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D çı . Habeşistanda 
rbesı Matemma'yı 

Aca.'ba yüksek dağ tepelerinde, 
bu soğuk ihavadn. iştiluıları pek 
çok mu art.ıtı ki kamcı <leğil sün· 
gü dat'heleri onlara latif bir 
francala kadar tatlı geliyor ve 
!tal) dskiler: bizt- ka:nı;r dıırbc
til l{izıml diye haykırıyor? 

Tahliye 
ettiler 

Agordatın İ§galinden 
sonra 

Yazan: Er~ trede de ric'at 
81 c it al'811 genişledi 

1 
Dernenin garbında 

J OURNAL de Genenı'in bu_ 
ım"li muhsbirinin ~·aıdığına ' İtalyanlar şiddetle 

göre btrı;ok 1ta.lyanlıır: ı mukavemet ediyorlar 
- :mıc bir kam~ı daı·be~i la- Kahire, 3 (A .A.) _ B. B. C: 

SDndfl'! 1 Britanya kıta.larmm Agordat §eh 
DlyorJanm'>. Eğer italyanbr bu rine girmesinden önce şehir ka.pı

&rT.Ul:ınruı. da na.il olmamı5larsa. larmda çok siddetli bir muharebe 
doğru u çok hayret ederiz. Bu hu· olmuştur. İngilizler birçok e.sir .a.ı. 
• 118._ i gttı-t- d 1 Jıl da. mL")lardır. ltalvanlarm şımdılik ... n u..K'r e ıına;ı ıı.r ~ • 

' kaçma.ga muvaffak olan kısnnla.rı 
acb:lcrlnJ hi~edeccldc-rdir. tlç ay_ , (Denmr 4 Unctlde) 
drt' Yunanlılar Ama.Yuttuk dağla.. 

nndu. her gün kamçı darbelerinin Arnavutluk cephe!f.inde 
en nefiııJini tt.alyıın fa<:>i<11tlerine ik .. 
l'am OOiyortn.r. Acah.-ı. yük<oek da.~ 
*"PClerlnde. bu soğuk ha,·alarda işti 
hala.n tı(!Jc !;Ok mu arttı kl kamçı 

iTALYAN 

tfi;., ... ' " -~ . "' 

. :~~ ... ·~ -.;~ 
... -~ ~ t;Z'" 
~ .. ;,ı ~ 

Harici i
caretirniz 

Geçen sene içinde 
ıthalatımız 68,923 000, ih
racatımız 111,446,000 lira 
Mevcut güçlüklere rağmen bır sene evveline na· 

zaran ihracatımızda mühim bir 
gerileme olmamıştır. 

lstaU~tik umum müdürlUğü 1940 
seneı1inin ti.es.ret istatistiklerini ha 
zır la.mrş tll'. 

Elde ettiğimiz malfımııta na.za • 
ra.n, 1940 ııenesi son ayı olan ka 
nunuevvelde itlıal!tnnıı; 331.000 
liralık 22 347 ton ve ihracstımrz _ 
ise 11,874,000 liralık 37.387 ton -
dur. Bu suretle kanunevvelin u 

EN SON 
DAKıKA 

Alman\'a 

mumf ha'rlcf ticaretimiz yekuna 
17.205.000 lirayı bulmaktadır. P39 
senesinin ayni a'\-,nID umumi tica.. 
retfmiz yekfınu 17.107.000 lirahktl 
ki 940 senesinin son aynıda mev. 
cut fevkalade hlldiseler ve harp 
vaziyetine rağmen umumr tlcarPd 
mizin gerllemeğe değil bllfı.l:is &1~ 
kişaf kaydolunmuli. geçen seneyi 
98 000 lira g~fştir. 

1940 sen<>sin-iPyse urnuınf itha-
13.tmuz 68 923 000 liralık 342 005 
ton, ihracetnnwa 111 ,H6 000 li. 
ra1rk 611.203 tondur. Ge>~Pn srne 
harict tic.-aretimizin yek\ınu 180 
ıııllyC"m :lll9 MO lira 1rı?ı bu l.IT'a kta • 
dır. 1939 ~C'nPsindevsf' umı1mi tL 
ca.retimiz yt>kiınu 245 ~:l8 000 llrıı 
tıktı. Bu suretle umurrıt ticareti -
mizdl.' bir sene evveline ns1..aran 

dei\1 Mın~ darbeleri onla.rn. IIı.tü 
har francala kadar tatlı geliyor rn 
f~lyaclakller: bize kam~ ~t 
lazım! diye :haykırıyor! 

Mukabil hücumları 
durdu 

tng lltere3 tı ynphklan hficumlarda. tim diye kadar üç blnd+>n tnzla ta.:naro 
kaybeden Almımlanrı dü~li.rlllen tayya relerinden blrlnJn sl1Ahla.rı aökülill'ken .. Fransa iş\eri ne 

dair 

(D f'vam1 4 UnMide) 

İngilizler de ş.fmaJi A.frikada ~ 
lhılyanlan kamçdama.khı. ~ur et" 
rnlyorl&r mnnnıdaydık. Tayyare. 
lerle y11.ğdmlan bomhalu etrafı 

t~lırlp ediyOI', İtalyan ktthkimla.. 

Bu hücumlarda 
İtalyanlar 

mevcutlannın yüzde 
kırk1nı kaybebnİ§ler 
Athulı S (A..A.) - B;B.o. : Yunan rı hıwala.ra n~uyor, İtalyan kuv. 

'etleri on blnlerle ~lr ifüşiiyor. resmt ~lilJ~: Kuv&ttaldye~ netice· 
l!'aı-:.t ltalyanlıı..r hata doyallllJ'OT· lenen meVZit hareklt olmU§tur. Em-. 
ı.. _ ler aldık.,, 
r.u-. lliila biz~ luun~r darbesi ıa.· ITALYAN ZAYİAT( 
~rnı! ıleylp duruyorlar. Yediklerin. Atınıı., s (A.A..) - B.B.O.: Son ~Uıı. 
den ilaha iyi k~ı ne olabilir a.. !erde lt&lyanlardan alman eıılrler 
«"aba? Bu no doymak bilmez kam. 1270 i bul.muştur. :Sunlıı.rm çoğu son· 
oı l6ffhası! ka.nımda 1talyadan gelen askerlerdir. 

Geçen haftaki Yunan harekttı netice. 
Ga.rlptir ki İn;;ilizlet· ltal:ranla.rı sinde tta.ıyanlarm aaker mevcudunun 
~ ettilq;e ve sima.li .Afrika.-- ytizde kırkım kaybettikleri tahmin o
daiı sürüp çıkardıkça. İtalyanlar lunuyor. 

OEdlnde loyml"tleri arhyor, EsJri· ' tTALYA.'\LARIN MUKABİL 
den lngillıler pek berbat bir halde ! BUC'ClllL \ RI KEStLDt 
Wller. Akdoolzdo artık dolaşa.mı.. Atına, s (A.A.) - B.& c .: Yunan 1 

(Dtwamı 4 üncüde) 
J"Qrle.rdı; Cebelüttankta meydana 

~ıyortarciı. Fakat ~imdı ııaı. Alman 
)'an r;azetıele:rinbı kuUaııdıklan iL 
..._ bM:dlnıa "Büyük Brltanyanm • 

klldrett m1HU!7anıd11' Büyük Bri • tayyarelerı 
t.a.,.. iltinyanm en ' zengin impa.~ 
ıoatomığu" dur. Libya cephesinde 

tı.1yan halkının bu usan. değf.. Faalı·yete 
llkUtint ~ıl kar!.dıınıakta. olduğu 

llleırak ecl.Uecck bir şeytır. şimali geçtı·ıer 
ltaında, çıkan hadi eler lıall.-ın fe. 

llket karşısmdald hissiyatı hakkın.. Bu tayyarelerin 
da. ~ hlr nlimet t~ldl ediyor. 
IWasettlğlnıh gazet.o muhabirinin Sicilyadaki üslerden 
elediği gibi, tt.aıyan ııaııa , atanın kalktıkları anlaşılıyor 
ha.yat ve istlklill üzerinde fa.::-i!itlc- ! Lou:dra, 2 ( A. A.) _ Alman 
!in 1il1' lmınM' O)'llllu oynamak iste_ orduları başkumandanlığııun 
~ QWuklarm1 idrak etmeğc ha."· tebliğinden: 
~- l Akdeni1.de. Alman bombardl. 

Filhakika, İtalyan nıilletine ho._ l man tayyareleri, Şimall Afrika. 
riçte koca. bir inıparat.orhık, ılahil.. sahillerinde İngilizlerin i~ üs. 
,Je tt>rakld ve refah n.adedlldif; süne yarayan bir limana. büyük 
nıttdcle~e dikt.atörlüğün siddctlerı· muvaffakıyetle hücumlar yap. 

lngUtere1ı ııtllA 
teıebblıl naııı 

yapılabilir? 

9000 
tayvare 

ilehOcum 
Almanlar bu kadar 

• 1 ' 

tayyareyı 

toplayamıyaca~arı . . 
ıçın 

Mümkün 
görülmüyor 

Zehirli gazla hücum 
ve para§Ütçü iı,tdirme 

ihtimalleri de , 
gözönünde tutuluyor . 
Londra., 8 ( .\ .. A.) - Almanya; 

nm bava. kuvvetleri hakkmda bt-
ta.ra.f kaynaklardan gelen gelen 

(Devamı 4 üncüde) 

Amerikan 
ordusu 

doktorları 
IDgllterıde 

vazlle aıacalllır 
Londra, 3 ( A.A.) - İngiliz 

dokt.orlarile işbirliği yapmak 
üzere yakında İngiltereye bir 
~ Amerikan doktorları gele .. 

(Deva.mı 4 ttncttde) 
ne, hüniyet51zliklerinc talıammül (DeTamı 4 üncüde) 
edilebilirdi. Fakat bütün bu mu.az. - ----------- - ----------:--

Çocuğuna bakamıyacak atneler, 7.am hulyalar illi~ edinoo faşbt· 

l erin derdini ni~in ~ekiyonı.ı: di:J e 
l ta lyada hlr sual !\OnılmaDJaRma 
inıkin var mıdır? 

F8§lzm kanser gibi mııan '\'er. 
nıez bir hastallğa tutulmu5tur. Bir• 
az Prestij ka7.tlnmnJ.: i~in f'll ufak 

tedbirlen bile ihmal ('hnh or. Me. 
• • 

seli, Bıtıorle Musolininin Aınfala.. 
l'Du htt.\i posta. pulları ihda~ edil
m1!5tlr. tıQ memleket ara..,mdaki 
dostıuhn ' e bağhlı.,ıı kuvvetini 
iddia eden nutııklıır sö~•l<•nmeii;c , .e r 
tennna.tlar ibzal t•tlilııı<'ğc ha .. ır.n · 
ınıştrr. Fakat 1talvan milletinin 
frtri zekih·.,tt <ini.in;, .. hu J!:ihi ipti_ 

sonradan düşürmektense 
önceden tedbir almalıdır 

(J)e\amı 4 lin'" olp) 

Hiir,ı·~ in OahH Y \LÇIX 

Doğmuş olan gayrimeşrO çocupu 
kabul edecek müessesenin 

serbes:çe kabulü şayanı temennidir 
1 ( Y1m1 1 llflP) 

Bükreşte 
·mevkuflar 

2BOOü bulau 
Müsaadesiz toplantı 
yapanlar derhal 

öldürülecek 
Bükrc§, 3 ( A. A.) - 'B. B.C: 

Genem l Antonesko tarafından 
dün neşrolunan bir beyanname 
bütün memlekette sükfın hü. 
küm sürdüğünü bildinnektedir. 
General Antonesko istikbalde 
hiç bir kargaşa.lığa müsamaha 
olunamıyacağınt ilave ve Ro. 

(Devamı 4 tincude) 

1 ! 

Hitlerle sulh 
yapılamaz 

J\merika dahiliye nazırı 
yardım 'projesini 

müdafaa etti 
Ne, -york, 3 (A. A.) - Dahiliye 

nazın Harold İckes, !ngiltereye 
yapılan tayyare yardnnı liakkm • 
da radyoda. bir nutuk söyliyerek 
demiştir' ki: 
"- Amerikanın mukadderatı ay 

(Devam1 4 üncüde) 

fRANSJZCA -------tNOILIZCI 

ALMANCA 
• 

Dil bilgilerini 
ilerletmek 

Çok mühim bir 
karar vermek üzre 

...... 
M<Jdrüf., 3 (A.A.) - B. B. C: 

!.spanyol ajans ve gaı#elerinin 
&rlin muhabirleri me:reşal Pe. 
tenin noel mesajına Hitlerin ye. 
ni verdiği cevabın çok kısa ol. 
duğur.u bildirmekte müttefiktir
ler. Söylendiğine göre Hitler La... 
vahn Fransız kabinesine alınma. 
SJ ve hariciyenin baz! azasının 
hUkilınet işletir.den uzaklaştı_ 
rılması lüzumu üzerinde ısrar 
etmiştir. 

"A. B. C." gazetesinin Berlin 
muhabiri Almanyanın Fransaya 
dair çok mühim bir karar ver
mek üzere bulunduğunu yaz. 
maktadır. 

Hekime göre 

ideal izdivaç 
ve şartları 

Ya zan: 
D. Ra8im A dasal 

Kıymetli asabiye m'üte. 
hassısı ve ruhi>·at~ mu. 
1umirin bu çok mıthirıı 
etüdünü tıe§TB deııam 
ediyoruz. 

Aşkta 
isteksi2hk 

BiR ÇOCUK TRAMVAY AL TIKDA 
EZ"iLEREK ÖlllO 

Şehzadebaşında kanii bir boğuşma 
oldu, ıkı genç ağır yaralandı 

Dün öğleden sonra Galatada 1 1049 numaralı vatman Eryük-
vukua gelen bir tramvay kazası selin idaresindeki 506 numaralı 
neticesinde bir çocuk parçal~ tramvay arabası Ortaköye gi .. 
narak ölmüştür. (DC\' lllJU 4 üncüde) 

Hadisele r in - -T etsı rı ----
Fransa 
Birinci 
Planda 

)apmak Medi, ohna.dı. GüzelllkJe 
Glmıya.n bu plim ,inıdl zorla ta.. 
lmkkuk ettirmek yoluna gidiyor. 
Mareşal Pet~nln Noel rue..<1njma 
gönderilen \ 'e lıwiçre gazctf!Jeri 
ta.rafından bir üttlmatum mahiye
tinde olduğu bildirllew> ecvaptan 

bunu anlıyoraz. 

istiyen!er 
IO Şallat 1941 den . Yazan : HASAN KUMCAYI 

t b H 1TLER bir tara.ttan llkba.. 

Dcnıe1< oln·ror ld Hltler Avnı. 

payı or~anlıc etınel< Mnde F~· 
sayı ilk pliina almısttr. Bu planı 

ta.Iımln f'.dlldlğt gibi cebren tafbll, 

Pdllin.e ya!Hn bir zamanda bütün 
Fran'lanm Alman ordo'lu tarı.fm. 
dan isgal edlldiği, mütarekeden 
&onn \1~1dıı kunı1ıuı serbest Fran.. 
alZ hiikftmcttnln de sonıı erdiği go· 
rülccektlr. Almanların Frumıa l!f' 

iş birliği yapmaktan lı:ast<'ttiklnri 

nıa.ni bu icraattan SQDra dah" ri. 
yade v•ğa çıkM'11i1;1 irin A '"nıtı'~ 
n'll ll\ttkball ht\ldmuJa mlh\'er dev. 
lctlerlnln ~1.n eme11erl aaı. l)i 
alaşdmış olacaktu. 

1 i aren ber gb harda. yapacağı taarruz l~ID 
BABERl takip etmek a..<ıkeri hımrhkbrma dern.m eder" 

1 t "en diğer ta.raftan ..\\TUpada eli. 
lfl8 iDi n1n ~ettiği yerıer1 t..tedJğt gıbı or. 

'llaçırmamıbdır 
Evvelce n~redllmlş bulunan 
90 derste yabancı dll denıleri 
kltapla.rmı 250 kuru~ yerine 
80 kuruşa edinmek lstlyenler 
de 8 ncl sayfamızdaki kupona 
t.oplamabdırlar. 

ganlıe etmek planı üzerinde ça.lr· 
şıyor. Fa.kat h&kikattc A \'rupanın 

organize edilm~I işi de bü~ ök Al. 

man taarruzuna aft plİlnnl bir par 
~ıdrr. 

Filhrer iptida Fnuuıayı işbirliği. 

ite davet e tti. Buna gönül rlsalilıe llA.SM &lJIWAY( 
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..Jüsündüöüm 
a:IWIBlıilllblDIWiiitWii&FW!L && 

Gibi . . ·~ 

~:Haber. 
..... ;.· •• fl,a.. . :it -·. t..' : • 

~~Mi !Vi>uhtekirlei"İ cezalancl . .· !c k&fi değildir ~ ._,,,_...... Kiralıh odalar E lTUGRIJL Muhslulıı, ı.ı... 

i~~~~~MRliYoE·~tEVYEIRCMi ETKEDLBAiRZLIMER,,E; Kira bedelleri Toptancı, perakendeci :::~:::ı-:::: 
m Nasıl tayin k§rı bir elde toplanıyor .,;0~~::;:1~"m;::.,"'.:ı:: 

DEHŞET! 

Bng\in toplanmakta olan 
fl:ıt murakabe kom.18yonuna yahm 
bir günde ıao liıtio>ô.r lakası sev. 
kodilıniş bulunuyor. 

lere katılarak 8ellgln olmak isti· 
yenlerin de her ı;ttn a.rtm:ıkta ol 
duğu \'e artmakta olaeafı muhak.. 
kaktır. 

d 1 Cek Bazı perakendeciler doğruca fabrikalardan mal - nulanuı.dm mı? e 1 e - Hayrr ... Anunaktayon. 
alıp buna hem toptancı hem de perakendeci ka· _ I<"rnnsrz Tiyatrosunda ldraldl 

BuJUDMakt.ır, çUnldt lhtfklrla 
yapdmakta olduğu söylenilen mü. 
cadelo matlup §ldı'lctto değildir. 

Öyle olsaydı bir günde 150 fhtikir 
lLMUseSl <wrakm.m tetkikine bir 
den bqlanruazdı. 

Ankarada kurulan 
komisyon bugün 
toplanıyor 

rını ilave ederek satmak suretile odalar bulunduğu haltmıı'la duvel 
150 Uıfikir \'8.kası!_ 

Slıbı p satırları okuduğunuz 111. 

rıılarda f'tat murakabe komJsyonu 
bu 150 hiidisenlq tahkllcat ovrald
le me gnl olmaktadır. Bq C\'J'akın 
tct~illdnılcn cdlnoorği bıtlb:ı netice· 
inıle htı Mdi<ıc.'lerf ya h'<ip'"n 

\"llZl;CÇt» .. ~ı<; ~ ,__.,., ua U!-n•ı• et~;r. 

mck tize.re müddefumumlUğe l'C\" .. 

kndcccktir. 

Bc.'nlm lm.ııaatlme göre b:ı enak 
içinde fol.ip edllmlyeeck olanlann 
3YJ ı herlınlde pek az olncaldı:r. 

BöyJe bir tahmine ub~mak lçht 
diilm&n 'itrinlerlne ba1an8'< icap 
eder. 

nır gtindo yüz em lhtikir maz. 
nununun yaka.cm• eı konulan bu 
sehrJn ~de herhalde h1Jl muke. 
lerl dn,ıneml!', dalaYerelerl m61da.· 
na !)danam., bulunan ve ş11 anda 
• esasen harbJn zaruretleri7le ta. 
hanunül edilmez hale gelmlt ba,U 
şartlan altında ezilen _ n.tancla§-

lana kanını emmekte olanlamı •· 
YTSI pok çoktur. Ve CD ufak bir in. 
sanJ h~ doymadan bu anormal va. 
zlyetüm istir.de efmcil dl§lam_ 

Acaba flatlan marakabe komls. 
yonu lhtlkir hiidlsesinden sonra 
tahkikata el kopnaktansa, lhUkA. 
n olmadan menedecek çarelere baş 
\'Tlr&maz mı? 

Ralkın ockfjğf fcciilir. Fiatlann 
bu çllgm yülcsellşl karşısında ah. 
o.an Uc.ret 'e maaşlara en ufak bir 
um yapdmaou~r, yapıhnıısma da 
tmkin yoktur. Bir aylık kazantla 
bir halta )ıtsama.k, bugün bir ma· 
riteWr. 

Bu kadar kuvvetli maddi sıkın. 
trlar lçi.ade bulunan halkımızın sır. 
tına yapışıp hortla'" gf!>I kanmı 

emen muhtcldre fmıat w~nnemek 
JazondU'. 

Bunun için herhangi 1 blr hidlse 
meydan& çıktıktan AOara falllnJ ce· 
zalandrrmak lift pbaemelrt.edfr. 

İhülin 6nleytct t.edblrlerln abn. 
muı icap ediyor. 

Suat Derviş 

Tarihi deniz romanı: 49 Y rızan: Kadircan Kaf lı 

Bimrt:a beyi Kurdofhı Mu.ali • Uçüııden çok fulaın denJz olduğu 
hlddin re.ıs hamı haber almca em- sağlam yapddJiı. içinde bir kaç 

rindeki on dört .. gemJyle Tunu.sa bin uker bulwıduğıı. deni7.den 
geldi. Bir.kaç gUn eonra erat ve bombardıman için de henlis cemı.. 
cophaneyJ de tamamlachktan eonra lcr ıelmedllderi jç1n netice aJm&. 
denize açıldılar; Ceneva körfezi mıyordıı. 

ne doğru yollandılar. Kılavuz ge· Hızır reis Çiçel'de Dd yUz sek.. 
mlsl ısaııcakta bir geml bfilesi ıSe1t levend ayırdı, gaıılmeUerden 
gördilğü.nll bildirdi; hemea o tara.. h.Uıselerlni Ye ~lerlnl verdi; 
fa ba.' verdiler. Herbiri dağ gibi nasihatler etti. Civardan atlar bu
yilklll olaıı y:lrm1 .ekls barçayı 1- Jup bindirdi; Uzun Durmuş kuman 
ki taraftan ıanverdller. Kaptan - dumda olaralt Oezayire gi5nderdL 
lar ve .tayfalar, ~ dumwım Ken4lıli denbden Tunusa gitti. 

faydıı.stzlığmr çabuk anladılar; ba.. Onıç rela imdat gelmekle bera. 
zılarmnı emirsl& attıltlan birkaç ber Adakaleye yapılan hücumları 
top ve Ulfcnkten sonra h1c döğür keati; ~rde yerloşmeğc, her kc 
mcden teslim oldular; ilger Uçer 8İD rahatça i81ne bak&bilmeıil için 

yret.melerl llÖylncll; ltoıaalar da 
1 

lbam gelenlerl yapmağa., surları 
kar.ileyi ~ledller; baylece ıe ve kuleleri tamire koyuldu. 

Pahahhğı yüzde 15 aritırıyorlar 
Ankaradan bildir11dlğtne göre kira 1 F!at murakabe konıJsyonunun lamışlardır. Bu suretle toptancı f· 

bedellerl:ıin ne suretle tayin olunacatı toptancı ve pera.kendeollere ayrı le perakendeci içln ayn ayn veri
nı tetkik ederek bir kararname tıszır. ayn verdiği klrdan bazı peraken. len karlar bir elde toplanını§ ol • 
ıımıak için adliye vckıUeU hukuk ~le. decilerln garip bir açık göz!Ukle makta ve bu it hariçten kolay ko 
rt mUdUrU ııımau Ha.kkmın rei.•llğlnde istifade etmeğe kalk~klan anla. !ay an.la.'.'}ılmamaktadrr. Halbuki 
toplanacak olan komisyon, Uk içtima· şılmış ve tahkikata bqlanmıştır. rab'rikadan r.loğrudıın doğruya mil. 
mı bugün yapacaktır. Komisyon, yat. Komf8ynun koyduğu esaslara baya.at yapan firmalar sadece pe. 
nız yen! yapılan blnıüarm kira bcdeı.. göre toptanı ile perakendecinin rakendeci kıin ile iktifa etmiş ot· 
lerini tayin etmekle kalmıyacak. bll<ı· vasıflan ayn ayndır ve toptancr salar mallan ytlzde 15 daha ucuza 
mum gayrimenkullerden ne ,a:t•a.. ya perakendeciye nazaran fule aatmalan ve bu suretle piyasada 
altmcta ve n18bctkr dahillnde kira ~. kir verilmesi sırf t.optanc·lann • '11diliğinden bir rokabct husule 
•leli almacağmı da teablt edecektir. masraflannm da.ha bU)l(i.k ve t~ki· • 1.mesl ve fiatlarm kırılması icap 

lltlarmın daha genlf olmasmdan etmektedir. 

Rektörün ~ylan 
İstanbul ilniversltesi rcktörlilğü 

tarafmdan verilen çay z.iyafetlerl. 
ne diln de devam edilmiştir. Dün 
rektör sınıfını pek iyi derecede 
geçen fa.kilit.eler talebesine çay 
ziyafeti vemılştir. 

1 dolayıdır. Toptancılar, bu kAn it. Bu vaziyetin farkına valınl var 
bal ettikleri veya fabrikadan aldık :ılma.z bu firmalar toptancılara vo 
la.n mallara ilAvc edebileceklerdir. rilen kin a.l.ma.kta ha.klan olmadı. 
Halbuki bazı perakendeciler de 1 ğr, ancak fabrikalardan alman fi.. 
doğrudan doğruya fabrikalardan "ltlar:ıı üstüne perakondecllere ay. 
mal alarak bu malı satarken hem nlan kAnn ilave edilebileceği bil· 
toptancmm. hem de perakendeci • 1 dirilmiştir. 
k.A.r:nı ilAve ederek sa.tmağa h(l6. 1 

"----------------------.......;:...-----~ 

imla meselesi 
üzerinde tetkikler 
Ankaradaki Jrorn.isyon 

bir karar vercii 
!m.Id meselcsfıı.i tetkik etmek 11. 

ıcrt> Ankara.da, tanmm11 muharrir 
\"e muallimlırde:n Nurullah Ataç, 
Nureddin Artam, Cevdet Kudretin 
iştirakiyle bir kcmisyon te§kll e • 
dilmi§tir. Komisyon, bazı kararlar 
ittihaz etıu4tr: 

ı - lmaleaiz yazmm, TUrk şi.. 
vooini bozduğu anlqıldrğmdan Jm: 
11 tarzında yeniden bazı esasla -
rm kabu!U zaruridir. 

2 - <Eenebl kelimeler, u1mda 
olduğu gibi yazılmalıdır. 

İstanbulda da, ünive.ralte edebi. 
yat fakilıtesinde bir ltomJayon tef. 
kil edilerek ilmi eserlerin tercll _ 
mesi.nde kullanılaca:k yaz:lış §ekil· 
!eri teabit edilmefe başlaıımJ§tır. 

lngllterı He tallu 
maa•eleıı 

• hmırden gelen baberlere göre Ege j 
tutan ptya1ernda harareW aatqlar oı.. 
in~. Bu ay 'ba§ma kadar bınlrde 
30 mllyun kilo tUttbı a&tılmıttır. 

• Adaa. mllll meııaucat tabrtkam 
tahlplerinden Nuri B8f dllıl kızıom 

nlpDl&DDWU mllnaaebetlle nlfau me.. 

Amerikadan 5 bin 
ton dam~r g3i ~~ 1 : 

Bunlar, 1'-a.ı-. ... bük 
fabrikaamını yapmndığı 

nevilerden olacRk 
raaimi mura.tı karplıfı olan ı.mo U. Demir ttha!At birllfl. Slovakyadan 
rayı bava JrurumUD& teberrU eyle· tedarik onul&n 20 ton çividen sanro 
m.i§Ur. goene Slovakyadan ik1nd bir parU çı. 

• Y8§flay gençlik fUbesin!n t.ertfp et "1 almak için mllzakerelerde bulun. 
ttıl mlllamere, dlln Emlnönll ha.lke'Vt· maktadır. Son gelen 60000 kllo çl\'l 
nJn yeıı.l temsil lllLlonuDda •erllml§Ur. nın tevziatı yapılmıft:ır. 

Ml.IBamereye aaat H le taUkl&l Dl&l'§ı Diğer taraftan demir ve maden it. 
Ue bqlanmı§tır. halllt blrllğine bir firma ta.rafından 

• lzmirin Gtızelyalı mahalle8inde Amerl.kadan demtr getlrtUmesı 1ç1n 
camı aokağmda olun.D SelAD.UtU Arif b(r teklif 7&1>llm1flır. Bu teklif 11ze. 
Soyer uammda. btr hoca; Uturukl;Utdk rinde esu ıtıb&'ilhlt 'aı!ıjfma <Siduğun 
yapark.eıa yakalanmJf, :muı.&Jtemeet dalı ~ &000 tonluk btr pa.rtinln A. 
neticesiDde Ud a7 1kJ gtın ııa,_ IÜ.h. merikadaıı goetirllmeal etrafmda görUt 
~m edllm!.§ttr • meler yapılmaktadır. Bu demirler muh 

• Bergamaıım Kmık nahlyeabul tı.t tellt cinsten olacaktır. YalnıZ, Kara. 
lI Kocaağa kOyllılde oturan Osman bQk fabrikaemm bazı demir f'e Qellk 
Akın, otlu 19 yqmdaki 1amaW çUte nevileri ezclimle inıla&t için çubuk de. 
tUfegi lle ftldllrmU§tUr. Cinay~Un ee. mlrt wı Yeni inpat mevsimine kadar 

1 bobl belli değildir. Kattı baba yaka· verebfl~ği diğer demir ve madeul 
lanmıştır. malzeme cinSlerl ltha.lt.t blrUğiııe bil. 

• Deni.zil WlUn plyuaaı evvelkl sı-Un dlrllmi§ olduğundan bu nevt demlTler
~lm~Ur. BugDııe kadnr satılan tııtııo den elparlŞ verilmemektedir. 
lcrın 72.l'iOO klloııu lnb1ıo;ar'Jar fdar~i Amerlknya. sipariş verilecek demtr
ve 85.600 kllosu da tUccar tarafmdaD l<'rin Bura yoluyla getirtileceği anla 
ahnmıı:tır. Fiyatlar 35/55 anıamcıa.. , şılmaktad:r. 
dır. MUııt.ahaU bu flyatlnrdan mcm. 
nundur. j 

afişleri görüyorum; bir balma)dd 

oraya. .• 

Yüz sene evvelki ve 
bugünkü talebe 

B tT....l\IEM sJz d~ benim gfbl, 
llaberde haftada a.ncak Ud 

~iio nC§r.:dllebllcn "J\IC\'IP\inln ha. 
tınıları" nı okuyor musunuz'? Altı 

numarasını taşıyan kısmmcla, L~ 

Dede İbrahim bey, mmnıımd• 

mektep ta.lebeslnln lmtih!ında soru. 
la suallerin hepsine <'C\'B.P ,.OJ"' 
mekten "na:.ar değer,, diye mene.. 
cllldJğinı blldlnnekteydl. a~cırrl 
çalışırken uykol:ın gelen Webcye 
de enfiye ta\"Slye cdildJ~ni kaydo· 
diyordu. 

Şimdilii t.aJobenJn clgara itme&. 
fo, 50rulan suanerc CCHlP 'erme. 
mosl ncaba nlcin olsa gC'r<:'k? 

Kuyruklu ticaretin 
kuyruh kurl1anı 

Z TtAN blzo . neler öğretnd
yor ki ... Bir de kuyraldO 

-.ırct öğrcndl.c. Ala.cağına ber .. 

hangi bir ~ ya.nmda bir başka te1 
daha atmaya me<"Jmr ,.e neticede 

lld katlı bir lhtiknra ilet oluyor" 
ma~":ttou1 .. 

Bir fotoğrafçıdM, fotoğraf t'8. 

vıı alm.'\.k lstl~·<'n biri bu c:ım mik. 
tarmca, lmtrıt da aJma' :ı. mecbur 
tntnlmuş. Şikiı.yet.... OürmUmeıhut. 

Tamam. 

Fakat bunnn tahldkatı su1uMıtla 
öj:;'l't"nllmlıt ki ~lkiyett '\ '\"ıanm fo
toğrafçılıkla aUka.oıı yoktur \'"e bo 
aldığı mallan depo etmekw.lr. 

İ!lte koynıldn tiM!.!'"'in l nynJs 
kurbanı. Buna: " ... payln.e dMı~ 
doJasır~ .. mı; yo!tsa "bem &~?., 
lıcm gijth1., mü <fomeU!_. 

R. --
Çahşan kac!ınlar 
Dairni çalışanlar 15, 

muvak'<at olanlar da 
60 bi'l ka~ar 

Neşredilen bir kararnameye gö. 
ce İngiltereylc ya.püacalc bUtün ta· 
kns muameleleri, Türkiye Cumhu
riyeti Merkez Bankasına devredil. 
miştir. Mallım olduğu üzere her 
~evi takas muameleleri, §imdiye 
kadar takas limted tarnf;ndan gö. 
ıiilmekteydi. 

• tııtımbul umumımecııaı, bugUn, va.., Karabük fabrikalartne. Yr..p'.lıın tetl •k?"'r n tkc:oıt.ıı 1e t tan. 
m :ite)~ss:s foçi alın::- cak 1 bu!d:ı bll!ıil ç.ılışa.n 1 .:Xnl'\nn ed')dj 11 ve beled!ye relal doktor Lut!l Kır · ı 

darm bir nutklle açılacaktır. Meclisin l 
bu içtima de~stnde 1941 bllıı,eld mU. 

~ 60 iJi.ıdir. An:ak tu i,.;llerın '.lOıtJ <1.ı-

zakere edilecektir • ı i dön diller. • Bu akpm saat 18 de doçent Zt· 
Hızır rf9 Tunusta Kurdoğlu yaeddin Fahr1 Emla6D11 balkevtnde • Şehremini helkevlnde ortam0 kter 

tahsW görmU, gençlere tiyatro ve e.. 

Sllmcrt:.ank, Karabllk TU:k1yc d•. :mı dc~lld •• Daimi surette l"fllr~ıa· 
mir ve ı;ç!lk fabrikalarını takvlye • rm oı3.j: , iw 15 b ndir. Bu t:ll:ıı.'>D l!'.ıt. 
çln yeni elemanlar almağa karar ver c;ın!arda.n yol \"ı;:r sl nlm ~"1 tAKdJT• 
aıl!1tlr. Bilhassa fabrikalara ml't.e ıaa. oe 'ıltyN. ıoo bin Ura lıaoar n r varf• Maıllhtddfn reiale buluştu; pni- balk ve ahlAk mevzulu bir konferans 

metlerin paylaşılmasma bqlandı. verece-ktır. deldyat dersleri verllec<ılcttr. ı;ıs i§çHer nlmacnktrr. dat tc mln l'dec :ı:t.r . 

Erte.si gün on iki ~ya claha. 
r:ı,~tıadılar; kma bJr d6ğlftea eon 
ra onları da zaptettiler; yollanna 
dev:ım ettiler. BueıradaMuhJddinrela İstanbul.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-~~~·~UOLt~~u::~-a~www~.~h!iMCS&S~~.,...~m~y~·~;:!!!!~ 

d&ıı, padlpbm verdiği iki tadirga 

ile döndll; ly1 haberler getirdi; re-
111.erin menturlannı verdi Memle. 
ketlerinden ve devletlerinden yilz 

lerce mil w:akta, btnbir entrlkanm 
döndUğU bu yaba.Dc.ı yerlerde ne 
bllyilk ba.tiyarlıktI. ReJsler ve le
vendler cesuet ve ümitluinfn bir 

Hızır reis gerek levent gemlle
ıini gerek r.aptedilenleri Kurdoğlu 
Muslihiddin reJBln em.rinde olarak 
Tunusa P.denll. KlırıdMli Çiçele 
gittl 

Çiçer ve Becaye ctvarmda fhti. 
W koptuğu zaman tanınmış vece 
sur ş~yhlerden Salim ibni Semt de 
Ceza.ır Uzerlne hUcum etm.lşti. 

Günlerce, haftalarca süren çetin 
bir harpten ııonra §ebre gfmtlf • 
lcr; fakat Türklerin "Adakale" 
dedikleri Penondallzerl alamamış • 
lardr. Şeyh Salimln deniı kuvveti 
olınadığt gibi top ve tüfekleri de 
) oktu; bunun için Oruç reise muh 
taçt.:ı; onun Becayeden aynldığnu 

duyduğu zaman şöyle bir mektup 
gördeı'mişti: 

"l3ittikki, Bccaye müyesser ol
mndı. Nola olmadı ise, inşaallah 

bu kale olur. Biz seni burnda bek. 
!eriz. mbette gelmjyecck olmaya
srr. İnfiaclla.h bundan sonra Bcca.. 
.. Jye dahi fırmt bulunur." 

Onıç rdıı knlede bırnktığı ku-

Valut 
Asını U•, .. Alm&Dya büUm .l'ranm. 

yı lsgale hazırlamyor" baflıklı ınüa. 
JesıDde, AJmanyanın Fraııaadaa ileler 
istedi~ tetklk ediyor. 

Hltlcrln tnglltereyt lstnft. teıjebbUsU 
geçen ocfa muvaffak olamayınca 

Fransayı avlayarak onun kuvvetlerin· 
den dP Lcıtıfado sureWe bu i§i hlt!rme

kaç misli arttığını hissediyorlar; 1 ğe çalı§tığuıı kaydeden Amm Ua, Hlt. 

Yavuz Sij}tan Selime kaııP derin ıcrlD Fransız donanmasllc mU!temle· 
bir minnettarlık duyuyorlardL kelerdekl kuneUertn general t!ö Go-

• ie UUbakrna sebeb olmamck :için Hıt~ 
~adişah korsan reıslerlnden er. :erin §imdiye kadar '\'l§l hUlt~metıne 

tesı yaz yap:lacak olan Mısır sef<'· ı ımrşı ihUyat.kArane hareket t'ttfğtnl, 
rine donanma ile golmelC'rim de fakat ştmdl Petene 1lltimatom mahiye 
bildiriyordu. Kurdoğlunun btı mdt. tinde bir cevap \"ermlps bunun ııebe. 
satla şimdiden hazrrlanmMt ka- bl ne olablleetığınl anııtmyor ve DllY. 
rarlaşu. le devam ediyor: 

"Bu hu!IUffta hatıra ~o UaUmal 
Batı Akdenizde :ıcaret çok a. geliyor: Ge(enlerdc Totn uk zaptc: 

zalmıştı; bu hnl Mıslna il' Septc ı dil'Iiği 'laman nc~rcdil"'n resmı 
boğazlan arasında.ki nıeml ketler- Ccbllğlcrde b11 t.a.arrıız bıu-eketlnl 
de hayatın Meta durma.sır 1 sebep 

1 

\"arian tnglllz ordcsu lı;I• de gene· 
olmuştu· işsizlik krtlık sefalet raJ dö Gol ku\"\'etlcrlnden Mr Of' 

' ' ' . motörlzc kıtamo balunıluğu ka)'· 
halkı kırıp geçiriyordu; ~il ~yet ve 1,.dllml.,.tl. H:ıtt{l lta~"'ın tebl1ği 
karga. 'llrklnr çocnlıyordu en ' 11. 1~ndan bal ~ı.~ı.eo J!enent.1 di"i 
h.i.~ V'i r,;. l"c ele L1 ald ğı 

1
• Gol km"\rtlerin1 "Söv'• a~tcr .. 

iı;in lY~lı lıuc:ına bir P.l pamı. tabl:-i ile t.:ı· sif rtm&,tt ne mi 1 
'-'aeıı~nr bili.• 0~ıu · Fran hralmı hıly:ın tt'hli "inılc kul' "tılnn bu 

n:ı.ndana: ~ ., biri •--' ki 
hal'be te,,,.-ik e ~; d'ğor arn!ta:-ı ' özde R<11ller., •~ .s~,.-·r 

- Hızır gelir gclr.ıcz kendisi r.omıı tıü!.iımcti ~1~i t> inıı-tt ile 
bumda lmlımı; Cczayire imdat u. İspanyollar da hıarp hıı.zır:ıtma lıa"' ~enernl 11· Gol ara~mdıı ~dcıta g1z· 
Jııştırsm! 1-ı-Iılar. ı H bir an!:ıqııa ln!undt ·u•u lıidi:ı 

Dedi. Bir kaç yüz lcvendle yola Fransa kralı: 1 etmektedir. Hl'!:-ı· Mn~ı :ıl Pt•te~c 
'--'1.n • B" d iz h duduna j l•arsı ı-:idd,.tk mnnınefo etmek ka-

çrktl. eeyh Salim V9 11.G-lllıeafnl - ır lWUÇ "n a,:. TaMnl ·,·ennl, f~O İfalyanJann bo 
şehre yerle§erek Adaluılcyc ka.roI fırsat mı vari.lir? Hemen gidip lddla&nır br.r.lmsemı, oldnğnna 
harbede~en buldu: kemdisi de on- Yok idln! j btikm~ek tAmn ~Hr. Bu ta.kdl,.. 
ua btdııtL ,..._ ..,,... cS&u. ı (.INnmı ,,,..., df'J lfttter Ma.M'pl PeteRI ra bü· 

tün müı•tanleke kon-etleri ile blr
Hlrt.e Almanya ve İtalyanın emri· 
ne lnklyat etmek, yahut bUtün 
lmnsanm l~ga!tne nu. göstermr".ö 
~klan anamda muhayyer l>rraka· 
cak dcmelrttr. Vl~dckl Mar~al 
Peten bükfımeti Alman tazyUd Ö· 
nünde alllndiktea 80l1J'a talali ola~ 
rak Pariate JIJtlerin her anuauna 
boJ'Ull ei~ek bir Lanl htikümetl 
iş ba~ma getlrUeooktir. 

Nltckhn dlin gelen telgraflar bu 
nokt,adan dikkate değer bazı ha. 
berlıo.r veriyor: Bu telgraflara gö· 
re Parlste Alman taraftan yeni hlr 
parti larrnlmm,. Bn partinin mal<
sadı Avnıpanuı yeni siyasi, lktısn 
ili, m:ıH tcşclikülilnde Alman -
Fransrz: lşblrlllllc Afrlkanm scrve. 
tinden mil~.(>...rekcn kttfade '\'e Frn.n 
sız ırkmm ve Jo"ransı; Mll!cttnln 
maııe\"f tas.fiyesl lmft. Mare!f&} re.. 
t.en bir nutuk Mylemek için hazır· 
lıırunı" iken Pamten bu haberlerin 
qclr!lf'~i iir.<'rinc söz öylemektcn 
'1lZ~~nıiş, 'ıızl~ eti nnlanıak Uzerc 
nmlrııl Darlan'ı orsyıı gö11dcnnl 
lfr. 

Bütün bu habmler BcrUnle \'lı;i 
"r,\Sff •fa.ki mi"naıııe~flf!rfn ha!ırıın 
1r bir "afba~a gfrıllğlnl gfüıtcrl • 
yor.,. 

Yeni Sabah 
Hüse~1n Cahit, Yalçm, bu~ ıxıa 

kaler..ıı<Sa ~nm --..tln1 ~Udll 

\·e ta.blU etmektedir. 
Parlste Almanya t!e işbirl!.ğl taraf .. 

tarı yeni bir parti kurulmıwnm A?. • 
man~ mU\'afakat ve yıırduaı ile 
yapılmış olduğuna bakılınca bu yeni 
heyetin ne libl nfyeUere hizmet etmek 
tstlyeceğt kolayca aıı1a,§ılae&gını kay. 
dedeıı liuaeytn Cahlt Ya.ıçw, parU 
gazetelerinin Vlfi hWWmeU aleyh!ıı,. 

,dekl neor:tyat.ııu ve .Almanya lle itbir .. 
!iği yapünı&aı La.valin kabineye alm 
ması gibi taleplerine i§aret elUktelı 

sonra §öyle devam ediyor: 

"Paria pzef.eleı1 "-e Parl8t.e Almaa 
ltpll aıtmda l)Bll§IJIÜ aflletJnl kabul 
chnl11 t"nının muharrlr ve münen·t:r. 
lcrl lalı;blr zamllD l"nı.nsayı h:'m!lll e
clıemıııder. Almanya de ~1 Jı!llflıımclı 
poUtlkasma taraftar olmak bir Fran. 
sız için bir BUÇ te;1kll ctıııcz.. J•uknt 
buıUnkü ııartıar dahlllndc, Alol'lıı~ıı.. 

nn laumrunda b6ile yerlere lfUınt>Jı 
Frıuaaa) a hlyaae&tea, Alımuıya.)ıl !ırr. 
lıangi bir ınt'afnat mukabilinde ııatıl · 

flhJ olmaktarı lıqka bir mana lfad,, 
.otınez. A lmıı D l8Wbl aJtıacla ksl.mR); 

fel4ktıUne PfnYaa her mmıılckt."tte fl
~,,·ı r'" gördl1ğilmllı; gibi, JoTiııı ada 
da itte fttınıu1a satılmıf hatnlt-r 711· 

111 r f'tmı,tır. 
C)olt ı:ill<ür ı.ı .Marepl l't:W. lıt•ndl· 

ıUnl çabuk topladı w ıbndl7e lcadar 
lııu meafı1r ('t'reyana mokavem6t ıcö!joo 

terdi .Bundan llODI'& ne olaoapu bil. 
ın,eybı. Jl'alrat "' dlllrftnwla ~ 

tdııo \Wf•' yalnız Fnuılill!la l'8lld 
lıükCııu k ~ uitlc:nnıtl.le ı.a r. z.. Fnıır 

sız mlll il d"' tlr '"lll'llk t; '"• t..:.rmeU. 
dU.)1lıınıcll, hlı>Set..ncJJ 'e ' .. t.lu11 Jçln 
ııe ı1U,tı.nı1Uğunü bildirnıelı..ıır Harp
ne d~Undüğiinü blldlrmdldlr Hıırptl!lt 
llOnr& Fran~u hfil,'"'OJnl>tl gbrıl oruz.fa 
f nuıu 1870 de de mnflftp o~ 
l akaı o zaman Fransa oülktl en de" 
rln beyt"caıılarla eanıımı,, hedıoe& 

knr§u<ında alc!IÜl.limd go!ltemıJtıL 

Bu aksUl4mcl her uman fJ ı ~Jdldıl 

olmadı. J nknt fdlkew ~z. ~· 
boyun l!rn bl: millet t;ilTWf'ktemC 
<"aııh, lıcytt:ı.nlr, belki de b:ıu.rı hata• 
lı bir muın gürmeyt tM"dh ederlz· 
Altsllllmel gö~rmll en bir Fran• 61 
mu, bir Framıa hlsa!nJ \-eriyor w lıo 

his Fl'all9WUD .balilld dostlııruu ~ 
TC 1 tırab lı;lndc brrakzyor, 

Hür J."ra.nsalar hareketi bll_yUtr Mr 
oıÜJdedlr, endişeleri teakln ed!cl bir 
hal l!t csnMlr. Fnlmt ttimf emelldlr 
kt bu bnn ı~t ırk tılhhdtıt 1':alıyor 9"' 

;.-eı; UerUyor. Şbndlye lmdıır bOttlJI 
l"rnn 17.lar hUr 1 nuııııdardan n.ret 
kalmak icap cderdL HltJerlD \'ifl il"• 
l«ımetlnc Wtlmntrun vermcsJ J&Jllıl 

olablllr. raknt I"nuısayı I!.\ uca için*' 
ntmalt i("!n Mare;..ab rıı~hı:'Clığı 5DJr 
hesizdlr. M~üu 'atan ve hayat~ 
hlsterlnf ımutmcynca.tma artık eaml
~et gelmlııtlr. l'akat ~ln AJmall 
tcl.llfll'rlnft r.uı oJmaın:ı:::r ve belkl de 
~iln:'H \frllcııya çC'ldlmul FraruıaJ'l 

kur'l.arm:ı.lı Wn kfı.n g lın<.'z. F.r:ıru.tı 
mfUetlnln hMı\ ,·ar olduğunu, 178!1 
un f&lllı ananoslnt ve bUt;.ın Frııru:I· 

nm eski lı:aluamanhJmı ruhunda y• 
uttrfmr W.t etmmlllJ latlıwm.., 
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l'işi, 2 ( A.A.) - Sa.ygon'dan 
Havas ajansına bildirildiğine 
göre, Hindiçini ile Siyam arasın_ 
da imza edilen mütareke mua. 
hedesi, mütarekenin 28 kanunu· 
saniden itibaren i5 gün mUd. 
detle aktedildiğini, hasmane pro 
pagandaya nihayet verileceğini, 
iki memleket arasında posta, 
telgraf ve telefon irtibatmm ye. 

lngiliz abloka nazırı 
bir nutuk söy]edi 

Lotıdra., 2 ( A.A.) - İktısadi 
harp nazırı Dalton, Lcicester'de 
bir nutuk söyliyerek ezcümle de_ 
miştir ki: 

\ 
Böylece ha:-bin ıebeb 

olduğu istihsal 
buhranının önne 

geçmeğe çalışılacak 

" Her ansan biraz erkek yani biaeksueld ir; ancak 
hakiki erkekte erkeklik aık hücreleri, kadında da 
kadınlık hücreleri galiptir.Ne tam erkek ve ne de 
tam kadın olamıyan iman tabiatin kurbanıdır.,, 

"- Memleketimizde herkes 
pek yakında daha çetin bir im· 
tihandan geçebileceği gibi şım. 
diye kadar maruz kaldığı şahsi 
tehlikelerden daha büyükleriyle 
de karşılaşabilir. Fakat bu ımti. 
han ve tehlikeleri iftihar his· 
sinin ifadesi olan bir tebessümle 
karşılaşacağımızdan ve dllşman 
gayretlerinin hepsinin boşa çı. 
kacağından eminim. Nazik bir 
devreye giriyoruz. Çünkü yakın 
da. Hitler ne\'lllidane spekiilas
yonunda S-On kozunu oynıyacak 
ve mağlubiyetin muhakkak ol. 
duğunu kabul edecektir.,, 

To1>yo, S ( A. A.) - Bugün 
öğrenildiğine göre, maarif na. 
zın 10 milyon Japon mektepli 
ve talebesinin mecburi iş gör. 
görmeleri için bir kanun projesi 
hazırlamıştır. 

Yazan: Dr. BASIM ADASMı , ............................... . 

il VE 
KAD M ... 

llCuallfmlorln, b~klmlerln krfl liste. niden tesis edileceğini tasrih et
~ olruyonl7.; yilksek tnhslllı•rlnl mcktedir. Siyam'ın Saygon kon. 
lıttll'ftllerln isimlerini g<lzdon ı:~lrt~·o Solosu, vazifesinin başına dö. 
ruz. Görüyoruz ki bunların hcJIJ('n ya· necektir. 1\luhtemel hadiselerin 
1'1,-a ;vaı.m kuımı kadındır. Cunıhurl· halli için üç taraflı bir komis-
J'IM:kııı m"lel bunun böyle olıM:.'\ğmı yon teşekkül edecektir. 
"ÖJlPml) olıı:ılardı pek az kişi inanır. Telgraftan anlaşıldığına göre, 
ılı. Bugün bUyllk hnklkatıe yiiz. yuw yeni hudut hattı Fransız Hindi. 
bulunoyonır.. çinisinin eski hududunun biraz 

Bundan on sekili M'ne e\ \-el tıugüıı, içerisinden geçmektedir. 
3 IQbat JD2S t.c G:ızl l\Iııstnfıı l{emal 
lzmtrde bir nutuk MiylU~ordu. F..n SULH MÜZAKERELERİ 
canlı kısımlarını ltOpJO oolyorıı7 : Bangkck, 2 ( A.A.) - D.N.B: 

"Bir içtimai heyet ıı.-ı cınstt>n yal· Mütarekeyi akdetmiş olan 

Müteakiben işçi partisinin va
ziyetinden bahseden Dalton de. 
miştir ki: 
''- İşçi partisi son defa ak_ 

tettiği senelik içtimaında hali. 
hazırda hükiımete tam bir yar
dnn yapmağı ve memleketimizin 
ve bize aziz olan şeylerin müda. 
faası için imkan dahilinde olan 
gayreti gösterm~ği ezici lbir ek. 

Müteaddit mahfillerde müna. 
kaşası yapılmakta olan bu pro· 
jeyi ordu tasvip etmektedir. 

Projeye göre, kız ve erkek 
bütün Japon çocukları onbir ya. 
şından üniversiteye girecekleri 
çağa kadar l 50 ye baliğ olan 
tatil günlerinin elli, altmış gü. 
nünü hava tehlikelerine karşı 
sığınak kazmak, tayyare mey_ 
danlannda otları biçmek, asker 
elbiselerinin söküklerini dikmek 
ve yiyecek maddelerinin istihsa
latım arttırmak üzere çiftçilere 
yardım etmek gibi hizmetleri ifa 
etmek suretiyle geçireceklerdir . 

Mühendis mektebi talebeleri 
hizmet müddetlerini fabrika. 
!arda geçireceklerdir. 

.ııız birinin asri ıc:ıpları fütls:ıp etme- Tayland heyeti, bugün öğleden 
wıe lktlfa ederse 0 ıçtım:ı.I heyl't ya. sonra tayyare ile Bangkok'a 
l'ldan fıı.zla 7.aaf içinde kıllır. Kadı.. dönmüştür. Tokyoda. sulh mil· 
nın en t>UyUk uzlf~l ımslıktır. nugU. zakerelerine gidecek olan Tay. 
nlbl lPvazunrnd:ı.n biri de kadmwruıır. land heyeti deniz yoliyle 5 şu. 
z.rn hor lımımıta. ytlks('Jmı>lrrinl tenıln· ı b_atta buradan hareket edecek. 
dlr. Kaduılarnnız da fHim ,.e mütdel~ tır. 
nln olacakı:ır ,.e erkf'kll'rln gectlklr.rf 

ı sın-iyetle karar aıtma almıştır. I 
1 O &aman:la.nberi işçi partisinin 

Projenin başlıca hedefi, ekil. 
meıniş arazide zeriyat yapmak 
suretile gıda maddr.lcri istihsa. 
latını arttırmaktır. 

Arızasız ve mesut izdlvasla.rda 
mühim rol oynayan cinai mllnaae
betin fiziyolojik mekanizması ya.. 
nmda, buna çegni ve mfina veren 
ruhi amlUerin rolü de inkar edile"" 
mez. Binaenaleyh normal adali ya.. 
pılışı ve kuvvoti mükemmel iç u. 
zuvları ve bu meyanda kusunruz 
tenasül uzuvları olan erkek veya 
kadın bir gencin tenastili iktidar. 
sızlığı ve nefretine hayret etme
melidir. Teşrih bakımından tabH 
ve tanı teşekellil tenasül filetleri 
tn§ıyan bu gibi insanlarda ( cinaL 
yet) fiilinin bilsbütUn mefkud oldu
ğu ileri eürülemez: yini genç bir 
kadm veya erkeğin kusursuz te

nıuıül unıvlarmm mevcudiyetine 
rağmen f:izlkt ve ıııht mahiyetteki 
aşkta ve cinsi münasebette ken. 
dini iktidanız ve hazan da ietek. 
11iz görebilir; ve bu ı:ztrrabmı o1kL 
yetle müracaatlerl çok vllddir. 
Ancak buna tam m.8.naaiyle cinei 
duygusuzluk, aşk körlUğü veya 

tiziltçe kelimesiyle cinsiyetsizlik 
(A.sexualite) dememelidir. Bu gi. 
lbilerde mutlak dnst bir iktidaran
lılt olmaktan ziyade, c!Mt sevki 
tabihıln yolunda bir ,dalilet, ruhi 
bfr P§kmltk ve peikolojik tAhhi 

ile tahteşşuurt bir BıtibM vardır. 
Bunu birdenbire yeraltmda kay. 

bolu:p da ba.~ bir yerden çına 
bir dereye bemet.ebiltrh. aml 

btitftn :taJr&n dr.reel"ıcrtnden geı--cc;ıttf'r V!lkt J.ant~~:t 1' ralı 
dtr. Kadınlar lçtlmnt hayatta erl•r.kler 1 :S! ' .. 1 

1 ,·a~iyetinde bir değişiklik olma. 
mıştır. Bilakis o zamanclanberi 

' harbi kazanmak hususundaki 
irade \•e azmımi1. nrtmıştır. 

İngiliz tayyareleri
nin akınları 

~ 'beraber ~ilrüyerek blrlblrlııln ~ar U~'I'";.. fiJ "l'Calr t~.~Q ili 
dnnc111 olae:ıklıırdır.,. 

Gaı.t l\lu tafa Kem!ll knfes ,.I' pe e ~il8Clk 
Qenln fL"lllllıklarmdan bab!ICtUJ.-trn \'C 

t>ir takuu ecnebi romanlara IM!nllııye Loauı·n, 2 ( A. A.) - V eıidel 
olan ba Adetlerin bırakılması ırıunı- \'ilki diln ak.ı:ıamı ba§-.:ekil Vinston 
gelıllğııl IM•~ledlkt('n sonnı eu hl\lnnü Çörç.il ile geçirmiştir. 
,.~-tir: Vilki'nin Amerikaya avd&tinden 

"Kadın ıırlmd lıırınm. dn bizim gı. ı evvel kral tara.fmdan kabul edil~. 
bl müdrik \C nılitcfckklr insanlardır.,. teği zannedilmektedir. 

Onlarm d:ı )11zlerlnl rlhuna göııt('r· BOMBARDIMA~ M~TAKAl..A. 

melen luwınuııu tel•mr •'tnılş, numıı- RL"'il Zİ\'ARET 
nn l)Ö)lo bitlm1l5tlr: Loo«J.n, Z ( A. A. ) - Veıbdel 

"İBtl>1'54'nl7. biltllrc)1m ld bıı IJ\dılr Vilki, bugUn hav:ı bombardımanl&" 
y\iJ<eek ~" nıllblnı bir nl'tlcl')tı \iı!ml rına uğnyan tafra §eıh.irlerini gez. 
itin IAumgellnıe bıı7.ı kurbnıılnr da meğe başlanuştır. Villd. Coven. 
~ert'lim. bunun ehemml)rti yoktur. t.ry ve Birmlııgamı ziyaret etm.11 • 
1'::11 mtlhlm olarak uraımıı ihtar ed•. tir. Kendisi, Lol'd Derby'nin miıu.. 
run ki 1"ı 1uı11n muhafazasında t:ı· firl olarak gece)i KnoVBıley eato· 
antıftd ve t:ıa!l!lup Jıı>1ılml7.I lıl'raıı sunda geçirecek ve yarm :U11erpoo) 
karbuıJJk koyun olrp.'lk ı tıdadmdrııı ve :Mançesteri gezecektir. 
~.. Vilki, Cove:ntry'yi gezerkea öl-

Btra. geride IK'ler vardı: ""-nrları le yemeğini otomobil fabrikatörle 
çatıya )1lk!K'ırn, pencel'l'll'rl 0 , lııyn ti birliği reisi Rotea ve diğer en.. 
hakan yahut ııımıı;ıkı knrc~ıı. ıo, e,. dustri adamları ile birlikte yenüe. 
ler._ DördP kadar l'\lrnnwk, odalıklar. tir. 
üQ üç Ja~mdan ölllme kadıır ıı\in~ı Vlki, gazeteci!~ Coventry hal. 
)&n mahbtıs hayatı.. kında hiçbir zaaf alameti bulunma· 

Halbuki daha eski 7.nrnaıılurdn Türk dığını söylemiştir. 
hlikt\ındıırlnrmm fermruılıırı u scidn 

le başlardı: ''Hatun ve halmn btı),ı 
rurtar ki ... ., 

\ltl yüz yıl CV\'l'I Aıındolıı ,,, ı::n.t'n 
Arap f)('yya.hı lbnl Hatuta bıık•1117 nı" 
lf'T yazıyor: 

"Allah başka memleketlere n\ rı ay• 
11 '~rdlğt gtizelllklCTln hepsini birden 
bü Wlrede toplamr,,tı. Ahalisinin yü 
~1 pek gü7.el, ellılst•lt>rl temiz ve yc
~klerı ıı("ftsıır. nıı belılelerdf'I lilr 7.ll• 

'':I~ ~<'ya ıwc lnsek komııu ı•rkf'k ve 
l<a.dmlar hııllmbl hatırımı7.ı sonıştu 
rurlardı. Buralarda kadınlar örtıiıırııez 
lıır, '-vnlırken h~ın1 akr.ıba tmi" ı-JJı! 
hb.,, \'edı\ edt>rler.,, 

AMERtKAYA YAKINDA 
DÖNECEK 

Londra, 2 (A. A. ) - Senato 
hariciye komisyonu önUnde lngi.1-
tereye yardnn projesi hakkmda 
bir an evvel beyanatta bulunabil. 
mek için vaktindPn ewel Ameri. 
kaya döneceğini bildiren Ve.Mel 
Vilki, kardinal Hinsleyi ziyaret e. 
derek yanm saat kadar husu.et su· 
rette görlifll'nilştür. Görllmne 80 • 
nunda kardnal misafirhıi büyük 
şeref merdivenine ka<1ar t~~i et. 
mlştir. 

Kıpçak Ttirklf'riııd••n bnhııederken 
<4~ .. burada actp bir hal gönllim ki ,, gibi o tatlı heyecanla kalbim çar 
tla Ttirkll!rln kadınlara çok hl\nılf't pa çarpa, aenelerce içinde bera 
~~ldlr. Bıınlann m<''kli erkekten 

1 

bcr ebedi ı;Unler geçirdiğimiz kU • 
~iiktielctlr Türk kadınlurı örtUıınıeıler ('Ük evin kapısına varmıı:tun'. TiL 
'~ her yPr(Je ekMerl) u k~al!lrllr 1ıE'- duğu 
raber bulunurlar . ., i rcyen parmaklarmım dokun 

Etllt r-ı ı.admlar kuıu:ınrl:ı.ııl 1,, dl'\ ;ül içimde uyuyan eski rUy~ de· 
let rel"lıhl• h!ıl.lınlik ~·tm:~It·nllr. l\lii- rindcn derine sızlattfltm't tonra a.· 
116'\'\~r k.ıdın ktıtlMlnl ı fayda"ı bl'. ğtr ağ'rr kapı BA;ıldı. 

l'llUIM harp 19ınanmıı." CınmıP hlz.rnı•t· İhtiyar kadın beni karşıs.-ı1da 
lerlnde b(' :-ı!nn ~ rrlrrl dıılJ •rı.l;ll:lrı 
noıctasm:lıı goı-r c:nrp.'lr. goı üncP S.'\.§a kaldı. Şqkmlığmt 

cıın.h ırh t <lr.HI ka~tı d , ı• ı ı.ı. yen 1ck için dudaklarmıa takttğY 
kut; buluş dll\Tldlr. ı ' ı i.. ,ullirrsPme i!P · 

! -- Xasıı oldu dn blı:i ltatırladl
K adircan Ka:fı nı:: Hnmmcfendi? • divP beni kar 

1 • 
-------------- ı;:ıladı • 

Murakabe komisyonu 
bugün toplanıyor 

Sesim boğazımda dilğünılenmi9-

li. TccssUrümU anlıyaıı ka.dmcağı% 
koluma girerek: 

- Buyurun.. Yukarı buyurun .. 

Size elimle bir kahve pifireyim .. 
Benim kahvemi çok 11everdinh .. 

Diye beni merdivenlere doğru 

yilrllttU. 

Har'Ptcn .soma istesek te, iste
mesek t.f', eski dünyadan çok 
başka yenı bir düny-d kurula. 
caktir." 

Bulony ve Brest 
bombardıman edild i 

Londra, 2 ( A. A.) - İngiliz 
hava. nezaretinin tebliği: 

Dün gece sahil teşkilitma 
mensup tayyarelerden mürek.. 

• BiUcrC§. ı (A.A.) - sı,efant: Bu- kep ufak 'bırlıava kuvveti Brest 
, 4üııdeD fUb&Ju Romonyada ekmek· te doklara hUcum etmiştir. Cu.. 
ıer. una yüzde )1rm1 ntabetinc1e mıııır martesi gtinU fena hava §8rtla
unu karı,tırııarak imal edUecekttr . 

1 
nna rağmen, devriye ve keflf u. mUn•e+et ihtiyacı tle onun hamr. 

• Budepeşte, 2 (A.A.) - Str.fanı çuşları yapılmıştır. Bu harekAta !ık d8"l"Mlni ve harçlarmı tetldl 
aJ&JIBuıdan: DUn Budapeftede Alman. iştirak eden tayyarelerimızrlen eden emıpat:inin veya ~ -
ya Ue MacarUtaıı aramıda bir ıwıu ikisi üssüne dönmemiştir. ~ dalAJetiııizdedir. Bu kamçı 
aktedilmleUr • . Bu ttn&t mu<:lb!ncfl Ma- *** (dnııd se;ki ta.bli) vev·atıut da cln-
carl.staD. tıbbi nebatat zerlyatmı art Londra, 2 (A. A.) - Burada ' . . , • 
tırmatı taahbUt etmektedir. öğrenildiğine göre, İngiliz hava. siyet ~)-n~da ıt~dc t'dil~ V 

• Tokyo, 2 (A.A.) - D.N.B. Tok. kuvvetlerine mensup ufak bir hl Libıdo dan tba.rettir. Bu ta.ha ve 
yo .. Nlfi _ Nişi gueteslne göre, 19'1· teşekkül, bugün şafaktan biraz noktai nazarla ister istemez daha 
1942 Japon bOtçeat muhtellt fevkalA evvel Boulogne ve Ostende dok. birkaç ay e'\'Vel Londrada menft 
de bütçelerle dahU olduğu halde 12 lanna hücum etmişlerdir. Tay- olarak ölen bUyilk tııhiyat lli.. 
milyon Yeni geçecektir. Seneı lınllyll yarelerimizin hepsi üslerine dön. mi psikanaliz mektebin.in blnisi 
bütçem bu ırureUe geçen sene butçesi. mliştür. 
ne nazaran çok fazla artmış olacak· _...;. ____________ Viyanalı S. Freud'un (clrıslyet 
tıT. • Berlln, 2 (A.A.) - Sefanı, lkln. hakkında nazariye) kitabmm tilrk. 

ı;ı Budape§te, 2 (A.A.) - Sh!nnl el ltnlyan • Alman Unlversltlyeller çeye çevrilip çevrilmediğini pek 
njanıırndan: Yirmi dört saat 1çlnd" Bu lrnngrcsı. dUn mesaisine b~lamıtıtır. bilemiyorum; bibramda böyle bir 
dapefteye ve .Macariırtanm birçok g,. I Doktor Scheel, İtalyan heyetine ho,a· şüphe mevcuttur. Ancak peikanL 
ıılş arazisine faınl881Z kar yağnı~tır rıcdl beyan elmiş ve Alman gençliği. 
MUnakalll.t, ciddi surette sekteye ugr ı ı' ni faşist gençliğe bağlıyan rabıta.lan liz doktrinini basit bir lisan ve en 
ınıftll'. otııı öğleden aonra hararet de qenn eylemiştir. ltalyan murahh&eı dar çe:-çevesiyle Jzah eden bir ki
ı-eceırl. birdenbire y{lkselmlş n 'ru'la C::nttonm cıwabmdan ııonra ıışağ"ıdakl 
nehrlnln sulan ta§Tlla~a başlamı .. tır lC'Z )mkkında mllnaknşalar başlamış 

"' Stokholm, 2 (A.A.) - Stc!ani a. tır Reich \'C lmpnratorluk fikri. 
ja.naından: Geçen ay 1814 ııcnesi:tdt r- Br.rlln. 2 (A.A.) - Slcfl\D!: DU:ı 
beri senenin en l'IO~uk kllnunu.-mn r vekMct dnireıılnin mozaikli salo· 
olmmıtur. Hararet derecesi, btr('ok n.nda Hltlcr de hazır olduğu halde 
yerlerde sıfır albdR t>5 dereceyf' ın ;\in 'lD adliye nazın doktor Guestnerin 
mlııtlr. 1 milli cenezc mcraslml yapılmı,tır. 

<•) Bu eerl makalenin bılrincl5l 2sı. 
ikincisi 30 blrlnclkAnun 19t0, OçUncU• 
sil, ı. dördUnctl.sU 5, bqlnclııl ıı. ııltm· 
cuıı 13, yedincisi 18, ııeklzincl!d 22, 
dokuzuncusu ~ iklnclkı\nun, onuncusu 
l şubat l!Ml tarihli nl18hala.mnızda 

çıkmııtır. 

A,~K-lN;->:MANAS I 
~ . . .·· .. ··-·· ./~")'.9zçı(i/ N~4H-H~ ... ~.Wt-i1D N 
bir tüy gibi uçtuğum gUnier ne run göğsümü acıtıyordu. letıra.bt
tatlı. TIP aydınlık günlerdi.. ma hörmet eden kadıncağız bir 

H~kırıklı bir yorgunlukla ıncr. gölge gibi içeri sUzWerek kahve.. 
dn·enleri ağır ağır çıkınca kadın· mi yanıbaşnndalti masaya bıraktı. 
cağız her zamanki gibi bana yine Ona bir ecyler söylemek lıstiyor-
0 odayı açtı. Perdeler kapalıydı. dum. Göz ya.sla.riyle bulutla.nan ba 
tçi btlzünlU bir loşlukla dolu olan kışlanmı soluk bir gUlilşle ona kal. 
odaya girince onun havası beni dırdnn. 
sardı ... Göz-rimden akan yaşları - Mektup alıyor musunuz Ha· 

gören kadın seesizce çekilerek ba. nrmefendi? • dedi -
na k&hve pi!frmeğe gitti. Yalnız Boğuk sesim yine çıkmadı. Ya.1-
kalmca kana.penin köşesine kendi· nız başnnı salladım. Ara.m12daki 

mi btraktmı ... Burası benim yerim derin sevgiyi bilen kadıh buna L 

di •• Onun yeri bomboe duruyordu. nanmadı; 

- Öyle a.nsızm gitti ki bllil 
bekliyorum .• Odalardan iltbıini bir 
aileye kiraya verdim. Fakat yatak 
oduuu vermeğe bir dlrut loyamı. 
yonım.. Bir ka~ parça "yasou bl
lA aa.klıyonım. Bakınız • diye eım 
ıe dolabmm ka.paımı açtı • 

Fiat murakabe komisyonu bugün 
toplanarak elde mevcut mc~eleler 
uzerinde karar verecektir. Bu me
seleler. peynir vC' kundura. ilıtika. 
n, et fiatlnrı meselesi ve 100 bin 
liralık bir ticarette meşru kardan 
fazla alınan 50 bin lira işidir. Ay. Bir zamanlar ben bu merdiven.. 
rıca, fiat mura.ka.be bürosu tet - led .. -ut bir ~e Clbr
kik edilmek üzere bugUn th.t mu· 
rakabe komisyonuna tam 150 va- dıın! .• Bfitlln karanbk dlf0nee1' 

Yan kapalı gözlerimle hayalini - Nasıl olur? • diye şaşırıyor 
a.ra.ftirmı&k ne dayanılmaz bir acı!. du • mutlaka hasta olmalı .. Ne de 
Nasıl dayandrm bu aynlığa ... Na •• iyi bir insandı .. Ne kadar ~vimli 
t.tl onauz yqayabildlm T _ ve cana yakındı. Si& ne kadar çok 

Katıla katıla ağlasam acaba bu seviyordu ..• 

Dolahm önüne gittim. 91.imi u. 
zatarak bir ceket Ç!kardım. Onun 
llokuaunu tafıyan bu caıuuz boıs 
elbille bir ölUm kadar ürperticl ldi. 

Ktlçtlk cebine giren parmaklanmm 
arumda dört beı mayaı pa.patya
ımm kuru cesedi çıktı .. Bir mayı~ 
sabahı on1an kırda toplıyarak ya_ 
kasmm illline lllştirmletim.. Tuta
madığım derin bir hJçkınk vilcu.. 
dUmU baştan ayap bdar sarstı .. 
Arkamda hafif bir hıçkırık \şite

l'et döndüm; ihtiyar kadm da 

menctllble .,..,...! ~ !!_1ik lblr ihtikar dosyası verecek. rbni kapmm ardında blrabrü o-
--. ' a,a.n kolada ... -··•111•• 

acı bir az diner miydi? l«;mıde dtl- Onun eamimt a.cmmalan yilre-

ltbD dQlm b.tlleıan hlg)unkle. ~ btiııbatl1n ıalatıymdu. 

tabı mUptediler için §ayanı ta\~· 
yedir. (Psikanaliz hakkında .o• ş 
dere) ismini taşryan bu ufak k1tııp 

vaktiyle ruhiyat profesörü M. Şe. 
kip Tunç tarafmdan tercüme IÔ'Oll. 

mişti, Psikanalizi biraz daha ~ı,.n. 

den anlamak tstiyenlerin hiç ol· 
mazsa yine Freud'u.n "Psika .alize 
~fedhal) kitabını okumaları ıazun• 

dır. Bunları ıararla zikretıı min 
mUhim bir ~ebebi bu yeni ta i \'e 
marazı hayat si&teminin yan' " tef 
sir edilmesinden ve guete sulun. 
lanna demagojik izahlar ve m:saı. 
lerle intikal etmeeindendir. Cinıoı

yetin ruhJ muammalarmı çören \ c 
her yaştaki inBanlarda bu ttir • t • 

~eler ve ıztıraplarmm nı< 1uı. 

nizmalarmı mahirane bir tah lı l ıle 

bize anlatan Freud :•aniı · .1-la 

Pansektıuallst olarak ittlham edf. 
nıiutlr. Yw bütün ruhi.\'(' lıftt:ı. 

birçok içtimai (Din, hnrp .iıln'at 

ilıh.. gibi .• ) hidieelı>ri !.:ı t clıısı 

sevki ta.bfilerle izah 't li.,i ,.anae. 
tine vanla.rak bir nevi (alJ .. ~ da· 
WetJ) de one silrülmil.ştür. B~Uu 
bazı noktala.rda mübalita ve bat. 

ti hataları mevcuttur: fa.kat artlılc 

kli&lk bir baklkat laymetmi a!:mı 
oları Libido yani clnıı1 aevkfüıhille 
nauı.r~csi. ızdivaç metıe1<'1crınd 

mühim izlerini göstermektcd·r. 
Bunun en Ma hatlarım dıthı '' 

eayfalara gcçiremedlğtme mutee. 
ıırifim. Mtlsait bir zamanmıde ( müı 
tedı,er için psikt...-ıallz meıır.lelen 

namı altmda biT seri y&ZJ vav.t 
leceğhni umduğum cihetle, e.nca 
cinaiyete temas eden vP izıiı,·acıı 

ruhi ,•eçhesindc chemmiy('rn akis· 
leri olıuı bazı noktalan ?.ikretmek. 
le iktifa ediyorum. 

Psikanaliz akidesinin tskeletirıl 

(Sevki tabiner) teşkil etmektedir; 
bunlarm en ınWıim un.ııurlan da 

dinamik ve enerjik bir potansiyeli 
O\an LıÖidO ylnl einst .eevki tabii, 
yft.ni (tena.süli enerji) dir. Bunun 
menba.t, uzviyetimizde kimyevi bir. 
donbire olduğu muha.kkaktlr; fa. 
kat ha.klld mahiyeti., cinsi inciu.p 
ve bağlantı dedlğhniz kudreti:r 
kimyam henüz m~uldtlr; fakat 
klBsik teerfhi ve fizlyolojik müşa. 
hedelerhnizle bunun uzviyette bil. 
hassa tenasUU cihazda oereyım et
tiği mah1mumuzdur. Ancak bu el• 
bulan dar mlnaıdyle yalnız gör\l. 

(LUtfen say/ayt ~) 

Kuru pa.patyalan Jnıkbyuü 

tekrar cebine yeri~. 
Kadıncağız; 

- Mutlaka gelecektir • diye he 
nı teaelllye çalıpyordtı • bir sin 
aııamn ytne gelecektir ..• Görii!"lltl· 

nllz. Dediğim naall cstacak... t~
me ~e geliyor benim .. 

Sevgimize tna.nan " aaygı au.. 
yan ka~ bol hol b&beit bı· 
rakarak evden çıktmı .• Oneuz ya. 
tama.ıım felAketi utJt bitmeli idi .• 
Deha Derisine tabemmülllm yok· 
tu.. içimde garip bir tnanu:m lo.. 

oırdadığmı duyuyordum. 
otın eedndiğlm her duyguda bir 

hakikat canlandı .. Boş dönrni:re~. 
tfm, usaktan da olsa bir tesellinill 
beni bu dayanılmaz acıdan kurt&· 
racağına inanarak ondan mekbJfl 
arama#a gittim. On.sezi bir oıue:L 

ıe daha gijeterdi •. Elline bunışu.k· 
~ bir zarf •erdikleri zaman ODU 

elimde tutuyormuşum gibi ıevhı.. 

dim. Onun ellerinin tcmaııınr t8'1-

yan kAğıdı ınmaıkı ellinde ~ 
ğum ba1de bu meeut bılr!lrate IBa

~ardma. 
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Klm!lrden aç kiş:' Atmaa ta111reıerı 
h. 1 d. L.ıt1a oep•ıııada Amırikanın f ••ta•• lfla Birı..r .. hihi 

z a ır en ı as.. ...,. ı llClde) V E . . a,.. ,.,dt11 
Bir llapıoı ildi = ~ ~:=:-to == .şi lçısı OOn Yum blpUW mcıt..aa J&D 

Yaraladığı kızı 
hapssderak 

tedaviye çahş:ı ı 
OOD ~bl'ldliale iki ILomura.a •hlr. üç dilpnan lilebl batınlm.ıt. di· Franaız iate ve maarif Memk ...... l9UıallaU ,.. - lak· 

auma va!wıl o&lnut. * ta...a mlmlıt ğer üç tilep te aiD' hmra uğra. nmde ~ 'l"rtMla Gl'tıolloa ldU'tfll.Ddıl 
•ettceıenmtwU.. nazıırlarile prü,tü .,.r ru.bald .,. Jl.Pdmlftll'. 

Nifılntaı111da Zlyakılıç apartnnanm tılmqtır. Yarulmde ftll 9e beladt,. retli Dr 
da "•pıcılıll yapu U ,..ıar.nd• N... 1TALYAN TEBLtOtNE GöRE \'iti, 1 <A. A.) - Amiral Lea. ı.Atıl Kırdar, parti bafllam ladl' me 
ldt tNr mancaJ &GerialDde oclUıDa al· ltalyada bi1' ınMaı, 1 ( A.A.) hy, iaşe DU11'1 Acbard'ı ziyaret iA8Q a.,.t W=ırctta, Umwnıte 
dıtı ILoJckönıUrU il• wıurlreıa uyuya - İtalyan 240 numaralı tebli· et.miflir. VllWrat eenamnda ll'ran· rektörG, wnwal meeUa bU1Dcl rela ve. 
u;,ın14tu. Sabableyiu ıcapıcmm oda. ğinden: 8&DID iqeslne ait meeelelertn ıö. iLDi. UOant odall Nlll, ı.awı _.. 
anadan çıkmadı'1 ıarıre<11upcıe l(mJW Alman bava kuvvet1erfne men rUJOlmtış olmuı muhtemeldtr. • Or • .,.,..... ...,.t, beled1Je dl'kL 
~ ~ Nutt ö10 Ol&r&lı tıuı·m. IUP mllfremeler SoUum ve Bar- .Amirll blWlare maarif llUll'I m, tnstıteıe. Bııladıl, R.omaDJa. Mr 
muotur. dıya limanlarına ve teBiaatma .1U Şövallye'yl liyaret etmtttlr. 1111', ıraa. BeJctb. anau,a. auıpr, 

Tartaı.,aaada Bı"'lhmet eoatmda 
obJJ'&D " ..... Doll ....,.. Mduı 
Jı:vuıplld& lıarlarm birilldl utıltlill 
etwktedlt". DoU, bulunduta J'l'rdea 
a,n1malc ....,..... ..,. ahibl iNi tlG 

Oeklldarda merbs otıellDc1e etunuı mUE!18ir ve görWUr neticeler Ja llf ,. f a•A y,...ı..,, ....... lllar ..._._.. 
&uı.11raı. ıt ,..mda IDmiD TUrknttu kaydederek htlcum etmlşlerdir. 1 8rl 1 .. rUe bıp1tftw ..ıantt atatnllfttr w 

J9rtDdla • IUntte JU&l4UD'ftlr. 
a........ ..mtQa IDUbl tta:MIDiel' 
..aaearlll.llmSllUldr,....a. 
p&tank t.da'll altma almJl&lr P'üst 
.......... KalJOllL 1111... ..... 
me-.11 alıdafa b&btr ftrllllttlr 
<".arib, ~ 1m &11DN1D1D m· 
•• t..um edllmlttlr· 

Uf' ayııı )erde oturan 22 yaftllda Şe Bardiya limanında on bin toni. te••1t1tlll atatenaftll .... ba11allıDUll&W'ltlr ... 
rif• Uaua. tytce 1aıunanı11 bir maıı,.., Jltoluk bir vapur ba.bnlmqtır. ,,- pa DUUD& da rablp Balaba da ed lı. 
lı.ôalGrO cülanDa alaufl&rm Ri1'U 31 klmmueanf ftileden eonra <a.e tuafl ı Mide) ytnde lıulı:allUlfbır. 
mnra. bel' lklJd de k&mtlrdea kDll'IK' aym mllfrer.eler dtlşman ticaret baberlert mevsubahı edea Bunday ,\Jlnl ruhaDlJl muteülp 'mtan•,u• 
me alime1 söeterdtllJerbaden Hllvdar. 1 gemilerine karp bUyUk faaliyet- 'Thnes paeteebdla bavacıllk muba. ..uaı. YUDaD 8atlı1M tut,.'""91' t,tJ. 

pata ntımune bUtaDe11De b.ldmlllllf t te bulunmuşlardır. Uç orta bU- biri. netredlleD rakamlarm oolu • dll'llllttlr. 
wdu ytııdttkle vapur batmlmtt. di~. ıum ba)'&l mablulll olcluiuna >'U" --""4~- Afrl•a llarlll 
Bar2Dl tıaarıtamz ~.~:.'11' mim halara utratıl. =~ :;:ı~aı:;.!::!: lrrums watullltll• < .. .....,. ı ... , 

dlr· •• •-- aı•anıaaıu 11aa...,. Pim '°1 1sertade A· <Bat tarafı 1 aclde) tNGtt,tzr.mz GöRE Atmanyanm .o bJıı ta)'1U'Ml ...... r• IOl'datla 80 k11ometre prkmda 

::!8:0bu =:ıy!:e ıf:::i:n~ Lonllf'O, 8 ( A.A.) ~ ~~ == 18 ==~~= ~3 (~Ha~~-. :.=.nen Wfbmetmcle ce.. 
mızın malflm sebeplerle azalmıt havacılık muhabiri .bil~rlyor. be ta Midir ve ,.ınm 9 blD1 ~ de Ratbehild, Leoıpold Ai'ordat. Dttnaba merk811 ü
olmaamdan Uerl gelm~ktedlr. Yok. Alman tayyarelen, Libya cep- flltnil"J; uda barp barellt:ada a--• ld ttatemleke uml marayı Kmldeldldeld ~D u • 
• bir eeııe en'!llne nazaran lhra. heıinde ilk defa olarak gözük· · ..,_.er, 88 m am 

'

kallamlablllr. Alman,.am bqb valilerinden &ichard Branat ft 11a111 Muı..,a 1-lb)'Ul milblm 
eattmızda m\lblm de'Dllecek bit ge müşlercllr. . mecbarlyetleıt olmuaydı bam ba· Hanoı tı1) faldllb!ld ~ ~- IOD ~. a. 
rtıeme obrıamtfbr. Bil RDenin ilk Bır lnsiliz ileri mevsllne kar- 1 hman tayyarelerinin hepmm tul _ rinden Mu ...,... rramm ta. leJlrtn mptı matejlt ,..,.... 
aymdayu Uıracat mJktan çok art· ' ~.yapılan bir ~Ucum ean111nda, lln••lr tuUyle tnglltereY9 o bin bilyetindm bıkat eclllmltJerdir. tc.t ebeaualyetllcUr. 
•1' ihracat YUlyeU de daha llya- hucum mabal1ıncle bulunan mil. tanue De htlcmn edeblUrdl Bu o Db .._. bir 6el ttalyaala • 
de yoluna gtrmlştlr. plıltler, tayyarelerin miUtyetinl bJnlD 118 anealr 4300 tl bombardr .... .._ .. __ rm Bareataclüf ~111 ma de 

kat1 aurette tefhiı ed~flllliF ı mu tayyareelair. lfakDr•tt.e, Al: illa'.,-... w ....... ,... mtltkl"'Ptlhd ~tir. 
Ta a aa Wıtl ıenıe •. htıcumun tarzı ıcrum· ... ,. ..ay1e bir maa.t 1t1D Po • CBll ...,. 1 ..... ) Bandald sanmn llbll ,oıanc1an 

(.., tarafı l Mide) dan pilotların ltalyan olmadJğml ' Jonya, ltalya " Romanya.da bula. mmı,.JıJan milaftl' mm.tı.mlD ...,_. Rical ._. lr•dlllne ı . 
mat1ııaat aeareUJUD bUcllrdllw• xöre anlamJflardır. Bundan bqka. m tayyarelerbd celaDek telllt • diaipUn Bameriden imik al· '* o!aa tek Jal dallara Ptea 
dQD bllttın ArnavuUull cepbNIDde 1· Uı.yyareler. mut.ad ltalyan ip.• lrellnl &6stlne ••la Ollll'8t et• _ .. ._ da- -~--.._.__.,_ tan yoludur. 

retlerini de tqımamaktaydı. memettedlr. _... .-. ~--· llATmlMANur TAJll tYll:ll 
taly&D1al' blo bir mukatıü lalkum yap, Al 1 Sicil J>iPr tanftua IOD blcll9eı. 
-• ... ••lardlr Jıl1Mretill &etılio!M mute. man tayy~ ertnın ya. ~· bıp btlemnaa 'bq· -u-•-- an~ .. - ...,_. ~ 1 (A. A.) - 8. B. C: 
;;;;;; 10a ~unftakt-tıerCS: b&Jl8ft dakl Ualerinden hareket ettikte- lamü lÖD Almanya e blD tana· ni .... ~=-edil~~ ,;;)t.A.&~ ltalyulann Babeflltucla Ma • 

,... rl muhtemel görtllmektedlr. Al· re top'-.. 111- ..- var demek. n tev&&& a• w • ._....n temma- taıaD- ettikleri" Gon-mekte ve Jt.alyaDl&nD Kli8uraau ö- · -.ı-ı..a Uele- ....,__ de aaaret altında balanduiu .1• .1-

teye atıımıı oımumm baylk menunı maıılanıı Sıcüy.uw _.. tir. ·~•& edUmlt«:fr. dara side JOlda ricat ıttDrlert af-
rini tetkil eden Catanta. Derne. AtmanJutm pncnye bclar bir -.. ...u.ttUr. a.. JIOl tnglllst• tara· . ,.ttnı tebartıa ettiraıektedlr. Gtı11e .., nin 850 kilt1metre prluadadır. abcle pptıil barüit 1c1D 2500 ORDUYA VERtLJl:N Dt1t fmdu mtl.._......._ bolllbudlman 

ur tin nrdtlf IMIGmata PiN ...... ea·--· il Deme -.ı-t.• . _....,.. ----,,-
mmtaıcumda !'UlllUI ıuta1an 900 •· ta.u&a e &rUulUAIU ıı· tayyareden feı1ı•m• lnl1Jıl!Ul6" Ya Bsıkref, ı (A.A..) - Radar a. ed!lmelrtedlr. 

dlo gel11 ııçu111. Jungen • 88 pi• Jd oımım!flır. janaı bUcUrlyor: DBIUll:Nbr GAllBINDA 
::::,ı:':1U:.U:: =.u~ ke tayyarelerinin lld bin kilo. ti lllN PAIL\f()'l'(10 ILll Genenl Antarıı.U. OldllJ&, Kaldre,. <A. A.) - B. B. C: 

met.relik harekat 111.hua dahilin- TAABBlJZ Jmi 1ayaDJar takdirinde ea bl· Rl)'ter ajanemm h-- mulaabl. 
~eri tera meebur etmekt.edlr. dedir ve •amiıidir. Sleilyada· LllMlnı, 1 (A. A. )- Ktlltaldl yDk fiddetle banket ....-.m rl Demeaba pıb!llda 08l'8JU • • 

kı Alman bava kuvvetlerine IOll rı.u-s aj ... blldtrl10I': bah emreytemltttr. 4en m11harM.-.. lllıbledenlı 

Her akşam .................... 
Ulat &aralı 1 Ddcle) 

tlal prelorla ldOlllr tel' .......... 
~ ................. 
ltal~ •ln•lıtn flmdl:re im. 

.... lagllblert let.!hfaf etmekle 
keadllcdDI ...... .. kadar .. 
mevlde ~ takdir ettDde. 
rlad• .... ,. .. :rolc1a • .,....,... 
...... ed• ,......,. ela ........... 
t.a.ı ............. :rer •ertJorlar. 
FAkhloa vataapener diye alJatla• 
•• rs~ ttaır• gue&e1eı1 .-. 
dl okayaealanıu alda'- elnal ile 
aaçla rıörlll:ror. 

BUtUa bular ttaJ,..aa llftlm 
auren maaevl ,....... .... alime&. 
lerldlr. Ba emarele.r ba kadar lnlY. 
wot ke~odebllmek lolD memlelret" 

te haldbtela "" ..- bir bospa 

••YMIDlllt bir yele " lmltıdsllllll 
1tm1bn dnnelcte. otmua ~e. 
Dr 

len mtlcellem tenuan lletlenne 
lnb sar etUrauıımeUdlr. 

Atk yaratan mmtakaJar '1.on• 
eroıenee,, dedltimls bu mahaller 
tenutlU kamç !anmaya ka,..ı ha1. 
IU olan lllUhtelif mıntaka aı ve 

JallhaNa llll'Y'I mubatUardtr. UbL 
do lnl oinsı IOVld tabU nıelı:anı.ı-

zuıaalarda takviye olarak yol· Gueteler, l'l'anml • A1l9an • Onla. mlllllde da_,11 t&Jt• dl)w: 
landıp maltbn bulunan Heln. ruı haJrkmcla JDrlltmekte olclak· top1ant1ı.a lttlrat eden w ,._ ltaJ,uJar ...... ..U.emet 
kel • 111 bolllbardımaı- tayyare- lan 1ntltalealudu bqb hlmb. pılan ihtarlara derbal mutPaat edbm'lar. Ball•, ._. lıllllaiD d 
Jeri de, bu yola kolayca btede- deki aylar WJa battl haftalar t eylemiJml• ._.. ...... 99 •tini btmaye ecl9lt 'bir dlmdar 
billrler. cinde Jqtlteralla 11tt1A11 teeeb. 1r+.. ~n...1.. ..,_mi.,._ llclDa llerleyl-

cı.1..ı11 ~ "....,..'"'" IJfflsaW Mlb.e -. ...... aıı'ul•I• N-r• u•~ .- ...,._ ,.tbd cl1lldanaallı m1tut bir tllJlb. 
~ .....-.. ktachrtar. ~Undı ba.. mu.iadeil talı. ..... _ -. .... _.. 

ın;mı kıtaJanna kartJ taarrua ma • . yanlan dettıal '5ldU~. v.-ı ' ""'~ ........... ~ 
hilcumlan, bugünkü şerait ıçia. lunabtlecet olu Ytlill tbemml 21. 22 " 23 tlnuauani il. llfatta naı.IGI 
~ lta yayı AJman hava yardı· yetlal klQllk _...,.. ..-.ıer, ,...ı.n enı1mda. ,.nenı Allto- ........ (A.A.) - tql1ll • 
mmm tabit bir gm.if)emellni ter mc.aa m&ttelllt bnetlal. abll Delko. uked Dl••ıt hdlfma mamt brarllbmlll te'bllll: 
kil eder. Yı•mafib bu, JUCll• mrdtldafu'!°=.!"!.ıa-~~ ~ olaraJr. elinc1e aiJWa blbl1all a. LlbJada. m.etleflmtslD ea-.. 
mm genif bir ni8bett.e ola~ o mnm -- .,._..... ... aileriD tUl'IQll8 dt.U.,...,al _... Deneala prtmada. mnta-
deme'.< def'dlr. Alman bava ratwiı hJ1aatmde balaamakta • -1.1. - l8l'ttte deftlD itmektedir. 
'-· t'ert hn...n t.n -•tte dlrlar. DUpwma IBttll plAm .... emretmltti. Ba .aretle hl~ ut lll'lttede lrrtalu1ma 4111 abeb 
auVYt' • ...... nau ,..~... ltlbarlJle Jaa1ad tanaN ..t8I- Jmrtuna dl.O!M!ft.Jltlr. BuaJaı:m Alordat tebrtlll aptftndfr.. ,O. 
kendi Balerini teala ederken bil. lerlıaba ta~ 10Dra ....at. hepli. ınahkemeJe ftrileaektil'. lll'ee Mir almllllar bir .çok top '" 
yUk ı 4; U terle k&l1J}qacaktır. çillerin " tanwel•l• setlrPe • Genen1 Ant.cmeüoaun ba &Uee. Jlotlall ıııüllJe ~ llttnam 
Maamafih Junke1"1 • 8'1 gibi fa- cet lutaatm lranıa r.Jsanllllam napblı ~ telalr edilmı. Jd. ..__.. Baadall .,.._ aiti • 
aliyet lahUJ mahdut Alman ptlMdecUr. bl ~lr. Ba llbeDle- ta llrlette ftal!IU tanin bef -. 
bombardıman tayYare1ert ve ay. "'Nms oİ tJuı vorld" suet..S. dlr Jd hndutıar clahlHncle nlamı fit tank " ıi top tabdp •ttlk. 
nı umanda Alman avcı tayya. A.lmanlarm intihap edecelrlerl DOk temin için ymJ ticldetll tldll&r. oa.n. tnsms " Rint latalarl 
releri, Steilyadan kalkarak Ub- talara paraftltçtller •• tanuecL ler a1mmJ4br. tantnadan npdan nihai hleam 
yada bareklta ~ek için. ileri ler Uırac etmek IW'8tile nakliyat BUGCN NOFUS SA YDO 81nU1Dcla bir ço1r ayıp kaybet· 
ltalvan tayy&l'f meytfantanncla vaaıta •e yollarım tahribe teeeb - YAPILACAK mitlerdir. İqlllt bava kuvvetınt. 
bfn,;ln tuP1f!mek mf'f"bunvf'tin. bb eıdeceklerlDI talUnbl etlllekte. BMref. ı (L ~.) - BUlb ba barelllta lttlrak eylemiştir. 
dedirl•. Bu ~bi barelrlt - dlr. Romanyada autu uyum yapı- Dtln ak- .... batarkea m-
ınrRlr mahdut bir niabet dahi· 0 'Rer ..,.Sen ene! dltman tat" laoaktır. ntlertınlıle Dert auarlarl Ke-
Unde yapılabilir. yareJerlnhı taıntstertD &ftl tana. • dlll'I OtDOl&lm ren'• ctotn seri eekflfın clft•uı 

~ relerlnln buhnmlakta olduk1an ver Lmn'Om'R yntctn ,.unuta takip ebn•lrt• 
Bit lrll 1 lb 1ere •lchraaldan. ba teeaYlsler. B1inf. a ( A. A.) - B.B.C: idi. Barutu mmtakumcla bare. 

le su lrullenwlrlan ,.....atc:tl- r~ ldtiri 6ldllrmelr 8'M;lyle bir W ml9alt bir tanda tnklılaf e'Y-
J8pıla•aı lerln mflrtarnma ts.000 1 ıecml • llJYGNI' P'Q'PU tnlrlf edlbniftlr. lelllRtedlr. Delta cuatpta Bte. 

yecelt talnntn edfbnelrtf'dtr. Sa • Diler taraftan tlc Ramaaya randl s'mclf ellmlM •~it balan
hDlen )'aJ"lacalr n1r9" ihram de. •bitinin Blkrette aıeçhal ktm. malrt•m Delta -..eı Umharar'. 
4!'1fl"YOl1arnma, t•lıraf " tfllefon wler tarafmdan tabuta ile aa. dan prl ~lrflmı. olan ltalyan ku .. 
hatlanım" tayyare meydanlan. dilrllldllfQ JOlunda o. N. B. ta. ntlmnc!ea ,enı Mirler aldık. Ha
"lm Hft defteede tahrfbi"""" eon- rafından verilen haw l'ellMD b-.. nta"~"er~rlltln fullvetJ ile 

(S., taratr t lldcle) 
nbnas bir "kilde lnıflteream ma
ndderatma tafhdrr. Naıt tflhltke. 
lfnln dalga)an hayati hatlarmnıa 
gelmeden evvel onlan durdurma· 
yı ml1mklln lDJabılt>celc aoıı ll8.D8I • 
mız ı.ncü yardım kanun nro1etıl 

dir Bu kanun rıroJt!ftl bize ayak· 

~ YBın1acaktlr. Bil tahribat ya • yatanl•nmaktacbr. helllab~ bir tartıda vapy)an bare-
ınMrktan tı0nra dtl.,.Anm Jruvavt 11&&.-. aetloeelad8. RabetlRu .. 
ldllUvNI en slyadfl' DRkff"1!te mil ıtlnuıll 1atbf lrmnmdı Vıllıatt mm-
salt otan noktalı!~ c:11rarr1•,.,.ttır.. Tr&.-war 1111111 ta1ıumc1an prl cekt!n ttaı>-aa 

1na mm JrudreU bunlara aıüatrnit- ta mtlcadele etm.tle, dls ~lnntlt Ouete, bu pllnm 111,a cltltice. , ..... ..,. 1 aellllB) krtaJan, mot3rll ukllye vuıtaıa-
llnl tahmin etmfılrtedtr. derken brpnna c;rbn ldkftk PIDID blylll bir ınamau terketınek tir Bu seTkl tal>it, ıtıurda tenasU. 

U itminan l&Y ai~ le biri flsıJd ve 
diğ rl ruhi owu bir meyelln gibi 

ueeder. Uıvtyetteld qll 98 cinai.. 

yet b6cereleri. dJel ve erk k oL 
mak llaere iki t11rlUdUr, fakat bir 

bir balde ,..amak tıklarmclaD bl. 
nm lntthap ettfreeôtlr. Kiralama 
98Ja Mine: Yerme pJlm. ltlııya • 
ya. blJhaaea m8tef9vlllere, Ame • 
rfkan brtalnl D cine ...... ben. 
zctfJemJyeteell halrlnDda btr ihtar
dır. tn~Jtfl-eyt JUdım ateHletıl 
bir tlt'arl MU&D1t'1e dPılU m 9CU. 

cllvetimt• bayati bir kmntd!J'.11 

Müzakereler netb!ltnde Yanla 
cak bir eulh lmklnmı mtlnakqa e. 
den am demı.tlr kt: 

"'- B6vte bir oey, aneü. teh. 

vtlcu• La atınhuırau bir tek b6ee
n ınrpa mevıuu bahia defildir. 
B r iD1e11 blru il dm ve biraz er 
kek )'ini bla k tlrldlr: ancak ba. 
Jrikt erkekte erk idik qk bôcere. 

dftlerinl v rfne gPtlttn fakat va • 
lerl laadında da lıadınhk b.öcerPle. ltl.mtl tntrnn-Rn H tlmn 4''"dikle. 
rt hptlr. Ne tam «>rlr 11 " ne de rtnl kabulle mtlmlrilndlT. BtnaE'na· 
tam kadm olan lll.!IUI tablatiıı Jrur- leyb Hltlerln muzoJ'fer o1maaı ki. 
bantdır. Bası l"in•t dallleıtler ylnl dar. mtlzakere n"icNlnde ftrıla • 
kadmda enekllk 98 erkekte n. cü bir ıulb da bizim için lrorkune 

ve dPb,,etlf bir 'Pvdir. Bunların 
clııılılr rabu 11bl. nıbl boıukhıklar herhanrd blrtnt dhlhnn~ll bile d&-
kGklerlnl bundan alır. mokrulmbl Gldlnaete w IJrtma.. 

•'J:'BlbnaHstlere söre tenu01I dl llatemlmbıl malavetmete Uft" 
b,a at btlldi pfmda değiJ, c1o1mrı· _dlı'._ ••• _________ _ 

la ~raber baflar. tık ebıalvet saf. ZAYi - ı.tlabul 1m 11111ındH m 
llumcla ber erkek çocuk aııumm. ,.. nele almlf oldu~m t&ldllmAıa• 
k 'im ela babuama Apbdır. Z.. mi u.yt etti& Ym:liDI ~D •la bll alDlf muammam dizgbP ukı.ln!n hUlnl plctua 

~- llYftlam yan lnl!U ~hu I .,....., ...,..... .....,. wbl• 
bir daJU~; fakat kab1ll te. ı _... .._. ... tı•n .._ 

~.... ..... .. 

o bir QOIQ~ ~il .ıtma al· 'meeburlyttttnde lrıalm?irttr. Bu kuv-
Efsan it:t?aat veziri mıfbr. Yenfllnetabanede Ban\&I fttler ut~ ıtat pattblan yola 

aitti Matlarremfa 5 ~1d °"" ile am detra Ylrtltn_,.. cat. .. 
ar _.....ttealıerl tebl'blllSdıt """' Ayclm o18" kmtıede. tmWı ·~ Matemma llllDta. 

DM IWwuı'ltaft fkttnt naıan ~ abbt ~Uylf •Nhl hu. kuma ya,,ır~;_ tu)ik a.Uenbı· 
4bdD11ıanııt Hu. dOn ıtlrttm"' •""' tahane81ne kaldtrdmıtsa da M. ele. dtlflD&ll, Goadar _ Katemma 
Pl'9lle t.vıçrrw gttmtrtlr v.- ıtıta• ru mnra almOttGr. ~la 1911'ld• ele rteat ballndedJr 
tanda. Efnntatana uura :1t2Jtt• ~· ŞEHZAI>EBA8JNDAKI " ..,,_ ~ıs tarafmdan 
~isi 9• !:frallb taı.11e tanıflaJll" nfuP CJNA YET yaknadaa ~ olunmaktacbr. 
=-nmıftır. Din akpm Şebudellqut.4a fta'fyu Soınallalnde, ltalyan 

bir P.lnayet lf)enmfttlr. hududunun öteeln<!tld bllth M'l-

Oıa. Fatlhu oturan Nuri te HU-. ~terde keşif 1rolanmmn tu üd 
ytn admda fld Rene:. ene1deıilbe· dftaill etmütedlr. Bunun netice
li aratan açık bulunan Olman smde dftşmanm Uert unaurlarl a. 

Anadolu ajanımın tsmtr mlhn• admda bir pnçle ilartdlllft1'- ınmnl bir prt çekilme baıeketl 
sUI Bay Mu.stara Do~an ölmQo ve 1ardJr n- _ "°""' Uftt ter: ~ 
enelld ıh tsmırde semuıme ta. 1 . ~ ---- • . 
reni y11prlm11tır. tiı> ~lr a~ kavplllM bıtulm-. --00--• 
Muetafı Dolan - Metratt· dttikc;e kavxa blytlmtlftlr. Bu AS8r 8 

yetle bqlJYu mnİI pollub • ...,._ mada oradan ..-eket ot•n AU •e-..ır••-
ketıerlnin hepebıcfe vazife a&rmli Server adında bfrfei de kaTpcl. • aı ....-a 
bamlyetU bir ..ttr. tttlbat " T• Jan •Jll"ll&k t.tf,.-eJr m1111J8'9 
rakklntn Jruruiae stın!erl, lluaa • mtldahale etmftttr. 8a JGlıdeD 
tir barebtltıt., Pmlm. aleadete· bv~ bll,._ftttBr. Ka• imi. 
lerl llatafa Dolum bayabl\1 tJDC8 Ali Siner, blçabaı ~ 
t8rl1l meaklWlrle dolclunDaot1L rek iki ~ ~ ~ 
-r.mıru 11mta1a• adı ba devir rt w onlarl &J!l'*Jllll 4erba her 
~ edn!ere ~ c1elftdlr Ye lkhlinl de e IUfttte ,......_ 
ba GHlm bab"TI hPTlllilld:e tMealb' l'liıfbr. AH Serwır ... 11miaış, 
~- &ewt't• ftluDet J&rah1u' ,...,...,. bldlnl. 
cU1eds. ..... 

l:alyan propqanda.ı 
laaliyett• ı 

Metaksas 
Teessürün
den ölmüş 

~--.-------Oa;Jıı ........ _ .. --il* _ .... . 
tllJ2l1 
Çatalo&.~ 

Aq1l,,,a ~ IO JdMe 
il blmellDID llUblDllD 1J llCw 
lıartle 10 Jd...a ... aını 
Trabqa ClfW,flDfD .. llaralllldılN 
derlıaln &JDI llmelerl .. 
OlftlltlDID amin .. .,.,,..... 
llOtO .... ltlllulle 1IOOO ....... 
ldme IUlıu'lle IO ...... 60 ......... 
ıo ~ ~ uttırma o. at11ıeoaı 
tır. Al'Ull'llla 29 a,tlı ..... 
tı6cllr. 

Talld!I' ..... JDTınet: 
ClftJlltAID _......,.. - . .,_ ..... 
rl 116H in. llaruDldln MI 
TrallatJa ... indir. 
Arttırmamn J&Pdaalt ,.., ... 

aı. Jt.J.IO ,........ _. ...-& il 
blrtael •rttmnul ,.,.,.., •• 

ı- ı,ı.a ~ &rUlniıO 
..... H,,l.IQ. ._ ..... 
111 Mo. ile ÇlaWoa ter& datır-..ııl! 

IDU&J)'eD D~ t•llllla 
lıümMI lclD -.ıaJctır. lllDda ,..... 
laDlardU fUla ıilalGmat a1malr 

uı--. lflla prtDameJ'8 .. -
...,. Jılo. ....... .,.timim 
oat etmelldlr. 
ı-~lf&lrü

da JU1lı ~ 10lde , .. 
.. ,., ,.,. adll ....... kan .. 
aa& mektuba tndl ..uı.oMUr. f1 

• - lpotell ..... 
dllW dUdarllnD .. lrtlfs1l 
lablplarbda ~ ......... 
laaklanDI ....... fala .. 
dllr olan lddlalanDI lf1ıa ma 
c1a itibaren 1'rıııd - ..... 
mUlbltelerUe lıldlJcı8 ..... 
llUdSrıııaelerl icap eder.Alm ..... 
lan tapu lldWe ............... 
bedellnta Jla71afm•R9dM J1M1G ..... 
•-Olıterll•a 

arttırma7a ll&INk 

- arttırma ................. ·-· 
-- ml"'mat almlt .. 
....... blıu1 ....... ft...., 
laDarlar. 



~Meşhuc Adamlar 
Dünyanın en zengin adamı 

B ARD1A, Tobruk ve Derne hezlmeUerl üaerlue ltaıyada bir 
hareket ,·e fıı.aliyet baf!g~tcrdl. Faşist de\lct rl<ıali blror 

birer ccı>hcye göndeıiliyor. 

HEJ iFORD 
Gazetelerin ys.zdlilarma glire bul na.ıurla.rla bb1aPn BIJ'uet 

adamlıın da orduya iltihak etmek, harp sahasmı!a. bllfill ~lışmak, 
ha.yır ya.ıılı söyledim. \'111"1l§mak lstooı1f1}ert 

Vorllcn haberlere göre !Uusollnlnln ~oklan da gönWlü ota. 
rak cepb<') e gitmek arzusunn gö~termlşlcr. Kont Ci&ııo da b1r 
bomb:ı.nlnnn.n filosuna knm:ında edccelunlş. 

Bu arzu ,.e istek, hiç nüpbcstz, bir '-atanseverllk e8erldlr. Ve 
takıllre §:lyo.ndır. l<'akat cepheye gitmenin \'e gönüllü yazılmanın 
yanında. gönUlsUz ölmek te vanlır. Malum a, e\'dekl puar ~ 
uymaz, harp me3 danı Rom& sokakları ~ğlldlr. 

Bugün fabrikalarından munım brr 
kısmını n1üitetiklere tayyare imaıine 
hasretmış olan Uünyanın en zengin 
fabrıkatöruniln enteresan hayatı 

Bu hıı\·adlsl gazetelerde cf.mduğum uman p fıkra hltmma 
geldi: 

Ya;ctiyle, ı•:u'llşal\m biri tellal çıkarmış, köylere adamlar do. 
lıı,5tırmış, dcvlodn savaş ilan ettiğini halka bildirerek, e8kl 8ipahL 
lcrl ':ızifo bıı..sma da' et etmiş. 

Eml'e icabet için yola çılm.n Hipahinln biri 810&.lda.o bnnalmış. 
l:lararctten aırzı köpilrmilş, nihayet karşısına bir df'ğlrmen çıkmı'9 
lI men koc:;nrnJt su lstcmlş. Değirmen f'Ahlbi su kabağnıdan yapıl
mış h:ı.rd:ığı uzatm:ş, slpalü 1i.ktr Jakır içml!f, hararcUni söndürmü~ 

Slp:ıhinJn \'SZlycU değlnnenc1nln ho. una gitmiş, elbisesine, 
mlj:,rft'rinc tmrenml:J. Ve bu tmrcnf~nl fl(>ylc izhar etmı,: 

-Ah: Sipahi olma.<ımı, t.ok isterdim. Fa'kat felcl: ylr olmadı. 
~·c olurdu bt-n de senin gibi zrrhJara bürUnlip, atm liııtUnde 
sn.\n; :ı gi~scydlm. 

- 'CzUlme e.rl.a<la.5 t Madem ki böyle bir anuıı var. Zırhımı, 
at:mı, Jahc."lllı, mt.;-tcrlml sn.na ,·ereyim. Bonlm yerime harbe sen 
ı;it. llrn dcğinncııJ beldcrlm. 

Dcf,rinnencl memnun, hemen elbiseleri mlibadcle (•derler. Ye-
ni slrıı.hJ ata a.tlnr, yola düztilUr, erlRfil gün ordun Utthak ed~r. 

Birltaç ı;iin ı;onra ordular temaoıa g~er. sJIAhlar patlar, hli. 
<ıun1!ıır, bashmlar birhiriııl taki11 odcr. lla bUcumlarm birinde, bir 
lmr~un. derdmıenrlnln alnından girer, bfasınm içinde kalır. 

Aua, baba, gUnü, Jdmktnıe. •• Üylecc birkaç saat kalır. Savaş 
biraz gc\'şeylncc öJUlerle ye.ralılan toıılamara. ba~lar'ıır. Bu arada 
ouu da ~errnhm çıı·hnna göfürUrler. Yara."' Umar edilir, yıkanır, 
tıarılır, değlm1 •nl'I biraz 'kendine ~elir. 

Timn.rcınm hhi cerraha 50rs:r: 
- Nn ı1 af~, tcblfüe \"3r mı'! 
- liurşun heyni!ıe dej'.;'IDcnılşse kurtulur. 
mı sözü duyan dc1';irmencl gözlerini at.arak &eline scvin•.ı.: 
- ncmck ki, ller. Arlık ölmlyeceğim, kurtuldum. Çünldl bl':ı. 

de bnin olsaydı değlnncnlml brrakıp buralan gelJr, atC<Jlcr<> 

Amerikan maliyesinin vergi mu. 
kellefleri listesi b:ışında Hcnı i 
Fordun adı gQlir. Amerikan petrol 
kralı, tUtUn kralı gibi adamların 

mevcut olduğunu hepimiz l.şllmi

§izdir. Ford bunların en ba§ında
drr. Ona Amerlkanm para kralla· 
rmm kralı Unvanı verllmektecllr. 
Serveti en zengin Amerikalıların 

servetinden kat kat fnzlnd:r. Zen. 
ginliğlıti para ile ölçmek zor oL 
makla beraber bir rakam söyle_ 
mek icabedcrse servetinin alb mil 

yar Türk llrasma baliğ olduğu tah 
mln edilmektedir. Ford'u en fazla 
gururlandıran nokta biitUn bu ser
vetin 47 senelik azimknr ve se
batlı bir mesat mahsulU olmasıdır. 
Ford ilk defa olarak serl halinde 
otomobil inşasına başlamış olan 
otomobil fe.brlltnsınm sahibidir. 
EugUn bir Ford ot.omoblli yarım 

158.atte meydana gel il': Bu müddet 
zarfında otomobilin şc.slsl, teker. 
lekleri, motoru, radyafonı konup 
boyanmış bi~ halde eatışa hazır 

bir vaziyete getirilir. 
Bu o~omob11lerln montajı o ka-atılır mıydım. 

LA ı-;nRi da.· ı;llrotlc· •·npıl-r \ti r '-".ikaya 

---------------------- -···-- ı gelir orasını getmck i'!t ,\'<'O bir 

Kıssadan b.iMe alır lldller 

Amerikadaki en büyük memurwı maatr aene<le 
bir dolar 

Amerika bUtUn sanayii ile 
1rgiltereye ve taarr"U7..ıl uğ· 
rayan bütü., mt.'llllPketlt>rt- .-ar 
drrnn brı.r verdiktc>ı• sonra A· 
ıneri~ nn h:ırp c;an...,,,"i; bfthlı:ı hı

ziyle ft ~ ıyetc geçti. 

yon dolardır .. 

\ ltir.ısc, bu ziytreU bitirmedı n önel' 
, .:ıirk&ç otor;ıooil imnl c~.Wp tecrU

' heleri yapılmak Uzere scvkedilmlş 

bulunur. 
Ami?Mkanm bu en zengin ndnrru 

J>ueüı;ı 78 y'l.W\dadrr. Onun otur
duğu sarayın kapasmın bir kanadı
nın nn bin dolar kıymetinde oldu. 
ğu ııöylentr. Sigara salonunun mo
bilv .. ~ 4~ bin dolar ve bnnyo dai
rr5mtn tl'chiuıtının da ~--o bin do.
tar k'l"llll'tbd<' oldu~-u •ddia edilir. 
f.'nkat koca milyardc:rde, bu gUzeJ 

saraya, babasının mütevul evinJ 
tercih etmcktecllr. Doğduğu evin 
ka.pısmm üstilnc ou cUmleyi yar 
dırmıştır: ''Hiç bir cennet insanın 

"Bu ~c gil'diibn için duyduğum 

sevinci tarif edemem. O zaman m. 
otomobiller henüz meydana ç:k
mıştı. Fakat fiyatları çok yUksek
tl Piyasaya ucuz ve halkın kolay. 
ra kullanabileceği bir tip otomobil 
çıkarmakla in.sanm zengin olaca. 
ğına şüphe olmadığını dllşUndilm. 

Gün geçtikçe bu fikrim kuvvet 
bulmakta idi. İnfiliklı bır motöı 

imal ettim. Ustamı bana birkaç do. 
lar borç vermcğc ikna ettim ,.e 
kendi.sini işimo ortak ~·aptmı. Mo· 
törü Uç tekerlekli basit bir bisik 

lete tatbik ettiın. Ve berabeır·cl' 
makineyı tecrübeye çıktık. tık 

tecrübemizde soluğu bir uçurumun 
dibinde aldık. 

Birkaç yara Ue kazayı hnfif at. 
Inttık. Ustam deh,et içinde kala. 
rak ortaklıktan çıktt. Ben de işe 

yalnız başrma devam ettlın ... 
Ondan sonrasını da kısaca biz 

eöyliyelim: 
On beş kilometre murabbaı üze_ 

rine müesses ve içlımnde cem'an 
yUz bin amelenin çalıştığı sayıınz 
ve uçsuz bucaksız fabrikalar ve bu 
fab•ikalarda hnal edilen muhtr' 
maddeler: Otomoblllerin çelik ~. 

samı, motorları, karoecırileri ve 
liıstikleri ... 96 saat içinde ham d~ 
miri dört silindirli blr otomobile 

kalbeden btr otomobil serisi, Gün. 
de 5000 otomobil imal eden :ı.~ord 

fabrilqı.lan. 

Bu birkaç sat:tr ll'ord'un -.bip 
l)lduğu servetin n&8tl bir çall§lDL • 
nm mahsulU olduğunu ifade eder. 

'78 ~~ it adamı. •• 
78 ya.şın::r-+.ı.smrn oldıığu vr· tıtJr 

işini yapabi:.eeelc, k~ dı ı ıı ı ça. 
lışkan bir oğlu olduğu halde Hc>n· 
ri Ford büyük nıtie~osinin clız

ginleıini hall f!lindC bu! • ., lıır. 

maktadır. 

. Amerık1 .. 'l harp sanayiinin en 
ıleri gelen fi4l hsiyeti eski ''Cenf'. 
ral Motör" kumn:mv:.ısı direk· 
tötii Mister Nt•rl.,..~'dir. 

Amerıka t.aarn.ıza urny:lnlan 
\•ardrma kar.lr vcrıp "" harp sa. 
nayiini ROn ffiir'atle <'" 'ı.,+·rmok 
çare!Prini arayınca. RcisiC'umhur 
Ruzvelt Nudseni ~ağırmış ve 
lcendisine bUyük bir m'laş mu.ka· 
bilindP Amerikanın harp sana
viini idare işini teklif etmişti. 
Nudsen evveli. bu teklifi doğru
dan doğruya reddetmiş, takat 
bilahare uf ak bir deği§ikllk ka. 
bul etmiştir. 

baba eviyle mukayese edilemez,, İ§inin başından ~mr.:n:ı.smın 
Bunun en bilyUk zevki, istirahat sebebini de ~ sözlerle izah et

Mister Nudsen "Ccneral Mo
tör" kumpanyası direktörü iken 
scnavi kazancı yüz bin dolan 
te"avUz etmekteydi Hıılbuki Mis 
tPr Nud:en bugün Amerika
nın en mühım vazife1erinden bi· 
rini uhdesine almış bulunmakta 
ve senede yalnızca bir tek dolar 
kazanmaktadır. 

1 
Mi:;ter Nudsen çok mühim O-

ıın vazifesine ba.."lamazdan ev
vel ''Cenr-ral Motör" kumpanya
s. başında buhmurken bu şirket 
frv!.c,,lfıde büyük karlar temin 
(' ~ckteydi.. Mesela bu şirketin 
1 o40 ... e-:esl karlan iki yüz mil-

Nudsen Reisicumhura vazife· 
yi seve seve kabul edeceğini, 
ar..cak maaş istemediğini bildir-

ır,iştir. 
Ancak, Amerika kanunlarına 

göre fahri memuriyet yapmak 
imkansız olduğundan N'udson 
nihayet senede bir dolar Ucre~i 
kabul etmiş ve bu maaşla vazı-
feve başlamı~tır. 

Ruzvelt bu vazifeyi Nudsene 
tevdi ederken dostça da omuzu. 
na vurmuş: ''Ha:vdi, artık çabuk 
olalım .. " demiıtir. 

tngilterede hayvanlara verilen kıymet 

Hemen bUtUn memleketlerde 
bi?nayei hayvanat cemivetleri 
, ... dır. Ç"'n'•U medeni ins~ ya,. 
F'"Y:!n bir mah'Q1c olnn hayvanın 
da insı'l kadar değfü:e bile ona 
yakın kıymeti oduğunu takdir 
€tmektedlr. 

Her memlekette him:ıvei bay. 
vanat cemiveti varsa da hiç bir 
rnmleket"eki İngiltre hirnavei 
hayvanat cemiyeti kadar faal o
lamaz.. F..sasen lnı:!iliz kanunları 

hayvanlara karşı fena muamele 
ya 'lanan cezalandırmaktldtr. 

lngilterede bavvanlara verilen 
kıymet icin şu bir vak'nyı misal 
olarak gösterirler: 

m kazanma.ğa baktlklarmdan 
köpeklerini yan aç yan tok bı. 
rakıyorlarmı§. ı 

Nihayet günlerden bir giln 
köpek hastalanmı§ ve artık ye. 
rinden kıpmlayamıyaca.k bir 
hale gelmiş.. Bu vaziyet.e rağ
men köpeğe h!JA. ihtimam gös. 
teri1mediğini gören komşular 
tutmuşlar köpek e.ahiplerini za. 
bıtaya ihbar etmi~ler ve zabıta 
drhal iki balıkçı bakkmda 
"hayvanlnra ka.!'§ı gayriiiısa.ni 
muamelede bulunmak.,. Suçun. 
dan dolayı takibat yapmı, ve 
evraklan taınamlanmca iki ba· 
lıkçı mahkemeye verlhnft. 

Londra cea mahkemesi kısa 
bir muhlkemeden aonra iki ba. 
lıkçıyı oldukca bilyük para ce. 

zamanlarmı bu evdeki oskl mobil. mektcdir: 
"Son nefesime kadar, annembı 

vasiyetini yerine getirmek emelin
deyim. O bana çocukluğumda ya
§amanm sım çalışmak olduğunu 

öğretmiışti...,, 

yeler arasında geçirmek ve çoctik.. 

luk h!tıralarmı yCıd etmektir. 
Fordun babası çiftçi idi. Oğlunu 

da biran evvel kendisine yardmı 
eder bir vaziyete getirmek için 
cs.n atardı. Halbukl küçilk Henri 
çiftçilikten başka her hangi bir i3e 

atılmağa razı idi. 
Mektepte zeki ve galışkan taıe. 

belerden sayılmazdı. Sık sık mek
~epten kaçar ve babası daima kcn 
disine "Görecek.sln, bu tcnbelllğin• 
le hiç bir baltaya sap o1a.ınıyaca.k. 
sm !,, dercll. Fakat Ford mektep. 
ten hoşlanmadığı için tenbellik eL 
mekte idi. Nihayet babası bunun 
farkına vararıı.k kendisini bir bislk 
letçinin yanma çırak verdi. Ford 
bu bldiseyi ~yle anlatmaktadır: 

Bu sebeple kendisini 1ıilA it ba• 
şmda görtlyorw:. Hem de ne kadar 
faal bir adam olarak? 

O yalnız bir otomobil fabrikatö. 
rU değildir. Kıymetli bir iktısatçı, 
awkat, doktor, muharrir ve niba. 
yet Amerikalılarm dediği gibi 
beynelmilel bir ıabslyetür. 

Orta halli Amerikalıla.r, Birle§ik 
Devletler sınırlan dahilinde Hen
ri Forddan daha otoriter bir adam 
bulunmadığını iddia ederler. 

Bir gün Nevyorkta ıöyle bir ti
yatro reklAmı ya.pılmı§tı: 

Taymis nehirinde tatlt su ba. 
lığı avlayarak gedncn iki arka
da., ft bunların da bir köpekleri 
varm~ .. Bu iki arkadaş hemen 
bütün gün dcnız Ü""'rirde yaı:ıar 
ke.nanııda çırpınarak haya.tl~ı. 

zasma mahkftm etmlf, l 
İşte hayvanlara verilen kıyme. 

te gUzel bir mila1. 

"Henrv l"ord sa~ it ıs & good 
play,.. (Henrl Ford iyi bir oyun 

Qlduğ\ınu eöyltlyor). ;Bu ımler tL 
yatroyu her gece hmca,.hmç dol
durmağa kafi gelmişti. 

Bundan beş altı eeno evveline 
kadar Ford gazetelerde ·~ce
Jer,, adh mm :makaleler nearet
.,,.... l:'·ı ' :- hr E."ll büyilk Ame
' •· • .. • '. nnın birçok ~-

•ı 0 Rkil etmloti. 

( 1 ,•:ı b c c;alısmnl<ta.n geri 
ruıa.ı. Fn.briksnm umum mlidüril 

•• e oğlu Edsel arasmda. yemek 
yerken onlarm iş ha.kkmde.ld ra.. 
porlannı dinler. (BugUn oğlunun 
mUessesenin mühim bir kısmını 
idare etmekte olduğunu da kay. 
detmek 18.zmıdır) ve yeni işlere 
girişmek icabedlp etmediğini k&
rar}S§tınr. ~,ord yemeğini saat 13 

ile ı 4 aıum~ yer. 
Çalışmaktan yılmaşan ve daiına 

neşeli bir adam olan Henri Ford 
istirahatin ehemmiyetini müdrik 
bulunmakta.dır. Buııun için de iş
çilerine bile istirahat ve eğlence 
ttrsatı vermeği en birinci vıı.zlfesi 

telA.kki eder. 
Her cumart.e!.l 6ğleden sonra 

fnbrlkaclaki erkek ve kız memur 
ve işçilerini muntazaman dan!!lı 
çaylara davet eder. Ford mUesae. 
sel!Jinin amelo ve memurlan için 
yaptığı içtimal te.5lrl1At ibretle tet.. 
kik edilmeğe değer. 

Bili istima her işçi ve memur 
taksitle bir ev ve ihtiyacı olan mo
bilyeyi satm alabilir. Ford mağa. 
7.aJan kendilerine ucuz fiyatla yi
vecek maddelerlnİ temin ederler. 
Fol"d bankalnn fhtlyaçlan olduğu 
ıaman kendilerine ikra.zatta bulu. 
:ıur. Tabü Forduıı bütUn mUstah. 
iemleri işlerine otomobille glder
'er. Hem de kendi otornobillerile ... 
'dUstabdemlerln otomobllerinbı 
nrajlan tam dört kilometre 
:<ıbbalık bir yer işgal edC'r. 

Fordun merakı 

mu-

BütUn zeııPı adamlar gibi For
.un da bazı şeylere merakı vardır: 
©vvelA üç bin ısaatten mürekkep 
bir aa.at kollekaiyonuna sahiptir. 
'3ir de buharlı makineler kollelt&. 

'ODU vardır. 

Koyu renk elbise giymesinl sev_ 

mez. Elbiselerinln hepsi açık renk.. 
tir ve boldur. Daima tı.tüUl ol.mala-

rmıı. rağmen adeta üstünden dü 

cekmiş gibi dururlar. En fı: 

2'Cl'diği ~pke. tipi gecelik tıık' 

ile blr dağ oııpkaeı arasmd:ı 1 

ltukett:lr. 
l\tc. 

HABER'in 
bulmacası 

ı - Tamam!yatt lng11tere ,. ırraıı. 
aa tarafından taabhtıt olunan bir AT" 
rupa hllkQmetl, alaturka blr uz, 1-
Elkiden .Anlauııda yqıyan b!r mıııct 
gUzel, 8 - Haydarpafa, • Ankara 
lizerinde bQyU.kçe blr Satuyon. vllO.. 
yet, 4 - Arapça ·(yilbeJtme), bir 

coğra.tya tabiri. J'ranma alfabeSIJıde 

bir harfin okunU§U, & - lıfe~hur Yf 

nQkted&n blr !ngfllz muharririnin S· 
klncl ismi, 6 - Yakılacak ıey, emir 

7 - Bir erkek ismi, hayvanm bellnir 
tıstllndeld, 8 - Hayret edatı ~şıı 

sıfatı, uı.-ı bir film §lrketl, 9 - Ar 
ça (tama etUrmek), ıo - .A aı. 

kendi nefslml.z, vakti bildiren ıey. 

ı - Tarihin Dk zamanların 
meşhur devletlerden biri, 2 - l.f.yık 

vtıcuttekl ol§kinllk. ayının eYi, ' -
Teyze, hala, veya ablanın l:.ocrun ö -
.Arapça (eıııki haline getlnne) b.1 ..,, 
mir, 6- Bir ',eyin tatlDat ettle"l ,.ıı: 

iskambilde blr kAğıt, T - larıJ •ııı 
claml yok, tamim edatı, 8 - GUrUl U 
9 - Hlyanet etmekllk, 10 - Blnlııı 

bile. 

1 - Kübik, Bina, 2 - Aramamak, 
F, 3 - Ru\m, ıtlca, t - A.mok Kı 
zak, 5 - Le, Kıg, Z, 8 - Akaoıaı:l • 
B, 7 - il, Baraka, J!l, 8 - qa Ol 
Boz, 9 - ~ Çıt, K1, ıo - Nlı:n 
Oluk. 
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·çocuouna bakamıyacak anneler, 
sonradan düşürmektense 
önceden tedbir almalıdır 

iki çbcuk annesi bir J ilm 
yıldızının macerala1ı 

Ben bu muhavereleri .işte bu 
sebeplerden dolayı hayret ve deh
eetimdeın adeti. donmut bir halde 
din)jyordum. 

hir edief bir gtl)Onuwneyle : 
- Oh general! .• diyordu. Bil • 

haaaa mareealden af dilemek Jate
rim ! .. Ziyafete pek gecfktJm. r.., 
kat başıma neler geldi, IOl'ID&)'l • 

nız !.. Marepl nerede? Yaka clt.
ti mi? 

Doğmuş olan gayrimeşrO çocupu 
kabul edecek müessesenin 

serbestçe kabulo şayanı temennidir 

............. 3 ., 
Aralarında bilyilk bir ihtiraala 

baupn bu yübek. ve loöar k.a • 
dmlara derin bir endJşeyle bak • 
maldan kendimi alamıyordum. 

Bu kadınlardan hangial marep
Un sevceatnm cUU8U. hangiıd ge
neral Oreneldııin ctlıilm ortağı ve 
ya blmiai. haııgiai beşinci kolun 
fitne ve entrika elçisi idi? .• 

Bunu tayin edebilmeme imki.n 
görmüyordum_ Fakat bayan Pav • 

General Orenaki birdenbire te -
lA§la: 

- Merak etmeybılz. aevglll 
kontee! .• dedi. MarepJ bun.dalar. 
Fakat, aizi cidden pek merak et. 
tiğimi gizliyemem! .. Ne oldu, fena 
bir ıey mi oldu! •. 

- Ya! Ya! .. Bir otomobJl ka -
ıaaı geçirdJm, aziz general! .. 

-Oh! .• 

Coc'* dlltQrme m.8ftUll U. 
zerinde en çok aal&biyet ve pek ta. 
bil olarak nihayetais bir fefbt ve 
hJmaye hi88lJe ftkir beyan edecek. 
lerin bafbcaJan arumda, çocuk 
mütetıa.m doktorlar geUr. 

Zira vatana, ber yeni dojaıı ço 
crulun, onlar, birer eetkat babası 
dır. , 

llarpılt Sallonn; .,.mut, tU

tb. 1Ja.t.M1*>ar, iıltlrltJ9 ve 18. 
)'UJar dl;Jan olu ceupta, Virji. 
ntyada Mil, malıw, fakat eMi ıer 

fttbdn - larmtılariyle yqı-
yu ~ ..... 4oi*. Virjinyalı 
genç lmlar zencl kadlDlarmm. bar 
k~ ~ dinliye, mcak ve 
rl1tubetU peelerde ay Jfltmda 
danılede ede, beJU ..un ve be. 
yu orpDdl roblar pye giye bü. 

1 ytırı.. leakanm gösterdiği telif ve he -
yeean onun mareşal taraftarlann
dan olduğu N.Dnmı veriyordu. 

Acaba Pavleeka ile kıpkırmızı et 
1ı dudaklarmda dalına mUstehzi bir 
tebesetlmle koaqan kaı'pmıdaki 
sanşm genç k.adm da, gayet iıhti· 
yatlı konvp•sma rağmen. gene • 
ral Oremıld taraftan mıydı! 

- Evet! .. Fakat merak edile -
cek bir şey değil!.. Küçük bir ka-
za!.. 

- Kaza mı dedbıb? •• 
Kadmlar sahte olduğu &§iUr 

bir heyecanla ayağa blkmlflardı. 

O balamdan mefhur çocuk mil. 
tehaM!81D!n Dr. Ali ŞUkril Şavlı ~ 
ile konupıak, çocuk düşürme ame_ 
üyelerinin önllde geçmek için aç· 
tıtnmz milll, içtimai cJbadm ta. 
bakkuku için pek faydalı olacak. 

SUlloY&D .inee, narlll. çok elnirli 
bir lmılı, llio bir U'SU8Wl8 bayır 
dememek iıcabediyordu. Onun. için 
çocaklUP ve pDgliii buan met. 

j tepte, fakat daba ziyade Vlrjlnya-

1 

ktrlarmda ta\IDerle ıeçt1. 
Nlıayet tnciltereYe ıeldi ve 

Brlatol e&armda 1* koleje lirdi. 
j daMettl, erkek kolejbdn taıebele
. ri)'le çocöça afk mwra1an ıe. 
1 çirdi ft t.m. o)'D8dı. Tatmer ıe. 
1 Unce 8aDoıvaD aıtmdatlariYle be-

General OreDlld1l ~yle telı1l -
keli, .UpMthr Polonya iGiD Akıbeti 
pek fthlm olahflecek bir ~ 
te tepik eWifnl bayuı Pavlelb
nm penumca ortaya attıiı bdm 
doet Jr:lmııli!. 

Ben zftıniınch bil acı m11amma • 
!arla menul olduğum lll'lda idi 
ki biıdenl*e alonun bl11'k Jr:a • 
pısı aıdma kadar açıldı. 

içeriye .,_ .1wqtıneı bir iıti -
şanı içinde kontee ValeeJranm te
ı-. ve heyecanla glrdtğlnl gör. 
düm. A1Jll zamanda metrdotel. ba 
otelin eeld ullzadeler wmanma 
ait Adetleri veçbile, kapınm &lilıı 

de yerlere kadar eğilerek JQbek 
!M9le VaJe+anm ilmini lllylemJır 

ti. 
lıfa•daid kadınlar hiddetll yb

leırle bqlarmJ o tarafa ~er. 
Fakat hiçblıW ayala dahi bJk • 
madı. 

O eanada, içerti bölmede me 
bualarla göı'Uemekte olan general 
QnmMJntn telitla l8loııa fırladığı. 
nı ve adeti. lı:olarak Valeabyı 

karpladığmı, hürmetle ve tulmle 
elini ~tlfilnü ı tler ic;iııde 

gördüm. 
Valeeka ta lı v hakikaten tea • 

llVLlllOllD TllKL1l'LDU. ış .ARA· 
llA. lf VllUılll. ALIK, SA.TDI 
pbl Ucad maldJetl llala obDIJU ktl 
çQk UIDlaft ,.,... p ..... ) 

Eolenme teklilleri 

• Bayata yeni atddım. Hayatımı 
ııenar halı Ucaretl ve 11eme mtıteah· 
biWIB• kaaDQorUm. Bo:JUlll ı 10, 
kilom 70. Oldukça emner1m. Cıpra, 

içki ft buDa benzer diler 18)'1erl U. 
UJeD kullanmam Renk ve boJU mn. 
zuubabe detu, meır:1.ıs, ev lflerlDdeD 
&Dl&r. uaml ilk tallaill görmtlf bir 
bayanla .b&yabmı tıeptk etmek s.tt· 
yorum. Oeııt bir lm ftJ& dal olab!Ur. 
Arzu 8*Dlerln Haber gueteııl Yam. 

tulle (R. A.) rumuzuna mtıracea•Jarr 

• 18 )'811Dda ortamektep IDl!ZUDU. 

yum. l)'1 bir aile kızıyım. bo)'Ulll LU 
1(. 615, tenim be:yu 8&Çlanm IVI)'& 

yalan açık kumral, gözlerim elMJr. 
Çirkin det!Jlm. Yuva k1Jraca1ım er. 
kelin evine batlı bir nbay oJmymı 
laUyonnn. Mektup ve fototraf iade 
edilmek Dzere Haber p.zeteel!ıde 

ıN. R. H) rumuzuna mtıracaat. 

lı arayanlar 

•Ll.le mezunuyum, hwwal mtıeae

ııeıe e h rgl1n öğleden 80m& çalıp.bi. 

Urlm. Taliplerin Haber pzetul va. 
aıtaslle (86. :ı.. 3. s.) rumUSUD& mD
racaatıan. 

• tl'Dlverslte hukuk takllte.I. iklııcl 
aınıf taıebellytm; ötledeD 80Dl'&ları 

herhnngt blr mn.- ""' ciddi bir 
aw.k&t yanında çalqmak laUyoruın. 

Haber guetdl vurt&IJJI• Ba)an 
A. A. H rllmuzuna mttracaat ..ııı.. 

me.t. 
• UmDID I IDden çdıbm timdi bir 

avulıat )'aDIDda .. ,. ~ .,. bwıual 
mtlellelelerde il aft10l'WD. tııtl\N''1lP 

Valellka onlara dotnı ytlrUdU. 

- Oh .. Evet bir kaza. Araba 

kuuı. Fakat bir ıey delil, ıeke. 
rtm! •• Kllc.:Uk bir İey! .. Yalna be
ni sl:yafete gedktirmif oldu, o ka-
dar!.. • 
~eıı briç maaw balından 

marepUn lelin1 iliWk: 
- JFcıntea mi geldi?.. Neden 

geoDnnft bakalım?.. Bu ne eevbn
H eaypnzbt böyle! •• 

Valeska mareplJn lltifesini iti. 
Ur illtmes, beni dab1 g6rmedeıa, 

gtllerek, gayet tuh bir eda ile he
men lıriç aJomma lefirtti: 

-·Adz mareeal! .• Sevimll 1ay
gımlık delil, aevtmm bir kaa! •• 
Siz ne yaplyOl'BUDus orada baka -
yım!.. 

tirat ederim ki olduğum yerde 
donup lmlıqtmı. • bitin p.y. 
retlerlmJs t.oplıyarak, llmitll, tı • 
mttms, fakat oluca kuvvetimlsle 
bfJllDel lııDUa ~ 1larac1a 
befinci .kolun hiç umulmatMt in -
sanlarm kuc:ağmda dolaftıimı gör 
metten mtltevellit bir dehşet duy
dum. Diğer taraftan, marep.Uıı 

zevceainin de endieelerde hemen 
tamamiyle haldı olduğunu görll • 
yordum. 

(l>enmı var) 

r1D Haber gazeteli vuıtuile (lııf. Y.) 
romusuna mtıracaatler1. 

Satılılı • Kiralık 
• Mecldlyelce,tblde ehven ft..V>\t1& 

Q dönllm yer atılıkbr. latl.yen.lerlD 
.8eflkt8fta lliıumr caddesinde 32 a
manda kuru lrahved K~ .,. KN 
met kerdeflere mOracaaU&n. 

Mütelarilt 
* Khua yanma •er11D1endf U2 

Y8I arumda bir im oocatu eTIAtbk 
alm•cakttr. SıhbaW olmua p.t'tbr. 
Anu edealer Haber sueı.t YUlta. 
ille <ş.11.0.) rumUSUDa 1118ktupla mo. 
racaatıan. 

* 9 yqmda Jrtm ..... ka1aD bir QO" 

ouk lyt blr aileye evl&tllk nrUeoeJlUr, 
Çocula Und1 ev1Adı atbl bakım" ft 

teNIUD• devam ettirmek prttır. ÇD. 
c:uk haleD llkmekteblD Ud1lci ..,. ........ 
dır. ı..tlyenler Haber pseteııl ftllta. 
aile (il. E. 4') rumusuna meırtvpla 
mnracaat edeblllrlv. 

• Kelepir denecek bir ıııaua .on 
lllteal otomatik bir pn1 yedek lleUr 
rtıe blıUkte eoo Uraya atıktır. ,,...a 
gOrmek ve IZ&hat almak laUJ9Dler 
Beyotlu yerli mallar pau.n Jcarpm. 
da postacılar eokak numara. 8 • •O. 
racaat etmeUdlJ'ler. ' 

tı. 
Şa.bılea pek aevlmli, kibar ve 

mütfll 'bir 1nBaıı olan Dr. Ali l]ilk. 
rll ile, muayenehanesinde buluş 
tum. 

Kendili, blr vültler Darlllieeze 
mtıeeıeeemun çocuk Jrwnmı ihya 
ve bacOnktl mllkemmeUyet dere 
ce81n.e ceth'mll bir at oldufu için, 
orada ana eeft&U ve c,ocuk layme. 
ti tla!riDde yaptıfı p.yuu dikkat 
milşahedelerdeıı blJbçmı anlat. 
mak1a aöae balladı. Bmlardan bir 
taneeinl slle nakletmeden geçemi 
Yecettm: 

"19H · 18 barbt aenelerinıdey. 
dl Yavrusuna bebımyacak kadar 
fkir. peıipa bir bdmm, im ço • 
caiu. DarWlceseıdn goc1lk Jtmmr 
na a•mm• Bu çocula büJldı. 
IAzımplen terbiye verildi. Ve 
harp blttJkteD llODJ'&. sengin bir 
aile suhilr ederek mllemeee dahi • 
llDdeld tt ıra ~ aıum • 
dan blriDl abp evlltlık etmek ir 
tediltni bOdl:rdi. Aileye m1laade 
ettik. Btı'QOk 1dm .. yavrular • 
~ g ~hdm• kwı..aet• 
.......... ~alıp. 
g:ttWer_ KızıcaiJz bun4an-'8C1Bra; 
hvamd m.llrebbiyeler elUıde, ya • 
hancı dil dahl *91ıerek servet ve 
refah içinde yqamafa başladı. 
Fakat gtıntın birinde, o pertpn u
dm tehar ortaya çıkarak, bizden 
c.:ocutıinu llteımes m1 ! .. Defterleri 
kal'lftırdık, b&llli ailenill yanma. 
veı or'ırell, ~ bildirdik, ftte 
bundan IODI'&, ana eefkatbıi ve ço. 
cruk kıymetini pek aedrlı bir halde 
tebarl1z ettiren unvtuımu bir tra· 
jedi bqladı. Amıeal çocuiwıu ia. 
ter, ötekiler, artık kendi evlltlan 
kadar kıymet ve ehemmiyet pey· 
da etmit oluı yavruyu vennemek 
için ellerinden gelen her ttırltl 
maddi fedaklrlılz yapmak ister. 
ler... l'üıat hayır!.. Perfpn ana, 
evlldmı abuk fçıln ~. arar 
eder dvnır, Bu anda kendisine 
ev1Adı yerine binlerce lira teklif 
edildiil haldi bepmnt ıeddeder. 
Nac;ar; kıralm tekrar yanımıza 
ptirlldL AlmeBlne teeUm edilmeal· 
ne Jraıv wrlladtU. Şimdi artık 
bet altı ,.... plmJt oWl kıs, 

aldığı banıbatk• terbiye ile bir in. 
el. bir çiçek albl olmuttu. Kendi· 
• - alman oyuncaklar, kitaplar, 
kat bt Ç11IUlfl"lar da beraber 
aıtleeeeeeye ptlrlbnlşti... Fakat 
bu aeler im. annesine gitmek t.t. 
temiyordu. ikinci defa intiılap etti· 
il ailenin refahına Diapetle bllytlk 
bir te.at tetkB eden kıyafeti ne 
haldk! annellnden tlrkllyor ve: 

- Beni bu kadm alıp göttlr. 
mek, isti)U'; kurtarm beni, 
kurtarın beni!. diye feryat ede
rek kendlafnf, evlltlrk olarak 
alm.ıf kadmm kollarma atılıyor; 
kurt:Wue çanBl arayardu. 

... hazin manuraya rağmen, 
yavnacağm, baln'a m.m. ııa.. 
kiki annemne talim ;ıtli.-Şim. 

• ı.tanbulun lflek bir yerbıde terci· 
han 11UkW cadde91Dde veya ciftl'mot 
da iyi lfler orta bUytlkltlkte bir tOttbl 
ctı dtlkkAm devren almmak llf.en'1ol'. 
AWcadarlarm Haber paetul ldarelıa 
neWıde R.E. l'WDUSUD& mGraeaat f't. 
lllnler. 

dl dtllllallnk! Ç4euk bu kadar 
kıymetli ve anne ba derece tef· 
katli iken, namı olup ta bu yav. 
nılara Jaydır? Bir kadın, ne çıe. 
fit bir iD1an olmalı ki, yavrusu· 
Dil daha dojurmadan öldtlrmeğe 
na göltendıı 1 

Dr. Ali ŞürOden eordum: 
- Bununla beraber, çocuk 

dQeOren1er oıu,or.. Bu eebeple 
boan feci kalalara da teeadUf 
ediliyor? •Mini olmak için ne 
yapmabdsr! 

Aldırınız 
Afalrda rammlan JUl.lı ol8ll o-

1wyucuıanmnm .. mıarme ..... 
mektuplan ldarehaDemlsden beqtl8 
aabahtan etJeye kadar Ye)'& aat lT 
den ııcıara aldlrm&lan rica obmm. 
(H. Y.l Konyad&n _.1mf4ttr. (fB. S) 
U.P B 1:-

- Her 19yden evvel fUDU 
86yliJ91lm ti, ben, tabii r.armet 
haricinde helbanct bir suretle 
puk ~ kat':. D 

taraftar clelllim. ..... bmnm 
t-~-lcindl!ld vahlar& ku1ı htı. 

l raWr- 1111' Jırtirlhat bmpma çıktı. 
Bara.da atlara im.erek ormaıılar· 

1 da doletb'ar. pnrmnrıer hulrladı. 

l lar. Nmplar " 1oftlM'la pserek 
tab6&te )'ilst..,..ar lııtedller. Sulla. 

1 van btltlbı baDlard8D gabacak. bık. 
tı. Artık ,.,..,- .._. etıence 
de kabn•'"lllt GMç im bir defa Dr. Ali ljllkri 

kimıetin kanunlan o kadar fid- da ..-.,..,,._., denemek llste. 
detlidir ki, hiç bir kimeeyi. hat. dl. l'Mat ....,.. w itten an
tl bu hususta maınmattar o&am laya '*'8- ,__ dW8l'Cla tüme 
büe ~ affetmez. ,.. ilk' _... ..., ........... 

- Ailece iktJaadt zaruret malı ......... Allt&ter abla. 
içinde bulunduklarmi gije ala. tldelle ..,...utaa hcJl1enmnlar, 
rak daha fula çocuğa bakama- fabl maaeıtıe clalıp= ı.,etla hl. 
mak bahane&lyle çocuk düfUreD. lllltl tyl 4elDc1L Onm IQla ba tek. 
lere ne dersiniz? lft blııll1 ettiler. , ----................. - ........ -. 1alığı m!, fakat CQt p,n De hti; bir lil&ed olll1J18ft bet 
öTll.bilii'. Bciiıfaraıiı&- pa.- )&\ Pı4'Df;e'll&aft Fonda 
rından şiklyet ederek çocu:kJa. talllfblar Ve ~ Jamn ilk mace
rmı aldırmak isterler. Babıki ba ~ '-illldı ~ ay 
aldıracakları çocuklarm dllnJa. ruı · 
ya c;ok faydalı bir umv olm&ya- 90DZ'& ld png Nev,.a ıelmlıl-
ca.klarmı kim keefedebilir! Bu lerdl iki 1eDt N8't')Gt1Da plmeclen 
suretle hem kendilerine, hem ewel 8'1.Ser, lıhtJlrlerlnl tdlm 
vatana bllyilk ihanet etmif ot. ...a eewı,.ıdaldL 
ma}!Ol'lar mı? Bugi1nldl uır. Fakat lrWntn ele bet puuı 
mtlstakbel anne ve baha-len. her 
hususta - dej'il okuma.iri& - >'Oktu. Marpıtt mfllrtllıı1 temt. 
kulak dolgımluğiyle dahi Wt mit. baba efiaba _,.. llllC 1mm 
derecede malQmat temin edecek IQl'atlD& tar-nmlltl. Buıri tnee, 
bir mertebededir. Onun için. unn boylu. oocak lıalallı " goc'* 
fazla çocuk yapmak istemlym glltlfltl bir denJmnh tıdl, s6fenler 
anneler, bir p illçlarta, yahut kendilhll dedta1 ~.fakat 
diişUrme mekanl.mıalariyle ket>. 
dilerini B.irlemefe, veya huıta bu .mmK dellkanlmm eabnede bir 
etmeğe eebebiyet wrecelderi it baprabllecelinJ bir ttırltl inan. 
yirde, vaktiyle tedbir alsınlar. mıyorlardt. 

_ Gayrimeşru çocuklarm 1kin ırenç bayatm blltOn acıbğı-
meydana gelmesi ve dtlfUrillmeei nı ve tatlılıtmı p&)•lqaTak elele 
hakkındaki fikriniz nedir? veriyarlar, ktçft lokan?farda ye-

- Ben bu işte, halkın içtimai mek ylyoriar, Nevyorb yaJan bir 
terbiyesini nazarı itibara almak köyde oturt1yorlar, her gtın yeral. 
isterim. mUatakbel anneleri, tı tramvayı ne '"re gtdip geli
gençlerin aldatıcı aavletlerine 
karşı mukabelede buluna~ bir 
tanıda yetiştirmelidir. Bu meee
le hallolursa, gayrimeonı çocuk 
yapmak ve dUştlrmek meeeleel 
kendiliğinden hallolur ... 

- Buna rağmen yine gayri. 
meljl'U çocuk oluraa? 

- Evet. Bu tedbiri~ rapen 
yine, kafuı noban olan bul 
kimseler gayrimeşru çocuk ya.. 
parlana, bwılann da dUflh'ill
meslni hiç bir zaman dUştlnmem. 
Yalnız, bu gibilere yardmı ede. 
cek ımıe-eaelerin de bulumna.11 
:aznndır. Bundan maJrudvn, 
doğan bir çocuğun arhhl dolu
munu temin edecek bir yer ve 
bir de, balmnmı temin edecek 
yer llzmıcbr. Bugiln dDl'mfl 
hastahanelerinde buna dair hlç 
bir 80l"gU yoktur. Herkee, gelip 
aerbeat doğurabilir. Aneat. ctot. 
mq olan gayrimetnı çoculu 
~ edecek mile11eeenin ele, 
seıbııstçe kabul etmesi pyam 
tememıidlr •• . . . . . . . . 

Dr. Ali ŞWail burada "lrifane 
bir tecahtll .. elenebilecek bir ifa. 
deyle fakat h&kild anamna 
tercüman oldutuna hiç flllılıe 
etmeditlm pı tearette bulunılu: 

- Zannedenıem darOllcele. 
deki gocuk mleueHli de. bu 
"aerbeet.Qe kabul'' m 111lelini 
dOşilnmtlf .,. ba yolda ytlı1lmek· 
tedlr. 

HIK'JIB'l' MtJı. 

yorlar. 
Her gün bir rol arayorlar. Tali. 

in bk- &11• yblerlae gtıtecetıne i

namyorlar. Talib koculDdan f!V9 

vel Marprit'ln yGeUne gtlldll. Şi. 
kago tiyatrolrmdan blİiıdnde bir 
rol buldu vf, cenuplu tellffusu yil. 
sOnden bu rolde bafkalarma tercih 

edil dl. 
Margarit hayatm lcaplarma ko. 

lay U)' .. bileD, genli lıtJrular bea
llyen, fakat analarım hakikate 
UYIU1l olarak S(l)QeD madcll bir im 
idi, kcieUı ile •bmya.Cak hillyalar 
arumda kopD, u.yatta maddi 
hiç bir ..,, ~ bir IDıtuı. •• 
Kammı plııltnılrJa teri,yor. J'akat 
ba aile ytaft81811l tJ6 .aretle "1rlp 

ptmQııecell m'lltlkkütlr. GtlntlD 
biriJıde Marpdt. llDcalma mBtte
rW hayatlanma M1* denm ede
mb'ecellni bi1dlıdl.; Ve -.mı alıp 
pttl. 1kl ... ~ SaUonıa bO.. 
yllı Wr ydclll ....... '19 timi 
Brud'la:r ~ Nfrllmla 
nnc1a ...... lufllrie perlayor
clu. Arak Jlupdt'la bol ....... 
ft1*, Jsıımetll .ec ........ .... 
- ot•llrl1'r1 ......... l'8llat bu. 

lana~·-- ......... .,. 
ıs ............... Wft. 

tllllfed&etmel9lıılill" ,....._ 

-- ....,.. twltl!SPJUtL 

O vakit Jılargaritbı ~ 
ikind bir macera befladı, BolieL 
ta yeni parlamJt Oon Sal Wmll 1* 
a!Qle v&m l'enl lJlr fJlm ~ 
~orclu. Rejiaör bu fihndeki bq n 
~ tren Dlln'tl milnulp alrmtr 
ttl, fakat O aırada bu yıldız Hrbl& 

deifldl ve bu rol için de bqka mlL 
naip bir adam bulamıyordu. Rıtl 
ook güzel olduğu için irili, vfaJdl. 
btlttln :yıldJzlar bu rolde lıir cllfa 
da kendilerinin tecrObe edil..,. ;t., 

çin yalvanp duruyorlardı. itte bu 
ıırada Con Sal Nevyorkta bir M. 
ııam Brudvay'a gitti, Ka.rgutn 

gördil, beğendi ve kendiaine -
uygun şartlarla bir mukavele 1111. 
dini teklif ettl 

Margarit· bütllıı tiyatro ~ 
ri gibi sinemayı beğenmes, ftlm fe .. 
virmeği bayağı bir iş aayudı. l'L 
kat kendisine teklif edilen puıa.. 
mn çokluğu ytızUndeıı bu m.uır:.. 
leyi imzalamakta tereddüt etmedl.ı 
Hatti. bu rolü oynayabilmek lala 
sol yanağı iherine aunt bir ben ,.. 
brmağa da razı oldu, ve Holtftatı'a 
gittl Yolda, yüzllnde ben Y8l8lk. 
için açılan yaranın yeri iltiba.pl.
dı. Bu yüzden Hollvut'a erı.mtıııl 
biraz gecikti. Ma.rgant ......_ 

geçen bu fasılada kocasından l'4lf; 

men boşandı. Tamamen ıerbeet •· 
larak Hollwt'a geldi. 

Sullavant başka yıldJZlarm uaL 
ne olarak ıtnemas a ilk defa 
bir rol ve bol bir aylJltla batla 
du. Sal bu yeni bulduğu yıJdm • 
kadar çok methetmişti il ~-
llttıdyo bu hArikulide aan'a 
sabil'l1%lıkla bekliyordu. 

Ve nihayet bir gün Sullavan 
eli. Stlldyodakiler, batta mtıdtlr oL 
mak ilaere, karplannda sqlf, htıg 
te güzel olmıyan bir kadın g6NJ).,; 
ler. Bu kadmm ıntmda bir IPOI' 
ıömleti. bacaklarmQa eekl bir ~ 
talon vardı. Saçlan biç t:aramna..t 
flUIJU. Dudaklan boyam ve ~ 
pudraaız. Ayaklarmda ka.1- w I*! 
ti 18karplnler taşıyor. 

Sullavan vaziyeti çabuk kaV1'141L 
Tuvalet yapmamakla Holl~ 

hM; bir şeye muvaffak olamıyaıer, 
jma aklı kesti. P r v ta.,. 
valetaWik yolund n 
e1'1şmek isted . lıl ı 
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Sapıtan aşk 
Yazan: Nezllla Mnlılddla 

Onu ilk defa sokakta gördüm. 
Gör:Ur görmez de dilimin ucun· 
da, "bürilmcekli börcek kadın, 
al duvaklı gelin hanım" tekerle. 
:rııesi yuvarlandı. 

Bol allıkla l>c:.~-a.nmış, çökmüş 
ve sipsivri yüzünde, ve al, yeşil 
eğretli şık §apkasımn üstünde 
en ~ağı bir buçuk metrelik in.. 
ce ıbir tül vualet dalgalanıyor. 
du. Kemikleri fırlamış ufak, te
fek zayıf vücudunu, on sa!'ltim 
ökçeli '-Ve topuklan açık bırakan 
çıt kırıldım iskarpinin üstünde 
sendeleye sendeleye sekerken 
gôrdüğilm anda o sivri uzun to. 
Pllklar bana batmııı gibi ayak. 
lanmda. gıcıklanan bir sızı duy. 
duın. Muhakkak yetmi§lik var
dı. ~ vualinin altında dumanlı 
\'e fersiz gözleri baygın ve mü. 
tebessim koyu bir sUrnıehalesi 
içinde süzülüyordu. Hayatın e. 
teğini sımsıkı yakalamış teker
nıeker pe§inden sUıiiklenen bu 
kadit \'Ücuda inanrt'ı!Z ki acıdım. 
Kim.bilir böyle koşmak için ne 
Tntithi3 yorgunluklara göğüs 
geriyordu!.. O, şimdi tertemiz 
Yikanmış yüzü, berber elinde 
~aatlerce eza çe]tmemiş ak saçı 
ıle, ılık bir ·odanm yumuşak bir 
kÖ§esinde. ayakları yün örme 
bir terliğin içinde rahat ev me. 
~t, torun!arma boyun atkıları 
örecek sakin bir yaşın kadmıy. 
dL Halbuki onun, üfleyince yı
kılacak vehmini veren tuhaf vü. 
cudu hala arzu, ihtiras, zevk ve 
aşk rüzgarlariyle savrulan ava. 
re bir çöp gibi bocalayordu. 
Nedense güzel görUnmek her 
kadmın. hatta her insanın hak_ 
kıd r deyip keseceğime bu harap 
kadın enkazı beni bir çok dü
~l!.'Ddli.rmUştü. 

Ruhumda derin bir bet~inlik 
vardı. Her şeyden üzülmüş ve 
bezmiş gibiydim. Gönlümün 
~avetini bir iki ~t rsutınak 
ı~ın. bir arkadaşnnı ziyarete 
gıttım. S".! nda misafirler or 
tc!d ' • 

. a çay n1asası vardı. lçeri 
girince ~adını. Bir gün eo. 
kakta ... ö-..:ı····· 

ı:, n~Ugtırn Ve arkasından 
f'peyce düşündüğüm benim ''a.l 
du<L1kl · ' 1 gelın hanım" da orada'· w' J· 

·" Oturduk. Onun iki de bir 
hançeresinln merdivenlerini h1: 
rtldaya hırıldaya tırmanan kalt.. 

~~beni titiz bir hayrete 
U§tiıiiyordu. Alakamı hisseden 

e'9'Bahibi kulağnna iğilerek: 

0 
- Onu tanımazsın sen! dedi. 

.' zamanın en §Uh ve fettan 
hır kadınıydı. 

- E §iındi? ded" un. 
t - Görüyarsun igte.. Gençlere 
~ çıkarıyor hAJa .. 

Hakikaten öyleydi. Meşruti
yet devrinde peçesini kakWleri. 

~--

nin üstUne atmış bir eski zaman 
monden.inin klasik ve mağrur 
i>üztıltişüyle ·sol kaşırun ottasm
da kıvnlım§ saç büklümtinü or. 
ta parmağiyle yerine yerleş. 

tirmesi ona tipik bir şuhluk ve. 
riyordu... GUzellik ve gençlik 
temin eden rekıamıı tuvalet 
kremlerine dair söz açıldıkça sö
ciik gözleri şaşılacak bir iç ate. 
viyle birdenbire parlayor ve ira. 
desiz bir el hareketiyle sark.ı..-uş 
yanakla.rmı yukarı doğ·ru çeke. 
rek, porsuk dudaklarını blizü
yordu. O anda yiiitinde beliren 
act, telehhilf eski ve me:::uı biki 
yelerin mana.sı:ru hulAsa ediyor. 
du. Fakat krş ortasındaki bu 
sohbette, mayısta giyeooği bir 
tayyörün renk ve biçimini lez.. 
zeili bir ifadeyle tarif etmeğe 

başladığı zaman yüreğimi .1~n 
betbinliğin tacaka tabaka soyul
duğunu ve içinden taze usareli 
bir bahar meyvası gibi tipikliği. 
tıin penbe rengini görerek neşe 
ve ümitle hissettim. 

1'- * * 
Ara.dan bir kaç gün geçmişti. 

Bir öğle sonu ''benim bürüın. 
ekli bürücek kadına" mağaza.la_ 
rm birin.in vitrini önünde rast
ladım. Beni görUnce derhal ya. 
nıma geldi. Bu~ tuvaletinde 
bir başkalık vardı: Kürkünün 
yakasına bir beyaz bir de al, iki 
büyük kamelya iliştirilmişti. 

Hoşbeşten sonra bana. ı:İıa.hre. 
mane sokularak vitrindeki ınan.. 
kenin üstüne gerilnıie kollan 
devekuşu tUyü'd.en parlak pen-

be saten ~n~v~ı ~ö.s.$ı·~ .ı. -~ 
- Şunı.ı." ~~ .hl}l~YP.~~jııı 

dedi. Ac&ba rengime yar&§ır 

mı? . 
Hayretten açılmış gözlerinıle 

yüzüne bakarak kekeledim: 
- Gtizelll ..... 
O gene gözlerini vitrinin ay. 

nasında süze süze kaşının üstün. 
deki saç büklümünü mahut 
jestiyle düzelttikten sonra <;fu:i.ik 
dışlerini gösteren iğrenç bir gü. 
lüşle: 

- Şaştmrz değil· mi? dedi . 
Alelade bir zaı:nnn için bunu 
alma.ğt düşilnmezdiın, tabii .. 
F'akat evleniyorum.. Nişanlım 
daha genç .. Yirmi yedi yaşında .. 
Eenden tam on yaş küçük!.. 

Dilim tutulmuş gihi yiizürıe 
bakarken o bir düdük gibi kah· 
'kaha atarak devam etti: 

- Yarm saat OOşte belediye.. 
de nlk!bnnız kıyılacak. Tegrif 
buyurursanız beni ihya edersi. 
niz eferuiim. 

O mağazaya girdi. Ben df' 
gene bu bi~.arenin çeke<:eği zah. 
met ve eziyetleri düşUnerek san· 
ki omuzlanma bir yük çökmü~ 
gibi yorgun yorgun yürüyüp ÇC'. 

\·'·T ·/:· !Opkap~ · $~,rÇ?\4(1:9:~'- :-Çıtt;~.fl.~,;;. ;, 
:r ... ·· ·. ~As·· •. ~':tı 5 ·:." ı ,,,:~ 1.::~~ .· .. K· .. .... ,R. ·e-r.·.·.·.v :;· ~. · ~M U . ·~u . . . y;~I\ 
·j'.~/·;,b~~au~cu . Mur~<t· de~rınai'.b~"·:ver{~di~' .. :·-~~a:ı··e:s in it:ı· k:~ıh·: 
~\\yazao ~: İ S·K·ENJ?J~E:R'. ~f~i S.~RTiE.'4 ··:: 

Arap dudaklarını şışirerek: 
- Bırak §İmdi o ma--ıla.rı a 

canunı dedi. Gelişinin sebebini 
açıkça söyle.. Para mı istiyor 
sun? Yine tanburun mu eskidi ? 

- Hayır .. Hayır.. Hi-; birisi 
değil. Pfu·am da var. Tanburum 
d~ ~:eni. Ben Şevket.maap efen· 
dinıi7.e bizzat takdim edilmek 
ü~ bir emanet getirdim. Onu 
verıneğe gcldinı. 

lmınas Ağa gözlerini açtı: 
- Ki:n gönderdi bu emaneti? 
- Onu söyliyemem. Bu. bir 

ttrc:hr. 

- O halde ben de böyle es. 
rarlı iş~ .... ~ glr;şemem. Ömerci. 
ğinı! Padişahın yanına girmek 
için başka bir yol ara! Be.n. 
bilıncdig-im. anlamadıöım ıslerr 

~ ~ 

burnumu sokmam. 

Ö~er tereddüt edlror, bu ı-ırrrn1 
~ayı olmamasını i&.iyordu. Fa. 
kat, ziyaretin sebebini 8J1lama 
dan da bir insanı padi~m ya. 
nma. kolay kolay sok:mayaeak. 
larmı biliyordu. · 
Haremağasmr ilk önee · '5Yle 

bir yokladı: 
- ıı..feııQkgtFip IUiıı&tl DUil.? 

R A B E R - Akşam postam 'l 

iki çocuk annesi bir / ilm 
yddızmm maceıalall j H A B E R 

Sal~~!.~~·~k~~u,~!~~ Yabancı dil derslerinir. 
o giyinmemekte ve sUslenmemek- 'bu zata borçludıır. Hatti Kater!n d b 
te olan inadı yüzU::.:::1 • • :. --· •• ..:poürm bile, Bu ~dı:zm ffaY"' e va m 1 n a a ş ' 1 y o r 
meşhur olmuştu. vard ile nişanlı oldugu uzun ıa. 

Çevirdiği her fili:nde Sullavan'm rnan söylendi durdu. l~.ı.~al La&d 
1ıu hı.adı devam etmiştir. Vilyan ~er gün başka btryıldızla beraber Haberin birkaç sene evvel hergün forma for
Viller ile çevirdiği bir filmde de ;öıiintıyordu, bir gün Katerin'le j ma okuyurulanna verdiği ve takip F:deni hiçbir 
böyle oldu. Boyannıını, boyanmam bir gtin Margarit'le, üçUnctı gün mualllme müracaate muhtaç b:rakmıyacak 
milnaka.;ala.n ara3mda .vıldız attid• ı.. kas· 1e tt haz ·Jaş ıy · sure e tl'fayıp 
yonun sahneslni terKederek oda.!ı_ 

u çek.ildi. Bir giln H.oliwtta Sullavan'nı j HABER M ETQO ~evyorka giderek yen!den tiyat. LJ 
Viller de arkasmdan. Aradan ~oculuğa başlıya.cağı şayiası dola§.. aC!.yJa neşr4!ttİği yabancı ~il d J • ·kin • 

tam \iç gün geçti. Ne SuUnvan, ne ıı Bu dedikodudan sonra Hollvut.. · era ennın 1 Cl 
·ie Vıiller ortada vardı. Nihayet liç ~kiler umulmadık bir hadise ue ısmma pe~ yakında yeniden başlanacakbr. 
gün sonra meydana çıktılar. Fakat karşı~tıl&r. Zaten Sullavan'ın ha- lkiad kuzu, takip .-cSecek dll meraklılan tnglllz.<-e, a.lmarıca. fl'8.IHIJS. 

nirbirleriyle evlcmnlş olarak. ;•atı bütün umulmadık h!diselerle ca dlllı-rtnin un &'Ilı.Pi roınıuatarından nb1Al t.ıırkı;->ıt·rUe bera~ k&llo 

Bundan sonra SuJiavan'm tiçün 

•ıU ve son macerası gelir: 
Sullavaıı, Villerle uzun zanıar: 

yaşamadı. Üç ay sonra ayrı:ldılal', 
Sullavan Holivutta boyanmamakta 
ısrar ederek filin çevirmekte de. 
ı;am etti. Bu inatçı kızın bu kötU 

buylariyle sinema merkezinde u
:run zaman barmıunaması icabe· 
'1erdi. Fakat arkrumıda çok kuv_ 
vetli bir hbı.i olduğu için film şir. 
ketleri bu h!rçm kadma hiç bir şey 
yapamad1l8l'. Bu h.imi Laland Hav_ 

yerd'dir. Zengin, tanmınış, istediği 
gibi yaş-yan, paTMile her şeyi yap 
'llağa muktedir olan bir ada.m. Bir 

doludur. Sullavan imzaladığı mu.. 

kaveleyi bozdu ve Lleland Hnv. 
vard ile evleniyordu. İlk gocuk! rı 
1937 de doğdu. 

Sullavan'm sinemadan ayn J. ı l. 

ması uzun zaman sürmedi. tık ((::>· 

cuğunun doğuşundan eonra tekTaI 
stüdyoya döndll. Fabt on ay aoıı
ra yine stildyodan aynldı. ÇünkU 

Sullavan yeni bir yavnı bekliyor. 
du. 

Şimdi Sultavan ildnot defa anne 
olduktan sonra tekrar sahneye 
dönmüş ve iki film çevirmeğe ba.ş. 
lam·ştır. 

Is tan bul Belediyesi 
ııanıarı 

YıUık 

tık 

temlnat 
kirası ( ll senelik 

250.00 18.75 ~resteetler merkez halinde kAin B3 numaralı yagı>ııu:ıe 
Cblr sene mUddatle) 

73.00 5.48 Arnavutköyünde LQti!ye ma.ballealnde KUçükayunıa '°" 
kağında 3Z/61 ııumaraJ.ı: ev (1 UA 3 Mne müdcletıe.) 

Yıllık kira bedeU mubaırımo:ı11lerl Ue llk teminat miktarları yukarda yam 
lı gayrimenkuller hlzalarmda gösterilen mUddetıer için klraya verilmek uze. 
re ayrı a.yn açık ekRilbneye konulmuşturı Ş,artne.meı.erı .zabıt ve muamelft.t 
.mUM:irlU~? ka.1eıtı1naa görUlebillr. lhala 6.U4.1 perşembe gunu saat u ıe 
dıilmJ ~Jl\~Umende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mal<buz vt!ya mektup 
lan ve haldekJ yazıhane lçl.o oartname muclbJnce ıbra.ın IA.aımgeıen ve.ııt1<ala.. 
ıartıe ihale gtıııtl muayyen ııaatte dalD:ıl encllmLnde bulu.ııma.lan. (ffSl 

"" :r. -\4 
Zincirllkuyu mezarlığmdald me04hlre ınatı.aus kabirler t.iırtıne Karostman 

döşeme lnşaın ile birinci sınıf a.lle kabirleri ara yallarrıun betan olarak ın,aaı 
1'1 açık ek8tltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 9945 lira 2' kuru§ ve ilk tt'. 
minab 746 liradır. KC§I! ve prtname zabıt ve mı..ame14t mUdOrJUğtt kal~mln 
de görilleblllr. lhale 7·2-941 cuma güııt! saat H te dn1m1 encümende yapıla,. 
ca.ktrr. Taliplerin ilk teminat makbuz \'t!ya mektup.l.an. iha.le tarth.lndm 8 
gtiıı evvel belediye fen iglerl mUdürlüğene mtlra.caatıa alııÇ&kları !ennt Phll. 
yet Vt.: 940 yılına ait ticaret odası veatkalarile ihale gtlnü muayyen saatte 
daiınl encUmende bulunmaları. (479) 

Dev1et Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

Karadeniz yolu SRlıpostası 
~ fU'bat 941 tıab gfuıkü Karadtııtz yolu postası yaptlınıya.caktır. 6 ,uba! 

941 Pe.rt.emhe gUnU kalkacak (AD!C&ral. vapuru programınıı ıırı.veten gtdljt~ 
TireboluJU. döoüııte Pozara uğnyacaktrr. (744) 

kildim. 
!ki gün sonra gazetelerde şu 

J·avadisi okudum: 

Zavallı al dndakh gelin ha. 
rum! Nihayet hayattn altnı zin
cirini elinden kaçırdın ha?! .. 
Ölilmü yenmiştin. Nihayet aşk 
seni de yere serdi. 

flbkb takip edt'<'t'lıler w bu dlllerdf'kl bllgtlerlnJ •lnlet~eklı-tdlr. 
Habı-r okuyuruhtrının Frun1;17 lllindı • t~ılttp l'dPc-~klf' ı Hıı 
büıııUn M('f'hl'nnl'm" 1 nla('a~nı ö"'rcnml•lerıU "-"- .__ 'rln romnnm ıırl 'lar. 

. "' ,, • t::ııa...-r ıro • rtüft' 1Ul'1ım 11%& 
rlJJI' tru romandıı.n Hne<> 1\-lertmenln Kolomba romanı ...-rtlt"C'f'k. Ct-hea.ııem 
bıınu takip edecektlr. 

BIBBAÇ GiNE KADAR llABEllDE 

(HABER) in yabancı dil 
C:erster.nı takip edecekleri 

~~ö 1r liifil üıJ<dle 
-

2 5 O şer kuruşluk yabancı 
dir derslerı yalnız kendilerıne 8 O kuruş 

llABEB razet.e8inlq (\'abaocı dU ekursl!llerl) Ut: başlan.'.lı.mdalı 

ltıülade ederek ıerell yabancı dlllere yenJ başlıyll('.31o u ı:en•k bu der19 
ler:I takip ede«ıekler için e.ımıalslı btr J.Brdnncı olan "90 dcr,. f k" ıdl keu· 
dl..ubrıe Haber metoda" eserini ta\"li)'e edl)·onız. 

Kl1tüpb.aoemlz aw.v.:uUarmm pek azalmJŞ olma~.n~ r:ı:;mı>ıı w mil· 
kemmel eaerJ pa.rasu. dt>of"OO.k kBd.ar l\UtUk b1r bedellt 11.abec okUfU· 

cnl&ruıa lemin et.mlye karar vemılftlr. 

90 Drate kendi kendine tnglllzCEı 
90 .. •l Fransızcı 

00 ~man~ 

a41arl)·le \18 Haber llle'todllyla neıret11hnlf Olal' bu dPnıll'rln hPr biri 
8410 • 900 ııayfa tutaeak baclmde toplanmıı.tır ve ber hlrlnlıı •• ı ılHd ııa· 

tıt fiyatı cllW oJaraıı ıso kunqtu.r. l!Jte Haber okuyıJt'ulıırı IJu :!:.O ku· 

r11tluk etıerden ban&fatnl bıe.rlene bonu ktltüphıuıeml1aen 80 1runıp 

ı>dfnt'blie<'.eJderdtr. 

Bu fırsattan lstlt&de etmek latt,-enlcrln anulannı yerine gctlrebU· 
IDt'oı.i& ~lo on prtlara göre ba.reektltırlnl rtea edul:ı: 

ı - 20 lkmcikA.nuo • 20 Şubat 19U aras:ncıa sar.h adreslertvıe bh'
Ukte $k11en kuruşun yanınnı kütüphanemize ödlyer ... K tFransıua Al
manca. lııg l izce) dillerinden baııgt kitabı lsted!klerin bildirme.ıller ve 
bir sipariş fişi &lma.Jıdrrlar. (20 Şubatttın sonra sipariş kabul edilemez.) 

2 - Bu satış Haber okuyucuııırına mtınhasır•t•ı Bundan dolayı 

tklııel it~ tarihinde atpartolen alabllm!lcrl için ı Şubet 1G41 • 1 Mart 
1D'1 tarthltı1 araeında Haber gazetesinde .ııeı;redlleceJ< o\M K'ıponl&rı 

da alparlJ fişleriyle birlikte getirmelidirler. 
VAKiT ~UTtJPBAN'ESl 

r--· -t 
V AK iT matbaası 1 

' , • ·~~r..:..\ '· . . .. • ' • . ' : 

/(itap kısmını 
tanzim edip 

qeniden 
açmıştıı "lstanbulun esk7 ve tanmr•"ş 

bir ailesine mensup bayan ( ..... ) 
dün ge<'e ani bir kalp kriziyle 
yetmiş iki yaşrnda vefat etmiş. 

tir ... 

Fakat lrin:ıbilir şimdi ne kn. Kitap. mecmua, gazete basar. 
dar rahatsın! T l 

- Bu da ne demek? Sen he. 
·im misin? 

- Hayır. Şunu anlamak iı:· 
t.;yorum ki, bugünlerde dışarıya 
çıkıyorlar mı? 

- Hayır. Nezlesi var. Hava. 
!ar sert gidiyor. Bir yere çık. 
ııuyor.. Ve bahar gelmeyince 
çıkmayacak ta. 

Ömer, eğer ı a.dişah dıl'lar:rya 
çıkıyorsa, yolda bekleyip, I.ıukr 
reçyanm yUztiğünü kendi elile. 
vasıtasız olarak, vennek frrsa 
t rnı bulmuş olacaktı. 

- Mad·~rnki dışarıya çıkmı. 
yer. Benim bahara kadar bekle. 
meğe vaktim yok. Sana itimadım 
var: Ben Yalıkö~künden geliyc. 
ru.m. Lukreçyadan Padişaha ve· 
riln:ıek Uzere bir yiizilk getirdim. 
Bunu kendisine vermenizi rica 

ediyorum. 
Deyince. Arahm ~öz1eri falt?. 

şr ~bi açıldı ve titrcmeğc baş. 

Wb: 

ahiler n.P..mtn;\ d;z,;.i ;~ıeri a ır. 
~"EZUIE MUHl'ITlN .. ______ Bl_lllJl_lll ; '(':.'.;: . l .. ' . : ' .. , /.' ... 

- Ne diyorsun .. Sen Lukrec. 
yayı gördün nıU? 

- Evet. Gördüm ve UZ\.Ul 

boylu konuştum. 
Ha.remağa.sı Elmas, Valde 

Sultanın çevirdiği dolapları 

hepsini biliyordu. H:ıtta Luk 
reçyayı saraydan, Kara Musta. 
fa paşanm ya.lısma kaçıran C! :-
o idL 

- Sen naaıl oldu da onu gör . 
dün? Halbuki efendimiz onur 
Veneclite kaçtığını haber alınış 
Bu işte sen yanıtryorsun, Ömer! 
1f'di. 

Tanburacı Ömer: 
- Yahu h<:'n ayakta rüy; 

!!Ören takrmdan değilin1' • diy< 
'evap verrl: a klım başrmda 

Geçen akPam pa.ııa efend;miz 
hususi bir eğlence hazrrlamt~. 
Bana da ha btt ı;öııfl· ....,,;.,ti Rllt;. 
ktln rrlı:>nrıtinı:ıcıtndıı T.ukrec,·a 
ile s:ı.bahn ka<l:ır h"~L "~ ka'ık 

lar .. Onları saatlerce eğlendh 

diın. Ben de oldukça sarhoş ol
muştum. Fakat, paşa efendimız 
henden sarhoştu_ Biraz uyuk. 
h.dı. Bu arada Lukreçya, par. 
ınağındaki yüru'klerde.n birini 
çıkararak: ''Yarın saraya koş .. 
Padişaha haber ver, beni başka 
yerlerde aratma.sın. Kara Mus
tafa paşa beni kendi kfü•ldine ka 
çırttı. Sözlerine inanması i~in, 
Padişahın bana hediye etmiş oL 
du.ğu bu yüzüğü sana veriyo. 
rum. Kendisine takdim eder ve 
beni buradan kurtarmasını söy· 

tersin!" 
Dedi. Ben de kalktım. buray:ı 

g~ldim. 

Elmas Ağa lrulakla.rına inana. 
mıyacak kadar sersemlemişti. 
Lukrcçya nıese!esi meydana çı. 

kaca.k olursa. Padişah ilk önce 
Elma.sın derisini yUzdür ccekti 
Elmas bunu dü~ündiik~e ttty\er 
<lıken diken oluyor, · ·•dmuı 
tıatıyor ve §aŞkınlıktan Omere 

söyliyecck ıar bulamıyordu. 

Ömer bu sırada koynunda 
sakladığı yüzüğü çıltardı: 

- lşte, Lukreçyn.nm verdiğ 

emanet.. 
Haremağası kurulıkla yilZü 

ğiı tanburacmm elinden aldı. 

Dikkatle baktı: 
- Ayol. bu sahte bir yflzti'k 

Taf)lartn hepsi yalancı. Seni al 
d:ıtmışlar! 

Ömer içiooen gül<lü . n. bu yü 
ır 1ün çarşr ir,"nd(>ki kuyumcu 
tar tarafmd:ın nasıl r· · -ldığrn 
''e ne lnvrnı:t bi ·i1diğini b!lrne 
miş olsaydı, bu had;cıe karşısm 
da b t>1ki bir an için şüpheye dü 
ŞPCCkti. 

- Sen beni aldatamazsın, a 
ğacığım ' dedi - bu yüzüğü Luk 

t'('Cvava Padisah vermiş. O d · 
"':ına verdi. Taşlar sahte defil 
~ir. Y ;:>:";;;;·, r.arı::rda vapan ku. 
vumcuyu bile tanıyorum. 

f lMucımt .,. ) 



I st a n bul s p o r Vefa y ı 2 - 1 m ağ 1 fi p e t t · 

~erer :::..ıaamda: 
iısrANHL ı.:sl'OH 2 - \'.}arA l 

Bu staddıı. gUnUn ilk maçını !stan 
bulspor • Vefıı. tal~ımlan yaptıl3r. 

-~Mliw:..:-,.........,-=' ..ı,.;; ,..., • .....,ı 
ıarını ı,m•uuı..ıı. U,ruu uı. '" r·. ~rl\'< 
ı;ayısından sonra çok sUratU bir şel:I) 
aldı. Her iki tarnt da zaman z~man 
ellerine geçen fırsatlardan istifa1e e· 
dc~dllcr. Nihayet 39 uncu daltlk.:ıda 
Cstanbulsporlular soldan anı bir bil· 

ve Millikümeye girme avantajının 
mühim kısmını lehine çevirdi 
Diğer maçlar: 

Galatasaray : 5 Altuntuğ: 
Fenerb~hçe : 3 Topkap : 
Süleymamiye: 3 Beykoz 1 

1 

o 
1 
o 

lstanbuldan milli itilmeye girecek 
olan dördüncü takınıı tayin edecek o· 
1 b U b k V

AÇ d" 
1 

cum yaptılar. Soldan SUlcymanl\ ı;e· 
an u ru sa :ı ayıı. ""a vrt, stan· 

b ı ,., iki d h çen topu Slllcvrnnn ustnlı!tlı bır \'\I" 

Beşikf aş : 5 Pera 1 
1 1 

lkincı devrenin ilk on dakikasında, 
Beykozluların mağlQblyettcn kurtul· 
mak lçln uğrqtıklarını görllyoruz. 
Fakat, Danı~ gUzel oyunlyle eksik 
Beykoz for\•eUerlne aman vermiyor. 

Bu staadıı gUnUn iklncl mııçırr ha· 

u apor ... a oyuncusun sn ma runı ı . · 
birer ltadro ile kmı lardr. HP.kenı ruşla Vefa ağlarına takarak tıı.kmır 
H llt G ll çı nın iklnel saymnı attı vu mUsutıaka 

:ıO a 
1
P·.A b 

1 1 
k bu §Cklld" lstanbulsporun gaULıyeU 

yuna s ... n u spor uıarın mer ez· Jlc neUcelendl. 
den lnkl§a! eden bir o.kını ile başlan· 
aı. Derhal Vc!a kaleslnl saran tst:an· GALA1'A. \ltA\' l.'I - AL'USTUG O 
bulsporlular Cihadın ayağı lle illt şilt· 

\'l!.Ztn bir §ekil aldı, nHıa~ et son da· 
lilkalarda Be~ikt.a§lılar Şak!r vasıta· 

siyle bir sayı daha kazanarak sabadan 
5-1 galip ayrıldılar. 

-o--
Fener stadında: 
:SULE1".\L1N1l"E S - B>a"KOZ O 

lcrinl attılar. liakat §'Ut kalec<.nln el· 
!erinde kaldı. Daha bu illt akrularda 
lstanbulaporlularm bcr ne pahasına 
olursa olsun bu maçı kazanmaya az· 
ınettiklerl göze çarpıyordu. Top mU· 
tı-mıı.dlyen iki kale arasında mekik 

kem HUsnU Salmıı.n idaresinde Cııla· GlinUn Uk maçı SUleymıı.nlye ile 
tasaray - Albnl.uğ takımları yaptı· Beykoz arasında idi. Hakem Feridun 

.uyor. 
UçılncU dakikada soldan lnkit!l.f e· 

el n yeııl b!r lstanbulspor akmmda 
Cihadın anı olıırnk ortaya gönderdiği 
top Vefa kalesini kanıJtırdr. kaleci ile 
mud:ı.fılcr mütereddit hareket etUkle· 
rinden topu uzaklaşt.:rnmadılar. 

lar. MUsabakayn takımlar asker olan 
oyunculnnndan mnhrum olarak tık!!lk 
birer kadro ile çıkmışlardı. 

Kılıcm idaresinde oynandı. 
Onuncu dakikada Süleyman!ye a· 

kınlarından bunalan Beykvzlu Sadet· 
tın topu kaleciye \'ermek istedi SU· 
leymaniycdcn 1-~eşat kaleciden eHel 
) eUşerek bo~ kalan ltaleye ilk golU 
soktu. Bu golU yiyen Beykozlular bir 
mUddet bozuldular. Şimdi SUleyma· 
nlyeliler boyuna ıııluşurıyorlar. Reşat 
SadetUnln bir hatasından i&Ufade e· 
dcrek iklnci golU de attı o(d. 12). 

Bu golden sonra oyun esltl hızını 

kaybetti: ve bırincl devre 2--0 SUley
manlyenin gallblyeUyhı ııona erdi. 

SUleymanlyelller tekrar açılmağa 

başladllar. Şımdl oyun k~ılıklı hU· 
cumlarla. devam ediyor. Beykoz Jmle· 
sinln önU tekrar karı11tı. Fethl şüt 
çcktL Top direklere çarpıp geri gelir
ken b"ethl tekrar yôtl§erek Hc;UncU 
golü attı. (d. 32), Oyun bir mfül<iet 
daha SUlcymanlye baskısı altında de· 
vam ettlltten .sonra mütevazin bir ~e
kil alırken 3--0 -.SUleymanlyenln ga· 
!ebesiyle aona erdi. 

FENERBAHÇE 3 - TOPKAPJ l 
GUnlln ildncl maçı Topkapı Uc ~·e· 

nerbahÇfl arasmda idi. Hakem E§re! 
Mutlunun 1dares1Dde oynandı. 

On ~klnci dakikada Naim soldan al· 
dığı blr pul& ilk golU attı. 

D:ı arada topa yetişen lsmet plAee 
~ir \urua!a lslanbulsporun birinci go
lllnll yaptı. Bu sa) ı lstanbulsporlula· 
rı canl:ı.ndırdı. Vefa kalesini mlltcrna· 
dly n sıkıştırıyorlar. On dakika ka.· 
a:ır el ·vaıı1 eden bu takipten sonra 
Vcfalıl:ır yavaş yavll§ hl\kimlyctlerlnJ 
kurarak lstanbulspor n13ıf sah.asıntı 

yerleştllcrsc 121'.' bir tllr!U gol çıkara· 
madılar \e devre bu §ckilde 1-0 İs· 
t nbulspor lehine nihayetlendi. 
tKtNCl DE\ ttJo~: 

Bu devreye \'cfalılar ba§ladılar. llk 
dakikalarda Gazinin zaviyeyi lıulan 

Oyuna. rUzgArı arkalarına atruı Al· 
tıntuğlular başladılar. Oyunun ilk da· 
kiları mlltevazln geçiyor. Beşlı11!1 da· 
kikadan itibaren Galatasaraylılıır ha· 
fit bir tısUlnlUk kurdularsa da fırsat· 
larda.n istifade edemiyorlar. NUuıyet 
Galatasaraylılar 18 inci dakikada 
penaltıdan SalAhattin \"asıtaslyJe bl· 
rlncl gollerini çıkardılar. lki daklka 
ııonra bir penaltı daha kaza.nan Gala· 
ıaaaraylılar bundan istifade edemedi· 
ier. Dakika 25. Galatasarnylılar Uçün· 
cU defa olarak kazandıkları penaltı· 

dan E§tak vasıtaııiyle ikinci gollerini 
do attılar. San • kırmızılılar bllkbn. 
BlraZ sonra Sal~attin trlklkteıı U· 
çUncü Galatasaray golllriU da yaptı. 

Ara sıra Altmtuğlulann da Ga!Rtru!a· 
ray kalesini ziyaretleri r.:-brU!Uyor 
Fakat netice alamıyorlar. 40 mcı da· 

Dlakl mllllm 
maç etrabada 

ı.ıtunU 111..anbulspor kıl "!Si nefis bir 
blonjonlc hurtardı. Uakıkalar ilerle· 
dlkı;;c Vefalılaun daha ağır b'!.Stıgı. 

lstanbulspor k&lcslnl tehdit cWklcri 
ı,orUIUyor. Bu nralık oyun sert bir 

kıl o.ldı Vefa mlldafil Vahid rnkl'h1· 
ııA lı<>talı bir 12ckilde çarptığından o· 
yunu:m ı·ıknrılınco. Vefalılar oyuna 10 
kışi ı:e devam ctmcl~ mccburiyııt!nde 
kaldılar. Fal<.ıt y~ Ustun oynuyoı
.nr. Ncleklm 19 uncu dakika.da frıldk· 
ten H klc. \'tıtııtaıılylc bcraberllk eayı· 

,, 
Dünkü maç etrafında 

dü~ündükleri 
TAS\'tr. "- Diinkü t:ok mühim 

m~ta hakem Halit Galibin bllhas· 
fia otoritesi \'e ~liıf'I idnr:>sl takdi

rt• layıktır.,, 

Xot: Pt•k gü7.('I idare etti de 

maç !'ıOnnndaki da~·a'k atma teşcb. 
hlbii nerrrh•n ll·:tıı rtli ıwalıa? Ta. 
eh tuzu ~erine ~<'isin di~ c mi? 

Yoksa yukarkl rlimlr, ıı~ ni :.:,azetc 
s1ıor mulmrririnin istnnbul ... por ta. 
kımmdn. o~'llıulı«ı lrln mi şarf<•dil· 
rııl-:tır. btnnbul..,ııor ıla ~alip g~ldl

ğino ~vr<' ... 
YAT\S - "lfak<•mc 1.t•c;nüz l'. 

clllin<'e müh.'cll\ iz .) al.:nlanarak ha. 

kcmlıı yanına götünilil:ıor. - A. 
lın, eli~ orlar, dnrnrıymı df'tnl"niL ki 
fidir~ Fakat hakrın piskinliğc \-Ura 
rak: - llb: hak<'mlz, bo~ le ~e~·lc. 
re· atı .. ıı:,rı.ı: dİ\ or! • "<•kadar acı!., 

Xot: l>n~·"*-' ~iyen de, offedt•n 
tlt• hııl.f'tn. S:ınn clcrt c>lmn.,ın yn_ 
hu!., 

IKD.\l'ıl - - "Uiı 1.liihiin hakkı 

goı. ~iirt" ~i.ire ~eneli.,, 

'°ot: llan~i ~l'ıwn haktan hnh_ 
"l'di~orsıınıı1.. rnı sudrr•p ~ah:ıdıt 

herkl""lıt hirlhlrlPrinl :ı t•ıliklPriııi 

gortlıı 1,. 

cr:mn mı ı:T "l\liiıılC'rin 

ınukadderatı hnkf'nıll"riıı l;.p~fine 

lııa~lı dı'ğildir.,, 

Jile: Mwy• IMtnrlan tabii ne> 
ur' Elhf'ttc ya ••• 

~~-w~ 

klkada da Eştak vasıtaslyle bir gol Cumartesi gUnkU yazımda maçın 

daha kazanan Galatasaraylılar birin· cereyar.ı etrafında tahminler yU. 
ci devreyi 4--0 galip bitirdiler. rütıneg· c gayret ederken, bazı Fe
iKlNOl DEVRE: 

Oyuna Galatasnraylılann Ml:ıumly- nerli ve- Galatasaraylı oyuncula. 
le ba§landı ve derhal göze ı;arpau bir ı ın lstanbulspora gececeklerl de· 
nWmlyet kurdularsa da ellcrlne ge· dikodusundan bahsetmiştim. 
çen birçok fırsatlardan lstlftı.de ede· 1''akat nyni gUn öğleden som·a 

ınedilcr. De\•re sonuna doğnı E~tak ı tebtiğ edilen bir karar, askerlik va. 
l:c~lncl Galatasaray golUnU lll.' uttı. 1 . • •• 
Biraz sonra ı.ıttmtut;ıuıar bıt p..ınaıtı z-ıfesı ıı;ınd~ bulunan futbolculann 
kazandılarsıı da atıımadılar \"e mm:-a· sivil klilplerde yer alamıyacakları-
1.ıaka bu oekllda 5-0 Gnlat:uıarny le· nı bildirmesi iizerlnc, Vefahlar, en 
hlno neticelendi. mUhim maçları arifesinde, birden. 

bire 4 oyuncularından mahrum 
BEŞ1K'J:,\Ş u - BE\"O tLl'~POt; J ! kaldılar. 

Sır~ gUnlln en ınUhl.m maçlarnıdan H d 
birine gelmişti. Bu mUs:ı.bakayıı Be . c>m e öyle bir mahrumiyet 

kı takımda ~er nlamıynn oyuncu· 
ı:ılkla~lıl:ır nsker olan en mtih1}11 döl't • 

!arın J tanesj hUcum hattından ek. oyuncularından mahrum olarak çık 
tılar. Bunu bir avantaj sayan llc.)o~· 
lusporlulıır Beşlktaşı bu znyıt ımdrc 

ile yeneb.lec klerın! Umıt cuıyoı lıullı. 
Fakat netice hiç de böy1c olma iı, sa 
hadım 5-1 mağlüp nyn\ura•ı milli 
kümeye giımck Um!Utrinı de kaylıN 
tiler Gelellm maı;ın tufsll!ltırıu. 

sili~ or! .. 
Ru vaziyet l:aı ısında, :lstanbul

spor Jı'ener ve Galata.saraydan 

takviyeli değildi ama, Vefanın 

noksanlal'ı hemen hemen ayni va_ 
ıiyeti ihdas ediyordu. 

~Iaç oynandı ve Vefa 2·1 mağ. 
lüp oldu. 

Milli kümeye geçme avantajının 
mühim bir kısmını lehino çc\•irnıi;; 

olan İ"'tanbulspor, dün bu fırsat

tan istifade edebilmek için büyük 

bır enerji ile oynadı. 
Bıına mukabil, mııç bidıı~ etinden 

itibarl'n sinire kapılan Vefalılar. 

za~ ıf t.arafluını sc'rt oyunla öı t· 
ınck ıstemeye bru;laymca, evvelki 

:rnzımda da işaret C'ttiğim gibi bu 

hareket aleyhlerine oldu. 

Halbuki Vefa, şuurlu bir çalış -
mu Hı: diln 1stanbulsporu, noksan 

kadrosuna rağmen ~·ıne mağhib r.. 

d" bilirdi. 
Binaennleyh hata evvela kendi. 

Hu kem ~ıızl fl zcan. Oyunu ıiizgaı 
del lehlerine olıın BeşılttaşlJur başla· 

cıııar. MUsabnka çok ııürsıtli oluyor. 
Be~lncl d&kikııdli Snbrl imleci ile kaı· 
ışı l'ıırıııya kaldığı halde muhakkak 
bır gol tırııatı kaçırıyor. Dir.ız soı:.rıı 

Beşiktaşlılar h:ıfı! bir UsUınlUli kur· 
dular. Bcyo~lw;por kalt"s!ııı m;ı~ma· 

dıyen tazylli ediyorlar. Bu ar<ıda mu 
hun bir kaç fırsat daha l<aı;:ır tılar. 

1\"ihayet 19 uncu dakikada Halil ka 
leden gelen topu sıkı bir ııUtle Beyo~ 
luspor at;Iarına takııra.k Lalcsınına bl· 
rlncl go!J kıız:ındırdı. Bu gol B"}Ot';· 

ıu11porluları ·lıaıckctc getirdi \"t'! o· 
~ uııd:ı blr le\ ıızUıı hasıl oldu. Beyoğ 
Jusporlul.ır Ust Usle u,ı korner kn 
..andılar, ııu koı nerlcrln iklnc•ı,ınde 

Colaf! ı;ok gtıı:el bir kata vuru~u ile 
lleyoğlusporurı bcı aberllk sayısını çı· 

ı...ırdı .. mınz sonra Eşrefin ortasından 
istifade eden Sabri lklnci, 37 lncı Jn· 
ı.ıkacla frıkıklcn Hakkı tıçUncll dl~cr 

l!:ı"ıkada. d.:ı yine Hakkı bu sc·ne Ulc 
m:ı.çl:ll'lnda gtırcmedığlm!z nefis blr 
,ııuc Be, kta ın dbrdUncU golUnU 
~:ıpu. Ve b!rınc! devre bu şel\lld.;) 

ı-1 Be iktn§ lehine nctlcelenr1i 
IKl:->Cl J>E\ ttt~: 

Puvan 
Takıııı l\I. G. B. 
Be.şlktaş 16 16 
Fener 15 12 1 
G Saray 15 8 4 
lstanbulspor 15 6 4 
Vefa 16 6 3 
H. Spor 13 5 3 
Kasrrnpaşa 16 5 ı 

Beykoz 16 4 l 
Süleymanlyc:- lG ı 1 

lerindedir. Fakat hakemin bazı yan 
115 ka.rarlannı kendi slnirliliklerino 
\'asıta addederek ili bilsbiltün ~r 
ğırından çıkarmaları daha cok 

yanlı§tı. 

İş bir kere sinire binince sert

hk başladı. Ve tabii bu sertlik Ve 

fa aleyhine tecelli etti. 
Demek oluyor kl dün V"fa sn_ 

dece kendi sertliğine mağ1fıb ol. 

du. 
Hakemin maçı idare edemediğin 

den ibahsolunuyor. 

Filhakika,. oyunda zaman zaman 
bazı yanlış kararlar milşalıcdc c· 
diliyordu. Fakat şurası muhakkak 
ki taraftarlık yoktu. Bu yruılış 

kararlar, Vefa aleyhine olduğu 

kadar 1stanbulspor aleyhine de vn 
kubuluyordu. Onlar niçin sinirlen

miyorlardı acaba? .. 

Şurası muhakkaktır kı golleıfo 

hiçbiri miinakaşa edilccPk 5ekildc 

olmamıştır. 

Yalnız Vefanın attığ1 golün 

(avttan !;e\'rilmifitİrJ kararı tnma. 
miyle yanlıştrr. Buna yan hnkP.m. 

teri bayrak sallamı3 değildi. 
Bu vaziyetin ayni, lstanbulspor 

alf'yhinP de birinci <lC\'l'C'dP ol • 

muı:;tu. 

Haktmin bazı yanlıı; kararları 

Vefahlarnı zannettikleri gibi Ve -

fa aleyhine değil, oyunun umumi 
nhenbi üzerlndP rol oynamışbr. 

Son olarak, ortada heyecanlı bir 

sey yoktur. Hadisele"r, spor salıa. 
nuzda maalesef daima tr>kcrrür c. 

degelmiş, olağan şeylerdir. 

Sıı.cit Tuğrul ÖGET 

Cedveli 
!\I. A. Y. r. 

77 14 48 
2 56 13 40 
3 51 l9 35 
5 34 43 31 
4 37 38 31 
7 32 37 28 

10 24 39 2i 
11 24 38 25 
11 18 55 25 

tkiııcı dcvrC'yc ymt: canlı \ e '!Uratıı 
bır ııekıldc ba 1 ndı. Devre bıdayetin 
de Beyoğlusporlular bariz bır hAkl· 
.ıınlyet luırdularsa dn netice aıaınıyor
ııır. 15 inci dakikada oyun yine mUte· Top kap l6 l ~ 11 18 72 21 

' 
Bu ~olocn som·n Torıkapılıl ır !<'ener l men yegü.nc gollerini attılar A'T. ıwın· 

tazyılund:ın kurtulma~ teşelıblıs et· ra maç 3-1 Fenerin galebcsıyle il>" 
tll~rse d~ muvaffak olamadılar. na erdi. 

Dakika yirmi. l<'mrr l!!lğdun akıyor. 
Top Nacld,.., Nacı sıkı bir şüUe ikinci 
golü de attı. 

Fencrbahçe, Topkapı sahasına lyice 
yerle~ti. Top knlenu1 önıındc a~aht.ar. 
aya~ dolaşırken yaııar UçUncU golU 
de attı. ld. 25). 

Birinci devreyi 3--0 galip bitiren 
Fencrlllerin, ikinci devre başlar ba§· 

lamaz sayıları çogaltmale.rmı bekler· 
keıı Topknpılılann açıldıkltmnı gtırU· 

yoruz. Şimdi Topkapı daha h.üdm oy· 
nuyor. Fakat Topkapı forvetlerinin 
becerlltsizliğl sayı alınalanna mlinl 
oluyor. 

Oyunun sonlarına doğru Topkapılı· 
lcır tekrar açıldılar ve otuzuncu dakl· 
kada, Vecdi, Cihadın plonjonuna rağ'-

Halkevlerindeki 
faaliyet 

Dün İstanbul halkevlerinde muh· 
telif spor hareketleri yapılmıştır. 

Eminönü halkevindeki basketbol 

karşılaşmasında Savaş takımı Ttle 
tikspora 12-10 galip gelmi'}tir. 

Yine Eminönü halkevinin tertip 
ettiği sokak koşusu halkevi mer _ 

kezi ile Giilhane parkı arasında 

yapılıiı15tır. 56 attelliı işt.irsk etti. 
~i bu müsabakada Ahmet birinci, 

lzak ikinci, Adnan üçüncü gelmiş. 

lerdir. 
Beyoğlu Halkevi ko§usuna 24 

ntlet Lsfuak etmiştir. 3000 metre 

üzerindeki bu koşuda. birinci Kos· 
tantin, ikinci Cevdet, 3 üncü Yuda 
olmuı;lardır. 

Üsküdar Halkevinin ayni mcaa -
tc üzerindeki kıı· koşusunda 24 at 
let içinden birinciliği :MUnir, ikin. 

1 cıliği Orhan kazanmışlardır. 

Boks maçları 
Dün Beyoğlu Halke'l.inde ~ a.pı • 

lan boks müsabakalarında almd 
ncticclE'r şunlardır: 

Hüsnü Nes.ime sayı h~abilc ga.. 
lip. 

Halil Edibe sayı hesabıle galip, 
Necati Mehmede sayı heeabllıt 

galip. 
Necmi ile Hikmet berabere !llil' 

mışlardır. 

Son müsabakada Sabri :raklıt 
Turgudu nakavt etmic;Ur. 

lkinci kümeler 
Diln Anadoluhi-mr ~ahaımıda 

yapılan ikinci kilme maçlarmm tır 
rincisinde Anadolu, Rume~ 
3_0, Alemdar Beylerbeyini 4.2. 
Anadoluhisar Hilali 9.2 mağl~b et 
mi.öl erdir. 

.. ·-·---
HABER 

okuyucuları için 
90 derırıte yalı&ııc1 dil den. 

lerl kitabı kuponu: B 

(Bu kupooun SO 1aneıdnl 
getiren okuyucularum& be
heri 2~ ter kmuDluk fnn· 
sızca, lnglllzce, ıılmanca 

denıleri kitaplarından biri. I 
nl (80) kurup tedarik ede
bilirler) .... ·-·······--·-·-...... -... --~ 

Doktor A. Emanueli 

Diş macunu piyango bileti değildir 

Sadece talihe 
ıek rasgele 

güvenlie
seçilmez 

RADYOLIN 

RADYOLJN 

RADYOLIN 

ginel l.ulrnhı '" ho., 1Pztttlidir. Çocuklar 11111 

kullanııbllirlrr. 

mln•\ t11rntkuııııı1 tahrip et.mtxlt•ıı c:ok kı,.a bir 7,a~ 
iı;ln<'ll• dl~lerl IM•yııı.lııtır 'c parlabr • 

ağı:ulakl hPr ~eı:ll mikroplan ~ liı.de 3 uz öldtırS 
\ğt7. koku'<uııu izale eder, nef 1 tatlılaftınr. 

diııı etlrrlııl kıı\'\t'tlendlrerek bir c:.ok tehlikeli RADYOLIN 
lıklarm oııtirıli alır. 

Sabah, öğle '''-'akşam her 3enıekten ı;onm 

gilnde s dl•fa dlşlerlıürJ 


