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~dşam: 
p - --
~ropaganda 
0rrıekleri 
~harpte muva.ffa.kıyetsiz sat. 
te da olabilir ve harp blt.in
bt'fe kadar ibunla.r tamiri kabil 
~~eler diye telakki edilebilir, 
llıa.t Yle geniş ve yüksekten aı
~e uğrruulan muvaffakıyet. 
ını..._ -eri kabul ile be'raber ta. 
.;.,,~ çalr§Ildığmx ilAn etmek 
~~ İtalyayı deniz.de ve ka
ııı...._ galip gibi göste~ck 
h~lllıiyetıerden balısetmek 
~de çok mana...cıız ve fay
' bir dllştınilş mahsulil ol. gereku.r. 

Yazan: 
eyıa Cablt Yalçın 

.. 
l 'l'ALYAN gıı.zetelerl ıtelino 
~ lcfndodlr. Çünkü ttalyanm 
~ ltızı\'e hava kU\'Yetlcrl son Jı.af. 
\ eı de birtakım muvaffı:ı.kıye~ 
'..._de etnıı !erdir. ltalya giriş" 
,

11 harpte pek büyiik tabli zor. 
~ ka.rşılaşııµştır. Fakat buna 
'--ı lınngi f,c laı.Ikmı~ onda 'fak olmnstur. ltnıya nere
~ ~~cyor, blllr mlslnlzf Ka. 
\ ''" Yedi bin, dcnlzlerdey e 40 
'4t ~!ilet.re murı:ıbbamdan fazla 

'~ ilze.rinde Jınrbcdlyor. Ta· 

'' laıYadan ~'ka bu kadar 
' blt sahada, n muhtelif lk. 
~ albnda çarpışını bir ka\m 
~ • llUtiln bunlara nığnıen 
\ı la trın muvaffalayetıe.- blrlbl· 
~ !tıp ctmel.-tcdlr. 

t 
'skerlik ta.rnfı. sı~·asi saha. 

' ·u . tt\t ilce, ttnlynnın oradaki faa: 
de :ı.yni tıızın de\ıun etmek. 

• tıah 
~lllnı -~. ffU satman okurken 
~ ttılğime r.ahlp oldunuz ve 
~.:.h tchzlı ve tezyif için böyle 

~' bUlanettlnlz. Knt'ly
~~~le bir nlycttm yok. ltalynn 
sllrlıı . ltnıynn gazetelerinin 
\ ~leline ve Utllıarlarma alt 
t~ha.tıer Bükreljtc çıkan Unl. 
q lllıı C'aıcteslne Romada1d husu· 
, ~lrl truııfmdan blldirllmiı;. 
~ ~~ muhabirin İtalya 
~ tltntnck lçln böyle bir teı-

1 !:öııdennt olmasına lhthnal 

Srtlı:ıt>z. 9ünkU ltalyan ubıtası 
'1.:'llıdan fena blr mwunclc gör. \ °' korkar. Diikl'C§tekl gazete 
~lif.inden bunları uydu. 

11 
ÇUnku ~ilkrcş demek Bcr-

~tlltı demektir. Om.da da. 
~ hosuım gltmiycoek ~ylC!' 
~ ~~de tıkamıız. Binaenaleyh, 

~ Yan propaganda tc kilatı 
~Yıı.lııarta 1 tlhza ediyor, ya 
"'~Yadaki Alman otoriteleri 

~erini istihzaya ııın.nız bı.. 
t\ b . it.in bu ı;atırlan ya.zdrrr 
~ Uıanünu ,·cnnek zarureti var. • 
~ ~hlıı faclalan \e &ıkmhlan 

da bu tilrlil eğlenecek b.i.dl
hd.e olına.zsa gerçek-ten üzün.. 

~hayat Urüleoo.ktlr. Fakat 
\ b ı4a.kl büyük d nunın ynnısr 

, \.~L.il tolıaflıltlnr hem ibret 

"-~ h6ID bir iki dakika ho 

~ geçirilecek birer ,'nkıa 
L ~ ~:ktcn geri knlm.ıyorlar. 
'l~ ~.t1'Clc mera.k ettiğimiz nok-
t~ 1/a.tırn denizlerde muvaffakı. 
'~ ~ıdır. lngtllz <lonanması 
~ lrtindüzlil Illngarl ahille· 

1 llYnJmrynrak muhteıır il. l .ıo:"' hombardmınn ediyor. fngl· 
"~ lıaıınıası Aclrivntik denizinin S ile leea\ Uz edcrı.1' ltalyaye. 

dıııı Okuyor. J<'akat muzaffer 
• "ıı donanmasmdan mr1 clnnda 
' ~ . 

'11\t •0 1\. ihtimal kJ bir Umanda 

\ ~ Pnllkl<'rf~ le mcş~ul. Fakat 
L l'T\fta tn~llllcr Al,denlzt ken. 
~\"\ı ı_ 
~ ~<arı gibi benlmsrdllr.r. 

10 U~rtn 1010 tarihli lta1ynnca ''1'8Dpo,, mecmuasmc!an nldıfrmn: bu tt>nıslll resmin aJtm<lald yazıda Jül Sezarm 
l'llhu mareşal Grıulıılye liltap ederek f{Sylo dJyor: "l:iizc rc!:ılmt ediyorum m:ırc~all ben .rolıı blllrlm.,. (Bu husus· 
ta tıugwı 8 ünc-ü ııayt11o111iZ4a •'Trilmvar M1blııiiti~, ..,muıua ba1t•ıı• aıtm.&• ı.a ~a.ı;a ya.rd!r.f 

Mareşal 
Gıazgani 

Musolinige 
rapor 

gönderdi 

{ 
! 

Çöldeki mağlubiyetin j 
aebeblerini anlatıyor 

Kahire, %3 (A.A.) - B.B.C. -
Mareşal GrazJanJnin Muaollniyo bir 
rapor göndererek çöldeki ltaıyan ric' 
atinin BObeblerinl izah ettiği öğrcnil· 

ınlftJr. 
Grazlanl raponmda, general Vavel 

t&arnıza geçtiği zaman ltazyanlarm 
da taarruza geçmek için kamyonl&
rm gelmeslni beklediklerini, zırhlı 

kuvveUer bakımından lngillZ !aiki· 
yeU yllzünden 1talyanlann çekılmeğe 
mecbur kaldıklannı ıllylemektedlr. 

Taarruz esna.smda lnglllz zırhlı 

kuvvetleri, çok alçaktan uçan tayya· 
relerhı mUzaheretlle llerleml§lerdir, 
Zırhlı kamyonlarla &'elen lngiUz kuv
vetleri ltaıyanlarm mukavemet yuva· 
lamıı aıatematik bir gekllde imha et· 
ml§lerdlr. 
Ma~al Graztanl raponında garp 

Ç61Undo cereyan eden muhtelit muba· 

(Denmı 4 Unriiıle) 

Şimali Afrika 
cephesinde 

Bardiyanın 
zaptı bir 

zaman 
meselesi 

İngilizler muhasara 
kıtalarını takviye 

ettiler 

AntonJ Eden 

Eden hariciye 
nazırı oldu 

Lord 
Hali/aks 
Vaşingtona 

elçi 
gönderiliyor 

Loııdra, 2S (A.A.) - B.B.C. - ln· 
gUlz kabineıunde bazı dcğl1iklil<lcr 

yapıldığı bJldirilınektodlr. 1938 den· 
beri hariciye114l ba§mda bulunan Lord 
Halltaka bUyUk Britanyanın Vqlng· 
ton bUyUk el~lliğine tayin edllmlıUr. 
Harbiye nazın Antonl Eden hanclye 
ııazırlığma getirilml§tır. Yüzba§ı Da· 
vid Morrison harbiye nazırı olm111· 
tur. 

Lord Hali!aksın Va§lngton büyllk 
elcillğlno tayini va.tituintn ehemmlye· 
Un! göstermektedir. Harp kabine.si 
azası olan Lord Halltaka Vqlngton· 
da lngUız noktal nazannı izah ede· 

ı..ondra, 23 (A. A.) - ''Neva bilecektir. Lordun eııklden Hmdi.staıı 
Chronıcle,, gazetesinin Kahire mu. umumt valisi olduğtı miı!Qmdur. 
ha.biri yazıyor: j Çemberl!l.yn kabineıılndo hariciye 

Bardia şimdi İngiliz kuvvetleri nazırlığı yapmif olan Ed~. ttalya • 
tarafından tamamiylc muhasara e· Ha\ıeşiataıı tht1Jlfı meselesinde Çom· 

Arnavutluk cephesinde 
Avlonyanın cenubunda 

Yunanlılar 

Himara 
limanını 
işgal 

ettiler 
Dün 21 İtalyan tayyaresi 

düşürüldü 
Atlna, 23 (A. A.) - B. B. C: 
Yunan resm.t tebliği: Krtalan. 

m.ız bazı mevzii muvaffakıyetler 
kaydetmişlerdir. Ara.larmda iki al· 
bay bulunan birçok İtalyan esir c
~tir. 

HblARANIN iŞGALİ 
Attna, 23 (A, A.) - B. B. C. 
Atina radyosu Yunan ileri un. 

(Devamı 4 UncUde) 

Almanya 
Fransa 

üzerinde 
tazyikini 
arttırdı 

Suriyede bulunan Fransız 
hava nazın söylüyor 

Fransa 
haklarını 
müdafaa 
edecektir 
Bitlerin yeni 

\ lla~andanm çok ııılıt•sslr blr 
~1dtığunda r;Uphıı .} ok. Fakat 

llUseyin Oahlt y ALÇIN 

,(DC\'aml 4 llncUde) l dilmiş bulunmaktadır ve bu ,eh· berlayule &r'&llllda .aoktaS naza.rtarla 
.(Devamı i Jtncüde) l bulundu&u Sçtrı teldlmlfU. .. 

talepleri Vlşlye 
badirlldl 

(Y ... ' lllcQcl9). ,., 
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iş kanunu hükümler;ne göre 

Ye 1 a zam ame· 
lerbazı a ı 

inşaat, to r Jk al ı işleri, a'"' ır ve 
tehlıkelı işlerle gebelik ve em~iklılık 

hallerı nizamname projelerı 
Devlet Şurasına veriliyor 

ÖfrcndJgtmJze göre iktıaat vektı.ıe· 
t.t dört senedenberi tatbik edilmekte 
bulunan 1.§ kanununun bUkUmlerhıc 

göre n&§ri icap eden yeni bir takım 
ıılzaınname projeleri bazırlaml§tır. 

YeDl projeler "inşaat., "toprak al· 
tı l§lerl., "ağır ve tehllkeıt lşler .. e alt 
t mnameler ile kadm l§çlleıo• ta· 
alHlk eden "g,ebellk ve eınzikllllk bal· 
lort,, nizamname projeleridir. Bu 

projeleriıı bazısJ lnmamlnnmq bazıla· 
n da tamamlanmak üzeredir. :Su dört 
nizamname de yakında Devlet. Şüra· 

ama verilecektir • 

Malllm olduğu tl%ero tş 'la.nunu mıı• 
ciblnoo n~rolunacak nırnmnaırele

rtn e:ı mUhlmmlnl teşkil eden "işti ıı1• 
gortası Devlet idaresi .. kanun IAyUıam 
da lckemmuı etml§ bulunmaktadır. 

5 bin liradan fazla 
noteıleıden kazanan 

Ceza evleri masrafları 
için aidat alınacak 

Buaidat, geliri 10 bin liradan fazla olanlardan 
yüzde 75 nisbetinde alınacak 

An.karadan bildirildiğine göre, Bu rekabetin önünü almak ve 
Adliye Vekaleti, noter harç ka: aralarında teadülil temin etmek 
nununun bazı maddelerinin tadi- için harçların indirilmesi düşü
lini istihdaf eden bir kanun pro- nülmüşse de devlet varidatına 
jesi hazırlamıştır. Projenin es· tesir edeceği cihetle bundan sar
OO:bt murt~ ıayihıı<ımd .. ezcfun- fma.zıır edilmiştir. 
le §Öyle denilmektedir: Bu suretle elde edDen fazla no· 

"Memlekette noterlerden ba· ter varidıı.tmm yine bir devlet 
ztlarmnı fahiş derecede para ka· mUessesesl olan ceza evlerine 
zanmasma ve bazılarının da va- tahsisi muvafık görUlmUş ve bu 
ridatlarmm az olnıasma naza- mUna.sebetle bir proje hazırlan· 
ran arada rekabet bulunmakta- mıştll'." 
dır. Bundan başka devlet mUes- Bu llyihaya ı?Öre yıllık safi 
seselerinde ve gerekse devlete geliri 5 bin liradan vukarı olan 
merbut hususi müesseselerde en noterlerden, ceza ve tevkif evl~ 
yilksek maaş aıan bir memurun ri inşaat ve tamirat masraflarr 
aylrk varidatı 600 lirayı geçme- na karşıhk olaral< h;~e alnıa
diği halde varidatı 40 · 50 bini caktır. Yıllrk safi aeliri beş bin 
bulan Ankara ve 15- 20 bini bu- liradan on bln lirava kn~ar olan
lan İstanbul noterlerinin vaziye· ' laroan :vüzde elli. on Mn Jiradan 
ti_ umumi içtimai seviyeyi bozan fazla olanlardan vtiooe yetmiş 
bır hal manzarası arzetwPHPriir. beş aidat a'macaktır. 

Hadiselerin 

Tefsiq -
Japonya Tehdit 
Değil Rica Ediyor! 

Yazan : HASAN KUMÇAY 

JAPONYA hariciye nazın 
Mai-8oolaı. blr harta e\--vel 

Tokyoda Amerikan - lapon Cemi. 
yeti tarafından verilen bir rlyafct
t.e bir natuk söylernl5, ziyafette 
hazır bolu.nan Amerikan sefirine 
~ı: "Japonya üı;üzlü pakta koy. 
duğn imzaya sadık kalaeaktır. A· 
mcrikalıla.nn bundan en kiiçlik 
şüphesi olmasın" demişti. Bazı 
gazeteler Japon de,·lct ado.mmm 
bo sözilnil Ameriliaya karşı c;av· 
rulmuş tılr tehdit ohral< tc1al-1'1 

ettiler. Bu özfi "Amerika tngtıte. 
reye ynrdmı etmekte devam eder. 
se laponya Amerlkaya harp Uin 
edecektir.,, mıınnsma aldılar. 

Bize kalırsa Mntsuoka'nm· 8Öı:ll· 
nil o şekilde tef lr etmek doğru 
değildir. Japonya, Amen"kanm tn 
~lterc-ye silah \'Crmck suretiylr 
yaptığı yardımm bir gün doğru. 
dan dor,'Ttı)·a hnrbe girmekle neti.. 
ct'lcn~cf,>inden endi e diyor. Am~· 
rika, Almnnya 'c ttalya~-a hlU'p 
llan edince de laponynnın llçUzlll 
pa"kt muciblnrc Amcrika)·a harp 
llün etmesi lil:lonı:cllyor. 

işte Japon hariciye nann hu Uı 
timali göziinline getirerek "AmC'.rl 
ka. mlh,·er de\ 11'1tl .. rinc karşı harı" 
llan c:lm-se b!z de Ameril:ıt't'B icar. 
sı ltR"'b"fmeğe meı-.bnr olnl'ağtz. 
Rk:ı ed<'riY. 1 lerl tın l>ertcve ka· 
dar ll<'rl ~iitlinn .. ,iıılz.., demC'lt lo: 
fi ·ol'. Giiriilliyor ki l<dn esa ı toh. 
ılit dc~I bir ynJvnn~. 

J{_.\fö: • '! UTTU'r< ,, 

- -= 

cw. ... .., . l'enmtı.boe ~- lılr ..... ._ ._,,,,,. <-....•---



çap 

Düsündüôüm Gibi f,~~t: t!E!!IG!lll::::lll!:Ill!:lınlılll!lf.lllllllll~ • 

üt us kağHiı gnsieren11yen1sr 
Darü~ac~zeye ahnmıyaca ~m!ş ! 

iSTAf~BUL 

fi •w * Pi 

Tramvay darlığını 
önleyecek tedbırler 

Hepimiz lı!liriz IJ l>arülüocıcyo alınıın lns:ınıa.r. kimsesiL, 
-ık:ıt, aıil, i;lçarelc:-ılir. 

l•ul,ir \C kiınscsi.t bir \'at:ınılnı ne ıanuı.n ç:ıh :ımıy:ıcak ka· 
ılır Ilı ti) arl::r, y.:ı.nıt ç.ılısr.mıyııc:ılt Mr t;:ıkııtlıl.la m:ılfıl o!arsa n 
ı.e.ı ı i •• ıc ~ .. r,lmı elini ıız:: 'nbilccl'lı bir yııl:ını bulunmazsa o ldnı
r~ 1 D.ır~· ·i.:"7. '.) c •• 'türii lcr, o. :l'"I <ıt:> nlıulc?n Lı1>ylc l•hns~ fa. 

lcri lnrını1 •r"'l : ••(ne nıl cı>sc ~ır. 
Hlr İI' D n (' r l "'l"i .) O lmltlırılm:ı.'it lçfn yul:nrııfa b'\hset 

ti;';t::lb .-:ı,..tı:ı-m f?'<'\ cu+ o'ın~:ı>ının dür.e 1.n :ıır 1 an g l lF'.-1 j ı..m· 
s orılnk. F 1 .t ~irr.tll s C\'TI'İ ~:ızrtcl:nlc okudu·~ınıuz:ı ~öre, Da· 
rUl:icezeyo .. •m C"' \ ". nC c;lanJ:ın lmnd:m ~mm hir nlirus tn. 
ltl'r~I bO. u 1.ıc~'.Jıı ••••• 

Nüfus t.czacrc:.1 olmıran n'll, ı;:ıknt, lhtlynr, bun:ı!< veya 
dcjcıı.:rc, çocul< \'C ilah ... Cu yoltsuJlnr oc:ı~'lnın kap:sınılan içeri 
so mlr.11~ nr:ıkr.ıış !... · 

Hl'le bun:\ sebep olnn~ fln c!lenn;lo nüfu .. lm1:,'ltbn bulun. 
mrynnhnn ölrliikleri \nı.lt, lılh iyctlerlnln nı~lıul l<nlma51 mah 
zıını"ıın ı:;ö<ı 1 "r"'"""İ ,,,.,ana bir hayli ~lünç ~cll:,·or. 

E""''i ~tcnılinc lıalınt::'.:t:ı.n iıcir. \ 'C l;cnıll işl~rne meı,~1 ola· 
c:ık l:?MS"Sİ Pr'ımnıy:.m bir bl~are:lcn nüfuıt ldii','lıh ~ormak, e:;CJ' 
lı'r r. 'rı u :;o':s'l onıı -değme ı.:ığl:ır.ı l.:lııısclcrhı ~ilçlü!dc baı;nr· 
dı1ı bir j i- bir cü!uıı ldj·ılı (ıh3nnn vazifesini t:ı.hm11 etmek ne 
nl 1.1., no de ma.'ltt,'.:":1 uyan hiry('ydlr. Acnha bu arlz ldm«e harm
clı ·~ı ln •. .;ırı ltıri s:..mıcmda. \cyn bir sur fmı;uğunda nçlıkt:ın ,.e 
b:ı'. re uh!.l..ın ö:ı~~ğ:i znrran -nliftt'\ l<ü';ıdı mm:cut ohnaihğma 
~jr~ - \h 'yt-'i-1 h• lnd"' yine mt!''.ülC,t t~l;l'mlvecck mi! mı 
'iv 'I ~in" n 'mi lmlmı~ "rnlc mı? ... Yo!:c::ı o şu-O r lı;;ln:Je olen 
blr _ • ., lı:h i~ tinin meı:ln l kn.lm'l!ıtndn blr m ".rur ~o?' 

l i ~~AN 11. O A 
1 

Şimdiye kadar 
göı·ülmemi~ faaliyet 

var 

1 
·eni karar llt:fritır 
tatbik edlllycr 

i
l İstanbul limanının şimd=ye ka-

dar görlilmemiş derecede malı· 
mul olmasından doğ:ın tahmil 
ve tahliye milşkülltını ön!er.elt 
üzere alınması takarrür etlen 
tedbirler sür'atle yerine getiril· 
me!ctedir. Filhakika tstnnbul Ji· 
manında şimdiye kadar bu ka· 
dar fazla gemi görülmerııistir. 
Normal senelerin istatistiklerine 
göre Istanbul limnmnd:ı en fazla 
fanliyPt o1du :'U qi.in bulunan ge 
miler'n c:ic-Ji 15 i gcgme>ni0 tir. 
B.ı"ün im n1tmıq vnuur va-;.d1r 
ve bun13.rın hepsi tahmil ve tah 
J'ye hnlind:dir. 
Vmanımızcla bilh"~.rn kömUr 

alm:ya ge1cn yal-ancı vo.pırrlrrP" 
rn';11J 1ıı n~z:ırı dikl;:- ti ce1l e~ 
m"'itedir. Son h.,ftn İGlr 1e 20· 

Amerikadan malzeme getirilmesi için muhtelif 
firmalarla müzakerelere giri~ildi 

ibtl)arl darak yerlerinde tramvaydan 
laip binenler sayılıyor 

HUktimetb serbest döviz mU- önlemek için belediyede toplan· 
38.l!desini veı mesi üzerine tram- mış olan komisyonda verilen ka· 
vay ve e~cl:trik ida:-esi ihtiya::ı rar mucibince dünden itibaren 
vlan otol:Un!erle yedek malzeme her durak yerinde, günün muh· 
ve bu mey:ındn bandaj 91l\bay1. tc:i! saatlerinde inip ıbJnen hal· 
ası için Amerikan firmalariy1e : kı kontrolörler vasıtasiyle tes 
te:.ıasa glri']miş ve blr taraftan bite başlam~trr. Bu nuret:e 
da ilk parti 250 bin Uralık ser- tramv.ıyların daha silı atıi hareı· 
rest d0viz veril!ncsi için li:.zur.. ::..!tleri için ka11.Jırılnbaecek ih• 
~elen muameieya bnşlarumştır. l t~yari tevakkuf yer~cri tayin e

J,lecektir. Uzun senelerin tecril· 
beleri neticesinde taayyUn etmİ§ 
olan mecb~ıri teval.ı:kuf if!tasyon· 
ları o!durru gibi kalacaktır. 

F..3kiden lngili=!crden 20 bin 
!.ıraya alınması kıı.bil ola'.: ilen o· 
tobi.is!~ri Ameri!rn.d:.n 15 bin li· 
ra.rn gc.tir tmenln mümkün oldu
!u nulaşılmı tır. 

csse<>0ı,lrı cl"r'n •l'.J.'l <"ı;f'"U. a <:-1.tim:ı.,. ve hn Iıfı;,'1t1ı çı~:.nmuı.r.: ıla
Jın m:ınt!!ri c!!!~l r.ı1·1ir1' 

ı ·::..nıırun bircl.:?n limanda. kömür 

1 
aldı~ı görillmUı;tUr. 

Bug-ünden itibaren şimdiye tca· 
dar mavnalartln kala': ilen matl:ı.
rın artık rnavnadıı. k::ı.lması USU· 

B:.ınl:ırın hedeli taksitle öde
ne e!:, aym umanda sipariş ya: 
pı"dıktan n.ltt n• S'YU'"' oto Us1e
rin getirtilm,.a'ne lm!cf.ı.n hasıl 
ol0 ~a!;tır. Fnzla sipnrı9 ilcr!ds 
vcrilll'!ek üzere şimdilik 35 oto
büs alınacal:tır. 

Diğer taraftan tramvay ida
resi, tevakkuf mahallerine 40 • 
50 kl~i Jstian edecek eı~maklar 
inqası lcln tahsisat koymuştur. 

Diğer tarartruı b?lcdiyede Lut 
fi Aksoyun rlyruıctl altındaki ko 
misy..>n, yaoılan §ikayetleri ve 
her JrÜn görülen hnlieri naza . 
di'tkate alar!lk trnrıvav vatrnar 
ve bl'etci.etınin hall: n tamami 
c inin b:'lT"";"~"n evvel - se· 
ferlert!e c'lr:ıtl temin için -
tramvayı harekete J?etirrnelerinf 
şiddtele menetmfye karar ver· 
miştir. DUn bu hususta vatman 
ve biletçilere icabeden tebligat 
yapılmıştır. 

Yo•· .. a hcrh:ı.n';"f bir acize --ellndo nUfu ki'ı~dr yok dly&
~ l 'r .i tol"m'l:ili r,aycslle lmnılmu' ,.e senelr.nlcnberl bu ,·a7J 
fr mı ıv.-,~rmr,ş olan bir ınüesscscnln kapıbrmı fSrtmelc mcrha· 
ınetsL14'> olur. SU. 1' DERVİŞ lü ka1dınlmış olduğunCnn maV" 

na1ardan büytik miı-tarc1:ı. ta~ar· 
nıf edilmiş ol:ıcaltbı'. Bunu te· 
m!n için liman ücrP.t t'.lrifesl"lfn 
buna m'itcaUik mBd:lc'')ri kaldı· 
rılmıştır. . 

Diğer taraftan tramvay idare. 
si, tramvav eeferlerinin tarızlnıl 
ve tramv:ı.ylardald kalabahğı 

- Arka.da,, sen'n parana ka~. 
m:un ; fok:ıt ~-ı kum:ırı hiç eev. 
mom. n~ .} {lz nltma veririm. 

- Vercppm.. ~ 
- B"n'm de söz h:ıltkrm var • 

dır; bu Til:-k dcd1ğinf yapar, ya 
s:ıtış:ı rnzr olınsl!ll, yı:üıut hl::seml 

ödersınl 

- Öderim .•• 
Vlas.}oS i.ıJ yUz elli altını verdi 

ve On:t reise başh bıı.şma. sclıip 

oldu. 
K:ın:ıl:a.rls Eodru~a döndU; fa. 

knt nyni g mide SruıterlakUn a· 
do.mı dn vnrdı. Oruç reisin dedik· 
lerini öt kinden evvel Hızır reise 
ulaştırdı. Dönerken de Knnekaris. 
le nlny etti: 

- Bu kn!ayln siz hava alırsı • 
nız! 

Bodrumda kaldığı b~rkaç biln l· 
çinde, gemicilerin meyhanesinde 
ağzır.druı daha başka şeyler ka • 
Çll'dı; Radosa döndüğü zaman Ka· 
ruıkıırls bor. şeyi öğren~, Vlas
yo3.'.i ynzrnrş bulunuyordu. 

Hızır reis çok geçmeden Midilli. 
ye dondU: yeni haberler b~kledl. 

Vl:ı.syos 'bu sır::ıdn Onıc reisi 
krndi evine gelirmiş, ayağına bir 
zincir dıı.ha \;urıırnl( lmlenin etrıı 
fında hendek knzan esirlerin a • 

rnsınn gondcrmiştl. 

Boy19(:e gUneş altında, kazma 

aallıyaralt, toprak taşıyarak, b:rn:r. 
yavaşladın zam:m kırbaç yiyerek, 
s:ıde su~ a bandırılan kuru pcksl. 
meli kemtrcrek yn.5:ıdı: birkaç 
gün sonra ırgat b~l).'a ri::ı etti: 

- \'lnsyoc:Ja hcrha!de görü§ • 

mek lstl~orum, h b~r yolL.}ı:verl 

Vlasyos onu Ç3 'hrdı ve sordu: 
- Ne i&tiyo"ı..n? 
- Ya sc ns istiyonsun '! Bnııa 

bir demir yetmez miyd. '! Niçin 
böyle hcndclt açtırmaya gönderlp 
de ezlyct edersin? 

- Dur lı:ı.lcnlmı, bu kndnrl:ı knl· 
mryncnk. Sana daha ne demtrlcr 
vur:ı.clğmı, ne eüyetlor edeceğim, 
O.alan şimdi bilcmczsln; çektiğin 
zaman ö&-renin n 1 

- Bunlardr.n mwndm nedir? 
Ben ne ynptmı ki? •• 

- Daha ne yapncaltsm '! Ben l· 

I famn tahmil ve t2hlive jı:ıle
rinde icrbec,erFc daha çok isçi 
ça 11~1rılnca.lttır. 

,...... .................... 
i100~Pneevveı 

Oruç rcls bu sözlere hiç ehem. 
mlyct venncdl. Yan ciddi yan a· 
laydı bir ac.slc cevap verdi: 

Baden terbiyesi 
mükellefiyeti 

Kış mevsiminde kapalı • 
salonlarda yapılacak 

Bir 
Mev/evlnin 
hatıraları ..• 

- K:ı.ptnn, bulllar hçp yalan 
'jeylerdir; dedikodudan ibarettir; 

Beden teııbiyesi wnum mü· Vaktiyle hatıralarını yazıp 
faydası yoktur. B"n öyle konuş • <l~ H.:W be<len terbiyesi mUkel· bırnlo:an: 

Ahçı lbrahim Dede 
muyoru."n, Olacak 3eylcr söylerim. lefiyet çağ.ııda C'lup bu y:ız d~v
Eğer b"ni gerçekten satmak i"ti. resinde ilk olarak hiz..'llctc <;ağ?'r 
yorsan bnnn sat, kendimi satma _ lan gençlerin kı~m d:ı. tal\m v11 .. 
laymı, te.:. .:·.::cı iuc <le ·ıım olunm:ı"l i- :ı:t 6 n c' yaz t da: l 

Vlasyos Umltlcndi wrduğu faz· 'ı çi..."1 bir prc.-;r-ını har.ı• lııl"' r .. ·r. 
la zincirın faydasın.: hemen öre· :.ı prcrT"m bütün yuı·tta tatb•k f * ''iiz ıcne e\~·eı k&lom hc.yntr. 

Ves!l.itl na..1c1iye darlığına bir 
çare olmak Uze:-c otobUslerin a
ynkta duracak muayyen miktar
dıı yolcu almalarına da. ı,imdilik 
mUf!M.de edilmesi düşUnülmekte
dir. Fakat otobUs!cr bu mU~&ade 
mevcut olmadan gayri muayyen 
miktarda ayakta yolcu kabul 
ettik1erl halde vesa.itf nakliye 
buhranı önlenmediği cihetle bu 
tedbirden bUyUk bf r fayda bek· 
lenemJyeceği p:ıuhakkaktır. 

Demiryollannm 

Yedikule atelyeleri 
genişletiliyor 

Buraya mütehassıs İ§Çİ 
alınıyor 

ccgınl sandı: . öğrendığ;n'.ize göre yeni pr~- 1c Derdest l<ırbur. Şark Demirvollan kumpanya-
•. g olt'n:ıc:ı.ktu. 1 · 
- Ne vel'in!ın? ra.ınla biltün bedt>n terbiyesi mü· .. smdıın çok basit bir şekilde alı-
- Ne vereyim, P..umclinin hep. kelleflPri yurdun her tarafında ' * Sozllntl gc~nnek l!;ln on clolrnz nan ve şimdi modern bir şekle 

si senin oltJun, Anadolunun da ya.. I ny:u pro:.;ram':ı.. bUtiln kış müd- yn!jmtla •ııltal bırakAD kalem girmiş bulunan Devlet Demir· 
rısınr nl, tek cllnden kurtulayım, deti;ı::.:? m~i.kcllc.fivct:ıı icaplarını if efendileri., İ yolları Yedikule atelyelerinin, 
beni azat e le yerıne ge~ırece tlerdır. Bu prog- • J- _ . i yeni vaziyetin ic:ıplarma göre e-

y "' ramm tatbiki için kapalı Balon· I~..,._ Çubugunu tellendirip minderin i hemmiveti çok artmış olduğun-

yUzU mosmor olmu.5tu: dişlerini de!'l terbiyesi umum mUötirlilğü olan mll.rneyytz efc.ndL olarak tal{viye ve treniş!etilmcsi· 
Oruc; reis gUlüyordu; Vlasyoımn }ardan istifade olunacaktır. Be- de l<eylf çatan \'C konar.ı tcldcc 1 dan, bu ehemmiyetle mUten:ı.sip 

ve yumruklarım sıkıyor; bu zincir bunun için en münnsip ~erler o- 1 . ne karar verilmiştir. 
11 adamın üstüne yUrünıemclt için lara1c h:ıltcev!el'i sa!onla::-mı gös· ı*Nuhkuyusunda Kartal &ba Eskigehir ve Sivas cer ntelye-
kendislni zor tutuyordu; ODU döv- termiş bulunmaktadır. tcltl•csl. l lerinde oldu~u gibi Yedokule ei· 

Memleketin her tarafında ol- .1 i ı mcndifer ate1yelerini11 de işi art· 
mek mümktin değildi, öldürse kon. duğu gibi şe'lrimlzde de beden •cr nır kD.Jmı efendisinde der. i !:nt"! oldı·üundan buraya yeııi mil· 
di parasını denize atan adama ben.. terbiyesi mlikellcfiytei için aım· d5Uk nrzulan n!lSll uynnır. i tehasıns i~:i ve ıı:;btnr alınması 
ziyecekti. mtş olan geneler bu ktş dev- 1 . i ta1carriir etmiştir. Bunun için 

- Bre Türk, bu nnsıl sözlerdir? res:nde ~~lırimizdeki h:ıll;ev1e· * L!Ucl;de mc~hur :ıntçl l~mln i imtihan1a kazancı, tornacı ve 
Bonlmlc nasıl alay edcrSln? Bu r inde salonların miisaadesi nis· EfendL l tesviye::i alınacaktır. Otuzuncu 
edcpr.lzlik değil midir? .. Rumeli - betincle gruplar halinc~e ve hu- i * Urhll . t :- . f lı;ı'ctmc mUcfürlüğü bugilnden iti· 

lunılu~darı semt~ere göre talim Genç m n 3n a~~nr, )or- ı b:ı,.en bu snnatldi.rlarrn müraca-
nin ve Anııdolunun sultanı yok ve terbiyeye devam edecekler- ganını 1'1eyh e\'fne nalıU, atlarını kabul edecektir. lmti· 
mudur? Senin oralarda neyin var dir. h"nda muvaffak olanlara verile· 
kl... Bu hntıralar, 100 sene evvelki 

- Aldırma... Ne verirsen onu 
alırsın. Senin a8zlerlnden daha .
deps'zcc olmasa gerek ... 

Havalar müsait oluncn beden İstanbul hayatrnm bir tç yllzll, cek yevmiye mi!~tarı muvnffakı-
terbiyesl mUkcllefleri yine açık bir aynası halindedir, yetlerine göre tayin edooektir. 
hnvada çalışacaklardır. Bu hu- Ycd!kule cer atelyelcrjnde 
susta tatbikata. geçilmek üzere- - Pek yakında HABEnde - teknik b1zı ısliihat dn. yapıla· 

- Benim hnngl sözilm edepsiz. 
cedir? Dosdoğru konu§tum. 

dtr. .. ................... ıı11ı ı111111111111111111u caktır. 

- Rumelide ve Anedoluda ne • 
~:·m var, dJyoJ'8un: benim Bodrum· 
da ol:ın mnlımda neyim va:r ki be

dt>lim diye verilsin. Denizde tutul. 
madık bnlığm sonu yoktur. Beni 

haksız yere tuttunuz, ge:m:mi ve 
mallarımı .>ol ettlnu. Ben sultan. 
zac!<ı miyim ki görUlmcdlk ve işi • 
tllmedik bedel lstcrslnlz. Ben bir 

e 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahlt Yalc;m, "Balkan me· 

telelcrl.nda hır Türk tezi., bıı§lıklı seri 
ınaKn e!erlnlıı bugün Uc;Uncl.l.sünU yaz· 
mı~tır. 

Muharrir, TUrktyentn bir Balkan 
bi:11~! vUcude getirmenin Ralkanlt 
devletlerin ltO!!cst için haynU ch .. m· 
nıiyetı haiz olduğuna iman etmekle 
Juı.ımamıo, Bıılkantılıır lc;Jn bundan 

sipahi oğluyum. Mndemkl satmak b:ışka blr kurtulu~ ve bir inkJ;iaf ça· 
lstiyorııun, bir gemlye koy, gCSn • resi olmıyacaj!ma kaU kanaat ceUr
der; değerim neyse bulup vere • ıniş oldug-unu kaydederclt diyor ki: 

)im. · "Ttirklyc bunu kendi hCllabtna T8P' 

Vla.syosun 811.bn tükendi, Oruç mıştır ~"' Balkan lttllıadma lm:ınmı 
Reisin U!lttine ytlrUdll: battA fll!lyut ile ısrot etmiştir. Fakat 

Ba.U.anlar için isin zo' olduğunu blll· 
- Bre yıkıl bum.dan edcpsb yor, ~iirllyor, Cütün Balknn devlet a· 

TUrk. Çabuk gelcUğin yere git. Sa. damlnrmm llsanlnnna bllkıınanrz 
na yllz yıl hendek kazdrrrp ez! · hep~I ıwlhtan, lrnm nl:ırlyle iyi mün • 
yetle öldUnıem haktrr. M>betlle lllı.umunıtaıı bahseduler. Fıı· 

Oruç reis birkaç gUn sonra San· kat bunlar, maAttoossüf arık 9'iyleme 

1 
te m~borun., bir cöreoek oldnto 1· 

tC'rlaklstcn mlnimlnJ bir eye iste • çln, ba"ma kalıp tekral' edllm _.h:t_. 

ğünü eöylemeğe Cle!aret eaomJyor. 
Balkan devlet adam.lan a.nı.!mda 

h!ıll fili~ Vflya fllAn komşu al11ybln· 
de, :'.11Wut bUtUn Bn.llmnh devletler a· 
leyhlndo toprak kıuanrrmlc, gonlşlo

mek ve knbll olursa tel<mll Balkan Ja 
rumıdalrrıa bAldm olmak hevesini 
besl!yenler vardır. )lemlelcetlcrlnlıı 

muk:ıdderatlan Uzerlntle nllfuz ve to
ıı.lr sahibi olup da böyle harla arzulara 
kapılanlıır baloncJukça Balknn blı'IJ'-1 
~bbUstı. fclnden ebotaJa aframap 
ve hlcblr a,man fille ~ğa malı 
l."ftmdur. 

B::ı ima glhi~ll T .> dar clüşllnoell 

birlik, art.ık cllf;-er bir kOIDfUBUD top
raklarmdıı. kıllAcak ukda.,tarla mef}guJ 
ol~yı icap etttre<".ektlr. Bu onl:ı· 

ra bir hlynnet ı:lbt rörllnUr. Dlnayeno.· 
ft-~·h her vımt:ıya mliı-acaatla mUca· 
drle etmeyi ve bqka bir tabllyct at· 
tmdak.l k:ı.rdeelcrl kurtarmayı vazife 
btllrler. lblbald, bl7Jm kıuıaattnıı.uıe 
Balk.an devletlerln1n siyasi budutlan· 
nı ırl<, Us:ı.n ve cUıı hudutlarma ıöre 
olzmenlıl lnıkA.naı:zlıtı mlle&delede el& 
vanu değll, hllikla mücıadelC'dca wr 
seçmeyi ve atya:ıl hudutlar hartclnde 
kalacak mı :ırlarm auıml refab ve e:a· 
adetini temin ~qJ clU,UımıGJi cm-

Vakıt 

1tasqele 
Bir temenni 

• ~ 1 ka1Jt!ı1'· 91· 
f4JUA \'8,lis} pi\,, IJ" 

1 
1 hşka.ıı ı, ,.e idare -::in 

nmm tanıdığmm gibi keti lefilO· 
ı:;ayretıcrinJ do tnkdlr edetl 

ıılz. ııııbC1• 
Jzmitt.en son gelen bir ~ 

\'all Ziya Tekelinin bu ~ı l)lrllif 
Jtı, bu hamaratlığı, bu '' bdırd 1 

yttzUnden ve tzmJte ıaı:zıı.D ıı•L 
yollanu çokluğu dotayısllo" 0;,.tı1t 
kmm admı dalma "Yolcu t 

il urır0 • 
birlikte kullarıdıMıırmı b < t.11' 

TemennlmJz, hmıtlilcrltı~1~ 
Ot'tll valllerlnden mt'.hJ'Ull1 doı.li 
ln.rmı ,.e ''alllerlne tayık b~~I~ 
n sıfatı adından 50tıra 1' 

wiıru görmemeleridir. 

Et düştü nıii? 
ıtat.l'' 

1
.,,, llDAM refikimiz, et . ,')'cıll 

rmdao bahlM'dcrkellı ııııt"q 

\ur~ dUşfiln diyor. yedi ~ 
değlt, yedi metre dU. mU' 0 l>'ı 
Bunu biz ytiziinfiıı ~ ıçır.ı!C ~cı: 
ma.oı:;mdan \'C tanmmıyııcnlt blt 

!e glrıncslndcn anlıyol'(l7.. 

Gaz saatleri 
rJ· ..J A. VA gazi s:uı.tleıf Plıt ' J 

'l Janıca.ldarmdan ıı:ıb~ ~ 
llyor. Blz, buntarm ayıırl:JJ:: o 
ayarlanma.sa da kurdun l.'tlr r' 
kunwııı kabilinden blldf,ğtlll r' 
caJrlardan bulunduğunu bllfrft.. f" 

Onfar ayarlana.ca:;ına, gn:tl 
1
: 5~ 

lansa da berf.tese vaktinde b ~· 
le yemeği yemek kwnet o!S°' 
ha lyl olma.a mı f 

====~ 
Piyasanın kontt~ 
Murakabe bürosu g 

kadrosile f aaJiyete 
ba§ladı 

...... M tcO' 
İstanbul fiyat m~. ~~ 

misyonunun yeni murakıı~i)-e 
rosu bu'!iinden itibaren !D

1
·-...ı.tll 

te geçm.İ§tir. Müfett47 ~;o~ 
Muhsin Baç'm başkaııl1g~~· 
geni§ bir kontrol heyeti ~ll_.~.tif· 
s1tla İstanbula gönderılJJJ> ıl~ 
Geçen hafta imtihanlnrJ ~~e~P 
namzetlerden 25 kişilik bır 1.p)t 
daha İstanbul fiyat mW:ret· 
biirosuııa verilecektir. Bu it~· 
le piyasa daimt vaziveti bir 
trol altına alınacaktır. 

Halka tezgah 
dağıtılıyor ı.1• 

El &anayiinin teşvik vo :ıg..11 
şafı için tedbirler almaktJl. 

3 
ıı"' 

İktısat Vekaletince, ha.lluı ıı#· 
tczga.hın tevzii kararı~ıt11~ • tevzla.ta drur listeler hazır bıltı 
mıya başl:ı.nmıştır. Vekalet;;.. d' 
dan ba~a 3 bin iplik çıkrJD· 
yaptıracnktır. 

Profesörliiğe terfi 
edenler . ~ 

'Üniversite, tıb fakUitefl tu· 
fcsörler meclisi, ehliyeti ~81·• 
len ~ mütehassısnnızın !' 
profesörlliğe terfilerini ffi~U' 
tir. Bunlar, doçent doktOr ·tı1ıı· 
nir Ahmet, kıymetli rön~~aııe11 
teha.ssısmıız Muhterem GJ1oltıor 
doktor Ekrem Behçet, d :ıet· 
Nabi ve doktor Zekidir. Nııı1;1t~ 
!erin mu:ımc!cleri ünive,;;1 r.fi! 
ikmal edilmiş, tasdik için .ıu:l 
Vekiletine gönderilmiştir·_.,, 

JJJ)~ 
nıeşl hakkındaki a.skerl haberi~ 
kumpanyasınnı Akdcnlzden geuıdıl 
gemJlere sjgorta ynpm$ ~ ~ 
na dair olan iktisadi haberin tşıtl~ ı 
ladığmı vo böylece AkdoniZi.11 t1 ıı)'"e 
!ılolarına açı.ııw, bulunduğUllU ~ i.lll~ 
derek Mdiaelerln Akden!zi;l ııı~51 ı 
açılnıı aaflıayı t.e!&iro lhtıyaç ).p; 
mcdcn i§arct etmclı;to olduğılll;ı:di!' 
yor ve "Akdeniz bir ltalyan d JC ,. 
1<.ldialamu ve İtalyanın harp g& 

rint ta.h1ll ediyor. JJl!'rtıl 

8adri Ertem ttaıyan • Y~ ucel' 
ile Mwrdakl İJl81llz taıı.rrw:U ııe tJCC)-t 

rin1 anlattıktan sonra §U ııe 

varıyor: a/J'' 

itmez mlyim s:ı.ndm 1 Kardeşin he 

sapsız mnlmı satıp para getlrmlş; 
Bodrumda yatıp duruyormuş: aen 
verl'p gitmek lstQmez rnlasin ! Sim. 
41 beğendin m1 hf!Un1T 

dl akb ve. blr t.vıı.fma snklıı.dr. 1 drn tb:\rettlr, Hf'rkM kendllllnl u ~k 
rDcvamt 1'41') diplnınıot ~<tr - tıuu d~ 

harl"il cahlardıın başka kuvTetu mil· 
Uyetı;Uer " .atanperverJer Tlll'ılır ld 
bak •• ad.alete anoıi bir "l'MIJ'fl* tıır
ıds N!lllDfldflll wftl Mr Balkan btr~ 

l1nl kalmJ fıtmeJ'e pe!t t&rattar o1r 
~- oauıı:n mmlw - lııtıl:dJd .... 

".Bu vaalydıa ı:ısre Akd~ !:"J· 
tike kadar atik blr hnlo ~~ 
Ah!Jen'dn ycAl4e:ı scyrll5afct'O lil tıt' 
111 A.kılOulz kenannda otunın ~~ 
lcla blı' t.:ı.mfQuı ı;ük{uı ~o ~~ 
ID&DMDU 1lade ut1J~ ı;U>l dlil r ı:oPr 
tan .S. ıırthAill mUlwiebetıerd" tJ" 
bkJu .nc:wıe cethmek cıernol''1:uııJ>' 

&adrl lCrt.ı:ıl lıuaJI ~. IUlll baldld bir wer oldn~ıı(l.a ... 
~ """'ııııımaıunm ~cır-

~-
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Ptea Sonra 
tlstemıekeler 
e ltuzveıtıa 
8•1 Kararı 
~~ '---
'l~haftamn başında. Lord Loyd 
~ltı. diı.n söylenen bir nutuk harp 
) !:" t;la ve harpten sonra. İngiliz, 
~ l'aıııırz ve Belçika müstemleke
~ lllellfaatlerini.n ne suretle koru 
'göstermektedir. HUr Fransız 

elkeleri, ve Belçika kongosile 
•ete 
~ &rasmda. nıuht:elif ticaret an· 

arı akted.ilmiştir. 
~ llllistemlekAt nezaretinde bu 

he ekeJer ile idame edilecek mti
~letin tetkiki için bir şube ih
~~iştir. İngiltere ile Felemenk 
~ r ara.smda.ki mtlnasebetler de 

' ll.ia • Holanda komisyonu tara -
uıı tetkik edilmektedir. Bu ko· 

\ııı; aYnı zamanda bu iki mmtaka. 
~1.dakı tica.rt meseleleri tanzim 
• 'tı.r 
~ . 

· ~ltı~ Loyd, bu suretle tee.ssiliJ eden 
~ ~İll harpten sonra da devam 

UJ:nidini izhar etmi!:lür. Ge
'q ~lıa.t}teu 8QIU'a. eşya fiyaUarmm 
~ ltı.e\rVUçler:inda m.U:ıtemlekeler 

f:ötın.U§ttı.. Bu tem~vvtiÇler ma. • 
'~ltU&tl'iierl sarsınıştl. Şimdiki 
~sonra bu maJmır>arm önllna 
~ i !Çin şimdiden plA!ılar ha.zır
'' lt, Müstemlekat nezaretinin 
i't•ı •-~' .uıgiltere htikl'.llneti:nin ne gi· 

f 1 ~yetıe dUnya. meselelerini 
~ ~ ettiğini ve her :ı:nmtakamn 
' ~ titıt nasıl nazarı iti.bara aldığı-
c· 

ı· 
fi 
l 
' ı· 
i• 
:lı 

,r 

\ eren yeni bir delilidir. Bu zih· 
l\ ~eb.i Alman Diz.ammm ma.lüm 
<4 llt~acıı metodla.rile bir tezat 

'l.~lnıektedir • 
~Zihni.yetin diğer bir tezahürü 
·~ te adaBı.nda, buraya daha. de

"1ı k llk bir hilldnııet §ekli geUren 
~\Uıu .esasinin tatbikidir. 

.. * • 
ı .\l'ıı~l'jı.. 
~ ""-dan gelen haberlerden an· 
· ~ltta göre Ruzvelt, !ngiltereye 
~ 1Si.tı. Yeni çareler araştırmak
'!\. bııı llıertka., Amerikan limanlarm-

'lılıa.n gemiler üzerindeki hak
~ltıtlııt1taae etmek istemektedir. 
~a.ıt atı liına.nıarmd:ı halen Alman, 
~lt Ve Alman işgali altmdakl. 
~~Uere ait bazı gemiler bulun
! it · Alınan raporlara göre, muh 
" llıerı.kan limanlarında. bu vazi
lOIJ buıllnan 37 Daııimarka gemisi 
~adar ecnebl gemisi vardır. 
~- il ınakamlar:ınm tedbirler al· 
'(tı. . 
~evvel dostane mt1zakerelere gi· 
~ l'i ll:ı.Uhtemeldir. :Me.sela Dani· 
~Va.ııu:rı:ı.rınm Am.erilca. hük1lnıe 
•ı. llıda,n satı:ı:i aımmıı.sı ihtimali 
•t<ı.ı 

'I r. 
· l~ cihetten Ruzvelt, Amerikan 
'~ Silahlanma programmm tat
'lıtQb. nıes·uı bir komisyon teşkil 
"ı lııt bildirmiştir. Müdafaa komis 
~ tıı~ısı gibi vazifesine devam e· 

lıt ~takat vazifelerinden baztları 
oırı.ıayon tara.fmdan görlllecek· 

Sekreter 

~ ~!!!:~~!!!!!!!!!!~Z 
r 
ı· 

t 
.. 

t.' 
ı· 

,ı 

Abdülhamid ve 
Nam1k Kemal 
~lk Keınal'in yüzüncü 
~ . yılı münB.Se'betile, o
~~~ hakkında yazrlmış şiir
~? :merhum Eşrefin neş
t~cek olan Eşref külliya · 

şu parçayı alıyoruz: 

~ 
1ekre1n. Kemal'in rıhlette 

~l't)J.._ Ha.zreti Ha,yiiJ:ı,r, 
""l kevseri merkuma at-

~1~1 tırdıkça attırdı. 
t 8Ultan anınrin türbe 
lııe inşa eyledi sanma, 

rıı•det eder havfiyle, 
'~ermerle-kapattırdı. 

Eski Polonya. 
Başkumandanı 
Mareşal Smigli 

kaçtı 
l zini bulamıyan 

Romanya polisi işte 
lngiliz parmağı görüyor 

Biikreş, 22 (A.A.) - Res
men bildirildiğine göre, 1939 
eylülünde Romanyaya iltica et
miş ve iki aydanberi Romen 
hükılnıeti tarafından Campulum 
civarında Dra.goslaveli şatosun
da nezaret altına alınmış olan 
Polonya orduları başkumandanı 
Ridz • Smigly, iki gün evvel 
bu şatodan firar etmi5tir. 

Mareşal her sabah Romen 
polislerinin nezareti altında bir 
gezinti yapmak salahiyetini 
haiz bulunuyordu. 
Çarşamba günü bir otomobil 

kendisine yaklaşmış ve polisler 
müdahale imkanı bulmadan ev
vel mareşal otomobile atlaya
rak tam süratle uzaklaşmştır. 

Civar polis karakoliarr vazi • 
yetten haberdar edilmiş ve ta· 
kihat başlamışsa da otomobili 
bir daha görmek kabil olama
mrştır. 

Mareşalm ya hududa vara
raJc Romanyadan uzaklaşmak 
istemesi, yahut da Bükreşe gi -
derek muayyen bir yerde sak -
lanmış olması ihtimal dahilin -
dedir. 

Kendisinin İngilizler tarafın
dan veyaıhut Amerikan pıısapor 
tunu hamil İngiliz tebeası ma
rifetiyle saklanmaJda. olduğu 
zannolunmaktadır. Hilkfunet sı· 
kr bir tahkikat açmıştır. Gev -
şeıklik göstemıiş olan polisler 
tevkif edilmişlerdir. Bütün hu -
dut mevkileri vaziyetten haber
dar edilımiş ve Bükreşte sıkı 
bir takibat b8.!51lamıştır. 
Bükreş siyasi mahaiili mare· 

şaim f irarma dair ilk haberle -
rin İnı:riliz radyosu tarafından 
verilmiş olmasını ve ajans Röy 
terin diğer ajanslardan evvel 
bu meseleden haberdar bulun· 
masmı şayanı kayd addetmek· 
tedirler. 

Bu hal, mareşal Smigly - Ry
dzin İngilizler tarafmilan mua
venet görmüş olduğuna bir de-. 
li1 telakki edilmektedir. 

Diğer taraftan salbık Polonya 
hariciye nazırı Bekin büyük bir 
firar teşebbüsü neticesi Olarak 
husust bir yerde mevkuf bulun 
duğu ve her türlü firar teseb
büsüne meydan bırakmıya-cak 
surette muhafaza altına ~lm
mış olduğu da söylenmektedir. 

T Wlanın tamamile 
donması bekleniyor 

Bulueş, 22 (A.A.) - D.N.B. tb· 
railde termometre ıılfrrdan aşağr 14 
dereceye dilsmtistür. Bu sebeble Tuna 
üzerinde seyrüsefer taınamiyle dur
muştur. 

Gemi mücehhizlerl gemilerini kış li· 
manlarma göndermişlerdir. Tuna üze
rinde pek çok sablh buz pan;aları 

yüzmektedir. Şiddetli soğuklar df'vam 
etmekte olup Tunanm yakında tama -
men donması beklenmektedir. 

Yengem boğularak: 
"Cannnrz sana emanet İbralıim. 

dedi, ne istersen yap!" 
Kocaman elini yere kadar indir

di, sonra çenesine ve alnına götür· 
dil: 

'"İrade hanırnefendimindir,.' dedi. 

Fakat yere eğilirken gözleri biı· 

şeye ilişmişti ve bir daha o şey· 

den ayrılmamıştı. Hatta "İrade ha 
nmı.efendimindir,, derken bile ora 
ya bakıyordu. 

Yengem ve ablam oldukları yer· 
de dondular. Yengem: 

'"Hayır 11J:rahim, dedi, bırak!" 

"Kulunuz, kurbanınız olayım. 

Bana çok görmeyin. ÔllirsE!m on
larla beraber öleyim!" 

Yengem sı:ısi.ni çrkarınadı. İbra 

hlm bir adını içeıi attı. Bütün er 
onun yere doğru uzanan elile be
raber, zan~ zangrr titriyordu. 

Parmaklannr ıtçtı, konsolun ö
nünde dur:ın bir çift beyaz pnn 
ponlu. krrrrıızr rtıhıu'lan kııı'!m ter

liğiru, mukaddes bir §eye dokunu-

H A B E R - lAkşam Postut 

italyada bir 
casus 

şebekesi 
meydana 
çıkarudı 

Bir kısmı harp donanması 
mensubu 

23 kişi mabkı\m 
edildi 

iki kişi de kurşuna 
dizildi 

Roma, 22 (A.A.) - Stefani a
jansı bildiriyor: 

Ecnebi bir devlet hesabına çalı
şan bir askeri istihbarat şebekesi
nin devlet koruma mahkemesi hu
zurunda cereyan eden mubakemesi 
dün akşam neticelenmiştir. 

Sahte komisyoncu Cocozza Au -
relio ile harp donanması mensup • 
Ia.rmdan bir bölük emini Ghezz:i 
idama mahkum edilmişlerdir. Yine 
harp donanması mensuplarından 
bir bölük emini muavini ve inşaatı 
bahriye te-Lgahlarında çalı...<ınn ame
le ile karrsı müebbet hidema:h 
şakkeye mahkum olmuşlardır. 

Aslen Avusturyalr olan bir ka.dm
la. diğer bir maznun 30 sene, di. 
ğer bazı maznunlarsa 27 sene hi· 
dematı şakkeye mahltfun edilmiş
lerdir. 
Diğer 16 maznun da üç seneden 

10 seneye kadar taJıalüf eden ha
pis ce7..aları ile c~alandırılmışlar -
dır. 

Üç maznun, haklarında kafi de
recede kuvvetli deliller bulunama
drğr için beraet etmiştir. 

Ölüme roa.hkılm iki kişi bu sabah 
kurşuna dizilmişlerdir. 

lngilterenin 
Amerikadan 

yeni siparişleri 
750 milyon lnglllz 
lirasını buluyor 
Londra, 22 (A.A.) - Daily 

Telgrap11 gazetesinin Vaşington 

Venedlk civarında 

İtalyan petrol 
tastiyehaneleri 
bombardıman 

edildi 
Almanyada da muhtelif 
hedefler bombalandı 

Londrıa, 22 (A.A.) - Hava ne
zaretinin tebliği : 

Cunıartesi _pazar gecesi Alınan.
yada pek çok hedefler ve İtalyada 
Venedik civarnıda.ki Porto ve 
Marghere petrol tasfiye hane1eri 
ve keza işgal altında bu1unan top
raklardaki limanlar, İngiliz tayya
re kuvvetlerinin taarruzuna uğra. 
mıştır. Bütün tayyarelerimiz bu 
geniş harekattan üslerine dönmüş· 
!erdir. 

Alman.yada. Ruhr ve Ren havza
sındaki petrol tesisatl1'a isabetler 
olmuş ve ateşe verilmiştir. Muvaf
fakıvetle bomba.rdrman edilen di
ğer · hedefler arasında fabrikalar, 
nehir t ersant>lert, demiryol1an ve 
tayyare meydanları vardır. 

Kolonya civarında büyük bir as
keri depoda. infila.kla:r olmuştur. 
Tayyarelerimiz dönerken bir çok 
yangın bala devam ediyordu. 

Porto ve :M:arghere'de bomba -
lar hedef i.izerinde patlamış v~ yan
gınlar Çllka.rılmıştır. 

Roterdam, Flessingne, Anvcrs, 
O.stende ve Kele limanlarrntlr-ı. ~üs
m.anm kullandığı havuzlar, ve tez
gfilılara fsaıbetler olmuş ve haııara 
uğratılmıştır. 

TRİYESTE VE FlYUlUE 
'ÜZERİNDE ••• 

Belgrat, 22 CA.A.) - D.N.B. 
nin hususi muhabiri bildiriyor: 

Suşak hudut jstasyonu üzerin
de uçan üç İngiliz tayyaresinden 
iltisi Triyeste istika.metinde gider. 
ken üçtincil.sil İtalyan - Yugos
lav hududunda bir köprüyü tahribe 
teşebbüs etmiş ve attığı bombalar 
Suşak şehrine düşerek hasar yap
mıştır. Yaralılar da vardır. 

Fium~'da da alarm vnrilmiı;ıtir. 

muhabiri yazıyor: • Vişi 22 (A.A.) - Bern, Cenevre 
Reisicumhur Ruzvelt'in talebi ve Berlinden dönen Scapini Vişiye mu 

üzerine İngiliz satın alma komis· vasaıat ederek mareşal Peten tarafm
yonu harp malzemesi siparişleri- dan kabul eclilmi~tir. Mumaileyh mcz
nin listesini bitirmistir. Bu si- kOr şehirlere, harp esirlerine alt işle
parişler 750 milyon ingiliz lirası ri tedvir edecek teşkUQ.lı kurmaga 
tutmaktadır ve krsa bir ?.aman· gitnrişti. 
da Amerika endüstrisi t::ı.rafm- • Bükreş. 22 (A.A.) - ttaıyadan 
dan yapılacaktır. gelmekte olan ana krlaçie Helene dün 

l'v1aliye nazırı Morgenthau. ga- buraya gelmiştir. 
zeteciler toplantısında demiştir "' Nevyork, 22 (A.A.) - Fransaya 
ki~ yardım için kurulan Amerikan cemi· 

41
- Bu listede 300 milon lngi· yetinden blldirilcli~'ine göre, İngiltere 

liz lirası tutan 12.000 tayyare, hükümeti 3.000 kapsül (b) vitamini i· 
25 milyon İngiliz JirPsı tııtan GO le ıo.ooo kapstıl (d) vitamininin Fran 
ticaret vaouru ve 43!1 mih·0n İn- saya nakline müsaade etmiştir. 
giliz lirasİ kıymetinrı .., rl " top ve Kapııilllcr bugiln tayyare fle gön· 
tank vardır. Bu siparisler Jrn k- ' dcrilcccktir. 
kmdaki mukavele. Ruzvell'in !n· • HelsinVi, 22 (A.A.) - Yeni rel
giltereye yardım proieF-i ııarla- sicumhur Ryti'nir scçımı üz0ı;;lne Fin· 
nıento faraf1ndıın tıı.,dil{ edilince IJ.ndlya kabinesi is tifa etmiştir. Ryti 
imz:ı lanaP'1 h:tır." yeni kabinenin teşliiline kadar eski 

Morgent.h ::!U, bn 1)() tip~~<>t va- kabinenin vazifesine devam etmesın; 

..-urıınıı,., ı\m f'-: \r-..:ı'l ~·ıO' i "ere i· kabine reisinden rica etmiştir. 
çin yapxlabilecek vapur rıkdinin • Belgrad, 22 (A.A.) - Yugoslav· 
:ızamiı:'ini t0c-~- ; 1 etnıedi:Yirıi ve yanın bir çok yerlerinde, ormanlarda 
bunun ancık bi:- ba""lang; ~ oldu- odı.ın topltyan bir çok çocuğun soğuk-
ğunu söylemiştir. t.an öldUğU bildirilmektedir. 

Sezar zamaalle 
bugfln arasında fark 

Tra.m\'ayda yer bula.bilen (hem 
de yan yana) bahtiya.l'lard.a.n iki 
zat konuşuyordu. Dereden, t.epe. 
den ciddi babislol'e geçtiler. Niha
yet konıışıwa.Warı tükenmiş olaeak_ 

tı ki biribirine yabancı kaldılar. 

Biri cebinden ga.zet.esini çıkardı. 

Öteki gayriihtiyari onu ta.klid et" 
ti. Kucağında., kolu altında. daran 
bir tomar gazeteye davrandı. 
Anlaşdıyordu ki gazete tomarı 

taşıyan yabancı dile de vakıf. 

Türkçe gazeteler arasına birkaç · 
fransızca iki t:anc de Uıalyanca 

mecmua. karışmıştı. 

ttalyancalardan birini açtı: Tem_ 
po. 

Kuşba.kı~;ı kolaylıkla. okuya.bili

yorum; evet, Tempo. 
Sa.yf alarmı !:0\-irdfütcn r.onra. 

kapadı. Kapaktaki .renkli resim ü· 
zerinde kaldı. 

İki at: biri büyük, biri diğerin. 
den daha. küçük. Büyüğüne eski 
Roma kıyafetli, diğerine bugünkü. 
İtalyan lrnına.ıulanla.rmdan biri bin. 
dirilmiş. Sih"arilerl de bulutlar gı"bi 

bir yığın asker takip edi;vor. Bo 
at üstündekilerinin kim oldu'klarnn 
o daldkafüı. anladnn dersem yalan 
olur, 

Arkacbşmı hafifçe dürterek res. 
mi gösterdi: 

- Bali! gördün mü? - dedi 
- Nedir o? 

. ' 

ısvıçre 

üzerinde 
yabancı 

tayyareler 
Bem, 22 (A.A.) - İsviçre Telgraf 

ajansı, dün gece, yabancı tayyarelerin 
İsviçre arazisi üzerinde uçtuklarını 
bildirmektedir. Muhtelif mıntakalarda 
hava tehlikesi i!:lareti verilmiştir. 'la.y 
yareler İsviçreye Sl:h::t!fhausen civa 
rından g~rınişler ve a.şağ'ı Eııgadine 

bölgesi ~erinden uçarak cenup isti· 
kametinde İsviçreyi terketmişlerdir. 
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- Generıal Gnzya.nl ne Seza.mı 
resimlerl 

O zaman a.nladnn kl büyük a.t 
üstündeki Sezrı.r; öteki de Gı-a.zya: 
oidir. Arkalarında görülen kalaba. 
Lık da malfım. 

- Ne diyor? 
- Sezn.rm ruhu Grazyaniye: 

Size refaka.t ediyorum mareja.L 
Ben bu yolu bilirim, diyor. 

Bu cevap karşısında hafif~ gül. 
dü: 

- Seza.rın yolu bildiğinJ san.nıı
yonım. Dedi'kten sonra, arka.da,r 
ıım ce-rap vermesine meydan hı. 
rakınada.n elindeki türkı:e gazete. 

deki bir ha\'adisi işaret etii : 
- Onoe şunu oku.1 
Arkadaşının okuına.smı istediği 

pa.rı;ıa. şuydu: 

" ••• Graeyaninin Bardlyada. mah· 
snr bulunan ttallan tümen1erl11~ 

yardım göndereceği hakkında hiç 
bir alamet ~-oktur •.• ,, 

Bu btr ajans haberi;rdi. 
Arkadaşı okudu. Bifirince tıpkı 

dostu gibi gülümsedL Fakat bir 

~ey söylemedi. 
Dtğ~ri sözünü tanıamla.dı: 
- Dünya. Se.za.rm bcraktrğı gibi 

değil, bugün. Onun bildiği yollar 
ya bozulmuş veya değişmi~tir, Se· 
zarm Grazyaniyi başluı. çf.ıanaz yol. 
lal'll. ı;aptırmış olabilir. Rardiya.ya 

gelebilirlerse, korkarmı, iş işten 

ge(m.iş o1acak. 
Tranwayı1an Karaköyde indim. 

TiinelJQ Beyoğluna ı:ıktım ' 'e o za... 
tm clindc1d ltalyanca mecmuadan 
bir ta.ne de ben edinerek r06ml bu 

gün Ilaber okuyucularnıa. arzedi· 
yorum. l\lcrmua. 10 Biıinclkfınun 

194.0 tarilı1Mir. 
BÜRHAN BURÇAK 

LiVERPOL GENE 
ŞiODETLE 

BOMBARDIMAN 
EDıLDı 

Londva, 22 (A. A.) - İngiliz 
hava ve daıhill emniyet nezaretle· 
rinin tebliği: 

Dün gece düşman hava faaliy-:!. 
ti bilhassa tekrar Liverpool'la 
Mersey'in sahilleri üzerinc..'e gö. 
zükmüştür. Hava karardıktan a~ 

sonı·a başlryan hücwn sabaha ka. -
dar devam etmiştir. B~çok yan· 
gmlar çıkm~sa da itfaiye tcşkila. 
tmrn gayreti sayesindt> yangınlar 

• Sainte - Lucie 22 (A.A. ı - A- ı geceden söndürülmüş ve vaziyete 
merilrn askeri makamlarr, lngilizlere hakim olunmuştur. Bazı ticaret 
ait küçlik Antıı adalarından !:ôalnte vleriyle diğer bazr binala.r ve bir 
Luictie adasınm cenup müntehasmd ok evler hasara uğramıştrr. 
geniş bir sııhayr, ağrr bombardımar Bir miktar zayiat varsa da, bu 
tayyareleri için üs olarak seçmiştir. ıikt.arın yüksek olmadığı za:nno. 
Bu Us tesisi "düşünülen deniz tayyan ınnıaktadır. 
teri üssünden ayn bit· üs olacaktır. 

Londra mıntalq:ısına az bomba * ~:::adrit, 22 (A.A.) - hpanya h. 
.ılmr"'ttr. Bazı evler hasara uğra· 

riciye nazırı, dün. Alınan 1ıtiyUk ele 
'Iştır. Bir miktar zayiat varı:lır. 

si ile İsviçre .sefirini kabul etmiştir. 
* BuuaıJeşte, 22 (A.A.) _ v.N.B İngilteredc ve Gal memleketin· 

Macar hariciye nazırı kont çaki has .:e biribirinden çok uzak mubtelif 
talığr dolayısile mezuniyet istemiş v• •·erlere de bombalar atılmı~trr. 
arz..ısu naip tarafından kabul edllmlş· , Birkaç ev yıkılmıştır. Zayiat az. 
ür. :aariciye nezareti işlerini kont 'ı dır. 
Çaki iyileşinceye kadar, başvekil ted- Neticede bombalardan az zara.T 
vir edecektir . ~;örülmüştilr. 

BUYUK HiKAYE 6 Yazan: iLHAN T ARUS ı..aybettık, 

Ben onlar kadar korkmuyordum. illlmmHlr.lı'UIYl[l!l!lrfllliU!llUHNllllllnı:~ıHMlll!Hll"'llllllUIUMlllllllHlll" Hll!lllllJlllllllJlllllllll~ll!llttlllllflllllllll~lllN~IUlıllflllHUlllHMllH"UllllllllllllllllllllilıllHUillllllliUIA 

KAVRULAN ADAM 
yormuş gibi, aldı. gömleğinin açık 

\·akasından koynuna soklu. Elini 

tekrar yerden çenesine ve alnrnn 
ı;ötfüdü ve geri döndü. 

Arka tarfından iki misli büyü · 
ıuüş göriinüyordu, dışarıdan bi ı 

kaç yüz kişinin bağrışları. narala-

11 geliyordu. İbrahim bir zelzck 
içinde kayboldu ve sokak kapısının 
dtmir siirgüsü gıcırdadı. 

''Girin bakalım namussuzlar! 
Hadi giriıı. buyurun bakalnn !" 

Giirültü birdenbire kesilmişti. 

Yengem meraktan ve k-0rkudan 11e 

)''aptı.ıanı bilmez bir luılde. sokağa 
babln pencerelerden hirlnin per-

sı, camı parçahyarak, odanın or· 
tasma dii§tü. Sonra camlar biri 

biri arkasına. indi ve biz güç hal 
le kendimizi sofaya atabildik. 
Aşağıda ne olduğunu bilmiyor 

duk. Yengem dikkatle Selma ah 

lamın yüzüne baktı: 
"Kızım sen yaralanmışsın!" de. 

di. 

O elbisesinin yenile kanayan ka 
şınr siliyor ve: 

'·Bir şey değil anne, bir şey de· 

ğil !" diyordu. 
Sokak kapısı tekrar kapandı. 

Şimdi İbrahim, bir &ürü kurtlan an

eak ka ; abilecek derecede yüksek, 
deııi·'i ::.c:tı. E!r s.ı:ı i)C ~· r: ıcfü r. müthiş soluğilc. durma.dan haykm· 
ceviz büyüklügünde ·bir taş parça~ yor, küfür ediyordu. Tekrar mer-

divenlerde ayak se.sinı duyduk: 
"Ne oldu hanımefendi hazretle 

ri, cam mı kırıldı? Camları mı taş 
hyorlar?" 

Diye söylenerek geliyordu. Sel

ma ablam annemin arkasma sak· 
land;, Fakat İbrahim çoktan mer
divenin başına varmıştı ve onun 
}>iizündeki kam gönnüştü. İşte o 

dakikada İb'rahimin ilk defa ola· 
rak insandan başka bir mahluk ol 

duğunu farketlim: Gözleri mavi bi 

rer fincan gibi dışarı fırladı. Sura

tı geri' li, şişti ve: 
•'Of anam!" 
Dıyc öyle bir nara attı ki Selına 

ablam, yengem ve ben, biribirimi
zin üstüne yığıldık ve onu gözden 

Belki de biri.birimizin eHerini sıkı 

ı:ıkı tuttuğumuz jçin onlarla bera
ber yere düşmüştüm. Derhal aya
; a kalktım ve İbrahim.in ne ya.pa
t:ağını görmek için merdivenlerden 
~ şağrya sarktrm. 

O kol demirini kaldırmak lizere 
ıdi. Fakat tam bu sırada dışarıdan 

~esler ıreldi : 
"Yakın ! Y akalmı ! Ateş vere

iim ! " 
Durdu. Bir müddet kıpırdamadı. 

Uzun müddet kmırdamadı. Hatta 
ben "aca'ba vuruldu mu?" diye en

dişeye bile düştüm. Gürültü tek
rar alevleniyordu ve dtişmanla.n
mıza yeniden cesaret geldiği belli 

idi. 
Lakin sokak ka.pısmm d~llkle

rinden dumanlar .sicim sicim 111Z· 
mağa başlaymea. İbraltim te1ınr 

kmııldadı. Yıldırnn gibi taşlığa. a· 
tıldı. Koşarak bahçeye çıktı. 

(Devamı var' 
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Milli Şef 
1 

Dün akşam Parti 
Grupu erkanına bir 

ziyafet verdiler ~ 

u ka da~ 
c e r& eri ~ 

a etu ! 
Ank:u'a, %.\ - Jtclstcumhurwnuz 

Milll Şef ismet lnönU, dUn akşam 

Çankay1; kb~kUnde Büyük Mıllel Mec· 
il.al Pıırtl Gıı.ıpu erkAnma btr ziyafet 
verml~tır. Eu akpm verUecck zlya!e 
te <1e B:ıyük Mılıet Meclis! eı:ıcumeD 

reısıerı daveUI bulunmaktadır. 

{ömUrü 7 kuruşa 
satan 

Bir kömürcü ihtikar 
suçuyla adliyeye verildi 

B<>lediye iktıeat müdürlüğü, 
son günlerde bilha"'sa odun ve 
kömürcUleri sıkı bir kontrole ta
bi t:.ıtmaktBdır. Bu kontroller 
neticesinde Firuzağada Hamıı.m 
caddesinde 81 numarada kömfü·· 
cü Ömer Yılmazın mangal kö
mürünü 7 kuru5 gibi çok yüksek 
bir fiyata sr.ttığı te~bıt edilerek 
adliyeye verilmi~ir. Bundan b.:ı.~ 
ka KadıköyUndc Altıv,)1 ağzında 
166 numarada tuhafiyeci Rupen 
ile Sultanhama.mındl\ RTz~ı:paş'l 
yokuşunda manifaturacı David 
Avdqrm ıfa. ihtlk~r sucu ile hak· 
larmda kanuni tnkiuat... geçil
miştir. 
~ ----~-------------

z 
a ı zaptı 
meseıes! 

(Bıı.ş tnrn.(ı 1 ndde) 
tin zaptı :ırtlk bir ZfllllaD mesele. 
sidir. Vnlwi Bardiynyı mUdafaa e. 
den 1Wyanlarm burasını uzun 
mUddt\t.. tutmalarma k:tayet edecek 
yiy we'· ve mil'tlmmn 'ıırı varsa da 
Bnrd'ada ikinci bir Calals mUda · 
faası yapm:ığa ka:rar verecekleri 
uUphcli lir. 

tNGİLİZ '.l'EBL1G1 
Kahire, 22 ( A.A.) - Orta 

şark İngiliz umumi kara.rg-d.hı -
nın tebl'ği: 

Mı"ı:rda B:ırdln mmtakasm· 
da d kuvvet'cri~ize takviye kı
tal'll'ı P'clmektedir. 

Gon gün 1 erde i gcl ettiğimiz 
düsman hudut karakollarında 
7 trıp ; "'.-ti""m e<".Jmi'5f,ir. 

n· w er cephelerde yaziyette 
eleği iklik 0 1\tur. 

FİLİS'.!' ';n~ tT'\LYAN 
1 ESlCLEI:1 

23 B!RtNctKANUN - 1940 

illt korunma 
kanunu tadilatı 

Ba§vekilimizin Mecliste 
beyanatta bulunması 

muhtemel 
Ankar:ıdan bildirildiğinı:? göre, 

milli korunma kanununda yapı
lacak tadilata dair lfıyilıanm, 
mecli! muhtelit encUmenlerinde· 
ki tetkiki ni1ıayct bulmuştur. 
Enetlme.'l layihavı tadillerle kıı· 
bul etmio, ve mnrlnta.srru hazır~ 
Jamıştır. Bugünleroe meclis u
mumi heyetine scvko!unacak ve 
bir ihtimale göre mUstaoeliyetle 
mUz3.kere olunacaktır. 

Başvekilimiz Doktor Refik 
Saydamın, bu milhim lii.yiha do· 
layısiyle, milli korunma kanunu
nuıı 9 aylık tatbikatından alınan 
neticeler hakkzda mecliste beya
natta bulunmam muhtemel gö· 

.rülmektooir. 

atbuat umum 
müd r geldi 

Matbuat Umum Müdürü Seliın 
Sarper, mUşavirlcrinden Sen·er 
lı:kit'le birlikte, bu sabahki tren· 
le Anl~aradan §ehrimize gelmiş
tir. 

Selim Saroer kendisiyle konu
şan bir muhanirlmlz!n sualine 
şu ccv"bı vermiştir: 

- l\1UdUriycte ait bazı iRleri· 
mizi görmek için ~eliyorum. Bit
tabi btmTardan biri de gneteci 
arka1.."-IP1a.r?m'z1a temas etmek
tir. :C.üğum görürlerı:e ~a.7.~teıe· 
rin savfa meselesi üzerinde ko
nuş caiız. Perşemb~ye kadd.r 
buradayız." 

... L rıta 'ale Ve "ili 
lJün gece Trakyadan 

şehr · mİ.7.e döndü 
Miiıı k.,1 •t Veı1·ın Cev<i(' Ke

ri 1n • dwı. dun ger 2" do • 
to o 
donmf 
bir Ik gün lmldı1·tan sonra !z
mire gideceği ha.be.r verilmekte
dir. 

Limanda bir çarpışma 
Diln, köprü nçıkkell Hı.lioo 

girmek is•evP.n U,fur vtpuru, 
köpıil a~zmdıı bir mcıt.öre Ç<ırn
mış, mot 'riln baş taraf ,..da ha
sar. vUcuda. ctfrmi~tir. insanca 
Zlvıat V.'.)!rtur. 

Al 
Fr 

a a ın 

sayı taz .. ~1111 
nem, Z3 (A. ,)..) - B. B. c. 
lsviçre ga.zateleritııe ıöre Al· 

manya Vİt,ı:tl hlilıüm'4.i Uıacrmde 
ta::yi:ı:ınt nrttırn:lktadır. 

Parl ... te i Fn:n""Z ~u?-elı:•-ı.c:ıı 
B. iuon dün vı~iye gcL'nlş \'e ye~ 
Alman trueplerln:i Alare~l Petene 
bildirmMlr. 

B:ızı~r Nahrfhten gazetesi Pari3.. 
teki Alman delegesi Abetz'in Ma· 
re!;:ıl Pct ne, Almanve.nm Fr.:nsız 
Alm:ın işbirliği mesel~sl haltkmda
ki h3ttl hnrekcUnl Uışrih etmesi· 
ni Vişi hiıkümcttnden ookled'ğini 
kat'i bir Hsıı.nl:ı. sOyledf:?inl ynz.. 
ma.lrta "lır. 

M~İDAR Btn l\fARALE 
Vl~l, 28 (A. A.) - B. B. C: 
Llyon radyosu Junı:ı.l gazetcısl· 

8ZV81JI nln bir mıı.kal 81"1.i nC:'-lrctmiııtir, 
3 nu mikıılede czctlmle &ÖYlc dcru. 

Ku!lils, 22 (A. A.) - SidJ • B"'r. 
rant muhareb tinde esir edilen iki 
bin İtal\•an dün Fi'istine getiril • 
miştir. İtalyan ve müstemleke kr 
talarmn me up Qla.n bu eirler 
Hııyfayo. çıkanlını !ar, oradan d:ı. 
ild h:ı ı•sl traıle kamplara sevko. 
lunmu.sl::ı.rdır. 

(B:ı.ş t:ı.rnfı 1 mide> 
rebclord~ İngiliz tank'armm mUhlm 
roıu teb3rUz ettirllm~1.ted.r. İtalyan· 

lar Sldl B:ırranlden çclcllirle.rken ye· 
gruıe yolu lnrrll!zl r bombardmıllII et· 
mlşler&r. 

.Mnrc~aı bundan başka fena. hava 
ocralti yüztlnd n 1talyan tnyyarıılcri· 
ıı1n h'l.l'ek!lt csn:umıcııı raaı bir rol oy
nnyarnadıltl:ırmı ııö) lcmektedir. 

Herak.şa.m 

UJor: 
•'lmparat ~lufunu ve donanma

sını muh3.!aza etmiş o!an F~an!lll. 
nm Avrupa politik:ı.smda mühim 
bir li.mil olmakt:ın uznltl&Şmadığı 
zaman geçtflı:çe daha İ) i antı,ıı· 
makUU:ır.,. 

l•'RA..VSJZ HAVA NAZIRININ 
NUTKU 

G2rot, 23 (.\. A.) - Havas a. 
jansı hfldiıiyor: 

Framı:ı h:ıva nazın sencrnı Ber
geret. Suriye ve ı .. übnanda yap. 
makta olduğu tefti,'! seytıhntl mu· 
n:ı..'!ebctlylc rndyodıı bir nutuk 

(Baş tı.rarı 1 nchlo) sövliycrek demiştir ld: 
modem b:ızı clhazlnnn ,-e sllahJa ··- Marc al Peten her kime 
rın tecıilbc iz \'e ta.limslz bir elde k rşı oh re:L oleun ıı&J.ceti bir ha. 
nasıl hl ,!.lr luym tlrrl olmuyo ~ re-kette bulu.'!ll'la e. -a azmetmiş • 
pro~aod:ı dn bc.-reriksiz ,·e ku. tir. Ancruc, Frans.:ımn c-sldden el 
lılil)e' iz eUeıı.le mulıakka~• ki de etmiş oldu/;"U ihnltlnn da mUda· 
faydadan zJyrule za.rn.r vcrlyor. Bir fa.ayn karar verm~ hulunuyor. 

Surlyelilcrl v L4bnanlıla.rt temin 
harpte mu,·nfftı.kıyet.'lra sıı.f1ıalar ederim ki ma.reşnl Petan Avıııp 
da oleL-illr nı harp bitinceye kadar sahrulmdıı.ltl knygılnnna rnğmen 
bunlar tıımlrf knbil hadiseler diye Fnuısız bayro.,&nım salWınuıktA 
~!Alık! cdllobair, t~ böyle gcnis oldu~ blçb1r topro.ğı unutmuş 
ve yil!iW!rten nlınnlı \C u~nw.ılan dcl?ildir.,. 

Gen ral Bergeret. r,ııırktaki h·va 
oıuvıüfnI.ı1ctsiı.ll!dcrl im.bul ile be- Jruvvctlerin.tn teft~!nden hlsıl eıL 
rnber te.mırlno çalışıldığnu llb Uği fevko.lado memnuniyct vorlcl 
etmek \ıı.rken Jtalysyı der.1%de ~ I bıUba.ı: Mareş"!ılc gi5tilrmckte oldu
brncla galip gibi göste~' mem. ğunu beyan ettikten &anra demto.. 
nunfyetlcrdcn hhsetmc!l herhalde l tir ki: 

. . " - Mareşalin ntteıl t!z~ ltlmadt 
çol< mıın:ısu \'C fııy<l:ısız blr dü.5ü· vars siz do ona 6ylcce hlınat e· 
nU~ mahsulü olsa gerektir. ıi«bili1'BJnb.,_ 

Kömürden üç kişi 
zehirlondi 

Bir amele öldü. Bir ana 
oğul da has~a.ncye 

kaldırıldı 

Be,,lkta~ Yeııtmahallede, Dere so· 
kağmtb a numarada oturo.n AbrWka· 
clir kızı 40 yaşında Zehra ile oğlu 

Nuri .Arm"1~:ı.n, dUn gcco odalarına 

b!r Ul!Ul~l dolusu a:.ı:ş )akarak yat 
M' •• fa'• t biraz ımnra b T lkl :;ı 7.P Jr 
lc:om crd.:r. 
Amı. oğul tı<ırı.;ın bir b hır Beyoğhı 

hııstıı.nemne ka.tdınlmışlardır 

Bundan ba:ıka, cumcı t.ea1 ı;:ınu Ay 
va.naarayda bir anıcltı oUpbelı blr ae 
kilde ölU ol.arak bulwımu§. c~ı 

morgıı. kaldırılmı,tı. 

Adın All ~lu Ahmet Olan amel~ln 
odasında :>aktığı kömUrdeıı zehırlerıe 

rck ol<lUğU aıılaştlmı~ c sedlrı de!nlnt 
ruh.."llt vcrilml; Ur • 

unan 1 rbl 
(B:ı.'! tarafı 1 nrJı.1e) 

surlamun Ergirl ile A vlonytı ara. 
smda bulU!laJl H.imıı.ra lhna.nmı ifj· 
&al ettil:Jcrlnl b'ld!rm~tlr. Dl'ş
manda.n birçok csirlor ve harp mal 
Ziml fil alınmıştır, 

D.i,ı~er mmtı:ı.kal:ı.rda Yunanlılar 
İtalyan hnUarnu yararak esirler 
vo hı> .. '"P ronlzcm~l al.ınu:Llrdrr. 
f'..azı: nun~ab,.A.a Yı•na.ıı.lılnr d~ 

m:m dümdarlarına hUcum etmis · 
terdir. 

Bir tjans tclgrc.fnu göre Yu· 
n'.ln tayyaroloıi dlin 18 İtalyan 
e.vcı tayyaresi dili i!rmfu;tilr. İki. 1. 
talynn n\"cı tnyyarcsi mUhim h:ı!'a· 
rn u!".tram.ı;:, üc; İtalyan borr.brırdı
man tnyy:ı.rcsl de t:-vyn.re d~i top 
lariylc dü.c:ıürülnii.1 .. tilr. 

Şİ~l L !ıUNTAKASTh"D;\ 
l\Jana .. trr, 22 (A.A.> - Rı:lyter 

aja.r.smın Arnavutluk hududundold 
m•ı!ıabhi blld'ı1vor: 

Yun.,nlrlı:.r ccp'!lcve yenJ modcl
d .. ve ecri 3t~şTt tn lnr ı::c•irmt~l r· 
dir. Bu tonlar bllh:ıs::ıa Gogrndeçitı 
şiJrmllndc>k1 mmt:l!tadıı Çôk 1ş gllr
mfüılerdlr. ltnlycn tayyare'er:i bu 
toplnrm mcvtltnfnt bulup bomba· 
I!!.mnk iı-in pek ı;ok uğrMm•~!ıırsa 
d1 ~;mdiyc kadar bütün gayretleri 
boç:ı gitrn~tlr • 

Dt\n aS!ı:erl fe.nllyet eimnl mm
tnkamıda F;idde1.li topçu ate~e 
lnhis-ır "tınJ§tlr. Şafe.l:la bcra.be-r 
topçu açık ve çok so "uk bir ha.va· 
dn nte.)e ba.,ıamıştır. B'lhaesa Pog 
radeçln §i-:n:ıl mmtakc:m:ıda nt 
şi:l· c•!ı olmuş ve karla örtti'U am· 
zf batarya mevzileri etrafında 11ö
kUntill er yapmıştır. ttnlynn tonçu
sunun ve tayynre'crlnln mtlh'm 
f:ı"lh' tine mrm~n Yunaı:ı.:ııunı 
m<ırıı->vl · tt <;ol: yillceekt r. 

Yunan k~atı el bomh:ü:ı.riy!o, 
Ba1 :ı::mlnrrin vnkWe çete harplerin
de terctlı edilen bu silAhl:ı, mnte
mndlyen akmlnr yapmaktadır. 
~onlar, kaı·lı ynmı!~lırdan ka· 

yara.\ hli:rorlu ve Uerl lu.Iran ka
rakol a.rm1an f"<'ir alıp Ywnn hat· 
larına gct~yorl:ır. Soi;'Uk o kadn.r 
şid<!ttlidir ki. evzonltı.r İtalyan 
perlerinde lt:sorlya dorun~ CCSO',,. 
ler buluyor] r. 

Son r::ı.manlarda Yunruı Ye t l 
ynn ta.bivcle~dc bir fnr"a müş -
hede E'dllmhtlr. ltnlyen!.ar gündtl.ı· 
leri Ye Yunnnl!lar Jse geceleri, 
düşman cepheve M':el' ve mlllıhn
mat ~önı:lcrd.lği sırada tanrruz e· 
diyorlar, 

ehtit davası Garip bir 

rarı llll 

çıplalf' 
z r 

• o 

re ;nı .l 

çek·p ' U sküdarda kocasını da va eden bir kadın böyle 
bir iddiada bulundu 

üskUdarda gnrlp bir tchdlt 
davası ceı-ey-c:ı.ıı etmiştir: 

Üskildarda Naklıahtepedy bir 
köş:;te oturan ve Silleymnn a
drr.d3. b'ri:ıin karısı dan genç 
ve şık bir ke.dın, kocası nlcyhin
de ac;tı~t bir tehdit davasmda 
şunları s<>ylemiştir: 

sonra kendime gelince bana: 
"Eğer benden arılı n, bu rcg,. 
mini mecmualarda n ~E'c ğim 
ve bu yaptıklnrnnı klıru:cye Eöy
lersen Eeni öldürlirüm." dedi. 
Ancak ara.dan bi.r miiddet geçin
ce bu fotoğra.f:an bC:i bin liraya 
biri:::ine S'2.ttığn~· do. ö3fendim. 
Şimdi kimbilir bu !otoğrnfları 

"-Gecen eylülün W ur.da ko- -:ura:,ra buraya da-1tarı:ı.k aloy
camıa evde V" nız bulund• "ti- hinıe boşanma sebebi yapacak· 
mnz bir srrad'l lmc~m ccbird"D tır." 
bır ta.banca ~tkarar~k beni zorla Muhakeme, f}ah:tıerin çnı{ml· 
cmlçınlo.k sovdu ve. bir resminıi J ması iı:;in ba.şka bir güne bıra
çe!;ti. Ben bayılmıştun; iki s:ınt kılmıştır. 

Usküdar Adliye 
binasını sular bastı 

Binamn damları da bazıycrlerde şemsh"e ile otu
rulmrunnı icap ettirecek derecede akıyor. 

.ı~M ofamum lik ~ alla n~ d r 
mlracaat edereli vazi etiEI ısla ı 

Hemen teslir.ı alınması bir se
neyi do!durmıyan yeni C~Udnr 
a:iliye binasının gün geçtikçe 
yeni yeni kusurları ve mahzur 
lan meydana çıkmaktadır. 
Bınayı yeniden su basmış ve 

kalörifer daire3i 20 santim de
rmliJinde su altında. kaim ~tır. 
Bundan başka son günlerin de
vamlı yağmur1:.ır.ndan binnnın 
damları da akmıyn ba;;lamıctn:. 

Su akıntısı öyle bir hal almış 
tır, ki bir kısım kalem ve mnh· 
keme salonlnrmda ncred'3yse 
şemşfye lle ot:.ırulma.k Enrureti 
h sıı oi<ı!' l.tttr. 

Kalörıf er dairesi, su baskmm
dan dolayı çalısıla.-nanmk vazi· 

Büyük şehirlerde 

Yeni un1tunJ 
S!~ına d~r 
yapılaca1< 

yetinde bulunmaktadır. 
Halbuki binanın kabulüknt'bi 

kısa bir uunan evvel yapılmıs
tır. 

Aldığımız malumata göre, Os
kUdar mu:ideitımumil'c'rı nafia 
müdlrlu'Z' • .me mUracaat e:lerek 
vazıvetı bild'rmiş ve bu gibi m"h 
zurların binayı yapan mtteahhit 
veva bac.-ka bir müteahhit to.ra· 
fından giderılmesi çarelerinin a· 
ranmo.smı istemiştir. Nafia mu· 
d'irlUğü vaziyeti tetkik etm~kte· 
dir. 

Yarm birl:a.<; mUhendis Üskil· 
dara gidere!c bi s ı t ·i · ede
cex. icabecl~ raporu hazırhya· 
ca.I:tır. 

~aaş vern1iyan 
mektepler 

Maarif ek lliyet 
mekteplerine tebligat 

yapb 
Ankn.tadnn verilen m.:ılQma: ~ hrimız:lelti bJ.:=ı ~ı.n 1liyet mck· 

göre, D3.hiliye Ve' letl, bUyti~t .. lerinl:ı mı.;::ı.1 1 'mlenne munta· 
ı;elıirlerlmiz:lc yeni umu.-ni sıjı za:ıı ma " verm · !: rl va:.ı §i· 
n:ı..klar vücuda getfrilıuesinc .a- kJ.yet1eırd:m ır-'a~,ımı~t:r. 
rar vcrmi&t.ir. VckU!etin bu ma.k· ,,..,.n: i! mf 'iril, bu mekteple
satla Bıiylık MiI:et Mecli::ind ı rin müe .. s ·si ve madl.i...lerinl da· 
fev!>al1ı.d:? bir tahs' ·:.t lrteme~i vct ede.-e!= mua•liınlere nHn pa.· 
muhtemeldir. De\'ıet STMnal·la· ra. verm~.iil.k:iui büu .. 111§ ur. 
rı yaDilması lliz.ırılu ya,.lerd" J3",.mh:::, me!tLplerine ta.lınis edi
tetkikata devam ohuıma!{tadır. len vı n.fl'.lrm iyi i ":p·c edı"lme
Ynp!lıtea!i sı~naklar, llnliluı.zrr si yüzün "en varid tr.ı ezıı.Tdı;ı
cla. tayyarel~ t:ırafmth.n at l:ı.b!- nı, b;.ttçelerinin, nno:ı..k bLJC vc
len en a·~rır bom~nlara mulrn.ve· Ulc:rinin verectji talIBil ücrette· 
met edebUccc'k tarzda in~a edil- rin.C:ın te~· '•üp ctt'ğir.i söy~c
miş bulunaca1itır. miş'erd"r. I .. uif mUd1!'lU('il va.-
Diğer taraftan, VekMet, bun- ziyeti, t rınlıul vakıflı: r mfü1ür· 

dan ı;onra yaT'ltırılacak büttin lJğ,i ile An\.-e.ra , kıf'"lt" b "'· 
resmi ve hususi biMların a1tkat- mildUr'ü~llr. b'ldfrmi;tir. 
larında behenıehru Ccr.ni b!- Dift~ tarafta..'l nuu.~.rif mU
rer sığınak bulunduru1m •crnr ve dUrlüc;ü, melrtC"l Mar"' riııe xua· 
bunu ya.pmrvanlara fıı"aat mü· R"lar vcriTM~ı;;ı t:ı,d1 ':-d~ r-ıc ·
saadesi verilmemcsm! karaı lnş· J teo1~r hA.kk111dı. J,"!l'mt tedbir 
tırnmtır. !er rJmaea._~r bildirmigt.ir. 

Ankara at yanş arının 
S uncu h t l o 
Ankara, 22 (Hususi) - 940 se

ne-si sonbahar at y .. rı~ları bugUn 
cıona erdi. Reislcu1T'1ut· lnönU 
i:;ıodroma şeref vertlit~r. 

P.Jrlnci koru: 
1 - 5~!ın ıız, 
2 - ıJehl'k:ı., 
3 - Tasvir. 
1kincl liOl;U : 

1 - Karanfil, 
2- Özdcmir, 
3 - Romans. 
Hesafe: 3000 metre, 3,37 ııa· 

niye. 
tlçttncti kQ1'u; 
1 - Yosma, 
2 - Sobutay, 
3 - Mimoza. 
DördilncU ko~: 
1 - Bora ... 
I'-<·.,· nci im n : 

• 1. - Nirvcı.ruı.. 

kır koşusu 
Dün yedi yaşına girml!! olan 

Bei®u IIail<cvinin {Hulk Kır 
!\:o~u u) ş; ·li sırtlarında altmış 
'ki atletin ıştira!:ile ,.c karlı bir .• a. 
'ıada yapıldL 

Teknik tıeticcler §zmlardır: 
5000 metre: 
l Hüseyin F.B. 16 ((6) 1 
2 Artan B.J.K. 17.25 
3 Habib Atletik Yıldız 17.42 

ı 3000 M ctre: 
Tabm Tasnifi: 

1 T.Y.Y .K. 5+6+7=18 sayı 
2 M.K. 1+11+16=28 
3 G.S. 2+4+22=28 
FERDi TASNiF: 
1 I<onstantin M.K. 12 (05) 4 
2 Skoçimaro G.S. 12 (25) 9 
3 Berker Y.Ş. 12 (29) 
4 Atfotik Yıldız 10+ 12+ 18=40 
5 Y.Ş. 3+20-+ 21=44 

Sov· t- Romanya 
h udunda 

h is~ler oımuş 
llilgnı.d, 22 (A. A.) - -B/JP' 

bildiriyor: nn.szrs.~ 
Romanya hariclye ~ 

Sturdza'ıun istifası burad& VJllll
ta.hm'nlere yol açınaktadJI'· 6JJf• 
miyct Uı:ere hAltint ol t ~ 
prens Sturdr.a'nm Sovye ~ 
\"G Romanya hududundaki ~ 
ler münasel:ctiyle ~!~~ 
tarafm~~n yapılan prote eııcısıJP':',., 
7.UIJ~eUiği derceetle 1'~ 
v .. rınL"Iti' o!nwlzdır. BU Jd. pıv
o kadar ş'ddetli olmı•ş~~aıı ~-
Sturdz:ı Almanhr ~~ "'1• 
dislna gösterilen yolda. ce 
meğo jml:f.n bulam~ P~ 

Liberal partisinin r~eıı CJI' 

Brı!Uoınu tarafmd3.ll D~ ~,! 
muhtıraya naz::ıran ıto.n ~.:. 
bulunan petrol şirkcUtırın: ~tf0111 

be:n yüzde ye trtılşi A1 ".:1J1l1 u Jlluııtı
al tm da bulunmaktadır. !o-~ 
rada Romanya taraft!l etıeıt' ~ 
dilmiş olan trlrçok eya.l te")it 
rnatte büyük bir !§Sizlik~; 
tiğı ve z'rat ba.kmıda.tl ~ 
dıı. motörlU vamtaıarm ıs de o_. 
tıkça i~~ler a1edln1n dit'· 
pette artacağı ya.zılr."akı.bıJ ~ 

Romanya bütçesinin ıtad"'.93' 
takriben beş milyar leY f r. ı P 
açrk verme.si muhtenıt:l nt~ 
s~n~lr.rlı-n beri Romen bntı;:~ 
d fa olarak bir açıkla ~ · 
tır. j 

• e !I Dolarfor biletçı)' 
verileli ,rti': 

Üsküdar halk tranı'1t-~st't 
b;!etı:ilik yapan Yaı~ardolsl'.t 
geçenlerde 230 kiiğrt 56t~ieJ
muş, bunu etrafına g ~d 
ya!rnlanmıştı. C skü.d!ll'ellc~~ 
umumiliği tahkikata P"'" 
tu. Tahki1i:at neticelenrıı1'' 
lar Ya"'sra YerHmtc:tir. tş ~·· 

Y""'ll', bu sevins.e. ılkd t 1ıl" 
rak ~O lira \"ermi~. Uç 11 ~. 
ba.c:1 plyan,60 bile!i aJJllt~ 

e "'e seyıtP :>" 
ı ., ;.ıJJll' ,,. 
7.mlr, 2,.. (A.A.) - d~' el' 

beri-re göre, Torbo.lı, Ö~ 
yındrr ve n:uş:ıda.sı k ~ 
s yl.lptsn b!ç bir zarnr o t "
tır. T irede küçik Mendr~ r b~ 
satı mUteal> •ttlcrlne aıt g re 
~ .>kmUştUr. Gerek Tir~ -~:ı, .~ 
se Bergem:ı.c!n o·;ayı ~ ~~· 
henüz çe!tilmeml;ıtir. ?J~ ~ 
Muradiyesindcn !.::mire do ır . ., 
nıın arazicC' elan su vard uİar ( 
ve demiryc.'u u~enndell 5 ,.dJ bll' 
kilmektedir. FoQndn, tıırlal~~ p__ 
tunan pamuk'ar e!Jeıv z )/..., 
müetür. Seyll':.p ytizuııd~-ki .~ 
mC'll ve Foca kazgJarııııı-~ .... 
vruılı:ır yüksek tepelere ç~~· 
Icr<lı. S.ıhr ç kULıekte cırDt'e!"' 
c:~-:ı lı-.ln,: ., rm oı; .. -a 
rl m'' \.ü:'l ol.ne ' ;:,rr, , 

fu•,uda bır 
J • ' vu evı · ~ 

Zltlciıfü:uycdn., G:ı~ rett pw~1 ı~ 
ı'iknnbıl{;'l C::.nllen me\l:11e sı !1111' 
c!tL bl.r ..nlıı CV.ı..UI ra.nj~VU J1'I ~ ( 
le:n"t ı· 1 d 11:1 haber 1lll1l ~ e4 
:r:ı.uı s"'.ır n b!r tarassuttan rJ,1 
dU"I ge::.3 tın.sıımıştır. t!S 

E\•dc y p:hn a.ramn !o!luıı t • .,. 
lt •.nh h r erkek rnUr:ı bC 'f:,~ 
v~:rf' ttcı ya nl3:ım~urdı:r. f'.1'11" 
blır:~::ı"lli,, SI+..kı ncmycye -v 

:; 1J D!l J78Jll 
aba as• ,., 

1 e )ııpı 
Anl•nrn radyo ~d:ı c\''\"C c rıı. 

Ecs ve BD.Z rntısııbnkııs:ndıın 6 tl<ırı.ııt' 
b:ısm radyo!'ınıl> se ı.:r fi~~ 
ccçmcl; Uzerc Ur llLUlı:Ul C:'d)-~ 
tmr .. r v ... rild!~l yazm tıl<· 111' r; 
füzyon p talım mUdUrl~ ıtl~ 
mtı=:ıb:ıka.ya eym :::~ ind ~dil'· /. 
ıu lanm::ı.ı:;.JJ.!ı kuar vcrınl~_,,jj -- "'J Tralcyada tohuın te 

bitti tc~ ıJ 
Tr:ılcy:ı..::a çiftçiye tohUJXI tJJl'ı? 

Wl:3 ermı il'. 2.soı.200 kilO / 

d ,1tblm4Jt:ır. ~&J 

ti:alya - Fransa hucl 
açıldı ~ 

Jtom3. 23 (A.A.) - Re8JlltıSl :b~ 
dlğlne göre İtalyan • FrazıSlZ ~ 
Modancde açllml§ ve gerek d yeııt~ 
lan rrerelt potta mnn:ııuııt1tJ ~tııl"' 
tcsıs cdilmı:.~·-~~~uuu sxı / 
da l:.abul cd~~ti 

Maı·ancrozların Aik~~ 
ı.ı:arnn"'ozlar ceınt;>eti, Uı; ıır tıl' 

olr.n ve ci11 l!!lerinde kullıı.nılııD_,ttld( 
or nın kUoS'..ınun on UraclaJS ıJ, 
tını vo bu sı· ctlo iht!k r yııP tlJ'• 
alAkıı.d::ır m:ı.ltıı.mlar a l::lldirJXllj 



1 ....................................... ~ı .Udelda lllDllD meYIUa oh» 

~. AJael'lkaldıMo t.haf ......ıu.m ·n111a= • ~ • 
" ... ller ..,t, ..,....... tıomvc-lrh•• ... fllııd __.. 

- IUIP, acaJlp ollD- IMmencedk ppulu. 
Guete1ertD Mılılde Olnlduaı •• ..,,.,,. 1ılr sılltml, it .. . ...... Mredem....., .. d .......... ...,,..... ............. lılr 

,.. ...... laNlelıe ot Jerlae e$ JMlrlJlne .... .,....., ..,.. 
-----........ W. IJI 1ılr .......... ...... ..... 

Dlallı~rd•I 4e W.- tatl6 .............. ..._ _,.. 
..... et ~ öa1eıtBe _,...., ,........,. 

11a.Jret e1meJ111. ~k mtlrwnmel _.. ele ....... D ıtJ
IMlller ıtlrlll Ulrll lau-alara mallk, ....._. W, 1~ &ilıl ko
Ja ..,. Wr elt •eraalller. 

.... dt,eWere: 
- Yalnal lla ne 1ılem 8"t- Bit Wmü ..._.,_. 
D"1e '°"1d t&ttnb mi, .......... cevap pdJlr: 
- Hayvanlar 1)1 besleamlyor, othkv l)'I deill- Bvaan 

idil •tlerl tAllu olUJ01'. 
'Kanadalı "'Pfln fikrinden, tecrtlbeslnd• ... 4'e bııtılfaclo et.. 

llek, İneklere et yedlnek kaymaklı, vlt.amhd bol, bin bir lıullalı 
Ilı 1oeb1Ur mlyb acaba T 

Etla .. pah•hhjmcla baa lmkb 1alle bullü, 98td vatu
....... Jlae nllat durmazlar. Yine bir 0)'1lll bosaabk ederler. 
kemdada lltek aldandılı gibi, burada da bls, l81aabal llaDu )'f 
.. alc1all1nL Oncla inek ot ya4ae et ,..., biz banda - yerine 
"-8 .. lh terlı• •• 

........... blllm .atlere •• br11lmlı7UI' dl,.a ~ ... 
...,.._, laaydluml)'alaa, iıi1m1Jellln. itte Kwda ....... 
..... de et kanıttı. 

htDıa De .etlere baktıqa IHaa, 
YW hn-. elar ama, dprl kaa ...... , ...... 

tu igbı bu denlsclen ve .._,.._, 
u.I.-deJl p b&JwıdiH)llS; fakat 
Akdeni• SllW)'I bn&Hyle .,. 
Janm• olan Kml dmildm w 
KmJ dealldeld tlıllerden P'* 
bu~dfif JQktur. Jlallııuki -

1 Ualer de ook mtlhimdir ft a 
ytlk Brltanya lmpvatorluk JOl.. 
larmm Dllbatı•mnda üdmts 
Ulıleri bdar bUylllı bÜ" rol OJD&
mütadJrlar, ..... ü+ıa.tı 
timdlJd YUi,-U. lltntejl bala
mmdan 81"11,,.,. PortAlt dl 
bitmJe te1•tld eclil3IDa Clb9-
1Utt&rrk .üdenbda ıfril llap9 

1 
üıe, ÇlkJI k&pm ıın. Admdlr. 

Men Kml denhdn OIDllJ' ... 
tehıemda korkunç bir JraJe .. 
Unde belrçüilı )'t.Jllllüta w bil.. 
yO:k Britanyaya dOpwı gmıile
rfn Sttvene ve ondan da Akde
nia geçmelerine mani olmakta.
dır. 

Adtn uırluea Oıılıaaınh tmpa.. 
ratorluğuna tA.b1 kalmqıbr. On 
altıncı uırda Kml denl.wd ka
botaj yapan ~ lkl de
fa Adeni ele geçirmlye t~ebböa 
etmıoıar, mu'Vaffak olamamJllar• 
dır. On dokumacu .-ırda -

1 1839 aeneainde - Kraliçe Vfk. 
t.orya aamanmd& m,nter. 1*rl.
llDID atntejtt e11enmfyetlnl 
takdir etmq w kuvvet g&ıder
mlş, Adea lepl eclilmı,ttr. Bura
IJ uzun zaman Bombaya tlbJ ol
mut, 1937 de lngiliz tacma ballı 
bir mlllt.emıelle haline ptirfl
mJttir. 

Şehir ffmdl mt yedi bin nıll-
Körün iatecliii tu.ıdudur. Aha1l81ıılıı beete tıçQ 

•• _.. ___ , • .,_,,,_ln -"'n ... ,,,_ __ ._ Arap, geri kalam Hintlidfr. 
:'Ql'\lll istediği bir (61 yerine ......-.U 1.aUU -- .. UBWI.-,, 

hazan iki göz verdiğini her halde kendWnln lleÇildiibıe Aden Kızıl denizin en mtiıim 
en bir darbı meselimiz vu. emin, phsmı, putmm, toplayıp, kömür llm&D.Jdır. Hindhıt~mı gf-

• Nevyorkta doğramacı Yud- evlenme muamelesini de huır- den vapurlana hemen hepei 11-
laminde 64 yaşında bir ihtl. 1adıktan aonra, doğra.mamn1n e. mana ajrayarat k&nttr ve su 
darbımeseldeki kör glbl bir vin• litmil. Fakat kapı acıJıp da abrlar. Hlndf8tan An.JJWnı 

flrl... Durun battan anla- 1 ıumıaralı talib, ayni fikirle ve bailJ1a deınlaJtl ~ hblo
: Bu Yudson, çoktanberi ayni kararla. oraya gelen 2 nu· lan da bu Jfm.tncta• pgr. Liman 
bğuı aultuıığına k&rl1 duy marah ile karlılquica U:Ww faallyetlnfıl encla dokusu Hin
lnanı kaybettiği için, dUıı. de hop.tın yalı keslJmlethl. distandan, Afrika sahillerinden 

tvine ıtrmeye karar vermiş. İşte, o gU.ıı bugUn, 1 numaralı 
A t talible 2 numaralı talib lhtiv.•lı. Avrupaya transit geçen vapur-niyctini gazetelerle ilan e - J-

-ıen cevablan sıraya koı. pd& lam manııdle lahata ka- lar dolayısfyledir. I.dmandald fa,;, 
0

; mtlna.Bfb 'iti 'Ölitif ~ ...-. lil• ı "iıiiıifbım.1~~--""""' AI ~ • 
ı numaralısını bir melrtub- birer pervane. Biri mutfakta. den hfnterlantmm tfea.rt mflba.. 

ızll 
denizdeki 
üsler ve 

ADEN 
Bir Aatraha Mlo ... ala 

Jldad• Fr•UMllll 
.. ,..ttiti .. 

PRiM 
ADASI 

.umqm.manda~ 
n.fn en kuvfttll tbderlnd&ı blrf
cftı>. AmDara, Dm9 • r>aa ne a
buti demieyolunu .bom~ 
eden fngDiz tayyareleri bu QSfaı 
hareket eder. 

fncllterenin Kıld denflde 4 .. 
denden başka cliier bir m8bim 
88 te, Aıılm'n ~ .,.. A
dM<le 96 lllil llHlllıfede, JW"1I. 
mmtl> hefumm turı meth.ıtııt.. 
de 'liUhm$l Perim 14urdir. aı 
adaeJk Arableta.ıi eeJı111ne ao. 
Afriia Mbıtitie flç tiloinetre m&-

safedeclir. Bu itibarla. Boğaza 
taQuurıiyJe blldm vulyettedlr. 

Perim lnrilisler taraf ..... 
ki defa ipl edilmlf, ilk itpl· 
dlD MDeleroe IODl'a J'raQ8a bu 

Ciboiti ', 
I ' 

I -.... ' . . 
\

1 bıGı~ıt 
"'9<>MAUSI 

polyonun l8e Bindistana taar
ruz emelinde oldufunu, tngın. 
lere kartı isyan )aıllnde bu1'mazı 
MİU" ~ ODUJl föııW
diği bir mektuptan öğrenmieler-
eli •• 

Bu lebepJe 1719 aedeBlnde bir 
lnRtHa firbteyBi adaya altı top
la. Hfnttt ubı1eıden mtlrekkep 
bir ganıimıı ihraç etmftt1. 

A1'dan bir llllll&!l geçip Ma
polyon Jlmlrdan ayrıtmea &da
de.ki fJicfn. ba~ kuman.
elam elbldekl top1arm yirmi Jd
Iaıaetre ~deki .... 
hlldıiı ~ farlreftt. 
Lotıdra hilkbıetJ ete w tan 
pa.rçquıda bir priıfJlon beBJe. 
rneıua lu.uın.uzıujun& kanaat 
getitdlM loia ld& Wı.liye edildi. 

Jr.lli l8kia 1ene eaan. Ferdi
nand de Lemepa'iıı 1ÜJD bir' ia
tild>alde SUven Jwıalmı açabi
leceği anla11lmca İngiltere hft:kQ. 
ıııeti. dem. Jlavwtlerlne, Perim 
wam• t.ırrar illa! etmeleri em· 
rin1 verdi. 

l'raDaa ldlkOmetl ele &JDJ ... 
_. .w. .......... 1* ..._ m'ltde.,, •• itPlild ........... 
......... Mlo .... ~ tL .... lla.n•thale .. ..... iN,..... ._.-..... m ll'r&Dma amini, h.,.,.... 
mqtar. ır.a.. .atlumı il• bal4le hllllli,al'-

İngiltere lda.ys ilk defa 17W du. .. itgal pek ueleye Hlzum 
senesinde logal et.miftir. Napot.. 161: medi ve gok evvel4lm .blv
Jee Bo8apart o --~ ~ bir baloyu tehir et.. .... ... aı, ~•Mai• Jiüı•ıtltll 
dolru llerlemeliDe kat't nrette eblr etti. 1 

raber ada inleme plditi .-mu 
lncWa bayralmın onda da l&
Judılmı g&rdil, lngilisler on..lan 
&M'8 davranarak bir gtlD ' mi 
gelmiprclL 

ttalyanm da KDlll denis ~ahll· 
illinde araaiai vaıdlr. 

SUven kanalmm açdmasmı 

takip eden eeııe btltü.n AYrura 
devletleri Km! deD1a uhilleruı· 
de araai aJmak Uz.ere Adeta yan
i& girmialerdi. ttaıya itte b az. 
ralarda o civarda araai elde •t
miftir • 

ttaı,. BeJri ..ıa1ıı kumpaa
,... "Rubattiııo" Kıal denizd 
atzepo telia etmek Umre b'r li· 
JIWl arıyordu. Paraya lhti •CJ 
hieeedea yerli devletciklerden 
lıirinin aultaıımdaa ~ ama
Dllll 1800 İllgilis Uruma utm 
aldı.Birkaç .... 90lll'& kumpanya 
bu lllllaı htııdlmetbıe de 'l'ettl. 
Eritre mtıstanlelrml ile lt.ı..,,a 
Şarld AfrikMmm t.İ8l itte Y· . ...... 
s.,aaı dikbt 1llr nokta: ttal

,_au,a Rüeeılataa ahi lennde 
mn.temıeır. t.18 etmek ~ 
Mlılll lngllizlerde& müzaharet 
~ İ:ngllilıler Rabetli e"9 

~ ttaı,.ıarla Jllel!lgUl olup 
'1ılıelldi'' m,utyle allbdar .Gl
mamalarmdım- o aman e
ımndular. 

2938 de l'ranar. ne ltalya "-1'

mnda yapılan bir anlaşma ile 
Dumerah adam d& tw~ m:.le-
tıemıend oldu. Bu. ada :.ı.bt!l-

mendeb bopzmd& ve~ da-
BIDID fimallııdedir. 

Fakat b4ttttn bu flate e ta 
ltaıya Akdcime oldtıgu 
zıl deııbde de hlktm de r ve 
Km1 delılz btr fnciıiz den· i ha
linde kalnnıtır. Bunun 1ebeb1 14-
gilterenln ICml denizlıı pi .. ve 
çıkıl kapılarma llhlp bulunma
• w ı.wz pmlİerinlD Kızıl 
deabclm çdaaJp medJm' olmak· 
... ıulmlbt S.ti~ ı.. 
mbı edebilmeefdir. ttaJya iıK au 
vaziyette delildir. 

fet.e bu Jtirde· dir Jd ubr ... 
hı baWa c-Ueri Kml d nime 
pllp gfdebUmeırte ve ttaıyu 
donanmam buna mui olama

'8.imP bir hafta evinde mtsa. yemekle. bulaşıkla, çamaşırla deJeleri yt1zllnden olur. 
etmiş. Sonra. 2 numaralı~ meşgul; öte~, evin içinde harıl-=================::::::=::::;::;:::;;==:::::::;:;::::::;::;:;;:;::::;:=:;:;;;;~;;;:·=· ==========·~1==·==1m,,===;=======:::;:====::::::::=•==:::::;:::: 

'91'1ınut. bir hafta d& ODU ala hani silip sUptlrilyor. Kıyasıya BORSA 1 .. Hallerin bnlmacası 
~. - K. mani olm&k •11pinde idiler. N• !laloy nüteekıp ~· be-

Korlıııdan Y• 
tilredi 

• 12.940 

:::: 
ı:: 

bir mttaabataya g1rf mftler, ba-

~-- ;~--j: MAHijONI INGILIZ 
!: !;:.: r.. ~ ~aUN--9-

Nülm 
/ıairılaıa 

nerede? 
Krd beai atl'Jlb amma, lıtm 

bette. yukan ~rdlL 
Geçenlerde bir toplulukta m

dan bahsedilirken: 
- Benim her 19yim me)'daa

dadır, ıizU hiç bir eefİJD yoktur, 
dedi. 

Biri fmldadı: 
- Nilfus kAIJdm11! ••• 

Ne ;r.,,..,. 
Hasta doktora anlatıyordu ı 
- Doktor bende bir hal Yar. 

Aqamlan yemeği yeeyemm cia
ıı. maaadu Jralkmad•n UJUlll
verlyorum; ne ppayım f -- y~ Mru daha ... 
bü ,.,m; o - ,...... •• 
gldeoek kadar ...... bulur, .... 
Ada 111ımı ... nt 

- A--, -- 1ılru ...... WIJeblllr ...,.... f 
- Elt.eUıe pmPIL Sea .... 

ama belld• para lltl1eMllnla. 
llelele ........ ~ "8111ı•lba· .. , 

100 Ra,Ylfmarlıı 

100 aeııa 
100 l>t'ahml 
110 Leva 
IOO Çek 111..-
100 .,.... 
100 ZloU 
100 Pend 
100 lAJ 
llO ..... 
llO ., .. 
).aıno knlDll 

IWlaJlt .. Tail\ 

-O.trlll 
J.1111 
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:nı.~ olmn c • n de buraya bôylf' 
ahrip olunmus bır Af'Y !·oymuş o· 
abilirl Pr:li. 

Kiriçki ad3mlann maldnn.Ji her 
tıalde tahrip etmiş olma!:ır: 
ı::ekllğini söyledi. Filb 

ne ağır bir kaya pnrçaııil 

kuvvetli bir baltayla ı 

.. "lbiydi. 

ı adamlıu· takibi çok mahi -
ra..,e yapmışlar, oray:ı. k d r bizı 

hıçbir şUphe vennedcn takibe ı u_ 
vaffak olınu1;1nrdı. 

Fak:ı..t beni oldUrmflye muva.f 
fak olamadılar. 
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"~ 

Telmzin verici ve nlrcr anteni r 
sc c;ıluınhp a.lınmrst Fn.kat bu n.n. 
tenin yeri durmııktnvdı. 

Antenin takılı olduğu yeti <lik • 
katle muayene ettim. 

Yalnız Kiriçk:i korktuğu Novo -
o.i.klerin kurşunlanna kurron git. 
mişti. Onıı, idama muvaffak ol 
muşlardı. 

- 12-
POLON'YA llARBE G1Rh ' OR 

lngtlu.r<'<lc> c,Ml ~önillliilerclf'n mtirekkep t.e5kllii.t mMnl"l•rff' Alma n pal'ftşüt~üleıi iıulirilıne-,i lbtimall ıı<' Juır~r lı<'r ı:üıı t:ılimll'r yn1unnk 

tad.ırJar. Bu resim bu talimlerden biri esruısmda. a.lınouı;-tır. 

Antenin bağlı olarak mc> rm 
tavanında delinmiş olan bir do!ik· 
ten dışarıya çıkmakta ve mezar 
yanındaki ağacın için <'n geçmek· 
te olduğu görülüyordu. Anlıuµlı _ 
yordu Li mezarlara yerleştirilen 

telsiz maldnolcri için bilhassa yan. 

la.rmda ağaç bulunan mezarlar 
tercih edilmekte ve anten bu a -
ğaçlar içine ycrleştirllmekteydi. 

Bu h5.disey1 gözlerimle görerek 
tesbite muvaffak olduğum. için 

fevknlAde bir memnuniyet hisse • 
diyordum. 

Zira askeri telsiz idarcslııin !}L 

kl;<ıt ve ihbar ettiği telsiz mu • 
habeı ... tmm esn:.rmı ~imdi tama -
miyle anlamış bulunuyordum. 

Filha.kilm telsizlerin bilhassa. esı 
tenha ve en ziyade dikkatten u -
7.8k olan yerler olan mezarlara 
ye.rleştirilıncsl fcvkala.de mükem. 
nrl bulunmuıı bir usuldU. 

ller kö~fde YO her şclıb:de mu • 
bakkal: mezsrltklar buluııac.a.ğr i · 
çtn ~ belli olmadan her tarafa 
bu cihaz konula.bllir ve ica.bmda 

a.akerl harekA.t !nmda. buralardan 
haber verllebillrdl. 

Beşinci kc,lun bu usulUndeki deh 

ııet verici tclılikclcıi dU.sünerek a· 
deta. Urpermis bir halde me1.arlı • 
ğm içini ldl:milen gözden geçire _ 
ı-ck silo taharriyıı.tta bulundum. 

Diğer bazı mUhim şeyler elde 
etmek Umidiyle. Fakat maalesef 
b~knca e:hemmlyetl ola.cıı.k hiç bir 
şey elde edemedik. 

Bunun üzerine tekrar d.ışanya 

çtktik. Dışarıya çıktığmuz zaman 
ortalık kararmağa başlamıştı. İş -
te tam bu esnada, birdenbire, a · 
dct.8. kulağımızın dibinde blıibiri 

pe!Jin<ı birknç el ııilA.h p:ıtladığmı 
işiterek yerlerimizden s:ÇY'adık. 

Arkn.m:ı döndUğüm zaman Kiriçki. 
nin cansız bir hale yere yuvarlan. 
m•J olduğunu gördilm. 
Şaşmruş bir halde, hemen m.e • 

zar ta.şlıırı arkasına kendimi atıp 
siper aldmı ve akşamın al!ı.ca ka· 
ranlığmda silôlı seslerinin geldiği 

.istikamete dot'l"tl tabancamı çevi • 

rerek gelesiye at~ etmeye baş • 

lııdım. 

MC<}hul yerden atılan kurşunlar 
si:per aldığım ~lara çarpıyorlar 
dı. Kendimin de kuı unlara he · 
def tutulduğuna ı;Upllem kalmadı. 

İhtiyat şarjörUmU de çtkarıp 

doldurdum. Tekrar ateş etmeye 
b:ışlcı.dun. 

Birkaç el daha siliı.h atıldrktan 

sonra ses kesildi. 
Benim tabancamda ancak son 

fld kul'ŞUll kalmış bulunuyordu. 
Ben de ateşi kestim. 
O anda bizden 30.40 metre ka. 

dar tnhmln ettiğim b r mesafede 
bir motosikletin hal"('.kt't ettiğini r 
şlttim. 

Motosiklet !;, tün silrntiyle uzak" 
laştı. O esnad •. silıi.h seslnriııi işL 
u.m kö~·lUler vak 1 · H' yetiş. 

mf:a buhmuyorlardı H~m n aya!;"a 1 
knlktmı ~" km bır halfle olan 
köyhilCJ'"! 'vilrnrnk ntonı Jt' doğ • 
ru koştum 

J. '·e:unr.c n! ca karanlığında oı

ma:ı vcıhm yıldırmı sUrntlyle ÇST. 

pa.n IXlC\too&l u otorr.o llmle h • 

kip etmek için bUtUrı sUratimlt1 
koşmuştum. Fakat otonml ilin ya
nma gelince buna imkU.n kalma · 
dtğnu gOrdUm. 

Zira otom~billmiıı motor kksmı 
kurşunla lelikdl1ş1k ı d,lmifj hu. 
lunuyordu. l;:te benimle bLşi:ıi i 

D. · ' hMlisesindeıı 11<>nra ge -
neı em.niy~t d&h'e8inden aldığım 

bir şifre il2Crine alelacele Varşo • 
vaya dönmek mecburiyetinde kal· 

dnn. 
Genel emniyet, bir kısmı köylü 

ve işçi partisini tef.iltll etmiş ve a
sıl köylü partisinden ayrılmış bu. 
lunan radikal köylU partisinin 
harp aleyhtan gizli beyannameler 
çtka.rdığmı blldlrmi§, bu parti A.zii: 
!arı hakkında sUratlc tahkikat ya
ptlmasmı mtemi~ti. 

Seferberlik karan bütün parti _ 

terin ittlfaklylc almmrş olduğu 

halde, volevki hiç ehemmiyetli bir 
siyasi teşekkUI ş.ddolwımıyan ra · 
dikal köylU pa.rt.i'3inin harp aley
hinde tezahUratla bulunın.Mı bUkil 
meti tel.A.sa düşilrmüştil. 
Vakıa gece bazı Polonya köyle.. 

rinin meydanlarma yapışUrılan 

beyannameler derhal toplatılın.ı.ş, 

h§.dfso silratle ve şlddetle önle • 
nilıni'5C de harp aleyhinde bu şe. 
kil tezahUra.tm köylerde yaptlmaaı 
gayet tehlikeliydi. 

Bu beyannamelerin va.kıA radi • 

k.al köylü teşekkülü tarafından 
neşredildiklerlnP, ait bir kayıt 

yoktu. 
Fakat, bir kısrm komiinistleriıı 

tevküi ilzerine, bu beyannamele · 
rin herhalde bu teşekkül tarafın. 
dan çıkarıldığından kat'iyyen şüp 
he olunmuyordu. 

Genel emniyet müdür muavini, 
kendi.sine mUlak.i olduğwn zaman, 
gayet asabi bir hıı.lde oda.~ında do. 
la.şryol', hadiseden son derece mu
tecs.<ili" göri.inliyordu. 

(Dcvaıru var) 

İngiliz da.hillye mUsteşan bu a
yın on sekizinde avam kamarasında 
verdiği izahatta, tevkif edilmiş o
lan yabancılardan 6500 kişinin ser
be6t bırakıldiğnu, 6500 kişınin de 
tahliye taleblıılıı reddedildiğini bil
dinn.işti. Bu haber de gösteriyor ki 
İngilterede artık bir "Beşinci kol" 
endi§t"si kalmnmıştır. 1nglltercde 
bulunan ecnebilerden şüpheli olırn
lann hep!ll ml1vkuf veya kamplar
da ''misafir'' dir. 

İngiltere esasen uzun müddet 
kapılarmı, ecnebilere ihtiyatla aç
mıştı. Nazi rejiminin teessüsünden 
sonradır ki İngiltere iltica müsaa
des.ini, memleket dahilinde yetmiş 
bin mülteciyi barındıracak derece
de, geniı!letmiştir. 1939 harbi bıuı. 
laymca dil.,.<ıinan memleketler teba
alarmm topyekCı.n kamplara sev -
kedllmesi muvafık göri.ilmemiş, ba-

zı tedbirler alınmakla iktifa edil
mişti. Harp beklenmedik bir şekil 
alıp memleketlerin içlerinden Says 
İnkarlar, Kislingler ile vurulduğu 

görUlUnce ve bilhassa. Norveç, Ho
landa misallerinden sonra, İngil

tere, aldığı tedbirin kifi olmadığı
m anladı. 

lngilizler "Bırakalım &Oylesin

ler, böylelikle da.ha az tehlikeli o
lur !" dedikleri komünlstlerin tehli
keli olabileceklerine kana.at getir 
diler, İngilteredc bulunan nazi a· 
leybtan Alınan mültecilerinin ne de 
olsa Alınan olduklarını ve !liddete 
tapıp mlisa.ma.hayı zanf saydıkları
nı hatırladılar. 

*** 
Daha harbin ilk ayında, 1939 ey-

1\ılilnde, Skotland Yard geniş mile-

ingilferede 

''Besinci 
Kol ,,-un 

kolu budu 
kırı ldı! 

S:ınsUr tC'~l.iliih \C liıhor.ıtu· 

varları - Şüpheli pullar -
Posta kutn"u \'azlyetinde bi

taraf memleketler - :Ue\kur 
ra.,izm ha.yranJan - )11\halli 

kontrol komiteleri •.. 

H arbin ilk 
günü tevkif 

edilerl 

Şebekeye Londranm mühim has
tanelerinden birinde çalı,.'!Rn bir 
doktor, hu.su.si yatı ve tayyaresi bi· 
le bulunan Londranrn bilyük bir 
maUyecigi Berlinde eskiden mat· 
buat ataşeliği yapmış biri. bir Al
man konsolosu, bir izci şefi bulun
makta idi. Bunlarn hepsi harbin 
ilıinmı ta.kip eden yirmi dört ~aat 
T.arfmda tevkif edildi. 

Bu ilk tevkifattan sonra, faali· 
yetleri esasen bilinen bu casusla
rnı. cilrüm ortakları meydana çıka
rılarak onlar da hapisaneyi boyla· 

drlar. Fakat aradan bir müddet ge
çince zabıta, nisbi bir serbestiden 
istifade eden düşman memleketler 
tebaasından bir kısmmm Alına.nya 
hesabına çalıştıklarına kanaat· ge
tirdi. Bunun üzerine 31 ilkteşrin 

1929 da ''Birleşik krallık müda
faasını temin eden,. bir kanun çı

karıldı. 

Ancak, bu kanunun da faydası 
fazla olmadı. Bazı şiddetli tedbir· 
ter daha alındı. Skotiand Yal"d te
tik üzerinde idi; bazı silah fabrika
larında ve baruthanelerde sabotaj 
hareketleri yapılacağnu öğrenince 

ajan l ar taharriyat ve tahkikat yaptı. Bu 

tahkikat ııonunda fabrikalarda ça· 
yasta tevkifat yapmış ve hemen bil· lışan biitün ecnebi işçiler bir ne· 
tün Alman casuslarını yakalamış· 

tı. Almanya.nm İngilt.credeki casus 

şebckesıni 1938 de takviye ettiğı 

ve yeni elemanlar gönderdiği bili
niyordu. 

Fon Ribbentropun arkadaşı oldu· 
ğu söylenilen ve Almanyanm Lon-

dradaki eski el~ilerinden birinin da
mııdr olan Otto Ka'rlova, bir müd
det bunların şefliğini yapmıştı. 

vl ''nüfus saymıı., na tabi tutul

dular, içlerinden yirmi bininin Al
man olduğu tahakkıık etti. 

Bu tarihten sonra ecnebiler ara-
21mda tevkifler günde ~<ı.ati olarak 
.>1rmİ.>i buldu. •'Mahalli kontrol 
komiteleri .. .kuruldu. Bunlar şahit
lerin üadeleri üzerine değil, Skot
land Yard'm öğrendiği vakalara is
tinaden faaliyete geçtiler. O zama-

Anne olacaklara tavsiyeler 

G e b.e) 1• k Sanıldığı gibi 
" Yalnız küçük 

güzell iği bozmaz. 
bir ihtimam lazım 

~ç ve şık kadınlar ekserıya 
analığın. vücutlarını deforme 
etmesinden çekinir ve çocuk sa
hibi olmak revkinden kendi ken
dilerini mahrum ederler. Birçok 
na.zariye ve tecrübelere göre, a
nalık kadının sıhhatini iyileşti

rir, güzelleştirir ve olgunlaştı
rır. Hatta. kırk yaşın.dan yuka
rı olan ka.dın.larm tekrar ana ol
dukları zaman gençleştikleri id
dia edilınektedir. 

Bütün bu faraziyeler doğru

dur, lakin bir şartla: Kadın ye
ni gelen yavrunun sevinci ve he
yecanı ile kendini ihmal etme
melidir. Gebelikte \'C çocuk do
ğurduktan sonra aşağıdaki nok
talara dikkat edildiği takdirde, 
analık. vücudu bozmıyacağı gi
b . kadın vücudunun bütün gil
zeir ğin i muhafa:r.a eder: 

A-G belik esnasında bir ka
dm Ik gunlerden itibaren sıkı 

bir gebelık korse.si ve muntazam 
bir sutiyen takmalıdır. 

B - Kanım büyümesinden 
"·e derinin genişlemesinden ileri 
gelen çatlakların önüne geçmek 
için sabah, akşam karm ve ka l
çalara cildi karartmıyan ve iyi
ce nüfuz eden badem.yağı gibi bir 
nebati yağla masaj yapmıtlıdır. 

C - Mide ne kadar muntazam 
i.c:lnse. gebelik mtiddeti o ka

da zahmetsiz g~irilir. Bunun 

i~indir ki, dişlere ıyi bakmalı ve 
sık sık diş doktoruna muayene 
ettirmeli. 

O - Sık tık banyo yapmak, 
suyun derecesi 30 - 37 derece a
rasında olmak şartiyle çok fay
dalrdır. 

E - Ge-bclik e~nasmda vücut 
çabuk deforme olmak istidadı 
gösterdiğinden ayaklara sıkı ve-

ya pek gevşek ayakkabı ıjyerek 

onların sıkılma.sına veya pek J B - Yine bu vaziyette dizleri 
fazla genişlemesine sebebiyet büküp açıp kapamalı. 
vermemelidir. Gebe iken daima. C - İki ayağı yanyana koyup 
alçak ökçeli ayakkabı giymeli- dik durmalı, dizleri bükmeden 
dir. vücudu yavaş yavaş öne eğip el-

F - Gece kadının pek fazla !eri yere değdirmeli. Bu harckct
olmamak şartiyle yol yürümesi !ere gebeliğin ilk günlerinde baş.
veya jimnastik yapması doğur- lamalı ve vücudu yormadan her 
masına yardım eder. gün biraz artırarak devam etme-

Ya lnız bundan önce doktora lidir. 

başvurmayı ihmal etmemelidir. Çocuk doğduktan sonra. anne 
Jimnastik kanı harekete geti- karnmm eski halini muhafaza 

receği için, varislerin önüne ge- edebilmesi için behemehal sıkı 
çer ve kadmlarm son aylarda bir korse kullanmalıdır. 
aldıkları pek çirkin şekli bir de- Eğer yavrusuna süt veriyoı'Sa 
receye kadar hafifletir. Bu su- göğsünün fena bir şekil alıp ı:ıark 
retle kann adaleleri sıkılık ve e- mamasını temin etmeli ve dai-
lfı.stikiyetlerini muhafaza eder. 

Jimnastik hareketleri: 
A - Arka üstü yere yatıp a

yakları yava§ yavaş havaya kal
dırıp bisiklete biner g-ibi hare
ket ettirmeli. 

~ 

ma sıkı ve göğsü istediği forma 
sokan sutiyenler takmalıdır. 

Devlet Demiryoltan ve Limanlarr"J 

Lohusalrk devresi geçtikten 
sonra eski egzersizlere, - daha 
ehemmiyet vererek - baslan -
malıdır. E.~ki kadınların dediği 

gibi lohusalık üç ay sürer. En 
aşağı üç ay sonra egzersizlere 
ba !arsanız, gebeliğin tesiriyle 
deforme olmıya yüz gösteren 
rahim çaıınlına tehlikelerinden 
korunur. 

işletme Umum idaresi ilAnları 

Muha.mınen bedeli' 60.000 (Altrnı§binı lira olan 20000 metre yelken bezi 
6/1/1941 Pazartesi gUnU saııt 15,30 da kapalı zart usuıtı ile Anknrada Idare 
blnaıımda aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin 4250 (Dörtbin ikiyUz elli) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin etUğl \'eslktılnn ve tekllnerinl n:vnı ırUn ıı:ınt 

14,30 a kadıır Komisyon Reisliğine \'ermeleri lAzımdır 
Şartnameler 800. kuru§a Ankara ve Haydarpa§ıı. Vt!Zllelerinde satılmak· 

tadır, (11882) 

Yavru dünyaya geldikten son
ra ona, ana mitil vermek en bü
yük zevk olınalıdır. Bu suretle 
yavru en iyi bir şekilde büyü -
tillmüş olur ve gebeliğe göre ha
zırlanan guddeler eski hallerini 
a.lm.ış bulunur. 

na kadar bir çok şüpheli §Shrsııı.r: 
isticvabı müteakip, mtlcriın old~ 

ed'i!l 
la'rma dııir delil elde edileIIl lD 

için, serbest bırakılıyordu. Bu }c()' 

mitclerin faaliyeti sayesinde ,~· 
yet değişti ve bir kaç ay ıçınde 1n 
~iltcrcde serbest olarak pek az ş!i 
heli kimse kaldı. 

Bu faaliyet, ııazızm ve faşJzill 
hayran görünen bazı ~ahıslarııı d 
tevkifi ile itmam edildL !ngıliZ fıı· 
§istlel'inın lideri Sir Osvnld ıııoc; 
ley ile kansı tevkif edildiler. 11rnı· 
§iresi nezaret alma almdı. FaŞitJll 
tııraftar görünen Con Filbi ba.lt 
kında da. aynı ihtiyat tedbiri alındı 

l{omünist partisini gayriıJlCŞ 

ilan etmek istememekle bcrtıb<' 
İngiltere hükfuneti bu 

başlıca azası etrafında çok s~1; 
ra.ssut ağı gerdi. İngiliz fabrl~ d 
n ııimdi günün yirmi dört s:ı.nun, 
çalışmakta ve ışçilerin hepsl 1 

rine canla başla sarılın!§ bultJJl 
maktadırlar. 

it** 
lngiliz ırıbrta.~ınm ve entellice~ 

servisin "Beşıncı kol" la mucndt." 

bakımmdan faaliveti sansür teı1lt 
lalı ta.rafından ~olayla.';!tırılın:ı.k 
dır. Bu teşkilat tarafından verile 
ip uçlan şüphelilenn tayin "e t 

biti için çok faydalı oJ.maktadll"· 
İngilterede çalışan bir ccne 

casus için gizli malumatı hnri 

göndermek, ekseriya bu malfılll11 

elde etmekten daha giıç olıxuık .
1 dır. ÇünkU harp 7.aIDAllll1da lnS1 

tereden harice her tilrlil posta SC' 

kiyatı, - mektuplar, telgraflar. P 
ketler ve matbualar- tngiliz s 
sürü tıı.rafmdıın son derecede 81 

bir kontrole 1.abi tutulmaktadır. 
Jngiliz sansür teşkilat.mm ~ 

1ngiliz adalarında çalışan kJSIXU11d 
üç binden fazla memur ça.lı§!Xl 
tadır. Bunların başında, casus1tı1d 
mUcdele bahsinde derin tecrübe 
hibi elli kadar şef, yirmi bCŞ -
tuz sansürden mürekkep her 
pun başında. da bir se:rviS eefi b 
1 unma.kta.drr. 

F..ntellicens servisin geçen h 
te edindiği tecrübeler !n.,oiliZ 
sürii için bu .\ıarpte çok faydalı 0 

maktadn-. Mesela, kennrıarınd 
tırtılları dolayısile bir mubabl' 
va.cırtası teşkil edebilen post.o. P~ 
!arı, mu.siki notalan bilhassa §Ü 

heyi davet etmekte, geniş IA.bO • 
tuva.rlarda her gün binlerce fotD 

raf ve kart postal görUnmCZ ın 
rekkep kullanılıp kulıanıı.nuıdJğııt 

. t 
anlaşılması için muayeneye tabı 
tulmaktadır. 

Mihver devletleri için bir .. p • 
ta kutusu" vazifesi görebilece 
ta.hmln edilen bitaraf memJeketl 

re gönderilen postalar dah~ 'l'i 
bir kontrolden geçirilmektedir· . 
cari muhabernt da kontrole wb 
dir. İngiliz makamları, ibaZI ınclC 
tuplar sayesindedir ki .A}nlallY3Y 
hangi dolambaçlı yollardall eğ) 
scvkedildit;rin1 öğrenmiş, abluktı. b 
sa.yede te.,dit edilebilmiştir. 

Nihayet, gizli muhaheratı alt d 
mak ve şifreleri çözmek için 

"Gizli ser\'is" şefi Sir Corc 

\·e maiyetindeki miltebassIS 
murlar çahsmaktadırlar. Bu 
vis, bu hnrp içinde bir çok ınU 
muvnffnkryetler kazanmıştır. . 

Görültiyo'r ki, 1ngilteredc "Beı:; 
ci kol" mensubu ya hiç kalnıaJll 
tır, veya kalmışsa bile 1np:ıltrr<': 
içinden yıkmağa muvaffak ol· ın 
yaca.ktır. 



~LiS HAJ'iYE Si 
1JAYDUT.I.. ~ 

'lfw'-'OCN ı /:E-KA 

~ ~ce maaa.lardan birine 

\ ~ •Irada yanma blrisl gel-

~Polla tanımadığı bu adamJ 
-. lllzdu. Meçhul adam, te-

'~tl. Sat yanafmda bir 
iti "'ardı. 

'C~ 8la Mr. Spartonwnws değil 

"~et. 
~ bulunduktan yerde 
l~ doğru görmediğini bel. 
..... bir tavırla tmıldadı: 
~? '4.bıtaya menaupsunus değ11 

~t&bmm cevap vermedJğinl 
, e devam etti: 
~ l:>ıta.n ı;ıkıp orada konupa.k 
~ Olıtr. SöyliyecekleTimln bqka.. 
\~dan duyulmamaaı il · 
~ ~obllbn kapıda bekliyor, 
~e konuşuruz. Ne düşün • 
~bir anlıyorum, hayır, sizin 
'~like me\'2\lbaha değil ... 
..... . Sa ~n, dedi, müracaat ıek. 
\i la.rabetine şaşmaktan ken. 
\ '1aJ:nadxğımı söylemek ~te • 

~ lıayıe teYlerle vakit kaybet· 
&ıııı; daha iyi BenJmle beraber 

~ederim. 
': çıkmt§lı:.rdı. Meçhul a • 

~. ?fe fena hava! dedi. lşte o. 
~ IUJ'ada, buyurun. 
~ PolJa hafiyesi hatif bir te· 

t.ı..A ~eçirdl, fakat meslek qtı 
~ ~ galebe çaldığı için teh 
~ letıın nihayet ka.bul ettJ. O. 
ti birkaç yüz metre ilerle • 
, ~t de aordu: 

\ ı.'btıdt eöyleyln bakalım, ben· 
, ~tınız nedir? 

~ ~lıe meslek bayatnmda bO· 
\: ftrsa.t v~ek mtlyonmı. 
\ ı..beceriku davranırsanız bü • 
\ """ ınuvaffaluyet kazanırsı • 

"1 fmıat nedir! 

' 41 Vud'la çete•lnin yakalan· 

~tı! 
' n yakala.matı kendisine 
lfı:ı.. .. btıd111 haydudun mevzubahı 
~11 öfrenlnce bUyllk bir a • 
~ dııYdu, fakat bunu belli et • 
\ L....~ fevkallde teeadUfe faz.. 
~~-Yllllnıeai budalalık olurdu; 'de kendJ&ine bir tuzak ha • 
.. A ~11tt. 

.:.'1ll adam devam etti: 
~ ~n mce hiçbir ehem • 

' YOk. Bana ille bir isim ve'l' 
~Yora&nı2 Skorocl deyiniz. 
s; llartem m&hallcsine gidi. 

' ~Sizi orada kadın roblan sa. 
~ Yilk bir mueaeeenln sahibi 'tUccar Cakobs'un mağazası 
' • bırakacağını. 
, ?ftı demek istiyorsunuz? 

' Oı-acıa ıbdn gibi bir polla i-
~l' ~ var, demek istiyorum. SObs, bugtlne kadar Al Vud 

' hı tehclltle ietediği aylık 
~l'ı l'ermeği iki defa reddot • 
\ ~eple bugtln kendisine 

'-- bulunulacağını aanı • 

8 
yorum. Orada bulunur ve becerik· 
ti davranırsanız ild veya suç orta. 
ğı yakalamanız ve llOllr& onlardan 
Al Vud bakkmda malfllnat alma • 
nız Joten bile delildir. 

- Fak&l •• 
- tntJkammı bununla bltmlye-

cek ..• Al Vud'dan nefret edJyo • 
rum. O kalpds ve salim haydudun 
birldir; yaptıltlarmm cezuw 6 • 
demestnl leterim, buna ı;alll&C& • 
tun. 

' Sizinle bir randevu kararlqtı • 
racağu, orada onun bileklerine lıı:e 

lepçe geçirmek gayet kolay ola • 

cak. 
Meçhul ada.mm aözlerile bay • 

retten hayrete düşen polis hafiye. 
si: 

- Bazı tafsillt verin de bari, 
dedi, alacağım tedbirleri evvelden 
tesbit edeyim. 

- Lüzumu yok. Eğer ustalıklı 

hareket ederseniz bu f§ olmuş bit. 
mi§ demektir. Fakat blr tedbirtılz· 
lik yaptığınız takdirde Valter Ro 
sun lkıbetine uğrryacağıruzdan 

§ilpheniz olmasın. 
.Mağazaya yaklqtık. Şimdi ara. 

badan ininb:. Sol<'ian ikinci sokak. 
ta· mağazayı göreceluıinhı. Bbn u· 
zaklqmağı tercih ediyorum. 

Bu geceye kadar Allahaımnar • 
ladık Mr. Sparton ... 

- Nerede buluşacağız'? 
- Broklinde ''Sllvi" barında, 

sa.at tam 23 de ••. 
Mr. Cakobs, ecdadı Afrlkadan 

gelme rrkdqlamıdan ziya.de Ame
rikalı btr bankacıyı hatırlatıyor • 
du. Fakat bu renginden dolayı de 
ğ1l • çilnkO rengi abanoz gibi ılm. 
siyahtı • giyinlfi \re kibar tavrm 
dan dolayı idi. Kendlalnl, memur. 
larmdan biri va.srtıudyle çaflrtm11 
olan ziyaretçinin yanma nazik bir 
taVIrla ya.kla§tı: 

- N~ a~ ~~unuz efen • 
dilnT 

- Hınnetlnlzde ka~ aatıet me

mur var Mr. Cakobs 1 
Mağaza sahibi hayretle: 
- Garip bir sual, dedi. Fakat 

bu bir sır olmadığı için cevap ve. 

reyim: ıubelerlmlzdeldlerle bera. 
her yUz yirmi bet ... 

- Mükemmel. Bu ıtınden iti" 
haren satıcılannız yUııı yirmi altı. 

dır! 

- Nuıl? Ne diyorsunuz! 
- Bugün bir memur daha ala. 

ca~m söylUyorum. 
- Görülmemiş b'r şekilde yapı

lan teklifinizf kabul edemedlğtm L 
c;hı pek milteeMlflm. Bunun bt • 
rinel ı5ebebi mağazama yalnız 

zenci memur almaldığmı, ikinci se 
bebiyse halen mtlnhal yer olma • 
ma.sıdır. Bundan b&§ka ... 

Sparton gillilmslyerek, muhata • 
bınm sözUnU kesti: 

- Fakat bana ufacık bir İf bu. 
lacağnıızdan eminim. işte hUvlyet 
varakam; zabıtaya mensubum. Si· 
zi gelmesi muhtemel tehlikeler • 
den koruına.ğa memurum. 

(Denrm var) 

-36· 
~ ~ meşhur deniz kartalla· 
~ Recep ıeisiıı e\•inden gcli 

~ Nt l3in var orada? 
, ~\Pi nerede biliyor musun? 

'l aYtr •• 
\ ~ <>ı>kapı yolunda. Öldüm bit 
' olayIDl. Bu kadar yoruldu· 
, hatırlamıyorum. 
, Ne Yaptın orada? 
~ ~' rni yaptım? Bir kere 
\ ~ lrılatnuştım ya.. Efendimi· 

'tt.~ gözdesi Lukrcçya, daha ev 
htcep reise nik~hlarunıştı. R~ 
.... ~· 

"! Lu'ı;rcçvayı e'1ne götıire· 
~ada efendimiz bahı;ede ıör 

muş ... hoşlanmıı. o ıaman her şey 
geri kaldı. Hatta kendisini almağa 
gelen Recep reise, efendimız: "Hay 
di sen git.. ben onu gönderirim!,. 
demişti. Valde sultan şimdiye ka· 
dar Recep reisi avutuyordu.Fakat 
dün gece Recep reis kaptan paşa 
ya: "padişah benim namusumu 
çaldı!,. demiş. Kara Mustafa pa~ 
da bu işi padişaha açmağa karar 
vermiş. Şimdi işler altüst olacak ... 

- Eh .. ne çıkar bundan? Efen 
dimizi, hiç bir kadın kendine bal" 
layamaz. Mademki Lukreçya Re· 
cep reisin nikAhlısıdır. Ya ona ia· 
de eder. Yahut: · bu kadını ben aı· 

• L> ._ l. • 1 l u t 

G=llABIEIR9 Ülfil 
Daımi okuyucularına 

bir hızrTıetı 
Klçlk 

ııaaıarıaızı 

parasız 
~ 

neşre&tecetiz ı 

Haberin büyük müll&baka&ı ve 

bı. mttnuebetle ba..'lıiJnus yanında 
h.-... gün n~retmektc olduğumuz 

kuponlar malillndur. 

Haber, ba kuponlan, yalnız bu 

müsabaka için delil, ayııl zamanda 
okoyucolannm küçük fakat kü· 
oUklöğti nispetinde büyüt• faydalar 
elde edebilecekleri hizmetleri için 

6 - Rer nc'i ıı;ntiıyf"t , .... t~P.k· 
ktir mektuplan. 

Dikkat edilmesi lazım 
gelen mühim noktalar 

* idare, 5 numarada gös 
terilen 11anlann rlddJyettne 
kan:ı.at getirml'7~'lC neşret. 

mez. 
Taliplerin a.ı:lrcslertnl sn.rth 

bir şekilde yazmalan liu:ım
dır. Şüphe yok ki hlldlre
<'Rltleri adresler mah· 
fuz kalacaktır. 11-'ektnpfa. 

ra ayrıca ker.dllerinln anh· 
y&<'Aklan bir remiz ''e na· 
mara konulmalıdır. 

de kuUanabUmelerinJ kararla3tır. * Grltt.elc melduplar için mü· 
raca.at yeri olara!c Uaber 1. 
darchnnt'SI göııterllcblllr. 

Gösterilecek remlzlcre gr • 
Jee~k mektuplar ba clnıı 

ilanlara haı1rcdllecek s\i" 
tunda ayn bir şeklldn bil· 
dlrlle<>ekttr. 

mııtır. 

Aşağıda ntni ve clns1erl yazılı 

ilinlan ne§rettlnnek lstlycn oku· 
yucalanmız Uinlarmı baihğımıs 

ya..mdald bir tek kuponla birlikte 
göndermeUdlrler. 

Kuponlan muntazam su.rette 
topbyan okuyocolarmuzm bu uğur
da göndereoeklerl kuponlar dyaa 
uğramryaeaktır, neşttdllen llAnlan 
bu kupon yerine kaim olacakhr. 
BiiyJelerinin ilanlarmm nc3redlldl· 
ğf gazete tarflılnJ tesbit etmeleri 
kafidir. 

Paraaız neşredilecek 

ilan cinsleri 

* 

Şayet bu mektuplann bil· 
dlre<'eklerl adrest> gönderil· 
me!'ôlnl arzu edt'lr1en;e pal. 

lanmr' ve adresleri yazıl· 
mış bir zarf göndcrmeliıJlr
ler. 

N~rf istenen bUtun ilanla· 

nn S0.40 kelimeyi g~e
meslne dikkat edllmeJldlr, 

* Zarf l~lne kupon ,.e bel 
knnrslak damga pulu ko. 
mılma~n unutulmamalıdır. 

1 - Doğum ,.e i\lttm. 

2 - Nlşanlllnma ve 
':MJ-. 

ni!üıhfan. i' No.'}rl Mencn ilanlar !JU od· 
reıııe .canaertfmelldlr! 

B - Ahm •tım bblllndnn her 

ne,·I kUçUk ilin. 

4 - ı, ,.e l~I arama ilanlıın. 

5 - Erkek ,-e kadm, e\'lenmek 
lı1tfyenlerht et arama lllnlan. 

ffa lwr Oazl"tf'!l1 

"Kfü;Uk ilimin ııe"i"I" 

Posta lmtu u: 214 
ı,tanhul 
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<Jlntıl Miktarı 

Sığır eti. 
Odun. 
Buğday. 

KUo 
186.000 
630.000 
200.000 

Tutarı 

Lira 
36.800 
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918.22 

1800 

2/ 1/ 941 16 Niğde 
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arpa pazarlıkla aalın alınacaktıı Puzarırğı tıergUn Ankarıı.dıı Lv amiri 11 
"Jalmaıma komtayouun•Jıı yapııacaktır 300 tondan a~a~ı olmamak ,Jzere ayt' 
ayrı ta!lplere de ihale edilebilir Arpalar dökUm haitndı> Ankara VI' c ıvar ı 

ta.eyonlarda teslim alınır. 8000 ton lçlrı kıltl tomtnat 21,250 lira ve 300 ton 
için kaU teminat 2813 liradır. Evsaf ve şartnamesi 9GO kuruşa komlsyond&r 
alınır. rallplertn hergUn Ankarada Lv Amirliği satınaima komısyonıına grı 
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dım .. sen boşa! diye haber gönde· 
rtr. Mesele biter gider. 

- Mesele "'olayhkla biteceğe-
benzemiyor. Valde sultan, Recep 
reise bu işten vazgeçmesi için be 
nimle haber gönderdi. 

- Recep reis ne diyor? 
- Ne diyecek?! "Ben karımı is· 

terimi .. diyor. 
- Öyleyse i§ çatallaşır. 
- Dahası da var. Recep reis 

"ben adaletten aynlmıyaca~ıma 

yemin ettim.,, diye padiphtan 
adalet istiyeteğim diyor. 

- Eyvah! Sultan Murat bu 
nu duyarsa, bir ~l. bin tane Luk 
rcçya olsa, feda eder. Peki, netiCf' 
ne oldu? 

- Hiç ... bir te'Y olmadı. Recep 
kansını istiyor, Qç gün sonra do 
nanma Akdeniı.e hareket edecek 
mi§. Recep: "Ben kanm gelmeden 
bir yere gitmem!,. dedi. Halbuki 
donanma onun idaresinde hareket 
"decek. 

- Böyle \>ir denb kartalım bu 

sırada gücendirmek de doğru değil 
ama .. dedim ya, iş çatallaştı. Ba 
kalım, valde sultan bu işin ıçinden 
nasıl çıkacak! 

"BEN KARIMI iSTERiM! ... 

Cafer ağa, Darüssaade ağasının 
odasından biraz dinlendikten son· 
ra, valde sultana koştu ve Cevher 
ağaya SÖylediği gibi, Recep reisin 
sözlerini birer birer anlattı: 

- Recep: "ben karımı icıterlm 1 

Büyüklerin vergisi. geri alınmaz. 

Bu, şanlarına uygun dil:mez ... de 
di. Aynen anlatıyorum... beni ma 
zur görünüz 1 

Kösem sultanın, canı sıkılmış· 

tı. Recebin bu yaptığı da milnase· 
betsizlik değil miydi? 

Recep, Kösem sultan bu kızı çı 
raf etmişti. Ne yapsın? o arada 
padişah da görmüş, beğenmiş, sa· 
rayında alıkoymuş. 

Valde su~tan: 
- Benim elimde olsa, on tane· 

7 
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MUHlM BiR KEŞiF ... 
sayesinde buruşukluh
lara nihayet veriliyor 
BU TECRUBEYt 

YAPINIZ 
Me~hur bir <'İ t nı 'ltehı:ı~cıy<,, 

tarafından keşif ve genç hay 
vanların cılt ve hUceyrelerınden 
kemali itına ile ıstibsaı edilen 
ve b•r genç kızın taze ve saf cil 
dinin unsurlarına müşabih olan 
•·s•oCEL" tabir edilen kıymetli 
ve yenı cevher. halihazırda C'ilt 
unsuru olan penbe renkteki To
ka 'on Kremı terkibine karıştırıl 
mıştır. Bu akşam, yatmazdan 
evvel sürünüz. Uyudıı"ıınuz her 
dakika zarfında cildiniz. bu 
kıymetlı unsuru mas edip besle. 

c;ini veririm ama .. iş benden çıktı 
diyordu. 
Kö<ıem sultan, Gç gün sonra Re· 

cebin scf ere gideceğini dilşilnttek 
- Gittikten sonra, nasıl olsa 

bu mesele kapanır .. diyor ve Luk 
reçyanın elma hikAyesini unutmu 
yordu. 

Cafer alta: 
- Sultanım, dedi, bu mtsele 

hnlledilınf'den Hecep reis selen• 
Ç')~mıyac~ .. ım öyledi. 

İste 'mdl kö~ sultanın beynı 
1.onklamıştı. 

- lyi ama. dedi, padişahm eUn 
c'len kadın alınmaz. 

- Arada nild\h var. diyor. 
- iki şahitle (boşadı) deriz. 

'\'ikAh da kalmaz. 
Kfüem sultan bu nokta üzerinde 

durdu. 
- Recep yann gelirse 

söyleriz vesselfun, 
Cafer. valde ~ttltana 

,ey sôyliye.medi. Fakat, 

böyle 

fazla bir 
bu ilin 

Görünmek 
ister misinız? 

1 

necek ve her sabah kal~tığınız· 
da cildiniz, daha saf daha taze 
gtirllnecek ve gençleşecektir. 

GUndüzlerl, , beyaz (yağsız) 
Tokalon Kremi kullanınız. Ter
kibindeki beyazlatıcı ve kuvvet· 
lendiricı unsurlar, dahile nilfuz 

ederek gizli gayrı saf maddele. 
ri ihraç ve siyah ooktaları ız.ale 
eder. Açık mesamelerı sıklaRb· 
nr ve bu suretle cıldinızi beyaz
ıatıp yumuşataC'aktır. Bu basit 
tedbir sayesinde her kadın bir 
kaç sene gençleşebilir ve genç 
kızların bile gıpta edecc<Yi şaya 
nı hayret bir cilt ve bir tene 
malik olabilirsiniz. 

ko ay kolay bitmıyeceğini biliyor 
du. 

Recep inatçı bir adamdı.: 

- Ben karımı eve getirip. onun 
la bir geoe kalmadıktan sonra, sete 
re değil, kız kulesi açıklarına bile 
gitmem. demişti. 

Cafer, Recebin bu sözünü de sö~ 
!emeğe mecbur oldu. 

Kösem sultan tekrar kaşlarım 

çatarak düşündü. 

- Acaba bir kere Murada SÖ} 

lesern. kabul eder mi? Zaten ber 
bu kızın gidişini beğenmi~·oruın. 

- Umarım ki, zatışahane. Luk 
.. eçyayı Recebe çırağ edecektir. Zi 
ra kendilerinin donanmaya bilha<: 
sa bugünlerde çok ihtiyacı vardır. 
Bir kadın için, Recep reis gibi mc 
bur bir denizciyi feda etmezler. 

- Bu. fena bir fikir değil Hele 
bir k~ Muradı göreyim. Ondan 
soma tedbir alıru . 



lki'!lci devre lig maçlarının ilk haftasındı 
• hçe-G.Saray: 2-0 

, ......................................... ' ............................ '11 ......... 1111 ....... , 

Galatasaray daha halci mdi. Fakat hücum hattı- ı 
nın kusurun fevkinde semeresiz oluşu kendileri
ne birgol fırsatı bırakmadı. Fenerliler ellerine gc 
çen iki fırsattan çok güzel istifade ettiler, ve e
zeli rakiplerini ikinci devrenin ilk haftasında 
yendiler: Güzel başlangıç ... 

................................................ ~----------" 
Yazan: Sacit Tuğrul Oget 

GALATASARAY· Fl~ER: 2.0 1 Bütün birinci devrede Fener 
.. c.t.ımartcsi günü ?~ s.ütunlarda kalesi için (yegine tehlike) yi 

buyük maçın ta.hmınını yapmıya teşkil eden Selıihattinin sıkı şü
uğraııırken, Faruğun oynama- tünü Cihat güzel bir yumrukla 
ması, şayet oynarsa hafif bir iki kornere ı;ıkararak bu tehlikeyi 
aksamasının dörtte Uç buçuk de bertaraf etti. ' 
ma<;:-1 Fener lehi e neticelcndire- DünkU maçta en muvaffak o· 
ceğini yazmıştım. yu.ncu olarak gösterilecek yegi-

Evvclisi glin düşündüğüm dün ne futbolcu Cihat olmuştur. En 
husule geldi: kritik anlarda birinci sınıf mü-

Galatasaray, 90 dakikalık iki dahaJelerle Feneri sıfır sıfır va
devreden birincisinde t:ımamen, ziyette tutabildi. 
ikincisinde de 20 dakikalık ha- Birinci devreyi şöyle hülasa 
kim oyuna rağmen iki sıfır ye- edebiliriz: 
nildL Galatasaray oyuna daha h!-

Bu iki gol de usta ve kurnaz, kim .. Fener nısıf sahası içinde 
fakat artık günü gegmiye baş- oynayorlar. Fakat bu hücumları 
lamış olan Rebiinin takrma hedi- kesmekte Fener haf ve müdafaa 
yes:dir. batlan zorluk çekmiyorlar. 

Galatasaray müdafaasının en Bununla beraber Fenerin hü-
zayıf iki 8.nmı vakalıyan Rebii, cum hattında geniş bir inkişaf 
çok yerinde iki hareketle takı- yok. 
mma 2 gol kazandırdı. HADİSE 

Zaten Fenerin bu iki bücu - İkinci devrenin (hadise) sine 
mundan başka da Galatasaray gelelim. Evvela şu nokta: Dün 
için (tehlike) olabilecek hücu- Cihadın 5 · 10 dakika baygınlık 
muna rastı~:ı.dık. geçirmesi ve Cemilin oyundan 

. Fe?er müdafaası, açık~~~dan çıkarılmas~ ~er hangi bir oyun
h ıç bır surette yardım gormıyen da da olabılır. Ve hiç bir zaman 
sarı-kırn ızı üç ortasını rahat (hadise) değildir. 
rahat tuttu. Fakat bu hareket Fener - Ga· 

Fener haf hattı pek parlak bir latasaray maçında ve Cihat - Ce
oyun oynayamamakla. beraber, mil arasında olunca tabii (h3.dl
ma<:m nazımı rolünil yapmıştır. se) oluyor. 

H'icum hattında, umulmadık Cemil Cihada kasten vurmuş 
sert hareketlerine şahit olduğu- mudur? Buna kat'i cevap vere
muz Niyazi müessirdi. Ba_sri he- meyiz. 
men hemen hUctL"n hattında en Kimine bakarsanız bu kasdi-
çok çalışan eleman .. v • dir. Çünkü birinci deverede de 
Nacı zarnrsız.. Saa açık Fik- Cihat Cemile bir tokat atmrş 

ret bu sene hcrb~nci' ir oyuniyle h.akem bu hareketi görmemii 
kıyas kabul etmıyecck derecede tır. Ve Cemil de Cihada tekmeyi 
bozuk. bu tokada nazire olarak vur-

Bundı:ı, formunu tamamiyle muştur. 
bulmuş ol:ın Galatasaray sol be- Bunlar işin dedikodu tarafı 
ki ~dnanm d1 rolü oldu.,0-U şüp- Muhak.kak olan şey ise, Cih~t 
hesız. topu bloke etmiş iken Cem T 

Gnl:ıta0~r~v~.a .!11üdafaa çal?J: gol avantajı olmadığı halde ~l~ 
tı. Fakat ıkı kucuk aksaklık ıkı ke edilmiş topa afıldığıdrr 
gol yem?1erine sebebiyet verdi. Bu hareket muhakkak ki bir 

Fenenn en muvaffak tarafı favüldü. • 
ol~~ fırsa~ardan. ~ade ~t- Hakem Şazinln her dildilk ça• 
mesmı de gos~ebilinz. Bakım, lıştan sonra oyunculara dildil
fakat aemeresız oyunun h!c.: bir ğUn aebebini lalı etmesi garibf. 
~a~ galebe temın ~~ mi7.e gitti. Sahada herkes niçm 
jlnı dün bir kere daha gördük. düd1lk çalmdığmı anlıyacak fuf1 

Galatu:u&y mağUlbiyetinin bolcular.. Velev ki anlamamJI 
bence yegane ~i; haf battı- bile olsalar izahate ne lüzum? .• 
nm ~Ucum hattiyle oyunu aça- Usta ve iyi bir hakem oldu v 

ca bır ahenk. t~tturamamasıdrr. nu teslim ettiğimiz Şazi T~ 
ll~ ~efa mühım bir ~ ~ık- nm bir nokta tlzerinde nuarr 

tığı ıçm olacak her halde, sag a- dikkatinr celbederiz. Awta gj.· 
çık Barbaros bUtUn oyun mUdd&- den toplardan veyahut verdiği 
tince ~erinde d~lqan aan-kır- ceza vuruşlarından sonra topa 
mızı bır fon;n!- ıdi. arkasmr dönmese daha iyi ola-

Gilndüz gıbı havaya hlldm ve cak •• CUnkU oyuncular arasında 
havadan hUcumlarda daha lel'I (hır, gür), el şa.kalan, atm ka· 
olan bir merkez muhacnna Sera- ntlamalar 0 zaman oluyor 
11m ı~u J!8•ı, bü~ oyun u.r1ne çıkarken entboi yap
mild~etince . gönderemedi. Her tı diye Nacfnin gidip de Faruğun 
lefennde ezilen veyahut yerden alnmı kanflamuı spor terbive-
ortatanan toplar dalma d"~'-- .1 
lendi. U6"""'" 

San-kmnm haf hattında mer
kez muavininin üçUncU bir bek 
giıbi geride daima tedafill vazi
yette kallfl, iki cenah haliyle üç 
orta hücumcu arasmda inkişaf 
eden garip bir hücum şekli vü
cnıdagetirdi. Adeta W sisteminin 
t.ersı gibi bir şey .. İşte bu garip 
•istem Galatasaraym derli top
lu 'bir a1mı yapmasına daima ma
IU. oldu. Ve kale önilııde 3 orta
nı ayaklarında dtlJ?Umlenen top 
lin, Fener mildaf aası serf a
tiklarla daima uzakla,tırdılar. 

Bu vuiyeUe Galatasaraym 
l'01 yapabilmesi tesadüfe kalmış 
bir le oıvyordu. 

DUnkU oyun tarziyle Galatasa
raym mtluhakayı kazanmasma 
imkln )'Oktu. Olsa olsa Fener
bahçe yakaladığı QOk gilzel iki 
ayıf noktadan ieffade edemez 
w maq O - O bitebilirdi. 

Haftnın mühim sürprizi: 

SÜLEYMANiYE PERAYI 4 • 2 yendi 
istanbulspor : 5 Beykoz : 4 
Vefa : 9 Topkap: 3 
Beşikf aş : 4 Altmt uğ: 1 

si çerçevesi içinde maalesef yer 
alamıyacak bir hareket. Fakat 
hakem arkası bu sahneye dönük 
olduğu için göremedi. 

Halbuki ceza vuruşu çekilince
ye kadar orasını gözönünde tut· 
mak hayırlı değil mi? .. 

Dünkü maç futbol kalitesi ba
kımından evvelki karşıl~alara 
nisbeten çok daha düşüktü. 

Fakat ne de olsa Galata.saray 
- Fener işte ... O soğukta bile altı 
bin seyirciyi Şeref stadma top· 
lamıştr. 

Sacit Tuğrul ÖGET, 

VEFA 9 - TOPKAPI 3 

Bu· stadda günün birinci müsa. 
bakasını hakem Şazi Tezcan ida
resinde Vefa • Topkapı takımları 
yapmı~lardır. 

ALTINTUG: Tarık - Cemal, 
Mehmet - Alımet, Sefer, Ha}7i
Lutfi, Sait, llayri, Ali, Rüştü. 
Herkes bu müsabakanın da büyük 
gol farkı ile biteceğini tahmin edi
yordu. Fakat lik maçlarının birin
ci devresinde enerjileri sayesinde 
güzel oyunlar çıkaran Altmtuğlu. 
lar fazla gol yememek azmiyle oy
nadılar. Oyun başlar ba~lamaz si
yah _ beyazlılar derhal Altmtuğ 
sahasına yerleştiler ve birinci dev. 
reyi Hayri, Orh<Jn, Hakkının attı
ğı üç golle 3-0 galip hitirdiler. 

İkinci de\.Tenin 20 inci dakika 
smda Şükrü Beşiktaşm dördüncü 
golünü, iki dakika sonra da Ali 
Altmtuğun yegane golünü attı ve 
müsabaka bu şekilde 4-1 Beşik
taş lehine neticelendi. 

Kadıköy Stadında: 
Daha oyun başlar başlamaz 

Topkapı nısıf sahasına yerleşen SULEYMANIYE 4- B.0.spor 2 
Vefalılann müsabakayı muhakkak Bu stadda günün ilk maçı Bey. 
büyüük bir sayı farkı ile bitirmek ~luspor ile Silleymaniye arasında 
azimlerigöze çarpıyordu. Nitekim ıdı. Hakem Muzafferin idaresinde 
birinci devre 4-2 Vefalıların ga- oynanan bu maça takımlar aşağı-
lebesiyle neticelendi. daki kadrolarla çıkmışlardı: 

ikinci devrede yine ha.kim bir SVLEYMANIYE: Hadi-Ru-
oyun çıkaran Vefalılar bu devre hi, Daniş - Aptuş, Osman, ibra. 
Topkapının bir golüne mukabil him - Moto, Şükrü, Zeki, Mell. 
beş gol daha çıkararak müsabaka. met, Fethi. 
YI 9-3 galip bitirdiler. BEl'OGLVSPOR: Koço - Ci-

Bu müsabakaya takımlar şu velek, Stavro - Çicoviç, Angelidt, 
kadrolarla çıkmışlardı: Stelyo - Talea, Culafi, Maruli, 

VEFA: Hüsamet!ın - Vahit Koço, Tanaş. 
Enver - ,-..;;.:staja, Hakkı Fer: Oyuna başlar başlamaz Beyoğ
di - Fikret, llakkı, ŞükrÜ, Züh. lusporlular Süleymaniye kalesine 
tü, Necati. indiler ve daha ille dakikada Tale.. 

TOPKAPI: Halid - Hamdi anın ayağiyle birinci golü kazan. 
5!1Mhq_ttin - Sabahattin, Seyf et~ dılar. Bu golden sonra oyun bir 
tın, Suleyman - Tahsin, Ali, Da. müddet mütevazin bir şekilde de. 
ver, Ragıp, lsmail. vam ettikten sonra BeyoğlusporlU· 
BEŞlKT AŞ4 - ALTINTUG 1 lar hakimiyeti ele aldrlar xe yedin. 
Bu stadda. günün ikinci müsa- ci dakikada Culafinin ayağiyle i. 

bakasını Beşiktaş - Altıntuğ ta- kinci golü de çıkardılar. Bundan 
kımlan yaptılar. Hakem Tarık O. ' sonra Bey<>ilusporlular bir müd
.menginin idaresinde oynanan ma- det daha neti~ bir htkimiyet 
ça takıinlar aşalıdaki kadrolarla kurdular. Birinci devrenin sonla
ÇJkmışlardı: nna doğru oyun mütevazin bir we. 
BEŞiKTAŞ: Mehmet Alı- Ya. kil almıştı. ikinci devre bqlar 

flllZ~ lbralıim -:- Ri/at, HaHl, Hü. bqlamaı Süieymaniyeliler mallO. 
uyan::- f!ayn, Hak/ta, Orhan, Se. biyetten kurtulmak için canla bat
rif, Şukru. la çalıpap başladılar. ilk daki-

Birinci küıne puan cedveli 
Takım: il. a. B. il. A. Y. P. 
Betiktat ıo 10 48 8 30 
Fener 10 8 1 1 37 8 Z1 
Galatasaray ıo 5 3 2 30 12 23 
BeyoğlUlpOr 10 • 3 3 25 22 21 
Kasnnpqa 10 4 1 5 18 2' 19 
Vefa 10 3 2 5 20 35 18 
lıt. Spor 10 2 4 5 24 26 18 
Topka.pı 10 1 4ı 4 18 45 18 
Beykoz 10 2 ı 7 11 2' 15 
SWeymaniye 10 1 1 8 10 35 13 

Galatasaray • l~('n<'r fokımlan 

k~tarda Beyoğluspor kalecisi guzcl b..adir, ismet. 
hır kurtarış yaptı. Süle}rnaniyeli. BEl'J\.OZ: Necmi - Bolr 
ler gol çıkarmak için ~ırtımyorlar. Halit - Sadettin, l\cmal, 
Yedinci d~ikada Beyoğlusp<>rlu. Mehmet, Sabaha/im, xa 
lar on sekız dışında Fethıyi dti~tir- Şahap, Refii, Mehmet. 
d~er. Zeki frikikten ilk Süleyma- Oyuna Beykoz ba ladı. orı.tıı 
ruye golünü attı. Silleymani} eliler dakikalarda müte\ ~in bır 
onbeş dakikadan beri hakım olma. devam ederken 1~.anbul ~ 
larma rağmen bir türlü gol çıkara. bir go kaçırdı1dr. Akabinde 1 
mı~or!a:-. Onbe)nci dakıkada on- bulspor saha ına inen Be) 
~kız ıçınde l\1aruli bir Slileyma- !ar Şahabm ayai:ri) le bir 
~ıye akınını kesmek isterken a) a. zandılar. Yirmi sekizinci d 
gı. ~aydı ve §ere dü~rken de topu kadar oyun karşılıklı huc Il'l 
~lı ıle ~uttug':1ndan hakem penaltı devam etti. Yirmi sekizıncı 
ıle teczı.ye e~tı. Penaltı) ı Şükrü go. kada lstanbulsporlu Kadır 
le tahnl ettı. Oyun 2-2 berabere bcrliği temin etti. 
vaz.i}:eti~ geli~ce her iki taraf da Her iki taraf da galibiyeti ~ 
~~lıbıyetı kendı tarafına çevirmek tarafına çevirmek için can.a 
ıçın canla başla oynamağa başla- oynarken Şahap ikinci BeykoJ 
dı. Yirmi ikinci dakikada Fethi lünü attı. Kırk ikinci dal< 
kafa ile bir gol attı ise de ofsayit- Beykoz aleyhine korner oldU. 
ten attığı için sayılmadı. Nihayet nerden gelen topu lsmet ağlat' 
ot~ . dördüncü dakikada sahanın karak beraberliği temin etti 
en ıyı oyuncusu olan Fethi galibi. İkinci devrenin ilk anları iP ı 
Y~~. golünü. at~ı. Bu ~olden sonra vazin bir tarzda devam ederke?,1 
Suilleymanıyelıler busbütün can.. tanlıulsporlular soldan ) aptı; 
l~şlar .v~ dört d~ika sonra Fet- bir akında ismetin ayağiyle ıJ 
hi. kalecının plonJonuna rağmen cü gollerini kazandılar. On d 
Süleymaniye golünü attı. sonra da lsmail Beykoz sol 

Bundan sonra netice değişmeden nin müdahalesine rağmen dö 
oyun Süleymaniyenin 4-2 galibi- cü go!U de attı. Bu golün .. 
yetiyle sona erdi. Hakem maçı çok Beykozlular canlandılar ve 
fena i~ ~tmiş ve Beyoğlusponın dırın ayağiyle bir gol kaza~ 
mallQbıyetıne sebep olmuştur. Oyun tekrar mütevazin bir 

lST.SPOR 5 - BEYKOZ 4 alırken lstanbulsporlu Kadit 
Günün ikinci müüsabakası Is.. şinci golü attı. Akabinde Be. 

~bulspor ile Beykoz arasında ı lular Istanbulspor kalesine jJll~ 
ıdi. H.a.kem Beşiktaşlı Hüsnünün diler. lstanbulspor bu akını a 
idaresınde oynanan hu maça ta. penaltı ile durdurabildi. P~ 
knnlar şöyle çıkmışlardı: 1 Şahap gole tahvil etti. Az sofll! 

IST;iNBULSPOR: Nevzat - netice değişmeden müsabaka 
Necatı, Faruk - Muzaffer, Enver, kozun 5--4 mağl\ibiyetiyle 
Sırvet - Tarık, Bekir, lsmail, erdi. 

Askeri liseler arasında yapıla 
..-....~ awwws .._:g - 2- -

Boks müsabakalar 
Cumarteal gGDtı bqlanan Aüerl ' DllDkt1 maçları idare etmlf tlflll 

u.eler bokl pmplyoaum& dOn de Epoef ŞeftllD meclıar kaJdıll ,ıd 
BeYoğlu Balke\'1 akmunda dnam Ja takiDe untyaeı olm.adl. 
edllmlttır. 

Koabebda bir c0D nnlldn· 
den çok daha blabllılıı: bir •Jlrcl 
kOUMi ve bu arada Orpneral l'abret
tbı Altay ft A.lkeıt okullar llerl p
leıılert bulunuyordu. 2lk mu.bakaya 
ııu.t cm buçukta beflandı. KIJA.büa 
hakemi Kemal Bekoftu. 

~ .._..Jau 111 IWoı 
DeıılBdell Şevki, KulelldeD Zeki JDr

gQD. ll08a1ıakalar tlg r&TUDd, Dk Ddal 
Udfer dakika, .. rannd ao daklJca. 
Kaçı çok teknik ... 111 dGTt1flD De

DlzdeD Şevki kuımdı. 

bdlMll ........... l'I Kilo: 
Kaltepedela Cemal, KıdeHdm '8ftk. 
BlrlDcl ravundda Şeftk MJdm or 

nadr. Cemal ook lmneW ~ 
le UdDcl dnreJl pUp bltlrdL 

Son rannd QOk Qetbı pçU n O.
mal h&ldm ve çok flddeUl dlllGfenk 
Aakert llleler 17 kilo pmplJoou oldu. 

V'oDatıB lfleehbs 11 KDoı 
DeDlzdeD Sermet. Kulellden Necmi. 
BirlDcl n.TUDdda Necmi h&ldm. J:· 

klncl ravund Sermedbı kabir talkl,.
tlyle bltU. OçUnctı rannd mtıtevum 
ve Sermedin ataklarlyle pçtur. Kaç 
berabere Din edlldL Son bir ra'IUDd 
daha yapdm•1111a karar ftl'lldL 

Sermet çok hlldm dGIOltQIDdell 
•)'111& pUp Uln edildi " 1ıa IUntle 
81 kDo p.mplJODIUlunu a1mJ1 oldu. 
Dl ............... 'il Kilo: 

Denlzden Atlf, Kaltepeden Bedri 
Blrlnel ra'IUDd: At1f p tlatb cm.. 

ltlft1l. lkiDcl ravunda da Afif rakibi· 
Dl çok hJrpa1adı. Son r&Wlldda kat! 
UstlbllDIODtl devam ettiren MU par
lak bir zafer elde ederek T2 kilo pm• 

l lael !f!!ıehlra, 'JI ..... 
Kalelldealfa7rl, ........... 
BirJDCI raYUlldd& Ba)'rl eoJ' 

dOtOlt110I' ft rakibini 881'111111~~ 

BaJd Ddncl muııdu ayal "'*~ 
ftlD ettirf10I'. Ali OOk muka~ 

8oD ravmıdu &1D1 flddetle 
•WreD H&Jri i1l bir boluör ol 
söstenrek pllblyeU ... xuıett1' 
pmplyoDlugu tembı eW. 

Bu maotan 90al'a mu..ı.nıaı
'Nl'lldL Y• 1ıas11De kadar ~ 
fUllPJon1uk alarak .... pClllJf 
du. 151 ... 111 klJoda DmlllD JJd 
plJOD1uk d&ba almam .... .,,_,,,, 

• kOOJll Kıde1l ,.._ ..... 
cıeJer lıDyltl o1dutU talııdlrde Dil~ 
Jetlmn Ye buketbol Jilıl ,_.. 411 
mDlJI olacaktlr. Rfndbol ft 

KuJeU bannuP,u·. :Vcıl8J'ddl 
KuleU11 J9llllllt .,. vaıı.,e Be -
ID&Çl kaJJnlfhr. Dala u...a -
okulu wlq'bol w bob'a ıraıı-.ııı• 
tlıJcdlrde bu ...... 8*ed .... ~. 
pmplfCmu olmul Jııau,M 
cekt!r. 

plJoalulunu bandı. lii:i:Si::i:=:====:::::;:~ 
Sifrr aıfır diyonız; çünkü 

GalatuM'ay hUcum hattmm gol 
,,.,._ıblleeelfnl kabul edemJyo • 
19. 

~ Kemal Belrof batall k&rUe I ~ - ..iılc. 
...... 1adl ........... idi. (Dllw .... ,.......... ' ...,.,.-.::..1 


