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~aAfa~ 
Romanyaya 
Dair Bazı 
Hakikatler 

Romanyudan ümit kalmamıst.ır 
Harp sonuna kadar Rorna.nJ:aru;, 
müstakil bir hüküm et arnmama.. 
lıdır. Roman.} ııda l egiıno lıllkim. 
Alman nüfuzudur. Romanya an. 
cak bir "ölümden sonra dirilme 
mucizesiyle tekrar ayağa kalk; 
bilir. Fakat bu mucizenin vukua. 
gelebilmesi idn de behemehal 
lngilteı enin galebesine ihtiyaç 
'\ardır. 

= 

1 Türkiyenin tecavüz 1 Muallimlerin mesken 
maksadı olmadığını bedelleri işi 

yoluna konuyor 
ishal eden vesika istanbulda yeni bütçe ile beraber 

bu bedeller muntazam verJlecek Türkiye ve 
Bulgaristan 

Henllz kıdem zammı afnıa~ olan 
:l02 flkrocktep mualllnıl için bu srnc
ııın b!ıinci ayından itibaren muvak".at 
kn.ydlle verllmekte olan kıdom zam 

meııtcp b:ı§muaWmf olup da munaı.u 
ldaro UcreU aln.mamııı olanlılr ıçl.n ı.: .. 
bu Ucrctıcrin \"erllmesinc ba.,b.naca ı 
tır. ı· <"nf açılncak ilkmcktep baıltiğl"t' t· 

larmm •lwamlı verilme& ka.rarla('tı· ruenl ri bundnn sonra bu tah. .. 
nlmış ve bunun için lhımge.Jcn la!.si· muntazam lllabllecclderdlr 

Yazan: ı 

Dün Ankarada 
imzalanan beyanname 

ile 
sat \'crflmıştir. Hazlran ba§mdan iU· Hualllmlerln mesken bcdellt'ı i 
b:ıren bu !lkmckt.cp muallimleri ktdPm de yeni vUAyct m.aarac bUl<'e.'lin" il 
zumlnrmı de\'aınlı ~kilde a.ıııca.ı..tır. ve yapılmış ve bUyllk bir teraJ>ntle ı:ı 
Bu mwıll!mkr 93S senesinde mnem ll§IUl 1ll:ıiıektep muaıum.ıcnnc mPS~Nı 
mUddctlcrinl doldurmu~ fakat ta.Wı!sıı.t bcdeUcrlnl.n muntazam \•erilmui tıaM 
olm;ıdığmdaıı o zamandanbcri ltıdcn. I temi.ne almm15t.ır. Bu ınrreU önüm • 

Blı111a Cablt Yalçıa 
• l_n~iltt'~e ile Uoıuanl a nm..,mda. 
ı,rn.sı munascbeUcriıı kesilmesi i.i

~crinc-, Biikrc rteki lııgitiz ttefaret 
h.c) eti memle.kcti tcrkederek seh
~mlze grldl. Bükl"('stcl..i İngiliz se-

ri kendisini karsılı,Ja.n gazct.cci
lı>rf• ~ di'kkatc "'ayan bazı be'\n 
nııtta bnlunnıu;)tiır Alman hl • -
~} • • • ffill)C• 
·ı nı \e hakimi,Jefüıi k(\ndj tolchi 
ı P kabul eden bir ruemlt-ketin .Al
manlar tarafından ~ethi~n " . . 
ııiz ., .• )Clll 

• a"! l'eJımi altında ne hallere 
:ırdlği~i anlamak btiycnJer iç.in 

u malumat pek kı:nnotU bir 'esi 
ka ie<;kil ed • -j er. 

nglliz sc•firi hrt· "'•')doo en eJ 
\"akfj~~c Roınanl ala~ iltim etml~ 
olan U!.f hhı Lehlinin Al.manyaya 
teslim ooUmi .. olduğunu esefle söy 
lı ~ or. Jı11hakika, "'h'llf'i mültecileri 
dü-.manına t lim l'trnek kadar bir 
lıukiunc-U al~alta.n bir ha.rdtet ta~ 
&\ ur f'dllenu.·z. llö)lc bir talebe 

l•ulnn <'~n bir luil<ômet her tür
lıı ı tikl.tl dam ındau l"'aZf;C!;ınİs 
d .. ruektlr. 

k ~ ~nu.. ••11 raJ A.utoııe.._ 
onun harpte Alnıanlann galip gf• 

1 ii kanaatini be lediğino \ c 
~e dl kl'ndi.,lnl huna ikııaa c;a.Iı:ıtı. 
Kln'\ emindir. G.-.nera Antonesko· 
n~n bö~ ~ Mr Şf'ye ihtimal 'ermesi 
ht<>hir :caman bir kabahat tcı kil et
ıncıc.. F.ı.at \lman.}anın ~allp gt•. 
lt;eeği hakknıda'ki iman Romanya
nın berer 't"' baybiyetinl im'a(.nk 
muaınelt•l"re boyun eğtnl'si için tiir 
~~hep kşl..il C'tmc-mcsi liznngelir. 

1
• 1.ehli mül~llcrio .Almnnlam 

1 liın e<lilınt.,.l bu ı,,"ibi mlllühaı.a
larla mıutır göstt:rilcmi) erek bir 
ı.ucükluktiir. 

1 "ni rr•jimln R-0tnw1.}a iı:in m· 
<'ıo.et t.'tllll'eek bir nlf ak kaynağı 
te'-kll rtml<ı olduğu R-0mam alılar 
ara mı.la hüküm ün•ıı fikir·, e hl., 
al r~hiiında kt'ndisini gösk·rl) or. 
~ngıllz s('firinin t{•mhıatına gört•, 
lr kbını Romanl alılar foglliz ta) . 

~ arelcrinin gc•llp memleketi bom 
bard · ıman eUnt$inl bcklh·orlar ,.a. 
1. t " ' "' 11 <'.ınrnnl edl3 orlar. Alman1ara 'e 
onlarm bo,>unduruğ' altına cirmi" 
olan hukUml'f.u 1.arsı bir kr.sı~n Ro• 
•nt'n 'atandaslan bu dcrerc DC\': 

hıldano bir kio \ t' nefret duvarlar-
a art ık Rmruuıl ada milli ~ ahdrt 

'" h'Sanutten hahsf'fnH'ğc lınkan 
kalnıaz. Bu da Uoıııan' a l"İn ••.ok 
lıa • b" " "' " . zııı ır 1-.tikbalin nıukaildcnıl'Si. 
4fır. RonıanJ anın hakiki dostları 
mrmltıkl'tte bıı a nlığın bir au ,., -
Hl bltnwı.ini bütün kalplerille tc 
n~e.nnı t."flerl<'r. \imanlar bir ::rer; 
~'1nn('(', zatc•n ora.da ilk göz" ~ar
pan nl'tlce nwmlckett~ patlak , ·e· 
ren nifak 'e tefrikadır. l:col'bi hiı 
klnıi.)etl bir memlekette 00, le bl; 
t:.ubre üzerinde fllizlc•nlr , c derin 
kökler sala.r. 

İngUiz bc.)efi ile blrJikte ~<·lıni:> 
olan K~tcnccdeki inglll7. konsolo
ı.u son günler zarfmita birtakrm 
\iman 1..-unctltırinln Rul~ar budu 
ıhına sc\ kcdildij;oi.ne ~eh adet ~ı: 
3or. Bütün ra>nıi U>kziplere rağ
ıncn Almanların Batknnls.r halikm 
daki })linlanna hiç sel..1,e g<'lmecıı: 
~ anlaşılıyor. Bulgar hudutlarına 
~onderiien A iman kU\"\(~tlcri ı•ek 
tabiidir ki tebdiliha.u. için scyaba_ 
te çıkın"' df'i;-ildirler. Kü"tenee ü-
7.erinde u~an , c birdenbiro hü\i
Yett anlaşılanuyan bazı tayyarelc. 
1111 halk arasında hewıcan u1 an
"''11laın ~binlerde hüküm üı-eu 
1l'li§ -.ıe endi5l'.)i meydana \"Unl. 

:\or. Bu da merulcket:t~ sükfuı \"C 

., 1t.Ucrarnı :tıkdanından ileri gelmi::o 
r 1'11hi halet~ir. aC:- kısa ~ ~it müşab('(lclcr

dllı'· iP~ ~h neticeler şu
ltr ·.;~yadan iunit ka.Jmann~-

• -.P-8001ln& ki.dır Romaap• 

Hnıiclyo l cklll ŞIU..'TU Saracoğhı 

Londra 
beJan•uıe,ı nasıl 

tefsir ediyor ? 

Beyanname 
bir nevi ademi 

tecavüz 
paktıdır 

Fakat Almanlar 
Bulgaristanda 
ilerlerlerse .. 

Her türlü 
taarruzdan 
çekinmeği 
teahhüt 

ettiler 
Hariciye Vekilimizh~ 

Bulgar elçisinin 
• beyanatı 

(l"a..:ı ı !l iıneüdc) 

Baııır llırıcırı 
aızmaıa be1u.atı: 

Beyanname 
Türliiye ve Bıılgqristar.ıın 

Sulhperver 
iradelerine 

istinat ediyor 
ofla, lK (A. .) - l3ulb"8J a. 

jansı bildiriyor: 

BuJgıv Hark'IJC Naun ı•opal 

Havas ajansına göre 

Bulgaristan da 
Kendi emniyetini 
doğrudan doğruya 

tehdit etmiyen 

llADISELEll 
ÇIBMIDmç.& 

TOrkiye 
bitaraf 

kalacak: Türkiye harekete 
geçmemek 

taahhüdünde 
bulunmuş değildir 

Bulgıır ve Türk hükümctl ri tn. Sofycı, 18 (A. A.) - B.B.C: 
rafından müşterek beyn.nnn.rncniıı Havas aj:tnEından: "Türkiye. 
imzası münasebetiyle hariciye na- Bulgaristanda kendi enmiyetini 
zın Popof matbuata şu beyanatta doğrudan doğruya tehdit t'<len 
bulunmıU>tur: hadisel~r zuhur etmedikçe bfü:ı.. 
"- Türkiye cuınhuıiyet hükfı- raf kalacaktır." 

mrti ile Bulgar hükumetinin dos- Ttirk • Bulgar müşterek be. 
tane ve samimi bir noktainazar tc· yaımanıcsi salahiyetli mahfei
a tisindcn sonra malüm olan be • !erce böyle tefsir edilmektediı. 
ynnnanıE'yi bugün nc-şrctmclc hu • ı' 

(Yazısı 4 ünc·üdt') t>usunda mutabık knlmq; olmaların- S f d ki I ili 
dan dolap kendimi bilhas.58. bahti· o ,. a •• z 

O . k. d d k • yar o.ddedi~ onım. 1 n f 1 a a a 1 Mubtew~sı itib:ıriylc ne kadar • 
mütcvav >lursa olsun bu bc)'annn.· • t 1 .. 1 e • JJlP b •ok be \''llelmilc•l mun.hC'dCll'. 1 a yan us rı 1 riıı ımtıhın:ı tabi tutulduğu bu ka. 
nşık zrunanlarda •.rurklye jle Bul-

T b b d garistan arasındaki dostluk mua· 
ayyare om ar ıman· hedesini takviye ederek iki mcm· 
larile büyük hasara ı Iekctiıı sulhperver ir_ad~lcrine ve 

Uğratıldılar karşılıklı 1,1_lCnfantlere ;stinat cde.n 
dosLluk mwınsebctıerınc yeni bır 
drlfl teşkil edecektir ... ( ı·a.zısı 4 iincüdc) 

ökü 
Tlrk kabramuııtıaı glıterıa 

Deaızcllllr, a,11 we macera romıaı 

Yazan: 

KADiRCAN KAFLI 
Bir kaç güne kadar 

IHIABER'de başlıyor 

da ruüst.akU bir hüldmıct arama.. 
malıdır. l:Onuuı3 ada ~ c~iinc ha
kim Alman ni.ıfu:r.adur. Romanya 
ancak bir "ölünıden sonra wrilmo" 
mucizesiyle tekrar ayağa kalkabi
lir. Fakat hu muclzenjn hiç olmaz
~ '"Ukua. ~l'Jebllmesl için do h<'he
mehaJ İD,!!.ilterenin galebetliue ibti. 

~~ \ardır. General .\ntoneı>ko i~e 
bunun aksi bir kanaate sahiptir. 
Romanyanın mukadderatına hikim 
bir adam böJ le ümltsh olursa ar
tık Romanyanm ne elim bir te-ıcb. 
zffp ~hıde <'ırpmdığı pok ~iizcl 
tahnıin olunabilir. 

Hiisey:ba ()ahit l"ALÇC. 

elçisi dlror ld : 

ingiliz 
siyase.ti 

Harbin Bulgar 
Topraklarına 

sirayetir ıe 

Mani olmağı 
istihdaf ediyor 
Harp Bulgaristana 

intikal ederse bu Alman 
teşebbüsünden 
doğacaktır. 

~ol.Ja, 18 (.\. A.) - lngiltL•Hı 
cl~isi Rcndel, Bulgar gnzetecileri • 
nt' ynptığı beytın&.t üzerine Röy _ 
tc::' ajansı muhabirinin sorduğu 
suallPre cevaben 1ngilt<'r~niıı Bul
gaıistann karşı takip ettiği si~ nst.:
ti anlatarak dt'mJ~tir kı: 
''- 1ngilterenin siyaacti Bul· 

garlstanın bitaraflığou ''O istiklali. 
ni idame ve lıarbin Bulgar top • 
l'a.kianna sirayetine maru olm:ıj;'1 
islihd::ıf t't.mekteclir. lngiliz hükü
mcti, Bulı;:ı.ritt.nn ile ko~ulan a· 
ııısında sıkı dostluk mlinascbetk .. 
ı inlıı inkı~afrnr memnuniyetle kar. 

(Dtıvanu 4 lbuıilc1e) 

zamlnruır almnmıglardı. deki sene ilkmckt.ep ınualllml rin 
113500 liralık mesken bedeli tevTJ o

DiğC!' taraftan §imdi.}~ kadar 'ilk· lunacakt.ır. 

SANAYi MAMULATIMIZOA 
STANDART TiPLER ARAllYOR 
Fabrikalar kola yhkla tedarik oluna
bileck ham maddelerle çahşacak 
Bütün sa.n:ı.yi şubelerine bu_ . mamuJıi.t.ı azami sür'atle 1"(V'e 

günün ş.-ı:tlarına. ve icaplarına cekler ve bundan sonra b~ 
uygun §_c~ılde standart. tipler elde bulunan veyn en kolaylıkl~ 
bul~ak ıçm lktısat Vckilctince haliçten tedarik olunabflectl\ 
venlen karar UZ<!rinc şehrimize ham maddelerden yapılacak 
gelen İktısat vekaleti sana}i tct. Btatttlart tıpler tavin ve tesbıl 
kik heyeti reisi Şevket Süreyya olunacaktır. • 
muhtelif sanayi grul:ı.riyle te.. 
ma5larda bulunmaktadır. 

Sanayi tetkik heyıeti reisi mttlı
telif sanayi şubeleri ileri gelenle 
riyle yaptığı tmnaslar neticesin_ 
de yekdiğerinin be:meıi mamu-
ıt r ·ı• eden fabrikaların baş. 

lıcalaı uıclan 1937 scncsindenbt:'ri 
yaptıkla.-.r bütün mamulatın bi. 
rer listesile bunlara 2.3JD olunan 
hanı madde miktarını nerelerden 
gtıtirttiklerini, maliyetlerini ''C 
birer nüınuneler ini istemiştir. 

Fabrikalar bu nümuneleri ve 

Afrika cephelerinde 

ingilizJer 
Habeşiatanda Gondara 

doğru 

ileri harekete 
devam 
edıyoriar 

İtalyan Somalisinde bir 
çok harp malzemc.-:;i 

iğtinam edildi 
o·ıu:ı!fiı 4 üncüde) 

Hadıseıerın ---------------Tetsır 1 -
Ankara 
Beyannames:nin 
Kıvmet ve 
Ehemmıyeti 

Yazan . HASAN KUMÇAYI 
]'ıirki) ~ ile Bu lgari<it.a.n Anka.

rada inı.:ı.lanao müşterek bir be.. 
yanna.m<"ylo siyasetlerinin eı8&HJ 

lıM" türlü t.arnızlardan ~tJnap et
mek oldt•:';unu resJnPD t.esblt \C i· 
liıı etiller. .ı\lelide zamanlarda 
p.-k tabii göriilebilecck olan bu hi
dl!it"', Balkan mcmleketlerlnl ihata 
eden ~hllkoll ahval ve ,eralt için.. 
de fc\•kalide bir mahiyet ve kıy
meti habdlr. 

Hariclyo \'ekl1imiz Şükrii Sarıı· 
coğlwıan mtttenzr bir clbnle De 
ifade ettiği bu ktiçtlk dlplolpatilt 

Arncwutlulı cephuinJe 

Onbirinci 
italyan ordusu 

dağıtlldı 
Yunanlılar bütün 

Tepede len - Kliaura 
mıntakasma ha.kim 

bulunuyorlar 
tina, 18 (A.A.) - B..B.6.: 

Dlln a.Jtoam bDdirllditıno göre vu 
birinci İtclyan ordusunun dağll~: 
üzerine Yunanlılar şlmdı Tepcde!P.n 
Kllisura mmtakasmdnkl biltôn dafııt 
ra hAklm olmU§ bulunmaktadırla.r. 
ltalyanlar :yenf bir mlld:ı.faa bııt'ı 
tutmağa çalışıyorlar. 

Yunanlılar bllyük taarruZ13.nna fiid 
detle dm·am etmekte ve hücum •n• • 
rinc hücum yaparak Jtaıyn.nJara ııtn 
zayiat vcrdirmckt.edlrter. 

AUna. 18 (AA.) - H.B.C. YUetuı 
r.c !!nıl teblltf: 

Cephede, Yunanlılarm d~ 
yeni m·w~aer atmaıartıe neUcel"'ıı"" 

şiddetli muharebeler oımu:tur. 00 

ı e!lir aldık. Tayyarclerlmız cephede 
dU§mo.n bedetıerinl muvaf'!aklyetlr 
bombıırdıman etU. 

' l'»'>lka büyük ha:),rb i§lerc stmcıı 
ola.bilir. \'e bizim kendi anlayıp· 
ımza göre ha \eslka bütün Balkan. 
larm sulbünü korumaya, belki oo 
) enJ bir Balkan Birliği yaratmal.i 
'lllrf'ltile Balkan Antantmm mu' af
fak ol:ımadığı büyük idoalc gfl· 
nwk lc;:ln bir ha~angıç ~ni 

:--örebilir. 
Bulgıırtstanm ı;ly111>eUni idare e~ 

d~nler düne kadar dalma nlht:ın 
hı\hsctmrlile beraber bu söılerln 
"''lı.ıl•nlyctJne bir ttirlli kom~ularmı 
iııandır:unryorla.rdı. Bulgaristan 
Ualkanlarda.ld milli emcllerlnl tat.. 
mJn l~ln herhangi mütocavtz lıh· 

kU\ \-etle ilk tm.atta birle§CbJiooeJ,; 
;..rfbl görllnfi)•onlu. Ankara beyan. 
namesinde Şükrü Saraçoğlu Ue Ki· 
rofua lmzalannı ya.nyana koymat
olmabn artık \icdnnlara eletn 
''eren bu \-azlycti beı taraf etmış. 
tir. Bn h<':r:ınname ~erek Türkiye. 
nln gerek Bulgarhıtanm mevcut 
t.aahhlltleri mahfuz. kalma.k şartlle 
Ralkanl&rda h!U'bl ~enlş~ 
hn!iUSOnda n1ü..-t~"'k bir hattı la
ttket tutac:ıldınnu U.ıııat edea lnr
ntetli hir d( llldir. 

HAS&'f .&UMÇA"YJ 



rarihi eteniz romdnı: 84 y ... ~an: Kodircan Kallı 

Dfl,maa qrdasa vadileri ve JOlları 
dollaran Şim,ek ve Jlldırım dola 

bir balat ballnde görladtl 
Cezayire dönmek tlf, kıi.lede kal. 

mak kadar güçtü; belld de imkan 
sızdı. Çünkü yollardaki kabilele
rin isyan ctliklcrı, sıruılanarak 
İl:ıni Hamun'un emrine girdikleri 
.habef vC'rill~ ordu ; Ccia~ir hudu
duna kndar bövle ihtilal içindeki 
yerlerden ~Uz Ilı iki ,tüz mı! yol 
gitl!lc>k, tuuık v~ bö.Sklhlnl' için çok 
elvenali yerlcrdl"n geçmt'k liızım_ 
dı. Böyle bir hare ke tin bir manası 
da "kaçmaktı tı; Oruç Beyle arka
daşlarmı Tel msan hisarında alı -
koymak için yalnız bu yeterdi. 

Türk kumandam kPndi emn:nde_ 
ki Araplara bir teımfte bulunau: 

- Biz hisara gin:'eeğiz; sonuna 
kadar döviişeceğiz. Maksadrmız da 
yanmak ve galip gelmektir. Fa
kat buhun sonunun şehit olmak lh
tmıaıı füUıa çoktur. Slzi takdir edi_ 
yorum, hizmetinizi ödeyemt?n. Bu 
dakikadan sonra her zamandan da
ha serb~t.Biniz. İsterseniz Ce~ 
yire dönersl.iıiZ; 1.Sll!rseniz burada 

kadaı gdıınc6ı1Heri bu riya deni-

' 

zini iğrenerek se)Tediyol'lardı; 
kbrkunç bir şekilde iUdnntlıklarını 
bUtlin keskinllğilc anlıyorlardı. Pa 
kat bu hal onların cesaretlerini 
kınnıl or, lıattiı nefı el ve kinle 
büsbütün çelikll'ştiriyordu. 
Hızır Reis buıtları du) rlıu lu. 

Paknt bir şey yapamıyordu. Çtm_ 

kU Ceza~ lt~tı ancak tillı ytiz Türk 
kalmL']h; Yirmi l.ıin kadar Cezavir_ 
li de onun tarafım tulmuşlcmlı. 
Uı.kin bunlar kendi Rebirlerini 
canla baıjln müdııfna edPrlrrdl anıcı 
Onıı; Ri:i.} in ~ar{Jımıııa ko mak gi
bi sonu gnl·~l l lıllkell 1.in m<>cn. 

raya aulamıu:taıfü. 

Maı'kl dö Gomar ınulıar:ua 'h _ 
zırlıklarıru ç.ıbucak bilircli ı hlı::a ra 

liarşı sıkı top alf 1 a •tırdı ı ı . 
ğımlal' kazdırdı ve patlattı; knpı

lıın "Koçbaşı1, larla sorladı: gece. 
lefı baskın veımego çalı tı; nıaz_ 

gallara merdivclile, iple, hatla sey_ 
yar kulelC>rle saldırdı: içeriye çan

benimle kalırsınız; Cezayirc dö~ mış paÇavNilar, kumlJaralar afür. 
melt sWn için nıUfulfündilr; çüiık~ dı. GUnlerce ·e hfiltalarca nyni ita. 
oralısınız; bu topraklarını insanla- 1 pıya, ayni ncıkt.aya gUUe yağdiTa_ 
rm yabancısı değilsiniz. HattA git rak gedik açmağa, bir hilctım nok
menizi ve orotfa ka'fdeşim Hızırm tası elde elhıcğl! tı,";raşll. Fakat 
emri altında mukaddes savaııa de- hiç bir netice alamıyordu. 1'iirklc. 

:vam etmeniti bt>n ~ tereih €ac. rin töı>lnrı sc-hr! harap edi~'Or; ııu_ 
rim,CUzıkU burada far.la insan kal- cumlan dağıtıyor; dfüıman kalaba_ 

nıatSa cizak ve ~yum~ o kadar lığı nrasınaa bo5luklar açıyordu; 
uzun zaman yeler· hele hazan ~ıılan horuç hareket-

":-:- Bl.zde sizinle kalıp ölmeyi leli, gece Ha5kınları İspanyollara 
bilinz, tAkin madaınkJ sen istiyor- epeyce pıihahya mal oluyohiti. o 
sun. giclcriz!, kaditf ki liallt Çok usnnmııı asker 

Dediler. Büyük bir kısmı heml!n yohilmtışhi. ' 
chri bıraktı. 

Oro Bey de yoldaşlari) le bera. 
ber 'hisara kapandı. 

Dllıımnn ordusu vatlilerl ve yol
lan doldurnn ııimşek ve yıldırım 

dohi bir hulul halirttle görünt.lU. 
Yerlilerin onları knrşılo.ınalan da 
o derecede üHlllUlü. fjnfuratıı ol
du. 

Atlannın gemlerini kısarak n. 
gır ağrr ve yanyana ilerliyen Mar
ki dö Gomnr'ln İbni Hamun'un iki 
tarafında renk renk, bt>y boy in
san kalal.ıalığı dalgalanıyor; Yata 
sesten ve sevlnç çığlıldan tıgulda. 
yordu. 

Oruç ve arkadaşla.n o zamana. 

ingiliz hava 
akınları 

Lehistana 
kadar 

uzanıyor 
Londnl, 17 (A.A.J - DUb gece 

Polonyadakl Kraktıvıye ıtıuıat uçan 
lııgillz nskcrl tayynrclcrln.ln dokuz 
saat fwıılasız havada k.ıldıkları tab
müı cdllmektcttlr. B6ylo bir uı;u~ hlU'
bln bJılayelindcnberl lnglıteredckl tıs.. 
lcM~ Uk defa olarak yapılmnkt:ıdır. 
Me.satc l{lgai rutmdald erazf fü· :!~
ınnn lrazlsl UzefinüeD 2:160 kllon.H
rcdlr. 

LOndra, 17 (A.A.) - Hava nezare
tliiln Uı bli~l: 

DUn gUnd!lz saatlerinde tek teıt Jııı.. 
rcktıt etlen İtigftli bbnıbardıman tny_ 
yareierl au mıın !§gali liltıilaakl ara
zltfo batı hedc!leri boiiibattlım:\n et
mi:1! rdlr, 

HöltUidatlakl Hollevat.sluls1dc böm_ 
baların rıhtıma. ve sah!lıı bdgıı blr 
vapura lııabt't ~ttlğl g6rillliıUş!Ur. 

H 1 da sahtı! a •ıiHahiicb npur. 
1 r ve ~<'Uougye ite ?ıtlddelburg 't'C 

lJ fili td t'a ki lı n~r tıe l:ton•!ı:iiör
milfi cclıımı lir. 

Culltartesf g c al botttbarflıuiati W.y
ya •Jeti Polotıya6alt1 KalöViç ve ttra. 
kö\ri bülgtle 1 Uz rlne b\ıynnn:ınıe at. 
mışlki'aır. 

Yeni tramvay iefer )eri 
Ttafnvay idaresl AksarnY - :Maç 

ka, Öttak6y - Sirkeci, Harl:llyc 'Yc
dıkule ıını•mds yl'nl tramvay Jıe. 

ferleri ihdas ebtilşUr. Seferler 
dünden itibaren ba.6lamrstır 

Aradan yinnl ay Pçtiği hııldc 

bir netice Jllınmaınzş olması Mıı.rld 

dö Gomar'ın canını daha çok sıkı. 
yordu. Fakat Oruç Beyin de son 
gürlleHriliı ı;elôigliıe §Uphc yoktu; 
çUnkU erzak ve su hemen hemen 
bitmlşt1; barul tukeniyorau; gülle. 
ler 1)iJC azalmıştı. 

İslıak Bey ve arkaüa..5lıırinın ba. 
şına gelenlc>r Onıç Beyle nrkac1a'j
lanna acı bir öcrs olmuştu: Bu L 
tibarla JtentlllerliHn kaleôctı çıkıp 

ğitmck için teklifte bulunmaları 

mfimlfüh blsa bile 1spanyollarm ve_ 
rccckleri söz ve imzanın, değeri 

göyle dul1!un, ttizaklnn başka mu. 
nası yoktu. 

( lk~1lnıı 'ıır) 

Yakıt 
Asım Us. (Ankara bcyaıınınncsi) 

ba§lığı altılıda ~'1l2dı~ı ~ıııak:ılcdc. 
ilk bakl§ta böyle bir bcynnn:ıme !ı.-ıza
lanmıısmd:ı fevkallld~llk yok gibi ~ö· 
tuııdUğünU, fakat Balkanlarla Bu.ga· 
tlstiutm vaziyeti gözönUıio getirilirse 
TUrkJye ile Bulgaristan arnaındıı. lm
:talanan beyannamenin - öyle t.'lhirtlc 
göründugıl gibi - tabii bir bAdlse ol· 
madığmm derhıı.I takdir cdUec .. ğini 
yazıyor. Muharrir diyor ki: 

"\'aktllo Türkiye, l uııanJst.aıı, l u
&'09la\")'ll \e nonıanyn lınl!ıllld.h ltıım
lanıın Balkan aııta

0

nb tıa l!!Aflı re nal· 
h ı ..- -u.Ma muhfnmımıı lstlhdr 
ediyordu; bö.)le lkt'll Bulgnrhıtan bü· 

tUn t«'§Cbbüslem rağmen bu \'C5İkll)'I 

hlt-!Hr ?.amnn imznlıunıulı. Demek bu
glln ortada değ! nıl:: bir ery \'llr.,, 

Bundan sonra Asım Us, Tilrkıyc ile 
Bulgarliıtan araıılnda imzalanan bu 
beyannameye Yugosıavyanm tıattA 

Yunanlstanın l§Urnk etmemesi için 
hiçbir 8Cbeb olnındığmı, BulgarLcıtanın 
da dahil olacağı yeni bir Balkan An· 
tantınm temel taşının nlıltlığrnı !Uly· 
dederck nıakafohlnl billrmektedlr. 

Yeni Sabah: 
HUıteyln Cahil Yalçın. !Türk - '3UI· 

sat knla§mıuıı) flcrlevhası allın:Ia yaz· 
dtğı başmlı.kalcdc diyor ki• 

"Diln Aııkarnda tıarl{'I~" \Cklll t· 

rncoğltı ite Uulgnr etlrl Kiror anı 111-

dıt llii7.&IR11aıt bt•yuııııaılıenlıı ı ıı>tnl , bu 
tıahrlıtrl ra,..{lıgUhlZ dıtldlilllfll fıPtıih 

n1iıtbli üi tt'tili~ illhttl dr~ll:li Btı 

taıtUıro ttyan nınıc~a ıın he ı; mı tNtblr 

terle irftftc ~ııdııttııl •imdilik Mr'lt w 
rette bllmh OMJ7~ JJlnıu•nalı~J H ln17Jl il 

lufiliii 'eıtlila hakk tııdıı liı Iti \ e f"!IA lı 
blf h!tlılfe ,.e fiılitaH.'JI a llıık!lıı vnı •• 
tür. 

,, .. ,.tı"ldf' simdhtP.11 kAtl ııu~tt.., mey 

tJ ABER - Altı:ıatn l)bsbun 18 ŞU B A T - 19U 

Y edikule havagazı 
fabrikasında 

işçiler zam 
istiyorlar 

Edebiyat fakültesi dekanı HA. -
niit Onguıisiı, ticaret odası umU.ınl 
katibi Cevat Dllztmli ve mtnlaka 
ilttısat mUdUrU Hairık Belsondan 
mürekkep iş hakem heyeti toplan.. 
mışlrr. İş Kanunu ~ıktığnıdanberi 
ilk defa olarak bu hakem kohıiS. 
ybnu toplanmaktiıfür. Komisyon 
Vali muavini Rnşit bemiı-laşın re
lSliğinde toplanmış vo Yedikule 
havagatl fabrikası ile amele al'a· 
siıida llcrcUerin arllıı1İiı11L.<ıı lıtisu· 
stıtıdaki ihUlilfı telklk elnıi..:ıllr, 

Stajlarını tamamh
yan tabip v eczacı 

yedek subaylar 
Oün askeri tıhbly6 

okulunda mera&inı 
yapılth 

Tnlılb ve Ct.'Zt\cı yeüek sUbaylıttIU 

GUlhanedo stajlattnı blllrerek kıtalll· 
rına gtlnaerllineleH mUriasebeUl • dUn, 
askert tıbbiye okUlunaa m rafıltn ya 
pııınıştır. Merasime, ısuıaıu hıaı ı Ue 
başlanmış. mektep mUdilrU ve dah111-
ye mUdUrU tafnfınflan tılfer nuluk süy 
1 nmlştir. 

55 bin çnwaı lrlb.ve 
sipariş edildi 

Halen Portsaitte bi.ılunan on 
bin çuval kahveden maada ya_ 
kında memleketimize ıtetitilrtı.ek 
i.izerc Brezilyaya. inühim kahve 
siparişleri verilmiştir. Bunlaı . . 
yekunu 55 bin çuvaldır. 

- "'Qı--o----

İs tan bulda yeni ihracat 
başltontrolörü 

lkJ senedenbeii latanbul throcat 
başkonlrol8ılUğUnO tlllC.iı idare "•'tliş 

olan Hurşlt Korol, Ha.kkt Nezihi Erk
soncfan münhal bulunan bu daltc mU· 
dUr!UğUne tayin @dilmişllr. Bu 1.tusus· 
taki emir, dUn, mmtaka ticaret mU
dürlllğillıc gı lıtı!Şllr. 

--=-~o:>----

Kızılay kongreleri 
Aııltıı.nt._, 17 (A. A.) - F..ditne. 

Snmsun vo İzmir kızılay kurufula
rı st>rlelik kongrelt'rinl y1i.flafuk 
kurumwı yıllık mruıa.l ı apö't1at·ını 
t:ısvip cylemi.5 ve yeni iilaıe he
yellcriyle umumi lfongre delegele
rini sc~et ek çaltşmalımnı:ı nihayet 
vermL5llr. 

Bir çocuk fut bol 
şehidi oldu 

Zavalh, arkadaşının vurdu~u tekme 
yuzunden hastanede öldU 

Dün Nişantaşmda Meşrutiyet 
ınahıillesinde feci bir kua olmuş, 
ınahe.Il~ arasında tnp b~ıyan 
c:ocuk18.rdan J{evser sokağında 
7 numarada oturan 16 yaşınd... 
Mustafa, aynı sokakta 63 mı .. 
mara8a oturan 1i3 yaşın6a İbra
him oğlu Mehmede bir lek.Ille 
savurmuştur. 

Kıbrıslı 'l'lrliler 

Kahraman 
askerlerimize 

hedıye 
toplayorlar 
Nişan yüzüklerini 

verenler de var 
Haber verlldlğino göre Kıbnsm 

merkezi olan Lefko§a ve Limasol 
kasaba.§ınOa Mehfu~tçlğe kişllk liô 
diyesl toplanın tanliyeiln geçil • 
mişlir. Bu ınııktınlıa Lefkoşa.il bir 
müsamere verll~, lrltnılsolda ise 
rozetler dağılılmışlır. Müsamere .. 
ııin hasilıitJ ~lli selili -ingiliz lira
sıdır. AYflca lkllfoşaaa otuidan 
fazla nişan yüzüğü hediye edilmiş· 
tir. KUÇUıt bir Türk köyü olan 
~illuta.' da yirnıi iki ii:ıgillz lirası 
topldıifiıişlir. Tcfüfrrillit, lfofisolas_ 
luğumuza teslim edilmi5tii". 

e 

Pamuk 
tevziatı 

iktısat vekili şehrimizde 
bu itle mefgul oluyor 

lktısat vekili Hüsnli Çakır. 
dün öğleden evve ive sonra Yerli 
Mallarda meşghl olinuşlur. Vekil 
şu beyanatta bulunnıuı;ıtur: 

- 1slafibula panıult tevziatı ile 
meşgul olmağa vo veklileUmite 
bağlı mUesse.se:ıenıe telkikler yap
m.ağa geıaını, Burada daha bli' -
kaç giln kalacnğim. BugUn bli' 
toplantı yııplılt, pamuk tevziatı ile 
meşgul olduk.,. 

Buntlan başka Halit Bıınkası U· 

mum mUdUHi Ata Evcim ae, pa • 
muk lpllği tevtlntı ile meşgul ol -
mak üzere şehrlmlze gelmiştir. 

Tekme çocuğun hayalarma te. 
saalif etmiş ve çocuk yere seri. 
lerek kıvrarunağa b9.ş1e.mı§tır. 

Yetişenler, Menmooi, hemen 
Şişli Çocuk hastahanesine kal. 
dırmışlarsa da çocuk biraz son
ra ölmU,,~ür. 

Mustafa~alanmıştir. 

işçilerin sağhğını 
koruma 

• 
nızamnamesı 

Ma11ıun on beşinde 
meriyete girecek 

A.ükıifiaatt iitlıürliaığlıie g6re ijtl· 
lerlft üllifttru lioruma ve ij enuılyeli 
nıtaııınamem 6nUmllr.8eld mayısın ı'l 
ııtııden lülıaren me.Hyele gl.recelfür 
Buna l1ıiir kahlffiiitlı Clllii neşrolun 
muılur. 

h yerleri, ea§tııt ve emniyet vaBif 
ve şartlarının tatbl.kl itibarile lki kıs· 
ma aynlıDışhr. A - KeplUı i§ ycrl~rl 
B - Yan kapalı 1§ yerleri. 

lamıanda Hltla 
piyasası açıldı 

Fiyatlar 130-143 kuru§ 
araıinda .. 

Sam.3un, 17 (A.A.) - Samsı.u 
tütlli\ piyasdı bu~ıı açıldı. bı. 
hisar idaresi Türk tütün Limite·l 
ve Polizio fiıınalan, mallan 
13~ • 143 kuruştan aldılar. 

Fiat mufükabe ltomisyonu dün, 
Vali ve Belemve Reisi Dr. Lftt!l 
Kırdann reisliği altında toplan
mıştır. Bu loplıı.fitıfin atömobil las· 
Llği tc\"7.iatı J?ÖriişlllmUşllir. Halen 
tstanUulüa §'tU adet lftsuıt vardrr. 
Ankarada ise 5ÖOO olomobll lastı_ 
ği bulwıduğu haber alınmıştır. An 
karadaki l!Silltler resmt llitiyaçla. 
ra, tstanbuldak.ilersc piyasaya t.n.b
sis edilmişlir. Burnflaki kamyon 
lastiklerinden yil~de yetmişinin 
taşraya, otomobil lıistiklerindense 
yütae yet.rtılşlhln İstanbula tahsi -
sine karar verlliniştir. 

\'tllıllld gltil r.ııSaret g6 terınllrrit!lr. 
IJüııyada uklıı UJnı:ı7., hı t.ıı 

Mevlevilik nedir? 
biaam reftkliiiWJe tiff UAi t ltfl't· 

le\ilDı neillrf 
Doğrusunu saytcmek limngellr. 

se nnwle\"111~ I! clemeıt oklagiı· 
nb ifılabtbllceck n!flldniliden fi.. 
ha ehli bir kalem bugiln için tuav
\"br bile mUmlriin fteğlltllr. BOydiln 
böya, fiattan Hila ilöne 66ne mev
le\iliğl tıüpke yoli ki titr metlevl. 
den daha iyi ü~renmlş \'e ötme
bilecek Uyakıitl ti petiiiljtİr. 

Muharriri «le J:'azefeler arasm)ıa 
rırdöncn bir ~atlftll tl&thr otaugi. 
na göre dört tiii ı mamur bir bilgi 
s&hlbi olmayı bckllyebllirh. 

Yalan i)'Ok 

"Mısır • udan ,.e Kenyacta 'fit~· 
bir Alman kalinaaLu l~t.e bundan 
bir mUilaet e\'\•el ae İ,aret etti. 
ğfm gltit Alman raay()'!lunon "Af· 
Hkaila kayda ()eğer titr ev yok. 
tur" tekcrlr.nı~ifil tov lk ~en bir 
havadisin serte, liasr. .. Alman rad
yo u <lemek bu lıiliISte ~altm t;ö~
lcmiyonnus. 

Bir Jfalan daha 
Yalan der clemez gfızfurie ::UT"'· 

tel erin blrinae bir serlC\ ita Histi l 
"ltı n.n lruyruği.ı ~8fUrl§Un., deHe.r. 
Bunun lnırnıtdu ohp olmıı.dı~mı 
bllmlyorum ama. bele siz u er\c, • 
halann belaı:ailne bakın: 

Bir ya.lah ! 
Te.eirlerifülz tıta.. 

l1 İi li LleHfil yap
filı or ffiu~ •• 

thı idcHn, lie.be.o 
Hfi aslı ~ ok ! 

Siz bunu okutl .. ;:,ınor. u.mrı.n 

tllrkçe rnJ cledini&.. H~-ır... HA< a 
yalan,.. 

R. 

Matbaıt baloıa 
Basın Dirliğinin teitip ettiği yıl

lık balo önllmllzdekJ Guınerteel ak. 
şamı Talisimde şehir gazinosunda. 
veıilecekür. 

Balo akşamı, catnlı salonla bar 
k·smı 6a gazinonun mutat mil~.!· 
rilen için serbest bulunacaktıt. 

ihtikar suçuyla adliyeye 
verilenler 

Fi!t mutnkabe komisyonu dUn 
IAlellde şekerin kilosunu 48 1ı:u -
ruşlan satan iki bakkalla İ!tikl61 
caddeslh6e jileti ı.ıo k\ll'\13& eatan 
Konalı.ık adında b.imlıii adliyeye 
vermiştir, 

-------c"Oı---

Lif tel ve halatlar 
Lif tel ''e halat bcyannafueıeH t~ 

verilen mUhlet dUıi 'tillffil.Şfil. 
Armatörler bir1lgt. dlliı. yenıaen 

murakabe, konılsyonunıı müracaat e
derek gemicilere !Uzumu olafı bu ma t· 
dclcırln piyasadan yok ölduğunu tıll· 
dlnn~lli'. 

---o>-....... -...-

insahn o yerde 
namı yok mu? 

295 kuru§luk malı 750 
kuruşa satmıı ! 

dana çılınıı kcyfi)et Turk \O J\ııl~r bir islil!i leŞ<'l>liüsüııil ortaaıın ı•nlilr 

tnüna bt'tlerlnlii nonn:ıl bir f'l.11 al· rnınıynful;ı ıışlklırdır. l<"Dkfıt llulknll' 

eııgmıı~ iı;lı'r olıı3 ur. (Jlllaıı yangıııı •~o
ı ıa.rı~-nd:ı Halkım kupılnrından 'ı,;eriv,. 

doğru 80knlmıı tur. Daha uzii.klııtll 

Y8.' ılmak rılyııt ve lstldııtlıırnu ifa. gli~ 

terJ~·or. Tilrkl3 c ile Rulgarlst um, 
nıtlltıuı 5111Jmnn11 Oc\lLIDllUl tarafhr 
oldııkmrıııı \"O her tUrhı faarnıut:m 

ıı;tiııaıı ı•dt.'<·eldetinl ııl\ıı etmcleıi 3'1l 1· 

gıııı durdıımıaya İ<llfi gl!lecek mi? 

Fincancılar yoku. unda Rizapaşa 
caddesinde, kimyevi maddeler ea
t.an Raşlt Semihin 295 kuruşluk 

jeliltlıii 750 kuruşa. sattığı habc>r 
alınmıe ve evvelki glliı bir milfı 
teriye 150 kilosunu 1125 liraya fa 
tıırasit olarak sat.arken zabıta t.n.
fafmdan cürmüin but lınlindc }'B. 

:ıtalanmf tır. 

mı:ı Qlnıa.ioı 't'C arada le\ eJIUt ~kbil•"" 
erk t;Ullt'fehhümlerin tev•lllidllnt" ırıcy 
dıtn \-ı•.rilniemek 1 tcntıı('S!Uir. Bılhru· 

nm ha ltıngıcınd:ınbcrl nulı:t1rlar Trnlc 
j lldal.J 1'urn mh ld.ıt:uıı ııl\bb'J bir 
11117.urla gOrmli"lcr \t nrod ı .-.ınul:ı 

bazı < nılişclcr lzhnr f"iml lrrdi. Blı. <le 
Hıılgnri tnııda mlidaroa oollı·rı h:ıtı 

hoktal nazarlnn hiç t.ns' iıı ı tnıl'uıl .. • 
tık. ltnlya tafıifmdaıı 1 uiı:ıfıMmııı 
l.nrp llAn cdllmcı.i iızt'rlıır, Uulı;-arl:ı.rın 
lmnn fıttııtt blll'n'k «lnrbi Trnlt.)ll halı· 
kındakl enıcllcrlnl talıııkkıık .. uınııu

go knlknuıları lhtlnıııll Turk - B•·l~nr 

inünıı •tietll'tlnl C.:bk tı~"l·lş NJ 1ı.t 1 •1eı>l..: 
lıır linıll :!15t• t.dAk!.i olufıu!'ortııı. !\n· 
kara \cslkn ı bütiiu hu kamı'!-m:1 ık, 
;iiphe 'l' ı·ıtınl~ı lslillk bulutlanııı si· 
liJı ı;üpUrnıü-: ''e llü nırnilPkıltin ·mlh 
nsııırnıı ı;likQn \C bıı.si~·t. dairı>t-lııd.: 

harek!'lkrlııl t.enılnnt nıtma ıılnıııst•r.,, 

Bunclan sonnı muharrir, "l .irl;i\ c 
ili) Dıılgnrl tan nrnsıııtla lmuı1 •J<ln ''ll 

ika, ~ alııız Ttırl( 'e Uulgıır de\ leUo· 
rlnln blrlblrlf'rl11tı knrıoı i.et'n\ u~ tıı ı-

t'C!'hll'l"i t ıahhüdünc lntıisnr ctmi
.}l'rı·ı. fikldlf'rltı hl!rh'uıgl hlr Hallurn 

do\ lelin~ truırtuzd:ın nıüı·tl"ııip d:n • 
rannıalıırı lh:ımnııılıu da lhth a "dl.\ or 
"a l\alkun llrJ'rlndı!l•I h ırıı ll'hlll.!'sl 
blltUıı blitlln t:ııll olmıı !lllYılP.blllr ... 
dcmekt \C makales!ni şöyl<' bilar· 
mekt~dlr. 

"1'Urk1~ ll ile Hıılğ!ırl!llaıılıı ullılı 

rnuHıı tııw ınlı.lumdll<' hl r t.tınhhüt lm-rn 
t.>tmelı>fl bUtilh Ballmtılıım d.-ı !'amil 
olsa. bunun Balkanlara karşı herhangi 

tarın Mılhıi muhafaza hU'lusunda\d it· 
flhndı <.~'Saret kıncı bir l\U\"'\et t.e .. kıı 
edeceği için, Uıılkııularda ıll' .. ·ıtnılı bir 
silkfuı, aı.wreslnlıı balil.a.rııaı;ı wli~frbut 

drı;ildlr.,, 

Vatan 
Ahmet J<~miıı Yalınıın "Vatan ,r<ı 

4 'Bulutıu liıı.vaJa. İlk ntılt nokta., b 'fi" 
lığilo ya:tJığı bıışınakaledc oUn Tll la· 
ve ile Bulgdrliıl.nn iltaSiiıda. ımzahrıol!. 
bcyıuınanıcden bahsederek czcfiıale 
•öyle dıyorı 

''1'tirki~ c ile nıılga.rl t.ıınııı blrit-ıiı lı•

tiııiıı rnlııl.) ı•t \'C frlıl~mııiJ etlrle tınrırı 

göstcrınclt•ri bundan ıın"d de hııyırlı 
netlcdl'r \ermiş, Jlalknnlardn. e.n mücı· 
t.lıl romaıılarda ulh ''C ı;Ukfinun do
\'Rmına hlı.met etml tir. 

Bu drrıı atılan atlım dtı ı~tk ıfı 1 
Uahlli ı;Ulhıı ve iki nıf'nılı•keflıı •ııll .. 'la 
rbl"tlerl b:ıkunnıdııo kendi b;ı'ırn:ı t;lr 
kauını;tır. 

Fnl•at d3h:ı ılt•rl giderek dti113 a yuw 
gınııım Bıtlkaııl:ım ~a~ llnlftsma d~ 
tıı nl olabllııeek ınl? 

llıı noktnd:ı lıaddirıdPIJ fH1:IU ııll bin 
ohııı,yu fi''lM•b yoktur. Hariciye Pklll 
Şıllır(i ntroğluntııı \'e Harfoi~o ı•rnu· 
hı! ldltlbi 'uınnn leııeııwıırloil'hıııuıı 

IH'~ nıııııı ınrııln lm7.nsı vesilc:;llc M>l lı"· 
tilki rl sörk•r, blıl hayallere kapılurıl< 
tan kııtf ıaır<•t.te nıeııelml'ktedlJo. Hu 
l;özl• tin iç arneak bir tarafı vardır 

ki o da basma kalrp 11\flftrla mlipheır. 
bir wı.~a 'arııbııtıktuıı uuk iJurnı:ıla· 
n va haklkatle gözgöze kalullya lıer 

llurlri) c vı:ıkillmi:r.ln ısö:r.ler1ndc nıu· 

dz.e OcııUen f:e ·in ile Uitlınal hıırklıı 
de oh.ıııulığmı uöyl"l ı;lbl bir m~m'\ 

' rdır. ükrıi ı-.aracu.1<lu, her \'aklllı:ı 

bf'rrık gi>rüş \C Uadl'8ile diyor ki: 
"Ba:ı:ı r.nmaıılarda k\içük s<'h!!ble!r 

im~ ıık 1 !('r ,·e IJ lllkll'r Jatat~ tır 
lımr.nlanan mulc\'8ı:l beyanname de 
ısalkıınla.rd:ı yeni kan .. ıklıkl:ım hcllü 

fuliııl ölur.,ı 

Nmn.ıın 1\lcnmm•ııdoğlu ila 3t:nl lıc· 
yaıırtaıue~ 1 "ı&'Bkwı blr pngn hıhıı ı 
içinde linflr 'c 5erln bir rü:r.gAr,. dil c 
la\"ı<ll ediyor. 

Hnrlct3·c .. e.ıtlliıııizln sfü.leıino bal••· 
tırsa atılan Kdımm zararı yoktur, 
fakat lıelkl fıt.} llası olur. H11rkl.J c r
nuımi JUl.tUilnln lfahs<ıtt!~I :o.ııkıcı yan· 

Jclfttinler ıt)üsadere olunmuş, 
Ra§lt Selim adliyeye venlmi tir, 

o 
Karsta kayak gösteri\~rl 

Kan;, 17 (A. A.) - Oiln 6tıl'ıi. 
dn halk, okul talebeleri ve jan -
danna k·tnsmda.n ayrılmış !?50 ka 
yakçmm kayak göste11l H ~apıl -
mrln'. 

Büyük bir aliikn ile Wtlfj Mı -
len bu gösterılerde vatı Ue mll~
tnhkc.m mevki komutanı dfı hazır 
liulunmu tur. ---o --..ı 

Sabık ispanya 
kralının Athhi va~İy ti 

Bt'flt, H ( .A.) -.... 18 Uncü A!fıYt• 
il rhnlde 'eni ~~ ıuııııonr, buluttıı, ıiun rdnhi vn:tiyeU bira! lylleını ' \tG 

lılr btı,·atlıt ilk riçık fıökUiilır. blitiın sabık kral gcceYı nl bel fı t ·l fil'" 
bulutları dağıtmaya 'e gilııl'1!i ctnıfıı nı!Şlli'. Kratl!;c Vikl ryıı, ftllfi ali -ıftl 
a~ ma!a Hlı na ıaııgıç olabilir, haslıüiın ôaasınitan ayrilai'ik olel~ 

ı;wı da hıılit ,., serin rUıgflr ı;Öndıir 
1111·7,, fakat hiç ohımzsa dndünıı.•ye 

ı•b'ıpnl Fı fı>rnhln.ndıf\rı 

Tılrl.: - Hulgar lw~nıuııı111C11lnln Mt· döfinıU§lilr. 

lıull'ı folılil f'dı rJıı>n, lılr noktriaıi füt· llif' serltı cVvelli:ie lüillaf' iöbık ltflil 
lnyn di.ı ıncnıı k lii.zınıllı,.: llu Mynıın AlfclnS, y fi!d n 1 plili.Ya tahhna çı 
tne dlger ntl'nıieketırrc ka111 olan l 0 mak Uffild!nl tnUlilıtaza elıiıij, taıtllt 
khhlltlere halel \"Cmtlyor, taahh' U - yeni rejimin hattı hareket! bufta ft11· 
tin hl'def tııthıiu ıırcıııslplcre vo roıı.· idin \tdrmetfiljllr. Aile fne!ıelefcH de ıl 
~-rtc.rı· t.Rnmmlle uygıındur. 7..A.tt!u bl· Uncu Alfons için detln keder fiell<"hl • 
rJm için t!UlhiillUerc nykın hcrlianı:l ri tcşRU cylemlşUf. YMıl kflll hıUnt 

bir hıucket t.ıı.ıiav\ ur kabul ~·-d!_i>reııa Do;ı Juafı. 27 Y.U§Uicladlt. 



l8 ŞU".B A.T - l!M HABER-Akşam~ 
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l-~~~1,W1fta#4~ ........ ,........... .. 
~~.:!': .. "e~-= Romanyada yeni ı Mısırda Kostence ;: 7:::[.,;;_ 1 bir isyan mu11kün Çok kuvvetli limanı tehlikeıi · 
11~~~AA5=' ! değilmiş... Bir Polonya 1 mıntaka . ;;,:-- =. . .... : 1 Bükre_.., 17 (A. \.) - .Radar 8Jdf'- ordusu Bu civarda deniz 

':ı • .... . . =..... sı bildir1yor: fenerleri yakılmıyacak 
Bı..~ı.dıgı ) t:ı . \ aıut • ı toaa~ı" Yeni bir ısyan hah •ındaki "'• ·ıı. . r teşk ,. , ed ,. , d ,. \llo: Doktor \,,.İ7.f' 1'thhııUt• olınaıı ııı ı:.ııelrrıııdı>n h.ıhs••d<.'et'ktlr. 

iii•iiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil üzerine başvcklılcl bunun ı•ıllınlcun ol- Uukre11. 17 (A.ı\.) - Hoyteı ~J<ıı:ıs· 1 -- =--=----:=-====== 
Hadiseler 
•••••••••••••••• 
Ve Tarih ........ ........ , 

BIRDISTANIN 
SEBVETJ ... 

Madığmı memleketi.' tı>mtn , e nalJr- t, ı ıriyor: 

tan nuzur ıçmdc yı ıynrnk • • ı r 
ve bedhahlar tarafından yayılan s. 

yıaJara chemmıyet \"ermrıncslnı 
eylemektedir . 

J>ôıtT i\ Y ~( Ut~S H&Jl'U 

Btlkre>;. J 7 (.\.A.) - 1{'1dOr , •an
!!l hlld.rıyor: 

Bu ordu mensuplarının 
m ühim bir kısmı Alman 

kamplarından 
kaçanlardır 

Karaden.zdC' Ko tene lımnnı'>''l l. 

kı c.mctrc ı:ımaluıd1:ıı 25 kilom• • "'t' , 

ııı..buna kadar sevrısNaln irin ııııı 

I' mmtaka ıl<ın cdıld.gı bcyıu ... ıun 
r.·, ktndır. 1'cncrltr ı;n it vln öıı • 
"ılr.caktır. Denız mu l<aııı:ı tının ~r>I 

MCUWB 
HABER, AKŞAM, uOi POSTA ... 

Ronıen dt vın.ııın bl r milli , wo~ r 
f(nlıire. 17 ( A.A.) - Rö) lt>ı 

ajaıısımn orta ı;aı·l\tnkı husu~ı 
:le\lct lınllıw glrrı ı \•' ıejyonl'ı· h:ı. muhabiri bildirıvoı·: 

1. "it . k ıcKelinl tanıtım Yı';;nnı- hnıcket ol· ,... d k k ıı· b p ngı crenın uvvet ve serveti .Hısrr 1 co UV\'C ı ır O· 
konuşulunca hemen Hindistan'ı dııg,, tı~ ... •nııd. Kı 1.ı e~·ıoı ııuo trırıı .. tı lon\"a oı dusu teı,kıl cdılmektc 
h t 1 • .. 1rarname ycnı bır mıüınııı• •.. • l ·· · ·· t a ır amamak mümkün deg~ildir. dır. Bu orc unt:n ııuvesı mus a. 
B d lptaı cdil'lıı.xtıı Yrııı bır nızam:ı ıın• l" b ·· ·· u a l'Ok haklıdır. Nitekim kil Poloı•va ıvusın'"' azı cuztı. 
b ne rcdıllnccyc lmdor h<'r li.lrh· ··" ugün dünyanın ~ste birine t ı nılaı ırlır. 

·• t'lı- K#I' ıııt mıımJıır J J 1 \ e besyü.z mil'-·on ı·nHana hu· kı'ın Polon va oı usunun ııgı ız 
J - l~\ \X ~PÇJ.1 l.A iti~ 1::-.i w 

olan bu devlet de sivaset \'" "ıda. ımparatorluk ordul'11'ı ıc·ıı. bil 
J " JST10\ Al'L !\Hl k k"J rede daima Hindistam, Hint vük bir \"ar-dım<'ı ·u\'\'et teş ·ı 

1 Uııkr~. ı; ( \ .. \.) - lJ h ' n,._ ~ 1 d B d Yo !arını ön planda düsünmüs edf'C('ği ı.ıüplıes z ır. ıı or u· 
tür. . • zartctlnın bır tebllğı ıı - 23 "rı ı.,u nun subav ve erleri hc1 gün 

C an. tııy nına i"tlraK ctmış ?!aıı ,,u. w 1 b 1 ı> 1 cçcn harnte Hindistan lnaiJ a.rtma kta o up. un aı o onya. 
t r- ı:. • tün stlphNI ecıhnsm, tanııuıııyle uı•ı- h eı·r 
ere~.·e bir buC'uk milyon a~ker dan v<' A\"rupannı mu t ı yer 

- nı bır scıtildt ıııtl•·. ıı u , ı • ı ı:•n k 1 d ı. verdi: bu askerler hell' v.,ı•ın krındekı c~it anıp arın an ırn . 
S .ı... ... idare vı. polis m , kamlnrın:t , ... ~ • •en · 

1 
~ b 

a:~rkta bÜ'-'Ük hizmetlerde bulun caıak uzun b·r \'O C'tıl11~11 \'<' u 
J cnıır vcrılml olth unu lldirn•c •e- • 

dula_ r. ; adeta kat'i zaferin baslıca- mf',·anda Toroc:; dağlarıııı geç-
i dır Mazı unlııı,1 mu, ı ·tyd ,. v~.ı · 1 :t 

amı ı oldula.r. Hindistanın bu·· \.,.;·ık nıek ~ihı bıı ··,ı bnsarmıs arl ıı +_ ./ • mıyacıı.k 'C' ıntı'tA ır h1s lyh • ,.1 t>t d 
harpte .uıgıltereye yaptıg·ı para Bıınhıı ııı t(>k bir ~nyC'si \•ar ır 

rd d edllıntvccı kUr. Hnll-. lJ ı " ·"'·"' - -ı · k ya ıını a bir milyar rup)•cdı·r. ,\inwıınl\ ı nı"· tın C'tme ·. 
B hrl dalllnı nunı ıııw bıldirn , .• ı .•. ? _mcmll'ketin şimdiki harpte \' c.lur.m::ıktndıı Garp ci)Jiinün nıiinasip bir ye-
kafı dcrt..'Cl'de kmııldnnmadığı !'inde teflis cdilmi~ olan bu Po. 
C<_>~ Y~ıldı: sebep olarak ta ln. lonyalılnr kampını gezdiğim za. 
~ılızle~ın muharebe esnasında Macar maarif naz1r·ı man herkeste j!öröiiğiim yiiksck 
zafcrı kazanınca size iı,,1.iklfıl Sofyada kuwcı maııe\ iyen in \'<' ne:jenin 

r.•ı.Unıı. rıuyct ctnıck ı.:ın tf ı•ık 

oııııtakııyn gırccck olan gl ııuı •r h ıın 
mı.dı ı.arnrlnııı:ırı olırnk ynpıl' 1<1ıır 

ı'ır ı clılikcH mıntaku ·ruzıa il 'l.lldl 
, Ul'l"ll nra.srnclakl s·ıınrdır. 

lrlandaaın 

ıabll şeblrlerlalf e 
Kadın ve çocukların 

tahliyesi başlıyor 

l uı, ... eı. C',., ~ alnız tC'gıurni ('
denin için değil, ba~ka birçok 

mC!oolt'kl••rdc de mai~wt 'a.sıta.o;ı o. 
hır: (iazetclerl' en ) akııı olan kü. 

çiik nıli\ ez7Jlrnll'n baı:;la) arak, 
ıllikkimlannın öniindr yahut so_ 
!.aklarda lıağıra.rnk "atnıayn mı~

lıur olanlar, artırma usulünde ~a. 

11ıl:ın ,,afı-:lanla, münadiler, borsa. 

l 
lanla fiyatları bab'lranlar, 'aız H. 

rı·nlrr, konferan~ılar \e hcıtslnin 
ü:ı:••riııde ii~'l'etmenlf>r, avukatlar ... 

Kiiçi;'k nıün•uilcrln satısları 

"-l'sluiniıı ) üksrkll~ik• nıüt.4-naslıı 

ohluğunda kimse süııhc edemez. 

vere~eğiıı:!" dedikleri halde V<'r. tt'S:ı·i :ıltında k::ıldım. Flistincıe 
memıs olmalarını ileriye süren. Budaııc~tı~, J7 (.\. \.) Ma. \'e Mı~ııda (lylarca tali mgör. ı 
lcr var. I<:;sasen tarihin her dev- car telgraf aJansı bildiriyoı: di.iktcn s~mra en yeni İngiliz ~i-

Dubliıı. 17 ( A. A.) - Dubın 
~ohri ile Kingston limanı halkı
nın yarısı. mecburiyet hasıl ... 
duğu takdirde memll'1cC'l dahi. 
!ine çekilmek üzere hazırlıı:ı· 
maktadır. Cumart<'Si akşmn· 

tah tiye biirolnrı kapandığı za. 
man kaydroilmiı:ı olanların ye. 
k(ıııu 250,000 kişiyi tecavüz edi
yordu. 1\1üstakil İrlanda hükiı. 
metinin ta lıliy<' planı evvelil 
mektep talebesini ve ailelerinin 
senelik kazancı 300 sterlini gc<'
nıiyen kiiçüklcri şehirden uznk. 
laştırmağı dcrniş etmektedir. 

Hiikiımet. tahliye planı ıle a
lakadar olmıyan. fakat krndi ar. 
zularıyle ~i terket.mek istiyen 
kimselerin de yazılmalannı ilfuı 
etmi..,tir. 

Onlar -serma~·elerl ayni olmak 
,nrti~·le- ya..o;lan büyük mUvcm

l<>rden daha 7.lyade ıo;atarlar. Sebc. 
hi ,, ... ıerinin im•e olma.oııdır. foc.c 

sC8 daha m.aklara kadar gld •r, hem 
de• kalın sesleri bastınr. Kaim ses. 
teı;anni <'derken, yerine göre ist> 
yarar. f.'akat sokaklarda bağımıak 

için inci' ses dalma daha faydalı o. 
hır. 

;tnd~ olduğu gibi lngilteıenin Maarü ve m zahıp nıızııı Ho - lıilılarivlc tcc.hiz edilen Polonya_ 
Kendısı harbe hazır değildi ki rnan ıl(> maiyC'ti. Macar _ Bulgar lılnr b~~in harbetmcğc hazır ·bir 
Hindıstanın he.men harekete kültür anla.cuna.sını iıw.alamak ü - halde bulunuyorlar. 
geçmesi istensin. Simdi Hindis. zere pazar günü gece yaı"fflı Sof - Bugüne kadar Polonyalılar 
tanm yardımını daha geniş ölçü. yaya hareket C'tmi!'IC'rdir. Trablusgarbe karşı yapılan bli. 
de temin ic;in iki büronun teşkil Nazırı tesyi cdenll'r arasında yük taarruzda faal bir rol oyna. 
edildiğini öğreniyoruz: bunlann ~u!gar ~lçisi ToşcflC' Yugoslav f.'1. ~an:_ıştır, fakat mtinak~le hatı.~rı 
basma ~eneraller getirilmifjtir. çı.cıı Rnçıç de bulunuyordu. uz~rınd~ c;ok faydalı ışler gor-
Diğer tm af tan lngilizlerin son • • • 1 1 ınu.skrdır. Polonya ~rt.a~aı:ı. 
Afrika harp1erinde Hintli kıta- . §; ~~-f 1 J ! _ f } bundan 'başka llnlyan csırlerın_m 
lardaiı da. rok istifade ettikleri i ~ ~ muhafazasına da memur edıl. 
muha.lckaktır. mişlerdir. Tel örgülerle ~vril. 

Hlndistan tükenmez bir insan miş bir tecemmü kampında Po-
vc serv k - dır Ü .. .. Stokholn1, 17 (A.A.) Stcfrını lonyalrlartn De?..areli altında ve. 

et aynagı · çyuz ajaıımndan: Son znnınnlardn ısv .. çte ·1 · 25 000 1 1 · · ·· 
'ırmi milyon nüfusu vardır, se. n .. mıı=- ta yan esırı gor. 

ln":ı dPlnıiş olan yeni tip tanknı enı:rl d 
nelik tıcareti sekiviiz milvon um... . . 
t J J do yapılan tCC'rtibclcri muvat:'al'ı.)"elll .,... tak l p 1 1 "Siliz lirasını geçer. İngilizler mUS ı. o onya ıvasına 
burayı da müstemlekeleri elde netic .. lcr "ermiştir. ~sup )>I) a~c ve topçu. kıtala. 
ettikleri ~ı. devletin resmi do. • Londra. 17 tA.A.) A:ro!rRllik rı_yle rnuhen_ dıs. Icrden milrekk;p 

e•"" datr<'Si birinci lordu Aleksandr yaım b d h h be .. 
nanma ve ordulariyle değil, şah· Grenviç saau ile saat 20 de lngiliz ır grup ~m ı .emen ar r-•· 
si ve ferdi teşebbüslerle. şirket. ree~k vazıycttedır. . 
er vasıtasıyle elde etmiştir. tnhrlycalnln son Uı: ny znrfındal~ı !ı>· Bır çok Polonyalı J?llotlar ı ,\ 

Onlardan evvel gelerek yerle~en allycti hakkında rndyod:ı bir lrnnu .. - Orta Şarka gelmektedır. 
p rtck• "1 ma yapacalttır. 

o ızliler, Hollandalılar hat • Tahran, 17 cA.A.) 
ta Fransızlar tutunama~ışlar: 
dır . .1600 senesinde Kralice Eli 
zabet (Ost İndiya) ismindeki 
kumpanyanın nizamnamesini 
tasdik etti. Bu nizamnameye gö. 
ı-e kwnpan) a İngilterede gönüllü 
as~er toplamak, kendi hesabına 
sılahlandırmak, donanma teşkil 
etnıek ve Hindistana askeri ti 
l'ari seferler yapmak imtiya'.zın; 
almıştı.. .Portekizliler kolayca a
tıldı; lakın Fransızlar ve yerli 
~nslerlc yapılan mücadele iki 
Yüz sene sürdü. İngilizler bu 
maksatla çok cesaret göstermiş 
olma~da beraber her türlü hileyi, 
luzagı, maddi ve manevi sil8.h. 
la.rı kullandılar. İlk seksen sene 
lik ~aaliyet esnasında yiizd; 
yetmıs dört kar temin olundu· 
Avrupa ve Hint yolu üzerind~ 
korsanlık ~ apmak, başkalarmm 
•icaretlcrini kesmek te kumpan. 
vanın başlıca isleri arasında bu
l ~uyordu. J;1ingale'de general 
Kla:yu, Pre~ı . ?.-httan indirmiş. 
yf'rıne gesırdıgı Mir Cafer'den 
para \'C mücevher olarak üç mil 
yon İngiliz lirası almış: beşyü~ 
bin lira da ayrıca kendisi için 
·erdirmiştir. Bu eyaletin Mogo1-
ar idaresınde iken verdiği Vtm!i 

sekiz vüz on sekiz bin lngi!iz İi-
<ı~ı olduğu halde İngilizlere 
l790 senesinde iki buc;uk milyon 
ödemiştir. 

Hindistan son senelerde sanayi 
tnelekcti olmağa da baslamıştır; 
<>rada kırk milyon amele vardır. 
Meınıeket !ngiltereye daima 
1~rçludur; ticaretini yalnız ln. 
gıJtere ile yapar. 1921 senesinde 
~tlb Yiiz milyon ticareti~ Y.il?.de 
0ks~n altı milyonu Hıınhstan 

1\ eyhıne actktır. O tarihteki bor-
u _tiçyUz yirmi iki milyonu 
~eçıyordu. 

':.fi~~i~ın insan serveti de 
---mezdir: lakin nüfusun art. 

Kadircan Kafir 
<Devunı 4 IDetlde) 

Stct~ol a 
jansındun: İran ile So,·yct Ru<ıya ara· 
smda zlrnnt tufeylllerf hakkında cthte 

dilmiş olan kon!Prnns sona e'"mt~~tr. 

Konferansla mflhiın notic<.'lcr e(,-,ry ~· 

dilnıı~tır. 
• Bombo.y. 17 CA.A.) 3600 lt'l).· 

yan harp esirinden mürekkep dt.,..:
blr kı:.fılc daha Bombaya ınu\'P.S'• 1l't 

c t:ıniştlr . 
• Berl!ll, 17 c A A.) J.ıpony ınru 

yeni bllyük ('l~sı general Oşlma ln
giln Bcrline nıu\'asalat ctmış•ir. 

• Tokyo, 17 'A.A.) D.N.B. O<-· 
ıııe.ı ajansı Jnponya ile Fclemenlt Hi:.
distam araııındaki iktisadi ttÖ'"l'ş:.rc
lere bugUn tckrnr bnşlandığmı ı il<'ı•· 

mcktcdir. 
• Kahire, 17 ( A.A.) S:ırılıl< '1•l!ı 

talığ"ından rahatsı?. bulunan kral J<"a· 
ruk iyilı-şmlştlr. 

Manzarayı bir keı n gözünüzUn 

önüne getirin: ... lstc hu sahneler 

tevali etmeğc başlamış bir kadın, 
SC'\'gili subayının evinin önUnden 
geçip de yanlışlıkla flÖylc pençcn'
yc> doğru gözlerini çevirmiş olsa 
veynhul onu sokakta görUp de 
şöyl<' arkasına dönerek baksa, 

muhakkak müthis bir gürUltü ko_ 
ı>armııj. 

Nihayet müt r<'zenin değhjcceği 
gün gelip çatm~. Subay bir ik i ay 
zarfında gelip onunla C'vleneceğini 
vaadctmi.,... Kız buna inanarak 
gitmesine mUsaadc etmis. Fakat 
bir daha da sevgilisinin yüzUnü 
görmesi nasip olmamııı. 

Zavallı lm; hastalanmı.ı;. Belki, 
iyileşmeğe yüz tuttuğu zaman, ka 

lan cm ümitlerini dt> kaybederek 
onu unutmağa muvaffak ola.bilirdi. 
Fakat daha ha<rtalrttan kalkma.. 

dan önce, bilmem oaaıl, sevgilisinin 

evlencüğini haber almıı,. Bu bekle
nUmiyen danbe çok mllihJş ohımtı 

Vilki şimdi de Çine 
gid iyor 

l\iP"".\Ork, 17 (A.r\.) - Al!!80Cl<tl ,ı 

p, ~·sain mevsuk bir mcnbadan o~t""r. 
dlğinc göre Vende! Vllkl Çinln .ıap."lr 
ır:r tH.rafından ışgal edilmemi' '.ull! 
rııu. :rııntakalardakl vaziyeti tetJ~ı~ 

ma!-uıadlc b1ı: seyahat yapmak l:\~R~ • 
,,urundaoır. 

\.ilklnın Pnıııfık oenU'.ini ta~ar n 

ge<mek olyetındc olduğu Ilı\" ed .. 

n:ck~<>dlr. 

• Bangkok, 17 (A.A.) - Japon ha 
rlciye nazın Fransız hındı~lni1ıl il<' Sı
vanı arasında temdit edilen nı!ltarcl<'' 
~Uddctlnln 25 §Ubat ııaat 10,30 d' 
munkazi oıncağını Siyam hllk(ın.ctiıı" 

bildirmiştir. 

-4 -
ve kız aklıııı oynatmı~. İşte hikii,ı; e 

burada bitiyor. 
- Ya sonra? 
- Sonra, dediğim gibi, bastaha. 

neye gönderild i. Ve bil&bara tek. 

rar buraya geldi. Şimdi, bir sene
den fazla bir 1..amandanberi bura. 

da yıışayor. 

Bu exrada bir asker, kahveye gı. 

ı (>rek doktoru çağırdı. 
- Kalanmı daha sonra anlatı

ı ım. Şimdilik Allahaısmarladık. 

Diyerek doktor çıktı. 
Cemil onu seUlmlamak için a) a. 

ğa kalktığı sırada mahmuzları şa. 

.kırdadı. Biraz sonra meydanlıktan 
bir kadmm: 

- laittim. İşittim . .f9eride ota. 
ruyor! diye bağırdığı duyuldu. Ve 

Iaglltereye tarrare 
blcamıarı 

Ko arken bağıran bir mü\ ezzl, 

sesini hem uzaklara gönderebiL 
mt.i{, hem de ) onılmamak ~la, bo
ğazını yormadan ağzfylc bağırma. 
ya çalışmahdır. Bu usulü öğren. 

mek içın bazı memleketlerde mah. 

sus bir mü\'evJ mektebi bulundu-

Londro, 11 ( A.A.) _ Alım.... ğu gibi, u-;ta müvezziler 7.ateo bu. 
kuvvetleri, dündenberi İngilte. nu kendi kendilerine d" bulurlar. 
re üzerinde pek fazla faaliyet MUvezzilerln ~k satmalarmı te.. 
göstermemişlerdir. Pazar günü mJn edecek -kfllldJ 9e81erindm 
güneş battıktan sonra bir tek b&Nka- bir de sattıktan guetele. 

Alınan tayyaresi, şimali şarki rin admda bir ih<>nk bulunmasıdır. 
sahilinde kitin bır şehre birkaç 
bomba atmıştır. Tek heceli bir gar.etenin adı, ae 

Birkac e", hasaı' uğramı§tır. kadar ~·ük.<;<•k sesle bağınlsa uzak
ÖJPnlerin ve yaralananlarm mik lara ~demN~ Gazetenin adı bir. 
t 'lrI cüzidir. den zi) ade he~eu , . ., mü' ezzlin ha.. 

lngilterenın sarkında bazı ğınrkt>n aiz.ını miimkün olduğu 
noktalara da bombalar atılmış kadar rok açmasına müı.alt olma_ 
ise de hasarat ve nUf usça zayı · 1 d H .. ezztı d k 1 1 at \'Oktur. · ı ır.. . unu mu,· er e ıte !t 

Hava nezaretinin tebliği. g-e· ı hlssdtlklt'rinden, haslıl.1a isimle. 
cenin sair aksamında iş'ara de. rfni yazdığım üç ga.zt>tt'ııin adını 
ğer bir hadise vuku bulmamış bir nra~·a ~etireN'k, bai:,'lrırkcn a. 
olduğunu bildirmektedir. ı ğn.larını ç.ok ~arlar. llf'ın de ııfü. 

: l~rine bir ahenk \'Crirlrr. 
Amf raı Darlan geae ' Bir gazetenin de\·anıtı nıuvaffa. 

Baril8 gitti I kiyetı, 5üphf'.Slz, kendini okuyan_ 
lara se\ dirme!!ılne bağlıdır. •'akat 

Paris, 17 (A.i\.) - D. N. H: 
Amıral Darlan'ın yann Pan 

m sı bekler.mektE'dlr. 

, bir tara.ıtan da o kın U<'U\"a gazett>. 
e'-

) I tımı1hran, onun adını "Okaklar-

\J,.1, 17 (A.A.) _Nazırı r n ccl• da bağıran mü\e.:r.7.İlt>rdır. c.iaz('f.(•. 
1 

cıun Marc«al Pl!tcnln ı1yıısetlnd' tnı•
ıanarak içtimai meselelerle ıı: zlıP:" 
•btid<ıi maddelere ,.c lstlhsnl ış!,.:-fn,. 

müteHllik meseleleri müzakere •t.r ,.. 
\'e hUkfımet teşkJlAtmdn yapılM df'· 
~ışlklikleri nazan itibara alarak u. 
mumJ k!I tlpl!klerc ait kanunda hazı 

tadılüt yapılmasına karar \'CTml';!tir 

ler -H'nliklt>rl M\ı!cU.,lrrdPn, 

makalrlC'rdrn, rom"Jtl..,r.:l:ı.ıı .. on. 

ra- haşl<alanna ttklim 'asıta!ooı 

oldukları halde keneli kenılilcrinc• 

de ttklim yapıu·ak ofan adlannı 

koyarkf'n, o adı bağırat'ak olan mii 
\"<"ı.?.llt>rin isini kola,·la,,.tn-m:ıl; tıı. 

Nakleden : MECDı ENO.~i 
deh kız kapının e.Rığındc beliı di,. 

Dışarı çıkardılar. Uza.klaşırk<'n: 

Gidip evdC' bekliyccC'ğim: 
di\ c bağırdığı isitiliyordu. 

I\' 
Yıldızın anası ka.~ııbahın bir u

cunda bulunan bir evde birk~ ai. 
le beraber oturuyordu. Komşulau. 
na dikiş dikmekle güç bela geçine. 
biliyordu.Kızının hastalığının ilk 

1.amanlarında adanın zengin ailclrı 
kendisine nakdi muavenette bulu
nuyorlardı. Fakat son zamanlarda 

onlar da bir ı.ey vı.>rmcmeğe haııln. 
mıslardı. 

Kız evinde ne yemek ) emek, ne 
de uyumak isteyordu. Yeni bil' el. 
bisenin tlzerinde bir hafta dayan.. 

masma imkan yoktu . .Kızma yalva-

rn akaı a, bazan dn zorı't\~ mı 
<>lbisf' giydir meğc muvaffak olu. 

yordu. Fakat biraz sonra onu d·. 
dik le ye, didikleye parçaladığını. 

paçavra haline soktuğunu görmElk 
zavallı kadıncağıza bUyiik bir e!Pm 

veriyordu. Başka defalar anası onu 
tcrtPmiz nkayıp "'a<'larını taradı!· 

wtı ve cl!>ısesini giydirdikten son
ra dtıhı'J kapıdan çıkarken iki elini 
açlanna daldırıp darmadagm Pl. 

tiği görü!Urdti. 

Ekser zamanlarını AdEiJHB. eıı 

sarp ve ıssız tepelerinde, C'lleri~ 
manasız hareketler ;) aparak, kendı • 

kendine konU§al'ak ve yüksek sel!. 
le gülerek geçirdiği görUlüyordu. 

Çok defalar jandarmalar onu uzak_ 

tan taş yığmlan üzerinde' oynaı-

"asını nıaa10!7ef ht>r 'akit hatıra 

~rtfr<'mffiikleri her ı;üıı l~ltilıut•kıe 
<lir. 

~IÜ\ ezzinin en i~i t.anrtll('ak e-". 
zPtc adı, mi.nasınm münasC'betiıı.. 

den yahut yüksckUğinden zi)ade. 
bllha_..sa son h1,,>ccsfylP ağzın ruüm. 

kün olduğu kadar t>ok a~ıhnasma 
mıisalt olacak kelimedir ... 

Mallannı bağırarak tanıtma)& 
mecbur olan ba..,ka satı<"ılann 1~
ri de gazete nıüvezzllerinin lşlae 
benzediğinden onlarm ara..,ında da 
en ziyade -.tabllenler kaha ıı.esli. 

h.'T değil, in<'e sesli kadmlar ) ahut 

sesleri pt>k ka.lm olınıyan t>rkek. 
~nllr... Kaim ses yüksek .;ıktığı 

'a'klt iı;ltf>~leri rahatsız ed<'r, yitk 

sek olmadığı vakit bile l!}ltenl bi. 
raz sinirlendirir. Büyük mağua

lanla satıeılann daha zl)ade ka. 

dınlardan seçilmesi '" onların 11&.. 

tışta daha zf) &de mu\ affak olma. 

larmm sırlanndan biri de budar. 
Kaim olmıyan ses ha\•!, daha 

lm\'\"etfo ihtizaz ettirir '<> daha 
uzaklara gider. Telefon işlerinde 

ka.dınlann terclh Nlilmcşi de be 

tabii kaideden dola),dır ..• tstanbu
lun kalın sesli balıkçılan olan<'a 

gayretlCri)·le bağırdıklan halde is. 

ımrtalarma, bahk merakhlanndan 

ba'kalannı getiremc1Jcr ... 

Miiaayflde ile a.atışlarda miilla. 
dllerln işi büsbütün başka türlü. 
diir, Onlann ~ uzatdara gide

cek, gllrtlltti çıkaracak bir ses de. 
iti, alıcıya heves \'erecek, satılan 
maim bir kelepir olduğuna kanda. 
ru.ak tatlı bir ses olmalıdır ... 

Sesleriylt• is gören oğn•tnıenle. 
rt', konferansçı tara, u ukatlara ıtc
.liııc(• bu i-.lt'rd<> f'!i.Wi ı.es değil, fi. 

kir oldu~ru süııhcsizdir. Bu meslek_ 
lt>rd<' sözlerin kıymeti, sesin ~özel. 
liği~le, tatlılığfyh"' d<•ğil, miinasm
daki ol~unlukla olçiiliir. Bununla 

beratwr ~Üz«"I 'e tatlı bir ıtt"ltin o 
lllt'Slr.'klerd<> de sahibine ~~k fa~. 
dalı olduğu inkar edilemez. Sözün 
m:ina..,ındak:i kıın·{'U herkes anla. 

~ amaz, fakat güzf'I \"«.' tatlı bir ıws 
hC'rkt'Si !:ek<>r, bilhassa konft>ran". 
l:trda mm affakiyet tatlı 8e8f' bai· 
lıclır. 

• \rnkatııı mu\affald~eU dt>, ta. 
hli, bula<'llğı hukukea deHllt>rlne 
h:t~hdır. Jo'akat tatlı sesli anıkat 

da,-:ılan ka1.aıınıasa bil<>, da' aMla... 
rı kazanır. 

Tatlı. güzel ses IK'k ı:ok lsi~rde 

insana fı\\ ılalı olur. G. A. 

k n. ' { ,ı; a oturup harcketaiz de.DL 
?.C' bnkarkcn, ~ nhut yerlere uzan.. 

mı U) urken görmtişlcrdi. Kız eğw 
:ıla,.ın farkına varmıı:ısa gözd• 

kaybolall'l kadar onları bakışlariJe 
•nkip edf'lr ve kC'ndisine yapılan i.. 
;.ıı:ttlrı" ne bir harekeUe ne .. 
$esle cevap vermezdi. 

Yalnız b::ııı:ı ker• cok uzaklaımı• 
bulundukları zamanlar. ciddi '*' 
tnvırla, onJara karşı nışan alır li
bi harckctıer yaptığı dn görilıtr. 
mü~. Askerlerle de ne konu!itutu. 
nu, ne de oynaııtrğını gören \>ima. 
mıştı. Onların önündcın ,. &ra· 

larmdan, kendısinr atılan Lı lana 
hiç CC\ap H'Mn"den, b ını bile çe_ 
\ ınnc>dı:>n \'<' ktm'irnın \ U7 ın bak. 

madan gc<'erdi. A h ahali ı kimee 

nin, onun tını ğına bile d kunma~ 
~ cesaret t>dt:·mr dıfı11i. c-Unkt 

kendisL'l~ ıtiınat telkin etmeci• ... . 
vanma Ynklas .. ~l, tokatı yapqtJp. 
makta te.reddUt etmet}iğini söylü. 
yordu. 
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ALMAN 
donanması 
BAŞKUMANDANI 

DOnOn ve bugünün haber ·ve hadiseleri 
•JJ. , •••• ,. ..... 

telılr •dlfOI' 'l 
l.eDdra. 18 (A. A.) - Röyt.er 

ıja.namm diploma.tik mubanirl ya.
ııyor: 

Türk ve Bulgar hükümeUeri ta
raf.:ldan ıı~redilen mühlm beyan· 
name Silen bir ademi tecavüz pak 
tıdrr. Yalım arada bazı maddi 
farkla?' vardır. İki memleket di _ 
ğer devletlere karşı olan taahhüt
lerinin baki olduğunu kaydetmek
tedir. Türkiye için bu İngiltere ile 
ohm anl3Şm8Sının mer'i olduğunu 
gösterme.ktcclir. Bulgaristamn bu 
tarzda malfun hiçbir paktı yoktur. 

lnıza edilen beyanname T\irki -
yenin hayati menfaatleriııo kaJ'61 
bir tecavtı. mukavemet kararmı 
asla azaltmamakta., binaenaleyh 
ft.Ziyette mühim bir değişiklik 
yapmamaktadır. 

Almanlar anlaşmayı ihtimal mlb 
wrin bir muvaffalnyeti şeklinde 
göstereceklerdir. Çünkil Alman 
aalteri Bulga.ristandan ilerlerse 
Tllrlriye tarıi:f::ndan her tllrlil ha • 
l"eket ibtiJnallJıJ lı:aldtrmaktadlr gi
bi benzemektedir. Halbuki Türki
ye asla böyle bir taalıhütte bulun· 
lllamJŞtır, 

Tllrldyeden yeni aynlan gene. 
ral GronTa}. hava vis amlrali lnt
d.en mürekkep lıagilis heyeti Tllrk
Bulgar mUzakereleriııin terakklsin 
den tamamen haberdar oldukları 
bbUI edilebfUr. .AJnwı.lar anlaş · 
mayı kendi noktai nuarlanna g6_ 
nı tefsir ed-* bmm YunanJat.a
M kaJ"fl ılinlr harbinde bir propa
ganda vasrtaat olarak kuilanacak· 
Wdır. 

Bir ~ ~: Almanlar 
Balkanlım!a b.npkblı:: çdan.ımnt 
ilJUım.lyorlar, billwıea kendialle hiıs 
bir ihtill.f mevcut olmJyan Y~ 
niatana kU'll bir heyeti Beferiye 
aem gibi maceralı işe glrlşms is 
teniror1ar. Yun&nhıta.ııı Alman 
mbaheretile İtalya ile suJh yap -
mafa MVketmek için Alma.Dyamn 
Ywwıiataııa karir siı::.ir hari>ini 
feQalide fiddetlendiımeefne inti -
ar etmek llmndır. Almanlarm 
pllnla?! 'ftJ bu pl: .:nlarm hedefi git. 
tıkça daha iyi teahtlr etmekte -

•• 
O.iki adadaM 
ltalJU isleri 

Lonilro, 18 ( A.A.) - B.B.C: 
12 adadaki ttaıya.n ilslerinin 

bombalanmaaı netleetmıde ba 
adalarda hava faaliydi hiç me.. 
sabeeine inmiştir. ı.tankc;, hava 
meydanı btıyük huara ujramı,_ 
tır. Bilhasaa aon taa.rnı.z büyük 
zayiata sebep o1mulf;ur. 

Malatya ve Kütahya 
vilayet mecliıleri 

toplandılar 
Ankara, 1'7 (A. A.) - Malatya 

ve ltfttahya vUlyet umum! mec • 
Heleri Uıpla.nt.ılann& bqlamıtl&r -
dır. 

Umum! meclialer bir yıJlık k:ra
at raortarmı tuvtb eylem.it ve bti 
ytlklerimlze karşı derin bafhlık 
tdslerlııl hılıar ederek ilk toplan· 
b!arma 90ft venn~erdir. 

H~dlseıer 
••••••••••••••••• 
Ve Tarih 
soouooooooesessos 

Miliuıoda İtalyan 
bahriye nazırile 

görüttü 
Londnı., (A.A.) - (B.B.C.) DS.n. 
Ajarısmm bcyanın::ı göre Aım:.n 

deniz kuvvetleri başkumandanı aml· 
ral Ren®r seçen hatta MllAnoda ı. 

talyan bahriye nazın ile görllşnıUş~Ur. 
Ajans mUlAko.tta çok geni§ mc\•zul'lrn 
temaıı edildiğini ve tngiltercyc lı:a~ 
harbin ı;örUşüldUğtlnli söylllyor. 

Alrllra barbl 
Kahire, 11 ( A.A.) - Orta 

şark lndiiz umumi karargahı· 
nm tebliği: 

Libyada ve Eritrede vaı:iyet 
değişmemiştir. Habeşistanda, 

Kurmukun 14 şubatta düşme. 
siyle Mısır, Sudan veya Kenya 
t.o'lra.klarmda artık esirler mUs 
temıa olmak ü?..ere hiç bir 1taı. 
yan kalmamıştır. 

Gondara doğnı hareketimiz 
tekrar başlamıştır. Rudolf gölü 
nün garp mmtakasmda kıta.la· 
rnııız nüfuzlarına devam etmek
tedirler. 

İtalyan Somalisinde düşman 
kuvvetleri şimdi Juba nehri hat 
tma kadar sfirUlmüşlerdir. Bu 
arada, Kimnayanm r.aptJ sıra.. 
smda alman top ve diğer her 
nevi harp malzemesi tasnif edil 
mekte ve sayılmakta.dır. 

lTALYAN SOMALlS1NDE 

Natrobi, 11 ( A.A.) - ttal. 
yan Somalisinde ehemmiyet iti
bariyle üçilncti gelen Kismaya· 
nm zaptı ile Britanya kuvvetle. 
tinin eline çok mUhim miktar • 
da iaşe maddeleri ile harp mal
zıemesi geçtiği resmen bildiril· 
mektedir. 

Bflyflk sahil mildafaa toplan 
cflı§lllan tarafmdan sapeağlam 
bmlkılmıştır. 

Kiana.ya'nm mtıdafaa sistemi 
kuvvetli idi ve tank tuzaklariyle 
derin bir dikenli tel sahasından 
t.eıı1eldcft1 etmekte idi. Mubarehe 
Juba neiıri boyunca cereyan et. 
miftir. 

Bela diye vergi"leri 
Tabıll ••bekeıı 
tallnre e111uror 

Belediye, önilmüm.eki mali yıl. 
da latanbulda. belediye vergi ve 
reeimlerinin ta.haili hem de mil· 
kelleflere kolaylık gösterilmesi 
mutadiyle yani yeni tedbirler 
alınmaktadır. 

Belediye için yeniden bir tek 
tahsil memuru almmasr kararın. 
dan sonra Kadiköyünden Bos. 
tancı ve Üskildardan Anadolu· 
hisarına kadar olan geniş saha. 
dald mükelleflerinden kolay 
ta.hsillt yapılmaı:ıı ve halka tes. 
hilat frae& için bu mrntakada 
mevcut belediye tahakkuk ve 
tahail şubelerine iki tahakkuk 
ve tahsil şubesi daha iliveei tc-

(Baş tarafı 3 ünde) karıiir etmiştir. 
ınam ancak blndc dört niSbetin- Aynca., İstanbul ve bilhassa 
dedir. Zira krt.lık ve hutahk ytı_ Beyoğlu tarafındaki şubeler tak. 
zünden milyonlar kınlrr. (1876. viye olunar:aktır. Belediyenin bu 
1900) aeneleri arumd& on sekiz yeni tedbirlerden gayesi tahsL 
defa açlık olmuş, yirmi altı mil. li.tı muntazam yaparak bu sene 
yon insan ölmüştür. (1918 • içinde yapılması zanıri işlerden 
1919) Mnelerinde enfltlenz:adan hiçbirisini mevcut şeraite rağ
ölenler on iki milyondur. Din ve men ihmal etmeden yapa.bilmek. 
sana-ı kavplarmr brra.kan, mü. tir. Yeni şehir ve vilAyet bü~. 
3Jevver müstakbel bir Hindistan sinin tahsili.tın bu şartlar dahi· 
dünyanm mihverini değiştirebi.. linde cereyan ettirileceği hesap 
lir; likin bu çok uzak bir haki. t olunarak buna göre tahkikat vaz 
kattir. KADfRCAN KAFLl olunmuştur. 

Sicilyada hava 
üsterı gene 
bombalandı 

IAndra., 18 (A. A.) - B. B. C: 
Dün gece Kahirede neşredilen 

tebliğ, Sicilya adasından earki Af· 
rikava. kadar her tarafta büyük 
ha\•a faaliyeti olduğunu bildirmek. 
tedir. Sicilya adasında Katanya, 
Kamiso ve Gela hava mcydanlan 
bombalanml§lır. Katanya ve Ka -
miso ınüteaddid yangınlar çıknınj, 
infiliıklar olmuş, yerdeki tayyıı. -
reler ateşlenmiştir. Çıkan bir yan· 
gm yanm saatten fazla sürmüş • 
tür. Gelda bir hangar yanmıştn·. 
Tayyareler avdetlerindo bir pro _ 
jokt.ör mitralyöz ateşine tutmuR -
lıtrdır. 
Haboşistanda Negelli tayyare 

meydanında yerdeki düşman tay -
yarelerl, levaznn depolan bombar. 
dnnan ednmiş, büyük yangınlar çı 
kanlmı"trr. 

Cenubi Afıika ha.va kuvvetleri 
de İtalyan Sornalisinde büyük faa. 
liyet gö...ı:ıtermişlordir. 
· Avustralya bava kuvvetleri Llb 
yada faaliyet gôtıtermektedir. 
Bunla.r Bıngazi yakmmda Alman 
tayyarelerini önlemişler. bil' Al -
man tayyaresini düşürmüŞlerdir. 

Donanma tayyareleri Tunus a -
çıklarma kadar denizde taarruzi 
keşif yapm•şla.r, İtalyan gemile · 
rini ııraşt.ırmışlardır. Bu esnada 
7000 tonluk bir İtalyan vapuru ba 
lmlmıştır. 

Biltfin bu büyük harekat esna • 
smda yalnız bir bombardıman, bir 
avcı tayyaresi kaybedilmiştir. Av. 
et tayyaresinin pilotu para§ütlc 
atlıyarak kurtulmuştur. 

İngiliz matbuatının 
Bulgaristan 
hakkındaki 
yazıları 

Londıa, ı 7 (A.A.) - lngiliz ıııat· 

bua.t.ı: 

lnglliZ matbuatı, Bulgarieta.Dm p
#ecck OD be§ gUn lçjndo :LstiJQ. edJJınesl 
lhtlmallnln çok kuvvetli olduğunu 

yazmakta müUehittir. Hatt& baZJ p.. 
r.etıeıer bu ı.tllAtım OD bet günden a. 
vcl de yapılacağı mütale:uımdadır. 

'!'imes gazetealııin diplomatik mu. 
baıTui yazıyor: 

Alman gazeteleri, Bulgaristanm ls
tnfisma Yugoslavyaıım muvafakatine 
açıkı:a güvenmfyo baflamı§lardır. 

Bcigradda. ise bUtUn ihtimaller .:iddl 
bir tıır.zoa tetkik edilmektedir, Yu
c;oslııv ordwıu ve ml1lcti doğrudan 

doğruya yapıla~k bir taarruza )'ar;Jı 
t...:>ynuya azmet.mi§ bulunuyorlar. İ§to 
bunu.o ıglndlr ki Hlllcr böyle bir taar. 
rom teşebbüs etmlyocelttlr. HiUclriD 
bütün kuvvetleri ve bllhamıa tayyare. 
lerl bAlen İngiltere karşsnnda .. Jlun· 
maktadır. 

Timea gaz.cteBfnlD diplomatik n u· 
tıarrlrl, lngilterenln Balkarılar sf••11ı:c. 
tini <le tetkik ~erek diyor kı: 

Bu slyaset, ıı•Jn gliıılerln bAdieele. 
rlndcn oonra daha açık olarak görll· 
leblllr. Yunan tcbl!Sıc ıi 1ng-i~ :rar· 
cıunmı blldirmektedir. Aaıl yardm. 
havalarda yapılmaktadır. 18tedı~J:1 
yard.ımm mahiyeUnl tayin etm~.k Yu. 
naıılılara alt Uıe de 1ngiltere ber CilrlU 
yardımı yapmıya hazırdır. 

'l'imea gazetem bU mUneeebeU• 
Türkiyenln muhtemel vazlyctin1 de 
tctkUc ediyor ve göylo yazıyor: 

1'ilrk mllleti ealAhlycUI bir g&?.eto 
olan A.k§am taratmdan cumarte6l gil. 
nU yapılan bcyanatm arkasmda c.b-. 
leşın!§ bulunmaktadır: Ttlrklye Alman 
ıataatuım BuJ&arl5tana girmem sure
tiyle emniyet mmtakumm ıhlaline 

lakayt kalamaz. Hazır bUJunmulıytt. 

TUrkıye bazırdır. 

Ve 'l'Urklyenln arkıuımdo. da Bilvlil< 
,, o o••• 0 • • • • • • • • • 0 • 0 • • 0 0 4 0 • • 0 o 0 0 0 ,,....., Britanyanıo Doğu Akde.nlzdekl 01unz. 

•.~Doktorun Askı • • ~k~::~;-;~~~~::ı::ıc~ 
~······························"" 

A§k ve vazt!e araıımda bocalayan ve nihayet vazi!csmı qk..ıa 
terctb eden bir doktor ... 

Bir kadın qkJ ugnında alleııbl feda edebilir mi? ... Aristokr!lthk • 
Demokratlık mücadeleleri... Bütün bunlar: 

ve lbtlmall ise ertık ortadan k.llüml. 

l uı vtır 
Dııily Mail gueteainl.r) SofV'i !akl 

muhabin ise diğer gazetelerin •Pulnı 
1 olarak Balkan vaziyeUnde bi: .:.J\l:ı 
1 görmck~dır. Zıra bu g-ıızetcy gö""t:, 

l 
Alfaanya Bulgariatana girm~d.m Oııı-.-

DOBTOB'8D AŞB! Filminde Yugoıııo.vya ''c TUrklyo ne &1'' ,ac.a-

Mümessilleri: Şarkın tanınmış artistlerinden ğmı Bulgar hüklimetlnc vaııae•mı:ştt. 
l.lra kralın etrafında toplaomı~ o:ao 

SULEYMAN NF.CtP - EMiNE RIZJK 1 Bulgar vatanperverleri bU iki mnı-
TORKÇE Sô?.LU • SAZLI · ŞARKILI Ş~ J<,f!..MJ l ıekcUn vauyct!nin sarib olnır.ctığnıı 

Onu•· ·· - J k' _,,.ı ' • 'ba bildirmektedirler. 
muuıe ı cum~eın ıtı ren 

T A fl 8 News Chronlcle gnzcte3lllin Sntv~ 
A M S 1 l'Jf: M A S J N D A ~ !altı muh;ılılrinc göre, Yunnn ':.'Jı!~~ıı 

'o o o' o o•••• 0 o o o o•" r,... ••• v • • u • v •••••••o••'"' M eh arrrd ı hararetli Almnn hazr:hl!11ii. 

&IBG~YEN ADAMIN AVDET :.11 rınııan balıacderek bllyuk bir .ıaış)'"' , .. ~ • =- .ıJtmda '•Bwgaristanm bu hafta ietL 

• 'nmuıııı eon gtlnJerindeD iatitade edini&. ! .~ya •nuzaı etmekle oıaugunu" ke..v· 

t 0 --fe··e •• ,. ••• 00 •• ··e···ea•+•····••· •••••• ~ dediyor. 

ispanya ve Portekizde 

Korkunç bir 
fırtına ortahğı 

kasıp kavurdu 
YIZlercı 611 •• 

1aralı var 
Lizb01ı, 11 (A..A.) - Porte. 

kizde hüküm sürmekte olan şid 
detıi f ırtma dolayısiyle 20 si 
Lizbonda olmak üzere 78 kişi 
ölmüş, yilzlercc kimse yaralan_ 
mış, 200 kişi kaybolmuştur. 

Maddi hasar, 50 milyı....L 
Escoudes tahmin edilmektedir. 
1939 sınıfı istihkiı.m efradı si
lah altına çağrrılmıştır. 
TREN KA7..ASI VE Y ANGili 

Madrid, 11 ( .4.. A.) - Şid.. 
detli fırtına. San _ &bas· 
tian - Bilbao demiryolu il.zerin
de vahim bir tren kazasına se. 
bebiyct vermiştir. Urona nehri 
üzerinden geçmekte olan tren 
köprüden geçerken, fırt.manm 
şiddetinden durmuş ve vagon. 
larm bir kısmı nehre düşmüş -
tür. 25 kişi ölmüş. 125 kişi ya
ralanmıştır. 

Santader limanında yanmakta 
olan petrol gemisinin vangmm. 
da da yine fırtınanın şiddeti 
korkunç bir mahiyet almıştır. 

Alevler limandaki evlere ve 
oradan diğer mahallere sirayet 
etmiştir. Büyük kilise ve bil. 
yük bankalar da dahil olmak 
il7.ere bütün eskişehir harap 
olmuştur. 

Hasar. 150 milyon pesetas ~ 
larak tahmin edilmektedir. Bia-
lerce kişi mecalsiz kalmıştır. 
Bunlar, Sardunero plajında. 
kamp kurmuş bulunmaktadır. 

MONA!KALAT K&SfLDt 
Modrid, 17 (A.A.) -Madrid 

ile Şimal eyaletleri arasında mü. 
nakalit kesilmiştir. Bir çok tel. 
graf w: telelon direkleri devril
miştir. Yol ile ve demir Yoliyle 
münakalat ta munkatidir. 

San _ Sebastian'da bir ev y:ı_ 
kılnuş. be§ kişi yarahµımıştır. 
Zumayada da lbir çok e9e ~ bir 
hastahanenin ön duvan yıkıl. 
ınışt:ır. Sevil de rü1.gir, bir ~ 
evlerin damlarını uçurmuş. yol· 
!ardan gcçn.ekte olan bir kaç 
kişi yaralanmıştır. 

UZBON RADYOSU 
ÇALIŞMIYOR 

Madrid, 11 (A.A.) - D.N.B: 
Portekizle olan telefon görüş_ 

meleri şiddetli futmalardan ta. 
mamiyte kesilmiştir. Lizbon rad
yosunun tesisatı da 'bozulduğun. 
dan neşriyatı da kesilmiştir. 
Müteaddit demiryollan Wıerinde 
münakalat durmuştur. Bazı 6C
hirlerde maddi hasar vardır. 

SAATrE 148 KİLOMETRE 
SÜR'ATLE ~ RlJOOAR 
Lizbcnt, 11 ( A.A.> - Saatte 

80 mil süratle Cfle1l ve 20 ka· 
demlik dalgalar vücuda getiren 
şiddetli bir kasırga Tage neh. 
rinde 16 vapu.nın batmasına 
sebep olmuştur. 

DOKUZ KlLOMETRE 
BOYUNDA 

DALGA DUVARLARI 
Lond:ra, 17 ( A.A.) - Cumar. 

tesi gününden pazar gününe ka
dar lberik yarımadasında 8 se.. 
nedenberi misli görülmemiş olan 
son derece şiddetli bir fırtına 
olmuştur. Bazı mmtakalarda 
fırt.manrn müthiş sür'ati saatte 
80 mile baliğ olmuştur. Fırtma. 
nın en şiddetli zamanında deniz.. 
den beş mil uzunluğunda dalga 
duvarlarının ilerlemekte olduğu 
görlilmüştilr. Lizbon'da huara 
uğrayan cadde ve E-Okak nadir
dir. 

Polis memurlarile itfaiye ef. 
radı, 24 sartt hiç durmadan <;a. 
lrşmışlardır. 
Ağa.dar, 18.mba, telefon ve 

telgraf direkleri yerlerinden sö. 
kiilmüş, telgraf ve telef on telleri 
kopmuş, binalarm kiremitleri 
uçmuş. fabrikaların bacaları yı
kılmıştır. 

Gaz fabrikaları, lJJüyük hasa.. 
rata uğramışlardrr. 

Yeni bir emir vcrilinciye ka. 
dar gaz istimali yasak edilmiş_ 
tir. Radyo istasyonları kapatıl
mıştır. Çünkü emisyon için kul. 
!anılan direkler yıkılmıştır. Mad 
rid ile Lizbon arasındaki müna. 
kalat kesilmiştir. Portekiz vili.. 
yetlerinden gelen kimseler, fır
tınanın oralarda da azim hasara. 
ta sebebiyet vermiş olduğunu 
naklebnel{tedirler. Amme biz. 
metJerindeıı birçoğu felce uğra.. 
mıştır. 

Beyanname
nin metni 

AnlMtı, 11 1A.A.) - Bugün 
Hariciye Vekfiletinde saat 13 
te aşağıdaki beyanname, Hari
ciye Vekili ŞUkri1 Saraçoğlu ile 
Bulgaristatıin Ankara cl~isi B. 
Kirof arasinda imza edilmiştir: 
"Türkiye ~ Bulgar hük\ımetleri 
mütekabil &r menfaatleri ve iki 
memleket arasındaki itimad ve 
dostluğun tam olarak muhafa. 
zası ba.kmılanndan harici siya_ 
setlerinin 'ftÇhesini tayin ve i
fade için müteaddit defalar yap
mış olduklan fikir teatilerinden 
elde edilen mesut neticeleri mU. 
ıjahede etmiş oldukları cihetle: 

Türkiye cumhuriyeti ile Bul. 
garistan krallığı arasında bo
zulmaz sulh ve samimi ve ebedi 
dostluk cari olacai;nı tesbit e
den dostluk misaklarma sadık 
olarak; 

Yekdiğerinin emniyet ve ma.. 
suniyetine mütekabilen riayet 
neticesinde en müşkül zaman. 
larda sulh ve silkiı.nu temine 
yaramış olan bu itimatkir siya· 
sete birbirine karşı devam arzu
siyle; 

Hadiselerin ışığında yeni bir 
fikir teatisinde bulunmağa ka. 
rar vermişler ve başka memle.. 
ketlerle münakit taahhütleri 
haleldar olmamak üzere, atide
ki müşahedeler üzerinde muta
bık kalmışlardır: 

1 - TUrkiye ve Bulgaristan 
her türlü taarruYilan içtinabı 
harici siyuetlerinin değişmez 
bir esası olarak telakki ederler. 

2 - İki hUkfunet biribirine 
karşı en dostane niyetlerle mü.. 
tebassis olup iyi komşuluk mil. 
nasebetlerinde mütekabil itima
dı muhafaza etmek ve daha zi
yade inkişaf ettirmek azminde. 
dirler. 

3 - lki hükfimet memleketleri 
arumdaki ticarf mnbadeletere, ik· 
tmadt bllnyelerine uygun olan aza.. 
mt intişa!t temin edecek va.srtala
n taban-iye amade olduklarmı be· 
yan ederler. 

4: - İki hiltftmet tarafeyn mat
buatmm, yazılarmda. yeniden mil· 
§8.hedeei ilbll beyannamenin mev
zuunu ~eden• ı• .._ nift
tekabil itinıq~ ~bem ol~
nı funit-etmel:uterıer: Ankanda, 
17 fiUbat 1941 tarihbıde iki nüsha 
olarak tanzim edilmiştir.,. 

HARtctYJo; VEK1LtMtztN 
JNTİBALABI 

lmzadan sonra hariciye veldH 
Şllkrii Saraçoğlu intibalarmı Ana
dolu ajansma ~u sözlerle hulisa 
etmişlerdir: 

"Bazı zamanlar küçük sebepler 
büyük işler ve iyilikler yaratmı§
tır. Bugün imzaladığımız mütevazi 
eser de Balkanlarda yeni kangık
lıklara belki de mani olacaktır." 

BUl,GAR 1.'LÇJStNtN 
İN'J'İBALARI 

Bulgar elçisi Kfrof cenaptan 
dn noktai nazarlarmı ffll suretle 
telhis etmişlerdir: 

"Hükfunetim namına Bulgaris
tan ve Türkiye arasındaki mU te
kabil itimat ve dosUuğun bir deli
li olan bu beyıumameyi imza fltti· 
ğimden dolayı §ahsan balıtlyamn.,, 
NUMAN M:t~NJ<.:MENCtOOLUNUN 

SÖZI,ERt 
Nihayet hariciyP umumi katibi 

büyiil( elçi Numan Menemencioğlu 
beyannameyi "yakıcı bir yangm 
havası arasında esen hafif ve se
rin bir rüzgar,, kelimelcrile tavsif 
ctmiııtir. 

Solyadald IDglllı 
eıçısıaıa 1Je1uatı 

(Ba..5 tarnfı l ncidt!) 
§ıhyacaktır. Bulgaristanm bitaraf. 
lığını ihlal veya. harbe girmesini 
mucip olacak herhangi bir tu~eh
bfuıü kal'iyyen düşünmüyoruz. E
ğer Bulgaristan bitaraflığını kay
beder ve harp, Bulgar topraklarına 
intikal cylcırscı bu münhasıran ve 
doğrudan doğruya Alman teşebbü. 
sünden doğacaktır. Sofyadnki ln. 
giliz elçiliğinin kalınası veya git -
mcsi Almanyanın hareketine bağ
bd·r . ., 

26 toför, ve 6 fırıncı 
cezalandınldı 

Zabıta, §Chiı'de ~ aptığı temizhk ve 
ecyriııe!er ltoııtrollcrinc ılcvam clmek
tedlr. Dün dr mulıtelif aemtlf'rdcı 6 

tınnet "" 26 t<>Cör hnkkmda zabıt '"a· 
rakalan tanzim ~lmi§Ur. 

Altın Fiyatı 
Dtln de bir attmm fiyatı 23,45 

kuruttu. 

Japonyanın 
genışleme 

planı 

ve otuzuncu f'ır1uılııra memıap 
!ardan müte§ckkll Od fırka, ll'm~• 
Jo. da dört fırka asker bulumnaJrta( 

lruparatorluk muhafızları krt.aatm 
mbIU!Up bazı cüzlltamlarla on 
ve yırmi ack1zlııci fırkalar i8e 
ye ve Hayfonga göndcrllml§lcrdtr. 
Aynı gazete ihUWm gayri 

ıçtinap oldu~u Tfl Ameribnm 
ciltettye aPıd!llrte acilen y&l':iım 
mesl lllmngeldlğlnl kaydettikten 
ra oöyle demektedir: 

Pa.sltlk dıcniziDiD iat.lkbali Alll.erll .. 

nın e11ndedir. Eğer •l•kadar dev 
icabcden müdafaa tedbirlerini m 
cclCD alamazlarla Paalfike hlldm 
mak içi.o Japonya mna.tt bir vaa,e 
6abJI' olaca.ktrı. 

Bu makalenin lis&nı Be :pn 
ja.pon guetesl, Nlobi NlclıiDiD m• 
gerginliği ebemmlyebdz gzı.tAll'lll,.. 

Çtllıpn ve birlC§lk Amerika devlii 

taratmdan alman emnlJ"Ct • 
ne hücum eden bir yazuu 
mUnnııcbet aramak Jıerinde bir 
oıı.r. Bu gazete derplt edllm 
Jcrln, Aayada yeni nlzamm km~lll 
sına manl olmak fatlyen tncmz • 
rikıın politikasının arzu ettiğl 
ti yaratmak için beaap edileNk 
makta oldUğunu yazmaktadır. 
Aynı gazete Almanyarun, .r...,......., .. 

harekete geçmesi i~ a.Tpon19yı 
ylk etmekte olduğu hakkında. 
şayf, !an tekzip etmekte ve nJ 
nrn cenuba doğru genJılcmek 81 
ııln yeni niZam siyasetinden çok 
takarrür etmiş bir ıstyaect olduğı. 

tebarüz ettirmektedir. :Nichf N'lch 
göre bu yeni nizam pl&nlan bile A 
rupa harbinden evvel taaarlan""I 
jelerdfr • 

Japon gueteei, açık bir tal"l'Jda 
mekt.en çekinmemektedir. 
~klir gazete aynı makalede 
yanm cen11ba doğrtı teWMr ındcn 
merlkayı meeıul tıttmaktadn". Çt1n 
bu teveeetl A merllcanm ;'leni 
muhalefet ebnesf ııebeblyet vermı~ 

Mevzuuba.bs makalenin ~•au,uı 
ımye7f yabftırmalc mak911dlyle 
kaç gGn eneı aJpon re! rnt """ • 
n tarafından yapılan beyanata 
zeyi tefJıcU ettıgt anla§11makta<hr. 
Diğer taraftan, bir Japon mu. 

mdan bildirildiğine göre, Siyam hu 
dunda tahfit edilen İngiliz kuvv 
:.'O bin askerle 150 tayyareden 
rettir. 

POLiSTE: 

İ§kazaaı 
Kuruçeı:ımcde ~mrllk a.nlrepoft 

nünde b&ğh bulunıın JCrol vapunın 
ambarmda Çlll1f8D amele Hakkı JıCa 
olcurı üzerine bir kömür parçam 
mUş, yaralanmlfltr. Yaralı, 
ha.stanesfne kaldınlmıtbr. 

!'UR tl'ZERINDEN Dt!ŞBN 
ÇOCUK 

Şt-hrcmlnlndc Seyit Ömer ma.ba.I 

Ziya Gökalp sokakta 23 numarada 
tumn Tahlr admda bir çocuk, Sa 
yada surlar tiz"rlnde oynarken ay 
kayım§, yere dli§mUştür. Yaral 
çocuk Ccrrabpa,a haatanesine 
rılmrıtır. 

R1R YARALAMA HADlBı:St 
KtıçUkpazarda Demirta§ mahallıe 

do odunkapıBI yoku§Ullda 3 num" 
evde oturan Rıza, M~tata Ne 
Şlm~r tarafından ııetiebeiz yeTe 
ıına vurulmak suretlle yaral 
Suı:ıu yakalanmııtır. 

OTOMOBiL Ç-ARPl'I 

Emin Atana adında. blrlal, köprü 
zerinde bir taraftan diğer tarata 
mek laterken 18~ plA.ka numaralı 
sinin aademesine maruz kalmtf, a 
ğmdan yftralanm11tır. 

latanbula gelen 
kimaeaiz talebeler 

Vilayet, kimaealz talebenin 
rllnıesl için mühim bir befebbO. 
rişml§tlr. Kimsesiz talebenin ;,eni 
yurt tesisine ve ileride yurtlan. 
de aUratle yer bulununcaya kadar 
tlh mt-dr\'.0f'ııinde ~lqtirllmeleJt 

kıırrfir lmi§tlr. Bu suretle lstu 
bir mektebe girmek için gelip de 
bulamayan ve burada klm.a 
Wcbcnln sokakta kalmamuı 
olunacaktır. 

Fatih mcdreııelerinden ea 
lak!ııa sallh olanı tamir edilerek 
rn11zdeld ders IK'nesine kadar ou 
ikmal olunacak ve ldmeema talebe 
rada bar:mdJ:ı1lacal. 
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CEZANIN OST TARAFI 

na~nı 

Garson 
- Ne yapıyorsun yahu .. 
- Ne yapıyorum?. 
- Tabağı mendilinle siliyor· 

sun? 

- Zaran yok, mendilim kirli .. 

Terakki 
- Bu makarna iyi değil. Bak. 

tellenmiyor. 

- Daha ne istiyorsunw:, te. 
raklci bu ... Telsiz makarna ı 

Koca 
Yeni hizmetçtyt Btlmü: 
- Her işi görecek, sözlerime 

karşılık vermih.'.:Ck, daima em. 
rıme amade bir hizmetçi iııtiyo
rum. 

- Bu sizin ist.edığiniz hizınet. 
çi değil kocadır! 

,_ 
~ . 

olınuyorlar . .-1 ~rraya. 
feda ederim l ... 

Kazanç 
Rum okulunun din derslerinde. 
Papaa IOrdu: 
- Dünyada en c;ok kimi se. 

versiniz? Doğru cevap veren bir 
lira kaza.nacak. 

- Muallimlt'rlmızi. 

- Gtbıel. Fakat da.ha kimi se-
versiniz? 

- Annemizle babitrıı1r.ı. 
- Güzel. Faka.t daha kimi se. 

versiniz? 
Bir ~ kalktı: 
- İN. peygamt>m. 
- All. Al bakılım lirayı. Se. 

nin ismin nedir? 
- Sata.nı<>Jı Levi. 
- Sen Mueevlıin... Din tff.r. 

sinde ne i9in var. 
- Kazanılacak para var dıye 

duydum!. .. 

H A 8 E R - AJqam l'OSWıt 

ikindt.eşrin 1938 4o nkoa gele.ı ,-e 2'1 kişioın dari dirt 

neticelenen yangında. çıkan paniği t<'msll «>tle11 Nonc1;1i 

bir reesaıum ~jı resim. •• 

Bir k»fostt•n kaçan bir aslama lttıı.alf- ~,·ünlt*1 

kimscy<~ saldmmdığı halde bi~k ldı:i ölmötti... 

Kollektif korku olarak izah e. 
dilebilecek olan pe.njk, korku ve 
debfet;tn art bir fllldlde balk ara· 
ama yayılıum demektb'. Bir kioL 
nin korkWJllDun ylliderce veya bin 
~ ki§inin korkuauyla ısarbedil. 

mecıi olarak da tarif edilebiltr. 
Böyle panik halinde bulunan bir 
kütlede heyecan dı:Jgaaı o kadar 
fiddet ve etıratle ~ ki adeta 
taM•larm fUUl'Ull11 kaybettinn, 
mldafaa kudretini ,.- eden .,.. 

Psikolojik bat 1isler 

lrJnt kabiliyeti blrü:nu1aD bir 
ddon haline :btJa1A.p ecı.r. Ebe .. 

riJıetl• panlr ı.Adlrem, .... -~ 
eclea Mil nkJl.n• hmu1e pıtlre • 
bGeeeli arvla1'dUl 4111& b4l}'Ok 
ararlar teTllt tıııl•. Ve MI arw. 
lar ı..n da aebtpdıl laltefehhlm 
ler veya yel"liB bir Jrıaftumln da ae 
tice~! olabilir. 

Paniğin sari bir surette İn8Ul -

larm benliğini kaplıyan bir ç.ıl • 
gmhk sa.rast gibi bir şey olduğu_ 
nu ve en ldlçllk bir ba.d.menin bile 
bu fel&ketl JDe3"Clana getjreblleee · 
ğUıi iddia etmek yerals '* oey ol. 
mw gerektir. 

19S8 ...... hl 6 JducltepinJn. 

de Oılı1oda -e,.a eden bir J'IUl -
gm ba Mdja.nm bat olJnachtmt iıl. 
pafa klftı!lr. o gece Os1oda bir ta 
tolrafhaaede lnılm8t blr d'lence 
te!'ttp edthnJşt:t 'Birçok davetliler 

hazır bulunuyordu. Fotoğrafhanı>. . 
m,ı ~)e birkaç arkadaşı ve 
on1an sevoeleri ile btta.ber davet
lilerin mecmuu ytmı.l dokuz. kişi. 

yi g~iyordu. Birdenbire. bir kö 

şeye yığılı bulunan film ate, alı . 
venniştl. Sellllloidin ne kada.T seri 
bir surette iştial eden bir madde 
olduğunu bilmiyen yoktur. Eğer fo 
toğrafçı stüdyosunda yalnız olmuf' 
olıııa.ydı, hclld de bu ~ angm baş 
la.ngıcmın önünü almnğa mm•ıtffak 
olabilirdi. Fakat btitUn d~vctlile • 
rin sebep oldukları ani ve şuur -
11u:r. bir kargR.Şahk onu ya.lnu: hıı· 
r"kctc geçmekten menf'LmPkle> knl 
madı hatta muhakemesini hil<' 

durdurdu. Nıuııl flaştrmasm ki her 

kca çılgın gibi kapıya hücum <-' • 

deTek açmak istediler. FRkat bir 

türlü kapı a~ılmıyordu. Kapı içı>

ri doğru açıld•ğı halde korku ic;in. 

de şuurlarına hakim oJamıynnl~r 
onu clışan doğru ıtlyorlardı. Hw 
kimsenin, hat ta rv sahibınln bile 

0 anda b;· nokta aklına gelmr.miş. 
ti Bu ıı;urAtle bir Anda her tarafı 
aİev kaphyarak y11J1gından bir 
tek inl8Jl bile kurtulamadı. Vf' 
hep!} diridlri ve feci feryatlar ko· 

pararak yanıp kül oldular .. 
Bir Alman tiyıttr08Unda ıııc f'n 

Pa11ik 
kollektif 

basit bir hldiııe büyUk bir ff)li _ 
kete aebep oldu. Bir temll1 Mil&· 

... düorlana bir ır-ı at.et al· 

-- Sahaede cGrba lııtru c1u.. 
maa ye 1*u aln bl1ill bir pa· 

nitin husnltlne sebep oldu. Her • 
n. bpJa değra b6cum etti. Ta. 
bit, bir ıeçttte yUzlerce kişWn, 

birden hileum etmesi halinde ha · 
dis olacak şey vukua geldi. ffi<: 
kimse dışarı çıkamaz oldu. Halk 
yığıldıkça çırpınmalar başladı ve 
geçit tıkalı kalmakta devanı ettik. 
ço ezilenler ve boğulanların fer • 
yadı ayuka çıkmağa baflhdı. Bu 

sıra.da localardan birinden sahne· 

ye su sıkmağa ba..,lıyan itfai~ .::- ne_ 

Bir f,lot:nk gemi anye. almış olan 
btr a.tm &nüne t;tlop ftftU tlurdur. 

mai& m\a\'a.ffak olmuttur ••• 

forlerinde nbiri hortumu halkın 

iizerine çevirdi. He!' taraftan iti _ 
razhır başladı. Fakıtt bu soğuk tıu 
dueu bir<:oklannrn alnllannrn baş· 

IRrnıa gelmesine sebep oldu. Bir _ 
cok kimseler yangının kapıdan ı:<>k 
u~a.k vı" sırayeti ihtimRli l\Z oldu. 

ğunu gördliler. Suya k&l'DI c:ta,u· 
lan huşunC't ~·angm.m tevlit ettitl 
dahşet ve Korkuyu İ7:ııle etınilti. 

Panik zail oluncl\ herkee eOkO • 
net buldu. Koçmak istiyenler geri. 
lediler. Yangm l!iindürUldü ve hü· 
yük bir faciıı.nm öniı alınAr11lc bir 

korku 
ka · kiı:ınıu ynralanmasile hadise 
kaµand1 . 

Bu ufak vaka ehemmiy.etalz bir 
seyin insa.nlarm şuurla..- iktilıa.p 

N~clerinP kafi gc-lebiteeeğini is _ 

pııt etmekteclir. Fakat öyle hadi -
s~ler olur ki heyecan kaaırgasmı 
durdurmak için hiçbir çare ki.fi 
gelmez. Tıtanik transa tlantiğilıin 
batışı esnasınd::ı panik o kadar bil 
.) ilk olmuştu ki birçok kimseler 
gemi subaylarının emirlerini die • 
lemeden filikalara atrlmıflar, Bu -

soğukk&nl~ 

C'l!n.nlk ........... ıolculartn 
ıa.ra ...,. ~ 111fto• ldm-s• 
öl ....... ._ .. \'el'IP"81 , .... , ......... ,, .. 
sa •**"' •i --.sw!., 

Ba "8ıııled ...._. bulao 

kilmeı. - talttp eUni§ vı> 
ıelle )y1a o1-n akın !-u 
~ ıl$tlır. Jıfeticed' ht>r~ 
ıt !allat lll'QPtuul bir 
~~hi~ıı: 
banm. ır-ntadan saloı• bo~a 
fır. 

ıa.. ~ \'11~,ı~""" b! 
,ey 'TN'dlr: Etrann:1ıltıld:ı>rir 

'tllleriD! lı:aph~·ar. df'h::4tt tt'I'\ 

• kıncllni~i kurt"r:p ıoiu 
lılıfmm muhAfa• rtmAk /'

bu !JekUde kf'ntttnir;f vfl' '1 • • 

~PktC:yP, uğrat.mamalanm I!-.. 
m"cbıır kalmıf'lardır. Fakat çılgm 

pıınik dal~ıı.~ı o kadar had bir hal 
alm1Rt1 kı bu sefr>r yol<•ular gemi 
svbay ve mUrı::ttebııtma bıça.k " 
baırtonla.rla hücuma kallurııflardır. 

Gemiciler ateş açıp birkaç kitlyi 
vere serdikleri halde yolcularm rA..fmızdaldleri kuı tar1JJa .!lıl.. 
hücumunu durduramamıııılar vıı tay kavuıa'bili"iı;j,.;, 
falarm elinden ı.orla alınan fili • 
kalar denize yuvarlanıp lçindekile. / 

rin hepsi boğulmuvlardı. 
01 

_ H A a E R , 
Bazan bir teblikenJn yakm 

luğu 7.annı da panik lrn.sul<' gcti. 
rr>bilir. Fakat bura~ald Şl.\Urf!uzluk 
itnf panjk halindeki şuursuıluk 

kadar f<'ci olamaz. Böyle hallerde 
bir tek kil:'!i hilr !90iııkkıuılıhğmi 

muhafaza e-debilir ve ~uurı.ınu11 

emret ı iği tarzda harekctP muvaf

fak olursa l)aı:ıkal:,ırıııı da kendisi 

gibi hareket etmPğe :Pvkedetıilit 

ve panik denil<'n rısikolojik Hfltin 

önüne g<-'çmeğc imkan bahşPd<'bi. 

lir. Biiyl<' bir ha! Amcrikada biı 

sınemadn vnkuhıılmuştur: ~!akinr 

ılairesinde filmlt>rin alrv alma.81 
üzerine bütün halk kapılara doğru 
hü<'um edPrkrn S•""virt'il<'rckn biri 
bağıra !;)ağıra vC' hcrkcr;i itr kıı 

ka salQnun orta.ama doı;ru gitmr· 
ğe ua.şlamı::ıtır: "l<apılarda biribb 

ll'rini öldiirii~·orlar. hE'n postumu 
kurtRrrnak ttstiyonım. Yarıgm her 
tarafa ya,·ılmadı:ı.n Pvvrl na~rl ol. 

bulmaca 
d , .... "T-~"'9--r--r-
2 ~r---
1 .. 
s 
{, 

7 

11 

:O.ıılc!ıuı 'l'lı!ı•: 

lil~ ıı11rt ııdl(ml, 2 - Mllp-e 

l.Jır •mir e11di1J<', voırn.,urı akıl, 

rJUVR 1 ılaK! tertibFJ t Kanadı R.!Ji # 
1'1r tı&yvan, 6 Bir emır. a:çak< 

l(ilçiıl; <;V<'Ul, lf'flNhl;Hın ;ıga b 

ın, !'I A v"klarııu v r' ıri!rtll11 c 
ı~ı J.ırırı,\ıran, l!Vli~ ıt<lıın P lt1 

dıt olr ff'hlr \'urııın"t-.r:rııı Qlr 'it 
Hı K11lburtı•ft !MC'rm•ic. ark 
a•n bir karı lıiılcu ıMıınır c.ıE>ml •• 
olur. l J Bır çınr- pıH•ll. llOru ,., 

ı Azar ı~ıtıno ı ık 

Milrekk11ı bir ',.miT. latannuıun rııı• 
?.ası. 3 Gilzeı. kolda tılr kıaırrı, , 
Bir notam ter.eı. t('rç ~evirıocc 11 
deten ı nın altııı oıur 5 - Bir ~ 
rıol<ıa. es- Herkese oııoirerı • ıkl 
ıımeı. bir ~det. 7 - Bfr emir ~ 
Sctıı:-et eorkAıımci21n. 9 Hıtki!ın~ 

..,lqijfin:n terııi, bir c ... ı, vı ·nr 
yerleri ı cemi). 10 - Sıırı!p c:ıı 

rarııan, ICt'mlı, 11 - Karn n..>ı; 
:eorll" yorıtan. 

8 ınnnarah bulnıa.~nııınn ""'fü 

Şlke.go yangnunda çlkan panikt.e ölenlerin ade.di yan~mdR ölt-nlf"r den t;ok fazla nlmu!iltnr. 

ı - ÇQtanal.Jlr. P. 2 - Avarı 
)'a, 3 BaJ, Tamıı :ıt f - i ak, 
U!A. 5 - Ksu., .\\)Sa.ret, t - ~ 
l', D. Le i - Lapan, Şap, _,, 1 ,. 
nurJ. Pe.şııı. Si - ~. Lalala, Lal H 
Kllyık, KoTa, ıı - Hadım. Patak 



ALMANCA (5) 
(H• ı hakkı HABER "azetc.sine aıttiı .) 

RE.S.\ TE 

'torm 

1. Wa .. dir llexe dann ah"r ı>t. 

,entllrh t:chcxt ha.be da' on !>ehi 
1•n1 ) (utt<'r Pott .. ac&.!0>4•h nieht!4 ıu 

\\ ı .... en". 

''Dü" ('l"i\\ıırk, llı•rr!" .. a~tP .. İP. 

· \\ at .. o·n "'l:ı~ hPdrh1 ! .. 

.,jrht>r: 

:.ınnta~s, \U"DD ıuı.h•rt' C'lıri .. tf'n 
t"n1"1H'n in dr.r J\ lr<'ht> ı:c•st'ıoı"'"ll'1 

l:'tfl'n. 11m C.nttr.ı Wort zu hi;r<.'n, 

l ına hohf- <Je "l<'h 1\11( rin Pf••rıl 

, ... ,.tzt uncl sel RIH'h Sonlc·n ıo in 

kide UAd MQof' hJDtlR"~f'rfttNı: 

"'11" "'" ılort befrif'bt-n' haM, d a
' on "el whol ülwl.'I N ac·hric·ht t-in· 
7.ıtholc>n. 

.ı. Plöhli<'h aber habf' ıH~e .. 
11.ufgehfSrt 8, wad sf'ltdcm habe !de~ 

~onataıts ihr gJ'OHllle8 dilstere.;1 1Jm
mer nk-Jlt mehr verlaıoıJen : noch 
l fntt.er Pottıııak!M'hs UrgrO!'-"mut

ter habe clas hla.""" G~kht mit 
dc.a ~l'O!ôsc•n hrf'nnendfflt .\uıtewı 

hlnt ... r den klclnen FenMtenwhel. 

'"'1111 "lht>n <ıf'hr•. 

;;, 'if"hr 'ermoh('hte~ ic-Jı ~on d.-r 
ı\ lt.f'n nk'ht hc•rao!jzubrtn~en"'. 

6. "tJnd nıu da"l Pferd, woraur 
ıtie ritt. denn <ıchwarz?" fra~ lda 

Clltllleh, um mela "chnrll gc>S«'haf. 

fen~ Phanta~l.-hTid dtM'h in P.twaH 

n ,..,n'Olhtindlgen. 

Rt:S ATt: 

Storm 

\' 

1. Hakikatte bu kadının bilyü
cı IUğüni!n nedt'n ibaret olduğunu 

f'ott:ı.,acksch -ıııa hiç bilmiyor gö 
ziiküy\)ru. 

2. "Ş<.>;•tnnlıklnr, b:l\·, dedi. hl· 
IPIC'r, y:ılnnlar! ... 

3, Buıaınla bcrnbr>r gerçek olan 
su: Pa.?..arl:ırı, diğer hristiyanlaı 

.\ llalun kl'lfıınrnı duymak i<;in kili. 
ı:>clc hı • .. ._.Juklını sırada o bir atın 

Uz< ıne atlı~·or ve kuzey ııııtlknme· 
•indn kıt'l!Gl·k ve batnklıklara dof. 
rn attııı s:idvordu: orada ... ·aptığı 
..-<>~· h:ıkkmd:> malumat \'!'rmcktc>n 
sıkıh\•ord ıı. 

t. Fakat hir gi.iıı ani olarak t;it

m<.>yı bıraktı ve o \•akittenberi ar 
tık pru>.arlor: hiivük karanlık oda· 
smdan aynlmadı: yalnız Pott
saı-.ksch ·m bü\rfik annesinin nna11ı 

onu EıOlının \•üzü ,.e iri ntesli göz 

imiyle kfiçük nenct>rl"si .. rkasında 
otururken görmü:;ıtü. 

!'i. thtlyar kadmdan 
bir şey PMe ndemedim. 

dahR fazlıı 

6. Nihayet hayalimde alelftceh~ 

beliren tabloyu biraz daha milkem
mellcştirmek için §unu sordum: 
"Bindiği at yağrz mıydı?". 

O) ~h~a, görünmek; ııdrlea (hiil hikaycei) görUnilyordu. 
<I). lrJm.ck. W Kilisede bulunmak. (4) betriebftı (betrelben'dan) 
ficra etmek, yapmak. İ!ilemek). (5) übel darnn (darnn) st•in (w.:~r
de.) sıkıntı çekriıek, sıkılmak. (8) Hfhöl't"n (aufhorehcn'dan) in
kıtaa uğramak, nihayet bulmak, kesilmek; höN"I! Slr auf 7.U klagen ııi· 
ka:reti brrakmız. ('7) dilsk>r (sıfat) karanlık. (8) Pencere camı. {9) 

nlt'.ht "·ermögen nlcht können.:... nmmögllcb ""in, muktPdir olama
:!ıalı:, bnkanSl7. olmak. (l fn hf"rııOMhrin~f'n istihsal etmek, Cldt• E.>tmek. 

ANALiZ ve TEORI 

değil) ve we:niger ... ah; (rt<>n daha 
az .. değil) terkiplerinin kullanılışı 

hakkında aşağıdaki cümlelerl' dik 

kat ediniz: 
a. er ist nicht ~ reich nls seiıı 

Bruder, (kardeşi kadar zen~in de. 
ğildir). 

b. er u,t niclıt woniger als scin 
Bnıdcr. ( Kardc>sindcn do.ha az 

zengin değildir). 

Günde yarım 
milyon ton 

yiyecek 
İ§gal altındaki 

memleketler ahalisine 
Amerikalılar yardım 

edecek üç artistin hususiyeti 
idareli ve tiryaki 1 

1 Şart Buvaye 
ıuaaaıar llaa•u 

lsttlad• 1demı1ece• 

Makyaj yapmayan • : Viviyen Leyg 
Gramofon meraklls!, mahcup: Ceymis Stuvart 

••• 1 . 

1 - Şart Bu\-aye, 2 - Vlvlyen Leyg, 3 - Oeymhı Stuvart. 

Amerika sinema yıldız.lanna da· 
ir bildiklerimiz pek çoktur. Fakat 
bu bildiklerimizin doğru olup ol· 

madığmı asla kontrol ctmeğe 10-

zum gö"?eyiz. Filan yıldtt ııunu 

yapar, şöyle çalıŞTI', şunları sover 
kabilinden yazılan sözlerin bir si· 
nema rekli\mı olmak ihtimali hat.ı· 

rmıtza bile gelmez. 

Son günlerde bir sinema muhar
riri yıldızlarm hakiki zevklerini ve 
ıny.nuııamıı araştmnak merakııı.a 

düşmUştür. Fakat bu maksat Jçln 

yıldızlarla gorüşmeğl' lüzum gör
mem.iş, hizmetçilerine. :ış<;ılarmn 

t>aş vurmuştuı·. 

lııte hu tarz<la elde edilen bilgi· 
tere göre birkaç yıldızın 
)·etleri: 

~ARL Btl\ 'AVE 

hususi 

Tanınmı§ yıldız, hakiki ha.yattn, 
fHmdn görlindüğü kadar sevimli 
değildir, J<,akat buna rağmen mll

kemmel bir kocadll'. 41 yaşında ~ 
la.ı Şarl Buvayc'nin ;'\.l:nı 1,60, n. 

~'lrhğı 65 kilodur. Evinin bütçesi-

ni kendisi Jtar. Kansının eline 

pnr.ı vermez, yalnız onun satın al• 
dığı eşyanın fat1ımlun öde~ en ta. 

bü kendisidir. Hizmctc;llt>ri kC'ndi
su tutar, yeni hlzmetci Sl'Çmc>k 
hakkını d:ı karısma veııni,"jtir. Ka• 

defa tıra.ş olmadan evvel katiyyen 

atmaz. Her cuma günU evine bir 

berber gelerek sa.çlannı keser. 
Yelek giymekten hiç hoşlanmaz 

ve stüdyodan dr,~da bulunduğu 

zaman zarfında daima yakalık8tz 

gezer. Elbiseleri dalına açık veya 
koyu gridir. Fakat iskarpinlerinin 
rengi daima değişiktir. lskarpinle-

rl arasında gök mavisi renginde 
ve çok sivri burunlu olanlan var• 
dır 

Sabahtan ak12ama kadar durup 
dinlenmeden cigara içe?', Uykudan 
kalkar kalkmaz aradığı ilk şey, ve 
uykuya yatmadan evvel aradığı 

son şey cigarasıdır. 
Şampanyadan hn~ka bir ı;ey iç. 

m~. Evindeki mahzeninde büyUk 
bir otP.l mahzeni kadar bol mik
tarda Vl' çesit çeşit ı-ıanıpanyalar 

vardır. Salonu yemek odasından 

camlı, gC'niı;ı bir kapı ile ayrıl.mıı;• 

tır. Yddızm hususi bir jimnastik 
!lalomı dn vardır. 

Yorgun olduğu vakit bol bol kc. 
mnn <'alar. Bilhassa Şot><m'in Noe

türn'lcrine bayılır. Öfkelendiği va
kit eline gelen hf'r şeyi karşısın. 

clakinin kafasına fırlntır. Bütün 
bu huylarına rağmrn kansı Pat 
Paterson kendisinden c:ok mE'm-

ideal 

Dudaklarmı boyar, başka makiyaj 
yapmaz. YüzilııU bol su ve &&bun• 

la yıkar. 
Çok oburdur. Gezmcğe giderken 

çantasında daima çukulata taşrr 
En çok sevdiği yeme.it tavuk ciğe. 
ridir. Viviyen ciğerinden başka 
tavuğun hiç bir yerini yemez. Ye-
§il salatadan nefret eder. Bir ae~ 
vet bile teklif et8eler bir yaprak 
ma.nıl yemez. 

ÖrgU örmeği çok sever, dört 
günde bir ~lover örer. Boş va. 
kitlcrhil lngitiZ ıudterlel'ine kazak 
örmekle geçirir. 

Çok alıngandır. Ufak bir sebep 
yüzünden saatlerce küser. Bir kö
pek veya kedinin eziyet gördüğü• 
ne tahammül edemez, ağlar, fakat 
hOf:lanmadığı bir insanın uğradığı 
en büyük felikettcn bile mlltees. 

sir olmaz. 

Uşak ve hizmetçilerine karşı 

çok sert davranır. HM; bir hizmet- 1 
çi onda on bP.ş günden fazla kal• 
mnmıştır. 

Gazoza bayılır, sampanyayı, bi. 

ra~,. yahut viskiyi sevmez. 

.Vctıy<>rk, 11 ( A . A.) - DÜ1t 
akşam radyo ile neşredilen nut. 
kunda sabrk reisicumhur Hoover 
Avnıpada Almanlar tarafından 
işgal edilen arazideki ahalinin 
iaşesine ait projeyi izah etmiş· 
tir. 

Bu proje şunları derpi~ etme.Jc. 
tcdir: 

ı - Evvela Belçikada yapıla.. 
cak bir tecrüte ile istila edilmit 
memleketler ahalisinin f>U veya 
bu taraf askeri bakımdan bir 
menfaat elde etmeden İrujeaının 
mümkün olup olmıyacağı tetkik 
edilecektir. 

2 - Tevzi edilecek yiyeoe& 
maddeleri "halk aşhaneleri" ma· 
rifetile pişirilmiş olarak dağrtı. 
lacaktır. Bu suretle, gönderile • 
cek gıda maddelerinin Almanya· 
ya sm•kine mani olunacaktır. 

3 - 1ki milyonu çocuk olmak 
il7.erc üç milyon ki~inin ia.,.:ıesin 
temin i~in icabeden tedbirler a. 
lmacaktır. 

4 - Bu büyük iş ayda 500 
bin ton yiyeceğe ihtiyaç hiaaet .. 
tirmektedir. Bunun yarısmt hu 
bubat, yarısını da et, yağ ve da 
ha ziyade çocuklara maheus gı_ 
da maddeleri teşkil etmektedir. 

5 - Almanya yardnn edilecıc 
memleketlere gönderilecek olan 
bu yiyecekleri milsadere etml' 
m~ taahhüt edecektir. 

6 - İngiltere ve Almanya bu 
yiyecek maddelerini taşıyan va 
purlan. hücum etmiyeceklerine 
dair teminat vereceklerdir. 

7 - Bu plan bitaraf bir teşkı 
H\tın naareti altında tatbik e .. 
dilecektir. 

OUnkU voleyb~ 
maçları 

Kız mektepleri arumda 
n:;açlarma Eminönü halkevinde :t.,va 

edllmlftir. 
GUııUn ilk maçı İnönU ile 8'>1------~ 

ara.smda idi. Neticede lnönü ı 
maçı l:S·8 ve l:S-10 De kazanmı.,tn. 

Gllnlln ikinci maçı Çamlıca t1'! Silıl'lllll:lll 

Tt'rakkl araamda idi Çamtıcabıar 
maçı da 15·0 ve l:S-7 ile kazan"ft~fa 
dır. Şişli Terakkiden Selma bermute 
gene saçlarını bağlam&DU§ ve ha 
d.-z; birkaç sayı daha almalan kabi'I 
Ken buna mani olmU§tur. 

iş Hakem Komisyonu 
Toplandı 

Jş kanunu çıktığındanben 
defa olarak is hakem komisyon 
dün öğledC'n sonra vilayette t.oP' 
lanmıştır. Komisyon, havagazı şi 
keti ile işçileri arasında ~ıkan bi 
ihtilafı görüsmüştlir. 

1. Setzen ,.e ~iclı set.zen fiili 
liakkında k1 aşağıdaki ctıın~Jere 

dikkat ediniz: setzcn Sie sich! 

<--= ne}un(ln f.:ie Platz) oturunuz. 
warum set.zen Sie sich nicht? ni· 
~in oturmuyorsunuz? tch werde 
mich hic>rh<'r so!zcn. Burada otu
raeağrm. Er stPzt sich mit überein. 
nand<'rgcschlage.ncn Beinen. Ba. 
caklnrmı biribiri Üz('rlııe atmı.ş o

larak oturuyor. 
kh SR.88 gl<'kJ1 hinler ilun. He· 

men onun arkasmda oturdum. 

Setun f.:fo skh gcfiilligst. Lütfen 
otunınuz. (Setzen fülinhı diğer 

manalarına ilı>ridc tl"IDM C'dilerek· 
tir). 

S. Geçen derste verilen cümlele
nsı Pat PatC'rson, kocası bernbc't' 

ıin türkçeleri: 
bulundukça ne hir elbise, ne de bfr 

a. Şlezvig piskoposİarma ait şa · 

nundur ve Şarl Buvaycnin 
bir koca olduğunu söyler. 

Yıldızı giydirmek hem güç, hem 
dC' karlı bir i.-,tir. Kendisine elbise 
giydiren kadını her giyln~inde 

muhakkak döver, sonra hatrnnı 

hoşnut C'tme-k için 100 dolar verir. 

şapkn Alabilir. Şarl Buvay(' karı.. 
todan (müsta.hkf'm ev) biraz me-

siyle beraber çarsıyn çıkar ve alı-

('t; l 'MlS STUVART 

safcde Schwabstedt köyu \'ardır. 
nacn.k şeyleri bizzat ııeçer. İf:kam• 

b. Herk~e bilinen Bchrcns a. 
bil oyunlarını çok se\·cr. Fakat o. 

Çok yumuşak döş<'ktP uyumnğı 

sever. Hislerini" çok mağluptur. 

Birisi kC'ndisinf' takdim edilince 
muhakkak kızanr ve kekeliyerek 
söz söyler. İlk konuştuğu insanla

nıı knrşısındn uııima mahcuptur. '?. Almanc:ıdll mukayQllc için 
kullanılan nicht so ... als (kadar ... 

nanın E>smer, sh•ri yüzünü tanıdım. 
e. Gellp gf'lrnediğini bana bildiri

niz. 

l Bu sıltuoaa okuyucuıarımıam ı• 1 Ayrıcsı malınnC' bir de bağlık \'n•. 
setemts yaıııadaJd kuPQnla ntrllkte Fakat her ''aı-lıktan mukaddes "~·mıı .. 
19-dereuırıerı • !)evgııriz eminim bu dünya pcl< dar .. 

ltVLtr~ın: l'EKLil•"'WCl'U ı~ A l'tA j K:zlarda severim kumral Uplnl 
MA. ıı, \•Jl:KMF.. Al.Dl SA TiM Reruıe az armerlnı koyu &açların.. 
:11tl ~carı ıııanıv.ıı a• •r oıı.ıyuı ki \:rt•zlerımc derler cimen bitimi! 
~uk ııtıııan paraen •Hfroııuıur.) fıeD seven klZa kalb bağışlarım. 

lsttyC'nler ıışağ'ıdaki ndrcııılme Vhıo::t••I 

Evlenme t eklifleri ı·rıı:r. 
,. ~ yaştnda)rım. Ucyoğ'lunıla b+r 1 Ankarfl. Keçionm me\•ltıı ı,ü!!Ukn\'11 

Lcrziham .. ıo:ıhiblylm. Hayatta v lnı. ı btğıan 8 numaralı hane. Nıı~~ı!ilfn 
1 ı•mgül ıım. f'lgnra ve lı.;kl kull:mmanı. F.. 

mcr uıı:un boylu tam sıhhatli hiç y.1 1 ı 
lan veya yapmrtcık l!CVIT.İ ·t•n hir 'flit•. f arayanlCIT 
i{ÜJ.ı'l. 18 ile 25 :ıraıımda sanoın '.17.Ull 

boylıı mavi veya yeşil g<WJU. ev !~le İstanbul erkek lisesinin r,nuncu 
rıne. tcmızll;tc. giyime .meraklı muta •mıtmdan iki ay evvel talldikntlmC al-

fiti•P astı bir allcnin kızlyle uzun ta.h. 1 mm. Beş ay Mecidiyeköy aH•ıuhr. 
• !kattan l!Ollra evlenmek istiyorum 1 ıcn heyetinde çalıştım. Bonaervis Vt" 

ı.,tanbul: Pmıta kutusu: 46 (A.C.) 1 aikcc hUsnübalim vartlır. Bu iş. ya'lıut 
• Otuz ya,.ındayım, slkl~tim \'"tıı11..... ldl.tıpllk gtbl başka bir i§le çaı14ırıaı. 

Hoyum lee 3lçtUm bir yetmltı nl 1 t!yenlertn Y.B. nJmuzuca bft"i:-mP 

.. ~ yedlltJn de her tllrlU Y"'m : leı ı 
~ Jçlad9 telllm fU'llJI bir • iki. • tık Y~ orta okullarda tn.n uz"" 
Bir ytırdt memurum maaşnn R!•mı,· riyuiye, tUrkçe deraleri vermek iırt.i· 

yuna bir kadın girC'r gtrmez. d<:r
hal oyun masasını terkeder. 

Yemek hususunda çok mli~kill· 

Afik kitaplannı okurken hllngHr 
hüngür ağlar. Arkadaşlarının ver

di: · bUtün buketle>ri saklar. Gar. 
Sekspir'i çok sever. Fakat yük· 

1 

sPk edebi zevkine ra)'.;'1Den polis 1 
pesenttlr. Sık sık \'C r:ok çok ye. drobundn dUzilnPlercc pijaması romanlarını okumaktan da hQŞla.

1 mek Y<"r, kendi kendine tıraş olur bulunduğu halde hic birisini giy- nır. 

ve tıraş makinesinin bıçAğını beş mcz ve gecelik gömleğiyle dolaşır. Erken kalkmayı hiç SO\'mez .. 1 

.••en bir bavan vardır. ts• ~":ııP..rin I mUracaaUan. Sabahleyin kendisini uyandırmak 1. ' " Ceketinizi bır yere i u,ti 
<R.J.ı rumuzunıı mektupla mürft<'llat. * Daktilo mektebinden mezunum vazifesini almış olan U§ağını her hafifçe yırtıldı. Telişa düşmeyi 
lnn { sabal1 azarlar. Artist vaktiyle er-

. tmna alt elimde şahadetnamem de var niz. Yalnız saçlaı ınız<lan birka 
Ll1ıculn ll ınct sınuma dev-.m ~dı. , seri yazıyorum. Hlçblr ye~ çaltflDll ken kalkmak i<;ln münebbihli bir 
nı s be ı d d ı 'S ..... ı feda ediniz. Bu tabn kıllarla, 

yo m. azı ıre P er en ° jjVJ · 6 • e. aım. Şirket, banka veya rl.'sml m~ saat almıştı, fakat her sabah ça. 
!erden s!)nra çalışmak mecl>ıırıyehn. ıııeaelerin herhangi blrwcıc :allfJl>alı lan saati yere atarak kırdığı için tık reri tamir ediniz. Şa~ et a 
deyim. l&tlyenler Haber !l"'~Ptt'~I lÇ istiyorum, al'.Zu edenlerin Hat>er O"AZe.. saçlarınız kısa ise bayanmızm 
""> m u c t. bu masraflı fa.ten cok ca.huk va7-
v ru uzuna m ra aa tesl vasıtas!.le ıG.A.) rumur.ır.ıı mu- "' !arından istifade edebilirsiniz! •• 

• Lisenin ı inden çıkum :şlmdı bir racaatlan ıica olunur. ge<,;miştir. 
avukat yanmda veya ~m1 Ye hu.ewıı Mütelel'rik: Eve misafir davet ettiği vakit kal şerbeti icer. 
müeucııelerde lş ,arıyorum Istı~l'lle. çok titizdir Biç b. · · ek ik ol 
rln Haber gazetc.ı vaıııtasllc t'M Y.I • Öğretmen metodu ve bu buıtuııta · ır ltflll 

8 
• 

romuzU11M mUracnatıeri. 'iti muva!faldyetl tecrUbt" edilmlıı yü1' 1 ma.mnı ist.emc:.ıı, her §eyi biz.zat ha• dalma açık yeşildir. 
• li ·yaşındayım. ortaın•»t~p IJI!· tıel~ tahsllH blT genç ortaokul ve JJ zırlar, bilhassa kadın miaa.ffrlcr krrnvatında, çoraplarında 

Ki?.inci ıımıf olgunluk lmtl~ .. .ı:ı·ı1.mırts e,.ye alt çalı§tırma dersleri verecektir. bulunduğu zaman sofrayı c;içekler. renk dauna bulwıur. 
engele ka.ldım. Bir yazıhanedt! veya Verilecek derııler: ortaokul. riyı.ztye. le süslemek merakmdadır. 
lıerhangı bır mUeucııedc k&.tt~·I'!: ve_ tUrkçe, (gramer). fizik, kimya il.M, 

Y1l buna benzer lşlerdo çalışat.uı..ı.m. P·lO uncu smrflar .•. Cebir. hendese. 
Ali.kadar olacakların Haber rruelesl 
vaaıtaslle (K.B.) rumuzuna milraca 
auarı. 

• Liae mezunuyum, yükae.< • ..ııııı~ 
devam için hayatımı kazanmll.:: m4!Ce 
bUrtyetindeylm. Herhangi bir aı'J~~ 
sede öğleden sonra çalışmak Uure ~ 

l anyorum. Al~kadaılann ffah;ıı~ ~e. 
teat vuttuile (1(. Z. 23) ııı:mawıa 

Aldırınız 
Af&llda rumwılan )'Ulb olall o 

kuyueularım-. aam.ıanu pa. 
mektuplan ldarehaaemisdeD' beJ'l1lft 
ıab&htaa ötleye kadar " ya aaat 17 
da 90llJ'a aldırm&l&n rica oluaw. 

(N.) (XX?D.) (D.2) -(H.T.) 

Buna rağmen Ceymis idarelidir. 
Haftada ancak bir gece bara gider. 
Pa.ııumu bankaya yatırır. A vultatı
na danışmadan hiç bir iş yapmaz • 

YalnJS pipo içer, clprayı du
daklanna hiç clokundmmamştır. 
sut ile kanşık birayı sever. İkram 
edilen l&Dlp&nyayı reddetmez. E. 
vinde yalnız yemek yerken porta-

Bütün Rapkalan 
gindedir, Ancak zaruret 
silindir sapka giyer. Arkadaşla 
na ad takmaktan çok hoşl•nı•r;ıq 

Konuımıası neşelidir. 

arkada.'}ı genç Duglas 
dır. 

Gramofon dinlemek n bil' 
sevkidlr. Binlerce pllğı v 
Pek nadjr danaeder. 



Nihayet, Vaf'!Ova muhafız ko-
mutanlığına müracaat ederek, ga11 

Yet mühim ve hayatf bir mesele 
ıc;lrı bir kaç gün Varşovayı terk 
mecbur·yelinde olduğumu bildir
dlın ve mileaade istedim. 

Bu müsaadeyi alır almaz, en 
mlih.Uii aciamtarmu bera5erhrie a

larak otomobille Gvrovşnig'e hare. 
ket ettim. 

O\rrtnrtnig Vatıava) ii otbıtı8f1ille 
6 süt mesafe()~ für ka!fübat'lu. 

Yolda, dUŞrtıanliı ltt!sif f.a.Yyarli
lcrini.o daha şimdio n buralara ka 
dar gelebi1digini görerek büsbütUn 
müteessir oldum. 

YllUe.ltU!i Uqttıüla beraber 'bli 

dliştBMi lilrl afet~rınarı lşiliAf Bir 
pervasız! k olduğu hemen farkolu
nabttiyO"rdu. 

• Bu tayyareler şüphesiz ikinci 
mi1dafaa liı!ttınin ıteşfin~ liıthş. 
makta idiler. 

'tim~ defi löplarımttın bu 
YYarelere karşı ateş açmayışla

önce hayret ettikse de, sonra 
an, bunun sebebini anlayabildik. 
ŞDjt11@111, ltU tA;-yıif@ll:!f@ Ptıl6f1-
kuvvet.ıerl, bu ba\PiUifte nillhim 
:eti tedabir lttihıuı edilmiş oldu. 
u gösterırlMll@k ışın ate~ aç-. 
rlardı. 

P'akal aUşman tayya"releriiıl gök 
gordü~ümüzden bir kaç da

sonra Doğu !imal letikalne. 
de 8 ttite llY@l tanatenüMn ha 
tiıi ğitıj 16fdilk. 
Lhrftffiü ta711feJ@flili)jl ~ 

diltffiill &iWatelert ılefhtlt ~ 
ıı: ... •- ltetl;ö 'e bütun ıtiiittefi118 

Çhi·yı 6141Aaıilt. 
Netbw hlttit daidlla M1ıK 

Mtıefi lliyMlffi\it buıwıujlôflitldt. 
lttı atlşiiıan tayyirelert bu hava
e hethaltle yeraekl ihanet ıe -
h!Mi'1@ l@kıt! wtltiMtf! 11uına:. 

etrnelit~Ydilet. 
Uııalil ~ih, ftltitshı &il' hava çar

\Üt İtfiıbUl ltiö@diier. 
ClöJtte ee1f@ttl~ ıu hMlse, 

bUsbiitUn irkiltmişti. 
ZlPa bit Bıtvallde mühlnt ihanet 
~tının bulunduğuna ltat' ibir 

1tt eşkil etmekteydi. Belki de bu 
kua.tnı başı, yine Vale.akaydı. 

Onun için bu meş'um kadınla 
bir karşılaşmaya giderken vic
llt1ftitzda lldbsbz ve adeti vah 

Dif haz düYnıfilttaydıt. 
Bentil ordulıı.l·muz O\rraıiŞnig • 

pek Cok \uı8.ltlarda bulunmak
• Fakat garp cephesi umumi 

mm buraya naklolunaca-
Varşovaya mahrem şifre ile teb 
aıuhtittltt lÇlö, Vıı.~g etra • 

tayyarelere k&l'Şt l!l88 dere-

~enilmiye çaİı§arak ıimdiden 
te~er al:tımaktaydı. 
ellbıt11B Varweva umum mü. 
IMeutbbUğımi emrini hAmll 

Uittlı\ t~ lltkail yenle t~l'
eıı btbfftclbtltmliıe ~~k 
9'll Yeril~ Bu nretıe an .. 

....... ~ Vorevgnige gi. 

SEYHlSLAMIN tDAMt 
lılrada sarayda milhlfn ımtti· 
~ dönüyor, padişah ıctattta ge• 

u. o güne kadat *'vergı t~ 
şiddet göstermenin dint 
mugayir,. olduğuna d3 

et'ta veren ve padişaha buNm 
Olduğunu söyliyen ŞeyhJt 

liU.Yin efendinin sareytla Vi 

@lttıtte bir bayti botüsll bt• 

vJetin hazinesinde 

Yergi ill=rinm 
on pırn 
intUama 

R A B E R - Aham pomm ' ıra= -- >• s ._ met g o • w ne 

Cemıvet TetKıkterı : 
" 5 p·z·,-z 07' 5 Z']fF( · 1 Ut"'"' 

Dünyanın en garıP 
işler neden çabuk olmuyor ? ev enmeleri 

En büyük hayret dayduğuni ci· 

het1 b~ buraya bu kldıtf ttıilşlttl -
lıitla gi:rebild·ğimii halde aJesia. 
nm nasıl bir cesaret ve cüretle bu
raya kadar gelebilmiş olmasıydı. 

Ondatt atllayı, ydl fiilUid~tiheet 
V aleskanın bu kadar cüretkar o -
lup olını)·acağıru dilşUnmekten 
kendimi alamadıttt. 

Hatta, bir a?'ahk, teymen Dimi.. 
riçin dahi sırf akli bir buhranla 
böyle bit şey icat etm.ıı olduğuba / 
hükmedeceğim gelmiş, Valeskanın 
hala sağ olabileceğinden şüphe et
meye başlıtm ıttıttı. Fakat, hayır. 

Hakikat bP.ni en milthii silrpriE·le 
beklemekteydi VaroYşnlge girdi -
ğimi.z zaman filt'8ttı I ftstırınak u. 
!ereyru. Fiilat llüalJlüiih ıştıtian 
yantnaıfilşli. M@riilllae l!yyarelt?re 
kai-şr bôy1e bir iedbif almmıştl. 

Bayan Nihal, tanı ölilflı'üilyt@ 
bir ev kadını değildi. Umiıitıla 
yetleı eahiilıliti 6fıa Ji!ltlar Ya. 
faıtta kahtı Sbhfi bit kaç saatini 
ayhatım kargt8Hı6a ~irir ve 
eğl~df!n §mira ia Yal.Uifti .lıiisS..ı 
firlikte veyahut lstiklfil caddesin 
eeki dükkanlatı ftolliıjtdakla ge. 

Kasabanın ıçi, g6rUhUtt1@ Ba.ltlft
fll. Fa.ıtal hll.IUUHe herlf~in ku
laktan kulaga duyulan elim haber. 
lerle kalbi kan ağladığına şüphe 

yoktu. Zavallı Polonya! Akıbetini 
tterın lnr ~~eltlf iil Y@ .kA:IJüi ~lft • 
de bekli;Y6rdu. 

VareY!nige 8i'rer ginnez askeri 
)iblisin vt!~lltaif!f ffiı~ı telkik et -
mek istediğini görünce st vindim. 

Çünkü \*aleskanın da böyle bir 
Jffmtroldan seçmiş olıfiası 18.zımgc. 
11,Y:tfftd. Bü titlf8Jf'd@ d~ meş'um 
Jinilfllll liUY d@fhi ltntlabU@e@li -
tıll 

liMi@I Hli@PI peUA iiOIUifiBli s 

ltAffl IHlitılliujü f@ff lifirU iö. 
ilüilill ~ @Ui& ılelMÜiJfl@• 
llliiMideMeftli 16Nutü t 

...... MUlilerefil ltomtıWi 1 MotıUB 
bir kadıiiifı iti p6fUide~ deaım. 
BuğUn öğleden ewP,ı, yafli Wii • 

Wu1 tam -lfadi aut mel tiliftta 
tdt ... liUBdl j(tİİp I@ ...... 
ve ı@idi~f! 11~ 8ltmı. 81dulu:
bü, ttefhıt lfrtüMU:ll 11.WHll 
inUdtıt, .. 

Komutan, bllViyetimi 6benmt• 
olduğu için bir gaflet g68t!~ 61 
ma.sından sıkılarak: 

- Tabü mümkündür! •• Fakat, 
yabane ıve ıüpbell bir kadının ka. 
sabamUJA !Uırbeetçe Rirmlş olması

na ibtiıffli1 vemıiyofuhı! 

DE!fil. 1, 
sonra, memkta sordu~ 
- Aiadığınii kadmtn lfün / ô1 -

duğunu öğrenmemde bir mahzur 
var mıdır? 

- Kontee Valeska! •• 
Cevabmı verdim. 
Zavallı polis kemutaDJ hayret.le 

ve dehşetle yerindefl fttla&. 
- llfuıl huYın'dunuzT 
Dedi. 

- Konteı 'valeskayı iJonıyo • 
ruz! .• 

Diye tekrer ettim. 
Ağzı hayretiiıd~n bir karış açı1i 

kalmış olan pol18 komutanı: 
- Kotitt!li Valeska mıT .. diye 

kekeledi. 

( Devımı thir) 

ginne11i, w bu llbl itikatklr'm .,. 
kUnden Ylkılması üzerine deV.ef 
hazınesine Jmta gtrnıel@ tw. .. ıamıo· 
tı. ~ a 

Buna, ötedtn1*rl, bit Wlt!a Ra. 
rip fetvaliPli w gUlılfte nükoırJe,ı. 
le set çeken ııerhisllnı 1İÖ9epin e· 

fe~iJ hledilmiıti. HattA ~ pa· 
dljah, Hüseyin efendiye daha pj 
d.nİi bir ceza verecekti. Kara Mus
Wl pqa: 

.._ $eVltttllfn, bb lhUM atJetıt• 
nt beiııtayımr diye PIV1tnU1t 
bu ~uretle Hüseyin eferidi de tce!'e· 
aiJJi crıllAQm ptlaNnıdua laartaraq 

çırirdi. Ve bittabi kodisı akşama 
eve döndüğil zaman homurdamp 
dururdu. Çünkü ne karısını evde. 
ne de §Gfflıfi hamt lfülUtdd. 

Fakat o sabah bambaşka bir 
ş@y fJldu. Hihll, iyı bir @Y ırn.dıfıı 
gibi saat yMıae ayağa ifanttı. 

Y@ni luhuklati hizmetçileri 
Ayşe, çok mızmıul.J. Nihil, ona 
gii7.el bir fth vermek litiyordıiı 

- !afti btıı kere Söyledirfl! 
OtlaliLff !Ü}}üiinel içifı çok d., 
illaft UıftdiYtHUfl. bir Mat~ 
h~psifil btllrmen kabilken hiç 
bir pa ııımm 6fl@8@ft @weı 
ftitiremedin. Şimdi bu işlerin na. 
!hl yapılacağını sana göstereyim 
de öğren!.. 

AY§e, sessiı sessiz ôaşmı iğe. 
~it elhıde erzak t.or1>asi paMra 
ltidetken, Nihil. bir eline toz 
tezini, diğer 4!line de süpürgeyi 
alarak ite ı..ladı. 

Nihilı l;QyUlt bir humma ile 
kooastftm 1iif 86Uıifil tt!b\t~@r. 
ken; kapı yavaşca aralandı ~ 

koca.siiiln \;aşı tif.Mdı. 
- rakat nasıl? •. Naını oldu? ... 

Sen burada ne anyorsun ? ... 
- Görmüyor musun? '">danı 

temizhyonun. 
- rn>tüyortııflı l11te hurıtıtı i~in 

dır lti sıma 86ftıyt>tum. Yoksa 
Ay~ hasta mı'! .. 

- Hayır! .. Fakat o ıtadılr ya
vaş iş görüyor ki ona odalarm 
bir saatte temizlenebileceğini 
göstermek i.Stedittı. 

- Ne kadar acaip fikir varsa 
sendedir... Bununla beraber ... 
Sana bir e1JY söyliyeyim mi? ... 
Bugün ne kadat Cabiı yaltıMtf' 
biliyor musun? 

- itica ed@rim ayağımın al. 
ttndıın çekil 1 Hem sen ba~ımdil 
ne auruyoı•ınırt T Giytntııeğe git. 
sen~! ... 

- fiöl\A VB.kft Vil'. 
N'ihllin kocası. bir mMdet o. 

ti. 
İyi ama, ihtiyarların gevezeliği 

zt>k defa 1'a~na beli getirir derler. 
ÇoK cıbiNdUt. Jite ter1ıisıAtıl Ht· 
~yıh elendi de bU kabil pveseler 
deıMli. ~ftl!I dQftlktü.. Aiti dur 
~uyor, lafını sakınmıyordu. Ona 

- Sen kime day.irup da bi.))·le 
atıp ıutuyenYll? dedikleri saman: 

- Allah dayanıyorum.. dlY. 
awaı; Vfflyordu. 

Bır ğün Kata Mustafa pa"va 
da. '"YDl '8vabı verince. kaptan fıı8 
şa hKldelifllDlİI w: 

- A hocam! demişti. Hepimiz 
Allaha dayanıyoruz ama, geveze
fiİin & bit 1iilddt vardır. O l'ıüdu' 
Clb aşna, AUalı ms. hiçbir feıA· 
i&etteft llOtUlnb. Göllini kwilraft 
kaptandtt. ktptlb pusulayı ~" 
nrsa. ıeıAitt bAllat •• Gemi .,.,~ 
kira ölul', yani tayalAra ~ 
~ıamr. 

Hi:seyin efendi. M93ihatten tn· 
diıiüPI ptk mütteasiıdi. 1'apt.aA 

... , Tibette hir kadın 
W 5 ~ardeşle evlen ·r 

;,,,v,, •• ,,.,,,
6 Bu ıptdal ınsanıarın garıo ev,e-nme 

hu hayta.fi lıi}'Tan tetltlk ettik· 
~ 86nra ansızıh ef18@1ıiöe bir 
öpücük kondurdu. 

- Rahat dur, Cahit!,, diy, 
Nih!I slfiirieöerek b8.!tfdt. 

- Peki ama, niye rahat du. 
rayını? .• 

- Görmüyor musun işim var 
Nihal, bir iskemlenin üstüm· 

çıltmı;-; duvardaki tablonun toz. 
lanm siliyordu. 

Cahit te bUyiik bir iştiyakla 
karısının bacaklarını, kalçaları· 

nı1 89J'lf Vticu<iwı\ı leıter tek~r 
göZ6~n ~çtriydi'du. &fifa a~ak. 
tarının ucuna buatak honaımıa 
~laftı ve mut neliddm kama 
yarak kaldırdı. 

Ni.D.ll, MJ@IA kC1rW İl@ l>if Çiğ. 
lık k6pardilttah S&ftta 11folütcı 
~tmeğe başladı: 

- Çılthnim JDlfı Beni naat 
bırak •.• Hayır! Hayır! .• İstemi· 
yorum. 

!4"akal Cahit ıstiyordu. ôn11 
kolları atüliıÜ. ıilrtı V@ hat 
aylarındaki e hara.retli buaeleria 
le öf}ılı@ğf bA~lıMlı .•• 

1ldsi de muvüenelerfnt ka)lt;e. 
dip YM'e dtışmü;l~ ..... 

Nihayet C&ıılt, k8İ'İiPill 1et .. 
best ~ırakarak memmm ve mil· 
tdbeet!ııttı bir~ ile Odadan ÇJ.ı 
kıp gitti. 

Nihal, düşünceli bir tavırla 
tekrar ooayı tctniıılenıeje koyu .. 
lurk~n kapı aralandı. 

Gelen, hizmetçı Ayşe idi. Pa. 
a.rdan dönmüş ve eaııtin oHü 
bulduğunu haber vetı1iek içitı 
içeri giriyordu. 

Nih8.I, duvardaki saate lıa)t· 
retle baktı. Evet! Ayşenin hakkı 
vardr, saat onu beş gec;iyordu. 

Müstehzt bir taVıtli odayı ™· 
kik eden A~. hayretle: 

- Daha bir oda bile temizlen. 
mP-miş. dedi .. 

Nihit, hlzıb~f~e kat"fi kil. 
"Ük düşmesine sebep olrl .. ;;,ı için 
kocasına kTzarken; hiddetle ce
vap verdi: 

:a..ı.. Buı:tfuıU aflvtrtam ! .. KoC!anı 
ijenl rahat bıfiJfftıldı .. Bir l@Y 
af'rtfôl'd u ... 

Avı;ıe. milat .. \,~ hfr tavr;o1a etL 

şe?ullerı, doğun.er 1 ••• 
Dünyanın en garip evlenmeleri • olma.il ll!fl?i dtğiı bir aill ~ 

muhakkak ki medeniyetin henüz olur.ur. 

giremediği Tibet'tadir. Tibet lduıunlıirtia 85t~ Bit ~ 
Tibette yqayaıı er.kekler bayat de eneli eh bU7Uk etkltll e\titıW. 

arkadaşlannı o kadar kolaJ ıeger. Aldıjı kadıil bit kiç at 118nftl ... 
ler ve o kadar garip aile be.yatı ciye, eedta UljÜ:lıtU vf ~ ..,. 
yaı;arlar ki buna dünyanın nig bll dllncll, ue•ınt:i kartl!tl@rllll -· 
köşes:nde yaşayan kilçtlll vefa bü ıtanaı olur. 

yük kabilelere teeadüf edeme•ı- Tlt.ellile.Mn daiut ğttff1 hit ldt!ia 
ıtlz.. leri daha Yanitr. mjer ili ellfıde 
Orta Asyada medeniyetten malt anAe öhnü~ üt@ dbl l&ları baba cfi. 

rum bir memleket olan Tlbet'ıe luıUm kaniı \-lnl gPllnl Uf "le. 
halkın çoğu Dalai • Lama dinlne nir, Etfü hır ~rkelı peUşınf\ ldli
bağlrdır. Fakat bir memleketle hm olan bır dul katil11 e.,.lenlıte 
Buda dinine bağlı olanlar bir haylı bu kadnlın k zlerMtt de m8!lll!Mt
büytik bir yekun teşkil eder. Tiiet sinle lllf Mal'ltut voltlut. İl:astn 
erkeklerinin üçte biri k;tima:I ha. Tl~tte liul lııadl!IÜI JHi1at.MA k 
yatları uzaklaşmış ve Buda diblnlft yedi liee.aıı!ılftm llal'IWt illllll L 
c~·ettiği gibi m!maat"rlara lcapt&ı det blllldMlf. 
mışlardır. Bu sebeple Tibet'te et- l"nılYtiilB biftçe• Jtti@PIM@ .. 
keklerden çok fazla kadın vardlt'. l!fQ gibi Tibette araya ğtfii llllll• 

Bu vaziyete söre akla ilk pkm ıııarlti, tipçatied.if f!YIMlNRltii 
l'ibette poligami yini taa&UldU blrM.Hite ~bnr, ltü ill*M. 
zevcat olduğudur. Fallat ha)'ll' iN. lıif eM«!ftJ@ en~• IPb&.,._. 
nu Mylf' zannedenler alc1anirlar. BuBlif Wfsm @\'il~ IYff ~ il& 
Çünkü Tibet kadınlan biltihı dUiı ye 8llPlll 1t1fllftli.ıei'I ~ •• 
yayı hayrette bıralıan bir aile be: dlll ftlilfı. h @ft A Ufi .... 
yıttı yaşarlar. bftf kllfl W lômle _., * Mıı 

Tibehe bir erkell m\lhteUf ~ diye ftlllMI Mf!l"1"9t'...._ 
dmlarla değil, bir kadm muhtelif ŞaJ@t 111111 tııdMt IMJftll wı ... 
erkeklerle yaşar. Tibette bir Hdı. !tili.t fııliAı11t. Mt ıNtııt ft ~ 
nm Pn ıw: üı.: kocMı V1U'dır. tteı itim t1i41H ıoyM@tll ~ 

.,, Mf tA! ""'· iu ~
U.TJ ERKEKLE 818 IUDDf lfMlat wMndd ,.,,...... ....., 

ltte illi •att•lıtMe lflllllt tit 
\raka: Avrupalı bir ~ Tlbet'6 
aıtı etltil irimi• iUMet M8lel
te 11111utıan bif Me fillaafıt lill
mıt W bU altı erltelf (kaflt'le•) bit 
teli ltilhlati eldtıfunu tı.aYMt .e 
dehşetle ğ6flDUtJ A ttut;tıt i@Wlh 
bu ballii ıi~ ltii.da.t rıına oıduf\ihtı 
anlıttm ga al ml.Ş lıı de ıthlVal 

ta!t o a i'8.ını t betlıtı:ır AYt'\lf'li 
lmfn sözl fulj difikdıl:teb §Onttı 
bifl: 

.. ...... llıltttlilb@t llltltt ... 
taılMI llAfllıd dllll '9htll ..._ 
yftllf dl 18181ftt. 
lk._ litlfit11• be!dt11I• '

hwnda en ziyade maDulf .... 
ief, l'ak"1@ lilYt lltlcMem. ~ 
p~IU tlllleeJff, li!ıf ft ~ 

TtMUe ~ i!1t 8IRt lytrı ,._ 
İiJb. 1';'8fıtllaf llAıilnllrt .. 

l'aCılal t!tdefler. nıtırl@ftlll awu. 
laf'. tihIB onlöra bit pi lllytj il 
der ve o gQiı eVlllef lf1JI llYaUI. 

- Bit erkeğe tıir kadm vermek rmm etı tntıhJm g\lttU 1aYihtı '*" 
e lUıdifüii gtihırunu çok yUuelt. ğUn 6 i1lti Y81Ulff. ~lllt 81• 
mek olur. tun tftffifıMllnllf! btılullnalll'I • 

Diye ce\rap vettttlştır. Oftnlttı ılldtlbl \fe lllM~ .. ....,. 
Tibet kidiiilara bir erkefte malik ;efitte ıeemett UMrt lllNf 111 ,... ----· o • '" e: ı= =wn· taftaP. 
terken. hafif bir BeSle 11ımı. 
dandı: 

- Bilirlm..ı. Beyererıdi eık 8tk 
bir şey arar \1e her seferinde eh> 
'\radı'?tnı tiUlur ..• 
A.yşenin a~dan dökülen bu 

cümleler Nihfile bir \'Ok şe)1er 
'lı!retti. 

Rimnetçf AyŞe de, ba$ka bit 
ter araınaja met'b\ır kaldt. 

VA t:rt'T' nmıtTN 

MtM.litt~ dt '"ıldlltttlt ,... 
olarak gfhıde~ MI llldİJltl 
?tntlta~I! c:thBak lltlft .W..a 
evliteff gtlt@ı• el~IH ff ... 
licymellı @tYtlar g&nclAIVM'ıı 

ölt# JN KA(ıtılllA 
oııiu~ uletüunt gelWft m Mil 

·tla.fuuia ~ef'@Yb @det 1ıutn1t • 

(LOtfert Htlfayt """""'•) 

- · -- ..____. 
paşanın bu samımı oğütien kwağı 
na gınniyordu. Paşaya: •içenenu 
tutaı..cğım!., diye söz verdiğı halde, 
bil ıltı ğün 9ôftta tektar ievtıaJli· 
ğe baş aınış ve: 

" -Padı§811 ibldtılllhtn hAitkıru 
gazbediyor. Bu adaletsizlığe tıiha· 
Yet \emıek lAzi.mdır., &diğını iJe! 
hal padişahın kUlajma erııtinniş· 
ı.nli. 

~·hlslim HO!ieYll' tf6ndhı 
McJ'.}leyket sUlllıiı dl a1 ı;ök ftlma 
ye t0udı. Hatti lllefİhatten inece
i' aWılerden birinde kendisine i8 
nıesım tutmasını da laYllJ' .w.ııı 
ti. 

Swtan Murat -twıun dairesinde 
toplar.an vergiler,,in adaletsizlik 
kelime8i.le tavsif tidillliiıli duyun· 
ca • o sırada annesi de yaiiHıda icii-
1P.r1& halde ~ Mi!ıı'@J 
ke.' 9Ultaftl: 

- Sen benim yetimde oll&I' ne 
yaparsın bu adama? diye soranı, 
w ınnesinin eükQıunn &&iilD: 

-Vurun t>u ıtüst2hııı bctiffi14i· MÜN.lOCctMBAŞİ NE .Dl \'010 
"/e eftüebrulti. . . ' 

O gün şeyhislim Hüseyin ,.fen· 
dJnin başı vunılmuş. w wııedi t.et
hir edilip gtiğsüne idam fer.nam 
llsdnuşb. lstanbulda bulunan ye· 

lmlC!I dmet elçll~ri. pth~ pa.•111· 
!bn P* iMbetll icraata pçtılın!, 
ıh. mlekette m".kif itler lftt\lldUNnU 
thllletifı refah. QriOOtt~ dolnl Rit 
tllifti tatü)'öt'larili. 

~Yftisllm Hil§t!yln lfeft61ftlfı 
itlatn 11Ac1t9@§1 nteft\lelet ı~ _. 
Qekten müsbet bir tesir yapmltl• 
ı;tl. Jdıcfik ~ kadat wiet 
biliyor ve takdir edt~b kf hokG 
metin, halktan vergi toplAlnit:I eı: 
tabii, en mep-tı bir bakki}tdi. Bu
ıla .agel 'olmalr ıstiyen bir 91ytti1· 
Jbı elbette gQnOn birinde cm 16· 
rtMJlka •• Ve l&mlftO bunun ıçm 
hiç kimae padiplu baksu &örrrJl· 
1.Gldu. 

SM-iYtn m~bA$tst ltö~ 
Yir efeftdi, şeynı~ıiıft HU~ eteft' , 
dinin idatfıınatti f>ek mütMsSlrdl. 
lsımleti bıt ötdtll'tı ktbi, klftdlf: 
da aşağı yukan biribirine &d ,,. . 
tan bu adamlar saraydi ~'cı 
ıJe el ele vererek biri ~ &Wlft; 
arkaı:ıından djj'eri yıtdu .pefintierı 
Noşarak genç ve toy padiphı a· 
~ •• ,ıannın i~ine almak isteu.ı•,ler 
di 

MilDıeccimbaşı. şeyhislamdan ,... 

ha kutnudı. Sbtı günlerde l>Wlill" 
liuı llfYbislAmi falla tiddet ~ 
-fitini IÖfUıMe teMllnl &utılıul. ... 
dıeMlt ile bit dt i!Aaltdar dlnamı
~bl t~W. Fakat•. ac11tr 
dm idamından zok keder ':lu)'Dll 

- (İQftOft blrtftde IMa .... 
dillldeba .......... 
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Futbolcü hatıra ve portreleri No.34 

ı:emıe etimizde yetişe• atleUk 
meztyetıerı haiz latbolcalerıa 

en taaınmı,ıırındaa 

lzmitli ıleha_P~( A/tQg} 
M2:·:·~Ueri... Oyun tarzı ve hususiyetlerı 

Yazan: Bedri Gürsoy 
Ben Vaha.hı Fenerbahçenin ilk ı kulado idi. Esasen mektepte \'C 

tzınir seya.hatindc tamdan. Fener_ lzmirde futboldan maada mükem.. 
bclhço birinci takımı o znman ilk mel bir b:ı.sketbolC'u ve atlet ola_ 
maçını (Kar§ıyaka) ve ikinci ma- rak da şöhret snlmıştı. 
çını da (Altny) ile ynpml§b. Al- Bu eckildc .wnlrin en yüksek o

tay takmunda Va.hap hepimizin ~"Uncusu olan Vahap günün birin. 
dikkat nazarını çekti. İzmird.e A- de (İzmir Muhlcliti) ve (İstanbul 
merikan Kolejinde o zıunanlar ta· Muhteliti) maçrnda Taksim stad. 

lcbe olan bu değerli futbolcunun yumunda pek mükPmmel bir oyun 

bilhassa atletik meziyetleri ~nıi- ile daha ziyade gö7.e tirdi. Milli 
takmımuzda yer almağu baqladr. 

Bugiin olsa Milli tnkımmnzda baş 

r -: 
; 
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Maliye Vekaletinden 

Dantelsiz bir kuru§lukların tedavülden 
ması baklanda ilan: 
D ntclslz 1 kunıatuklarnı ycrınc dantelli l kunl§lu!Jd.r darp \"O p\y;wıya 
miktarda çıkarılmış olduğundan <ınntcJBlı: ı kuru~uklarm Sl ldartSil 
den sonra tcda'\iUlden kaldınlmıısı luırarlll§Unlmıştır. Dantcl:ılz bir 
luklar ı nisan 941 tarlhlndan iUb:lrcn fU'bk tcda.vfil ctmıyocek vo ba 
ten !Ubarcn e.ncak bir ceno müddetle yı>.lnız malsandıkla.rilo cunıhtırl:rct 
kez bankaııı §Ubcleıinco \o cumhuriyet merkez bankası (iUbcsl bul 
yerlerde Zirıı.nt bankası §Ubclcıinco kabul cdllebilccckUr. 

Elinde dantelsiz bir kuruııluk bulunıınlano bunlan m::ılsandıklarile c: 
burlyet merkez ve Zira.at ban.kıllan §Ubclerlno tcdbll ottl.rmclerl llAn ol 
nur. (0035) (12523) 

Teknik okulu sabnalma Ko. Başkanlığından : 
Bcşıkta!). Yıldız4.ı bulunan okuıumuz içın §llrtnamesınc goro \v p 

lıkb. mğm:ık yaptınlacaktır. Kcşl.f bedeli (1778) lirn. (35) kuruştur. llk 
miııat {183) lira (37) kuruştur. Pazar:ıkla iha.l<'si 2(.2.941 tarih.ine rn.s!.11 
pazartesi gUnU ıın.ıt 14 to GUınU suyunda toplanacak olan kom13Yo:ıum 
yapılacaktır. Eksiltme ve fcıwl !iiartnnmt• '\ie plAn ile dlğer C'lirnkı \'O mah 
görmek üzere lstcklllcrın hl.'rgl.ın Yıldızd:ı okulumuza , • .., pazarl.:k ~Unu 

§llrtnamcdc yazılı bclgdcrilç Y. Mlıhcnd!.s mektebine gclmdcrl. (916) 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
Kunılu§Umuz ı-omorkorl rlnde (;alı11tınlm&k Uzcrc bır ma.ti.nı.st 

caktır. istekli olac:ıklaı ın u ağıda y.ı.zıl.ı YO.'>!liklc birlikle Ktl!mlpa'!aôa 
ıunan Dcnlz Komutonlığın:ı mUracı:ıauar .. 

1 - Nllfus tezkeresinin tasdikli Uil surt tı. 
2 - Maklnlsllitt şah:ıdotıı:ımcsin!ıı tasdiki\ s;:ıl"('ti. 

3 - Askerlik terhis vesikası su.eti. 
4' - üç eene ilcreUo çalışac:ıgm.ı. da.ır n4ınunesi I"omutarJı!<t..uı 

lccck taahhüt senedi. 
5 - Twn te§ekkUllU lıir lı.."lstaıı.:o n ıı~ yet 

~ Komutanlıkça yaptırılac:ıkt.Ir." 

6 - BeB ndct vc~ika fotoğrafı . ... ·-:w 

(Bu L.-uponau 80 taneslnJ 

1 
ptlren okuyucolanmıı ..,.. 
bat 2SO eıer lrunısluk ınn- 1 

1 

tacı )apacnı;'lmrz bir liyakat ve ma

haret sahibi bulunan bu maruf 
futbolcumuz o zamanlar en faal 
devrinde olduğu halde, ne yazık ki 

milli takımda da ekseriyetle 2 nci 
planda yer alabildi. Sebebi de o 
zamanlar milli takımın muhacim 

bnttmda. kolay kolay yerlE'rlııe ı;e
çilemiyccek derecede çok kudretli 
YJldızlarm gedikli olarak bulunma. 
SJ idi. 

, ............................... ... 
~------1941 iKRAMİYELERİ-, 1

1

0rlllJe tamburiyetl mzca. lngW.r.oo, almanca 
denleıt kltaplanndan biri. i ; 

1 Dl (80) kuru~ tedarik ede--
blllrlcr) c . • 1 ..... -.... _ı 

kavga ile bw.ılar. Bu kavga erkek 
tarafiyle kadın tarafı arasında 

yapılır. Kavga kadının müstakbel 

kocasmm evine gitmek istememe
m Jl(J damadın arkadaşlarmm da 
km zol'la kaçırmak arzularmdan 
doğar. Kadın gürültü koparır, ne. 
tic«le damat tarafı gt.lip gelir :ve 
pı.Uatakhcl gelinin boynuna bir ip 

takarak onu dnmadm evine kadar 
boynwıdan çekerler. Bu fiekildc 

damadın e1:ine gelinir. Bu kavga 
'e kaçırma esnasında bağınama.. 
lar, gilrültUler ne kadar ~ok olur

sa dUğün 0 kadar mükemmel ol

mu§ demektir. 
Gelin e\c ge>ldiği zaman saçl::ı.

nndan sckilerck içeriye sokulur 
'e bu sırada ka.dm son ve mütlıi..s 
bir çığlık koparır ve sonra her §CY 

biter. KomC'di nihayet bulmuştur. 

Gelin damamm c'inc geldikten 
soırra resmt mera.sim bn~lııı. 

Gelin ilo guvey annckri, baba
lı.ı.n arasında yanynnn otururlar. 

Misafirler en güzel elbıselı:rtnı 

g.iymjJcr, karm knrşıya didlmis. 
lerdir. Zmginlcr umumiyetle yaL 
dızlarla ~lenmiş elbiseleri tercih 

ederler. D:lcnmo merasiminin hu• 
susiyetl nndt:n biri de nnanavi yc
ınelrtir. llaşlaıunı et üzCrinf' Jag 
ve çay dökülUr. Bu Tibet halkının 
milli yemeğidir. Yemekten sonra 

misafirler bcdiyeleı'ini vcrirll r. 
Yeni evliler rı)nkta dururlar. He. 
diyeler ikisinin 01 ta.sına yıgılır. 

:Bazan bu hediyeler o kadar çok 

olur ki nihayet damat ile gelin bir
birlerini göremez olurlar. 

Bu hediyeler venlmcdcn evvel 

karı kocanın birbirini scliı.ınlnması 
l.izmıd.ı. Bunun lt;in do hem erkek 
hem kadın dillerıni mfunkün mer
te>bt- ı eri~ c doğru uznUrlar ve ku. 
lıı.klarını da oıw doğ'ru çckı.;rc.k 

baslarııa c,;Ip bırbırlcnne selam 
vt;rırl-r. Bu 'fil.ıt>t halkının en kL 

b:tr l:ımldJJ'. 

H uı\ eler \' rlldıktcn sonra ge• 
lan Vt: d.ımat bunlar arusmdan en 
,;ilzol dbıseltri nlrp giyerler. 

!ı t ha.U.mp·ı ya.ptıkl~n düğün

IGJ"de dostları, <d.ı a.b:ılan baı.ır bu.. 

lunur f lt3t kıı) m valdele-r dü~r\i-
' ue gdm ·zl r. 

Tibet balkının e'llllnn1c ı..ri n 

~ kolay i:.c aynlı:naları da o 

9Mar kola) dır. Her iki tarafın bir
..._, ıönd .. aie oActutu hediye. 

ıer ı.de olununca kan ile koca ay. 

n.. 
lfte belkı dftnyanm en geri in

sa.nla19m yıusnd : T:bi'ttn f!Vlcn-

111e eekille.ri bu kadar ganvur. 

T. iş Bankası 
941küçük 

1 o.ilet 2000 Liralık - 2000.-L4ra , z i RAA T BANKA s 1 
8 • 

2000 
• - sooo.- • ı Kıırulu5 tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000,000 Türk Lirası. 

Vahap sağnçık, a.ığiç, merkez 

muhacim oynardı. O halde, Leble. 
bi Mehmet gibi, Alaaddin gibi, ni· 
hayet zeki gıöi müstesna ve essiz 
birer eleman olan futbol yıldızla
rımızı taknndan çıkartıp yerine 
Valuı.bı koymak imkanı olabilir mi 
idi? ~te bundan dolayı Valınp çok 
değerli bir futbolcumuz olduğu 

halde bUUlıı fııaliycii lzmirde ken. 
di klübündc ,.e nilıayct lzmir Muh-
tolitinde ve mevzii olarak kalmcy-

2 .. 750 .. - l500.- • Şube ve Ajans adedi: 265. 
' .. fiOO • - 2ooo.- • Zirai ve tıcari lıcr ncvı banka mıuımclcleri • 
S • 250 u - 2000.- • Para blrlkUronJoro %8.800 Ura lkra.mfye ~crJJ or. 

ss • 100 • - ~500.- • 

derhal 

Tasarruf Hesabi~ rı 

iKRAMiYE PLANI 

so • 60 • - 4000.- • 
300 • !!O - 6000.- .. 

.Kc§ldclcr: f Şurot, 2 Mayıs. ı Ağu.B
tos. a lkincltc~ t.arlblcr'.nde yapılır 

.1•.~atıbul Baled ıVesı 
ııanıarı 

futbolumuzun ncı bir h:ı·n~ı g~. 

liı : 
rı .. gda 07\J}n ~2l) 0 lll•jU~ udı.ı.ı. 

lıazırln.nrr eni: .ııkc>n. f1ıtbolcular 

idaresizlikten. tnlı <ı ıt noks.ınlı.. 

gından parn.•nz knln.ı'- ı:ıau.a 1.ıır -
mlık nç kulmak ıhttmnlimiıı: bi't 

bclırnıişti. J. fı nn nt 'ıı!J,.,llllıu ? 

Jdnı C'cikrimiz şu <'nl'<'~ baŞ\'Urdu: 

lstanbUl bclcdiyc~inCll tab il ihz.'lr cdilıp t.ah.o;lla.tt.ı huıhmılnınk U~ re 
be) oğlu cıaırcst ceza bürosun;:ı v riln i~ olan 53010 ı No. dan 630200 No. ) . 
kadar kopyalı ve 100 \"arakU t.ahsll!t maltbuzund:ın 539177 No. dan 5391SO 1 
• o ya kadar dört varokmm d pko{ nık beraber ve 639181 'liC 5391Si2 :No. lı 

ikı l '" ıı d;:ı yalnız aslı ZJ,>aa uğ"mtılmıştır. 
Bu numaralı mııkl'.m~.ıı karşılı(;'ı \-Ulrnbul lcak tLdlma.t..ın lıUkuıU o' mı· 1 

~acağı v• bunlardan lıcrhıın ,1 bır p ıçasıııı buhınlarm vcyu kull.uıud.trını 

o«;ı·cucnlcrin en yakın tx·I dıye t ıbs:ı §U b< sın \ cya h 1 dly tahsil uıl\dürlU· 

1 

ğtlnt' malumat vcrnıclc.ıı ııtı.n olunur O"ı7ı 

I"ulbolcuları aınba•: ın doldurup 

mue yapmak üzer C' lt1iy kö~ g, zdiı. 
dilrrdi. Sirk cnmhazlnp gibl ı"Ck· 

·'m yaparak nt zarı dikk ı Ll' t t 

mLk ı ın 1\a2 uv z :ırkılar söylL 
y...ı k mahailt• aı.ılıırından bu ,,.._ 

kilde ambnl..ıı ıı.ız ngıı ııg ı ı.,ıı 

geç rkcn rcıngınd<'n doınyı gfü;t' 
çarpsın dir~ w,_;ııllı Vahabı da en 

15n nmba.} a eıtuı tuı !ardı: ... ) 

Vahabı 02 Olimpiyadında., son· 

nı ne oldu p<'k i.}1 takır edemedim. 
Z.umcderscın, bıı aralık .}ine h .. 

Yıllardan bcrı l 'il> t 

mcçh0.1 bulunan ı & l ı • 

!ustataoğlu Mehmet . 

U şah sulh huhuh 

m ••• , 

' 1 • tı 1 ol ;ıı ır ı "lı,,) 

mahkemesinden: 

mirde kliibündP orııadı Sonra Uşnkın sabah mah;ıllcslnd.:n Muı.tn!a Torlak tarllfından Uı;:ıkın .Coz· 
l<'rruısn<la profcs)oneJ ol.ıı.ü. nıı ı;· kuş köylinden Paşnoğlu kızı Atike \-csal.rc o.lcyhlcrino nçılı:ın blll~ti.ra:t \C 

hur bir klüpte bir mliddet oyun ş:ıyian tasarı uf olunan enwnli gayrlmı:.nkul<:dcn şuyuun lzalcsl bak..,.ırdnld 
oynadı. da.va Uzcrlne mUddanlc,Yhlcrdm Atıkcnın halen oturdu!;'ll mcı.hal mc<,ihül ol· 
Yakın zamanlar ise hatta bugün duğundıı.n tLbligatuı lHl.neıı icrasına ı.arıır vcrnerck tlavıı nrzuhnll ile dave· 

Uycsl mahkeme dlvanlı3n1.:sınc llsn.k suret.ile tl.'bliğ ifa cdılmlş olduğutıdr.n 
autı·Pnörlük yaptığını sanıyorum. 1 mUdcalcyh Atlkcnl.ıı nıı.hnkcmcnın ınualllı.k olduhru 13.3.U-H tarihine mü;uıdlf 

• 
4 

• ııalı ~li saat 9 ela Uşak sulh hukult mahkemesinde b..ızır bulunmrun !lan o· 
Çikolnta renginde, çok f'irin gü- lunur. (1101) 

!er yüzlü, ~k güzel bir yUz. Mun. 
taza.m bir ağız ve d~lcr. Uzuncn 

uir boy. Sültin gibi mUtena.sip c;e. 
vik ve çaliı.k bir vücut .. 

Terbiyeli, hassas, nazik, müte· 

vazi bir futbolcu tipi .. 
Oyun tarıı, ınez.t.ret IPri '"C nok. 

...,.. ~ - -or---

11 Devlet Demiryoltarı ve Limanlar] 
işletme Umum idaresi ilAnlan .:." 

ı;anları: Muhamm n bC<ld. rnı.\akk..ı.t tcm.ı.nat \C mikt.ıırlıırllc cinsleri ve ·· ııt. 

Çok seri k()fjllI'. Nefesi \'C muka me stJ.n ve aaatlcıi aşağıda all oldut'll listesi hizalıında yazılı ahşap tN!vcrs· 
ter her hst.c ı:nuhtcv1yau ayrı ayrı ihale odılmclı: Uzcrc \'C ı.apalı zart ";JS1JIU 

Vt'7llcti mukernrncldir. Çeviktir. ifo Ankuradıı. ldnrc blnıısmda 15.\lnı alınacaktır. 
Bilhnıısa dnplinglcri, (ı::upclcri ve Bu ısc gırmck ıstiycnlcrln Ustesi hiz~mda yazıu muHıkkat tcııı•m.t ılc 

titlcri meşhurdur. (Knlenin k&ıe- kanunun tayin ettiği vcsll<a \"C t lcllncrln. ıı.ynı gUn cks.ltmc snatind"n lıır 
le ın uzaktnn attığı sütler) kafa s:ınt evveline kadar komlsyon reisliğine vermeleri ırızınıdır. 
vu~n depl:ı.smsnı vücut ve a- Şartnameler pnrusı7. olarak Haydnrpa~da tesellüm ve sevk ş fllg,'l ., , 

' .. 1 l .\ılkamda. malz ·mc dairesinde, E:>ktŞ€hlrdc 'l.C lzmird id.ııe mııIDızallU'nıriP 
~ nk <'alnnlaıı pao;ları nıul{cmme • ..,

0 d~ıtılmaktadrr. P- 5) 
dit'. 

Soğukknnlı dcı~i'dir . .'\Cl. P hır LlırtA. Mlk~n H her ı.ııJ d: .Mu\·akkııt eksiltme 
oyun tnM!'l vardır. No. Ad· t Cınsi ~uhanımcıı bedeli tcnılnnt g\ııı ve 

Sol aynğı çok ~yrl'trr. T knık Lır..ı Kr. Lirn. Kr. ..::ı.'\tl 
. ı 46000 Can hat k l ın tı'<l\e s 3 15 8495, ) çaı..,amoa 

görilşlerf kuwchizdir. 3 40 11r.1 " 
2 GO.JOO - } fi.3.1.,U 

BUtiln Tllrk sporcuları ve bilhas. (X) 3 15000 Kayuı köprü t ·:ı.-er::.i ı ooı 5i~. ) saat 
gg hmirlilM' d'.lima Vahap ile ifti- l· > 1 Bu traw.ıslcr m.:§• t~k.ı' 7 00) G500, ) lu,30 da 
hır ed C' klrı diı (f'fl'l•hği tnkdırdtı: 

ll)· ... intt UtKWY tJ 51.iO'JO <.;ııri bat kayın ll'll'""rM .:; lu llY.ı ;o, 

1 

• mat Baııluı.swda 1..;u .. ,.,,.ro.11 ve lbb nnz t s:ırrut nc.•apt -:rıda en 
150 11.r&m O'Ulunantıro senede t cı ra a. ... cek ı ura Ue aşağıdakı 

plllıin göre tkramıye 

4 uıJ•'(I l ,000 linılı ıı t.000 lir.t :>O liralıJ. l},000 Ura 

4 GUO • 2,000 .. ı:ı:o 40 .. 4,800 • 
• ·~:.o .. 1,000 • rno ?O .. S.200 .. 

40 • 100 • 4.000 • 
DIKK.A'l': lles:ıplnrıııdakl ıı::ıraııır tıu sen" içinde 50 

cfll~mlycn'cre Utramtye çıkUf,"1 UllidiroJı:ı 20 tazlaslylc "°erilecek 
Kur'tı.Iıu senede • defa. ı E:ylUI ı Bırtnclkı'Lnıın ı M rr ve ı Hazl 

18 
~.03 Af . 
8.1~ Hıuu 

parçatır. 

8.4.5 Yem'!li 
listesi. 

12.33 şaı·kunt' 
12.50 Aj:ı il'> 

13.05 Tilr;.<:. 
pllıkuu. 

13.20 Karı~ı·, 
progr.ı.'fl. 

19.0o Piy'ltı , 
rcslta!i. 

2. 1941 
uı •ırı \j ı ı 

Hl.4v J n.;u 
hl.'yc•I. 

:Z0.15 Radyo 
gaz~: •.. ...:. 

20.ılü Ktimc 
hcyı.;tl. 

21.41:i MUzlı~: 
Hı1dyo 'aıar 
orl<cstr'l!l! 

2220 Aj:uı~ 
22 4ü Ork••s•r1 
23.00 Caz'Yand 

~mema ve f ıyatroıar 

1
11111'111111 Şehir Tiyatrosu 

1111 ııı l repeba:ıı Uram krımmda 
1 ı Akşam ~o.so • .. 

IİİİI YAZA.ı."ll: Hı-nrl H:ıdailla 

Meşaleler 
Ucr ı:un ;i odc çocııl< tcmsllleıi 

icln bllct verlllr 
Beyazıt. Llleli, Aksara'./ ŞW!renıl 

nı '\"C Topkapı~·a otobllr:ı tcnılıı otun· 
muı;tur. 

---o>----
Beyoğlu Halk Sineması 

Hugun matine l 1 de. Geco ı! t1c. : 
Jllm. 1 - c~ bbap (lnvu~lıu-: Tur 
«;" :ı: - ... .,ns-lıay 1·unr) or. 

'•·-------··_J~ t,;<K.-uM H ek ımı 

Ahmet Akkoyunlu 
!'akstm. l'&Umhıuıe Palu -No. • 
Pazardan mu.da hergUn sut U 

ten eoınra. Telefon 4012'1 
, ................... d 

ı:::::=:::::.:::==:::r.::::~-i!!!ll:lıllll 

1 Göz Hekimi 
§ Dr. Mr-:-at R. Aydı 
iJ 
;: B(!voölu Pannakkapı. 1 .. 
~i.ıJl. ıl. Nn • 2. 
KMuay~nc ve beı turlü 

1
ameliyab hkare içın P"""• 

BORSA 
~t;B.\T- 19H 

Sterim 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Llret 
100 Isviçr l•rc. 
100 l"loriD 
100 Rnytemark 
100 BeU;• 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek kronıı 
100 Pcçetı 

100 Zloti 
100 Penoo 
100-Lcy 
ıoo Dm r 
100 Yen 
100 1.sveç kronu 
100-Ruble 

---• 
tJ 

l -


