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Balkan 
Sulha 
--~~~~ 

Bulgariatanda sivil kıyafetinde 
Alman mlltehauıalarmm bulun_ 
da#anu kimse inkar etmiyor. 
Balkanlarda aulhün bozulması 
bir Alman taarruzu neticesinde 
wkua g leceği muhakkaktır. 
Bu böyle olduğu halde Alman 
.Propagandası suçu başkalarma 
atfetmekte ~rre kadar tered 
dilt etmez. • 

Yazan: 
RlııJlll Caldt 'Yalçm 

a.ııu.a ulou.ou wwıaıaza puôö
.. dbyuı ~in meğer en büyük 
•ıtııı Diwyada muhaiau edi. 
leeek maddi ve manevi birçok kıy
..._ var. Fakat Balkan suihü re. 
... lanb. Bul de\ Jetleri bu sol
... •nıhatm diJc mcthedı;yorlar, 
lıaıdanıu da bu sulbü lhlil etmek 
I_ ~ •dau heı6HJ or diye yerin dl. 
-.e IJatuıyorlar. 

l'abt dogl'll8Qftu itiraf etmek ıa.. 
'-PUrse 'aldtıdz bir iitoplnto, 
• ller meaclcde olduğu tt1bl ! - ba. 
l'IM1a da ldmba hakb klnıln baksa 
......... tayin etmeslae im.kin 
M&ar. Ev salıfplerinl yalnız ya
- lnraalar butırmıyortar. Ya-
- ..,__tlar da var ld ba§kala-
._ dlttlaclllklerhıla tamamen ak. 
1111 lllaad ediyorlar ve bana ispat 
lala ... Mr dende• sn getiriyor.... 
....... Balkan salhö mesele. 

........... Ban.da nlhi kim 

.....,._ etmek istiyor, kim boz
_., Propaganda>• \e lnını lif. 
laıa ell91DJD1fet vermtyeUm. tşe 
...,,_: llalbialarda b•IÖD sulh 
..._ botııidmll§hır. Bunda Mtlphe ............ ...... : 

Bulgari standa 
Neler 

oluyor? 
Bazı mmtakalarda 
büyük bir faaliyet hü· 
küm sürmekte imit 

Yabancılar hudut 
mıntakalarından 
uzaklaştır lldı 
Alman iıtil&ama 

mukavemet 
edilmesini iıtiyen 

Bır çok 
vatanperver

ler tevkif 
edıldi 

Londra, 24 (AA.) -
B.BC: -Salyadan 6• 
len laaberlere 6Öre Bul
gariatanın bazı mınta
kalarında byük bir fa
aliyet hüküm aürmekte
dir. 

<Devam 4 belde) 

..... .,... •«•• 
... te ........ *-,....-..,. ıaoo ıta ya lırır.......,. ............ ke.utl ...... :.-::::.-=-. ...... 811 •üöm ""' ve Alman 

llatntaft. 11 lılr leceJ&ftlil yüat 

........ eıds••• ,... ...ı içte tayyaresı ~- hh• •lteveffa llaşveldU 
• ... Mdabw •)1ıaanc1a .. 0

• du·· şu·· ru·· ıdu·· ,........,. lıelulhlne ~ !ıaatllk 
llr ı· •m ftl'llınlttl. Ban• ve_ 

._ ..... , tqlBs '9eftrl mi yoksa 1 ·ı· ) • • b 

....,_ lldrl mu Dünyada 1ı1ç ngı ız erm zayıa 

..._ .. aeftrla .lacWz oldaiana ise 1 O tayyare 

... ellDek .,......,Uıal giJl!ltereme. 
liıllllr. llattA mlh\er kaynaklan Londra, 24 (A. A.) - B. B. C: 
'lıle. Fabt ba kadar ileri gldeınt. İtimada layık menbalardan alı. 
7111 mihver propapncluı Balkaa uan malumata göre İngiliz hav& 
Rlllıai İaglltenınin bozduğuna ,e kuvvetleri orta şarkta fimdiye k& 
.... da lııowınak lstediilnl iddia e- dar 1300 Alman ve İtalyan tay
.._. bdar lleıt gitmek cürethıl yareai düşürmll§ttir. İngilizlerin 
he,,..._ Hıarı ÇlnJdi berkeatn kaybı 110 tayyareden ibarettir, 
t, -• muıemıaeı olmadıiına Bu tanarelerin pilotla.rmdan ek • 
...... ve ı.. lmdamk bult bir ...._ serisi paraşOtle :turtulmafa mu - 1 
't tla lıılle Waattar vaffak olmqlardır, 
-.. ~ edlleeeilae ..:..=.~.:.:::.:::..:.::~----
~ • Balcw dorltlak beyaua- Arnavutluk ceplaeainde 1 

.. , .... Ull'I llerlae .. nlDada 

.... ı ........... _ lılr ~t 

........ aealw dllleta lllDlver 
• 7 .... .............. AIJaa bb. 
... .._ .. ftlllmam tereflnl 
b•ıl&e mal etmek ve acnnnı 
.. ~ ;rlldelllek lltlyorl&r 
- ~an. avu kylmı: ,... .................. .._ ....... , 

o...; Wr ...... devle&I daba 
-..1ı1._... ............. .. 
............... §e)dpda
;:ısz-..... .. •ftlb IMDJelreU, 
._ .... ,..,.,.,. .......... ldıındlrf Gö.. ...... -. .. Sldıwww ld AlmaiaJadır. 
.... Ülla ............... &.I.. 

--h'' .. ·- maei ...... ,_ te::«ı• İqlltıere old•Puıa 
1$su D • lılo ... .... 
~ ..... ahll lapfetWe 

Vunanlllar 
Bir laalta zarlıncla 

116 hücumu 1 

püskürttüler . 
Son on günde 40 ltalyan 

tayyareai cli;,iiriilcli 

SON HAVADiSLER 
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''Emniyet sahamızda 
faaliyetlere 
kalamayız!,, 

yabancı 
18kayıt 

Sof gad:tt ,bir: 
hadı:s·e : · ' 

Am8rik8 
elcisi. bir· 
Alma.nı 
yaraladı 
Elçinin bir l,..Uis 

ıarkuı ,al.ılır,,,..., 
yapılan itira 

la&liaenin .ebe6ülir 

8olJa, u (A.. A..) - lU51W: 
Sofyada cumart.ı ..... 1ılr 

bbarecle wlmhalD " ..... . 
orta elçfBile bir nul srupml1lll da 
methaldar ,aen b&dlıle ).,....,. 

Musolini 
Diia .ci71ediii .... 

n-.ı~ 

Son 

H aricige vekilimiz 
Türk- Bulgar beyannameai ılolayuile 

Bevanatta bulundu 
TUrkıye, toprak bUIUn UğUne vara 

ıstıklAlıne yapı:acak har 
tarruza silahla mukabele edecektir 

Berberler mektebi 
Kongrenan ıagv karan Ozennde 
Maarif ve Tıcart m.OdürlOk

ıerı tahk.ikata başladı 
Mektebin lağyma karar verilirken 25 fer ku~· 

luk aidatın tahsiline neden devam 
ediline.si iıtenir.or.? 
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Kadınların ·muvaftakiyeısizl-a 
·uoıat11kları J88•n il·: 

Beledlye tahslldarlığı 
Yanı tab ıldarlar alan Biledlye 

kadınft bu iıe 
karıflli1lma,naS1na karar verdi 

Hadiseıerın 
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Musolininin 
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Harp 
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Ahretten Dönuı 
His ve Aşk 
Romanı 

PılE JG•ta 

HABER 

Afrika cephelerinde 

ingdizlar Kar• 
kat'ı hucuma 
g1çm1k azan 

SomaUcleJtabaa)ana 
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Fakat Almanyanın 
yarduniyle zafer 
muhaltkakmıı! 
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_ H A B"E R - lUPDl JJOlft'JmJ 1 

·a ık Kemal 
bakllında mmaım 

bir veılka ... 

Lonctca, 23 (A.A.) - Amlrallrk dai .. 
re..'liıun bugün öğleden l!IOOra De§retti.. 
ğ1 tebliğ. 

Akdenia<lc deniza.ttıla.nmız, ltalya
nm deniz ~ ordulan ile münaka· 
lAtnıa ka.rr.ıı harckAtnıa devam etmek· 
tedir. Denlzaltila.nnuz, son günlerde 
bir çol: muvaffakiyetJer kazıı.ıımıştır. 

Namık I~emal hakkında yazı Uplıolder denizaltısı, iki düşman 
lan bır kit~p son günlerde b~ ıaşe gemisini batırmI§tJr. Bunl.ıı.rdan 
ka muharrır arasında tenkit .-e 1 biri takl'iben 8 bin tonila.to diğeri 
ınunakaşa mevzuu oldu. Hatta takriber be§ bin tonııa.to hacminde 
bunlard~ bir_isi de diğerine ha_ idi. 
k~:et .. mı etrnış . ağırca bir söz Tove~ denızaltısr, bır İtalyan petrol 
mu soylemış, ne olmuşsa olmuş 1:1arnxc gem.isini batırmıştır. 
adln eye de başvurulmus; "ede~ Regent denizaltısı, 2H2 tonilAtoluk 
bı~at kapısından çıkmak, adliye Citta dl M.e.ssina oldugıı .muhakkak 
kapıs:ından gırmek" gibi laflar addedilen btr ttalyan tqe geml!!lni 
~'aZilmıı:;. batımu~rr. 

mık Kemali bir mensiı. Utmoııt denizaltısı, bimaye allmda. 
be.nz ·tebilıriz; bütün cephele. ııeyre6En bir kafileye hücum ebni§ Ye 

~c aym k~dretle parlamaz. sekiz bin tonilfltoluk bir ia§e geınJ.ıri-
ın t;opyekun ele alınca §Üp. ni torpillemiştir. Bııahara bu vapurun 

h~sız kı tahlil ve aksettirdiği 1_ kıçından su alarak batmakta olduğu 
çı lar arasında belki zamanına goriUmüştUr. G<\ınl, himaye gemileri f Ort , belki de asırlar devamınca taratmdan terkedllmişür. 
evkalade -sayılacakolanlar da •rr.ıant denizaltısı. bir düşman ka... 

vardır. Lakin münakasa edilen fileslııt> topları ile hücum etmiş ve 
VC\gütültüye sebep ola°'n nokta cttışuuınm iaşe gemilerinden birine bir 

~~un ı:.an'a~~arhk, vatanperver. obüs isabet ettirmiştir. Truant, diğer I 
~' ga7.etecılık, mücahitlik oföi bir bC.Nm CM.asında bir torpille kafi
d rafları de ~'ldir; karısı hakkı lenin et: bıiyük gemisini batırmıştır. 
cf}: · z~lan bir ka.,, kelime vey~ Bu gcmı, 3.600 tonilfi.to hacminde idı. 
rı.u~ C'Clır. Eğer Namık Kemal.n Ş!mdı tcBbit olunduğuna göre, 28 
d 1 U vatan davasının belki l~en Klı.nımwıa.ııide battığı bildirilen Tnton 

hı ı:: ğlığında olduğunda dah~ den.IZt'ltw, blrl sokiz bin tonillı.toluk 
: enunıyetle karşımızda buludu- olmalt üzere iki İtalyan il\şe gemisin! 

f:'11 r.ıu sırada böyle laflarla ala tahriJl etmi~tir. 
.ı<ada l • r o :mak imkanım büluyor. ----ll----
sa rabılir: Macaristanda 32 ev 
b - Benim miinakaaı;; edilecek yıki1dı 

Amerikanın 
tayyare 
ihracatı 

Geçen sene 3532 
tayyare ve 4986 tayyare 

motörü ihraç edildi 
Ne.,.ork, U (A.A...) - 'ncaret 

nu.areti tar&fmdan verilen malftmata 
göre, f!e<;en eene Amcrik&daD cemaıı 

78 milyon lnglliz lirası kıymetinde 

3.532 tayyare ile 4.986 tayyare motöril 
~ edllmi§tir. Bunlarm en mllbJm 
kumu lngDtereye wya müttefiklerine 
verilmiştir. 

lngilten hesabına. tmaı ed\Jcn ve 
U.zakşar.ktakf lıı.,ailiz bava filolarmı 

takvıyc ı:tınek üzere §imdi yolda bu· 
lunan bombardıman tayyareleri içinde 
dört nıotöl"]Q Consalidated ve Boenig 
tiplertııden tayyarelerin de bulundu
ğu temin edilmektedir. Bu lkl tıp tay· 
yan 10.000 kilometre mesafeyi yeni· 
den benzin alma.ğa ~e yere inmeğe 
mecbur kalınadan katetmekte ve bU· 
yftk bir bomba bamulesl taşmıakta· 

dır. 

Sabık 
ispanya krah 

Olum döşeğinde İtalya 
hükümdarları 

tarafından ziyaret 
edildi 

Roma, 23 (A.A.) - :Stefani : 
ıs ilnctt Alfosun sıhhi vaziyeti va

hamefüıl muhafaza etmekle beraber 
sabık lıUkUmdar, benUz melekrttl al•li 
ycı:ıint• salllptir. 

Dti~ öğled~n sonra yaptıkları ziya· 
L"et ı.:ımasmdn. hasta, İtalya kralı v<: 

kraliçt.al ile görUşebilmiştlr. 
Sahtl• hükümdara her sabah dl.nl 

telkir.ter yapılmakta ise de pek yakın 
da b\P fe!Akete intizar edilmediği için 
kend:Slne henüz son telkinler yapıl
n:amı~ttr. 

Budape5te, 2a (A. A.) - Macar ----::--:-.--------------
telgraf ajansı bildiriyor: Amıral Darlan gene 

~ka tar-dfım kalmadı mı? 
d Bu münasebetle Krbnslı L 
t 0 hun Namık Kemalin vaziye. 
~n ,. yazarken ihmal edilmesi 
at ıyen caiz olmayan şimdiye 

kadar da nı<'ydana çıkarılmadı
gın • 1~atta hatırlandığını bil. 
nı~.ugım bır vesika üwrinde 
durdu. 

-~amık Kemal. çoğumuzun bıl_ 
dıgı veçhile, Vatan yahut Silist. 
r • ısrnındekı piyesi Gedikpaşa 
tıyatrosunda oynandığı ı;rrada 
halkın gösterdiği büyük ve !.e
' CC'anlı nUmayişi yüzünden sa. 
ı avı kuşkulandırmıştı: orada E. 
sene kaldı ve ancak 1876 da 
$ult< n Abdiilazizin tahtından 
ındırilmesı üzerine serbest bıra 
kıldı .• Tamık Kemal 0 zaman 0 • 

tuzaltı yaşında bulunuyordu • 
:.\luhterem Kıbrıslı zatın ~y

ledığıne göre Namık Kemalin 
Magose kalesinde üç sene malı 
P? · kaldığı oda yıkılmış değil: 
dır; bu oda kalenin altındadır; 
duv rlarında vatan şairinin el 
Yazıları vardır; o da bir çok 
nıahpuslar gi~i .. ıztırap çektiği, 
ınevkıına ve dırı diri gömüldiiğü 
~ erııı Juvarlarma bir takım ha. 
tıraları, şikayetleri, hisleri nak
~tnıekten kendini alamamıştır; 
1 Unların arasında tarihler isim 
er b • • l İ azı. n~Uar hatta mrsrfüar 

ol tak ihtımali uzak değildir'. 
n an okumak hatta kopyele 

ıını · ı ' · a mak kolaydır; zira hususi 
~Uı"<:. te "mütahassıs" gönderme. 
r~ l~zum yoktur; oradaki Türk 
tı ~ne yazılsa edebiyat veya 
aı 1 muallimi bu işi yapabilir 

ev V mez:ınuniyetle yapar. 
aktıylc bu odanın kapısı 

falan kırılmış; çoluk çocuk gi
~r; hatta oyun oynarl .... _ıış; 
.tn~~s gençleri İngiliz idaresine 

Sular altında. kalan a.raza~eki l Parise gidiyor 
halkın tahllyesıne memur. edılen Londra. 28 (A.A.) _ tev· re rad 0 . 
komisyon tarafından ne~rcdilen ra. . !Ç y 
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~~t.. •--· tır su Vişlden aldığı bır habere atfen A· por ara gore ev .Y .... ı.un.ı.<ı • . 

Fakat SU) rdan k 
• .. mı.ral Darlanm bugtln tekrar Parlae 

a en co zarar go_ . . 
ren Soll kasabasmd~ henüz ra.. gideceğini bıldirmektedir. Bu eeyahat 

por gelm · t' H y U.n maksat Paristekl Fransrz mahfil· 
emış ır. asara ugnyan 

e\•le'r 1400 Ü buimakta.drr. lerl v~ işgal makamları ile sıkı •e 

Çjftliklerd d b. . k b' 1 dalnıl bir teması muba.taza etmekten 
e c ırço ma ar .b ttir 

yıkılmlş veya hasara uğramıştır. _
1 
_are ___ · ----------

Fon Ribentrop yeni 
J:ıpon elçisile görüştü 
Sab:bu~, 23 (A. A.) - D. N. 

B: Hariciye nazırı von Ribben. 
trop bu sabah Fuschl'daki malikiı_ 
nesinde Japonyanm yeni Berlin 
büyük elçisi general Oşimnyı ka -
bul etmiştir. Alman hariciye nazı.. 
rma ilk ziyaretini yapan general 
Oşima ile von Ribbentrop .uzun ve 
saınimI bir görü§me ya.pmrslardır. 

• Kummg, 28 (A.A.) - Röyter: 
26 b'lyük Japon bombardıman ta.yya 
resi, dür. Paoşan civarında Birmanya 
yolunun Çin bölgesini bonıbardtrntuı 

etmiştir. Diğer dokuz Japon tayyare
.si de, Koşındck.i kalay madenlerine hU 

cum etrn~tlr . 
• Mı.drlt, 23 (A.A.) - Hariciye na 

zın, Tokyoya avdet eden Japonyanın 
eski Berlin sefiri Kurusu ile Japonya 

lngilterede askerlik nm Maorit elçisıni kabul etmiştir . 

kayıtları yapılanlar ... Ma.drit. 23 (A.A.> - stetani: Ha· 
Londra, 28 (.-L\.) - 1921 smrfma l>E:r alındığına göre hüviyeti mrçbru 

mensup genelerin dUn askerlik kayıt· bir tayynı·e, hava müdafaa. bataryala
.1.arr ~ &pılmıştır. Bunıann mühim bir rmm ateşine mğmen ild kere Cebe· 
kunm bahriye hava filolarında pilot ıüttarti< Uı:erinden uçmuştur. 
V'! müşahlt olmak iııtediklerinl bildir- "' Sr>fya. 23 (A.A.) - Bulgar ve 
mişlerdlr. Yugoslav ticaret odalarmm içtiınat 

Dit!'e• bl'ş suuf daha önümüzdeki ya.rr &lgraıldn açılacaktır. 115 mU· 
be~ ay zarfmda kaydedllecektlr. Bu ıneSBilacr. mürekkep olıı.n Bulgar heye 
kayıtlar iki milyonluk bir yekQna ta· ı ti dün Belgrada hareket etmiştir. He
ııllfık etmektedir. yete ticarr>t nıı7.Tl'T rlyMet etmeşt!!dir. 

Hic; ellerine baktm mı onun? •. 
Ya saçları?. O darmadağınık sa.ç
larile vahşi bir kıza benziyor! Fa. 
kat o sacla rxn da güzelliğine doyum 
olmıyor ••. Sonra, herkesten ba.§ka 
türlii giyiniş!. İşte o, bütiln bu gü· 
zelüklerıle beni daha fazla merha-

-10-uı-.ıcaat etmişler; kapı yapt _ 
rnıslar, muhafaza altına aldır 
nu. lar; ziyaretgah haline koy -
muşlardır. · • mete sevkcdiyor. ğumu söylemesi ve daha bilmem 

neler mmldanma.st yok mu? 1şte 
o anlarda biç de bir deli olduğu 
hissini vermiyor bana! Ben ona 
dikkatle bakıyor ve söylediklerini 
kendisi de anlıyor zannederek dJn
llyorum ve sana yem.in ederim, o 

anlarda kalbim heyecanla çarpıyor. 

Bwıdan başka Kı:brısta tanın- Ona ha.karken "Yazık ki bu siyah 
mı~ aileler de Namık Kemalin 
~ı r~zısiyle mektupları varmış; 
ırısı de Lefkoşanm Lfileli ma 

halle~inde "Disi çıkık ŞükrÜ 
efendı zadeler'' ailesidir; bunlan 
arayıp bulmak ta güç değildir. 

.. I{Ibnsta dolaşan rivayetlre.., f0 re Namık Kemal Lam.aka 
:a_nııuıında karaya çıkarılmış; o. 

dan kara yoliylc Magoseye 
getirilmiştir. · 

81~~ eserlerin ilk vasrflal'l ve. 
se .arla konuşmalarıdır; Ma.go
v zındanmm duvarları Namık 
., ... cnıar 
aı ın şahlanmış ruhunun 
~duğu zaman yaptığt 

:ı_parc:aJar saklı:, ~. 

Katlircan Kallı 

pırlanta gibi gözleri sevmeğc .inı· 

kan yok!., diye düsünmekten ken
dimi alamıyorum. O kız, ötekiler 
gibl aklı başında bir şey olsa, her
kesin onun için çtlgma döneceğin. 
de şüphen mi var ? Şimdi bile 
öyle anlar oluyor ki .insan deli ol
duğunu bilmese, muhakkak onun 
için çok büyük çılgmliklar yapar. 

Gözlerime sabit nazarlarla bakıp 
ta gülümsiyerek: - Sevgilim! do
meei., aonra akşamleyin, ka.re.ıılrltta 
ylizlinii göremezken kulağıma beni 
bekledilini fmr1damut, beıümle ea· 
baha kadar beraber kahnak Jlıted1. 
ltni. ]redfılinfn eu.ı mıelell oldu-

Bir 3.şık gibi bütün benliğim ür
periyor. Sonra. bilmem neden onu 
adıyla çağmnağa kalkıyorunı. l,.cıte 
o anda onun birdenbire iyile:Screk 
bana cevap vereceğini sanryor: 

-A~! 
Diyorum.. Ne var? Ne istiyor

sun! diye cnap veriyor. 
- Sen deli cleliJ,ldn, dejU mi! 
- Belı mt 4e1b'Jm ! diye cevap 

Amerika hükUmetine 
gelen mahrem 

raporlara göre 

Alman yada 
Gıda stokları 

tükeniyor 
ıY akında et, yağ, 
vitaminli gıdalar 
yokluğu başlıyacak 

Nevyork, 2S (A.A.) - Amerlk.al.ı 

ıktı.satçzla.r önilınlir.deki altı ay içinde 
AJ.manya.nm ba§lıca gıda maddeleri 
frkdanT ile ka.r§ıl&§acağı kaıı&a.tinde

dlrler. Zira.at nezareti iktisat roüte
haaBJ!\'armda.n Frederlk Strawrun Al· 
manyadaki dahili vaziyet bakkmda 
hazırladığı raporla Amerika hükfun~ 
tine gelen maJınmı maJClmat araamda 
mutabakac görtllmektedir. 

BU rapor hi!h•-e beyaz sarayla 
mi11l müdafaa erkAnmı tenvir etmek 
için yazılmış olup Almanyada yakın· 
da yokluğu hissedilecek maddelerin 
bir Ustestııl thtiva etmektedir. Bun· 
ıa.r meya.nnıda et, yağ, vitamınll gı

dalar da buhmmaktadır ki bunJ&r Al· 
man askerJerlnin dövt1şme kablllyetl · 
ni TC Alman harp ııana.yiinde çalışan 
amelenin verimini muha.taza edebil· 
mest için çok 111.zu.mlu sayılmaktadır. 
Mezkllr rapor bu tıkdanı, lngiliz ablu
kam ile Almıın istlbsalln.ln azal.mış ol
m&8U'I~ ve harp için hazırlanmış olan 
ihtiyatların tükendiğine atfetmekte
dir. 

Jagllterey dGalıl 
ta1yarı blcomları 

Londra, 2S (A.A.) - .hıg'.llz hava 
ve dahili emniyet neza.retlcrinlıı bu 
akşamki tebliği: 

Bu,,,"11n gündüz, bilba.ssa ~rk ve 
cenubu şarki sahilleri açıklarında düş 
man bava faaliyeti olmuştur. Pek az 
düşman tayyaresJ sabili geçmiş, fakat 
hiçbir bomba atılmamıştır. 

lngilterede 
tereyağı 
tayını 

Adam başına haftada 
12 grama çıkarıldı 

Londra, 23 (A. A.) - İaşe na. 
zın, vesika ile verilmekte olaıı 

tereyağı miktarının 15 marttan i. 
tibaren haftada lltl onstan dört on
sa yani 112 grama çıkarılacağını 
eCiylemiştir. 

Fakat yemek yağmnı yeklınu 8 
ons olan miktarında bir değişik. 
ilk olmıyaca.ktır. Yani istiyen se_ 
kiz ons olarak yemek yağı alabi
leceği gibi, bunun dört onsunu te.. 
rcyağı ve mütebak.isini de yemek 
yajh olarak alabilecektir. 

Alman bütçesinde 
tasarruf emredildi 

Bcrlln, 28 (A. A.) - Bir hu. 
::ı.usi muhabir bildiriyor: 

Milli rnlidafaa yUksek meclisi 
tarafından neşredilen bir kararna
mede yeni bUtçe için büyük ttuıal'. 
ruflnrm temini emredilmektedir. 
Masrafların arttırılması kat'iyyen 
memnudur. Yalntt milli müdafM 
mrısrarlnrr arttınlııbilecektlr. 

17 ,. 

Hekime göre ideal 
.izdivaç ve şartları 
"izdivacı hazırlayan ve ona renk veren nonnal 
&§k ile, bir fikri sabit körlüğü ile imanı çılgına 
döndüren marazi aşkı kanşbrmamalıdır., 

Yazan~ Dr. RASiM ADASAL , ............................... . 
Gerek klA..aik l"Uhiyat ve gerek_ 

ae pAllc:analiz bakmundan cinsiyet 
muamma.smn:ı .izdivaç meselesinde 
oynadığı rolü incelerken karr ve 
koca a.ı-aıımdaki mütekabil sempa. 
ti veya ruhi anla.,.cınıay:ı da bir neb
ze temas etmiştim. Buna mter cin_ 
si cazibe, ister aşk diyelim, izdi _ 
vacm mihverlerinden birini teşkil 
ettiği mubakka.ktir. Çünkil izdiva
cın namzetlik devresinde mübrem 
bir şart teşkil etmemekle be:ra 
her, uzun süren evlilik hayatmru; 
aile huzur ve saadetinin bağı ve 
tıısonıdır. 

Fizikte düstur kıymetinde bir 
ha.ki.kat blliYoruz: MUspet bir kut. 
pun menfi bir kutupla temasında 
elektriki bir şerare hAst1 olur. 
Ayni şey kadın ve erkek arasında 
da vakidir; a.ralarmda buna ben _ 
zer ruhi bir şerare geçer ve biri.. 
birlerini gayriihtiyari olarak ve il. 
car mahiyette bir kuvvetle çeke't
ler. Bu nıhf kudret, a.•. sevgi ve. 
ya sempatiden başka bir şey de. 
ğildir. Bu caziben.in sonu çok defa 
izdivaca varır ve uzun müddet 
hattA yaşın ilerlemesi ve ihtivar~ 
lığın başlamasivle de devam eder 
se izdivacrn m.ilıverini teşkil eder~ 
Fakat iki müspet veya iki menfi 
kutpun karşılıklı temasında şanı_ 
re yoktur. Aynile hC't gUn yolda 
binlerce kadın ve erkek karşrla.'J
ltkları haldt- ne biribirlerine ~ 
olurlar ve ne de evlenmesini dü
şüni.irler: çünkü ara.larmda aşkm 
heyecanı teesslis etme~. O halde 
izdivacın amilleri ba..,.cmıa (aşk) l 

gec;iriyoruz. Mevzuumuz doğrudan 
doğruya aşk ruhiya'ı olmadı~ el 
betle, cennetln bot meyvalı ve çi
çekli bahçelerinde başlıyan ilk be. 
şeri ~ fa.ciasmdan bugilne kadar 
söylenen şeyleri hulA.sa halinde bi
le zikretmen.in imkinı yoktur. An. 
ca.k izdive.c; vetiresinde mühim bir 
rol oynryan bu kudret ve cazibe 
hakkında izah yolunda birkaç sa_ 
tır ya:mnk da :>.aruridir. Eski Yu
nan mitoloji11i, izdivaçta aşkın 
mevküni esaslr surette tebarUz et
tirm ektedir. Ask ilahı olan Eros 
ile nıh ilahesi Pavche Yunan Pıuı 
teonunun en meşhur ve en l'Ollli~ 
ler çiftini t~ki Jediyorlardı. En 
yüksek mabutlar yani mukaddes 
Olempoı:ı dağmm nüfuzlu ilahlan 
bunlarla avn ayn olarak münaka· 
şa edebildikleri halde. birleşik va
ziyetlerinde buna imkan yoktu. 
Praxitı"le'ıi""n CAnovn•,·a kaclar bir 

'*) ~ı.. o;,ı.•ı naka.leoln btrtnclB1 2i\ 
tktncı.sı so btrinclkAnuo ı 94-0, UçllncU. 
sO. 1. dördUncUst.l 6, tıeşincun 11. &\t,'D· 

cısı 13. yedinCiRI lEI. ııeklztncltt 22. 
dokuzuncUllU 215 lklDr.ikQ.nun. onuncusu 
l, onb!nr.Ci 3. on tklııclırıl 8. on UçUn. 
cUSU 11. on dördüncüsü 15, on beşin· 
c1st 17, on altmcrst 22 şubat 1941 nUs· 
halarımızda ~rknuştır. 

ı,uli uıc,...1ıu1 aıuatler tablolannda. 
ve heykellerinde bunlarm itial:ni 
de cazip çizgilerle gÖ8termişler • 
dir. Sonunda acı hüsranlar ve ay. 
nlıklar veren cennet bahçesinin 
memnu meyva usaresi de, Adeın 
ile Havvaya da hayat kadar k1l'f'
vetli bir bağ teşkil etmiş ve hatta 
bunu takdir eden dünya yarstııes
sı da nihayet ideal çiftin gllnahraı 
a.ffetmiştl İşte beşer tarihinin 
doğuşundanberl in.san ruhuna hflk. 
meden bu kudret hakkında tıliy • 
lenmiş olan şeyler namütenahidir. 
Esld Yunan mabudelertnden Afro. 
ditln temsil ettin Alllli sevgi, Al 
m.an filosou St"1o"0 1.hauer'm iıalı 
ettiği metaf"ı& ııc. akliyeciledn 
ıztirarl bir monoınanr yani bir ne. 
vi dıınet olarak kabul ettlldeli 
sevgi iptilA.sı ayni kudretin başka 
başka ifade1eri ve şıklandır. Buı 
hf'kimler aşkı bir (maraz) mlna· 
sına almışlardır. Vaktiyle Hene
lite'in dediği gibi bizde kuvvet o. 
lan her şey hastalıktır. O halde 
aşk birçok ro.ht teşevv11..~1erl, ma. 
razf kıskançlıktan intiharları ve cl 
nayetleri mucip olduğu cihetle biı 
cinnet manz:ırasmr haizdir. Fil~ 
fun birine nazaran sevgi kısa bı 
sar'a. başkamna göre ufak bir fh. 
til8.ç Caebus AureJianus gibi büs . 
bütün başka bir mUterekkire göre 
de kısa ifadesiyle bir hastalıktn 
Fakat izdivacı bazırlrye.n ve tm~ 
renk veren normal aşkla, bir file 
rlsa.bit görmeği De insanı çtlgmP 
döndürllp ona biltün meşgalelerin• 
içtim.at vaziyetini, ailesini ve bfitür 
varnklarmı unutturan mara.d aşkı 
yani erot.omaııiyi kanştırmam:ıl 

lbmıdır. (Manonlesko), (Otello) 
(Romeo ile Jülyet), (Karmen) gi 
bi trajedilerde içimize ahıdirerek 
ilAhllettirdJğJmiz romaııt:Dı:: ft ma.. 
ra.z.f aşklar ideal ~ h3yatmda 
bir yer alamaz; çUnkü 80llWDde 
felaketler mevcuttur. 

Cinsi nıhlyat smumıda izah et.. 
tiğimiz gibJ aşk ihtiyacı, esıısmda 
fiziyolojik bir ihtiyaçtır, Freud"llıı 
cinst sevkitabil yani Libido'su, Er. 
18.tunun Eros kelimesiyle ifade et
miş olduğu ilW aşkt, Şopenhavrm 
iradesi, Niçenin erkeklik ve fevkal
beşer kudreti, Bergson'un hayat 
hamlesi (Eta.n vital) i hep bu lh. 
tiyacm başka ııekillerde ifadesi • 
dir. 

Eski Hint .flkw.oflan daha "9'nf 
dUşünceler ve müşahedelerle "aşk 
ve ruh, Yon! ve Limga.m yani er
kek ve kadın tenasül uzuvlarmdatı 
ba.cıka bir şey değildir . ., demlşler 
di. Bence meşhur psikanaliz furta 
dı Freuyd'den evvel, cinsi !Mi 
tabii yani ~exualimı hakkında &'iy· 
lenmi<ı olan en doğru söz de budur 
Anr.ak bundan sonraki mmııı..habe
lı>rhn.izde göreceğimiz veçhOe. lm 
de birçok fılimler gibi askı sırf grL 
zi bit' vetil"<ı m!n:ısma almıyoru'P!. 

kah büyuk ba kaaıilirlUt ya!'ı.ıt: 

ma kani oluyor, k8h bir cinayet iş. 
lediğime zahip oluyor \•e kendi ken 
dimden nefret ediyorum. 

Nakleden: MECDi ENON 
hısanm duyabileceğJ en büyük 

istl.raplan duydum. Fakat hiç biı 
netice ala.madmı ~.. Onun, evimir: 
kapısı öniinde bir kenara krvnlrr 
yattığını dilştindükçe geceleri gözii
me uyku giro1ez oldu. Ve bu f:ikr: 
sabit kafamdan bir an bile çıkma. 
dığı için her an pcn~renin camla· 

rma wrul.acağuu ve o sa.bit ve ruh. 
suz bn.kışlarrn benim göııı-lerim.i ara· 
vacağmr sanıyonım ! B11zan da 0 

nun merdivenlerden yukan çıktığı · 

nı sanarak hemen yatağnndan fU'
ltyor ve etrafı dinliyorum. Veya
hut da sokakta ~ılgın kahkahalar 

la güldüğünii sanarak ba.,,cmndaıı a.· 
şağt bu'Z gibi bir su dınmı.fl.ş19l' gi 

bi oluyonını ve pencereye yakJa • 

lflP dllV! babndr e ı Nllııd a& 
terembwam. 

veriyor ve öyle mütehayyir bir ba

kı"la yüzüme bak.Iyor ki, benim 
bile o anda onun deli olmadığına 

yem.in ed..:ceği.m geliyor. He.men 
bilyük bir ümide kapılarak : 

- Ayşe, güzelim! diye ba.ğmyor 
ve : - Deli olmadığını bir daha 
bana söyle! diyorum. Bwıun U:ıreri
nc şaşkinRa.şkm bir an yüzüme ba.

kryor, sonra bir kahkaha atıyor ... 
Ah! O zaman! İnan bana! Başı

mı duvarlara çarparak kendimden 
geçmek istiyorum ... Onun şuurunu 
iade edebilmek ic;:in neler yaptığı
mı biliyorsun. Fakat yine her §eyi 

bllememtn. Hemen her aJrtam onu 
eme alıyorum. Saatlerce kul•lnm 
~ Jreıtmaler taddıyoimu. Bir 

çok defala.r eski sevgilisinin kendi. 

sine söylediği şarkıtarr söyledim ve 
kitara da çald.ı:m. 

Kendimden geçer gibi yaparak 
be!'l.i öpüp ok§ııma.sın.a, kucaklama

sma ve bir çocukla oynar gibi oyna 
maama. velhasıl her fieye mü..cqıA.de 
ettim. Onun yıı.ptı:klarmm aynını 

ben ona yapmaYJ tec.riibe ettim. 
Bunları yaarken korku mu utnn<' 
r.'IJ, yoksa ürperme veya vicdan 
azabı mı, yahut hepsini birden ıni 

ıluyduğumu bilemem! Yalnız şu 

kadarını söyliyeyim ld onu öperken 

bir cesedi öpüyormuş gibi oluyor 
ve yi1dmilD -ıan kt!ldldli:l ft 

tilyleıimhl diken diken olduiuım 

~ Buaları J'llPU'k• 
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Masouaınıa aatlm 
Boma, J.I (AA.) - Stetam tıtl<U· 

J1.yor: 
Duce, bugUn aaat 17 de, tq1't bil· 

cum ıutaJ&nnm Adrlaııo tiyatrosunda 
te. ... ;> cı..ıg· bJ.r tcz.ıU.ur tDpıan tJBJ c.:.. 
na.sm<:ıı bir nutuk söyJc.ml§tir: 

!.1ı.aollni ueumıc aem1jur ki: 
- .f,(11& turaya t~ıaucrm .b&raı'et 

dorllOtı:ıuu tWıscuııek ve btuıa.s.ıa oarp 
%amcU.m~ çok 11Cıvdiğlro sükQtu bozıı,. 
rak ..aöZ atıylemege ge.ıd.l.ı:.ıi. 

B!z .ekU ayaıınbcrt harpte değiliz 
bb a.tı seneaenbcrtaır, :yam a Ka.nu.. 
DUS<lllJ 193!. uı.uımc.ıe.nberı...r k1 ~p 
te b.uu.nuyonız. Bunu ml.ıt..eakıp, Ge 
tıePJ Franko:ıun c.vap vermemezli} 
edem.yooe~ talet:ıı ı;eldl. General 
Fr.J.11a...nu.c. .)'M"WUUJla &'ıtmex WJWlı 

için 'JU vıı.zUe tcıı. 

.b~akat o.aıuKa.ta biz, plutokrat. 
ıruı.:ı.u: ve 1 • odilat d ü.tı,yar.. lULr§ı 

ay~.tıandı(;ımız 28 Teenmevvel 1922 
tıuibı.t ueııoerı .tıarptcyız. 

Karadeniz 
vapurunun 

geçırdığı kaza 
Der.ızyo•ıarma alt Karadem2 vapuru 
~ aym 28 inde Karadeniz seferiıu 
yapıp TrabZODa giderken bir denlZ 
IUı.Zöa. geçirm!f ve bundu vapurda 
Dllla.;llUI tıcarl e§Ya zarar görmüştü. 

Karac.t-tı1zin ııüvarid au.mıu GöDeıı 

llap•..-n b.: hususta Umarı rtyaseune 
raponuıu Vermlf ve 1§ adliyeye lntl· 
GI etml§Ur. SU\-ari bu b&hr1 hAdlseye 
aJt deı.:.a raporunu a.sllye birtocl Uca· 
ret mabkemeslne ftnlll§ ve raponın 

cuma gUnlJ aaat H te açılmaaı ta· 
ıtarrb' et.mt,oUr. 

O iı1m. cemideld yükle alA.kalı oıan
ıa.r Uc t.u lfte zararlı herkes ınah.kcmo
de tMıııma.rak ve rapor okunduktan 
gonra zarar taleplcrl dl.nlenecekUr. 

Bal gar. staoda 
aeıer oluyor 'l 

(Baş tarafı l nclde) 
Y abancdarın hudut 

mır&takalarında ikamet
ler; yasak edilnıiştir. 

Evvelki gün 

Karısını 
9 yerinden 
bıçaklayıp 

öldüren 
berber 

14 ıeae 8 •1 bapse 
malll ilm oldu 

Adana, ( HU8U8i) - Seyyar 
berber Bekir, evvelki gün, karısı 
Şıfa ile kavga etmiş ve kadını 
9 yerinden bıçaklayarak öldUr. 
müştür. Htıdiseyi müteakip firar 
eden Bekir Ceyhanda yakalan· 
mış ve derhal şehrimire getiri. 
lere.k ağır ceza mahkemesine ve. 
rilmiştir. Meşhut suçlar kanunu. 
na göre hemen muhakeme edi
len Bekir 14 sene 8 ay hapse 
mahkfun olmuştur. 

Yoaan ba bl 

19~ Eyıuıunac. tıarbm arifesinde 
bulwıuyorduk.Harbe tamamlle baZll' 

OL"n&YJ ~mezdlk,çtuııctl tarUı btz.1 
ııoca.ıunızoaı:ı tuı:aro."' ...... .am.ı.u. ıw. 
ya, ınua....:a.m d~ ltuvveUerini a.. 
t.Il bı."'&km~tır. Fransa4an aon.ra bir 
numa..-...... ,.. ... ıw ..... ..ı,,uı ıU ou dil§· 
mm karşı 80D kan damıaama k&da.ı 
muca.oeıe edeceg1z. ltalya daima çok 
uza.k v~ güç ba.rpter aıtma girmek 
~tıurtyetmde WIIU§Ur. Harblı:ı Uk 
dört aymcıı., dll§maDa cok a#Jr darbe. 
ıer waırdl.k. 

Köylüleri bir Alman .&.Una. u <A.A.J - <B.B.O.)ı onıı 
istıla teşebbüsüne karşı ~ neoredllen Yunan resmı tcbıı

tt: Cephede mahdut topçu faaliyotJ 

LİBYADA.Kİ 1TALYAN 
KUYV:m"LERİ 

mukavemete te§Vik yol· ounwıı.ur. 
lu beyannameler dağı • Yuuan ıayyarelerl iki dUşma.n tay· 

k B l 
yı.rc:ı. all§UrmüştUr. Daha 1kı dll§man 

ll'~ Jeilldt:ıı tcıWc:t.ugt Libya 
d&1Iııa en mühim stratejlk nokta oJa.. 

rak tcılAkk! edılmlftır. ı Te§rtote\'VC. 
1937 tartlıl ılo fil ~tı.nunuaanl 19U t&

rlbi arasında, Libyaya H olndeıı faz 
18 BUllay ve BM cinden tazıa er gön 
ael'ilııll~ ve burada biri ocııı.ııa dlg'erı 

onuncu oıma.k üzere lki ordu te§kU 

edCm ,, -· ... .>uya en son modelde ve 
bııT çı&pta 1.000 top, 16.800 maJwıelı 
Ulfel:, .u m.ıyun top mcrm!B1. b1r MI • 

yardo.ıı tazla. fişek, 24 bin ton elbtae. 
7~ silA.hlı araba ve saire ae söııd 
rUdl. &ı rakan1lıır iabat ediyor ld, ha
m-lık lUnalı olarak yapılmlftır. lm 
paratorlukta takviye aımaktAa Umit 

siz ~r ..m.ıcıc ?&rpı;1.n:u.kta olan asker. 
ler. biz.den çok uzakta fakat k&lbtm!.. 
zi.tı er. yıı kmmdac:.ır. 

tan bir ço u gar Ua· ıay~:.l'eslnln dUşUrtllmuo oınuw da 

tanperveri tevkif edil· mıllıı.cn.eldir. Tayyare dan bata.ryaıa 
mi4tır. n dP. blr tayyare dll§Urmüoıcrdlr.Blr 
FİLM TEMS1Lli.\~ DAVET Y.ııu..n tayyarw US8Unc dönmeıni§Ur. 

l\ATAR\:'A lLE A'l'ICŞ/ 
Bofya, 2.. (A.. A.) - B.B.C: Atlnıt, 2f. (A.A..) - a.c.c.: B1r a· 

Bulgar orta elçisi dilD Bull;.... 1aM telgrııfma göre Yunan topçwıu 
ba.~vekili ile Bulgar nazırlarmı, merke7 cephesinde bu mmtaluı.da rlc' 
geçen sene ~arp cephes. le :ıt edcı. ve yeni mevzilere yerle§meğe 
cereyan eden askeıi harekatı o,:alJ§aı ıta.yan mntrucıcr.nı DiddeUe 
gösteren bir filmin temsili: e oombhrdımnn etml§tlr • 
bulunma.ğa davet ctml§tir. OF .. J>lllIDE Bl.R HAFTALIK 

1NG1L1Z BOMBARDilvlAN \'AztYET 

TAYYARELERİ HAZffi... Atııııı. z.ı <A.A.> - B.B.O: Re8m1 
Londrcı. f4 ( .4.. A.) - B.B.C: sözcll c..tm radyoda geçen tıaftaki aa· 

Yilksek kumandanlık Orta ~arka kert vazı)etJ gözden geçlrml§tlr: 

9 l<anU!luevvel1e. Oizim tıareket.ı. 

mlzden bir kaç gUn evvel vuku& gelen 
ve c.tu.waru Bingazlye get.lnzı muııa. 
rebe 136§&rıcıı BlZ, rtyakAr !ııgillZler 

gibi ~ııl&n söylomlyonız. ŞlddeUe n 
b&Z8l' tc.ı:ıevvUrle mukavemet etUk 
BLz. <Wma tıikikt1.t aöyliyt:eeğU ve 
hcr türlü tahrt!lerdcn iatinW edece 
bı.z. uı. son aylAtlll ıı!d!Seıen. aaca.k 
ktni.ruı:ı bllemt.§tlr, ld bu da lllzumlıı 
bir fcyatr. 

Amerikan mamulô.tmdan bom- ••Yunan kltalan muva.taıuyetlc te
ba.rdıman tavvareleri gönder. tevvUt l-den 1 bUcum yap~lar, ara· 
miştir. Bu muharebe sahnesin. ıarmM so subay buJunan 1272 esır al· 
de İngiliz tayyare kuvvetleri mt§UU ttaJyanlann ııe mukabil bU· 
mütemadiyen artmaktadır. cumULu tardetmt~lercllr, Yunan bava 

Diğer taraftan Balknnlaı ""a Kuvvc.tl&rı tıJç btr tayyare kAybetmelt 
her tUrlU ihtimaller dURilnülerd: 817.:.n 6 ltalyan tayyaresi dUgUrmuoıer 
havacılık bakımından da tedbir. d\r 

ler alınmıştır. Almanva Bulga
rlstaıu istila ettiin takdirde İn. 
giliz hava kvv~tleri İngilterede 

AR.NA VUTLUKTA BO'TüN 
DÜNYAYI HAYRA.~ 

ve Orta Şarkta kat'iven zayıfla. 
makSIZtD Balkanlarda da li.zeriLe 
dUşecek vazifevi vapacak lrud.. 
rette olacaktır. 

BIRAKMIŞJ..AR · re.-ın kuvvetli ellerindedır. 
Balkanlarda son İ"<!ib: kale. 2 - Alman si1~blan İngiliz-

si Yuna.nistandı ve İngiliz ga· lerin sil8.h.Janndan fevka1!ıde 
rantisinden vazgeçmek istemi - yüksektir. 
yen Yunanistan olmuştur. Buı.a 3 - Şarki Avruna. hemen ı. • 
karşı koymak lilzumlu idi ve bu mamivle trınltere aleyhindedir. 
noktada bUtlin mesul askeri un- 4 - 1914 • 1918 -lckinin ak· 
surlar müttehit bulu1'muqtur. sine olarak In~iliz nbh•kası hiç 
Arnavutluktaki İtalyan askerle. bir kıvtnPti hai1 rfef;iJdir. 
rı muhteşem bir tarzda hareket 5 - Mihver milletlerinin ma. 
etmişler ve efsanevi mahiy· tt~ nevıvatı. ln~ilizlenn maneviva
şan ve şeref savfaları yr • .uş • tından yUksektir. Mihver. za. 
ladnr. BUUin dünyayı bayrbll fer icin milcar!P't edivor tndl· 
bırakmıslardır. Yunan zayiau tere ise ölmemek i~in mUcarMc 
çok aıirrdır. ediyor. Milnferit sulhtan bah-

YAKINDA İLKBAHAR setmek antalhktır. Sehirlere va· 
GELECEK VE... l'.>Jlan bütün bomhudrmanlara 

Yakmda i: .>ahar a-elecektiı rağmen İtalyan milletinin mane
ve mevsimin icrtediği gibi gil.2. • \"İvatmı r.avıflatmak imkAns17 -
şeyler 2"elecektir. clrr. 

ln~liz kayıolan da a~. 6 - lnf{iltere yalnızdır ve A-
!ngilizlerin iki bin kişi zaviat merikad~n mfi~t .. cel rardımlar 
verdiklerini sövlemek gillUnç - istivor. Fakat bu yardımların, 
tür. Alman kudretini tecavUz edecek 

Ta.rantodanbeıi. haro iıAdi.ce- derecede ~lmesi lfı.z:ım'lır. 
teri bizim alevhimizde vukua 7 - tnrdltere mağlup edilin-
ge!mistir. Bu daima böyle ol. ce. baro hitecektir. 
muş, fa.kat nihavetinde Roma. 8 - ttalva, birinci nlAnda bir 
Kartara\'1 talırin ederek dilnya i§i vardır. ttah·amn silahları. iş
baritasından silmistir. Yeniren c;ilrinin fedakfı.rh2ı sn.vesinde 
hız almak kuvveti-ıiz. muazzı. ~ndcn ı:rllne fazlala.cmıaktadır. 
dır. Esas nihat muharebcdir ve 9 - ltalya, İngiltere ile ooy 
zafer mutlak S'Jrette nıi\emrnen- ölçilşmiye cesaret ettiğinden do
dir. f nJ?lltere. l!alio P'e1emez. lllvt eı.ırur duvmakta~rr. M;ııet. 

Her ne olursa olsun, 1talva. ler, cesaret cclebllmekle bUyUr 
r;onuna kadar Jı. lmanva ile bera- ler. 
ber yU vecektir. Ru. asrımız. l ~ - Mıhveri mağlup etmek 
da kendı dam~lanm vurması için. !ndliz ordularınm kıtıvı 
mukadder iki millet ve n..; ir.kı· istila etmeleri lô.zımdır. Halbuki 
l.Ap arasında bir ittifatdır. İki bunu hic bir tr~i1iz hiç bir za
ordu arasındaki işbirli~. ark.t mruı dilsünmemiştir. 
da~hl< ve srımimivet \i .. Prirıe mil- Amerika birleşik devletlerinin 
essestir. Almanlar bilivorlar ki mUdahalesi. bir demokrasi ol • 
ttalva, iki milvon askerin ve c ~ ma k hUlvasma ve bundan başka. 
bfivUk tavvare ve toncu kuvvet. mihverin Amerikava karşı bir 
terinin yükUnU ~kivor. Taml'I.· hUcumuna davanmaktndır. A -
men askerlerinin Sicilyada ve merikanm istfüisı. 2'i1lilnç bir 
Libvada hattı hareketleri. tama- fantazidir. 
men mükemmeldir ve kuvvet!i Sizlerin vaSJta.nızla bUtun l -
bir orduva ve kuvvetli bir mille- talvan mllletine bftnp etmek is-
te lfıvıkiır. tedim. Faı;ıi@t' f talvan milleti za-

ALMANYA METHİYE fere laviktir ve zaferi elde ede-
Almanyanın harn kudreti "- cektir. CünkU ttaıvan milleti, 

zalmamıs. fakat faztalamnırtır. kendisinden talep edilen feda -
Alm.anyanm insanca zayia.b ve kulık'ara misal teşkil edecek 
mMıil aybltı ~dir. 

1 

btr ~'ka:rlR tııhıı.,,..mf\1 etmekte 
ı - Jrmnanda.. b::ısft bir l"A dır. 

ferlikt~ bulıyarak milletine in· ttıayarun ı.a.ı.'"'!. aall l:llr suil.ı 
kıl~ı;>vı ~ir hız V.Ct:n'icı_ oran F\ih· olacakbr~ 

cn~UROLEN T~~Almı.:..EB. 

Atına, U (A.A.) - 6..8.Ç: SoD on 
bir g~n zarfmda İtalyanlar, Arnavut· 
ıuktn •O avcı ve bombardıman tayya
l"tl81 kuybcUW,,lerdlr. 

T"Ult11' l::DlLEN TAXl\LA.R 
AUt.ııt, Z4 (A.A..) - 6.8.C: Radyo, 

son gı•r.Jerde bir Yunıııı devriyeıılnln 
7 ıta.var. tank ıtabrlp etuğlnl bildir
miştir 

Sol ad bir bAd se: 
(B."§ tarafı 1 ncldc) 

orta clçı şu btıya.natta bulunmtı&
tur: 
"- Hadise ınUessiftir, fa.kat 

başka tllrlil yapamadım. Orkestra 
dan sevdiğim parçalardan biri o' ı 
T'ppcrary (lngiliz n.skerlerlnln 
meşhur bir §arkısı) yı istediğim 
zaman bir ma.snda toplanmış olruı 
Alnın.nlnr buna itiraz etmie ve 
bunlardan biri yll.zUme bir kadeh 
f·rlntmı~tır. Buna mukabele ede • 
ff'k miltnca' izi yilztinden yarala • 
dmı ••. 

Sefirin diplomatik tca"blrlere 
mU:-acaat niyetinde olmadığı blldi
rilmE>ktedir. 

Alrlka harbi 
Kahire, 24 (A. A.) - B. B. C: 
Orta şarktaki Britnnya kuvvet

leri umumi karargô.hı tarafından 
diln akşam neşredilen tebliğe gö_ 
re İtalyan Somallsfnde Juba neh
rinbı şarkmdn harek!t lngiliz.lerln 
lehinde 'nkfl'Jaf etmektedir. 

Lonılra. U (A.. A.) - B. B. C: 
Nniroblden gelen son haberlere 

göre lta.ıyanlar cenubi Somalide 
İngilizleri Juba nehrini geMneleri. 
TIP mani olamamak suretlle tabii 
nıUdafaa hatlarmm en kuvvetlislnt 
kavetbmicılC'rdir. 1talvanlarm şlın
di Modaglacio'ya kadar çekilerek 
orada son bir mukavemet teşeb. 
büsilnde bulunmaktan bruıka bir 
şey yanıı,..,tvacaklan santlrvor. 

R1~ FP. ı\NSIZLAR 
Kahire. 24 (A- A.) - B. B. C: 
Öğrenildiğine göre Erit.reye ve 

Sudana gclen hUr Frans-z kuvvet
leri arasında lejiyon etrnn~P.' ·e 
mensup askerler bulunmıı.ktadrr. 

Gllneml na Goliln orta ı:ıarkta. 
ki mUmesııılli general Kartu dlin, 
Eritreyc v!ıııl olan hUr Fransız 
kuvvetlerini tcfti'1 için, tavvn.rc i· 
le Kah1reden hıtrcket etmicıtir. 

Kalılre, 24 (A. A.) - B. B. C: 
İtalyanlar Eritl"eÖe Kerende mu 

kavemete devam edlvorlar. fngf • 
llz.ler son ve kat't taarnı.za .hazır
lanmaktadırlar. 

Hariciye Vekilimizin beyanatı 
Ankara, f3 ( A.A.) - Türk -

Bulgar beyannamesi hakkında 
yarın çıkacak olan "Ulus" gaze
tesi aşağıdaki mille.katı nC3ret. 
mektedir: 

Bu ayın 17 sinde Bulgarlstan
Ja Türkiye arasında imza olu
nan deklftra.syon etrafındaki 
muhtelif mUtalea ve tefsirleri, 
birkaç glln<lenberi; ajans haberi 
olarak neşrediyoruz. Bu mUta
lea ve tefsirlerden bir kısnıı, · ı 
sulh, dostluk ve Jtimat vesikası· 
nın mana ve maksadına ha.zan 
tama.men zıd mahiyette olmuş. 
tur. 

"Ulus" bu münasebetle Tilrk 
efkarı ve belki tereddilde dUşen 
bütün alakadarları tenvir etme
yi faydalı bulmuş ve bunun için 
doğrudıın doğruya muhterem 
Hariciye Vekili Şükril Saraçoğ
luna müracaat ederek kendisin· 
den gazetemize bir mülakat ver. 
mek ricasında bulunmu.,.<>tur. 

"Ulus" muharririnin Hariciye 
Vekilimize sordu~ sual şuydu: 

- Bul"'Rr - Tilrk deklarasvo
nu etrafındaki neşriyatı takip 
buvurdunuz. Bu neşriyat ara
sında: "Türkiye Bule-a.ristanı tn. 
giliz oolitikasrna doğnı götilr. 
müştür." den tutunuz da, "Bul
garistan Türkivevi mih\•er poli· 
tikasma sevketmhrtir" e kndıır. 
biribirine avkırı fikir ve mUtale
alar yürUtülmilştür. Acaba 
sırada Türk politikasını tavzih 
eden birkaç söz sövlemeyi mUna
sin b11lma:t mı. ınız? 

Bir Fransız generaline 
göre 

Amanlar 
Se anıği işgal 
edeuirselerdı ... 

Ege üzerinde ha va 
hakimiyetini tesis 

edebilirlerdi 
Londra, 28 (A. A.) - Müstakil 

Fransız ajansı bildiriyor: 
Fransız askeri mUteh1U1sıs1 ge. 

neHil Du\tiıl bugün Fratısada çı -
kan "Jounıal" gazetesinde, seıa.. 
nik 1.§ga.llnin Almanya için avan · 
tajmı tetkik etmektedir. 

General Duval diyor ki: 
"Romanyada 20 Alman fırkası 

vardır. Diğer taraftan Trakyada 
kuvvetli Tilrk ordusu ve birkaç 
Bulgar fırkası bulunmaktadrr. Se. 
llı.nik'in müdafaası, beş i1A altı Yu
nan fırkası tarafmdan temin olun. 
nıaktad·r. 

Fakat çok bUyUk Alman hava 
!afkiyeti, ordu azlığını teIMi ede
bilecektir. Sicllyadan kalkacak ha. 
va filolarmm müdahalesi ile kom
bine bir halde yapılacak bayle bir 
hareket, Akdcn1zin §ark havzası _ 
run chemmivetini vahim surette 
tehdit edebilir. 

Şimdilik, Selfınikle Girit arasm· 
da.ki Ege denizi. hiçbir iı'aca uğ. 
ramadan ltal~adan tecrit edilm.Jc: 
on iki Rda üzerinde· hnrekAtta bu
hınan f np.ili.z hava kuwAtlerlnln 
Mkbnlyeti altındadır. FakRt, Se • 
lfuı'kten hareket edecek kuvvetli 
bir hava filosu, E~e tızerinde hava 
hAkimlvetlnl a.lnbflir ve sıcnvadnr 
hareket oden h"lVa filobı.n ile i~ 
btrl'ği halinde Akdenizln şark hnv 
?:11.smr ciddi surette tehdit edebi _ 
lir.,. 

Muharririmizi nezaketle ka. 
hul eden Haricive Vekilimiz, 
kendine hA.s ifade vuzuh ve :..a
muniyeti ile. şu ceva.bı vermi~ 
tiT: 

- Türkiye politikasında de
ğişmiş bir şey yoktur. Türkiye 
ittif aklarma sadıkbr. Türkiye 
bUtün devletlerle, bahusus kom· 
şulariyle iyi gednmek kararın. 
dadır. Tilrkiye kendi emniyet sa· 
hasında vapılacak vabancı faali
vettere ve harel(ptlere asla la
kayt kalamaz. Türkiye top""n!. 
bütünlUffüne veya istiklaline ya. 
pılacak her taarruza silnhla mu. 
kahele edecektir. 

'Türkiye - Bul{!aristan anın~ 
ması, hic bir yerdo hiç bir taar
ruz emeli olmadığım söyliyen ve 
sulhlerini korumak ı?nyeFini gü
den iki komşu devletin samimL 
vetle el sıkışması ve sözlesmesi
dir. Türkive bu tarzda ve bu 
manada uzanacak her eli sıkmı
ya daima amadedir." 

• $ • 

TA AJA •sı rıN BtR TEKZtB1 

Mo. kom, 28, tA.A.) - Tas a
jansı bilclL-iyor: 

İsvlçrede çıktın Basler Nar.b
richtcn gazett:3l, Türkiye ile Bul
garistan arasındaki son anlaşma
nın Sovyetler Birliğ!nfn faal mU
zaheretile nktedildiği hakkında bir 
hnher ne.5re~iştir. 

Tas ajans· bu haberin bl!.kikate 
uygun olmadı~ı beyana mezun
dur. 

Üsj<Udar 
Hapıs .anesınde 
tetkikler ya ıldı 
Şehrunl.1lde bul.wıan adliye vekAleU 

naplahııneler unı•Jm mUdUr muavini 
Sakil> GUran bu aabab da yanında 

omek~ar mUddeJumumlsi lzzet oldu· 
ıtu ha!oe Üsküdar hapishanesinde tet· 
dkl&- yapmışur. 

tstııııbu1 bnplshanclcrlniD 181.ahı ü
:rerinoc yapılan bu tet.klkler esnaaında 
S:ı.kip UUrıı.n bilhassa. Usküdar hapia-
1a.ne:11.ncıelu atölyelerle alAkadar ol· 

mU§, bunlann zanaat § l'eleriniıı art· 
rınlnısFJru terviç etml§tir. 

&puıhaı:ıeJcrde bazı yolsuz hareket 
ler yar-anJara, kavgalara ııebeb olan
.ara ,.~ bilhassa zeblrlere mübtclA bu 
u.ıaruara karşı nıh1 tedavt usuıu tat· 

uik edılecd<tir. 

Sakıp GUnw birkaç güne kadar An· 
-<:u-aya dönerek raporunu vekO.letc 
vcrec:tokllr. 

ın ılterenın 
Romanya elçis ı 

Dün akşamki 
ekspresle Ankaraya 

gitti 
Geçen pazar gunil Romanyadan 

şehrimize gelen BUkreşteld İngiliz 
biiyük elçlSl Sir Reginald Hoore 
JUn akşamki Ankara ekspreslle 
Ankaraya müteveccihen şehrimiz • 
den aynlnugtır. Ankaradan Kahi· 
reye geçeceği n.nlaşılan elçiye re_ 
fikası ve bıızı sefa.ret mensubini 
refakat etnıektedir. 

Be edlye 
tabııldarııtı 

Ber erter mektebe Belediye tah.silatmm muntaza -
man vo doğnıdnn doğruya mUkel-

(Ila!,1 ta.rafı l ocldc) leflerdcn yRpılması için belediye-
ıa:aı: ber esnaf teşekkUlUnlln bir mclı nin tahsil 5ubelerinin takviye olu. 
teOi olm8.8Ula çalı§lln"ken ycgllııe racı. nnca.ğını ve yeni taruılldnrln.r alma. 
tebin kaldırılması, 1§1 Uzerlndc tahki- cağ-ııı evvelce yazmıştık. 
kat yupmaktııdır. MUdUrlOk, mckteblr. Yeni ta.ııeıildarlıklara istenilen 
mOeııııiın vo mUdtlrU olarak maar!Içc 11era1ti haiz olan ortamektep me _ 
kabui tdllmiş bulunan eskJ bcrbt!rlcr zunla.rı peyderpey tayin edilmek _ 
ce:niyeU reisi tsmn.11 Hakkıyı izaha' tedlr. Bunlara 50 lira Ucret yahut 
vermek Ozt-rc bugUn için davet etmıo 15 lira asli ma.a.ş verilecektir. 
tir. Berberler mektebinin vazlyeU Belediyenin, vergi ve resimleri 
?ıakkmda maarif vclı:Alctı kararmı ve tahsil için alınacak tahsildarların 
recekUr. miktan tahdit edllmem1ştir. lhti _ 
D~ taraftan berberler kongremr. yaç geniştir. Yalnız bunun şayanı 

den ııasıl bir cereyanla verlldl!tl anla- dikkat bir tarafı da vardır. Tahsil. 
§11.amıyan bu karar bakkmdıı. ticaret darlrğa yalnız erkekler. hem de o
mllrlUrlUğtl de harekete geçml§ ve va· tuz ya.şmı geçmemiş erkekler ka.· 
zlyet: teUdke ba§lamı§Ur. Şimdiye bul edilmektedir. 
ıtaa&r yüzlerce berbere lbtisa.11 vapu Bundan evvel yapılan bir tecrü. 
mn vo diploma veren bu me!•tebln bede bazr genç bayanların da tah 
k.ıı.!dınlauısı anu edilmemektedir. sildarl·k işine talip çıktıklan gö • 

BerbP.rlCT cemlyoU toplaı:ıtuımda rillmüştllr. Fakat tecrübeler ver-
mektehtn kaldinlmuma b'r eebeb °" gi ve resim tahslltı işinde kadm· 
lırırak de. mektep için tahslsat bulun· larm ka.t'i bir muvaffakıyetsizliğe 
m:ı.ır.nın gtısterUml.ştlr. Halbuki eski uğradıklnrmı meydana. koymuştur. 
bir heyeti umumiye kanµ-ilo cemlye· Bunun için bu işe kadmlarm ka • 
Un h~r azası mektep 1ç1ıı senede 25 r!§tınlmaması ta.karrUr etmlştlr, 

kunıc vermektedir. Mektep kaJdınlrr· Diğer tnnı.ftan bu vazifenin ancak 
kı:ın ir..ı pnralaradan ııartmazar edlJ· gene: insan işi ola.bileceği de gli • 
mcmıı hepsi cemiyete varidat kaydo· ıi1ldilğilnden go yaşmtf n &sam o. 
ıı.anamk bundan sonra da almmaktA j lanlann almmaaı mUııası.p görUl • 
devam edilmesine karar vcrıı~tır. mii§tür. 

Bir lngı1iz deni2Cİlik 
mütehassısı yazıyor: 

"Düşman 
Anadolu 
kapılarına 

kadar gelse .. ,, 
"Türlderin çok iyi 

tanıdıkları dünyanın eli 
müşkül '"'..razİgİnden 

birinde olacakbr, 
Lcndra U (A.A..) - Röyten 
lng-Uteren!n en saltı.tıJyeW deJfl 

mUtehaasıalnnndıı.D biri olan tıinbal' 
Punıay, dE.Dl.zler hAkimiyetlle ablwı-' 
nm muazzam Alman 8llkerl kuvvewı'• 
yere scrcceğiDJ bildirmektedir. 

"Bl.zlm içln barbj kazanmak tmkP 
ve llıi.ımaJi bııhla mevzuu değlldir.JJI' 
harbi yalnız b&rp m ydanm.ı terketÔ' 
el'1mJz takairde kaybederiz. Akdeııuıd' 
vazıyn deniz tarthJnJD §imdiye ~ 
kaydetmediği bir §eklldedir. lta.IJ'ı 
dcnl.zlerin kumandul elinde oımadl' 
bU dc.r..:zde b1r mWıarebeyt tc:S&JDd' 
çalışmaktadır. Halbuki dcımler tıd 
mlyetım yalnız gemiler temin ecSetJllJ 
ter. Şimdi dll§manm vapwıJ ~t:# 
ve d~ kUçUk .uyanm kpııarııı' 
kadar aa gelse. lnglllı topra~ 
gen~ 01: binlerce k!lometre meaalflffl 
ve T&rklertn tıaynuılı#J mucip de~ 
de tarı•dıklan dllnyanm en mll§k1U -
mzisindeı. birinde olacaktır-

a~r ceset ı a ·aad• 
Dtlıı ak§&m Abrrkapı sahillDde 'flfl 

erltclt cesedi bulunmu~tur. 
UzerJnde çıkan evraka göre ~ 

dln muiıköyünde, Kurbalıdered• fi 
ııu:narada oturan 89 yqmda ~ 
Kayaklı alt olduğU anı•ııtmııtır. 

Ozennde hiçbir yara. bere buluııJll" 
yan ceset morga kaldı.nlmI§tır. _.,, 

:net Kayalan berhangt bir ciD&,.
kuri.ar gitmesi melhuz ille de, keıal 
alr.in va.ktlle blrknç defa EalarııM 
bast&nesinoe yat.mı§ olmam blr kd 
ya kurban gitt.lgt zcba bmı da uya" 
dınnl\ktaaır. Tahkikata eııemmı,..cl' 
devan: edilmektedir. 

~------------~ POLiSTE: 

Zehır kaçakçıları 
yakalandı 

Zabıta, dün de şehriı:nir.de ~ 
zun za.ma.nda.nberi icrayı faali
yet eden bir 7.clıir kaçakçı t:* 
kesini yakalamı§tır. 

Bunlar, Galat.a, Tophane "! 
KUçUkpazar taraflarında ~ 
esrar ve afyon kaçakçılığı ~ 
maktadırlar. Adları Ali, lsmv 
Selim ve Kfunil olan 7.clıir ki' 
çakc:ılan adliyeye teslim edi1'ı 
cekJerdir. 
Bunların Üzerlerinde ve ~\T!~ 

rinde bulunnn esrar ve eroİJıP" 
müsadere edilmigtir. 
Yirmi dört saatte bet 

yangın oldu 
Son yirmi dört sa.at zarf.~ 

eehrlmizin muhtelif semtl~ 
beş yangm hAdise.si kaydeor 
miştir. Bunlar, sıra.siyk şört" 
dir: 

1 - Pangaltıda Şair Nil 
sokağında oturan rukiyeniıı ~ 
sarrufunda bulunan ve 500 ıif". 
ya sıgortah olan 3 dUkk~ 
97 numaralısmcla fıstıkçılık r 
pan Halit, diln gece mangal ~ 
karak yatmış, fakat sıçrayan Jııt 
kıvılcım yangın çıkarmır:. 
Yangın fazla büyilmesine nı~ 
dan verilmiyerek söndürUlıl1 
tUr. .~ 

2 - Arap Camimde Mer:. 
sokağında. 33 numaralı apa~ 
nm 4 üncü kairesinde otur.: 
Bohor oğlu Nesim'in ~.! 
ntla.rını temizletmemesl ~ 
den apartmanın bacası ttlV"" 

muş, derhal söndllrlilm~· 
3 - Kasımpa.şada Pirinççi~ 

kağında 52 numaralı evin bit~ 
dasında oturan Mehmedin k~ 
Zclıra. mangallı yakınış, bU~ 
sıçrayan bir kıvılcım ile d~ 
tahtaları tutuşmuş. eöndur"' 

lişt"" 

m 4 ~· Panga.ltıda, Ma~ 
Osman bey sokağında 61 ~ 
rada kiracı MUnilrün ~ 
sobadan baca tutuşmuş, yetr,.;. 
itfaiye fazla bUyUmesine ~ 
da.n vermeden ateşi bastırnıJ? 

5 - İshak paşa mahalle'_.., 
Akpurçak sokağında 20 D~ 
rada oturan Hüseyine ait ~ 
bacası da biriken kurumlar ~ 
zünden tutuŞD}uş, itfaiye il"" 
fmdan söndürlilmüştür. ~ 

Zabıta bu yangınlar ~ 
t.ahkikata by!ısıaB!:v 
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"Adamakıllı brr 
dayak yedim, geldim,, 

Zamanın vakala.ı te' ile, hM.lselcrl uc1:;.aı.m:neğe ''C hıddknti 
-.klaına)'a ın. mUsaadet\1 olm:u:lıPnı ka.vradıklan l~lndir ki, dik. 
kat ~orum. İnglUzler ne resmi tebliğlerinde, ne makalelerinde, 
ne 8ÖZlerlnde yu.ln.nm mU\'&kkn.t gölgesindn lstlfade etmıyerek 
~ eöyHıyorlar. 

Doğruyu söylomek kov\ etin, ağlamlığm, enerji kudreUnln 
eseridir. Mağlübl~ etin, hezhnetin değil... 

Her ~yl ~ık açık • öylcml"Jq dobra dobra konu~ "Bu 
M)'ledlr, o, ~yle oldu,, demek, halktan hlr ey saklaırumı.ak, 
f.optan, tüfekten rlyude 7.aferi 1 n7.andıran bir il.mildir. Böylelikle 
1ıa.Urnı höl..'iimete kartrı inancı bir kat daha artar enerjisi bir ~ 
mlsll daha çellkle§ir. \'e işte İngllterenJn mu'vnffakiyet blJT1 
buradadır. 

kabada E!&lı!ren,filstn.nbulda ~fjft ceı;it ltabadnyılnr vardı: Palnvrıuıı 
YI , yakacı kabadayrla.r, mahalle knb:ufayıle.n meyhıı

?.~ umumhane kabn.drı.yılan, dil, yumruk, bıçak liu.bnilu.~~lan kal
-:ı knhndayılar, mektep lmb:ıdayılnn, bUyUI kıı.bndayılnr haca. 
ma~, kıyk~ılar, caınurıar. gözii pc".der, almrlar, yeili beJalar! 

Bunlardan p:ıla.vracı knba.day:ılnr, fırsat dU5ifil,çe bazım da 
fır6atJ hlzz.a.t lh~ ve lcad edcrok, bulundukları yerle;de yüksek 

le anlatırlardı: 
- Birinin cnSft!inden, ötekinin gırt!agmdan tuttum. KafB.. 

lmf ya t.o tattıktan sonra, şöyle llkip attım. Pr til gibi serildiler. 
Ben cızlamı çektim, onlıır ne mi oldu!_ Ne bHe)1m bcnf 

Halbuki. a.sıl dayalt yiyen kendileri idi. Doğruyu öylcmez.lor 
böbllrlenlr, böbilrlendKden onra da gidip karakola dert ynnaıfar; 

- Halime bnkm. Bnstonla, yumrokln htlcom ettiler, her tn. 
mhm çllrilk içinde! 

Diye da\ıı.cılık ederlerdi. 
MC§bur Tıflı Ha..<w.n da hem tuhnflarda.ndı, hem de k"B.ha

dayı geçlnlrdi. Bir gün efendisi seryaver Halli Paşa ile bir gnz.i
noda otururken, l'a nnm ta' la oynamnı mclnn 1 tlfadıı cdt>rC'k 
birdenbire ortadan kaybnlur. Biraz sonm ~ino mt•ydnnıı çıkar. 
Pa§a sorar: 

- N ere<Je hlln T 
rını tereddütsüz CC\ ap verir: 
- Şöyl b raz tar51da dol~aynn dedim, koltuğwı blrinclo 

~"'8.Jı başı yap:ı.ru.k biri) le lcavga e«lm, adnnuıkıllı bir da)&k Y"
dlm, ı:eldlın. 

Nerede mclJ hövle doğnı sözlü kabadayı!.. Han· igösterin ılı' 
ellııi öpeyim. 

El elde.o füıtilndllr a.r§a çıkmca 

ls~anyada kasırganın Çin hükumet 
tahribab merkezinde pasif 

Pıladrti, 28 (A. A.> _ Nakllya. korunma faaliyeti 
tnun tekrar teessüsünden sonra Çunklng, 28 (A. A.) - Resmen 
'I'revijnno nahiyesintn fırtmadan bildirildiğine göre, Çuııking'dc 441 
t&na:rniyle harap olmadığı nnla - umumt ve 543 hu.,usı sığınağın in. 
IJJ}mı tır. Bununla beraber haıınrnt ası bitirilmiş olarak hava hücum-
mUhimdJr. larma k8l'Ş1 mUda.faa hamltklan 

Bu mnıtakada 50.000 yemiş ağa mart sonunda Ikmnl edilecektir. 
cı harap olmno ve 200 hin c:am a. Bn Stğmaklar 310 bin kişiyi alabL 
~ eı kökilnden s5kUlmUştilr. lecektlr. Belediye makamları, bom. 

l'Çok binalar ha.sara uğramış. ! bardmıan mevsiminin ba.nlamastn -
Ur. dan evvel 300 bin kişiyi echlrdcın 

V'ızcaya'da 500 ev harap olmuş. tahliye edebileceklc>rini limit et _ 
tur. .,,ektedir. 

T. i Bankası 
9 41küçük 
T a.aar uf Hesabi arı 
lk.RAMtYE PLANI 

1941 KRAMIYELERı 
ı adet 2000 Liralık - 2000.--ı..tra 

a • ıooo • - sooo.- .. 
ı • 7(5() • - 1500.- . 
' • GOO • - 2000.- . 
~ 250 • - 2000.- • 
~ ft 100 • - 8600.- • 
80 .. 60 • - fOOO.- -800 .. 20 • - 6000.- -

ft 

aüNYA 

A Alb.OK 
GAZETELERi 1 

...) 

'KARIŞTIRIRK 
Sinema yıldızlarına apo y 
kaça mal oluyordu ve M rfi 

Analık evli sinema. yıldızlan. 
na pek pahalı bir meslek haline 
gelmiştir. Bununla. beraber, yıl· 
dızlar da, biz f aru insanlar gibi 
evlat muhab1: 'i i ,; ha.zan avu
nulmaz bir ihtiyaç duyuyorlar. 
Her şeyin pratik bir tarafını bu· 
lan Amerikalılar, bunun da. bir 
çaresini aramışlar, netkede ev • 
ıat satan bir dükkan açmışlar • 
drr. 

Çocuk doğurmak bir yıldıza 
baza:ı bizim paramızla 480.000 
liraya mal olabiliyor. Hatta do
ğum onun mesleğini bile mah • 
vedebiliyor. 1şt:c bul.un için Ho. 
livutta ana ve baba olmak isti • 
yen çiftler, kocruno.n otomobille
rine atladıklan gibi gayet lüks 
bir dükkana gitmektedirler. Bu· 
rn.sı isteklilere evlat satar. Ço
cuk satmak ihtisası o kadar ile
:-iye götürülmU.,,..;tiir ki, verilecek 
~vıadm, kendisini alacak ana ve 
babaya yahut bunlardan birisine 
benzemesi bile düşünülüp mese. 
le ona göre halledilmektedir. 

Evlatlarını bakamıyaca.k ka · 
dar bedbaht olan ana ve babalar, 
bu çocukları evlit doğurmak fe
dakarlığma katlanamıyan sine
ma yıldızlarına temin etmektedir 
ler. 

Ana rolünü üstüne almağı ka· 
bul eden bir sinema yıldm, stüd
yodan tam bir yıl uzak kalmak 
meoburiyetindedir. Gebe kalmak 
la böylece tam bir yıllık ma.a -
şmdan mahrum olmaktadır. 

Bu uzak kalmak baz:ım onun 
mesleğini de mahvedebilir. Do" 
ğumun da vtlcudunun bfittln fil. 
sununu kaybetmesi ihtimali var
dır. Stüdyodan u?.aklaştığı m -
man kendi tipinden ol&n başka 

birisi onun yerini alabilir. Çün. 
kü kumpanya kadrosunda muay 
yen tipin yerini boş bırakamaz. 
Bu yeni gelen belki de eskiai.ıı· 
den daha sevimli, dalıa entcre • 
san, daha cazip çıkabilir. Bu tak 
dirdc stüdyonun kapılan doğur
mak için uzaklaşmış olanın yü • 
züne kapanabilir. 

YI!du.lık şaşaasnu. analık fjef
katile değiştirmeğe kalkışan bir 
aktris §an ve şöhreti, nisyan ile 
mübadele etmig olabilir. Senede 
36.000 den tutun da 480.000 li.. 
ralık bir maa§ da üstelik caba. 

Sevimli Helen Tvelftris.doğur 
duğu oğlu Jak Vudi için tam 150 
bin lira para kaybetti. Doğurma 
dan az evvel "Boşanma İstidası" 
adlı bir filmde kendisine baş rol 
verilmişti. Fakat oynayamadı. 

Fransis Dee de aynı derecede 
zarara uğradı. Geçen teşrinisani 
de doğan ikinci oğlu ona 148.000 
liralık bir zarar verdiği gibi git
tikçe parlamakta olan mesleğin" 
den de malınım kaldı. Hem para 
hem de mesleğinden olan analar 
dan biri de Gloria Stuart'trr. 

Fakat Norma Şerer bu işte de 
çok ttılili ~ktr- Onun iki ~ 
kendisine yalnız aylıkl~ kay· 

bcttirmişlerdir. Bu feda.karlık a. 
şağı yukan bizim paramızla 480 
bin Jiradlr. Mesl~ hiç bir z:r 
rar gelmediğine göre bu feda • 
karlığa pekAli. katlanabilir; an
cak gözlerini dört ~tp üçüncü 
bir çocuktan kaçınmak l§zımdır. 
Yoksa işin sarpa. sarması ihti · 
maileri çok lnıwetlidir. 

Holivudun analık için katlan
dığı fedakitrbk bu derece mühim 
yekfuıla.ra ve zararlara mal olun 
ca, artık evlat sm-gi inin sun'i 
bir surette giderilmesinden ba.'.}
ka çare kalmıyor. 

İşte bunun içindir ki. yıldız 
lı:ı r rocukiarmı s.ıtın n.lnınğa 

başlamışlardır. Ve gün geçtikçe 
bil moda. yayılmaktadır. 

Dilkkan sahibi gelen müşteri· 
ıerc: 

- Elimim ki en güı.cl bebek 
Ieri istediğiniü biliyoruz, dedik. 
ten sonra: 

- Fakat siz de en iyi :ına \'c 
baba olabilecek rr. - yette misi • 
niz diye eonıyorlar. 

Dükkanda sıhhi, yahut n.kJi 
kusuru olan hiç bir çocuk yok
tur. Dükkfuun ayrı a~Tı çocuk 
mütehassısı doktorları olduğu gi 
bi ruh mütehassıelan da vardır. 
Bunlar mevcut sc>euklarm sağ · 
lık ve akıl bakrmmdan gelişme -
lerini herglin kaydederler ve her 
biri i için ayrıca bir kroki çi. 
zerler. 

Ana ve baba olacak inRarila.r i· 
çin de aynı derecede ihtimam ve 
dikkat earfedilmektedir. Dükkan 
dan gocuk satm alacak kan ko
calar aklen ve ahlakan vasat de.. 
recenin fevkinde obnalıdırlar. A· 
ralarmdaki evlilik bağmm hiç 
olmama Uç dört scnedenberi de • 
vam edegelmi§ olması şarttrr. 

verecekleri referanslar çok kuv
vetli ve tertemiz olmalıdır. 
Meşhur Al Jonsonla Kubl Ke· 

eler çocuklarını bu dilkkindan 
satın aldılar. Bunlar yıllardan.be 
ri bir çocuk için can atıyorlardı. 
Evlatlık olarak aldıkları oğulla
nnı §imdi çıldırasıya sevmekte. 
dirler. 

Kendilerine böylooe ev~t a • 
tm alml§ olan yıldızlar arasında 
şunları sayabiliriz: Mirian H~ 
kins, Konstans Benett, Zasu Pit. 
ts, Fredrik Mal'§, Vallas BE-ITi, 
ve ciaha birçokları. 

Bunlarm arasında Miriam Hop 
kins bilhassa parlak bir misal 
olarak gösterilebilir. Diikkandan 
aldığı evlatlığına gösterdiği ana 
hk §e.fka.tini gösterebilecek haki 
kt analar pek enderdir. 

Elverişli bir yetim bula.bilmek 
için tam iki sene kapı kapı dolaş 
mış, t!V ve hayır mUesseselerinde 
tetkikler yapmıştı. Her yerde se 
"imli ve sıhhatli çocuklar bulmuş 
ve nihayet Mihaili kendine evlat 
C'dinerek nüfus kütüğüne öylece 
kaydettirmişti. Bu çocuk ana.sız 
babasız bir yetimdi; ldmbili.· ne 
olacaktı. "Garip kuşun yuvasını 
Allah yapıyor". 

Fransız gar.etcleri Napolyoua 
ait fıkra ve hatı:rala.n yazıp du. 
n.ıyorlar. Çünkü 1941 yılı Sen.. 
t.elen adasmda ölen Napolyonun 
cesedinin Fransaya getinlerek 
Pariste Envalid'e konuluşunu . 
yilzüncü ytldönUmüdilr. Fransız 
gazetecilerinin Napolyona d ir 

• yüzlerce fıkradan bir tanesi de 
Nn.polyonun hayatında M harfi· 
nin oynadıfı büyük role dairdir. 

Napolyon ordusunda altı ma. 
ro.·omuı ~IM"r çfl<'n~ru uf.nınn 80 bin reşal vardır: Marmon. Mortic, 

dolar ilcrc·t tun bt'1tmlştl... "---

HABER'in 

bulmacası 
~ , 2. 3 4 ~ ~ 1 8 9 to 11 

•r-r-t--;-t-+-1~1--1ıı-ı--ı--ı 
~t-T-t--+-i....1--1--'-·~ı.-.1--1 
31--1-ii-+--l"ta·--J--+--I-~ 
ı, 
l--f-o!--~f'>""l--1--ı--ı~~-i 

; 
6 ı-·....,,..f..,.J._,.. 

7 
8 ı--ıt--t,....,r--'-f.--1.~-

9 
fOl-11-1--ı~--J.-4--ı..-ı...-J.ı~ 

:SOidan ığu: 

l - Hiçbir 1'eY nıcsabcstnde, 2 -
Şchlrlcrln kllçUk kan daman, aUabodo 
btr ha .. fin okunuşu. 3 - Şerit. fabrika 
ırıah8ulıı.tr, 4 Kudıınnanm nr!fcslni 
idrak nen. bir tı0nı edBtmnı comt, 
6 - Altntıeden üç harf ynnyana, aa· 
kin, 6 - Hep birlikte şarlu eöyllyen 
kalabalık, 7 - .·on gt\nlertne geldik, 
mastar edatı. - KmUço ,bir renk 
btr edat, D - MUeaznt gören, JO -
Arapc;a {yOk8eltmekJ Amcrlkadıı b1l· 
)'Ok blr nehir, 11 - Blr yt'ml§, öteden 
beri. 

~·ok.arda.o ya: 
ı - Bergeyoo hile yapan, z - BU· 

yl1k toprak parç.uı, hu.lı, 8 - Orta. 
o-ıunun !.kamctgıuır, 4 - Hafit rilzgAr 
yapan, aıtabede blr harf, G - Nota, 
lbazı ağaçlarm kunıyup dll§en maluıu· 
111, 6 - Tarladaki buğday mahsulü, sa 
yı, 7 - .Almnnlarm Afrikadakl eski 
mQst.emıeke&, cilve. 8 - Her ocye bir 
kulp takan. hükfuneUn idare te§kill
tmdan. 9 - Teneke tutkalı, kaydet· 
mckllk, 10 - Kafk&!yada bir mmta· 
ka, parça, eoru edatı, 11 - :Mani, r
kadruı git.mckllk. 

14 nomarııb bulnuımmrun fınlll: 
l - BelC§ekonıuı, 2 - Ebed! lnnn. 

8 -Şubeler. Rlf, 4 - İb, Beşcrl, t. 
15 - Cem, Bin1en, L, 6 - !kaz. Kin, 
Ye, 7 - Kiler, T, Po.t, 8 - lrak, H. 
Koro, O - R, Kalamata, 10 - Al, 
Lemir, LI, 11 - Ne.mrlllcı. 

Barsa titan 
plyıı sı açıldı 

Rekolte bu yıl 2 milyon 
kilo fazla 

Bun.n, 8 (A.A.) - Şehrlmlzdo tO· 
tnıı plyaflllSl dlln açılmr§ ve flk mutune 
leyt lnh18lnr ldarcs! yupm~tır. ı;-ıyat· 
lıtr 29 ile 70 kunı" arasındadır. ZUrra 
vnzlycttcn çok memnundur. 

Bursa mmtakaamın bu aen(lkl W· 
llln r(lltollt>sl gcÇ('n yıla ruızaran iki 
milyon kilo fı:ızlndır. Buna nazaran 
Bursa muhitinde bu seneki tUlUn mlk 
umum beş milyon kiloyu bulacağı an
laşılrnaktadrr. TUlUnler1mlzln kallteiıt 
yükst-ktır. 

.u~na, Monse, Müra. Bu or. 
dunun yirmi altı gen,.ralhıin de 
i imleri de M harfiyle b: cJar. 

Napolyonu harbiye mektebine 
Korsika valisi Marl>öf kaydettir. 
miştir. Napolyon harlbe ilk Mon
tcnot'ta girİ§ınişt.ir. llk bilyük 
zaferini Maraııgo'da Awstıır,a 
generali Melas'ı yenerek kazu.. 
mıştır. Galip sıfatiyle girdiği ilk 
şehir Mita.no'dur. Yine muzaffer 
olarak girdiği son devlet n.erkcsi 
Moskova. olmuştur. Tali Mon 
Mi.ray Montero mu:harabelerln. 
de kendisine gülmüştür. 

Napolyon en mes'ut günlerini 
Mal Meııon'da yaşarken geçir
mişti. En büyük cndi§e)ere i 
Ma.ri • Luiz yüzünden uğram .. 
tır. En fazla korktUt,'iu :ra.1'ibi 
Meternih'tir. Genenı.llerinde, 

Marv kendisine ihanet etmişt 
Mabeyncisi Monteskry5, le: 
arkadaşı Montolon, uşağı M:ı 
şan adında idı. 

Jıl harfi yalnız büyuk NnpoL 
yonun hayatı ilzennde müessir 
olmakla kalmamış, Uçüncü Na. 
polyoınun da haratms. tcsır t· 
miştir. Üçüncü Napolyon Kmm 
hn.rblndc MnJakof \"e Manlonver 
zaferlerini kar.anmıştır. 1Wyıı.. 
da zaferi ise Mon Bello ve Ma. 
jarta'drr Avusturya seferinde 
üçüncü Napolyonun esas plaru 
Marango'da Avusturya ordusu· 
na hücum etmektı. Fransız or. 
dusu bu sefer de Milano•yu zap. 
tet.mi§ ve Avusturya ordusu 
M:clegano Ur.erine «1ekilmişti1". 

Üçüncü Napolyonun giriştiği 
büyük i~lerden birisi de Meksika 
seforidir. Bu sefer Meksika'nm 
zaptiyle neticelenmiştir. Buraya 
vo.li olarak gönderilen Maksimi. 
ilyen'in feci akıbeti ise malfun. 
dur. 

1870 Franmz • Alman harbin.. 
de de M serisi devam etmiştir. 
Mayans'a doğru yürilycn Fran. 
sız taarruzu muvaffak olama.. 
mış, Fransız ordusu evvela Mo .. 
7.el, sonra Möz üzerine çekllmie... 
tir. Bu muharebede Frnn.eıs ar. 
dula.rı l.-umandam Malon.ahon 
yaralanmış, ve mareşal Moltke 
Fransayı istilfı etmiştir. 

ÜçüncU Nnpolyon .ontcs dö 
Montijo ile evlenmiştir. 

Bu fıkrayı aldığımız Fransız 

gazetesi yazısını şöyle bitiriyor. 

· ı·ıı · 1• ı ti ı 1 1' '• Ilı ın_ı• ı ı 1 1 ' ' • • ' • 
f _; :ı .) ı •. &!' p t 1 hı lhl ~.ı Ufı !ıı.ı. \' ··. '• 1 ı 'l .ı '1 ... • ' • • ' • ' •• ... "Bir gün meraklının birisi: 

"- Bütün bu maksatlardan 
ne netice çıkarıyor ve bununla 
ne isbat etmek istiyorsunuz? 

Yann Bk,am bOttia htanbul b.ıılkı l>nrls hn)atmı t.n6Vlr 0000 
~mln en hakiki FrnnMı. filmini 

n..1m"' ve C'.AlLHA \..ET'ln ~bur plyeı;I 

Aşk ve ihtiras 
şalıoMırlni gôm1eli H! aUa~ıanınJ UvJr6 

S O M ER SıNEMASINA 
k0f8C3ktır. Bqnıllordc: GAUl' I OULAl' • F.LVlRE l"OP~ 

RMAND BERNARD - \'1(."TO& BOUL"HER W! ...... 

Hırslan ve aeJdal'tle .-t lılldmm bOtOll rulnl-. 

"Diye sormuş, aldığı cevap 6\1 
olmU§lur: 

''- Hiç bir BCY·· Sadeoo bir 
t<'sadUf. 

• "Eğer okuyucu'. rımız ).)ize de 
aynı suali soracak olurlarsa ve. 
reoeğimiz cevap yine budur. 

K.eşideler: 4 Şubat. 2 Mnyıs. ı Atm
toa. 8 tktnciteorln tarihi rinde yapılır ı --. ..... _____ _..;~----.....J.• ' . ,ı..ıı:ı'f ''" ıf • y cırleıdlllıd eneidml .ıcııruuz. 

ZA Yl - Karamünıel ukerUk §Ube

slnden aldığım uk.crllk teskerem! 
aft etUm. YenlaiD.l aJıacatım4&D ee· 
kl.ııtnm hWmıtı yolrtu.r. 

l ~ 111 MeOOUa • \. *" ..... lllMıJbı 
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ALMANCA es> 
ller bakin Haber gaızete&lne 

ıENATE 

Storm 

\1111 

t. leh ha.tte ınlch jedoeh zuvor 
bChon müd1 geJaufen; dftlD da die 
C~el9dc einen Sebweln~hlrtıen~. 

"ie metn Va.ter aeDg n sagen 

µOegte, cinen Oergesoner3, İll den 
!f't7:f'«ı .Jahren nlcht mehr dulden 
nG~ so ~-arcn uıuıere Frkel 
dem grönen Wledeplane ı'Ws.<oent•, 

dfltl Dorft!ı!t an~gerl~1\ also dass 
·m ını dll"'Se111 let:den heloı8en Ta
"";C des Jabres elne gar tolle 
Jagd1 Jttıtten an-.tellM miiss(>IJ. 

2. Schritt aber clt$UDe.rachtet7 

:ıueb ltzt, da eı; übcr sloehem Be_ 

ı;lnnen. spit gewordea od ıw.hon 
dle 5hıkmdc Somıe ~ rot.en 
DaBM; tibe.r die Jleidr. warfl', mit 

cilellden Schrltten fiirbass; strflİ

ret.e9 Bimliclı na.cıh dem l'nlt 

jüagst vergllc.henoo Krlegc mit 
._ Köal~ von Dii.nemuk aJlerlei 

IO\MJ!t Volk umher" und veriibte 
R&ab und Einbruch; a.u.eh soUten 
ılrlbea Meb dt>-. Holze zu, wo 
dfe alt~ W ciber die M008beeren 
holfa, hl \'Ori~f'r N a<'ht die 1rr. 
wf8MH ~r arg getanzet haben, 
deNen Anb1ick in an.- W~e be8-

~ m umıtf"hen. 

3. Da kh cndlich in dfe Shult 

und na.eh dem '.\la.rkt Wnnnter
l•am, ~tonden 'tt'hon die Gicbel der 
H:aw.er dunk<'I ::t>ıı;en elen Abf"n<l· 
himmet, und war ob dt"'l Soontages 
rin<> :::;roo;st• Stilh• auf eler Gaı;!o!en: 
ııcır aus der a.ltt>n l{irche hlnt<>T 

ılen T.inıl.-nbii.uml'n tönetc ein 
... a,,rtr-. Or~f"J..,picl. 

REXATE 

Stornı 

vm 

1. Zaten evvelce koşmaktan yo
rulmuş bu1unuyordum; çiinkü kili. 
se mrelisi bir domuz çobanına., 

merhum bd.bamm ııöylemekten hoş
landığı gibi, bir Filistinliye1 son 
),ilanla artık müsaade etmediğin
den süt domu~lamnız köyUn çok 
uzağında bulunan yeşil mer'adan 
k~ışlardı, hatta senenin bu son 
sıcak gününde istemiyerek pek 

çok d<>muz öldUrmeğe mecbur ol. 
muştuk. 

2. Böyle bir hareket dolayısile 
g ç kaldığnn ve kırlara, batmak 
üzere olan gU.neşin soıı kmlltklan 

dtimnüş bulunduğu için şimdi de 
kabil olduğu kadar stiratli a.dmı
larla ilerliyordum: oa.ru:ıarka kra. 
\ı ile harp, hemen pek yeni ola~ 

rak, bittikten !IOnra her tarafta 

~üpheli şahmlar sel'8eriyane dolaş
mağa, ç:apulculuk ve hITSızhk et.. 
meğe b~lamışlardı; maamafih 

yaşlı kadmlarm yabanmersini top
lamağa .~ittikleri koruda geçen ge. 
ee cadılann icra Ptlikleri korkun~ 
rakıslarm manzara."3mı hile> bütün 
yolca hatırlamak kafi idi. 

3 . .N'iha;\'Ct şehrı• gelerek çn~t
;.·a. doğnı indiğim vakit arttk ev
lelin sivri çatılan karamı~ sema. 
~·a koyu ~ölgeler halinde yükseli

yor, pazar dolayısile sokaklarda 
derin bir ~ükii.t hültilm sürüyordu, 
yalnız rhl:ımurlar arkaıımda, eski 
kiliseden tntlı bir erganun s~!'li ge_ 
llyordu. 

(1) Fil:;ı~ . nli ta.biri Gergesener 
karı.ılığı olarak nlmmıştır. Gerge
seııer (müennesi Gergcısenerin): 

a. Genel olarn k Filistinli: h. Gene· 
"aıith< lacus. Kinnerf'th lacus, 
Mare Tiberiactiı-:, lac de Genesa
reth, Iac de Cf'neroUı, MPr dP. Ga_ 
lilc gibi muhtc1if a<iları olnn Filis
tindeki Tabariyye gölünün birn2 
şimalinde kain eski bir <:ıehir oi<ın 

nerasad~ doğmuş ;.·ası:>'nn. ~·anı 

<J<-m.-;a.Jı. MctindP bu manalardan 
c;oham vrunfl:ıl'I dolnvısile vahudi· 
l<'r ka!ltedildlğindf"ll karşılık ola
r:ık Fili<>tirıH tabiri p l·nmıştrr. 

1939 
H arp tarih inin 
Vesi k a lan 

Belcika 
nasıl 

teslim· 
oldu? 

,. ~4 Ş U B A T • - '.m11 

gand Parise avdet etmek mecbs.. 
riyetinde kaldı. 

General Gort o gece saat do. 
mzda, Billotte'la beraber Leo .. 
pold'a mülaki oldu. Leopold va
ziyaretin ümitsizliğinden ve ha.. 
vada bir tek İngiliz tayyaresinin 
~özükmemesinden şikayet L'tti. 
Orduları organize etmek ve bir 
taarruza geçmek mümkiin de. 
;ildi. Zira Almanlar öyle bir 
kuvvet ve inanılmıyacak derece. 
de bir sür'atle ilerliyorlardı ki, 
taarruzları bir fırtınayı andırı 

yordu. 

Belçllla Kralı 
Leopold wat•n••• 

uauet d•ID blllkls 
lllzmet etmiştir 

&ki Belı,,'i~ ..ı:ticı do;ı.uı ,lj;, Oun<':,.,, L..:upoıu t~ın ')ıtııl.arı ,.o~ lcuu'1tlr: 

1-poN kin milttefik dostudur, Alman dmıtud\ır, ~dl. .llalbuki 
Leopold tam bir Belçikahydı. 

Billotte o gece mülakattan ay .. 
rıldı. Motosikletine çarpan bir 
kamyon kazaSY neticesinde de 

YAZAN: 
Sabık Amerikan Oumlmrreiai 

HERBERT HOOVER 
ve 

Amerikanın Belçika sefiri 

C UDAH V 
-3-

Antuverp, f\.1aliüs, Lovain ve 
namur hattında. mevziler henüz 
sağlamlaştırılm ışken Hol8.nda 
ordularının tesıımı ve Holanda. 
da bulunan general Giraud'un 
m:iusiyle perisan olduğu öğre. 

nildi. 
Bu havadis, Almanlar Holan~ 

1 ad:ı ilerledikleri takdirde, dt.?~ 

mir duvarın sol kanattan çevri. 
leoeği manasına gelirdi 

Ne yazıkki bu yüzden ~eneral 
Gam.elin demir duvar önünde 

ı.!Su sutuaaa oırnyucutanıı:usıa '' 
uıteml• r-nıutdrl &opoı11ı. ıııh'H1rte 

gô?tderecekı•rı 

EVL.B:NlU I' EK.L.lFLlCrtJ. l.. ı\J'tA 
rıLA.. ıı, \'r..tt lıılE. .u.r:w. ıu. Tua 
gibi atcarı m&ht111ta tıaiı oımı1n ıcııı 

çUlı uuıan lana.mi! Hfn:tluau.r.) 

Evlenme teklifleri 

c:RM1şülmiyeceğine dair insanı 
üzllcü bir haber gönderdi. 

Dokuzuncu Fransız orduı:ıu, 

Mosieres'ten Dinant'a kadar o_ 
lan 50 millik bir cephe üzerinde 
~anmıştı ve Alman zırhlı 

fırkaları bu oluk Belçika ü. 
zerinden denize doğru akıyorlar
dı. Diğer bir Alman kuvveti bi_ 
rinci Fra.Mız ordusiylc çarpış. 
mış ve bu Fransız ordnsunıı 

bozguna uğratmıştı. Belçika<la 
bulunan müttefik ordularının 

hareketi a.ru bir ric'atc tahavvül 
etmişti. Bir milyonluk İngiliz 

Belçika ve Fransız ordusu ~om. 
me cephe.sinde bulunan ana Fran 
sız kuvvetleriyle birleştirilseydi 

belki kurtulmak Umidi vardı ve 
böyle bir plan ancak Fransızlar 
tınıfmdan t r ' · f edilebilirdi. Zi. 
ra, harp, Belçika için bir mem_ 
lekct mür.laiuusı idi ve vatanı 

nıüste\'liye terkederek Fransa.ya 
~mcl.c alçaklık olurdu. 1ngi1iz. 
lere gelince, onlar İngiltere ad<. 

rim. lsttyenleri.tı şu adrese mu.racaat· 
lan: Topkapı Fatmemıltan Etemefcn· 
dl sokak 10 numarada bayan Zabcl. 

• tstanbul erkek lise.sinin f)DUnl:u 

'4.nıfttıdan iki ay evvel tn.sdllaı&n:ıe nl· 
aım. Beş ay Mecidiyeköy Glf'1'atıı, 

ten heyetinde çalıştım. Bonserv111 n 
an~ce bUımllhalim vardır. Bu iş. yaııu~ 
kA.Upllk gibi başka bir i;,te çaıı~ır:nı. 
lstiyenlerin Y.B. rumuımns b11•lt!'n•P 

* Boyum l,70, yaşını Z'..ı, e~mer kı •eıı 

vırcık saçl! yakısıılclt bir gencim. c;c • llk ve orta okullarda fra.J'. U7~li, 

lira maaşlı devlet memuruyum. Liseyı riyaziye. tUrkçe dersleri vermek iııt.1-

ikmal ettim. Boğıulçlnd'.? iki evim var. yen bir bayan varılır. l.st-!k:Uı!rln 
İstanbullu ve klmseai.zim. Benimle ha 1 (R.t.l rumuzuna mektupla müra<'IU\t. 
~·lı.t :ırk.adaşı olnrnk iaUyen bavanm ıa.n. 

ld-2(1 yaı:ıarında olması, gb.zcl, ev t~ L18etlilı n tncı ınnıtma devam edi. 
ıerlndcı• anlayan, temiz ve dtirUııt ah }'orum. Bazı eebeplerden dolayı öğle. 
l!klı olması Jtı.zımdır. Fakir aileden terden sonra c;alışmak mecburlyetlıl. 

olına.~ı tercih cdutr.. Kabul e<lenlcrln deyim. IstiyenlC!I' Haber ga~et@st <Ç. 
bir rcsmfll.' (K.İ.Ş. MET) rumuzunn Ç) rumuzuna müracaat. 
itlınatıs. mekttıp yazmalnrı. 

• 26 yaşmdayıın, boyum 1,7&. ki· 

sını müdafaa etmek için harbe_ 
diyorlardı. Kanal limanlarını br. 
rakarak Fransanm içine çekil. 
mek lngilizler için akla gel_ 
mezdi. 

Almanlar 20 mayısta Boulog_ 
ne•i aldılar. Calais (Kale) ertesi 
günü sukut etti. Alman ileri ha. 
reketi Belçika ve Fransayı a. 
yırmıştı. Cenuba ric'at etmek 
mümkün değildi. Mağlubiyetin 

;daresi o esnada Suriyeden ale_ 
!acele çağırılan Veygand•m eline 
\"erildi. Veygand mitralyöz ve 
topat~i altında tayyare ile Le. 
opold'a gitti. Krala söylediği ilk 
söz şu oldu: 

·•- Elime bir felaket revdi 
ettiler" 

Leopold Veygand'a vaziyetin 
ümitsizliğinden bahsetti; 50 mil. 
lik bir saha üzerinde ordusunun 
Alman tayyareleri tarafından 
ne derece hrl"}!alandığmı, mültc. 
cilerin askeı·i yollan tıkadıkla
ı ·mı. aç ve susuz bir halde ordu. 
·rn büyük paniğe uğrattıklarıru, 
.. :gilizlerle irtibatın temin edile. 
ıncdiğini, askerlerin on gün uy
msuz olarak nasıl ric'at içinde 
lövüştüklerini uzun uzadıya 

anlattı. 

Ya n-ansızıar? 
Fra.nsızlar neredeydiler? Kra. 

lın hiç malftmatı yoktu ve Vey. 
gand kendjsinc malfunat verecek 
vaziyette değildi. 

General Gort bu mülakatta 
hazır bulunacakken kendisinden 
hiç bir haber çıkmadı ve Vey-

öldü. 
Fransız ve İngiliz mukabil ta.. 

arruzu ertesi günü tamamiyle 
muvaffakıyetsizliğe uğradı. öğ .. 
rendiğim yegine şey, İngilizle
rin bir darbe vurmağa muktedir 
olamadıkları, Fransızların taar .. 
ruula muvaffakıyetsizliğe uğra. 
mış olduklarıydı. 

İngilizler vaziyetin ümitsizli. 
ğini görerek yegane lrurtuluş 

çaresinin Dünkerke bir an evvel 
varmakta olduğunu gördüler ve 
yola çıknuş bulunuyorlardı. 

Fransızlar da diğer taraftan 
İngilizler gibi Dünkerk yohuıu 
tutmuşlardı. 

Belçikalılara gelince: Onlar 
nereye gitsinler? Dünkerkte ya· 
nm milyon Belçikalı için yer 
var mıydı? Hayır, yoktu. 

İngilizlerin imha olunmadai 
Dünkerkten çekilmeleri tariht 
misli görülmemiş bir muvaffa 
kıyettir. 300,000 kişi tngiltercy 
naklolunabildi. Esir olarak ge. 
ride bırakılanlar arasında 85000 
Fransız bulunuyordu. 

Almanlar 24 mayısta nakavt 
darbesini indirdiler. Tayyare da. 
ima kat'i rolü oynuyordu. 

Belçika hükümet erkanı o~ 
tend'den Fransaya çekildi. I\ı'~I. 
la beraber harp sahasında ka. 
lanlar başvekil Pier1ot, n.hriciyı;· 

nazın Spaak, milli müdafaa na. 
zın general Dennis ve Dahili) c 
naırrr Vander Poortend'den iba
retti. 

(Devamı var) 

Hayriye Lisesi Müdürlüğünden 
3 neti taksilt ı martta b~lıyaca.gın ıları mart.ın ıo uncu günUnc kadaı' 

taksitforlni vezneye yatırmıya.n talebenin ı:rıı-kteple alil.kam ka.sllee<'tıi DAn 
olunur. 

inhisarlar um um 
__ !"üdürlüğünden: 

(1) milden ve sicb milden =- er-
1 ıtiden. rnnnak. yorulmak. (2) 
Domuz yan:.ısu. ı;üt domuzu. 
(3) Gcrasa'lı (<.".obanı ima ediyor) 
(Türk<'.(' kı..,mm notlarına bak) 
(4) atıs.<ıf'n;t (Sıfat) en U7.Jri., f l'.'\". 

ktı.Lado uzak; auııt;erı;tf' (';renzE'. 
nihai ha<l, ı>on had: dn fütssı:!rs_ 
ten Elende, ~onsuz bir sefalet i. 
çindP; 5u~."l''l'!l d : Dorfes. köyün 
çok ıızaihndrı bıılunnn. (5) aui;reis
!;Cn, ka~ak. k<IBmak: er rt'isst 
:ıUfl, als wenn ihm der HJntere 
b'rP.nnle, vnngından knc:ır gibi ko
şuyor: vor dt~m Fcinde ausreiMen. 
fira.r etmek, askı>rdf'n kaçmak (6) 
elne Jagd an.c;tcllen, av verme>k: cin 
Ga.qtmahl anSt('llf'n, ziyafet ver. 
mek. en unerachtet (e . 
dat) - tm~eachtP.t: ra!!men, bak
ımya.rak. ile berabet": ungcacbtet 
der DunkP.Theit veya dor Dunkel
heit unge-.achtet, karanlığa ra.ğ. 
men. (8) werfcn, fırlatmak, at 
malı::: warf (hal hikayesi). (9) um· 

===============t iom 74 tllr. Barem kanununa göre 
(20X3) 6G lira maaşlı de~let memu-

• 17 yaşındayım. Ortam4'.li.tcp ••· 
tilztncl smıt olgunluk lmtibı\alarmdıt 
engele kaldım. Bir yazıhaned41 nya 
ııerhangi bir roll.esse:cıı>de kil.tiJ.•l'k Ye,. 

ya buna benzer ı.şlerde c:aıı,JabUlr'.m. 
Alalrn.dar oıacakların Haber ·r:t~e~sl 

Muhan.men B. % 7,5 teminatı i'ksııt 
Cinsi Mlktıırı Lira Kr. Lira Kr. menin şr>l-

iıerstreifen, 1>.:l'Seriyano dolaş

~-~ seine Gedanken streift la.s. 
sen, fikren dola.cpnak; Um~treifen, 
serserilik, avarelik. (10) lrrwisch: 
a. (:=- lrrllcht) bataklık ve bazı 
mezarlıklardan intişar eden hidro
jen fosfürden ibaret hafif alevler; 
b. Cadı, cin. 

ANALiZ veTEOR I 

1. Nefi edatmdan olan nicbt'in 

ibaredeki yerini tayin etmek i~ 

nşağrdaki l'.Jmslnrn dikkat edin.iz: 
a. Nicbt edatı cümledeki filli ta

ciil ottiği znmnn bütün zar! ve 
met•uııcrden som·a gelir: leh bin 
c:ıı nicht, ben değilim: dass er die 
heilif;e Pfliclıt nicht vel"Siume 
(Sebiller). o bu kutsi vazifeyi ilı

mal etmesin <veya onun bu kutsi 
vazifeyi ihmal ~tmcmeli..); ich 
hatw. es ihm nicht verschwiegen, 

barı ondan onu gizlemedim; 

schreibsl du deine Aufgabe nicbt 
·ıb? vazifeni kopya etmedin mi? 

b. İbarf'df' 'bir Pdata takaddiim 

lmiş bir sıfat vea mef'ul (Bestirn-

mungen) varsa nicht kelimesi sr • 

fat veya mef'ulün önüne konulur: 
wa.nım bist du nicht fleissig? niçin 
dikkatli değilsiniz? denken Sie 
nicht mehr an İhr Venıpreclıen? 

artık vaadinJz.i düşünmüyor musu
n<.ıZ? 

e. Nicht bir filli tadil edecek 
yerde hususi bir tabirle ilgili ise 
bu tabirin önüne gelir: nicht ei

nen Garten habe ich gekauft, son
dern ein Hau~. satm al.tnın, oldu. 
ğum bir bahçe değil, billki..~ bir 
evdir. 

(tıerdeki derslerde Uirkçeden 
almancaya çevirmeler hakkmda 
bazı kaideler verilecektir). 

Eskişehir Şeker Fabrika Al Müdürlüğünden : 

J<'rezeci, tornacı, t.eaviyecı ve dökiıt'!'l<.:il ustaları alınacaktır. Fiili aıı· 
kerli!< h.i.Zm::tınl yapmış olıın taliplcrcien tstanbulda bulunanlar \'tdlika· 
ıariyle blrllkte Bah1;ekıı.pı 'l'aş Han Uçflncti katta tırta.nbul büromuza ve 
taşradakller doğrucıı E•klşehlr şeKer tubrlkalarma müracaat edebilir· 
ler. Tap1l8Cak lmtflı:ın neticesine ~re :Z 5 liradan 3 ilr:ıya kadar yev~ 

mlyc ''crllccektlr 

ruyum. Me!tleğim oldukça ııerbestt!r. 

Şimdiye kadar hiç evlenmedim ve ha· 
yatta yalnızım. Kendime ınütenaaip 
yaşı e!I aşağı ıs-2o arası \.'I! meııut bir vasıta.'!ile (K.B.) rumuzunR mUraca· 

yuva kurulmakta istenecek ev88.fı ba- atları. 
iz bir tayanla ebedt hayat arka.dS§J 
olmak emelindeyim. Talı.ıJlll ilk ııa. orta 
arast oımaJıdrr. Bu arzuyu kabul e 
den t&llplerlu Habeı· gazetesi va· 
mt36l.i.P (A.Ö.K.} remzine mek
tuplarmı ve 9X12 ebo.dmda bir de boy 
fotoğl"ıı.fmı göndermeleri bildirilir. 
Fotoğraflar iade edilir. 

• Asil, ciddi ve lwıkıı.nç bil· kızını 
Kısa ooylu. kıvrrcık saçlı y~11 göztu 
kumra• m.ıtk etindeyim. Sadık b!J· 
memur veya ırubayla evlenmek lstiyo 
rom. Yirmi ıkl yaşmdaymı. Şimdiye 

kadar d& kıskn.nçllğım yO!zünden evle· 
nemediın. Ev ~lel'ini bWrl.m. Oldukça 
okuyur yazmam vardır. 30-S~ yaşla· 
rmda ortaboytu, kumral olması. evini 
ld.ire E:debllecek bir kazancı bulunma· 
ın IAzunmr. lstiyenler Haber gazete.ııl 
vasrtasile (L.E.) remzine müracaat 
edebilirler. 

• Klrk yaı,ımdayııu. Kuınra.ı.ım. Ba 
llk etinde ve orta ooyluyum. AJatur · 
ka ve ala.franga piyano çalanın. tkl e· 
vtm ve ayda azamı 80-90 Ura getirim 
de vardır. Kendi acviyemde, kırk beş 
yaşları arasmda uzun boylu. kumraı 
evine sadık bir bayla. evlenmek tstlyo
nım. Elimden ev işleri geldiği gibi ter 
ZiliğiJn de vardır. Az çok okuyup yaz· 
ma bilirim ı\.SU bir aileye melll!ubum. 
Yalnız krskancım. l:ıtıyenlerin Haber 
gaute!l! vaıııtasue (S. 5.) remzine 

I f GTayanlar 
• ~ yaşmdayun. Bundan evvel dok 

tor yanmda çalıştım. ı,ımdi de bir dok 
tor veya dlşel yanmda çalı:ımak isti · 
yorum. Enjeksiyon yapmaamı da bW· 

• Wse mezu.nuywıı, yültı<eli ~a.tı.stıt 

devam için hayaumı kazanma6' mec. 
buriyetüıdeytm. Herhangi bir mUeaM· 
Bedo Oğleden sonra çalışmak ilUtt ~ 

anyorum. AlAkadarların Hahr.r ~e
tesl n.mtasile ( M. Z. 23 ı ru -:ıtc.tu:ıa 
mO.nıcaatıan. 

• Ortaokulun smılmdan h:ıyatmı 

kazanmak mecbttriyeinde olup herhan· 
(!l bir yerde sabah (7·12l ye kadar 
;:alışmak Uzcre bir iş rica ediyorum. 
Arzu edenlerm Haber ~11.2'.eteslnde 

CF.K) rumuzuna müracaallan .. 

Mütelernk : 

* Öğretmen metodu ve bu hu:ıusta
\C muvaffakiyett tecrübe c-dilmı,, vük 
seh tahsilli bir genç ort.ııokul ve U· 
soye nıt çalıştırma dersleri vcr<?cckttT'. 
Verilecek dersler: ortnokul. rlvı;zl;t<P . 

tUrkçe. (gramer), Uzik, klmy':l Ilı«· , 

C·lü uncu sınıflar ... Cebir, henrle:ıe. 

11<1.ıise mezunuyum, Alma.oyada mü
hendislik tahslll gördllm. İ8Uycnlere 
ovleıi.Dde bUBUst A!ına.ncıı ve tUrkçe 
dersleri vermek istlj•orum. Arzu eden· 
lerln Haber gazetesi Vllllltaslle ( A.M. 
S .) nı:muzuna mllmcıtııtlRn. 

Aldırınız 
~- nuamılan ya.alı oıa11 o 

lıuıJUCulanmma aamJa rm• reıee 

mektupl~n ldarehaııeml:ıo:deo tı~rgün 

ubalıtan öfleye kadar Teyıı 11tat 17 
den ııonn aldırma.la.n rica olu.nur. 

sa:ı.tı 

Çember kavaıy,•si 2200 Kgr. 107ıs 00 80 5 açık ek. 1::. e 
Süpürge büytik boy '.!00() ıl.l1"' 32J 30 24 09 açık ek 1 36 d 
SUpürge küçük boy 200 a ..... r .Müteahhidi nam ve hesabına d 
tskarta bıçağı .>OO ar. .. t pazarlık 16 

1 - Şartname \.'e oümı..nclcı i mucibince yukarda cins ve miktarı yaıı:ıll 

{3) kalem malzeme hlzalaruıc.ıa g/ıı;teriIE'n usullerle satın almacakt.ır. 

2 - .Muhammen bcd •ileri, nıuv:ı.kkat teminatları, eksiltme ı;c>kll ve sa t 
!eri hizalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltme 5.3.9.U çar§amua glinU bızalaı-mda yazılı saatlerde K.-ıb1• 
taşta levaznn ve mübayaat şubeı;indekl alım komisyonunda yapı!acak~·r 

4 - Şarbır.me ve numuneler ııözU geçen şubede görülebilir. 
5 - İsteklilerin tayin olunan gtm ve saatıeı·dc yüzde 7,5 güvenme !' .;n 

ıarue b!rllkte mczkfır koml.ııyı)t.a nıUraca(a.tları. {1141) 

. -
Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 
.Mııbammco bedel, muvakkat tem.inat ve mıklarlanyıe cinsten v e 

siltme gün ~e saatlerı aşağıda att otdu~ li.stesı h.izasrnda yazılı ı\ 'ı 

traversler her li!ıtc ınuhtevıyatı o.yn ayn ihale edllmck ıizcı:-e ve kupa · • 
usulü ile Ankarada idare bina.;ında f>atın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyeruertn listesi hizasında yazılı muvakkut • .... 
ile kanunun tayin ettlğ! v~slkll ve tekliflerini aynı gün eksiltme ~aıı.•in :1 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine venrıelert 111.zımdır. 

Şartnameler paras:z ole.ral< Haydarpaşnda Tcselliim ve Sevk ş •flit'" ı 
de, Aııkarada Mal.Zeme Oa.ire.sl.nOo, EeklşetiT ve rzmir,h• ldıırn ınA~ı ,, •l 1 

rmdıı dağrtllmaktadıl' 

Li.<ıte Miktarı Beher Rded! Muvakkat ek 1 tı'fl 

No. Adl't Cinsi Muhammen bedeli Teminat "'m ' 
Lira K. Lira K. ıı1~tl 

1 46,000 CAii hat kayın 
travers. 3 15 "495,- ) Çll.!''Hlllbl' 

2 60,400 CAri hl\t ka:vm ) 5 3 J '14 
travers. 3 40 11518,-} 102~ d 

(X) 3 ı~.000 Rayın köprft ) 

tra~. i 00) 5750,- ) 
fll) (Bu traveraler me1"' t,.lr;t!t ) 

edlld.11?'! takcltrde: ) 

' 56,000 CAri hat kayısı 7 00) 6500, ) 
traversi. 3 15 10070,-

(lMl 
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SOTLOCf DEN HALICIOGLur.A, Şeytan bana diyor ki ... 
HALICIOGLUND.~~ PiYRI PAŞAYA ::-=:::~~ ..;:1~~·~.mkayenedc 

BiR AŞU 1 YENi BiTiRfN 
ÇOGUKL RI GıOALARI 
Muzır olan şeyıerı 

Tak::im meydanından stada gi· _ Devam ed~~k bir şey }'Ok dır. Sah' camilen meac.ı.tteıı iba • derken canciğer konuşuyordu: Hikayem bit.Pli Uç gtin old ı . 
rettir. Dört tekkesi, bır hamamı, _Vallahi Nazmiciğim! .. Tam _ Demek baftaym 7 

çocuğa hıldırme~ı •adan eneJkl )'Ulmd& İltan· 
bal aahllleri tlaerine tanz.iJn edil 
mit olan bostancıbafı defterl~rin 
dea lıaUetmiftım. laıanbuı •~hi! 
lerlade taribl bir gealntiye ~ar. 
- Ut3 tarllaJj bir boetancıbaşı 
defterinin bJze rehberlik edeceği. 
ni aöylelalttım. Bugün Slltluceden 
Habaotııma, oradan da Pırlpaşa 
Jateı..ane cidellm.. Boatancıbau: 
defteri bu ..ıuı boyunun panora • 
nıaaım fiSyle teeblt ediyol': 

bir han , elli dtikanı, ilkele ba • bir hıı.fta ona g'lSnüI verdim .• Bir .., 
hafta but ... v..ı;ıence de~ı yahu... - Onun gibi fr şey • ı;ti 1n şmda bir nıesıreSJ vardır ., Evliya -n ""' "" d rdiln Ü 

Le y ruz ı..t, gu.1de b.lr defa. 
1 n erek uç. defa dııı başka 

ar verıunelı. Çocugun bu 

"SIWUce lakeleai, Yanında Sil • 
le,_. elendlnhı kahvehanesi, ya .. 
....- Murat mollazadeııin kayık. 
-..., yanında Murat mollazade.. 
aıa 1Uım, yanında sabık kumba • 
nadıel'Jlade met efendinin yalı. 
•: 1aDında kumbaracı Mustafa • 

- 1ablı ve kayıkhanesi, yanında 
lıtaiUa Muatafa ağanın zevceuun 
>'abli, )'anında kumbaracılar ltıı -
1- .. illkelesi, ya.ıunda kumbara· 
edar kahveet, yan nda bekim Knor 
ti JahQdlnln hanesi, yanında Ha. 
bcaolla iskelesi. 

.. llabcıoflu iskelesi, yanmda ta 
'*tdar ketblldam Alinin kahvesi, 
1aaDada Mekldzadenin kayıkhane. 
1trt. 1Uunda beylik gilmüşhane, 
,._.. laatçiojJu Yorgakinin e -
11. \-°'lakla.in tafta harmanı, ya 
lllllda kalafatçı Alinin dllkk!nı, ya. 

~ baahane iskelesi. yanında 
lidWarh deblıq )'abadinin hane. 

il, 1aaında Tevfik haaeldnln ta • 
,........, '9mnda kereetecl A • 
ı -*olun evi ve dllkkbı, .ranmda 

~ tut1a harmanı, yanm. 
da~ Yüonun haneet, ya. 
llJllcla. Abdi otlu l&lhannt, yanm-

fCaaell &ueyman kerimesinin 
Iradı Yehadhane, kurbUnde deb:tğ. 
...... .... '*11dhaa• ..... _ 
'*llaae, 1Mlllda Aydoıda 8We~ • 
_, ala bnmnm indi yabudba.
.. .., ka11kbaııe, yaDlllda Kanca 

~ bahkcs oc1uı .. ta.yık 
.__., 1UalDda marangoa lılehme .. 

cltlkklaı. yuamda Hatip efencil 
~...lııheg- ---da Plrlpqa ia keıe.L .. ~ ,_ • ............. , 

&vu,,. ÇeJebl, JT net asır orta. 
IPI~ 8tlellce bakkmda ıu malü 

........_.: "Galata kadılığına 
IP~ll'., aynca aubafmı ve haklını 
-...an:ııır. 200 kadar mamul' ve aba. 

batıirem1J saraylar ve ili bl. 
mllıeyyen lirin bir kasa. 

ki, SOtlüce denmea nin eebe-
•ebatat ve bavaauı n letafetJ 

Oiarü ltltbün halis olması.. 
! Kllttv MJnHJDda bu mahal

0 

llncir berinde bir bllyUk köp.. 
h ~- Halen Wn blnıuıı me, 

llddur. Buradan derya Ue Alıbey 
it~. kifıthane köytıne, Hali • 
da 1'l tarafındaki çemenzar sofa • 

1 ı.nı... ederek vanhr. Ca • 
•ıu..tn.t.- Cavutb&fl camll, dört 

~ lılr caınJ oluı: bir tahta kub
bbo lll8\'nJI tat ın1na.reaJ var. 

Bizim antrenman!ar falan hep nazlandı. uçüncti b c g n. Çelebi, on yedincı asırda Stttlilce n---
hapı yuttu_ Kifir kız! oa&MI ter çıldırwya seviştik. B<-şınci ::l gıda ıısıesı v~ oY9 .ralılarmdan: Bahçesiz yeni bina --' dJ Bu •• k 
tam iki gün n~an :·· - gilnU aramızda fırtına optu. 

ç u M ı~ nna g r d*"t. a~da gostenımtıSt.ır. 
olunmUf derviş Şamizade yalıauu, manda iki gUn koca bır ~sır de. Altmcı gfbıil lçıme bir sıldon U· 
Kemal efendi yalısını, Ali ağa mektir birader... Bu iki gOn 1. _ .... ı.. N dide a.d'd 
bahçesini ve Ganizade bahçeeini çinde onu elde etmek ic;iıı u yo- zandı. Aşk ~ 3 m 1 e 
zikreder. 

grupa ... yırab lıı z. H~ 
lar, oburlar ve orta derece 
lılar. 

::::> bah sruıt b-7 Porı.axaı 'f!llfY 
yu 

oabah 7-8. Kabvanı 0('-. 
Murat molla yaloo: 
HadikatUccevami Murat Molla 

sabilhanesı daha evvel Ballzadele
re ait olduğunu kaydediyOI'. Ball 
zade ~hUlislim Mustafa efendi 
1073 te bu yalıda otururken öldü. 
Sahilhanenin arkaamda yola narr 
bir yere defnedildi, 1206 tarihinde 
Sütlüce iskelesi civarmda Murat 
Mollazadelere ait iki yalı g6rtln • 
mektedir: Murat Mollazade Arif ~ 
fendi ile Murat molla biraderi mfl· 
derr·.a Tahir efendınin yalıaı. .• Ta. 
bir efendi yalısı, bıllbare yıkılmış 

olacaktır. Mliverrlh Cevdet pqa, 
müderris Tahir efendinin, gençli • 
ğinde, SOtıUcedekl yalısmda otur
duğu zamanlara ait, efendinbl be· 
zı uygunsus hareketlerim uılatır: 

"Damatzade Feyzullah efendi 
merhumun oğlu mUderrisinden 
Mehmet Tahir :iolla efendi, StltJO.. 
cede otururken, mevaim bahar. 
kendisi de genç bır mahdumu bl. 

karar olmak haaeblle, 1188 Reld
ülevveliııiıı alt:ncı gtıııO by1kJa 

Bahariye eemtlne geçer. Alemi 
dtinyadan bDıaber oldufu balde o 
taraflarda gtbeft ve güaı' eder. 
Yanında Uç nefer tzaleleri vacip 
bazele ile Bahariye 6ntlnde olu 
~a~ ic;i.o.den g~er:lı:rkenL Esma 
ıultaıua korucu aeyialeıiQdeı:a bir 
üqı tliaem.e)'ba dip İMrıenae 
ıelm.lt. Molla ~ ıeUp yama· 
dakJ aellhlere anm IUJlU diye • 
mir Yermiş. Onlar da Hytd darb ft 

cerh etm tler. Sultanm beplu> • 
ıım yedekçlaj boetancı Haaaıı Ba
hariye sarayında bulunduğundan, 

eeyla feryat edere• ona ıelmif. 
Hasan n.lçın bu aeyiL bu bale koy· 
dunuz diyeyim derken molla daha 
ziyade gazaplanıp yanmdakı eeflh. 
ıort berine havale etmJt, onlar 
da Huanı beı yerinden yaralaın11. 
lar. Rivayete göre Molla da belin 
deki ı;ıişle darb ve cerbetmiş. Me
sele ped1taha aksettlkte teYhW~ 
lAma molla.om tecz:yem ~ bat 
çrkm ı. Tahir molla Gf'liboluya el. 
rlilmllt. Btllbare biraderi Murat 
Mollanın tefaatl !le affedlJ.miltir • ., 

K.ambarM:llar lnşlasl: 
Bu kıılayı, llçllncü Selim, Jnun. 

haracı ·~ li.~cılar için yaptJrt • 
mıştır. Kıılanm ortaa na. Selimin 
anası Mihrişah sultan biJ' caınJ 

yaptırmıştı Bu cami evvel! bir mi. 
narellvdl ÜçllncU Selim bllthare 
blı- minare dıtha ilave ettl. Birer 
şerefelf ~lef minaresi •>ardır. Ca • 

rulmadmı ha .. K.a!a atımı.. ~ hepsi yallah havaya uçtu. Ye. 
me talrtmı- Çalım yaptım... dinci gUnU sen saf.. Ben seli. 

Nazmi YançiRr sözilntl kesti: meL 

- Iska! _ Am.an ısen anlatırken ben sı. 
- Yok be canım.. kmtJdan az daha patla~tım 
- Avut öyleyse! Amma da UZUD bir aşk hikiyem 
_Hayır .. Nihayet untral! ha! .. 
- Oh bele.. _ Öyle deme kardeşim. Aşk 
- Ne zamıediyomm yal.. bu! .. lmanı:r içlne bir kere gir. 
- Seni bu kadar yoraı. :ıazb. di mi W"ır, öyle kolay kolay 

nın adJm aöyleaene bari? çıkmıyor vallahi. 
- Kadlköylll -ola.dide.. -Sahi mi Allah aşkma.. 
- Vay canma! Bia yakm be. _ Sen hiç iflk oldun mu oo. 
_Ne o içerkdin mi? cutum? 
_ Yooo... Ama ne de olsa _ Olduuum-

köytlmUzUD dilberi. _ OyleyBe halden anla.ram. 
- Aizmı t.opla!.. Dilber oldu. _ Aşır olmuma oldum ama. .. 

tunu nereden billyonam? Bir gün, iki gtın.. Haydi haydi 
- Mademki Kadıköylü.. Uç glln.. Ondan 6teBi kabaktadı .. 
- Vay llzin bl1t8n Kadıköy- _Yok bunu bilemedin işte. 

!illerin hepsi dilber mi? O'çOncO gftnden 80ıtra ba~layrp 
~ Bu da söz mil ya! Ama ha. aJtmcı gUne kadar devam eden 

tınna toz toprak ko.1durma kar. qkıl afk denir •. Yoba Benin cle
deşim.. Devam et.. Nihayet diğin çocuk oyuncağı .. Zaten stz 
l&Dl'tral.. Bari ala takabildin Fenerliler hepiniz tere•lı.Ufsfuiz" 
mi! - Vay sb bayım! GaJatua.. 

- Ha fUllU biJeydln. 1ki ,an raylılar anki pek mi aklı bafm
uğraşbm dtyonom ana.. KO. daaum! 
mu dinllyorlun yahu.. - Elbet' itte mleaU meydan. 

- Braw Şaban! Yap~ 1 da.. Altı gün lşılr oldum ben.. 
Nerede tanJŞJDıttnm onunla • - Sanki marff et yaptın! Se. 

- On gtln evvel Fenerbahçıe Din ki nereliydi bakalım! 
maçında.. - O da Fen~bahçeliydi. 

- Yaaaaa!!. \a. - Soim9)cJ • 'f 

- Ne 01 •• Ne,e ~ 0 - Bana -a.ıt oldaktan _,. 
dar? kltlp deltttirdL 

- Berblıln "'_. ftll a .._ - İtte bmui ..,_BellJr clerk!r! 
mm.. - Neden kepUllllr om,... 

- Slzln ~ bir imla tuuf. IDUf. Şuna da bak hele. 
maıt.ı namuuna mı dokundu - ŞU.ti.. 
fUDdi? - Şimdi maçta görllfürlb 

- Geç ... Onu bagthı Bizin ID8Ç. IMinle! 
tan sonra lıonUfUftJS!.. - Nakavt!. 

mlln hitamı tarih! 1218 dlr. Kum
baracılar kı:şlası camU diye mee 
burdur. D6rt bir tarafı kıtla oda.. 
1ar:dır. SUtlOce tanlı lllunctlara, 
Hasköy tarafı kumbar&c1lara talı. 
sis edılm!ttl Deals tarafma bir 
kasrrla iki tal'&flarmda olan kapı. 

ıa:- ftzerlne kmnbuul " l6#ıma 
başılara mahlAIS blNr oda y..,.ı • 
mqtı. Bo ım,Jaya yüm mllh"T'"'' 

hane, demlrbw, Jıemem, blha • 
ne ve d&UmhaDe yap·bmftı. Jkln. 
el Mahmut zar:ıanmt!a kışlaya mU
himmat anbarlan Dl•e edJim•ıtt. 
Kltla tamir edllmlt. ~de o. 
lan iskele ve dllkkintar da mlrf. 
ye alınmış bwılarm yertne de an
tarlar yaptmnıfb,. 

ııeı.t Ekrem KOÇU 

-'O, BiR MECNUNDUR!, 

- N• var anne? Acele p!jpn· 
den meraka dÜ§tÜllL. 

VaJde sultan çok ~'eC3Jl1rydı: 
- Ollum' · diYt .C. bmfladl · 

Kaç ,ündür Janbulc:la memJeR
t.. hayatım mtetmi• olan vıe ıece 
U gündOzlC çal,,an kaptU1 PB!&YI 

- Haydi ı... urlar olsun! 
Biraz evvel canci~ koJiutan 

Ud arkadq, bfribirlne somurta. 
rak biri sajdan öbürU soldan 
rap, rap. rap stadyoma girdiler. 

_ Stadyom ipe atan yere 
dOtmiyecek kadar dolmuft.U. BL 
ribinne danlan ikı ayn klilplU 
arkadaş, arka tarafta bot hlu 
daracJk bir Bmlya çama~ yan 
yana atlaftılar. Oyun basladı. 
Naztn.i Yençhııer yangözle Şaban 
Topçelere bakarak vara yoğa el 
nyordu .•. 
çırpıyor, Topçelerl ~Heden çıka. 

- Sağaçık uyuyor be.. Şak 
p.k pk şaltkk ..• 

- Sola"ı'· apıştı.. Ha gavret 
yavrum! Gol. Gol Golll.. Şak 

lanna kolayca Alflt olacak bynet" 
t.. yaraddımş alı;ak mahlClklardn. 

D&-dündı Murat annestnf çok 
~er ve htt !&QnO dınlerdi. Za· 
tr. onu yetiştıren bOvi:iten dl va • 
de "1Jtan de~l mivdi? Onun ~ 
ır.aku! olan bu teklifini nasıl red· 
&debilirdi? 

kıskanan bir takım kimseler onu 
Padıph bu heyecanlı mamayı ~ın c:öıünderı cflltürmak için 

merak1a dınJı}or ve Omerın 9Ölle· aka hayalf' gelrnlyen dolaplaı ~
n11e ınan.mağa başlıyordu v'"yo; ıa~. Lukreçyarun kaybo-

- O* ivi dO,on~ anne• 
dedi · Meyhanelm kapattrftmıı 
baldt ~ene gizli ıriz1i içki içenler 
içki !atanlar var Bu sm;erHerden 
birini et. ~ bugün ~hn tefti~ 
~bfım zaman kmdi eltml• vaka· 
ı2yıp burava (tOnderdtm Vt biraz 
ftnce · LUkre;vadan bah~tiği i· 
çin • lrendt!tnt ~a çektim. 

Bu sırada kularağası huzura gt· lu~ndan da istitadt ederek Kara 
rerek vaide sultanın acele ve mu mu~tafı papyı lekelemele kalk" 
hım bu ıneseıe bakkmda padı§&h mqtar Bu dedikodular vıe bu • 

man aiundan Y6rOtGlen su1 .... an· la görüşıntk ıstedlğinı babeı verdi lemek tctn. telrinlt bepbof dnlepD 
Sultan Murat biru düplr.dtik Nrtaknn seneritert ortadan lraldr 

ten ~r ra Omen başka bir odaya np AıtadDlu k6ylerfnt ... taY 
"önderdi. Kapmna bir n6betçJ da'ı olur diye düşünü~ F.IB 
dıı<ti. ııen cif muvafık 16rtir'sen. Jstanbul· 

-Onunla ııonra fent q-örO~ dakt 9er9eri tGruh1lno toplatıp t' 
lim. Annemı bet!etmek •""'WD birden maktaetnlan 1Jra bu_. 
dedi. Valcleeultan~linl. _ willr1 bilplk •lnıı' ril ........ 

- Kimmiı bu 9el"Seri? .. 

- Onu ııen de taıunın, anne! 
Tanburaq Omer .. 

Vakte !IUltan kaşlarms kaldıra· 
tak manalı bir tebessümle "1}d0. 

- o. eskiden aklı blpnda bir 
.-dl idi. Pabt, bmW idslJı9 

Bunun ıçın her anne C"OC' adar siıtJe kaynatılmıt fi! • 
nun hangı sınıftan oldu sız hub ıbat IJDu mamaaa 
yın etmelı. Çok ıştahlı ı kLı lwul:ıcak bububat unu ber 
defet.ede yeduıniye, ıRtah za g dcğışık olmalıdır J Flncan. 
dasını cazıp göstererek a ı t c;ut. bısküvı. 

malı, orta derecede ıştah r ı Ögle, l2-l.2,30 da öğle yeme 
oyun zamanlarmı bozı:nanu:ya ğı: ı - Sebzeler Fırında ~ 
çalışmalıdır. mı§ patates ve ha'VUÇ, nıpanat 
YEMESt MUZIR OLAN °zelye, k1,11 konmaı gibı ~ 
ŞEEYLER r 

Bu deVrt'de çocuk sulp _ _ Yumurta: KquJ ..,a 
istemediği ı,.1 dirdc ya fa k: 

1 
mış yumurta. tık gb bir ı. 

vaılmişt.ir, yahut da mam a- kı kaşık vermiye bulayıp hafta 
sı breakfast veya bıskUvı e' P. unda bir yumurtaya çıkar • 
lemeJde vakit geçirmiye a mıl malı. Bunu müteakip baft.al&rda 
IDJ§tlr. Bunun ic:ln doyunv a. o beı gtln bu tan yumurta venae.. 
yunlan a.rumda bir teY venrıe1' 

A ~- li . ula caiz olamaz. ynı zama..... 3 - Fincanla sl1t. 
çocuk bUyWderin tıofrasma al• •

1 

4 
_ Btsküvi 

nıp yemesi mutat olan teY''"'ri 
tattırmak t«rilbe8ine dahi gft • Öğ.eden sonra saat 5 te ak...., 
memelidır. Bilhassa yemE Tdflf ı• 'lPmelJ: 1 - J'ın"'8.Dla Bdt. 2 .:... 
mütenevvi olduğu zaman oocu""'ı "liskıivi, 3 - Pipnİf mera (eJ-
a~ n doyurmalı ve muzu terTewi ..,::ı ve erik emM9ld ) 

:~ önündt. bulundurman: .. ,r 

1 

arüt~e saat 10: Şişe ile 22" gram 

15 AYLIK ÇOCUGUN Her gün bfc; olmama çoa:fa 
GIDASI yanm kilo sOt içfrmell, fabf 

Çocuk on dört, on bet aylık o- yemek aralannda vermemeli. 

şak şak şak... l sôz çıkıyordu: 
- Şa şa şa Fenerbahçeli!... - Yapma .. Şeytana Qmat-

Varan ıki şak <Şa.k §(ik §8.kkk.... - Şeytan sana n~ di~ U'llı. 
Ş11.ban kaıı ter içinde homur- lazum ! 

dandı: - Şu m ndebanm bıarw 
- Dur be pveml o,.mm .,. hart diye mr, merhum --.. 

redellm. sa gibi aoytan yap cttıar ... 
- Seyredecek ne kaldı artılr - Haydi ne dunQıanmll Mil 

Avalmı!- Sıtıra Uç .. Şa P fa nstthıe.-
p paaa!.. - Baddtni bildir l'\llllllla-

- Uzun ettin artık 8U8 diyo.. IJD. .. 
rum ll&D8!.. - Elin varolemı!-

- Vay emir ha?... Emir hlzıe .Apm nurdan Jtopmn.. 
düşer yahu .. Yaşasın Muzaffer Halk şimdi ikiy~ aY!"lhml O. 
Fenerbahçeli ... Şak şak şak şak yundan ziyade iki mtlbartsle 
şak! Al dördüncti golU lete.- m~dü Bir kıamı da IDla 
Kara Fatma git! .. K'abara kaba.. yumruk döğtlşOyordu. Blru -
ra.. Şak şak şa 1• sak... ra biriblrtne giren eller, nu.r. 

- Al sana tenden de beşinci bacaklar biribirinden ayrıldı W 

gol! Şeytanın s&nnU dinlfym Şallu 
- ŞIITak... Şırrak ! ! Topçeleri munffakıJM,IDdla 
Beşinci golü yanağma yiyen dolavı uzun uzun alk1tladl-

bay Yanç:zer C'e"esinf uzatTp _ Beş on dakika IDllft aftlll 
difllerfni kIEarak AlJahma dava Nazmi Yançir.ar burnmnm __.. 
mp tekmeyi Tonçelerin göbeği. dakf kocaman bir yaradan -. 
"l~ salleVJT> gömdü. lar akarak atadyomdan bir ,... 

- Kotı.. kızın koluna dayanaraJr çıktı. B1 
Şaban bır iki kıpırcl"ndıktttrı Ka1T'ltöylU gUal Nadldeydl. 

sonra tnrtov olarak at•'dı: Şapkasmın arkamnda mavt an 
- Şeytan bana ıyor ki! dıye bır korde1~ "rk:ryOt'du. Hub& 

bır nağara attJ ... Halk ba.alanna gene klUp df'7.iştırmiet1 -11foı&t •• 
trmlrın.,.,,crtı.. Rı>r Jf"'lf' .. r111n b l' 'f\T'fl!~fli /lrrT'fl,,,.,,.,N 

vurduırtan sonra aklı zıvanadan vurup ıındana attı ar. 
Çtkmı, O şimdi bir mecnWJdur • • • 
rıvrum! 

- 8tn M söyledı~ ~tte ınarı SARAYDA DEDIKODV~ 
maki tenmorum GO\a Luk ~a 
kaptaı pacanm 'a ıc:ında ma pu · 
mu, Bır ~~ eıtıtntı mrlp rit Ome• 
dP. onla .. la beraber bulunmU§ Bu 
de y(b:Qkten bahsettı 

- H"f>!'f va andrr.. hE"pSı itti· 
radu yavrum ı (' .örüvor~ul" ya 
Herkeı: Karamu tata oa;a ıle u 
raşıyor Bu ~rı ~ kınır h• 
k'me ~lf"f r>lmu~tur Kaplar 'a~ 
~ntn 1Çtn her ıraman C"anmı ttda 
va hanmır oilum! Ondan l'ıövtt" 
hir fe.,ahk l>eklemek bfte '6r.ahtn 

Sultan Murat hfrdenbil'f' Omr
rtn bOtQn slMt'dfldennfn va en w 
U1'dw'ma oldufuna ınandJ w ta· 
maımıe annesinin fiİrine iftırak 
etfeı:ek: 

- Bu teresi zindana atınız' dfye 
bafm:I• 

Qaieri.o l'IClt llacaklarma Ddr 

Omt nn zınrfana atılıp berbllD 
ve btlnassa sa.ray b•lkmm ...,._.. 
ka~ıladığı bir hAdıR idi. 

Oır.er mey~ ....., ...... 
nld ğj ıaman ~ ~ 
dıyordu. Herkes anan l*fifll)ıtml 
lltıtat vörtteliııf umarlcm. Omertn 
ıındana atılma11 hakikaten '8lda" 
cak b!- ışti Zaten zavallJ ada"D 
bU ellmn yarası bile benOa iJi er 
ma.nmtı 

Acaba Omerin bu seferki ~ 
ne kli? 

HtrkM bunu merak ~da. 
- Cafer ılanm da baar bular 

dufu ttir mecliste ki ercibmp 1(1111 
bey: 

- Yazık oldu ômn.. dM 'WS 
(.Dx•• _., 
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LDk maçDaıru böttn 

HABER 
okuyuculan için 
IO derAe ,....._ dll den. 

lert kltatıl lmpon H 

( Ba lmpomm IO taaıe.lal 

ıreıurea~ 

.... - ... ~ flııut-. mcm-e. ......... 
denlerl lchaplarmdM bin. 
.. (81) k1lraea tıedıu1ll .... 
llmrleır\ 

GDzelliği 
sırrı yok 
SEBEBi VAR 

lstanbulsporu 4 - 1 
Galatasaray Beyoğlusporu 2 - O yendi 

Fener bahçe Dün 

FeneTbahçe 

auuw wawu.-------..... 

BORSA 
D ŞUBA'.1' - llNl 

Lik ma.çla.nnın tehir edilen iki 
mbabakası da dün Fenerbahçe 
it.adında Fenerlıahçe - İstanbul
.,or, Galatasaray - Beyoğlwıpor 
ananıda yapılmış, Fenerbahçe 
4--1. Galata.saray 2-0 galip geı. 
mittir. DUnkll mUsabakalardan ııon. 
ra 1940-1941 senesi lstanbul lilı: 
maçtan nihayetlenıniş ve kati ne. 
tb al~tır. 

Ahnan katı neticelere göre i'.ı-1 
pUVanla BeoJktaş birinci, 4:7 pu • 
Yall1a l'enerbahçe ikfııci, 4:2 puvaa. 
ıa: Galata.saray üçilncü, 38 puvan
la fati.nbulspor dördiincU olarak 
milli 1dlmeye girmek hakkmJ k1-
.-ımuıtlardır. 

Bil d&t klilpten llOIU'& mrasıı.e 
~mpor be11nci, Ve.fa altmeı. 
- kas yedlnct, Kammpqa ae1d 
~ 8Weymaniye dOlnızuııcu 
1'pb.pr da önmıcu olmqlardır. 

Ollunea olan Topkapı birlnd k\l. 
~ meftilnf ot.omatflmwa ikin 
et ~e ıampiyonuna terketmek 
~etme gimılttlr. 

Gelelim dflnkü maç]ann tafsiJi. 
tma: 
· F.bahçe 4 • ı.t.ıpor 1 

Hakem Şazi Tezcanm fdarMinde 
O)JIU18ll bil ~ takıml&T qağt. 
dlM bıı!IQJarta iftirak etmişler • 
dil'. 

İ8taDbullpor : Fikı'et; Sefer, Hay 
ıi; lfmaffer, ıttıtttı, K. CeW; 
Tar$, 8Uleyman, Cihat, Kadir, ta.. 
met.. 

l'merbahçe: Cihat; Taci, Ce
Blıll: Nazif, Fikret, Lebip; it. l'lk· 
._ Nul, Yqar, Niyul, Cemil. 

o,Da ı.t.anba1.porlular r1lzgf.ra 
.... , ... .a. 
~ plfı' priltevazin bit şekilde 
_._ ederkell l'enerhabçeliler a.. 
.. ,,....,. bqladJlr. 1Ut d•kilaı.. 
...,. NaeinJn şttt çekmemesi yt1-
11bden :t.akmıJ bir golden mahrum 
oldu. Dakika 5, FeJıerbahçe lehine 
bir ~ oldu. Frikild Fikret ka
lenin . Ağ ~i!esinden topu ağlara 
t:&brat gole tahvil etti. Bu golde 
r.t.aı,balspor kalecisinin kabahati 
'ftl'dJ. Çünk6 öntlndekl oyunculan 
WJue edEıınem.iftl Dakikalar llerti
,_ fatanbulapqrlu Cihadı !"ener 
• •e~ çtqiai tıı:eıinde dllşilrdfi
ıer, frikikten netice yok .. tstanbul
~ulu rllzglra rağmen "'.Ull8ll 

aman l;'enert. aı:qtmyortar. Ci • 
~ $ bir ttitil avuta çıktı. Da
kika Jİı, Cemil kafa ile Fenerin 
flltftel JOİüntı attı.. Şin!di hllcum
lar \~b oluyor ... Dakika 20, 
~ jardımile Fenerıner hi
~ tekiv telli8 ettiler. Da*- M Feaerbıı.Jıçeliler üçtlncil 
ai6Jil de ~ttılar. Bu gol t.tanbul
~ .Canlandmü. Dakika 26, 1.a. 
~ muhaclmleri tereddüt 
~en bir gol kaçmyorlar. da
Nr& 28,' f.etanbulsporlular Wlcum· 
~. 'rop Silleymanda.. Kadire 
~ ... Kadir karel&llldald hafı 
da atlattıktan sonra topu Cihada 
~ .. Cihat da durdurmadan 
Nnerhahçe ağlarma taktı. Vaa
~ ~1 Fener lehine .• İstanbul
jporlular bu golün hızıyla riizgi.. 
ra ?aimen Feneri aıkıştınyor ... Da· 
~ 43, 1st.aııbulspor )Jazandtfı 
~ten istifade edemedi. Az IOD

ra da birinci devre sona erdi. 
İJdDcl devre başlar başlamaz ts

~bulaporon mağlUbiyetten kur -
tulmak JÇ!n canla başla oynadığmı 
J'a,tlyoruı:, Kadirin ırkı bir tıfiltUnil 
Cihat aneak kornere atabildi .. 1&
taidııulsporlular kornerden fMifade 
~em~er, bakika 4 Fener dör
dOnctl golit attı. Şimdi oyun mtıte.. , 
vUilı bir 4t'kilde devam ediyor. 
Da;ldka 9. Cihadm ada bir lfütünü 
l'eııerli Cllıat elinden kaçttdı; fs
met Y~titiyor fakat mka geçiyor. 
'ltilelr haflfledt Fenerliler ağır 
bumaya bqladtla.r. Yirminci d.ıd· 
bda Tank a:yağm~ıuı sakatlanıp 
llb&J1 bet dakflra kadar terketmek 
aeclrariyetfn4~ kalıyor. Oyunun 
.- on daldkatı karşılıklı hilcum
ltıla geçtikten sonra m~ 4--1 
~ pliblyetile sona erdi. • 

G.S. 2 • Beyoğluıpor O 
Glllta Urtnci maçı GaJatuarayJ& 

...,.,,..liiJlllll'lular arumda idi. 
........... o.r.cmm ldanCD· 

... • - '8 mqa takımlar ...,,.. 
dnld?qp · ...... ~-ıe1a1'du': 

küçükleri 8 takımları şampigounu oldu Sterlin 
Kapantı 

5.24 
132.20 

'.Necdet; H111A, Enver, llalU; Bıv1ıL 
..,., . ,....,. SalAllattln (iL). 8&1&· 
laattiİI, il. AIL 

AYOOLUSPOB: Kl!lldOll; Stano. 
Clwirk; Stroto, Çlç~ Stelyo: Ta
-., llırtılto, A.leko, Culaft, Talea. 

Oyuna Galataaaraym sağdan Uıkl· 

fiil eden bir akmfyle bqlandL Daha 
mı: anlarda Galatasaraylılar ağır baıı. 
maya bqladrlar. Dakika 3, Sa.Wıattln 
(K) topla beraber Beyoğlu.spor kale· 
alne girerken Stavro yctl§lp kurtardı.. 

Galataaray ~ ~ -~ 
çor kal8fD!D lSnll kal'I§tr. SalAlıat. 

tla tlmit edllıiıJyen bir anda çektiği 
bir flltle ilk Galatasaray golünü, tı· 

tıııeı dakikada attı. Şimdi Beyoğlu. 

çorlu!ar da daha dUzglln oynuyorlar. 
HOcuJr,lar kar§ılıklı bir gekllde olu. 
yor. Dakika 20, Osmanm bir hatası 
az daha Galatuaraya bir gol yedirl
yorC:u. Fkaat Necdet top kaleye gt· 
rerk(:D kurtardı. 

Dakika 21. Beyoğluspor Galata.sara· 
yı Blkl§tinyor. Dakika 22, Galatasa. 
ray a!eyhlne frikik oldu. Frikik! Cu.. 
lafi çekti. top dlreğe çarpıp avuta 
çıktı. 

Dakika 30, Şimdi bil(:umlar k&r§t
Jddı o!.uyor.- Oyunun sonlarına doğ· 
rıı BeyoğlUBpOrlular tekrar ağır bas· 
maya ba1Iadılar. Talea acele etmekle 
b1r gol ~ırdı. Az sonra da birinci 
deVN 1-0 Galatuaraym galebeııile 

aona erdi. 
tklnc:! devre bqlar başlamaz Gala. 

ta.saraylılar tekrar hAkim bir oy.un 
tuttuıdular. Beyoğluapor ka'!ffinden 
bft' torın ayrılmıyorlar. 

Bqlnci dakikada Salılhatt:in l K) 
Gtıla:as&raym lkiııci golUnU de ka· 
ıenın n# kögeafnden ağlara taktL 

Galataauay hlklm fakat başka gol 
çık9ftmıyor ve oyunun yirmi dakik&-
• bU rekllde devam etti. 

DaiCka 23, oyun ıimdi kartıliklı 
hücumlarla devam ediyor. Her iki ta· 
raf da zaman zaıııan gol fıraaUan el· 
de ea.lyorlarsa da bunlardan istifade 
edeır.ıyorlar. 

Altmcı dakikada bir Beyoğluspo:
&kmmaa eakaUanan Necdet ll&lıayı 

terltetU. Şimdi Galataaaray Salt.hat.. 
tm (K) 1 müdafaaya alarak on ki§i 
ile ovnuyor. 

Fakat maç netice değl§meden 2-0 
Galatasaraym galebealyle sona erdL 

ikinci küme maçlan 
İkinci küme maçlarma dün Ka

ragllmliik stadında devam edilmiş 
Şişli Feriköye, Davutpqa Eyübe 
galip gelmişlerdir. Bu suretle lkin
ci küme B grupu mac;lan da nlha· 
yet bulmuş ve bu grupta Kara
Kibıııilk eamJıiyonu olmuttur. 

100 Dolar 
100 Frc. 
100 lJret 
100 İBvlçre Frc. 
100 Florin 
100 Rayi§marlr 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 LeYa 
100 Çek kronu 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 tsveç kronu 
100 Ruble 

Za11am ve TahrllAt 

29.772:1 

0.9975 
1.8225 

12.937:1 

lU75 
31.0175 
31.0975 

Talwlllt üzerine !J!U&mele olmamış· 

tır. 

mmm 
24.2.941 

Df§lert mikroplardan, çürü 
den, Utihaplardan koruyarak 
ıamıaştıran, hem de mlnel 
bozulmasını ve sararmamnı 
derek daimi bir gtlzeU~ m 
fazs. eden asrm en kuvveW 

macunudur. 

J stanhul kros hi,inciliği 
12.18 Su 

8emalleri 
UM A,_. 
18.05 Kanpk 

f;tirldl)pr 
11.JO Kanfrk 

PJ'OITUll 
18.0I Radyo ab 

ork4'11trul 
11.CO tnce. •z 
19.U L711 Gtmty 

plAklan 

18.U Solo ""' be. 
raber 
..,talar 

ıo.ıı; Radyo 
p:r.eteel 

H.45 Pacaıtlnl 
3LOO Dlnleytc; 

IAt.eklerl 

Sabah, öğle ve akt 
yemeklerden son 

günde 3 defa 

Radyoli 

Dön yapılan 1stanbal kr08 

İstanbUl kros birinciliği dün 
yüzü mütecaviz atletin iştirakile 
iki kategori \irerinden yapıldı. 
Yanş sahası Şişli tramvay de. 

posu önünden başlıyarak Tuğla 
harmanlarına kadar gidip gelme 
7500 metre olarak tesbit edil· 
miştir. 

Birinci kategori: 7500 metre: 
Bu yarışa 30 atlet iştirak et

miştir. Alınan teknik neticeler 
şunlardır: 

1 - Eşref (Atletik yıldız) 
26.9; 2 - .A:itan (B.J.K.) 26.18; 

blrlnelllğlndea bir görilnut. .. 

3 - Remzi (B.J .K.). 
Takım itrbariyle de Beşiktq 

takımı 10 puanla birinci olmuş
tur. 

İkinci kategori: 5000 metre: 
Bu yarışa da 80 atlet iştirak 

etmiştir. NetiCede: 
1- Raif (Haydarpaşa) 17,5; 

1 - Ispartalı (KurtWuş); 3 -
Halil (Hiydarpil.şa). 

Millı&bakalardan sonra kaza • 
nan atletlere madalyalan, ve ta
kıma dıt. bir kut:>a verilmiştir. 

n.so KonUflll!i 
!1.C:S Radyo 

orkeıatrur 
ft.IO A ,llla9 

••--Türkiye 
er abrikalar 

Aaoal• ıırllıtlallea: 
A§ağıdald i§ler mU8alt teklifte bulunacak isteklilere verilecek 

l - lzmltteıı :latanbula deniZ yoluyla teker nakil. 
2 - Samsunda vapurlara teker taıım!lt. 
3 - Sirkeci. Derince, lzm1r ve Samsun llmanlarma gelecek 

maden kömUrleriDin tah!lyeBl. 
Bu i§lere tallp olanlar gartnamelel"i Bahçekapı Ta§han 3 UncU ]W. 

tak1 bllromuzdall alabWrler. 
Teklıner 1 mart 19il . pazartesi gUnll saat 11 e kadar bUrom 

verllmelldlr. 

FENERBAHÇE 
B. takimlan şampiyonu 

oldu 
~mema ve Tiyatroıa 

Galatasaray · klübünün 
boks müsabakaları 

Birinci küme klüplerinin B ta. 
kımlan arasında yapılmakta olan 
müsabakalar dün Şeref stadmda 
yapılan Beyoğlusper .- Vefa ma
çından sonra sona ermil ve Be
yoğlusporlular vefayı mağUip et· 
mişlerdir. 

Bu suretle BOD& eren maçlarda 
Fenerbahçe küçükleri birinciliği ka 
zanmrş ve Beşiktaşlılar da ikinci 
olmuşlardır. 

Beyazıt, LAl&Ji, Ak.saray 
a1 ve Topkapıya ototıGa ~ı:ıdn 
ınU§tur. 

Günden güne canlanmakta O"'. 

lan boksun, yakında yeni bir ha
reketine şahit olacağız. 

Haber aldığımıza göre Galata· 
earay kendi lokalinde hakikaten 
cazip boks maçları tertip etmek· 
tedir. Bu şubeyi tekrar ihya e. 
den Galatasaray çampiyon deniz 
takımı ile beş kategori iberin
den ve aynca lsta.nibulun ta:ntn· 
mış boksörlerinin iştirakiyle her 
bakımdan alakalı bir program 
tertip etmiştir. 

Bu müsabakalar önümüMeki 
cumartesi akşamı Galatasaray 
klübünde yapılacaktır. 

Khi (G.S.) ttyas (G.G.l ile 
8 rauntluk bir maç yapacaktır. 
Bu müsabaka genç ile yaşlının 
karşılaşması olacaktır. Tecıii -
beli Ki.ni'nin eski bir ring kur
du olduğunu hiç bir zaman u. 

nutmamak lizımdır. 

İkıside Galatasaraylı olan Ab
di ile tsmailin üstünlük iddiala
rını ypacaklan maç halledecek
tır. Çok sert ve çevik olan lsma
ilin bu iddiayı kendi lehine ~al. 
!edeceğini zannediyoruz. Gayet 
sert yumruk vuran Ahdinin ise 
her zaman için biT Biltpriz yarat 
ması ihtimali vardır. 

Çok kıyınetli bir boksörüm.Uz 
olan Muzafferi rakipsizlik yüzün 
den ringde göremiyorduk. Bu 
defa kendine layık bir hasmı bu-

uştur. · . • 

Fatih halkevi 
kır koşusu 

Halkevlerinin seneı devriyesi 
dolayısiyle Fatih Halkevi tara· 
fından tertip edilen ve dün yapı
lan 3 kilometrelik kır koşusuna 
30 atlet iştirak etmiştir. 
Birinciliği İbrahim Coşkun 

11.45.3 de; ikinciliği Aleko Hır. 
sepatis 11.46,6 da; üçüncülüğü 

RQJit Rısa Tiyatr 
~ Şalıat Pazarteel ....... 

Gilrel -- (Aş!K Komedi (1) Perde 

Cevat Soybakır almıştır. p 
Fatih Hlf,lkevi tarafından bi- Çoeü Hekimi 

rinciye eşofman, ikinciye lastik Ahmet Akltoyunl 
ayakkabı. üçüncüye atlet fanila· .rakalm Taltmlume Palu No. 
sı hediye edilmiştir. Puardaa lllUda hersin .. ı 

Hamit ile yapacağı maç çok Yanşı biltiln atletler büyük bir t.era ııonra, Telefon DD'f 

ali.kalı olacaktJr. muvaff&kıvet içerisinde sona er· • ••••••• 
Ş. di k dar h ' .. IA dirmiiiiş.leirid1i.ri. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ım ye a ıç mag up e- J 

dilmemiş iki genç boksörümüz 

Puvan Cedveli 
vardır: Beşiktaşlı Hüseyin ile 
Alemdar klüıbünden Abdi. Bu 
boksörlerin karşılaşması fevka· 
iade cazip olacaktır. Her ikisi de 
bu sponı gayet iyi kavramış ve 
şimdiye kadar yaptıklan maç. 
lanla bilgilerini gösterimşlerdir. 
Çok sertdirler. Bilerek ve göre
rek dövüşiirler, yumrukları ye-

VAK iT matbaası Khlplerla adı M. G. B. M. 
Beeikta§ 18 18 
Fener ıs 14: ı 3 
G.S&ra.y 18 10 4 4 
lst. Spor 18 8 4: 6 
B. Spor 18 7 3 8 
Vefa 18 6 4: 8 
Beykoz 18 5 1 12 
Altmtui 18 s ı 12 
Silleymanlye 18 4 2 12 
Topkapı 18 1 4 13 

A. Y. 
84 14: 

63 15 
59 23 
43 47 
40 41 
39 43 
27 4:4 
26 44 
20 82 
18 83 

Pu\ "'1111 
54 
47 
42 
38 
35 

34: 
29 
29 
28 
23 

rini bulursa affetme& Mac;m 
altı raunt süreoeii kuvvetle BÖY· 
lenebilir. 

.. 

Kitap kısmını yeniden 
açmıştır tan.ıim edip 

Kitap, mecmua, pzete basar. 
'P~L!) d• w• !_I • -1-
LADI • ~ ızm wen ...._ 


