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Afrika cephelerinde 

lngiliz 
donanması 

lnailiz p.zeteleri 
yazıyor: 

Bir milyon 
TDrk 

askeri 

mQhımdir 

Yam lfleri Tel. 2a872 

! Sal// igege gitmek 
istigenlerdenf azla 

kira isteniyor 
Millt Korunma kanununa muhalif olan 

bu vazıyetıe alakadar olunacak 
Yazlığa gitmek lüks müdür 
Hanların bu mene erken dOaıım..ıııt 

w uımma.,, İatanbul halkım dU117a 
,, hvallnin mewcat prUarma ratmen 
n eski bir •htkaaılıkla sene -~ .. -
ı,.re .avJcetnMte ..... •mııtır. Dmlı.tl 

pflza r gUn11 Anadolu bulUyöeQ ve Bo 
ğaziçt yazJü ev arayan tıtnlerce aile 

B:nek:e bıanlQ6Jerde bu ID9Yli•df 
hemen ber nm. ber JdltkQD ,..,.. ,... 

ımıa eephe8IDde s&ıe ~ (kiraJık) 
leYbalarmd&n lıu J'll bemen Jaemea e
-.:r )'Oktur. ET atılpleıt. lıu 8U1'9lle 
tnlUkleriııl UtedPderi llJ&ttan 1c1ray9 
Vermeli Adeta pnaU etmlllerdlr. 
~ -~ •• Mhtplorj 

On d6rdüncü ltalyan 
ordwu fena vaziye~ •. 

'1"l•rtnı kiraya ~ ... 
rirwek atu açmakta wı auat ~ 
tbkıert ~tı tutturduktan _. na 
ı~. Bu f9Jdlde mlJI 
Jronmma kanwıuaun kiraJan arttırma 
ta kup takibattan ınUmldm OldlllU 
Udar kaçmıhnaktadlr. 

Bu 8ellO •7t!YeJerde n ldıalan p
~ 9elleler~ ntatıet kabul ~ 
kadar pahalıdır. Bu ı.rts .. aıel!Ma 
ll8laft dWraU ~betlllektedlr. 111' -. 
lllplerl ba J'WrMJd ... b.rp ....... 
.,...._ ....... Uer hulrlamJf .... 
m.ıtt.adlr. Bu meyanda •JflJeSM sSto 
ınentn bir U1b oldQlaaa da 811'1 ..,.. 
mektedirlıer. Fakat ftJal .-aıwıı. 

tefldlltı btDIU bir 1Ub detti ı.tnM 
d& Jerleımif blr -.maı ... ~ ,,.. 
.arak kabal etmektedll' 

Romanplılar lier -
lnailiz hombardımaa 

.tanarelerlnin aelm•ini 
bekliyorlar 



G iiHiiH içınden-

Yerinde 
Bir Karar ---,o---

Eski zamaa harpleri yalmz dö .. 
i;ü~ milletler arasında olur: 
diinyaınu harbe ginnl~"Cn ınlllet
Jeri ve memleketleri Meta !}U· 

tıuklarını yakıp, kclif~rinc ba .. 

ka,ıı lit.kayd ı;eyircller halinde 

lıllll kazanan Türk mOJeft, inan
dığı , ." ('trnfıııcla toıtlandığı 'ıef .. 

Jeıinln ~:ıyeslnde buı;iin yer yu· 
ziinün haliııdcıı 'e btikbalinıll'n 
cn emin milleti sayılabilir. 

BııgUu okııı.luj;-uınuı hir ha' a .. 
dis bize hu hakikati hlr defa 
da.ha tekrar etmek fıı. atını Hr. 
d!. KoonJinasyon ht>y<'tinin .Mil· 
li Korunma ){anununa dayana
rak "erdiği karar bazı memleket 
mmta'kalarmdıı müstahsil elinde 
bulunan ihtiyaçtan fazla hubu. 

Iİaber 
... l • • _, 

Türk Hava 
Kurumu 17 
yaşında 

Kazam patlayan romorkörün 
parçalan Galata 

kulesine kadar sıçramış ! 

17 Ş U D .A T - 1'*41 

lzmirin manası 
Günün en dikkate değer haberi 

§Üphe yok ki Romanyadald İngi.. 
liz elçisinin İzmJr \ ıı.puru lle ~ri. 
mlze geliı?i \'O sefirin beyanatı. Bu 
hıı.vadis l~inde şöyle bir cümle \'Br· 

clı: 

"hnıir Vllpuro Köstcnceden Jıa .. 
rekct ooerk<'n ylizlerce Alman ne. 
feri nbtnnda toplanarak s~İL 

se"slz \'Bpuru teJnatıaya koyolmoJ. 
lardı.,, ıuharcbe handlslcrial dinler

' :, bol bol dö,'iiş ,.c hıı.n-: dedi 
kodusu yaparlardı. Ketjlflcr dün 

:':~: ::~: :::::~.,:;,rl~::~:,:: 1 
de::· karar iktisadi bünyenıiı.ln 1 
.. nğlamlığını bir kat dnha arttı .. 
r:ıcak yerinde hlr karardır. E

s:ı_.q-n hiç bir zaman lıall<m csas 
yfyece;:'ini tc kil eden \e iktısa

Kurum şimdiye kadar 
75 rpilyon lira gelir 

temin etti infilakın sebebi kazandaki ! ma~~~i~h:::u~~mı::;~:::":'!: 
' 

1 
vapurunu sessiz temaşa eden Al· ~ a memleketlr.rini hlrltirinc ya._ 

laştrrdıktan, medeni) et mllletıc .. 
ri !!.ele sıkı hailarta blriblrine 
bağladıktan sonra mulaal'Cbe yal 
nız çarpıpolan alikadar eden 
lJir Dle9Cie o1malctan !:ıktr. Bn
~tin mohııretıeyi dö,·ü5eu mcm. 
le~etıer kadar han> dışmda ka .. 
lan ,pıilletler de hissetmektedir· 
ler. 

Türk Hava kurumu dUn 17 yaşı· 
na basmıştır. Hava kurumu bu 

emniyet supapın işlememesi ~n~ıı .ncferlerinin Tü~k tarihini pel> 
Q"ı bılcnlerdcn oldugudur. 

müddet zarfında 75 mılyon Ura gi· Evvelki gün Haliçte vukua r;cler. 
bi bir yek!ina hali~ olan varidat infıJAk h!dlsesinln tahkikatı derini~· 

ylk \'C in!ilB.k o ko.dar ııiddetıJ olu:u,. 
tur ki kazan parçalan Galata,•ak! yan 
g.11 kulesi civarı ile Çcşmemeydıu:'lla 
dll:mU§tür. Bu yUzdP.n iki lt~l ~e na 
fi! yaralanmı§tır. Yaralananlar. ka· 
z3ncı ustası Hüseyin oğ'lu Ulucnrı l!~ 

lbralumoğlu Abdullahtır. 

di memJeıtot hlinyc~inln bcJ ke
ıni~i olan hububatın, her mem
lekette maalesef ıtJ('\'<'ııdlyetleri 

eksik olmıiyan, kendi mentaa-
1inden Ja~..uı hiç birşcy dlislin. 

mez hir ka~ speklilasyoncmıuıı 

elinde. kar ,·:ısıt.ası olmasına ta-

temin etmiştir. tırflmtştlr. 

Türk Hava Kurunıunn. memlt:. Tahkikata nazaran B4§4ğa romor 
ket müdafaası için miıteakip se. ' l.iründekl in!ilAka scbcb buhar qeyif. 
nr>l~rde de muvnffakıyotlcr diler. t.ıvnlCının açılmamasıdır. Bu yllzden 
\'atanda.şiarı bu kuruma ~ardıma !ı>.Zln. biriken buhar kazanın cldaılan· 
dav<>t ederiz. ı nı tazyik etmiş ve patıatmıııtır. 'I'az· 

Hele bugünlı.-U muharebe bü
tün dünyayı daimi bir t.cyakkuz 
ıtf'!rlslnde ya,samağa mecbur et .. 
ıni~tlr. Varlığını \"O istfkfülini mu 
hafa.za. otmc'" avnlnde bulun:ın 

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

milletler, yarının ne getireceğini 
';.ehlen kestirmek mümkün ol

madığı için en uzak ihtimalleri 
hılf'! ~iiz önünde tutarak ona gö
rf• tedbir almak mC<'buriyett du .. 
~-uyor1ar. 

Sndc bu luıdıır da değil ••. 
Harp dünyanın esasen pek de 
i:,d gitmlyen iktisadi dilleninl da 
h ı. kanşık bir hale koydu. IUü-
111.t.1-.alc ~ olları, inthammı kay. 
ıoetti, bazı memleketlerde bazı 

<-,yanın noksanı bissedllmeğe 

ııa .. 13.dı, hayat ~rtlan değl~tt. 
llönyayı sarsan bo kull'J'a L 

l'trl,hıde bMlret n ldyaset'ln 
hakiki timsali olan bir devlet 
•n••kan"1zmasma nafi olmak talf-

bi! miisnndc edilmez. 11.nlbııki 

ecmlyct için norm .. l bir hal sa-
~ ılamayıııı harp 1.nmanı, ııusuda 

)Crle~ıı ı uht~ldriıı H! t>}>ekü. 
liisyoncmıun, .. ıeağı ~ören ·ılan

lan gibi hm; kaldırdığı lıir mc\'
"'imdir. Biuııcnale.) h fc,·kalade 
~ünlerde dahu Mkı, da.ha kökten 
tedbirler almak bir zarurettir. 

Bu noktaları dU~Uocrek, bu 
~·eui ahnan kararı, müstahsil w~ 
milstchllki konıyaenk, yalnrı 

Jtendi ,tılwrm: diişüncnleıin kö. 
tü dü~ünccsinl önll ·oock yerin
de , .e ku'\'\'etll bir ,·aenta olarak 
kabul etmek icabeder. 

Memleket de böyle düsUnecek 
"'e devletin bu kararmı da se
\inçle '\'C memnunlyetlo kar!Jıla .. 
ya.ıcaktır. 

~IUZAt"FER ESEN 

Tarihi eteniz. romanı: 13 Y ~zan: Kadircan Kallı 

Cam buhranı 
ka madı 

Ithalat yapılmakta ise 
de fiyatlar gene 

yüksektir 
Bir mUddettenberl cam ithatatm 

dn görlllen milşküJA.t dolnyısilc his. 
solunan cam buhranı kısmı azamı 
itibariyle zail olmuştur. CRm itha· 
lnt tacirleri ötedenberi al!§ılmış 
olan Almanya ve ctiğcr §imnl mem 
lekctlerini bırakarak bunun yeri
ne yeniden cam sanayii tesis et .. 
miş veyahut bu sannyi şubı>sini 
genişletmh olan memlekctlorden 
cam ithal etmeğe başlamışlardır. 
Yugoslavyadan, Bulgaristandan ve 
Romanyadao gelen camlar son za 
manlard:ı yapılan cnm ithnlatmm 
kısmı azaınını ~kil etmektedir. 
Fakat Romaııyadan gelen camla. 
rm rniihiro bir kısmının • ambalajı 
ı.)'i yapılamamış olması, nakliyatm 
lii.zımgclen itina ile ccr('yan etme 
me:ıi ytizUnclen .. 'kmk çıkmasın .. 
d:ın cam ithalat tacirleri Roman • 
vad.m M'am gotirlınnr>-Oğl tercih 
"tmektedirler~ 

Cam ıthalau icin yeni ifnkfınlar 
bulunmuş olmal;la beraber cam 
fi:ıtlanndaki eski fevkalitde yük -
selis tamamen zai lolmu. df'ğildir. 

Marki dö Gomar Tclemsan sefe 1 bir gaziler alayı p<.'k az gölülobil Buna sebep bE'ynclmilel cam piya. 
rini kıştan evyel bitinnek istiyor_ mişti. · sasınm harpten sonra yükseldiği 
du; hattA buna dair krala söz de Kahramanlann henüz --·arısı cık- seviyeden fazla bir fiey kaybetme-

. " miş olmasıdır. Bu fiatlar şimdi 
vermışti; halbuki aradan befi ay mıııtı ki yolun iki tarafına dizilmiş memleketimlze en c;ok eam "Önde. 
ge~ti~ halde henllz Kala'yı alama olan İspanyollar Türklerin elbise- ren mE'mlckPtlerde birleşmiş bulun 
mıııtı; Qaha fazla bP.klemektcn vv. lerini, silahlannı çekmese: • 'llaktadrr. Yalnız, maluı ahndıb"l 
geç•i:. taarruz etmeğe karar ve'r- _Bunu nereye götliri.iyorsun, memleketlere göre bazı nisbi fiat 
di. bizimdir!.. değisiklikleıi olmaktadır ki bu da 

tüyiik bir elıemmiyeti haiz bulun· 
rıı.nmnktadır. 

Orand~n yeni toplar, gülleler, 
1 aı'Ut; topçu ve lnğnncı krtalan 
getirtti. 

:)imdi buka sistem bir harp 

ba ,llll!lı tı: kale dıvarlarının altına 

doğru liğımlar kazılıyor; yığm yı. 

ğm barut konuyol": sonra ateşlenl 
yordu. O :-.aman yerler sarsılıyor; 
havaya taıılar, topraklar. kayalar 
fırlıyor; kule ve mazgallardan bir 
kısmının bUyUk bir homurtu ile 
yıkıldığı görülüyordu. 

Lcv~ndler ve hele Araplar arJ. 
smda ilmltsizlik çok artıyordu. 

HattA Araplann fırsat buldukı;a 

kaleden kaçtıklan, bir kısmının 

1bni Hnmun ordusuna katıldıkları 

Diyerek küfür savurmaya, ynra 
hlarm yaralarını hırpalamaya. hat 
ti mızrak veya kılıçlaıiyle dürt. 
moğe b~ladılar; ishak Bey arka· 
daşlarma sabır tavsi~" ediyordu: 
fakat sabrın da bir derecesj var. 
eh. Bir aralık İspanyollar atlıları 

indirm.cğe. soymağa kaUtı§tılar. 

Bir atl§ına oldu; sonra çarpıştılar; 
lshak Bey kumandana şikayeti ol. 
c ıı -·unu haykırdı; lakin en ya km 
scsıer: 

- Kumandan biziz. .. 
Ceva.bmı verdi ve kılıçlar pnrla. 

dı; Türkler ancak o zaman tuza .. 
ğa düştuklerlni anladılar. İshak 
Bey bağlnyordu: 

oluyordu. - Siz verilen sôzU böyle mi tu-
İshak Bey de art.ık kurtuluş tarsmız? 11i11meyiniz! .. 

imkanı kalmadığını anlıyordu. Bu- - Haydutlara verilen söz böy. 
nun için Marki dö Gomar'm son Jo tutulur! ••• 

teslim teklifini ~rt kn!"§ılamadı: Artık lshak Bey de kılıcını çek .. 
- Konuı;abiliriz ! mişti; kanlı bir harp başladı; dinç 
Dedi. Konuştulnl". SilAhlarıoı ve ve sık di.i§1Ilan saflan arasına dıiş

üstlerinde tnşıyabilE'C"klerl ~yayı mUş olan bu bir avuç kahrrunıın, 
abrnk Cczayire gitm 'k istediler. son nefct"e vnrıncaya knıiar erkek 

İBlınk ~oy bu şekilde hiç olmazsa çe dövüştüler ve şehit oldular. 
levendlcrin hayatlarını kurtaracak- İspanya ve Arap orduları vakıt 
tı. O levendler ki her biri Kala ka kaybetmeden Telemsan Uzerlne yii 

lesi kadar değerliydi, rilyüşc kalktılar. 
Marki dö Gomar bu uğursuz yer Kala'nın dlişLUğü haberi etrafa 

Usküdar sahillerinde 
bir ceset bulundu 

Dün f" skUdarda Şemsi paşada 
bir ceset bulunmuştur. Ceset. 
denizde uzun mfiddet kaldığı için 
tanmmıyacak bir halde<lir. Orta 
yaşlı bir adama ait olan ceset, 
morga kaldınlmı~t1r. 

Vakrt 
E'ıı!jmakalc sütununda ynzdıotı ma 

lta1cde Sadri Ertem, hükumetin. köy
ıunun elindeki buğdayı 8,G lrur.ı,tnn 

53.tm almak hususundaki lt"rartnı 

köyJUnUn iktisadi kud.retlnl arıt •rma
~a ve hayatı daha gUzel nnlanıcıF!na 

blzmct edecelt faaliyet unaurları,,<lan 

bır. olarak kabul etmek ltizr:n~!".ll~I· 
ul esasen Türkiye cumhuriyctwtL ık· 
tısadi istiklAl ve mUll ltalkınma iş ntıc 
tultuğu prenaipin Türkiye '5".0° v'tcı 

testse ve iç paza.rlan bu s:ınıı.yie :na!l
r~ç hciino koym:ı.ğa mııtul olduı;tıl'ıı. 
bunun ise ekonomik bir lcraltkl mer· 
kelesl teşkil ctliğıni yazıyor. 

Mubarrır, bunun böyle oldu~unu an 
lattrok için de yUz sene evvelki !kU 
eadi vazlyctlmizl, zamanımıza ı;eı. 

ccye kadar geçlrdiğt merhaleleri tah 
tU ec!crek ınakalcslni ~öyle bltlr'yor: 
"- Türkl)'C ka.llunmaııı dını.aı;.ı bir 

ı.ul<lür. nu kliliin tnhakkulcu için alı· 

den bir an evvel uzaklaşmak, a.. rüzgar gibi yayılmıştı. Şehirde ve 11111• tf'dblrler şiiııhl"!!b. \11hıız h~ığ. w\' 

1 b def 1 T " k ri,\lıtlannı ·' UJ.ııeltıuekle kulnı•v•rıı~ı sı e o an e.Jemıınnı vurma l'lvarda fısıltılarla başlıyan ihtilfıl 
nıuhaklcaklır. Fakat buglinkü t"rlll•I:" 

istiyordu. Şartlar kabul edildi. Gü- büyük bir zrılze>le ve kas·rga ba-
ntt·rtuılt> inde luiyllluUıı huğda\ lurııı. 

7.el bir yaz sabahı, Türklerle onln tini aldı. Yedi ay evvel Oruç Be)i iMüıı fl)atlıı sııtın alnıııl• mlbib<'t hl• 
nn vefalı ve cesur arkadaşlan o- çağıranla'?', onu bir saatlik yoldan ıı:tır.,. 
lan Araplar. yaralılarını vcı eşya. hörmetJe karşılayanlar bile yUz 
larmı alarak atlara bindilel"; ar· çevlnnlşlPrdi.. Bu vaziyet karşısın Yeni Sabah: 
! ık bir taş ve toprak \'lı;mı halin- da yapılacak iki hareket vardı: 1 ı Almanya s~yııhn.tlndı:>n sonr l' oıeı 
deki kaleden çıkmağa başladılar. Telemsandan hemen çıkmak ı·e ltıvl:ası nltında yazdığı başma~a•~dt 
Oruç Beyin ketbUdası tskt'.'~der bir C . dö k ah t his luı hli .. eyin Cahlt Yalçın. diyor ı~ı · 

ezavıre nme Y u ara - 1 ••\'ugO!ilAv lıa:t\.'C!kili g,·etıuwtr llr 
sedyeye yatrrılmıştı; 11urao~ biri.. panarak sonuna kadar dayanmak.1 '1ıırlch·e nıı.,..,.. Mıırlcovl~hı nerırhofı11 
"ıİ ~l kolunu boynuna asmış, ötP.. hiidisC'leıin seyrine göre frrsat ı Ulıl'('.ri zı~·ıu·n etruı•!ı•rl hrr tıır.rtr 
ele bır ka~ kişi bqlannı sarmışlar. 1 kollamak!... tl~rliJ tUrlU t,.r .. ır VP nılltnlealtmı ı.ırJ -
r", '1'11.rllıin bOtUn seyrinde böyle 1 (llf!vanıı'vıu-J j dtııı a~tr. MUIAkatı mliteaklp ııeşredi 

Dolma bahçe 
stadyumu 
ne zaman 
yapılacak? 
Toprak tesviyesi 
yakında bitecek 

Beeldiyenin altı aydan fazla bir 
zaman evvel yerine tjehir stadyo· 
mu yapılmak üzere yıktınnağa haş 
Jadığı Dolmabahçedeki eski ıstablı 
iinıirenin yıkılması tamamen ikmal 
edilmiştir. Bu muazzam binanın 

ahşap kısmı ile işe yaramıyan kı
sımlan kaldırılmıştır. Geri kalan 
taşlan da ayıklanml§ ve bunlar da 
inşaata engel olmıyacak 5ekilde si.. 
tif edilmiştir. 

Eski lstablı funirc, tuğla kulla. 
nılmadan umumiyetle taştan ya • 
pılmış olduğundan bu döı t taraf
lı bina dahilindeki mescit., arka .. 
smdaki son defa maliye kırtasiye 
ve eski kitaplar anbarlan ittihaz 
olunan binalar yıkıldıktan sonra 
oı tada şimdiye kadar hiçbir bina. 
dan ç~kmamış miktarda muazzam 
taş yığmlan kalmışbr. 

A!dığ"JDız malumata göre. e
saslı bir m!ni çıkmadığı takdirde 
bahara kadar yapılacak toprak tes 
viyesinden sonra burada temel 
kazılmasına başlanacaktır. 

Belediye şehir stad·nnl ~ası 

iaşe tesk{ IAtı 
bazı rlıkiarı 
tamamlandı 

Ankaradan bUdirildilfjne göre taşı:. 

tc;skilıltma dair bUtUn hazrılıklıı?' lk 
nıaJ cdllmlşlir. Bu husustaki kar.ı.rnu
me, yüksek tasdikten çıktıktan sor.r& 
t!caret vekftleti iaşe mUsteşnrlığı der 
hnl vazifeye başlıyacaktır. Bu. mU.rte 
~arlığa ya Hatay valisi ŞUkrU Sök· 
ml.nsüer, yahut da general .Muzalfc· 
rin tayinleri muhtemeldir. 
MUsteşarlığa biri petrol, dlğ~ r1 ti· 

carct ve toprak mahsulleri o!!.sl oımnk 
uzcre Uç ofis bağlanmı~ur. Ticaret 
o1'18lnln sermayesi §imdilik beş milyon 
liradır. Fiyat murakabe tcşklla.tı da 
bu müsteşarlığa bağlanacaktır. 

ithalatçılar birliklerinin 
umumi heyet 
toplantıları 

Madeni eşya ve malzeme itba. 
18.tc:ılar birliği heyeti toplantısı 
20 şubat per§enbe günü birlik 
merkezinde yapılacaktır. On~an 
sonra günaşırı bir ~eı:oiy~t.. top· 
lanacak, ve böylelikle umumi 
heyet toplantıları bu ayın so. 
nundan evvel bitirilecektir. 

Sovyetler 200 ton tiftik 
alacaklar 

için en esaslı meseleyi tçşkll eden 1 Sovyet Rusyanm memleketi. 
demiri Avrupa harbinin daha ilk mizdcn yeniden 900 ton mikta. 
aylarında temin etmiş bulunuyor- nnda tiftik mübayaa edeceği 
du. Bunun için bu cihetten inşan. haber alınmıştır. Bu mlibayaa
ta bir mahzur yoktur. tın da, bundan evvelki yapağı 

Sanat mekteplerinden 
yetişenlerin toplantıcı 

mübayaatında olduğu gibi kom. 
bine hesaplarını kapatmak mak. 
sadiyle yapılaca~ı zannedilmek. 
tedir. Sovyet Rusyaya yapılan 

Türkiye san'at mektcolerinden yap:ı.ğr ithalat tamamlanmıştır. 
yetişenler cemiyetinin yıllık kon Tiftiklerin İsveç ve Norvcçten 
gresi dün Eminönü Halkevi sa- de mühim miktarda ve çok iyi 
lo?llarmda yapılmıştır. Kongrede fıyatlarla sipari~ler gelmektedir. 
Türkiye sa.n'at hevesinin arttı .. ! Fakat, Vekiı.let tiftik ihracatını 
rılması için esaslı propa~andalar lisansa tiı.bi tuttuğu icin bu Is. 
rapılınasma karar verilmiştir. tekler ka~ıJauamamaktadır. 

lt-ıı kbllğde, "görüş birliği., tenıinln· 

df'U bah!le'dllmcme91ni Berghofta ınllı. 
bl'!t blr netice elde edllıııediğlne :ı.~linlf't 
,:!bı tclAkkl etmek lstl)enler ,·ar. 
n.ıu:ıları da bu ı;cyabatln Alman~a ta 
rafından Lıhar edilen an.u Uı:ı•rlnP 

, ·uku bulmıyarak ilk talebin lk'gMlt· 
taıı gt>lmiş olduğunu söylüyorlar. l"U· 
t.~lav de\'let adanılan harp 6.a1l<an· 
fara sirayet edenıc Almanyanııı ır~ıı · 

dı memleketleri hakkındaki nlydlerl 
ur. olduğunu anlamak tstt'mlşl<!r ,,. 
Fillırerlu yaıuıutan, Yugoslavya etr.ı
tındu patlamak telıllkeelnl gö .. tert"n 
lıildiselere aeylrcl kalabUmeyl mUm· 
klin kılacak bir takım teminat nlmı, 
bir '\.'l&Zlyetto dönmn.,ıer.,. 

Bundan sonra muharrir, bu l'\d te
lal,ki ve tefsirin tamamllc nlri'l!r~ 
zıt olduğunu, Svetkovlç ilo Markuvi· 
c;lı>, !on Rlbentrop ile öğle )"om~~ ,.; 
yıp FUhrerle çay içip onlann loıtP.dlk
leri şeye hayır demek içln blr o\.'ınan· 

y.ı seyahat! yopmağa karar v .. rnıı~ 
;ılmadıkhrmı, binaenaleyh cerl!y.ın e · 
dece.!: muzakerclerln mcvzuuna C'\"llPl· 

cc \lı.kıf bulunmalan icap ettl#inı 

: azara!: makalesini §Öyle bltiri:, .ır: 
"Bcrghof ıuillfil{a.hııın Almany:, \"P 

ı·uı:o!l:a,ya nokta! nazarları Bl'll'"lllda 

IJiı· ayrılık bulunduğunu mU,abPde \'e 

wsblt tJe netJcf'lenml& ola<'.ağına tt>tl· 
mal \"l'n'meyoruı;. Vugoslav,\-anır. <jl•n 
dıyo kııdar takiıı ctUğl poUtikıt Al-

rııanyaya. karşı böyle ııarlh \'6 katı bir 
muhalefet vaziyeti almasına hl~ lt.tl· 
mut \·erdlrmez. Bu lıddiııedc, dah!l 71-

yıuıe, me\CUt hııfU bir muka\'l"Jllt:tiıı 

\'C lbtlk!Al emelinin çok z.ayıfi!ldı~ınu 
IJtr ı,.ret mm·cut olduğuna. hilkmt'di· 
~onız. 

iki \"ugotılav dc,·let adamıııın ı\I· 

manyanm -ı•ugoslavya bakkmduld fl
lılrlı!rlnl anlamak lçlo ııcyabatc !lVıını 
ı;örmü, olduklan tarzındakl tcf11lre 
ise hlQ mUtema)ll değiliz. HIUer Al· 
manyu Ue Yug011la\.·ya araıımdaıd ~u· 

dudwı kati ve ebedi olduğunu tenılo 
elfnf>rnlf miydi T Yugmıla,•ya hB \'ekili 
Uf> hariciye nazırının bu ııöıtle"" iti· 
matları kalmamıı:tır ki r:lmdl trkrar 
tcn,ınat almağa gidiyorlar! llltlcrln 
birinci eöztıoUn aradan blraır. v:ıklt 

~ince kıymeti ve kuvveti kalmıyor· 
u tlmdJ verecell ıMSztıo ondan daha 
d••ğıırll olacağına bu iki de\'lf?t adam, 
rıa~ıl itimat edeceklerdir? UL"l.tr.na· 
le.)b, onlara bö)1e bir istifsar nml{s:ı· 

ıt.ı ııtfetmek, Alınanyanm taahhl\tlPri· 
ııe ıtlmatlan kalmamı!) olduğu ıuana· 

"'mı ifade eder. 
Hele Bergboftan Yugosbwy•ınm 

Balkanlarda vulma geleceği tahmin P

dJJen mllblm MdJııelf're 8f'.)1rcl ~ Pfıl· 
t~ <'t'll kanııatlle avdot edJlmlt o1'ııa"ı 
ILçblr ı.ama.o akla aıta.maz. 8 )ttlrı 

Avrupayı "Yeni Nb.arn,,a sek1J111.k ve 
hDfüo Avrupenm lclıareelal ele almak 

Ne mana çıkarmalı 
Ayni ha.her içinde bir de Ameri

kalı mlihendisbı beyanatı \'ar: 

"Ben bir mühendisim, vakü3 le 
l\fajino hıı.ttmm lnşa.s1113 yudını 

ettim, Almanlar zaptettiler. Kral 

Ka.rol hattında çalıştan, l\laearla. 
rm eline geçti. Nihayet Besarah3 a 
hududu tahkiınatmda bwundum, o. 

1 
nu da Sovyctler elo geçirdiler. Ben 
de bundan sonra bu cins ln::aattan 
'azgcı;ereli su setleri yapacağını !tt 

l\lühendisin talihsizUJ;inl anlama· 
mak kabil değil Fakat "su etleri 
yapacağım!" demesinden ne mlna 
~ıli:nmınlı? 

R. 

Berberler kongresi 
yarın toplanıyor 

Berberler cemiyeti senelik 
heyeti umumiyesi yarm öğleden 
sonra cemivet merkezinde yapı. 
lacaktır. ötedenberi gürültillti 
olan berberler kongresinin bil. 
has bu defa mektep meselesi f e
na bir safhaya girdiğinden hay. 
li 5ayanı dikkat olacağı anla.sıl. 
maktadır. 

Akçakocada fındık 
iştihsalatmın himayesi 

tedbirleri 
Almanyaya satılan fındıklardan 

L-.vant clns!ne ait kontenjanın 

dört milyon kilosu Akçakoca mah
sullerine ta.hs·s edilmiştir. Vckft. • 
let. bu havalideki fındık mahsul • 
!erinin himayesi için yeni tedbir .. 
le.· almıştır. Almanyaya ihracatta 
verilen bu kontenjan, bu cümleden 
d ir. Vekalet Akçakocada her sene 
dört ay çalışmak üzere muvakkat 
bir ıhracat kontrol istasyonu ih -
das etmiştir. 

Hopkins Nevyorkta 
Ncvyork, 16 (A.A.) - Reist::um 

cuı Ruzveıtın lngUtercdekl ~ab!I mü· 
nır83111 Hopldn bugün Clfpper •avya· 
n.>flle Ncvyorka avdet etmi§tir rlop
.r.m gazetecilere lieyn.natta bulıınara.k 
'lt1~ııtcrcnln harbi kazanacagm ı ka 
naatı olduğunu blldirml§ttr ... 

ÜZRrc <Jrtaklarlle misaldar nkt"'flPD 

l•'ııhrer Balkanlara b.Aklm olun<'& :ru· 
rı,,.laVJ'll.)1 nedPn istisna etslo? .Nl~ln 
oım müstakil bırak5JJ1P Ftı.ıırer ı·u· 

go lav de,·let adarnlanııa ne teıdııat 
,· .. rebillr! \'ercbllt>oeğl blltün U!mluat 
"\'ııgosla\'yaya teca\.·Uz ctmlyecPAlın, 
ı:ugo~Jıl\'yayı mr.vcut bndutlarllP nıfüo 
t:ıl<U bir halde bırakacaton .. eö'll~rln· 
den C:Sba fazlıı bir şey olabUlr m• '! 
Fttrzedellm k1 F übrer ~n gün Perg'9 
lınfta S'n!tko\iÇ ile Markovtç.e b6)0lı 

E<iylOdl \"e ıuımusuna da )Cmln PltL 
B..ı ııo Uode eder ,.e ne kıymeti haiz 
olur ki arkasından "yeni nizam.. tf& 
lecel<tlr? Yt>ııl ui:ıam tesıs edlll•ıct>, 

IJııduU:ırmı muhafn7..a eden \'O za'ıJn>ıı 

lstikl!'ıllcrlne dolmnulmıyan meruleket 
lt•rln bepsl Alman ,·eya İtalyan yah ıt 
hf'r lklsinlo mü.jterck 86\"k \'e ldal'e51 
altınu girecekler, onların çlzdlklPrt 111· 
_,.·:u,ı ve iktisadi prognuo dftl~lndf' 

ııareı,et edocekler ve kunıla<'.D.k dUw
ıılıı mııhnfazııııı vadfeıılnl Alm:uıya ve 
ltal~ıı~·a bımka.caklardır. 

Rlııar.na.lr.yh, Yugoslavya, Y•ıroı1· 

1::1\'~"8 krnllığı veya cunıhurl~ etJ a~ı 

nltındıı bir Alman .. 1talyıın vt1•,..~tl 

olAcnktır. Alnıanyaıım galebesi takdl 
rinde, HJtlerln bütün ,.._dlerl. tıtınıi· 

nat lan, imza \'e yemlrueri l"ugo.la•· 
ya)1 \'1"8Blr Anopa devlr.tlertnl bu l· 
kib<-ttl'n kurtaramaz. Hltler bayat u· 
lı~ \'e \"eni nl:ıa.m daVB811ldaı. f'll'&

GC9tı mi? Uçllz!U mlııak feeb ıt.ınıtıı 
ınu 't !\lllllyl't prenslplne göl't" 1t>01l .. t • 
ı .. r lrurolahllmeslnl k'lbul etti nolT 
Hrr milletin m:ıstaJ-11 Nr ba3at h:ılı 

loı ohnumı tanıdJ mı? Bize bunlardan 
lıabıer verinlı: ... 
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Ge"enlerde birisi bir bekçinin 
yo unu kesmiş, tabııncasını al. 
m~: bır meyhanede i~tikten son 
ra o tabanca ile soyguncuı 
yapmak istemış: }{asa ba.5mda 
oturan adama kıu-şun da sıkrnı§ 
şundi örfi idare mahkemesınde 
hesap verecek. 

Devletin ilk vazifesi can ve 
nıılli emniyeti temindir. Tclıli. 
keli sokaklar, tehlikeli yollar, 
tehlıkeli vcrlcr bir insanın da
rnarlarmda bazı kısımların veya 
noktaların tıkanması gibidir; 
hayat ve hareketi sekteye uğra_ 
lır. Asayiş olmıyan yerde ne 
tıcaret, ne san'at, ne ilim iler_ 
lıyebilır. Bundan tabii bir şey 
~·oktur. Kuvvetli devletlerin bu. 
lunnıadığı orta çağda insanlık 
tarihi uzun bir duraklamadan 
barettir. Son bir asrın başdön-

dürücü ilerleyişi ancak can ve 
ınilli emnıyeti sayesinde olmuş. 
tur. 
Osmanlı imparatorluğunun ~ir 

cok zamanlarında şehirlerde dı. 
~anlarda emniyet son derce 
<'ksilirdi. Güpe gündüz yağma
lar, dağa adam kaldırmak, c~ 
<açırmak gibi vakalar eksik 
olmazdı. Uzun kara yolculuğuna 
çıkan kervanlar için her dağ ge. 
·ıdinde soyulmak ihtimali vard:. 

Böyle vakalar lstanbulda da ara 
sıra görülürdü; On Dokuzuncu 
srın ilk yarısında. lbir aralık 

;: artını. tı. Bazan iş ~sına 
~ ve ~buk karar veren, ce. 

ui adamlar gelir: her taraf 
cennet kesilirdi. Bunlann en 
mCJ hurlanndan biri de Çengel 
oğlu Tahir paşa idi. 

Bu Karadenizli gemici Ceza
V'rde korsanlığ'a. b"~la:!lllŞ, zekiı... 

1, cesareti sayesinde parlamış, 
:ıtıÜRirliğe kadar yükselmiştir. 
F..cnebi diller 'bilirdi; gemicilikte 
dPvrın en usta adamlarındandı. 
Onun tavsiyesıni dinlemiş olsa. 
l rdt Navarin facia...-.ı olmıya
t aktı. 

Bır mtiddet 1stanbulun zabıta 
lerıne bakmış. bunda da büyük 

muvaffakıyet göstermiştir. Ri. 
\ayete göre 0 zaman §0hirde 
giipe gündüz adam öldürülür. 
dtikkanlar soyulur. yol kesilir
mıs. Hele geceleri bazı mahalle_ 

rde halk kendi ar.ılarındn bek. 
cıler socerck nöbet bekletmeğe 
mecllur olurmuş. 
~ngel oğlu Tuhir iş'ba9ına 

uc i~leyenler ıhakkmda büyük 
bır ı:ıiddet göstermeğe basıamış. 
ır. IiJsasen yağma ve hırsızlığı 

• n':ıt edinmiş olan bu adamları 
kaladığı zaman derhal boY.JlU· 

' u \ urdurup ölüsünü meydanla. 
ra bırakır; yahut soyduğu dük. 
kurun kapısına astırıyordu. Ba. 
Z1 arım da denize attırıyordu. 
lııtanbul halkı her salbah evle-

n len çıktıkları ır.aman !böyle 
~ ı 1.aralnrla karşılaşıyordu .. 

h.. ı a bır zamandn. serseriler bi. 
r dC>liğ<' sindiler: yahut şehir_ 

1 n kaçtılar. Çok ~eçmedcn or. 
t lık !':üt\im:ın oldu. Halk genis 
\ t rahat bir nefes aldı. Çengei 
J "lu Tnhır oohrin her tarafında 
1 lfı.llar bağırttı: 

- Herkes kapısını a.cık bıra
·ıp yatsın, bir tenceresi kaybo_ 

n bir kazan verilecektir. 
İzmir valisi bulunduğu sırada 

l{edif askerleri ihtilat ~ıkannış; 
hükfunct konağı üz.erine yürü_ 
mUşler. Hemen apulctlerini ve 
ılı('ım tn.kmış; asilerin üzerine 

\tJrümüş: 
- Siz (',,enae\ oğlunu öldü mU 
mvorsunuz? 
H,..p .. i silahlarını bırakarak 
('nuşlar. Yakmlarmdan Galip 
\'demiş ki: 
- Ya herifin birisi ateş 

lSf'ydi! 
r :- Çcnael oğlunu vuracak tU
~.n tetiğini çekmek için bir 

uz ne m"'"'ia lazımdır! 
Kadirca:n Kallı 

İngilizler bu ihtimali de 
düşünerek teduir 

alıyorlar 

Malta, 16 (A.A.) - Son 48 ~nnt ı 
~uıde dUşman tayyare1eri bır hıuı ane 
Y hasar yapmışlar, bir mektep •ı .. or 
t:ıhnlli ınsanların oturduğu ba7ı t'\"· 

'e~ı yıkmışlardıı 

öoUmiızdc-ki hafla zehirli 21!.Zl.,r:ı 
h 'lrşı !ht!:ı ati tecrübeler yapıl ca~. 

haber 'lıc:rilml,tır.Herkesi gaz nuı'!kP · 

si taşımnsı bu maııkcyi kulla .. m.ıyn 
alışması C?mrcd!lmıştir . 

... ,,.,. .y. 

l'tlnltn, 16 (.\ . .) - Dün nc-şr.--:tılı>n 
rt-sıni t bliğ: 

Dün gece dUşmnn tayyn.rclerı b\rn 
tınoan yapılan mUU-addlt aJunıor ..,.. 
nııt:ında blr miktar bombn!zır a.t..mış· 
lır. Tayyare dal! bat.a.ryalanmız oO~· 
mana atcş nçmı avcı tnyyarelcrtın•z 

hD<:um ctmışUr. Her ne kndnr dil~· 

m:ın tayyareleri projektörlerle 8.\'dm· 
latıimışsıı. da eldo edilen netice tc~'>!t 
critlemcmlştir. Resmi dalrclcrch' cheır. 
mlyetırlz hasar vukua gclmtşüt. Sıv'l 
bnlka alt evler büyük ha.sara nı'lruz 
!;almıştır. B!.rkaç ö!U ve yaralı ••<ırıJır 

Dlın geco düşmnn tayyarelcd çol. 
yı.ıksekten uçnrak Uç defa Ma.'t:ı. U· 
zıırınden ~çmlşlerdlr. Bomba atJn.n
dığma nazaran bunııınn keşif ııc·ı~u 

yaptıkları aşlktı.rcıır. Düşmanı pıııı 

kt:rtmck tlzere avcı tayyarel<'rlmı hıı 

vnlanrnışlardır. 

lllglltoroye dl kil 
tay1are b camı rı 

Londra. Hi <A. A.) - Dahili 
emniyet nezareti tebliği: 

mnfcriden uçan -ifışma.n tovya_ 
releri bugün tnı:;iltel"(> üzerındP 
bazı faaliyette bwunmuşlıırdır. 

Bu sabah avcılnrmuz ce,nup sa 
hillcri ııc;ildannrla bir .-fllşmnn 
bombardıman tayyaresim denize 
dü.şü.rmilşlerdir. 

Londra tnllltnkn.smdıı uç muh 
telif nokta w· şarki l.ngiltere 1Ie 
Londra civarındaki eyalPtlerde ba 
:ı:r yl'.rlerA bt>mb-:lal" :ı.tılmıştır. 
Londrn mmtakn.sında birkR.r ev 
ha.snrn uğramıet.ır. DiğC'r yerlerde 
az hasar ':"lıkuR ~etirildiğl bildiri!_ 
mektedır. 

Şarkf lngiJtP-renin hır şeh'rınd(' 
vf' I..ondra mıntakasııım hir nokta. 
smdn nz mıktıırıin ölU ve ynrnlı 

vardır. 

İngilterede gece 
bombardımanlanna 

karşı tedbirler 
l;Qndnt, 16 (ı\ . .) - Jlıı\11,..· 

Dahiliye nazın Herbcrl Mr.rrleon, 
Prestonda bir nutuk söyllyerek, gee<ı 
bombardmıanlan tehdidinin h"nCt. ö 
nüne gcçllcmediğinl ve her ~hrl. ı f'D 

fena bUcumlarn intizar etmesi ıaıı:ırı1 

geldiğini söylemiştir. 

Şehirler ve köyler halkını gece ben • 
bardrmanlarına knr'§ı müteyakkız bu· 
ıunmağa davet eden nazır gec .. bmn· 

bardımanJarma karşr elden gcle'l ::;ııy
rctıe tedbir aranıldığını aoylem ııtlr 

m 

Ayni ııkııam, başmdan geçenle
rin hepsini askeriye doktoruna 
anlattıktan sonra tnm knhvchane

ye giı·<'ceklcri sırada, gen~ tıuba:r 

şunlnn ilfıvc etli: 

- Pl'ki, neden onu böyle scı·. 

best bırakıyorlar! 

Doktor cevaben: 

- Nel"Cye kapatsınlar zavallı

yı? dedi. İsUuıbulda hastahanede 
bir sencdan fnzb yattı. Biltiln 

masrafını belediye çekti. Fakat 
her şeyin fnydrunz olduğunu anla.. 
ymca tekrar burnya gönderdiler. 
Zaten iyileşmesinin çok kllçUk bir 

ihtimal dahilinde ve belki imkfuı
sız olduğunu evvela oranın doktor 
lnrı söylediler. 7.avnilıcık burada 

hiç olmazsa h\ır ya.,ıyor. Onu ser. 
boot bırakmakta bir mahzur gör

müyonız. Çilnkli kimseye zamn 
yok. 

Bunun üzerine genç subay dok.. 
tordan kızın neden yalnız ünifor• 

Uzun menziırı 
Alman topları 

ıngihz 
tay 8are erinin 

akın arı sıklaştı Dün lngiltere sahillerine 
atef? açtılar 

l.t•odnı, 16 (A. \.) - Fransıı St? 

hıllcrinc yerl<'ştlnlml§ bulunnn uzun 
mlnzılll bir Alman topu bu sııbah le 

oçmı,.tır. 

1 J&Ulfı Jımanlarılr uz ın ml'nZ .. Al 

Rür sanayi mıntakcısı 
gene ~iddetle 
bombalandı 

mıuı toplannın bulunchığu m!'vzı \! ·ı ! 7 
şıdaetıe bombardımnn den İngil z ' 
y.•rclcri Bulonyadnn nynldıktan ..,or 
ı t oır ki bu Alman topu ateşe ba'llR 
n.ı. tır. Bombardıman t<'k bir top tara 
fı:ıdart \npılmı.ş ve !asılalı bir "'ın>ttl" 
ık! ıınnt lmdar dcvıım etmi Ur 

(,ondra, 1'l (A.!'\.l 
r tinın t blı ı 

nuvr mmt.Jıkn.sınn fasıla tll' obl• l<'t 
cJlıfmll de hasar vukua g d 
\"C\ ... insanca zayiat olduğı.ına dR 

h ıher alınmamıştır 

ançukoda 
yaşayan 

700 Tatar 
T r 

eç 
~abHye ne 

~ tiyo e 
Sin l.iıı~, ili (.\ . .\.) I>. N B. 
Mançukoudn ) aşıynn 700 den 

fazla Tat.ar, uzak şarkta. buluna?! 
Türk-Tatar cemiyeti \'asıtasilc:' 
Türk tabtiyctinc geçmek trşebhU
stindo bulunmuşlardır. 

Rodos gene bom
bardıman edıldı 
Lindos limanında 
yangınlar çıkar1ldı 

l\a:hirc., 16 (A.A.) - lngilız .:ı.v .. 
L·vvcUerl umumi karnrg/Lhmm t blı 

ğl 

Oniki adnda lııglhz beva 'mvı:<>tl" 

rfrr mensup n 1 tr 1l<ım"1Jr<iımaıı tay. 
yateleri J4·15 ~hat sı Rado!lta 
r.tTJtlos limanına hUcum Pıier?k ya.o 
ı:;uıla,. çıkarou.ştiı.rdır Binalar r rnn 
bom b:'ı.lar dilşmilştür. 

' Bükr~ 16 ı A.A l Slf'flııı• Hı, 

kOmN. \"(' kn uımlUnun latbık t ık11 

rinde m!'mlrlı:C"tın ihtiyacını te•nlo P 

dclıılm<'k iı=ln bUtUn ı.undura f l>rl'lt-ı 

" oıatazalarıru "toktnrmı bl' • rm • 
lf'rlni emretmiştir 

.. Vnırlngton. 16 ı \ A ı \fo•r• an 
rN·~Jıs! bahrly rnctınıcn! h:.«ılt n 
ta .. afmdan Atlantllttc Amerıkava l<'rk 
eollen üsll'rdc tc.sfsat yapılması ıçırı 

40v m!lvon dolarlık tahsisat lml;ıul Pt 
mlı.tlr. 

• Kahırc. 16 (A.A.) Bu " bah 
M.nıırdakl biltün killscll'rclc son lız 

muzatfcriycllnl lcsıl için Ayini r ya
pılmıştır. 

• Floransa. 16 ı A A.) Stl't<ırı a 
J:ınsmdan: İtalyan mnreşıılı GuJ'llel 
no Girerdi, 82 yaşında olduğu tı'lldc 

vefat etınl.şUr. 
e Stokholm, 16 (A.A.) Stcfanl .~j ~ısın 
c;nn · Vetlaııdet gölUnUn şimali o;:-arbl· 
si ahalisi ,iaşe ihtiyaçlarını tcmi'l "(fen 
vapurun buzlarla mahsur kalmrs ol 
mıu•mdan dolayı on gündenberi v'yc 
ceksiz kalmış olduklannı blld•rmlş· 

lerc.lr. 

Bombardı.nan ser.~ 
ta\'\ar('J('rimızm ou gPce \apt 
rı hüc-umlıırın bru lı~a hed(' ıı 

Rur· havzası te!';kil etmı,tır Bu 
Bu h!"dcfler pct ol tcsıc;atıle bır iç 
liman ve tar~ r me\•thnlaı dır. 
Yerdo'ti sis \'1ıku'l gl'! irilcın lı ~nr
ln 'l IT'U hE P ı ,.<' teshıtmı 

zorlru;ıınn• .. , d !:ıır çok vtiksf'k 
nfilii.k ltudretı bomba 'arın hcdf'f 
olgf'lf'nndc paUı' ar k bi! çok 
wgınlara sebc>p oldwfo görlilmücı 
iir. 
Roterdanı lımam drı lıomh rdı

man t'dihtıi Vf' horr.baların havuz
lar bölg s'rıde pntla<iı-, "Orülınıiş· 

tiir. BiitUn bu h!lrek"ıt d<',·n'l'I C'drr 
ken bombardım::ın ~"n i iıır- mon -
up bacıkn tan rt'l(''r p, IC'nya ha
vuzlarına mU\ ff'l.kı. ·f'tlı vP. dPvem 
it bır akın \apmı lı:ırdıı Limanda 
bır çok b'i•·Uk 'a m 1 ,. rıkmıs ır. 
Öylc> kı, daha sonra grlcn pllot_ 
lor bombalarınnın nkvler u;indl.' 
nasıl lnfilfık ctti"ini tefrik ve tı:>m. 
\iı "d<'memektevdiler. 

Butün bu hnrckattnn iki tann· 
rC\mlz dönnıc:'mMır. 

Sahil hizmC'tin<" ml'ıı~up tayva -
ı e.'erimız de bu g-cc<" C'olııis dokln. 
nnı borubarduwın ctrui 'erdir. Ta\· 
varelcrimiz hiçbır zarnra uğrama . 
m•ştır. 

Sahil tayynrclc>rimizin dun el' · 
reynn eden başka harl'kiitı ncu -
cesindl' iıc; tnvvaremiz üslc>ı ın 
dönmemi tir. 

br 
a atanı 
ar ı 

KıutU.S, 16 (.A.A.) - Milr;takıl 
Fr· nsız ajansı hildirh·or· 

Alman ajansı Von Hıttırıg 

Ankara yolu ile Berlinc dönm k 
urere arkadaslnrlvle birli'ktc bu
gün Beruttan hareket etmiştir. 
Bunun sebebi Fransız hüktlme. 
tiniıı A lm11n rn~kamları nezdinde 
teşebbüsatta bulunarak bu ajan. 
nın Suriye V<' T übıınnda , ... Yllt{ı 
propa :mdn dolayısivlC' mevcu
dıyetinin arzuya şaynn olmadı
ğ'trlJ bıld '""l1 • ıı; r 11Y'n ~ıdır. 

Von Hittıng bırkaç hafta evvel 
tı" ı i bir vaztfe ılc> Bcrutn gel. 
mişti. 

lngiltereye Portcki?den 
bir askeri heyet g·u: 

l..cıııclm, IG (A.A.) - BugUn ı,on· 

ll. nın allıhıy<>tl. knynıı ıannchı o~ 

rt:nild1ğtnc göre, tng!liz lıtlkt}nıerırın 

daveti Uzcrlnc yedi subııydan m'\rC'k 
kep bir PortC"kız askeri heyeti 1 1 

tereye gelmckt dlr. Bu h y t, lnglltP 
rrrıln harp gayretlerini vo lııgıltered 
vıı bılhassa Londrad::ı. havn hUcumlrırı 
ili\ kar§I hn\·a mUdaf'ııruımm na"'' ı..ı; 

led•ğlnl yakından tetkik cyllyecclttlr 
Porteldz heyeti azası lngnt~re I" 

bı;lunduklan müddetçe lngillz bUkO
m •linin mi afir! olne3klnrdır Londra 
~'il bugün gelmeleri beklenHI •or 

1 ............. _. • .-•••••• At ............ .,.,_. ............ ~·········~~ 
< • • E 
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ekime göre ideal 
• z ıvaç ve şar arı 

''izdivacın iki mühim .;:artı: iV nka,·1.·!--dcn evvel 
iffet, mukaveleden ~onra monogami .'ani tek kan 
ve koca bağlılığı,, 

Yazan: r~ ASI A ASAL 
......... ..__..T ....... ~ ........ ~ ..... ~~ .............. ~ 

Cundao onc,.l.l nıu .. nhabemlal.

kı,., 'e 'cd1 lılrkaç sntır (tinde 
tesrih etmet;~ ~alı .. ıı~ımız ''l adın.. 

d· cin i duyguı;uzluk,, rnlnı7. h~ 

1..1ınleri değil, eski rn.manl.nrda mu
d"klrik ın1Hel<'r;1;.Jı•ri 'e filozofla. 

rı dn.hl nlıikadar etmiştir, E\'\'elcc 

h~mın akdcttigi c;;er'i 'eynhut da 

btı~tiıı ıılk.'lh dalrt•slncle şahıtl '1' 

l'lU\"Bcehe:.lndf' tanzim edilen lctL 
mai izdh n~ n t"-ıı,·clesinln fld mü• 

hlııı ~ ı1ı mcH•uttur: Resmi nikah
t ('\\C'I tnın r;afl<"t 'e izdhaçtan 
sonra dıı monopımi :riinl omrtln 
n'fu rttif;-i mııddette Jnlnıı: hir ka.. 
n \ 'f' bir koca arnsındn de\"B.m t.dcn 

b3ğlılıkhr. Fakat ılcni.mlzde bfr 
g<'nrln tabii ibtiya~lariylc gö tcr

diği cln~i rneyclfıo \ "C fıınllyet hu 
şnrtlarılan birinci ini son dc~e 
gil~IMitinnekt-cdlr. Çünkü t.ah<ı.illn 

uzun ~ünn~I, n.o;t eri \"Bz.ife 

\ '<' hl rro1< llttısadi l'Til::Cllt>rle anr.ak 
'lrml bc~inılen sonrn twlenebilcn 
.. urbtiz hir clelikanlmm 17.dh·acm 

ıifaf~ecıcsint" kadar tam mfırıa,.iyle 
ı" l\ir kalınası :ı,ayanı arzu olsa da 

·11 •ansızdır; n~ esasen bunun c _ 
j 'rlt•f• ıJc psi".u nallttk noktııl naza. 

tara Jron.ı b:ah ettl'-'1miı bir çOk nr 

hı ' r cin i t en ü lcri \'tırdır. 
t Henilı. akılbüliğ olu t'eyaha& 
, dclilmnlıhk çağın eri,en gcn~ıe. 

r.ıı uznn mUcldet tam mirutslyle 

bir hns~k hal\nJ}e bulundoklan 
le) Jı melrrep, :kıslı:ı gthi kapab te.. 
":-<"f,1'ııllf'ntc cin i teŞC\'l1lıJlerln m
Jıi mııhlyMi<'ki nk .. ıillimellcrfnl • 
rn ırn ,::orillonı:r~ 

Kızlar içinse kızlıl• yinl beliirct 
mcfhumıınun ~<ı'li daha bu~,11: kı,-. 
mcti 'c hPr hangi hlr sebep veya 
cinsi ilca ilo kalkması 'uı.uunda 

d daha nahos akl .. lorl \ardır. ( 'ün. 
ku kızda, t>rl•ckte olduğunun ak· 

ine olarnk, hrkiirel \"Ücutta mad
di mfınniln hir müeyyide, ufak bir 

ı.;ısıı ilf' tf'msil cdilınekt dir; bi· 

ıı:w.nnlc~ h izmnıçtnn önce kadınm 
hiç olmaz n hu mııclJt> ül~iisi.\·Jc 

iff<'ti dııim.'l nrtmaktadır. cinsi im

.. iıl• h:ılinclc nflf olnr'll'k knJım l;ıı

!arda <'ski znınanlıım kıvn"en nis. 

bet~ n rfnha se~ rek \ c dalı za~ı1 

nıhı tr C'\ ' ti<;lf•ı· m·i"nhf'flt' ~tmek. 

'*) Bu ., .. ,r mnı. ıeoıo blrlociat ı 
ı;,ınc' ı aırl'.cıkllnun lO•O. OçUnCü• 
sn, ı. dördünctuıU 5. t:w!şıncısı 11. a••-n· 
cısı 13, yedlnc!ııl 18, scklzlnd!I 22, 
dokuzuncusu 25 lklndlttl.nun , 'lnunc•ısu 
ı, onb1•1ııcı 3, on lkmctai 8, on ncUn· 
clıcü 11, ondördUncU&U 15 şubn• uuı 

nU...hBlarımızdıı <;ıkmıştır. 

kllZ. (, tiıılm ... ııo harem hay4ltDtm 

,.~ hlltiın gllrı C\dc ~ amnnm l'8· 
n olduğu kızlar , .e kadınlar dn.ıi 
mrıyelnnlnnnı, SC\'gl ilr.alamn fi. 
\iz edebilınel\tc-n çok uı.ak idiler: 

1 · aenale;\·h birçok c' lerde kızlaJ'. 
da kar:ısc,'Clıı H'yn mnllhUlyit deni· 
l<'n (AN'k hnstahklan) 6ık "Ik go
rülüyordu. Halbuki kr.ı da, erkek 
arkndaşı gibi mektepte oliırm.aya, 

f'rkeğln )"Bnmda ~h maya, semme. 
ğe ''C ~k tablatten por yapma. 
, .a başladıktan sonra nfsbctcn bu 

ruhi bozukluklardan mtt.azi om· , 
na~lyle tm-erriim eden -.,k t;utkun· 
hıktanııdan kurtulmaştur. Bagün 
ge::.~ erkek 'e kızlar llJ'ftSmda, mad 
di mlnııdald iffete ,.c bcld'ıretfne 

ha.leJ getirmeden, ufak tc _ 
fek bftllpatllflr, a.'k bağhhklan \'C 

mi ;meler diridir: bunlnr -öz tabi
atin tnbli \ 'C gerici tez.-ıhürlerindM 
lbarcttJr; bu EflAtuni mahlyf'..tte 
R~klarda gönül ur.andır; ~fak {O. 

fek hediye, mektup tantfleıi ole\. 

ZUU baftfcıtlr; nJbayct dtıhH flf~ri 

safhasında bazı cJ kalnrı mi'~.,. 

cottul', Fakat kız ve delikanlı bil
~iidükçc ııhlak teliit.ktlcrı kar 

sında daha ciddi olma~ a, \ e izdi· 

'acm l~tfn13i ~eçbesi hıtJ<ı·ında fl 
ktr edlnmeğc 'baslar. lllnnenalc~ h 

en serbest bir comi~cttr dahi b:. 

dİ\"'aCin iffet mefhomı., ilh 

s şııı ımı 

ooen monogami yani tek karı '~ 

tek ~ocn bft.ğlılığr mcı<knı ecınlyet· 

lerin sia.rlarmdno biridir. Gerd 
diınyn~ııda hiilli iptidııi bbileler
dc ,.e hat.fil nlsheten yliksr.lmls ba... 
zı ark mlllcttcrin(lc PoU~:ımı yii· 
ni (ZCH'f' ta.ııddüıfü> rn.rdJr: fakat 

bu, seksüel yani Donjunn lmdre. 
tinde- hlr f'rl<<"ğiıı rin"i ilca ındıın 
7.1~ adc- lktı:-afli mııhl:rf'tt-odir. Afr1. 
knnm \t: A"rarun çöTlerlnd,• cin i. 

~ t'"tin, soğtfıı iklimlere naz.aran da· 
ha kamrıh olduğu ınnhakkal.-tır, 

\'e oralarda crkcn cvlllildar 'f' 

hatfü f;.octtk izdh·nçları mrdır. Fa.. 
kut nııthdnt .,cffh zenginler yanın
da, -.ağı tabakadan insıınJn.nn 'e 

mesela (Öl fell" lılnrmm di;rt ka

ıhnl:ı ,., ·lenmesl lktNıdi mülabsn 
lnra mlistcnittir: çünkü kadrn tar. 
lnda c:.nlı-.nn bir el i5fdJr: hat.ta vıs• 

1ifa,i hitf'rı C\" kııdmmı boğazlayan 

knhilı• tn-.nnlan mevcuttur: ba a,. 
0

kıb0tt~n A \'MlJlahla.r m:ırtfetlyll'! 
kurlarılaıı zMırl hir tıadm arumoi 

hir İn:lOÇ \ () ~'1tf f.abfj ne tıPhi~ 
(J,üf1M'I ('a.y:ra, • Çf'\'irlniz) 

-3- Nakleden: MECDi ENON 

gılllcrinın ai::l('J a!bmde gcçırme
le'rinP mğmt>n bekiiretlerini muha 
ta:::a hususunda çok kıskanç da.v. 
rnnmakln \'e bir dı kaplan gibi 

·cdit harc!tct edC':-ek 1..aaftan esP'I 
göstcrmC'mt:ktcdırlN . 

mnlılarlıı alakadar olduğunun sc. 

bobini sordu. 
Doktor anlattı: 
- Ooğnısunu l9terseni7. Cemil 

Bey sbylenenler muhtf1lif... Her 

kes, bilhassa halk, tam hakikati 
söylemeği kafi bulmaz ve kendili
ğinden bir çok ilaveler ynpar. Fa 

kat, kasa.ha cwafmın da teslim et. 
tiği \c hakikate en ya.km olanı 

şudur: 

Üç sene once, burada sizm gib? 
kıta komutam bulunan, gilzel seslı, 
çok yakrşıklı bır subay, yalnız o 
zamanlar dPğil, ıdmdi bile ka.s:'lba
nın en gilzcl kızı olan Ayşoye gö. 

nül vermiş! 
Cemil doktorun sözünü keserek: 

• Hakikaten çok gUzcl ! demekten 
kendini alamadı. 

Doktor Faık sozUnr. devamla: 
- Tabiatile kız dıı, bilıı.z onwı 

guzel sesi, bir nz da adanın askeri 
kuvvetlerinin umum kunıandanı ol 
ına.sı vo bilhassa çok ynkLC\ıkh bir 
genç bulunması dolayı.siyle, onun 

aşkına mukabele etmiş; hem de 
nasıl! Y.-;ge mm ta.kasında yaşayan 

sıcak kanlı insanların bütiin hara

retiyle; anlayorsunuz değıl mi? 
Ö) lC'! bir SPvgi ki volkanlnrm lflvlnrı 
bu sevgi ateşinin yanında hiç kn. 
lır! Bunlara bir de kıskRnçlı'k Jıic;

lerlnin ıddeti ılave <'dilirs facı-

nm baı:ılangıcı gözlerdP canlanır ... 
O zaman kızın annesinden b:ı.'i

kn kimsesinin bulunmama.cu ve kn-
dmcnğ•zın bu öksüz kızı fnzla sıka-

sıze kolayca anlntaJillır .. Tnbü bil
tün ada halkı bu vaziyete fana 

hnlde kızıyor ve homurdanıyor

muı; ... Kıznı serbest harekft.tt bu 
homurdanmala'l"R hak verir gfb 
olmakla beraber hadisat bUtün §Üp 

hclcrm yersiz olduğunu ısbnt .~L 

miş. O kadar ki buı;iln. billı lst.Js
na herkes, iki sevgili arnsmda hi 
bir fena vazi~·at tahnddils etmedi· 
ğini söylemekte mtıttcfik bulunn. 
,·orlnr. Fakat bu çok tuhaf, hnttn 
ıııunılmıyncnk bir şc' doğrusu! 

Çilnkü h mcr. gilntin ~·nn ,·akli· 
nı berabı>r .... eçirdıklerlni söyliı. 

vorlnr. 
Ynlntz şuna da ışaret edelim ki 

buranm b\r huımsiyctl var. Kızia. 

maması, k~disinin ne kadar bil.. rm bazılan ateşin ve çok serbest 
yllk bir serbestiye sahip olduğunu olmnlarm.a ve bütOn günle:rin_i sw-

Ne ise hahaimızı dön~lun: Ha· 

Sllı erkek, kendlsiyl e\·lcncccğini 

vn.adetml ve kız da ona inanarak 
se-.·ınctnd-..r. aklın: oynatmak ra.d. 
celerinc gelmiş.. Sahi söy ıh o. 
nım. Hatt.A bazı günler olmu ki 
kızın hakikaten nklnıı o~-natuğnn 

snnmışlar . 

Ben de buna inanıyorum, doğru 
t ·~· ı-drkı kadınlarda nş-

km ne rnddC've vnrnbill'.'c ğlni ·im 
\'C nasıl bilebilir? 

Bir gün bilm<.'m nedC'r. dolayı 

kıskandığı b!r kızı eğf'r eUndCl' 

kurtarma3alamn , onun ya canmı 
alncak veyahut muhakkak bir ~ .... 
rini sakat bın.kacakm~. Onu t.111\ 
şuracıkta kahvenin karşnmıt!a ,__ 

kalamış ve her kesin göru önünde· 
fuıerlne atılmı::ı. (De\...m w.r) 
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EN SON 
DAKıKA 

i panyanın 
San tan der 

şehr. yanıyor 
Mndrld, J7 (A. A.) - Bu fklbah 

:larto.nderde bıiyilk bir yangın çık· 
mıştır. lld vi.izU miltecaviz bına a
levlc>r içindechr. Yanı;ın hakkında 
ılk haberi Santander beledive rei. 
si tarafından imdat istemek üzere 
Madrirli.' >o tanılan motosiklt>tli bir 
mı:>mur g~tinnlc. ir. Bütün Madrdi, 
Val.:ı.mı, Vnnadolid, Bourgos. Sa:nt 
SebMtian ve Bılbao ıtfaıye ser · 
vıskri dt>rh':il .santand re sevke -
dilıni.ıstir. Yanı;-nl:ı mücade•e et • 
mele ı<'in birçok askeri müfre.r;eler
le polis teşekkülleri Bourgostan 
yola t'Jkanlmt"tır Yangmm şidde
h b'r zamanında Snn1nnder ile 
munakııl1l.t kesilınış olduğu için bu 
fela et h"lkkmda tafsiüıt almak 
milmklir olamamı~tır. Bununh he. 
raber bir ki inln öldiı~ll. birkaç 
1dşinln de varalnndığı maliımdur. 
Yan~nm Hmatıdn ateş a1an sah· 
rmçh bir vanurdan sira' Pt ettiği 
zı:ı.nnı>-lilmektf'dir. 

lr mllvo• Tirli 
askeri 

Londra, i16 CA. \.t 
m:tbuatı: 

İngiliz 

İngiliz - Romen münasebetle
rinin kesilmesinden sonra, Bal
kanlar vaı.iveti ıile Yugoslavyn Baş 
vekilinin Hıllcre yaptığı ziya-
ret Londra mathuatmm başlıca 
oevzuunu teşkil etmektedir. 

Deyli Meyl gazetesi J lmanyanın 
her gün Romanyaya kırk tren ge
tirdiğ"ni kaydet •[ktcn sonra, söz 
Söylemeye salahiyetli bir Türk 
§ahslyeti tarafından 3-'apılan şu ıih
hra lsarct etmektedir: .. Türkiy.e 
yUrUmek için belki te.amızun w
kuunu beklC'miyecektir. G:zli Bul
gar - Alman harrket birliği Tilrld· 
ye\'i korkutamaz.,, 

Bu t>"nzcte yaztSma devamla di
yor ı·· 

"Yeti mlş bir milyon Tilrk aske 
ri Tr>'lkyndalrl hudutların <;:elik du
varlan ıı.rkarırıda haz·r duruyor. 
Bu, Türkf\·ı>nin bUrnyet veya em· 
niyetini tehdide teşebbila edecek 
müstevlileri veva onların cilrüm or· 
taklarını ezme~e hazır ı;ok büyilk 
lrrym tli bir kuvvettir. 

:Rnl~aria nm Almanvavn milt
tct' k o•ar k harte gittiğine pek 
az şüphe vardır. Bulgar kıtalıınnın 
Tilrklve hududuna do"!ru ilcrledi
di~ sövleni 'llCkt.edir. Bunun hı> 
defi biı; fliluhcı:ılı Alman kıtalan 
StamPs v"•rli!'ine ve Selanik stika· 
metinde Yunan hududuna erişin -
ceyc lrndar Tılrk ileri luıre.ketini 
tehlr etmPktlr. 

Bul~ar stnn. Alman krtalar.nrn 
Bulq:-ır topraklarından gecısının 

Türldve tarafından Bulgaristana 
karşı bir bnrp sebebi teldkkl edil
miyE'cE'ı'!ine dair teminat almak i
çin ,. nkarad<ı Umitsiz gayretler 
ı>:arfetmektedir.,, 

aşarak kurban olmak lçlo ,Yine ko. 
cuma iltica etmi tir. Bu kabUo
lcrde bu akıbet abli.ki \'e içtimai 

bir ~'l)'lDCti lınlzdir. F.skide.u bizim 

.. omanyada Alman 
tatışıcıatı 

Sofya, 17 (A. A.) - Röyter n. 
jansı bildiriyor: 

Bir taraftan Bulgaristnndaki Al
man hazırlıklan ikmal edilirken, 
diğer taraftan da yekun mevcudu 
600 bini bulan 30 kadar Alman 
fırkası Romanyayı kontrollnrı al . 
tında bulundurmaktadır. 

Romanyadn son zamanlara ka • 
dar esas itibariyle avcılardan mu. 
rckkep olan Alman kuv,·etleri son 
günlerde ıığrr bombardıman tay -
yareleri ve kıtaat için nakliye tay_ 
yareleriy:e takviye cdilmişlerdır. 
Halen Romanynda 450 Alman tay· 
yaresi mevcut olduğu tahmin edil. 
mektedır. Bu tayyareler Roman -
yanm her tarafına d:ı.iYılmış bulun. 
nl1\kla bernher eon gUnlcnk ı,ark 
ve cenup hudutlnrına doğru hare
ketler vulrnbulmuştur. 

Yugoslavya hududunda hnlen uç 
Alman iıtknııı mevcuttur. Fakat 
Romanya _ Sovyctler Bırllği hu -
dudunda grçen hafta k•şlalara Al. 
man kTtaatı tarnfındnn elkonul • 
muştur. 

DilYcr .kıtalar Köst<>.nceye tah.şit 
cdilmi9lerdir. N'o.kliye vo.purlan 
burndan harckNC' anıfı.de bulun -
maktndır. Keza Bulgar hududu 
boyuncn Tuna limanlnrma htiytlk 
miktarda harp ma!zPmeı:ıi nak1e 
dilmist.lr. 

Cuma günil BukrC!;Je venı A • 
vusturya kıtalnn gelmrktevdi. 

Röyter nJ:ınsmm hu!;usi mulıa 
bitlerinden bin tayyareden ernu. 
ba do"'ru ılerlem<>k' e olan ucu bu 
cağı gelmez nakli)e kolları gôr · 
milştür. Mckwolerin hastane ola
ralt kullunılma'k fizer<' p"'k 'akın. 
da iı;ga1 edileceği söytenmPktcdir 
Romen hastanelc>rl i f' c~"lSt'n Al. 
man sıhhiye kadrosunun ı~gab al· 
tmdadır. B;,r taraftan Varna li
mnn·nn büyük mıktaı-da Rus hPn· 

uni gelmekte diğer taraftan dn 
borular vnsıtasilc sürntlc ve karo
dan Tuna ilzcrindeki Romen Jima. 
nı olan Yerköyc scvkcdilmc-ktedır. 

1 

İsyanlara karşı nlınnn tedbirle • 
rin ~ddeti itibarMc azalacak yt'r. 
de artması m5.nalı görülmektedir. 
hyanlarm şcileıi A!manlarm hi · 
maycsi nJt:nda saklı kalmaktadır -
lar. 

Romen oı dusunda ve Romen cf. 
kan ummniyeslnde Büviik Britan
ya lehhıde bir değ'işıldik ~kubul· 

mUtJ olmak.la beraber, petrol mın. 
t.akasmm yakında bombardunruı r
dilmP-s.indC'.ll karkulmaktadır. 

İngiliz düşmanlarının isyan es -
nasında vnnt1kları rndvo n"Rrlvııt 
!arına rağmen tngı1iz radyoları 
şimdi her umankinden da.Jıa c;ok 
P..om8Ilya.1· tarafından dinlenmek 
tedir. 'u.murniyet itibar"le. Romen 
milleti nılıavet mur.affC'r olacaf,1 
ve bu T:afcrin netrol bOl~f'"'İnın 
bombardmı3llı ile hazırlw.v.ağı ü
m.idivJe iiııt .kbali sabırsızlıkla bek. 
lemC'ktedir. 

Harbi batkaqf art1a 
azallla"ı'rmak lçio 

l..ondra, 16 (A.A.) - İnglltere 
BalknnlardakJ vazlıretin 1nltiı:1afmı 
büyük bir teyakkuz ve> dikkatle 
takip etmcktC'dir. Türkiyenin nzinı
l! vaziyeti hnkkmdn ne!lredi\en ha· 
~rler ve Bulgnr"stan. Yunanistan 
~ugoslavya \'C Türkiye arasında 

bir Balkan antantı yapmak sureti 
le harbin Balkanlara yaytlm~ma 
mani olmak için Ankara hli1'fırrıeti 
tarafından durmadan sarfedilen 
f!avrı>•I r husum bir .al8kn ve> "'IJ
k1kl bir memnuniyet uynnd·nnış-

tır. 

memlekette de ba7.A yerlCl'dc (Ta
addılılü ıcn:at) dini bir mlisaadryf 
haizdi. Sü!Cl'llla.n l' .... ygambcrinio 
)ine lı:timai Uthsa.di ve hatti siya. 

Ea.ımıakales':nde vnziy.etl mütn
lea eden Star gazetesi, Türkiye. 

i mülilıazıılarla ileri :raşı:ada \'a. nin teyakkuzunu art·rdığmı ve ln· 
ki olan mUtc>addıt lz<lh'llçları buoa gilt.crcye karşı dürilst dostluk ta
ilhıım t.f'şldl ctml tir. ııhlıütleıini tekrarlndıltlnı yazmak. 

Fakat bizde de bu izdh"aÇlarm tadır. 
Londra, 16 (A.A.) - Taynıis 

daha zly&de köy beyleri tarafın- garetesinin Sofya muhabirinin 

Bo anyadarı elen 
lnglllz diplomatları 

a raeısorıar 
Darüşsaf akada kızlar kısmı 
Darüıışefakanm bır de kızlar 

lstanbııl, 16 ( A.A.) - Birkaç kısmının inşası için Bam'ekalet. 
giin evvel lngiltcrcnın Bükreş ten lilznngelen tahsisatın vcriL 
elçiliği erkanını almnk üzere diğini. İstanbul belediyesinin de 
Köstcnceye gitmı§ olan lzmir aynca darüş efakaya ~ardımda 
vapunı bugün öğleden sonra bulunduğunu yaznm;tık. 
saat 13.45 de limaııımıza dön- Memleketimizin. en eski ve 
müştür. Vnpurdn İngilterenin kıymetli irfan müessesesi olan 
BUkreş elçisi Sır iRe~ina!Cl Hoare darü~ .. efakamn, kimsesiz vatan 
refikaları ve oğullarından başka evla mı bimaye ve yM:'ştirmek 
Belcikanın Biikrcş ekisi Vikont hususundaki vazifesinin daha 
Dupr-ırque, Holnnda elcisınin e!iİ f!'enis mı1,yasta. y'Jrüvebilme.,i i. 
ve bazı Amerika. I!ulanda ve çin bir de kıııar ku:mı vücuda 
Norveç tebaası bulı: r.uyorlardı. getirilmesi fikrini 1939 senesm. 

tahsisatın Başvekaletin bütçesin_ 
den verileceğini vaadetmişti. Bu 
direktifi alan Türk Okutma Ku
rumu hemen harekete geçmiş ve 
yeni kız kısmının in5ası için yer 
de bulmuştur. Bu yer darüşşefa. 
kanın aşağı bahçesinin Gelenbe. 
'Vi tarafındaki kısmındadır. 'Yal
nız buradaki çamaşırhanenin 
kaldırılması ve bir imama ait o. 
1an bir binanın istimlaki ile bu 
saha açılmış olacaktır. 
Darü.~cfakanm veni kız kısmı 

yüz talebe icin yapı1acaktır. Bi. 
!aba.re görülecelt föti 'aea. gôı e 
tev<-;at yıı.pıln.rilerek Ş<?kildc ter_ 
tibat alınacaktır. 

Sir Reginald. \'a !lrda kendi- de darüşşefnkaya yaptı<'tı 7.ira
sini ist kbale gelm ·s .olan Türk rette Bacnr kilimi?. R ~ l{ ~ayda.m 
ve Pcnebi gnzetfri1P~;ne kısa bır ileri "irmil ve bu bllytlk ı. ın 
beyanat ynpml" ı.:e demirtır ki. l .:b::a::.::~;.:a::.r.:.:ıl:.:..:m:.:a=s:.:..:ı:...1:.;:('..:.in..:....;l_ib_ım __ E!.;..<'_1_<'n_t_h_. ______________ _ 

"İstanbulda bn·kac ırün kal· 

mak nıyetindeyıın. Ond~Jl so~a H 'TLE 1 1 Afrika -cenbestnle 
biraz istirahat etmek ic·iu, ag-le. i ı.v 
bi ihtimal tn,·vı:ırc l l\ltı~ıra ~ı- 'Kahıre, 1i ( A.A.) - B.B.C. 
dc<'c<!im. YU"CS !!ıuyaya tngiliz aommmaı:ıı, 1tnlyan so_ 

Ro'mnma ıle sıyasi müııast:'ha- U: ıa ti' malisi sal;illerini bombardrmn.n 
tı katetmezden evvel L~g 'i:z: elçi- • f, t ediyor. 
liğince vaoılan son mı•rı"lPle\e.r teld uer BELc:tKA KO !GOSl" 
den h:ti vakti\ 1<> R ,.... 11 '1' ava ıl- A ';KERLERİ 
tica etmi" olan 3MO PCllo~vıılı- '(.• 7 · J"' (" A) BBC 'i naıırc, 1 n. . - ..• 
nır. A'mırn1 • ra tes' iBelC'ika """"IYMll dan ilk 'k'ıttmt 
le Gen r: 1 Ant r .Sudana gelm eJcu•d;r. 
oldn,- '"TI bır •ımt 1. ~GtLlZ TP.:B:I' l.Cl 
"llU<>tur. 'Ka1 •T'C'. 16 (AA.) - Ortn 

Almanlar Rom art rk 1nl.?ili?. kuvvetl<>ri umumi 
slrrini taı~ıan ı·_, lık ar"'r~fihmm ıneşr- ti.iği resmi 
tan icin -;iy::ıc;i n"'';"" tc "1ıfr: 
mck bizim l('İn bir ., rurtıt ha'i ~rıtredc şima dPld kol· muzun 
ni almrntır. B·rl"'n}< İl""'Wz1 er ve ılerı hareketi bir taraftan ele · 
bircok Homanvalı1 cır bövle bıT \. m eaf'rkcn dl ;er taraft m ~-
mecburi vetin rnsıl o1masma mü. ren ctT:ıfrndn tak,~i f' kıtna1l 
•epgsirdil'lc>r. }H:id Pdilmcktedir. 

General Antonl:'s\to ıle on lm· Habesietanda. KurmokXI y . 
nnsmamız pek dostane c<.'rt-van Bunıı m.ıımbıl u,.os'lıı'')n Mnc.,. ... 111c1en bir hudut karakolu · Ş:?.1 
tmi tır. Rom::rnv::ı ba \'Cki 1 ba- tana ve Bu ,..J•taun g ç n ~ ••"• iHk. 

ruı. ln!!llizlprın ".\hc"r ıırlu de~ıl ay •u'.ı r.ı 1: ~mı~ tı taJ cdecw 1talvan Soma1isinde lRi ma· 
1e Romanvnhlarla miinaS<'ı..rtle· ı ur. Kez Yun ntstnnm kı ctın • "· yuda kaz.1nd•~ımız muvaffn'kı. 
nni k~tetmesini nl:'k dostane bır ka b"bstcrnı mcııı ve AJmnn ıuın ı•• yetin inkiıujfını temin ettJ.reaek 
hareket bulmadı<Trnı sövleml!!jtir 1 Bulg:ıristıın yoluyla Yunanista:ıa uı mahiyette harekatımız devam 
Fikrimre General Antones

1
•r Al. arruz etuğ! ~kdirde ~u oslavyıın•• C'tm<>ktedir. 

manlann harotrn >'1"lıl' <'tknc·ak dacağı \•az.yetin ta\·ztbt lstE>nıtmı t1• ITAJ,VAN l:::Q}.1AL1"SfNDE 
lnrı hususuna kend• kendim ik· Belgradm sa1lhilCt 1 m bfıll r.ıd~ ZAP1'F.D1LE. T BtR 
na1 calı::makla mec;l'!ll1di.ir. Hıtkrin ı t klıfi ruıin ııab ı :iti'('" LIMAN DAHA 

Bütün Romanva ılar. kovlül<'r gı f:SI:llcdılınt)'or. .\'airobı, 15 ( A.A.) - 1talvan 
de dahil olarak. rrıiınascbat kato- "'omalisinin ikinci lm1an1 o1ar. 
\unduktan sonra ln!!iliz bo1.1bar V.i!-l""'""ıurrn za'ltı lıtı'k'kmaa do· 
ibımklan t~';"';.rC'llC'rinHin "Ugseı· lmrıl~srainki Q _ 80 ar J f;LI Afrı1:a~nır1a:ki 1mnarntor1uk 

(' C'nıc> ,. ""cıır nr. u~ '' kuvvetleri tarafmd~n aşa.ı'.:11da1d 
;:;unu iv'ıv<>hil\rim ki. lngiliz· (fia tnrata l ııddl') 

1 
taf<>·,at tcl>1;~ C"iilmistir: 

\erin va'kınd <")rnvn e:elmele- l r \LY \"' ı~\nl!ll n K ınu. 1{ıtn1rırımız kisma vnvı l <ıu. 
ri fikri. hatt ı z • rı dokunac~- 1 TAAımr z bltt<! zapte~'ll;Rlerdir. Bu ~imnn 
Ehrı h1 l<> bild;ı,• tın•f!r. ken<lı cıl~nmak1a 1tn.lyan Soma~isinin 
'erine l•os t!i ,.ıı,,""el.tedir ·• mı Juba nehril'" kadar olan bUtün 

lr.!!iliZ hcwti """''9nnırh e-cJ .mı cenub - b"tı b~'"'<'Sİ ~ım':li 'krt:a-
rnıs olan f rcril el'f'nin Köstetır • 1 lann:ız ta rafmCl~n 'katedilmiş 
kO""".,... 1oq•ı d3 (7"\"'J:'tecilern tı qnz bulunmaktadır. Rnrn ~cmileri-
er; cınv "'"'i<ı'f :r: miz bu hare1<fitta satıild"kİ diiş. 

"S0
"' rı-rt·..r;n znrfTnıi" lırsı"' matı tPr"~"Jlu rını bomb:ırdı -

lcTtq f1rrl Ti h1r M;;.,, R•ı-lfT!\r "'u· at man e+-n:zel.\ "'Urttiy1e iı.-birl·~i 
j ·~ ı'l ı qe ·ı .... ,;"t r F'! elı: 

ı ·~ n NC'l tTu.ı. '\~ oımt l v<ı11'lla <tadır. +;TT';"'"'eıı ~·r ..,.;r., f'V'\"f' 1 .,. .. r,, MezVır harp sahnesinde 25 
c: h~ rıl \lıc:ı arMtnc'a kuvvet]; FF.!'\A. \'\ ,fYRTT •• 

bin ~d1om(tre mıırn..,ı..aı c:lil!iD'!arı 
'Jir nsni'r 7. 'hur Ptrr.;rt1r Rtınun '\tina, ı 7 (A.A.) - ı B :B ) R':i · 1razı•,ıni ,·anı Gal M m1eketı mc· 
::ıE.''-el')i hilf.t-ı •. ., Romı>n oldulfla· ter mu1ı~birt d\011 Yur.llll.ltarı.ı:ı r0-ı- .;nhnsııı:lrı.n d1h1 bii\'Ük biı ara
n anhq lan ikı ttıv •rırf>ni11 '-lehjr 

de.en =tıı.kwnı :u !ne! ı yıı.ı ::r· 
"i 7 •rındo uC'muı:ı o1J'l'11arrr'lır .. suna kar nr..lli.nı nr.ıv 

Be., Alman1arın bir ava var 
ıtrızandihlıı.rmı lblldlrlyor. 

ki • f" 

'l'Hi ı"l·nı Bıı~"'<l .. İqt11"1l mre,.ek1Pt"l 
\' N.\NLILAlt 1 ltPLDf.LF' ... 1 kıpıf!:l~ındevim. Ge,._, P'i.in mcı

kinelı A luınrı kıtaat• B11lfl'1ri ... ta 
nn d ı~ l.,.fic:ten('"ıir·n P-P<'f>rkrr 
l'ls'·ı>••i ıra1<amı.,r ,._,...,; ev•"Yle <'e- ~ınna .. -ıır, 16 (A.A.) R ytcr s:;" 

d . f tılllr. Aınnvut bududund ık! mu ı r kilmive l""er•nıır etmic:1P'!' ı. z. 
mir vno•ıru l<'ö ... t<>""ed<>n barc
.-et pı'!""r'·ı-n ""i.,.1f'r<'l" A iman ne. 
fE>ri r1htrı""a t"rılnnnrnk .,,. • .,;7 
-;ec:ciz vanunı tPmQcı1va lrnvq'
mm~,~Mtr. Hıre,·"t <>'=nac:mrta 
vnnıırd1 bulnn'ln !nrYi1;71Pr b1ı 

nı>ferle.re: "Y..,kmı'lıt 'Beı-lindc 
bu\uc:arorrız" dive ba"1rr1ı'l{l. tt 
vakt bu n"J""rlt"T FC'rb"'st ve viik
<;ek hir ses1e giilmi)e b'.lş1 :ım1ş· 
lal'dır. 

Romanvada ken'.i; -.,..z ıTarly!e 
k11mrc: C"hn birrol· 1, • ...,.:1; .. var. 
dır. Bımhrian h;r tanesini Al· 
manlar. \•nımrun hır lceti esn"· 
sına~ t.,,.ı,.·.r etnık11'.'rflir." 

T \Lt:nstz J\1tlHI~DiS! 

•• zıyor: 
BUtün ,.,imal cı:phcııt boyun~ 

ıanlılıırm [l(!rıerr.ektc 01~1 !'hı bil:!1 ı 

yor. Tep u len tle Kil ;ura a .. u 
11 unanlılann bllha&.sa • l 

tP •n r uzları beş kilometrelik '>Jir ıı .. t-

': "Je n:Cnoe:r o.m~ \'C n~ılt ı ,e'1"9 J 
o'nn "l'<pcdelen Yunan hatlıın.ı'f'l JI 

ıı. •omttrc laa1.ar 6 ıisinde lC 1 
Dl n şafnkln ocrnbcr Yunan Kı t 1 

K·ıı:uk ltalyan nıUfrc~l rml t -trt'' 
ttl; Pcvrııde<: Uz :-uıdeki t•\v. rl zq 
.ctmi~tu-. 

Şkumb! nebrl vaJlsındl dl.' )'u.•.ıf' 1 

\ar ~ddetli çaıı>ı.şmnl:ı.ı'C! n R !ll"!\ 11 lı. 
lıi n Ecvku ceyı noktalarım •c ~ ... 1 

mi erdir. 

' 

• ,.1inı17° P-e"mic.tır. 
S••na' biilrrC'!'lJ d<> <'entın Afri. 

••ıısı kJtaotı Ycnl te~kiler kav· 
lı>t....,ı"tir nı .. n taraftar olan bir 
"ok v.crm" r • '~r1i1·.en 'kıta ı ..., se· 
ı:mta~·~·1rc'·r. ,. .. ,.. İta! -
ranhrm fenıı mUO"'f'leelrimlen 

,.e me"eı:- k'"·hn. CC'<'uk ve lırıv. 
·a,lnrının zoT.a nb ı•c; oldu· 
·ıı:l:!\ 1 ~1-f..-.. t rtm 1rtnd•rler. 

-- -n-·--

ı llac; tanı.fı l ncldr) 
Yerra .. e 'l:e rrt <>ı•dur: .l\Jmnn

"Unm Irak uetrollt>rinı ele ır,ecır. 
me1, \"C M.,.sıra 'h'i.lt"Ur.1 etme!t kin 
1'iirkh9e i.i7.e-rın'd:'TI ır"ı:mh e tc
;e'c 'lı..is etn11•si h:ıli .. 
Eı na b•I1:ı n T\.'rkiyenin rotü 

~irıtı(" ct rec de P'1emmiv<.>ti ha
·zdir J'ı?mt bu h"V\l•de mesafe
ler. o kr iur •1wa1., ... "" hr ki Tür. 
· ve. buviik Brıi!ATJ'' nm v ken
ısin ":1 da\'ııc:ma jlı-ıı "t etn•edikdan yapıldığı, bu itibarla )ine iktı- yaptığı tahminlere ~re. TürkL 

sadi mlllihazalara bağlı olduğu ye !le Bulgaristan arasında ya-
nalümdur. Bu kadınlann hem iıı pılmakta olan diplomatik görüs. Vanur vokuları arac;rnAa bu-

mel,.,.._ Balkanlar yolunu hazırla. lunan b;r /. nıen1<~1ı. B. Bıllar. 

Dev i \'tldısin e uzun bir W{)\ u !" 

~ :'iden ,; nrıı \ una:ıWn'!" L:ı:ırru7 • ~p 

1 
c;:er<.k m buu rr vzıler uıptetıo1ş.l r 
cır. Berat t.stikamctind taarruz ~ı!ll' 

devam ediyorlar. 

"'C hövle bir A ın,..n terpl-ıbüsiine 
fo·'.l·r t'<iileı:ncz. Ancak Türkiy~-

böfümllndc ,.e hem de f87.la mlk- -• 
mak için Almanlar tarafından thur ~azet"'"i1"re gülcır<>lt şu söz

tardn c.ocı:h doğumunda roDeıi tatbik edilen manevranın bir l<>ri !<:ôvle...,i~ir: 
\'ardır. Ar.adoluda kAdm .?O çalış- kısmı addedilf'bilir. Bir Alman "Ben bir mii e'ldicıim. Vaktı
kan tarla amelesidir. Karadeniz har~ketinin ya1)ılması imkanı. le M3Mnot htıttmın inı;:ası.,a \'ar-
shlllcrinde. Trabzondan Rlzeye nın Berlin ile Sofyn arasında d~m ettim. Alm?nl~ .. znore~tller. 

k 1 t ka ao"r·iiafil' dür..:.:ı artık so··.vıen-'"'ilir. Krnl Knro1 r ttın-ia <'alırrt1m cloğru eyahnt:e ç• an ar. bU ün - ,.. ,..,.... t!u J cu 

Ostrn\ çn d"ltlannd l da i'l 1 " 

to;>ç·ı 1u-.ııosu olduğu b.ld1rfl"110>'ı;> 

.•n azm; B"rlinde I..ondrada ve 
'i l~ko\•ada pek ivi blhnmekte. 
lir. 

fI;+'C'rin l\1""''""' .. ~m'"'R~R bir 
se .. gtizeşte ntılaca'h hiç bir ta
rafta zannedilmiyor .. , 

Vananlstaa sallı 
müzallerelorı 
J&pmıyor 

Afüıa, 17 ( A. A.) - B.B.C. 
Almanyanm Yunnnıstanla ara
sında bir sulhün akdi için Yu. 
nanistanla müzaker lerde bulun
duğmıa. dair Nevyork Times'ın 
verdij'!i hab'-'r, Atinada kat'i su. 
rette tekzip edilmektedir. Yunan 
r ~mi mahafiline göre Yunanis 
tan düşmanın kat'i mnğltibi} e. 
tine kadar harbe devam etmek 
azmindedir. 

J tal yan harp tebliğlerini 
bizzo.t Musor::ıi 
yazıyormuş 

Londra, 16 ( \. A.) - Rö3tcr a. 
jans:-nm havacılık muhabiri y:ızı 

~or: 

lngiliz paraşütçülerinin cenubi 
!tul,a)ia lumcsi, bir tar--..ı.ft.ın g -
neral Vavelin Trablnsg"rb:ı doğru 
durmadan yaptığı ileri h:ır keti ve 
Afrika ltalyan imp::ıratorluğunun 
ynvıu; yavaş yıkılması ılc ve diğ(.'l" 
taraftan Arnavutlukta ba hynn )'C 

ni Yunnn taarruzları . rki ve 
merkezi Akden · •d ~i H do"' ve Sı
cilya gıbı 1trı:lyanın n nilhim ilti 
tis.<JÜfü karı;ı ':ıpılan h· . .wa hucum.. 
laıi~"I alak::ı ardır. Nt>tict-cıi ne o -
1ursa olsun tn , z arasul "' tinin 
İtalyava inm sı Musofüu) 

1 ) ap1lnn btrrok N" rıınC' :re .. 
'kederi n h \' can YPr<>nJ nnd n 
biridır. Mnaol!ni bu b.arekeU r 
hakkında tb"zz.'\t ,,.,. ttiği endi C' 
ı l'ln bir d lıl•!li gostermı tır. 1tnl. 
) az:. b Fıkumat :uıJı • n t t 1 ~<' • 
ıini Mu'>ôI'ni hizt«t . -:wnaktadrr. 
C'umıı günü useı1 ~i ~·a.zdı~ teb .. 
liğdl" şimdi\"!"' kadnr misli orill -
mc.m:ı bir 'landa ceım b ltaly ~ 
ine:ı p:ıra"lütçü' •rin esir almdıkh. 
ırını İr.['iıiz !kumandanlığına bildi 
dirnıiEtir. Hal'IJulti askeri scvkt 1 -
cP~1l ıitibati\ IC' u h bf'rin hır sır 
-olarak kalm r lfı.znndır. 

Lıondranm h i hah<' l' alan mnh
{ llcr.i Musolininiıı bunu ın.ı~uı \ap
t.ığı sualini o kendi kendilerine 
sormaktadırlar. Acaba, .ı;fasolir.i 1. 
talyanm ha\a ve de-niz bUcum rt· 
.ruı ugra.masrndan .sonra imdi de 
karada hücuma maruz bulundu u 
ha.kJrnda halka gıttik<;e llrtan <'~ 
dı<ıcleri mi tahfo C>tm k ist m ~ 
tir' 

1talyan radyosu d Jıa ıl ri gid 
rcı{, bu parasütçulerm ne ) ,...mıık 
istedilileriıü it.al' anların bıl 1 -
nru 1üzumsıız yere lngılızlC're h -
bcr \'CTC. rPk d mıcıtır ki· 

"P nı;utçiiltnn h d fı dun 'llnın 
rn uznn bcr.~ı obm /\pulıa bendı • 
dır. 'Bu bentten 302 1 a1Jan C'brı· 
ne su daliıtı.makta. .rr.,, 

İtalyanların 'erdıfü bu saflyanc 
habı:rın nrkasmd::ı b 'ki t iltC'rt'. 
yı tahnk {'d~rek pa t ı rln a· 
sıl h"dl'fini SÖ\ l<:tm k .arzusa giz. 
lidir. Çünkü bazı bozgunruluk ha· 
r 'ketlcnne hariçten t!li yoksa da.. 
hildrn rni (t bi~'<'t 'er.ıldHHni t
tah'anlar keS'!.irememcktedirlcr. 

Vo.~lm ~hiyC'tte dahili bo un. 
eulu'k vakaln.rı olduğu ahımdur. 

!t:ı:van tonrakla"'ma ın paraITTit 
çillerden bazıln!'mm 1 "llla,·a ınu· 
va'f n.k o duttan unn dil:r:ı <lc>d~ 

Tencere devrildi ve •. 
ayağ-ını yaktı 

Bcyo1'lunda Dolapder; cadde .. 
sinde _4 nuır.aradn turan OroP
sima, e\inde yc-mrk pi!<:'rırke'O 
tencereyi yere devirmi~. kayn~ 
bir ha.ide buhman yem parça
ları sağ kol ve ::ıyai;m yakmış .. 
tır. Oron ima hastn.hıuıe)e kaL
dırılmıştır. 

OT0::\10BlL ÇARPTI 
Gazlıç~c:mcde oturan • u~taf• 

oğlu Salih Kurtaran adında bl· 
risi Fntihte, sa.rho.C\ bil" hnlde 
cadded~'l geçerken Ali HıkmetiJI. 
idaresindeki otomobilin radnıe.. 
sine mnnız kalrnıs, raralan._"İ}JŞ.. 
nr. Yaralı, hast:ahaney~ kaldı.. 
rılmıştır. 

Her ne Pahasına olursa olsun Macarların eline t?eeti. En niha. 
dmlann sırtlann<la klife ,.e elle. h1 • 

harbin dışında. kalmak isteyen vPt Be<>arab\·a lwc1ııc'lu to n:rna-
rimlo tırpan olarak dolaştıklannı Bulgar hUktımeti Tiirkiyenin va- tınöa lnıl•ındum. onn da Ruslıır 
~öı ürlt>r. Kıu:lmlnnn erkC'klere na.. ziyetini ileri slircrek endişelerini ele ~:rdiler. ~n de bundan 
zaran dııhıı (ok bulunduğu ~·erler bildirmiş, Eerlin de Tiirkiyenin, sonra bu inşaattan vnv.reeçrek 
de po'Jr:amt ~'ini 7."vr.e truuldi"<lli kendisine hUcum ooilme<li~i tak. su ~e-rl1cri v·mmııl la. vakit ~<.>ri
da!ı_" fazlı rn~tt...,,ir. Mrfkı!da, dirde bir eey eövlemiyece~i hak. _rP_"_"_r.,_·m_.'_' ----------

~~"--ll!:l_,_"' 

Yarın akşan1 SOMER Sınemasında 

erke' '"rln mUkmadi ksbile harp. kmrla Bulgari::Jtam. teminat ver. Kazanı patlayan 
~ k miştir. l .. h kkı ..ı lmnde nzaldı~ böl:;<'ler .. e bir ac Hattfı. Türkiye ile mü~kereye romro cor a nc.a 

icldmla CYlenmt'k belki de içti. bn<>laması için Almanyn Bulg-a· Hali • inrıta.k Mdi.ııcstnln t.ı.; ~ 
ınai bir -zarurettir; fakat biç bir ıistana tavsiyede bulunmuştur. ı.atuıa bugti: d mm edilm1' tır Bı. 
rnrde PoH:tndrf yiof bir kadmm Dailv Herald wı1 .. et:esi bu mev_ 1 !.4lll öğleden evvel lu:nan ten hey<"tiu
İld \'eff u <"rk("k)e e\'1endlıı:.a ö- zu hakkında )'azdığı makaleye dt.'n bir mUmeasU ile adliye ve ı>.ı.\ııtıı· 
~ C ı;;• J!:. 1 büvük harflerle ŞU başlığı koy. druı alAkııdnrların l;ltlrakl ile mtıhalltn 

rilm"m ttr. ~•tnıl .. n .onn\kl mi- muştur: d~ bir ke~! ynpılmıştır.Kcş!in ?l"'tieP11 
h:ıbclcrbnb.de ı,una temas ede. ~llutavaat ic;in Yug~lavvaya F,aV'te-mız makıne)C vernınee)'C 1'sdır 

ı•r;;h. dokuz gün mühlet verilmiırtir." belli olmamıfln'. 

Mil,yonlar sar.Ole a senede '\"ÜCu11e getirilen nHl.kabahş ve esra-enJ:"iZ 
sahnclerilc {TÜCCAR HORN) filminin fevkinde ola.ıı 

Yeşil Cehennem 
BUyfik ffnlr, macera ve ft§k fılmlnl takdir edecektir. 

Ba§rollerde: ı OUGLA.S FAlRBANKS Jr. JOAN BE?lı'l!:'IT ve 

ti 1 ' : 1 1 ' • • • 
1 1 1 ıl !1 1 • 
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~ t:ınbuJ por • ıGaJııfn.<;a.nır nı:u,.;moan ı'ki ıM'ısı ohırıe 

G liın m 
le ~ 1 t.ıtıa: 

edcmed!l r ve birınci C'lcu-o bu -şe < 1dt-
3-0 Jstaııbulsporwı gal ·D ı:;ı,>lc n tı· 

1• celendı. 

1KiNCl Dl~'lU.: 
Devreye Galatıuıaraym merk•:r.d,n 

inkı,,tıf eden btr akmı 'ile lba§la.ndı. 

Oyun mütevazin. 1ki tara.f da flr&ıl. 
lar kaçırıyorlar. Gnlntas:ırnySıla.r 1.ıı. 

raz sonra oyuna htı.kim olur gloi oL 
du rsa da blr tUrlU netice alamadı 
ıar. Oyunun bund:ın sonrakt nı.sm• 

iki tnrnfın kar§ıhklı ça.ışauı.Jarı ue 
gol.sllz geçti ve mllsaba.ka da bJ oe. 
klUlc genç ve ~erjlk lstanbutsporlu
ıann s--0 gallbi$eti ile netlceıendi. 
Ha.kem Şazi Tuzcan her zaman oldu. 
ğu gibi dllnkü maçı da çok gUzcl lda· 

re etti. 
BEŞlKTA.., l - l<"El''Er.n.\H!,JE o 
Sırn günUn bu en mUhlm macını. 

geld;.ği zaman sahayı on bine yakın 
b:r seyirci doldurmU§tU. Hakem Ad. 
nnn AklDID idaresinde oynnnan bu 
mUsnbakaya Beşiktaşlılar cmekuıT 
HllSnUyU de o.intak §Öyle bir !kadro ile 
çıkmı,şıardı: 

J.\teb.mct Ali - Yıw111., Hı1snli -

IU1at, Hıılll, Jccyzl - Şakir, Hakkı. 
Sabri, şeref, Şilluii. 

I· ENEUBAllÇE: Ollıat - Ocm!\1, 
ubtp - Omer, ı;s:ıt, ı•'il<ret - ı~
ret, Naci, Yaşar, !Slyazl, Rebli. 

Oyuna Beşlktaşın bir bUcunüyle 
başlandL Bu akından onra aa.ğ.1an 
lşlemeğe başladıla.r. Küçük Fikretln 
inişleri Beşiktaş kalesi için ı;ok teh. 
llkell oluyor. llk anlarda bir k?rneı 
ımznndılarsa da l.stlfnde edeme.ıt.cı. 
Oyun çok sUro.tll otuyor. 1kl taraf da 
kazanmalt aznılyl oynuyor. 20 tııc. 

da.kıkadn Şerefin nefis volesini C!he.t 
da ayni ndasottc bir plonJonla Kurt!>" 
rarnk mühim bir golo mani oldu. liri 
tıı.ra!uı. da b:ı.riz bir bO.kimiyet yok 
El.r dakıka sonrn sağdan ınldşe.f eden 
bir Beşiktaş altmmda. Şakirden biı 

pas alan merkez muhacim Sabn sag 
zavıyeyl bulan bir oUUe mü&abakanm 
:yeglne go!UnU atrnağa muvaffak ol. 
du. Oyun yine süraUl oluyor. Fener
liler bu arada bir frikik kaıandılar. 
sa. da l.8Ufade cdemcdll r. Yedlk•cr 
bu golden sonra l<'encrlller en b.-uv
vetll taranan olan aağd:Ul i§Uyccek. 
lcrlne sol taraftan l§lemeğc ~!adı
lar. Sağı ihmalleri aleyhlerine netice 
veriyor. Bir tUrlU gol ı;ıkanı.mıyorla~. 
Devre sonıarmo. doğrU Rebllnin g'l2'd 
bir kafa vuruısurıu Mehmet All de ev. 
nl nefasette 'bir tutuıııa bir gol lehli 
kesine mani oldu vo blrltıcl devre bu 

alan Kadir kanşıkJıktan ıst "o.de il kilde ı--o Bqiktaşm galebca!yle 
t"C'k gü l b r v.ıru a !stanbu'llpo.. neticelendi. 

l"Un 1 ıncı golUnU de attı. Arn '1•'"8. 

IKL~CJ DE\ RE: 
Bu devreye Fcncrbnlıç nln lTIL 1 <>z.. 

den bir hUcumiylo baıılandL lllr d 'k . 
kalarda l<"'cncrillcr Bc,.'liktaR nts.J ıııı. 

hasına ye'rleşUler. Yerden ve ~ 
paBlı oyunlarını tutturdular. Fa'kat 
b1r ttirlU netice a18lllıyortar. B ı.+a• 

şm havadan (lyunu daha ınti"S ı,. olL:.. 

yor. On1mcu daki\ia"a.n :'l'lTfl. o;11'ı 
yinr mütevazin bir coreyan nıdı. !ki 
tare.f da mukabil akır lar yapıyorlat. 
Falmt bir tilr!U neUcc nlamıyorll\r. 

Devrenin son on dakika.'lı yine ncş!k
taş hMdmlyctl altında gcoçmcslne rnğ. 
men gol çıkaramadılar ve m!Lııı bakıı 
da bu şekilde ı O 13 lkt şm ~nı,. 

biyeli ilo neticelendi. 

Fener Stadcnda: 
Beyoğlu por 5, Toı knpı o 

Hakem ŞC'kibin idnr<.' ındl' ba~ 
lanıın ovumı Topkııpmın s:ığdan 
inkişaf eden bir akınilc b~landı. 
İlk anlar karşılıklı ve neticesiz a· 
kınlnı la devnm edPrken, Topkap1 
sağiçinin kale önünde şilt çekm<'
yip çalım yapması Beyoğluspmıı 
bir gol yemekten kurtnrıyor. 

Yirmi sekizinci dakikada Hristo, 
onsckiz c;izl!isi üzc>rindc :; akaladığı 
topu sıkı bir ştitle ar,ıarn taktı. 

Otuz beljinci dakikndn, Beyoğlu
spor sağdan yaptığı bir akml:ı. Cu
Jnfinln ayağilc iki.tıci golU e.lt.t. Ar. 
sonra da birinci de\TC 2-0 B yoğ
lusnonın galibiyetile sonn erdi. 

!kinci devre başlarba lamaz Top· 
kapmm ma.ğlübiyctten kurtulmak 
için oynadığını görüyonı~ .. Beş 
dakika bu RC'ldlde devam ettikten 
sonra mnçm ecyri değişti. Yedinci 
dııkikad:ı. Tnnaşııı ortneını Talf'a 
nğlara taktı. Falmt ofsayd. .. Top
kapı, cırrtlize ba lrıdı. Sık sık fa. 
vufo sebep oluyorlar. 

Talea b<»1 kalıın kaleye dördün
cü "'olü de attı. Oyun bltnıcık Ur· 
ro iken Beyoğluspor beşinci golU 
de atlı ve böylece maç 5--0 BE:'· 
yoğlusponın galcbesile sona erdi. 

ile\ l.oı 2, Altmhığ O 
İkinci maç Bcykozl:ı. Alt ntuğ a

rasmda idi. 3akem Sam!.hin idare
sinde baŞlanıın oyuna B ykozun or
tadan inltisaf cdnn bir nkmilC' b:ı.1;1· 
landı. 
Altmtuğ bütün akınlarını sağdan 

yaprvor. Yirmi dl5rdUncU dakikada 
Altl~tuğ sağiçi ile sağnçığı kaleci· 
ıe l:atŞı karşıya kaldıklal'ı halde 
topu bccerlksizllklcrl ) iizlindt>n a
vuta attılar. 

Devrenin sonlarına. top avuta 
çıkarlı:c>n Şnlınp ycUsti ve ortaln-

' latasara:y akınlan da görü!Uyor. 
'aka.t c riK lzliki ri ol çıkarmala.. 

rrr.:ı. mani oluyor. 
Puvan Cedveli 

Takım 1\1, G. B. M. A. Y. r 
Beı;iktaş 18 ıs 84 14 54 

F n r ı:- 13 1 3 M 11 44 
G. Saray 17 9 4 4 57 23 ::m 
lst. Spor 17 8 4 5 42 43 37 
E. Spor 17 7 3 7 40 89 34 
Vefa 18 6 4 8 ::ııı 43 34 

Beykoz 18 5 1 12 27 4t '>ft 

SUleymnn1ye 18 4: 2 ]2 20 62 28 
tı;oplm.p 18 ıl i 13 18 83 23 

30 uncu d kik da da tstanbu1'!por 
mi Ci t 

a 
dı Kfımıran önUnP dü.ş('n topa sıkı 
bir ştit c;ckti top kaleye girP.rkrn 
Orhan güzel bir plonjonla kurtar. 
d.ı. Beykozlular topu iğnemck yü
zünden bir gol ktıc:'lrdılar. Devre 
0-0 sona erdi. 

1kinri devrenin ilk anlan müte· 
vazin bir se>kilde devam l'Cll'rk<'n 
Altıntuğ on sc'nz çizgisı içindC" Şa
habı maknslaJJlp dm lirdul('r. 'Fakat 
hayrN .. Ha'kan bunu penaltı ile 
tN!ziy<' C>dı:>ceğfnc -0n sekiz ~iıgısl 
tizcrindc frikikle tecziye etti. 
Beykoı hiıkim fakat sayı çıkn

ranuyor. Kıimıran on sekiz ıcindcn 
~ut çekti top dh-C'klercı çnrpıp geri 
gelitkPn soHc; şut çı:kti; fnkat, a
vut! .• Beykoz bo}-una gol pozisyo
nuna giriyor Fakat netice nlamı· 
vor. Nihayet Yirmi yedinci daki
kada Sabahattin, Şahnptan aldığı 

hlr·pasln ilk golü yapiı. 
A radnn bir -dakika bile: geçmeden 

Sah p ı:a.hSi bir gayretle ikincı go
lti attı. Bundan $0nrn netice dPğıır 
ml'di ve Beykoz sahadan 2---0 gıı.
liıı olarak ayrıldı. 

ikinci küme 
müsabakaları 

Dün ikinci küme müsabaka1a
rına Karagümıiik stadında dc
\•am edflmistir. Gilnün ilk mil. 
sabakasını Frik6y ~(;al la.~nç
ler takımları yanmışlar V<' t - l 
berabere bitirmişlerdir. 
Diğer müsab:ıkalardn l<:yilp 

Bakırköv !stiklfıli 1 . O. lforıı.
giimrUk Doj:;'llsponı 4 - :~ yen
mi"lerdir. 

B. ta;cımları 
Şeı'f'f st?dmda yapılan B ta

kımları mi\ abakasında B ıktas 
B takımı \Tpf·ı B takımını 3 . 1 
mağlfıp etmiştir. 

Ankaradaki maç le r 
Anl'tlro, 16 (Htıstı i) - Bu

gün lik maclarımn ikinci dev-· 
sine başlandı. İlk olarak ~cnçlcr 
birliği ıle Birliktı'Mr ı-.,""'lılMtı. 
Gt>ncl('rbirll"i 5 . 2 gnlin r<'ldi. 

lkint'i tnal'! Anknrat;iC"ii ile 
mirspor arasında idi :) - 2 'De
mirsnorun ~alibivE:>ti\·1<' ndke. 
lendi. · 

HABER'in 
bulmacası 

• ı---t--t--+-+-ı-+--
1 :--r-r--~t--i--+--1--J-=~--~ 
3ı-t-+-F""'-ırt-f-1~-!-o~ 
ı. 
!--·f<'-~-+--Mt~h 

s ı--·t-"""" 
"ı--~~ 
7 
dı--t--:r--il-l.,..,,.,.JMa-4-J.--Jilılll{. 

9 
• ,, .... ,....'\·--+--! 

Sı•lll:ın :ıjta: 

l - Bir cins kUçUlt Hıpurlur (<'C>m•ı 

2 - Serneriler (er.mi), 720 saııtlı 
tersi, S - Dunu tutnn parmağını ya 
lar, ycnllmcıer, (cemi), 4 Tayynt·e, 
soru, edatı, esıtt rUtbclerdcn, 5 Es. 
ki s.:ıç boyası, kölelik, G Yayla atı
lır, bir hayvan, bir edatın klsaltıımı. 
şt, 1 - Ters çe,1rtn Hlndlatand bir 
mlhracellk olur, buruşturucu mcrldP, 
il Gökten yere tncn do~ı hat, v<>r 
siye ilt'~ll. 9 Nağme, ){ı.lurclı, Jf 
Btr dt'nlz nakliye vasıtesı, Uv.nkl'J rktn 
bir yanmada. 11 - Evlenemez. da· 
yak (argo), 

\•uı.nrd;ııı ıı.şn~ı~ a: 
ı Bir işi Ul.hzada ynpnn (ikl ike. 

lime)., 2 - Hayvan \'Urmtığa. glctc~ 

~· genç kı;ı; 

r~e c:ızlp tir tdrzd 

1 ı.k l vh ı olan ·BtOC'El " rd r. 
her kadının nnsıı 
CC'ğini lznh ed«'n 
vur.uz 

\ m':ırı bu p nbt r " t • ro· 
h.Al,QN kr mini tntblk ı z. GPCe· 

"/!. ıo glın evv ı e;el{t rdl liın 
rotoıtraf:mıa bugUn kltrtll(tlıı' 

J>AftA YI t \OF <"; ~/' ' 1."l 

tecr\ıbesınl :v.ıpıp 

seınerC'ıımı gorlın e onlar dn 
"ıı şnııak ıldılar .. 

Cılt unsuru ohm P• ıı ı rt ıı•.t 
'l'OKALO.' kf\'nıın<k Vı~nr ı (" 

vı>~st•C>sinin m şhur b r prı>tC' 1.ıı ı • 
1 

:•fır.d.uı ı,r ,ltdıl 'D \ kıym t•ı • ı 

(iki kdlruc ı, alfabe ı bır h ı fın 
de>mlr ıt l l ıı 

•• l 

zıh ır ı ır, ır ,. r 
nl7. bUl""lUndan k ntl ur, 6 İ• ı• • V il t) 

f}knmbildc bir ltfı~ıt clıuıı. 7 ı·ı )C, 8 S r, Kile, 4 
dokunma. neşeli, 8 Bir ırl<. o.yn Rf' 5 - Yon. Kôl l\k, G 
ı•ml t'l ı)nntıır ter11 c;evırin b4r eı•I ıtn, 7 Pe«:en*'K Ev R 

olur, 9 '\im ny d ır havza t.ıy ı ' H n s 10 ır 

ynrc idare edenlcrd n. lO Bazı ı;ı:ır~ 1 nyı:ı, 11 Te>ı., Ç..ırıK, 

rtt 
'{ 1\ 



BXBER-~postuı 

YABANCI Dil DERSL.ERi 

FRANSIZCA (4) 

Büyük muharrirler 
nasıl çalışıgorlai-? 

(Her hakkı HABER ı:azetesinc aittir.) 

COl.OMBA 

Meri mi<-

·c o r. o M B A 

Jlerimee 

1\' 

Ruso bir taraftan yazı yazarken 
bir taraftan da akşam yemeği 
için haşlama pişirirdi 

1. Au tbe, le ca.pltaine chamıa1 

do nou,·eao mlss J.ydla par une 
hbtolrc de \'<'ndette: trall!ıvrr· 

salfı3, cncorC' plnc; bizarre que• la 
premiere, d li achC\'a d<• l'esı· 

thoQ!ilıu;mcr poor la Olrıw en" Joi 

dkrh'lU1t l'a.!>pect etrange, .. an. 
vage ,1r. pays, le caracterc orl~nal 
de scııı habltants. lı>nl' ho<ipltallte 

fit lrurs mreur ... ıırinıltlvf'". 

1. Çnyda, yUzb~ı birincisinden 
daha gak tuhaf, akraba arasında sü
rüp giden bir kan davası hikayesi 

ile mis Lydiayı eğlendirdi ve bu 
memleketin garip, vah§İ manzarası· 
nı, halkının orijinal tabiatını, misa
fir severliğini ve iptidai 8.dctlerini 
tasvir ederek onun Konılkaya kar. 
ı;ı hayranlığını tamamladı. 

Büyük şair Dölil'i karısı yazı 
odasında kilitlerdi 

Güç ve kolay yazı 
yazan romancılar 

2. Jo:nfhı. il mit ı'\ "-<''i ııicıJ ... ~ nn 
jolf }M"tlt ... t~·h·t. moln" rem:ır. 

quahlf' ımr sa fornır et ,,3 nıonturt• 

m cul\'rl"1 rıar son ori~ne. 

&. Un fameux bandit l'u·ait cf.· 
de au r.apltaine Elli", ı:arantl poor 
'Mre cnfonct- ,ıan ... quatrt> cor~ 

humaln", 

4. :\lisır. I.~·dia lr passa <1anc; ..a 

<~inturt', le mit .,ur sa t.able d<' 

nolt, et '" tfra deo~ fol<; dr -;on 
fourrcan a,·ant de s'cndonnir. 

:?. Nihayet, şekli ve bakır sapı 
menşei kadar dikluıU çckmiyen 
kilçük, güzel, sivri u~lu blr kama 
ııediye etti. 

3. Bunu ~zbaşı Ellis'c, dört in. 
san vücuduna batırılma hususunu 
tekeffül etmiş meşhur bir haydut 
bırakmıştı. 

•l. M1s Lydia onu 
çirdi, komodunun 

kemnine gc· 
lizeı;nc koydu, 

uyumadan önce iki defa kınından 
çıkardı, 

Günün en büyük kahrn.manlan 
h8la filin yıldızlarıdır. Bun.larm 
nasıl ça.IL,tıklarmn, nasıl yoyip ic:
tiklerine dair sayfalarca yazı yazı· 
lıyor ve bUtUn bu yazılar mera.ltla 
okunuyor. Fakat bazan zevk ve 
merakla okuduğumuz bir kitap hak 
kında ltcndl kendimize birtaknn 
sualler sornıağa lilzwn görmüyo _ 
ruz. Bu kitap nasıl yazıldı, bu ki
tabın muharriri nasil bir adamdır 
ve bilhassa nasıl çalışn·? 

Bu son suale cevap vermek için 
bir araştırma yapacak oll.U1lak her 
muharririn ayn bir çalı§ma tnrz•. 
ayrı adetleri, ayrı memklan, ayrı 

5. D<' '«ln rôte le colonel re\'a 
qıı'U tualt ıın moııflon et que le 

proınietaJN' Juı ""' fafsalt payer 
Jo pn"k, iı quol il eonseotait 'oloıı. 
tlcrs, car c'~t.ıit un anlmal tres 
curleuır, qul ressernhbdt il un "8.11.. 

~llcr, ., e<' clt>S comes de cerf et 
une qu<'n<' de faJsaa . 

:l. Bir taraftan da, albay rilyıi- zevkleri olduğunu göreceğiz. 13a • 
zılan ancak sabahleyin yazı ya -

smdn bir ya.bankoyunu vurduğunu 
gördü, sahibi ona pa.raBmı ödetti. 
riyor, o da gönül hoşluğu ile buna 
razı oluyordu, qlinkU .bu geyik 
boynuzları ve sülün kuynığu ile 
bir domuzn bcnziyen pek değerli 

bir hayvandı. 

z .bilirler, bir kısmı ıse çalışmak 

için gecenin ya.lnızhğmı ve sessiz
liğini bekler. Beyaz kağıt üzerine 
yazamıyanlar olduğu gibi yazı ya. 
zacağı kağıdın daima ayni boyda 
olmasilll istiyenler de vardır. Ka
lem ve mllrekkep hakkında da ay. 

6. t:m ... c.(mtc qu'n ya une ~ha.<lNıe 

admlrable f'n Cors<', dit 14' colont•I, 
•1~,Jeunıuıt tf\t~ iı tete nf'c u fille: 
si <'e n'elolt pas si loin, j'ameraiıı a 
y ~tw.r uıw qulnzaine. 

6. Albay kızı ile başbaşa kahval- nl titizliği göstC"renler bulunuyor. 
tı ederi<en dedi ki: ElJfs Korslka· Bunlan garip bula.cabmız herhal
da çok iyi av bulunduğunu hi.klye de ... Fakat Stilli PrUdomun dediği 
ediyor; çok U7.a.k olmBMydı, on , gibi "hürriyete tapan insanlar bi· 
beş giinli orada geçirmeği ister- le birtakım ldetlcrin elinde esir. 
dim. dir.,, 

"'' l 

7. F::h hlen, rf"pondlt mi~" Jşdla, 

pourquoj n'lrtoos·nous paı< en 
Corse! l'cnclant que ,·oos clıasse
l'ifl:, jc dt's~in<'rail; je sı•rafs cb:ır. 

mee d'ln-oir ılan~ mon :ılbuın la 
ı:rott<' (lont parlait I<" caı>it:aine t;ı_ 

lis, olı Ronapartc allalt Hadler 

quımd il Halt f'nfant. 

7. Ha mı.hi!, mis Lydia cevap 
verdi, niçin oraya gitmedik? Si2 
avlanırken, ben de resim yapa. 
caktım; yilzbaş:ı Ellis'ln, Bona. 

parte'ın çocukluğunda tetkik et· 
meğe gittiğini söylediği mağarayı 

albomumda gönnelı.ten çok mem. 
nun olurdum. 

(1 l Charmcr, büyule:mck; charma.; büyüledi, teshir etti. (2) V<'n· 
dcttc, \ end('t11\ (italyancndan) kan davası, kan gütme. (3) Trans
'"~!: tesalühi. (-0 Hnt·ore que: Her ne kadar; eneol'C qu'il •mit lort 
jmnt' her nekadar Ç')k genç ise de; c ncorc plu,,.. qu<.', den ... daha 
çok: encorr ı>lu<; bi.r.:ll'fl' que la prcmı~rc, biılnclsinden daha çok tu. 
haf ; il est ~ılus rlchc fım·, den daha çok zengl'ldir. (5) en (participe 
present öntındP) 1 ek, n:ık: en ini deerh·ant, ona tasvir ederek: on 
!ii'btstrı•lt f'T> u .. nnt. okurla!· ~uretiyle ilim yapılır. 

(6) M<·ttrl' iı s •s ııied": hediye etmek, armağan etmek. 
('7) Quıo (bumda iki haddi mukayese için kullanılıyor) den; 
şekli ve bakır sapı ile mcnııel (ahndığ1 yer) inden daha az dikkati 
~eken. (8) t:n (burada zamir olan en, ondan manasına geliyor; hay· 
\"ali ve P-Ş)"ıd:m bahsederken ona, ondan ve onlardan demek için dt" 
tui, d'eJI(', d'rux, İl lui, iı f'lle yerine en kullanılır: mesela bu evin yı
kılmak tchı.ikı>sl vnr, onn yakla~mayımz dcmnk iç1n cette- malso~ 
mf'nace nıhw, n'11ıııırochez ıta-; d'elle d""il "n'l•o apprcehez pss" deni. 
lir, türkçcyt? ccvirirken ona kPlimesinin hazfi de milmkündur.) 

A N A L t Z ve T E O R l 
ı. Qul'nln kullanılı ı hakkında 

21~ğıdal•I noktalara dikknt ediniz: 

.J.- sui"I DiomMr, roi d'f:tolil', qui 
bJe,,sai Yt-nııs au "ie~c de Troie; 
j'a\'ais <'mportc tous Jcs lh'l'eS 
qu'il m~ faUnit. (Qu1'nin kullnnılt§I 
h!11<kmdaki diğPr hususiyetler ile. 
riki derslerde gösterilecektir). 

il. l..a groUc dont pa.rlalt le ca· 

t•ltainc fülls oiı nonaparte allalt 
.,•ı-ndonnir, yüzbaşı Ellisin, Bona
ıııırtn'ın uyumağa gittiğini söyledi. 
ği maf,ara. J,a ~rotte kelimesini 
tavstf ajen bu ibarede (ki iki tabi 

ctimlı•clf'n mürekkPptir) dont ve 

Muharrirler nMtl yazı yazarlat'-
dı auali son günlerde bana adeta 
bir merak oldu. Bu suale cevap 
hazırlamak için ansiklopedileri ka. 
rışurdmı. Eski kitaplara başvur -
dum, öğrendikl<!rlml bilmem ala
ka ve merakla okuyacak mısınız? 
Ben bu yazıların merakla okuna _ 
cağını tahmJn ctmCBeydim tabii 
yazma.7.dnn. 

YMinci Mırda ynşıyan büyük 
Frnnsız kl!Uıiklerinin Corney'lerin, 
Rasin'lcrin, Buvalo ve Molyerlc
Tin nasıl çalll}trklnrma dair elde 
hiçbir vesika yoktur. Fakat masal 

(Bu .. utwıda okuyucularunızuı ıa 
ı:et .. mlı. yannıdaltl kuponla birlikt e 
qönderecekJerı 

' EVLENVE 'l'l.:KLIJ'l.l!Hl I~ AltA 
WA., iŞ VERME, Al.lll , S A'l'W 
~ıbl tıcarJ ınahıy«"tı ııa!:ıı oııuıyan ictı 

ı;:l\k Whıları parUtt •9frolwıur.) 

Evlenme teklifleri 
• 3ı ynşrndayım. lieyoğlundn b!r 

terzlliıuıt.ı sahibiyim. Hayatta yalnı. 

zını. Sıgarn ve içki kullıuımam. F.s· 
mcr uzun boylu tam sıhhatli hiç ya· 
lan veya J.ııpmncılt scvmiyen bir TUr. 
kUııı, 18 ile 2lS ııraamd.a sarıl'ın uzun 
boylu mın•l ve3·a yeşil göı.IU, C\' l~lC' 

rlne.. temizli~. giyime meraklı mut11 
assıp asil bir ailenin kızlylc uzun tuh_ 
kikattan sonra evlcnmck istiyorum. 
İstanbul: Posta kutll!IU: 45 (A.C.) 

• Ylrml beş yaşında, bir metre ;ret_ 
nıiş be boyunda, yetml~ kUoyunı. O!
rJukça. yakışrkhyımclır. lçk! kullruıma· 
dı~n. ı;ıuı l"O§:ıyıyım riUrUsttür. Uy. 

a.. nlsbi zamir olarak tasrif edil. 
rniş bir fiilin önnde: qni court, ko. 
Ran; qul dort, uyuyan, l'homme 
qul 'int hicr C'tnlt rlche, dün gel

miş olan adam zengindi; j'ai 'u '" 
mart dr \'ot rt°' "'<l:?Or 1111 i \ it>ntl Ml 

mc Yolr, hcmslrenizln beni görme. 
ğe gel~cek olan kocasını gördüm ... 
(bu son misa.ldl' görmcğa gelP('eği 
tasrih edilen \'otrr sreur değil. le 
mari kelimesidir.) Bu miı.iallerden 
anlaşılacağl gibi tasrif edilmiş fili. 

t1ır önllnde qui failiyet mnnnsmı 

veriyor tiirkçeyc çevlrirkPn buna 
dtkkat edilm<"si icap edn. 

!Jalrm, nyclıı. net oıınak altmış lira m'l 
ou nisbi zamirl~ri ile biribirinf' il. a.ş nhyon:m, on yedi 116 yirmi t:ıe,ş 

h. Qu1'nln yuknrdaki kullanıcı 

tarzıru i}icl' anlamak it'in nşağıdn· 
ki cilmlclf'ri tercUmc ediniz (gele
cek derste tUrk~eleı i verilecek. 
Ur): 

l'ou!I pa.rlez comme un honınw 

quf entend la matlere: l'homme et 
.. fcrmne qut 1r:n ıtlllı>nf: r.r n•M>t •)il forlunc al le rıuı; q1ü font l•• 
lıo•ht•ıll'. 

gilC'nC'n ıki izahi ~ümlc vardır: J..a arasında temiz nhlftklr ev işlerlndeıı 

ı;::r,ıHe flont ımrhılt le capitıünf', anl:\r bir bayanla kıea bir z::ı.mnnd:ı 

yilıbaşmın bahsettiği mnğara; ıa 1 t·vlenmck lııtıyoııım. Ta llplcrin Hllbe:
ırazetesindc V. G. nımuz11na müracnat 
lnrı, tir7.U edıllrsc ıade etmek şartlyle 
mUtekabllcn resim gönderirim. 

ı::;rott~ ou Ronaııarte nllait ~·en· 

donnlr, Bonapnrte'ın uyumal?a git_ 
ti~ri mnğarn; fakat son cümle bil· 
has.c;a birincisinin manasını tamam-
hyor, yani Bomıparte'm uyumağa 
gittiği mağnm olduğunu yür.baı;ı. 

lan öğreniyoruz. 

rtıerki rff"ı<ılerrlr bu •Urlü bir. 
çok mL"ınller vcrilccektır), 

iş arayanlar 
• İlk v.? orta okullarda ln..1" f!ZCA, 

riyazlyf?. tUrkçc dersleri vermek iııti· 

yen bir bayan vardır. tst'll<:Jlerln 
(R.l.ı rumuzuna mektupla mUrarut. 
ıarı. 

Lisenin U inci srnrCma de.-ınn ~dl. 

yorum. Bazı ırebeplcrdcn dolıtyı i~le. 

terden sonra çalıtınak mecburiyeUa .. 

halinde bazı şeyler biliyoruz . .Me. 
sera Molyer tiyatro piye61erini ev
vehl hizmetçisine okur, hizmet • 
çisi beğenirse oynatırmıı;ı. 

On sekizinci asır muharrirlerine 
dair maJUmatımu. daha fazladır: 

Voltcr hiçbir eser üzerinde mü. 
temadi çalışmazmış, bir tiyatro pi
yesine, bir tarihi esere, bir hlkfl.. 
yeye, bir fe1sefi kitaba ayni za
manda başlar, bir aaat piyl'S üze· 

rinde çalıştıktan sonra sımsile ta. 
rilıi eserine, hikayeye ve felsefe· 

sine geçermiş. 

Volter bir cemiyet adamıdn·. 

Zarafeti, lüksü, güzel mobilyaları, 
zengin deıkorlan çok sever. Jan 
Jak Ruoo ise cemiyetten k~r. 
Tabiata bayıldığı için yazı yumak 
için gözlerinin tabiat dekoru içer. 
sinde istirahat etmesini ister. Ru 
so kendisinden bahsederken Mon
mornnsi ormanı beniı? çalışma o· 
damdrr.,, derdi. Fakat hayat bü. 
yük muhan-iri Pari.st.e yaşamağa 
mecbur etti Dar bir sokakta, bir 
binanın dördüncü katın.da Uti odalı 
daracık bir aaire kiraladı. Otur -
duğu odanın biltlin mobilyası bir 
yu1 maeası ile iki iskemleden iba. 
retti,. Ruso bu odada bir ta.raftan 

takkesi lbaşmda }1\ZI yazarken ma· , 
• 

Vottcr yazı 

müzesinde 

yazıyor: (kama\ute 
bir tahtl\ nıak<•t) 

dey:m. lstiyenler Haber gautesı ı Ç 
Çı rumuzuna mUracaat. 

* L~enln l lnd,.n <;ıktrm şimdi bir 
a Yukat yanında veya re.smı Ye buauıı! 
ıııüessesclerde iş s rıyorunı htlv,.111• 
rln Haber gazeteel vaısıtasfJe ( M. Y.; 
romuzuna ınüracaatlerı. 

• 17 yaşındayım. OrtamP\t-:p «t- · 
kizinci sır.ıf oısunhık lmllh"A'.ıı ıwfa 

engP.le kııldını. Bir yazıhanedtı veyA 
heriıangi bir mOcsııeıırdc kAti;.ol'lt ve. 
ya buna benzer işlerde çatışatWr!m. 
Alftkade.r olacnklıırm Hııber ~<ı7ete~ 

\"asltılsilc (K.B.) rumuzuna mfirac:ı 

atları. 

11< Lise mezunuyum, yUk&elt uahılı•• 

devam için hayatımı knzanmRıt m .. c. 
buriyetindcytm. Herhangi blr m'l~ıosı> 
sede öğleden sonra çatıomak U?:ere I• 
arıyorum. Alt\tcadarlann Hnilar gru:e • 
test vasıtaaile (M. Z. 23) :ıı.Tlh:'ltna 

müracaatları. 

* Daktllo mektebinden mezunum 
buna a!t elimde şnhadctnamem d" var 
sert yazıyorum. Hiçbir yerdi' (alqml4 

aım. Şirket, bflnkR vı-yıı. resmt mf~l\. 

scıseterln herhangi birinde (all~malı 

istiyorum, arzu edenlerin Haller VA:Zt:. 

tesi vasıta.a!le <G.A.) nımuz:.ıt.ıı mil· 
racaaUarı rica olunur. 

Aldırınız 
A.J&ğıda rumuzlan yasılı olan o 

lruyucuJarımısm aamıanna ~H 

mektuplan idarehane.mlZden tıera1tn 

ııabahtan öğleye kadar Teya uat 17 
d«"n .,onnı aldırmaıan rtc.a olunıır 

(N. l POC!D.) (R.17) <D.2.) (P,13) 

(XX). (H.Y.) (X. 17 X>· 

. 
~lolyer yazdığı piyesleri 

sanm yanıba.şmdaki maltızdaki 

kaymyan haşlamanın köpüğUnU a
lır. Fakat masasmm üzerinde Mon 
mourasi ormn.nmm bir resmi, ta • 
vanda bir kann.rya kafesi, pcncc -
rede bir çiçek saksıo:ıı bulundurur. 
du. Ruso bunlara baka baka ken
diRi tabiat kal'§ısmda farzederek 
·avunurdu. 

Büyük muharrirler tembel ta -
iebelel"e benzerler. Ekseriyetle çn 
h§mayı sevmezler. Ve sık sık ça _ 
hşma odalarından kaçarlar. Bil -
yük Fransız eairi Dölil de bunlar. 
dan birisidir. Kansı kocasmm nc
kadar tembel olduğunu bildiği için 
evden çrkarken bir yere ka~ıp tem 
bel tembel dolaşmasın diye zaval· 
1ı adanır yazı odasında kilitlerdi. 

Bir gün yine odasında kiHtliy _ 

ken şairin iki arkada~ı kendisini 
ziyarete gelir. Kapıyı çalarlar, 

yumruklarlar. haykırrrlar, fakat 
kapı bir türlil açılmaz. Nihayet 
şair pencerede görlinlir ve: "Ka-
rım evden çıktı ve çalışayım diye 

1 beni burada kilttledi. Biraz bek _ 
1 leyiniz, neredeyse gelir, size kapı
l y ı açar,. der. 

1 
Biraz sonra eşi kolunda koca • 

man bir sepetle gelir. Lütfen iki 
misafiri içcıi alır, Uç arkadaş e. 
debiy:ıttan bnhsa başlarlar. Dölil 
bir münasebet getirip Rasinin bir 
ka.ç beytini okuyunca şairin karı. 

sı ortaya atılır: 
- Dikkat et, şllrlcriııi böyle 

herkesin yanında okuma, çalıve -
rirler. 

Micıafirler gidince kansı şairi ma 
saya oturtur, eline kalemi verir-: 

- Haydi, der, gevezelik etti -

ğin yetişir, şimdi çalı.ş, 

- Fakat karıcığım, kafi dere. 
ccdc çalıştım. 

- BifBZ duha cnlı13. 'ffıbi bir 
mısraını:ı: için ancak beş frank ve· 
riyor. Yemeğe kadar -10 franklık 

yazı yazmak lazım .. 
('ok ~ah!}an hir roııı:,ııeı : Hal_ 

;ı:ak: 

Aksine olarak Balznk dünyanın 
en çalL'}karı adamlarından birisi 
sayılır. Balznk akşnm saat altıda 

yem~ğini yedikten sonra derhal 
y:itar . Geceyarısı kalkar, ı obdö -
şambı yerine kocaman bir papas 
cUbbcsi giyer, kocaman bir ltflse 

ıçersinde getirilen kahvesini iç · 
tikten sonra yedi kollu bir şam. 
danın ıı;ağı altında yazı ynzmnğa 

bnşlRrdı, Bu çalışma bir dakika 
bile kf'Silmeden öğleye kadın de -
vam edC'ıd.i. Balza.k doldurduğu 

kflğıtlar birer birer yere atar. Bu 
kağıtlar artık bir daha tashih e • 
dilmez. Romancı tashihlerini mat· 
baadan gelen provalar Uzorinde ya 
par. Bu metinler muhan1rl tara
fmdan pek çok tashih gördllğü 1 _ 
çin bunu yeniden dizerek basmak 
zavallı mürettipler ve matbaacılar 
için çok güç bir Uj olurdu. 

Eserleri hakkmda ~k mü-,kül
~nt bir roAıancı: Flobcr . 

Madam Bovarl muharriri GUl!I • 
tav Flober için yazı yazmak çok 
ror bir i§tir. Flober ya.zıdıklamu 

bir türlü beğenmiyen ve müt.cıı#' ~a 
diyen tashih eden muharrirleri1 
başında gelir. 

Pol 
Flober, Ruen şehri civanndııl4 itik 

malikanesinde oturur ve dalına 'P do 
zı odasında çalışır. Kış gecelcrJtl- 1 

de bu odanın bütün pencereleri • be 
çıkt.ır. Gecenin sessizliğini yalnıf ka.t 
vadiye doğru akan SC'n nC'hrin ta ' 
sesi noktalar. Flobcr genLs bir ps' dan 
talon giymiş, pantalonun tizc."riD Zirn 
ipek bir kordcliı. bağlnm~ oıarııJ bir 
sırtına bir pelerin alır, arkııJ' ı:ı.d 
ytıksck bir koltuğa oturur, bafJJI vcn:ı 
kii.ğıdma doğru eğerek yazma~ <lak 
hazırlanır. Beyaz ve dUşllk bl)'ll'

ları yazı yazarken dik<-n diken o' zıfe 
lur, ytizU kızarır, bakısı kcliı:;ıle bu 

ri anyarak, cilmlelerini tekrarlı ' uk 
yaralt, ynzmm şC'klini gözetcreı nu 
kfığıdın üzerinde k~nr, tek bil' 
cümle biter bitmez Flobc-r kağld 
alır, gözlerinin hizasına kadar kal.. 
dırrr, şöyle lbir 'bakar. Sonra Jc~ 
kar, bir taraftan odada dolll§tr 
bir taraftan da yazdığı cinnle) 
yüksek sesle okur. Sanki hC<'e1rrı 
birer birer tartar, sonra tekrar )-.ıan 
zı masasına oturur ve beğcmnedUnış 
ği, kulağına iyi gelmiyen bir ke ' 
limenin yerine baş.kasını ara.c;tır ,,aıktı 
mağa başlar. S 

F'lober kendisinden 
ken ve benim için yazı 
can çekişmekten daha zordur ... 

Kolay yazan bir J<a<lın mulıal 
rlr~ ,J orj Snıı. 

Jorj San gündüz hiç çalışın 
Gece yemekten sonrn saat on4 

1 ynzı masasmm ba!una otunır. 11 
işe başlar. Ayni boyda kesilrıt 

birkaç tomar kağıt rnasas•ndn d' . 
ima hazırdır. l{adıq ı'Omancı ba.Ş ..id u 

ır~ ece 
ladığı romanm eskıden yı:ız~az· 
son parçalarım okumağa lü Up 
bile görmeden hiç lercddütsilz '' N 
mnğa ba~lar ve sabahın saat d 
düne kadar çah!'jır. Ve bir roı-rıB 

bitince asla düşünmeğCI lüzum 
medcn derhal ikinci bir Ton>ııfl 
başlıyabilir. 

Jorj San kadar kolay ynznn 
ka bir muharrir de Tcofil Gol) 
dir. Gotye gazete için hazırlııd 
tefrikaian daima matbaada, 
nelerin gürilltürü, milrC'ttlpl 
gidip gelişi arasında yazar. I" 
lcri için hiçbir pliuı hazırlı.un~ 

mışt\r. Yazılarını knt'iyyen w.sıı 
etmez, yazılarına. nokta, virgill. 
sair tenkit iı:ınrC'tlerini ko~111 

Eserlerini «Ok tashih C'den ı:; 
zak, r"lober gibi bUyük Uslu 

muharrirler çok gli<: okunu' 
Hnlbuki Gotvl' Vl' JorJ San ıtcı1' 
V<' zevkle okunur. 

Fakat tashihsiz yazı vazan fil 

harrirlcrin ya~ııannı gı amrr \!'.' 
san hatalariyle dolu sanmak d 
ru olmaz. Bu rruh ırrlrkıin 
lan doğru, iyi ve güz ldir. T 
Gotye çok kolnv yazı ını u 
rif cümlesiyle izah diyor· ' c 
lelerlm kedil<'rc benzcı. t 

dört: aya.k üzerine düşcrl<'r.,. 
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Bu teklifi tereddüt lt.nıeden 

reddettiğim gibi, cepheden tayya
remıe doğru Vareovaya uçarak 
bunu Bize haber vermeğe koştum!. 
Oh! .. Sizden rica ederim!, Bu ka-
dmm yeni cinnyetlı.:rlne meydan 
vermeJiniz !., Meydan vcrmiyellın ! 
lütfen, llitfen ... Acele edelim!.. 

Birden bağırdım: 
- Dimirıç! .. 
Dimiriç olduğu yerde ürpererek 

doğruldu: 

- Emrediniz! .• 
- Vnleska sıze ta•ry11re ile kf'n 

Uslni nereye nakletmcnızi istedi?. 
- Ovrovşnig kasabasmn! .. 
- Ovrovşnlg kasabasına mı? .. 
- Evet! .. 
- Tamam! .. Kararg8.hm nakle_ 

dileceğı yere! .. Demek l arargiih 
na!tledilmedl'n o nereye gideceğini 
biliyor! .. 

- Şuphe iz! .. 
- Hareket edeli ne kadar za-

~an oldu? .. 

- Yarım s:ı.at kadar! .. 
- Giızel? .. Tc>ğmen Dlmiriç? .. 

Polonya iç'n henUz büyük bir fe
laket sa.yılmazsa da felaket eşiğin 
de bulunduğumuz fi~ gtinlcrdc siz 
irtikft.p C"tliğl.niz cürilmdcn dolayı 
belki ceza görmiyeceksiniz !.. Fa_ 
kat, unutmaym ki, kahraman bir 
tayYare subayı için vatanına bun
dan bUyUk bir darbe olamazdı! .. 
Zira, bu kadınm Polonyayı yeni 
bir felaket içıı bir baykuş gibi o
:radan oraya uçabilmesine meydan 
Verdiniz! .. Teğmen Dimirlçin du. 
daklaı-ı bembeJaz kesilmişti. 

- Bununla beraber, hemen va
.fcniz baııına dön Un Uz!.. Ordu size 

bu anda muhtaçtır!... Polonyanm 
ukadJeratı b:ışmda rastlad:ğınız 
u kad na gelince onunla ben dö
. eceğun? .. 

Bunun için size yemin ederim!. 
tnıen D:mtrig!., Mademki neda. 

l :_• duydunuz lntlkammwn alma
pgına emin olarak vazife ba§ına 

<inebilirsiniz!., 

Genç teğmen bir an yutkundu, 
• nki göğsUno bir hançer saplan
lnış ve grt.lağmı kan tıkamıe gibi .. 

Sonra titreyen ellerile cllerbni 
..lıktı. 

Sesi titriyordu: 

- Size teşekkür ederim, diye 
Pk<>ledi •. Vazifemin bir kısmını 
u sureUe ynpmıs olduğum için 
ıcdıınım Yarı Ynnya hafiflemiştir. 
ıızift-nıl ta.mamlrunıya gidece_ . ' ın ... 

Sonra beni ııskcr<:e aelamlıyarak 
. 1P g'tti. Onun kO§a.rak çamur 
ındeJti otomobiline atladığım pen 

ereden gördüm. 

. Genç subayın bu gidişi, onun 
uşınanla nasıl boy lilçli§!neğe gi
e.ceğlne. ne mlithl{, bir hmç ve 

... "' ...... e dövilşeceğ"neo zerre kadar 
llphe b·rakmn:tdı. 

Netekim teğmen Dlmiriç ayni 
·· karargahtan hareket eden ilk 
loyla havalannıı!J ve havalnrdn 

deli bir kartal glbl saatlerce do 
vüş"rek, bir daha lissUne dönme. 
mişti. 

Teğmen Dimlriçin getirdiği bu 
haber, beni ordulnrnnızın ric'at! 
haberlerinden daha ziyadc> ya -. 'a
mı§, dch~cle dUşürmiı tU. Bt kı 
daha faz!a hissi dtişUnu, ordunı: 
Fakat bana öylo geliyordu ki va
tanımın bu ilk felAketlerincle>n c-n 
ziynde, belki yogunc mes'ul olan 
bu po!onyanın canma ımsamL5 hort 
lak kndındr. 

&ınki bu kadından Polonyaya 
karşı irliltfır. edilen bıltlin ihanet_ 
leıin hrsabmx sormak bende der
hal boğucu bir tnbit fikir haline 
geçli. 

Evet, bu ynnl !i bir dUsUnUs de 
değildi. Muhnkkaktır ki Valeska, 
Polonyada yalnız vatan aleyhinde 
büyuk entrikalar vr> fesatlar çe

virmış ihanet ı:eflerinden biri de. 
ğil, ayni zamanda Polonyayı can 
evinden vurmuş olnn alçakça tha
netlerin bir scnbolli, bir timııali 

idi. 
Harbin başlamnsile beraber, Po

lonyan n bUtUn bayati noktaların.. 
da böyle erkeklf,d"şilf binlerce Va
ıo.~kalar, karnnlık inlerinden bir
den bire mermi ve bomba alevle. 
rlnin ölilmlU aydınlığına çıkmamış
lar miydi? •• 

Onun için bu vat&n cellidı kadı
nı bizzat elime geç rmek için yenll. 
mez bir kin ve hırs duydum. 

Bana, derhal ve bizzat Ovrovş
nlg'e hareket edip onu orada yere 
eermek, Polor.yanm, masum Polon 
yanın intikamını almak, her kesten 
evvel \)ana düşen bir vazüe gibi 
görün il yordu. 

Böyle mühim ve muhataralı b·r 
anda Val'§()vayı nas•l bırakabiliı'. 

dim:' .. -
:Esasen, data şimdiden, Vareo

va gayet §lddetll ve uzun bir mu_ 
dafaaya hazırlanıyordu. 

Bu hazırlıklar arasında Varşo

vadakl pek mUhlm olduğuna şUp. 
ho bulunmıyan vazifemJ, her ne 
vesile ile olurBa olsun, bir an terk 
etmem pek mUşkUl ve tehlikeli bir 
işti. 

Buna rağmen, hlc; kimseye itima 
dmı kalmamış olduğu için, bu ka· 
dmı son defa bizzat ele geçirmek 
emelinden de vaz geçebilmeme im. 
k!n yoktu. 

General Varanskt'nin ölUmU ha
dis<>sinde hlikumeto Valeskanm öl 

dilrü!müş olduğu hakkında bizzat 
kendlı:ı rapor vermiş olduğum için 
§imdi, Valeskanm tekrar dirildiği
ni, kahpece bir oyunla aldatılmış 

olduğumu resmen hiç kimseye bil. 
diremezd"ın. 

Bu cihetlerden dolayı, vicdanı
ma ve vatanıma kar§ı borçlu oldu· 
ğum vazife duyguları arasında §8. 

şalayıp kalmış, bir tUrlll karar ve
remez bir vaziyete dilşmUştUm. 

(Denlmı var) 

- E~cr gerçekten parlişahu. anlattı: 
vgilı pözdelennaense, kaçması 
n ınü:.ıim sebeb en var demekti 
- Pac:işah genç, yakı~klı bir ... -

a.mdır. lstanbulun bütün ırndr:1la 
• onı. sokakta gezerken görürce 
erıni çeker. Böyle giızel ve ya 
»lkh bir hükfündann göv.iesi Jl' 

'ak t.er kadına nasip olmaz Her 
alc!e bu kadın ~'3 aklını oy .• atını~· 

· Yaiı~t bir başkasını seviyoriı_ 
. - Olabilir ra Gönül bu p·:ı. 
:-ıhı sevmez de çopçüye vey. 

ut bir kayıkçıya fi.ık olw. 
Anasta bundan sonra. bac;ı~ar 
en bir aşk macerasını kıS8ıC'8 

- Beni de val;tile patıik~ı1re 
memurlarından g~ y.t:~ışııcu ve 
zengın biri sevmişti. Hergüı. Su' 

kağımızdan, evımizin önünden ~\r 
kaç kere geçerdi. 

- Sen de onu sevmez ıniyd~: 
- Hayır .. sevmezdim. 5e\e ııt'z-

diın .. Sevmek istemiştim F~ ..... t, 
sevgı zorla yaratılmaz ki 8"n 
bir türlü ycıpanu~ordunı Onu&··-
dü1<çe ürper•yor. dizlerim ke,).l·roı 
du. Bir domuz wya .;, "C' bir mal
i•'· görmüş gibi ond~ tiksin:)or-

dum. 

l 

Sııbah o unca Kadın/ar neden 
lıaf if giyinirler? 

Suat Cem.il kahvesinden bir 
tt. · ·? _ Kadınların ciltleri altında yudum daha alıp sigarasından 

lışlığın kurbanı olan kadına na. 
sıl cesaret edebılırdim. Bilmem hiç dikkat e ınız mı • 

w • 1 1 Haruri nesic tesmiye olunan ... ır bir nef c3 daha çektikten sonra Hava ne kadar ec.., · 0 ursa 0 - d Old k k 1 
ki d tabaka var ır. u ça a m o- anlatmağa ba~ladı: sun kadınlar <laima erke er en

1
• lan bu tabaka kadm'arı sob<Yuk. 

1 M - Azizim, dedı. Fevkalade bir daha hafif gıyin.r er. t!Se a t"" korur. Bu tah..,.,ka kuwetli 
b k k ...... kadındı ama sonu kötü bitme. 

çok karlı bir ha·.~ - ir er e sıcaklara karşı da bir kurutma sevdi .. Maamafih hiç tc mütees_ U·zerı"nde: Palto, boyunatkısı kk , . • 
vasıtasıdır. Dı · ·n.t -..~ .. eııız sir değilim .. Feda olsun .. 

ceke ' vün kazak, yelek. gömlek kadınların çok Uei.imedikl~i gi. ' Kemal Akta- arkadaşını me-
liyon f~ila, ten faniliısı vardrr. bi vazlan da çok terlemedıklerr. rakla dinliyordu. Zorladı: 

Buna mukabil bir de kadınla. J b b 
. • kıl . özde gı?Çıre· ·ü görürsünüz. Bunun ııe e ı - Anıat A •• ı.Lıaşı<ına, dedi.. 

rm Uzerınae en g b 1 demin bahsettiğimiz cilt tabaka· \"a!:ııl oldu bu iş 
lim: Bir .. palto ve~ kl~uşbambar sının mukavcmetidir. Bu tabak.ı . Suat Cemil ~hla 
b" ·· ıu veya ıpc ı ro . ı ı . e<l' •. ~: YI unk v·e pek ender olarak ta ·o-fok riizgiirla~·ı ;J geçı~ ıgı 
gom e il ""ibi fazla sıcagt ı•a geçınnez. 
bir Ka.'i korse.. Sonra daha m . • İşte bu sebepledir ki kadın hem 
himi erkekler .. e ı:adar çok. gı. sog~uğa hem de sıcağa m:.:~~ham. 
yı·nmiş olurlaı~:ı. olsunlar daıma . . 

k n~; ı mldır. kadınlardan daha ço "-9 .. r er 
titrerler. 

.Nice kadınlar vardır ki karda, 
kışta üzerlerine kUçUk bir kUrk 
ceket giyerler, fakat belden aşa. 
ğı kısımları hem yarı cıpla.'t vo 
zıycttcdir. İncecik bir elbise, 
yok c,ınecek vaziyette bir ~oro 
ıle vUcutlarını örterler.. Bır de 
"imdi erkeklerin ayak bilekleri. 
ne inen iç pantalonlarmı. sonra 
Ust :ı.ntalonlannı düşUnün. c 
zaman ka<=mlarm erkeklere na. 
zara.o pek hafif giyinmekte ol· 
duklarmı görllrsUnUz. 

Acaba kadınların bu kadar 
ince giyinmelerine ve buna mu· 
ka'lil ~emelerine aebep ne. 
dir? Filhakika kadınlar büyük 
giyinme maaraflan yaparlar a. 
ma yine de erkeklerden haf ıf gL 
yinirler. Hele yazlan kadml~· 
rm çoğu hemen yan çıplak vazı. 
yette gezer. Halbuki erkekler 
iskarpinin ka.lm elbise kuma. 
snnm rU.zglr geçirmiyeii tercih 
eder. 

Kadınlarca ne sebebe mebni in_ 
ce elbiee giydiklerini tetkik e
den bir lngiliz gazeteci erkek el. 
biselerinin ağırlığım 6 • 1 kilo 
arasında bulmuş, buna mukabil 
kadınların aynı mevsimde giy. 
dikleri elbiselerin de nihayet bir 
kiloya vardığını tesbit etmi§tir. 

Bir çok kimseler bu mesel .. ,, 
o.lışkanlrkla izah etmek isterler. 
Halbuki yafü.:ıt;r. Bu hususta 
tetkikat yapmış olan mc!ihur Dr 
Binslav kadınların ince g?yme· 
lerini alışkanlık değil bUn:r:enin 
ihtiyaciyle iz:ılı etmi§tir . 

Bir doktor diyor ki: Eğer 
erkeğe kadmlann r;;ydlği elbise. 
yi giydirip sokağa bıraks:ık ~u 
:ı.damm eoğuktan donmasa bık 
kuvvetli bir gripe yakal:ındığını 
".. .. üz. Acaba buna sebep ne. 
~anır h" b' 

...ı· ., Aynı elbise ile kadın tç ır 
'-'ır. ..ı 
ley olmayor da, erkek ne en so. 
fuktan müteessir oluyor? • 

Doktor Binslav bu hususta 

şöyle diyor: • 

_ Ganp şerl Hem zengin .. cm 
, akıo::ıklı. Hem genç. üstelik ~m 
ie dıgınca sevıyorken, ona göni: 
ert:lemek. 

_ Evet. Bir kadım teshir ed~

cek her m~ziyet vardı onda. Fall'&t 

ben sevemiyordum ... sevmeme ım 
kan yoktu. Çünkü. 

Lukre~·a gülerek sordu: 
_Benden mi ;ekiniyorsun? Ne-

den hakikati itiraf etmiyorsuı.? 

Anastanın gözleri sulandı: 
_ Itirat edeceğim ... Her §t"Vİ 

söyliyeceğim. Çünkü, bu hikft) <'Yi 
ben açtun. 

Dislerini gıcırdatarak. mevhum 
biı ş~hsiyetten intikam almak isti-

Filhakika erkeklerin cildi al. 
tında da Haruri nesic vnrdır 
fakat 0 kad-ır incedir ki, er_ 
kekler mecburen sun'i korunma 
çareleri ararlar; yani kışın faz. 
giyinir ve yaz:n da fnzla soyu 
nurlar. 

Burada akla bir sual geliy"'r: 
~ki kadınlar neden kat kat gi. 
yerlerdi. Acaba bu kadınla. n 
ciltleri soğuğa mukavemet ede. 
miyor muydu? Mesela Macar 
ve Hollanda kadınları çok & ' : -

den on jki Jca .. giyer'erdi. Bu· 
gün ise hemen biltiln kadınla• 
yan çıplak vaziyettedir. Bunu 
moda ile mi izah edece~? 

tFilhakika moda kadınları 
soymU§. 'erkeklerin de keselerini 
soymuştur ama kadınlara sıh. 
hallerini ka1ftndırmı§trr. Çı · ı· 

kadın muhal;.kak ki vücuduna 
güneş ~örtenniyen kadından da. 
ha. sıhhatlidir. 

~odanın kadınlara lnt:tu ou. 
dur. 

Kadınlar az giydikleri halde 
ll"".mezler. Gih"·- t.ıbiat . lara 
18.zım olan harareti, daha doğru· 
ı;;u laznn olan örtUyD vermiştir. 

x wuu1 uuaruı uı.zt:ı O•up o.u. ..... 

ğmı anlamak gayet kolaydrr, Bar· 
dağın ic;ereine biraz tuz koyt.ınuz 
eridikten .50nra yumurtalan çfenu· 

ne atınız. Tazeleri bardağın dibin 
ie ltalrr, bayat ve bozuk olanlar 
hemen suyun Uzerine çıkar. 

- Sonra ne oldu? 
- Ne mı oldu? Ailem beni ona 

vermemek için. şimd;ki kocamla 
evlend•rdi. Bedbaht oldum. 

- O seni sevmiyor muydu? 

- Seviyordu. Eem de delice .. 
- O halde. mademki biribirini· 

zi seviyordunuz. Evlenebilirdinlz! 
- Onu tehdit ettiler .. arayn de

dikodular. vabancı'a kanstı. O da 
lstanbulu terketti. İzini bilmedi
ğim yer ere gitti. 

- Yazık olmus. Bu aynh~n 
mühim sebeblerinden biri de senin 
becerikc:izl•ğindir. Aileni k .. -..ııra
bilirdin .. Ona k~carôlhfin ~irleş 
meniz için birçok yollar vardı. 

- Ba~am çok hiddetlı sert ~ır 
adamdı. Bütün yollan biranda ka. 
p11.mı~tı Zira baban- "' pat .. ik 

tatlı ve acı 
. ıatırasmı ya.şacıgı mal..Cl'ayı 

}öyle hikaye c.tti: 
- Birinci mevki vagonlardan 

birinin geniş koltuğuna gömUl
ı:nüş Yeşill:öydeki bir dostumu 
7.İyarcte gidi .. oriuııı T<n~rmda. 

ki kanapcde fevkalade nefis bir 
rndın oturuyurdu. Benı Oj ga... 
• teyi çarşaf gibı açmıştım ama 
ı!mmuyor. gazetenin altın.:.rn 

adının muntazam kısa etekleri-
, n örtemediği yuvarlak dizlerini 

,.ı,ıe eevrediyordum .. 
Bir milddet gözlerimi tatmin 

tffieğe çalıştım fakat muvaffak 
lamaymca gazectyi gözlerim. 
'en çekerek güzel kadının yUzU. 

1 ''e tctkil·e h .. r.ıla-lrm. 
Fakat gözlerimi gözlerlne 

.aldırır kaldırmaz içinden bir 
·eyler koptııl'rt.ınu. sıNtk sıcak 

·ir şeyler aktığını hiseettlm. 
::-Ozlerime inanamıyordum.. GU. 

rel kadın yanaklarmda gUJler 
ıçtıra.ı\ candan bir gUlll§le bana 
mkıyordu.. Hayretimi görUnoe: 

_ Muhakkak tanımadınız, 

:ledi.. YüıUnUzde hayret okunu· 

vorJ 
Bocaladnn: 
- Tanıya.cağnn, herhalde ta.. 

nıyaeafım. dedim, elz. .. 
~zUmn kesti: 
- On sene evvelieini dilfUDUn 

Enver bey dedi .. Izmirde Karfl. 
yakada mehtabı beraber seyret
tiğimiz kUçUk sa.rıştn kw unut.. 
tunuz mu? 

Hatırla!~mryorduın ama. mu. 
hakkak bir şey söylemek llzım
dı. Sonra Enver bev dediğine 
göre herhalde beni başkasına 

:>enr.etiyordu. GU7.el kadmı ikaz 
etmedim. 

- Evet, evet hatırlayorum .. 
iedim. 

- Tabii, dedi.. Hatrrlayacak. 
nnız.. Fakat bakm kUçUk Nazan 
••mdi kocaman bir kadır oldu.. 

- Hem de gür.el bir kadro •. 
Demekten kendimi menedeme. 

tim ve bu sözün arasını kapat-
mak için derhal sordum: 

- Evlendiniz mi? 
- Evet evlivim .. Kocam tica. 

ret rapıvor .. Bir kaç zamandan. 
'Jf>ri de tzmirde.. . 

Bu kelimelerde bir dft""'f ko. 
kusu SE'zivordum ama. bir yan-

yoktu. 
- Böyle çıplak bir adamı sec 

nerden buldun? 

- Karc;1ma ı-,l·tı. Bi· <riin cu 

kakta karşılaştık. Onu ilk gö. üştt 
sevmı~tim. 

- Ç.ok mu güzeldi? 

- Havır .. 

- Seni çeken nasıl bir cazl~ı;; 
vardı? 

- Gözleri .. gözlerindeki cazit.e 
beni. hirar.da yıldı-·""'~ vurulmu 

~ çe\iri. Ôyle tatlı. öyle maualı 
bakış'an vardı ki ... 

Lukreçya o gün Anastaya acı

mıştı. 

_ Oemek ki ondan son·a ~ .. i 
derha e\ '"ndirdiler. ö··le mi? 

Anlamamaz1 ıq.ı geldim .. Tren 
Ye§ilköye gelinceye 
kadar havaı mevzulardan konue.. 
tuk. sözü mümkür. mertebe mDa
terek hatıralara getirnıemep 

baktım .. Ayrılırken: 
- İki treniyle döneceflm, 

dedi. Eğer sız de o trende olur- ' 
sar.ız görüşürüz. 

Ve o kadar candan glil-iU ki, 
bu tebessüm bana saatleri b!r 
asır kadar uzattı . 

Saat ikide kalkan trenec tek. 
rar buluştuğumuz zaman artık 

her ne olursa olsun bu gü?.el ka. 
dmı bırakmamağa karar ver. 
miştim. SözümUz dönUp r' 1''""'1> 
müeterek hatıralara g~Jince de 
mlimkUn mertebe iht"·ath b~ 
ket ederek vaziyetı idal"'t' e~ 
Eski dostluğumurun < t) verdttl 
samimiyetle halinden §iklyet 
etti: 

- Biliyor mU!un. Enver. declL. 
Hiç mesut değilim. Ger<;i k0('8Jll 
zengin. çok zengin am neye ya. 
rar.. Benimle meşgul olamıy~ 
ki .. işte görüvorsun yine se)'I. 
hatte.. Sonra biraz yaşı geçkin, · 
sizin anlayacağınız titiz bir ili. 
tiyar .. 

Bir şey saylmıfyor. dinJeyor 
ve bu nefis kadınn: aşka nt ka· 
dar te§lle olduğum• an' • .ırdum. 

Tren Sirkeciye gelinct> be.-.sber 
çıktık. Evi Beyoğlunda ıdi. Ben 
de Şi3Uye gidecektım. Bır oto. 
mobile atlayıp beraber çıktık., 
Otomobılin .:rsmtısiyle biribi. 
rim:zin kucağına·~andıkça->"fti ' 
cudunun hararetını Ytlcudumda 
hısaedıyorum. 

Yolda da bir hayli halinden 
flkiyet etti .. Otoiııobilimız Har. 
biyeye gelince.. .. 

- Ben Rumeli caddesinin be. 
emda ıneceğim. 

Dedi ve oU>m~bil ilerlerken tıL 
ve etti: 

- ıster misin Enver bir.de bir 
çay içelim.. Eski saadetimi ha. 
tırlamak ve buna karşı bugU.n. 
kü za vallığımı görmek beni pek 
üzdü .. Nasıl reddedebilirdim .. 

- Memnuniyetle Nazan de. 
dım, sen istedikten sonra bay 
hay •. 

Otomobilimiz Nazanm at.ordu. 
ğu apartımanm 6nUnde d"~ 
Dairesine çıktık. Hizmetçı iki 
gUn izin almıe olduğu i~in evde 
kimsecikler yoktu.. Zavallı Na. 
za.ncığı bu kadar yalım aud 
btra kabilirdim. 

Buraya bir <'RV içmtk f rin ~ 
miştik. Az sonra çay ~ne 
vermut içmeğe karar verdık .. 
Bunu da teklif ~en o oldu .. DO.. 

(Lut/en aayfayı çeufriniz) 

- Uört ay Kadar oıuyoc. 
- iyi bir adama ....... ı.)or. deo 

~il mi? 
- Evet. Çok iyi .. çok müsrif bir 

adam Bır kusuru daha var: Ka· 
dıntara fazlaca düşkün: 

- Bu kusur her erkekte vardu 
Anasta! 

••• 
0 gün G;eçyo . Akşam oldt.:lu 

hald~ . henüz yalıya dqnmemi§ti 
Anasta. Lukr~ya ile ak~a 

kadar kon. tu .. bütün dertlerini 
ve mazisini Venedık dılberiıte an. 
lattı. 

Sınyor Greçyo o gün acabe ne· 
den gecikmişti. 
Luk~eç"ayı Vener:~e göndermek 

içir: tüccaı ge:ni't!rine mi gitı ... ;i? ren ınc:anlar gibi. hiddetle başım 

sallafü: 

_ Ben. bir ba~rsrnı o::evivorcfum 
Onu benden ayırdılar .. Zaman g~-

Birleşmek imkAnı kalmadı. 

hane kfltibi olan 7.cngın delikıınlı 
ile evlendinnek iştiyordu. Halbuki. 
benin\ sevdi~im erkek kimsesltdi .. 
parasu.dı .. hatta yatacak yeri bile 

_ E\•et. Hem de sevmediğım 

bir adamla .. 

- Greo'o De çoktanberl mi ta· 

y ne!{ .,. ;;.,.,.1 ,,,: 

la ayn \'aşamak için. ona ba~ 
bır ı;emtte e\ aramağa 1111 kı,,,.t· 
mU§tu? 
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MüESSESESi MUDiRiYETiNDEN: 
Bankamız Pamuk lu ve Yü n lü Fabrıkaları mamulatının p e rakende v e toptan sat ışlan 

ıçin . mağazalarımızın bul u ndukları mah al lere göre mıntaka taksi matını gösten r -.. \. .... 

cetvel aşağıya dercolunmuştur. Alakada rları n mıntakalarında.ki 

mağazalarırnıza mürac9atla rı ri c a olunur 

Satı, Mıntekısı : Satış Maftazası : Satış Mıatakııı : Satış Maftazaıı: .................. ._... 

İstanbul, Ed irne, Kırklareli, Tekirdağ, 
Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, ISTANBUL Toptar1 

Ka yseri, Sivas, Kırşehir, Yoz~at. KAYSE R i Mağazası 

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, d e p o su 
Zonguldak, Kastamonu 

Konya, Niğde, E REGLI 

Ankara, Çankırı, Çorum 6.NKARA Mağazas, 
Diyar!>akır, Ur.fa, .M8:~atya, Ela~ığ, D iYAR BAKIR 
Mardın, Tuncch, Bıngol, Muş, Agrı, ·· 

İzmir, Manisa, Afyon, Antalya. ıZM iR 
il 

Siirt, Bitlis, Van, Hakkari. 

Erzurum, Kat"s, Erzincan. ERZURUM 
Aydın, Denizli,Muğla,isparta, Burdur, NAZi L L i ,, Trabzon, Rize, Giresun. Çorun, Gü-TRABZON 

müşliane. Seyhan, Gaziantep, Maraş, MERSiN 
" Samsun, Orau, Sinop,~okat, Amas)1a.SAMSUN 

Jl1SaJla ne yapar? Daha ikinci 
kadehten sonra; başını dönmeğe 
haslamrştr. Onun güzel elleriyle 
soyduğu nefis muzları yiyor, 
ağzıma kadar uzattığı kadehi bir 
Jiilızada boşaltıyordum. Beşinci, 

altıncıdan sonra artık iki kadeh 
arasında dudaklarmıiz birleşme. 

ğc başladı. 

Bu zevk içinde ak.samı ettik .. 
Sıı;bahleyin saat 10 <ia uyandı

ğnn zaman kendimi Nazamn 
yatakodasında ibuldum. Üzerim_ 
de • herhalde kocasının olacak _ 
gü?.el bir pijama vardı. Nazan 
benden evvel kalkmış aynanın 

kal'§ısında tuvaletini tazeliyordu. 
Ne nefis kadındı bu. Yarı ~ıplak 
f'abah haliyle vücudunun bütün 
gü7X'llikleri görlilüyordu. Doğ_ 

nısunu söyliyeyım. Ben hiç tc 
bu yataktan ı:ıkmak niyetinde 
dcğlldim .. 
Değildim ama nltsi olacak işte, 

birdenbire kapı rcı acı çalmağn 
bi.şıama.z mı? 

Nazan tcla-s gost rmedi, drna_ 
nya ~ıktı kapıyı açtr, fakat don. 
düğü zaman yüzü sapsan ol
muştu .. 

Ben Suat Cemilin bu hikaye. 
~ini dinlerken ince ince gülü. ' 
~ordum .. Hadisenin sabah faslı. 
nı anlatmağa ibaşlaymea. da da
yanamadım kahk<>..ltayı koyuver. 
dim. 

Suat Cemil bu kahkahaya bir 
mana veremiyordu sordu : 

- Söyle Allah c.şkına neden 
gülüyorsu..,?. 

ra bird nbirc durdu, gözlerinde
ki yaşları,atdi .. 

Ehemmiyetsiz bir ~y 97 li. 
ra 45 kuruş. 

Ve sen hiç tereddüt etmecfon 
bir I'czalete mô.ni olmak ve bu 
gürel kadını tamamen bağlamak 
için cebinden bir yiiz liralık çr. 
karıp oraya bırakıverdin. 

Suat C'..emil ağ-a acık dinli. 
yordu: 

- Söyle Allah aşkına Kemal, 
dedi. Başımdan geçen bu macera 
yı nasıl biliyorsun? 

- Gayet kolay dostum, tün
kü bir haf ta evvel de Enver bey 
ben oldum, aynı apartnnanda, 
aynı yataktı, aynı kadınla yat. 
tJm ve sabahleyin vergi memuru 
ha.ere ge1d i. Çıkardım yüz lira 
verdim. Ve bir daha da Na.zam 
görmedim .. Fakat lınkik:ıti son. ı 
ı adan öb°7endim. Meğ"r Nazan 1 
"vergi memuru" dooiği dostu 
ile beraber çalııııp gecesini 100 
liraya ,500 liraya. gc.1iren mesle
ğinde <;<>k usta bir kadmmı~ ... 

: ......... -
; HABER 
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okuyucuları i~in 
VO dcn>te 'abancı dil d .-r!t. 

leri kitabi k u ponu 17 

(Hu kuponun 30 tan!Jriol 
ı:etıren okuyucolarmuz be

heri 230 fCJ' kumılnk tr<lu · 
8ncll, lngWzce, alınam-a 

c1enı~rt kltaplamıd6111 biri. 
rıl (80) kunıp rectarik l'dı>-

i bılirlPr} . . : .....•...... _.._ .................... . 

Slhhat ve 
Güzellik 
Sağlam ve güz.e l 

di leı·le 
Sağlam ve güzel dişle,. 

de 

RADYOLi N 
iLE TEMiN EDiLiR 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
l~z.·uı en uı;tad dol.turl nn bile bctı 

' ·· rnt"noıelnl bıııamadıklan bir htı:.1 1 ••· 

lıl'nı di\i iltihabından flı·r l ~elıJ'V 

ı~ ~.ok h '<!rübelPrle anlıı ılmı..tıı 

Sabah, öğle ve alzsanı heı· yemekten sonra 
günde 3 defa 

Kullanarak dişlerinizi lcoruyabilirsiniz. 

... • 1 ... • ; ~·· .. 
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Devlet Demiryollart ve Limanları 

' 

l 

ÇAPAMARKA 

" 

" 

" 

- Neden güldüğümü söylıye. 

yun de sana hikayenin sonunu 'I o~ktor A. Emanueljdi 
ben anlatayım. s rkecidekl muayenehanesinin 

. fsUmlA.kt dolayısilo ayni srrar!a 

işletme Umum idaresi ilanlan 
Muhammen bcJ lı 9377,50 l!ra olan takriben 178 m3 çam kereste 

26.2.941 çar§amba gtinU sant 15.30 da kapa'r urf usuıu ile AnknraJ3 idare 
biruısmd:ı satm nlınac ~ur. 

En iyi cına taze sebzı ve hububaUa La\"Uk s \'tından mamul olması iUtıl' 
çok yUk.sek kalor.i ve iştihnm r 1 7.7 tı c.amldir. Bır tecrübe 

!ddiamwn doğruluğunu ısbatn k4fi gelecektir. 

Dcdım. Hayret etlı: 1 Merkez ı..oimntaııı llzcrine nak-
- Sen nereden 'biliyorsun kı? 1 ıetmı, ttr. • ••••• 
- ~eredcn bildiğimi de an . 

ıarsm. şimdi dinle, dcdım. Na· 
1 
-----------

zan yüzü sapsarı k,criye gırer :nı::=::n:m~::cı 
i " 

gımlez· h ıd k d ,..ı· 1 Göz Hekimi ft - Eyv;ıh ma vo u · .. L-uı.. !i ! 

Seyt>ğhı Pamuıkkapt. imam 
rakmağı unutmW}tu. Şimdi me. ıok.lı No: 2. Tel: 41553 

Bu işe gırn et( ıqtıy nlenıı (i0J.S2J liralık muvakkat teminat llo lı.anu· 
nun t.ayln ettıği Vt'3!ktiları \e tekliflerini aynı gün saat U,SO a kad:ır komis

i yon rctsll~inl' \ rın lt'"rı ltızımdır 

1 Şa rtnamcltr pır ıım oı .ırıı An1'arada malzeme daı.res.ınden, Ha!" ı:larpa· 
1 şada t a ıınm ,.,. l!l'\ k ş<'flı~t •ıl<'n dağıtılacaktır. (9115) 

'(. ~ . 

Bir vergi meselesi vardı. Ehem. ! Dr. Mıera t R . Aydın · 
miyetsiz bir Rey ama kocan1 bı . 1 
mur bır po1isl be:-ab 'r hacze M uayene ve her t ürlü gn:r Muhaııımt!n bt'd il rıle mtktar ve vıı..mıan qağtd~ yazılı l2) gnn> maı. 
gelmiş te evd~k· eşyaları ~aza· t1 "nıeliV11tı f,\mn ic:m Mrun. P.ı>me h r grup :> rı vrı ıbalt" edilmek Uzere (26 2.9-H> çarşamba g'.lnO aş&• 

· · ·ı h k ta i ~da yazılı &'latlerdc Hnydarpapda gar bl.nıı.aı dahıllndeki l<omlıııy.)n tara.. 
caklar .. Bızım aı C) 1 er ·es • , ... ı:ıı a ı ı ı IJWA:ll tından tu;ık t>k<ılllnH• usullle satm alınacaktır. 
nır.. Şimdi T}(' yapacağız?. Bl'n ___ ı Bu iş.• glı nı k lsUy clt.r'.n her gn.;pun hizasında yn7.ılı muvakltat tem~ 
mahvoldum. -- :ı t \ ( Jnunıın uıy n ttı ,l w•salklc birlikte t"kBlltmı> gtinU :ı:>tina ıradar 

\'c sana :n r;~ b.r ~.c. •( h ıt _ • ·- ' 'ni ~\·on m ra ~atlan !Azrmdır. 
llllŞ olan güuJ kadm ınce ince 1 .,;oculi Heo:. n. Bu 1~ n.lt sartnameler koml•yondazı parUIZ oları:ık dagıtılın:ı.k·.a •ır 
aila.n)afa başladı. Ağı.arken de: Ahmet Ak koyun hı l ooooı K; dP.nlz mavi1i1 toz boya muhammen Mdtoll(1&0)lll'l4. Tl1UV•k 

liat tt-mlnatt <6a) lira. (i5) kuruo olup eksiltme saati (10.30) OD buçuKtur. ............ yaftAtlıft'I senı· nerevc ı aıunm l'ıutmbıı.rıt PnlBı 1110 • 
- .ftll • ...,, ı~· · · - 2 - (200ı Kg kırmızı model verniği, muhammen bedeli (400 ) 11;;-a mu. 

akı "" r.11 rtı rı mıı"tlıt "'"'~"" ""'" I!• S asaa.. te:ı •nnr'I ,.,.ı .. ~ ,,, / v kk:ıt t m\Mtı 1301 lira olup ek11Utmc !!Mti fl0~5) onu lcıı:kbtıft'rtP36J 
Diye eeiyltniyord u. f•'alrnt :!On . .................... 

Buyuk bakkaliye mağazalarında BULURSUNU 

Sinema ve Tiyatrolar 

ı ııı~~ırı Şehir Tiyatrosu 

1
1'1 I l attklAI Cadd~I 
J, 1 j l\omecll Kuımınruı: 

1 QI Akfam 20.IG da· 
Her ~n ılfede eocak tem.Ulert 

lçta lılle& ftl'Dlr 
Beyutt, Lllelf, Aksaray, Şehremi 

a l Ye Topkapıya otobU.s temin olun· 
mtl§tur. 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
Bq1lın ... tine 11 de. Ge<ıe A ıte. 2 

ftlm. ı - Uç Ahbap r,,,-uslar: Ttlı 

(>fi. t - P...l'ur l"unynr. 

8.03 Ajan;, 
8.18 Harir 

program 
• 8.43 Konu~a 
1%.SS Gün<1u:1. 

fll!llı 

Jı..M Ajan• 
U.06 G ündür 

f MIJ 
u.ıo Kan,ık 

provam 
18.0S Oaz 
18.40 Knrı,ık 

~arkı 

l lJ.11') ·~ 

%1.4~ Orkeııt,_ 
:!.?.l:O Ajanı. 
%2.t~ Dıt.nl!I 
~•ıııl 


