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İstanbul surlarını yıkamayız. 
istesek de, uğrafiSak da yıka. 
mayız. Eminönü meydanm1 aç
mak, Taksim mcydanmm top-

.- raklarnu kaldırmak ic;in ~f'kti
ğimiz zahmet, sarfelüğ:miz za
man gözönünde. B~rcket versin 
l:i bu tahrip Ü'iini yapmıya ne 
param:z, ne de vakit yetişir. 

Yoksa hakikaten bu Yandalizm 
çoktan irtikap olunurdu. İşin 

zorluğu imdadımıza yeti'ii:ror. 

Yazan 
il seyin Cabit 

G .AZETEL.ERiX 'erdiği bir 
hn.\·adiso güre, İstanbul sfır. 

lan Jıar:ıp bir balo ~cldiğindcn, ba. 
zı tarihi kapıların muh:ıfnza edilı·-

• rck asıl heyctlt•rino u~ın biı· su
~tte tamirleri yapılacak w cli
g<'r kNın1nrt yıkdarnl.tır. 

Bu haY:ıdis üzerinden birkaç ~ün 
g~ti, B<'klcdim, hiçbir tnshilt ,·cyıı. 
!Ck7.ip neı;rcdilmcıli. Böyle olmak. 
la beraber, doğruluğuna katiyen 
inanamıyorum. l\lutl:ıka. iı:ilı bir 

) anlış 'eya. eksr.< tarafı olacaktır. 
\'e bn nokta anlaşılmc.-ı hauıdisin 
birdenbire tc,·lit ettiği fena. tesire 
m:ıhnl olmadığı meydana çıkaca.k
tır. 

Bu netice~i tesri etmek mn.ks:ı
cli~ le hu meselcı iizerindo bu &iitun
larda biraz dcrtlc~-ıncl; li'zumlu 
•·· düm. 

lsıanuuı !iurlaı ı ou urt ııelıt ıbliıiı: 
en misli bulunrunz ve Suymetli süs. 
leri<dc.n, abidelerinden biridir. ls
~nb~l sfırları ba§Iı ba.5ma. bir lıa
zınetlir, :Cu haraıl hallerine ra6'11lcn 
lstanbul için büyük bir \n.rlıktır. 
Bunları hiçbir bahane ile ~,lmuya. 
hakkım17. yoktur. htanbul sürları 
bakımsız clunn:ıklıı. harap oluyor, 

doğru. Fakat beş yüz scncdcnberi 
harap oluyor. Buna rağmen, yeni 
yaph~ız birçok eserlere ııisbctle 
ı:ok daha. güzel, !;Ok claha cazip bir 
hayata nıaliktir, Sür boyunu ta
kip eden ağaçlı ve muntazam bir 
yotıla günc!i batarken yapılaea'k bir 
tenezzühü düsününü:r~ :\ln.nzaranın 
romantik vasfı, l<illtürlü bir kafada. 
tarihi hatı:ralarm da hücu~ıu ile 
nılıt.a. derin derin ve bl'Clii izler 
bırakır ltl yalnız bu müstesna ve 
ilahi dakikaları yn~amak için ı ... 
tanbrıla kadar uzun bir seyrılıat 
gö7.c alınabilir. 

İstanbul sürfarmı ) ıka.mayız. is
tesek de, ll~'T:lş ak da yıkamayız, 
Y.:ıninönii meyclıı.nnıı açmak, Ta~•sim 
rneydanrıım fopral•larnıı lmlclınnak 
i"':ı kt'ği • - ı;e ı mız za.hm<.'f, sarfctllği-

nıiz zaman giizönümlc. Ilerelwt 

'erııin J,i bu tahrip i~ini yapnııyıı 
n_c par-.ımız yetişir, ne Takit yeti-
ı;ır, Yoksa hakika.~n bu ""anda
lizm" çoktan irtfüap olunurdu. ı.,ın 
zorluğu imdadmu7.a yııiisi~ or. 

istanJml sürlannı yılnnıra. Jı:ı,,. 
kmnz yoktur. Çünkü bumla l>üf iin 

rnaziınizin bir his~csi 'c hakkı var
clTJ'. tstil>balin do hissc~i , t• hııl>kl 
'arılır. Bl:r.den en el gclenlr.r bv.ı 
ftbldclerin iizcrlnc badana. vo sn·a 
;\·apmı~ diyo bugün lanetler oku
yoruz, Halbuki onlar mcsclfı, Ara
sofya mozayfülcriııi kökiinclen ka. 
:ı:mııyar:ık, üzcrlerinl iiriın<'klr. 
<'ttilcr, nu~iin moza:\ildcri mel da-
~eydana ~ıkarabiliyoru:r. Şhnıli 
surları orbıtlan mı knldrraca~ız '? 

~için? Xc zararları ,ar? Bazı 
~~~irlertle Riırlar -;clıirleri hoğ'ar 
~bı sıkı~tırrrl:.ı.r, inkişaflarına m:ı· 
nı olurlar, hatta sı•hrin h:ınısmı 
keı-rrler c· . . 1 J •• 1 · ızım ~ur arıımıın uı:r fl 
hi<:bir ... . • . · ' 

,,.unalıı J ol,, Bılakıs, ı ... t:ın-
bıılun en bü~ ük zinwtlerinden ('a
z!bc!l"rlnılen h1rinl tcsldl c<1İvor. 
l:\r. n:ı11 nol t l - . • . • :ı arrr.ı, tarılıı lmpı-

1Iüseyin Cahit YALÇIN 
(Dr.,·nmı 4 iinciiıfo) 

Amerili::m Kongresi buglln 1ngiltneyr. her tilrm harp mal7.eme!'!inin pe,ın pa m nranmak<;ızm wrıtmc-.ı hnsmmnda...Ruzveltin hıull'lndrğı projeyi artiriişecek. Burada tnglltereye verllect'l< mu
:ızzam bombardıman tayyarelerlnden uirlnlıı Amerikad:ı. imal E'dilişl görUlilyor. Bu tayJııreler 70 tonhtktur ve blr kanadından öt.ek! kıuıadoım ucunn. genlsllği 64, uzunluğu 41 metredir 

Afrika cephesinde 

ardiva 
amam ile 
işgal 

di 
Italyan garnizonu 

teslim oldu 

.......................................... , Bu l gar 

Romanya ya Başvekili 
. yeniden Alman 1 Salz~urga 
1 . kıtala_ rı . 1 : d 1 j gitti 
ılsovy!~~o!;~ h'!!:~undaj Orada f~n Ri~entropla 
1 Almanlar goruşeceı< 

tahşida t ••:::::,:;:•• 
Bardiya· yapıyorlar 1ıtını1ecetı 

k Um ll n dan l Balkanlardaki Sovyet bildiriliyor 
d • ..... d .. l elçileri Moskovaya ve_ zger Ol i ça~rıldı i 

G l Londr:ı, 6 (A.A.) - B.B.O.: ÖğTe-. e n e f Q nildlğ:ine göre Sovyet Rusyanm Ro. 

Londrn, 6 (A.A.) - B.B.O. Bul. 
gar başvekili Fllofwı Alınan haric • 
ye nazın fon Ribentropla görüşmek 

üzere Salzburgıı. gittiği öğ'renilmJ_ştlr. 

Filofun HiUer ile de görUşeceğl zan. • d •• •• manya, Yugoslavya, Bulgaristan, YL• 

t ncdlliyor. e S l r U Ş U nanlstan ve Macaristandakl. sefirleri 
müşavero için Moskovaya çağrılmış. 

Esirler 
25 binden 

!ardır. 

ROJ\LUııiI' AD.\ 
Londra, 6 (A.A.) - B.B .O. So!t ha

berlere göre Romanyada vaziyet çok 
(Devamı 4 üncüde) 

TEKZİP 

So~·a, 6 (A.A.) - B.B.C. Kral 
Borisin, Almanyaya gideceği ha.beri 
tekzip edilmektedir. 

B. M i 
Meclis 
Askerlik müddetinin 

uzatılmasına dair kanunt~ 
müzakereden sonra 

Bugün kış tatili 
yapması muhtemel 

Ankara, G (H ususi) - BUyUk Mil• 

let Mecllsl bugün saat 15 te toplana
cak ve ruznamesindcki maddeleri mu. 
zakere edecektir. 

Ruznamede yeni seçilen me buslarm 

yemin etmeleri, askerlik kanununa, 
bazı smıflarm askerlik mUkelletlyet.. 

!erinin birer sene uzattlmasuıa dair 

muvakkat bir madde 11Avesl hakkın• 
dakl JAyiha ve Türk - İngiliz tediye 

anlaşmasının tasdik.1 hakkınd:ıkl liyj• 
hanın ikinci müzakeresi vardır. 

Büyük Millet Meclisinin bu madd~ 
lerin mUzakeresi ikmal edildiği takdir 
de bugün kış tatiline karar verıne•I 

muhtemeldir. Kış tatil! 17 mart pa.. 
zartesl gUnUne kadar devam edecek• 
tir. 

Ruz:n.amenln müzakeresi tama.mi.an. 
dığx talcdirde Meclis bayramdan sonra 
bir toplantı da,ha yapacaktır. 

fazla! 
İtalyanlardan bir çok 
harp malzem esi ve bu 
arada 30 tank alındı 

~rnavutlukcephesinde s hte . giliz lırası ve 
ıtalyanlar a ın 

füllıirt', G (A .. \.) - B.B.C. -Orla• 
;;ark Brltanya kuvvetleri umumi kıı· 

rargAhı tarafından nercdilı:m fcvkala· 
de tebliğ: 

Llbyada mühim bir ti.s olan Bardi· 
ya, Britanya kuvvetleri tarafından 
tamamilc ~gal edilmiştir. İtalyan gar 
nizonu :ıaat 13,30 da teslim olmuştur. 
Dü§manm bütUn techizatı ve harp 
malzeme:!i !ncrllizlr.rin cllne geçmiştir. 

Hardiyadak~ ltalyan garnizonu ku• 
ınnndanr general Bergonzolf. diğer 

(DeYamı 4 üncüde ) 

Roma radyosuna göre 

BARDiVANIN 20 
gün dayanması 
bir zat ermiş 1 
İtalyanlar bununla 

iftihar etmeli imişler! 
lfahirl', 6 (A.A. ) - B. B. C: 1-

tal~ an radyosu Bardin muhasarası 
baı;;ladığı zaman Bar<li:ı ınüdafaast
nm faşist rejiminin müdafaası ol
duğunu söylüyordu. 23 Kanunuev
veldc Roma radyosu Bardianm bu 
harbin en parlak savfalarmdan bi-
ridir diyordu. · 

(De' anıı 4 iincil<le ) 

"ERKEK , 
OLMAK 
iSTiYORUM ! " 
Harikula d e 
.B ir Roman 

BU GÖN 
EN SON DAKiKA 
G.\ZETESl.,DE BAŞl.IYOR 1 

Avlonyaya doğru 

R ıcate tekrar 
başladllar 

İtalyan subaylarına 
verilen emir : 

Kaçanlara ateş 
ediniz 1 

Atlııa,6 (A .. ~) - B.B.C. - Yunan 
tebliği: Mevzii çarpI§malar olmuştur. 
Dtişmandan 200csir ve mllhlm miktar 
do. harp malzemesi aldık. 

ITALYAS SUBA1'.LAJUNA 
VERlLEN F..:\UR 

AUııa, G (A.A.) - 8.B.C - llal 
ya.nla.rın yeniden Avlonya~ doğru 
çekllmcğe başlad1kları dün alt_şam ög
renllmiştlr. 

Son haberlero göre sahil mıntaka.. 
smda yeni mevziler işgal etmişlerdir. 
Şimalde stratejik ehemmlyeU büyük 
bazx tepeler rılmmıştır. İtalyan mulm· 
vemeU şiddetlidir. 

Esir alman bir İtalyan subayının 
tızerlnde bulunan vesikalardan Amirle 
rlnln bu subaya, kaçan !talyan asker 
leri üzerine ateş etmek emrini verdik 
teri 11.nla~tnt§hr. 

dolar süren şebeke 
vazıyetıerı şlpbell Oç kişi 

Sahte bir yüz dolarhğı boz
' durmak isterken yakalano ı 

Sahte ingi liz 
liralarının Romada 
basılmış olduğunu 

söyleditor 
Zabıta, vaziyetleri şüpheli görü

len üç kişinin, evvelki gün Kara. 
köyde bir sarraf dükkanına girr-rek 
yüz dolarlık bir banknot bozdur
mak istediklerini tesbit ctmL'1tir. 
Memurlar, derhal bir cürmü ml:'ş
hut yaparak bozdurulmak istenen 
banknotun sahte olduğunu gürmüş. 
lerdir. Bunun üzerine bu üç kisinin 
üzerinde yapılan araştırma netice
sinde bir miktar da sahto sterling 
bulunmuştur. Bu paralar, sahteleri 
yap·Idığı için evvelce tedavülden 
kaldmlan l~liz liralarmın taklit- , 
lerindendir. 

Suçlular, verdikleri ifadede, stcr
linglerin Roma.da basrlmış ve muh

(D.ıvRmı 4 Unriid~) 

Blytlk Fransız 
ınoıoıa 

Bergson 
ödü 

(V11~1 ilndide) 



Tarihi deniz romanı: 26 
Deyince ya.ka.smdan tuttu; öteki 

silkindi ve bir küfür ,sa.vurdu. İşte 
o ZS'JXlan batakçmm suratında kor
kunç bir tokat şakladı; bunu bir 
yumruk tamamladı ve olduğu yer

de ileri geri sallan.arak dU!:lU; ağ
zmda.n, burnundan ve knlağmdan 
kan geldi. Hızır rei.s oradan çıkıp 

gitti. Biraz sonra dostlarından biri 
koşarak ona haber verdi: 

- Mesomonyatis iildü; subaşıya 

gittiler; çabuk kaç! .. 
Mahkemeye dü.jerse mahkfun o

lacağına. şüphe yoktu; kentlisini 
mazur gösterecek se bepler bu!un. 
duğu için belki fazla ağır olmıyan 
bir ceza ile kurtulabilecekti; fakat 
ceza ne kadar hafif olursa. olsun o-
nun bütün işlerini, hatta hayatmı 

altüst edebilirdi. Artık Tuna boy

larına sipahi olarak gitmek hülya.
sı bi:r rüya olarak kalnuya mah.kfim 
idi; denize açılmaktan, o vefalı ve 
eski dosta sığınmaktan ba.~a çare 
yoktu; hemen sahile koştu. İlk 
rastladığı kayığa atladı; Ayamavro 

a.dasma geçti. Burası henüz Vene
di:klilerin ellerinde olduğu için &u.. 
ba.şmm. eli oraya kadar 117,,B.nama.z,. 

dı. Gerek yerli Rumlar, gerek Ve
nedilı:liler Türk idaresinden kaçac.
lara iyi kabul göstermek siyaseti

ni tutuyorlardı; her işte kolaylık 

gösteriyorlardı. 

Hızır reis kararını vermişti; Cir· 

beye gidecekti. 
Onun eski tayfalarından başka 

korsanlığın masalları andrra.n kar. 
la.rmı işitmiş olan civardaki Türk 
denizcileri ve m.aceı-ayı seven neli
kanlrlar Aya.mavroda. toplandılar, 

1513 senesi ya.zm ilk gUnlerinde 
bllyük bir yelkenli gemi Cirl:>eye 

giriyordu; limana y~tığı uun.an 
Tilrlt tüccar gemilerine mahsus ba.y 
rağı çekmişti; bunu Hızır reis 

göndermişti; lbU.yük bir eev~le kar 
şrliı.ndı ve getlrdiği birçok kereste, 

w~k'. ıfa.ıa.t~ a~mir gibi eşyası: t.a.
raya. ~lkarrldı. Oruç reis o sırada 

gemileri tıklmı tıklım esir ve mal 
dolu olduğu, ark.asmda. dört düş

man gemisini sürükleyip getirdiği 

halde seferden döndil; zaferden 
pek memnundu; fa.kat kardeşinin 

geleceğini öğrenmesi başlı başma 

bir saadetti. Onun ba.§mdan geçen 
macerayı dinlediği zaman borÇlu
nun aksiliğine 3.deta sevindi; hatU. 
onu karşılamak iimidiyle hemen ye,. 

niden denize çı:ktr. 
Hızır reis bir iki hafta. .sonra ti

caret işlerinde kul1a.nılınak t1zerıe 

kızağa. konulmuş olan küçük bir 

tekneyi satın aldı; korsan gem.isi 
olacak ~eıkilde donattı; leventleri

ni aldı ve denize açıldı. 
ttaıya kıyılarmda baskmla. bir 

gemi vurdu ; onun toplarını kendi 
gemisine yerleştirdi ; birkaç gemi 

dalıa zaptetti. 
Cirbede a:ra srra pazar kurulur; 

biriken mallar ve esirler satılırdı:; 

Tunus ve civarından, hatta Cezayir 
'7e Mr.~ırdan, Yunanistan ve Anad.o.
ludan buraya tilccarlar, esirciler 
g e lir; alış veriş yaparlardı. Bu sı
rada. liman irili ufaklı gemilerle 
dolar, kalenin etrafına. çadırlar .ku.. 
rulur; h eT renkten ve milletten, 
her kıyafette adamlar görülilrdü. 
Bunların arasında sinsi bir ihtiras 

havası eser; dalavereler çevirmek 
isteyenler de bulunurdu. Fakat ge. 
ce gtindilz, limanda, kırda, kalenin 
her tarafında dolaşan yağız ve pa.
labryıklt leventler en küçilk bir ah
lft.ks!Zlığa meydan vermiyorlardı. 

Davaları olanlar Tllrk gemi reisle
rinin kurdukları divanda adalete 
kavuşuyorla.rdI. Baza.ıı kale kapmı.. 

nm önünde bir katilin, bir namus 
düşnıa.nmm asıldığı bazan da. bir 

hrrmzm elinin kesildiği görUlUyor

du. 
Böyle bir gllnde HIZir reis de gel. 

ıniş, mallarını ve esirlerini satıyor~ 
du; Baba Oruçtan başka bütnn re
isler adada. bulunuyorlardı. Bu sı
rada Oruç reis de iki düşman kali~ 

tesinl yedekte silrüıkliyerek geleli; 
iki kardeşin kucakla~ahı.n pe'{ 
heyecanlı oldu; onla.mı sevinçleri 

öteki reislorle leveıı.t.Hırin de yüz

l erlıie ~ 

Yazan: Kadircan Kaflı 

Oruç reis kendi mal ve esirlerin
den en iyi ve güzellerini ayırdı; Hı
zır reis de öyle yaptı; ötekiler bu
nu hoş karşrladrlar; çünkü fiyatlar 

fvJa dilşrniyecekti. 
Birkaç gün sonra pazara çıkarı

lan mal ve esirler iyi fiyatla .satıl
mtş; tüccarlar, Arap şeyhleri, Hı
ristiyanları kurtarmak üzere gelen 
papazlar gitmişlerdi. Anadoludan 
kopup da buraya kadar gelmiş sa
nılan bu küçük toprak parçasında 

yine en temiz, pürli7.sUz ve yayga

ra.sız Tlirk karakteri, kahramanlık 
destanı yaşanıyordu. 

Baba Oruç Hızrr resile birlikte 
gemisinin kasarasına döndü. Orada 
başbaşa. kaldılar ve konuştular: 

- Burayı nasıl buldun, Hızır? 
-Güzel... 
- Adayı gezdin mi? Kaleyi göz-

den geçirdin mi? 

- Biraz ... 
- Eğer bizi rahatsız eden olmaz-

sa iyi bir yer ... Fakat kuvvetli bir 
devletin donanma ve ordusu gelir 

de kuşatırsa hiç bir taraftan yar
dım göremeyiz! 

- Evet. .. Muhasarayı yarıp çık

mak da gUç olur. 
- Şurada biraz ileride Tunus 

sultanı va.r; ahali müslllinandır; 

bizim ka.rdcşlerimizclir. Herhangi 
bir deniz hırsrzx gi.bi yaşamanın s0-

nu yoktur; bir gün bizi bastırır ve 

boğarlar. 

- Niçin sultanla anlaşmıyorlar? 
Bize daha iyi bir yer, daha sağlam 
bir kale vermez mi? Hatta lüzu
munda yarclım. etmea: mi? 

- Bana kalırsa hepsi olur ; fa.

kat bizim yolda.şla.rın bir kusur!~ 
'Var. 

- Nedir? .. 
- Tamahkil.rlik ..• 
- Anlamadım? 

- Tunus sultanı kendi toprakla-
rmda oturanların keneli izni olmak
sızm komanlık etmelerine razı de
ğildir; yapaa:ı1arm mallarını zapte

diyor. 

- Hakkı var. İzin alınsın, gani
ınetJ.er:ln de beşte biri kendisine ve

rilsin; ~rie.t böyle emreder. 

- lşte bizim yoldaşlar bunu ver
miyQrla.r. Az tama çok ziyan vere

cek, farkında. değiller ... 

- Vaziyeti kendilerine anlat

rna.J.ı ! .. 
(Deva.mı var) 

Bozguncular 
Adli makamlardan 

müsaade almağa 
ihtiyaç kalmadan 

· Askeri 
makamlarca 

(akip edilecek 

1 

• Ankaradan verilen bir habere 
göre, harp esnasında veya fevkala
de 2amanlarda bozgunculuk suçuy
la maznun bulunan kimseler hak
kında adli makamlardan müsaade 
istihsaline hacet kalmadan doğru
dan doğruya askeri makamlarca ta
kibat yapılma.sı mevzuubahistir. Bu 
hususta icabeden tedbirlerin alın

makta olduğu bildiriliyor. 
Türk ceza kanununda bozguncu

luk suçunun ceza.ar 161 inci madde
nin biriıı.ci fıkrasında şöyle tesbit 
edilmitıtir: 

"Harp esnasında iimmenin telaş 
ve heyecanını mucip olacak veya 
düşman karşısında milletin muka
vemetini azaltacak şekilde asılsız, 

mübalağalı veya maksadı mahsusa 
müstenit havadis veya haberler ya
yan veya nakleden veya millt men
faatlere zarar verecek herhangi bir 
faaliyette bulunan kimse bir sene
den aşağı olmamak üzere ağrr hap
se konulur." 

Hariciye 
Vekili geldi 

Hariciye Vekili Şükrü Sara. 
coğlu dünkü eksperesle Ankara
dan şehrimize gelmiştir. Harici. 
ye Vekilim.iz öğleden sonra Şe. 
ref stadında yapılan lik maçla. 
rını seyretmiştir. _____________ ..., 

POLiSTE: 

Sinemada eski 
karısına ateş etti 

Fakat kurşunlar 
kimseye isabet etmedi 

Evvelki akşam, Şıfözadeba.şmda. 
Ferah sinemasında Arif adında bi
risi, evvelce ayrılmış olduğu karısı 
Mübecceli, başka bil- erkekle gör
müş, tabanca ile kadına ateş açmış
tır. Etraftan yetişenler Arifi ya
kalıyarak polise teslim etmişler

dir. Kurşunlar, hiç kimseye isabet 
etmemiştir. 

BİR ÇOCUGUN TRAMVAY 
ALTINDA TOPUGU EZ1LD1 

Ağrıda zelzele oldu 

Ağn, 5 (A.A.) - Bu sabah 1.55 
de burada. şarktan garba oldukça 
§iddetli ve tahminen beş saniye sü. 
ren bir yer sarsıntısı olmuştur. Ha
sar yoktur. 

Tavukpazarında oturan İbrahi-
I mi:n 6 ya.şlarmdaıki oğlu Necati, bin
diği Ortaköy - Aksaray hattnıda 

işleyen 109 numaralı tramvay ara
bası Çal"Şıkapıya geldiği vakit atla
mak istemiş, dil.~üştür. Dlişme ne
ticesinde çocuğun topuğu, t eker
lekler altında kalarak ezilmiştir. 

Çocuk hasta.haneye kaldırılmıştır. 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahit Yalçın, TaymiB ga. 

zete.sinin diplomatik muharririnden ' 
naklen mtiatakil Fransız telgra! a
jansı tara!mdan verilen bazı haber .. 
leri bahis mevzuu yaparak, Taymis 
mı.iharririnln mütaleaıarma. temel te~· 
kil eden ba.berıertn doğru olup olına . 

malarına göre, onlardan çıke.rııs.n 

manaların da doğru yahut yanlış 01 .. 

maları tabil bulunduğunu, bu itibarla 
şimdiden kati bir kanaat izhar etmek 
tense vakayiln inkişafını beklemek 
ihtiyata daha muvafık olacağmı kay .. 
dediyor. 

Hüseyin Cahlt Yalçın, bununla bu 
raber, Taymis muhnrrir1tıin sözlerin. 
de dikkati çeken noktalar bulundu• 
ğunu, mesela. İtalyanın gittikçe Al .. 
man himayesi altına girmekte bulu• • 
duğu hakkındaki mütaleanm kendi 
kanaatine de tevafuk ettiğini kayde. 
derek diyor ki: 

"Alroanyanm ltalya.ya t.ayyare kuv
vetleri yollaması bugiinkü şerait al. 
tmda. ltalyadıı Alman nUfuz ve tesir• 
leSnln hi\Wmlyetlııden başka bir ma.. 
na lfa<:'s etmez. tta.ıya.noı artık Al
man BlyMeti karşısmd!\ müstakil bir 
hareket takip edebilmesi ihtimali or. 
tadan l;.alkmıştır. Ufacık bir sarsıntı. 
ya. bile tahammUI edt•miyen vo bir iki 

hUcumıı. maruz kalınca. m\itt.ef'lklııdeıı 
imdat fst.emeğe !mikan bir devlet 
mUstakU bir bilylllc devlet roli\nü oy .. 
namak ve lmparatorluk lhtlraslan 
beslemek hakkından mahrum kıılır. 

Bugiinlln en 00.riz Bİ~ ıısi vnklmn 1tal 
yanuı bu sukutu olduiıJııd,a. tUpbe yok 
ııu .. 

Hüseyin Cahiti Yalçm, lte.lyayı avu.. 
cu içine aldıktan sonra. Almanyanm 
ne yapacağını soruyor ve Taymis mu1ı 
harririnln, Almanların Bulgaristan ti. 
zerinde bir tazyik yaparak Yune.nls

, tanm şimali garkıslnde Alman nüfu~ 
zunu arttırmak istiyecekler1 yolun• 
da ki mü taleasın1 tahlil ederek diyor . 
ki: 

"Bulgar ba5vekilinln tam ~u sırada. 
hastalanarak tedavi için Viya.naya 
gitmesi ve orıuı.a.n da Jzlnl ka.ybede
rek bl>lki de Flihrerl ziyarete koştuğu 
:1·0Junda rlvnyetıerhı ortaya. çılana.eı 

mulınrrlrln bu düşUnccs\nl mkvlye e.. 
decek bJr emare te<Jkll edcbUlr. Fn.kn.t 
Almanyanm Balkanları ro.hat bıraka. 
cağı haltkmdnld teminatl henüz pek 
yenidir. Vakıa bu tUrlU temlııatlan o.z 
çol< ihtiyati kayıtlıırla kartjıla.malt 

zaruret kosbetmişse de aradaki za.. 
ma.n o kadar kısadır ki Bulgarlst.an ve 
Balkanlar metıelcslnde Alman polltt" 
kasında blr değişiklik vuku~ gelirse 
banım Almanya için bile bir relı:or. 

sa;nlmnsı icap edr<'.ektir . 
r>· dr.nr lstan üzerindeki bir tazyfüin 

Bulgı:ı.ristaru macera.ya. sürüklemesi 

butUn Balkanların tutuşması netlCC',s'• 
ni int.aç etmeebıe ve Sovyetıer Birli.. 

ğinde ılmd.lden tahmini mütkUl ola.. 
ca.k al{Süliimeller doğıırm:ıama bıtizar 
olunabilir. Böyle bir Uıtllil.tİ göze ala.. 
bilmek lç.ID Almanyaı:mı bu tııtebbl». 

ıstilA bırsı ' 

Hanlı. 

katında 

SULH TiMSALI OLAN 
GOVERCiNLERE DE SiRAYET ETTi 

Evvelki gOn kanlı bir mllbarebe olda 
ve yavaıarını mldalaa edenler 
mıtearruzıarı plsklrttlller I 

Dördüncü Vakıfhan sakinleri, evveı 
ki gün sabahtan akşama kadar de. 
vam eden büyük bir güvercin muha• 
rebeslne şahit olmuşlardır. 

Dördüncü Vakıfhanm dördUncU l<a.. 
tında. ticaret odasının bir penceresi 
luyısmda bir güvercin yuvası vardır 

başlamışlardır. Fakat yuvasız bulu. 
nan dört güvercinin de bu yuvada gö
zü olmalı ki burayı zapt ve sahipleri. 
ni kovmağa teşebbüs etmişlerdir. YL• 
vaıım sahibi dl§i ve erkek güvercin 
yuvalarını kan revan içinde muhatıı.. 
za etmeğe çall§mışlardır. İşte bu ar
bede sırasında iki tarafın da. dostları 

Senelerdenberi buraya gelen güver- işe kart§mış ve Dördüncü vakıfhe.nın 
cinlere oda müstahdemini tahtadan bu iç kmmmda. büyük bir güvercin 
bir yuva yapmıştır. Bu emri hayır. muharebesi başgösterml§tir. Saatler. 
dan güvercinlerin memnun ve mlnne'• 
tar oldukları görülmektedir. 

Yumurta mevsimi geldiğinden bu 
yuvanın sa.kinleri yuvalarını tanzlme 

Ticaret 
Vekaletinde 

tayinler 
İzınir ve Istanbul 
mmtaka ticaret 

müdürleri değişti 

ce devam eden muharebeden sonra yu 
vanm asıl sakinlerinin taraftarları 

galip gelmiş ve yuvayı muhafazaya 
muvaffak olmuşle.rdır. 

Piyasada yun 
iphği kalmadı 

Bu hafta sonunda yerli 
mallar pazarlarına 

iplik gelecek 

Son zamanlarda başta yerli mal
lar pa.za.rlan olma.k üzere İstanbul 

Yeni İstanbul mmtaka ticaret m' . piya.assmda hemen hiç örme ylln 
ipliği kalmamrştır. Yün ipliğinin en 

dllrü Sait Rauf Se.rperln yarın şehr • çok kullanıldığı mevsim bilhassa 
mlze gelmesi beklenmektedir. İstan- kahraman askerlerimize halkm bü
bul mmtaka ticaret mUdllrlüğünü ve · yük bir tehalükle örme eşya hazrr
kS.leten yapan teşkll!!.tlandrrrna 1 • ladrğı bir sırada bulunduğu için 
mum mlidürü Avni Sakman da. bay. yün ipliğine talep her senekinden 
ramertesi Ankaraya giderek esas va- fazladır. A.&kerlorimize yapılan 
.ıi!esine başlıyacaktrr. kışlık hediyelerin bir çoğunun ya.-

İzmir ticaret ml1dUrlüğüne vekA.let rnn kalması da. e.yrrea meselenin 
lisans dalreel şefi Nejat tayin olun. ehemmiyetini arttırmaktadır. Her 
muştur. İzmir mmtaka ticaret müdı • gün binlerce kişi yerli mallar pa
rü Mehmet Alinin Berlin ticaret ata. za.rla:rma müracaat etmekte, iplik 
şeliğine tayin olunacağı haber veril· aramaktadır. 

mektedir. Ya.ptığımrz tahkikata na.zara.n 
Yeni iç ticaret umum müdürü sa.bık Bursa. m erinos ipliği fabrikası bü

Paris ticaret konseyimiz Cemal Ziya. tiln kudretiyle yün ipliği imalatına 
nm da bugUnlerde Vişiden şehrimize \ devam etmektedir. Bu hafta so
gelmesi beklenmektedir. nunda yerli mallar pazarlarına yine 

iplik gelecek ve bu gelişin arkası 

Milli piyango yarın 
Eminönü halkevinde 

çekilecek 
Milli piyongonun dördüncii 

tertip fü~üncü keşidesi yarın E
minönü Halkevinin yeni salon. 
larmda çekilecektir. 

t.en beldeyobHccej;rJ. a.mcU faydaları 

tayin edobllmt'k zordur.,, 
HUseyin CahUı Yalçın, lngillııJ mu. 

ba.rrlrinJn işaret ettiği ltalyan mat
buatının aleyhimizdeki ne§rlyatına 

ve 12 Ada meselesine temas ederek 
ııöyle devam edlyor: 

"İtalyan faşlmıl kendi alt>yhinde 
memlekett.e lcabarmaktıı. olduğunu 

gördüğü memnuııfyeb;lzllk, hatu. nef. 
ret ve itimatsızlık kar11ıı.mda ciddi 
endişPJere düşmüştür. Böyle bir dn.kl• 
kada. prestijini muhaf117,a etmek eme. 
ll İtalyan matbuatını hlUA. beyııelmL. 
lel siy3St•tw. ftaıyan noktnt nazarının 
bir kıymeti icatmış gibi mUtall'alar 
dc.rmeyan ctnıeğe, etrafa tehditlrr 
sıı.vurmağıı, meııelll. Türkiyeyi korku· 
tacak mlitt•nzzlmnne nt>ışr1yat ye.poın,. 
ğe. scvketmek .. gülünç olııa dtı zaru .. 
ı1 diye kabul olunabilir. Oıu~ıı içln 
ltaıyan gazet.elerinln neşriyatı Tür
klyede hiçbir t.eıılr yapamaz. 

Yalmz bumda Onlklado. meeeıesı 

mevzuubahs oluyor ld kana.atlmlzce 
bu mesele ı;lmdlki halde henUz olgun 
değildir. tı Glonınle d'ltnlla Türkiyeyi 
Onikiada baklanda. İngiltere ile 
gizli bir anıa,ma yapmış olmakla it.. 
ham ediyormuş. Bu havadisin 4oğru 

oJ.ınadığı derhal göze çarpıyor. Çil•·., 
kli, Türki~·e Onikl:ıda. hakknıdıı. lngiı 

tere ne bir anlaşma. yapacaksa bunu 
gizlemeğe hlç muhtq cıeğtldlr. Tür. 

kesilmiyecektir. 
Fakat talep her türlü tahminin 

ve Merinos ipliği fabrika.smm is
tilı.sal kudreti fevkinde olduğu i -
Çin zaman zaman bu inkıtalar ol -
ması tabii görülmektedir. 

Bir takım tüccarlarnı bu halden 
istifa:le etmemeleri için gayri tabii 
görülen talepler is'af edilmiyecek
tir. 

kiye anlaşmasmı yapar ve icraata. da 
geçer.Onil<iada meselesini bu harp ta.. 
bii bir surette halledecektir. İtalya... 

om Akdenizdı ki hAklmtyet hülyaları 
reali'te çerçevesi içme lndirlldJğl gün 
Onikiadadaki muvaltkat ltalya.n ulifu• 
ıu tarihe l<anşacal<trr. Ondan sonra 
da bu meselenin alil.kadarlar arasın.. 

da en dostane, hak ve o.dalete en uy. 

gun bir tandıı kati &eklini bulrnıı.. 

smdan tabii bir ııey olamaz. Blnaem• 
leyh, Türkiyenin istical t>tmeğe Ye ıı,; 
;eorlamağa ihtlya.cı yoktur. 

Hitlerin '1.'tirklyeyl elde etmek Uze .. 
ı·e Oniklada.dan birkaçını şlmdJden 

Türkiyeye terketnwk için MusolJnly1 
zorladığı hakkındaki şayia bizce t.eyide 
muht.ıı.ç görlinüyor. Çünkü Führer 
harbin başlangıcmdruıberi Türklyonin 
taldp ettiği ~ık ve dUrti!l't sly&St'tl 
defalarca. teerübe etıul~ oldujtıı l9ln 
Onlkiadadan bir kaçı ile TUrklyeye 

:, olunu ş~ırtmak kabil olmadığııın 
elb6tte kanaat ıetırınlştır. Onlkl.adıı.. 
nm hepsi ttalye.n JıAklmiyetlnden ~ı. 
kacağı muhakkak bulunurken 'l'Urki.. 
yenin böyle bir kombinezona lmpılma,. 
sı aynı zıunanda. btıyük bir gaflet toş.. 

kil eder., 

Vakıt 
Asmı Us, Ankaradan telefonla. ver. 

diğ"i başmakalesinde Bulgar ba.şveki.. 
linin seyahatini bahis mevzuu yapmak 
tad1r. 
Asım Us, Bulgar başvekili Filoıtun 

hastalık bahane.sile Viyanaya gidişi 

ve kendisine ha.?·iciye nazırı Popoftm. 
da refakat edişl bugün dalı& cldcD bir 

(Devamı 4 bdlde) 

GIDA 
MADDELERi 
Yağ ve fasulye 

fiyatları bugün tesbit 
edilecek 

Vak Alet, 
mflşterek Hyat-aa-

1 
llAn edecek 

Fiyat mi.lrakabe komisyonu bugün 

toplanarak gene gıda maddeleri fiyat. 
!arını tesbit için tetkiklerine devam 
edecektir. Komisyon pirinç fiyatlarını 
tesbit etmiştir. Bundan sonra fasulye 
ve yağların fiyatları tesbit olunacak.. 
tır. Bunlara ait tetkikler de bir hayli 
ilerlemiş bulunmaktadır. 

Fiyat murakabe komisyonu bUtün 
fiye.tıarm tesbitinden sonra bunları ti• 
caret veklUetinin emri mucibince ve
kA.lete bildirecektir. Vek!l'Ct TUrk!yc. 
nln muhtelif yerlerinden gelecek fi.. 

yatları karşılaştırarak memleketin 
muhtelif mm.takaları için müşterek 

fiyatları bulup UAn edecektir. 

Veşilay kongresi 
Tütün tiryakiliği ile de 

mücadele edilmesi 
istendi 

Yeşilaylıla.r senelik kongreleri
ni dün saat 11.30 da Dninönü Hal
kevinin konferans salonunda yap
mışlardır. 

Azadan bir kısmı yeni dileklerde 
bulunarak bilhassa (sigara) dUş. 
ma.nlığmm da Yeşilay mefküres.i 
arasına almmasmı temenni etmiş
ler bir kısım aza ise id'.lre heyeti
rud iyi iş göremediğini ileri sure
rek bir bina bile elde edeıniyen ce
miyetin açıkta kaldrğmdan şikayet 
etmiştir. 

Bundan sonra Mazhar Osman 
kürsüye gelerek 38 senedir bu ce. 
miyetin davas1 uğrunda. ç.alıştrğnu 
söylemiş ve bu işi gençlerden bi. 
rinin yapmasmı memnu.niyetle kar
ştlıyacağmı ilave etmiştir. 

Nihayet Fahrettin Kerlm, iiare 
heyetinin vazifesini yaptığını söyle
dikten sonra bina meselesine te
mas ederek, elde mevcut imkan..
lar dahilinde bir bina temin edildi
ğini bildirmiştir . 

Bundan sonra, Yeşila.y Kurumu
na yeni giren 50 aza, ağızlarına i<:
ki koynuyacaklarma and içmişler
dir. 

Müteakıben yeni idare heyeti se. 
çimine geçilmiş, Doktor Mazhar 
Uzınan riyasete, Doktor İbrahim 
Zati Öget ve Safiye Hüseyin Elbi 
ikinci reisliklere, Doktor Fahrettin 
Ke"rim Gökay'da. umumi katipliğe 
seçilmişlerdir. 

Hava denemesi 
baglnlerde 
yapılacak 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
hilkfunet pasif korunma tedbir. 
Ieri etrafındaki kararları parti 
parti tatbike başlayacaktır. 
Halkımızın devamlı bir teyak. 
kuz içinde bulunmasmı temin 
ve pasif J<,orunma için alınış ol
duğu malzemenin ziyaa uğra_ 
maması için büyük hava dene. 
mesinin bugünlerde yapılması. 
na karar verilmiştir. Bütün vi_ 
!ayetlere lüzumlu direktifler veM 
rilmek üzeredir. 

Kastaınonuda pasif 
korunma denemesi 

Kastamonu, 5 (A.A.) - Dün 
burada muvaffakıyetle neticelenen 
bi"r pasif korunma denemesi yapıl
mıştır. 

---=--:,o,-------
Şehrin tatbikat planlan 

hazırlan'lyor 
Şehircilik mUtehassısı Prost, §eh· 

rin n~nn pJAnma göre tatbikat plh 
nmı semt semt hazırlamaktadır. MU.. 
tehassıs, bu pHl.nle.rı hazırlarken bil-o 
has.sa pa.si! korunma. i§lerini gözönün 
de tutmaktadır. Mütehassıs, §imdiki 
halde SUleymaniyeden Halice doğru 
inen sahanm pH1nlarmı yapmaktadır. 
Mercandan eski AU paşa aara.yme. ve 
buradan Valdehanma kadar olan sa.. 
ha yeşil sa.ha ola.caktrr. 

Sıvasta demirci ve 
marangoz kursu açıldı 

Sivas, 5 (A.A.) - Valim.iz, dün, 
Ulaş nahiye merkezine yerleştiril
miş ola.n göçmenlerin ihtiya.çla.rnım 
temin edilip edilmediğini mahıı.llin
de tetkik etmiş ve bu vatandaşlar 
için burada ~is edilmiş olan gezi
ci köy demirci ~ ma.ranıoz kurııu
mı ~ 
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Ajansların 

Am rı 
Bongr s 

Dg D~ 

Dili 

1941 içtima devresine g çcn cuma 
rınu b l:ıını,ş olan Blrle lk Amerika 
ıı:engres! bugün, harbin mukadderatı 

rinde lesirl görüleceği. muhakkalt 
çOk , 

mUhlm bir mesele hakkında karar 
\erecek. Bu mesele, Birle ik Amerı
ka.dan lngilt~ye kira il" veya iade 
edilmek auretne harp maı~eme ı ve 
rUnıeslnc dair Ruzvelt tarafından h, . 
zrrıanan projeyi mUzakcredir. 

BUyUk Britanyanm bU ıil mUtt rı.. 
kt haltne gelmiş bulunan Birleşik A
nıerikanın İngilizlere bl!A.kayüü şart 
harp malzeme i verme in mani teş. 
kıl eden Conson ve bitaıaflık kanuı .. 
brnun h!lkkmdıın gelmek ıç.n bulu.. 
nan bir nevi "hilci şer'iye!.,den ibaret 
0 1an Ruzvelt projestnın c as hntl.'ln 
fiUdur: 

BUytık Brltanya imdiye knd:ır A
:ınerikadan ancak p:ırasrnı pe:ıin ver. 
nek ve kendi gemUcnlc nakletmek 
~retlle Biltı.h ve harp malz m si al .. 

IUyordu. Bu vaziyet 1ııaııt re ne J,cı. 
ılnr zengtn olsa. uzun mu d t d vnm c
ı!emezdl. Amerll ndnkı altın stolru ve 
'cncbt dövizi bitince \'azlyct mllqküJ 
1 bi v -
eşe lirdi. Ruzveıt projesi işte bu 
ınahzuru izale etmektedir. Projeye . 
ı•orc BUyUk Brltanynnm llıUyncı olan 
lıUtUn lurp malzcmeslni Birleşik A-
11er kıı nezaretleri veya bir rlvnyete 
nore bir ''hükumet korporasyonu .. 
1 atın alacak, sonra bunlar lngUtcrc-

e kira ile veya iğ"reU olarak devrcdi. 
lecekUr. İngiltcreye böylece peşin p • 
ı. demek mecburiyetinden kurtul.. 

ınu:ı olacaktır. 

Birl ik Amerika kongresinin bu 
\)roj:?yl belki tndll~tla fakat herhalde 
ka~:bl c:ı cc-ğlnde şüphe yoJ..tur. ÇUn
kıl g ç n aonteşrlnde yapılan cum. 
hurrel. ııec;imllc beraber yapılan kı • 
rnt intllıabat kongrenin d mokmt 11-

zasmı, yanı Ruzvclt sıya ti t..:ıraftal"' 

larmı arturrnı~Ur, Ruzv ltın taraftar 
ları kongreruı ekseriyet halindedir. 

Biri ik Amerika sanayii bu arada 
se.ıerber h:ıle geUrilmcltte olduğundan 
kongrede Ruzvcıt projesi kabul edil· 
dikten pek az zaman sonra !nglltert • 
Ye gönd rllen harp malzemesinin 
fevkcı.U\.de çoğalacağı ru ikft.rdır. Bu 
malzemenin ne ktı.dar çok olab!lecc-ğl~ 
nl anlamak için Amer kan gazetele
rinden Herald Trlbu'n<!.n t.ır makale. 
&ini h tırlamak kMıd r. Bu gazeteye 
göre Birleşik Amerika s nay! nln • 
rnaıa.t kudreti sulh z d; nmdn dUn~ -
nm bUtUn diğer kısım! rındaki sınai 
lsUhsaıa.t hacmine aı;<ı~ l ukarı mlisa
\idlr. Şu halde Eırleşlk Amerika sa. 
nayiı l!C'ferber edilerek bu memleket 
harpte imiş gibi çaııııtırılırsa kongre 
bugün bu hususta da karar verecek. 
Ur. • Alman harp sanayllnin gölgede 
bıralulacağma gUphe yoktur. 

Kongrı'nin bugUn verece(,'1 kurar, 
Biri ık Amerikanın Almnnyaya kar. 
!fJ bilfiil harbe girmesi manasını U • 

28.mmun edecek derecede mUhlmdır. 

Ancak, harbe iştiraki asker gönder
.ın it o'mıynenk, Amerika lngilterenln 

er tUrlU harp malzemesi ihliyaçlnn
nı temin etmek ııurelile Mihvere dUş. 
man cephenin -..-nziyetlnl bir kat daha 
kuvvetlendirecektir. 

Graziyaninin kalesine 
300 ton obüs 

yağdırıldı 

]{ahin', :> (.\.A.) - Orta sark 
İngıliz umumi karargfı.hmın t~bli· 
ği: 

Dün, gcce basmadan evvül, Bar
dianm bütün şimal mmtakasmı 
tutan ltalyan krtaları, teslim ol· 
maya mecbur edilmişlerdir. Devri· 
yelcrimız Barclianın ta içerisine 
girml5le'rdir. 
Düşman milılafaası şimdi cenup 

ııarki mmtakasmm dış saha~ına in
hisar etmekted.ir. 
Dü.şmandan 15 bin e:-ir alınmış 

bulunuyor. Mukavemet edenlerin 
temizlenmesi harnkcti memnuni
yet verici bir tarzda devam et
mektedir. 

Sudan hududunda \'f>ziyet de· 
ğişmcmiştir. 

Kenyanm şimalinde hudut mırı· 
takasında dl'vrilerimiz fnnliyetlc
rine devam ediyorlar. 

MO·rnış BİR UO!'.fBARDIM.\!'i 

J\ahire, 5 (.\, \.) - 3 ikinci ka
nun günü Bardia müdafaa.sıııa kar
şı at0 !j açım ve bu suretle kara ha· 
rekatını ta.:n·iye eden İngiliz harp 
gemilerinin bombarclm1anı hakkın
da şu tafsilat alınmıştır: 

Hücum cuma .sabahı cı kı~nden 

6.30 sularında ba.<?lam1ştır. Bardia
yı nlb haftndanb~ri hombnrrhman 
eden, su kes:mi hafif gemileıin 
hepsi limanın öııiln..: g<'lmi.,leroir. 
Bu gemiler anısında 380 lik iki 
topu olan bir monitör gemisi de 
bulunuyordu. Bunlnn büyük ge. 
miler takip etmiş \'O bunlar sahil· 
den altı IJ\İl mesaff'de durmuı:ılar
dır. Bu sırada hi.:cum bac:lnmıstır. 
Muharebe filosu mareşal Grıızia

ninin kalesi üzerine en nsağı 300 
ton obUs savurmuştur. Bombal'· 
clıman 90 dakika siimıü-;tür. 

Hnva şartları son d<Tece milsalt 
hulunuyor<lu. Deniz sakin ve rü
yet mükemmeldi, Atr?11<' amiral 
gemisinin 15 pusluk toplnnnın ilk 
salvosu ile bacılanmı.ı:tır. Rundnn 
sonra bütün zırhlılar, birf'r birer 
liman önünden gcçcr<'k 15 pusluk 
toplarile Bardianm şimali garbi te
pesini şiddetle dö\'r fi l<'rdir. Dü~
manm :-ahi! muhnfaza bataryaları 
bu bombardnnana mukahclc ct
miı:ıtir. 1tnlyaııların bu mey•;an o· 
kumasına muhriplerimiz en küçük 
toplarile cevap \'Crmif:lı>rclir. Bir 
tnraft:ı.n 15 pusluk toplar ('ndahta 
devam ederken diğer tnraftan bü
Uin muhripl'3rirniz ntese iştirak 
etmişlerdir. 

Bunun iizPrine büyük gemill'l. 
harf'kat sa.hasmı terketmek üzere 
tekrar liman önilndrn gcçmişleı
dir. Bu PSnada gemilerimiz, !ima· 
nm müdafaa m Vi'ilerini \'eniden 
siddctlcı bombardıman ctmİşlrrdir. 
Bu sırada hihiik kay:ı parçalan, 
askerleri \'C mlidafnıı tP<=isat.Pıı e
zer<>k ve tonlarca tn.'j rm·a1 lıya
l':ık df>ni?.c dökiilmii'-'tiir. Btı inl>i
dam gök yüziinii toz bulutlnrı i!C' 
kanlrunıcıtrr. 

Büyük gemiler nt ı>ııi kesip 117.ak· 
laşırken sahil batarv:>lnrı tekrar 
endalıta başlamrstır. F:ı'mt bu ı:-iil· 

O gün ne kadar güzel lim .. 
Bana her znman g-üzelsin ıliyC'n 
kr o gün beni ı:-i-i,·rn··ı; ol~anlı
lar hiç şüphe«iz knr~ımda tapı. 
nırlardı .. Bugiin yine kendimi. 

SEK RET ER nynı H"]tklar nks"rlen :wnn_ 
==============:.! nm icinde onnnla YÜZ yi°U:"' ~Ö-

3 5 bl·n tonluk ruyonım .. Fakat tu gördnğnın 
kadın, b--n değilim .. nu harap 

Alman aıansına gore 

Zağrepte 
nünıayışler 

yapıldı 
Eşya fiyatlarının 

artması protesto edildi 

Zagrcp, 5 (A .. .ti.) - O. :-:. B. 
ajanı-mm hususi muhabiri bil
diriyor: 

Zagrepte <'Şya fiyatlarının 
artmasını ve yiyece1

{ maddeleri 
piyasasındaki keşmekeşi protes. 
to zımnında yeniden tezahürat 
yapılmıştır. 

EP/grcıd, 5 ( A.A.) - D. N. B. 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Yugoslavya başvC'kil "muavini 
~Iaçek'in gazetcı:i olan "Hirva. 
tski Dncvnik" diyor ki: 

''Yüksek iaşe mecfüıil"'Jn ih_ 
dası, Hrrrnt ayan meclisinin 
muhtariyetini ihlal etmektedir. 
Bu, üzerinde anlaşılması icap 
eden bir s:yasi mesele ortaya 
koymaktadır.'' 

• \'n.şlngton, 5 (A.A,) Ticaret 
nezaretinin talınıınlerine göre, harbin 
ılk senesi zarfında, Amerika Birleşik 
de\•lctıcrindeki yn banC'ı plasm:ınlnrr. 

Jnplterc, ve Kanadanın bUyUk mik 
tarda pnra çekmiş olmalarına rn .. 
men, 49!! milyon dolar daha fnzlal:ı. 

§arak 9 milyar 063 milyon doları bul
mu~tur. 

• Bel•~rad, l:i lA.A.) - Stefanl. 
Kral naibi prens Pol, ortodoks bayra. 
mını geçiımek Uzcre Slovcnyada Br • 
doya hareket etmiştir . 

• Belgard, 5 (A.A,l - U.N.13. ajnn• 
smın husus! muhabir! b!ldlriyor: Yu. 
goslnvya ticaret nazırı Anclrcs ile Yu. 
nıınlstaııın Bclgrad elçisi Ros:'ttl dUn 
bir tediye anlaşması imzalamışlardır. 
Bu anlaşma ile iki memleket arasın. 
ün serbest döviz rejimi kurulmakta
dır. 

' Roma, ö (A.A.) - Stefanl: Kral, 
bu sabah İtalyan kızılhaç hastanelo.. 
rlne ı;:-lderck yaralıları zıyaret etmi§
Ur. Kral, yaralılar ile görüşerek her. 
birine sempatisini ifade eden sözler 
eöylemiş ve teşcl etml.şUr. 

leler İngiliz gemilerinin oldukları 
yakm yerlere diişmüştür. 

Gemilerimiz, tabiatlle tekrar 
mukabele etmişlerdir. Bunun iire
rinc İtalyan bntnryalnn sükfıt et
mi!:tir. 

Bu esnada gemilerdeki mürette· 
bat karada Avustralya ordusu top· 
çunun ~iddetli bir hüc-umundan son
ra mii9tahkı:mı mc\'kiin müdafaa 
hatlarında bir gC'dik actıklarmı 
görmiiŞIC'rdir. 

Bir giin f'VVC'l üssü bomban.lı · 
man etmis olan en küçiik gemiler 
muharebe filosunun barC'keti de· 
vam cdPı ken seyirci kalmışlar, fa· 
kat bu filo çekildikten sonra ateı:ıe 
baı;lı~·amk akşama kadar bombar
dımana devam Ptmislrrdir. 

R'r torpito muhribi gecPlcrin 
Rardia Jimr.nmm ta içine kadar ~
rerek hir ttnlvnn gemisini b:ıtır· 
mış ''" dii~l'r bir ~cmiyi yaknln· 
\'ıp getirmiştir. 

olmuR, ezilmi~ sevgi y:ırat.amn-

1• k•I yen·ı zıhıı ~~0ırs .. haaın bana hiç bem:l'mİ. _ füık \'İne iki defo di~orsun i ./ _ diye mırıldandı - Bir kadın 

B A •k Anlıvorum ki karlT11lar. ;ıncak \'iiz defa. se,·mcz ya! 
u yaz merı an scvdikİe1 i tnrnfmtlan sc\'ildik- Eıı sözlerden g&rip rir km· 

donanmasına iltihak lcri zaman gi.iz{!J oluyorlar .. Se- knnclık sezerek canhndıın: 
ediyor vilmiyem kndm diinvanın en c;ir. - t;vet iki defa .. Yal:ın c::öy. 

\'a<oington, 5 (A. \.) _ D.N.B. kin kadını ... Beni c•irkinlc&tiren lcmiyonım .. Senden iinl'e de bir 
bıldiriyor: bu tunG ~c~kelin altt•1 başını ko defa se,·dim .. 

Mebusan mecliı<i bahri\'c f'ncil- P~ rnıa.k ıı=:t1yoru m. F:ı kat onu O haşım s:ılla) rxak: 
meni reisi Vin.son beyanatta bulu· b~r kere ols ın. <'ö-iJmi$i ~0rdük- - Benden sonra in sevecek· 
narn.k Amerika donanmasının bu 1 ten sonra ... Aoıvmdan cıkm1sı. sin! _ de<li. 
sene yeni gemilerle ve bu nrada m dur<lurnmadığım ~özler yine Enna ne cc" '.ıp ve -

.,iki eaffı harp zırhlisilc takviye e- bu hasrı gurur <'f'len~i ür :iyor- recektim? Benden t nıinat mı 
dilecC'ğinl söylemiştir. lnr: istiyordu ,acaba? Bundun ?""·el 
NorUı Carolina ve VaRington - Ev t .:en de bir ı:>rkC'kdıı.. dudaklarıma bır snru geMı: 

!!affı harp zırhlıları bu yaz hi1.me- Fakat b nim idc:ılim olan bu Sen lıi Sl'Vml'd:n mı'? 
te grecektir. Bunlnmı her biri dünvnda o kadara ki... H ava. - Hayır .. Ben hiç kimseyi 
35.000 tonluktur Bu suretle Ame- tımd ·nlnı7• iki dı-fa e1 onla- $e\medim .. 
r--.a ronanmıı.sm~ saffı harp zırh· rn t~nriüf C'ttim ... Beni. hisleri. Çıldırıyordum havk1rd1m: A
~la.rınm s.1.y1sı 17 yC' cıkacaktır. ni israf eden < blir hd•ıı''lrrtan ma se\•incc benzer bir heye<'an. 
~un1 n b ı a yapılmakta. olan ve mı sanıyor •ın ?.. la haykıı dım 

1
1\ sıpan edil n 15 saffı harp z.ırh- l O beni iter gibi bir tavır a- - Hayatında hiç bir kadın 
nıı da.ha v8.l'dır4 larak1 • Y.ok mu_z . 

Amerıkadan 
Yunanistana 

yardım 
Bir vapur dolusu 

hastane levazımı 
gönderiliyor 

\'N:ingt-011, 5 (A .. \.) - Kasandra 
Luluclls vapuru, muhtelıf sıhht yardım 
malzemesini, 110.çlan, tam tertipli satı.. 
ra hastaneleri tesisatını ve 25 sey
yar hastane malzemesini hamil olarıı.k 
k'ınunusani ortnlarmn doğru Nevyork 
tan Pireye hareket edecektir. Yunan 
hUkQnıeti tarafından verilen bu vapur 
Yunanl.stana Amerikan kızılhaçı ttı.ra. 
fmdan gönderilmektedir. 

Tuna bir kanalla 
Köstence limanına 

bağlanacak 
Lmıdta, 5 ( A. A.J - Sal ahi· 

yettar bir Alman menb:undan 
öildirildiğine göre ya..'<mda Cer
navods ile Köstence arasında 
Tunayı Kara.denize bağlayacak 
olan bir kanal in~a edilet.-ektir. 
Muvasalayı doğrudan doğru

yn temin edecek olan bu kanal 
sayesinde bugün Sosyetlerin 
kontrol altında bulunan Tuna. 
nın ağızlarından geçmek ihtiya_ 
r.ı bertar:.ı.f edilmiş olacahtır. 
Besaraibyanm ilhakından "onra 
Sovyetler Tunanm şimal ayağını 
kontrol e<lecek bir vaziyette bu_ 
lunmaktadırlar. 

--<>-

Çinle Sovyetler 
arasında yeni bir 

anlaşma 
Çıuıldııg, 5 ( A.A.) - Tak un. 

pao gazetesine göre, Çin yününe 
mukabil Sovyet makinala:n ve 
askeri malzemesi verilmesi hak
kında ikinci bir Sovyet • Çin 
mübadele anlaşması perşenbc 

günü imzalanmıştır. Çin çayına 
mukabil malzeme verilmesi hnk 
kmdaki birinci Sovyct • Çin 
~nübadele anlaşması geçen ay 
ıı.mzalanmıştı. ---o-

Suriyede 
iaşe vaziyeti 

Acele tedbirler 
alınması lüzumlu 

görülüyor 
tt.•)l"UI, ı'\ ( \ .A.J - D.N'.ll. bildiri. 

yor: 
MO.runi Partrikf Fmnsız fevka!Ade 

komiseri general Dcntzl ziyaret ede• 
rek Suriye \'e LUbnanın Fransaya 
sad;;ıkatıni bıldirmlştır. 

Patrik bu ınUIA.kat esnasında, mıı.. 

halli idarenin nlmnsı icap eden en 
müstacel tedbirler ıı.rasmda erzakın 

l\dll!lne bir tarzda tevzii ve halkın I
nşesinln temini olduğunu söylemiş. 

Ur. 
---o---

• Cenevre, 5 ( A.A.) - Cl<'rmonL • 
Ferranddn.n öğrenlld.lğlne göre, .A mc~ 
rlka birleşik devletlerinin y<'nl büyUk 
elçlııi amiral Leah;, dlln l!ıp:ınyn yolu 
ile J<'ransnya gclml Ur. 

- Coook .. 
- Bunlatdan h:ç bi•inı sev. 

medin mi? 
Gözlerinin ) eşıl zehirlı ı"ık

larım gözlerime . P'":ı araJ~ dim 
dik yi\züı c b.,kı)ordu. 

- Soylr .. Rıc:a ederim söyle. 
hiç .. H.ic birini.. Beni.. Bcnı de 
mi?.. H nidc mi sevmedin? ... 
O, biçim.ni bozmadan, RÖZIC'ı·inin 
ye sil 1 .. dıirli ıı--ıkl:ırmı h · r ı:.f n
dürmed0n yüzüme ıı:.11 rnıl bakı· 
yor ve cevap V<'tıniyordu . 

Yine ayraı:'la lt<>ndini ?."Ör. 
diim. Yüzüm d:ıl"a dal,, p<::nbe 
Jeı:;m ~ti. Dağınık saC'larınıda 
yaz giine5inin ı~rkl:ın alevleni
yordu. Gözlcrimd n eri~ici kr 
vıkımlar sıcrnvordu .. N:ısıl olu
yordu cln bir <'rkl ·~ ir · • "i bu 
yakıcı, kavrayıcı kndın güzel
lijine mukavemet edebiliyor 
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- Aman dikkat et, karsı da bir l!N göründü. carpmryalım. 

Cephe mektupları : 

Arnavutlukta 
Yunan 

ordusu nasıl 
çarpışıyor ? 

/.,ondra, 5 ( A. A.) - Şimali 
Arnavutlukta. cephenin bir ma 
hallinde bulunan Röytcr ajansı: 
nm hlL.•nısi muhabir i bildiriyor: 

İtalyanlar, Arnavutluğun mer 
kezi olan Tirt\11dan 30 kilometre 
kadar bir meSafede kain Elba. 
sana. doğru yapılan Yunan taz_ 
yikini durdurabilmek ıcın son 
dakikada fevkalade giyretler 
sarfetmektedir. Bu şehir, ~imal 
cephesinde askeri bir anahtar 
kıvmetini hai?.dir. t talva.nlarm 
Arczzo, Venezia ve Tauro fır_ 
kalarmdan kurtula bilen kuvvet. 
!erle giizide Bersa.glieri kıtaları 
halen, Elbasana giden yolu tah. 
kim etmekle meşguldürler. Bu 
yol. Draca kadar. hemen hemen 
bUtün memleketi katederek u-
7.anmaktadrr. Askeri bir ltaivan 
limanı ve üssü olan Draç, bÖm_ 
bardnnanlardan son derece mü. 
teessir olmuştur. 

Şimnl cephesinde. Yugoslav 
hududu yakınlarında ve Ohri 
gölü sahilinde kain Pogradetz 
civarında harp r~rmın yala. 
dığı bu dağlarda muhasamat o 
kadar mü~kül sartlar içinde ce. 
reyan ediyorki, bu wrluklara 
inanmak için, insanın bunları 
bizzat görmesi lazımdır. Bu 
manzara hakiki bir kabustur. 
Bir ileri hattına yaptığım ziya. 
rctin son merhalesinde, buz ke
silmiş, daracık yollardım yaya 
yürümek mecburivetinde kal_ 
dnn. Bu dağlarda· sis 20 metre. 
den ilerisini görmeye mani olu. 
yordu. Ba.zı noktalardıı bu ileri 
hat, motorlü vasıtaların getiri. 
lebileceği en yakın noktadan e
peyce ıızak bulunuyordu. Bu şe. 
rait altında ekseriya katırlar 
bile ağır toplan c-ckmeve mu 
vaffak olamıyordu. O · 1.ama~ 
i~i insanlann yapması lazmıgc_ 
Iiyordu. Bu fednkarane <'alrn ~ ,,_ 
malara, son ~nlerdeki bir hii
cum parlak bir misal teşkil cL 
miRtit'. Filhakiltn büt iin bir Yu 
nnn rüzütamı. topları halatlarıy 
la bir tepeve çık;ırarak geridı:n 
ynntığı hir hücumla diisınan 
mevıı:iini zaptctmistir. 

P.ii\ et sartl[lrmm fcnnh.:Y.ı yü _ 
ziind<'n ortn":ı rıkıın bir ~ok 
müskiili\tn inıimamcn ansızın 

dıı? ! Ru h:ı.kıı<atte lıarekC't eden 
c:ô?'. SÖ} JiY<.>n bir tunç heykel 
mİ\ dı? llı:ın:::-i mabedin. hangi 
nıüzt..nin kur:kmıydı bu? .. 

Kn.mımda hiç bır hisle titre. 
miwn dim di!· durı:.n bu ndamm 
sinirleı" h:ı.: .... i rrnni t'l.hii bir 
fi'" 1•1 n n ,.n..,ılmıştı 

l nim'i" deliliğ"n <1ın1rlarınrh 
çıkan tir hırs ya,·ılın•stı: 

Cird nbirl' iic;tümdck. ip~k 
kollı>rı sivri tır ~1-1. ,.ınılıı did"k 
dirJ=k Jtor::ır" r:ı.k o·rnn ~i1M'!'leı, 
·..,t :11t'di"?i bi"tü•ı ""İzli kadın 
ı:ü~"ır 1'1erini m wiana. çıknr
ma k ı. tf'd:m. nu hırsa h:ıyn. 
tı.,.rda iki d"fn ma!HCın olmnk 
dcrcr"lcrine celdim. Birine. : 
A vnıpaya gittiğim ".aman one
retıe-i't' moc-ııur o F0hircle: hir 
gere bütün bir tirntro hallPnın 
\'ÜcudUnün güzelliğiyle meşhur 

çıkan fırtınalar mevzileri ı;;1d
detle yalamakta ve ctra fına kar 
yığmaktadır. Bu mevz:ıerde so
ğuk 8rfırdan çok aMğıdadır. 
Harekfıtm hakiki müşkülatınt 
anlavabilmek icin bütün bvnlan 
görmek lazımd~r. 

Bugün İtalyanların ı:ol cenahı 
POJ?Tadetzde.n çok 11za.l.larda 
değildir. Bu kasal·a oiindiizleri, 
tamamile metnık bir kasaba 
manzarası arzet1'1°ktedir. Çünkü 
pek az l:alan ahalisi Fr.cak ~e. 
<·eleri g-izli<-e evlerinde11 dışarı 
çıkmaktadır. 

Geceleri İtalyan projektôrleri 
Ohri '""Öliinii avdınlaunı.h.tadır 
l:ır. Çünkii lt.ı.l~·anlar, Yunanlı: 
larm ani bir ihraç haı 0 kcti yap
malarından korkmakt--'1ır. Garp 
te toplanmış olan ltah·an kıta.. 
lan dağlarda kazılm ": olan 8İ..; 
perler ic:;inde ve topc-u:-unun hi. 
mayesi altında buhmmrkt.adır. 
Dağlarda tahaffuz ed~biJmek 
hemen hemen imkan'-'ı7dır. Yu. 
nanlılarm bu me,•si rn ve bu 
mmtakaya göre büyük miktar
da ayak kabıya ,.e saire bu gibi 
techb~ntn ac:.ele ihtiyacı vardır. 
Mm takanın ileri ~ia "taha.nele 
rinde doktorlar bir çok donm; 
vakal:ın miişahoo tmicılrdir. 
Bn şahsen, bir <:ok defa. dağ 
tepelerind yalmayak, güçlük! 
ve yavaş yavaş yüri.iyen nsker
lere rast geldim. Cok defa do. 
nan uzuvların kesilmesi zaruN'ti 
hasıl olmaktadır. Çiin ltü na.kil 
vasrtalarr kafi değildir. Bundan 
başka Yunan ask<11"1~\ kiiçi.ik 
~!ar altında vatmak mecbu 
ıi;etindedir. Bu çadırlar kar ü: 
zerine kunılmuş olup her tilrlü 
hava cereyanlanna maruzdur. 
Bu yü?.den askerler fena hava. 
larıp tesirinden kendilerini mu.. 
hafaza edememektedirler. 

Bütün bunlara rağmen, Yu. 
nan mevzilerine yapılan ziya. 
retler, insana bu fedakar asker 
!erin kırılmaz kU\·veimanevi: 
yelcrinin )iikı::ekliğini göster. 
mektedir. Bu adamlar h::ıftalar_ 
ca kar içinde yaMmakta ve ve 
gane arzularını İtalyanlarla bi; 
an C'Wel göinis gö'!"üse gelmek 
teşkil etmektedir. Havalar mü.. 
sait ~lur olmaz JıPrekata başla. 
nı:ıcagı tahmin cclilmel;:tedir. 

Müşahitler, hiç bir sikavet 
ı-e~i yiik~elmeden bu huz derYa.
sındn vavaş -.·avas ltnh·an kuv 
vetkrine yakla"::ın fedit kar Yu: 
nnn alavlarına viinlii "'ivecek . . ,., ... -
!er tf'dariki irin <'IC'rhal tedbir • 
ll'r nlınması Jii?.umıtn'\ i?aret et 
mektedirler. Bu da;;Jıl{ mmta: 
kadaki be\•a:ı: ~öllerin di~0r ran. 
h sakinleri kurtlarla kargalar. 
dan ibarettir. 

bir Primadonna \"J <''''"'men :ıJ_ 
kışladığı f!"C'<' .. İ1 iı..,ad0rır a çıp 
lak denecek bit halde Fall ·~ 
bin ı:;ekle ~oktııj;u 'iicudümi 
btiCn bir şehrin ?Rvkli halkına 
göstercı·ek tiyatro binıı mı :,
J-aca k bir heyecanla alkış ve 
taJuiir tonıaaı~ı ~"'"il '"lr. ond'ln 
d~!ın rrüzcl oldu"ıına c,ıin o1du 
ğum ·. ücudiimü örten i..ce siva.h 
kadife tuvaletimi vırt.arak 'ka
ranlık loca.mdan ortava r1kınak 
icin •nüthış 'tir istekle kn n. 
mı::tım. 

Bue-ün d ikinci der., haya
t ımd<ı '""'Oltim ~izclWin· 1 ı::önne': 
i<:t,,.mi\•cn o tunç hC'\ kelin ö. 
nünde az:ıpla kınand:m .. 

Loş bir ma betde bir :.mbra. 
g-ibi. c;ıpla.k ,.e kn·ı·ak vücudumu 
kı\Tandıra kıvrandıra Brahma
nP1 c-'Jedi bakışları önünde eec
de rdip bir yılann kendini sok
turdJktan sonra ebcdiy ... te eriş. 
mek iı:;tiyen Hındin mukaddıet! 
bir rn kkase~i g-ibi. ben de !bu 
ı~rk.lı odanın kalın rcrdelerini 
c~.kıp ?u tunc a~k heykelinin 
g-or.~ı>~ı~den a.kan yeşil ziyalı 
:-"hırı ı~erek ebediyeti yaı,ama.k 
ıstirordum. 

(De\ıunı \&r) 
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isi il 
mihver 
arasında 
gerginlik 

o o n ü n ve ,b u ~o-n .. a:~,; h a b e r v e h a d i s e ı e r i 

ltOlyan •ıueteleri 
fiYyete ba,laJılar: 

Vişide maziye 
rücuu 

istiyenler var 
ltalyaya ınkiyah 

ko aylaıbrmak için 

BE LiN 
Moat Ce•ll •.•. ,, ...... 

•oat.oıtaı as ıor 
(leaene_ 1 (U.) - Vlll'cSea 

Qreı.ılld11ine g6re, l'nDml DUlr· 
Jar heyeti, din behrlye usm Amf· 
n1 Darlan'm rtyuetl altmda bir 
taplutı yapmıpır. .ım 

.&LllANLABL& ..... 
l8'l'lYZNLD 

MCltlrid: 1 ( A. A) - ıı.tr 
M drfd guetelerlne Bertin. 

tlt1ı ~'en h • • ıere ~ Alman 
Barlc119 namı, tlmcD Vicby'4e 
cereyan eden mUeadeleafn .Al• 
mu taraftarlan De A1m&n a191 
tarlan arasında yamlclılmı lh· 
• etmlı ve ileri 1l'raDm.AJman 
tepikt meealıı bu m:J&det .. 
ntn etfoeshıe l: lı bulundq•r 
ııa ılSylemlftir. 
Alnıan harict,. neaNtinde 

beyan olunc!utun& g&N VlahJ 
de l'raııla ile Almanya ll'UJDda 
il biri "t1ll f8t mfven Jrun.., ti 
bir sftmre nrd!r. Bu IBml'e. bu 
lfblrli~ llyuetinl baltalamak. 
tathr. 
ftALY AM'L.W DA JDZDIL&&I -B : ş ( A. A) - llc/tı 

• f/(11": 

P o D1talla guet.eel, VI 
eby'nln stvast mabflllfrinc1e -
b! et htlkUmferma o14ufan 
yaım ktadır. Mak6r ~ 
gere, lrablıtec!e yımlan IDD de-f!'' l r, mevmt t1d cmı,a. 
nm <'!lm 11sı ne ~de wlna 
bt 1 tuT. ~yet. A 'manya 
ile 1 mi munte ftıbirlitf ,.. • 
pıtma a taraf rdır. tı adLa~ 
la 1 • .,1utokrat slhnlwtl• • 

Cınayet mi? 
Camı awl• adı 

4 ı ııra ııe 11a, ... ............ 
Hastahanede llldD 

Her akşam 

Is anbul 
SQ ları 

Ol-. .....,. ı lnelde) 
lan,Y.-.....,S.._.. ........ .......... .............. ........ ,......_..,. 
Mraan••--ı+ •,,... 
lıa& ........... ...,.. ........... 
Mesttee•lf..._ ......... ,.... 
.. ,ıt't .............. el. ................. ,.... .. ..... _ ................. ... 
..... H .......... ....... ..,.. ..,..,.. ........ .... ... 
............ 3 ... , .. 

&m teıelddlp eden ekaDJyet ise, 
bagUn imkADIIZ bir eeY olan • ......, ...... •Gidi 
mulJe rlcuu tahayylll etmek· 
tedir. Popolo D1ı.ıta yammı 
111 .nzı.rıe bWrmekt.edlr: 

"Takat bu oyun Jrtffedil111l1· 
tir". 

1'1ALYA1'A. RVIUYA.'1 iÇiN 
Lolldl'a. ı (A.A.) - R8yterin 

c:UplomatDı muhabiri bUdlıiyOl': 
Almulana Vltl btlkbıetbıdaı 

Mont-Cema deaa1r7olmıun kontro
uınu talep ettfiı bUlandakl baber, 
Londrada btlyft aJata 'DJUldır
mqtır. Fllhaldta, lfoot-CenJa yo
lu Fransa Ue İtalya aru-nda en 
181'1 yoldur. Ve mtıhtlll miktarda 
&iter ve mllhJmmat treni geçlril
lllellu mllsalttir. Bundan bqta bu 
yol, umumlyeUe klf mabzurlarm· 
dan 1ali111dlr. 

Öfren 'ldlifne göre bu yolun 
elde edilmesi, mihver faaliyetilli 
daha .. ..., bir ba1e koymak loba 
çok faydalı olacaktır. Çllnktl, Al
muya ile ltalya arumdald eeu
b tek denıiryolu hattı Brennerden 
geçmektedir ve bu yol, aylardan
beri uamı IU1'8tte kulluıihmltJl'. 
tUyada kihnUr ve iptidai madde 
yolduğq. AJmaıuradu tt.Jyaya 
her stın MlJlk miktarda trlll tah· 
rlldnl mecbur! bir vaziyete eok
ma.Jı:tadır. Bu trenlerin, mOmldln 
oldufu kadar lllratlt ~aniden tah .. 
mll ecUl1p yola Çlkanlılauı tçln Al· 
manyaya prl Mnuıeel de lbna
dır. Ayrrea Brenner'ln gerek Avue
ıv,a ..... ltaıya dhetmdeld ,.,_ 
kQflan tok diktir " trealtrl ook 
Y&vat Dtrlemep llMCbur bırak· 
maktadJr. 

Bter Almanya. ftalpya mUh!m 
;vudmıda buluııma)'I karvlqtirdı 
ile. Pdııct bir denıleyolmıun elde 
edllmeet ellemdlr ve Mont-cenıa 
yolu bu iti mllkemmelJe,tirebDecek 
tir. 

V!fl hlkOmttlntll earlh IUreUe 
mtltareb ahkl.mmı tecPb eden 
bu fedaürhlı J&'Plll&la ilam o. 
lap olmadllı maJOm 4etndlr. Mlh
ftrln lıtlyqlarmm Vltf7e mu..tt 
bir frrat Termit olmam mtlınttln
cllr ..... ftJodan mGatem1eb lm
puatol'Julandaa " J'ruaadald 
lıftdl prt.tfjlndn terlkklp ed• 
Jroııılu.m elcte tattata. bit fQph• 
sis Alman tuylldae kuvftttt mu
b......ıtt balımaetktlr. V.ltldeld 
ft1119t ook bı'anbktlr ve batt& 
bblaeaJD YUtyeU dabJ t• ta.. 
l'lıftaıı ~·- Jlt!fMI .... •eMb QIJD'kta bfrcfe"VUDdır. 
IJolı laaberlert sere. Vlfkteld ... 
9'1et, tqlltere ve IDGtteftklerl için 
~ Drcr bir ID&bl)'•tte delf!-•• 

(Dam - .... o.it, ...... ........... ...,... ....... 
......... 1111 .. ..-ıt 11 .... , .... ~ .......... 
dlr. ..,...... hllM'Ja ..... . . .,,. .............. ) 

Taksi tahdidatı 
kaldırllmayacak 
Anbrada oıkaD Ulu. ..... 

il, otomcıblllerbı tahd.idl hak. 
landa ~il Jıeyetl ka. 
ranmıa tadil ve tab1Jerüı n«S. 
betle çallfDl& uaulilııb blduT 
larak h..t otomoblllerm de 
lfl•eltdne mO..ade edllecef1 
h&1drmdakt blllerlerlD uJı ol. 
madıtnıı~. 

<:a.t tanll 1 illdde) 
6rt neral ve ~k tbe diler 

autıayl•r ..,,._ UUIDadu' •• 
zstu:ca 

a......., 1 (AA) - BJS.C. - Bar. 
dlyada ttaıyanlard&ll alınan . elirlerill 
katl miktarı beniz b mi;yona da 
bunların 20 blDCS. fasla o dutu ve 
bu takdlrd &' rp çölünde taarruza 
PÇüdlti SODdlaberl !taıyanlardan • 
iman eairl ı1ıı 68 blDd D ful&)'l bul 
dutu tahmin edlllyor. 

Bardlyada lltfUm edlla harp 
malsem l araa nda batif ve & orta 
tank da vardır. 

Jl&rdiyada taanusa g~dlkt... M 
.. t IOllr& kalelliD ÖAriDO ltal)'IUI 
ı.yra ın ) e !n ıız bayr ı 

kllmlfUr. 
B&rdtya etrafmda CION)'&D eden 

mallarebe ere dar yeni aııaao babe • 
len gön daba dUn abü fObrin 
bafllOa mOdataa baUan dtltmllt w 
lngW&ler mevsü mukavemet aokt&Ja. 
rmı temizlemekle DMfful olunqlardır 
BOB FBAMSIZIABIN BARDIY A 

NJN ZAP'IJNDA BOLC 
....... 1 (A.A.) - B.&n - Garp 

ç6U1 mmtakumda barekltta bulunan 
Htlr Fransız kuvv U l um kara 
gtbı taratmdan n~en bir tebl • 
dl Btlr J'ranmz rm Bardlyadald ,en 
mullarebelerde denlsden ve karadan 
901t mWıtm rollft oynadı an blld!rll 
mektedlr Htlr l'raum 1runeUerlH 
memup mutreHlel' Bardl,a ile To~ 
rak aıuında mOnakaıe,t tamamlle 
'laılllllel• muvaffak olmutl&rdır Bir 
mlpaJlt aıa11 dQom&D lwyıamda mUJdm 
~U.l' eldet etmlftll'. 

BARD!YA. DUŞT .... !'EN 
SONRA... . 

Mevcut kanaate ~ Sudi. 
yanm sukutu orta 11-rkta hare.. 
Jrltmm en mUhtm aa.ftıumı tel. 
kil etmektedir. 

Siddi lılern.ninln, SoUumun 
ve diler mutıtellf mnaıtahkem 
mevkiltriıı iıapb Mllln ı.tila 
husunnda herbanti bir ~
bUa bnkl.nmı aaltmqtır. Bar 
dtyamn saptı .. 1N lnıkl.111 
tanamJJ.e oıtlıdan JralclJıımJltır. 
'l'obrak. Banllyadaa 110 kilo. 
mlltte uakta oldulu lein ıtaı.. 
yu Jmmandanll#I nveJA b.J. 
bettill topn.1dm geri a1mak 
v~ra da KJmra k&l'lı' tuz'. 
:ruiiı1a balımm-1r itan ~ 
ta 1ıarente geomek pek kolay 
olmayacağı l&'Wtlt'. 

Orta pr'k harekltmm bu .m 
eaftıumm hayret "f'erlcl huswı. 
larmdaD biri de BardiY1ı11 mil• 
dafaa lota ya.pdlml olan hazır. 
lık1arm klfayetafzlıklerldir. Hal 
bukl tN meftlln liyu ttaıyuı 
notuzu lçlıı btlytt.k bir kayıptır. 
Bazdin. tt.aınn Jmpentorlu. 
ğundan tile lncilizleriıı eline 
geoen Dk tdılrdlr. Marepl 
Grazyantnln bu mmt&byı tah. 
li" etmek istedili f,.ka.t 14u1o
liniııiıı buna itiru ettifi haberi 
doiJıa ile Bardiya prni80nunun 
takviyeli lQhı ber haldıe PY. 
reU.-lmiziıı IUfedilmiı olmuı 
be len\rdl • 

H&lbWd böyle ,..yretin ya
pılmamıt olmuı Londn. mah. 
feıı.rinde öyle tellıldU edWyor ki 
TıW!u.ta harbeden İtalYG or. 
duaunun vub'etl cidden ook f. 
nadır. 

BaNtyanm aptı lngtlfslere 
m.nnt Akdenllde , .ı enr u
mu daha temin etmeJUedlr. Bu. '*' ~bde clalaa bilyUk <riu 
tutmü: me1eleelnl kolaylalbr. 
ma.kttuiır. limdiye kadar ileri 
hareketlerbıl yapan kuvv~tlerin 
lqeslııi ~1 orduundan fena 
yollar berinde temin etmek 
metJbı.ırl,.u vardı. 

Bardtva taarrmuluı Jl.pall 
Avuatralyalt kwnıtlere bUyUk 
bir muvaffalaJetle kumanda 
eden pneral M~ltçy, 1916 dan 
1918 e bdu' l"ranada ~ 
AVUltralya piyade tabunmmı 
lnmwulanbPu tltmJltir. Shi1 
havatmda 8Wn y'de bir liılede 
öğretmenlik va.pıyordu. - - ----

....... lltl 

Gece yarısı ev basan 
ve şkence ile 3dam öldüren 

maskeli haydutlar 
üçü de ayrı avrı yerlerde 

yakayı ele verdıler 
bmlr (Buaml) - llS st1n kadar 

evvel Oördet!D SaçaJllJ k6)'0Dde, bir 
pceJ&IUI Aluudtn evi budm•ıu. ı • 
vt baaanl r, btrt .u&hlı, lklal bıçak-
lı o k re il mukell b&,yduttu. 
K )'Un H g teDleriDda olan Ahmet 

ce Ue öldUrUlmllf Ye paraaı Ga
bJı b 

U un ta kik ttan 80Dr& kaWlerde'D 
btrl Bayındırda, dlterl Torbalıd4, U 

çtlncu.tl de Etmede ~· 
MaktulQa ...U Tt ......... lraU • 
m1u EllMldU t...aı otlu a.IUla .... 

rinde bulunmuetur. DllV kaUller TOi' 
b&JnUıl Tepekö)'lblclla ı.maü n To • 
talidir. 

H&dteeyl, ~J&ll ~ ... 
admda btrtslntq tertip tahrUc etaf1 
anlqtlDUftır. 

V enı Tıcaret Odası Meclisi 

Bugün iki teamül sua
line cevap verecek 

Birçok taciri ali.kalandı ran iki meselenin nasıl 
balledileceii merakla bekleniyor 

Bugtın ilk toplantısını yapa. 
cak ve vat zln bir nı:tku ile 
açılacak olan ticaret odaaı yelli 
meclisinin ruznamesinde mutat 
merufm ~mm maddeten 
bulunmaktadır. Bunlar yeni f. 
dare heyeti, cllvam rlyuet veea!1' 
fntlhaplardır. '"at lkl madae 
vardır ki bu r:: :.rlın topl&llJII. 
nm nmıameıslne ehemmi tine 
binaen konulm~ur. Bu iki 
madde Odadan tUccar tarafın. 
c!an eorulan ve teamUlUn tee.. 
biti iatenllen Dd 1111.lcllr. 

Strfncf teamaı euallnln eısuı 
pdur: tıd ttıcear arumda blr 
Nlt Jl.Pıhnll ve bunun alparlı 
olunan maddeden 20 • 2G bli) 
tane atma~ turlh olunmq. 
tur. Şimdi teellm wna.nı • ...ımce 
atıcr 20 bin tane alaea'1tıı fakat 
bet bin taııeeinl kabul etmJ~. 
enınt llllylemektecllr. Satıcı da 
alJcmnı 2'5 bbı taneyi kabule 
m~ oldufwıu Beri aUrmet. 
tedlr. ttte tlcaret odUJ meclJal 

bugUn bu h•·suatald teamWU 
tesblt edecektir. 

lküıci ~eeele de ıudur: 8lr 
firmanın sipario ettiil blr malı 
mutavuaıt deWetile stmır~e 
ıtelmiştlr. J'akat Avrupada.ld 
firma bunu •tıcı umma delil 
mut&vueıt nımma g&ıderm.lotlr. 
Şimdi .ııcı gUmrl1k rmniDm 
mut.av&Mrt. mutava.191t lae 1&
tıoı tanımdan ftl'iJmeml lbır.ı 
pJdfti iddf •mndedır. Oda mec. 
lili bu hUSU9taki karanıu da ff
cerektlr. 

Sovyet Ruqada 

Muvazzaf 

iki Mneden cllrt eeneJ• 
çıkanlclı 

........ (A.A.) - Oldım• ... 
sttMt olu ICnlDaıa .... k•m 1ıllo 

clrdtllm sen arda .,. dmw•r • 
~......ı .............. . 
dlh't .... ol&rü ı..- ........ . 

,1mc11,. bdaı' ........ llltlftmd 
blsmet Od ve ....... ICID dl Gt 1J& 
• eene ldL 

1tomaa1ada 
Almıa llıtaları 

ingiliz tanarele 
nin mUlh · akını 

........(Mı.) ..... -. 
reılDtD tebql: 

8abD mDdalN ... lıl''- -. 
1UP tıl.,naıeledmls dla. pOI la-..
lıen. BNlt laUJ& .. ,_ ....,_ 

•tmlflea'dlr • ., 4'111 .............. 
Oç bomba labet eWrlbalf&lr. 

Tayyaretertmla ~ .,,. .. _.. 

hücumuna u~ DOfll'Nl • 
ta)'1anlerblfteD "'" ftl'U1lmlf ... ~ 
vada lDllllk •tmlf'lr· TaJJN'I--.~ 
den blrt kayıptır. 

lfoneota cemalllll p!'M a L 

flkJannda Od --- tloant ,. .. 
..... dl ............ tllft kaJdOIUL 
llUlftur. Oeoe..,. Uft tlNlll feetıım • .... ..,...,. ........... ..,,.. 
nı.tmt11a ~·u- -..a e1. ......................... 
tMlvtumm ........ ........ 
cllar. kup ola .......... ..... 
,.... ,.tJamlfh1' • 

lluDllarpl& da Mdıllllrt ... ... .. ,..,...... .. ,........ ..... , ... 
edllmlttll'. 

o... JaaNlrAlma lfttralr edla ... 
,....ıerllldr.dlD ldO biri _,....._. 
tır. 

B~ID BOMllAltDIMA 



Ayaga düşen sana11n sembolü 
H- ...... llltUilmk bir IÖS va.Nlrı 

- Otlsel ... •atıan JdmaJe e4eeeill.. 
Ba, glMI ....................... .......,... .....uıtlr. 

lul'at.klr +=- un'at olma. Sea'atkk dleene m'u caa dil
ter, ee1ll ve perlfU ayaklar alfmda allrtballr ve en --- da 
Jok .av. 11r memleluıUa m'at Jl"""Ulhtln • 111 ölll ~ 
8U'atll&na hallJle, u.dealyll, vadJetlJle belll ...... .. ...... 
loblde balaadap deırllde •JMbk edaa ....._ ........ . 

BIJUl lılr bUJetle eö7Hl7onm, her tllrlM eefaı., aelJa " 
~ ralmea aan'aı teWddtlnl bir 4WUlk nöbeti ballae .olmu
Ja oablu ıraı.a, çbea ·~ 16Jll7m prtllık ........ ,..,... 8IUbl 
ilanlar, 19 anea unn ...,.,..tleıl, 19 aea una lalllerhMlıklen 
- Wılr eallle - nalltM idi. 

Ylrmlnd asır; bir dtlatar olarak ta eua a.tade )'llrtl1or: 
- Oace Mmek, IOIU'& su'a&... 
Ve • wade, wleoe doyaa lıanmt eellllıllMleld W«ı+ ... 

UJor, lnkll&fa sevkedlyor. 
Doymak lolD babteJe, eallp., bldlnm ......... diilflll ... •at

.ar, aJa1a 411aa ua'ataı IMJDlboll4lr. 
Ba acmm .. de ve o HlllWerla ............, old1lpm

lwamal'Q'IL 
Yukarda: "Glbel m'atlan himaye edeeelb" llhhl ... 

-- ftlWjlmbe ~ .,.,.,...... EM, .............. =h..ar 
gibi ller flnat w ftlllede llÖJler, ........... 

Jl'llhaJrUra bizde u o«* snseı .......... e•1sew o1u1ana 

..... J1lbn bepll lılma19 l&'th'ı onlara ,....._ ellerl -·-.. 
'l'anhm ılinDIJ'ea JalalZ lllr ... ·at vwcbrı ...... ~ dl. 
llDda DllD ... ·atkirler. 

B.tlt Raa ve ar1w1&11l1111, ICrtainl 89dl ,. arbdeflut ve 
albayet ... •.ıur Mahlla 8ahalattla 1ıher ''IDJ'met" '1<"~' -· .,_., 
Baaı.r ma••lrkak 'ba m'ataa ba\'U'llerlalr. lla1lııa ..,...,.. 
sewdhmelr ~ eaJAtta, ~ llOblı .....__. •-m• ,........., ite•••• tüPJorla:r ....... ,...... ............ 
IU'atlan blma)'e ._. _,.._. •T .. 

TIJa&ro MD'afı lalli oJ1111"111ak ve •rtıml* aBıl .......... 
gibi bir Ud parmak )'1lbn •)'&il, bir Od 4ereee tıellimll ..,_ 
halka. Uyatroaan 'Declemek olclaian llretm!Je • .,.._ 1ıG te
felddllJen de yardan et.ıınenla ....... plmlt aeıu, oe1ltM 

·~· Btudımet, buDlan lllr araJa .....,.,, .......... 1J1 1ı1r .. 
reci getirine, mahakkü .. tqatNam tok ••mr. Ve h tet*
kllJler helk anamda (Şehir ~) War, beDd de dalla 
fula aJUıa DJ'Uldmr. 

Ba fedaklr elemullan, filllllnt ~ ,erlelbd.. ret......_ 
1'1111 "'....,. .. Hfllunellte lflt hl' 1 ........ ... ......... ...,.. 

lıfilacl Alemi hamk lılen tablle lly it. 
~ her llÜ8I bJJ' uuur ciW tabld ,....,.._ ! 

Akılh papağa 

imparator Ogllst büyf1k bır 
llluzafferlyetten fOD?'& Romaya 
d&ıdU. 

LbDltt 

İngllis~-----
ki iuanlardJr. Bir ,an '* -
çl rewemm birJliDe: 

- Çlftlllimln ....... -
çiftUfin bp• &lbd9 ilmim ele 

RAB B Jt - Abam Pottaın 

Korkuiuktan 
ibaret olduğu 
anlaşılan bır 
italyan Ossü : 
Pantelarg.a 
Alldealzdı ıaııı. z 
mlaüılAtlaı •ltua 

u11ttr• . ....... , ... , 
ltalyanm harbe gırmes e, ha

kiki kıymeti anlaplmıt ve b er 
korkuluktan ibaret oldtıiu n Y• 
dana çıkmıf olan Akdenız.dekı ı. 
talyan üslerinden en pyanı dik
kati Pantelarya adasxlrr. Sıcılya 
boğamıJa SJcilyanm 90 kilometre 
cenubugarbisinde. Twıus 88lıilleri 
nin 70 kikmJetre garbında bulu. 
nan bu kayalık ada vaktile ltal· 
yanlar tarafmdan ~ Hin
diataNI, Filistine, Arabiatana ifli- Pant.ell,,. Ac1Unun mevktnl ıöeteatr il a r 1 t a 

ym lqiUs gemilerinin dolll§tılı . • 
BOyOk Britanyanm deniz mfimka- I yarelenmn bannmasma imkln 
lltı ph dam8nnda çok tehlikeli yoktur. l kılometre murabbaJn.. 
bir mikrop!,, diye g6sterilen bu dadır ve g nışlığı 9, uıunluğu da 
adanın korkunç bir üs rolü oym- 13 kilometreden faıla değildir. 
yanuyacağı ve lngiliz donanması- Bu itıbarla hava hücumuna veya 
m garbi AJrdeninlen §3rld Akdeni- deni1.den bır taarruza karşı adada 
ze geçmekten menedemiyeceği klfi derecede kuvvetli tertı t al
daha ltalyanm harbe girmesinden 'mak maddeten imkln ızdır. E sen 
pek u IOm8 anlaplmıp. her tarah batarya ı e doldurulsa 

ltalyanların bililtizam etrafım bile ada Sicilya boğazını tamamıle 
bir esrar peırdeelle örterek bir kor- kapatamaz. 
kuluk haline. getirdDderJ Pante- Adada kara tayyareleri üssü 
larya üssü İtalyan propapn vücuda getinlmiş olma ı it ma
dasmm mübalaplı perteYaizile bQ.. line gelince, bu kadarcık bır d da 
yfltillmüo alelAde bir üstür.Adanın milteaddid geniş J11eydanlar vuc ıda 
üzeriıxten, ltalyanlann katı ~ getirilemiyeceğıne gore bu bakım-
1ma ralme'!. harpten evvel mitte- dan da kuvvet i bir üs olamaz. 
addid defa blilis ~ Fransız ra- Modern bombardıman tayyareleri
sJtlan UÇIDUllardır. Onlann mOşa- nin Afrika sahıllerinden adaya 
hedeleri de mevcut kanaati takvi- sıçramaları için bir çeyrek saat 
ye etmiftir. Widir. 

ltalyan denil tayyareleri o.il Esasen ltalyan)anrı tayyare u
Pantelarya kayalıktan ibarettir. cuşu ile bir çeyrek saat mesafede 
SahiHeri denizin blltiln rilJgtrla- cilya dururken denizin ortasın
nna apktır. Buralarda deniz tay- daki bu kaya parçasını çok mu-

BORıS KARLOF'un ::.:;:,: 

Londra Kalesi 
........ ........ ........ ......... ~" aB!I• .. Wluıelle,, 

11......_..oellMl.Gllllmale..,._Mr......,. 
y ............... , ... 1111111 8'wldeıl alduam. W.ı '91 

him bir üs haline getirmit olmala· 
nna pek ihtimal verilemez ve akıl 
da erdirilema. Sicilyada Nhile 
pek yakın Kastdvetrano tayy~ 
meydanı p daha müsait vaııyet
tedir. Sicilya bolazmda münaka
IAtı sekteye ulratmak lçin tayyare 
ussü olarak kullanılmak üme Pa
lmno mak olmacblı gıbi ltalyamn 
ayni it için kullanabileceii Nata
ne, Siraküle ve Vittorlya tayyue 
meydanlan da uııak değildır. 

Bunları işaret ederek Panterar
ya adasının ehemmiyetini bakM 
derecesinde gösterdikten IOl\rl. bu 
u ün Sidlya boluımn ortaundaki 
coira i vaziyeti itibarile deniı mu
naka atını tamamıle kesmeae, kıs
men işkal edebilectjini kabul et
mek l~ımdır. Ancak İtalyanlar 
böyle bır ı gırlşmemitler. yalnm 
adanın ehemmiyeti etrafmda Jmv. 
vetli propaganda yapmıklı iktifa 
etmi erdır. Pantelacya tehlikeli 
oımap ba asa 1 ıı er bornbQr
dıman tayyarelerinin bu sönmbt 
yanardaRmı atacaklan tonlarla 
bombalarla altilst etmeleri itten 
bile deifldir. 

Pantelarya tarihteft evvelki de
vir erde de meskundu. Evveli Fi
nikeli er tarafından iSal edilmiş. 
ıtıııattan evvel 255 eeMslnde ao. 
mablann ~ıne _aeçmtt. ~ aralık 
KartacaWarm . idaNlinde lda-
duktan IOlft millttaSı &im 311 
.... nde Jlne Ronwhlar tarafuı. 
dan itPl olı"'T. 700 ~ 
lilıde Araplar, ı de Onanblar 
adaya l8ker ihraç etmiglerdlr. 

Ahalial pek udır, baDUD .... 
ıse içilecek su ulJlrdlr. 1914 de 
nüfusu onbiDden udi. 

LBROS VSSV 
On iki Ada grupundan (Leri 

Bir adanı, elinde bir pe.palan-
1& lrarpsma çıktı. Papalan: 
"8enl eelimlarmı ru..azaffer Se
larl .. " dedi. 

OgUst hotlanch, birçok para 
M'lp papafam aldı. 

re.mim olmU ._.. lir tMlOJu • 
kaça yapummsf 

LALE'nin bUyUk bayram hediyesi 
yos ) Lero8 adası TrablU11181'P 
mutıarebesi esnasında kalyaD1ar 
tarafından ipi edilmlftl. BaJkan 
harbı bqlayınca Trablwıprbm 
terki kabul edi mıt. fakat LerolD 
tahll)l etenmı l. Umumi lmp 

Bundan IODl'a yUzlerce papa
lanlara bu cUmleyl ezberletip 
Oglat.e 1&ttJlar. Yahiız biçare 
bir adam, bir tflrltı papaianma 
1111 llÖ.lll ~yor: "Yuıklar 
ol8un. emeklerim bota gitti" de-
71P dunıycrdu. 

Nilaayet papalanı 88r.! .ı&m 
lanm nma"v SeaT' .._..t 
ap.uti. Adı"'Mğm papa..ı.ııı 
hemen OgllıltAt götUrdil. 

hnparator: 
- Artık bu dalkawklardan 

bıktım, iat:mtem, dlcll. 
Bu va1ık p&paian, •htıım. 

.en öfNndiği dlmleyi ~ 
ladı: 

- 'Tuıklar o1aun. .......... 
1'0I& gtttt... 

<>glllıtQa bu * de holuna 
cttti. ....... latm aldı.. 

- Yarmı lira,_., 
-Peki bbal.. 

Bu en•qmldın ICllll'& eeerlDl 
taıııamlJ)'Ul ı ••• oiftGIJ9 s& 
ttlrllr. l'akat çlttc1 Jtiru ecllr: 

- Fakat a1a benim ...,,1mı 
yapmalı unuhuuıuuıs. Ç1ftUli 

gört1yoram. J'abt lı... -
JOkum.. 

Bir IÜ& Japnü llt.i)'ID ... 
tilt· 

Öll8a ....... ..,.,....... ... ilk eltlı 

lzea Kaleler 
TOR+<ÇE 

LA LE slnemasmda 

e&DUlDda l111uııler 1916 da= 
i ederek 1918 e kadar 
kalddar. Hat'J' sonunda Sevr mm.
bedesi bu adayı ltalyaya wrdi, aç 
sene sonra lkdedüen Lolan mua
hedesi Sevrin bu husustaki hOkOm-
lerini ~· 

Vaktile JOl Seann kıananlar 

..:. l'üat • çlftltiia igtndr 1 
abds, lbana ,.rrm Hra ptfft"ek 

iP odaya rtrmtl olmaJwnng.., aiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiii .... Der, ... keyHl ...... oevap • 1 

Kahveci Gazeli 

tarafmdan kaçlnbp tidıwi ... 
WrWnceye kadar ot\11 llkİJ dn 
mahpus kakblı Leros .. ancak 
50 kilometıe murabbamdan ibmet 
bulunmakla beraber kGçOk tGDljda 
ıemilerin barınmasm8 mfllllt bir 
kaç k6rfm \l8rdJr. Bamlarm en 
bft)'OICl Porto Laptur • 

ftlir.: 

TORIC ARTiST, MOZISYEN.,. 
TEKNiK ADAMLARININ 

ZAFER TACIDIR 
Reji: Ertuğrul Muhsin 

Yann akflm SARAY ve iPEK ıinelllalarında 

ltalyanlar 1936 danberi bu ada
yı llJBftÜ sivillef icin müskOllet
tirmiı ve filen imkAnm bir bale 
etirmi adada yapdan tabkhna.; g ş, biatile 

Un ammiyeti etrafmda ta 
malOmat ~. Biline$1 
fUDlardan ibarettir : 

Adlnm iliUula 1asa dm 1939 a 
adar 6'00 den 13600 e yObel 
miftir. Şimdiki nüfusun 7500 ztı 
ltalyandJr. 

NMusun artmasına ralmen tıda
nm tlcareti gittikçe uel,...... 
1935 de L«os 33000 liralık mer· 
mer, bal, ttıtOn ve lt)'tin ilınç 
etmltti. Erteli eeue bu ihracat ya
nya inmie, 1937 de ihracat ~ 

DADLAllll·llK - lmORlll 

rodw ay Melodi 11940 
K•hbl..ıarla gtlldlrecek bir mewıa 

ELEANOR. POWEL - FRED ASTAiR 
M E L E K S• BAYRAM GONLERi 

ınamasının iÇiN sEçrıGi 
NEFiS ve ŞAHANE Flt.MIDJR 

•1-1--1-
11--+-I
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- Aziz dostum!.. Çinde büyük koau bahsinde bir lngiltcre ve 
ve tehlikeli bir davaya girişmiş e>- Fransa kalır ... Almanlar, lngiltere
lan siz Japonlarm Avrupayı son. de- yi, doğrudan doğruya Avrupayla 
~e hassas bir dikkatle iskandil bir münasebeti olmadığr için bir 
edip durduğunuzu gayet iyi biliyo- Avrupa devleti addetmiyorlar! ... 
nım.! .• Avrupada teşebbüs hangi Yani, netice itibariyle, onlar için 
milletin elinde i!'le bilhassa dikka- korkulacak bir Fransa kalıyor! .. 
tinizi oraya çevirmeniz de gayet İşte bu Fransayı da aradan kal-
ta.bitclir ! .. Onun için asla şüphe et- dırma.lı: için harp edeceklerdir! .. 
mlyorum ki bizzat iliz, yeni Alman- - Fran.~yla mı? .. 
yayı, yani Nazi Almanya.sını gayet - Ya.ni, icabederse bir harp et-
yal:mdan tanımıya çalıştmu!.. Fa- miye mecbur olacakhn bu devlet. 
kat, aziz dostum Nu~uki, mü.<Jaa.de- tir! .. 
nizle ııöyliyeyim ki Nazi Almanla- Şüphe5izdir ki Almanlar, madem.. 
nnm tasavvur ve emelleri :ıakkm- ki dünya statükosunu yeniden tan
da edindiğiniz fikirlerin ma.kuliye- zime kalkışmı~lardır, evveıa., en 
tinden bugün şüpheye düşmiyecek çok lı'.orktuklan Avrupa devleti o
hiç kimse tasavvur edilemez! .. Dü- lan Fransaya bütiln kuvvetleriyle 
ne kadar esir muamelesi görmüş saldıracaklardrr!.. İçinden ve dışm
bir Almanyannı Bırf silih kuvve.. dan! .. Fransayı mağlup etntiye mu
tiyle Avrupayı veya ~ubt Amcri- . vaffak olurlat'l'Ja, karşılarında yal. 
Jaıyr, yani dünyayı isti!! emelleri nn İngiltere kalacaktır ki onun da 
beslemeleri bir delilikten bqka bir kara orduları olmadığı için Alman-
1181 olamaz!.. lar, ilk hamlede Avrupayı ellerine 
Nuşuki büyük, fa.kat &lev dolu geçJrmiş olacaklardır! .. 

gözlerini büsbütün blizerek be:n.i 800 - Fakat, azizim, bu naziler Av
cierece dikkatle dinledikten eonn.: rupa.yı teşkil eden diğet" kilçilk dev-

- ll'aka.t, niçin?.. Jetleri hiç mi hE&ba. kabn.ryorlar? 
Diye Mrdu. - lşte o devletlerin çoğu bu a-
- Niçin mi? .. Çiinkil, AlmanJa... rad& iııtil! altnıdakalacaklardir! .. 

mı. bugünktl dünya atatWtoeunu - Demek oluyor ld siz Alman.. 
bozabilmeleri için dünyanın diğer Ja.rm yalntz Polonyaya değil, bü
bly11k devletleri olan İngiltere, A- tün Avrupa.ya !!:tldrracaklarma ka.
merilı:a, Rusya, Fran.sa., hattl alı: n.istniz? 
Japonyayı ayn ayn mağl(lp etme- - Ent, bütün Avrupaya! .. Al
si lhmıdrr ! .. Zi • elbette ki bu d~- mımlar Avrupayı silah kuvvetiyle 
Jetler ona dünyayı Alman nolttal· klmilen ellerine geçirdikten sonra 
nua.rma göre yeniden çizmek mü- da A vnıpa krtasmm hayat sa.hast 
eaadealni bol keseden ba.htedecek olarak Afrikayı alacs.klar, ondan 
değillerdir!.. eonra Avnıpanm bugün milstakil 

NUfl,lki karanlık bir gillafl.e etil- devletler yüzünden dağmxk ve ni
dü. Bir mUddet bu garip gtllüşUyle zaDW'J olan ekonomik vu.iyetlni ye.. 
yU%Üme uzun uzun baktıktan llOn- niden ve planlı bir SUNtte tanzim 
ra birdenbire omuzlarmr Bilkerek: ettncten llOfıra Amerikııyla evvell 

- Siz Polonyalıların kendi da- ~ b!r harbe girişAcekler! .. 
Tallt~ ve mevcudiyet tehlikaı.ise - lkt:madl harbe mi?.. 
anbııle olduğunu anlaşılıyor! .. dedi. - Evet, tamami),•le ve yeni 1>İ:'!--

Dünya vaziyetini hiç tetkik ve ta- temde ik:trsadt bir harp! .. Zira ge
rassut etmemiş gibi göıiinüyouu- ~en umumi harbin eonunda görül
nuz ! .. Vakıa yeni bir dünya stattı- dt1 ki Amerika Avrupa.nm iktıııad! 

kotıu kurmak içln hakikaten s.wdı- 8&1"Smtılarmdan ~n derece dehEct
ğmrz büyfik devletlerin bir mani le müteessir olan bir memlekettir! 
teşkil ettiğini herkes bilir! .. Fa.. 01'.!çen harbin sonunda. Ameriknda. 
kat Almanlar bu devletlerden'Rua- m.a.ll ve iktma.dt bir zelzele meydana 
yayı işte sizin memleketiniz Polon- geldiğini ve müthiş bir iflaslar frr. 
ya vasrUısiyle ele geçireceklrdir!.. tmam ke>ptuğunu her halde hatır-

- Polonya vasrtuivlt! mi? Ne laremız! .. 
gibi?.. - Evet!.. 
Nuşuki elini gayet samimf bir 

doettukla omu:ruma koy-arak: 
- Bent, dü.~ünce lerimi en bU 

yllk 8amimiyetl~ !()ylediğim için 
beni affedersiniz!. dedi. Fa.kat giz
.H plA.n ve gizli ha.kikatH:ıri öğren_ 
mek velev ki memleketiniz aley
hinde de olsıı bilhassa sizin bilmek 
ftZif Pniz olan bir iştir!.. 

- Şüphesiz, dostum! .. 
- Evet .. Muhakkak ki bu böyle-

- 1şte ~rlkanm bu durumun
dan Almanlar mükemmel ımrC'tte 

istifade edebilirler! .. E.'ıtsen Al -
manlarm gayeıııi, zannede?"im. Av -
rupa devletlerini tamamiyle ilhak 
deCildir! .. 

-Ya! .. 
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Giy il ece~ 
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tamamı tamamına takip ederek ön 
ce teyellcyiniz; sonra da dikiniz. 

Bluzun önündeki blizmeleri i~ 
ter yapın i teı;;eniz bırakın. lmıı 
lar ihtiyaridir. 

~lÜl~(@}U 
© o lfifil @) k 
ö~ön D a a 

Muhakkak güzel doğmak 
şart değildir! Güzellik 

sonradan d a 
elde edil e bilir ? 

Bugünkü guzellik, bizım cskı

den bildiğimiz gibi değildir; büs
bütün değişmiştir. Gı.izellik ken
di manasını geni~letmı~ ve görü~ 
ıaviyeleriru arttırmıştır. Güzel -
1ik artık şairlerle ressamlann a· 
radığı bir kaç şirin mahlukun hu· 
su~i imtiyazı olmaktan çıkmı:;ıtır. 

Hayır! Güzellik, bug\.ınku şık 

kadınlar taralından ortaya konan 
asri güzellik, muntazam dikkat 
\"e itinanın gayet tabıı bır müka
tatıdır. lşte ~izlerin bundan ev
vel.ki akdmlara olan ü tündiığünt.
ıun sırrı buradadır. 

Fen ve bilgı, guvenilecek gü
zellik va::ııtalarını ımal içın labri
kalar 'e ımalalhaneler ara~ındakı 
ke::ikin rekabet, sağlam ve makul 
bir güzel!iğın sırlarım elimize 'cı 
mize \ermektcdır. 

Biz artık güzel olmak için mulıak 
kak mükemmel bir yüz, guıel bır 
endam, şirin beden çizgilerilc doğ. 
ınağa muhtaç değılız. Hunu ken· 

dimiı pek guzel kazanırız. Hem 
~lamak için hiç de geç kalını:; 

değiliz. Bununla beraber ı~ ne ka 
dar erken başlarursa o derece iyi 
olur. Çünkiı yapacağımız o kadar 
kolayla5ır \"c mükalatını aynı de· 
recl'Cle :sür'atle göriırüz. ' 

* ~ * 
Güzel görünmeğı btemek için 

yerden göğe kadar hakkımız \'ar
dır. Hemen aynanıza b<ıkıp kcndi
nıze şu ::ı0rguyu sorun: 

"Ben yüziıııe bakılmağa değer 

bir güzel miyim?., 
Buna karşılık \ermekte belki de 

biraz müten.'<idit davranırsınız. 

5izi güzeller sınıfına sokmıyacak 

bir kusurunuz olduğunu snmrsı· 
mz. Belki de, deriniz biraz çamur 
lu l!ibidir.i Me ameleriniz göze ba-
tacak gibi büyüktür. Derinizde 
ergenlik, yai!'. çil \'e siyah nokt-a
lar -cardır. Saçlarınız belki de ba· 

şuıızaa bır gutellık tacı gibi dur· 
muyor. Gözlerıııız biçımiı, berrak 
\e alevlıdir; fakat be.kı de uzun, 
gölgelı \e parlaK kırpı~lerın buyu 
ve fü:mnu ızae ek,ıkur. 

Bu \'C buna benzer bın bır ıhti
mal bır kadının guzd ~ııuıına ~ır
mc::.ıne engd o.aı.rnır. l ıaıbukı nıç 
bır kadının bu :.mıtta bulunması
na engel olacak l:ıddı bır sebep 
yoktur. ~ızın bütun ıhtiyacınız 

:.alim bır ze,·kin \"erecegi makul 
oğütler, guzellık malzemcnizı :;eç· 
mekte dıkkatiı davranmaruz, bun
ları elveri,.li \e yakışıacak bıçımde 
kullarunaruz H! guzel!ık mcseıeıe-

rinde kar~ıla~acagıruz husu~i guç
luğu yenmeğc azınetmi,. olmanız· 

dır. 
1:;-te bu ıne:;elede size yardım e

debııeı.:eğımi sanıyonun. Yazılaruu 

<:ade \ c pratık ol:ıcaktır. 

• ~ * 
ilugün piyasada gördüğünüz gü 

zel.ık malzemesi temizlik ve ilı

' enç bakımınd:..n gerçek iyidirler • 
Hiç şüphesiz içlerinden bazıları 

btekıuden daha üstündür. Hatırda 
tutuiacak ba~lıca mesele: Şahıslar 
ara~mdaki farklardır •;e kadınlarm 
ekserisi bunu unuturlar. Halbuki 
bir kad~na yara~an şey öt'!kine hiç 
de iyi gelmiyebilir. 

Derilerin t~ckkiliü ve rengi far
lıdır. Vucudun yapılışı da herk~ 
içın ayn ayrıdır. lşte bu farklar 
en çok dikkat edilecek noktalardır. 

Kadın ancak \"C yalıuz kendine 
) akışan tU\·alet malzemesini kul· 
lanmalı, ü:ıt ba~ giymelidir. Kadın 
ela görenek ,.e taklit kadar yakış
maz bir şey yoktu r. 

Bu sütunlarda her haf ta oku
yacağınız güzellik öğütleri umumt 
mahiyette olmakla beraber eşha

sın hu·u i ihtiyaçlarına tekabül 
edecek biçimde anlatılacaktır. 

dir! .. Onun için, sırf na.zart olarak, 
bazı faraziyatu bulunurken fazla 
h~as oimamanm rica ederim! •. 
Deme1c istiyonım ki Almanlar için 
Polonya harbi yalnız askerl kuv. 
vet.lerini deneyecekl~ri ilk ga}Tet 
hami değil, aym zamanda dünya 
atatükosuna ait planlarnım muvaf
fakıyet derecesini tayin hususun
da da ilk gayret ve iskandil hıLre
ketl olacaktır!.. Böyle bir oey te
menni etmiyorum. Fakat şayet me_ 

twn bir şans eseri olarak Polonya
yı mağlup ve istilA etmiye muvaf
hk olurlarsa hem Polonyadan hi&-
11e vermek suretiyle, hem de Rua 
hudutlanna doğrudan doğruya da
yanmış olmak suretiyle Rusyayı ip. 
tal etmiye muvaffak olacaklardır! 
Saydığınız bilyilk devletlerden bi
zim, Japonya ise esa.sen Avrupayla 
doğrudan doğruya alA.ka.dar bir 
devlet değildir!.. Fakat dünya sta
t&oeunda yeri ve rolü olduğu şüp.. 
hesiz! .. Ancak Japonyayı Çin da
vasmda temin etmekle Alınanların 
Japonyanm ebedi dostluğunu elde 
etmeleri gayet tnbif ve BOn der ece 
kolay btr ifılir ! 

- Tıbkı Ameril:a gibi b!r Avru. 
pa bJrleşik hükfımetleri meydana 
getirmek tasaV\'Urundalar! .. Yani, 
Avnıpada da bir Amerika devleti 
vücuda getirmek niyetindedirler! .. 
Bu tahakkuk !'derse, ondan sonra 
Avrupa Amerikasiyle asıl Amerika 
çarp~acaklar ... 

Bir metre on santim boyunda. 
c;eksc>n santim eninde bir kum<ı" 

lınıı. Bu kumaş krep dö~in, ya: 
hud ba~ma tbör olabilir. Kuma"ı 
enine olarak ikiye katlaymız. F~
kat bu katlamayı ortadan yapmı
yacaksınıı. On tarafa parçanın 
büyüğü yani 41 santimi, arkaya 
da küçük kısmı yani 36 santimi ı· 

sabct edecek gibi olacak. 

Ev Kadınına Tavsiyeler 

Am~rlkıuım ise bu sefer bir Av
!"U'P'I h:ı.rhl.'le, g~en harpten aldığı 
ı1er!l~ien doiay:r, ~.olay kolay gir-· 
•niyeceıtt &4lklıWr! .. Şu h&lde Al
-:ı,nlenD -...-, ...... MıatılL 

Almanlar Amerika ile bu iktısadi 
harpte Amerikııyı kısa bir zaman
da içindP.n çök~rtmiye muvaffak 
olunca cenubi Amerikayı istila ede
cekler! .. Kuma;; böylece katlandıktan son· 

ra A da gc> terildiği gibi biçiniz: 
- Demek, bu na7.ilür cihangirlik böylece kollarınızın ün ve arkası 

davasmda.J.ar, öyle mi? çıkmış olur. Omuzunuz daha dar 

- Aşağı yukarı! .. Her halde bir olduğu takdirde kolluğun arkası 
dünya imparatorluğu kurmak için çıkını~ olur. Omuzunuz daha dar 
zaman geldiğine kanidlrlerl.. Va- olduğu takdirde kolluğun arka::.ı 
kıa Almanlann bu planı tahakkuk daha yukardan yarılmalıdır. Pat
ettirmek için hcnflz deniz kuvvet- ronunuzu koyup B kı\ rımını ba
leri yok! .. Esasen bu nokta bizzat şarmak için kolluğun vücude ge
Alman~-ada yük!llP.k askerler ve na. tirdiği kıvrım kenarda 05 ~antim 
zi ı:ıeflerl ara11mda büylik b!r ihtiln- Ye $Irtın ortasında 40 ı::antim öte· 
fa sebep olmaktadrr !.. Zira i11tilli. de biter. 
plAnlarıru haırrlıyan mütehass·slar- Bluzun ön tarafı da ayni işi ya
dan bir kısmı deniz kuvvetlerinin p.ıcak ... ınız; 'akat kenara 9 antim 
hazrrlanma.smı beklemek ın.zm1gel- ve ortaya 55 antim kalıncaya ka· 
diği kanaatindedirln! .• Hnlbuki nn- dar kesect-kc;iniz (C) 

zller bu plô.nlnrm atlbikine girL5ll. Gerdan altı için pati-ondaki D 
mesi ıterefinin kendileri zıunanm- nokta'-ından 26 santim ve E de 11 
da olma!llmt istedkilerl için deniz ~antim olmak üzere kuınac;ı van-• . 
kuvvetlerinin hazırlanmıuımı hek- nıı. 

!emek isttımiyorlar! .. Bundan drıln- Yakalık için a~ağıda 6.5 santim 
~·ı ordu şPfleri ıırasmdıı büyük bir eninde 58,5 santim sivri dfö bir 
anlaşamamazlık var! .. şerit kesiniz. Bu ~ridin yerle;ti

rilmesi için patrondaki kertik1e:i 

DOLAPLAR Vt; Pİ \"AXO Rt!TU
ımT'Tt:X X.\SIL KOIWXUR '! 

Tülbcndden dikeceğiniz küçiik 
torbalar içine yumurta büyüklü
ğünde s<inmemiş kireç parçaları 

koyunuz; afkat bunları ağız ağı· 
za do1durmağa lüzum yoktur. 
Torb;ıları eşya ile tema ettirme
mek ~artile elbise \"C çama)ır do· 
lalaplarının içlerini', piyanonun i 
çine asınız. Elbise \ e ~·ama~ırları

nız böylece rutubet lekderindcıı 

muhafaza C'dilmi~ olur. 

Lİ~IOXLAR NASIL .)1Uff.\FAZ.\ 

l'~DtUR ! 

rur. Eğer limonu ba~ından bir ça
talla deldikten sonra sıkacak olur
sanız limon çabuk kurumaz. 

sr-:n·r TAllT,\ \',\ Çt\'i XASIL 

ÇAKIUR ': 

Pencere çcrçc\·eleıine çi\'i çak 
ınıı k hayli zordur. Kun·etli vur
du~unuz takdirde camlan kırmak 
tehlikesi \'ardır. 1 ~te size hunun 
çan.•,,i: 

Sert tahtaya çakabilmek ıçın çi 
\iyi sarı balmumuna daldımıak 

yahud bu mumla ovmak liız·m 

dır. Çh·i böylece tahtaya gayet ko· 
!ay girer. 

Ellerinizi içine bir tutam Borat 
dö Sud atılmış ıhk su içinde yıka
mağı adet ediniz. Bu su içinde el· 
Jerinizi sabunlayıp el fırçasile frr-

çalayınız. Bu e nada ellerinizi su 
içinde tııtmalrsrnız. Ellerinizi te 
miz su ile çalkaladıktan sonra ku

rularken havlu ile parmaklarını· 
ıızı tırnak kenarlarındaki etleri 

yukanya doğru ıtiniz. Ellerdeki 
lekeler için limon suyu çok fayda

lıdır. 

Elleri yumuşak: tutmak içiçn en 
iyi ilaç şudur: 

Söyliyece~imiz u~ulü tatbik e-
decek olursanız limonları kurut- ı :sı,.\:\"MI~ l \l 'RKL.t:Ri 'It~)IİZ- ~Iüsmi miktarda limon 

u;ıuı:K \ 't; t\IUn ,n·AzA EnmK gül"uyu, kolonya ve glisin. 
SU)'U, 

madan uzun zaman muhafaz:ı. e 
dcbilirsiniz: Adi su ile dolduraca 
ğmız bir çöm:eğe limonları koyu· 
nuz. l\ley\'a böylece uzun z:ıman 

taze durur. 
Bundan ba~ka sofrada azıcık 

limon sı'mn.1< 1.i ,ım'!elır e bi.;U:n 
bir limonun o:tasmdan kec:mcyi
niz. Çünkü kec:ik limon çabuk ku· 

Kürku bir ma-..aıun ibtüne ya
yar ak içine asi<! borik serpiniz 
Ertec:i günü yumuşak bir fırça a· 
!arak tüylerin yattığı tarafa olmak 
iizcre fırçalayınız. Asit borik nem· 
le toz toprni'rı emmiş olur. Kürk 
de b-3ylece temizlenerek e-ki par
lakl~ını kazanır. 

TAll'.l'AI>AN MÜR EKKEP 

LEKt;u:Rt NASIL ÇIKAR 1 

Bir kaşık Hipoklarit dö Potas.sı 
1-i.bir hardak ılık suda eritniz. B u 
5;tıya daldıracağımı bezle mürek· 

'.:ep lekesini ovunuz. leke çW.ar. 

• 
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POLiJ HAF'iYE Si 
aı:~i!i Dünyanm en meshur sekercisı if:!b~la 1 

HAYDUT-'·~ 
lfılR~IJEN I ÇE-.KA 

21 
Mm•ot esıı.asmda yerinden hiç 

bl\rmamı:ş olan Al Vud oturduğu 

)"arden seslendi: 
- Bir dakika .•. Ne yapmak fik-

l'lrıdetdııiz 1 
- Vicdanmım emrettiğini .• 
-Yani? 
- Bu fecf suikasti kimin düşü-

ntıp işlediğim .zabıtanın bilmesi la
zımdır. O ne icabedcrse yapar. 

- Kim? .. 
..._ işçiler sendikast reisi Conni 

Vayt ... Saçma. sapan fikirleri olan 
ve bana iba.net etmesi ihtimali bu
lunan biri ... 

- Onu bu sebeple mi..... • 
- Tabii bu sebeple öldürdüm 

ya! Dört kurşunu hak etti doğru_ 
su! Bu kurşunları ona zevkle he
diye ettim! 

- Ya öyle mi? O halde benimle 
göreceğin bir hesap var. - Fakat ölünün elinde bir ro-

- Senlııle artık konuşacak bir velver görüyorum. 
6ü.m yok. - Evet .. Onu eline ben verdin1. 

Conni Vayt ancak birkaç adım Vayt sendikada iki grup arasında 
atmış ve dalıa odadan çıkmamrştı nazik bir vaziyette bulunuyordu ve 
ki arka arkaya iki silB.h sesi duyul- dtişmanı yok değil~. & karışık ve 
du. Za~llı adam sarstldt ve duva- sık sık grevler yapıldığı zamanda, 
ra yaslandı: mesela patronlar sendikasından pa-

- Katil! diye inledi. Kurbanla- ra alan birinin onu öldtirmilş olma-
rma beni de mi katmak istedin? 51 şaş·ıacak bir hauise teşkil et. 

Al Vud ayağa kalknıtştr. Ses çı- mcz. Bunu düşUnerek ve ölümüniln 
karmadan korkunç bir sükunetle gürültü yapacağım heeaplıyarak e
n.işan ala.rak bir daha ateş etti. Une bir tabanca vermeyi mtinMip 

gördüm. Conni Vayt duvara tutunmak iste-
di ,fa.kat kuvveti keı:ıilerek yere - Maksadını anlıyorum. Fakat 

yığıldı. sen hala gelmiyor musun? Ben o-
Ölmemişti, doğrulmıya· çalıştr. <lamıza çekiliyorum, vakit ge ol-

Hıı.ydut bunu görlince ilerledi, ta- · du. ç 

bancasmı zavallmm şakağına dayı- Al Vud, metresine ihtirasla bak-
1U&k arka. arkaya iki defa daha tı: 

a.teş etti. 

x 

- Af, ne oldu; 
Hayatmı, haydudun hayatına 

be.ğla.mış olan kadrom bu sualinde 
hiç bil' korku eeeri sezilmiyordu. 
La.vinya, Al Vudun her hareketi 

karşr.smda ancak hudutsuz bir hay

ranlık ~ duyardr. Bu sefer de 
öyle oldu. 

Al Vud işlediği cinayetin onun 
tarafmdan tasvip edileceğinden ka

pıya döndU. Genç kadm güzel en.. 
da.mmı tebarliz ettiren bir pozla 

kapıya yaslanmrştr. İçeride soyun
muş ve elle i.<ılcnmiş ipekten çok 
kıymetli bir Japon kimonosu giy
mişti. İiıcecik belini sıkan ipek bir 
~k yere kadar snrkıyordu. 

Conni "kytm cesedine siper ola
cak şekilde dura'rak kendisine ba
kan hayduda yavaş yavaş yaklaş_ 
tı: 

- Ne oldu sevgilim? diye sua
lini tekrarladı. Silah sesleri işit
tim. ve kabil olduğu kadar süratle 
geldim. Bir tehlike karşısında mı
mn 1 Anlat bana ... 

- Ben mi tehlike karşısında ola
cağım? Amma yaptın 11a ! Tehlike 
karşısında bile olsam ben kendimi 
mUdafaa etmesini bilirin1. Hayır, 

müsterih ol, tehlike falan yok. 
Yalnız beni sinirlendiren şey, sö. 

zünde durmıyan a.damlarm karşıma 
çlikmasıdır. Sözlerinde durmazlar
ea ben na.srl karlı i,Ier yapabilirin1. 

Bunlan söylerken genç ka.dmı 

kollarmm a.rasma alınıştı. Tekrar 
bn-aktığı vakit genç kadın yerde 
yata:ıı. ölüyü gördü. Onun yerinde 
hangi ka.dxn olsa bu manzara kar
şısında korku ile irkilirdi. Lavinya 
saldıı. kaldı, 61Uye korku ile değil, 
istikrahla. bakıtt ve IA.kaydane sor
du: 

- Şimdi geliyorum, sevgilim ... 
Sen git, beş da.kika sonra yanm* 
dayını. 

Lavinya çekilince haydut, bir 
zile bastı, birkaç saniye sonra ge
len Freddi sordu: 

- Beni mi çağırdınız şef. 
- Evet .. 
-Emriniz? 
Al Vud eliyle cesedi Hıarct etti 
- Şunu kaldır. 

Freddi, ölüyü görünce hayretiı 
gizliyem.edi: 

- Ne? .. Öldü mil? 
Al Vud alay etti: 
- Hayır ölmedi, uyuyor! Biraz

dan kalkarak rumba oynryacak! 

Dostum, ben seni da.ha. az budala 
sanırdrm. Benimle çalıştığın zaman

dan beri bir ölü ile bir diriyi ayırd 
etmesini olsun öğrenmeliydin . 

Ne ise, gevezelik yetişir, sual. 
lerinle benim cannnı srkma. Sonra 
meeslcyi anlatırım. Sen şin1di şunu 
kaldır ve her zamanki yerden de
nize atıver. Rovelverin elinde kal
masın!\ dikkat et. Anlaşıldı mı? 

-Evet, şef. 
- Haydi bakalım öyleyse ... Ya-

rın sabah saat ona kadar da kim. 
senin beni rahatsız etmesini iste

mem. 

- Başüstüne şef. Emrinizi el
den geld"ği kadar yerine getirmi
yc çalışırım. 

- Elden geldiği kadar ne de-
mek? 

- Ya polis baskını olursa? 
Al Vud bir kahkaha attı: 
- Polis baskını mı? Sen buna. 

mışsm Frc-ddi ! Bizim bura.da oldu
ğumuzu polisin ruhu bile duyma
m7ştır. Buraya baskın yapmak ne 
rede, pofüı nerede! 

(Devamr var) 

• 49. 
- Nerden biliyorsun Nilüferin 

odasında bu mendilin eşi olduğiı· 

nu.? 
- Soruşturdum.. öğrendim. ().. 

dasında küçük bir araştırma yap· 
tırsamz, iş meydana çık.ar, şevket· 

meab! 
Dördüncü Murat ortada bir do

lap döndüğüne inanmıştı. Fakat, 
bunun kıskançlıktan ileri geldiği· 
ne hükmedere1{, işi fazla kurcala· 

mak istemedi. 
- Pekala. Ben o işi de yapaca· 

ğım, dedi. Sen müsterih ol.. ve bu 
meseleden sakın kimseye bahset· 
met 

A YŞEN1N BlR MOJDESl 
Lukreçya odasına döndüğü za· 

man çok meyustu. Gerçi, tehlike
yi savuşturmuştu.. Lakin, yaman 
ve irn~afsız rakibesi Nilüferle mü 
te.rnadiyen cenkleşecek miydi? 

Nilüferin ne kıskanç bir kadın 
olduğunu şimdi bir daha anlamıŞ' 
tı: 

- Ondan korunmak lazım. Bu 
kadın burada benim rahatımı ka· 
çıracak. diye söylenirken kapısı a
çıldı. 

Valde sultanın sadık hizmetçisi 
Ar;.ıl iı;eriye girdi. 

-Yaımz mısın, Yıldız? 
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: :: M .::: :m erkezi: Babçekapı, şubeleri: Be.;oğ'lu, Kıı.ruköy, Kadrköy, m: 
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Türkiye Kızılay Cemiyetı 
Umumi· Merkezta.den: 

Nümune ve §8.ftnameslne göre (1885) aded demir portatif karyola 

kapalı zarfla ihale edileceğinden lllA.kadarların mllhUrlU numuneyi gör

mek üzere lstanbulda Yeni Postahane civarında Mimarvedad caddeslndı:ı 

"Kızılay,. banmda Kızılay deposu direktörlüğüne müracaat etmeleri ve 

kapalı zarfların yüzde on be§ nisbetindeld teminatla 7/1/9'1 Salı gUnU 
saat on bire kadar mezkQr direktör\U~e tevdii illin olunur. .. .............................. ~ ... ·~-· 

fvıahye Vekaıeunden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden kaldırıl· 
ması hakkında ilan: 

Dantelsiz bir kuruşlukların yerine dantelli bir kuru§lukla.r darp ve ptya. 
saya çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir kuruşlukların 31 mart 941 tarihin. 
den sonra tedavillden kaldırılması kararlaştırılmıştır. Dantel.siz bir kuruş. 
luklar ı nisan 941 tarihinden itibaren aTtık tedavi.il etmlyecek ve bu tarih• 
ten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız malsa.ndıklarile cumhuriyet mer~ 
kez bankası şubelerince ve cumhuriyet merkez bankuı §Ube&. bulunmıyan 
yerlerde Ziraat banlcası şubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanlarm bunlan malsandıklarile cum. 
huriyet merkez ve Ziraat baıilcaları şubelerine tedbil ett!nneleri tl&.n olun

nur. (9035) (12523) 

Başka bir 

Güzel 
Büyük Anne 

J tyan t; • ,., j a.. 
nua olmasına rağ

men naaıl genç gö· 
rUnmiye muvaffak 

•ıt:.mmııa• olduğunu anlatıyor: 
"Ben 51 yıı.sımdayım, dört defa ev

lenmiş, kızım ve 8 adet çocuğum var· 
dtr. Buna rıı.ğmen ten ve cUdlmin 80 
yaşlarında bir kadınınki gibi taze ve 
nermin olduğunu söylll.yorlar ve bu
nun sırrını oğrenmek istiyorlar. Tat
bik ettiğim uı:ul budur: 

Ben her alqıam terkibinde meşhur 
bir cilt müt('lıassısı taTafmdan keşfe· 
dilen ve cildl gençleştiren kıymetli 
"Biocel cevheri bulunan pembe renk· 
tek! Tokalon kremini kullanıyorum. 
Uyurken cil<ll besleyip gençleı:ıtırmek
te ve b-:ır sabah daha genç göster
mektedir. GüııoUzleri de beyaz (yağ· 
sız) Tokalon kremini kullanırım. Es
mer ve sert cltıilerle çirkin tı>nler U· 
zerinde ~yanı hayret bir tesiri va•· 
drr. Mcsamelerin dahiline ni.lf'uz etti
ğinden toz ve gayri saf maddeleri ih 
rac ve • iyah benleri izale eder .,e 
açık mesamelEri sıluştırır. Bu suretle 
cildiml:ııl yumuşatır ve gUzclleştlrir.,, 

Siz de t.ugUnden itibaren Tokıılon 
kremini kullanmız. Neticesinden son 
derece memnun kalacaksınız. Her yer 
de satılır. 

- Evet. Yalnızım .. gel baka· 

hm. 
- Biraz önce de gelip aradım. 

Odanda yoktun. 
- Efendimiz çağırmıştı da .. 
- Papağan meselesi için mi? .. 
Lukreçya birdenbire şaşırdı: 
- Ne o? Sen de mi biliyorsun 

papağan işini? .. 
Ayşe bir köşeye oturdu: 
- A. .. Bizim bilmediğimiz ne var 

ki?! Valde sultan da duymuş. Ba· 
na: ''Git bakalım .. anlayıver bu 
işi. Lukreçyaya yardım etmek 1§· 

zımsa, yapalım.,. dedi. 
Lukreçya, Ayşeden bu meseleyi 

saklam~ğa lüzum görmedi.. Pap::ı 
ğan meselesini başından sonuna 
kadar anlattıktan sonra: 

- Küçük bir yardıma ihtiya· 
cım var, dedi. Nilüfer işin için• 
den yakasını kolay sıyırdı ama, 
mendil ortada dururken, nasıl kur 
taracak kendini? .. 

- Mendili de inkftr etti mi? 
- Evet.. benin:r değildir dedi. 

6. 1. 941 
8.0S Ajans 
8.18 Hatif Prog. 
8.45 Konuşma. 

12.33 Fasıl heyeti 
12.60 Ajans 
lS.05 Karışık Prg. 
ıs.os Caz 
18.40 Taksimler 
19.15 Vving dliosu 
19.SO Ajııns 
19.45 tnceeaz 
20.15 Dadyo art 
20.45 L\isyen Bua.. 

yenin PL 2 
21.00 Dinleyici l~ 

teki eri. 
21.80 Konuşma. 
21.45 Orkestra 
22.so Ajans 
22.45 Cazband 

7-1-1941 
8.()8 AJans. 
8.18 Ha.tif pro. 

gram. 
8.45 Yemek Us. 

t.est. 
12.SS Ttirkçıe plnk 

lar. 
UJ50 Ajans. 
ıs.oıs Türkçe ptAk 

lar. 
18.20 Karr§ık pro. 

gram. 
18.0S Cat:band. 
18.SO Konu"ma. 
19.SO Ajans, 
20.ııs Radyo p.. 

zetesL 
20.45 Koro. 
:U.80 Konuıma. 
22.80 Ajans. 
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Şehir Tiyatrosu 
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Komedi kısmında 
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Paşa Hazretleri 

Raşit Rı~ Tiyatrosu 
t;\ LlDE PİŞKİN be

raber 9 tıdnclldı.nun 
Perşembe altşamı 

ıtadıköy su~yya 

sin61Tla.."lmda 
(0 GEOE) 8. perde B~y atladı t.P.K. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün saat ti de, Akşam 20 de: 
1 - KISKANÇLIK 
2 - CANI DOKTOR. . -Dr. Kemal O.zsan 
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l\pıutmaıı. Tt>I.: 41281' 

"·------~· •+ 
Şimdi ben de bunu düşünüyorum. 
Ayşeciğim! Sen, Nilüferin odasın· 
da bu mendilin eşini bulduramaz 
mısın? 

- Bundan kolay ne var! Val· 
de sultan beni sana yardım etmek 
için gönderdi. Mademki iş bir men 
dile dayandı .. Ben onun eşini bulu 
rum sana. 

Lukreçya, Ayşeye mendili tarif 
etti: 

- Kenarında penbe ipekle iş

lenmiş ince bir dantel var, dedi. 
Eğer bu mendilin eşini bana IJula· 
bilirsen, sana ne istersen verir;ı.1. 

~ Allah· göstermesin, yavrucu· 
ğum! Senden bir şeycik istemem. 
Sultan efendimiz emretti.. Hizme
tinde bulunmak benim için büyük 
bir şereftir. 

Ve gülerek ilave etti: 
- Zaten yakında padişah sefere 

çıkacak .. Sen de o zaman serbest 
kalırsın! 

Lukrerya ırül ilmcn-ii 

' 
:~~--~~~~' <. .. • 1 • ' • • ... ~~ .... : ·' ... ··~ - .ı . 

Soguga karşı 
teob~r alınız 
Yalnız sıkı giyinmek 

kafi değildir. Cebinizde 
bir kaşe 

G ipi 
de Tıulundurunuz! 

Üştitmekten mUtevellld baş, di.g, adale, ağnlarile kırıklığı ve emsaline 
kar~r en serl, en katt tesirli !Hl.çtrr. 

LUzumunda günde 8 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve her yerde pullu 
kutulan ısrarla isteyiniz. 

~-. ................ ....-.. ........ ....-.......-..._...-.......-... ._._. -A.JL..4.LJL..\.V..V.,L.~ 

Bayanlar için pe mailim: 
Sa,)-,n bayıı.nlarımız 

ı.laıı görduğiiınüz h!vec· 

cüh ve rağbete karşı 
,ükran borcumuzu öde· 
mek için bu deiıı. · Ame 
rikndan gettrttJğlmlz en 
büyük makineler sa.yesJn· 
de F E M t L'I 11ıkı1tm

CI lillndirlerle gayet kul 
l&lll§lı, Ufak mikropsuz 
bir şekilde yenJ amba-

iAjlarla piyasaya oıkardığımm "'··~,.,ılarıııuzla ıırzeylerfz. F l!l M 1 L 
bayan.lan bir çok rahim hastalıklarından koruyan ve üzllntlilü işlerden 
kurtaran en blrln<.'i Adet beUertdlr. 

1 Her eczabanede rE M iL ve BA a 
ll!lll!lmflmJIWRHlll'-mıll!!l1llllJl•ı~ınıHım111111111anmıınıım 

bulunur 

T rklye Cumbarlyeti 

ZıRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ue ticari her nevi banka muameleleri. 

Para blrlktt.renlere 18.800 llı'a Lkraınlye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lbba.raxz ta.sarnıt b:ap!al'"Tllda eıı 8.2 

t50 lirası bulunanlara senede t defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki 
pllna göre ikramiye dağıtıl&calttu. 

' aded 1,000 liralık •,000 U.ra 

' 600 2,000 " .. 
40 .. 

250 
100 

1,000 .. 
•.ooo .. 

100 aded ISO Urallk 6,000 Unı 
120 " 10 .. t,800 
160 20 s.200 .. 

O!KK.A T: Hesaplarmdakl paralar bir aene içinde 60 Uradaıı aşağ 
d~miyenlere ikramiye çıktığı t.ıı.kcUrde % 20 fazıamyle verUecE-kt:fr 

""''al"' ""'" • d'1a' ı myıül ' s1ı·••oık•.,n. ı ""' •• : H..ı••• ı 
tarlhleTinde çekllecekttr .................................... 

Ay;e başını sallryarak: 
- Hoşuna gitti bu müjdem, de-

ğil mi? Bu haberi sana kim~ 

vennemiştir sanırım. 

Lukreçya padişahın sefere git
mesinden hiç de memnun değildi. 
Fakat, valde sultanın hizmetçisine 
karşı memnun görünmeğe mecbur
du. 

- Efendimiz 9efere giderse, göz 
dereleri yaparlar? diye sordu. 

- Dairelerinde bol bol uyurlar .. 
;•iyip içerler .. dua ederler. Başka 
ne yapacaklar? 

- Efendimiz seferden dönünce

ye kadar hiçbir yere çıkmazlar 
mı? 

- Ah .. sen ne diyorsun? Kafese 
kapanan kuş bir daha drşan çıka
nlrr mı hiç? 

- Neden? Biz kus değiliz ya .. 
hemen uçacak mıyız? 

- Ne o? Sen burada pek sıkıl• 
m1c; aibi görünüyor!' un? 

Svet. Avc;.,rilti:ıı 1 'Pf'k -.ıkl'İ· 

dım. Hele şu Nilüfer benim gözü .. 
mü yıldırdı doğrusu. 

- Adam sen de. Nilüfer buda• 
lanın biridir. Sen istersen pekftHi 
onun hakkından gelebilirsin! 

- Hakkından gelebilir miyim? 
- Oyle ya. Bundan kolay ne 

var? Hele bir efendimiz sefere çık• 
sm .. Bu işi o zaman gene konuş~ 

ruz. 
- Mesel~ ne yapabiliriz? 
- Veziriazamdan bir buyruk a 

lır, onu zindana bile attırınz. 

- VeziriAıam da padişahla be
raber giderse? .. 

- O zaman ;' daha ziyade ko
laylaşır. De\'let umuruna Kara 
Mustafa paşa hakar. Valde sultan 
r'n io;e kan~rr. 
Lukr~·a btı bah~\ kapatmak is

tedi. Bir kutu Şam ~eri açarak 
A y-,ey~ uzattı: 

- Hep aeı köttl ~ kontıt' 
tuk. Hei.~ bıraı ,eker yiyeHın & 
::ığzrmrz t&tlaMm. (De'V'tmı wır' 
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Dünkü Futbol Maçları 
GtlalD galipleri: renebabçe, Beşıktaş, Galatasaray, ıstanbalspor, 8eyotıaspor 

Oiilliln matlupları: Aıtantaj, Vela, StUeymanıye, Topkap, Beykoz 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ET ~~~~ ET = 
Şeref stadında: 

l'.MlA 2 - ilr.. rKOZ l 

DUn, Şeref stadında gUnUn son m " 
çı, Pera Ue Beykoz arasında oynanoı. 

Haftanın en enteresan maı;ı olan bu 
karvılaşma epeyce alfı.kıı uynndırmır-

tır. 

Ccykozun geçen ha!ta, velev tcsa
dUfl dahl ol.la 1''enerbnhçeyi ycnmcsı, 
Perıı. takımının son zamarılarua aldı 
ğı neticeler dolRyııtllc, Jıcrkesln na<. • 
rı d[kkatlnl lıu maça celbetml§ll. 

Muayyen zanınnua takımlar sahn. 
ya çıktılar. KadrolarJ:.ı bllyUk bir dc
dlğlşkilk yoktu. Oyunu Beıııkt.a.şlı 

HUsnU ldo:ıre ediyordu. 

raber vaziyete geçtiler. Fakat bu 
canlanma golle beraber nihayete 
erdiğinden l stanbulsporlular yine 
Topkapı kalesine inmeğe başladı
lar. 

Uzun bir çcki~eden sonra 30 
uncu dakikada Tarık ve bir daki 
ka sonra Cihat \'asıtac:iyle iki gol 
daha yapan Sarı siyahlılar ilk 
devreyi 1 - 3 galip bitirdiler. 

I kinci det•rc: 
lkinci de\•redc de ü~tünlii~lcri

ni muhafaza eden l stanbubporlu
lar 11 inci dakikada ı:antrhat 
Eıwer ,·asıtasiyle dördüncü golii 
de yaptılar. Oyun bir aralık sert 
bir şekil aldığından hakem her 
iki taraftan da bırer oyuncu çıka• 
dı. 

beyazlılara oldukça tehlikeli da- kaleci.karşıladı fakat tutamadı. 
kikalar gcçi rttıler. Top Niyazinln önüne düştü. Niya-

Galatasaraylılar ya,·a~ ya,·a5, zi ı;üt çekerken kaleci fedakarca 
oyunlarını duzeltmeğe ba~ladılar - ayaklarına atılarak kurtardı. Al
sa da Gunduzün ha:-ta hasta oy- tıntuğlular kaçan bu yüzde yüz 
naması gollerin artma ına engel golden sonra açıldılar. Fakat bir 
oluyordu. '27 incı dakikada Arif- türlü netice alaml\'orlar. 
ten güzel bir pa:-; alan Salfıhattin Otuzuncu dakik;dıı Altıntuğ a · 
takımının altıncı golünü yaptı. leyhine fr:kik oldu. Frikiki F.:sat 

Bu golden wnra iyi bir hücum g?le tahv~ı. etti. Bunu~~ ıı?nra vn· 
yapan Süleymaniyeliler sağ haf- ı zıyet d~g-ı.~~ed~n bırın.cı . de \'rO 
!arı Abdüs \'a~ıta~ivlc o manın sona erdı. !kıncı denı>nın ılk nn· 
bariz bir hatasından istifade ede- !arı müte,·azin bir şekilde devam 
rek şeref 5ayılarım yaptılar. ctm!ştir. Yirm~nci dakikada !<:e · 

Arifin bilgili \C soğukkanlı o- nerlıler aç!~ma~:: b~şladılnr. ":e ı n
Yunu savesinde sarı kırmızılılar şarın ayagıle ıkıncı g-oleruıı attı· 
Süleymaniye kale i önüne yerleş- lar. Da.1d~a 21. 
tiler. 38 inci dakikada Gündüzden Bu golu daha ev:elden sakal· 
Salime ve Salimden Arife gele.n lanmış. ~lan Tarık: .eg.er eakatıan· 
top Arifin ayağı ile vedinci defa mas:ı ıdı ~urtarabılırdı. . 
S ·· ı · k ı · · · d' a Bır d<ıkika sonra Tarık bır gol • u eymanıre a esme gır ı, m ç 
da biraz 5Qnra 7 _ ı Calatasara kurtarırken tekrar sakatlanıp o· 

1 be · l d" 1 yunu terke mN:bur oldu ve kalecl-
ym ga e sıy e sonka er ıBocl . . · nin yerine sağ' bek ~eçti. 

Fakat top dnha evvelce Necmin!n ku- Galata::arar ta ·mıı un) 1 1 tk· · "' Jd k. dak'ıka son· 
k ı...~ . • • d be . k d v lllCI 0 0 Cn se iZ 

cağında idi. l"tanbulc:por: :\evzat - Hayri, ay~ttıgı~ . en ~·rı çı ·arama ,ı~ı. ra FeJıer lehine penaltı oldu. P0n-

Hakim o,·unlarına devam eden 
San - sival'İlılar 4 ı üncü dakikada 
Bekir ''asıtasiy!e de bir gol ya
parak maçı 1 ·- 5 kazandılar. 

Vaha nıaç ba§lnr ba§lnmaz, l'eralı 
lar, ht.:p biı den Hcyko:ı: kı.ıles!ne ç .. • 
landılar. Bı.ran lçinde, Peranın Uç O•
tuını Beykoz mUdafllerl llo karşı kıı.r 
şıyıı gördUk. Sollı; , merkez muhacim 
Koçonun \"erdiği pasa yeUşemcyınce 

kcnd:nl balıklama kalenin lçıne attı. 

L aha ilk dakikalarda meydana çı. Faruk - Necati. Enver, Sami - golle~ı Arıfı sagıçc almakla teıafı altıyı Esat gole tahvil etti. üç da
kan bu tehlik~ler Beykozluların Asabı Tarık, Bekir, Cihat, Kadir, ls- etm~e ba~la~ı~tır. . ~· kika sonra da Fenerliler :\'ivazinin 
üze "inde Leslr etli. met. Anf, Bodun derccesınde deı,plse aya~iyle kalecisiz Alt·ntu~ takı 

Kendilerini topnrlamnğa çn\ışıyo • Topkapı: Halit - SaHihattin, de ona yakın oynama~ta, ayagın- mm:ı dö~düncü golü allılar. 
ıar. Fakat Pera hUcumlnrr bir dalgı. Hakkı - Hasan, Sabahattin, da topu tutmadan saga wla <l:ı · Hu aolden sonra oyun sert bir 
glbl blrlblrin!n ardından geliyor. Fuat - Salfıhattin, Şahap, Ka- ğıtmakta, ~erek ~~tleri ve ger~kse ~ekil :ıırken hakem Altıntuğdan 

Oyunun ıo uncu dakikasında gene mil, Ali, Daver. kafalan lle yenı takımına zıya- bir ornncu çıkardı. Az sonr:ı. da o-
Uç Pcralı for\"Ct, Beykoz kalcs!nc da.. desiyle faydalı o~maktadır. \'Un 4---0 Fenerin .,.alibh·etile .eo· 

Galatasaray: 7 - Siilcymmıiye: 1 O::.man her zamanki . . gibi bo- ·na c ... dı·. " • yandılar ve bu sefer, Koço sıkı bir , 
şUtıe talumının ilk aaylSlnı kaydet- lki haftadır gol atmadan mağ- z~. Adnan ve Faruk. ıyı hafla~. Beşiktaş - Y<'fa: 6--2 
tı. ]tip olan Galatasarayla yine \ alnızc:a çaflıştıla1 ~· .I·o.r hdattı~a Günün ikinci maçı Beşiktaş ile 

Bu gol Beykozluları canlandırdı ve iki hartadır galip gelen Süleyma- Salim, .\ri ve )lnncı en e Vefa arasında idi. Hakem Tarık 
anı bir hUcum neticesinde de sağaçık niyenin yapacaktan maç her iki Gündüz, Salahattin iyi ornadılar. Özcrenginin idaresinde oynanan 
Kadir Beykozun goıunu attı. Vaziyet takımın taraftarları tarafından Bülend eski oyunlarına göre, bu mühim maça takunlar aşağıda-
ı.ı hararetle beklenmekte idi. çok iyi idi. Çalı~tığı takdirde ta- ki kadrolarla çtkmL~lardı. 

oyunun 25 lncl dakikasında Peraıı • Galatasaray da Ankaranın en i- !hındaki yerini alabilecektir. ~eşiktaş =. 11:. Ali -.- Y.avu7, İb-
ıar gene hUcumdalar. Santrfor Ko.. yi oyuncularından Arifi alını~. Süleymaniy~ takımında yeni. 0.- 1:11~ - Rıfat~ F~yzı, Hüseyın -. 
ço içlerin de yardımlle kalecile kar. Süleymaniyedc Fcnerbahçcden yuncudan esin oyuncuların hırı- Şukru, Şe~f, Şakı.r, Hnkk_ı. ?a.~rı. 
eı kartıya kaldı ve mkı bir ~Ulle, takı. gelen meş.hur Fikretin karde~i 1 birlerine ah~1madıkları görülüyor . Vefa: ;ıusamettın - Lutfı'. '\J a-
mını - «nlip vaziyetine soktu. S "h ·ı \la~ettin ovnurnrlar<lr du l\lamaafih 5 gol )"'tptıkları hıt - Nccclet, Hakkı. lsmnıl -

" emı 1 e i • • ' · · • F ru· T 't"f Hakk ,..,.k et Fi.' d · 
vevh.ı.n son yırml dakikası zaman Oyuna Şazi Tezcanın hakemli~i halde Galatao;arayı yılmadan ~ıkı5 C" 1· .wa 1. • 1• " 1 r. · r . .'· 

zanıan Deylrnzun zarr.an zaman da altında ha,landı. llk dakikalarda tınnalarr. i!eriki maçları için ken. Oyunun ılk anlan kat1J lıklı hu: 
Peranın htlk lmly~t! altında cereyan rakibine karşı hakim vaziyck dilerine ümit vcrmektc<lir. En iyı cumlarln. oyııanırken altıncı dakı· 
ttU.( " ' • g(.'Çen Galatasaraylılar Sa'Ahattirl oyuncuları rol açıkları Fethi idi . 1 ~~~ıı :n; ~lr ş~k~~fe ~eş~~t~~hl.llr 

lKt.scı m:na: ve Arif vasıtasivle iki gol fırsatı rnvac; ve 13 inci dakikadan iti- c ~ .1 a ~~ıne ı~. 1 c~ 'c d ~ ı~m 
1klncl devrede oyuna Beykoz b~la.. kaçırdılar. • hare~ hakimiyet Beykozlulara ayalrlgı e go ,1! falal:ı:anbıi ar. üdu 

klk ka 1 kl hU- ·· •• dak.k d k ·· l ~ b 1 d go en sonra "e ı ar r m -oı. llk oo beş da a r§t ı ı 13 uncu · ı ·a a • ço: guzc E;eç~e. a~ a .ı. . .· . . det Be~ kalC-'Jini sıkıştırdılar-
cumJ.arla mUtcvaT.tn geçtiği halde, oynayan Galata~ara1~) sag ta\~f~ı- ~ Nıha) et -2 fıncı da1~ık~da .lkb>- sa d:ı netice alamadılar. On Uçün
dcvrenln ikincl on be§ dakikası mut . nın yani l\1usa, Sa ım ve ı n ,ın c~luspor sanlr oru \.~I anı .. lı:. en dakikada vefa kalesinin önü 
ıak surette Beykozun hllklmlyeU a • mükemmel ~ir ~nl.~~;ıası • ':e ~a- hücumcb takımının ılk golumı knrıstı. Hakkı topa. sıkı bir !iÜt 
tında cereyan etti. Ancak Beykoz for. !imin seri ~ır suruşu ı\rı[ın ılk yap~ı. ~ . 1 çekerek ikinci golü attı. Vefalılar 
vetıerl gol çıkaramıyorlar. golü plase ıle yapma5;ma sebep (.,alatasaray: O"man - l·aruk . 2_ 0 mağlup olmalarına rağmen 

Bir ara, Pcralılar, .birdenbire cnn· ı oldu. 1~d~an - . Muc;a.'. Eı.~ver •• EJfak -:- tekrar Feneri srkı:ştmyorla'r, fakat 
landılar. Beykoz kalesınl tıdctn muhıı. Bu golden çanlanan sarı kırını- Salım, Arıl, Gunduz, Sal<1hattın, karsı taraf Hakkılarmı i;i marke 
sara altına aldılar. lkl ıııkı §Ut, yüzde zılılar üst üste yaptıkları akınlar- Bülend. . . ctti~inden netice alamıyorlar. 
yt1z Necmlnln şansı yUzUnden kurtı.:'• dan sonra 20 i~ci dakikada \ehle- S~leymaniye:. f Ia~1 - .. Ru.~11 . On dokuzuncu dakikada Şakir 
du yoksa ~otdU . rine verilen bır korner atışını Danış - Abduş, Zek1 (Şukr~) · Lfıtfinin hatasından istifade ede· 

Bu arada Beyko7.a tistuste iki kor. Salim Arifin . iin.üı.1e . düşüreli~. Ye M:hm.et - ~foto_. Ş~krü (Zekı ) • rrk üçilncU Beşiktaş golünü nttı. 
ncr oldu. Onlo.r da h:ıkikııten bir teh· Arif. de ~afa }I~ ıkın~ı dc[a Sulev ı\laettın, Semıh. Fethı. Bu golden bir dakika sonra Hakkr 
Hke oıaralt ntııılıldı. manıyeyı maglup cttı. Fener stadında: ! y:ldmm süratile Vefa knlcsine ine-

Oyunun son dakikalıırı. Beykoz çok 25 inci dakikada . B.~u~.nttcn ,\ · Fencrh:ıhçc _ Altıntuji;: ·l-0 rek dördüncü golü attı. Bu golden 
cner]lk bir oyun çıkarıyor. Fakat ne. rife gelen topu Arıf onu boJ ol.~ Hakem Snmıh Duran.<ıoyun ida· sonr:ı Bcşiktaıılıfa.r yavaşladılar. 
Ucuız. Pem mUdııCaası şuurlu blr h~l duğu ~al?e kal~_Ye .~t:.nadı ?und.u resinde o~"llanan bu maça takımlar Vefaltlar ise büsbütiln canlan~ı
de kalclerlnl mUdııfaa ediyorlar. D. " zc g('Çırdı ve Guncluzun yakın hır şöyle çıkmışlardı: lar ,.e birinci devrenin bitmesınc 
dUk öterken Beykozlular Pera kalesi- mesafeden üçüncü gol~ .raplı. Fcnerb::ı.hçe : Cihat _ Taci, Or· bir dakika kala Hakkmm aynğile 
nln önUnde !diler ama netice yok.... 29 uncu dakikada Arıfın , ·e 41 han _ Omer Esat Fikret ~ K. ılk gollerini attılar. Birincj devre 

ı~t. spor: 5 - Top~~pı: 1 inci dakikada S:ı1 ahattinin yap~ık Fikret, Yaşa;, N'aiı;.ı, Niyazi, r:.e- 4-1 Beşiktaşın galebe.sile sona 
~tuıafferin hakemlıgl altında lan iki golle sarı kırmızılılar ılk bii. rırdi. 

Yapılan ~u maçın ilk dakikaları de,-reyi 5 - O galip bitirdiler. Altmtuğ: Faruk - ~ıehmet, 1 İkinci de..'Te başlar başlamaz, Ve-
İnütc\'azin geçti. Oyunun _il~ cid- . . . Cemal - Sabri, Ali, lsmet - Sc· falıla.n sayılarını çoğaltmak için 
di hareketi Topkapı kalecıs1 Ha· !kıncı deı·rc. lim Hamit, A. Eroğlu, Sait, Hföı· büyük bir enerji ile O}"llndıklannı 
lidin g~l bir kurtarı51 ile gö- Büyük bir sayı farkiyle birinci nü.' ~örüyoruz. On birinci dakikada 
rilldü. rn uncu dakika<la Tarık devreyi galip bitiren ~n kırmızı Ornna Fenerin akmilc bnşlan· Lfıtfiden, sol içe ondan da Hakkıya 
lstanbul::;ponın ilk golünü yav:ış lı!ar, ikinci devreye isteksiz ba~- dı. llk on dakika Fenerin hakimi· gel('n top ikinci defa Fener ağln-
bir şütle yaptı. !adılar. yeti altmda devam ettikten sonra rınn takıldı. Bu golden sonra Bc-

Bu golden sonra can1anan Top Süleymaniyenin canlı oyununa o~ıın mütevazin bir şekil aldı. şik~lılar tekrnr canlandılar Ve-
kapılılar hemen bir dakik~ sonra kan;ı GalatasaraYlılar arn1la c.ıra Yiııni ikinci dakiknr '\ F "nrrli fa_ k~~csinin önü karıştı. Hakkı ile 
santrforları Kamil vasıtasıyle be- da )·aptıkları hücumlarla siyah Naim kalenin önünde şüt çekti, f>ükru topa atıldılar ve nıuııl oldu

.ğ'unu anlaniağa vakit kalmadan 
ton ağlara takıldı. 

Akabmda Vefa sol i<;i boş ~ik
tns kalesine tonu sokamıya?"ak bü
yük bir frrsat kaçrrd'. Bundan son
ra Vefalılar bozulma.Ya basladı· 
lnl'. Yirminci da.kikadıı ı:-akirden 
r;ü:ı:el bir pas alan Şeref altmcı ,.e 
Mnuncu Be§ikta.ş golünli attı. Bu 
golrlen sonra her iki taraf tıı ya
'·:vıladı ve mac: da 6-2 Beşiktaşm 
galebesile sona erdi. 

\'urgun 

lnönü ko'n~ıını''>n bir göriiııfış 

Bine yakın atlelin girdiği 
lnöntl kOŞDSD 

Dün Hürriyettepesiyle Mecidiyeköy arasmda yapıldı 

Birinciliği Kuleli 
lisesi kazandı 

İstanbul Atletizm ajanlığı ta
rafından tertip edilen Büyük 
lnönü koşusu me\·siminin en 
parlak ve atlet fazlalığı bkı. 
mınd:ın 856 kişi iştirak etme k 
suretiyle yeni Türkiye rekoru 
tesis edilmesi hascbiyh: çok e
hemmiyetlidir. 

Bu miktarın 378 atletini Ku
leli , 176 atletini Maltepe ve 77 
atletini Kabata..5. Atletik kulüp, 
mu!ıtelif ı:e::ntlerc bnğlı 7 mü
kellef , ı-.ıalatyadan bir takım 
(3 l ki§ı bir takım İstanbul ku
lüp ve Halkevlerinden 1•14 atlet 
işt i rak etmiştir. Bu muazzam 
atlet ordusunun koştuğu yollar 
ta.m:ımiyle kapanmış Ye koşu 
bitinccve kadar hiç bir vesaitin 
germesine imkan olmamıştır. 

Koşuyu seyre gelen (3000) 
den fazla halk bu Gençlik Ordu 
sunu yol bovunca mütemadiyen 

G. Saray 
Kurban bayramında 
Ankarada iki maç 

yapacak 
Ga.la tnsaray takımı vaki olan da·· 

vet üze rine Kurbanlıayramında 
Gençlerbirliği ve mıı'3ke ~por ile iki 
maç ynpmak üzc>re Ankara.ya gi· 
ciecektir. 20 kişilik bir kafile ha
linde gid 0 cek olan Sarı krrmızıJı
lar çarşamba günü şclır'mizden ha
rL'kct edecekler, ilk maçlarını per· 
şcmbc ve ikinci mnçlarını cuma 
günü Ankara J 9 ~lnyıs stadında 

oynadıktan sonr:ı cumartesi giinU 
avdet edecekler ve pazar günü de 
lik maçlarını yapacaklnrd·r. 

B. takımları maçı 
Galataı;;aray B: 3 -

Bc;rn~lııspor U: 2 
Şı'ref:-:ta.dmdn günün ilk maçını 

Galatasaray B takımı ile P..<'yoğlu 
spor B taknnı yaptı. S:.ıhaya 10 ki
§i olarak çıkan Galatasaray B ta
kımı birlnci ve uçüncü dakikalar
da üstüste iki gol yroi. 2-0 mnğ
llıp vazi:vcte düştükten sonra can
l:ın:ın Sarı - kırmızılılar birinci 
devreyi 2-2 berabere bitirdiler. 
tkınci. dr.vrede iyi oyn:yan Gnla
tasnrnylılnr bir gol daha atarak 
maçı 2-3 kazanmışlardır. 

Maçı genç hakemlerimizden 
:Muhtar idare etmiştir. 

Ff'nl'rbahçe B: 5 - Vefa B: 1 
Fcncrbahçe stadında yapılan Fe

ncrbahçe B vo Vefa. B takmıları 

arasındaki maçı üstün bir oyunla 
Fenl'rbahçeliler 5--1 kazanmışlar· 
dır. Her hafta sabahlan saat 9 da 
yap·Jacak olan B takımları karşı· 
ln.cımıılarma Fenerbahçe, Beşiktaş, 
Galatasaray, Beyoğluspor, Vefa, 
lstıınbul spor klüpleri iştirak et
mektedir. 

alkışlayıp teŞ(!i etmişlerdir. Ko. 
şu parktını: Şişli tramvay de
posu. Zincirlikuyu, Asri mezar
lık ve ayni yolu takiben muva. 
salat. 

Bu me.c;afcyi her kes muay. 
yen zamanda bitirmiş ve en faz
la takımla i~tirak eden Kuleli 
rekor kırmıık suretiyle Büyük 
lnönü Kupasını almıştır. Muva 
salat hattına ilk gelen Malatya 
takımı (Bir takım ü ç kişidir) 
birincilik. bayrağını almış ve 
takımı teşkil eden atletler de 
nvnca birer bayrak a.lmL~lardır. 
ikinci Kurtuluş takımı gelmiş 
keza takımı teşkil eden atletle
re birer İnönü Koşusu 1\ladal
vası verilmiştir. 3 üncüden 10 
Üncuya kadar sıra ile gelen b
kıınlnr fi.ınlardır: 

;": Uncü Kırmızı Mavi , 4 üncü 
Kabatn.ş-AUetik, 5 inci Kaba. 
ta5-Atletik 6 ıncı yine Kabataş.. 
Atletik, 7 inci Beşiktaş mükel
lefleri, 8 inci Taksim mükellef. 
leri. 9 uncu Kuleli 10 tmcu Eyüp 
mükellefleri. Mükellefler ara
sında Be.5iktaş mükellefleri bi
rinci gelmiş ayrıca talt: : edil. 
miştir. 

Vakit: Birinci ta.kım. 16,50 
ikinci takım 17,3, üçüncii takım 
17.S. 

ikinci kümeler 
1k'nci küme maçl:ırına diln Ann

doluhi.snrı v e> Karagümrük stadın
da dc\·am edilntiştr. Anndoluhlsn· 
rı sahasında Anadoluhisarı Beyler· 
beyine D- 0. Hilal Rumelihisarına 
6-0, Anadolu Alemdara 3-2 ga
lip gt'lmiştir. 

KnrngUmrUk sahasında dn ls
tikliıl Doğusponı S-1, Dnvutpaşa 
Karaglimrüt;'ii 1- -3, E~ ilp Demir
sponı 2- 1 yeıuniştir. 

Ankara lik maçları 
Aııkara, S (.4.ıl.) - Bugün llk 

maçlarının birinci dcvrcsin!n son 
karşıla~ma ı büyük hir meraklı 
yığını önünde Ankaragücü - Birlik 
spor arac;ında yapıimış ve Anaka
ragücü 1-0 galip gelmiştir. 

Bu karşrb~manın O- O beraht"!r
likle biten ilk haftaymında Anka
ragüçlüler rakiplerine daha Ü"tiın 
bir oyun çıkarmışlar ise de Birlik 
spor müdafaac;ımn canla baı;ı1a ça
h§IDa .. ı karşısında c;ayı kaydına 
muvaffak olamamı.)ardır. 

İkinci de\Tede oyun, her iki ta
rafın seri \C mütekabil akmlan ile 
haftaymın ortalarına kadar devam 
etmiştir. 

Puvaiı vaziyeti 

Bundan sonra Ankaraguçluler, 
tekrar ağır basmağa başlamışlar
dır. Nitekim bu sıkı akınların bi
rinde, Birlikspor müdafii bir hak
kını ceza sahası dahilinde topu e
liyle tutmak suretiyle kesmek zo
runda kalmıştır. Fakat Ankaraguç 
!iller serbest vuru~u sayıya kalbe -
dememişlerdir . 

Takım: o G B 
Beşiktaş 12 12 o 
Fenerbahçe 12 9 1 
Galatasaray 12 6 3 
Beyoğluspor 12 5 3 
Vefa 12 4 2 
lstanbulııpor 12 4 4 
Ka.sımpaşa 12 4 1 
Beykoı: 12 3 2 
Topbp 12 1 4 
Sülejm6niye 12 2 1 

!\I A:Y 
o 59 14 
2 42 10 
3 37 18 
4 27 24 
6 27 ~3 
4 26 37 
7 18 29 
7 14 27 
7 17 52 
9 13 45 

• 
p 

36 
31 
27 
25 
22 
2·1 
21 
20 
18 
17 

Güçlülerin hlıkimiyeti altına gi
ren orun seri bir cereyan almış. 
fakat bütün akınlar Birlik pQrun 
müdafaası önünde akim l.almı~tır. 

Birbirini takip eden hücumlar
dan birinde Güçlüler ancak 30 un 
cu dakikada merkez muhacim Tay 
yarın ayağı ile günün ilk ve şon 
golünü kaydetmeğe muvaffak ol
muşlardır. 

Bu suretle maç 1 - O Ankara
gücünün galibiyeti ile sona ermi ı:
ti r. 


