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Şark çölttndeki İngiliz zafertnln 
ehemmiyetsiz bir ~y olduğu iddl. 
ası ancak İtalyan ordu unun \"tuh .. 
ğl ile yokluE;runu müsa\"i kabul et. 
mck rtiyle hir mana ifade eder. 
İngiliz lmmplnrmda yatan selcsen 
bin ttal.YllllJll bir kıymeti 'arsa 
ttnlyan mağlublyetlnln de ehemmi
yeti büyli~-tur. 

Yazan: 
ııseylD Cahlt alçın 

A
lın.anln.rm \ 'ölldscher Bco. 
bn.clıter gazetesi, tngna 

prop:ıgandıı.smda.n bahsettiği sıra
da bunan dört noktaya istinat 
ettlğiııl söyllycrek fiijyle bir hütasa 

yapıyor: 

1 - Dunkorque hezimeti İngil· 
terenin i Ulnııına sed çe'kıniştir. 

2 - O zrunandan beri geçen 

müddet zarf'mda İngiltere kowet. 
ıcrinl toplamağa. mm·a.ffak olmus-

tur. 
8 - tngUterentn A\'nlpada ma-

nız kaldığı zayiat Amerikada.n ge. 
len ynrdımln. tetafi olunıruıkt:ı.dır. 

4 _ tngiliz ordulan garp çö. 

lünde Jü edilecek derecede 5fd. 
ilctll bir darbe incllnnl~lerdlr. 

Atman gazct~i İngiliz propa.• 
gıwıJnsmı bu suretle hulfkc;n. ettik. 
a;c,n bubıU, U (..\ıt.plıu"\ \\~ri)Ol". 

ı - Dunkcrquo vnkasmm ln.. 
giJt.ercnln istilism:ı mani olduğu 
hn~d&ld iddlalara zamanı ı,,-elin. 
ce fe:ı.p eden CC\ ııbı ,·ereceğiz. 
2 _ o tnrlhtcn sonra, İngiltc· 

ttnln ,-aziycti l)ileşmJ~ olmayıp bl. 

Jaki fcnala.smıstır. 

3 _ Amcrlknnm ~ım1mu istih. 
fal' cdltemezsc de bu yardun nlh 

aydan e'" el ciddi bir mahiyet ar. 
zedcmcz. f\1111\·cr de\"lctlt:'ri bu altı 
ayı icap ettiği tnr:aln. kull:uıa.ca.k· 

lardrr. 
4 _ Şa.ı"6 çölümlcld İngiliz za. 

ferinin strnfojik bir kıymet ,.e c. 

hemmlyeti yoktur. 
tngUlz propagandnsmın hakika. 

ten bu dört noktnyn lnhis:ı.r edip 
etmediğini bilmiyoruz. llcrhaldo 
Almıuı gazete i böyle bir hulisa 
yapark('ll ınesclt:'~i kendi lşkırine 
(;öro ta.s\ir cimi olac:ığı tabiidir. 
lıöyle olmakla beraber Alman sa· 
zetcsbün tnglliz noktainazarını rcd 
\-e oorh i!;:in Uerl sürdüğü mütale. 

alarm clcğerslzlih'İ hayretle ~ı.. 
lanaeak kn<lar nşikRrdJT. 

l>unkcrquo nlmsmın İngiltere. 
nln istilfısrnıı. bir ınanl tef.dl etme· 
dlğlne zamanı gellnco icap eden 
CO\"abm , crilec<"ği yolundaki müta.. 
lea hiçbir mana lfado ctmlycn \"e 
hl!}blr kıymeti bulnnııııyıı.n boS 
tehdiilerden bl\,lnı lıtr §ey değlL 
dlr. Bu yoldaki sözü her devlet 
~ısmclnldnc 6-0;rllyebllir. Alman 
tchdltıcrindc bir Jaymct olsaydı 

~·c kadar İngut.ere t-Oktan Is. 
Wa edllmi. ohnnk lcnp cdcnJi. nu 
gilno kudnr ~'llpılammnış olm.ns1 Al· 

lllanlıır hrsnhmn bir 1.anf 'c Jngi. 
llzlcr lıe alıma bir lm\"\·ct a;cri. 
tllr. ObjPktif miİŞ.'1.hede bundan 
ba§kn bir lıilklhn 'crilml's!nc mü. 

&aaıle eim<'.Z. 

O hırihh:!nbcri iogilforcnin \'a7..İ· 
ldi clahn. fcnalaşmıs olduğu iddia. 
6l ise ~ine bütün dünyanın gözü 
öni.Uıdckl uknlıırln tekzip OOllmek.. 
tcc1ir, Kıır:ınlJk iı;inde yaşatılan, 
COl<'lıi rnd~ olıırmı dinlemcl.-ten bi. 
le meneılilcn Alman mllloti belki 
hu ıtazle.re ln:.ındmlabilir. Fa.kat 
&erb<.-st memleketlerde \"akayil ta,. 

hfp odl'n insanlar için btıı;ün 1nı;U. 
(Donunı 4 llncüde) 

Amerika harbe 
girerse Japonya da 
müdahale edecek 
Japon hariciye nazırı 

böyle söylüyor 

Lonılra, 21 (A. A.) - B. B. C: 
.Ta.pon hariciye ıuwn Matsooka 
diln bir nutuk söylEmiştir. Nazır 
dem.iştir kl: 
''- Almanya. ve İtalya He ara. 

mızda lt.tüak va.rdır. Amerika Av. 
nıpa hnrbino girer5e biz de mUda. 
hale etmek mecburiyetinde kala
cağız. O zaman bugllnkU muha.re. 
be mlith~"} bir cihan ha.rbi olacak .. 
br. Siyıımla. Hindiçini arasında.ki 
ih~a. dı;: °W..'i:lj't k&.ııun:ıy'.ız. 

Aatada Çlıı ~ .Manı,:uko ile ;reni 
bir nlzıı.ın te.tla cdeCt'tlz. Şıı.nkııYJe.k'• 
in mal2:o:ıı~l tükenmektedir. Amerika 
beynelmJlel vaziyetin knrqıklığt yU.. 
zllnden kt'lldlslno yardım edcm~ek. 
tir.,. 

Laval 
kabineye 

ahnacak mı? 
Vişi üzerindeki tazyik 

devam ediyor 

Harici 1ı1aıetıa 
11eıı1mıyecetı 
tekrarlanıyor 

Vi~i, 20 ( A.A.) - Havas: 
Petcn - Lava! mülB.katI mil. 

na.sebetiyle ~ tebliğ nc§redil· 
miştir: 

''Mareşal, 13 kanunuevvelde 
Lavalden yüksek dahil! siyaset 
sebepleri yüzünden ayrılmıştır. 

Muhtelif Paris gar.etelcrinin 
istismarda. ten...(ldüt etmw..~ı 
bazı kargaşalıklar dolayısiyle, 
bu yüksek sebepler efkarı umu. 

(Devamı 4 Unclide) 
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R omanya d a ~ 

ihtil il 
ç 1kt1 

J
1 
G6rlliaemı, bir· 

ı 
1 

· . salltekArbll 
, Pıyasaya zarif kulular içinde ka Biti n memlekette 

Kanlı müsa
deme/er 
oluyor 

. i namış ve kullandmış çay sUrUldU 
1 Son zamanlarda p!nada Pir1JL Bu lıQDamq"" kullantlm11 
ı menılD bir abtııUrlık meyd&Da QJE ~ ~ ~ 

m11 bulunmaktadır. ~"'tıt.u il• atılan n..u ftrdlr. 
ve D.ul1nde .. korkmadan çeldııaı. • Bu Clll'atkln.u ahteklrhk 
den..,. ft.rmuı bulunan fakat ..nı. bir d&r .... ,,. .. tttJdk oluıımak 
adres zikroll.lDJIUyaA oa71ann kuta •• lan açtldJ#ı aman tçt.ııdeD ....... 

1 k.a;yn&.ıuf, lrultanıımı.o ve bll&.bue b 
n.ıtulm\Jf c;a1 ~ıkmaktadır. 

Birçok 
Almanlar 
öldürüldü 

~apbf?mıa Ulıklkata r0r9.. bu ~ 
1ar tehrin muhteı.tt nttıtlerindül 1ıe.t 

Itonunya ba~knt g~rıı.J Antoneeko kallara evvelce ucuz fiyaUaıta 8Q'J'&1' 
•.aııa · 

Oll11J9nllnu 

ihtilal şimdiki Arnavutluk cepheaincJe 
rejim ve Alman- · I I · 
lar aleyhinde., ita yan tayyare eri 
iSYAN_ DEVAM Pireye hücuma 

EDıYOR teşebbüs ettiler 
Romanya ile 

mababere keılldl 
Sofya, :U (A.A.) - Bo &abalı çı 

kan Sof)"& pzetelerlne glir.,, komu 
nlstıertleıı \"!I muballf denılr rnuha• 
fl7.lardao mllrekk~p gayri memnun 
unmrlar dlbı .Ronıanynda clddf bir 
hW."flmet darbNl tqcbbtbllnde ba
lunmu11hrdır. 

Sofya matbüatı, hW."flınot darbe.. 
sinin rejim ,.e Almanlar alel".hhıe 

~\"Clh ediJdlğlnl va B\i.kr~ \"e bft. 
tün omınleket dahlllnd~ blrtok mll 
~lt- cı':\ nıı \"f' blr!flk '.! 
manlarıo WdUrWdllllliıU bUdlımekte" 

i ngil:z tayyareleri 
mütearrız 

tayyarelerden ikisini 
dü§ürdüler 

Atına 21 (A.A.) - (BAC.) DUn 
Pire U%crtndc uçmağo. te§ebbtı.s ~den 
ttalyan bom bn.rdıman tayyareleri le. 
gU1z avcı tayyareleri tarıı.fmdAD kar 
§llanmı~tı·. Bir 1ts.ıyan bomba.rdı·.180 
tayyaresi dU§UrlUıntl§tUr. Yunan P<• 
llsleri iki tnyyarenln dll§Urtlldll~~ ıü 
t"!ldlrlrtrlıır Bir ı~uı:. ta)~~· h 

(De,·amı !I lhlcti4ı.) dlr. 111---------------
.Halen Romıuıya De b lltün nuıJıa,. 

bere ve nnt\-aaala irtibatı kealJiidt., 
tir. Alman aon haberlere göre hylın 
de\"alU etmektOOtr. 

Berlln, %1 (A.A.) - Alman nmıd 
ojan8ma Bllluetten \"erilen bir fd. 
~raf haberine g6re, Ro111811J'8 dabl 
Uyc naza:t pıeral Pclrovfceııea laU• 
fa etmlııtır. BUkl"f'§ UJC\1d komntmu 
general Popescunun dablllye n.ezaro 
t ine get1rl100l'ğl sö31rınmektedlr. 

Mitlerle 
Musolini 

neler 
görüştüler ? 

. Maltada 19 j v apı1a;ö!:mnmıere 
tayyare daha 1 MUSOLINI 

dü ürüldü tagnız tazrı111ae Ş tabammıı 
İngilizler üç tayyare edemlyecellal 

kaybettiler 
bildirdi 

Londra, 21 (A. A.) - B. B. C: "n-11- 20 (A. A.) _ D. N. B 
Malta.da dlln neşredilen bir teb. ....,.Yollt 

Abcıla.r tarafmdaıı tekllt edilDlfl ... 
1&mt ıarlf kutul&rm& ucua ft1atma 
aldan&n ekaert bakkallu ltGD1.JeW 
em.lkt&rda alml§l&rdır. bkat J"allllan 
1lk!:7!!Uerden sonra bu UCU&1uta en 
anlllfllm11tır. Bu ecn·u •bcd.an 

Bulga.rista : 
haritası 

bulmak bittabi mUmkUn olmamakta. - ION U't'FAIP'IDA -
c:ır. ' 

ihtiyar bir dilenci kad~ 

ildllltea ıoara 
1080111,r~··· ·çıktı 
Kıymetli . eşya ile :dolu iki 
sandık ·bu servet.ten ,hariç 
&lvadlıide dllenCruk ft tetecnıi" fa· ID!fUr. Dtlenclllk )'Bpan bu 

p&ıı 86 )'flm&L Fa.dlııie .tiMa bir b ~. 9lmu ~ltrl ete 100 
dtn: bi:Q.g pıSe.n.berl. ~ • 'b "Mtlnde f!.?adft.rM~ oen:ıu ? 
..mae ~ıu b\ıluıımUJtur. 2'.ıt.brta b4t brMır. J'1HeJd ~ kıımeU 
am eoyum.ı te.blt ı.cın ::vaptr,11 ~. la. ~ lJd l&bdık buııd&n 
mada. ratatmm aı~ aoT adet ar. · 
TOrk altını (alt.mm bug'QUG ~tim 
16" 7081 Ura eder), .2:iOO Ura Jralrt 
n ıümllt lira. bir çltt dmu kQPe .,. 
940 Uralık bir alacak ~ " aısı .. 
tt1madan mtııınrıenen ve heı1ıalde lcJ;Y 
metli qya fle dolu oldU#U uıa1ı?an 

Od sandık bulunmu,tur. hdlllMDta 
ecellyle c'SldUfQ anlqdmı§, ~ 

Afrika cephesinde 

Kassaia 
mıntakasında 
italyan ric'ati 
devam· ediyor 

Tobruk etrafındaki 
vaziyet değiımedi 

(1' ... ' IMöde) 

Hadiselerin 

Ege tütün 
rekoltesinin 
yarısı satıldı 

Fiya~tnr 
y ü kseldi 

DUşOk" fıyatia mal alan 
fırmı1ar tesbit edildi 

t.nlr. M - TIWD p!yaımmda 
\!J mıktan 17 mIJyon kiloya pcql1 
Ur. Bu .ureue rekoltem 
fuluı Ablmq balmunakt&dır. 
eüııdenberl :fl1&UUda l'11Jtaellf 
Hen~ uıttın almayan !ı9z:ı 
da mUba:ya.ata tlatlamJflardlr• 
ilan kunıpaıt1alamım dltw ftnl.ıaıı . (~ , ...... , 

liğe göre evvelki giln ada Uzcrine bildiriyor: • 
yapılan :ıkında 19 dUeman tayya. Mihver hariciye na.mlan da ha. 
resi dUşUrlllmil§Ulr. İngilizler an • zır oldukları halde yaptrklıı.n btr 
cak 3 harp tayyaresi ka.ybe~ • buluşma münasebetiyle. Fllhrer Ye 
terdir. ~uçe:. Vaziyet Uieıinde mufwal --= -- - .. ~ 

Diln Mo.ltada iki defa bava teb. b:r gorllşmede bulunınUllardır. Bu Tefsi n 
teyit etmiyor. Be bllnleır 
•areeal Petelll1t Almulılmı 

Hkesi işareti veri1mi3tir, Birindde ;;-?~0• !Jc.l hilkfunet rei!,lnJ biri. • -
hiçbir d~an tayyaresi göı1llmc. l bırme baglıynn samimi doetıuk • e BIUı• • -alO''-' 

, lamu yertee 1t•d nnlt otn.1c 
.... , .... bhl edip k• 8ft•taa, 
b t no ~ki dalım ftolh. 
Te ne de Vlft hllktmett teı.f 
dan talctp edilen ~~ttn 1• 

miştir. İkincisinde bir tayyare ko- (D~"Bm.t 4 tinctlcle) • .. &1111 

§Jf UÇUŞU yapm~. 1 Sanlransiskocla yırtılan Mllll abada it -.maa aıırmete mtw.ıumı" 

Alman bayrağı hadisai iki muhtemel 
AlmanyaAmerikayı Müzakere · 

elmedtlnn &hferfyor. 
Ratırlarcla oldup tture RJt 

en-eJce ~ Petenlo )"aPll 
mtllüatta ..................... . 

protesto etli Mevzuu 
Amerika hükumeti de 

lan ea b6,.Uk f!ft~eon. l tal)'an 
mlfrtt A tla taleplerhclfa flcrt t:d, 
d1ilftl .. laımftl. llıthnat ki mtıeı 
llarp ~ mal16h ola. 
ıw,.... artılr PraMedaa Nltfı 
S.~ Konlka11. Tlln• ft O. 
l9dJI ltlıelnelde .,... tıbnestn 

iki maznunu serbest Yazan : HASAN KUMÇAYI 
bıraktı 

Va~ingt-On, 21 CA. A.) - San. 
fransiskoda Alnııuı konr.oloeluğu 
binnsındakl bayrağın kopanlma.sı 
hddisesinden dolayı Alman bUytlk 
elçiliği hariciye nezareti nezdinde 
protestoda bulunmuştur. 

Hariciye nezareti bu hadiseden 
dolayı Alnınn mümcssillne derin 
tcessilrl<!rini beyan et.~tir. 

• • • 

ff İTLERL'° daveU lüerfae .._.. bllltedılnn M latarak M 
Huonnı Alnauyaya glttl iolhdyt Fn.ıtNra "-"' yeıtl 

iki bllkfmıet reltd arııMRltd.a Mr ld.. .. ,...,._,.. da\"el ehntı,tlr. üvel 
Wtat vanbald .. Ba mllWmlm ıına~ ~t,...te mlUAkah Wh l 
dikkati oelbeckm tarafı Alın..,.. bir tevbMMe atôkftdar nlııtıİ11 
mn Romanyedül lfgal lnl'\'Vfltlelt. Ballm1'1-nh ld \'aılTtte et1'fte 
Dl arttırarak Balprllltan ll.erla. 1'areda Almanya He lt•lyan 
de tazyikler ,.apltiı. llOftra l'rall. _...... hldıe ........ ,.. ~ ı 
sn devle t nıW marepl Pet.la eapl ~ R""JMlll lln1p 
bir tfmendJter ht..7om1acla e.ld tu beftnddd lllfwnH m•IMtft 
maaw.ı La\...U kalııwl etqf hlr -. m lllJftft ... ..._ IArt .. ... 

6anfransi!>ko. 21 (A. A.) - 1Mna tesadUf rime.ldlr. fatıf mtter • ,..,........ wılllkat1'1ft 
Alman kon!!Olosluğundald bayra""' Fransadald AbnH mahaftH ._ 91c1-...11 L.L. ---LaJd it' ...... WIT ...._.f"N lllM'!h MW • 
a ırnnş olmak suçu ile cınnam. ı mttlakatt.an llODra iavalhl telırar M°'•eq .. ..._.. b~mdıt 1n1\· 

llilf;.o~in ~it "AJ,ÇUıi 

si günü tevkif edilen iki Ameri - l ldlclar mevklı.e ıeoeoeil ...... Mr lll)A ... JHH• tap etme: 
kan bahrlyl'lisl serbC'st bıre.lnlm19. ' da eaJlaJu pkanbldan Mide \'111 Ilı ı 

fAVBt ~ımın ııabc-eflin~ llılıbftblar1JP.. . ıtr .. ft•-"- •'-- ... ._.._ ..__ &4 Q • 
) . ~ .,~~~- --- ......... . 
~~~~~~~~=--==~~---------------------------



Otomıbil. 1Ast1ği 
tevzıatı 

Fiyat Murakabe 
dünkO k 

llt,tiWr 7"""" .... ,,....,..., .. 
~ oerlme iM •..ı 

" .. " ....... .,... 

Kızılay nahiye 
kongreler' 
Bu .,. 10tauada 
•• ....ı ••• ,. 

Bayok korunma _,_ . 

iki hafta !r"· ,.......__. 



Siyam deniz 
kwvetteri 
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Her akşam 

Demokrasi 
ölemez 

llaYelt ... 
aal1lk alFledi: 

BDyBk gayemiz 
demokrasiyi 

ebedlleştirmektir 
Vatınglma, 20 A.A.J Rur 

velt, biribiri ardında ~ ~
fa olarak 8irietik Amafka devlet 
reıslili vuifesını derubte etmesı 
rnerasımınoe, büyük bir rıutuk 

<Bat tarafı ı adde) soylennttif. Ruıvett bu nutkunda 
renJa ı.- &-.. .,._ • bi!fo\usa deimştir ki: 

pe&le •)'lf bir hale ,;elmlt olda. ''8ir re ·cumhur vazifeye baş. 
ğana lbtlınal ~ermek lmkbmdır. larkeo her defasında !eend n 3ır-
4.mtılb ,.,._.. - ga.- lllt)c Amerlkaya ha l'fl1ntk Ytımi· 

nfıli )-.pa Bugun devlet re anin 
terdlil altı •1 -1INdlt lclllde mllt. vuııai ba.ri~n plCQk bir c':ır-
.,... ...wl11tı' ....... ..,.,.. beye karşı mılletı ve onun mı~-
1.qUtere,. d rbe ~ llS8tınr Jroruma"d:ır. 
re~ ban• pek tUU w ıanui Ru.ıvelt. 1789 da. ılk Amedka 
balaroz. Hlh\er devletleri prop&. rlfvtet m i Vqhingtonun vutfe-
·•r+•ı. ....., •e leldlil-.. ıne başlarken soyledi#i nutku 
~ hatn1atmqtır Bu nutukta Vae-
.. ., anm kea41 WılerWe tabi. hington mukaddes humyet atffl-

dJa eıdel'JU. Buu da itte mn ve cumhurıyet rejlmtntn ko
N1 iUrallarla kedi •lldal runma11 lüıumundan bahwtmi,tır 
$ek:i ederler. Berbüle, ö " ü. RUJWlt wöılenne IOfle devam 
ck1; altı &J wfmda .t1muı.r ae tınıştir· 
pPlp )'all'P PlebeJI temla et.ne- "Eier bu mukaddes hilrrıyet a. 

tefinl kaybeder, onun fttpbe WV& 
je ealqecülanbr. l'akM lıada korkularla !f>ndQriilmlsine m(l..aa-
._,..,,.. olacülama IMeulw de edlraek. Va9h1ngt.ormn kah 
artık pek aıe'mlPır. ramanca trrelle kurduiu mukad· 

Şark c61ibadeW lqlllı a.f...... t eratımm çıinemit olurm. 
eltand>'eW. bir 181 oJclllla Jddl. Mıl ftin bu zihniyet ve ima!'YJ 
.,. ueü l&ıf.IJU ....._. ftl'll. mntt mOdafaamız ulnmda ~pa· 
jı 1

..,...__ ..__. ._.. ._ c-djmın her türlu fedaklrlılı U&· 
·- ,,,, il.il derecede haklı kNnaktaıdıP Ru 

• k IUUJ'le lılr .... u.ıe .-. sıQne kadar ula bu derece iUeô· 
..... ...,...,.. ,... .... mile c6ianmıi• olan büyük tebli
... ltalpaaa hlr "' .. Yana w.ı- karaısmda bOyOk pyeruiJ 
ltab'u ••ilOlllJetiaba de ..,..,_ demokratlıim tamamlılılnu hima· 
_.. u-w1Hl. >-• etmek ve ebedtleıtürmektlr 811• 
, .... _ -J-• l!m! t n Amerikanın ~ 

====B=~==ıw.ö==~:::~=:=:I Amenkanm imannu topl11Mımı 
ltmndır. Bil Amerikalı olmak fti .. 

tatlardır. Ama llDÜlllO ,..ıen tar .. 

kedtlenau, s6Ja ,..,.... -
dlm.rdır; l)t1e elWldll' ld, ....... 
ele maadn ytt11 nlllderl .a.. 
d SaaJU yekpare - .,... 
IM1ıı' 

8 ...... eamUn ~)la. 
w. altaut ed•t be)W 

- •li "1ıuadqr. Boylll'I,... 
............... Ama ....... 
deld litunlv sUıt ,.~ deilL 
dJr Aıaa, l>u ili...,_ da els ,... 
a.; g riH•es, o ,.,.._ imu..&ı. 
tank y Uan ritwllU'dlr. 

Atbıa tNri - leMr, UlaD6D 
poyru •• )'lldJS tanfBıa kurul • 
mut v. a.tı ınen.mclaD ..- -. 
ait liria bir tehtrclir. Vt mfbtllee 
m Qınaadlr Bq ıuQllOwa .._ 
ba J ri bir yeN toplanmıt bue
da lardır 'Oç caaii ...-: Boy 

Baa Ü ...... .üid et.di 
camJ1. 

t kel CG1U ile Atblada deıt 
cami vardll' Ama tıreıaıt aıt01t 

erdir. 8'1 ~ lmrpn 
kııbb )'Oktur. Bir medre

taııe IUbyq Dl~, W 
t•lr'llr.-i ve n tane .de Jıam.a. 

mı vardır \1 y hamamı. SacJ AJ1. 
Jwnamı 4 icl Efendi, blJIUPPJ 

b a h&m&lll\l&l'Cbr. 1Jd adet 
bani, y1b adet dOkklın 

r. Boa aııı yoktur. U.1dp çar. 
fi a b r y bulunur. 

At na ed1 bin evli, evleri kirctr 
ve t ört1ll bir hlrdlr. lür 
ide 1&P1UO .. ,. bulum-. ıMen 
e ya babçeUdlr. CUmJe--. 
Jan tllDls, k-1 MIDindlı'. Ad 
V11Dur oJmadılıııdaa ba ~ 
-.ı )'Oktur 

Jı Rmn ha kJ cıa bbMMlı fu. 
Jad:r Hıriltiyaıılars p)'8t uJsa 
1ıulr;i.Dla ~ıa• kite 
bUClllmıtla ortaklan Yll'ClJr 

IJıtiJUlan va Jaekimlarl ll,.ıa 
Uditeden ~ ppU 

"1 r, &vaplan cDmle llrütar 
Tw Ul'1Ult 1"UJm1Plan bt.t1ar1M 
bBl f ve u Guba ,.lüMr 

V&1L lnllaldar li1llüp 
kutanır ar. ..\yaklarıııa at ah t.o. 
.... ,... pep1IÇ kınnm Jl91IUÇ 
lf>oer er. Kwdmlm af1m1e t1ft1t b-
~ tarpuflan 

-.k ı rler. Ama, 
Uz, m Uman hrri8tlya, 

wmıar ı n paara ve ...,_ 
tt'iınasfar. H r cQa evlerinde ve 
JwnamJ~ l8'Vlı ve eefa ed~ 
Alfnada etbnle le 11a ad t kUı18 
YVm. Bu kUlelerde 042 bliıdaı 
fMti ,..,.. ftl'dlr. Her e'9de • 

beriyle pn dönmeyis. Flkat naı
ıtkctü de durmaktan memnun ol 
mayıı. O halde daima Um gidlriz: 
T;uırmm ınayettyle sonuna ka:ta-r 
memtekettımze hfanet ederiı" 

Askere alın n 
köylQnün 

borcu 
Ziraat Banlcaaına 

olanlar tecil edilecek 

ol 1$''4 
tsm1r JDSııtaka ~ı IDUQıtDIQM 

ıalracaat. IGeD 1luı ~ ~ JÜD" 
.. ,..... eadife>'9 Uf*rak tQtQa. ...... ~."' ..... 
.......... ~ latdll rsaı ...... 
~ Tlcartt ıa&cWıJllU clDfUk 
~ta to aıan ıı~ t.Mlıit • • 
.ı, w erine te'tıltpU& baluaa 
rü b1 aoaua maı aıraw.nıu tıU4$J
.,.... ~~ı..,.. 
.......... dllflll~ ....... 
Dlllcttclbtet 

o 1 -

Dünün ve bugünün haber ve hadiseleri 

Yüa ton kauçuk 
2-illl )ıorporityoııu taraım.cN 

cetartdmit o1arı aoz • uueuktu 
ithal edilecek 100 tonunun ithal 
Dlualll._ ~ olunm ....... Us. ................. 

Bu haber ovdurma 
mıdır? 

ikinci subı muduru bir 
kadmıı kqırudtlı 

haberim tekzıp edııor 
e.gW .............. lklatadfo 

töJ'le lllr balıer cdmUftır: 
F'abrı DolDirel ~ bin poU.• 

mttraca&t ederek HHlae"•r çittUtl 
ctvarmd& d9!t ldflnbl bir kadmı mr 
ıa otomob&le aıar.)t lltaDW1f. dOJııl 
ka.cınblcı.mı ihtar etmiftlr. Zab t.A 
otomobWA ıot- acu.,- ıı ıam td&relb • 
d ki Mt2 nu~ takel otduğunu te.t 
htt tml§ vr. SUleynıam Yakalamıttır 

för r ı rtn lın bdJt t k 
rtnı aooabaya beraberce b dJJtl rt k4 

dmla birli t uıt nııellmd \ndlklerl• 
bin 86yte iJ'. Zabıta bu ııokf.IJ da 
t81blt e Ur hkat henttz dört • 
<1&mla k çınıan kadJn bulunanıauıq.. 
tır 

Bu buauata malılm tma .ıııQrecaat 

wtt ~t lkUM:I oubt mldtlrü 
Burhan bu .abah bir mllhan l"bnJa 
derqut ki 

•• BöYl bir fe)' yoktu Bu baber 
tamanıeıı uyclwmadlr'" --o-
Bitlerle • MaıoUal 
aııır 1ır1ttller 7 

Afrika harbi 
KaMre. 11 (A.A.) - fngiUs 

umumi lranı.,almmı t.tblill: 
LibJ* ... ~ bir 18Y 

yoktur. 
• ..., ...,,..., S.wla 

cepbeetn4eld rleatt deftm et
ınektedir. 

labden.t 'ft 'l'le!I' lDI et.ra. 
fala ıtaı,..... ıanatmdan çok 
-..1J bir surette tahkim edil. 
mil c1an ~ dün Jataau. 
mı Jterafmdan waı edllmtftir. 
~ ne.t hdDde bu· 
'hm daıpmınle. temam muhafa. 
za ederek ,ark iatikametinde 
ilerlemektedir. 
Mettem•ma nımtakasmcla km·. 

vetJi keşif faali~tt olmUfl.UT. 
Kenyadıa •"YYV mtltreseleri· 

nıız dalına t.aa.rrm halinde bulu. 
narak d~ alJı' 11.yıat ver. 
dırmekte ve ilıerlemelrt.ed1r. 

K.ASSAl ·A 'NIN ZAPl'l 
T AJ'&tı.A TJ 

ingiliz 
taggaıeleri 

Trablua iialerinden 
bareklta batlaymea.. 

Sicilyada 
barınllm 
imklnsızlaşacak 

1o.,.t. ,. 
lldııUlu ••• .... , .... 
IAPdıa. .. (..\.A.) - <&JLC.) ~ .,.... 

tkU ....... ._ 

Kadı öyünde 
ikı dükkan 

yandı 
Bir eYin de bacuı 

tututtu 

Kahved• yakalanan 
talebe 

Ew iki ... ..... 
b4ar olaıı. ıruntab4e. yapdaıı 
tett.lfleı'd • cı.rs ...u.rı kah • 
haaelel'de pçtr 32 daha 
)'8ktl1DD1Jfln'. Bu 
.._ Jıızıb t mecU8I 
mlfler4lr. --o---

Katiller tevkif ecrldi 
~ tallRl daP*ttll Tn. 

Ql ttldlrln 11 ... O.Wletle 
llbMd. dllrı, .,.,. telı ola. 
wP d6rftacG ... Jt., ... 
~-ldt~~ 
~ .... ~ •••U•te nrdlti .,._.. .... 

kJmıen lnklr, CevdttM 
~ 

POUSTE: 

kb&ta, Jdlln~ konQıole 
lallPfbl' • 
l&r ~ ..,.,. vera~ı.r 

ek - oOmledea Ol8rR d8D. Dl'fUa 
,....... 111 ........ lr&ldlraGI 
,.._lla"8lt.ı$m Mı' ..... ~ 
daıda bir ~uta lClom f lmıuftuı 

Ddr .................. . 
tir. 



MA ALLAH n:ızar değmesin film~ .Wı iTUrildü. 
H ı bul sokaklarmm duva.rlarmda bUyttk bUyU 

r • çarpıyor, f 11 milli (l&erin fUb 81n nıada, ıfı. 
Y ı r>onun fo.lıın inemada. ötıteri'eooğtnı mUJcleı.,0r. 

r t ne bolluk! •• Kim demiş bizde MJVJo ~ 
rlr )'Ok 'dı,y ... Baksanıza, kı smonunda kaç ~ yerl:i 

• Cicl n rber, l'almu Ali. T~ PIU'ÇUı, A~tasya Pa. 
G 1, To nn Pa , Allalım Ocnnctt... Bir tane df! 

ııuı:,uuw : "vcık l'a ·· 
oru hepsi de komedi, hcJllit de gttldi.)rll(:ü 

r ğuk tult'tat nUktelorinJ, llaıan efendbıln, Ab
oeııeı.çı Ali RI ım h yt4 clnaalarmı l urup dnrayoıiar. 

il ı ür, V flyl QCk, Sa.idi t-ek, 1'ııtan ür. 
c i . prll ri de bunlara tdaarlat. 

clddi, tarihi mc\'7:11la.ra ıratbct etQıl onrı.. 
rl ç \inr.f'k ~bbU Und~ hchınmn.)' oruı. 

ı rl • hnt.t A~rilmnın "liriiUtilil ~e,1dnde 
• in a f zla h )'ee&n \:erir. \'e mub.ııkkaif k 

n , J n-mPtıni :uılatnıak 1 1n slnflma aı gtiıel \'8 

Bizd n h tırlatma~: 

ı r ku u kabul cana al, ister hiddet 6t •. 
f,ı\F,DJ.tf 

Kimidöğmeli Can acısı 

/)camın bı ı evine ciğer alır. 

Çocu u c rı görünce: "Ba. 

- .Karmı ben' aldatıyor .. Bir 
aaattir &şıkı ile omı atkip edi. 
yonı.m .. 

ba. btı b:ına ver." di. 

~ ... t t v 1 1 ıl ıi götürüp 

~ rdınnca babnsı oğ. 

1 d 

-A eden doğüyor -
Sulı? 

- N ıl do iyeyım, bır sa.. 
ttir tutturm , ciğerin aŞiğını 

ban V r dıyP .. 
- tıaıu ocam.. Sen saçlı sa. 
~h ~ n.. O çocuk ne bil. 
sın ığı olmadığını, 

- Vah zavallı kinıbilir ne 
k2dn.r acı çekiyorsundur. 

- Evet.. Hem de nasıl. Su 
menhus ayakk,bılar ay~ı 
öyle sıkıyor ki .. 

Haklı bir sual 
!sir gözü bağiı 1>J@ şair za. 

nınnm üstatlarından birine mu. 
rac-aat ederek yeni yaıdığı bir 
şiir:ni pkur ve sonra: 

- Usta-t, der bu şiiri ilk deta 
size okuvonı.-n. 

- llk defa bana mı okuyor. 
sur.uz? 

Şu halde gö~üzU kim P'-t.. 
lattı ?. 

H A B E R - Ak§am post.ası 

Kı 

Kız m ... .kt p <'ı i ar snıdaki vo ı 
leybol .nusa.l arına dUn o.: 
Emmimü ha.Jkevmd d vam e • 
djJmiştir. 

Müsaha!·ala.rııı tafsılat..t ro 
pu\"all cetveli ~~ğJdadır: 

tik maç Kandıllı ıle fnönu lı<:l'Si 
ar~,rıda id". 

• 
1'1 ara l -
maç. a 1 

asi/ adı k ,.,, 

Biı~ . 1 ' a so ••• 
Hakem Saminın ıdaresınd~ I))"" A I " 

nanan 'nı maça takunlar a • m a o,. 
ki kadrvtarla çıkmı lardı: 

1 

ve profesyoneller 
ayrılacak? KtmdilU: Samıc ( K.) llalıdç n Q S l l 

Vildan, Selma, SüJıcyla, Şcvim 
lnönii: Güzin ( K.) Rcf lzan flif a,. 

ide, Mansme. Aylıan, Scnılıa 
Birinci setı Kandıl ı taklm w • 

1uk ~edf'n 15 • 6 ıl kazandı 

lklnci ret daha canlı oldu \e a 
bir oyUn tutturan lnonü ta1'.nm 
bu setj 15 • 12 ılc kazanmağ ıDU" 
vaffak oldu, Uçuncü reun ilk an• 
lannda. lnomi takJm.ı iyi bır >yun 
çrkannışsa da sonlara dogru bo
ıulmuşlar \e 15 • 6 ıle son seti irap 
betmişlerdir. 

Kandillilisesı dUn evvelki 
orunlarına nisbeten iyı o) namış 
ve galibıyc.1j hak ctmi tir. Sa.imt 
bermutat iyj oynadı. 

1 nönü lise.:ıinin biz daha iyi blı 
netice almasını bel>leroik. lçle.rin· 
oen,kaptanları Gtizın fena oypa 
madı. 

lkL.ci ır.aç • i 1i Terakki ile I 
tık araşın® jdj. au ıki kom u 
m~tebitı )pptıklarJ bfltün ma~ar 
kaybetmesi bugunku ma~ ba .. 
bir clıemrnıyct 'eriyordu. Çur~u 
bu maçı kaybeden takımın sonW"' 
culuğu katileşiyordu. Maça t..'lkm• 
tar ~ğıdaki kadrolarla çıktılar. 

Şişli Terakki: Selma (K.). Tu 
kdn, Ayşe, Ref lıan, Sıdıka, Em 

/şık: Nrırucilıan (K) •. !\ in~ 
Tirajc, Zekiye Salı/. a, Z1zi f Hı • 
kat}. 

M~ G. M. ı•. 
Çamlıca lisesi 4 4 8 
Erenköy lisesi 4 4 8 
İstanbul lise i 4 3 t 7 
Kız muallim 4 3 1 7 
Ş. 'l'erıı.ldd lisesi 6 l ~ 7 
Kandilli lisesi 4 2 2 6 
Boğaziçi lisesi 4 ı s 5 
Cumhuriyet lisesi 8 1 2 4 
1n6ııü lisesi 3 ı 2 4 
Itık llııeei 4: 4 4 

Beden Torbiyeı>i Genci Dlrelı· 
t.orhlğü hakiki amatörlerle profcs 

yonc,lleri anlamak k\n, )'.Cııl k 
talimnt.namtısJ _çtkıııcaşa .kaöa.r o 
ynncularm kfüp değl, tinueslol hlı,· 

bir kn' da tabt tutmamı ! 

Hunu, genci d~ \erdi 

lıcyaıı.attan aulı3onu. 

porculann klüp d-Oğiftjrıoolı! 

riad keadiler.bd taın.uoıyS tıe~ 
bırakarak, direktörlük 81cll t rl. 
nln killfe:ttnden ikurtalmuştu. 
~akat malum.dur kf, ortaya bWı 

bütün ballcdllmelll gtiç tfler pıktı. 
Sft<U df.relrtörHik i~ t.evtl ede 

r<'lt: 
(Biz bu işi kimin profesyonel, 

kimhı ama.for ol4ağmıu ulamak i
çin )ıtptık) dl or. 

nkat tara.flanm Josaca izah r. 
delltu: 

Futbolcuların Jdüp dl'.ğf5füınt• 

ı;e.rbo tileri hen~ bfl"IQaç aydır tat. 
blk edil n bir i 1r. Mademki ama. 
törlük - prof ):O;ııellik ıtalbuatna .. 
mestnln t tblka.blUl )"8lmıda ıteç.l. 

lccnk, ~porcular eski ~ide bir. 
kııç gUn <lnha iı!are cdlımıeı mi>. 
dl! Ortalığı blr.4ç ııy ~ allak· 
bullak etmckt~ hikmet oe,dl aca 
ba? 

~ra acaba niçin, dlrektorlıllı 
ma.tö~ prof~ooeU §<>)'le btr lro 

bÇtU! cf!llek lüzumunu hl tm 

l!:V.\ela t.llmt..Ut clerln n lııi 

beklemek doğru değil mi dl~ Her 
)()JCU Ondan ~ laatfJ 

o 1 ı.ntJnı ederdi. \ (l bcJld .o sa-. 
tl1au J>ıv;b .meufaat JtJ,o Jdap ~ 
·I,. tlmü§ çor~ amatö.rJüiU ter. 
lih ~ kJübliruJc blııdı. 

Bl..4e ca ziyade prof )ODOIU. 
,in ;irdiif futbol olduğuna 1--e ıvt. 
oolcıulanıl ) üulo dok58D dokuz bu 
çuğu da bugüu cl altuulau proleı;. 
) oneJ bulun(lupıaa .ı;ore, muhak • 
kak <>laıı 1toktn, ;kJilp dcil Urealc. 
r;ln heJ*loln monfruı.t mukabili oo 
sl ya.ptıpbr. 

Demek oluyor ki, khip dcğ.istb-

ıniJ btittbı futbolcuları prof yo • 
acı addcde.ceğlıl •• 

Balllar ~D sakat tarafıdu'. 
Bugün resmen amatör bulundu.. 

tu.n>uıa göre, kimsenin menfaat 
mubbDI Jdüp değf 1JniitinJ lcldb 
eileme.)17~ l'nnl bile bUe ındes gihl 

hlr ~y. Ve Beden Terbi C!'il Genel 

4irdıtörtul:U do bugUo klüp eleği 
t h111Jt Olan 1>0J"CUlan, aaJıa ta.t· 
b1kma ~lmemit bir blimat:namı• 
ntn htlktimlcrl l~nc nlar.ıaz. 

t:vveli tathnatnameler neşrcmt. 
in balruhm. Onıl.nrı sonra htır'kl' 

k~ndlnJ ı:ckr.r ~evirir. 'Profosyonc. 
li anıatörii ae o :r.anıa anlam. 

IKJiıp ~Urmc-ile oynncutann 
"crbest btl"akıh ı ise beden terM • 
•esinin sııdt>OO -bir faJıwşqdur. 

ı:mılMlııllll)lll ... Sinemanın 8 inci harikası ... 
MUAZZAM • ZENGiN ve MUHTEŞEM 

aahneler arasında 
Nefı bir k \Q fedakA.rhk 

MUTHtŞ 
Gô~ gördUj1bJUı.e lnaıuuuıyal'1tğınn 

HADtSELR 

HiND UYASI 
Baş Roıtt=rde: 
TYRONE 
POWER 

• MYRNA • GEORGE 
LO'' BRENT 

Varın akşam·,r::~~J MELEK'te 
Per ~günü ı Br~cp, siilJO nvs~ası iPEK'te 

Yarın nktam için MELZK'te LOC1A KAIMAMIŞTIR. 
•wnaraıı bDetler bugttııdcn aahlmaktadn'. ~= '0888 

~ ~~1nmınıwuı•a-•-••ı1111• 

Fin güreş 
ta, mı 

Memleketimizde "ki 
maç yapmak iizere 

te Jbl .arilaruı 

oral 
uı ~ , ı<ınuııın memı kl • 

tımiz için federaeyonumuz tara • 
fın "" Fr ı ndi'I: a cd~"Onu nez. 
dind ob Uslerde bulwııılmuş • 

ık :ı c fedro-asyonu, .Fin .fc.. 
munct::ın bir .F'in takmınını 

hl mnli S&rtlıırla Tilrkiyede 
aç yapabileceğini d eornnt5 • 

. Fml rde-n h~Uz cevap elme
mı tiı. 

Difcr t.a.r tan lıa.bc.r almdığmıı 
göre, 3ubat bidayet.inde 14 kigllik 
bir Fin g{lreş tnkımı J\lman~ya 
daha 'SOnra da 7 lti.~illlı: lbir <takını 
ltaıyayıı gid rek btır.alnrda 
ter ,Y&paC'aklan'hr 

- <>----

K rtuluş ıldübünün 
idare 'heyeti intiha1>ı 

1':urtulu§ta Çeşmcmcydam BOkı1tm 
c. a. 80 nıımaraır Kurtuıu, _çor ll:bU 
ı::ılcmuııda ~ Uk he_yoU ldAr.c mWıa 
bma. bQtQıı azalanınımı ÇUJamba ~ 
nQ l!!Ut 6.i5 da kmpte baz:ır btıbın.ma• 
lan rica olunur. 

Dahili pentatlon 
birine.ilikleri 

İstmıbul dahili pentatlon birin. 
ciliklerl bu.gün ve 23.1.1941 per -
uembe gtbıkri saat 18 de ~ 
J. 'klUbtl salonunda durarak u:cı.m 

at.lama, gülle atına ve yüksek at. 
lama mUsahakala.n il başlıyacak· 
t.ır. 

24.1.19U cuma gUııU de &yoğ. 
lu bal)cvt aalonwıda aynı m~a -
b3.kalaJ" toknır edilecektir. 

Müsabakaya iştirak edecek at • 
!etler ~erini yazdırmak tızcrc 

müsabaka mahallinde Bölge at.re. 
timı ajanlığına mltl'acaat etmeli -
dirlcr. 

HABER'i 
bulmacas 

:SOidan uta: 

ı - Trabiusa seya.h&U ~ Al'• 
mlndc ,gtlrWUl :ya,pa.n lılT diplomat, ~ 
- Caoı, mahkemeden çıkartılan gey 
8 A vnıpada bUyUk bir nebtr, ballı 
of Ba§Uuı çıkan, sayı, 5 - Bir çal· 
gı &U, 6 B!r vUtyetimız, elbise, 
n1n btr Juamı, 7 - lskaııdal, <)Ok defa 
1 t.e. l kellme.sinin &ıOne gelen bir 
tabir, - A:ymm meo1kaı1, eıSkt çuval, 
l:ı Aynı yqtaki iki kardeş, yiyecek 
lerlm!ze o ıımbıkkak konur, lO -
Fransu:cn (M.a cberie)ıı.lıl t.ercU.mnl, 
eski Ywıa.ıı hükenıaşıodalı biri. 

l'nkardan lltafı)•: 
l Mqhur bir ceau. kaduı 2 -

Az para Ue alınablleD. dllııyaıwı dlSrt 
te Uı;U, a - Türkçe btr tanp, çok de. 
ğtl, bir edat., 4 - ş.tr, lktıdan az. ~ 
- Bir cd&tm laaa.Jb.lmJ§I. bir tatlı. 6 
- l.IUJd>nl. vtıcudumuzwı uzuvıarn. 
dan biri, 7 - Son, alfabede bir harfUı 
okunuıu. 8 - na.nıar, bir remıo. 8 -
Herkemı öııUndo, Alnıanlann ve ~ 
mcnllerm Cok kullandıkl.a" bir keüme. 
JO - Frnnm (dost), öz Wfkoe (al• 
rln), 

85 numaralı bulmacamızm laalli: 
ı - Paaarot~ 2 - Iıımk, Aa. a 

-&uih, Ama, 4. - lra, Ahır, 1 -
R, 'Mekik, P, 8 - ta, icap, Ha. f -
Kq, Em, Can, 8 - Ham, llpll. t -
Saka, Ttltek, ıo - tnad. !t&b. 



l'oloa,,-a &ıterlcenıt Senit ş.t•flerindMJ,_ 

lhndan dola) ı, Gme1k • •adiyle, takibinden bili kalmamak 
·,ı 

Almanla.rrn askeri va.zr.--etlrn : da Je beraber, yakalamak tqebbUsün 
ır malümat elde etmek ihtiyaemı de bulunmadığımız bir C3JIUSun 

iiddetle duymuştu. derhııl tevkifi için emil· \•erdim. 
Harbin arifesini teşkil eden gün 

Bu adam .. ~la Alman de,ı;.;ldl 
terden bir çarşamba gilnU akşamı, ... r,• • 

Genelkumıaylıktaı. müstacel ve Ordudan tardE'dilmiş bil' Slo\'a.k 

mahrem bir şifre geldi. subayı idı .• 
Şifre şahsıma olduğu için ken- J<"akat umumiharp akabinde Çe. 

dmı açtmı. 

Şifrede aynen şöyle 
du: 

de.nWyor. 

'-Genelkurmay B" kanlığı sürat 
le Alman hududundakı askeri ta.h-
idat hakkında her ne pahasına 

olunsa ol8un kat'l malfima.t edinil
mesini emretmektedir. Bizzat Ma. 
reşal sizin beşinci kol faaliyetiniz
den bir şey çıkmadığını, henüz as
k eri bir c:Musun dahi ele geçirile. 
memıg olduğunu aöyliyerek aaketi 
ihtisası bulunan formaliteler itiba
.ra almma.luıızm tevkifini emret
mişlerdir. Yann öğle vaktJ ııaat 

12 ye kadar mutlak bir netice a.. 
lı:nma.-u için size mühlet verilmi!!-
Ur.'' 

Al:l.ığrm bu garip fitre Userine 
Genelkurmaylık istihbarat pbesi 
müstep.riyle gizb telefon vuıtaııi
~ gl:hilttüm. 

Müsteşar askeri plimn aon ,ek.. 
Cni ka.rarlqtırmak hll8USUDda

1 
te

reddüde dilşUldüğünU, bu ytlsden 

garp kumanda • heyeth le lıılaretal 

arasında ha.sil olan ı:,, .lli.!r be.na 

kTMea .izah etti ve bu UltJma.toma 
benziyen emrin bu yüzdm veırlldi
ğıni anlattı. 

Emir garip olmakl& beraber ha. 
kikaten bayati bir ehemmly«l 

hamti. 
Vakıa benden ya Almanl&rİn 

huduttaki &e\·kulceyı, plbluma 
ııit kat'f malümat, yahut da aGerf 

bir casus .-tlyonaroı. 
Birinci ~ckilde hareeete şüphe

MZ imkiı.rı ola.mudı. Zira, bizılllt 

A iman ka.rargi.hmdan, Alman er
kinıbarbiyeslnin stratejik plAnla. 
rma alt malflmat almafa tetebbOa 
etmek. hem de 15-16 aaa.t zarfm
da, delilikten bqka bir feY ola--

ko 1ovakya ordusundan çıkarıldık. 
t.ıın sonra, ~ıısen babası Südet 
AJmanlanndan olduğu içill, Alman 

yaya gitmiş, tamamlyle Almanla~ 

muş idi. 
İşte bu adam yedi aydan beri 

Polonyada (Paul Va~'l\ştat) iami 
altında serbes~e dolaşıyor, gayet 
mühim a.skeri maliı.mat topluyor

du. 
Bu adıunm kendi memleketine 

o dereee kini vardı ld Çeltoelova.k. 

ya teslim olup Almany&J\Dl eline 
geçtikt.ecı sonra dahi memleketine 
gitmemiş, hizmette devam etmek 
üzere Polonya.ya pc;meyl tercih 
etmişti. 

Teşkil&tımız gayet tehlikeli bir 
adam olan bu Nlıte Almaıtı!l pe _ 
tinden bir cla.kika llynlır.amaktay _ 

dı. O dcr€ce ki. biHUn meharet!neı 
rağmen bur muha.berelerini ve bU
h&IM Polonyadakl a.ekerl tayy&.1'8 

meydanlarma alt laokllerl ele ge.. 
çirmiştik. Benim bu adam haklnn. 
da diğer bir şilphem daha vardı 
ki bu m mllhimmi idl. 

Ben bu Vayqtok'un ayni sa. 
manda diğer bir devlet tefkllltJ 
heeabma da ~trğnıdan ıüphc et 
meıkteydim. 'Binaenaleyh bu teb -
likeli adamm, Alman aakeri bam'. 
hkl&r1 halr'""da da ayni der-ecede 
malt\nıatı ~ğuna ve bu mal~ • 
matı da o deTlete 'tecliğinıa tana.. 
atim ftl'dı. 

Bu eeb&plrieıı dola.ytdlr ki ce
neı lrurmaylığm o J&rip ve eifre. 
li tutlmatomunu alır almaz ah. 
ilimden geçbdiğim f\lphelller lla.. 
tıMlnde ~ en muvafık görll
nen bu adam olmut, verilen aa1l. 
hlyete dayanarak ada.mm ayni ge. 
ce ıwaın tevklfl muiıd VP?mek. 

mazdı. 

ikinci şekil, daha makul ve te tereddüt etmemiştim. 

mümkündü. 
NihJ\yct askerlik işleri üzerinde 

uğraşan bir cıuıusu, sipariş ilserine, 
Genel crkAndıarbiyeye takdbn et-
mek mümldln bir şeydl. Esuen, 
Potonyada, bedbaht Polonyada bu 
ne\•j casuslar nadir bir şey de de. 
ğildi. 

Netekim. bu emri &lddrtaıı aon
ra, uzun zamandan beri Almanlar 
hesabına çal11tJğmı yakmdan bil
diğimiz, fakat Alınan e&llU8U oldu. 
ğu için bir gaile çılrınamur malt-

Fllbaldk& sahte Alman oturdu -
ğu muhteıem Turing KltRRie sar. 
hoşluktan lllZDl1'J okluğu halde a. 
lellcele ve le9ab "6dalu tevkif o_ 
hmdu. 

.Aakflli m~u mmtaltalara alt 
v•Hra]ar ptaıı elimizde bulun -
dufu için lr.endllll derhal ukert 

mahkemeye tevdi olundu. 
Ben vazifemi ya.pmlf, hakiki ve 

profesyonel Mkerl bir casusu ge _ 

ne:l lr.urmayıta teslim etmi6t.lm. 
( Devamt 1'G1') 

,_ 
(Bu ıOtunda okuyucuıannımn ga· • lDıtıLıce. ıranaızct., atmanca ve 

zetemiz ya.nmdakt kuponla birlikte Utrkç9 bilen. sert daktilo yaJS&n bir 
S"Öndereceklerl geaç bOro veya tüccar yanında lif ~· 

EVLENME TEKUFLERl. lŞ ARA· r.ıyor. lyt referan.1 verr•..tUr. Haber ıta 

KA, İŞ VERME, ALDl, SATIK zeteat Hll!ta.ltlı IH. A. I nıınuzuna m 
gibi ttcar1 mahlyetl bala olmıyan Jıtı· ra.caat. 
çllk UAJı..lan parasız neoroıunur.) Saldık • Kiralı/t 

l ş arayanlar 
Huıı 11' müeMP.Y-1( thı mal! bürola 

rmı doı;:tru \'e .eerf o.r .ırunıtt-o tanzln 
edernr_ Arz: ede"''"' n Ha~r gazet...• 
'1 vasot .aile N.Z. ru- ı:.zuna nıüracaa" 

i&M. 6 
• Sav ve bayan t rı•sh ı~ı. Keıım 1, 

Ye d!kmc bilmen Çalışmak 07~1-. 

yer arıyorum. Ha.bfıı ş:azete!I vaıuuı 

•lle ıD.l -55;) l"~mı:zuna nıOracuıL 

"' l<'z o~ta vkulunun 3 üncü smıfm 
dan ıuuı.,ınln h'Ultılı~ı \"e \';JZl'\'Ctin .~ın 

mUsaadcs1zllğ1 ;Uzfr. H yrıluınk 

rııecburiyet ml\'! ke.ldım. Herhangi bır 

ye1-de çalı .. mak !"llyonım. 1httvac1 ~ 
lanlann Ha...er aze•eıılrıue H A.F. 
rumuzuna nıUrac,.3t.arı. 

• Arap narflen:ıl bilir, rlyazlyey~ 

va.kı!ım ünivc .. s•teye mllı:!ılvim!m 
Hattad;ı .._' ": sn:\l ı:!ers ırna:::.~nn 

hariç ıaa~ je ÇJ!ışab!Uıl:n lTıt ,..ı 

gazctesı \' sıta !~ S.$. ı ım•ı:r 

müracaat. 4 
•Ltae nıe:&Jnuyum, husust nıileASt'

S"lf'rde hergün l)ğleden ıonrll çalt§abi. 
llr!m. Tallplerln Haber gazetesi \.a. 

<ııtul l"' 16.I. :ı.., y. Z.) '"\JIUUZU»& Ml\ 

"•eoıut tlA n. 

• Beyoflunda tef katlı 3800 liraya 
kelepir apartım.uı, ll,l'dl\ 6!5 lira te • 
mlz kira ~tiren tın binanın 9e11ellk 

btltUn \'e;-filerl "'' liradır. H!"T' kattıı 
ayn saatle ele.lctrık tuiaatı vardır 

Yeni terkOll tA11ln•1 yaptırılmış v1-
20 ıtenellk Yaktı verılmişttr . .Mt\rac"• 
yeri: tııtil<IAI caclrı,••I 201! numanı VPr. 

Ş. Şenyü:z mileNeSe-1.2 

• ~yoğlunda t1r1tııbqmdA KaJyocı 

cukulujtunda araM: ıu ve ~Jektri#f 

hulUnRn bif' ev :\ISO(°' Ur&y. .s&flllkttr. 
Tallplcr'.n ıtabP.r ınu:cteaJ 

Kalyoncu ı::v ıtdrrrıine mek!•JJ)la 

racatleri. 2 

Açık konuşma · 
rY.P.V.) " (h.·· ı runı.ızıanna. 

lllnla. ınıxın derr.I ifA.11 ııarib adrel!llf>. 
rinlz! tı: utrmf'll"' l~·. m(\rr. 

Aldırınız 
Aşağıda rumuztan ya.zıh olan o· 

kuyur.ulanmızm nomlanna g~e" 

mektuplan ldn.relıa.nemizden aldır 
ma.ıarı rica olunur. 

(B.C) (Dul), (H.t) 

• H A B E R - Akıam poetut 

Yıldızlara 
neler 
şöhret 

kazandırır 
Bazılarına 
kocam,n 
ayakları , 

bazılartna 
şışkin damarları 
bazılarına d a 

sadecP 
cırkinllği 

Bilti1ıı elnema yıld.Wan ayni ae
kilde filin çevirmezler_ Her ylğttin 
ayn bir yoğurt ~ olduğu gibi 
her yıldmn da ayn bir oynayış 

tarzı vardır. 14 uhtellf film san 'at
kArlarmm oyunla.n arasmdalti bu 

faril da oynarken oyuna p.halyeL 
lerinden· bir oey ilive etmelerin
den ileri geliyor gibi dil§UnWebilir 
ama, Jfln ~ytlzil öyle değildir. Her 
yıldız oynarken phsmm. en liyade 
göıe çarpa.n

1 
en çok hop giden ta_ 

rafnu gösteımek later. 
Sinemacıhğnı merkezi olan Ho

livut atlldyolannda gözleriyle, el. 
Jmyı. ve 981!1leriyle oynayan yıl. 

dıs1ar vardır. Bunlan birer blret' 
tanımak lstemes milin1z? 

htenlen.i:ı, ite e~ çirtio.Jilı: -
lerinden, v11eut lnzalannda.n isti. 
fade ederek met}hur olan ve bu. 
nmı için beyu perde üzerinde vü

cutlarmm daima çirkin taraflarını 

meydana koyan yıldızlan tanft.. 

m.akla bq~. 

.Meeell Ben Turpin fail olan 
plerl ytlsOndeİı DH:fhur olm~. 
~&rta Raye bir fırm ağzı kadar 
genif ve biçimaiz atzı yllzllnden 
milyonlar k'azanmlft,ır. 

Beyaz perde Uzerinde şifman. 

hklan veya bir dal gibi ince ve 
smka vUcutlarmı mllballlalandıra
rak ~bir eden ve bu auretle mu. 
vaffakiyet kazanım meohurJarm 
eayıaı da az değildir. Bir fieman 
aktör, ekseriya bir zayıf aktörle 
ben.her oynayarak bir bOtUn tet
kil eder. Lorel'le HanU gibi. 

Joe E Brovn'un yilrine ba.lr.ar 

ve "siz hiç te gbel değllainiz .. 
dereeniz o, bu aö:ıil kendisine hiç 
te lı&ltaret eaymu. Bu cllmleden 
bayağı memnun olur ve çırpınır. 
Fakat bu delikanlıya Apollon ka

dar güzel oldufunu söylemek onu 
öfkesinden küplere bindirnıt'ğc 

klfi dAmektir. Hakikaten d<' bu 

yıldız uzun ve armudi çehr~ı. iıco.. 

eaman ağzı, bJr kısmı kazma MPI 

kadar büyilk, diğerleri mini mınJ 

9"e ~ baltılmamrş dişleriyle ı;ir

ltfn, çok çirkindir. 
Zuu Pit ve M.arlen Dltrih t!lle. 

riyle oynarlar, yalnız bir f>I hıır~

ketiylP bayatın birbiriıı~ zıt bin
bir tUrlU hislerini ifade edehilhler 

ve doğrusunu söylem"'k !Azım ~e. 
liree bu da hakiki bir san'atut. 

Conrad Vayt'm mu\·affak bir ko 
medi artiısU olması boynunun ka· 

im damarları ve alru ylullndendir. 
Bu yıldız oyunda daiJna · boynunu 
şişirir ve sertleştirir. kalın damar. 

!ar bu oişen boyuıı yUzUnden bir 
gemi halatı gibi çiz3lir. Alnında ve 
şa.kalr.larmdaki bütün kan damar_ 
la.n da bu harekete l§tinlk eder. 
Hialerinl damarlarım tl§irmekle 
ifade eden methur yıldızlardan bir 
t&neei de Şarl Buvaye'dir. 

Ceymis Kagney, Humfri Bo. 
gart ve Spenser Trut nefesleriyle 
oynarlar. Bu üc; yıldız perde ilse. 
rinde her an yüz metre kotu re. 
konınu tırm11 bir sporcu gibi ne
r ~ nefeeedir. BUtU.n hareketlerin
de, tavırlarmda. yilrilyü~lerind~ 

da.ima acelecidirler. 
Arüııt için ses te gayet mühim_ 

dir. Yalnız kendi seai değil, etrah
nm çıkardığr aeeler de bir filmin 
muvaffak olması için mühim rol 
oynar. İyi bir ııan'atkih yürürken. 
bir iskemleye otururken, iskemle_ 
sinde sallMırken, bir kapıyı açıp 

kaparken çıkaracağı see bilir. Ha_ 
reketleri hesaplı olan yıldızlar ka

dar barı, kötil diyeceğimiz. itlY.aL • !arı olan 88.D'atkirla.r da bu kötü 

Adetleri muv&ffaldyet vesilesi o. 
!arak kullanabiliyorlar. Cey'11lia 

Stuvart mlltemadiyen kata sallar. 
Batita bi'riııinde çok çirkin görebi-
leceğim.is bu hal bu artist için bir 

meziyettir. 
ldeal 11&11

1atk&r vUcudüın1ln ber 

tarafiyle tatlı hareketler yapabt 
lendir. Meeell Ruhen Mamulen ız_ 
tırabmı yllziyle, sesiyle göz yaşla
riyle değil yUrUyüşiyle anlatır. A
yaklarmdan muvaffa.kiyet yolunda 
istifade etmeği bilen tek y1ldtt 
Şarlo'dur. 

Roııal Kalman, Greta Garbo göz_ 
lerine en i~i ifade vermeği bilen 
yıldızlar sayılrr. 

Göz kapakla.rmm hareketiyle 
Beti Da\is muvaffııltiyet yolunu 

bulm111tur. 

Sevin.cini, •Uphesini, en derin ü

ınit11isUğini omuUarınm hareketile 

izhar eden art.lst Con Karfild oL 
rauttur. Bir Amerikan sinema 
mecmuası bu yıldızdan bahseder_ 
keıı "Bu aan'atki.nn )1lziyle omuz
ları yerlerini değiştirmiştir... di

) or. 

Yıldızlatın çocukları 
1 1'ıldızlama da herkes ::ibi çocuk::u ı olur. Holh'ut'dald ~ddular 

al'&AIDda öz yunla.ri~ lf' ru<"~d olanla.r dahi 'ardır 4 Mlma l~y, Con 
Blondel, , .lrjln B ru!ll, \ 'alla .. 81-ri uznn zamnndnnbt•rf ,.,.H n QOk m~'at 
olan yıldrdar araııımla ıı.aydırlnr. Re11imde Holh ut'un en mM'ut baba. 
lanndan birbıini ;:;örii~or-.nm•z. Enrrst J.ublt \'I! oğlu. Bu ~ocak Atlan_ 
tikte torplllellen Ataüa vapurunduı -t ve .um olaıU kutalaWlıea 
ballUyarlardaadır. 
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C-0n Knn1'ord da, M1trlrn Jlitrfh \'f' \ıı ~f'rlclan ~lbt ck~aprfindcn 
i10Ufade edt:rt•k mu\aUal.;)·f't kaııı:ı.111 lılr.., ıı'ntkardır. Bu rN>lmde ftnn 
dlrekt-Orii .Jorj Kukor lJP b<'rahf'r ) rııl hlr film mevzuu üı.t"rinde ~alı
o;ırkt'n ~öriiyoftlanuı:. 

Geri Kuper en vah!Ji. en ihtiraslı 
hislerin! lncP. tle sıkışık dudakları. 
nm hareketleriyle anlatır. Llonel 
Barmor'un heyecanları i!ıe dudak
larının kenarlarmdaki burutuklar. 
da ,.e ~izgilerde okunur. 

Jl'At basit cilmleleriyle bile se.sle• rinin edasında deıin mana veren 
•an'atkiı.rlar da vardır. 

Garbo, Marlen, Şart Buvaye, 
''evet,.. ··ha),r.. deyişlerinde bile 

rlerin \'e büyük mana \'ardır. Clark 
Gcbel'ln sesi bir pan;n sert olmak

la beraber çok edalıdır. 
Seksapel kelimesi aldı \'ilrüdU. 

fa.kat kelinı<'nin en doğru mlnasL 
le dUşünUrs('k se.ksapellerlnden 
istJfade etmPği bilen ııan'at.kArlar 

~ka~~ • 

Seluapel me\-z.un ve mütenasip 
bec&klan meydana çıkamıa.k de
mek değildir. O, bundan c;ok baş.· 
ka ve tarif edilmez bir şeydir. 
Tiron Pover, Keri Garan en çok 
seksapeli olan erkek san'at.kirlar 
sayılıyor. BugünUn kadm ve erkek 
ainema ieyficfieri w'k belire gU. 
zelliğine eakisi bdar ehemmiyet 
vermiyorlar. Bir Valantino'nun bir 
P.ola Negri'nin perdede görünme& 
artık derin bir heyecan uyandır

mağa kati gelmiyor. Seyirci, san. 
atkarlardan çok ,ey bekliyor, ve 
her birinde bu çok ıteyle'rden bir 

parçasmı bulduğu için onları be. 

ğenlyor. 

Küçük Sinama 

Haberleri 

* Ceymcs Stuvart b('ynz bir 
tayyare satın almışlıı. Artistin nı
rnti bu tayyare• ile e nup drnizle_ 

ı inde balık avlamaktır. 
* Haryoettarks bugunlC'rdl' s • 

\incinden kabına sığamıyor. üı: 
yı>şmdaki oğlu pıvano çalma,;a 
h:.ş!run&tır. Baba.c;ı o tunun müt· 

hi~ htr mu!öiki dehıi~ı olduğuna 

kanidir. 
* Halen Cenubi Amenk:ı.da bu. 

lunan Rnnri Gara. Birle~ık Ame
riltadn y<'rll'Sllleğ(' knrı:-r \'Crmı~· 

tir. Yıldız Ammkıl) a g"Jtmed<'n 
vv<"I büyük bir tuml" vapmak ka 
ranndndır. Bu tumed(' m!'11°Kur 
muharrirlerden Tristnn B mar, 
Flers, Cayyave. Vernuva 'P J'l>rj 
Kurtlin'in hafif komedilen11i ~ 
nayacaktır. Turned'1 

artistler arasında Hnnri Gara'!I 
Pı:i de bulunacaktır. 
Şubat nihsyetind<' bu turne bı· 

t~l'k ve yıldız "Saadet Yolu .. ıs 

minde bir film c;rvıl"Tl<>k Uz 'ri"' Hı'.' 

tvut'da bulunacaktır. 

(HABER) in yabancı dil 

dersler.ni takip edecekleri 

2.5 O şer kuruşluk yabancı 

dil dersleri yalnız kendilerine 8 O kuru 
HABt;R pzetftltıln l\'alıaııcı dil t!kzenlalPri) nt- haıılıı.ru'.I mdıuı 

l•tUad(' edettk l'•ttk ~·abancı dlllPre Y""'I batlıyacakı~r. gerek bu d~ 
lf'ri takip edtteklPr için emalıılz blr yardnncı olan "90 dende kw.ıdt kl'ıı

dlnl:r.tt Rabl!r mf'todu" elM'!rlnl tın·ıtly" Pdlyonız. . 
Klitüplaaoemlıt lllt!Vc\ıtlarının pek 1tl.almı1 olrruisına rnğl11t"ll !Jıı m 

kemmel Nerl paraaı& dent'C':ek kadar küçük blr bedeli~ Haber oku) 
ı•ıılarına temin etmt~·e karar \Prmlftir. 

tO Dretı kendi kendine Ingilizce 

.. .. Fnmızca 

Almanca 

ad.lariyle n lla~r metödu~ la n~rtıdtlml• olr~r> bu df'Ml1Prtn her bl 

308 • 900 •Jfa tut-.cak laaclmdf! toplanmııhr nı her birinin mutad -
sa, flya&I clltH cılartık ı50 ıruru,ıur. ııw Haber okuvul'Ulan bu 250 
rıl!llqk e9l'Tdetı hıuasttdnf ı.tf'rhıne bunu klt0phan4'mbdt>n 80 

.-.ıınelrilett~r. 

Rn hnattaft lıtifade etmt1.1' ısıt~ enlerin ıuzulannı 
ıııemlT. !(in fU tartlana ıöre hareektlerlnl rica eıderlı:: 

1 .20 JklnclkAnun - 20 Şubat 1941 araaında sarih adre&14'rtyle bt 

tikte HltHD kuruııın yansını kUtüphanemlze ödi3•er><k (Fransızca Al 
n1anca. tnsUtsce > dillerinden tangi klta.bı lstediklcrlnı bildirmeliler 
bir siparif ftf( almalıdırlar. (20 Şubattan sonra ıılpR.riş kabul edilemez 

2 -- Bu n.t.1f Haber okuyucularma mUnhasmj•r Bun lan dolll 
ılducl !llıı tarihiilde .tpariflerl atabilmeleri için l Şubat 19H 
llMl tarllılerı anamda Haber gauteainde 
dll 8ipanı .n,terıyı. btrhlr~ aetırmelldlrler. 
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.... - ll1'uwllMa ..ı.. 
...,_ A1Jeftılde191 ••u. 
~-= - l1J Jaüle, .... .l1 "* .. 
- 9Wdatı _..,.,.,. lllG1* ... .... ,.., 

- &111' fit! llr ,..,.. ate. 
..... Mptu. bt19* ktlMe .. ett..t. 
Jlis bMe .. Aldı 'V11J'Qluyordü...., 
h ...... ede AI Vadu twllfa .... 
.... ldmln ~ •lHıfını 
ta)ltn .... büb 10kı.. 
ıı~ ettlllPl .,. 1llr -*tJ 

Al Vuda, o J80I ~ • • 
rap plecıllld ~ 81rea • 
dliidlr. BUll4lul .... Ull*da • 
191' 41 Vudun blribirllrindel ne. 
... bu .... ııetret ettlderinl 

··~ - Al V114u 6~ b1aat 
~us Skorod 01nuıdı1m4u e
U millDllT 

- Kat'ı,,. emhıtm. 
- h )lalde AI V• kim aldl1r 

dQf 
-9v ......... .ı. tı1ı 
---~tlleelekda. 

111111 Mal a1'Jw1uı ediyor, On 
1*ltale taNltlnr -! 

- llaytlay! 
- Yaıql taba1t .W .. QdDi. 

111 de !Mılıll~ 

- Peki ı.t. Tum _.... IUt -.. .. 
lpwtııMl, bal1'a4\Jh 1'den luı,J. 

• 1lfÜU ....... bala .. ..... 
... • 1Jbı ... ,. ..... ~ .... ...... ,.,. ._.... " ... 
-~ ....... ..,., .. 
wp YWCI: 
-~-......... 

ttmeyta. •• 

LW ile 8Mroel ~. 
~ ........ .,..~. 
tıı 

_...,,.,~ ........ ·-....... _.,.,.,. ...... . ........ ..................... 
bıl.nadaldabl P*ae oot Milli 1 • 
...... ..,. ............ dal. 
durdaktan IOlll'&: 

_ .. .,....., 4ec11...ıen • -
it edeUm. 
............ ehlrtlıa ,ele. 

Nil IOl'dta: 
- 1lualf uter? 
- Al V"4 1141, U.,.t n.tea 

.,..,.. tatl:laltll 
- Al Vllda llGIDbt iN Aclar 

eeriaifona111 ... , 

._ ~ oıv •ll>"U8 ille' 
Htt,artl ldlalll .. ~ r1! . 
rom. 1Jdadldta 1drllla oitMu ,ab ... IAmmdı. ÇoJJ '°"' 01tıa 
o olQ. 

Arl•""•lll*lllllllllNlladl
lmı eM.tıaak unıa bir hlkll9 o
lar. OQaDa ....... IMılkt ....... 
llnll. ltmdl bunun muı delil, 
saıtıp .etıenellm ! 

R J. B :§' Jt r Aksam postast ' ...... 
MoallaEaen 

~l.1.941 Sah 
Ka:ptsım bmi ~ol. 

dufu polia l'(JQ•anmı bıraktı, 

belıi eelimladı ve tatlı bir le81e: 

-~--~ 
cıQlrm, cledL 

Aşk yuvası 
l&J0/14.00 llQIUr: ıca.- ...,.. 
(PL) 18.00 program ve meınJnet •· 
at ayan. uı.oa lılll&lk: CUlıaDd CPL) 
18.IO Konupna (QllbJlldll ..... ). 1IAt 
K~: Qltıçhda ••tt. ıt.00 ..... 
Oda m'llllki& ıı.ao llelDleW ••t r ,an. " &jlU baberl•rl. ıt.tl -
,..... •ıetı. 20.60 lllSlılk' ""° -
lduUl precram. ıı ao Km&lflDA 11.• 
MOSlk: ftaAIJo aloD o~ il.il 
llemle"9t saat .,.,._ 4jU9 ta ......... 

il.ti lnslk Radyo -- ........... 
p~ denmı. .. KGllJr. 
Caftand (PL) 23 26/tUO Tenallf 

procram " u,..... 

v.~ 
IPne - ~ lıtr nıie bu 

kutu gt1'i .......... lNkhilum 
..- 6y1e memnuıı, 11• llltlD. 
nundWQ ki. •. Bu apartlltalı blslm 
1ç1a ttiçilnUe bttudı Ut gbe1 
oda. tldal apa)'dıablL u~ 

-- wıı - Joeluk ic:erlafade. 
Buram gak 11111 bir~ oda. 
11 obar. 

Bu daire U1d:kf ., ilk ya. 
vuı aydır. Taıwı Gbinle ben.. 
-~Yf!r··· 

Kaplcmm lr&ml kapıyı açar• 
km• 

- .pct:auuo yalnız bir ku. 
wnı var, dedi. O ~ ~ 
JWr. 

Ve nefem teatlıe keeile illve 
~w: 

- Mılllbibl oaa dt. yaptıra.. 
cUtJ UJa merdivenler eeueın 

C!al' ol~ eeanaörU ~
~ JW ba1'113aymea vu 
~· 

ffefi19 ıtP4fk, Wın ~ .. 

rı, Alıklar etratıP pervue rt .. 
bt dolqıyor Para. mtıcevher 
tttmeu tümen. o saman- fyt bir 
mevki ulıit1i olaıA lilr cat ~y. 
ılyı blma19 ediyor, fakat otur. 
d1lfu daireye hattada ancak bir 
ıkt dda pliyor, i1ijer l9Celer 
ae LeyJl bNk& ll*l&rını llVln. 
'lirip clunaJW· 

"Bir k11 günfl akpmıydı. Bir 
akeam Leyi& yazımda ytlzllnU 
Nklayan bir ~e beraber 
ıeJmif.. Bu noktaya iyi dlkQt 
tııdiulz. yUsttntı ıılaklayaıı bir er. 
kek. 

"Yine o gece tam peoe yansı. 
M doğru Leyllyı hima'8 eden 
mevki sahibi ndamm da geldi. 
ğinl IÖıeD Up&\:I Leyll,a be.. 

Gllztıı'e unuıı ,eni bir )'UT& 

l u!amaddc daha ~u Güzin 
,'Ok bej9'.cfit: bu apartmanı 
tutmadıfup tc;in müteteeir ol. 
du. fakat içerisb• bir ölUntın 
:a.ralf ~ ..... bir Y•ftle otura.. 
mJYaoainnı möyledim aynldık, 

Gbin tekrnr ll'ailcl• barıştı. 

Andan bir hafta pçtilrten 
eonN Faild• kereıJL,ımı. Beaf 
0 &bce kahltaJ 11!a.ria gilldtl. 
~ kahlrah•larla rWdU w: 

- N•l koca ahmak, dedi. 
tir budala glb: kıp1em1n Jı:arm.. 
"Jıa hfkl,.me iD•..,,m ha! 

Ve cevap vennediiimt s&1la. 
ce Ulve etti: 

- Daf'.iıqedfıı mi hiç bunun 
~,.tunna bir hlkl19 olabhcelL 
..... Beali LeylAum ölUnaUnden 
beri yirmi '}'ln!ıi beş sene po. 
tt O devir.le bu sen. tlerde ne 
•.,artman vwdD' ne de kapıcı.. 
SeıJn imlerine maM6p, yufka 
yiıreklt bil erlek, GUziNn de 
·t-tLtçJ bir kachr. oldt•f1unı ya. 

22.1.941 Carta-ha 
8.00 Procram ve .. mlelıet .at .. 

ıan. ı.ea AJ&U bUerıert. ı ıa: .... 
llllr Hatif Pl"Clfl'UD (P' ... ) &.fıl/t 00 • 
kadm.ı - Yemek u.te11, ıuo Pror 
ram ,,. memleket eut Q&I'&. 12.11 
llblk: llaUr tllrktlleıt. u.ao .... 
baberlwt. U .Ol llldl. ~ U.• 
H.00 lln.&k 1ta4Jo _._ ~ 
18.00 Propua " memlelset ... t .,.. 
.., u oa -.a: eutıu1 (f'l ' ıuo 
Kcıaupaa •Dil palttltla 11A*91eft), 
U.tl ~ .. u. 1111 .--: OD
cıuklar lçJD. ıt.ao llebUtbt ... t •J"a• 
n " aıau llaberlert. il.ti 11Gdkı 
Faal 'beJetl 2D.15 RadJ9 p..tell. 
llUI XQJIUr· Rad70 az ...,_u - BM 
...wrt. n.ıo Kcma,ma. IUI lllmlll 
Katma ft -8w, 11AI ....._ ... 
JWtlcumhur lııuldom. 2l.IO 11..a. 
lcet .. t a,an. ~ ....... eri. n.• 
lltmlll: Dua mQetli ( .... ) ... ,.. littDde 4levam ediyord11: 

- ~ öyl~ gUırıe1 'bir daire. 

·~ ..,.. burul gok gtıe1 bir 
dat,..,.tt ... Ve im& ıtlMI daireyi 
....., ..,..... Wltillı eedifel-. 
..... •·· ..... Gt1atB Jmdar 
,u.ı ... ..... lrlltıa oı.1rillr. 

" Jraı biJdilin: içim kapıcınm ka. 
nama bir ac Ura 'Nl\'IÜ sana 
!teni' Leytlnm o apartman da. 
frHinde lllcllrtıt 'üğünı• söyleten 
t~:m... S. eayr.<Je elfmden at • 
~ latedıfin kldır4 tekrar 
biı ieşebllclim 

YarmJd ,....,... " ..... .. 

~iııma ve TiJ1tn.ar 

1
1~- Selair Ti)'Glr,,.. .....,.....,... .. 

1111 ............. 
Ilı Aptal 

eti. ... _...... l'alka u. 
tık ~ oam: gibi bir 
...,.. la)uwtSt '8nwnte, oma kıt tamam vtrruf aeld• yaemda 
--".._,..lttL !dl. Güze nil; en parlU dev. 
R~• .,._ lıaım bir yUı pldiğiıu d.Jıa evvel haber 

tlrtta RNllÜ ~: vermek iatemit- Merdiveıı'er 
- 9D ~ bat bulma.. .?6rcler ~ atlQarık yuka. 

t.m '* tlll .. ~. 1Su dairede • ıya çı.kq K.pı)'l Yu.t11lUft içe. 
~ 1* ~ m ltatlrim ol. iderı cevap alamayınce kadlL 
~ydJ wılldıl burayı bu fi " \3}enne k~amıv; !JM!J.h~ 
Y&t!a~ piı.t&l&r ~~ .uP 

. .,.... ........... , .... . 
1nedltfiıı halde nvw bdmm 
,,... .. ,.. ~dntl il! 

,.nım. vıe hattl eaditeye dil. 
i'lrmltttl- Yill8 clayacbil ... 
rtyle iki kollu kooun&ll bir .... 
tl)'i andıran kadın, 19tedill ... 
llar .em aöylemü ffnatmı bul. 
tutuna eevtıMnlr teknr .., 
1Jqla4ı: 

- Ya. cleınek Jd 111 1la aııart. 
manda oluJU! ~ 
l'Jte mi~ 

Metf. alDldt .ı~u cınap 
..,um; 

- RaJ'll'. bl!1lılJOl'IDB ille 
Neler olmal. ..ıatm bakalım. 

- FaQt .. .,ıaöü bir 191 .. 
o mı!W'll' hltb cuetel«t 
\NndBll ~. n8'1l olur 
da bil ...... 
-~dedi)p... 
_ 0J""9e 91• uılataymı. v•• w.ııııt ~ bu aput 

manda ..mtuıar. 
Taıll&MMo 1ulü -..Odlllm• 

anlayu 1ra41m "9tl t'OltQ: - Blftlf.,..... nru'dulu w.-

IUla lnaaif 
•ü eoara tulranya cılraı 

beytofendl ka~ uıahtarfa 8.ÇIJ 

'}el'lye gırer girmez bu' feryat 
llOpllJ'IJllf kapıcı cb. ~JY' 
'ırlallUJ bıliyor 111usunus ne ka 
ıfar korlrunç tt.r mama.raylı 

, W'fll..-ıa!ar. 

"Aynalı. dQ&ar a~ bir tt
~ emıe de~rtlaıltı konMlun çell 
a:&ett'9rt qı••11 yatat Jrarma 
'ı anflk. dötemeler, örtWer, du. 
'l&J'lar, heı taftf kan t(indf' 
JVde. Mti .Qftrlnde bll' ceset 

n.U,. 
"'Ne 1'orlrunc ma.nzara deği • 

cnt. efelldiın? 1'ahk;kat tılhld 
ıcıt neden IODn meede anla 
• ı'dı. m+ree &ıli ueyllyı be 
1llıaı Aksanı v11 me<Jhtıl' Ça.muı 

vunnamm an? Ht>rif ı yakalad 
'V ama zavalıcık ö dükten son ... ... ·· 

Artık daha aşağJBlllJ dini~ 
ned•m Oeti gibi ınef'(fivenle1 

_.._.. 1$f1 nelim lc;e~iude ısım 1 
ıf bl\Unilrı k~t''IU iuyulan t7ı 
vsi yuv.w.11'\darı ka mm. .. 

D işünUvr.rdmn ... l'aJ1rin hak, 
1'ı var .. 8ftl b:s!erime maf14p, 
wtlca ~rekH bil' aduma • 
1-Ltt beJk1 de ooun drditl gibi 
'• ,.. hlr ahmak .. 

T ... : Dı tı; ffll 

Beyofla Hallı Sin.,,._. ...... ................... . 
ı- ........... ,, ...... ......... 
•-4111 ........ 

----------~------

ABE 
Y abanoı dil derslerinin 
devamına başhyor 
Haberin Wrkac; eeae enel herra forma for

tna okQueulanna verdiii Ye takip edeni hİfltİI' 
muallime müracaate mubıa. bu-akmıyacalc 
1rette hazırla)'lp 

HABER METODU 
dıyla n-.r.ıtiği yabancı -Ul derılcsnnia ikinci 
11mına pelc yakında yeniden batlanacaktır • 

bdael ...... takip edeoell dlJ ................... elmencn. --.. . ........... ,...,..... ................ ..,..........._ .... 
.. ..... takip...__....._• dllludeld lılJcllertld flnhauıld,. .... 

~ ....... ......_ .a1tade Wdp eılwldul r -. ...,. -
uUıı0n "OPll!H! .. l ....,.. I~ .......... Fi ......... 
rtııae .............. ~ ........... ....... ...... ..,.,,.11 QTJ •••• 
~a ~ ılnelrtll'. 

Pek yakında 
HABER'de - ·- - . --· -----....... --..... ----------· .. --- - -- - --·- -----. 

- Hıçbir teY olmu. Bunu bana 
biraz ön'- keDdili dl telllif • · 
Paşaya bu YÜldlP ufak bU* tll bi· 
it &etırtmem.. Her 11)1 o.rbnr 
abnm. dedi. Ben bütün bunları 
blr masal sanıyordum Dealık dal 
ru imif. 

- o halde bmnen.,... ...... 
aniıe &at. Meseleyi ~t. ÇQMt 
bin paşar.m bu J§e IJrift'ii• Pi 
ilan olduiunu leZIJ'Ol'\I& 

- lyı ama, '>en ~ bb 
haftadır papnm F.dirnede bul1llr 
dulunu aöylemietım. 

- Ne çıkar bundan?~ .. 
tG f.dimaden dönın8t.olur. Allal 
yalan mı yok? 

Alican taJ"phuk kalktı.. · 

Karw tlustaıa J»pnm odam" 
ıttti. M~a p..,,a yalnlldJ. Lak 
ftCYBY• gerçekten ..Şvi)'Of, flbt O> 

nu yat, kötkflnt ıetimlelde tıt lllr 
•t yaJllDICMlım ~ 

.Cl'li .., 



ABER ©klUIVlY(blYI 
garista 

• • ••• ....... 
• • ··· . • • 

kemahl6'- •• 

u ~rha 

tJtfv/en 
• Bala/Jsn 

• 

lstanbul Belediyesi 
~ - . 
ııanıarı · t...... .... ....... .. _ ..... ...,. _.,._ 

:UtımlAkinin umum! menfaatlere uygunluğU lasd!.k edilip kanunen 6500 
lira kıyınet takdir cdilml§ bulunan Beyazıt Camcıall mnhalleslnın Buğdaycıl 
ıar soka0 ınd.:r. ı. 3. 3 mükerrer eski l. 3. 5 yeni kapı ve 554 ada l parsel No. 
ıı gayrimcnkulUn mutaııarrıflarmdan olduğu tapuca bllıJlrllcn Mehmet Sab 
Tinin 25 sene evvel öldUğU zabıta t&hk!katından anlaşılmış iııc de varlsıcrl 
nl.n tkamctgllhları tesbit edilemediğinden 3710 No. 1ı kanunun 10 uncu mnd 
desino tevfikan lGaP eden tebliğ vµnkn.larınm bu gayrimenkule Belediye da 
fl'CS:.nc \'e umuma nuıhınıs mahalline :?O gUn mUcldcUe ta.ilk edllcl!ğl UAn < .. 
lunur. (399) 

'i- "' :t-
Beyazıt Koska caddesinde istimlAk edilen binalardan tahassill eden 1500 

metre murabbaı miktarındaki molozun, tahmil ve tahliye i§l belediyeye a!t 
olmak uzcre denize döklllmesi i§l açık ekslltmeye konulmuştur. Tahmin be. 
dcll beher metro mlkAbt bir Ura olmak üzere 1500 lira ve tik teminatı 112 li· 
ra 50 kuru;ıtur. şartname zabıt ve mu:ı.melAt n1UdUrlUğU kaleminde görtıle 
bilir. lbalo ıU.941 aalı günU saat 14 te dnlml encümende yapılncııktır. Tal!p 
terin Uk tcmlnıı.t makbuz veya. mektupla.rlle ihale gUnU munyyen saatte da. 
imi encUmendc bulunmaları. (300) 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğür..den : 
Karııbilk demir ,.o çelik fabrikaları isUhsalAln:ın ihracat ile alAkalı salış 

l§1erl umumi mOclUrlU;ı-UmUzde temerküz ettirilmiş olduğundan bundan böy
le alL\.kalılıırın doğrudan doğruya Anknrada umumi mUdUrlUğUmUzı:ı müra
caat etmeleri lllzumu lltm olunur. '(13S) 

B A 
20 lKt~CJKA?\\JN - 190 

1 Slerllıı 

100 Dolar 
100 Frc. 
100 ı.ıret 

ıoo la\1çre Frc. 
100 Florin 
100 ttay~mıı.rk 

100 Bclrrıı 
lOO o~ahml 

110 l..t\'A 

lOO Çek l\ronu 
lOO Pec;et.A 

100 Zloti 
100 Pengö 
100- l.A'y 
100 Dinar 
100 Yen 
100 I vec lmr.ıu 

100-Rublo 

kapanı, 

~24 

132.20 

29.7725 

O.!l9Uı 

l.6225 

12.937l) 

3.1':'5 
~1 137:) 
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1 
Doktor A. Emanuelidi 
Sirkecideki muayenehanesinin 
LsUmlAkl do1o.yısl1e ayni macta 
.Ml'rkez Lokantası üzerine nak-

iıll••• lelmlşllr 4 ~-al----------r-----··-(,)ocuk He k lml 

Ahmet Akkoyunl u 
l'alurlm, Tatlmha.ııı Pa lu No • 
Pa7.arı1ıuı m&Ar:la her~ın aruıt ıe 

1a---R:l-lllm . -·-----Dr. Kemal Ozsan 

İdrar yolları hastalık 

İarı mütehassısı 
Ueyoğlo lstUdAI Onddesl No. "'' 
Burs:ı PoUU1 OıtU Oba.oyun Eahsm ve tahvflAt 

1938 ytl:o:ı!e 5 ikramiyeli 
Sıvaı .. Ersurum 2 

19.78 AP'\rtmnrı. Tel.: 41 2811 

J9.45 : lı:a•••••mr•••m 
8ıvns J~rzı.ınım 3 lD.<!.5 
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IHAJa. 
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1 VAK iT matbaası 
Kitap kısmını yeniden 
tanzim edip açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizıii \ le ri alır. 

Ereğli Kömür eri 
şletmesinıl n : 

3780 numaralı kanuna m;,ister.iden neşredilen 2~12899 
numaralı kararnamenin 3 sayılı kararına. göre teşekkül ('de.1 
Ereğli Havzası kömürleri satı;'} birliği, 3867 numaralı kanun 
ve 2-14547 sayılı kararnamenin tat"lild neticesi olarak ı. Kfı.. 
nunusani 1941 tarihinden itibaren tasfiye haline konmuş ol
masına blnaen sözU geçen Birlikle '.asfiye tarihiı c kadar n.k
tedilmiş olan mukavelelerin kö:nür teslimi vecibeleri ve işbu 
\'ecibelerden doğucnk haklar işletmemiz tarafından devren ve 
naklen kabul edilmiştir. Bina~na!erh 1. Kiınunusani 1941 
tarihi!ıden itibaren kömür teslim!nc mlitenllik talepler için 
Zonguldak'ta Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri işletme. 
si müessesesine müracaat edilmesi ili.-ı. olunur. 

mmmmıamım:1mmml'JEB~i:i?EC'!C~lım:t~cm:~:mm~ 

Maliye Veka etin en 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden kaldırılrrt 

sı haklan da ilan 
GUmüş yUz kuruBluklnrın yerine ffilmU~ bir liralıklar darp ve pıyn.sa 

kUi mlktnrda. çılmnlmııı olduğundan gUmu., yllz l;:uru~luklnrm 31 lkNı 
ltAnun uın tnrlblncle:ı sonra tedavWdcn kaldınlması knrarl.R§tırılmıııtır. 

GUmU~ 100 ktıru§luldıır 1 ~ubat 10 il Ul.rihlndcn ıtib:ı.rm &rtılc td 
vUl ctmiyecek ve ancak y.ılnı:ı: mnls:ındıklariyle Cumhuriyet Merkez Ha 
kası fllbelerincc kabul cdllebllccl'kUr. 

Elinde gümUıı yUz kuruşluk bulunan:ann bunlan ma.lsa.ndıklari 
Cumhuriyet :Merkez Bankası ıubclerlne tebdil ettirmcılcırl !lıbı olunur. 

(2SS - 3B 

~ıDli!llr..~ 

Ereğıı Havzası Kötnürleri 
Sa ı Biri ğ a en : 

:~780 numaralı kanuna 1.~·1m:enldcn neşredilen 2-12899 nu· 
maralı kararnamenin 3 sayılı kararm:ı. göre, teşekkül edcıı 
Ereğli Havzası H:ömtirlcri satış birliği. a:hiren mevkii meri
yete konulan 3867 numaralı kanun ve 2.14.547 sayılı kararruır 
mc hükümlerinin tatbiki neticesi olarak 1 Kanunusani 94:l 
tarihinden itibarl"n tnsfıye hnlıne l.onmuştur. 

Satış birliğiyle şimdiye kader ::ı.l.~dilmiş olan muknve-
lclerin kömür teslimine müteallik vecıbeleri ~e işbu veci~ 
lerden doğacak haklnn Ereğli Kömürleri işletmesi tarafın
dan kabul olunarak kömür teslimatı işbu mukaveleler hU.. 
kümlerinc göre yapılacağından b1. husus için :ılD.kadarlartll 
Ereğli kömürleri ir;lctmesine ve tnsi:re ta,rilıinden evvelk1 
muameleler için dahi merkezi Zonguldukta bulunan, hııli w· 
!iyede Ereğli Havzası kömürleri ı:rtış birliğine mfu'r1cant et 
meleri ilan olunur. 


