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tayyare daha düşürdü 



'' iKDAM 

1 

ikinci kll. P•z•r 1 
ISTANBULDA - - ..... ı

TR A M VAY iLE 
DEVRiALEM ı 

• • 

8.00 Pı-ogr .a.ın 

8.03 Ajnas 

8.18 Milz>k 
8.45 Ev kadıru 

12.ao roııram 

l~.15 M!tzık 

19.80 Ajans 

am a • - ş a 
YAtAN: Mehmet Hicret 

12.33 Müzik 
12.50 Ajans 
13.05 Jtfüzik 
13 20 Müzik Hwu i mubı.set.., ru.,mw-.ı Hay-! k4Ç güne kadar ı)il~im, bir · 

19.45 Müzik 
W.15 Radyo Gaz 
!0.46 M»".ik 
21.00 Müziit 
21.30 Konuşma. 

21.45 Müzik 
22.30 Ajans 

22.45 ~üzık 
<I, bC)•ll genç kar .. ~uıtran Ha- f"YlDl k;Jmıyacak, olmiy~irn! 18

·00 Program 
•ın o·r en~~en'-- ~ nıe~ b·• K H ? 18.03 Mı\zik , 23.25 Yarmki pr< 
., • • · •u """ "'··•~ u - ınap ocaya ım. 
ıı.or,ız~• tcsifl ıle xıvıanıyor, sık - Ewt .. Bugu .. n buraya b&l..-1<al _18:::·:::40=:::l\4=u=·,·=Jk:•====23=.3=0=K=•1>::aru,;==··= 

Tramvay/ar, dolu geçiyor, 
hep " dolu geçiyor ,, ! 

~ •-- Sabah ayazı 
""" ..ıwırnnlar ı;e~ırıyordu. Evvel- ibralıım ·efendinin annesı geldi. C:::-h· T değil; dondw·an, 
u n ı oır kaci.n<lı. Faa.kt artık O anlatıyordu. Osmanlı köyünde yw lr İyiltrosu 

YAZAN - --

l_JAHMUT YESARi 1 

Beşik 

tramvayı hwngi
• 

m' • •açm:~tı.. Ortada öfkelene- bir Kınap Hoca varmış ... Bu ada
•u. bır ht.cı 'e )."'"- ı.ken bile kızı- mın nefe.;i her deı'de deva ırniş .. 

T epebatıada 
Dram luımuada 

insanın i ç i n i 
donduran kes
hln, acı ayaz. 

Si. 

Görii, beni tut 
madı, haydi, ftı· 

:Y«r, ııı•çıııla.:'Yor, b~ğırıp çağırı- Onun okuduğu ve düğümlediği 

yoıou .. E;.,e..;, a mantıksız konu- .kınapları kını ağrıyan yerine bağ
~uyu», bır delı gibı öaçmalıyordu.. lansa, bir şeyi kalmaı;m;ş. Birçok 
Baran koca.sının kar~ısına geçiyor 

1 

h8"taları o iyileştidrmiş, delileri 
'"' soruyordu: o akıllandırırmış, dilsizleri o lııo-

Parmakltapıda tram\'ay bekli- kal tramny be«liyen biT cGebe 

* 
yorum. Kadın• a kadar yine, morartmağı 

Komedi kısmında 
ll/1 /941 P A Z A it ıriinü 

·BekJi,•orıım!• deınelt, benim, niyet ettiği sağ gözünü uğuşturarak 

·BekJediğ:m :ıamanı ve rnim;iyı• soruyor: 

- Beni seviyor musun Haydar? nuştururmuş. Sen de yarın s&bah
lla (!ar Bey karısını çok sevı- leyin Osmanlıya git ve beni Kına.p 

•llhdös -' 15.H tla. Ye 

~-ı:ıt.Stdıı 

ifade etmez. - Bu, tramvay Bl'şiktaşa gider 

yv d,ı. Hoca~ a okut... t 
Elbette 0 ekerim! diyıordu. 'Ia- Haydar Bey, İbrahim efendinia 

aav\·ur edcbılciıgınden fazla... annesinın cal-il ve •af olciugunu, 

PAŞA 
>1AZRETLERI 

Genç Ka<L.n ka~larını çatıyor: ve bunuıı için Kınap Hoca dl'nilen 1------------
- Yalan .. Y.ala~! .. Diye haykı-, ı.damın manevi kudretine. nefes ı 

nyordu. Sen fX'nı oevmıyoraun: kerametine inandığını söyledi iı;e 

Nıçın hakikati .. W}Jemı:yor&ırn• . de, Şükran dinlemedi: ı· 

llanş sahilinde topçu 
düellosu 

Bo) nunu btik"yor, tıtrek bır 

1 

- E;:er öbıemı i>iemezı;en, 0.,-
K-<le: manlıya gıder, K:nap Hocadan o- . ı.on.dr.R, 19 (A.A.~ - 15 g~li>k 

- Hak,:ın rnr, diyordu. Ben oe· kurunu~ kınap getirırsin... <k'lli. bır sukut1an.<;onra rra.~Slz sııhılle
vıll-tcıt bır kaciın U"ğil, nefret e- Ve agla:. &ğa ba~lad•. rıne yerlc'Ştiri~C'n uzun menzilli 
dJlecek bir insanım ve sen de ben- Haydar Bey karısının "4?,lama- toplar, dün gece yaıı.sından az ev
dı;n nefret eclıyorsun ... Ben dün- sına dayanamadı: vel tekrar ateş etmeğ başlamışlırr
:yanm en merhamet.sız, en vicdan- _ Ağlama ... dedi. Yarın gide- dır. Douvrt'ıo mm takasına dört obüs 
sız kadınıyım! Oof Allah m .. Beni ceği:ın!... düşmüştür. Kent kontluğu sahil-
neden bu kadar hi..,..z, vicdansız Haydar Bey ertesi sabah kayma- lerinde buhınan İngili2 ağır topları 
yarattın!.. kanıdan izı... aldı. O.,manlıya gitti. mukabil ateş açınca Alman toplan 

Koca.sına dönüyor: Kmap H.o<:aıun bulundllgu oda- ı;usmllştur. 

- Ben bile kendimden nefret ya girdiği zaman, onu bir köşede, 
ediyorum... diyordu. Neden, •en kirli bir minderde otunıyoı· gördü. 
de benden nefret ettiğini itiraf et- önünde biri boş, diğeri yar16ına 

uuyon;un? Cevap ver>ene... Ha kadar dolu iki rakı §İlje6İ yar<Jı. 

anl•yomm; Ha>ta oldugum ıçın Evet Hoca efendi (!) içiyordu ... 
oona aeıyorsun... Fakat gözlerin, Selam verdi. Hoca mu"=abele e\.-

akışların her şeyi söylüyor, her medi. Yalnız: 
§'E'yi itiraf ediyor... - Kimsin, ne istiyorsun? diye 

Sık sık ba~ından şikayet ediyor- sordu: 

du: Haydar Bey •E .. , nin hUDU 1 
- Ah baı lm, baş:.m!.. İçinde san muha>ebe memuru olduğunu söy

kı cehennem kazanları kaynıyor... ledl. Hastasından bahsetti ve ka
Beynıme sanki çuvaldızlar sapla- rısını okumasın· rica etti: 

Fran•ız Yapurv re~ 
yakalandı 

'Iı .ımva)•lar, •Dolu• mi? geçiyor, 
cO•, amma, hangisi? Biri cK.ar

nırun• biri de cBeşikta§ yolu• nun 
derdinde! 

hep ·Dolu geçiyor.! 

Bt: •Dolular mı., göğüs vurarak, 
d'rrsekliyerek, atlıyanlar mı, binen-
!er mı, canbazlar mı, .Erbabı ma
rifet• biniyorlar. Benim gibi, pıs-
rık insanın bi.nmesine imk:'.in, ihti
mal yok. 

Durak yerinde bekli~·orum. 

Nezleden ağırlaşmıs kulağımın 

dibinde. nezleli bir kadın sesi: 

- Bu tr'am\·ay. nereye gidiyor? 

Döndüm, bahtı'T'. cGün<lelikt e 
girien aeğil, hatta, •Çamaşırlar. dal 
unutulacak b;r kadın. ·Eler tutar 
yeri yok!•. Ba~·ırıda. gazboyaanala
rına rahmet okutan. alacalı bir baş 
örtü; sırtında, ma>,alle kadınları

nın yeldirmelnine rahmet olru'tan 
bir cKap•. 

Dık dik soru~·or: 

- Betilıtasa. txamvay hangiııi? 

- Hanım. burad;m Be;;ikta~ 

tramvay gitmez! 

Nezleden mi, yoksa, herhangi bir 
•Yar nezl•si• nden mi, sağ gözü 
kanlanmış, sümüklü mendili ile. 
cKurutnıak için• taplıyor .. 

Ben, önce, sandım kı gözüne. toz 
falan kaçmış ta, gözünü .İJiıçlı-

Kim kime? diyemezsiniz- Çünkü. 
•O kaldırmıda cDireniyor!• Tram
vaylar, ;s]<arça geliyor. 

.o., uğuştura uğu~tura birtevi
ye kanlandığı ı.ağ gözünü, yine 
hem menclil ucu, hem de parmaği
le ovalıyarak, tramvaya cCan.ipc
rane• bir atladı. Atlay1ş güzel. 
Halta bu atla~·ı~la da • Y~r. bul
du. 

Fakat. vatmana soı-dll' 

- Be,iktasa l!ider mi? 
- Gitmoz'? 
- ... 

1 erlen? 
- Beşiktasa tramn\• 11'tmez. 
- Ben, B€~ı .... a, b~p t?am\·ay-

Ja gi<l<>rim. 

•Onu•, tram' a)·dan ind:iıdiJer. 

Onun tramvayla çeki('l'.Deıri, bir çok 
kişinin, işi.ne geç kalmasına sebep 
oldu. Fakat, •Ona., •Parmakkapı
dan - Beşikta~· a. gidemi~~eğini 
anlatamadılar. 

Hava, a~•az. Ç>ri yağıyor. 
.o., hala, kaldırımda, .B~k

taş• tramvayı bekliyor. 
nıyor... Kınap Hoca: 

Ara.da bir öksürünce de : _ Olma• ... dedi. Sc-n nıemur-
- Ben veremim! diye tutturu- sun. Maneviyata, nefe.se inanmaz

yordu. Bu haotalrk beni ne kadar sın! Hastana kını>p düf?ijmliye

Ricı-<ie-janeiro, 19 (A.A.) - Bre 
zilya bahriye nezareti tarafından 

verilen bir habere göre, Fransaya 
muhtelit cinste mal götürmekte o
ları ve İııgiliz ablokasını bir kaç 
defa yarmağa te~ebbüs eden Fran
siz vapurlarından Mendoza, Astu
riıı.s iıımındeki İngiliz muavin kru
vazörü tarafından le\'kif edilmiş

tir. 

Cenubi Brezilya sahilleri açıkla
rın<ia devriye gezen Brezilya tay
yareleri İtapocoıdia burnundan 5 
mil kadar açıkta Meııdoza 'yı dur
muş olarak görmüşlerdir. Asturiaıı 
:Mendoza'nın yanındadır. Geç va
kit saat 6/~ da si geminin birl14<
te açıldıkları göriibnüştür. 

yor•! 
Mahmut YESARi 

•Parmaklr.apı - Beşiktaş• tram-. -----------

da •ayıilattı. Bir deri, bir kemik mem ... 
kaldım. Artık yaşasam, yaşasarr Haydar Bey, Kınap Hoca, o ya-
l>ir, iki ay yaşıyabilirim ... Bu dert rım ~i'I'! ra:-.ıyı bitırınccye kadar 
beni öldürec1>k! kendisine yah·ardı ... Fakat heriii 

İki ayda.nberi de odasından çık bir türlü okumağa razı edemedi. 
n»yordu. - Rüya gördüm .. diyor- Nihayet Hoca ellerini yıkamak 
d-u. E»eı· bu od'4<lan dı.arl\.'a bir a-

~ için dışar:y;, ~ıktı. Bu sırada Hay-
dı·m atarı:;an: ölürü·m! 

1 dar Bey gözltrini odanın ıçinde A rJ'anti'n reı'ıı'cu"mhur-nk-
K36aha<la ilci doktor \'ardı. ki<ı - -

cie Şükı-an muayene elti. İkisi de gezdirirken, duvarda büyük bit Frankoya bediyeai 
~iviy~ asılmış 'be~. on kınap gör- . . . 

h:..•ta!ı•ının, mcWnkoli olduğunu ı Madı·ı• 19 (AA) Arıan.._ 
" dü. Aklına bir !ikiı geldi. Kı~- .. .. "· . . '. · . - .... "" 

ıteiyledi. laroan üçünü çc!<ti, cclıiue koydu buyuk elçısı, Arıantın Reısıcum-
Ve kocasına ledan içm onu ve Hocanm ednden çıktı. huru Orilz iarafın<lan gt:nPral Fran 

· tanhula götürn.esini ta\·biye et- '- k J'd b. G k 
• .\yni gün ak~amdan ır;mrc. k;ı- .coya ,.,v ·~ a e ır •. a ışu oşum 

vayı değil, .Tek Jıi~i alacak, tele 

tramvay gelmiyor. 

Hem gözünü uğu~mruyor, hem 
de t!'trafa şüphe ve t.reddütle ba
kıyor: 

- Bl'şiktaşa. gid~•ği-m. 

•DuPak yeri., tıklım \rklım. Tam 
.keh.me ile anlatmak istersem, si
nema kapılarının giriş ve Çlkış ı.a
ma.nları gibi, mahşer gibi... Gibi... 
Gibi... ve gibi ... 

Oria boylu. tt>r bıyıklı, ııırtlağı

na ~dar ısınmış bir kadın gl'ld.i. 
Bana inanmıyan hizmetçi azmanı 
oordu: tiler ... Fakat odasından aı.,ar.ya k h d t 

· - · •aba' u geldi. Şüuan koca.sııı. gö-1 1 ~ :mı e ıye e mı~·:ı-. 
bır adım atmıyan Şukranı Imaıı- ' ı 0 1 . ··nd ·d'-· • 1 · k - Bu trııımvay, B..şikta•a gider 

, ~·· ,.. ., . -~ . . . ., 'rtir görmezı ~ab11·:sızlıkJa \'t' tt·l!tş- ı r ıı, go eı ,gı n1eK upta o-
.ıla .,oltı.rrneı;e ımk«n \aı mı~dı. . ~ıım takımının Arjantin milleti ve mi? 
Bir _akşam ~aydar Be) evine la. .kendi namına İsprnyol _ Arj~ntin Ter bı~ıklı J>'al4Yıazel, ir.yan et· 

geklığı zaman, .<arısı onu yatak o- - Hanı kır,aplar? diye sonıu. l - d r ,. . b .. h t . 1 k .. ti: 
.. d k J d y·· Havdar Bey cebinduı K•nap .r eş ıgının ıı a ıra•ı oma u-1 

da.ıııın k:.puıı «:ın e arşı a ı. u- " ' . . ,. h r , ed'l _ b 1 nd - _ B nda :Be • ı 1.r 
.. b· k li. '. . . . Hocanin oda.;;n~dan çaldığı ve y<>]- ızer. ec ı)e ı rrıı~ u u ugunu u n ı.11 aşa am\•ay 

ıwne '" tı. er zaman<ı g>o:>ı 'o- d , b ... b. k . d d'· 'bilclir• ~ktcdir \"-Oktur. 
m urtk.an değildi. Siikrand, gördü· - a ocr ·-~rını ır aç yerın en u-1 . . • . 
lü bu değişiklik j;PrlÇ adanı hem gııml'.'rlıgı k,rap.Io.ı • çık~rdı. 

1 
. - _ . - Pelu l!a~-ta vardır? 

9f'Vindirmi~, hem de h~Fe:e dü~ür- - l~te.. d<'dı. ıı .. ve ettı: gördu. Yüzi.1 güh:.vordu, p en ı- i:tisi d•, ·Dil• in yaba.ıK'ısı, ama, 
ınii?tü: Kıırnp Hoca, bunlardan b:rmi ~ık'ıınmaga ba,lanuştı. fakında olmadan, •Ayak talumı 

_ Nas.rlı;ın lrarı<;ıg>m- p dın l!Or- bilegiııe, b ıni bacağ.na, diğerini Bugüıı kenciımi iyi hiıssedi:)'<>- esprisi. yapı)·orlar ... 
e u. Sakin bir ,eda ile: • d<• boynuna bağlaı~anı söylerli. rum! dedi. Ve bil'kac gün içinde Kanlanmış &aji. gözünü btı~viye 

_ İyi ola~agı.ııı' d~i. Eğe!' be- Ertesi sabah kalk! klan zaman, tamamen i~'ileşti. n<'zleli mendille uğ<>şıura uiıuııtu-
»i Kınap Hoc ... •a okutur.<an, bir- Haydar Bey karısını ilk defa iyice Meh"'et Hieret ra wruy<ır· 

l q ilterenin mevcut 

tica ret Yapurları 

Londra, 19 (A.A.) - Denn tica
ret nezaretinin parlamento müste
prı Sir Arth ur Sal ıer, Amerikan 
gazetelerinin muhabirlerine beya
natta bulunarak, zayiatına. rağmen, 
lngilterenin halen, 1939 da.ki va
purlarınrn lonilato m~emuunun 

yüzde 97 sim· malik olduğunu sö~·
lemiştir. 

Maama!ihSalter İngilterenin dı-
şardan bu sene silah, vapur ve tay 
ya.re getirtmek ihtiyacında oldu/;'1.1-
nu bildirerek fUnları ilf.Ye f'lmiş

tir: 
Neticede, kaybettiğimiz \'apurla

nn yerine başkalarını ikame etmek 
ve bu arada yardım görmek ümidi 
oldıığundan istikbale ilimadla. ha-
ita biliriz. 

Macariatanda tren tabdi

datı kaldırılclı 

Budapeşte, 19 (A.A.) - E\•velln 
gün gece yarısı şımendıfer müna
kalatına konan tahdidat.a bugün 
gece yarısı niha\'et verile<'ektir. 

B ÜYÜK TA RiH i ROMAN No: 10 9 Niha)·et nıeselenin içyü?.ü bütün nı oraya be:lerbeyi tayin ederim.. Me~hur Anderya Dorya ve, • lal-
hakikatlerile ihtiyar Sultan Kanu- Turgut. çok ge<;ml'den 'Irahluoı- ta ~valyeleri adalardan \'e, yerlf'-
niye ak•etti. Bunun üzerine pa<li- garbı fethetti. Ve, Trablus beyler- rinden çıkamaz oldular ... 

~~=:!~==·f'ah, Tur.~ut R•i"<' teminat vererek beyi oldu. Artık, Beylerbeyi o- Meyu~ olmuş olan Hırisliyan iı-
i,ıanbula celbetti. !unca paşa obmı~tu. Herkes <>na lemi gakyana geldi. İki ~'Üz sefi-

Turgut, teluar Karlıeli sancagı Tuı·gut Pasa di~·ordu. nelik bir Ehlisalip donanması ha-

Y a zan : M. Sami Karayel - beyliğine tayin olundu. Fakat, ve- Salih Reiste, Salih Pa!ja olmll:i- zırladı. 

1 J . d 1 ziriazam Arnavut Rüstem paşa hı. O da Cezayir beylerbeyi idi. Bu, Ehlisalip donanmasının. ık.u-
Turgoc un ınuvail'akı) et erın en §ına gai e &\'m ştır ... 

1 
'k' ,_. . Turgudun yakasını bırakmak iste- Nihayet Sinan Pru;a, vefat etti. mandasını me•"ur Amiral Anderya 

snenınuıı o mıy...,ı yaln.z ı ı .. ı~ı Güzel tutıp edilen bu Arnavut .,. 
VaJ·dı. O da, Tu .. rk t--·ratorlug· unu nıiyordu. Ve, Kaptan Paşalık Piyale Paşa- Dorya üzerine aldı. Papa, Ceneviz ... .._ planı, veziriazam Rüstem Paşa tara 
ıdare eden Arnavut R\i.."1.em Paşa fından padişaha bildirilecek ve Rüstem paşa, bu, Türk oğlu Tür- ya verildi. Çünkü, Piyale Paşa ki, İtalya, İspanya, Malta f(ivalyeleri 
ıl<: biraderı Arnavut Sinan Paşa Turgut Reis idam olunacaktı. kün muvaffakiyetlerini, doğruluğu- Piyale Reis Turgutların, Salihlerin müttefik idiler. 

idi Turgut Reiı;, Rüstem Pll§a. ile nu, bilgisini çekemiyor~u. :Mü:e· en ihtiyarı idi. İspanya serdarlarından Alvera-
Çüıl'kü, Turgudun mm·affakıyet- kardeşi Kaptanı Derya Sinan Pa- madı ·en Turgudu menkup etmege, İşte bu sureti<' Akdeniz Hayret" düsandi karaya çıkarılacak ulcı>re 

ı rı padi•ahın •nmimiyehni tahrik tanın entrikalarını haber aldı. Ve ıdam etmeğe çalışıyordu. 1 tin Paşadan ~cmra, tekrar bu, üç kumandan tayin olundu. (H. !M!6). 
ederse bu, Türk oglu 1\lrkü Bar· bunun üzerine tekrar devlet biz- Turgut Reisin canına tak etti. BiI Paşanın kuvvctile Türk sancağı Bunlar Trablsugarp fuerine g:it-
baroo; gibi Kaptanı Derya tay.in e- metini teııkederek, başlı ~a Jı.or gün padişah atla giderken önüne hakimiyetine girdi. meğe hazırlanmış ilken, Cerbe ada-
debilirdi. ııan gemilerile Fas taraflarına gitti. çıkıp atının üzengisini öptü. Fas'la, Cezayir'de, Tunus'ta, sının Turgııt Paşa tarafından 

Siııan Pa.a, derhal İstanbula av- Fakat, Tw·gut Reisin bu hali İs· Kanuni, Turguda iltifat etti. Trahlus'ta bulunan Be§inci Şarl'in tazyik olunduğunu haber aldılar. 
dfol etti. Rüstem P~ ile ba§lbaşa tanbulda bazı kıymetli Türk ricali 'furgut Rei.; dert~rinl açıkça an- müstemlekitı birer birer .zaptolun- imdadına koştular. Turgut Pa.; 
verıp bir dü:ıen kurdular... arasında dedikoJu mevzuu oldu. !attı. Bunun üzerilll> p..d..işah, Tur- du. cüz'i kuvvetle gelmi ti, Blrden 

Duf«n şu idı: T_ıı;gut Reis, Sulh Bu rical !W.;tem Paşa _ile Sin:n Jfut Reısi Afrikava memur etti ve, Cenubi ttalyada Ree:yo işgal o- düşm;.n iaratırıdaıı lbata ohındu-
tıalinde ooh.man ltalyan gemileri· Paşaya el ahı.ndıon wyler.ıııege ı~unları Mıyledi. lur.<ltı Biihassa ispanya sabilleı·ı ğunu gördü. 
ıııe t<;arnu etmiftitr .. Devle\iı1 biı- bptladıı.r. - T,-ablu~garhı. Ieıheylerl!f'ı: 11t~ ve ;.<lal;m yajmalu• ujjadı. 

/GÖRUŞLER: 

Türkiye topra 
'kahramanlı"' ın 
Büyük milletler ecnebi i 
istila teşebbüslerine boyu 

Yaz n: 

Eodadmıl>'ın fütuhatını, zaptey- birı.si, Mısırlıların 

!ediği ve yayılaığı kıt'aları, idare- anelenııi değiştıre' 

sine aldığı milletleri Türk tarihi Mısırlı olarak, H ıı 
ile birlikte cihan tarihi bize gös· halinde kaldı. 
termt-ktedir. ingilterenin şevket \'e Irkların tarihlerı 

uametinde en büyük rolü ifa eden, nin tesırı b4şta gelir. 
esas teşkil eyleyen 350 milyon nü- A\Tupaya gelmeden 
fosa sahip Hindistan, Türk ırkın- madan l!V\'el dahı 
dan olan Moğolların idaresinde a- bir idare altında 
sırlarca müddet bulunmuş, Mısır- daima hür, müstaki 
dan sonra Fasa kadar uzanan Şi- mı ·lar. n1'lli huduıl 
mali Afrika, Yiyana kapılarına. memleketler. lat'a!a 
Tuna nehrinin ileri tara!lanna, Ad- sıfatile )ayılmışlar. • 
riyatik, İyonien Yunan, Ege deniz
lerinin aksamına kadar dayanaı 

.,- etler tesis eylemş 

tikümran olmu0 lar 
Avrupa aksamı, Kızıldenize, Hine -:erini, sebep! r'ri, 
denizine, Basra körfezine uzanaı 1~1 bünyesınae, ..,ecı. 

Arap me-mleketleri Suriye, Filist'r. nak lazımdır. 

0.>manL Türklerinin hükümran o Yakın ve 20 \'•la b. 

<lakları ".1"'mlek.etler arasında id ı ·tik lal müca~~lenıl 
lcr. Şımdıkı nesılden hayatta olan- .. 1 . . .... d goz erımız onun f' c 
!ar ara:;ında. Yernen'de, Basra'da 
Ba~at'ta. Şam'da valiJ,k, diğeı ! riz. Har.ikalar _vara ta 
"üviik menıurivetlc askeri kuman- tıne, TurK fatıhıPrınr 
u~lık yapmır.. Türk ~ahs,yetlerı türk. İ>met İnönü. 
belki de fazlacadır. Türk askeri, Türk 

Moğollordan sonra İngilızlerin şiddetli, yorulmak bil 

llindistanda kurdukları hakimi- dele, kahramanlık, fe<l 
:c ve idarede uzun müddet payidar 
olmaları ile, yine İngilizlerin ada
'ıırı yanındaki İrlandayı, İrlanda
ıJarı ram edememeleri ~u sebep
erden ileri gelmektedir: Akli ve 

; ikri bünyelerindeki ihtilaflar ha 
'ebile muhtelif milletleri uzun 
müddet bir devletin, bir milletin 

ketlerile Müstevlileri 

rişan eylediler. Böyle< 

Cücadelesı kaza'Uldı. 

imza edıldi. Türkiye, 

kalkınmış, ilerlemiş,~· 

ramanlık tari'ıı yarat 
Türk milleti meydana 

ayni idaresi altında tutmak, bulun- Bu e•asları kaydet 
durmak mümkün değildir. Hindis- &adımız ikıdir; 

tanda Moğolların \'e sonra da İn- 1 _ Tarihi, yük•ek ı 
gilizlerin asırlarca payidar olma· sup milletler ecnebi id 
larınırı miınfü;ını müstesna bir hal tetebbüslerine bo ·un e 
t:1rzında ta\·sif edebjliriz Avnı 

. . · · 2 - Türk tarihi, Tilt 
rktan olmıv3n, mılll vıcdandaıı 

mahrum buİunan milletler bir ida. nu istila hususunda ya 
re altında bulundurulabilir. Müs- '!erin, teşebbüslerin hüS. 

zamla neticelendiğini bl 
sallerile kaydediyor. Hi 
ve milld. buııünkü bB 
yurduna teca\'Ü< hat;;s:ı 

tevliye asırlaı·ca itaati temin olu· 
I'Ur. Yekdiğerine !a<laca rakip 350 
mil~·on insanın ya•adığı ffndistan· 
da, istilacı idare ale~·hine müteca· 
nis olmJ\·an kitlenin ittifakı imk.1-
'Jı elde cdclemcz. İngilizl1>rin mu· 
\"affaki)'etlerindeki en mühim hu-
~\!~i~·c·ti veya esas1ardan birisini de, 

.. ili, karışık milletleri ihtiva ey. 
:"1'11 Hindistan halkınııı adetleri 

ne riav~tte bulunmaları, onları 

sin. 

Askerlerit11 
kış hediy 

«endı kaııunlaril idare dmeleri- Ankara, 19 (A.A.) - ' 
dir. mi7.e yapılan ku;lık heO 

15 mcı YÜZ ·ılda İst;;nbıılu zapte- uları etrafında bugün 
den Fatih Sultan Mehmet dahi, telgraflar, Kayl;!'ri h~ıl<' 
Şarki Roma İmparatorlugunıın, den 1456, Tav,...nlı hal1' 
Bizans'ın adetler;ne riayeti ilk ic· parti 1250 par~a muhtelif 
raatı arasına ge<:irnıi~ti. Mısır, ta· pamuklu eşya ,·erdikler 
rihin muhtelif devrelerinde bü~•ük mekte idi. 
fatihlerin istilasına maruz kaldı, Ordu. ilk '"' or< ~ okul,,ıl 
idaresi altına gt>c.li. Osmanlı im- 132 parca kl'lık heci ve 1 

, . . ' 
paratorluj!u Türkleri de yine Mı- !emişler ve bu ar:ıtla ~rt 
•ırda uzun mti<ldPt hükümran ol· !ebeleri KmlaYa da a' 
dul ar Fakat fatih mllletlerden hi9 . para yardımı yapmı)l9 

Beşiktaş cinayetitıl 

failleri tutuld 
Katillerden biri 16 yaşında g' 
bir çocuktur .• Cinayeti itiraf 

1 

Bayraml.11. ilr.inri atm.u Betlkıa,t.a bir tnJŞ, İlham.inin yanwci.a. b"~ 
cinayet olmuı, Beşikta takabl degnelt-f J'•ıı.nda Cevdet de berttl>"" 
çısi Tevfik Betiklaşla Köyiçiodeiti evin- de hep beraber otoınol>il' 
de biı·~ok :yerinden yal'a!ı. w ııruatı 'f"''fitin l!e>iklailaki e•i"' 
keôilmJf ve öldürülmüş ol«rak bulun- dir. Evde içki i('mi,-e l>'~ 
muştu. On ıki on üç cünd.wr v ... ·anı edetı de jyi('e H"r'hof olınu "'' 
Wıl<U.~t netk..mde, TeY!İlli C4'Y<iet v. Tevfik Ce\ dele la"8U(ıUl.;:: 
İlboml adında iki ıencın öldUrdütil ;ın- ılet buna rıw olmam•'• 1 

. tunda ısrar etm.ı.a, bunu11 

la.ıhnJilır. Ce\•det on allı 7"""'1a bır de\le İlbanu bı~-al<larlll• < 
ıençlir. Cevdet yakalanmıı;, hlidLeyl ol- tin üı.rme hucum e nkl 
duru cibı !!Irat etmiştir. Cevdelin iU· ı gtt !il kuwelli olan Te 
rafına ıöre h di!e ttı:rle cereyao etmit- ınuudet boiuştukt.an ,orıf' 
!fı: ııuıa 7ara &ıaraıı: ve ııal• 

Maktul Tmlk, ;Kıl ki temayti!Atı ;u. j rı:k yere d · mllş, ölır ı 
borUe pelt nMUbut bir adru-. d<>giklir. ra da katmer kaçn :f!. 
Bilbuea ıenç erkeklerle fazlat"a du~up Cevdet t•ıııay bı ~ t 
Juılkmııktadır. Ba)'r.Ullm birinci l['Jnu tll' 
ilşamı lleyoj wı a dol •ırken den Jllıaınl de d ın ık 
wıı<Uiı- İlha ..ıı1ı bır itiu·e .raııı;a. C Y•k~l.ııuu. ııı. IC!hk ,..ata 



Çörçil atiden 
emindir 

t 

ı 
Amerikanın 

Londra sefiri 
Mareşal Peten, 

Piycr Laval 
Hitler Musolini 

mülakatı 
- .,. __ tanlı 1 fnel saybda - • J •• •• •• (Baş taralı ı inelde) {Ba~akalcdcn dc\'am) .._ g 0 r U Ş t U 

ıeri tesirli bir su::-ette bağlamak ·İngiliz milletinin kuvvei mane- 1 e Bu planın tahakkuku için 
yuk bır chcmmıyetı haıu!ır. Fa- viyesi kat'iyyen tahrip edilemez. • «Sovyet denizine» Almanla- ---• 
cır .eyi ıstcmekle onu yapabil- !ngiHz milletinin cesareti gibi ce- Aradaki suitefehhüm Tın ırirmeaine SovyelleT Birli- Popolo d'ltaiia gazete-

Italyanların 
mukavemeti 
sertlcşiyormuş 

n. a) r• a~ l"I ~eylerdir. Biz, bu a- sarct asla görmedim.,. ğinin müsaade edeceği ve Bal-1 . . d k . t 

1italyada 
ne kadar 
Almankuv 

SAYFA - 1 
il 

Hava faaliyeti 
az oldu 
~-~~ .. ı~~~~ 

AlmaaJar Londraya 
taarruz etmedi t . ? ve ı var. Ken('dv bu

ndan başka Amerika- ortadan kailı,mış kanlarda Nazı' tahakkümünün l sının şay .-nı l ka 
· ı ın .}-ulunu Avrupa diktatörle-

nc kati surette kapamış bulunu- nın dikt;törlerle anlaşmalannı tas- Vichy, 19 (A.A.) _Havas aJansı tam olıuak tahakkuk eyliye- bir makalesı ••m---, Londra, 19 (A.A.) - Salahiyet
tar Londra mahfillerinden öğrenil
digine göre, dün gece İngılız hava 
kuv\ etlerinin faaliyeti hakkında 
verilecek kayda değer bil- malu
mat yoktur. 

az. Onlar.n tehditleri l>izi asla fiye ettiğine dair dolaşan rivayet- bildiriyor: bileceği far:edi/miftiT. Roma, 19 (A.A.) - D. N. il, bil- fngilizler büyük kuv-
r.Kutamaz. di~·or. Çörçil, bu iti- leri tekzip etmiştir. Sabık sefir, Resmen tebliğ edildiğine göre, Bu planın Yon Ribbentrop ı diriyor: 

1 
• "ld · .... · • • 

.,da rag- nıcıı, pek dogwru olarak, nutkunu, İııgiltereye yardım kanu- ı tarafından hazırlandıgwı ve a- 1ı Popo
1
- d'I.taı1·a g,u.etesi, alaıg'ı i- vetlcr gÖnderı ıgını " Mareşal Petain dün Lava! i e bu- JIJ 

nu tmamalıyız ki, daim! bir te- nu lôyıhasına taı-aftar 0 lduğunu luşm uştur. Bu giirü,me esnasında, na hatlaTının tal silôtile M uıro- 1 timada değer ha be rlcre göre, Çör- Zaaa et m İ yor 
kkuzun mükafatı emniyet ve se- söyli yerek bitirmiştir. · • · 13 B" · k • /ini ye bi/diTi/diği .öylenmelı- çilin tazyiki ile İnglliz Genel Kur-

1 

Lo d 

19 

(A.A ) _ R t ,. 
_
1
_ b . 19 (AA) St f n. , La valin istifa ettıgı ırıncı a- d. . . . h I n ra, . eu er m 

ettir. diye daima uyan- u- Vaşıngton, · · e a 
1 
j ~d· 1 . · · t d ·ı te ır. mayının evvela Ingiltere ıçın a- . . . . . .. d lnun ha ıse ennı ın aç e en suı e- F k t T" k' wl ....._ 1 .ı.. 1 ile !kıtaa- ·dıplomatık muhabırı bılcfırıyor: Londu, 19 (A.A . .) _Hava \'eda. nmayı tavsiye ediyor. Bir tehli- aJ'ansın an: rehh"' le ortadan kalkmı.~stır a a ur ıye •ag am ue ...- zır anmış uarp ma zemes eo-ı·h· t Lo d hf"ll . 

İNGİLTEREYE BİR TAYYARE 
HÜCUM ETTİ 

. ktiçük görüldüğü, ihmal edil- Cumburıyetçılerden eslu Cum- Wk. el hf"ll . p t . L :wn arane du•makta "· n- tı .M.sır, Sudan, Kenya \'e Şar _ .. . ı ı emnıye uı r n ~ .. . . • - ı, um r " . . k A d A ki ü<I a ıye tar n ra ma ı erın- h·ı· . t ne retle ı"nı' •~bıı·-. ı.;. gaflete dolındoğ, zamoıt hti- hurreisi namzedi Willkie vaziyeti u unı ma ı erı, e aııı - a- lıaraJa I ngiliz • Türk kurmay- Kongo •ya tahıit et !iğini yazmak- de, !talı aya b.uyuk .mıktarda Al- gi: 

'ktür. şahsen yakından görme üzere sa- ları arasında yapılan konuf- tadır. Bu suretle Ingilterenın .ı:u- •• • • ugun gun uz, sa ı "'r mı -
k 

val gör~canesi hakkında hiçbir tef- . . :-ı... man kuvvetlen gelmış olduğuna ı- B ·· ·· d"" h"ll"' ı· 'z et 
sirde bulunmamaktadır. Fakat iyi ı amaktadır Henuz bı ışgal Çörçil, cİnıgilterenin şimdiye ka- lı gu··nü İngiltereye hareket etme- maim bilhaaUJ mô.nidaTdır. tivacı olan büyük miktarda harp nanı m . · r rafında az düşman hava faalıyeti 
haber alan mahfiller, bu görüşme- " d bahıs men;uu bulunmadı r kısmen silfı:hlanmış olduğunu den evvel Ruzvelt tarafından kabul Muharrir, Türkiye hücuma 1 le\·azımı buralara sevıkedilm~tir. or u.su . . - olmuştur. Münferit bir düşman yledikteıı sonra, 1941 senesi iler- edilecektir. uğradığı takdirde /ngi/terenin Gazete, sözlerine şöyle devam '<n , • • ' . m ar ıman tayyaresı u sa a ı, nin yakında siyasi aksiilumellcri ğ dan eının olunabıUr Gelen Al- bo b d b b 

1 ikl;e tedricen çok mükemmel Vaşington, 19 (A.A.) - Beyaz olacağını söylemektediı". T ·· k · eJ ..... , t kted · . man kıt aları, bılhassa rnutelıassıs Sark sahilinde bir şchr<' bombalar 
Görüsme, Allier eyaletinde bir ur ıyeye yardım ecegı eme ır. dun ·· ··t ı ·ı b . • ahlanmış bir millet haline gele- Saraydan bildirildiğine güre Ruz- • hakkında verdi~ i teminatın Yunanistana da büy __ uk m_ikt.ar~a ve yar cı cuzu aın ar 

1 
e cı a- a .. tm .. ıştır. Hasar azdır. Fakat bırkaç ğini ve o Z&man hari>in a mu.. veli hariciye naıırı H ullu davet - lamcmen ifo edileceği """""" ' mühimmat ve sila gon erı m~. ır. er av• ı o an n aıı \'e la \'a o u ve yara ı Vil ır. d.ah 

·· şatoda vukua gelmiştir. g • h d ı 1<."t b b f l J d l dafı l l d 

vi şartlar içinde cereyan 00.Ce- ederek Amerikanın siyasi münase- P•ris, 
19 

(A.A.) - D. N. B.: tinJedir. lngiltere, 1940 Teyrinisanisinin ba· bataryalan ve nakliye milfrczclc· LONDRADA ALARM ı 
'Jt · Petatn - Lava! görüşmesinden ·· d kk"· ı k d' Al · i, iliVe etmişfü. ngı erenıa betleri ile Avrupa vaziyeti hokkın- ül' k şına kadar donanmasının yuz e rindcn teıc up ey eme. ıe ır. - VERİLMEDİ 

rpten evvel, harbin yüzde yüz da yakında İngilt"1"eye gidecek o- sonra, Mareşal hususi trenle Vichy· M akat Nerede Yap•laca . 4() mı Akdenizde l>ulundurmuştur. man tayyarecllerinin ltalya en 
tlıyacağına kanaat getirdik.ten ian Vilkiyi tenvir etmesini rica et- Ymüşt~_Laur··va. l de otomobllle Parise dön- Londra,.19 (A..A) .- Müstakil Şimdi İngiliz donanmasının yüzdeısıratcjik mınıakayı teşkil eden Si· Londra, 19 (A.A.) - Dün gece 

ra, lıazırlad.g, slllhlanma pro- miştir. Fransız aJaMı bildırıyor: . . . 60 1 Akdenizdedir. cilyaya yerleşmiş olmalarına rağ- Londra mıntakasında hava 'ehlike-amı da JH2 se...ın.ıe böleeekli Vaşington, 19 
(A.A.) _Yeni !Of- Sunday Dı.spatclı gazete°' l>ırın- 1 Kanunuevvel ve Kanunusani ay men, Sicilya adası ile Tunus arasın si i§areti verilmemiştir. 

i, harp içinde, hu Procnm kil olunan milli müdafaa konseyi- Jn gifiz kıtaa tJ ci sayfasında büyük bir ~~tle 1 ıarında İngiliz hava kuvvetlerin- daki kanal, mihver ku,wtlcrinin ALMAN TEBLiGi l.andırılmışsa da .Dönkerk tahli- nin başlıca azasından ve mühim. (Raatarafı 1 incide) cİtalyanın ~usuf~. nu bıldırıyor den büyük bir kısmı da Akdenizae bilfiil keıntro1ü altına girebilmek Berlin, 19 (A.A.) - Alman yük-
........... -da bü..ri.IL. maL.e.me ........ ~ ve şu haberı ve.rıyor: to 1 mı~tır 1 . . o· - t fl sek kumanda he'l•eti tarafından ne• 

1 

·- '~ m - fabrik ı·· 1 den Mutren demokra . . . • . .. P an • • . 'içın Caza genıştır. ıger ara an " Y 
edilmi11 ve Fransanın aradan ~ . a or er k . . hak- tak.ip olunarak iz'aç edilmektedir. Hıtler, ıstiladan evvel bır hucum İlk muvaffakıyetlerden sonra 1- k l . G . ., . b d redilen tebliğde şöyle denilmkte-

y ın· • sılere yardım anunu proJesı - İNGİLİZ TAYYARELER! TOB- l" .. d . .. M Malta a esı, razıanı nın u e-m~, ~-a~naz bapruı kalan tırail- kında hariciye enciimenin<le beya- RU""U BOMBARDIMAN ETrt p a_nı_ vueu e .g~tirmek uzere, ~ talyanlarm, Arnavutlukta ve Afri- rece ağır darbelere maruz kalan dir: 
ara ıhüyaçlarmı uttu.mi§ • . doğ u solmıye ıkendisme Almanyada mu katla gösterdiği şiddetli mukave- , d . . .. d ·ıcb· 17/18 gcesi Alman hava kuvvet-

Nutkunu, cemelim Hitlerimıi natta bul~arak bu la!ihanı~ - İahire, 19 (A.A.) - İngiliz hava laki olmasını emretmiştir. met İngilterenin büyük projesinin orouksunka ~·ar ım ıçlın gokn erı kteı- leri Swansea'ya taan·uz etmişler--..ı :.:ı..:: t kt di rudan dogruya Amerıka mudafaa kuvvetlerinin Orta ŞaI1k umumJ _ .. .. " 
24 

lece ta vı:venın yo unu esmt> -
vrup.uan s~up ama ı·r, ye !' b" _ .. ld • ü Sanıldıgma gore, mülakat, bu tahok.kukuna mini olmıqtur. 1941 d' dir. 
tiren ve bu cümlede adeta İnatil- P anının ır cuzu 

0 

ug~~u vem - karargahının tebliği: saat zarfında ya Münihte veyaihut senesi ıç· in İngiliz harp planının ır. . . Dün bir Alman bombardıman 
dafaa programının tıı>bikı yoluııdo 17/18 K' · · j gili s bıb "d k 1 ki". . Af "k• d Bazı ate<lı faşıstler Almanların . İ . . nin harp gayelerini hiılisa et- . . ... d" -·· .. ·w· . ı...:- anunusanı gecesı, n 7. a ur.g a vu ua ge ece ıı. temeli olan Akdenız ve rı a a . . . • k tayynresı ngılterenın cenubu şar-ola Çö

. ·ı b . . ivı yurun ugunu zannettıgını, vu- hava kuvvetlerilli! mensup tayya- M,..,...,,,ı· . . Al g'tme ak . . tn teknık vardı.mı ıle ltalvan uvvet- kis" . . i b" 
f • rp, u gayeye erlfl· · ~ ınınm manyaya ı • muva!fakıvet kazanm ıçın • • · ınde ıkı hava mevdanına an ır L-.ı- 1 

milvnn 200 bin ki<>ili.k bir ordunun 1 T b k ·· · b" h"' · d H"tl · 1· ·· · d k" · ak Ierinin daha şiddetli bır mukave- · ceye ........ , .... ilecek ızbnp o- •- •... :'" .. re er. o ru uzerıne ır ucum sı e ı enn talya ıuerın e ı giliz lıaşkumandanlığın.n anc , _ taarruz yapmıştır. Benzin almak i· 
, dökülecek kanlann, yanacak tam techızını ıstihdaf eden muda- yapmışlardır. Petrol depoları civa- hiikimi~etinin genişliğfui bir. kere 

70 
gün kadar bir zamanı >kalmış· mette bulunacaklarını tabının el çin yerde sıralanmış olan bir çok 

tlann, yılııla .. k şehirlerin çok faa programının 1942 
sonunda ta- rında bllyük bir yangın çıkmıştır. daha gosteren yenı bır dclıldır. tır. mekledır. .. Jngiliz bombardıman tayyarelerl-

cağını gizlememiş, •İngiliz mil- mamlanacağını söylemiştir. Mu~ Bombaların hepsi hedef mıntakası Yaptlacak bu konferansta! her İtalyan mukavemeti gittikçe Almanlar. hiç bir zaman m~tte· nin arasına bir kaç isabet olmıq-
tinin önünde ağır imtihanlarla ':'" ~llereden "':minal ~!arak iı>- dahilinde d~üştür. S. 81 tipinde şeyden evvel, Almanyanın Jtalya- sertleşmektedir. Alman hava kuv fiklcri Italyanlara fazla ıtımad lur. 

Ju bir iti bulunduğunu. •çıkça tidaı madde ısı.;nıır "'" ".'uva- bir İtalyan bombardıman tayyaresi, ya ArnavuUukta ve Şimali Afrika- vetlerinin gelmesi müıverin sev- beslemem işlerdir. Fakat İtalyanın Bir denizaltısı cem'an 8600 tonluk 'yleaıiştir. Fakat Başvekil, lııgi- fık olup olmadıgı hakkındaki sua- bir Avustralya filotil.lsı tarafından da .Yar~ımı ~vzuu lıalısola~aklı~. kulceyş idaresinin lngifü plônla- 'zayıflaması, tahminden daha evvel vapur batırmıştır. 
!erin <karar vermiş l>ir millet. le şu ce.vabı ~erllU§lır: . . . düşürülmüştür. Bıtlerın Planının lstıhdaf Ettiği rına müthiş bir darbe indırmek ı- başlamıştır. Bu suretle Almanlar, Times halici açığında bir ticaret duğunu da ilive •derek, her tür- . •- Boyle bır teınınat ıyı bır ı."Y· Şarki Afrikada, ayni gece, As- Gaye çin onlardan daha seri davrandık- k~ndilerini, vaziyete hôkim bulun- vapurunun arkasına bir bomba isa 

· belalara göğlil geriJeceeini ili- dır. Fakat bu anda h'4 mesele uze- sab'da ·büyük bir nakliye deposu ıar.nı giistcrmektedir. Mihver_ he- duklarını sandııkları Akdenizde va bet etmi"'tir. rinde duracak zaman değildir." Sunday Dispatch'ın diplomatik -s 

e etmiştir, bombardıman edilmiş ve bu depo muhabiri de yazwnda ,ıöyle de- nüz gözilkmiyen bqka tcdbırler ,him ihtilatların tehdidi altında gör --_ 
Bu nutuk, yukarıdo söyledlğimb Cümhuriyetç; meb'uslardan Kin- üzerine bir çok tam >isabetler kay- mektedir: de almıştır. . ı~lerdir. Amerı·ka elçı·sı· 

"bi, diktatörlerin ııutuklarmdan gam Vilkinin encümence dinlen· dolunmuştur. İngiliz Somalisinde İ . isti- Gazete şunları ilave etmektedır: rkhdır. Onlar, her -v. i pembe mesini istem it ve mwnaileyhin icap Hitlerin planı, ngilterenın h t ı 
~ Hargeisa' adaskeri binalara bomba- liısmdan evvel İngilizleri Akdeniz- İngilizlerin, arp vası a arını se- s l... •ki • ·sı~;ırı1er; mıdııetıeri~den hıkakik•- edtıne~~. cebren getirilrnesw taıep ıar atılmıştır. de mağıüp etmeyi istihdaf eyle- ıerber etmek hususunda .. b:yiik e anı e Sovyet dı~ ticırat Komiseri gız er er; aa e ezenm, Y arım, e ış ır. 17/18 Kanunusani gecesi Asmara mektedır' • Alınan tayyarelerinin bir g. ayret sarfettıklen şup esızd- T rleı-. Yalnn şeflerinin nut11klan Enciimen müzakeresi bittikten son M ...Jft Sudan a J • / • f8r8fl

0

08 Zl
0

Jlflt l&rdı' 
üzerine bir hücum yapılm~tır. 1 Sicilyaya yerl~esi, Akdenizi i- dir. ln~iltere, ısı........., l-'• iiık" n g l l Z 

- 'l; resmi la~ tebliğleri de öy- ra gazetecilere beyanatta bulunan Bombalar hedef mıntakası içine kı'ye :ı..::ıerek İngı"liz filosunu Şar- Yunanıstan ve Kenyada ktedvuy. Moskova, 19 (A.A) - Amerika dir. Yüzlerce İngiliz tayyaresinin Kingam demi<ıtir .ki: 'UU t + .. h .. j• etme ır k f /c 
ütün bir g~e binlerce yangın •• c- VHkinin Ruzvelt tarafından a· 

, düşmüştür. ki Akdenize .mtmekten meneyle- mikyasta kıtaa .... ~ • · ıfaa ı go büyük elçisi Steinhard, dün dış ti-
fiJak bombası yağdırdıklan he- murahhas olarak A vrupaya gönde- .Kallire~ ıdı ( A.A.) - Kum futı- mek hususunda Hitlerin eski hül- J Ba Ş Y-8 k ,. ,, • Atın· a, 19 (A.A) - Atina aJ· an- caret halle komiseri Mikoyan ile 

nası yüzün en çöldeki harekat a- yasını canlandırmaktadır. Bunun apon . . . . hariciye komiser muavini Lozovs-eflerde, hiçbir gün, ağır zayiat ve rileceğini zannediyorum. v ı t F · 1 gil kıtal nl hır 
g.ır.aşmış ır. ır~ına telgraf telle- dı'g-er bir hedefi de Yunanistanı &...-• ........ _ sı, «husus1•.. n.. ız a e. . ki -refine bir akşaın ziyafeti ver-!>arat vukubulduğunu kabul et- k h - ..... taraf ı - ··- ı ı k t Selin k ·r H b h nnı Y' ınış, •ita bınyonlan 701- abluka etmektir. - "'.'"" '. i sefiri lnglliz mo or u ı asının . ı • mişlir. Kordiplomatiğe mensup bir ezler. Sanki İngilizler bomba ye- a eşistan U. ~ dıpnya atmııhr. Görtif b- Rıuveltin hatlı hareketi karşı- N~ora ıle ~e~ı Berin - te bulunduğu hakkında Italyan çok zevat ziyafette hazır bulun· 

"ne e•kis; gôhl he ........... 7alnıt bılıyetl azalmıştır. Fırtına üç yüz Hitl A ik Ochıma'da bu içtımada hazır bu propagandası tarafından yayılan Hacı Bekir lctkumları atıyorlar- dudu İçinde bir kilometre Untldadınca htlktim ırilr- sı~a şaşıran rdıer, -mer a;:: lunarak dünya vaziyeti karşısında haberi, bu akşam kati surette ya- muıtur. ış tıih;, -...ı zayiatın bir iki mektedir. muttefıklere ya mının en y • ·m . t hakkında geniş ve tı ----o-----kald 
v bir • d sek haddini bulmasından evvel mı sıyase · zar lanlaın~ r. • . . . EJ J • •• J uğa münhasır ıguu ve - JSyan Or USU Tobruk'ta askerler kendilerini İ ·ıt . mek içuı· ib'" .. k ı.ir tam olarak yapılnn noktaı na Atina Ajansı, •Selanikte hı9bır en erJ 00 e. ç eve vlôki iııahetlerin pek az ha· ngı ereyı ez uyu u . . k t · 1 rdir . d 

mucip old··~·-u. askeri hedef- teşekku··ı ettı• korumak için, ~edere yatmışlar- t arfetmek lüzumunu ıhis- teatisine iştıra e mış e . İngiliz askeri kuvvetı yoktur. e- k . . 
-- dır. Kum bulutları içinde toplar gayre s Tokyo 19 (A.A.) - Reuter ajan- ekted" me JÇJD re hôçhir bomba dü,mediğ;ni söy- setmektedir. ' m ır. _ 

Kahire, 19 (A.A.) _ Azimklr istiluunetlerini güç bulmaktadır. Chr . l t . d sından: . İtalyan haberi, cAtinadan Bük-
r!er. 

1 

iauNDEaiYEn HAVA Sunday onıc e ga ezesı e Uzak Şarktaki tehlikeli vaziyetı ı ı'ş olan bir voJ.eunun üa- <Bat &anlı 
1 

IDet _, ... > İngiliz milleti, Çörçilin nutukla· ve lıecerikli İngiliz subay ve erle- TAAUUZU .. APILDI büyük bir manşet altında yazıyor: . . d Adverti- reşe gem ' Bahriye nouıı-eti 29 kiinunuevvet 1940 dan da anlaşılı.:vor ki, ugrv adıgwı ri Habec:istan hudutlarından 600 Mussoliu· 'Tk t h gÖ7Jden geçıren Tıme an delerine• dayanmaktadır. ~ Kahire, 19 <A.A.) - Dahiliye Deardl Hitler - 1 mu a a 1 a- ser ismindeki Japon gazetesı.· bug~ · yiat~ maruz bulunduğu tehlike- kil<>Inetreden daha içeride İtalyan n - 11 aontiam ..- • ......., ...,. ... berini ver,;,.,kıe ve l>ir Amerikan n 
11 

azı ---o---
1 b·ı k mütecavize karşı Ha.h..o. .. vatanper- relerinin İske1141ıeri7e nwıt.aıkaıwıa yaL mem·ı...aından ibildirildig-ine göre, Amerikanın diğer mi e erın .~ .. - San-Fransı·sko-ri ve çekeceği ıztırap an ı ere "'"""'i ı tr.,kları llMU' ~-· 'U t'ı. anlamak için daha buyuk 

arp ediyor. Bu, iateksiz, gözü ka- verlerinin mu.lı:avemetini tanzim aş . 
01

' ve zay- 01ııaadıiuu ıbu mülakata ..-bazı Fransız askerl ye ın ld" 

&ehı.- ediyor. bir gayret sarfetmesi lizım ge ı- h d lı bir mücadele değil; her feda- etmekte ve Haı~ ordusuna yeni Londra., 19 (A.öA.) - DeyU TelaTafm şefleri. nin deMişihtira~ edeceğiniku' . aini yazmaktadır. bir a ise 
• lı"- •öu aldınırak bhal ..ııı- silalıların lıııllanı1masuu öğretmek ..,..,........,..., ••hab&i bildtrı,or: ı.... söy !emektedir. verın deniz v • ~ ki ıı;;• .. u· d Bu gazete şunlan ilive ı::wııe e- f da) iş hir harptir. lntıilbler, karan- tedir. Hepsi memnundur. Yerli ör- •;u. ••~••- ıw.., ,.,...,_.,.,. vetlerini hissed · ır er ecede takvi- (B"' tarafı ı inci ,., • 

vermİf lı1r mlllet luıllnde dö.ıı- fü Adetler! ve mahalli dilleri .ı-t •-••oo • ._.,. .....,.._ ye edecek olan Fransız filosunu • dir: .. _ _ _ 
1

.. z1 ma- Alman imparatorluğunun 1871 
yorl11r. Çö•çlllıı son anllııa, İngil- pek iyi bilen bu İngilizler öğrenil- bot bir .... "'""....,.., .. , ...... .,._ almak bahis mevzuudur. Bu suret-' Her turlu ~ goruş ~taş de kuruluşunun ylldönümü müna-
renia bMi ae&iııo ifünadnn v• diğine ııöre. Temmuz lıld~yelinden = =.;:':'::.,...:::;;, ':., .._ le müteaddit a.afılıarp gemisi ve ta. mazlık harekelı Uzak. tin•.:;: sebetile Alman J<onooloslugunun 
fere .ı.. lma•mı h;r kere daha beri katırlar sırtında dıığ patika- ......... - .ı..ı.ıı doihdl•. M.,,.:_ kadar kuvvetli denizaltı gemisi sen tehlikelı olan v...,,e " Gamalı Haçı büyük bir bayralı 

bat etmiftir. Böyle bir milleti larından geçirilen mühim miktar- w.. iiofe ikld anu1a elaa iM kileme&re mihver donanmasına iltihak etmiş metini arttırmaktadır. ak b ,.,.kmesi üzerine sokakta binlerce l; b t~~ v ....... - B ... Co d U Hull'e cevap olar u r malr, 7alaıa bloy detl • • ~ da siliııiıları. beraber Temmuz bi- ---· • - _,. - bulunacaktır. r e alı:tııdır· halk konsolosluk önünde toplan· ümlııtlıı 4e -.o.ıir. dayetinde Habeşistan hudndwıu ..... ,. .... bir"',.,.. ba ......,_ emer vo !11,...ı;u':' Nerede! gazete ~yle yazıtı ' • t Bazı gençler binanın yangın Ab•.ı DAVER . . . eoııra· bö:rle bir neüoe .,.,..,...uta w. . . Amerika şimdiki ahval w şeraı- mış ır. . 

tarılıinde ogledcn evvel Kon·et kapl,ını 
Mişel Hacı Konstantinin kumandasın
daki cProteus> Yunan denizaltı gemısl
nin cSardenya:t ismindeki 11500 tonluk 
İtalyan nakliye vapw-unu tahrip etli
ğini bildirmektedir. Denizaltı bUılilne 
kadar üssüne dönmemijtir • 

Atlııa. 11 (A.A.) - Yunan teblili: 
MuvaUakiyeUe neticelenen mahdut 

mevzil harekit 7apılmıştır. 
YUNANİSTANDA8CKttN 

At.ina, 18 (A.A.) - Dahili emnıyet 
nezareti taratınden neşredilen tebligde 
memleket dahilinde sükünet hükum sur ıvin geçmışlerdir. Heyet, Habe.şıstanın telikki edllmemeUdlr. Bern, 19 (A.A.} - Havas: Isvıç- . . t•- bulunsa idi merdivenlerıne tırmanarak bayra-~!!!!!!l!I!••••••••••• ............ g·· . H tt .. ı·· ğ- teY .. H" l h l te benzer bır vazıye ııc 

o -..m un"fl ve a nıs uva ya l<Uh<, 11 (A.A.) _ a....,.. ona re ııazetelcrine gore, ıt er meç u . 8§lt tü lü mil hare- ğın bulunduğu yere kadar çıkmış-murları altında dağlık ve ormanlık Şa•k hava umumi ....._.., ........ bir semte oniltevecdhen Berlin- Japonyad"." ! •ik r ın siyasetine !ardır. Bundan evvel halk bayrağın Atına, 18 (A.A.) - Alina - Rota.., 

larda haftalarca süren bir seyahat- buluna.o ma.ba.bSi bUcliriıor: den hareket etmiştir. İyi •haber a- ket. ~el~~? tmerh r~angi bir kim- .kaldınlrnasını veya yanına Ameri- kUıbunün bir toplantısı esnasında bey. 
ten sonra, hududun 600 iliı 800 ki- ı..ııts . b&va kuvvolifft ............ b" lJ ., · · d serı bır goz a an e . nelmil•I Roıacyn;,, Atlno mu'"' u ~-lıometre ötesinde umumi kararga- daJıttıan Jt.alyan ha.\•a kul'ietıen Trab- lan bir nıem ..,, ~ usısoı.nuıın e A 'k n nasıl olup ta japon- Jcan bayrağının da k<>nulmasım ıs- dan Spilios Agapitos, Merkezı Amerıka-

Fransız - Alman 
f icarat muza keresi 

dütfi kaydedilmektedir. 

YUNAN HALKINA DBEB.&U 

(Baştaraf ı 1 incide) 
aşlanmı.ş ve Cuma ve Cumartesi 
Unleri devam edilmiştir. Müzake
ler, büyük bir :;amımiyet havası 
"nde cereyan etmıştir. 
Fransız - Alman işbirliğinin bu 

lk müsbet tecrübesi, prensiplerı 

areşal Petain tarafından '.Monto
e anlaşmaları sırasında tesp"t e
·ıen siyasetten Fransanın elde e 
bileceği çok buyük faydalan gös-
rmıştır. 

Göri.ı melerın açılışında kendi 
na bir nutuk söyliyen ~ ve 

ndüstrl nezareti hususi kalem d.i
e.ktörü Barnaud ezcijmle den:ı4tir 
i: 

ına v mış ır. eya a :uşnan . yayı tenkit ettığıne ayre er. . · 
h ar t S h t d .. V.ısg~p ıı:ılıilJerinde Demenin şarkında Romada b?.ıluIUi.a<1ıg·ı~ bildirmek- se merı anı · .' h t ed temiştir da bulunan beynelmilel Rotary tıu ·o-

. . ' .. . hto bh' t.ay.<are meydanı kulla.ıımamak- tedır IA t ktedır· Bı"IAhare bavrağı yerinden sök- -sunun İtalyan tayyareleri tarııf,ndan tayyarecılerı tarafıı,dan awırulm_ ek ..... ır. Der""', Tobrukun 160, •··'·enderi- · --<>- _ Gazete şunları i öVe e me · « 

o~ _.. .,,,, .,.,. daki l "k' te kif d"l bombardıman edilen Korlu vesait fllll-korkıısu ile da mi heyecan içinde ~ .... ., ıeo • .._.... •••lNndadu-. Amerikan ile Japonya arasın mek sueuv • ı ı genç " e 
1 

• "''"""" oehlr ve kuabalar batkı '"" geçmlştir. Heyet bcs ay evvel, asi İTALYAN TEBLİGİ Bulgarlar sulh ihtilafın esası cTakip edilen müda- mistir. Bunların Amerikan donan- 75000 Drahmi teberru ett.igıni bildinnij. Habeş kabileleri ile temasa geç-' it.alyaü bir mahal, 19 <A.A.> _ :iw- baleci siyaset,. den ileri gelmekte- masına mensup bir torpido muhri- tir. 

mek gibi güç işine başlamıştır. Bu İstiyor dir. Amerika Çin'i ille müdafaa binın mürf'ttebatın<ian olduğu an- ESKİ İTALYAN ırnMANDANL ı,.,, mu• affakıyetle le~ etmış lak-. hattı olarak tanıyan bir siyaset ta- !aşılmıştır. NIN Bİ& EMBt l'EVMİSi -. t.oPÇ11 faahyeU olmu~ur. Buıgaziuiıı J d rild" v • 

tir ...... , -· '"•lö•lti >,.u kolı.. ıııao ....,, 1 fnol ..,, ... , hip ctmcğe dovam ettikçe aponya Bayrak in i ıgı zaman genç- Aıtna, 19 (A.A.) - Atlı>a •lna" bil-
tecrübe ediyoru . 

ıcny, 19 (AA.) - H vas: 
Fransız ve Alınan agır endüstri

en mümessilleri, çalışmalarında 

'>~komisyona nynlm~lauiır· 
ı - Makine imalatı, 
2 - Hassas al ler imalatı., 

rmıu faa.llyeUe baluıunuşıandr. ..__ Bulgnristanın emeli Balkan· ıle Am ı "ka ar 1 da dostane mü- lerden biri bir köşesinden; pencere 
Şarki Alrikada tayya.relerimis ra.ka.n larda sulhu un hnfaza etmektir. E- rasebat tesisı ümidi kuru bir söz- den sarkan konsolos da diğer köşe-

Sudan4 düşmaıun bava üslerini ve Hm izdeki bütiın 'a ıtaJarla istik- en ibaret kala<'aktır. inden yakal...ı.dıkları için bayrak 
Aroma.da timendlter lsiasyonunu, duş. lal , e htlrri~ etiınızi koruyacağız. yırtılın~ır. 
nıan kıtal&rm.ı mlieeselr 5Gre$te bombar- Bulgaristanla Yugo lavya arasın~ y 1 • lllllrf ı"'gı 
.. ____ e"-

1

-Ierdir. 
4~~.._ Sudanda M" UQOS IYJI 11~8 Alman Başkonsolosu Yilzbaşı ............ .._ • ..._. - dakı münasebatın ıyi olmaması 1- T ed h ~ d· kıı.r mıntak:ı.smda l:ıyyareJerlnılz silahlı Belgrad !9 (A.A.) _ Havas: Frıtz Wı emann a ıse munase-

gnıplara tesadüf edcrelt bunlan mitral- çin hiçbir sebep yoktur.. betı'le şu b anatta bulunmııc:tur. 
f Ro d k' Alınan Mı Jı banka sabık umum mudüru ~ 

ma.D etmişle.nUr. kıtalan hakkında sorulan bir sua- Milan Rot"ç ıaşe nazırlığına tayın 

dirıyor: 

Yunan ordusu tarafından esir cd len 
ftalyan cüzütamlannın evrakı arasında 
Arnavutluktaki Italyan kı l.!.rı!lın c' .... i 
baş kumandam gen~ral Soddu nun 6 
teşrlnısanl 1040 larıhli bir emri ye\ ıisi 
bulunm~tur. Bu emri yevınıde bılhas
sa şöyle denilmektedır: 3 - Elektrikle alakadar imnlAt, 

4 - Küçük mekanik ve ma<:Mm 
cevherler.inin işlenmesi, Bu toplantı, yeni bir Avnıpa ku-

11lması tecrQbesinde ilk mühim te
lhür11 te.,ki1 •tınaktedir. Banu l 

5 - Otomat ve bisiklet ima-

yös ateşi altına almlflla.r ve bombardı- Gagano • manya 8 ı H.dise hakkında lazım gelen te-

Dıişmaıı Musavva i.iaer'.ne han alan- le cevaben demi tir ki: f'dılmiştlı. Sanıldığına göre, Rotıçın bbua, derhal vaziyetten haberdar 
lan Y1'PllLlf ve bit- bina hallloe lıuara •- J;hemmıyetle kaydederim ki, bu tayı.ni kabinede yakında yapı ed l n Alınanyanın Vaşington bü
uiTamışt.u-. sal> üzerine ya.pılan dllt- memleketimi& iç.in tehlike 1ok· l cak ta lata bir başlangıç teşkil 'k elçiliği tarafından yapılacak-
ınan akma hı. 1Nr leuarı .. oı. ....._ tur.11 elmekted.Jr. b:r. -.au. 

cVazifernız pek sarıhtir. Yur,an ordu
suna liıyik oldugu dersi venneliyız. Biz 
o orduya cesaretine rağmen Fnş.i. t I ı.. 
ya müselliih kuvvetlerinin an;Jsu ö

nünde eğılrnek mecburiyetinde bulun
u ıabat ebneliy~> 



IA\'FA - 1 

r a Vefa Beykozu 5 -1, Beşiktaş da l Sa 
Süleymaniyeyi 6 - O mağlOp etli k ~şu~~ 

Fener stadındaki maçlar tehir edildi ıkı müsaoaka 1E.0 den 

fK DAM 

ı• o. Oenizyolları 
! 

20 İkincikanundan 27 İkincikanuna kadar 
r uhtellf hatlar• k•lkacak vapurların lslmlerl, 
kalkıt gUn ve sa• i:leri ve kalkacakları rah la nlar 

- Salı 12 de (Güneysu), Peqembe 12 de An
kara), ve Paı.ar 16 da (Ege). Galata nh
tmıından. 

- Salı 18 de (Ana!arta), Cumarteal 18 de 
(Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

Pazartesi, Salı 9,50 de, ÇJ:rşamba, Perşembe, 

Cuma 16 da (Mara\.caz), Cumartesi 14 te 
(Trak) ve Pazar 9,50 de (Marakaz). Galata 
rıhtımından. Lig maçları dün yalnız Şeref rak devreyi (5---{)) galip bitirdiler. t•ıı:la al et İ~ııraı< ehi 

stadında yapıldı. İkinci kısımda Süleymaniyelıler Sakarya sokak kc,
1
usu dün Şişli-

Vefa ve K.ı.sınıpaşa B takımları çok güzel bır müdafaa oyunu takip de yapıi<lı; müsabaka ikı katagurı 
arasındaki günün ilk karşılaşma5ı- ederek bir golden fazla yemediler. üzerinde yapılm><. bırinci kalagor: 

1 

_ Paı.artesı, Çarşamba ve Cuma 8,15 de 1 
(Trak). Galata rıhtımından. Aynca Çar
ııamba ve Cumartesi 20 de (Saadet). Top
h:cıe rıt;(.un~ıdan. 

.., l[anbln hat'.ma 
nı küçük Yeşil - Beyazlılar çok gü- ·Ve hatta lehlerine olan bir de 6500 metre olup, ş,şli tramvay de-
zel bir oyundan sonra (S-0) ka- penaltıyı ataın~arak fırsat ibik posundan, Hiırr.ycti Ebediye tepesi İmroz hattına 
zandılar. kaçırdılar. Netıce de maç (&--Oı \ic Mec.ıdiyeköyü asfaltı üstünde 

Vefa • Beykoz Beşıktaşın galibiyet.le sonra erdi. olmuştudr. ı 
İkinci maç Vefa ile Beykoz ara- Altıntuğ • Topkapı Birınci katagoriye elliden fazla &mır sür'at llalfuıa 

sında oynandı, İlk devı·e her iki tarafın karşı- atlet iştirak ettı. t kinci ka.taforı 
Vefa için fevkalade ehmrrniyeti lıklı gayretleri arasında golsüz be- 3500 metrelik Hürriyeti Ebediy< 

- Salı ve Cuma 19 da ( Bursa ). Tophane 
rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Bartın). Tophane nhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Me, .. n), Ctımartesi 15 de 

(Kemal). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (İzmir). Galata nMımından. 

- Per§embe 13 de (Tırlıa.n). Galata nbtı.mm.-

dan. 
olan bu maç, Yeşil - Beyazlıların rabere bitti. . yolu üz;,ı·inde koşulmuşur, bu ko-
milli kümeye geçme vaziyetlerini İkinci kısımda Kasımpaşalılar, şuya yüz atlet iştirak etti. 
belli etmiş olacaktı. bir gol atarak galip vaziyete geçti- Havanın ve yolların çamurlu ol-

Not: Vapur ıeferleri ha.Jı:kınd• her türlü maldmat afQiıda teı.. 

fon numaralan yar-lı Acentelerimizden öpııilebilil'. 

Oyun Beykozun akınile başladı. ler. Vazıyet oyunun bitmesine on ması, alınan derecelerin düşüklü Galata Bat Acenteli&; Galata Rıhtımı Limanlar Umum 

Şahabın topu ayağında tutması ilk! beş dakika kalıncıya kadar aynı ğüne sebep olmuştur. 
anlarda Vefa kalesi önünde tehli- halde dev'1111 ederken sert bir oyun ı ı inci Milsabakıı Galata Şube Aeentcliii 

Sirk~d Sube Acenteliği keli vazi~tler ihdasına mlnl olu- tarzı takip eden Topk.apıdan dört İlk koşuyu 3500 metrelik yol üs
yordu. oyuncu dışarı çıkarıldı. Taknn ye- tünde ikinci katagori atletleri yap-

Vefa da biraz ıııonra mukabil a- di kişi kalınca hakem de Topkapıyı tılar. Koşu saat tam 10,5 da başla- ___ _ 

Müdürlüğü binası altında. 42362 
Galata Rıhtımı. Mıntaka Liman 
Reısliı?i binası altında. 40133 
Sirkeci, Yolcu Salonu. 227-iO 

(356) 

lanlara başladı. Hatta bu hücumlar hükmen mağlup addedt>rek müsa- dı. 

gol olabilecek kadar tesirli idi. bakaya nihayet verdi... Neticede stok bir vaziyette koşu-
On birinci dırkikada bir Vefa hü- Naııl oynadılar yu bitiren atletler ferdi tasnifte ~ 

cu.munda Beykozlu Kamüranın k şöyle dizildiler: 5! Beykoz takımı iyi bir maç çı a- ~ 
yaptığı penaltıyı Hakem Tarık ver- ı _ ("';·lispor) Varlref, dereces; =· 

mmınııııııın•-•mıı1111111111:uuıınm.1~ 
TORKIYE CUMHURIYE fi . , 

fffe. 

Ziraat Bankası ı ramamıştır. Bilhassa oyuncuların ~ 
medi. Akabinde Hakkının çektiği 14,5,9. Fi 

mütemadiyen birbfrlerine karışma- 3 fiil San - Siyahlı kaleci tarafından 2 _ (Haydarpaşa Lisesi) Raif de- = 
!arı takımın umumi ahengini bo- = 

büyu .. k bir meharetle .kurtarıldı. recesı· 14 6 9 ,,, 
zuyordu. ' ' · ==-

Fakat Vefanın bu tazyikl devam 3 _ (Eyüp Mühellefi) Kerim de- ı 
V aflılar ise ikinci devrede baş-

ederken ani bır hücuma geçen recesi 14 9 
tan sona kadar hakim oynadılar. ' · ....... 

Beykozlular, bir ara pası alan Kiı- !ılı: golü yemelerine rağmen kat'iy- Bu mÜ!ıabaka sonımda yapılan ;,,,, 
zımın sılu bir ş(itile ılk golü attı- puan tasnifinde takım halinde E- :::;; 
la yen bozulmadan arka arkaya beş ~ 

r. ı ık k k yüp Mühelleflerl birinci, Haydar- c; 
B 1 V f .. ·nd d h 1 t go ç arma büyü bir gayret ve "'"' 

.. u. go.rd e~ uzMenk be·ı ehr .. "' e- enerjinin mahsulüdür. paşa Lisesi ikinci olmuşlardır. = Tı: .... ..,...oı;o:ı~r..~~~ırı:~~""l•~ 
sırını goste 1. ır a ı ucuma D" k.. 1 .. rd .. k kı' Milli 2 inci Müsabaka 

t .1 B h.. !arın .. ünd un u oyun a go u = 
geç ı er. u ucum yuz en K.. kı·· 1 . k 6500 metrelik birinci katagorl = 

. ll!Yli! up erı arasına karışma == 
Beykoz mudafaası bir penaltı yap- . müsabakalarına saat 11 de başlan- 2 
tı. V f 1 1 b be , . " k 1 Y eşıl - Beyazlılara yaraşacaktır. ı= 

Kuruln' l'arihi: 18118 ' 
Sermaye.i: lOG,ü00,000 Türk Linw 1 

Şube ve Ajam adedi: 265 ~ 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri ~ 
§ 
-= 

e a ı an era r.ı.,e avuş u- ( F ruk ERE dı. Depara giren atletler arasında. ~ 
racak olan bu fırsatı Enver pis bir a R tanınmış bir kaç milli koşucu da 

1 
~ 

5 ~la avuta attı. * 1 seçiliyordu. Havanın yağışlı olma- = r:-
Bu umulmadık vaziyet Vefalıları Kadıkoöy ıtadındaki lir sına rağmen yine az çok meraklı ".': ~ 

canlı çalışmağa sevketmekten ge- maçları tehir edildi k!tlesl yolları dolduımuştu. ~ ~ 
ri kalmadı. Kadıköy stadındaki ma,ıar kar Neticede finişe iki yüz metre ka- \; ~ 

On altıncı dakikada Vefalı Fik- yüzünden sahanın gayrınizaml bir ıa (Beşikt~lı) Artan ile (Fener- = § 
ret soldan aldığı bir pası kaley." 1 hale. gelmesi dolayısile tehir edil- bahçeli) Hüseyinin çekişmeler! çok Si 
sokarak takmıını beraber bir vazı· mıştır. heyecanlı oldu. ~ 

yete getirdi. Artan sıkı bir atak yaparak bi- ~ 
Teessüs eden bu müsavat üzeri- 'T1 E / rinci geldi. s; =: 

rıe her iki takım da gayretle çal~- .l am me Orhan YAZICIOCLU ;;,,,; e= 
ınağa başladılar, (Dilli tarafı 2 ne' •aylada) ...:::; -
Yırml beşinci dakikada Vefa İııgilız lla~vckili, anla~ılıyor ki, ~ § 

santreforu Hakkı kendisine has b!r bir defa kuvvetlerde muvazene ve "5 El 
süruş!e topu Beykoz kalesine ka- müsavatı tesis etti.J..ten sonra, ıra- =:; -..;..ı...w g 
dar indirdi ve sıkı bir şütle ağlara lebeııiu hasıl olacağına muhalı..kak := ~ 
taktı. bir surette kani bulunmaktadır. =~ Para biriktirenlere ~ • 

Vefalılar galip vaziyete geçince Maamafih o durum tahas;t.il e- § 
daha güzel oynaınağa bll§ladılar. dince de, ealebeniıı oleun ve vakti § 28,800 Lira İkramiye Veriyor 1 
Forvette billıassa Fikret çok güzel eelmiş bir yemiş eibi dalından ko-

çal~ıyordu. Otuz birinci dakikada parak oiiitecf'ği kati bir bedahat ~Ziraat Bankasında kumbanılı n ihbana tuarraf hesaplarında ft 
Hakkının bir şütü direkleri yalaya- deiil.ı.ir. Yine bir hareket ve faali- ..,. u 50 1 nsı buiUJULDlara senede t defa çekilecek br'a ile qatıd..tl !I 
rak avut oldu . yeti behemehal istilzam edecektir. =~ pli.Da ıöre ilmuniye da(ıtıJacaktır. ! 

1 
Beykoz takımı biraz pypr 11111 Çüniii Almanya yine Çörçilin tek- ;;;;; 4 adet 1.000 Linlık 4.001 Lira ~ 

rarlad.ıtı cibi, •Avrupanın büyük, =~ ' • MMI • Z.008 • ı olmuştu. b. lw - ' • 250 • LCOt • · Kırk ikinci dakikada Vefa kale- u: mnıa hakim vaziyettedir.· ~ 40 • 100 • 4.00I • 
Ordulan Avnıpanın herhangi biri - 100 • q • 5000 • ı il Jı:~tı. Fakat Beykozlular topu = · 

kaleye sokamadılar. noktasından herhangi bir noktası- 2 120 • 40 • 4.llOt • 
na İtitediki gibi hareket edecek bir ~--- 160 • 20 • S.ZOO • lii§ 

Ve böylece ilk kısım (2-ll Ve- nlde bulu1U11aktadır.- Binaena- = 15 
fanın plibiyetile bittL iiii DİKKAT: Hesaplarındaki ;>aralar bir l'l!lle tç'nde DO liradan ı;= 

leyh hu satvet ve kudret muvace- ~-~ •. ·"ı du .. s. mivenlere ıkramov. e •J<tı~ takd.rde "'o 2~ fazlasile verile- tE! İkinci devrenin hemen ilk daki- " '~· ' ' 1
' belinde yalnız istilaya uğrıyan 1 bJ·~ktir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Evlül 1 B!rincikinun, l Mart ı 

!::!: !3:~Z.:~7!ıın: ile~~~ :.,ç!~~~:e:i:~n u:..:!~;:r;.~v~~~ '"~ıııuııı~mnnlıwmınBiı~~mmm~Üı-ıl~mmnmıımnımonnnım__. 
aUayan Vefalılar golü atamadılar. ya, Polonya, N"rveç, Danimarka, 
Vaziyet gittrkçe Vefa lehinP inkişaf Holanda, Belçika, Fransa ve belki 
ediyordu. Fakat Beykozlular da a- de yakında İtalya da - memleket
rasıra hücum yapmaktan geri .kal- !erde nui dinine ve Almanyaya 
DııYorlardı. kup olan kinin bizatihi bu haki-

Yirminci dıkilrarla hakem Vefa miyeti silip süpüreceğini ummak 
müdafaasının yaptığı penaltıyı yi- en realist bir görüş gibi sr lına· 
ne görmedi. malıdır. Çünkü Mister Çörç. •tam 

Yirmi üçüncü dakikada Haydar emelinin. nihai harp veya sulh ea-
90Jaçık mevkiinden çektiği srkı bir yesinin Bitleriznıi Avrupadan aö

fiitle üçüncii golü yaptı. Beykoz- küp atmak oldu~u tasrih elmiş· 
lular artık mağlübiyeti kabul et- tir. 
mışlerdi. Bir dakıka sonra Vefalı- Bütün Avrupa kıtas.ına, Norvc
lar bir korner e..<r.asında kafa ile 1 tin Şimalınden İ panya) a ve Bal
dörduncil golü de attılar. tıklan Balkanlara kadar hiıkiın ve 
Fenerbahçeyı yenen Bev.kozlu- Şarkla Rus)a ile ahenkli bir poli 

!ar bu dört gol üzerine tama.mile lika takip eden bir Ccrnıcnlif'i sö
oozuldular, Otuz beşincı dakıkada küp atmak muhakkak, sırf tedafU, 
Hakkı uzaktan sert bır şıltle topu . bir politikanın ve zaıııaıun halle
tekrar ağlara taktı. deceği dau gibi teI;.kki olunmaz. 

Bundan sonra oyun net cesml de- Hiçbir bü) ük va , s rf müdafan 
ğiştirınedl. Ve (5-1) Vefanın g ile, muka\emet ile, istila veya ta· 
liblyetile blttL arruza uğramamakla halledilemez. 

Son Libya harekatı bu kaidenin 
Beıiktat • Süleymaniye en taze ve İngilizlerce verilmi~ 

Bu maç "'ıhtakbcl İstanbul şam- canlı misalleri l\lı5ırı korunmak i
pi ~u lehıre tabii neticesini ver-J çin Trablusgarp ara~isinde ~lr.lcr 
c İlk devre baştan aşağı haklın a!mak ve llerlc~k ıcap etmı~tır. 
r an Brşi.ktaşlılar be~ gol ata- HiiHyİn Şükrü BAD.l!'i 

Dinami b t guzelli· 
t e maiikiy etinızin 

6 Sebebi 
1 - 10 ca.z p renk, heps, de 

son Faris moc.a bunlar. kutu
nu'1 ortas.ndakı deıuten l(ore • 
bılir•iniz 

2 - Evvelce mümkün oldu-
i?u zanneJ1lmıven dau. .ncr ve 
daha 1'afı. Bı. pudra •HavalaJ1-
dırıJn •Ş• tır. 

3 Yeni nefis bir koku. ade-
ta Fransanın Mıdı havalısınde.ki 
ciceklerin kokusunu hıssetınış 
olacaksınız 

4 - Butun l!lın sabit 
Zira terkıbındc •Krema 
İıÜ• vardır. 

kalır. 
köpu-

5 - Güzel •Fininıah cünkü ne 
ruzııar ve vaiJ!llurdan, ne de 
fazla terlemeden kat'ıvven mu. 
teesı;ir olmaz. 

6 - Gavet 1ovmc lı ver ve 
zarif <Büyük Model• kutular. 

Devlet Demir yoHan U. MUdUrlUQUnden 
Muhammen bedeli 275000 lira olan 50 adet Sarnıç V11J1onu 28/2/9'1 Cu-

mn günü saat 15 le kapalı zarf wnaWe Ankarada İdare binaıDnda satın alına

caktır. Bu iı;e cirme!< is\ey<ıo!erln (14750) liralık muvaklral lemlnal ile kanu

nun tayin etüt! wsikalan ve leldillertoi ll7ll1 ıüıı -ı 1' • Juıdaz Komiqaıı 

reisliğine verm~leri !hım.dır. 

Şartnameler (500) k~ Ankara ve Jla.Tdarpqa - satıımaır.. 

tadır. (1G3) 

.,,,_. '"""' .... -· ·- - - . .,,. . . .. ı.' ~· ': ~, ~·· - • ... ·,;·,s "~· .~-·'J.:.J ... · . . r ,, ,. ·.,,.. 

İLE SABAH, ÖGLE VE 
Der 11 • ' ••• eonra ahde ~ defa -aate 

ditl•rllıhl ~ 

Sahibi: S. İZZET. 

AKŞAM 

J 

Istanbul Defierdarhğı 
Götürü U!ulde muamele vergisine 
lacak s1 ai müesseselerin nazını 

1 - 3843 sayılı Mu.amele verıisi kaı1w1un1.ın 27 nc-.ı 

da ıotürü vt:rgı usulunun tatbıki ka bul ccill.me~ o an 

a - Muharrik kuvvetı 2 beygırl ve ı.: ci yısı müe -c>s 

- g:eçnliyen Trikotaj, r ·n t·k ~ya. kt.G dill'n ka ...hı Ök 

razi, Baskül ve bu.nl.Qrın montaj işleri nı yapan sınat mu 

b - Nufuru 30 bıne kadar olan yerlerde bulunup mu 

la.nm..ryan ve işçi sayısı muesse:>c sahibi Ue b •likte onu g çını 

c - Aşağıda yazılı 3973 numaralı kanunun ilc;U -na 

dairesinde vergiden muaf tutul.muş olan mcşın, sahtiyan, va 

derisinden astarlık ve gön haricinde :n 1 ett kle b !farz 

maruken &ibi deriler dolayısıle vergiye W.bJ olan, muh.amk 

ve işçi sayısı 10 u geçmıyen tabakhane lerın, 

Muameıe vercisi kanununa ek 15/ 1/94 ı tar h ve 3973 sa 

rü ver&i usulüne bağlanmaları kabul edilm. tir. 

2 - Yukarıda yazılı mtiesseselerin ve 3843 AA.yıh kanun 

girmiş olup ta mezk.Ur kanunun 27 ncl maddesinde yazılı got 

rını haiz bulunan (bilfarz muharrik tuvvetı 5 beygıri, işçı 

vüz etmiyen marangoz, terzi, kundura imaMthanelcri gibi) 

ne 3973 sayılı son kanuna &öre, lçınde bulunduiumuz l9i:i.O 

riııin de ıötürü olarak bıhakkuk elti rilmesl kabul edllnuı;lır 

3 - Yukarıdaki fıkralaraa yazı.ll muesscı.elere ıötüriı v 

bil< edilebihnesl için bunların ilbu lla nı takip eden ıunden 

içinde yazı ile talepte bulunmalan lltımdır. Bu ta1ep aşağıd 

terilen bir ıslida ile İstanbulda Galatada Balık Pazarında Mu 

Vergileri Merkez Tahakkuk Şefliğine ve Adalar, Beykoz, Sa 

kazalarında Malmüdürlilklerine J'&pılacaktır. 

• - 3843 sayılı kanunun 28 inci maddesi mucibince tarh 

fötürü vergi iki ma11 sene için muteber olur • 

1140 mali ;rılı için tahaltlı:ulı: etlirlıecelı: götürü vergiden, 
~ ııme zarfında ~=name üzerinden ödedilınri verııiler m• 

Muamele ve istihlak Vergileri Tahakkuk 

·- uJılbtıılıı 
8oJ'Mb 

Adı 

Adresi 

İti 

---

Var-. Depo, f1lbe. fDJ'al 

• • 

• 

Yara •&it ma.taaaa adrellm: • • • • • • • • • 

Salı:&3 !le TUi 

fffl ııdeil 1 

ltlol<ir adedi: 
il.ol.ör ku.v\'~J :rektml: • 

• 
• • 

• 

llumele ftl'Slot lı:aa111U1 ......n.mce sötür'ti -1 .. rllannı hals 

dan plliril -ı.ıe muamele __. l&bl lalabı:amı lal•p cd•rl 

(TıırMı ve 

Lira 

l 2000 - 2000.-

1 llOO - 3000.-

2 750 - 1500.-

' 500 - %000.-

8 250 - 2000.-

15 100 - 3500.-

!IO 5t = toOO.-

1 'Ol 20 = IOOO.-

Tür iye it bankasına paıa yatırma 1 
ııı:z para biriktinııit olmu, ayııı zamanda 

'i' i de denemiı oh uz 

ltt: t &allat, t llıla- ~' K11111b.uııh ve itam 
S hinci h ... plannd oa u e1D U• 

,., 1 Atastoo. • ru.ı bahııwılar kur'•J'• 
toıtrbı tarlJılerlnd :raı>ıbr dalıll edllirler 


