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1 M U H T E K i R L E R l E M O C A O E L E j 

loızıı stokların yerıaı bildi~ 
realere ikramiye verilecek 

Milli Korunma kanununda 
değişıklik munasebetile bu 

lJapıiacak 
noktada 

Milli 
•• •• lJasgunu 
~ 

Almanla,. 
Moskova 
önündeki 
müdafaa 
hatlarını 
yardllar 

Macarlar 
Voroşi ovgrad 
mıntakasındaki 

müdafaa h~Uarnu 
varllllar 

r arın AtaHlrkln 
· ı llAtıraıı anılacak 

V1fl, 9 (AA.) - Son dakikada 
Berllnden ög-ttnlldiflne gore, Alman 
ıar )loelr.ova önllndeki Rus hatların~ 

ıarlll Kırımdalll 
hatlar da geçHtll 

yarmtflardır. Vişi. 9 (Radyo) - Macar or-
vışı, e (A.A.) - (Oll) duları ba .. lmmandanlığı resmt 
Ruııyada bilhassa m"rkez ve Lenı..n. tebliği: 

grad mmtakalarmda askeri harcka.. , Şarki Ukra.ynadıı ilerlemekte 
11avanıa f .. htı ve kar f1rtmaları bulunan mi\ttefik kuvvet\el'P Vo
yUzUnden ciddi mllfkWAta utramaıt.. ~ilovgrad mrntnkasmdakl Sov. 
tadır. tki taraf bUDdan istifade ede : yet müdafaa hatlannı müteaddit 
rek yorgun kıtalarmı değlştlrmeı-tte noktalardan yarmL'jlar ve hu 
ve yeni tertibat almaktadır. hatların gerilerine çok mühim 

. 
1 

Rusyada bugtlnkU cephe şud ı . surette girmişlerdir. Macar ileri 
Don nehri mansabından şimale doı;ru h·ırekcti devam etmektedir. 1 
llerliyerek vorokilovgraddan itibaren • •• 
Doneç nehrini takip etmekte, Harko. 
tun şa.rkından Kuraka oradan Orcı 
Tula, Kaloga, Malo)aroslaveç, Vole., 
kolamsk, Kallnin ''e Lenlnı;rada doğru 
uzanmal<tadır. 

Son haberler Kırımda harekatın 
ırilratle ııerıecUlini blldiriyor. Rueıa,. 
rm ıtddetli mukavemetine ratnıeıı 
Alınar.lar ııerllyorlnr. Doneç havza 

Parlimentosunnn blta smdan h&rekAt bir miktar yavaşta_ 
hakkında ,·ereceği llU§tır Ttmoçenkonun mUhlm takvı. 

dtinyada merakla bek ye kıbııarı aldığı bildlrillyor. Roısto -
\'ains h~ômet t.arafm- run önUnde vaziyette detifikllk JOk 
.. r teklif yapılmış ohna- tur. 

tOda elnıcrh·et tarafın. ..:::.:.---------
bBkfımetln manffak 

Londra, 9 ( A,A.) - Haller a_ 
lındığına göre, şarki Kırımdaki 
Hus mevzileri yarılmıştır. Bu 
ha~r henüz teeyyüt etmemiş 
tir. 

Popolo Dlroma 
qaıeteılae gire 

YU'ID Ebedi Şer Atattırklln s nncu 
Gl8m yılclöaömüıltlr. Bu mllnaaebetlı• 
'&bedi Şeftn azlı: hatma.smı taziz için 
Wtöıı mekteplerde ve halkevlerlnde 
Ultlfaller yapıJacaktv. 

bıtlfale A taUlrldlıı ölüm aaau o • 

laıı dokuzu bet ceoe ~. 
Atıttürkt\a hatuuma aycı go8terl. 
lerek ~ dakika da &.)akta 8UkiU 
ledllecek, Atatürldhı, hayatı, memle. 

kete hizmetlerini et.raftı BUrt'tte an
latAn konferanıılar verllecıektlr. 

Konfe.nuuılardaa ııonıa Milli Şer 
hme& lnöntıntın halka beyaanamıeısl 
okımaıak ihtifale 90D verlleoeldir. 
Tana &1lndüz Ye gece alDemalar ve 
.,._&rolar kapalı olamkar. 

•• •• •• gozonune alınıyor 
Bazı mabteklrler maıazalarınm 

!~apanmas,ndan memnun oıavormuş ı 
Mm.taka Ticaret Mildilrlilğü, ı~ gizli ataklar yapanlar hakkında a 

t:ınbulda bol bol mevcut olduğu' ğır cezalar konulacaktrr. Bu meyan 
resmi kayıtlara dayanrlaraıt biline'l ı:la gi.zli stoklan haber verenlere 
bazı maddelerin bir tUrlü piyasa.da ikramiye verilmesi ciheti üzerinde 
i·ulunmadı~ı gözönilnde tutarak de dunıhnuştur. Bilhassa bu tedbi· 
gizli stoklat"la kati bir mUcadclcye rin çok mUcssir olacağı muhakkak 
girismcğe karar vermiRtlr. görülmektedir. 

Öğrendiğimize göre, milli korun- Diğer taraftan son zamanla.rda. 
ma kanununda yapılması dilşUnU - fiyat milra.kabe bürosu kontrolör • 
len değişiklik esnasında bilhassa (Devamı 4 üne.ilde) 

su~ JAI caddesinde dlD ••••ki kaı~ 
---o------

Bir çocuğa çarptıktan sonra 
hızını alamıyan taksi 

186 11umarah tramvaya da çarptı 
(Yazuıı 4 üncüde) 

HiTLER 
Dün alqam söylediği 

Vunutltta Jedi ki: 

Amer~kan 
gerı:-~iler ine 
ateş emri 
vermedim 

---o---

i' a 11 at lleı df al 

kun·etll bir tlmlt 
ı.. .... ~t llarbe lştJrik et- Sovyet T eb!!ğ! 

lnf{iltere 
Garpta bir 

cepne kura
mıyacaktır 

Alman de\'let relal Hltlerlo M....,..ı Gö orlug barit.ada hareK.&ll J.ıll••I> '"""'" orını 

... ııdalaa etmly•• 
Alman sabayı 

alçaktır ~m gerek parlir 
_... gerek dı~mda drl§ • Moa/e01JQ, 9 ( A.A.) - Dün 

• e a d e ı e a ı n rlddeU bütün cepheler bo~ ve bil_ 
!it. &euriume her halde ne- hassa Kırımda şiddet:.l• mubare-

Frunsada 

Alman 
zabitlerini 
öldürenler 
bulundu 

ıosıo üzerinde -0-

::t.::: IRll'ettcı blll. beler vukubulm~M-lil 
.111..... ~ dalma kapJ Perşenbe günü dÜ9~ ":'en veya 
~ •JU meelislnden çı· 1 tahrip edilen t,a.yyare~enn •YIBı 

......,. ...... aıt,,_ık btltttn tereddtlt.lerl 55 olmaYIP 104 oldugu anlaşıl. 
•• Aınerlkaa eMn Dllljbr 
f.emaJll8 Uldmada ~ günü bir Sovyet taYYa-

-o--

Stalinin nutku, Plütokratlar
la komüniıtler araımdaki 

ittifakın ölüm çanı 
mahiyetindedir 

~ baümam11tır. resine mukabil 27 Alman tavva. 
~ brl neticedir. Bat·res r~i ~dill~sOl~~rilJmü!ftÜ!'.~~~· --------~~::-=:..::':..:ID=e&de=)~ 

olaaJdı. Jud -
.... ııe&esl .. p f4t. 

bir gö&h!ırife lnlal-
~leketler mevzabalı§ 

\ıı.c--:"G temin edHen eberl. 
~ lılr m&nası olmıyablllr 

.\ınerlkada Uldld bir 
.. ~ ...... stlrmelıt.edlr ve 
~ bulunmaktadır. Amr 
1 ~ temsil eden parla • ı 

Kozanda dört kız 
dört genci ·kaçırdı 

Tedhitçi tefe)ddilünü 
Pariıte oturan bir Polonyalı 1 

idare ediyormut ! ' 

o l 
l'lll. • (.A.A.) - ............. 

yor. ~v:,:;:t:a:n~=~ Müddeiumu.mi sekiz genci 
llllldafuya azmetmlt La suı..e gaaeteııl Nant ve an. 

rbest bır kt dMe Alman ablUerln!D öldllrtllme • 

~~:~~~ se a 1 ::e~::ıe·== S ~ ederek Lord Ha- Kozaıtdan bildiriliyor: t, genç kız ~ ıtm '" .-ette ~ s.mmde Polonyall bir yahudi taratm. 
~ ....... "- yağmuruna tutma" 1 Kor.anın Tetlrl köyOnden A)une rmm eVlerlnl terkedeNk •vgtlllert dan ~ edildlllnl yMDUL'lrtadlr. 
~ '--ile Pek ~zel ulqtbyor. ı Huan, Alt ve Mehmet admd• dört ne kaçıyorlar. Zalnlkofun evinde ,apılan &raf~ 

'""'11'lk ır•tmcnln •'-'-'-de delikanlı aynı k6-'- ı..:rre. ıı:mtne IU.cllaeden haberdar olan Jas1&rlll .... -J- J- il ı r1 lar emamnda bir 90k ırtlA.hl&r bulUll 
~- .... ~ .\tnerfkaa devlet adam. Fabna ve HUsnll a~rmda d6rt ~rt a e e derhal zabıtaya "" aa,.. 
~ ._,. en alır ithamlarda bu k1Zla aevlpıektedir. Fakat bil dö müracaat ediYorlar. TaJraJanan Jm Jmllblr. 

~• "-ka.t hl,. biri fayda et - dellkanlmın da iktıeaclt vasiyetleri lıaarr:verdlklerı ifadelerde flJ)'le dlJ'OI' • Diler' clbetterı Nuat.'da yapılUl 
~ dlr Bu nlb"Clm faDl de bul~uıtui'· Ka. 

- Aınerlkan mllletlnln evlenmelerine müsait detll · h:._lnı:tıtereye ,.e mUttefik- yUz.den kızların aileleri evıenmelertne - Evlenmek lcln c1eınrenıun lıllı tl1 BrCll8tein s.mlnde bir &damdır· ı 
~~-etmek icap edec.g-ine razı olmıyorlar. Kızlar ise deUkaDlıl• kaçirdık.. Onlarm hlGllll' kabüatl BcıırdlS .w.kutmm iki genç tarafm. 
. ~___,.. n deliceaine sevmektedir· Nlha,et ._ yoktu!'. elan )"&Plldılı w buDlarm kimler ol• 
~ !-fhuagıcmda Amerika • kiz gencin sabn tükeniyor. Birle,lp Bu iddia llMrtne m9ıldetmnumt der. cıutu maıam ı.e de tahkikatı idare 
~ l<='naat voktu Demok konuşuyor ve karar veriyorlar. hal evlenmek llııere pnçlerl eerı..t edenler afmdllik bunl&rm hüviyetini 
~ >t tl~) Karar derhal tatbik ediliyor: Dört brrakmıfbr. l pıiemektedirler. 

Bir lngiliz boınbardıman 
\ayyaresi dütürüldü 

(YUJS• 4 tinctide) 

8-10 milyon Rus aakerini 
ltarp Jıpnda bıraktık 

(YUJSı 4 üncüde) 

.~bdülhamit Devrinin 
Müthiş Raspotini 

Ebülhüda 
ııe ona taş çıkartan meşhur 

DOLANDIRICI 

FINDIK HOCA 
SAiM,. KARŞI 

"MAHMUT 
KARŞIYA 

SaTaylGTda dönen gizli dola,,IGTı, hanım aıltanlann 
müthit Qflı ve ilatirularun 

Pek ıa~mda _ H~B~R sli~~~d~ 



t 

Iler şeye, ltGçub csnn.fm madra,, 
oazh!uın, mrtuı. ç ~fc. s::Lze, yemi-. 
satanfarm mUnıı.s-botslzlfkle:be alc 
Iım erdi, -knt Lü,ülc, kC~ül: dült 
ı.an?ann 'ltrinlcrimlc ~hlr cilil:?n 
erhc!c 'e laıdm çompl:mnm, göm 
lcklcrin, l nl\ e.tfarın, h:>zD' esvap. 
l:ınn G t .. I!~ honulan fiy:ıt et~et 
' rlııe IJSr tıirlU a!don ~:ıtmadı. 

ıu_ <>. ü ha- boyunb:ı "mım Ustiin , 
1e fo ir fiy .t 'n.r: 1kl lirn (bir) 
uru.! Çornı f"'ld fı. nt da ~u: Yet" 

miş (7) I urucı. C mle'• dört yüz 
'ltnz (lJ lrn.ruş! E 0

r kombinezon 7 
Jfrn (13) lnıru • l{undnra 17 Um 
(9) ı.urucı. 

r ı · :ıl 'ermcğe hiznm gör
li.} o , m. O lre.c'lnr ı:;o!t ld. •• ı-: e yn

lll l'I ,-, .}im, tu tu:ıaf, gnrip rn· 
• m' r inlrime ıfol:ur.mn~ 00.s .. 

dı. n. , ... l i;slirııt'ı bir fiyat gör 
ın mıi fi 'L~1 l·o~:ıluyor. 
hwnhrı koJ nnl:ır, •1Jro!iDUZI o 

ka<br 1 tıplı 'e i:ı:: :ll!ı koyuyoruz 
ki, bir bo) ı.:nbn/:ını bir lira (bir) 
kunı tt, ~iimlı:-11 dört yüz otuz (4) 
lmr.ı.:ı nncıık \erebiliriz. Ilu su.retle 
ne i m Jmdudunu nşryor. ne de 
ihti "r ~ 11\oruz!" mu demek isti 
·orbr. h hn, gelen geçenleri bu 
ur: ti" l t•nryn. mı çıı.lı~orl:ır? 

Bu m stun:ıne ( 1) ralı::!mlarla 
\ ltrinln önUtıde dumnlnn, fiyn.tlu
m r,üzlc!i tıt",ılıınları sersem, ap · 
fol mı ııınnryorlnr ~ "icnret clıllkı " 
nm sa~lıım!ığ-n:ı. iş:l.l'et olsun dlye 
mi böyle gUliinç idi .nrntb fiyatlar 
1 oynyorlıll'? 

"Kokulu 'czir'' adı takıln.n Er~ 
zincanlı mc •ıur İzzet rt'c<":ı. ''t:erec;" 

!Baş ndaf~eeı-
.... ~ ·- ..... ,_, ..... 
Vakıf 

A'l'Im Us, İngilizlerin ı;o.rptc ikinci 
r ccplın k.ırup k•Jrmıyacııtmı tct.. 
k Ltm ltt dir. Mulı,.rrlr netice ola. 
': o 1e d mektcdir: 

Jlcr hald~ Sovyctlcr Illrllb1ncle 
'\iman 11 •ri lınrc.kctlcrinin genis 
l Uclc de\ :un cdlp gitmesi gözü· 
ıiınc getirilince SU.linin Rus ef. 

1 "rmmumi:vc · i mnka,·emet cep. 
hC<>Jmf .... tutm=ı'• için İngillzler ta.. 
rnfı .. 'nn gnrptn lldnci bir cephe 
kum m:ısı l l:ıl on ltoz olnrak kul· 
1 ndı'tl 'c belki lngilizlero karşı: 

"Gnrpt:ı. ikinci cc >he lrnnıJma.z • 
sa Ilu -~ ıı uzun 7.am:m harbe dc\1lm 
edemez., d r: '& 1 tedlği nnlıısılır. 
Bununla beraber 'nzi~ et lmmnlık. 
hr. nu ı L'tfayı StnJ.hıln r;arpta 
Udnd tir c nlıc J urmnldruı bah
sefm ... klc ne <leml'I: l~tcdiği t.nma
rnilc anlw~ılmak İ"İn Çlirtllln ceva. 
bmı bd.lcmrk zarureti ''ardır. Bu .. 
nunlıı. bcr.ı.be.r &alin garpta ikinci 
bJr cepheden bahsetti~ bir gllndc 
Amcrı:.m Ayıın Meclısinin Aınerl
faın ÜC!U'ct ~emilcrlnln sllaJ lnnrı· 
rak nınbruip dc,lctfore ırlt liman. 
fara ve harp bölg-elerinc ginnele _ 
rine inrt;AR 'erecek ldlde bit:ı" 
J"aflıl: Jmnnmmun fad!J cdllmcs.i ()f. 
:raz mfuıııh b!r tesrullife benziyor-

Yeni Sabah 

Hllseyin Co.hit Yalgın, dUnkU gnzc. 
telerde Almo..'l p11opngıındıı nazırı Gö. 
belsin mllhlnı diye tnvsit edilen bir 
maknlesini mevzuubıılıs ederek bu • 
nun dahıı. zlyııdo Alman hıılltını tat. 
m n etmek ve sabırlı dn.vr:ınmağa t* 
vm eylemek !çJn knlcme a.Jmmıg oı. 
dut;'llD.n h!.ı.kmt!tmc?;: l!zımgcldlğlnl 
lerl sUrUyor ve çöylc diyor: 
"Asıl ~lm:ın • ln:;illz boğu:p»:ı.5Dlm 

lmnct brafm galeb 1 ile neticelMe.. 
«~ i'.:ıl.luncb l!:ıydJ hlçblr şey ı;öyle. 
miyellm, hltl: r tnhmln ynpnuynhm. 
F=ıkat htırlmJdo bu ınllc::.delenln çok 
l'etln, ço': lranlı \"O ~le mllthls olac3. 
•mcb fiu,;>:ı!!ı ;)Ok~r ya. Dr. Oöbcls 

maim ı lnl ~ azıı.rl.cn 1 tll.balin bıı 

nnıazzrun m ~d lesi :r.L'ıntnı üphı-s1z 

J,f 1 gul cdi.} ordu. .t\.lrıuııı cfı.t\n umu
ınlyC' lnln de bu mUcadeleyl dil lln • 
ı ktc ol ruğuıı tnhmln edl.} ordu. 

Itus harbioı J..'UZl\lllnald!l "hn ııe~ 1 
kazan~ ol:ı.c3 ~ derl:cn bUtUn A1.. 
m;,uı mlll fütl::ı nıhuııd:ıkl bu ukdeyi 
rtaıbn ı.' dı~ ça.lcytığı ra:ı.'ı:ı'ı. 

1 rtır. I nk.t çal. rn:ı?ı:ırctll propn~ 
d.\ nazın lr.ı ~r b.ıı.hhUd bl1!3 z:ı • 

B A B E R • ~ Akl9am postam 

sözUııU ç.ok lrnllnmrmı~. "falan te 
resi çn'~rm. söyleyin sn terese, () 
Jı; böyJcdlr." der. bu hıbllılcn emir. 
lcr 'erlmıi<ı. nır·sı bir ı. istemek 
için isüin ,·erse, ona gnyet t.ath 
dlJe \'llntlerdc bulunur. snvdıktnn 
-;onra da nrlmsınclnn: 

- Aldan!lı teres! Aldandı teres! 
lliycrclt lds, l:is gUlermiş ! (1) 
E yalnrn bö~le ncnip, tuhaf, ga. 

rlp nı::~mr lmyı:nlar Cln bitl nldıı. 
myor mu anı) orlar, İ7. ne dersi 
niz? •• 

Aldanma ki ~nir rözil elbette 
yalandır. 

J,ı\EDRI 

NOT: 
Evvelki. gUnkU ftkrıımdald Hoca 

Ho.yret Efendiye nit krl'nın ikinci 
mroraında tcrtib ve tashih yanh51 
vardır. Şöyle o1<>cnktrr: 

OJ ~ey Jd laıbuh. lmb'h günnelrtlr 
hkh·. 

ı .... 

(1 - lzzet pa~ın teres kellmcs!
nl çok lrullıınd·ğmı Jklncl AbdUlha • 
mide söylem! lcr. Edlrnedo vali bulu:ı 
du ı-u sırada, lzln'c 1.etanbula gclm!ş, 
c•ımn se!Omlığmda huzura gird.ğt zn. 
mruı Abdnlhamlt oormuş: 

- Teres, sözUnU $ındıı.n dllşUr. 

mJyccek kadıı.r çok kullanıyormu~ 

rnnuz. Bunun ııebeb! nedir? 
Ptı.§a 1.sti!lnl bozmadan: 
- Bu lfUrayı hangi teres yaptı e. 

f~nd!mlz demiş! 

Avastralyadan Merinos 
yünü geldi 

Sümerb3.nk tarn.fından A vustral· 
yaya sipariş edilmiş olan kiileyelli 
miktarda merinos ;>11ntlnlln bir kıs
mı idhal edilmi.stir. Diğer bir büyilk 
parti de yakında. cenup vilüyetleri 
miz yolile gelecektir. Sllmerbank 
ini yilnlerl yerli yapağrlnrmırz.lıı kn
rr&tıra.cn.k ve yeni bl.r iplik tipi vU
cudc getirerek i5leteccktir. 

Et meselesi 
-o-

Murakabe l<om syonu 
narnı bugUnIBrde 
değ ştırn iyecek 

Ynnn toplanaca.k olan fiyat mü -
rakabe konısyonu haftalardanberi 
ko:ııti..,yonu meı:;gul eden et mesel(.\.o 
ı:i hakkında son ı.uranm \'erecek 
tir. 

Kasaplar. komisyonun bUUln ıs
rarlarına raE;'lllen maliyet hesabı 
vermemekte, yalnız- et fiyntln.rına 
zam istemektedirler. 

Komisyonun muhtl'lif vilti.yetleı
den lstedii;'i malfunnta en son Mr..
latya vilflyetinden dlln telgraf gel
miatir. Bunda koyun etinin Malat 
yada a.zıı.mi 40 kuru~a sat1ldrğr bil
dirilmektedir. 

Yapılan tetkı.Jtler. bu nene deri 
fıyıı tlar.aun çok yüksek olması bir 
taraftan dıı hııyvnn yeminin pnhn
lrfa.~ası dolayuıile ortn ve §ll.rld 
Anadoluda deri fi.)•atına ynni dört 
liraya bir canlı koyunun satıldrğr 
aD b~Ilm.t<;trr. 

Bugünkü et na:rkı tcsbit edildiği 
uunan lstanbuldn. l:oyun deı·ı& ıoo 
ku~ olarak tcsbit cdilm4ı.-t.ir. Bu
gün ise dört Jı.radır. Yıne o zaman 
sa.kat tnbir edilen koyunlnnn tnı.r .. 
s=ı.k, ciğer, daln.k, bnş ve nyaltla.rı 
nm mecmuu için 80 kuru.5 konul -
muş iken bugiln clğerin tn.k.'ln.I 70 
kuruşa çıkmıştır. Bunun için Icomıs 
yonun mevsim dönUm.ti addedilen 
kanunucvvelin onundıın evvel fi ~ 
yatlara zam yapmryncağ1 nnlnşrl • 
mnktndır. 

---o-
Türk. Alman anla§masına 

ait protokol 
Ankaracbn bildirildiğine göre. 

Almanya ile n.ranıızdn:Jd. ticari mil 
badele ve tediyeler!n tanzimi hak
kında nl:d ve im7.ıı. olunan 1!-:i nn• 
la§mn, bu ıı.nl~aln.rn bağlı pro • 
tokol ve mektuplarm tnndik;ne dair 
kanını Jtiyilınsı meclise gebniş ve 
alükadar encllmenlere scvkolnn ~ 
muştur. 

Bu ne bi,i.m ilônı Q.§k? ! 
!hsan adında birisi, Çeııberlitaş 

ta Adnlet ndmda bir kadrnn. ll.şık 
olmuş, bir h.ııyli pe§inde dola.ş°''l 
halde yüz bulamnmrştır. İhsan ev
velki gece kendisini bllcnı.lyecek 

Arsen Lüpen 
romanlarını vazan 
Maruf romancı 75 y~mda 

öldü 

' derecede sa:rhoe olduktan sonra A· 
daletln evine gitmiş ve kapryı la• 
rarak içeriye girm..iı tır. 

Perpigna.n, 9 (A.A.) - Arsen 
Lfipen m\tbdii maruf romancı Mo 
ris Löblan bir ha.ftadanberl tednvi 
edilmekte olduğu hııstnnede 75 ya
şında ölmllştUr. 

EBULHUDA 
Ve 
MAHMUT SAiM 

SARAYLILAR 
ARASINDA 
<> 

PEK l' AKINDA 

H A B E R 
SOTUNLARINDA 

Adalet, tanım:ı.dığı bu adamı bir
denbire ka.rşısmda görilnce §aşır 
'mL~ ve feryada fxu.ll~t.Ir. Yeti • 
ten bekçller lhs3JU yaka.lnmı.1Ur. 
Sehizinci ceza mahkemesi diln, JJı. 
sanın suçunu sa:blt görerek kendJ.. 
s'.ni 6 ny 22 gUn mUddotle hn.pee 
1 lira dn para cezasına çal'ptırmr:-.
tn-. 

Bir fabrikatörümüzün 
hava kurumuna teberruu 
AnkarG, 8 ( A.A.) - Tarsus 

Çukurova fabrikası sahiplerin.. 
den Sadık Eliyeşil Türk }fava 
Kurumuna 5000 ve refikası Sali
me Eliye~l de 500 lirn ba.A'I§la.. 
mışlardır. Göklerde sağlam ve 
sarsılmaz olabilmenin önemini 
çok iyi kavrxyan bu iki vatanda .. 

' şa lmnımca teşekkür edilmiştir. 

EDEBi ve HİSSi R0\/1AN -

Yazan: NEZiHE MUHiDDiN 
- Mehpareciğfm.. Tayyara bu 

mtijdeyi verdib'inı zaman az kaldı 
sevinçten çıldırncaktJ. Siz gittikten 
yarım sn.at sonra geldl.. hepsini 
ı;öyledim .. bir deli gıöl boynuma sa
rıldı. Beni öptU, sevdi.. hemen ha
Zirlığa ba.şlıı.dı. Ssnn b:ir sofra hn • 
zrrladı görme!. KU§ sUUl eksik ... 
Ben, ded:l, Mehparenin emrini can 
l<ı ba.'1ln ya.p:u'lID. F.ğcr emrederse 
Kerime yllz lira fazla kaybederim. 
Feda ol3un! Kerimi yn.rnn saatte 
savarım.. Mehpareye reyle hemen 
gelsin.. h:ı21rladığmı sofronm ba§r
na g~sin otunıun. Bu~n ;>1l°f>a~r 
• :Lba.hı.. lokantada ldmsoler bulını
ma.z. Onunla i3tediğimiı: gibi zev
kederiz. A1umma da benf:m apart -
mana gider, bir d:ıhn d" aynlnıa. • 
yız, diye E'lne. haberler gönderdi: 
;>avrum-.. 

Vi!ctvar, Tnyy~rm sözlerlni tek -
mr ederken Mchpa.rc. granitten 
b. l1ey~:el vibi dıki'n' i dinJ:yo'rdu. 

Viktvar susup hayretle ona ba.kbğr 
zama.n, ürperdi. Gözlerinde kml 
bir fa.cin. alevi tutu.~yordu. 

Viktvnr teyze sesini yava.cılata • 
rak: 

- Ben, lokantaya dönüyonım! 
dedi. 

Mehpru'Cll.in boğazından boğuk 
ve derin bir ses cevap verdi: 

- BC"D de geliyorum! 
vn..-tvnr çrlı:t.ıktan sonra. Mehp2. 

re mas.ı.nm gözllnden küçük bi'r 
ta.b:mca cıkn.rarnk cnntasma yer • 
!estirdi ... 

* Mehpare, kendisi igin hazırlanan 
odaya ghinoo biti.~ik salonda. l.-onu
san Kerimin sesini duydu: 

- Oyunu l'l~nbilirlz artık, ö
deştik. 

Odada bir hareket oldu. 
Kerim, gidiyordu Mehpare 

ratlıyaca.bnm gilıı çatpan kalb!ne 
elini bnst.ıror. 

Maarif 
Vekaleti 

Kız enst ttuerne 
akşam sanat 
okullarına 

tamım lnderdl 
---<>-

Temrinler için talebenin 
pahalı cinsten kumaş getir. 
meye mecbur tutulmamala. 

rmı bildirdi 
Ankara, 8 (A.A.) - Maarif 

Vekilliın. kız em:titüleriyle ak· 
ş:ım k~ sanat okullarına gönder .. 
diği bir tamimde, ameli derslerin 
müfredat programlarına. göre 
yaptırılac;ı.k temrinler için tale
t~nin bahalı cinslerd~ kumaş 
ve malzeme getirmegc mecbur 
edilmemeleri bu temrinlerin mü
hiın bir kı~nınun, gerek aile 
bütçelerine, gerek devlet bütçesi. 
ne mümkün olduğu lm~a.r yUk 
olmıyacak suretlerle ~eı:nım ~~
sadiyle, okul idarelcrının ye 1!&1_ 
ı · ·· <rrPtmcnlerin talebeye ımkan-ı o,..._ . t 1 
Iar ve kolaylıklar temın c me e-
rini önemle 'istemiştir. .. . 

Bu ta.m.!...r--~ göre, mutedavıl 
sermayeli okullar. yaptrrılacak 
t~rinleri, mütedavil sermaye 
hesabına siparişler almak, prog. 
raına uygun siparişler buluna. 
matlığı takdirde her z;ı.man satı
labilecek mahiyette olan eşyalar
dan mütedavil sermaye J:ıesa.b~ 
işler yaptırmak taleoerun kend1 
hesaplarına d'ışa.nlın bizzat iş 
almalanm ailelerinin tarudıklaıı· 
nm işlerini getirip Hgili dersler_ 
de temrin olarak yapmalarını 
teşvik etıııek gibi çarelere ba§ 
vuracnkl.;ı.r ve temrin işinde öğ
retim zararına olmamak şartiylc 
talebeye kolaylıklar temin ede -
ccklerdir. 

Ma.s.rif Vekilliği, bu tamimde 
okul iclarelerilc öğretmenlerin bu 
hususlarda muhiti, imk~nları, 
gittikçe yükselen h.;\.ya~ pahal~lr
ğmı bir çok malzemenın bugün_ 
kil dünya durumundan ötürU. te
darikindeki giiçlük ve bazan ını. 
kfuısızlrklar.ı daima göz önünde 
tutulmalan üzerinde önemle dur. 
m··:;tur. 

Muhsin Ertuğrul da Peyami 
Sala aleyhine dava açtı 
Muharrir Ceffil&ttin Ezhıe, reji 

sör Ertuğrul Muhsinlc Şehir Tiyat· 
rosu mecmuası ne~yat müdilrll 
Bayan Neyyire Ertuğrul aleyhine 
bir dava açmıştı. 

Evvelki gUn Ertuğrul Muhsin de 
müddeiumumiliğe :nlurncan.t ederek 
muharrir Peyami Sn.fa ilo Tasviri 
I!a'ltar neşriyat mUdUrU aleyhine 
ı;nzetede Peynmi Snfa imzasiylc 
va.zılan bir fıkrada hakaret edildi -
ği iddiasile bir dava açmıştır. 

Her iki dava da asliye birinci 
ceza m&lıkemcsine gönderllın.cytir. 

Macaristandan radyo geliyor 
.Aramtzdaki anlnşına mucibince 

Macarlara satt.ığmuz derilere mu· 
kabil bugünlerde Macari.'ltandan bir 
parti radyo gelecekti?". Aynca brw 
sanayi maddeleri de memlekete gi
re<:ektlr. 

Tekrar Kerimin Sesi kulaklarına 
geldi: 

_ .AlJobnısrruırla.Wk? Bir daha 
birbirimizi görmiyeceğiz, 

Tayyar cevap vcrd.1 : 
- Allnh sel.8.met versin! .. 
Ayak sealeri i'1tilmcz olunca 

Mehparcnin bulunduğu odnnm ka
pısı açılarak Tayyar büyük bir se. 
vinçle içeri :irdi: 

- Alı, güzel Melıpareclği.m, alı 
benim prensesim. Nihayet geldin 
mi? 

Mehpare, duda.kla.nnı Im'l'dı: 
- Otur b3.kal.ım §Öyle. yok yok .• 

artık öyle uzak değil, tfl. yanrma .. 
fjUrnya!.. 

Mehp:ı.re, TayYB.rm yanma. otur
ciu. BiltUn vileudu titriyordu. Tay
ynr, kndehleri doldurdu: 

- içelim Mehpare! Bugtln diln
:ye. be~ _?lıiu. Namı 6U aptal oğ
laın sa..\-argrma memnun oldun mu 
cnnmı? 

Mehpare. sa~rr kesilmişti: 
- Bıra."an bunları! -dcdı.. Biz 

kendimhc 'ba.kalım., 
Tayyar~: 

- Evet. kendim.ize, ze\klınlze 
b:ı.kaJım.. nrtik sen benim oldun 
istersen nikih yaparız, istersen ~ 
lünceye lmdn.r ~ l"StJ3r g.idc
riz. Sen ne istersen öyle yapa.ca • 
ğmı., lç Melıpa.rc, bu g{lnün 6Crefi· 
ne iç bir tane daha. 
Meh~e, hiç itiraz clmedcn içi. 

yo?\iu, ~rmda ~ bir gıi.i 

Sevahatten haber
siz dönen koca 

-o--

Karıtn.nı ô.fıkiyle yakaladı 
ve ikisini de yaraladı 

Vefada Kii.tipçelebi caddesinde 
8 numarada oturan Tahir adında 
blr.l.si, ticaret mn.ksadlle Anndoluyıı 
gitmiş ve dün dönmilştUr. Tnhlr 
karını Sen·ete sUrpriz yıı.pma.k ni 
yetlle cvlııin kapmmı sessizce aç. 
mi§ ve içeri gi.rmj§Ur. 

Ancak bu Sirada yuka.rdtın garip 
fısıltılar duvan koca. merakla yu
karı çikml3 ·ve karısını yabancı bir 
c.rkekle görmfürtilr. Kendisini kay
beden '!'ahir bıçağını çekerek hem 
Jmdmı hem de ynba.net erikeği yn • 
ralamı.'.J'tn·. 

Yaralrlıır tedavi altına almmrş 
cfı.rib yakalanarak tahldkn.ta baş 
ıı.ntnnjbr. 

Almanyaya 6 ton kura 
fasulye satılacak 

Eski nnliı.sma hükiimlerine göre, 
Almanya.ya satrlma.sı icap eden 6 
ton kunı fasulyenin 30 kuruştan 
satrlıruısı alakadarlara bilditilmlş • 
tir. 

g ?KINC1 J"EŞRTN - ı9fL 

!Ü:Ki)i,SE~ 
"'A-~~ 
Ta~ta tanırıar ~ 
manken sıvaı.11• 

,.,~ 

G~erde ajımsııı.rdAll lıltl .. ı: ~l 
--• \"OJ'U' _.ı. cepbeei.n.c dair bl.r b...-t~ 1 

mnnlar, muharebeye talı 
lar solana&lnr. M)tttP 

Ajans muhabirl baJl1lfl 
tahlil ederken diyor Jd: ~-' 
''Almanlaım tank zayiatı~· 

b d~ ....... nJstflllt - .ı.ı· mastur; ana ._..,_ dll)111~ 
tJnncmek ihtiyacını t.1).,...
bunun için harp satıssın• p~~ 
tnnkbr sevketmi 1erdJr .• 11t_.ı ınanc\i kuvvetini sarsınel' _..MI 
terdir.'' e ~ 

l'rlllbı.leanm ne ~~ ~ 
doğru olduğu hakkında.!!-. , 
mek için müıınkaşaya --; ...., 
mijyoruz; !:UnkU değoMll 
ani~ gilg değildir. bil ~ 

Uizim kanaa.tlmlze gaıe ~Wıl 
ce bir harp hllesi<llr: Pe~ 
mlz "harp lıiledir" dePllf-~ 
tamamı def,'1.lse de Jıstııl ~ ~ 
mlktarmm hile olduğun~ ~ 
birçok lıfi.diselcre ııon ~. 
olduk( Bir tarafa tahtadıaO aıır"~ 
göndererek oraya ı;;ldde~!,. P" 
cum yapıldığı 7allnı ,eı ... ı ~ 
tarnf mlidafaa için b~ • lll"':ıı 
den zırlılı arnbalan i:,ekel'~ ~ 
da boş:ılno taraftan h Jet ~ 
nnıb:ı.lnrla hücum& geÇer 1,irv. 
basit \'C peJ{ Ç0 • lm1JaDJ]8ll " 
nazlıl.trr. tstikliil ııar~dll'-~ 
nııınıı J;sJdsehir isti~':,.~.~· 
yük bir taa.rro7. y&PUJIL'..,.,.~ 

~ Bir sene zarfında. :lstıı.nbul beledi. ~erilml5, fakat Afyondall dıl-4f ~, 
mıı;;trr. Bunun da ~k f~Y -"" ,pr.

1
, 

yesi muhtelif semUcrde lnşa.at ve te.. tur: hatta Afyondan htİCW"" _....,,? 
mir için 2367 ruhsa.tnam. verı:n4iUr. his ~~ 
Bunun 445 1 yeni lnşa.at, 120 si dctıi§- 0eğfnl rlü mıaııa se 1 rf 

çin oraya se\'ldys.t gece e ~· Urme, 1802 fil tamirdlr. lm 
ya.pı ı tır. ~ :t- DUn blr Reşadiye altmmm flya.. Bugünkü harpte zırlıİI , 

tı 24 lira 45 ~ kü1ı:e aıtmm bir ne rol oynuyorlarsa~ #~ 
gramı 854 kuruştu. tle sil\'nriler aynı rolil 01" ti r"" 

cı Naci ııdmda b1ris1 geçcıılerde rlı; SÜ\'al'İ Jınrplcrtn~e-~ f/I' 
muhtelif meyhanelerde fı;lp sarhO'J mu\·affak olan \ 'e man»'..,.. • 
olduktan sonra zarza.vatçr HUsnllyU rcnler T'..:rkler, l\loğoltarf'~ '.ı.. 
döğmllş, ayırmak lstiyen polls memu. loğoUarm tarihterfnl ~ r 
ru Hehmedl de yumnıklnınıştır. derken bugün Ahnıınl:U'fD ~I~ 

Yakalanarak scklzıncı ı:ı.sllyo ceza tilderi Uı.ıfü hücunılan . ~~ .. 
mıı.hkemcsinc verilen suçlu dW'U§tııam tııtblk edildiğini g(irürliZ·~~ 
sonunda. ı ay 20 glln mllddcUe hnpse ı\llD!l.nla.r nasıl ceplıcye ~ , 
30 lira de. para cezasına mahkt\m e.. tmıklnr slirüyorlı\.rsa o ıetl ~ 
dilmi§Ur. l\loğolln.r manken sUva;!,aı. ~ 

:,. Belediye fen l§lcrl mUdllrlUğü bu ma:ı üzerine s:ı.ldırtıyo~-ı. "!':"dr
yıl 650 fabrika ve fmalAthe.ne, ~ nn ilzel'ine maktan ad~ .ıır .ı 
asansör, 200 bllytık ondUlftsyon n:wJd,. yen 5eltiJler yapılır. nörl ~. 
nesi. 1322 moUSrıll vcs:ı.lt, 120 fnbrl,. lıınnn bir s\i\'n.rl kolu ,·er- flJ.,,r 
l•ıı buhar kazanı, 245 motörlU nakil mnbdat ıısl.:erler tarafındJtll ~~~t 
vasıtasının fenni muayenelerini yııp. yen bir noktadan bilcuoıa ~:,,, 
~tır. Ayrıca 280 kadın berberi, 20 hrdı. Unnu gören dil~ fllucP"' 
sinema ma.t!nı.st1ııln do lmt1hıım ya.. geldiği istikamete clo~ırJetf '~ 
pıl.mıştır. Hyn mukabil hücum teu" ın ~; 

• Geçen hafta., ~ktqta GUlcr hrbırdı; bu yüzden ccp~cn ,.-oy; r 
sineması önUnde Tekin admda blr ar bir Jnsmı za~'lf dU5Crdi' ...ıı ttaJ ~ 
kad~r tarafından eski b!r dargınlık iste 0 zn.yıf dil en noırt.:ı.ı;,,. jJl1 r 
dolayıslle 9 yerinden brçaklanamk hakiki "üvnrllerle, o ın~b )~ 
Beyoğlu hastanesin~ kaldmlan Hııs:ın ız yılılnmı hücuırJanıu U~J.-
Somer dUn hastanede ölmllştUr. blr gedilc a~ıı> girerler; il 'Ge~ 

* Topııl Ali admdıı. blrlsi, geçenler. rmın gerUeıini vunrrıa'f'(l•·,-•I""., 
de bir mUddet evvel beraber ~-np.yıp bns1nna uğrnyan orchı ne f'(lı , er . 
kendlstnl tcrl:edcn Vns!lyo ndınciak1 ğını snsırırdı; p:uıil• b:ışl:ı ..,jıldel~.ıı 
kndIM. yolda. rnstıamı§. gcno kendi. niI;in ni beti de~~dede 1tU~~ 
siyle beraber oturmasını sıiylcml§Ur. uen ~loğol s<>ldınsı oniln rtr 11111~ 
Vasfiye kabul ctmoylncc, topal Ali ordusu sliratle dsğılrr, c 11'" 
bıçağını çekerek kndını muhtelif yer. hırdu. eıeri " 
lcrindı?n yaralamıştı. Blrlnclırulh ceza Moğollar bu gibi tabl';-eke.;le fi. 
mıı.hkcmcslne verilen A11, dUn 1 ııy 2:CDl bilhiimdnn l\lclıınct ıtı-r' ti~ 
5 gün mllddetıc hapse malık~m oımu.., hı Ccla.lattlne lmr;ı Mtı t re" 'ıJt 
lUr. lmnlı Ye insalsr.a-n lı:ı.l'J" ~)çıl~ 

• ŞiJ!!ldeld sllvari polis kıırakolu ı lnılhmmı~hr; hu hileler ıcaı-""' 
s:ıtın nlmınış, Beyoğlu Mevlevihane_ bli.}iik mm"tlffakıyctler 
fil de tamJr ve tadn edilmek suretli• 1 rdır. • ı,111 

mektep haline konuımuııttır, Kadır~ 

lU5 kıvnlmratr. C..<>zlcrt alev i~in -
ı:!eydl, 

Tayyar, birden ona sokuldu ve 
kollarmı uzatarak sn.rılınnk istedi. 
Mehpare çekildi: 

- .Ak.sama, ak.§n.ma! •• 
- AkQama ! -diye tclmı.rlndı· 

Fakat şimdi seni bir kere öpeyim. 
:Mehpare nyağa fırln.dı: 
- Hayır, akşrunıı... hepsi nYJii<ı• 

mal 
- Ah kllfir klz.. ah güzel Meh· 

pare! Beni senelerce çıldırttm! Ar 
Uk bu nazı bırak ne olur? 

Mehpare kısık bir sesle: 
- .Aleyuna.! -iiye tekrarln.dI-. 
Bu sefer kadehleri Meh~.c dol-

durdu: 
- t~eceğim! -dedi.· 
-·!~elim gilzelim. 
- Bir daha. ver. 
- Emret. yavrum! 
Mehpare kadehi masaya bıraktı, 

çantnsnu ynva§ca göğsUne ba.stu• 
dr. Tayyar çantayı kıskanmışb: 

- Bırnk GU çantayı Mehpare, 
ktslmruyorum onu! 
Mchınre acı bir '.knlıkah::ıyln sar. 

sıldı. Tayyar nrbk dayo.nnmryacak 
bir hala ge~t.i. Deli bir ihtirru:" 
la gene .kadına atıldı •• Mehpare bil· 
tün kuvvetiyle onu itmek istedi. 
l•'ab.t muv&ffıı.k olamıyordu. Ara • 
lnrmda. sessiz bir mUcadclc lbtı§la • 
m.:rştr. Tayyar ihtirasmm ve içkinin 
çılgm.lığr içinde onu kollanna al • 
nnştr, Ve arak o iğrendiği kirli du 

~ pi'. 
daklar, mukaddes pir '\' ~e~; 
sakmdrğr tenine tcnıaB ı>fl'~ 

Fakat o C5lltı.da. arkal~ ~f· 
rUitn oldu. 1kisi de e~ ~t • 
ıjddetle açılan ka.p~ı~ı ~ • 
Kerim ıztmı.ptan kenu-- dıl,C11 
m.iş bir halde ~1~ )'~ 
j~?\iu ! Mehpare bir ~ ~t 
<1ı. Tayyar davnıJllllCl? iJıitl ~11111 
ıi.m, bir ok hızi.le r:ıJdb ııUCY. 
atıldı. Tayyar böyle .. ~~;1;ıı 
bcltlem.cd4'i için nıUo- ~eıı 
?.rrlanamam$. KerlJn.: oıtJ1 ~ıl~ 
dan tu tanık sa,rsıııagn • 
Mehpre bir çığlık kopardl• 

- Kerlm! ~ 
- Fahi.se ! n ı:rııf> • 
Bu ~ fst.if tıde ~e t :ı;e 

an FakS- f\ıe 
bıçağına <lavranın~tı. Jc1l'<V"e "ı,, 
:rim ge119 ve sagı:ıın. b(lkCrc~cSI' 
::nrhoıı adamııı bil<'ğtnı 1~ ı>O: 1 

, 
çai;'lIII yakalamış ve (',l 91tiıl Jı e• 
n1n miltlıis hamlesile ~'ine ın°1!r
rnayı h::ısmnım tanı ıt.n utf U Jc 
ceğl sırada feci bir gUrnb ~· 
tu. vlı'dlii ıs ,-,ıt 

Kerim, başIIU çc . ..:ı:- dıl> :ı 
elinde taban~~ ru;:;; 1>1' 
Mehpare)i gordu. Ç' 
Tayynn yere sermiş~~ G 

lierim ö1üyü brrak 1 rc\t \ 
parıl 'lr. ıl yunan M p 

l:ı.~tı; . ld. rdii.11 ~ ! 
- Onu n.ıçuı ö u 
Mehrore halkrr?1: •er1i o 
- On·ı ö'aunneit 1 arrıı 

(DC't' 
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Alman tayyareciliği qeni bir 
Jaaliqet sah.ası kurmuş oldu 

I ~ ----· 'il Yfr Vakıt 11uıtb<;ası 
Muharebenin ber safhnsmda ve h r 

cephesinde b3vacılığa bUyilk bir ':ıuy. 
met veren Alman ordusu. Llbyadn cc. 

• rcyan eden b.ııvıı mUcadelı!lerlnde de 
flı.a • " de lr.ı m:Dif silAhl muvo.ffıı.klyetle kullrı.. 

ra. LÇlff, ff...-.. n:ı.b!lm1ştir .. Dahn ba,Jangıçta nnkllyo 
t... tayyarcclllğlnln ağır yUlt ta.şuna ka • 
~A blliyctlne güvenerek ufak çe.plı t..nnk. 

1 .. un ıy e i larln, büyük toplarını parçalar ha -
~ llnde havadan ortaşo.rk Afrikasma gc. 
11.. lt,riq ,.,... 

1 
.. .. tirdi ve lnglliz kuvveti kıır§ısında bir 

.~illa h • ~-u t sayınn ı;unu. k kıs bi 
t\' el' tarafta. sayım me • ciddi bozguna uğrıyertı. :ı. r za. 

'lıh' <l\' dolastıl:ır, ilk tahsil manda Bıngazıyc kadar çekilmek r.a. 
ı:ıet t<lnCUklann ayı nı te_c;. ruretinl duyan 1talynıı kuvvetlerinin 
'"" . • lr rnüddct sonra beş yerine geçerek ıe:ıtrar Mısır huduUn .. 

~l'<iir.d nna kndar da "andı.. Sahradaki bu · e yurt mUdafıtMI4 " 

liııli' nıenııckct lınyntmds mücadele sırasında Alman hıı.vıı.cıtığ't 
'- aJ.ncak \1ltruıda scnın moUirlU "\"t181taınrın noksanını t.clG.fl 

IIlı ô - 11 edecek bir sistem ,.e taarruz kolny • 
Sen 1 grenc<'eg z. llu s:ı.. lı,.., bulm'"' o•-akla sahrnlnrdnki tn ..... 

e d rnlkt:ı.rla l~ı • o• ...... "-" " 
~~ :.l'lldaki artı"taıı ~.endt- yııreclllğiııl de bir ciddi imtihandan 

l' \·aç p:ı~ 1 nyırnc:ı. geçirml~ oldu. 
S:ı.hnı.lann beyin sulıı.ndtran, kan 

\11 llfıl., 1 kusturan S'lcaklığı. mut.edil m<'mlcket.. 
• tır·• yıı-o;ctlmiziıı t.emcl "il lt 

1 1 
h!r"~ ve d!ıhn ziyade şimalc ynkın bir 

11.tt.. 0 rumak ç ıı, yurt. uc 
~k ~·l'tn.'\k için mcmlckctl memleket olan Almanyanın soğuk mın 
~~ l!;'.in lıer seyden C\"\'Cl tnka.Iarmcb uçurulabllecel\ cvs.:ı.f ve 
'ltıı~ • ın ·an kafasına ,.,. lcı- ltıı.billyeUer~ hıı.zırlanmıs tayyareler-

"""· 'a:.dan dokUlcn h•rc lhtl ıe hareket l~.ı:d~larını pek do vennı. 
~"lll 'l' ye<:i!k b!r durumdadır. Her şcyı.lcrı ev. 
b.:' 'iiı~ lin t - bi vel ltıırn ve deniz tayynrec1UklcrlnJn 
~.~ l\o .aptıl_.,'1 r mrlıl\• 11 1 ~. ~httkut ldt.nbıııd:ı. bunu motör ınşaatındıı. k:ı ıı.nı an cereyan 
llıt ~ "'a.~l or: kabloları vo manynto tesisleri biri.., 
~ 

1 
·:-uıın bir oğlu oldu. Et- birinden farklı oldtıl:lnrı gibi sahra • 

~.%rİl:ır l uydı. Ifonuldar tarda kum fırtınaları arasında uçu 
t.:~ ar lttırılunlı:. lmrh!uı.. yapacak ta;>•yarelerln moUirtt>rınl de 
• "111: '11.<.'aını:ı.T'D:ı 8ıkı tenbilı· muhtelif tablt hMlsclcre karşı ve bll. 

C basa kum fırtınalarından korumak 
~ "'ilk - ti lııı l\.i onnga orun: oğlu kı.. m:ıtıak bir zanıret r .. 
~ S~ • . ~·ar derse nim, ak KarborasyOn sırnsmda karborıı.tör 

ııtıı:ı J;oturün, nlc mindc:rlcr linOnde kuvvet!! cmf:ln tcslrine kap·
!lb~' ak koyun etinden to.rnk kumların s!lindlrler içine dol • 

lı'._.:t~;:;ıın, kimin ld çocuğu ması, moWrUn 6mrUnü nzaltır, UÇU§ta 
.;'illı \..._ Ylllımda <fa itlh!ın , ·ar anı arızaların ve hatt.tı parça kırıl. 
~~:~ızdn ela. eleyin. Kim mnlarmm meydana gelmesine &.mil o.. 
~ ~;:1' çadır nltına ~ötü ınrak, mecbur1 inişleri mucip olııbUlr. 
'-.t\ !( tı Uz~rjnc oturt nn, Öo' Fransız tayyareclllğl sahra tnn·c. 
q OğJıı 0r._ıın ynhnl Jni sUrün, recllltlnde cidden teııldUı.t yapmış bir 

zamanın nakll vnsıtasile bugUnUn ha.. 
rcket ölçJsU 1,şbirliği yapm~ bulu • 
nuyor •. Benzin vo yag Jkmnllerlnl çöl
de motörlU vamtalann yolsuzluk do.. 

f M -

1A. şARKLl j 
lnyıslle hıırekett.cn gerl knlmı:ş olma.. 
lnnna lt'ıı.rşılık deve katarlarUc temin 
edebllmcktedi.rler. 

Alman havacuığr Afrika.da büyük 
çaplı ve fazla sayıda motôrU olnn tay. 
yareler kullanmnktıı.n ziyado küçük 
tapta olanlanru tercihan llerl sürmelt 
tcdir. Fazla sayıdaki molörUn vo bU. 
yUk boydaki bir tayyarenin bakınu 

ve böyle bir tayyr.reyo tahsis edllc. 
cek dcma.n sayı.sının çokluğu böyle 
bir m cburiycU doğurmuş olab!Jlr. 
Her ınotöre, en az bir k!§inin b:ıkma.. 
sı ve bu mutchnssıs olacak makiniste 
bir de ynrtlmıcı çırnğm verilme.si, f.l7. 
la motörUn tayyare üzerinde bulunma. 
fil takdlrlndc ycr hizmctleıinl nl!Lbll • 
dlğine genlşletc-ccktir.. Uçan yere 
l:ru-91, yerde va.ı;a.U olarak on kl~lnln 
c;nlışmıı::ı mecburtycU, o.yrıca. ikmal 
\'e mllnnkale yollan lat ve iıışes1 müş.. 
k(ll olan bir mır.tı::ıkaya !a.zıa miktarda 
Yardıma muhtaç kimırenln yıkılması.. 
mı. da dikkat etmek ~ıı.nırotinl dot"Ura. 
bfür. 

Tayyarecilik daima sadelık ve ha • 
fl!llk ıı.ray:ı.n bir sann.tUr .• Her malzc .. 
me3lnl basit, az arız.ı yapan cinsten 
seçmekte ve tunlıırm da her zaman 1. 
çln hafif olmasını gcmtmekt.cdlr. 
ll..-ı.siUik emniyet, ha!iflilc de I§ kabı.. 
liyetl verir .• 

Bu hususlar g!SzönUnde tutulııcak o. 
lurs:ı., mihverin A!rlkndn daha. zlyndc 
küçük çaplı ve bilhassa her snluıda 
büyük muva.tfaklyetıer göstettn ve 
Vatı.deden pike tayyarclerlndcn lırti!ı:ı.do 
edilmekte bulunma.Sının sebebini or • 
taya koymu~ 011.!r •. 

Bugün artık MıSir hudutlnrmda kar 
!!! karşıya durmalı.ta bulunan iki ha • 
sımdan mihverin taarruzlarını Totı. 

ruk, Kahire ve şuveyş Uzerlil'J tevcih 
ettığı ve bu tıı.arruzı:ı.rdıı ise bUyUk 
mlkyasta pike bomb:ı.rdımnn tayyare
c!Hğini istlhdnm ettiği g8zo çarpar. 
Buna. mukabil :ın.,"'lltz tayyareclllği 

çok motörtn ve bUyUk çaplı, ağ'ır ytUr.. 
lil tayyarcıeri kullanmak fmıatmn 
maliktir .• ÇünkU, 1ng11l:r. hnvacılığl 

Atrilcada ve dnha zlyı:ı.de Mısırd:ı. da. 
ha ı:ok önceleri stoklar yapabilmiş 

ve cephede eludlocck malzemesinin ye
rine yenisini koyabilecek daha temem 
tislerc sahip bulunmaktadır. Alman • 
yıı.nm memleketinden ve üslerinden 
uzak bulunuşu ne dereceye kadar n • 
leyblndc ise, İngiliz havacılığı o nlıı. 

bellen kolııylığa da mallk bulUD'Jyor. 
Hele, Amerikan yardımından blr kıs • 
mmm Kızıldenlz yoluyla Mısıra ve o.. 
radıın da kolaylıkla Llbyn hudutları. 
nıı g-etirllme lmkt'uılan en Wyük bir 
avantaj oJıır.ı.k ele alınabilir. 
Şnrk cephesinin açıldığı günlerden. 

beri tek tnk taarruzlarda ve muka. -
belelcr f;'Ckllnde devam cdcgelmekt.o 
bulunan Afrika cephesinin yavıış ya. 
vo.ş harekete geçmek üzere bulundu. 
ğu, b:ı.va taarruzlarmm lmrşılıklı o.. 
larak sıklo.şmıı.ğn b:ı.şlnmasmdnn lstic!
ııı.ı cdllmcktcdlr. Fazla Btcakların ~t
mlş bulunması da bir scbcb olarnl< 
g8st.crUcb!llr .. Yalnız şark CC[lbeslrı. 
deki fazla hava faaliycU ve olnn ZD • 

ylatı telUi etmek dU.,Unccsi Afrlkıı 

cephesinden mihver havacılığmı çel -
memlş ve buradaki kuvvetleri oldutru 
gibi brrıı.knu' ve hatta. biraz da tnk • 
viyc etmek fıriatmı butınu,sn, baııtı.>. 
ynca.k mllcadelelerde, lngillı: impara. 
torluk havacılığtnm ciddt bir ha.sun 
knrşısmd:ı bir imtihan dalın geçirece
ği dUşUnUlebUlr .. Bu imtihanda mlhve .. 
ıin bu duraklama devresmdc sahra 
tayyareclliğinl ne dereceye kadar ıll.1. 

zeıtmlş ,.e 1nkl;;nt ettirmiş bulunduğu 
da meydıı.nn. ç1kııcalltır. ıuı...~lı yo'.rtur, Tnnn ya• sınıfLır .. Bu bn.vacılık .Afrika tayya. 

'-. l ;<ırı yoktur, ynnnnttdn reclllğU11 bwıust Upte tayyarelerle 
~ .,tse yesin. Yemezse b_r., tcchlz edllml.' ve daha zlynde bu ma'k. 
~. · sat için Potcz: 25 si!Olılnrmı kullan • p 
~~ll~e Türk tn.rihlnio maktaydı. Fransızların meşhur vn. 
~' '-dJ:: unutulmw değildir, temin sahrn!ilosu da bu Up tnyyarc!er 
~~ nin birçok de\irle le Afrika seferini yapmı§lıırdı .. Bu 
~lıtı ~ nüfusu çoj:,rıılma • tayyareler tızerinde mevcut karbora. 
\....~ .. ustırunu nnıı Ue ba..- tör süzgeçleri kum frrtmalarındn mo. 

~ ııot iıı arsızlık olur. Hiç törleri korumakta, mot:örU soğutan 
~r rn !:OC.uk sayısı nz:ıl· su de\Tinln da.ha geniş ölçüde olma .. 
ı~~ • al-at '.\'Urdu nr:ın \{o. sun temin maksadly'lc de radyatör • 
; ":'il ~nğn Iyl bakılmama ıerl bir misll büyük olarak yapılmak.. 
t6~u." onu f-Oprnf;,"ln ll • taydı. 

~·"-en toprağın altına ?Ulhver hnvacıiığının Afrlkada. bir 
~ "il hareket sahası bu ta.cağını dU§Unerek 

lcrıı... olan bir memlekette veya kestirerek dahil önceden böyle 

EaEoı ŞE~ Atatürk'ün vır Tı aA 
·ANK RA ve iSTANBULDA 

Yapılan bütün merasimlerini yegane SESLİ FlLMLERl 
ile kendilerinin hakiki sesile mevcut NUTUKLARI. 

Bütün haıılat HAVA KURUMU menfaatine 
ait olmak üzere 

YARIN MA TINELERDEN ITtBAREN 

APARTIMAN 
VE KALORiFER 

Kalörilerli apa:-tımanlar • 
da oturanlar sob.:ı kullanarr 
lara, soba kullananlar da ka
lörilerli apartımanlarda otu. 
ranlara gıpta ederlc-..--..di.F akal 
hakikat kalörilc;rlilcrin sobalı 
lara gıptasındaydı. Çünkü 
hararetin r.akıs 15 olduğu 
zaman, şayet kalöriferlerin 
yanmay.a btı§lama tarihi i -
!;İnde değilse kalörifcrli da · 
ireJekiler yorganlanna sarı-

larah pinckfo1!cr., a3l..mı c!a • 
ir.c:fo oCurar.laT C:a ~ab.Uc:rın 
bc:"'ı •• ' , l c ~/ ça~a:;!ardı. 

Bcf_:·yc · ,h-::rarc!10de 
receye c! ·• ··r:c.:? !.-l""rifc:-lc -
rin ya:ı.n ....... , ı n~ -~ 4 !.:ıl • 
macı er pfc Fi ·ı : • • •3 dön-
me::int:? ~ıara'1ı. Soba:ılcırr.n 
kalörifcrlilcrc aıp .. a ctmcri 
c:s:ldı. D m~.l oluyor U, (;c.· 
lccliye, r.:h!!yc: bfr ha!d • ı 
asla çev:ı· .... ı:!di. !Jc m-tla 
belediyeye, ne m-:ı!lu ka!:;,· · -
ferli da"rc!crc!c ot. ~.-ar.la:n •• 

ERKEKLER VE 
Vücutlat ınız.ın giizelleşmesi
nı nasıl temın edebit "rsiniz? 

Vilcutıarmıızı hnntal bir vaziyet
ten kurtarmak, göbeğimizi erit • 
molt, kalçalarmuzı daraltmak he • 
men hcpitnfzin gayemizdir. 

Billın-.a kadınlarda sarkmış bir 
karm, fırlıuıuş i.:d kıılça, ~km bir 
o.rkıı fev'kalfıde çirkin görilnür. 

Biltun bu salmlottcn kurtulmak 
vUcudu.muzun hatlarım zevkle sey 
reclilebfl r bir şekle sokmak i"fn ne 
yapmıılı? 

Şiıjmnnlıuıı c.vveltı. şunu söyllyc. 
ı;m ki ne kalmak suretiyle zayıflo.
mak hiçbir netice temin etmediği 
gibi insa.nı da güzclleştinnez. Bir
denbire beş on kilo dilsmck insanı 
yalnız kuvvetten düşürür, halsk 
kılar .• esas 5art hiç kilo lm) betmc
c?en vUcuttn'!ti otleri sıkıln.<-lırmn:.1< 
böylece vücudil hem zind~, hem a~ 
hatları gilz<.>1 bir Şekle SO'kabfüneK• 
tir. 

Bugilntin .kıı.dmı h'iiçiik tostopar. 
lak b1r pınhlUk oln.maz .• I~n.dın ar
tık her hatlı muntazam ve b'r 1 hn.r 
fi knclnr <lü olmnlıclır. Göğsü sark 
mLs, lbell billtillt, omuzu dil Uk kn· 
dm göbekli Y\l3yuvarlnk bir eııkek 
ten da.lta. çok çirkindir. 

Erkç-kler katimlara nis?:ıetle daha 
ıook hareket ettikleri halde yine 
tı~ oluyorlnr .. Göbei;'in bert& -
raf ed'lmcsJ için en iyi çare şllplıe
ü jimna...'i.ik ynpmakt.ır. Sa.dece 
lınngl hareketleri yapma .. ? Sabah 
ve akşam muntazanum -aç karnına, 
sırtfu.~U yere yatarak, vücudu ım.Ur.ı 
kUn olduğu kadar gergin tutmnlı, 
sonra ayn.k topukla.mu birleştirc • 
rck bac:ı.ltlnrnu lbir.ibirinden nyır • 
mndan ve gayetle ah'll' olarn.k 'bir 
karış kadar yerden kaldırmalı ve 
sonra yine nğrr ağır yere fndirmc
Jldir. Bu hareket yapılırken şu nok 
tnlnra dikkat etmelidir: 

muuzı yerden ıl.cnl±r:ır--..1::, • ~
lıınnızı kn.tiyen ::.._ el n ve b.r
biriı;ıdcn nymru: .. dan dir:::-'dcri:.:zıo 
~·ere dayruup kuvvet alm:::iLın • 
şın:ı dofu-u gctirme0 e ç:ı.1 tnız.. 
Bir gün gelece'{ ayaıt ~l:ırnıxz 
ba.~lll!Zin ü-erlnden yere değccc:;• 
tir . 

l\ADINLAP.A GEJJ1;~E 

Vücutln:nnm gilzelle.,mcsi M::ı 

dn.hıı zlyadc yum~ bzr"'~ tlcz;: 
muhtııçt.ırlır. Sert lıaractlcr, r: .. 
cn.dcleyi ic:ı.beW.rcn sporlı.:.r ~
lnra ta.vziyc. olUlUil!l.Z .•• Y~ın va -
cudilndc bir .nhe...:t buhın."!l:ili.irr. 
Fnzl::ı. spor. bilh::... :ı C!!rt. n~re: t :r 
kndm vücudunu fazla arln.1,Je .i r 
ve e-rkc:kk5tirir. 

Bir ka.drnm Jml~:ılcr:nm Ç!"\TC'Si 

ölçüsü, gö<~ <; vreGi 01 nd :ı 
dalmn. ~i ~~ ._.~t :n f ~· o 
lrdır. 

Kadın viicudil s s~a ve k !l' •• lı 
dc:';11, d-olgun olıruı.lı v<? bu ~o' ~n
luihın cl:b'se Uzer:nden r, c e
melidir .Bir metre 61 s ntim l:o -
yundn bir !mdın 52 !tilo ile M hı'o 
arasında gclmeL ve ''U:ct f:'"yle c!
~mlrdrr: 

Gö,:üs ölç· ü en gC'niı; yC'rdc F5 
aıı.n tim, bele Jmdar o~ k:...nw L. 

zunluğu 60 s:uıtim, ı. •,. r.1,.. en ı;c
nL<J yerde 82,5 s:ı.nts.n, h:ıl..lır c 1 

ni5 yerde 47,5 san °'11, n.y 't Lll ... t· 
leri en dıı.r yerinde 19 b1 l:.n
yun ort!ldnn ö ülün e ~ . :ı~ · .ı 
olmalıdır. 

VUcudUn gilzcll n-ıeslnl ~ 
ve ş:flllanl::ı.masma mfu! c!.!"~·~ i 
tiU Uç §artı yerine geürnıc.k ı:u.r .. · 

~ tatiijl!Ctindcn h:ıhsctmlye blr ııazırlık yaprp yaprnııdığı biline • 
~rıhıC:Se gerektir. }"aknt mez.. Fakıı.t, meydıındıı olan b!r §ey 

'"" dıı liZerinde ~ine duru .. vardır ki, o da, nılbver havıı.eılığı A!. 
. l'tı51Jmuz sebepsiz de - rikada muvaffaklyeUI bir hareket ve 

~ ,., faaliyet sahası ırurabllmlştir. 
"l._~ ~hirHler çocuğa kıy. BUton ikmallerini vo lhtly~lıı.rmı 

q S U E u Sınemasında 
gösterilecektir. 

Ayak topukları ayrılmamalı. diz. 
ler kıvrılmıı.mnlı ve bilhassa ha.re • 
ket gayetle yava.s yapılmalıdır. Bu 

P 
hareketi yaparken karnınızın milt .. 
hi.s bir ııe'kllde stlcştığmı JıisScde
ceksiniz, yonıln.ca.ksmız, falmt sa • 
kın d TZ::eltlerln!zi yere d:ı.yıynrak 
kuvvet almayın. Her idmanda bu 
hareketi üç kereden b:ıŞ).ayıp yavaş 
yavaş artmnak suretiyle on lbcı; 
~irmi kereye kadar çcmrm .. Sebat 
ettiğiniz takdirde .göbeğiniz t.riye .. 
bilir. Sonra bu hnrekett<'n ınnndn, 
yine sırtüstü ya.tıp vücudunuzu n
damnkıllı gerin:z, kolların~ı da bn 

1 - Yemekler ccnıısmd.:ı. :ım. • 
yen su içmcyıniz. nu i~ olnmh n· 
r.yet cdılmcei laznn olan faydı:dır. 
Ycmekll'r nrns:n:da istc.di~in.z ~
aar ne isterseniz iç!.niz. A"nc!U ) e
mcltlere yarını ccı.at b.la. ve yem .. t 
ten bir buçu't c:ı.a.t sonr:ı.yn 1-:al r 
hiçbir 6CY içmeyiniz. E.ı ş .... !:i:.de 
nem hn.zım da.ha J;olııy olur, lıc.:n 
de ııi,-;""11lnnlamanın ön· c ge<>-a·~ o
lursunuz. Bunn. belki ilk zrunanıa.r .. 
da. nlL5:ı.mn:r.sınız fnlrn.t zam.nnla 
1 tiyat hııli.ne gi.r~r. -._-,,~tlYe ~Iarnısln.rdır Bu• havadan temin eden mihver t.ayyarc .. 

birkaı,: noktnd:ı. t~plıı~ clliğlnln Llbya tayY&reclllğl ilk iş o.. 
lf.,_ tanık nakliye tnyY8rcclllğl ile fnalı_ SARK S.NE ~ASINOA 

~~~~ gilçlesml ' iktisıuli yete g-eçmlş, bunları plkeclleıilo hl.. 
\~~tı a nuş, c;oeu~n bak· maye cL'llek muvaffakJyetini göster • B l ~ K 

~lır, lrlanııs ~cuk aileye mlştır H!lA Ltbyadıı.k! kıtalannın ' 
'l'll tıa ... ı:UOı tır. ylyece~ ve iç~oclderlne vanncıı.yıı. ka.. a 1 l ~ ç l n l n ar l s l 
Af u-. ff E 1 dar bavadan tcınln cdl!nıekte bulun • 1 

41Q er Sen duğu tıı.hmln edilebilir. Ems:ıl iz blr mtı\"11.tTfn\dyP.tlB devnm ediyor. 
(De\'Bmı 6 mcıda) Sahrada tayyare ile deve, geçmiş Buglln ııaııt 11 de teını.llMJı m:ıtlnr 
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)'~ ~endi ,"~yorum. (Sam 

~ita.,:<: Zıra kazanacağın 
> ~ ohcnktır. 

~ ırsızıarunıya ba§la-
-tı ~tı 
~to~> doğruldu: 
~ ~- 'U~ r;imat kulesinin 
~· '"Q !hı .. ~da bir mağara 
~lt d~ara denizden başS l"indir. Hiç bir yer. 
-t "u ~ine ihtimal yok. 
~ • .745" burada bekli. 

~tı tllı in? 
el )Ii.f ~ 

f\ l'dunı mı, kaç de.a 
d . 
~ ka~ kişi bulunduğu. 

~ U'nJn? 
~~,;~ lfızım mı? 

... !13.! 

- .Kaptanı maptanı dahil, 
kırk beş kişi var. . 

(Sam) hayretiııi gizl!.Y~edı: 
- Va.y ea.mna! En büyuk Tah. 

telbahirinden birini yollamışlar. 
- ~nnederim. ~ltı;t!ş met~ 

boyu var, yüz yirmı mılıınetrelı~ 
bir topa ve altı torpil atma <'!• 

hazına malik . 
- Do"'rusiı kız gibi ~1 • gı. 

cır !!lcır"' Onun ele geçirecek :\· 
dam';n b;şma devlet kuşu kond:ı 
dernektir 

(Sam) ·adama hak veriyordu, 
h~ikaten bu tahtelbahiri ele gc. 
cirebilirse muazzam bir is ba. 
şarmıs olurdu Adama. döndü: 

_ Bana bütün anlatac:ıklann 
bundan ibaret mi? 

CCon Brice) şe)1anca gülüm-
sedi: 

- Bu ö~ndiğini kili bulmu-
yor musun? 
. - Fena. değil fa.kat daha bil-

diklerin varsa ortam dök sen 
k:iriı çıkaccltsın · 

- Eksik olm~ !Sam Coys) 
efendi. Ben karımı senden iyi 
bilirim 

<Sam) müthiş içerlemLsti. He
ı~ herif (Sam Coys) efendi de. 
dıkce üzerine atllacağı geliyO!'· 
du. Fc..1<at sırası değildi kendine 
hakim olmıya ~lıııtı: 

- (Con Brice) unutn'u sen bir 
.!ngili?.Sin! Bir kabahat ettin, 
onune fırsat çıkrnıskcn sıyrıl bu 
cam urdan 

(Con B~İce) (Sam) n tuhaf 
tuhaf baktı: 
. - Yok, bence hava hoş, dedi, 
~ alnız vaktinizi boş geçiritrnek 
ı~tcme.'11. ''Knyzerin ~önüll üleri'' 
nın pek yakınd~ Londra.dn başa. 
ı·~~a!dan iRten bah._~erck vak
t•nızı harcamak iaternem 

Sanı sıçradı: .. · • 
- Ne eledin? 
:-- Sekiz güne kadar l.AOndra 

eşme tesadüf edilemiyecck bir 
vakaya sahne ol~aktır Hattfı 
bu sefer "l{ay~rin ~ö~Ullüleri" 
ni (Matmazel Doktor) hiz1.at 
idare edecektir 

Odaya bir sukut doldu tı i 
isim birer balyöz ~ibi (Saro) m 
b~ma inmi!i!Crdi. 
Eğer ismi delışot salan bu ka. 

dınla. "K'1.yzerin gönüllüleri" 
nn.mı a.ltmua hiçbir şeyden çe. 
kinrneyen insanların vücuda gc
ti rdikleri bir te.cıkilat beraber 
hareket ediyorsa gn) elçri haki. 
katen pek korkunç o!abilirdi. 

(Con Brice) nin r-nma yak_ 
lnştı: 

- Zannedersem dedi (Matma· 
zel Doktor) ve adamlarının 
Londrada hazırlaclıklan bir ıı~ 
rcketi bana bildirmek istiyor
sun. 

(Sam) bilebunu söylerken gös. 
terdiği soğukkanlılığına ş;ı,şmış_ 
tı, faJrnt devam etti: 

- Senin böyle şey'leri bileceği· 
ni hiç ümit etmem zira (Mn.tmn.. 
z~l Doktor) projelerini senin gi. 
bilcrin kulağına gitmesine mô.ni 
o!abilecck kadar zekidir Fa.k~t 
ne biliyorsan söyle belki ·fnydası 
dokunabilir. 

(Con Brice) güldü: 
- ~u derece mütecessis olma 

(Sam Coys) efendi. Ben zannet. 
tiğinin bin misli (Matmazel Dok. 
tor) la Q.lakadarım. Sana şartlar 
ko.'jmadan da hiç bir şey bildir· 
mem anlaşıldı mı? Efer söyle •. 
diklerim olursa biraz sonra iste
yeceğim birkaç şeyi yaparsınız. 

Söylediklerim yalan çıkarsa 
bana istediğinizi y~pm. Yalnız 

\ 

şınrzdnn •arknyn. doğru uzatıp iylcc 
geriniz. Son?n ayak topuklannw 
birleştirerek belden aşai;rı olan kır .. 

daha evvel bir mukan:>le yapma. 
mz Jfızımdır. 

- Nasıl bir mukavele! 
- Benim söyliyeceklerim al 

tınla knrşılu.nmalı ama mademki 
bu"Ün böyle fena bir v~iyette
yi~. mukavelemiz ancak üc; şart
tan mürekkep olacalc. 

- Neymiş bu üç sart. biraz a. 
cele et! 

_ "Kayzerin gönüllüleri" ni 
ele ~eçirdiğiniz veyu yapmak is.. 
tediklerine mani olduğunuz tnk.. 
dirdc: 
ı - Tamamen suçsuz telikVi 

olunup serbest bır~kılmam 
2 - Hükfırnetin, ~ir tahtelba

hirin y:ı.kalanınasmı temin eden.. 
!ere verilen mül.llfatı bana ver
mesi. 

3 - Bu meseleler de kapanır 
kapanmaz ,beni masrafsız ola:-ak 
dominyonl~rdan birine naklet. 
meleri ve orada yeni bir hayata 
başlıyabilmem. 

(Sam) bunların bu derece ha· 
fif olacağını zannetmiyordu. 
Demek karnısındaki adamın bU .. 1 
t~n arzu ettiği içinde bulunduğu\ 
pıs h~vattan St)Tllıp, yeni ve \ 
doğru bir hayata ba.c;lamasıdır 1 
Soğukkanlılığını muhafaza edC: 
rek cevaı> vereli: 

(Devamı 'VQr) 

2 - Hareket ediniz.. Hafta.da 
bir dcfn ol.sun l: ır sporla m~311l 
olunuz. Hiç d.. lı:e günde ynr:m 
saat ikn.dar yol yürüyünilz. S!ıbab 
lnn bir r.e)'Tek, clt.5:ı.mları bcı=; dn.• 
kika mütidetle ~~r yap:ıruz. 
Fnknt her hareketten sonra detin 
nefes nlıruı!rf unubuı.yıru:z. 

Spor olsun di,}•e trene, otobüse 
koşunuz .. E\de merd!vcnlerl üı:cr 
dörder çıkma.!;"n alış:nız. Bu şchlld.O 
vUcUdUnilze lılzun olan hC'raketi 
temin etmi:ı olursunuz. 

3 - Niha.yet istirnlıat etmesini 
biliniz. Her a!:f:~ bir çeyrek r.aat 
kadar maddeten ve manen kcnclin:
zl tamıımC'n s3.lıverilliz.. mınutlık· 
ta düz bir yere uznn!Ilız ve vü 11· 

dunuzu tamamen gevRCtip gözler • 
nizl knpıyıı.r:ı.k on be~ daik '·n hi · r 
§ey dU.~meden yatınız. On beş de.· 
!dkn. kııdnr C.ilnyn.dan truno.men uzak 
kalınız. gençli~'nizi, zmdeliğJıizi 
muho.f:ızn. et.nUG olursunuz. 

Bu ş::ı.rlhn. ri::ıyet ederseniz ,11. 
cudUntizUn b::.tları fev;Jmlfu:le mun· 
taznm olur.. F{!Z}:ıya k~m:ımak 
şnrtile ayda. bir veya iki kere l: ir 
gilnti geçmemek Uzer~ meyva ve -
yahut süt ktirü ya'!luuz; hGl;n ı;!h • 
hn.Unizi hem de güzellG'ini muha· 
faza otmis olursunuz . -----

EBULHUDA 
Ve 
MAHMUT SAiM 

SARAYLILAR 
ARASINDA 
<!> 

PEK YAITTh~A 

H A B E R 
StlTUNLARll\"DA 
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Poznanda 
VesH~asız yiyecek 

te arlk 0 en 

Hitler~n nutku ik.i Ru
ge .. erali 

e::r d ·· ş~ü 
-o--

Alman orduları b~ltumandan· 
lığından bildirilen tebliğde dün
ku harekat hakkında §u maıu.. 
m~t verilmektedir: 

- Knmda ynpıl:ın taldp mubarr. 
belen eSLnsmdn Almı:ın \"c Rumen fil. 
talıı.rı Yay • )ağın cenup sahillerin. 
c.e b!.r Sovyct sUvarı tUınenlnl imha 
ctm:şıcrdlr. 

Kerç bcrznhmın met.ha11ndc on ki. 
>e:nctrc derlnli(;'inde en modern usul • 
ıerc uyı:;un bir §eltllde tahkim edilen 
bir kesim yarılmıştır. Uağl(lp edilen 
dll;inınnln takibine devam edilmekte. 
dlr. 

Alman tayyarcl"rl Yeltanm cenup 
sul:.ırmda ıs bin tonluk bir nakliye 
gemisini tn.brlp etmljlerdlr. 

Blr Rumen denizaltı gemlai Karada 
• n!zde ccmruı 12 bin tonluk Sovyet nak 

lJye gemileri battrmıştır. 

Diğer taraftan Alman ajansı. 
nın nsketi kaynaktan alıp neş. 
rettiği haberde de merkez cephe
sindeki harekat esnasında yük
sek rütpeli Sovyet subayları e. 
sir edilmiştir. Sovyet su.bayları 
§Uil}ardır: 

Sovyet yirminci ordu kumandam 
gcnernl Scrchakov, yirminci ordu kur 
may baııltnnı alb:ıy Narynlnc, yirmln. 
el ordu teknik kıtn.lar kumandanı gr. 
nenıl Sivaloft, aynı ordu:ıun bava 
kuvvetleri kumand:ı.nı da bu esirler 
ar~dııdır. 

Sovyetlerin makabil 
Taarruzları 

Pr.ı.vd:ı. gazetesinin muhabiri 
Sovyet kuvvetlerinin Mojaisk'de 
mul~c::.'Jil taarruzlara devam ettik. 
lerini b:ldirmekte --e doğu şimal 
mnh::ıllelerir.de sokak muharebe
leri yapılan Kalinine şclırinin bir 
!k~:m'nde de mukabil hücumlara 
geçtildcrini ilave eylemektedir. 

Berlinden Stokholme giden ha
~ r. fevkQ.!Me fena havalar. 
d.:ın dolayı M:>Skova cephesinde 
h:ı1 ·hazrrda hiç bir Alman taar. 
nızu olmadığı Berlin Alman ma
lmmlnnnca lrn.ydodilmektedir. 
Bu makrolar. haw.nın her nevi 
harekete mani olduğunu fakat 
bu durumun muvakkat ola<:ağını 
beyan etmektedir. 

Amerikada bitarallık 
Kanununun tadilinde 
Geçirdiği safhalar 

Hariciye encümeni tarafından 
bita.-nflık kanununda vapılması 
istenilen tacliliı.t ayan meclisi ta. 
rafından üç safiıadan geçtikten 
sonra kabul edilmiştir. 

1 - as reye k4r§1 49 reyle Amerı. 
kan ticaret vıı.purla.rmm mubarıplere 
alt ıımanın.ra ve bnrp çevrelerine gir .. 
melerl istenmlgtlr. (Madde: 2) 

2 - 38 reye karşı tiO reyle ayan 
mccUs! gemilerin stl!'ıhlandırılmnsın 
da d:ı.lr hariciye encllmenl tarafmdan 
yapılı:ın teklifi kabul e~Ur. (Ma.d. 
de: 6) 

S - 81 reye kar§ı 52 reyle 8)'8D 

meclisi bitaraflık knnununun yukarda 
zlkrcc1İlen lkl maddesini Ugn eden n!. 
hnf :netnlnln mebusan meclisine gön 
derilmesino lmrnr vermlı;tlr. 

Nihat karar blldlrlldlğt esn:ıda mec.. 
Usdc bir ıı.aablyet gllrUlmUııtUr, Ger 
glnllk göze çarpacak bir hal nlmıştı 
S:ııon ve galeriler hınca bmç doluy .. 
du. 

Nihayet Kallfornlyo. nyanmdan 
Jobnson sUkUt lçinı.:e bekleyen mec. 
Us azasına heyecanlı bir sesle ııunları 
söyleml§Ur: 

"Bir memleketi harbe stırQklemek 
fecl bir şeydir.,. 

Mebusan meclisinin ı;lmdl ycn!den 
bir karnr vermesi JAzımgclmektedir. 
Meclls lkl haftn. evvel y:ı.lnız altıncı 

maddenin ilgasına knrar verml§tl 
Şimdi iki madde hnkkında blr karar 
vermesi 111.zımgelecektır, 

Mebusan meclisinde ekseriyet Udcri 
olan Barklcy başka tadil teklifleri 
muameleyi gcctkUrmedlğl takdirde 
ge.lec<?k çar§ll.mbn günU bQkQmetin 
muzaffer olacağını ve bu maddenin 
de kabul cdlleccğlnl sövleml~Ur. 

Ayan meclls1nln kı:ımrı to.rlbl bJr 
mahiyeti hn!.Zdlr. ÇtlnkU bu kararla 
Amerika in!L'11t slynsetlnl resmen terk 
etmiş oluyor. Aynı zamanda bu su 
reUe Ruzveıtin ba.rtcl .eiyaseU de tas-
vip edllmio oluyor. • 

İnflrlat tara!tarlarmm AmcrUaı-

nm harbe sUrllklendlğln! iddia etme. 
luino rağmen ayan meclisi bu kararı 
verml;,ttr. Bu tadUtı.tı knbul eden ayan 
dan elli kişi n<ı yaptıklarını pek(i!O. 
bllmekteydllcr. 

Bltaraflık kanunu bll!lli ölmll§tUr. 
Son zamanlarda Amerikan harp gr. 

mllerlnin ve §!leplerinln torpillenmesi 
kanunun tadlllnl kolayl~tırdığı mu • 
hakkak ise ~e bu Mdlacler tesir ıcrn 
etmeseler bile bu tadllll.tm yapılması 
beklenmekteydi. 

ÇUnkQ son aylar lçlnde Amerikan 
efkOnnda de~ıldlkler husule gelm!{. 
tır. 

Japon bCJ§vekili nutuk 
Söyliyecek 

3 Yahudi So 'o's 
stadında asıldı 

--o-
iş kampında bulunan bütün 

yahudiler cesetlerin 
önünden geçtiler 

Londrıı.. O (A.A.) - Hitıer dün ak.. 
şam söylemi§ olduğu nutukta, Sov .. 
yetl.?rden ııirndlye kadnr 3.G00.000 
esir almu:ğıru, 8 U!I. 10 milyon Sovyet 
askerinln harp harici ve bu suretle 
K.ız.ılordunun en mUhlm lumnınm ber. 
tnraf cdildlğınl söylemi§lir. 

Bitler, Amerlltanm Alman mlllct!. 
nı korkutmı:ık IBtediğlnl ll~ve etml§ 
ve demlşUr ki: 
"- Ben Alman deniz aubaylo.rms 

Amerikan gemilerine ateş cmrlnl ver. 
mcdim. Fakat kendini mUdafaa etmı.. 
yen bir Alınan sub:ıyı alçaktır.,, 

Londra, 9 (A.A·) - Moskova. - Mii.nih, 9 ( A,A.) - Her sene 
dan Ta.ss Ajansının bildirdiğine gc· olduğu gibi bu sene d;) Führer 
re, Poznandn veslknsız yiyecek tc- 1 9 sonte§rinin arifesinde eski ta. 
cinrilt etmiş olnn Uç Yo.lıudı nstlmış raftarla.rmın önünde bir nutuk 
tır. Sokols stadında asılan bu Ya · söylemiştir. 
hudilerin cesetleri üç gün te!;lhir e Nutkunun başl~ngıcmda r:'üh
cillmiştir. ~ kampında mcVkuf bu- rer cebren kabul ettirilen Ver 
iunnn bUtUn Yahudiler c~cUcrln saiİlcs mu~cdesınde ıazım gelen 
önlinden geçmeğe icbar edilmlıti:'. tadilatın muslihane bir .,ekilde 

Gestapo memurlarına tao.rruz e• yapılması i~in 1939 se;esinde 
den silahlı Polonyaltla.rdnn mllrek· sarfüttiği son gayret!erin boı=a 
kep çeteye mensup olmakla iUuı.m gittiğini işnret etmiştir Hatibin 
edilen üç Pozııanlı kurşuna dizil - demokrat ve beynelınileİ müşev
miştlr. vfüleri Avrupayı hnrp uçun:.mu

Yahudi olan dostlntm:n emlfıld na yuvarlamağa muvaffa.k ol. 
ni devren nldığmı söylcmiyen bir muşlardı. 
Polonyalı Vilva kilisesi ön.ünde i · FUhrer hadiselerin bir hulasa. 
dam edilmiştir. sım yapmıştır: 

Oslo üzerinde bir 
İngiliz tayyaresi 

düşürüldü 
Borlin, 9 (A.A.) - Stokbolmdan 

b!ldirildlğlne göre 1nglllz tayyareleri 
tıırafmdan O::;lo üzerine yapılı:ın akın 
esnasında tayyare dafi bataryal!ı.rı 

büyUk bir İngiliz bombardıman tay • 
yaresinl denize dU.sUrmll§ıerdlr.Tayya 
re bir llman cl\-armda demirli buıu 
ruı.n bir gemiye çarparak dU~m~tUr. 
İki İngiliz pilotu ölm.U~, diğerleri 

esir edilml~Ur. 

istikla1 caddes=nde 
dün akşamki kaza 

Almanyamn ilk ışı evve1!1 
şarktaki dil<:Jnanmdan kurtul_ 
mak olmuştu. Bu ilk merhaleye 
18 günde vanlnuştır, Hakik~ttc 
aklı selimden büsbütün mahrum 
olmayanların Almanyayı bir ke· 
re daha esarete mahkOm etme. 
nin imk5.nı olmadığını anlama.. 
lan lazımdı. Fakat onlar bunu 
~nlamamıslar ve kendilerine u. 
zattığım eli reddetmişlerdir. 

Führer terzil edilmiş ve alçak .. 
lıkl:ı itham olunmuştu, Bu §art. 
lar altında Almanyanm garpteki 
düşmanının katli surette hezi
metini temin etmek karariyle 
194.0 senesine girmekten başka. 
care kalmamıştı. Alman zima.m. 
darları ancak dü.~anm ihtiyat. 
srzlıklan ve boş boğazlıklan sa_ 
yesinde düşmanların Finlfında va 
yardım bahanesiyle ".>ir baskın 
hazırladrklnrını öğrenmiçlerdir, 
Fakat hakikatte mnltSQ.tları Nor 
veçe oradan da İsveç madenlerini 
nakleden şimendifere ve İsveç 
madenlerine taalTtlz etmekti. 

Dfüı akşam, Beyoğlu lstiklU.l Führer bunun üzerine evvela 
Norveç meselesini hallctmeğe 

cnddesinde bir·ka.zn. olmuş, bir ço. karar vermiştir, Biraz ı::onra el. 
cuk ağrr surette yarn.lnnmrştı:r. de edilen ~siz zaferle dü.~ 

Kazayı yapan otomobil şoför A· İn 
linin idaresindeki 2525 numaralı man ~rpte imha cdilmi~ ve .. 
taksidir. Şoför Ali diln ıı.kşnm sa.at gilizler, bizzat kcndilerinın iddia 

ettikleri gibi !ngilterenin asker_ 
8 strnlnrmdıı Taksim istiknmetinde lik tarihine ebedi bir zafer say. 
giderken, birdenb!re Znnlxık soka fası ilave edecek olan ''muzaffe
ğmdan önline Mehmet n.dmda !bir rane bir ricat" yapmak medburi-
çocuk çıknu:jtır. Şoför Mchmede yetinde kalmıştır. 

Japon gazeteleri, diyet mccli- çarpmamn.lt için dlreksiyonu kırmış Führer ~öyle devam 0 tmistir: 
Socinl D~mokraten gazetesi.. sinin fevkalade toplautısı haae. ise de kazayı önliyememlştlr, o :r..aınan bir kere daha, ı:on defa 

nin muhabiri, bir taarruzwı ya. bile b~vekil general Tojo ile Ali, :Mchmcde çarptıktan sonrn olaralc, İngiltereyc elimi uza.tmağa 
pılmış olduğu hakland~i tekzi. hariciye nazın amiral Togo'nun hızını :ılıı.mronrş ve Deyıızrt hnttır.· karar verdlnı. ln~iltere iç:U harbe 
bin kiil:'lt üzerinde tefsiri müın- 17 son~rin ~ünü ehemmiyetli da jşleyen 186 numnrıı.lı tramvaya devam etmenin hiçbir miimısı ol • 
kün bulunduğunu fakat aynı za.- nutuklar söyliycceklcrini bildiri- dn şiddetle b!ndirmi5tlr. Milsademe madığmı vo m:ı...'nıl b:t- culh:ı mil.n~ 
mandn Alman aareketlerinin a- yorl;;ı.r_ sonunda otomobilin ön kısmı tamı!- olacak ortada hlçblr sebep mevcut 
kim kaldım manasını d.a ifade e.. men hasnl"a uğrnnue, tramvayın olma""•;-;.....I tebarüz ettirm..:!• lilzu • ,.,. Amerikanın lzlanda üssü l k nlm •- v.ıo.... ... •• 
dcbileceğini ileri sürmektedir. cam nn ı L~ı..u. munu hissettim. ÇilıUü İngiltere 
Bütün haberler, Kının cephesi BQ§kumandanı kim? Ağır surette yarnlnnan Mehmet He Alm:.ınya arasınruı suni olarak 

··,,+,.,,. lmak r h 1 de Beyoğlu hnstnncs!no kaldmlm~, ihd .._,:ı:ı n.tıı.r.cı __ .. mu:ı......sna o uz.ere cop e er Birl~' Amerika bahrı'ue ns L"\U en ı.o.• .uZu.ı=-uan baı;kn. lılç 
Alın ·ı · h k tı · · d J şoför yn.kalnna.ra.k lncelemeğe ib:ış b" ihtil·'& ~ :ın ı erı .are e erının ur- nazın, anda üssünün tesis e- lnnmıst.Ir. ır ' w. mevcut degil-.:ll. Fnko.t 
mdiruş olduğunu kaydcylemekte- dildiğini ve böylece lzl:ı.ndnnın ecnc!erdenberi İngiltereyi idnre e-

deniz ve harp gemileri için büvük den §uursuz ayya.'j, ben".ın bu ha.re 
S1'mal cen1..ednde, Ruslar, s•- J il k k +:-i "'enibir .. ~ .. f t-1

:\
1

•
1
•• t .. .-.u "" ı.a.- hareket yapmalarına mahsus bir er euu.ı J ......... C6Cri ~· et i 

lin kanalı boyunca bir müdafaa merkez haline getirildiğini be. a ş a m Ben, biT kere daha, mlieadclcyo ce-
hattı tesis etmektedirler. yan etmiştir. Birleşik Amerik<!· - sa.ret edemiyen t.ir adnm a.ddedll .. 
~lmanya~ yapılan hava nın İzlanda deniz üssü kum;ı.n_ dlın. Hnlbuki ben btJ~bali hlçbir 

danlığına tuirı!;eneral Kaufman (B:ış to.rnfı ı nclde) zaman lnhn:..'clruk ettiği §ekilde baş 
'Akınları tayin edilmiştir r-.ısiler ve <füı.tn.törll.ildcr <'lıı,·ası o. ka bir şcıkilde görmemiştim. Bil -

Dli.n Al 
·,.......,, al ınn bir imtihan g~irdl. Ameril;nn tün şerefli menkıbelerden ba..5ka. 

cece manya ve L'JF.cu - Alman gazetecileri Sof yaya fedaitarlrklnrı do. hesap etmiş \'e 
tındaki toprakl~r şimd:ye kadar G 1· milleti lclı<~e vo aleyhte bUtUn kn.ı herkesi bilhassa. millet.bni bu feda-

~rülmcm.iş derecede büyük bir e.ıyor. nant•erin muu:ıı;, bir hllrriycı için· • l:klıırd 
·ı· l f"l •--af dan de o .... - .. ,.. do-•·uım .. slne mu"s""de kiir: • n.n kurtarmak istemiş 

~ı ız m:va ı osu ,~ m Sof da l · ·ı w• .-. ... .,.. "' .... ..,.. t" DUn adal · ibombn.rdı.ınan ed.ilmi§tir. ya resmen bi dırı digıne etti ve nihayet nzlm bir el!Serfyct. J.Ill. Y u diğer memleketlere 
göre, Almanyanm büyük gazete· le lmranm vereli: Amerilmlılnr mil gelince bunlan da düşüner~1{ galip 

35 Irt,,.iliz tnyyaresi kayıptır. lerinin sahip ve bn.Pmuhnrrirle- li lı!!.kimiyct davnsmı mUda.fnn. ede· s:f~~~e ~ü.~ana cUmi uzatmak i· 
İngiliz hava nezareti bu hu- rinden miirekkep 16 kiçilik bir ccklerdirl şm_ı uzcrune nlına.nm muvnfrk ola • 

eu:.ta ne.'.?rettiği tebliğde diyor heyet öbiit'!'Ün tayyare ile Sofya. ımıı; haI.ımt:vet dn\"asmm bö-rle cagılnıd.i~ctmi.ştim. Biraz evvel ,,_, ı ele kt" ~ " söv e gım ga.. "'tekil b HJ.: ~ ı! ce ır. bir lmtih:ı.ndnn yüzUnU:ı nkllc !::tl·.. " ...,1 0 er unu :ı.n • 
Ber:in, Kolonya. \'C Manhaym Alman gazeteciler heyeti, AJ. ma 1 nnz.ııri lıir clıcmmivett hniz lanuıdtlnr. Yegane çare nihni mü -

şehirleri, dün :!ece hay~ bombar. ~anya. haricive ne~re:i. ate.~e. cle~ildir. Amerllmnm harbe ~ircbl· c:ı.de:eye h~ral~ ve yalruz Al 
dnnn.1;1- • tayy~relerimı~in ba~lıca rınd~~ devlet ~ muşavırı D;. lccci:1 h:ıld·rndn. bu harar ile bUyül: man~e.yı degı!• bütun Avrupayı dn 
hed_efm~ te:.~ 1 etmıştır. Alınan. Lesr 11: başhanlı;::ı~ı:ı._ bul~naca~, bir limrt lıfi.srl olmuştur. zn~n ir.. e;bediyen tcJı!lkeden kurt.arr.ca.k o -
ya ıçlennde hnva eartlarmm çok B_ulgan~tn.nm muhtelıf bolgelcr~- fıra.d<'ılarm en bi'~ü't sllft.Iu Amcri lnn yolu tıılcı~ etmekten ?baretli. 
müc.:ıadcsiz . o~mnsına . r:ığmeıı nı ve b 1lh.o.ss8: Makedonyayı ZJ- lmn ~emil"ri mulınrlp mcmlelcdle. ~;5en sefer s12e burada hitap et -
IIa.lıfaks, Stırlın.g, Vellın~ton ve yarct edecektir. rin limnnl:ırına sefer ctmclctc r.er• tıı,ım .z~a.n benden evvel kimse· 
Vh;t bo b t · l · · ye mtiess.L im bf k'ld 

Be 
"ı·neybö'' 1!_1. n l.o.Y}arel erımız 1 Karpatlara kurtlar indi ' hcst bırakılırsa uj{rıyac:ıklnn t:ı. • ferden t r o i ryl ıı.n .r ı;ıe ı e za-
r m .ge..,ıne u aşınır; ar, t:ıy. arruzlnr ~1izlindcn Amerikanın ıuna.m Y 0 emın olarak ko 

yare lmnadl:ırm!n buz .~u.?nasına Karpatlar bir ka~ metrelik bir harbe mli<'lnlıale mccbnriyetin1-c nu~uy~.~um. B~na l'ıli;'lllcn ° z:ı • 
ve fırtınaya rar,ııı~n but\.ın bom.. kar tabakasivle örtülmü~tur Bir knlnM~ tezinden lbnrottl Ilo""Üll ~an bül !& cndi~clerlm vardı. BU -
b

..,, .,.ı d · .. ,. · <> tun bu hfıdiı:ı ı · ~ · 

.... arını atm ar ır. col:: verlerc'e muvasnla kesilmiş. Ameılk"n gemilcrlnin sllühhınma • 1 tl . e cnn al'. asında mı! • 
Koıon··~·'a !\'3. '·e"ter ve tir. E·. lerin etrafında sUrlilcrl~ 

1 

ıımı tııs\ ·rı eden <'i<scTivc!in hn.rb;ı a~Z: ist~r~mdnk_i ihtllfı~nrdnn 
H t 

• · ·.,. b · ·:ı. lrurtlnr vt- nvıl:ır c"o1"<:"t.'·::+trıc1ır. müd:Uı l"Yİ el~ göze nlılıl'lncfa ~Up· d , • a e et.mJfJ_ olan hır kun-
- m 'l a •. mı. Vwı. C ·ı . k 1 - . . • • ::uı:çı s:ı.:clı bulundugundan em'n 

mu ·ar • ıy ı - el·" c• .1ı · .,._ = 't o'"'t ıwu dııhılı:ıd" :ıv ar he ,·nr :-ııdn·? cilm. B .. ı 
dir • ı\l~;~,_:n ~~ di' ;r rn ;t ·.:ı:t tertip ed'lmiş ve b"r çok vah~ 

1 
Amerllctt. p:ırl!i.ment-~nnun bu hu.l' ... beyned~cl Yclıuoı. Bu Ya -

• J ~ • ' • hau••an ö1d"'rül ·ı t" 1 A .... it h'tl 1 l' en unynnm kundı:ı.kçISI o-f1Chirlcrle Bulonvn ve Q;tand ' .i • • u m -; ur. 1 cnrarı vrup:ı~ıa m t\'l'r mu ı c " l:lrıı.k tan ... _ Çil . 

d 
ı J d bom'r l n·· • rlnile p l< nah~ iblr "llt't-tte I'1!l"'·" tw.m, nıkU onun mntbu-

o.t an a >Ja anmıştır. uı:;. Almanya ılc ltalya arasında · ~.... · i lJ "" ·1 t ,. o.tı, r:ı.dY<>yu sinemayı tiyatroyu 
man sularına rnay·ınl"'r do··1 ·u··ı , .nn:ıcaı,rı A1 z. ·~:n n ., .. .-u ·., . ' • ·· ·· · · ; " ·• .• Bir anlafma ~tı cln rnuhat.lmlt iti derin d,..:n ılll. ve ~aıre:yi bir filet glbl lcullana.rnk 
muşUir. Bır m.kt.."l.r bomba ta)• . w 1 • fıı.nliyctte bulunduf;'Unu gördlim 
ynremfz dönü.-; yolund~ ha\•n.nm Slovakyar.m Lubfüınn bö1gr .. ş~.nmc~c ';'l.edcee ,~r. Her Reyı Yn.lıudi uzwı eenclerdenbe : 
mü'"na.•ıe .. izUği neticesinde mcc_ sind"1tİ Alman ırl ındnn ol~n hal t'.o'f,. nlmn ,rı nzn etmr, hl_: Ameri " ri milletlerin fi.!ainl zehfrlcmisti 
buri ini"ler yrı;nmı .. lardır. Topyc. km Al~.;:.nynya nakli iri~ ltaly~ ~m ı:oın~ ~~t;ı:y llıııuıl cdılc~k lılr Bu MdisenL>ı hU.la dc\•nm etmc'd~ 
k!ı~ 37.1t?.yy~·:--n;izin noksan ol- ile Almanya arasında bjr anla[i· · CU\'\et c' ı.ır. olduğu da gi.irülmUeotll. Yclıudi rna 
du6U bi!dirilmı~tır. ma imzalanmıı;tır. nCSDY • CAH!T YALÇI~ liyesinin ve ı.:lcrinin bu uihııdn ç:ı-. 

14000 Alman 
Yugoslavyadan Almanyaya 

gidecek 
Berlln, 9 (A.A.) - Berliner Bör 

seııze~tııng, Lnib:ıc!ı cynletinde be· 
lunan Alm:ı.nların veya Alnıa..ıı ır • 
kındı:.n olo.n hıı.lkın hicret ettirilme 
si hakkında Almo.n ve İtalyan hü • 
kfımeUeri arasında n.ktcdilen itilı1f 
hakkında tefsirlerde bulunmakta. .. 
dır. 

Bu gazete Yugoslavya ytktldık • 
lnn sonra 1 talyayn ilhnk edilen Bal· 
ba.clı eyaletinde ırknn Alnınn olan 
14 bin klşl blunmakto. olduğunu 
yazm:ıktndır. Bütün bu Almanlara 
şimdi bUyUk Alman milletine llU 
hnk etmek fırsatı vcrilmietir. 

ispanyada 
iki muhtekir 

asıldı 
Suç ortahlan 28 ki§i ele 30 

seneye kadar ağır hapse 
konuldular 

Hadrit, 8 (A.A.) - !sp:ı.nyada 
iaşe maddeleri muhteldrleri ile 
piyasanın karalistesine dahil ajan 
lar hnkkmda fevknlfıde şiddetli 
bir murakabe tatbik 'edilmektedir 

Şüpheli paket taşıyan her insan 
derhal durdurulmakta ve aran
maktadır. Bütün kıı.ınyonlnr dik. 
katle tetkik edllmekted.1.r. 

İaşe maddeleri muhtckirlerini 
cezale.ndrran kanun hUkUmleri mu
cibince Alika.nt'da Dtl muhtek.Lr i_ 
dnm edilmistir. 

Bunlar "içtimai yardım,, birli
ğine mahsus esyn ve iaşe madde_ 
terini ele geçirmekle suçluydulnr. 

Bunların 88 kişiden ibaret suç 
ortakları da :ılb aydan otuz sene
ye kadar yükselen hapis cczalannn 
mahkum edilmi.slerdir. 

r.Iadrit, 8 (A.A·) - DUn ak.. 
ş:ım toplanan nazırlar meclisi, 
devlet kanununa muhalif hareket- 0,.3 
lcrinden dolayı bir çok sanat er. ı·h ı·ı,a~ rla rn· u 
babmr muhtelif cezalara çarptır- ı\ J 
mıştır • · (B:ı.:: tar:ı!',ıı 

Bunlar, yfiz elli binden beş yllz leri tarafından yııktıı.~ ) 
bin pcsetasa kadnr yükselen nal<. tekirlerin evvelce yı~~ 
ti ccuılara mahkiim edllmicılerdir. ve mahkemece dilk~_:..,ıt 
Burulan b:ışkn müesseseleri Uç ay lrp para cews:nn u~ D 
müddetle kapatılacak ve kendileri olduğu görUlmlişttir. ~11~ 
de üç :11.a :ıltı ay hidemat.I §a!cltede misyonun şiddetle ali"" ı9 
Çalrşurılacn.klnrdır • ve mesele umuıni olıl ~ 

lr:lt.Iğı müşahede edilmiş ve harbin lunmuştur. i!JıY• 
ilk günlerinde silah endüstrisinin Göriilmüeotilr ki,·~ 
a.kslyonlannı ellerinde bulwıduran lerine meslek C(lı ..... , ...... _, 
bazı İngilizlerin harbin en aşağı üç firmnlal' mağnzala~ 
sene sürmesi liizrmgekllı:'.;'ini söyle· smdnn daha çok ı:n uretle 
dikleri görfilmü.c;tür dırlar. ÇünkU bu s el 

Führer bundn~ so~ra bu yııhudllt. kapalı iken ma.llarJilljSt 
ğin muharrek kuvvetinin lngUtcrc o'.. başka knnaııard:r ıurıO 
c.luğunu söyllyerek luıpltaılst ve de.. ta satmakta ve drtl:ı.l'· 
mokratik yabudillğin entrikalarını den kurtulm~"l{ta ·yeti 
anıa•~·~tır knbe bUrosu bu ,.a.zJ.~ 
~ • · b 1 d ~ dnll ııı Fillırer dem~tir iti· m ş u un ug-Jn nl!lf 

· v c g-rcn firıtl 
Yııhud! .zlhnlycUnuı en açık b!r su. d:.ıı e~ 0 

dikknt ga:ıt~:j,ıf 
rette hUkUm sUrdJğU memleketin, n. f a ı:ns~..ıl ' 
Sovyetler birliğinin blr gUn 'bu:o hU • ı ~°:\~u~lıÜD 1'oııt 
cum cdcceğlno §Uplıe yoktu. Bu mem. • t k e e tmişt.i.r J3t1 *' 
lckette bütün mll.lyetç! münevverler ı ~er! ~~=slek ,,~ iW ·*' 
lt:ı.Uedllml§, beyinsiz, ve cebren pro. .. tlrilmi, ktir fY 
lterlc;;;tırilm~ bir t:akun sc!Uler kn.'- c.e uyt~~nf.\' l\rtıJL~ 
mıştı. Bunlar yabudi komiserlerden 1\tEl\IUltı,.\ 
ve yıı.hudl esir tUccarlı:ırın:l:ın mUrck Son günlerde bşıı şJ'I, 
kep muazzam bir t.cşekkfil t.nra!m • k d'l · fi ·at ıııilrıı1'ı11 
d:ın idare edilmekteydi. Bu memleket. en l! eür.ı.ne yek ııi~o&Ss....ı 

nı sıs verer '•nkl"" 
te bir gUn olup m!Ui mefkQrenın hll. lan \'e u •durma bifıl'"'~ 
kim olup olmıyncağı dUşUnUlmektey. meşhutkı.} tertip ede~ 
dl, Fakııt böyle dll§Unenıer muvaltka. sah!plcri~den panı. ııl 
ten bu mcmıeltetin b:ı§ma gecen ıı.dıı.. mllşt" • ~ 
mm bu kudretli yahudillğln elinde Yn~~İan tetJ:iklerd:~ 
bır tııetten b~ka blr gcy olmadığını arasmdn evvelce bir f'j, ı 
vo onun bu muazzam lmp:ıratorluğu mtir:ı.knbe teş.kilfıl;IJlcUl ~ IJ 
ıo.ooo kanaldan geçen bir ~cbbUslo radan ayrılan Jtjrttsele 
idare ettiğini unutuyorlardı. duğn anlnş;lınıştn'· ~ 

Führer o zaman şartta yapılıın mu. Fiyo.t müraltabC 
azz::ım askeri hnzırlıkla::-dan in."!!. edil.. böyle yolsuziuki.ıJ..rll' ~ #. 
mckto olıı.n yUzlerce h:ı.vı:ı. meydanın • lere meydan veI'fl'l~ t 
d:ın, akla sıj~mıyncal: blr eckllde art- lnnnn yeniden bil':.~ ~ 
tmıan askeri lstıru:alllttan, nihayet, da.<Yıt.mıc:trr önUJ%lt11"'"~ıJ • 

o • ;ıı:ıer .J • 
tnhş!t edilen 170 :ıl mUteco.vı.z tUmen. itibaren mUrıiliııbe ı.J f'.A 
den bahset~. Bcrllndc :Molotofla yap mUme hut için gid~c~ ,.. 
tığı mllza.kerelerın netlcclcrlnl hııtır- de, hilvjyet varnk~~ 
lat:mılitır. Rusyıı.nm en geç son bahar. iburiyctindod!.rler·~ 
da belki de yazın taarruza l:.arnr ver.. ~ G 
dlğinc artılt !JUphc cdUcmczdl. tıt'· 

Führer bolşevik ajanlarının ve içtimalar yapı)flll~ııt~ 
İnf!iliz Sailcrinin tahrikiyle ya_ içtimada vis~ı ~16 ) 
pılan Sırbistand;.Jd hükUet dar- 1 Rusyanın tngı~te re Jt " 
besini ve onu deıhal takip eden ta olduğu ünıı;JppS~ ~t 
Rus • Sırp yardım paktım hatır- har etmiş ve vP~:.t I' 
latmL5tır. Jrat'i malfunatn. ı: e~ 

Führer şöyle devnm etmiştir: hayet bir buc;u~cte ~ ~ 
O ara:ık Stalin bu seferin Al Runyanın lı:ıfC ·nl'~~.,I 

man ordusunu ~lki bütü~ bir oe- süylem · ir ,'BU.·'' cıZ"~ 
ne meşgul edebileceğinden ve yn.- z•rrı ohn .. tı.:-"' , f ~ 
kında Sovyetler Birliği ic:in silah neti~ .. " • ·• 1 
ve mal~me ile dcl:ril. bütün in.. c. n · v•...., ı(JJl1 Z 
sı~ ihtiyatlariyle müd~alc et. de'l h li .. ler I!la 'J.. ot 
mc!> anının geleceğinden emin 1040 d:ı bu ynrnd 11 -~ ~;, 
bulunuyordu. Bunu mısıl haber Musoliniye cid " JP.. ıf.:ıv 
aldığımızı bugün stz~ ilk defa olmamız ıaznnd!r.cJe 1'1' 
olnrak a<:rlt~n söylfvec~ğim. devi. tkri savesıf\iflde_.Jf 

1039 - 40 da Lon<lı·a nvnm kn de bır l·aç ııafta <'~ 
marasmda gizli aktcdilcn bir c;ok • 



Eskicinin karısı 
Yazan: Nezıhe muhittin 

Hizmetçi buhranı maliim. Son c· r.ıen<liIIer uçmu.:ı, birtakım çama -
~ektar adnnırmu. da biıl bırakıp §Ir sırra kndem batmııs. sorarsanız 
gıttikten sonm, se..~ on tanesini ic;te cevnbı: 
denedik. Neler gördillc nelc.l'... - .Allah esirgesin! Allah el mn 

İlki Fa.tm& i.ccninde bir köylü lını nasip etmesin. Görmedim .ki a. 
kndar vnrdr _ üc iri balık var kı:zcydı_ Roma. csh-lcri tnl'7.ındn. 6C· Itı:ı m. aldmını. cenazemden r.ıksm. 
aralarında, avm "mesafeyi tutn.. lam vererek fçc?i girdl Odan.'ll ol'- J~di kendinize belki .Wr yere 
rak (her biriw on kilo kadar va.r.. tnsrnn. ç(imcldi. Önce h~snır rıqtı: girnılşlir! Bu ltndar yemındnn son
dı) ibüyük bir sür'atle bize doğru -- l~elim çibanmı yok .. daha. on rıi nlmn~ gUnalımn gi.rıni,yeyim der
gelcn b-.ı balıklar soğuk gtizlcrle dokuzmıdcı. bir "ma.Y..sunmm'' dC'd~. Mıiz. I<'akat ikinci sefer. lki yas • 
bön bön etraflarına bakı,rorlnr. Yer yurt bilmem. Hak garibiylm. tık yüzü, bir çaxı:af, üç ç:lft çorap,. 
dı. Diğerlerine g~li?ce l~ayr~t e- Rbnim kim.sem de yokıt.ur. bir iki bı~~'lk ve ga.ta.lın ayo..klarup 

c·· ~!JYdum. İşte ar. dflir bir intizam IC'Jnd" ılerlıyor. (Ma1rsunı) Fatma! Biz(' rerlea - lın.ne.ri terkmmic; o1duklarım görür 
~ Urültü çıkarma.ın,ı. lardt tıh."ten oonra pencerelere k 'ketli sl1nll.7.. 

, ~'t'ek, bana doğru yü. R~migccit yapnr gibi ilerleyen kuşaklı genç eı~eklerin acaip ncalı Üçüncü gelişin kayıplarından 
~}o/~ Yaklaşmam i<'in bu sürüye ••ooJiik'' de.dik. Sanki baktı~ gördlili. Ama nklımra..ı. kı - balısctmeğe gelmez. Arb'k gözyas

'~1:. taraftan da C7· bize taartıım geccccklcrwgibiydi. tiilOk getirmedik. Nmn.yet itimi 1ırı har.rrdıl'. 
~J> 'U\lYük balık var" Jörg. zıpkınını saplamaga h~ır kim esi olmı~an hak ~aribi Falına - A, ben Pli.En kona.klarınn. gıw 

1Yor. bir sekilde tutarak onlara dogru Yr bahce ilro.pnımdn. ziyaretler ba~- diyolı.ım; bh· ~eycfüh'!r J;aybolmu 
n denize doğru yi.i. biraz ilerledi. En önde ~İd"n ü~ !adı. Görmcınez1iğe gel.'!ek bu sefc''t' yor da burada mr ~alncnğnn! Glına· 

tıı~_Alrtedin verdiği bir 'balık tam ztpkmın ucuna gelir misafirler belki yatak odas'lla 3-a- hnna giriyoı11unuz benim. bfu!hihi!. 
"-~ıa <lal!yvruz. Doğı u gelmez hemen gerisin geriye dön. dnr tesrlf edecekler. Soroırk: Ol hikilyct 'böyle devnm eder 'duw 
~~ ~~kı berrak ~uda, düler Geriye dönerken, h<>liiğe --. A' dedi. Ynbancı değil onlar, :rur. 
'-· l'a~likte. merc""nlarm mcns~p diğer balıklar, biiyuk bir kimi enunim oğlu, ikimi tarla kon- Milb:ıre".tler hiç de eskiye rağ -
:1111', ll~-:=.n çok büyük bir hcrcüme·~ içimfo onlarla b"r;o. tmm .. konf'u kom.ıu) u somın.z; olur bet ctıınczkr. Allah selllmet Yer • 
~ft~n nnlflŞryoruz bzr dfüıdıi. Jörg bölü~n içine mu blç? sin heu yCTlilere musnfüı.tltrlnr. 
~ tUZağa düşürerek daldı ve aralarından bır tanesi. Sustuk ... Bir gün yer yurt bil • En nihayet tn.ifei beni jc:rallden 
~~ llana gelince nvı ni zrpkınladı. llll.)'en !<'atma gezmeğc gitU. 0~ :Merlnm Rebeka. isminde fhti)•ar bir 
~;;· e fotoğraf makine.. su ... -un karışnınc;ı ,.e ktipi"kJcn. s::ı:ıt sonra otomobille avdet cdiyo~ c.anuışırer getirdiler. lik defasında 

... un. Jo··l"O' ı·.,,,. se) ...... "' · J b l w 1 du Ellnı· "-oıın· e -1-yı·--•·· her r-evlcıiıı tıımam olarak elim;"'e ·,.. ""' · • ....,. mesi Jörg'ün bir a ıgı _zıp >Inla- .. ıu uu. .v.u-=. -
'd · Verm· otom"fı'l pa ..... "'mı b" clönnıesi mfü.·o..qser oldu. Bizim de 

~ııt lben daldmı ""n de- mn~a muv~fa_k ?· ugun11 gOc;_ - • v • ,..., ' - ''ilzlimüz &riildü. ~ ed .,.., teren bir dclıldı. z;pkının sapı zim köyün çobanına. lsta.nbulu gez- " ... -
• il ıre~ mercanların elinde olnr~k vurdugu ı..-uvvetli dirdlm. -dedi- :Jltlnci gelfate .Hıti~-ar Rcbeka ne-
,;r edim. Balığı ka. 1 · ı '1 th Artık bıçak kemiğe daynnmDjt.t: reden buhnuş, sUpıiinUl tenekcsin-
-.ı.zrın L.. unl ld ayak darbe crıy c SU)_ ın !.a · ma - Yctı·s.lr -~--- yapt ... ·larm. l'!. e- d · •·- ''lm ~"-ı b:. j'akJ • uzı. u o U· çıkıyordu. Zıpkrn. d~gı;egı~ın u- cu ı.= • "" en mı çr"""rnuş m em, C<>A ' pa.r-

;:_<Qlı}danı ctşarak suyun eli- cundaki üc metrdık ıpın nıhaye. ni istemiyoruz, dedik. t..ı.l ıbir çift pabuçla bir arıı.ltlt o • 
~·.SUd a.nıa....ö-a. gayret c- tinde tnhm;n ettiğimiz gibi bölü- Fatma. gitti Yerine Ha.tice gel • damın ka.pısmda görilndü: 
l"'!lQe an daha hafif oldu. ae mensup bir balık vardı. di. Bu z..-ıvallı ci"eri :ı..,'}k a~c;inde - Bu ycski •'cai" pablrçlari 
ı~ l'.Ukar:rya doğru itil· ,.. 1 k kcbab olm~ Yanlit bir sevdalıydı. ben alıı.yim? 

· ~lıtnden gelen gayre· 1pin ucundaki ba} · dnireler 7..or.ba kocasnun, üstüne imam ınl • - Aman al Rebeıka. nı.. g6stcr. 
~ · ~incyi resim çe- çiziyor Jörg'ü n~Y~ doğru .kahile ort.a.k getirdiği genç kndmı me de b:ına. ne yn.p::u'fWl yap!. 
, teltilde tutarak 'balığa ('ekmek istiyor. Bızdc lpı:> tutu- krskanıyor ve kocasmn karşı da Bir saat sonra gnlil:>a cam kuro
~1.ı.... ıinrak G.\'ImIZI yavruı yavaf} yu_ gllt ktc a.'{kı fevC'ran ediyordu. Za.- lamın pru'!}a parçn lbir don gö~ter
~~ •'Tek _ Bor· karıya cekiyoruz. JôI'?, bt<'ağım r.'f Ha.ticeyi c:ılL'jtırıyor ve sevgi • ~: 
~"'~~'~ir metre boyun· afarak oolığın alnn a saplıyor; İisile ynngeli)ordu .. Hatice yanrp - Bu yeskl don size lıizim? 
~ -,:_~te ve mavi nok- balık alnına yediği ibıçak darbe. tutuştukç~: - Hayır, RC'beka .. ft;ine ynmr .. 

\> vu balık yas 1 ve siyle hemen ha:cket..<:iz !·aldı. - HiiltUnıetC' niçin rlkfı.yC't "l - "R al. 
lıı b~ı r. Alnında tam Zıpkının ucu balıgın karnındnn nıiyoraun? Bu zamanda nilı:uh u~ • ı - Yoma. yn.pae:ı,b'Im! 
~i r boynuz var; \"all. Nımrıldı ve Jörg zrpkmmı düzel. tUne nikfih olmaz! dedik. - lki ıannt ı:onrn Rcbekr. elinde 
iİ.siiı~ doğru uzanan çe. tirken ben de halığı mayomun _ Obmaz! -diye cova.p "Vereli- bir sürü g'ıinü gecmi'! gazete ik ge

'""IQ ki ağzı ise uf ,;ı, kemerine raptedilen av çantam- l\:ocamı hapse atn.rlar oonrn.,. Hem lerc!c: 
u nr. koydum. AkPam yemeği~iz be:nim ooymun üstüne vnnlmnz!. -1.s bitti nrtık Ben yidiyornn•. 

1
t'ok bü;iik ince uzun bu rjekildc temin olunnıugtu. Iru :uır pnrnmpn.rça eder nlimallnh.. Bu ycıı:ti ı;-ozctnlarl ben alııyim? 

~a llihayet bulur. Göz. Karnımızı doyuracak olan hı grke'k bu yapar mı yapar... - Al Rchcka ... Amn onlnrı nC' 
ı:;· <:vet. beni dnima b.:ıJığa derhal "Prusya - balığı'' Bir gün soka!ctıın dönii te s !on yapacakınn? 
!li~~ ~elince ~unıa:ı adını tah-tık. Zira hareketleri da üzcr~ne uzandrğnn sedire ~a - - Benim oğlan k:se kağıdı y:. 

~iı1r • bır balıga aıt asl,E:'re bcnziyrodord_u. R~t;fi ~!~l'- b.nncı ve pa't'tal ltıyafetll bir hc.ı... tııır. 
. a.j 1 onlar. Bambaşka sU' şekli ne ınanıı 1• OL.le. fın ynyılıp u:uı.nm olduğunu gi.ı - Artık Rcbekaya nlı.51Uıştık. Hi. 
I(~ olan mftnah ve ga. l.i tmkr modern bir otomobil n rünce don~knldnn. Hnti"e k05nrıık olmazsa eski ve partal r;exlerc 

bi taşıyan gözlerdi. projektörlerine henı.er. iıaıu t verdi: mcclfın .. ve sormndan da nlmıyor 
~i 1' sıcaklık, bir tce!=. Prusya balığım keşfett.!kten . - Bizim bay -jedi- yorulmu da bknre diyorduk .. 
' 'w°ardı, Bu balık b'r sonra h"yaUarım merak f'tbk ve d:nlcnivor. z mıın gectikçe eski ı:;cylere e -

11.tl bi tetkikat neticesinde şunları öğ. Herif htlfini bile bo?.muyor<ln. I henuniyet vermediğimi:i ıınlıyan 
"~ tdcnbire rahatsı?.· rcnd'k. Büyiik b~r <>rlrndaı>lık ha. ' K.an beynime C!ıçnı.dı. Hizmetçlnın Rfbeka e'de tcplanan H.ızumsu7. i

h... '\'~ harekete geçtiğini \'nsı içinde yaşarlnr: daima inti- l ln.istuh bnl mı tıiddetie .kovdum. !\~ 
1 

l.1c; r-· t-ıerilc, e !d gnzctcl"ri artık 
~~ltı a.rrya bakınca. ~lf. ~m içind" yüzer ve biribirlerin. dam l·omurdnııR homuroıına ç 'ktı.

1 
sorı r.cbn im gotilrüyordu. 

'M~ llıı filozofa ftapln. d n ayrı~azlar. Çok df'rin yer. 1 Hnticc h!,, moı umor yanıma ko Bir gü;ı Reheka. yanında :•eııç bir 
_:~Olduğunu gördiim. 

1 
·e ancak 0 mmta lu: kndınln 1*rnher gelerek bıze prn-

İ!:L na çcldldi; zıpkın l"rde ye .r;r \"'österincc yuk~: B"r rl ha '>!'kın kovnyım de. zanta etti: 
• l ;~t etmedi. Talihi knda tehlıkt ba d ··t ı ·n hnrumcıicrm! Bi.ı.i.nı. ba.y kı..ıncıı l E'.ard.ısirnin \ıg-ıwıun kariı:>-inin 
,"'\ fıı ehcr.tii bir suret- n~ a CJ r • ın anm .... anımı dcı:;eler· o da.'ın lıa- kizknroc:>ııinin velini Zeıtn~·i Y:.lrd·-t.":'.'ll\ın d ' ka lnr S<m crccc mu e. . " 1 

1) "'~ • • ·n ctr:ıflannd · "' . · .. . .. · ZOfun aöz!eriııdcki C ~MR oldukları l~l 1.,. a pı ten "ık lı bir ,,l bıle olmadı mn vctirdim ! dedi 
~ 1 LY ,.. • ' •• -reDffiC u .Cn 00crı .., • • " ' 

tı.:kra n:;ı\•aiız kaldığı. olan bıten SC) ı O?. • ,., Demesin ıni? Korkud..ın <l.unağ!- ı ııse bw 'adrla.r. 
~. t '-uyun f'nthına kalmazlar. nu .k:>ldmırak hemen Ht1.tit'cye yo1 I O r:ün mühim blr i.'1 için sokağa 
~ -~QJ\ :rrı I R ÇiFT' ''el'lli:'11. I crkma. ~:ı. mecbur oldum. Çabuk dö!l 
~r Ctcanlar ~rasında lYl GEQINE.V B · lI'lticedPn F.Onrn beş on tane d - meğe cnbı;tım. Evin kapmrrın yak-
~ ~1t~~ nasıl ileri geri hrı g 'di, ~Lti. lIPpıı.inin hatı acımı laşırl:en Rcbekn), C'ndi')Cli bir yiizle 
:-..ı%nı tıgini görüyoruz. Bu sır da, gürültünün. tesirin- Ya:-: anı kocaman bil' cild olur •. y 1- pencereden tar!k~ut ederken gör -
•.:-:•en. bu hareketlerini den ol~C'ak, altmıııda bır canlı. ruz nun-.sını iliı.vclcn ur.:Nlcl im k dünı. Tnın c\·in lrn.pısma yaltlaflır -
~ s,.

81 
açıkl~rda yüzen lıh.1.ır bnşg(1sterdi. Budaklanan her hi:z:rrv•tçi, "hc-r ç->..ma ırcı gelip kcn Zeltavı koltuğunda kocnmnn 

~~İ~a ...... en<li. Eliyle içnrct bir sürü rcnldi l.ıalJlcların arasın. Cittikf'c sof'ra. ve l atnk tckonhn. b·t" p:ık<.>tlc knı'finnda görrniyeyim 
lin b"':'1etc baktığımız za. da nazarı diki !1.limi "B:>rnkudo" ~ ma.<:rrlar ~ ,fle ek ·ıe k~'c y"k mi? Tepem nttı. YilzUmiin dcris'ni 
~~i~r nıanzara ile kar. balı~ c kti. Suyun. :ıthında lfl('cc1c kad r hı:. flroı. Seyyar 1• - •ıılml:ı.;tırn;rrık: 
~~ doğru !bir ı:.ürU, yüzUyor fnkat hı .:.ı.. rı!" 

1 
z:ın;nn rncı insanlıır olduğumuz i .m hn - - H<tycii dön eve <le röliiı duğün 

~~ ~Or~ .. bir bölük balığın sonra \ inC' de:in!ıklcr • cal t~ or. , mnll:ıra. yı:ı.ıdrm ettiler. ~~ .. ı"k ol • şe~le>ı'i ~rn göstl'r! dcdi.ı ı 
."lt.ttn ilk. du. mnsnıı.: r! Herhang· bitinin nr ·a .. , H.cOOka ikapıJ-, nçı.p du Zclta.yı 

hruımda - yüz tane (Dctıamı var) !':ndnn ba.!rarsınn: ~eni aldı~ mı7 koltuğundaki palteUc beraber gö • 

~fil~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
iJ\·' valde sultana, konuşmasına devam ediyor -

ww NW_..,.. 

~t~ .. •tı ııöylediklerini du: 
~ot anlatmıştı. Valde - imanım hiç bir zaman 

> i~:;ını Rıza Han le- zayıflamadı, Tahir! Diyarbn 
~d,tı eye çalışacaktı. kırclnn uzakla!!tığın günden· 
~t• dn Karanfili sı • lırri bana daha yakınsın. Se· 
k_~iih ni her zamankinden fazla 
~~i~ tb· nıuhakemesiz, kalbimde hissediyorum. An -
/ ~R·· ır kızdır, diyor. nem beni senden ebediyen a· 
1 '~tıll.~n değilse yarm, ;-ırmak ve Rıza lıan gibi bir 

d~ttı,lt acaktır. Onu u - budalamn kollarına atmak 
t, ~\ihsenin elindedir. istiyor. Ona son cevabımı 

G~ teyj kandırır.ağa \'erdim: "Ben Tahirden baş· 
. ~ttıin ka bi1·iylc evlenemem.,, de· 

L 1 l'~ı.t 1 u dolapltt.rdnn elim. Bu cevabımı bahamn da 
~~,~uo -
y'3ıncı' . gece yatagı- tckr:ı.riamak istiyorclum. Be· 

qhi . C! kı duvara bak- reket versin ki, b,.bam Rıza 
rır· h 1. . · aya ını goru- han meselesi üzerinde fozb 

S~I\ ısn.u· etmedi. Babam za.nn-et 
\' 'ti'~~ beni clütünüyor tiğin kadar fena bir adam de 
,ia. bh'"~ diyordu. Sen ğildir.Tahir! Onu icfal e· 
' rı1nı gibi yalnız denlcr var .. Onu bizim alcy-

1.. hirnizc tnhrik edenler var. ~ır 
cevap lıyoı-ı:o1.1 Ah bu g-izli elleri bir keşf c· 

YAZAN: iSKEN DER F. SERTELLi 

111 30. 
Zül.ıre bundan sonra pen 

ccrcnın k3.nndını yavaşça aç 
tr ve odasındaki muml n 
söndi\rdü. Gökyüzü gün • 

düz gihi aydınlıktı. Aym on 
dördti, Zührenin gül çehresi 
ne nurlar serpiyordu. Ortahk 
sessizdi, meydanda kimteler 
yoktu. 

Zühre böyle sakin gece
lerde t\Y ı~ığı altında T ahide 
pencereden konu~tuğu ve se
vi~tiği demleri hatırladı: 

- T .anrım ! sen beni neden 
Tabirden ayırdın? Neden o• 
_,,, h,,.,.-:. ,.l :nı 11?:ı lchır.\ ırrhn? 

Saadetimizi çok görenlerin 
gözleri görüyor.. Sen niçin 
onların gözlerini kör etmiyor 
nun? Bu sönmez aşk ateşini 
l<alplerimize veren, damarla
rımızı tutuşturan, bizi biri • 
birimize bağlayan sen değil 
misin, Tanrım"! O hald~ ne -
den bh:i biribirimizclen ayır
dın .. M .. ıı-adın bizi deneme), 
midir yokta? .. Halbuki bizim 
aşkımız meleklerin a~kından 
dahn temiz ve riyasızdı. Kim 
!eye zararımız dokunmıyor
du. Bizim sevgimizi neden 
ccke:mcdiler .. Bizimle neden 

(Gwekml:dııa ........ ~ 
...,.. 7MwMN:I ta.J1JJ ~m ım. 
poatlJ1a birlikte gilndttfl~) 

E\'l..ENl\IE TEKLIFLEnt, lŞ ABA 
HA, 1Ş VERMt~, •lLDf. SATIM 
ptıl tfoari Jmhlyeil hal7. OlrlUYINJ kfl. 
çUk UAnl:ır par1llml n~rolnmır. inci smıfm:ı ka. 

Evl•nm• teklifler, dar okum~, seri' :ıkt ıo ı.uııaıuın. yr1-
• Ya!> 3&, boy 72, kilo ';J.. §lnuiıyc 7:181 düzgün rlyn7.l,YCl!i J:rnvwıtll bir 

ka.dar hiç eı.1enmcmi§, ayda nltmL~ genç nz bir 1lcrelle l'i aram'll::tadtr. 
ıırn kazancı oınn, scrbc.'lt meslek aa., (Po.hrl Kaztm) rcr:ız 'n mUrc~aat. 
bibi bir bıı.y; 2<r25 ynşlnrında, lcnra.. I * Yilk.!!ek lktuıat \"e Ticar"t Mc:. • 
gö?.20, orta boylu, beyaz tenli, temiz tcbil1tu b rlnct mnı < ıy•m. •rn~l! ı 
bir Türk ktZI ile evlenmek i'!!temcltte. devnm E'dcbilme.m {. n b.r iş arıyo • 
dir. (SD.H) remzine mUmcant. 1 rum. ~ok cbı.·:n b r l rct.c "e dero 

" Ya§ SS, boy l,70, kilo 65, ortn tnh ımall~n harlcın le t tJ g inle rind 
sfUi otduk!l& ytınilne bakılır, §imd!ye calrşab!llrtm. lst..\' nıerın {Y:.T:t°J.) 
kad~r hiç cvlcnmcmlıJ ayda net ~.5 rcmz!ne met.:t.ıpl 

rı. 
lira kaz.ancı vo hayatta hiç k1mı!c!ll 

$ Orta tah illı, e.ıu,i \'C yClll :,.azı -
!Arı bilen bir g :ı • J,t\tıp'ik ~ bu.. 
na. mUmo.;;.ll bt~ r ın::ıltt.odır. He 
yere gldc})Ulr. • M , .. , • ~ HerilUI.! · ts.ı; 

mlno mUracnat. 

bulunmıyan, ser~ meslek sııhibi bir 
bay temiz bir aile kızıyıe evlenmek 
ıst.emekt.edir. Dul dn olabilır. (H.K.H) 

rcmzlne mQracaa.t. 
* Boy 176, y&§ 31, iri yapılı, aylık 

ktı.zanaı 310 Ura oınn ve bu kazancı • • 1:1lksok taruı ı b r g ™'· lise 
orta.mcktcp tııl b k! h Jip, cl!bir, 

nm artması muh.-ıkka.k bulunmı, yük- ...., ıo 
ldmya, fizik d l ri Hnnek• tMe • 

Mk tahsil glirmU17 bir b:ıy; Gan:µn ve. mektcdir. (ll.B.) remzine mtıracaat. 
Ja kumral, beyaz tenli, hayatı anla. * iilksck 11<tı at ve- T:ıcaret mo • 
mlf, 12 llA 83 Ya§lnrr nrasında, okur tebiııln bJrincl sımfı'lda okı:ıy4n bir 
yazar bir ba.yıwla tanı rak e\•Jenmc genç, çok eh\· ,. fiJ 1 öğ !~(kn,SOD;r& 
lstomckt.cdlr. (Anın) l'CJD7Jnc çalrşmak ıızcr b:.r iş aramak'ti«ır. 
I ş ve iıçi arıyanlar: (Y:r. 12) rcmzin mllrncaat. 

* Eski ve ;>eni harfJerl olaır Te * On sclı12: ya.:-:md:ı o~ mekte:p 
) a~ar \'e b rt\" dıı. daktilo bilen bir mcr.unu, daktılo bil"n bir ~ ~) o.. 
baynn, nıünasıp bir iş nrıyor. (l.r. ranıakta•lır, <t .. yıın) reınziİle ın'L 
A. K.) remzine milrııcant. rac:ıat. • 

:;. latan bul Unlvcrı;lt""ı fen !nh'Uıu-. "' Berlin steno \"" d:ıkt!lo blrllği bt. ~ 
ııı.ndc oltuyan blr gcnP, ıızıı. dersı rıncillldcr.lni havi, Alman tecim o!nı: 
Yer!Jl()kt.cdlr. (4. A. Fen) r4!mz!nc lundan dlplomnlı bir gen~. ntmıuı.ca 

ınUrncanl 'pratik ı.-eya mctodllı), stelıo, t.ıı.kt:L 
:,. Lise mezunı. \ uk rlıklc ilişiği lo ve tlcarl dcrrJer venncl.-tedtr. eh 

olmıynn bir gene. cllven bir ücretle rcbatnn Nc,e npsrtman kat g d:ı 1rf1111' 
Sş ara.maktıı.dır Clyi arkadafl) rcınY.lne özturgıı mUracıınt. 
mUrn.caat. ıtı Slılemacdığın her UidU l: l:Iıdea 

"' YUl> ek u.tl.5 t ve tlcnr<"t mclttc. nnlnynn, 12 &;:ne Bineruıı.CJ10:· ~~ 
binde okuynn bir genç, ortaokul ta.le. biı· genç bcrhnngl bir sU:ıenıa(:JlJ}c :i§bl 
belcr.n<' ccb~r ,h ndc.s , fizik ve- larib, de çaltşmnk 1stemektcdjr. (İt.c"t>l rem 
coğrafya der krl v..:rmek lııtenıeltte. zlnc mUracaat. 
tilr. ((S~nlmy) r'!l1Wl" mUrııc:uıt. «· Ylllrsck !ktıs; t .!~ tı~ret mckte. 

:;. Bir l'ICD<' orC!mcl•leplc tabiiyc ho. binin blrl.ııcı ızıu!:a~ kayıtı. bl.r gene, 
cRlrğı yapmı ) l.ık.:: k tahsil tal be ı ı :iğteckn sonralan tal.ı<m!i~ tstcmcırte. 
b'r g ııç. fizik, kimy , tıı.blıyc derııl<'ri dlr. Frımsızea ilıllr, daııtno ku:.lanır 

vcnnck istcmclct d!r. ı M Snblh> rem 

1

-.e stıınografiyc \•aktftrr. muhaaebe • 
zıne mUrnc.ınt. d"n dı! anlar (S.r. 77. ttmzme mn. 

:ı·. C:ıyct ivt ltUltur !lzlk · bUen bir racnnt. 
'rürk genci, az zamnndn, vUcudu b\. • Askernltle n:• kaeı olnuyan. n. 
«;imıılı: oıanlo.rm blçimsl!illldcrlnl ve va.ziyesl ar.:vv~~ı. lt:!" n:ezunu bir gene 
lüzıımıııı-: • m'\ıılıklnrı ~dcrllir. ~rs reQmt veya h:ıınısl tı!r mUe ~ 
te vcrebılir. ı A n. A.00) renızlrıe mll- '•lltlpllk gibi tılr a:- r aktaıjır. (N. 
rncaat. rUrk) remzine ml'ı-:ı • 

'f. 1''ayans çını scronilt ve mouıy:tk • Framıu:c'l, :.ı:: ı :ıı!!.nca, 

l'llerl.ııdc senelerce çnlı§flll§, ustaba· tJ'y11.ocıı v ~ı er.;;• r. C'hbf. 
Fılık ctm1~, bonecrvi.slcrl bulunnn bir '"" htr r.nt, 'o~r d lrc?,rlndc ve ~ • 
s • .n'.ltkar Le; lll'nmaktadır. Taşraya dn ı::um .. e\'lerin .. çalı~ T. ak bteme-kte .. 
gldcbıllr. CA.K hı remunc müracnnt. dlr. (O::: .s. 6J ';.":rı..;-n' m raCMt 

rUncc birden :ıpsan kesilerek e1
• 

lerini hn vadn snll mıı.i{a b: lal.: 
- Viski.. \"i•ki.. y . ki y ·s1d .. 

~nrn da bovi ı bo) unca dil. Un 
.\yıldı. 

Zt.I tr, bolıra \ ı bır tartı.fıı 1 rı la -
•aı.ık ıhli\'at ııkrnhamnı nyılttJ, ve 
ıwlund n tut ıak alıp göti.irdil. 

Boh<;::ıd~n baylmın iki kat gi)i'• 
mit; ko ti!mti cıkf•! 

Er, c si h.ıft.ı, tam Rl bekanın ge
leceği gUn \'e s:ıat e k:ıpr ~nlmn • 
::-•. k srrtmda kocaman, paı t.nl ,.e 
Viı li 1/r torb:ı rnrltan cipil gözlıl 
\"e U"'tlll beyaz • ··a'lı bir eskici 
Yahudl knrs:rnı:m ulttı: 

- Ser.i ca~r..-ıı,•dı'' ! dedik. 
- - Blllmrum cnl!ımıııdiniz ... ma 

.' liv!"' <'ev,;o ,·erdi- ben ) ni>::ınci de
" ı İim ! .. Blzbı zaH ııı Hcbek:ı l'izle
r(' ilmUr. Uldil ! . Ben onln ikocruı,,. 
'"im hmı• la iki krt ,jı:ki eı:ke'k el· 
bi e~·i ''aımis"' t•r~?. \·cıirsenir., 
ben nl:ıy1m !. ı 

l\'e;ıihe Muhittin 

• -
uğraşıyorlar~ Sen bizi çeke • 
mivenlere neden fırsat veri-,, 
yorsım, Tanrm1? 

Ve h:ı.~mı ellerinin nrasma 
alarak ağla.ınnğa ba§ladı: 

- Bir hükümdar kı.zıru ne 
den bu itkenceyc 18..yık görü• 
yorsun? Herkes benim haya
tıma gıpta ediyor .• beni kıa· 
kanıyor. Oysa ki hen, dünya. 
nm en talisiz, en bahtı },ar<l 
bir insanıyım. Gece gündüz 
döktüğüm gôz yaşlnrını kim· 
!eler göı-müyor. !cimdeki ate 
~in beni n. sıl yrıktığmı anne
me bi)c an nta:nıyorum. Tan 
rım. sen han<\ Ytırdım et.. Be· 
ni müfterilerin, l1A.c1cl r e.rm, 
mcrhame•Lsizlerin elinden 
kurtar! 

PERDE ARASINDAN BIR 
BAKIŞ ..• 

Ertesi 

• 30 yaşmd.ı, c:~l:•knn, clddt bfT 
b:ıy, busus1 \·cyo. re.smt mit.- "'!{!et. 
(le J;alorlfcr.!11ik nr~:ı,.tadır. s·ııt.an.. 
hnıett.o CC7.f!C\'l .kMÇitınd:ı o:ıkkaS 

Hl\<Je:,lıı clly!o (K. Sczerc) mUrııcaıı.t 

• :.:9 yaşında l;ekllr. " EJL 
k S1 oınnyıın y•nl ve esA' y11 ' ı b!.. 
lNl b1r genç be~ ne olUN:S oı~un b!r 
~ nramaktıt<!ır. ı B.S.) :-em%lne m1'oo 

11 11at. 

fvl.üteferrik: 
Bunclan U.ç d6rt ay evvel tnıınvay .. 

da b1r tek yakkabı kayboıl~r. 
Beyoğlu hnatan ilinde Cemile *'-
crı t 

Aldınmz: 
\ı.ıı~da renıblerl '&Y"lı olall cı. 

ı,u~ucularunnm namlarına ~ 

m •l.ttrı>lı:ırı id!ll'clınn ml:u!ea (pll:ı&S • 

in n tl:ıhil) hcrgtin ıtbıl.hiall ll'!'J'C 
kad:ır H' nnt 11 den l!l'lnm ~ 
IRrı. 

tH M.Z. l!l) {B<!Jkuıi ([)(nk.-,"'d. Z) 

•Uırılm) '(S.A.) (M. 29) < • ilim) 

IH 99) ıOçka.rde§lcr) (lngeU7) •(A..l~ 
! 'öı'gtl) CB.16) (S.S.6) (AT. ) 

ıı.ı çkn Tcıı) ı İmren K. H) (Y,Akm l - ıp :g 

Zührenin cariyesini bahfu. 
- Haniya, hala sözünde 

durmadın.. bana Ziihrenin 
mahrem halini, yatakta yalT· 
şını gösterecektin? Onun üç 
gündiir yüzünü göremiyo · 
rum. 

Kal'a.nfil: 
- Ya, se.n, dedi, sözünde 

dur..ıyor musun? Hani bana 
annemin yüzünü göstercc.ek· 
tin .. beni onunla görüıtüre • 
cektin? Unuttun mu verdiğin 

.. ··? sozu ... 
- Hayır, unutmadım. Sö· 

ziimde duruyorum.. Annen 
yarın saraya gdecck. Kendi· 
sine haber gönderdim ve CC· 

"np aldım. Yarın öğleden 
sonı-a annen1e oda~ 
görü§eCekıin ! 

Karaııfil bunu duyunca ıe 
vüıdi: 

( Vcı.•tf?lı • ı 



Efı .. ~ ... !!.~ •• _ftf_Pt_a_·~---" 
Bütiin kad11ı!ar 

için f agdalz 
Beden hareket~e • 

1 
Kadınlc rın \'Ücut güzeHikleı ini r 

muhafaza ct.ınc!eri için bir çok 
vücut har't.kctleri tavsiye olunu-. 
Ilun.Jı'. ellc:rın, kolların, bacak. 
larm \C \ ücudun muhtelif şekil· 
ele haı ek to g.:tirilıneaindcn iba 
ı ettir. Bu !ıareketl~rin fayd~ı ı' 
oldugu inl,fLr edilemez. Fakat 
bunları yapmak i~in bit kadınm. 
her ı::-tin en a~ğı on beş dakika. 
sıın lıarcamn.sı Jazımdır. 

Bir kadının bu on be<; dakika
yı da J::ol:::.yca bula.cağını farzct. 
sek ortaya gene bu hareketlerin 
kolayca tatbik oluıımasına rnnn. 
olan bir şey vard1r: 

Bu hareketleri yapm<'·ı için. 
bir kadının o hareketleri yapma. ' 
ğa niyet etmesi, y~ni onları yap- l 
ma,ğı du,"?ünmesi lazımdır. Hal
buki bir çok kadmlar, vücut gü_ 
.zclliklc.rini muhaf:ız.a için beden 
hareketleri yapmağı düşünmez- 1 
ler. 1 

Buna mukabil kadınl~nn her 
gün i~rürken yaptıkları ~.ir 
ook hareketler vardır. Her gun 
muntazaman on beş yirmi daki. 1 
ka ibt."'<len hareketleri yapan bir • 
kadın lbilc, günde bunun bir iki ı 
misli diğer hareketleri yap~..r. 
~v ictindc yapılan bir cok işler. 

de kadının vücudunu jş.leten ibn 
hnrekeUır muntazaman yapılan . 
beden ~i!ireketlerinden ~ok da'ha 
fazla clıe.nımiretlidir ''e tesiri 
daha barizdir. ı 

Ortalık toplarken, eşyaların 
yerlerini değiştirirken, oldukça. 
ağır bir 5'!Y kaldırırken. veya 
ütü ütülerken, mutfakta ~alışır_ 
ken alınacak öyle vaziyetler va.r
dır ki, fena bir şekilde yapılırsa 
kadmm vücut güzelliğini bozar. 
Bu hareketlerde alınacak sıhht 
vaziyetler ise vücut güzelliğini 
rnubn.faza ettiği, ibu güzelliğin 
inki3af~ da yardunı olur. 

Burada size ev içinde .Y"apaca. 
ğı'mz işler<le dikkat edilecek ba
zı noktalan gootercceğiz: 

•.u 
iSKEMLE T~IRKEN 

Bu vaziyette YÜcudunuzu da 
eğmek mecburiyetini cln\·ma~'· 
mz R ~mız dik duntr · 

Bu sm-ctle hem d~ha koln·: 
ütü utiilerniı:: olur unuz. hem <1

" 

\•Ucudumızun fena bir W'.'1dl al. 
ma.."ına rnr ıd.;ı.n vçrm.:ıın:ş o:m. 
.sun uz. 

MUTFAKTA 

~ 1ntfaktn tel dolap a~ağıda._ 
drr. Ekmek lazım. Nn..c;ıl Pğilc· 
ceksiniz?. Alacainnız veya koya. 
cağmız ~yi elinizle tutacağınız 
için, evvela elinizi uzatmak ihti
vacını duvarsmız. O 2'-~man ne 
olacak? Vücudunuz <la eğilecek, 
bacaklarınız kınlacak. 

Bu fena bir va?.iyettir. G<'rf ~ 
mutfakta tel dolaptw b"r şev 
ahrken. gerek ba.~ka bir yerde 
al~k yerden bir :rey alıp kaldı. 
r:rrken yapacağınız en iyi hare. 
ket sudur: 

Öne c?jlmeden bacaklarınızı 
kırar ve parmaklnrınrztn ucuna 
ba.sara.k çöm"lir-siniz. O 7..aman 
elinizi ileri doğru w.atmak .:ı.laca~ 
ğmız şeyi almanıza ldU"i "elir. 

Bu suretle hem daha kolay ha . 
rekt>t etmiş, hem de viicudur.uza 
fena bir vaziyet vermemis olur
sunuz. 

l81.'A.NHUI. Ht.u.:ntvESI 

111 
Ş EH 1 B 

ft VATROS( 
IEP E UA Şl 
ı>RAl\J hl"''IJ-:"'11 \ 

GUndlll:: H,Sft dıı: 
TUl'k '11yatro 'J'arlhl MalincNi 

Akşam 20,30 aa 

HAMLET (5 ı>erde) . .... 
l&ıiklôl caJderinde 
K.OtıfEDI KlSMINDA 

Oumartesl gtitıdih: saat H ele 
ÇOCU1i OYUNU 

1,tqı:.aı 20,80 da 

Kör Dövüşü 

Çocuğun kivmeti 
(B:o~ t:ı.rafı :l üncüde) yen ,·akalarını gösterir. GUete tel· 

b - Şehirli k:ı.dın da y:ııılış bir rikalan en bayağı möelltflertn en 
l.iJmiyet tUremi<,1Jr. f'.oculc lm.<lını l::iifü eıı;erh~rinöeıı seçilmlc:tir. Ban. 
'nkföıden cvYcl iM İ\: rl:ıtır, ;;'.!zel lar ~·:ır:nı anne olacak genç kn1a b:ı
li;;ini bon\r 2ibni) l'tl. bıı olacl\k c1elikanlmm lıenüz i~lm., 

c - l'arnn ,·cyn mulmlllt mii. rnemi~ roho ii.7.erincfe menfi feoıirl:ıi 
nc\Tf'l' e<;'.lS!ilZ bi:- e ?izmc "llfıln.n· ı;abııc:ı?r ny:ınılmr. 
ın:-,tu·. <,;ot·tıi;ıııııı l•ar.ı;ı·:ıcaj';ı 'ald.i • ı ~r er lı~:ı:e 11ağlam \'O nomıal 
,.c n:ıi»•i Ö7 nefsine hıı..,rcln•ck ego_ ı;artlar kerı.inde ye~t, bir Detl• 
ilmi. lin lüzumrrnn kani isek sağLun Tc 

Jkt ı•.aıli ınfü,klillcri nrt:·~ı:uı I.aı normal bil' edebiyat raımıaya ,.e 
dınnnk !mlny ve hn•,ft bir i-. değil yarofmıyn. ~ahşm:ıhyn, Roman mev 
ılir. Çol• çorıf.dıı a:ıeıere p::.rn mii. ıuunu TnltFfm ve Şl51iıleld apart
l ;itrnt ı \'crm•"", cınlun l :ıı• ,·cr~ilor· ır:.mfarm a'jk ıledikoduSt1ndan al • 

İLE SABAH, ÖGLE VE 

ıfon ırunr tn1m:ıl; c5!ı..<,lı bir t~ibir ılfıit;'.•. lıikayeJerlnıiz hlze kötll bir • . __ 
dci!ilrtir. <'ok ı:orul:lıı nJle Jı"r io;fi... r?ille Tekinin, Avtenl nasıl se\·di • r ... - .... ..-.:~i~> 

• ~ ~ ~ :ııp; :Y"cr--.... 1\. .... ""'~~~~Lv .... ~..---nNlrr. t:ir kı~ : i'"'ııin f'olt C-O<:tı~u i f:i..,i, sonı-:ı onu .:\eıim:ınla nasıl aı. ~ .., ""' "" ~- "' .. """'"""": ;a; '"" "" ~ :. • .... "' '"' "'-' '"" 

I.:? niif ,., nrtmaz. Ei1.c bclwrlılrı :-ız, cl:ıtt,:ını nnlathk :a. lıııldl<i haya.tr· ı • Halk için yazılmış tıbbi yeni uer Rnf 
~~~~n~~~ ~1~~~~~ ı,~:~1::.('U~ll olan lir ~~I ~~~~l~n~~~n~ii=~~n r:!:: : /: K A D 1 N LA R DA u e E R K E K L c u 
d~~~~~.~~:~~~~~ii"~f~fü:d;'.'.: ~~~'.~~· ~~~~~:;+!: '1f~ ·~ BE L

1
SO n U K l UwG., U HASTA~Ll~I htınlarm h·ı"tn'h ~clir. Filmler !ı:ı 1 arı,~ı .'l~ ) :t1'ntnmıyrıcağmuz:ı emfn o .. ~~ I! D 

''At '5nrtln:·ı lıamb<>.,lm " an nıcm • hıl•ılırız. , ~~ U .ili 
le~'et!l'riıı c.;ık «ık f<'l\errilr etme - l\foı.n.ffer KS~ ~ peffP· 

l
'U>Oll~m-.:.wı == ............ wwız ·~--.. :J (Bakrmı, ve tutulmamalz çareleri) lıfüellifi: O 

stanbul Levazım amirligindeı1 verilen doktor Cafe:- Tayyar Kankat 
·l' l nkılô.p Kitabevi fiyatı 1 lira ~r.~ 

narıcı asker kıtaatı il anı ar ~"' .. :.:...,"""',.'"' .... "" ... "" ... v...,.,.,;.e.:"".,:.~"";.e.:"";a"".., ,..""",.,.."°,.;Ay~"'•...-J.'._.~ 
-------M:UWZ.-0'"'" W>6' • 

1500 ton çcltllt ltömUrU nlınn«:aktır. Paı;nrlılda. eksiltmesi 2Lll.941 cu_ 
m l"'llnU 'lt 9 30 el Erz· rıın eh P. kert .satmnım:ı. kom!syonuncın yapılncal• 
tır. B ıcr t r.un t hmin f,yntr ") lora tut ırı S0.000 lira katı teminatı 4500 
llr:ı.ılıp. Tallpl ı in belli v •• ttt' komı:ı ''1::1'\ {;'t'lm~ıert. (1325..9:;S3) 

'!o:(.* 

uJOQ kılo s ıroc Yaf l ahr. .ktır. Pazarlık a. ekı:ııltmesl 28.11.9U cuma 
gUııU saat ı · tc Merzıfonda asken ı;.:: tmaıma ltomlsyomınd:ı. ya.pılncıı.ktır. 

Tahmin ~drll 1'250 Urn lmU t<:>m natı l237 Jlrn ~O kunı~tur. Tnlfpıcrin bel
li v..ıkltt<' komlı;yona g-t'lm !eri. (l:J ~-~ 175) 

---------~--------------------

ı. _ il~~~ı;ao:~m-~-;~-:-ı ........ f-™.....,:'DIE'~-i ..... : .... "'-~,..a-~~:...:.a ... ~_,,m'"""'l .. _ .. !.~:~:_m ___ a~=-w-~~~I 
.r.ı:ırııı:ıın l ;;lıb:ıtıri ıc S~tm ılaı:ı J\:oıni'i~o::ı ın:ir.11: 

ı -- rahmin olunun umum bedeli 13C03 lira ~9 kuru.Jan ibaret 3D kalem 
243.601 metre kllp muhtelif cins kcrc~tcnln !kinci defa paza:-lıf:: 11. tkı.•r;. 
teşrin 9~1 sah gilnU sa:ıt 15 t"' l::mitCc terı>3rc lmpunnı:hı.kl komisyon b:nıı. 
ı-mda y ... p.lacnklır. 

2 - Şortnnme.91 komisyonda ı:oı-ül"l:: !!:-. Pazarlığa işt!rak cdccclt talip. 
!erin, bu işlerle ilgili olduklnrına c"' r ticaret ve~fltıı.lnrmı • (2085 lira 51 ı 
kuruştan ılı •ret temıuatıarıle btr1.ktt' rr.Hyycn gUn ve santtc komisyon~ 
ltanlığın:ı. ınüracııallar.. C!l720 ı 

60 nıetrc b:ıl.ır lıoru iç kutru SO m 'ın dış lrnrtu S~-~~ m/m 
80 metre b.-ılor rıı I<; lrntr:ı 58 m/rn dılJ kutru 60 m /m 
20 levlı:ı. bnL:ır J . ,.ı m nı ka!ınlığıncla 1X2 metre ebadında 

400 rn<'tre b~kır oor..ı le; 12, dı.ş l ı m m 
70 me:tre muhabere borusu ı. 1/2 el ı;: (p!rlııç) 

liö met.re boru 1. 1/2 (b:ıltrr) 

G M2 b::ıkır levha C:. 13 m/m 
30 M:! t.a ıcrr levha u; .. 2 m/m 

.8 adet lmrba"'a el tulumbası Ho. 3 (plrlnç) 
Yulmrda yazılı 9 knıenı muhtelit cins m'.\lzemenln 10.11.941 pazarteııl 

gUnU saat 11.SO da Kasımpaşada bu1un::ı.n deniz levnzım 11atmalma komisyo. 
nundıı pazarlı~ yaprlacaktır. lstekUlerın b"lli ~Un ,.e saatte me:zlrur komla. 
yona mll1'acnntı::ırı IJ(ln olunur. (9732) 

:ı: 1!· "$' 

• 
Maliye Veka:eti ·ı en· 

ııı• -.; 
2.6.19.U tnrıh ve 405i numaralı tmnun mucibln<:c ıh a.C ı;ııııı' 

ver11en \'C hasıl:ıtı tamamen Diyarbakır ve Ellıtğ ısuısyon13~ 
İran hudutlarına kadar yapılac..'\l; Dcmlryolunun in,.~ Ulll t~' 
olan % 'i gelirli 1941 Demlryolu l6tikraz1 :..ı 20 senede itfllSl rıı 
yon liralık b!rlnci tertibine alt tahv ilerin satışı 7.11 9tl ıtİ 
15.11.l!JU akş::ımınn kaı1nr yıı.pııae::ılttır. ~ ıli 

Tab"1llcr 11:ımllinc muhnrrer olup beheri 20 500 ve 1000 1 

mette birlfü, 25 llk, 50 lllttlr, 11111 :?O ..J 
Tnlıvillı>rlıı lhrnç fı'ıtı Y. 9!j olar'llt t sb't edllmlşt!r, ~ 11 tfl'" 

birlik Uıhvil bedeli l9, 500 liralık tıı,hv!l be<'! \l 475 ve bltl ıırn 
~ı~owı~&~ ~-o' B:.ı tabvlllcr umumt ve mlılhnk bUtçclcrlc ld ll"C' oıun:.ın ~ 

scselcrcc, vilfıyct hu:rusl ldareıcn vo bel«lıy l"ı-ce yap.1.,cah ın ,e d~ 
r.e.kasa ve mukavelelerde teminat olnr:ık \ e hazlncci' satıtnııŞ, 

ı .. r 
olan .Mlllt emlft.k bedellerinin t diye n J' b;\ b:ış knbUl o ti dtı.r 
tahvll 1Ua bedelleri ve fai.,lcrl tnhvltler n tnm'\m ., ttfıuı• ~ıı 
\"ergi ve rıisumdan muııf buıunncaklnrdır. cıııııl'tl~ 

MczkQr tnh .. ·lllcr Tllrkiye Cilnıhurlyet Merkez. Tilrlc,ve dl« ,t.Q' 

ran.t, 'Nlrluye .tl!'. Emla.k V" Eytam. H ·~ Tl\rk Tictı.r<'t, aetc ı~r (V', 

larlle Silmcr ve Btill~nlt tarafından sa ılaı:ıı.ğı gtlıi diğı.ır ıı:ın\Cl1 t 

de temin olunnblllr. 

1'1'·veia, hiç bir ağır şeyi kal
çanızın üzerine dayıyarak kal 
<lınnayın, Mesela, lbir yerde~ ı~ 
yere iki sandalya götürcceksınız. ' 
ilk hareket bunlardan birini sağ 
clınıze al:p kalçanıza dayamak. 
dii:'Crini de soi elini~le tutup 
yerden kaldırmak olacalrtır. 

Bir fırsat 
Kütüphanelctte, 

thtlyacımız oln.n muhtelif ebatta 123 kalem demir pe:-ı-1:1, demir civntıı., 
demir sa.planın, demir çubuk, gra!ltll salmastra, bakır pul. demir vida, pi.. 
rinç vlda, mas1•e cnını renkli kayn:ık için, ÇPlik saplama, bakır bonı. pirinç 

ı ı şamatn, tcncke şnmnta, pirinç tel kaynak için, pirinç çubuk, ponı.za. ~. gll. 

Bu hareket sıhht değildir, çüıı· 
kü: 

1) Vücudunuz sol tarafa eğile. I 
oektir. 

2) Sağ koltuğunuza. alıp kal- 1 
~aruza dayadığınız sandalyaycl ',ı 
vüoudunuzu acıtacaktır. 

3) Boynunuz gerilecek ve da
marınızın n.ğrıdığmı duyacaksı. 
nız. 

1) Yürürken topallayacaksı· 

nız. 
l<)hcnınıiyetsiz sandığınız. bu 

hareketin bakın ne kadar tena 
neticeleri varmış. 

Şimdi gelelim ibu va.z.iyette al. 
mamz lfı.zrm g-elen sıhhi hare
kete: 

Evvela, sandııly~ların ikisini 
birden d,.~ıi, teker teker ta.sıma· 
mz Jtı.zcmdıı". Sonra clirıizc aldı. 
ğınız ~nda!u.ı.yı iki elit;iz~~ _ye 
\'Ücutl:mu:-.a dayamadan onunuz 
de tut.o\cakııınız. Bu Euretle vücu. 
dunuz öik duracak ve hiç yorul
madan sn.ııdaıyayı istediğiniz ye-

T ariht;ilerin dikkatine: 
Sandıklarından ı;ıkmumııı hlr lı:ll. 

de, hl~ kuihmluumııış 15 ıııUkPıtı. 
mel dllli a Mlklop• ıllya Hrilanll.ıt 

netri3·atından 

T enew Hitttorianı, 
Hı•tory Ol Tlıe 

World 

serin, 'ko3<'1<', le!ılm vcsalrcnln ır.tJ.')41 tnrihlne rastııynn pazn.rtcsl gilDO 
il saat 15 le Kaeımpft,'lnda. bulunan deniz le,·azrm 88.tmalma komisyonunda 
1 pazarlığı yapıltLC8ktır, 1 't>Jtl!l;?t ln belli gün VC MA tte ınezkQr komisyona m\l. 

ı rn<:natları ııtı.n olunur. (9733) ·------------------

1 61 inci Tümen Komutanlığı ndan: 
, ı - Mevc•ıt cvııaf ,.c §artnamcsl clahll!nde 10 ton 11adeyağı pazarlıkla 
satın alınacııl~tır. 

2 - Tcmlruıtı 24i5 lira olup pazarlığı 13,11.941 Pcrsembc GilnU eaat ıe 
da Selimiycdc komisyonda. ynp•Jo.caktır. 

Adındaki tarih killllyata zoo ıırn.. :: 2 - 4.11.941 tarih ve 12394 8ayılıdrr. 
, .• at.ılıktır. t~ti' enler ı;ıt7Rtt-. ı 
mbde P'. ö . rerr.7lnr mı>ktııı;lıı , 

miil"IM'aSt f'dPhUlrler 1 

--~--~-------~----, 

Birincı sınıl 

mütehftssıs do1<tor 
NUR t BELLER 

1'\ ll< \ •p fıt TJ• 11\ ~I \l,IKl.AHI 
ukarıt OıuJıJ~i .:-O.o. 11 

\luıtvf'nf' ""atlcrl: Hl t"" ltlllllrl'ıı 

-~---· ürkıye Cumbnrlyetl 

ZiRAA T BANl{ASI 
K.uruıu: tanJu. l~ - Sermavesı: 100.000,000 Turtc Ura!\. 

':)ube ve Ajans' adedi; 265. -
lırai tıe tıcari '•n rıtvı horıJ:n rnuameltkrı. 

hnı bb1kt1rPnfl"n' tR~OO llnı IJcJ'l'nıt~ "11..-. 

re goturcbileceksiniz. 

1 
:iS.1 ~ ,.. ,.. ,., ,.. ,., ,., 

ÜTÜ l TO tERKEN ~ "' ... "' ...... "" :. 
l C)ul'Wı ttc&oıw 
~~ Ahmet Akkovunfo 
.. ;~ l'ıtkNm l'allmnaıu• Palatı No. ı 
>~ par.ardan ıuaad:ı nı:r«tıı ..aııt ı~ 
~ r~n "onr.ı . l 'ı• lı•f"ıı 11112~ 

~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ Y. .. .. • Y. Y. ~ 

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

Do!~tor Hıfzı Bakı:n 
l>A HlU\'J•i l\IUTEUASSı.st 

a•aa· ıcum:•lltalı · • l?ıtıe.n-:2 tasamn 
~ lr1W> "JUlunıı.n.arıı "M"nPl1' ' '.leta ·:-ııcce ııı kcr'a O• ~~ı<l&IU 

plArı.8 ifl'.IN' tkr&mlff ll\ğltllıtı-11 J••!f. 

• ~r-0 ı.ooc ilmi ık ı.ooc tJn iM 'Cfec1 so l!n\1,_ 5.00I Dn 

• • s.o~ t.OOCi • uıe • .. • &JIO(ı • 

• • ·~cı • 1,0()(: • UM • ·~ • l.%OG • 
uı • IC) • •.OO<ı • 
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