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HadiseJerın - - - --Tefsiri 

Japon 
Hariciye 
Nazırının 
Tekzibi bir 

Japonya ı 
Pasifikte l 

Sulh O 
tehdit 
ediyor 

Cenubi Pasifikte itiraftır! 
Yazın: HASAN KUMÇAYI ~aponlar 

.ıapon barici~c nazın Mataooka. yüzbınıerce asker 
nıu_ İngtllz hariciye nar.tn Edene • • 

hir mesaj göndererek dünya ıulhö tahşıt etmışler 
hakkında bir tan!'ISUt tekllflnde · 
bulunduğa haberi Tokyodan t.elaip 
Cdlldi. Fakat bu tekzip hakikatte 
bir itiraftır. Zira Japon hariciye 
llll&ll'tllm ifadesine göre Tokyodan 
İngllt~nyo ı;:öndenlen metııaj 
d~I de İngiliz ha.ridye num E.· 
denin Hindlçlııi mcseleel haklmıclA 
sorduğu bir 8Uale verilen bir (le

'aptau lbaretml'"· Bu ocnpta 
.. Dünyanm nonnal p.ri.lara a\·dett 
hukinı \ '&rihr ,.e bnnun şartlan 
bnnlardn"' gibi bazı Sötler "4il·1en
miıt \e nlha~et bu sö~er Ja~nJ"a 
nm kendine ait hnSll5i fildrlerly: 
ua~. 

Japony1111m ~ aln~ Uzak Şarkta• 
değil diliıyaıun her t.arafında nor
mal sulh ~ yeniden tesl· 
si için ban bnki.nlar buhmdağunn 
'ele\"ki Hindlçbıi 1De8elesi TMİlesi 
ifil 90ta.laa b& sa&Je CC'nip olarak 
kendi ta.ndmdan blldirmJı olmMı 
bir tavasnta ham olmak demek 
ohnaz mı! " 

Uç seoedeaberi Çin harb1 tşinden 
nurl kurtuıat..ğriıı bilemlyen Ja-
1>9nya Uı:ak Şadcta çıkacak yeni 
bir harpte aııihvcr ae"letlerinaen 
.... ,..... gönıme-.ı. Bllf.ül a.111. 
t.ereyi dihlyum ba köteabwle ye. 

( DC\"alltl C iin<!Ude) • -
USTAD 

Bll•Jba Cablt 
Talçaaıa mallaleıı 
Buıün bu tMnik Arızadan dola3, 

~etl,ıtrt.lemMtlttlr. ÖzUr dileriz. 

t 

BELÇiKA KRALI 
LEOPOLD 

Al manyaya 
hangi şartlar 
altında teslim 
oımaK mec
burıyetinoe 

kaldı? 

y 17'"' 

JUHh cuo~•1 ·ı 
AmcrtkQ'Rın Rcl~ka ~rf ıri 

Bugün 6 ncı 
sayfada okuyunuz 

Amerika ile lngiltere 
temaslarda 
bulunuyorlar 

Tokyo, 22 (~ A.) - Ha\·as~ 
. Şayet Japonya Sinğapura taar. 

ruz eden;e Ameriltirlm derhal ha... 
relteto geçeceğini !ngim a.mirallı· 
ğmm Japônyaya ihtar ettflirie da. 
ir Amerikan menbaalrmdan gelen 

(Devum 4 incide) 

. 
Japon tehdidine kartı · 

Bir .Ame'rikan 
filosu 

Bol•d• Bla•lltuı 
ıımıaıınaa ptllrır 

V~i~ton !! (A.A .) - BJ3.C: 
Röyter mıiliabirlntn \1ara.tma 
~ lı3rieiye ııeıaretiliM 'tiit 
Amerikan filC>IRµlun ll<ıU.nda 
Hindi&taniıe MaWca yının &da. 
sı lim3nlarma bir doetluk siY&re
ti yapacağı, beyan edilm.tir. 

' SAKALtN ADASI • 
Çııltking, !! ( A.A.)- ·iyi ha.. 

ber alan Çin mahfiTierinden bil
dirildiğine göre SovYetler Birliği 
ile Japonya arasında bir yakın. 
lık temin etmeğe gayret eden AL 
manya Sakalin adasının cenup 
knımmı Sovyetler Birliğine iade 
etmesini Japortyaya ısrarla tav- · 
siye eylemektedir. Alman Sov. 
yetler Birliğinin buna mukabil 
Japonya ile bir ademi tecavüz 
apktı İm7.a etmesini teklif et. 
mektedir. 

BfR. MQTEAHHIT KAÇAKÇILIK 
·YAPARXEN YAKALAtDI 

Bi~ da.ire~~ taahhüt ettii i odunJan gizlice Şile 
· . . ornıanlaniıdan ke.tiriyordu · . 

)andarma(ara . rüşvet teklif etti va 
g-liba yureğina ınerek anır haslalandt 
~- .... '"' -.ı- " •- ...... .,..,rde mt1.blm blr tından y&kalamnlfUJ'. Bu T&Zlyıt Jrar 

rıı,vet ellrmflme,hudu 71'PllnıJe, ba<!f.. eıanaa. :mOt.eahhit. jand&nnal&ra rilr 
~ ~. mtiltaJ etml§Ur. • 
Kumunnaıuf mtlteahblUmten la· ftt '8klit etmif, lRmdan d.olayr dlL ~ 

llbadd!Ddlr. Bıi ınllteahhJt, re.nı b:lİ' kmda tJWıc1 bir zabıt tutulmtl§tur. 

daÜ'e)'e tMıllmtııl t&ahbllt •ttitt odun· 
lan ~ ~ kaçak 
Ol4rak k..tlrmif ft en&lld gece 85 
kentet odtlDta bir ınot&1e kaçırırken 

B6yleee karakol& getir.len mllteah
lalt borada binlenblre fenalık ıec:INdll 

ft afn' b&8ta olarak .Be~u ııutıuw
lline kalı:brdmıp. 

Sa.TQ'et dftnDdı& jaadannala;r tar&- Tahkikata devam ohınmalltam. 

M ezardarl. · çıkarı-
. lanSamatga güzeli 

·kü~tiıjdalı ölmüş 
Kadm doktoru, tecrübesiz haatabalacı kızı battan 
çıkNmıt. hir aene d\itüp kaUmut ve gebe ka.bnca 

da lriir taj :FAPIDll ...... --.:..~.-::= ':"-- Dokt~ HDdaverdi don sorguya 

EDEN 
Amawtıak eep~ , . , . Ç'~ilırek ·te~it, edildi 

-~ .~ ...... f larmdan ~ kadm hutabt. Yunan • ..... ~ 8amatJ* -. doktoN BUdiverdi ile ıam-. 
Mlsırda askert B~ıoef --~~-

meseJeJer 
1
taarr.uzu gene~~~~~ ~da~yqamaf•b&I-

~ .......... moa.... ~ .. - mi. ........ 
tiakJ<:ında I · başladı r11 1ut1 a..m ... 1ue... Aftllım zanıan ~ınce Katim1 

. v dm ......... --- pil.! talıml bunun herine dok-

Konu Şmal. ara D-- &-1-... lard Jll. • cııto,.t ..... K.... ıa lı:eMieine k&rtaj yaparak 
.uam p.ım..... a - Hrtajıluı lllıı9itl anialll· oaeai• almış. &nQk ameliyatı 

· ta- ı..:.....,ı..;.r hafif hir ml§br. Jyi yap&madığmdaıı kız f~ıala.. 

başladı " •~~ SQÇha. ,&;ilen. ~anıta prat Ortaköy ıifa yurduna kal. 
mukavemet mua~ bWunan HMa. mnlrııJlht. 
g&t~yorlar verdi achildati ' kadm doktoru Burada müesaeee 88.htbf dok. 

Na~nn Bingazi 
mıntakaaına gideceii 

bildiriliyor 

diln ut.il nriiddeiumumiliğe t.or Asmı Onur, kızı tekrar ame
~lmie ye yedinci 90l"l'I hl.. liyat ebniŞ ve Katina kurtarıla. 
k.linliği taralmdan ilticvabmı mıyarak bir müddet sonra al. 
mtı.teaktp tfJvkif olUDllnJltur. mllf ve gftya üremiden öldilti 

İddia olunduğuna göre hadise Jo.hmda bir rapor alınarak ce.. 
~ eereyan etnılftir: dl defnolunmuştur. 

Kallna bir ıııene kadar enet. Diğer taraft:ın tahkikat deri• 
Balıklı Rmn hastalıaneein ?e Jeştirilmekte olduğundan bu~ 
butabelacılık ederkea, Bıeyoğ. leııde doktor Asım Onur da " 
hında nnaa,_.meei olan w li~ye çağınlarak malt\ma 
a)ıll zam•nda bıpabazıe doktor- miiracaat edilecektir. 

Suadiye pli.jında 

Kömürden 
ze.hirlenen bir 

adam öldü 



2 HA~Elt-Alişam~ 

ç t 
l'edilmle Hn.\·agazi fabriknsı ile ~izllhtir. Bu denksizlik de bö)lc 

fahl'lka lşçfleıt ar:ısmda bir lhtllif <ründen güne artmakta dc.\'8Jll et. 
çıkmıJ. l~er ücretlere zam lıBtt. ttltçe, tşçt ve memurlrumm kazan. 
lor~ ve her halde fa.brfka da cma bir hayat pahalılığı zammı 
bu zr..mnu kabul etmlyonntld ki, I~ y:ıpmannı çare ve yollarım ara
J\:ınunu hUktimlerine oovfiltan bu mak 1!zmı gelecektir. 

a kevler·nin 
9 uncu 

Mühim bir ihtikar hadisesi 

lhtlIAft tetkik etmek üzere Vali Hayat ooJr pahalıfa3m1' ve luı.. 

muavini Rn~t Demlrta,,qn ba§k!uı. a.ı.çl&r bu yeni hayat şartlarma 
lığında bir JıAkem heyeti topJan. ıyı;unlaktan uıaklşşmrştır. 

mı llt.eldm bmıl! daJıA bir ~ 

yll •• •• •• onumu 
uı bezi rini boyayıp havadan 

yanm milyon lira kazanmışlar ! 
Bu toplantıda ~rket müdürlle hafta C\"\·eı yine gazetelerde bazı 

amele munılılınsları dJnleııllmJ, ve •i ı.eselerln bu ihtiyacı set. 
Is ~ka bir t<>pWıtıde. verlloeek mi olarak fJÇ!lerlnln licrettnc 

zıerı zaml ııratt 

' ·ımra. ~. •r.ıı.m yıı.pb~ı <la okumn~tuk. 
çar si ı llalaaıaa llua.ıııa.D a 

Herhangi bir mtiessesede fK!. JJ.a.,'Sgaif §lrkeH De işçileri a.ra- ı a aşlaadı 
h•rln iş ücretlerine zam ynpılnın- sındald lhtflAfm de l~ilerln geçim 
• ·nı talep cdJ~leri, bize bir ~ok 'ke.. kaygrsmm lın.flf bfr dereced 
re ha sütunda temas ~ttfğbnb: bir le olsa eblltilmeslnl gören bir ne. 
mcsclel1 hatırlattı. f~·rn ulaşmasını temenni edfy~ 

Bu mesele de hayat bahabhjı rur_ 
:ıe b.mnı;larm arasmdald deınk- Suat Derviş 

oç 
2 

KADIRCAN KAFLI 

TARiHi DENiZ ROMAN/ 

tal Ref s oce JU ıı il ,_t.!ll
gemııerıae bir baııııa yaptı 

- Seni Aydın reisin 
gönde>reyim. 

- Niçin? 
- Belki burada kalrnz. 
- Ben de kalırım. .. 
- Henüz pek gençsin!. 
- Genç olmak kuaunnlldur?. 
- Değil aına .•• Ben öyle iırtiyo. 

lann ortaamda. bir .küçük marb • 
dan farksızdı. Tel.6.§la geri döndü • 
ğU, kaçmağa başladığı Wılle yak
la§tllağa çalıştığı f&.rkedillyordu. 
Gamsız Ali oraya baktı ev acı cı.· 

cı dudak bUktii: 
- Dedfğiin çlltıyor; Kurtula-

mazlar! .. 
rum! ... lskeledeki ild tayfa teli§a baş. 

- Ba.ba. •• Beni kendbıdeıı ayırı lamJ§}ardı; halk sahile toplanmış. 
Lla!.. tı: gemilerin yelkenleri indirili -

İkisi de biriblrleriJii · zorladılar yordu. 
ve kUçllk Koç bUyllk Koçtan' tlııtlliı Deniz kar.§tı; dalgalar büyü dil 
fkt.J: ve sandal sularda kaybolup gö • 
~'-'Mustafa gece yansı rO.mneye baoladı; tmd&«la gitmek 

m~ıın .gemile~ ~ baskm ver, istlyen ild sandal yan yolda dev
eli; birWni kunıba.ralarla ttıtnot.ur- rlldl; büyük bir kayık demir a.lır 

du; bir başkası da ayni akıbete almaz karaya vurdu; bir başkam 

uğradı; UçUncUıriinU top atqine epeyce llerliyeblldi; llkin Gata 
tuttu ve donanmada kai'ga.p.Jık burnuna doğru stırUklendi 
bUyUdü. HepsI de ya.nan 1k1 gemi.. Rrhtim ve iskeledeki kalabalık 
nin kızıl ve titrek l§lklan altında ı gittik~e artıyordu; dalgalnr ktyr • 
deJnlr aldılar. Sonra hep birden da henüz yerleştir'lmemiş olan taş 
Türk gemisinin U.stUne saldırdılar. lan da sarsıyor, kocaman klipUk • 
Aydm re!slıı diğer kadirgalan açı ler yUkeelterek, seyredenleri bile 
lan gedikten açık denize çıktılar ıslatıyordu. 

ve engine yol verdiler. Bir müddet ince bir yağmur da ba.şlam·şb. 
yelken Usttinde bekllyerek Koç - Don Ah·aro ı;elfyor! 
Mustafa re1el beklediler; lildn o- Dediler .. Ytnnl kadar zırhlı ııll-

nun gemisin.in delik deşik oldu~ vari iskeleye en yakm sokaktan 
nu, bUtlln armalarmm güverteye fırladı; halk yanldı; ~lukta kır 
VQ d~ serildiğini görünce yol· ve sivri sakallı. şişman bir adam, 
la.rma devamdan başka bir eey ya. hepsinden şık blr kıyafetle hep • 
p:ılanuyacnğnu anladılar. sinden muhte§Cm bir a.t üstünde 

AltmıŞ leventten elli odan kah gfü1lndn; n'rdm.dıı bagka atlılar da 
ramanca ölmUutU; reis de bunla· vardı. 

nn ,a.hısmda btılunuyardu. Koç Ah 1 Almerlya vali!! iskelenin önUn • 
medi .zincire vurmuşlardı. Ona ilk de durdu: attan indi; demirli ge _ 
tatlı ve avu.tucu sözil söyllyen a.
dam Gams·z Ali idi; bayatı bak
.ktnlia hiç bir uey anlat:nuunış ol&n 
bu başıboş Anadolu çocuğu o za. 
man otuzunu çoktan geçmişti; ee
mi?ekt vazifesi yelkenci başthktı, 

o da çocuk1uğundanberl denizlerde 
gurbet illerde yaşamış, Kemal rei· • 
si bile tanımıştı, hattA Burak rei. 

milerden çık&n ubltler ve bir a • 
miral koşup geldller .. Don Alvaro: 

- Ne dunıyorsun~? Onlan 
kurtanıız! 

Diye bağırdı. 

Amiral cevap verdi: 
- MUmkUn olan her şeyf yap-

tık. 

Halkevlerinin dokuzuncu yıl 
dönümU kutlama töreni, yarm 
saat 15 te Ankara Halkevinde 
C. H. P. Genel Başkan Vel:ili 
Dr. Refik &ı.ydam'm nutku ile 
açılacaktır. 

Bu nutku C. H. P. umumi ida.. 
ro heyeti 8.zasmdan Nafi Kan· 
sunun hitabesi ta.kip edecektir. 
Bu konuşm<.." ...rdan sonra, "Ka. 
ranlıktan ışığa" fantezi temsil 
edilecektir. 

Programın diğer kısımlarını 
halk tUrkUleri ve halk dansları 
teşkil etmektedir. 

Ses ve tel :rliği korosu. ar
monir.e halk havalarını terennkm 
edecek, halk şairi i.şık Veysel, 
kendı yaT.dığı ve bestelediği tilr. 
kUleri söyliyecek, Sıvas, Çon. 
ve Bolu halkevlerinden törene 
katışmaya. gelen takımlar, ma • 
halli rakslar yapacaktır. 

Genç halkevlilerin ve gar.i ter· 
biye Enstitüsü talebesinin, Ana
dolunun muhtelif köşelerinden 
kadın ve erkek bir arada oyna.. 
nan bazı millt oyunlan asılla. 
nnda oldu~u gibi tekrar etme · 
leri törene ayrı . bir mana ve 
cazibe kazandıracaktır. 

eŞhrimizde ve yurdun diğer 
k~lerindeki Halkevlerinde de 
muhtelif merasime yapılacaktır .. 

Kılavuz kapta gemıyı 
yolda mı bırakmış 

Kanunuevvelin 12 nci gecesi 
Silivri açıklarında Canbazbumu 
mevkijnde fırtınaya tutularak 
kavalara bindirip batan ve 120 
kişinin ölümüne sebep olan Sal. 
vator yelkenlisi kazasının rnuha· 
kemesine başlanmıe ve birden 
fazla kimsenin ölUmUne sebep 
suçundan kaptan Rus tebaalı 
Viktor sorguva çekilmiştir. 

Kaptan yelkenlisinin romor. 
körsliz gidemiyeceği halde kla. 
vuz romorkör kantanı HilsnUnUn 
havanm iyi olduğunu ileri sUre. 
re;k kendisini Yedikulede yalnız 
bıraktığını, biraz sonra çıkan 
fırtınada da battıklarını söyle· 
miş, 340 tahlisiye simidinin bo. 
zuk ve kullanılmaz olduğundan 
haberi bulunmadığını iddia et 
miştir. 

Neticede muh~eme, klavuz 
kaptan Hüsnü ile memleketi. 
mime bulunan kazazedelerin şa· 
hit olarak celbine ve ehlivukuf. 
tan izahat alınmasına karar ve_ 
rere){ duruşmayı başka bir gU. 
ne bırakmıştır. 

ıaşe mcsteşar'ığı 
Kayseri valisi Şefik 
Soyer tayin ediliyor 

Son zamanlarda §ehrimir4e. 
alakadarlar tarafından 4 • 5 yU.z 
bin liralık gayri meşrO kazanç 
temin ettiği sanılan mühim bir 
sahtekarlık ve ihtikar hadisesi 
meydana çıkanlmıştJr. İleri SÜ· 
rüldüğUne göre hadisenin mahi. 
yeti şöyledir: 

Vekaletin beyaz pamuk bezle. 
rlne 670 kuruştan 965 kunt§& 

Bir kadın için 

iki Süleyman 
birıbirine girdi 
~iktaşta oturan Silleyman 

adında birisi, uzun zamandan_ 
beri Refika isminde birisile meL 
res hayatı ya§3Illaktadır. Ancak, 
Refika, son gllnlerde Süleyman. 
dan kaçmış, Kadıköyde diğer bir 
Süleymanla beraber yaşamağa 
başlamıştır. Bir numaralı SUley
man. Kadıköye giderek iki nu.. 
maralı SWeymanm evini bulmuş, 
İki 8.şikla Refikanm iştirak etti. 
ği bir kavga vukua gelmiştir. 
Kavgayı önlemek fizere vak'a 
mahalline gelen, her Uc;Unü de 
yaralı bulmuşlardır. Yaralılar, 
hastahaneye kald:ınlnııştır. --------- -------~ 

POLiSTE: 

Ankara caddesinde iki 
otomobil kazası 

DUn ak§am llzert Ankara cadde.sinde 
lkl otomobil kazaaı oımuotur: 

ı - Bursa 8 plf1ka sayılı kaptıkaç· 
tı BD.bıtıli caddesinden geçerken ben· 
ztnl bitmiş, ıo!ör arabayı gert alırken 
~ ya§mda Polonyalı Jıma çarpmış, 

ağır surette yaralamıştır. 
2 - Ba bıll.11 caddealndcn geçen 

2626 numaralı otomobil §OförU Ahmet 
karpda!I kar§ıya geçen İsmail Kızıl · 

dağa çarpmıf, yaralauıııtır. 

Yaralıl&rm lkt8ı de baataneyc lc&l· 
dırılmış §Oförlcr yakalanmlflır 

• Hükftmet Franaadan geUrUecek 
kitaplar için dCMz mUmı.adcsl verme· 
(ti kararla§tırml§tır. 

•Kızılay cemlyetinln Bqlkt.8§ §Ube 

Binin öğleden sonra saat ır; le Be§ik 
t.q ball•evt ealonund& yıllık koııgre8! 
yaptiaeaktır. 

• İlt.ıabul barosu avukaUan bugün 
Emtr..6ntı halkevinde blr toplantı ya· 
p.ıcaktardır. 

• Kısmen Port • Salt. ve kuımen de 
Hayta transit depoln.rmdo.ıı memleke· 
Umlze lô bin ton &'U. benzin vo mo 
törln gfllml§tlr • 

• tnglıt.ere ve Amertkadan oehrirniz 
lttalyes! lçln 12 bin metre hortum a· 
lınmaaı için döV'lz müsaadeBI temin e· 
d!lmlştir. 

• Amertkadıuı ray ve bandaj gcW· 
tllmeai lein bUkt\met 200 bin Uraltk 

sin Sapyengadaki meohur ve bil· 
yUk kahramanlığına şahit olmuetu 

IAkin ondan bile bir kaç kelime ne 
ancak bir iki defa bahsetmi§tl. 

Bir defa Koreikada Ceneviz:eltt, 
ikinci defa Maltanın cenubunda 
Sicilyalılara, UçUncU defa da ~te 
İspnnyollarn esir dUıımUştü. İki 
evvelki seferde nasrl kurtulduysa 
§lmdl ,de kurtulacağına §Uphe et -
miy.ordu. Diyordu ki: 

- Bir daha yapm! ... 
Kimse ce.waret edemiyordu: 
- Bu, intihar demektir! 
Diyorlardı. 

lster istemez açılmak istlyen i· 
ki aandalm birisi iskeleye çarpa • 
rak parçalandı; ötC'ld ters döndü 
ve tayfalardan birinin kafası ta5a 
ı:arparak baygm kaldı, ahp g6tür. 
diller. 

laşe milsteşarltğına Kayseri döviz mOsaado vermiştir. Tramva1 l· 
valisi Şefih Soyer tayin edilmei daresl faaliyete geç~ • 
üzeredir. Bu mUsteşarlığa mer. • Kcınscrvnwar idaresi bu yıl 4470 
but olarak yeniden kurulan pet. liralık varidat temin etmtşUr. Beledi 
rol ofisi müdürliiğüne de Talha 1 ye. 1941 mııll yılıda blltç9 açığını ka· 
Sakmcu'nun tayin edildiği öğre- p'lmak üzere konservatuara oı btn 
nilmiştir. 864 lıra yardım edecekUr • 

- Esirliktc kurtulacak §ey zin. 
' cirlerin ağtrlrğı, prangalar filan 

değildir; karada bir yere hapsolup 
kalmakttr. Denize her açıldrkça 

bizimkilere rm~tlamak ihtfma 11 va.r. 
dır: 

Son üç sene bu cihetten talih-
8lzl1k fçlnde geçmişti: çUnkU an • 

cak beş altı deniz seferinde bu -
lunmuşlar: ancak Oran ve Ba1ea.. 
ra kaaar gidebilmişlerdi. 

Ufuktan sanki bir bulut çağh • 
yam !~ordu: Şimşekler ve 

l5"ıC gllrllltiileri başlamıştı. Deni -
zUı kıı.b&rdıfı, klSpUrdQğU farkedi • 
livordu; beyaz u.ndal bıa karaltı-

Knpılarm önüne !;kan, pencere 
ve balkonlardan bakan kadmlar • Yeni Sabah 
dan tel§.şlı ~ler duyuluyor; fır - Hüseyin Cahit Yalçın, Türk • Bul· 

gar beyannamesi elrnfmda muhtcUf 
tmanm ve denizin korkunç sesine memJei{ctıorln ve bu a.roda Almanya· 

karI§IYordu. TelRş edenler ara • nm mUta.ıea ve iddialarmı tetkik ve 
smda Koç Ahmet de bulunuyorau. tahlll etmektedir. 
Önce Gam11z Aliye: üstad, Ankara beyannamesinin u-

- Şu işi ben yapmak fsttyo _ yandırdığı bllyllk alfıkayı ve Berltntn 
nım! memnur.!yeUnl şöylo anlatıyor: 

"Sarıwıoğlu Ue Popof gUnUn adamı 
Dedi. IAkin cevap bile alamadı.. oldular. DUnyanm dVrt tarnfmdan tl'l· 

Sonra gardiyana seSlendJ; o da al. grafbr w. telıılzltt bf'p onlarm cee
drrmadı. Lakin diğer forsalar bun rine alt lnbbnlan tılliAye Ue me,,gµı 
dan pek uzak da olsa bir Umit öyle bir it > ptııar k1 hem ltcçl mem· 
vehmettiler.. Biraz evvel Gamsızın nun,bem Jı\h@a.Fflhoklka, b1r bupulı 

ııenadenberl kanlı oçunı:mlarw blrlblr 
konuştuğu EndUIUeHl ona !Okuldu: lertnden ayn bnlunan muh!lrlpler 

- Eğer onlan kurta.nn;an don T'ürk • Bulgar yalllllJdDed ba.klmıdıs 
Alvaro seni aeroo,,t btralDr; belld 1 memnanJyot beyan elmek hnsuııurulıı 
bfzl d tmalnr. (Devamı var) \tttfak ediyorlar'. Bu Nobel r.ulh 

mlildUau bu diplomatlara verllmezae 
gerçclrt.en blr halıınzlık edllmtk oıa... 

cıık. t\Ievcut harbe nihayet vcrooek bir 
te8\1ye t.nl"l.I bulm:ıl• kcodJlerlnc hava· 
fo edllııc. görUnllşe ruızarwı, bunda 
da lnglllz \'C Amerlluıliliırb Alm:ın \"'e 

ltalyanla.n teUfe muvaffak olncıakla.r. 
8lz1.rn Bnllm.n dJp1omatlnn. yaptık· 

lan IDfıı dcğenılzllğtnılen M tn öztb 
dller glbı mDtewzlane bfr nettcedeD 
mahviyetle bahsederken, Berlln Türk· 
Bnlgar ııntasm:umı senenin en mtUıbn 
diplomn.tık hAdlııest tcla.lWf ediyor ve 
Nnııyonal • Sosyalist partlalntn gaze
t1!5l Balkan moııclNfnlıı artm bıılle4U· 

kadar az.anıt satış fiya.tr tesbit 
etmesinden ISOnra bazı açıkgöz. 
ler bunlan fazlaya satamamış
lar ve boyayarak yüksek fiyat. 
!arla piyasaya sürmeye başla. 
mışlardır. Şehrimizin tanınmış 
iki büyük müessesesinin de bu 
İ§le al8.kadar olduğu tahmin c. 
dilmektedir. Bu hususta ehem· 
miyetle tahkikata başlanmıştır. 

300 pama ekme 
maklaaıı 

daQıbiıca 
Bugünlerde memleketimi7.e gel. 

mesi beklenen 300 pamuk ekme 
makinesi, Ziraat Vekaleti tara. 
f mdan maliyet fiyatiyle pamuk 
mUstahsillerine 63tılacaktır. 

Yeniden sipariş edilmiş olan 
Selektörler de Adana, Tarsus, 
Ceyhan, Mersin, Osmaniye, Rey· 
haniye, Aydın. Manisa, Salihli, 
Torbalı, Tire, Menemen, Berga. 
ma.. Balıkesir, Gaziantep, An. 
talya, Malatya. Nazilli pamuk 
çütliklerine tevzi edilecektir. 

Boşanma 
davasında 
Bir koca mahkemeye 

garip deliller ibraz etti 
DUn ~Jiye üçilncü hukuk 

mahkemesinde bir boşanma da. 
vasma bakılmış, kansından ay
nlmak isteyen koca mahkeme. 
ye garip bir takım deliller tevdi 
etmiştir. 

Koca, doktor ŞUkrildiir. Ka
nsı İmnetten aynlmak isteyen 
doktor Şükrü, dün mahkemeye 
elinde bir çanta ile gelmiş ve 
içinden bir taknn §eyler çıka. 
rarak hakime vermiştir. 

Bunlar içine tel geçlrilmi _ 
ufak bir süpilrge, içinde bir kaç 
bilya bulunan bir kutu, garip 
vaz~ı, kağıt parçaları ve kemik. 
terdi. 

Doktor. bundan sonra da şu 
sözleri söylemiştir: 
"- Geçenlerde odamda kale • 

mimi yere dUeUrdüm. Kanapc .. 
nin altına kaçmıştı. Alırken bun 
lan buldum ve tahkikatmı eo
nunda karırrın Yen' şehirde bil. 
yUcil !\farikaya giderek bana 
bUvU yaptırdığını ve bunları o.· 
dama t:ıkladığını öğrendim,, de • 
miştir. 

Mahkeme btr defa da ahitle· 
ri dinlemeğe karar vermiş ve 
muhakemeyi ba§ka bir güne 
bırakmıştır. 

19 bin talebe için yeni 
ortamektep ve lise 

hazırlanıyor 
Bu sene ilk mkteplerden orta 

mekteplere geçmek üzere bu 
mkteplerin son smıflarmda 12 
bin, ortalardan liselere geçmek 
üure de 7 bin talebe vardır. Bu 
talebleri kaJ'!itelayacak bina te
dariki hazırlıklanna ba.5lanmış_ 
tır. 

mi oldutuna .ı:ilüyor. Azıcık daha 
gayret eteler ytrmJ blr pare top ata
nı.le Berlln utukla.rmı meserret gulgu· 
ll'lerl,\ le dolduracaklar. ttaJyo.nlıır hl· 
le sevinç içinde.,, 

Hüseyin Cahil Yalçın, bu beyan· 
nameyi lngtlterenln Balkanlarda dip· 
ıomntlk mağJGblyeU ,eklinde tetBir e· 
den Alman iddlalannı balı1a mevzuu 
yaparak eu neticeye vanyOT: 

''0örllyorm: k1 Mihver dcvtctlerl 
vo onun ntlfuzu altmdaJd memleketler 
bu beyaıyuuneyJ kendi prop:ıgaııdııta.n 
menfa&Une tıttemar 4'tJnek l&ttyorlnr 
ve Ttlrldye ne lngutere anmıdn. bJ!' 
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Et işi 
halledildi 
V ı, ceıepıerıe 
ı pi rıaJ r a 

Fakat. .. 
Geçen senelerin 

statistikleri bu sene 
müvaredabn az 

olmadığını gösteriyor 

Etler, ıoa narlı 
zer a atı cali 
Kasaplarda. et bulunamıyor fe]dln· 

deki ııe§J'lyuta ragmen dlln bütün ka· 
eaplarda k&fi miktarda et bulunmuf" 
tur. 

Düa öğloden sonra kaliaplar cemi· 
ycU mUmesslllert ile cemiyet haricin· 
de kalan koyuncu ve komiByoncuıarm 
igtiralule valln1n rty Undo bir top
l8l1tı yapıllDl§t.ır. 

Bu toplantıda lat.anbul& bol et te· 
mmi Uzertnde görll§Ulmll§, perakende· 
et kasapların itıruı mucip olall koyun 
etlniıı kilo:ıwıd& verilecek kAr Diabeti 
Uaerıudc bir formUl bulunm.U§tur. ~ 
rakeııdtıcllere koyun etınln klloaunaa 
(tek koywıGa) 7, (~t koywıdıı) 10 
kurut YCrtlecektir. 

VALlNtN BEYANAU 

lçUmadan sonra Vali ve Bcledcye 
Reis1 Dr. L~tfi Kırdar §U boyan.atta 
bulunmu§tur.: 
"- Kuaplan, ccleplerf. bayvaıı bor
eıw konıiaerini davet. eWm. Kcndlleri· 
&e görU~tUm. Bu görU§mede yalnız 

tıyat murakabe komisyonunca 70, 70. 
80 kurU§ olmak üzere karaman. dal· 
lı; ve kıvırcık için vaz.edilezı narhın 

tatblkln! değil. aynı zamanda etin bu 
fiyatlarında 6 kuru§ d&ba t.em:ilAt 7&" 
pılmaaı mı.kAnlaruu d& tetkik ett.lm. 
HakıJ<aten anladık ki bu narhı flm• 
dillk daha ziyade indirmek lmkAm 
yoktur. Y&IDU'. muraka koml8yonu· 
nun koydllğ\1 narh &)'Den tatbik edl· 
lecektir. Ka.saplar da on kuru§ ~ 
bazı Atıflarda yedi kuruş kAra mu· 
vatakat etWer. Yold&ki mUvared&t 
ıetmek Uzeredir. Bol 8t temin edllmif 
Ur • ., 
Diğer taraftan, §ehrim~ pera

kendeci kasaplar, milgterek bir tat1da 
Ue :fiyat murak&be komJsyonuna ml1· 
racaat ederek kendllerlnin zam iste· 
mediklerini, ancak toptancııarm pera· 
kendcci kasaplara, kilo ba§ma verme· 
"e mecbur t.utulduklan ıo kuru§luk 
zammı vermedlklerlni blldlrmi§lerdir. 

Bundan ba§ka fiyat. murakabe büro" 
su, hayvan borsaamdan son Uç ıseneUk 
kasaplık hayvan ırtat.lBtiklerini ~ 

ml§tir. 'lcien atatiatiklerdcn 19'1 ao
nesi!lin bu aylan ile geçen senelerin 
aynı a)larmdaki hayvan mUvared&tı 
bakımmdan b lçbir fark olmadığı, bil· 
akis kızıl karaman cln.llcrlndeD bil 
senr daha tazıe. hayvan geUrtldiği an• 
l&§llmaktadır. Buna rağmen celepler 
u koyuıı geliyor diye fiyatıarmı mil· 
temadiyen yUkaeltmlglerdlr. 

.OORT SENELtK ET STATlSTtöl 

Belodlycntn yaptığı bir lltatlstiğe 

göro de 988 11CDeslnde karaman ~ 
tan 2&. 939 ser.umde 28, 9u ısenes!n· 
de ise 37 kurup çıkmıetır. Dağlıç ess 
unesinde toptan 80, bu ııenc !.ııe 41. 
kczaılk kıvırcık ta 938 aeııuinde 80, 
bu sene ise 41, kU%U 988 de toptan 48. 
bu sene ın kuru§a B&tılmı§lır. 

939 ııcneıılnde karaman perakende 
•~ kuru§a saWırken bu sene 70 kurU' 
§& satılmı§tır. 

iktisat vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan lktıa&t Vekili 
Hilımll Ç.alur, dlln SUmerbaııkt&. Yer
il Mallar pazarında meogul olmU§tllr· 
VckU yarm Ankııraya d!!necektfr. 

deret:eye kadar bir l90 !ukllık tımolt> 

pld.I ti flkr1n1 neşretme~ ~r 
lar. lnı;'lllz ,,.e lngUtcreye dost meıır 
lelrntler matbuatı be reallteyl oldu 
gibi r;örUyorlar ve teyit edilen TUrl; • 
Bulgar dostltıJ;"'lllldıın dolaŞI mcmJUlll 
oluyorlar. 

lmzaladı~ beyannameden dollY 
yı menmurJyet boyan eden bUtilS' 
memlcl>ııtlere mllıqokktrlz. Dedlklt'..rf 
~bl, bu ,,-calka Bnllmn meseles!nl ıısJ• 
letmlg \'l'! blrtakml ırultefchhllmlerl ar 
tadan kaldJmupa cl4den memnnnı:ret 
duyıı~~ BJzfm de anumuz tıun• 

dnn başka b1r eey olam:ızıb. Fakat be! 
beyanıı.'uoo)1 bir 1ns1llz ımtIQbtyt'd 
aekllnd onJaınak ve l'llrk polJtfigW!I 
da b!r istikamet dellııUdlğlne I~ 

Wdd etblek ~ ıır .. 





22 SUBA1' - 1941 

Yeni 
lngiliz 

taarruzu 
Başlamak 
üzere mi? 

Edenle Genelkurmay 
Batkannun Mıaır 

..,.ı.tıeri bammla 
alilrah töriilüyor 

~ ....... ı .. 
illa llltftllı ırd• ...... ~·-··· Bu §&yıayı Almanlann 
çıkardıiı bildiriliyor 

........ 11 (AA.) - RöJteriD dip. 
l~k mUarı1ri .JUl)'OI': 

llqıWa aıc.w&meUDJa ae olıdu&ımu 
k'fle&mek ~ A'menılar, Dlrook 
Ba:bD IQlalan ~ .... 
• .,_..... H ....... aıtr ı.....a lqWa 

...... , .............. " 'Gia A1WlanD 
ea .- y.p&lklsn ...,...uen, BelSrad 
dU ~ tkt •yAJ maDllılll ba 
btft JQmak olllwltur. Bu hMerler 
.-ar: 

l - lld yUa lılıD lnSIJia Mket1 Y• 
....... dolN JOla 9klDll ....... 
..UCMI-. 

a - tqUI& k1laJa ı ..... tuncltdelı 
Ullılli'r Allnc edllnUfUr. 

Laaıılra ........,_,*' ıaabftllwlDdt 

.. lıe,...U. tıuhlaUlmakt&Cbl" .,.. 
A'm , • • ,... ........ ma-uar 
JQ&l'&ll İlllllt9'dl'd a&IUL•.,.ıtar 

'"•Hllıaı ............. edecekleri· .. _,...._, .. ~. 
............. ld, ..,.. llıldlfte Al

..-.. • ...._ bir ut .... .,,... 

................... Jlmlarmm Adrf· 
Jll&tk1' ....... Apatft P1ıl'lıC edil. 
dlll llaltlmda lllUabl udm dllW bir 
..... JIQ9ll ..... 

om;+ap,+N flA 
......... Si (A.A.) - MIRakll 

...._ ~ lllldlıtıw: 
Deıli a.c p .... BoetoD n4JOIUD 
du ..w.. ~ lllr ........ lıU1DDI ...,,..... --- _.,... ,.... 

tF .... 
Bu babeN IÖ1'e. ...,.. tlWUll&D 

0--. Vaftl on1U.1UaC1U JOO tim kJ 
..... k""9UD ., ........... ptme-
.... ,..._ tııııaı .... w llutler Yu. ....................... 
jlf .................. JOl&le Al __ ,,_ ... ~ •••••'111 Sb,. 
u..ı •61Ptndl•7· ................ -,.~ ... ~--ldlr. ...... ~ ........... lD., 
sa•ırrır YW••••• _,.. FrifUk 
.... tlllbtltlert ,..... _..... -.............................. 
- ~· ~ aMdldl -
~ ..,.. MUkıa " ... dilllO • 
....... .,_., .... Jcorlaacaıek ltaııa 
.. ...aa ...... " llull&r ...ael'bd 
................ llrlfUk • __ ......._, .............. . 
.. tıt ... 

• ,,_ mtllD ...... ~ 
................. 8a••l•'d ... 
"*IM•ılr'dl' Mfr ...... Gtaeaı ......................... 

• 

Afrib cephelerinde TERZil CEMiYETi DE Kufrada Frans ztar 
ttalyanıarı 

sıkıştırıyorlar 

BiR t TiHAP YAPILDI! bomltalalMll 
tki yüzden fazla azaıı olan cemiyetin konpui T 

bayii münakapb olclu ·~~ apn1 
Eritrede bir ltalyan 
paeralile 47 au~ 

esir edildi 

Şiddetli tenkitler ıurıaı doldanl•.. çı~ar 

......... (A.A..) - (11.&C.t.: 1-
talyaa 8emalU1Ddıl KımM.79 llm&Dı· 
nm cenubunda l1tl da sa~hııcfflmııtır. 
HarekA.t pyanı mpmUDlyet bir aunt· 
te iDk1pl ed~. CUbad& takvt79 e
dlla 1taıJ&lllarl& ~ denm 

rer J111111•1arlla Pfll•• .. 
lloalarall telır•lnlll 

İki yüzden fazla biaı bulunan 'den cevap isteıımfltlr. raht altı 
Tentıer cemiy.tl eenellk lıoaıreet 1anWı rey pwılalarma neden yuıl
geçea ~ gtlDI alqamı an- dıfı izah edllmemtş, lz&dan Yavuz 
cak elli kadar Wnm lftirüb'le Be Sesen: 
yollu Halkm.de yapllabllmlttlr. "- O halde bwıa kim cevap 

Reis Mllllblfa Sami, cemiyetin verecektir! deqtJr. Biraz evvel 
bir senelik JDelalabd anlatmış, dl- koqreye fitlrat uııtr dolayıatle 
lekler dinlennıit, yeni idare heye. bb.m ulılmdan lfklyet edUfyar .. 
ti ~e ~. Seçim için du. .BlSyle bir cemiyetin kongre& 
rey pualalan dalrtJbml ft eonra ne bu kadar fltfnJi c;ıottur bfle ... 
toplaaarak -.n~ ·~- BI. Birçok terzilerin lll olmaktan çe. 
kfimet murakıbı rey kutusunu aç.. kimneleri hep ba kabil lebepler. 
111&daD enet Addan Yavua Seun dendir. B1lncbuı enelkl idare be
söa alarak tfSYle blr ttıruda bu • yetinin kendilerine fuJa ny te • 
luıun\llllUr' mini için parayla adam topladlk • 

ecuyor. 
LoDdra. u (AA.) - B.B.C.: Bru· 

zavilleüeld bt1r Framıalar kan.rglhı 
tebUI edi)'w: 

Ml1teaddlt vab&l&n aaptedea bt1r 
Franmı kuvvet.ıeri lle ttaıyanla'r ara· 
8llld&D Kutra clvarmd& m\lharebeler 
devam eylemektedir. balyan mukabil 
taamazlan pO.kt1rtWm0,tQr. tt.aıyan
ıar Jabtıa mQdafuda kabaayıp Trab
ıusarbe ricat 70uaruu da mubatua· 
ya çal1'J10rlar. Son on san zarfında 
ki dfltmaD tayyaresi ve mOt.eaddlt 
zıralı otoınob&l tabrlp edllm tir 

lan 86ytenircll. O lteyet dUttl. Bu 
.. _ Bu ne biçim ınWıaptır? sefer iri de yuıl rey paehtan da. 

Dağıtılan pualalarda altı l8lm ya. fltıbyor, Bunu kim hMlrlamıftırT 
zrlmr , bu pualalar olduiu gıbi Böyle hlr intihap dlnyamn HN
tekrar toplanıp audığa &tılmıetJr. 

Kuf1'& civannda mevcut 100-1!50 
metnı ,>'11Uekllatnde kum tepeleri ba· 

Biz iatediğbnirJ 1eÇD1ekte nrbest alnc1e ~! CeftP ı.te-
değil miyiz?" rlm.,. ratat ...,, YeJ'U olmı .... 

rekAtı~r. 

llartma. n (AA.) - ICrttre ve 
Habqj.Mtan b6llelıerinde tnsll!& lota· 
litmm faabJ'eU devam etmektedir 
Yeni Uıert bank&tlerine tev..W olun
aaak URn, uptedllen mevkiler tak 
vtye euilıllekted!r. 

~ n <A.A.) - İnlilb u
mumi kararılhmm tebuti: 

Libya'da, Biqallnln cenubun
dakl muharebede 10'1 İtalyan orta 
büvUkUlkte muhara anbaaı iğti
nam f!dflmif ~ut tahrip edil 
miştir Bu muharebenin vukua ıet· 
diğt PDW 11&ha6 llUnlm oltınan 
diğer harp malzemesi in sayılması 

DIPr bir bl, pualalarcla yuıl. yalnız kongre nlıcl Barbaaeddlll, 
IDl1 olu lalmlerln ablpleriıd ta- bu hldlMDID. ~· yapdıaıt 
ıumad·klariat, kendilerinin tanıma olmadılnu. ....ıeata bir 1Ullıt • 
dıklan adamlan idare heyetine !ılı: ve t)1 uJaf!lanıpnall aetaoem 
seçraek 1M91dmde blraktldlklumı olmul melhus bol1Uld11imıu .e,. 
aöylemil ve lıatlbalun bozulaumı liyerelı yealclea Jntlbap ,.....__ 
istemiştir. Hllldbnet mvakıbı reye koymt14 ve bUtlD bılmD U. 
kendisinin pualalua yuılaa ilıbn . bul ~tm.m a.erme IDüMp tekrar 
lerdeıt habel't olmadlf"nı ııöyle • ve bot rey poala•an daiJtdarM • 
mJt. buau berin• idare heyetin. suıu daireala4e yapıbmftr. 

-------=-~------......;;_;,~..:.....;... ___ 

devam etmektedir. 

Japonya sulh Tahrip kuvveti 
tavassutunda mUthiş bombalar 
bulunmamış hazırlanıyor Eritredı>, 20 kbwııUlani ile 20 

şubat arumda bir liva kumanda
nı generalle biJ'liktee f'7 İtalyan 
ıruba~., 6~8 ttaJyan erb&t ve en ve Japon Hariciye Nazın 
M76 ttalvan mUstenıleb askeri e- inkir Ye tekzıp· ediyor 
an- e~ttr B1lll4u blılfka. mavi 
W"ıl yutan Ya)J6l'I NU ve Gdcaın 
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Dllbt.ahJiY'lnda h ar ~ ..arter ~~ 
tmın"tn' ~ ~ ,.. Japon 
İtalyan Soma! lind krtalaıma. bllkOmettnm lnglltereye yaptıtı tıe."1 

C... .......... iJlr ~- llOlrtum taftllat teıımı balWDda mat?Nata 
P•11Dıl• dffer 1111' Mlrtadu dMa beJmtıa tıahmaa bal'tet,. __, 
t...,a eduelr ~ ... tld Maı.olra delnlftll' iti. 
köprtl a..p: ki lwUlt, .,.. .. .JapoD bGltamet1Dbl haltclJe DPll'l 

meaunudyet bir tarzda lnklpf et • .ıaıtle dQD7am bllb1r awı•tın. -. 
m-'tf>dh'. ,. Mi o ...,... ._... illıt Jd9I*' 

......... il (A.A.) - --· ....... bir tlt.'IUllua , .. ..,,... ...... 
Lııedra ..... ~ .................. ...,,, ........ .... 

B~ ~ .._..... 1111' 1"'8'•~- JaW• ..... 4'dr 
VUi1Wt elarall tawılt .........,r. *'*" ~ laaiicdy. auan Jl:deD 
Alman ~ .......... ........ tanılDdu. IGl'UIAD bul ...u.... - • 
yapılan bftcı•mla• tuı•Jrmda ,. cıu.t "P ftl'dl& itte bu cewapıa cSaaıa 
tahmin oluaalıılllr Jd 1taqUlar, lılalat ....... tela'ar tl..u.I beJgllmde,ld 

kendı vataadqlanm kolayca bambar- ftkrtmı blldlrdlm. Hlçbtr ....... dola.. 
dımana t'aellV. labt 4'maı,•an pil ....... iddia edilcql ....pu. 
bomb&ritımulan M:radaD m~k dUDJa ..,.. ~ ıe.lal ..U.. 
kadar ............. ? t riiLaıı- ..... .ı..- UNawbm11 ~ 
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-- Çocuk Ruhiyatı -
HaCI Baba başının çaresine bak Yerlerinde durmı--K .... k .1 uçu la1Jgaresı e Kim söylemi bilmem, bana anlattılar. İhUklr ll!ertyle aira· 

r;an blr zat domis ki: "ihtikar rneselCl'i soğukkanlılıkla dUfibıü.. 
lecek bir meseledir. Hissi intial göstermek bir fayda vermez, 
zaran muclıı olur. Oazetclcr biraz Uert gidiyorlar." 

Bu noktalımza.rın doğl'u oldui,'Ullu kinıse inki.r tıdemez. Fa. 
kat, g:ızewlcrin lhtıltiınJan ynnn yakıla bahsetme inden mabat 
\nzlyetio mümkUıı oldu~'ll '-'adnr ıslahına çalı mak, alikadarlan 
ikaz etmektir. Halbuki infial izhar etmenin neticesi biraz dert 
doknıek hududundan dı')nn rıko.maz. Bu VMrtayla asıl gayeye bir 
ndmı blle nla.5ılamı)aca 1ına hi:T.im do kanaatimiz ''ardır. }'alon 
gayeye visıl olabilmclt içln me\cut. \'arlyet ve günün şartlanna 
göre ıhtfüin cınlllettl• tcdliirlerl dü ünmek Jiumdır. 

Gazetelerin n abi.) C't giı-•tcnııelcri de sebepsiz dğfldlr. Onla· 
nn da ol.."llyuculaı·ııı.ı lmr .ı nnın~) P.n vazifeleri 'ardır. Bir ga
zete, lılnlel"('e olmyucunım ufak iicrctıcr vcren"ı< h<'p birlikte ı;a
lı tırdıklan ) er değildir. Bfr rniidaf P.a 'ekili ••• Mr~ danda halkın 
'}iddetle alakadar oldu:' u bir mrsple 'arkC'ıı bir ~ıı~ctc buna ka. 
yıt ı:ı knlnmııı.. Bu !'at t1 r içlndC' l azılnn lılr nıukalenln ~·eAimc 
neticesi doyulan bir tecs«ürii 111('\'dnnn koymaktr.n ibarettir. l'c 
bu yazılar alUkıı uyaıuJırnıuı"ln ı.nhtıılrrlnln \irlhunnı tatmin , c 
okul ueulan bir nn hoc;mıt <'imci.ten haşka hiçbir tesir haMI e. 
demC'Z. 

m·:.tınt cdlyonım, ~nz<'t •!erde: "Hülcimı<'t ınurakabe,i ı.1d· 
detlendlnnC'~e kıımr 'cull, ilıtikilrla mlicadele l'liJdetı;,nf)or, 
falan mıııl<l<'.} f' .} ahında ıınrh lmnaralı,, Jtabi!lnrJcn halıerlt'r çıJ.:1 ı. 
~· giı ı g\; r<"I, gh <'C •!.., J,;f'rek .} 1l C«'<'k meddrl<'rl h nıcn, Mrlmı,: 
1,tını"I, bir iki lirn hırılı~ ur. Yü1. para~ a nldığımır. ~umurla, b:ı' 
.}orsnnuz uc buı;ıt •• , dört ı.unı.,n t:ık"mıs. J~lmon Uc.'i<'n bet'(• yuk. 
elnıf • Çorap otu1. bt "t<'rı kırk beşe tercffü etml<ı, !\Jcndll, 1 ra. 

\ut, fanlla, 11ant:ı.lon, kundıırıı., ~limlck \'C llfUt el:\ ö~1<' ... 
Bt, pirinç, P<'' ıılr h<'''a:r.ını bulmak r.ırıselP ! • sof; m, ıı•cffl· 

mPk, kunı b:lklıı, no ıt, tı<'ı<'h n, fr.nık 'l' iliıh ~llJI 'IYC'M'I< rıınıl. 
d<'l~rl de B) ııl baronwtr<'n' tfıLi... Hele ı:u kırk yıhlır bildi "'tınlı 
çlnı:.,l'no pnlanıuduııa ıır l•u;\·rulıır? 'l':mesi 25 t~n Wi ft•ıı n 

7 
·K' 

d .:a ... Yu l.c'(.'H'<n ııı 111ıın nr ,ıh·ı""eı,.,irılz? lJlı· ıı>ls' 1 '"' • ı• 
melt için, bir ç<>ki oılun )'emek liızmıg<'lcn şu kııru, sl)·nh nPs: 
nC' ... 0 da Afl'<., llllhnsına,,, l(ı-·•lp fofü~Jer, ne ~enen, llC ll'lll'n Ih' 

koklanan Lıııru ıık kıırıı ~<'mi.; ... O hil<' kundura ı:-fbl, "' "'Ürlll· 
tniı)or. 

. llaltle ktıo u 10 ı.ı:ru-..ı, sekize falan s:ıtılan elma. nrnıut .ci 
lıı .} C'mlqJrr, nıı:ııın' dnl<kfınlnrmda 50, GO; pazıırlıll'Jıı 80, S:> •.. il. 
lallııh, nrhk <~nııfın insaf,.ızlığmdan ••• Uunl:ırnı ~ndlr \l' h•\ a. 
nC'tl<'ri - <'skilerin tabiriyle _ dı:ın~·alerı sarstı. 

Gl3 llccek ı.e3 Jer neJ sr. Yamalft.J', tcnılnl ÇC\ lrir, rrnr<' 
3aptı~ır, idare t"d<.•riz. \a li3ccc•ğe ne ~apılabillr? 

hol hın\ın birinin 'k<'d l n~ n:r. olmu", tıir ııo .. tu snğlıli 'ı·nnls: 
- Knfr:ın sur! 
umıu .. , l:;t'<'nıemi ... Bir ha lmsı: 

- Lümcctli ~ol çamuruna yatır! 
Ta\ sl~ <' lnılf' hulıınmu .... Yntınnı , nafii<' ••• Rir lı~'il::ı .. ı da 

iiğüt ' rrmJ : 
- Tezci\ tti .. sUsü ynp! 
Bu da ha.~ır c.tmemis. Giin ~önııüs hir ihtiyar: 
- Pc~1ılr l'ıU~ 11 ile ~11.a! 
\'ıkıunıs, bu S<'ft•r b\ihiıı lılıtiiı1 nz.mış, cılk cılk olmuş yara ... 

.\dar.ı bıl.tnıs, tıi'lanmıs, ltrc:l~ i b,\';iından clefetmeğf tnsar1amıs, e
~lmls kulağm:ı: 

- lla<'ı Baba! demle;, o;('n ha ının çarr.<ilnc h!lk, bl'ıt de 
~<'kffğJm zahmetlere yanıp ajfüyayım. 

\'(' tasmasını çıkannı .. , dnii;n snlnenni ! 
Sen sı: ol.:ı.sm SC'\ diceğim, ben do sel:lmN ~ 

ı .. 
' ' ' ·.... ' ... ' .. . . . 

senenin rn ııefüı \'\' l'n <'Ok beğenlll'll filmi 

Bu Kadın Ben·mdirl 
Baş Rollerde: 

HEDYLMARR 

iPEK'te 

ve 

SPENCER TRACY 

~ .·· .. ···.: • • : · ...... ·: 
Orijinal nll!!hıun 

MELEK'te 
df'\anı edi)or. 

te.ratınd:ın yaratılan emsalsiz rnUthlş ve korkunç 

Yeşil Cehennenz 
FevkaJClde maceralarla dolu fılmi scyrct.nıek üzere 

SOMER SıNEMASINA 

• 1 
1 

------·-----------:::::---:=---:::::---=:-~-----------------------

lf Bu hafta SARAY Sinemasında =\\ 
DUMA'nm "LA DAMOKAMF..LYA,. eserinden iktibas ve 110.natkAr 

VERDl t&rafmdıı.n OJ>('raya tatbik t'dllerı 

LATRAViATA 
Netiıı ve zengin filmde: Scala de Mllanodan 

WJUA CEBOTARİ ve CLAUDto GROLLO 

ftornanm opera Runyal orkestrası ve teganni heyetlerinin ıotırakfie 
ruhncvaz parc;alıır tngnnni etmektedirler. 

Uft.vctcn: PvKS JURNAL son dUnya harp havndlslt'rl. 
ıı.,.-,ı •.. ı ,:··;. ı.''"'<4• .Bugün saat ı de tezızilitlı matine. 

yan çocuklar at/antiği geçen 

Durmadan kunıldıyan, mUtl'mn • ı Dr. Freud'Un OEdipe mudilP. 

diyen yer değiştiren, bir sağa, bir silo Adler'in mndunculuk hissi de 
sola dönen. e\'de kardeşlerine, çoeuklann bu vaziyete sllrilklen • 
m ktepte nrknda5larma rahat \'Cr- mf'll'rinde mUessir olduklnn mUıın 
mıyen, sokakta evlerin zillerini ç.-ı ı lıPde olunan birçok misallerle an
larnk kaçan, gelip geçenlere ça'r· ln.5ılmı!itrr. Bilhasl'l'.l bu gibi halll'r· 
pan. tramvay yollanna, otomobil de çocukları aile muhitlerinden \'c 
liı.stıklrrinın altına taş kırıkları, şayet okuyorlarsa mcktepll•rindcn 
cam parçaları koyan ekseriya za- uzakla§tırılmnlıdırlar. 

:ım e.r;o.st, müstebit, tırnaklarını 
;,-ı) en. korkulu rlıyalar ve kiLbus • 
larle dolu uyku uyuyan, parmak • 
!arını emen, kıvrılarak uyuynn, 
batı hallerde fena itiyatlarla (ıs

Umumiyetle ycderiııdrı durnmı
)'Bn cocuklnr kRrşısında şu tcdn. 
bire başvunııak faydalıdır: 

ı - Şiddete, tehdide başvuı. 
ıınma • mnsturbation) kendim gös mdmak, 
teren, yorgunluğa çok mtisnlt \'C 

dn\&ın o'nn bu çocuklar ebeveyn • 
ler, öğr<'trnenlcr ve doktorlar çok 
h'I tumrlaı. 

Çocukları bu hale sUrükllyen l. 
mil bazı kimselerin zannettikleri 
gibi fikir ve hayallerin mUtemalf 
akı§ ve akmlnn değil, dikkatin gö. 
çebeliğfdır. 

Bu durumun birçok acboplcrl 

vardır. Cümlei asabiyetle meydana 

gelen gecikme, iç ifrazat gudde -
lerinin ve bilhusa tiroit guddest· 
nln fena çalıf>-ması, fazla lfrazatta 
bulunmaaı, astenl, dimaği dejene
ressans. fikri toreddl llh ... yl bun. 
lar arasında zikredebiliriz. 

2 Bedeni cgzl!t'Sizler, ritmik 

jimnastik. 
3 - Aile muhitinden uzaklaı; • 

tınnıık ve mektebini değiştirml'k, 
4 Hava tebdiline gondcr -

mf'k. 
5 Zaman·nda salfıhİ\ et snhı-

bl doktorlara başvurmak. 
5 - Ebıweyn, öğrcıtmcn ve dok 

l torların işhlrliğ'I, 

HAL1s ozno 

HABER'ın 
bulmacası 

' t-1--t--t--t--t--t--t-~ 
l 1--+-"!-"+--f--io 
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tayyareci 
Duglas Karigan 

Film ceviriyor 
Geçen sene Duglas Kri ·an is· .ula) kn filminde çok garip bir lal. 

minde genç bir Ameı-iknlı tay.} a. cli"'C cPrcyan ebniştfr. 
rC'cinin kilc;Uk o\'uneak tnyyaresly ıetro Goldvyn Mayer fUm fJI. 
l<• Amcriknd:ı.n havalandığı ve ken kN1 stüdvolarındn bu gttset ftaııl 

d sındPn gUnlerce hab<'r nlınama_ ccvrilirken birdenbire lçeri,-e c9lt 
clıgı için hayatmd:ın endişe edildiği be., polis girmiş ve operat&tlt 
haberi gazctCI sütunlarına nkset - derhal filmi durdunnak moc1>a• 

misti. tinde kalmışlardır. 
Duglas Karigım bir yanlışlık ve PolislC'r doğruca Marioa BfRt 

tesadüfe kurban olarak koca At- ı.smindekl balet kızı t.ntlf ~· 
!antik Okyanosunu küçUctik tay_ ler ve giyinmemne bile rt O 
~·aresiylc aşmııı ve nihayet 1rlan. etmiyerck alıp götllrmQeılerdlr. 
dnnın mcrkPzi olan Dublin flehri- Bir müddet sonra ft11Jet ... 
nP lnmi.c:ıti. 1şle biiyük bir macc- ,ılmış vcı bu tevkif hMtseıstnta il. 
rn ya.şam•ş olan bu tayyareci, tJnda garip bir macera aids '*
Duglas Knrigan fiimdi sinema yıl- duğu g6rt}hn{lştlır. 
dızı oluyor. Marlon Hil"§t, Amerikan• a 

Duglas Karignn, uzun süren mü. zengin bir.inin kızlarmdan ~. 
z:ıkı>rckrden sonra nihayet (Rad- Babası Aınerlkanm en zıen11a a_ 
·o Pit'tures ) film ı:;irkctlylc biı· lamlanndan olan Ptıro traı*' .. 
nnfn<ımn imzalamıştır. Marion Hirşt, sinemaya büyük Wr 

lnıuıılmıyacak kadar müthiş o. heves bağladığından Uç ay War 
lan mneerasmdan mülhem olarak evv~J evinden kaçın~ ve Bollftlta 
ÇE'\'ıill'eek filmde Duglas Karignn ~c>Jmistır. U~un müddet 1'ldB bl. 
baRrolll oynı~acaklır. Tabit bu ka. dıktan sonra nthayet Balalayka 
dar C'ntC'resan olan bu macera a,Y" filminde bl?' figOranlık ele gecl~ 

nı zamnndn bir aı:;k hikayesllc de bilen Maıion HJrut btıytlk bir ti • 
süıllcnip bir knt dalın gUzelleştiri- nema yıldrzı olmağı tahayyül edi
IC'cl'ktir. Bıı filmde Dugla~ Kari. ~ordu. 

gan çok zengin ve fcvknlfldo gU _ , B;ıbası kmnın firarm1 evvell 

Zl'I bir kıza li.cıık olaTak ortnyn çı· \ sa.klndı ve husu.si hafiyeleri km 
ka<'!ıktır. Kız da Dugln<>ı SC\'ml"k- rndıl r. Fakat bu hafl~·e?<>r flt'tl. 
lPdir. I' nknt babnsı hı" bir i"'i H' ı i kızı bulamayınee babaın da meo 
mozlyE'ti olnlı)an bu adama km. 
nı vcrml'k ı~tememf'ktcdir . 

Bunun ib:crine Dugl:uı düşüne_ 

c k vl' kmı salıiı olııbilmck ıçfn 

t.ı:ıynlmı f Pday ı, kilçtkilk bir tr \ · 

yaı P lk Atlantiği gC'rıncğc karar 
verecek, fakat bu kere de hüki'ı· 

m<'t buna mllsruıcı<' l'tmiyec('lttlı 

Nlha\'Pl Duglas, bütUn müşkul. 
ler" rnf,mt'n havnlanıp Atlnntıği 

gcçcr.Pk \'<' avcl"tindC' bilyUk bir 

mPrRsiınlr> kıı~ıl:ındığl gibi nskın 
1afrrlni d" lrn:nnaraktır. Çü•1l.'fl 
sevdiği k·zın b:ı bası hu fecln.rlığl 

göstc>rcr. kahrnmnn tayyarcciye 
kızını vr>rt'crktir. Bu filmdt' ba 
knd•n rcı1!lnU noı~t y J.,nmuı'Uıı oy. 
nnmnsı kuvvctlP muhtPm<'lıilı. 

FılmrlC'kl istikbal !iahncı:;inde Dug· 

f'n zttbrtaya mOracaat ~ttt ve 
hc>nilz 0 n }'edi yll§mda olan Na· 

on Hif!Jt, yukanda anlattıfunı:: 

'bf tevkif olunarak be.baımın e • 
\in gcthildl. 

Marlon Hirşt, henUz on vedt yr 
-ındo olduğu için hareketinde muıı 

1 'tır dC'ğlldir. Şimdi evinde sıkı bir 
~öz hapsindedir. Çünkü her ne o. 
hırs~ olsun yine kaçacağını ve H.r 
lvuta giderek bUyük bir yılıhs o. 
c ğını açıkça söylemektedir. 

nu hadise reklama çok merüh 
olan Amerikada bir 2UrültU kO" 
Darmış olduğu için gen<: Marion 
Hiı'fit, allealnin milsaadesbll alır 

''e\"thut hareketinde ıerbest ola • 

Cümlei asabiyenin inkl§afmda 
görülen gecikmeler de umumil ~t. 
le şu tezahürata rastlanır: çocuk 
yürümeyi ve konuşmayı yaşıtla -
nndan geç öğrenir, tırnaklarını 

yer, hareketlerinde bc<:cl1ksi1.dir 
• bazlill pantalonunu vr> t'Ck<'lini 
doğru dürüst giyemez - durmadan 
kıPuldar, zalim \'C knba olur. hld. 
detlı ve egoisttir. otoritı•r, müste. 
biLtir. Ekseriya uykusu rahatsı?. • 
dır. Elleri, ayakları hiç durmaz, 
gece uyurken dişlerini gıcırdatır. 

Bu gibilc>ri aHe muhiUerlndt:n u· 
zaklaştırmak, mutedil ve fakat a -
zimkar bir otorite vf' disipline ta. 
bi tutmak, ritmik jimnastlklPrlC' 
ruh ,.e hnreketlcl'indeki intizam • 
sızhklan gldcrmek, tıbbf tednvi 
!erle \'e tPskin edici illiçlarln iyl 
ntmıye <;alışmalıdır. 

$0LOAN SACA: 
lnıı Kaı iganın Nevyoı·k~ vnrısını 

ı -- lııkoınull oyunlarmd n birine g<ister('n hııkiki 1'ııvnriııt filmı gö!\. 

ıı• ı 'aşn gelip yine sinemaya Jn
tilltlp etmek isterse film lmlllerl 
tnrnf ndan iyi tekliflPr'l~ karıpla. 

•'.IC':uhnıı &üohc f'dilemez 

fç ifrazat guddeleri ve hn11sn • 
ton tiroit guddcslnde görtllen fn1,

la ffrazatm cfa bu halin zuhurun. 
dn mühim rol oynadığı son 7.nman 
tarda ynpılan milf}ahedeler netice. 
sinde anlaşılmıştır. Bu çocukların 

ekseriya parmaklan titrer, na -
bwarı cabuk atar. Zamanmda ya· 
pılaenk tıbbi müdahaleler cksPriya 

mlispet neticeler verirler. 
Baznn yerlerinde dununıyan ro 

cuklarda uteniye de raslamak 
mUmklindür. Bu tipi temsil eden 

bir çoeuğun Uzerinde yapılan tel -
klklerde şunlar görUlmUetllr: El. 
len sanki dalma suyun içindeymiş 
gibi nemli, yorgun ve yorgunluğa 
far.la elverişli, rengi sapsan. Bu 
durum da.ha ziyade iç ifrazat gud 
delerinin fena çfl.lışmaamdan mey • 
dana geldiği için tıbbi tedavilerle 

gfderllir. 
Dimaği dejeneressansm da bu • 

rada milhim rol ve hi.9scsi vardır. 

Bu gibi çocuklar ekseriya ~Heri • 
ne geçen §eyleri parçalar, rasln -
dıkla.n eşyaları kırarlar, hecerik • 
siz, aptal olurlar. Yerlerinde du • 
ramnlar. Buna mukabll ciddi hiç
bir cehitte bulunamazlar, etrafla· 
rmda olup bitenlere ehemmiyet 
vermezler, fazlaeiyle dikkabıiadir -
ıer. :yiblerinl buiqtu ••• 

txıyııan \iki kt'llnıeı 2 Ankara el. tC'rilr•cektir. 
\'ar.n<la bir istasyon. bir edatın kı. 

ıınltılrnı§ı 3 Ml'rhnmltl ve muhtıb· 
IX'~: tJ:r.ı<ı oınn, ıntd<' bUlandırır. 4 

1 
Herkese blldlrlltnl•k tstcnfün §eyler, 

:\'c\')Ork • Oublin ismini tn.c:ı~a. 

,•ak olı..n bu fılm ctınfında biı çok 

dcdıkodulnr yapılmaktadır. ı 1C'!ll" • 

Ilı çok ı:;üz 1 bir kadm olan Mn. 
ı tcnbi)\ edatı. (1 Japonynaa bir ıı. 

maıı. 6 - l~<'ller. bir aoru edutı. 7 dam lCari5o;nn, kocası hakiki lsmıv. 
Bir pcygunıber, b'r haberi lm\'Vt>l. il' bir n&k filmi çevirdiği t.akdııo<' 

ıcııdırnıl!. Sahih, kfü;Uklerfn O· ınuhukl(ak k<'ndisindcn boşnnncn • 
yu!lcukıarmdan. 9 HUkUmdal'lııua ğını SÖ\'knıC'ktedir. Madam Keı i. 
vtl.Md, Afrlkad:ı bir 1ngil!z mUstem. 
leltol'~. lU Bal yaptıran, ıııfat eda. ı;-:ın k0"1ı:ırı:n tr msili olarak bile 
tı. 11 VUcuttakı hat! !scrtçl' kı· h:ı.,lrn~'' iP ev •nınrsinl kendisi ı · 
ım. 

YUKARIDAN AŞAOlY A: 

l - Parası \'Crillıı heın<'n götllrtl. 
len (iki kelime). 2 Mı.oıaflrhanc. ı. 

nat eden. 8 Yeterlik, t>lr cmır. 4 
Mürekkep bir emir, Mekkcyi, Medi
neyi ziyaret etmiş olan. fi l{ckele. 
mele, bir <'mir. 6 Dumanın kiı1 

mektepli. i Yi'nl g<'len \'&purlnn
nıızdnn birinin iemı. bir komisyon fı· 

zaıının lopu. S • gskl \ıir 'l'Urlt de\. 
lııli, ters çcvlrinc!' bir içki olur, IBim. 
9 - Rutubet, hile, 10 Unsur, bir 
emir. 11 - Ters çevirin~ bir ednt 
olur, insan yuvası. matematikte ku:. 
lnnıl:ııı bir harf. 

12 numarnlı bulmaC'amııı.ııı 
hallrdilmlş ~kil 

SOLDAN SACA: 

1 - Kurabiy.ect. 2 - Arabi. Aliye. 
S - Bayat, Lef, L. 4 - Ay, Ntbayet. 
3 - 8, Karine, Od. 8 -- Amine, Ani· 
d<', 7 Kir, Nan, Mil. 8 - AkJI, 
C, Cali. 9 - ı.a,eıer, Ren. 10 - D, 
Vale, 11re. 11 - I>omaMe. T, X. 

<;in bir hokarr>t sayıyor. 

K~n ın•n bu itirazlnn Ouglas 
Knrigımı çok müşklil vaziyotte bı-

hm.-ıktadır. Karısından nyrılea 

ırk bih ilk bir na foka wrmek mcc. 

mrh <'tlnd" kalacaktır. Kontornt · 
tan wu:geçse sinema şirketine on 
bin dol.-ır zarar zh·an ödemesi 1-
( :ı Jl c:ıd!'ccktir. 

Dugbs Kaıigıı.n bu işin içinden 
çıkabılmek tein film şirketine mü. 
l'ncnat ederek bari başkadm ro _ 

IUnüıı knnsma v€'rilmesini teklif 
tti l"rkat film fiİrketi bunu de 

kabul <>tmedi. Bu seb('ple Du~laF 
Karigan milşkül bir vazi~·ettodir. 
Diğer taraftan bazı Ameriluır 

qıızC'tclerl bütUn bu dl'!dikodulanr 
'imi rr>klim edenler tarafındar 

'h•rı•Jmuş olduğunu ya;;ıyorlrıı. 

Balalayka filminde 
bir hadise 

Jstanbuld& hemen hepimizin gör

tlliüm\iz ve pek beğendiğaiz Ba-

818 
sı; 

!IU! 

319 
S20 
8%1 
St% 
328 
S2t 
S!?.~ 

!Sfi 
S27 
S%A 
8%9 
sso 
ssı 

ıcst 

,, 
.. 

ız. ıs, 11 • 
18, 19, zo • 
U, %6, !6 .. 
27. %8, Si 
ı. 2. S NIMn 
ı. 1, 8 .. 
9. 18, 1l • 

lf, 1&, UI • 
ı;, J8, !1 .. 
ı.a. ~. !6 " t9. llO. I! llayıtıı 

ti, 8, '1 .. 

"· s: 1% " 
ıs, u. 1a .. 
16, !O, 21 " 
t2. t3. 26 .. 
21. 28, 29 .. 
so, !, s llutraa 

• ~ * 

• 
• 
• 
• 
• .. .. 
• 
" .. 
• .. .. .. 
• 
• 

Kudıkö~ \'erli \5kı•rllk Şobel.IDdlw: 

Şubrnııtde kayıtlı malQ.J auba 
er•t ve şehıt yeUmlcrinlD fKl JIOiC\a 
muı 1 Mart 941 tarihlAden ıttııu. 
Salı, Per19mbe, Cumutal .-..ı, 
yapılacaktır. 

Ellerindeki nııtwı cGldaaı. ,...,. 
ve !kramiyr cUzdanlarlle mW'acaat
lım flln olunur. 



(Her ı Haber gazet.:ııııne a.ıttir.) 

R }; S .\ T E 

Stowı 

\"il 

1. Und 'k)mlt möı.w clf-r Sdnı-lbl"r 
jent-ı. alten Aut' .. atzeı- sl'lbst Llas 

\Vori nl'hmen. 

* * * 
2. 1 ;oo. l:ın1 dleıır ıt>it war mein 

iöP-ber nun in Gott ruh<'ııd••r \'ak'r 

Capellan odt>r Diakonus im Dor.f l' 
Schwes<>n, allwo er ..,eiJıl' dilrfti~e 

t:lnkünfte, aı., mehrenteils an But. 

ter, Kom und l~leisch. 'on Hamı 
zu HaUS<' c•in .. amnll'ln und übcr. 
dies zu !iCİDMn Predi~tdlen!'Ot auch

noeb die Schulf' halten nnr.-"'tc. 

3. Da aber meine lleben Elk-m 
•leh all«'S an ihreD' Munde abs
rartcnt und and<'rseits wohlıte

Nlnnte3 Leut.. mir mittagııı einen 
P1atz an lhrem Tlsche ıtönneten;' 

so kam leh aof elle Latelnische 
Scbule m Hasum, welche~ denelt6 

der trcfflichf' NlkolaoM Rudolf als 

Rektoıı: vorstand11 und hatte bri 
elaer frommen Sehnefdenıwitwt"n 

nıeln Quartler1• 

4. War auch mit Got~ Hilfe 
11ehon in die St>kunda8 aufgerücket, 

&Is mir einP J,<\fb1.'s~<'fahr9 )\ie

derfuhr, wt'lche ıt&r leieht ailen 
8tadlen <'ine plötzliche End
srhaft111 bitte ~rt>itt>n können. 

5. So war es am N achmlttago 
letztt"n 8onn(at_.-s Oct-Obrlııı, daSR 
lt"h nach der grwöhnten Somıa. 

bend~lteh: untr.r mein elterlich 
Du.h ,.on uwıerem llorft> wlecler 

r'rh drr Starlt 1.11rlickwand~rt€'11 1 

RESATE 

Storm 

\'il 

1. Şu halde ~i)zü bizzat bu P.ski 
muııtıı anılı yazrcısına bırakalmı. 

* *. 
2 1'70H. Şimdi ebedi istirahn

tına kavu.ımuş bulunan babacığım 
bu tarihlrr<!P Schwesen köyünde 

Kilis<' papası yeva diakonus bulu
nuyordu: tereyağı, buğday ve et

ten ibaret olan fakirane varidatı. 

nı c\ ev dolaı:;arak tophvor ve va

izlik hizmetinden başka fazla ola. 
rak mf'ktPbe de devam etmeğe 

mecbur oluyordu. 

3. Burada ail+>m bütün bir mah· 
rumiyet içinde yuvarlanıyordu: ben 
de öğlr yemeklerini hüsnüniyet 

sahibi kimselerin sofralarmda yi
yebildiğim i<;in Husum'daki katolik 
okuluna girmU, bulunuyordum, ki 
bu sırada iyi kalpli Nikolaus Rud
lof burada rektörlük Pdiyordu; di
ğer tarafta merhametli dul bir 
terzi kadın yanında kalıyordum. 1 

4. Allahın inayetiyle henüz ikin
ci sınıfa g~~tim ki atlattığım 
ağır bir tehlike vakitsiz olarak 
bütün tahsil hayatıma nihayet ver
meme sebep oldu. 

5. Birtnciteşrfnin son ·pazarmm 
öğle sonu idi; mutad olduğu tize. 
re cumartesi gilnü gelmiş bulun
duğum aile yuvamdan aynlarak 
köyttmden ııııehre d6n0yorduın. 

(1) Doğru, n>ddelerinde ( za-ı ( ı) Husum, Sehwesen köyünden 
ma.n hakkında): um's Jahr 1940; 5-6 kim. kadar uzaktadır, mektebi 
1940 senesine doğru: um die dola~tyle bu dul kadın yanında 

S radd ı kakbgrnı anlatmak istiyor. 
aech.ete tunde, saat altı e e-
rinde (sularında) (2) abspar-
en - abdnrbcn: scinem Munde 
etwas abdarben ı absparen) gıda
smdan kesmek, mahrunıiyete kat. 
!anmak. OH Wohlgeslnnt gut
geslnnt. (4) Bahsetmek. (5) der· 
zeit dermalen: !-timdi, halen; bu 
tanhte. o vakit (6) vorsthen, ida 
re etmek; /dem Hause) vorstehn. 
(e·v) idare etm k; deır cliesem 
DienstzwPi!:{ \•oı-stPht bu işin ba
sında bulunan (b işi idaı·e eden). 
('7) Quartier, ev. ikametglh; 

Quartler nehmen, ikamet etmek, 
oturmak (ev hakkında). (8) İkin
ci sınıf: Sekunda sltzen, ikincide 
bulunmak, ikinci sınrfta olmak. 
(9) Leibesgefahr Lebensge -
fahr, ölUm tehlikesi. (10) Niha -
yet, son . seine Endschaft errei
chen. bir şeyin nihayetine vasıl 
olmak, sonuna gelmek. (11) zu
rückwandern, dönmek avdet et
mek; Zurückwandern veya Zu· 
rückwanderung, dönüş, avdet. 

ANALtZ ve TEORi 
Cre~t·n dt•rste 'lol'rilen almanca cümlelerin karşılığı: 
(1) Talebe çalışkandır. (2) O benim amcazaden1'dir. (S) Talebt> 

dikkatle çahı,ıyor. (4) A dalına dikkatle çalıştı. (5) O vazifesıır '\
bucak halletti. (8) "0" öğret.mene iyi cevaplar veriyor. (7) ·r • e 
ö~retmenin.den ıyi bir sertifika aldı. (8) Talebeler defterlerini öğret
mene teslim ettiler. (9) Onla-r henüz dün öğretmene defterlerini ver
diler. ( 10) Talebeler dün öğretmene defterlerini tasdik edilmek üzere 
verdiler. (12) O tarzı harekE'thıi çok iyi bilir. 

(Bu ııutwıda oau7ucwarmıısm sa 1 ıen 
•temta ruıadakl lmpoala btrttkt• • llk •e orta okuUarda frı..n qzcR, 
.... tereeeklert riyaziye, Ulrkçe dersleri •emı(k i8tl· 

PLllNKE T'MKLJFL.ERI. iŞ AAA ı yen bir bayan •ardır. tst.ııK:Uerio 
K.A., iŞ V1ıRlU!!. ALIM. SATIM <R.t.> rumuzuna mekt,upla mllra<'aat. 
&illi •car1 mahiyeti naia oımıyH lrö ıan. 

ctık llblan ,.,.._ .. ,roıwwr.) 

Evl-enme teklifleri 
Llaeniıı il inci smrfma denm !di 

yorum. Bazı sebeplerden dolavı ıiğle. 

terden ııonra çalışmak mecl:ı•ıriyetin. 

deyim. lsttyenler Haber g&7.f'tt>!Ji <C 
Ç) rumuzuna müracaat. 

• 17 yqmdayım. OrtamA'ıt-:ıp ee· 
kizincı smrt olgunluk imtllıP 1•ıu-rut1a 

eng,.le kaldım. Bif 7azıhanede veya 
lıerhangt bir m~de kAtl'.•l•l? •e. 
ya buna benzer ~ ,:atı.şat.uı,..m. 
AlAkedar olacak1um Haber 1'"Fetesı 
vasıta!rile ( K.B.) rumuzuna "'ll)rıı.cıı 

atlan. 

1939 
Harp tarihınin 
Vesi kalan 

Belçika 
nasıl 

teslim 
oldu? 

Belçllla Kralı 
Leopold vatanına 

ihanet detıı bllAllls 
aızmet etmi,tlr 

YAZAN: 
Sabık Amerikan Oumhurrei.si 

HERBERT HOOVER 
ve 

• 4. nı.eı'ikanm Belçika seffri 

CUıQlAHV 

-1-
Bunu söyleyen eski Amerika 

cumhurreisi Herbert Hoover'dir. 
Hoover sözlerine şöyle devam 
ediyor: 
"- 28 mayıs 1940 senesinde, 

Fransa ba:f\.c::kili Paul Reyno,. 
radyo ile şöyle bir ifadede bu. 
tundu: ''Fransız milletine ciddi 
ve ağır bir hadiseyi bildirmek 
mecbur yetincieyim. Bu hadise 
geçen gece vuku buldu. Fransa 
artık Belçika ordusuna güvene
miyecektir ... 

Belcika Kralı ü~üncü Leopold 
Fransız ve İngiliz askerlerine 
bir şey söylemeden silahlarını 

indirdi. ._ ı(..tıye kadar tarih bu. 
na benzer hiçbir hadise kaydet. 
memiştir.,, 

KeW>)ılla ,..~ ~ PJl 
Sözler r~t'iyen d~ d~ldir~ -

O esnada Fransa. fuprakl.arm
da bulunan ekseri Belc:ika hüktl. 
met adamları, Fransız basvekill. 
nin tazyiki ve hariçten hiç bir 
haber alamamaları yUzünden, 
8.zap ve acı duyan bir insanın 
söylediği sözlere inandılar ve 
krallarina karşı cephe aldılar. 

Ben, ba!'lvekil Reyno, Belçika 
kralını bö~·Ic fena ı:ıekilde teşhir 
nttiği irin itham etmek istemi -
yorum. Ü?.erime Yüklenen vazi
fenin ağırlığı ve kendi muvaffa. 
'·n·etsizHklerini saklamak için 
Fransız zaıbitlerinin verdikleri 
"anhı:? malOmat. nazan itibara 
-ılmmaltdrr. Amerikalılar, dalına 
qempati bpcı rlikleri bir milletin 
bu ı:;ekilde itham edilmesine mü. 
~:ı.ade edemez ve nitekim etme
rH. İtham, vu.kuhulan hadiseler. 
in tP?.'lt te~kil eder. 

Belc,ika milletini. Kral Leo. 
pold'u ve tabaasını bir ı::eyrek 

murdı;ın beri tanıdığım için. ha. 
kikati Amerikan milletine bil
d;nneği bir vazife telakki ediyo. 

rum. 
, Belc:ikanın. hürriyet uğruna 

vanılan miic"~"leve ihanet ettiği 
doı!ru dP;:;ildir. Herkes, bu mil. 
tete olan ~~patisini kaybetme. 
mel;, ve a"hlf tehlikesile karstla-

(F.K) rumuzuna mUracaatıan.. 

Mütelefrik: 
* Öğretmen metodu ve bu htı.ım:tıı.

ki muvaffaklyeti tecrübe edllmi" yuk 

sek tahsutt bir genç ortaokul 'lic il 
&eye a!t ı,:aırştırma dersleri v<?recekt.lr. 
Vertk,,ek dersler: ortaokul, rlvr.ztyt>, 
türkçe, tgramer), fizik, klmyıı iiı<~. 

P ıo uncu sınıflar ... Cebir. hen:\ı::s~. 

•Lise mezunuyum, Almanyada mü· 
hendtslik tahlilli gördlim. hıtlyerilere 

evlerinde hususi Almıuıca . ve tUrkçe 

• Yirmi be§ yafmda, bir metre yeL 
m1f ~§ boyunda, yetmlş kiloyum. Ol. 
dukça yakışıklıyımdır. İçki kullan. 
madıtım gibi yaşayışım dürtlsttUr. 
Uyulmı. ayda net olarak altmıı lira 
m&a§ alıyorum. On yedi ile yirmı beş 
a.ra.amda temiz al\111.kh ev lşlerlndE>n 

anlar b~r bayanla kısa bır ~anda 

evlenmek tııtlyorum. Talipierln Ha· 
ber gazetesinde ( V.G. ı rumuzuna mil 
Tae&atları. arzu edilirse iade etmek 
sartiyle mUtekabilen resim gönderi. 
rlm. 

• Luıe mezunuyum, ük~, llhJ't•t dersleri vermek !.stiyoruın. Arzu ,ecren· 
deYBm için ha.yatımı lldanma .... mfl<:- lerln Hatıer gazetesi vasıtasile ( A.M 
buriyeUndeytm. HerblDCl bir rı•) .. ıo.v S .) rumuzuna müracaatları. 

Aldırınız 
sede oıtleden sonra ç~k ll.,.ere ~ 

,, arayanlar anyorum. Aldkadarıa,,.. Ha~,. 7,Ue. 

• lataabul erkek lisesinin ır.•rnuı tesi v..,taıılle ( M. Z. 23 ı :ıı -:ıı.:rıı.ra 

.ıınntıadan iki ay evvel tasdlknıt•ne ıu milracıaatları A1&fıda rumustan y&:lllı olu o 
ama. a., a,y Mecidiyeköy rı.. t.• • ()ftlaokulun sınıfından baya.tmı kuyucuıantnızıa aamıarma rel• •• ...,... • şııı..,. aı..e~ 1lt .. kazan~ mecburiyelnde olup herhan· ınektupt&n ıdarebanemlzden tıerg1ln 

......... Ollaltm Yardır Bu'' ' • ~ bir yerdt- ıuıbah (7 121 ye kadar sabahtan öğleye kadar •eya saat 1'1 
lılpllk gHıl bafka bir !şte <:a's,ınm. l ÇallfDlak Osere bir if l'lea ediyorum den 80Dra aldınot.ıati rica OIUAlU. 

l•~Qlerin Y.B. rwnuıaamv blMtl'ilM 1'.rllu edtdıbı s.-. g.utet~ (İ.) <XX TD.} (D. 2'.), · 

'22 ŞUBAT - 19 1 1 

dafaasma karar 'eftl. 

24 nisan 1937, Britanya 
Fransa, Belçikayı Lokarno mu 

hedesi ahki.mından af ettiler, v 
fakat Belçika istila edildiği tak 

dirde yardıma koşacaklarını 
ahhüt ettiler. 

Bundan altı ay sonra. 
hariciye nazırı Baron Von He 
rath, Belçika topraklarını he 
hangi bir taarruza karşı rnüda 
faa edeceğini imzasiyle temı 

etti. 

Devletler arasında teati edil 
resmi teminatların ve garantil 

rin kıymeti olaydı, kral 
pold'u ilk görüememizde muha 

kak ki bu kadar kederli bulmt. 
yacaktmı. 

Gözleri uykusuzluktan gölge 
lenmiş; sakin görünmek istedi~ 

halde elleri ne kadar ıstırap 
tiğini gösteriyordu. Böyle old 
Mı halde ümidini k~memiş go 
' . 

rünüyordu. Mmanyanm bun 
virmi bes sene evvel 19li ha.J1bıi 
~e Belçika t~praklarma güU 

yağdırmakla başladığını isa.re 
etti. Halbuki harp şimdi dö 
aydan.beri sürdüğii halde Belç 

ka, herhangi bir taamızdan m 
Kraluı Amerika.lıın Belçik!l &efirlne imzalayıp verdltl bir resmi .. sun kalmıştı. Kendisine Umit 

şan bu millete tekrar serbest Kral Leopold, bu kat'i bita. 
ya:;ıamak fırsatını vermek için raflık siyaseti altında, ·eski müt. 
yardım etmelidir. tefiklerin tutacakları hattı hare. 

Ba!?vekil Reyno. bu ithamda ketine ba.kmiıdan, Belçikanm mü 

ren buydu. Bitaraflık aiyaseti 
surdle tasvip edilmiş ohı.yord'!of 

(Demm• 11ar) 

bulunduğu zaman, karakterleri. ' --------------------------"" 

ni çok iyi tamdığmı Belçika ida. ~r.·; r-:J.... UA .... 6 A~. '~ 
recilerinin yanhı, bir itham al. ~ .... •• .... ~~ 
tında olduklarını ve bu ithamın 
doğrtt olımyacağmı anladım. 

Bu ithamın doğru olmadığını, K ad 1 n g Üze 11 iği 
Belçikada bulunan Belçika ve 
Amerikalılardan topladığım mev 

~=n:aı:.:v::~~:.-. Ellerinize dikkat ediyor musunu 
telelııit iW8lf#k ~)58. ~ • ~ bir meclisı.e. pir kadı 
~lan.:ktopqbi,. ~l~H<~ _QI'd\lsµ_!lup ın elled de yüzü kadar nazarı 
imha edilmesinde, müttefiklere 

dikkate çarpar. Onun için ellere 
hiç bir fayda temin edemiyece- de çehreler derecesinde değilse on 
ğini gördüğü için, ve yollarda !ara yakin bir şekilde dikkat ve 
dökülmüş olan mülteci kafilele. ihtimam göstermek icap eder. 
rini ölüm, ~ç~ık ve ~ztıraptan Eğer evinizde ellerin gii7.elliğini 
kurtarmak ıçın Belçıka J{rah bozacak işler görmüyorsanız on • 
ordusunu teslim etmekten baska 1 t · 1·-· ·n·-· · . ·. . .. . · .ann emız ıgını ve zan ıgını mu. 
hıc bır hal çaresı gormedı. halaza etmek kolaydır. Hergün 

Tarih. Leo~ol.~'un düı·~st ve birkaç dakika tırnaklarınızı par -
son derece bUyuk fedakarlıkla !atmanız ve verniklerneni.z Ufidir 
hareket etmiş olduğunu ilan e. Haftada bir •ki defa da esaslı bir 
decektir, 

. 
Birleşik Amerika sefiri .John 

Cudahy, Hoover'in yukarıki tl•z
lerine hak vererek şunları söy. 
lüyor: 
''- Harp henüz dört aylıkken. 

Leopold'u ilk defa olarak Brilk. 
seldeki sarayında gördüm. Bel. 
çikaya sefir tayin edildiğim için 
itimatnamemi takdim ediyor· 
dutn. Merasim çok garipti. İti. 
ma.tnameden bahsetmiştim: hal. 
buki il7.erimde yazılı olarak hic; 
bir şey bulunmuyordu. 

Yüksek tavanlı bir odaya so. 
kuldum. Kral Leopold beni mil· 
tebessim bir çehre ile karşıladı 

ve elimi sıktı. Resmi merasim bu 
el sıkıŞta:ı ibaret oldu. 

Ü:r.erinde ordu üniforması 

vardı: uzun boylu, yakışıklı ge. 

niş omuzlu, atletvari olan kral 
tam bir askerdi. Bilahare, sara. 
ym diğer bir odasında 

ka~ıhkl~ olar(lk oturduk. 

kralla 

eÇkingenliğe varacak derece. 
de bir tevazu gösteriyordu; te
vazuu derin bir melftnkoli ile 
tebarüz er'llyordu. Sarı kıvırcık 
saçlı, geniş alınlı kralın gU?.el 
hatları teessürle kaplıydı. 

1936 senesinde Lokarno rnua. 
hcdesi yırtılarak Rayn havzası 
işgal .edildikten sonradır ki, 
Bel<'ika Kralı üçüncü LeÔpold. 
un idaresi altında bir kat'i bita. 
raflık doktrini takındı. 

Lokarno muahedesi yırtılınca, 

beynelmilel işlerle uğraşanlar, 

harbin önüne geçilmiyecefini 
anladılar. Orduların yürüveceği 

muhakkaktı. Bu yalnız bir za
nwm ~i,m. 

temizlik yapmalı, ellerinize baştan 
aşağı yağlı. besleyici krem :ıürerek 
hafif bir masaj yapmalıdır. Bum& 
ı.;a1m istikameti parmakların ucun· 
dan bileğe do~ru olmalıdır. Cildi. 
nizin ıçtiği kısımdan bakiyye ka 
lan kremi e\'vela parmaklarınızla 
almalı ~onra ellerinizi gavet iyi 
bir ::;abunla yıkamalısınız. Artık 
sıra tırnak tu\ aletine gelmi!;tir 
Orılan törpü i!e almalı. katiyyen 
mıı:kashı kesme.melidir. Eğeı zara 
fete fazla dikkat ediyorsanız tır • 
naklanruza rastgele bir şekil \'er· 
mekten sakınınız. 

l'zun paimaklarda küt tırnak· 
lar fena duracağı gibi, kısa ve 
tombul parmaklarda da sivri tır. 
ııaklar gayet fena bir şekil alır. 

Mübalağadan ihtiraz ederek par
maklarınızın boyuna göre onlara 
hafif bir badem şekli vermek mu· 
vafık olur. 

Tırnaklarınm iyice törpüledik
ten sonra onları saounlu ılık bir 
suya batrmıalıdır. Bundan mak • 
sat tırnaklarınızın dip taraflarını 
çevirmiş olan ince derilerin yumu· 
şamasıdır. On dakika sonra elinizi 
:>Udan çıkarıp o derileri mader.i 
veya kemik bir itme aJetile geriye 
itebilirsiniz. Deriler kalkınca onla. 
n keskin ve ince hususi penslerle 
kesmek icap eder. Sakın tırnak 
kı~kaçlarile kesmeyiniz. Çünkü bu 
suretle onlann çok çabuk büyü • 
melerine ve şeytan tırnağı şeklin. 
de hrlarnalanna sebepiyet verirsi· 
niz. 

Eğer dikkatsizlikle parmağım -
zın bir tarahnı yaralarsanız der • 
hal ora~·a alkol sümıeniz lAznndır. 
Çünkü en küçük yaralar, hatta 
çizgiler. müthiı ıstırap verici "do. 
lema" lann çıkmasına seöepolabi' 

l'r. PapnaklarınıZD\ dibıne or 
ki keskinin bıraktığı hafif sw 
nı dindirmek ve o ince derileri d 
ha ziyade yumuşak bir hale ge 
mek için hususi mahhlllerden s· 
rer, tırnaklarınızın biçimini dali 
ince bir törpü ile son defa ol 
mwııtazam bir şekle sokar, so 
sabunla yıkar ve cili surersını 

Cilfilann ·da cildinizin rengile 
yapacağınız işlerle ahenktar ol 
sı icap eder. Gündüz için be} 
\'eya hafif pembe cilalar iyi gi 
Ei;nizin cıldi eğer bıraz esme 
cilanın pembeliğı daha ku 
olal>ilir. 

Kış ıçin çay veya mercan 
besi boştur. Gece içinse her t ·· 
fantaziye mtisaade vardır. Elbı 
nizin rengile ahenktar renkler 
ku!lanahılir::.iniz. Hatta bazıl 
gümüş pembe bir rengı tercih 
yorlar ~i. bu cila, tırnaklan ad 
birer ınci şeklıne sokuyor F 
size vegane esaslı tavsiyem, mü 
!ağaya kaçmadan orij'nal olm 
tır. 

Eğer elleriniz. 
iş!crile biraz hozulurnrsa o 
parmaklarınıza ve tırnakla 

daha fazla ihtimam gö~te 
gerektir. Hergün bir çeyrek 
nizi. tıpkı yüzüniızün cildi gib 
linizin cildıne de gıda verme~ 
sis edeceksiniz. Dığer taraftan 
isleri yaparken ince güderi 
kauçuk eldh enler giyecek 
Haftada ikı defa yukanda 
ettiğimiz sekilde el ve tırnak 
valet: yapacaksınız. Tırnakl 
zın biçimini biraz yuvarlakça 
kısa badem şekline koyacaks 
Çabuk rengi kaçmıyacak bir 
nikle cilalatacah.mız! 

E~er tımaklannız kırıln o 
haftada iki üç defa hususi 
banyosuna sokacak, bu uret e 
lann muka\emetlerinin ve yt 
şakhkla:rmın artmasını temin 
ceksiniz! 

Kuru cildli olanlara da etle 
günde bir defa abun yem: 
dem yağından yaptlmı ham r 
la yıkamalanm ve ellerın n 
beyaz o'ma~mı arzu edenler 
SUYllll içine pampl mu d 
yemişın tüylerinden bir 
ko~af1ftl tawif.& edenı 
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Jl 122 ~ıılıık Polonya E ıterlcell8 Servtş ı>etlerindeıı 
Milll piyango bayii mütekait 

rnalül subaylardan "Şovki Önve. 
Zira, bilhassa dilenwı tayyare

.. leri, yalnız ordu birliklerin.in ha-
• rekitnu, hatta bir kumanda heye. 

tinin, genel kurmaym, bir eubayın 
dahi nereden nereyo gittiğini a
ntnda hııber alabil.mi~ ve s.rdJ arası 
gehntyen hUcumlarmt yaparak or-

.. tahğa. dehfet açmı§tır. 
.> derece ld Polonya ordusu mun 

.. lazam bir rlcat yapabilmek için ha
ullde bir ceht sarfetmelı: mec

.. buriyetlnde kalıyordu. 
BütUn Polonya milletiyle bera -

her he.men bUtün dUnya, Polonya 
1 ordulannm havadan ve yerden ce. 

hennem bofaltara.k ytı.rUyen dil§ • 
?nan akını 8nUnde bir müdafaa bat

.. tı le.sis f'debllmesini ve blr meydan 

.. tnuha.rebesl vennlye muvaffak ol-
1 :U,~ı boşuna bekleyip durmuş-

Polonya ordularm•n bu Umldi 
talıl.kkuk ettirebllmeslne imkan 
ob.:nazdı. 

ı.. Zira.. ordularmuz ütlncl bJr mU· 
dafaa hattı temin edemeden ve. 

: Ya ikinci ınUdafaa hattma çekil. 
!neden, dİl§tnan bu hattı bllmekte 

ıı ve hava bücumlarnu derhal bu 
ı. hatta •--

._.;vcih ederek müdafaa ha 
~ırlı~ lınkA.n bırakmamakta fdl 

d 
Hatta., beşinci kolwı çıldırtıcı 

eı-ecede tak.lbin . 
1 den hır a.n kurtlu· 
arn~?§ olan genel kurmaylık 

Yllkiek ktınıanda beyeU da.hl bir 

~~~red, bir kasabaya, bir köye çe.. 
&UlP e b" ır an içtima edebilmeye 
"e harp harekatı üzerinde bir ka 
rar vermeye dalJ fırsat bulama· 
lnlştır • • 

Zira b" 

Z 
tzzat Ylik&ek genel kur-

nıay heyeti, 1:elf4ı ve dehaet için
e, nereye çıktıysa bealnci kol 

a· \P.lelı:leri derh'1:1 işlemekte ve d"~ 
~ ~-ı· an tayYareleri o anda ufuklarda 

1. törllıunekte idi. 

it Yalnız, bUtUn bu ateş ve ölüm 
• •ellert ortasında, v areova kahra_ 
9 :~'ar Yllva.sı, VBr10va Polonya 
ı. rihinın ezc.U ve ebedi §an arması 

rıı &!'§ova 25 gün bUtlin dünyayı 
i haYran bırakın?§ ola.n §&hametli 
't'l lnUdafaa destanını yaratabildi. 
:. Varvovada h&klld Polonya mil· 
~ let1uın ruhu cıablandı ve dil§marun 
• ll'ıUaJ:zam muhuara kuvveUertnın 
f· aeup kaleleri ~nUnde kmldtğı ye. 

1 
~ln~ p.n ve şehamet kayw oldu. 

t Dü§Dlan kuvvetlerinin tesllm uJ 
tlınatomıwu dahi kahramanca red • 

1 
deden VB.f60vaya, nihayet dllşma: 
ıu bir cehennem bopltmaya mec 

e btır Oldtı. 

i O derece ki, 24 8&&t içinde Var
rı ~vada. inflllk ve yıkıntılardan gl>z 

gl 02ü C6rnıez olmll6, yalnız sokak 
1 arda • 

80 bin yaralı yerlere seriJ. 
.mi§, Varvova "ehrl bir kıyamet 

ı gUnij ~ratır . v .,,, . 
1' dık llZlova, ancak belkemlğf ktnl

tan Bonnı., baygın ve bitap bir 
halde ve kanlar içinde dÜ§manm 
eline düııttı. 

ı8 Fakat bu dllotl§Ie Polonya kıhcı
ruıı millet.ıer tarihi llzerinde ye_ 

ri kalml§tır. renin'' dükkanı önünden geçer. 
ken bir bilet almak istedim. Ke-

DUnya durdukça, tarih, V8.r§O. şideye, epeyce zaman olduğu için 
• 1§ 

va nemalar.uda Polonya cvlaUan - küçük dükkan gürültüsüz.dil. Ba· 
nın kanatlı arslanlıu- gibi dövü- yi bir köşede iri bir fincanla ra.. _ Teşekkilr ederim o kadarı 
eti !erindeki ulviyeti yıidcdecektir. ıt rahat kahvesini içiyordu. fazla •. 
Muhakkaktır ki dü§lllan daha Maksadım yalnız bir bilet almak _ o halde hikaye? 

Polonya hudutlanndan yürüdüğü değildi. Bu eski subay ve yeni - Oh evet. 
andn bedbaht Polonyanın kalbin bayiin kim.bilir ne enteresan hi. öksürdü, mali"! bacaklarının 
de ~ci kolun indirdiği hançe; --·' ardı d" dil üst' un·· de canlanır gibi oldu. titremekte idi. kaye mev.ı.warı v r ıye • 

ştinUyordum. - Zannetmeyiniz ki herkes 
Beşinci kol bu masum vı:ı tec. Yukarı kmnı s:pa eağla.m piyangodan sevinir, diye söze 

rübesiz milleti ka.lbgtılıından vur -
kalmış vlicudunu taşımaktan l· başladı. du. En müthış manzarayı Polonya 
ciz kudretsiz ba.caKlarmm üstün. - Ay piyango çıkıp ta sevi· kan çanağına dönmüş gözleriyle 

gö dü"'" de ... la l·T"'"'' lqvr ' önilndeki nenler de var mı?!. 
r 6" zaman vakit geçmi§ bu. d te :L.ıı t k _ Var elbet.. Ama •• a. binde ıunuyordu. • camekandan bir es ·uı e çı a. ~ 1.44' 

Zira her tarafta, dilşmanm gir. rıp önüme bıraktı: bir .. Onun için bu hikayenin de. 
diği her yerde beşinci kol derhal -- Haydi hayırlısı. ğeri var .. 
gestapo teşkllAtma taha~ edi ~ Ben e!lcrlm biletlerde, gözle. - Bu muhakkak... Bana bil. 
vermekte fdL rim. onun sökmüş yüzUnde, du· yilk bir teoessUs verdiniz. Lut .. 

ra.klayordum KahveBinin eon fen devam eder misiniz' Ordu rlcat ederken, &ehlrlerde, • 
kasabalarda, maskesini atan be- yudumunu içtikt... n sonra güle. - Hikayem öyle girintili çı· 
tıincı kol, şehirlere, kasabalara rek: kmtıh değildir. Hem de 

O kadar · ce eleyı'p sı'· do çok zaman olmadı ... Şımdi bikfı. çullanarak, pranga zinclrlerf gibi - ın "' • 
hürriyet, vatan a§kı ve limidin bi- kumalda talı u .... ı .. ~n o mü~ek yenin birinci faslılli anlatayım: 
leklerlne derhal kelepçelerini vur e1e geçi~1emez. ~~ nfveti

1
. vbuar. - Umuınt harpte benim gibi 

makta idi. I u o ~ı nerede ouıcı.n ge ıp - bir mülazım arkadaşım vardı. 
D -·ı al p 1 y b- lur, dedi. sen, mert. cesur. fednkar. bil· 

t
.. ~gı Y

1 
knız rihi

0
. onya tarı 1

• ~- _ Ha.khsmrz. .• diye cevap hassa hayatt ~ok sc,·cn bir 
un ınsan ı ta de Polonya ug. 

verdim • fakat insan onu ara. gençti. Bakınız buraya nazarı 
rıında kanlarını döken ve cebeıı • 

maktan kendini çekemiyor .. Si· dikkatinizi oelbedeyim: Hayatı nem kesilmiş dUşman orduları ü -
zerine atılan Polonya gençlerin.i 
ebediyyen tebcll edecektir. 

Evet, Polonya milletinlıı kahra. 
ma.n gençleri faik ordula.rm tank.. 
lan ve bomba yağmurları Uzerine 
arslanlar gibi at.Ildı. 

Fakat, tarih §U hakikati inkllr 
etmlyecektJr ki, bir Polonya har
bi oldu. Fakat Polonya harp etti 
mf? Asla! 

Polonya harbetmemiştir. Daha 
doğrusu barbedememi4tir. Daha 
da dbğnieu liarbetinlye, biüat 
dil§ınanJ meydan brrakmamlftır. 

Milletleri, ellnl lsolunu baltachk· 

zin bu tali r-· ---;elesinde kimbilir çok sevenler daima egoist olur· 
ne kıymetli tecrübeleriniz var. Ja.r .• Onun için cesur ve fedakar 
dır, diye ili.ve et.tim. gı."bi meziyetli sıfatlra egoistler .. 

Etrafı kızarml§ gözleri uz.ak. de sıfıra dil.şer. Fakat teğmen 
lara dalarak: Mümtaz ha.yatı büsbütün başka 

- Çoook ! dedi. Hakikaten çok türlü benimsemişti. Bu &"eıtÇ a. 
şevler gördüm.. Fakat... dam için ha.yatın minası büsbü. 

Sustu.. Onu ııöyletmek için tün ba§kaydı. Mümtaz hayatı 
tekrarladnn: bir bütünlük ifadesiyle alırdı. 

- Fa.kat.. Hani obur, gebe.§, pinti hayat 
Silkinerek devam etti: dtişkUnleri vardır. Teğmen MUm· 
- Evet çok garip, gUlünç ve ta.z bu t.ıfeylilerden :nefret eder .. 

acıklı hatıralar .. Fakat bir tane· di. Şöyle bula.sa edeyim: Haya. 
si pek mühimdir.. tm gayesi : Y aşaınak ..• 

Seçtiğim bileti camektna bt. Bayi Şevki yüzüme baka.Tak: 
tan sonra mütecaviz orduların a • rakarak rica ettim: - Anlata.bildim mi acaba"! 
yaklan önUne atan dUeırıan: - Hiç olmazsa eu bir tane6ini dedi. Her canlı mahltikun gaye_ 

Beşinci kol. bana anlatınız! fli budur ama gaye olarak bae· 
Bir beşinci kol harbi, hattA bir - Başüsttine anlata.yon. dedi. ka ihtiraslara kapıll?'lar. M~ 

bakmıdan başka bir ıey olmıyan Hem niçin ayakta dunıyorsu.. la: Zengin olmak, dünyayı avu_ 
bir yıldınm harbi, ld!sik bir an'a. nuz? LOtfen şuraya otursaruza. cunda tutmak, şeref ve ihtişam 
ne harbi sayılabilir mi? Sevinçle oturdum. gibi gayeler. 

Bir 16valye d6vlişmesi halinde - Sizi nlıat.aıs etmekten Q8- Halbuki benim arkadaşım 
olmıyan bir harp, harp sayılabilir kiniyorum. sthbatli ve dinç olmağı yaşamak 
nı1? - Hayır hayır.. Görüyonru. için k!f i görUrdU. Allah selamet 

Eğor, gizliden gizliye bir talmn --~' · Dün ~ ... n., ... ı nuz henüz 11atışlar h~1.ıen. v~n.. yanm 1§16.nı. 6 ..._, 
ınüthlı elWıtar hamlıya.ralı, bir ı renk! · 
milletin berine anarım hUcum edi ınedi. Bir kah"Ve ! ~ par a.k enni gören ıözler 
lerek onu dövllfmede.n gafletle ye- bir mezar çukurunun karanlığı. 
re sermek bir harp telAkld edile. ·===========~ .... 1 na !Ayık değildir. diye tekrar
bilse Polonya harp etm.i§t.ir. ilk atılan, hürriyet ve iatikW uğ. !adı. Onun için bütün insanların 

Fakat harp Eter kaJ'll k&rfıya randa ilk atWıa anlan millet ol. yaşa.maamı isterdi. GUneşin roı. 
kahramanca döVÜ§mek ise, Polon- mak p.nmı ebettiyen mub&fua e. ğmı daha uzun zaman görBiin di. 
ya harp etmemi~tir. deeektir. ye bir kır çiçeğini bile koparma. 

Binaenaleyh, hiç bir zaman mB§ Polonya harbi. bu itlbeıia, A•· ğa kıyamazdı. Y&§alllak w ya· 
ru bir ınağlfıbiyet iddia.ısmı Polon rapa ~Whıln katlolunmuı bir şatmak için kuvvetli bir irade 
ya tarlhl kabul etıntyecektir. bayraktan oldu. sahibiydi .. 

Bahassa, Varşovn müdafaasını Onan. bllhuea, arUdlıı wran Tesadilf bizi Çanakkale 6iper • 
yaratmrş bir millet, ilstUne mennI ~ Kol Sibi bir tatrun kurba- lel".iode birleştirdi. Mllmt.a.zm 
yığmlıunıdan blr kefen de lSrtüJ. m olan CIBedl, Avrupanm söğsUn. yaşamak azmi aavq meydanla. 
mtiı olsa, ölmez. Ölmeıınifür. öl- de bütnn dtinya mWetJeri için rında kutsileşm.i~ti. Art.ık hUtUn 
miyecektir. ~ bir ibret A.bldesi ttıekil ede. bir milletin hayat azmi, sanki o. 

Polonya milleti, Avrupa.da, dev aekUr. nun genç ve ateşli nıhunda top-
üatUnlüğilnde f&Ik oniulat Ust.Uııe 8 ON lanmı~ı .. lşte onu nfc;tn o kadar 

remağasına: 

- Padi~a h!la Lukdeçyayı 
neden aratıyorsunuz? dedi. Onun 
nerede bulundufunu sen herkesten 
ıyi bilirsin! 

Elmas ağa, Cemal ç.elebiye dön
dü: 

nurani çehreli bir adam: 
.. _ Yann akşam ezanına ka· 

dar sakın siyah bir şey görme};n ! 
Bu. sizin için felakettir." demişti. 

Valide sultan bu yüzden odası· 

·91-
- Görüyorsun ya, beyıadem ! .. 

Bu herif divanedir diyorum size .. 
Ne söylediğini bilmez. 

na kaaprunış ve yalnız cariyesiyle 
temas ederek, gece olmadan hiç 
bir harem ağasiyte yüzyüze gelme· 
rniye. siyah bir ~ey görmcmiye ka-
rar vemıi~ti. ro. Elınas bu l~flan işittikçe köpü

r YOr, fakat kımı;eye bir ~y söy
~eıniyor ve oradan ayn.amıyor-

Ceınaı Çelebi: 

~ - Bu adam senden ne istiyor, 
acığım? 

Diye 
koı s~ruYordu. Elmas şa~kın. 
du:'kak bır tavırla cevap veriyor-

'le;- Bu herif meaıunun biridir 
zac1etn! lMnce bü"b··r·· çıld -rıyor. N \'• .~ u un ı 

ni bil. . e Yaptı~nı. ne sövlediği
SOY?n rnıyor · Geçenlerde hazineyi 
ıar .. ~Yeltenmişti. Yakalamış -

olarak bir elini kesmiş -

ler .. O sırada ben de orada idim. 
Simdi sanki elinı ben kesını§im gi
bi. bana ı1t atıyor 

Cemal Ç-elebi yüzünü buruştur
du: 

- Vay •• Hazineyi soymak iste-
yen bu herif miydi? 

- Evet. Ta kendisi. beyzadem! 
- Vay alçak vay ... Ben padişa-

hın yennde olsaydım onun elini 
değil başıru vurduruıdum. . ,,. . 

Biraz sonra Omer biraz daha 
ke.11dini topladı. Şimdi nerede bu· 
lundui:'Ullu anlamı~tı. 

KendisJne maktan bakan ha • 

- Sarhoşlar böyledir. ağacı· 
fım! Parmaklarına bir ~Y dolar
lar .. Saatlerce onunla meşgul o
hırlar. 

- Bu hem sarhoş, hem de mec
nundur. beyıadem! Ben böyle so
kak köpeklerinden çok korkarmı. 

Haydi uzaklaşalım buradan. 
Yavaş yava~ yürii<Jüler. 
Cema Çelebi i~ıne gitti .. 
Elmas a~a derhal "'alide sulta.-

nm dairesine koştu. 

Valide sultan o geec pırfp bU 
,.,. ~. RiiJ'ada .... 

Elmas ağa oda kapısının önün
de Ayşeyi stkıştmyordu: 

- Sultan efendimize çok mü· 
him bir meseleden bahsede~. 
Haydi git, haber ver. aDkika ge
çirecek ''aktimiz yok. 

Valide sultan bu sözleri içeriden 
duyunca: 

- Akşamdan sonra ~örüşfirüz. 
Diye seslendi. 
Elmas kapıya }-apışnu,u: 
- Ayrılmam d~ ayrılmam Mut 

laka sultan eefndimizi (!Öreceğim 
Di~ ~otdu. 
Vakte sultan dayanamadı .. 

cesur ve fedakardı: iperlerde 
en öne atılıyor pervasız ve fu .. 
tursuz "büyük ve mukaddes ha. 
yatı" korumağa sava§ıyordu. 
Çelik ıradesıyle hakikaten z:ıfcr
den zafere destanlar yaratı
yordu ... 

Fakat ben bir gün, bacağımın 
bın şerapnalle uçmuş, öbilrti bir 
daha bana destek olamıyacak 
derecede paralanmı§ hır halde 
hasta.haneye dU.5tilm. Yaralarım 
kapandığı zaman artık maJUJ bir 
insan olmu§twn ... Bu kUçUk tü. 
tüncü dükkanını açara!\ kanaat. 
le hayatımı kazanma a başla. 
dım. 

Harp Anadolu sınırlarma g"Ç· 
tiği zaman lnönU zaferınden 
sonra millfızım Mümtazdan bir 
mektup aldım .. Onu hiıJ& sakla. 
nm. Biraz sonra sıze okuturum. 

Bayi malul Şevki bir sıgara 
yaktıktan sonra devam etti: 

- Şimdi bikAyemin ikınci fas. 
lına geçiyorum. 

Bundan aJtı ay eV\·eldi.. Bir 
gün gene böyle bomboji dUkka. 
nın camından dı§al'lSlnı ı,eyre. 

derken önümden fllvi! kıyafetli 
biri g~ti. Bu geniı; ve dinç o. 
muzlu fakat kır saçlı adamın 

hayatı kucaklamış halinde beni 
çeken hır kuvvet vardı. O da 
sanki benim gözlerimle mıkna,. 
uslanmış gıbi ba§mı çevirdi. 
Göz göze gelmemizle onun bir 
fişek hı%iyle içeri atılması bır 

oldu: Bu benim cesur ve ı;en ar. 
kad~ım mWimn Milmtazdı! 1 
Kucaklaştık .. Daha doğrusu Cl 

kuvvetli kollarını uzatarak te 
oturduğum yerde kucakladı.. O 
nu görünce, maiıl bacaklanrndP 
mucizeye benziyen bir harek· 
hisııettim ! Bir a.n için .. O kadar 
işte... Mümtazm parlak sözleıı 

bulutlanmıştı. Beyu; ve kuvvetli 
dişleriyle dudaklarını dişledi. 

Ona vaziyeti anlattım.. ÜstU 
başı o kadar munta1.3Jll ve mu. 
rcffeh değildi.. Fakat hayattan 
öyle memnun. öyle kuvvetliydi 
ki ..... 

Veda ederken benden bir bilet 
aldı. Çok eminim ki bu işi sırf 
bana kUçilk bir yardım ôlsun di. 
ye yaptı. Fa.kat ben bu ce8UT, 

bu mert kahraman arkadaşın bu 
bilette refaha kavuşması için öy. 
le derin bir istekle içim titredi 

' 
ktudi8i a.çt.J. Henüz uykwi&u ~
yandığı belliydi. Beni göriinae. 
piyango hitdı~esini anla.makJ& 
ocraber sırf hır arkadaşa göete. 
rılen husnü kabulle karşıladı . 
Boyle kamıl bır ınsana mukad .. 
deme vapma~a ne lüzum vardı. 
Meseleyı söytedım: 

- Sevindım, sevındım Müm. 
ta.z dedım. Daha rahat yaşayab1-
lirsın artık. 

Gayet tabıi omuzııırmı sılkti: 
- ~n çok rahat yB.§8.yonun. 

dıye cevap verdı. Bundan ötesıni 
duşunmek bıle ıstemem. Kolla. 
rrm kuvveti '. srhhatım. t..ımam. 

Dünyanm tatlı ışıgını, güzel \'e 
nefis renkknnı buyuk bır zevkle 
ıçiyorum. . Bu saadeti uzatmak 
için mülrnnunel g·da alryonım. 
Bana bu gıdayı tedarık edecek 
kudretim \'ar .. 

- Sn.brcdemedim, peki dedim. 
Allah afiyet versın faltat bu pa. 
rayı gıdip derhal alalım. 

Tabii bir sesle: 
- Hayır, d dı. Ben bu gece iyi 

uyumağn mecburum. ÇUnkU ya-
rın &:Vkô unacagJm .. Tekrar mU. 
lazım oldum. Son derece mes·u. 
dum ~zizim. Sana büyük bir iti. 
madım var .. Yarm tut.fen parayı 
al.. Asker aılelcrinc vardım ko
misyonuna götür teslim et .. Ar. 
kada kalan asker yavrularını .. 
ya..o:ıaması Uızım .. 

Bileti çıkarıp elime verdi ... 
Yüziıne bakakalmıştım.. Hi~ 

hl rcevap veremedim .. Yenı teğ. 
men Mümtazın rahat uyuması 
ıçin kendısmi ntirmetle sel9.mlı. 
yarak ayrıldım. 

Eski subay Şevki ustu. Ve 
ben silkindim. 

- ?şte hikaye bu. dedi. Güzel 
mi? 

- Mektup? dedim. Bana t.eğ· 
men Mümtazın eski mektubunu 
okuyacaktınız değil mi? 

(Dooamt uıır) 
l .. 

Fare gibi 
Marsilyada garip bir kau 

hırsızlığı olmuştur. Bir kasa 
hırsızı milhi.m bir ticarethanenln 
kasasını kurcalamış ve açmafa 
mu\•affak olmuş.. Fakat kaaa 
çok derin olduğundan hırmz baş 
aşağıya inmiş, fakat tam ka6llya 
doğru eğilince kasnnm kapalı 
hirdcnbire kapanmış ve h1?8tz 
kapana tutul mu~ fare ~!bi kua.. 
ntn iç.inde kBlmıştrr. 

Ertesi sabah kasaısmı ·~ 
veznedar kasanın içind~ bir a· 
damın baygm ola.rak yatt.rfm.J 
görünce derhal hırsızı polİle 
teslim etmi§tir. 

lci, bu gönill isteğini Alla.hm ka· ı • .... 
bul etmemesin~ imkan yoktu. Dr. Kemal Ozaan 

Nitekim öyle oldu. Tann dile_ , 
ğimi kabul etmişti. Keşide.de 1 le r~r yoll.~n haatah~ 
arkadaşnn Milmtsza ikibin lira 

1 
ıarı mutehauıgı 

isabet vardL. BUytik bir sevinçle ı tSe~o#hı tııw"aı uaddeld :. .. • 
derhal bir taksiye atlavarak o. Hu,... Pa -:uı llırtn 01ıanu11 
nun tek bir odada yaşa.dığı mil. ~P"l"tr>- .. , "•l ı Utııl\ 

tevazi evine vardım... Kapıyı ----
Kepı}-a yaklaştı ve iç taraftan marudır. Onu sarhoş olarak g(). 

konuştu: runce yakalayıp göndermiştir. Bun 

- Ne istiyorsun. Elmas.! Bu
gün biraz rahatsızım da. Ancnk 
ak~ma görüşebilirim. 

f<:!mas ağzını kapıya dayadı: 
- Aman su!tamm! Mahvola· 

cağım... Şimdi neredeyse düşüp 
bayılacağım. 

- Ne var? Ne oldun? 
- Tanburacı Omer aşağıda 

bekliyor .. 

Valide sultan. Omerin adını 
duyunca kapJYJ araladı: 

- Ne diyonun, Omer burada 
mı? 

- Evet. stiltanmıl Burada sar
hoş geldi. 

- O halde akşama boynu \'Uru
\acaktır. 

- Efendimiz yoldan çevirmıcı. 
lkt yeniçerinin muhafazası altın
da bekliyor. 

- Dedim ya .. Murat içki dil§-

da korkulacak ne var? 

- İşin ıçyüzü öyle değil. sul· 
tanım~ Bu ersen herif benden in· 
tıkam alacağını soylüyor ve Luk
reçyadan bahsediyor. 

- Ne dedin.. Lukreçyadan m· 
bahsediyor? 

- Evet Padışahımııa da bah· 
retmi~ olacak kı. kendisiru avdeti 
şahaneye kadar neaıret altına al· 
dılar. Hıç kimse ile görüştürmü
yorlar 

Vahde :.tıltan bir müddet cın,nn. 
riukten sonra: 

- Sen merak etıne. dedı, o. de
lının bıriJır Bundan sonra ne !iöy
lerse para etmez. 

Valide1sultan yavaşaç kapry:ı ka 

padı. Haromac..asının ara ••• 
tnu eormeden konuşm~~u. 

<DeYUM 'ftl') t 
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NlöYA~ü 
.(OTOMOBiL) (FENERBAHÇE) 

Maziyıtlerı... Oyun tarzı vı hususiyetlerı 

Yazar.\: Bedri Gürsoy 
Liaatuaray birinci futbol takı. 

mmda Leblebi Mehmetten sonra 
ağ açıkta Cici Necdeti gördük. 

F'enerbahçede)'5e Sabih futboiü bı 

ı·;ı\tmca eağ açıkta Niyazi o) na _ 
mağa ~lad.J. 

Seri bir açık olduğu için halk 
tarafından (Otomobil) ismi takı -
lan. bu beynelmilel değerli futbol 
~ıldwmımı gerek klUbünde, gerek 
muhtelit ve milU takınıla.rnnıxda 

ğöısten:liğt yamrlrklar saymakla 

bitmez. 
Daha Fenerhahçe Uçilnciı takı • 

mmcıa oynarken hepimizin aJflka 
ve takcliriJii kam.nan Niyui, gün -
den. güne g&ıterdiği ilerleme ha.m. 

lelerlyle memleketimi.& çab'ıık $1:l 

vilm.if V4! tannunıştır. 

Sol açıkta Fikret, gağ ~ıkta NL 
yaa Fe~ blrlrıcl taımumda 
senelerce biribirinden siiratli biıi
lMriııden enerjik iki kıymetli fut • 
bol yıldızı ola.ralı: pa.rlamnı;lardrr. 

Niyazi ne yuık ki futbolu ani 

"'e menh~ bir sakatlanmadan son 
ra. vakitsiz olarak b~a hem 
de pek genç ~ında btrakmağa. 

mecl:Ju? olmuştur. 
N"ıy.ur.f kliibO.nfi ve futbolu ~k 

._ever. Bundan dolayıdır ki oyım.u 
bırakflktaıı 80Dl"'a dahi bu çekici 
mahitt.eıı ve ilpordan uzatlqa.ma . 
r11l.!lı..Jtlübü~e~U ~düd.ü c;alı 

~~ y.ı,..!uf.lı>lcıı arl:adaljlarmı 
çalı1!tıra.rak terıdisini tesem et • 
m· , awtmu5tur. 

Niyuinin futboldaki terakkisi • 
ae Pek 8CVdiği ba.basmm büyük 

yardmıı olmuştm-. Futbola son de
reee meraklı ve koyu Fenerbah~e· 
1i olaJi Niyazinln babası oğıunu 
her fırNtta teşvik etmiş ft onu 
yetijt.i~tir. Bunun iwn • hakild 
Fan~rbabçelller Niyazinin babası -
na. karşı klilpt.e dalına detin bir 
hürmet ve muhabbet beslerler. 

KL'S& bir boy, geme omuzla.r. Çe. 
,;k l'e canlı ~lr vücut. Ribar ta • 
vırlr, ıi}zel ve Sf'mpatik bir ~iiz. 

0;'Ullu; 
}fer ~yden ewel muhakkak ki 

r-.1yul teknik bir oyuncudur. Fut
bolutt incellklerinl kavramış, görüş 
leri tamdır. NiyazinJn bir yarış o
tomoblli lı.myla açığından akışları 
."-e r:amanmda çok ustalıklı manev. 
ı·a ve virajlarla ta.leye doğru ~iz.. 

diği kaviı;le:rl seyretmek bir ze\·k· 
'il'. Bu çevik oyuncumuzun en. gel· 
_.___.. ......... ~------~~~~~ 
Erkek Liseleri voleybol 

müsabakalan 
:ı , K ıı:oeıeri araaınlia ,ı.apı..ırutkta 

.:ıı~ • ybol m\lsaba.kallınna eltin dE 
r ınıv .. ıı \e B;?yoflu '1alke\-I sall'>nlıı 

rıı !la "ııırı edllmı t!r. 
11.ıııı'oöntina~ Dırinci ıruıı ı t-l!tyrl) e 

Tıcaı-eı l.J elcrı )ıq>mışlflr, Hayn)e •• 
ler lf'>-"6. 15--6 ksza.nmışlardn. 

E~'-i FcıtutıGhçe 'e milli takım 
sağ ac;ığt Xiyaıi 

2e çarpan hu u.clycti de· bu~a -

dır. Kalenin öntlnde birdenbire 
beliriverir ve hiç: umulmadik bir 
an.da fırsattan lı;tifade ederek gol 
çtka.nr. Bu Rekilde can alıcı ve ga 
liblyet kazandmcır pPk cok ~oller 1 

1 

Pasları, çaiımları, d ·ıııasmam, ! 
efla~leri, kornerleri fe"kalitdooir. ı 

Atletik ~iyetlcri de mükemmel. j 
clir. icabında gerilere mUeı:;sir yar 

qanlar yapar. K05arken birden de 1 
marke arkadg..cm1 bulan lı;ş~tli 1 

ortşla~lan \"aroır. ı 
Sol a\·ağl ve kafa ,·uru~ları za-

1 
·ıftıı. 

Nıyazi çok değerli bir futbolcu 
olduğu kadar ayni zamanda da son 
ierc-cP temiz ah18.klı, o::ı.zik, kibar. 

' saınillli, mert: büyüklere lıilrmet, 

kijçlikler-e şefkat g~temıe5ini bi· 1 
1f>JI nezih bir ınkad:ı"'ml/drr. 
• ~nnr tı•rbiyesı l~e örnek olac-ak 

bit lcl,,..,"'tC'dlr 
ro{'<!ri GCl!.iO\ 

·o 'ma ve l ıy atro ar 

H~BZR--~ 

-
G G 
R R 
• • 
1 1 
p p 
• • 
1 1 
N N 

Ba§, diş ağrıları, nezle, kırgınlık ve Ü§Ümekten 
mütevel1it bütün ıstırap} arın başlamasile beraber 

aklınıza gelen ilk isim olmalıdır. 

&ltdeJf Dozmaıaa Kalp Yt 

Böbreklere Dollumadaa 

JEn seri tesir, en kat'l neticef 

L1lzumwıda gilnde 3 adet almır. Taklitlerinden sakmm. 
Ve ber yerde pullu kutuları ısrarla hleyiniz. 

.· ··'.. .· . '· 
... : . ~ . ,:. .. ·, :. . ~~·'.. .,_ ı.-:- • • • • " . -

Erkek daktilo altnacak 
Zonguldakt.a takdiri kıymet mumeMllllt;lnde çalı§ma.k ve iınt.lhanda 

göste~kleri JllUVaffalnycte &tire 80 • 120 lira maao Terllmek llzere dört 
erkek d&ktilo almacaktır. Harclro.b ve ibateleri mezkQr milmeaail~ te
min edilecektir. Ta.llplerlıı 2t Şubat uıu pa.r.a.rtcsl gUntı saat anda Gala. 
tada Yeni yolcu salonunun 3 üncU katmda: 

Eretıı Klmlrterl ı,ıetmeıl lllralEIJ• 
ve t oll serwıııae 

müracaatla. imtihanda huır bulunnıalan 11.ıin olunur. (1318). 
l - NUfus t .. zkeres1. 
2 - H!zm~t IJ nıouvl!'l<'r:. 

........................ 1 .............. 

' ·ıar KIJ e -. umnurıyeıı 

Z ıRAA T BANKASI 
rı..urUlll§ tarı.hı. 1888. - ~rmayesl; 100,<XX.l,OOO Türk Lira!l. 

~ube \'e Ajans adedi: 265. 
Zıra1 ve ııca1i lıer nevi banktz rnuameıcle'Tt. 

Parn bi.rlh"tlroqlere 28.800 Un Umunlye vert,ror . 

.. r"3;ra.t;;.:.J~~~lll~~:_.a,..S.:~-""-""--................ ~_....__......_.......,.,_,__., 
lkinci m~ Vefa lif' l&tiklaı ıı.ra~m 

da yapılnuotl"r. Neuccae Ttıt!klflllııer 

btl ın~ ~5-S. 15-12 g'alip ızt>lml~ 
ludtr. 

$eho T ıvatrosu j 
' "''~başı On.n• RnmtJTııta 

«raat BanK&omoıı \ ı • ı!"1l lı \ .. ır"Rr!l2 tasarrw ne"llnll'-tıda • u 
~ ıtr...: b11t 11 n rı. .,.,, ~· ~ OE'lo c,-e lıtllece.k kur'a Qe ata~ 

twın" göre •Kr<ımıve dağrtııacakm. 

BeJ'OC'u Haltu-.1nli0 de Haydarpaşa 
Se'atoltutu müııabaka!ını 1~11 

ll\-12 HaydRrpa.6&1tla.r, uaıat.ıuıaray • 
BoğU!çi llar§ıl~meaıru efe 1~9. 15--4 
ıg._ı.c, Gılatuaraylılıı.r ka~anmışlar· 

•lır 

1\ k~ıt •n '!O.~ 

J\1eşalele" 
\' AZAX· R em-! t'- 111 11ta . . . 

''tt!daı (.'ıuıo .... •\• uı.o•tlı ··•••vıııu11 

c.ıuuUi7 ' ' cııo <.,o<"'f tı. ın·1. ~l 
Ak' a.ın ':lO SO tta· 

K ira lak Odala r 
tııor ı:ıı,. ı;:ı,ı•ı:ıc \'OC'UI' tenno.ııı-rı 

1 

~ -. ı~ ı.OO<ı ıir•lık 4.000 Un. J '"' ul<>d 50 UrabJı G.eet lira 
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ıo 
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IA.40 Folklor 
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11•,(ll • ,ı; 
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1941 KRAMlYELERI 
l e.dct 2000 l.Jrahk -

T. iş Bankası 1 • 1000 • - sooo-
1 .. 160 • - uıoo.-

941küçük ' . 500 • - 2000.-
8 • 200 • - :9000.-

8.5 • 100 • - 8500.-

Tasarruf Heaa.blan ~ . 50 .. - f.000.-
soo • 20 - 600Qr.-: • 

IKRAMtYE PLANI Ke3fdelel': f Şubat, 3 Ma)'I!, 1 
tos. 3 tldnd~ t:aıüılerinde 

Tahmin 
bedeli 
187,00 

36,15 

i5.0U 

190,UO 

330.32 

tık 
tcmınat 

12,52 · P'atih yangm }'eliDde HAS3nhalife Malı. Ocaklı so 
99 eu adada ıı Na. ve 37,88 metre murab'ba.ı sahalı 

ı, 71 Fatih yangın. yerinde Hasanlıali!e lılah. ,Akdeniz 
~d& uı mel ada.da 103/1 No. ve 12,05 metre ;ı:n 
&:Lhalı lll'l53. 

6,Sll Falih yangın ye.rinde Ha.ııanhalife Mah. Ocaklı So. l 
adada. 55 No. ve ~ metre murabbaı Mhalı arsa. 

U,:!.5 Cihangir yaııgm yerinde De.fterdaryo'kuııund:ı " cü 
12.~ metre mura?>baı sahalı arsa. 

23,77 Fı:ı.Ub yımgm yerinde Has.-ınhallfe Mah. Akdeniz ao' 
da 115 lnc! o.dada 65 No. 1ı ve 52."8 nıctre murab 
l1Alı nrs:ı 

T11ıım.n bed l ı ı ,,, ,fmı~ t mıktarbn ·yukarda yazılı ~ J:l3?'Ç1'l 
satılmak Uzere ayn ayn açıı.t arttırmaya ~:o:;ulıım~tur. ı::arl.namelerl 

ve muamel!t mUdUrlllğil ka1eminr1,. "lrU!f'b1Hr. lhale Z6 2,941 ça.rp..mba 
saat 14. te daimi cnellmendl! ~a".&4tCaktır. Taliplerl.'l ılk teminat mak 
va mektuplarile ihale. ger.o ınuayyen saatte da!mı encümende buluntıı 

{103 

I • 

inhisarlar umum 

--mOdOrlOğünden: 
ı - Evvelce akredluti mUteahhit t!rmaya ait o mak üzere aım• 

ılli.n edümlf olaı "1.000.000" adet tuz ~vah ' için ak~üfi ldar m 7 
1 Cındıtn açtınlnıak lzere de tAkli! verilebileceği ve bu teklifin 24 Şutıot 

ua;.:artefti «ün\1 saat toın 11 do inikat edecek komisyona verilmesi 
olunur. (131!) 

t 
1 

f 

Devlet Demiryoltan ve Liman ar 
iıletme Umum idaresi ilAnları 

Muhammen oe4 • . •H•tt"at t.P.rnlnat ve mlktarlarlle ctnsleri ('t' 

rııe sur. . ~nntlcıi "'•lı.ı~ıı.ıa alt olduğu listesi hizamnda. ~ılı .. h p trf 
ler b~r l!Bt.e rn•ıhtcviyatı ayrı ayrı ihale edilmek 1izl!re ve kapalı zarf 
·~ .-.nkarad:.ı \!..ıre ':>!nıı.smdıı. satnı almac&kta. 

·: 1 t!Je gıTU• , ı ı.yenler1n lirle.si M psrnc\;l yaı:ıJ: rnuvaklı;at 

ı tıJ.yln ewt;ı veıdk.a , ... tt"ıfüflertıü aym ~ ekJdlbne ma 
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