
SON HAVADiSLER 

~ut" 
~llııan 11n zevalıi:r Almanların 
~ harbini istememi§ olduk· 
-e l~ veriyor. Eğer böyle 
~tlitı Yanlann kırdtklart pot 
~ hn biltlln müt~tlr. İtalya· 

dadnıa ko~nk. İtalyanın 
lı.ıı Ya tini o ka.dar kırar ki bu 
'kl>l?lalı:taımı mihveri pru-ça· 

\•e İtalyayı keneli haline 
"'k daha zararsızdır. 
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- a Z a n : "Taamu. barekAtımıza dUn bUlUL 

•e bı a it a!ÇJD gUn uevam etUK. ;;.ıudetli mu.llareuc 

/J '}.ıl~LARDUN lın1dundan :.;:;:.so==ar=~.::~ :; 
~ ben llrl 1 Allah b mı§ ve geD.1§ m.ikya.sta ara.zl . kazan· 

llagt ge ın, ya nız e- u 
' tatnn m.ış r. 
&. bit ~dan ttdaklatim, diye m.~!~ ı ~phenln sağ cenahmd.ıı. Yunan Ue 
~ d '""L var ır. Bunun ne -
~I ~'-'11 olduırunu Jtalya hükiı- ri wısurları Pogradeçe girdiler. 6 top, 
q ıt "'" kere daha isbat etti. Çün- 50 mitralyoz, mühim miktarda havan 
""" ... ~l'? llitı rln k tn.kOlr ve topu ve her neviden malzeme tttmam 
'!'~ ettiği cdos: inyör Mmoll- ettik. 15 zabit ve 200 asker ea1r &1 

S 4-bnanyaya \'Crdlbri zaran dık. 
ııı...=:11~ 'kadar lngilizler btle ,·enı- DUn memleketdahlllnde dUımanm 
~ erıu, hiçbir bava hUcumu olmadı .• 

,hı:_ere: ttalyanm ittifakı, AJ• POGBADEÇL.~ ZAPTININ 
,, ~ TUrk ml11etinln tama· EBEMMttı::n 
~~ ~hclenmesl gibi blr netlce Atin&, ı (A.A..) - B.B.C: ea11hl 
~ 3' aydı, bunun zararını balı yettar bir Yunan ~!yet! diln, Gört 

~ ~~hnmıhm. Fakı!t tlal~ıuı- (Devamı f tlneade) 
~~ ınanlaıı\ hllhasu prestij 
""ııı ~ nekadaryilk oıduır Romanyada 
S" l<t!re dUşUnilllil'9fl, bunan 

~!~b~!t~r::k'~~&a~ Yeni idamlar 
~~~ har~lndc keniti ~- vukubuldug~ u 
L~n teylcrln hcpslııl At.nan· 
... , "ilik yaptılar. lngill:r. ada· so·· yrenı·yor 
~İl ~ın btlhSlnde uğr ıklan 
"-1 ~etı ve bunun harp neti· 
~ lılt tinde o''llfYacağJ mUthlş Resmi Romanya ajansına 
~~t t.rata lnralayoruz, ttaı- göre t' ile yaptılar! Bir militar 
~~ lnınetınl Alpler ü:r.erincte 
~'t ~lu. İtalyanlar bunu bir 
~ ~ t kahra111anhk dhe Alman· 
"lfl11.a ltnıya ka.lkn-orlar • ,.e moka· .,..e dU ~ 
.\1111< ny:ıyı lstiyorl:ır. 

)\~eli.. sıra 1ııglltcro ile uğraşmr 
\ ı\Jı~.rordu. Almanya hiç olmaz
~ ı; denizde İtalyanın bir yarar· 
\ dug~l'ln lnt bekledi. 1talyanm 
K~ı \-ar. Yapahlldlğl or 
' ı~l>elllel. ki Almanya bak:nnın· 

lı_1 1ra donanma ı ıfıritır. 
'tıı11~ 11nın Şlr.ıali AfrlkadA mühim 
'lıııı. .. ~ \'ar. nu ordu kımıldar gibi 
~ aı;;at çfıllln kumlarını pek 
~ ~ hh; ctmemis olll<'.Ak ki, bir 
~ at r atııı:ız olduğu yere 
~ dı. Ötede tnı;illzh•r rahnt 
t~ 't h:unhklarmı tamamhyorJar 
ı-.. biitrda glttllı~e kunetl<"niyor 
' l l'tnck ki Almanya. ba1mnm· 
~ııa!:'J'nn ordusu sıf;roır. Çilnkti 
~h l\ncl:ıcılarm ağzında sekiz 
~rt:a r-tkan bu ordu 1nglllzleri 

\uaıı çıkarmıyor. 
~CltillatıJılara karşı bir ~ey yapa· 

ıomaayada tam bir 
sak1bl ve intizam 

var 
Bitkreş, 30 ( A.A..) - Havas: 
Dahili vaziyet gergin olmak

la beraber Bil.kreşte sü.kOnet ca.. 
ridir. 

Siyasi mahfiller kabinenin ta. 
dilini derpiş etmekte berdevam. 
dırlar. Şimdiye kadar Jila.va 
cinayetinin faillerinden hiçbiri 
bulunmamıştır. Yeni idamlar 
vu.kubulduğu hakkmda. bir ea.yia 
dolaşmışsa da bu şayianm tah
kikine imkan hasıl olmamıştır. 
Ordu, asayişin muhafazası için 
general Antoneskoya tam bir 
müzaheret göstermektedir. 
ROMANYA SUKUN IÇINDE! 
Bilkr~, 30 (A. A..) - Rador 

ajansı bildiriyor: 
Yabancı matbuat tarafmda.n 

neşredilen haberlerin tersine o. 
(Devamı 4 üncüde) 

Brendiziye 
12000 kilo 
bomba atırdı 

Bir benzin deposu 
J&Ddı 

.Şehrin batlıca ganna da 
isabetler oldu 

Amerikada 

166 torpitonun 
inşaatı 

tesri edildi 
lngiltereye yeniden 

torpido verilecek 
Kalllre, 1 (A.A.) - B.B.C. - ln· 

glllıı hava kuvveUeri karargAhmm Ne\'york, 1 (A.A.) - Nevyol'k 
teblll'f: Hrrald Trlbuııe gazetesi. yazıyor: 

28·29 aont.e§rln gecesi bombardıman ~ Ruzvelt, dün, gazet~cilere .ynptı
tayyarelerlmiz Brendizlye birkaç kere • gı beyanatta 166 torpıtonun ınşası· 
bUcum e~lerdir • .Aakert hedeflere nr tesri ettirmek ma.ksadiyle mUda· 
12 bin kilodan te.zla bomba atıım.ııı· halede bulunduğunu bildirmiştir. 
tr.-. Birçok yangmlar çıkmıe, mUtead· Relsicumhur, lngilterenin Ameri" 
dit lntllAklar olmuştur. kadan diğer destroyerler almak ar 

1 4manm cmulru f&l'kl aabiliııdlı bU zwıunda olduğu baJrkında htç bir 
lunaıı teranenin yalrJDmd• blr tı.n· feY 96ylememişse de. yeni torpito· 
ztn depollun& bombalar S-bet •tmlfUr. la:r hizmete t.eebit edilen tarihten 
Şehrin cenubu prbtstndeki b&fhca daha evvel konulabildiği takdirde 
garın URrlne de mUte&C1dit bombalar bu vaziyetin Amerikaya İngiltere 
atılmı§tır.· Brendizi nhtunl&rmm ce· 
nup mUntehumda da iki yangın çı- için bir miktar daha torpito ayır 

mtlk jmkinm1 vereceği zannedil· 
kanlmı§tir. 

lngi hl 1 
mektedir. 

ıız tayyarelerinden ç biri h ç 
bir hasara uğramamqtrr. ------------

Hususi tayyare uçutları 

Mühendis mektebi 
talebesi 

Bugün Demirağ 
tayyareleri ile uçacak 
Nuri Demirağın hususi tayya. 

resiyle meccani olarak u~ ta. 
!ebelerin sayısı 45 kişiyi bul
muştur. 

17 • 23 ya.şlarindaki bütün 
kız ve erkek talebeler müraca. 
at etmekte ve bir numara a:l. 
maktadırlar. Bilahare numara 
alan talebeler uçuşa. davet edil· 
mekte ve hiç bir ücret vermeden 
yamn sa.at uçmaktadırlar. 

Bugün de hava müsait oldu. 
ğu takdirde mühendis mektebi 
talebeleri uçaca.klard.ır. 

Balgarlıtanıa 

Yu••lıtua 

nota verdlll yalan 
Atin&, 1 (A.A.) - B.B.C. : Ati· 

na radyosu, Bulgarista.nm Yunanis· 
tana ar8.zi taleplerini muhtevi bir 
nota verdiğine dai'r §8.yialan tek· 
zip etmiştir. 

BULGARtSTA.."'°IN TEKZİBİ 

Sofra, 30 (A.A.) - Bulgar a· 
jansı, Atlnadaki Bulgar elçisinin 
Bulgar istekleri hakkında Yunan 
hükumetine bir nota verdiği hak· 
kında yabancı memleketlerde yeni· 
den intişar eden haberleri kat'i bir 
surette tekzibe mezundur. Bu ha· 
bcrler tamamen uydurmadır. 

ıı.. lar ını? 
<iUt • ' 

' ~ıı ı.avahir Ahnanlann Yu· İngiliz Başvekili 
~ tblni istememle; olduktan T •• k b k 
~~~ri~:~ı;;e~~tii~ ur orcu upon r O r ç i 1 ~ ..;••hlttlr. Çllnldl v .... ı.ta· ~ 
~~~..=;:.; bedelleri ödeniyor 66 
~terettüp e~ez. Nasıl ki d 
~>d!'ı.:';"' ..ı:::::ı:k: • ..::b.n.rr .. .:: ve -:ı:-:b lal y a ş 1 n a &. lcarıt bir feY söylemiyor. arı 1 ., poa 8 8 er J..ondra, SO (.\.A.) - Başvekil Çfü· 

~ 
0

.__YOI' amma, Almanya ne ka" tedlJeJe Jt••l•dı ı;ll bugUn 66 yaşındadır. Bu yıldönU· 
~ "' 1t..ıyanm mttttefllddlr. O- aııı-- mu mUnasebeUyle kendisine mcmlc· 

No. 51 

Yüz liradan fazla kazancı olanlardan 

Yüzde iki maaş tevkifatı 
önümüzdeki ay başhyor 

Muhtaç ailelerin 
mikdarı tesbit edıldi 

Memleketin her tarafında olduğu 
gibi İstanbul şehrinden askere gi· 
den kardeşlerimizin geride kimse· 
siz bıraktıkları muavenete muhtaç 
karı ve çocukları ile, iaşesiyle mü· 
kellı>f oldukları efrat ve aile!erina 
yapılacak yardmım muntazam bir 
esnsa. rnptedildiğini yazmıştık. ıoo 
liradan fazla aylık ve Ucret Rlan 
1.stanbullular ile yüı: liradan fazla 
geliri bulunan bütün İstanbul hal· 
kından yilzde iki ve daha fazla 
vermek işteycnJerden bundan ziya· 
de yardım kabul edilecektir. Maaş 
ve ücretlerden bu tebett:ı devlet 
ve müesseselerce katolunacaktır. 
Defterdarlık bu hususta tertibat 
almı~r. Kesilen paralar yardım 

komitesine verilecektir. Aynca 
doğrudan doğruy& ikametgahlar • 
dan alınacak tebemılar da mahalle 
mümessillerince ve makbuz muka· 
bilinde toplanacaktır. 
Diğer taraftan .İstanbul şehrinde 

bu şokilde kat'i muavenete muhtaç 
asker aileleri yal"!ım komite& ta· 
rafından tesbit olunmuştur. Bu şe· 
kilde yardmuı birinci derecede 
muhtaç asker ailelerinin 3000 ka· 
dar olduğu tesbit olunmuştur. Top· 
Is.nacak teberrüata göre bundan 
sonra gelenlere de yardun imkanı 
aranacaktır. 

Asker ailelerine muntazam yar 
duna bu aydan itibaran başlana· 

caktır. (Devamı 4 üncüde) 

Şehir ışıkları tamamile maskelendi 
Bu akşam umumi 

ve sıkı bir 
kontrol yapılacak 

Pencerelerinden l§ık sızdıranların cereyanları 
kararın nihayetine kadar kesiliyor. 

Dün gece saatler bütün yurdda 
bir saat ileri ahndı 

Bütün yurtta. ışıkların, kara.nıa.· 
meye göre tamamiyle karartılmasr 
na tlUn gece saat 24 den itibaren 
ba.şlnnmıştır. 

Dün gece saat 24 de bütlin mern· 
leketteki oSaatler birer saat ileri a 
lınmışlır. 

Resmi ve hU8usi dairelerle bütün 
evlerde pencere v~ kapılar dışan 

ya hi!: ıı.ılk sızrruyacak ı;:eltilde ka · 
patilm.Iştır. 

DlikkAnlar, mağazalar, sinema 
ve tiyatrola'r ve biHimum eğlence 
yerleri beyannamenin tasrih ettiği 
§eldlde tertibat alarak dahili tenvi· 
rattan en ufak bir lem'a bile dışarı 
sızdırmamak tedbirini almışlardır. 

(Deva.mı 4 üncüde) 

\ ~1" nuarmda hiç kıymet.ıllz Hükümetimiz, halihazır vaziyet Ankara ve lstanbulda Cum.huri· ketin ve imparatorluğun her tara!ın-
lııı.. ~ dii____._..en memnun ota· 1 dolayısiyle düyunu umumiye mec· yet Merkez ve Osmanlı bankaları dan muazzam mikdarda tebrik tel· • 
~ -ı ııı--.. grafı gelml~tir. 
4..:_~- lisi nezdinde Türk da.inler vekilinJ tara.fmdan yapılmasına başlanan bu 
~ ı:-n hu merııelede ue kadar geri çağırmış olmakla beraber, tediyat tranş farkı gözetilmeksizin YlldönUmlerinl hususi bir surette 
~ .,..t IQe\·lde dilştUğUııü pekill Türk borcu tahvlllerinin 1933 ve beher kupon mukabili 0,7346 dolar tesid itiyadı olmıyan Çörçil yine er· 

~Y&nm imdadına ko,mak ildnci sıra 1934 tahvillerinin A mukabili 0,9547 Türk lira9ı üzerin· ~=~~:e~~:kla ba~~~~tı~~ c~~~:~ 
\İ ~ h&Y!llyetinl o kadar kırar koctenjanma aU altı ayda bir te· den yapılması takarrür etmiştir. ya da sabaha kadar çaiıııır. 
~~il Yapmaktan ise mihveri diyesi me§ı:ıt ku~n bedell~rinin Beş senelik mururu zaman mUddc· 
---~,.fi İtalyayı kendi hali· me~~etlmiz dahilinde hamillere tine kadar bu tesbit edilen miktar ATINADA KABULRESMI 
L.._~ek daha :r.aranısdır. tediyesme başlamıştır. deği._.cqniyecekti.r. 
~ ~ bqka ltaıvanm lmdadr Atfoa, 1 ( A. A.) - B.B.C: 
~ ~btıınek için Yugosla\pyt, 1934 ikinci sıra Türk borcu talı· Çörçilin doğumunun yıldönümü 
~~n llııt~ari~tam «:ffneme1', Tftr ytf l'ericl bir vak'a olmaz. Fakat villeri için ise beher kupon muka· münasebetiyle Yunanistandakl 
~ b!U'ekctA" getlrmeyt göze aı· ldmblllr, belki A\o'nlpayt makul bir bili 18,75 Fransız frangının muka· İngiliz elçisi dün pariak bir ka. 
lv~ınndır. ttalyanm lmdadma sulha ka\"Uşturmallt için bir lmkln bili olarak 0,5558 Türk lirası Uze· bul resmi tertip etmiştir. Davet. 

~ l\a. Adrlyatik denlzlne dökU· &(ar ve Almanyayı gözleri pek ha- rinden tediye yapılması takarrür liler arasında Yunan Kralı. Ve. 
~ lıir 1t uyan ordusunun feci 1 n.da. bir miittPflkt.en ku.rtanr. etmJ§tir. Kezalik bu tediye caası liaht, Başvekil ve Yunan hüklı· tngllteımln bOyilk bllkflmet ac!Aml oarçllbl ~ - ...... w 

'"61 Alrm.ny• için Jılç,de ke· queeyin. Cahid YALÇIN bet eeıne için değ:ipıfyeoektir. meti erkanı bulumna.kt& idi. ıöMıerlr bir "1ıo ....... 

• 



IJ A B E R - Abam Potta!! 
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G E4VERAT~ Vt1ygıı.nd'm Şfm~lli 
Afrlnada bulunduğu malüm. 

Ifoı.ıllslnin Gc=ıei'lll dö Go 'le b~ra 
her çal• me.k nt~ etiı de o:dnAu be· 
nUz belli d ğiL. Yalnız \'cygandm 
başku.mruı"M obratc vatıwma ya· 
pamwğı lıizmetı lmıll lmska yol· 
lard!\n Jtı ... mnk i te ı;;i tahmin e· 

• 1 
kt;hrmaym, Veyı;uıd Afrlkada •• 
Sonra dö Gol'c iltihak eder ha.. 

Alıruınlıp• baslr.nııB yeni gaileler 
~msmak için, bu lnıru sıkı tchdl· 
d::ı hep eyvallib de)ip, Frıı.nsa) ı 

daha çok sılaştırma'dıın hnzer edi· 
)or·~r. \'cygan:lm Afrlh:\Clald ye· 
nı ':Wfesl bu olsa j:{ettk.. 

C lap'a. gelince: Suriye ) ilk.sek 
komiscıi Füo, değiştirilip yeıine d 

Irl Pa1i:ıJ polis mUc1UrU Chlnp gc· m ey an 1 
tirildi. Do deği~kli~Uğfn mlh\ erci· 

1~rln !st"ğl iiz~ne ~·npıld•f;'I süyie· tamamlanıyor 
nıyor. Yalnrı. n!ı:ln S:.ırfye~ c l;aşka 1 

btrt <1eği' d"', hır eski poıtcı mndurn Sirkeci tramvay durağı 
tayin e<lfüll l'ol. Snriyede asa- ·• ·• 1 1 
ylş Lir roll rnihl''rline lhttyac gös· ge.~ın onune ~ ınac~ < 
terecek ıtekfl<le mir Sluecl garmm önlinde, nçı.llllaSJ 

KUNT 

cIDı:blUr. O da u: Almanlar \'bi 
hU'i•fmıctinden m:lnase et«lz şerler 
lst.edlği zaman, aman bizi çok sr 

' ~~~~~~~~~~--~~~ 
lstan!:>u!un imar plll.nı mucibince ta· 
kz.rrür eden, me} dnnm bir kısmı 

g;:çen rne iJmıal olunmu~. fakat 
asıl mllhim kısmı teşkil edan tram· 
vay cacUesl üzerinde binalann is· 
t'mlaltl ve yılnlmııaı geri ı.almıştı. 
Belediye Sirkecide Wıret memuru 
köş:!sindekl mahellebicklen ftibal"en 
Vezirb.,':ıçe sokağın!\, yani garın 
yeni cephem l!'zn:ınn kn:lar olnn b!· 
naların lst'ml~klnl 11annl c-trn!ş ve 
bJııılnr 'a bulrnanlnra tahliye em· 
rl vcrilmirtlr. Bu arada tr.'ıllye e· 
d'lcn binaların yıkılma!rna bnşlan· 
~tır. 

• 103 Yazan: 
Aıılatan köylil ellerini g5ğsüne 

Koynrak boynunu bUkU} or; harap 
ıı:öylerl hıı tırlnta.n ; u.zlln ie sonsuz 
bir uıtır&pla ı.-ılıç lmdar kce':in bir 
sitemle, dalgın dalgın Hacı :Mura· 
dm g5zl :ırlnin içine bale yordu. 
Sanki ona diyordu: 

- Sen o tarafta bulUEA.>:dm 
bwıla.r olmnzdı ! .• 

- 40-. 

Oran kumnndnnı Kor.le-re~ 1 1te • 
<eme ve aert bir g nerf'ldl; onun 
yerine prens B~ ~t.lıWd gc dl; ye 
ni gc.ncral Knluga Ulkerinin Bar. 
1atino kasabasında doğnıUf•u: ki
bar ve tedbirli bir adam olduğu 
slSylenlyordu. Rusya vellahtmrn 
da yakın dostluğu:ıu kaıanmıııtı: 

Jaha evvel me~hur lfabıırcllnskl a· 
aymm kumandanlığını yapmı§tı. 

Yeni va.zlfcye ba.şladıktan eonra 
'ağlılara kal'§ı daha geniş olçilde 
areketc geçileceği e5ylen'yordu; 
kin 1 ycm kumıındn.nm yerli hal-

ta karşı insafsız davranmr.k iste. 
ınediğf, halta onlnrm şer f ve gu. 
rurlannı okşıyacaı';'I, dağlarm tch· 

ıkeU avuıJaruıa girmeden evvel 
hığlılarm katp:ertne girmeği daha 
oğru bulduğu da anl.ıtılıyordu. 

ıu ııekllde ilk emtrlerlni verdik • 
en sonrıı htwrlıkhı.ra h şlndı. 

Genç prens Voronsof yeni ku • 
mandanla pek gUzel geçiniyordu; 
prens Bnryıı.tincidnln prenses Vo
ron.sofla olan llgfsl dnha kuvvetli 

;örllnUyordu; bu güzel kadın ara 
~ıra kararglha bile gell~ ordu; da[ 
ılar hazan yaltm tepelere kadal 
okularnk top nt~ açıyorlar; ka· 

rargaba gUUe dlişUı Uyorlardı; o 
zaman genç kadm çok korkuyordu. 
Baryatlnskl onun kendhı'ne mfsa· 
flr olduğu ~manlarda kara'·ollar 
pek ileriye, tei tikeli verlerc kadar 
aUrUlUyor; hattA gcccl"ri nöbet 
bckletlliyordu. Kork"k bir kadm 
için çektlrllen bu zahmcUer P.us aıı

kcr ve znbitlerlnl ktzdırıvor; çok 
saman a~ kUfUr ıınvurmalıırma 

sebep oluyordu. 

Hncı Murat iııe bundan 'frenJyor 
du. Kendisinin bu çeşit adamların 
elinde es r gibi yaşa:lığ nı dU1'Un· 
dllkçe derin derin soluk ıı.lı) or; bU· 
tUn sevgi'!lne raf men, bu c;ıkrnaı:· 

da kalma uın fl..ebep oldt <tu lı;ln r. 
marn Şamlle A.dcta ktztyordu. 

General Argotfruıkl de Tifllse, 
başkumandanlı'ctan sonrn en mu • 
hlnı sayılan bir vazifeye tn -
yin edilmişti. Çarlık ilk defa olarak 
Voronsof, Argonl&ld ve Baryatins· 
ki ~bl, dnğlılan yal ındıın tnnunış 
bulunan üı; bUyUk ve t<'db'rli ada· 
aıı aynı ~in bruJmdn toplnma!tla h;ç 

1Upheslz 19a.bet g· 'lterm·.,u. Hacı 

Murat bunu da k vrıyor; yurtd'l~!' 
lannm bn3mdan, mu1te.d les kııvga· 
dan uzak ltalacs:lmı d~3Unerck kal· 
bl burkuluyol'du. 

Prens Barynthski'ye dedi ltl: 

- lmom Ş mit 1syan etme • J • 
çbı beni bekll•·enierln e<ıbır:nn tu· 
lı:eniyor: ne )ar•Incııke:ı blrnn ev
Yel yapılmalıdır: hlr k rnra vnr · 
mak lhmıdır ve eminim kl b n tek· 
rar Tifllse gitmediltçe l~ler d:ıha 

ımm zmn:ın sürüncemede kalaca.k 
tır. 

~ HaJrıwıo 1Wıı .d.evlot .Jsi ~ 

c;abuk yU'rllmez. Bu sözlcr!ni de 
hemen ~umanda.nlıJ'a bildire • 
ybn! 

- Cevap uzar! 
- Uzatt rma.y:z! 
O sırnd:ı bıı.şltuID.lnda.nJ1ktnn ge 

len bir emirde Hacı Muradm Tifli· 
se göndJrilmesi emrolunuyord;ı. 

Gö~ek ihtl:1acını General Argo· 
nbU<lnin de aynı zamanda hisset· 
miş olduğu anlaeılıyordu: Hacı Mu· 
rat bunu kendisi iç.in b.yırh fal sa· 
yı) ordu; hemen yol hazıruğma 

başladı. 

Onun gideceğlnf duynn c!var k15y-
1Uler dalla kalab:ılık olar:ık gel • 
mlJler: evlnlıı ısnllnde toplanml§ • 
laıdI. 

Atlar hazrrlıı.nmrştı; H~CI Mur.\t 
beyaz çuhasmı giymiş, başlı[: ını ge· 
çirmio ve sUılhlanmış olarak ka· 
pıda görUndU; sekiz on ayak tutan 
merdiveni ineceği ııradıı. knlaba!r 
ğm arasmılan, kıı:.a boylu, knra br 
yıklt, yüksek kıvırcık kalpa ·Jı, te· 
m1z giyinmiş bir adam fırladı; ora· 
dnltl blrkııc; Rus askerine, merdke· 
nln UstUndcltl iki Rus ub!tinc hiç 

aldrrnıııdan basamakları çıkmaya 

başladı; ııynı zamanda tabancMmI 
çekerek dosdoğru Hacı Murada çe· 
virdi; civardaldlcr biriliirlerine ka· 
nştılnr: 

- Astan Hana bakm!.. Aelan 
Han ... Hacı llura.dı vuracak! ... 

Bir kıemı knç:ştı; Rus asker ve 
zabitleri de ne yapaca~cl:uını !111§1?'" 

mışlardı; lıi.k·n Hacı Murat gözle· 
rini bne kırpmadı; lkl ayağının <':ı 

lıirnz ııktı"k olml\8ma rağmen iı: 

teta kr..natlandr, sekiz on basarna· 
ğm llttUnden Aslan Ha.ıım Uzerlne 
ııtıldı{;'l görüldil. 
Hacı Yuradm çelikten ell, düş· 

marun:n bileğine yıı.p!ftı: namlu ha· 
vaya krl!ttı; bir alev, bir dumıı.n 

görllldll: koıkunç bir patlayış or 
talığı inletti. Bir Rus zabiti ve U· 
dar da yetişmlııler; Aelan Hanm 
kol!armı srmeıkt tutmu§lardı; Ha· 
cı Murat atınm dizglnle'rine el attı; 
bir sıçrayıııta yUkıek kuştl!yU eye· 
re oturdu; sonra bir elini kaması: 

Bura:1ald bfnalarm yıl:ılmaslyle 
Sirkeci garmın önUn:le bU ·Uk bir 
me. ·elan a!:ıbr.:u o!acak eehrln en 
kes'f hare!:etlf mıntal run olduğu 
halde en d:ır geçltlel'dPn biri ohın 
Ankara cc.ddrlinin bu dörtyol ağzı 
ııçılmırs olz.~tır. 

Y::ıni v<ciyctte şinıd.Gd Sirkeci 
tram\·:ıy durak yari garın önUne 
al1lacak ve bu.ad:ıki tramvaylarnı 
telılikı?li ·:av'sleri gel'!',letilecektir. 

Sirkeci garm:n yan cepbecıfne gi 
den tr:ıruvay hattı da tamamen oı 
tadan kaldınlacaktır. 

---o-

B~r randevu evi 
daha bas~ldı 

Sabıkalı randevuculardan Ay§e Ni 
metin, .so:ı. g'Jnlcrde, E~yc:;lunda ls· 
tfkl11 cııcld'!!l!n:le NurzlJa aokıığwda· 
kf 30 numaralı Mehmet Habib apar· 
tıınanınm 1 numnralı dalreılnl tuta· 
rak, yeniden randevuculuk yıptığı 

haber alınmış ve ovvelltt gece daire 
birdenbire aranmıotrr. Arama eonun· 
da iki kadınla Uç erkek bulunmuı 

apartıman dairesi mUhUrlenmlıUr. 
Kadınlar muayeneye evkedllml" 

Ayşe .Nımaı hakJwıda takibata geçil 
mi§Ur, 

Me!resjni c.dürllp 
gömen arabacı 

Dün b·rinci ağırcezada 
muhakeme edildi 

Bo.ı;ta.n lc;indeki kulubede eeklz ae 
nedenberl beı·aber y adıgt ırı tresı 

:saııtuhly1 öldUrıJUkten aonra topruğa 
gömme!ttcn suçlu arabıı.cı Da.ayalin 
nıuhalcemeslT'o dllD birinci ağır cua 
da ba'l&nml§lır, 

Katil, metreııinln at tepmesi netice· 
sinde öldUfllnU, kendisinin de korka· 
rak cesedi gömdllğUııU ıöylem!ııtlr. 

Muhakeme §ahit celbine ı.aımr§trr. 

Valut 

Vakıt bafmubarrlrt Aıırm Us, Yu· 
goslav)a kurtulu~ ma dair yn:: ..... gı 
makale~c Yusosıav blrıığ'inJn kuru 
luı tar hini kısaca anlatıyor ve bil 

nın sapına dayam13 oUuğu halde ha.ı.sa Ealkan ant.an.ının Balkanlı mil· 
Kumuk prenGlne çıklııtı: letıer arasında yar&ttığı ruh bh JIA'l· 

nin hllA yaşnthğı nolrnısı UzerludG 
- Şarct'aiz herif, bu kancıktı- durarak hu:iuUarı Almanya, Bulg:ırls· 

ğı nereden öğrendin? Yaptığın te· I tan, M:ıcarl:ıtan ve ltaıya glbi devlet· 
cııvllzUn ne yeri, ne z:ımnnı, ne de ıerıe ç,evrllm'ıı oır.n Yugo:ııavyanın 
şcl:ll Y f;ritllğe uygundur. Dua et kJ I vt\kl tehdlUcri dalına emniyet ve 
burada bir ml"~firlrn; yokaa seni sUkCınclle ka.11ılaj1E-mı ve ileri gidile· 
köp~k gib.l gcbcrtirChn ! ı celc olurso. Yu6oslıı.v ordusunun ister 

Rus zabiti Aslan Hc.nı Meta au· i5t.:;ı.ez sünglWlnc ııarılmalda CCV!ip 

rUk• k rdl d ık ı ver~ceğlnl, ltalyıınm Yur.ıı.:ılııtana ta 
ıyerc m~ ven en s ardı; i· 

• arruzundan sonra, Tllrkl.>e, Yugoslav-
çcn g!Stllrllyordu, O sırada 8 llıh ya ve Yunanistan ıı:-asm:.lakl menfaat 
&esiri duyarak yeti3en Rus binb:ı· ı tlrl't;'inln t:ı.m:ımen oı taya ı:ıktı~.ı 
§iSi da onu azarlıyordu: ve bu Uç devletin aralarında '!1ldcceo 

- A"ltın, evimde benim mlsnfl• hayırhahane l:lta:-ııtıı~ mUı:ten!t mu· 
rimf öldUrmeye kalkıamn~: ne de· ı naacbeUcri bile Ba:kıınların ısttkbaU 
meldir? Sana yakıeır mı? Bu bir fç!.n bllyUk tıır ı.aronU oldu[;'unun hA· 

1 tt
. 

1 
h ~..AA •

1 
dlselerlf! ııabıt Luluııduğunu söylüyor. 

reza e ır; sen "l"""~eceg m ve ... 
Şimdi ora1~ı-ıı"rtn hemd hayran 

hnyrıı'l'I Hacı ]furıı.cla b"'T•orı~rdı; 
Yeni Sabch 

en rok hııyran olanlar dn p~ncere· HUseyin Cahlt Y .. tçm, b:.ıgUn Yeni 
dn'•I gUz~I Rus knc'mlan idi, Sabahtr.kl ma·mıes.ı.1c:e, AlmıınJn hU· 

Bir.lıaşı flÖ.,Unii bi rirmeden Hacı 1 kunıetinin 'fUrldyele blr ılltlmıı.tom 
g;ekltnde veya mahiyetinde bu.ı teb 

Mun:<ia dF"ldU \'e sordu: llgatta buluna.cağına dalr ortaya. e;•ka· 

- Bu adama ne yapılmrumn ıs· I rılan havadl.:ler1n tekzip oluna olu· 
t ... rr'n ! Bı• senin hn.! ktndır. na. nlh yet bir "teklıt .. s6zU halini al 

Hr.cı Murnt Arılan Prnı son defa dıtmı. bir hUkQmeUn dJ.ğ r bir h~
ııluırl'tlC slll'~U; dudak bUktU; aon mete bir takım "tekllfler .. de bulunur-

ra CCV"P verdi: sa bundan mevcut mUnaeebeUerln 
_ O:m serbest b•mk; nramT?.ı'ıı dUr:eltllmesl, değl§Urllmesl JAztmgeJ· 

dlği ve blr taratın § kt\ycUerl ve ta 
b!r ı:ım!or f?'"l'T"ll 'I: ha.ltlıdrr, çlln lepleri olduğu manasının çıkacağını. 
kil bizde adet M~·ledlt. 1 şu dakikada Almnnynnm Ankarayn 

·Devamı tıar) yaptığı veya yapmak Uzere olduf\ı 

Gıı· idare 
muıtaııaızrırada 

r atııaca 11: 

As~<erl 
mahk amel dr ~n 

kadrJları 
h1z r:arı 1•or 

Orfi ldare komutanlığı em. 
rh:.de çclLs,a.cak olan as?tcri mah. 
~.:emeler~n ka.drc.:arı Mım ~" ... ..:~. 
faa. Veldi.ktince ikr-lal edllerek 
bu gi\nlerde tas "ik edilecek ve 
mahkemeler faaliyete geçecek
lerdir. 

Ista!JJ>·tlda. teşkil edi'ecck as. 
'teri mahi.<eme iıı reis'"~ine lıir 
geTter?.lin tayin edileceği söylen. 
mc!d~1ir. 

Ad"yc Vek~ 1eti tayin edereği 
'31Vll aza da yakı .. da gelecekler. 
dir. 

örfi İdare k0Tl"utanl1ğmır. 
nıi;şav:r kadrosu da. ikmal edil. 
me:tt;Jir. 

Emniyet müşavirliğine 'L'rak
ya emni:·et milraviri ve e"ki 
~mniy~t ikinci şube müdürü 
Ff';k ta1r:n edi!mlstir. 

Örfi tı'a.re kom•·tanı Kor'!ene 
.,.al Artunk:ııl c:in ısğıedrn evvel 
Yı'dı?a giderek P:trp akademi. 
sini :ıiyaret etmiştir. 

-o----

Çanakkale 
açıklarında bir motör 

ka2aıı 
Çan!l'ldcalede NAra Da Akba§ fe· 

nerlert araamda bir motör çarp4§IX1Uı 
olmuştur. 

Çarpışan motörler 27 tonluk Anak 
ri• ile :ZG tonluk VarlıkUr. Mllaademe 
eonun<la Varlık motörU kıç omuzlu 
ğunda.n, makine ve Urapetinden, A: 
nakria de baf bodosıamasmdaıı sakat 
lanmıııt.ır. ln.aanca bir aaytat. olma· 
mıgtır. 

l 
• .Mecld1)·eköyUnde, 60 numarada 

oturan izzetin, evinde ko)un k1:1>crck 
kak&k olurak et sattıb-ı haber ıılmmııı. 
yaltalanmıştır. Izzettlıı evinde yapılan 
aramada bir sürü ke-ım levazımı ile 
kesllınif bir ko)'un bulunmu,ıtur. 

• Yararlık ıö .. tcrc:ı vatmanlara 
tram~ay idaresi taratmdan ikramiye 
ve· ıımesi wıulU ilUhaz ve ptk cUz.l o 
lan miktarının da ı.rı.tırılmuı karaı 

l~tırılmı~lır. 

• Ankarada bulunan tngUlz tacirle 
r1 diln ~chrlmfze g~I Ü§, tncirlerlmh. 
le temasa lıa§lan ıvla"drr. 

• Çembcrllt.a~ta KcprUIU Mehmet 
pqa tUt·be ve m acJı:Uııln elrat.nm a 
ç.ılma& takarıür etmlşUr. Ecledi)e 
burada iaUmllklere baglaau;;tır. 

Korkunç bir 
ka2a 

~asg.ete, 
Yeni nizam da kitti~ 
y ~ı oJaam. 1cıı.I ~" 

ortalık blrlbttlae e ~ 
herkes bu yeni ııiza,ıllU1 ~- ~ 
funa e.nl:wıaya çalışıyo~ 1 ~ 
zamm ne olduğunu o.nl ~ 
dar da kolay deAil... sunued" ıW 
dan biri, muharrir Ntzaın 
zlfe: f ~ 

- Eu yenl nizam da o~ ti 
bir nesi!" Böyle bir şey veya ili -

myor musun? wyo 901'111111 
cevabı almıs: .,. f1J 

Bir gencin iki ayağı 
bird~n keaHdı 

Fatihte oturan Cafer adıuda 
genç, evvelki gece ıaat 2i rac.dvlertn 
de ııarho:,ı bır halde Ş.şhane yokUjun· 
dan inerken. vatman Hakkmm idare· 
sindeki Aksaray • Harbiye t.nunvayı· 
na atlamak istemi§, muvil%enc6Wı 

kaybeJerek tekerleklerin araaına. yu 
varlanml§tır. 

Cafcrin iki ayağı birden kesilm1', 
baygın bir halde Beyoğlu nastaaeaine 
kıı ldmlmıgtrr. 

Vatman hakkında takibata geçllmlı 
Ur. 

----o---
K 1saplarda teft;ş 
d .J teri bulunacak 
Dcktorlar 5ıkı kontrol

ler yaparak c:ief:eri 
irnzalıyacaklar 

Fırmlards o!Jtı~ gibi büll.ln ka:ıap 
dilkkAnlannda da, dokto ların her tef 
tlşte gördUklerl kusurlan tarihi De 
yazacakları bir "sıhhl mu•} eue ve 
lei'tlı detl.:ıl., bulundurulnıaaı karar 
ıa§tırılm•ştır. 

MUtealdp tc ft!~terde, deftere yazı 

lan nok.san .ırı yerine getirmediği gö 
rWen kasaplar cezal&D.dmlacaı..tır • 

Ekmeğe ~O para zam 
yap;.lmas: muhtemel 
Belecliye il .. fsat mildf rlllğU 

Istanbul ekm )klik bu:?dryınm 
Derinceden vrrilmesi sureti!e, 
nakliye Uc.retinin artmasından 
ve eski buğday yerine ekstra 
buğdayı verilmesinden dolayı un 
fiyatı-arının arttrrılma.sı hak
kında değirmendlerle ekme!;çi
lerin mliracaatlarmı tetkik et. 
mektedir. 

Dı.ı tetkikat yarm nihayet bu. 
l:ıcaktrr. Ekmek fiyat1nrına 20 
para zam yııpilması mUhtemel ... 
dir. 

Dünkü ihracabmız 
b:n lirahk 

150 

DDn Romanyaya zeytin, Macarllt&· 
na ıc trndık, kitre, lsvfçreye cevizi· 
Çi, yer tıstTğı, halı, Bulgarlstao:a tw:· 
lu balrk, ve taveçc de 600 bfn kilo 
ince kepek gönd~rllinl§lir. Böyleet' 
dUn 160 bin liralık ihracat yapılmıt 
trr. 

1 ô yaşındaki m"tecaviz 

- Niuım, Nizam ancak ~ ~ 
bilirim. Yeni Nizamı ~~~ I' 
için önce eıoıldli~e ~-,., 
mn; fakat ben daha Olldall 

J1m. ... ' 
Niçin esnerler• il.. 

D iKKAT otml~niz stı 11 ..-:.1 
mu, o!:ıc::.!:smız, -... 

bastıktan sonra traon·ay yt1J-'
arasmda'di kadmta.rdan ço~ fi/ 
ıaat, meseli 18 dbl erkell 
acı:ıoyo ~lıyorlar: _ ~ 1' 

Seb"blui &ra§tırmak ~ 
de.rabıbr 

*** 
Bir ihtira ~ 

SF.ılIİR ba ~ z1fitf ~ ...W 
~ lığa hüAlnecek. peı::~ 

rlnde:ı ı}ık ızdr an dl" .!>n~.t, 
nal<dt ecza da alınacak. f..-~ 
bir y~r.!e a~ trrakı!Dn I;lt ._. 
rn:ıln h=: ;;t evo alt oldu.~ 
tesMt edilecek! ~ r 

Elbette buna ortaya Jro,._ tJI 
letler me\·cuttur; bhde de 

<lerslnl7;? ..,.t ' 
Eir do!it böyle bir afet lllt -

m~'J. İcat lıakkım ,iJiyete, ~ 
tan hizmeti diye bıraJanıY• , 
Lüzum görUlün.e kendisine~ 'ti 
tamıa müracaat edilcbt.:eecll""""" 
diriyor. Dikkat) çckcrtın. ~ 

Uslanmamış! 
Dulo fabrikası ha~ 

yeniden takibat 
yapılıyor -

ICa&lıçqmedeki Aleko :ouJO ati J* 
dcrıerin köaele fabrikaSI ınUd ~ 
nı, piyasaya ekalk ölçUIU deri 

1 
tf1! 

suçundan, bir knç gUn evYel il/t 
hapla vepara cu. .na aıalıl'Q.11 
miıitt. "" Ancak ayakkabıcılar cenıJytd,,, 
gilnlerde pıyasada yenldell e'i."11> fi/!_ 
lU derfler g6nnllf ve yaptıfl il» ,,, 
kat .onunda bunların gene P il"' 
rtkaaıum mamulAtı old~u 
mıııur. ~ 
• Afakkabıcılar cemiyeti ""-
mDddelumumlllge ihbar e~ 
deıumumlllk fabrika aahi~ 
takibata girlJmioUr. 

---C>= -
H&mid Saraçoğld 

F·er.kiiyUnlo oturan 16 yaılımndı h 1 d 
Hilseyln adında bir çocuk, bir nıUddet asta an l dOI """ 
ev~eı aynı eemtte oturan ti yaıımda 1 Liman l§letme umum nıU ~ 
NecaUnln ırzına geçml.§, dUn ildnr.1 vlnl Hlnılt Saraı:oğlU, JoJl • ~ 
a~ır ceza mahkemesi taratmdan 1 IS()• giderken ) olda ha.staJ.anınıl vur .,, 
ne G ay hapis sezasma mahkO.m ecın· ı §ehlrde tedavi altına aıınınış~ 
~Ur. mit Saraço!tluna Acil oit:Iar ~ .. -~ 

im
~ 7..zz:. ~iP aeıA.. • ka~ı dosUuk tem!natıarı v ,,s 

~ ~~~ ·~ ! -= z '''..;::.::::::: ~:n:. ~ •==l!lllll!l!rı .. _ .. ~, .. ,• • • :1. !' t ~ _ =: :::.=-- yadan bize muttasıl dilşmsııi.ıll WJlf_ 
~ hllrıerl ge'ıll. TUrk matbtıab :., .. 

teklltlertn mahlyeU hakltmda bir şey Alruıınya talT'.lınclan vulrua r;e!ecıeğl eden cevnplıırı \'erdL Pek ~ fll 
blllnınemckle bcr.ıbcr, bu Unltll Blyıır;t "~ya ı;c>ıllğl anıa ... ıan tekli l biz Nl bu d~mcnlık eaerterl ,. t/I 
vazı;et ve hava lçlılllc herlıan:;-l bir ruujk ,.e yunm,ak mıınn~lle dütlbıe- mllıver 11ms.ınıtald murı.ıı.sebe;:... r/I 
teltlit ne kadar ııaziktuıe hıızırl.klar lina. ı.s.ı olsa ,oloa .\.lı.ıaıı~a lıo ara· ı=>ğ.ıl:luk havaırı ıetirdl. IA ~ 
ve örtühır içlndc aarılı olur.ııa olsun nıızlla esnslı ve de\'llmlı bir doetlıık bu~.ık af'neye yakuı blr ~ ~ 
balıemehal bir· §U~lhe ve~enıulyel~lzltk tesı ini isti ı.laf ed.,'tl bil' te,5ebbüs ol· &ı:.ıtt. oluyor ki TUrluye k~ 
do~racağınt, vel.ıasıl hoşa gllmlye· mak Uızımgellr. Almanya hllkfl.me ı mUdafaadnn bqka bir te1 d , 
cec(ini anıatarnk şö,>lc dcınektedlr: rııı.ncut mcııutııelıı:tleri k:lfl derecede ~tir; kendlalııe bir ıaarruı. .,_,,,_ 

"Almanya bl:r.e ne ıekllf t.'6eblllrf da&taoe görmüyor da bunları 1111nıJ01.t plmcdlkço Till'kQ·enln bal'be f!fllll#"!. 
l\IUhtellf m~mbalar olwıll,>e liı&Wlr bu bir ba!e 1<1kınak IWI b.'lzı O<treler dU· mıığa niyeti yoktur. E~ar ilk ~ 
tekliflerin nelerdrn ibaret ol:ıblleccğl· ııUntıyor \·e bu çueleri Türkiye hükfl· larda mlh\·er devler.teri btı.dCll itJJlll! 
ne d:ılr tUrlU tilrlıi §3.>lalar tılmrdılar. m"tlnıı hııll!lalle anlah3or demektir. lennılolene artık oıı.IU .ı~ 
l\Ilh\·er devletleri Ti.ırl>l,)ııdca var.l.)tl" "Teklif,. kellmeelne verllebllooek bir emellmlz bulunmadıJl1lA .,,,_. 
tini kati sur ... tte t~::ııı etnıeıdnl J:oıtl· mananın en balll ve en zaranua glS· ıetlnıılt olmaları kap eder• ~ 
l ~kler deJller. Bunun manaıı, Tur rülen bıı ııekll bile şu sırada y~nıl:r.dlr böyle bir emelln me,cucliY8tııı~ 
JılyeJeıı lııglltere Ue olan Utlfıılnnı ve m.ıtıOp neUcnnl.ıa tamamen aksini akıl alnıa&. Fagt blslal 
rcude ını•k, mJlıwr tamtma ıeçrm'k, verebll.ıiıelı: tebllkeslnl ilıt.h-:ı etmekte- dıınıyor ve artıyor. ·ld ~ 
mib\·er tarafında ya faal ya pMlt 11• dlr. Tarklye ll Alma.nl& arasmdald llinaenoJeyb, onlar blse ~~ 
rette ça.ı,ıı:.ak mleıı edilecek dem .... k· nı~inasebetlec aon ıene lçlnde iki ta· mak me\klinde değllUlrlel'• blA ~ 
tir. ralı mı:ımnun edebilecek \1l rfl:ın haiz tlo bir kuitlerl olm&dıfıDA da ..,, 

A lmanyabııkadar ll"rl gltmfldcn do 
~ nı lsUk&ract~ mllte\ t:eciJı baı.ı f(lj lcı 
.lıe,;.ııı,. t.'deülllr. ;:,on ra, nıantıkan bu 
teklillıı blr de ı:ı.ıu "e n:ıtlc 1 ol 
lc:ıp eder. lckllt l~L ılze gc ir'lo şilp 
h~iz ki Jmliul cllorh:. I• nl-at rcdılo

dera<' l~ ne ol:.. c.ru~? 

B:ınun Ti.ırklJ a!cyblnde bazı neU 
oolerl ol:ıca,;-mdan bat.secUlccckH C1 

:.r.aınan ;>-npıl:ı.n ~LiiııUn a ıl m:ın:ı· 

sı "tehdit,, kellme31J le ltıı.dtı edilmek 
icap eder. Eğer böyle bir kuncl m8· 
eyylde kullaııılmryııroksa n a!~IMı 

bir lııtllsardan ll~rl gldUınlyecck l!tt> 
01111 bir parça tiyatro:mıu t<''~kld olu 
nablltıcck ha:ınlrklar !('!inde, mUhlm 
bir hA.dlse olarak no7.JU'lara anetmek 
te ne mana vardır t 

ol:ııııl<tan çılnnrıı11& eeki h&ll aa.ıe lçl:ı dırmak mevkllndeıttrler. su fJ1I' 
bıınun ııe=>ebleriııl araştırıp o 11ebeb- lif" ile olmaz. ftlllyat Ue olu&'>~ 
lerl nrta,ıau kataırmak IAumgelmea tef.'Bvllz etnıetllkleri rnlldıJctJ fi' 
mi f., bir mukabele r;ısrmelerl Uı ~ 

Mı,ıbarrlr bundan sonra, Almany&· madı!h l~ln, crad& ernıılYetlll ..,.;;..-
nın modem dflnynnın kabul ettiği attnU ır.amAil& bll'aJrmakt&O 
"rntııetler.n mukııdddratlıırmı kendile· ve müessir bir çare yoıctur • .,- f/I 
r1 tayin ctmcl< hııkkr., sayesinde bU· Ç!lnkU tıın:edeilm ki nıtb ~ 
yildUl!UnU ve bundan s:ınra da mllU· m:ıclımız gayet sa~ta.m l:ılt ~~ 
yet prens'pl.nl bir tarata bırakarak geri ge.Jı!L F,:lmtUld ııattı b& ~ 
kuvvetin b~t te.,kll cttığlnl iddlnya değf,mcz ld. Yalnız, matııaai ~ 
ba§ladığmı ve b6ylece Çek devlcUni nı Alm:ın propar;andasPUt we d -
ortadan kalcbrmnk, Romanya hudut· ler1ne im~ mukabele satDP"~ 
lanna gelmek. lt:ılyaya Arnavutluk kurulmuş ı;örUr. F'nkAt TOrlr ~ 
hudutı:ı.rınr ~lğnetmek g1b1 hare.ket· ııha lllyMctl l'I~ JJıııulıaİıır t1' 
lcrt sonunda, bizim Almanyadan ~Up· mihver aJcyblne rnutevecclh bir tlfl' 
heye dU§tuğUmUzU ve garp demokra· yo1'-ıtır ki dl'lğ~ııln. JY rıısnr:i tfllll'_ 
sileri tle tedatlll bir ltt!!ak Yftp:ırak, lif mttnaeebetleri dlab ~ 
&'erek Alm&nyaya ve serek lta.ıyaya blllr., 



1 B!R1NCtKANü"N - 1940 
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italyan 
somalistnde 

Bir askeri mevld 
denizden bombardıman 

edildi 
J.omlnı, 80 ( \.A.) - Amirnllık 

daireslnin tebliği: 

H A B F, R - • am Po ta ı 

Hindiçini ile iyaın 
arasında harıı 

Tayyare ve top 
bombardımanlarile 

devam ediyor 

;ng.~~ere e 
ün ''j ayyare 

•• ucun arı 
Uç Alman, iki lngiliz 

tayyaresi düştii 
IJ, , u, 1 ( A A.) - H 'a ve 

fü1 hili emniyet neznretlerinın 
cumart i ah aıpı nec::r<'d'len 
mfü:te,. \ teb!ıO-Ierı: 

B il? dcliluuılı C\ lc>ııirkı n türlu 
t ıı hi ınaksatl ırcluıı biriyle 

C\ lrııd' 1 n cl<'r: Hir>ıiı;I .z<'n· 
hı> ra' t etmek b· 

t cr, Jt'misi b k"ıı 1 kt:ı 1 n ma o;l'I 
ınrsl ilıtl.mali ıı k ço'• olan bu'aı;ıJ• 
hasfohklard n lwnmm bt r, iti· 
mı.-t C\diğl y hut sa lCC'P lC\ ki (' 
gidf'ıı bir kızın !Jask:ı bir d 111 nlı 

111' "' lenmcme«ölni t('miıı ctnwJ, 
ist(•r ..• 

3 

dilerinl ne lmdar saadette zannet' 
eler, hir insan e mi)eti :ım.ı;mdıı. 

~ eml '<>nnl) en • hıra benze'" 
di lrrln ~en, rnhii olanıl•, ma.hznn 
) ıı arlar ..• 

~u it ide, "'lem eı.te :ı.rnnılııc k 
ııı. :ırtl:ırmın il ı d<', Nriblrh 

lr <'\' n ('), ol n nçlc>rdc çocuk 
•ntt('5.I \ C l'O ul oobn ı olaenkl rr 
na de- • ıı t l'drn 
ınakt-.r. 

Harp gemilerimizden biri taha· 
relerin de iştirakiyle 1lalyan Soma· 
lisindelti Gor.chfui yakınında bulu· 
nan Ras Alula hed flrdni rnuvaf 
fakryetıe bombardıman etmiştir. 
Düşman depolarında çok biiviik ha· 
sarat Yukua getirilmiş ·ve iki büyük 
yangın çılmrılmrştır. 

Şanghaıı, 1 (A..A.) - Fransız 
Hindiçiniı:ıi topçuları perşcnbe 
günii Siyaın'm hudut . ehri olan 
Lakhon üzerine ateş açmışlar. 
drr. 

Jia11oideki I•'rnnsız makamla. 
rı bunun yedi Siyam tayyaresi 
tarafından Hindiclııideki Tak. 
h<'k ı:;ehrinc yapılan baskma 
mukabele oldu3-unu bilcıirıyorlar. 
Mczkfır nıal~amlara göıe, bu 
Siyam hava hücumu yerliler a
rasında ölü ve yaralılar k:ıvdrna 
ve bazı cvlcı in yı 1: imasına se
bep olmm~111·. 

B..ıgun gunauz dü manın ha_ 
rn [aalıye:ti ba5lıcıı do~u _ cenup 
'bolge i c tcvcıh cdilıui ve bu 
bölged"" muhtelif yerlere bomba_ 
lar bn <kılmıştır. 

J~' lcnecek lmlnrıı ge'in('('; onlnr Bir lmdıııın 13 I çot'uk ıı.nnrı;I oı:.ı· 
ni~·ln kocııyıı 'crildil\lt>rlnl her rn· bilme i, çocu "hı do uz n~ mü 11 •tlc 
'kit. kestir~me-Ller: Jüzlıınn kocnyn k rnıııd ral•at t ,ı~ ıı> çocu o;,u gUr 

\ enlıne 1 adet olıı~u.,, lıOC.'l) a 'ara· . büz ol r it doğurnı ı, ııonrn da ço· 
nııyıın kızlara nl'ruıı ııauula bakılır cuğuıı ~ mc'd ~ ı~ (' ilret'l< ı.amana 

Yunnnist:anda askeri vaziyet 
Yunanlıların ilerleyişlerinin de. 
vam ettiği şeklinde hulü.fa edile
bilir. Bu hususta en yeni malll. 
matı T ymis g zete inin Balkan 

Gemide hiç bir ha ar \'Ukubulma· 
dığr gibi msanca da zayfat kayde· 
dilmemi~tir. 

Öğleden evvel küçük bir düs~ 
man ha' a grupu Loı-ı.dra i.ızerıne 
gelerek bom balar atını. Lır. Cid
di hasar vardır. lnsancn zayiat 
yüksek değildir. 

da ondan,.. lmd:ır clu~ le onu 1 li~ ebilme i 
lfalbulô: deme! tir. 

muhabiri bildırmcktedir: 
"Atina resmi mahfılleri aske

ri harek tm inl af ma intiznren 
ihtiyatlı davranmakta iseler de 
cepheden gel n ha erler mem. 
nuniyet vericidir. Pek yakında 
yeni terakkil r haber verıleceği 
anla ılıyor. ltalyan a.rm şimali 
Arnavutluktan aldıkları takviye 
kıta.lnrma. ıai!men Yunanlılar 
ltalyan mukav m~tini kırmağa 
devam etmektedirler. 

---<>--
Peki de bir suikast 

iki Japon subayına 
ate~ edildi 

Pekin, 30 ( \, \.) - D. N. B. 
ajansının husu"İ muhııbirinin öğ· 

rendiğine r.ö,.e. bir Çinli genç dün 
ntn binmi olrın iki .lnl"On ~ubayma 
iki el atf'ı:r ederek n~ır snrPtte ya· 
ralamı~l' Sn"kn.cılın faili bir hl Ik· 
!etle kaçrr: ı tır. 

Şehrin k "'lları c1 hal knpanmış 
ve arat''ı:'Il'al" n bı:ıP\ nmıstır. l3u 
suikast t;ın - Japon h rbi bııc:ladr 
ğmdanb ri illt suikasttır. 

---<ı---

lngiliz - İspanyoı 
ticaret müzakereleri 

neticelendi 
Ne~')D!'.k, SO (!\..\.) - Assoclated 

Pre.ııs Ajansı IJlldiriyor: 
lspanya i'c 1ngl'tere arasında eski· 

sinden çok dah geniş b r ticaret mu· 
nhcclcslnln akaı iı; n yapıl:ı•ı 1örU mc· 
lcr nihayet bulmu tur ~ nı unl.-ı~ma 
İspanyaya lngUlz lirast blolmna dahil 
vo 1ngııtcrenln I,.ontrolu ıtltmda bu· 
lunnn bUtUn n cml k< tıerd n mal ıııU· 
bayaaSI lmk nmı \'Crml'ktcdlr. 

ltalynn kıtaatı kumandanlığı. 
nm general Soddu'dan mareşal 
&dogliyo'ya devredildiği ha'k. 
hındaki şayin devamdadır. Bu 
şayia doğru i ,... . bir ayda üç defa 
kumandan d · t"rilmiş olacak
tır. İtalyan sub=ı.ylarm.m ricat 
edecek Italyanlann onda birini 
kurştın d recekleri bildirilmek 
suretiyle "00.zı noktalarda muka. 
vem"ti temin ettikleri ha:bcr ve
rilmektedir. Bu suıetle bazı 
köylerde şiddetli muharebeler 
olmuşsa. da Yunan kıtaatı düs. 
manın mukavemetini kırmakta.. Sudan hududunda 

dırEn son alman haberlere göre, r . ta yan 
!talyan - Yun'.l.Tl haııbinin ikinci /1 ., 
safh l en büyük nikbinliğe im. u aze uzaga 
kan vermektedir. Yunan kıta.. düeti 
tarının hara.katı her ta.rafta ev- Y 
.. eı en tesbit edilen plana göre [{ahire, 1 <:4· A.) - lngiliz 
cereyan etmekte ve dü.~an um~.i karargahın,m cumartesi 
mukavemeti hazan kolaylıkla, , teblıgı: 
hazan da şidd tli muharebeler- Sudanda : 
· n "' nra lnnlmaktadır ki bu Kassala. bölgesinde motörlü 
ı al. şımdik' lı k tın mesut devriyelcrimizden biri bir düş-

ti , ere ir:c ol n inanı man grupunu tu1.ağa düşürerek 
ha h gC:. termektedir. bu grupa. gerekse silt 'atle gön. 

Bu kana t, yalnız Yun n hU. derilen takviye müfrezelerine a_ 
cumlarmı ı;c 11 inci ltalyan or. ğır znyint verdirmiştir. 
dusunun mukn,emete devan1 et. Metemma bölgesinde düşma. 
t'ğini kaytla i1.1:ifa ve lta.lyan nm bir k('şif kolu, topçumuz tu_ 
havn kuvvet r'nin faaliyetleri. rafından bombardıman edilmiş
ne mutad t ım·hleri ıhtiva eden tir. 
talyan tebl" vl iyi de kuvvet- Diğer cephelerde: Kayda de. 
lenınekted'r. ğer bir şey olmamıştır. 

Yunan kuvv tleri tarafmd~ 
asardan muvaffakıyet, İtalyan 

iaş~ ü !erinin ha.kiki Arnavut 
limanları olan Draç ve Avlo:zıyo.
dan ş maideki Sangiovanııi di 
Medll!l.'ya naldedilmiş olmasiy. 
le de o'tt'r. Bu limandaki t • 
c:ıis:ıt iptidai ve münakale yolları 
pek azdır.,, 

D"~eı· taraftan Atiııa ~jansı 
Alman ajansının bazı neşrıyn.tı.. 
na. c-u ceva:bı vermektedir: 

"Yanrcsmi Alman ajansının, 

Değirmencilerin di.inkü 
toplantısı 

lstanbul değirmencileri, dUn beledi· 
ye iktısnt mUdUrU 8affct!n yanınd:ı 

toplanmı§lardır. 

Bu toplantıda, Derinceden naklcdı 
lecek buğday işi görUşUlmUş ve artım 
nakil tıcretinden dolayı ekmeğe de 
?.am yapılıp yapılmıyncağt bnh1e mev· 
zuu olmu,tur. Bu hususta kati bır ka. 
rar \"erilmeml tir. 

Hanoidcki salhlıiyetli makam. 
!ar bu mulıasamutm tamam n 
mevzii mc.hiycttc olduğu kana. 
atindeclirler. 

HlNDIÇ1NI AHAL!SlNI 
lSYANA TEŞV!K 

V<ı•yorJ·, SO (A .. A.) - Tass: 
Cnited Prcss'in Hangkokdan 

haber aldığına göre, Siyam or _ 
duları bar,kumandanhğr. bazı 
hudut mmtakalarmdaki Fransız 
tebaasına 24 saat zarfında bu 
ınmtakaları tahliye etmeleri m. 
zumunu bildirmiştir. 

Diğer bazı mmtakalarda bu
lunan J<"ransızlara da bir ild gün 
zarfında bulundukları yerleri J 
terketmeleri hakkında da emir 
vuilmiştir. 

. United Prcss'in itimada şayan 
bır mcnbadan haber aldığına 
göı e, Siyam ile F'rn.nsız Hindiçi
nisi ar:ısmdaki hudut kapatıl. 
nuştır. Son giinlcrde Siyam as. 
kerleri Mekong nehri fu.erinde. 
ki motörbotlara hoparlörler yer. 
leştircr<'k Fransız HindicinL<;i a
ha! i,.·iııı Fransızlara karı:;ı müca
dele Cj !emeğe teşvik etmekte 
dir. 

• Budape,t . ı (A.A.) - HUkfımet 
p~rtl ın!n komıeyl, 16 kAnunuevveı 
de içtlmaa davet cdllmlşUr. Bu ~sile 
ile başevlcllln -.c hariciye nazırının 
milhlm beyanatta bulunacakları ha· 
bcr verilmektedir. 

• Madrit, 30 {A.A.) - Amerikanın 

İspanya bUyük elçisi Vcdclel, gcnenı.ı 
Franko ile gorUşmUştUr. 

• Londra, 30 lA.A.) - Tayyare J· 
rualtLtı nezareti, tayyare mUbD.yaası 

için gelen tebcrruat arasında Yugos· 
lavyada mukim lngilizlerle diğer bazı 
zevat tarafından göndcı1lcıı 1.100 ln· 
glliz lirası dil mevcut olduğunu bil· 
dirmclcledlr. 

• .Madrlt. 30 (A.A.) - Vatıkandan 

donen Papunin vekili monsenyör Ci· 

cognagni dün hariciye nazırı Suner l· 
le uzun bir görüşme yfrpmı~tır. 

• Berne, 30 (A.A.) - Yarından 

ılıbaren lsvlçrede tereyağı -.csika ile 
vcı llccekUr. Aylık isUhkalt 400 gru.nı 
dır Yemek yağı \'e krem d vesika
ya tabıldir. Te,rınlewel sonunda mu· 
vaki.aten kararlıı.ştınlan tedbirler b•ı 

1 suretle ımtı bır mahiyet almaktndır. 

Bugün üç dü.511ıan tayyaresi 
düşürülmüştür. lki ln~iliz tay
yar si ı.nyıptır. Fakat her ikı. 
sinin de pilotları sağ ve snlim. 
di.r. 

İn Hlz 
tayyarelerinin 

akınları 
Londrn, 80 (A. \.) - Hnva ne· 

zaretinln tebliği: 
DUn gece bombn.rdnnan tayya

relerimiz Kolonya şehrindeki ne
hir limanın tesisat ve mUnakalD.
tı üzerine murnffakıyelli bir ta· 
arnız yapmLrılardlr. 

Tayyarelerimlz kezn Bremede
ki deniz inP.3at tezgahlrmı da bom 
bardıman etmişlerdir. 

Diğer filolıınmrz Bulonya ve 
Havr limanlariyle dUşmanrn bazı 
hava meyda.nlarmr bornbardmınn 
etmişlerdir. 

Bütün ta;-yarelcrimiz snlimen 
dönmUşlcrdir. 

Transocean 
aj nsı tavzib 

neşretti 
Fon Papenin 

beyanatına dair telgraf 
onun değilmiş 

Anlrnra, so (A.A.) - ıs Sonteş
rln tarihli bUltenlerlrnlzde Alman· 
yanm Türkiye büyült elçisi Von 
Pape.n tarnfmdnn ecnebi gazete mu· 
habirlcrine ;apılan beyanatı muhtc
' i bir Berlin telg•ıfı Ustüne tarıırı· 
mızdan "Nln1 rE'sınl bir menbıı.da.n 
blldlrillyor,, lcaydmı iltl\'e etmek su· 
retıyle ne retmiştik. Diğer tarnftan 
son gün çıkan bUltcnlerimlzdc Ber
llndcn gelen bazı havadisler de 
• 'TronııocC'nn Ajan ı bildiriyor., kay
diyle dercec!Jlmlııtı. Transoceruı, Al· 
rnanyanın nim resml ajanslarından 
biridir. Dcrcettlğımlz bUtUn bu ha
vadisler ise gerclc bn:; tııraflannda 
ve gerclc sonlarında Transoccıuı im· 
zasını taşıdıkları için bunları .Alman 
Ajansmm verdıği haberler zümre· 
sindm addetmek gayet tab t idi. 

Tronııoccnn Ajansı ahiren bize 
müracaat ederek bu h:ı.bcrlerclen hiç 
birinın kendisine alt ol rnnclığını ve 
30 metre 63 l.ısa dalga ile 1 liycn 
telgraf 'erici merkezi kendisinin 
olm:ıkla beral;ıer gllnUn muayyen 

nUcrinde bazı ecnebi ajanslıırm 
hesabına 1 !emekte bulunduğunu 
bildırml ve bu haberlerln o ecnebi 
ajanslara alt olduğunun tasrlhlnl 
ııca etml tir. 

Alman mcslekdaşımwn bu tale
bine m mnuniyctıe muvafnkat edl· 

Herkesin maksudu bir. nmmn, riva· 
yet muhtelif ... 

)hxliklcri gibi, gı nç ltız ol un, 
yahut delikanlı ol un lwrkcsin c' · 
lcnmel.ten asıl maksatlı birdir: Ço 
c·ul• yeti Urcrt:lt insan neslinin de· 
'\nmına hizmet etmek. .. Kndınlıırııı 
evlenmekten maksadı bu olcluj:,'1J 
pek nşlk~rılır. ()<><'ıık nnıwı.i ola· 

mı~ ruı lıir C\ 11 knılın kendishulc bU· 
;\ ük bir <'1.<ısiklik hi seder \'C !:OCUI. 

:ınn~I olabilmek için çırı mır, tiir 

1ü t ıirlli ç.areleı·e ba.5\ unır. Böyle 
~ a1lması da pek haklı, )lek tabiidir. 
Tabiat fertleri ~in in. baka ı için 
yaratını~tır, onun i~in hrr ı.nılına 
nnnC' olm:ık C'mrlni nnnl~tir. 

J;rıwk, baba olmakta n<'R-lesiııi 

çol< defa belli <"tmez: İlk !.'-OCD~'lln 

gecikmesinde lmbaht\t çok defa -

h:ık ız olarak - ı.tıdmlnra atfe<liı· 

diğlnden t' inin hntınnı kımuun:ık 
için ~'nhut ~·ocukl:ınıı masrafını 

düı;liııılüğü için, .• Fakııt bab:ı olun· 
ca se\ inci onun ela, fo.bi:ıtten alclığı 

emri ifa etmekten ne lmdnr saaclct 
lıis ettiğini gö trrir. 

Demek ki e' lcnıııekten en bü,)iik 
maksat c.ocuk ~<'ti tirmektir. Ço· 
cuklal'ı olmıyan esler blriblrleJ"in· 
den ne kadın ho!llnut ols:ılal', tccn· 

Japonya 
Kendi emrinde kurduğu 
Bir Çin bükömetlle 

anla maıar yaptı 
Tok30, 80 (A.A.) - Japonya.nın 

'·Çin cumhuriyet hükumeti" ni ta· 
nıdığı resmen bildirilmektedir. 

Nnnklıi ve Mançuko biriblrlerini 
karşılıklı olal'l!k tanımaktadırlar. 

Çin · Nankin hükiımetlnin Japon· 
vn tmafından tanındığı bugUn Nan· 
İrinde aktedilen ve Çin (yani Nan 
kinde Japonlar tarafından kurulan 
hükfımet) ilC' Jnpon~a ara ında c 
sas münasebetlere miıtcdııir olnn 
muahedede mıinderiçtir. 

Ay.ıu zamnndn imzalannn diğer 
iki v csika şunlardır: 

1 - Japonyn, Mançuko ':e Çin 
<Nankin) in mil terek dekliı.rasyo· 
llU, 

2 - Çin • .Tapon mu hedesinc 
müzeyyel ı rotokol. 

Cc,.uf~ı dokuz u~ ra•ı<>t tn"ı~ a· 
nık rah'.lt m nt hu)utecc-J, lmdınm 
en n ıhlm lfun<'fl fı:l\ h•ınm 

geni"' \ c muntazam olma ıdır. Ta 

lılatte ins n cinsinin t~l<<'mm ıhi 

be~ ni,) J" oldugundnn in ıınlann ka· 
faıo ı it:tikçe bii iımclctc<lir. mlikcm 
mel bir insan ol:w k y:ıvru bü;> u
ı•ek bir J,afn il<' dün u a gelir. Ço· 
cuğun J,nf ı da rahat im:> iı~ ehil· 

ınek için nrın~nin ha' ala ı ona 
göro genis olm I• l:ıznndır. 

Sonra, çocuğunu 1~1 besli~ ecel< 
bir 'kadını, "oğsü belli eder. Pek 
bil;) ük, ~o;. tabaka 1 le c"!olu ı;-ögsli 
değil, nı.ıl süt 'crcr<'l\ g-udd<'~i i~ i 
tcsekkül ctnıi;;, blruz ı.nb:ırık gog
sü ..• l~i anne ola k l ndının t ı 
mühim nlümetlerl bunls..rdır. 

Görü.)orsnnuz ki, ~enç kadınların 
'o ~cnç Jnz.tann, c aha {."Üze! ~uru· 
ncceklcrini 7.annedcttl, J<cndlll'ıi• i 
uydumu~ a calı tıl.ları inel'lil. ıı.o 

d ı talıiat kaidelerinin t ınaml~ le 
a~<sinedir. 

Hın alası cl:ır, 'Ucudu lı:ılık sır 
tı gibi, göj;sü ~runra sı bir ı,adın 
i,)i nnn olamaz: Cılız bir çocuk do· 
j:;'llrur, sonra ela ow l~i. besli~ c· 
mez. 

G.A. 

Uom:ı., 80 (A.A.) - Strfani: 

Bu sabah aktedilen nazırlar mC'c· 
lisi içtimanıda ndlıy nazırı, fa i 
inkılfıbmm prensi rindcn mülh 
olan ~f!niJtalynn knnunlnrmm tan 
zimlne memur komisyonun mcsa i 
hakkında .izahat \ernıi5tir. 

~ razır, iş nizamiarmcı. kanuni b 
mah;yet veren \ l' y ni kuııunlar i · 
çin bir mukndd('me tc-;kıl eden bir 
la;ihayı arkarlaı::I nnn kabul ettir 
mi! tir, 

Nazırlar m eli 1, g 0 iccck ayın 
3 ünde te>knır topl nacaktır. 

mesele! rle iyi komşuluk mUnns · 
betlerine ve kontintcnı aleyhinde 
teşriki mesaiye mütedair bulun· 
maktadır. 

Çiııin Japon ordu ve donanması 
tarafından işgali m elesi müstak 
bel bır nnln mn m vzuu te kil ede· 
cektlr. 

ltalya.nm €mrinde para iletu.~ ........... .__.ıımııım1 ......... lllİ!ll ... .,. ........................... ~ ............................... ~ ........... _ ................. .., .............................. .. 

tulmuş bir adam olan Arnavut- G . H Polonyalı olan ve Avrupa ticaret cek kadar ileri g;dı~or, hntt.iı Po· ı tanrun zehirleriyle aşılanarak bir le bir n,cvı kimyevi 'muamele go· 

Esas muahede ı kanunuevveldc 
meriyete girmekte ve ekonomik yonız. 

luk başvekilinin nutkunu yay- o··ru··nmıyen arp· masmı hayretle karşılıyoruz. Bu . dünyasında da ismi taııınmış olnn loııyıının ba§mu yo.lmdilcrin getiril· nevi biyolojik ltlmyn ile muamele rerck bırcok ruhi karakter ve ka· 
adamın beyanatı, en son safta bu mebusun bu fikirleri, .!":az.ile - mesi lazımgeldiği fikrini ileri siırü· ve tasfı;> e edilmiş, onun için birçok biliyetkrin on d r c bil)'iiyup 

bir Itnlynn vali muavininin söz. 8 Eş., Al c 't K o L rin Avrupad:ı ynpmağn başlndık • ·ordu. meziyetleri fevka.lii.de hale gelebil· kuvveti nm ·n bep olu)or .. 
!erinden daha fazla ehemmiyeti l\i lan propaganda zehrinin politika Bu zat dodi ki: miş yegane bir ırktır!.. Yint' bili· 1 te bundnn dolnyıdır ki yahudı 
yoktur. E as n bu beyanat yal. adnmlnıımız nrasına da ne dere • - Nazıler mademki yahudiler yorsunuz ki yahudilerln ccdleri bU· ler umumiyetle ha.st lıklı bünyede 
ııız küfür 'e yalanlaı'I ihtiva et. ~· · · · 1 m kt dir ve Alman efkarı umu- 'i'Rı.aıı: ce mlithiş bir hnlde girdigıru va · den bu kadar korku:>orlar. onları yük :klitle sefaletleri geçı.rmt§ er, doğmalarına ragm 11 g yet enerJik, 

al l · ırh sur"'tte gösterir. yurtbrınd n çıkarma;>a kad-ır ileri cüzzam, frengi 'e verem gibi nesil 1 .,1• miye ide ne bu Y an ara mana. ... ça ı~an, realist, haris , e mucid o· 
c..ak, ne de bu küfürlerin inti. .VLA0~11R $ABAT Yeni. bu mebus, Po1on:ın \'t' Po "'İttiler! .. Onlaı1 bu korktukları ve ırk üzerinde tesir yapan hasta· lurlıır!.. 
baı altında kalacaktır. Yunan - lonya gibi nisbeten kti tik devlet· kuvvetle czn erdir! .. Ben şahsen e· !ıklar nralarmda son derce yayıl· 
Arnavut hikayesi Almanyada 46 lerin istiklallerinde bir mana olma· minim ki Nnzi Almanyası gizli vo· mış cedlerden g'lmedirler! .. 
herkesin ma fımudur. Almanlara • dığmı çoktan kabul etm' . çoktan ya il.leni bti ün iddialarında muvaf· Yine biliyorsunuz ki bu saydığnn 
1913 de AlmanU!'lnm Londra İnsanlar bugu"nkii hayatta sırf ı · nl 

,J-· teslim olmuş bulunmaktaydı. fak dahi o!cı::ı, hntta gll•ıUn birinde hastalıkların mikrop al"I ınsa arın 
büyu .. k elçisi olan Prens Lich- zengın· olmak için mücadele etmi· k 1 · • d Itır ar md '-c 

el · hak Hükfımet partisine m"n.sup yilk· bilyllk 1 ·r im rntorluk da11i kur bazı ruhi kara ter erını son ere· ,, 
novsky'nin Epir m esı • yorlar mi? ... Yığın halinde ınsan· ı· ra b" t k h 

Nazıler bugUn f feyi tamamen 
inkar ediyoı lar ,.e bunun hastalık· 

hırla muamele -görmemiş ham rrk 

kında o tarihte yazdığı ve 1918 sek devlet memurlnrmdan birisi s:ı, onlar1 ~ine t reddi ettir cc>k o· ce kU\'\•etlendirlr. Mese a wremli ır uza • a~ 
ıar Olan mill"tlerde ancak zen:rin sili · · t h cekılm""lcrl "e felc" ug·ramalan ı· ni anında in.ti ar ed<'n hatırala- " ~ ise, bana. daha feci bir sckildc, lan yahud ?. kfuıı olacıı.ktır!.. insanların nr ennm gaye assas " • " 

rınr okumalarını tavsiye ederiz. olmnk ıçin harbedcrler! .. Başka Kontes Valeskanın tevkifi hii.dise· S z Na0zileriıı yahudilerl ı:ovma· ve nrtist doğduklarını biliriz~.. ~in bir ökecı add · orlar' .. 
Bu hatıralardan bi'has a. a.oağı- b r sebeple bir millctın harbetmc. sinin Polonya musovi ckalliy ti u· smı al iade b"r ırk v ya iktı di Fren lil<'rd<' ise irade kuv\cti ve Bu, a<:-ı yuk doğru d 
d i fıkraları nlıyoruz: s·ne buglin imkan yoktur! Nete · zerinde pek fena bir tcı:ıfr bıraktı bir t m·~ mEsel imi zanned yor eııerJı knbili)eti aznmly ~ıkar!.. ğil mi? .. H men b t n pe:> mb r 

Anıavutlu!?un en büyük kıs. kim zengı·n milletler '"'la h."rbet- lik 'b' · '' ı N ·ı -1 d'l · · F" ·ı·ı · ·ıı rl bU Ul · l !er, en bUyUk f '- l"'"oflar. en bU mında. med niyetin esası Yunan· ..., " ğını. böyle ı;eferber gı ı vahım Eıunuz ·: .. .ı. n • !l2l er yliJıu ı erı n : cng1 ı erın nesı e y t ış er ,, ..... 
dır. Memleketin cenubunda şe- mezlcr. P.tmiyorlar!.. Çeko~lovak • bir zamanda Polon~n devletinin F fu bir ık o'Jukl ıı için mi afo· b:ı rmak kabili:>e•IPri aldıkları gi· yfik nazaıi:,cciler y hudile'rden gel 
hirl r katiyen Yunandır. Buna ya gıbi... lıü)ük unsurlnıı arasında aynhk roz cd' orl r?.. bi "'a~C't d<' har·cı oluıl r' •. 

·naen eks riy ti Ortodoks olan Onun için, Yalcsknnın ailesi ki, uyandıracak bu knb'l icraatın mcm B 1 Y li bir rrk olduklnrı i in!.. İnsanlıva ;>et' mı d h arın ço· 
(' nubi Arna\'Utluğun Yunanis. hayli zengindir, esasen Polonya - lekei lclı.ne snyılamıyacağ-mı SÜ) Nazil r k ndilcrin'n bir kii)lli ır vunıın frengili veya ver mli insan· 
t n ilha I en iyi ve en tabii da, luırbedecek değildir ... Kendisi· !ediği zaman hissettiğim derin acr kı, ham, tabii bir rrk olduklarını !arın nPsillcrinden yeti ı··ni b:li' 

s :reti h 1 idi. 
Bu v "k 

0 
ra her ciddi ne fazln eziyet etmekte mana yı ihç bır zam.an unutamam. bili••orlar1 Halbuki yahudiler dUn· yorsunuz! .. 

n i in art • u mi.in ka yoktur!.. Bu zat yahudi meeclealn1n bir ya.da nesli karakterleri üzerinde ÇilnkU ham insan zekiı.sı ve ruhu 
nm ~ o'm 1 ır. , Kendisi mus"' i olmıyan, ha!iı:ı dünya meselesi olduğunu söyllye· tesir yapan büyük hastalık mikrop· bu hıı.stahk mikroplarının zehirleri· 

miş, medenivete ve i~lığm te 
mUl tarihi füı;erinde bu ırk ga) t 
bUyUk bir tesir ynpmış. İnsanlığı 

belki istemi:> erelt bugün fellkete 
sUriikleln..i~r ! .. 

(Deumm tMır) 
.'ieJ~reter •• !tm ............................................ ,~._ ...... _.. ........... ~C~&~PESS ..... ZW .. ZC~i~UWWWll'CIS ....... _.. .... _.,.,_"""'l.,_.~-... _,,.~w.-. .... ..,.._...., ..... _. __ ._,.__,.._.,,_ .......... ._,_.._._,...., _____ _ 
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(Baş fa.rafı 1 incide) 
Geceleri Mk~ta, maskesiz la.m- ı 

ba .lwllanma.k meınnu olduğu :;i~. 
halkm veya otomobillerin gözüne 
tutma:k da memnudur. Ni1.ama mu
gayir lamba1:ır almaca.le ve sahiple
ri na.kkmda ceza kesilecektir. 

Bu akşam kaymakamlar emni· 
yet fı.qlirleri ve büttin alakadar me
murlar e.!l tenha sokaklan bile do
laşacak, iç ışL.<launı maskeleme· 
ıniş, drşarıy:ı ııiık s:.zdmı.n yerleri 
tesb:t cdecoklerdir. 

Böyle dış1rt l§Tk sızdıran ev ve 
binalıı.rın yarın elektrik cereyanl:ı.
.:r kesilecek ve bu binalara bir da
ita, ışıkları maskeleme kararının 

::onuna kadar cereran vcrilmiye
ektir. 
Vilayet ve zabıta, dün akşamdan 

~haren şehdn tamamen karanlık 
,inde bulunmasını temin için icabe
icn bütün tertibatı almnılardır. 
!üıldmml:ırm kEı:arlı:ı.rr, dönemeç· 
ler, durak ycr?crindeki tramv:ıy di
re:lrJeri beyaza to:;anmış, seyri sc· 
fer memurları beyaz renkli muc:am
balar giymiı:ıTerdir. Eu ıreınurlar, 
ıerlıangi b:r l:azıı.~ :ı ır.3yC:an vzı
"ncn:.ek için g·ce de çılt~tmhcak· 
:ardır. 

SİYAH .KAGI:r S.\TIŞL\r.I 
Diğer t:ıraftzn bir kısım halkın 

hC>nüz karartrnı malzemesi temh 
ede:nedlği =.nlaşıldığmdnn İzmit k5: 
'ht fabt>i~asmın Yemi.<ıteki satış gu· 
be.sinin bugiln p:ı::a .. • olmasına rağ· 
men açık bır:ı.kıl:nasma müsaade e· 
dilı::ıiştir. 

Burad.ı. 11 O santim eninde ve is· 
enilcn uzunlukta perdelik siyah 
:~ağıdm kilosu 43 kuru;tan sattl
naktadır. Kağıdın mctaresi 6 ku
:-uia gelmekteci:r. D:.in hu satrıı 
yermde mahşeri bir ka.labs.lık ol· 

Gecen sene Fransa, 
Polonya ve Ç eho3fovak

yaya scvk~difo;ı 

Tütünleriıuizin 
parası 

Merl::ez banl:asınca 
tacir:ere veriimc:ğe 

ba~landı 

İşgal altmde. olup cfa. evvelce 
Jşterilerimiz bulunan Fransa, 
ekOOlova.kya. ve Polonya gibi 
. enlleketlere sevitetlilmiş ohn tü· 
.inlerimizin bedelleri, tütün tacir
~rimize :Merkez Bankası nı..sıta :ly-

ie tsvzi edilmektedir. 
939 senesi son aylarındn Çckos· 

·ovakyaya. g:.inderilip bir kısım be
... eli almamanıış malların bcde:i de 
Holancia. ba11kasmdaki s"gorta be· 
ueli ilz()rinden verilmektedir. Po· 
lonyaya gönderilip bedeli bir mH· 
y~n lirayr bulan tü~Un bcd ~leıinin 
İJ!.r kısmı da ih'r:ıcatı:!l:ıra veril· 
nıektedir. 

'rütüncülüğilmüz için en mühim 
.r mesele agustos :ıyın::la. Macaris· 
t~ :;evkedilmiş olan tütünlcrir.ü· 
zln bedelinin almamamasrdır. 

Bu mallar :Macaristana vasıl o· 
lur olmaz, yiizde 70 bedelinin kle· 
ring hcsahm:ı yııtırı1ma::.ı ve 15 gün 
zarfmda da d'ğcı: yüz·le 30 bedtli· 
l1in V"rilmed mukavdc iktiza.sın· 
danken Y.uıcarlar, buna l\Iacar mil· 
li bankas.""nın m21li olduğunu söyle· 
:r.fr;lerdir. 

Hüki'ır.1ctimizin bu vaziyete mu· 
da.hale ctm~l beklenilmt'ktedir. 

•ıw 

muş, bazı kimseler bayılın.ış, zap~j 
izdH1e.mı mUşkül5.tla idare etmiş'tlr~ 

DAİTIELERDE İŞ SAATLERİ 
Yn.ruı sabahtan itibaren bütlln} 

resmi daire ve müesseselerde, ban· 
ka ve diğer iş yerlerinde mesaiye· 
saat 9 da başlanacaktrr. 

Orta tedrisat mliesseseleri de 9 
da derse başlıyacaktır. 

Fakültelerde dersler saat 9 da 
başlıyacak ve 16.30 a kadar de\"'am 
cdecP.ktir. Yalnız tıp fa kültesinde 
tedrisat sabahleyin saat 8.30 da 
başlayıp, 17.50 de bitecektir. 

Lisan dersleri, hu ı>ömestre mah
sus olmak Uzere 16.30 da başlıya
cak ve 18.20 de n·hayet bulacak· 
trr. 

Her talebe haftada ya~'1.ıı: bir 
giin biribiri fü:~rine iki hurs yapa
caktır. Uzak yerde oturonl2.r dil 
dcrsl.:!rinin ihtiyari olmasından isl.t 
fade edeceklerdir. İnkılap dersleri 
ise, 17 den 17.30 a kadar yapıla
caktır. Yalnız çaqamba günleri bu 

1 dersier. 16.30 da başla,.rp 18.10 
da bitirilrc!\ktir. Üniversite talebe· 
sine ve halka Yerilmekte olan ser
bt'st konferanslar saat 17 de baş· 
!ayıp 18.20 de bitirilecektir. , 

SL'l;El\IALAR 
.J.ili~. 

,..~·.ınr 

Saatler birer saat ileri almd!ktan 
s .:ınra, sinem~lar programlarım ye· 
niden deği~tirmiştir. Yeni program 
!;Öyledir: 11 - 1 - 2.30 - 4.30 

Almaayadan 
aldığımız 39 

Iokomo~ ·f geliyor 
Almanya ile aramızda yapılnı'.. 

s::>:ı ti~ret anlaşması ile alman. 
yaya satılan tütünlere mukabil 
gelen esya arasında tıbbi alat, 
fctoi:rraf kağıdı, gözlük camları 
traş bıçağı kimyevi maddeler 
bulunmaktadır. 

~9 !okomatif te yola çıkarıl. 
mrştır. !lk parti bir kaç gürı~ 
kadar mcmleketimiz.e gelecektir. 

T ramvay hasılatı arttı 
Bu yıl şehir tramvaylarmda, 

geçen yı!<lnn 201,501 lira fazla
siyle 2.096,266 lira hasılat elde 
edilmiştir. 

Y:ıpılan tetkiklerde. tnıoway
la.rm en fazla teşrinievvel ayında 
en az <la ~u'hat, mart ve kanım. 
sani aylarında iş yaptıkları a.n. 
!aşılmıştır . 

---oı---

/ 

Cep feneri ve pil -;-· 
meselesi · ;1V 

Ellerinde cep feneri ve pilleri 
bulanrı.nlardrn isten.en bcyanna. 
mclerin müddeti yarm ak~ma 
bit.'llektedir. 
Diğer taraft:ın gi.imrükte bu. 

lunan piller ele te<:bit olunmakta
dır. BunJar bütün ınemle!cele ih
tiyaca göre tevzi olun'lcaktır. 

---oı---

\Tugos!a•ı milli 
bayramı 

Yugoslav milli birliği kuruluşu· 
nun nldöniimü müno.sebctiyle bu· 
gün Şehr:miı:deki Yugoslavya klü· 
bünd~ merasim yapılmış, konsolos, 
koloninin tebriklerini k~bul etmiş· 
tir. A1rşam:ı klüpte bir ak:am ye
ncyi verilecektir. 

Bu Hafta U m e f Sinema~nnda 
Daniel:e Darieux , Jean K iepura 

ve Luci.cn Ban·oux 

il<i Gönül Bir Olunca 
?tiubte,,em ,-c nıükcmın('I mıı7.lkll ve şarkılı filmılcı sevlmlill';lerl, 

ncıfcleri ve cazibeleri i~ib:ıri) le f'ms:ılsizüirler. l\Ioııtc Ii'.n.rlo'ııun Lli11!I 
hay:ıb ..• Operasını ..• Sercıı:uı!arını ... G:ızlno~unu ... Tasyir \"e bunlar ara· 
sınıla Canlı 'e Car.ip blr Aşk l\lneeraııı .. 

ilaveien: BIR MOZIK HALK SUARESİ 
11 ı - 2.30 - ·1.30 - 6.:m 'c 8 c~c 

·-

Suriyede de 
hür Fransa 
cereyanı 

kuvvetleniyor 
Vişi tarafından 
gönderilen yeni 

fevkalade komiser 
. t'ı 

Chiappe 
tayyaresi 
üşerek öldü 
Kahire, 30 (A.A.) - General 

de Gol'ün yakın şark murahhası o
lan General Catroux JCalıiredeki 
Röyter ajansının muhabirine şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Suriyede bulunan Fransızların 
yüzde sekseni !ngiliz davasına kar 
şı ~mpa.ti duymakta.dır. Vi.Şi hükfı: 
metine karşı olan iğbir:.ı.rın b:\Şlıca 
iki sebebi vardır: Bunların birinci· 
si, Su:riyelilerin Vişi hükfunctinin 
kendilerini kendi mukadderatları· 
na terkederek bilhassa İtalyan mli
tareke komi.sl-'Onunun gelmesinden 
sonra al~ka göstermemekte oldu· 
ğu kanaatinde bulunmalarıdır. 

ikinci sebep de !ngiliı: ablukasr 
nın tesirlerini göstermiş olmasıdır. 
Suriyeliler İngilizlere dostluk gös· 
termediği için bu ablukaya sebep 
olduğundan dolayt da Vi~i hüku
metini doğrudan doğruya it.ham ey
lemektedir. 

Suriye Fransız yüksek komiser 
liğine tayin edilen sabık Pari.s po
lis müdürü Chiappe'm Suriycde hür . 
Fransızlara karşı sempati gösteril-' 
memesine matuf olan vazifesini 
yapmak için çok ciddi tedbirler a
lacağı tahmin edilebilir. 

General Catrour., Chlıppe'ın ta
yinini Vişl hükfıme!lnin krndisinin~ 
ye.km &arka ta.yin edilmesine blrt 
cevap teşkil etti~i tahmin eyle-~ 
mcktedir. General Catroux Suriye· · 
yi gayet lyi tanımakta ve vaktiyle 
burada birçok kıta.ata kumanda et
miş bulunma.kta.d:.r. 

l ngiltercnin Fransız kıta:ı.ttıU 

teçhiz etmekte göstercliJi sür'attcn 
dolayı memnuniyetini fahar eden 
General, sözlerine şöyle nihayet 
vermiştir: ''Garbi c.:öldc krt:ı.atımız 

~imdi ta.m::ı.men motörize bir hale 
gelm.iştir." 

Cllt.\PPE YOLQA ÖLD"Ü 

LO!Hlra, 30 (Aft\.) - Vişide neş· 
rc<li10n ve D. N. B. ajansı tımı.fın
<lnn tekrar edilen bir tebliğde <·s· 
ki Pıris polis müdürü Chiappe'ın 
Fransız !evkal5.de komiserliği vazi· 
fesi'ni denılıtc etmek üzere tayya· 
re ile Suriyeye giderken öldüğü 
bildirilmoktedir. 

Bu tebliğe göre, Clıiappe'ı ha.'"l'lil 
tayyare carşamba günü Sardun>·a 
ada.sı He Fransız sahilleri ara.c;ında 
İngiliz ve İtalyan donanma!c.rı mu· 
harebe ederke:ı. bir mermi i.sab~t 
etmiştir. 

~L\REŞ.\J. PETEX'L.'l 
DÜNKÜ N UTKU 

Yi~i, 30 (A.A.) - Havas: 
Mareşal Peten radyoda Fransız· 

lara hitap ederek köylerini terke 
ve serbest bölgeye ilticaya mecbur 
kalan 70 bin Lorraine'linin kI$m 
eşiğinde yeni yurtlarında bir yuva 
h.ar::ı.reti vo büyük Fransız dostlu· 
ğu muhiti bulmalarını istem.iştir. 

~fareş::ı.l şöyle demiştir: 

"- Bctb:ı.ht yurtdaşlarımız hak· 
kında gösterilecek bu tcı:;anüt gay
retinden daha iyi ve daha birkş· 
miş olarak çıkacağız." 

Slvasta zelıeıe oldu 
Sivas, JO ( A . .4 .. ) - Dün ~eh. 

rimizdc saat 10,30 da ba,;:ılıyarak 
bir saat devam eden hava tehli_ 
kesine karşı pasif korunma de. 
nemesi y:ı.pılm~ ve muvaif:ıkı. 
yet!e neticelenmiştir. 

BUGUN IIerkesl Rf'cı>y:ın<lan Titretecek m üthl, \·e muazzam bir film. 

TCRKÇE SÖZLfJ 

SiNEMASINDA OEMiR KAPI 

& 

Amcriknda. eskl Ganpterwin korlruno m:ı.ceralarmı, lbretU A.klbrotlPrlnJ gösterir 
lı"rllmllde blr ellheser . Rıı, roldf': 

CH ARLES B OY E R 
geMıen•ı:;ı;:;=M-,!,- !·!o -4.3~ - s.so , re 8 de 

. ~ .. ., . .,··~·.ı.. ,· • ' - . • ,.A ~ .. • .. ~ ~ - , ~· 

Bulgar Mecl.isinde Sıhhat Vekili 
müzakereler şehrimizde 

~anan-italyaa llarltl 
<Bet t.a.ra.fı 1 JMde), 

oe.nin 20 mil §imal.İnde buluı:ıaıi Por 

Sofya, 30 ( A .A.) - Tas a,.. 
j a.nsmm h ususi muhabiri bildi-
r iyor: 

Sobra.r!ö'a meclisi kralın nut
kuna ver ilecek cevap hakkın.. 
da.ki müzaker at a ayın yirmi se
kizinde de devanı. etmiştir. 

Eski başvekilin biraderi me·r 
bu.s Petr Köseivanof beyanatta; 
bulunarak Bulgarların sililUı.' 
müracaat etmeksizin muahed e •. 
leri tadil ettirmek fikrinde ol . 
duklarma işaret ettikten sonra; 

. . 
1 

demiştir ki : 
"Yugoslavya ile olan roü.n.ar 

sebatrmrz dostça olmalıdır. Fa
kat Bulaarlarm mutalebatı da 
nazarı dikkate alınmalıdır. BuL 
ga.ristan şimdi Ege de~izin.~e 
lbir mahreç istemektedir. Bız 
buna vasıl olmak için sulh yo. 
lunu takip arzusıında.yrz. Fakat 
sulhu isteyen harbe de ha.zır 
olmalıdır. 

llaç meselesini tetkik 
edecek 

Sıhhat Vekili Dr. Hulfurl Ala.. 
taş 'bu sabah ki ekspresle Anka. 

ize gelmiştir. r adan şehrim 
Vekil bura da birkaç gün ka

meselesi Urerinde 
ulunacaktır . 

lacak ve ilaç 
tetkikatta b 

Otom 
• 
mask 

obillerini 
elem iyen 

) radeçin zapt.mm YUDJLil ~ 
1 mü.stakbel harekatmm gıml§ ~~ 
t& kolaylaştıracağını söylemi§t!r. 
l" :Mevzuubalı.3 zat umumt u kert vu:l•. 
yetin "iyi,. olduğunu söy1e~ n ~ 

1 nup mmtakll.!mda Yunan kıtal~ 
1 ... ..-..~ 
mUhim bir ilerleyiş kııydet=9rlnl 

i11ve etmiştir. 
Yunan tayyareleri dUn An:ıavut•' 

luk semalarında. sek.iz 1te.Jyan taYl'&•" 
resi dU§Urmiiş, bundan başka cep_,atı'~' 
ye giden dU~n kollarım muvat/aklf 
yetle bombardıman etmiştir • 7.ıı;j 

B.\.TfülLA....~ l TALYAN tJiJ~.' 
DF..NlZ..U Jl'ISI .r 

.. uç 
Atlııa, l (.-\. . .\..) - B. ll. (), - Bl.e~ 

Şof O•• r Yunan torpido muhribi tara! mda.n bii~ 
• ita!yan denlzııltı geın!slnin tahriblneı 

yarısından sonra ~dair neşredtlcn bir resmi tebliğ hldl· Dün gece 
askelemiyen üç oto. 1 3eyi şöyle anlatmaktadır: . :ışıklarını m 

mobil soförü yakalanmış, Pasif , 21 aonte§rinde saat sabah 9,~ıs do 
nununa göre 25 lira f ' 'Actos,, torpido muhrtbimlz bir Ta.~ 
a çarpılmışlarclır. pur keii.lesine hUcuma teşebbüs eden 
68 n umaralr otomo- bir 1taıyan denizaltı gemisini denlze.1• 

Korunma ka 
para cezasın 

Bunlar 20 
lbil şoförü Re mzi, 2402 numaralı tı bombalartle batmnıştır. !talyan de-

örü Sa varş ve 2462 nizaltı gemts.ınin attığı torpil hedeıf!ne 
mobil soförü F aik. 1sııbet etmemiştir, 

otomobil şof" 

~ 1 İtalyan dcniza.ltısmm batmldıltı yel" 
--------1 ifşa edilmiyor. 

numaralı oto 
tir . 

B. Köseivanof, sözlerini biti
r irken Bulgur mebu:.::-rmm 
1939 yazında l\Ioskovaya yap
tıkları sevahati ve Molotofla 
olan mülakatlarını tahattur et
tirmiş ve Sovyet başvekiline 
BuJgaristanm Balkanlarda sul. 
hun muhafazasını arzu ettiğini 
de söylediklerini ilave ettikten 
sonra Moskovada kendilerine 
karşı gösterilen büyük dost
luktan ne kadar mütehassis ol
duklarını ilave eylemiştir. 

ada idamlar i Atına, 1 (A.A.) - Röyter aj~-: Romany 
smm Arnavutluk cephemiden dÖİieı\ . 

(Ba.ş tarafı 1 İncille)' husuel muhabiri yazıyor: 

Gener al Pavlof miizakı>ra.tm 
sonunda söz alarak şu beya.. 
natta bultın.muştur ; 

"Bulgar istan için iki hareket 
tarzı vardır : Harbe girmek ve. 
ya bitaraflığını muhafaza et. 
mek. Biz bitaraflığımrzı muha· 
faza meohuriyetindcyiz.,, 

Gen,eral bundan sonra Eğe 
dellizinde mnhreç talebi hak... 
kındaki iddialara iştirak et. 
mi!itir. 

Sobranya meclisi bu son nut
k u mtite::ı.kip müzakeratmı bi . 
tirmiştir. . 

POLiSTE: 

Bfr trar.1vayla otobüs 
çarpıştı 

Caınlar kırıldı 
yolcular telaşa 

düştü 
-

i 

. 
ş ' 
-

Şoför Süleymanın idaresinde. 
ki Edirnckapı • Cihangir otobü 
sü dün gece gar:ıjına gitmek 
üzere Taksim belediye bahçes 
önünden geçerken arkadan gelen 
193 numaralı tramvay nrnba 
srnm sademesine maruz kalını 
her ikisinin de camları kırılmış 
tır. 

-Çarpışma yüzünden ~ranway 
daki yolcular telaşa düşnıüı; ler 
se de, insanca zayint olmamı!;tır -

. Bir framı·a11 otomobil çannş 
mas1 dalıa - Diin ak!'t..9.m Emi 
nönlinden geçmekte olan şofö 
Zekinin idaresindeki taksi il 
Abdtıllahm idaresindeki tram 
vay arabası çarpıcımış, otomobı 
hafifc:e hasara uğramıştır. 

-
r 
e 
-

· ı 

Ori:a tedrisat 

kadroları tamamiandı 
ğ· Orta tedrisat mUcsst>sclerindcld ö 

retmcn lmdrolarr son y.1p1lan tayin 
lcrlc tamamlanmış Ye normal vaziy 

. 
e· 

to girmiş bulunınakl'lda·. 
Askere gi<l,..nlerdcn boşalan ö~rc 

enlikler bmı:ımilc doldurulmuştur. 

t· 

Dunn. alt son kadro :Maarif vck:ll e· 
tine gön•ktilmiştir. 

Dilter larafl:ın mc:ıal ı;:utıerin in 
ir dc~·işrncsı ve mlitatca snatıerinln b 

buçuk s:ı:ıtt"n bir sa&t. indirilmesi) •le 
e-
u 
n 

larak Roman 
tam bir süktı 
sürmekte ve 
bir inzibat iç 

yanın her tarairnda Taze kuvvetler gelmesi Uzerlne İ• 
n ve intizam hüküm talyan ordusımun mukave:netl k a;yd& 
lejyoner rejimi tam değer bir şekilde artmrştır. ltalya.nl~ 
inde faaliyetine de4 

top, tufck, ve mitralyöz kulla.nİidi• .. 
vam etmekt e;:ı~r~lan mahfillerde, ğı mUddctçe iyi harp etmekte,_ p:4iUı; lyi malum 
Alman ıutke 
tığı hakkmd 
surette tekz" 
man askeri 

yalnız Yunanlılar sUngll hile~ 
r1 mevcudunun a rt.. kalktrğı zaman vukubulmaktadir. ltaı• 
aki haberler kaü yanlar göğtls göğüse mulıarebelerde 
ıp edilmektedir. AI.. k üçük yangın bombaları kullanmak-' 
tekn ik talim vazife .. ~ '""f .. 

si çerçevesi dahilindeki mevcu: ta, ıılçbir zaman süngü kulla.nma?Jı~· 
tadrrlar. Röylerdeki ahalinin ve cep~ 

aza etmektedir · deki askerin mütemadi bombardıman. , 
DILEN DE.ı.\UR 

dunu muhaf 
l DAME 

MUHAFIZ LARIN KÜLLER! . altındaki maneviyatı her tUrlU sitayi-
\ §in Ustlindcdir. o ( A.A.) - ~avas: ~ *** 

nun ve 13 leJyone.. 
1 

• 
Dill•reş, S 
Cordeanu' 

rin kiilleri b b h S·mıe.._ talya(la. bır mah:ıl, 30 (A.A.) -u sr.. a mera ı • ~ i Alı 

klA_,.1 . t· y dar/ ~ talyan ordul:ırı umumi ktırarg r 
Btikreşc nı.ı ı.:uı mış ır. ap .. . nm 176 numarah tebliği: 

ral Antonesko, bu .. ' Yunan cephesinde düııman taar 
r , All!l:ınya, _lta~ya, I 'ruzl::ı.rrnı t:ırdeden krtalarnnız, bazı 
J n.ponya elçılerı de noktalarda mabe.lli mahiyeti h,.tz 
muşlardır. . 4müessir mukabil taarruzlarda nı
ltteplerle alaym gü4 Iunmuşl.'.ırdIT . 

ayinde gene 
tün naZirla 
!span ya ve 
hazır bulun 

Blitün me 
i bütün mağazalar Yunan - Arnavutluk cephr.shı.de 
kapatılmıştır. cereyan etmekte olan harekat ile 

z.ergahındak 
bu vesile ile 

jyoncr hareketinin alA..kadar hedeflere hava filolartmız 
an Y e§il sn r aya ko. tarafından büyük ve küçük çapta 

Ki.iller le 
merkezi o l 
nulnrn~tur. 
"!ADE ED !LEN IIAYSIYET". 

O (A.A.) ~ D.N.B. Bii l;reş, .~ 
ajansı bileli riyor: 

1933 de Co 
me edilerek 
mahkemece 

rde:ınu aleyhine ika. 
Cor<leanunun askeri 
vatan haini olarak 
ilmesine miincer o. mahkfım ed 

lan davanın diin tekrar görül
e bu hiiküm iptal 
olü l('jyoner şefinin. 
ysiycti iade edilmiş. 

mesi iizerin 
edilmiş ve 
[1ercf \'C ha 
tir. 

Aske r ailelerine 
yardım 

ba.rnbalar atılmı~ ve mitralyözler ile 
~teş açılmıştır. Askert istilıkfünla.· 
r a, yol ağrzlarm:ı ve askeri tecenı
miilere mükerrer~n isabetler vaki 
olmustur. 

Başvekilin 
riyasetinde toplantı 
Aniuı.m, 30 (A.A.) - Sermaye

si devlet tarafından verilmek sure-
1 tile kurubn i:dısadi teşekküllerin 

1939 yılı bilançoları ile kar ve za-

1 

l'ar hesaplarını tclkik etmek üzere 
Büyük Millet Meclisi adliye, büt· 
c;e, di\·anı muhasebat, iktısat, ma
!iyc ve ziraat encümenlerinden se
dl 1 azalardan ve divanı muhase-

n EJ;rm tYF:. 
(fl:ı5 taraft 1 inciıld 'ı lıat birinci reisi ile umumi mura· 

XIN 40 B1N UTI.\ Sl kabe hf'yeti reisi ve bu i,,.trsadi 
.\ D.\ ÜITILAC.\ R teşekküllerin. sermayeleri bir mil-Y.\li:L~J) 

Asker ail elccine yardım için h~- yon liradan !azla milli bankalarrn 
0 inden veı ilmesi karat· idare meclisi reis ve umum müdürlediye bütr.e. 

la~tırılan 40 bin liranın, her knza- lerinden mürekhcp umumi heyet 
n yardım cct\'Cllerine bugün öğleclPn önce Başvekil Dok
ma"Sın:ı. birkaç giine ktı· tor Refik Saydamın riyasetinde 
caktır. TPvzi'ıt müm· ilUyük 1lillet 1ı.I<.'clisinde toplan-

ela ha7.rrl:ı.na 

göre. dağıttl 
dar h"'ihn'.l 
kün ol:ın sii r'atle ynpılacaktrr. rnı.c;trr. 
ASIHm Lim 

Kızılay cc 
mümessilliği 

LUlZE ımntYET,ER l'mumi heyet. Başvekilin muvaf-
miyeti İstanbul vilayeti fukıyet temenni eden beyanatın· 
sınırlarımrzı bekleyen dan sonra ruznamcsindeki madde-

kal\rtıman a 
göndermiye 
bir beyann:ı 

skerlcrimizc h0diyelcr lerc geçmiş ve buna tevfikan ilci 
halkımTZI teşvik ıGın katip seçtikten sonra murakabe 
me m·c;retmiştir. Bu heyeti raporları oktınmu§tur. 

beyan namele r evlere ve ticaret· Umumi heyet bunu takiben bu 
hanelere tev zi olunmuştur. raporların tetkiki için muhtelif ko-

Kmlay K apalıçarı;ıda bir de eş· I misyonlara aza intihap eylem~ ve 
ya kııbulü rn crkc?.i tesis etmiştir. toplantrsm::ı. ni.'ıayet vermiştir. ,-
PRE 
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MONA GOYA Güzellik.. Zenginlik 1 
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AKŞAM Galatasaray GARDEN (Eski Parizyana) Salonları •\\ 
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Kraliçesi HAMiYET YÜCESES 

Ill"\s tck4r tanbıırl S.'lLAHADDlN Pınar, kem:ıni NECATİ TOKYAY, piya
nist FEVZİ A:SLANGtL Ye arkadaşlarmm MZ heyetine iştirak eden}('r : 
({lftm et S \LUI, nPy NtilAT, ok uyucu bayi.ar : Aksaraylı YAŞAR, HAl\UT 

1-
D tl{SES, oku~,ıMı he.yarı lar: FAtDE, llCE LAHAT, İT.&1lr!I CAN BELKtS 

~ Bu rms.aı~ı:ı s..-.z hrycttnl mu~ikl &P\·en sa~-m. halkmuza hara.retle 

lflll!-~ ~vslye ederiz. ~-•11-mlW, 



etz.arındakl zeminin kan 

~ kaldığına bakılırsa, 
ttıdisini elddetle mu • 

11 
lnla§ılıyordu. 

~?de firarilerin izleri 
de kaybolmaktaydı. 

? dalarken Jan'la Şeldon 
'lıiWJ.ıerden birine tee • 

~ek 
an izlerini takip ede· 
1%. Böylece Balcsu
kenarındakl bataklığa 

' kan izleri bir tim· 
~lerine kangıyordu. 

Yaaı da oradaydı. 
• flra'riler Umaalu gU. 
tzl bulmuelar, ve öl -

8otıra en iyi parçalarını 
kwp yanlarında ıö· 

d, etz b!zlmle bera
t deva.m etmek niyetin· 

• .İhtimal ki pek uzak -
ı ... Yollar berbat. Şa· 
U&sa. •• 

• hayır! Ben de gele • 
taı...biraa sonra meyille • 
--rar ayni yere gell -

illi buımacamızm baJU: 
11Pnıar, 2 - A:t, ln.ıan, ne 
' 1<, lıl, • - An, Ecanlbl, 

la, 
4
"re1, t- AU, l, An, 1 -

~ • ti - Amerika, Ak, 9 -
ıo - l1 ,Kile, Al, , 
' ' ~ 

' l<:tRtLOSUN tDAl\11 
• lstanbuldaki asilen 

iti ~ birinin de Rum 
l'llog o!duğu anlaşılmış-

'! ~lqda patri~irı asileri 
fyhinde kışlm ttığını 
?atnan, padişa?:ı bu ha· 

le: ~tı. Fakat, cördün· 
~ llVVetli emareler elde 

aber, bir gfin kıyafetini 
"'-~ Jlatrikh-ı:1eye kadar 'tr ntühim Ayinde bu· 
~retcni de göstermi~tl. 
• Utat Fener kilisesinde· 

Yazan Cell loadcıa 
kulA.de ceelm bir kelebek gösterdi. 
Bu kadife kanatlı mahlük 80!8la ve 
asa.kin bir hava lçlnde yanlarmdan 
geçiyordu, Kanatlarmın açıklığı on 
iki parmak kadar vardı. 

Derken, alllh M1lerl 1o1Wdl. Jan 
saydı: 

- Aynı tllfek, ıteklz defa ateı 
etti... dedi. Ateı eden (Dapehra) 
olacak ... 

Filhakika la dönllp dolaşıp, 1'a· 
hitillyi hayvanların başında bırak· 
tıklan yere kadal' geliyordu. Ha)
vanlar bodur bir ağa<'.a bağlı uslu 
uslu duruyorlardı. Dapeharay:ı ge· 
lince 8ankl hiç b1r §ey geçme~ 
gibi, ba~da., kurmuş, plrıosunu çe· 
kiıitlriyordu. 

Jan Tahltlll ~iclyi bu halde 
bulunca kendi kend:ne şöyle dUşün· 
dU: 

- Aldanmıean ! Sillhı at8ll o de· 
ği!mlş ... 

Fakat tam bu esnada gelenlerin 
ayaklarına bir kadavra dol&§tı; bir 
adım ötede bir ceset daha .•. 

Jan Lakland bu ikinci cP.sedl ta· 
mm.akta mUşkUIA.t çekmedi: Bu Go· 
guminin hem§chrlsi Kosi idi. 

Domuzu k~1p de Şeytanın önU· 
ne atmayı üstüne alan zenci. 

Tahitili gemici gelenleri görünce 
ayağa kalktı. B8§ını sallıyaralı:, me· 
yus bir tavırla: 

- Şansmnz yokmu§, Mis Lak· 
Jand ! dedi. Yanrba.,mıdan geçtiler 
ve sekiz el sil&h attım, ancak ikisi: 
ni vurabildim. Gogum1ye üabet et· 
tJremedim. 

Jan, tektlrkAr bir sesle dedi ki: 
- O! ÖldUrmemellydin! Diri cü· 

ri tutacaktın. 
Tnhitlll gemici gilliiınaedi: 
- linkA.nr yoktu kL. dedi. Ben 

oturmuş pipo içiyordum. Tahitiyi, 

anavatannnı dllşUnmeye başladım. 

Ekmek eğacı meyvumr ve memle· 
ketimin dl~er gtlzel ıeylerlnln ta· 
hayyill ettim. Birdenbire, bambu· 
larm araamdan on zenci çıkrp da 
Ustüme saldırmasın mı T Hepainln 
de elinde bUyUk bir bambu brçağt 
vardı. GogumJ l&e fazla olarak dl· 
fer elinde (Kvak) m kea!lr bqmı 
tutuyordu. (Devamı var) 

rukardaa ... ava• 
l - B1r vtJA.yeUmla, aptanıta mi· 

aal olan b1r mabl~k, J - U""Hıa, 

bir mWıarrlrlmi&l.ıı llk adı, 1 - Yap 
rıı.k, bUyUk, t - M.eıgw etmek, o -
Klr değil, ".l§te,,nın kabaaı. 41 - A· 
rapça au, hayva.ıılarm eyl, 1 - Sanat, 
8 - Yapılmaaı m&Jızurlu, bir nevi 
çamqır, 9 - Takdim etme, erkek a· 
dı, ıo - Arıadoluda ••yavru" m&DU1· 

na gelir, kuvveW siya, 
Soldan •tas 
1 - Yoğurt.laması Anadoluda çolc 

yenen bir ot., 2 - Mual hayvanı, al· 
nır, a - Ete deDialnde bir '6damız. 
bir nevi iplik, ' - HüimlyetiJıi kay· 
betml§ bafka bir mlllek tabl zUJDre, 
lılUslUmanlıır okur, ~ - Şarkıda te~ 

rarlanan kısım, mazının sonu, e -
Bir wmımuz. A vrupada meııbur blr 
19hlr, 1 - Su yolu, 8 - Ayakta. 9 -
:Slrlblrlart.na uygun olanlara denir 
Siyaha çok yakın, ıo - Tatma b.lssi, 

bir nevi meyva, 

vszan 
reaıı Karlleş 

BUtUn giln. köyden, lstilft.ya 
uğırayan Belçikanm imdadına. 
koşan kıtalar ge--~iş!erdi. Ak. 
gam yakla§mıg ve uzaktan top 
sesleri görillmeğe ba§lıunıştı. 
Baba Dilranm artık aklı fikri 
işinde değildi. Sabahtanheri e
linde b:r dür:bün çiftliğinin ö. 
nünde durmakta ve tozlu yollar. 
da ilerleyen nıotörlü kıtaları 
seyretmekte idi. 

Umumt harp hatıralan ya. 
vaş yavat kendisinde canlanı. 
yor, dUrbUnU gözlerinden indirip 
ara sıra mırıldanıyordu: 

- Zavallı karım bu halde ol. 
masaydı gönUllil yazılm:lım. Ta
limle insan eski kuvvetini gene 
az çok elde edebilir ve dli.;.~anm 
ateşi altında. ilıtiyarlığmı unu. 
tuyor! 

Saatte bir çiftlik binuına dö. 
nüyor, mefluc karı:'!II'.Jll yatağı. 
na oturup ona gördiiklcrini an. 
latıyor. kadın her defasında ay. 
m sözleri tekrarlıyordu: 

- - Viktor sağ olsaydı bu gi
denler arasında bulur...a.caktı ... 

Viktor onların, hepsi evli ve 
Fransanm ayrı bir tarafına git
miş olan Uç kızlan arasında, 
b:ricik oğullan idi; bir kaza ne. 
ticesinde ölmüştü. 
Kadıncağız bir aralık Vikto. 

run Uniformasmı bir da.ha gör. 
mek istemiş, baba DUran tu 
talebin kendisinin de arzusuna 
cevap verdiğini gösteren bir te. 
halükle gidip şık teğmen ünifor. 
mnsmı getirmiş, hastanın yata
ğı ilistUr.e sermi§ti. Kadın bunu 
kemikleri çıkm13 parma.klariyle 
okşayarak mırıldanmıgtı: 

- Mademki ölecekti. bari 
Fransa uğrunda ölseydi 1 

Baba Dliran verecek cevap 
bulamamL,, aynı sualleri tekrar. 
lam=ştı: 

- Evet, mademki o1cre':ti ... 

GUn böylece, tanklarm, tay
yare!erin ve topkrın gürültüsü. 
ne rağmen onlar i<'in sakin geç
mişti. Çünkü kendilerini çok ih
tıyar hissediyorl:rdı, harple doğ 
ruda."l d:.:ruya a1akala.rı yoktu 
\'e vatt.nları için verob::cceklerl 
yeı::line fieY ola...'l. oğullarını onhır 
daha f>•-vol~"l\. v~,._ıiı bulunu.. 
yorlardL 
Akşam yemc!"lnden eonra 

komşular çiftlikte görUndüler. 
RuT"1 ıtr, ~ r '"'r acı,:E.re s;-ittilı:le. 
ri için yaşlı erkeklerle kadın ve 
çocuklardı. 

- Ba.'ba Dilran! IIaberin var 
mı? 

- Neden! 
- Haberler çok fena. ... Bura-

lardan uzaklaşmak lA.zım ... 
ihtiyar köylU, vaziyetin bu 

kadar !en... olduğuna ir.arrna. 
yınca yolu ~aret ettiler. Fi l.a. 
kika yollarda yaya olarak, ara. 
ba v.'.!ya otomo.,il!e, bisikletle 
Fransanm dahiline kaçan kafi. 
leler görlilmeğe başlamıştı. Bu, 
paniğe tutulan milyonlarca insa
nın, yolları kaplayan, ordunun 
harekatına mani olan ve mağlft. 
biyetin sebeplerinden birini teş. 
kil eden o inanılmaz muhaceret 
akınının başlangıcı idi. 

Fakat bu hazin manzara da 
baba Düranı ikna etmedi: 

- Ben kalıyorum, dedi. Bura
dan bir yere g'tmeml 

Kom§ular anlattılar: 
- Muhacirlerin söylediğine 

~öre muharebe sahnesine henUz 
yetişen c. ı-dularımız gimdiden 
ricate başl:ıml:,?lar. l·o~örlU dilş. 

nunu sükunetle bekliyordu. 
O güne kacar yalnız padısah'ar 

dan değil. büyük rütbeli c1evlet 
adamlarından bile • kıyaf~tini de· 
ğiştirerek • kiliselere, halk arasına 
giren olmamıştı. 

Murat gençliğin ve tecessilsnn 
verdiği heyecania, a} akta habır 

wlanıyordu. 

Nihayet vaazlar başlamıştı. tık 
gün patrik Kirilosun ~yini bizzat önce orta yaşlı bir papaz uzun biı 
kendisi idare ecleceji söyl~niy~ duadan 90nra, mutad kili::ıe naısi 

du. hatlerini tekrarladı. 

(Kirilos) o gün vaazda kimbiilr Bundan sonra patrik ayağa kail< 
neler söyliyecekti. tı ve minbere çıktı: 

Padişahı hiç kim9e tanımamıştı. "-Ey cemaat! dedi • Memle· 
O yerli tacirler kılığına girmişti . ketin ne kadar karıştığını, insan· 

muhahzlann<lan dört kiti kilise lann nasıl biribirinı yediğini gö· 
dıpnda ·onlar da kılıklarını değiş· rüyorsunuz! Bu arada siz.tıe dir 
tirerek • bekliyordu • gen mühim bir vazife vardır.: Bizi 

Patrik Kirilos, ilk önce tahtına her hususta koruyan yeni~ri ağası 
oturdu. On urada buluıw;Jar el na yardım ~tmek. Padişah, dün ge 
öptüler. Muganntler duay1ı1 ba~a· c:e en değerli vezirini idam ettirdi. 
dı. Arada bir çan tarakalan duyu· Birtakım beylerin de idam t!dildi· 

......;;;...aı.aa.-...ı..a.-............ :;:L-..11.uı.__.su.ıJ.2n ar Ji.ııi ~- İsyanı ~ 'd· 

uha 
man kıtalan hatlarımızı yara. 
rak Lilksemburg üzerinden iler. 
lemeEJ başlamı§lar. 

-- Dedıkodularo. siz ne bakı. 
yorsuruz! Bu muhacirler kor. 
kak adamlarmış herhalde! 

Israr beyhude oldu, baba Dü
ranı düşmanın ilerlediğine inan
dıramaduar. 

- Siz gidin, dedi. Ben burada 
karımla beraber kalıyorum. Ka. 
rım yilrUyomez. Bu eziyetli yol. 
culuk on,un ölilmUne sebep olur. 

Çiftliğe döndil ve komşular 
sessizce uzaklaştılar. 

G<!cc, mağmum, uzaktan gelen 
tayyare ve top seslerile dolu bir 
gece, bu gece de ses. 
sizlik yoktu, bilakis saatler iler
ledikçe gUrUitiller deyaklaşryor 
ve fazlal~ıyordu. 

Düran yatmamıştı. Karanlık 
odada oturmuş, iki elile ba.şını 
tutmuş, düşünüyordu. Hasta ka.. 
dın da uyumanr;:tı: 

- Dinle, top sesleri ne kadar 
fazla ... Hem git gide yakl~ı. 
yor ... Gidip bir bak&. ..a... Çok 
korkuyorum! 

Düran du~an ~ıkb. Ne kor. 
kunç gece! Cehennemi bir gü. 
rültü her dakika tııra.z daha ya
kından geliyordu. Yola do~ 
ilerledi. Heyecan içinde, f elfiket 
haberleri getiren mu&?..!!?1ll bir 
insan dalgası a km :ıkın g~mek
te idi. Çocuklar ağlıyor, kndm. 
Iar soğuktan ve korkudan titre. 
yerel<, yorgunluktan bita.p bir 
halde onları teskine çalışıyorlnr, 
ihtiyar erzelrler bombardıman 
edilen, yakılan ve bir saat kin. 
de yerle bir edilen şehirlerden, 
köylerden bahsediyorlardı. Düş. 
man ordusunun şiddetli hücumu 
ve kt vveU karşısında Fransız 
ord t ric'at etmekte idi. 

Diıı an anlatılanları ses çıkar
madan dinliyordu. lçini kapla
yan biiyiik bir yeis mubwemet 
kudretini mahvediyor, o zamnna 
kadar sağlam kalmrıt otan üml. 
dini kırıyordu. Demek ilk muha. 
cir kafilelerinin sözleri doğru 
idi? Fransa? Zavallı Fransa? 

Dlişümr.eğe gayri mukte~ir, 
kendisinin de muhacir kafilesine 
katılması lfızım gelip gelmediği. 
ni tayinden aciz, bu sözleri bir 
otomat gibi tekrarlıyordu. 

Çiftliğe döndü. l{arısı onu ~.a
ğırma.kta idi .Yanını gitti. Mef
luç kadm onu görilnce: 

- Geldin mi? dedi. Ben seni ... 
Gitti sanıyordum! 

- Bu sözler ihtiyar adamm 
suratına bir k~mçı dal ..... si gibi 
indi, onu doftrulttu: 

- Ben mi'? Seni burada yal. 
nız bırakarak gideceğime demek 
in&.nablliyor13:.rı? 

Hasta kadm, sessiz sessiz ağ. 
Iamağa ba..c;lndı ve müthiş bir 
gayret sarf tderek uzun uzun 
konusmağa muvaffak oldu: 

- Beni dinle Düran. .. Benim 
için kurtuh J yok. Bu yataktan 
ancak me1,ara P.ötlirUlmek üzere 
ayrılacağım ... Beni 'burada bırak 
ve sen git. Beni unut ... Kızları. 
mızı bul ,onlan berJ.m için de 
öp ve kendilerine öldilğUmü 
söyle ... 

Sözilmil c:"!te DUran, yan•la.
cak en muvafık iş budur. 0 0n-

detle bastırmak istiyen bir padişa· 
ha biz hiç bir zaman yardım ede 
meyiz., 

• r 
lar" gelirlerse burada bır hasta 
kadın bulsunlar, yaşlı da olı::a 
sağlam bir Fransız de.:;il... Git 
kocacığım. ordumuzun ma ~it.ip 
olduftunu. rica't ettiğini biliyo. 
rum. Top sesleri yaklaşıyor ve 
yoldan gcçenlcrın bağırıp çağı. 
rmmalan fnzlnla"ıyor. Herkes 
hicret etmekte: bunu görmeden 
de nnlayorum. Sen de git. 

Yorularak sustu ve Dürı:.n ka.. 
rısma bir azizeye bakarmış gibi 
ba 'tarak yatağın yambaşmda diz 
çöktü. 

Bu ecuıada muhan!be gürliltU. 
sil daha yaklaşmıs, cc?ıennemt 
bir hal rılmı§tı. Düran ne oldu
ğunu anlamak ilzere dısarı çık
tı;;.ı va.kıt ufkun alevler içinde 
olduğunu gördU. Rüzgar, yan. 
gmlann korkunç nefesini \'e ko. 
k11sunu orava kadar getirmekte 
idi. D'l!=iündU: 

- Burada kalmak, toprağım. 
dan R}Tılmamak, kendisini mli
dafaa edebilecek benim gibi bir 
adam için mertçe bir hareket ... 
Fakat çifttik de yangın bomba
larına hedef oleırsa zavallı karnn 
ne yapar? 

Onun da gitmesi, hasta kan. 
smı diri diri yanma.ğa mahkum 
bıra1:Mamıısr 15.z mdı. On:ı kt.:r. 
tnnnal·, fe.ci bir ölümüıı tehdidi. 
n rıvnı.ız b rra!rn" m" k vazif e:s i 
idi. Bu vaz·fe aynı ztımru d:ı., 
senelerin yıpratmadığı bir aşkın 
cmretti;;.i vazife idi ve D:lran 
Mk vazifelerinin gösteri!] için 
kabul cdaen vazife1erdcn ev\·eı 
geıcJı ~·ne kanidi. ~omına kadar 
cift'itrte kalmak gilzel bir jest 
olahilirdi. Fal t bu güzel jest 
karıSınt i~kenceye maruz bırak.. 
rnak demekti. 

Arabalı "'a gitti ve en bilylik 
el arabasını dı!:!an çıkardı. Ev .. 
<l n bir kaç yastık, yorr!an alıp 
ara.bava yerleı:-t':-di. Hasta. ka. 
dm onun dışanya yorgan, • ·ns. 
tık buiıyırrm endi e ile ~yrt"'Ji. 
yordu. 1 a.IOO. kocalıı hakikaten 
gid cek miydi? Rl na Fliphe yok
tu. Bizzat kendisi bunu tavsiy.:: 
etmemiş miydi? 

Fakat şimdi biraz evvel d ce
Mreti çok zayıflamıı:ıtı. Ağlama.. 
rnn.k için kendisini güç zaptedi. 
yor, kızlarını, Viktoru düşünme. 
ğe çalışıyordu. La.kin kendısi. 
nin biraz sonra bu cehennemt 
muhit içinde yapayalnız kalaca
ğını dilşilnünce korkusuna hıı
kim olamıyordu. 

Düran yeniden içeri girdi ve 
karısına ses çıkarmadan baktı. 
Kadın titredi, fakat __ ettiği 
fevkalbeser cehidle gözlerinden 
b'r damla bile yaş ak ıadı. Yal. 
nız dudaklarında, kendisinin 
f arketmediği ma.hzu:ı:ll bir gülüş 
belirdi. 

Dürnn nihayet konuştu: 
- Biraz canın yanacak ama 

ço1t sürmiyccek ... 
Yatağın üzerine eğildi, hasta. 

yı yorganiyle kucaklnv k av. 
luya götürdü ve hazırladığı el 
arabasına yavasca b·r kb. Yas. 
tıkları V<' yorganı yerleştirmek 
Uzere tekrar eğildiği za.'11en ka
rıcı onu, hararetten yıınan du
daklarla, alnından öptU. 

Topların ve bom:balnrm alev. 
lcri b:nnvı ara !'lJrn avdmlntıvor, 

"- Hain Kirilo:;u yaıtdla) ıo 
Topkapı sarayına getirin!,, 

Baltacılar derhal patrikhaneyi 
bastılar .. Kirilosu makam.ı dan a· 

Sultan Murat bu sözleri hiiyük lıp Topkapı sarayına gNiıdiler 
bir soğukkanlılıkla ve sükClnetlf Sultan Mutat onlardan onc.c gel 
dinliyordu. Artık, kendisine, patrik mi~ti •• 
hakkında verilen malClmatın vt ,·e· Murat hiddetinden ne yapaca~r 
sikalann tamamiyle hakikat oldu· ~ bilmıyordu. 

ğuna inanmıştı. Gözleri. kiı;ı:ede o· - ~leğer bizi yıllarca içimizden 
h .. p biten:eri, görüyor. kulakları da \'Urrnu~lar da haberimiz olnumış' 
kendi aleyhinde söylenenleri du diyo. du. 

yuyor<lu. Başl~aca ne şahide lüzum Fer.er kilisesinde kulağilc' dinle 
vardı. Ne de hakime •. Mı.:rat. ce· diklerını ilk ö:ıcc anası h.ösem suı 
maat a r a s ı n d a dururken, tana anlattı: 
kendi kendıne hükmünü vermişti: _ Kiliseye tebdili kıyafet ede· 
Bunun habis ruhunu da RC\:ep pa· rek girdim .. ve 0 habisin al yhim· 
prun yanına göndermeliyım. de söyledıklerini kulağımla duy-

** dum. Böy:e bir hainin cezası idam 
Ayin biter bitt~. cemaat padi· değil de nedir? 

şah aleyhinde atıp tutarak, kilise· Valde c:ultan birdenbire §a~tnntş
den çıkmağa başlamıştı. Sultan tı. Patriğin idamına rey ver::ıe bel· 
Murat da kalabalık arasmd3 çıktı. ki de papayı ve hristiyanhk ~lemi· 
Fener iskelesi civarında bekliyen ni gücendirmiş olacaktı. Aksiru 

ortalığa korkUJ"ç bir m!!!V..a. ... 
veriyordu. Diirnn, arab:ınm kol. 
larınn yapışarak: 
- Elveda zavallı topraklanın! 

d di. Bakalım bir clah-a. bur.a.ı.· 
dö e.Jilecek miyim? 

Hasta yalvardı: 
- Bir dakika.. .• 
._Ne vu.r? 
- Elbise? Oğlınnm:un z:ı ;t 

elbisesini "onlara" mı bırakaca. 
ğız? 

- Sahi 1 lyi ki aklıma getir. 
din. 

Odaya kostu ve üniformayı 
get ' erek iht'~ar kadının üstüne 
örttü. 

- Ş'mdi yola çık biliriz. 
El ara""asmı önUnde i~rek 

yilrilmcğe ba ladı. O civarı mü
kemmelen biliyordu. Bu sebc>p. 
Je, kala.b:ılık şoseye çıkmadan 
patika, fakat kestirme yo!l r. 
dan ilerlivor, felaket mmtnka... 
smdan m\imkün mertebe çabuk 
uzakla~mak Istivordu. 

** Cehennemt bir harp gece!l... 
dehşet verici ışıkl"n nltmd& 
yan aydınlanan yollnrd:ı perl. 
§an ve meyQs kaçanlar ••. Tnyya.. 
relerin motör homurtular. ..• 
Bomba tarTakalan, feryadlar, 
ağlamalar, istikbalden endi~ 
terkedilenlere tecssllt ... 

Ertesi sabah, harpten kaçan 
ve sakin bir yer arayan bu pe. 
rişan siviller kafilesi için f ecl 
bir gUn başladı. Zavallılar t& 
Fransız kıtalariyle karşılaJiaraıc. 
yollan tıkamış bulundukları içiıı 
onlann ilerlemesine ma.n.1. olup 
orduya kıymetli zamanlar kay. 
bettiriyorlar, kah arkalarmdan 
düşman motörlü kıtala.n yet1ş. 
diği için dağılıµ ormanlara ka
~ıyo"', yahut yol kenarlarındaki 
~uh"Urlara. eığmı:p or:ılarda ~.a
m r içinde aç ve s!lsu .. ~z saatler. 
ce bekleşiyorlP..rdı. Serseri kur. 
şunlar ara 11ıra çocuktan, anne. 
lerirıden, kadınlan ihtiyar baba
larından ebediyen uzakl~n
yor1u. 

DUra.n fevkn.l~r bir g1tyn>t. 
le yilrilyor, el nrabasmı tar•a
lardcn, ortr'anla.rdan, yılmaynn 

tir cesaretle, önünde itiyoı du. 
B1znn hasta kadın onun bu hali 
karşı mda du~dugu UzüntUyü 
açJğa vuruyordu: 

- Zavallı kocacıimı! C<>k ~ 
nıldun değil mi? 

n.uyn.r adrun daha ....l? ~"'llrtl
mek suretiyle karısına endişe. 
sinin yerinde olmadığını göster. 
nıeğe çalışıyordu. Fak:ı.t artık 
irade!i de kuvveti gıbi zayıfla. 
ma.ğa başlamıştı Ancak, mefluç 
kadının bir tek hamlesi ona es.. 
ki kuvvetini ıade etmeğe ki.fi 
geliyordu: 

- Beni brrakmalısm ! ""BöYle 
yaparsan senin lcin kurtulmak 
Umidi vardır. Benim zaten kaç 
günlük ömrUm kaldı ki! 

Kuvvetten kesilmemek ve so
luk soluğa olduğunu belli etme. 
mek için konuşmıyordu, Ilı.kin 
adımlarındaki kuvvet, ihtiyar 
kadına, kocasının zannettiği ka... 
dar mecalsiz dilşmediğini anlat. 
mağa kafi geliyoröu. 

Her geçen gUn muha.clr kafil&
sinf n rztırabrnı arttırıyordu. Ba,. 
zan göniruneyen mi trnlyCizlerin 
serseri kurşunları bUtUn bir ai. 
leyi blr)yordu. YoIIar cesetlerle 
ve hatta yaralılarla doluvdu 
ve kimsenin bunlarla me%oııl ol 
mağa vakti yoktu, herkes kaçı. 
yordu. 

Düran, önUnde ittiği el an.. 
( Lıltfen ~" :,ıuı çeı•irin · 

oğlunu ı a311 teskin edece.Ktı? 
- ll.!le bir !.epe tahkikat yap 

sa da. af ıcap ederr", &ıııradar-

pişman!ık hasıl olmasa.. dedıyse 
de Sultan Mu at anasımn ııWüne 
cevap venneden. celi tlara: 

- Şu rnelQnu karşıma getirin 
ona bir çift söziım var. 

Demiş ve Kiri'osu • başı vurul· 
madan · huzuruna. çağırtmı~tı. 

Sultan Murat hıddetınden titri· 
yordu. Baltacılar derhal Kırilosu 

ı;:ar:ııa getirdiler. Patrik ko~kudan 
lirtir titriyor ve t>trafta dola~.n ye 
niçeri.erden ~faat umarak: 

- Padişah beni idam t>tmeden, 
yeniçeri ağasına habeı venwz.. di· 
yordu. 

CeJH\tJardan biri: 
- Gfü endiğin da~lara ÇOKtaı 

kar yağdı, direrek, yanı başın~ 
duran bir sepetin örtüsünO açtı: 

- Sen Şaban ağayı tms .. 
sın? 

adamlanııa hemen _emrı~_v_ec_di_._: _ao_··;:_yl_ese......;_• _her---'ıe:;._;;._yi_k_ul_a--=ığ:.....il_e _du......;y:......uı _______ ..ı<:::.~=.:.:::.::"".:..:......:~:...:..:11_:r >:__ 
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Beynelmilel maruf futbolcularr 1 tarzı \'e noksanları: 1 derecesindeki klüpçütrkten Hüsnü 
mu.dandır. KlübU Beşiktaşt:r. Klü· Hüsnünün en başta gelen hu.su· ve dolayı.'>iyle kli.foü c;od da zarar 

hüne ve memleket f t:..ol a. oka· siyeti ve meziyeti §udur: Son de· , börmüştUr. 

dar uzun seneler emeği vardır ki, c- cesur ve ener.ı o.).nal'. Hüsnü küçüctlk yr.şmdanberi 
bundan dolayı spor mere.kl.tları, Atletik meziyetleri de mükemmel· ldübünü hakiki bir sile ocağı hibniş, 
klllp aıkada§lan ve halk Hüsnilye dir. Bir buçuk saatlik maç esnasın· 
(Eme4ıctar) diye isim koym~lar- da kesilmek nedir bilmeden kantcr 

dır. llüsnü bilbessa. Beşikta§ klfi· içinde kO§ar, didinir, uğraşır ve e· 
büniln hakikaten tam mıı.nasiyle e· linden ne gelinse ya.par. Nefesi, 
mektandır KlUbUne canla. başla se \ nıukavometi, sür'ati yerindedir. Hü· 
nelerce Umı bir sevgi ile himıet cwnda buluns.n, kaJıµsma çrkan be.· 

scvnti.5 ve ltl:~bU için cannu feda e· 

dercesine çalışm~, çabal8.lllll}, bel' 
fedakarlığı yapml§trr. İşte bundan 

dolayıdır ki Be§ikta.ş denildiği za· 

man iliklerine kadar hcE388 keeilen 

etmiştir. srm oyu.ncularınm Uzerlerlne birden bu mahir futboku klübllciln ma~ 
Merhum Şeret HününUn daha bir :ı.tapla.n h:ı:iyle atılır, Ok gibi fır lfıp olmasına. ke.ti~·en tahannnUl e· 

küçük yaşta iken oyununu görmüş, I:ır ,.e hücum keser. demez. HUsnU o zaman, maç es· 

bcğc.mni6 vn bu çocukta futbole Her pozisyonda. gelen topa bU· nasında fi.dcta ;Juurunu kaybeaecek 

karşı oliııı milt.hiş bir istidadı ke~r yük bir cesaretle kafa. vurur. Bü· derecede birden değişiverir. İrade
federek Be1)iktaş klübUnde seneler yilk bir cesaretle diyorum. Zir& si elinden gider, muhakemesi fel· 
ce himaye etmiş, yeti.5f;i~tir. Hüsnü adama.kıllı sıkı gelen §Ütlere co uğrar, kendini kayb~. Artık. 

Bu kıymetli futbolcumuzun snğ- karşı, yerlere yatal"ak dahi kafa. vu· bu arada. HU.snüden her hareket 
lam ve mukavim bir vücudu, uzun nı§ları yapar. beklenebilir. Kasdt faul ya.par, ae· 

bir boyu; çok asabi, zaman zaman DepWsnıanr, vücut çalımı, Drip· neierce tanıdığı ahlA.kını, huyunu, 
değişen renkten renge giren, saati linleri, d~jmanlan iyidir. karakterini, namusunu pek~ bil· 
saatine uy:mıyan aC'aip bir de huyu Kusurları: dlği (bir ha.kem) e bi~c en ağır ıt· 
vardır. 

Birçok futbol turnelerimize i,'jti· 
ra.k etmiş. Mılli takrmnnızın kfı.tip· 

liğini de yapmıştır. 
Hususiyetleri, meziyetleri, oyun 

lbası ve arabanın zavallı yüküy
le, Diyon şehrine kadar nasıl gi
debildi? Bunu kf'_ndisl de bilmi. 
yordu. Yorgunluktan düşecek 
gibiydi, kollan ve baca.klan u. 
yuşmuştu, adeti onların mevcu. 
diyetini hissetmiyordu. Saatler. 
denberi ağzını açmamış, rCıyada 
yürüyen bir ın.sa.n gibi ilerlemiıı
ti. Sa.atlerdenberi gözleri ancak 
bir şeyi, uzaktan görünen şehri 
görmüş, zihni ancak bir hedefe 
takılı kalmıştı, o §e.}lre varmak. 
hasta karısmı cmnıyet nltıruı. al
mak ... Kadın da saatlcrdenberi 
konuşmuyor<iu : ihtimal uyu
muştu. 
Muhacirlerle dolu ~bre işte bu 
vaziyette ulaştılar. Yollarda 
bekliyen askerler, muhacirlerin 
evrakına. bakıyorlar, sonra onla
ra gidecekleri istikameti göstc. 
riyorlardı. Bunlardan b · · sıhhı. 
ye çavuşu Dlir nı ve bilhassa el 
arı:ı.b:ı.mnı görUnce irkildi, fakat 
ses çıkarmadı, yalnız ıçin.i çekti 
ve arkadaşlarına işaret etti. 
lhtiya.rı, evrakını sormaksızm, 
başla.rmı önlerine eğeıck bırak. 
tılar. 

Nasıl söyliyebilirlerdi? Bu 
zavallı ihtiyara. önür:de ittiği 
el arııbasiyle bir ölü taşıdığını 
ve yorgandan sı1.an kanlann 
çoktan pıhtılaşmış olduğunu 
söylemeğe hangisinin ağzı vara. 
bilirdi? Aynkta duramıyacak 
hale geldiği ilk bakışta 'belli o
lan bu m..vallıya bu feci hakika
ti söylemek onu derhal öldür_ 
mek demekti. . 

Sert, gelişi güzel, hırçın, sinirli 
ve \;abuk hir oyun tarzı vardır. 

Katiycn soğukkanlı ve iradesine 

hükim değildir. Pula11 isabetli ol· 
nııımakla beraber mesafelidir. Tclc
niği pek kuvvetli değildir. İncelik· 
ten ziyede vücut kun:etiyle lş gör 
nıek ister. Ayak çalımları basit· 
tir. Bir a.yağma hilkimdir. 

En büytik kusuru haddinden faz· 
la klüpçU olmasıdır. Yerinde bir 
klilpçillUğUn bir meziyet olduğunu 
her za.ma.n tekrarlayıp durciuğumu 
bilen okuyuculanm. Eugün bunu 
bir kusur olarak gösterdiğime hay

ret etm&Sinler. Zira Hüsnüdeki 
klUpçülük bambaşlm bir sekil ve 
mahiyettedir. Ek.:;ı!riyetle faydalI 

olmakla beraber bnzan bu hıuıtahk 

hamlnn, hakaretleri, savurarak 
karşı gelir ve (o hakem) e y.rmi 
senelik spor hnyatmm en nankör, 

en acı dakikalarını, ısttn.plannı 

yaşattırmış olur. Şimdi aorarnn; 
kllipçülüğün bu det"C<:~si muztr de· 
ğil mıdir! 

Halbuki bunun haricinde Htisnü 
son derece temlz kalbli, saf, mert 
bir arkadaş, neşeli, hOIJ eohbet, mü 
tevazı, samimi ve candan bir dost 
bir kerdeştir. 

Bugün en bit.a.raf ve lleciye..cıine 

güvenilebilen hakemlerimizden bi· 
ti olan bu kıymetli ve meşhur fut· 
bolcu arkadşunız ile bütün Türk 
futbol tarihi ve Be!PJcta.§ klübü bi· 
hakkın iftihar ede:bilir. 

BEDRİ GtlBSOl' 

................... a. ..... 
B yanlarımızı aybk Gzlntalerlnde 

Kurtaran gayet sıhhi. ufak, yumusak ve en ince 
elbiseler altında bile belli olmıyan 

E i L ve BAG 1 
Yeni ambalO.j \C daha mlltekAmU bir şekilde S ilk ve 12 111< Itutuıardıı 
yeniden piyasaya C:ıl<mI§tır. Eczanelerde, tuhafiye \'C parfUmerl mağaza 

larındıı ve kadın berberlerinde hJzmctıerine hazır olduıtunu nı•zcdcrlz. 

''~ı.\.)~\.,•'; "•'"tı~Jlt~"\•\ )•'·, • • -~-t:"' ', .,q ',. •'A' .. ı'.°,' 

Devlet DemiryoUan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi Hanlan 
1uhammcn b d•ıl '120f)I lira TO kuru, olan ~000 met.re panı.fınli zil tc· 

il, 30 adet entereptijr, ZS ' l ampul, 61 ndct h:ırlcl armatör ve 255 aı.1et e· 
lcktrll: hatları için por.ıt-len lzoltı.tör ı 9.12.MO) pazartesi gilnil snnt (10.45) 
onu kırk bc~te Hııydarpa.şada gar binası dahlllndeld lrnmlsyon tarafmdarı 

aç·k eksiltme usulllc stıtın alınacaktır. 

1 

Dün yapılan mektepliler 
aıasındakif udbol maçında 

Hayd rpaşa : 4 - Boğaziçi : 1 
ayr'ye : 3 - Kabataş : 1 

Evvelce çekildiğini blldirdlğimiz 1 ma~ 4·1 Haydarp~m galebeaile bit 

1 
fikstür muciblnco mektepliler arası U. 
futbol maçları diln Şeref stadında ya· Hayriye • Kabata,: ~H 
pılnuştır. 1 tkiiıci oyun, gene hakem BahaettJn 

GUnUn ilk mlll!abakasmda mektep 1 Uluöz tarafından idare edildi ve Ka· 
Jilcr futbol gamplyonluğu lçln hakem bata§ ile Hayriye 11.seleri karşılqWn.r 
Bahaeddin Uluöztın idaresinde karşı· İlk devresi mutevazln geçen bu oyun· 
l&§tılar. İlk devre Haydarp8§81Ilar da tarotııır birer aayı ile berabere 
nJsbcten daha düzgün oynıyarak blr ·bitirdiler. 

sayı yaptılar. !klnci devreye bUyük bir hızla ba§· 

İkinci devre hAkim.lyetıerinl daha Jryan Hayriyelller; bir penaltı kaı;ır-
~k arttıran kınnm beyazlılar, Uç gol maıarma rağmen, hemen lkl -ıoı ata 
daha yaparlarkr.n Boğazlı;:llleı: buna rak va.ziy.Uerini telUl etWer ve ma 
ancak bir sayı ile mkabele ettiler ve çı l!JıiUu oyunlarlle 8·1 l:iUrdiler. 

Dün yapılan Ankaradaki maçta 

Harbige : 4 
Demirspor: 3 

Ankara. IO (A.A.) - BugUıı lik 1 yun çok seri bir coreyan aınu, Te 
nuı.~16'"ma ı mayıs atadyomwıda bin Harblyelllcrln ha.kimlyett altm& gtr
lerco ld§il'k bi meraklı yığmı önUn· ıuL,se de hı:ıftaymın sonuna kadar l;>a§· 
de Demirspor • Harbiye idman yur· ka sayı kaydedilmeml.§tir. 
du kar§ıl&§Ill&Sile devam edll.mio ve İkinci haltaymda Harl.ılye idman 
Harbiye idmıuı yurdu •·3 galJp gel· yurtlular rakiplerinden her bakımdan 
m.!ştir. daha lll!tUn bir oyun çı:karmı§lardır. 

Birinci ha.ctaym ı·ı beraberlikle Buna mukabil Demirsporlularm bUtUn 
biten bu ka.rşıla§mada. llk dakikalar· hİı.tla.rmda bariz bir ahenkaizllk hU· 
dan itibaren in.Lslya.ti!i ellerine nlan kUm sUrmUglUr. Bu devrede Harbiye· 
Demirsporlular rakiplerini biriblrini iller 11 lncl <L.ı.ltika.da 1kinc1, 25 inci 
takip eden hUcumlarla sıkıştırmağa dakikada Dcmirsporlularm ayağı ile 
baıtamıı:ıla.r ve 10 dakika müddetle UçUncU sayılarını kaydetmıııerdir. 
harbiye mmf sahamıa yerle§mi§lerdir. Blr aralık Harbiyelilerin ağır bıuı· 

Çok enerjik bır oyunla kendllerlnl kısmdan kurtulan Dcnılraporlular ra· 
mUda!aa eden Hnrblyelller bir mUd· kiplerinin kalelerine 1nmi§ler ve 29 
det sonra bu baskıdan kurtulmuşlar UDCU dakUmda sajtiç Arifin ayağı Ue 
ve seri hUcumlnrlo. Demirspor kalesi· ıkinci sayılarını kazanml§lardır. 

ne inmeğe tıaıııamıııııırdır. Oyun 22 HAldmlyeU elden bırakmıyan Har-
tnci dakikaya kadar iki taratın knr§I· biyelllcr ba§IBJl8ıçtanbGrl gösterml.§ 
Iıklı hUcunılan ile mütevazin bir §e· olduklnrı sUratle ııüreklf hücumlara 
kilde ooreyan ederken, Dcmlrsporun ba§lamışlar ve lkl dakika sonra dör 
ant bir akınında 18 paa çizgisi dışın· düncü gollerini atmışlardır. 
da sağdan aldığı bir pası sıkı bir gütle Oyunun ııon daklkalımnda kendile· 
sağiç Arif gole tahvil etmiştir. Bu gol rinl toparlıyan Demirspo:-lular ınağ· 
den sonra daha sert ve enerjik oyna· l~p vaziyetten kurtulmak için rakip· 
mağa. bo.§lryan Harbiyeliler 34 UncU terini aikı§UrmI§l&ra& da bu hücumlar 
dakikada .soldan yaptıklan bir akınla da. ancak bir tek gol çıkarabllmi§ler
sağıçlerlnin ayağl ile beraberlik sayı· dir. Maç da bu aüreUe Harbiyelilerin 
smı çıkarmışlardır. Bundan eonra o· 4·3 galiblyetile neticelenmll)tlr. 

Bronşit1ere K TRANHAKKI EKREM 

stanbul Le azım ~ i iğm en verilen ı 
harıci askeri kıtaatl ilanları 
~----

l Bch~r kilo:ruıın tahmin edilen fiyatı 6 kuru§ 75 santim olan 3000 ton 
srpa. pazaılıkl:ı. satın nimtıcaktır. Pnzarlığı hergUn Ankara.da Lv. A.m.lrliği 
n:ıtmalma komls' onun:ıa yupılaC3ktır. SOO tondo.n aşağı olmamak üzere ayrı 
ayrı t.a.ılplcro de ilı"le edilebilir. Arpalar döküm halinde Ankara ve civar is· 
t.asyonlardıı teslim al!T'ır. 300Q ton içln kn.U temlna.t 22,750 lira ve 300 ton 
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30 lKtNCtT~RİN -~ 
&.S' 

1 Elterlln 

100 Jl'rc. 
100 Llret 
100 !sviçre FrC-
100 Florin 
100 Rayişruark 

100 aeu~a 
100 Drahml 
110 Leva 
100 Çeıı; krODIJ 
100 Peçe ta 
100 ZJotı 

100 Penga 
100 Ley 

100 Dili ar 
100 Yen 
100 tsveç kronu 
100 Ruble 

9.0S Hafif 
propam 

9.15 Ajaıa 
9.ılü Programın 

dfMlnll 
9.'4S Yemek 

Us test 
12.sŞ l"'Mıl heyeti 
12.60 Ajana 
18.~ Fasıl h yeti 
U.SO Salon Or. 

keı&traa 

18.03 Caz Or-
~tnm 

18.50 Faali heyeH 
l!>.SO Ajanı 
19.45 Muhtelif 

ııarkıtar 

20.Ui MıWld ks· 
leydoııkop'a 

20.30 Itonu,ma 
20.'3 Yeni p.r. 

kılar. 
%1.15 Kon..
%1.SO ::;;an 

Sollol.arı 

22.00 11.!eçDmJıı 
Xangolar 

22.80 Ajana 
ıs.oo Dans 
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için kaU temin t M::8 liradır. Evsaf ve gartnamcsl 960 kuruşıı komiayondan 1 ............. -
nlırur. Taliplerin hergUn Ankarada Lv. Amirliği satınalnuı kom.iayonuna gel· r 
melerl. (l~ı2) (1H06) 

V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmışlıı 

Kitap, mecmua, ga.zet bc.?ar. 

çocuJI Hl'!kuoJ 1 LI 
Ahmet Akk0~~ ' 

ra.uım. raumJıan• paıa1 _.t ı' 
Puard&ll muoa ~n11' 

teo ıoıu·a reltfnfl 

----~· ---~;;-1 
• Dr. Kemiıl O~I le 

h stfl 1 
idrar yolları a 

.. I ssısr 
ları mt te l:l s:ı r:o. 

E l of{lu tstU.lll Cc.rlJcıll ~11 1111 

Bir serseri kurşun, hasta ka. 
dmı el araba.smda bulmuş, onu 
~izce öldUrmüştü.. lhtiyar 
köyll1, saatlerdenbcri el araba. 
smda. revgili karıgmın ölüsünü 
taşı:makta idf. 

Romen Goldron'dnn 
11'F:1'/l/ KA R.lıES 

Bu 1 <' girme!< lstıyenlerin 190) lira (61) kurıt!il•ık muvakkat teminat voJ 
lmnunun tayin ettiği \'t>ııaikle blrlikt .. eksıltme gUnU sn.atine kadar kom!syo· 
na mUrııcaeUıırı Jltzımdır. Bu ı e alt p.rtnameJ!';r parasız olarak dağrt.u· 

maktariır. (11109) 
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