
SON HAVADiSLER 

iiatyan 
Gazetelerinden 
Bazı parçalar 

Sinyor Gayda! Siz bU azametli 
.azterle ifWıar ederken bir ~~~· 
tayı unutuyordunuz. Millet J-· 
ıuz 11UW& değil, bilh:.:- k.;1~ 
Ye ruhla harbeder .... 
nanhlara bunun i~ mağlOp olu. 

:vonnııı~ 

Arnavutluk cephesinde 

YUNANLILAR 
AVLONYAYI 

BOMBARDIMAN 
ETTiLER 

ltalyonlar yeniden 
takviye göndermeğe 

baıladılar 

Adrırattllte lllr 
ıtaırn ••kll1eıı 

batırııtı 

Yazan! Atına, 19 (A. A.) - "AtJna a 
.1aıt Talı!ID janın bildiriyor:" .... ,.. e.... y Bahriye nezareti 29 Ununucv-

• TALYAN pzeteıertnl oku• vel 19(0 tarihinde öğleden evvel 

1 __ .. -1r kere letuadel ,,. korvet kaptanı Mişel Hacı KOI18_ 
- !iV"" tandinln kumandumd&kJ ''Prote. 

POS 
Yazı ışlerı Tel. 23872 Fiyatı 5 KURUŞ 

Beşiktaş c nayetl
ala esrarı çizildi 

Katillerden onaltı yaşında Cevdet 
yakalandı, öteki aranıyor 

On iki glindenberı Wıkika~ 
luıa devam edilen Be§ik~ ci. 
n.ıyetinin failieri, dUıı meydana 
çrkanlmı§tır. Bunlar Dhami 
isminde birisile on altı ya.şiarın. 
da. Cevdettir. 

Gayri ahifıki temayüller ta. 
şıynn ma.kt ul taksi değnekçisi 
Tevfik, bu tcmayUllerlnin kur. 
bam olduğu anlaşılmaktadır. 

Verillen ;radeyc göre hidise 
~ôyle cereyan etmiştir: 

Tevfik, bayramın bırinci gilnU 
n kşaını, Beyoğlunda dolaşırken 
evvelce tamdığı llhami ile Cev. 

çindekı evıne gelmişlenlir. Bu. 
nı da. zemiıı ka.tmdakJ odada iç • 

(Dm"UDı 4 nncUde) 

Haberin yabancı dil 
derslerini takip 

edeceklere 

BiR MOJDE 
Son aayfamız:daki 

tafsilatı okuyunıa. :t.: etıeooellcllr. Yanan hU. ua" Yunan denizaltt gemisinin 
ltaJ,... • Ytınaa mu.ha. Sardenya tambıdeki 11500 tonluk 

........ tzaJI etmek ttzere ne1ret- İtalyan na.Jı:Uye vapurunu tahrip 
q "Be:fU Jdtap" bize ttalyan p. ettiğini bildirmektedir, Tamnmlle 
....ık_.__._._ _.__ı-ı-hııcJen but ıı. yWtlll olan Sardenya bir harp ge. 
~- .......,...,.- misi tarafmdan iyice mubafaıa al· 
llt ~ de anedf1or ki 0~ tma almDUI olan bir kaf'Ueye da .. 
.........- baJl)an ıeuetıe ıoz· hll bulunuyordu. Denizaltı bu gU. 

Trablu• eephealndo esir d"'"ıı ttoly11Dlılm kıımplara nakli .• 

dete ra.stge!miştir. Biraz dolaş. 
tıkta.n sonra bir taksiye atlaya._ 
~ra~k~T~e~vf~i~ğın~'~Be~s~ik~taşta~~k~öy~i-~~~~~~~~~~~~' 

- __ _._ ... 1-hııı tlmlt ederim. ne kadar Ussllne d&ımemi§tir. 
--~-~ _ı:.,,. *** ttaJJUUD )'aft resml .,.,.. sayı. 
... SlnWıftr n...1dıa h Glornale d1. Atma, 19 (A. A.) - Yunan or. 

,,- ua du1an bqlruma.ndanlıfı tarafmdan 
... ,nm 31 Atutos 19'0 1arthll 18 klnmm•m a.kp.mı ~ 
...,_.., Yunn'daıt aJeyhlnde 8' numarah resmt tebliğ: 
Ulıoolı atıp tuttaJdaa llOIU'a ta u.. Xuvatfalayetle neticelenen ma.b 
............ "' ftllllek J6tfanda "8)aınayor: dut mevzi! hare.Ut yapılmıet.Ir • 
...- trALYAN SEVIUYATI 
~----- ı.atmatmaia m~ LHdra, 19 (A. A.) -B. B. C: 

inam ki .,... .. ada Jaarp kavga tt&Jya Anıavutluğa yeniden sev. 
~ a.yyarelsle, Mtyllk Jdyat yapınaktachr. ttaıyaya Al • 
~- topı.rla yapıbyor T'9 bam. 1 man tayya!'elert gelıneel 1lzerlne 

boş kalan İtalyan tayyarelerinln 
lı):;or Ga1c1a ba sözlert l'UMll. buraya g6nderilecfği ~akbl-
hlarm tarthl k&hramanlık1artle ei- cı:VLoNYATI BOBIBABDDIAN 
ı ... elc Sel* ll7Jiyor, eakl :ı:amM• ı.-.... 11 (ı\. A., ...,. B. B. c: 
l)&rü TermopO ıet:Waae Mvlttr Yunan: tayyareleri Avloayayı 
sllt' mızrak ve 11ar1ıe De müare. yeniden bombarcbman etnj.ielerdir. 
l.e eaıtemlJ~ anlatmak isti. (Deftllll C lnetlde) 

roıda. 
Pek menktaJDll, Gayc1a ba mil. 

lılJeMmı pnclt tetaaı' g6zden se
tine acaba ne dert Onun ne cllye. 

t:eifnl kolay1a§t:ırmak ~biz yar. 

.. eı)eUm: BaJ Gayda, bani tank. 
ıarmu., ıay,.arelertıılz, büyük çap
ta topıanıuı nerede! Sbl kırk bet 
mıtyonlak n6f0511DUS, sekiz on 

llllllyonlak ordulara, bel bini ge. 
~ ıayrareterbılze, bUyUk ~~ 

ıa.rmrza raimm Ya. 

Alman - İtalyan 
iktısadt 

müzakereleri 
Sar•ılan ltalyan ilrtiaa

diyafmı ıslalaa 
,alqacaltlar 

lngili:z tayyarelerinin 
Faaliyet bilançosu : 

Almanya ya 
1500 hava 

hücumu 
yaplld• 

211 ıehir ve kasabaya 
taarruz edildi 

Londra, 19 (A. A.) - B. a C: 
İngiliz hava lruvvetlcrlnln Al • 

manya.da bombardıman ettikleri 
hedeflere dair b1r harita hamlan. 
111T1tır. Bu haritaya gore :tt'l se • 
bir ve kaaabaya taa.mız edilmit -
tir. Ruhr havzası başlıca hedefi 
t~ et.mifür. Bura)-a 500 kere 
taamız edllmlltlr. Görlng harpten 
evvel: •'Bu· havza.da alman terli • 
bat 11ayeainde düşman tayyareleri 
bir tek bomba bile atamıyacak • 
lardır.,, demişti. Hazırlanan bari. 
ta buna cevap teşkil ediyor. lngi
llz tayyareleri buraya binlerce ton 
bomba at:nnşla.rdır • 

Bertin 35, Hamburg 61, Bremen 
S2 kere taarnıza uğra.mışt.tr. Ta.al'. 
rm edilen 1500 askeri hedeften 
~ demiryollariyle yllklcmc is • 
tuyonlan, ilçte biri mfihimmat, 
tayyare fabrikaları, petrol depola
n. elektrik 11antrallandır. 

ki mllthl5 top d ....._ ) B B C 
nanhlar dört bet gtiD IOfn e ~ LoadN, 19 (A. A. - . • : ı·ng·ıı·ız 
ldlrtttiler. Artık pCllıılzl de bu-. Almanya Ue ttaıya arumda lk. 

R
- bilir m)stnb, a~Jle tmadJ mnsüere1er yaptJacaiı ha • I . . 

llllJ'OTlar' ~ ber almmJltır. Almaiı heyethıe nr. t e er ı n ı n Jtarbedfy~rlarf tAflhfaf etttlfnls ClodiU8 riyaset edecelı:Ur. )ıfftza. ayyar 
la Sun..a ı kereden mabat N\k sa.rmlmqı o .. 

bir All&h : u ,;u _,_ bu ...... ~u V" akınları ltJ.G -11:710 lan ltalyan tırtmadiyatm1 mlah et. 
Slııyor O.yıla, ecle.rkea mektfr. 

aöılerle kara kara lftlh&r Millet Bir haftada elliye yakın 
bir noktaJI onotoyordaDUZ. kal Maıar demı .... ı. hu" cum yapıldı 
ya1a11 slWı ile delil, lıUba8A P • ı 
,.8 ruhla 1ıarbede.r. tp v.....ıı. lana•a talldlllat Bombardımanlar 
·•-- banan için ınailtP oloJ01'111. •aıd• ... ldl --- • ... • eaaıaada Alman 
na.;-tal eaıpe~ ıunı.n- B~te. 19 (A.A.) - Ev. l&br1Jıal&r18d8 

yum ~ tm. velki gün gece yanar vJ.menclifer 
.. terc&man oı.a da Eyl61 •Jl· ı mtinalmlltma konan tahdidat& glallllltr çaıı,11or 
pertaıe mecm0 1A1 bugün goeoe yanm nihayete veri 
11acla ,ayte söyUlyordu~ lagilb ..:.leoekti=:.:._·r~·-___ _:·~--_,_.---<-Y_aım __ s_tın_c_ua_e_>_ 

''İtalya Yanan u.ıe ıandnta& 
bahriyesi tar&fmclall ~ bir f81 

.. ___ .- ecJemCL Böyle 
- m..--o Ud de taıD 
va.kua 1e11rse, yahut be ııra-
b6yle bir ff'Y ,-o1caa gel~.,.. 
da, daha evvel, ıtaı~ vanan 
yıJdırmı gibi oıacaktlr ' e bit 
bahrlyeslnln eski ve bl~ lsrL 
gecnlslae karlt bJrkaÇ 

fma bile haoei ~~rlye .. 
l"DD&D tıslerinln taglll% &-.. 

•-•ıanılJD96ıDS m 
il tarafmdan aoo .. ti en ıtaı-
ade edemiyecıekterinl ,.oy: tngillz· 
yanlar bogtin acab9 nk tesis et. 
lerin Girit adallmda Usl~r ., onlar 
mcslne ses çık&nlllYor ar. der 

ıaıan • 
lngllldere giıya ıninl 0 tutarak 
k4!!fl tnglllzlerl eıtertnden ..... ti• 

h Taf&DW 
hem Yananl"tana em da flL 
ma.nma ııo1rtolar? l"ddırllll getn1. 
lıaktka dü~tü. Fakat ttaJ1all 
lerlnel ta. 

lta!yıın sUlhta.rmm 1ıagtbl 
(DeftlllJ • ltJl~~ 

uu.....tn oaJdt Y~--

Mısır çarşısındaki dük
k8nlar tahliye ediliyor 

Bir a1 ıo•ra çarp tamamea 
ltoplacall we tamirine ltqlaaacall 

BelediyenlD pe:akcrde KtdJl madde
leri a&~o.nl&ıa mb.ha:.u bir bal b&llııe 

Ural c.•.nıet"I U!'&l' ''etdili llıaırçar 
pmm t.ahllyeat ıflD~ bq!.t'.nmlfbr. 
Blrç.ok eaııa.! ıı.rur '8rown•ıa bulu 
nan d1tkk&n1ar:uıı u"'-..llJe •rrılfUr. Ot. 
terleri de blr ay lc!nde t&hllye etmıı 
oıacal'tır. 

Bell9 '.iye tal!ll.r.s olunan dlU•.kAnla. 
tı%l ön !usımlann: .r~kll edeA alqta. 
rı yat~rm&lctada. t>u suret,ı., blr ta,. 

rattaıı tahlt~ yap.1.ı k~ d1.ttıT tanf• 
~ temtsılk de 1aııı'tmf olmaktadır 
'l'ahllYe biter bltm~ı btl'1Slw Mımı 

~ t&rih1 dtg-.rtk mUtCJWll,p bSr .. 

tekilde tamir ettirecek \'6 sonra bu 
radaki i.'UkkA.nl&':" gıda maddeleri aa. 
tanlar. za.tı1reı:ller, ~stcılar. konserve 
ellere 'kiraya verilecektir. B'ı aureUc 
balen Bıllıkpaza.rı ~tımlAk a.:ıhaSm&l 
bulunan ve oehıln merkez 9lyasa.aıııı 
teıkll ecıe.n yerdf!ıd t!e&reth~M sahi~ 
lerine y+r buJunro~ ,.ımaktactı:r. 

Mıa.r ca.rtısı c-ı.a.ı:n umum1 barı.ı• 
ten BO'll'S tıı.maınen e.sld mahfyeUnl 
kaybe•.:nı, lıaharııt •t. bcıı%e:lerln1 sa
tan do.:cklntaruı ı.<l<'l~l ancak on Ud 
t&neyd buni3tL \,.'.&-şmm diğtr kmm 
ıa.mn yorgancı •e reobUyecUer f§gaJ 

edlyor'tu.. 

Afrika cc;lhesinde 

Tobrukta Et fiyatlarını yüzde 15 
topçu faaliyeti 
şiddetlendi 

Sudan ve Kenya 
cephelerinde 

İngilizler 
mütemadi 

hücumlarda 
bulunuyorlat 

Kahire, 18 ( A. A.ı - Mısır 
dahiliye nezareti e.şagıdald teb. 
hği neşretmi§tir: 

Dün, gece yarısma doğru. 
(Devamı 4 ttncllde) 

ftalyanlara yardım 
uğrunda 

Almanlar 
50 tayyare 
kaybettiler 

Londra, 18 (A. A.) - Almanla 
rm ltaıyaya yardmı hakkmdald va. 
itlerini tatbik sahasına koymala -
rmdan yani ancak dört gilndenberi 
en aşağı elli tayyare kaybettikleıi 
talıınin edilmektedir. 

Bunların 30 na. 40 tanesi İngiliz 
hava ku\•vetıcrlnin Sicilyadaki Ca. 
tanla hava Usstinc yaptiltlan bU. 

(Dcl·amı 4 ·tar.tide) 

arttırmak istiyorlar 
Fiyat Murakabe Komisyonu tazelenen 

bu mesele ile de meşgul olacaK 
Fiyat muraka~ komlsyonunUiı aoıı 

içtlmamd& .... 1 olunduğu unnohman 
et meselesi yeniden nUksetmi§Ur 
Fiyat murakabe komisyonunun evvel 
ce koyduğu ftyaUara perakended ka 
eaplıi.r itiraz etm!§, kendll~rlne kA.r 
bıre.lalmadrğmt, Wldlklerlnl Dert 801 

mU,lerd1. Son tx>plantıda yapılan um. 
ıar Ue l<omllyon kuaplara lavıtf".ıkta 
kiloda 12 ve dfter eUerde 10 lrurUf 
icA.r tm'akmı§tı. Bu defa da topwıcs. 
IAr buna 1tiru etmektedirler. 

Toptar.cı kasaplar J&Pllan yflzde 

(Devamı 4 tinrtidel 

ihracat ve ithalat 
birlikleri islah ediliyor 
Tacirlere daba gealf mı•ıasta teıeb
llGııerde balumak lmkAllı werllecell 

Ttca. c • vekAleU ıI t •• mUdddUen~r. 

esaalı •ekilde m~ edeD Uı·-ac:at ve 
lUıalA.: oırllklertnın , azlyeU Uzertn..ıe 

bugtlıı~ karar ~mesS beklaı'l

ınekkttlr. Aall r..zı!CS' olan ~kilit 

l&ndır.:rıa uınum aın•rtırlugtı-e tıa~l8• 

mak •ızere ıuıuı.an Avnl ~aknuuı 

kUnıl '~'t!Ddıuıbui uaşmda '>· Junmı•o 

olduğ' ıı'an birU.Ucı:n: büt11.'l tıuBl•_. 

yeU"'rlll1 ve verL.n t'&blllyettnı vaıcı 

nen bl.mc.kttdlr .>ı. ı.ıtıarta vt>W.-t~ 

karar -ım teşldlAt.ıa:' ı::•rma .ımum ın!ı 

dllrlln'tı: Ank&ra/8 5'1•mesın,ıen ııonN 
veril~t;ı anla§llı.:ıtıl'.lacıır. 

oıg., taraftan O!Tl'klertn mO•hk· 

bel ae ,tını u.ytn .çu .~t'ı' büt!bl 
Uıraaı.• ve .:ha·A ~len an.amS.. 
açtlğı U\kete o Z'l"'1J.r.a IUıJ:it CC\"J\P. 

lar &.!."UWt oıa.ca ..... .:ı. 
Ôğrım.Jitı.ııtze ~orc. blrllk.:eıi.n ~ 

nevt ,.suu.ı)'t'Uerlr. 11 N..ha IU9Kde taJt. 
viye.U "' gerek • t•JU gen\ae lhn. 
cat t&c1rıerne ·'!!lh..ı. J:enia <nlkyasia 
tqeb'. ıa Yllt'm&• ımxAıu venlmetı1 .. 
SM tt.JiirUe tak4'Tllr etmıf'ir. Bu a.. 
raaa ıirl~t:rtn ı ~'1 mevcı· mu,te
rek U"hllD! ltlt~ıi~·Lfll ita Qfrılattk 
otrlikl •!"ır. ayn a.rrı c:otnıd1'.ı dotnn 
ya ve .Aıt.te vey~.,·ıt ınmt&ka ttcattt 
mUdU" uğUne tıaıtııuıacagt a.ııı,,wns'k 
tadır: 

Yüz yıl önce bir ilkokul: 

3 üncü saylamıalCl "Bir Mevlevininhatırcıları,, yazısını okızyunu. 



lu ıs sakathr diyorum. Ya siz? .. 
Y AKA lılr tels lllle .._ e. 

•r b'el'I:&. llalhldlla. . .....,. .................. .... 
eJft ........... ...... lnlellJerl 
........... t.emhı ettllel'. ta ..... 
3 ....... dualmala ........ 
idlıle .... .....,... 

IDdlle IQduı 
... ... ldtllllbab _,...._ 

laa lllr sat lllr mıUep 11111411118J19. 
ilyer. Methi top arlı.....,.. -... 
Amal Od dellkuhdaa lıblllae ...,_ 
eri tüdlyor. Be...,_, ....._ 

r.111 cJellkp ......... ldlhbde 
ıa118ec117or. a. Jelll ... ,,,.. ...,_ 
•ılae ~ --- ...,..... 
Ne tlemlrf-
Talıll .... 111- Yeni lılddat. 

.ar ........ ........ ..... ,.... 
·~ memleketbl •por ....... 
MU'lak ldrer ,..... elanll ,...._ 
nelr •er apor ......._ INtjn ı iP 

ıoreadar. Dip ftlllf ..... ,...,..., 
atrl1lr ve tebrik etmek lkanplr, 

l'alad llafll ..... bir ...... 
arı 

... PDt .... mektep .......... 

"wlf VeklDI ..... - llabetll ft 
ook ,..... lılr brul W•elerl. 
mblk-leııe ............. 
'1llılflr. O 11ü1e .. We•eıt ldllM 
... ""°* lılr .... __. ... .,... 

• ..,,.,.. ille ........ 
ılejlldlr. J)elllreelew ..._ wlp 
bll'fOlr t.eldlfler pidablllr. mr ..., 
weae4~ lı.l -11 lılr ••• ırl)et 
emılae ~ ._ .. ...._ __ ......... ..,~ .... .....,....ealr ... ,.., ... 
"*- acle mut nr- KllpC9 ı.e 

~------. 

:..k !a:::=: I Darolacezede 
11

...,., •Meta ............... munevver pavyonu ..... llHC Mlıda .. ıllleı• 

h=-.. -:.::· .,... .. meselesi ,.. ............ _ ......... ............................ 
..... Ds"wtz ,..., ..... 
welllallatıl ,__..,,._ • ......._ 

~ ...... --",............· ...... ,... .............. .... 
dili, ..... ... .... U.,hUql 

....... ••Jeitet ,...... o tlpOr ..................... , ........... ., ....... .. 

....... .,........ teaeMlt ... .., ..... .................... ...,..... 
ti, ..... ,........ .-. .... 
klllt lll'9llnl'" mn.,..,.... .._ 
..,._ .. ~ " teclWr ... ........ M!... c1IJflOeil ,... .... 
w ...... lpOr ldllll .,.,.. .....,. 
,.,.,...., -ıelset _,utlerln. 
...... ~ .... Ulda 

...... .., • ., .... o lllllde .... 
lılr 1191'9 • 1 .. -1 

..... ...... '-' lıılr .... 
ıeıteMzllUlr. Ba tetelMlla .._ 
............ ftr. .. lıa lılaıe. 

Müea .... müdüril 
teklifinin e1ilmu anlatb 

t.buabal ~ Daıaıao.. 
.. mbenwler lgba 1ı1r paYlJ•'B tmla 
edecıell JUlbmlb. Bu bu9Uat&. Dt• 
rlllloe9e ldaQrll doktor Bekir Zaftr 
....... .. la'wtı ftnllltt.lr. 

- l>nlet mı11111111Dde11 ~ 

llerlumil '* .... ···- te... ol. aut. ~ ~ ınaıc. ı.. 
tat MmıiıJll bUI IÜJ8IU' 9a.rdlr ld 
lıımalar ı.tlralNltle geçlımels lsf Nllde. 
rl baptıanma ....u, ot.al u,....... 
de vepbut bü1nM" ,...... ten& 
p.rtlar lçerl.mde pçlJmek JDfCbur • 

JWtbıde JWDıaktadıtlar. Bu Vida dW 

........ olU IWlmlar da •""'· Bun 
Jar blse mtanıcaatle maqlamu tıırJret. 
mek prtile ~ bMJ1'ııaalan 
aı ~. Ba mıtrau '"Jarm 
eotaldrlml ~ DarQl&aeııı4 ba • 
nfmdlkl ..... ,.,. Ol'IMD!ddar 
lQIDde ,.. JIM'l1cmlar tnp.ıaaJ cm,aa 
dOJll. cloktol' ı.attı Kll'dara bu ~ 
ta bir tAtkllfte bulul'dllm. me.-Je bul:• 

yazıhaneleri 
nşsıl oliaak ? 

BarodiaDMb 

ı.taDliul ~9:~ .... .. 
===~·- .. ... 
BaDdaıı ..... - ..... mutJ&. 

u Od~ .• "r"" •caktır . 
... ~ ..... ,.. Jıuewııl 

eı•ma8JIMllnl lllttn edeD lılnr Jdltllp 
bane ............ AıJ'M-lııt. ..,. 
pıatuı u. lılr ,... •lrJDe lııal18> 

muı da mUftfllE strOJmllltlll'. 
Bam avukatlana .......,. tardecll'• 

mit ••mıarfa 'fi lıaJdll bul~ 
larla .. ,,. ..................... '*'° • 
~&··1ı1• Wl htrU#f .,. bdma,.... 
aelertDID kapllırl ..... 4I0-"80 eb'a 
dm4a bir lnba ...... ırı.r " .... 
tarta N1clAID ~ -- tııatD
lılcaldardlr. 

.,..,abda ı••• ........... 
.... il (AA.) - Din Tor • 

._.. w l)ellnaenderede yenlclea 

..ı.eıeıer olmawtur. Bmr ,... 
tar. 

Camamaft ~& 
.,. nlra plen .,_ lal'lltdarm.. 
Ü IUV a&uJere dalıblmak tl• 
..... Kıdq Oemlyetl tuafm • 
claa nwJwDerlae Jlnnl bet cava1 
- a&aclerllmletlr. 

Yapağı stokları 
Hiildimet tarafından 

l&hlaaimaıw 
l&Jrtmet.~1111'-.....

.. flılar'•lwtlld ,..,..._, ..,...... 

..,. talıl tutmnfba. ___.... mQd 
cini ~ DID, ............,., •• 
.. 1111' wlrde............. - . 700 
-~Glm.blttlD~ .., 

~ tMııllı ~~-' '4lilfli'lıJilll'~--· ..... -4 

'fır. 

19 tiONCIKANU1' - 1941 

Keılın parmafı ·Ajan
.,,. taalailu • Eroın 

R ADYO p.tesl ......., .. ... ?.. ... ... tıuaf&. 
... ...... ...,,..... lılr •• "' 
ppddlp llaber werm,w. 
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uğradı Bir haftada elliye yakın Miıak akdi arbk ----- ·-Iia ı ı y r . "Vakıt Matbaası" 
Rankonı;, 18 (A. A.) - Ro~i.er hücum yapıldı mevzuubahs değH.. Setir ağanın konağmm civarm· ne haldir?!,, Dedim. Bir kahka.h& 

muhabirinlı1 öğrendiğine gore Sı - Bembardımaaıar da imaret itt.iaalinde bir tat mele.. ne gülUp: "Bende bir kitap var_ 
yam harp gemileri Siyam körfe. M0&kova, 18 lA.A.) - MoakO\'lldn tep vardı. Beni oraya verdiler, dır onu sana vereyim Oku. •• O ki. 
zinde yapılan bir muharebe t'Sna. eıauı.ada Alman umumlyelte hlaalyat, bir SoYyo!'t • Ja· Mektebin hocuı Şehzade canın.e. tabı okudukça bu hal eeııden de-

L ı -.. 1 sında Fransı7. deniz kuvvt:>tlerini pon paktı aktedllmulnin artııc bat:t..s 
rı a d İ 5 8 8 r inhizama uğratmışlardır. labrlkalU18d8 mevzuu oıamıyacatı merl<ezlndedlr. ri.f"ınin kayumbqun alt aaltalb ao- folur., buyurdu. "Haydi efmd1 ye· 
.......,,. • ••••• •• • 

0 0 
- Bu haberle Siyam krtalarmrn ıson Geçen teşrlnievvelde yeni Japc.a bu lehadan bir adamdı rine git ağlama.! Y&rm kita'>• alrp 

\/ e Ta r i h askeri muvaffakıyetleri hakkında- g6nlllller çaıı,ıyor yllk elçisi general Tatekava M.t>Ski>Y& Her gUn erkenden mektebe de· erJı:en gelirim.,, 
...,.,., 0 0 ••• • • 44 0 ·- ki haberlP.r Bangkonk'da bliyük bir J..ondra, 18 (A.A) _ H:na ııf'7.areti ya geldiği zaman, Sovyetıer ile Jap<m vama bqladımaa da ya.pm dokuz Ert.eal gün Mehmet Oemaledd.in 

ııevhıçle ka~ılanmışln'. Şehirde ı. ya arasında süratıe bir ademi tecaTtlz ldu- hald h Us Kur' dil.. 

S 1
• ya s,.ı şık söndürme tedbiri muvakkaten tebliğ edl~or: paktı aktedileceği k&naatl mevcut bu ~ gu e en am o kitabı getirdi. "Al kitabı oku a. 

iptal edilmiştir. DUn ::Sğlcden ııonra aa.bU .ııuhafaza ıunuyordu. Gerek M.ototot ge,..k laı t okuyamudım. Mektebe konul. ma burada okuma ... Ki!Meyr gös. 
tayyareleri lioland~ sahili açıklanr.• pon hariciye nazın Mateuoka J'kt menı mam iki hafta kadar olmuttu. Bir terme, geceleri evde oku,, buyur-

r k bet·ı n vt tııı.11'\ Tt;KztBI da dti§man tJcaret v.ıpurJ&rmı bombar lekettekt mUnaaebeUerin noruıal t'r gün yine erkenden mektebe git- du. Açtım baktım. İçinde ~Uzrl e a dıman ctmi§lcr ve mlt.ratyöz a.~lne tim. "--e,,_ 18 (A A ) D N B· hale gelmeme.!! lçlıı ııebep olmadıtuu Hoca efendinin van ... daJt.i ""'•el r-'mler vard ..... ''Aman bu 
V<"• •"Le, • • - • • • tutmuştur. Oört vapura tam _:ıbetıcr .,~ r;..... ~ .. 

d 
Viııtiden haber \•erildfğinf' göre, bildirmişlerdi. BUyUk elçi Tatekova:ım pencere içinde oturur Mehmet Ce- namı kitaptır,, dedim. O: "{imse-

h d U U Sl·ngapur Fran51z başkonsolosu. kaydcdılm!ştlr. Bu \"apurlarrum blrt Moskovaya ber lkf tar.dm Uzerlrıde al 

U • • • ba.tm<ık uz.::re bıralUlmıştır. m eddin elendi nammda bende ye gösterme bir daha seninle ee.. Si\'am krtalannm Kamboc'un bü • mutabık bu!unduğU bir plAn getlrjlğ! 
. . i ri.izü ~ilk bir kısmını işgal ettiği hak - Hn,•nnın rlnalığı dolayıslle gece sanılıyordu,. General Tatekova, Molo bir veya iki Y&f bllyUcek bir ço_ llma gelmem!,, dedi. Kitabı Mus. 

Geçen cil an harbıntn Ç) - kında Siyam kaynaklarından ~ a~,. lıarektı.u ı;oK mahduı. olmuş oununla tofla birçok görll§meıerde bulunınUJ· cuğu erkenden' gelmJt bulduğum_ h&f'I§erif kesesine koyup eve gel-
11.e "t azı] vinni senedır 0 - beraber Brest ve Cherbourgd'l mubte- dan -·'-1 ... alemi b k aı y arı. ·. -~·k Va.kıt lan ha:berleri tek7.lp etmiştir. tur. Fakat böyle btr paktın lmza o•u. , Ç.,.;ua u.. • u ya, OD~ elim. Bir tenha odaya girerek kapı.. 
l- ~y ku bıtiteffit."Ul · llf hedefler ve işgal altındaki 1''ranaa.. rlh. hald b ,1 """ a o ya a.fhalar nabileceği ta her e en z c,k malt için yanma gittim. Mumalley· yı kilitledim. Okumağa baş' adım, 
Va.kıt ~ni ve meraklı s da iki tayyare meydanı bombndıman uzaktır. hin urd ğu • eıoi dar 
daha aydınlanıyor. nydınlana. - •ıt A "k edilmiştir ot u pencerenm Düşe katta yuvarla.naralı: kitabı o. 
cak ıngı ere- merı a Londra, ıs (A .J - l.Alndranm IAP01'"LAR NE tSTlYORf olmakla diz dize ve ytlıı: yilR otv. kumağa başladım. Aııladım ki bu 

havacılık mahfıllerlnde ö-enlldlğlne ÖğrenlldiA'lne göre, Japonl11.r, Man duk 1 D ğd&n tepeden kon .. --1rta ldta 'L..l- .ıı..~ • ..&.... ... • 

Şımdılik bu harbin yalnız ka. ç· 0
• ul<onun tanmma.n Ye Çine yardm.m • a ......_ P wıır -- ve met~ uz;enıı.e 

t ro ve ın mı· sakı göre 17 lkincikAnunda fecir vakti bl· olduğumuz halde lılehmet Cem& --1- kit& tır ftJU.t..-- Jdtab bugunu g ">ruyo.ruz. Baş ulıa Pteıı·f· kesilmesi mukabilinde SoryeUere h:t. • .;r--. P • ~ m ten hatta içinde lngiUz hava kuvvet· leddinin '- ... n. l .. n..n-n- n ,.. 
Psı aanda olnla:k w.cre m ım:'bı' yük tedakArlıklarda bulumnap hazır ço... • ..... e ..., UA.u&uu ze. .memon De Leyll halrlnnda Y8l'll 

'"t> k len deniz tczgilJılanna, vapurlara ve· 
~beplcrle gızli tııtulan nr~ Japo:Jlara r.öre llY ıınireyc kıı.r.şı 28, petrol hedeflerine dır. Deveran eden şayialara namran, rimde gqyedicl bir teair yap- dığup anladmı. Kapıya validem 
lır neler vur. Harpt~ l so ser karşı 3, endUatrl hedeflerine kal"fı ıı. Japonya, ı.terkezt M.ogollatanı Soryet tığını duydum. Ki beni billhare gelip: ''Oğlum aç kapıyı, taama 
bunlar ha.kkında. ciltlere e ba§ında jmzalan'tcakmı§ cıcmiryollarma kal"fl 4 ve hava mey· nüfuz ııahası olarak teı!kkl "'tmeğt. Cenabıhakkın kudret " uameti.. gel" demealyle beraber m.kftr )do.. 
"" 1 _ 1• l u· mler dolusu re. Sovyetıere Dairende ba%J kolııylrk·ar 
,,.ııı ac~. u o . ş· dilı"k ,,..,,... 1S (A A ) D '-T B danlarına kt.r§ı birçok hava akmları nbı ifığı edip tarika.te eotan, bu ta:pta l'Mimler oldu"-·-..a..- ~er-
8 -1er n.>e>ı""'ıiilecektir. ım To .. ,:1~. • · - · •"· : bt vermeğl. kabul etmtı~rdir. ~akıılin l§LlllUDU • ._.. u.u '°"' "' Tot.-.• Nışı O'!'l?Pte~· • ç· yapmışl.a.rdtr. Tayyarelerden o~ rl "'"'•el • ..r..lin 0 maaum ... ~..ı.. ,. ~ ... ._ ..... _a. _ .. _ .. ___ .._,_ 
't'\... __ saya. daır neşriyat kısmen ... _,o - to·~ ~ının ın. lakkmda bir antaomaya vanıablleceı 6...... ,,...... _........ meme,.. ~ AA&ul uuaua --. 
.... ıan d d · · menbalardan alınan ha. dönmemııı ve bir avcı tayyares. yere ·--.ı--ı.~ ·•- 'd başlamL-, bulunuyor. Bu ara ela en ıyı ..._ ğl dahi sanılml§tt. Fakat Japonya u,, ... "'4U ..... 6' - oı u. dJln. Taa.m ettikten llOIU'& pmda.. 
"'"'-~~ ...... ın , ıkılmasmdatl evv berlere istinaden bildirdiğine inerken pa.rçalanm.ıştJr kendısl tçin hayatı ehemmiyeti tırtr Üzerime bir fenalık, baygmlık nı alıp vh•e odaya gın· 'p kap"" Jd. 
"' ...... L:><w• -' let batı biri d 1 "lte Ayni hatta lçlnde hıı.va p.rtlannın .7- .,,. 
, , fazla. rol O''Ilayaıı iki devtl . göre, şu n n e ngı re, k bulunan b&;ık avr meRleainde hlc;blr geldi. litledim. T~ ... -- 0ı..~-~ ......... 18. " - • ka.be erı Amerika Birle.;ik devJetlerı ve fenalığı doll\yuıylo barekıı.t bir aç fedakA ı kta b ı &-•ktadı Di....., 'CllU .... ~ ... \IUMl.6.. ..,_ 
adanıınm sıyası re _ . gece mahdJt mıkta.rda yapılmı:ıtır. r 1 u urun~ r :;~r Mehmet efendi 111 halimi gôr. dım. Uyku gözüme girmedi Vel. 
hakk d il şeyler ogrenı)'Q. Çunking arasında üçlü bir pakt taraftan SovyeUer de blç bir mo an 

m a. g.... kt Lo dr ·ı Çu l..ondra, ıs ( .A •• - ltim:..:ıa ıayan me&yle: ''Am&n kard-lwı &&na h .. -d -'--1.- L....1..- L.U...t... T -·IA ff 
.... z A -len ·.,·ahudi olan meŞhur aktoluna.caı ır. n a ı e n. Rus - Japon harblndenberi JaoonlcıTın ...,...... - .... uouna a.uar 1ıuı.a.,. AJC;" 
• ~ ~ ~ nd h i b" nl memb4J..ırdll!l alınca malömıı.~a lsttna. ld ., .. .., • ..;_ h · d • ..-ıı.-..- ı•-bır ·F~.._ ... .,ız muharririnin yazdı. kingara.sı a usus ıra asma aldıklan bu balık avı baklanıım k•y- ne o u .,, ""'J'"I' emen yer.an en Mecnunla '"ll!i''"'ll'w.u&. Gözyqı ... 

•.ı~......... k d pa.r . dı·den aktedilmiştir' . oen yap1ıan ve hava tehllkeın i.~retl•• ._ Ik--'· b' ..__._._ ....,..;_ Bu ,,,..,. ..:.-. ..ıı'-"• ...:u 
ı?7..na go""re ıc.jn ıçinde a tn • ŞlDl d bf!dllmesine rıza gÖatermemektfdlr aa anı& lr ~- 8U fi"&.4.1. .._ """'.l ya&br;-.u 1111)'& ""9""4"9 6 .. UI 
c:.• ·• al d k nsı Dö"meı· aJ·a .... amın bu hususta rt ne•.ıcP-"ınae Alınan tabl'l.ta!aTın a 
""ag~ı da vaınus. D a. ye a • ..,. ıudan gUç hal ile birkaç damla i- ıalattmı. Saba.ha ·--- bir miktar "·"' C dın. nerdiii malumata göre, Çun. l§lerln tattlll't> mUtf!alllk buturan tah- .7 ........ 
c.ldüktcn sonra Marki~ ·· a y ~ 1 u rf • -· drad <'il ıe çip, art.ık ""-eğe muktedir ola · u•...,.• -~ Ertesi -n .. de Jdta. da bır kadınla yaşayormuş; ~u Inng, Birmanya • Yunnan de. k.ikat ne ceıe LIU..°l a ll""re m49 ~·.. ..., ... ~- 6 .... 
l:adın çok gtiZ(>! ve g<ız alıcı ~bır miı·yolunun yeniden çatışmağa Ur. madığunı göıilnee kendi eliyle bı lılehınet ef~ iade ettim. 
aJılt1kmUŞ. fakat kadınlıgmı başlaması için lngiltereye, A. Bu tahkikata görf' narp maızemes rahmet gibi yilzüme su serpip yı.. Mehmet Efendi: "İtte o kitapta 

.Dlunutarak sıyasi ve iktısadi m.::. rnerika Birleşı"k devletlerine ve imal etınlyeı• Alm!ll fabrlkatarmda kamağa bqladı. Bunun üzerine bir olan Mecnun eenaiın.. I.Aldn Ley. 
• · 1 aı .. - ıcareU verilir * Sofya, l ' (A.A.J D.N.B. ajan. 

elerle ı..!rac..mak iptilasına Birmanyaya müra.ca.atte bulun. ~er, ıum "'I az k~ndimi toplayıp oldukça aklım ı.a ben ..L.Mn ... , benim adrm Meh· 
1- tl ~ rd k d derhal taUl cdilmeltledlr. 1 bildiriyor NarJrlar n.e::liırt sı ilk• ıa ""1fiUMU 

rLUP mış ; pc e ar ·asın an m:uştur. :ıcanun ıSMo tarihli lt.L)..a • suı-r "'-'·una ~ldt OrmU -- -..._ mettir ..• aen var kendine bir Ley. 
~ •-· · şı · k R Mlut mtıdataa fabrikaJarınm me .. - ._ .. ~ --..... 3~•• 
o.;.cVtt:t ı er1r~e anşırınış. C}- .. ticaret anl&pnamıı taıı .. 1k etmffUr. ...._ y ı... --· ıa L-ıt .. ...., o -.at ...:- krp 
"""""'"' metresı· Konteı; De Conde mubteıtt ,.ıcııerde nareket edllm••· me ce.......... an .-nm ~ ıa ..-••• ., ........_ ren5 .... • 
·"-"'~• ç• d b. d •ıih •--n•- • Kopenbag, 18 lA.A ) - Kopeno _ .. _._ n---'- ... ...._ ,___ -ıı..a.. ,.._. bul A ıı.e krus·· tah atılgan, her İı:u> bur. m e tr or u 11 tan tedir. nk ı1&manlarda ~~ ... tı yyare. .-..uoaum -e .. oyup ...- zaman ~ ._..... VllfY•P •m• ""' 

r- Jerl btlmbardımaıuıta ba§lar t.tı.rıaı:naz bag ctvarmea ter,. om<1tıe utırm .ı. - .~- _ _..,_ G6sllml .. _.-._ .,.... 1 rıunu sokan bir kadınmış: mii. te~rit edildi tında 22 de~eye titlfMO!fttlr. • .. ya ... 3 ... 3 • Yarnmu. aç- Cen.,._Jrka ~= '""'" yere-
hiın vazifelere ehemmiyet.siz a.. k. 

8 
( B her 1f bırak:tmakta idi. FAkat 80ll "'Berlln, 18 (A.A.) _ stetaııt: 11... tmı. sördUm ki mektep lebalep rin gliııılain Twm!, lhn.btm lnı· 

kt Çurı ın~. 1 A.A.) - ura. samıuılarda bir çok fabrlkalıvcla bina• .,. 
damları tayın ettirme en çe. da neşredilen remnt bir tebliğde J&rm dablUJ:oe yapılan l§lel""' devam bur plyaniat Job&'lD s:.rauu. BerllnJD dolmut " hoca efendi gemıif, hm daha mumndur. 8enin cema.. 
kinm~· şöyle denilmektedir: ~mektedlr. Berlin!n büyük ıatrtka- bir Jdlnl#fndr kan ze.ı;~:enme.tııdea llebmet elendi vukuatı tamemtıe Unbı aJaımden hır W'l"e8lni Meh • 

1ki Fran'" z diplomat.ı bırr~i~. "Askeri emirlere itaat etme. larmdıuı birinden alman bir t1lp<>ra ölmUıttır. ona anetnllt. Hoca efendi 90Cllk met kulamm yihkııle r&rme.b-le 
ltrini hi" cekemezlermış; hırı. eliği \•e bir isyan için komplo glk"e. amele bu alat#m dahilinde işe • Şantıago du Chlll H (A.A.) - birdenbire haetalamp uykuya var-- Mecnuna dlSndil Senden merha-

" . d bulunur hazırlığı için yeni ''komii!niBt" deY&m edilmeelnl proıe.to '•mlşUr. D.N.B. •an meellal, mel>uall mCA 
birler"nin aleyhlerın e • ·u.1..1 lial taratmdıın dah~ öoc• tuv.ıp edil. mlfbr sannetmif, llehm.etle ben.. met, 8eJlden kerem, Milden medet • h ,,,_. idare eden dördüncü ordunun .s11ıwuan a. Bunun ıu:erl!ıe Aimsn maklll'l'an bir 
larn . Hattii aruı dan Yeh m•· buıunarı ve şu• knmıını.t ... rtilt- her melrtef>teld çocuklarm hayran yl EıiıamerrUılmtn!,, dedim. Re-

b 1 dukları lınmış ve kuman ı • -..unu ç&lr,ıma atste.mi tat:tl"ine bll.§ '$' ..-

kabl.neye dahii u un ' f edil · · K ,.,~ n1 kanun hıı.rlci adc:ıedec ~ır kanun bir halde bana baktiklarmı gör • men ..__ ---=-..:ııe olllll -- " k yor Ting tev'ki mıştir. wne.n. lamıııtır. Bu u.ule ı:-öre, arzu ede.nk!r, .._... .._.... ·-
lıalde biribırlcrile onuşm1;1 • dan diva'DI ba:rıbe sevkedilecek. akm ve bombardun:uı deva::ı ederken projesini 13 reye kartı J9 reyle kabul dilm. Bundan 80Dl'a Mehmet Ce - elem bahltJan ~. 
la:rnuş. Halbuki vatan t~l~~eye tir çatl§acaklar, ıatemivcnter ı~ı~rınt tatil etm)Jtlr. maleddin ile arbdat o1malt, oma- Hoca elendi 6elısade ounöte~ 
d .. stüy .. zaman bütün siya;:,,ı re. Nizami ordu ile müttefiklerin edeceklerdir. Bu 11trada çal~~kları "' "'Roma, 1'3 (A.A.) - İtalya wliah olmak ruh manevi 
k~ gu b"" tün" sahsi da1·gın. komu··n:.at Çinlı"l"'r ara--ı- :ı..:r tt. dı Pttııa Ur.ıbertonun u·ııu kuman. , o masum umun !"ınin kayywnbqısı ......... n, fe)l. abetlere, u • d T . .., ... Dı.uua •uı nada lllf'n ve yaralıuıan a:m<!Jeye mu- gwdma ld 1l -.ıa 
lıkl 'ermek lazım ır. a. ihtilal mevcut olduğu ilk de.ta hlmce 'tıir tazminat verilee6kfü. danlığm& terfi edUattı '•ildlrllmektc• o U. av-.., Jma boy1a, ... ._, da-
r h~an:1ur misallerı \~ardır. olarak itiraf edilmektedir. dtr. Ah 0 maaum arbdatlık, 0 ma· ima bıııdil fttill yapil) a..ac eu» 
Bir tanesi pek meşhurdur. . Yukarldakı beyanat askeri F ortl f al:.rikaları * Atına ı tt (A.A > - R.ıneıUD p.h sum sevgi... Mehmet Efendi bir 1'erife ve gerek ~ buraya 

Milattan 483 sene eyv~l .Atı. milli meclis namına söz 8Öyle. ııt mUmeaııU' miralay DwıaYIUI Kabl· eenaf çocuğuydu. Mektebe 'geç satardı. 

nada Temı·toklis ve ,Aristidıs a. ıtLeğe sa18.:hıyettar bir :zat tan. civarında yangın reden Atmaya gelml§t!". relirdi. Jılelrtepte kalfam bafka Pek -1r -~- .. 1..:... onlann 
bet var d ı t (A A ) y uı * BW<reo. 18 (A.A.) Gu.etelerin - ..... yu&a• ~ 

tasında büyük bir r<:Ka nıuna·· • fın an \ apı mL~ rr. Detrott, 18 . • - ang blldlrdlflne göre, Tuna kontenDS1, ~ da Mehmet efendi bana tellerhıden palmlida fitil yaprp 
dt· ikisi arasında daıma - aöndUrme servislerinin eld,.. bulu - iltifat tmek i'"'- ..__. _;;.. 
k ' al mücadeleler olurdu. O nan bütUn efradı Dearbonı (Mişi. 20 kAnunuaantde txıplaıı11.Caktır. Bu, e ~ aruıra uvıu ~.. Jclfrtlara deste deete ede.ret bir 
k a.şadara_;'..: Aristidis: kat vatanın. selameti i~ gayret gan) da Ford motör fabrikala.n • konferanııa, Almanya. Sovyetıer bir- np: •'Gel bakayım, nuıl okuyor. bQy(lk sandık ~e llaJd&Mı. o 

:;'..: .... ,-~en biri ortadan ve hamiyette rekabet edelim. nnı yanında vuku bulan bir infililı: llğl, ttalya ve R01-'anva iştirak ede- sun!,, diye önüne alıp okuturdu. amrda adı: sık Şehzade ve aultan. 
ııu""".uu ~'- t et Siz burada ~ sözler}(' creçiri. neticesinde çrkan yangını söndür - cekttr. Önfinde otuıııriten, terlerim, dilim ka.lkmadık"a Atina .ı~a - a "' Belgraa, 18 • A.A 1 Stefanı: tar dünyaya gelmekle yedi gUn 

" yorsunuz; halbuki düşman Sİ7.İ meğe göndmilmişlerdir. ' 001 .. .......ı. Bi -"' .. -~'1...1..ı • .--L. di lar ......... a 
lr.""z'. ·:~_,.,.;·; · l ı Yugoslav l!abineslnln te11kUi yeni ""11........ r _. .... ~uuu ıtUnJu, ye gece donanma y&yuuuııSI ... 

"' lU 
5

.. kuşatıyor. Yangının bir kast esen o up o - ,. 
Ded. Teınıstoldis onu . 5 . • Böyle yaptılar ve zafere ulas. madıgmw ın tahkiki için adliye me • nemretıerin lhdaıır derpiş edildiği ı. ''K&rdeşiın .. bllmlyonrm. .. Yt1sil - det olmakla her donanmada ate-

1. • di ,Aristıdıs va:. k bak ynznn bsktık ne nıahkıllll ettir · -<ie<Ycrli tıla.r. murları derhal vaka mahalline git. çtn gene gerı &lmıı.ıtır. J:fll.§vekll mu. ne amıyorum.. e • ki beriki gelip destelerle hoca .. 
tanım terkederken şu t> KADlRCAN KAFLI mişlerdir. avlnl Maı;eı<. Zagrebe gıtm·ıttr. ~ bana bir altama geliyor! .. Bu (Utfen aavfavı ceviritaiz) 

Sö~eri söyledi: <+~<Y·m biri"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Be · arzu CL.wtol J: 
"ı-~ - nıır. d Atinalılar.ın ~

~~y varsa o a de tehlı. 
Sevincimin büyüklUğti size kal'§ı 

du) duğum teşekkürün bir kar§ıb
ğı olu)or mu? 

tti hatırlatacak dere~eridir 
J..eu b ·r hal·· dUşmemchük~da. 

Uc sene sonra. ırar-aıı olduğu 
rı Serhis COI< nıubal ~r rivayete 
ll'ı.uhakkak bulunan . ·1 

Iuk bır ordu ı e 
6_?re bes nıil)'.'0~ 1 • etmiş: Ati. 
l'.unamsuını ısti a h·r halkını 
??ayı yaknı•ş: bu şc .ı ilere 
Sal . r anındakl gem 

omın ım . l ıarrn bir kıs. 
kaçırmL5i;ı. A~.:mck isti}or; 
nu Korinete çe ·ı. de kalarak 
'l'eınistoklıs g~~ılc~arbi teklif 
lran donar.ınasıy e a:ffak ola. 
ediyordu. Buna muv:. . birisini 
nıa'"n .... n. ıtimat ettıgı sö'-' 
"'~ . şunu .;· 

Serhise göndennı!'I, 
l(:tmisti: nndnnı, 

- Atina1ıların kun~ini is. 
büyük hükiımdarın ~ yunan. 
t d"ği için s ze dıyor 1 ı· ıyorlıı-r; lıı r kaçmağa hnzır an, 
arkalarını 'bırakmaY1111~z;. biri-

. tok ısı 
O ak~am Tem~-- . dirilmiş. 

nın görmek istedıgı bil gören 
t Vat nıru tehlikede. kibi 
Ar t dis gelmişti. Siyası ra. • 

' vakla tı: . b"ı yıne 
T ' klis dedı. 1 

• fa. 
dü an oıaımı, 

Ben de gülümsüyor, onun arka
daşlığmda.n hoşlandığımı sakla.ye. 
mıyordum. 

- Bugi.ın beni bir dost gıbi koru

dunuz.. Size borçlu olduğum min· 
neti söylemek için bu arkadaşlığı. 
mız i)i bir vesile oldu - dedim -

O şakaklarmdan kumra.l ve par. 
lak saçlarını arkaya doğru dU:r.leş

tirerek. 

- Oh - dedi _ ben böyle se\imli 
bir yardana koşabildiğim için tesa
düfe minnettarım .. 

ı--;vct .. mes'ut bir tl'sadüf • dl\ e 
kekeliyerek )ine kızanr gibi ol-

du -
Temiz ve terbiyeli bir gence 

benziyordu. Ona garip bir aureıtte 
a]ışnuığa bqlamıetım. Bana hiç 
bir yabancı tesiri yapmayordu. 

oaıgıutığtmı görünce: 
_ Unutunuz .. Bugünün butün 

acılığını unutunuz _ dedi -
- Bakınız ne güzel bır gece .. 

Çalınan hava ne kadar içli.. Bu 
hisli bir Macar romansı... Ben 

musikiyi çok severim .. Siz de se

ver misiniz?. 
- Severim .. 
- Affediniz benL. Bu akşam 

öyle umulmayan bir saadet fç.inde
\im ki umulmayan bir saadet in. 
sanı sarhoş ediyor. Utanmasam 

size soracağını.. 

- Sorunuz .• 
- Siz de mes'ut musunuz? .. 
GUldUm.. GülUııUm galiba kır

gmcaydı .. Sesi hafifçe titreyerek· 
Biliyorum - dedi _ bu sor-

gum.. 

Evet bu sorgum! •• 

Sözlinil tama.mlayamıyarak auıs

tu. Ve önümdeki kadehe pmpan
~ a boşaltarak SÖ7.ünü değıştirdi: 

- lsrnimi hatırlıyor musunuz! 
Hatırlayamıyordum.. Dağmık dU 

şUnlişümU gördU. Beni mahcup et. 
memek için derhal imnini tekrar 
söyledi. Ve: 

- Ben bu §ehre dünyada en 
meşhur olan konservatuvarma de
\'tUll etmek için geldim • dedi _ 

SW:len bir gUn önce doğruca bu 
otele yerleıtiın. Hayatta idealim 
yalnız musikidir. Derin ve aonau.z 
bir iptila.. Bir az da hayatta mad

di zaruretler UstUnde yapyan mu. 

hitim bu ipti.IAmı geni§letti. Gele-

cek atinler için, maddi ihtiyaçlar. 
dan uzak bulunmak a&nat ruhunu 
beeliyor ..• 

Birden durdu, aonra tatb bir 
duygu ile: 

- Beni masur görünüz - dedi -
~~kendimden bahaedlyonım. Her 
halde bu gevezelikleNı tahammill 
edeeek bir lsaıcte olmadığınızı an. 
lamalrydmı .. Bugün nhtımda o yaş 
lı artadqmmdan aynltrken ne 1ra 
dal' eararmJttlnız! .. Hatıl otelden 
çıkmadan önce nuıl dilştlnmeliy

dlniz •• DUn gece yemek yerken 
dudakl&rmu titriyor, Plertnb& 
uzaklara dalıyordu.. Her halde 
büyük bir kederiniz olduğunu an
lıyordum ... 

ŞqıraraJt yüzüne bütığım.ı gö. 

ıiince kıpkırmızı oldu: 
- Hayatınıza bu kadar yaldM 

bğmı. için beni affediniz .• Bu elim
de olmayan bir §eydi .. Sizi ilk de
fa görilnoe beni öyle büytik bir 
kuvvetle kendinize çelttinlZ ki.. 
Arkanndan aizi ta nhtmıa kadar 
kolladım.. Bir gölge gibi petiniL 
den dolqtmı.. Farkında bile de
ğildiniz değil mi? ... 

Susuyordum .• Fakat içimde tatlı 
bir eevinç kıpırdanıyordu. Şu ki
b&r ve dolgun Kkınun ~ie yUzü 

nün, vtıcudilnUn mtıstesnahğiyle 
aynlan bu ince bMll genci bu ka.. 
dar kendime bağladığım için ae\'l· 

niyordum. 
O yüzüme korka korlta baka

rak: 

- Bana danldnuz mı? .dedJ
lçten &ydmlaıia.n gözlerlm\e -

batarak: 

- Hayır - dedim - size hit; .._ 
nlmadnn. Niçbı daftlayn'\. 

( ............. : 

... 
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Her akşam -- <Bat tarafı 1 a.clde) 

bakkuk eA'feıı aczi kartmmda ft&l
ym lunlanıım büyüklüğü lnS&Da 
büt.m bütün tuhaf görünüyor. Bu 

hırsm genlşllğlnl anlamak için 14 
Ağusto& 1940 tarihinde b Popolo 
dJ RO"DA gıı.zeteslnln !J11 cflmlestnl 
okumak klf\dlr: 

''A,.nıpanın yeni baştan inşası 

pllnmda Adrlyatllı ile Karadenlı 
IJ'88ındald btltUn N.ha dahildir." 

Yani İtalya bütün BaJka.ıılan 

aptetmek bulyaslle yola çıkmll. 
tu. Fıd<at bo yolwı neticesi bugün 

nereye varmıştır! 

Hllseyln Cahlt YALÇIN 

fendiden fit!! alırlardı. O gün bo.. 
ca efendinin ahvaline göz altın • 

dan dik.kat ettiğimde onu gördüm 
ki hem elınde fitil yapar bem de 

eehla gözilnün ucuyla arasıra 

:Mehmede ba.ka.r. 
Fitil aldım ele kandlllm dolu 

yaldır, 

Qönfüm ld bizim boca ptisktulil 

be!Ma-
Hoca efendi elindeki fitilleri ta

mam edip çocuklara ders venneğe 

bqladığ ndan QOCuklar birer bi· 
rer önline gelip ders alırla.rrlı. O 
aralık Mehmet hoca efendiye gia. 

Uce bir teY &öyledi. Hoca efendi 
de başmı eğdi, yani aözüni1 kabul 
etti. Biraz müddet sonra boca e. 
fendi bana hitaben: "İbrahim 

bey!,, diye çağırdı. Gittim. Dedi 
k1 '•Benim buglin .işim çoktur. 
Musbafı al gel de bugiln sana 
Mehmet efendi dera versin!,,. •• 
Hemen Mwıbafı alıp Mehmedln ö
nUne diz çökttıın. Okumağa bafla· 
dnn. 

Bır glin hoca efendi fitilleri ta. 
mam ldtlp başmı liçrp duvara dayı. 
yarak Mehmet efe.ndiye bir teY 
eöyledl. Mehmet, yazmakta olduğu 
ya.znrnı ellnden brrakıp Muahafmı 
açtı ve euzllbemneleyl çekip yilk
eek sesle Kur'an okuına.ğa başladı. 
Gayetle !ll ve b!IA davudi bir se
dası vardı. Mehmetten ilk yası 

nıeşklnl aldığım g1lnUn ~ydl. 

Evden gayet lll bir kandilli yu
ma.sile sırma l~lemeli bir çevreyi 
biribirine sanp ucuna bir adet Ga· 
zi altmı bağlayıp elime verdiler. 
Mektebe gidip Mehmedill çekme. 
cesine koydum. lılehmedin yeri 
evvelce arzohınduğu tize1"e hoca e. 
fencl'nin yan-nda pencere tçhıde 

olup onun mrasmda dahi kız ~ 
euklan oturup &'la ve k&t'A <>i
lan çocuklar oraya gitmezlerdi. O 
gün Mehmet yetine oturunca çev. 
l'e ve yazmayı ve altını g&-dtl. A. 
cıp ba.ktı. Sonra boca efendiye bir 
3eyler MSyleyip verdl Hoca efen

di yüzüme bakıp tebesst1m ettl 
:A.nladnı:ı 1d MehmP.t: .. İbrahim 
dUnkU gi1n yazı meşki almUJtı. Ho
calık olarak bana bunu hediye et. 
ti. Ben de za:tıAllnlze IAy-..k diye 
takdim etttm" demi§tl 

Hoca efendi yazmıı beğendl 

?ııfohmede "Sen buna himmet et bu 
gocuk !enin çırağın olacaktır!,, de. 
dl. Ertesi gUn de Mehm.ede kal
falık bir k68e Ue içinde bir Gazi 
altını getirdim. Btr cuma gunn cu
ına ne.mazından 80nra Mehmetlerin 
dilkkAnma gittim. Mehmedln baba. 
eı revanici idi. Val'dem para verdi. 

Bir büyük tabak atarak ihtiyar ay. 

vaznnızla beraber Veznecilere git

mek tlzere evdP.n çıktnn. Dükklıı 

önüne gelince Mehmet: "Buyurun 
kardeşim,, dedi Yan~ oturdum. 
Mehmet babasına: '·Hem mektep 
arkadatımdır, hem de benden ya

zı yazar" dedi. Babası: "Maşallah., 
deyip Lsm!ml sordu. Mehmet ben. 

den evvel ''tbrahlın beydir!., dedi. 
Pederi gellp eliyle yUztimQ ve saç. 
larımt okşryarak beni sevdi. Ben 

ise utancımdan terledim. Mehmet 
"Çok sevme, mahcuptur, mklldı., 
dedi. Sonra baba8t: '•Ne alat'.aksm 
oğlum?,, demesiyle "Bir okka re
van i isterim,, dedim. ''Baş il!!tilne. 
deyip tabağa bir okka revani ko
yup: "Mademki benim oğlumun 

mektep arkadaşıam bu seferlik 
para verme, sonra bir da.ha al:T. 
saa ~rfrsf.n" dedi. Ben bu Mzden 
m,acı.Iyle sıkfup hemen elimde. 
kl olan pare 1 ı.rnı eUmlesinl dilkkA.
na bıra!:ıp k~rak kaçtım. Ayvar. 
da arkaır.dan. k()§a:rak ve dur 

Yarım n1ilyon 
lirahk eroin 

kaçıran bir şebeke, 

·,D'JI n O'n . ve . ti İl 4İli n.D ff h a·b ~ r . ~;~~tıJJ.:~d i.s· e 1 ct"rl 
Taaan barbl 

(Bao taralı l nclde) 

YUNAN TEBUOt 

107 bin lira para i At.lu., 18 (A.A..) - Yunan or. 

cezaaına ve azami bir· dwıu başkumandanlığı tarafından 

b uk h 
diln akşam neşredllen 83 numr.rafı 

uç sene apse resmı teblif: 
mahkum oldu Bugün yaptlaıı muvaf!a.ltıyetll 

Zabıta A.l:ımet Altan, Menmet tnu- hıı.rekat esnasında tahkim edilı:nif 
lıorlu, Mustafa Ne§e, AJJ oaına.n, Ne. bazı mevziler lfgal ettik ve 1000 
tel Yıınıa.z ve Ahmet Tabakçl adlarm esl.r aldık. Bunlarm ara.mnda bir
ı:ıa altı kt§ll1k bir eroıncı ,ebekul çok subaylar bulunduğu gibi ''Tos
~ ska'~ 'ntftır. Kaçakçılarm ta.erıerın kana kurtları" adiyle maruf ye
dt. bulun&D eroinlerin l&tlf detert, d.ınci fırlranm 70 ind alay kuman. 

yarım :uJl,yon lira.dır. 

.Be§incı ccı.za ma.hkemuinde yaprlan 
duruşmıı neUcesinde Mustafa ı 11"..De 
6 ay, 2n güı:ı hapis ve 28 btn lira &gı!' 
para c~;ıaaına, AJım.e<l1D l aene, 7 ay 
10 g11n hapstne ve 28 biı:ı Ura para 
cezuroa, dilU' Ahmedin 7 ay b&psiıılı 
ve 13,772 lira para cezasına, M'.P.hıılr .. 
ôın 7 1M111e, 2 ay bapsme ve 28 bin Ura 
para ceza.ama, Neşetm 10 ııemı hap · 
sine ve 13,772 Ura para cezaama çaf"o 
pılmaauıa karar vertlml.§tir. 

Nakt11 cezalarm yek(mu 10'l.Tt2 n. 
rndır. 

Alrllra llarbl 

danı Albay Menengetti de vardır. 
Banlar Arnavutluğa son günlerde 
çıkanlmış bulunuyordu. 

KAR VE SOGUK Yl)ZONDEN ••• 

AtiDa, 18 (A.A.). - Bütün Ar
navuUuk cephesi boyunca Yunan 
faallyP.tl devam etmektedir. Cep
h e d e n g e 1 e n BOD haberlere 
göre, yağmakta devam eden kar ve 
~ddeill l'JOğuk, geııi§ milıyasta ha
rekita manJ olmakta, fakat mahal. 
U ilerlemeler Yunan mevzilerinl 
gtlnden gfuıe iyileştirmektedir. Bu 
suretle hava açıldığı zaman yeni 
bir ilerleme mllmkU.n olacaktu-. 

18YAN EDEN ABNAVlJ'l'LAB 

. <Bat tarafı 1 aclde) Manastır. 18 (A.A.) - Röy-
kanal mmtakasına. bit kaç bom. ter ajansının Arnavutluk hudu. 
b& düşmüştür. Inaa.nca zayiat dundaki muha.bırinden: 
o.ınooığı gib1 hasar da. olma.nllf Arnavut vata.nperverleri, top 
gıbıdir. raklarını i3gal eden İtalyanlara 

Geceleyin Kahirede ve laken.. kal'3l harbetmek ti2ıere miltema· 
d6riyede iki defa ilam verilmio. diyen toplanıyorlar. 
fakat hiç bu akın ohı 1amıştJr. Berat c!varında bir Anıa.vut 

lTALYAN TEBL!Gl reisi ile taraftarları Elbua.ıı 
ltalyı.ıda tnr mahal, 18 (A.A.) milliyetperverlerine iltiluı.k et

- İtalyan orduları umumi ka.. . ıniilerdir. Bu iki reisin kendi 
rargi.hınm 225 n.umaralı tebli. mmtaka.Ja.nnda büyük nüfuzu 
ğı : ları vardır. 

Bingazide Tobruk cephesinde Diğer bir Amawt grupunun 
tClpçu ve k~if kollan faaliyeti da Berat ve Elbasaıı mıntakaaı 
a.rt.ml§br. Diişmamn bir ha.va Arnavutla.rma pek ys.kında il. 
akını esna.:.ında bahriye hava tihala muhtemeldir. 
müdafaa b~t.a.rya.la.n Hurrica.ne Cephedeki vaziyete gelince, 
tıpinde bir tayyare düşilrmU,. di1n gece cx-phenin hur tarafm
lerdir. da ve bidıaeea merke7 mmta. 

Cera.bub cephesinde tayyare. kumda şiddetli bir topçu ateşi 
!erimiz diışma.n Juta.larını ve verilmiştir. 
makineli va.ut.alarını bomba.rdı.. Yunanlıların Devell vadiain. 
m&n etmillt:r ve mitralyöz ate. de harekete geçtikleri bildiril!· 
şi a.ltına abuşlardır. yor. Fa.kat netfce benllz ağre-

Şarkt Afrikada Sudan cep. nilememiştb. En simalde Elba. 
heamde kaı akolla.rmıııd&D biri. san ile Liıı aramnda bOyUk I • 
ne yakJap.n dilşmanm motörlil talyu tahşidatlarıno. rağmen 
Yf:Miti geı; püskürtülmüştür . ... Yunanlılar Laarrua ~i§ter-

K•ya ~J!! dilşın.ın 4\ıv; ve teşetıbllan elde tutuYOr. 
kuvvetlerinin tayyare!erin ve tar. 
t&nklarm himaye.sinde yaptığı lNGlLIZ YARDIMI 
tır taarruz ağır zayiatla geri 
pi.ı.skürtUlmtıştUr. 

Tayyarelcıimiz Part • Sudan.. 
da.ki düfman U.ilnüı. t.esisatmı 
ve depolannı bombe.rdmıaıı et. 
miştir. 
Düşmanın Ciddijga. Berbera. 

Duredua, Cura ve Toeelli -ttze. 
rıne yaptı.klan akınlar, hiçbir 
ha.88.ra muuip olmanıı§tu'. 
Ayın 11 taCJ güntl.uiln ilk aaat. 

leıi.nde dil§m.a.n 12 adanın Usle. 
rinden birine. bir hava alm yap. 
mış ise de derhal harekete ge. 
çer. hava mUdafa&. bataryaları.. 
nm mUessfr a~i karşısında ge. 
ri dönmek mecburiyetinde kal. 
mıı,t.ır. 

Bu akm esnasında ~ele a. 
t.Jlan bombştlar kırlara düşm.Ui 
ve hiçbir hasar kaydedilmemiş. 
tir. 

ıtaıyara Aımu 
rardlmı 

<Bat tan.h l nclde) 
yUk hücum esnasında yani 12 l • 
kincikA.nunu 13 lkinelklnuna bağlı
yan gece tahrip edilm1ştir. 12 Al. 
man tayy'arest de 10 ildnclUnun 
gUııU orta Akdenizde cereyan e • 
den deniz harbi esnamıda d~ 
milşttlr. Bwilara ene1kl ctln Kal. 
ta ilaertnde dUtQı11lm 10 tayyare
nin en bllytlk mmmı da UlTe et. 
mek llzımd."l'. 

Bu arada tngDtz avcı tayyarele. 
ri TrablUlp.J"p fa.aliyet1eı1u ~ • 
bir mukavemet ~rmeden devam 
etmektedirler. 

Yeni subaylarımız 
Uk.l.ra, 19 (ff•l8~) - Harp oku 

luntııı wn tnnıtmı bltJren ~ebenin 

AnltarıtCı..n r.ynırrır.lan dolarnılle dUn 
UIUll ı:•ydanmda u.tıraslm vapılm14 

tir. Hart-ıyclUer l>!.ft'I mıaıkıı olduj'u 
halde ı.'lua mey ta..ıma puDiflerdlr. 
tettklAl :n&"fllll ·D•ltM-:ıkip bir talebe 
tarafı!'!OSD nutuk !'O)'~ı:ımt9 başta 

rneKttp kocıutanı ou:utu tı.Jde .on 
.amıf tal. beı.lnden ayıtlan btr gru~ 
Ebedt ş.>t Atatth·~o.n mtmtlckat kah
riııe bir çeıt-nlı: k \'mtıftur. 

Atına. 18 (A.A.) - Sallhtyet 
U makamlar, Yunanistana harp 
malzemesi ~etiren ilk İngiliz 
npW' ka.fUeliniıı bir kaç gUn 
evvel bir Yunan limaı:ına mu • 
vasa.lat ettiğini bildirmekt.edir -
ler. 

Her f:tlrltl harp levazımı ile 
dvlu bir çok İngiliz vapurlan, 
bu kafileye dahil bulı.ınma.!rt.a i.. 
dı. Bu vapurlar Sicilya boğazın 
da Italy&.n ve Alman tayyare
lerinin hUcumltırına uğramıtla.r, 
fa.kat bombardıman hiçbir za
rar g6rmeml$1erdlr. 
Şimdi Yunan halkı her nevi 

harp ma.1Rmt'61 ile yüklü kam. 
yon kafı leluuıin geçişini sey
retmektedir. 

Bu katilıeıer Bilyllk Britaııya.
nm. elinden gelen her yardmıJ 
yapacağı w. Yunanhıtaııa. her 
nevi harp tevazum göndereceği 
hususunda yaptığı '7udin tat -
bik mevkline konulduğunu gös
termektedir. 

Bu ilk partide bir çok mil. 
himmat, elMse ve saır giyecek 
eşyası ile bbbt maddeler var 
dır. Bu levazmım gönderilmesi 
YUDan halkım son derece se
W:ıdirmı~ir. 

YunanlılaT bu ha.Nıketln ttal. 
yan iddialarmJ ceıılJ ve maddf 
bir surette t:etzjp ettiiini söy 
lemelrtedirler. MalQm olduğu 
üzere fqlst!er bt1h8811& Balkan
larda ya.ptılda.n propegandalar 
la tugilizlenn verdi kJm gann.. 
tilere ve s&lere riayet etme
diklerini ileri Bilrmekte idiler. 

ıe1ı11tat cıaa11tı 
('Bq tarafı 1 DrJde) 

meğe başlaya ı üçil de, biT müd.. 
det sonra e.arhoş olmuşlardır. 
liır ara Te,1'ik ile on altı ya. 
şm.da.ld Ce"det a.ra8Inda Tevfi .. 
ğin gayri ahlaki temayUlleri yU.. 
zünden kavga çıkmış, iki misa.. 
fir ile ev 83.hlbi araaında uzun 
süren bir boğuşma aonunda 
Ttvfik, ~Ja.ğından vücudunun 
23 yerınden bı~.akla yaralı ola. 

beyim ko§ma diyerek geldi. rak yere y>kılmış, biraz 80n.ra 
O aralık srhhatlm bozuldu. Ağır da ölmüştür. V&kayı mütealdp 

hMta dü~tum. ÖlUm atlattım. E-11-er iki kati! de k~ıştır. . 
. "' Cevdet, cmayetı ıtırai etmış. 

nıştem, ben hastayken, beni mek. tir. Kaçan lihami ara.nma.kta. 
tepten alm&y& k4rar vermi§. dD'· 

Ege mıntakasında 
tütün satışları 

Düne kadar onüç milyon 
kilo tütün satıldı 

bmir, 18 (A., A.) - Ege mın- ı tışlart hararetini. fia.tlar da aynı 
t.akasmm her tara.fmda tütlliı sa • l seviyeyi muhafaza etmektedirler. 
t.ışlıı.rma harantle devam olıırunalı: 1 Şimdiye kadar eatılan tUttln mJk. 
tadır. Sattılar blrlncl yetmJt ile tan 13.000.000 kiloya baliğ olm.a.k 
dok8all beş, ikinciler elli beş ile tad:r. · 
yetnHf, Uçtinctller kirk ile elli beş Muğla, 18 (A. A.) - Muğla, 
kuruş ~mda olmuştur. Satl§la. Mila.<ı. Bodrum ve Fethiye kazala. 
ra Yerli Ürtlnler Türk Linrlted ve M dalı.ilinde dtlne kadar bir mIJ 
1nhfsar1ar idaresi de geııif mikyas. , yon Uç yUz bin kilo tlltfln satılmıg_ 
ta ıştirak et.mişlerdlr. tır. 

İzmir, 11 (A. A.) - Tütün sar 

Çin harbi 
Japonyayı 

içinden 
kemiriyor 

Halkın haynt aeviyeai 
yüzde kırk düştü 

Tokyo, 1~ ( A. A.) - Tas 
jar..: bildirıyor: 

Miyako gazetesinde yazdı· 
bir makalede Soiclıi ·· 
şöyle demektedir. 

IDgllterıye tanarı Papanın Baş-
lllcamıarı k . . . 

Beyııelmilel vaziyet tspan 
yı, hal.kın hayat seviyesfııi bi 
daha aşağı indirmek mecb 
yetinde bırakmıştır. Halbukı 
flevıye zaten büyük devletJ 
a.h.alisınin seviyelerine na.zar 
çok düşük bulunmakta idi. 

Çin • Japon harbirun başl 
gıcındanberJ Japon.yanın h 
masrafları mütemadiyen 
makta.dlr. Bu masrafların te 
tizi ihtimal' yoktur. Bu ae 
harp .magraflan 5,800 000, 
yene baliğ olmaktadır. Çin bar 
bındenberi Japon milletinin h 
yat seviye~n yüzde 40 nısbetin 
sukut etmiştir. BugüıJ her ge 
Japonlann l"'.a:sraflarını bu 
nazaran da yarı yarıya. azal 
.ll'ak mecburiyetin.de kala.cakl 
rll11 ~öatermektedir. 

Lonclra, 18 (A. A.) -Hava ne. Ve lil m 1 Z e 
zaretlnin tebliği: /ı d .. . 
~· hava faaliyetin !bu ge- e ıg es l 

ce bdh.aasa cenubt Galles mıntaka. 
ama tevcih etmiştir. Bir şehirde Ankara, 19 - Papa. Akdenl%1n e. 
bur yangınlar çıkın·ı ve bazı ev. ld '"' ıudide harltalarm.J bavt. IAUn 
ler, mağazalar ve ticarethaneler ce ve el yazım kıymeW bJr kitabı 
hasua uğramıştır. Servisler vazL 'Bn.§veklilm!z doktor Re!tk Baydamııı 
yete dalma hAkim kalmışlar ve 800 tıedtye et.m!§ttr. BB§vekutmt • bu k'• 
yangmla.r da sabaha kal'§J söndU _ tabı, Ttırk ta.rl.h lnınımuna hediye et 
rWmnııttır. oıu ve yaralı 'V'Udıt, miftir. 

Devorı.shlre kontlufu dahlllnde 
bir kasabada birçok evlerin hasa. 
ra ufra.dı~ bir mahallede birkaç 
Jd§1 ölm03tUr. Başka taraflara a.. 
tılan bom balar insanca peik az za. 
yia.ta l!lebeblyet verdikleri gibi faz
la maddt ha.sar da yapmamışlar • 
dır. 

Amerikada 1,5 
milyonluk bir ordu 

hazırlanıyor 
V..-ıtoa, 18 (A. A.l -1 Tem. 

muma bqlıyaıı mal! sene için har. 
biye biltçeal projeel, 1.515.463 ki. 
Jilik bir ordunun ldameelnl ve 
5,976,475,,800 dolarl:k ma.ııarifi na. 
san dikkate almalı:tadır, ---t>-

Münakalat vekilinin 
tzmirdeki tetkikleri 
bnair, <B.....t> - Bunida·1lıa.;: 

huıan Mtlnakallt Vekili Cevdet 
Kerim lncedayı, lelriı!ncl i§letme 
müdtb11 ile birlikte demiryollan L 
dareai atölyelerini, mubt.ellf aervia 
Jeri gemdftir. 

Valiyi. müstahkem mevki komu
taıı:ın, belediye relabıl ve partiyi 
liyaret eden vekil cumarte6i aaba. 
bJ Kupdaaı kazam dahilinde Çam. 
1ık ttineUne giderek tetkiklerde bu 
lunmut, buradan Aydına git.mit, 
ıece tekrar tehrimize dönmUttllr. 

it ıı1atıın 
(Bq tardı 1 ncJde) 

be§ zammı kabuJ etmek tatememeka 
te. bUt!ln eUeriı:ı tlyatına ytızc:ıe 1~ 

aam ya.pılrnaımıı istemektedirler. Ko 
rıUByoD fimdillk bu talebe cevap v~ 
JDeml§Ur. Fakat toptancdar ta!Pple 
rınde ııa·ın· etmektedirler. önflm~ıf''tl 
:ıa.fta fiyat murakabe komiayoııun• 

da bu clheUn yeniden görtlfWeoefi 
aJÜlfllmaktadJr. 
ıca.p ve topt.ancııann mün&ftM 

De b6yle teklifler ve ıararlarla et ti 
yatl&nlıl tekrar buı:ıdaı:ı bir mUJclet 
evvel ...al olmu, bulunduğu azamı 

noktayA doğru göt.tlrmek emellııi rtıt 

ttiklert aamlıyor. 

Musolmi cephe-lerden 
dönen y'\rRhlarJa 

göriişıiyor 
Roma. l8 (A. A.) - Ste.tani 

bildiriyor: 
Başvekil Mueolini ikinciki.nu. 

a.ıın 18, 14, 1!5, ve 16 ne1 gtln. 
leri Pouılles villyeti dahilinde 
ıntitea.ddit ı,ehfrlerde bulunan 
ukeri hastahaneleri ziya.M e. 
derek Yuna.n cephesinden dönen 
yaralılarla görilşınliştür. Baş. 
vekil askert krşlalan ve kamp. 
ları da ziyaret etmiş ve siyah 
gömlokli k1h1.lann bir geçit res.. 
minde hazır bulunmufltur. Mı' 
eolini bundan sonra hava mey. 
danlarile bazı fabrikala.n gez. 
miştir. 

Düzcede bir katil ölü 
olarak yakalandı 

Bir katil suçundan on beşse. 
neye maıhkfunken bir buçuk 
SE>r.e e.;vel kaçan Dursun oğlu 
Nuri Dil7.cer..in Mehdi köyünde 
Jaru:larma tarsı.fmdan s.rklftlnl. 
mıo, jandarmalardan Mevhldu 
gfuilnce tabanca.siyle ateş et.. 
nıiş. pencereden. atlamak iste. 
n:.iş. bir yandatl da ateş ettiği 
için nihayet öldürülmüştür. 

Antillerde yeni bir 
Amerikan üuü 

Vllfbıırton, 18 (A.A.) - BalJıt Lu
cie- adasııım bir Amerikan bava ve 
~ lt.'"811 ballDe gettrı.ımest k;ı1ı A 
merika Ue lı:ıgUtere a.rumda ~· 
basıl oldutuııu Amerika baı1ctye na• 
ııın 8'JylemlfUr, 

lngiltFre, ispanyaya 
buğday gonde,.İ)•or 
Madrid, 1d ( 4-A.) - In.gilte.. 

re ile lspar.ya dün bir anlaşın 
imza etm..işlt::rdir. Bu anlaşma 
göre Kana.dad!ı bulunan ve 
giJt.ereye ait. olan buğdaydan l 

panyaya sevldyat y .... pılacaktır· 
Bu buğday lepanyol vapurlaı1 
tarafından nakledilecektir. 1~ 
bin tonluk ilk hamule bir k~ 
güne kadar Baltimore'den hare. 
ket edecektır. 

(Seı:ı 1-u.st A.ntil denlz!nde Martinlk 
ctvarmtla bir adadır). 

V ilki ÇllTfamba günü 
Lomlraya hareket 

edecek 
V.Pgton, 19 (A. A.) - B. B. C. 
Cwnhuriyet.çi parti reim Vllki 

çarga.mba gllntl hıgütereye hare. 
ket edecektir. Bu sebeple hariciye 
encUmenJ tal'a.fmdan dlnlenmesl 
ka.bll olamJyac:alrtır. 

B. Villd cumhuriyet.t;i partiye 
llm!UIU'p Atıl.ya bfrer mektup g~nde 
rerek Ruzvelt kanun llyihaımıa 
mfiza.heret tanlye et.mJştir. 

Aaadola AJaasıaın 
lllr tıslllbl 

DUnkU bülumımıstn 24 flnctı say
fası eoııundakJ Belgra.d haberinde 
Bulgarista:ım Berlin elçisinin Sof. 
yaya giderken Belgradda yaptı~ 
beyanatta •'Sofyaya yeni iktmat 
mil.ı&kereleriııe r.emin ham'lamalt,. 
11zere gittiği fı:kraamda .. lktısa.t" 
kelimesi yanlışlıkla "ittifak., ola • 
rak çrkmıştxr. Özür dileriz. 

(a. a.) 

19.1.941 ~azar 
9.00 Program ve memleket saat a· 

yan, 9.o.1 AJ&ll.I b&berler:i, 9.18 MU
zllc, 9.46/10 00 Ev ka&JıT yemek ll8" 

test. 12.SO: Program ve mem.eket aa· 
at ay&n, 12.83 M:llzik: Faaıı heyetJ 
12.ISO Ajans baMrlert. 13.()1) Mtı.ztk · 
K.an§Ik şarkılar, 18.23/14.SO MU%lk: 
Radyo salon orkeatıaaı, 18.00 t>rogram 
ve memleket eaa.t ayan, 18.03 MU%lk: 
Radyo ca.z orkestrası, 18.MJ MU%lk: 
Mll§tenk ve tek ~kıtar. 19 30 Mem· 
JekAıt saat ayan. ve ajıana haberleri. 
19.'5: Ml\zlk: BO.yill( faaıt heyeti 
20.16 Mt.ızik: Çigan tıavaıar. <Pi.), 
20.30 MUZi!<: Vırttıözlan (PL) 10.'6: 
Mtink: Şarkı, tUrkü ve talraimler, 
21.16 Konllfm.&. 21.80 M.Uzlk: Kl&rl· 
net ve piyano seaı:ıaı, 21.M: Mtlztk: 
Opera aryalan ( P1.) 22.80 Memleket 
saat aya.n, Ajans haberleri, 22 &O Mtı· 
zJk: C&zband (Pl.1 23.2:s/23.80 Yann· 
ki program ve ltapan!f. 

Sinema ve Tiyatrolar 
Selıir Tiyatrosu 

~Pfıhqı Oram tn.mmda 

l ı'ı'ııll"ı'ıı:ı ....... ~';,°A~:-;-
11111 w Yazan : no.&oyefald 

*** IMikJA! (.Jaddeııd f\(-med) kl*UIDda 

Gündüz H de: ÇOCUK OYUNU 
Ake&m ~G.30 da: 

Ptıfa Hazretleri 
--=~o-

Beyoğlu Halk Sineması 
Boglln ıı.ııat 11 tlf:. getW: ,.llt 20 ele: 
ı - Kartaea ~-..harebelerl 'J'llrksıe, 

t-~~ 

Bn anlaşma. lngıltere büyük 
elçisile İspanya ticaret nazıı1 
a.rumda )ıapıhuı müzakereleı 
c.eticeeinde imzalanmıştır. 

Nuri Boautla Muatafa 
Balöz'ün beneymilel 
hakemliği F.I.F ...A. ca 

taadik edildi 
Beynelmilel futbol Federa.syo. 

nunda.n Beden Terbiye.si Genel Di. 
rektörlüğüne gelen malflnıata gö. 
re, İstanbul futbol ajanı ve ktymet. 
ll hakemlerimizden Nuri Bosut ne 
lzmir hakemlerinden Mumata Ba. 
löz, beynelmilel hakem olarak rea. 
men kabul ve teacll edi.lm.iflerdir. 

POLiSTE 

Tramvay· araba 
çarpı§maaı 

Vatman Cemilin fdareshıdeıd 
tramvay arabası, Ortaköyde su 
çeşmesı önünde durma.ktayken 
Hasan Gaydannı id3.l'emndeki yilk 
arabası römorka bindi.rm.iştlr. İki 
araba da hasara uğramı§tJr. Çarp. 
ma netices:nde römorkun sabanlı. 
ğmda bulunan 12 yaşmda Musta
fa kızı Ayten Çakır, sağ baeağm. 
dan yara.lanmışt:r. Arabacı yaka • 
lanmıştır. 

TAKSbl GAZİNOSUNDA BtB 
KAZA 

Taksim Belediye gazinosunda 
çırak İbrahim Burcan, gazino için. 
de pencere önünde bil' sandık tUe
rtne oturmuş, etrafa bakarken 
sandık birdenbire devrilmio, iten. 
disi pencere cammm üzerine yrkıl 
mıetır. Neticede tbrahlmin kolu 
yaral8Jlllllftır. 

OTOMOBlL KAUSl 
Şoför Orba.ı:ı Y ılmuuı idarulndeki 

t 194 plAka numaralı takal, SUtlUcecMJ 
K.sraaga.ç caddesınde ameleden lama.il 

l:'~lu Mel:-met Ba§ala ça.rpm!f, 901 k; • 

!undan yar • .lamı§tır. 
00 TAKst ÇARPIŞTJ 

Perşerr.l:ıepa.zarmdan Mumhane !st!ka 
metinde giden 2081 plAka numaralJ tak 
~I ile aksı istikametten gelen 2:Sd 
('lAka numaralı taksi çarpı§D'lışı.ardJr. 

Çarpışmfl n~tıce::ılnde tk1 aral::a da hua 
t~ Uğra.ml§Ur. 

ÇA YIJANLIK DEVRlLtNCJL 
Şi§U mqrutıyet caddest İlhan 90Jrao 

Jında 16 numarada oturan amail kll!f 
K41Ziban, kaynar çaydanlığı llzerine d&. 
•trm!§, kol ve bacaklarmdaı:ı 8'11' 8IJJ 

tette Ylllll'Ill§t.Jr. Kadın, Beyoğlu bula< 
zuısiı:ıe kaldınlmı§lır. 

BIÇAKU BtB KAVGA 
Fatihte tekerci Jıanmda oturan TJlta~ 

ile Hızır diln, eakl bir mc~leden dôlav 
kavgaya tutU§DlU§lardll', Kavga kızt§m 
c:a Ttkaz bel1ı:ıdek1 bıçağı çıkararak ra 
gele Hızrra snpl'i"l!l.f!a btı.şlanu t.•r •.ı 

Z.'7, afn' yaralı bir halde Ccrralı, · · 
1autanea1ne katdJnlmsotır. 



? 

-
Ükugup geçerken Meşhu1 

lıir ..,. deilL Hem beyerAnJu • 
mamaeebep~ 

clmı çok hOfUD& gidiyorum. Daha 
kuvvetliye, o kadar. 

Kftoun ayları 
hakkında 
bir fikir 

- J'abt berbalde ~ek ... 
terim. 

Margarit, tnooa.rm tanınyla btı 

§f'kllde milnakaşa ettikten sonr 
evine döneceğine doğruca ~airiD 
evine gidip yerteıtJ. Buınm uze 
rine fırmcı zabıtaya mllracaa• et.. 

ti. Poli9 lord Bayron& ldbarca: 

- Yam sabah öğrenlnılnls. •. lngiliz 

Lord 
Bayronun 

Bakın brm.ıa yavq yavq kendi. 

ne sebnele bafladJ 

ask 

Pedro Sept1 Nkm bir halde 
buaıı kanama buan da oaire be.. 
kıl'"Ordu. Bir mllddet tıı0nra Marta.. 
na btmanuıın lreJKline gelince de 
ka.rmm alarak kapıya dofru yO • 
r1ldl. 

- Evine dönmelidir. 
Dedi. Lord da: 
- Bunu herk.esten ziyade ~tl 

yen benim, diye cevap verdi. Evi. 
ne dönmesi için her fedakO.rlıgı 

yaparım. - Demek ki 8'Sy!edf~fz gfbf 
b1r 

aı~ ... Acaba bu 6 nun) gbl bir dtızUye mUteoafir ter. 
Bu arada ~ • kipler vlicut bulmast bu tanı d& ııa.ngiai uatlln? Bu bahie 

fekilden _ _:. noter ve izıkIÜ.pçı gözüm.Uzden dfltUrüyor; fakat~ ·maceraları 
berinde ~ ı...,.ö!Un bir ytl. neyse ••• L6kin birlnclkhunwı ı. 

mtlhlm bir teY yok, dedi. Yarm RL 

bah bepst yoluna girer. Şimdi yat. 
mağa sfdeUm. Haydi gecenb ha.. 

Ve polialer M&rgarite: 
- Evine dlinmelishı. 
Dedi Kadm ~lıklar kopardı: 
- tmk!nı yoL.. muharrir G&liP Buae kardığı ldnclsiyle ba§lsmaJr Pf&bet1ni gi· Yam senin anhyncağm doetuz. i. 

bafmda gU%el bir bre>§~~ e:_ derecek hiçbir çaremiz yok: Bir lngUiz §8.irlerlnden lord Bayro. Jdm.iz de hn\ntmtU'Aian memnu 
vırh ohnm. 

- Allah !'&hatlık ftl'ldn. - TR ben 8enl mecbur eder 
m hatırlıyoruz. 6= eu: kero yılbqmı marttan iki ay evete nun me§hur tarafı §lirlcrlnden zi. nus. 
ber söyliyebUeceğ ___ , artık almıııs. Mllletleraram bir anlat - ya.de aşk maceralarıdır. K&rnaval eğlenceleri gebniştı 

el K.Anunul)ö.l», ıw ~ı ı 
KAnunuevv tnt.lk&l et.mf3tlr. Bu manın nat.tını{lğQ:nO aylardan biri. Zarif ve kibar bir adam olan Şair pek sevdie• bu ee ence fll?'P 

dil mnzeslne Bundan ııon· nın ad."n& feda edemeyiz ve blrtn.. lord Bayron Avrupayı tamamen Ura.k ct.mlş, fevkalAde efleniyord ı 
birinci şekli unutalnn.erdudu blim cl ve lkbıd kellmeleriGID yerleri- dolapn.ıe ve bilhassa cenub mem . Fakat günlerden bir gtln pir "' 
rak1 bee ııeldin en ın heyeUnln nl değiftlrerek tarihe, lnaan mn- ıe:tetlerinde çok bulunmu3 ve bu de beklemediği bir yerden eıır 
AnaUdopgilned~rd:e:.:r ettiği ge. ııasebetlerine yeni gttçlWUer 80ka.. 81w memleketlerde en ıncak a.şk l"engiz bir kart vbtt aldı. Gon 

Erteet g1ln lord Bayron'C!D qkı 

"ıUtUn Venedildllertn atmun • • 
ın~ ohnaetu. KıüançJıtnu vene • 

~ mh-en matmazel Segati lhıtlne ge. 
ı ' "n~ meaeleyl anlatıyor -.e bl5y1e. 

" " fntfkam ahymdu. 

sem! 
- Kendimi nehre atarım. 
Şalrtn bu kaba lrad:-n De mnna· 

eebeti bil' hayli za.maıı sUrdU ,; e 
p.lri birçok belllara eo'ktu. Ftnn • 
cmm karım diğer Jtactmlara k1trş1 
çolr hqindi, hattl bullannJ döğ. 
dOfn de valddf. Ozerlnde d&imR d 
llh ta§ıyor, lorda tehdit ediyordu. 
Hatta bir def.emnda lordu yarala. 
mıetJ da. •• 

Bu vaziyet karpmıda tord Bay 

en son 
1 

veya K&nun maym. macıeralannı yaşamı3tır. cunun getirdiği bu ldlçlllr lcR• 1 ron mlsaftr buJundulu tftccaı 
kil olabilir: K.AllUD mabsulU Benim tıkrlm: o :aaman cenubi Avrupa mHmlt" iınzıı.mdt. Şaire o gece lıQlıı 84. 
n Kısaltnıa [htlyacmtn dilinin seli 1) Yalnız lkhıclki.DUD adim kal. ketleri ve bllha.8sa ltalya uairlP La.zarda veya p.lrin intihap edttt 

O
•--"la beraber Türk • - rdl O __ ,... bir rd dP 
W10A dirmak, yerine tık ay demek. rfn sık mk uğradıgı ye rı ği herha.uero ye e ran ' 

kası b~~--~~~ed~l) gibi terkip- 2) BirlncUtlnundan da yalDJS manld lt.alya gUzel sanat lı.şıkla \•erlUyordu. Lord Bayrmı ba tPk ' 
Bu. (m~-" bir kısaltma ih. blrlnclyi silmektir. rmı sineslııe çekerdl Kadınhn"i?r fı reddetti ve letediğl takdirıie t11 

lerde asıma yakJD~rUlebUir; yoksa Gelecek yııtıepda mertyet4 gi· gitarlarlyle ve aşk bahisleri Uı nınıadığl bir kimseyi ist.ediği ak 
tlyan için ~~)m bizim ya.znnız recek blr kanun, bunu halleder. me§hurdu. Avrupanm blrlnei plfın. ~ miaafir bulunduğu ewe kahu 
(DördUncU rs.t IV de~J. ıv. Mu· (llk ay) ı beğenmeaek (birbıcl da gelen eğlence yerlcrindl'n hir edebileoettnl elSyledi. Ertesi ıec" 
da intlba.J Mu ki Tllrk nah- ay) deriz.. Zaten (BtriDd ay) TO.rk tdl ~sat tam onda Mariana ve k~ 
rad olduğub ~yu~:e olur. takvimiıı1n kabul ett1it bir kelime. Lord Bayron da ltalyayıı ~.-ı Pedro Segattnin evde bulunnuı 
vin1n fca ma b ve dlr. TaJrvlm bertndekl tetldlderln nıiş, V~ediğe inmletl. 1~ oşı,lru dıldan bir sırada kapa ~dl w t· 

islınlerden önce ay 
BugUn akta çek. hepsi (Tllrk aylarmm on blrln. Venedile gelmesiyle en bUytık RŞll çeriye 19 yqlarmda 8aJ"!llD " gıı 

-ı;.vleı:nek ve yazm Bu B 1 bir '-- ""~ B - 1 
b1yan lWJ ilk d bizde teşrifat i. clsi PlRtNÇ ayıdır) der. • macerası da başlıı.mıatır. una cı \•etle gUze ........ & .. .._ u v .... 
ttğhnlı: gUçl e fe •• n... daha ~ kara rakam- bil .. ""' ... t. maceram değil, r>n ka ..fTJ mlaaftrl bulunduğu tOoear PM 

lara
k kuUanıltnıe bey• e n· 6.... 'il"'" :1.... "'96 

cabıhano .._ kadın gibi kellınelerin, la veya Roma rakamlle yudığmıız neık ve ateşli aşk maceralarr de ro Segattanm lem kadeşiydl. ŞııJt 
dl ..... bir ay adını da böyle okumaktay?z. mek daha doğru olur. ÇUnkU lorr daha genç kmn ne tstedlğtırl s"r · 

i
_;_den sonra gelmesi mUesse& ~ Bundan ytl:n ilk ayı oıctutu hemen Bayron Venedlkte muhtelif kadın mağa vakit bulamadaıı kapı tek 

dil kaidesi olına.smdandır. el) anlafıhr. Ne eekllertnl yenileriyle, lann gönlüne girmiş, sevnılş, 61' rar açıldı ve bu tefer MarlaD8 pllr 
Şi.Indl gelelim (birinci), (ikin ne yenllerlnl ea:Derfyle laıqtlaş. vilmlı,, tSt.trap çekmi§ ve çekili hJddet içeriye gtrdl Gondolcu pi. 

ne (ilk) ve (son) tabirlerlnin kar- 1 nnd dan tıracak1ar &Dçlllk s6fmek f&Y e ~tir. rin ,.erm.lt oldulu ba evu 
ftlafbrtlı:naama: dumm, kolaylık bulurlar. (ltl· Lord Bayron Venedlğc gn11'r Marlanayı haberdar etmiş ve lfll& 

nı. kere (ilk) De (birinci) ara. btrl d 11 -pı.I bit il nun), (tlnunlar) glb! km& ta er gclmeı •'BQyOk Britanya" otellnr kadm derhal tocamm eve d6a au-

smda D
a fark olduğunu teıı • 
" de aten dJ!tmlwden dtlpıes. tkin- tnmlşti. Bir mtlddet burada otur · mOştU. Marlan.a ~tiye girer str. (nk> kE'ltmesl dalma zaman· 

darın. birinci daima ınrada tertibde clal pJJnnea blrtnclden blrincilik duktaıı sonra şair Venedlğln en mez doğruca kocaımmt brdee! a. 
...... ...n.. 10sumu JreJHHHM .. den uDracalrtır. ' m-hur un tilccarlarmdan PPdro zerine ıc-

te~ddUmO ifade eder. (UA 6...... .- ~., "'l" ... 

ıerde iyi idiler) deriz de (birinci Btz dıe bu takvlm pn.hettnden Segatlnin evine misafir edilmiş _ Al~, diye baln'dı- Sen <lll1I 

gUnlerde) diyemeyiz. ~ylece kurtutacalıs-- tir. Burada şairin sayılı aşk mace ellinden alınak için geldin değil 
Fakat blıtm çoiumm (lnkdlp. ralarmdan biri başlar. mi! 

KAnun zaten zaman lf ade etmek· uhat da çryıı) deriz de ~ki m aza. Donjuan şalrl, arkadaşlarm n Ve genç km eaçlanndan yaka. 
te olmasına g5re burası gene m • kA.tlığm yakadMI yapJIUU ve kn.· birine yazdığı bir m~ktupta. 6~·lr • lıyara.k yUzftnft tokatwnal'a b8f • 
man sıfatı olan (flk) ln yeri ııa)1. ~ JiıilDal (_.) a bı- diyordu: tadı. Matmazel Septi ~ 
lal uır. Ancak bunun da lkl mahzu. rakinL 061& o .... lalDde IDkı. "VenedDrte bUytı1r bir ttlccann elinden gn~H!kle ınırtuıap merdi • 
rr. vard·r: (llk) ile (son) cemedl· IAl>QIYllD dlym ferdla 1atQb1r teteb. evtnde mlaaf'ir bulunuyordum. TOc venlerden b41. Marlana arbmL 
Urae zihcln arada blr ba.l}ka kA- btla ftlllf.a yolltm! (JJalaD)- carm ancak yirmi iki yqlannda da kofuyor. Al~. cUye bi.lu'IJor. 
nun olsun araması: bu yoktur. Esld 161dare!mUlahat" m, ~- gayetle güzel bir kanıı:r vardı. l vurmak, lHdtınııek istiyordu.. 1"abt 

Bir de (ilk) keli.Ineain.lıı sonu btnıh ''tevekkW" On yeni .. anki ı tirat edeyim ki bu kadına lşıJr ol muvaffak olamadı. Geııı; im npı. 
(k) olduğu için, k.inun gibi, başl daha llimaD• ve be*na"• bir • dum. Ceylln gibi nef1a bir ka . ya vannII, ııokala flrl&PUttı. Bit. 
(k) olan bir kelimeden örıce bir da De .ısylenen adııcbr. dm. ôyle bir vtıcuda vardı k1 tarif k1n bir halde geriye dönen lılart. 
tenafür, dilde bir ahenksizlik ya- A.mnlerl eayı1maJrla bitmu: ED edemem. KOçtıctık kırmızı bir aPı ana, pirin kolJarma d8ferek ba • 

• Bu da bir mahzurdur. bB41Dda ballu mı .&yllyea kendi. karlardan beyaz karJ>e bir te1d y:·•..a. 
~~~. ~ ~ 
(llk) ve (son) bu yUzden mlisa~ m.t.z olmamak gellr. tkhıcl eıt&: alyah dalgalı eaçlan. oynak yumu. Sa •ırada pabrtlılul Men tDe. 

ka bedeTler Elde kıtlır bırın. yaptlmaat pek zararb olan bu - pir bir vOcudu ftl'. Ve btıtlD 
k&Y1 ~el B~ iklııl pek canlı, faJcı.n veya filbm eöylemlt olma. bunlardan eonra ..- de fevkalidf car Pedro Septl yanmda1ı1 nda • 

cl ve k kull~tlrr kelimelerden ol· srdrr! gUseJ. Delicesine Mvlyorwn bu 1ca nm ara kap:aımı açıp pirin odM." 
pek ~ . kendilerindeki tertip işte bu huyumm pJebe eder dmJ..,. na girince k&l'llllcllnd ~~ 
duğu ,çın, stfatlıgını bağlandığı de bir teY yapaına-lr, bir teY Venedlkll ttlcear evine bir in raamda ken en •~ 
ve derece ' "" ltl'--admı yap·.•--.. --'-- ben (blrlnciklnun, •• na. lordunu ml8af1r ettiM tçlıı ~ blddetlmdl: 

11_
0 

ı-ınde kaybetın~ J uuu.ı,_ 6.... "" -....,..., 
keuıuü lUl>"hluıı1 edemiyoruz. Ud ke- tklnclklnUD) deme)1 ve 6y1e y-.z. fev1ca.l&de memnun görllnUyomu. - Ne oluyor vu

3
- • 

bir t r b. (klişe) mayı •ı-'""_.en ehven bulurum. ---- a.... lordun "1kt olmakta Dl,. baf:rdJ,. IJa!r ~ ı:-e _ bilinen tabiriyle • ır . u ~v A•.n- ..., _..._~ 
....... etini aıanııyor. Hele bı.rtncL eloğlu hiç de ~ atmailı. Bir mOıMet lmı muhafaza ~: 
mahiunY un birinci, lkincıkAnunun i. llOJl!'a pir erbdefl"• 96yle yam. - ~ •• BJçbtr teY ,-, decll. 
kAn . U anlatmak ıc;ın (birin· * Dödıdl Haberde de lıa ..,...., yordu: Geçenleri daha eoma 9be anlata. 
kinel günUn ) (ikinci Utlncikl- temas etmlfUk. '4Gayetle tylyfm dOlltum. Marl · rmı. Şimdi evvell fU bdmı çdt. 

Pcdro Segatlntn evhü terkederek 
veni bir ı:rıaceraya atıldı. 

Gftn bentb batıyordu. Don Jutm 
alr bir arbdqiy!e ve at thıetin. 

de Brenda Mhlllertnde geziyordu. 
Buradtt balk smtf'rna m~ • o 
umum !tal.yada sınıf farkı n.rdJ • 
kj kaclma tesadll.f ettiler. Kadm • 
ıarm en ıencf atını Deri stırdl w 
şaire~ atmm dlzgbıterlnı 
tuttu. Sair kadmm bu cttretllr ita 
reketi brpunda gtllerek 110Tdu: 

Lord artık bba.r olÜDca kact.m 
zorla bir gondola bbıdhtp trrmeı. 
ya ~tnıdtıler. Lord Bayron tt&J • 
yadan aynldıktan eonra Yunaııi8. 
tanda tesadftf etuıı bir dostuna: 

- Hayrola, ne var! 
Genç kadın da bir ma tnct gibi 

dlşlerlni gr.tererek gtlldtl: 
- 8tzln faklrlere blly1lk lyllfk 

ler ya.ptığmm duydum, ded:l Aca. 
ba bbııe de btr ıtıtuft.a bulunmak 
istemez mıatnb'? 

Lord da sOlQyordu: 
- Yanum, ded1. Belıden ya.r 

dml beklemekte baJrlıam, ~ttl 

pyet.te gtsela!n. 
Lard Bayron o gtl1l yoluna de • 

,,.. ederlren sen~ ve gttzel bdl. 
nm llluetlnl de beraber g&tel' • 

mUttt\. Blr müddet eonra bu gftze! 

kadma yeniden teaadUf ettiler bo 

~ ve gftzel kadtn bir tmncmm 
kanB1YdJ.; Celaretltydl Lordan ya. 
ama yat1afmakta .ıa meddttt 
etmemtpi. ı..t lıfarpıtt.a olan bu 
bdm lorda lldad defa teead0"1D 

de ... - lanmll olpa dadü 
!ara JP'8IQll OJUWU: 

- 9mt a&mell um eder a ......,_ 
Dec!f. Lord Bayroa da: 
- 8IJıl her aman a&mek iste. 

rtm. 
Dedi. Bir mUc!et .-ra .. tn. 

glltlll'edelr:I bir artra-- t&"9 
yazıyordu: 

"Teni eevsmm pyetle ateeB 
bir kadm. lıluntaam vl1eudu. be. 
11De kadar m- dalgalı -:tan. 
perlak bmilan De Ulhl bir si . 
aelUll teman ediyor. Bu ayte b. 
dmlardan 1d eline bir bıçak w.r 
een blı; tereddilt etmeden ve en n. 
faılr bir etklyette buhmmadan ~ 
cadunan herhangi bir yerine hatr 

rabDlr. AP ~ mebDlr " 6J'1tıre. 
bilir. Ben ba tip bdmlan pek ook 

- ttaıya beni ooJı yordu, dl • 
yordu. BUha!M bdmlan... 

l.(J1tD MYllON 
KbmtBf 

Lord .Jorj Gordoa Ba}'r'OD met. 
bur bir !ngi1b p.lrldlr, 1788 de 
doğmq 1824 de ötmttttnr. Aftlaıı 
Loadrabdrr. Çok çeün bir tarak 
tere aahlptl Qok hareketli mace • 
ra1ı bir bayat etlnnl}ftlr. BllhaMa 
Çayld Ha.rold ve DoajuaD i8tmll e. 
eerlerl bu karakteriDID ve bayatı. 
nm mah.ınılfidilr. 

Yunaııistanm tallrmmasmdn 
lord Bayron bu memlekete geır.ı· 
"yukarda ~yledlğimlz gibi 18 .. 
te lılieo1ong1uda 61mtı~nr. 

Haber'in 
bulmacası 

f 
\..-J.-.._ 

8cıldeD uta: 

cl~b~lrın~· ~c~!k~a~Pun~:_· .:.::==----=============- ana (kadmm teım lıtarianadJr.) be mata behhm. 
-~ •• P.~fl~~!ff' nim oldu. Bu kadar aaadet bana - P'aJrat bOtlba bmllanD lft8DL 

• klft. Meı'udum, çtıııktı Martana gtı er nedir? hah eder mlllDls 1ftt • 
lfterim... 

llarprlt bclmhk btNtin1 8Jl. 

ı - Ankarads llf1D1"181 e.çdmq o. 
u bir m.&Multı.mUz dflU bir mUhlnı 
malunaHlmOz.. 2 - ÇQnk11. bazı oyun 
larda ~ takıW\ bir apor YUltaaı 
a - Asa, evliya. 4 - Bir mabed 
UnuzJ•lc butaııtı. ı - rrwızca 
'"btrlepılf" bir bayvan. bir emir • -
Bir f8Ye muntu&n1 mQfteri olmak 
1 - Bir çatırma edatı. 0011 lllJ1IÜ' 
8 - Zayıf ve kunet.lla beYJir. akro 
badan blr1.. 9 - Bb emtr, pek germ• 
ok yUztlme tu1ar. :LCI - lru dlllnd 
..,.ı&D". mefbur tıb TUrk kahramanı 

Yukarıdan .,aııya: 

aı}ık{uniyeUn VBl' _ BaŞka ın 

mı! . hatırıtnda. değil, amma 
- tyı . -"'kfım olD"a.dıın· 

ned1r uıu.u ? 
be.§ se eredcn biliyorsun. . ' 

- N dlr bapisteyım ...• _ Be3 sene 

l{adtn yatı 

ıır dostuınuz. ~ 
- zava . 27 yaşında. bır 

öldtl, ve henUZ 

dul bıraktı· - j\ff edersiniz 
Olilnü 1 ka.J1Sl 22 ya§ındayım . 

:ı..1 dcJil, ancak 

i&te,..;en • 
- R~'!1 doğrıt!Unu keŞiıne pek 

d ııarııı 
nin gı'bı, yıl ı irJl asıl şaıJU. 
şaşmıyonı?n· sen 
i!ım başka.. _,rı? 

_ .. <t1"1101~ _,:1 ... ı 
- Neye ~-., ıl öğrelluı-. 1 
- .ısimlerı.nı ıJhS 

Anlaşıldı 
Yolda bir adam ezı1di. Ağa 

bir lı "ide hastahaneye kaldJrdı. 
lar. Bir hoca. ~r pa.pas. blr ha

ham çağırdılar· 
Hoca dua etti, ya.rab a)dinr:ıa... 

dJ. 
Papu baçı uzata. Yanlı bL 

raz doğruldu: 
- Yarmı lira verlrim
Bunun fuıerine bab•m F 

l&fb: 
- Bırakm. bı.Mn olduğu an.. 

zeldlr, Iıoouma gidiyor ve hlı; ben! fen'?_ 
Uzmeden amılanma ram oluyor... - Sb:I tem!n edeıtm ki mtlJdm 

Bugün 
2 büyük Film bir proanunda 

1 - Türkre •özlü 
ve Sarkrlı 

BEYAZ ESiRE 
2 -Londra Kalesi 
BORIS KARLOFF .e 
BASIL RA THBONE 

seeneıır: 1 - 4.JO " 8 de BelıM't•. 11 • 2..0 - ...... 

Blrt*la.,. delıa s1bıeJ " mt.ew olell lıa llr1 1111111 laıc _, 

laşU:dJ~I-------------=-----========:::::::::::::::::::::::~ 
, BUGUN Meııaimin en ıık... El! Liilu.. En eil-U '\ 

M.ELEK BRODWAv'Mi::LODiE 1940 
Smemaamda 

ELEANOR POWELL • FRED AST AIRE 

1a,.._ lordun etratmı earan dl 
fer kadınlan maklaft.trmü tpıe 
bqladı ve tik olarak mat:ınuA1 Sf 
Pti1e tumm ettl Oeno tıs fu. 
la müa'ftlDet edemeden mac.te • 

leden ~ 'l'loculll lamm 
JıfaıtanamD da b.lJl lordJa allb.. 
dar oldala l&ytenlyof'da. Netetfm 
Varprltt tehdit etmefe kalkma . 

slJle baD1m doln oldulu da •fllY· 
dua 91rt1. l'abt btra taba otan 
fsrme:mm bnm ba tebclltlere h. 
lak blJe ~ " Kartua tle kar 
fi ~ p1erek b"P etti. 

- BeDJ dinle. dtycxdU. ÔylA ,n 
rWtQye pabuc btraJraeaJr talrmadaıı 
delWm. Sen ba tttaı ~. yor 
sa b.npnam. 

Kutana da andravemet etti: 
- 8ealn bu ... tlJlll'IDde bfç 

bir bakkm ,alrtur. 
- !enin de bir baklml ,ak. ita. 

nm dellJllD. •• S- de cı.tftbn. tıd.. 
mis de tat:tyerek onun kol'lanu 
dUttlk. ŞtmcU Mm onu lnhllarma 
aJamawm ya._ 

- Onu kendlae 1-lı.dm. Kan. 
dırdm ona... 

- m; 4e delfl. Herhalde aen. 

ı - ı.tırap "" lcı fecl. 2 - Zarar 
eltüadll bir lmm~ • - Bir Ç'tlll Yil. 
cuduD zelılılenmMI hutalıtı. bir 

mlr. ' - Arapc• '"llU". arapça .. 
..... 8 - CUmle 1 - Bir e1na alı 
tuna ulça, çoTCUlarm '"yq& I" 111 

f - Bir emir, ouım bö)'le der do 
penamberler dem~ 8 - ı:iayır bu 
dala. 9 - M.erke , kuZWlOD teryad 
an.PÇ& "fa.ikin). JO - DQııyaDUl eı 
)'GUek dlğlan. 

81 numaralı,.,....,.......... 
laalledl1allt fllkJlı 

Soldan sata: 
1 - İf, Kum~ 2 - t!!ll, Al. A 

dam. a - !ld. uou. su. ' - L. Şebe. 
R. 6 - 1yt. OlalL 1 - Kst. Ru~ 
'f - 11. Old. 2l&r 8 - lılenku, Man 
9 - AD. u. JCMrem. 10 - C&ııll 
Ki. 1. 

1 Seni seviyorum I~ 
B rha.n Burçak 

llahfo.r p~ tefrUal ... 
bu ~ llltap ııallnde ~ıkımfbr. 

Oku111culanmıza edlameleıtnl tav 
dye ederls. ..,,.. .......... 



90 Sa.lnk Polonya E.ıterlcetı!I 

Komutanın bu sözlerinden vazj

'i ctJiıı tahminden daha vahim de. 
rccelere gelmi~ olduğunu derhal 
anlayarak bu cihetten yürümenin 
boşuna. vakıt kaybetmek demek 
ılacağmı hemen kestirdim. 

Ah\·ale hayli içerlemiş olan mu
hafaza komutanı hala homl.u·da.nıp 
dururken birdenbire sözlinü kes. 
tim : 

Bütiin bu sözler beyhudcdjr. 
zız komutan! .. dedim. Nafile yü
k tük tmeyiniz!.. Anla§ıldı ki 

izin Niı:olvsk imala.tıumelerini.z 

ıbı bir çok mühim mevkiler daha 
sımdiden düşmanın eline geçmiş. 

til·! .. Bunun karşısında yapılacak 
bir ı;ıey yok ... Şimdi, boş lafı bıra
kalım da. şu biçare profesöril bula. 
hm! .. Hayatta ise ne mutlu!.. 

Bunu söyliyerek yürüyüp tPcr:it 

laboratuvarlarından çıktım. 

Gece imalathanelerin diğer kı
smılarr.' maskeli ışıklar altında, ha 
rtl harıl ~a.hştyordu. Sanki hiç bir 

~· olm.amış gibiydi. Bombalar a.. 
ttlına.nuş, :iki ceset l~ koridorda 
,.an \-an& uza,trlmamış, Polonya or 

dula:ı için bir sil&h tistı!inde ~
~an biT profesör çalmmamış, sanki 
bir ka~ bin insanın ika.ynaştığI bu 
bina.lal" içinde düşman hiç bir ~ey 
h azırla.mayormuş gibiydi. 

İşin ;içine Valeskanm girdiğini 

anla~ca ben kendi heMbmıa. P"' 
fesör Ta.galıı.roviç'in hayatnıdan 

ümidimi kesm.iırtim. 

smda olduğunu, ~endi askerlerin. 
den böyle bir ııey tnümkün olınl . 
yacağını ispat gayretiyle büyük 
büyük bir azim ve inatla İŞP. ı;a 

rıldı. 
Nctekiın yirmi dört Raa.t geçme. 

di ki feci netice meydana. çrktı. 
Biçare profesörlln ce!edi Ni · 

soh-sk imalathanelerin.in §imal ta. 
rafrna düşen Volo Dika orm.anmm 

içinde k~folundu. 
Profesöriliı üzerind(' gPccU gün 

dilz!U çalrntTğı halde yeni tip tay. 
vare diı.fi topuna ait plinlar ve 
~ilsveddelerin hiçbirisi buluMmll . 

dı. 

Esrarengiz kadının dahi hüvi
veti tesbit edilemedi. Fakat ben 
kendi hesabıma hala bu cinayette 
müthiş bir entrika c;evirmi~ olan 
meçhul kadmm ka.t'iyyen Valeska 
olduğuna eminim. 

Gayet meha.retle tertip olunan 
hadise ~u suretle cereyan Ptmiı:;· 

ti: 
Yaşlı, fakat bekfı.r bir adam o. 

Ia.n profesör. ıml:ııııl:ı.mtyan hir 
. şekilde esrarengiz kadınla tan~ • 
mışlar, kadın bir frn;atmı düşü~. 
rek tecrübe lıiboratuvarlarma gir. 

meye ve pl!nlan görmeye muval'· 
fak olmuştu. 

Mü!ııeze kumandanmm miiM _ 
m.ahas.iyle yapılan gece nyaretin. 
de bu kadm, profesörün planlımru 
bUyUcek bir çanta ile dalına ya • 
nmda ta.şrdığm.ı öğrenmişti. Bu • 
nun üzerine imalathanenin içinde 

Komutanın imal.8.th.a.nelerin işçı 

ve memurlarr ha.kkmdald sözleri, 
h8.di&enin ce~eyan. tarzı, profesö · 

rün meşgul olduğu işin ehem.mi -
yeti, esrarengiz 'kadm, hldiMmin 
beşinci kol tarafından mill"ettep 

. zaten bir harp aleybtarlığt ve ön· 
· ceden bir panik cereyan1 h:ızrr • 
lanmış olduğu için kola.yea adam. 

la.r elde edilmiş, bunlar BUikastln 
ya.pılacağı gece telefon daire!'ine 

ık k t ,. ·.'U-l.e olduğuna art a ıyyen ... ım 
bırakmıyordu, 

Bununla beraber bUtün gayret . 
ı rimizle hadisenin ta.hldkatma gL 
ı ı.. tık. Muhafaza komutam, ?hane. 
tin kat'iyy.en sivil memurlar ara • 

ıBu sutunda okuyucuıarmuzm ga· 
zetcmiz yanındaki kuponla bfrUkte 
gönderecekleri 

P.: VLENME TEKLtFLERl, lŞ ARA· 
MA, 1Ş VERME, ALIM, SATIM 
glbl ticari mahiyeti b.ıılz olmıya.n kü· 
çlik ilAnlan parasız neşrolunur.) 

Evlenme teklifleri 
~ 21 yaşında 1yı b;r ailenin kızryuu. 

Kumr"'l.lım. Güzel ,.,, ..imam. Be~ od'!' 
lı bir evun Yar. Ort.A.n:ekt.ep me:r.uııt'.• 
}ı.ım. Mazim 1ekcs!7, temiz v~ son d,;>. 
rece p'.ırlluıLzdU-. 3;; · 45 J."LIJDda hiç 
e\İ(:nr-·~nıiş ıyi ı.ohs.l görmüş me!llek 
sahibi bir erkek"' ı;\'";flnnıci{ istiyor. 
.ıı.ım. Iı:;h.-ısi, kum ırı c ımama..,•., dürüst 
ve te1rılz karakte:-11 ••...ınn.sı Şdrttır. Ar 
zu ed~-:.lerln Ha°""'" :;.a:ıetesı ''asıtas'l11 
ll. B. 5) r~uzuna mtirnca ıtıaı-ı. 

'* T.uısilil" yUı{~e}:. J.\lemlekcttc kıı • 
::ancı ~o\·i<a'1de ı.•lfv.i.ı edılcn bir mes 
!ek ııabn,ıy'!ıu. Y,ışıın 3r, <lır. .Şimdiye 

kııdar " ' ıcnmedıın. Per kad .ıı mesut 
edcceıt 1<araktcrde h:.l.ni Ye i...tikba.llt!, 
japmı~ bır t rke&lnı. Hayat...ı yal.nı· 

:ı:mı. J la~ atımı .ıırı:o,c;ı ,receğ.ın bayıı. 

nın ( k z veyıı. dul ı !Y".ütena~ip endamlı 
orta oylu tayeı h . v:·z tenli, kaşı 'l'J 

gozü ;;Uzel cım.t:.ı ·.r. • Ltır Mesut yu 
va kur:nak btiy·ın .,•rn!z aile.:! n ldbat 
bayan!rrın Hab•r ~r.,etesl vıı.sıtas!le 

A F. 17 nıruu::uJ.:ı sarih adr ·~ ve ta( 
ı;ılA.tlı ınektupl ınl~ li. tfen r.ıı;racaat 

!arı. 

iş arayanlar 
HuT ,,• müessPc:,.tni:l malı btirolıı 

rını dognı ve s rt o.~ surettt! tanzim 
,, 'erin: . ,\ rzı: ede ~ıcı ı:ı Ra~r gazetr. 

ı ••:u;•t .sıle N .Z. nl"- ı·zuna miiracaa'" 
rI 8 

B ~ 'e bayan : ' r:> s YII!l. Keıınıek 
dıkmek bllinm Çalışmak üzere 

er anycı•:m Hah{·I gazetesi vasıta 
;ıJEı c D.1 • 54) r• nıuzunR mlir:ıcaat. 

• Kız orta ok•i!Jnun 3 üncti ı:ıınıfm 

amıemln ha t •11.t("ı ve vı\yetımizin 
müsaadeıl'zlfği yü •Ur.den ayrılmak 

mecburiyetinde k<dr1rm. Herhıırızi bir 
\'Crd" •çalı ... rnıı.k ·-ıı~·oıum. ihtiyacı o
ırutların Haber 1'azeteslnde H ı\ .E 

rumu:ı:.ıne. nıı.ınıc»~t.arı. 

• Arap be.rfleri~ıl bilır. riya.zlyey" 
vAkıtım. OnlveM;±teye mUd:n·lmlın 
H1ttada 11ekls saat ders zamanımdan 
hariç saatlerde çalişa.blllrlm. Haber 

yerleştirilmişti. . 
Tecennün eden makiniste çrl _ 

drrtreı il&çla.r ~erek bomba ile 
profeeörUn c;al13tJğı teertibe llbo • 

rı:ıtuvarlıı.rmı tahrip etmesi inıka: 
nx hazrrlanmı.~tı. 

' 

gazetcsı vf .• <ııtasill• 
müracaat. 7 

( De-oorn, ı;fl:r) 

·-... ~; t rımıuzuna 

•Lise meıunuyuın, huırosi müess"°' 
aelerde hergün öğ'leden ıoonra çah•abt. 
lirim. Taliplerin Haber gazetesi va.. 
sıta.sile (6.6. ı.:. y. Z.) MJmuzuna mU. 
racaatıarı. 

• İngilizce, franııızca, almanca ve 
tUrkçe bilen, aer1 d!\ktuo yazan bir 
genç büro veya tUccar yawnda iş 11• 

rıyor. lyi refenruı ~t'Pt..llir. Habeı gn 
::e~si VIL.'i!tallll"' (H. 8. l rumtJ:tuna mı!• 
racal'lt. 

Satılık - Kiralık 
• B<Jyoglunda 'Jeş katlı 5800 llrRya 

kelepir apa.rtımJ.n, ııyrl~ 65 lira te • 
miz kira getiren lıu binan1n senelik 
bütün vergileri 40 liradır. Her katta 
ayn saatle elektrik tesisatı vardır 

Yeni terkos tel'lisatı ;vaptmlmıo ve 
20 eenellk vak!ı ~eriımL,tir. MUraca• 
yeri: tstik!Al cadrl~•i 208 numııra yPn! 
ş. Şe ıvilz mUeıı&c~nl 2,8 

~ 
• Beyoğlunda l'arle.bıı.şu:ıdı:ı Kalyon 

cukuluğunda arsa.;;ı stı ve elektrtğf 

bulunan bir e\' a~oe liraya s11tılıktn 

Tallplertn Haber gazetesi vasıtu~ıl< 

Kıılyoncu Ev adı"Crirıe oıck'.:!.lpln rııU· 

racaatı.ırı. 3.,,5,€ 
* A~a..paşada: Gllınt.ış.suyu tıastA 

ne;ıi yakmmda. arsaam<la:ı denıl' ~.; 

rUr. Haritası çıkartlmL;ıtır. Tnşaatf< 

mantı yok. 8,10Xl6.5:::131 m"ı· 

re murıı.bbat arsa Uzertndckt ıı hşap lkı 
n pazarlıksız ~300 Uraya ııatıtıktır 

Bugiln ıs lira kira getırmekted.Jr. 2!ı 

Uraya mütehıı.mmlldır. TavlzJ öden. 
mişt!r. \•ergi borcu yoktur. 
g:ı:r.l'!te.aınde •·R !fü17) U. , rumuzıına 

müracaat 

Açık konuşma 

tY.P.\'.) ve !..,.'" ı rum.1zıarına . 

llanla. ınızm derı:I iı.ıo sarih adreslı' 

rfnizi h."dlrmerı•ı ııı· mdır 

Aldırınız 
Aşağıda rumıızıaıı yazıtı ol:ın (1 

kuyucuıarrrnııın nA mıa.rınrı gclN 
mcktu?laı·ı ıdart>hAnemlzder.. <ıldı l' 

maları ricı\ nlııour. 

(Y: M. ::~) CB.C ı ( •.. ;:.;.) ıGeuç 5:? ' 
(Dul) H. 1.) 

H A B E R - Akşam posta.sı 

Amerika, meslek tenevvüü 
bakımında!l da birincidir 

Amerikada berberliği ancak sekizinci sıntftan mezur 
olanlar ve 16 yaşından küçük olmıyanlar yapabilir 

En rağbette meslek aşçılıktır 
565 bin müntesibi vardır 

Dün;vada me~~ tenen üü bakı. 

lmnmdan da en iindc gelen yer. 
le rden biri ~üphe yoı. ki Amf'rika· 

drr. Oradan ı;;on gııl.-n meemualar. 
dan biri, lstatistikJPrin tNo.bit etti . 

ği bir haylliıini birer birer tetki.l. 
etmiı; ve bu m~fek '>ahiplcrlnjn 
me&leklerlnde mil\ af fak olabilme. 

!eri için tahsil dcreceh~rlnln, olma. 
§J liiz:un~cldiğini, ne ~artlar albn 

da çalısmak mecburiyetinde bP • 

dui,'"llnu, lmç !'i&at ı;ah5ttğmı, bi 
rer birer tesblt elmi" \ 'e kendih.•. 

rinft meslek ~mek me~buriyetln 

de kalacaklara ne,·'lma bir yoP 
göstenni~tir. Biz çak enteresan 

bulduğumuz bu istatistik tetklktn 
den yalnn birkaç mc-.1Pkl seçerek, 

Amerika.da bu mesleklerin icar 

ettirdiği §art.lan kaydediyoruz: 

1940 senesi istatistiklfjrinin ver. 
eliği maliimata istinat edersek, res. 
sam ve resim muallimlerin.in 57 
bin kişi olduklarmı görürüz. Bu . 
nun yüzde 38 i kadındır. 

Buıılar haftada otur. ''eya kn·k 
ea.a.t çalr~ırlar. Bu meslekte mu 

vaffak ola bilmek için istidatlı ol 
malı;! muallim olacaklar Jisp ve . 
ya sanat mektebi mezunu olmalı. 
dırlar. Bu mesleğin i)i tarafı, tyı 
para ve istidatlar için ııöhret ge. 
tirmesidir. Fena tarafı da bu AA. 
1ııatm aon derece zorluğundadır. 

Otomobil mekani .. tlt>ri 

Bunıum saymı 500 ooo dir. 

Hafta.da 48 • 60 uat çglışrrlar 

Kirli bir meslektir. Ortsı mektep 
nıı:-v.unu olmAk, makineye karsı 
hevesli olmak, kuvvetli, ke.<ıkirı 

gözlil Vf'! hassaııı bulunmak sart _ 

tır. Bu meslek sahiplerine daima 
orta. dereceden fazla 

Tayya.redlt>r 

Sayılan 200 bindir. ffonun 
\'lizde ikisini kadınlar teşkil eder. 
Haftada 40 . 48 ~aat ".alı>iırlar; 

pilotluk tehlikeli \•e zayıf sinirleri 
bo7..an bir meslektir. Bu meslPğe 

intisap edrmlerin yük.sek zeka sa. 
hibi ve son dı:>rce srhatli olmaları la 
zrmdır. Bu mesleğin parlak hfr is. 
!ikbal. ı;öhret ve iyi para getir .J 
diği.ni herkes bilir. ~ 

1 

RcrherlPI" 

Sayıları 200 bindir. Ha.ftadıı :SO ' 
tlO ~aat çalışırlar. Zevk sahibi, sem 

patik, hoşsohbet ve sekizinci ıtmı.. 

fı bitimıiş olmak 18.:ı:undrr. On al. 
t:1 yaşından a.şağı olanlar berber. 
lik yapamazlar. t~; tarafları, çc-k 

ıhbap kazanmak ve işsiz kalma . 
maktrr. Lakin daima ayak üstünde 
hulunmak yorucudur. 

Kiruya~er ,.e metafüyio;t1PI' 

Sayıları 60 bindir, Bunun yüzde 
dördii kadındır. Haftada 35 · 40 
saatlik mesaisi vardır; toz. gaz v~ 
dumanlar daimi bir tehlike teşki: 

ederle?". Bu meslekte bulunanlar 
~ paı·a kazanırlar. 

Ahçılar 

Saytları 565.000 dir. Yüzde 66 
'$lnl kadınlar tef!kil eder. Hafta • 
dıt (l8 . 60 şaat çalışırlar. Lise ıne.. 
'tunu ve yahancı bir lisan bilen da. 

ima tercih t<lilir. Entere:;ım hir 
meslektir, ahçının aç kaldığı en •.) 

;i"'rdir. ~ 

)la l<inistlel' 

6·10.000 dir. Bunlan o.. 

dır. Haftalık çalU?malaı• 4-0 • 44 
saattir. Keskin gözP ve çabuk işli. 

yen bir kafa .ııahibı olmalıdırlar. 

Bu mf>sleğe inti-Rab etmeden evveı 
uzun z:unan çıraklık etmek 18.znn 

dır. 

~I ii tı~hn<ı<11ı.; ho.,.ta bakwıtıır 

.. 
•I 

ı:rnaı çalısırlar : muntazam çalııştık. 

ları T.Rmaıı az para ve gayrimı.ın 
tnz:tm yani bir hastanede müdavilT' 
dr·ğillcrsr>. çok para kazanmak fıı 

s:ıtını haizdirler. Lise mc1.1lnu ol· 
mak 15zrmdır. Yaı1 18 . 35 ctrıı!'lın. 

d:.ı lır . insanları idare etmek kıı . 

bi!ı'"'' inde olmalılar. F~na tarafı. 

lı..ı,;ı tı lııh yakalanmaktır. 
• 

Foto~flfc:ılar 

$;anlan 40 bindir. Bunun yilz . 

f( adın/ar 

ıçın 

de yirnıi~i kadmdrr. 40 • 48 ~aat 

çalışırlar, Lise mezunu tercih edL 

lir; mü te.bcssim olmalı, yonıcu 

bir me>1lektir. Rekabet mecburiye. 

tindedir. 

Radyocular.,. 

Sa~'llr-uı 150 bindır. 30 • 48 s~at 

çalışırlar: meslekte titizlik art • 
tır. İyi paı a getirir. 

)fııallimlcr 

~ayıları 900 bindir. Bunun yilz 
dP sek::enini kadrolar teşkil eder 
Evdeki mesai bariz hariç olmak 

lizerc 38 • ·10 saatlik bir çaltşm:ı.ya 
liizum vardır. Kendinden emin, sa 

brrlI. çocuklara karşı alaka besle. 
mek !iarttır. Senede Uç aylık bir 

istim hat devresi vardır; ivi bir 

meslektir. 

~it·vor ınuvdunuz? 

ı .:'\ Icksıkaııın, Kapatelpla 

~f'Jı rin..":c 6,200 senelik bir S<'lvı 
Yoğurt tatdısı ağacı vardır. 

730 crram ~ .,,. 11ak:>ız tatlı :-i 2 - :J,000 sene evvel yaşa.ya1 
\'Og:urdu. :l:>O gram irmik , mııı:~eviler. ölülerini gömerler. 
• ·ım ince ~ekl-r, 12 yumurta • ıı. nı"zarm içine, müteveffaya 

. ..,,, 'ı . Bir ka,l\'e kaşığı (b!Jrnr· ait bir ı;ok e~ya koydukları g bi 
ı, •ıı ı ' dü sut) ile yoğı.ırdu dedn buö-day da koyarlardı. Geçenler_ 
bir kap icerisinde eimeli, ~el•eri 0 ~ 
ilave ederek kanştınnah. 1e· de yeni bir mezar bulunduğu za_ 

ker crivince ayrı bir kapta l:ö man tohumların yeşermekte 
pürtiilıı1üş yumurtaları yoğı!-:ı:la olduğu ha}Tetle görülmüştür. 
katnıah bir parca karı~ırdrktan 3 _ Atina yakınla:rmda, bır 
wnra irmiı!i ilave etmeli. f:ü· b w 

.. zeytin ag-acı vardır ve u agaç 1,elce karr~tırmalı ve yağlanmıış . 
bir tepsi ve iki parmak kahn!1~ın· Platonun ağacı diye meşhur
da dökcr('k fırına göndermeli. dur. Ağaca asıl şöhret temin e

Fırından ~eldiği zaman tatlI den. y:ışıdır. 2.000 seneliktir. 
yı haklava 'samsaları seklinde 4 Kudüs ve Balear'da hu. 
kC'Sm('Jİ. 00 "l" 

Bir kilo şeker ve fü; bard'.l.k su lunan zeytin bahçeleri 1,0 ı a 
ı ile enrelceden hazırlanmış olan 2.000 seneliktirlel'. 
şeker ~erbetini üzerine ~ök..!rek • 5 _ Almany· nm, Hind 1 • 
hafif ate~te ceş on dak~ka. kııy· i havm şehrinde ı,000 senelik b r 
nattıktan sonra• ateşten ınd~· ı.ıe 1 gu··i a~acı vardır. 
ı; . ~<tuo\ııfo zaman tabağa diıı:· ~ 
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19 tKtNCnrANUN - 1941 

HABER 
Yabancı dil derslerinin 
devamına başlıyor 

Dünyanın en fevkalade santrahafı 

'' K ADA,, 
maçları 

B .. · · ı b J ı· Haberin birkaç sene evvel hergün forma for· ogazıçı, stan u ıse- . ... . ki d • hi b. 
sini t • O yendi, Haydar· ma okuyuculanna verdıgı ve ta P e em ç ır 

l!ezlyetıerı .. oywı tarzı ve llullllyetterı Her haJdu mahfuzdur: 

Şelutmbıe gelen Spartahlar Fener 
Keloaatl, aolda.n ayakta dördüncü 
lleaemencloğlu Ue o ?&D1Mkf 

Bu müstesna futbolcü hakkında 
bütün dünya ittifak etmiştir ki: 
merkezi A vıııpada olduğu gıbi ce. 
nubf Amerika, hatta Britanya pi· 
yuasmda Gıbndiye kadar yet.i§miş 
yaman 88.ntrhaflarm en fevkalad~ 
sidir. isabetine emhı olduğumwı 
bir dilşUnceyle diyebiliriz ki: Ka. 
dayı mef}ıur yapan Çek futbolU 
değil, tutbolüntl m~hur eden Ka.. 
da OlmU§tur, 

Onun için bu çok yflk.sek fut • 
bolcuyu tetkik ederken onun ha
yatını gözönüne yaymak için por. 
tremlze Çek futbolünll de çerçeve 
yaparak devam ediyoruz. • 

Geçen Cihan Harbinden evvel 
merkezi A vrupada ileri kllsts yal. 
nm iki futbol vardı: Avusturya, 
Macariatan ... 

Sonra istikllline kavuvan kllçtl· 
cilk bir millet, Çekoslovakyanm 
yirmi seneden fazla bir zaman im
tidadmca dll.nya futbolUnde oyna. 
clığı ehemmiyetli rol gözleri ka. 
ıd.şttracak mahiyettedir. 

Oyun nazariye ve sistemlerinin 
saman zaman tenkit edilmiş ol
ma~ırna rağmen Türk futbolilnUn 
de hocası olma.lan itibariyle hizA 
sempatik gelen Çeklerin cihanştl
mul şöhretlerine lm.11 olan iki 
temsili te§ekkfilden Sparta da.ha 
birinci pllnı tutar. Vakıa meşhur 
Slavya da muhtelif tarihlerde Us. 
tUn Vulyetlere geçmişse de zafer 
heybesinde Spartanm topladığı ~e. 
ref ve töhret daha mebıuldilr. 

''Klaa futbolün beşiği,, denen 
Çekoalovakyada dünyaya gelen ilk 
lruvvetli varlık Sparta olmuştur. 

lCIYJbetli raklpi Slavyadan bir mls
İi fazla lik ve kupa şamplyonluğu
ııu kazanan bu takımm şanlı tarih. 
lerlnden bazı sayfalar almak E>nle 

resandrr. Bidayeti teşekkllltınden· 

beri kendi sahasında mağHib P.di
lememı, bir tak:m olan İspanya 
pmpiyonu Baraelonu ilk defa 
yenmek ışerefi Spartaya kısmet ol. 
m~tur. Paris olimplyadmm yilk 
sek pmpiyonlan Uruguvaylılar 

Spartaya yenilmişlerdir. Bunun 
intikamını almaya gelen Uruguıw 
pmpiyonu Penarol da bir sıfır 

mağtübiyetle aynlmıştrr. Avustur
ya ıampiyonu First Vienayı en 
kuvvetli devrinde 5-3, bizi yedi gol 
le yenmiş, Mmır muhtelitlnJ dP ta. 
maııı on sıfır kazanm·şlardır. Bun. 
!ardan başka İngiltere profesyonel 
talamlarmı A vrupadn en çok 
mağl6biyete uğratmış merkezi A "' 
rupa takımı da Spartadır. Meşhur 
Veatham, Bolton Vanderes, Kardif 
Siti •e l.akoçya fiatnpiyonu G!ac;g .. 
Rencers" Pragda Spartaya yenik 
dtişmtlşlerdir. Bu müstesna zafer · 
terden bqka Spartanm ıöhretini 
artbran başka bil' ııc>bep de ı;ok 

eeyahat yapmış olmasıdır. 
Dllümariı:a, İsveç, lta.lya

1 
lspa;n 

hahce kJühllı i ziyan: cttftderi 
Kada., otunıı • r a11151nda Fenerfn 

umu.mı Kitlbi Ali Nacl .Karacan 

Zaman ••• Sağdan ayakta ılördilncü 
bugünkü umumi Ut.lbl Ma\•affak 
görülmektedir ... 

İstanbuldald m~larmda Sparta takını kaptanı methar Kacla (ni
da) mubt.ellt kaptanı Nihat ve hakem merbmn Şerefle bir arada 

ya, Portekiz, Belçika, Fransa, ta.. 
viçre, Polonya, bütün Balka:ı mPm 
lcketleri, Mısır, RU8ya ve nihayet 
şimali Amerikaya da giderek da 
ima muzaffer olmuşlardır. BütUn 
hayatlarınca binden fazla zafer 
kazanmış olan Spartalılar NP.v • 
yorktan avdet ederken istasyonda 
kendilerini eıu bin kişi teşyie 

gelmiştir. İdare heyetlerinde Çek 

futbol federasyonu erkanından 

Ştanbost kA.tibi umumi, meıbıır 

tenis gamplyonu Kojebuh, teknik. 
Aza, albay Martıi murakıp, Dr. Pro. 
resör Hartman muhasip, ve izi 
olarak da Reisicumhur Mazarlkfn 
oğluyla Çek millet meclisi reisi 
Svehlanm bulunduğu idare heyet 
terinde reisliği de maarif nazm 
yapmaktaydı, Bu de'l"ecede kuv • 
vetll bir erkb.ıharbiyesi olan 
Spartanm manevi cepheden sal . 
lamlrğmı anlamış oluyonunuz. Şlın 
11 gelelim maddJ cepheye: 

Spartanm en olgun devrindeki 
elemanlarma bakarsak içlerinde 
millt oyuncu olarak; kaleci Hoh . 
man, mlldafi Hoyer, Perner, mu· 
hacinı Klayşman, Sllni ve bilh!INB 
Yanda gibi meşhur yıldızlara ru 
lamakla beraber taknnm göz be. 
bekleri hl<: şllphesiz santrhaf Ka 
da ile sağ haf KolonaticHr. 

Pragda namma operalar beste 

!enen, "Bugün Kada kadar oynu 
yor,, isminde piyesler kaleme alr
nan ve oyunuyla olduğu kadar is 
mfyle de hUtnn dllnyaya CekMlo 
vakya hakkında pek kıymetli pro 
pR.gandalarda bulunmuş olduğun 

tlam -leyapan shr eta etaonm• 
dan kendisine mebusluk teklif e. 
dilen Kadanm Uç dört defa sey · 
rettlğtm futbolllnU anlatmadan ev. 
vel tip ve kısa bir hal tercü.meainl 
yapaymı, 

Bee altı sene evveline kadar fut 
bole devam eden Kada bugün ta
mam kırk iki yqında bulunuyor. 
1912 senesinde, yani on Uç ya . 
şında birinci takımda yer alnuı o· 
lan Kada genç yqmda mllU kad. 
roya ginnif ve sek.sen defaya ya 
km entemuyonal mllsabaka ya 
paralr bu maçlarm bepsbıde tap · 

tanlık vazifesinJ Uı:erine alm13tır. 
Ayni zamanda hokey oynıyan Ka. 
da sıhhiye nezarettnde mllhim 
bir vatife işgal etmektedir. 

Orta boyludur. lriyan değil, üs

telik za)'lfçadır. Fakat son derece 
adali ve sırım gibi bir vücuda ma. 
ilktir. Dizlerinde en çok sakatıa.n 
mıv futbolcu ola.ııık tanınmasına 

rağmen ben ne dizlik ne bfleklllı: 
kullandığını görmedim. Sapsan ye 
bol saçlı ytlzttnde Od mumavi göz 
13ıl UJıl panldar. Dudağındaki mlb 
tebzi tebesallm kmlıft en sert 
manevralarda bile kaybolmu. 

1927 senesinde Taksim stadında 
''Galatasaray • Fener - Begiktq,, 
muhtelitlerine karşı seyrettiğim 

Kadayı Uç ıene aonra Avrupa ku. 
paaı maçında .ltalya eampiyonu 
Ambrozyanaya karşı da oynarken 
görmek kı.smet oldu. fstanbulda 
yUksek bir oyun ı;ıkarmadığı bal· 
de en iyi intibaı bırakan Kada. 
ttalyanlarm göz bebeği Meazzay• 
en parlak devrinde muzmahil et -
mişür. Vakıi maç iki ikiye bera. 
berllkle bit.miş olmakla beraber o 
günkU Meazza • Kada mUcac1ele
sini Çek futbolcllsU lehinde gör -
mek hakikate uygun olur. Zaten 
ertesi maç, ikinci kal'!fıla§Dlada 
Sparta kuvvetli rakibini 6. ı ye. 
nerek ezici bir galibiyet kazan • 
m.11tır. 

Kadanm futbolU nedir? .. 

~unun eauı bir kere, ~k JY.i 

pa§a, Hayriye 2 • 2 muallime müracaate muhtaç bırakmıyacak 
berabere surette hazırlayıp 

Erkek mektepleri futbol maçlar:ııa 
dtın Şeref ıtadmda devam edllmtııur. 
Gtınün en mUhJm maçı Haydarpaşa 

ne Hayriye araamda idi. Hakem Şazi 
Tezcanm idaresinde takımlar sahaya 
şöyle dizilmişlerdir: 

Haydarpafa: Sabri - Naani, Sl.ley 
man - ismet, Tarik, Kemal, - S•\ 
lent, lbrahlm, Mujdat., El'<'Unıent, 

Halit. 
Hayriye: Nevzat, Semih, Alt, N -c, 

mi, Faruk, Arif, Ali, Eşref, Ş<ıı-.f, 

Şemal, Faruk. 
Birinci devrenin on yedinci chtki•<n• 

smda Faruk, yirmi yedinci dakikasın 
da da Eeretın ayağile Hayriyel'lt:r ılu 
gol çıkardılar. 

lkinc1 devre Haydarpaşalılar Mu} 
dat vasıta.sile ikinci ve onbirincl r.a. 
itikada da iki gol ~ıkararak bera'oer• 
Uğt temin etmiıılerdir. 

Birincl dtvre Hayriye lklnc1 devre 
de de Haydarpaııa lyt oynanı:rıılardır. 
Haydarp8.§8dan lbrahim güzel orınu 
ile nazarı dikkati celbetml§Ur. 
GUntın llk maçı Boğaziçi ile tat.an· 

bul Uııeıi arasmda idi. Boğazlçliler 1· 
kinci devrenin Uçtıncll dakikuuıda 

attıklan bir tek gol ile oyunu kaz:ı.n

mıılardır, 

Kız mektepleri voleybol 
müsabakalan 

lst.anbol Kız Meldeplerl Voleybol 
Uk Heyetinden: 

20 • ı . 1941 pazartesi gtlnil E
minönü Halkevi salonunda yapıla
cak maçlar. Saha komiseri: Ş. öz. 
demir. Kandilli L. - lnönil L. Saat 
14, Hakem: S. Açıköney; Işık L. 
• Şişli Terakkt L. Saat 14,30, Ha
kem.: S. Açtld5ney, 

Galataıarayın kongresi 
İstifa eden idare heyeti yerine 

yenisini intihap etmek ve beden 
terbiyesi nizamlarına intibak etmek 
Uzere dün fevkalade olarak top-

la.nan Galatasaray kongresi; çok 
harareill cereyan etmiş. Birçok 
kimseler söz almIŞlar ve neticede, 
vakit geç olduğundan kongre on 
bet gün sonraya bırakılmıştır. 

Yeni idare heyeti de o giin in
tihap edilecektir. 

bildiğim.iz gibi, ''kısa mesafeli mü 
selles pıuılar., tekniğidir. Lakin o

yunun en mükemmel bir artisti. 
hattA ibda edenidir. Kafa paslan 

da adeti. birer ''gür" dlr. Ölc;Ulü. 
tesirli, isabetli vurur. Stop.lan çok 

mWtemmelctir. "Hücuma dayanan, 
taktiği ile tanınmıg olmrumıa rağ. 
men mtldafaaya yardlDll da pek 
btlytlktllr, Biltiln hususiy~ her 
hal"eketini tam zamanında yapahiı 
mesidir. Yan mua~inlerle, bllhll!I • 
sa Kolonatl ile anlaşması zevkle 
ıeyredilir. Zaten müdafaada da hU 
cumda olduğu gibi paslaşmayı icat 
eden de Kadadır. Bugünkü bazı 
usuller hillfma karşı santrforvete 
bir kene gibi yapışmaz. Onu ~er· 
best bıraktr ve ''kendi oyununu,. 
oynamaya bakar. Bu suretle ken. 
di de serbest kalmış olur. "Mar. 
ke etmek başa toplamaktır,, ıWzU 
onundur. Her iki ayak bileğine 
bUytik bir meharetle hakimdir. 
Paslan daima yerdendir. Ona 
''merkez muavin,, değil "merkezi 
sıklet" demek daha doğrudur. Her 
top - müdafaada olsun, hücumda 
olsun • onda toplanır, ondan çı . 
kar. Topla meşgulken hiç sert de 
ğiJdir. Yalnız haksız hakem kara:r
larmı ve bilhassa yabancı seyirci. 
le'rin fena tezahtirleri karşısmda 

asabileştiği vakidir. 
Velhasıl Kadanın zevkli ve fi • 

irli oyununu hatJralarda yqat • 
mak bile bir Alemdir. 

Muvakkar Dıem rALV 

HABER METODU 
adıyla neşr~ttiği yabancı dil derslerinin ikinci 
'namına pek yakında yeniden batlanacaktır. 

tklncl kısmı takip edecek dil meraklıları lnglliuıe, .ımaııea. fr---. 
ca dillerinin en gtlzeJ romanlarından birini UlrqeJerlle ............ a.. 
tılıklı t:ıklp edecekler ,.e bu diDerdekl blJgUerlnl Ut-r1eteoelderdtr. 

Dün oku~ııcularnmz Franııız dlllnde t.a.klp tıdecıPklerl ronıanm Hamt a.... 
bfuılln "f'A'hf'nnf'm"I olacağını ötttnmltlerdi. GördllttımBz ltbmm tbıerlne 1911 
romandan önce Merlmenln Koclomba romanı verllecek, OPbemlem 1laaa tı.ldp 
edecektir. 

Pek yakında 
HABER'de 

(HABER) in yabancı dil 
derslerini takip edeceklere 

~ n 1r ır;n ltlıJ de 
2 5 O şer kuruşluk yabancı 

dil dersleri yalnız kendilerine 8 O kuruı 
HABER pute8lnln ( l'alıancı dll ekzen181erl) ne =ıhm.-. .... 

istifade ederek gerek yabaneı dillere yeni lıatbyam.lüar, prek 1111 a. 
lerl takip edecekler lçln emaahlz bir yardımcı olan "90 dentıe kendi lıDIB
dlnlze Haber metodu" eaertnl tavsiye tıdlyoruL 

IUltüpbanemlz mevcutlarmm pek azalmq olıpuma ratmea 1ııa mllP 
kemmel eeerl parasız denecek kadar ktletık bir lledelle llaber aa,. 
culanna temin etml.ye karar verml§ttr. 

90 Dnıte kendi kendine lngllizce 

90 " l'rumzc& 
90 .. ,, .. Almanca 

adlarlyle ve Haber metoduyla netrecUlmlt olu bu dt'nlertıa ._. 11111 
800 • 900 ııayfa tutacak hacimde toplanımttır ve ber blı1n1n mutM .. 
tış fiyatı clltll olarak 2~ kunJttur. ltte Baher okuyunılan bu 2IO lm
nttluk eeerden hangisini lderlene bunu ldlUlp)laDemlrdea 80 lmrata 
edlnebllecekJerdir. 

Bu fırsattan istifade etmek latlyenlerln arzolarmı yerine ptlrelıG
memiz için ou prtlara göre bareekt.lerlnl rica ederiz: 

1 - 20 lkincikAnun - 20 Şubat 1941 arasında aarih adraJertJte bir· 
likte seksen kuruşun yal'18lDI kütüphanemize ödlye~k {l'raDIDCa, Al· 
ma.nc~ tnglllzce) dillerinden hangi kitabı fatedlklerint blldlrm.eWer ft 
bir sipariş fl.§1 almalıdırlar. (20 Şubattan sonra alpariş kabul edileme&.) 

2 - Bu satııı Haber okuyuculanna mllııham'dxr. Bundan doJa.11 
lklncl UA.n tarihinde slpari§lert alabllmelert lçln 1 Şubat 1941 • 1 Kart 
1941 tarihleri arasında Haber gazetesinde neııredilecek olan ~ 
da s!parl§ fl§leriyle birlikte getirmelidirler. 

V AKIT lltl'TOPllANUI 

_ ................... .-.......... , 
VERLı 

Sümerbank 
MALLAR PAZARLARI 

llleueıeıı MldlrlJ&tladea ı 
Müessesemizin Samııun ve Diyarbakır mağazalan 15.1.DU t.arildDden 

!Ubaren faaliyete ba§ladığmdan bundan böyle (SAMSUN, ORDU, 8%• 
NOP, TOKAT, ve AMASYA) villyetleri mll§terileriDJ.D 

SAMSUN MAMZAMIZA 
tDlYARBAKIR, URFA, MALATYA, ELAZIQ, MARDİN, TUNCICLI. 
BİNGÖL. MUŞ, AGRI, S11RT, BİTLİS VAN ve H.AKARl) Ttl&yet.lert 

müşterilerinin 

DIY ABAKIR MAGAZAMIZA 
mtlrara:ıt l't me'cri lüzumu llı'ın olunur 

Bronşıtıere KATRANHAKKI EKREM 
t":r"' •' \. 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlare, 
işletme Umum idaresi ilanlart_ 

llı:luhammen bedeli (1530) Ura olan 200 kg. Do.nyalx (6.2.19'1) pllll'JDbe 
günü saa.t (ll) onbirde Haydarpaıada Gar bl.naal dL'lılllndeki komJayoa tara. 
fmdan açık eksilbne wrullle satm almacaktır. 

Bu i§e girmek isUyenlerın (114) lira (75) kunl§luk muvakkat tamt9N 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ekslltme gtıntı saatine kadar lt0t 
mlayona müracaattan llzımdır. 

Bu l§e alt ıartnameler komisyondan parasız olıı.rak daltt.ılm&ktıadır. (812) 

lst".lnbul Garsonlar Cemiyetinden: 
Cemiyet.in 19&0 yılma alt idare heyeti muamelAt ve helabat rapo"lannm 

umumt heyete arzı, azanın tekllflerl tetkik ve idare heyetin.in nıtlddetıertnl 

ikmal eden nısıf azası yerine yen!deD 1nt1hap tcruı için cemiyete 1rayrtb az•• 
nm 23 lkinclkA.nun 1941 yıer1'4!mbe gllnü ııaat ıs tc ~tediye ctvarmda Ba 
All caddesinde 10 numa.ralı binadaki cemiyet merkezinde bam bulıınm•Jan 
i1AD olunur, 


