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Harice sattığımız mallar1~1 
Kım 
Kazanacak? Fiyatlarını düşürn"t ge 

Bir harpte galebeyi temin ede· 

cek sağlam ahlak kuvvetini an· 
<"ıık hür bfr surette istiklal ve 

vatan aşkı icln döğüşcbilen mil.. 
Jetler temsil edebilirler. 

Yazan: 
il seyla Ca it Yalçm 

u""' .uuıgıı.r gaz.et-\: ı, :O,lo\ o, 
U Almanya ile 1nmlt<•rc ıırn.. 

sın bOU 'c knt'i bir muharebenin 
arifcsinı.le bulunduı,,"Umn1.a kaııidir. 

Her i'ıd tarafın \azJyetlerini ken. 

eline göre muhakeme ettikten son· 

rn §U nalo bir OOHlll an) or: 

Vişi kabinesi 
istifa 

etmek 
üzere ••• 

Amiral Darlan bu snbah 
Paristen Vişiye döndii 

Generaı · 
Vevgand 

Hangi tnraf kazaııncal<T Bizerte'nin Alman!11reı 
Bunn umumi ımrctte "erdiği <'l'" "} • w • • •• J d" 

verl mıyecegJOJ SOY P. l İf.al~ &11 tankJanna klU'§I harel."itta (Ok lllÜe'isfr oJan yeni ıol!lt.em bir 
'RP t_ıudur: j tnglH:r. tank defi topu faaliyette ... 

Son ~:ıflınya kim dalın iyi hıu.ır. Loııdrn, 8 (A. A.) - ll. H. C: , • • ------------
!· . khni ahlakı dııhu hal;. Bazı haberleı'C göre Yi~ı kabl. ' Afrıka cephelerınde 
ıuımL5S<•, n • 1 nesi istüa ebnek tizn~dir. 

lam 'e kendisini idan· <>dl"nl<'rln hl< .. 

1 

AMinıu. DAUJ.AK ''t!jtDE Bblgazl ,ebrlDd8D 
lıir SUl'('ttô ynnılmıu1ıklnrma h;ıu Pari .... , 8 (A. A.) - B. n. C: 
kn.i'i ~urette iman e,tmisse hu hur Amiral Darlan dün Pariste I,.n· IODra 
hl knuuıacaktır. valle. Vişinin Paris milmessili Bri.. 

0 
b ki kfthln· non ve Almnnya.nnı i<jgnl nlbndaki Biitiin 

Binaazi 
mıntakası 

nlrd<>nbire, u co\'ap ~ Fransad=ı bulunan mümes!!ill A -
le.rin n.; tnrafh 'e tmçanıakh kent.. betz ile g6rüştüktPn sonra, dün 
nıetlerlni hatırlatıyor. Çünlill, Sof. akı:ıam Paristen Vişiye hareket et. 
~alı ~azctcnin galebe için kat'i &.· mL5tir. Bu sabah Vfı:ivcı muvMa1at 

mil diye ileri sürdüğü earf:lamı cdec~~NSIZ J)()NA1'"MA 1 
hakikatt n gnleooyi ~ edebile- J.ondra, g (A. A.) _ B. B. C: 
relder1 kn.bul olunsa bilo kimin ah.. ttlmada Iayrk bazı haberlere gö· 
likı daha sağlam olduğunu, kimin re nmlı'al Da?"lan .Frans:rz: donan • Birkaç münferid 

karakol müstesna kendi ını idare edenlerin hlçblr su. (Devamı 4 ünC'lde) 

r('tt~ yn.nılmadıklAnıın kat'i suret
t.e iman ~tt1ğbıl nenıden b11mell? 
Uu gibi scylerde hakikat ancak 1~ 
oluf1 blttild-011 sonra. an1asdrr. }"'a· 

l"aza Alrnanl.a.r galip gel.c;c, o 7&. 

rnan kendll-Orinl akıllı ve dirayetH 
l;Öl'ıtennck istfyen kimseler, biraz 

da fchıefe cllismı almağa ~ 
rak, Alman galebesinin ~flcre ı

IDMMlan Ueti geldJğhıl, Almaplann 

ahllkı daha sağlam olduğu~ ga· 

'"""" kaıandıkl•mn alinınne, pey_ 
~bir tawrla ilin ederlc:r 
\e kendilerini manlih bfr lakırdı 
SÖylftnlş glbt gfl8tcrirlcr. 

Fakat §arla.bmhkla. )amsık bn u. 
kaWığm hltJJir laymctl ~yoldur. 
Tahaıtdodc etmiş bir netiooye göre 
bir kulp UJdııaılilllk gay~t kolaydır. 

Sil tıı&rifet i5l e\'"\'elden tahmin 
l'ldebiimckfu k1 en tecrübeli ve a· 
kıUı fn.<ıeııla,r bile bu gibi istikbale 
nit tahnıinlenle bmıcn dalma hata· 
'.\"ad~ü~. 

l\lu~'llffalayet mlyarlan diyo ile. 
l"i sürülen şartbn gelin~: asker. 
lcrin ,.c ummnlyetlc, halkın I~ ha· 
.ında. bulanaa eeflcrin akıllanna., 
mnhakemelerioo, lyalm.tlerine bü· 
\"iil< itimat beıelemelert §Üphcslz ld 
ı:o'i~ büyük bir ktıV\•ct i;efikil eder. 
l<'nkn.t RCflcrln bütiin bu ,.Mdlan 

haiz mn vo itikat edilmeleri haki. 
kat<'n onlann müstesna bir kudret 

'•· ~hliyct s:ı.hlhl olmalarını icap 
rtnw:r.. RugUn fa..sistler de kendi 
Du~elerinlıı lıiı;'bir zaman hata et. 
ıncdiğiııo, Duı;enln her 7.aman hak" 

lı otclaj:,"Una iman ederler. J."nkat 

hu itikat.fan onlann JJblada. aza· 
mi üratlo kaçw..alanna, Yunanb. 
tunda daynl. y<•melrrlne miınl ola. 

1111~ or. Demcl\ J.1 Soı·~·ah ~etenin 
artlan CJ)<'~cc su götiirür. 

.ı\lıın.k snj;lnmhb'llm gelince, bu· 

na nasıl ö'14:mclı: 'knhil ol:ıcağı Nhu. 

dl~~ kadar keşCcdilememl tir. Yu. 
al"<la dediğimiz gibi, bu gibi söz· 

lı;>T nnmk ortada bir \akla tahal..

(Dcvamı 4 üncüde) 
lliiS<'yln Cahtt l' ALÇIN 

An1avutluk cephesind~ 

Bir italyan 
taarruzu 
süngü 

hücumu ne 
tardedildi 

Tepedelen muhaaara 
ediliyor 

Atina, 8 (A. A.) - B. B. C: 
Yunan resmi tebliği: Cepheler. 

do topçu ..,.e devriye faaliyeti. 
Düşmana ağrr zayiat ı.·erdirdik. 

BlB 1TAJ,YAN HÜCUMU 
Atina, 8 (A. A.) - B. B. C: 
Atfna ra.dy06U, diln, 1taıyanıan:n 

per§embe günü iki saat süren bır 
hücumda bulunduklarmı bildirmiş. 
tir. Yunanlılar şiddetli bir at~ 
nçmışlar ve 1talyan lıatlarmda bti· 
yük tahribat yapmışlnrdll'. ltal -
yanlar gerilemişler ve bunun w.e· 
rine Yunanlılnl" bir sUngii hücumu 
yapmtŞlar ve 1talyanlan t..aamız : 
larmm bidayetinde işgal ettlklerı 
mevzilerden daha gerilere kadar 

(Dc,·amr 4 üntüde) 

isgal 
edildi 

Esirler araamda bir 
orgenera~, bir de 

korgeneral var 

ERiTREDE 
Kerın de düşmek 

uz ere 
KüiPe. S (.\..A.) - B.B.C: Orta

p.r.ktakl 1ngllm ~Ueri 1IJDllm1 
ka.rargllnnm :fevltalMe tıebUfli: Bin· 
gazinin 1§gallyle netloelenen .ba.reklt 
e.sna.amda imparatorluk «duatmUD 
tank ve zırhlı otomobil kollan 30 
saatte 250 kJlonıotrc katederek yo'da 
dtl§manm mukavemetini kımııılar ve 
ttaıyanlarm son rlcat yolunu da kes. 
mişlerdlr. Bu 81lratll ve cUttUl hare
ket dÜ§JllMI pıırtml§, bunu:al.& bera· 
tıer ttalyanlar birkaç defn tank ve o. 
tomobll tC§ekkUllerile ve plyadrsllc 
taamıza geçmişler \'O İngiliz kuvvet· 
ıerinl dağıtıp aralarından geçmeğe 
çnlqımı~lnrdır. Bu t.e§CbbU•lerlo hepsi 

(Denmı 4 üncüde) 

KAMYON TEKERLEGi BiR MA
GAZANl N ViTRihiNI PARÇALADI 
Bir çocall arıba aıt1ada, lllr vatudq da 

11am1oa çarpmaılle atı~ . 1aral~dı 
Dün sehrimizde birkaç vesaiti pıda Haınıdıye. caddesındcn ge : 

nakliye~ kazası olmu~, neticede çerken birdenbıre fırlamııı v~ cı: 
b. - 't . camlan vardaki Ycrva.nta ait tuhafıyecı 
ır magazanın vı nn .. • . . . m ır. 

parçalanmış, bir çocuk araba. al- dukkanının vıt~nıne ç~ ışt. 
tında kaJmış ve bir vatandaşa e>- Dükkanın 180 lıralık kn~l vit
tomobil ~rpmıştır. rin camı kınlmış ve ~ndeki 

Bu kaza.lan sırasile yazıyoruz~ mallar ~k-.mıştır. Şofor ya-
4157 plaka numaralı kamyon., talaıam§tır. 
jand çenberi, kamyon Bahçcka- (Deftnll 41btellı1e) 

Bulgar 
kabinesi 
toplandı 
Baıvekil harici 

siyasette değişiklik 
olmıyacağmı tekrraladı 

:)ofya, 8 (A. .) - B. B. C: 
Balga.r kabinesi dün t:oplarunl§

tır. Hariciye nazm Popof Bulg" • 
ristanm harici siynseti ve komşu-
1 .. tıyle ;:nütı8b\:be1Jerf hlıkkmda i. 
zahat vei'nıiştir. 

Müteakiben beyanatta bulunan 
hqvekil Filo!, haricl Bİl'Mette bir 
deAildik olm.&drğmı t'!ÖylemişUr. 

ingıltereye 
yardım projesi 

Bugün Amerika 
mümeasiller meclisince 

tasvip ediliyor 
Vafington, 8 (A. A.) - B. B. C: 
Ruzveltin !ngiltercye yardım 

ı)rojeeinin bugiln mUme6Si1ler uıec
Uırince tasvip edileceği anlaşılmak. 
tadır. 

Bingazi 
harekati 

Bir otomobil 1ırışı 
gibi olda 

J.ondra., 8 (A. A.) - B. B. C: 
Bingazi zaferinde Avustralyalı • 

larm oynadıktan müphem rol do • 
layısile Bingazinin zaptı haberi 
bütiln A vustra.Jyada bil yük bir ne. 
şe ile karşılanmıştır. 

İtalyanlara istihza 'ollu §Öyle 
denilmektedir: 

"Britanya inıparatorluk kıtaları 
haltiJd bir otomobil yarışma işti • 
ra.k etmiş bulunmaktadırlar!., 

Azrail 
Kol 
Geziyor! 

Fe-vkalido bcyecıanlı blr 
r.abrta romanı 

Bugün 
"En Son Dakika,,da 

başlıyor 

kalkanlar 
ŞIDDETlE CEZALANDIRILAC K 
Düşük fiyatla bır kaç menşe 

şehadetnamesı 
talebi reddedıldi 

Baglnlu fartıarı ıç·ade lbracat malla
rımızın fiyatları ~ok ıağ.am ve ı11cUr 

Son günlerde yine bazı ibra_ 
cat tacirlerinin. ihracat malları. 
nm fiyatlarını düşük tutarak 
rne~e şahadetnamesi almağa 
teşebbüs ettikleri ve bu suretle 

dış piyasalarda fiyatl"rı kırmak 
istc.-diklerf şehrimizdeki alakadar 
makamların nazan dikkatini 
oelbetmi§ ve bu men.~ şahadet-

(Dc,·anu 4 UncUde) 

, N,emlekelin her köşesine petrol 
ve benzin savkiyatı tanzim edildi 
Beazıa ve petrol atolra lbtlyacı uzu 

mlddet llarpıaıacak lllllltara ylllsellll 
Bundan bir müddet evvel, te. :r'iılara aevkolunan tenekeler dol

nclce ve bidon noksanlığı dolayı- durularak dahile sevkolurunuş.. 
siyle sekteye uğramış ohm A. 1 tur. Bu ıruretle buglin me.mleke. 
nadoluya benzin ve billuisaa: tin hiç bir noktasında petrol ve 
petrol sevkiyatı, alınan tertiltat benıin sıkıntısı kalmaması esba. 
sayesinde. tamallliyle yoluna ko. ibı hazırjannuştır. 
nulnıllt,.'itur. Gert-~ petrol şirket. ! Diğer taraftan petrol ve ~ 
leri gerekse pi~ için geleıı te- zi l9tdclan aUr'atle yükselt.ilın~ 
neke levhalar hemen tamamiyle tedir. Miktar söylenmesi doğru 
petrol ve benzin tenekesi haline bulunmamakla beraber, halen 
getirilmiş bu suretle se.v'kiyat depoların kontrol altında bulu. 
tanzim olunmuştur. 1 nan milrtarlarm umumi ihtiyaca 
. Memleket dahiline petrol ve ~müddet kifi gelecek mile.. 
~nzin sevkiyatınm evvelce tan. tf.13 \l'8.8ll olduğu temin olun. 
zimi için ihtiyaç h:!dlerine göre maktadır. 
memleket üç noktaya a~Tılmış. -----------
tı. Birinci mmtaka1ara dahil o. 
olan vilayetlere ilk olarak tevzi
at yapılmış, ikinci ve üçüncü Kara gözlüklü bir 
mmtaka merkezlerine de bundan . hırsız aranıyor 
sonra sevkiyat yapılmıştır. Bu 1 

ar b~mda~ itibaren <lö~me ben.. 5 b" r 1 k albn bilt:zik 
zın gonderılmekte olan 1skele ve ın ıra ı 
istasyonların hızlandığı teşkil 1 çaldı 
eden mesafelere de tamamen K&p&lıÇll?1lda .Km.z ismin~ bir im. 
tenekelerle sevkiyat yapılabil. yumcu, saba.hleytn dfil<kAnrna &"ldlği 
mesi imkanı hasıl olm~ ve bu. vakıt çekmecedeki altm bllezıklerin 

~-----------! çalmmt§ olduğunu öğrenml.§tir. 

Ç6rçll yarın bir 
natuk s61U1ecelı 
Lontlra, 8 (A. A.) - B. B. C: 
Başvekil ÇörÇll yarın gcco saat 

21 de radyoda bir nutuk söyliye. 
cektir. 

Hadiselerin 
---------------------'--retsın -
Bingazi ve 
İtalyan 

imparatorluğu 
Yazan : HASAN KUMCAYI 

I• XGtı:nrnt:..'iL" ?llil onla::-u 
nihayet dün Blngıu.l)i de 

zaptettt. llerncdcn sonra Blngazl 
yolu üzerinde u1.anan anu.1 dağlık 
\ e askerlik bakımından müdafaa. 
ya ı;.ok eh <>rllı:I olduğundan hal· 
yanlarm bu tabii lmk&nlanlan iıdJ. 
fadf' edf!Cekleri zannolunu~·ordu. 

fogillz erkinıharblyesl hile :{lln· 
ı:tulnin kısa bir zaman zarfında 
7.11pt<'fllfm~lnf" ihtimal 'rrmlvordı•. 

·Bunun üzerine kuyumcu, Kmz. a. 
bltayı haberdar ederek çalman tıllo

nkJerln kcndlslne alt oımaaı~ı. !fleo 
mek üzere. diğer kuyumcul&r tarafm,. 
dan kendlsine verildiğini ııöylemlşUr. 

(;nıınan wtın bilezlkler'.n tutan 6 bin 
liradır. zabıta. bu işte (Kara gbzlllk· 
ıuı btr hmııZı aramaktadır. 

Demeden sonra fo~liz kuwctleri 
ağır ağır ll~rlemeğe kıırnr vennl" 
göriinilyordu. Halbuki harp hare. 
ketlerinin inkişafı hiç de bu tah· 
mlnlere uymadı hlifıld." Blngui 
Bardlya \'O Tobruk batta Deme. 
d<'n bile daha kolay alındı. O im 
dar ki halyanlar ·bura.da heıneıı 
hiçbir muka\'ftnet gö~t.ennrdil<>r, 
derhal teslim o'n\·erdJl,.r. İn"lliı 
motorize krtalan 260 kllomC'frelrli 
hl~ p.nr.ah mesafeyi 4.5 gtln gihi 
kısa bir ?.amanda aldılar. 

BlngıWnin bo ~kilde zaptedll 
ml~ olması bir kere daha f :ı.p ı,cll_ 
yo; ki .\frlkada İtalyanın o.rhk tılı
blr mlidafaa kabiliyeti kahn!llnı" 
ttr. Bundan ıı;onra llabeı;;lstnn, So. 
mali, Erltre \.'C garıı Trabhlliu gi· 
hl İtalyan miMoml t':te1erl t-ürük 
meyvalar gibi birer birer yel'f' 
dli,-tiiklt11 görilleoekür. ı-\.frlkada 
halyan imparatorlu~ gelecek ne. 
stllere büyük bir ibret de~t htl'2\ 
karak t()koock , .e tarih ltlndo bir 
8ftl"aP gibi yok olup gidc>eektlr. 

HA~ N Kl~IÇAl'J: 

r " b dil derslerine ba -;;:--ı ~~~~-H_A_B_E_R_,~10:_..:S~t~ıb~a_t_ta __ v~a __ a~n __ c_ı ____________ ~---s--ıv_o_r__./ 
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R A. B E R - A.ıfısam nodan 

Düsündüöüm Gibı 
~lllllllllDllıımnıııır- ·-

Halk ıçın ucuz ekmek 
çıkarmak lazım 8 k k.. y . a ır oy ve enı-v azan: SUAT DERV1Ş I 

GAZETE ha\8.dlsleri arasm tün Jıau)ici 7.al"Uriye fiatlarmm d:ı rnaha leye su 
da okuduk. DeğirmeucUe. yiıkselmlı; olduJ;ru bu dc,irdc pa • Sular idaresi yenı 

rlo Jıaftaıardanbcri fiat murakabe h l la " 
a 1 '11Ulsma muni ohnak lfı.ı.ım· borular tedarik ediyor 

komisyonuna )aptıklan şikayet dır. Bugijnldi ~kliyle huna imkan 

tetld.1.1-0n &onra haklı görülmU5 'e olmadığma göre "'ıc1ai kıymeti bu. 
o;imdiyc ı.adar 1040 lcurufôa olan günkünden dfın olmamak şarf:lslc 
un fiatı lOGO kuruşa c:ıkanlmı~, bu i~lne ba~ka maddeler de ıı:o.rı 5tml. 
<ıurctlc ekmeğin Sdlosu da on pa.. mı~ olan ucuz fiat.ıı bir başka tip 
ra umla satılacakmış. ekmeğe ~edit ihtiyaç \1lrdır. 

Herhalde fiat murakabe komi!;· Bunun bir an e\'Vel yapılması ita· 
rononnn l)icc incelemeden ekmek kYı<aten halkımızı c;ok o;c,inrlire· 
ftatlannı • on para da olsa • da.. ~ektir. 

ha arttı~ bir karara gehnJyc- Gazetelerde lkicle birde hclyle 

oelfjıden yüzde ,.Uz emtn olmak bit ekmek ~ıkarılmasmm muta.su·. 
icaıı eder. ver olduğunu da olnıyoruz, Fakat 

Fakat hakiki bir zan1retten doi. a)'laroanbcrl be.klendlj;rf halde tıali 
mu!! olduğundan !JÜpho etmediği· hu uruz eluneğc kavuşamadık. Se. 
mlz halde bllo esasen !;()k yiibel· heM n6df r? 
mi~ olan ekmek fiatma binen i&bl. 

mı memnuniyetle ka.rı;ılamaınn.a 

~-ıııe lm'kan yoktur. 

Müteaddit kereler bu sütanda 
fellrarladığtmız gibi halkıiı başlıca 

gll)Mı olan ekmeğin; bllhusa bü. 

Ralkm en büyük ihtiyn~ını kar 

Btl.ı)·acak olan hıı ta~an,ırun 1a· 
fi&n'tlr olmaktan çı~>ııı tahakkuk 

ehne!linc acaba bir mlni mi \'ar'!. 

Suat Derviş 

Tarihi deni& romanı: 14 y,..zan: Kadircan Kallı 

Türklerin cesaret ve adaletlerine hayran olanl!lr 
gittikçe artıyordu. 

BUtUn Cezair şe,Yhlerl d.e artık 
büytlk ha.ki.kate ina.nmJ§lardı, He
men her ğUn bli' iJd tane!i, iilslli 
ve kala.balık maiyeUetile ıelüin 

kapılarında görünüyorlar, Oruç Re. 
ise hiliifict ve tA.bllrcUefliil bildir· 
mek için acele ediyoriardı. 

Beledi.} c sular idaresi Bnkrrköy 
vo E iktrş:ı tt'rl:os isale edecek· 
tir. İdarPnin Knrn.bük domir ve çc 
lik fabrikalarına sıpruış ottiği 30 
ton numunelik su borusundan iki 
vagonu gı•l'Ilişti!'. Kfıfi nılktarda 

boru geldiği takdirde Ba.kırk6yil • 
ne su tesi ::ıtı ~apıl caktır. Bunun 
için 11 kllome\trnJ'k bir saha için 
boruyu ihtiyaç vardır. Bundan baş 
lra, şimdiye kadar irti'ııı yllzündcn 
rn verilmemi'} cılnn B şıktnstnki 

Yenlmahnlleyc su vennok U:ı:crc 
yakında in~natn l aa)gn caktır. ln· 
Rant ilkbaharda tamıunl.mnektır. 

---o----
Ete nar11 kovmak
tan başka çare 

kalmadı 
Vaziyet dün ticaret 
velcalet "ne bildiriJtii 

l•'Jnt murakabe koml&yonunun 
!stanbuldn et satışına llnrh vaz'ı l. 
çin VPrdigıi karar bir teklif ola • 
rak Ticaret Vekfıletine bildlrll.miş. 
tri. Bu teklifi Ticaret Vekaleti ka
bul ctHği takdlrac her 15 gilndo 
bir lstanbulda topt.nn ve pcrakcn. 
de et satışına narh konacaktır. 

Kasaplar knr:rcık için 80, dağ • 
hç için 75, karaman vo salr eUcr 
için 70 kuruş narh istemektl'dir • 
lcr. 

Komisyon bu fiatlıırdnn be§cr 
kuruş teıızıı etmiştir. 
D'ğer tııraftıın komisyon, 72 ki· 

loluk un ı:uvallan içln lOGO kuruş 
fiat knbul etmiştir. Buna göre ok. 
meğc de ycıil ıuırlı kortacnktır. 

Milli 
Piyango 
Dünkü keşidede 

kazanan 
numaralar 

Milll plyangoııuıa :S i.ncl terttıı ı inci 
çeknı~ı dlln Emln!Snn halkevl 118.Jo· 
nundıı yapılmı§tır. Kazanan numanı. 
tar eunl:ıraır; 

1 OODO lira .kazanenhır 
2008011 19&4~9 116383 24027 
Bilctlerlnln hor hangi hıı.n"\ll '>IUrııa 

olsun bir bano l müstesna diıter blı. 

llln haneleri bu ~ biletteki n& 1< ıtıııtı.ıa 
i>cnziyen bilCllcıtin 8llhlplcr1 ,ıtUUtr, 

ou bcnze:nlyen rakAm yU~ bınler 

tıanesindl'n ltıo Uç yUzcr lira k ımnmı§ 
tardır. 

5000 lira kazanan 
4 bilet 

02394G 074799 0214.99 020762 
Bllctıcrln herhangi hıuıcsl ot:.ı aa o!· 

sun bir ha.nesi mUsU!ıma di~cr bUtUn 
htınclcı i bu 4 biletteki rakam!• ra Wn. 
zlycn bilcUerlu aahlpltrl 25 er lira. 
bu ~nzcmlycn rakam yilz bL"\lt>r lır
neslndo ise 150 şer llra teselli mUkA· 
fntı lmzanmış1ardır. 

2000 lira kazanan 
6 bilet 

224866 004489 29692 080~70 
099 24 226'18 

BlleUerlnin yalnız birler hanctı'nrie.. 
ld numnral&r bu altı biletin 'JOtı nuroa 
ıalnrma banzeıneylp diğ'crlf!rt aym o. 
lan bllot sahipler! seki.zer lira tl'aelll 
nı U kdfa tı kaz&runt§lan1n'. 

1000 lira kazanan 
30 bilet 

08ti!60 1 6589 210082 2769i2 12~27 
107157 250155 137629 131912 29389 
125759 0~5775 l019GU 1645~1 1~3212 
179427 239728 1779ıS 29771~ r.ô81Rl 

Uç kardeş anayurtlanndaa biıa 
bet yüz iki bin mu IWiktakJ bU Ya. 
hancı yerlerde bir dev1ell6 t.MDeı.. 

letit\l 4tıyorlardı: l:i8I bUYildilkçe 
11 de tillyUyordu. 

lü.mlerini gören iş ve servet sa • 
bipleriyle hallı: tabakıısı Oruç be. 
yi bir kurtancı telakki ediyorlar
cti. Bunun için do gizlice haber 
gönderenler, hiç olmazsa bulun -
duldan ııeh1r veya kasabalarda o· 
laa hid»eler, hatta glZll lşler lta.k. 
inada bllgi verenler çoktu. Uı: knr
cSet bti eayedo 1spanyollarltı. sr>yh· 
Jet "e hUkümdarlnr ar:ısmdaki 
bUttlii inUnasebeilerin iç vUzDnll 
bile öjreıtlyorlardı; geyh ve bU • 

kiırwlarlanıı yakınlan arasında bL 
le öYJe hamiyetli k.lmsclor vardı 

ki kendilerini tanıtarak V(lya ta • 
mtnıadait Oı'U~ boy~ yardım C<JI· 
yotlar'dr. 

011646 145586 220149 261293 23J99~ 

Sahte Pas aporlra 025691 231448 0Hi928 042709 1217118 
1 11~ nlhıtyeUeııM 30000 bU~t 2 Unı. 

yakalanan 2 Arman 2~ a~ :: ~ :: Küle ve &"\U'lartn Wfilf'lethil bl 
t.lrmeliydi; Ucreili ukenla lba • 
ret olan ol'duyu artırmak, iU.ı bir 
ta11öı ve t~rbiye vennôJi IUondl i 
ven lgettıller yaptirmalıyw; Löp w 
barut atölyelerini daha çok " ~ • 
karacak hale getirmeliydi; çiftçi· 
lik l§lerini geııltletmell ve yağma 
cıliktan tneınlelletl kUrtarmak IÇla 
bedevilet"le nnlaşmalar l.ınzalama • 

JrydL 

Oruç reis deniz kuvvetlerinin, 
l&hak be.}' ol'dunuft b~Jrum4Mn.nı 
idi; Hızır reis ıtmmıuna göre her 
ild gubede vazıte a.ı~on!u. 

Bir glln Orü~ beye dediler ki : 
- Şerşilden bir deri t ticcan 

gebnif, görüşmek istiyor! 
- Getirin! 

Sorguya çekilcrc.h. 
tevkif edildiler 

Zabıta, dün de Yohanoğlu 
Aloıs Şimit ve Herman oğlu 
Mikail adında ıld Atmanı yaka· 
lamışt.ır. Bunla.?", hududun1111.a 
sahte pasaportla girmekten suç. 
Iudurlar. Derhal adliyl!yc ~evke. 
dilen sahtck!r Almanlar tevkif 
edılmişlerdir. Üçüncü sulh ce. 
zada yanılan ı;orguları esnasında 
Almanlar, sahte pasaportları 
Belgratta tanzim ettiklerini iti
raf etmişlerdir. 

913 .. 
3916 
4710 
2634 .. 
2S92 .. 
6233 
ıca.zanm111A.tdrr. 

Mo • ıoo " 
3Q .. 200 " 
30 .. 2(lO .. 
30 • ::00 " 
80 ,, 'ıOO .. 
30 •• ~1 .. 

Tiftik ve yapağı 
birliğinin lcongret\ 
İstanbul tiftik ve yapağı ihra

cat birliğinin ıenallk kongresi, 
diin ticaret <>d~ı !alonlarmda 
yapılmıştır. Toplantıda bir sene_ 
Uk mesai raporu okunmuştur. 

~ Ş U B ~ T - 1941 

Münadiler mi 
çıkartdmalıydı? 

Bm 8on Telgraf ~azeUıst var. 
drr ki hi.ditle~rl baza ga. 

rfp ,.c k~dJsJıte hu bir ~klldr 
mübalAI,ralandı.rarnk bu bususto\.i 

Eğlence yerlerı 
için yeni tarıf e 
Yalnız bir mevsim rekorun sonuna vo.nr. 

Y:ıpıla.n h rhangl bir )e iU 
çalışan gazinolar rw: bnld1 olsun olmasın onca lj&rt 

için farklı tarife- tır. Ama bu güliin!: bJr oıantıp da 

yapılıyor yamyonun 1 ne çıkar. Onca matlup 

Belediye il<trsat mildiirliığü gn olıın da zaten budur. Otddlyct için 
zino ve i~kili ycilerin yeni tari . de oku. anlarını e.ğlendirmek, gtil 
fclerini bitirmek Uzarooır. Yenl j dünnektir 
tarifeler şehir meclisinin bu ıçtı· f f b • 1 1 lrti ilk bir tnf!:ıl · 
ma. devresinde ı:;ör'tişUlecektlr. Ha. "' c un ::ırc an ç · 
ber verildiğine göre blittin tarüe MnH\nı, Trnm\ny ıırnbatannm 
lcrdo bir miktar .zam kabul edil· t.Abel.1Jun del;f,ttrflmckt.e. Sebtıı 
miştir. Yalnız yaz veya kış mcv • ~ık: ı~ıldarm ıtandlirllbnest icap 
sim!erindo fanllyette bulunnıı bu ctUği :.r.ıunnnlarda halk, ~ıızılnn 0 • 
kabı! yerler için farklı tarife ka· ~ 
bul edilmektedir. l.tıy:unryor, bfrtbh1ne geçmtı QllP-

---<>--

Sağır, kör ve 
dılsızler 

uyuşamadtlar 
İzmir ile İstanbul 

arasında merkez olmak 
davası devam ediyor 

rnz renkleri t'le farkcdemedJği lc:in 
ınü<ıkiiliita. u&rruyor. Çare! Renkle. 

rl çaprazlılctan knrtararak JtÖZ<' 

görünilrll'rlndcn seçmek. 
f şto itiraz: 
" ••. Okuma yazma bilmcy1p hl· 

neoet;I tr:umııyı ı;;aclC'<'~ J"<'nltle'l'den 
t~ıuyanln.r bilhn sa mli,.lrulat ()Clt

ml lerdlr. Blnaenalc~h herkesi atA_ 
had&r eclcn bu kabil de.ğfşJktl"tlerln 
ey,·<.· iden bal.>cr 'erilmCAI IAzımdn-

lırnir ve İstanbul kör, dilsiz ve ve bu usul ittihaz edllm~lldlr.,, 
sağırlar cenıiyctlcrinin birleştll1l. 
mcsi imkluılannı araııtırma.k ve b· 
tanbuJun merkez olması hususunda 
.lzmJrlllcrl ıkua ctrtH~k i~in fzmire 
gitmiş ol.an lstanbul kör, eağır ve 
dilsiı:leriıUn Uç murahh&m §ehti • 
miza dörunüştlir. 

Anlrunndı"hm lıirincl nokta 5~: 

l\Jüslrulata uğnyanlar olnıytıJ) ya7.. 
ma bllmJycnlerse bu nlcJn bcrkefli 
alô.J.ındar eden btr degtşlklik olsun. 

lldndsl ıle u: Belediye öktıynp 
yazma hnmi.renlcrhı kblaldanna 
mı liÖyh.'m(•lh-di? 

Ua.zrf't galiba clavul ~ıkartıhna· 

Dtin 1zrtilrdon ge~ olan eağrr 
ve dilslıler ceınlyeU reJı:ıl, 1zmir
de yapılan tetn.ıı.slar hakkmda ken. 
dJs:yıc gl:ıt1lgen mubarrirlınize !!u sınr, mUnadilcr dola.shnlmasnu Is· 
izahatı \'ermiştir: tlyor! .. 

.._ lznıil'd6ki temülanınıı syı 
notice vermedi. tzınlrdeki kör ea· 
ğır ve dils.lzler oradnki az&fitn dL 
ha çok oldutuııu Uerl eUrerek 1z· • 
m"rln merkez olma&mı ve daha 
bazı taleplert ileri anrauıer. Biz 
bmırdekı aW brdetlorltniıln ma. 
alesef bul klmlelettn peşine ta • 
kılın ' ve daıaıet tçtnde oldukla • 
nnı görerek, bunun i~in kcndile
rlylo a.nla§Dla imkanı bulamadJk. 

Cemiyetimizin yoni kurdufu kör 
ler orkeıttra11 yakında bit memle. 

it. 

Kahve tağş·ş 
edilemiyecek 

Gıda maddelerin~ ait 
nizamnamenin tetkiki 

bitmek üzerediı-. 
ket turneBlne çıkacaktır. Evvela Ankaradft.n bUdirildiğine göre 
Bursava, sonra An.karaya gidile • gtda maddolerlne ait nizamname 
cek. Ben pa.ıa.r gUnU Buraaya gi. l projesinin devlet şflrnsmca tetk7ld 
dcrek orada verilecek konser iç.in bitmek fizeredit. Nlıam.nameye gö 
bıızırlıklarlA mqguJ olacağım . ., re kahv~ ha.kkmdıı da maildclor 

--0 konmu!Jtur. Bu metam tefti4 olun. 

Bir kankoca. ölü 
bulundu 

Kocamuıtaftpaf&da SUnbUle • 
fendi caddcıılnde oturan OSman Is. 
minde biıivle karısmm birka<: glln 
denbt-rl g!SrUnmemel~rl m~raln mu 
cip olmuş, sabrta~1l va.ki ihbar ü· 
zcrinP. odalar-na girildiği vakit i . 
kis' de ö111 bulunmuştur. TalıkJ -
kıttA bAtılAnmııshr. 

mamaaı temin edilecektir. Şoker -
lGmC'lcrde cüz'i miktarda glikoz 
kullanılab"lecektir. l!:t mllstahtt • 
rnt.tnın hawan eağlik z:ıbıtıuıt 'lı:L 
nununa g6re kontrola t!bl tutuı • 
m1111 mecburi olacaktır. Menba su 
lannın tesisatı S bhat Vekaleti • 
nl.n göstereceği şekilde olacak ve 
bÜtlin sular bPlediyenln rı~za.reti 
nltıtıda mUbUrltı ve hu.1u11t ltabl&r. 
la Mtılııcutrr. 

Şimali Af ri.ka kıyılaruıda kor 
sanlık eden leYentıere mektuplar 
yUlldı, ana yurttan yeni glhıUlltl· 
ıer gelmeil lçlıl haMtler yonaa • 
dt. 

Tticcan Hızır reisle birlikte ka. 
buJ et.tiler. Bu, uzun boylu, kırk 
Y9tlaitın4a, gils~ yllz1il bir nda.m. 
dl fld ltıtrdeşJ bUytık bir hUnnetıc 
sel!mladı; onJAnn ncrMOyse a • 
,Vaklamıa kapanacaktı: Oruç bey 
yer göeterdi; ikram ot ti. Adnmca- .._ . --

Sehtr hilld kısa zamMda artmıe 
tı; Onıç reis esirler arasındaki u. 
nat lahlplerlnl de kullan~ordu; 

tersanede, top ve barut fabrikala· 
rmda, kule ve duvarlarda bmler
ce :rtrli ve esir, durmadan çalışt· 

yordu. Her tarafta ş&hlanmaia 

hazttlıuıan gene blr devletin tuhu 
kaynıyordu. Cezairden çok iiZllla. 
ra. içerilere ve oradan Cezai.re 
se.rbeet!<e gidip geliniyor; ziraat 
vı ticaret canlanıyordu. 13u em • 
niyet bu yerlerde U%tUl eenelcrden 
beri görUlmlia değildi. 
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tız sedirin bir kenarına ili;ıti ve 
söze ~tadı: 

- Baha Muhammed Saka.fi der 
ler; cençlJlimde Kartaceneden 
çıplak geldim; eğer Kemal rei!rln 

gem.Ialnc kendimi atma.saydım ca· 
nmu da kurtaramıyacaktnn. Şim • 

di islim lleminln müdafaasını yal· 
nl% Türkler yapabilirler. Tslanılığı 
kurtal"Mak devlot Oıımanlı devlo -
tidir. Fakat şimali Afr'lkanın yer· 
tileri İspanyol zulmUnlliı ne oldu. 
ğunu görmedikleri için bu haki • 
kati anlamıyorlar. Bizlm Şerşilln 

şcyhülbeledi de bu çeşit aptal, al· 
çak kimselerdendir. İspanyollara 
vergi veriyor. l.Akhı eon zamanlar 
da, işittl mki İspanyollar Cezairi 
tekrar ele geçirebilmek için evve-

Yeni Sabah 
Hllse;}1n Cahit Yalçın, "Z!l(Pr ihtı

ınau., ba91ıklt makalestnae, l>aharda 
şıddeut hUcurnlarm vukua g~ıc.:eğlnde 
bcrkealn mUtteflk olduğunu fakat 
bunların nerede cereyan <ıd ccğt ve 
ne gibi neticeler vereceği t!.lriü rUrlil 

mUtalca olunduğunu kay~d.ıt'"k Al· 
mnn propagandaşırun ve dD31. nrın:ıı 

Almanyayı NıırvtkU?n İ!lfln.n.\'&. budu. 
duna kad ır her noktada har:>ı liJıl!art· 

mı~ ve karşııundıı ınıığltıp ed C"k d•ıe 

ınruı bırakmıya.rak galip S"'t-nış say. 
uıklarmı ve gene bunıarı:n k<ı"tv1tltıc 
1ngmzlel'Jn söy1tycblleceğl t" t iinz 
Alnınn Stukıı tayynrelorınu vE. denl.2 
altı gcmllerlnc rağmen şlmdlr•' Kadnr 
dayandıru \~ da.}'anıyorun1d1'1 •baret 
olaolllt. 

Hüseyin Cahıt Yalçın bu tınlıl11te 
vaziyeti ı;öyle mUtalca ediyor· 

•·Blzlnı flkrlnılt.ce, nı<'!Wll'J. I atı ::r-. 
l! Şel'§ildl! yerleşmek i.9Uyoı lar. kilde rnz • u muhnkrm~ chnt-1< ·ı.l"\ıı. 
Onlar gelmeden sizin gelmeniz ıa_ hlre kapılınııktan ba im hlr ml\na tfıı 

lllndır. Şehrin zengin! de fa.kiri ac de etıııe:t~ Harp baJ,ilrntfr Alnıan~-a 

Cezalrde harbi kaybedaıt fs~an· bunu bekliyor. BenJ onlar gönde>r· Ue lnglltt•re anı ınıl ldır. Almon:vanm 

yollar şimdi siyasete daha çok c· medller. Göndermek isteselerdi, Norvc~ten l!!p::uıynya kadar bUlUn 
,. gıırhl Anup:ıya hdltlm l•r!lllınmıl harp 

hemmiyet vermijlerdi; o zamana ben kabul etmezdim, çlinkU 5ey • içinde )alnız. htr f u;ıl tr~kll oo •r. 
udar vazl~et tak:ıfidıklan yeril hlllbeled Mes'ut ibni Vchcb mut • n:ırıı bu ıınhnl• wplt•hnrkte•ı ıbıırı·t 
şeyhlerle hükümdarlara alttan gL I !alta haber alir, benl öldUffirdil. değlldlr. looret nlmatıırttnın i>iı nll~ 111; 

b1 davranıyorlar; hatt! para ve Ben kendim gelc:Um; ftı.kat bUtün drUll de gcfi'k Aln:Aıı tarort.'lr\ıırınm 

hediyeler g!Snderiyorlardi. şlıhrin elçisi olduğuma şilpho t • gr.rl'k lnı;lllı tnraftarlııruıın ""P 111<· 
Oruç bey de §imaıt Afrikadan meyiniz ve bu ziyaretimi rica ede· bahar ınlls:ııJnmel tini bl~kll'mı•lt>rl '\P 

buıılal'll bU.)Uk bir ~henınıh·cı ıtUı•t. 
lspanyollan bU&blitUn ko\!Jllak ıa· rhn gizli tutunuıl mrll'rldlr. 

yealn.l gUdUyordu; uten sahildeki Muh!lltUnOd Sakaft hiç cevap tıck Şimdi.} o kadar octe.}dn ed":ı muııu 
!fmiUı Vö k!l~l~ra Jt1m hUJmıeı1er lemMen lkt kardeşi hUrtneUe s~ rebell'tdtl tngmmr galip grımrmı, ~ 
c lçerllere de onun hlklm olması IAmladı; çıkıp gitti. lablllrl r. Falmt lııgllterenlıı l•a7anmti 

kadar tabil bir şey yoktu. Oruçla Hızrr biribirlmine b. ktı· olduftu b:ılı i 7 frrler 'ıırdır. tr•gllt,.. 

l l ad od 
renin h:ıva hıırbladr de bln1ık bir 

Tilrklerin cesaret ve adaletleri· ar· mese eyi o sır a aya ,.,.e_ . ' ~lrlı<'sı '\'lırdır ld lınrhtn muk .. ıldrra· 
ne ·hayran olanlar gittikçe artı • len İshak beye de anlatt!lar. Flr 1 tı Uzerlndl' 4.'n mühim roıu oyn.ımıştır. 
yordu. Aftr vergiler altında inli• zrr reJB fikrln1 sl5yl<'<ll: lııgll~re geçen )"U7. &oıılarına d:ığnı 

iaım m- (De"-amı var) Alman bava kuvvetıerloln binlerce 

tay~·arelerdfta nıün!kkt"p dal(aları. 

yaptık.lan mllthlı hl.kıuınlard-. '"Jlp 
gelmeMydl &lmdly\1 kadar Jngtlf& ~ 
luı ruktan Alrnan 1 tllAsına mıırua 

kabnıır bulunacnl<tı. lUH • IS h.,rbln· 
de. birkaç kere hatırlatıldılı veçhUt' 
Fran1M& Marada pllp ı-ı•lml, .-e Al. 
ınan hıt.mlnolni bir daha ıslah k:ıbul 

etmez surette kı.rnııı1tı. •·akat o ta· 
rltıte bu en bü) ük he7.lınettrriul .\ ı. 
nıaıılıu 1Jf1'denıete mu\·afhk c:ldular 
\:e dllluı ilort i!ıil'flO mu'\"SftuJd,,t•ıt••n 

mu,ıırtaı,ı~cıc ,urUdOler. I..lktn hun 
lann hJçl;lrl Almanyayı muka.ıııer r.
IAkı•tt kurtaramadı. Netle&~• mtit .. 
tMlldet galip l'eldl~r. 

Rugünc kadar c.•reyaıı et.mi~ harp 
w•ka) U aıözdoo ı:-~rtllrken lmanaa,. 
rlll bu t.ayy&tt bOeumıanndalıı MAl!IO 
bıyethıtlnl unutnaaaıaM icap _...r. t\.I· 
manlar kArndA yalntt kU\'Vr.1 rtıftl'f'\'l. 

~rlerlul c;v•nlllt.n kınıııt oldutrt~h il& 
çuk ve ~yıf DM'mk!kl'tlere kaNll nıu· 
...-artak ohJular. Fran!tll hurp etlnf'tll'll 
yıkıldı ,, o harpten çekti dl. ı\ \m:ml1lnO 
ka"1nnıış ollluklıtn mın-a fBIU ı ttler. 
topraklar, ,.c f('hlrW.r lnglllılı t1 mat. 
ICıfı cı.mrğl'J kfifi gelmtmı,tır. 

t'f{l'r inıntı~rc, bu Almıuı d:ırbeleA 

rlııitl'ıı ez.Jtnılş, nı.ıılHip olmıı~ d:ı yal· 
1117, c:ın çeklşmefilnl u1.abnllfl. ııJ!'rıt,tr 
bir hA!t1 dU,mut öllll,Vdı, Mı.sır:tl\ g-ös 
mrcıııı f'Anlılı!l't, Ak~nl&dl! ttalyaya 
l.arıı l.ııuuıdığı bahri vı.frrlrrf, Hııhe. 
!ilstanıta, Eritredc Jmlyanl:ıra ıuuvaf· 
1.\1,l;l etli teca,,·üzlcrJ nasıl lzatı PClcee
~-lz ! ,, Aynı zamanda, tngllttt<> tayya. 
re ku\-vctlt•rlnl pek ziyade tPlunnı\\1 
ettınnı,, tngtJlz adalarında mu:ırram 
bir kara nrdmm vftl'Tlda p.tlnnlttir 

DUtlln butılar lngllb:lr.rıııı ı.a l ını&dığı
na, matlOp olduklarına bir t:nıı.re tc, 
kll t~lt~n c<ık uz.aktır. 

tnglllt askl"rl<'rl, Uk mınıtııla.rt!ıı 

l:'landnı gönderllnılı blr mlllt ır kil\ 
W.ttfi air~tlfl müharcbcler ı.,tlı.nııı ı-.. 
dlllnc, daha Almanlarla kar~ılno;nın

mış a&>ılırlar. Binaenaleyh, Jngıllt: or
duırohun ma4fübl;·ettndcn bab6Ctnıeğe 
imkAo yoktur. Fal\at hu lnglllL. ordu. 
eu •N'ede hül)anlat Uf! k&r,ılAf'l1ıt
•a hayret ~rlcl bir mUktmuııı•ılvet 

\"C h'tuvatfak~·et ile batp etnıı,m. 

Rlr baınlcde )1lz bin Mir alallten bir 
kUmandiuıllı .e orduya maUk llir dt'v· 
, .. Alman blk-umlarlyle yere ıtf'ıtlnılt; 

bir mağmp dil6ınan diye relAkkJ ol•ı. 
nıunaz.., 

Mtm Ua, .. İtalya aulb kAp•smı mı 
çalı)'Or?., başlıklı nıaka.lulndf', Mt:EıC .. 
Unl tarafından gönderilen ı<:o-:ıt \·oı· 

pinin Londraya giderek Ht\~lııta.nd~ 
yerıeştll'llm!.§ olan yUz bin lt:ılyan 

11'\UhilClrlAlJI HAböflertn itıUIU&mınilr.n 
kurtarılmak lçln t&bllf'el•ri mruıcıeat. 

nl ıollaakere edcceAi hakkmd:ıkt hl'I· 
bcrlcrl bahis mevzuu yapmak•.adır. 

A.trlkAdakı 1t.Al.}'M mUstettı1~ıtrlerl· 
iiln acıııa.eak hllld~ olduğunu tlltıyan 
ımneUerlnln IMır tara.ita &d t.a bo~ 
gun halinde kaçtığını, bu \'azlyettc 
Habeşlstana yerleştirilmiş olzı.n ıtaı. 

yanların Halle SelAsıyenln a.;kc·rlerl 
tarafındnn nasıl bir tıklbete ıığratıla· 

blleceği kolayca tahmin olun-:.~lltceğ1• 
n1 kaydeden Aııım Us, bu vl\7.ıyettn 

Vusol.ııı1nin uykul&rmı kac;ırabllcceği.. 

nı, lngtıtero isteT5e bUUln bu !:Jqnlll· 
nn tı.a.yatım kurt.arabileccgl •cin Mu. 
solinlnin bu yold bir tcşebbtwe ~ 
ıunmusa. vAzl.°'slni yapm&mlf ayılıp 
sayıımı~acagmı soru)'Of w IU)'Ot ki: 

"'Elbette bu bir müllhaaadır. f'a
kat büyle blr tc cbbisUn IDl(l!b 
hükümetl tarafından 113811 karşı· 
lanacajını da bir kere hctaba kat
mak lazımdır. Almanya tlkb:tha.rda 
Bıi~nya adM~ma bll~ıti"ı< tu.mııtar 
l~n hımrlanryor. Rltlcr bir kaO 
yilz bin tngtu.ı delil. '6 • 60 mil
yon nüfmm Do büttin tngllterc)'i 
ta , toprak ,-cyahut kUI, kômllr 
halim) getirt'..<'.('ianl S!Syltiyor. Faıı· 
la olarak her ~in de IAM9dra ~bl 
dokot milyon nlifuli olan bir şe
hir ilzf'rlne bomba JllA"moru vağdı
rıyor. Unutnu ·alım ki Habeffs
fauda hlr kaç ~üz bin ltaJyandl 
ha~·atı ile alakatlıu olan lt61..a .,. 
Alrttl!.lt)anm mütteflkfcllr. İlatt' 
1.nndra bornbt.rdnnanlanna ltUra1' 
etmek lcln 1tal:van tavnrelerl de 
giinit"ri11'1ic;ttr. ~!miti bu ,-az1yette 
o!Jın bir İtalya tngtllz hl1kftniettne 
mUrM"ıi!\t ~~rck ı 

- na?>eşlstAncl!lld Ual7aa ..... 
haclrlcrfnln !ıayatı whllkc4ecllr· 
Bunlara merhamet ~diniz.,, 
Dh·e~~k o1nrsa nMıl bir c~\'•P 

aht! Zannedh-nnıt. td Mmıtolltlt 
hu t.P\ abı aJmalc ı~ın Knnt voıpl 
"liri lllr aduıı "<IYBhate ÇJkaramtıS-
0 SC'vahafo cıkannak lstembı o1-
bil~ Kont \'olpJ clbt btr adam e kJt• 
dar mantıksız bir \n'71vet.c- dumnclt 
tııtenH''-· onnn ~ Kont VoJ rnbl 
f>öyle bir 1 it::ln hımrla111"lı" görtl• 
nc-n sm-ahntinln arkıısrrda dah• 
~~u hfr mRI~ :vlrn bulunması 111tt
mall kU\·vettfdlr. Ru gizli mak•rıt 
da of<;!\ olsn tn '!f1tettnln nr tfbl 
Şl'rfl~ll'Ja <IU1Jı Vft'ln"1\~8 mi\~· 
vf1 olduğıın• ua1amak olabllir.,. 
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GAZIANT 11111 

omanya a 
s~ eri lu a~ar 

gecelerı devrıye 
gezecekler 

Hider g • :ıiği ünıfor
ması giym ş beş d~mir· 

muhafız yakalanrh 
Bul,n•ı., 7 (A \.) - Royr r 

::son i Vand rnethn1 r al'ı d mır 
mı....ıa.fız, Hıtı r cn1,I ı Un ll'n;:ısını 
lfıb .s o duk' rı hald,.. dlın ak ın bir 

'. r 

Zafer yükseliş insanlara ve r tın ı.ın Jnlt 
milletlere şeref verir- onları al .ız .. ndC' ta .ın 
kışlatır. Fakat bu k~ide mutlakı mt.slur. 
değildir. Bazı öyle mağlfibıyet. As1 crı ımık n ıarın n şıl't .. .,ı bır 
ler vardrr ki en parlak zaferler·! c.ınlrnar.ıe muC'ı"ıinc• oıdu c ıı:u •• ın 
den farksızdır. Nitekim Abdül_ 1 rı, un. ıml rı mın 1Jım ı:-: ,. ı:tf'C: 
hak Hamit bu fikri şu mısrala ı dı..,urı ç ma .l' rı rna riayeti t .. ının 
ne güzel anlatmıştır "Ben böylf c lmC' ' ır:ı aclll ' llük i' ten it' <'c ı:;Uı. 
hezimete fedayım!" mz d HIY ı:; 7. ( 11 rd r. 

Türk tarihinde böyle şanlı 1 Hun 1 n bu le ı h altın r ırırıla 

1 
8afbalar çoktur; harplerde meı t b.ıl"C ıe olan lııtun \ ah•ıcll ,oı.torLoır, 
9e dövüşen askerlere, SOilUI"da c:zacıl ,., n: Ut n t r 11 'lhm. rlar 
muzaffer olsa da olmasa d..ı.1 rut rı ıl muhais:r. d c.ck ·-. faı.a~ 
~" unvanı bunun ic.in un.f r ı ın Uzt rlnd b r h•ı •ı ışn 
ıııerllir.. D e v ı e t i n res. rC't taşı;> c •. ardır 

Vatan haını bir 
Ho anda dıplomatı 
Vazife seyahatinden 
dönüşte Almanl~ra 

iltihak etti 
Lonılrn, 7 (.\. A.) - Resmen 

öğrenildiğine göre Holanda hükü. 
meti tarafından hususi bir vazüP. 
ık Hollanda Hindistanma gönderi. 
len eski başvekil Jonkler de Geer 
Alman is"'ali altında bulunan Ho. 
landa toprklanna gitmc-k üzere 
Lizbondan aynlmışt.Jr. 

Lolldrnda bulunan Holanda hiı. 
kümeti tarafından bu münns<'betle 
nc>ı:r dilf'n bir tı:>bliğde Jonkler de> 
GeC'r"in hu hareketi nefrE'tle takbih 
cdilrnektP ve İngilterenin ynn•ba • 
şında m!işterek clilrımann karşı mii 
cndeleyc> devam etmek hususun -
d •ki kat 'i karar lC'yil edilmekte'. 
dir. 

Japonlar 
Büyük taarruzlarıl'da 

20 bin ölfl ve 
ar ali verdiler 

ınen gazi unvanını verdiği im. DJn alt am cnt lcktll ı J)on pler 
mandanlardan bir çoğunu he. arn bir s::-rup b r top! Tttı y :ım·ş ve Çunkiıı ı:, 7 (ı\. A.l - Çın as· 
:rııen hatırlamak mümkündür: bu topl.ıntı la n ikrın l'fl Hr;, ı sı keri sözcüsiıniın bildirdiğine göre, 
Gazi Mustafa Kemal, Gazı Os- manm h.ıtLI h rekctınl tnkbilı etmiş Honan eyaletindeki Çin kuvvetleri 
nıan, Gazi Ahmet Muhtar, Gazi tir. Bu cntrkl<tllrl ı jyoncrl<'r. lemlr· bil~ ük Japon taarnızunun istika • 

Öm muhnfız te 1<11!\tının isvrnı ~'ltnııın 
1 

metini ~imale doğru dı:>ğiştlnneğc er •.. 
Fakat ibu unvanı .. Milletin ru. vt>yn ı ... yaTtn ; tırtık eden bilt•l:ı !ejj-o· mın·nffnk olmuş ve .Japonlar 20 

hundan gelen en parlak takdir n,..rtcrdcn tcmtzlt>nmt>sl cabrıUtiııı bin ölü \'C yaralı v<'1ıniştir. Ja . 
hialerile kazanan, resmen alan bildirmiş ı,c rnUtt:cfık n Ge"lc, ıı An· ponlar, f'Sll.S üslerini teı;kil eden 
tek şehir Gazi Anteptir. s.şubat r.ont kQyn n tı?.'ltıeretı rtn! ıı~:. evıe- ginyanga doğnı geri püsklirtülmüı. 
1921 bu kahraman şehrin kah. mı <'rd r _t_ü_r. ___________ _ 

~:1~u:tt~e~~~t~şman ış. ;~ıl::;~~ ~,~~~~.:.~oo_i'~'.'~:'~, f~,- --p,, I 1 t __ ( _J 
Mütareke şartlarına riayet et- Dahiliye n re tinin m re tugı t ~~ 

miyen, sözünde durmayan, fır. günde!''· trblı-d(, Jand rmn kuv • 
sa.tta.n istifade etmek istiy\;n vetlerh le bir lC'j~ on er grupu ara· 
düşmana karşı Tiirk Milleti s:nda Tr.ms'lvanyada Danııu nn.hi. 
yurlun her tarafında, garpte, yesinde bir çarpışma oldu6'Unu bil 
şimalde, şarkta. ve cenupta a. dirmektedir. Bu C'arpışmn 2 şubat. 
yaldanmıştı. 1\1ustafa Kemalin ta vukubulmuştur. Bir le3yoncu yn 
gönderdiği kıymetli ve cesuı kalanmıştır. 
~itler cenupta resmi ünifor. Bu hadise istisna edilirse, ınçm 
m.a.larmı çıkararak, milletin ru- lekf'tin her tarafında sükunet var_ 
hundan :fırlayan birer gölge :;' i dır. B 1 tine kadar ·yapılan tevki. 
d~ safları üzerine atılmın. fnt :-, ~unu 6576 dır. Bunların 3061 
~; bunların çoğu islınlerinı Bükreştcdir. 
bile değiştirmişlerdi. Daha 1919 ~- <>-

da A.danada bir cephe tutan Bulgaristan harb:ye 
Yil.zbaşı Osman Nuri (Tufan 
~), topçu binbaşı Kemal (Do. bütçesine munzam 
gan bey), yüzbaşı Salim (Yörük tahsisat 
Selim) diye tanınmışlardı; Mar. T • 

aş cephesindeki Kılıç Alinin asıl Sofla, 7 < \. :\:) - D. N. B. 
hüviyet• ( ·· h Asaf) t şo. hlcbw: :ın meclisı harbi)'e neza • 
hit Şahı· yuzR aşı Özdı. • :- rcti 'çin 240 mılyon levalık mun -

m, ecep ve emır, b' k dl k b ı tmiştl .. • beyler dalı b k .1. k t • zam ır re a ıı e r. 1Uec. 
Jere·kum a aş ~ mı ıs uvvc .1 ll~. aynca simali Bulgaristanda e-

Fran.s anda edıyorlardı:. . lcktrik te · atı yapılması için de 
Yilr.U:rn· ızlar.. Antep uzerıne 1 )'ı milyon lc'valık bır tahııisat ka. 

. ÜŞlerdı, o mmtakamn en bul eylemi.ı;tir 
~· kalrubalık ve güzal yeri _._. ____ _ 
Ouuı bu şehri clegeçirmek lazım. 
i1:iı Cesur Antepliler <}oktan si- 5,000 metreden 

Ianmıştardı; düşmanı, basla. paraşütle atlaayn 
nnı eğe;rek değil, tam Türke ya. 
~ bır şekilde karşıladılar. Sovyet gençleri 
rihe ın lbey ibir köprü ba~ında ta- 1'1osko\'n, 7 ( i\.A.) Komllnf!ıt 
. Yeni bir hamaset sayfası ~cnçliğl birllğ'.ne mensup 12 genç 
:ve .. ederek, ynşayanlara parlak 5,000 m tre ka l:ır bir lrtlfa'1:ın pn -
y ornek ve.rcrck şehit dil tü. rnşUtıe atlamışlardır. Bu sıran:ı dl. 
a1nız ~~lik çağında olan er. (' r bır tayyareden de para,•\U<> ka. 

kekler degıl, a.ksakalh ihtiyar yaklar atılmıştır. Bu neviden ııır tec_ 
~ar, tilysUz gençler ve cocuklar: rUbe ı.llt de!a yapılmışsa d:ı bunun 
Ba!a.dmlar bile a.yaklan~ışlardı. bilyük mlkynsta tekrarlnnacağl tah-

badan, hatta dededen kalmıs mın cdHmt'kt dir 
~~ si~lar hep ortaya çıkmış: 

• 80tl sistem 'bir mavzerin va 
nmda. ~ir martin, bir çakaral 
nıaz, bır pi..,to :ı..· üt ':' Şimdı bunları bırnkolım .. Bana 
go··rUı·· ~ v, ıı.ıtr av ç esı ~ . k 1 ö 
kasa; uyob rdu. ~alalnr, baltalE.r, Jogruyu açıkç::ı. )az. SE'nı utsa -

P lçaldarıyle dfumı:ına ge· de ,,inC' çağırıyonım. Sann fedakfır. 
:uhbaslonl~ Y~pılıyordu. Bir lık ~ apmnktnn başka suçu olmıyan 
ohna~h~~~n h.ı.ç bir hazırhk ı.ılc saçlı ba.c•ımı hakarC'tle ezmeğe 
kemmel sil~Idunyanın en mit. \e tzdinneğ biç hakkın yok! .. 
ve zengin bir ~rdmusış, kala.kbal•k Iforkma!. Hakikati olduğu gibi ynz. 

aff una ar~ı 
muv ak:ıye_tıe harp <'dili~ordu. • l\orknuık mı? Hayır' Aldatmak 
Bu 19~ !1ısa.nında.n 8 ~ub"tl mı'..' Asla! .. B ııi parayla sntm ah. 
1921 ta;ınıne kadar on ay sür nır h r esır sanan mütahakkim ak 

Kudüs, 7 lA.A.) Dıln ... Jdili!f' 
gC'lcn Ruz\'eltfn hususi milm!'.JSiJI al 
bay Donavan Amcrikayn doııerkcn 

tekrar Londradan geçme.si ihtl•nall bu 
lunduğunu söylemiştir. 

* Moslı:ovn, 7 (A.A.) ·rıı.ı. Dl!n 
Belgradla Moskova arasında ...ıoıtru 

cuın doğruya tel.siz lC'lgrnf munılJerat• 
tmştnmıştrr. RimdJy, kndnr il:! mcm,. 
tekct arasındaki telgraf muRabcrotı 

Balbk cumhuriyC'tlerl yoluyla vnpıl

rnakta idi. 
• S:ı.nfransisko, 7 (A.A.) Japon· 

yanının Amerlknya tayin etug-ı yeni 
bUytlk elçi nmlral Nomura d~n Rıın. 

Cnınsiskoya gcıml!Jtlr. Japon gclZete. 
cilerc beyanatta bulunarak, J~T>onya 
ile Amerika arasında rnuslllı ınc bir 
surette hallcdllcmlycc('k hiı;t:ıir mt'fı'cltı 

olmadığını söylemiştir. 

• Londra, 7 (A A.) Evv.,!.si gUn 
Lortlar kamarasında yapıldı~! gibi 
dün d Avam kamarasında :rrnhtellf 
partilere mensup mebuslar lort Loy. 
dun hatırasını hllrmetlc yad•'tınlşl<'r• 

uir 
* Kahire, 7 (A.A.) - .AV"•.ıtralya 

başvekill Mcnzlcs dtin sabnh icra! a:ı. 

rayına g!tmiş billl.harc vellah:.I, son
radan başveldli ziyaret etrn!şt!r 
:Menzles, Kahlredc İngiliz bUyUk elçi· 
sinin misafiri olarak bUyUk <?lçll!ktc 
ikamet etmektedir. 

• Velltngton, 7 (A.A.)- ln~llız le. 
vazını nezaretinin mUmcs.slll HnrolJ 
Keath, Auklanda gelmlşt!r. Lcath 
tankların \'csalr muharebe anıbnları. 
nın imali hakkında yeni Zclandıı bO· 
kQmetine ve.cınyada bulunncnkt.ır 

- Bu ne hal yarabbi! Sen ken.. 

dini öldüreceksin! 

- ... ~:re~' :f:. ve CC'pb nesizlik saçlı suclu ! Sana şimdi her şeyi 
Türkiye Büyük Millet 'M . . 1 yazacağım, dinle öyl0yse: - Hfılfi. uyumadın mı? .. Ses se. 

bu büyiik kahramanlığa eneclı~ 1 Masamın önündeyim .. Mütemadi_ da kesildikten sonra seni uyudu 
yaraşan mükafatın ne oldu~~ ~en yazıyol"um .. Ayrıldığımız gece- .sandım da uyn.rıdmnamak için aşa
yiiksek bir isabetle tayin 'etti den ba.ı::hyn.rnk bütün acılarımı. ğıda işe daldun. Ürkek bir ta • 
''Gazi" unvanını verdi. · bütün duygula~mı, etrafımrla ge- ''ırla öniimdeki sayfaları göste · 

.. ~up ~takamızm bu güzel çen vnknları hepsini hiç bir tarafı. rerek: 
KO§eSı ebediyen bu unvanı ifti~ nı · 1 ' _ Bu ne? Bunlan şimdi mi 
harla taşıyacaktır; onu bumin, gız f.'mec!E:n, bu çınla.<Jarak, gö:-
Yinn.i yıl sonra da aynı drrecetl l~ıim Y~~rn:n1'· tilriyE"rek hepsı- yazdın? Roman mı bunlar? • diye 
hararetle tebrik etmek borcu nı, hepı.ını bırcr birer yazıyorum.. sorou. 
lrWııdtır. ~ Önümde kfiğıtlar doluyor. gözle - Önümde yığılcın kağıtlara bak· 

Kadircan /(aflı nm kıpkızıl, yorgun vücudum bils. tan. Sahiden nedir bunlar? Bun • 
bütün e?Jkrek yazıyorum .. yazıyo. lan ben mi yazdım? Niçin?. Mek 

• 'D.-a1-. rum... tup mu yazıyorum, yoksa dndı -
~. 7 (A.A.) - Harlı ve na· 

._, farı Rtbentrop, dün Japo:-ı hüvfik Birden arkamda kopan bir çığlı- mm dediği gibi bir roman mı? .. 
"'* Kttnuıuyu kabul ctrnlşttr Ku- ğn başımı çevirlyonım: Dadım. Birden, yazılllll§ kiiğrtlan sinirli 
rııstı,,ha.riciye nazırına ved:ı. eylemi'·! Tcstekcrlek açılmıs gözlerile banR parm:ıklnrmım araAJDa alarak di • 
Ur • 

• bakıyor; <tik didik ~ağa başlarken 

3 

• 

. 
* izdivaç Meseleleri 

12 l. 

m~~~~~~~~ıe H ekin e g ··re ideal 
sulh taraftarı! izdivaç ve şartları 

Amerikan yardm11 harbi 
uzatmaktan başka b.ir 

şeye yaramazm\ş ! 

Henüz içtimai terbiyenin tesirlerini göstermediği 
çocukluk çağında her erkek çocuk daha ziyade 
ve tahteşşuuri olarak cinsi meyelanının tesiriyle 

Va§ington, 7 ( A. A.) - Mü. 
messiller meclisi, demokrasılere 
yardım kamın proJesının esas 
metnini değiştirmek bahsindekı 
ilk teşebbüsü, 145 reye karf)ı 
206 reyle reddetmiştir. 

anasına, her kız da babasına 8.ı]!ılttır .• 

Yazan: Dr. BAS 

Mundt. bu kanun projesı yerı. 
ne, lngiltcrcye yardımın iki mil_ 
yar dolarlık bir krediden yapıl
ması hakkında başka bir kanun 
projesi teklif etmişti. 

LfNDBERG'E DE N:E: 
OLUYOR? 

Yaşington, 1 ( A.A.) - Havas: 
Ayan meclisi hariciye encü. 

meni harp malzemesi kiralan. 
ması veya ödünç verilmesi ka. 
nun projesi hakkında albay 
Lindberg'i dinlemiştir. 

Albay Linôberg, proje aley 
hinde bulunmuş ve Amerikanın 
şimdiden hava kuvvetlerinden 
büyük bir kısmını harice sevk 
cttığini izah etmiştir . 

Albay Lindberg- şunları da 
söylemiştir: 

Tenasül uzuvlarının t.cşrthi ve 
fıziyolojik ınkişnflanna baknrak, 
hakiki cinsiyetin billüğ yaşında ya. 
ni nihayet 13-15 yaş arasında baş 
ladığına hükmetmek lfı7.IIndır. Fn· 
kat en dar ana hatlarım tebarüz 
ottirmcğe çalıştığımız Freud'Un 
(Çocuk tcnaslili hayatı) nazariye. 
si tnmamiylc bunun aksinedir. Psl-
kanaliz mektebine göre cinsi s vkl· 
tnbii kühulc>tte drğıl, çocui°,'Un do· 
ğu~uyla beraber başlar Vf' fiziyolo. 
jik cinsiyet safha.sına kadar muh-
telif mf'rhaleler geçirir. Nenndın, 
mC'me cocuğunun tok olduğu halde 
miitemadiyen parmağını yalaması, 
sık sık ana memesine ko.rşı olan 
hasreti cinsi bir arzunun ifadesidir. 
Çocuk yalnız anasından zevk almak, 

"- İngiliz hnvııcılığı, Ameri. 
anı memesini sevmekle iktifa et· 

kanın yardımı ile r1ahi hic bir 
zaman Alman hava kuv'vetlel'ine mP.z; ayni zamanda dalfılctzedc 
miisavi olamıyacnktır. Halen olnrak doğar; Ç(){'Ukta n iknr bir 
yapılacak en iyi şey miizakere nuto - erotismc yani nefsini sev· 
yoliyle sulh yapmaktır. Aksı me hali vardır; mütemadiyen u· 
takdirde harbin uzamasından ı zuvlnrmın meclübu havranı ve fi. 
mesul olacağız... k d Ut di ' • l l -

1 
şı ı ır: m emn yen on nr a oy-

Malta üzerinde düsm.an 1 nar ve buninr çocuğun ilk oyun-
• • caklandır. O halde bu küçlik insan 

tayyarelerı ilk sıralnrda serapa bir u.evk ve 
r ~l\lnlfa, 7 (A. A.) - Resmi tcıb· şehvet \•arl•ğından ibarettir. Cinsi 

ıg~Uşman tayynrelen Malmya sevkitabii inkif}nf safhalarının her 
yoklaşmışlnrdrr. Bunlann keşi( u • biri, bilahare çocuğun hayat şart. 
çuşu yapmakta oldukları aşikardı !arına göre tan.yyiln eder ve istihn-
Düljman tayyarclerindcn yalnız bi lelere mazhar olur. Çocuğun cinsi 
ri bir defa sahili aşmıştır. Hiçbir sevkitabiisi birçok sebzpler ve mc
bombn ntılmannstır, 

---<>---
Hasara uğrıyan lngiliz 

tayyare gemisi 
lskenderiyede 

J..onclm, 7 (A. A.) - Salahiyet. 
li menbalardan ö&rrenild'ğinc göre, 
"İlloustrious" tayyare gemisi ev· 
velki akşam 1skenderiyeye gelmiş. 
tir. Geminin bir müddet Mnltado 
kalmı olduğu hatırlardadır. Bu 
tayyare gemisi muhtı:>lif çarpışma. 
lorda hasara uğramıııtır. Mürette· 
batmdnn 50 kişi ölmü5tür. GemidP 
bulunan tayyarclerd<'n yirmisi tnh 
rip edilmiştir. 

---<o~--

İstila limanları gene 
bombalandl 

Londnı., 7 (A .A.) - Bugün 
Londrada öğrenildiğine göre, di.in 
gece İngiliz bava kuvvetlerine 
mensup bombardnnan tayyareleri, 
düşman iı:g-ali altJndaki arazide is. 
tila limanlarına hücumlar yapmış
tır. 

Lonılnı, 7 < (A. A.) - Hava ne. 
znretinin dün akşam neşredilen 
resmi tebliği: 

Kayda değer bir ~ey yoktur. 

arkamda, şaşıran zavallı ihtiyar 
kadmm boğuk ve ilrperC'n sesini 
işitiyorum: 

- Lahavle, lahavle ... Srılfımün 
kavlcn .. Selamtin kavlen ... 

Parçaladığım kağıtları bir yu -
mak gibi buruştunıp sepctl' at · 
tıktnn sonra dadrma dön!'rck: 

- Sen yat dadı _ dedim · Bfı· 

nim iki dakikalık işim kaldı. Şimdi 
ben de uyuyacağım. 

Bu sefer elime aldığım küçük 
kağıda beş on satırlık bir mektup 
yazdım: 

" .. Sizi aldatmağı hiç düşUnmc· 
dfm. Önilme yeni bir hayatın )O· 

lu açıldı. Orada sizinle beraber 
yürUyemlyeceğim iı;ln önünUzden 
~.ekildim. Birkaç ay sonra sizin is 

sela yanlı~ terbiye, fenn tc-lkln vo 
ya görenc-klerle inhirafa uğrarsa 
cinsi hayatı yanlış bir yola snpnr 
ve bu suretle ilerde muhtelif dalfı· 
!etler ba~gösterir. İlerde yeni evli. 
lik çai:;rında ve hayatında gerek er
kek ve gerekse kadmd:ı gerC'kse te· 
nasüli ve gerPkse nılıi mahiyetl< 
göıiilen birçok teşcvvU l<"riıı kökU 
bu çocukluk cinsi havntınm fena 
inkişafında aramalıdır. Psikanaliz 
mektebine göre bu dnliılet1A-deler 

bllhassa cinsiyet münlıariflPri irsi· 
yelle yüklü olan mütercddilcr ve> 
mücrimler dC'ğildir; bunlara yeknn.. 
zarda (nhlii.ksız) demek marazi nı
hiyat bakımından bir hatad·r. Bun
lar meş'um bil" sadakallP. bu ço· 
cuklu~: ve hattiı ÇO<'ukluktan evvel. 

l•) Bu seri maknlenın birincisi 2 
ikincisi 80 blrincikaııun 1940, UcllncU• 
sll, ı, dördUnctisil 5, beşinci.si 11. a•"r. 
cısı ıs, yedincisi ıs, sckızlncisl :l.2 
dokuzuncusu 25 lklnrJktınun, onuncusu 
ı şubat, on birincisi 3 şub:ıt 1941 
tarihli nUshalannuzd9. çıkm•ştır. 

minizi taşıyanııyacak olan bir ço • 
cuğun annesi olacağım! Şımdiden 
uğrunda her şeyi feda edecek ka 
dar scvdığun çocuğu yaşatmağa 

mecburum. Fakat bu hnyatın ar • 
tık riynsız, ~alansız ve aydınlık 

olması lazım. O zaman \ aşu -
mak ve yaşatmak kudri'tim buln. 
'Cağun ... Ve sefalet ne kadnr bli 
yük olur!la olsun beni korkutmı · 
yacnk ! İsminizi benimkinin yanın 
dan aldıktan son'l'a bana istediğı • 
nlz Jükabı veriniz. Size bütün bir 
hnvat için Allahaısmnrlııdık diyo 
rum. 

** 
Ona son mektubu göndf.'rdiktcn 

sonra aradan blr ay geçti. Bir 
gün doktorla konuşuyorduk. Beni 

kı çağa ait cı.nsiyet ve nşk hatıra· 
lo.rmı mubafa?.n eden ve bılbnssa 

(tahteı::şuur) larında bir nevi ihti· 
bnsa uğratmıı; olan bHbahtlardır. 
Kadında ve eı·kckte aşk soğuklu

ğu. kendi einsini sevmek dalfıleti 
ve buna benzer birtakım nıht bo. 
zukluklar, malibulyai ve isterik 
tezahürler hep çocukluktaki cins! 
hayatın baska şekilde ve gnyrita· 

• bii olarak tavize uğramış olan şe 
killeridir. Bu dalaletzcdrlerin hntı
lnrı ilmi p.;ikanaliz metodu ne u. 
. nndınlrr. fikir zincirlenmf' l usum 
veya rüyaların tahlili gibı birçok 
metodlarla tahtrşşuunılarmdnkı 
d.'l.lfılete uğnynn arzular ve meyC"' 
lilnlar boşaltılırsa bunlardan çoğu
nun normal cinsi bayata dahi av· 
det ettikleri görülür. Vaktiyle n. 

sabiye ve akliyP mütelıo.ssısıdır. 

İzzeddin Şndanı (Aşkı müshillc te 
davi etmek) iddiaslyle itham et • 
mişler, bazı alaylar savurmuşlardı 
Yukarda söyledığinı gibi bu psllı:a. 
nallzin yanlış vP demagojik bir 
tefsirinden doğmuştur. tzzeddinin 
bundan kastettiği şe) , mahmul ve 
ııdE'tll bozuk fikirler ve r..rzularlıı 

meşbu olan talıteşşuunı psikanaliz 
'edavı usuliyle bir nevi ishale uğ
ratmak; ynni boşaltmaktır. Bu bil
nevi itiraf dolnyısiyle bir yUkten 
kurtulu!}tur. Netekim marazi ruhi 
yatta da huna "cathnrsis • ishal 
ıığrntma" dlyonız. Bazı bozuk nıb. 
lu, muztarip, nevroze hristiyan 
lcadmlnrınm papaza itirafta bulun
<lu ktan sonra dertlerinden kurtul 
mnlan da buna benzer bir tcızahür 
<teğii midir? 

HC'nüz içtimai terbiyenin tesirle· 
ıinl göstPrmcdiği çocukluk çağında 
lı r crkC'k çocuk dnha ziyade ve 

t.nhteşşuuıi olarak cinsi meyelfuıı. 
nm tesiriyle anasına, her kız da 
b:ıbasma aşıktır. Bu, psikanııllz 

ruhiyatmda ve bilhassa cinsiyet 
psikoloji<Unde "Oedipc kompleksi'' 
nnm;ylc maruftur. Bu eski Yunan 
ediplerinden Sopboclc'un (Kral 
Oedipe) hallesinden alınma kina 
yeli bir t.-ıbirdir. Doğduktan sonra 
kô.hinkrin delaletiyle bab!lSt tara· 
fındnn çobanlara tevdi ~lip u· 
zaklarda büyüyen Oedipe nnasile 
evlenmek için babasını füdürmil 
ve bilahare bu facianın mahiyetini 
nnlay:nca gözlerini çıkarmıştır 

Freude göre bütün erkC'k çocuklar 
birer Oedipc'tirler; analarım se. 

( Lütr en c:ayfn~, ÇC'\ 1 ri n iz) 

o büyük husta.lıktan kurtaran yaş· 
lı ve müşfik doktor artık benim 
dostum oldu. Haftada bir gilnilniı 
bana vC'riyor. Yüzlerce işkenceler 
içindi"' yıpradana vucudumun bakı
ma iht.ıyacı var. Vücudumdan zi 
yade hayat iradesini kaybeden ben 
liğimi kurtarmak 15.z:m. 

Anlayışlı gözlerinde, mütekfunil 
kafasında, müşfik baba kalb'lııde 
bana acıyan, bir ) er veren bu de. 
ğerli dostla beraber geniş pence-
1 enin önündeki iki eski koltukUı 
karşı karşıya otunıyonız. Sert ve 
kC'skin riizgfınn kınştırdığı koyu 
yeııil deniz kınk dökük nhtmnn 
yosunlu ve sert kayalarında ho • 
murdanıyor. Kış, hiCl"anlı bir kı~ 
başbngıcı. Doktor birkaç ~er 
beni oyalıyan bir düşünceden hah 
sediyordu, 

Pek nadiren heyecana düşen 
doktor birdenbire ayağa kalkarak 
takdir ve zevkle bana cevap verdi: 

- Harikulllde bir fikir bu le. 
zım !.. Artrk kurtulduğunu ımıa 
müjdellyebilirlm ... 

(Devamı Var) 
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T elıt ;ıakkı A ril a t:Dt bl 
(Baş taralı 1 ncldo) 

lla • .; anlara a 0 .r za;ı ıaL ver • !lfı elı 

tıırarmınmuıtur DU§maııuı &:• tıtnk. 

l •• l• \!ul ı..ı,,tır. 
ı. r ..; • mı.cUırd sır lnt·~· 

ingil z 
ıü~üm ar 

.ır ı n. r arı.ı nc:!u ..ı G" u k:J 
10ı..ııbtıı ....... "' .... b.r koıo. u ;ı.umaıı.. Bir bomba1·dıman 

ihraç mallarının 
fıyat arını düşürenler 

w. , n ra. v~ bfr~k yUkMk rtıta.-.ı ınıntalzasında işçi 
wJ ) \"f4r.ıır ı .... r ıı..: •• Jen tü;. m" nıahallelcr 'ni ge%,Jil er (Ba, tarafı 1 ftel:!e) yapılan lhrtı.crı~t:ı a;-rı rrnddelc • 

...ıı..ın nuız ·we •• inam od. n.:,.•ır nameleri kabul olurunamıcıtır. rin daha yill _ ... ·• fı~ ~ tıarla satıl. 
ts '1 L' .. u.,UJ\z.1 U.'lo; •'"" l\~l IAnılra, 7 (A. A.) _ Kral ve Bugilnlln §artları içinde ihra. dığı görlilmilştUr. 

a ,-vAL t.:DlLut l:rnliçc, aMn Porwmut'un lıavıı bom cat mallanmızm fiyatlan eağ_ Bu hadi~erin şayanıdikkat 
l\..ılı;rt!, ti \ .~. ~.ı - Ur :r.:ı~.•·rı et>:· ';JllJUll!Ullnnndnn en ziyade miltC. lam ve İyi buJunmaltla bera'.;er, btr tarafı da, bu eeldlde iade O· 

cu Joo nıayoda bUtlin mn~,.,ı nı~ - c2 :,· olan mahallclo inı g~~ler- zaman zaman hazı vatıı.nda~la. lunan menlle şahııdeb'ıamesi ta. 
ı u .. 1111.:ı, MUn trı\ b.r1cn.c Kar:ıltol cUr. nıı bu fiyatları kırmak inedik. lep1erinin, bir müddet sonra 
·nu.,tee.,n ıngıl:Z.'erın eılrıt' [•-;,nı~ oı 

1 

Ziyaret evvelden haber veril • teri görillmel<tedlr. Sca lefa da taahih olunarak ve piya& fiy~. 
1ugunu "ll;1U'r:ı• .. tır · mcmlşse de az zaman sonra ha!k aynı yola gidip men11e şahadet- tına uydurular:ık tc!trar aıaım. 

ır.ısh ı uıı: rı sil kamıan Pingaz• kral ve kıal.çcnin aralarında bu • name taleplerl kabul edllmeyen. dar makamlara verilınir; olması-
ııuıu .. uurındu ııJ.ınucn.< ıJarı t c.!o!rlerc ıunduğunu <>ı';'renrn·~ur. ]l'.'r ihracat yapacaktan mem.Je. drr .. Eu suretle mem!e!;:et Z:?ra. 
oaır btr plir. hnrrınmakt:-J .... !'. M •. Kral ve Kra.Uçe, sokak· ket p1ya!alannın daha faz~a kal. nna lıir hareket önlenmi§tir. 

vil .. ye! n'l'l'" •• (. !.,~: . c-si 
Dli:ıkıl ıe!llr meclisi lçt 'mı\" n...ın vı. 

!Ay t mıısraf bUtçesi tevzin edilmiştir. 
Vll yetin )C:ll l'Utç sl 4 51"'.,dl>S llın 

88 kuruştur. Bu bUtı;;cden ön ımılzdc
kJ s~e vltı'lyet yol \•e kbpnllcrJ ~nıl:-ı 
iı;fn 10il.839, mauu ışh-rı~c 'l :!"ı 01. 
smat. ve vetertııer işlerine Ul7.3l 2. 
sıht.a?. ı:ıer.ne 140.10, diğer tımhleı:.t 
lflere de ~9.795 liradır. 

ıuuı oıoı ğu Uzer" D n&nzl ~trı;i 8 ı.- larda gürU!Unce ha'J:m heyecanlı dırm1yaca1;ı mutale2cıını ileri Bu ~okilde tekrar edecek her 
gaı .. ıı.ıntaıuı5ının ıcı:ır. rnerkı•ı>.ıyctı alkı~lnrlle :nrgılanmıelardır. HU • 1 slirm:k!eıdir. J-fallıuki yapılan hangi bir t-0~ebı~i's rc:!d,.dilme1~-

ıtalyllnlıu· tar.tıncıısn t::.u ·ıııııntar kümd::ırlar ıımel.ı mnhallcslnd ki tetkikat ve tt'!ebbtisUn mUtea- le kaimıya "'nk, 11. 1uı:aJn.rlo.rı h~k 
aa tamir caııuıı~ oıac Hln~n~ı bınaıı• 

1 
evlere glmılşlcr, halkla f;UrUşe - 1 kip snfahatı iddianın yerinde o!_ kında idari ve kaınıni m C\"ZUe m 

WyUk wuı;aa anı geminin carınmıı. rek gö!lterd:!Ilcrt cc?:ırcttE'n dolayı mndığını g8stermifltir. ÇünlcU bütün 1'İddetile tatbiki cihetine 
~ına mtisaltlır kendilerini tcbr k etmielcrdlr. aynı günlerde a.yru piya!alarda gidilecektir. 
U.\.\.dl\tı ı~ttl.\ r.:uı:lfoOll.l:'!t. En ~ok hasara uğrı~sn <ıokak • ----_;;;:;---·----------

----o--
Minyatür cemiyetin 

kongreSi buaiin 
DııUaynnı en kUçUk, mınya •ur ccml 

yeti l•bloblcl csn:ıfı ccmlyctlrln ı-'!:ıtı 

lik heyeti umumlyesl bu~ 1 urtıt:de 
~ınlyetıer merkezinde yap ?1'('1tl<Ut. 
A.zu1 klmllen hem;rerl oıan .ı:.u acm•. 
:yeUn heyetJ umumlyesinln ht\'U tıı· 

)'Sal dikkat. olaeafı anlafılmak••dır. 

iki pil taciri daha t~vki f 
edildi 

Bir kaç gtın evvel Yeni~ta
hanede dükkancı Gevork Ta. 
bakoğlu adında birisi, pil ihti. 
ki.rı suçundan tevkif olunmuş, 
Geork bunları Sirkecide tonta.n· 
cı Salamon Eskinaziden aldı. 
ğını idc'.lfa edince Salamon da 
tevkif clilınt~r. Salamon da 
verdiği ifadede bunları Gabay 
firma.:n sahipleri Yako ve Baruh 
kardeşlerden aldığını söylemiş. 
tir. nım de bu iki tüccar yaka. 
lanarak tevkif edilmiştir. Bun· 
la.r, pflleri lsviçreden getirdlkle. 
rini kendJlerfne pahalıya mal ol. 
duğundan pahalı sattıklarını 
söylcmışlcrdir. 

Her akşam ..................... 
(Beı.t tarafı 1 adde) 

ku1' ettikten ıte>nra buaları lhui "'e 
fc1ı;efi bir "uret1e izah etmek oka.. 
lalıitna kalkan bilıklerln orta7a 
attakl:Lrı mutantan fakat içi bot 
CN..<tlard1UJ ibarettir. Benim itlka. 

Kahlrt·, 8 • \,.\..) - B B.c: •n-t11!2 !ardan birinden ııeçcrirnn bir ka • 
lletleylştnln har!kulMe sllraU yfıtlln dm: 
cHın ıuıyurıtartn 1Jln~»%1ackl •<'Vl17Jmı "- Mtıj"SlC, hrırbl kazıma.:.ak 
imha et~ge vakit bulamadtklı!rı tab mıyız?,. 

ırun ediliyor. Ph•e sormuııtur. 
ısmı.ır. HAIW M\l.Zf~~tt::•H'\IN KrallQ~ şu cevabı vcrmt'jtlr: 

Mt;KF.W'ıtr.l.J\"E'rf "- Evet, bundan eminim. Bun. 
Kııtıltt, 8 lA.A.J - H.B <·· (ltngş,, den hr.nimız eminiz .. , 

ılae lngtllz Z5terlntn bilhalSi\ tr.rlllt Kral kr&ıtçenln sözl""rini hir bM 
aıaız-.mesıııın mtnuımmcllyetf yüzllr.. işaretilf'l! taedik edPr't"n knıli~" 
~n oldufll t.eba.l'Ua etUrUiyor, ~·ı mu ~trarında toplanan kerlın, erk• l: 
val1'akiyett.e İngiliz t.ıınkları!c zırhlı ve ÇO<'tıklardan mUrP.kkep bir ka· 
otoınobıl'cri "e bunltın kulla..."l!\1111\rııı labnl ğft demi!~tir ki: 
ma11ıırot "~ ces ret! bliyUk bl""'r dn1ıı ·•- Kral ve ben boplnlzle iftL 
olmuşlardır. har duyuyoruz .. , 

ASMARAYI MUDAP'A.\t'ıt. ----o-----
HAZIBLANIYOBIAR 

Kaal~, 8 (A.A.) - B.B.C· ltşıyıuı 
larm .Kerendekt muka\•eme~ıvrlrin, 

Er!trenln merkezi olan ASt:laradıık! 

mUdataa !ıhırllklarmı tama ııln"!'l!\k 
Ut.ere vakit kazanmak Arzu11ı ı:tı<.n lk-. 
rt geldiği unılmaktlldır. 

•'EVKAIADIC 1'E.8LW 
Kahin'., 1 (A.A.) - tuıtıı.z umuınl 

karargAhı ne~rctt.!gi lcvkıılirle rcK!lll 
bir tebliğde Blngazlnln tmp<ı atrJr•uı
kuvveuerı tarafmdan zapteltfldlğır.ı 

b1ldır111oktedlr. 

Y erlimallar 
pazarlannda ayakkabı 

fiyatları 
Iriat murakabe bllrosu. kundu . 

ra lhtll:6:rmn mani olm:ık ic:in gl . 
ri•liğl mUc!'"ele cilmlesinden o1a • 
rak Yerli Mallar pa.r.ar!armda sa· 
tılan A~·akk'.ıhılann cins ve nevi • 
lerl ilt' bunların e\-Faf ve maliyet 
fiatJ,.rına ait Mrer ral')()r isteıniş • 
t.it. Yerli mnlların nlvRsada niı • 
ımı l"oltiııU oynama!ı temin edile· 
eektir. 

Kahire, 1 (A.A.) - lngill7 •nnıını 
karargAbının ttlbllgi: 

Trabluıt'da Blngaıı dltn '•'4l'nı 0, \Uy.tte butunduklanı:ıa •U:Jbe vok· 
muıtur. Parlak hareketl~r1e ,.,~ıllz Lur. 
21ırtı1J kuvveuerl Akda.t d~D cenu ınsuız denı.z kuvveuen. d"nl1'f" b · 
bunda ytırUyerek Blnpzlden Cf'ıJU~ kim bulunmaktadır. lnıuız k•tll•an 
dotnı giden ttaıyan mu1rıuıa:ı. :ı:uJa da sahllJ lşgal altına aımıe bu1ı.ıııuyor· 
rını keııerek orada yerleşmlştb ıar. 

Aynı zamanl'la Dernedım tl·~··llyen lt.alyanlardan zapUdllen b'iLıln te· 
Aw•tra.ıya kıtalan rtcat eden •!·•,mft blrlerd~ muar.zan- :-.,i~t.arda ve her 
na oe!IMI aJdrrmamıııardır. KA•ıevıyatı nevi harp levazımı ve iaşe aı-:r1dc'erl 
bO&ulan ve moral ltlbarlyle ;'it llfa~ı lngl.lızlerin eline g~mıştlr. Fllh'lkika 
bir vuıyete dllfen dUfman •<ınguı· ! lngillz kuvveUcrt 200 bin rırennl 130 
nln mUdafıııuıı pltı.ııını tııtblk ed>'ınıt· hin bomba, 16 bin tüfek, 4 bir• nıltral· 
ıni§Ur. j yöıt, nıuht.eUt çapta ~c:: top ile ıo bin 

Eıit.Nıde Koren cl\·arındl\ .,.~zlyet lxlttanly<ı, 16 blD parça flJl'!celr ve 
rnenıııuıılyet verici bir tAn h :nkı11tıf 800 bl.aclcn fazla flşı:k iğtinam ıotmll' 

ılnna gore, bir mt'm1f'k0tte fertle· etmektedlr. Kıtalann:uz ~rlt "y.- ~ • .er vo buccıan bafk• bir çok ı...nk \."e 

rln kı) ınl'tl olmazsa, in.,.anlar ka· cılJındcıı beri alınım c:ılrlcrın .'l:l<tar. ytıılercf kamyon zapte4!lml~··r 

Tavc:ssut Ucreti f 
Japonlar Siyamd!\n 
bazı üsler istiyorhr 
Toı.ro. 7 (A. A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Siyam, Hindiçini vı> Japon mu· 

ı rahhu heyetleri rolslcri bu aaba.h 

1 

haric'.ye nezaretinde baricıye na • 
ı rı .Mat.auoka.nro reUıliğlnde bir 

1 
topıantI yapa.ı ak sulh konferansı· 

1 
n m aç lmasından evvel awt bir 
temasta bulunmuşlar \'e kon!eTans 
nıznam~lyle merıı.!Ume •it diğer 
ban noktalan milza.lı;P.re et.rnl§ler • 
dlr. 

Konferan11 bugiln öğleden ~nra 
batıvekalette resmen işe başlıya • 
caktır. 

Slyaaf mahfillerde 11ulh koo!e • 
rnnsıııa büyük b!r ehemmiyet. at· 
!olunmaktadır. Bu ehemmiyet, Ja. 
pouyanm ilk defa olarak, diğer i· 
ki millet ıı.raıımda zuhur eden bir 
ihtJ18fta mutavassıt rolü oynaması 
dolaytsiyle bir kat daha art.ma.kta. 
dır. 

.JAPON TARP GEMİLERİ 
S!YAM SULARINDA 

Ne,•york, 7 (A. A.) - Taa: 
Uııltcd Praaı'in verdiği bir ha· 

bere göreJ apoo harp gemileri Si. 
yam nehirlerinden Menam 'ın man· 
sabında demirlemişlerdir. Baokong 
bu nchjr ilzerindedir. Japon gemi. 
lcrinln gPlmeai Siyamla Franau 
Hindiçinisi arasında mUzakerelere 
Japonyan·n tavnasut etmig ol.rna· 
sına mukabil Japonyanm Siyam 
körfezinde kcndis'ne U11ler veril • 
mesinl Siyamdan istemesiyle ali • 
kadar görUlmaktedlr. 

---'4oı----

Y arah bulunan 
adam öldü 

dlrt mutlak :ıcrterin elinde k(trtikA. l'!Aha ıtmdlden SllOO u aımıt•ır v.> mt• J 1't: l\.\DAR Et;;IU AL11'11l~ 
0 M.ınınuııfft!P ca.<ır l<>l! ;rıq wn.ı temıtdıycrı ~s!r ~fllclen ge~~1ı·11ıı.· 

1 
l..<'nürıı, 1 (,\,.ı\.ı _ Lonı.lı~lın sıt Dört gün kadar evvel, Küçük. 

nıemll"lcc!tc ~ağlam ahlaktan bab. Barento Agoı cıak hat .m o -:nrk I .Ahıy<?tli kaynnklanndıı.n üğrc.,l'rJığı pazar karakolu civarında ağır 
•etmek lmkinınzdır. 

Aha.linin bir 'atanda 1ar kUtlt'Jfll 
delf I tfo bir koyun ~rtı~u gibi ya· 
,,adığ. rnt"mlekctfardc hırııııhk ,.e 
namuıı~u~hık ebn1) <'n, yalan ..öy1e-

mlycn, iyilik yapan lntıanlar hulu. 

nabilir. Fakat "s:ığıı;.m ahlak,, ta. 
bh1yle burada "Mt.cttlğtmlı km-

rnıntakıunndakl hareket Ral'\1\-ıı 11,.."~~ ııe göre, Bicgazl Uzcrlne yaf>• •• .:ı ta yaralı bir halde bulunup Ccr
ıllltmaıı~ t.erketugı, gerek l)J •ım tl\ı"ı .urı.ız ııava, ucnız. ve kara ".ı• vcUNı rahpaşa hastahanesine kaldırı. 
rlp etUtlmiz barp maızemclt ı:~ '1o'u 1 ruratını.lan el blrll!I ue yr.pıımı(ltır. lan 69 yaşında Kcnıahlı Hasan 
nur. . ı B'nı;nzlnln zapt.ı ile bUtUn ... .ı hıl\''l o~lu N.~ri, .?1:1!1• öl~ilt;~ü~. OIUm~ 
Ha~ıstanda Gondnr gultl >:rı; ur.. ı: Uıgıu.zıcrin eline reçmlş :ıırr.enltr' şüphelıı gorulen Nurının ces.e~ı 

ca ileri hnreketlnıiz oc,·am clmcl'lc LOnı:.ra.rım ıu.kerl mahfıllerın..ıe :ıevaıı ~org~ k~ldırılmıştır. Ke.ndısı': 
dlr. Bu mmtakadn dil esirle: .,ıın>t.... dillyôr kı· ı nın hır cınayetc kurban gıtm~ı::ı 
tır. 1 " \"edl ı;ü~dc çok oetııı bır a&•lll ,1 i~timalinden de bahsedilmekte. 

Italya.n &ıınallsinde bu~Un budu· ;,~o kilometre ileri.iyen lnglhz 'lrau•u dır. 
----<>----tıoyuııca devriye koli.Arını~ nl:tuz t't. ,11 parlıı k ııakeri barckoUcrd~ o:rını 

\•et me\t'Ut olamaz. Bir harpte ~a· Ukları nıınt.1kaları mu .. ııf: ıklvPUr. N)}<ı.rını;ıtır. Tam 48 snat ıç •• •r tm· 
lebcli t~ln cdecok Hğlam ahlik genişletiyorlar 1 p:ı.r:ı.torluk kuvveueıi 90 kıloı;ıetre ı. 
kuV\ etlnJ allt21' hllr bir 11urett-0 U.. URA 1.l' A SlNL.~ ~OS lSTlJfK .\MI ,. ıerhımltlı:ırdlr. 

Te~e!dcür 

tlldll \'«' ''atan aflkı lı;ln dlh11~ebl. Londra, 7 ( A.A.) - Kahlı crt(• '' oı. Alınan t'~lı'lerln miktarı lı"'Utıı bl· 
1f"D mlllt:'tlcr temıdl edeblllrJf'r. men ııukutu blld!.rllcn Blu~o.d '1ar-.. :ınnııyur. lo'aka.t Trabluıı harb.nl•ı tııı· 

BUktaş. Menemencioğlu ve 
Savut aileleri, Q01t kıymttll Meh. 
met Bedi Bi\ktaş'ın ölUmU mü. 
nuebetile bizzat gelerek veya llüı>c)1n Cahlt YAL~llX 

şal Craz•nnlnln ıon lııtfbkllı:::• VI' bu ı.ıındanberl ııo bin esir alıncrıı.,~ır. 
onıntakanın en mUhlm tııııU ld ı Alıı. 1 
gazinin r.Ufusu s~ooo dlr. k u:1':ırm ı ımtTnE cEJ•uıı;st~ut; telgraf ve mektup göıı<let e. •k 

verler ve ona eahlp olmak ic;ln dr> artlllında MaJtııı. Yuııan, ha.yar. ,.t Lol'dnl. '1 (A.A.) - L<ındn ıuıkerl t.az•ye ve te&cllido bulunmuş o-
YnhudJ de vardır. Blngazl nlsbeten mahfillerinde beyan olunôug•u a gl:irf!, lan muhterem ı.evata karşı his. 

bah:ıfarnıı öldt.&rmck lsterlt'r. Baba· · ttikl ri · tt I ~ .. b'ld' tf'mlı, ve lyt yapılanı b.r ,ehlrdlr. ı. I InJ'lllz kuvvetlen Erltrcde ~oııme 1 s~ ~ . mınne .ar JoY•. ı 1. 
la.rma karşt bir nevi dUşmandırlar. çilecel< suyu da vardır. Şehh-:te CAmf. yaJda•maktaclır. Daha ccnu~ &. nlmestnı gazetemızdon rıca et. 
Fakat Oedipe babasmı öldUrdüğU. ıcr, blr katollk kll.ı.ıuı, bir >:ıavra "" ront.o mıntakaaında daha ag-r olmak mitlerdir. _ _._ _________ ~----------
n il ve öz nnn!lyle evtencUğinl bil• hlr nıanıuıtır buiunmaktAdır. Uaere llerleyiflmlZ devam ııt.n.('kt('dlr. 

mıyordu ounun bırtnde bu reci ·'VA\'EL etK IHJRBA.zPıaı., H•befütanda tngııız kıtaL'ln rıaıo· Kamyon te• · ır•ı!tl 
h!!k kntl ll~rC'nin,." VC' •rull'n ve K•hltt 2 ıA.,\.) - Blngartn''l •11ıı bat mıntakaaında Uerlcmektadtr, 
vic n -. dlln d ın:ı l'\dM1ni 1 1 "' ' iT' Jı 1 c l tl • .1 k h r nal'. (C:ış tarafı 1 ncide) 

A 7lil h kek 
1 

1.t .ı ,..n;ı rru ~ur, A 'kcr , .. ıtb'Uleı ı K h re, '1 (A.A.) - Röy•!.:- rıı:ıl a. SUrilcU I<imJl Suphioğl~.un 1• 
oymuştur. ) c r cır c:ocu < oile nın~uı barekltuıın pel: ) ,.ı.:ıı bir birlnın bUdlruığlne ıöre, ln;:r:liz!erın 
d b f i t k .... ı ı daresindcki yu"k arabası KadıkfS· a u ac ayı yar ma • an....,.n zıunnnda bile neUcelcncceğln: t«hmtn ı.alt'n bUyUk blr sUratle yal<h~:nakttı 
sevip b.:ıba11ındnn koparm&k istida. etmiyorlardı. Herkesin ag.:mt1a :u 1 olduğu Kercndc ttalyanıann ın·J!<llV(. yünde Moda caddesinden ge<;er • 
dmd,dır. Ancak bUyUdUkc:e ccmı· aöaler dola,maktadır: ı \uetlntn ılmcllye kadar lt.tıly<mlann ken, aynı caddede oturan 5 ya-
yet.ln kanunlıın, ahlfıkf müeyyide. "Va\-el, bir ıiblrbaadır... yapt.fa mukavfn:ıellr:ırtn en g!Jdetıııl şında Ahmede çarpmış, çoc ı 
lerl ve terbi e slsteml('rl bu gayri l.'imLtz 11.ımLE\'IŞINts 8L'RATt 1 oıal!llfı Ulhmln edilmektodlr. tekerlekleri &nt.l!ına almıştır. Et· 

Y Lon:.lrR, ; (A.,\.) - Rö)'t'l~ Bir ~ yamncında bulıın'ın Keren 
tabii ve tehlikeli t.cno~Ulf arıularm Blngazının sulmtu ltalyııyı A!rlka nis?eten 'kolay mucıataa cdıılr l)fr va· raftan yetişenler çocuğu vUcudn· 
inkJşafma eed çek~r; birçok insan· eo.hlllndP-k! ıın mUh'm denıı 'l•SUnıten :ı:ıyett~dlr. lngtıız bava l<U\"\•ctltorl, nun muhtelif yerlerinden ağ1.r l!IU· 
lar bunların muahhar feci netice· mahrum ebne!<le kalmıyacak aynı bUbusa plkc sureuıe durma®1ı Kett., rette yaralanmtş bir halde kur • 
lerlnden kurtulur. Kız çocuk için ı:amanda bu UmıUn ltalya ile Olı.11 mu 1 ni böınbardıman etmektedir. tarmışlar ve derha! Haydarp~ \ 
de bu bahsettiğimiz (O:ıdipe kom· nakalulnl de keamlt olacaktır. Daha cenupta, Btırcntudan '"" c;:r.. NUmune haetanetıılne ha~~aıırsi· 
plekal • muamması diyelim) mev· tııı Uz kuvvellorlnln ııerı y•Jrt>yıı.tı 1 kllm f oı~n İtalyan krtalarr r!M•l11nn• ;ıc knldırmı~lardır. Suçlu arnba-

sUratll olınuıtur. Ftlvak! in~'J~ •cıt." • devam etıııokte ve bUyUk mıktarda 
zubııhstır; o dıı çocukluğt•nun clnsf •an cbhft ewelkl gtln Blnguııtı..r !I~ top tank ve dlA'er cııllha terk .ylemek cı ynkııltınmı§tır. 
Ucasiyle da.ha ~ive.de baba.ama {\· kilometre me~atede bulunm-.ıtrt.11 •aı tedlr. Bundnn bat:ka henUz tııofÖlil -
§ıkttr; ve anHmı bir rakip tcllk· Trnblusgarbdckl muharcb-!'er(I"' ın GI~.'JERAL \'A \ T.L JlENl' \VA nlin ismi anla§ılamımış 2062 
ki eder. !;iliz zay atı hayret tdllccek 10•.ıaı ar OlDlP DöNDtl p!Q.ka nama.ralı otomobil de T~h-

Ruhl mekanizma erkekte oldu· dır. Slddl Baranı. D3 rdla ve ro>ırıılf Loadra, 1 (A.A.) - ôrtafa"k ktı•· ı tDkaleden geçerken Srb:ıtay Levt 

Gediz ne~ıri 
yen;den taştı 

Ege mıntakasında 
•uların hücumuna 

maruz köyler tahliye 
edileli 

41 kly evi yıllıldı 
ıunır, 1 (/\.A.) - Manim ili! Kır. 

kBCaçlı ve Muradiye l!:mlralf"Jl ltıtAS

yonıarr ara!lmda tren mUnaluuf'!lı ne 
r.uz temin edilememl§ltr. Dlğ-•r tamı. 
t.an Aydın hattında Selçuk ve Koz· 
pınar ~tasyonıarr arasında 1t..nırvo. 

ıunun mevcut lrwıl!ln tamir eı11l • 
mektedlr. ~rmencll< Erbeyll .ııtasyoo 
ıan arasında bulunan köprüden ak. 
tarma suretlle yolcu nakliyatını tf' • 

mın i~in JAzım gelen tedblrl.!r aıın. 

maktadır. 

Fakat bwıwı lgin Selçuk 'uamın 
d&kl tamlraun lkmalJ ıcap 'antkte 
d!r. Vali Fuat TUka&l Menemene git 
mtıt.ır. 

SoylAp tehllkeılDe maruz tıulunao 

l'lucullu ha1Junm t&hllyeııl lçın alı -
oan tedblrlere ma.lıalllnde nezuoet et 
mektedtr. lmılrden 'i'ire ve lııleneme. 
ne aeyllp sahalarında kamyol'larıa 

and&ll&r göndertlmiftlr. Ti.re l<n•-• • 
emm YeıllçUWl< köyU balkı .u ııuıa . 

euıa maruz bulundul<larmdan l'rah. 
ınanlar köyüne tqmmlflardır. 
Subaşı köyü de su baalwuna maruz 

bulunmaktadır. Burada.Jel halkın da 
tahl.iyc:.lfne ba1Ianmı11tır. Şimdiye ka 
dar Yenlçlttı!k köyünde 20, Mahmut 
!ar köyünde 20 ve Burgu köytlnck• de 
bir ev :vıkıınu,tır. Tabliye edll<>n köy 
ıcr halkının inge ve ıbateleri ırı.n ıo. 

zımgelen tedbirler alo.Mı' f(aragün 
dOStu Kımlay da ııeyl!p: de.n1n ım. 
ıJadı.na yettşmlftlr. Açıkta. l;<ı.l'ln tı"ll 

ıun banndırıtması için Kızıl~,• ':iertıaı 

~ ~ıvlır göndernıtr.ıUr. 

Cedı.z nehri dağlardan lnM Jeller 
)1J~Unden yeni ta§kınlıklar ~0'3ter • 
ınlşUr. Alman hnbcrlere gl)re \fene 
menin Tuzc;ullu klSytl su blicum•.rnu 
uğramı,ur. Kenar mnhallcler:!ekl bn_ 
u evler sularla dolmuştur ı<~v u.uıı. 

tıın l<C'ncilalne alt bir l<öyUo !! · lrfü•ıi 

ile sularla mahlur bir vuJyı:ıte kal1• 
jtlDd&D lıaurtarıJınaınna çaııı· ,yor c •e 
.:ıia nehrinin ıuları tzrcılr • tı'?Çll ;o 
q,.l!lnin U.crlnden ıeç!.lgtnrt n i"~ıı 

•ıe l:ıımlr arumda 
::ııııur. 

Yanan harbi 
( Ba.'} tarafı l nddc) 

tardetmitlenlir. Yunanlılar birçok 
esir almışlar \'e bilyUk miktarda 
barp malıcme.l iğtinam etmi9le1'
dir. 

TEPEDEI~'ENt~ DOGRU ... 

MaDMtrr, '7 (A.. A.) - Röyt<'r 
ajantımın Arnavutluk hududunda 
bulunan hu.awıf muhabiri bildiri • 
yor: 

Tepedelen'n alevler içinde oldu· 
~u ve Yunanlılar n gchri çevire • 
relt ilerliyecP.kleri haber verilmek· 
tedlr. 

tld gtlndenbert ttaJyanlarm cep. 
henlıı şimal kmmmda taarnı.zdan 
va.zgeı;erok müdafaada kaldıklıın 
görUlmektedir. 
Diğer taraftan Yunanlılar taz • 

:ı:iklerlni idame ettirmekte ve mev
zii hUcumlarma devam etmekte _ 
dlrler. Yağmur ve m yUzUnden 
hor nekadar fimal cephesinde mu· 
harebeler tuılah bir surette cere. 
yan et.mlpe de Şkumbi deres1nin 
manaabı etrafmda bUyl.ilt bir faa· 
liyet olmuştur. 

YUCOSLAVYAYA tLTtCA 
EDEN ARNAVUTLAR 

Atlna, 1 C A. A.) - Oğ'renildl 
ğine göre, İtalyanlar. Arnavut -
lukta h&lkm yiyeceğini ve hayvan.. 
Jannı mllsadere etmoktcdlr. Ar • ~·- !dlr B d b l muharobt-lerlndc İnglllı.ler 6lt' vP ya veUerl lngllls ba tn .. mandana ıreneral clı d b! da 

,, .... un ayn · un an aonra u. ı ı k 2000 ki ld •- " v eı ...ıı ı -d r· ı · n n a r v tan •a "nrpm.ı" . ra ı, o ara .. en az "''"" uy, av son ou!l c· e ;.en}'!lyı z 'aret w 
11 -ı ;1 navut aileleri, bu sebepten dolayı 

nun fcnaldclarmı R~rhedeceğiz. •tml"11erd'r. edt!rek o:-ada ıcı"a bir mUddct kahl:cl'ı r.~r surette ynrnl m•rtır. Yara.1 büyilk miktarda Yugoslavyaya il. 
Dr. Rulm ADASAL ltaı)'alllann eon derece mt1llltl blr lif& edllmektedlr. 1 hasta.neye kaldınlmı~. 1 tica eylemektedir. 

fta!paa we ta lllı 
doi! a ,. aıarı 

ara a fl terek 
110 

Ro a ıtalya 
o unca ... 

h:er ıicİ donanma da 
6:.ı...aHe hare~:.:? .. c .. 1yor! 

l..oııclra, 7 (A. A.) - Amerikan 
tic .. ı L L o ... ::ı.srnuı venLğl öğle ziya· 
f1..•tıı!.:i bir nutllk !öylly n In.,,11 ı 
deniz ue<.:.ı-c.t nazın CrO!>s demi • 
tir ki: 

··- Dcmo!trasi imı:.lıithnne uun 
bizim için .ı-.uiliyctli muhlmm..ıt i • 
mnl eJerek bunları Amlltikn sa • 
lıill rinde hıra.kucağına inanmak 
güçtUr. 

Amerikan bahriyeslnin ynpal'ağı 
~:ardımın hwnın ve n'speUnin öğ· 
renllcccğl güne ltlmntla baka.bile • 
ccğiınlzi zannediyorum. O znman 

dJniz ticn.retl hakkında ameli p!An 
lara başlamanın mUm.ktln olacatı 
vakit gclccdtUr ... 

Cross, Amerikanm garp liman 
lar ndn demirli bulunan bazı dü,ı. 
ma.n vapurlarına hırsla baktlj'ı 
hakkında Amerikan go.zeteclleri • 
ne bey nntta bulunduğunu ve o 
taman B"rlinde yükselen feryat . 
lann gizU ınakl!at:an iubarile ken 
dı.slıtl tok cölendirdiğlni hatırlat -
mış ve şunları ıınve etmiştir: 
"- Bu vapurlar htlllı oralarda. 

drr ve b~n onlara ayni göılo ba 
kıyoru.'lı, O zaman fikren işledi.. 
ğirni itırnf ettiğim a~ nl su~u yine 
yapae:ılt vnzl:> ctt ;\"im.,, 

Bundan s:>nra Cro s dcmi.şUr ki. 
"- İn{,;lliz donnnmaamm Akde· 

r.i7. filcs.ı;ylu İt.al. on doranması a.. 
rasm~a mUı:-tcrek bir nokta var -
d r. O da şudur: Rota !tal~ a o • 
lunc:ı l n ı1: donanma da son sil· 
rntle hor hC't etrnektedlr.,. 

Ziy~filtt" hazır bulunan Londra 
''Amcr! .. :\.n F..:ı~le Club" reisi Ro. 
b~rt Hutchk1n"on dn 5unları söyle
miştir: 

"- Ksın:ıdn Unlforma.sı sltmda 
t>inlı:-rce l.rnE>rl!:t:ı 1ı tngilterevı:- t Pl. 
mlııı bulunm:;ıktadrr. Bu ımretl :ıa· 
len lngilt('rede hiznıc-t eden 80:>0 
Ameriknlı bulunduğunu zanMdlyo. 
rum.,. 

rramsm~a vaziyet 
(Rtı. tarafı 1 nclde) 

masmı 'e '.Pransız deniz Uslorinl 
Almanyaya teslim etm.fye.ceğlnl t("" 
yit etmiştir. 

GEN •,C \L VEYGANDl.S 
TeHZtPLF;Rt 

\·lı:.I, 8 (A. A.) - B. B. C: 
\Tişl hUkümPti namına Cezn.ir 

radyosunda beyanatta bulunan g • 
nemi Veygnnd, Frnnsanın Libya 
ela muhtemel bir hareket fçln, 
TunWJtn Bizerte UssUnU Alma.ny a .. 
nın kullanmasına mll!!aadı:ı cclece-
ği yolıındald haberleri kat'i suret. 
te yalnnlamışur. 

Hııvas ajıı.nııına göre general 
Voygand Blzcrtenin terki veya bU 
l mo.nıı Alrnnn kıt.alarınm ihracı i 
.-in mUznk •:efor yaprldığma dalt 
hab rlcri de tekzip etmiı}tir. 
AnnmfR u. IN l'\It)DAHAL:E ı 

Londra, 7 (A. A.) - Bir Nel .. 
york gn.zOtı'.'ııl, Fransada cerc~ 
oden bütUn .nescleleri Amerika • 
nın bil.> tik bir ~laka 11 takip et • 
mel:tc olduğunu te.barUz ettirmolı 
tedir. 

Amerika büyük olçlsi amiral 
Leah.i'nfn dUn marooal Pet nı si. 
varl"ti hakkında Deyli Mail gue· 
tcs!nln Amcrikq hlikümcti itin ba. 
yntl bir 'ıt-nım yeti haiz oldurhu 
sôylem· va maroşa.l nezJindo lA 
val ile nazılerln isteklerini r ddet 
mesl hususunda ısrnr etmi@tir. ~ 

Vere· neşr·yat : 
Arkada, 

Ccmnl Nadir ve Vedat Gün~ 
tarafından hazırlanan ve YiloP" 
Yayınevi tarafından neşrodUeSI 
Arkadaş adlı çocuk mecmuaa 
5 inci sayısı dolgun yazllarl• 
çıktı. 
İ"inde Bay Selim 

" Mektebe nasıl ba.51 dJJll 
başlıklı yazısı, Marko fO' 
lonun arknd~ı adlı heyecaıJ.! 
roman, Alaı::eyik adlı bil~ 
Türk masalı gibi çok güzel ~ 
hı.r, el ve dikiş örnekleri, biııo" 
celcr müsabakalar, t.ocuk ..-"' 
ri tavsiyeye Fayandır. 

Askeri li~elerimizde , 
mükafat tevzii merıui~J 

Bu:;ün s:ıat 10 da kuleli ~
lisesinde mükafat tevzii mer.,., 
mi yapılacaktır. • .... 
Aynı merasim yarın da YJJr 

saat 15 te Maltcl')<" askeı i lı~'
sinde tekrarlanacaktır. 

• 
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~ U BAT ..- 1941 

ihtikar yokmuş!... 

H A B F; R - A k~am postası 

Şarlo Palet Godar ne evlend.ğinı 
ne zaman ve nasıl bildirdi ? 

Şarlonun uzun zamandanberi 
hazırlayıp bitirdiği son fi:mi Ncv 
yoı ktn ılk d fa olmak üzere g<'s
terildiği g"cc filmi SC)Te gelenle•· 
a.rn.sında şu şayanı dikkat şahsi
yctl<'r göze çarpıyordu: 
M~hur muharrir H. G. V Jls 

ve Som~rst Moghnn. Reisicum
hur Ruzvcltin oğ:u, Amerikanın 
Londradaki sabık elçisi Kenerli -
nin kansı ~ e Amerikanın sınC"ma 
hayatında m hur olan bı.iti.\n 

{a lı ... iyctleri. 
Şurası da kayd~ değer ki, Çarı. 

Çı::plin de on sencdenbcri ilk defa 
olmak üzcı e, fevkalade titizfıkle 
hazır·adığı 'e pek sevdiği bir fil
min ilk oynayışınd:ı hnzır bulun
mr-k üzere Nevyorka gelmiş+.ı. 

Filhakika Şarla nylardaı•beri 

zırlamakta olduğunu ve bu film
de Polet Godara da mUhını bıı 

rol vereceğini söyledi. Fakat biı 
kaç ay sonra bu proje suya dii .. tü. 

Zaman geçiyordu. Hemen ht.r 
üç ayda bir gazeteler Şat :onu :ı 
yeni bir filminden bahaedi~rlar 
fa.kat Şarlo bunlann hiç birini 
çevirmiyordu. Nihayet Şarlonun 
yarattığı meşhur "Asri Zaw<ı.tı· 

lar .. filmi ortaya çıktı ... Bura~1n 
herkes yetim elbiBelli içinde bu -
yilk bir muvaffakıyetle rolUnli 
ifa eden Polet Godan alkıt;ldı. 

Bunun üzerine birçok büyük 
filim kumpanyaları kendisi"'lc 
kontratlar teklif ettiler. 1'.,nlcat 
Polet Godar bunlann hepsini reı..! 
dede.rek Şarloya bağlı kalmağa 
karar verdi. Kendisini meşhur e-
den bu aristi se,iyordu. Ona ... 

h • .CtmPUnl l•arnkcte ge. 
u \.kdr:ıiıdc f ransız gc mi ı ula 
ı ) tz d~'l· de f 'l!İ.)Pt gö tbmıi 

rl, t' 'r fı"r ı,n larmn ı;ı'.arnk 1\npol• o:-uo Jıii. 
lü. t ' ü n\lm bırn'~1n,·n., clir<'tlnl kırma 

[{alifornıyadaki stildyosunaan 
yrılmam1!} ve özenerek çevirdiği 

bu rnm·n en ince tefcrrüatına 

kadar bızzat meşgul olmuştu. 

hayrandı. sekiz yaşında genç, gü- Mes'udur. Hayali hakikat ol -
Fakat bir gün Ş&rlonun Pole~ zcl ve sağlam bir kadın olan Po- mustur. Kocam me§hur bir ad m 

Godan yalnız bırakarak bir plii.J :et Godar bugün yeni zaferile A- dır ve kendisini sevmektedir. ~a
üzerinde tek baema yapmağ:l merikanın birinci sınıf yıldızlan nat hayatında en bUyUk zafer{ 

Bu ~tinl<>rfn blrlnd<' t wnılcrh cckn :•Icltaya bir lı:ı.tıer 
yollamak ic:ı.ıı etti. [ .11.nt. lıııb~rin çabu!' ul:ıı:oması lfııın.ılı. Aınlrnl 
mümkl~n cldn..,11 r st' tıc h'l.t er } ollnm:ıı. 'c o.yrıf çn bulduk
la. cm :ıp alın J, i~ l orı.lu. O zuı.ı;ınlar, teLil fo.lnn da H. tu. J>e_ 
nlzasın ~on <' 11 r l• 1 l c>rl r. lurla.n•,ıc ndı \'f'.rilc"n kli~llk ı:n· 
nıllcrlc .) nı ılı~ o l ı. Bu ki ç;iT, tel.neler çok sura tıi .) ol alıyor
lar, ha\U mı b ı.ır r tır r iti ufukl:ıJ"n dof;ru knyı)orlardı. 

!<""ilim bıttikten sonra. Çarli Çap 
tin ile Robet Godar alkıı:rlnr t.ra
sında sahneye gelmi§lerdir. Şnr
lo film hakkında küçük bir iza -
hat verdikten sonra: 

gitmiş olduğu ve Poletin de "l{e- arasında yer almıştır. kavuşmuştur. 

liırlnn·~cın knııt .mnı ·rır .. ı, ona bir 1.arf uuıtar::ıl. şu emri 
\enli: 

- l in u 9.Jll:ı;:tn bhnmmidii yok. rtle>sC'le çok mtitılmcllr. 

Rüzglr gıbl gi N't> • } ine ayni ürntlc donccekı in. lhı) di .) olun 
aç6' olsun,_ 

Ür gtın :ıbı 11lıklnr lrinılc, oz1eri ufuldarda hehl~dl. Kop. 
tan dönllincll g'ij ti N 1 orıun 1 a~ısııı:ı çıktı. Amiral hıı.) ret \'C 

sevinç lçlnd(' k lmı tı. 

Elini uzatanı,: 
- \'er b:ılmlım, df'di. Gl'tirdi~rin re,·obı ! 
- Malta ~ok amiral m ! rç ~iıı gcc~ "lint!Uz araılnn, b•tln-

madım ! 
lııhlH•m<>H' 'keclil"n nd mın "ihtikar , ol<!" düm~tii do bu· 

Da b nze1nlJor mn? • 
Yilzı ınR • hım • erlPr<le kalma!, 

uı 1, mızrak çuvaL-ı "lğmo:ı: 1 

J..Ar.DRI 

- Karım Polet Godar ile ben 
bUtiln varlı<hmızla bu film iç:n 
çalıştık. Hoşunuza gitmiş olma -
sını temenni ederim. 
Demiştir 

Bu, Ş:ı.rlonun evlenmiş oldugu 
hr..kkında ilk resmt haberdi ve 
pek tabii ki salonda hazır bulu
nan gazeteciler üzerinde bUyük 
bir tesir yaptı. ÇUnkU o zamana 
kadar hic; kim"'!' ~ ' ile R~bet 
Godar araşındaki münasebetlerin 
hakiki mahiyetini bilmiyorl~dı. 
· :tşte ft'lttHd fsmt ftotet LevJ ~ 
lan Po:et Godann Şarla ile ev
lenmiş olduğu bu şekilde mey -
dana çıktı. 

C t'1 A J"' a. A M ftmmfiii!i!ft!Bi Şar:o ıle Rolet Godarın mace-
"!' •• -- "" ralan bundan altı sene evvel mUı;ı 

EN SAZ Salonunda Hiijterek bir dostlarının yatı Uzerin
i!H de b~lamı§tl. Daha o zamaıılar 

BAM. m"" 'fp ~~s füil Rolet Godar isminin de Şarlonun 
.itil b1 at ""'~ :=ii eski haV1"anlan olan Lito Grc", 

o.,.t k&r- "rar.-ıburT Hnl J" ' • • " ELA A lı) rd p. I~AB mi Mildred Horı:ı, .~~rjıa H~l, .~erna :m Kenedi ve Vı1Jınıya Şeni ısımle-

Kemani NECATI TOKYAY iHi rine karıf.lacağını söyıemeğc baş-
. i!:! inmışlardı. 

Pıyan.st FEVZi ASLANGIL ijij Polet Godar hakkında sorulan 
•t fii! şu veya bu suallere • '"'na kac;~ 

KJArn t : ~i\IJH $~ Ol.u "UCtı BAYANL!\K: İ*l 1ı ' . d ,... • 
NPy : NtH \D "> .:.; mak cev, p.ar verıyor u. ~ırı 

OkuyuC"o: Al sa 0 11 \"\!o;\H ~i \lDi\ - FAt1" - Co\N - !~iı{;özlü, siyah saçlı gUzd kadın ay· 
HAM l> a l\tt RERıt\ - 1'1TI \'1 ı\ ifül m zamanda fevkalade bir zekaya 

ı ıınan B yan HAMiYET her .ıt :am l!iU malikti. T<imsc ônun hakikatte 

d am t kt ····················lltiüii···M: ot· düşlindltğUnU bıkmiyordu. ( m cdır ••••••••• • ••·•••• ··••• 
:::;:::nı:::::ı:ı:: .... Bir zamanlarŞarlo fe Pokt Go-

~------------------------ dar birlikte Uzakşarka bir seya
hat yapt1l r. O zamanlar bu çif
tin evlenmış oldukları haberi 

il yayıldı. Kı.içük bir kasabada kap 
t~nın bu nikahları aymış o!du -

GöriUmrml b r mm ı fa1ıhMle gö<1trrll~1..tc o1ıın ğunu da .,o:yl diler. Şarlo ile Po-

G ORO~ n11 EYE~r "O ftMI T Avdet. :~~ ş~~r:~-.:~~:;t~nr;~:~~~~ Wi t\J H ~ 1 1 dası Çıç gı, ısunlı bır fı!m hn -

1 

dersiz Aile'' tum.inl ~virmek Ü· 

zere bir angajman yaptığı ha • 
berleri yayıldı. Hemen bUtUn Ho
livut müteessir oldu. Yeniden 
Şarlonun boşanma karanndan 
bahsolunmağa başlandı. Şarlo bo 
§allına pyialanııı ne tekzip ne 
de teyit etti. Esasen evlendiğini 
de o zamana kadar teyit veya 
tekzip etmi§ değildL 

Buna mukabil Polet Godar mü 
cevheratmı ve bUtUn kıymetli eş
yamnı eatarak kendisine saKin 
bir hayat kurmağa başlamı~ı. 

Bo§a.nma. teşebbü&ünde bulu~ma 
dığını ve asla bulunmıyacaitnı, 
Ş&rll Şaplin hıted.ill kadar onun 
kanm olarak kalmaktan snk du
yacafun 8ltylectl. Polat Godar ken 
disinl methur eden ldıma kartı 
garip bir qk besHyordu. Şarlo • 
nun hayatına kanpn diğer ka • 
dınlar bopndıJdan zaman ajıta· 
mJŞlar, bafırmışlar, kepazelik çı
karmıtlar, Şarlodan bUyUk para
lar istemi§lerdi. Fakat Polet Go
tlar başka bir kadındı. 

Gazetecilere verdllf beyanat -
larda hiç kimle aleyhine bir tek 
kelime olsun söylemi! deftldl. 

Bu şekilde bofanma pyfa1&rı 
gittikçe arttıjı aralarda birde.n • 
bire Polet Godar ile Şarlonun ~ 
ni bir film çevirecekleri haberi 
yayıldı. Herkee bu p.yfalan ne 
dereceye kadar dofru olduft:nu 
öğrenmeğe çalıprken Şaı ıo ile 
Polet Godar hem ahenk olarak 
yeni eserlerini huırla.maklR me., 
gul olduklannı gördnler. 

İtiraf etmek lbımdır ki. -:.n 
fılmdc Polet Godann çok "Uyuk 
gayreti vardır. Şarll Şaplini bıı 

filmi hazırl&map ıevkeden v,. o
na en mUtereddid anlannda ce • 
saret vermiş olan Polet Godardı!. 
sağlam bir kadın olan dğzcmföy 

l'i Ni ZAfiili. (Eılll Baatraı Sinemas•nda 

1- BAY TEKıN Meçhul diyarlarda 
el mgiln gi llnb:, &or1\1111z " 

RugUn ı.: t 1 tl tPn:ı.lllUı matlnP. 

24 Klsım tekmili lllr4ea 

Yoklamaya davet 
ı 337 doğumluların flk yo!<lamn

sına 10.2.941 tariiı!nden IUba,.E'n tek 
rar ba§lanacaktır. 

2 - 1htlyat erat YQklamaJen:ıa 
{316) doğumlulardan itibaren llflltı.. 

dakl tekilde devam cdılecekttr. 
Oo~r:-lu'nr 

18.2.9U Perşembe 

14.2.941 cuma 
17.2.941 pazartesi 
18.2.041 salı 

19.2.9U çarşamba 

20.2.941 perşembe 

21.2.941 cuma 

21.2.041 pazartesi 
25.2.941 saLI 
M.IMl oartamba 
21..S.Nl perfealbe 

at..s.Nl cuma 
3.&941 pua.rtest 
•.3.tMl Alı 

5.3.Nl çup.mb& 
5.3.tNl peryembe 
7.a.Nı cuma 

10.3.941 pazarte.t 
lLl..Nl ulı 

12.8.Nl çarpmba 
13.S.IMl perıembe 

14.3.IMl cuma 
17.3.941 paartesl 
18.S.IMl salı 

19.&Hl çarp.mba 
20.3.IMl per§Cmbc 
21.3.9U cuma 
24.3.IMl pazarte"I 
23.3.IMl salı 

26 .. 3.941 çarşamba 

27.3.IMl per,embe 
28.SHl cuma 
aı.8.IMl pazartesi 

1.4.IMl salt 
2.4.941 ça11amba 
3.4.~4l pe11embe 
4.t.tHl cumA 

1.4 941 pazarll'Sİ 

'1.4 941 snlı 

9.4.9U ça~ıımba 

10.4.941 re~mbt' 
11.4.941 cuma 
14.4.94J p11zıırteı!f 
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322 
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3 Bu doğumdan sonrıı.ktl"r \rln 
synca gar.ete ile ll!n olunacak• ... 

lıtt.anbul aall~f' dördOncU 
mahkıınıc•ıündm: 

Lambert Llnp! vck!ll Av, S ıı r ta.. 
ratınd11n Andtt Jorj al<',ı.hln arılan 

ılavanm yapı!m&kla olan mııt-11 :cmf'• 
sinde l\.fUddf'a&lcyh yapılan ilo\•ı"n tt'b 
llgRlll rıı.ğm•'n mah\.:em<'y 0 •memııı 

oldutıJndan gıyap karannın 20 r,Un 
mU•ldl'tle lllınPn tC'hl gint' \• r> r V<'r". 
mlştlr. ıo 3.911 Sl\..'lt 14 t<' mnl'!ı{ n1ede 

2 - AFRiKA AVCıLARI MAYMUNLAR (Komtldl bulunabllmt'!ll ıı:ın gıy ıp kan n ma 
tıllilllllıjmH. kamına kaim olm<ık Uzere ... flvt'I 

.KOBERT T'\ \'I C - LEl\ AYRE!'l . GRY,EJ( GA RSOS ..rihi 

& Bt 1 t \ Llll:t.I l AR:\1TIG1 XEPts ntlt 1\0:'.\IEOJ 

.ı 1 Ilı 1 ı' g, ~l il 1 1 nııııınıııııım .. ~~ı--•· llAn olunur 17.29 111 ------
ı;aıı~ı·mıuı~! SARAY Sinemasında 

\J'atrn':l INDll &1iklürerı film •• Bütün b'r lı!\~at olıın lllm.. (jı•nçlıl;'ın o;urıı •• 
lbnngelH ltir film .•. 

B~~/-~~;~~~A I EL V~E!E ~~~~LiK 
Bu ln ıı l\t 1 ve 2 30 d:ı t.em:UAtlı matine Franaııca sö:r:l ı phl!'ll<'rl her "'"' ... ta ''&al Mlonuna dolclunap bopltm11ktadır hAwıten: - FOX 

- u ,_,, Jl\JI. & ,e bllrp haberlerf: Bugün .at J df' {i'07.ılı\th mı&llh ''"'"Ul'nıtm••1u•~ 

Serbest 1rlandada kıt.rh 

ve çocuklann tahli 

hazırlıkları 

Dublin, 7 ( \. A.) - S rh t 
İrlnnda hilkfunNi, tahmtn C'd l • 
mez h.fı.diselerle lüzum h • ıJ oldu
ğu takdirde tathik olunmnk U re, 
Dublindcki 'e> Kingstop l"V l ıin. 

deki çocuklarm tahliy~ i in t 1-

birlcr almaktadır. Bu proj , hU • 
küınet ta.rafından kadın ve <'o ... ~
larm ha.yatlannm kurtarı'm ' el. 
zem teliı.kltl c<lildiği zamnn mcri -
yet mevkiine konacaktır. 

HABER'in 
Bulmacasr 

~·dan •l'a: 

1 - Çektll§ler. 2 - Bir m1füt, ek. 
Jllik t' 8.81. 8 - Muva!akat, ~oahm 
aksi. f Ters çevirin pederin )-an.. 

aı olur, ehlıyeW, gttzeı sanatm teni. 
1 5 Balık tutma usullerinden ıc.eınt}, 

bir hayvanın yavrusu. 6 - A rt't. 
ter, Arnavut! rın yeminl. 7 - YıldtL 
lan tetkik etme ilmi. 8 - .etr emir, 
konudan evvel geleJ9 9 - ~llel' 

onun il&erint' yürtlr, btr .ıuıyvaruı 

yavrusu. 10 Milli. 11 Komşu ht!' 
mcmlekctln merkezinin ballundım. 

karnı :r:ll c;;alan. 

1 ııkarıdıuı aşağn11: 

l 

l! nunı.ıru ı tıulırı;ı anııı. .ı 

al cılar. 2 - J~e varııvan. 
• mnr Y ar 4 _ Eeıtt, A. 

Be, 5 - H:u raııka. • ·- lk H. 

1 
Pır, Bu. 7 - Ra imf.', lmaJ. 8 At 
alan, Ye, U. 9 Naın cı, At 10 -
Numan, ~a. l l O, R, R. Sı.Yıl. 
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108 .ıl.ık Polonya E att-rloens Senit ·. i, ı •r. 1 
Valt*a ile balkondaki son mu· ma.n, hUktunet adamlannm birçcr 

h&veremi7.den sonra mareşal Fran ğu hila kendi ibtirasl&n peşinde, 

A vustralyanı n 
bugünkü 
harpteki 
vaziyetı 

ms hariciye memuru ile birlikte zi.. binöirlerlne kıyastya düşman ke· İngilizlerin orta şark kuvvet-
yafeıti terketmişler, onu müteakip silmiş bir haldeydiler. !erinden babsolunurken umuaıı-
de genç general Valeska ile azi. ·Beşinci kol öllim mikro~lan gi_ yetle "Anzaklar,, isminin geç
met etmişlerdi. Ben de madam bi, bilha88& her tUrlU nifak ve her mekte olduğunu görürüz. Anzak 
Pavleslaıdan huswıf bir randevu tUrlU Dtllik mmtakalarma hUcum ke~lmesinin her harfi bir mem!e
aldıktall eonra avdet ettim. e~ek ve orada ~rleşerek afetle- '!kete işaret eder. Anzaklar bu ~ 

llareplin zevcesi ertesi günü rbıi meydana getirmek hwnunm - memleket aakerlerinden tefkil e
telcrar büroma telefon etti ve ge- da hiçbir fınatı ihmal etmez, et· dilmiş olan ordulardır. 
,eki. ziyafette edindiğim intibalan memiştir ve etmiyeeektir. Anzak kelimesinin batındaki 

ecırdo. O, bir devlet, bir millet bünye. "A,, harfi de Avustralyanın ilk 
sinde bu nevi çatlaklar, yara yer- harfı"dir. 

XeodiBine mümkün olduğu kadar 
teıııldn edici izahat verdim. leri arar, oralara yerleşir ve 1r.e - Malfım olduğu üsere Avust.ral-

lılareşal aleyhbıde hazırlanan mirici tefessilhlerini oralarda ölUm ya İngiliz dominyonlannın en 
'baft&etin mttVaffak olamıyacağı · derec:esine götUnneye muvaffak .kıymetlilerinden biridir ve bugiln ..... ... . · . . . . 

oliır. kU harpte ~...-...ı.+ .. olduklan nu kırk bın kişıdır. Y. anı Av.us-m, çflnkt1 mahiyetinin tamamile ı;~ .......... 

1 
w li Pol<ılıya, bu tarafmdakJ zaafm • ga~ de ı_-.._ edile--. Liby"' tralya hava kuvvetlenne verılen .,, qihnış oldugunu söy yerek 3~.... lUA&C ~ ,. 

Jıımdisint temine çalJŞtmı. dan da müthiş surette kemiril. hareklbnda Bardiyayı dUşUren ehemmiyet sonunda kuvvetler 

~·t - .. - .. u .. aevıcesi bir tür. mekteydL Avuatral,a lnavntleriydi. Fakat on bir misline çıkını~ır. Avus-
..... -- Avustralya lnrfvetlerinln yapm tralynın daimi ordusu dört yüz 

il tam bir emniyet getiremiyor, - 17 - oldukl&n blltiin i9 bundan ibar:! bin kişidir. Memleketteki lıarp 
bUla mıarla Varşovada (çok mil • GENlmAL NOVBO'VSIU NASll. değildir. sanayii hariçten hiçbir madde it-
blm bir kadmlar cephesi) olduğu- Avustralya yakın zaman _ hal ihtiyacına mahal bırakmıya-
• ima etme.Ye ça,bştyordu. .üLDVRVLDV! dar lngllb dominyonlann~ K:n cak şekilde tanzim edilmiştir. A

sakiniydi. Çok zengin ve kud t- vustralya fabrikalan bu sene do
li olm•ama -.ır.-- Avustral re:la kuz milyon obüs imal edecekler-

J'Uhaldka mareşalin zevcesi bu 

SıM•....ta tamamtyle ha.klı idi. 
Sollnda VaJ....ırınm can düşman" 

lanııda1l biri olan ve nezaret mtı.. 
~ birintn metresi bu -

hmduğumı öğrendiğim madam Pav 
leMa De tema.st.a g6rdilm ki, haki 
bten bayan mareşalin :iddia ettr 
il gibi, Varşovada ihtiraslı ve en· 
tdmll bh' kadmlar Alemi, bir met. 
resler muharebesi açtlmnJ bUlwı -
maktaydı. 

Betinei .kol organizasyonlarmı 

Mare edenleriıı cidden gayet ma • 
bir imanlar olduğuna bu cibettıe .., 
lıiglııir şllPlil bıraıkmaz . 

Zira geçkin yaşta Ye iktidar mev 
ldindeki erltekler üzerinde m0§1'U 
oJmıyan kadm.laruını nüfuzu çcJık 

gUsel hesap edilmiş ve bu kadın· 
larm ihtiraslarını harekete getir. 
mek im.kinlan bulunmuştu. 

Hiç rtilpbesiz, güzelliği. IUk.sü, 
ihtlpmı ve bilhassa zek8.alle bu 
kadınlar Alemini son derece tah -
ri1t edebilecek olan Valeaka bu 
cephede de en mühim rolU mllkem 
mel surette oynryabilecek bir tip 
olarak gayet isabetle intihap olun
muştu, 

Valeakawn yeniden O)'D8Chiı 

meş'um entrikayı ön.liyebilmek 1 • 
c;ln bizzat mareşalle göril.ıjmem 

lklmgeliyordu. 

Buuun için biritaç defa te,eb
bu.ste bulundum. Faka.t buna im" 
kin olamıyacafı anlafddJ. 

o buhranlı anlarda, doğrudan 
doğruya ValeMayı teftif etmekte 
bllyilk bir tereddüde c:HiııJmQftllm. 
Marep.l ve taraftarlan general 
OreJ181dyi bir yola getinnek için 
çalışt.ıldan bir sıra.da Valeekanm 
teridfi giıbi bir darbe lııpleri alt 

ilst edebilirdi . 

işte bu aebepten dolaJJ evvell 
bizzat ma.replden mf\eeeı'e .ı · 
mam icap ediyordu. 

Fakat .marepli görmek, onunla 

temaa edelilmek kabU olmıya.ca -
ğmı g6r0nce. Vale*8nm barf.ö· 
tı hılrJnnda muntazam bir tekilde 
maltlmat ald:ıimı bayan Pavleeka.. 
ya son bir ziyarette bulunank Va
l~kamn ne vasiyette olduiunu 
öğrenmek iatedbn. 

Bayan Pavleska beni görünce 
bilyUk bir heyecan ve asabiyetle: 

- N eredesfniz? Sizin hiçbir 
şeyde!l ha.berinlz yok! .. 

& 91§&&&0>&& ya d. 
aiJAManmağa bllytllt bir ehemmi- ır. 
yet Ttl'i1melnlttl Avustralyanm Denizcilik bakımından Avus .: 
sfllhlan•ı• için Japon tehlilc _ tra.lyanın kalkınmaSl pek tabu 
linin ht dOme.i !bun ~ ki daha ağır bir şekilde inkisaf 
A.YUtnlya topraldannın muha- etmekt~ir. A~ustral~nın bu ım
fpzemnı tamamen İngillz donan- hada gostermış oldugu gayr;>t 
mı.,na terketmle vaziyettedir. h~nüz ~~m. manasile ~mere _ver
MalQm olduiu bere dUııyanın mıt degıldır. Ancak ılk plan:h 
befinci kıtuı olan Avu.atralya donanmaya bazı hafif ve seri ge
bllytlk bir ada vuiyetbıdedlr milerle birçok yeni denizaltı ge
İngi)tereahı Uaa.kp.rk menf ı: misi ilave olunabilmiştir. İki oü
lerini korumak ı .. ı.. Sin- ~- yük zırhlının inşası da ikmal e-

~ •-pur..u. dilin k redir A vGcuda getlrmif olduğu f kail- e üze . Aynca vustrnl 
de denls o.o Avutral ev h • ya kuvvetleri Port-Darionda da 
hangi bir devletbı lh~ h:r_ bir deniz Ussil tesis et~işlerdir. 
~ olmaktan koruyabilir. Bugtlnkil harpte lngıltere ile 

AV1llltralJahlar Japon çı. clele hareket etmekte &an Avus-
ne taarrasu ~ tralya birçok llimlere göre, be

rini Jıer an için tehlikenin tehdit Beriyetin ilk beşiğidir. Eğer Mi
etmekte olclupnu anladılar ralay Davld F.dgevert'un tetkık -
Avuatralyıuwı peen ~umt leri sonunda vardığı netice do~~

harpte a1tımf bin ukeri vardı ve ru ise Avustralyada bundan altı 
bunun kırk bini Avrupa.da har- yüz milyon sene evvel hayat :11C'\' 

betmişti. l'akat geçen umumi c.uttu. 

~ .... • ı 

nasında A vustralyada millt birlik yere Çinde kaybediyoruz. Çill 
kurmak zarureti hasıl oldu ve o sasen çok kalabalık ve halkı 
zaman başvekil bulunan Hlıg asır:iardanberl düşman olan 
mecburi askerliğe mümaniat e - memlekettir. Yine de muk 
den kızıllara karşı koyabilmek i- met edip düşman olmakta d 
çin burjuvafarla anlaştı. edecekleri muhakkaktır. 

Şahsi kinlerden ve büyük hırs 
lar uzak olan Avustralyada milli 
bir~ik çok çabuk kuruldu. ÇUnkü 
Japonyanm gözü günden güne 
Avustralya adası üzerine çevril
mekteydi. 

Japonlar Avustralyada sarı ır
kın birleşmesine müsaade olun
mamasına kızıyorlardı. Sonrn an 
cak yüz on beş milyon nüfusu o
lan A vustralyanın hiç de kalaba
lık olmadığını halbuki kenclilen -
nin adalan üzerinde çok sıkışık 
vaziyette bulunduklarını ileri sii
rüyorlardı. 

Harbin patlak vermesi Avus -
tralya ile Japonya arasındaki nıü 
nasebetleri de devirmiştir. Harp
ten evvel Avustralya Japonya -
ya pek çok mal satmaktaydı. Ja
ponya ihtiyacının mUhim kısmını 

Avustralyadan temin ederdi. Ja
pon ihracatında Avustralyanın 

mevkii üçüncü idi . .A.vustralyanın 
Japonyaya mal satmaması Japo01 
lan muhakkak ki pek çok sars
mıştır. Çünkü dünyanın en zen -
gin demir madenlerinden biri o -
lan Yamji Sund madenlerinin 
demiri ve yün artık Japonyaya 
satılmaJl!akta Japon ağır sanayii 
de bundan büyük zararlar gör :. 
mektedir. 

memleketin ham madde ba 
dan çok zengin fakat sanayi 
kıınından fakir olduğunu 
ettirmek istiyorlar. Fakat 
bunlardan istifade edebilm 

zım. 

Halbuki daha az para 
ve adamlarımızı çok daha az 
etmek suretile Avustralya.da 
ha seri ve daha iyi neticeler 
edebiliriz .. .'' 

Tabii bu kitap üzerine ln 
re :Japon hükumeti nezdinde 
testoda bulundu. Japon hü 
ti meseleyi örtmek, ehemm 
siz göstermek istedi, fakat 
bın saışını menetmedi. 

Bu hadiseden iki sene 
ilk kitap meyvalannı verdi. 
senesinde on beş senelik bir 
neşrolundu. Bu plam hazır 
Nişibu isminde bir mühen 
Bu planın hazırlanmasına k 
mış olan şahsiyetler arasında 
zun müddettcnberi Japonyads 
kamet etmekte olup birçok 
man sanayi firmalannı te 
den doktor Roder isminde bir 
Almanın bulunduğu görüldii. 

Japonya, cenup denizlerinde 
pon tesirini inkişaf ettirme 

Bu kadınlar, Polonyanın &ı na· 
zlık anlarında, bizzat itlddar ba • 
llDdaki en nilfuzlu hUkiimet adam 

Diye bağırdı. 
- Teliş buyunnayuu:z sevgili 

bayan! .. Haberim olsa a!zl rahat • 
ın etmiyecejim eşik.Ar değil mi!. 
Ltltfen aUkünetle ne olduğunu söy 
leyin.iz! .• 

harpten sonra pek gevşemlt olan Avustralyanın yakın taıilıini 
Avrupa Çine btlyük Japon taar- tetkik ettiğimiz zaman LO!>nuz 
nmmun hatladığı 1937 imesin· idaresindeki Fransız kuvvctlC'ı i· 
de ancak otu dört bin kililik b" nin 8 §Ubat 1788 de şimdiki Sid
orduya malik bulunuyordu. ~ neyin bulunduğu toprak parcası 
bn+ .. -ı senede sekiz mil d üzerine çıkmış olduğunu görii -
~ yon an rU La h l d - b" ibaretti. Halbuki buglln Avu .. ';ral z. peruz azır a ıgı .• ır ı a- Japon!arın Avustralya hakkın-

yanın harp bQtçeal ayda 1 poru Knıl On Altıncı Luı ye go- da çok eskidcnberi . iyi emeller 
milyon ingiliz liruıdır ve .,:n ı:ı~ tilrme~ işini Sü~eyşi açan 1''crdi- besledikleri muhakkaktır. Fakat 
tar pek yalanda ayda on b"~ ti· nad do Leseps in amcası olan bu görüşlerini ilk defa olarak 

ni kurduktan sonra yalnızca 
vustralya ile değil Yeni Zel 
ii.e de yakından alakadar old 

lan ara.smda mUthi& bir rekabet 
ve busume-t tohumları ekmeğe mu 
vaffak olmuşlar mıydı? 

Evet. 
Zira. Polonya harbe girdiği za · ( Deıvanıı \'ar) 

yollf çıkacaktır. "' m Leeeps'e tevdi etmişti. 1934 senesinde kağıt üzel'ine ,fök 
1937 senesinde Avustralyanın La Peruz kendisinden birhaç tüler. O tarihte Yüzbaşı !to namı 

nu re men bildirdi. 
Muhakka~ olan bir şey 

o da Uzak Şarkta Japonlann 
vustralya ve Yeni Zelandaya 
göz dikmiş olduklan... V 
vahamet kesbedcbilir .. fakat 
tık A\'usralya her türlü t 
ihtimaline kU\•vet:e karşı ko 
bilecek <- kilde hazırlanmış b 
maktadır. 

(Bu •Utwıaa okuyucuıarunızın C'a 
98temlz yanmdakl kuponla birlikte 
~klerJ 

Müteferrik 

donanması pek yeni tipte olmı- hafta evvel Artur Filip isminde müsteaıını taşıyan ve kimin tara 
yan dört kruvazör, bir tayyare bir İngil~in 750 mahkum ile ay- fından yazılmış olduğu bcl!i ol
tqıma gemiai, birkaç torpido. i- nı yerden karaya çıkmış olduk - mıyan bir bröşürde Avustmly:ı 
ki denizaltı gemisi ve bazı gam- lanmlan maHimattar değildi. A- hakkında şu cümleler ,·ardı: 
botlardan ibaretti. Hava kuvvet- vustralyaya gelen ilk Avrupa "Biz Japonlar, paramızı. vakti
leri hic; denecek vaziyetteydi. EJ. kuvvetleri bu mahkumlardı. Bun mizi ve başkalannın bayatını boş 

dan evvel de 1605 senesinde Vil- ! -------------------------
lerinde ancak eski tiplerde iki 

llVLENME TEKLlFLERl, lŞ ARA 
KA. !Ş VER_..,:, ALil&. SATDıt 

gibi ticari mahiyeti haiz oımryan kU 
çQk UAnlan para.arz n~şrolunur.) 

lı arayanlar 
Ueenln n inci smuına ı.te·mrn edl. 

yorum. Bazı sebeplerden dolıı.yı öğle. 

!erden sonra ç:ılışmnk mecburıvetln. 
deyim. lBUyeııler Haber gazetesi (Ç 
Ç) rumuzuna müracaat. 

•Hademe ve aşçı ve çama~ıtcı ka. 
dm aranıyor. Cağu.loğlu Sıhhat Yur. 
duna mllracaat 23165 doktor c.pera. 
tör Bay Orhan Ünalan. 

• Oniversıte hukuk tnkillteıs1, ikıncı 
•nıı:f talebesiyim: öğleden sonr'\ları 

herhangi bir mUesııese veya cld il blr 
awkat yanmda çalışmak lıtlyoru:rı. 

Haber gazetesi vasıtasiyle B:ı) an 
A. A. H. rtlmuzuna müraca t Mtl 

meal. 
• Llaenln l inden çıktım lıııdı olr 

MUkat yanında veya resmi ve h•ısıııı1 

mtleaeaelerde iş anyotum l11tlv nlP. 

~ Haber gazetesi vıuııtaslle ı M Y . ı 
ıomuzuna mUracaatıerı. 

* 19 yaşında lise 2 deyim. Klm:rern 
J'Oktur. Tahslllme devam ed" , ıneı.r 
lılbl 6ğıeden sonralan veya gece ::aı.~ 

mail Use.re blr lf arıyorum. iyi r-.?~mı 

Y11f1r W tabet& yuanm. tatlyenl··~.r. 

Haber game.I 9Ultufle ı()kte11) 

adn9tne JM"lalan rica olunur 

• 9 ve altı ya§rn<la iki erkek çocuk 
evlAdlık olarak verilecektir. taUyen. 
ler: Davutpaşada Çukurçeşın~ ııoka. 

ğtnıla (40) numaraya ~racaıot ede
blllrier. 

* Az ve iyi kullanılml§ bir radyo 
illtenlllyor. Bedeli peşindir, evı:afnu 

bildirir mektupların Haberd'! Radyo 
rumuzuna gönderilmesi. 

* Kimse yanına verlimemt, ı..ı2 
Yllf araamda bir kız çocugu evtltıık 
alınacaktır. Sıhhatli olmuı ,ar:tır 

bin tayyare bulunuyordu. yam Conson isminde bir Ho-15.n-

Tavuk tencere 
kızartmaaı 

Fakat 0 tarihlerde Avuatral- dalı her ne kadar Avustralya kı
yanın başında bulunan ve 193~ tasının mevcudiyetini keşfctmiş
aenesi nisan ayında ölmUş olan se de sahillerine demirleyip kara
Jozef lJon bu şerait dahilinde A- ya c;ıkmağa teşebbüs edememişti. 
vustralyanın maruz bulunduğu 1800 senesinde Avustralyada 
tehlikeyi arkadaşlanna anlattı ancak altı bin beyaz vardı. Altı 
ve harekette hiç geç kalmamala- sene sonra bu miktar dört yüz Tavuğu keser kesmez tüylerini 
n lizımgeldiğinl söyledi. bine çıktı. 1858 senesinde ise bir yolmalı ve içini boşaltmalıJır. 

Bunun U~erine Avustralyanın milyonu geçti. Avustralyad:ı al- Sonra aleve tutarak üstünde ;;:a-
Arzu edenler Haber gazeteaı vuıta. h bUt . b" k tına hücum devri baıfamıştı.. lan ince tüyleri ütü.emeli ve bol 
slle (Ş.H.Ö.) rumuzuoa mektupla ınıı arp çesı ır aç misline çıktı. 

Dal.mı· rd d ., .. b" :1 Avustralya sosyalist hareketi su ile iyice yıkamalıdır. 
racaatları o u mevcu u on ·eı ıen 

• 9 yaşrndıt kim.ııeaiz kalan bır erkek 48 bine çıkarıldı. Filhakika bu görmemiş ilk memlekettir. Avus- Sonra bir tencerenin içine yıı-
çocuk iyi bir aileye evIAtıık vc'"Jec~ktir miktar bUyUk bir şey ifade ctmi- tralyanın bu yeni rejim teı,ebbü- murta büyüklüğünde tereyağı ko 
ı;ocuğa ı.endı evlAdr gibi bakmak ve yordu. Fakat Jozef Lion yan &.'S· sü Sovyetlerden, Almanyada.1, yup eritmeli. Yağ kızınca, tavuğu 
tahsiline devam ettirmek prttır Ço k ıi azi tt 1 ki.. , • lngiltereden hatta Fransadan da içine atmalı ve çevire çevire 1u • 
cuk balen Ukmektebln ikinci sınıtmıia e v ye e 0 an up.en ihyn 

tti A traı l j evve!dir. zartmalı. Nar gı"bi olunca, tuzunu 
dır. tatiyenler Haber gazetesi V'.iSlta. e • VUB ya C yonlan kil 
ıile (lııl. E. 44) rumuzuna mek•ı•oıa eden bu klUplerin azalan yekunu 1900 senesinde müstakbel do - biberini ve biraz da su koymalı. 
muracaa• edebilirler. üç sene içinde kırk altı bin kisi- minyon halini alan Avustralya kapağını kapamalı. Hafif bir ateş 

den, yüz bin kişiye fır:adı. ~ 1901 senesinin ilk gününden dün tc bir saat bir çeyrek kadar kay- - 2 Tencere kapaklan da 

AJ&ğıda nımuzıarı yazııı olan o 
l<uyucuıarımızrn namlannı gele!: 

mektı.:pları tdarebanemlzden aergtııı 

sabahtan öğleye kadar veya saat ı7 

den sonra aldırmalan rica olunur 

Avustralya hava kuvvetleı inı yanın mevcut teşkilatı esasiye natmalı. ledir. Çok kızdı mı insanın 
takviye için derhal Amerikaya kanunlarının en demokratik ola- 1 yakar. Büyücek bR- şişe ms 
modern a\•cı ve bombardnr.Pn nını kabul ile tatbika başlamıştı. Kuzukulağı ve bezelye alınız. Tencer nin tutl'lacak 

tayyareleri sipariş etti. Fakat Jo- 1904 seçimlerinde ise işçılcr çeri.ası ı rine geciriniz ve kapağını • 
zef Lion işin sağlam olması için partisi iş başına gelince liderleri Bezelye ve kuzukulağını aY!"ı ken buradan t u~~ uı:? B1ıl 

t ı. B. 5_ Bu rumuzun a:ılıl!T. harp sanayiini bir harp halhde Andres Fişer ve Hüg kanuna bir tencerede pi.şirMell, ~ea soa 1 koı&y ne var, d gtl mı· F 
iki gUn zar!mda namma !(elen IAvustralyanın her tilrlU ihtiyacı- çok sosyalist maddeler ilave e - ra iyice ezmeli tekrar ke.11 n • çe«inmeyir.iz. 1 ) •0 Y1 

mektuplan almadıf!ı takdird• nektup. . , 1 ~ k-..J 'dl ıar açılarak lçlerlııde bulunmıo•ı mub· ıııa cevap ''erebılecek ~ek.e soi(t\l derek bir inkılap yapmağa teşeh yuna atarak atetJe koyun•. Bt - ~ye ,.._,,p· akhnır. g 
temel adreslere iade edl"1N"ktirl Bugtın Avustralya hav:ı kuv- bils ettiler. raz tereyail ve telllıiyıe lift Nİ· ! M ? .. Şüpht:Hiz hayH'! ! .• 
(Y. P. V.), (X), H. Y.), (N. 1.). vetıerine mensup olanlann yelrii· Fakat geçen umumi hail> es - 1 iliz. 

-
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Yazan 

luaaa Taru 
- 4. •~-

de, hiç bir ~Y düşUnmeden, ar. H A B E R 
kasından gıttim. 

Odama r lik. Boynuma &ani. 
dı. a-ıayordu: 

RattA Eva, onla.rm istediil 
izahatı v e r m e k t e ve 
arzulanıu yerine getirmekte bir 
Wıza tereddüt göetermiyordu. 
Ouwı bu tealim ollJiWlda, hidi. 
llelere bu UJ'Ulunda Kamil acı. 
21aca.k taraflar buluyor: 

Dört duvar ~! :::: seıllnle yataca. yabancı dil derslerinin 
- /..pjıdaki duymuın ! Ku-

- Kıskanma11n. diyordu, ya
Irk olw-! 

Ki.milin knnmı llllÇlı kızla o 
alcpm koyUıı koyuna yattığını 
ertesi 2'ftır E'tı'adan haber almış. 
tıın. Bana bu hiklyeyi, anahtar 
deliğinden u.baha karşı beyaz 
yatak ça.rna.f1armı göretlfyen bir 
genç kız safvetiyle, anlatmıştı. 

- Kıskanmak mı, dedim, 
lllemnun bile oluyor.. Kimil, 
'bana baksana sen.. Sen Eva'yı 

anlamadın o baıit bir kız 
fildir. Bunu bir gün gelip gö. 

kain.. 

lCamiI ba • ~ sallayarak: 
- Öyle, öyle .• diyordu. 
.Kırmızı M Jı kızın 8lk 81k 

ki olan ziyaretlerine ve bizim 
Utfakta uzun sUr ~ intiza.rımı. 
rağmen, Kamilin amirleri 
en güne bozuluyordu. Oda. 

bir dakika için olsun yal. 
kalmağa tahammtll edemi .. 

rdu. Yemek1 • n mua.yyen 
tte, mua! .:en dakUıada 3 .. 
de hazır olmasını istiyordu. 

le ikimiıin a)'m amanda or. 
kaybolınuı onu delirti. 

u. Böyle amaııluda, fi,m.. 
kadar hi~ bir aanlı lll&hl(\k. 

ititmedi;tm o yaralı lh'tlan.. 
mahsus ayle: "Bval l:Ta 

U88UZU 1 Eft orospun.. ne. 
desiıll" d1,. bir baimfı 

kJ fnMDJ ya korkak bir 
e. ya dUfUııce.siz bir katile 
· dı. O bagırdıkça ben E. 

)'Umda ):nahanayım veya 
yaynn, dalma korkunç 

ca.bm kollan aramıa 40. 
nı. Kita, lnıcatunda titre.. 

yatafm içinde 10J'IW 
~ 

er tesaeltea Evanın yamn. 
ebıerlya ona ,.meıı 

e İ§lerinde yardım eder. 
Onu ~ anda., bir M. 
bile ltÇaMclen htmen yanı. 
t'lnıeı itin. elimden geleni 

ltlliıdekl patates •eya 
kapaı-; Baçlarmı avummı. 
ltir ~ ll'lt181Man merdi_ 

e kadar ineı'&k lto§tunır ... 

a çabuk geldiği zaman 
derhal l\llatdı. rakat :be.. 
---... acak bir iş içinde 

munanı.r, hlo bir,., 
teaktn edeme.ti. Ya. 

ınadık kttttlrler so1'Ur-
; &neak Anadolu hanla_ 
.. l:Jsebnit H)')'8r a.k. 
.ıayabilec!efi pliz bir 
tll!Un ntıtuldar verdiği. 

dlnt•dbn. Bu llkır-
~. ~ btr eekilde 

en son defa oluvırr J. 
edileceksın yok-a •. ? 

. Bu ıece de seni '{öla 

Bır daha y anr.ıa 

olmayarak beni <M ka.rqtırdığı 
olw-du. Fakat ben hiç bir zaman 
bunları ha.klkaten duydufunıu, 
işittlfimi ona açmadım. Yalnu 
Eva ile benim aradamdııld mil. 
ııasebetterı Ki.milin ta ilk gU.n. 
Jerdtnberi daima fllpbe ettiğim, 
c~ma şüphe ~caceğini anladnn. 
Bumı anlayordtım; takat ne ha. 
rekatunı mümkün olduğu kadar 
onun gözleri ve bilgisi altına 
koymam; ne de Eva'yı aynı 
şekilde ha,.~kete sevk ve teşvik 
etmem. .. Hiç bir py, bu 9Upheyi 
izalt etmiyordu. Asıl fenaaı, Ka
milin sıhhati gittıkçe fenala.. 
sıyordu. Halbuki becalclarmm 
kesilmeainden itibaren Mühür. 
dar gazinosunda ge~ hayat bo. 
yunca ve bu eve tatmdığımız ilk 
günler zarfında, }'ÜZÜnün rengi 
gittikce düzelmiş; nesesi gittik
çe f azlalasmış ve bacaklarının 
smsı gittikçe azalmıştı. Filha. 
kika bu sızı' rm tamamen ke.. 
aildiğini hiç bir zaman ağzından 
i§lumdlm. Diz kapaklarının altı 
kızıl bir yara halinde daima su. 
tanıyor; .küçük sivilcc!er halide 
mütemadJyen lfler, dururdu. 
Bwnm önilne Mrgr, pamuk gibi 
~1e geçmek lmkAn ve Um.idi 
d6 kahnayınca KAınU hepsini çı
ka.rdr, attı ft yariları açık ola_ 
rü ,apmağa başladı. Hasta' 
fllllD mahiyeti ve seyri hakkm.. 
ela k18aa maUimat vermek ll. 
llllUla bunu da tu şekilde hulAsa 
etmek milmkUndlir: 

KArnilln hastalığına (Reyn<.) 
diyorlardı. Vaktiyle kalın kan 
damarlarmm birinde ve iç taraf. 
ta bir yara a.çJlııu§. Galib ibti.. 
male göre bir f:-o:ıgl vakaaı! 
Tedavi neticesinde bu yara ku. 
1'11tulmuş, kabuk bağlamI§. Fa. 
kat Jtal)uklar, kanm içinde yll.. 

- ,uu, inde kan damarlarma 
ge1mif, d&yamnlf, Daha ileri gt. 
demedill irin daman tıkamış, 
ltttaratı (kan,ren) olm111. itin 
fenaaı bu (kf.nrren) Vllcutta bir 
itiyat halini alIJOr. Yani kesilip 
atılan a.ztM8ıı sonra tekrar ince 
damarlar teşkil ediyor. Tekrar 
tıkaAı)'OI'. Tekrar keeilfyor ... Bu 
kesilme işi kollann ve bacakla. 
rm dibinden traş edilmeWııe ka. 
dar devam edecek. Bu kat'idir. 
Ondan aonra hasta. d ;.· . köşe 
bir bohça halinde. ArIZc!SIZ ola. 
rak )'atayacak! Hatti. doktor 
(Reyno) - ki hastahğ• ilk te§
his eden adamdır - kitabında 
töyle dlVO!'m04f: 

" - Bu illete uğrayan a.ğa.ç 
devrılmez, fakat budanır f" 
Kbıil de budanacaktı. Bunu 

kendisi de bilirdi. Çalışıp ça.ba.. 
layarak temtıı ettnefe çaltştı!ı 
teY. takriben iki acııt 10nra bat 
ha.sa kalacağı gövdesir.i iyi bir 

- Eh .. Ne yapsın? Ta•ıı rhPo 
atılanuyana elbette ıtddetlc mu
kabele edlllr. 

Lukreçya birdenbire Ciddi bi" 
tavırla: 

- Haydı git, dedi, pa,~ efen
dine söyle: Bana lkt ıtın daha malt 
let venin. Son karanını ikı J1.in 
soıı.ra, akpm üstU size söyliyeaa
iım. 

Alican Mvindi: 
- Her halde mUtbet bir karar 

ıeıeceıını umuyotum, Lu~ar 
Bu kadar inateıltlm snnu iyi ~ 
lildiı. Sen akJDı lir ~ ,.. 

eekilde beslemek, t:ımtr etmek, 
sağlamlqtırmaktı. Yalnız ara 
sıra, başına gelen bu işten do. 
layı fimitsizllc;e dli;tüğil de olur; 
başını kemfklt parmakları ara
sına alarak ve bütün o ka.ba, 
sert, bilktilmt'z hüviyetinden sıy. 
rılarak, küçük bir kız çocuğu 

gibi ağlardı. Beni ona bağlayan 
da zaif dakikalarıydı sanıyorum. 
Çünktl ne kadar müthiş teJdlde, 
ne kadar korkunç şekilde muzir, 
kötU, Mı ve kaba bir adanı oldu. 
i;'llnu seneler geçtikçe daha iyi, 
daha vazih olarak uılayor ve ta
hamillUmün bu cn;in servetin. 
den dolayı sinsi sinsi iftihar du. 
yuyorum. 

Fakat Otello KAmil, bah9etti· 
ğim ~·tz ve ttmıtals daktkala. 
rmda, hakikaten benim delil. 
bUtUıı beferjyetin. bUtUn dUnya 
inıaıılannm alAkumı çekmefe 
liydc bir mahJQk oluveriyordu. 
BugUn onun ui& hatıruml a. 
uarken, pek az kinuıeye nulp ol· 
mut bir bfyaz ve temJs tnıanı 
taımtıfnndan, ıııev4ijlmden dola. 
yı, haklkt bir ıevinç du)'u)'Ol'Wll-

• • • 
Günler geçiyordu. Bugtıııler 

r.arfmda bir çok Mdiseter olu. 
yordu. Bu hldiseJert dalma bir 
kaç can llkJeı IUte mfdırmak 

ve bil' kaç örnek Yakaya irca 
etmek rnilmkttndttl'. Örnek Yak&· 
Jar flUl}ardır: 

Klmil sık sıt aftayordU. Ba1. 
buki eskiden bacaklan bu kadar 
ajrmıudr. 

Eva §8.I'kt IÖylernez olmuşt- . 
JiikAyede anlatmıyordu. Pek 
mecbur olmadıkça l&kırtı da et. 
mlyordu. 

SWJm&la bq}&tmftL Bllth 
gtln m.mm &Dünde oturuJOr; 
Kadıköyftnttn bu en lellWı eolra· 
ğmdan geçc:ek yabancı inanla. 
n bekliyordu. :cva özırU. öril.. 
yordu. 

Birgftn BOkaktMl muharrir 
Sadri Ethem geçti. KAmll bir 
hallskA.r ıörmftt ıt'bl atıldı, 
tırnaklariyle camı çaldı. M°ısafi. 
ri içeri ı.ldın. Ka.hve içti. K!mil 
doktora, uutahaneye, ille& ea. 
ir bir IUril 11.fla,. möyledl. Sadri 
Ethem: ''Yapanz. merak etme!" 
dedi. Çıktı, gitti. 

Lakin hiç beklemediflmlz bir 
hldise, bu sakin bayatı köktln. 
den sarsar gibi oldu: 

Bir gece yal'Illl yatajmıda ki. 
tap okuyorduın. Klmll QOktan 
yatm.,ıı. Sokak kapım wnıldu. 
Yavq yavat merdlwnlerden i. 
n«ek açtım. Eva idi. 

- Hayr"'" Eva T dedim. 
Caıeei titreyftlt ıeertye • 

kuldu. HalbJki pek öyle fula bir 
soğuk yoktu. S..lnl çıkarmadan 
mtrdtvenlere dojru yUrUdU. Ben 

zum •• 
-Niçin Eva? 
- Yalvarırım, öyle istiyorum. 
- Ô!'le ol!un Eva ! 
Yine bir şey dU§UnmUJ ordum. 

Fakat her akşam tekrar eden bir 
vakayı zihnimde çizmo-e çalışı. 
yordum. SanJci her akşam Eva 
gizlice buraya geliyor; sabaha 
kadar yanııru.a kalıyor; sonra 
giZlıce sokağa çıl arak kapıyı tı. 
kırdatıyordu. Ben kapıyı açıyor. 
dum: 

- Hoş geldin, sabahlar hay. 
rolsun matmaz,..l ! di}•ordum. 

Fakat Eva, bacağını havaya 
kaldırarak ipek çorabmı çtka. 
nrken a$ağı kattan ufak bir gti. 
rültU t;:ittlk. Bu gUrllltu, bir 
kapmm usulcacık açılmasından 

çıkabilirdi. Ba.Şka r;eyden c,:ı:C

mazdı. Kızın benzi bembeyaz ol. 
du. Fakat ben aldırmadım. Ka.. 
pmm sürmesini sürdüm. 

Merdivenlerden yukan dofnı 
gelen bir ~y, bize mlltem4dlyeıı 
yaklaşan bir şey ... Fakat bu Kl. 
mil olamudt. KimJl yatağmın 
içinde bile y.::.!nız başına döne· 
mezdi. O halde gelen kim oJ,abi. 
lirdi? İhtiyar deeek olamazdı. 
Gecenin bu saatinde .. 

Eva'ya baktnn: Yeni bir oyun 
oynaması ~ti.mali aklıma gel. 
mi§ti. İki Rum kızını beraber 
getirmiş olabilirdi. Bahçe duva~ 
rmdan bir nişanlı, bir sevgili, bir 
şahit; -.. külhanbeyi anlatabi
lirdi. Nih.ıwet, onun işlerine akıl 
erdirmek biraz güçtil, ne demek 
ist!>diı?imi cjerlıal anladı: 

''Vallahi, billahi bilmiyoMllD. 
Korkuyorum. Bir fenalık ola. 
cakf Kor~.,. 

devamına başlıyor 
Haberin bir!,aç ıene evvel hergün forma for

ma okuyunllarına verdiği ve takip P:deni hiçbir 
muallime müracaate muhtaç b::rakmıyacak 

aurette hazırlayıp 

HABER METODU 
adıyla ne,rattiği yabancı .liJ derslerinin ildnd 
Jaamına 1 O ıubat 1941 pazartesi günü başlana
caktır. 

(HABER) in yabancı dil 
dersıer.ni takip edecekler; 

B_llır .nııOJde 
- Jliiı 

2 5 O şer kuruşluk yabancı 
. dil dersleri yalnız kendilerine 8 O kuruı 

llA8llR pzetelllhla (Yalıa11CJ dit ebenl81e11) ee ... .,....._._ 

inllade ellerek prek yabancı dUlere )eni ba,lı)'Mlllkav ,erek Cllı-. 
lerl takip edfoackler 8',·bt ~z bir yardımın olaıı •w Mn&e ke.ldl ._. 
dblbe Habet metodu" etıeı1nl &av•l.)e edJ)ona. 

Ktttllpllaaeııtlz mewcutıanaaa pek ualmlf olaauauı raı- lıD ... 
ıuımmel eseri parasız denecell kadar kllçtlk bir ~ a... ..,..,.. 
oulatma teUlliı etmlye karar venn~Ur. 

90 Drate lleııdi ketıd!ne lngillzce 
90 
90 

.. 

.. .. .. • 
• 

FTanaızca 

Almanca 

Nntı ,.'daer.YdMu.; DMI. .. 
de»; 'r&)ft' 1IWlilel &lfAtie' 

adlarlyle ve 11.aber metcııd117la IHlfl"edllmlt olaıt lıa ~nlertn lleıt 1111 
800 - 800 ııq'fa latacak baclmde &opleamıt&n' .. il« lıi.rllthl 1D ı1ce4i .. 
&it fiyatı cUtU IJlarak tOO kunııtur. itle HaWr olnı,uc•alan bu tal ...... 
l:Ufak .., ..... ..._...,.... ..._lene baaa dlDpbUMm••oesa • ...,... 
edbtebllecıek lenllr. 

de i§ltlr- gibi Oluywdum. Bir sa.; 
ni~ 1öDra Ktmllin \Jofuk s49Bi 
kapmm dı§mda titredi: 

- KaplJI aç prv!esör; MJUt 

bir "" ~liyettğtm. Sana yal
vara~ Aya.lclarma yUz sU.. 
receffm. Kapıyı aç! 
Oldufınn yerde do~Uf, kal. 

mıttmı. JCVa çelik bir yay gibi 
yerinden url:ıdı, karyolanın ar. 
ka taratma -kaçtı. 

Sllnneyl gekttm, kapıyı arka· 
ıına kidat açtım. GördUğUm 
manzara gu idi: 

K!ınil, lkl yumnıtfyle yaral. 
dizkapa'darmın ilstllnde zangır 
aanrır titriyordu. Kafası göğsü. 
ne yaptfmqtı \fe llrtı, bir kan. 
bur fe)dtnde, yukatıya fırla. 
mqtı. Bir arabayı yokuf )'\ikan 
eçklyonnut fibl dttfn, sert ve 
clferdeıı 80luldar çıkarıyordu. 
Bqmt bana d ~ kaldırdı: 

-· Yapma, dedi, bırak onu .. 
On\1 btlna b t ! 

YUzU, gö~erfntn akı moemor 
keıtlmtıtı ve yana.klanndan a.ea-

au fınattan lmtUMle ..... 11.ılyealerln armlarou yerlııe &etli lııl 

lllelllla illa "' ,art1are llN ...,.._tlertaı rica ederiz: 
ı - 20 lldoclkbua . IO fubat ıttı arumaa ea.rJı adree1811ft ._ 

likte aekaen kurutun yansmı kOtQpbaaam181 ec11,_.. (.........,. A1-
lb1111oa.; logtliReı clWartndan b&Dgi kitabı latecltkl•"• blldll'IMdlet .,. 
bil' sipariş fişi aJmalıdırıar C 20 Şubattan sonra stpa~ kabul edltam9 ) 

2 - eu •tlt Habir okuyucuıarma mUtılıanr·1rr Bundan dolaJI 
lklncı 11an tarthJDde ılpartııerı aıaollm!lert ı~ ı ~tıeı ıtu 1 Mart 
IMJ tartbıerı araaında Haber gazetesinde n•tNdU~K ulan rlP<mlUI 
ela tıp&rtf nvıerıyıe b&rllkte pUrmelldlrl•t. 

ğı yağmur gibi gözyaşı akıyor ... 
du. 

Ustilne atıldım, koltukların. 
dandan tutarak kaldırmak iste. 
diın: "Ne yapıyorsun? De!i mi
sin Ki.mil., Çıldırdın RAmil 1" 
diye bafınyordum. O inliyordu: 

- Onu bana brtak .. Son ilmJt, 
son teselli, son kadın'. 

Böyle bay · ~·at yapma. 
sını, böyle berbat bir dakikasın • 

da bile ihmal c•miyordu. Eva 
ile mi:thiş b:X İ '"c giriştik: Onu 
merdivenloı.:: w •a indirdik. 
Yatağına yntırdık. Yan ba.ygm. 

dı. Eterin ' · koklatık. :iCva bir 
tUp (Pantopon) yaptı. 

Bir çok şey1er yapıldı. Bir il• 
rU tedbirler aJmdı. Bir çot ytt. 
lere koftum, bir yıı?ırı adamlar 
getirdim. Olmadı: Otello Klmft 
ertesi gUn ikindi vaktine dalru 
öldU. 

Evı:ı.'yı Wmee teekbı «K:medl. 
Deli gibi gUnle~ "1n fOIJadl 
dolaştı. ağladı, baftrdı 'f8 ..,, 
iş olarak, her merdiven bualnl.. 
ğmda yapıııp kalm11 olan kaa 
ve irinle kar , et ınnntııuma 
tem!Zledi. 

. ~-... 

manın en nüfuzlu bir veıfrlne bu 
derece karp koymanın neticeıt 
vahimdir. Yine ten blllntn • He-
le iki ıün daha dUO(ln, tqml Son· 
ra tekrar konUfUrUJ. 

AltCUt Lukreçyarun odattndan 
çıktığı ıam!n çok Omttliydl. 

- Nıhayet yola gelecek. Itıat· 
Cdl~tn c:ökmiyeec~nı 0 da arJı\mI~ 
otrnalı. lki Kt1n mühlet isted:. Çok 
ıaman de~il. Bekleriz. 

Diyerek ~ya koftu. Ku •lı
na elildt: 

- Yola geliyor. tkl gün daha 
mühlet i&tedi. 

Pasa neşeli bir tavırla güld;.J: 
- Nihayet yelkenleri suya m. 

dirdı demek .. ?! 
• • • 

L1JKREÇY A KAÇMAK tÇfN 
PLAN HAZIRLIYOR 

Aradan yirmi dört saat geç· 
mitti. 
~: 

dim. MQddet tamamlaM\fadan .... 
ıımt bectrmeliyim dedi. 

DUtündQ .. DütündO.. Vfır.eı1fk 
cfil'ı"rlnin yapacalı bir it ,.ardı: 
Pencueden - ıece karanlıtJnda 
- kaçmalc. 

LuJ<ret~·a. tanbnracı Ôil':Prden 
bir haber alamayınca buna k:Jrar 
ve micti. 

Lukreçya köşkün ikinci katmcfo. 
denıze yandan bakan bir .. ~a · a 
yatıyordu. Bu odanın pencere!e· 
nnde demır parmaklık vamı. Fa
kat. pahl'ıak1Iltn birt~i ~k IT'ı~ti. 
Lukreçya bu parmak ılı bira zar
ladı .. Ve kendisi çıkabilecek kacar 
delik açıtdı. 

Art.ık akşam yem~fnt ~ ~1ye
mtmieti. Oda9m1 1çınden sürmele· 
mişti. Ortalık iy.ice kararm~tı. 
Paşanın kAhy~ akşam yemeği

ni getird'li zaman: 
- Bu geot P8'8 efet'kfimfı n1l· 

.,. ..,.ycta kallclk, dedi, aaObia 

Lukreçya bunu duyunca vtn.. yec.ek olursa. Lukreçya o ae« K.106 
mi;ti. m k r~tını kaçırmı§ olacakta. 

Yalı kôskünden ka~ ıçin 
bundan daha güzel bir fırs.'1t ob
mazdı. Maamafih, Lukpt."\Ya bu
radan kaçmak için kendisine bir 
yardımcı da bulmu tu. R:t. hE"' 
gün oradan ge'ip g~erkeP k • kiln 
l aı pe ç e ir. e daıma ıı .. ,., rı .. 
gö ünen bir 1~a ı' çı =d· O r-: l\ 

gece yarısına doğru k~k'i ch::n 
oen geçme~ini uzaktan elly ~ ·~· 
ret etmişti. 

Şimdı Lukreçya onu beklıyı>c~k
ti... 

Fettan kadının kafa mrla hJr U• 

fak şüphe vardı: 
- Acaba. wr<ıt~.m iş:ıretleri 

anladı mı?! 
Aniaaıysa. vaktinde ge'~ek. 1) 

da penaıreden sarkıp kavı~n '.\tlı

acak .. Bu suretle yalı köş!<lineek; 
liUthbe~nden kurtulacaktı 

Kavtkç.. eğer bu 1şareb 

Lukreeya, talıinln ken1hlf'.e bir 
sahada ve her zaman yarchm ett:f. 
linden emindi. 

- Bu gece buradan b.çmıya 
tnuvailak olacaiım- Ve klptaA 
a r.ırt Ha etmden kW'Wlaca • 

Km 
lJı) e sevınıyordu. 
Luıcreç)a yattığı yatak Ç821ah· 

ru uzun murt keserek ip ıibi bük
tü.. .limbirıne baAladl. 

Ve haıırlandı. 
Ha.ıçten akşam üstü bqtıyu 

kaylk akını yatsıdan sonra lL..U. 
m ti. Şımdi deniı üstilııden ı.mt 
tiık geçen sandallann hıprtm at
lediyordu. 

Karp sahilde yana ltlklana 
denize uzanan !!in, •Yl alcılllrt 
•u titrql)'Orda. 
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-=utbolcü portrelerı No.26 

Faruk Barl8s 
(Galatasaray) 

Yazan: Bedri Gürsoy 
t< ut.bol hayatmm bugun en par_ 

ak devirlerlnı ,:>a.şıyan bu d 
ı beynelmilel fut ol },ld 

kendisine mahsus ) an ve mu .s-
ir bir oyıın tarzı vardır. Oyunun

da, eski maruf mUdafilennuzd('n 
Hasan Kim.il Dal axıran) ve 

{Cafer Çengel) in oyun tarzları.. 

nm birleşmesiyle h sıl olmuş ha· 
ıikul"d br h ' t gÖ P RY-

pal'. 
Sağ mudafı oynar. 1lk .klübtl 

BetJikt&ıt, sonra Galatasaray, daha 
sonra Gline en nih )'et bugün vi
ne (;a}atasaraydır. 

J'anığu yakmdan tanı)anlar hı _ 
lirier. Faruk fu holde tnakki 
devresine evlendikten sonra gir -
mittir. (Sporda evliliğin beklrlrk
tan daha iyi olduğunu iddia eden
lere iyi bir misal) Faruk da 
"ben oyunumu evlendikten sonra 
etimin eayesinde ilerlettbn,, dfye 
dılma söyler. Bunun eebelıl sadece 
N .. mı evlendikten sonra daha 
eamlr, daha mazbut, daha pro_ 
gramlt bir hayat geçirmeğe başla· 
~dan dolayı d ğıldir. Bunun 
8liiJ .eebebi. Fanığun e inin son 
d6ec efutbol meraklısı olması, kü
çilt yqmdanbf!ri bu sporun biltün 
maeliklerme vikıf bu1unmıundtr. 
Nihayet bundan dolayı da Faru
yambaşmdn zamanına göre bazan 
seıt ve hazan müşfik bır antrenör, 
bir menecer azametiyle bulunup 
ona !idare etmesidir. 

Faruk maçlardan evvel bır eğ _ 
leatıe yerinde, bir toplantıda, bir 
miiı.met'ede karısı tarafından şu 
yÔlda ihtar ve ikazlara sık sık m 
rmkabr: 

ra, dansta binnci muhakkak 'ki F •
uk gelir!._., 

Oya'n tarzı, meziv('tk>rl \'e nok· 
tıanlan: 

Soğukkanlı bır bektir. En ç tin, 
m tehlikeli akmtnn tam ~erinde 
bir bacak koyması ile o kadar so
ğukkanlı bir jesti(' durdurur ki, 
rneharetine hayran aymamalı:: mı.J 
kAnsmlır. Bu şekilde Faruk 1 ir ..,,. 
mühim maçlarda gol tehlikesi mu· 
bakkalı:: olan hlıcumları, pelerl, 
çalnnlan o kuvvetli eağiam aya· 
ğı ile çelik bir bı~ .gibi kesip at
mı tır. (Tıpkı Dalgakıran Hnsa.n 
Kamil gibi). 

HX BER-Aliısam ~ 
E 

Nafıa Vek a!ettnden: 
2•.2.Dn pazartesi gtınU s at 16 da Ankarada Nafia vekAl ti binU111Qmde 

ma.lzem mildUrlllğll odumda toplanan malzeme ckslltm ko YI syoı:ıamJ& 

(1423) lira (12) kuruş muhammen beöelll Mıkaıra Çubuk barajında yaptın. 
lacak aantraı ve telefon tesllatmm açık eluılltme usuuıe ekailtmeBl j-ıı.pıla. 
caktır. 

Eksiltme ıartname.si vo teferruatı bedelsiz olarak malu•m• ınUdilrlUğlln 

1 

den almabllir. 
Muvakkat teminat (106) lira (73) ktınl§tur. lsteklilerln muvakk t temı. 

nat ve prtnamede yazılı vesaik lle birlikte aynı glln aat 16 c.a m .. kor ko 
misyonda hazır bulunmaJan 19.zımdır. (611) (898) 

8.2.1941 

8.0S Aj:uuo 
8.18 Hafif 

parç&lar 
8."5 l etnf'k 

llateıJi 
ıs.ss Tlli:k~ 

plAldar 
IS..'Wa A tanııı 
H.05 Ttirkı;e 

plAklar 
14.20 Jtl~tfounı 

bor Dandolıu 
ııs.oo MPlodllf'r 
15.S. Komıer 

(An .... De'\ 
Jet Ko~rvatu 
\'armdan nal< 
im). 

·merna ve 

l"'I' 1 llıı 1 

18.N O. 
18.~ I olkltt 

ömeklert 
19.00 Konu,.na 
19.16 Tanmurla 

AZ f'llMlerl. 
19.SO Ajanll 
19.•5 Meydan 

in.ah 
"0.13 Radyo 

pzete.I 
%0 •• 5 K ...... 

prkılar 
21.U Kon..-

%1.SO Ömf'~r 
!!.80 Ajantı 
:n&O Cazbaftd 

Tiyatrolar 

••• 
latlldtıl CMıı1MI Komedi ~ 

Ohftz ıc tıe Çomk OJutt• 
Alqam .... dıaı 

Kinrhk OdMar 
Her ~ slfNe cocımk ıe.- I'! rf 

iPii 1ı11et ...ertllr 

Rafit Rıza TiyatTOllU 

" Bana inanınız,, 
Bu süt 
k,.eması 

usulü 
sayesinde 

50 yCJ§ındaki bir~k 
dınlar ancak 30 

yaşlarında 
görüneceklerdir. 

Olıl.arlai,aret edilen 
yerlere talliik ediniz.. 
Sonra da bitiin yüz ve 

boynumaza aüDiinüz 
B ı ....,, ..,.... ve g&JtWr-. h!r 

dldl. t• el~p gıençleftirmek 1aln iJte 
ıılae bult bir mmh Takim ft _......,. 

~ ~t BAT - 1941 
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NEZLE 
Kırıkhk, baş, di 
ve adale ağrlları 

f En seri ve en kat'i 
' f şekilde yalnız ka 

~, G iPi 

Kalbi bozmadan, mide ve 
dan ıatırablan dindirir. 

ne geçer 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklıtl 
her yerde pullu kutularmı mrarla isteyınız ................................... 

1
'- Ellnd k' cıgarayı rica ede

rim bırak Faruk! ... Yamı çok mü
hJm bır ma m olduğunun unuttun 
galiba .. 

Bu kıymetli etr.ıiz müdırlıimızın 
futbolda en bilyük mezıyetlcnnd n 
biri de mükemmel y r tutması 

dır. Hasım oyuncularmın 1 c.rl me 
tarzlannı, ·nkiı,af a'lıarmı. tc.i:lı _ 
ke aoktalannr o kad r i a etli gö
ıilr ve şim ek gibi b1r dc>parla kıu
!'lllarma çıkar ki o anda Ra rnp to 

8u Akpm BalnrldSy Mlttlya411 

SlnemUlltda (Beni Öpüntft) 

S Perde Komedi 

ed.Umif bir m4lıılıaır llltWll-•-'*'1 
mllrtM Af aşUlqQA1le ltar;I aw. 

malıınn'. 

lıfa lardan soru"tl aman bır 

ut.bol mut hassısı cdasile Farugun 
eşi kocasmm h lalanru birer i-
rer B&)ar: 

- D vr nin mru Uçlincu daki
kasında ~ a tığın t rs kı ı luç be
P.enm • Yerinde d ğildi. Çok 
hatalı) dı. B r ket v rsin karşı ta. 

" raf oyuncuları bu fırsattan 1slıfa 
de ed m diler' 

- Sonra n ydi o bır aralık r
ka arkaya ) aptığm lilzumsuz c;a 
lmılar ve driplingler? Sana dalına 
topu ayağında fazla o) alama dıve 
tenhlh etmiyor muyum? 

Yine sol ayağın " deg j_ 
manlarm zayıfladı. Bu gıdişle bun· 
larm. kuvvetlen~eği de ~ok' .. , 

Tipi, huyu, ve hususı~ etleri: 
Qzgileri muntazam uzunca gü -

~el bir yüz. Pınl pırıl parlıyan ve 
içi zeki kmlcmılan açarak dai -
ma gillen bir ç t Uz l göz. Par_ 
lak, dalgalı siyah saçlar, vandan 
aynlıp yuksnya taranmıştır. 
J'aruğun yilzündeki n büyük hu 
~ bıyıklandır. Faruk bıytkla
nm çok sever. Hiçbir zaman kes
memiştir. Kendisinin "b~nim hı -
yıklarmıı kimll<' tra Ntirem{'z!,. 
diye söylemesınd n anl ılı~-or ki 
daha ltesmiyecektir de. Ancak h_ 
U,Vlamağa başlayınca genç gö -
t'Gmnek kaugu.su ile kestirip kes -
tinniyeceği tse şimdiden bilinemez. 

Uzun boy, geniş omuzlar, ınce 
bir bel. Çevik, oradan oraya ko -
lllP ~. yatıp kalkan, kıvn.. 
]Jp lavnlıp her pozisyonda topa. vu 
ran eanh bir futbolcu tipi... 

Sevimli, çok neşelı, sprituel 

ve .zeki •.• 
Küteaamp ıatibdat d vrinın mu • 

hafazaklr futbolculan gibi Fanı -
ğun top pantalonu diz kapaklarına 
kadar uzundur! .. 

(Fanığun hususiyeti rmd n bi -
ri de çok gUz 1 dan.9 etmesidir. Ki_ 
bar şekilde tertip edilen, e i ıl 
hJt;irak ettiği dans mu abakal nn 
da (eşi de fevkalade güzel dan e
der) birçok birincilik! r ve mUki 
katlar almışlardır. 

Suadiyenin p!Aj gazinoeunda bu 
m•v ~tin ısımleri (Tango 
.;amplyonlan) diye anılmaktadır. 
~fu çok ivi tanl} an ve Av -

.,..... bllha8sa muhtelif danslar 
u..tade deitn Ye e ı etUdler 
yapan SaadtJ !ela mt19hur dans mü 
rwWI' (ita. ~) F- • _.n ...,.... 

~ Fanığun ayaklan arasına tcs-
1 m etmemek pek gilctur. (Çengel 
Ca.f erin oyun tarzJ). 

Kafa vuruşlan, stoptan, pas t v 
zıatı, açıklara paslan. d plasmanı 
korner kurtarışlan da mükemmel
dir. 

Sol a~ağı zayıftır. Df' Jmanlan 
zavıftır. 

Faruk· hiç şüphesiz bugun mem-
1 ketimizin en ııta l n cok 
ktym tlı hır rnilda.f a oyun usudur. 

Daha birçok sene bu eki de mu· 
vaffak olmasını t menni edrriz. 

Ucdri ot fCSO\ 

HABER 
okuyuculan için 
99 dente ~ dH den. 

lllrl Jdtaln kuJMMI • 

(Da lmpea- so taneBIDI 
setiren okuyucolannuz be

heri ZtlO fl"I' kunı.,.uk .rn.-
11ızca, lagillzce, almaMa 
denılerl kltaplarandaa blrL 

nl (80) lnlru.- ~rBr *'9-

blllrler) .-------·------..... ----

Sonra lıealni iki ~ - l,.t krema 
De kanftırmlL Bil blMa, dldin\ıll 

bale:ylp tu'*lltnuk •e IDamlmM 
bir gtıullik temin edecektir . 

Bir aktris gençtik rnamaruuu mu· 
haf8za ve idame için ba buit usuHi 
tatbik etmiş .,., 70 yqmda., gene k~ 
dm rollertııl oyoamıttır. Eczacmız da 
bu balltayı size lbzar edebilir. 1''a1'at 
muhteviyatı az miktarda olmakla be
raber pahalıya m J olur. (Yağ ız) b 
yaz rengindeki Tokalon kreminin ter. 

1 
Jdblnde sar zeyttnyağlle Hwır edilm't 
BUt kreması mcwcuttur. Cildinizi be • 
l mek için en mllkemmeJ ve hakiki 
bir dit uruıurudur. Hertıald memnu. 
Dlyetbah§ semeresi arantllidır. Ak 1 
halde peramz iade dilebilir 

,

1 ____________ '!111 ___ _ 

Liseler Voleybıl ·1r11 r• CW-•••retı 
maçları Kurm!~~ TSerma~~~ooı~lura, 

Erkek mt'ktepkrJ \Olf"~ bc>l mllııa· 

bakalarına dün Beyotla "' Emlnönü 
halkevlerl •lonlannda duam edil· 
mlıUr: 

Eminonu Halkevinde ilk msç Hay
riye lisesi ile Erk k Muallim mektebi 
arasmda yapılın!§ 'c Hayrlv lillf'M' 

15_9, 15-6 galip geln l4tir. 
lkinci maç ise Tak.sim Uae'li De 1~ 

UklAl Usesl araamda yapılnwf.ır. He • 
nUz yeni tqekkül etmiş olan Takalnı 
l1seııi voleybc>J talammm naatı bir d -
rece alacağı merakla bekleniyordu. 
Mac; çok güzel devam etmıı ve jim • 
ııaatik muallimi Osman Kermf'sin ye_ 
tiştlrdiğt Takaimlllır sıla bir oyundan 
sonra 15-12, ıs-ıo maçı plip b1 • 
tlrmişlerdir. Tak8lmlller ıu kadro Uo 
11abaya c;ılmıışlardJ: Vedat, Sevtı, Sa
d k, Llbo, Salın. 

Bilhassa Vedat güzel oyn&m11 ve 
takımının galibiyetine yardım etml, • 
Ur. 
Beyoğlu Halkevindeki ilk uıaç lıı

tanbul ll3esl 1Je Daı1lffalaka arasmda 
yapılmı§, 1etanbul lisesi Darllaafa. 
kayı yenml§tir. Kabataş llseat !le ı,ık 
Us si arasındaki mac; da Kabataşm 

gnliblyeUle bltmJ§tir. 

Liseler futbol mııtları 
blanbol .Mektepleri futbol ve voley

bol ilk beyetln&>n: 
Bugün Beşiktq stadmda yapılacak 

1 m lar: 
Saha Komüıeri: H. Saver. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai oı ticd lıer nevi banka muamıltlnı. 

Para l*lklk 5 tll.e llı'a lknımlye Yeriyor. 

alraat Bankumda kllmbu'all "9 lh'barm tuarnlf beaplarmda m U 

00 Uram bahmanlara aeınede f defa çekflecek kur'a De qatıdaJd 
pl&Da göre ikramiye ~. 

• a4led 1,009 Unıldı f,000 Ura 1 
' • GOO • ı.ooo .. 
f • !M • ı,ooo,. 

.. • ıoe • 4.ooo .. 

100 adedi ao llnlık a.ooo 11ra 
uo • .. • ,,800 • 
UIO • s.ıoo .. 

DIKKA T: Heeaplarmdakl paralar bir eene ic;IDde 00 liradan ap.tı 
dll§Dı1yeDlere lkramlye c;ıktıtı takdirde % 20 fazlaldyle .-erllec6kttr. 
Kur'alar eenede f dela: 1 EylQJ 1 BlrlDclkA.DuD. ı Kart ve 1 Bazlrau 
tarihlerinde çeklJecektlr. 

Kirahk kat ve odalar 1 
Hayriye ı.. - Darllff&faka ı... ııaat Ankara Olddesinin en muteber yerinde ~ nazareth • 

1s,ao da. Hakem: HUmtı, Befiktaı ıaavadar ve aydmkk bir IDat klıalıılla. A,ni binada aynca kiralık 
ı... - ı.tanbul Erkek Li8ea1BB&t14.'tı odalar da vardır. 

te. Hakem: HOımn. Şifll Terakki ·1-~V~alat=~Ci~ıw::tcai::.l.Ja:a:::k:v::ı:*~:,:•:•:t m••••••.J Pert.enlp1 u.- ..at 1610 te. Ha il 
... & Ullllrl. 

T. iş Bankası 
1 adet 2000 Liralık -
s .. 1000 • 
2 " 760 .. 

1941 küçük • .. 500 .. 
8 

" 250 .. 
35 " 100 .. 

Tasarruf Hesabi arı 80 " 00 • 
300 n 20 • 

IKRAM1YE PLANI 

inhisarlar umu 
müdürlüğünden -

I - ldaremlalıı Adapazan havaU.lnde mevcut lt.000 JU 
ğllnun biçllmeal ip pazarlık wıullle eksiltmeye konulmuttur 

D - Beher lıl3 nm <•> liraya blçljeceğt tahmin olundlJluD& 
men bedeli 56.000 Ura muvakkat teminatı 4200 liradır. 
ın - 2000 • -tOOO M3 için dahi teklifte bulunulabilir Bu 

:lllecek miktar üzerinden teminat yatmlmalıdır. 
IV Pazarlık 20.2 941 perpmbe günü saat 1& da latanbUI 

levazım ve mUbayaat ıubesindekl alım k mi yonunda yapıla 
V Şartname levazım fUbesl vezne nd n n hmir Adall'> 

lilkJeriJe Adapazarı mUdllrUlttlnden 280 kurut& almab r 
Vl laleklllerin pazarlık ic;ilı tayin olunan gUn ve saatte 

venıne paralarile birlikte meskt\r komisyona mUracaatıan. (740) 

Teknik okulu aatınalma Ko. Batkanl 
Beflktaı • Yıldızda buhman okulumuz lçiıı p.rtnamealll8 

lıkla sığmak yaptınıacaktır. Ke§lf bcd il (1778) Ura (36) 
mfnat (133) lira (87) kunıftur. Paaarlık1& lbaleat 2'.2 Hl 
puartat gilDQ aat H te Gtlmllpuyun t p o1all 
~tır. EkalJtme ve fenni prtnam p 
ıönnek Oaen lsteklllerin herıtın Yıldız 
prtnamede yıtın1r bela?lf'rit Y Mt 


