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dlu aAşam: .... - _, - ---.......... 
italyayı -
Kturarmak 
içın 
~vvvvvvvv 

lspanyıı. Akdeniz meselelerini 
tamamen ltalya.nlar gibi görmüş 
<>!saydı ltaıyn gibi silahına. sa. 
ı ılıp harbe atılması ic.-ıp ederdi. 
Duçc ile Fra.nco arasındaki cf. 
kfır mutabakatı ancak Trnblus
garptaki vo Afrikııdaki ltnlyan 
kuwt'Uerinin dökUntUlerini no 
:ı;aprp yapıp İngillerenin elinden 
kurtarmak !Uzumu üzerinde h5.· 
eri olabilir, 

Yazan: 

TOrkiye 
Her türlü yeni taarruza 

kar§ı 

Kale olarak 
kalmaktadır 

lngiliz gazeteleri 
Türk - Bulgar 

anlaşmasını nasıl 
tefsir ediyorlar? 

Loodra, J8 (A.A , ) - İngiliz 
matbuatı: 

, iaşe teşkllAtl . 
Vekiller Heyet• kararı dünden 

itibaren mer'ıyete gırdı 
Şellrl•tzlle bir petrol oliıl ile i l .Uf 
lira ıerma1111 Ucıret oıııı 11....
kararıırı da rıımı gazete•e dla 911Ca 

A.nkaradan bildirildiğuıe gö- be müdürü 400, ofis mOdtlrleri 
r?, memleketin iaşe işlerinin tan. 400, şube müdürleri 300, iail if 
zııP, idare ve mürakabesiyle n1ti- birliği heyeti raport.örO 300, mat 
kellef olmak üzere Ticaret Ve. buat ve pahalılık servisleri tel· 
kaletine bağlı ~ir iaşe t;eşkilatı !eri 300, servis §dleri 280, bQro 
k~ru~asına daır • koordınasyon şefleri 2l0, memurlar İlle 10 dan 
he yetı kararı resnu gnzetede ncş- 170 r . k d aı--t.ı.r 
redilmi&ir. ırala a ar maat --...,. • 

Blae11a Caldt Yalçıa 

Mihver propaganda servisleri 
Bıılgar.istanla Türkiye amsmdaki 
paktnı imzası dolaynıilo Türkiye. 
nin Almanya ile barış :rapm~ ve is Jk - - - - ' T~kfıatta bir iaşe i8 birliğj dır. . . . 

Cerc an ''tnıektc olan harbin tilicya kapılan açmI§ olduğunu zan-
Bil~ ilk bir l ngUiz bouıbardmıaıı ta~ ;arcsi harekete hsxırlanı~ or heyeti de bulunaçaktır. Bu he· ~e. ~ır petrol w hlr 

yet, bıitün veki.Ietlerin müme&- ?e Ticaret Ofısı kunılmum& da· 
sil!cri ile Ticaret Vckileti daire ır olan kararlar da~ 
amirlerinden birinin iştiraki .:, tir. Petrol ofisi, petrol lilıiJW 
tcşekkü1 ve hevete iaşe müst.e. şirk~tini, bütiin angajmmlan De 

untumi c,:crı.~' c t irindo İtaiynnın not.tirmeğc ÇalI§Jyorlar, Bu tefsi -
l unlmal tan kurtanhna..o;ı ba::lı ha- ı-e l>urada inanan azdır. Umumi -
sına bir mes(!le U-Skil cdi~·or 'e bir ~·et itibn.rile matbuat paktın mu
takmı ihtilatlara sebep oluyor, Hu kaddimcslndeki hükümleri bilhas
uğurda biri An·upaıım garbında di- sa kayıt YO işaret ctnıektedi'r. 
~eri cenubu §al'ki inde olmak ii:T.l'. Mukaddimede "Diğer memlcket
rl' simdllik iki t<' .cbbüs göze çarıı· Ierlc yapılan taahhüdata zarar ver 
maktadır, Almanların :ltalJaya a..-.. memck ı:ıartllc,, cümlesi mevcuttur 
k.-r 'c tanııro _ _.,ketmeJcri doğ- ve Türkiyonin İngiltereyc ka.rvı 
ru1'ln doğruya hiı:hir teo.lr iera <'l· I sadıkane dost.Juğundan zerre ka -
mi~ bcnı,emez. dar inhiraf edeceğini tahmine im· 

~~~~~~~~~~~ı 

Jaoonya 
lugiltere ve Amerika 

tarafından 

A uııııranuı garbında ltalya~--ı kan verecek hiç bir sebep mevcut 
ı.urtanuak kin \-Ul."lla ~elen tc. değildir, 
'-<--hblis ı;rııeral Pranko ile hariej· 

Tahrik 
ediliyormuşf 

;\e nazırı Suncr'in 1talyan RMye_ 
ııı.-.ında Uıı~ i \e onu müteakip 
Pnııısada ma.~ l'etain'i zhıLrct
leridir. Ccnub~ •• ~bi A\nJPasm· 
daki hn.rcketse Alman "u'"' etleri. 
ııin l unanistaıu tehdit ZC\'&hlri al· 
tında. Balkan )ıırnnadasl im)rinilo 
fah,..it ooiblıeleri t;eklindc kcndlı.i. 
ııi go ~ri;)or. Bu harcli:f'Jt h enüz in
ı.;o;ar baUndfıdlr ,.e mahiyetini f.a
mıuncn belli t>fmMılstir. Franoo -
Mu'!S<>llnl ,o l<'ranoo. Petaln müla. · 
katllLJ'ı i"o uad.'ln h<'s altı ~ün 
~~i olma.sına r.ığnwn, fiiliyatta 
• rbir. ~ 111 hucdl. 
G.neraı FJ'u~ ya.nMd& Urielye 

ı.uıaa da oldaio halde ha ttal3a. 
'e ·f'ransa sel a.hat1ni neden ih ti
;\ IU' etti'! C)ok ror bir me\ kide. bu
hnıao Musı;olinlyc karsı sadece ~r 
-.empati uünıa)işi yapmak isin •~
ııım~ ol dc,lct ı;efinln bu )olculu.. 
ga. katlaıımıs olma.sına imkin 'ar 
nııdır! Buna pek ihthnal 'f'rile-
ıneı. }.llM•ttc lta1 ada iki d<'' Jet a
tJarnı a.ra..'tında bazı ameli mCS<ılc
ler lllC'\'Zubahs olmuştur, l"'ransız 
lopra.klanndaıı g~en {:.Cneral 
1 ranoo bir nezaket eseri olarak 
m&l"('şa) ı•etaln'l tabii ziyaret et. 
mek leap ederdi. Fakat mUlakatnı 
~kllnc 'o tarr.ma nazaran bunun 
!-.lrf merasim ka.bnlnden bir ha.re· 
ket olmadıgı a.~lkinhr. Şu h alde, 
-;eyahatiıı maksadı F.ran anın da 
\ardunı ilt• ttal)n~·ı mil<ıkülii.ttan 
kurtannaki~n ibaret olduğuna 
hıi i.'lTlt ~il" lılli r. 

italyan ka;) ıtJd(la.rı maliıl bulun
duktan buytikliık ha.-;talığı dola)·ı-
1~ 1 • bu miılik&ta ~k azim bir 

t:Arihi chemmlJet atfediyorlar. 1s. 
ı 1auyanm kurtulmasında fa lstlcrin 
de kan dokmti'I oldukl&nllı hahr· 
lab) orlar; tsp~yollann 'ellnime
ti rolunü elden brra.kmıyorlar. 1tal
~ ııo kaJnaklannm be) anat ma gö. 
rr, iki l"f'f Akd<'niz mt'M'l<'le.rindn 
a ralannda tam bir gorü!:,I berab<>r
liği rniı,ahooo ctmisler. Bu tarihi 
anlarda bu ınü'.ja.hodenln ihkali
de ''hemmiycti \&mu~ lUlili'kat 
1-.ııan)ada derin akisler yara.tını:-;, 

Hunlar hiçbir mana ifade etml
y('n 'o kıymeti olmıyan şl lnne 
lii.flardıın ibarettir. jspanya Akde._ 
ııiı mcselelo.riııl tamam~n hah an· 
lar ~ibi gormu:> olsaydı h a lya ·gibi 
-.ilahına "'anlıp hıırbo ablması ı
<:aıı edcrı.11. J)o~" ile }'raııoo ara
'tndaki dkiı.r mutabakatı ancak 
'frablU&~"al'.Ptaki 'o Afrikadaı..; 
ita.il an \.-U\"\ etlerin hı dı.iküntülcrl_ 
nl ne , aıHJ) ) aıııp irıgilkrenin eliıı
dt n kllrlamıak liirnınu üzerinde 
h!\ ıl olabilir. Çünku bunlar -
dan artık hiç hir üınit 
1'alınadı,'lııı fO!'limdc ı:uma 

(Den.mı 4 ünctide) 

Lontrad alll 
•••Alllrıuı 

maldellarlll rar1; 

Bulgaristan 
müstakil bir 
yol takip 
etmezse ... 

Beyannamenin Türkiye 
için ameli manası 

yoktur. 

Almıalma Balga. 
rlıtaaa llalllll 

mlıa~aa ll•Jlll•tllll 
azaıtauıtar 

Lonclra, 18 (A.A.) - Röytcr 
ajansı bildiriyor: 

Londranm salihiyettar malı -
fillerinde Türk • Bulgar itilifı 
hakkında aşağıdaki mütalea yü 
ı'ilt ülmektedi r: 

Türk • Bulgar beyannamesini 
hakiki çehresiyle görmek ~in 
Türklerin bidayette Balkan bir
liği vücuda getirmek ümidiyle 
müzakerata girişmiş oldukla.rmı 
tahattur ettirmek icap eder. 

Bu müzakereler Balkan dev • 
letleri arasında.ki birliğin bir 
nazi taamızuna ve Romanyanm 
maruz kaldığı akibcte karşı en 
mükemmel bir teminat teşkil e
deceği fikrini daima ileri sür -
müş olan BUyilk Britanyanm 
tam tasvibine iktiran etmiçt ir. 

Alınan müdafaa 
tedbirleri Japonlarca 

böyle görülüyor 
I 

JAPON DONA,N'MASI 
HOLANDA HlNDtSTANI::\A 

SALDm.IRSA . 
Amerika 

dona.nması 
harekete 
geçecek 

Tolcı.JO, 1.8 (A.A.) - D .• •. B. 
ajansı bildiriyor: 

Hükumet namına beyanatta 
bulunmıya. memur bir zat S:ı.mo:ı 
ve Guam tahkınıah \'<:l Singapur 
önüne mayn dökülmesi mc.sclc
leri hakkındaki suale şu cevabı 
vermiştir: 

"- Japonyayı tahrik etmek 
istiyen memleketler kiyaset ve 
basiret eseri göstermiş olma. 
mald.:ı.dırlar.'' 

(Devamı 4 üncüae) 

Mihverın gözile . 
Ankara 

• 
beyannamesı 
Macarlara göre 

la 1111aa••••• 
1aı11ıı dlplomııısı. 

Din gerllerıııaı 
glıterlJ ormat 1 Almanların sessiz bir surette 

Bulgaristan dahiline nüfuz et- RQnı:ı, 
18 

(A.A.l _ n.N n. AJln. 
meleri gibi bazı hadiseler sürat 

bildiriyor: 
çe bu müzakeratı geride bırak- İtalyan rcsnu mahf.llcrı Türk • Bu 
mış ve şüphe yok ki bu misaka h kkmda henüz , 
bidavctte verilmek istenilen kıy gar anlaşması a 

eti ""h' "ky sta ltm yet nlmamışlardtr. m mu un mı a aza ı~ be be Roma :ıi• ıısı mar 
t s· dik' al d B 1 Bununla ra r ' 
Jr. :;1~ ı ı ~st.atlka~I b~mb~- uf- fillcrlıııJe Turklyc ile Bulgarıstan ı\rı. 
g'arı.oo.w1In mu 1 ır lw.'ra . . m. l • t--·cr milnaııcbct 
ı - ·a ed ~·ı -· smdakı m....,3 emek·-·· 
lg'I 1 ame euı eceg1 ve ser- esi imMnlarmm ııempaL ti• 

beste o intihap hakkını muhaf a· ı lerln idam 
za -1. b"I -· çok ··..:ı. ı·a· kar§ılandığı bildirttmrktcdir.· ey ıye ı ecegı • !Jlltn•e ı ır. 

4 
ii ··11t» 

(De\-amı 4 tinciide) t De\ anu ncıı 

Tlrk lrabramublıaı glıtırıa 
1Peaızc11111, qll ve mı•r• romı•ı 

Dlkbahar d a 

Almanya ya 
Hav a sılahile 

Büyük bir 
taarruz 

bekleniyor 
Amerikadan tngiltereye 

129 asker ta§ıyabilen 
büyük bombardıman 

tayyareleri gönderiliyor 
Lotıclra, 18 ( A.A.) - MUsta. 

kil J<":ransız ajansının Alman hu
dudundaki muhabirinin öğrendi
ğine göre Almanlar, ilkbaharda 
beklenen muazzam İngiliz hava 
taarruzuna karşı müdafaa ted· 
btr\ı.;ri bazırlanuıkta.<ltr. Halkı 

(D8ftllll 4 ._...,) 

Arnavutluk cephesinde 

italyanlar 
Yunan 

taarruzunu 
durduramadılar 

11 inci ltalyan 
ordusunun bakiyesi 

ricat ediyor 

ıtaı,.. k••••d••• 
llltlD llawıeUerlDI 

cep1111e ılrdl 
Atina, lD (A. A.) - B. B. C: 
Yunan resmi tebliği: "Düşman, 

lutalarnnıznı harkatı netlcesinde, 
J P.ni mevzllmi.nden ahlmJ!U{'. 300 
den fazla esir ve çok miktarda 
harp malzemesi n.Jdık. Tayyare • 
!erimiz muharebe meydanı UzClrin· 
de muvaffakıyetli hUcumlar ;)ap
nuş ve hepsi ilslcrinc dönmüıtür.,, 

(DC\·arrn 4 üncllde) 

Afrika cephelerinde 

13;ır1 riyaset edecektir. satın alar.a.ırtır. 
İaşe teşkilat kanununa göre Ticaret ofisınin 1e11DAJWUD!a 

müsteşar 600. muavini 500, u - 50 milvon lira olaça#ı haber ~ 
mum müdür 500, fiyat müraka. - rilmektedir. • 

Kadastronun 
faydaları 

Kadas:ro yapılan yerlerde davalar 
yüzde .7 O azaldı 

Eminönü ve Adala rda kadastro 
tamamen diğer dört kazada da 

kısmen bıtti 

Sahipsiz arsalar satışa çıkınracd 
Kada.stro işleri son bir sene i· Bundan tam 12 -• eneJ .... 

~lnde bütün memlekette olduğu lamJI olan İataDIMIJ -"'••IZMli 
gibi gehrimizde de. bundan ~1- §imdi}-., .kadar Emin&al " ~ 
ki senelerle nispet kabul edilmi • .kazalanııda tanıamım blt:aafttlr ... 
yecek derecede inlti8af göete11niş iki kUada. kaınuıa .........,. 'ft" 
\'e ilcrlemi3tir, (De~ ' ...... , 

A~IT .. KABiR 
Beynelmilel bir mü
sabaka yapılması · 

imki.m 
bulunmadığından 

Yeru we eC11ebl 
mlllealllı ve 
marıar arıı .. 118 

Se1best 
müsabaka 

açıldı 
(Ya:ıt81 2 ne.ide) 

Bulgaristanlı 
tıcaret 

mozakereleri 
Peıtede bulunan 

heyetimiz nkınd• 
Sofyaya p}iyor 

Haber Terildtltne ... ........... 
la ar&nmda '9D1 bir tlauet .... ,,.. 
m~en ba§lamak '8eredlr. Ba• 

1ca P8ftede tıuıuııan llUtıal'9 ""' a 
lktisat mtıdOrQ Bedtl TUAr .. _ .. 
riyaaettndek1 ticaret be,.uala. lılr 
mtlddet 80Dra Sotyqa pJeNk mO.. 
kerelerde tıuıımacaıı baller ıeıllllaeıJr 
tedlr. 

Türk - Macar Uoant ml•lr•lllll'I 
ııln bugilııJerde bir Detice1e ....... 
catı 61renflmJfUr • 

· ·!abeşistanda ~adıse!_er~ 
1 
birkaç mevki r~~ 

wılledelıle.r hu c:iJaeM ghl •• se' 
tlrlrlenc )'&Rlldddanal -·-~ 

Balgaıistan Aakua .,,.mıme 
81 dediğimiz Upl-all • e • P!
lmı.a koymakla A=·'enl Wlll 
plinlaruu kolaJlafkwll 1-* 
onlanıı üçliilti p:_kt ıle.._. ,...
slp tm.a.ğuaa dii~ ....... 
mlşt.lr. Mila'\w cledeGed h .... 
lü paktı Arnanıtlajm IWpp. ..,._ 
kt.JŞ çdanck ~are--. ..,_ a.l. 
kaıılann ve ha arada 9 '\IMll' • 
, ...... imı tııelacllt ed• lılr ......... 
l!!tl)·nr, Balkanb r4Mlnsıe. a.I. 
priata da d.ı:lüJ ...... llüle, 
1'mdl mDU .. elleltıll ~ 
!ladeee Balbllb adlletler 111111 ..... 
t~ , ... tan ol.M"ak .,.... Mr _. 

daha işgal Bulgar 
edildı 1 Emelleri ve 

Diğer cephelerde 1 
.>üyük bir değitiklik yok 

1 KıihlN-, 18 (A.A.) - Yakm§&t'kta-
,.;ı İngiliz umumi karargı\hınm tebli· 
ği: 

Ankara 
Anlaşması 

Yazan : HASAN KUMÇAYI Ha~ist...ıncla: Hnbo• vataııpc-~v"r 

lerlnin faalıyetı .; neUccslnd,.. l..at\•ı ,;ı.ıı:.ıııi-.ı:ımn .ot'ıtdi milli wcn 

1 
lar GoJjam bölgcııindc Dan6c~ yı "' ıaati, hatti milli emelleri Alınaa)a 
diğer mUblm k1rnkoıı:irr tahl!v , 6 tWJaya alet Olarak Balbllla-
mışıeraır. n ın111,·er Jsülisma ~ 

Dığ,.r butun cephelerde ç-azıyet de· deill IJıeDd tfah"!lnıu Anaavwf.lwk.. 

\Üyooda balayor. Bız's ıll' a ... 
r-etlnde rerllyonı.t ..... -
Balbablanlaa aya 11. -.er 
~ lhtlntr ... ,esil 
hltb tıPlıı:klığı ile ...,,, 1 ... 

ılu 'Msdridio "iipheleri ,,ıılmanııtt 
olacağı a'ikilrdır. Matt~al ı•etain 
ltaJyn.n kıı\\ etlerini İngilizlerin e
lindC'n lmrtannağa Ut' den'('(')" 
kadar iı.ll•f hlımeti giimı<')i kahul 
<'bni'}tir~ nu h.-ı.pfa a lakadar mem
h.•krtıcr kaynal,lannılaıı lıiı,;bir h a.. 
'adls sınnndığrna ;;uı·ı-. garbi A\'· 
l'Upa()a. it.,han kurtamıak füerr 
) aıııJan tc.·~bbu un akamete u;ra· 
~bna hükJnt.'«lilchllir. İkin<'i~i hllk-

da hır fl'dr derrn.'" "O etr!1nJ, 1. 
!:in hil'&2 hf-klf'llleğ~ liiı.um \ -ard ll'. 

llibt·~ lıı ('ahit ' \LÇIN 

Y azan: 

KADIRCAN KAFL f 
1 m m • ır tan atrlarak J\ull, rn \"&mnada .. mı 

1 

H \I> :-ı-. f\' t~ı·ttt: ... L.'li l>E müatakil Balkulh mlllet.leria müı;. 
ıUrvbı U! (.A.A.J - .lkwul tıelt- t.e.nık Y'l'"MI ll.allne ~lir. 

il~: '1'1irtdye ile Bo1t:AJ'iıt.tut "-"'""'it" 

' 
1 t:ı.n sonra bllikis ..._., ....,. 

tJrir. 
Vmtt ederlı ld Artı • ~ 

T'll~mdan Mn'l'I biı91!1 .. ......_ 

Varın H A BER'de başlıyor 
Ju~ ~rı 1 •t· •ız..md J · •' '""'! ~ııbt •r J, bt-\anname. 

1 devam etıMktedlr. nla 'Bulpr topraklarmclu y._. 
<Devamı f. llncUe). ......, WvJWe lıbmıet eıkm•N 

fı bizim ha go~-- .... 
e&ıcıddlr. 

9 MAJfA.-n 



H A B E 'R - Akşam l)OStam 19 Ş U B A T - 1941 

Düsündüöüm Gibi 

Hayatı ucuzlatacak 
tedbirlere dair 

Büyük bir memnuniyetle gn.
z~rde okuduk, hayatı ııcuzJat. 
mak çin y tedbirler ahnmağa 
baslamı • Bu tedbirlerin bafmda 
sanayi mü erfnln ltllaı ve 
mütenm'l1 eşya imaline mini ol 
mak \"8 imali balkın ihtlyacmıı 

goro bir Dd tipe inhisar ettir. 
me~ gibi hnldkaten müspet neti· 
oo vereeck olan tasnl'l'lD'lar geli
yor. 

BJrçok m~crin hakiki 
d erl 8, O lir&yken modaya 111. 
guıı ve lüks ~ olduğu bo. 
haneıdyle bir ~ kundnrayı so·. 
40 llraya sattığını gÖJ'ÜJoruz. 
Hallmnnm büyük bir imanı alb 
delinen iskarplııl değl5finnell dO-
;ünttrken bazı l~ mağazalarm 

7, 8 Ura.ya atmabltecek bir pıt 
'nındurayı sll"f modaya uygun.dar 
diye böyle fabl. fia.tlarla satmasl 
birçok maddelerlıı daha ucm:a 
mal edilmC5l mümktinken afak 
bir ztlmrenln &midnl tatmin et. 
nıek için lüks eşya haline konu. 
lup, rabm onlann cıi3Cb0eceğl 
bir kıymetle piyasaya sttrtılmesl 
. e bonlan'lan yalnız dar bir ztlm· 
reckn btifıule efmeısl hakikaten 
seyrine tahammül ccUlmes lir 
manzara oluyordu.. 

Bu defa Ticaret odıwnda ya
pıaln toplantıda oda umomJ ki.. 
tibt, fabrika.tört~l'lmtto fabrika • 
lanmmn her &eJ'den en·eı_ hor 
5111ıf halkm kuDanabDeeeği tJpte 

<'-5Y8 lnuı.I etmeleri lüzumaao t& 
bariiz ettirmiş ve bu lnıs ta 
fabrikatörlerden Miz almıştTr. 

Fabrikatqrlcr her nekadn.r bu 
özü vernıl ter ve yakında halk 

tipi nümttneler '}"apıp g terecek· 
lcrinl '°aa4etnılşlene de 1111ut.. 
mamalıdrr ki nihayet hnsusl fab. 
rlkalar en cn·eı sahfpJertnln ki· 
nm sözetmekle mükellef o~ 
müesseselerdir. Bu müC8SeftCler 
hüldimetm 8lkl kontrohı altında 

olmıuhklşn aıllddettıe ballan 

me.nfa&thıdon daha en-el kendi 
menfaatlerlnJ düşünecckJerl de 
a.~rdlt'. 

Eğer bayab ucuzlatmıı.k ve 
halka blru daha geniş nefes al· 
dll"!D~ lmk&ımu ,-ermek istiyor. 
sa.11: fmali-tm halka göre )'apılma,. 
Si )Ö%UJDUDU tebartD ettJrmekJe 
iktifa ctmemellyb. Bunu bir ih· 
Uyaç oldu~~u da fabrlkstörle
rlmho kabaJ ctttrmcrnt.ı limm. 
dD'. 

SuatDenJif 

Tarihi deniz romanı: 65 Y "'"'!an: Kaclircan Kallı 

Blrdealllre lllr barbl Oraç Be7la 
omazaaa aaplaadı; blJlll Tiril 

llallram8DI abma lata.de ıallaadl. 
Kıbç tataa tek eıue omaıaadald ılvrl 

demiri çe .. p çıllardı .... 
• r 

Oruç Bey ba§lıca arkadqlariyle 1 na.bilse karanlık belki işlerine ya. 
eon bir toplantı yaptJ: rayaca.ktı. 

-·Size uzun söz M>ylemeye ın. Birdenbire bir harbi Onıç Beyin 

1·ffa.be.T 
'• . . . . 

A[IT -KABiR 
Beynelmilel bir mü
sabaka yapılması 

im!:i.nı 
bulunmadığından 

Yerli we· ıcnebl 
mlbealllı ve 
marıar arıııadı 

Seıbest 
müsabaka 

açıldı 
Ankarn. 18 ( A.A.) - Başve

kfiletten tebliğ olunmuştur: 
1 - Ebedi Şef Atatürk için ya 

pılması mukarrer anıt-kabir pro 
jesinin müsabakası hakkmda 
bugüne kadar yapılmış olan tet
kikat ve teşebbUsat neticesinde 
vaziyeti hazıra dolayısiylc usu.. 
lü dairesinde beynelmilel bir 
müsabakanın yapılması lmkln 
dahilinde görülemediğinden yer 
li ve ' ıebi mühendis, mimar 
ve heykeltraşlar arasında ser. 
best bir müsabaka yapılmasnıa 
karar verilmiştir. 

2 - Yapılacak abide ve müş
temiHitmm inşaat programı, 
müsabaka talimatnamesi ve in· 
şaat yerinin haritası, oondaj 
planlan ve snir evrakı fenniyesi 
ihzar edilmiş olup böyl<.. mü. 
hinı inşaat vücuda getirmiş ol. 
dukla.rmı vesaikle isbat edenle
re mezkUr evrak meccanen ve· 
rilir. 

3 - Al8kadarlarm vesikala. 
rmı bir arzuhalle birlikt.e: Ba.., .. 
vekfıJette müteşekkil anıt • ka
bir komisyonu reisliğine - gön 
dermeleri icap eder. Komisyon 
ehliyetini kafi gördüğü kimse. 
lere en kısa bir zaman zarf mda 
mUsabaka evrakım teşkil eden 
dosyanın bir nUshasmı gönde .. 
recektir. Ehliyeti kMi görülmi· 
yei1lerin vcsaı1d iade olunur. 

4 - Müsabaka 1-11.1941 ta. 
rihinde hitam bulacağından mü· 
sa.bıklarm teklif projelerini o 
tarihe !:adar komisvona ~ön. 
dermiş olamaları meşruttur. 

Dokumalar bütün 
memlekette a9nı 

tipte olacak. 
Bir ıergl açılmak ıııre memleketin 
ber taratıadan almaaeıer toplaaacall: 
tktmat VeklUetlnlıı. Türk k5y. 

lüallnlln en mUhlm sanat hareket. 
terinden b1rl olan el teıgihlarlle 
dokuma sanayiinl kalkındırmak ve 
m1ah etmek için çalışmalan bUyUk 
bir hızla ilerlemektedir. Vekllet, 
llallay:i umum mildürlüğii bu işle 
ehemmiyetli surette m~gul olmak 
tadll'. 

tkt:ısat Vek&lctinin el dokuma 
tezgfihlarmı bütün memlekette ay
ni tipe irca lçln yaptığı tetkikler 
sonunda hazırlanmış olan 3000 
t.ezgii.h'D köylüye tevzil ikmal olun 
mu!!tur. Bu tezgtıblarm vereceği 
neticeye göre ayni tipten ikinci 
bir parti daha yapt.mlacakttr. 

Diğer taraftan, dokuma tezgMı
larmda yapılan el dokumalan çe. 

Kürlai meselesi 
Doktor Saip Ali 

tahliye edildi 
Kadın doktorlanndaD SaJp Ali, An· 

jol adında b1r kadına 15 liraya ktlr
taj yapbğmd&D dolayı blriDc1 sulh CC· 

za mabkeme.t karariJe tevkif ed.Umi§ 
u. Evrak. dördQncQ aorgu bAkimllğt· 
ne verilmif w eorgu Mkimt, tahkik&· 
tın gayri mevkut olarak devamma 
karar vennlfUr. Anjel llo doktor tab· 
l!ye edOml§lerdir • 

Belediye masraf bütçesi 
kabul edildi 

lst.anbul umumi meclla! dün öğle
den ııoııra toplanmt'§tır. Bu toplantı· 
da belediye murat b\ltQeld kQbul edU· 
mlgUr. Bundan bft§ka )'abazll av do
muzlarından alınacak rusum haklan· 
dakl mazbatalar müzakere edilmlgtlr. 
Tramvay, tUnel, elektrik idarelerinin 
olltçeleri alA.kaı?r encümene verllmJg 
tir. Meells, cuma günQ tekrar topla· 
nacaktır. 

§itlerinin do tiplerinJ daha fazla 
standard bir hale getirmek için ça· 
lı§ılmnktad:r. Bunun için bUtün 
memleketten ol dokuma nüınune
leri toplanmaktadır. Bunlarla An. 
karada lkt.ısat vektıletlnde bir 
meşbeT nçılacak vo bunun li
zerinde ayni zamanda mütebnssıs. 
lar da tetkikler yapacaktır. Halen 
yalnız İstanbulda el tezgahlan do
kumalan için bir standard nizam
namesi tatbik olunmaktadır. Fa . 
kat bu IW.fi görülmemektedir. Mev 
cut nizamname tadil ve tatbikat.. 
tıı., alman neticeye göre ıslah e -
dilerek dokuma et.andardizMyonu 
blitiln memlekete te!P!tll oluna -
caktır. 

Gördeste hevea:n 
600 ev tehdit albnda 

bulunuyor 
G6rdes, 18 (HU5U8f) - Gördeste 

uzun bir müddet cıvval vukua gelen 
heyell.n 110D gtlnlerde gene ba§lann§ 
ve korkunç bir vaziyete gtrmı, bulu 
nuyor. 

600 ev heyellnm tehdidi altındadır. 
Bunlarm derhal tabliye edllmesl IA.zmı 
dır. Alakadar makamlara )'CDiden mu 
racaat ohmmtı§tur. 

izin alanlar içinde 

Badin Gtretmealer 
ylzliı 97 

Maarif heyeti sıhhiyesi tara
fından tutulan istatistiklere gö
re, izin alan öğretmenlerin yUz. 
de 97 sinin bayau öı?retmen ol. 
duğu ~it edilmiştir. 

İz.inler üç 2iinle iki ay arasın· 
dadır. 

Pat n 
Şimdiye kadar raslam~ \c 

gönnemlşttın. Gece on ikide tram. 
vv.ydaymı ~·e traml-ay köprüden 
geçiyor. Drsa.rda.n mwı.yyen fa.sıla
larln da yere çarpnn bir değnek, 
bir sopa sesi arasmdnn: 

- Tmt.. Tırrt.. Tırrt
Diye sesler t-ıkıyor. 
Sesin ~eldlğl tarafta bulunanla.. 

bac'an dışan· hayretle, tak· 
ılirle baluyorlar, konusuyorl.ar. 

l\lerak t'ttim şöyle i5d yolcu a
rasından dışanyıı baktmı; bir ey 
ı;öremcdiın. 

- G~ti .. g~iyor! 
Sesleri c1o fhora.kunı gltttlıç.c 

kamçılıyordu. Da.ynruı.madım. Na.. 
ıl n e'"·"lce boş bulup otnnlu.. 
ğum yerden knlkıp bnlrtmı: Ayak
lan bulunmıyan bir sakat, diz k8ıo 
paklnnnd n asaimuıı lmyık\'arl l 
ki paten geçirmiş; yine c1iz kapW• 
la:-ı ilzerfno do}:"nllarak iki koltuk 
değneğinin yn.rdnnlle rilxgfır gibi 
kayıyor. Öyle bir lmyı ki zama.ıı 
zaman tmmvny geride kalıyor. O 
ma~ koşn:vor. koşuyor. 

Nakli \•asrtalarmm yokluğunda 
vo böyle bir Urnt karşı mda bel. 
ki de ava'k n: ohna "1 terdh ede· 
cek1er bnlonablllr. Ama ben ayak· 
lamna paten talrma,,., ayaksız pa. 
tenli olmaya tercih ~ertm. 

Fakat ben, paten ,.e cmımll sa.
tan bir mil ese salılbl bulunsay. 
dım bu ayaksa: patenUnJı: kabili· 
·etinden muhakkak rcklllm yap. 

makta lst1fade <'der ve bu iletin 
ta.ammtimUne çnhşlt', belediyeden 
l!e naldı va .. <ııtıılarnım ka1ababf;mı 

n1.altmnyn ebcp olduğum için tah. 
fsat almaya baJ.:nrdım. 

R. 

Be:ediye yağları 
Kooperatif müdürü 
bozuk olmadığını 

söylüyor 
Belediye kooperatifinin sat.mi§ ol· 

duğu yağların bozuk olduğu bakJwı. 
daki neşriyata belediye tcftl§ beyctl 
re1sl ve kooperatif müdUril SamUı. 

şu cevabJ vermiştir: 

••- Bu yağlarm formuıo sıhbiytı ve
ktııeUncc kabuJ ve ta.sdik edilmiştir. 
lmallt, dalma bu formüle uygun ola.• 
ra.k yapılmaktadn'. Bu h118Usu, müte
addit tahlil raporlarlle b!tUr. 1ma· 
lAthanedo ayncıı kooperatifin mesul 
bir müdürO vardır. Perakendeciler t&· 
rafından açılıp knnştınlmıo yağlar 

varsa bunların mMUllycU tabll kar13-
tıra.nıara racidir ... 

zum yok. Talih biz:e. yardım etmi. 
yor, Hızırın cllnde J.se kuvvet )'ok. 
tur. ~eslim olursak bizi sağ ko.. 
mazlar. Burada kalırsak hayvan 
gibi ölllrliz. Dtl§DUUU yanp çık
maktan başka çare ~ktur. Ne 
dersiniz? 

- Doğru söylüyorsun; elbet 
ynnp geçeriz, yahut er gibi ölll. 
riiz! 

om.uzuna saplandİ; büyük Türk 
kahramanı atmm üstünde sallandı. 
Kı~ tutan tek eliyle omuzunda. 
k1 Bivrl demlrl de çekip çıkardı. 

Bu ımada ikinci bir harbi de yan 
tarafına girdi; ucu öteki ta.rafın. 

dan çıktı; Oruç Bey attan yuvar. 
landı, 3fizllstü dll§tü. Bir sevinç 
çığlığı 

0

blltün siliı.h, kumanda, ızlı· 
rap seslerini bastırdı; ortalığı dol. 
durdu: hpanyoııar birbirlerine 
mUjdellyorlardı: 

iŞÇiLERIN 3 SAAT FAZLA ÇALl
ŞABILECEKLERI MOESSESELER 

Hastalık dolayısiyle izin alan 
öğretmenlerin sayısı yüzde 96 
dır. Evlenme, nakil dolayısiyl~ 
izin alan öğretmenler de yüzde 
ikidir. 

Almanyaya yapılacak 
ihracat 

ı ı işçi patroau 
yar ladı 

Fatihte, Çırçır mahalle.sinde 
15 numaralı trikotaj fabrikası 
sahibi Kemal Adil, Abid ve Sa. 
bit admda iki işçinin iyi çalışma
dıklarını ileri sürerek kendileri· 

Kma bir konU§D18.dan sonra ka.. 
rar yerildi ve yapılacak çıkı§ hare.. 
ketinin plAnma geçileli. 

Ol'\lç Rem ertesi gece kilçilk bir 
müfreze ile kalenin bir tapmmdsn 
d~a baskın verdi; top ve tll· 
fek ateşi açtırdı; lspanyol ordugl. 
hmın o tarafl kaııetı: battA diğer 
ta.nı.flş.rdan yardımcı kuvvetler 
geldi İşte o mada Türklerin asıl 
kuvveti dl!itln fırlıyor; kendisin.. 
den üstün, fakat diğer .yerlerden 
daha zayıf olan düşman kuvvetle. 
rinln &raır.na bir gillle gibi lalıyor
du; 5tede dilşmo.nı oyaltyan mnf. 
reze de mağliip olmuş gfb.I çeki1L 
Yor: asıl kuvvete katılıyor; bu ee.. 
fer oradaki karga§alık ve harp p.. 
kırt:ıst bllyllyordu. 

Glln ağarırken Oruç Bey dlle. 
man saflannı yarmıştı; bir kıeım 
arkadıışlan kahramanca ölmU.5ler. 
di, ~endisi de yarnlanmrştı: fakat 
çoğı\nu kurtarmıe.:J. 

Marki dl> Gomar köpürUyordo: 
- Ne rezalet! .•• Ne l'ftnlet! .. 
Diye haykırıyor; Türklerin ta. 

kip cdllmelerlnl emrederek kendi. 
si de atma biniyordu. 

Takip edenlerin b~mda Dlyego. 
vandrada'nm alayı vardı. Kapiten 
dö Yarslya Tines hep Onıç Beyi 
kollayordu. Bir avuç Türk, sağını, 
solunu ve arkasını doldmıuı, kara 
ve beyaz bulutlar gibi kaynaşan 
müttefik ordunun orts.smda, tnean 
kudretinin nstUnde bir gayretle 
dövllşüyor, adeta Azraille boğu • 
şuyordu,_ 

Oruç Beyin askerleri birer fkJıer 
yıkılıyoı'lardJ: o da ikinci yanumu 
almıştı. Eğer pceye kadar daya. 

- Horuçyüs Barbarossa öldü. 
Son harbiyi Garslya dö Tines at. 

mıştı; bu mrada bir parmağı kılxç.. 
la tesihnlş; bUtUn ömrllnoe o k8-
eik parmağı herkese göstererek 
5vUnmek tI?Utmı kazannu§tı. 

razıa meıa ye alt tlcretıer ıı llaaaaua 
lrı Olieı.ecell 

21 milyon liralık ticaret anlaş. ni azarlamıgtır. 
ır.ası hUkilmlerl dahilinde Alman· Patronlarının bu hareketin
yaya satılacak son 2 milyon Ura- den muğ-ber olan Abid ve Sabit 
lık malm ihracat tacirleri arasmda kendisivle münakaşaya başlamış 
tevzii işini görüşmek U:r:eTe dün ve münakasa biraz sonra bir 
ticaret odasında bir içtima yap - bo<Tusma halini almıştır. 

Midillide bir yiğit sipahinin oğ. 
lu olarak doğan küçük Oruç evve. 
lA "tüccar gemici olmuş; sonra kor. 
aanlığa IUlilklenmiş; gurbet iller. 
de "Baba Oruç,, adını hnk etmiş; 
Cezayirde krallık kurmuş; mukad. 
d~ gaye uğrunda kahramanca öL 
müştü. 

Oruç Reis Akdeniz! uzun zaman. 
lar "Tilrk Denizi,, yapmanm fm. 
kfi.nlarmı bıızırlamış: §imali Afrl. 
kada. Uo yüz sene Türk bayrağnu 
şerefle dalgalandıran yiğitlere ön. 
der olmuş: Tü'tk milletine en par. 
lak cesaret. fedakiirlık, fazilet ve 
feragat örneğini J.rermiştir. 

"Büyük Barbaros., •'BUyük O
ruç,, un lzindo yürilmü.ş, onun ese. 
rini devnm ettirmiş, bUyUlmU§Ulr. 

tstanbnl: 9.10.194-0 
-SON-

Ankara.dan bildirildiğine gOre yol 
köprü vcaa!r l.n§aat için teaia edilen 
if mllkellc!lyetın.ın mtıddett heyeti ve· 
kilecc iki ay olarak kararl8ftırılau§· 
tır. lıstanbul vllll.yeUnde sular, elektrill 
wı tramvay i§lcrindc müstahdemin Uç 
saat fazla mesai yapabileceklerdir 
Bu busust'aki karar, heycU vcklleden 

Yeni Sabah: 
HUscyiD Ca.lllt Yalçın, "Ywıanis· 

tana yapılmakta olan t.nzyilt,. bll§lık· 
.W. mnkaleslnde, AnıavuUuk ve ııı.m.aıı 
Afrikada tevali eden ltaıyan mağlQbl· 
yetıerlnJn doğurduğu vaziyeti tetkfü 
ve tablU etmektedir. Muharrir diyor

ki: 
"Almanya, ttaıyanm buma süıtül· 

mesinc, ıuru.r " azametinin biraz 
hafillemeslne memnun olablllrdL Fa· 
lnıt onun tamamen yere ser~ bir 
bale gelmesi bittabi ııııerloJ bozardı 

nwum için, ttaıyayı kurtıınnıık çare
lerini ıınunak IAzmldı. Aynı zamanda. 
&fus!)llnll1 de tutmalc icap ederdi. 
ltalyaya gönderilen Alman tay~ıırele
n \"'fi Gestapo ajanlan Duçe için bir 
lioltuk değneği hlm>etlnl gllreblllrdl. 
Falcat İtalyayı mağıcıblyetttn kurta· 

------------- ramulardı. Almanyanın be.oka saba· 
Kızılay umumi larda ciddi emPklC?' sarfCtJD(lllll bir r.a-

k • d "k" · run::t kesbcdlyordu. mer ezın C l l memur Almaoyanm gayrcUcrlnclen bir kıs· 
; tevki.f edildi mı 'l'unanlılann manmi kuvvetlerini 

Kızılay merkezi umumlal mubısac· kınnali gayesine &e,,-clb edlldL Bu mo
bo veznesinde müstahdem iki memu- ~1 ruskeri bir nUmnylş ile teyit et
run vczııe e\rn:ıkı üzcrlndc tahrlt ve mek nıunffaJdyetJ kola~·lll§tnablllr
sahtc senet tanzlml surctllc bir mlk· dl. Aynı zaroıındJl Yunıınlılar !ilnlr har 
tar parayı zimmetlerine geçirdiltleri ı bine de muvııffaklyctlt• göğü! gerdik· 
tetkik neticesi anlaşılması Uzerlne lort takdirde a.'>keri bir te~:avUı.c mü· 
cumhuriyet müddclumumtllğlne tevdi ı ra<'3flt etmenin. sırası gelmle olncnktı. 
edilmiş ve her iki memur da tevkif t~ bir mUddettt-..nhf'ri Yunanistan 
edilerek hakl!nDa. takibata ba§la.D· tir.erinde pl.lkolojik ve asken b1r kan· 
DUftır. p iazylk maoenuma tUlt oluyo-

ı;:ıkmışUr. &ıdo bunlar de#i], devlet 
domir ve denizyollan, SUmerbank fab 
rlkıt.lan, Darphane, Oa.nıga matbaam, 
her novt iplik dokuma müeMeaeleriıı 
deki 1.§çller de günde llç saat fazla ça 
I§&blleccklerdlr. Bu mesaiye alt zam 
Ucrctleri l§ kanununun 27 inci madde· 
s1nc göre ödonccekUr. 

mııştır. İçtimada. al!kadar Lhracat Kavg-a esnasında iki işçi pat· 
•acirleri ve birlikler umumi klıti - ronu bir hayli dövdükten sonra 
bl de hazır bulunmu§tur. Alman • ağır surette varalamışlardrr. 
vaya, barsak, deri, peynir, balık Kemal Adil Cerrahoaşa has. 
bslmumu. paçavra. ve peynir sa· ı tanesine kaldırılmış, işçiler ya. 
tdacağJ öğrenilmiştlT. kalanmıştır. 

ruz. İtalya ile Yunn.nfstan orasında kere daha tekrar etmek olduğunu ya
ı;ulh UJoebbUslttl oaşlalan kaynağm.ı r:ıyor. HUseytıı C&hlt Yalı;m. bu harp
bo nınnevradan nlcyor. Vuıoelavyayı tc maddtıten ve manen Yunan mllleU 
b&rbe lmrı~tı.nnak, kendi lne bir kcr ı:ıln yanında olduğumUZ\I, onun mUca· 
ridor Ue Se!Anlğl Ye Anıa\'Utluğun be· dolcstııl kendi mUcadelemlz gibi 1ı1sse1 
D taraflanru \"&adetmek bal'IMllslerl mekten biçb!r dakika far!& olmadığı· 
de nyrıı mane\T& damgamıı.ı ~ımak· mızı l§aret ederek Yunanistan ll.zerlne 
tadır. BUtün bunlardaıı makısat Vu· yapılacağl söylenen aakert tazyikin 
a.ıuıblana alillrlllri lbe.rlndc bir teslr do Yunan mllletlnln azim ve mukave· 
yaparak azlmleriıü zayıfbtmak oldu· meti devam ettikçe eriycceğlnl. va:i· 
fa aşlkArdır. yetin anahta.rı Yunan mllleUnin pm· 

Yunatıb doılt •o mUtt.eflklerlmizin kolojlstnde olduğunu.bu pstkolojl ma 
a.'lkerl sahada oldu!ıJ kadar bu dedi- lfun EJen ruhuna tlı.yık vaafmı muba· 
kodu · hasmcb ela bfttlla hOcunı ve faza ettiği müddetçe Yunanistan lçin 
entrikalara mu'\111faklyetle mukabele korku olmndığmı yazıyor., 
cdettk blçblr telkin .e tehdit karpsm· 

da sanıılmıyacaklarmda .e yollann· Vak'I 
dan dönmlyettklerlnıle blı.lm 1Upho-
mlz yoktur.,, 

HU.seyln Cahlt Yal~m. Yunanistann 
karşı açılan ve eon gtinlerde haranıUe 
tntblk edilen 8inlr lınrbl içinde ona en 
lyi dostlarından §tlphe telkin edecek 
münafık ve rlyakAr sözler de söylen· 
dlğinl kaydederek Yunan dosUıırma 

düşen vnzltenln bu şerait içinde Yu· 
nan da vasmm baklıhğma beslediklert 
tma.oı ve Yunan mWet1 hıi.kkmda 

dqydukluı muhabbet ve takdiri bir 

Amm Us, ''Türk • Bulgar beyanna· 
mcslndcn ne anlıyoruz?., bn§lıklı ma
kalesinde, TUrk ·Bıılgnr beyanname
sini t.abW ediyor. Alımı Us, beyanna
ıncııtn birind maddesinin aynen §Öyle 
olduğwıu kaydederek diyor ki: 

'J.'ürkive ile Bulgaristan ıınısfT'da 
""'-ulanan beyannamenin en mUhim 
..,.1<ta.•unı birinci maddcsl tesklı 

edlvor. Bu mndrl" aynen şH\'ledir: 
"Türkiye ve Bulgaristan her 

ttlrlti t&uTmclaıı l9Unabı harlcl si-

lıısetlcrinln değf~erz esası olaralc 
tet1kld ederler • ., 

Röyfoıin diplomatik muharriri 
bu beynnnııme filı:-n blr ademi te
ca\'ÜZ pcktıdır diyor. Bize kalll'M 
bu tefsir tarzı çok mahdut tetak"ıd· 
dlr. Zira Türk - Bulgar bcyannıı.
mcslnln ndeml tttnvtlz lytıSetl nnk· 
tnsmd!Ul mnhJycU daha fillmo!lft
dllr. Yukarıya kaydettiğimiz bl· 
rincl m~1dcslnde "Her turlü tıııır
rnı , denllmelde il:! memlelcet 1· 
nız blrfbfrlerlne luırşı değil diğer 
de,·Jctle~ ka?'§ı dn taarruz slvas& 
Unden içtinap cdecelderlnJ Uade 
c4mlcı oluvorlar. 

Hnttii •·ner ttirlU ta.ornmıan ıotf· 

nap,, kn)dın;ı gdnı doğrudan doğruya, 
tıınrnızdıın bn'l.."8 dolnyrsllc bir t3ar 
ruz mnmı ını lhth·:ı ettlhrf ltlıı beJ nn• 
nııme~1 lmznlnynn Bulgaristan Alman 
lıırl:ı birlikte herhangi bir taarruza 
lıtlrak etnılyeceğt &ibl Almanların 
Uulgaristnn Uı:crlnden Ttlrldycye, ya• 
but Yumınbıtnnn ynpmnk l.&Uyettklt"'" 
rt bir toarruza l:;tlrılk etmek ı.tıı mil• 
tiamaha 'lıeyahut ta.5vlbl gene dolayı
slle bir taarnı:ı: denıel• ol.ııcağı ipin 
beynnn::ımenln bu lhtlmall de bc.rtrua1 
etmesi Ub;ungcllyor • ., 
Asım Us bu tUbaı·la TUrk • Bulgar 

bcynnnnmea!nln Yugosla vyn ve Ywıtı 
nlstll.nın l~rakl Uc derhal Bnlkarı 

pakU olnhilocek bir a:uıhiyet.1 ııaız. ol· 
duğıma i§aret ~yor. 

• 
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Haftalardanbt:rı Balkunıann 

bir harp sahnesı olmak ihtımali 
aJans V(' gazetelerin mec.:guJ 
olduğu t•n ıuühım meseledir. Ho. 
nıanyadcı Alman tah!?idatı. Bul. 
garıstanın mihverC' ıltihakı ve 

I ançuko a 
t Japonların öldür-
düklerı '~eşkıya?,, 

On senede 497 bin 
kişiyi bulmuş 

Tokyo. 18 ( A.A.) - D. :\. B. 
bildırivor · 

Harbiy~ azm General Tojo 
mebusan meclisinde beyanatta 
bulunarak Mançukodn 1931 se
nesinde şe1<avetc karşı açılmış 
olan ıı:ıüradelcnin muvaffakıyet
le nctıcelendiğinı soylerniş V<' o 
zaman 500.000 kadar tahmın c. 
d!len eşkiya adedinin bugün üc; 
bıne indiğinı ılave etmiştir . 

o----

ada 
me iz 

1md1J n bir rok A. ııan askerle-
rınin bu memlekete ı;; ·ı 1 llukrl'o.;, 18 (A. A.) Stefani 
f dVl nya_ nJ::msından · 
<'tle g ·ldıklerı hakmdaki haber · 

l<'r Yugoslav ba k'I' . h - Resmı bır teblıgdc ıG ubat ta. 
· sve ı ının ve a n'hı e k d • ı t kif "k rıci\ e nnzınnı Be r vah ':" ıı a ar ;} apı nn ev at mı 

ve daha bir ~ . 
1 ın t;re- atı tnnııın 3822 kıRiye baliğ olduğu, 

B 
1 

ço nvaye er... ac;k ıi mııhkemmin bı.ınlardan 
ukn a:ın arasında bir tanesi 1133 kı ıyi serbc t bıraktığı bildi· 

var ı ıze cok uıkı \ e tar } i 
hadı . . • 0 ~1 rılmekt dir. A~ ni tarıhf1 .kadın· fl-

se~ 1 hatırlattı· Almanlar bır j ı,;alc>tlcrde 4509 kicıi tevkif C'dil 
l\ISım ordularını lnbrucavn er • ' • • • · • 
tirmekle lx> b d' ~ · be mıstı. Askeri mnhkc-me. 15 kışıyı 
lardan da .;a er ıg-bcrk nokta. nltı.,ar sene küreğe mnhkfım et -
• • c • unayı ça u geçmek miştir. 
ıcın f7Imdıden duba köprüler ha. ı··ık 

l 1 
>I rco.;, 18 (A. A.) - D N B: 

zır arnış ar. Resmen bildirıldiğinC' göre, Bük 
'e garip tesadüftiir kı bu0 un r~ te son d<'fn tf'vkif <'dilen şah. 

Balkanlara ve h'll\vetli bır iııti- siy tkr arasmda Romanyanın 
nıal1° Tiirkıye\ e karnı Tuna ti- BC'rlindcki Pskı ekısı Grecianu da 
Z.('rıue . ımaldcn centıba doğru bulı• ımaktadır. 
UZJnacak olan ..>oyle bir veya bir 
kaç köpı tide iki bin dört yüz se. 
ne ev\'el bır Tiirk <levletim• ),arşı 
ccnuptan ~imale doğru kur ıl. 
rn~tu. 

ingiırereve a yar 
ücumlar1 O 7.amn.n Azak denız'nın . imal 

s hilind<'n Tnnais yani Don neh. 
r ne kad ır olan mıntaka lskıtya 1 Loııılru. 18 • <A. J\. > - lngilız 
lını taı ıvordu. Burada Arya l lıavH \' . dahılı <'mnı-.cı nC7.af'(>tlf'· 
ltı'lındcn VC' Turanlı İskitler o- 1 mın t ol ;.ı · 

turuyorlaı ' En bıivlik mabut. Dun CC•' tm;iltcr<' ıızennde 
le>rı glines, gok ve denızdi. ,11 dü mauın bazı faaliyeti olmuştıır. 
büyük ,pı-ef dfümıan ma~lup *'t. Bu lıca hP.dı•f hıtırlmr mmtaktrlar. 
11.ektı. Öliileı ini balrnumuna sa_ T..011drn r rıvaıı ıle arki fngiltP. 

raRlar. karısı. seyisi \'e uşakla- r d .. 
rMe bırliktc gömeılerdı. Londnı\' kaı ı \apılan V<' tak-

Büyi.ık lrırn hükümdau Dara nb n ıı • hu uk :ıat süITn taarruz 
btittin Yakın Şark, za.pt<'tmi ti. gcniı; bır nı p<'t dahilınd(' olmnmrs 
nıdi Balkanları ve hf'le J{ar~. vc> brr miktar olü ve• yaralmm 

denızin sımalini de ımn . .,. tor. ka~dPdildi• i biı vakn istisna edi _ 
ıuğuna ıliı.ve etm<'k ısti) 01 lu. Iırr <' ;ı:a~ int cok olmamı~tır. Yıııı 
Rapadokyn valisı Arıyamncs•; gm l om balarından b r miktar :-·an
bır. donanma ıle oraları aönder. gı11 cıkmı "J da. hE'psı suratle sön. 

k .., düı ulmii \ ('\ n bastırılmış YE' umu 
n:ıış. -csıf yaptırmıs, esırkr ge- mivetlc hasar hafif olmustur. 
tırtmışti. 

Ege sahilkrınden \'C Adalar_ Şaıki lngiltc-ıc üzcrindC'ki faalı-
d :-et r:-<'nıı: olmu~ ve karonlıf;'ln sfü· 
1 

an da yardımcı ı.uvvetle:- top_ 
.:ı~ıktan sonra ordusunu yedi dü,;u bütun snntlcrde devam N • 
vuz bın kı.ııiye çıkardı: nakliye miııtir. ~lmcıiyc kadar alman ra • 
k.oıı.ar. 1 \'e <liö-er a<>ırhkhır nvrca porlara gör<' has:ırlar hafif olnıhs-

,.., ,., tur. 1n anr" ımvintın da az olmnsı 
uçyuz bin tutuyordu. Siyamlı mııhtPmeldir. 
mımarlar Boğazirine gE:'ldilcr; DlğE'r yerl<'rdC", münferit nokta. 
Anadolu Rumelihiı:arı arasına lnra bir miktar bomba nt1lmL55a 
d_ubalardan bir köprü kurdular. da faaliv t l?. olmuı:tur. Bu bom· 1 

oca ordu burnri '1 günlerce sü. balar kc>za az has:ır yapmıştır. 
1 en_ bır geçiş yaptı. Esmer Suri- Simıi , ,. kadar in"anrn zavlat oldu. 
~elıler. le\ end İranlılar giirbüz ğu rilrlirilm miştir. 
Anadolu <;>ocukları. bevaz ve Gecel<'yin bir diısmnn bombaı clı 
'akışıkh Yunanlılar, çıl!.Ik va. man tav' -ırf'lli dii iiı ülmüstür. 
naklı Mısır askerleri, korkunç 
bakrnlı Asurlar sanki muhtcı;;em 
hır hc>ybct yarı"ma çıkmıı:;}Jrdı. 
nar-;! yeşil bir yamaçtaki nıtın 
tahta oturmuş, tavus tiiylerin. 
den koca bir ""emsıye ~ltıııda or. 
dusunu ~unırla se:YrC'divordu. 

f.) st'neu·~N TA Yl'AUEJ,'ER 
Londrn, 18 ( \, A.) - Pazarte

sı .ı;ii.nU flnb~hmdanberi 7 Alman 
tnnnr<'si düsli"rillm!ifıtilr. Bu tay. 
:rarf'IC'nn dördtı pazartr.sıyj salrya 
b::ı.'1hy'ln f'PrP t .ıhrip olunmuı;:tur. 
Bunlnrdnn üçlinü hnvn dafi batar
' alan diic:iirrnü tür. 

Bu çelık to1r,alara, bu kıhrla-
1 a, bu ya) la.:ra., bu zırhlara kim 
ıtarsı durnbılirdi ! Donanm-ı i~<' 
Tunanın a~a gitm•ı;;: oraya 
dubalardan lbır köprü kuruyor Zavallı, ne>redc. bulunuısa bulun. 
d.~· Bir milyo~luk ordu o köp: sun, 1 ir borazan sC'si duyunca 
nıden de geçtı ; son..cmz ovalara 
yayıldı. Pin.ı.t. geçıldi; lakin der .ını o tarıııa kru;ar, a.skcl'lcr kn-
1 skitler he ~ekıl•) orlardı. Gider ııbadan çıkıp snhilde tnlim vap. 
ken de kuyuları dolduruyorlar~ ma:.n gıttikleri zaman o da peşle. 
ekinleri '\'C otları yakıyorlar: ev_ rin" takılu, subay bir tarafa çC'kL 
eri yerle bir ediyorlar: dü manı Uıı. ı;:avuşlnnn askerlere ynptır-

susuzluk ve achkla basba~a bı dıkl m hnr<'katı takip l'derken ölo 
rakıyorlardı. Dfı.ra oplara bir lnrı:.ftan . . . . . . 
·içi yolladı: tt>slim olmalarını kız do.. buyük bır cıddi. 
bıldirdi. lskitlerin kralı cevan l l etı,., onlnı m huı'<'kfitmı taklit e •• 
olarak bir kuş, bir fare. bir dt r ve c'inde>kı sopa ile ttifek tn
kurbağa, beş tane de ok gönder. limle>ı ıni yapaı ıe nlçnk sosle de 
d~; ne mektup ne bir söz.. Ka. E>mirlr>1·i ttkrarlardı. 
h:l:'l<'ı'den biri bunun mfınasını s 
buldu: · oma bırdf'nbire elındeki sopa_ 

- Siz İranlılar. kus olup bu- l ~ere ~tar VC' subnym etrafrnda 
1utlarda uçmazsınız, fare olup dol.ı ~~ga başlar. Kendisine tatlı 
~erlerde sürünmezsiniz, kurba. ı tatlı r.ı.ılumsiyerck en üsıkanc söz.. 
gn olup bataklıklarda saklan. 1 rlr hit ıp ı>-d r, fakat askerlerin 
~a?.Sınız. !::·zi ı oklarl:ı öldiiriL j ı itm m ı ıc.ın d<' h<"nı ynv'"' ko l"tiz!" ..,, . o· . 1 nu Jt \ e h<'m d<' t>lını ağzına sıper 
l:ıo ara ınat ettı; l<>kıt\er Volgn anardı. 

YUna kadar kovaladı· hı<: bir j 
ı:;ey Yapamad k rd• 't Kasalıad.ı bulunduğu ?.aman tı· 
tik ı; ocn o usu gı - , ti 
d .. Çe •• eriyerek, kücül<'rek geri mumıyC' " sub::ıYın evi önünde o. 

ondu. KADIROAN KAFLI turıır ve etı-nfına toplrınnn oocuk.. 

EL Y AZr'v1ASI METİNLER 
ÜZERiNDE .~RAŞTIRMALAR 

Amıral Darlan 
Pariste 

Fransada 
harbin 

tahribatı 

BİRİNCİ 
M~4HMUıJ'UN 
SARAYINDA 

Laval ile de görüşeceği 
haber veriJiyor 

Pari.,, 18 (A. A.) - D. N. B: 
Amiral Darlan bugün i:i~leden 

sonra Pnrise gelmiş \'e fevkalade 
büyük elçi de Brinon ile> görü.~

müRtür 
Umumiyeti€' i~ i habc-r alan mnh 

fillerdC'n öğrenildiğinf' gör<>. aml. 
ral Darlan, Paristoki ikameti es
nnsındn, Lnvalle de buluşncaktn. 

Batırılan 
vapurlar 

BtR HAFTADA Mt''T"rEFtl, 
VE BİTARAFLARA AİT 

rn VAPUR BA 'TTI 

Mihvercilerin bir aylık 
zayiatı 273 bin ton ... 

Lo11dra, 18 (.4.A.) - Bahrıye 
nezaretinin ticaret vapuru zayia
tı hakkındaki haftalık raporun
da 9 şubat şafak vakti bıten 
hafta zarfındaki ?.ayintn daır !::U 
rakamlar verilmektedir: 

lngiliz vapuıu: C<'man 19.301 
tonluk 9 vapuı. 

Müttefik vapurlar: Ceman 
10.442 tonluk 4 vapur. 

60 bin bina harap oldu 
180 binada da hasa; 

var 
J'aris, 18 (A . . \.) - :\tUmı.v. 

lal m:ıı:·ı·ı Eeı·thold dWl wd~ o tll 
neşredilen bır nutuk sö~ 1 miştiı. 
Nazır bu nutkunda RÖ) k dcını . 

tir: 
"- Haıp lı r<'k. t l .n.rnmdıı 

60 bin bina harap olmuş, 180 hin 
bina -la ha.'V!ra ur:mmıc;tır. 

1 Ma:;H\p olıııu" e fnkır.C'şmı 

1 
olan Fransa hnrptC'n l"'·elllit .-.drı• 

bütün hasarlıuı tamir C'rl"mı)ecı>tı 

1 

tir. Bununla bf'rabc ı df'\'kt •m ı 

naların t,.,krar inı;asına ya clım ı 
cin muhtelif kanunlar nc>Rı C'~n 

1 bulunmaktadır.,. 

ispanya ve 
Porte ızde ı 

hrtlnanın zarar 'arı 
ispanyada bir nahiye 

ortadan tamamile 
kayboldu 

~evk=ye kasrında enderun g~lmanlarile bir sat· 
rn.nc vyunu Yü?-ne müsabakaları - Be~irgin 
ı~alyonuna a~ıları korsan İngiliz eıçisinin 
sekerlemeleri · Yirmi sekh c~lebi zadenin 
.Pari~ten dönüşü - Havuzda bir ·köpek ba fığı 

Seraya giren hırsız. 

(~zan: AHMET B()J,ENT KOÇll 
~....- ....................... ..., .................. -· ....................... . 

;,. ; 115:J ) ılı Ct:mazıyNa.ı11uı- ı:ınbctı ta.kıp den padıtah tara • 

nıı ımı oeşlncı glmü bınncl Muh tmdnn dcniu çıkılarla akceler &.. 

.1ıuı ıtravı hümrıyununun zUlutlu .tılmak surc-th·IE' taltit dilmişler
ı ı ı ırıları arnsından Omc>ı ndın · di 

"' bıı (;<ıcuğu lıazıneı hassa oda 
rıa aldırttı 'c kendisin d(' "Sır. 
• ıor ta\ın ctu. Bu suretlr- em 

1 -
.,ıı 1ı anısında. mümaz kılman Om er 

Hı-drl{İtn kal~ onuna a~ılan t\or. 
san: 

Bitaraf vapur· Batan yoktur. 1 
Ycktın: Ceman 29.806 tonluk 

13 vapur. 1 

l.A;;,boıı. 1;;; (A.A.) - \füthi 
kasırganın tahrip ettiği mınta. 
kalarla miihabere ve miıııak.'1.lr 
daha t<'s;s .:ı~unamamı;µr. Ha-

OCf; \'rldan fazla bırinci Mahmu -
dun yarıındn kald, ve 1730 {1143) 

ıhtlla.Jınden sonra. Oı>manlı hane • 
danının bu değerlı \ ı> meşhur sı 

masınrn günluk ha)""ntına doir ka\. 

dettigi notlardan mliı'<'kkep bof} 

yüz küsur :ıayfahk kıvmotli bir 
kitabı bıraktı. 

Bugun Haber okuyucularına ô_ 
mcr ağanm bıı ;;n\·anı dikkat <'5<'
rinderı, birkac peN'a nakledı\o -

Resendire adası "liOJ"\Odası Ali 

Hasekı. ada halkının da \ardı:mmı 

borC'n bır korsan tarafından kası. 
ı ılmlljtJ. Bu korsaıı bu mUdciet 

sonra. kendı halınde bır gmnki -
tiıccar glbı lstanbula gelip çarş· 

\'C pazarlarda dola.şmnga b~ladı. 

O 1stanbula gıttıktcn az sonra A. 
li Haııekı de kaçmağn mu\ affalt 
olarak fstanbula gclmiRti. Bir gün 

<'arştda bu cUrt'tknr korsana ras • 
'adı: ''e derhal ~ akolottı, Yapı -
fnn tahkikat neticesindcı Ali Ha"'e. 
kinin iddiası tahskkuk <'f.tı Kor • 
san. l'ophnne önünde demirli bu -
lunan bir tilccar kahonunun dir~. 

gin< asılmak stıreUli> idam cdildı. 

MİHVERC1LEl~fN KA YIBI 

Loııdra, 1 (.1.A.) - l...o,.dra 
ga.zetelerı, düşman tıC'ar<>t gemi
leri kayıbı hakkındaki resmi ra:. 
kamları nl' roderken. bu rakam
ların 7 kanunusn.nı tarihlı son 
istatistikdenberi gecen bir ay
dan bıraz fazln bir müddet zar
fında 273 bin tonilitlo fazlalaş. 
mış olduğunu tebarüz ettirmek
t<>dir. 

Bu fazla mıktaı m 177 bııı lo
nıla tnsuııu ttalyan. n bimni Al~ 
m:ııı -ı.·(' 13 hını dii~man kontro, 
ıu aıtmtlaltı' 'bıtaı1ar zemf!Pr 'e:i 
kll Pylem~ktedir. 

• Mosko\·a. ı !AA 1 

sanda tnkıtap uğmmıo ol;ı.n 8ovyct 
Japon ticarN mllz..-ıkerelerln" d~ tı 

cıırct komis"rliğtndl' dUn venıdrn 

başlanmıştır 

• Çunking. 18 !A.A l D N.B 
Resmi ('~ntral Nıyuz llJıınsı. \ and<'I 
Vilkınin Ç'ln<' bir S('yahat yapmalt hu 
susundakl tasavvurunun hlıkClıııct tıı

ı af'tndnn çok bUyUk " ,. ıııcıııııunıyct 

iP kar .. ıınnmı~ olduğunu bildirmekte 

dir. 
• Moskova, 1 (A A.) Tas. Sov-

yetlcr birliği komünist partisinin ıs 
incl kongresinin acılm.nsı mUnas!'.'bc'tl· 
le Mosko\'tı ile Snhıılln nrasmd:ı tele 
ton muhaveresi tesis edllmlsUr. 

• Londra. 1 <ı l A A.) Verıl"n ma· 
lılmata göıc, Homnnya ili' dlplom:ı 

Uk mUnnsebctlerln tnkıtanı Uzcrııı· 

Londratl. 1.ı Ro ıı 
\'c maliye mUJavirı Abınao da ı.stifası 
ru vermiştir. 

• Londra. JS lA.A.) Krıı.. Bu-
ldngam sarayında oo,vekll Çörçll ile 
srhhnt nazın Mııkdonaldl kabul etmiş· 
tir. Bu kabul, Makdomıldln Kaıuıdn 
fevkıılfLdc komiserliğin tayini mUnn· 

&ılx'tııc ynpılmışbr. 

-5-
laıı bın bir çeşit lıokkabnzllkla ('ğ. 
ıendiriı. bazan bn..5ına kağıttnn bir 
ktiliıh giyer ve C'linc knlm biı so

pa alarnk kaymakamın vüruyüşil. 
nü t.nklide kalkısır, hazan ktrıta, 
kırıtı:ı çocuklarm önölerinden gc_ 

çcrek kib:ır kndmlarm yürUyi.işlC'. 
ı·ini tnklit eder, baznn kışlanın o· 
nünde bulduğu eski asker şapkası. 
nı baı;ınn giyer ve kı>narlnr mı ta 
kul:ıklarına kndaı c;ekip snçlarını 
:rinde snklndıktnn sonra kollnrmJ 
ve ellerini de> iki yıı.nınn ynpıştıra. 
rak talimli adımlnrla ve ağziyle 
borazan sesini to.kllt ederek, dlm. 
dik ve gayet ciödi bir vnzıJ cıtte 
meydanlıkta üç dört defa gider ge

lirdi. 

berler pek geç alınmaktadrr. Fa
kat öğrenildiı?ınc gör ölenlerin rum. 
miktaıı yüzü geçm~ktedir. Yal-
nız Se.simbrn limanında 300 ba ıuatımudu f'\'\ttin muaz:r.aııı bir 
lıkcı g-C'misi hamp olmuştur. , t 

~ rnnç oyunu: 
l8PANYADA 1 1155 hi<.'rl yılı muhıı.ncmının 

ftladrıt, 18 ( A.A.) - Stefanı ı ''ırmı fıriinciı pazar günü padişah 
Müna.kalatm tek~r basiaması ŞPvkh ka.snna gıttı Bu kasrın 
iizerine kasır~anın müh1m ha· ı- · 

t h J 
...-·rd·· . 

1 
onundekı buvUk havuzun zemınıne sara usu e ı:;• ... 1 ıt.11 <>.,<>TC.n) • • 

miı:ıtir mıltli mennerlror!f' bıı satranc ıev 

Learorıo E:'Yal<'1 ı dahılıud(• l'rt'- ha:o., ı;<: Khndl" 'r apılmı:ıtı. Mahmul o . ,.., 
' ıJano nabıycsı tamamiyle orta. aı. <·m ,:;atı anı; o~marnak istedi. 
dan ka}1bolnnıştur Her t:ırııftn Dertıııı Pmn verdı Hnvuzun uyu. 
bir"<>k "''lN \'ıkılnıı~tır no boşalttrlnr PndiR,ahın ma.ıyetiıı_ 

SA.°"; l'A. DER Y ANGJNI df'kı ıç oglıml:ın hnvuzun 1çine gi-
Mad.rıl 18 ( A.A.) - .ll\ı gnıı· rerek IE"vhanın üzerine dizildiloı. 

dcnberı &ıntarıdcr lımnnında Pndıı::ah, "ah. \•ezir, fil, kale, at ve 
hüküm suıcn \"angın ha.len ba · nf'fer olan bu çocuklarla f<atranç 

tınlmı~tır Vukua g(']en lıa· oynadı. Bu oyun, maiyetlııd<> bulu
sann krymf.'ti, 4 milyar pczctas 
tahmın edilmektedir. E\'Siz kal. nnnlar içın ncnip bir saf ve tema. 
mış olan 30 bin ki~ı muvakkaten sa olmuştu. 
mekteplerde. gazinolarda ve bu

, na müsabih binalarda iskan e -
dilmektedir. 

Lazım.geJen bütiin tedbırleri 
nlmak üzere endüstri ve ticar('l 
nazırı, Genemi B'rankonun hu
susi miimessili sıfatiylc bugün 
!::'antandere varmıştır. 

FJHTINADAN YIKILAN 
EVLER 

sı: 

1155 ~,lının bir \UZ sünü, l Cc
nta:r.iyclevvcli perşembe> günü .Mnh 

mudu n•vcl Göksııya gitti. Ewelii.. 
maiyetindeki enderun g:lmanlarına 
çayırda ya) a ciridi o,:rna tt1. Sn hh 
Türkmani adındaki bir ıınire halk 

Saiııf . Scbasticıı. 18 (A. A . .1 türküleri okutu. O ~ırada. l\lohmu. 
- Stefnni ajansından: du tlklü saklabanlıklnrl:ı r~fcndi. 

İspanyanın bir.kn<' eyalelmd1. r<>ıı sara'" cüeelen ile dllsiz!erı de 
hüküm siirmckte ulaıı fırtına Bi1 
baoda takribnı fiO evm '"'"lkrlm l. 
sına sebebivet vermi.,th· Bır
çok fabrikaİaı vahim hasarata 
uğramıştır. Bircok yaralı \ar. 
dır. 

• Sofya, ıs (A.A.l - Bulgar ha!J
vcklli ve maarif nazın Filo! ile Mııcnr 
nuııırff nazırı Honnn bur;1in S<llyada 
bir Bulgar · Mncnr kültUr nnlıışması 
lmzalamışlnrdır 

pivadf> denilen kavı.idarin C:öksıı\ a 
gelmektrydiler. Bunları &<."tiren pi 

l adel...,rdcki sandalcı ve> filikacıla

rm mahir yfu.geçlcı inden altı ~f'nr 
soyunup denize atılmıslar \'f', bo • 

ğazm cereyanmn knrfit b'ı tı:ıham. 

miil müsabaknsma gir.İ§.ınişlerdi. 

Altısı da. büyük bir mchnrot ve 
kudret göstererek Göksu knsrın:n 
önüne gelmişler. kendilerini uzak-

Nakleden: MECDı ENON 
Fakat halk artık onun hıçbır 

hareketine Vl'Ya sözunc aldırrnı -
) ordu. Onun yegı..nc scyırcih: ri ço
cuklar olmufitu. Fakat bunla.nn dn 

anneleri kıza yakla§lTiaktau kcn • 

dıleTini mencderler. Çünkü biı 

git ii.deti hiHi.fmu, kımbiliı ne -

den sekiz ynşmdn kndar olan en 
güz<'ll('riııden bitini yaka!~. o 
kndar siddetlc öpmüş ki çocukça • 

ğız korkmuş Vf' nğlayıp <;Il'l>Inmn
ğrı ba~lamış. 

Bilhass:ı subaylara büyUk bir a
laka gösteriyordu. Fakat hepsine 
a:·ni d<'recede nlakrı ,.e meyli 'ok 
tu. O hastaneden döndükten son. 
ra adada. on subny değişmiııti. İÇ· 

lerinde her ya.şta ._o tipte o.lam 

varaı. Kızın. nıihassa gı>11cılcr<> cıa 

ha ia.zlıı. aliıka gösterdiği :ınlasıl • 
dı. Güzelleri <'irkinlcrden mukem -
melen ayırt ettiği görülU~·oı dıı. 

ı.'akat buna r::ığmı~n hcıpsinı> ''sf'\ . 

gilim, canm1 .. diye hitap otmek • 

ten geri kalmıyordu. İlk gelenler
den ve kırk v~ında kadar olnn 

subaylardan birine hir de gıiler 

Uz ı;östermemi.]ti. Şişman \•licu. 
du ile bu subay A~şenin sempa -
tisini kazanamamışt.J. tık karşılaş 

tıkları gün kendisine bir iki tatlı 

!iÖ... söylemi .. , fakat suba> kıup 

da ters cevap verdiği için k11.ca • 
~'iz, bundan sonra kendisini gör. 

dfiğil zaman ancak uzaktan takip 

etmekle iktifa etmişti On<laa 

lngill7. elçisinin ~kCl'lıımeJeri: 

AJ nı yıl Cemazıyrılahannro on 

ıkinci günü, Birinci Mahmut, Bent 

!erle Belgrat ormanmda bir at 
ger.mu.sine cr'ktt 1htllildC' harap ol 
Juktan sonra kendısı t.ıırafmdan 

~en.iden imar cdilmi. olan Saaas_ 
bA.d kasımdan seher vakti çıka • 
rnk Saadabfıd arkasındaki kırları 

seyir ve temaşa ederek yü k 
bir tep<> üzerinde kahvaltı etti, 

kahve ir;ti. Omdan sultan Osman 
ha\'llır.una \'C çüte ha\'l!Zlnra gitti. 
Çifte hM-uzlarda biı sayeban ita • 
zrrlanmrntı. Onun altında bir müd. 
act dinlendi. Oradan Belgrad kô
) üne ve ikınci bende gitti. Ni:luı. 

\et bir nci bentteki kasııı geldı. 

Pndis:ıhın bövlc bir at ge:ı:lııUslne 

<;ıkncoğından ..fvv('lcc haberdar e • 

rlilmi5 olnıı İngiltere elçiı;.i, bu 
kasra sultan Mahmut için nofis şe 
kerlcmelcr göndermic;ti, Padı. aha 
takdim rıdlldi. Padisab f~kallidc 
mahzıız oldu. Akam üzeri oradan 
Beı;ikt.nı; f<BJ ayma döndli. 

\ irmi .. rkiı C..'elehiıadf'nin l'aris
trn rliıııiisü: 

1155 $abanının be incı perşem. 
bt' güı u. padi~a.lı. limnnn nazır 

SC'PN<:ileı kasrına ınmiı:ıtı. O sı • 
radn iki Fra.nsız gl'mi!llfnin gAldi

ği görüldü. Bu gernilrr Dnmnt tb. 
rahim p:.ı.-.;a zamnnında l'urkıJ ede 

(!Ait fen <::a11fm11 ,.,,1,iriniz) 

:ııonı .ı .,L'lt>n ıkı uı suba~·a kıır.,ı 

da 3.;} nı f'kilde daHanmı" ı.:e on· 
ardan d.a ho la:ımadıf!'mı bu sur<.>t 

belli etmıştı Itnk:ıt gen<; ' ya-
1'! ıklı ı1ub..ıvları kaı ı çok fu
la alüka gö:ıtern•ı . çılgınca hare_ 
kN Pdoı ek pec:J('"J ıni hrrakımımı • 
tı. 

.ç!enuden bazıluı onu kut tar • 
mnk ı;cvdasmn k .. pılDlışlar v kt:ı 

r!isinc fu;ık gibi görünel'clc "'lıuru

nu iadeye' <'a.lışruışlardı. J<'a.kat i -
in alaymd:.ı olduklarından :ılıun 

bıkmı lıu "'' iki üc gtin uğrru;bk. 
tan sonra vazge~mıPlcrdi l lenn· 
d<' bazı maddi d:işünenler olnıu~ 

ve kendi kendıleıine öyll' dem~
lerdi · 

Gtizel bir kızrrı muhakkak 
-ıklı ba mda mı olması lhımdır" 
ı:\e\'l11mek için akim ~ta o• _ 

ma.sı daha iyi değil m~! 

( Deııtmu tıar) 



Eski Galatuaray 
karakal bınası 

Y •lnlmaaı üzerindeki 
ihtili.Rar nihayet 

halledildi 

lB IUBAT - ıtu 

......... irile 
, .............. ! .... 

Dünün ve bugünün haber ve hadisereri: 

Kadas r onun faydalan 
...... 1111118) 

IMcre •e 'ne a&oe taptl *Dil 
teeuU. etaı)ftlr. 

Halea t-1rıllwhı4e dGrt kadaa 
tro mtıdtlrmtU poetalariyle faali 
Jette ....... Jrteıür. J'atill Be -
yoğlu Kachk67 ve Kartal kazala. 
rmm n.t.tıon 4a blmen bit -
mittir. 8efiktat hn'Rlm kadu • 
troeu da baflam• bq)unmıktadır. 

Kadastro gayrlmen.tulUa pl&n 
laftınJmuı ve laukukl blltiba lhti
llflarm halli ıurettyle kıymetlen· 
dlrilm81il nolıtumdaD lbumlu bir 
ihtiyaç hallııde Hluııclufunclan ta
pu ve kaa.tro umum mOdUri Ha. 
Ut Ziya kadutıo itlerinin bJzlaD· 
dmlmaaı in lbmıgel n tertibatı 
aldJrnutt r. Bu m anda b lh 
İstanbul bdMtroaaıum etlntle ik
ma e çal dm ktadır. 

Havay ve 
Guam adaları 

Amerika müdafaa 
mmtakası ilin edildi 

Vs ........ 19(A. >-B.B 
c: - CumJmrrelai awweıt P 
f".ide bati mUdafaa ~üarau 
llb •tmlftir. Yabancı remt .e 
tayyarelerin ~ 'ba 
tabJar U'Mlllda Baw ve Guam 
adalan da vardır 

Ta• llRlll 
(81......,. ı INMe) 

CBPllELEBDB VAllD:f 
....... 11 ( A.) - B. B. C: 
Yunan matbuat nezaretJ tara • 

fmdan harp ftll)retl b•lrlmMla d\ln 
....._ radyoda eu ilahat veıtı -
mittir 

''Cephe boyaaca Yanan m11ftf
fülyetl 419\'ala edqıor. Bruı
Oull, ~ JlallrılpU8 .. KU.. 
..ıra - T91eılı• -ıNalumda 
.....-U • ..,......_ oıvar. 

JWJaaJar ~ takYi -
ye ahyorlar. t~ ]ngn ..... nı 

-~~Y-tur. 
• a ı • •ı ıa e 
böttba kuvvetleri ~pileye atı 
~. Klilura - 'lleped len 
mıatakumda 11 DCI ltalyaa ordu 
-- ...,... rMte ...... edi
,... Din men.ddlt naı,.a mu 

bbfl Jatl=~ Vel' ...... ........... ........ ,. .• 
tald' ••••llte 

( .............. , 
Balpr1araa mtıatakil bir yol 

takip etmedtlrge 18e beyanname. 
• Tlbtiye içba pratik manası 
aılır. 

lla..ke,.t cievam ettiği müddet 
IUflDda Tlrk11• BOy8k Brit&Ay~ 
ya kalp tam bir cJGrDaU ile hare. 
ket •tmlt ve BUytUı Brltııya hlli
metinl mtbateratm tenkk oıafh 
larmdua baberdar •tadttir 
~ macllılDce, Tllrldye 

lblftat bltlba muahed teri ta. 
ahJttltJerini tamamU m uz t t. 
m111 ve Almanlar tantmdaa yapı 
1Mak herbaugl bir taamJS hare 
•etmı kabul etme; amd ohnadJ. 
.. IUplıffbı bir 8UJ'ette I' -

mittir. 

§im.,_ ~ allnm •tic:eler, 
kadaatro ,....._ yeıierde ya • 
pılneyan yerlere nazaran gayri -
meabllare alt llıtllfllina w bil.. 
huea davaJarm )Cbde '10 ualdılı· 
Dl~. 

Dilw taraltm ıtebrtn ....... 
mahall lerilade muaakkafat ve a
rul ~ tnllml ..... 
amda ~ U'Ba, arut ve eml&k 
sahipleri m ydana çdmwnaktadır. 
a.. ana~ de uul ftl'gi
ııinl vermemek için anam bedi. 
ıertne ait olaaadıimı e6ylemelrte • 
d.irler. Bu taMirde amalar .._ 
qıkanlu:ak w beletive tııacaimı 
taUil edeeektlr Bu ~ ati
• ~rtı- düliaWea uwaJarm 

Mil ti yaraa ~- Undu fu. 
ladır. 



"anıu De Ucıar çek döl·ersen • tmdllr tok rüat etıullll 
• 

illa t~ tipllrge SOp&M1e din, lı:orkma: Faifur flneu ..,....., 

• 
lllf..L~ tdlıu" en bit kere, !ll&Va.'a gfderkea lld ~ ette 
--- iç kc dihıliııtaeU. ' • 

• 
.._._._~ kadın Mlı aftya ~idi mi ltaJalıaltk Uıfdır, Öf kadmm 
........ yer f!ellennem tfemt'!ldtr. 

• 
Seytan ~ yerlere ..._ ..... flat. 

• 
~ita ka.d nın g07:~ aslan, ha w•4u ........,. Jldıııialn 4le 
-,~eti yoktu. 

DOtnıak, Y&Mmak. ôlniek, ezilmek, hete ı~Vb'ie)(. 
Hep ~. bazı nt"ti lılr 4Dhil emek. 

LblMd 

Panetıtil ilk 1tısrıııı .... 

11•: s· ı llU• .... 
kutpaDa it m.a ...... -
Amalı • w ... -.ht. ......... ,. ...... .... 
....ıı11W1.nw•a n1ı-. 
1111111. ..... t ...... ....... 

ıa•t••- ..... ··-~ ................ Wla:J. 
...... WMlı4 ...._. .. ......... .... ,,.,...,. 
,..... jgla ... 2 ·- bfWJ•ll• 
bir. 

.ı.k aıw•ta 'm'a ıı lılr -.n • Tı ....... ile ilk ı..-. ........... , "- ...... - ,,, __ 
fdtUL a.t• ndı illa. a. w.. ... ,,. ......... ,...... ... 
layıp kaçmalı teerlbe etti. .. -
vaffak oltP• .Apl ta...,. 
... evvel .......... Jllaoda 
~ .,.... .... ... . .... 
ı,.ıuDU Dı-* ... tr lllr ..... 
ka Fraua da,......,...., ... 
0•••11tr. 
FlkatJ$~~ 

-.vuttuktaa ~ - - ,....... 
ILi t.k~ Vama .,.......,ı •. 
ip aooa ı m .... m:t11s1L .,_ 

Bir l'rammı!lr, ill9llf ~. 
ıtıı ~ .. ~ \a .. ,,... 
N edil t•t\nm ~ W • • 
~ beyeeandaıl netW6rtnt 
"'len lltfr. ~ ta~ UU ele 

-rllm~ . 
Bahrilllahiti AtlaaiJi ta,,.... ilk seçen 

ad&m? 
3'lıqP ·22 not ll9Al 1ı1r 1:ıa1au bfu- Yiml bet~ bir ıt un alı 
• park Moncwı bt.dDde ~ • ,.. <lllrle , • o ,,....,. anr ... 
•eldi v, -tıın ... Jrtlf...ıe. ,tt- •• o h .... ,. _, .... 11 ~ 
lııN'Ü ~ 79" ._ u _.... ıı.,..111• .. a 9911 aı 

Q bu~~". Jfa)ll--·~ı• .... n.-.. 
bUu.ı ~ ~ idil Barje .,.,. ....,. ..... --

- ketf~ ........ Le llliltir. Jkı mretle • -. 900 
onarmGıb4 ım •• ,. ı, iSl ~ 
aeö.,...~~'blr .. 
vin ilk katından kendWnl ..._ 

nk detaliıaltı • ......., 
kimıaam 

* J.ıaNn. U.,. Jlllllııi Mr .-da mey 

--~ Cel'Oe•eııııl ...... 
•ııu "'* "'*lele -...... ee. 
Jcıtaa ~k Wnwelı: moduL Qmç 
yılıül '* .. ... .... 1 tn 
~e aeorU gözlük kullanarak ... .,. ... ~. 

• x. -=1ar yeniden moaa ol
c111. Norma Şlrer, llCID ftlml o1an 
••ea fDmlni ~en rolUne 
bunanifyle tetabuk etmek idil ıaaç 
1al'llu kma keıst:t.rndttlı". ~
p yakıpn bu kıla aaçlra Gteki 
yıldısJar için de blr moda, moda 
yıldıs1ardan eonra da, hariçteki ka 
dQ:ılara eçmlettr. Norma Mmllıl a.. 
laa - ......,,_ ook ~ tah 
mla ecWmekteclil' • 

* lMetta Y-uıı.r. IJU del'fll al -
maktadır. StUdyo direktörleri yıl-
dıt.aiı ~ 'Ye aMll1Jdl bir 98111 ôlu. 
tun g8tmlfler " yildDia ..ıı 
filmler çevlrtebibrıelc lç1n ders al
dmnağa bqJamıelardır. Yıldız 

bUJı.dan sonrald filnihıde l)&l'IU IÖ)'. 

Dyecektll'. 

.. Beti D&1fia'l lftreaiadee -
.. blradineek ,.. bir ..... el-

mtıttur. • wUitter ,.~ ID9 • 

• Amer!Qa fDm kaıdp8ayalan 
.... Gltlinln .... ~ tlo -
- ~. piyellnl !lime tJelt 

Dit iıltl)wlar. Mat --· .,_.. yddm. fratl ... ""*' -
deltt tebeleltil ·~ bftnıe o,..mla
nnm ~ ~ .terdılie 
lfne lmkin ohudıiw ..U~rbte. dJ:. • mee; ~. 

me) hususiyle Jrendiılbıe vaki bU-

tfi teıtllflert reddetıraektıe41r. 

t - iLK ŞKI 
DEANNA DURBIN'i 

....... b) { ... erllele tılt • ' • ...,. 181) 
(llll..,._.)f1111tııo...._-... ..... tetWaet_...... 
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Kadınlara Beyoğlu 
Tavsiyeler - -·-· =r 

geceleri 

· Kolavıeke çı~arma Tevek keli züğürllüğün 
(Her hakkr Haber gueı.ıııııme a1ttir.) 

usullırı d d k :.:~~ ,:::!..ı"':"':'~ ile,.. a ı o ı m o a oy m a m ış 1 ar 
COLOHBA 

P . .\Urhrıee 

ı. C'etaıt p<>nt-.rfn la ıırC"mi.. 

..-re fois qu'un de.ir manifeste par 
iP N>lone1 efıt oh~nır l'approbatfon 

.. 
·~. t.;nchaate de cette rf"tl~ntreı 

ıua.ttenduc~ il eiıt ponrtant le boıı 
rn~' de ralrc quc-Jq~ objection-. 

,mur irriter 
nisM t ... yma. 

~. En \'ain il parla de la ~au\ a

~t"rie do pay.-. et de la dlffkulte 
iloar une fcmme d'J '{'oya.ger: elk 

11e f'rai~alt ricn: cJle aimalt par 
ıtesao~ tout 8 \'o~·a~e.r iı che'\'al: 
eUe faft;alt une fete de coocher au 
hivat': elle mf"n~t f•ou~r an 

l'8ie Mlneun. 

t. Bref, elle a.nit reponse a 
tout, .. , jamak Anglaise4 a•avait 

™ ea ~; done ('}k> deva.it r 
alli!ır. 

.; . .Et qoel bonheor, de retıoa.r 

d1llbff SaJnt • Jau>e"i'platt', de mon_ 

f..er ~ 11 lbum ! 

6, "Poorqooi done, ıwı. chere, 
pa&eC.. \'008 Of' t"hanmınt deesin '! 
- O'h. Ce n'<'st rit"n. C'e<1t un cro
qa que j'•I raıt d'lliPres on fa· 
nM!ID'.'t beadtt oo~ qui nomı & 9CI'"" 

,, de gıdd<". - Commt'.at! HMM a. 

ı·~ eti· en Core.-..... 

•. l,Ofot Batee.u:-1: a va.peor n'e:dr.

tet ı~nt eocorr entre ı. F"'80e 
"- La Col'C(•, on s'enquit d'un. -.. 
Tire ea pa.rt:an~ poar Mre qne 

m;ı,.. J,ytffa "<" proPMAft de de.

ııoanfr. 

8. De~ le joor meme, le oolonel 
eerh'it a Pariı. poor M('QDlill2lD.der 

l'appartement qoi de\alt le rcce
~oir, et fit marehi u•ec ae patron 
d'une ~~tett~ corsc qui aJlait 
fıdre ~-oiJe poor Ajıaedo. 

P. Mert?ııte ::::-=81 Tk:::;; sı: Şoför memn~n, yolcu memnun, aıan memnun, satan memnun 
:.b::~~c: ı:~~ k-:;:; Bir ban memnun· deg'"' ilim : öldUrdüg'"' um geceye yanıyorum 
biru slirüııüz. KJSa biT 2'.allla!l bek 

t. Albaynı izhar ettiği bir arzu· 

nun krz.ı tarafından tas,;p edilmiş 
~ 

olması b~llti ilk defa vaki oluyor_ 
du. 

Jeyiniz. Sonra çitiliyerek yrlcaymız. Dün akşam şeytana uydum, 
üzerine bir damla eter damlan • felekten bir gooe çalayım, dedim. 
nız. Leke çıkar. Gece eğlencelerinin tadmı, ta. 

Meyva \'6 şarap lekeJeri: danlra bilir. Bu tadı, vaktiyle 
Kumaşı sabtınlu suyla yıkayı • ben de tatmıştnn. Fakat şimdi. 

·~ Bu beklenmedik uygunluktan nız, sonra suya birk:u; damla Ja- aylar, hatta yıllar varki bu be. 
vel suyu yahut a.sid olualik (kuzu karlık eğlencelerinden uzağım. 

kulağy Midi) damlatarak bu su L Onlara karşr hasret mi duyuyo
le de yıkaymr.z.. Leke çıkar. fstel'- rmn r asla! Fakat insan, ne de 
seniz lekeli kumaş Uzerinden kll - o16a, ta .. Uzun, bitmez tükenmez 
kürt buha11 da geçirebUirsiniz. A. musahhihlik gecelerinden kalma 

çok memnun olmn.kla beraber m.i5 
Lydia'nın hayırlı hevtısinf kızıştrr
mAk için albay bazı itirazlar yap

mak fikri selimini de gösterdi. 

3. ~ş y(?re memleketin vabşe- ~ık l'enkli kumaşlar U7,erindeki itiyatların birden bire. kolay 1ro 

ne, yalpa.cık tavırlarla, sevda 
fJSlldayor. • 

Sevda, he peevda ... 
önümde arkamda. sağımda 

solumda, hayatta ve ekranda 
se.vda ... 

Filmin yarısında sinemaya 
girdiğim için mi nedir, oyunun 
zevkini çrkara.niıyordum. 

Birdenbire ışrkla.r yanıverdi. 

Salonda bir kendine geliş. bir 
··kıpırdanma, bir toplanma. hava
sı esti. Aklıma maruf karikatli tinden, bir kadın için ora.da seya· meyva v<' şarap lekelerini çıkar - lay SJYI'Ôa.mıyor. 

hat etmek g-üçliiklerinden bahset· mak ic:in lekeli yeri kaynar ıtüt L Ve işte bendeıtiz, içjmde deb. ristlerimizden birinin muvafrk 
ti. Lydia hiçbir seyden yrlmryor. çersine batırmak klfidir. Siltten rencn bu gececilik itiyatlarmm 
du, her ;ıcyden üstün olarak atla çrltanlarak ktı.m.a.<;I adi StJ ile C'.al- teeiıile olacak. diln ak~ ~ey. 
seyahati seviyordu. Çadır gibi şey- kar ve ütül<'l'8eltiz leke kalmaz. tana uydum. felekten bir gece 

terde yatmağı bayram sayıyordu; 'iürekk~p lekf':lerl: Galdnn. 
Ana.doluya gitmekle korkutuyor. Bunlar alkole yahut kolonyaya. Hem de ne gece'! Ne ~lış ... 
du.' batmlmış pamukla silinerek çıkar.· İstanbulun seyyar karanlık 

ı. Velha10ıl, her §eye cevap veri· 
yordu, çünkü Komika.ya kat'iyyen 
bir İngiliz kadmı gitmemişti, şu 

halde oraya gitmeğe mecburdu. 

."i. Dönüşte Saint - Jame.s •mey· 
danmda albomunu göstermek, n('! 

~detti yarabbi! 

Soğuk su i<:el1'in<.e eritilmi~ a.'§id kutulanndan birine gü<:fükle sı. 
okzalik (kuzu kulağı asidi) en çık ğmıverdim. ~ bu~uk kuru~luk 
maz sanılan mürekk(>p Jekeledni bir bilet aldrktan sonra bu. ak
biJ . çıkarır. Beyaz kumAAlar üze- f şa.mları silkOu dolu lstanbuldan 
rindeki mürekkep lekPsi asetonla esrarengi7., ç:ekici, gıdıklayıcı a.. 
çık:-r. Sa.bunlu suyA katılınış Ja . teşböceklerile beneklenen Bcyoğ. 
ve! ~uyu da iyi neticeler vEırir. 111 geccl~i'ne: (Ver elini dedim . 
Yağ , ·e zeytinyai;ı le~elerf: Galatasara.yda indiğim vakıt 
Kumaşm üzerine bir parça yu- baktrm ki 'alem ol alem, devran 

murta beyıuı koyunuz. Sonra bir 
6. •·şu halde niçin, az:iwm, bu kaç damla kaynar su damlatmız. 

latif 1'1lSmi elden <;ıkarryorsunuz? Sonra çitileyin'i7.. wnra: soğuk su 

yine ol devran" ... 
Kadınlı erkekli. irili lıfa lt.lı, 

tenkli benekli bir alay klabaltk 
caddede piyasa ediyor. - A. Bu bir şey değil; şu, bize 

rehberlik etmiş olan Korsikalı 

m~ur bir h'&.ydudu model alarak 
yaptığnn bir ka.raka.lemdrr. - Na.. 
sd sis Konıikaya gittiniz mi?.. .. 

7. Fra.Ma ile Korsika arasında. 
henüz vapnl' iı:lemediğinden m1s 
Lydia'nm kesfetmeğe niyetlendiği 

ada için harekf't edebilecek bir 
gemi ara...,trrddı. 

8. Albay, tutma.ğl kffrarla..ştırdı. 

ğı a.pa.rtımandan, o günden itiba
ren vazgeçtiğini bildirmPk i~..n Pa.. 

rise mektup yazdı ve Ajaccio'ya 
gitmekte olan bir Korsika iskuna.
~mm kaptanı ile mukavele yaptı. 

ile yrkaymız. Kuma~ ıen~i bo1... 
mad:m lekeyi çıkanr. 

Pas lckele'9: 
Lekeli yeri ılık suyla SIJla,tm.ıs. 

Sonra. üzerine bir damla sulu tm 
rubu koyumu:. Ronm ic;enri.ne a.
mon y:ı.k ilfive r.<Hlmi.!} temi% ınırla 
çalkaymrz. Beyaı kumaş üzerin · 
deki poa lekelerini ise asit okza. 
Jikle çrkannımız. İpekli kumaşlar 
ü?.erindcki pa~ · lekeleri çtlçmaz. 

Ev kadınına 
küçük 

tavsiyeler 

Vakıt erken .. 
Gecemi nasıl öldüreceğim ? 
tık aklıma gelen şey bir (içkili 

lokanta) ya girmek oıdu. Sonra, 
caydmı. 

Sinemalar ne güne duruyordu? 
Hem böylelikle lsU1nbulWln 

başlayıp Beyoğlunun ı:ı.ayısız ge. 
ceJerinde bitireceği ın seyahate 
biraz da renk. gölge ve hayal 
karLc;tmnIŞ olacnktım. 

Sinema holleri tıklım tıkltm ... 
Bir tanesinin ~işesin<' gtiGlüklc 
yaklaştım ve orta halli ·· :r aile
nin gündeli!: matbuah masrcıfmı 
bilete tahvil ettim, ne O)'lladığını 
sormağa lüzum bile görmeden 
içeriye daldım. 

eseri geldi: 
Bir ~inemanın önünde, üçü.nc:i 

şahıs. bir çüt gence soruyor: 
- Heyecanlı mıydı? 

Cevap şu: 
- Ne demezsin? İkide bir 

ışıklar yanıyordu. 

Gülümsedim. 
. .. 

Arıza bertaraf edildikte;ı son. 
ra karanlığı tekrar il?.erimize 
çökerttiler. 
Beyoğlu sinema. .salonlarında fm 
dık fıstrk, kabakçekirdeği yiyen
lere, sigara i-ç.enJere tesadüf edil. 
miyor. Yalnız, frigo var. İçleri 
ya~lartn hararetlerini gider. 
me ki<~jn birebir... • 

Sinemalardan •çıkan halk. ya 
evlerine gidiyor, yahut ta bir 
gece yansı kahvaltım yapma~ 
için Amerikanvari süthanelere. 
m~ebic• dü"lkanlarma. .. 
Bir gurupun pıeşindaı ben \e 

bir mahalıeoi<:i dükkanına dal. 

dım. 

Salonu dolduraniarırı yfürıde 

doksanı sah.lep ~iyor. 
Ben de bir sahlep :ı:smarladJ:m. 
Parayı öderken dükkb sam· 

bine. miisterilerin çoğunun ni. 
cin ~ahlep içtiğini 80l'dum. 

- Şimdi moda bu bayım. dıecli. 
- Ne modası! 
- ~loda işte. züğürttüğün a. 

dmı moda koyma.ır..ışlar mı? 
Anlayamadığım: görünce 

izah etti: 

Vaktaki iki buçukta barlar, 
dansigler boşalryor. o zaman 
seyreyleyin siz gümbürtüyü .. 

Bizim pasta.haneye bunlardan 
bir grup dü§til. 

Ecnebi artistlerinin halefi.eti, • 
almanca.ya özenmişler. Ba.5mr 
gözünü yara yara. almanca ko .. 
nuşuyorlar. 

Yorgunluktan ve sarboşlukta'n 
bitkin bir haldeler ... 

önümdeki masada almanca k~ 
nuşan bunlardan biri nerdeysc 
yıkılacak. 

Bir Rus ~sı getirtti. yiye. 
medi; makarna gibi bir şey ıs. 
marlıtdı, yiyemedi. nihayet bir 
şangırtı ve bir tokat... 

Sahte Froylayn Mimi, sarlıo§· 
lukla masanın üreriOOcki şi._,e 
bardak. taba.kçanak, ne val"S8., 
hepsini yere yuvarladı ve yanın .. 
daki erkekten bir "adedi sahih•' 
tokat yedi, hiç orah olmadı. 

Pa.stahanedekiler onlara göz .. 
!erini dikmişlerdi. 

Ostat Sadri Ertem ile arka· 
daşları, genç şair ve meçhul da. 
hiler, birer birer kalkıp gittiler. 

Salon biraz tenhala.şmca, bi .. 
zim Avrupalı artiı:ı.tler öz dillerı 
le konuşmağa başladılar: Rum .. 
ca ennenfoe tü.rkçe. 

öyle ya, artık numaraya ne 

lüzum var? 
Bitişikteki masa.da ıbir k~lıı. 

yak.ası kürklü bir adam var. 
Yediler, i'\tiler. 
Sıra hfSaba gelince, a .. Pazar-

lık başl8JX13Sın mı? 
Adam fiyatları paıhalı bulu 

yor, hesabı pazarlrkla ödeme\\: 

istiyordu. , \ 
Dediği de oldu. ~ 

Kalkıp gittikten soııra. beyaı 

Ruslardan olduğu besbelli gar .. 
son kadın, kendi halinde gördü .. 

W bana dert yandı: 

( 1) 'l'Cf'ndüf. (2) Akliselim. (3) Bivac. btvouac kelimesinin eski 
~eklidir; bivou:ı.o veya Bivouak kelime.si i~ almanca bei ve wackt 
k&Jıimelerinden gelmedir, açık ordugah, gece karakolu mana.amadır: 
banı.da couchcr au bivac ~ yatmak karşrhğı olarak almmıştır. 
(4.) İngiliz kadını. (5) i~una: lki direkli yelkenli. 

* Mavi ve siyah ren.itli ipekten 
yapııni'~ iç ça.maşrrlariyle siyah 

kordet.aları, soldular cilyc atma.yı -
nra. Soğuk biraya ba.tmlıruıı bir 
fı~.a, yahut siingorle bunları sile. 
cek olursanız eski parlaklıkları ta-
mamiyle yerine gelir. ,. 

-~ Solmuş tafta kunıa:durı par · 
latm:ık içinse k:ı.hve telvesi kul • 
!anılır. Bu kumruılar içersine kah 
ve tel\'csi attlmUj suvla ~'lkanırsa 

İçerisi de tıklım tıklım ... Göz. 
terim karanlığa alıştıktan sonra 
sağımda solumda, önümde ar. 
kamda kıpırdama.yan tekle..~miş 

başların kıpırdanmadan, konuş .. 
mada.n insana <;0k şeyler söyli
yen ,,silfietlerini sezer gibi olmuş 

tum. 

- Bir fincan sah.lep içenin 
b-a~ka bir ı;ıey yemesine imkan 
yoktur. Zirn, ttkayor. Bir c:;ift, 
böylelikle, ıo _ 15 - birer de 
fraııAla yiseler - 25 kurul)a 
karınlarını doyuruyorlar. Bu u
ruzluk dururken, iloğ1u, gelir de 
süt, çorba. pilav. tatlı yeyip 

masrafa girer mi? 

0 

- Her gece böyle yapıyor. tııe 
pazarlık. Çok zengin bu adam·· 
Hep kadınlara veriyor parasmt .. 
Yediriyor. giydiriyor. hesaba 
gelince .. (Yumruğunu sıktı. CiJll 
riliğini anlatmak istiyordu) 

Saa.t dörtte paydosmuş. 
Beyoğlu idare amirleri, böyle 

emir vermişler. Maksat, sabanÇI 
pastahanelerinin temizliğine inı 
kan vermekmiş. 

. 
• 

- Bana ne? 
Bütün dikkatimi beyaz perde. Aklım ermişti. Hakikaten sah. 

parlarlar. 
* Kahve telve.si tereyağı ve A N A L i Z ve T E O R t 

ı. .\~ğııdald efunlCIN1 lransrma · 

1a çedriafz: 
a. Albayın rüyasında vurduğu 

be.yvan pek tuhaftı ; 00ynuzla.rlyle 

bir yaıban domuzunun ayni idi. 
b. Albay itirazlar yapmak hwm-

11Unda oldukça zeki hareket etti. 
e, Lydia çadnıkı yatmak düşün. 

ceMııe kendini kaptırmıştı. 
d, fskuna Ajaccio'ya hareket · e

~i. 

n. At;eğrdaki ciimleleri tiirkçey"" 
çe\irlniz: 

a. Le colonel s'enquit d'un na.. 
navirn qui allait 

Corse. 

partir pour la 

tt. Lyclia voulait avoir dans son 
ılbum un dessin d'apres nature de 
rıuolqu() ramt>m< b:lndit corse. 

,._ LP caılilainl' fWis fit present 
fi ~İ!lfl Lydb d'un joli ıwtit st~

let. 
d. J..ıı. femmc rlc chaınbT'c de miss 

Lydia ıt.eccpt3 le crorıuis de la 

··-----.-r -· -· ;,;ıooa• Ht: k uıı 

Ahmet A kkoyun 1 
1111 ı<Jltm, rauırı.nan• Pıtlu No • 

''•7•ırtfaıı m~.-11a .. ,ı-ır. """ ' ı• 

ye çevirdim: 
Bobstil bir delikanlı sevgilisi. 

lep., bcni.,de ttkamıırtı. porte de Sengi. ~·nğlı maddelerle kirlemn~ elleri 

c. ~'boopitalit.C dE> tonıı lPs ba.n· temi7Jemek için kullanılabifü. 
dits est admirable. -===============:::._.:.::::.:::.:..=.:::::===========- Fena bir buluş değil! 

Sinema dön~ kalabalık, sa. 
al 2'1 e doğru tama.men dağıldı. m. a. On s'enquit d'un navire 

en pa.rt.a.nec pour !'ile .. , ada için 
hareket edcbileeek bir gemi araş· 
tınldı (asli cümle). 

b. L'ile que m.iss Lydia se pro. 

po:Mdt de dccouvrir (tabi cü.ınle). 

rniA Lyd:ia'nm kcsfctmeği tasa-rla

rlrğı ada. 
\'l. Ge(-.c"D 

{N"Ctim~i: 

a. Meeeleyi 

llersteki t"Öm~min 

duymuş bir adam 

gibi konusuyorsunuz. 
h. Çalışan erkek ve kadın. 
c. Sa.adeti veren (yapan} ne ser. 

vı>t, ne de mevkidir. 
d. Ben Tur-ova muha!!aıasoıda 

Venfüıli yRrnlıy<m Fıtoli kralı Dio· 

mı>d'inı. 

"· Bana lüzumlu olan bütün ki

tapları yanım<la g"tinni!ltim. 

Aldırınız 

t Bu sııtuııı.ıa oıı;u,-ucuıa.ıunıam r•· yorum. Bazı sebeplerden dolayı •lgle. 
ll!:V•nna yuııadaltt ıuıpowra biriikı. \ terden sonra c;;nlışu:ıak mecbııl'\Ve~iu-
~11der~l"l!rt 1 aeyım. Uıtlyenler Haber p".f'tf'"1 (Ç. 

EVU!NllJll l'J:J(UJ'JAIU. if AJU Çl rumuzuna m\lrR.Ca&t. 
llA. f~ 'v"llRME. A.l..nt. •.t. Tlll * LL-1.n T tnden çıktım şımdı biT 

ı,:1bi tt~rl nıahlyetı •aıs oımı::r•• •• avukat yanında. ..-eya ~smt Ye huırıısl 
çtlk UbJarı parutE 1Mfrol1t•ur.) müe~erde iş arıyorum. ht!y.-ul•. 

• 37 ya:jmdl\, halini, istikbalini yap

Evlenm~ teklifleri rln Haber ıazete.ııl Ya.'llta~ile- ( il . Y.) 
romuzuna muracaatlerı. 

rnı.ş l:>irlylm. Gt\1f'l ve mlitenwılp vU.· • ıf yaşındayım. Ortam,. tep ,.,.. 

cutıu. tem!z. dürüııt. bir' ~ıı<iınla _ t:ı.01,11- İ 1<izinci ııaut olgunluk lmUhıuı•arruı1a 
rnak VB hııyatımı bırleştırmck ı .. t.yn- em~ele l<rLldım. Bir yıı.zsbancdu "f'ff& 

rllm. Vücut il.rızam olmAd.ıgı ~föı lle~ba.ng; bir mtlf'ıı..o.ıe~de l<ltiı•l;h YC. 
gil:ml de ııııyılırım. Klmll('sl7: olm;0~ım ya buna benzer l.flerde çatıçar.ııı,.•m. 
tercih cdcr1rn. Aıaıtadıı.r olacakların Haber ~"'7ctesl 

Caddede biZibizc kaldık. 
Bir aşağr. bir yukarı dolaf;tma-

ğa başladrm. 
Gilıel bir gece var. fakat vakıt 

geçmiyor. 

Çaresiz. sabahcı pa.stahalerin. 
den birine girdi-ftı. oturdu. 

Salon tenha .. 
Ortadaki bir masada Sadri 

Ertem üstadımı1Ja hikayeci 
Sait Faik ve arkad~ları otunı· 
yorlar. n~tat. bir şeyler anlatı. 
yor. 

Onların hemen biti~iğiııde, 
şiirlerile hayli alay edilen bir lstiyenı~·rln Haber ~ıs:t.t1tc..ıiıır!r> \·asıtaslle (K.B.) rumuzuna "'lliraew 

(R. 17} rumuznna Mtlra<:\ltülart. attan. , genç şair var. 
" arayanlar * dtJ.se mezunuyum. yük:ı~!<. ıa.iııqlf Önünde kağrt kalem ... 

• tstanbul erkek li'!eıunin •ınun~u de~ için hayatmu kazanın<\~ moae. Şiir ifl"a7. ediy-(')r sa.ndnn! 
ı>mı.fmdan'~ki ay evvel t.a.qdiknııme al- buriyetio<foyim. Hcrhangl bit· oı•J~~- Diğer masalarda da edebiyata 
omı. 8 ....., ay ~focldtycköy ırı.-.-nh&. sede öğleden ııonrl\ c;alışmal> llıere ~ 't d'' -.- hevesli, yahut ta sna unyaeı. 
1en heyctlnd.- çalıştım. BOD!IC'"''!s ve arıyorum. AUik.rıdatla.nn HalııP>,. :r,&a!'. 

a\l~ce bUmt~h.alim vımıır. Bu i.~. ::abut tesı n,şı~ (M. z. 23l nı:::ou:ıma na burnunu uzatm~ ~Hkanlı· 
J.<A.Upllk gibi ~'ka bir ~te çaıı!iınm. mUmcaatıa.rı. ]arla çiftler ... 
ıstiye:nlerin Y.B. nımuzıut!' bil flr!nf' * Daktilo mektebinden ıu.em&llWll 
•,a•ı tıun& a!t elimde 'M&detnamem de .. r Bu pastahane, ıaten. e*idıen. 

Apiı~a rıu1tUSl&rı vaaııı oıa:a o ~' . 
ıcuyucuıarnıınst• umıana• ıeı.. • tık ve orta okullarda fnsn '!ra<."I. I sert J11SIYOTUn:ı. Hlçblr yerck- ~!1'!U beri genç ~erle :maharrirlenn 

n'=-'-. t·•-k .. e dersleri .,el'Tlltk iıtt:.t- dnıt. Şirket. batlka ffY* n!~ mi*. "-.. '---ı· hUkümeti'' <tir. mektuplan idarehınemizden lı•~ıı_,. ,,_.,.,,,~ ..... .. .--ırwllT 

lf'n stınrı ıldırmaııırı rit'a olunıır <R.U Tummıunıı. mektupla 01.üraC"11at. istiyorıım, a:rzu edenlerin Haber ,ıu:e. 2t ten. 2,5 a kadar.ki =•srl.ın, 

Süklümpüklüm caddenin ya.; 

lunu tuttuk. 
Bu saatte nereye gidilir? 
Yeni Beyoğlu gecelerine ol 

1.arı dikkati celbeden bir çel~' 
lik sinmiş: Bütün bir gece. koSJ 
koca Beyoğlunda. bir tek taş.kı1' 
lığa rastıamadmı. 

tdarei örfiyenin tesiri nastl 

da belli oluyor? 
Otomobiller vızır vızır işleyol' 

•raksisine bindiğim şoför. afl 

lattı: 

- ~ çok !bayım. Günde 30 ' 
35 lira çıkardığımız oluyor. 2 
saat çalışıyoruz, 21 saat dinlcn1• 

voruz. Yalnız. 3 _ 4. yüz kadıı' 
~för arkadaş açıkta kaldı. SOJ'I 
ra bir şey daha var. EBkideJl 
aksaml~rı Büvükdere gibi uz8.~ • • jl 
yerlere gidenler, boş dönmekte 
korkarlard1. ~mdi böyle bir ~e1 
olmayor. Ekseriya, geceleri d8 

• Boğa7.<lan tstaııbula taksi ile d' 

nenler görülüyor. 
Herkes memnun: Şoför .me 

mm, gece yarısı takı-i bulabi 
memnun, alan memnun, sat 
memnun. Yalnız biı ben. mc~ 
nun değilim. 

!çimde pişmanlık var. (Jlrlil 

dliğüm geceme acıyorum. 
Ve şelıir uyuyor! 

ubahtan o!leye l<•cıet •ey• nat 17 yen bir bayan vardır. b~<:)!(~flerirı ı-lerl'n herba.nr:i blrlnde :t}J.fmak Beyoğlu t>f1Stelwıelerinin --

ıan. um YUıtaaile (G.A.) rumuzuı:.a. sıQ. 
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Dlll lılr U1l vardır ki hayret et-

~ ır-tam. kendiwlnt fena 
halde llkQw sDıl bllM~ rea -
.. llllf ....... etekleriDdeır çete 

.... Nll:a MI' ..... elbllntl lk • 
•b~: 

- J'alaıt... l'abt o benJm zev-
•nı •t.. 
~m.f .. 
~ ltte .. itte .• Kontea Valelb! 
- Zeftenb ml ?,. 

...,.Evet! .. 
- Sb deUrdbds ml ?. 
~ncttmı tutamemsm c1ebeetli -... .. ~ 
- • deUrdlDls ml!.. Kaatea 
v~ ..... ...ı _,... olur? 

fQlia '-'Dı bu 161dea ...._ 
~ ...... : 

- .. .,...... • Beaim 8".......... 
._ .... lllf .. Püf. Bu slbı 
dR~. 9"11 ....,. p1ea o DUL 

-.-..~ akra-
..... ,.. ... &eldl!,. 

- Ne valdt!., , 
...... lamlı!., ' 

- Kac llDdeaberf ürabumm ,.......,,. 
-••Jdaberl! .. 

... ! ftldt ..... al19ll14aJeld iL --............ : 
- .. b 1 ..... llllAblanm 
•ı 

Dedim. 
.__ • efa' '• '* ..... ,..... ............... --·-da: 

...... 

nmı tevldf ettlilml aatert komu. 
tanlığa bildirdim. 

Akabinde polil komutanın lb
metgllıım bilen bir polla memu.. 
nmu çatirtaraJt, onun refakatbı. 
de, evi kutatınak için hareket et. 
tik. 

İtiraf ederim ki yolda terleyor
dum. 

Bizzat mevki pon. ~ 
memurJ.arnıdaıı blıtmiD v,~ 
bizden evvel haberdar edebileOliL 
nl dilşllneret terllYol'dum. 

Vakıa mevki poUe komutanlJil. 
Da iki ecJamunı b:rakmJI ft blıtm 

"9pıdu - klmleDID çdnn•ma• 
IGID dllerlnl teletonu Jılç kbueıüa 
knlJaaemema• 1ç1n Dlbetçl dlbae. 
Yi ihmal etmemiftlm. 

Püat, bmaa raimea. gfaU blı 
\fUlta ile Valeallanm Uberdar e
dilmeeı ihtimali ftNı. 

Valeshnm bir de Yara"llllg ka. 
18ba'IDda bir mevki polla komuta. 
DJyle evli bıablleeeilni, ba kadat 
mel._. bir clretl ula akbmdan 
gec:lrmemlt o1daium idD de baJ. 
ret ve uabiyetlm Adeta lmd dere. 
ceye çıknuftı. 

OtomobiU atıratle drerek po1ll 
komutanmm evine, bereket ki, aL 
tı dakJJrada yetJteblldlk. 

'Ka•henm eoJraklan karanlık 

oldgp lgln arabayı pek ıflratle de 
Bllremlyordam. 

RAfalratlmladeld aıemur, tlrfe 
nüte pacartu lmmaıl QICJıdaD 
lılr tllll1I ....... : 

- itte lıııımıtam eyi ......... 
dır! .. 

DeJIDce otomobDl ..... ... 
..... ctant~ ....... . 
•tktıtlııe--~ .. .. 
... pou,a ........... w.. 

lc;in ~. bls kofarü evlD b
PIBID& dayaJUDJlttk. 

•A:. 4 

Kçmm sWDi düa galarkea • 
tlUU de•• h' N *' ........ 
• ..... w " ....... 1111! ., .... 
lradm DpJ1I ........ .....,. 

.. daldılr. lıluavlllleimd• lılrt '* 
tpretlmle hl!metGl11 bemen ,._ 
lldJ .. beJ'lllH t.a1'111C19111 tuta. 
ıü: 

- Süm 1-ln'ma! .. llsB devlet 
polllt •emarlan.1mf.. mvt ....,.. 
cataı .. 

!>ecll, 
Buu Nllnta .. derece ko$· 

mut. -.- Wetl lr•ulllbıl 

~ olu blmetQl -- ho. 
lak' bir fel'JU llopumUta lrea. 
dini ....... 

KldJam ,...,. .... ,.. ....... 

nibaJetmde bir odanm irap bir. 
deDlıbe tlddMle ..... 
Odedın, • olıduluaa ........ 

laere ..ıoaa çıkua. lb'IDlk blr 
~e vaı.a idi. 

Val8*a eDeıtmWe revolverle 
bizi l8rmllf " yldlldeD mtltbJe 
mtlstebll 1111' tıılıuılm limfek sfbl 
PÇllllltl Oe,Jet qü ve be,e
oaae bir ..ıe: 

(De1'am• Mr) 

AMERlKAN HIKAYES1 : 

« BO&ULAN HA~GIMiZOtK? » 
Mark TUvayn 'dan çe11ren : 
ıun.r .suı.,,man Çapınoftlu 

81niı:U bir a-çti. Merakla et. 
nta büQw,. yerinde dUl'91U. 
yordu. 

- Ollnddik (K6y gazeteli) 
,..ı: .. -ı..ı..;.. t m__,&&&v .... , 
Di1e kendialni tanıttı ~ 

Soma illve etti: 
- Rahataız etmeuem bir 

anket yapmak istiyorum siZİJlle.. 
Ne lnlişelepnİ§, bayaiJlalmıl 

bir W'tı bu. . 
- Bir ne? 
- Anket! 
- Evet, anladım. P'akat Jül-

mem sizi memnun edebilecek 
miyim. 

Fikrimi, clUfUnceleriml sanki 
bir eiya.h örtl\ l8l'llUIU bu aa.. 
balı. Kendimi iyi bulmuyordum. 
Kafam hiç ~ dinç clefildl. Fa· 
kat ne oluna olamı. v"'l!Ttıanemin 
~ geçtim, koltuğa ıertee. 
tim. Beş altı daldka bekledim. 

derken, omm bir i.taretlle· berban
il bir yeniçeri tqam durabilir. de· 
IDİfd. Demek ti, bir c0D met M 
drnliap oltmlı ayaklandlrnlü- tr 
tene. ,_oen _. ltyaDa .mt· 
mek için. klçtlk bir ipnd JrAfı lf 
ıec:ek. 6Yte mi ?I 

D6rdtlndl Murat. bu da,Dncr i
;.. mOn«ıcimblP HClleyin eten· 
llditi ~ ğekjıuWıt batlamatı
~ mqra .... ydan 11" 
mklqtJrmak mam mQneccimbttp
,. -ııelmi§t1? 

,...... bir ... 8Qrlm ,.... 

- Ha.Zıranda on c..okuıia basa. 
caimrf 

- Mtlmkiln değil. Ben yaşmı., 
11 otuzbeş, tahmhı ediyorum . 
Nerede doğdunuz! 
-MısUl'Mk.. 

- Hangi tariı..t.. ~ya b.e 
1admıa! 

- 1136 da! 
- Nasıl olur bu? Demin ha. 

ztrpda on dokuz yaşına giı-ece 
ğiıdzi söylemitt.lniz. 

- Vallahi bende pek farkmda 
defilim. Bu oldukça tuhaf delil . ., 
mı. 

ki. .. 
- Öyle .-. • 11 ,..uıa 

bumu ~m demiftinia. 
Şimdi de 210 yaşmda ~ 
'jlfylf1voramıJaa. 
"- Bu ~ykırilıf!ıi tir1aDa vardJ 
~rflln dolayı eizı tt:...ı."' ede. 
ftnl. fen de her zaman kendi 

lan vulnıatla teeyy(lt etmlftlr. (V..
neclildUer bq kaldırmaktan llrfi 
nalll" edecek!} dedi. •• 6"le Oktu. 
ctraa. Baldat hudutımnda kar 
pplık IUlmr ed«ıelr" dedi .. dedi 
il çıtb. Daha buna t' - bt~ 
9Ukuatı ~ önce haber \'l'" 

mı b&yle bir mflnetc:ıad aara"'8D 
-9d8fJUiDMidl. wkuab Mili 
ftletinden evwJ ölıwbilininit? 
Kileyin el9ndi. aynı aniaftda 're" 
tam ve efendimi• l8d1k bir adim• 
dır. 

Bayram pa~ bu ül.-;r.t 
pldfıah ~ ~ ol
ımkla beraber mOneccimbaşı lifi· 
""8 efendi)'i bir mldder da.,a 
ftilttiııiade ~karar ... 
miftl. 

••• 
DardGndl Murat bir dn. cak' 

taDberi izi ~ ~ 
" llat111adı: 

- SaraYdatt mtbwetbrıblfr ~ 
Dlil ............. &lbil düaapa ıaıvm. .... 

P'ERRE 
MiLt.E 
Gidi 

yalıUs athstemıeke atrnm JDb;.. 
hain: deillc!l ~. ll1197LW ... 

~ bul'IUW'alr ı.. ----
fade Ue ok~ eserler YamL 
IDJlllr. 

'"Tahtlanm " bllrtmetlerim", 
"lnzivaya çekilen bir bercafniD lla.. 
tıralan., 

Son gelen blr Fransız mecmua. Eserleri ~lr metJıurdur. 1l'rulllll 
anıdan öğrendiğimize göre Fraııaız akademiai lzaamdandı. 

muharrlı !etinden Plerre Mille 13 ' 
brınclJrl.ınm 1941 lednlnd• 18 ya -=========== 
ımda 6lmilttür. Soı. makalaai öiil 

mtlnden iki glln evvel lntışar et D c k tor u n 
ml§tl Son umanlarda llhht vu 
yeti sareıldıyea da ruhu ve aek 
btlttln canlıbğmı muhafaza ediyoı 
du. 

Nas hattarı 
• Hastasıie fazla tek. · keU-

Hayatmı vaktetm.if olduğu ıaze "'lel~ ve an1 a.,11rmı.z •~"''"'' r 1nıt-ı 
U.cWte, aym taueubl ihmtimanı 8 anarak konuşan doktorlarlan 
soınma kadar devam edebil rdi sakmnunz ve hartal,i?m t*ta 

ve teday;sj ıc n muavvenJ.dr fir 
Hayata avukat lrAtlpUlfyle •tılllllf ri o1madrc!ını bu surette ukJ&-
tt, fakat seyahat ve mace'l'&da.n mak ist diğinden kat'iyen fllpl:e 
zevk &laD bir adam için bu m..ıu etmevfnız! 

can sıkıcıydı. • Evinizden apartmanmnur 
Harp muhabirliğinde mtı.stemıe dan çıkıp da veni bir vere dtti-

ke memurluklarmda bulundu, u. tinis zaman orayı ~rmechm ev
zak Şarkta mu.temleke memurla- vel muhakkak l'llRlee dmm.,... 
ttYle · Dltlteceula rahuna tatmln et. te ettiriniz. ÇOnldl, e~ c.ra• 

d oturmuı, ol~lann vel'81», ~ 
mtye çal ştı. !er ve eaıre ~bj haatalık mtlı-

Plerre Mille"I habrlartea Rud. roplan bırakmam19 oldukflritit' 
yani Kipllngbı lliaemuım hatırla. dan nuıl emin nlabilfl'Bintz! 
aıamaJı lrabU detucllr. • inana btltil&wdikterini t!r 

Pi d :um Framz1 rı-. til. ancak hazmf'ttiltleri JUll'• 
erre e e ana.....,. İyi humetmek ic1n de m alır, 

Ungt tdl. Plerre de Kille Klpbng muayyen va.kitlerde ve gttaeıce 
gibi deniz qm memleketlerde ya "İ"nive!'f'k Yemek llmrıdır. Dl.
wayan lneaDalrm Orf, &det n me. leri muntazam ot,...,.. ... ~,,, ltb&-
demyetlertnl ook•f.Yi bUtyordu. b h; ... lotfr 111man dU"''~ 

Kendtatne gire bir mtlltenıleke • · VUemltlniJ:r4',. bir bomldut 
felsefesi ftrdt. hissetııeniz de etme!e""•ıde altl 

avda, aenede bir """t,.,lı-a c!oırtıo-
Plerre Mllle'in ual6bu, lflorellr ra mua~ olununus. "*"""'nlzi 

ve sevklldir; fn.t dtlttllkçe yaaı. tamamen llhhatli annettiftnis 
larmda türe de yer 9ennlftlr. Yap. anlarda bile bazt ki1M1k n'hat819-
tıf" bazı taev!rler, abtolojf 'kitap. lrfnnz mevcut olabttfr. Brintal" 
larma geçecek derecede gtlzel ve henüz baslarunçta iken iç tilP" 
kuvvetlidir 1 hetıiz daha kolav tedavı olu:ıur-

. lar. iP sur.ette ileride ~~ * 
Sosyolog, tahlllci " l"01mllCll o. Jü. bir ıarar vermelerinip ta.m 

1ara1r her c;etft eaer yucb. Bilgim! amanmd11 l'nflne """n"'ftl olur 

'enu1me. .&:»u .k&C1ti tark olma· ı rneyerek fOD14"'1!UZ88? 
ııalı!" diyonım. ~ııliat bUnı - Bayır, bayır! Yalıill mu 
ra<!men doğru hesap ettiİ'iak ölmDt 113!lıvorduk. 
eminim! - Anlıyo~ anlıyorum. 

. ·- nwattıuzı, ejer blr iltifat ~ 4Jlildi ga.UJ!; .. 
~fi~ Wlir• r.~Wr',,,Jaa~ 

m. K~ ar mı1 ..... J; ~ biri ili ..... 
- ihtimal .... ..._, Jd JOk. ... .-tllmQştU. tşw 11m,,1s 

ff trr'oıı""'"Gl'Um. ytlll! 
- itte 1aardmWle bir --! - Bvet, ııte tein ig ytld: 
-Nedin? Kardwfmle laea.. lldıniz ı&. Bili 

- Me cn,.lllHrim bel"* .. 
- Etajerin ~ fU re. 

•im ld!DDı? 
- Bay Allah tuı oleun. .. 

Gördtbıtız mtl u daha unutuyor. 
dum. t71 ki hatırl&ttmD. Kimin 
llacak lrud~den binn1D. 
Adı Vilvamcb. Fakat ona .... 
valb Bil" clelillk. 

- Öleli mi? 
- thtiınal! Y ... yıp yapma. 

dJimı bilmek bir m11 ılı .. 
- o nalde u.,wa elemek. 
- Bir mlnaya g&re ewt... J'a., 

a.t on._ aym zamanda toprala 
tlimdWı. 

- OlmecqbıJ taUmediğiniz 
hlJde mi? 
- oımu.ııı, Belkt c1e w defa 

5lmtt~. 

- Bir eey anlamıyorum dof. 
nuru.. Yer 0"'"' ı;,d ~ntt bil-

'* ben10C1a )'lkarorlaıdl... -... 
ten lkimimen biri boiuldu, ac... 
tutan hangimizdik? Bir Ur& 
ankieJlamadı bu. s.ıan bola-' 
1anm ben olduğıumu .ayltı,orlar, 
bazılan da boğulanın Bil olduju 
tunu id " ~ orlar. 

- Sliiıı bu hususta kanaati. 
ola nedir! 

- Ah, alı. Ba h111111ta '* 
ltanaat getirmek içhr bOtb 1İfdl• 
yayı 'V8lirim. M11mafth 1111 U. 
aşılmm o kadar ~ bir 111 ele. 
liL tmnımen bfrlnln eo'I eUnde 
bir leke vardı. tm o bo1wıJ4a. .... 

S6vfmU m\ıhaıTtr. _......._ 
ket~ l"'1N'dt, JıUrmetle eHmf tllb· 
~ littL 
Me'"8klı, mühim aııkel te bö~ 

bitti. 

\/fıtıif' 80~"""" Otmtıtıofltı 

------
bulunduğunu bır kere de ondan~ 
ralım. dedi, HQseıyin efendıyt hu· 
mnına çalirttı: 

- Haniya, bizim saraydan kay· 
bolan w nereve alttfij hlJ~ bılin 
mıyen bir VenedikJi cariyemb \far 
dL Şumut nereye 11ttilini yı!du 
lantan IDnlp anlayamaz aıısm? 

Mflnecam ROle7in eferııd kl'D 

dini l6stennelr ve padlphm itima· 
duu aılbetmek ic:in IÜlll bir fr 
•t hulmuştu. 

- Bqilst(ine. ~tlim' H 
Onun. haki1d adw ~.,,,unun "6' 
leymiı.. Hemen bu aecıederı ıt•ba 
ren Jddmm aramala bq!ıyaiur. 

Sultan Murat: 
-Ommasd adi~\ idi. 

S.raya.llkfikten ...... ben om 
(Yddll laclıDı ~ 
-~...,.....,~ ...... 

iJQlleJtn efen&ti. ~ buru 
nad8n ~ ç4titı Odasına ~ 
o-••ı lılidit'-"' 1111*'1 

tudl. Lukreçyanm yeryüzünc:la bu" 
lunmıyan izini göklerde araaiali 
oaflaclı. 

Ertesı gün Bayram paşa saraya 
;ıeldil! wnan, m~ 
gördü Hu1tY1n efendi: 

- Padip.hm kaybOlan ~· 
nı anyonım. dedi. eter efeldn.iifn 
bu bıasusta. ite yara,.eak mi!1l 
mat an varsa kulUDUIU da ~ 
ouyunmm! 

Baf.l'Bm .P8f8. HO~ efendiye 
yar:lım etmek iste.eti; fakat. Lırk" 
feda bükırida hiçbir duYlmU im 
tu. 

- Bana kalma. o ,ımdil" q. 
dar ~ .memleketine ~ 
tJr Onu boş yere arayacaksın. 

- Medeketine kaçtılılada" e 
admıellls. it biru kolaylafır ..... 
lsat. lstanbul içindf 191,., 

Bayram paşa kati bir .._. ile 
lll'1neccimba§IYJ tatlllirı .elmlk. 
td: . 
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Futbolcü hatıra ve portreıerı t·'o. 35 

aleci Avni 
(Galatasaray J 

Meziyetıerı... Oyun tarzı ve husus :yetler ı 

Yazan: Bedrı Gürsoy 

l 'h'l gıbf yaman bir kalecidt•n 
<'onr:ı G:ılatnsarayın kalesini _ Ul. 
\ ni aratmadan - rnUd ıfı.ıa <'tmı>k 

kolay i" değildi. 1Me k.ıled Avni 
bu i i ta b:ı ındnn ba lıyarak ı:ıo · 
ııumı. kadar tom rnnnası~ IC' lıaşıs r· 
dr. Senelere(' Galatasarnv hirinri 
takımında. muhtelit VP milli ta . 
kımlarımızda mm·nffakn E>Ller g~~
tererek tıırundı. 

Avni futboldaki ııır>zı;, c.tlennden 
manca, ahlakındaki fE.\knl.ide. doğ 
ruluk. mertlık noktasından da hf'r 
kese kt>ndini sevdirmiş kibil'Slz. 
!lamintl, C',ok krymf>tli bir futbo1C'U 

ı r kadamrmzdn. 

Avmnin oyunundaki baıız bu::ıu
sı~ eti 1sc kendisini seyrl?dcnlcr 
pek aıa bilirler. Çok enerjik, c<'
sur 'e fedakfi.r bir oyun oynama 
sıdır. Bu atrlgıınlığı yilzündcn za. 
\allı Avni çok defalar sa.ka.Uıınnu,<j_ 
tır. Buna. rağmen )ine de zen-e ka 
rlar cesareti kırılmamıştır. Her de
fasında eskisinden daha cesur bir 
!)t'kilde knlesitıde görülmüc:lür. 

Orunu : 
Knlede yerinde duımnsını bilir. 

Hasım tarafından ink~:ıf edecek 

hucuınl rın po i yomınn gdı e tam 
bir isabc·t, soğukknnhhk. \'C' t mni
Jetlc kalede omdan oraya cr>vik 
h ırekctlcrle ) Pi' tutnr. J\ ni sı~ra
malari~ le hnvad n ge>kn ı:ıüllen 
blok<' etmesi pek me8hurdur. Plon 
jonlan, d gajmanlaıı, zamanmda 
tl'>p vunuııkhmaları da mlıkcmmcl_ 
dir. 

Kornerden gc l n c; u iıı..bt>tli ve 
tehlikeli Ro.nd ileri ôni bir srcm -
mayla eks('ıiyf'tl" defeder 

Sıkı bir driplingi<" knll'yc olan
ca hızı~ i:ı hücum eden karsı tn -
nıf rnuhncinllflrinln a\aklarma 
_ nPkadnr t<'hlıkeli oluııoa olsun -
bir pars hızıy 'l atılır. lopu soker 
nlrr, gög.,ü üzerinde sım<;ıkı tutar. 
Bu ~ekihl" C'.l.n alıcı pı>k miıhim 
goiler kın·tannış, hcpimızi krndi -
sine hayran buıtktrrmıstır. 

Avnı Cı.ılataımraym v0 mılli ta • 
knmmızın <'n değerli kalceilcrin -
dc>ndir . .b,utbolcu portrelerimi ) a _ 
zerken bu ı>mckt!.lr futbol yıldm -
mızı da iftihar, hlirmct ve takdir· 
le hatırlnmnın benim icin bir bor<;, 
bır \'azif Pdir. 

--

,------1 ~41 ıKRAMIYELERı-, 

BORSA 
18 ŞU BAT 19U 

Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Llrct .,. 
100 lsvltre F'rc. l9.f)Si'5 ' . . . . ·. .. ·.. . ·, . ..· ... 
100 Bıorin 

100 Ra.ytımark 

100 Bo((;a 
lOO Drnhml 
100 Lc\'ll 

100 Çele tm:mu 
100 11..>çet.B 
100 Zloti 
100 ['~ô 
100-Lcy 
100 Dinar 
100 Yc.n 

0.fü~75 

J .6!!:?5 

l '2 9275 

100 1svcç kronu 

~ l7ö> 

31.13?~ 

31. 05 
100-Ruble 

19.2.1941 
~.03 !\jarı '> 
8.18 H nllf 

ıırog raw 

8,4.) "\'l'll.M'li 

Llst ıı:-;J 

12.83 Şorkılıır 
1 :!.(;O ,\j:ı "" 
13.0;:'i Tiirl•iıh·r 
13.20 Orl<ı•s• r.ı 

18.00 Proı;:-rHnı 
18.03 l iiı.Jk. 

lbn,. nıııı lı;I 
ıs.so h.on u .. ma 

Uı" ı ıoll:ıks 
hı\cll ıı;;-lnl 

lR . .ı:; < 'ocuk ....ıuıt 

ı o.ı;, <;nc ukl ,ı r 

il'fn ıu•ı .. ıı ,ı 
l!).80 A jans 
w. ı:. <;··~ıı 

proı~mmı 

·.w.u Hn '·' o 
Uıw.clesl 1 

20.~b t• a"ıl lı,.\ etı 
21.10 h onu .. nı,ı 
21 .25 ' l'ürk~ ' iln 

... ırkıları 
2 • .45 ı:i\ a!ö<'U um 

hor bando u 
"2.80 ~ j:ı ıı ı.. 
22.4i Han .. 

llllİ1 l;:l 

Sınema ve f ıyatro ıar 
Şehir Tiyatrosu 

1 111 j l ~I ı l oııc~ Uram kl9ınmd:> 

l llJ .t il ı Mc;~ı:İ;;·~o ,.,. 
11111 YAZAN: Jfı>rı ıf Hnılaill:ı 

• cı • 
l o;tikJ.ıl Caddes1 f\oınedl ıa~nımdn 

Gündüz. H do: ÇOOUK Ol UNU 
Akfa.m 20.SO da• 

Kiralık Odalar 
Beyazıt, Uıloll, Alamray, Şehrcml 

nı ,.e Topka.pırn otobns temin olun 
mu~tur. 

--~01----

Raşit Rıza Tiyatrosu 
21 ı::ukıt. Ouına. Btı lurkt•y :mıtı.' nıJı ı 

"'İneın:ıs ı . 21 ~ubat J>.ıı.ıı rl•-sl. Bı•..,jl,_ 

tı•-: Gl\l'("I S lnf'm:u>Tnd •• 
IK l.ı\Zl 1. (1'lomcdı 3 l't ı '"l l 

Nafia Vekaletinden: 
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24.2.941 tnrihlndc cksıltnıc ı ~ upııaı.:ıığt ıl.:ın cdiln1iş ol'ı.n Ank u·a - Çu· 
btıkbnrajr telefon t :satının ;;oı ı..ıl n IU1"1m Uzeıine ckslltmt'drn kaldrnldığı 
ııan olunur. (945) (11~9) 

Şekerciler ve Tahin Helvacılar Cemiyetinden: 
Cc-nılyetlıniıln 11HO yı.ınıı ıı muaoıdAt \'O h.:saba.lmın umuml h • ç.t 

mu\'acchc inde tetkiki lctn yapılan iç ımad:ı ckstriyct hasıl olmadıı,"lncl.ın ı 

kinci toplantı 22.2.041 cumartuı G'ilnu ısa t 14 ten lG ya tnlik edllml tl 
Cemiyette kayıtlı auımızın me?J{•)r gun ve saatte İstanbul bclcdtycsi ci· 

\'anndaki cemiyet mcrker.lncı hU\ ıytt clı.zdanla.rı beraberlerinde olo.ro.k h:ı· 

zrr bulunnııılan llAn olunur. 

,------~----~lm:::I·-

SUMER BANK 

YERLiM4LLAR 
PAZARLA-~/ 
Müessesesı Müdürlüğünden · 

(ilin) 

Beyoğlu Halk Sineması l•·--------11 
Matine 11 de, Gece de tstan.,uı. Göz Hekimi 

da ilk defa: ' Dr. Murat R. Aydın 
J - Ka.ııırı;u nı,n--nııı . 1 
2 - Deniz ı:e lmdm. ~ U.,loğlu Parm:ıkkapı, tınan sol.ak 

--------- - ----- , No. :?, 'll I: 4JG58 Hualeno \ O il r 
t urm ı;w. :ımeliyatt tıkarn ı hı ,,.... ___ ...... _.__.r.-.ı•••• 

HABER 
okuyucuları i~in · 
00 deMOte yatnncı dil dt•nı. 

l l'rf kit.ahı kuponu 1D 

( Hu l..'1lponun 80 taneıdat 

r;ctırcn okuyuculanmız ~ 

heri 2.50 &er l.-uru~luk ff'l!Ur 
eı:rca, ingllizcc, alınancs 

dersleri kitapl!&mıcb.n biri. 
ui (80) kuru~ tedarik lldf?' 
b ilirler) 

& 
i 
~ 
! 
: 
: 
ı 

i 
i 
1 
: • : 
: 
! . . ..................... , ......... _ ..•....... 

p:ırnsız.. 

ı __ 
cwı: ..... 

Dr. Kemal Ozsan 

idrar yolları hastabk
iarı mütehassısı 

Bcyoı;ıu lstlkW OaddcsJ No. ssr 
Bwı>a Pa"".nn , 'CstU OlıaD 

ApArtntırn 1'ı-L: tJ.2815 

'l'W'Blye c,umuariye a 

ZiRAAT BANKASI 
K.urnıu~ tarıhı. 1888 - ~ı m.ıyc:,ı. 100,000,000 1 urk Lira~. 

Şube vı; Ajans adcdı: 2G5. 
l;ıai tır. tırori lıer 1 cvı banka muatı1dclc11. 

:rarıı blrlktın·ııltııe tıUIOU Uru lkra.nıılc \;eriyor. 

T. iş Bankası 
1941 küçük 

ı det 2000 ı..ıraıık - 2000.-Lira 1 
& .. 1000 .. - 3000.- • ' 

34 O numaralı MllU Konınma Kıınuııunun \•erdiği sallüıı\"c' ~ 

tinaden pl~asn. için i :.ıh ..ıl cdıler. her nev'i pamuk lpl.klerlnln tt-k <1· 
den tenllno mUtc::dalt olarak lsUhs:ıl olunan ve 1CTa Vekilll rt H vclt 

nln Z/1510~ Myılı knrnrn:!lmeslyle musaddak 95 numaralı Koordw:u •• 

yon ht-yeti karan 15 ı ff.jJ tarıb!nde mcr'iyctc girmi:1UI'. Bu ı, rar 

mucibince' bu n v! paı.,ıık ıpl ki rınln fabrikalanndan mübnynn ve tı v • 

?Jlne mlli•ssrsem z mrmtır dlln 1 Ur. Te,·ziat al ckad.:.rla.ra d.-ı \'1"11.n 

bıldlrıld ğl vec,;;hıı.. n uht <;. ol luütJ ipliği harl!;:len tcd rıl< cd n b ıtlln 

pamuklu dokumn ' cm11alı fabrik ıılnna do,.,.rudan doğruyil m•ır~ 

~s mlz 1stnııJui mer < z n dok"U!llncı koopcratl11crlyl el tczgWurı.. 
na da \•!IA.:> ll T'C' ı.;o , ayrıca l ulata memur vdilrn Zlrnal, Hal" \ ~ 

Manisa B:ı~cılnr bank llriyl mU <.'B ıniz mn 11z ılarr t ro.f•:' 1 o 

yapılnca&;r ıl'ın olunur 

2 • 7l'ı(.ı - 1500.- • 
' • 500 - 2000.- .. 
~ .. 250 - 2000.- ~ 

a. 100 - :'500 -

f asarruf Hesabl6rı 

IKRArvıtYE PLA NI 

... ( - )(ı • - J(IQO. - . 
30\. :,?( - 6000 

Keı;ıo ı r: 4 Şubal 2 Mayu., l Ağııa 

tos 8 tkincıt~rln tarlhlerln~ i·a~.Iır 
1 

.......... ı ......... 9 ... ......................................... . 

p • . ~· .. ~.. 1' "?;.,_:, .. · ~ "•, f ·, ·,.,,. . .... ~ - "' •• ,. • • • I' ' 

VA 1\ 1 rl~ matbaası 
K ilatJ kısınıı ı ı 
lanzinı edip 

11eniden 
açmıştıı 

Kitap, mecnıua, g azele baMtr. 
Tabile r nam1n" l"li,.,ğ-; ;~ı~ı·i alır .. 

llllmweımımmm11m ........... µ-:O .... ',•· ..... : J.'f-' •.••. 

İilm1911Ba ....... ._. ......................... ı 
l----~----------~-
! İstanbul }' iiksek llttısad ve Ticaret Iı1 elltel'i. 
Mezunları Ccn ;yeti idare Heyetinden: 

:-; -anın nı ... .oın O un< u maddesi muc.lb"..nce Cemıyetinuzm yıllık alel:l.d., 
top! ntısı 2" 2.1041 tı.·rthın mUP.:ıdif Cumartesi günü saat 15 de J3cynğlu 

H lk<-..-ı ıı 1 !ltJnda :> pılac_ ~ınd:ın muhterem ı\7.anm teşrl!i rica olunıAı. 
noz~A i\rt~ : 

ı - 1dar, \ n ura.cab0 lıcy'oUt:.ri r..ıporl rmın okunm :11 
~ - tdarc ve murakabe hey'cUerinin ibrast. 
ıl - Teni idare v r.ı.ıraka~ he\.,eUen lı:ı:a~ ile J c!-'k !.;anın ınt !l ı .1. 

1 Teklif ' dil • 1 

• ra&t Bankll.8Ule1a ıtumııaran ve lhhartl12 tasarnıı lle."'3nln'!'Tllda eıı aı 

50 lira!>! tıuıunanlaJ'n acnacıe 4 de!B tckllccck b.-ur'a Uc ae.:ığtdfl.kJ 
plJUla göre lkraıniye dağltııncsktır. 

ı no ı:uıoo 50 l..iraJ.ık ıs,ooo l1tll 

ı UI • t O • f..800 • 
4 adı:d 1.0110 lir:ı.tık t .000 l1l'u 1 
4 • 1100 .. ~.000 .. 

4 • 9 50 .. ı.000 • 

40 • tOO • 4.,000 • 
:o .. 5.200 • 160 • 

DlKK.A T: HcsııplarmdakJ pıımlo.r bir &ene itinde 60 liradan ~ 
dO,mlYmJcrtı Umurıfyc ÇlkUğı takdirde o/o 20 tazln )le vcrllccckdf 
~ur'ruır ,ım 1e 1 1 U t F,"\rfU 1 6lrinc:1ka.Dun, 1 M&rt \CI 1 B a:z1J'IV 

, 


