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Her akşam .................. 
Harp 
Nerede 
Bitecek? 
~~ 

Böyle bir hareket kat'f surette 
yere serilmeden evvel, Alman. 
yanın yapacağı son çdgmlik sa. 
ytlir ve harp hakikaten neticele
nir. Fakat ortadan kalka~ 1n. 
giltere olmaz, mihver olur. 

Hitlerle 
Musolininin 

dün buluştuk
ları teeyyüt 

etmiyor 
Roma ile Berlin 
arasında 

Teiefon 
muhaberesi 

Yazan· d.. b. k 
1D ca111t'İaıçıa un ır aran 

&bey k ·ıd· 
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Dış ticaretimiz 

BlrUklerdea bir 
seaede aııaaa 

aetlceler 
Ticaret Vekaletinin 

• •• • 
emı ı uzerıne. 

Umumi heyet toplantıları 
yapılarak tesbit edılecek 

A 
UL\1'"L..\R Ro~yaya es 1 1 
topJadık]an kuvntlerle E. Bir rivayete göre de 

1e sahillerine ,·eya Akdeni:ıe hl.. Mülakatı Hitler 
meğe t~~bbüs edecekler miT Bn emretmiş 
ıaal zihinlerde ve ağızlarda do. t Londra, 20 (A.A.) - B.B .O. -
lafırken, .Journal de Gene,·e t.al• DUn Hitlerle Musollnl arasında bir 
yan sefirlerinden Roberto Canta. mülAkat yapıldıtı yolundaki §aylala.ra 
lapo'oun Messagero gazet.esbıde dair hic;'l>fr teyit elde edllememi§tir. 

~-~-~. 
&. .. ~·-.............. ~ J_ 

Trabluıt.a tngUWerle bE'raber hal"('kltta bulunan HUr Fran..-n: tmrıetlcrlne 
a.It bir tank defi topu ..•• 

Afrika cephesinde 
Arnavutluk cephesinde 

Ticaret vek.Aleti, ihracat ve itha!At 
birllklerı umum! heyet topla.ntııarmm 
yaptlına.mıı bildinnJıtir. Bu su.retle 
bund&D bir sene evvel kurulan birlik 
lerln ilk defa olarak heyeti umw:nl~ 
!eri yapılacak ve bu bir eene t~d.

al.ma.n netıceler de ~abit edlln11§ olı:• 

caktır. 

ıtlf heyeU umum.iyeleri sıra&l yap 
J.aca.kb:r. 

(Devamı t ttnrE . ) 
~----~----~--=--··-....;..;;.;; · 

Fransız-Alman . 
san ayı Ça.y, kahve, çuval, k&navlçe· ve 

rettlği bir m.ıı.ka.lcden bahsedL ı Dlln Roma lle Berlln arasmda tele• 
Del fon muhaberesi bir aralık ke&Umi,. 
yor. sonra tekrar baflamıştır. 

tt.alyan dlplomatmm ft.krl son 1 Mt)'LAKAT ?lı'EREDE OLACAK 
gönlerde İtalyan matbuabnda:!1 ve LarıJra, l9 ( A.A.) - MUsta-

Grazyaninin ''zafer 
folu,, nda İngilizler 
tahşidat yapıyorlar 

italyan 
ordusunun 

yeniqen 
tanzimine 
çahşıhyor 

jtlt mamul!tı, dert Ve kösele. ma;. 
ıı!labıracilar, kA.tıt ve t.a.tblkatı. ı!e

mlr ve m&deı:ı1 malzeme ltha19.t bira ı 

llkledle tJ!tik ve yapağı l.hra.cat blı'-: 1 

.. mumessılleri 
işbirliği için 
müzakerelere lfaly~ dedet adamlannm ~- kil Franaız ajansı bildiriyor: 

dan l~bneğe abıkm oldugumm 1 (Devamı i üncüde) 
mHtalealar& mugayirdlr. Çünkii L 
taıyanl&r §imali AfrUmda tngilfz. Bir lngiliz gazetecisine Sudan hududunda 
ler tara.fmdan hırpalandıkça ve göre: 
büyük zayiatlar verdikçe teselli l· 
çin ve İtalyan halkım blmz kov. 
vetlendirmek için harbin Akdeınlz. 
de bJtmlyeceğiol, lnglliz adalannm 
işgali ıte netfoeleneceilnl iddia 
etmeğo başJadda.r. CJantal1JPO ~ 

Kassala 
zaptedildi 

• lıOAid8 bunun aksiıı1 müdafaa edl• 
ror !\'e dJyor ki: 

, Harbin Afrikaya \e Akdenbe 
bdar guıi~letllmesl kiınseyt bay. 
retSO bmJı;nı~· Çünkü bu.. 
sU*fıii ıaarp b.nııı.n.ıtde bt'i netice 
ye (kttraD cdı. tar. Afrika ha.rbbı 
me.rtrezl olm!ıP ballamJ§hr. Bri. 
t&nya tmparatorloiuDUD esaslı a

r;u,·Jan Afrfkadadır. Ona baklld 
illi hliemn yapmak lçhı Afrika!' 
~lldlr. tngUtere A \'Tllpada 0

• 

lebDlr. Fak:ı.t Afrikada tekrar dL 
rilebUlr. Afr'-<ada ölecek olursa 

her taralt& ölür. 
M1Jıver de,·letlcrlnin nasıl tek 

taraflı dü,iindüklerine ve hakikat· 
lerS istedikleri gibi tahrif ve tevi. 
le kalkbkla.nna bundan iyi bir ~ 
sal olur mu 1 1t.a.lya Afrlkada mag• 
ıw olduğu z:unan, bon11 hiçbir 
n~eııt otınıyuak mu\-&kk&t ve 
ebe:ımn1ycU.b: bir bidi~ dty~ g~. 
tıırmeğe kalkıyorlar. Fakat tngU. 
tere Afrikada. mağlCıp olOJ"l>a bUtiln 
Brltanya imparatorluğunun malı• 
"oıjlC&ğmı ısöylüyorlar. Mantık _bu.. 

... _ .. wıen aksinl blJdlrir. Çiin• 
D1UI .-.-
ldl ttaıya AfrikadaD atılınaio, Av. 
rapada çızmcstnl tamamen ınuha. 
faza etse bite, rahat nefes aıama
makian boğola.C.ak bir ııaıe g~Ur. 
Ba muJıakkaktu'. FeJm.t AfrikaDJD 

tqllt.ere için ~ ehf.ltUldyethıe 
..,pen, tnglltereolll AfrlbdaD ~ 
ldbneel harbe nDıayet '"erenıtt.. 
Bele Amerikanın müdaJWe&lnden 
sonra, harblıı sıklet merkezi kat'i 
saıetf.e AtJantiğe geçnıf~. 

ltaJJaDhıml bu ZJd söz)ertııde 
dlkkatlDılzl • celbeden nokta 

:ıarm )lonlaJlyada yaptıklan 
ileri tah~datnı ouıtahıpo tara.. 

al dan mild&f&& edilen fikri teyit 
fm dır ""u bal· eaer nıaJıiyetto oıması • ':l 

L-..... J.adrğl ve Dr. 
de AbnaJıy&Dlll ....,...., ·~ 

Goebbel1''ln gururla baber verdiği 
'k ~Anadolu ijzerinden 

btlyil ~ • vuku& geJ,cek de. 
M.'mrra dot;nı için en ba
m<-"ktlr. Afrika tngtıt.ere_ barbl bi· 
yatt nokta addcdtllr9e 'e 
ffmıek için tnglltere)i Afrfkadan 
çıkarmak kB.fi geJ~ğin~ tnanıltrkl • 

. d--'~e 1:nme e 
sa seı&nlkte E~e eııu-•~ Tür 
maksat temin cditnı.I~ olma7-. k 
ldye~1 ~lğnJyerek Mısır& erişme 
icap eder. t'i svette 

Bö,·te bir hareket, k& 
"' _, AJııtany&• 

Ş.Cre sertJmeıı)en .,..,_ • ..., 

Yugoslavya ve 
Bulgaristana 

Ultimatum 
verilecekmiş 

Bundan maksat ise •• 

TQtkiyenin . 
Akdeniz ve 

İtalyanların ~ obruktan 
Derneye kadar bir 

tek tayyare meydam 
kalmadı 

Kahire, 20 (A. A.) - Kolombi. 
ya radyosu: 

Tobruk et.rs.fmda ta.lışidat de
vam ediyor. Mareeal Grazyaninin 

(Devamı 4 üncüde) 

Akdeniz cephesinde 

~eni ba~kumandan 
İ§e başladı 

Atüıa, 20 (A. A.) - Kolom.b\ya 
radyosu: Yunan resmi tebllğl !tat 
yanlardan bUyUk mllr:tard& harp 
malzemesi ve esir almdığmı bU. 
dirmekt~dlr. 

Yunan resmt slizcruın Amavut
luld:aki yeni lta.lyan kumandam 
general Cavalleronun ordusunu ye. 
niden tanzime teşebblls ettiğini ve 

(De\':lllll 4 ttncllde) 

Karadenizdeki RUZVELT 
üslerini . ele 87 ALMAN TA YV ARESı Vilki vasıtasile 
geçirmekmiş ! düşürüldü çırçlle meıaı 

"A.nkarada Türk .. İngi-
liz kurmay müzakere- Dün Maltada gladerdl 

leri bilhassa . dü§ürürülenler 15 Vaşington, !O ( A. A.) - Ko. 
manidardır,, tayyare.. lom'biya radyosu - . Ruzvelt 

Londra. 19 ( A.A.) _ Müstakil LomJ,1·a, 20 ( A.A.) - Kolom. dün Ven.del Vilki ile yarım saat 
Fransız ajansı bildiriyor: biya: Rril.yosu - Alman hava görüşmüş ve ona İngiltere baş. 

Reynold Nevs'in diplomatıK kuvvetleri Akdeniz.de faaliyete vekiline hitaben şahst bir mesa. 
muharririnin zannettiğine göre t- ' geçtiğindenberi o mmtakada 87 jmı vermiştir. . Vilki çarşan'ba 
talyayı tam bir hezimetten kur. Alman tayyaresi düşürüldüğü 1 günü İngiltereye hareket ede. 

(Devamı 4 öncüde) (Devamı 4 üncüde) cektir. 

Silllruılıkoda 

. Alman 
konsolosluğunun 
bayrağı yırtlldı 

Vaıingtondaki Alman 
elçiliği teşebbüslerde 

bulunacak 
Sanfraulsko, 19 (A.A.) - :S:ı

zı gençler, Alman konsolosluğu t.a
rafmdan çekilen gama.b haç ..aşı
yan Alma.n bayrağım 1ndirmiş ve 
bu işde sUkftn ve intizamm tesisi
ni tem.in ~ pol!sin bir Jw; defe. 
mtidahalcsi icap etm.işUr. 

Alınan imparatorluğu.nuw 1871 
de kurulueunun yıldönümü mnna.. 
sebetile Alman konsoloeluğunun 

(Devamı 4 tlncUde) 
gamalı haçlı büyU.k bir bayrak çek 
meal tizerine sokakta binlerce ha.Ilı: 
konso108luk önünde toplan.mıetır. 

Bazı gençler binanm yangm mer 

nm yapacağı son çılgınlık sayılır 

,.e harp hakikaten netkelenlr. Fa. 
kat ortaaan kalkacak tngtltenı ol 
mu, mJhver oJnr. 

HUseyln Cahlt YALÇIN 

Hadiselerin 
.......a:wwws ~ -1 ........ , 

=retsiri · - -
İspanya, Bulgaristan üzerinde ya. 
pılan fllyasi ta.Zyikler fayda venne
•H. Akden.lzden İngiliz dorummSal: 
nm Çıkanlmasma gelince bu plAn 
tam.a.Dılyle tersine döndU. tt.aıya 
i\fısm za.pt.etmek İsterken tngllb. Hitlerle 

Musollni 
Neler 
Konuşuyorlar 

Yazan : HASAN KUMÇA Yı 

H tTLER met.bul bir ~emte 

, 1 er Ubyayı ondan al.m.&ğa başladı· 
' la.r. 'YunanJıd:an Arnavut1old.an 

gelen İtalyan JıUcumnna kanı get 
di, ltaıyanlan Berat 'f'e A~lonya 
kapdarma kadar geri ıııUnlü. Vçtlz 
lü paktın bir hedefi Amerikayı Ja
pon.ya ile korkut.arak İngfltereye 
y&l'dmı etmekten nzgcçlnnekken 
banda da \'8.zlyet ablfte döndü. A. 
merlka İngllterculn yanmda i.deti 
mlh\'er memleketlerine muharip 
bale geldi. 

mUt.evecclhen Berllnden 
ayrılmi~, Mnsollnl de ROma.da. gö. 
rillelnlyormu,.,. B011dan iki dlld:a.. 
tör arumda bir mü.18.kat m8.nisı 
~tkarılıyor. Bundan:evvelld mtıer • 
MMOllnl mtili.katı geçen n1rte,rl. 
nln ortalarmA doğru Brennerde 
olmu~to. Bu esrarengiz mülakatın 
bedeft Akdenlzden İngiliz donan· 
masınm ~ıkanlması lı:ln taarruza 
ıeçm~kle beraber Fr&nM dalı1J ol. 
duğu halde büttin Avrupa mem1e 
ketlerlnl üçüzlü pakt etrafmda 
t.oplamak mesele&lydJ. Fakat müla
kattan ffmdlye kadar alman neti 
ce 88(1eee, Alman lfgiill altına ah 
llUl Romanya De Macarlıııtanm ve 
Slovakyanm tiçiizlU pakta iltihak 
etmesine münhuır kaklı. Fransa. 

· Acaba şimdi ı\vnıpanm ~ bir 
köşesinde ~zll bir "orettıe k&.r'Şl 
laşa.n IDtlerle 1'foM>1Jnl 110 kODUIJU• 
vorla.r? Hiç şöpht"Sb birinci plin 
da Bol~rltıota.ndan Alman ukflrl 
geçlttrek htç olmavıa Amavo.tluk 
t.a İtalyanlann uğradıir ma~lôbt· 
yete çare dfüıünmekttr. Ayni za 
manda mesela So,-yet Rusyayı ka. 
ı:a.nmtdi suretiyle tn~lterenln ya. 
nma bütün koV\·et ka:vnakla.rlvle 
~elen Amf!rlkanm y-ard~ına ~' 
veni müttefik bulmanm yolnnu a. 
ram.aktır. Bu ~reler ,.o yollar bu. 
lunamaz~a hiç olm87sa ttaı:Vada ln· 
hllll "1ametfo11 ~öıııt.eren · faşizm 
fda!"f'<lhtl yıkılmaktan lmrlarmaltt 
bakmaktır. 

RAS.ı\N KUHÇAYI 

Yeal 
bltçe 

Fevkalade masraflann 
icap ettirdiği· 

Bazı tedlllrlır 
abaaoall 
~· verilen malfimat.a. 

göre, Maliye Vekileti 1941 yılı 
yeni devlet biltçetrinin • hazırlık. 
lanna ve biı h\l8U.dtta tetkiklere 
başlamış bulumna.ktadır. 

Ta.hmin edildiğlı)e göre, mart 
ayı bidayetinde hUkQmet tara.. 
fmdan Büyük Millet .Meclisine 
verilecek olan)~ bUtçe proje. 
sinin başlrca. va&mı fevka18.de 
ahvale uygun ve bugünUn zanı. 
ri milli miidafaa · ihtiyaçlarını 
tamamen karşılayacak tanda 
ha.zırlanmış olma.sı teşkil ede. 
cektir. Şimdiki büt~ olduğu 
gibi, normal bütçenin dışmda 
bu f :kala.de bütçe ile hükfune. 
te za.rwi ihtiyaçları karştlaya.. 
cak·tahsisa.t ve salilıiyetler ve. 
rileooği , sanılm&ktadtr. 

Bugünkü vergi 1 :.anunla.rınnı 
tecrUbelerden istifade ile •• 
kemm.Ul ettirilmesi, nolmanlar 
hakkm:ia tamımilaflcI hükilm. 
ter ilavesi ta.bil olduğu gı'bi 
ka.llde ahvalin icap ettirdiğ; ge_ 
niş masrafları karşılaya.caJc ted: 
birler alınması da lüzumlu gö. 
rWriıektedir. Ancak ahnaca.:. 
tedbirlerin . geçim imk8.nlarmı 
oortuğa sevketıniyecek mahi. 
yette olacağı söylenebilir. 

KIUp değiştirenler 
Amatörlük • prof eay<r 
nellik talimatnamui -
neşredilir edilmez. 

Profesyonel 
addedılecek ! 

(Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
nttn bn hu11aıdald beyanab spor 
aayfamrT..dadır.) 

· bagladılar _ 
Vifi, 19 (A. A.) - Havas a. 

1acısı bildiriyor: ' 
BJr ~konom5k a.nl~a akdi 

tdn Pa.riste Fransm ,.e Alman 
ağır eridilst:rileri zı,.ümeasilleri 
0ı r a s ı n d a . görilşmelere 
bıi§lanmı§tir. Alma.n ve Fra.ninz 

(Devanu f ttnrbde) 

(Eloila) diyor ki: 

ı;tranı dtııamek 
· Ilı.ama 

~'Tepll mumılJet" baJıaj ttıe. 
rfı!de Vatan gNet.esfnJD her g1bı 
bir paroa De§l'etUğl avukat rlklr • 
le?tn.1 bn mewoon li),k olduğu lh· 
timamdan, çok defa. uzak buloyo. 
nu:. Bunlardan biri de bu ııa.belı 
~ter: Teok:llatı F,@aslye Kano. 
noaun T~di ~unlyet ü.zerlndeLi 
madde&~ Türkleri kaJ:ıun naxa
nnda müsavi tutan, her tttrJiı 
.umre, smıf. a.Ue, fert imtiyazla. 
rmm millp olduğunu blld~u 5!) 

uncu maddesiyle açık bir t:eıat ha. 
Unde gö~or.t 

E\"vell 30 bll" tnüteıarefedlr. 
Teşldli.b Esa.stye Kanona bir 

\dildtlr; her maddet"I blrlblrlnt lk· 
mal, blriblrhı.t btkyld f'der, ber ~ 
DUD gibi... 

bdııcl, teşrii uwnıniyeUe hiçbir 
meboa ta.klpt.en. cezıı.Iandmlmadıı.D 
kurtuımu. bunlara ~I bir ~ tt,._,:• elde etmez; bu taldpJerd~ 
bu cezalardan cemiyetin bekJedtğl 
faydayla kenaılerlue kanon yap· 
mak ve bttıdimeti mmakahe etmek, 
hattl htikfı:met etmek. daha Utri 
·~delim. devlet.i remsU etmt'4l "11... 

"l.ff~tnl ventfi,1 umdan bir mıtd.. 
det bo faldbln bu oezalandırmn.
nm blF kmrımda.n uzak totmaktan 
gelecek fa.;:vdaşı yine cemiyet kar. 
1Jrla.ştırmıştır. tıdndyl bl.rlol'ldcn. 
Hstün bulmuştur. 'Ieşrli muoni~ 
bouda.n doğnnıştur. Hukuk adam. 
la.mna: pek iyi blıtrler ki bizim btr 
icra lı:tn"'·ettmlzl ele almak da Mcx· 
118tfo im olmakla mnk:ı.yyetth. 

Bfr kere bir '-imtiyaz" yold.ıo-. 
\l"buAlarm lllr kmm suçlardan t.a.. 
'rlbl farklı bir usule tabi olmalı btr 
lmtlnz uvtllJ'8lL. TE'ı;ltfüih P',.a~ı. 

ve lmtlya:ı yoktıır d{'dfğl uunaq 
'•Bu kıinunda yazılı hallerden ba~
lra lmttyaı; yoktur" dı'miş olur ld 
artık ana 'kanunun 'reıtdinde bit 
tfrzat oldHğo Mili~ nhıııablllr ıı-Jf 

SANAYi MOESSEHLERl~DE 
YAPILACAK STOtLAR 

Pamuklu fabrikalarında buyuk 
depo!ar inşasına başlandı 
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~"' 1 Yeni 
------------------------~= bı"nalar Torilıi deniz romanı: 37 Yazan: Kadircan Kallı 

Oruç reia harbi keıli ve diipnan gemiıini top men
::-ı:ilinin dıpndan ta~be devam etti; ölüler duaları 
ya11ıldıktan sonra ienize.,ablclı. 

, İspanyol ,geiDiıdn.in her .ld 1 deti ...U.tla.r tamir edildi ; sonra 
oordamnda eıı u altmJp.1" tUfen • usun aaatlar -.iz geçti. İspanyol 
gin namlusu parlıyor ve onar cıear gemlalnden deııdze atxlanlar daha 

atet acJ)'Ol'lanlı. GQttu; yaraldarm iniltileri hazan 
T11rk gemtleri tapu.yol ~ Tt1rk gemilertnden duyuluyordu ; 

nm lyanmda büyücek birer kayık t:Amirler sabaha kadar sürdü. 
gllbi kalıyorlardı. ~ tıOp1a - Oruıç rei9 ilk qık1arla beraber 
rmnı çaplan bo,11k fakat m8miı • ıı..,, huırhğDı.a bqhııdı; ıtmeş do 
leri km&, Türk toplarmm da çap - ğar doğmaz da Ueri &tddI; ateşe 

lan kllçUk menzilleri unnıdu; reiı\. blf)adı • Aıtlk gemiyi fazla hırpa
ler her tarafından alev, dumaa ft lamak veya 8lllr1eri azaltmak endi 
gülle savrulan t ekneye fazla eo - sesini bıralmıqtt; gülleri Barca.'nm 
kulmuyorlardı; bu yii74en İA~r. • atverteelne, baş ve kıç kuaralart· 
yol gülleleri TUrk gemlledaba il - a. dUmen kötkUne eavurtuyordu. 
kele, sancak bordalarmda 1a1ıur Qrtabiı top uğultuları dolduruyor ; 
prol'alannda su sUtunlan ytlbelt barut d'limanlan sarıyordu. Şimdi 

me.k'ten başka bir netfoe almmıyor- ~ pnıvam çatxrd.tyor; bir az 
du •. ~!111unla beraber Tilrk glllele. aıra pl"ll'Va direği devriliyor; fe.. 
ri de dllpı.an gernjslnfn bJ.m bor - nederden biri denize uçuyor: dü
dalarma çarpıp denize d~ • meıı köşkil paTÇala.ruyordu. Hasan 
du; gtl~ Y91atmat lıçin bbu Ali ıeia kıç toplarmm hepmni aus
daha yakJafl"ak lbmıdı; o samuL tarmuttu: Hmr reia iskele borda.. 
onar, yirmişer, ~ aUıf edm mm yer yer esmit.. topların dördü 
tnfenk ve arkeblblerin kU1'fUll)an nl kundaklarmdan dfiltlımllştü ; 
gtlverteyi tanyacaktı. aancüt8ıd toplardan beşi hen.tıs 

Ttli'kler belJibatb bir 187 ,ape... llailamdI; fa.kat pek seyrek ateş 
mayıiııca lapanyollann eeearetlerl ediyorlardı; gilllelerinin ttikendiği 
artJyOrdu. O kadar ki '6yle baim,. &olqılıyordu. Öğleden sonra İApan 
yorlalfu: :PO& pmWntn ~ enku, 

_:_ "&şuna yoıvluyorsmıu. Bl- . 111 ve 1*ft}ı doldurmuştu. 
»e bfi şey yapem•pmn! Sa m. ikindi vaktı T11rk gemilerinde 
dada.İı.. vazgeçin!.. · ne atet ne de hareket ~ 

Ketfdi gemilerini aalaııa, Tibtr · tı. J'abt Meki. her tarafından ya

geımllenm de çakala !ıemetenler ra1ı, yorgun ve bitkin bir halde 
bile V8.rdr ; daha ileri gidenler endiıdnl 8llrlkleyen bir ejderi an 
Türkleri sinek gı'bi göı11yorlardr. dmyordu. 

OniÇ rem kilrekled t.;eri aldJlıı. Oruç reis son defa ilıt.ar etti: 
1',c. 

eh; geriledi ve avının dilmen a. - T..ıtm flll. lraptutl Ycıba ye 

Kültür müessese- · 
leri ve muallimler 

Kitap, mecmua satqına 
tcwa•sut etmiyecekler 

Maarif VellAleU bir 
tamım gladerdı 

Kültür mUeueaeleri mensupıarmm 
maddi menfaat muk&bWnde kitap, 
mecmua ve 88.ire aatqma t&vaaaut et 
memeleri hUBW1unda Maarif Vek&Jeti 
La ratmdan blr tamim ne§redilmiştil'. 

Bu tamimde -şöyle <14!nlllyor: 
"Bazı müessese ve teıekkUllerln, 

uıa.ddl mentaatiar göstermek sureUy 
.e kitap, mecmua vesaire satışma ta.. 
vaasut etmeleri için maarif ve okul 
idareleri ne öğretmenlere mUra.caat et 
t:.kleri ve sirküler gönderdikleri görW 
mektedir. 

Kaddl menfaat mukabilinde bu gi
bi tavuauUara girlfDlenin •'ticaret 
mahiyeUnde,. olduğu qlk4rdır. nca
ı etle iştigal tae memurın kanunu Ue 
menedllmlftlr. 

A!Akadar cemiyet. mliesaese ve ~ 
tıısıa.r tarafmd&n, maddi blr menfaat 
kar§ılıtı olmadan maartt mUe.asesele• 
rlnden ıratılmast lStenllen mahalli 
piyango biletleri, takvim, munura, 
DMNJlek1 kitap ve mecmualarda. öğret 

'ıneıılerin meıalekl vasl!elerine t&b8ia 
edecekleri kıymeW saatlerini flgaJ 
ebnekte ve aym zamanda muhitlerin 
de, bu l§Jerin bh' aıenfa&t teınini aıak 
eadlle yaptığı ehabmı uyan~ 
dır. 

Bu ıtibarla vekllliB'lmlz taratmdaD 
aynca tebllgat yapılmadıkça gerek 
maarif ve okul mUdUrleı1D1n, gerek 
öğretmenlerlm.lzin bu gibi i§lere ara. 
cı olmamalarm.I, mtıracaat ablpteri· 

ne, vekUltte bqvurmalan ta~ 
de bulunmalarını rica ederim ... 

yuna ·ğtrdı. Bir -• nvel 'buldq mfn ed.ım ld Mo ldlmeyl -.ğ br.. 
ytlkltt')taıyona karşı kal!andJiı h• nJrmım .. 

;n !=.: :~ = "'==.:, ~;: := Esnaf cemiyetleri-
kanc.;).ttııar; JralJranJU'llll lqJa • tlyan b&rp gemisinhı nurtlaması . :. n. İ'! umuml 
rınm tı8t.Une tutarak lrıbc " ,.ta IQln daa •bnltJerdl. Art* tbnltler1 • '~ ' . 
sıy~ leventler bir ımc1a bil~ kahp•""IÜ. Hiç olm.uaa ne~ •. beyet toplant·ıı·ar' 1 
lıazrr bulunuyorlal'dl; dillman se - memleketminden hediye getirte-
misirliiı ldlpetf.e81 bir adam boyun. re1r turtu1mak imklnt vardı; inat 
dan cfil:iıa yillaMıkte bbnakla be • edip de 'bu eon fıratı bA;ırmak 

·" rabel' kolaylıkla tırmaıuı.bilirlerdl; budala» oluıdu. 
fakat k&Malar atJbr atıımaz lla • Kii bm'a Dlltlbıdeti iki ıırbh 
latıat' hemen fapaııyollar tarafm ·• 
dan ~\siliyor, zinclrtl kanca.lana 
atılıp "tutturuJmam da f&hmlnd.m 
güç oİuyordu, 

D$a:n gemisinde turbat m.&
kemmeldl: kumandalar dkCınet.le 

verili.Yordu; bunun 1çhı zincirli bD 
ca.laii ıiue kocaman varyodarla 
parçalır.yıp atıyorludl. Bir anl* 
a~ ve rampa ola ut ....ı bil" 
az sonra bir kaç kuiaCJ ..,. .. 
yordÜ.. O zaman f.apm)'OI remWn. 
de bir 'za.ter çrğlıtı kopuyor: 

- tyuhaaa! •• 
Sesleri yillaıeliyordu; aonn yer 

rer JrıiljkaJıaJ8.r duyulu,or; ı.ım
yorldı: 
-~ Apt&Uar! ..• Sb:t denizin dibi. 

ne g~dereceiiz !.. Bu Wmıayı J"1. 
ta.maltamız! Boğazmmia kalır! Sl
zin on mialinl& geı.enJs yenllmeyls ! 

Ttlrkler ceva.p verlyorlardJ: 
~.Hele ea.bredln ! Gtııme Sll"UI 

bize de gelecek! .• HepJımi zmcln 
vu.racaıız! Elimizden kurtuJamu. 
lWUZ! 

adamdan biıt kllmcınm ucuna bir 
1eııren parçamı bafladı ve ealla.. 
c1ı; bir 'bafkur bağırdı: 

- Tellltm oluyoruz! 
- 81Wı1armm pruva direiinfn 

dibine at.m; kıç kasara 6nUnde top 
l&nm! Çabuıt olun!.. 

Emirler hemen yaptldı. İki Türk 
gemıst ~ tarafmdaıı aborda etti
ler; rehller ve levendler gtıverte
J'8 fırladılar; -t ve sağlam olan.. 
lann koUannı bağladılar. Bunlar, 
biri M&ıld diferi Kont olan ild 
Ulb&de, elli bdar .ıwaıye, yUs 

kadar ukerden ibaretti; yet.mit 
fllnlye ne ytıs kadar uker 6lm0, 
,.ııut yaralaıııllJl1a 

Anb&rlarda heapms denecek 
tac1ar lpek1I. ytınHi kumqlar, elbi-
1eler, Jdbolder, cam ve ponelea 
ava. aJtm •• gilmtlş hııknntar, ili· 
Wılar, mobllye, atlar, katırlar var 
dı; Aynca aeben doğanla otus za.. 
lar hwuat kafeslere konmuştu. 

Bu iözıere kUftlr1er de ~ 
yordu'.; • Yeni. Sabah 

B8iiLn da karşıbt1r ~ Bt1Mybl C&la1t Yalçın. qünktl ma..' 
lardı...,, ır.ıemde Deutılche .ADpmeıüe Ze:t .. 

.• ~ ... Alman psetMlnbı Ba'• 
Şüiiill Türk gem.ilerindm lııAriDla kanlar mullalılrtnlD bir ,amamı bahla 

güveı&iiıe bir gWle ciDtt1)'or; '*' m · ·~uıı vapmakta ve buna cevap 'Yer, 
taralfıU alt tıst ediyordu; lfmcH de 
kurtÜil;ı.8afana#t altmda YUl"1llup 
yaralananlar, 6lenler oluyoröu; ay 
ni facl8.18rm daha korkunçları ta. 
pany01 gemi•inde de g6l11111yor; fa. 
kat bünlar Dd tarafı büsbiltOn lm
drrmaitan bqka fere yaramıyor. 
du. ôfuç reia blle yaralaıımJI, al. 
dırma.Duttı. 

RtaiAr yavqladı; denls durgun 
lqtı r yildızlar gök kubbeyi ve • 
nnn &Hım beUi bellnls aydmlatl
yordu. 

Ortiç !'818 harbi keM:l v~ dtlşman 
g em 18lni top meııs!Hntn d11mdan 
takibe devam etti; 6Uller clua1an 
yapıld!ktm IOIU'a denize atıldı; ya 
ı-aldal' ı.. ft ıao altlmna kaldı. 
nldı; ebll mangalar tamunla.ndr; 
Yelk-. CUNlı, halat n kflpeftels 

.. 
Hi.l.ı>e,, .ıı. .Jahit Yalçın. A.Jma.ıUarın 

Türldyedıe De kadar doJıı•l•r, içlıa 
m1ade yap111Jar memlekettmlzl kabil 
detu dotna btr rösle IÖl"fJIDJ.Yeceklert
nl Alman devlet &damlan .,. Alman 
pieteJert kadar TUrldyede kendi 
badlleriDID aleyhinde propaganda 
yapuı w kendi memJekeUerlne sarar .._.. •im• ... ıarmmemı, oldu.tunu 
Jra3rdet.UkteD 90Dr& bu mubablrtn Ala 
mazı guetnlnln 8.1.941 tarihli ntl.sJıa.. 
amda cıku ,azıama madde madde 
onap Tel'IDMtedlr. 

llubalılrla birinci iddialı yeni niza• 
mm konmmuı hakkındaki fikri bir 
ttıruı anlamak lltamedftimizdlr. H l"• 
..,m Oahlt Y&Jom, yeni nlqmm ne 
dmıek olduğunu blr buÇuk senedir 
muhtelit yazılarmda mevauubalıa ede. 
l'Ü ıı.ıJıt ,0Z kmı .tOrduğunU yaza,, 
n.k f6yle diyor: 

-ask ..... 1mı - ..-ıı Juıume 

· T eabit edilen tarihler 
alaka.darlara bildirildi 

Mmtaka tıcaret mUd'1rl11iU ee. 
naf cemıyetlerintb heyeti umumi -
ye günlerlni tayin etmit ve cemi. 
yetlere bu toplantı günleri bildi. 
rllmele bqlannuttu'. 

Tayin edi1ea gtlnlere nazaran 
aynı 21 inde balıkçılar cemiyeti 
heyeti umumiye ve !da.re hey~ti 
Balıkpazarmda cemiyet merkezin.. 
de, aym 22 shıde marangozlar ce. 
miyetl saat Ui de, 8IV8.Cl ve boyaı
cdar cemiyeti saat 15 de 
Nazlı handa, aym 23 llnde loka.n. 
tacılar cemiyeti Türbede cemiyet • 
ler merkezinde, kahveciler 15 de 
cemiyetler merkezinde. milsk.lrat 
Amilleri eaat 10 da cemiyetler 
merkezinde yapılacalttır. Ayın U 
tlnde .UtçUleır ve silt mtıstahl!lflle. 
rl eemiyeU heyeti umumlyesi saat 
16 de c&miyetler merkezinde, şe -
kercller ceıniyeti saat 15 de ayni 
yerde, BUCUlar ve ldluıatız meenı,. 
batçıJar cemiyeti ayni yerde saat 
14, terziler, kumaşçılar ve hazır 
elbisecller 17 de yine cemiyetler 
merkezinde yapılacaktir. 

Diğer cemiy~erin heyeti umu. 
rnlyeleri gllnlerl de kendilerine l!JI.. 
ra.9tyle teb11ğ olunmak Uzer~ ... . 

SANAYi MOESSESfLERINDE 
YAPILACAK STOKLAR 

Pamuklu fabrikalarında bUyDk 
depolar inşasına başlandı 

Devlet sanayi müeeeeselerinde 
stoklar vtlcude getirihneei için 
yeni anbe.rlar iJıe1. ohınacağml 
yazmıştık. Bilbaeea pamuk is.. 
tiihsal mevslmiDde, bizzat mil8.. 
taıbsilden mUba!ya&t yapılmasI 
için, Sümer Bank umum müdür. 

. Ul~ veri:lmif olan ka.rann 
ta.tbiıkatmı tem.in ve mtıbayaa 
olunacak Dı.ahsultliı f abri:ka de.. 
polarma sür'atle çekile'bilmesı 
için evvela pamuklu faıbrikala. 
rmda büyük depolar iınşasma 
ba.şlanılmıltJr. 

Bakırköy bez fabrikasında 
yeni depolar ineasma beşlarul. 

Avukathk Ucretleri 
tesbit. ediliyor 

Bunun için barolar üçe 
aynldı 

m.ıştır. BirleJJi)l pamuk ipliği ve 
dokuma fabrikaları müessese...i 
bundan sonra billıa.ssa pamuk 
mmta:lraSmm merkezinde bulu. 
nan Nailli fabrikam için a.nıba.r. 
lar inşa. ettirecek ve Ak.denizde. 
ki paın.ti.k mUlbayaa zamanına 
kadar' bu i.Jışaa.t ikmal olunacak • 
tır. 

Sümer 'bank uırium müdürlü. 
ğü, yeni anbar ve depolar inşa.. 
atına ait birleşik pamuk ipl;iği 
ve dokUma. ve yüri ipli~t ~ yün_ 
Mi dOkıima müesı8eSelerinin ya. 
pacağı sarf iya.t' için 18.znn gelen 
t.ahsisatı iqı?W etiWltlr. 

r. 

T epebaşının 
geni.Şletitmesi 

Cadde düz bir· tekil 
.abyor . . 

ıa...ıı-..uı ba.K>eUDda ku.rallD mat.hu Belediye . Tepebaş~ ' ~e.mtn ge-
8111 bJr komisyon, avukatlık kanunu• Di§leWmesi için Tepe~ • babçe.slDJD 
muclbtn,.., avukatlar için ugar1 tcret ~klarm.t kaldırtmış ve baht» 
tarti'eainl huırlamJıtır. Hatirl&ıwl dıv~ 'geri .~.~~. Şehir tiya :. 
bu proje, Ankarada temyiz ~el re- 1'0IU me~ pr1 aJmmM içtıı de 
ISIDiD riyuetl lltmda toplanalı haya!• içerdell dı!"f ;vaJ»llaµf n caQde l1zerin 
yet d1.vanmca esas itibarile kabul ve ~ kalacak gt§eler gerl almmıştır. 

nUmıme 1tWıu olJmmuıtur. Bwıu mU BugUn. tehir Uyatroswwıı ön .laamJ. 
teakip, blrer suret. her baroya yollan· l om yıkılara.k kal.dın1maBma baş~ 
aıqtır. caktır. Bundan 90Dr& Amt ıdnemanm 

Hayatyet dlvumca mU'Yafdr gôrU· . metbal1n1n ön kısmı yıkılarak bah 
ıeı:ı btı tartte cetveUne nazaran barca çenlll ,.ı dıvarı bt~ &-'l aıı. 
ıar. nge &)'nlm&kwıır. tatubUl. ız. r aacak.,. yanm~-tıç kUç1Uk dUkkAn 
ıa!r, Ada.Da, An.kara, Merıdn. S&rn8UD da yıkıl&eaktır. 
barO&an. b1rlnCI aut;· 1ı1an1a, A~. Teiıem,ı .. lıilbQiiırııdiıa JOl1l ;tmNiiıe 
Ka}'Mrl, KocaeH, Trabzon. Gl~. ~ dört ateç·da kaldeıi ile beraber 
Zonguldak baroları tkınct mut, Af)'on. · -.ııoen1ıa. ~ Jcwmm,r p,klolunaÇ&k• 

la1'9 ar... PJP.ır~--~ tır'. . .... ~ . • 

1 Kira bedelleri 

1 

Boırdln111oa 
befetıace 

tıJla edlllGlll 
Ankaradan verilen maMhnata 

göre, Milli Korunma ka.nununuıı 
30 uncu maddesinin ikinci fı:k. 
rası h~erlne göre kira be. 
dellerinin erttmlmama8I ve 
arttıranlar hak.kında takibat 
yapılması mevzuu eıtrafmdald 
esasa zeyt olarak Koordbtu. 
yon heyeti yerü bir karar al. 
m.a.k üzeredir. 

Buna göre Koordinasyon he.. 
yeti, yeni yapılan &pa.rtma.n, 
bina dakk!n veea.irenin kira be. 
delle:riıı.i doğrudan doğruya t.&. 
"yin edecektir. 

önümU2ıdeki gUnlerde hu:'lnık. 
çularla belecliyeeilcrdesı mürek. 
kep bir heyet toplanarak bu ka. 
rarname eawl&nDJ a.bit ede.. 
cektir. 

Bir kız evden kaçarken 
pencere demirine 

talaldı 

Ba.kırköyünde Cumh~ 
caddesinde 21 numaralı evde o. 
turan Hakkı ile refikası, dün 
manevt evlitları 17 yaşında SU.. 
zam evde bıra.ka:rak ve ka.pr.ıı 
kiılitliyerek sokağa gitmieJerdi.,'. 
Biraz sonra. Sü.za.n evde işittAei 
b4" gUriiltüden kork-;.--ak pence.. 
reden atlayıp dışarı çıkmak is. 
tEıniş, ~nin demiri baca. 
ğma batarak ağır surette yara.. 
la.nmıştır. Süzan, tedavi altlDa 
elmnuştır. 

Toros dağları 
üzerinde 

.Boksit madeni 
... bulundu Niğde ' ıt<nrne, Mufla., Kaııya l?&l'Ofa· ·-::' BUWUh tanzlınııikmal clwıduktan 

n da 
1Uı:Un~ .aı\t ell~r<1ı!': . ııoııra Uıddt taıUll --~ · ldSfe.siı• 

Blı111~ b&roıar ıcın: ı.caıtbdlD tii• ·den P«&palua iladv·'db bir ~ '.rol'Jd,ye ,Jeolojlaf için jeolojik la... 
ıer yapaıı maden mtlheadtat llaurtce 

1iD ettıgı miktar ınuvatık gertlln1U,.. alac&k ..,.ı~ lılr mqtlan M. Blumenthal Adana mm••kumd9 
tur. tkınct amıf olarak aynlan Jerkıl' vbcwle gelecektir • . Jılu me)'dana P&-
de blrlnc1 llllJf ıcın tıellblt edlleD m..1Jt>. rapalasm arkumdald-uılalt caddeyi To~ da&lan Q&ertııde ~ 
tarm yQsde ;ımıt DOJrgnı, tlç1lncU 8 • bir geldf meıdt.wdl J'Cll· ~k· da bulunurken Bolkardal )'Wl.lek .U. 
nıf tçtn de birinci 8DU1m y1)Sde kırk tır. Bu merdivenlerin Dk kmm da 8\lesiııJn cenup yama.cmda BoUlt me.. 

....... 1 ~-· denlne ra.Blla.miftır. Bu maden bu y-.. 
maçt&ld Namrun havza.amda, Namru nokaanı tarJ!eyw eaa tutuım,.._ .... · ı 'fU"""'· .o. lunmUftur_. • 

1 V k•ı• B . • , mm temadfıdnde ve Sebil köytınUD p.. 

Monak.a At e ı ı eşıkt.aş ·çnia·vetı ~eldar: d~~ kmDmı ımı;; 
Aydında tetkikler ikinci katil de dün ç&ıar hall u.:te bulunmaktadır. Bllhama 

Yaparak lzmire .döndü a.· k,~.· ~ .. ~· ya, blan.· .di . Sebu köyU yayıasnıua blr zengtnleflll• 
-· mevcuttur. Sebil köyU yaylasından 

Aydın, 19 (A.A.) - Münakalat Beşiktaş ta:ksisi:nıdıe değnekçi n.aa.da yay lanm §&rkındakl bokatt 
Vekili Cevdet Kerim hıcedayt !'e- Tevfiğ:i• öld~ 16 ... yqla.. zengllıllğf de zikre §&y&ndJr. Verilen 
fa.katindeld zeva.t ile dUıı buraya . rında Cevdet:in ya.ka.1a.ndığuu ve maınmata göre, karbon tabakab Bili • 

gelm1ştir. MIJnakal&t VekW parti- suçunu itiraf ettiğini dün yaz. hmda da bok.ait bulunm111tur. 
de bir müddet dinlendikten llODl'a Dııştı:k. Diğer katil tıha.m.i de Bu mmta.k&larda buluııan bokalt 
istasyon bhı.alarml, posta telgraf dün gece Haydarpaşaıda yaka. fü:lk1 ba&sa.ları itibarile aert blr ıa,. 
idaresini ve yeni yapılan parti bi· I8mnıştir. Bu da ' Cevdetten iki tan ibaret olup plsolltik etrUktUrltı 
naamı gesm.lşt!r. . yaş kadar bliyl1k bir gençtir. ve hema.tiliD rengine mtıpblh bir 

Cevdet Kerim tnced.ayı parti ta- • Katmer buglln adliyeye verile,;; renktedir. Kmldıgı zaman, tqm ıua. 
rlı.fmdan orduevinde ıerefine veri- cekleroir. munı tçlnde umumlyeUe daha _,,. 

leJı ziyafette hazır . bulunduktaıı 1 renkli ve daha sert oıan pyrt IDUM 
soınra lzmire dönmtıştnr. • Seminer ·meaaisi tazarn oe· ıw demuU cevher pa.rç&lan 

._.._..:. da tefrik edilmektedir. 
V I• d•• k un.aubul Unlvenlitesl takWtelert bu 

a 1 un a fal1\ "Fe ııeinbı.er pl•pi&larmı arttırmak Diğer tarattan lslAhlyenln Cabbar 
Ankaraya gitti · i~in gti!ıif mtkYüta ta&Uyete goçmı • dağında da tyi kaliteli bokatt buJun.. 

Vali ve belediye ref8t doktor Lfttfl lerdlr. Avrupa harbi dOl&yıaile hariç 

1

. mutıtur. 
Kırdar, dün akgam Anka.raya gttm!ı, t4'Jı istenilen kttapf&rm ıetırtıcmeme- Maden tr.t:ktk ve arama eutJttı.ll 
tir. Valim.iz belediyeye müteallik iş~ -si. programların tatblklıii g'tlçle§tlrd • lil.bora.tuva.rmda tlç tahlil! ;vapılu ba 
etratmda vekflletlerle temaslarda bu.. ğtnden bu busuata yeni tedbirler aıı. l boksitler hak.kmda daha katı ııet.loeo 
lunacaktır. • nacalliır. ıer elde eilllmek tlzere daha uub a 

" tUdlere bP..şla.nmlftır. 

olurlar.· • 

Beyoğlunda Fransız 
resaınlarının eserlerin
den mürekkep bir ıergİ 

POLiSTE: 

Bir elektrik teli 
tramvay teli üzerine 

talalarak sokağa sarktı 
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italyaya 
1 henüz fazla miktarda 
1 

· Aıman askeri ' ............. . . .. .. . · ı 
1 ABONE ş•ATLAAI 1 . ,..... ~ . 

1 
gelmış deği l t 

• ~ ... lllı ...... -~ .... 1'& • 
1 • Q111ı '·· • • .... u 
ı • •tıı- •.no • ..,. • 
'-' tıylıl& l.M .... .___ ... ..... . 
• uJıg1 ?l 'akıl .M;ıw,rnsı .. I l..ond~, 19 (A.A.) -. Röytertn 

_ , dlplonıatik muhabiri bildiriyor: 
_j a,.._ d .1 S e 1 er . Sailhiyettar Loı~dra ma.l~fille • 
i 1 rınde, İtalya.ya büyük mıli.ta.rda , ................ ~ 
Ve T arih 

SIÖINAK· 
KATAKOMP 

Londra ayla:rdanbcri korkum; 
bır yrldırrm ve ateş sağaına.ğI al .. 
tında.dır: Bir çok krsnnlarmm 
harap olduğunu öğreniyoruz: 
\lnıanların tayyare hücumları 
billıM5a geceleri oluyor: bu su. 
retle halkın mane"i kuvvetini 
kmnak, panik yaratmak. lngil':' 
tenn·i içinden yıkmak gayesı 
takip olunuyor. La.kin bu mak. 
AAt temin edilemiyor. Hollanda 
ve :ııransa gibi yerlerde kitle. 
tere doh..set ve~n düdükl~. ~ 
balar değil ~'enn altmı ustune 
rretirenlE>r bile hallet yıldırama. 
dt. :t.ngiliıJer fev~alade b~ me. 
ta.netle yedi mılyon nüf~lu 
\"e dünyanın en büyiik şehrıı;ı:de 
eskisi gfüi i.şle.r:iyle meşgul~U!
ler. H:endilerını _ korumaık ıçın 
lazım !!elen teıtbırlere de baş 
vurrnu~Jarcfır. _BunJarın başında 
sığınaklar gelıyor. 

Son gelen tafsilata göre gece .. 
!eri srğınakla;<fa Y3:~~ Lo~ 
l'a halkı için adet hukmune gır. 
nıiştir. Vaktiyle bir odada: tek 
başına ka.lmadtkça, rahat ve 
geniş bir kary?la. . olm~dıkça. 
gözlerine uyku gınmyen ı.neım.. 
!ar şimdi yer altlarında ya.~ 
tılarla va.nya.na yatıyorlar. Muş. 
terek bir disiplinle uyur.o:.teır; 
saat on buçukta ışıklar ;wmmc:e 
Uykuya daJıyorJar. Hatta h~ 
J:ıu vü k bir kısmı ya.tak denilen 
basit konfor vasıtaısmı_ da. ~ut.. 
ınuş gibidir. Yeraltı ~difer 
ıstasyonlarında. merdiven~erin.. 
de, paltolarına veya ba.tta.nıyele. 
1'e ~·· rünerek yatanlam raırtla... 
nıru~ Büyük ına.ğa.za.larm altla. 
tında· yapılan sığınaklar dalı& 
ta.hattır; lakin en rahat ol~~
l"ı, ?.enginlerin kendi evlerının 
alUarnıda. hususi olarak yaptır .. 
dıkiarı, dolaplı. ~lalı ve u_ 
llı.unıi disipline taıbı olmayan 
~tiınaklardir. . 
Şimdi Londrada iki şehır va;r: 

'!leraltı şehri, yer üstü ~hr.ı. .• 
Siri geceye birisi de gundti7..e 
nıahsustur. . 

Böyle yeraltı şehirleri yenı 
değildir. Şimdi Alınan tayyaıre. 
lenn.m bombardımanlarından 
~ulmak için yeraltına. kaçan 
llt.<;anlarm kimbilir kaçıncı ku. 
~ktaki dedeleri de din uğruna 
ay:nı hayata belki daha zaJunet.. 
li olarak katlanrrlardr. O za.ma. 
llın yeraltı şehirlerine katalromp 
denilirdi. 
liıristiyanlığm doğuşu sırala. 

ruıda, bu dine girenler üç asır 
kacıar takibata uğradılar; çok 
~~ gördüler; çünkli çooukleırı 
~es1p yedikleri, büyii ya.ptıkf~ 
i.ddia olunurdu. tnsan cinsınıın 
d~<.\nıanı diye idam edilirl~~ 
~?ları vahşi )ıayvan derilerımn 
tçıne dikilerek köpeklere parça.. 
lattılar· zifte batırıla.raılc Nero. 
nıın ~çesinde meşa.le di~ 
Yalttııar. Tiyatroda kI7.g1n ıs. 
ke:ınıeye oturttular; vahşi ~Y
\ı'anla.ra attılar· diri diri g<ml. 
düler. ' 

Büyük şehirlerde arazi çok 
l>ahalı olduğu için Hrristiyanlar 
~raltında beş kata kadar gale. 
l'iler yaptılar· ölülerini buralara 
koydular. Bu' yeraltı şehirlerine 
nıeza.rıxk mahallesi m.anasma 
Ohnak üzere (Ka.taJrump) adını 
Verdiler. Romalılar mezarları 
~.Ukaddes saydıkları için teca .. 
tız etmezlerdi. Bunların kapı .. 
arı eok zaman caddeye *_ .. dı 
ve o.rada bir kilise bulumırdu. 
Bu .çeşit mezarlar Napoli, laken. 
derıye ve MilAnod:a vardı; fa.kat 
t;>n meşhuru Rom.ada. yaıptlmıştı. 
1'a:butıar galerilerin duvarla.mı. 
da açılan oyuklara konurdu. 
.ı1:d~~iyanlıar çok zulüm gör. 
~erı sırada düşmanlarından 

wtıınmalc için kat.alruınpia.ra 
~ırlardı. Demek ki o mezar. 
.ua.ı- aynı zamanda birer mğm.ak.. 
b. Eğer İngiliz ta.yya.releri Ro. 
may8:. hücum etseler belli fiırd 
\' sıeınak \ ..... :fesi~ 

Kadirean Kallı 

Alınan kul-vetleri gelmiş olduğuna 
inanılma.maktadır. Henfuı bir i~gal 
ordwru be.his mevzuu bulunmadr -
ğmdan emin olunabilir. Gelen Al
man kıta.la.n, bilhatısa müteh~ıs 

ve yardımcı cüzütamla.rile bera. -
her hava füolıırmdan ve haYa defi 
bat.aryaları re nııkliye rnüfrer.e _ 
leri.nden terekkiip ~~·lemektedir. 
A iman tayyarecilerinin 1La.1'·ada 
en strateji·k mmt:ikarı teıMriİ e -
den Sicilyaya yerleı;miş olırıala.rı
na rağmen. Sicilya adası ile Tunu~ 
arasmdl\lti kanal m.ilwer kU\'Tet -
!erinin bil fiil kootrofü altma gi
rebilmek için fcu:la geniştir. Diğer 
taraftan .Malta kalc;11I, Gra.ziani -
nin bu derece ağır darbe.tere ma • 
ruz kalan ordumıruı. yardnn için 
gönderilebilecek takvi:.·enUı yolunu 
kesmektedir. 

Bazt ateşli fa.şietler, Almanların 
telmik yardmıı ile İtalyan kuvvet
Ienrun daha !iddetli bir mukave _ 
mrl~ bulunaca.klarnu t.-.hm.in et
mektedir. 

Aknanla.r, hiç bir 1.ama.n miittP· 
fiklerl !t.alyanlıı.ıoa fazla itimat be.1'
lemeniişlerdir. Fakat tla.lya.nm za
yrfla.masr, ta.hm.inden daha <!YVel 
baıııla.mışttt. Bu !!UT'etl~ Almanlar, 
kendlleriırl, vakiy~t~ hıiltim bulun
duklarmt 88.ndlklan Akdf'nizde ,·a
hiv ihtillflarm tehdidi altmds ~r
müşlerd.h-. 

ingiliz ticaret 
filosu 

Zayiata rağmen hemen 
hemen harp batlangı
cındaki kadar kunetli .. 

LondPa, 11 (A • . \.; ) - Deni& 
ticaret n~etiımı parlim•to 
m~ Sir Arlt!ll!' Salter, Ame. 
ri.b.n ~erimn ft\uh&bJ!ıMriM 
beyanatta buluM.Nık, . zayiatma 
rağmen., İngiltet"l!llftiTı halftı, 1939 
da.ki vaptıPta.rm.m iıonilato lft@Cmu-
1lllun yihlde 97 lllİM ınaUk olduğu. 
1'\U RÖy~. 

Ms.amalftı s.ıter ~eınin dt. 
p.rda.n bu ıtene tllltiı, w.pur ve tas 
yare getirtmek ibtiyaemdıa oldu -
funu bildi!'e'!'ek .,.mWI itt.ve et. 
m~T: 
"- Neticede, Jm.ybetti~ va. 

purlann yttine baş.lr.alamtı ikame 
etmek ve bu arada. yardım görmek 
Umidi oldu~an tırti.'kb&lfl itimat
la. bakabiliriz ..• 

Almanyadalti Japon 
aakeri heyeti 

Berlin, 19 ( A . A .) - O. N. B. 
ajansr bildiriyor: 

Ordu ba.şkuma.nda.nt general von 
:Brav<;iç, AlmRnyada harp tecrübe
leri haklmıda tetıdkatb bulunan 
bir Japon ukeri hP~'etini bb\ll 
etmiştir. Japon ht'~'Mİ rmi gf'fte. 
ral Yamıuıi J11.pon orıd~un bir 
hediyesi olarak maT'eıfl8.)e \);r ~ • 
muray kıl~t venniı(ıtir. 

- Sahi mi, ba.ııa danlmadınıı 

mı? Beni bu kadar büytik bir u.. 
adete liyik gö:rliyot'llWlUE dem.ek?. 
Size haya.tunda hiç bir bdmla bu 

kadar 18.mimi olmadtğ!mf · '6yler

.em de inanlT' nmtuıı ! 
- İnuunm. .. 
Heyecanla etimi öptü. 

- Cofkunluğu ~ l'Örtmtiz .• 
- lııMn bir kadını ~ 

aalMft bijyWı bir 8Ml'İll( ayabllir, 
dedim. 

O, bun.u izah . etti: 
- sme ya.rdıma k....,.s bir w. · 

deydi; her neğia :ınedf:nt VMi
ff9i ... ll"aJr&t iliz dMt eımaıt halrkı
nt herke1e verem · dıs deill mi! 

Ve benden ~ ~ 
4levun etti: 

- Sıiıinle d08t .... da. tılMdi 
' benim Çn tir iıl8lll oldu.. Bek1lm 

kim olduğanum bile 80ftmlyonılll .. 
Kim ohı?Mmz olumm .• Bal mi'R o 
lbıtiyar doetummılan, o, ............. 

anrdıPm. " ~ ,..ti 
_., • M clllta ,..._, dMta 

....,.. 1ıir .ntt..- ' ...... 
~-B-C ). ! N •• 

ıngiliz 

subayları 
Habeşıstan 

dahilınde 

Ordu vücude 
getıriyorlar 
lLUIALU ADETLJ-:R l \'}: 

DlLI.ERt GAYJ;T İYİ BlLJo:N 

Ba zabitler badacla 
baduda beı ay 
evvel gıçmı.ıer 

Çin de 

Komünist Ordunun 
silahtan tecridı 
iki ordu arasında 

müsademeler mi olmuş? 

Çımking_. 19 ( A. A.) - Röy. 
ter: 

Çin komünist ordusuna karşı 
alman tedbirler hakkında neşre. 
dilen resmi teıbliğ, Çunking \.oe 
büyük bir heyecan doğurmuş. 
tur. Esasen bir kaç günden be. 
ri, komünist kıtalariyle nizaınt 
kıtalar arasında bir anlaşmazlık 
olduğu hakkında burada şayia.. 
lar dolaşmakta idi. Çin hadise. 
leri de alakadar bütün devletle. 

Kahjn, 19 (A.A.) - Azimkar rin Çindeki miimessilleri, vazi. 
vi? becerikli İngiliz aubay ve er- yetin inkişafını büyük bir dik. 
kri, Habeşi11tan hudutlarından 600 katle takilJ;ııetmektedir. 
kilometreden da.ha içeride İtalyan Komünist gazetesi, bugünkü 
müte<?avize karşı Ha.be§ \'atanper- nüshasında, iki ordu arasında. 
verlerinin mukavemetini tanzim müsa.demeler olduğu hissini ve. 
etmekte ,.e Ha~ ordusuna yeni ren resmi tebliğin metnini neş. 
silıi.hlarm kulla.nılma.'411111 öğretmek retm~. 
tedir. Hepsi memleketinin yerli örf Yabancı diplomatik mahfiller, 
ve Metleri ve mı:ılıalli dilleri pek kan akmasına lüzum kaılmadan 
iyi bilen bu İngilizler. öğrenildiği- ihtilafın halledilmesinİD. müm. 
ne göre, temmuz bidayetinden beri kün olmamasından dolayı tees. 
katırlar srrtmda dağ patikaların - sürlerini izhar eylemektedir. 
dan geçirilen mühim miktarda si- Hükfunetin resmt organı olan 
lihlarla beraber temmuz bid!ye - Central Daily Nevs ga.re~i, 
tinde Habeşistan hududunu g~ - 1 hükfınıetin aldığı tedbirlerin si. 
mişlerdir. Heyet. Ha.beşista.r.ın ya;setle hiç bir aJakası bulunma.. 
kızgın güneşi ve _?attıistiva yağ- dığmı yazmakta ve badiaenin 
murlan altında daglık vı: orman • yakında kapanaeağmı tahmi•n 
lıklarda haflarca süren bir seya - eyleme~. 
hatten sonra, hududun 600 il! 800 
kilometre öte!inde umumi karar • 
gahma varmıştır. SeyR.hat, düş -
man tayyarecileri tarafından gö • 
rulmek korkusu ile dai!ni heyecan 
içinde g~iştrl. Heyet, beş a.y ev
\•ı!l, asi Habeş kabileleri ıı~ temas 
e~tir. 

Aynca. tebarllz ettirildiihııe gö
re, bu heyet vuıtas.ile Ha.be~ıııtan 
hudutları: dahilinde hazırlanan bu 
Habe11 ordU8U, bir çok Habeş mill
tecitıinden mürekkep olarak hal! 
Sudanda antrenmuı göNln ordu -
sundıın ayndır. 

11elgrad, 19 (A. A.) - Röyter: 
Mac&riatandan gelen haberlere 

göre M&cartetanda yolcu trenleri -
1lin işlememeainden bilistifade Al. 
man lataatllll Romanyaya nakle. 
den trenler Ahnanyaya iJllde edil
mekte ve hakiki bil' krt.lı:k devresi 
ceçirmekt.e olan Tııuısilvanyaya 
l'İY~ek maddeleri gönderilmekte _ 
<lir. 

Macaristanda yolcu trenlerinin 
iıelem.emesi kısmen kömlir fıkdam 
~dir. 

.;ı Lizbon. 19 (A.A.J - 1910 llıt!lil· 

linde Portekiz filosuna k\lma.nda eden 
ımlı'al l..AdUJl!.v Parreira vefat .. tmı~ 
tir. Aınlral T1 yaşmda idi. 

·:< Madrit, 19 (A.A.J Ar:ıanlin 

büyfilc el~~. Arjantin reisicumhuru 
Orlbl tarafından general ll'rankoya 
tevkalA.de bir ro~o k<ışUDJ ttıkımı iv·· 

diye etml~tir. 
* M08kova, 19 tA.A.) Amt.):-ıka 

büyük el!;~ StenMrd, dün dı' ticıuPI 
halk komiseri :Mikoyan ile harlı-iye 

konıiıılcr muavini Lozovskl şerefine 

bir akşam ziyafeti \'ermiştir. Kordip
~t1ke meruıup bir çok zevat zi:vıı 

rette ha7.rr bulunmuştur. 

- O beniaı a.rkadaşnn ~ldi 

ki - dedim -. 
Blras a.ra.ra.rak endieeyte: 

· - B6j &ocannıdı? • diye ke-

ke.le<ü •. 
- Hayır! •• 
- o halde1t 
- Babamdı. 
- ! .. 
Yüztindıa !*' ~ aydmbğt 

praria.dı. Daha yaları bir ııunimi. 
yetle gülerek: 

- Babams? .. Balbe.nızdı öyle 
mi! Haeta. galiba.! •. 

- ~but& .e uzun sÜl"eeek 

mr bedavi seyahatine ~ıktı. 

- Ne yurt.. 
- Ben. de hayatta tlk defa ya.1-...,.._a b1dJlll. 

Biid.8ı 1ıtr "" .&;rieım&k iıCin 

Patenle Laval 
barışmışlar ! 

Bunun yakında ıiyaıi 
akisleri olacakmıt 

Vişi, 19 ( A.A!) - Havas Ajan. 
sı bildiriyor: 

Resmtn tebliğ edildiğine göre, 
Mareşal Peten, dün Lava! ile bu
lu~uştur. Bu görüşme esnasında, 
Lavalin istifa ettiği 13 Birincika. 
nun Mcfü~elerini intac eden suyite.. 
fehhümler ortadan kalkmıştır. 

Hükfunet mahfilleri, Peten - La. 
val görüşmesi hakkında hiç bir 
tefsirde bulunmamaktadır, fakat 
iyi haber alan mahfiller, bu görüş.. 
menin yakında siyasi aksülameııe. 
ri olacağını söylemektedir. 

Görüşme, Allier eyaletinde bir 
şatoda vukua gelmiştir. 

LAVAL PARfSE GhTl 
Faris, 19 (A.. A.) - D. N. B: 
Peten _ Laval görüşmesinden 

80JU'8., mareşa1 hususi trenle V~i. 
ye, Laval do otomobille Parise dön 
mill}tür. 

Romanya karcuuların
daki tehlikeli mıntaka
lar henüz ilan edilmiyor 

Bükreş, 19 ( A.A.) - D.N.B. 
Ajan~ı bildiriyor: 

Bahriye nezareti milsteşan, Ro. 
men !rarasulanna mayn döküldü
l.rü hakkında yabancı radyolar ta. 
rafından yayılan haberleri katt su. 
rette yalanlanuştır. 

Bu münasebetle bildirildiğine 
:lire. mayn dökülen mahdut mın
takalar zamanı gelince e;emilere 
\f'oliğ edilecektir. · 

davrandı. Yutkundu, gözlerimin 
~bakarak: 

- Fakat.. Bu •. Bu yüzük? • de.. 
di - gözlerlni pıırmağımdald nitu 
halkullla dikmilti. 

Simdi ben yüzUme çıkan bu kan 
dalgMI )Çin.de boğule.callıt, bir .mr. 
de, yamp tutuşacak hale gelmi§. 
tim. Boğuk bir aeele: 

- Evet .. dedim, memleketim~ 
evliyim.. - Sonra gUJ.meğe çalıp
nU: - hani bana. hi~ bir eey eor _ 
mıyacalrtmız ! 

O da glll.mek i~ kendini mrla. 
dı ve lmğm. k:rrğm sustu. 

Salonu doldW'a.n J11k ve neee ha
vaBbU gene kıvrak bir valatn naf. 
meleri sarmıştı. 

- Dans edelim mi? diye ..-du. 
Derb&l kalktım.. 

- Ra}'11', lnmlnı yok... Direktör mesgnldlir! .. 

Bfllil:OJI 
Ses ve aeles 

Boğazda !les çıkaran cihazm "
zerindeki ince zar, bütün nefes cL 
hazmı kaplayan zarın bir lmımıdır. 
Zat.en hava.)i ihtizaz ettl.rerck M's 
çıkaran cihaz boğazda olmakla. be
raber, havayı alıp veren gene 
bötiiıı t.eneffüa clhazıdır. Onda:: 
dolayı Jtiizel &&.!in bozolma.masr, 
dalma ku\'Vetll ve dtizgün çıkması 
lcln bUtün teneffii'> dhazınm tyf 

ltlfımetti 1Amndır. 

Teneffüs cihazına dokunıın se. 
beplerin he~I, nezle ,.e daha a~ 
iltihaplar, soğuk, kunı hava, du
man, yalnn güzel !Ml8e değil, her 
Mı8e doknnurlu. Bereket versin ki, 
gtlzel 8MI bozan bu türlü eebopler 
muvakkat olurl&P. Güzel &e8l kom.. 
mak için, o sebepler bulunduğu za
man ~gunl etmekten vazg~ek 
yetl§lr. 

Fakat tımefftls clhamu deYamlı 
llUl'fJft.e tma,... lıa§ka ttlrltl ile.. 

hepler de vardır. Burunun lçbıdekl 
htce -.r sık ıö: tekrarlayan nez
lelerden kalmlqı:r, 1H1fe8 yolunu 
daraltır, yahut ~kça sulu madde. 
ler lbu eder. Bunuıda, boğuda 
polip yahut vejct&syon bulunur, 
banın kemlil çarplk olur, Bunlar 

gibi arhalar nhlhhıhı eMSell gü
zel sesli olmasma bir mani yoktur, 
fakat onlar devam ettikçe 8f'Sln 
güzel otmasma da lmkin olmaz, 
çünkü onlar se.o. çdcaran cihazı ku. 
rutarlar, ince sarm üzerinde kü

çük küçük taneler peyda ederler, 
7ah11t fazla ifrazl&ra sebep olurlar 
ve netiCfl!"in~ o clhazm hareket. 

lertnı bozarlar. Güzel M'fi, ses çı

karan clhamı ~yet intizamla he.. 
reket etmesine bağlıdır, saydığım 
&ft2&lan bir milteha.'isıs hekim te
davi edinre cihazın hareketi intl. 
zam.a girer, seııı de güzelle.ı.lr. 

İnsan t.ega.nnl ederken bnnm
clan nefeııı alamaz, f&1aı.t ~zel se. 

r.ln bozulmaması için, t.eganni a-
manınılan başka her vakit bununm 
serbest olmn..<;ı ~arttır, Çünkü, 'Mı. 
ruri tıkalı olduğu nldt ne.fes ..,_ 
nılarma doj&utlan doğruya. aaw 
,·erılikten b~ka, onun tıkalı el. 
masr bat-ka cihazlara. da fena t.. 
81r eUibrinden o cihazlar dolaynılJ. 
le gene nefes cihazı üzerine Udll
cl defa 1.arar Ycrir: l\l~la u «
hılstalığı bütün vücudda umumi 
bir hastalık sayda.bilir. Fakat hll.. 
runun tıkalı olması buna ~Mp ti· 
du~"U J,,ribi, o hast&lık en ziyade .._ 

f05e dokunur. Borunun tıkalı ... 
ması )ilrekte çarpıntıya, &dmıt.,. 
t+ebep olur, bun1ar da gene nefe.I 
bozarlar, Bnmnun hkab oltnMı 

kulağın L~tmeslne dokunur, kwla. 

im iyi L5ltmesl de güzel M'18ln ... 
bafazası için mutlaka. lazundrr. 

Bunun içindir ki burun htt llJI' 

sebept.en tıkan!öa, gtizel !OeSin ..._ 
hafaza..-.ı içln, o. tıka.ıuklığı g~ 
mek bir §art olur, 

Bir taraftan da, bunuı tıkalı el 
doğu vakit, kendJnl rorla,..._. 
burundan nefes almaya çalqmııilt 

güzel sese zarar '·erir. Çiink11 ti. 
kah burunda.n nefes almaya ~ 
mak, göğsü ve onun içindeki &kel. 
ğerlerl zorlayarak şlşlrmf'k de. 
mektl.r, Onlar şişince akclğeım •
cindeki ha\'anm tazyPki azalır, Ba. 
nun netJcesl olarak akclğerlMfııl 

~işmesı hastalığı ve yürek ~ 
tısı geleceğinden başka, göğ8t6em 

gelen havanın tazylld normal el
maymcn sesin ~özel kaım.... 

lmkiin kalmaz. 
Sözün kısası, güzel seıdn ...._ 

fazaın için bir kere burunu mata. 
ha,.sısmıı muayene ettirmek h~ t. 
fazla olmaz. Güzel ses gibi detMe 
hlr m"ziyetln sağhğı için, bm8 
mua.ycnesl bir külfet sa.yılamu. 

G. A. 

rünmüş olan güzel şehrin hav-. 
na nereden geldiği belli oı.mr,_ 

ebedi nağmeler örülmüş gibiydi. 
Üzerinde yürüdüğümilz geniş, tı.. 
miz ve dü.ıD.düz asfalt caddenin -t 
tarafında sessiz sessiz ltayn&flllll 
ışik ve müzik nağmelerine m ft 

yeşil akasyaların gölgeiliıde at. 
Vals birk~ kere tekra.rlandr. nehrin serin §mltısı knnprak lde 

Bir tango ba. •a,hğı zaman bana: dinlemediğim bir gece kOMMI 
- Sizinle şehri gezelim mi? _ besteleniyordu. 

dedi - bakm.1% •. ne gil.zel ve parlak Koca nehrin nıavı sulan üattiııa.. 
bir mehtap var .. zannederim dahn df\ görünmez bir puveri.zetörde 
tehri gezmediniz. Ben her ta'rafını fışkrnr gibi insanın yüzUnU oktL 
bilirlm.. Bu ikinci gelişim.. yan ıslak havada akıısyalarm ~-

Bu teklif beni sevindirdi. Ya.. gm esansı vardı. l\lehtabnı t.atll 
vaoça k:alabalığm a.rumdan sıyr:t. l°'Itığu altında bazı taraftan ım.-_ 
la.ra.k ~arı çxktrk ... Ben kryafeti- vctli fırça çizgileri gibi beınbeym 
ml değiştirip aşağı inerken onu görünen nehrin üstUndeki ıura 1rftf 
merdivenin alt sahanlığında hay. rüler, harikulade bir tablo 19ıi 
ra.n hayran başını kaldırmış inişL gözlerimiz.in önUne di.zilmlştl Ge. 
me bakar.iten buldum.. niş caddenin sağ tarafmda, el6f 

O rüyalı geeeyi hiç unutmıyaca.- Siğan havasına kanşan yeni dla· 
ğnn: Otelin geniş ve muhteşem ya ve harp sonu zevkini Y&t&'
kap:ımnda.n çrkmca gecenin urin zenci müziğin.hı eci§ büetış ~ 
ıııklı havsın nemli ipek bir kumaş rasmı dinlerken o yanı ~ 
gibi bizi eardı. Beyaz ve JU.l'Ul'lu fıstldayordu: 

~ J1ıkiı ve l8rin !otluğa bü. . (De\tmm ~ 
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•••••it .......... .. ..•• ...,.., ...• 
v~ 11 (A.A.) - aua. 

veıtt!ıl Blrleilk devletimi releJ!ibü 
tıçlbıcG lı6r devre lçt.n reamen de
ruhte etmelll ....amt prm icra 
edUecekttr. 

Bu ml\n•eebetle Ranelt a.iabe
ten 1:ma bir nutuk töyttyecekt\r. 
Natuk 12 d•lrlkada:a fula stırml
yecektfr. 

Runeltm huemd kltlbf Arll. re
tstn eaa nutııldarmda ffk'rlerbı! 

mufıuıulan balı ettfiinf " bunun 
için yarın merubnde IGylfııMcek 
nutkun bla olaeapu hildı.rnı1'tir. 

Yagoıtaw ve 
Balgarııtau 
lltlmatom 

(Bat tualJ 1 Mde) 
tarmak için Bitlerle Mımolininin 
hazmadJğJ mülakat. \ ' ugosla\1 aye 
ve Bulgaristana birer ultim'lturr. 
vererek Alman ve İtalyan kuvvet. 
!eriyle evvelA Yunanistana soma 
da Türki}eye hücum etmek ·çin 
Alman kıtaatmm ser~tçe l>Q 
memleketlerden geçmesine mOsaa
de eıdJlnwıiııi ıstemektir. 

Bu hareketin pyeli Karadenla. 
de ve Türkiyenin Akdeniz sahille. 
rinde bulunan deniz w bava Qs. 
Jerini ele ıeçirmektir. 

Bu pj!nm tahakkuku için ''Sov. 
)'et denizine,, Almanlarm airme. 
sine Sovyetler Birlilinin müsaade 
edeceli ve Balkanlarda nui ta
hakkOmOr:On tam olarak teeaQs 
eytiyebileeet; fanedilmiotir. 

Ba pltrm Von Ribbentrop ta. 
rafından huırfandıRı ve ana hat. 
1&rmın t&fallltile Mmolinlye bil. 
dirildiği aöylemnektedlr. 

Fakat Tilrkiye saflam w azim.. 
kArane dunnaktadtr. Ankarada 
tnıtns • TOrk kurmayları aramı. 
da )'alnlan konupnalar bilh
manidardır. 

Muharrir. Tilrldye htlcuma ui
radılı takdirde lngilterenln Tilr
kiyeye yardım edecelf hakkında 
verdili teminatm tamamen ifa e. 
dil«!Pli kanaatindedir. 

Uman lloaııloal• 
I•••• ••P•I• 

. (lr..tuafll ..... 
divenlerbıe tırmanarak bQratm 
bulunduta YeN kadar çıkm .. •~ 
:Ur. Bmıdan evvel .hallr bayralm 
tmıdırılmamm veya JUSD& Ame 
rikaD bayraimm da UDUIBlMID' 
~. 

BiJAhpe bayraiı Jll'iılda .ııt
meJE auçuyla t1d ıeııç t.evidf edil 
mlştlr. BuıaJarm Amerikan donan· 
m.l81D8 mensup bJr torpido maJui. 
binin mUretteb&tmdaD oJdula Ul• 
lqrlmJftır. 

Bayrak IDdlrtlcUll -- cm; -
lerden biri bir köteelnden, pence-
reden aarkaD koneolol da dller 
kdtes!nden yabladı1r'l•n ~ bQ
raJr yrrtllmJttn'. 

.Alman 'bqkoa8oJon ,... 
1'rfG Vaydma.D hMIM m"na"'P'beU. 
le ıu beyanatta bulunmqtur: 
'-- IDdf8e halrJanda Jlnap. 

len teeebb11•, derhal 'ftUdyetten 
hümrdar eclll• Alma1U1D v .. 
liıılt= btl)'lk eJollfit taratmda 
)'l!nkcaırtır ... 

Alrllıa llırbl 

(Baş tarafı J Mide) 
-.zafer yolu" imılnt verdjğj yolda 
kamyonlar ve her tUrltl harp mal. 
semesi topJanmaJıtadJr. 

hıgWzter t.aratmdan Eritreye ve 
Babefiet•na yapıla.bilecek bir tur. 
l'UZdaki ehemmiyeti dolayudyle 
K•••Jı'ıuu aptJ bUytlk bir alAb 
~tır. 

lt:aıyaıı.Jar bu ya1rmlarda tahlt
ye ettJklerl Elı&dem tayyare mey. 
dan:m bombardıman etmJtlerdlr. 

!NGIIJZ DBLtGI 

Kahire, 19 (A.A.) - hıgWz u
mum.1 Ura.rgihmm tebliği: 

Libya.da vaziyette değişiklik 
yoktur. 

Sudan kJtalanmız. Kamıalayı ye
nideıı 1gal et.mitlerdir. Bir kaq 
hafta sUrea bir müddet zartıııda 
eiddetli kefif barekltı ile, latala • 
nmıs, kudileri pek u u.yiat ve
rerek. dttpnana her gO.n o derece 
zayiat verdinnişlerdlr ld düşman 
timdi Kuealada ve civarındaki kuv 
vetU mevnterint tabliye mecburi
yetinde kalmıştır. İtalyan k•taları. 
bu et>phe boyunca ricat etmekte 
ve seyyar milfrezı>ler tara.rmdıuı 

takip olunarak iz'aç edilmektedir. 
Metemma mmtakasmda Galla -

bat'ın l&l'kmda faal keşif kollan 
bareklb devam etmektedir. 

Keayada kayda değer bir şey 
yoktur. 

1'0BB11KTAN DlmNER KADAR 
BİR TEK TAYYARE 

llılEYDA..VLABI KALMA.Dl 

Kahire. 18 CA. A.) - Myterıa 
orta f&l'k İD8illa bava kuvvetleri • 
nfn umumi karargtlu nezdinde bu
lunan huauat muhabiri bildiriyor: 

İngllla hava kuvvetleri t.arafm.. 
dan dağrtıJaa lt:aıyan hava kuv. 
vetleri Trabluaprp ahlllerlDde 
Denıe"ıı.izı p.rkmda hlçblr tayyare 
meyda.nJ kuU1nmamaktadır. Der -
ne, Tobruk'un 160, takenderiyeıı.hı 
de 800 ~ometre garbmdadir. 

TOBBUK BOMB.\BDDIAN 
EDtt.Df 

s.Mre, 19 (A. A.) - hısWa 
hava kuvvetlerinin orta .an umu
m! kaıvhgihmm tebllğt: 

11.18 HmmMDI paeal, fnll 
111 kuvvetlerine mensup tayyare -
ler, Tobrulı tızertııe bi:r hücum yap 
JIUl]ardır. Petrol depolan clvann
da bl;vWr bir yaııgnı ç·tmq, falr,at. 
!lan tarttarr dotaymne dlfer h..a... 
rm mtphedest bbll ~lamüi'flttt'. 
Bombalarm hepe! hedef mmt:aıra· 
11 dablllne dOpıUftilr. s. 81 ttpm· 
de 1ıtr ltaıyazı bombardıman tar
)'al'eS!, bir Avu.tralya fUoWJam 
taratrrıdan dtlflrlllm1lottlr. 

larld Afıitada, aynı ıece. Al 
•b'da bQyl1k btr DIL1r'llye depoaa 
bombardıman edllmft ve bu depo 
tberhıe bir ook tam t.abetler kay
dohmnıqtur. tngtUs Somalf.elnde 
Harpfa'da ukerf bbıalan bom· 
balar atıhn1' n Um-HOQU'tn -. 
Jds tuometre p.rkmda btJ' dUpnan 
kampına da bflcum edilerek yaa
lllllar çıkanlmqtir. 

17-18 klnunuaan.t receat M • 
mara berine bir bOcum yapılmıt
tıl". Bombalar hedef mmtabat !gi
ne dtl'8l6'tflr. Fakat al~ bulut• 
lar lebebUe baaar m9fahede olu
ll&T"ıtl'l'lıtbr. 

BUtthı bu hareüta iştirak eden 
t.ayyareler'mlzbı bepet, tfmdiye 
kadar Libya&& bl:r ~e ~ bir 
&ftl taYS"U'Ml ., ......... e.ıertne 
d&lmQftl,r. 

HABER METODU 
adıyla netr•ttiii yabancı ~il derılerinin iklnd 
'311DJD& pek yalanda yeniden baılanacaktır. 

lklMl"-Wdp ....... ~ ............... ...-. 
- ...... - ..... _............ ....... ~ ........ ııı.. 
....... taldp ...... ~ W ... dllJenleld lıllcllerbd IJHlelr eeldtrdlr. 

Dla .....,........_ n-..... tıılldp ...... lderl " ........ llalU't .... ...... ~ ....... ~.........,.. ..... -- ... 
..... ... ,.,.... ........ ._.... lledıaal ........ ftrlleeek. Odlea-
... tılldp ıll llllldlr. 

Pek yakın da 
HABER'de 

D D n O n v e b u g ü n ü n h a b e r v e h a d i s e 1 e r i.~ 

•••• ıserlnda 
topça dteııoıa 
gene 118'1•111 

LoMna. l9 ( A.A.) - 11 gGn. 
lük bir 8lik0tta.D sonra Fra.ıısız 
sahillerine ywlettirilen UWl 
menzilli toplar. dilD geee yan. 
suıdan az evvel t.ekrar at.et e~ 
meğe bqla.ınışlardJr. Douvres 
mrnWnumıa dört obtlll dütmill. 
tür. 

Kent kootlulu sahillerinde 
bulunan İngiliz ağ1r t.oplan mu. 
kabil atet açmca Alman toplan 
suanu.Jlf.ur. 

Bitler llaıollal 
mlllllata 

<Bat ......,, ı ndde) 
Sundav Diı.;l*tcb ıazeteat, bi.. 

r n<"ı aıt;a~~.a büyiik bir man· 
8', tle "ft&lyaı..ın hUS1Jfu" DU bil· 
J'tivor ve f1: bahbri veriyor: 

Hitu>1 U.t;jidan evvel bir hll· 
ı•ı.ı.m pllnı vfıcuda ~tirmek i1. 
~~ M...ııvlwve ke..9ldiaine Al· 
"'1at1VKdaa mü!üi olmaamı em
rt taıitt.i.r Saruldıfma göre, mtt· 
laht. bu ~4 68.&t ı.artmda ya 
Milniht~ ve\'&hut 8abburgda 
vok1ıa i818Cf'ttır. 

MUIV'jnl'r.i11 Alına.ııyaya 1tit;. 
MeB1 de Hit!enn İtalya tbıerind&
l• bi.<riı.-ı.lyetır.in pniellPıi blr 
11.ere daha g'J&teren yan bir de
li' ~.JJ'. 

Yapılacat bo konferamt.a. her 
reyde1 evvel. Alma.n:yan,m t
t· lvaya Arna,utlukta ve fima. 
ıı Afrikada yardımı mevsuuba
bia o•nc akbr 

Suuday Diftpatclı'.l:l dil>loma
t1k muhabiri de yazısmda f&yle 
demelrüdtr: 

llitlt-nn ı>linı, Incilt.erenin 
lsfıl&.tııandan...,,,. lnctHsleri Ak· 
d_,f'.!7.df' m&ftU'P etmeyi lstlhda.f 
ey;.e.mektedlr. Alıwuı tayyaNle. 
riTl~ Sicilya.va yerleQID89:i. Ak· 
t~n!zi ikiye l\olerek ~z tllo-
8• oo şarki Alldenize gttmekt.en 
meııey1emek b1..18WR1nda BltelriD 
~ld t.myu:r_• CMlandırmakta· 
dır. Bwıun diler 'bi!' hedefi de 
YcnanıstaııA abluka etmektir. 

Ru..-wtttn ba.ttl hareketi kar. 
t~da ptll'aD HJtJer, Ameırib· 
Dll' mttttefiJr!ere yardımmm iıD 
yüksek h~ bulmMmdan fl'f• 
ve) tnctııerer. ezmek lçbı b8yb 
bl" pyret Ml'fetmek ıtıwmunu 
hiNetmekt.edir. 

PB.ufSlz DONANIUJll GJCllll 
ııaıvzt7tJllAJI 

81.Ddey Kroa!kJ gueı.t de lıl • 
yU.k bir manpt •ltmda. yamyor: 
Hitler - 'Muuollnt mtlllkatı ba
beıtnf vermekte ve bir Am$dk&D 
membamdan blld1rlldllbıe sanı bu 
mWAkata "Bul l'ranam ukert tef 
lerl,_ ıWı de fftlrak edeceltnf 16y.. 
lemelrtedir. Mihverin den.Is lruv • 
vetleriıd h'P'dlllr derecede taltvl· 
ye 'edecek olan Franm flbnınu 
almü babtll ınevsaudur. Ba IAll'et
le mllteaddit eatf'ıha11> ıemfld ve '° kadar kuvvetU denbalb remfıd 
mihver don•mnallDA lltfhü: etmit 
bulunacaktır. 

B1TLU lll!lRLbnlB. llUllOl.UO 
BOM.ADA DllGtı& ....... 

Ben, 18 (AA.,) - B&V19: 
ltvtgre gazeteıertae sere. B. 

Hltler meçhul btr lellllte mtlteveo. 
clheıa BerUnden barelret etmlttb'. 
tYı b&be7 ali.il bir memba, B. Ku 
eollnhıbı de &ımada buJnmnadıpn 
bildirmektedir. 

Londradaki aabalc 
Amerika elp.J 

Ame,ikanın 
de1hal harbe 

• • 
gırmesıne 

tara/tar 
Neoyorl, 19 (A.A.J - Havai: 
Amerikanın lngilteredeki ııa?Hk 

püyük elçlst Kennedy. dfln alqam 
• adyoda 'l()yyledili nutukta. t~ı. 
tettdea svdetinden beri amruz 
kaldılı yabancı hücumlan protee 
to ettikte'l sonra lneılterenin mat 
lOp olacalJm h~ bir aman "'Y
lemedilinı beyarı eylemif ve söıle
nne e&Yle dnam etmJttir': 

lnıilis milletinin maııevıyatı 
çok yOlaektir. Dftnke~'frı arka
ıntdan Fransız hezimeti ~bul. 
dulu ZRman lngilterentn veziyeti 
acmacak bir haldt idi. lncilte~ 
mOdafaasndı. A.vnıpanıp mux. ... i. 
derat.J !rıgfliı adalannm fethire 
uallı idi. Faklt Alıııanlv mu•t
lanna uıaşamaımşlantır. 

Amerikıµım vaziyeti ~ 
eski bQyQk elçi dem.ıştır ki: 

Amerika AJmanyaya harp dlf'I 
edlnat A!nmnyaınn tahakkUJn tel\.. 
ditler!ne 11lhayet YettO!fi~ • 
mfndim. Amerikanm derhal harbe 
girmesi taraftanyun. Fakat ~mr. 
lika tedafif bir harbi bile tek4b0' 
edecek vaıtyette delildir. Amailca 
ıçin harbi~ mtnaır itlh w demok~ 
ruinin 90tludur. Mwıafferfyet tak· 
dirinde dahi pliplerin maıtOp mil 
Jetleri He ktaOnlmıln kucalma a. 
lılmuı melhuı olan Avrupayı hi· 
maye etmesi fcabedec:ektir. Bina. 
enalevh emnivetftnisi korumabyu 
ve ailAhlanmalıyu. 

Taallarltl 
(Det tualı 1 ulde) 

orduyu J9D1 bat1-.ımda tutablbl9' 
için &Qret pt.erdJllDl ~ 
tJr. 
8EIANtKD: INGIUZ IDTAl·,AJA 

YOL 
da, 11 (A. A.) - Atlna .. 
~ "huuet" l,.m. kıqJariyle 
bir lnaWa motörlll ~-~ 
Dikte buhtDdulu hıltiô"a ~ 
prC>PlllM'dPP tlnfmdla ~ 
hllıbert, .. a1spm bt'I .... ,... 
lanJumttır. 

Attna aJ&UI. "Sel&ldkte hiQbtr 
tquı. uked kutNtl Yoktur" ... 
mektedlr. 

1taıyaa b.aberi. HAUzaatlan BUk.. 
nıte ıelmlt ola bir ,_,__ tf&. 
delertne" ~. 

Q&PR•••aom VAZIYllT 
AtlD& 1' <A.A..) - 8ena aWd:lıl& 

tar lılr at '!'UllU ol'duaDUa Arıawt 
lu1' merlces cenbeıdade ilerle~3'41 de 
,... •ttllbd. kar ,.._ur, ouıaan rıat 
-Yunu~ ........ 
tqt ...,...ıızde birçok fınaa.rdul s.tt. 
fa.de el:tllfJd bildlrmJftlr. 

TnnanMar t~ çok laa\"l'lt 
il tahkim edUmlt ı.. leVkulcen .,... 
llllertDl ele pQb'mlflel"dtr. Diler mır• 
tüaJal'da da Tanıua 1ıat&ları 1IMIQQ 

llQ'at ftrtd mGcadelelenı dıml.m et. 
ıaqtıe .. Mirler &!maJııtadlr. laa ıtm
ı.nt- ele ~ olu ttebu < llr 
Itri artık ltaıJada YUUD llarbllldıe 
detD. Anl4"1tlulı lıu1ıllıdılıa ~ 
ctuf1Dıu .... 1ııun.J& !t4rabt tdıaıs k • 

talar --OOk ~ -~ 
mlUdılr~~ 
dlr. 

nan aJqıusı tobadl eoa İt4J.J&1l t11ıt 
oldufu halde Tt1Ma ~ ........................ ,..... 
Un emler tantnul4n -.bUde ~ 
m ~ .._.Mı"OW ----
.._, \l!'l:l~~ 
J ... ~ ... ,-llı·--

---· ile ,., ... ra arıı atlalll ............. ingiltereya hava 
hUcumu 

Diin küPih mikyada = " (A.A.) - U7ttır ajat• oldu 

~ *"" ... ....,. .-. Paıll mldalaada 
dllll pçlNla TbM ADd ~f' .. 

mtndekt J&poD ıwı..t bqQJI Aı:M· llallla mıcllarl 
rıaam 411111' ınmet1tım ftlQ'etiDf 
uııem·ır $GID .,... ~ btr pynt ldımeUer wırıuror 
........~JUIDÜ-
dlr. Lonıtlra, 19 ( A. A.) - Ha.' 

Bu suete pı.n UAve .tmektedlr: ve da:hili emniyet ner.a.retleriirlD 
Mel' tGrıa 1ma r6r0fl0 uıa,ma.. tebliği: 

....,_ buelcaU Vl&lrprkta ...-a Bugün gündüz, Mhillerlmiz 
tebllkelt oı.a """9tbı ftbametbd etrafında az dilpr>an hava faa. 
artt.ırm&kt&dır. liyeti olmuştur. MUnferid bir 

Conlel lıJQJe cevap ola.r&k bu ıa-- düşman bombardmıan tayyareai 
te ~ )'NllM.ktadır: bu saıba.h, şark sa.bilinde bir 

A.IDOl'ika pdlld ahv&l ve feraitAı şehre bom.balar atmıştır. Ha.sar 
tıeuer btr ~tt. buJuua idi Ja- azdır. Fakat bir kaç ölü ve yara. 
poaJt.d&n bql\& tQrlQ bareket ederdi? b va.rdır. 
~ ~ l8rl tı1r ıh öGLEDEN SONRA... 
atuı bu1Jaııci bir ldıue A.merUcaam LondTtJ, 19 (A. A..) - Hava. 
aud olup ta Japoayarım taJdd ett'• nezaretinin tebllği: 
,._ b1..YNt eder. Bugün öğleden aonra. avcı 

auet. fUDl&n 111.ve etmektediJ': t&yyaırelerimiz Mani Uz.erin.le 
A.ıaeriJg. De J~ .,...dairi IJl.. bir dil.fman bombardmıan tay. 

waım .... °'taldp edüea mld•.,ıleet yareeini kartıl&mlllar ve Fra.n. 
_..t..ta Ueri plmekted!I". A.mertJla m ealıillne doğru takip etmie. 
çı.a Uk .actıhı ı:..tt.a e1an.1ı tuıyu lerdir. A vcılarmıız, hiç bir ka. 
bir _,... takip •t.mete 4evam etuı.. yıp kaydetmeden, bu dilpnan 
oe Japava o. Amerika arumda doa tayyareeini denw.e dUoQrmtlfler. 
tane mtıuaıebet teata1 Oınldl kuru Mr dtr. 
.a.diD tbuet ""JMübr. YANGINLARLA MOCADELE 

SlSTEMl 
Lmttlra, 19 ( A.A.) - Yaıti..n 

bomba.larma karp milcadele 
aiatem.lni tanzim m•badiyle ö. 
nU.mtı.r.deki hafta neeredllecek o. 
1Mı bir emirname, İngiltere ta. 
rihiııde ilk defa olarak sivil 
halka pasif mtldafaa sahaamda 
hizmet mtıeburiyetini t.ahmil e.. 
decıektir. 

Emima.me. erkeklere olduju 
gibi kadmla.ra. da '8Dlildir. Fa. 
kat kadmlan ya.ngmla.ra kal'fl 
oaJif'"ağa mecbur etmek niyeti 
limdllik yoktur. Erkeklerdcn 
iatanecek mecburl hizmet mild. 
dıeti, &yda. azam! •s w.t olacak. 
t.Jr. Bu emirnameye muhalif 
hareket edenler, 100 hıciliz Un. 
ama kadar para ve üç aya kadat 
bapie oezuma çarptırrla.ca.Y..l!'· 
Bilkbıet. bası tahminler hJ 
bı:ıe olarak 16 daıı 60 yaşına 
kadar blltilıı vatandqla:n mec. 
bari ve mnum! bir yazmaya. ~. 
ti tutmamayı karar~ 
llmtaka komJM.rlerkıe, bu Y 
ma ifinl hlır mmtakanm lh 
yada.rma göre t.aDZim edil 
bir. mzamname Ue id&re eV'leı!nM 
118.Wıcyeti verilecekt.tr. 

Alala• • rrıaııı 
mllalr ereıerı 

<Bat tarafı 1 adde) 
e.ıd!!atrileriıJL üzerinde m 
rt.Jı. mtıı.fu.tluJ bulunan bU 
.a"8elek re pmıl bulunan bu m 
tı:k~rekrin hedefi, escUmle 
oıiriı,lerin tevrii iti ile ipti 
maddeler ~iııı tanr;;inı e.....,... ....... 
ToDian~ pereenbe ~ 

ba.d!an'DJI ve cuma ve cıırn .. crus 

si r11nlcı1 de\am edilmiştir. M 
-m.-.ı-eler. bU\1lk bir eamim· 
havut JçJnde cereyan et.mlftir. 

Görllpıelerjn açW,rr.ıda. k 
!"&IDIJlk bir nntuk aöyliyen it 
P4ldilatrf nezft1"etl hU8lJ8l k 
-'h'PktdrO Ba."'"ll&ud erllmJe 
mı,ur ki: 

"Bil opJaııtı. ,eni bir A 
ln.rulnwm teribeainde ilk m 
hım tMlı.hllri' teekil etmeJltec:UI 
Bumı tecrfbl ecUyoruz.,, ••• 
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B A B E R - ~am l)OOtu1 

1 Bugün Paris ne 
alemde? Bunu 

91 .,.alılk iPolon~·a E.ıterlcıemı Son 1 -, ·ı :ı·rlndl'I 
bilmıyoruz , fakat . . 

18 incı asırda fakıı oa eıuvaffak olamadığı 
takdirdL ayni um.anda diğer bir 
plinla profesör mutlaka ele geçL 
rllınil olacaktı. Netokim birincisi 
ınuvaffak olamamış, fııkat ildncı 

ılfi.n muvaffak olmtı§tU. 
Bom.balarm infillUt seslorinı işi. 

µp tcliışa dllşen profesör kapıla • 
rm açılması için hemen telefona 
sanımca telefon odasında bekle 
mekte olan adam derhal kapıları 
açmış ve geceyarmı telıi§la çıkan 
profesörll evvelden hazırlanan bu· 
1'115! bir otomobile bindirmişler, o. 
tomobll süratle ormana doğru SÜ. 

rli lmtlştil. 
Profesör, çantasmı, mutadla.r: 

veçhile imalii.Uıanenin çelik kaJı.a 
• ma koymağa vakit bulamamq, o. 
tomobilde bu çaı;:a elinden alın • 

m~ ve kendisi derlıal beynine ta.. 
banca sıkılmak suretiyle öldüril . 
terek cesedi ormana bırakılımştı. 

Ben emniyet nezaretine bu ee. 
kıldcld raporumu verdikten sonra 
beşlııd kolun aakert aanayi mer • 
kezlerinde panik ve sabotaj cere· 
yanlan uyandırmak için olan meş.. 
um ta.aliyetlerlııe alddeUe dikkat 
namrmı çekmeğe çalıftml ve bu 
propaganda panikçlliğile mUcadc . 
la edilmesini istMim. Fakat, harp 
te1Aşı içbı.de olan hUkfımet.. gfıys 
başkaca daha milhlm itlerle mee . 
guI olduğu için bermutad bu ikaz. 

lnrmuza kulak amnadt. 
Halbuld beşinci kol merkezleri 

Polonyanm l§çi, köylü ve mUnev· 
ver zümreleri arasında muhtelli 
!.istemde gayet maharetle tertip 
~ propagandala.rma Azami 
biT 3iddet vermiş bulunuyordu. 

Vakm ordu bu pra.pa.gandalar. 
fan asin mütee:!!Sir olmamıltlr. Po 
onya ordusu, hiç ~dUt du~ 

dan, at~ ve ölümiln OstUne kah. 
rama.nca atılm.Iştlr. Fakat cephe 

ardında C'n mühlm halk tabakala. 
n arasına ekilmiş olan bu ıeblrll 

propaganda tohumlan sonradan, 
harp bSJJladığı zamn.n, §UUmlS küt 
lelf'T ara.sm.da kolayca panik vilcu
de getirilmesine imldin vermiş, şe
hirlerden ve köylerden aklın alına 
yac:lğt dehşet verici hızlarla boşa. 
lan insanlar, ricııt eden orduyu da 
felakc tc sUrüklemişlerdir. 

Hiikfımotin, bcş~nci kolun panik 
ısaçıcı propa.gandaln.ra karşı gös... 

AÇIK MUHABEllE: 

tl)rdiği lıi.kay:ıtlık ve acemilik, bu 
W\""allı halk kütlclerinlıı koyun sU 
rlileri gibi mUUı4i kııtli:ı.mlariyle 

bitmiştir. 

- X\'-
Kurşuna. didlf'n bir Atman 

Qa..<ıosunun söı\eri .. 

Polonya. Gcnelkurmaylığı Alman 
lann hazırlıkları, bilhassa bu hazır 
lıkların ciddiyet ve genişliği hak. 
kmdl\ malUınat elde etmek i!ltiyor
du. Zira Mareşal Smigli-Ri~ ile 
garp orduları kuma.ııda heyeti anı. 
1mda bazı ihtiliı.flar çıkmı~tı. 

Garp kumıı.ndıı he-yeti Almaııla. 
rm muayyen bir yere sa.bit mü
him bir kuvvet yığınayışlarmı, 

barp tehdidinin bir blöf olduğu 
suretinde tefsir etmeyi 'kabul et
miyor, bi!Ak.i.tı Alınan kuvvetlerinin 
gayet seyyal bir halde olduğu lçin 

muayyen bir yere ku .. -vet Yiaönıa.. 
ya lüzum ı;-i)rmcdiklerini ileri eü-

iiyordu. 
Bu suretle Alman kwnaııdanlı

ğr, düşmana evvelce muayyen bir 
19Phe yapmak imk8.ıu vermiyor. 
iti. Marepl f:ıe Almanlarm bilyük 
birlikleri teksif ebneyişlerini, bü
vWt kuvvetlerini Polonya cepheei
~e taJım edemlyceelderinden do. 
layı zaruri bir vuiyet ola.r8lt ka.

bul cdiyO'l'du. 
Zira, Mare~ııılfn filc.rince, Almıuı 

lar, Polonyaya harp açUklan tak· 
dirde derhal harbe gireceği mu. 
hakkak olan İngiliz ve Fran61%.la.
rm Fransa cephesine şimdiden bU· 
yük kuvvetler J,ğm.ak mecburiye.. 

tinde idi 
Almanlar 68S.Sen, henüz, 4 &mt· 

fı &iWı alttna almışlardı. Binaena-

leyh Polonyaya büyük kuvvetlerle 
yiiklenemiyecekterdi. Bundo.n dola 
yı Mareşal SmlgU. Almanlarm en 
zayr!. noktası olan \'e Berline en 
km& yol bulunan glmal cephesin. 
den Polonya ordusunun derhal' ta
~ etmesi fikrinde,rdl 

Garp cephem kwnanda heyeti i
se, bi\8.kis, seyyal Alman kU\-vct.. 
l&rinin bir kaç cephe hlrden ~a
blleceklerini nazarı itibara atarak 
seyyal bir mUda.fa.a ya.pılmaı;mda 

ısrar 6tmekte idiler. 

( Dcwırııı var) 

Bay Hııyrt l'lf ahlddln DRlkrtJC'a: Mattıeıa.oııa uğra.ma.nu. rica ohmur. 
..... CG 1 

t <Bu ~ ,cıınr.ıa okuyucu.13nmızın ga· ı Satılık - Kiralık 

Par is 
kelimenin 

tam manasıle 
bir alemdi 

Patisi r;idip görenler şimdi •'a. 
ca.ba Patis ne haldedir?,, diye dU· 
şünürken içlerinde hasrete ve da· 
~<Ulaya bcnzcl' bir ıaeyin bur:kul. 
duğunu sezerler. Bugün Parüıin nf 
halde olduğunu vakıa bihnlyoruz 
Fakat ellinize geçen eski bir ki . 
tapta on sekizinci asırda Par-Wn 

ne halde olduğuna dair dikkalr 
değer vesikalar ve resimler gör · 
dük. Bu kitaptan istifade eder('k 
eski Pari.tıe dair bir hayli malfımat 

verlyoru%. 
On seldzfnci a..cm-da Pa.ri&n so • 

kakları bugllnkn tertemiz, parke 
döseli veya tahtalı ka.ldmmlı de • 
ğildi. Her sokaktan kü~Uk bir 411. 
reyi andıran pis sular ak.ardı. So • 
kaklar çeşit c:.e§it seyyar satıcılu
la doluydu. Her köşeyi hokbll. 
nı, kalemini önUne koyml16 me~ 
ve arzuhal yazrcılan doldururdu. 
Elde l'latılan ~yanın ha.deli hesab! 
yoktu. İpekli elbiseler, dantetl ya. 
kala.r, pudra ile beyulatılmıe tak· 
ma ısaçla.r. sırma yaldızlı katrr -
lar, mUcevhcrler, küpeler, ytl.zWc.. 
ter, seyyar satlcılar tarafmdal 
m~terilerlne gösterilirdi. Şehir sc 
kak.la.mu bfzlm C!Sk.l faytonlarn 
tıpklsT olan ara.balar doldmurd!! 
fakat Pa.mu kibar kadınlar ara~ 
baya binmeği zarafetslüik s&Jlıt 
lar. önden ve arkadan birer Ji& • 
maim sırtı:na geçirilmi§ tahtmwaı. 
larda dot~mağl tercih ederleıii 
Bu tahtetrevanlarm bir çift lS.1d1: 
k~ulu olanlan da o asrrn en b6.. 
yük lüksünü teşkil ~der. 

On seldzincl asırda Patis kadm 
larmın koşa koşa gittiği en me~
hur ınağua "Kllçük Dtinkerk" tir 
Bura.da kadın tuvaletino dair het 
ııey Batıltr. Yeryllzfinde ilk dda o. 
larak ptizarlıksız satış yapan ma. 
ğaz.a. burasKlır. Bilha!!!a. Fransız 

kraliçelerinin kull&ndıkları ''Krali· 
çe allığı" na.m.iyle m~ur dtlzgiln 
bu mağua.da ya.pıhr ve satJlD'dı. 

Burası yalnız bir dükkan değil, ay 
ni zaıruında Parbli bUtnn kıöar 

xııdmlarm buluşup konu~tuğu ki • 
bar blr dedikodu :rerl de sayılır. 

~temiZ yanmdald kuponl.ı btı1ilrte 

JÖ::dereceklerl • Beyoğıunda tA~ katlı 5SOO llr•ya 

Kadınlar u!alc bit §ey beğenmek 
VP!'Jlesile l'l&aUerce burada oturur. 
laf . Blribhinln tu\-alr>tlerini tenkit 
ederler. Herkes, hn.ttJı kraliçe halt 
kında en çirkin dedikodular burada 
yııpıhrdı. 

EVLENMB TEKLU<~ı..DU, lŞ ARA· kelepir aparlıma.n, e.y1'.l ~5 Ura te • 
~ lŞ \'ERME, ALIM, SAT'Dıl mJz kira getiren llll b1naıuıı Senelik 
i1bl tlcas1 malılyeU hal3 clımya.n Jctt· bUtUn vergileri 4.0 liradır. Her katta 
S;Uk UAnlar1 parwm: n~Yolıınur.) ayn saa.tıo elektrik lesi.salı vardıl'. 

fhJııi;ilJlil!iiljııı~• 

f':<'yynr ahı~ı k:ulm 
Ahçı kadın domuz ... ucuğuou ,·eya 
kuru etini ~okak füerindP +•1rafr 

kokuta kokuta hir amba<-ı, ,·r:ra 
hlr işçi olan mU,tıari)ioine -.ımk ~•· 

ak satı~·or ... 

niş ha.kır kaplar lçerainde kaynar . 
Kulpsuz bakır kAselcre konularak 
içilrl, Bu dükkanlarda sütten bM. 
ta koymak ve ekmek dr satıhı. 
Mahalle kadmlnrmın uğrağı V<' de. 
dikodu yerleri, hatt.A il.şıklaıile bu· 
luşma yerleri de bu dükklnlardrr. 
"Sütçü dükkAnmda bulunan koca 

bu kadar olur ancak., darbımeseli 
fransızcaya bu dükkô.nların bir ha
:.1ra.~ı olarak geçmiştir. 

Maamafih bu 21Utçü dükklınlan 

pik de harcıalem sayılmazdı. Çün. 
ııa oralarda sütün bir fincanı o zıı. 

man.ın pa~iyle elli santime &tı· 
flrdı ki her babayeğitin kesesine 
em olamaz. Hal ve ,·akti bu pn 
rtlJI vermeğe müsait olmı:yanlaı 

W.ktaki seyyar ahçılara baıjj vu· 
f9kr. Reslınlerlmi7Jn bir tanesi 
oe seyyar ahçılardnn bir tanesin 
~yor. Burada manzara hay•: 
priptir. Seyyar ahçıla.rm ek&eri 
yetini kadınlar te,.,C\kll edm-ler. Buı 
ana önUnde iki kayış parça.siylı 

Sellerine asıl ıbir tahta parçası 

ıulunur. Bu tahta pa~asınm \lze. 
c1lde ufa.cık blr malt.u:, bulunu.r.

11 
Iİtı kadm keııtiği domuz sueufU· 
111, yahut kuru etl ate~in !<:ersine 
:ıtar, biraz ktzardtktan sonra m~-

·tchdnin elindeki ekme~'in üzerine 

liıftkrve r:ir. 
On sekizinci asrın eu garip man. 

uralarmdan bimi de kundura bo. 

ya.eılandır. F..sld Parlste kundura 
boyacıla.n bilha.s!a Ponnöf köprü· 
&il üzerinde müşterilerini kabul e
deri~ r. O urın urun çizmelerini 
boyamak hayli güç ve sıkmtıh ol. 
sa gerektir. Resme bakarsanız bo. 
ya.cınm çizmenin önilnll ve a.rktı!ll· 

nı boyamak için müşterisine ayrı 

ayn iki vaziyet verdiğini görecek
siniz. Bir Çin !lemsi.Y~ini andıran 

şemııiyesini açmış, sıcaktan korun. 
mağa çalışan on sekizinci aaır a. 
~ih:ıı.d('min kocaman peroka.~ile 
tam bir karikat.Ure bem:ediğıni 

!ii?. de kabul edecek!'!iniz. 

1§ arayanlar 
Yeni terk~ teatsa•J yaptırılm~ "' 
20 eenellk vakfı veıilml.§tir. Yltra.ca• 
yeri: t tlklfı.I cadd<t"' 208 numara yeni 
ş. ŞenyU:z: nıUe83ettsı ll 

Orta halk bu çeşit hikııl m~ğ~. 

Resmimiz reklannn on sekizinci 
a.'ımla dahi ha.yll revaçta olduğu • 
nu gösteriyor. Her iki boyacıyla 

bizim r.ski kırbalı sakaları çok an· 
dıran seyyar şerbetçinin sırtlarına 
a ılı boyacının meharetini, şerhe • 
tin soğukluğunu ve tatlrhğuu met
heden ısatırlar hunun haki.ki blrcı 

Hu~ • müe.es-1~u.:uı.ı mali ' Utola 
rıru do~ ve sert D.T mtt t Lanzbr. 

r onnöf köpr\iı;;ij İİZ!'l inıl.-. hlr man7.ara 
Dir bo\•acı mii .. trrİ.,İhİ Ündnf• :ıJını., ULUll C,:İZtnf'h•ıirıl boyuyor. Iln~m· 
da koıı:a hlr st'~ı .. lre tutan lı11 llllh.krl bir körwk kıt1t\ICl<;ıtlır. Elinılr 

tanığı ,.c kırı.ma nıakn.,ı \IHtlır. ~rrh<"tt:i \'t• perokncı da wu~tcrt 
arı~a arıJn doln::ı,>or... • __ .,, 

l:iit«:D ,-alııız ı11it .. utmnklıı. lkfifn l"hı•n nıırnı;;ı mnlınllr J:nı1mlnrınm 
. dcdiliOdll yeri, ;.\<'UÇ aslldanıı ınııde\ U mahallidir 

kal traş eden kalfaları - resim • 

• gördüğünli:ıı: gibi • Y cnica mi ber. 
berlerinden farklı dPğildlr. Fakat 

o devirdP erkekll"rin ba~lanna tak 
tıklan uzun saclı pt>rokalıın hnzır. 
!Jyan ve baı:a ~ı>çiren ı;aç berber. 
lerl bir hayli orijinaldir. Hnyli i. 

tina ile hazırlanan ve pudra ile 
beyazlatıla.n bu perokalar ç-0k pa 

halıdır. On sekizinci asırda bir er· 
keğin saç masrafı bugünün şık bir 
bdmmm tu\•ale.t ma~rafmdan da. 

.ha ucuz d~\lcUr. 

Ort elCO!fn~ 1IBtrtiır • Pa rl:s cad . 
delerini dolduran bin bir çeı;it dük· 
lcinlardan bir tanesi Fransız tn. 
ıih.ine de g~.mi.stir. Bu dük.kan 
Fransız ihtilfilinin en bUyük Eah • 
siyctleı inden birisi olan ve giyotin 
iaerindc can verirken: ·'Ey hilr. 
riyet! S('nin namma ne cinayetler 

irtikap olunuvoT,, diye haykıran 

meşhur madam Rolnn'rn Y<'tiştiği 
küçük bir heykeki dilkk'nıdır. 

Bu dük.kan Ponnöf civarında 

l.nntPrn sokağında ufak bir dük • 
kandır. Arkasında ailenin ikamet
gahın· tN.;\til <'den üı; oda bulunur. 
Birlı;ı • ı 'arln ve tablolnrla ı;Us. 
lii bir s.ıion. dükkô.n sahibinin hey. 
kE:'tlE'rini yaptığı ufak bir oda ile 

minimini yatak odası. 

Madam Rolan bu odada babası
na yardım etmiı:ı ve bırçok heykel
ler yapmıştır, 

Bütün bu satn'ia.n okuduktan 
sonra bugünkü Parisl tanı~ ar.lnr 
,.e gördiikleri rcsiml<.>rlc ha~ alle -
rinde canlandırabilenlcr bu büyilk 
şehri herhalde çok değişmiş bul;ı. 

caılardrr. 

Ku glo f 
Dç bardak un, bır buçuk bar 

l llak makıncden geçmiş ceviz, bır 
~ucuk bardak ince toz şeker, ay 

Re<;elli omlet ucuz ,.e nef1s bir 1 ııi bardağın üç ceyreği tereyağ 
tatlıdır. Şöyle yapılır'? flyı:i bardnğm üç çeyreği süt. be 

omlet 

Derin bir kap içerisincı üç yumurta, bır tatlı knşığı bikar 

b k - · to• ~kcı· be"' bonnt, rendelcrunic; bir limon'~ ÇOT a: aşıgı ınce " -..~ :J 
V3 fOrtaknl kabuğu almalı. 

}-Umurtanın yalnız sansmı koya 
rak ezrnel içerisine üç çorb:ı ka· 

ederin:. ArzL• dc.,.!cı.n 1I r gazet""' • Beyoğıurıd:ı. ı 1ı11 tı1ba§ındıı Kalyon 
cukt\lufwıda a.rsa.ı ı su ve clc.ktri#l 
bulunan bir ev 8500 liraya a&tılık.t.m 
'l'al plerin Haber gın:elel!i '"ıuntaııUe 

Jara giremezdi. Fakat. onlarm top 
lanmn yeri bilhas~ sUtl'\l dükkwı· 
landır. Bundan yiiz ~ne ev,·cl Pa. 

risin her r;oka~nda hiç olmnı.~ i. 
k! tane stltçU diikkaru \•ardı. Bu 
dilkkı\ularda süt bizim ~ski ve bU· 
yük semaverlere çok benıiyeo ge--

rlt-lllldir. l 
On ı:;"kizincl asmin. Parisi dol -

-!•ıran berberlerin sayısı herhalde 
. ·~.hıkü tuvalet !tı.lonlarmdan da. 
ha ııı ıkğildi. Bu berberlerin sa • 

§ığ1 süt. rendelenmie bir l:morı 

kabuğu ve dört çorba kaşığı un 
ill\•c ederek karıştırmalı. lyice 
h~llolunca telle sert oluncaya. ka· 

dar köpürtülen be.ş yumurta akı· 
nı ilave etmeli v~ karır:tınmı.lı. 

Tereyağı bir kab ıçerisinde 

ezerek beyazlatmalı. icıne yu 
murtalann sarısı, şeker, biknr 
bonat, limon kabuğu, süt. cevız 
un atılarak kanştırmalı ve vuı~ 

malı. 
al vurtac I{' !".Z. ru>ıı'!"Zunll mtıraca.a~ 
lan. 7 

• Bay \"C bny t rzı .m. h.csm 1( .ı; oncu ı-:v adr<".rine mekt•Jpla mu. 
ve dikmek billrtaı. Çal;şma k üze.re ra.caıı.Uan. 8 
yer arıyorum. Habeı gaz '11 vasıta 
ınıe (DJ. 4::i4) nımuzurı mü• .t. 

• Kr.z orta okulul'lıın 3 ı n mı!m 

dıın annemin lıast'llı~ ı \• oılzlo 

mUşandesızllği vtl:Un<'I " ; rılm:ık 
mccburtyrtinde ırrıldın. n .ıngl bir 
y rrl çaltşnıalt ~ı>tıyoruu. nıttyo.cı ~ 

10.lllnrın Haber ı;auctrslnde H.A E. 
rumuzuna mürac ... :Hınrı. 

• Arap I' rflcr ilir, riyaziyeye 
vAkı!un ün ,. •• leye mtıdavlmim. 
Haftada .scltlz .eıuı t. ders zamanımdan 
hariç saatlerde ç:ı.lışablllrlm. Haber 
gaz t.c'!4! v.i.Sltaslle . ~ R. ı rumuzuna 
milrn<:aat. 6 

•Ll3c mezunuyum, hususi müeasc
""l"rde J•erı;-Un ö~lcdcn sonra çalqıabi· 
lirim Taliplerin Ho ber gnz.:tes! '"L 

ıııWllc <6.6. ı.: y. z.) -ı.ımtı7.lına mn. 
raca-ıtları 

• İngilizce, Crurun7.ca, almanca ve 
tUrkçe bilen, sert daktllo ynzan bir 
gene; büro veya tüccar yanındA 1~ • 
rryor. lyt :-e!eruns \"c'r,.•,ıllr. Habcı ga 
ut!.'ııl •aı.•tasile IH 1') runıı;:ı:una mC• 

1 

* AJ upapda: GUınUpuyu ba8Lll 
nesi yıı.kmrnda, arsaaından deniz gö 
rilr. Hıtrltası cıkanlmıştır. top.ate 
mani! yok. !UOX'l6.~181 meı 

re murabbaı arss Uzerindekl ab.~ap iki 
ev pıı.:z:nrlık&ı:ı 5300 Uraya satılıktır 

BugUn 18 lira klm ı;eurmektedtr. -Z~ 
liınya mUtchaının!ldir. Ta\iZI ~en. 

ml~tir. Vergi borcu yoktur. En ı=ıotı 

Dnkikn. gnzcteııtndfo "R. 1591)U rn 
muzuna müracaat. 

Açık konu§ma 
(Y.P\>.l ,.c :•1.··, rumulıı.rm;;ı 

tll!.nlıı.ınrzm darcı !•,,.~ 5arlh arlres'c 
nnlzl 'h ·cıırmenı:r. IA• md?r 

Aldırınız 
Aıağıda nımuzı.arı yaztlı o!a.tı o 

kuyucuıar,mızm namlarına ge11!11 Erkeklnln ur.mı saçlı ıwıroı.atar f•ılch~ı. 'karlınların başları 111.crind<> 
mektuplan ıdaretı:ınP.mlzden atdrr ) ük:tekli{,ri .rarım ıııctıc·.rc .) akl!l-. .• ııı .ımlUl bir saç ·' ıgııı ı ta.,11lıl.:ları 
maları rlca olunur. J hu d('\irdc ~rbcrlik hı~yli mlihim hir sanatt ır. Ru de\ ird~ herke~ her 

(V.M.24} (H.Cı ı~nı; ::i2){.()ul) ht'T t1L'\m:mlı. tr.erh<'r olmak için muhakkRk "Rer l>t'rllk ıtkatlf'mi..,I" 

ıHJ.) t .. mı •;erıı.-n nM~t.f'plcrden hırt .. lndcn mttım olmak u ttu 

Diğer b1r kapta telle kö'lür 
tülen akları en nihayette ılfm~ 

Genişçe bir tav&. içerisine ık; ederek karıştırmalı ve yağla.n. 
qorba k~ığı sade yağ (taze tere- ; mış kalıp veya tepsiye dökerek 

yağı olursa daha. nefis olur) kov fırında pişirmeli. 

malı \'e ateşe oturtmalı. Yağ 

eriyince, hazırlanan omleti i<:~ 

rilline dökmeli ve hafif ateşte ni· 

Rirmcli. Omlet pişince üzerine ar
~u olunan re<;elden bir tabaka 
~ül'meli. omleti ikiye katlamalı 
w ta.baı.ıön çekmeli, üzerine toz 
şeker serperek sofraya çıkar 

malı. 

BAI .. IliI~ BEY AZI .. IGTNI 

MUHAFAZA 1ÇlN NE 

YAPMALI? 

Balığı ha."}larken etinin be. 
yaz'.ığ,nı muhafaza ıçın suyun 
i~risim: bir miktar sirke ilave 
edinir.. 

- A... Çok gUzPI, unuh.ılmaz. ?ti' 

konferans \"erdi. 
- l\lcnu ne idi? 
- tyl bııtırL'lmtJ onını nnı;ı ~"" 

r.nforf'So'\O hlr 1'f'J dl, 
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30 
- Anneciğim, bugün öyle bU

YUk bir ınuvaffaklyct kuandmı 
k1 blle:ınezain! Bir az yorıunuın 
lllna zarar yok. Şimdi yatacağım ,.e 
Yarın sa.baha kadar uyuyaca.ğun. 
~a hiç bir 5ey istemem. 

İhtiyar kadm, oğlunun yatağını 
hazn.1amağa giderken Sparton o
nun iki yanağından öperek: 

- Sana bir sürprizim var anne, 
dedi. Üç giln izin aldım. Üç gUn 

seninle bat ba§a kalacağız. 
Za valh Sparton ! Tasarladığı pro 

Jenln ömrU pek kısa sUrdU. Ak. 
~ üslll, annesi bir ~ için dışan 
çıkmış bulunduğu bir sırada kapı
nın zili onu yataktan ıı·çrattı. 

Gelen postacı idi ve kendisine 
bir telgraf getirmişti. Merakla nçıp 

okudu: 
Hu gece ı;aat ylrnıJ dörtte mu

hakkak Bobllon'a gelinl7~ 
Uli 

'l'elgraf, Spartonu sevinç delisi 
edebilecek kadar mühimdi. MUvez 
7J onun çıldırdığına hükmetti ve 
1deta korkarak uzaklaştı. 

Demek genç m hayatta idi ve 
ltendf!lne bir randevu vermişti? 
~ orgunluğu slhirkflr bir kudretin 
tesiriyle birdenbire geçiveren de. 
l.Utanlı banyo snlonuna koştu. Traş 
Oldu. sonra smokinini bliyUk bir 

itina ile hazırladı. 

0 gcoc bilhassa yakışıklı gö. 
tlinmek arzusunda idi. Bir alelade 
lr>Jgraf, onu, scm:nekte olduğunu 
~"ndlsinc bir kere daha isbat et.. 
tıı.i~U. Tali LUi'yi bir kere daha 
tarş15ma ç·kanyordu. Bu sefer fır 
'atı kaçırmıyacak ve a.skını ltlraf 
"derek ~ir daha ondan aynlmıya. 

Calltt 
Aceba Lili de onu seviyor mu 

idi? Sparton bu sualin cevabınnı 
lwndi lehinde olduğu kanaatinde 
~ 

••• 
Spart.On neşe ile selfun verdi: 
_ Bonsuvar Lill... Sizi ve Mr. 

S}. ,._'oci':rl sağ ve salim gördUğti
llle ne sevindim blls<.'niz ... 

Skorocl gillümseyerek yer gös

l<!rdl: 
- Oturunuz dostum... Nefes 

l'lefe.ses!.niz eebebi nedir acaba? 
- B_ç!.'. şey! .. Burası çok sı_ 

ta\ da' 
l..iu . Üe kar§ılaşmaktan doğan 

hel·ecan1 gizlemek için, delikanlı, 
etrarı tetkikle meş:;uı göıUn~il. 

"&bilon" Ncvyorkun eğlence 
8etntı Brodveyde kilçük bir bardı 
"e nıu~terllerlntn bUyilk bir kısmı
ru artistıer tc§kil ederdi. Müşterl-
1~ &raamda fazla teklif tekellilf 
()~. Smokinsiz bir mil~terl dL 
fer barlarda naıan d1kkati celbet
lttı ve batt.A bazı yerlerde içeri 
'1tı:ı.ınadığı halde burada mllşterf
leru,, ekso:riyeti §ehir kıyafetiyle 
t~ olanlardı. 

.\caba Lill neden buraıımı ter. 
~ etın.işu ? 

Genç kız onun bu dil§üncesinl 
lı:eşfetJntş gibi konuştu: 

- Bura.da zUppe bir merasim 
ole, onun için beğendim. 

.. ~-

S
ltlkreçya ya.hkö51<ünün Halice 
an bir odasında hapS(..>dilmi~ 
• kimsenin yüzünü göm:eden. 
se ile konuşmaaan oturuyordu. 

p~eçya dolapla buraya dü~ürül 
aatif.'Ünü anlamıştı. Demek kı. onun 
~.,~Ydan uzak aşmasını valde sul· 
rı.a da istemişti. 

- Alacağın olsun senin, koca 
~! 

Diyerek, Kösem sultan hakkır• 
la mütemadiyen atıp tutan Luk-

tt1• • a bir haftayı bu dört dıvar 
nde güçlükle ~nnişti. Odası· 
n denize bakan perıcerelerı demir 

olmasa)'.dı, s,'C>k iyi fÜZ 

- Evet, feJ1$ yetr değil .. 
- Buras;nı hiç bilmediğbm an. 

lqılıyor. . 
- Neden anlafllıyOrT 
- Lüzumundan fazla §ık giym .. 

m.lşsiniz! 

Sparton bahsi değiftirmek Jbu. 
munu hlMetti: 

- Affederstnız MJa un, bura,:1 

ya gelmemi neden rica ett:1finbt 
sorab:llr miyim?? 

- Sizi görmek arzusunda idim.. 
Al Vudun elinden nasıl kurtuldu
ğumu öğrenmek istem es m.ialııia? 

- Meraktan çatlaYorum, uıia.. 
tın rica ederim. 

Genç kız Skorociyi işaretle: 
- Beni kurtaran Mr. Skorocl 

oldu, dedi. 
llii.ve etti: 
- Hayret etmJo görilnüyorsu

nuz ! Dostumuz tam :manulle mert 
bir adamdır. Beni kurtarmak te
şebbüsü ona pahalıya maloldu. 

Skorocl her zamanki haline na. 
zara.n sararmt§ glSrtlnUyor ve ıun
yordu. Merak içinde katan Spar
ton sordu: 

- Pahalıya mı malolda? Ne 
gibi? 

Skoroci cevap olarak, pard&ltl. 
siyle örtmüıt bulunduğu eol kolu
nu meydana çıkardı, kolu 8&1'g11ar 

içinde idi. 
Genç lı:-z devam etti: 
- Omuzundan iki kureun ~ıkar 

dılar. 

- Pek müteessir oldum. Nasıl 
oldu bu hadise? 

- Milh!m bir şey d~l Şlklyet , 

etmek huyum yoktur! 
Sustular. Sparton, Skoroclde bil 

yük bir değişiklik oldufunu yeni 
yeni fa.rketmeğe bqlamıvtı. °'5ztl
nU kapıdan a.yrrm~"&l'ak gelenlere 
bakıyor, her zaman fevkalide eo. 
ğukkanlı iken şimd1 çok heyecanlı 

görUnfiyor, ya.nmda .aytenDenleri 
dinlemiyecek derecede dalsm du
ruyordu. 

Sparton intlbamm yanlDJ olına

sı ihtimaliyle. acaba genç lı:ıs da 
fark etmiş midir diye LUtye baktı: 
O her zamanki gibi neteU idi. 

- Mr. Skorocl, maceraıım .Mr. 
Spartona siz anl&taanır.a ... Tefer. 
ruatı siz benden çok d&ha iyi blU-

yonmnuz. 
Skoroci kab&ea, cevap ftrdl: 
- Öyle bir niyetim yok! hte- · 

ııllyorum! 
Sonra cevabındaki sertliği hafif 

letmeğe çalıeb: 

- R'ca ederim bu bahsi kapa_ 
talım. Ifon~ulacak başka mevzu 
mu yok? . 

Sparton itiraz etti: 
- Al Vud lUmllt bulunduğuna 

göre olup bitenleri anlatmakta ne 
mahzur görUyoraunU%? 

Skorocı hiddetle ymnruiuna ma 
saya vurdu: 

- lstc:ınlyorum, bu ba.Mi kapa

talım. Hem, Af Vudun hakikaten 
öldUğU sab!t mldir? 

Sparlon hayretle aordu: 
- Siz hAll inanmıyor musu-

ı:ıuz ? 

me bilen Venedik dilben bu pen 
cereden demze atılıp kaçmayı da 
göze alacaktı. 

Lukreçya, Yalı köşküne gek:Uğı 

giindenben kaptan pa~ yüzüe 
nü ancak bir akşam görebi!miıti. 

Acaba. Mustata paşa kendisini 
neden buraya kaçırm~? Onu le" 

viyorsa. niçın arayıp sormuyordu? 
Lukreçya merakından çatlıyor 

du. 
tık a.'<şam Mustafa pap. Vmt 

dik dilberine: 
- Şimdiiık burada kalacaksın! 

Valde sultan böyte emretti: 
Dir,erek kendisine iltüat etmı. 

8 A 8 1: R - Aham po!tas1. 

Yazan 

rtıznae Malllddla 

(Dil&Tci ...ıa&ın ~) 

Nermin bunu duymuş gibf 
beOOen umklaştı: 

- Akfa.m iMllıoecle buluşalım, Elini okşamakta devam ede. 
dedi. rek sordwn: 

- Bahçede? diye tekrarla. - Seniha 1lzi sever mi? 
dun. Fakat eonra? Sonra nerede Nenn.tn 

1 
- Seve,. Melek gibi bir kız. 

dır o .. Jaten ben kaderime alış. 
- Bilmiyorum! dedi. Kapıya tım .. Kimsenin bana bakmadı. 

dotru koşm\lftu. 
At'kunda.n ellini ur.atarak: ğmı, bakmak istemediğini bili. 

yonıın .. Bl1 tabii bir -y .. 
- Seni istiyorum. Seni isti. ~ Seniha benim yanımda bir 

yuımı Nermin diye inledim. gUneş ışığı gibi parlayor .. 
Kapmm yanından: Kolumu onun vücuduna sar. 
- Ben de ben de - diye dım: 

terarladığmı duydum. Yemek - Hayır Nermin ... Senin çir. 
yer yemez bahçeye çıktım. Loş. kini1'l demene asla razı değilim. 
Juk1aidan taflanlarla koyulaş_ 

..._ __ , .a_ ı Hh; .. Hiç te .. 
1D1' -.ıawıklara ua.ıarak onu Karanlıkta bfr jestle bana 
bekJemeğe ba§Jadım.. EpP.yeıe daha !Okuldu. 
saman geçti, Nihayet bana _ Uzülmeyin, diye yavaşıca 
ya.k'qan &yak patırtılan f§lt. sö:ıiimil kesti.. Ben buna o ka. 
tim. Ve Nerminle kar"§ı!a.ştık: dar alışkınım ki.. Beni teselli 

- M~, dedi. etmek için yonılmayınız.. Çok 
Yan yana yUrilJOl"duk. Onun nulk bir gençsiniz Ziya.. Bana 

yumapk w gtlael eUnl avucu. ilk defa adımla hitap ediyordu. 
mAt aldmı. Reddetmedi. Biru Karanlık o kadar sır saklayıcı 
80r..J"a bir &taç klltillilne yan idi ki ... :Eeaaen bu kadar derin 
yara oturduk.. Mahmn ve tit. ve içli itiraflar için ancak böyle 
ret eeeiy1e: sakin ve karanlık bir yerde, bu 

- Utamyonnn, dedi. Oh 11z. kadar birlblrine ya.k.Jn oturmak 
den çok utaruyonımt .. SJae bunu lbnndı. 
aöy!emek istiyordum. Nermin daha yavaş bir 8e8le 

- Nermin •• Sfa mi? Niçin?. daha derin kalb muammalanm 
Utar.aaık ne var1 anlatmakta devam etti: 

Kederli bir çoeı* sib1 dudak. - tık tesadüf ettiğimiz gUn, 
lan titıi)'Onla: troode sızin bana dikkatle bak. 

- Utanacak ne mt var? Oh tığuıızı gördüm .. Bana bakıyor. 
aazarm.ux!a böyle 'bir kız olmak dunuz değil mi! •. Bunu görünce 
istem.eadim. 118.!JI anlatayım? •. Şimdiye ka • . 

Or.a daha eolruldum. Onu yal. ~r tatmadığtm bir sevinc;le be. 
na g&ilııoe verdifim kararla. raber yUreğimi müthiş bir kor. 
rm hepei birden felce uğra.m14tı. ku sardı ... 

Nermin tib'U ve utanan ha. Yüreğim onun bu sal ve eza. 
liyfe: b it.ıra.fiarfyle eziliyordu. 

- Bilmiyorum, dedı. Qok iyi - Sizin gibi gene; ve sevimli 
·,bmy9rum ki ben çirkin bir ~· bir erkeğin bana 'aJfı.ka ile bak. 
mn... . .. mu~ .ıOh henüz bt!rlim kalbi~ · 

AftGIDDda titNyeıı .tini ok.; mln"fbet tsit şey~lduğ(iifu blle
.poım: bilmeden benimle allkadar ol. 

- Rica edeıLıa Nermia! mut.. Ah bilmezsiniz size ne 
- mv.t.. Niçin saki.nah?. kadar minnettar olm\,Uftum .. 

Ser. çlrklnlın !. Bunu biliyorum. Se8i adetl bir nef ee gibJ 
Fa.kat dayızadem Senftı&yı gör• devam etti: 
dtıntb. ne ıtı-1 kıs defi! mi? 
a--~ . - Birden sizin de F1oryada 
.;,aı .. , perilerin aıltanı .. Dif)eri indiğinizi görUm~ heyecandan 
sadet, boyu fidan ıtbi ince. dOl;~ktim adetl ... 

Oınur.lanmı etlktim. Seniha. Haibuld biç te bana öyle gö. 
nm gQ.ııdlltt beni allkadar et. rUnnıemişti. Ne metin nıhlu bir 
med1. dedim. Bu bir hakikatti. ktzdı bu Nermtnı .. 
Fakat Nermin fnanmayordu Birden ayağa kalkarak onun 
ga.hba: elir.den tuttıım: 
· - Ben anJaımyacalr kadar - Gel Neımin dedim, artık bi 
çocuk değilim • diye devam edi. ra"E yilriiyelim. 

Y= ne gtbıel bir kız olduğunu - Hayır dedi. Biraz dahıı 
kendim de onurı yanında ne ka.. durunuz .. 
dar çirki olduğunu ... biliyorum. Büyük bir ağacın gövdesirw 
Fakat eımln olun biç . kıskanç dayandı. Gözlerini yukarıdak1 

değilim.. Ama baza.n hiddetle. bir pt";ncereden sızan hafif tşılı 
nıy<-.rum. Hi( olınusa tepinerek gölg~;yle görilyQrdum Bakrş. 
mew:ut olduğumu anlatmak ia. la1ı art.ık tam bir teslimıyPt 
tiyonım.. . ifadt' ediyordu. Urperdim ... 

Sonra dtlşilnUyonım hiddet - Iki gündllr - diye tekrar 
iyi bir eeY değil .. Hepsinden gü. ağır aı?ır söze başladı - Eve• 
zeli iyi huylu temiz bir kıs ik1 gündiir. havatnn tamamiylı 
olmak... Okumayı da gok seve. değ ~ti. AdEta bir mnhpust:ıı 
r.m ... YUznıeiti de.. cıktrıı~ ~bivc'lim. .. Oh Ziya! 

Lukreçya da: 

- O halde beni ılndana attı~ 
saydı.. buraya neden gönderdı? 
Yoksa sız.e çıral mı ettiler t:>enı? 
diye sormuştu. 

Kara Mınıtata P8§3 bu suaıe 
katı ve itimat \'encı bir .:ev~p "er 
medjjı açiıt,Lukreçyaşilpbe ~f t~ 

reddüt içinde bocalayıp d~rı.ıyor 

du. . 
Öyle ya . mademki Muı-tala paşc> 

onu ? 8'\ıyurdu. Neaen böyıe 
kapw üstunden kilitli bLr oda>a 
kapatmı§ll. 

Paşanın ya!ısmda otuid:ın faz
la c:anyesi olaulu 11Öyle1ı1ynrdu. 

Aaba kaptan P8J8 ~ mu kıır 
kanç bir ammclı! Lukn(v3Y• ca 
ri)'tlerin teninden korumak içJ ıı 
mi bmada hapııetmi~ti? 

Lukreçya ne olursa ols1m • O· 
ıon. odasına yemek getirdiği ıa 

man. paşanın dhyac:ı Alicarıı sıkış 
tıracak ve \'UJYetl ODdan ~rewue 
le Gl11§8A"1J. . 

Lakın Au l.an da oe ka<J.ıu agı:; 
pek bır adamdı ya. 

Lukreçya ona hergC-n b;, çok 
şeyler soruyor. hıçbırme aıvap ti 

lamı yordu. 

Lukreçya: 
- Ben ı.>urada beş on ~ÜI" dahcı 

kalırsam. ö1üı ürn. dıyeıeı.s a~!ı:aıra
ğa başlamıştı 

Venedik oilberini t>ir aral?k Sın 
yor Grcçyo da kaçırmak ıı:ten.ış, 

fakat buna muvaı lak ola,nfLlm~~ı 

Padi~hın gozdt!SI bunu dl-~ıı.· • 
rek: 

- Keşki. dıyordu. ona kaçsav
drın.. Hıç 'lımazsa bö)'lt: dö1 dLJ• 
\'8.J ıçıne kapanıp esır gıbı ya~ 

maıdım. 

Yedıncı "uno ~oo·.ı. 
Mustalö · ıaşar.ın l(an, '.l!'J ı\licar 

Lukreç} a}c. yemı-.k ızeti mı~:i. 

Lukreç)'c< kapının aı:ı• 1·~ını 
.ıörünce . D··cten ı<A' ' ının faı?ı lllE 
atıldı: 

- Ben !>wada ne ..am·.ına kadar 

Geçen bir sarhoşluk tatlı bir 
sarht>§luk içinde adeta kendim. 
den geçtim. Ve .. Ve size tama.. 
mıylc bir koket kızm yapacağı. 
nı yu.ptım .. Acaba sizi bir hare. 
ketimle müteessir ettim mi? 1 

- Oh hayır hayır Nermin!.. 
Asia! .. 

Mahzun ve içli sesi sanki 
gruruna bir ateş parçası ya_ 
pışm1ş gibi canlandı: 

..... Çünkü.. Çünkil, dedi. Sizi 
henüz akşla sevmediğimi biliyor 
dw.ı;.z.. 

Birden hiddetle.nıniştim zali 
m:ına bir tavırla: • 

- O halde? diye keskin bir 
sesle sordum: 

- O halde niçin bu eabah 
8&0dalda bana öyle görilndü.. 
nüz? .. 

- Niçin mi?.. Oh Ziya ben 
d~ilndUm ki.. Bende de güzel 
gı:ınc; kızlarda olduğu kadar bir 
genci cezbedecek ince ve gizli 
gilT.ellikler vardır.. Ne bileyim 
herı bir delilik i§te .. 

Sustu. Sonra birden elimi ha... 
fifçe S.Jkarak: 

- Ne olursa olsun. dedi. Ben 
hay&tırunm en tatlı bir heyeca. 
nm1 siT.e medyunum .. 

Yüzlerimiz biribirine son de. 
rece yaklaşmıştı. Biraz yukan 
doğru kalkmış dudaklannm bir 
b •ıse ihtiyaciyle titrediğini gö. 
rtivordum. Bir saniye bile sUr. 
m·yen uzun bir istikbale ait 
cıdd: bir düşünce ile kendimi 
hıüıf çe çektim .. Nermin muhak. 
ka.k hepsini anlamıştı. Hiç da. 
nlıcadı. Yalnız acı ahengini 
hiç tınutamayacağtm bir sesle: 

-- Sizi hiç unutmayacağım 
Z~ya. dedi. Artık veda ediyo. 
... ~ · Biz 'yarın saıiah 

0

bu.radan 
gı_diyoruz.. 

- ! ... 
Dilsiz gibi kalmıştım. Nermin 

öyle kızlardandı kf oaa uzanan 
dud&klar bütün bir hayat için 
b•.r veda ola.bilirdi Bütün bir 
bayat için!.. Fakat bu kabil 
mıydı ki?. 

Nermin beni bu rztrraph dU. 
şünee içinde ço~ bırakmadı. E. 
lini uzatarak: 

- Yarın gidiyoruz, diye tek. 
rar1adı. Belki hayatta bir daha 

ka..~laşmıyacağız.. Fakat .. 
Sesi11de bir damla gözyaşı 

titredi: 
- Fakat sizl ula unutmıya. 

cağ•m. 

Elimi bırakarak JtlrUdU. Ar. 
kısmdan gözyaşlarımla bakı. 

yordum. O, gene mütevazi, fa.. 
ka.: dünyanın en masum gn.ı.. 

riyle ağır ağır karanlıklarda 
kaybolup gitti. 

(SON) 

NEZiHE MJUDDlN 

GÜZEL BOYOK 
A~ ~ELER 

Genç ve taze görünmek 
için bu kolay tc :!biri 

tecrübe eC.:!niz 

Beyaz renkte (yağsızt Toka. 
lon kremınin ihza.n ıc;io 20 sene
denberi kullanılmakta olan m<!Ş. 
bur formülde mevcut gizli 1i
ğer cevherl-:?r meyanında takim 
ve tasfiye edilmiş süt kaymağı 
ve ıeytinyağt da vardır. Bu 
krem cildinizi serıan besler ve 
genqlcştir~ Tenin gayri saf 
maddelerini ve buruşukluklarmı 
lzale eder. Cildinizı taze. nermln 
ve genç gösterir. Aym zamanda 
nefis bir koku ile t.8.tir eder. Si· 
yah benlerin zuhuruna mini o. 
lur. 

Mütehassısların beyanatına 
göre ciltte görlllen bu tayanı 
hayret tebeddUI ve tekemmllJ, 
sırf Tokalon kreminin muntaza. 
man istimaline medyundur. He.. 
men siz de bugünden kullanmı. 
ya başlayınrz ve her sabah daha 
genç görUnUntlz. 

p • fıtaallaldı -~ 

Havagazi ve Elektrik 
ve TeşebbUs;tı Sınaıye Türk Anonim Şırketinden 
;lrkeUmizın Kadı0<6yünde l.&keıe meyclanmda Elektrik idaresinin Dlrincl 

ntmda bUluMD A!NNBlııfA,11; ŞUBES 1 1.2.0U tarihinden IUbaren Kad 

öyilnde ıskcle civarında Ca!crıığ'B en ddeslnde Tn\t\JB sokağında 18 nu 

mraya 

NAKLED ',tG.l il.AN OLUNUR. 

·--
böyle esır gıbı y-.ışı)aca~ıJr: 

Alica:ı ._ı;;'dt-n'lıre ~aş:ırlt. 

Hergan ~ çıkın !'an bı1 ~~iz 
ı<ız. dişı o•r knpıar •• nbi neden 
kahyanın Uı.t!rın~ saıcım!ı~u ~ 

Alıcan : 
- l>w .akah:n -ıro fPI~~ et 

mel Pw,a 4 tndımız ;•Jra1~ yok 
~ı muhd'· zaya m .tbu-ı.rn . c;e. 
!ince eıbeı A bir ~e<" . baıvete gire 
cekSltıız? 

Lukıeçy:. hayretle sordu· 
- Ne \'k.dın pa~. bW"ariP )'ol • 

mu? 
- Ha) ır Mü· tart! bır · ş çın 

Edime} e .-.11cıaı ~ıtt· Bu~ı.i.ıı ~aru 
döner. O ı... man :;er 1e mu:a<fına 
ıerersınl 

- Han5 muratt11rı bah~fivor 
.;un? Sen b nim \'üı·~-ne w !{özle 
rimın ıçınt ı)1 bR.-1yoı 'll't'-un·, 
Ben. şımd ye ka~ar paş;ı:-m hal 
~ecme gıreı kızlara ~n7.i\or mu· 
rum? 
Alıcan )emek tep,-isini elinden 

~--· 
bıraku.. uikkatJe ı.~--vanın 
yüzüne ba ·11: • 

- Ne varmış göz!ernde"' Bence 
kadınlann hepsı bir' ı,•rine ''enzeı. 

Hatta o k.ııiar bel.zer kı. l.ıen OD 
lan bazaıı JirıbırınJrn ayı: t büe 
t.>denıem. J~·e gözü, ka~. .;açları, 
ve hırçmJu~ile sen dt '>nları4n bi
risin! Paşc: .n koyn\l"a bıra.ı• evvel 
girenıectım ıye k:.ıd ~111yorsun! be 
le bekle b:ıeız hakalıtr ... 

Lukreçy4 ktihrar.ıo bu sözleri
ne tena ha ..ıe hıdde · tpnciı: 

- Beş parmaı< 1.1ınbirıoc nasıl 
benzemez::..: ben de str.ın tarııoıtrrı 
kadın.arını ıçbırı .. e benzer:.ıt'm. An 
ııyor musıı~ t Be pa1-.~D g<>zde 
sıy<Um .. Sc •. m meno-'.bur suratlı 
paşan ~11: saray1a'.'\ .<a.'.1~ lur. 
çırdt. Ben l)l'UO koynuna e..gıl,Ot~ 
duğu e\e tı:t> gır:nek ı·.temem. r 
:$.'lın aklı va sa. benı hemer. Topl 
pı sarayın.ı ıade t:tsı;, Emw ot ki. 

(Deı\'MIU 'ar~ 
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maçlar oynanamadı 
nmH~~~ b~Z:b~~~!1ı:~ ş it l k l l d 
Dün Fener stadındaki 
dün!.ülikmaçlannısekteyeuğrat- ere e gapı an arşı aşma ar a 
mijtır. Devamlı bir surette yağan 
kardan Fenerbahçe stadı müsaba- on ütlincü dakikada Şeref ilk golü 8 · k t s ·· ı · • 6 Q 

Halkevleri 

müsabakaları 
ka yapılamıyacak bir hale gelmi~ a.ttı. ~u. g'?lden .. üç dakika sonra 0ŞI aş U eymanıyeyl • B takımları 
olduğundan bu sahalardaki maç.. Şeref ıkmcı golu de attı. Birbiri • Cumhuriyet halk partisi genel 

sekreterliği tarafından hs.Ikevlert 
a.rn.emda tertip edilen ıpor mu ... 
bakalanna diln bqla.nm11tır. Z... 

ıar tehir edilmiş ve Şeref Stadı dL arka~ın~ y~pılan bu iki gol Süley. Vefa Beykozu 5 • 1 yendı' DUn sabah yapılması lazım ge· 
ğer sabalara nisbetle mllsabaka manıyelılen allak bullak etti Be.. len B takımları maçlarmdan yalnız 
rapılabile00c bir vaziyette oldu- c:iktaş bovuna sıkıştırıyor S<>ref A Şeref stadında Vefa - I\aımnpaşa 
~rundan bu staddaki müsabakalar İekrar l?P~ k~ptı, .~aleci Hııı~; da ltuntug.. Topkap maçı hakem karşılaşmışlar ve Vefalılar rakip-
yapılmıştır. kıvmp uçuncu golu atıyor {d. J8) . lerlni 8--0 mağl\ıp etmişlerdir. 
Şeref Stadında günün ilk maçı Bu golder. sonra Süleymaniyelilcr Fenerbahçcstadmdaki karşıla§ -

minönil halkevinde yapılan voley
bol mllsabakalannda Eminönll haDc 
evi takımı 'OskUdar halkevi tala • 
mmı 15-9. 15--9, Fatih halke~ 
takımı da Bakırköy hal.kavi tala • 
mmı 15--10, 10-15, 15--12 yaı

~~~ğJ~s:O:~~d~~~~ ~~~ ~~ :;;~~~~~n~~1~:~n~ı~~. ~:: tarafından faft'I Bd.llffiBSeyd·I :e~~1ea~~~ 0~~~~=;~~~;::~ 
nanan bu maça takımlar aşağıda- kat Sülcymaniyeliler topu diş:-ı 11 mamıştır. 
ki kadrolarla çıkmışlardı: atarak penaltıyı kaçırıyorlar. o. . ---"'--- mi~ir. 

Mj,1:ef NT~1~s7~!:n ~~g:nj~ ~~i~t:I'~~~~e!on~a~~I~:;!~!';~: mu•• essı• t ha" d ı' seler olacaktı 
met - Selim, Ali, LUtfi, Ahmet, aleyhıne fnkık oldu. Fnkıkı Hak
)ait. kı çekti. Top direğe çarpıp döner. 

TOPKAP: llalit - Salalıalti", ken Şakir yetişti ve dördüncü go. 
Hakkı - Şahap, Sabahattin, Ser. 1ü attı. Devre 4-0 Beşikta~ 'ehi
uet - Salôhattin, Sezai, lsmail, ne bite; ken Şükrü güzel bir \ i:<.-ut 
Daver, lsmail. hareketiyle son dakikada beşinci 

Topkaplılar geçen hafta Istan. golü attı. 
bulsporu takviye etmek maksadile ikinci devrede Beşiktaşhla, h~L 
verdikleri Sabahattini \'e Sala.hat. kimiyetı ele aldılar. Fakat bi· tür. 
tini bugGn takımlarında oynatı. iü gol çıkaramıyorlar. Bu biraz 
rorlar. Altıntuğda da Galatasaray da Hakkının gol atmak i:ıkm\!: in
(B) takımından Orhan oynuyor. den oluyor. İkinci devre, yinni sc. 

Oyunun birinci devresi milteva· kizinci dakika kadar gol üz geçti. 
ıin bir §ekilde geçti. Sahanın fazla Yinni sekizinci dakikada Bc~iktaş. t 
çamurlu oıu,u top kontroluna ma. lılar, Süleymaniye on sekiz \izgisi l 
ni oluyordu. Her iki taraf da bir üzerinde bir frikik kazandılar. ' 
çok fırsat kaçırdıktan sonra birin. Frikiki Hakkı çekti. Top ileri ı · 
ci devre 0--0 berabere bitti. atılan Şerefin önüne düştü. Şeref 

lkinci de\Tenin ilk anlarında Hızın da kıvırıp altıncı ,.e sonun.. 
her iki taraf da canlı oynuyor cu Be~ikta5 golünü attı. 
Altmtuğh.ılar yavaş yavaş açılma. Dundan sonra Beşiktaşlılar bir. 
ğa başiadılar. Fakat Topkaphla. kaç gol daha çıkannak istedilerse 
nn sert oyunu göz açtırmıyor. Ni- de başka hiç bir gol olmadan maç 
hayet on beşinci dakikada Altın- 6-0 Bc~iktaşın galebesiyle :::ona 
tuğ lehıne penaltı oldu. Penaltıyı erdi. 
atamadılar. Bu kaçan penaltıdan VEFA 5 - BEYKOZ 1 
sonra oyun bir mUddet karşılıklı Günün son maçı Vefa ile Bey. 
hücumlarla devam ettikten sonra , koz arasında idi. Hakem Tarık 
otuzuncu dakikada Topkaplılar Ozerenginin idaresinde oynanan 
gol yediler. Bu golden sonra Top. bu maça takımlar aşağıdaki kad· 
kaplılar o}-unu büsbütün çığrm.. rolarla çılanışlardı: 
elan çıkardılar. Bu esnada soğu· VEFA: Hayati - l'allit, En. 
$u.n teajr:iyle Topkap kalecisi do~ ııcr - Nudet, lfakk•, Şılkm -
mak tehlikesi de gösterdiğinden Fttrdi, Fikret, 1/akkı, lla••tfa'. 
sıhhiye memuru yardımına k~. Mustafa. 
ror. Buna sinirlenen Topkaplı ba- BEYKOZ: ı\'ccmı _ l\nwa. 
z:ı oyuncular sıhhiye memur.ınu Sadettin _ Kômıra11 , Rcfii. Al;;. 
dövmeğ~ kalktılar ve hakem Hü!;. 
nil sertliklerinden dolayı iki Top. din - Kôzım, Sabahattin, Şnhnrı, 
kap oyucusunu çıkardığından iki Bülent, Mehmet Abaülkadır. 
oyuncu da kendiliğinden sahadan tik anlar karşılıklı hücumlarla 
ayrılıp sıhhiye memuriyle kavga devanı ecl~rkcn Beykozlıılar daha 
ettiğinden dolayı oyunun bitmesi.! ağır basmağa başladılar. Bcı koz
ne on dakika kala maçı tatil edip !ular soldan yaptıkları bır akında 
A!tıntuğu hükmen galip ilan et. KAzımın a'yağiyle bir gol kateınd1.ı 
miştir. !ar (d. 9). Bu golden sonrc:t ~ör. 
Bcşıktaş 6 - Süleynraniyt o düncillüğü elden gitmek üzere ol· 
Günün ikinci maçı Beşiktaş ile duğunu anlayan \'efalılar canlan. 

Süleymaniye arasında idi. Hakem dılar. 
Sarnihin idaresinde oynanan bu On ikinci dakikaya doğru Vefa 
maça takımlar §()yie çıkıru~ardı: lehine penaltı oldu. Fakat Enveı 
BEŞiKTAŞ: Faruk - Yavuz, topu dı~n atarak bu fırsattan is. 

lbrohim - Rifat, Halil, llüse. tifade etmesini bilemedi. 
yin - Şakir, Hakkı, Şükrü, Şeref, Nihayet on beşinci dakikada 
Erref. Mustafadan güzel bir pas alan 

SVLEYMANll'E: Hmr- Ru- Fikret beraberliği temin etti. 
hi, Danis - Aptuş, ibra/sim. Sa. Şimdi her iki taraf da galibiyet 
i111 - Moto, Şiikrü, Seyfi, Fikret. kazanmak için canla ba~la ornu· 
Al4ettin. yorlar. Yirmi altıncı dakikada 

Oyuna Beşiktaşlılar başladılar. Ferdi, santrafor Hakkıya güze! biı 
l,lk anlarda her iki taraf da karşı. pas \"erdi. Hakkı da ikinci Vt'fa 
bklı akırJar yapıyor. Oyun bu golünü attı. 
tanıda devam ederken Beşiktaşlı- Biri:ıci devre 2-1 Vefanın ıra. 
tar birden bire parlayıverdiler. Ye iibiyetiyle sona erdi. 

lkinci devrenin ilk on beş d'.iki. ı yağiyle karşıladı. Santrafor Hakkı 
kası .müteY:ızi,n bır şekilde dc\"am yeti~erek dil.düncü golü attı. 0}-un 
ettikten sonra Vefalılar nisbi bi· bir miiddet ortalarda devam ettik· 
hakimıyet kurdular. Yinni beşine• ten oonra Vefalılar tekrar Beykoz 
dakikada Vefalı Haydar üçllndl kalesL"'li çevirdiler ve santrafor 
golü atınca Vefalılar büsbütün Hakkı beşinci ve sonuncu Vefa 
canlandılar. lki dakika sonra Ve- 1 ~olünü attı (d. 35). 
fa lehine fril<ik oldu. Frikiki san. On dakika sonra da maç 5-1 
trafor Hakkı çekti. Kaleci topu a \·danın galibiyetir!e sona erdi. 

___ ....._......._ ....... "----.. -
Sakar,1Ja. koşusu 

lstanbul atletizm ajanlığı tnra • 
fından tertip edilen Sakarya kır 
koşusu, dün sabah kar yağmasına 
rağmen Şişli sırtlarında yapılmıe -
t:rr. 

88 kişilik bir atlet grupunun iş
Urakilc 3500 ve 6500 metrelik bir 
mesafe lizerlnde yapılan bu mesa· 
fede nlınan ntlceler şunlardır: 

MzO m<'te fert itibarile: 

1 - Ba.rkov (Ş~liJ 14.5.9 
2 - Raif (Haydarpaşa) 
3 - Htiseylıı (Eyüp) 
8.'§00 Met re takım ltlbıtrilr: 
1 - EyUp mUkclleflcıi 
2 - Haydarpaşa 
3 - T.Y.Y. Kurtulll§. 
6500 Metre fert ltlbarlle: 
1 - Artan (Beşiktaş) 23.12.1 
2 - Hüseyin (Fenerbabçe) 

spor). 

K lüp değiştirenler 
3500 mt"ire fert itlbartlc: 
l - Be§ikta§ ta.knnı. 

Dahili P entatlon 
birincilikleri •••• lleadHerlaı ıtırat olarak lraltal etmı, ıporcalar 

Amatörlük - profesyonellik talimalnasi çıktıktan sonra 

Profesyonel addedilecek! 
Sicil Wimatnamesinin tadili ve j kumaya bqladı. Artık ne bir klüp 

ldüp değiştirmenin 8Crbest hıra- kalm!IU ki, oyuncularından bir 
Jnbtt klüpler arMmda bir oyuncu kISmrnı kaçırma.mı§ olsun ve ne 
meldlt dokumasına sebebiyet ver. bir futbolcu kalmıgtı ki klübünü 
mitti. terketmemit veya etmiyecek bu. 

Da.ha dUn filanca taknnda yer lunaun. 
alan bir futbolcUyü, ertesi gün nı. Bu vaziyet karşısında herkes me
ktp takım saflarında gören idare. ra.kla l§in nereye varacağını bek. 
cllcr det, seyirciler de mUtemadi- lerken, beden terbiyesi umum 
yen hayret ve sürplizc uğrarlar. mUdürü dUn bir beyanatta buluna. 
Jten bu oyuncu ahşveri.~I de artık ı rak c\'Vcla klüp idarecilerinin, 
günün dedikodusu halini almıştı. ! sonra da klUp hastalarının yilreğl. 

Bu i~ evvelce beden terbiyesi ne ııu ııerpti ! .. 
tefkılltı it.in Uizumsuz bir meşga.. Verdiği beyanatta beden terbi-
le addederek sicil tallmatnamesin.i yesi direktörü diyor k.i: 
tadil edenler ve oyuncunun klüp ''Beden terbiyesi ve spor bir 
dcğijt.irmes.ini serbest bırakanlar maişet meselesi değildir. Vücudun 
igln yeni ısekll hakikaten meşgale. 1 kar.andığı muvaffa.kıyeilerden bir 
aizdi. Fakat bu tarz fut.bolcillere menfaat beklemek veya vficut ka. 
mütJıS. bir ııerbcatı verdikten son- biliyetini şalısl bir menfaat muka. 
ra it hiç de umulduğu gibi olma. j bili baftkalarmın menfaatine llt>t 
dı ve lrlüpler nra.smda mekik do. etmek t1porla kabili telif olmryan 

bir şeydir. Beden teı biyesi ve 
sporu bir kazanç vasılJu;ı adde. 
denler profesyonel t1porculardır. 

Beden tcrbiyeııi kanununun is
tihdaf ctUği beden terbiyesi ve 
spor hareketlerinin bununla allka. 
ııı yoktur. Spordan bir maişet bek. 
lemek yanlıştır. 

Türk yurodaşlarınm blribl.rine 
karşı sevgisini bozacak olan bu 
hareketleri muvaffakıyet değU, kU 
çUklilk telakki etmek yerinde o. 
lur. 

Amatörltik ve profesyonellik ta
limatnamesi çıktıktan sonra bu 
kabil spor yapanlar biribirlerlndcn 
tamamiyle aynlacaklardır. O za. 
mana kadar geçeçelc müddet için. 
de klüp değiştirmeği mahııus set. 
bcst bıraktık ki her sahadaki spor
cuların hakiki karakterini tesbit e. 
de bilelim.,. 

btanbul dahili pentatlon bfrlnci· 
likleri 21. 1. 941 salı ve 23. ı. 941 
perşembe günleri saat 16 da Be. 
~ktag J . k!UbU salonunda durarak 
uzun atlama, gülle atma ve ylik· 
sek atlama milsahakalan b~laya· 
ca.ktır. 

24. 1. 94 ı cuma gününde Be
yoğlu bal.kevi salonµnda aynı mü
sabakalar tekrar edilecektir. 

Müsabakaya lştil'ak edecek at
letler isinılcıini yazdırmak Uzere 
müsabaka mahall:nde bölge atle
tizm ajanhGuıa mUracaatla.n la· 
r.mdır. 

Eminönü Halkevi Bas
ketbol müsabakaları 
Eminönü halkevi tarafından tpr

tip edilen ve 30 takunm iştirak et· 
tiği basketbol mUsabakala,rma diln 
Eminönü halkvei salonunda baş -
lanmı§ttr. Ddn llk olarak Kabataş 
takımı ile Altıok yıldız talmnlan 
karısıla.şmııs!ar ve müsabaka Kaba
la§lılar:rn 22~5 galiblyetlerile ne
ücelenmiftlr. 

Davutpafa Bakırköy 
istiklale 12 - O galip 

Dün Karagümrük stadmda ha
kem Niyazinin idaresinde Davur· 
paşa - Bakırköy lstiklıil takım
ları arasında yapılan ikinci kilin~ 

lik mnçnn D:ıvutp1U?a takrmı birin
ci de\'1-e<le 4 ve ikinci devrede de 
8 gol atarak 12--0 kazanm:ştır. 

DavulpafJalılar dün 12 gol at
makla ikinci küme gol rekorunu 
yapmııdardır. 

Halat çekme m\laabakurnda da 
Eminönll hallıevi takımı ÜakUd.ar 
halkeli takonmr ye:rımif. Fatıh 

halkavi taıumı da Ba.ktrk5y hallum 
takımına hUkmen galtp gelm1'tir. 
Beyoğlu halkevinde yapılan ba

lat ve \•oleybol milsaba.kalarmda 
Beyoğlu Kadıköy halkeline, Betik· 
taş halkevi takımı da Sanyer halk
e\i takrmma galip gelmittlr. 

DllnkU mUsabakala.rda atanbal 
parti idare heyeti reisi Rept ıo
maroğlu da bulunmuttur. 

Puan Cedveli 
Takım 

Scşikta§ 

Fener 
Ga.latnsaray 
Vefa 
lstanbulspor 
Beyoğluspor 
Kasım paşa 

Beykoz 
Topkap 
Süleymaniye 

M. 
14 
13 

13 
·14 
13 
13 
14 
14 
14 
14 

G. 
14 
10 
7 
6 
5 
5 
5 
3 
1 
2 

B. 

1 
3 
2 
4: 
3 
1 
1 
~ 
l 

M. 

2 
3 
6 
4 
5 
8 

10 
9 

11 

A. 
68 
48 
45 
35 
29 
29 
23 
15 
17 
13 

Y. 
10 
10 
18 
35 
38 
27 
32 
35 
60 
M 

P. 
42 
34, 
30 
28 
21 
26 
2S 
21' 
19 
19 

istanbul Defterdarlığından -
Götürü usulda Muamele vergiıine t i.bi tutulacak 

Sınai müe11eıelerin nazarı dikkatine : 

ı - :;1843 snyılı muamele vergfai kanununun 27 !nci maddealle haklar9' 
da götUril ,•ergi usulUnUn tatbik! kabul edflmemlf olan mükelletıerden: 

a - Muharrik kuvveti 2 beygiri ve i§çl aayıaı mül'.saeııe Ahlbl ile blrU)o 

tc onu geı;-mlyen trikotaj, p!Utik eıya, kundura kalıbı, ökç&, kae kl#Jdl. 
terazi, baskUl ve bunların montaj l§lenni yapan smaı mlleYeılelerin. 

b - Nüfusu SO bine kadar olan yerlerde bulunup muharrik kuvvet ku)ıl 
ıımmıyan ve işçi sayısı mücııııcsc sahlbl ile blrllkte onu l'eçmlyen bo~ 
!erin, 

c - Aşağıda ynzılı 3973 numaralı knnunun üçUncU maddelliııdekl prtıat 
dairesinde \'ergiden mua! tutulmuı olan me,,in. aahtlyan, vaketa, kUçük 1-
cak derisinden aııtarlık ve gön harlcln:ie imal ettikleri bilfarz kösele, g1Uf 
\'e maruken gibi deriler dolayuılle vergiye tabi clllII, muharrik kuvveti C5 bet
glrl ve işçi Myıııı ıo u ~çmlycn tabakhanelerin, 

Muamele \•ergi.si kanununa ek 15.1.9U t.arih ve 3973 sa.yılı kanunla S°" 
tllrU vergi usulüne bağlanmalan kabul edllıniftfr. 

2 - Yukarda yazılı mücaııeaelerin ve 3843 sayılı kanunla mükellefl)'etl 
glrml§ olup da mezlror kanunun 27 mel madde.sinde yazılı götüril verıt ..,.. 
ıannı haiz bulunan bilfarz muharrik ku,...,·eu 5 beygiri lfçl aayım onu ~ 
\"llz ctmlyen marangoz, terzi, kundum ima1'.Uıanelert gibi) mü~ 
gene 3973 sayılı son kanuna göre, içinde bulunc:!utumuz 194-0 mali :yılı ........ 
!erinin de göturU olarak tahal<kuk ettlrilıneıı kabul edtlmfJUr. 

3 - Yukardakl fıh"l"Slarda yazµı mUeueulere götllrü vergi u.ul~ 
tatbik edilebilmesi fçin bunların ifbu ilA.m takip eden günden itibaren 1:ıU 'a1 
içinde yıw ile talepte bulunma.11\n lA.zımdır. Bu talep &f&tıd& nQmunut ~ 
terilen blr uUda ile 1atanbulda Galatad& Balıkpazarmd& muamele \"9 • 

tik vergileri merkez tahakkuk §efllğinG ve Adalar, Beykoz, Sarıyer, Balitl" 
köy kazalarında MalmüdUrlUklerlne yapılacaktır. 

4 - 3843 sayılı kanunuı:ı 28 incl madd!!ai mucibince tarhedWp lc&t11.,
r,6Ulrtı \"ergi lkl mali yıl için muteber olur. 

1140 mali yılı için tahakkuk ettlrllecek götüril vergiden, mU......ıertf 
aynı aenc zarfında beyanname tıurtnden ödedikleri vet'l'iJer ma.hlup edilir. 
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Soyaıtı : 
Adı 

Adresi : 
ıo1 

Varıııı., depo, fUbe, tilyal 
varsa satış ma.ğazuı adre.!lerl: 

İ§çi a~dl : 

Motör adedi: 
Motör: kuvveti yektnıu 
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Muamell! vergiıll kanunu mucibince g~tQrQ Tergf prtlarmı 1ıaJs oldd' 

ğumdan götürü usulde muamele ft!'(iatDe tabi tutlma.mı talep ederim. 

(Tarth ,.. lm.a) 


