın HR.tıri ~ıu. 

büAiin "CE"henn~m" 1 olııcağmı öğrenmtolerdJ. Rıı.ber'ln $!:bı·dUjtt\ IUzum tl7e. 
rlne bu romandan önce Mertmenin Kolomba romanı verU~k. ('14!ht'!ıınPrn 

bunu takip edfıcektlr. 

Bütün bu rakamlar ve ihracat 
eşyası Amerikan sanayilnin muh. 
taç olduğu ilk maddelerin hiç biri
sini Akdeniz kıyılarından almadı_ 
ğını gösterir. Akdeniz kıyılarında. 
Amerikaya iptidai madde olarak 
yalnız İtalya ham ipek, Yugosla • 

ya kereste, İspanya bir miktar cı:. 
va ve Fllistinde de bir parça. po 
vardır. 

Yukardaki izahat Amerika ıçm 
Akdeniz havzasının ancak petrol 

bakmınıdan çok mühim olduğunu 
isbat etmektedir. 

Çavdar ekmeği 
Belediye .sıhhat mUdilr!UğU, topnı 

mahsull~rl ofisi nezdln<lıı tcşebbUstc 

bulunarak çavdar unu teminini ısle: 
mlştlr. 

Bu ekmek, bilhassa şeker hastalı· 
gına. mübteUU&r için ıuzumıu görlll· 
mektedir. Son zam&Dlarda bazı dUk 
kA.nlarda. s!yal:ı ekme.kler görUlmlı~; 
de bunların hakiki çavdardan yap•lnıa 
dıkları anlqılmıştır. 

Doğum ve ölüm vakalaı ı 
Boşanma ve doğum vakalarmm .cı:. 

tus memuıluklarm& bildirilmesi v 
c!oğum vakalarmm derhal nUtus kU
tUklerlne yazılmasının behemeha' te· 
mini için allkadarlara tebligat yııl' , 
mrştır. 

HABER'in 
bulmacası 
...:.1 1 2 

i 
ı-+-+.-J...-

1 ı---ı--ı--ı--

Q 

7 

e 
9 
•o 

:-.oldaıı ı;ağa: 

ı - Kliçtlk bir para, bir edatın kı· 
saltılm.ıı? ve ka.lınl~trrılma.sı. 2 -
Yiyecek, subay, 3 - Çabuk a.nlB!'lln, 
birdenbire, 4 - Yukua gelen. franım: 
ca (bayağ"ı), 5 - Çok söyliyen. 6 -
Alfabede bir harim okunuşu, sonra 
llClvc olunan parça. 7 - Eski Rusya,. 
da Çardan sonra gelen adam, 8 -
Akıl, Anadolunun baz.ı yerdeki şlv.:-· 

lerc göre "çocukluk., 9 - Eskiden 
iç gömleği yapılan bir bez, bazı ha.•. 
talıklara karşı alınan tedbir, 10 -
.l\lldeııi boş, parasr verilerek. 

Yulmrdan aşağı: 
ı - Makiile tahriki içiII yapılan 

maddelerden blrl, bir cins kumaş, 2-
ötedcn uerı, mevcut olan, Yugoslavl:ı, 
rın eski bir hilk\ımet adamı, 3 - 1'Jl)a 
4 - Tnladaki buğday, ma"q•ılU, tıiı 

cins et yemeği, 5 - Bir emir, 6 _ 
Eritmek, csk' devırdeld komik, 7 _ 
Bir çeşit L~leme u.suıu, g _ Binllmcğ 

~arayan, fransızca harfi tarlfl eşek 

9 Nota, bir sıfat, bir kab, 10 _ 
rrmbelllk, kılıf. 

91 nunıaralJ butn:M:amızm baW: 
ı - Finok6peğl, 2 _ 1ran Ziyan 

3 ' - Lahana, Ye, 4 - Oda, Elemek 

Pek yakında 
HABER'de 

5 - Zek.lvet, 6 - 01, Klmin, N • 7 -
Flll, tlAbi, g - Eda., İdam, 9 - Pıı. 

11111111~'1!11111ılll., .. lllllllllllll ...... '1Alllll ...... '1Allll_llllll_'-ll_.-ııı,ı~· yeli, İle, 10 - Oy, Tzamct . 
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Beşinci Kolun yeni bir tibiyC'~i: 
!fetreslcr mulıar<'besl.. 

Polonyayı içinden zapteden, da. 
ha doğrusu iç cephesini yarmış o. 
lan Be§inci kolun kullandığı şca

melli ve iblisçe sistemler arasında, 
muhakkak ki, hiçbir şey, insanlı

ğın hiçbir zaafı unutulmamıştır. 
Beşinci kol bugünkü hayat şekli 

içinde kadın nüfuzunun da ne de. 
rece kuvvetli bir amil olduğunu 

hesaplamış, buraya da elini atmak 
tan ve bu sahada da büyük entri
kalar çevirmekten hali kalmamış

lır. 

Beşinci kol, modem bükfımetle_ 
dn bütün zaafları ve kusurları ga 
yet iyi bilinerek ve etüd edilerek 
vücude getirilmiş olduğu için ikti
dar mevkiindeki hükumet adanrla

rmrn hususi hayatlarını da bir fa_ 

aliyet sabası olarak eline almı.';

tTr. 
Filhakika, hemen bütiln Avrupa 

hükümetlerinde moda olduğu gibi. 
Polonya.da da iktidar mevkiinc 
geçen parti adamlarmm bir çokla
rı metres hayatına karşı huausi 
bir zaaf gösteriyorlardı. 

Bu zevatın ekserisi yasları hayli 
geçkin kimseler olduğu için karı. 
larmdan ziyade hir takım nüfuzlu 
ve lüks genç kadınlara dü~ünlük
lı>rj bulunması tabii bir keyfiyettir. 

Şüphesizdir ki hu gizli veya alf'
ni, fakat şaşaalı metreslerin ~oğu 
şüpheli kadmlardr. 

Beşinci kol işte bu hatırlı ve 
nazir metreslerin anısına da en 

mahir ajanlarm1 sokarak, adeta, 
ihtiraslr ve yıkrcı bir metres har. 
bi meydana getirmeğe muvaffak 
olmuştıır. 

Bu torpil, metreslerin en baı:jm
da, Vnrşova kibar alemind~, yiıw 
Kontc8 Valeska bulunmakla idi. 

Valeska bilhassa zikrettiğimiz cc 
nebi sefaretinde verilen büyük ak_ 

şam ziyafetindeki muvaffakiyetin
den sonra bu sahada da birdenbi
re büyük bir kıymet almrs, nüfuz. 
ltı hükiımet adamlarım tam harp 
arifesinde birbirlerine düşürmek 

için mühim roller oynamıştır. 
Hatta, Valcska'nm ihtira.c:ı belki 

de bizzat marcşeli penr.c~ine geçir 
mck idi, Belki de zahiren Polon
ya lrhinde görlin<'n büyük hizmPti 
ni de bu gayretle yaptı. 

Fakat bu kadının bütün kin, 
zeka ve a15k kudretlerini idare e
den gizli eller, yalnız bu emelle. 
rinde muvaffak olamadılar. 

I<"akat buna da sebep, mareşa
lin bu kabil zaaflara karşı zırhlı 

bir halde bulunmasından ziyade 
bizzat mareşalin zC'vcesi olmuş

tur. 

Marcljalin zevcesi zarafetiyle 

meşhur, mağrur ve ~ıayli kıskanç 

bir kadındı. 

(Bu slltundıı okuyucuıarımızm gw 
utemiz yanmdaki kuponla birlikte 
gönderecekler! 

EVLENME TEKL1FLER1, lŞ ARA 
MA, İŞ VERME, ALIM, SATIM 
Cibl ticar1 mahiyeti haiz olınıyan kü· 
~Uk llanlan parasız neşrolunur.) 

I § arayanlar 
Huı:.s' mliesse .. eınin malt bllrola 

mu do~ru ve seıi o.r surett .. lanziır. 

ederim. Arzt· ed"' 'lcı ın Ha~t> gazet~· 
ııl vıul'tr.ııile N.Z. ru!!:l·zuna müracaat 
!arı. 1 

•Lise mezunuyum, hıısusi mUcssc· 
selerde bergiln öğleden sonrn çalrşabi 
lirim. Taliplerin Haber gazetesi vıı. 

sıtasile (6.6. :ı.:. y. z.) rumuzuna mti
racaatıarı. 

"' Herhangi bir mllc.ssescde, büroda 
veya avukat yanında klı.Up olarak iş 

arıyorum. Daktilo bilirim. İki buc;uk 
sene bir avukat yanında çalıştım. Bon 
servisim vardır. tstiyenlerln Ha~r 

ı::a:>.etesl vamtnsile lıyns 19 ismine 
mt>ktupla müracaatları. 

* Kırk yaşındayım. Her veçhilP. ıt·· 
mat edilir. istikamet ehli ciddt bir !<a. 

Valeska'yı mareşalin etrafmdan 
uzaklaştll'an mes'ut tesadüf, ~te 

böylece, bir kadının ilıtiyatkarl:ı .. 
ğrndan başka bir şey değildir. 

Ben Valeskanın aleyhinde böyle 
bir hava uyandığını haber alır al
maz bu tehlikeli kadını erkfuıı

harbiyesini tc~ ettiğine ştiphe 

etmediğim bütün otrafiyle birlik. 
te tevkif etmeye tekrar niyetlen
dim. 

Hissetmekte idim iti Valeska 
.reni ve pek şümullü bir entrika 
çevirmekte idi. Harp ilan edildiği 

anda bu kadının cilalı tırnakla.rile 

kazdığı barut lağımları birdenbire 
Polonyanm altında infilak edecek 
ve memleketin büyük bir parça.cır
ıır yrkıp çökertecekti. 

Bu kadmm hüki.ımet ricalinin 
arasına kadar nüfuz etmiş olması, 
bana, Beşinci kolun en büyük mu 

vaffakiyetlerinden ve Polonyanm 
en büyük felaketlerinden biri ola. 
r11k göründüğü için bu ne\; şüp

helcrimde haklı idim. 

Fakal bu münasebetle birden
bire içine giı'Cliğim alem beni deh 
şet ve hayretlere düşürmüştür. 

Evvelce asla aklımdan geçi.remi 
yeceğiı:n bu elim entrikaların per
desini ilk açan da yine mareşalin 

zevcesi oldu. 

Mareşalin harp konı:ıeylerinin 

içtimalarında gece yarılarına ka
dar mf'şgul olduğu, bütün Varşova . 
h ükümet mahfillerinin ağmnı bı. 

çak açmadığı sıralarda masum ve 
sıcak bir kadın sesinin bana tele. 
fonda frsrldadığı şıkayetler evvela 
garibime gitmişti. 

Mareşalin zevcesi doğrudruı doğ
ruya telefonu bana a~ıştı: 

- Oh!.. dedi. Sizi rahatsız edi. 
yorum .. Fakat alakanın davet e
dcceğinP. emin olduğum bir mesele 
bahis mevzuudur .. 

- EmrC'diniz, rnuh terem ma
dam! .. 

Mauamrn sPsi telefonda pek mü. 
tcreddit vf' mustaripti. 

- Oh .. Rica ederim .. dedi. ~IU
him olduğuna şüphe olmayan işle
riniz arasında benim böyle bir ta_ 

vassutunuım dileyişimi nasıl telak
ki edeceğinizi hilmiı:orum ! . .e Fa· 
kat.. 

- Lütfen tereddüt buyurmayı. 
nız madam! .. Her türlü 
hb.mctlerin \'azifemiz 
müdrikim! .. 

mahrem 
olduğunu 

- Ah! .. Hayır!. Mesele böyle 
bir şey değil! .. Fakat sizin çok 
meşgul olduğunuz bir düı;ımanmıza 
aid! .. 

İşte ben de bundan c .. >Saret alı
yorum! .• 

- Çok meşgul olduğum bir düş 
manım mı? .. Bunu kc!')fedemedim, 
madam? .. 

- Canım. Kontes Valeska .. 

(Devamı var) 

dımın. Yeni eski yıızııbllirim. Dilkl\'l.n 
veya hususi bir yerde kayıt gibi, ha. 

Amerikan Reisicumhuru Ruz-· 
velt üç kanunusani 1941 tari_ 
hinde üçüncü devresine başla. 

• mıştrr. 

Ru.zvclt Amerikanm 31 inci 
Reisicumhurudur. 

Teşrinievvel aylarında seç.iJn 
mücadelelerinin en hararetli ol. 
duğu sıralarda efkarıumumiyt• 

araştırıcıları Ruzvclt'in yenideı. 
seçileceği ve böylelikle Ameri 
kanın 32 nci Reisicumhurunu 
bu intihap devresinde de görem ı 
yeceği merkezindeydi. 

Başta Galluz müesesesi olmak 
üzere bu efkarıumumiye araı;. 

tırrcılan haklı çıkmışlardır. 

Frank.len Ruzveit üçüncü dC' . 
fa ola.rak Reisicumhur seçilmiş· 
tir. Bu Amerika arihinde görül_ 
memiş bir hldised.ir. 

Memleketin kurtarıcısı olan 
Jorj Vaşington bile üç defa Re. 
isicumhurluğa seçilmiş değildi. 

Frank.len Ruzvelt daha bir • sene evveline kadar üçüncü de. 
fa olarak Reisicu.mhurlukta kal
mağı düşünmeyordu. Fakat <lün 
ya hadiseleri karşısında Ameri. 
kan efkarrumumiyesi o kadar 
değişmiştir ki Ruı;velt te kara .. 
rmr değiştirmek mecburiyetini 
hissetmişti. 

DEVEY MUCADELEYT 

• T'ERKET.MlŞTI 

A vnıpa harıbi başladığı sıra

larda Amerikan Reisicumhur. 
luk vaziyeti malWndu. 1932 se. 
nesindenberi beyaz evi işgal e
den Rumelt üçüncü bir defa 
Reisicumhur seçilmeği hatırın. 

dan geçirmiyordu b ile. Esasen 
Huver'in halk tara!mdan tutul. 
ması neticesinde mevki iktidar
dan düşen cumhuriyetçiler de 
bu seferki seçim mücadelesi için 
azami şekilde hazırlanmış bulu. 
nuyorlardı. 

Genç ateşli fakat fazla kuv. 
vetli olmayan bir namzetleri de 
vardı: Tomaıs Dcvey.. Tomas 
Devey ilk iş olarak çetin politi. 
kacılar ve gangs.ter sendikaları 
ile mücadeleyi göze almış bulu_ 
nuyordu. Bütün cumhuriyetçiler 
1940 sonunda yapılacak seçimde 
namzetleri Tomas Devey'in ka
zanacağmde:n emin bulunuyor_ 
lardr. 

Fakat ta.m bu sıralarda Av_ 
rupa harbi patlak verdi ve daha 
kimsenin müdalhalesine zaman • 
kalmadan Almanya Polonyayt 
yuttu ve harbe bütün sonbahar 
ve bütün kış devam etti. 

fif bir klı.tipllk işini münasip görme. Bu harp üzerine Amerikan cf. 
cek maaşla kalml edebilirim. Arzu F• k" · · k b. ""'"TI ı ·arrumumıyesı ararsız ır u>a 
denlerin Haber ı::nzetesı v11111ta'lit..> .. 
(H. Y.) rumuzuna mliracaatlan . zara aldı. Halk arasında nutte· 

• üniv<:raltc hukuk fnkültesı, il<iııcı fiklere karşı bir sempati vardı. 
sınıf talebesiyim: öğleden sonraları Fakat Amerikayı harpten tct:. 
herhangi bir mile$seııe veya ciddi bir rit taraftarı olan derha:I mi.itlıi~ 

avukat yanıncLı. çalışmak istiyorum. bir mücadeleye giriştiler. Bun. 
Hrıber gazetesi va.sıtnsiyle Bs}an lar ha.la ge<:en umumi harbin 

A. A. H. rumuzuna müracaat edil. yaralarını taşıyan l\1ir'.i1 Vest. 
mesı. cenup ve garp vilayetlerinde ha

rekete geçerek geçen har'bin acısı 
unutulmamış ve harp borçları. 1 şçi arayanlar 

* Ebe - bnstabakıcı ve bademe ka.. nm ödenmemiş olduğu propa
dın aranıyor, ıstıyenlerin hemen ca gandasma geçtiler. Hatta daıha 
~aoğ"lu sıhhat yurduna rnllTacıınt 1 ileriye giderek müttefiklerin 

Aşağıda nımuzlan yazılı olan o-
lrnyucuıarnnızın namlanna gelen 

mektupları ldarehanemlzden hergtln 
sabahtan öğleye kadar veya saat 17 
den sonra atdıTmalıı.rı rica olunur. 

(İ. B. 5) (H. Y.) CK.D. 16) 

propagandasına. mani olmak i<;in 
sokaklarda geçen umumi harbin 
malfillerini gezdirdiler . 

Bunlar halk üzerinde ıbir te_ 
sil' yapar gi'bi oldu ve cwnhuri_ 
yet çiler a.rtrk vaziyetlerini sağ. 
lamlaştırmış olduklarım zannet
tiler. 

VAZİYET 

.l<'akat hakikatte vazıyet hiç te 
böyl değildi. 

Propaganda ile halkı 
biraz sarmı~lardı. Fakat hüku. 
met, mUtahassıslar \'e telrnis. 
yenler müttefiklerin galo~ ça_ 
lacağına daha çok emin bulunu· 
yorlardı. &ınra bu mes'ul kim_ 
seler bugünkü harbin mesafe 
tanımadığına da emin bulunu. 
yorlar. Bu münasebetle Atlan_ 
tik Okyanusunun bir harp saha. 
sı olabileceğini ve Amerikamn 
da bu harp sahası H;ınc alı. 
nabilcceğini düı:iünüyorlardı. 

Harbin kendisine de yakla~a. 
oileceğini takdir eden Amerika 
müttefiklere ve bilhassa fogilte _ 
t'eye kar~ı olan dostluğu dolayı 
~iyle değilse bile bizzat kendı 
emniyeti için te<lbir alm:mın lii. 
zumlu olduğunu hissetti. 

Bu müddet zarfında cumhuri_ 
yetçilerin namzedi Th?vey dola. 
şryor. masumane propagandası
nı yapıyordu. 

Ruzvelte gelince o. beyaz eı· .. 
deki yazrhanesinden bile çıkına. 
yor ve namzetliğini koymayaca. 
ğrm söylüyordu. Fakat mensup 
olduğu demokrat partisi tama
men aksini düşündüğünden Ruz. 
velte namzetliği kaıbul etmesi 
ic;in şiddetle ısrar ettiler. Ka:bul 
etti. ''Demek ki istirahat saat im 
henüz gelmemiş.'' dedi. Demek 
ki sekiz senedenberi idare et_ 
mekte olduğu bu milleti frrtma 
sonuna kadar elden bırakma. 

mak işi ona mukaddcrmif5. 
Ruzvelt n.am7.etliğini koyduk· 

lan sonra Almanya garp cephe_ 
sinde taarn.ı.za geçti ve bu taar _ 
ruz Alınanlan Atlantik Okya. 
nusu sahillerine kadar getirdi. 

Bu vaziyet Amerikada endişe 
ve nefret uyandırdı. tık gürilltü 
devresi g~tikten sonra: Ameri
ka d ü fi1 ü n d ü . Memleke. 
ti kurtarmak birinci planda ge. 
len endişe idi. Fakat bunun için 
ldmi sevmeli, kime yardım et_ 
meliydi. Nihayet Amerika de
mokrasiler galip geldiği takdirde 
Amerikanın tehlikeye düşmiye. 
ceğini düşündü ve !ngiltereye 
azami yardıma karar verdi. 

Bu sıralarda Ruzvelte tahrik 
edici ve ilerisin.i. göremiyen bir 
siyaset takip ettiği için hücum 
ettiler, fakat Ruzvelt bunlara 
da sükutla mukabelede bulundu. 

Fakat cumhuriyetçiler parti. 
si şefleri Ruzvelt'in son dakika
da bütün kuvvetiyle ortaya çı_ 

kacağınt biliyorlardı. Bu sebep .. 
le Ruzvclt~e yakın bir rakip 
bulmak lazımdı. 

'fömas Devey onlara da pek 
hafif geliyordu. Bunun üzer ine 
Ameı·ikanın en meşhur gazeteci
ierinden biri olan Ray Hovard 

~·eni bir !la'mzet ara.mağa ~
tadı Ye mahalle toplantılanna 
kadar her tarafı dolaştiktan 

"0111'~ Vandcl Vilkiyi t.uldu çı. 

lra r<lı. 

Vil.ki daha üç sene evveline 
kadar demokrat ve Ruzvelt'in 
en ateşli taraftarlarından bL 
riydi. Reisicumhurluğa namzet
liğini koyduğu ?.aman cumhuri .. 
yetç.i fa:kat !ngiltereyc de müeı;;_ 
sir yardım taraftarı olduğunu 
resmen bildirdi. 

Amerikada bir çok kimseler 
Vilki'nin namzetliğini koyması. 

r:a haftalarca güldü. Fakat cum
huriyet.çiler partisi de Vilki'yi 
parti naımedi olarak kıi;bul et. 
tik1:en emınt. bu mtm • değeri ·de 

• 

yava~ yayaı:; orbıY'ı c,1ı;ı'1~ğa 

lal;?lauı. 

Bırkaç gün solll'a da demok _ 
ıatlar toplantılarını yaparken 
Ru.zvelti üc;üncü defa olarak 
namzetliğc seçtiler ve bu nam_ 
zetliği kabul etmesi için kendi
sine ricada bulundular. Ruzvelt 
beyaz evden kısaca: "Peki" di_ 
ye cevap verdi. 

Bütiin seçim mücadeleleri ta_ 
uıamtn başlamrş bulunn.ıyordu. 

Vilki karısı. bavulu ve bir çok 
kravatlarile seyahale çıkmış ve 
$imal şark ve cenup memlel;et_ 
terinde söylediği hararetli nu
t uklarile pek çok sempati ka. 
zanmıştı. Muttasıl memleket 
dahilinde dolaşıyor ve kendisine 
taraftar toplayordu. 

Ruzvelte gelince o hiç yerin. 
den bile kıpırdamıyor: ''!\lemle
ket beni kafi miktarda tanır, 

kendimi tanıtmak ıçin seyahat 
€tmek, nutuklar söylemek mec_ 
buriyetin<le thğilım heTYt benim 
bunlardan ~ok da ha ciddi, mü. 
him işlerim var." diyor ve deY. 
let iı::lerini tedvir için Vaşing
tonda kalıyordu. 

Vilki ise müthiş bir taraftar 
yekiınu kazanmıştı. O ka<lar ki 
Gallup efkarıumumiye ara~trr. 

ma enstitüsü Vilki'nin yüzde el. 
İibe~ · kazaffi'na~ · ih'flmalinden 
dahi bahsetti . 

Ruzvelt hala yerinden kıpır

<lamıyoı·du. 

Fakat buna rağmen mucize 
kendi kendine görünmeğe başla_ 
mıştı. Ruzvelt bütün hareketsiz .. 
liğine rağmen vermiş olduğu 
tecrübeyle herkesin emniyetini 
kazanıyordu. Bir ço'· kimseler 
Ruzveltte müthiş bir kuvvetin 
varlığını bile iddia ediyorlardı. 

Evvela millet Ruzvelt"in arka
sından gitmek lüzumunu şiddet-
le hissetti. Artık !'İnirlere biraz 
sükQn gelmişti. H-.rkes vaziyeti 
daha açık görü~ ordu. 

Amerika harp tehdidi karşı. 
smda bulunuyordu. Amerika 
milleti bir hadise karşıı=ıında ka_ 
rarla ve sür'atle hareket etme. 
sini bilir .. Bu sebeple kendileri
ni harpten zaferle çıkaraca1' bir 
adama ihtiyaçları olduğunu tak. 
dir ettiler. 

Esasen Avrupa harbile bera. 
ber iktısadi harp te başlamış, 

bulunuyordu. Avrupa piyasası 
kapanmıştı. Japon piyasasını 

kendileri seve seve terketmiş. 
lerdi. Bu vaziyetler karşısında 

Amerika kimin eline emniyetle 
tevdi olunabilirdi ki? Bütün 
gözler Ruzvelt'c Teodor Ruz_ 
velt'in yeğeni Vilsonun si:a.h 
ark&daşı olan Franklen H.uz. 
velt'e dönmüı;tü. 

Eylfıl 1H40 orta:;nnda Ruz_ 
velt'in Vilkiy'ye karşı kazanma 
~ansı üçte ikiydi. 
· On beş teşrinievvelde bu nis
bet bire karşı iki oldu ve niha. 
yet seçimin yapılacağr günden 
bir gün evvel Gııllup müessesesi 
neşrettiği istatistiklerle Ruz. 
velt'in bire karşı üç nisbetile 
Vilki'yi mağlUp edeceğini ve ü .. 
c;üncü defa reisicumhur sec;ilcce
ğini bildirdi. Filhakika ertesi 
gün seçim yapıldı ve Ruı:ırelt 

raki·bini mağlup ederek Ame. 
rikan tarihinde ilk defa olarak 
üçüncü reisicumhurluk devresi. 
ne seçildi. 

Amerika Birleşik devletini 
teşkil eden 48 devletten 37 ta-

-~. r·-·"-
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nesi Ruzvelt lehine rey vermil 
n> Franklen RttzYelt Ga!' ·1 mü_ 
es.:cse3i ısta tisti k!P-rinin bildir. 
diği ~ibi bire karşı i.ic.le cunıhu. 
nyrt ı namzet \'ilki'yi mağlüp 
el.miştir. 

RBIStCU~THUR :-;ASIL 
E\'LE'.'MtŞTl 

ı ·cuncü defa Amerika cum· 
h ıı rreisi olan Ruzvelt'in ailesi 
en karakteristik Amerikan aile. 
sıdır. Bugünkü reisicumhur 
Ruzı:elt Amerikanın en kıymet .. 
lı cumhurreislerinden Teodor 
Ruzvelt'in yeğenidir. Ka:rısı 

Ruzvelt ailesindendir ve Ruzvelt 
beş çocuk babası dır. İki tane 
torunu vardır. 

Ruzvelt ailesinden bir krrJ. 
evleı.tmiştir. 

1905 senesinde Amerikan reüri 
cumhuru ve <;ok popüler bir zat 
olan Teodor Ruzvelt yeğenlerin. 
den bir kızla beraber bir erke
ğin evlenmek istediklerini duy .. 
muştu. Ortanca biraderinin km 
olan Eleonor'u çok iyi tamrdı. 

Çalışkan, neşeli bir kıT.ıdı.. BU. 
yücek ağzı, küçük fakat dikk.tli 
gözlerile pek güzel bir kız de. 
ğildi ama fevkalade sevimliydi. 
Müstakbel damat Franklen İlle 
zengin Ruzvelt'in oğluydu. re
odor Ruzvelt, bu genci tanıyor, 
güzel bir delikanlı olduğunu, 
sporu, ata binmeği ve daneetme. 
ği sevdiğini biliyordu. 

Bu iki gencin birleşmek araı_ 
!arını öğrenince derhal Eleo_ 
nor'u çağırdı : 

- Hiç bir iş yapmasını bü
miyen h , gen<~ ı-. '.)suna gidıiıpoır 

mu? .. 
Diye sordu .. 
Genç kız: 

- Herhalde o çok iyi ._ 
) apaca:ktır. 

Diye cevap verdi. 
-· Bana evvela cevap ver .• SU 

genç hoşuna gidiyor mu' 
- Evet amca. 
- öyleyse evlen onunla .. nJÇ 

değ·ilse ismini değiştirmez. ;ine 
Ruzvelt olarak kalırsın. 

Havai bir babanın oğlu ol&.rak 
tanınan ve evvela nişanlısına iyi 
bir isimden başka bir şey vere. 
miyeceği zannolunan genç, yani 
bugünkü Amerikan reisicumhu. 
nı Franklen Ruzvelt yirmi ya
~ında iken mebus seçildi, 32 ya. 
~mda iken bahriye nezaretine 
geldi. Kırk yaşında iken bir 
kaza geGırdi ve kısmen malUl oL 
du. :3 sene mücadele ettikten 
sonra hastalığını geçirdi. kıe_ 
men iyileşti. kırk altı yaşmda. 
iken :Nevyork valisi ve elli ya
şında iken de Amerika Rei.ei. 
cumhuru oldu. O tarihtenberi de 
amcası Tecıdor Ruzvclt'in ka.za. 
namadığı kadar geniş. bir 11etll. 

pati ve sevgi kazanmış bütüsı 

Amerikalıların kalbinde yat
maktadır. 

H.UZVELT A1LES1 

Eleo:ı<ır genç Ruzvelt ile e\'. 
Jendikten sonra onu bir adnn 
arkadan takip etmiş değildir .. 
Çalışkan ve tahsilli bir kadın o. 
lan Madam Ruzvelt içtim a! 
mevkii ile bugün Amerikanın 

l ı,umaralı kadınıdır. Ancak 
mühim olan :;\!adam Ruz\'~lt'in 

hn mevkii yalmz ic:timai vazi
yeti dolayrsiylc değil, §a.luıi me. 
ziyetlerilo de hakkiyle işgal et_ 
mekte bulunmasıdır. 

".\Iadam Ruzvelt Amerikadaki 
bütün ha:yır cemiyetlerinin -yo
rulmak bilmez reisi veya faal 
azasıdır. Amerikadaki femini~ 
hareketi büyük bir otorite ile 
bizzat idare eder. Ruzvclt Ame. 
rikada her şeyin şefi ise. kansı 
da: bütün kadmlarm ışefidir. 

Yüksek ve zayıf silueti hemen 
her gün bütün Amerikan .nıec. 

mualarmm kapaklarında gön. 
für. 

Madam Ruz\·ell'ln boş saa ti 
yoktur. Bir toplantıdan diğeri

ne, ondan ötekine gider. Lüzu. 
munda tayyare ile her yere re. 
tişir, radyoda konferansla.r ve-

(Devunı 7 nclde) 
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ipenon bir e971e:r aöyleJnek w 
~. heye<:.anmdan muvaffak ola 
mıtaraık kekeleyip duruyordu: 

- J'alta.t.... J'akat. .. 
- Neye bu kadar hayret edi. 

Y<ırsunm: do!tum Sparton? Bu ~ 
te ta§llacak ne var? Bir zabıta 
lntmsubunun çocuk aahibi olmuı 
Yaae.k mıdır? Evet, benim kızım 
a.rkadaşla.rm mla.rma benzemedi, 
ar:uı.emnın yanında o yaşta diğer 

M!:.~ kızlar gı'bi meşgul olacak 

Yer-de zabıtaya girmek istedL Ken
dJaini evvela tehlikeli tahkikata 

"' Yeı:medim. Lfi.ktn meziyetleri ile 
arkadaştan arasında temayüz e • 
dince arzula.nna karşı gelemedim. 

~cn ıinatçılık en büyük kusur . 
l~dn.n biridir. 

.Genç kız güldü: 
..,_ Yahut meziyetlerindP.n biri; 

bu .huyumu da senden aldım baba! 
&ring de güldü: 
- Evet, maalesef öyle! .. Nefr 

Ct'de zabıta ıncsleğinde karar kıl
dııı.. 

Buna pişman olmadın saıunm. 
- ltirn.f' ederim ki pişman ol 

rna,dnn. Fakat senin de her kad•n 
ı:;ibi bir yuva kurduğunu görmeği 
dah:ı QOk isterdim. 

- ~u mevzu üzerinde benimle 
hiç konUF,madınsn kabahat benim 
mi baba? 

Bir köşeye çekilmiş olan Spar. 
ton .onları dinlemiyor, dal~ ve 
mahzun dUşUnüyordu. Baring ona 
döndü: 

- Hayrola. böyle ne dtişünü • 
Y6rsunuz? Terfiinizi blldirdim, siz 
ked~r~I duruyorsunuz. 

- Kederli olmam için sebep 
\·ar ef! 

......J Ne sebebı? Ne oldu? 
- Size diışüncelerimi açrkça 

110 ·!ememe mlliıaade eder misiniz? 
- ·;J'"flbii: değil mi? Derdini söy

lemcyrm derm:ı.ıı bulamaz. 

Sparton kısa bir tereddilt dıwre. 
si '$'tçirdikten sonra konuştu: 

- Kendisini daha ilk gôrüşte 
brf.cndlğim bir genç kızı sc .. ;yor . 
dum. Gayem ona kendimi sevdir

tn<>k ve kendime daha İj i bir mev
ki lemin etmek suretiyle evlen • 
rn nıj rnilnıkiln kılmnkt:. Şimdi bü 
hin ilmit ve projelerimin yıkılrp 
ı:;ıttiğini görüyorum! 

- Ne.den j,kıl ·yormuş? 
-;;, Çi.inkU sevdiğim ktzın babası 

h· na na:ıı:ıran c:ok vüksektedir ve 
b • " 

u s~beplc kızını bana vermcğe a!! 
la rt.tzı olmaz. 

Baring gilndil · 

.....,, ÜzUntUnün scbt:bi bu ise me 
seı~ Yok, dedi. Benim t;ibl ihtiyar 
bir . . 

Polis, eğer kendi cvladmm 
h i $ 1 e r i n i keşf edemeue l 
~ '61r psikolog olmak §Öhretin~ lA
Yık değildir... Siz §Üphesiz kur • 
naısnııı delikanlı: fa.kat ben de 
kurnazım ve göztimden böyle şey. 
ler kaçmaz ... 

~· . "'ınıdı bana yavaşça söyle ba • 
kayun; Sevdiğin kız eu "Llll" de
diğin değil ml ! 

Sparton belli belirsiz bir sesle 

ı f ısrklıya.bildi: 
- Evet! 
Nihayet kend~ne ·O kadar güç 

gelen itirafta bulunabilmıfı, miiş· 

kül ad1m1 atmıştı. 

*** 
BelediyP. dairesinin önü k~if 

bır kalabalıkla dolmuştu. Yeni ev. 
!enen çüt, Betti ile Spaı1on dışa. 
rı çıktığı vakit halk ikiye aynln
rak yol açtı, Fakat ayni zamanda 
gazeteciler ve gaıcte fotoğrafçı· 

ları bu açılan yolda yeni çifti ön. 
lediler. Hep l.ıir ağızdan konuşu. 
yarlar, günün kahramanını sual 

ve teklif bombardımanına tutu
yorlardı: 

- 1vning Standard gazetetıi ai· 
ze, Al Vud çetesi hakkında yaza • 
cağmız bir seri makaleye mukabil 

iki bin beş yUz dolar venneğe ha. 
ztrdll' ! 

Bir diğeri atılarak bağırdı: 
-lki bin beş yüz doların 18.fı 

mı olur? Gazetem böyle bir serf 
makaleye be3 bin dolar verecek
tir. 

Bir üçüncilsü tekklif etti: 
- Gazetem yazal'ağınız maka • 

lelerin beher aatırına beş dolar 

VC'rmeğc amadedir! 
Sparton sinirlendi: 
- Rica ederim beni rahat bı. 

rakın, diye söylendi Evlendiğim 

günde bunları mı dilşüneceğim ! 
Fotoğraf makineleri işledi \'l'l 

nihayet Sparton karısiyle bera • 
her, kendilerini balayı seyahaü i· 

çin ista.syona götllrecek olan oto • 

mobile kapağı atabildi. 
Betti otomobilde gUIUmSiyerek: 
- Meşhur adam otmanm da A. 

merikada böyle mahzurları vardır, 
dedi. Pişman m.mm? 

Sparton, karısını kollanna ala. 

rak: 

- Bunlan düşiirunüyonun, di -
ye cevap verdi, dllşUndilfUm yal · 
r.1z sensin! 

Ve dudaklan UT.Un bir buse ile 

birl~ti! 

-SO~ -
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} SterUD 

100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 tıvlçre Fre. 
100 Florin 
100 R.ay!omarıı 

100 BeJg• 
100 0"ah.m1 
110 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peçe ta 

100 ZlotJ 
100 Pengo 
100-Ley 
100 Dinar 

100 Yen 
100 tsveç kronu 
100-Ruble 

Esham ve tJı hvilM 

kapatUJ 

15.24 
131.!50 

29.7126 

0.997fl 
J.6226 

12.9376 

S.173 
81.IS7~ 

31.0973 

Sıvaş • Erzurum 7 19.6!> 
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k Lukreçya, tanburacı dışarıya çı-
1 ar çıkmaz, siyaseti değiştirdi. Söy 
~eınek isteyip de fırsat bulamadı. 
~ SÖzlerı söylemek sırası geimişti. 

aŞit, tanburacırı tekrar cihannü· 
ı:na'.'r·a çağırmadan her ~yi gör{!. 
Ştıp , bitirmeliydi. 

lialbuki, Mustafa paşa Lukreç 
Ya} a iyice gönul vermişti: 
•. - Ah benim mis kokulu çiçe. 
&ırnı A . 
1 · rt?k, senı bir defa olsun kol 
barıı:nın arasına alıp sıkmak için 
.Undan daha fazla tahammülüm 

}OK Gö .. 
St> • ruyorsun ki, seni çılgınca 
vıyo .... _, San 

''44
11 • a dfuıyayı bağı"ıa· 

rııağa haınmı. j' 

Lukreçya: 
- Elinizde olmıyan ~eyleri b<ı

ğışlamaktansa, elinizde olan şeyle· 
ri yapsanız daha iyi olmaz mı, pa 
şam? 

Diyerek kendini çekti. Sonra bir 
den kaşlarını çattr: 

- Beni ne zaman saraya iade ~ 
deceksiniı:? 

- Saraya mı?! Bu da ne dem. .. k? 
en bundan sonra benim mahmsm .. 
Benim biricik gözdem .. in ! canımı 
veririm.. Seni bir yere vermem .. 
bir yere göndermem! 

- Fakat ben, bütün mesuliyeti 
üzerime alıyorum. Eğer beni eara· 

Ruzvelt 
(Baş tarafı 6 rncrhı) 

rir. Ve bilhassa .Amerikanın bü. 
tün gazetelerine yazılar yazar. 

Madam Ruz\·elt halen Ameri. 
kanın en çok okunan gazetecisi. 
dir. 

Fakat bütün hu meşguliyet

lerine rağmen Madam Ruzvelt 
evinin işine de koşmasını bilen 
bir kadındrr. Beş çocuk yetiştir. 
rııiştir. 

Bunların en büyüği\ Ceyms 
1930 da Beti J{:.ıı;bg ile evlen_ 
m~. iki kere boşanmağa "Şeb. 

bils etmiş fakat her ikisinde de 
karrsiyle barışmıştı. Halen Ho· 
livutta bir sinema şirketini ida.. 
re etmektedir. 

Diğer oğlu ~1 liot 1332 sene. 
~inde Elitabet Dun ile evlenmiş 
1933 de boşanmış ve altr gün 
qonra da Rut Ku~ins ile evlen. 
miştir. Halen muhtelif işler yap • 
maktadır . 

Franklen Junyor 1937 !ene. 
sinde Pon dö Nöımur ailesinden 
Ethel ile evlenmiştir. Bu genç 
Amerikayı sanıan aile rekabetini 
ortadan kaldırmağa muva!f..k 
ol.muş bir kahramandır. Ve Elli. 
ot bu rekabeti bir aşk maoera.
smm kahramanı olarak yenmiş. 
tir. Pon dö Nömur ailesi Ameri. 
kanın harp sanayiini eline almış 
olan çok ungin ve cumhuriyet. 
çi bir ailedir. Ruzvelt siyal!eti
mn en birinci düşmanıdırlar. 

Fakat buna rağmen iki eilenin 
çocuk.lan Elliot ile Ethel seviş. 
mişler ve siyasi kinler bu iki 
gencin sevgisini eöndürememiş.. 
tir. 

tki rakip aile çoeuklannm 
çok !eVi§tikleri Amerika şayi 
olunca herkes bu çiftin saadeti
ni istedi .. Reisicumhur ile Pon 
dö Nömur ailesi barıştı bu te. 
kilde Elliot nişanlısına kavuştu 
ve reisicumhur da kuvvetli ra. 
~iplerind.,en birinden kurtulmuş 
oldu. 

Reisicumhurun dördüncü oğ. 
lu Jon da Boston'un en .zen~in 
kızlarından biri olan An Kla.rk 
ile evlenmişti. 

Nihayet Ruzv~lt'in yeç-Rne 
kızı An Eleoııor da 1926 da 
Kurtis Val ile evlendi. 1934 de 
boşandı ve billba.re Jon Boeti· 
ger isminde bir gazete direktörü 
ile evlendi. 

GörWüyor ki Reisicumhur 
Ruzvelt'in ailesi fantezi, hürri. 
yet ve şahsiyet doludur. 

Ruzvelt ailesini çok sever .. 
Fakat bugün bütün çocukları 

yanmd& değildir. 
Ancak her sene Ruzvelt bü. 

tUn ailesini yanına toplar ve se. 
nenin ilk günü annesini, karısı· 
m, çocuklarım, torunlarını etra. 
fma toplanarak bir resim çekti. 
rir. 

Sembolik Amerika 11ilesinin 
bu resmi her ~ne resmin çekil. 
cliğinin hemen ertesi günü btitün 

1 
'>1t1ema ve ı ıyatroıar 

' llı'ı'ı'"~"ıııııı~ Ş:!::!J:.:•u 
11111 Akeam 20.ao de.: 

Kiı • lık Odalar 
Her ~ gl.jede ~ tenuıılllcri 

için bJlet verUJr 

Burhanettin T~pıi 
şehir Tlyatroau Komedi kısmıııda 

I 28 tJdnclkAnun Salı güntl ak•la.11 
aaat 8,SO da: (Perie Lebollard) 

BABA &AMIZ 
Yuan: Jeaa ~kor 

ÇerireD: .Kemal ıı:mtD Bara 
Tepsi yrnl talebelerbal takdim 

edecektir 
\ynl Piyes Kadri Koyundo 

8 Şubat - Perııemb& 

ÇENBERLtTAŞ ŞEN BAHÇE 
SALONU 

Her Akpm tçldlfz SU 
Sablblnln Sesi Okuyucularından 

Bayan Mukadder Konl!l«"rl 
,._yn<'a Yaryete, Kukla 

Beyoğlu Halk Sineması 

MatJne ctıııdliz ııaat 11 de Akfıt,m 
8 de: fürkçe lk1 Büytlk tllm birden: 

1 - CENNET PERlSt 
J - IU(.,"I llUBAT 

KENDtR ve KETEN 
Sanayii T. A. Şirketi 

Meclisi ldareainden: 

ldare mecllstnln 17.1.941 tarllıll 

lçtımaındn firkeUmi.z ortakla.rmm ao. 
nelik umumı heyetlnJn 1111retf &di.}·e· 
do ıçttmaa dafttt karar aıtma alın. 
DUfUr. 

Ticaret kanununwı 341 mel ve da.. 
hfll nizamnamenin ü uncu ıpad4e 

sine tevtlkan 17 oubat 1941 tarthlne 
mlliıadJf pazartesi günO saat 14 tc. 
G&latadakt lııla.nhaym hanmm 8 nu ... 11 
katmdakl §irket merkez.tııde qatı· 

dakl ruznameyi mllsakere etmek o. 
zere içtima& davet olunur. 

En u (15) beş hls.seye malik hille 
darlarm içtima gQnUnden bir hafta 
evveline kadSr §lrket merkezine' veya 
MJ!ll Bankalatdaa ibl\1M lllUelerlnl 
tevdi ederek mukabilinde duhuliye 
varakalan almalan ve toplantıda bu· 
Junamryaı:ak hüıaedarlarm da ntzarn. 
namemtzlrı 59 uncu maddesine göre 
diğer ortaklardan kinli vekil edecek. 
lcr&e bildlrmelE'ri lilzumu llb olunur. 

RUZNAMEt ~IUZAKERAT 
1 - Mecllst idare w mQraktp ra· 

porlarmm okunarak 19f0 senesi b1 

lo\nto ve heııablannm tetkik ve taı. 

diki tıe ~dare meclllll ve mtıraldb!n 
lbrasr. 

2 - Temetttiatm tevzii 
3 - Nızamnamenln 27 inci madd,.ıl 

mucibince vazifesi hitam bulan Uç 
idare mecll11i azasının yerlerine ye~t· 
den aza intiha.bile Jdare mecfüıl auı 
larma verilecek huzur hakkının ta1ı. 
nl. 

4 - 1941 senesi lc;in mtlraklp lntl• 
bnp ile verilecek Ucrctln t,ayinJ. 

. --· Dr. Kemal Ouan 

ı Belediyesi 
arı 

Mcrkca hali t&§ıma i§lcrinde kullıuıtlmaı< Uzere yaptmla~k e adel &r2• 

ba açık ekslltmeye konulmuştur McAmuunun tahmin bedeli 1850 lira .. mı 
teminatı 101 lira 25 kuruştur. Şartname zabıt ve muame!At mUdUrlllğ(l ll&le· 
m!nde görUiebillr. İhale 6.2.941 persıembe gtlnU Eıuıt H te dat.mı enc:Omenr'lı 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya meksuplart •e tMO yrtma 
a!t ticaret oda..cn \~Slkalerilc ihale gilnU m•ıayyen ~··e dı\lm\ C>CUmenrte 
bulunmaları. f442) 

zt. ~ ,. 
Çocukları kU?'tarma yurdunun vıllık ıhtıvacı için IUz.urnı: oıa.n kollyaSı, 

zeytinyağı. zeytin t.ancsl, beyaz sabun vcşll Mbun ve soda açık ıkailtmeye 
konulmll§tur. Mecmuunun tahmin l><'d"lı 1662 Ura 50 kuru, •e Uk teminatı 
124 lira 6g kuruştur. Şartname zabıt v<' muamelat mUdllrlUğil kaleminde 
s-örUlebUir. lbale 30 -"'41 perşembe gUnu saat 14 te daimi encnmende yapı. 
laeaktrr. Tallplerın llK teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılma ait t'. 
caret odam veslkalıı.rlle ihale gUnU muayyen saatte daimi encümende buhrı
malan. (225> 

Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

27 ikincikimundan 3 ıubata kadar muhtelif i ?. t
lara kalkacak vapurla.ı-ın isimleri, kalkıı gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhbmlar 
KARADENİZ HATTIN'A 

BARTIN BATTL"'.A 

MUDANYA HATTINA 

fl.\NDIRMA BA'ITINA 

KARABtOA HATTIN 

İl'lffiOZ H'.ITINA 

AYVALIK IL~TJ'Dt'A 

ll.l\llR tTRAT HATTil\"A 

İZM1R ARALIK PO TASI 

- Salı 12 de '(Ege), pel'§embe 12 de 
(Akau), " pazar Hl da CKaraden!z). 
Galata nhtmımda.n. 

S&lJ 18 de CA.ıı.a!art.a), cumarteııı ıs 
de (Antalya), Strkeel nhtımmdan. 

t:azartem. oa1ı t,!50 de. ça~amba, 
PD.J'§embe. cuma 16 da (Trak), cumar 
tCA! lt te (Kar&ku) •• pazar 9.80 de 
(Trak). Galata nhtmımdan. 

Pazartelll, çarşamba •• cuma 8.115 t.e 
(lıılaraku), Galata nhtımmdaıı.. Ayrı. 
ea Çarpmba 20 de (Buna) cumarlelll 
20 de (Saadet), Tnphane nhtımm.-ı.ıı.. 

Salı •• cuma 16 d& (fJen'&r), fopba 
ne nhtmımd&D • 
Pazar t da (Bartm). Tophane nhtr 
mmd&n. 

Çıı.rfamba 13 ta (lıılemn), Cumarte 
Sf 13 te (f:C'ıral), 81rkecl nhtJmmdan 

Paza.r 11 de '(lsmlr), Galata rıhtımın. 
dan. 

Pergembe 18 te (Tn-haıı), Galata rıh
tımmdan. 

NOT: vapur seferleri ha.klanda. her ttıruı malQmııt a§8ğtda telefon nu· 
maralan yazllr acentelerimiz.den ~rcnilebtllr. 

Galata Bat AcıeDtıeUff Galata rıhtımı, Umanlar unıum 
mlldUrlo:tJ binan altında. 4236~ 

nıııata nbtmıı, nımtaka liman 
r lBllğl blnuı altında 40133 

lrket-1 Şube AcıenWllf Blrkect, Yolcu aaıonu 

Devlet Demiryoltarı ve Limanlar. 
işletme Umum idaresi ilanlara 

MUhammen bedeli 2'°88 (yirmi dört bhı otuz 11ekiz) ıu·a olan tl'l(l\ im.• 
lem Ankara. haataneııi ah§ap efy& ve mobilyası -!.2.ll'll c: lı gtlnU snat lf\ t .. 

kapalı zarf uaullle Ankarada idare bf.na~ınd& aatm almacaktrr. 
Bu işe girmek istıyenlerln 1802.M (bin aekJz yQ.z !ki lirrı ııeltıscn be$ ı:u• 

ru§) liralık muvakkat teminat ile kanunun taytn ettiği veııikal&rı ve takllf. 
!erini aynı gUıı saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri ttı.zrmdl!' • 

Şartnameler para.sız olarak Ankarada maiz(lme dairesinden, Haydarpa• 
§&da tescJIUm ve sevk şefliğinden dnğıtJlacaktır. (838) 

Iıtanbul Umum Leble
biciler Cemivetinden 

ı1111ne=11 ı:::ıuı"' 

idrar yolları hastaJ;J 
ian mütehassısı 

t\.,yvğhı llitiklAI UadiJeal No " 
Huna Pa-.aı ı llsttı Olıaoyu. 

\p,..rtm.111 r .. ı.: 41236 

CcmiyeUmlz!n 25.1.9.U tarihli to1>· 
ıuıt.ıamda ekseriyet bulunrnadığmCP.ıı 

1 ikinci toplantının 8 Şubat 941 tıırthlne 
esadnt eden Cumartesi güntı saat Hl 

len 17 yu kadıır olacağını ve bu top 

l 
lııntıda A1.aıar1mızın bulunmaaım r'.ee 

1 Göz Hekimi 
§ Dr. M1 ·rat R. Aydın 
u,·.8eyoğtu . PannaklaıpL imanı 

Pderı~. (1541'\ 
Amerikan gazetelerinde neşro· 

lunur. 

----·- ;:;w 

1
1ıokak No: 2. Tel: 41553 
Muayene n ber türlü p 
&mf'livah hka"" içm Pll"""'7 •• 

MA&IW llllll ' ' lllWAlllll 

ya iade ederseniz. emin olun k: 
~ize en ufak bir lM bile getirtmem. 
Padişaha kendimi af ettirmenin 
yolunu bulurum. Siz de bu müş. 
kül vaziyetten kurtulursunuz! Zıra. 
beni saraydan buraya kaçrrdığımz 
günün birinde. nasıl olsa padi~.a 
hm kulağına eristirecekler. O za. 
man ... 

Mustafa paşa omuzunu silkti : 
- O zaman ben de bir çare dii 

~ünür, yakamı sıyırmasını bilinn 
Şimdi eğlencemize bakalım. 

- Bu işte sizin başınızı at"'~t' 

yakmak istiyen bir kişi vardır, pa 
şanı! 

- Kimdir o? 

- Valde sultan .. . 
- Haydı canun ... Ben valde sııl 

tanın oyunağı değilım. Kimsenır. 

yapac::.~ı fenalıklara da füet ol:r 
r.J'-m Valde sultanın bana te\'eccti 
hü samimidir. O benden ne bekle. 
yebilir ki. beni aldatmış olsun? 

- Cariyeniz bu sözleri ilk ve 

ı::on de.a soylu)o:uı ı paşam! (~ti· 

niln binnde benim dediklerimi ha 
tırlıyarak: "Lukreçya beni ikaz et
mi~ti .. dersiniz. I laydı. şimdi ~· 
zümüz bıtti. Emir buyurunuz da 
sazend~niz ~el in .. bizi eğlend:: 
in. 

Lukreçya. pa.,c:;a ile yalnız kal 
mak istemiyordu. Paşa elini uzat
tıkça kaçıyor ve: 

- Ben sizin malınız deği!ım 
8oş yere uğraşmayın! diyordı 

Kaptan paşa, ergeç, bu güzel 
ve sevimli mahluku sinesine alıp 
eveceğir.den, onun tatlı kıvtrcı!c 

saçlarını doya doya okşıyacağm 
dan emindi. Elıni \'Urdu .. 

Alican odaya girdi: 
- Emrediniz. pa~am: 
- Tanburacıya SÖ}'le.. çabuk 

gelsin. 
Tanburacı zaten kapının dı~m· 

da bekliyordu. Paşanın davetini 
duyunca içeriye girdi. 

Alican: 

- Başka bir emriniz \'ar mı? 
diye sordu. 

- Hayır. dedi. 
KAhya kapıyı kapayıp çıktı. 
Karamu tafa paşa bu yenı ız 1. 

de ıni yola getirinceye kadar !>ek 
lıyccekti. Yava~a kulağına iğild 

- Bu gece olmazsa. uç gece. be, 
~ece .. on gece sonra nac:ıl ols;ı g ~ 
... üme atılacak ve teslim olacak ın ! 
.;eni bir rere btrakmıyacattım . .::,,,n 
.ırtrk dördüncü Muradın değ• 
benim malımc:ın, anhyor mu. 
-::ı"' .:e benim malım ... 

Lukreçya cevap ''ermedi 

Tanburacı bir köşey büzü 
\ 'e p.ı~anın işareti üzerine dcrh::ı~ 

tanburunu çama~· >aşladı. 
Kadehler dolup boşalıyor, pa~ 

nın gözleri mahmurlaşıyor, ">··~ı 

dönüyor. fakat Lukreçya neden 
tlir türlü c:arhoş olmuyo~du? 

Paşa onun içi~ine dikkat ediyor 
ve: 

- Acaba, bana, içer gibi görü. 

nuyor ::la bir kenara ıı dôküyor t 
diye du unüyordu. 

Lukreç}a: 
Hardı paşam. ıçelim.. ÇOk 

ağır g d•\ o~unuz ! dedikçe, Musta 
ta paşa hem a ' ' · 0r, hem de 
,,..,ı1elrri ı- 1·ı•tün artıyordu. 

Paşa bır aralık bütün dikkatıni 
toplı} .ırak -,·aya, iç.ı.; içe:-
ken baktı: 

- Hayır .. hıl ız ıçiyor. Hem de 
;tındiye kadar " ·1' E' .)eraher !y 
ki İÇE'l"' bütün kadınlardan da~a 
gııwı. daha edalı. daha istekli iı;i · 

yor. 

Paşa artık hunu gö-unce büshn 
tun coşmuş. kadehleri üstüste de· 
virmeğe, göz1 hiisbütün dönme. 
ğe başlamı5tı. 

- Lukreçya! biraz 
yazımı tPkrarlamak 
Gel. bana ıul~e! 

evve'ki ni 
isti~ 

Diye yalvarmağa ba~ladr. 

(Df't)lJMI t.') 
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Olümünün acı yıldönümünde 

zavallı izzet 
Arkadaş acısımn azametini 

ilk defa onunu ölümile gördük 
İzzetin, bütün ... cvdiklerinc bel. 

ld ill< defa hi--setUkleri arkadaş 
ııcı..,ını a~ılıyarak aramızdan ayn
lah bogilıı tam senesi oldu. 

Geçen bir sene zarfında. onun 
iş muhit:i içinde ~aşadığmı için 
tereddiit \iz soyliyebiliriın ki h. 
zet kadar sık sfli anılan \"e bo5-
hığu Jıi-.scdilen bir ölüye h c niiz 
pek ra."itlanmamıştır. 

Bunun sebebi nedir? di~c a. 
ra ... tıracnk olu~ak, cc,·ap olarak 
izzetin daiına glilümscy('n yüzü
nii, arkada.., için her :,eyini feda 
elnıcğe hazır oldul:runu ha)'kıran 
temiz ka !bini göriirüz. 

t:Ht... İzzet belki en temiz 
kalpli, ~rı 'cfaklir 'e en fedakar 
bir :uli;ırlu,tı. l fa Ua cnıın bu ar. 
lmclaşlı• ı. baz[ kere arkadaş_ları

m hile tcreı1c1üde f'e,'kcderdi: 
-Acaba benılen bir menfa·di 

' ar da onun için mi bana bu ti". 
reco arkadaşlık ediyor? 

f o;te ~'lllnız bu dösünü:i, İuetiıı 
ne derece bir arkada..5 olduğunu 
anlatmağa kafidir. 

Her işt-0, bilhassa me:.leğinde 
canı çok tez olan İzzet, ölümde 
ıle acele etti. 

Dün yapılan lik maçları 
Şeref Stadı: 

BEYKOZ 9 - ALTINTUG O 
Bu stadda günün birinci maçı 

Çok sert bir karşılaşmadan sonra 
Vefa Galatasarayla 1-1 berabere kaldı Beykoz • Topkapı arasında yapıl. 

dı. Sonunculuk yolunda beraber 
giden bu iki takımın karşılaşması 
bu bakımdan ehemmiyetli idi. Eı.i- Beşik ta ~ ısta il tJ u l sporu 
ref Mutlunun hakemliği altında Y 
oynanan bu müsabakaya takımlar •• J •• k / 4 3 b ' / J · 
aşağıdaki kadrolarla çıkmışlardı: g u ç u e - l/ e n e l l 

BEYKOZ: 
.\'cemi - Bahadır, Sadettin - F b h 8 k 

IIikmet, Refii, Cahit - M1Jto, ener a çe, ~üıeymanıye, ey OZ 
Mehmet, Latif, Sabahattin, Şahap. 

~~fıKAP~~ırgut, Salalıattin - rakıplerini yendiler 
.4.ziz, Sotiri, Servet - Daver, Z-Jki, iKiNCi DEV Rn: istifade edemt'Clı ler. Biraz ~onra 
Vecdi, Ilamid, Ali. lkinci deneye çıkıldığ1 zaman Faruk da sakatlandı \'e Galatasa. 

Oyuna Topkapılılar başladı. Oa. herkes Beşikta)ın gol adedini art.- raylılar oyuna dokuz kişi de\ am 
kikalar ilerledikçe Beykozun vazi. aracağını tahmin ediyordu. Fa.kat mecburiyetinde koldılar. Vefalılar 
yete hakim olduğu ve Topkapı ka. netice hiç te öyle olmadı. Birinci hakim, ~akat beceriks•z. Dakika 21. 
le,ini sıkıştırdığı görülüyordu. Tek devrede iyi bir oyun çıkaran Be. Galatasaraylılar bir penaltı kazan. 
kale halmde devam eden oyurı şikta~lılar ı::anki attıklan dört gol dılarsa da Salahattin bunu gole 
muhacimlerin isabetsiz şiltleri yil- kili imiş gibi bir oyun tutturdu. tahvil edemedi. Penaltının akahin. 
zıinden r.etice \'ermiyor. TopKapı. !ar. Buna mukabil lstanbulspor- de Salahattinin çektiği şütü Hü. 
lılar da arada sırada şahsi hücum. lular yedikleri dört golden hiç te samettin bloke edemedi Ye yeti~n 
iar yapıyorlarsa da Beykoz müda. kmlmıyarak enerjik oyunlarını Gündüz topu Vefa ağlarına taka. 
faası bu akınları durdurmakta devam ettirdiler, 24 üncü dakika. rak beraberliği temin etti. Birkaç 
!!"iiçlüfr çekmiyordu. da Tarık. 28 inci dakikaka da Be. dakika sonra Sarafim de bir gol 
~ihavet 25 inci dakikada Bey- kir vasıtasiyle iki gol çıkararak attı is~ de tıakem ob<n-d ~aydı \'e 

kozlular Sabahattin ,·asıtasiyle bi- 4-3 \'aziyete geçtiler. Devrenin bu mü;,abaka da bu ~ekilde 1-1 
rınci gollerini kazandılar. Bu gol. bundan sonraki kısmı gol"-liz geçti beraberlikle netielendi. 
den sonra Refii \"C Şahap iki gol ve müsabaka da bu şekilde 4.-3 Fener Stadı : 

nü kar:stı . Top, Altınluglu bır o
yuncunun eline değdi. Penatıı! .• 
Penaltı çekildi. Kaleci karşıladl 
fnkat tutamadr. Geri gPlen topa 
Sill eymani.re sağ içi sağdan yeti· 
Herek kaleye soktu. 

Oyun sertliğe dökülürken hakenı 
Fenerli Fikretin kardesi Scmıhl dı· 
şarı çrkardr. Süleymaniyeliler on 
kişi ile oynamalarma rağmen ha· 
kim oynuyorlar. 

Oyunun sonlarına doğı u Sillel
maniyeliler sağdan yaptıkları bir 
akında kalenin önüne kadar sür· 
dükleri topu sola geçirdiler. Sol a
çık güzel bir vücut çalnnile galibi· 
yet golünü attı. Bir müddet sonra 
da oyun 2-1 Süleymaniyenin ga~ 
libiyetile sona erdi. 

FENERBAHÇE - 5 
BEYOCCLUSPOR - 2 

Fenerbahçe: Cihat; Lebip, Ta· 
ci; Fikret, Esat, Nazif; Rebii, Ni· 
yazi, Nalın, Yaşar, Naci. 

Beyoğluspor: Ksidias; Stavro, 
Civelek; ÇicO\iÇ, Maruli, Stelyo; 
Mario, Culafi, Bedii, Koçi, Tanaş. 

fızet !,'Ok genç öldü. Fakat mU
hakkak ki çok yaııamış bir insa.11 
kadar görgifüi, bilt.?ili, müteki. 
ınJldi. 

daha yaparak birinci de\'reyi 3--0 Beşiktaşm galibi)eti ile _netielcrıdi. SÜLEYMANlL; _ 2 
1 galip bitırdilcr. Sıra günün en mfrhım maçma ALTL~TUG _ ı 

İkinci dene başlar başlamaz yi. geldiği vakit sahayı üç bine yakın Fener stadındaki ilk maç Süley-

Beyoğluspor güneşi karşısına al
mış, hakem.in düdüğüyle beraber 
oyuna Fenerbahçe başladı. Akabin· 
de Bt'yoğlusporlular, Fener kalesi
ne indiler. Fakat netice yok. O • 
yun bir müddet ortalarda cereyan 
ederken Ni;•:azi ansızın uzaklardan 
şilt çekti. Herkes bunu kalecinin 
tutacağını umarken top ~ğlara ta· 
kıldr. Bu golde galecinin de, Stav
ronun da hatası vardı. O, bunun febefesini bulınur;tu. 

Bazan, g~nıi5 günlerdeki hadi· 
sf!lcri, ı;oc\irdiği takvim yaprakla. 
rı üzerincle gözden ız~irlrken 
hayreti~ doğruhırdu: 

- Yahu, bu hidise üç gün e,·. 
n~li nıi olmuştu? Halbuki bana. 
iiç ay kadar uzım geliyor. Azizim, 
nıuhakkak ki insan gazetecilikte 
yaşının iiç misli fazla yaşıyor. 

E-çet, 28 ynsmda hayata göz. 
Jerfni yumarak, bu sefer de en 
en sevdJği arkadaşlarmı feda et
mek feragatini gösteren lzzet, 
ya.'mm üç misli tckB.mül etmiı;; 
bir insandı. 

İnsandı!.. Ama bu kelimenin 
ifade ettiğinden fa7.la insandı. 

Onun bu ,·asfr, başkalarmm 
ıluclak lıiıktüğü, fa.kat kcnıJicdnln 
e\'e "Stwe '.\''aptığı işleri ba.~DU\ 

foıılardı. 

İzzet adeta seyyar bir iı, büro. 
"u idi. Ba..5[ darda tı:alan herkes, 
her ne me\'zuda olursa olsun, İz
zete ko~arlardı. En candan arka. 
cla.5ınm olduğu kadar, bir kere 
tanıdığı bir in~nm sıkmhsı bile 
Jzzet.i üzerdi. 

Kimseyi kınnarnağa çalrsır ve 
mo,·affak da ohırdo. 

Zn.nıan zam.an, matbaada kmp 
ıla en ~iyadc "ıkıştığr ılomuT. 
~ auularmın (İzzet klişeci «;ırak· 
lanna domuz yıwruları derdi) 
blle bes dakika. sonra. gider gö. 
nülll•rini alırdı. 

İzzetle beraberken hi.kim olan 
yegane şey neseydf. En bedbin 
muhitlero bile İzzet kapıdan k<'n
ıli-.iylo beraber n~e' i de <>oknr. 

dr. Ç()(•ukhı ıla. ~foslmr Tana
lll taklit edt'rf'' ~ô[;siinli dÖ\'C 

tlÖ\ o bağırmasını Ankara cadde. 
sinde h<'mt·n IH'r.kes bilir. 

J(cnılisini ölüme ı.ürükliyen 

menhus ha talığıı. tutulmazdan 
birkaç ay iince, yeni bir ~ey daha 
çıkamu~tı. Haber ~azetesinin 
mürettiphanesinde sayfa tertibi 
t!Snasında, ellerini masaya ,·ura 
nıra hafif sesle ili!>}leri arasmclan 
vahşi (tamtam) ların taklidini 
yapması iki büyük s1>0r sa.yfası
m ne~e i<:indc bağlatırdı. 

O lıoy, o cüsse, o sıhhat \'C ne. 
lill.lİ ins.m ~özön\inc .tiCtirince iz
zcfüı öliimünii bir mucize adde. 
dect"'ği geli~·or. Ülnıiyecek adam
ıh İ7.zct ... 

Üldü .•• Fakat ne mes'ut bir ö. 
lü ki arka4'mı1aıı her ağız i~iliği
ni öğüyor, onun ruhuna dua et_ 
ınck i!,;in her duda'k kıpınlıyor ••• 

l\fa..ı;;aımn üzerinde duran iki 
sey \'ar ld onları İzzetten ben 
mira olarak aldım : Makas ve 
Pelikan kutusu ••• Bir an onlarda 
izzeti tcceı;süm etmiş g-örüyo
rum. Sonra buğulanan \"e sisle. 
nen ~özlerimılen onlıtr da ;\-na.~ 
)-axaş ı;illniyor \"e kayboluyorlar. 
Sade<·e bir yutkunu!j Ye Allah
tan ıüya7~ •• 
Zarnllı İzzet! .• 

Sa"it Tuğrul ÜGET 

Oaabarlles ağladı 
İzzetin ölümü etrafında Türk On beş gün masası boş durdu. 
matbuatında intişar eden ya. Hep "nerede ise gelir, oı-talığı 
zılanlan bazı ~lar: . l d ld d' d k Hi B" dost k b b' 1• t b. neşcsıy e o urur,, ıyor u . ~ 
ır ayr mm, ır ev a, ır b' . . . akl ··ı·· lmi d . _. ırımızın ına o um ge yor u. 

baba bır anne kayıbmm verdigı z t .. ·-- t b- k ·k ·· k . ~ a en .ıUe i ır erecı gorme · 
acıdan hıç de eksik olmadıgmı tz. 1 f"k . d 1 b·ıa··· k . . . ece ı rın en a a ı ıgıne uza _ 

nc hakimiyetlerini kuran Beykoz- bir seyirci k~tl~si . 1doldurn;~ştu. maniye ile Altmtuğ arasında idi. 
!ular devre ~onuna kadar altı gol Tarık Özerengmın ıaar~ ettıgı o. Hakem Samih Duransoyun idare. 
daha çıkararak müsabakayı 9-0 yuna takımlar aşağıdakı kadrolar- sinde oynanan bumaça takrrnlar 
gibi büyük bir gol farkı ile galip la çkmışlardı: J şöyle çtkmışlardrr: 
bitirdiler. GALATASARAY: . 1 Altmtuğ: Orhan; Cemal, Meh-
BEŞlKTAŞ 4 - l ST .SPOR 3 Osman - Faruk, Salım - ıVllf- met; Ali, tsmet, Selim; Bilal, Ni-
Günün ikinci maç1 Beşiktaş - ts.. sa, Enver, Eşfak - Mu,staja, r1.rıf, ko, Mustafa Sa it, Hamit. 

tan bul spor arasında idi. Şazi Tez. Gündüz, Salahattin, Sara/ im. Süleymaniye: Hızır: Daniş, Ru-
canm idare~inde oynanan bu mü- VEFA: hi; Mehmet Ciha.t, İbrahim: Se-
sabakaya takımlar aşağıdaki kad. Hüsanıettin - Vahit, Enver - mih, Şükrü,' Alaettin, Fuat, Fet-
rolarla çıkrruşlardı: Necdet, Hakkı, Şükrü - Ferdi, hl. 
BEŞ/I(TAŞ: Hilmi, Hakkı, Fikret, Mustafa. Oyunun ilk dakikaları karşrlık-
Mehmct Ali - Yavuz, llrra. Oyu:1a Galatasaraylılar başladı. lt hücumlarla oynanırken Altm-

him - Rijat, Halil, Hüseyin - lar. Vefalılar ilk dakikada bir kor. tuğlular soldan yaptıkları bir akm
Şakir, HaHı, Şükrü, Şeref, Eşref. ner kazandılarsa da istifade ede- da, Bilalin ayağile ilk gollerini ka-

!STAN BULSPOR: mediler . Oyun durgun oluyor. Ve. zandrlar (d 10). 
Nevzat - Hayri, Sefer - Mr... faltlann bugün muhakkak galip 1 Devrenin ortalarına. doğru Sü-

zaffer, Enver, Faruk - Tarık, Be- gelmek azmi ile oynadıkları belli. j leymaniyl'liler canlandılar Yt> oyu
kir, K adir, RÜ§tü, i smet. lk i taraf da hakimiyetlerini • kur- ııu Altmtuğ sahasına intikal ettir. 

Oyuna Beşikta.şın seri bir atanı mak istiyorlar. Fakat bariz bir ha. direse de forvetlerinin bcceriksiz
ile başlandı. Siyah _ beyazlılar ilk kimiyet göze çarpmıyor . Bu ara ~a liğinden bir türlü netice ıılamadı
dakikadan itibaren hissedilir bir Galatasaraylılar bir iki gol hrsa- lar. 
hakimiyet kurdular. H er an g:ol tını kaçırdılar. Dakika 17. Sağc::ı.n Bir kac; dakika süren bu Süley
bekleniyordu. Fakat l stanbulspor inkişaf Nicn bir G~latasar~}: ·~J<ı. 1 m~iye ~ak~iyet~den sonra oyun 
müdafaasının ener jik oyunu si.. nında top Arife geçıyor. Arıfır· ~a. mutevazın bır flekılde devam et
yah • beyazlılara gol fırsatı ver- çekmesine mani olmak istiyeıı •.,· •. ' ~eğe b-~~ladı. Ve birinci devre _ne
miyordu. Nihayet 10 uncu daki. nında top Arife geçiyor. Arifir. :;ilt tıce de~ışmeden 1-:-0 Altmtugun 
kada Beşiktaşlılar Şeref vasrtaı:-Je bir çarpı~a oluyor. Arit bt.ı çar- gale~es!le sona erdı. .. 
birinci gollerini kazandılar. Bu 1.ol pışma neticesinde oyunu ter;,et. 1 İkinc~ de~·re .başlar bı:sl~az Su
tstanbulsoorlulan canlandırdı. On. mek mecburiyetinde kaldı Orı ~ i~i leymanıyl'lılerın . maglubıyetten 
!ar da &şiktaş kalesini sıkı,tu-· kalan Galatasaravlılar dört ıo~ ·:e·- kurtulmak ga~ rctıle oynadıklarını 
mağa başladılar. Fakat beceriksiz. le oynamak mecburiyetıncl~ ız:.t:<lı. görü~oruz. Süleymartlyelile:in ~I~ 
likleri netice almalarına mani olu.. lar. Oyun kah Galatasaray, 1:::'.\l! I tı!:1t.~g sahasında :rerleştıklerını 
Yor. Bu arada yine Şeref iklnci Vefa baskısı altına giriyor. Fat:3t goruyoruz. • 

l k 
B;,. Rr?l •lr i\ltn• fıı•; lr :ıl p~; ,.. ;,., ;; 

Maç, Fener hakimiyeti altında 
oynanırken Ni;razi ofsayt vaziye -
tinde yakaladığı topu kafa ile ağ· 
lara taktı. Bu gol ofsaytten yapıl
mıştı ve kapalı triblinler tarafın· 
daki yan hakemi ofsaydi görüp bay 
rak sallamış ve vaziyeti hakeme 
bildirmişti. 

·Otuzuncu dakikaya doğnı Bc
yoğluspor aleyhine korner oldu. 
Kornerden gelen topa bir kaç kişi 
birden çıktı ve top kalenin sağ alt 
köşesinden üçüncü defa ağlara ta
kıldı. 

:IJcinci devre başlar başlamaz ne
yoğlusporlular Fener saha.sına mip 
Bediinin ayağile ilk gollerini ka· 
:zrındrlar. 

Bu golden sonra Beyoğlusporl ıı 

!ar boyuna sıkrştırmnra ba.şlaı1ar. 
Fakat şanslarr yok. Top kalenirı 
üstiinü sryrrRrak dışan çıkıyor. 

Nihayet Beyoğlusporlular on be· 
şinci dakikada ikinci gollerlnJ dP 
çıkarıyorlar. 

Maç kızrstı. Fenerliler Beyoğ
luspor sahasrna .indiler ve on seki
zinci dakikada dördüncü golU at 
tılar. 

Bu ırol Fenf'rlileri tekrar ran 
landırdı ve yirmi yedinci dakika 
da Naci beşinci ve sonuncu Fener 
golünü attı. 

(Dlii"t>r ı-tıor haberh•rlmi7. 4 neüde) Beşiktaş golünü atmakta geçik.'tle- iki tarat da go çı -aramıyor: ::; .. 
, . ~,,..~·. .."'.·.-, . . · .. : . .,. .. ~~ di. Bu gol Siyah - Beyazlıları hüs. N ihayet Vefalılar 37 inci dalükı· • 

oütün hakim vaziyete geçirdi. Bi. da kazandıkları bir frikikten Fik. _.._. ., ........ ---··---- ...... - - • _,. --c 
raz sonra yine Sere t iyi marke e. retin sağ zaviyeyi buıan bir şüti\·. Asnarl lr .,r '1!8"'e'-ten ıo .. ra g• ade 
dilmemesinden istifade ederek sd 

1 

le birincı gollerini attılar !J r:ıl • t;· . .J ıu • aı ili 
zaviyt.:yi bulan bir şiltle Uçüııc-~· sonra kaleciyle karşı karşıya ~a1 an 3 defa 111,lerlnlzl 
Beşiktaş golünü de yaptı. Bu ~ol. Gündüz topu avuta atarak bn gel 
den sonra l stanbulsporlulann ne- ' frrsatım heba etti ve birinci devre 
tice vemıiyen akınları devam edi. bu şekilde 1-0 \'efa lehine neti. 
yor ve Beşiktaş kalesini sıkıştın. celendi. 
vorlar. Bu esnada soldan inkişaf IKlNCI DEVRE: 
eden bir Beşiktaş akınında Şükrü Oyuna Vefalılar ba)ladılar Ye 
Eşrefin bir ortasını kafa ile "ole biraz sonra da hissedili r bir haki
tahvil ederek Beşiktaşm dördürcü miyet kurdular. Buna mu:;al-.il 
golünü attı. Devrenin son dakika. dört kişi kalan Galatasaray nwha.. 
larında da Kadir lstanbulsporın cim hattı enerjik ve biraz da bz. 
birinci golünü yaptı ve birinci dev-

1 
laca ~rt oynayan Vefa ka1 e::ıi l<ar. 

re bu şekilde 4-1 Beşiktaş lehine ı şısmda muvaffak olamıyor, bu a· 
•ıeticelendi. ralık kazandıkları bir frikikten de 

Dlı macaulle lırçaıamalııınıı 
ÇUNKU zet Muhıttinın ölümiyle anladım. 

1 
y t d" 

_ aşmaga ye er ı. 

Hasan Rasını Us Lekeli humma onunla birlikte :ıı.----~~!!11!1-~8'1~ .. ~·-•••• ... •••••••-
Haber ~O Son.kanun 1940 ecelin kendisini de lekelemiş oldu. ve ihtimal Türkiyenin karakteris. sevimli varlığiyle hangimiz tanr_ 

Bir defa fırçalamakla dişler teml:t 
lenmiş olmaz. Ağız guddelerinin vi 
dahill uzuvlarm miltemadl ifrru:<ıt 

dışardan mütemadiyen alınan ecneb 
maddeler, mikroplar, yemek, içki, ı.t. 
gara vesı:-fre dişlere, diş etlerine bl! .. 
bir mikrc.p aşılar, !rızalar hu!ll' 
getirir. Bunlar birike birike nihayt 
dişlerde çürüme, etlerde ilUhaplll 
başlar. Artık fel!keti önlemek ve dut 
durmak güçtür. 

Onun genr, güzel ve hayat dolu tik şahsiyetlerinden olacaktı. nuyoruz? Ve hangimiz unulacağlz 
Onu kim sevmezdi? varlığını karn toprağa götüren e- Zevkli bir hayat teşkilatlandırma- sanki! 

Onu kim tanımaz ve sevmezdi? cel, gerı;ekten acı bir zulümdür.. sını bilirdi. Pratik bir insandı, Çok genç yaşta öldü. Ona yazık 
Bütiın lstanlmllulardan yarısının Hakkı Süha Gezgin müsbet bir ruhu vardı. oldu diyoruz. Fakat onu kaybet· 
<ınu tanıdığını ve tanıdığı için de Vakıt: 29 Sonkanun 1940 \'a • Nu menin ıztrrabiylc yanan bizlere d• 
scvdığini sBylemek ınübaleğa sa. Akşam: 28 Sonkanun 1940 yazık oldu. 

vılamaz. Hayatta düı;manr oln11. Diğerbin adam 
\an adamdı. En hasud kim5eler, 1 . . 

h kk k k d · ı d bir . · ı zzet Muhıttın canlı adamdı, se. mu a a en ı eıme e ıvı ı-

. b.'ı a d k d - . • vlınli adamdı; en uzaktan tanıdı. 
gı, ' · ) a r ımı o un ug u ı.1uı ':>. _ • • • 

1 ]• '""'ıü · 1 •1 gı kımselC''rC bılc bır favda temin nu se\ er ere ı. '-' •ı n ~ya •ı :ı: aı e . · 
~. <'tmek icin işini gücilnti bırakır, 

sı, yalnız bız degıl u.zaı:trın ~ t km_ 
. rrrprnır kof\ardı. 

dan onu tanıyor: IH'rkl''-' :l >! .I~ ur. · 
11 \Ul•.R Güler yüzlülüğün, yılmaz nik. 

2B Son:~· nun rn W hinliğin son haddi. ancak bazt tip 
if;maıı kimselerde bulunur. İzzet, 

ekclihumma eceli de 
lekeledi 

lçi, iyi kalbmin süzdiığıi hava 
i ·ınd rahat ve mesuttu. Ba.'ika
Iarınm dcı dıni ben·mscr , ba .... ka'a_ 
rının :aı alaı mı sarmağa ko :ı.rdı. 

Kendi ini yatağa seren zalim has. 
tnlr~ da g0nc böyle fedakar bir 
'I ıkulu~la rımıştı. 

işte o halük, candan, hudutsuz, 
hayırhah adamların mükemmel bir 
nümuncsi idL 
Çoğumuzu hodbini eş tiren bu 

maddıyat asrında, böyle bir diğeri
nin de dola~tığı111 görmek kalbe 
ferah verirdi. Onu daiına arardık, 
bulurduk: o bir muhitin tuzu, bi
~ri. ne.c:esiydi. Hayatta. daha ir.ki. 
şaf edince, ~üphe.<ıi;ı: ki 1stanbulun 

O hatıramızdan 
silinmiyecektir 

Sadinin sözüdür sanırım; "hi 
adam ölmez. Ancak, ardından ya. 
dedilmeğe layık iyilikler bırakma.. 

mış insandır ki, ölüdür . ., 
Şen olduğu kadar iyi, ııataretini 

yayd1ğ1 kadar iyiliğini de arttır. 
mak iı:ıtemiş ve bu iyilikleri sırf 

"hayır,, olsun diye yapmış, fera. 
gat sahibi, nezih, namuslu insan 
lzzrt Muhittin dünyadan geçip 
gittiyse de yaşıyanlarm hatırasm. 

dan silinmek bilmiyecektir. 
Hikmet Münir 

Vakrt; 30 Sonkanun 1940 

Bizlere de yazık oldu 
Oıııı, açrk alnr, temiz kalbi, çok 

İstlkli.I 

28 Sonkanun 194' 

O tam bir insandı 
Hiç birimiz ondan ne bir tek acı 

18.kırdı duymuş, ne de ona kml. 
mrştır. En asabi zamanlarında bi. 
le --o da iş i~in- bir parça yük. 
sek konuşsa, bir kimseyi paylasa, 
beş dakika sonra gidip kalbini kır
dığını zannettiği arkadaşının gön
lünü alırdı. Onunla arkadaşlık et. 
mek ve yahut onu tanımak fırsa. 
tını bulanlar, kendilerinP. daima 
müşfik bir kardeş elinin uzanmı~ 
bulunduğuna emniyet ederlerdi. 

O tam bir insandı. 
Krnnızı - Beyaz 
29 Sonkamııı 1940 

Vaktinde ihtiyah elden bırakmıyarak di,Ieriaizi 
en az günde 3 defa 

Radyolinle fırçalayınız 


