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M vazz 
Erler 

ı n 
sılsız hav disler 
~l'VVvvvvv.. 

BUtün lbu uydurma haberlerde 
ısrarla te-keITilr C'dcn ve muhte
lif me:nbalardan çık~ gibi gö
ze çarpan biT cihet var ki o da 
"sulh" bah.s.idir. Mihver kay. 
naldan ~akında bir sulh olacağı 
ilmidini kendi n.balllerine telkin 
etmek için çalışıyorlıır. 

Yazan: 
ıuu~Avıran vıoıwat alçı 

R )l'TERİN kı.lıri muhabiri 

Ub~ndaki İngiliz ordu u
uun goıilcrl Mısırdaki mHli hare. 
ket yüzilnden tf'lılilmdodir divor-.. 
nıu. 

Yunanlıl:ı.r Pogrnd~tz·ı tahliyo 
ctmlşlerdir. 

Bir milyon İngiliz oophnne a.me
Juıı "cnıtıerlnln arttmlma~mı isli. 
)'orfar. 

Rb"-'ilc Amerika dedetı İngil

tereden General do Gaulo'a. yar-
dan gcçme5inI tMieyl 

~. 

ntlJ e TUrldyeye hm mahe. 
wmıektm lmHna etmiştir. 

Uopldruı ile lr. Godfrey rel" 
Rooscwelt'in ulh hıı.rekfıtf ile :ıJA
kndar obm.k Yo.Ulin.nd tcşcbblis-

hulunm rdrr. 

\'clt Pres rndyosnnun nkarn.. 
dan öğrendiğine göre, Ttirld ·ooc
k1 slyıısi ıımha.ftl İngiliz askeri 5(!f· 
lerlnbı Türldyeyl ziyarette takip et 
tikleri gayeyi elde cdememt ol

naatindedir. 

V t Pres rndyosuonn Roma.lan 
n:drlen venliğl nınlüma.ta. na7.aran 

gllizler Scliniğc asker önder
rt:edirler. 

T:ra.ns Kontinnntal Presin Ati. 
öğrendiğine göre, f'.cncrnl 

os ile Basvekll arasrndıı ih· 
tiW \'al'drr. Akdcntzd ki İngfliı; 

donanması daha ~k 7: ylat \•erir

ulh olac:ığma. dair ylala.r do. 
la.sıyor. 

Mir gnzot i l?una.nlılnnn Bul
ga.rınrın bir ıınla.5l1la teminini arzu 
ettilderinl yazıyor. 

Topnıkta. Jtalyanlıırdnn ahruın 

Çö,.çilin geni 
bir nutku: 

Nerede ve ne zaman 
olduğunu söy}İyemem, 
fakat göreceklerdir ki 

alip 
ceğiz 

Bizi bekliyen çetin 
imtihanları cesaretle 

karşılıyacağız 
Sutrunpton, 1 (A.A.) - B.B.C.: 

Ç<lrçil, dlln §ehıi ziyaret ett1ğ'I uımo.n 
(De,·arnı 4 iincUd~) 

Lord Halif aks 
Almanyanın müşkül 
vaziyette olduğunu 

söyledi 
\'ll§lngton, l (A.A.) - Jl.B.C.: ln· 

gllterenin Va§lngton bUyUk elçisi Lord 
Hallfaks İngiltereyi istllAya teşebblls 

ihtimallnden bahsederek ezaUmle de. 
Son gijnlerde dünyaya yayıl.an mıtıtir ki· 

to htı\'lull terden bir kısmını "- Hitıcr nrtık bckllycmcz. Zira 
lşte hülU ettik. Almanlar yanlış İtalyadakl, Balkanlardaki ve .Almıın • 
havndis n rettlklerl birden bire ya dahilindeki vaziyeti günden gUne 

il blardan bir ~,ğın •.• 

Afrika cephelerinde 
• 
ın il . e 

derneden sonra 

60 kilometre da~a 
iler 

Bingazinin bir müddet 
dayanması muhtemel 

görülüyor 
K.aJµre, sı <A. A.> - Ingmz 

umumi kara.rgôlımm tebllğt: 
Bütün cephelerde harekllt, lehi· 

mize olarak inkişnfta de\•n.m et • 
mcktedir. 

İT.Al.YAN Sot\IAl.lStNDt~ 
1"'a.lrobt, Sl (A. A.) - Nigerin 

kıtaları Kenyanm sahil mıntnka 
(Denunı 4 iinefülc) 

iTALYA 
Roma radyosuna göre 

Bir plan 
dairesinde 
mağlup 
oiuyor 

Bütün müstemlekelerin • 
den çekilaeler bile hattı

hareketlerini 
değiştirmiyeceklermiş 

(Yazı ı 4 ilncUde) hem olm m diye muhtelif adlar- mUııkUllc:mektedlr.,, 

la bir 1nbrn njnnslarm ,.e nıdyola. ' 3~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ 

mı lslmleıint knllmımağa basla- -.:::H.... AB E M t d I e nıı lardır. l\feselil. 0 \'clt Pres rad- e o u 
:~bu~ı:~b~a,~r d~.~~:~ V'"abancı d'ı•/ dersı· hunun altında Sof'yadnki Almnn ,L 

1 clclliğl glı.Ucllr. Bu rnUcsscsenln 
g{ıya fshuıbnl ,.o Ankarn<ln il& e l • 
rnuhablrleri' rdır. Fa.kat hiç böy- e1nzersız erı . 
le nıuhablrlerl görmii bir kimseye tfj 

t~~:~==~ da dikkat et- PEK YAKINDA BAŞLIVORUZ 
rnls olacakbın gibi, büUio bu uy. 

dunnn. haberlcnlo 1 rnr ne teker- 4 . . . . f d a k 'l 
ritr eden ,·e mulıtellf menbalnrdan u n c u say a m 1 z ' 
t'Iknıı gibi göze ~rpan bir elbet 

\'t\r ld o da" ulh'' b:ıhsldir. Mlh- kuponu sak 1ay1n1 z 
\·er ka.ynaldan ynkmda bir sulh 
0 Iaca''1 Urnldinl kendi ahnlilcrine 
telkin etmek 1çin çalışıyorlar. Yo· 
llaııhlar ulh yapacal{, Amerika 

•uhı yapmak için çnhsıyor, ilah. 
Olyorbr. Nlı:In? Aslı ohruyan bu 

(Devamı 4 Uncüde} 
HU C.)in hU i'AJJÇJN 

H ergün neşredilecek bu kuponların 30 tanel;ini 
getiren okuyucularımu;, beheri 250 şer kuruşlu/1 
Fransızca, almanca, ingil izce dersleri kitapların 
den birini 80 kuruşa tedarik edebilirler. 

General dö Golün 
heyecanh bir hitabı: 

da l 

Lt y ttın j ğlidOf 
tamamlamalıdır 

''Hep beraber lıareket 
edelim ve Fransayı 

kurtaralım,, 
Londra, ı ( A.A.) - Radyoda 

Fransız milletine hitaben bir 
nutuk irat eden general Do Gol 
ezcümle şunları söylemiştir: 
"- ltalyan imparatorluğu, 

Fransız kıt.alarmın da yardımı 
ile lrıgiliz müttefiklerimiz tara. 
fından indirilen darbeler altında 
yıkılmaktadır. Birleşik Amerika. 
devletleri de muazzam menba. 
la.rını harekete getirmiş bulun. 
maktadır. Fransa ve Fransız 

(Denum 4 üo~üde) 

Irak kabinesi 
istifa etti 

Bağdat, 1 (A. .) - B. B. C: 
Raşit Ali kabinesi istifa etmiş

tir. Nazırlar, yeni kabine teşek. 
ki11 edincc>ye kadar vazifelerine 
devam edeceklerdir. 

tsTtF,\NJN SERtmt 
Londra, 1 (A. A.) - B. B. C: 
Bağdattnn gelen haberlere göre 

lrak kabinesi, parl!ınentodn karşı
laştığı muhalefet yUzUnden, isti -
faya mecbur olmuştur. 

• • 
1 

yl 
Bugünden itibaren 

111Vil KLOPLERi ı OS 
LARINA iŞTiRA ' 

I -

ETMELERi c ULUI. 
Gc.ncl Kurmaylık tarafından Be. \ ıl iken mcnsub bulundukları ki ı 

den Terbiyesi Genel DirektörHiJü- lerin müsnbaknlnrına d:ıhl ı~ıirJk r 
ne \•erilen bir emir mucibince hl- demez.ter. Bu emir buE,unıJen ilılı • 
lUmum ordu mensublarının sivil haren tntbik edilecektir. 
klubleri temsilen müsabakalara işli. Du knrardnn cHel 'ede\ Sı..h:ıy. 
rnkleri kntiyelle rnenedllmişlir. larJa, Yedek Subay o' ul t:ıl l'fi 

Buna nauır:ın nıu'"nzznf ,.e Yedek \°C erler ktlnlnrı kumarıdwlıır nrlıın 
Sub:ıyl:ırla Yedek Subay ,.e lıilı'.'ı- izin almak suretiyle l lııhlcrlnın rnu 
mum askeri okul talebeleri ve mu- sıtbalrnlarına iştirak edch!ll} orl:ırıh 
vnzznflık hizmetini Un eden \•eya ı;mir bugtinden llilı:ıren tııtbık eılil
talinı \"e terbiye maksadı ile siliıh diğine RÖrc, Subay ve , ~lif olan lor 
ııltına ıılınmış bulunnıı ihtiyat cr. I tıugiinkü \"C yarınki mnçlarn işlırJk 
lcr asker bulunduklnrı müdclc:tce 1 edt:miyecek'crdir. 

lb' 
Ruzveltin şahsi mümessil 

dün şehrimize 
Ankaıaga 

geleıek 
gilli 

Amerıka cumhurreısı mısler Ruı 
,·eltin şahsi ınümcssıli nlb:ıy Doıı:ı 

ven, dun saat 13 de husust bır lal. 
~ are ile Alinndun hıırckct etıniş \'ı 
ut l!'>,30 da Yeşilköye sclmi ln 

Alb ' Don ,. n \'. şi!!.i)~ e R:ık.ır 
k6~ kuyrııakarnı Bnlıır Özlrok, A. 
ıncrıkn sefaret ,.e konsolosluk er"lı 
nı, gazeteciler ve diğı·r altıkalılır 
ınrııfından kıırşılnnmıştır. 

Amerika cumhurreisinin şah i el 
cısı kendisinı karşılayan gaıetec 
Jere demiştir ki: 

" - l\lemlcketlnızi ziyarete lın 
kAn lıuldut:um için çok memnunum 
Hu akşam Ank:ını~a giderek Turı 
hükumeı rlcalı ile temaslıırdn hu'u 
n:ıc:ı~ını. Ankarnılnn sonra Filhlı 
\C l\lıı.ır:ı sıırlercjlim. A nk:ıroılnı.l ı 
kamet nıüddeotimi kıırnrlııştırmı 
değilim. Her halde iki üç gun k • 
lıı<'ağırnı z:ınnedi~orıım." 

(Devamı 4 üncilile) 

Aı·na vutluk cephesind; 

Yunanhlar 
çox müh~m 

mevziler 
işgal ettıler 
ltalyanların yeni bir 

ricati bekleniyor 
(Yazı ı 4 üncUdo) 

Hadıseıerın -
T etsırı --

Alllll ı ı ıun.ı, aııııı <tun \ (•şill<ul ae 
alınmış bir porıresı 

it rf o are a 
e c va ı 

l.ondrs, 1 (A. A.) - B. B. C: 
Öğrenildıgine eöre Fransa hU 

kumcu n<'zdındeki Alman murah 
hası Ab tz dlln Par"ste V:i.5] bil· 

1 

kOmet"nin milml'llsili Bı in ona. ma. 
rcşal Petenin Noel gUnJ Hıtıere 
gönderdiği mesaja Hitlerin cevıı· 
bını vcnni.ştir. 

Bulgar 
mebusları 

Bulgaristan 
Zahmetsiz 

den Geçilir b r Fil !ı 
sora 

rlrle Bulgar ~ebu lıırmm 1 tedlğl 
~ey \'nzl) eti daha tlyııde aydııılat· 
mnktır. Almanya Bul~nrl tandan 
ordularmı ~~lnnek, yahut Bul~ıı· 
rl tanı l5gal ctmE~< ~bi bir talep
te bulunmuş mudur? Bulunmu ıı 
huna knrit Bol~nr Hiikiınıeti ne 
~hl tedbirler nlmıştır? Bllhn 
bu noktalar hnklnoda Bnlı;ar t:U. 
kümntinin s.,rlh be)ruıotta bulun• 
m:ısını lstcmcl\tir. 

Bulgar mebosbrmm ~erdlldcrl 
t.nJ,rlr I• tiz:::.h mahiyetinde oldu
ğundnn Sobranyııda bu \'<''ille lie 
n~ılar :ıl< nılinnknı;al:ını b:itün mcc. 
U llı!'ılannın l~tirnl• t'dccc~ tabi· 
idlr. ~üplıeslı hül<fımetin \'t'rC'rt'ği 

1z:ıhnt dn çok ı.:enloı ol:ıc:ıkhr. U:ıl 

tmnl:ın tehdit <.>den Alman tehıl'.c
<ıl ı arsı.,ınds Bul~nristannı hntb 
hareketi nyd"llhı.nmı_ ol:ırnkhr. 

Bulgar ıs ·an Köprü 
tehlikede mı? Olacak mı? 

r ı Bı ıe ıe neler 
gör ş ş r? 

Memleketten yabancı 
ordu geçirilmesini 

men için ne tedbirler 
alınmıştır? 

Sofyo., Si (A.A.) - içlerinde ta 
nmınıı1 demokratlardan Stclnotı bulu· 
nan lt'i raftz Bulgar ,....ebusu ve 1101 

cenah mebuslar yakmdıı hUkQrııctP 

(Dt"\·amı 4 üncüde) 

Yazan : HASAN KUMCAYı 
B ta.GAR mebuslımndnn on 

bcs mühim ş:ıhsl) et Sob· 
ranya riyasetine bir takrir \'CrdL 
ler. Bu t.a.krfrden mak nt Bulgar 
l\.mlı Corisin llitıerl ı.iyaretilP 

b:ışlıyno ,.e B.ıılgnri tanın istlkliUJ 
için tehlikeli bir manzara arz.Men 
hadiseler halikmda f'llof hükfune· 
tinden izahat almaktır. 
Vakın B:ışveJdl profesör Fllof 

Ru ~ok nutku ile Bulgarlstanm ha
riri rn dahili siyasetini tznh ctml • 
tir. Fa.kat bahse mc\'zu olan tak. 

Hltlcr'ln son nntlru tlıhlr n Al. 
nıanyanrn Balkanlard~ U:dafüi bir 
'w.iyettr kılacafmıı ihsas eder ı:t· 
blyse de hakUuıtte biFkls f!lZ\ ik 
\'C tchdidih dcrc-cc ini bir knt da· 
lıo. nrlırpl,ıştır. Bnl~nrlstrınm bu 
t<-hdit önünde' mhmr-tslz ~C'dllr bir 
l•öprll o'un olmıvncnl!-ı Sohran"'n. 
münr'"n"ıı'n..nndan onrn dııhn ili 
anlaşılncakhr. 

BASAN KUMÇA\11 



farihi deniz romanı: 47 y,.,zan: Kadircan Kallı 

O sırada İspanya krala Katolik F erdinant ölmüş 
ihtilal çıkmı~tı; devlet Şimali Afrikadaki ııpan· 
yo J kalelerine yardım gönderemiyordu. 

Muhıddlr. reift hcdlyelerl paşala
rı. \'Crdi; YC.\"UZ suıt~.tı Selim tara.. 
tından kabul olundu, padJşah Batı 
Akdcniz;lekl Tür: knhrama.nhklan 
nı hayranlıkla dınle<li ve takdir 
E'tti. Padlc:ahl·ğmın ilk senelerin. 
de: denlzcıliğc. yardmı şöyle dur
sun, zarar veren bu cesur ve uzak 
g JrlişlU TUrlr. hUkümdnn §imdi fi· 

kirlerini de~UrmlsU~ ÇünkU Ro. 
aos ş5valye1erlnin Musır hUkUmda 
rı ile ittifakı hlı; de ehemmiyetsiz 

dl'ğildl 
Yavuz Selim Muhiddin reise bil' 

n t. giydirdi; levendlere ikramda 
bulundu. Yakında bir ııefcr aça.c!l
ğını haber verdiği zaman deniz. 
den donanmaya katılmalarmı söy
ledi. lkl kadirga donaWma.smı, le. 
ven:'iler konulmasını, reislere men 
§urlar yazılmasını tersane ket.bil. 
da.amm Muhiddin f(!isle birlikte 
Tunusa gitmesini emretti. 

O arrada İspanya kralı Katolik 
Ferdlnant l51milş, lhUW çıkm11t:J; 

devlet Şlmaıt A!rlkadakl İspanyol 
kalelerine yardım gönderemiyor
du. 

Oruç rela yaz mevsimin! bekle
meden orı bir gemi hazrrlatb; bu 
filo l.spanya ııa.hlllerlne gidecek; 
düşmanı yuva.'1nda vuracaktı. Va.. 
tanlanıu seven bazı Cezair şeyhle 
ri de bu fırsatı kaçırmamışlar; ta
p:ınyollar elinde bulunan kaleleri 
geri almak içlıı harekete geçmiş. 

!erdi; bu arada Oruç ve Hmr re. 
islere de haber yolladılar; ihtllA.1.
cilerin başında Selim Ütcmi vardı; 
kısa ıamanda başma yirmi btnden 
fazla sllvs.rl topıam:e; bazı muvaf-
nl<tyetıer l:azanmrştı. 

Oruç reis Bccaye'de uğn.dtğ\ t• 
ld.ketJ µnut.nwnı.'Jtı; sahll(le ye b.. 
-1da bir hnrcket yapmayı dn,Un
dUğU zaman evvel! bu kaleyı ~ 
m-lıyor; Adeta orayı almakla ko. 
Junun bedeli ödeneceğini sanıyor

du. 
Türk filosu Afrika Juyılarmı BI. 

z:ırtadan garba doğru tanyarak J-
1 erliyordu. Çiçel önllne vanld:ğı 
=<unan kalenin kara tarafmda bll. 
yUk btr silvari kalabalığı gl}rllndU; 

Ara.b olduklan beyaz bornoıılar.n. 
dıın hemen anlaşılıyordu. Kale du
ı..., rlarma ve kapılara doğru dört. 
rı•. şim.§ek gibi saldmyorlar, lkl 
Uç yilz adım yaklaşınca oklarım 

mazgallardaki d\Şnan askerleri U. 
zerine atarak ayni hwa uzakl&F 
yorla.rdı. O zaman toplar, tilfenk.. 
ler patlıyor; mazgallarm ardında 
dilşen bir iki kişiye mukabil atla • 
r:ndan yuvarlıınıyorlardı. 

Tfirk filosu gl5rUnllnce Arapla.r 
arasında 11~ çığhklan koptu; 
en stlslU glyinml§ olanlardan bir 
lnsmı silA.hlarmı ııağ elleriyle ba • 
vaya. kaldırmış olduktan halde 
dörtnala sahile geldiler, Oruç rela 
onlara yaklaştı; rtlikayı gl5ndere _ 
rek içlerinden iki tan~ini c:ağtrdı: 
kon~lo. 

Çlçel kalesi denize dofnı usan. 
m13 olan bir kaya parçaın UzerlnE' 
kunılmuştu: Uç tarafı su Ue çev • 
nı~u, btr ta.rafmı karaya bağ1ı. 
yan berzah, hem kumluk, hem de 
alçaktı. Denizden zorlanmadıkça 

zaptedllmcsi hemen hemen mllm. 
klln değildl 

Kalede yalnız be§ yüz Ceneviz 
varıııı3: ~okt.anberi de erzak ve sı.ı 

alamadıkları için fazla ~aya.namı 
yacaklan sanılıyormuş! 

Oruç reis, arkadaşlalile kuıa bir 

görllgme yaptıktan sonra Araplara 
yardmı kararını \'Crdi. 

* .. * 
- 16-

Ç1ÇEL VE CEZA VtR. .. 

KilçUk limandaki bir Ceneviz ge. 
ın1sJ hemen yelken açtı ve kaçtı. 

Oruç reJJ fllosunu şehrin doğu 
sundald duvarlar ka?IJaUUl, prova 
alzammda dbıdi, eıı zayıf ~rO.nen 

'-YD1 notta.Ya bombardıman ett1. A.-

rapla.rm Umit ve cosarcUeri bir • 
kaç mi.slı arttığı için hUcumiarı dıı 
o nispette artmışu: bu harp epey. 
ce ııUrdU. Knlede erzıı.k ve su auı 
i:nca muhasara hattını yarmak ı. 

çln d~arı fırladılnı ; lakın her de. 
fasında birçok yaralı ve öllı bıra· 

karak çekllciller; şehir halkı yar. 
dun etmese 13 bu kadar uzamıya. 

ca.kt.ı. 

Erzak ve su bittiği zaman b~ 

yüz Cenevi.zden dört ytizü lınrp dı· 

şında kalmıştı: son ve t1ıkı bl.r bü. 
cwn sonunda Türk ve Arap bayrak 
ları hlııar tlzerlnde dalgalandı; yüz 
Ceneviz aakPrl esir dii§tü. 

Oruç reis yerli balkm mal ve 
canma illşm('di. Kalede elli levent 
ve limanda Uç harp gem{g! bırnk. 
tı; Becaye üzerine gitti. 

Liınanda kalan gemilerden blrl 
Baba Orucun Anadoludan gct1 rdiği 

yirmi dört oturak kaliteydi. Ote -
kiler Hızır reisin za.ptettfği yirmi 
ve on b03 oturaklı teknelerdi. 

Türklerin geldlkleri öğrenilince 

Becaye 6nUnde Arap ııtivarllerinln 
sayw yirmi bini buldu. Fakat 
bunlanıı ellerinde hiç top tüfmk 
yoktu; kalenin deniz yolu kapa • 
t:lmadıkc;a on yıl muhasara etse • 
ler bir şey yapamazlardı. 

Oruç reis gemilerdeki topların 

bir k.ramnu karaya çıka:rarak, ~eh· 
rin duvarla.nnı dövecekti. Fakat bu 
:i§I ya.pmak çok gUçtU. Etrafta ya.., 
pılan keşif neticesinde bir tek ça 
re bulundu: Sekiz ba.rp gemisi şeb 
rin Od mll kadar cenubun1akJ E
bu Mee'ud deresine girdi; t.skı>le • 

ter kunıldu; toplar lndirttdt: ka • 

ıe du,rarlarmm karşııımda YA.Jltlıu1 

metrtslere konuldu. 
Türtr topçulan .ıı~htin )rvl~ . v!' 

mazgallannı yıkıyM. dflllyordu. t• 
panyollamı gece çıı.lr.şnı•tan. eehlr 
halkını ıster btemt'.17 ııune.lP cılUAlt 

kullanmalarma rağmen i:am hİ:- rı ... 
tice veremlyoTdu. 81.rlb!r-. vdm& 
yapılan hUcumlar dört g{ln 11tlrdO; 

Arablar ıehre girdiler, lrlitUn mal. 
lan yağına ettiler; fakat İspanyol. 
larm çekflm~ olduktan le; kal" ö

nilnde durdular. Buraaı gehrin bir 
kenarma, daha yüksek ve kayalrk 
bir noktaya yaptlımıstr. 

(De\-..mı var) 

Tarih Kurumunun 
toplanbları 

Ankara, ı - Türk Tarih 'kuru
mu, gerek 8.zbma ve gerekse· ta
rih, arkeoloji ve antropoloji ile 
meşgul fllın mensuplarına yeni a· 
rqtmnalarla elde ettikleri i1mI 
neticelere dalr konuşma fmıatmı 
vermek maksadilo ayda bir defa 
ilmi toplantılar tertip etıneğe ka.. 
rar vermiştir. Bu toplantılardan il· 
ki bugün yapılmaktadır. 

Vakıt: 
Asım Us, Hlllerin ııoıı nutkunu 

tıahis mevzuu yapmakta, nutkun muh 
teli! kısnnlamu ve bu arada Alman 
yanın ltaıyaya yardım edeceği bak. 
kmdakl sözlerle Balkanlara alt par 
çayı tabUJ w tetkJk etmektedir: 
Asmı Uı diyor ki: 
"Bu sözler zıuıncdJyoruz ki Almaıı 

cfkJirrumumlyeıılnl meyuıc t)flDCl!e bl 
le ula ~omun etınb eoektlr. Şu IU. 
barla ki Almanya Ualyayı kendi va. 
ama mtlttcflk olanı!> alrrkl'ıı oua rar· 
dun etmek dı•ğll, hllt\lds •)ndnn ,)"'t\r

dıru görmek ümidindeydi.,. 

Yeni Sabah: 
HUşcyiıı Cablt Yalçın, Nasyoıını 

ııosyallzmln lkUd:ır mcvkilıı.ı gelmesi, 
nln ııektzlnc.1 yıldtlnUnıU mUnue~uı,. 
Hitıerin Berllnde ırat ettiği oulkı 

bahtı mevzuu yapmaktadır. 
Muharıir, HIU .. rln nutuklannırı ar 

tık parlaklıklarlll,1 ve meraka vayaıı 

olina va.ntıannı l•aybcdcrek tat'IU t,,_ 
kerlemeler \'e b:ımaltnJrp cUmle'er ı. 

çlnde mekanik bir h:ıle gclmlş old-..ğu 
nu, nutuk içinde erı ı:lyadP ıllkkı\te 

pyan olan kımıı Ballauıl&.1' .,Uteaı. 
ilk kmm bulunduğunu k&yded~N'.k 

diyar ki: 
"llal8m eldDla O.... Alımalar 

B A B E R - Ak~rn postam 

Eğede 

Birçok köylerle 
münakale kesildi 

Tren ıe .. erleri 
muşı1iiıA•a utrad1 
tznılr, 31 (A. A. >- Ege mın· 

takasında görUlmeı.ı1i§ bir kar fır

tınası hllkilm sürme .tecilr. Deniz· 
lerdcn gelen hııberlfl kar fırtına.. 
sının bu mmtauda k.Cıylcrle mü • 
nakalenin kesilmesine sebebiyet 
ver~ini hlldlnnekt<dir. Dinarla 
Karakuyu ara.smda fırt.:nn tipi ve 
kar §fddeUe devam eylem lrtedfr. 
Yollar ild metreden beş metreye 
lcadar kar tııbakalaı lylc örtülmil-t· 
tUr. Demir. :>lu da dört metreye 
yakın knrla örlUldü {U B:ılad •zla, 
Keçiborlu a.'"aamda ·öylerlc mu • 
va.sala kesilnılştir. Karakııyudan 

beklenıımekte olan tren gelme. 
miştlr. Karakuyud '.Jl beklenilmek
te olnn tren gelmemiştir. Temizle· 
me ekiplcli yolu açtıktan sonra 
yolda kalan tren diln ak~m gele. 
bilmiştir. 

Taksım civarında toplanan la devam etmiş, böylece ''iş inada 
kv....·ların belediye kamyon v~ a. .>indi!" kabllinden ilk yazımıza. 
rc::.halarile getirilip Talimhane .ii] bir cevap verm~tir. ilk 
civarında kaldırımsız parkesiz aaza.rı dıkkatı celbedişimiz neti. 
\-ald~~şmesi soknğına dökUl. ceslz kaldığına göre oolediyenin 
rlı..ğilnü çarşanba günkü nusha. alakadar teşkilatına soruyorw:: 
mTzda yazmış, Beyoğlu ka.y. Bu iş için de bizzat belediye 
malramlığiyle belediye temizlik reisi Lutfi Kırdarm alakasını 
İ§le~i. müdürl~ğllnün nazand1k_ ricaya \'e onun emrini bekleme
ka~nı cel~t;nıştik. Maal~ be.. ğe mi !Uzum vardır? Gelece~ 
led:ye ~kılatı Valdeçe~mesı ~- , lr.a.rlarda vaziyetin yeniden te. 
kagını bı~ b~takhk bıılıne getır· kerrür etmemesi için bizzat be. 
mE'k faalıyetıne çarşanba gUnU lediye reisinin müdahalesi l.1İ 
öt,~ed~n sonra ve per§enbe sabahı, gerektir. 

Tramvay sefer:eri-' 1 Kut,:uK HAtıEttLtR 
nin tahdidı • Llmaıılar umum mU<IUrlUğtı Kum· 

idare vaı· kuvvetile 
ma..lezme getirtmP.ğe 

çalıştyor 

~u fenerinde buluruuı nı<Iyofar teın. 

ııatırıı takviye için yeni clhııı:ııu- alp& 
"14 et m lş ti .;u clhazl.ıız birkaç ~ilıı 

tıevveı A.vrup:ıdan ~lml~Ur. SUraUe 
v•rtzı.e konulacalctrr. 

btanbulun tramvay ihtfy,tcını ., KAh'l'ecllertn bUtflD lddiaJarma 
~""""eıı balen letanbul"- ııon .nı .. ı r önlemek ve fu.ı.la tramvay ı;cfc. ,.... """' o··· c 

ro çıkarmak için 1 nsdlt~rey<- f>O{I tle ı:-oıen lkl parti ile beraber tam 2270 
ııdet çuval kahve vardır. Bu mallar 

bandaj V& Romanyaya Öl\., ~ .,&rl"tPn memleltellmı•a 
bandaj ısm.n.rlcınm~tır. .. _, gelmL'l ve 

Bıtndsıjlar geldi..,c"'!i takdirde ıtllmnlk kahve antrepoıulMJa depo 
aı'ljJıııı. bulwımaktadır. 

~iyel d:th" nn,.,...tLI hi.r 11eyn • 
g•.rer.ektir. • 1Cvvelk1 gtıa yapuao paatt lı:ortlil• 

Bugün tramvay id.ıresinin e- 111' •• ~ece Ijjlklan ııöodUrme tecrU.. 

Algan lktısat vezir' 
şenrimıze gelde 
Efgarıistan iktısat vczın ek. 

selans AbdUlmecit Han, dün s~. 
balı Ankaradaıı şehrimize gele· 
rek Parkotele inmiştir. Vezir, 
tedavi edilmek üzere lsviçreye 
geçecektir. 
Vezir Türldycde gördüğU yeni· 

ilklerden hayra11lıkla 'l)::ıhcıet111iş 
,.~ "Tiirkiye Şarkın mcclan 
ütiharıdır" demiştir. 

----'O>----

ihtikar 
150 vakaya ait dosyalar 

hazırlandı 

tinde 156 motorUı ve 90 romoı i< 

1 

"''" 'ıJ\kl<mda görtıomek Uzere dtın 
mevcuttur. C..cçerı ~ne Beynğhı "1llly•"w bir loplllDll yaprlınııı ve u.. 
hattına 92 araba işlcrkeo, bı. rnnml l)fr rapor bazırlllnmaınna karar 

yıl 57 araba işlemektedir. YP.rilrnLşttr. Bıı raporun okunmaııı ıçın Fıyat murakabe bUrosu, ko. 
BiJhasra hı~n kadın yokııl..A_ carşam'>ı\ gUnu vallnln rlyuehnde misyonun pazart.csı gu·· nkU irti. 

m az tes.-ıdüf edilm.-.ktcdlr. • +»IU\tlacakt.tr. ... maa arz~tmek üzere 150 ihtikar 
Jngiltere"e lSO'larlnn ..... r• olan • Bir ortameklep V(I llst= ınuaııım· k . ., -~·....., va asma aıt dosyalan hazırla· 

ray ve h11.v~i tf>.llt>r gelmiJ3lir. lerlnln haftada 24 ısanlten rwı. denı mıştır. 
Bandaj me~lesinin suret.i vennemP-lerı ltı:r.ımgcUrlien bazılarmm 

kaliyede haJlooilm ~ine çalışıl. tıus11sı oıcktcpterde tlıı dcnı aıdıklıuı Diğer taraftan ihtikar yaptık. 
Jet; d n · kA lm ::1 - görülmtıştUr. Bwıuo men'i ıuzumu lan tesbit edilen şu kimseler de 

rn:ı a tr. una ım n o a. ıgı 

1 
mllddeiumumilig-e verilmiştir·. 

rokdirtie se.fı>rlerin tahdidi tilL tchlit edilmiştir. 
stinillmektedir. • Kaaunpaşııda kayıkçııık yapnıı Tünel ~arşısında. 8 n~arada 

Buna göre, tramvaylar !18.bıth· M:ııst.nla ıtdındll btrl bir müddet ev. 1 Bohor ~~lu Alber, Beşıktaşbı 
ları saat 6 dan 10.30 • l1 e veı Jf\ yaşında AJlyt gezcıırmek uu-re fırıncı Hm;eyın, Hasan Ka rlaç, 
kadar, öğleden 80n.ra da 15,30 • ııarıdalma Almlf, takat Clbalı aı;•l':l'1.. Hüseyin çakar; I\ıım.kapıda 5 
21.30 a kadar işliyecektir. rma gelince çocuğu dcn~e atmnkle numarada seyyarsatıcı .Mnrdi. 

Bundan başka aynca ikinci tehdit ederek tecavllzde bulwımu,tur ros. 
bir şekil de, muayyen saatlerde Mustafanın muhakemeaı bitmiş, 2 8"· --------------
tramvay arabası tahrik etmek. r.e 4 ny hapla cezasrna mahktUn edil ve temlz11~1 1§1 başlıyncaktır Bunun 
tir. Bul'lar, ~hrin tramvay se· ın~tlr. 1 l'ln frezeci, tornaCl, dökUmctı glb! 
ferlerinin kısmen olsun uzunca • Maarif veklleti, ne§retmekte ol· "analkArlar alınacaktır. 
müddet devamrnı temin irin dü. duğu lslAm Ansiklopedllltntn blrincı • O'zerlnde ıoo kuruş yazılı gUmUş 
ştinülen tedbirler arasındadır. tastldllUnU yeniden çtkarmağa karar bır liralıklar bugUndcn itibaren teda 

---()---- vermi§Ur. Badema, her ay bir tası vf11don knldrnlmı§tır. Bu paralar, bun 
o Adliye veklll Fethi Okyar, bir ay kUl neşredllecektlr. .1 soura ynlnız mal sandıl:lan Ue 

ınUddet ne mezuniyet alarak ,eJırımı. * Türkiye oeker fabr!kalannın bu cumhuriyet merkez baııkası ve şube· 
ze gelml§ttr. Burada taUrahat edece. ııenckl kampanya devresi ikmal >lun lı-rl t.arnfmdan bir sene müddetle ka. 
~ ımlaşrlmaktadır. duğundan fabrikaların umumi tamir 1 llul r-tilcccktlr. 

bazı bttarıı.f memleketlere hllcunı ltln 
bu harpte bMlt bir takılk ktıllanmış. 
l:ır \'o bunıı mllkl'ner surettoA tstblk 
ct.rnek Myet1lndc bUtlln l>Utün df'ğPr-

lz w tetilrslz bir bale ııolnntışlordır 
Almanya nercıılnl haksız yere l:tgıtl 

etınl!)se ruoUaka lngflteredt".ıı el"Vf'I 1JP 

Unl ~ulı t'1tm:ıl• mooburh°t'tlnln 
ıceııdlslnl bunıı tıe\ltet'.Jğinl llÖ)1r.mlı,; 

\"e ı.özlertnl l~bııt l<Jn de d:ıbna W3 
ıtllrUn ı>linc ıın,urdll~ii \'(' llınları ılP

rı stlrnuıı:tlir. l'nnl Ultlf'r iptida ıan 
\'e tnhır.ln ile yola çıl.mış, ıoonru hu 
tahmlnl"rlnl l!<bat eden \ cslkıtlıu-ı 10· 
tufktır bir t('ı;ndU! cına kdnrllı P)I••• 

nıiştlr! 

Son nuıkwuıa Ulller lJalkaıılardan 
o tarzda b:ıhM'Cllyor ki buna ~k•lara1' 
\lmnnyanm -ı11.km fa!lia\vıtrlan aro· 

!imda ı;aUouılara hUcwn ctn~k nl)t> 
ti d:ılııl oıııu~nn lmncUe hılknıedlL 
mrk zaruret ke ~der. \lın-ıın lf' •ı 

ıratuıda ııöyle bir etimle \ıu: 

UıUmaU bN&plalllJltır ft IODUDdB 

mutlaka muzaffer olM'akt.a.,. 
Almnnyanm ta'·rr ve hareketi ~ 

leği malOm olmasa) dı, gözUnıUı. önün 
de :Nuzt ah.IAkmm mllteaddlt tecrutw. 
leıi bulunmasaydı bu wözlerde .u,ıı 

bir nuııa ~ğll mahal olouyablllr
dl. Fakat yakın mazinin lmn-etU d 
)ıılon altmd:ı ıtlmdJ göze bir hakikat 
carpıyor. Almanya Balkanlanı blkum 
etmeyi do kuv\-etll bir lhtlruaJ teklln. 
de gözllnünde tutuyor ve baz.ırlıını 

yor. Uu hıicum baoladığı ır.aınao, Uerl 
sUrlllecek lxıhaııe ıılmdldeıı ltamrıa,. 

tırılnııştır ve bu nutukta yukarıld aö1 
ler lçlnık' 111\n ohınmuotur. Hltler 
lnglll7Jerln Balkanlarda yı>rleyınrslne. 
yahut oradan Almanya aleyhinde bh 
ı..Jıdlt tı.'Şkll etmesine iDE') d:ın bırak. 

maro:ıl. için kendisi daha CV\"El Bal· 
kanlara lnnıek nıooburlyetlnde knld1-
i;rnı sö5llyec.ektlr. Hntu şimdiden say 
IPmlıJ bile bulunuyor., 

"Aynı taktiği İtalya da 'l'unanlsta· 
na kıır§ı tatbik ettt. lngllterenln Yu· 
nan adalannı ve U!!Icrtnl kollanmasm 
dan 11..kt.yete ha§ladı ve hiçbir delll 
göateremediğt, Yuoaıılstanıo tahkikat 
yapmak talebine cıenp vermediği b!ll 
de Yunnnıstaıı aJeyb..lnde harbe kalktı. 
Sel~lkte lngUJz askerleri bulundu 

ğu yolanda bir mllddcttatbcrl dr\'lım 
tdeu wı tek7Jp olıındufu bnlt!e lUllwer 
kaynaklarmda hıaııılmak ıatenml)en 
bir ıaylıuun arka.tı sıra HJtlcrln not 
lo."llnda bu t.f',hdlt. bUttln bUt.Un Dl!loalı 

ıörUnllyor. Biz.im kanaatJmb:oo Hltler 
bo tehdidi lngill:ılerl Balkıınl3nı a.slırr 
ııevkctmekte..'1 men lçln ynpnmnır:ıtır. 
Çllnkü Iııglll:ılerln askrr B<JVkctnıl'dlk 
lerlnl \."C etmlyeccklerlnl pckll~ bl11r 
ll'akat bahara do~nı to~blk etmek lıı· 

tlye<X"~I manl'l'lılyt ıdyasct bakımın· 

dan hazırlamak için bu ııö7.ll'.rl orta. 
ya atmı::ıtır. Biraz ııonra, Alman gıu.e 
telerlnde lngllh gcnenıllerlnlo 4ııka· 
tadaki mllzakerelerlnln ve TrakYa i
le no~ıızlan dyaret etmelerinin de 
tnglllz. lbtırasl:ınna \"C tazyiklt•r1ne 
bir dı>IU diye bahae menıı ~kll et. 
ınP.lerln" ınuntaur <ılmahdır.,. 
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1ıasq.ete 
Eskiye rağbeti 

ÇOK nazik bir rtamaııda bu
lunduğumuz muhakkak. Bo 

oczaıwt, yalnız siyasi dei,rf4 ayni 
zamanda l' .. tısadi cephQde göZ8 

çarp nulrtndır. 
Ilütlin A vru~ de\'leUerl içinde 

en rnh:ıtı biz.iz, Faka.t bu rahatı• 

mrzın ilfinllın.)c böyle dC\am ede
ce[;lnc gU\'cnereJ' bilhassa Udısa
ı.:i sahııd:ı.ld geniş ha.rcketJerlmlze 

bl · .ı::cm \-ımnanuı. doğru olablllr 
mit' 

Col!ulı gilnlerlnln r1,;fahma, re
.1 ıı ı;::..dc bıı!unııuı;"Umuz bJr za-

ı .ındı:ı. gem \'umıakladır ki bu re
fah yıllıırmr.ı adedini arttırmaya 
mu\'llffo.k olıı.bilecebrfz. Bu dU~lnW· 
dllğti için, gcnll} mikyasta bir pro· 
pııga.ndaya hazırlandığı.Dll7.ı lşlU· 

yoruz: lfarkcsin yeniye değil, es• 
lılyo nı.ğbctinl a.rttımuık. 

Sırtnnızda, gardrobumuzda daha 
bir sene, blr butuk sene giymemi· 
ze yetecek elbisemiz \'arsa, yeni· 
terini yapbnnama)·a. .. 

Yerinde \'C zam:uımdn bir pro
pngruıdn._ Do:;rtısonu lstct'5elllz, 

bun:ı iltifat ctmlyeeek, taraf~ 

görUnmlyocclc, hat'..ü; bllfül propa· 
gandasmı yapmıyncnk hJçbir Türk 
erkeği bulunma ıı gerek... 

Kadmlar mı, diyeceksiniz? Belki 
haklıımuı, fakat para crlıek ocbin· 
de olcluhtan sonrıı pek lizcrlnde 

durulııcnk bir şey olmamalı! 
Bob·stlllcr ml '? llayLT... Onla.rm 

zaten bu ııropa~andnnm doğu~tan 
tarnfta.rlan olduklarını, bab31annrn 
ımntalon'ıınru gl) meict~n b'.\!jka bh 

~ey ynıım:ılıkl.1.rı soylenmc'..rtt:dlr_ 

Şaka bertaraf, lsrııfm smı.sı de

ğil .• 
R. 

=rw 

GümriU<lerden 
açıkta kalanlar 
Ankaraya giden 

inhisarlar vekili 

, .. ahteRii işler bak· 
kında beyanatta 

balanda 
Bır haft.adanberl §ehrlmlzde hır 

lunan Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif K"'r'.ldeniz dün akşamki ek.s· 
presle Ankaraya avdet etml§lir. 
Vekil hareketinden evvel bir mu
harrlrlmize verd!ği beyanatta ez. 
cümle demiştir ki: 
"- GUmrilkler için hazırlanml§ 

Vf' hazırlanmakta o1an kanun pro
jelerinin vaz:yeti şudur: 

Büyük gUmrük kanununun pro
jesi hazırlanmış, tasdik için vek!· 
letimizle vekiller hcıvet!ne ane
dilmlşt.ir. Bunda gilmrllk komisyon 
culnrı için de ayn maddeler var
dır. Bu maddeler gtımrUk komla
yoncuhrını yeni b'r şd:llde orga
nize etmc!tte ve tnnıamMl tnt:mln 
edecek m:ı.hiyette bulunırı"' •adır. 
:.:;ımdi mer'i olan komis:voncular 
kanunu. bu kanunun m liyet mev
kiine girmesi ile beraber me.rlyet... 
ten ka.lke.cnktır. 

Tarife kanunu projesl hamlık· 
lnnna devam olunmahtadır. Bunun 
mUtekA.mil bir eser olmasına ve 
~funil bir şeldlde bulunmas:na ça· 
lışılryor. J 

Gllmrilk teı:ıkilat kanunu Bllyllk 
~m1et meclisine takdim olunmuş -
tu. Kanun, cncUmanJerdC'n ~E.'t'!l'iS. 
bUtçe eneli.meninin nıznamet1tne 
alınmıştır. Bu yaz devreBI ~tilin• 
den evvel. bu kanunun mecliııten 
"ıkecaı:'l tahmin olunur. Kanunda 
esas, forma.rt 131crde k'l'ııylıktır. 

GUmrUklerde tekaüt meselesi 
diye bir şey yoktur. Yalnız, kadro-
1nrd!t nçı~a c;Ikm.a vardır. Bu da., 
"Zalnn işler dolayısiledlr. Bu açı
~n ı:·kArma kevfivetindc. memmım 
vn ı gl:>z c"linde tutulm~kta.drr. 
1<--:vvr1fı ~ a lI "'lcmurl:ır. sonra da, 
'tcdro vazivetine göre ,ıı:;13rlerl a
çrkta bırakilronkta.drr. TeknUtlUk 
ltnnunu ıruclbinc0 kanunf haddl 
ioldcrnnlar. cı:ıkta brrakıldrklıu1 
takdirde kendiliğinden tebfttlık 
hakkını kazanmaktadrrlar. Btı ya.t 
'ıandlne gelmemiş kadro harld b•· 
r:ıktl"n nlsbeten gene: memtırlar 
ISCI, ihtiyaç halinde, tl''krar kadro
V8 nlma~kl!ırdrr. 

lst..-ınbuldald tet.klklerlm ema
smda b:ızı halı tacirleri ile de gl5· 

••lnı,:iltcre B:ılknnlAnı reya başka 

~el>eUero Umld bağlaırutss bu t). 

midi de hop ıldeockUr. Çünh-U tn~ 
tere Derede ;örüııllne A1nuuıya da O" 

ray. htkmm ~r. Almlın) .. bs 

HUseyın Cahlt Yalçın, Almanyanm 
nereye htıcum ettiyse oraya lngiltere 
gelmek lsUyordu dlye ortaya bir iddia 
&tmlf olduğWw ka.Ydedı.ı"ek töYle .. 
.... edlyorı 

HUse)1n Cahit, Yalı;m, bugUnkU rUştUm. Bunlar, vekf.llctimden keti 
prUar içinde bir Balkan sergüzeşti· dilerfne kols.ylık göııterllmeslnl 9-
n!n Alma.nyaya çok paha.lıya mal ola. tediler. Bu kolaylıklann g8qtqo: • 
tııUcettm ~ ....... btUr.1 meal lala maruu Cllıir .... u.ı .. 
ınold.edir. tlıL 

i 

• )! 
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ARMUT ... 

F 

Alman kontrolü 
altındaki 

Par is 
gazeteleri 

Almanya ile işbirliği 
yapmadığı için 

Vişiye 
Şiddetle çatıyorlar 

Laval tekrar 
kabineye alınmalı . . 

ımış 

Parls, Sl (A. A.) - D. N. B. 
Armut, hiç şüphesiz, en iyi bildiriyor: 

)'eım.işlerden biridir. Müb3xcğin "Nouveau Tomps" gazetesl 
~ de pek çoktur: Şeker. Fransız hükumetinde değişiklik 
&rnıudu olduğu gibi ahlatarmu- lüzumunda ısrar etmekte ve bu 
du; hatta. ayıboğan armudu da yapılmadığı takdirde .lı~rnnsanm hal 
Vardır. Ankara armudu hepsinin ve istikbalinin meş'um bir ihtiras
nıeşhunıdur; hatta buna dair la. hatalara düşen insanlar yUzUn· 
llleşhur bir fıkra da söylenir: den doğrudmı do~ruya tehlikeye 
Adamın lbiri .Anlrnraya git. gireceğini yazmaktadır. 

mi§; bir dostuna sormuş: "Bugilnkli hükumet, mareşal 
- Buranın nesi meşhurdur? Peteni Laval ile olnn Ferle - Hau· 
- Balı ve armudu... terive mülil:atnun netice verme. 
- Nerede bulunur? sine ve ayni zamandn lnahiltlcrl· 
- lsta.n'bulda Balıkpazarında. nin ifasına mılni olmak ve bu su· 

. Bu söz, malın iyisini şehirli. retle de 13 füı.nunucvvel hükümet 
nın yediği hakkındaki köylü ka- darbesini bertaraf etmek için her 
na.atini de teyit eder; halbuki şeyi yaptıktan sonra Bcrlin ile Vi
nıallarm en kötü ve mahlut ola_ şl nrasındn itimat kalmam·ştır . ., 
JlJIU lstanbulluların yediği mu. Gazete, Almnııya. He Fransa n. 
ha.kkaktır. rasmda Montoirc'da başlıyan ese-

Armut bu kadar faziletli bir rin devams·zlığa mahküm olmak 
matah olmadığı halde bir ada. tehlikesinde bulunduğu kanaatin • 
~ ••armut!" demek niçin talı- dedir. "Frans::ı.nm bunu şimdiden 
kir aayılıyor; sebebini anlaya_ bilmesi ıo;zmıdır. Zira mukadderatı 
Dl.ryonun. Bu yüzden kav1!a mevzubal1stır. Laval'in .sl\'n11i sah-
kopm k ~ nedc>n çekildiğindenbcrl • Viı;i ile 
Jci de uş; afa göz kırılmış; bel. Paris ve Berlin anısındaki i" b"'rn. 

mahkemeye dUşmü:ıler. ., 
Yalnız bizde değil garpte de berliği temasları hemen hemen 

'.'~mıut" un tezyif ifade etmek kesllmMir. Uzak görü?" Fran.~ızlar 
ıçın kullanıldığı vardır. Hatta kopan bağlan tekrar dUğUmleme
li'ransa Krallarından "Louis ğe çahşmışlardır. Son zamanlnrda 
Philippe" nin armut şeklindel:i Vlşiden çıkan birçok şayialar do • 
karikatUrU pek meşhurdur. laşnuştır. Vişinin ne ıstediğini, ne-

Louis • Philippc 1830 da yi istemediğin! artık kimse bilmi. 
5:ransa Kralı olmuştu; iyi lah. yor. Vesikalar dahi art.Ik itimat 
8il ve tert · ·· .. k l"k telkin etmiyor.,, 

ye gormuş; as er 1 te Gazete li'lanmn'in J..ıava.li atlat-
\'e kumandanhklarda bulunarak 
llluha.rebelerde yararlıklar gös- makta kullandığı usul Ye tarzdan 
te.nnıc.+;. Kral oldugu- zaman SQnra hükümcttl' knlmaması ı~ap 

69"" edeceği kanaatindedir. 
.ıu Yedi yaşın.da bulunuyordu. Gazete diyor ki: 
Btilk arasında Kral aleyhtarlan "Frnnsanm birçok seneler için 
~ktu; cumhuriyetçiler vakrt milli \'C beynelmilC'l mukadderatı 
'Va.kıt ihtilaller çrkanyorlnrdı. saatinin çnldığı 5u dakikada Vişi 
R:raı on.sekiz senelik saltano.tı vat.un menfaatlerinin nkyhlne ha
tıanamnda beş büyük ihtilali reket etmektedir 
lranıa ve muvaffakıyetle bastır· Gazete, yazısmtbitlrlrken gali· 
dı ; kendisine üç defa suiko..st I be karşı halisane hattı ha~ket
Yapıldı; fa.kat kurtuldu. Bunla_ lerini ispattan asla hali kalmamış 
rm en meşhuru 28 haziran 1835 l olan nskeıi unsurlar hariç olmak 
~ oldu; evvelce hırsızlıktan Uzere kabin~ye Almanya Jle iş be. 
ın~ olmu..' ibulunıan Ric<>clıi rnbC'rliğLne taraftar kimselerin gir 
admdakı Korsıkalı bir eski as_ ınesini istemektedir. 
lrer Temple ibtilvarmdaki bir eve 
bir nevi mitralyöz yerleştirmiş; 
Kral geçerken ateş etmişi: on 
eekiz kişi öldürmüş; yirmi i'd 
kİ§iyi yaralamıştı; ölenler a m. 
amda mareşal Morter de vardı. 
Bu hi.dise üzerine matbuat hi.ir· 
riyeti son derece tahdit edildi. 

O zamane. kadar matbuat çok 
~i; dört senede hükumet 
_...,.,WllQeki neşriyattan dolayı 
açılaıı davalar ibeşyüzü bulmuş. 
~ bunlann yüz onbiri yalnız 
... cı1>1:11'1e gazetesi.ne aitti. Işte 
hUniyet devrinde Kralın da bir 
t!ı karikatürleri neşredildi; 

arın en meşhuru onun pasta 
~ armuda istihale ettiğini 
r~nlerdi. "Caricature" ga. 
~~n 1830 senesi sonlarında, 
müdürü Philipon tarafından ya-

l\llLLt İNKn .. Ar 
UOMfTESt 

\'isi, Si ( \.A.) - Milli konst'ydcn 
ııonrn, Mare.şal Pctcn bir milli lnlt.olAp 
kon ltesl tc kU etmlAtlr. Bu komite 
her şeyden evvel bir tetkik komites.I 
olacaktır. Mareşal bu komiteye müte· 
f<'kkirlcrdcn ve faal hayat adamla· 
rmdan 4f kişi taytn ctm~tir. Bunla· 
rm ekserlsl eski muhariplerden olup 
muhtelif siyasi ve içtimai zümrelere 
mensup bulunmaktadırlar. Yeni ım· 

ınite tıznsı milli ve içtimai bir niza· 
mın kurulması için znrur1 olan ı.ş bir· 
llğlnln pren lplcrını ortaya koymak 
gayesiyle Feneıcrd<.'nlıeri çalışmış kim· 
<:clerdır. Komitenin' vazffosl vilayet· 
lerde, bütlln şch!rlerde \'e köylerde 

pılarak ''Armutlar" başlığı al. 
~neşrettiği karikatürler Bir meryem temizliğiyle beni 
.., :cu~ mektep tarihlerine geç. beklediğini biliyorum.. Benim gibi 
lllifti.r. Bu karikatür dört şekil. adem oğullar:nm en mesudunu bi. 
~ ıbarettir. Birincisinde Kra- le cennetten kovdurarak günah n· 
nı llarkık yanakları, düşük bur. !evinde yıllarca yaknn o zC'hirli 

1111, dar alnı ve sivrice baRı ilit 
~ armudu andınnaz; fa. muhitlC'rde dolaşmadığını habeı 
lrat aonrald iher resimc" alın ~ldtltçq ne sonsuz bir güvenç duy. 
~daralır: saçlar si\Tilir, duğumu tahmin edebilirsin benim 
8'1z burun kiiçülür, yan.ıklar mf'lı>k ruhlu sevgilim? ... 
tlter. çene silinir. Son re"'imöe 
:favoriler kalkınır, saclar ve ytı. 
ka yaprak olmul'I; alın ve ynnak
lar )'lmLrlanm.ış; gözlerle ağız 
buran ve gözler birer no~·ta ve. 
YI çbJgi haline r:elmi!'f r. F.Ter 
timdi Paris Milli kiitüphancsın. 
de mevcuttur. 

Kadircan Kaffı 

Bu son mektup. alevden yazıl 

mış bir levha gibi gözlerimin önür 
dt-n hıc mi silinmlyecek? .. Onur 
ruhumu sarnn UrpC'rtill humma.sın. 
dan kurtulmak için, aşkın mnnevı· 
yetinde duyguhrrmı hayalle tUtsü. 
liycrck uyu~mnk istedlm .. 

DUn sabah gözlerimi boğazın şa
fnk renkli havastndn açtığım za. 

Siyam - Hindiçini man vücudümü bir az dinlenmiş 
&raamda mÜtarel<e buldum. Erken hazırlanarak çık-

tım. Köşkten ilk ayrıldığım gün 
,_._~ghay, 31 (A.A.) - Japon men 1 doğruca bankaya giderek şimdiye 
~ verilen yıın ttsml baber- . 
ıe.r. r«sre, P'ral133 ile Tftyland arasın- kadar hiç haUrıma gelmlyen ba. 
da ınntaNıke .anle~ması bu sabah Say. j bamdıın kalmış beş on parayı al
gonda lmaalanınııtır. mıştım. Bu para benim öz hakknn. 

H A B E R - Akşam postam 

Musolini 
Bitlere ba§lılıftua 

tey.t etti 
Hitler de "Almanya 
İtalyanın yanı ba§ın

dadır,, cevabını verdi 
Berlin, 31 (A. A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
ÜçtincU Rayhm tesisinin seki -

zincj yıldönilmü mUnasebetiyle Mu 
solinl Hitlere bir tebrik telgrafı 
göndererek sarsılmaz bağlılıj;'1lll vo 
nihai zafere kadar mücadele az -
mini teyit ve temin eylemiştir. 

Hitler verdiği cevapta, Almn.n
yanın İtalyan milletinin yanıba -
sında zafere kadar mücadeleye 
kuvvetle azmetmiş olduğunu bilclir 
miştir. 

---o---
Ruzveltin Londra 

mümessili 
Norveç kralı ve Leh 
başvekilile görüştü 

Lonclrs, St (A. A.) - Röytcrin 
diplomatik muhabirinin öğrendiği
ne göre Norveç kralı Hnakon, 
Ruzveıt.in halen Londrada bulunan 
sahsi mümessili Hopldnsi kabul 
etmiştir. 

Kral Haakon, Çekoslovakya rci· 
sicunıhunı BPnes'i de kabul ebnif\.. 
tir. 

POI.ON1.AI.II.ARA MESA,J 
Londra, 81 (A. A.) - Pat a· 

ja~r bildiriyor: 
Polonya ba.svekili general Si

korski, reisicumhur Ruzvcltin fev 
kalıide murahhası Harry Hopkinsi 
dün kabul etmi.5tir. Bundan sonra 
general SH:orski, Vendel Vilkiyl 
kabul etmiştir. Bu mtiliıkatı milte· 
akip Vilki, aşağıdaki mesajı Po _ 
lonya milletine bildirmesini gene
ral Sikorskiden rica Atmlştlr: 

"Bütün Amı>rikahlarnı Polonya 
milletine karşı derin hir sempati-
1eri vardır. Amerikan efkarı umu· 
mi~esi Polonya milletine giriştiği 
mt;cadeledQ en bllyülc yardmu 
göstermek kaTarmda mUttefiktlr. 

Polonya hükflmeti şefinJ ziyare. 
tbn, bunun en bariz bir dt>lilldir.,, 

Romanya 
hadiselerin·n 
kurbanlar ı 

426 611, 522 yaralı 
Bük~, 31 (A. ,~) - Muvalc

katen yapılan resmi beyanata gö
re, demir muhafızlar tarafmclnn 
yapılan son isyan hareketi esna. -
smda geçen pazartesiye kadar 
Bükrc3 de dahil olduğu halde bil. 
tün memleket dahilinde. 380 kişl 
ölmU.c; ve 444 kişi yaralanmıştır. 

Ordunun zayiatı 14 ölU ve 46 
yarnl·dan ibarettir. Sivillerden 32 
kişi ölmUş ve bir o kadarı d:ı ya -
raln.nnıı~txr. 

vücuda ı::etirllecck milli teşekkllılerln 

şeflerini hUlt{ımet mümesslllcıı ne 
blrlfüte seçmekten ibaret olncaktır 
Bu. mahalli mesullyetler mt'sel('Sl ıuı 

cak derin bir lmnna bağlılıl<la mile 
dUebıtccel> bir meseledir. 

lı. Bundan sonra kimsenin yardı

mına, vergisine muhtaç olmadan 
{aşamağa mecburdum. Benı ates. 
lcre saran bu azap, panılariyle U
zcrimde edindikleri hak değil mi~ 
Fakat babam, beni kl'ndisine bh 
dostluk yadigiin, bir arkadaşl•k h 
Jiyesi gibi verdJği sevgili do .. tuna 
hiyanet edC'rek onu tcrkettiğim 

duysa bu hakkJ bana helal ede ı 
miydi bilmem!. Ben hatır için sa. 
tılık bir mal değilim ya .. Yarabb. 
üzerime yıkılarak beni altında e
zen bu haklan ödemek iç.in ne yap 
malıymı ?. Seviyorum .. Diye yalan 
mı söylemeliyim? 

Bana iyilik edenleıi sıkıp Uzme. 
mek için hiyle mi yapmalıyım? 

izdivaç Meselelerı 
v.~ ... ~·························· 

İngiliz bahriye 
nazırı diyor ki : 

10 (•) 

Çok acı imtihanlar bizi 
bekliyor 

Hekime göre ideal 
izdivaç ve şartları 

Fakat malıaklrak 
galip ıeıecııız 

Yazan: Dr. BASI~ ADASAL ................... ~,...,.. ... , ............ .. 
Londra, Sl ( A.A.) - Bah_ 

riye nazırı Lord Aleksandr ou· 
gün Prestonda söylediği bir mı_ 
tukta ezcümle demiştir ki: 

SPORCULAR 
VE CiNSiYET 

İleride da.ha ağrr vazifeler 
ve daha acı imtihanlar bizi 
bekliyor. Dünyanın şimdiye kn
dar asla görmediği en büyük 
askeri teşkilatın bütün ai:'lrlığı 
ıle lngiltercyc saldrracağt gün 
kat'i surette yaklaşacaktır. 

Biz, bu hücuma tek başımıza 
.karşı koyacağız. Ya galip gele. 
C(.ğiz, yahut mahvolacağız. 

Tarihimizin en büyük anı yak 
laşıyor. Ona Iü.yık olacağız. 
Bugüne kadar basardığnnız şey 
ler bire galip gelmek fırsatıru 
temin etmiştir. Şimdi zaferi el· 
de etmek için bu hususi fırsatı 
kollamalıyız. 

Madam Küri'n-n 
kızı 

lngiliz ablokası lehİ.nde 
Amerikada propaganda 

R ~: .. :~ içtimai b1r etiket 
_.,,,...... tabliJlerlınin nor-

mal seyrine devam ederken eaki 
dostlamndan birinden aldığım blr 
mektup ister istemez beni biraz 
daha cinsiyet bahsi yolunda yürU. 

tecektır. Bu dost vaktiyle blrlnci 
takımlarda futbol oynamış olan 
eski bir sporcudur. Mektubunun 
bi:- kadl.t'§inaslık ifadesi olan hulA
sa.sı iki cümleden ibarettir: "Dok· 
torum, hatırla?" mısınız chısi mü • 
nasebetlerden ve her türlü suiia
tinıallerden uzak olarak 8Il'f spor
la meşgul olduğum sıralarda aııls. 
tan bulunduğunuz GUlhaneye cndl
ljle ile koşmuş ve şu suali sormua

tum: Bir h!ı.fta sonra evleniycınım, 
fakat cinsi kudret bakunmdan ken. 
dimi çok zayıf hissediyor ve uıt:ra
bmıdan geceleri uyumuyorum! .. 
Ne yapmalıyım? .. Beni ilaçlarınız· 
la tedavi ettiniz ve bugünkü aile 

yapıyor saadetimi slıe borçluyum.,, 

Vi ı. sı (A.A.) - Havas Ajansı Aziz okuyucularıma peşinden 
bildiriyor: ııöyliyeyfm Jd sekiz sene evvel bu 

Matmazel Eve Kfiri'nln haıe:ı Aı:r.e 1 kuvvctll 5}>orcuya vermiş olduğum 
ri'tadn yııptığı mUcı:dclc bUtün vı.,ı 

1 

ve bugün bir (hayat iksiri) diye 
mahfıllerinde filddetle takblh edllmelc· t rif ettiği 11,. ..ı. a .. ç ne esraren6 "" ve 
tcdir. Bayan Eve Kürlnln Amerlke.· 
dnkl Fransız rnuhncırlcrl btrll~ lk füsunlu bir hap ve no de şahsi 
mllruiseb!'ttar olnrnk Amerikada seri hnr.akatimin ortaya döktUğü bir 
halinde kon!ernruılar vermekte ve bu panzehlrdl; pratik tababetin her. 
konferanslarda "Fraruınyı bcsleıııeyi· hangi bir hekimin muayene oda· 
n!z,. fikrini telkin etmektedir. Bayan smda yazdırdığı basit mUsekktn 
E"-c KUrfnln 1ıal.Z oldugtı beynelmneı bir ilaçtan ibaretti. O vakit• ben 
tevccctıhe rnğmen, bUyUk Fmruıı.z Ay· 
minin kızında binlerce Fransız ksdın ele genç blr heldmcllm, ruhi snha· 
ve çocuğunu aç bırnkmak azmini tev· 
Ud eden bu ideolojik hissiyat ha.yreU 
mucip olm:ıktadır. 

dald ctüdlerlme yeni baghyordum; 
spor sahasında oyununu takdir et. 
tlğhn bu gencin haldkt (cin~ lktl
da.rsızlığr) olmadığına, bunun d"· 

~w lt.J 
ha ziyade devamh bir imsak dev. 

~ tll ıinden sonra ruhunu kaplıyan h~ 
7 yecan ve halecandan ileri geldiği· 

ne ve alelade bir slnlr mtlaekklni 
• Moskova, 31 (A.A.) - Stefanl: _ 

SovyeUer birliği halk komlaerlerl 1 ile çabuk geçecegine kani olmuş. 
mecıısı reis! ve harlclye komiseri Mo· tum. O halde birçok gençleri alA
ıotof 119 Almanya se!lrl kont Şuleıı-1 kadar eden bir mesele karşısında· 
burg, 80 ağustos 1940 da Berllnde im· yız: Acaba sporla cinsiyet ara.ıım. 
za edUen hudut hukuku atatUsUne alt 1 da bir milnasebet var mıdır? Ha-
ltiltı! ile bu iWtı.fa alt protokollarm k .. t b" "d all kendin 
vesalr vesikalann muaaddak nUshala- ı LK ır ' e e spora l ve· 
nnı dUn Moskovada teati etm~l"rdlr. 1 ren blr sporcu uzun müddet cinai 

• Bone, 31 (A.A.) - General Vey· ı mUnaaebetlerde bulunmamakla bu 
gand buraya gclmlJ1 ve halk taratın. yüksek fonksiyonu bozulmuyor 
dan barareUe 1'8r§Ilanmı§tır. Ahali, mu? .. Spor, tam manasıle bir ma. 
Fransa, mar~al Petcn ve general nastır rahipliği gı'bl dUnyanm bir 
Veygıınd lehinde heyecanlı tezahürler. 

çok zevklerini haram eden lnlıisar-de buhınmu~tur. 
* Vişl, 31 (A.A.) _ Ha,·aıs ajansı er bir mc>§gale mıdir? .. 

bildiriyor: Bazı uydurmıı habcrl!'rln 1 Uzun müddet im .. ak halinde cin 
kati bir surette önUne geçmek llzcre si münasebetlerden uzak kalan ve 
F'rnnsada bulunan Almıın kuwrtıerl 1 

bu ihU~act nefsinde duymıyan bir 
bqltumandanı Alman mııknmlıır:nm 1 • • t t' ~M• ba'· gence cırunye ve •r~ "1mın. 
işgal altında Lulunan topraklnrd3 18 ' . . ı . 
ile 45 ynş arasındaki kimselerin ,uıu1 dan anonnal diyeebılcceğimiz gio 
altına al•nmasınm hiçbir zaman tn.snv normal de diyebiliriz. Bu genç biı 
vur edilmediğini b!IJlrmlştlr. j §ehir hayatınm ba§döndilrilcü eğ-

Yoksa suçumu örtmPJt icin ığrcnç 

bir hiyanct mi?! Cinsimin en ilii.lı1 

ihtirasi.} le ynrntt·ğrm çocuğu, o 
yıllarca hasretini çektiğim yavruyu 
ir canavar gibi parçalamnh mı

\'lm? Temiz görünmek için dUnya 
11ın <'n bayağı bir katili mi olmalı. 
rnn? ! Halbuki benden bir çok va· 
zifclel' istiyen kocam yaptığı buna 
ı,enzcr bir suçu ne korkusuz, ne 
abli bir durumla itiraf et.mlstf ! 

Ben de ayni §eyi yapacağını . 
Bende onun gibi tabiatln verdiği 

bütün haklarla yaradılınış bir in. 
sanım ... 

Fakat.. Tabii olduğunu iddia et· 
ti,ı;im bu suçu itiraf etmek benim 
fç1n o kadar kolay olmayacak!.. 

Kaç defa ıçimdekı isyanla Plım 

bir kağıtla, bir kalem aldmı. üze. 
rine tek kelime yazmadan kıi.h ü 

şUyerek, kiıh o korku~ alevdl' 
tutu§arak kağ:dı bembeyaz buruş. 
turup sepete attmı .. Bu itirafı ya
pabilmek için bana kuvvet lazmı .. 
Onu nasıl bulacağını'!.. 

Evden çıktmı.. !ki aydır bir ke. 
re daha gidemediğim ''Çocuklan 
koruma" yurduna gitmek, mane,•f 
çocuklarımı görmek istiyordum .. 
Onlara babamdan bana kalan kü· 
c;Uk paradan pay ayırarak bir ~ll 
hedlyeleı- aldım.. 

YUrda girerken ~de o Dk 
eU kfuı verici la&de tl boo y.re ara.. 
dmı., 

lenceleri, ainem.alan. tiyatroları 

fçlnde yqıyan ve yirmisini a3an 
alellde blr vatandaş vaziyetinde 
bu clnst likaydisl ile ano:-nlRldir. 
Cinsi m[l.nasebethı maddi fiilini 
vapamamak ka'aar, bu fiil irin de 
elzem olan iptidai şehvetin':ien 

mahrum olmak ve kendini bunun 
ihtiyacmdan vareste duymak da 

bir hastalıktır. Gerçi bundan ev· 
vel clnJliyetln bazı §8.hıslaroa a§. 
ka şekillerde inhiraflarla il:lya .ığ4 

radığmı söylemiştik: fakat bı• da· 
ha ziyade fikri mesaide b'ı.ıhınan 
ve blr eser yaratan bfiyük ndam. 
lar için mevzubahstır. Sporculan 
da başka bir zaviyeden bu g111pa 
katabiliriz. Haklld sporcu, yani. 
sporu kndmlara ve ma.şukalara ya. 
ranmak için değil de bir gaye ile 
benimslyen genç, şuurca bir fikri 
sabitin baskısı altındadır: Spor!
EiltUn gUn karlı dağlarda kayan, 
futbol sahalarında muntazam an· 
trenıruı.n yapan veyahut da her 
gUn birkaç yUz metre koşuda bu. 
lunan yorgun sporcu tenasüli ıa.· 
hada ayni nispette faalı) ettfl 'Lu· 

lunmak imkO.nmı bulamaz; daha 
do"{rusu bu nıesgale iç'=' jı kafa· 
smda o kam~ı meı.-cut a ğUdır, 
çUnkU spor 14Jkı ve :te\•kı llt 
d i ğ e r b e d e n ZfıVklor 

\'C: bu meyanda clnsı mel elim!Rr 
bir mUddet kimin bir uyl.."'U hıı.lı. 

dedir. İşte bu noktainaznı-a {!o 
ben sporculan iki zümreye nyıı 

yorum : Biri iş olsun diyC:ı spor .} ~ 
pen fiyakacı. auilstimalcl gençlcı · 
dir; bunlarm çabuk yonıh.lukla.rmı. 
khlp blr şöhretlen varkı>n a:ı: a 
manda sahadan çekildiklerini gtl. 
rllyoruz; ve bunlardan cinsi blr el
klyette bulunanların bu kusurlan, 
ho.kiki bir hastalıkur. esash teda
viye muhtaçtır; ilerde bir izdlva.ç 

vukuunda, dUnUn gUrbüz '°e ~ara. 
maz sporcusu ıstırnp i<,;lnde kıvra
nan betbaht bir insan olacaktır. 
tk.inci grupsa, bana mevzuumu u· 
r.atmak fn-sııtmı \•eren ve bugün 
mes'ut bir ailenin direğini te§kil 
eden eski futbolcu arkadaşımdır. 
Bu genç uzun milddet spor aşkı ve 
ideali ile, diğer zevklerini gayriih. 
Uyarl ve tahteşşumi bir mekanı. 
ma ile ihmal etml§, sırf tabiatın 

(]Atfen so}•/ayı çeviriniz) 

<•) 8u eerl malt!llenln blrlncı"I ~. 
ıuncl.al 30 blrtnctkAnun l940, ilçtıncCt 

'IU, l, dördüncüsü 5. ~!.ncisl 11, a.lt .... 

cm 13, yedJnclsl 18, sekl.zincls! 22, 
dokuzuncusu 25 ik!ncikruıun 1941 ntıs 
halanmızda çıkmıştır 

nk defa konu~tuğum bakıcı hem 
ştre beni ka!'§:ladı. Gözlerindetı 

o;orguya cevap \•ermek için: 

- Bir daha geleceğimi Umit et
miyordunuz değil mi?. dedim-

Bu sorgumu nezaketle karşıı... 

iı : 

- Omit etmiyor değildim.. Fa. 
Ltat hasta olnuyasmız diye korku· 

\ ol-dum. 

- Tahmininiz çok doğru .. 

- Hastalandınız mı? 

- Hem de eve döndüğüm gece· 
den itibaren bir ka~ güne gelhce
ye kadar yat.aktan hiç çıkama.. 

dım. 

Ytı.ıtıme dikkatle bakarak: 
- Evet; .• dedi • anlaşılıyor 

sız.i eolgun \•e dermansız görftyo. 

mm. Sonra daha candan eordu: 
Haatahğınız neydi? 

- Bat Ufoaa_ 

- Vah n.b çok mmm~ 11!w" 
•8ktlr tlanya kurtuldunuz.. 

(0..-mr) 
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Gacı bombardı
manıarına karşı 

lngiJtere yeni bir 
müdafaa uıulil buldu 
oaan. ı (A. ~> - !'8111 Ze

Jan :Ja umumi vallaf bava marqali 
C:, rll vazilcll b&tma giLmelr llze
re bW"adu geQerlMD demJttiı ki: 

.. _Gece bombarddnalt ta,n'&
rclerine karşı muvaf!'akıyetle mll.. 
cad 1:? etm~ lmk.lnmı veru bir u 
aul bulunmut libldlr. Daha llmdl
den kıı.ia.ııdığımm usul Alman tay
)'al'elerin!n geceleyin memleketi • 
mil llz~riıl! yaouklan aiyaretler
d~. k!yifl!rınf tacıracaJı bir mabJ 
yet a'nua htıluQııvM, 
E~Pr Hlt1er bir t11+f1l b>ılel>hll

lftıı-te b ıl11'lunıa geı;en ıene of • 
cluğ-ı P.tbi bu ıeae de mağl6b edi· 
lec!kt!r." 

Romany:ı ile ?.~acaristan 
.L ara •ınd" ki ihtilanı 
r merelo!~r 

DWuct. ı CA A.> - a.ao.: MT 
ter aj.mıu muhaclrlne Sön Romanya 
De Macaralall arumaa mua.u&kta o. 
1aa Ye bu iki memleket arumda D!r 
UlW&ta aıev.m bulunu ........... YS. 
JUiada topl• a.cak llir luılderwta 

MDed11e ~ktır. 

(ilet tuafa l adde) 
1111.daa haı,aa Somallltne girerek 
dllpeqm 1caJ ettql Elam.Ooni kö· 
yllntl tahrip •tmJalerdlr. 

Kıtalanmızm muvualat·ndan ev 
ve1 bllttln dilfqaaa ukerlert klS)'· 
den çekılmlıU. 

Da&NEDDJ~ 
l.oauaa. IJ (AA.) - Orta ve Yalrtn 

Şarktaki ukert vUlyet bakkmda 
laldra ~ettar llWul&leruıcle W· 
Cl1rUcdlld g9N. Ubyadald tav,tllS 
lntaıan. Den.e'deD tUbareD taluibn 
IO kUoaMcn U ... de ApOUonia va r'•~en 
•idi )'Ulu boyanca Deri bankf'l:e"IDe 
devam etmektedir. 

Ken:ra ..,...rncle lnltUs lr.!a''" 
baleD Mo,aJe clftruldadır. ltalvaftm. 
banda mukavemet etmektedir. 

K:alllte, it (ıl.A.) - ft.U) ter a
,faııamm orta tarlr kuvvetlE'ri umu
m! ltaru.ılJıı oezJinde bulwıan 
buut muhabln B. Gordon Yuı 
bildiriyor: 

Ktlc;dk bir balık~ Hmaa1 olan 
Deme, Tobrulrtan tam blr hafta 
eon..,. dUıanlhıtUr. 0t1'0e. fki veya 
Ilı: gUn ıOren taJf derocPtlf' Pbf'D'l
.,.4',PtJ h•tı hftp MPfl~tttlD 9(\1""8 

ı111marstMlat 'nlvfttlert tuafmdan 

""' Vthalftlr, 
lqll!s ve A vultralya kıtaatı Ga-

ce ileri mevz'leıi legal etmJşler bl
llhır. kati ttalvan mukavemetine 
IOll vermt,terdlr. Deme ıarotzo • 
muaua 10. 000 •• mlreklrep ol-
dula bUDJarm da tolmaun laı~tıiı 

Ç fŞlllB 88Ul.11 IDDlleclllmektecDr. Dırnedt bol mik 
tara içecek au vardır. 

(lbf tarafı 1 llCltt) Demede daimi latJb.lrlmtar ynk. 
lla11l tarafnıdaD pek Jl&nntd llllf'et&.e n da burada ttalvanlar d!ter n
alluflanıaqtır. 

tngtHs ba§Veklll. IJmUl ..._ tal· hU bö'8ele1'1Jt;ıe '1mdt:ve adar yan 
abmlanDI tıu bdar pulıü bir ,.Jl"l't. tıklan mdd,.fudaa daha llfddetU 
te mukavwmet etUllJldeD dolayJ aa.. bir "'tl"'~'aacla bn1und'11dan lall • 

DMilmektedlY'. Jt~V&1l tO'lr,UtııU tn
lııbı•t Damm& balka t.etakkUr e\ndf, 
Jıu.dlel• nl&lc&& etllMkl.e o&aa Hop- trfltz ntewJ!ertnl obtıa yağmunma 

tutmtt,mr. 
kım1 aııuowul• davet e&aut "de.. İn!fllz Ueri hareketi devam et--•-Ur ki: - d~Q8 arat de o n!tb•te ansal• ol-

.. _"' ~" ~ lll4laeJeri. ma!ttadır, Artık lnglUs lnıvvetlerl
ltai7a •klnnda fqlat " .... ...~ 1l1o antınde yekpare bir caı yok
...ıa aatım smterm....,.,., r.-· tar. Bu mmtab t!piler ve yarlar-
1111', Kablre, t1e AUDaJa .....,,....,. la bfll!alrldqJmclan fıtstUz GY
JirQYeceklerlm outlerdlD rard'W ft vetJert bqllG& yolardan latlfacle 6-
lradlleriDI idare etmtlerbd l-ıem!fler cll1wlar. 
dlr. Bu bal. bbl tıekl19D ..... " ta. Denıe De Btqasl arumdald 
llD bntlbanlan ltarptamaaa oe-...t mmtakada •zlmlrlr bir dqmanm 
M'IJOI' Gallp 1111ıece11a. Ne •tn•• ~ takd'rde ma,tavemet ıö• 
" .~ v.aJtp ıreı•~alllt 911?'~ tf'reblJeoell bir tok ,erler var • 
IDOID. lı"akat I~ Jd ptlp dJr. 
~~.. 8lt8D ba •bipler clola,.Oe tn. 
----------.. gWs l!U'I ba.._tthlbl .,.., ....... 

tff e akşam .................. 
, ... tuafl 1 lldde) 

... lla1terJer'8Ja ,..... lılr ~ 

........ DmM*lt~dn
laıllnl ........... llnftl Wftl. 
,.:mt .. lm*tlrı ..... _..,. 
........ Oa!ara ...... c1a1la ...... 
h Joballala .... ... ~ '* 
11n1t .eıımen: ahal ..... .... 
9IP ettne1 itte t1mlaldul 
.. llatl,acm tlcle ..... lılr ,.... 
... ltlıal ............ ... 
ate taJUc19. 

B...,.. Caldl YALÇIN 

sQnal6D cUselllldert " temi& ba· 
naı IQbıde tam mıa111Jle ve ha. 
~ bir sporca ınfat17le, sırf apor 
lcln ~il. 98 uıeak lldlvac:na 
7ÜID ima bir ın'lddet IU'fma mv
ftkkat bir b 1 IUI )'ldndea dD
al aıtıllU~bette tendlnl a)'lf bll. 
aetml ti. Bu baJdbtte raht mabl-

7eUe ıeclai " lıbtp bir clıaal •· 
aftb lbattt olctuP lıQID _,. al. 
ıeüln kı)'meUnl ıatı7U bir ~ 
bUtld lnıc!retlnl Qabü .,. ~en 
bnnmq;tı. 

Bugi1nkt maaababeden bir netl
ee ~bmnı, ohmtk lebt UJ8tta 
ıe"Q.I •• tab f t~lllerl ft mlsa11• 
rl ~çil ,,,'ll'Ü lnall:anıuı "1blyatÇ1 

bir 'hekim aıfatl)'le 111 kanaatimi 
tebellllr ettfrlvorum: fsdfvae YMl
u ""'Pf'n' nhtt'I ~ ~ anrma1 
bacüer da!Wuıae ve aıllbf tarttarla 

mahnet o"'"'' .. "'~ dMI 
11l0n • b"t hatkmc!aD mahrum edi-
l mes: cıU"n1tl eblslyet batk'9 ab 
Wc b kam. ~ P'll4 dalma 
bunun itratmdan lt;tlnap ecleoM, 
fa.'tat raJdp etlkaUDi de tqmaıya. 

oa!:tır. 

~tım.s •• 1'ayatt JılcllAlere 
cıtırblhallıı teınl ile b1ııbnlar.D J&D. 
il( lwıaatlvl ftl'dlr; sponalar 
lp3l'I Dl ldlr: Yani cinai sevkl ... 
« kthadllr. 'f~kpr ecllyoram. ba • 
ldJd ipôreb ftiılte ~ bir ti-
,. ~-- 01anlr lbel ..... 
tullia malldl 8'kta 1ıabmlJU bir 
~ ~ eporoa ela OJIQIUDU 

,.._. lı8'1 •· _.. Weaen 
ft ~ teea,dll arit1eı,Jeil ~ 

mtn-. AW --...... ..-, 

.................. 
o 

........ ,, •• ı ... 
, .......... 1 llllıle) 

-.a1ı ~UDclıl aaaaactıılr'•" wa ... ........................ 
.... latelllldl afl&.dül ___ , 

lldl11adıa ......U. YUIJ9t mruı 
maldadlr • 

1 - Kral 8arllla BerDlllu..-. 
svANU " ew. u. ,~ ~ 

2 - Bu.lprl8&aDa laUkW " h"1Tl
,.tbabl te~Hkede olup °"""4Jl1 ft 
BulprSltaadaa ıa1ua1 lataat Cf'el 
rllmeııbll " ...a.uaa J&OUcı ııı1lY" 
•• u .. taratmdla ......... - lc!'ln -
sıtıt tedlılıa. .......... 

1 - Bunlltıa AVl'Uf8ı1& .-..rdl· 
tt blllUll mDIDMlll ~ Dcınan:ı'la 
aeıerata:aıa. 

t - Aft"111181D ..ua l8rldMdt 
-- ........ lllr ..,, ......... . ........ ~ ..... .. 
drllklaıDIDtll tehlllr..,.. ll&rfı Bul 
prlltaDm .. nll)'et ~ 

1 - 8'.Yfel oat.cl,p ~ D 
mUllll Ublıl lolılıef'tD lluitvı'..aaı ..,...... 

U-... 8"J9tlll' ....... AftV 

paaa IRVaC -- ,..... .... .... 
ıet ol... aw.aısı.wwa lov)'~t .,., 
auDm&. mılla IDUbafaaa .w 'euın 
rt.atanta 8a1lcaD yaran adaeınm ,..., 

deD - .. ......,. --- -=tn 1lfJW' yet lllrllltM ........,, 111111 ..... 
tedlr. 

YalmtGt ltllre .. ttn ,.,..._. bıl 
l9UUla. aııoı,arta lllJQll bir ... .. 

YUdlr..PuıdS. 
Bı.tDOll ........... - •'-nimi ,.u....,._ .......... ..... 
~- -~~ '91r'mda Jap:llO"lr ... 
._t beJWI ..... lılr ........... ........ , ....... . 

ingdtereye 
zehirli gazle 

taarruz 
Amerilm. bahriye n~ zr rı 
bu ihtimalin de m~vc-:.• 
butunduğu !ta.naatind~ 

Almaaıar llawaıaı·ı 
dlıeımeı.aa 

11oısıı1erlarmış 
~·~ aı (A. A.) - IUı, 

ter: 
AnıerDra babrlye namı albay 

Knox bugı!n yaptığı beyanatta de 
mlaUr ki: 
"- Almenlarm lyi bir hava 

devreli bulmak ve İnglltere)i a. 
tlllya tetebbU.S etmek ttzere UZUD 
YadcU hava ıartJar-nı tetktk et • 
mette olduIWmııa dııir A "1erika 
ı.u:dımetlnin elinde malCtmat var 
dır." 

••• 
Vqlnıtcm, 11 (A. A.) - Ame

rika bahrlve namı Albay Knos 
lyaıı IW'Jcfye encllmenlnde yaptı. 
il beyııaatta Alman.lam tn~tere 
yi tlltll&ya te,!bbUllerl Ultimalı 
bükmda demiştir ki: 

.. _ Almanlarm ıea~ btr nı. 
pet dahilinde zehirli pıler lnıt. 
Janınabormdaıı torl:uyorua.,. 

Amerika bahriye n:ızırı buna 
dair bqka 11.lçblr eöa aöylememlt 
tir. 

A.lltay Boaawıa 
(Bq t.nfJ 1 w!tle) 

Alba7 Donnıın Bıılkanlorda ynp. 
f•!tı YP bu arad• Tür!clyede YRJ'\•c.-a. 
itı ledkik Ye temaslann PY<'!" nt' 
oldulu hakkındaki soa·e de 111 ceu 
in Te"!l'tiflir: 

- Bu hususta hlc bir :rerrte hlC' 
bfr ,,,ıaetec:iye bir ,., ••• ed•m. 
'Runuta da ayni tekilde harrk.et e. 
decejim için beni mazur 1örmeu1d 
ri<'ll etlerim." 

Amerika cumhul'J'e!'fnln şahııt 
mllmeaslll. bandnn so!lra. ke·,dis1 ıt 
kartıl-yanlıtra trşekkOr etmı, •e n 
tcmoblUe dolrucı Am•rlkan lı:onM» 
Jomancıılne ıelnılştlr. lflıuınrh•tlı 
.., ıt "• bl1·an Ana .. o•q F.k4'nf•. 
•ata arp••• bell~an ba...a •t• 
yqonJa Aabrıya hare'..:et •lmiflır. 

o 

Met aksasın lıazin 
• • cenaze merasımı 

..:·üvük vatanpervere muzaf
fer b·r askerin cenaze 

merasımi yapıldı 
Atina. il ( A.L) - General 

~t:ıksaa dğleden sonra Akro • 
;>Ol kaıpır.claki m~tfenlne g6 • 
:aWmUt~. Cenue meruiDıln -
de kral, yeni başve!dl. hllldbnJt 
-Zaöl, yakııek devlet memurla. 
rı, kordiplomatik, Yunanlltan • 
daki Jngiliz hava kuvvetleri '\:e 
va rd1Mcı kt,vvPtler kumandanı 
hazır bulunmu,tur. 

••• 
Atina, '1 ( A.A..) - Buglln 

Atin& aokaklarmda. yollan.J 
•ki taraı--ına malsnm11 dis ~ 
ken hallan arasınd311, general 
Metaksaam tabutu. Yunan bay. 
rağma sanlı olarak geçerken, 
Y'wıan topları Arnawtluk dat 
ıannda milltevliye karp atee 
v-. demir yatrtınyordu. 

Gennal Meh ··~" milli cena,. 
1e m!'nr.~t munff~r bir uke
rin c-erHe meJ'Ufmf olmuştur. 
Bugtlıı blltiln Yunaniltan bllyllk 
öteye lflamaktacbr. 

Meraslmt!e, kral, velfahd ve 
nazırlardan bafka blltUn harp 
~armm ve teeldlltlarmm 
mtlmemıil!eri ve kralm askeri 
v. mWkt maiyet erklm ham 
bulunmuetur. 
BO~ Erihnyayı Atmadaki 

elçisi. mutuip kuvvet 18fleri 
ve bir bava mUfl'Ulli teman e. 
d!yordu. 

Balllaf lrau 
lrıt'I ırı,erl 

KmJa,J kurumu AaUJ• ....,..1er1 
bOtOn 1Uf'tt& ü.mU O&IUUDQftur. Yale 
oıa berllADgi blr •bebl• eı..rtyet ta.· 
.uAam17MA ~· .lwqnled IUtatlD 

il~ ~ ı.arpıada ......... :ı 
)a~edt'll'. 

IOsd&7ID ............... ..., ... 
adlllda ,..... UUnl --....... 
tar. BuDua tıgila -- lrolıpeleıl ..... 
lrmda Kmla7 Wlluml merllai tara· 
fmdaD dlnJrtlf YertlmlfUr, 

umu11 men• m""Ulflelt Kml 
lı.)'Jll ~ ima htkll•tmta 
l!\ıaaplu'ml tetkik etmekte ldller. 81. 
ttln ......... '9UdJds ~ • 
lurımuttur. 

Kml&J Jmramumm lr.aa koa..-ıert 
J&Pılırken umumi merkes kon.'Cftsl 
açm, bu' nndall mUmlllamer .._.. 
celrttr. Bu IDOmellllller .A.nkanı.da Df • 
unda J&pdaeak umumi merku k-.. 
gnude lltanbal kanlan D..._ iftl• 
raJr e&ıcülerdlr. 

Hariciye memurları 
arasında terftler 

TOuln:DB llATDIB 
~ 

Ankara_ 31 ( A.L~ BllyOk 
Den generali Meta milli 
ceı.ue merasiminin yapıldığı 
bugUn, bUtün Tllrkiyede resmi 
binalar, Yunanistanın yasına iş. 
tink için. bayraklarını matem 
ah·meti olarak yarı çekmişler
dir. 

••• 
Atta, 81 (A. A.) - Atına a

jaııaı blldlrlyor: 
Elenlerln )'881 kaqınıda Tllrkf.. 

yenin g&sterdfil teuııtıt tesabflr
ıertnt Yunan efkln umumlyeel 
bllytık heyecanla brftlamıltır. Bll
tftn guete1er, Anadolu AjanlDlDl 
Ttlrklyedekl tezahlrlerin atllll.b
m ve Tllrk hpmmm YuaanJetan 
ve Met.abu baklrmdakl yudanm 
ll"ll ıenll hulbalanm veren tel. 
gratlarmı Dk eayfalarda tebarUs et 
tlrerek ne~tmektedlr. 

tNGILTEBitDB 
Londra, !1 ( A.A.) - Btmln 

general Metaklum Atmada ya. 
pdma.kta olan mDU cenue me • 
ruiml dolayıaiyle Londrada!d 1 
bDtfhı resmi daireler, bayrakla. 
nm matem ipretl olarak ,an 
ya fndirmillerdir. 
~terede devlet refslerlnden 

bqkam i~ln ikinci defa olarak 
mareşal .,OIUD 610mllnde bay· 
~ yarıya indİrilmiftL ... , ... , •. , 

ııtıuarltl 
K..,.tr. 1 CA. A.) - Ziraat 

neuretlllba tebmtnMrlne gire 
dUD,a buğday lattblalltı fulul. 
geçea eenen.in ıtoklan da dabll ol. ..._ ..... ,..ye .. ,,.. ~. 
Bu ıen• fi!• §8 mll70n~e 
olacaktır. tstlhaal bDbuaa A9'18 • 
tralya, Bfrletlk Amerika " Bre -
zllyada QOk fula olmqblr. lunu 
kaydetmek Jbmıdlr iri blltlD ban. 
lar m!ltteflk dnletledll emrbade
dtr. BDfJdıl Almaıa,a 1ıepaıarm • 
du alabllee il ile ptbmıek mec. 
burlyetindedlr. 

Dutııı • •rr 
Jalnltlülır 

31 naarttan aonra 
tedavülden kaldınlacak 

lılaltye ftklleU. » lrunaftuklarl• 
kanplaaında:ıı dol&JI J9r1De d&at•IU 
blr lrurufl~ caıranımıt olan da. 
telals bir kuı'ullukJarm yHIDe kt.O 
derecede danteW b!r kurufluk ~ 
ve JbraQ edllmlt obnumd3:ıı dolıayı 

baDJarm 31 mart tari!ıSndeD llOltN 

POUSTE: 

Uç çocu!c batlandı 
l'althte Fenerde oturan ..,.,...,n 
~ imlan t Jqımla -.. ile 
, ,.... Claldcle. odada ~· 
l'llaqıt.l beriDde ka,JDaJu ten~ 

~. Atll' .... u. - luu 
OO""k'H Balat lıl...S llutaz..ıu 

lc&ldlrıbluflar. 

·~ KUr~ata. 
raa lralQal Allmet .__ MDıe:n.t 

•ftlMie ,~ Ud --~ ICI" 
~ mupia dUfllailf, wtouounua 
ınubtelll yerlerlndeıa PJUllUltlr. Yara. 
il GOGllk. ~ ..... e bUtU.. 
.. lraldlnlıaqtar • 

inönu 
Bnsiktop 
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-- ROPORTA.JLAR: 

Kıymetini kaybeden af a sözleri Dünyanın en kü~ük _ce 
E LnElTE bilirsiniz, "barutla atee bir araya gelmezi", 

"atc§lc 03 un olmaz 1" diye ata sözleri Yardır. Leblebıcı 

Fatih halkevinde 

• • Parasız muayene 
u.qelı ve tedavı iç.n 

ir diıpaıııeı o( ı .. dl 
Fatıh HaUxvmdcrı: 

Ataların bazı sözleri, ba.kika.ten, bir hayat dUstunı ol
ma!:la beraber, bazılarının da tatbik kabllJyotl yoktur. 'l'okarda 
tLaydettii,1m sbzler gU.t 

Bugünkü dün) a h5.dlseleri bu ata sözlertnJ tekzip ediyor. 
Baksanıza, b:ızı "eller, barutla ak-§1 bir araya gettnnl31er, dilJl. 
yayı kana boyama.ya, göklere, hava.lam baca.klar1 kollar, gö,·de
ler uçurup duruyorla.r \'O bir taraftan bu .faclayı umumile§tlr
meie aava.sıyorlar_ 

Nasıl leblebici olurlar - Nasıl yaşar
lar - Leblebi nasıl yapılır - İstanbul 

ne kadar leblebi yer 

l!"aKır ha.lkıı meccanen mua. 
yene ve tedavilerini temin ıçiıı 
Halkevi binasında bir dispaı.~~r 
a~ılmıştır. Dıspanser en de0 erli 
hekimlerimizden bir grupun mü 
zaheretile 3/2/941 de faalıyc·e 
başlıyacaktır. Muhtelif ha!!ta. 
lıkların muayene gün ve saatleri 
ve hekimlerin isimleri aşağıya 

yazılmıştır. 

Demek ki "barutla atc3 bir araya gelmez!" sözti WnuJ, 
Hem de IAfügüuf .•• J~loğlo her fe)1 yapıyor, ate11l barutla 
blrlcttirdlğl gibi, at.eıııle de oynuyor. 

Bana öyle geliyor kl1 "a~le barut blr araya gelmez!" 
~zll mohal:kak, gençlik ateşi ba~ma \'llmıo,, gtızel, çapkın bakJJ
lı, mü~tohJ dudnklı, dolgun Ye olgun bir genç kula. trlya.rı, gür
böz, adaleli bir dell!w.nhnın mesnı mllıwıdo olmadan blr yerde 
yapa yalnız bırakılmaması için söylenml§tir. 

Ninelerimiz, dedelerimiz nlfianldann blrblrlerlnl görmele
rine mani olmalı lı;in, bu sözU söylemezler miydi! •• 

Bu sözUn, böyle bellerde ı;ıok yerinde b!r \'OOlze olduğu 

muhakkaktır. Burada, mecazi mıına, hakiki mana kadar doi
rudur. 

Bazı geçlmslz, boysuz insanlar, hakkında söylenmiş bir 
ö vardır: 

Geçhnslzlcr bir kıwına konulup Jmk yıl blr arada kayna.. 
tıisa anlaşıp blrlcsm<'lt"rlnin Uıfünnll yc!.-itur. 

Haldkat<"n lns:ın arnc;mdn öyleleri ,.:ırdrr ld, onlan bir 
kazana koymak ~ylc dur un, bir daldka bile hlr a.rada dura
mazlar. 

Anla.,mak uyuşmak iyi, gilzel bir şeydir ama. baJ'lltt& 
laer zaman bunu~ lmklinlanru temin etmek kabil olmıyor. Be. 
teri lhtira'Jlar, günden gUne lnsaruan bir alev gibi ııa.rdıkça ga
llb& hJç de kabil olmayacak! 

Me.~hur M>zdiir: Kurt ile ~-uzu arkada.' olamaz. Meğer ki 
eı:ranm tabiatı be,crln ahlAkı değişse... Bu da mubAU Uımennl 
gibi bir şey ı .. Bclcdl.>"'EI palıalılıftn bir çare bolsun, lbtlklnn önil. 
ne geçilsin, tramvay umum mUdUrliiğii arabalarda hnlkın rahat 
gtdlp gelmelerini temin etsin demek glbl. 

Zehey tasavvuru bAtıl, zehey hayll-i muhfil !.. 
LAEDRi 

Birkaç gUn evvel gczetelerde 
Leblebiciler rcm!yetinin içtima et. 
tiği haberi çıl:mıştı. Filhakika şeb 
rimlzde bir de Leblebiciler Cemi • 
yeti Yardır. Bu cemiyetin en en· 
teresan tarafı da belki dilnyanın 
en kilçiik cemiyeti olmasıdır. 

Evet. dilnyanm en küçük cemi. 
yeti diye bir yazı gördUğUnilz za. 
man bunun muhakkak Ameıikadan 
bahseder bir yazı olduğunu zan • 
nedentlniz. ÇllnkU bu gibi hususi· 
yetler dclma Amerikaya mııl edl -
lir. Halbuki dilnyanm en kilçilk 
cemiyeti İstanbhlun tam göbeğin. 

dedir. 
Cemiyetin bUtün mevcudu 70 • 

80 kişi arasındadır. lstanbulda 
tam kırk sek.iz tane leblebici dille· 
klnı vardır. Bu bir avuç lizAnın 
verdiği aidatla cemiyetin senelik 

bütçesi 103 Urad:r. 
J,EBLEBtCtLJ<~R Kt1'1LERDİR? 
Leblebiciliğin hususiyetlerinden 

biri de rekabetsiz bir if} oluşudur. 
Çilnkil İstanbu1daki blr avuç leble
bici hemşeri hatta uzaktan yakın. 

dan akrabadır. 
Leblebiciler lstanbula Çankırı, 

Sinema ve Tiyatro:ar lr B8JOll• .. Çerkeş veya Kızılca.hamamdan ge. 

Şehir Tiyatrosu HALK · ı lirler Şlmcllve kadar bu tıç kaza· 
sınaması dan banka btr yerden kalkıp da 

Tepebaıı Dram lnımımda Matine 11 de ıece 8 de 1stanbula leblebicilik yapmağa gel 
Akşam ıo.so «':ı: Betat Narinin eeert rniş kimae yoktur. 335 senesinden 

Emilia Galotti beri lstanbulda leblebiclllk yapmak 
lstiklll l.laddf'AI K<ofllf'dl kumımc1a TAŞ PARÇASi 1 ta olan cemiyet reisi Yunus usta 

Gündlbı 14 te Çocuk Oyunu bunun sırrını bana şöyle anlattı: 
.\.koıım tn.ııo da: TUrkçe aöı.IU ve oarkıll - Efendim, Boludan ahçı, Taş-

Kiralık Odalar TUrk eanatkArlarlk yaJNJan köprUden sıipUrgecl, Çankmdan da 
- süa ailede ~uk temallled en böynlı ftllİll leblebiei -tıkar. Bia dedelerimizin 

için bllet wr1Ur tı&ve olank 
sanatında yUrliyonız. Leblebicilik 

Beyoğlu Halk Sinema•• 
llaUne 1l de. Ot'ce 8 ele: 

1 - Tat Parçaaı 

Kızıl Derililer ~:::~~:t.:~~~ ~kilr 1 A vantttr ftlml 

2 - Kızıl ~rllller. ---·---·ı 
• 1111L. ı . u· llllillllllm~wııı ınınm. • 
ÇEMBERLıTAŞ sınemasındag 

Jtmsall sörWmemlı movaflaklyetı6 devam eden muauam 
programı k:ıçırmaymız. 

umı.EBtcn.11< BtR 
MEKTEPTtn 

Evet, Çankından gelen bir 
köy uşa~'lll:n leblebici olma • 
sı, ta.'i11l liselerini bitirip 1stanbu· 
ıa üniversiteye gelen bir gencin 
inkişafile kıyas olunabilir. Üniver
siteye gelen genç hayat yolunu SALO:tE - KIZIL RAKKASE _. aydınlatacak ilmi almak hevesin -

Türkçe tıöı.lü ve earkılr 
.JACK IIOLT'un en heyecanlı ftlml 

ZAFER UÇUŞU 
DİKKAT: h.dlbama mahal venneını>k için aeanı uaUerlnl 1111. 

1 

dedir. 1stanbula usta yanwa gelen 
poturlu köy uşağı da mtlstakbel 
hayatmı kuracak olan mektebe ilk 
adımını atmaktadır. Bu cahil köy 

cUrlyonı:r.. ıs.so - 14 55 • 16.U. 17.50, 19.%0 11D&re 20.45 de 

8111111 ffi fil ISeanıılar yarın saat 10.45 t.e ba§lar •• .-jji çocuğu İstanbul gibi blr şehirde en 
ciddi tecriıbeleri geçirecektir. 
Leblebici deyip geçmP)1n. Bir leb. 
•ebici her gUn yüzlerce ~t çeşit 
iıuwıla temas mecburiyetindedir. 
Binaenaleyh insanları çok iyi tanı 

ması lizımdır. Fa.kat köyden go • 
len bir leblebici nn.mzedine 

· -· 1 ill'llll-··-· Bugün Sümer SiNEMASINDA 
Barlann ve lçldnln başdöndllr6cü lhtlrulan salkaaUtı 

•ukuı eden bir kadının hayatım :taavlr eden 

Sarışın Şeytan 
EDJll:llslz a~k ve lhtlnM!ı lllmlnl cörilntız. 

Sefaletten .•. A§ka .. ve nihayet ölüme ... 

Başroı erde Marlene Dietrich 
- ~:!~!:~!~l/:!ı, ~! AUER 

yarım sukutu, lnı;Uh hücumu. M19ll'da zafer eenllklerl. llU. Bu&1ln saat 1 ele t.enzlllUı maUne .. -

bütün aeveo ,.e mevltf'Dlorlne ithaf edilen: 
llattaıun en güzel ve emsalstz ntmı olan 

Elveda Gençlik 
(0001 BY Mr. CBlPI) 

Şaheserini görmek here bugtln mutlaka 

SARA s:nemasına 
ko,unu:r.. BütUn genç lngll\cre nen. blr fllmOe

na,rollerde: 

POBEJ.T r f<lAT ve OREEB GA SON 
~---1~ :ıı ~ Bur;Un aaat 1%,30 clateJWUtb m:ıtlae m..ııırnıııı• 

. evvela tstanbulun insanlarını değil 
j şehri öğretirler. Çırnğm yapacağı 
1 

ilk iş arkasına torbayı vurup ma· 
_ ı halle mahaJle dolaşmak, leblebi 
' satmaktır. Fakat Çankmdan yeni 

gelen ve §Chrln azameti karşısın. 
ı da afallayıp kalan toy bir dellkan. 

• ? 
11 İstanbul soka.klıınnı nasıl gezer· 
Memleketten yeni gelmiş bir leb· 
lebki ç-rağmm ilk gUnlerdc yanı
na bir de U!lta katarlar ve bu us. 

1 
ta vavnısunu yuvadan uçmnğa a. 
lışhran kuş gibi çırağı ıılır evvela 
en yakın mahalleyi gezdirir, so • 
kaklan teker teker ezberletir, bir 
iki gUn sonra bu gezintiler geniş
ler. birkaç semt i)crlye giderler ve 
böylece yavaş yavaş leblebici bü. 
tiln 1stanbulu kanş kant öğrenir. 

1 Yunus usta bu çırakların Uç 
1 

gUn içinde tek başlarına satışa çık 
tıktarmı söyledi de doğrusu hay • 
ret ettim. 

Leblebicilerin çok aç·k göz lrlm· 
ııeler oldukl:ınn1 t('s11m edelim. 
Zekll sennayeslne dayanan t-ntUn 
kUçUk işlerde daima ynhudiler lir· 
nek olmu~ken. leblebiciler hurda 
kurşun ve bakrr toplamanm fev • 
kalll.de karlı olduğunu muscvt es 

t kicilere öğretmJiler ve böylelikle 

Bir lebleblcl tavasında leblebi &."B\'U' ruyor. Ve bir lebleblcl dUkkAıu 

en büyük kazançlarmı kaybetmiş- hutlarm beyaz derileri soyulsun 
!erdir. Bugün artık leblebicileri - diye kuvvetli tokmak yapılır. Tok
mJz fes, hurda bakır, kuroun al • mak kaba ağag dedikleri ıhlarnur-

1 dan mamuldilr. Tokmak ile nohu. mıyor ar ... 
ntR LEBLEBtct 1'"E KAZı\NlR, dun derisi ayrıldı mı leblebi mey. 

NASIL y AŞAR? dana çıka.ni bunlar da dördUncU 
Bir leblebici ne kazanır diye bel. deaf olmak llzere tavadan geçlri· 

ki hiç merak etmemlplnlzdl. Ben lir ve bu leblebiye çitte kavrul -
merak eltim. DükkAn aahlbl olmJ- muş denilir. 
yan bir leblebicinin kazancı gUn- Tokmaktan sonra keçe ile leble. 
de 10 kuruşla elli kurU3 araıım - bilerc cllA yapmak earttJr. 
dadır. Bu parayla naaıJ geçinilir Leblebi huırlanmca yeniden bo. 
diye merak edlyonnıııuz değil mi! ya ayrılır ve irileri elll, diğerleri 
Anlatayım: Leblebicilerin hemen ise kırk kuruşa satılrr. Yarmı ve 
hepsı kanlarını kl:Syde bırakırlar... parça kalanlar da öğUUllerek leb-
1stanbulda on on bef1 birden bir lobi unu yapılır. 
dilkkdnda veya üzerindeki odalar. Tavadan henüz ç1km~ sıcak leb 
da yatarlar. Yani ev kirası vermez lebinin tadına doyum olmu. Hele 
ler. Yemekleri ekseriya iki avuç kafa biraz keyifliyse. 
leblebi ile bir bardak terkos su • İSTANBUL NEKADAR LEBLEBt 
yun dan ibarettir. Memleketten YİYOR t 
geldikleri elb.i8eyi bırakmıyanlar Bunu hiç merak ettiniz mi'! ls-
çoktur. Bırakanlar iBe bir tek pan tanbul nckadar leblebi yiyor? 
talon tedarlklenir ve latanbulda lstanbuldaki krrk sekiz leblebici 
kaldığı kadıır hep bu . pantalonu dilkk8.nın:n herbiıi senede vasati 
giyer. Binaenaleyh giyim masraf- olarak altmL~ 1;uval nohut işlerler. 
lan yok demektir. Cigara rakı iç. Bir çuvalda 125 kilo nohut oldu. 
mezler, hovardalık bilmezler. En ğuna gôre 48 dükklin senede 2880 
az kazanan o.fak bir seyyar leble. çuval nohut ~liyerek 360 bin kilo 
bici bile her sene kl:Syllne 20 • 25 leblebi yapar. Şu hesaba göre ls. 
lira gönderir. Biraz daha c:skllerse tıınbul şehri gilnde 986,5 kilo lcb-
50 - 60 lira göndermek lınki.nmı lebi yemektedir . 
bulurlar. LEBU::Bt DEYİP GEÇMEYİN! 

LEBLEBt NASIL YAPILffi! Leblebi deyip g~mcyin. MU· 
Leblebici dükkAnma gelen no • kemmcl bir gıdadır. Gluteni bol ol. 

but evveıa boya aynlır. Sonra ta. duğu gibi demir ve fosfor maden. 
vaya atılarak birinci defa kavnı· lerini de ihtiva eder. Ama Çankı· 
lur. Tavanm altında bir ocak var- nlı leblebici bunu bilmez. O da 
d·r. Bu ocak dabna odunla ya • leblebiyi şöyle metheder: 
nar. Nohut tavaya ancak bir ki.. - F..fendi, Tophane gullesl gi
lo kadar atılabilir. Nohut ilk kav - bidir bunlar. Şu dunumna bir bak, 
ruluştan sonra yirmi dört l!&at ka- nekadar yakışıklı. .. Bir avuç yl, 
dar dinlendirilir. Ve sonra tekrar bir bardak su iç akşama kadar tok 
ikinci defa olarak ta.va}'& konulur. tutar. 
İkinci tavadan ııonra nohut hafifçe Yalan değil, leblebi ha.kikaten 
ıslatılır. Ve eonra liçüncü defa ol. tok tutar... Ama yazm fazla 
larak tavaya konulur. yemekten sakınmalı ... 

Dahiliye: Pazartesi günleri 
saat 16 da Prof, Dr. S Ji 
Irmak, sah günleri saat 9 da. 
Prof. Dr. Arif lsmet Çetinf " 

Cerrahi: Salı günleri saat J 5 
de Prot. Dr. Kazım lsmail Gür
kan, çarşamba günleri saat 12 
de Doçent. Dr. Hazım Bumin. 

Kadtn v~ Doğum: Cuma gi.in. 
leri saat 14 te Doçent. Dr. Naşit 
Erez. 

Sinir oo Akıl: Pazartesi, per. 
şenbe günleri saat 15 te Prof. 
Dr. Fahrettin Kerim Gökay. 

Cı?diye: Perpenbe gtinleri 
saat 13 te Prof. Dr. Cevat Ke
rim 1ncedayı. 

Göz: Salı günleri saat 14 te 
Doçent. Dr. Bengisu, cuma gUn. 
lerf saat 13 te Doçent. Dr. lrrnn 
Başar. 

Çocuk hastaltklan: Cumartesi 
günleri saat 16 da Dr. Fahrettin 
Fehmi. 

Burun, Boğaz, Kulak: Çar .. 
şamba gilnleri saat 10 da Prof. 
Dr. Vahdettin Ozan. 

Bevliye: Perşenbe girıkri 
saat 15 te Dr. Ali Esref Gürnaı. 

HABER'ın 
bulmacası 

• 1-.f-+-.f-+-+-

98 namanıı a.aı........,,. 

Soldan sap: 
1 - Ml1thl§ rezalet. 2 - Kayak 

nporlarmıızm yapıldığı yer, cilwll. 
s - GUzellik, b1r edatm lwıaltılm.ıfı. 
4 - Bir emir, bir ha)rYan cinai 5 -
Memurlarm tAbl oldutu blr kaııun. 

bJr edatın kıaallılınlf ve kalııtlqt.'Tllıo 
mıııı. 8 - Kemiğin özü, bir çeflt ctı. 
ve. 7 - Bir emir, iataayonlardakl bu. 
bubat ambe.n. 8 - Bir edat, tı1r t"1Ü' 
diğer bir gey Ozerlnde bıraktığı teııf • 
blr emir. 9 - Bq ıat•adan blrt. 10 
KOp lmallt!.yle mefb11r b1r kamı :\. 
mız. bir Alman param. 
Yokanclalıı aptıya: 

1 - htanbulda Ytıkeeklraldmlll do 
varmda bir semt. 2 - Keder. d'~ 
S - Eski tnsanlarm taptıklan e'ya.. 
dan biri, bıçağı kesklnleıt!rme. ' -
Nezretmek, bir emir. 15 - Galebe tcık 
lbtlyar. 8 - Hlkimlyet ııablbl, kat. 
ran. 7 - Dokunma, alfabede bir bu. 
tin okunuJU. 8 - Kefl'U)lyet. zarar 
9 - Sahnenin kenar taraftan, bir 
edatm kısaltılml§I. 10 - Alfabede blr 
harfin okunu§U, telefonda kullanılan 
blr tabir, sonradan UA.n olunan par-
ça. .. 

90 numarah ................ 
llalledllmlt f8kll: 

Soldaıı eap: 
l - Gelibolu. U. 2 - önem. Zarif. 

s - R, Masat. Su. 4 - ıı:atr, Neden. 
6 - Neııeb, A. E. 6 - El, Ticaret. 
7 _ Kat, Lav, ş. 8 - Metanet. ş. 
o _ Kened, Nine. 10 - !ta, Tezek. 

Bu kavrulma e8Ilurnda_:n:o;·~---------=M:u:7A:::ff~e:r~A~C:A:R:._~-----::========:::::;:;::::;:::;:::--
,ll!lmDJll~lll ~- D1)NYANIN 8 ncl BABIKASI OO~lrl 
~ Jnanılmıyacak derer.OOe mut~ \'e mun zzam ıııahn-:ler araımıcJa en D8fls blr 
~ AŞK lUACE.R.ASI, FED:\.KARLIK MUCADELESI 

;HiND RUV ASI 
&,rollerde: Tl"BONE POWER . MYRNA LOY • GEORGF: BRENT \'6 OD blaJerce flcDnn 

TOR~ÇE Sözlü nüshası :.····· •• : Fransızca Sözlü nüshası 

l~~~~:~!d!:·::~:~.~~~~~~~~emasında 



6 H A B E R - Ak!}.'\m post.ast 

Çin kadınları, yasak 

1oımasına rağmen haıa 
ayaklarını küçültüyor 
Kibar bir kadının ayağı 13 

..,at.ıı. PolonJ ıı t; ıtl•riccns Scı-viş •• rinılr ıı .. , 
Mebus Viladis, sonra dönüp so· Mösyö (J.) cenaplanna da temin 

mm tknn bir halde put gfhi dur ederim! •. 

santimetreyı geçmemelidir ınakta ol m Fransız harıci) ıre • Tam bu anda mareşal sordu: 
murunu gösterdi: Şu halde, d-'Tnek, partinizin 

- Haric;;t<>, miıttefikluinıı a • 
rasmda sizin actığmız ha.rcık t :;ü· 
zUnden bilyUk bir t 'csilr hasıl ol. 
du&'llnu sız bizzat mösyo (J.) 

söylesinlr!r. arzu c dıyorsanız .. 

ba ... rr.d.ın ÇC'kilmt-k kararından vaz· 

•çiyorsunuz, öyle mit 
Grn••rııl ha,1retle mnr alin yu • 

zilııe ü:ılttı: 

Fakat parmakları yapışmış yamrı yumru bir et 
parçası halinde olan bu küçük ayakları görm~k 

- Emir bu) unırsanız, evet! 
Dedi. 
Fransız hariciye mc-mm"U k"ndi 

ismin.in tdftffuz edildi~ ini iuydu -
ğu hnldt' Z<'rre kadar ı . ttfr i boz • 
mamıo;ı, hiıla taş gibi duf"'l1•ll,ta de· 

vam ediyordu. 

dedi. Fakat bu kararımdan dön • 
mU;? dC'ğilim! 

ı
. yürekler acısıdır 

Kadın gi.ıZ~lliğl ve gtlzellik te • rok edayı \•ermeğe özenlr, yiik • 
lfudtisı mcmlek~ttcn memlekete sek topuklu kunduralar bu öz.en-
deği.fjlr. Dünyanm birçok memle _ medcn doğmuştur. 

Mebus Viladis o vakit framıız. 

ca olarak: 
- Mö yö (J.) Bur:.ıda ,ize miıt 

tefiklerin ynrd:mı iı;ın alınabilc • 
c k olan pratik tedbirlerin şümulü 
hnkkmdnki projeyi resmen anlat • 
map fınıiidedir, uı.nııcdcrim, Ö.}le 
d<>ğıl mi Mösyö J.? ... 

Dedi. 
• ıosyo J. başını salladı: 

Vıy, mösyö! 
Mebuıı Viladls Fransız memura 

b:ı ı; la teşekkür eder gibi bir L 
ş:ırct yaptıktan sonra dcvrun etti: 

- Aziz general! .. Fransız dost
larımızın bizi kendilerinden ayrı 

diiı-Unmediklerlne dair her tUrlU 
tt'minat verilmiştir. Mösyö (J.) 

n.n de burada Polonyanın tam bir 
bırlik halinde bulunduğuna bizzat 
kendi huzurile sahit olınası lt'ızrm 
dır! .. Mareşalin size şüphesiz bü _ 
yük teveccühleri vardır!.. Bunu 

' bilirsiniz!. Binaenaleyh Polonya ta 
rafından kabul edilecek bir harbin 
mUttefiklerimiz nezdinde nasıl kat'i 
bir nikbinlikle telftkki edildiğini biz 
rot :Mösyö (J.) nin ağzmdıın din· 
liyebilmeniz için muhterem dele . 
genin de bu akşam bizzat hwr bu 
lunmalnnnı ricn ettiler! .. 

r.l'ne>rnl sPrt bir tavırla başını 

kaldırdı: 

- Te~C'kkür ederim! dedi. Be
nim mösyö (J.) den bizzat sor _ 
mak ihtiyacında olduğum hiçbir 
cih<'t yo!dur!. Bunu ka.t'i surette 

{Bu aUtunda okuyucularımı.zm ga 
zctcmı.z ynnmdakl kuponla birlikte 
g-önderecckleı1 

EVl.ENME TEKLlFLERl, lŞ ARA 
!l.A, tŞ VERME, ALIM, SATIM 
gtbl ticari mahiyeti bab oımıyan kU 
çük ua.nınn panıııu: neşrolunur.) 

Evlenme teklifleri: 

• 32-33 yaşındayım. Orta boylu 
s:ırışm bir ev kadınıyım. Dikiş ve na 
kı~ bilirim. Birkaç lisan bHırim. Al· 
kole mUbtoll\ olmayan bir bayla yuva 
kurmak iıstlyorum. Kendime göre bir 
e\•im vardır. Tallplcrln Haber gaze. 
tesl vasıtasilc {N.) rumuzuna mlirıı

catıtları. 

* 15-l6 yaşındayım. tyl bir alleye 
mmsubum. llk tahsilimi bitlrdlm. lç 
kly<' mUbtelA olmıyan bir gençle yuva 
kurmak istiyorum. Talip olanlar Ha· 
bcr gaztcsi \"runtastıe (L.?.1.) rumuıu 
na mürncantları. 

Tekrar ziyafet masa.sında soğuk 
bir ölilm sükfıtu oldu. Generalin 
bu rcd cevabı heyecan uyandırmış 
tJ. Herkesin gözlcıi mnresalc çev
rilmişti. 

Bu sefer mareşalin bütün yil • 
zünün gerildiğini görmiıştilk. 

G<'nernl Orenskinin lıu sert cc. 
vnbiyle ortada birdenbire o ka -

d'll" fena bir ha,·a hasrı olmuştu ki 
kııdııı aıdnn biri bu soğukluğu ber
taraf etmrk ihtiyaciylc birdenbire 
söıe atıldı: 

- Of! .. dedi. Kuzum gcneıal! .. 
Bu soğuk siyasi muhnvertnizi ça • 
buk bitiriniz! .. Siz de lutfen, muh 
terem mareşal!.. ıira biz eğlene. 
ceğiz a canım! .. Yarın bir harp o
lursa böyle geceyi çok aramaz 
mısınız? .. 

Mareşal, bu sözü, perva.sız ko • 
nuşmayn alışmış bfr şuhlukla söy. 
liyen çok gilzcl kadına doğru ha _ 

fif9e baş eğerek zoraki bir gülüş
le gülümsedi. 

Fakat general Orenski, güzel 
kadının bu mütlahnlcsinden fena 
halde sinirlenmiş gibi tekrar ya -
nak ndaleleri oynamaya başlamıştı. 

General genç kadına sert bir 
sesle: 

- Aziz bayan Pavleska! •. dedi. 
Af buyurun? .. Fakat mademki bu 
temas ve içtlmafn BQn olmam arzu 
ediliyor, o halde sarih konuşmalı. 
yız! .. Bu toplantmm asıl mUrcttlp 
ve milfi''V\'Hti slzkcn eğlenmiyor 

musunuz ki sencıtiş!e bulunuyor. 
sun uz. 

(Devamr \ar) 

* Lisenin I inden çıktım şimdi bir 
avukat ynnınJa veya resmi ve husmıl 
mUcsscsclcrdc iş arıyorum. İstlyPnle 

rln Haber gll2:elesl vasıtaslle lM. Y.) 
romuzuna mUracaatlerl. 

Satılık - Kiralık 

* Mccldlycköyündo ehven flyl\Ua 
9 d!SnUm yer satılıktır. lstiytınl.!rln 

Beşlktaşt.n 1hlamur caddesinde 32 'lU" 

mnrada kı:ru kahveci Mustafa ve Mch 
met knrcteşlerc mUracaatıarı. 

Müteferrik 
* Kimse yanma verilmemi, 8 .. 12 

ya!J arasında bir kız çocuğu cvll\tlık 
alınacaktır. Sıhhatli olması şarttır 

Arzıı edenler Haber gazetesi vasıta. 
ııllc (Ş.H.Ö.) rumuzuna mektupla mU 
rac:uı.tıarı. 

ketlcrinde kadınlar güzel olabil - Ayakları cendereye konularak 
mek için b~k uzuvlarının şekil . küçültülen Çin kadmlnrmm yalnu. 
!erini bozarlu ve bu Ub'1lrda ak.la ayakları, ltalçalan değil, bütün vü. 
gelmedik işkencelere de tahammül cudu bozulur. Gövde \•e omuzlar 
cedrler. çarpılır, bir omuz dü§M, öteki yük 

Afrika yerJilerinden b:ızriarı du 

daklannı tepsi kadar bUyUtUrler. 
Bazı kabilelerde zürafa boyunlar 
moda olduğu için çocuk doğar doğ 
maz boynuna demir halkalar ta • 
karak boynu yavaş ynvaş uzatma
ğl\ başlar. Çinli kııdınınsn zarafet 

namına katlandığı işkence ayağını 

küçUltmekUr. 
Çinli bir kız Uç yaşıııa :;olir gel 

mez ayağı ce:ıdereye konur ve bu 
iş ancak on sek1z ynşmda bıter, 

on beş sene ayak, her ay biraz da 
ha daralmak üzere snrgılaı-la sıkı 

sıkıya bağlanır. Ayaklar bağlanır. 

k:en ayak parmakları tabanın nltı. 
na getirilir. Topuk kemiği de ileri 
ye doğru alınır. 

Ayakları bu şekle sokulmuş Av

rupalı bir kadın imkanı yok yürü. 
yemez. Fakat Çinli genç kızlar bu 
na alışık olduklnrı için gUçlUk çek. 
meden yürürler. 

Normal bir ayak 24 santimetre 
uzunluğundadır. Halbuki Çinde 
halk tabaka.smdan bir kadının a -
yağı 17 santimetreden fazlaya çık. 
maz, kibar bir kadın aya!;'l i.se 13 

r 

santlmetreyi aşmamalıdır. 
B11 minlıri.ini ayaklar yüzünden 

Çinli kadınlar gayet garip yilrür _ 
ler, kollar ileriye ve kalçalar ge -
ıiye doğru çıkar. Çinli kadının bu 
suretlo tltrlye titrlye yürüyüşü 

Çin dellkanlrları nra.smda çok mak 
buldür. Faka.t bu yüriiyUşle ipti • 
dailik veya vahşet diye alay et • 
meğe kalkmamalıdır. Medeni ka -
dcnlar dahi yüriiyüşlerlne bu tit. 

setir. Biltiin hareket.siz kalmııı gi. 

bi göriinUr. 

Ayakların yıllıırca sargılar içer
sindc sıkrlı durması tchlikesb de. 
ğildir. Ayakların gnn~en olduğu 

ve bu yüzden kestirilmesine Hl _ 

ıwn götiildüğli ı;ık sık \•a.ki olur. 
Avrupalı kndmlarm tu,·nletleri

nl vücutlarının görilnccek kısımla 

n üzerinde yaptıkJan halde Çin 
güzelleri vncutlarmm hiç görünmi. 
yccek bir kısmı üzerinde bu cefa. 

ya katlanryorl&r. 

F'aknt Çinlllerce küçlik ayak yal 
nız bir süs değildir. Ayni zamanda 
dini bir farz, mukaddes bir an'a -
nedir. Bu ayaklar mukaddes bir 
Bey olduğu için Avrupalıların eli. 
ne geçmemesi l!znndır. 1921 de 
Pekin hastanesine ayaklan gan _ 
gren olmuş bir genç kız getirildi. 
Kızın ayaklarını hemen kesmek 

liiznngeliyordu. Avrupalı bir ope· 
ratör ayakları kesti. Fakat Çinli 
talebe ameliyattan sonra derhal 
bu ayaklan ortadan kaldırdılar. 
7.lra talebe operatörün bu ayakla. 
tt alkolde saklıyanık" A vnıpaya 

götürmek niyetin® olduğunu his. 

setmişlerdL 

KUçük ayaklar imparatorluk a . 
deliydi. Çin cumhuriyeti kurulduk. 
tan sonra Yıın Şi Kay bu adeti me 
netti. Fakat hlla bo.zı mıntaknlar. 

da bu memnulyete riayet cclilmi. 
yor. Bir Fran.sız filosofunun dedi. 
ği gibi adet sert ve mcrhamct~iz 

bir mektep hocasına benzer. 

·Sinema yıldızlarının güzellik 
için başvurdukları tedbirler 

Virginia Grey kirpiklerinin u - ı ka su içcrsinde bırakıyor. 
zunlu&'U ile meşhurdur. Halbuki 
yıldızın haddizatında kirpikleri çok * An ~erlekin dnlma dudaklan 

1 
çaUaı-. Yıldız sık sık nükBl!d~n bu 

uzun değildir. Yalnız kullnııdıJı bir 
hali önlemek için bir çare bulmuş. 

usul sayesinde büyük gösteıir. 
Genç kadın her gUn kirpikleri kes. 1 tur: İpek bir kırbacı bol sabunlu 

l 
ılık bir suya batırıp dudakları bu 

tane ka.buklar;nın yakılmnsındun 
fırçnyla hafifçe fırçalamak. Bu sa 

çıkan külle frrçalar. Sonra kirpik. 
ı \"ede yıldız:n dudakları yeni doğ -

lerinin yalnız yan tarnfı .• n çok 1 
>t: 9 yaşında kimsesiz lmlnn bir ço· koyu renkte rimel sürer. 

1 

muş bir çocuk dudağı kadar yu. 
cuk iyi bir aileye c\·ın.tıık veıilucekUr. muşak \'e pürüzsüzdür. 

1 ş arayanlar tahs!llne devam cltlrmelt şarttır <;o uğraşmağı çok seven lıir Rincma 

1 
cuk halen ilkmcktcbl.n ikinci smrfınrln yıldızıdır. Fnknt bahc;e Lc;lerinln cl

•use mezunuyum, hu:ıus! mU sc-e- dır. lstlvrnler Habel' "'azetC'sl \'1ls•tıı- ı 
J .., lcı nl bo:ı:muması için şu çareye baş 

Çocuğa ı.endi C\'lltdı gibi bakmak vo xxx Helen Jilher bnh<;P l§lerilc 
* Elenor Po\'Cl ıığzııım etrafın. 

da buruşukluklar görUıur.cğe baş -
lnc1ığmı hi<IBcdor etmez telfı.şa düş 
nıüı; \'O bir güzellik mütehassısı. 
na müracaat ederek bir çare ara. 

l!elerde hergUn ö:\'l ·den sonra ~nl• bl slle (M. E. 44) rumuzuna mck•t•ola 
\'ıırur. EllPrlne besleyici bir krem 

lirim. Tallplcrın Haber gazctesı \"U.. mUracaa~ cClcbillrler. 
sıtnmhı (6.6. :ı.. y z.) .. umuztına mU * Kelepir denecek bir fiyatla son sürillmUş Scfofn.n eldivenler gi . 
rncaatıan. 1 sistem otomatiıt bir pres ycdcl< Metle· yer. Bu snycdc hem sevdiği isi 

* Herhangi b.r n•ut>sscS\'.'de blıroJa ulc blrlll:te GOO llınya satıktır prl!SI görUr. hem de elleri beynzlığını ve 
veya avukat yanında katıp olarak iş görmek ve ızahııt almak ıstıyl•"JIE'r yumuşaklığını muhafaza eder. 
nnyoruın. Daktilo b lırln . İki buı;uı. . . Beyoğlu yerli mallar paz:ı.rı knr'j.S',.. * Dıvan (,evi Holfvutta venı bir 
flene bir avukat yanınd.1 <,alıştım Uon , 1 k k ıı ı · · 
.ııervlsim \"ardır. IstlHnlcrln Ha~" c;a po tacı ar 50 ·n numara. e n • · moda ynı-atmışt ·r. Gözlerinin r~n. 

racıuı.t ctmcltd:rler 6 
gazete ı \"u. ıtasllc ll\as 19 ısrnıne gini elbis<>sinin rengine uyduruyor. YUks .. ı< mUhendi m('ktebln~ 1e 
mektupla mUraca.ıtl ı ı. dl Rı 1 v trnn ırrn O bu modanın ko.dın fi:-iyonomisi-
mat ecl•l!r, tıh net ehli cıddi bir ita. vam e y.>rum yıız ye c , ne yenı bir c:ızllıı! vctd!ğini ve ka. 

dını esrnrlı bir mahlfık hıı !ine sok 
tuğunu iddia etmektedir. 

ı rm \'Crml!k ıstiyorum. Arzu •iPn 
dımm. Yeni l h yaznbıllrıın C'ü' lt'!.r> terin Hab!.>ı gnzcksinde MlAG nıtr:u 
veyn hus:.ı!l bir y rdc kuyıt gibi rı-ı. zunn .nUraca:ıtıa ı ı. 
fif bir kO.tlpll , 1 nl ınUn:ıslp gör' t 

cek maaşla l<abul erl blllrim.. Arzu F • 

denlerln Habı-r gıızct si vasıta-ıll.c> 

(H. Y.) rumuzuna mürac::ı.atlnrı 
• üniversite hukuk fak ılt 11. ile c.cı 

sınıf talebe !>•im: o~leden sonr'l":ırı 

hcrhan':'I bir mUesl't' e veva cld il b!r 

awkat yıınmdıı. ~aJı,!1. k istlyoru 11. 

Haber gazctcısl vasıtaalylc B:ı.>11.n 

A. A. H rllmuzunn mUra"-ı~t ~11!. 

meai. 

ldırınız 
Aşıı-rıda rumuzları yazılı olan o 

kuyucuıanmızın n:ı mınrına g~ler. 

mektuplan lda rllhunt:"mlzd~rı bergilrı 

ısa.bahtan öğl ye •nrlar veya aaııt 17 

* Itlta Conson yUı ümcfi Ç;ok 
scıvcr, her ak!jam üzeri Uç saat de 
vam eden uzun bir \"Ürtiyüıı vnp • 
mak iıdetidir. Yıldız bu yürüytilj -
ten sonra Ryaklarının y<ırgunlu~ıı. 
nu \"C çiı;li~ini gldermrk içiıı şöj.'!C 

yapıyor: Sıc.ı.k s•ı \la dnl-ı bir it'. 
d n sonra aldırma.ı rı rlcn ()ltlnUr 
(H. Y. 1 Konyad:uı gelmiştir. (1 B. ~) ğene bir iki kn~ık sabun to:ı:•t atı-
(l.P.B. 13) •·-0r. Sonra aynklarıııı .} irmi daki . 

mıştır. Mütehassıs yıldıza günde 

bir saat sakız ı;iğncmc:ği taYsiye 

ctmiı,tir. Mütchns.ti"sın tavsiye.sine 
rinyc•t eden yıldız kısa bir zaman 
içersinde huruşuklnrın tamamile 

ı silindiğini gönnUştUr. 

1 

* Ttrnnklıın çok <;abuk kırılan 

An Ruteıfordun müracaat ettiği 

guzcllik cnstitüsii bu kırılmaıun 

1 tmı:ıklnrın içersini çelik bir mil i-
le tcmizlc>di~{inden ileri geldiğini 
r.öylcmştir. O günden beri yıldız 

tınınklnrm:ıı ~ersini üzürine oksi. 
jenli suyıı bat111lmıR hir pamuk sa. 
rılı tahta bir mille temizlemekte -

1 
dir. Bu saye-de tıı nnklan tnk stk 
kırılmaktan ve hu nok~:ıda c;ok ! hassas ol:ın dı>ri u>d(ll nmPktc.ıı 
kurtulmw;tur. 

('inde kadınlann kibarlık sandıkları ll:ırmn'idan yapışmış bu ayaklan 
gönnek )iİn>lder arı ı bir manzl!.nıdır .•. ,.n- ---

r 
t • 

Çinli güzelin ayııkl:ırmda topuk ıınrnı:ıklnr nrasıııda lıakild bir 

yarık ' rd ı r 

nu Çinli kıL hu neticeyi elde etmr.k için 
EJ:;<'r 1\~aldan ganı;ren olnınktnn 

VAKiT 
Kitap kzsmıııı 

tanzim edip 
Kitap, m~mua, 
Tab.-Her n~mm 

nclmd r ıshrnp çckmlL>iir• 

ası 

qeniden 
açm1. --f ıı 
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ÇOCUK RUH}YATI 

Tereddi etmiş çocuklar 
Tereddinin bir çok sebepleri 

vardır. Terbiye, muhit, hasta. 
!ıklar, teessüd karışıklıklar ve 
sad.melerle irsi frengiyi bunlar 
uasmda zikredebilirsiniz 

Tereddinin zuhur ve inkişa. 
f mda terbiye (bilhassa ai!e ter· 
biyesi) faal ve gayri faal olarak 
iki §ekilde müessir olur. Bazı 
eeeepler ve bilhassa geçim şe. 
raiti aile arasındaki bağları 

evşet.m.ştir, çocukların manen 
rkedilmelerini intaç etmişler. 

:-. Bunlar mahalle arasında, 

. .,.ada burada dola§arak fena 
yatlar kazanırlar ve yavaş 
-eddi yolunu tutarlar. Sonra 
... ,k ruhunu, daha doğrusu ço-

5'u tanrmıyan anne ve baba
takmdıkları fena durumlar 

tereddinin zuhuruna sebep 
lar. Dayak, şiddet, yersiz 

ölçüsüz azarlar, ilah ... gibi. 
çtimai sebeplere ge!ince; sıh· 
şeraitine riayetsizlik, ihti
ızık, dikkatsizlik, ~~uğun 

daşlık yapması maddi ihti· 
larını temin edememesi te
inin doğmasında bilyi\k rol 

ar. 
ri hastalıkların (tifo, ilh .. ) 
dinin meydana gelmc:inde 
edildiğinden fazla n.Uessir 
ları yapılan birçok müşa· 

!er neticesinde a.nlaşılmış

Her hususta rnrmal olan bir 
k altı yaşında geçirdiği ka· 

kulak hastalığındaıı sonra sa· 
oluyor her şeye kızıycr, ba· 

ğırıyor çağırıyor, yapı!rı.n mua· 
H:nede çocukta menenjıt gört:.:ü· 
Yor ve tedavi ediliyor. Fakat mr 
rıltıcı huysuz, müneevi, usandı· 

Yazan 

Hallı Özgtı 

luk ve adaletsizlik hislerinin bü 
yük rol oynadıkları muhakkak 
tJr zira çocuk gerek öğretmen· 
ler ve gerek annesi tarafnıdan 
daima fena muamele karşılıyor 
du). Erkek çocuklarla fazla meş
gul oluyor. Onlarla münasebet· 
!er tesis ediyor, f a.zlasile pislik 
gfü;teriyor, gece yata·:mı bulaş 
bryor, yüzü gözü, toz topra:' 
içinde, sat;Jan dağınık, kirden 
reLgini kaybetmiş önlüğü, elbi· 
sesi, ayakkapları, c:;oranlan par
ça parça ... Tanı ma.nasile büyük 
bir perişanlık içinde dolaşıyor, 
hiç bir intizam fikri yok, defter
leri, kitapları ayni şekilde! .. ka· 
ğrt çiğniyor, kalemlerini kemiri
yor, trrn:ıkl:ırını koparıyor, ya
lzncı, iftiracı, izzeti nefisteP 
mahrum. gör.1a'!lan hol mütema· 
diyen kabahat yapıy<1r ve her de
f asmda da pişmanlık ~österivor. 
Mektebe ait hiç bir şeyle a!Aka" 
dar olmuyor, derslerine <'alışmı
yor ve durmad:ı.n 11nne~inr:len şi· 
kayet e.diyor, o nu k2.b:ılıkla. 
ır.erhameı.siz!i'·1 " ith:ı.m ediyor, 
sık sık ölümU ya.~amağa tercih 
ettiğini tekrarlıyordu. lki ısene 
Ü7.erinde etüt yaptığım bu çocuk 
hiç yerinde duramıyor, mütema· 
diyen kımıldıyordu. BUtUn bun· 
1ar beni irsi frenginin mevcudi
yeti hakkında şüpheye düşürdü· 
ler. Bunun üz.erine çocuğun an· 
ıesi hakkır.da. malt1mat edindim 

ncı. ye:inde. d~ramaz, tam. ma· ve nihayet kadının karanlık bir 
r.asıle ıtaatsızdır. Sık sık hıdde- I maziye malik oldu!h.mu öğren· 
te kapılıyor ~e ~öyl~ z~anlaı- dim. Burada tereddiyi hazırla· 
da etrafındakılenn UstUne atılı· yan bütün amillere raslanılır. o 
YQr, annesinin karnına tos vur - da ırsi frenginin en~·'iJlôl 
yor, kUqUk kız kardeşlerini hı· oynadJjı!' da ~. 
~akla tehtit ediyor. Hayvanlara 
h ":r türlü eziyet etmekten çekin· 
r.ıiyor. 

Muhterem Dr Gilbert • Robin 
"9,5" yaşında bir kı~ ti.1.erinde 
yaptığı müşahedelerde aşağı yu· 
lan aynı tezahürata tesadüf e. 
di)•or. Zaman zaman iyi ve fena 

'l'EREDD1 VE iRSi ......,,,..,~Gf olan bu çocuk ayni zamanda hır-
(HEREDO • SYPHTL1Sl sm:lır, erkek çocuklardan hor 

!anıyor, pistir, intizamsızdır, 
irsi frengiden meydana gelmiş tembel, yalancıdır. Doktor niha. 

t<;reddılere sık sık raslanır. Bu yet ç.ocu;;tın annesini fea evler. 
gıbi çoc<.ıklar ekseriya alık surat- 1 de çalıştığn öğreniyor. 

h, aptal görünüşlü olur1ar. Soru· * • * 
lan suallere sırıtarak cevap ve
rirler. Durumları hazan e<'şırtıcı 
n:ahiyet göstermekten geri kal
rn:ızıar, bir müddet için dür:ist 
rnUkem.mel bir vaziyet alırlar, 
bütün söylediklerinizi büyük bir 
dikkatle dinlerler ve nasihatle
rinizı yerine getireceklerini kat'i 
bir lisanla vaat ederler. Fakat bu 
tun b1mlar uzun sürmez. Bir ay 
sonra yine bildiklerinden şaşma
dıklarını görürsünüz. On bir ya· 
Şinda, san saçlı, mavi gözlü, ol· 
dııkça güzel bir kız hırsızlık ya· 
Ptyor, a.rkada.ştarmı ınk sık şi
kayet ediyor. {Bura.da masum· 

- Ya beşi de tamam olursa .. ~ 
- O ~rnan o fare kö:pe de-

ı:nektir. Çok dünya görmemi~. çok 
Ya.~amarr.ış demektir. Yani ,genç
tir ..• 

- Ne ç!.kar bundan? Fare, dt 

da yaşa~a çok da yaşac:a nih,r:.:0 
• 

Yine faredır. 
- Jyı amma. bu bir mera.k:tır 

Hele §unun birinin ayağına baka. 
ım, ihtiyar mı, genç mi? 

Alican yavaşça kapının ağzını 
açtı: 

- Ya kaçarsa .? . 
tu~utınası iilç mü?l Bera ~r 

Tereddinin zuhurunda teessü. 
~ tezevvü.c;lerin, sadmelerin bil· 
yük hisseye malik oldukları mü 
teaddit mUşabedelP.r neticesinde 
tesbit edilmiştir. KıskaUtJlık ge-
çinememezlik, madunluk ve a. 
cia!etsi.zlik hisleri \'e bilhassa o 
diye mudilesi burada mtihim 
rol oynarlar. 

Sekiz ~uçuk yaşında bir ço. 
cuk tuhlduğu sık sık bt!hran· 
lar, hiddetler, huyRuzluklarla a. 
ilesinin rahatını kaçır' :mdan 
bir islah yurduna konuluyor. Bu 
çocuk kızdığı 1.aman yerlerde 
s~rUnUyor, b~mı duvarlara 

- Yoook ... Ben o pis mahlilkc; 
elimi süremem. 

Lukreçya bu sırada kapmın k~· 
pağmı açtı .. 

Ve rarelerden birini elfyl<: tut
tu: 

- l~te bak .. Avucumun içi:-d..' 
bir tavşan yavrusu kadar mu•ti:; 
ve hareketsiz duruyor. Görüycırsıın 
ki, o, bizim ondan çekindi~imizden 
çok fazla bizden korkuyor. 

Kahya şaşrrmıştı. Bu kadar i~ · 
ce ve zarif bir kızın böyle kosko. 
caman bir fareyi kuş gibi &\-UCU• 

nun içif!e alıvermesi, kahyanın 

plAnlanm altüst eUL 

ça!·inyor, büyük bir dalgın!ı 

gösteriyor, evde ve mektept 
yerinde curamıyor, fena ı;:.ocuk. 

· lıırla arkadrujhk yapıyor. Hay. 
V".aılar her türlü c_:,, • . 
bulunmaktan yeri durmuyor, 1 

onları yumrukluyor, tepmr:ıliyor, 
ızar i~ittiği azarın intikamını 

almak için önüne gelen şeyleri 

ırıp geçiriyor. Büyük bir küs· 
ünlük gösteriyor, ketumdur. 

uvkusu ka "'uslerle dolüdur, tE'n, 
oeldir, heyecanlıdır. Çocukta 
bütün bu haller ise annesinin 
ikinci defa evlendiği kocasından 
bir çocuk dünyaya getirmesin. 
den sonra meydana gelmişler. 

dir. 

* • * 
Fitri tereddi: Fitl"! tereddi 

şlmdiye kadar saydıklarımızdan 
hiç birine benzemez zira terbi· 
yenin hata!ar::?lan, fena içtimai 
şartlardan, ila.h .• meydana gelen 
ttredd.iler çocukları tam mana. 
sile kurtarmak mümkünse de 
ne yazık ki fitrl tereddi i~in bu 
vr.rit değildir. Bu rava.llı1ar bil. 
tün ömürleri müddetince sCrün. 
miye mahkfundurlar. Hayatları· 
ru tevkifbanelerde, hapishane. 
!erde. köprü altlaruıda, viran 
yerlerde g~rmek için yanf-ılan 
bu betbahtlara acmıaktan başka 
şey elden gelmez. 

Fitri tereddiler de umumiyet. 
le şu tezahürata rastla.nılır: 

"Dupre tipi" nadir olrn::. ':!a be
raıber mevcuttur. Bu tipten olan 
çocuklar hiddetli, intikamcı, 
kinci, merhametsiz, kısk3.llç, hi. 
leki.r, itaö.tsiz, isyankar, inr.tçı. 
y ... bancı, pis, hırsız, knsküıı, 
apatik olurlar. Diğer tereddi 
tiplerinde de aşağı yukarı aynı 
şeylergörülür. Onlarda hiç bir 
cihette btıhm.ama:zlar. iDetine. 
füteıt mahfum olurlar, hisaizlik 
yaparlar, beceri~simirler, sık 

sık evden ve mektepten kaçar. 
tar. Serseri seri sokakta dola
şırlar, gece evlerine dönmezlr, 
vele kardeşlerinin neşehepsi cld. 
cryetlerinden şikayet e.derler, 
o~ümlerini istediklerini açıktan 

açığa söylerler. Nasihatlere ve 
azarlara hiç tahammülleri yok. 
tur. Bir çoklarında fena itiyat. 
iara (istimna) rastlanır. Hatti 
bazJlan abli.kan tama.men su· 
kut etmiş adamlarla mUnase'.::~t 
peyda ederler. Bazılannda bul~ğ 
ç.hğmda cinsiyet her §eye ha. 
k1mdir. Bir kız (14 yaşında) l.. 
şrğma. para bulmak için kendini 
srtıyor. hırçınlık yapıyor. Hele 
hayatlarına kumar ve alkol 
ihtirası karıştırınca bunlar çok 
~hlikeli olurlar, muhtaç olduk. 
larr parayı bulmak için her çc~e
ye başvururlar: Dolandırıcılık. 
y:.nkesicilik. hırsızlık, cinayet. .. • 
BuıJarı cemiyetten tecrit et. 
mek, islah yurtlarma kapamak. 
tan başka ~are yoktur. 

HAlıtS OZC:U 

- Ben buradan geçerken, şey. 
tan bu ya .. Aklnna esti. Şu kapan· 
da tutulan fareleri gö.;terevim bir 
kere, dedim.. Buraya geldim. ~
mek ki sen fareden korkmuyon,un. 
öyle mi? 

- Fareden korkulur mu ayol? 
Biz onlan st>ne:ie hir kere mayıs 
ayında yeriz. Gerçi bizim yediği· 
miz fareler böyle pis değildir am
ma .. Biz tarla fare~erini yeriz. Fa 
kat. bunlar da onların soyundan. 
dır. Onların akrabasmdandır. 

Kfillya yalvardı: 
· - Aman, şu pis mahluku kapa· 

na koy da götüre}•im. 
- Nereye götüreceksin onları? 
- Bekçilerden birine vereceğim 

Kap:ınm kenarına bir taş bağla· 
yıp derJiez atar .. Biz de kurtulu· 
ruz ... 

- Ne günah .. Ne yazık .. Onla. 
rm da denizde boğuluşuna ctcnnaz 
mısın? 

- Ne dedin .• Fareye acmu mı? 

Kart postallar 
· ~ bire 1:_::1 örgüsünü ya. 

c>ıyor, hem de göz uciyle koca. 
sına bakıyordu. O r-:·~-rn lrnr. 
şJsında, karısına gene beğendire 
·nemek endişesinden gelen bir 
dikkatle, kravatını bağlarnaP. 

çalışmaktaydı. Mahire onun bir 
bil.8.rdo topu kadar mücella olma 
ğa namzet başına, pantalonunu 
.:>ir bayii germeğe başlamış gö. 
beğine baktıkça merhametle ka· 
rışık bir istihfaf hissi duymak. 
tan kendisıni alamıyordu. Hayri 
Canse\ter Mahire ile evlendiği 
beş senedenberi çok · dğişmiŞti. 
O, evlenip rahata kavuşunca ken 
dısini bırakıveren ve şı' , genç 
görünmeğe pek aldırış etmediği 
için de zamanın vUeut U7.erinde. 
k} tahribatkir tesirlerilc mü
cadele etmek lüzumunu duyma_ 
yan adamlardandı. 

Bununla beraber Mahire ko.. 
casmm §ikAyet edecek bir kwru_ 
runu da gösteremezdi. Hayri 
evine bağlı ve karısına hürm.et
kar, sadık koca, aile hayatında 

da vazifesinde olduğu gibi lnti. 
r.amı sever ve dlkkatllydi. Çalış. 
tığı şirkette dikkati, intizamı, 
çalışkanlığı sayesinde çoktanbe. 
ri amirlerinin takdirini kazan· 
mıştı. Namusk!rhğı methedilen 
model bir memur olarak gösteri. 
liyordu. Kısaca. o, tam mana. 
siyle iyi bir adamdL 

Evet, Mahire kocasmm gikA.. 
yet edilecek bir kwnm.ınu göa.. 
teremezdi; fakat ..• 

Kan kocanın haya.tı, kurul. 
muş bir saat intizamiyle, mut. 
hiş bir yeknasaklık içinde geç
mekteydi. Hiç bir beklenmedik 
hadisenin bu hayatın yavanlığı. 
nı değjştirmeşüıı bekliyemez. 
!erdi. Günleri can sıkıcı bir lntt.. 
zam içinde geçmekteydi, her 
gün bir evvelki günün ayıu fdi. 

Mahire genç kızlık lu..yalleri· 
ni düşündükçe mahzuna.ne gü.. 
lilmsiyor, bütün genç Jradmlarm 
lialblerinin gizli bir k<S(lesinde 
acı birer inkisarı hayal yUkil ta... 
şıyıp taşmıadıklarmı kendi ken. 
disine BOruyordu. 

Mektep hayatını, o zamanki 
arkadaşlariyle samimi ha9blhal-
1erini hatJraSmda canılandırma. 
ğa çahşıyorlu. Mektepte en iyi 
arkadaşı Pervin Aytendi ona la.
yat yalan söylememişti. GilRldi, 
h~U vakti yerinde bir aileye 
mensuptu, yakışıklı, yüksek ta.h 
sil görmüş ve yüksek bir istik.. 
bale na.m7.et görülen bir gençle 
evlenmiştL Karrkoea aşklarım 

güzel dekorlarla çerçevelemek 
için sık sık seyahat ediyorlardı. 
Mahire ara.sıra uzak memleket. 
!erden kartpostallar alıyor ve 
bunların karşısında saatlerce 
dalgın ve mahzun kalıyordu. Bu 
gi\zellikleri o ebediyen göremi-

- O da. can taşıyor .. Bence gü
nahtır. H"yvancıklara hürriyet 
vermek daha MilAne bir hareket 
olur. 

Ve !'ür'atle kapanın ağmu aç. 
tı .. Farelerin üçü birden dJşanya 
fnladı. Kapıyı açık bulunca, he· 
men s.çrayıp kapıdan çıktlar .. Ko. 
ridorda kayboldular. 

Alicarr fare tehdidinden bir ne
tice elde edemeyince boş kap3nı 

alıp zindandan uzaklaştı. Ve ka
pf}, tektar üstünden kilitliyer~k 

odasına döndü. 

T ı\NBlJRACl 01\-IBR. 

KUYUMCU DÜKKANIND.\ 

Tanburacı, ertesi gün do1hııat 

soluğu kuyumcular çarşısında aldı 
Lukreçy~run padişaha gösterilmel< 
Uzere ta;;buracıya verdiği yüıüğ"Un 
çok kı~etli olduğu belliydt. 

Orncr: 
- Kırk yılda bir kere elime dü· 

yecekti, ar kadaşmın saadetine 
gıpta ediyordu. Bir mü'ldetten. 
beri Pervinden mektup ve kart 
almamıştı, fakat her halde bu, 
onun eski arkadaşını unutmuş 

olmasından değil, uzak ve kim 
bilir ne kadar güzel bir memle. 
kette kendi saadetindn başka 

hiç bir şey düşünemez bir halde 
bulunmakt.an ileri geliyordu. 
Kocasınm sesi onu daldığı 

düşüncelerden uyandırdı, fiay. 
riye bakı. "Sahi. bu akşam cu
martesi, tavla oynamak l~in 

kahveye gidiyor. Unutmuışturrt." 
Hayri onU'T\ yanına geldi. alnın.. 
dan 6perek: 

- Her Zl'IT'"<Uıki gibi saat onda 
dönerim, dedi. 

Mahire mahzunane gtilü.mse. 
yerek cevap verdi: 

- Evet. her zamanki gibi! 

içini çekerek ilave etti: 
- Daktilo bulabildin mi? 
- Hayır. Bu iş çok canımı 

~kryor. Bir sürll iş birikti ve 
taliplerin hiçbirini de gözUm 
tutmuyor. 

Çok ince eleyip sık dokuyor-
8Ull galiba? 

- Hayır. Fakat kabul eder. 
sin ki ben nasıl intizamla çalı. 

şrrsam maiyetimdekilerin de 
öyle çalışmasını istemek bak. 
krmdrr. 

- Tabii. haklısm. Neyse U. 
zWme, herhalde aradığını bula. 
caksm. 

- tnpallah ... Bu yüzden son 
r.a.ına.nlarda işimden geç döndü. 
ğüm ve seni yalnız btrakmağa 

meçbur kaldığım için çok Uzülü.. 
1-QIUPl. 

- Benim l~ift1ltç ttzmme. Her 
eeyden evvel vazifen gelir! 

- TeıJekktlr ederim. 

Karumıı bir defa daha alnın. 
dan öptü ve dıpn çıktL Mahire 
onun koridorda ayak eeelerinl, 
eonra. kapıyı kapattığını duydu. 
Elindeki trikoyu attı ve ayağa 
kalkarak perdeyi aralayıp ten
ha sokakta kocasmm gidişini 
seyretti. Hayri onun penQereden 
kenrlisine baktığını hissetmiş 
gibi durdu, dönUp pencereye 
doğru eliyle selam verdi. Mahl. 
re bu dikkatten pek mUteh888is, 
mukabele etti ve mırıldandı: 

''Hayri ne iyi adamdır!" içini 
çekti. 

Ortalık kararmıştı. Elektiriği 
yaktı ve yorgun bir tavırla otu. 
rup tekrar örgilsünU eline aldı. 
s=tişik evden piyano sesi geli. 
yor<lu: ''Mecdi beylerin kızı her 
ak§anı olduğu gi!::i piyanoyu 
~lıyor.,. Mutfakta tabak gürül
ttileri oluyordu: Fatma bulaşık 
yıkayor. yeknesak hayatmm bu 
mutat tezahUr!eri artık onun 

şen böy:-. bir kıymetli yüzüğü hu. 
dala gibi saraya götürür muyürn? 

Demişti. Artin u~ta onun es.1-:i 
dostlarmdandı; kuyumcu çarşı • 
sının da en eski kuyumculaıından· 
dı. Artin bir mala şöy.e bir ~öz 
atmakla onun değerini derhal :-Oy
lerd.i. 
Tanburacı Omer, kuyumcu Ar. 

tinin dükkanına girdi: 
- Kolay gelsin usta! Sana bir 

şey göstermiye geldim. 

- Nedir o? Yine bir gümü' sa
vatlı tabaka mı sat:ıcaksın? 

- Yo!ı: canım. Bugü11leıde ba
na tabaka hediye eden yok. Bir 
paşa efendimiz dün gece bir yüzük 
hediye etti de .. Onu göstermek ve 
değerini anlamak istiyorum. 

Tanburacı yü~ü koynundan 
çıkardı. 

Kuyumcu: 
- Parma~na niçin takmadın? 

dedi. Yüzük koyunda dur.ır mu? 
- Pamıağıma bol g~l.ii, Artin 

Ndkleden 

Fetlll Kardeı 

1 

vukuundan evvel bildiği hldi. 
aelerdi. 

Sebebini l!yıkiyle tahlil ede. 
mediği ıztırabiyle gene başba.şa 
kaldı, hulyalara daldı ve duvar 
saatinin yeknesak tık ta.kiyle 
ölçUlen vakit, ancak kapının zili, 
evin sessizlik havasını deldi. 
Mahire yerinden sıçradı. Hay· 
retle "bu saatte kim gelebilir!" 
dei. 

Biraz sonra hizmetçi kadm. 
geldi: 

- Bir hamın sizi görmek is. 
tıyor. ismini söylemek istemedi, 
l:endisini tanıyor muşsunuz. Sa.. 
lona aldım. Yar~.. gelmesini 
söyliyeyim mi? 

- Hayır, hayır. Bir dalrtka 
beklemesini rica et. Şimdi geli• 
yorum. 

Mahire aynaya bakarak tuva. 
!etine çeki düzen verdi ve e.sra.. 
rengiz ziyaretçiyi görmek Uzere 
odasından çıktı. Bu ziyarette 
fevkallde bir şey olmadığına ve 
§Üphesiz mutat yardım taleple. 
rinden biriyle karşılaşacağın& 

emin bulunmakla beraber gene 
ele merak f çlndeydi. 

Hafifçe aydmlanm.ış olan -. 
londa ince ve zayıf endamlı bir 
kadınla karşılaştı. Ziyaretc:f o.. 
turduğu koltuktan ooo görUnce, 
kalktı. Mahire onun ayakkabı· 
larınm eski, tayyörünün bir 
hayli yıpranmış olduğunu far. 
ketti. Solgun rtizür.ti gölgeleyen 
şapkası da ucuz cinstendi. 

Hafızasını yokladı: Bu kadını 
nerede görmüştü? Hatırlıyamr.. 
yordu. Fakat ziyaretçi gülilm-. 
yınce Mahire birden onu tanıdı: 

- Pervin, diye hayretle ıöy
lendi. Sen bizim eve gelir misin? 
Ne za.mandanberi tstanbulda. 
am? 

- Seni görmeğe geldim kar. 
deşim. Senin dostluğuna i'ıtiya.. 
cım var. Mektepteyken, IOnJ'& 

evleninceye kadar seninle ne iyi 
arkadaştık, hat1rlar mısm ! 

Kendisini tekrar koltup bı
rakarak hıçkıra hıçkıra ağlama. 
ğa başladı. Ma.lıire de l!le~nl 
bilmediği bu teesstir karşr.mıda 
onu teselliye çalıştı: 

- Pervinciğim, kardefÜD, ne 
o!du? anlat derdini bana... Bi.. 
lırsin ki sana yardım için eldU 
ne gelirse yaparım. 

- Teşekkür ederim kardeşim. 
Ben sana gUvenebileceğiıni za. 
ten biliyordum ... Ah bilsen ba.11· 
ma neler geldi .. . 

Arkadaşmm ellerini tuttu ve 
titrek bir sesle, başına gelenleri 
anlattı. Bu ölen bir aşkm ve bir 
ir.kisan hayalin hikayesiydi. 
Kocası, saman alevi kada.r kI8& 
t'tiren a§k ve alaka günlerinden 
sonra asıl birdenbire karakterini 
meydana vurmuştu. Şalud eer. 
vetinden başka karısmm para. 
sını da kumarda yemiş. iiıtelik 
keyif verici zehirlere de dil!PDÜI 

(Ui.tfen sohife11f r~'irinf%) 

u~t.aı Aynı :ıamanaa da çekindim. 
Artin yiızüğü gör[ince tanıdı: 
- Çekınme!ı:lt ı.i.:!nn varnuı! 

Kim ihsan etti bunu sana? 
- Ne o .. Tanımış gibi bakl)'Of 

sun? 
- Tanımaz olur muyum? Hal. 

ka!;mı ben yap~tun. 
- Desene bu da senin elinden 

geçti? 

- Evet. Geçen yıl saraydan 
ripariş edilen mUcevherler arasın
da bu da vardı. 

- N~ diyorsun .. Saraydan mı 

oatın a;mışlardı bunu? 

- Oyle ya. Sen nerderı buldun? 
Haydi, doğrusunu söyle bakft~·ım. 
Tanburacı mü~kül vaziyette kal

mıştı. Fakat. işin doğrusunıı tör 
lemiye imkAn yoktu. 

- Bunu bana padişahın ı~ 
si Lukreçya verdi."- diyebilir df· 
di? 

ID••• u ..,, 
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\·e lllnaına karşı kaba mua.me. 
lelerde bulunmağa ba§lamıştı. 

Böylece yabancı memleketlerde 
9ehir şehir dolaşarak ar. '-ınn -
jaki tehlikeli uçurumu unutma. 
ğa çalışmışlardı. ~ ~~birenin Per_ 

vinden aldığı kart postallarda 
gördüğü bütün şehir isimleri o_ 
nun tahlil ettiği gibi Pervin için 
saadet duyulan değ! ıztırap ~e

kilen yerler olmuştu. Nihayet 
adam &'fıl hayatının mukadder 
akıbetine uğramış, müthiş bir 
kriz sonunda ölmüı:;tü. 

B u ı;ekilde dul kalmış olan 

VEFA MI, ISTA BULSPOR MU? 
M illi k üme hangi
sine nasip of acak.? 

y azan : SACIT TUORUL ÖGET 
ı;anç kadın şimdi, eski nrkada_ Lik maçlarının ehemmiyetli haf- söylediğimiz şekilde olursa, Vefa 
şmdan yardım istemeğe gel. talanndan birini daha bu pazar lehine tecelll edebilir. 
mişti: yaşıyncağız. Bu vaziyette oyunda umumi hfı.-

- NdSll ir. olursa olsun yapa. Bu seneki maçların birinci dev. kimiyetin Vefada olduğunu göre • 
1ım, d iyordu. !\Iüşkül pescnt re sonlarına doğru Beşik~, Fe • biliriz. 
davranacak değilim. Senden ner ve Galntnsarnydan açık pu - Vefa şuurlu, futbolun kabul ve 
:>aşka bu h ususta yardım edecek vanla öne geçmeğc başlayınca , bu oyunun tahammül ettiği tabii 

mlisa.bakalann heyecanı nispeten sertlikten şuursuz sertliğe kaç-
kimsem yok. Eski m uhitimdeki. azalmıştı. mazsa oyunu kazanabilir ve milli 
ler , şimdi para.sız kaldığım için, kümnvc gı'rer. 

Hele ikinci devre Beşiktaş ge - .,., 
oana hep yüz c:evirdiler. I~ bu. l lstanbulspor eg·er dı·g·er klüpler. çcn haftaya kadar Feneri 8, Ga a. 
.amazsam birkaç gün sonra aç d tak · ı· bir kild ı d 

tasarayı 13 puvanla peşine tnkın . en vıye ı şe e sa ıa a 
kalmağa mahkumum. ca birincilik heyecanı büsbütün yer alacaksa bize göre bu hal Ve. 

Mahire merhametle dinliyor, bitti. fanın lehine olmak icap eder. 
vardım etmek nrzusu ve dinle- B · Çu .. nkü' nekadar ı· .. ·ı futbolcu olur -" u vazıyette heyecan bakımın- ., 
diklerinin u~ andırdığı heyecan dan diğer senelere nispetle çok sö Inrsa olsunlar, nihayet sıkı bir maç 
içinde, muhatabını teselli ve nük geçeceği zannedilen müsaba - ta ilk defa. yan yana gelecek oyun. 
teskin edecek söz bulamıyordu. kalann harareti diğer takımlar a. cularrn, hiç değilse birinci devre. 
Arkada.•nnda eski gii7.elliği, ge. rasmdaki çekişmelere kaldı. de aksamaları ihtimali kuvvetlidir 
cinliği ıztıraplar yüzünden, Geçen haftalarda sonuncu düş _ 
kalmamıştı. Gözlerinin etrafın. mernek için nihayetteki iki takı -
da. ve ağzının iki kcnannda vak. 
tinden evvel buruşuklar peyd a 
>lmuş, ~ehreyi ihtiyarlatmı§b. 

Düşüncelerinden Sl}Tılarak 

nihayet söz söyliyebildi: 
- Pervinciğim, sana yardım 

ümek için elimden geleni yapa
cağımdan şüphe etme7..'3in tabii. •. 
Bir iş var, eğer müşkül pesent 
ıla vranmayacağını söylememiş 

!saydın sana bunu teklif ede. 
ınezdim. Fakat mademki ... 

- İş nedir? 
- Kocam bir daktilo arıyor. 

'la ki nede yazı yazabilirsin de. 
ğil mi? 

- E\•ct, oldukGa iyi b ilirim. 
\Iektepte öğretmişlerdi, sen de 
!::ilimin.. Fakat beni beyhude 
· mide dif c:ürme .•. 

- Koc:ı.ma söylerim, işe seni 
•hr. Verilecek maaş ta dolgunca 
m·ş. Bize yakın oturursun, bi
:birimizı sık sık görürüz. Ol. 

mnz mı karde; im? 
- E\·et. evet Mahireciğim ! 

Gözleri yaş kinde ilave etti: 
- T,,c;ekkür ederim. Hayatımı 

ve namusumu kurtarıyorsun! 
Arkadaşının kollarına atıldı 

ve iki k~jm Mahirenin şimdi 
gözüne güzel görünmekte olan 
a!elii.de döşeli salonda, böylece 
epey zaman kaldı. 

Mahire, Pemnin oturduğu 
yeri öğrendi. Ertesi giin:ü buluş. 
mağı ve M hjrenin arkadaşını 

kocasına o ırtin tanıştırmasını 

kararlaşt1rdıktan sonra. niha. 
yet . n\Tıldılar, Pervin gitti. 

.ıahıre yalnız kalınca kocası 

hakkındaki müphem hislerini 
hatırlayarak vicdan fı.zabiyle 
kalhi burkuldu ve Ha;Tiye P er
vindcn bahsetmek ic;in olduğu 
kadar, hattiı ondan da fazla ola . 
ıel·. zavallı adamı çok defa 
mahrum bırakt1ğı ~fkat ve sev. 
givle karsılamak için, sabırsız. 

lıkla bekleme<Ye btı"'ı.,,.:ı Niha
yet kocası geldiği zaman ise 
hayalindeki tehlikeli maceı a 
arzııl~nndan tamamiyle •,urtul_ 
mm~ bir ha.l ıfo kendi::ini onun 

lı.ollarma "lt1. 

r -- --,.----~ 

8.03 AJ. 18.40 M üzik 
19.00 Konuşmıı 
9.15 Ha lk 

tiırkülı•r 
9.SO Ajan!! 

19.43 Fı:ı ıı tı ·Htı 
.:0.15 l~d)O 

mm çckl§mesinden sonra, bt• haf
ta da milli küme dışında kalma _ 
mak için lstanbulsporla Vefanın 

mücadelesini seyredeceğiz. 
Şimdiye kadar yapılan Vefa . ts

tanbulspor maçlnrmrn en hararet
lisi olacak bu müsabaka ayni za. 
manda senenin en alii.kabahş ma
çmı da teşkil edecektir. 

BugiinkU hale bakarsak, adeta 
Galatasaray • F enerin eski günle
ri canlanıyor diyeceğimiz gelecek. 

Her ild takmı da ellerindeki bil
tUn imk!nlar dairesinde en mü -
kemmel takımı çrkarmağa ~alışı_ 

ııyorlar. 

Hele oyuncularm beklemeksizin 
klllp değiştirmelerine müsaade e • 
den karar. bu vatlyetlcrde taknn
lann ekmeğine yağ da sürüyor. 

Bir rivayete göre, Fenerden E
sat ve Küçük Fikret, Galatasaray. 
dnn Ccial ve Salahaddin lstanbul • 
spora geçmi§ler. Bunlara daha ön
ce ayni kltlbe girmiş SUleymanı da 
katarsak, lstanbulspor hilcum hat. 
tında çok esaslı değişiklikler yapı

laca{;;'lllI anlarız. 

Bu oyuncular hakikaten tstan • 
bulspor saflarında yer alll'larsa Ve 
fanm kar§ısmda zorlu bir rakip 
vardır. 

Maç kimin lehine neticelenebi
lir? 

Bu noktayı düşlinürken lstarı 

bulsponı zannettiğimiz §ekilde ka. 
bul edelim. Buna mukabil Vefayı 

da, Galata.sarayla berabere kaldı. 
ğx kadro ile tasavvur edelim; va
ziyetin İstanbulspor tarnfma ağır 
bastığını görürüz. 

Ancak Vefa çok sert oynıyan 

bir takundır .. Hele böyle milli kli 
menin mcvzubahs olduğu bir maç· 
ta bu sertliğin azami haddi bula 
cağı şiiphesizdir. 

Z:ıman zam:ın belld de favllU b. 
oyuna kaçacak bu sert maçta f'ı 

mlihim rol hakemdedir. 
Hakemin en ufak bir müsamahv 

veyahut yanlış karan işi çığırın -
dan çıkarmağa krui gelebilecektir. 

Saydığımız oyuncular eğer ts _ 
tanbulspor takımında oynarlarsa 
takıma şüphesiz büyük faydaları 

dokunacnktır. Fakat şurasını da ka 
bul etmek laznndır ki tstanbulspoı 
hücum hattında yer alacak olanla 
rın hiçbiri acar, yırtıcı, dalıcı ele. 
man sayılamazlar. Demek oluyor 
ki Vefa mlirlafnası hakiki bir fut
bol sertliği ıçinde - favlsüz -
hiç göı açtırmı~·an bir oyun tat 
bik ederek - ki bunda muvaffak 
oluyorlıu - oynnrlarsa İstanbul · 
spor hiıcumlannı tehlikC'si:r. savu<>. 
tural-ıilirler 

Vefa hücum hattının İstanbul 

ki bu da herhalde Vefanın lehine 
olan bir haldil". 

Vefalılar bundan hemen istifa • 
de eder ve başlangıçta, rakipleri 
doğrulmağa vakit bulmadan sayı 
yapabilirlerse, gerisini maç sonu. 
na kadar idare edebilirler. lstan • 
bulsporun kazanma şansı daha az

sa da bu nihayet futboldur. Hele 
futbol bizde bilmP.ce olduğuna gö. 
re, her tahmini de her zaman alt 
list edebilir. 

Temennimiz, güzel ve temiz oy_ 
nıyan talrnnm hak kazandığı milli 
kümeye girmesidir. 

Sacıt Tuğrul ÖGET 

Liseler 

Voleybol 

maçları 
Dün Eminönü ve Beyoğlu Halkev

lcrlnde Erkek 11.scleri anısında voley
bol mac;;lanna devam edilmiştir. 

Beyoğlu Halkevlndekl ilk maç San'· 
at mektebi ile !stanbul llseşi arasın· 
d:ı yapılmı;, vıe ilk seli 15-'ia ve son 
seti 15-11 bitiren San'at mektebi 
galip gelmiştir. 

ikinci maç Galatasaray ile Kaba· 
ta§ arasında yapılını§ ve Galatasaray 
15-5, 15-1 gnUp gelml§tlr. 

Eminönü Halkevinde birinci mUsa· 
baka Vefa • Ticaret liseleri arasında 
yapılnu~. 15-1, 15-2 Vefa galip gel 

1 mlııtır. 
İkinci müsabakayı Pertevn!yal · 

Şişli Terakki liseleri yapmışlar. çok 
heyecanlı olan bu müsabakayı 15-l ı, 

15-12,15-6 Pertcıvnlyal kazanmıştır. 

Kır koşusu 
Üsküdar Hnlkevlnden : 
2 Şubat 1941 Pazar günU 2 k!lomet· 

dik kır koşusu yapılacaktır. 81J ko· 
~uya lştirll.k etmek lstlycnlcrin vak 
tinden evvel Evimiz salonunda bazır 
bulunmaları r ica olunur. 

Şubeye Davet 
t:mlniinü A!I. Ş.dcn: 
YD. nakliye TGM. Avni Og. Hilmi 

ıo (50906), Emekli piyade BNR Va· 
ıf Og. Şllkrü (322-345) YD. Topçu 
\TGM. Hayrullah oğ. Enis Cnhit 3Z 
44655) , YD. 7. S. makinist Salih oğ. 

KUstem Hayrabolu 321 ll'll '17 -

l 731 ). 
KayıUım tetkik edilmek Uzere are 

şubeye müracaatları. 

t~rıııııonli AS. Ş.den: 
YD. I.V. TGM. Mehmet Neb'Jı o~. 

Ali I<"uat 312 lstanbul, YD l S. TU 
tekçi ustası Halli oğ. GUnenıı Al' 303 
1312 27. YD. P. TGM. lslttm • t: Sait 
Kutay 31'1 Eskişehir (16!<40). 

Kayıtı:ın tetkik edılmekllZPr<? a<'e· 
ıc şubeye müracaaUnrı. 

Yeni neşriyat 
1 

Soğuğa k arşı 
teob:r alı n ız 
Yalnız sıkı giyinm ek 

kafi değildir. Cebinizde 
bir kaşe 

" Bana i nanın ız ,, 
Bu süt 
kreması 

usulü 
sayesinde 

50 yaşındaki birçok 
dınlar ancak 30 

yaşlarında 

görüneceklerdir. 

GRiPi N 

llo,ütmekt('TI 111\Jtc\'elllt baş, dis, adıılo a~ılnrlle kınklığ'ı ve ent!lallnr 
karşı en M'ri, mı kııti tesirli Utıthr. 

1-li:ı:umuııda gUnde 3 udct uluıır. '.l'uklltlerlnden ııaknırnu; ve her ~erde 
ııııllu kutuları ı .. rıırL-. isteyiniz. 

. . ' ' ••• :.:,~':'· + l • • • • • .. • •• • 

~-MAKSiM--
Oklarla işaret edilen 

yerlere tatbik ediniz. 
Sonra da bütün yüz ve 
boynunuza sürünüz 
Buruşmuıı, solmuş ve gevşemiş h:ı 

cildi, tazeleyip gençleştirmek için işte 
size basit bir usul: Takim ve tasfiye 
edilmiş bir miktar silt kremasını bir 
miktar saf zcytinyag"ıle karıştırınız. 

Sonra lıesin! lld kısım en iyi krema 
ile karıııtmnız. Bu halita, cildinizi 
besleyip tazeleştırecck ve inanılmaz 

bir güzellik temin edecektir . 
Blr aktriıı gençllk manzarasını mu· 

hafaza ve idame için bu bastt usulü 
tatbik etmfş ve 70 y8.§Ulda, gene ka~ 
dm rollerini oynamıgtır. Eezacınız da 
bu halitayı size ihzar edebilir. Faluı.t 
muhteviyatı az miktarda olmakla be
raber pahalıya mal olur. (Yağsız) be 
yaz rengindeki Tokalan kreminin ter. 
klblnde sat zeytlnyağile ihzar cdllm!ş 
ııUt kreması mevcuttur. Clldinlzl bes· 
temek fçln en mükemmel ve hakiki 
bir cilt unsurudur. Herhalde memnu. 
ntyetbahf ııeme.reııl garantilidir. Ak.i 
halde paranız iade ednebillr. 

Resim sergisi 

Eminönü Halkedııdcn: 
(ErcUmcnd Kalmık Rcslm Scrgis:I) 
1/2/1941 Cumartesi gtinU sant 

(15.30) da Evimizde Ressam Erell· 
mend Kalmık'ın Fransada vücuda fe· 
tlrdlğl eserlerle bir (Resim Sergts!) 
açılacaktır. 

Bu sergi her gUıı saat (14) ten 
(18) ze katlar herkese açıktır. 

* • * 
Beşlktn:> Hall•C\'lnden: 

1 Evlmlzcle açılacak olan lnglllzce 
derslerine g Şubat 1941 Pazartesi gU 1 
nU b!l§ltı.nncağmdnn lmydedilenlcrln 
mezkür gUnde halkcvlne tcşrlflcrı ve 
henüz kaydını yaptırmıyanlarm da a 
cele ~tmclcrl. 

*** 
Karagöz Gecesi 

Eminönü Halke\ lnden: 
l/!?/1911 Cumartesi akşamı saat 

(20.30) da bir Karagöz Geccııl tertip 
cdllmlştir. Bu toplantıda Evımız 011 

· ve Edebiyat Şubesi reısl Doçent 8nbr' 
Esat Slyavu15gll Karagöz hakkında 
btr müs<Uıabe yapacak ve lr.an Açık 
göz tnrafınnan Karaı;oz oynatılncak 
tır. 

*** 
Orkestra konseri 

Z/ 2/1941 Paznr akşamı saat (20) d~ 
Türkiye Sağır. Dllsız ve Körler 1'csıı 

nUd CemıyeUnln 7 kişıllk (Körler Or 
kestrası) tk!ncı konserini Evlnıl'Z sa 
!onunda verecektir. 

Her Jkı toplanunın giriş karUarı 

büromuzdan verilmektedir. 

Alatar a kısmında • Her alış m 

SAF.YE ve20Arkadaşı 
1 (Yeni Şarkılar) 

HAVA YDA BiR GECE 
Büyük muvaffakiyet kaz anan 35 kişilik 

Fevkalade Revünün son haftalarından 
istifade ediniz. 

'~ 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

ltfaiyede ııehrl 65 lira Ucretu ikinci ılmlr muavinliği mUnhaldlr. Ort)· 
mektep mezunu olup muvo.zza! askerliğini yapmış ve yaşı da 25 n1 35 01wı. 
ıardan talip olanların mevcut vt.'saikt !le itfaiye müdürlllğtlne müracaaUan 
ııa.n olunur. (621) 

~·· Belediye ten işleri nılldUrtuğü baca kontrolluğu için (75) Ura aylık Uc-
rctU 2 memur müsabaka ile alınacaktır. :Müsabaka 13.2.941 pcrııembe günU 
saat 14 tc fen işleri mUdUrlUğUnde yapılacaktır. 

Müsabaka hesap, hendese, yazı ve resimden yapılacakbr. 
Askerliğini yapmış ve memurin kanununun memur olmak hakkındaki 

şarUarı haiz olanların birer dilekçe ile Istanbul belecliyesl relsllğine mUraca,. 
at etmeleri ınn olunur. (il3l -T~rkiye cam ariyeti 

Z iRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihı: 1888. - Scrmayesı: 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube \·c Ajans adedi: 265. 
Zırai ve tıcari hl!T nevı banka muamelelerı. 

l'an• hlriktlrenlr.re 28.800 lira lkrumlyc veriyor. 

oı: raat Bankasında kumbaralJ ve ihbarsız tasamı! hesaplannda en u 
'iO lirası bulunanlara senede 4 deia çekilecek kur'a Ue qağtdald 

plana göre ikramiye dağıtııacalttır. 
100 aded 50 liralık 15,000 Ura 
120 .. 40 • 4,800 • 

ı ııded ı,000 Umtık 4,000 lira l 
4 • 600 .. z.ooo .. 
4 " 2SO " 1,000 .. • S,200 • 160 .. 20 
ıo ıoo .. c.ooo .. J 

DIKKAT: Hesaplarmdakl paralar bir sene içinde 150 liradan qafı 
ıuşmlyenıere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 tazlaslyle verlle<'ektir. 

•••••••• - Kur'alar senede 4 defa: l EylQl 1 Bhincilttuıun, 1 Mart ve 1 Hazinm r • '1 tar'Jılerlnde c;ekllecektlr. 

Ahm~wıAkk
1

~~un 1 ı • - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ı.ııuılm l'allmhB.lle Palu No • , , 

ı2nrdıuı aıRAdB ber.:Uc 8881 iti 1 M . f Ve k ,· ı ı ı· g"" ,· n ,· n tf!n ıınnra ret~fon ~01 :n a a r 1 
pı _______ _ 

lise birinci, ikinci sznı 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

8.18 Hafll 
prognuı 

8.4l I!:~· kudın 
JS.Ss Türkçe 

plAkluı 
18.60 ı\jau" 
ı.&.05 l lırli.c~ 

plliklaı 

1 '.20 llando 
16.0 D Op!'ıtttll' ı 
Ui.110 Konıwr 
18.03 Caz Or· 

g11ZPtf.'~J 

l0.4S şarliılıu 

21.15 Konu~ımı 
'!1.80 Orlu~trn 
"2 80 Aj:\n" 
22.50 Danfi 

spor müdafaasından aşıp mütema. 
di tehlike yarntnbileC'ek bir kabili· 
yctte olduğunu iddia edemeyiz. De 
mek oluyor ki tstnnbulsporun ge_ 

Yeni Edebiyat j 

Dr. K emili Ozsan 

idrar yolları hastahk 
İarı mütehassısı 

Yeni l!:dcblyat gıızctcslnln 8 in~ "8 1 
yısı bugün zengin münderecatıa ıntt· Hc~uğlıı l!ıtlklaı UaddPMi No. ısxı 

şar etml~tlr. tc;;lnde edebiyat müna 1 Rur88 P a•J\11 UtıtO Obanyttrı 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satılmaktadır • rllerindC' oyun mtltr>v:ı rln cereyan kıışaları, şiirler, hlkAye, tetkikler bu· Apartman. ret.: 41 2Sl\ 

kNtra&ı müziği Pdecektir. Fakat Vefa gerilerindr> ı ıunmaktadır. Okuyucularımıza tavs!· ••••••••~-: , ;s 
c!'rr>yan edl"'cek oyun, yukarda ye ederiz. ~ ................................... , 


