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f!id§a~ 
~azeteleri 
vkurken 
~ta.ıa.gZıilda yapılacağını ve 

att.A. milnakn.saya konulduğu· 
n:ı öğrendiğimiz e.lclrtrik aa.n.. 
traıı ~asma b:ışlamaroa.n e\I"" 

"ili bunun hiç olmazsn. mühim 
~arını yer altında yapma· 
l1 dil§UnmeUyiz. 
~lizlerin muazzam gayret. 
~~ti, Almanla.mı harikulade 

~ltnikJcri LondraYI ve Berllni 
llıhıı. yağmurundan kurt.anı; 

~dığı ortadadır. 

- Yazan: 
taeylD Cablt Yalçın 

Ç'TALAGZINDA bir elek_ 

~ trik antn.Iı yapıbyor. 
~ . kiimilr 1ıav7.ası ,.e eh-an 
'bU~iik faydab.n olacak muaz· 
~ bir t chbüs t~kll ettiğini bl· 

0l'l.ıt \'O bir an enel \Ücuda. gel 
lıı1 ht';~diyoruz. Gazeteyi okur 

ı"1 &tlzüme ı;arpan bir ilin, sa.n. 
hlua ınm insnsı için münaka

)\Pıldı~·ını bildiriyordu. Demek 
~t~r ki büfün Jıu gayritabii vazi· 

' l'e ru'"tllen Türk Cumhuriyeti 
~ t \·e terakki hamlelerinde hiç 
~ta,·a..5ta.nıa. kabul etmiyor \O 

~~ ı;alışıyor. 
'

11
tara gelince, lihnim bir nok. 

)~ IU~tl ÇünkU gayrltehli nzi· 
lfıı~ arnsmıln bile bu ç.alı.;madan 
~ <luy:ı.rkcn, "~ytitnhli" nı. 

~ ttıer dilsünc<' 1 b:w mlilahnza· 
'llıanı ;ttl. 

~ .. lı:uııte to.yynrelcriu ncklM'.lnr 
~~I falııibat yaphldannı goru· 

~oq, l'nyynrc dnfi fophlnnm 'c 
'1 jların bilyük bir ~eye yara. 
~ llilarına da ahit oluyoruz. tn· 

1t>rın muaz:ıam gayreUcri, Al. 
~ :ı harikulfıde telmi'ıdC'rf 

~ ,IJ Hı nerlini bomba YtLb'Tlın· 

'tla.rı kurtaraınanu~tır. Alman· 
\)}- .İnıdiden foı•rak nltmdakl 
~ 'te meydanlarmdan babsolu. 

lor 

~ ~'l;·arelerin bugünkü terakkHe· 
'in ~11rak Ustiinü, bilhas~ fab· '!ar \'e depolar için t.chlikelI bir 

llokrno ken yarınki tekemmül 
~h • 

'esb: ki hepimb:i yer altına, 
' talara solmlnıağ& mecbur bı· 
ı.. Caktır biz imdi elektrik san· 
"'\lı , 
~ gibi can daman telakki olu• 
~l!ıcl'k htr rn\irs ese 'iiruda ge· 
~ bu tcltlikc~i dü.;iinmcmcz. 

'-ıı l!odcbıur ml~iz? Jliç olma1 a bu 
"-.ltatnı en mühim kısnnlarmı 
tı.~ nltmıta ~ııptmnamak daha 
~aıır bir h~ket olmaz mı! Ba· 

>0:~' alt olduğu dıılre ne dü~ünU· 

*** Q ~'K'{ gün, bir dostum an. 

' 111.ttı. Bcyo~lunda bir kitap· 
~ t11rkte mektep kitapların. 
~~bir tano satmalmı tı. Fiatmı 
~~ !)ahalı bulduğunu M;ylerkcn, 
~lt.ı llıütecs ir oldum, dedi ,-e an· 
'1' lltr Y;<f talebe gelml~, bir ki· 
~h liotınu lar. lı,:ioılf'n bir Hd fık. 
~ 1-opyv, etmek istemlslcr. :Ki· 
~ 1 iı bö~ le yaııar<,anı7. biz ki. 
•ı.. lıl\sıı satabiliriz? din~ mini 
'<llb • 
ı~ · ~ocuklara acıdım, illl ordu. 
\~1klkutw acınacak \"'82iyet. Ki· 
~~ (•p kltaplıınndan on ~r ylr. 
~ tır ııw ha hediye ebe ,.o istiyen 
~ı.1~ kütüphanesine bu pahalı 
~ tılatından dolu bher yirmi be. 

"ıı. bllsha hedJye etse \e btiyen 

\~ bunlan istinsah edcbllm<"" 
\ 

1 
11\ı bulsa aoo.b& muh~ tule· 

\ıtl11 hlr dereceye kadar bir 
'ıtı t-08 kil ctnıt"Z ml? 

*** G AZl!."TELERl okurken ~ ı,i., 
~·· nlrlmc dokunan fıkralar 

\ ile nihayet bulan parlak 
~ ~:~ıerdtr. 1'1lô.n yerde ~ylc 

lett \ c t.esi-:nh "L'apıla ''cnk" • 
' J ' 

ı Arnavutluk cephesinde 

Bir italyan 
fırkası 
mDthiş 

zayiatla 
çekildi 

Parti 
sab.a 

n g r e si bu 
t o plan 1 

Uç faşist taburuna 
büyük zayiat verdirildi 

ve bir faşist taburu 
esir alındı 

Blmaradaa Şimale 
giden yol ıtaıyaa 
~ıııerııe dola 

Parli Reisi iki senelik 
ça lışmal arı an lattı 

Seçilen muhtelif encümenler bugün 
öğleden sonra çalışmağa baş : ıyor 

Kongre yarın l l leden sonra 
toplantısına devam edecek 

İstanbul vılayet kongresı, bu sa- Reşat Miniaroğlu'nun bir nutku 
Himara'nın zaptile Re~at l\llnıaro~lu nutkunu okuyor ... 

Cunıhur!~et Halk Par?si 19401 yeti reisi ve İzmir m. ebusu M. 

, bah saat onda, vilayet idare he- (Devamı 4 tineUde) 

ikinci italyan 
müdafaa hattı da 

yarıldı 
Atina, 2J (A. A.) - B. B. C.: 
Yunan resmi sözcüsü dtin Arna. 

vutluk cephesinde vaziyetin Yu . 
nanlılar lehinde olmakta dPvam 

(Deumı 4 üncüde) 

ingilterenin 
kazanacağını 

gösteren alametler 
Çek cumhurreisi bir 

nutuk söyledi 
IA>ndra, 25 (A. A.) - Çekoslo

vakya Reisicumhuru Beneş, dfin 
akşam Londradan radyo ile Am~. 
rika Birleşik devletlerindeki Ço _ 
koslovaklara hitaben beyanatta 
bulunmuş ve ezcUmle deml§tlr 
ki: 
''- Almanyanm İngiltereyi tsti· 

lA gayretlerinde uğradığı ciddt 
mağlübiyet, İtalyanın Yunanista -
na karşc hücumdaki muvaffakıyet. 
sizliği ttaıyanm arr.k kalkamıya. 
cak derecede ma.ne\i hezimetin • 
den doğan inamlanuyaca.k derece
de bUyük hezimetini, Mısırın kur. 
tuluşu ve Akdeniz.deki İngiliz 
kontrolu, bütün bunla'l', bence, bu 
harpte l.'arih, ka.t'i noktaları teşkil 
etmektedir . ., 

Türk kadınlarının 
Yunan askerlerine 

hediyesi 
Yunan gazeteleri 

"minnettarlığımızı isbat 
etmesini bileceğiz,, 

diyorlar 
Atına., 24 (A.A.) - Atina. aj&ll.81 

bildiriyor: 
BUtün gazeteler TUrk kadmlarmrn, 

İtalyanlarla. harp eden Yun~ asker
lerine hediyeler göndermekte olduk· 
tarından baheetmektedlrler. 

Eııtia gazete.si, ezcümle ıöyle demek 
ledir: 

Kııdm ve erkek bUlUn Türklerin 
Yunan ordu.suna kaıııt duydukları 
muhabbet tezahürlerine pbit olmak· 
tayız. 

Yunanlılar hiçbir zaman nankllrlUk 
etmemişlerdir, Zamanı gelince min· 
nettarlığmuzı Jabat etmeııini bilece· 
ğlZ. 

Şimali Afrika 
cephesinde 

ingilizler 
Mütemadiyen 

takviye 
ahyorlar 
Kvin Meri 

Transatlantiği 
'A vustralyadan asker 

naklediyor 

Trabulusgarp 
limanı 

İngiliz donanmasının 
tayyareleri tarafından 

Bombardıman 
edildi 

1111 ıtalyan vapura 
batırıldı 

Kahire, 25 (A. A.) - B. B. C: 
Bardiyada vaziyet değişmemiş_ 

tir. İngilizler takviye krtalan al. 
(De,·amı 4 üncüde) 

iZDiVAÇ MESELELERi 
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HEKİME GÖRE: 

İDEAL İZDlVAÇ 
ve 

ŞARTLAR! 
Kıymctll muharrir \"C mütefekldr 
arkadaşnnn 

Dr. RASi YI ADASAL lo "cek"; filan yolsuzluğun önU· 
neı geçi!A "cek" . Otobüsler a h. 
na ••eak"; t1'8Dlvaylar için yol RUtün m<.'mleket ı;enı;olerini yakın· 

dan alikadar edecek bt r sert .Ya71 
mahemesl celbedlle "cek", ilah. 

haı.ırlamı~tJT. 
Bütün hayatımda bu Uıtlkbal ı;i:;a· Hunlardan blrlnclsinl Cumartesi 
smı ta..<1riften ben o kadar hı'!it ım 1 günkü nU!!hamızda bulacak'lmrı. 

ki bir gazetem olsa arlwla.şlanmı Muhterem doktorun bu 
böyle ıl~a ile bir havadb yv_ 
maktan k:ıt'iyyeo menederdim. 
Ancak mazli f uhudi Ue oldu, ya.· 
pıldı, ilah. tarzında ha,·adiııler 

'\·ennelcrini istM'dlm. 

seri yazılarını 

BEKARLIK RUHIVA 1 
-----------------

Bir İngiliz generaline 
göre 

İtalyanın Almanya 
tarafından işgali 
Fransız Riviera'sı 

yoluyla 

Mümkündür 
Bu takdirde Fransanın 

yardım etmesi 
muhtemelmiş 

Londm, 2-1 (A.A..) - Sunda.y Tay-
mis gazetesinde yazdığı bir makalede, 
~eral Sir Brovn!g, ltaıyanm katı 

hczimoUnln yakın olduğunu söyle· 
mckte ve ya.zll!ma §Öyle devam ot· 
mektedlr; 

"Acaba o zaman Almıınyıı ne yapa· 
caktır? Ben, İtalyanın, sözde bitaraf 
kalarak menft vo.zlyctto bir muba.ann 
kalmasının faal bir müttefik vazlyeU· 

(DC\"allll 4 uncüdo) 

Yani kararlar 
Hükumetçe müstahsilden 
tütün mü baya ası için iki, 

zeytin yağı için de 1 
milyon liralık kredi açıldı 
•flkıtmet namına Z milyon liralık (uvaı 

ve sicim geUrtmek lzere Ziraat 
Baakasma lzla verildi 

Ankara.dan bildirildiğine göre, HU· heaabma ve Ziraat Banku• zıamma 

kQmeU.n mUstahs!ll korumak ve ftya.t· b1r milyon lira.ya kadar b1r kredi tab· 
Jarda n!mı:ı rolU lla etmek Ao1D tn· Ü oluıımU§tur. 

tun ve zeyUn yağı ptyaaıusma mUda· Gtae dllıı mertyete &1rm 9' • 
bsl•l hakkmdakl koordlııa.syon heye- mar&1ı ka.rar da oöyledlr: ''HUkCuııet 
tt 'kararları veklller heyetince kabul na.mm& Ticaret VekAletince tespıt 00 
olunarak dllnden itibaren merl.yet mev lunacalı: eeaaıar da.bll1ndo azamı Ud 
kiine konulm~tur. mil,)ıon liralık çuv&l, kanaviçe w ıııcı.m 

82 numaralı: karara göre, doğrudan müb&ya& edlp bunları, maliyet flya tı• 
doğruya mUstahsillnden tütün mUb&· 11& mutad ve zanu1 mıısraı ve talZler"'! 
yansı için Ticaret vokAleU hCM.bma le .yüzde Od D.labetinde bir komilyon 
'ft >"Crll tutünler Türk anonim flrketl D&ve eyleyerek Ticaret VekAletinl.ı:ı. 

" Türk TUtUn Limited §lrketl namına d1rektitrerl dalreJ!inde altkadarlanı. 
Ik1 milyon liraya kadar bir kredi tah· t.eVzl etmek tçlll Zl.raat Bankaaaıa me· 
ata olunmuştur. zuni;yet vertlmJ§Ur.,, 

88 numıı.ralı karara göre, doğru- 1 
dan doğruya m11atahalllnden ı:eytin• 

yatı mUbayauı: için Ticaret VekAlett Milll Korunma 
=- ·--- - -- kanunu tadilatı 
1 Milli Şef suGoN 
\ Dün akşam Çankaya Mecliste mflzakere 
ı köşkünde 

1 
j edilecek 

1 Bir kısım ı .Ankara, ıs (Hususi) - Milll 
! !korunma kanununun bazı nıad-

1 mebuslarımıza i delerinde değişiklik ya.pan ka. .. 
ı 

1
: nun layihası Büyük MUlet Mcc. i zlyalet verdiler lis~nin bugün saat 15 de yapa .. 

(Yazı~n 4. üneilde) cagı toplantıda müstaC'r'ivetle 
tetkik ve mil7.3.kere edilecektir. 

Bir aileyi kedere 
. boğan facia 

Bu münasebetle Ba.şvekilimis 
Dr. Refik Saydamm layiha hak .. 
kında bazı izahat vermesi ve be-o 
yanatta. bulunması muhtemel• 
dir. 

'Meclis, yine bugünkü toptan .. 
tısında bazı kanun 18.yihalarmnı 
<ln ikinci müzakerelerini yııpa· 
cnktır. Yanarak ölen yavru Güzel Ço

cuk müsabakamızda kazanmış ıı 
Haber, bugün; acı bir haki

katle karşılaşıyor. Bundan tam 
lbir hafta evvel, yanarak sekiz 
yaşında gözlerini dünyaya kapa• 
yan Beşiktaş tramvay deposu 
karşısında 88 numarada oturan 
Zeki Titizin oğlu Fikret Titizin 
bundan üç sene evvel gaır.etemi
zin tertip ettiği ve okuyucular 
tarafından büyük bir alnka ile 
karşılanan gtirbüz çocuk müsa
baka!'olında erkekler arasında 
gürbUzlüğü ve gtizclliği itibariy
le üçüncülüğü al8ll yavru oldu
ğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 

Fikret Titiz, hakikaten dere· 
ce alacak kadar güzel ve gür
büzdü ve bu hakikatin ortaya 
çıkmasına \•esile olduğumuz için 
biz de onunla annesi ve baba.sı 
ka<hr övünüyorduk. 

~--~--~--~----F ransanın Suriye 
fevkalade komiseri 

General Deniz 
şehrimize geldi 
l' rnnsıınm Suriye fevke.ltı.de koınl4 

scrllğlne tayin edilml§ olan ve birkao 
gün E?vvel So!yadıı Bulgar krallc bar 
vekil tarat'rndan kabul edilen general 
Dentz busun öğleye •doğru Rom.s.nya 
vnpunlc §ehrlmlze gelmlatır. Bura· 
dan Surtycye gidecektir. 

Beyoğlu halkevinde 
Kitap sergisi 
bazırlanıyor 

lkınclktı.ııunun 15 inci gUnU açılmaJi 
tızerc Beyoğlu balkevt bir kitap ae~ 
sı hazırlamaktadır. Her ııcne d&h& 
mUtekAmU bir ~ckllde vUcude getlde 
!o.o bu sergtlerOOıı bu ııeııeklnin dalla-
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Geriye d6Dea uır .. 
• NSANUK Jlrmlncl 1'la 11-1 w kapmmdan ~eri girer. 

kan 7eal ve rahat bir hava tenef
fils edeceğini anıınuştn. Fakat 
cı.Jıa uma eı;ğindeo bir 1Mhm at~ 
matbu! kulaklarında müthiş bir e. 
nalr ~rledl: Gt'rife dön! 

On dokuııınc.u ~ır, mllsa,1lllr, 
brdef)llk ve M!Vgiden bir çeleni• 
örerek tu:aP ı;eken lnı;anlığın ba. 
uu ıü. lem<f.ı; 1 temiott, in anlığın 

dalma lflfe, doğraya, ı;Uzele dol· 
ra,a kotan bir tekA.mül olduğuna 

herkeel loaodr~tı. Hatıl bu te
kamWIJ bir tabiat kanunu hallne 
~cUımek için de nekadar \'e ae. 
kadar emek aarfetmıştl 

On dok11.Z1D1cn asrm rüyadan ve 
hayalden laıvvet alıuı fel.!ıefetıl, 

kendi.sinden aonn. gelttek yıllarm 
kinlerin öldüğü meli'ot 2&111&Dlar 
otaeatrnı mlljdellyorda. Ba, hod. 
hha benllklerin yer yüzünden bir 
a;tın ıstlldeceıt vehminden cloiPaut• 
ta. 

Ylrmlncl asrm Uk b!!ytlk badL 

l'e8I olaıı BUyUk Harbin de anı fJL 
ttil günlerde '·lu!Je, dJyordnk, bu 
ltarbl bir atJataiarı, Bu korkano 
manaanyla ıöıtert dola.o bllytik 

L11tfeler ,.erlerine dönıllnler, ya· 
valU'lllJ tenlendlntnler, O Yaldt, 

ebedi delf lse blle, ba kanlı ib· 
lert ~ıyan nesli yer )'Uztlnden 
aynlmcaya b4ar ha.rbl ıönneJb 

artık." 
Fakat dhaa lıarbhuJea daha 

~k J1kı$ bir harple kar,ılqmalı 
için )'alna %1 teklmül senesi kA.. 
ft geldi... 

T 41İhi d•nİa romanı: 

- Ya ICfn peygamberin !ıfa. 
hU!Unctten ne fayda gör11.r$Un kl! 
.!fte bak ne haldesin! 

- Beninl peygamberim Yuham 
metle lid dünya öğUnUr: Gebller 
,,. velller hep ondan ~ut umar
lar; kendilerini gönlllden ona ... 
renler imdadın~ kalmarJa.r; elbet 
Ulu Tamı katında şevdlklerinJ ka. 
yınr ve eelimete' ul~tınr, Bir 
gün gelip bana da aellmetl verir. 

- Hele ıimdi ıen kUrett celle 
dur v• Muhammedin gelip kurta. 
racak <Uye kendini avut. Bu &kıl· 
la aııeak AıraU eenl uad eder. 

Lodoe bir kat daha Mrtleştl, i
kinci giln ıa.bahleyin Antalya 6 • 
nüne' ıetdUer: eılrler, teellM • • 
dildi; aonl'8. civarda.ki blr burun 
altında demirlendi 

Koyda çok balık vardı: gemi • 
dekllerden b~ofu af ve oltalar 
mu aldılar; filikalara binerek kı. 

)'tya gittiler. İkindi vakit rUzgA.r 
alabildiğine bnlandı; deniz köpU"" 
clU, kayalan dövmeye, yUkHlme • 
)'• bqladr, Balığa gidenler gemi. 
)'e dönemediler ve karanlık bu • 
tı. 

Dünyada her şey denizden ve 
gemiden, her aes dalgalarm ve 
fırt.manm korkunç uğultusundan 

ibaret ıanıhyordu. Bunlann ara • 
amda in.sanlar silik ve değenbdi; 
başka ıcaler hiç duyulmuyordu. 
O~ reil bir ayağındaki zinci

rin perçin.ini Radostayken iyice 
yontmu,, fazla zorlaymca çlSzUle. 
eek bir hale koym~tu; !Pmdi de 
ııskarmoılardak.l ya~ bul&k"lar nı 
parmağıyla alıyor; i5teki zinci'rin 
perçin yerine aUrUyor, sonra ~ğe. 

Uyordu. · 
Vakit geç, rırtma azgındı; b'r 

adını öteyi bile •görmek mümkiln 
değildi. Zaten fonıalartn pek çoğu 
hiribirlcr'nin omuzlarına yaslana -
rak yahut yere kıvrılarak horul 
horul uyuyarlardı, bu mUthlş ka • 

ranlıkta durmadan allanan gemi. 
de baş, kıç direk vardlyalarmm 
nrlıklan ve y<>~luklart mUea\.i j_ 

dl Gardiyanlardan birt gn.ndi dl
retmJn dtbhıde, bir yelken pa.rça
ınna bUrilnerek ayakta duruyor: 
lüfn lltlde btr baf1 ~ğaUne d1l1U.. 
vw: ... .....- ........ su. 

R A B E R - 1- ''""Rm Posta~ 25 BfR1Nctt{a~"UN - l~'O ~ 
: 

Ma..cıal der kf: kışm so~k gttn. 
terinde, kann U:r.erlnde Urtl tfrtl 

,Hilber 
Jtasqe(e 

Bari aussa 

tftrtyen ku7ruğo becaklanmn ara· 1 .. •---------------•-=::::z::=--------------------.... _. H Efila.ıLT\'GI anuona alt tıır 
l5i~n balısederli.eD, llJllU· ., .. mda dllsUnlir ve brar verlmıls: 

"Hele yaz gel in, btr87 yün te
darik edeyim, cğtrc~im, dokuya.. 
yrm, kendime bir cal rapa,-an ı" 
Fakat 1atm yııkm !!'tine~ altında 

bir su b1rlı.lntfcdne uu.mp, dllt af. 
zmdan bir ~ frrlamı olanık 

u7aldıırl~en bu:lıı ltt~-m , flt'dfğt 
haldnuuıe karar aklına ~eHnnlı, 
lakin arkasınd:\n k'mb<'1n<' h1r ka
rar: "Kim t-ğlrr<'.ek, Jdnı dokUf&'" 
cak!,, 

Çocoklotumon b1I ma~ı, hald. 
ki bir dön dön baba oyunu olan 
hayatm tanı lf&dCflidJr. 

fnqnllk hayata 4aJıa bir teki. 
mW hamlesiyle girecek, 4ahna 
bir ,.geriye dön!" Jnonandaslyle 
ku1ıla.)&e&ktır. \'e YfJr ytztinde 
tek bir lokma ekınekle t.k bir la· 
"an mevcut kalmcaya ~r bo el· 
dal devaııs e<looektir. 

Yeryttzö.nün en akıllı mınett hfç 
ftlphe fol( kf uklmlUü lnklr et. 
mlyen, fadle~ inanan, Ulkttye 
ballanan, ~lıate tapua miJl~t. 

ttr. Jl'ıtkat şn ~artla kf. tektlmUle 
inanabilmek, faziletten aynlma· 
malr, UllıQyo ~r1~bllmek Te r1,... 
klrhjta. mecbur olmıun&k l~n kav. 
ntft b1r ya:mrağa l"&hlP otmanm 
ilk sari ohluıtnnu bllmellcflr. Hele 

in. lnm'etll yamra~ h51calarmm 
haldmn e.mıek l~n dfl-" de JrmcD 
ha1ckmı korumak fçln kullanma 
dllnyanm ea kannJtk ~nıettnae 
bJJe r.ııhnt.pm:, ~rurfa ve dtmdfk 
J'&§!Ylblffr, 

BugtinkU Tt\rk mtnf'fl ~I! 

Muzaller Eaen 

tutu10rdu. ötekilerden tıçn ller • 
de ve UçU geride, kısa çizgiler 11· 
serinde, aa.rhot karaltılar haUnde 
(idip geliyorlardı. 

Oruç reis evvell sat bacaltm 
worladı ve kurtardı; sonra 8<>1 aya• 
tını biru daha gUçlUkle, hattA a. 
yak blleğl.nl tnclterek çıkardı; kU. 
çllk fakat ımın Od kemlrişle koca 
ılnclrlcri çözen mlnim.lnl çelik par 
çuuu Turna Haaana verdi, kendl
ıinJn ne yaptığmı kınca anlattı 

ve Ulve etti: 
- Çabuk ol da eonra Kara O. 

mere ver; o da Uzun Durmup 

versin. Hep beraber denize atlı • 
yalım, yüzerek layty& ulqnu ! 

- Bu fırtınada. ını? 
- Kan.dan ancak Uç ytız: kule~ 

~ktayız; dalgalar da ora,•a dot. 
ru gidiyor; işbnh kolayla.ııır. 

Turna Hasan Kıı:-a Ornerl dürt
tU; o da DunnU4U uyandırdı; tı • 
l!lıltı tıe konuştular, re!aleriııe ıu 

kar1rr bildlrdller: 
- Biz de bu işi bsşarmağa <:a.. 

l~•nz, fakat mademki sen gide • 

Parti Grapanda 

Hariciye Vekili 
15 günlük siyasi vaziyet 
ve meseleler hakkında 

İzahat verdi 

Aakara, %1 CA.A.) - C.H.P. Mec· 
111 srupu buglln 24·12 9t0 ııaat l~ te 
reil Tekili Trabzo!l mebuau H&aa.n 
Sakanm reltıllğinde U>plll.ndı: 

Ruznamcde ha!'lclye veklUmlz ŞUk
rU Saraçottunım luhatmdan bafk& 
bir ıey yoktu. Celae açılır açılmıu: 

barictye vekW kUnıUye ıelerek son 
lzabatmdaııbert «e~n l!J ıUn urtı.ıı· 
da mıunlckeUıulziD harici atyaacUJe 
aWct.b olu btlUln ıt.Yut mesele ve 
VUl)"eU. b&kkmd& bir ıaat kadar 
atll'eaı lahatta buJuııdular. Bazı ha· 
tipleı' taıWmdu eoruıa.n ıua~re 11<
ttza •deıı c:evapl&n verdlkt.ell sonra 
UD1U1Dl lıeyetoe beyanatı tuvlp oluna 
rak c:elMyt nJbayet verildi 

Dil imtihanında 
kazanan memur ar 

Univerıitedeki 
=-nlihanın netico;ıi 

anlatıldı 

Yabancı d1l bUen ıxıemurtar aramı· 
da b&Nme l'Öre bJr deffi:e tertlJert 
tçlıı lat&ıabW Uıı!verait.ılıı~ yapılan 
SınUh&Dlarm uUceıl aptıda yacıldı· 
fı ıeJdlde beW OlmUftW': 

loıUl.lce lıntilıanw kazananlar: 
l'eyıullah Otıer, Muammer A!p, A· 
ıop LUçıyaıı. MUZ&Uer uUnel, Sabi 
ba B.iııtıı, fahap Karulnclr, Aydın 

Cankud f• 
Frııruuzca lm.Wıam ıcuanaal&r: Oı· 

maıı B<llukbqı, Raul o:ucı. Kl.ınill 

Çelebiler, Jııluilı JWkiııa.ıi, Muba1n E· 
kı, Suad lilknel, Salalı"'-ic1lll ı;;Uvcn 

diren. lhsaıı Yllpaaer, Nızametun Bo· 
<lerteıdn, )lelıba Er.,ı, Perlbwı Har· 
lwıay, K.tmJI tildal, t:>ellm ll11leıı, Şe· 
rif KıaakUrek, Mekkl Zatlr, Zekı\U lio· 
yer, ~ecdi Serdengeçtı. Ce!Aleddin 

Erkal. Şevki Kayahaa, Sa1Ahad4hı 

O'ıel. OveydA Boyatepek, Altan Tut· 
cu, Samih Ünüvar, Niyazi ÖZbeken, 
Safa Pekyellb&n, lbaaıı KAmil Uner, 
Artt Akdo:an. 

1talyane& lmtilıanmı kAzananlar: 
lıımall Hakkı Balamir, Keın&leddin 

Afçakoca. Fazıl .uaı, Necati 1şçil, 

İbrahim R&Up Yüceoluk, A.lım Bagcı, 
LOttl Göçer, Uvener !4ayatepen, 

Almanca imtihanını kazananlar: 
Vedad Erinç, Rauf Eken, Hayri 11 
men, i\ftt Erzen, Nureddin Çuhadar, 
lıloc:dud Kauurollu, 8Urhan Clvan§lr, 
Seilm Boyk.ır, Zlya ~raL 

tik tedriaat müfettiıleri 
ataj görecek 

VUtyel.lerdt ilk tedl'faat mutetUılltt 
yapanlarm büyük btr kımlı ınuaıuıu 
ınektebl mezunu olduğundan, yu ta· 
Ullndo Gazi Terbiye EDıUtllaUnde açı 
lacal< bir 1,UJ'lt& ıtaj görmeleri karar· 
la1tuoılm11t.rr. Bwıı.l&n böyle Uk tedrl 
ut mUtett4lori G&&l Terl;lytı En.ıUtU· 

8l1 muunlanndaıı olacaktır. 

bilirsin, hemen git, Bekterwen bel- Rizede yardımıevenler 
ki farkma varrrlar ve hephııll ka-
lım. cemiyeti kuruldu 
Onı~ reis herha.ldc beraber ff.t.. 

meği istJyol'du. Gerek orada ve ge 

rek denizde blrlblrlerlne yardım e. 
debllirJerdi. 

IUxe, M (A..A.) - Yardım ~\'CDlcr 

oemlyetınln Rize ıubesl te§ekkUl ey· 
lemlf ve ldaN heyeU ""lııılııi yap· 
DUftır. 

Münakalat Vekili tetkiklerinin 
netrceler=ni anla tı 

mon uıenfaatJnJ konu ve oD 
dına s<sz &Qylerken, o l§e söyUye
nla kendlsinl de katma.al aınaıoGll 
menfaati aleyh.lno oJQJ'or. Heci: 
Fazıl füsakürck'ln bir yaıJ."11 b ,,.,, 
kabildenıli. Şlrketihayrird~ 

Klaakale ibtls acı bugOnklnden b~rkaç 
misli aı·tsa bile ııkıntaya düşmek 

lbt mau yoatnr 

Boğa7.a geceleri sefer J&P 
ğmdan haY.tm mutaz.rnr oldUIGll

dan, sıkıntıya dUı,tü~dcn ııab8'19 
dJ'l'OrdD. Hakikaten mUcW .. ,.. .. , .. 
değer bir mevzu. Fakat Necip 
zıl bu hakir ya~ııımm sonmıb fl'Jf• 

le diyordu: 
irnnakalıit Vekili Cevdet Ke

rim ln-OC<lay1, düo a.kı}am Anka· 
raya gitmlf}tir. Vekil, Haydar
pa§a istasyonunda örfi idare ko· 
mutanı Korgeneral Ali Rıza Ar· 
tunkal, tatanbul komutanı gene· 
ra.l ts.'1ak Avni AkdaQ-, \'ali ve 
Beledi ve Rei~l naınnuı J\ hmet 
Kınık, Ernniuet Müdürü Muza 
ter Akalın, liman ve denlzyolln
n umum mUdlirleri, parti men
suptan ve dostları tara!mdan 
te§Y1 edilmf§tir. 

Cevdet Kerim İne.adayı, dUn, 
bir muharrirlmbe §U beyanatta 
bulunmuştur 
"- DUnya ahvalinin bugUn

kU fevkalddeliğinin co<:rrnfl ve 
siya.et durumu mllilim olan Tür· 
kiyeye aksi pek tabiidir. Bu şe
rait içinde ; 'nakalat Vekaleti 
hizmeUerinin bugünkü hali de 
tabiatiyle fevkalade ehemmiyet 
kesbetmfgı bulunmaktadır. 

Bir h~tadanbeti 1stanbulda 
VekA.lete bağlı mlie.sseselerde 
tetkiklerde bulundum. Netice
den memnunum. 
Si~ §unu katiyetle söyliyebili 

rim kı, memleketin münal:ale ihti. 
yacı ve alelfunum diğer mumanla. 
n bugünkü vaziyetin çok ü tüne 
dahi çılcFa bu hususta her hangi 
bir sıkıntıya düşmek ihtima'i yok· 
tur. Diinyaya §amil umu.mi stkm. 
tıya ra~men devletin her İ§ın<le ol. 
duğu gibi MGnaka'~t ve':füeti rer. 
vislerini de sıkmadan, tazyik a:tı
na sokmadan yapacak imk~nlar 
hlikumetçe alınmakta ve va'1talar 
he: tür!Q gayret re tedbirlerle art· 
tırılmaktadır." 

...... ~ .......................... . 

ŞEHİRLER ARASI TELEFON 
~1ÜKALEM.ELER1 

Bundan sonn. hav& iııtasyon· 
larının gün geçt!.kse daha. mil· 
kemmelle§tiğinden bahs"' :.~n ve
kil, bevanatın& (jU 11uretle devam 
etmiştir, 

"Muhtelif şehirlerimizde olan 
şehirler arası telefon irtibatım 
da.ha 1'.:eni~ ve rnUsait muhabe
re imkanını verecek hale ge
tirmek ve yine şehirler içinde
ki telefon teeisatnnızm daha 
moJern bir hale ifrağı tertibatı 
almmıştrr. 

Elimizde mevcut malzeme ile 
bunlann yapılnı:o q•na yakındı 
başlanacaktır. Da.h& thtlvacımız 
olan malz~mevi stıratte temin 
için de her imkandan iıtif adeye 
~a Jışmaktayız. 

lSTANBUL TET EFO~'Ui' 
ISLAHI 

''Mob~rem Molla Beti (~ 
hA.11 beylik yapyor.) 111' 

Şehir Tiyatro.uda ya1a1tb 
plyeslm oynanaee.k Ye bef!d°"' 
Cennet Koşu (Cennete pdeıot-:; 
dair elinde hüc:eetl \"ar r,&hlr) ~ ı-· 
dJ ply lm1 görmektaı adı· ıo-

catun." ıı4"' 
İ§to bir çuval lnolıt berbat 

bir müdafaa. .... ........ 
Bono Mollanııu "Ne ,aP rflıl 

yalnız zatıA.UnJz kin \"apnt ptı ~ 
edecek değiliz ,al O CUn de 
ta.nbuldn. knhver • ., lıJ. 

Gibi mU!/.ıdt blr ~vapla lııal11 

ma~ı pek muhtemel ... 
En Msl, S eclp FGıl, ~dl' ,.._ 

• b• 
zılannda l<endteinl öne l!lllnDeJı • 
yandan n:r.geçemlyor. Bari UJlltdllfll 
aUllmlandıran l_şlere dair Jı;alC 
yUrUtmC!I(\, 

fstanbul ~ohrlnin telefon mu
naberesi vaziyetine gelince, is
tasyonlarımız ve muhabere ma 
kine'erimiz hacminin bir kaç Sakat tarafımı~ 
misli ü<>tünde muhabere işi D t)Şt)N'CNOZl Rlklnı ""ıırl'' 
görmek mecburiyetindedir. Bu ıt.rrf" 
kesafet. mikrofonu elimize aldı- d_,nerck hakarete D.ı;, 
ğnn1z ~aman karşı18:~ığımıı blr kMtınm gözlerine bakarak: ılJ. 
kusurları ~östermektedır. •·- Siz kör de#ilşbı):ı...,, - Jı'' 

Bunun i?:a'esi için mıntakala- yor, Kendisine "körl" deneJI • 
rm istasvonlara irtibatlarında dm; hemen elinl cözüne gö~ 
b ... Zl tadlllcr yapl\ra.k kısır.en r ' göıllnü çrkanp hAJdme uıs 
bu yo1da tcrlbir aıac:ı«ız. Ktı:.· ' ' .. ·e götll 
me'!l de harice vaktiyle eipariş 1 )·or. Anla.5ılıyor ki kordfiı' " 
verilen ukviye cl'ı'l.zlnrımız pey takmadır. ,,.. 
d~rnev (l'eTmektei.lir. Böyle bir hAdJse S üncü 5olb ~ 

Bıınıp..rdan a-o'eıı'erin mnntaj- Ulda gcçınlıJ ve kör diyen S I 
· lan ba.5lanuştır. Bu suretle ta- h&PM' mahkô:m edllml,. 
mamen değilse bile yakm ıa - Bence bir sakat baka.re~ lifi' 
m~nd~ bu &ıkmtı ku;m __ ı izale ka1.anacak bir nzlyet lhda.4! edt" 
edılmı.ş olacaktır. bilir. Fakat hakaret eck<:ek oı.ıt: 
DEI\1Z TİCARET MERTEBl onan vücut Arızasını cUllne cfo 

YUksek deniz ticaret mekte • 
10 O SPne evvel 1 

B • bi, esaslı bir 3 e k 1 1 d e 
l f kurulmu.~ iyi çalışan ve iyi ye-

l tiştiren bir müessesedir. Ancak 

111· 
muı kadar acı ve 7enlı ~ bJ. 
mmsoz bir ::ey olamaz. )Jöylt ,.. 
ri hakarete hıf.< k.&7.anm., ofsŞ. 

M e V 'e V i n ; n t 1 mem'eketin müstakbel ihtiyacı 
\ ı için küçUktUr. Tevsi edecek ve 

h t 
' 

1 daha ileri getUrccek tedbirler a l 1 a a , l . . • . almak için alakalılara hazırlık 

l 
direktifleri vcrijmiştir. 

Bıına göre projeler hazırla-
Va1<tiyle hatırnlarını yaı:ı k ·ık f tt ti t" ·ıe nnca ve ı ırsa a ye § ırı -

oırahın: ccktir. Bu mektepten mezun o· 
Ahçı lbrahim Dede 1 lacak gençlerin istikballerinin 

Snci yazıda: * l'ül sene enci bir dilKiin. 

( Kalem arkada~lıırmın \'C amir· ı 
Jerlnln d!\vct Sf\C-t':lcrl. 

-+c DilğtlnJcrde iı:r~t. 

* .Ka'ltnıJıa'a Me"ıe,·lhan~sL 1 
* . Ie-;nc\'ihİln Uünmeddin Ded~. ı 
*St.>kc sfyme. 

*Bir alc,·lc\ i muhibbi ~rmaa 

lmk ~iinde ycti<;ttrtlfr. 

Bu hatıralar, 100 !!eno cvvelk.J 
lst.anbul hayatının bir tc: yUzU, 
bir aynası halindedir. 

- Pek vakmdn Ht\BERde -...... ....... 1111111 .................... 

1 daha inki§aflı bir şekle kon
ması için icap eden kanun pro
jeleri hazrrlanmıştır. 
Yakında Büyük Millet Mec-

lisine scvkooi!ecektir. Diyebili -
rlm ki, bu mektepteki talebe, 
her no~<tndan çok iyi bir mes
lek seçmiş bulunmaktadırlar. 

METR'(h{ VAGONLAR 
Muhtelif istasyonlarda. bulu 

nan e:'.ti vagonların ve mal:.~
me!ermin . __ e doksanı atelye
'ere nakledilmi3tir. ~rl kalan 
yüzde onu da bugünlerde nakle· 
lilmiş olacaktır. 
Şimdiden tamir veya btrkaçı

nın malzemesinden istifa.de ede
rek yeni vagonlar yapmakta 
kullanılma 1-1liyetine ~er.flmft::· 
tir. Kısa zaman F'"'~"' 'hu me
sainin ~ıı.-eresini elde edece· 
ğiz." 

• ir. 
dr da ve beraet kaza,may<lı ~ 
dan azabı ıuı.r,ısmda muhal< 
ki mahkftmly.-t damgumı 1erdJ. 

~ 

Basın Btrllll 
azasını davet 

Basın Birliği Mmtaka Bef!dıt"· 
den: tbl.l't 
Şehrfmlzde bulunan Ma_...,et 

Umum MüdUrU Bay Selim ~..-r 
şerefine bir çay tertip edil.JnJl:ef. 

Bu toplantı meslek! hubı:ba ~· 
de bulunmağa da !ll'l!lat verece ~ 
den bUtUn birlik azasmm bu~, 
çarşamba gUnU ıaat ııs de ının ril-

ieck~;~::l•::~:j 
Düzce lnh.isarlar Dtsperl s;:. 

KorkuUa Malatya bez ve iplfk ~ 
rikasJ ticaret ıefl MUn.ir S 1eı
rin kaymvalidelerl ı.taıı.bul $A
graf gişesi memurlarmdan Ali SıJ. 
dık Bulancrin harem! Mel~ ~ 
laner kalp eekt.eslnden vefat 
mıı,ttr. MevlA rehmet eyıeaı.n. 

Saatler geçiyor, iş ilerliyordu. 4!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!':!!!!!!!!~!!!!!!'~
LA.kin yavaştı. 

Oruç r4'!tı ~imdi parçalanan bu
lutlar arasmdaki ytlda:lııra bakt • 
yor, vakti tayin f'diyol'du. 

Fırtınanm ble!edllecelr kada.r 
hafiflemiş, vardJyaları:n henUz de. 
ğ\ştlrilmlıı o'rnalan daha mUhlm 
bir ma.lızu :-du. Uzun Durmuş bunu 
dilşUnerek arkad~lo.rma yalvcr • 
dr: 

- Alahaşkma ıiz gld1n: ben de 
becercbllfrısem gelirim, beceremez.. 
l!lem benim yUstıınden niçin kala· 
sınız ! Ben Jrenal"da oldufuın için 

y<>kluğumu ç&buk eeserler, 

Hakkı vardı. 

Yeni Sabah 
Hu.eyin Cahit Yalçm, "Balkan mc

•elelerinde bir TUrk tezi., l)qu1.ıı aeri 
ınııkalc:ertnln bugUn bej:nclsini yaz· 
ın11tır. ' 

Muharrir bu makale.sinde, Ballcan 
yarımadasında bir Balkan ittihadı vU· 
cllcle getırllmest tçtn vukubulacak bir 
te§ebbUsUn muhtemel netlcelerlni tet· 
kik etmektedir. 

Hüseyin Cahlt Yalçın, böyle bir t:e· 
ıebbUse karır en bUyük zorluğun Bul· 
ıarjatandan gelecegtnı aa.ndığmı kay· 
dedenk diyor ki: 

''Balkan matbuatmın ve Balkan al· 
)"&5Ct adamlannm Uaanları ooJarda 
r •allı'•yt hlo takdir etınlyftl blr hayal, 
tvn derece ıenlt btr hırs ve tama. 

Onı~ relll yava~ etrafma 'blk. tahakkUm için b4r arzu nıO'\·cu\ oldu· 

tr: battan '" ~tan ortan dofra fQ ADDDU YeıtJor, lku'larlann bU"" 
relen va.."diyalar ya. ya. ~ ctat.m lılr tal~ ftfdn'. J!&ttt. Bt· 
ı._ ._,. d&:ıldtterdt. 1 ._ lmpa~lutuDtm halen olmak ! lcldlumı bile Oft1arm afnlarmdan t· 

(Dı'H• .-) ...._ ... __. ...... ..,_ .ıar- t-

nıı,, ıılmdl Edlme~1 llt.erler. Balkan 
hariJlnde, tatbll,; edllnılyen bir mııabt•· 

de l':ıllmoyl onlıını bırakmış, I:dlrnf'• 
yl lııtcrlt•r. 'fatblk edilmeden } ırtılan 
.\yw;tatanoa nıııahellmıanlef>I büyUk 
Bulgarlıtan yaratmL,, o hudutlan la· 
terler. Venlll'loı bllmeım nrreslnl \'lla· 
detmlt. onu ı.terler. Mokf\donya.)'l la 
terler, ı,terler ve isterler. 

Bu ne ifade eder'! BuJı;arbt:an için 
ne fayda temin eyleri' IDç bir ko~ 
devlet Bu1gartatarun bu al"ZU1annı, 

duyup d:ı ona l'itedll<Jerlnln bep!dnl 
hattA bir kısmm1 bile vermr.t" kalk· 
mrya<.'aktır. DUnyada bö.)1e bir oe-ytn 
oldu~u Bul~U.ıı ı;UrmUt m'l· 
dlirT Bu1gArbtnıı ba tstediği yerlerl 
baklbten almak tçln muttasıl allı\.hla· 

uoü, lmnetteMeek. tınat lıeltU1e-

ct'lt, mııbart'be t>decek ratıp Jelt'Cf'k• 
tlr. l ak:ıt Bulgarlstanm hını ve t4· 
maı o ka®r zlya:tt'dir k1 Balkan mu· 
harı:.!Jc:;lnde ortaklarlle uyuşam.:unak 
.> U:ıUnılon eline reçmeııJ mUhtAıml'I e
lan baır;ı parçalan bile kaybctU. 

Bu den ve tccTübe>nln Bu.lgarlstanı 
MIA. ltlJale tcvketmemlft uyandır

ma.mıı oL-naaı ıerçrkten hayret edlkr 
<'Ck bir ,eydlr. Fazla tamaklrlık yU· 
ı:ünden tldeklnln bir luımunı da kay
bedetıllmrk dalma wkua plebUecıek 
feliketlerdencUr, 

Fakat, diyelim ld Bulgutltan lluııu 
hesap etmeaııı ve koqulanııdAn top
nı.k up~ ve naucaııı&J'lD "Pnıs· 

ya,,m olduğunu l!ba& eylemek için si· 

aıeyhlnd• btr ltU.fal• tefdddl!Oll::tl 
~kabir netloe lıa5ıl fltmea. ~
B.ılgarlstanm tlıcal'ilz emeUert :-;_.....t 
o1wıca kom,nlanQ emnı,et tıedJIU~ 
&ramalannJan tabu bir ret 0 -" 

Balkan misakı mo7daoda 41e1U 
dlrf,. 

Vakıt 
Aaım Ua. bug1lnk11 nıakal.,,ıo"'~ 

tqıat ttalyanm vazlyttlnl " ~ 
larmı tetkik etmektedir. vP 

M:ubarrlr, harp vaztyıU ıı.ıya oı· 
ook tehUkell bir aafba~ ~~
makl& beraber ltalyad& bUl ~ 
lıklar çıktr:ı hakkmd&ki b& c;ı#' 
beuü.& doğru nazarile bakıl'..,.,. _O' 
ru, ııım dlld halde Kuaol.ln!Dla ııe-
1lmidinl keıımi§ olmadıtJDI, ~ ~ 
tün llmldlnl AJmaııya:ua ~.ruı40· 
ıııaıtlQp etmesine belJaınJf ~ 
ııınu kaydederek ttaıyan d ~ ~ 
11.lll harpten çeldıı.d111JıJ 1ı&tıTlatıY _ıJ· 

ı~ aJMll ....... - -,.. 
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taıya haI'be girinceye kadar 
l'an tayyareciliği mihver 
aganda teşkilatr tarafından 
~ dünyaya müthiş bir kuv
~ Olarak. takdim edilmiş. ye
~z diye gösterilmiş, göklere 
~ hnrstı. Fakat lng;liz tay
~leriyle araıarmdaki daha 
carpısmalarda İtalyan hava 
etlerinin pek zayıf olduğu 

"ı:lana cıktı. Bu mevzu \ize
, ln i ız jansrnın dediği gi
!n iliz hna kuvwtlerine 
~'!\ıp b~m'lardrman tnyyare

ı:ı. ~ablu ..,.arp'taki üslere 
1 Y"ptrğı e·•ci hücumları ve 

1Vutıuktaki tn"iliz avcı tay
eı;yle halyan trıvyareleri 

1tı::la fn<ri1'z hava k·n:vetlc
hine' me ut net;celer verer. 
a .muharebeleri 1t::ı.lyan tay
"J!' ıne indirilmiş a":'ır dar
cı. 
ır. 

iı' hl·ısta, yerde ve havada 
4yYarenin tahribedilınesi, 

Majino geçildiği gibi 
Manş da geçilecekmiş 

Berlin, 24 (A.A.) - D.N.B. bil
diriyor: 

Alınan orduları başkumandanı 
mareşal Von Bravçiç, n0€l bayra
mını askerleri arasında geçirmiş.. 
tir. 

Mareşal Von Bravçic;, Manş sa
hilinde bir mahalden Alman asker
lerine bir hitabe irat etmiş ve rad
yo ile ne~redilen bu hitabesinde 
demiştir ki: 
''- Geçen sene noolini Majino 

hattı öniinde geçirmiştim, bu hat 
Fransızları himaye edecC'kti, fa
kat etmedi. Bu noel bayramım, de
niz s~ddi önünde g0çiriyorum. Bu 
ı:ed. de, İngiltereyi, Alman yanın 
müsaade edeceği dakikaya kadar 
himaye edecektir. 

Almanyanm kıtaclaki muhasım· 
ları mağlup rdilmiştir. Kıtnı..Jıı bı
gilterc eınrlııdc aı l.i< bi~ trk kılıc 
~·oktur. ~imdi, en s•d•IL t!ı mu hası
mı ezm€'k ve sullııı l•azanınak va
zifesi kalıyor. Haı biı, ga) esi ln

Tokyo, 24 ( A.A.) - 1stihba
rat dairesi reisi, Siyam ile Ja
ponya arasında aktedilen ve mu
saddak nüshaları dün Bangkok
da teati edilen dostluk muahe
desi hak.kında beyanatta bulu
narak akit taraflardan biri bir 
harbe girdiği takdirde diğer ta
rafın mütecavize veya müteca
'ltizlere hiç bir yardımda bulun
nuyacağım söylemiştir. 

Muahede beş sene müddetle 
aktedilmiş olup iki memlf'keti a
lakadar eden isthibaratı, iki hü
kumet.in biribirine bildirmesini 
ve lüzumlu istişarelerde bulu
nulmasını da derpiş etmekte
dir. 

ÇARPIŞ:MALAR 
DEV A.M EDİYOR 

Ban~kok, 21 (A..A.) - Siyam baş· 
kumıındanlığr aşatJdııki tebliği neşret· 

miştir. 

Hududu çizen "Mekong nehri boyun 
ca diln Siyam ve Fransız Hindiçinisi 
kıtaları arasında be11 saat süren bir 
ı;:>rpışma olmuştur. :"ılllhlı bir Fran!>ız 

gemisi, bir motorbot "*' asker ta,şryan 
iki \'apur Siya mtılar tarafından batı-

giltercnin tek taraiıı hfrkimiyetini rılmıştır. 

kırmak, 1ngilter0.nin çıkarnıak fı- Fr:ı.nsrzlar hazı zayiata u~ranıışsa 
dcti olan karga~alıklıı rı ve t,ız.\'iki I da Siyam kıtaları hiç zayiat verme· 
kaldırmak \'e Avı upaua yeni niza- mi~tır. 

ma ve sulha varmaktır. 
Harp, şimdi h('mcn hemen ka -

zanılmııı gibidir \'P führcr, haı bi' 

Almanyanm müstakbel omni.•ctini 
garanti altında alarak bitirP 'f'ktir. 

lngiliz tayyareleri 
Manş limanlarını 
bombardıman etti 'ani'nin ilk hamlede ma-

ı.o:ığu tayyare adedini beşte lngiltereye diiMkA Londra 2.f ( A.A.) - Hava ne. 11 betinde tenzil etmiştir. ..... u zaretinin tebliği: 
latne ve Benina tavyare mey- tayyare büGumları Dün gece lngiliz bombardıman 
tına yapılan siddetli~ hü- tayyareleri Boulogne. DUnkerk. ve 
ar e nasında vakıldıgı ve- Londra, 2 J r A.A. ı _ Ha\ a \ e Ü!ıtende'i bombardıman etmiş.ler-

llı.ıtralyözlc tahrip edildiği emniyet nezarctlerinın tebliği: dir. Kezalik Lusvvig':ihaven de da. 
t'ilen tayyareler bu yeldına Dü~manın hava faaliyeti dün hil olmak üzere, Hhin havzasrnda

d ;- ld;r. Bu tayyare m"y- gece lng:ilterenin başlıca ~imali ki !'mai hedefler de tayyarelerimi. 
aı-ı, ltalyadan takviye ola- garbi"i üzerin<le tehif edilmiştir. zin hücumuna uğramı~tır. 
~>ıderilcn tayyarelerin mu- Müteaddit yerlerde yangm!aı- çık- ı Bir tayy~reqıiz denize dü-~mı.:'§

noktalarmr te>Şkil et- mış ve büyük ha:sarlar olmuştur. tür. :Mürettebatı el'an bulunama. 
,~ir. Bu tal:vive t~yyarele· Fakat insanca zayiat, ilk haberle. mıştır. 
,,. re z-ıyiatı arttô:ça. pey- re göre. yüksek olmamıştır. - --

ij ' ~ön~erilmektcoır. . . Londra da dahil olmak üzı:re di- ,. ... ııı:ms;ıı_ırm _____ _ 
. q h rekat e~nasmdakı İng-ı- j ~er bir takım yerlere de bomba. 

:tvare zayıatı ceman 14 lar atılmısşa d,1 ha~ar azdır. 
, l'eye bali,'.; olmaktadır. Bu Londrada Ye cenup sahilindeki 
~et e-dilecek kadar elıf.'mmi- bir .::ehirde pckaz kim.;c ölmücı. hir • Beı·Jin, 24 lA.A.> - D.N.B. bildi-

tı,1<: .• ir rakamdır. . . kaç kişi yaralanmı<;>tır. Fakat diğer riyor: Hariciye nazırı fon Riht!ntropun 
·g"ı\ız hava kuvYetlerının Ar- yerlerde, in.,anca zayiat az olmuş- teklifi üzerine Hitıer, Baron fon Man· 
tlu1~taki zayiıı tı {]'l aynı ele- tur. frcd Killingcri Almırnyanm Bükreş or 

'!'(> eh0 mmi:etsizdir. Ama- sı~lALI lRJ,.\XD.\ t'ZJ<~RtNDE LA elc;ili~inc tayin etmiştir. 
ta f alıyette bulunan "' .. Bale, 24 (A.A.) - Dlın gece snat 

.~i>l' ve Gladiat rs titJh'rin- IleUast, 2 l (_\ . . \.) - Şimali 20.40 da alarm veıilmiş ,.e 21,35 de 
lnE!lliz avcı t· vw·. cleri S İrlanda emni) eti umumiye nezare. sona ermiştir. Ecnebi tayyareler şaı k 
'eoi ihtimal 11 ltnlyan tav- tinin tebliği: istikametinde uçmuştur. 
i düşürmü.::le,.clir. CesÜr Get;en hafta zarfında şimali lr. • Oslo, 2 ı. (A.A. ı - Steiııni, At· 

• "yyarecil~ri ile iı::birliği landanm bazı mrntakaları üzerinde lantiı>.te sefer etmekte olan 1'R!ng-
~ıı nf:(liz hava kuvı:e~lerınin <lüşman layyarPlcrinin uçtuğu gö· vood,. isminneki motörlü Norveç geml· 
1~ ·· ... inlü :ii }•ava muhare- rülmUştii.r. Birc;.ok bomhalar atıl - sinden çoklanberi haber alınamamış· 
1i g bi en mrh·m b;r mesele- mışsa da bunların hepsi kırlara trr. Geminin battığı zannedilmektedir. 

nana ver"Je'1 bn lıca bir dUşmü~tür. Ölü ve ha5ar yoktur. \ ~ Roma, 24 (A.A.) Stefani, Noel ı 
t '~il etmek'..ed:r. ----o- yortusu nıilnasebetile 1ta.lya kralı, 

11 
l tle ftaivan tayyareci- i d N l ve deniz ve hııva kuvvetlerine bir nıc 
ı> Akdenizin iki tarafında ngiltere e oe saj göndermiştir. 

f!"iı } bir ba"'langıc röster- mÜnasebetİ}e bugün * Vaşington, 24 (AA.) - Birleşik 
rnan' olunmuştur. gazeteler çıkmıyacak Amerilm devletleri reisi Ruzveltin ö-

~ le ·:ı.l Grazyani'nin yegane nUmtizdeki pazar gecesi Grenviç saati 
r ti. fena havalar yüzün- Londra 2i'i (A.A.J - lngiltereue ile :?.30 da raı.lyo ile neşredilecek olan 

., l alyan havacılığının kendi- Noel münasebetllc bugün gar-eteler bir nutuk söyliyeceği öğrenilmiştir. 
"ermiye mu\'affak olama- çıkmıyacaktır. Pcrşem~ gü.nU yalnız * Londra. 25 (A.A.) - İmparator· 

rv 'ı..-l n ib rettir. İngiliz hava öğleden sonra gazeteleri intişar ede·· luk genelkurmay başkam ~eneral Dil· 

11 
tlerhıin ciddi bomhardı- cek ve neşriyat cuma sabahı normal lin karısı Lady Dili, pazartesi gUni.I 

ları karşısmda hu mazeretin l vaziyetine dönecektir . ı Londrada vefat etmiştir. 
b"r m zeret olmadığı te-

r. z etmiş bulınunakt:ıdır. 

Nutkun italyanca metni 
İtalyan esirlerine 

dağıtılacak 

Londra, 2\ (A.A.) - Gazeteler, 
ulinkU nutkunda Çörçilin İtalyanları, 
krallarını ve ordularını kendilerini en 
müthiş uçurumun kenarına götürmüş 
o.lan bir adama, tek bir adama karşı 
isyana da teşvik ettığ'ini kaydetmek· 
tedirler. 

Çörçil tarafından söylenen nutuk
tan tek bir kelimenin bile kaçmama.sı 
için IA.zım gelen bütün tedbirler alın· 
ınış bulunuyordu. ·Başveki~. nutkıınu 
lngilizce söylemeden evvel nutkun 

Unutulan ve 
Uautalmayan şeJ: 

Borç ve alacak 

T
R.\~IYAYA Sultanahmette 
hlnen, Karaköycle inen iki 

arkaua:-m konu!)tuklarma ister İ!>. 

tenıcz kulak misafiri oldum. Şö~·-

le konuşuyorlardı: 
- Gazetcl<'rde okumasaydm1, 

ınuhalı:kal• eeza...,ile ödemeye mtt
bur olacaktrm. Doğrusu, hazan ~u 
~azeteler, aldıkları pamyı hak e. 

cli_yorla.r. Fakat baza.n da, Çf'ttele_ 
rl düşiik kaynanalar gibi bir şeyi 

siiyledlkçt> söylüyol'lar. "Biz bunu 
yazdıktr, t rkrnra lüzum 'f"&r mı!,, 

diye düı,.ünme~lni bllmiyorb.r. 

- l'ekrarladıkla n ne': 
- Mesel& yine ayni ı:;ey: "Ka· 

ıanç ,·ergilcrlnizi bu aym 8omına 

kıı.dar ı·ermi~ olmanız ıaznn !,, de
;\ip duruyorlar. Bu kadar t.<'krara 
ne lüzum 'ar sanki. 

- Lüzumu nr ! 

- Nl:'den? 
- \'e rgi bile olr.a borca. taalh\k 

edeNe bu karlar tf"krın- lıtlf'! azd.!r. 
tnsan ne de olsa unııtıır_ 

Bilet~i: - Karn1ı:ö~-!.. \ 'a r mr 
inecek. .• 
Ver~ borcunu gazetedeki ilanla 

!ideyen: - Bilet~i ! tnec.eğiz ... Lf. 
ra.nm üsttinü ve:rttf'ktln. 

Arkadaşı - Bu da ~l\ nıeee. 
lesi. •. Kolay kolay unutulmrya.ca· 
~ için tt.ltrarlanma.'7. ... 

BüRHA..."° BUXÇAK 

İtalyanca bir tercümesi radyoda o
kunmuştu. 

Bu nutkun İtalyanca metni, Afrika· 
da bütün İtalyan esirlerine dağıtıla· 
caktrr. 

AMERİKAN GAZETELERİNE 
GORE 

Nevyork, 24 (A.A.) - Nevyork 
matbuatı Çörçilin nutkunu bllytik 
harfli başlıklar altında neşretmekle· 
dirler. Gazetelerin bir çoğu nutkun 
metnini aynen neşretmi§lt:rdlr. 

DfllWUI 
ltıllı yiire 

Nevyork Taymis gazet.!si nutku 
takdirle karşılamakta. ve !talyada ya
kmda bir ihtilıU çıkacağı kanaatile 
söylenen nutkun büytik diplomatik 
bir hUcum sayılabileceğini yannakta
dır. 

E EÇENLERDE gazeteler çü· 
te yürekli bir adamdım 

bahsetmişler ve bazdan buna, bir 

!l.7. da şaı:ımışlarclr ••. Hekimlik ta.. 
rihinde bunwı bir~ misali daha 

'ardcr. Zaten, çift-0 3 ürek gef9ek
ten iki ' e tam yürek deme'k değil, 

R.lmanlar Fran5ada bir yürej:tiıı sağ ,e so1 ta.-ra.narm.ın 
birleşmeden ayn kalma1a.n demek.. 

gönGlll tayyareci tir. tnı;mzıer her zaman çok pa.ra 

toplamak ıstemialer l f.~rfetm~.yi sevclikle~nden bir ta-
'T nhte, boyle ~lfte yurekli bJr ada.· 

Londra, 24 ( A.A.) _ Müsta- mm sonradan cesedini açmak hak. 
kil Fransız ajansınm öğrendiği- kını almak üzere, Londradakf he
ne göre son günlerde Paris so- kimlik ak:ulemisi kendi.,ine sağlı. 

kaklarına bir takım beyanname- ~rnıla. üç bi.n a.ltm ingiliz lirası ver
ler yanıştırılmıştrr. Binbaşı miş.se de, ~imdi çifte yürekli bir 
Constantini imzasmı taşıyan bu adama 0 kadar banJmot bile vere· 
bE-yannamelerdc İngiltere, Fran- k ki b 1 sannı tarihi bir düşmanı olarak ce mse u unama.z sanırım ••• 
gösterilmekte ve Fransız tayya-, Hekimlik tarlhindC' bir de kıllı 
reci!~~- .A:-~an lıa~a. kuvvetleri- yiirek m<'sele"'i vardrr: Ru zaman. 
ne gonullu olarak ıltıhaka davet ı dı\ ttalyanlarla. Yunanlıların har 
edilme~edir. bettilderi gibi pek eski zamruılar. 

Bu llanlar, h<>men o gece du- . A 

varlardan sökülüp atılmıştır. ela. da AtımıJılar ve Lakedemonya.-
Ertesi gün aynı imzayı taşıyan lı'ar, Messin.a adablarla. harbe tu_ 
yeni beyannameler asılmış ve tuşmuşlardr. :UiIB.ddan yedi Asır 
bunlar da evvelki ilanları yırtrp önce ~eçen bu muharebede Aris. 
atanlara karşı takibatta bulunu- t.omeo adında. :&lessinah kume.nda.n 
lacağı hakkında tehdit edici söz- pek büyük şecaat gt>§termi!j ,.e t
ler bulunduı;u ~örülmüştür. ra. dağında. 00 bir yıl dayanmıştı. 

Bu ikinci ilanlar da iki saat- , w 

ten fazla verlerinde kalamamıs- Somında. Yunan1ıla.r onu m.a.glôb 
tır. Bunlar Alman polisinin gö· 1 Ye esir ederek Rados adasına sür. 
zü önünde gündüztin genç Fran- milşlerse de, muha.rebede ~öster

sızlar tarafrdan sökii!ün atılmış 1 dlği o kadar büyük şecaatin hilr 
ve bu lıareket kiitle halinde ton- metini anlamak üzere öldükten 
lanan hı.Ik tarıı fmdan tasvip t·- 1 sora uürc;o;"ı 1 ' .. ri dilmirtir. · · , ,, ~ açmış. ar ve uze n. 

· de kıllar görünce ~ceaatln bnn· 
BERLİN1N TEKZ1B1 da.n ileri geldiğine hükmetmişler. 

di. Ber1in. ~1 (.11.A.) - Stefani 
ajansı bildiriyor: Daha sonra, eski zaman İran 

Bir İngiliz· menbaı tarafından ordularına karı,ı TermopiJ geçidin
yayılan. ve Paris sokaklarında de pek az askerle büyüle muka,·e · 
Fransız genQliğini Alman hava met göstermlş olan Isparta kralı 
kuvvetlerine ı;önüllü olarak ya- Leonidas da öldükt.l:'n sonra. kalbi. 
zılmıya davet eden beyanname-
ler dağıtıldığına mütedair bulu· 
nan haber. propag~nda gayesiy-

n1n üzerinde kıllar bulunmm;tıı .•. 

Yücudun kıllı olması erk<"klljtln 
le uydurulmuş bir haberdir. şanı olduğundan kalbin de şecaat-

Salahiyettar makamlar. Al- ten dolayı kıh olmasını • o zama
man havacılığının Fr:ı.nsız gen · 
!eri arasından pilot tedarik Pt- om flkrlnee - şaşıluak bir şey ol. 
mesi için hic bir sebep olm::dı- mamakla. beraber, Tarsuslu meş· 
ğını beyan etmektedirler. , hnr hatip Hennogenes de öldök-

kıllar bula. 
nunoo fikirlere biraz t<>reddM 
gehniş, fakat hatipliğin d~ molıa. 

rebede §008.atli olmak ka<lar nıa.k" 
bul bir şey olduğu düı,ünıılcr<>k tııı· 

reddüt çabuk !ı:a.ybolmu;ot u. 

Mlla.dm on yedinci a.srında Al· 
manya.nm tyena tı:b fn.kült:e81.ndf' 

bir hoca yiirckte kıllar bnlunaca.. 
ğmıt inanmış, 

muharebelerde 

fakat o zornanda., 

şooa.a.t gö<~terdtk. 

ten soora yüreğlnl a('tırmaya rarı 

olacak knmandanlar eline ~eçme· 

diğinden, o a<ımfa e~kiyalıı.ta ya.· 
ra.rhk göstemrlı.ı birkaç haydudun 
yüreklerini açmış, onla.n da kıllı 

ba.lmu,tu. .• 

~ki Yuna.nllla.rm ve on yedtncl 

a81l'da.1d bb hoeasmm kı 1 diyf' 

s.,mJdan şeylerin gerçekt"n kıl 

oım.ıııt- şüphesizdir. l'iireğin ü· 

zerindeki gömlek gibi ince ıar h. 
tlh.ap peyda ettiği n.ldt içindeki 
soda kıl gibi umn uzun ,·e ~le 
benzlycn şeyler histi olur. Bun • 
lar kalbin Uzerine yapı~ırlar ve H
tihap geçse bile orada Jtahrlar. 

Eski za.manJardald me,hnr ktllı 

yürekler de, şimdi perikarolitt~ 

ve d.Jğer bir U:tiha.p geçlmıl~ yü

rekler olsa. gerek. •• 

Bununla. beraber, yüreğin - ger. 
çelrt.en kıllı olma.sa. da. _ kıllı gö· 
riinme5i bile erkeğin şanmda.n o· 

lacak ki ka.dm kalpleri arasında 
kıllı yilreğe m1Ml hekhnlik tan. 
hinde hl~ geçmez. Onun l~ln, vii· 
cntlannda falla Jcrllal'dan şlkl-,ct 

C'den ba.yanlarm yüreklerinde dt' 

kıl peyda o'lacağmdaıı üzUlmelflrt

ne hiç lüzum yoktur. 

Ka.dmlarda acaJp ytir~ğP mtaal 
olarak yalnn taştan yürr'lt ,-ardrr. 
Bayanla.r kendileri bunu kabul et_ 
miyerek, ka~ınlarda ta m ancak 

karaciğerde olabileceğinJ iddia. t>f

~eler de, taştan yürekli k :H!m ol:ı . 

hileccğinl erkekler tasdi'• eder-

ler ••• . 
O. A. 

teı B :nito. Derne ve Beni-
1 rinde bulunan tayvare Çünkü taşlığı keskin bir et ko

kusu kaplamıştr. Yengem yara -
lan.mrş bir dişi kurt gibi bağırarak 

elimizdekileri aldı, tbrahimle ar • 
trk krzgm bir kapak haline gelen 

BOY OK HiKAYE 8 Yazan: iLHAN T ARUS İbrahim parmaklarını a~ akkabı· 
NllflllllllllllJlllllllllllMHINHllllllUlllllllllllllll111NMllırılt1111HlllllHJ11111HUIHIHllllJIUlnltlllllllUllllllllHltll larm jerisi üzerinde hir müddet 

a • 
1 

1 nctlen doln.y1 havalana· 
C:~·larını pekala bilmektcdir
ı-· üi İngiliz tayyareleri bu 
1 def'ntla ziyaret etmi~ler-

~l 'an hava kuvYetleri, c;ok saçm arasına soktu. 

11 Zamana kadar, bütün kud Yerimden güçlükle kalktnn ve 
1 kullanmak hususunda pek orara. doğru )i.irüdUm. Ağlıyor. 
~"'.k g-östermi~.tir. Bugün dum ve: 

ıı- Utün kuvvetini lırırp mey-
ı. atmış değildir. Halbuki "İbrahim ağabey! İbrahim ağa-

"'ıa, niı1arm lt:ılyan ordusunu bey!,, _ 
ı, "'1.ı~'uktnn ~e:ıizr> .dökmesi- Diye bagmyordum. Fakat o aı
~ nı ,olmalc ı_cın elım1en. g:· ı trk duymuyordu. Göz kapaklarmm 
'.> 1 nu gayret• sarfetmesı la- ara.smdan frrmda yanmış birer 

lbektedir. Kezalık lnglliz 1 ta parçası gibi yer yer kav 
:nun İtalyan toprakların- ga e .. . -
ll,· b"' ·· k ff k rulup komlirleşen yanaklarına ve 

~ı> • uyu muva a t- . .. 
1 mani olmak için de gerdanına üç dort yoldan kan sızı. 
~ tı hava kuvvetlerinin yordu. Göğsünde, kolla:rmda, kar-
;1 , ktıdret!yle ortaya a- nmda biribiri ardı sıra, kaynama-

'"'1ac::ı lazımdır. Esasen ğa ba~lıyan koyu bir mayiin yii • 
?\ t-""' ·ı•v• d 4-'>.•., a " o-ı a · e.<;e. g-e- zündeki kabarcıklar gibi, fıkır fı _ 

SE/(RETER 1 kır yaralar patlıyor vP di!'l!eriniıı 

--MllllllllllllilllllWlllllNMNllllllDllVl"Plfff"llft!UlllilUUMlnlllllllllM 

KAVRULAN ADAM 
lasıca ateş, vay!,, 

Diye mırıldanıyordu. 
Biraz son-ra arkasrndaki havlu 

ve bezler kül haline geldi. tbrahi
min bacakları yavaş yavaş bükülü 
yor; sırtından simsiyah dumanlar 

fışkırıyor ve yiliru, yeryer çatlıya. 

rak, kızarmış deri parçaları halin. 

de dökülüyordu. 
Birdenbire yuvarlandı. Saçın üı;

tünde sırt.mm derisi yapışıp kal
mıştr. Bir iki dakika içinde bu de. 
ri parçaları kavrulup düştli. 

başı altında kalmıştı. Yengem be.. 

ğırıyor, jki tarafa koşarak saçla -
rmı yoluyordu. Fakat o, hiçbirlıni

zin yardımına hacet kalmadan, e. 
vi son defa olarak sarsan bir na_ 
ra ile, toplandı, doğruldu ve otur-
du. Al-kası, kızıl etleriyle yalnız 
b~nim tarafımdan görUlliyordu. 

Derhal yüzünde o saffetle dolu, 
yumşak, çocukça çizgiler belirdi. 
Evvela yengeme baktı. Yeıden çe 
nesine ve alnına son sd:i.m işareti

ni gönderdi ve artık sönmek üze_ 

"Kulunuz. kurbanmıznn 

mefendi hazretleri!,, 
Dedi. 

hanı . 

Sonra elini koynuua doğru gö -

türdü. Orada artık ne. gömlek, ne 

küçük kırmızı terlikler, ne de hat
ta kendi öz derisi varılı. Parmak. 
!arı cılk etlerine battı. 

Gözleriyle Selma~ ı aradı: Ab. 
lam bıi.la düf'tüğü yerde yığılı, 

hayretle onu seyrediyordu. Hemen 
veriııden kalktı. Onı:t doğru gitti. 

Avu larmı ·aklarına do<Ynı uzat-

gezdirdi, sonra ağzına gö•ürerı:>k 

öptü. 
Sırt üstü taşların üstüne de\'. 

rildi. 

*** 
XOT : 
Hikayede uuutulan hır nokta 

vardrr, onu da buraya i aı·e ede. 

yim: 
İbrahim yere düsünce sokak ka

pısını tutan saç pan·asmın da 
deıtrilmt'Si ve dı.c;a rd akil P rf' yolun 

r. <;ılması l.1zımd1. 

Ama böyle olmadı: Çünkü ate -
sin tesiriyle kapmm demir eem _ 

berleri saca kaynn.mt" \'e yol dıı 

sımsıkı tıkannıl§tı. Bina~naleyh 

tbrahimin beyhude yere onda 
durduğu ve boşu bo§una \·andığı 
kendiliğinden aııla..::ılmaktııdır. ) ____ _ 
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F as!llye ihtikarı f 
Yarın fasulye, pirinç ve 
yağlara fiyat konacak 

Son zam:ınl:ırdo. kuru fasulye fiyat 
lan p nıkcndc oı rak 42 kuruşa ka · 
dar ~ ü... im Ur. L1J k fi derecede 
stok bu.undul!.ru hal fl,ı;atıarın bu 
derece yUkıclmesj, bJrkaç tacinn pi 
yı:ısado.kl m.ııı top!amağıı tcşebbUE 

ettiği şeklınde tef lr edilmektedir. 
Dığer ta!'aftan plrtnç, kuru !ıısuı 

ye, yağ tacirleri, mınti:.ka ticaret mu 
dUrlUğUne beyannamc!ertnl \•erm:şl"r 
Ur. B-Oy nnn eler, bu Jn tasnlf edile 
cck ve .> nr.ltl top.antıdıı. f yat mura 
kabe komisyonu, bu m dderere n:trb 
koyacaktır. 

J ,ondra, 2;; (A. A.) - B. B. C. 
Noel müıuı.scb"tile Norveç kralı 

ile Hollnndıı kraliçesi mille.! ıine 
birer mesaj ne5redcrck nihai za -
fere otın kat'i imanlaımı te:,it 
etmişlrrdir. 

1 

H A B E R - Akşam Postası 

MllH el!n ziyafeti 
Cum.hurreisimiz İsmet lnönU 

tarafaıdan Büyük :\.#illet Mec1'si 
azasına her yıl verilmesi mutad 
olan ziyafetlere evve'!d gün ba§
L r '! !.t. c·ın ak{nm da bir kı
sın m •bU3hrrm.z. ~ankaya 

'·'"n 'e !~illi ı:'ef"n davct!isi 
olnrak, şereflerine 'erilen ye
mekte bu1 unmuc;':ırdır. 

Ziyafette. Başvekil Dr. Refik 
Sayd:ım, H.ıriciye Ve'nli Şükrii 
S :aco"lu, 8rhhat ve İçtimai 
rrıtuwenet Vekili D tor Hu
lfLi • Alatan, Zirıınt Ve
kili \:hıhl s Erkmen, vr İk~ıc::ıt 
Vekili HU nü Ç11 I1' ile k1 rk ka
d r mebu~umuz bu}unmustur. 

Ziv fctlerc, miitea.krp günler
clf' d vnm olun"r:ıltbr. 

maş ki.rafı 1 ncide) 
ettiğfnj sö:, lem.iştir. Himarayı 
tahliye eden ltalyanlar ı,ılmdi sa· 
hil boyun en A vlonyayn doğru çe
kilmektedirler. 

llfHARAD \N çemuım.E.~ ... 
Atlna, 25 (A. A.) - Huduttan 

gelen son hah rlcrc göre, Hıma _ 
ranrn ııhnmasından ovvcl vukun 
gel n ve Uç gıin ·suren muhar be 

(Ilaş tarnfı l nclde) c:ına.snıda, Yunan stanı istilti i'.}in. 
mağa devam ediyorlar. İngiliz do- de kulln.nılan "Sienna" İtalyan fır
nruımnsı kara harekfı.tma miızahe- kası, Yunanhlnr tarafından fena 
ret ediyor. halde hırp lnnmıştır. Bu İtalyan 

İngiliz tayyarelerinin düıı Kas_ fır.ıı:a.sı, sc.fcrln bidayetinde Kn -
tel Benito tan·are meydanını mu. 1amas n hnndç.n geri çekilmeye 
va.ffaltıyetlc bombardıman ettil:lc- mecbur edildlği zan.an birçok me_ 
ri oğrcn imiştir. Hangarlar arn- zalim yııpmış ve rehine olarak brl 
smda buyuk yangınlar çıkmış, in. çok C!l e.fı beraberinde götürmill'. 
filAklar olmuştur. tUr. 

lNGi .l:Z T.EEUGt Himnmyn yapılan Yunan hUcu-
Kahlre, 24 (A.A.) - İngiliz u· mu esnasında, Uç ltalyruı kara 

mumI knrargfı.hmm tebliği: gömlekli taburuna da çok büyük 
Trablusga pta Bardln mmtaka- za.}iat verdirilmiştir. 

smda kıtalanmızın tahşidatı ve top Ywınnhlar büyük miktarda ga -
çu kuvvtlerlmizin hazırlıkları de- nalın de alını~lardır. 
vam etmektedir. DUıımnn tayyarelerinin kıtalara 
Diğer cephelerde vaziyette hiç yardnn tc~ebbU lerl akamete uğ _ 

bir değı "klik yo' tm-. ramtş ve Yunan topçusu İtalyan 
ASKER NAKLİYATI topçusunu alt etmJşUr. 

Bcrlln, 24 (A. A.) - Stefani a. Himnradan Borslversest dağına 
ja.nsı bildiriyor: giden yol, İtalyan ö!Uleri ile ve 

"Kvin Mert'' ismhıdeki İngiliz her tllrlfi harp malzemesi ile do . 
transatlantik gemisinin Avınıtralya ludur. İtalyanlar, Himaradan çe· 
ile Mrsır arasında asker taşımak- kllirken kiliselerdeki ''ikon" !an 
ta olduğu öğrenilmektedir. ve avizeleri kırmışlar ve zeytin -

1XGİLİZ DONANMASI yağı fıçıla.nnı da delerek sokakla. 
TAYYARm,t:r.tNtN FAALİYETİ ra atrnı»lart.lır. İtalyanlar, briçok 

Lo1Ufra, f4 ( A.A.) - Ami - da rehine götürmUşlcrclir. 
rallik daiı<'.sinin tebliği: so:s l'UNAN TEllLlGt 

AJtdenizdeki baş kurnandan· Lo el 2· 
n ra, a (A .A.) - B. B. C: 

Irktan §U malumat alınmıştır: Son Yunan tebliğine g<Şre d .. n. 
20 ilkkanunu 21 ilkkanuna kil mahalli hnrekiit esnasında Yu· 

bağlayan gece, donnnmaya men ruı.n kıtaatı esirler almışlardır. Yu 
sup tayynrclerimiz şimali Afri- nanlılarm eline 8 i top olmak Uze
kada Trabl aarp limanını bom re bUyük miktarda harp ganaimi 
bardunan etmi:!erdir. dilşm~tür. 

Bu hlicu.m son derece muvaf- İTALl:"A . .ı.V SAG CENAIU.~lN 
fakıyctle yapılmıotır. Rıhtlma DAYANl\lASI MCŞKÜL 
müteaddit isabetler vaki olmuş Atlnı1, 2• (A.A.J - Evvelki g11n 
tur. AntrepnJnrda yangınlar çı· Hlmanıya gtrcn YunAn kıtalen, şeb· 
karılmış ve bunlardan bir tane- rin §imııl luamındnk! tepeleri gUnlcr 
sinin 1: .. rhava olduğu görülmüş- denberl f1ıgıı.1 etmiş bulıımıyorlnrdı. 
tllr. Topçu kuvvetleri, sahilJ takip eden 

Deniz tnyyarelcr'ne de mUes· yolu alca altına almıştı. Yunan kuv 
sir isabetli bmnbnlar atılmıştır. vetlcrinln §ehro girme.si 1talyan kuv· 

21 ilkkAnun öğleden sonra, veUertnın mızı mev%.lleri muhafnztı 
donanmaya mensup tayyareler etmeleri yüzünden g~ikmi11t1r. 
bir torpito muhribi himayooin - Hlmarn. ltalyanlıır taratındo.n tah 
de bulunan Uç ticaret gemisin - !dm edllmi§ bir h.tttm cenup mll!lte 
den milrekkep bir kafileye tor- hıısmdn bulunmaktadır. Obri gö?Une 
pil etmek suretile hücum etmiş- kadar uzıınmnkta ,.e ltalyanlarm iıdn 
!erdir. 3 bin tonluk bir geminin el müdıtıı.a hattını te~klı etmekte idi. 
berhava olduğu "'örUlmUştUr. Bu hat, daha bundan h!rlcnç gün ev· 

6 bin tonluk diğer bir vapur veı bazı noktaısrcıa yarıımııtı. Hlma· 
da batırılmıştır. ranm alınması ltalyanlarm, yolu ka· 

Bir tayyaremiz bu harekat- panmqı olan ı;ağ cenahlıı.rmm dayan 
tan dönmemiştir. !{ayıpların mıı..cımı güçleştiren v~ Yunan kuvvcUe 
yakın akrabası vnziyetten ha.· l'inln sahil boyunca ılerlemesinl kolay 
berdar edilmiştir. l la§trrıın blr amil oımu11tur. 

(Ba' ı Rı'afı 1 nclde) 
ile açılmıştır. Kongre riya~tı
ne I:.efik Ahmet ....... ikin
cı reisliğe, Ziya Eren'in ve ka
tipliklere de Mckki Hik:net Ge
le.nbcğ ve Atıf Ödiilün seçilme
sini mütea.lup Reşat Mfı.ıaroğlu 
kürsüye gelmiş, açık nutkunu 
söylemiştir. Reşnt .ı maroğlu 
ezci.imle demiştir ki: 
"- Biz bu vatam, ;,alnız ec· 

dadımızdan kalmış bir miras 
gibi değil onu. dahi rehberin ve 
onun büvük yardımcıl:ırmın em
rinde can ve kan pahasma yeni
den f "thctmi'l gibi kurtardığı· 
mız ve çaJırmıımıza saha yantı
ğımız zaman onun harı:ıplılığmı, 
yer yer yanmış ve yıkılmışlığım 
col< iyi hiiir.sinfz. 
• 1924 vılmdan 1!>38 yılına ka
dar olan on beş senecik içinde 
hemen iiç buçuk asırlı':t harabi
yi. bozuklukları ve yoklukları 
krc:men murizekar bir ynmcılık
ln t~m:r, ı"'lnh ve ih a ettik. A!?ı
kerHk mUddetinin azaltılması, 
demirvolları inı:.natmm devletce 
deruhte edilmest, partimizin ilk 
grubunun t~t"kkülü, hilafetin. 
r-erihe ve evkaf \ __ :aletlerinın 
lağvı, padişah \"e ailesinin mem
le!tct du:ma çr'mrılmast, tedrisa
tın tevhidi, teskilfıtı e~asive ka
nununun kabulü, köv kanunu
nun knbulü lş Bankasının, Tay
yare Cemiyetinin kurulması iş
leri görUldti. Ankara - J{ay~eri 
hattı açrldı. Sümerbaukın da 
esası 1. nı!du." 

Başkan, bundan sonra inkı· 
laplar serisini anlatmış ve niha· 
yet vilayet idare heyetinin iki 
yıllık çalışmasına gelmir,tir. Ve
rilen izahata na7.arnn, iki yıl zar 
fmda partiye 14 - 15 biıı kadar 
evrak gelmiş ve gitmiş, 75:>o ka· 
dar mesele Ü7.Rrinde muamele 
ytirtitülmiiş ve idare heveti yü
z.e yakın celse akd1 miştir. Yine 
verilen iuılıata nazaran vilayet 
hududu dahilinde mevcut 12 
halkevinin her kolu tam faali
yetle çı.. JşmH-ıtır. Talebe yurt· 
lan tesisine iki sene evvel baş· 
lanmıştır. Bu yıl erkek tıı.le!be 
yurdu geren seneye nnzara.n 75 
fa.ztaı;•· le 326, kız talebe yurdu 
da geçen senevc nazaran 50 faz. 
hı:ıiyle 155 talebe barındırm15-
tn-. 

Reisin nutkundan sonra Ata
türk için Uç dakika sükfıt edil
miş ve bi!ru1are 1938 - 40 sene
leri galıç-.:ı rnporu okt. • ..ınuş ve 
bıı husu=tıı izahnt \ C •.••• iştir. 

Raporda ' 'erilen malfım:ıta 
göre. partide kayıtlı 40.932 aza 
vnrr'f•,. fl cen 2 y ' p:ırti
ye 3199 li.za yeniden kaydedil· 
mi~tlr. 

Ge"cn sene kongreler niza.TU
name dahilinde "apıldıitt gibi bu 
yıl da ocak, nahivc \'C kaza kon
greleri bir ay f çinde bitirilmiş
tir. 

Geçen iki sene za.rf mda Emin
önii halkcvi jimn:ı.stik \'e konfe
rans sa1onlan ineaatı ilanal edil
nıi tir. 

!n'2aat, kalörifCT, elektrik, sı
cak ,.c. soğuk su tesisatı için 
168.5882, mefruşat, sinema, 
amplifikatör vesaire icin 34.899, 
snor salonu malzemesi için de 
5.005 lira sarfedJlmiştir. 

Yeni Kadrköy halkevi b!na
srııd:ı ikmal edilen birinci kaba 
kısım in.şn.at için 180 bin liraya 
yakın bir pnra snrfedilmiı, ve 
tesisat irin de yapılan keşif mik
tarı 229.391 lirayı bulmuştur. 

• 
gresı 

Bakırköy halkevi ın tı için 
\'il:~yet bi:.tçesindcn 1.593 lira 
yardım vanılmtşbr. 
Beyoğlu lıalke\'İ binasının yap 

tmlması için Taksimde belediye 
ve evkafa ait arsalar~n tahsis 
muamelesi ta.kip edilmektedir. 
Bu binanın inşası için 1939 büt
çesinden ayrılan 47 bin lira ha
len mevcut bulunmaktadır. 

Raporda, 14 bin lira tah~iı::atı 
bulunan Fntih halkevi ile diğer 
halkevleri tinntnrmm insaatına, 
genel b ... :k n'rk divanm.n yük
sek kararlan dairesinde devam 
edileceği, pr02Tam mucibince 
her sene iki halkevi binasının 
irı-:a ettirileceği kaydolunmuş -
'tur. 
HALK.l!l\"LER1NIN ÇALIŞlUALAIU 

Raporda verilen ma!Cımnta göre 
halkevlcrlncle mevcut aza adedi §U · 

d:.ır: 

Bakırlröy halkevı - 1415 kadrn, ~91 
t.'rkek olmak Uzere 736 aza. 

Bc§ikt.aş luılkevt - 1555 kııdm, 1326 
r.rkek olmak Uure ıssı az:ı, MU!J 
bayramlarda ve diğer günlerde verdi 
g-i 49 konferansa 1Cı04 vatandag lşU 
rnk etml~ Ur. 

B yoğlu halke.i - 418 kadın 1724 

Vugos avyanın 
harici siyaseti 

Yu~oslav hariciye nazırı 
beyanatta bulundu 

B~l~t. 24 (A.A.) - D.N.B. 
ajansının hu.susi muhabiri bildiri-
yor: 

Yugoslavya hariciye naz.m Mar· 
koviç, Zağrepte intişar eden No
vosti gazetesl muharrirlerinden 
birine Yugoslavyanm hıırict siya
seti ha}tkında beyanatta bulun· 
muştur. 

Nam-, ezcümle, Yugoslnvyanm 
her tUrlll harici ihtilô.tn mani ol
mak için azim ve sebatla çalış· 
makta olduğunu söylemiştir. B. 
M:ırinkoviç, Yugoelavynnm, bUtiln 
konı~ulıtrı ile sulhpcrvernne ve 
gayet dostane münasebetler fda· 
mesi ve bu miln~elretlerln tam 
bir emniyet havat:ı Jçindn cereya
nı Jçin de gayretler ımrfebnekte 
olduğunu ilfıve etmiştir. 

~-----

Pi ango ay eri 
1 O liradan fazla 

ikramiyeleri 
ödeyemiyecekler 

erkek olmak üzere 2142 aza, Geçen Milli piyango lcbreal b:ıyllerin(lO) 
iki yıl ıçinde burada. ~ kont~rnns liradan fazla olan ikrıunlyelcri ödeme· 
ve 25 mUsabakıı yııpmı. Lir. Konferans l'!rinl menetmiştir. Ankara, İstanbul 
ve mUsa.bakalara l9 bin kf§I l;ıtırak ve tznılrde {10) llradıın fıız.la lkra· 

Beıutla 

İtalyan 
k solosunun 

otomobiline Yun 
bayrağı rıısmedil 
Halk konsolosu gül1 

faşistvari aeliınl• e'-
Kahlrc, 24 (A.A.) - A~ 

deki vaziyetin in.ki§atı S ~ 
pt-k yakından takip edibll-s-!'. 
1talyan prestijinin kırılnıast, iM" 
ye halkının Benıtta bulun&ll tJll" 
yan komisyonuna karr;ı alırı~ ~ 
ğu tavrın dei;;"i§mesinde p1•• 1 
bili içtinap bir surette mil~ 
muştur. ~ 

Bundan bir kaç glln e\"ff!~ f.. 
d:ıhilinde bir otomobil gesiıı 'pJI 
p.ın İtalyan konsolosu Sbrsn'l fi 
ç"Ok kimsenin kendisine gUl~ 
l:ollımnı uzatarak sel!nı v~ 
g mıfiş ve lıu teveccll.hiln ~ 
nf &nlamak lçin otomoblldeG ~ 
ti"r. Konsolos, bu esnada o ~ 
linin arkasnıa bllyU.k bir ,,, 
ba TS.ğı resmedilm!§ olduğıJllll 
miljtür. rf1111!, 

Suri~·edeki Fransız ld• _._ 
yapılan doğ~ 'klikler arasJll~ 
rut e.'llllfvet müdilrü B. Ko , 
nin Fra.nFnya çağırılınrş oızıı.,S 
redilm kted1r. .../ etmışUr. miyeler doğrudan doğruya bu şeh'r 

Eminönü halkevı - 1012 kndm, !erdeki milli piyango bUrolan tnra!m· .Aı ... 
6169 erkek olmak Uzere 9181 nza. dan ödenecektir, Mili! piyango bUrosu mab1ıu J 

10 muhtelit eser neşredilmiştir. bulunınıynn clığer aehlrlerimlzde (10) 1 • f!fe X. •erllif P 
Tcn1Bil ı;ube.ııi 137 temsil vennMlr. ~ v: ft'uDu ti 

"' llrada.n fazla lkramJyeleri Ziraat Ban .N g -" 
121 ki9ıye G92 lira 30 kuruş nnkdl ka.sr şube ve aj:ı.nlarfle posta idare· 15 sene evvel Rtzcde anıca ~ 

yardım yapmış, 3ü58 kilo ~1yocek, !eri tnra!mdan ödenc..--ekUr. lu İlyası öldürerek Batuına ~ 
3000 kilo ynkacak dağıtnuş, 21' va ve burada yaka.le.nan idam• tP" J 
tandıışa 1§ bulunmuştur.Ayrıca erkekle j Ent.:: o.,lu Mustata dlln, Bul~-". 
r1 Halayda bulunan 75 kııdm \·e çocu· birinci sulh cer.a ınahkemesfll 'ıds'. 
ğa para yardımında bulunmU§tıır. a gu~a çckılmıştir. ICatU. suÇUll~ 

4 yüksek tmı.sll gencinin parnlannı etmiştir. HA'clm, Mustarannı rtl .fi 
vererek kendilerini yurda yerlC§Ur- (Baş l11rafı 1 ncldc) fen Rlzeye ı;önderllmeslne ıca~ 
mlş, l4 doktor da meccanen muayene ne geçmesinden ziyade Almanyanm mi Ur. \'ıı.zlyetl Rize mah:' / 
için 115 hasta gönderml§tir. i§lne yaradığı kanaatinde bulunduğu tetkik edilecektir. ~ 

Eyüp halk.evi - 74 k!Mlın, 664 er· ınu her zaman söylemJ~Um. Bu ıruuıt-
kek olmak üzere nı8 aza. ıe, Almanyaya ıcarşı tatbik eduen ab- Ekmek narhı ; 

Fatih be.lkebl - 80 kadm, 878 er· loka. ktıfi deı·ecedo mUe lr olrımıy.or Ekmek narhını tesbit ed~.~ ~ 
kek olmak Uzere 10158 aza.. ve mUlıtaç olduğu blr çok malzeme ve komisyon cuma günü beleô!Yz 

Kadıköy halkev! - 665 erkek, 167 erzak bitaraf ltalyan limanları vıw· ıanncnktlr. Fıyatlarm §lmdf1<1 &it "-' 
kadın olmak Uzere 832 aza, taslyle Almanyaya girebiliyordu. lO pıı.rıı. a;ağı olnca~ ku~ 

Sarıyer balkev! - 21 kaclm "2u er· ltalyanın har~ glrnıc .... lndenberi 
1 

min edilm"ktedlr. • _/ 
kek lmak Uzerc 2Gl aza, (Uu halke,1 Almanya bu avantajı lmybctnıl3Ur. 

25 ııubat 940 da açılmıştır.) Buna mukabil kazandığı ~ey, ordu ve 88 Ç0fl811 
Şehremlnl halkcvi - 303 kadın, donnnmesmm kıymeti meçhCıl b r mut ~~ 

7153 erkP.k olınak Uzera 1056 aza. ta.;lk olmuştur. Bu kıymet buglln bcW (Batı tar~fı 1 ~ 
Şi.'ll hıılkevı - 220 kadın. 1520 eı- olmu~tur. zavallı yavru yeti m'..ş. ~ 

kek olmak Uzerc, 740 aza. ttaıyan hezimetinin bir mütareke zelleşmiş ve ze~·asivle 
Şile halkevl - H kadm 107 erkek veya mUşkUI bir sulh ııe neUcelenme· muhitine sevtliımiı:.ti. ~ 

olmak Uzere 121 aza. • si beklenebllcceğl gibi blr lhUlfU 11 Acı hakikat şu: Fikret~ 
UskUdar halkevi - 125 kadı::ı, 1233 veyahut bir Alman istilft.Bı Ue de ni· salı günii evinde yalnız :.,, 11" 

erkek olmak Uzere ıssı aza kaydedil· hayete ermesi mümkUndUr. Bu ısttl! tı. Annesi bir i3 için ça.11• Jt! 
mlşUr. az çok bir mukın emete maruz knl.:ıhl· basının ""Dına gitmiff.l~,,. 

.BWldan sonra muhtelll encümenler ıeceği gibi hiçbir muknvPmete uğra·· o sırada zavallı Fikret ( fDl··,-;.-
seçilmJ§ ve ya.rm saat ildde toplawl· madan da. tatbik mevklı.10 konulabl· duğu tnırn edilemiyor). e ~-
mak üzere kongreye nih yet veril Ur. Almanyad:ı.n, Brenner ... tiknınetln· ni tutuşturmuş ve vüctl 
mıı;ıtlr. den lt.tılyaya giden yol, cUzt bir mu· sağ tarafını yakmıs. uı;ı"'-
EncUınenler bugün 6ğleC:cn ıonra kaYemet kar§rSmda bile, kIŞın geçil· H. disedcn haberdar ol .r ~ 

toplanarak mesailerine ımeııyacnk ıır· mcsi zor olan bir yoldur. llu itibarla z:ımansa, Fikret, derin ~ !?; 
dır. Alman nslterlerinin dnhn mUJıalt bir almıs balunuyordu. He11';l ıır 

'l'EŞEKKtJR TELGRAFLARI geçit aramalan melhuzdur. Bu yol fol haqt.ahanesine kaldırılb? 
ÇEKtWl da RMcra yoludur... ret Titiz, ertesi •"hah 

Kongre mllnasebcUle Millt şer la· :Muharrir bu takdirde, Iı"raruıızlarm gözlf'rini kapanu tır .• _ .-.& t/1! 
met 1nönUne, ~ekil Ho!lk Bayda· Almanya lle l§b~liği yapmaaı lmk!nr Genç nnasına, ve b:ı.~ t 
ma ve parti genel sekreteri Fikri Tu· olduğunu söylemekte ve HIUerin bu snf71 '!1 ve ikinci ya.~~~ 
zere ~ekkür telgrntları çekllml.vUr. ..sureUc, yüz binlerce asl:e?"c me.,~ale mür dilel!lekten ba..-,ka ,,.. J 

bulmuş olacağmı ll~ve etmektedir. yapamıyoruz; biz da kedfP"~ 
ENCOit~NLERE EÇJLENLER 
Encümenlere ou zevat scçUml§tlr: 
Hesaplan tetkik eııcUmenl - Ralf 

KöylUoğlu, Rll§tU Dlktürk, lbsan Ö· 

nal, Ha,ım Refet, İbrahim Refet. 
Dilek encümen! - ZUhdU Çubukçu 

oğlu, Avni Yağız, Ekrem Tur, Mahir 
öz. ômer Çam, 

BUtçe encUmeni - Nacı Ali Mornlr, 
D. Al! Turhan, ômer Alt Gökçen, Nl· 
yaz! Tevfik YUkııelen, Sabri Albok. 

ı'arnı llk,.c;:ı.m: Düttin btoınbul balkı 

ASIN DA 

''şH 
matinelerden itibaren BID!ı pbe&erlnl nlkı:ılruıuıj;n k~ncnktır. -JJ.tıtiT 

lstanbuiun 2 bUyUk sinemasında birden 

Şehzade başı İ Gedikpa~ada 

ı AZ 
! 

l l~re Kral ve Kral çeslnln yüksel< hlmayelcrlnde: 
llUCK1NUlIAM, SANDRlNGH.MJ aanıylarile Ingiltercnln alici kral! 

köşklerinde çevrilen 

E SE EL • 
1 

Emsalsiz ve ihtl§amlı maziyi canlandıracak tamamen renkli süper . 
!ilminin ilk lrnesı §Cretine BtJYüK GALA 

Başrollerde: Anna Neagle - Adolf Walbrook 
ııc.ve o arak ı 

CANiLER KRALI i KANLI T ZAK 
z 'ta i T D R A N'da 

Conrad \r EiD Charles Sta vett 

· sinemada bu muhte~em programı görmeleri için her mevldde 

Ginlerl oltşı~-ıın reni.il tabloları~. FN!rlk dekoru. .. ve yeni~~-... 
miş mevzuu ltib:ırllo Sl•ylrcllrrln takdir ıınz.vlarile ~" 
ı;aı in buşrolkırlnd : 

JUD1' GARLA?\"D • Ffü\NK MORGAN ~· 

T O T O ile 9 00 d:m fazfa CCOE vtı aınAJr 

1 1 

D NYANJN ıı:N ~"°'' 
Ol\UNAN om S!l~d 
HAT Vlll Mı\~ 

BOMANI 

OBEt~soM 
D Si 

SiNEMAD.4 
Londranm :ıen.,.ln ve mulıt~!l.t'm :ılonlJırmdan a.vnlarak- çıı,
d0nlz.lerde blrrok mll~lcd n b nnı ı ız b!.r adaya dilft'11 bir 

nilenlo t" blntle ' '" 'ulı ı IIUY'' nl:ll'l:ı m!k:ıd it' ı ... 
bt:ınhul:b ıı·: <! fa olaralt b;ı b yl\lt tJr' ~e sö~Hl ıııml ~ı~PLtLERlMlZİN~ı 

Ualdr ornruı!:ırdrı ... Kafata!lı avlıynn VBh:)llor ve ~nıuyıımJ:ır Bm· lcnziıtt ya.pılacaltt:Ir. FRE DY B THOLOMEW 
mlb n.u.o. film ıtrko11nln fmns:ıu.n ısöı.ll\ bu ırencn!n en ?.j -~ ~ 

uilliJIJI lı ~~ llllWU:ililiı~~ heyecanlı fllıııl ~;;ı~ ~'ı:~~a . ·-~-·.-a 
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Veısay muahedesinin 
halledemediği "ıeıhale: 

ıu uru E LBET'l'E blUrsfnb; nstUn ze.kab lUtn adamlarmd:uı, ya
hut filozoflardan birinin 5()yle blr ,.eclzesl vardır: ''Bütün 

tıakl bllgiler bir kenara atılmndıkç~ insan yeni bir §CY yarata.. 
lbaz.,. 

(Dekart) da aşağı yukan buna yakın bir söz söylemişler. 
dencıır. 

Allmler rn mütch ıslnr rlncirleme bir Wm tekerrürünün 
içinde ~ıkmaza pıru;o: insanlardır. Bilgilerinde koyu muhafaza
~ olmaktnn ileri geçmi)en bilginler, mnclt, kaşif olamazlar. 

~erfyetle mcdc.nlJete en ameli, faydalı k il, ya tcsadlif
lerıe veya kmdl ölçillcrine giire çalısanlann eliyle olar, Allm \'6 

lllUtere.kkir baska, ltlislf, mucJt, mübdi yino ~· adır. 

Herhah.a bu harp sonunda müsbet ve 
menfi şekilde halledilmiş bulunacakür 

Bunl r flniin ,·e f nnin reali tlerfdir. Koyu muhafa.zakı\r bir 
ilim \e fenni be orlyetc yn.lmz kitap knzn.ndırır. l\lt"den!~·et ilim
~ değil kıt pi cleğil, elle tutu!ur, ~ö:rle ~öıillUr, krakld \'e 
faydalı \'t\Sttn.l:ırl:ı ı~hfn 'e t~kfımül bulur. 

İnk-ıl" pl.nr dn. btitUn mıı.lfunlan bir kenara atarak yepyeni 
bir yaratmadır. D.'.clmt olunursa ilim, bunl:u1n arlmsmd:ın ,.e 
Onların kitabn uydurulması iı:in ağır ağır yüıilr. 

Bütün beşcrly~tfn tclifımii!de ~<"Ç kalmnsı, ilimdeki muh:ıfa. 
7.akil.rhğın gUnnhıclır. .lliefrklm bir mütehassı!I, eıUndii:>i lhtt~n
srnnı ld" lli mal1~m ine el ~ürdümılvMJ bir ilim müzesi 
ha.r~iitubndur. · 

ilim, istorik yül<.'K'k kıymette bir mabede bcnz<'r. Z:ılrleri, 
haynı.nbn, l•CN'S1~ l:ürl:ın, l;oruruculıı.n tolıtur. Br '~I bir yenL 
sı yapılnmaz. Fnknt znff'n yııpılmasına lilzum yoktur. Çünkü 
tılıısln.n, dCYll'tlerf, medrnlyctıeıi S('\'k ''C lılııM'! f'drn m•ımyn. 
lar, mUste!w;el r deı;ll, bizzat uluslar, de\•Jetler, medenlyc'lrrln 
kl:Lslk ,.c ta.tik mıılzcmcyl mil7.elere brrnkıp dln:unlk n t--Cd .. Jz 
Yepyeni bir lllm, sürrccl bir ilim kurmak yoiudur. 

Biltlin eskiler \ e bunlıınn deYamıF beliti bir 'kıya." sebehlclir. 
l'oksa bUtlln csı.ı bllg:ilert bir lumara atmadıkça. insan yeni bir 
ley yarntam:.u. 

Yeniden şamnn, eskiyi brrak, 
Her gUn yepyeni bir şeyler yarat! 

'l't-ansilvanyanm birçok rnm
~la.rınm ekser evlerinde ba.n

terıibatı olmadığı için bir za
~ar Romen hükfuneti şöyle 
~Çareye ba.Ş vurmaktaydı: 

Yo tertibatlı trenler kullan-

I.AF:DRI 

mak ... Bu trenler kös kös dolaşıp 
halka sıcak ve soğuk suyu, sa

bun ve havlu.su ile ve meccani 
olarak tam bir banyo yapmak 
imkfuuru verirdi. 

Güzel isimli yerler 
.. 

'rtrf'Y" Uzcrinde bulunan bir~ok 
~ere bizim dünyn B.limlcrinin 
)\Jj lklnrı isimlerin ekserisi ha-

\"e romantiktir. Bunlarm a· 

rasmda Alaimisema körfezl, Şeb
nem koyu, Berrak deniz, Rüya
lar bataklığı gibi isimlere rast
larunaktadır. 

Amerika • Avrupa 

'1 ~er deniz seviyesi 600 metr~ 
ltıe~sayUı Avrupa ile Şimali A

l1lta krtalan Groentlant ve 

Izlanda vasıta.siyle birleşmie o-

lurlardı. 

Amin kelimesi 

l'f .\nıin kelimesi dünya milletle
lı,.._ al'asnıda en çok kullanılan ge
~ir. Hrristiyan ve Müslü-

Sirayet 

~On dakika masa. ba~mda otur
~lhayet garsona seslendi-

~ Garson, bu ne dalgınlık, bi-
1 unuttun! 

de' Dalgınlık sizden geçti, dün 
'iı bah.si.simi unutmuştunuz!. 

Bir nevi konuşma 

>t T:Iç kişi bir masaca oturu 

h"' cıjti 
içini çekti. 

Öteki de içini çekti. 
~ llçUııcu haykırdı: 'Fh, artık 
l'asızırktan bahsetmiyelim ! .. 

Seklemeye lüzum 
yok 

man olmak ü~re fa 'kriben bir 
milyar insan bu kelimeyi kul
lamr. 

Yine sınıfta k:ılmtştı Babası 

fena halde çıkışlı; 

- Utanmıyor musun? 
- Utanryorum amma, ne ya-

payını, hOCP.lar bir şey bilmiyor
lar. Bilseler bize öğretirler, biz 
de smıf geçerdik. 

Hepsini birden 
verirsiniz 

Adamın bir bacağını kestiler. 
Karısı bacağrn1 ilfi.çlayıp sakla
mak istedi. Adam: 

- Olmaz, dedi, bizim mezarcı 
yı çağır, anamın kabri yanında 
bir çukur açıp bacağı gömsün. 

Karısı kocasmın dediğini yap 
tı. Mezarcı: havale edilen işi bi-

''Almanyanın Versay muahe
desini yırtıp atmıştı. İki seneye 
yakın zamandıınbcri de. büyük 
harpten sonra kaybettiklcriııı 

elde etmek iç:~ uğra§ıyor. Neti· 
cenin ne olacağını, girşilen bu 
ç.etin harbin sonu tayin edeccl<
tir. 

Versay muahedesinin Alman. 
yaya taalluk eden ve Almanya· 
yı b:ığlıy:ı.n maddeleri arasında, 
okuyanlann ilk bakışta gartbi
ne gidecektir. Bu 246 ncı mad
dedir ki Şarki Afrikanm Vahe
he zencilerini alakadar eder ve 
onların bir isteğini Almanyanın 
altı ay içinde yerine getirmesini 
amirdir. 

Şliphesiz merak etiniz. Bu Va
hehe zencileri Almanyadan ne 
istemişler, arzulan neym~ş di
ye ... 

Vahehe zencilerinin Almanya. 
dan istedikleri, reisleri Sultan 
Makaoua'nm kafatasıdır. Evet, 
yanlış okumadınız: Sultan Ma
kaoua'nm kafata.•ıı. 

Mevzuubahis 
dir: 

madde §Öyle· 

"Almanyanm himayesindeJri 
Şarki Afrikadan kaldrrıhp Al
manyaya götürülen Sult:ı.n Ma
kaoua.'nm kafata.!ı, işbu muahe
denin meriyet mevkiine vaz'm
dan altı ay içinde, Almanya ta
rafından, Sa Majeste Britanya 
hükümdarının hükumetine tes
lim edilecektir." 

Versailles muahedcı!!lnin bu 

garip maddesi hükmünün, Al -
manya tarafından tatbik edilip 
edilmediğini öğrenmeden evvel, 
bu meşhur kafatasının mahiye
ti ve macerası bakkmda biraz 
malllmat verelim: 

Afrıkalı Vahehe zencilerinin, 
reisi Kral Makaoua, harbi umu
miden çok evvel, Tanganika gö
lü ile Hint denizi arasındaki 
muazzam kıt'ada hükilm süren 
bir sultandı. Akıllı, dirayetli 
bir hükümdar olan Malmoua'nın 
komşulariyle iyi geçinmekten 
başka gayesi yoktur. Fakat, Al
manlar, beş sene süren bir mu
hareceden sonra 1898 de Vah&-

1 
belerin arazisini zaptedlnce, 
Sultan Makaoua'nm saltanatı da 
nihayet buldu. Zira, kendisi, 
bir müsademe esnasında, kafa
tasmı delip geçen bir kurşunla 
vurulup ölmtiştU. 

Almanlarla Vahebeler arasın
da aynı sene zarf mda akdedilen 
muahedede, sultanın na~mm 

milletine teslim edileceği yazı

lıydı. Muahedenin bu hükmü ay
nen tatbik edildi. Fakat, teslim 
edilen ceset başsrzdı. Halbuki, 
Vaheheler, bir insanın ruhunu. 
başında farzettikleri için, b~c:sız 
ceset, onlarm indirde hiç bir 

Faydalı bilgıler 

Nebatlar yerden 
fışkırmak için ne kadar 

kuvvet sarf eder? 

~~llaınonu kandırdılar. Hrristl· 
ita Yaptılar. Yahudi Salamon 

tirdikten sonra geldi, hastaya Hindi.c~ta.ndak.i meşhur nebatat 
geçmiş olsun, dedi. alfmJerinden Dose, nebntalarm 

~lik oldu. 
~ ll' gün papas, Salamonun or
· ı.ağı Leviyi gördü: 
~' lratoliklik mukaddestir, de· 
~l g5receksinlz eski Salamon 

er olacak. 

Hasta sordu: yerden fışkırmak lı;ln earfetttkle. 
_ Söyle bakayım, sana bu iş ri kuvvetlerin miktarmı gayet ha.e. 

saa bi.rtakmı aletlerle ölçmüe ve 
için kaç para vere<'eğim. şu neticeyi elde etmiştir. Bir ka-

- Bir şey istemem. bak fidanı 21 O, bir fa.sulya fidanı 
- Olmaz, öyle §ey. İş i!:ıtir, 140, ve bir tütiln fidanı 1 gram 

ka<: para istersin. kuvvet ıarf.~erken yerde~ frşkrr 

kıymet ifade etmıyordu. 

İşte Versailles muahedet "111 

246 ncı maddesinin, 1898 ueı e
sindeki menşei budur. 

Vaheheler, Sultanın bassız 

cesedini alınca fena halde can
ları sıkılmıştı. &nelerce müddet 
sağa sola başvurdular. Bütün 
Alman nezaretlerine, Alman m:ı 
kamatma müracaat ettiler. Hn t
ta bizzat imparatora bile ricada 
bulundular. Fakat bütün teşeb
btisleri bo§a çıktı. 

Bunun üzerine ~ sihirbazlar 
karıştı. Onlar da bir şey yapa
madı. Nihayet harbi umumi AI
manyanın mağlubiyetiyle neti -
celenince, Vahehelerden mü -
rekkep bir heyet Zankibar sahi
linde kain büyük bir liman olan 
Darüsselamdaki İngiliz mlimes
siline başvurarak, mağlup Al
manyanm, Sultan Makaoua'nın 
kaf atasmı milletine iadeye mec
bur edilmesini istedi. 

Fakat işin gülünç tarafı bu
rada başlıyor. Versailles mua
hedesinin 246 ncı maddesi hük
münü yerine getirmiye. memur 
olan Berfin Kolonialmwıeun di
rektörü. harbi umuminin, mü
ze servislerinde bir takım karr-

şrklrklara sebep olduğunu ve 
milzede bulunan kafatasları ara
sında Sultanın kafatasmı ayır-

manın imkansız olduğunu ileri 
sürerek Londraya bir yerine üç 
kafatası gönderdi ve Makaoua
nm kafataemm bu.ftlar araam-

dan ayrılması işini İngilizlere 
bırakb. 

İngilizler, bu hareketi iyi kar
şılamadılar; Almanları, kafata
smm mutlaka bulunması için 
icbar ettiler. Hatt! bu sebeple, 
Berlinle Londra arasında bir 

hayli müddet şiddetli notalar te
ati edildiği de söylenir. Bunun 

hakikat olması ibtmiali pek u
zak değildir. Zira Vaheheler 

durup dinlenmeden, bıkıp wsan
madan Sultanın kafatuını isti
yorlardı. 

Gerçi, İngilizlerin elinde üç 

tane ka':>tııc:r vıı.,.,,1r. B,,,.• ..... rıın 

gelişi g;;ızel bıı t.ınC's ııı Afı H 

ya göndermekle ic:i h:ı.llelmelt 

imknnına kav~abilirlerdi. •Fa
kat Vn.hehc sihirbaz!arının e
lnide, Makuoua'nın kafatası mu· 
cizcler yaratabilir, halbuki alcl· 
ade bir Vahehe kafatası bu yol· 
da bir mucizeyi katiyen göste
remezdi. İngiltere, hakikaten 
Sultana ait olduğu iddiasiyle 
Vahehclcre liı.alettayin bir kafa· 
tası gönderseydi. kendi prestiji 
nokta.i nazarından T.ararlı bir 
hareket yapmış olacaktı. 

Diğer taraftan, bu kafatası 
hakkında şöyle bir iddia da mev 
cuttu: 

Almanlar, müstemlekelerin -
den katiyen vazgeçmiş değiller
dir. 1919 da, İngilizler Verınül

les muahede-sinde · bu kafa tasın
dan bahsetmek lüzumunu duy· 
dukları zaman, Berlin hükume· 
ti, bu kuru kafanın mutlaka ak
la. gelmez ve paha biçilmez b 
kıymet ifade ettiğini düı;ünı:>~ 

hakikisini emin bir yere sakla • 
mış ve lngiltereye gelişi güz.el 
üç kafatası gön_dermiştir. 

Bunun kıymeti, anca.k, Al
manlarm, bu miistemlekeyi tek-

a' B."'klemiye hacet yok dedi. 
bud%~ini bıralct ~ının hnfta

tlı.<ia. bin lirasını dolandırdılar!. 

_ Bir bacak için !!!İT.den par:l maktadır. TütUn. sebebi kat t bilin-
. . . . memekle beraber yeroen fışkır • 

almam, hekleyinız, ılerıde hepeı- mak için en az kuvvet Barfeden 
- Eğer aynla<'6k olnk, M\nde bir resmim hilr yok 

ni birden verirsiniz! l nebattır. ? Z..tAN• &ııı.oa .. c-ıi vcrebllcccı";mı bir scy }'ok •.• 

ı "r elde ettikleri ve oraya Sul
t ıı Mali: ouıuıın kafatasıyle be

raber gittikleri tasavvur edilm
ce anlaşılır. Böyle bir vazıyet
te, Şarki Afrikanın bütün zen
cileri, galibiyetlerine rağmen, 

bundan istifade etmesini bilmı -
yan İngilizlerin safiyetiyle alay 
etmezler miydi ? • 

lşte İngilizler bütün bunları 
d~Unerek ellerindeki üç kafa.
tasından bir tanesini Vahehele-

re göndermediler. Fakat, şu son 
tahminler ve mülahazalar doğru 
ise, Almanların da, miıste-mleke

cilik siyru.ıeti noktai naz. rından 
İngilizler kadar açıkgöz \e ileri 
yi görür olduklarını anlatıyor. 

Her halde, bu harpten 1918 
. deki gibi galip çıkarsa kuru ka

fa işi tekrar ortaya atılacak \"e 

halli istenecektir. 

Haberın bulmacası 

,,,ı ı :ı ! 4 5 - 1 8 9 to 1 ı 
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oldn n sağa. 

ı - Berber (lkJ kelime), 2 - Bir 
tatlı, en çok, S - Deliler hakkında 

kullanılır, çnll§kan. 4 - Parça, bir 
hayvan, nota, ~ - Toprak, kıynıeW 

bir kuma§, 6 - Şair, §1,,oıenln ağzında· 

ki, 7 - Kahkaha atnn, teneke, tutka· 
lı, 8 - Fasıla, bir deniz, bir ed:ıt, 
9 - Eski blr plrtm.1z, bulnıağa çalı!i· 
m&k, 10 - Boyuna takılır, bir peynir, 
11 - KAğıda sanlml§ en'&. kadınlara 
mahBUs dalro, 

1 ulmrdan n_şağıya: 
1 -Yeıııı salata llo beraber yenir, 

.<iki k~Ume), 2 - Ziya, bir hayvan, 8 
- Almanyada bir havza., guzel {kö)IU 
dılindc), 4 - GUzeı sanat, yUztl.n Wr 
kISmı, bir edat, 3 - insanların toplu 
y~adıkları yerlerden, kısa zamanm 
tcrııl, bir hayvnn, 6 - Dünyadan elli 
defn kUçUk bir yıldız, bır oyun vwn 
tası. 7 Bir çeşit oyunla meşgul o· 
ln.nlar, - Minarede okunan, ı:ok 
mUkemıneı Ukl kelime), 9- B1r ~c· 

mlş, bir bUkUmdar, bir renk ıo -
Çocukların yemeği, bir lşt çeı.1rme, 

11 - Çamaşır yıkarken yapılan blr a · 
mclJyc. 

118 rıtım:ımlr bulmncnmızm bnlll: 

ı - Şikayctıyok, 2 - Acara, Azeri, 
3 - Tabaka, Amur, 4 - Adamak. 
Hiç, 5 - F, RamJs, Ş, Y, 1 - AlaJı:a 

SIZ, Fn, 7 - Tin, M, Verem, 8 - Is, 
Sadaka, A, 9 - Blllık, Misal, 10 -
Onur, Sa, Ll, 11 - L. Pamukaki, 



'.FJ 1\. lJ E R - 'Mişam P ostam 

Bu sözümü o kuJn ~iddetle 

eöylemlF-tim ki munvin şaşaladı. 

Şaşkmlrkla önilndcki J, • ~ıt ve kıı-

lemleri, tel~fonu yl're yuvarladı. 

Şaşkm şaşkın yl'rden kald ı rdıktan 

'yerek: sonra dudnklıırı t 

- Sizi.. dly" kekeledi. Sizi, 

resmi bir d evlet memun. sıfnt~ylP 

dinlemekte m azurum ! .. 

Derhal kcndisiııJ selamlı~· k 
yanmdan çıktım. Bu emniye t ınü 

dilrli, beni, h e rhalde bir bozguncu 
ve zaytf nıh lu bir Po. nyalı zan. 
netmekte ydi. 

Halbuki benim de, hic şilphesiz 
ahvale vakıf birçok Polon)·alılar 
gıöi, yeisim ve teessürüm bir is · 
yan derecesin r> kadar gelmekte y _ 
di. 

rerken hakikatte , mlllhiı; bir ha..cı· 

talık ne t icesinde ölüm ü yak laş· 

mış insanın dilştUğU o dPrin koma 
ha lindeydi. 

Polonya harbcdc bildi mi? .. 
Hayır ! .. 
Polonya yahramanlar kahrama . 

nı gibı. blitUn dilnyayı heyecana 
düşüren mert bir yeğit lik ve şeca· 

.,. ;, r bc girdiği ha lde . sadece 
me:.ru bir harp bile telakki edi. 
lemlyccek müt.lı.iş bir ba..skma uğ
ramış, blldiğintiz m~nı ve niha.f 
manada harbedernemiştir. Polonya 
harbetmedi. Polonya harbetmeden 
yere serildi. Polonya sadece bir 
ba.~kma uğradı. Bu baskını hazır 
lryan ~inrl kolun mahir ve şea. 
meUi deha!'!ı, Polonya harbi ari· 
fesinde Polonya hükllmet adamla. 
rmm gafletleri üstünde adeta dans 
ı>lmekteydi. 

Cilretleriıll o derece ileri götilr-

Beşinci kolun usulleri çoklan 
tanıfmdan meçlıJıl olduğu için o -
mm dalına ziı.ıu/en şüphe verme. 
meye çalışan, fakcıt hakikatte en 
öldUrllcil zchiri ta.51yan usulle rini 

müşlerdi ki ben Danzig hll.d~in · 
kolay kolay anlayamıyor, ona kar den sonra dahi Novoniklerden, o 
§1 na..,cııl ko:hredici ve ezici bir ı;id. tarihi Polonya şövalyelerinln krlrç 
det 1Aznngcldiğinf idrakten iclz kab:r.alan remizleriyle Polonya kah 
kalıyorlardı. l"amanlığx maskesi altına gizlen· 

Filvaki kendilerine radikal köy· m.iş olan canilerden tehdit mektu. 
Hl tc~ekkUlU ııilsü veren bu adam. bu aldığmı. u.ma.n dahi hiç hayret 
larıo. bu bozguncu hareketleri en etmedim. 
mühhn bir z:ımanda vurulmuş bir BilA.lm Novonikleri şiddetle ta
be~lnci kol darbesinden başka bir kip etilin. A&len Lltvanyah bir 
otoy debildi. Zira bu hareket, tam haydut olan ve Danzigde Kiıiçki}i 
AlmaııJar Danzig ve koridor hak- öld~liklerine kat'iyyen emin ol· 

km<la uyusma §aıtlnrmı tebliğ et· duğum, 0 gün beni öldürmeye 
tikleri ve Polonya tarafmda.n bu muvaffak olamıyan Borofu dört 
a rtlar tareddlitsilz ve kat'! suret. adamiyle birlilııte Vilna'da müfrit 

te reddolunduğu ınrada ya.pılmllf va.tanperverliğile meşhur eumhu _ 
bulunuyordu. riyet.çi bir mebusumuza ka.nlr bir 
Düşman, Polonya efklrm.t ic;in - ıruikut hazırladıkla.n sırada sılnş" 

d ('ln vurmak için en hasaa.s im trnp ölU olarak ele geçirdim. 
seçm1ş demekti. Hükflmetse böyle Novonik tethi.ş cemiyetine dahil 
nazik bir anda da.'ıilde bir fikir oldukta.n şUphesi bulunanların gtz 
ayrıhğı, bir harp aleyhtarlığı ol _ lice t.enH olunma.sr için emir Çl. 

duğunu gö3t f; rmemek, bütün Po - ka.rttird.ım. 

lonyayı bilik halinde göstermek Bu darbe Novonik tethlo cemi· 
gay r etiyle bu rnUcrimle rin hare - yetini AdetA &indirdi. 

ketlerlni s:ıdece i5rtbas etmekten Polonyanm ötesinde berisinde 
da.ha ile ri gitmek lstemlyecek bir muhitlerine dehşet saçan o gizli 
vaziyet te bulunuyordu. Ye esrarengiz suika&tler, idıunla.r 

E\'et, Polonyada, o karnjık gUn. durdu. 

lC'rdc muhakkak ki beşinci kol ha· Fakat besinci kol bu stkıştığı 
roketlerini seçmek, ayırt etmek, salıadald faaliyetini derhal değiş· 
teşhis etmek pek gUçtU. tfmıL~ti. 

Fakat şu da muhakkaktır ki Köylel"e gizli risaleler dağrtılı . 
P olonya hükumet adamları teşhis yordu ve Polonya milletinin gilya 

edilei>llen • h.1diselct·e karşı dahi ne pa.ha.sma olursa olsun sulh ıs· 
ylli, sck bir nefis emniyetiyle 1A _ tediği bildirilerek hUkfırnet adam. 
kayt ka lmakta ısrar etmişler, bü- lan İngiliz politikac1Tarmm elind e 
yük bir hassasiyet ve şiddet göe· oyuncak olmakla itham olunuyor
terPmemişlerdfr. Bundan dolayıdır Jardı. 

k i Polonya, vücuduna yer yer ze. Novonikler eıkle~ me rkezlerini, 
b irli oklar saplandığından haher beşinci kolun en bilyilk mihrakı 
1;;z bir aslan gibi harpt<'Jl evvel ha.linj almış olan Danzige nakle t· 
ya ralar ic

0

ndc harbe giriyordu. m.işlerdi. 

Beşinci kol, maf.sallara ve bel ke_ Danzigde her gün birka.g Po. 
miğine hUcurn Pden frengi mikrop- Jonyalı öldUrlilrnekteydi. Beşinci 
la.n gibi Polonyanm gövdesini giz· 

1i gizli sarmr~ bir hn.ld" son kor. 
Jrnn~ krizi rahat nı.hııt hazırlıyor· 

du. 

kolun perva.sxzca hlimrnalt bir fa· 
aliyete geçtiğini hükOmet de ııez. 
meğe başlar gibiydi. 

ara ı 
! 600 sene den

ber ı devam 
eder1 

A.L 
KAVG 
lılanda ile 
İngiltere 

neden anla
şamıyorlar? 

lrlandanın şimdiki 
Başvekili vaktile 

lngilizler tarafından 
idama mahkum 

edilmişti 

• 
• 

Amerikadan gelen ve Amer i
ka mahfellerinin Irlanda vaziye
ti dolayısiyle endişe besledikle
rini tcl~aflar bir defa daha Ir
landayı dünya hadiselerinin bi
rinci planına getirdi. Bu t el
graflara göre Birleşik Ameri
kanın., cenubi Irlandn (Fire) 
hükii.metini, Irlanda limanların

da İngilizlere üsler vermesi yo
lunda tavsiyelerde bulunması 

ihtimali bile vardır. 
Filhakika (Fire) denilen ce

nubi Irlandanm; va7.iyet i bu 
harpte bfr hayli gariptir. İngil
tere Kralı aynı zamanda Irlan
danm da Kralı olduğu ve 11 Ul.s
ter'' denilen Şimali Irlanda , Al
manya ile harp h a linde bulundu~ 
ğu halde Cenubi Irlanda ile Al
manya arasında sulh h ali mev
cuttur ve Cenubi Irlandanın hü
k<lmet merkezi olan Dublinde 
elyevm Alınan elçisi vardır. 

Bu vaziyet oldukça garip ol
makla beraber altı yüz seneden 
beri her vasıtaya başvurarak 

İngiltere ile münasebetlerinde 
tam bir istikla.I muhafa?.a. et 
mek isteyen Irlandanm an'ane
lerine uygundur. Irlanda hüküm 
ranlığmı Londra hükumetine 
kabul ettirmek için büt ün asır

lardanberi her çareye, b ilhas
sa tedhiş ve ihtila l çar elerine 
müracaatla uğraşmıştır. Bir 
Fransız muharririnin " /1.:iz a
daların dramı" ismini verdiği 

ve altı yüz senede üç kanlı ilıti

lale sebep olan bu aile kavgası

nın tef errüatma giri§.mek pek 
uzun süreceği cihetle biz Irlan
danın son yüz ~enelik tarihine 
kısa bir göz gezdirmekle ikti
fa edeceğiz. 

Bu müddet za rfmda Irlanda 
milliyetperverlerinin faaliyeti 

Diyebiliıim ki P olonya harbe gi_ (Deııam1 var) biribirinden tamamiyle fal'kh i

I ş arayanlar 

* Ortamckt p mezun uyum Hu.,usl 
mUea~1.esc1erJ,.. z bir Ucrctıe çalııP· 

blJlnm. llUrııcaa t • l'abcr gazete~! 
KO. G• 

* Arap har!lcnni bıliı'; r :ya7Jyeye 
A.kıfım. t vı.>ı ite ıntıdıwimlyım. 

Haftada s ,lz snnl de... zom~ nınn 

haricinde Çcılı,.11bilect:k Lir ış arıyo · 

rum. ( lfüra.rıınt Hub, r grızetcsi Y. 
:i. <;. ) l-2 3 

Satrlrh - K fral ık 

• flc;l ln ht>\ lııd : İlti bcı_ tan • uyu 
s:.ı. dP ma k r mnsl~k domlıuıı , beş 
odalı iki bölü < e\ ı \ c bir \, -n o 
d:ısı bulunan Abdul'nhuğa mahallesin· 
de O rcbo n 13 numnrcılı be. •n 
Mtılık ve •lık.Murac:ınt : loi: • nıpı. 
{Ja deniz le\ ~zırr ıJ pı..! ıı ıl' :u.ıy l 
rahım Özkö . 

lf .?\m ,l\ ııtl,11\ ımd<': B()ğaz:t htıldm, 

}edi oda bahçe, mJ amL:ı öşcli, ter· 
ıt<U;, •ılumb& tesisatlı ~aı ııı(', elek trik 
ha\:ı ~·ı ı:I Ye bcnı:ımı ı.u1:uı·,.,) •r i b! .. 
-ev. :Alllracna:. Sel<bnııln:- ı;r,k, k , ~ 1 

* A.>'atopıı~: GUmUşsuyu hasta· 
nesı yakınında, ars::uıından deniz gö· 
rlır. Haritası çıkarılmıştır. lnşaata 

n ıınli yok.Ahşap S,10X16,5=J.~ı met 

:-c m·!Mlt>baı arsa Ozerfndekt ahşap iki 
v p lıl"ıuz 5300 liraya s:ıtılıktır. 

BJ .Un 1 1 rrı kfrn gctlnnektcdlr. 25 

hr ya ı'ıtcmclcllr. Müracaa t : H:ıber 
g. ı zetP..sı ' 'R (M7) U,, ı ·2 3· 

Müteferrih 

ki cereyana ayrıhr :"Fmıimı" ce
reyanı ve "lrlandıı cıunlıııl'iuet
çiler ordusu•• cereyanı ... • 

Fcnian cereyanı 1858 de baş-
lanuş ve 1906 da şeflerinin ölü
mü üw r ine sona ermiştir. Bu 
cereyanın t arihçesi, bir roman
cmİI! muhayyelesinden r,ıktığı 
?.a.nnını verecek derecede heye
canlı bir seri maceraların hik:'.
yesidir . Bu devrede Irlnndalılar 
Birleşik Amerikaya hicret ct
rniş vatandaşlarından geniş mik 
yasta mali yar<lım gönnüı:;ler, 

186!) de yalnız l'e·:yorktan 200 
bin İngili z l irası toplamışlar, 

• Bir Tilrk kadınının ince :ı:cvldlc ha bir sene sonra Birleş ik Ameri
zırlanınış hazır tu\·ntl? t . Aprcmldl ve kadaki taraftarlarının 380 bini 
mmı.to ınodcllcrtnı ıntren görilr:ltz. bulduğı •mlaşılmı!)tır. 

Adros: lslfüllıl cadd".si Lebon ya· "Fenimın Iar geniş mikyasta 
nmda No. llfi6, !tat: ı: Moda salonu. ' tedhiş harekatm:ı. 'ri"'mekle be-

-ıı Evvelce beşik taş 28 lncı okultla b f . . . gı 
2 sene oncc de Burga7.adn olmlıında 1 ra er anuyetlt>rı yalnız bu va-
i~<' ''k \'npmış olnn Buharalı Ay§c Ç'..:ıpal diye inhisar dmemi!:tir. 1870 

rede olduğunu bilenler Burgnza· sene::ıi mayısında J{anadı.yı zap
r tın nli&'ine bıldlrm'-'1~n ıi· ta teşebbiis Ptmiı:;ler, bmıda mu

ca oltuııır. 
vaffak olmalarına ramak ka l-
mıştır. Birkaç ay sonra Al-

A<,'m ıw.:H·ş~ıA: tM.uu .1 n-ıy manya ile mücndelesind° Fran-
Hulüal tıti kupon ve onJ,uı, ıuıı ' saya yardıma kırar vermiı:~IPr 
pııl gondcrmcyl ihmal etml.şsl.-ıt z. t ve bu maksatla b ir Irlar..da lej-

~ •rbP<;f f ~l ıı ıln 1,,.,,.,,, ;ıı 'nmnıt <lP \·nl"ra ('irı ' ı • ' 
IJublirıd • l!Hb da idum ulilen h lırn clalı\.ır iç;,, 

yaıııl:ın ihti lal esnasııul a ... 

~ 
ı:l c;on~,;iıı ıın lfl!'!l ıfa ln:.,rili1. tlahillyt' n~tfT1119 i"-
ı-ilı· ıı iillinıatunırhıı sonru honıb:ı ile lıUcuma 11 

yan miı tımıtılit ln ı.:iliz b:ınkalnrnıc1an bfrf. .. 

yonu vücuda getirmişlerdir. 
1\feşhur İngiliz Başvekili 

Gladston "Fcnban" lara bazı ta
vizlerde !bulunmuştur. Hüsnüni
yet eseri göstererek evvelce tev
kif edilmiş bütün Irlandalı şef
ler i serbest bırakmış, fa'kat bu 
tavizlerin bir faydası olm:ı.m ış. 

Irlandalı fiCfler serbest bırakılır 

bırakılmaz tedhiş faaliyeti yE'ni 
·den ve şiddetle başlamıştır. ~er
ıbest bırnkılnn Irlandalı fjcflcr 
yeniden tevkif cd.ilm' , bir müd-

det sonra kaçınıya muvaffak ol
muşlar ve 1876 senesinde A vus
t ralyaya sürülen "Fenian'' !arın 
orada bir gemi kirahyarak Bir
leşik Amerikaya geçtikleri Lon
drada öğrenilmiştir. 

* 
'' l rish Repııblica11 Army" İr-

landa cumhuriyetçileri ordusu", 
''Fcnian" lann usullerine Ye 
prensiplerıne tevarüs etmiş \'e 
ke ı disinden ilk defo 1916 sene-

• ... r •., • , - ' .,_ " .. ... .. r ., - .. ... • 

paskalya gunü baRlıyan ıhtılalı 
Irlandalılar için muvaffakıyetle 
neticelenmiş ve müşevvikleri i -
dama mahkum olmuştur. 

1921 de Loyd Corc hükumeti 
Irlandaya yan istikliil verdi 'e 
lrlanda istiklal hareketinin res
mi şefleri Cosgrave ve Collins 
ile bir sulh muahedesi imzaladı. 
Bu anlaşma ile katolik Irlanda
ya domniyon statüsii veriliyor, 
yalnız adanın şimalinde bulunan 
ve "Ulster'' teşkil eden altı kont 
luk İngiltere tacına bağlı kalı
yordu. 

Bu hal <>ekli "lrla1 da Cımılı ıı
riyctçiler Orcl lsıt' azasını tam 
manasiyle tatmın etmedi ve an
la~mayı kmdileri namına imza
lıyanlardan Collins öldürüldü. 
On sene sonra da muahedeyi im
zahyan öteki sefin, Co<-gravenin 
kafi derecede 1ngılız aleyh tarı 
olmadığına kanaa t getirilerek. 
yerine Amerika da Iı landalı ba
b:ı \'e f spanyol anadan doğıııuş 
\"e bir aralık lngilizler tarafın
<lan idama mahkum edilmis o
lan Eaman de Valera eecilcli. 
Şuraya buraya atılan bomba

ların işleri yoluna koymaktan 
ziyade bü biıtün vahiml<'~tırdi

ğ'ne kani ahın De \'alera'nın ilk 
i•i, on bin aza!;J bulunan "lrlaii
da Cıımlı l!riııet,.;lcr Ordııs t'' n u 
lağvetmek ollu. I'rı kat suikast
br bununla S'>lla ermedi. 

l 937 de Londrada A!tın<'ı Cor 
cun taç giyme mera. imi yapıldı
ğı smı d:ı Iı la 'ldıılı tedhlşciler 

İngiliz krallannın Dublin'de ne 

karlar heykeli varsa hepsini di
namitle berha\·a ettılcr. 

-939 senes: ı:3 sonkfınununda 

İngiliz dahiliye nazırı Sir Sa
muel Hoare. "Irlanda Cumhuri
yetçiler Ordusu" umumi katip
lı~nden bir iiltimat.om aldı V(' 

Cenubi Irlandada bulunan İngi-

mak gibi gar ip bir vaziyet:; 
ğurmuştur. "Eirc" nin 'bu f,,r. 
hareketi İngilterenin adaya ~
la miktarda asker gbn~erı:ıst' 
ne ve bu adadaki bazı liJ118 .~ 

. . e it»> 
Alman denizaltı gemılerın tto"' 
5ı harekatta bulunacak de 

1 
• 

yerler için üs şeklinde kul 
liz kıtaları çekilmediği takdir- masma mani olınustur. 
de Irlanda tc<lhişrilerinin "fngil- -m ıstı· 

Bu vaziyet, AlınanyaıUA· ,~..,..\.., 
terenin iktısadi, sınai ve askeri bu.ıı. .. • 

la emellerini bilen Lon<n:a _,#' 

hayatını felce uğratacaklan" meti icin az çok bir endı§C JJJ"''. 

tehdidiyle karşılandı. zuu olmaktan hali kalmam~. 
l ngiliz zabıtası bunun iizeri- rı ll>-

dır. Mesela istila plan~a _ıArıl 
ne derhal faaliyete geçti. Irlan- smda Profesör Banse'nııı P'.:;, 
dalıların kesif olarak bulunduk- rfOI"' 

lrlandanın Cork ve wate 1.tr 
lan muhitlerde yapılan araştır- asker ihracını derpiş etırıeı-~ 
malar müfr it Ir la nda milliyet- <lir. Almanya Irlandaya ye~ 
perverlerinin planlarını or taya ı d ıar......-

tiği takdirde ngiliz a s ,)• 
koydu: Irlandalı tedhişçiler ln- ablukası hayali kıs.men tsJı il' 
giliz . donanmasının harp mnlzc- kuk edebilecek ve tngiltcre • 
mesine, tayyare ve kara kuv- ! · pıet' 

skoçyanın büyük sanayı L ...fll• 

vetlerine sabotaj lar yapacaklar. kezleri kolayca hücuma ve ~-
har p malzemesi fabrikaların ı ve bardımana maruz kala.bil~ .. 
mühimmat depolarını berhava tir. J.,ivcrpol şehrinin rrıanda ~f 
edecekler, bankalara ve hiikiı- J<•ıJY hilinden iki yüz kilomtere wı 
metbina la rma. bombalar atıla- mesafede olduğunu söyletnelt ~ 
C'ak, bir kısım hükumet ad:ımla- hususta bir fikir verme!< w-~ 
rr öldürülecekti .Bu plan tama- kfidir. 
m iyle tatbik edilememekle be- ~ 
raber Irlandah tedhişçiler Lon- Irlandanm stratC'j;k c~e~ 
dfada. l\Iançesterde , .e Liver- yeti o kadar biıJ iı'. ""ar ~1 tt" 
polda 150 den fazla bomba at- asırlaı·da İngiltere aleyhine jJJ 
tılar. cih edilmiş her hareket~ et· 

De Valera bu hadiseler karşı- hedefi daima lrlanda ıeşkil o/f 
smda Irlandalı milliyetpcrverle- miştir. 1580 de !spanollaf UJI'• 
r in tedhişçilerle ber aber olma- ltalyanlra, 1601 de :tspanYo ~ 
dıklarını ilan etmek cesaretini 1793 de Fransızlar IrlaJl~a ç 
gösterdi ve tedhişçilerin tevkifi asker ihracına teşebbüs ettil ır 
hususunda fngilizlere müzah:ı _ sede bütün bu teşebbüsler ~ 
rC't etti. O zamandanbcri De Va- vaffakıyetsizlikle neticelendi-

. "a tedhişin Irlandayı emelle- Şimdiki harpte de tn~iı::: 
l'IIıe kavuşturacak çare olmak- nanmasının aldığı tedbır~~~ ıl1I 
tan çok uzak olduğ"unu her fır- lnyısiyle b'r ihraç tcşebbUS~icc' 
s:ıtta söylemekle b 0 rnber Trlan- tarihtekilerden daha iyi Jl~ 
danın t aleplerinden hiç bir mad- vermesine pek ihtimal yotctut· 
desinde fedakarlık yapmamıl'i· d&Y', 
tı r. De Valera, bilhassa memle- Esasen Almanların IrlaJl Jf. 
ketini geni~Ietmek ve ''Eire" nin asker ihracı teşebbüsünd~ ,ı 
yirmi kontluğu ile "Ulstcr" in çok bir muvaffakıyet ~btiJO,.. 
altı kontluğunu bi~Ieştirip bir görebilmek için Irlanda ıle • ,,ı 
tek müstakil devlet haline getir- larmda anlaşma mevcut ol~ 
mek istemektedir . Bu devletin lazımdır. Halbuki Irlanda. ıJfS• 
merkezi Dublin olacak \-e 1ngil- bitaraflalığmı ilan etmiş bul 6• 

tereye bir dostluk muahedesiyle maktadır. De Valera bu hU
911g<r 

bağlı bulunacaktı r. ta cidd i tedbirler ald ırmış, tt8 
f"ç milyon nüfuslu olan ''Ei- nüllüler toplatmış, mem.le~~

, e." ııin arazisi bütün Irlanda a- ''Beşinci kol" bulunması ıhtı 6 
lıni dü!<ünerck bunlar aıey.biJlr • dası arazisinin altıda beşidir. 'J ştı 

• lerkezi Belfnst şehri olan Uls- cok ağır cezalar tertip etınl 
faıc•t lcr'in nüfusu ise ekserisi pro- Cenubi Irlanda bitaraf. ~ 

testan olmak üzere 1.250.000 ki- tam müdafaa halindedir. :su dl 
şidir. Bunlar asırlardanberi ora- ziyette ve İngiliz donanınası·yll 
da yerleşmiş İngiliz ve tskoçya- hava kuvvetlerinin yardımı ır
h ahnlidir ve bir katolik hüku- denizlerde bekçilik ynptıkç~b~ 
meti olan "Eire'' ye bağlanmıya lnndaya Almanların asi\:er 1 ~ 
katiyen aleyhtar bulunmakta- etmeleri teşebbüsü - inık!i.ıl •· 
dırl ar. Cenubi Irlandalıların ta- hilinde sayılsa bile - nıuva.ffje. 
leplerini is'aftaki güçlük de bil- kryetsizliğe mahkum bir pt'O 
hassa bundan doğmaktadır. 'I rlir. - K . 

frl.andn nın nüfusu şimdi iir. J ~ 
milyon ise de ~on bir asır zar- ----------
fmda dört milyon frlandnlınm 
baı:ıka memleketlere hicret etti
ğini unutmamak liizımclır. Bil -
hassa Birleşik Amcrikadıı pek 
c:ok Irlandalı vardır. 

* 
Şimdiki harbin başındanbcri 

Trlandalı tedhlııçiler suikast fa-
aliyetinde bulunmamıı::lardır. 8 s 
Fakat İngiltere ile Cenubi Ir-
landa arasmrlaki anlaşamamaz
lık, yukarıda anlattığımız gibi, 
Irlandayı harpte bitaraf bırak-
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KAPTANIN f OPEGi 
cede mUşterilerle doluydu. Fakat 
ne mUtteriler! Ekserialni eanaf Nakleden: VA ıl r ORGUN 
takımı, ifçtler t.etJdl ediyor, ba .. _ Çocuklar, beni bilirsiniz. .. 
rada sağlam ayakkabı olmadıklan 
hallerinden belli kbnaeler de gö- Marti'nin kaptanı eöz verirse o
• çarpıyordu. nu tutar. Ve bu da yeter! Ye-

tcerde mütlıi§ bir gilrUJ.tU, uğul. rinize, vazif enlzln başına dö· 
tu vardı. Herkee yWalek 1Mlt ko nün. Ve ben, aizt bu yola al1ıi1k· 
nuşuyor, kahkahalarla gUIUyordu. liyen bu alçak adamm kim ol
Kapıya yalan bir yerde bir ma. dufunu araştırmanızın bütün 

aa bulup oturdular. Sparton iki olan bitenleri unutacağım. Razı 
viski ısmarladı. mmmız? .• 
Toımoa etrafına baktıktan eon - Yelkenlinin mtırettebatmdan 

ra arkadqmJn iait.ebilmem için a- hiç blrl cevap vermedi. Geminlİl 
detJ. batırarak: kaptanım ııkı ıdnya kollarm· 

- Bun.et ne Jdbar yermJt me. dan tutan tayfalar Jup~ 
fer! dedi. Mademki beni böyle bir dılar bile. 
yere getirecektin, ne diye mıokln Kaptan: 
ıiYdik. Lil.ıum yokmuş ki! - Haydi çocuklar ... o.ret. .. 

- Mealek icabı biz ber yere Yapttlmıa biru nadim olur 
Pderia. Burunu befenmlyorsun a. olmaz vaziyet yine elll1dsi gibi 
ma bundan gok daha berbat yer- dür.ıelecek. Sef• _.,,amda p • 
lere slttJiimtı 4e olablllr. l'alrat mide erkan isyanlar için konulan 
doğru.sunu istersen bu.ra.smm böy- kanunların pek fiddetll oldulu· 
le bir yer oldufunu ben de bllm1. nu ılz benden iyl bUlrslla." 
yordum. Gertly (Martmm ikinci kap-

TOIP80ll zabıtaya henils yeni tanı) ileri çıktı ve kaptanın kar· 
gjrmif, Bartnıin maiyetinde çalış. pma gelip durdu. Gözleri kim· 
mağa baolanuetı. Spartonla cabuk le parlıyordu. Kaha bir .. 1e: 
ahbap olıDlqlar ve biriblrlerine sr- _ Coneoın, -pvw.eliğe ıuzum 

la bir dostlukla be.ğlannuflardJ. yok. Heplmta bu ilin ICIOUIJ& ka-
Sparton yardımcıya ihtiyacı oL dar gılmiye karar verdik. Bana 

duğu saman, tecrlibeli arkadqla. kalsa idl aisl QOkt&n Meld dtln· 
nndan ziyade onu yanma alırdı. yaya yollardan. Fakat, tayfa 
Tomaon tam bir sporcu ve fevka-
llde cesurdu, korku nedir bilmez- kan dökillm.,.lnl 18temiyor. 0-
di. o a1qam da, Sparton onunla nun için sizi Okyanusun kollan 
beraber reımetı mUnallp görmtlf. aruma bırakmıya karar verdi· 
t.ti. ler. Bunun için de ıme glft ktı· 

Tom8on, yap otuJJU ıeçmit ol • rekli bir f&lupa ite biray )'etecek 
muma rağmen on aeldıı yqmda kadar yiyecek ~ ve deııl· 
bir delikanlı görtınllrdn. Teni o ka sebırakacalm. .. Hepimiz, Uç bet 
dar be)rudı ld hayatında JUo tnt paralrk a.yWda, Jeknwk ve ba
olmldtit IUUlablllrdi. ait bir ,..a.,...taa b*t*. Bol 

Bir ligara yakarken, Spart.ona: para verecekler çok. Nitekim bir 
- no.tum, d~ be.na 6yle ge- taneei bizi ~r. Biz.den, 

Hyor ki meçhul muavtnhı seni fe- yalmz kaçak eoya. nakledebile
na halde atlattı ... Zaten randevu. cek bir renıi ile har türlü maee
,ya ıeJınll. bile. QQU hu..-a-j ..,_ ...... m'' ıtıt•d Wi,_. 
balık lçendnde nuıl bulaeakm? Hiç birimiz recıaetmedtk. Şlm-

- Bea MnJn ribi dllfUıunllyo • di her 19yi biliyol'9Ulluz, lfzl öl· 
nan. "Meçhul muavin" dedlitn a- dUrmeme mani olarak canmm 
dam bana bir kere yal"dmıda bu • kurtaran bu iyi Jralbli mürette
lundu, bu sefer de sözünde dura.. bata teeekkt1r edinia. 
cağından eminim ... Al Vud c;ete - Gertly onu Jaakamyor, bu ytta 
sinden Ohagaıı'ı bu sabah onun den ona kin besliyordu ve bu a
aayesinde Yakal&dJtmıı unuttun damm i9yank&r ruhu; ona her 
mu! tUrlll fenalıfı yapmıya yeterdi. 

- SkoroJocl denDen bu ada • Kaptan Coneon, arbk naatha· 
mm pek eerarengb oldufunu in • tin fayda vermlyeceğini anladı: 
klr edemezahı ya! ve hazırlanan pluıpeye dolru 

- Hakkm var. Bu noktada se. allri.Hdemelerine milmaneat et~ 
n1nle mutabdm. Fakat bu ayn 
bir meeeıe ... Bisim için mühim °'" medi. Ooaeonun blndlfl şalupe; 
lan nokta yardnnmı görmemhıdfr. bir fıçı iQeeek IU, bir balta, iki 

_ Merak ettf#lm nokta da " ktlrek ve bir miktar yiyecekte 
nuıı bize yardunda bulmınıaamm beraber de~.ir.e ifıdirildi. 
aebebldlr. Neden yardım ediyor! Conaon. bu kt1çtlk tekne l1e 

- Herhalde Al Vud'a klnl var, Okyanusta kopacak ilk fırtma-
ondan intikam almak latJyor. da mahvolmq clemektt. 

- Belld... BUd aldatmuı da CoD&ODu bu uçeuz bucebıs 
mtlmkthıdtır. Benin ..yerlnde olum denizde yalnız başına bıraktık· 
bu adama fazla gtıvenmeııdlm. tan sonra, Martı yelken açarak 
Konuşurken gözlerinl kapıdan a. Amerikaya mtttevecclben uzak· 

Ytrmamll olan Sparton ayap kal- lqtı. Martıyı, ufukta bir nokta 
kıp geleni karplarken arkadqma: halinde g&ilnttnoeye kadar yq

(Deutmt.ı var) lı gözleriyle takip eden kaptan 

"" - Lukreçyadan memnun mu· 
sun oğlum? 

- Lukreçya yok artık anne! 
Yılda var. O benim aşkımın se· 
masında dolan parlak bir yıldız· 

du ... Zeki, fedak!r, feragati nefis 
sahibi ve muti bir kadın. ç.ok nıem 
nun.um kendisinden. 

Sultan Murat annesinin bu sua· 
Unden ~pheye dQpıüştü: 

- Neye sordun, anne? dedi · 
Yoksa Recep reis onu hAIA unutma 
dı mı? 

Kösem sultan önüne bakarak: 
- Evet, dedi, unutmamış. 
Ve hemen ilAve etti: 
- insan nikAhlı kansıru unu· 

tur mu? 
- Ne dedin.. Nikfilılı kansı mı? 
- Öyle ya. Ben Lukreçyayı Re· 

cebe çuağ etti'lim zaman, o gün 
nikAlu da kıyılmıştı. NikAhsu. 
lcu veri1ir mi hiç? 

Dördündl Murat d6§ünmele 
bqladı: 

- Simdi ne yaparaiız, anne? 

Conson ayaklarına bır i'eyın s~· -
rlinmesiyle daldığı klbust;ın 

kurtuldu. Ayaklarına !!IÜrUncn. 
iki sene evvel netıire dUten kil· 
çUk çocuğunu kurtaran ,.e dai· 
rna yanmdan ayrılmıyan sadık 

köpeği Hektor idi. Yanında t:u· 
lunarak bu acı aaatleri onun· 
la paylaşmak istiyen köpeğini 
görünce, onu muha betle koll'l· 
nnm arasına alarak sevip ok!'a
mtya başladı. 

Hava güzeldi... Deniz de Eıakin 
fakat sonaumu .•. 

Conson kürekleri ıskarmozla· Conson, zaman zaman cinnet 
ra takarak, gemilerin takip et- buhranları ., gecirmiye bagladı. 
tilderi rotaya doğru kürek çek· Elleri sık sık kayığın dibinde 
miye başladı. duran baltaya gidiyor. Gözleri 

Henüz iki üç metre ilerleme· vahfi bir arzu ile, susu~uktan 
mlşti ki, bütün ümitleri suya dili dışarı çıkmış. bir sahibine, 
dUstil ve Gertly ile onun auç or· bir denize bakan ve açtıktan za.. 

Conson, tegekkilr eder gibi 
gülerek, elini vefakar ve feda· 
klr köpeğinin başına koyarak 
söylendi: 

- Camm Hektar! .. 
VAHiT ORGUN 

t&oklanna lanet etmlye bqladı. yıflamıı Hektonın vücuduna ta- Ajans' ar 1 n o i 'i 
Küreklerden biri kınlmJttı. E- la1Jyordu. Bir aralık baltayı eli-

linde kalan parçayı muayene e- ne aldı ve l&llanarak yerinden iT AL\' All il AVA 
derken: kalktı. Artık karar vermleıtt ... 

- Alçak. kuta Jdlreğl .. Daha fazla açlığa dayanamıya- an VITJ.111 
tereliyerek sandala koydu; dl,. caktı. Hiç olmazsa Hektor ta- 1111111 BiNi il" 1'I 
mmldandl. pekti. Hem onu öldürmekle zıa. 

tçme bir tlipbe sfrmitü. ae- va11ı h&YQn tahammtııau. aç- IOITDIMI\ oa 'I 
men eraklan muayene etmlye tıktan Jnırtulırnıı olae&ktl. ı 
başladı ve yeisle bir kUfUr daha Belld de kendisi de bu .uret-
aavurdu. Paketlerden f&lım bir le kurtulmuş olurdu.° 
tanesinde yiyecek vardı. Di • Batmak U.r.ere olan gllnefin 
ferlerinin içine bot koııserv~ ıııklan baltayı parlatıyordu. 
kutulan konmuştu. Fıçıdaki su· Hektor başma plecek acıyı ket
yu da tetkik etti. Alçaklar, fı· fetmif gibidir. Kmdiatai öl· 
omm üçte ikisini çakıl tqiyle dürecek olan efendisine mazlfun 
cloldurnıutlardJ, ancak fıÇmm bir tavırla boynunu bökenk 
llçt.e bfriDde 8U vardı. pınldıyua ga.lerini dikti. o p 

Comon, keadlaine endloe ile ler Adet& kQIUllU1t1l'du. 
bakan köpeğine dönerek, mtlt • Coııeon imik bir feeyat ~ 
fik bir tavırla söylenmiye bat· rarak: 
~: -Hayır, h&yrl .. Bumı,... 

- Zavallı ~ 1'9,- JD&lll ... Hektor, oooujma111 Jsg. 
7111 Wr ~ ,,,.~ • 3Ud$ emen da -- ......_ 
ya meobunız. Necim beni takip ba.lmufb, Adeta onu b&Jle at. 
etmek istedin? .. Gertlye görün· milf olarak kurtarabildifinden 
memek için, ta.bil l&lldalın kU· dolayı - öyle annetmiltl -
peotesinde aaklamnıttm. Zira o benden af diliyordu. Hayır Bek· 
babia ruhlu haydut bmimle sel· tor, hayır ... Bunu yaı-mam ... 
mene mani olmak için 8elıi öldtır Seni öldüremem ... 
mekten çekiıım.iyecektl ... Benim Ve ani btr hareketle, kerıdlli· 
vaziyetimde olan bir idam için ni her tllrlll fena hialerden konı
eıı bllyUk Jokenoenin H•illt)r mak için, baltayı dmial flrlat
ve kendi 11eSi.mden bqka bir 1e1 tı Balta dalgaların araemda kay 
işidememek oldutumı o, p iyi bolduktn IODra douon plupe
billr. Ve ten, benim aftllı Bek· nln içJDe Umitsia bir vulyette 
torum, havlayışlarmdan bafka oökenık hareketm kaldı. Bayıl
türlll bana cevap verememin. IDJftl ... 
Fakat, bana ümit ve ceearet ver- ~eııdine ge1diti aman bir ıe- ı 
mek için bu da yeter. minin ,Uverteslııde idi: Gemlniıı 

Coll80D, çekilmez eüklıtu boz. wvarlsi onu telıelli ederek ken
mak için yüksek aeele konup.- di8lııi naaıl kurtanhklarmı an
rak: tek kürekle eandalı llerJet- latıyordu: 

miye ve nihayet.tiz ummanda - Hayatmw, 8İ.7.l kurtaran 
bir kurtuluş lzl keşfetmiye ut· köpefiııi7.e medyunaunuz. Onun 
raşıyotdu. Her ~ beyhude... bavlamalandır kt pcenin ka-

Böylece gllnler geçti ..• Bin bir ranlığmda dikkatimizi çekti. 
itina ile idare olunan e!T.&k ve P'edaklr bir k&pek... B&kmız, 
su bitti.. Artık açlık ve ondan size yapılan mlldavaatti.n IODra 

daha korkunç olan susuzluk ile keııdinllıe geldiğinizi görünce 
karşı karşıya kalmıtlardı. ııuıl memnun oldu. 

- Yapı.l,acak bir it var <>tut: 
'Va Recep onu boşamah, yahut da 
Lukreçyayı ona göndermeli. 

Murat •birdenbire kaşlamu çat 
tı: 

- Birincisi mümkündür, anne! 
Fakat, ikincisini ben yapamam. O· 
na çok alı~tım. Beni muztarip za· 
mammda oy~amasını o kadar iyı 
biliyor ki .. 

- Bundan önce Nilüfer için de 
böyle söylüyordun, olul 1 Recebi 
darıltma~ .. kansını kendisine ver 
sek fena oımaz. 

- S.dı dersin.. Ben müftü 
ye söylerim .. iki şahitle iı biter. 
Böyle riizeJ bir km, Recep gibı 
çam yannast bir adamın kucağına 
atamam anne. Onlann yan ömriı 
denizlerde geçer. Bu kadını alıp 
da ne yapacak? 
Kösem sultan: 

- S!n bilirsin yavrum! dt'mr'· 
ten ba~ çare bulamamıştı. 

Padi§8hm anası bundan falla 
ne töyli)tmiliıdi? 

Ortada yalnız Recep mese'.est de· 
lil, Lukreçyanm hiyaneti de var· 
dı. Fakat, Kösem sultan bu mest 

leyi o~luna açamadı. Kendi kendi 
l'lf': 

- Onunla ben mOcadele edecr 
ğim, diyerek oAlunun yanındar. 

aynldı. 

Dördüncü Murat, anası gldeı 
gitmez lstanbul kadısına habe· 
gönderdi. 

Kadı efendi saraya ;elir &el 
~ padişah ona meseleyi açtı: 

- Ben bir kadın aldım, dedi 
halbuki o Recep isminde birine dt 
aynca nikAhlanmış. Biribirlerinirı 
vüzünü görmediler. Şimdi bu ka 
dm benim yanımdadtr. Onu ben ı 
lacağnn.. Şer'işerH C ~ Receple 
olan nikahı feshedip serbest bırak 
mak çaresini düşün. dedi. 

Kadı derhal ıki şahitle: •tal~ 
vald olmuştur deyu hüküm \·erd• 
ve hükmü eerifi derhal Recep m· 
• gönderdi., 

Ul•f tarafı 1 tbactide) 
rek Mıaırdakl gerek Yunarıie
tand&ki tayyare kuvvetlerinden 
Uatlln bulunmaktadır. Bu Uatiln· 
lllk harekltm başlangıcmda ol· 
dulu gibi bug\bı de bire karşı Uç 
niebetindedlr. 

Bu vaziyet ka.rpnıda ttaıyan 
tavvareciliğinin muvaffakıyet • 
ldzlilı aebebini izah etmek mllt
küldilr. Talim görmüş tayyare
cilerin azhğı ile klfi derecede 
benzine malik bulunmama1an~ 
mn bunda Amil olmut bulunma· 
il ihtimali vardır. Bundan bq. 
ka ileri hatlardaki tayyare mey
danlarında ica.beden tamiratı • 
r•ll•Ntle ,.. ..... w bu mey. 
danlan iyl bir halde bulundura· 
bilmek için lüzumu olan tertlba· 
tı atacak kimselerin iyi yetiştf· 
rilmemlı ve bu husustaki tet
kllltm iyi tanzim edllmmıit ol· 
ması da milmkilndilr. Fakat bU· 
tUn. diler izah tarzlarından da
ha doğru bir ba.h .,ekli vardır 
ki o da İtalyan kuvvei manevi· 
yeelnhı Janlmıs olmasıdır." 

SEKRETER 

ll'ı5lCI ~~ q_;= 
IWı~~ ~ptal 

• •• 
t~ ~ Komedi lmmmda: 

GGndis H de ÇOcuk Oyuna 

Akpm to.IO daı 

Pata Hazretleri 

E. Sadi Tek Tiyatroıq 
lla pae 'Clködar BAie slnemuında 

(SIJBICI&) l!lıNaJ' Fallı (ÇAPKIN KIZ) 
v....a (1) ,... Her ,...r ıo lnmJt. 

Beyoğlu Halk Sinema• 
8u&1ba 11de,Ak~1 de: 
l - Kara Konan: H kısım 

ı - lene& llırmdan. 

Sultan Murat bu neticeden çok 
memnun olnı:.ıştu. 

- Bundan sonra (Yıldız) be 
nim zevcelerim arasında kalacak 
tır; eoran olursa böyle soylersın. 

"0, padişahın karısı oldu. dersini 
Murat, Kadı> a ıcap eden talıma 

tı ve bu talimattan sonra da bir 
çok hediyeler vererek saraydan gön 
derdi. 

Acaba Recep bu talak hükmünü 
.ılınca ne yapacakt? 

Bunu Kösem suıtan kadar pacli· 
şal\ da merak ediyordu. Zira üç 
ıün sonra Akdenize hareket echc:ek 
donanmayı Recep reis götürecüti. 

Recep o devrin en meşhur, en 
muktedir denizcılenndendı. Akde" 
nizi onun. kadar iyi taruyan biç 
ctmse yoktu. Recep sefere çıkma· 
nalcta ısrar eöerse onun yeri.ne ııt· 
ecek kaptanlamnız yok delildi a· 
a, bunlann hiçbiri. ondan beldr 

nen hiımeti &örecek kabili)'tDI .. 

lildi. 
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Dünya rutboı yıldızları: No. 9 

Avıupanın eıı ıyi beklerinden 

''KUiNKOÇE~,, 
MezlyetıerJ~. oyun tarzı ve baıaılyetlerı llcr Iıal.~ı malıfıudur: 

HJ24 Paris olimpiyadmm sür1>riz 
takımı nasıl Uruguvaylılar olmuı,ı. 

sa, 192u Anvers olimpiyadında da 
umulmadık ve beklenmedik bir 

kudret ve söhretle dünyanm na -
zarı dikkatini çeken İspanyollar 

olmWjtu. 
Üstat Britmıya fut.holünden ve 

zaman zaman parlak devreler ar. 
zetm.iş olan Macaristan, Avusturya, 
Çek, İtalyan futbollerinden çok 
evvel hatıralarımda yer eden ilk 
Avrupa futbolü lspanyanmkidir. 
Bwıda Belçika olimpiyatları vesi· 
lesiyle matbuata akseden hikaye • 
ler kadar Zamoranın da tesiri do
lı:urunuş olacak. 

Neden!e ben İspanyol futbolü. 
ne pek kilçükte:n ve daha görme • 
den tutuluvermiştim. Bugünkü 
futbol telAkkime o zamandan uy. 
c;'Un gelen ''La.tin sistemi'' ni Av
ı·upada ilk olarak kullana.n bu ''cez 
Le'' li, kara yağız, dinamik genç. 
lori se}Tetmeden blr bir tanıyor
dum. Göğüsleri san müselles par. 
pil kmnm formalarma, diz ka -
pa.klarmdan aşağı düşüklükte si _ 

}"'&h bol pantalonlarma "kadar. 

• • • 
1931 niaanmda İspanya • 1tal -

ya millt maçmı seyrettiğim zaman 
havanm bir Ağu6t06 sıcağı arıet· 
mesine rağmen heyecandan tir tir 
titriyordum. Bu heyeca.nmı.a se • 
bep; çocukluk hatıralarımm "eııı 

kuyyctli,, bildiği bir takımla, ilk 
gençlik hatrralamnm "en kuvvet
li" tanıdığı bir takımın karşı kar. 
5ıya gelip kozla.rmı paylaşma.k i . 
ç1n bütün gayret, şiddet ve meha. 
retlerini ortaya koymuş bulunma.
larrydı. 

Maç sıfır sıfıra bara.bere bitti. 
Ben lspanyollarm, efklrrumumiye 

ltalyanlarm kazanacağım tahınin. 
Iiyorduk. Maçı daha ziyade !tal • 
yan fo?"Vetlerle !spanyol müdafaa 
bera.berliği oynamış fakat bu neü· 
ceyi ''bir tek kişi" temin etıniş'

ti: Sağ bek Kuinkoçes ... 
Ben bu yaman futbolcUyü o gü_ 

ne ka.da.r bilmiyordum. Ve bütün 
dikkat.imi Meazza. • Zamora mUca
dele&inde toplamıştım. Li.k.in o 
gün 1111.hanm },Jdızı Kuinkoçes ol • 
muş , .• bilaistisna herke5in takdi_ 

rini ve alkışını top~tı. 
Bu yaman futbolcunun oyun 

karakterlerini - zat'Cll aşağı yuka· 
n İspanyol futbolünün umumi ka. 
litesi demc-k olan • ı;u üç esasta. 
toplrya.biliriz: 

Meha-ret, detant, Suples ... 

Esmer, zayıf, uzunca boylu, a· 
sık suratlı, hatırı M},lrr derece. 
de sert olan bu gencin en birinci 
hususiyeti başında daima bir men. 
dil sarılı olarak oynama<Jidır. 

Xendislne Avrupada "L'homc au 

Bandcau" yani ''Sarıklı adam., 
derlel"'!le de · Allah selamet versin! 
hmi §imcli J!zan değil - bizde bir 
pzetede onu "bandocu adam!" 
diye yıu:nuşlardı. 

Avnıpada, bilhassa L>panyollar. 
la. İtalyanlardıı. böyle ha.şiarına 

•'sarık" ıınrarak oynryanlara çok 

rulamr. ltnlyıı. milli takmır sol ha 
fr meşhur Bertolini bütün haya.tın. 
da böyle başr bağlı oynamıştır. 

Milli oyunculardan bek Gasperi de 

öyle ... 
30 defa beyn,elmllel olan Kuin· 

koçea lspanya şampiyon taknnla.
rmdan F. C. Madridin pek kıy. 

meUi elemaıudır. Yanında oynryan 
diler mildafi de yine milli takı • 
mm ytibt'dc oyuncularından Ciria; 
kodur. Bu hattı bizim Faruk • 
Adrıu hattma bcmzetebillzU. He • 
le 1\ın.ık aynen ikinci lılr Kulnko. 

Yunu: MUVAKKAR EKREM TALU 

loıpanya fut.IM>lünün sembolü olan Kufnkoçe-.ln nefis bir karl-.catiirü., 

~tir. 

Bu takımda kaleyi de Zam.ora • 
nm muhafaza ettiğini söylereelı: 

Ma.drld geri müdafa.asmm mtit2ıiıf 
kuvvetini anlatmış oluruz. 

Ya.zmu bitirirken bu çok meo· 
bur mUdafiin bende hasıl cttiil 
intibaı ila\ıı edcylın. 

1 - Her ne pahasına olursa ol. 
sun "muhakkak'' nazariyle bala • 
lan ylizıde yüz gollere man~ olu • 
yor. 

2 - Uğradıkları bilcumda 11eıli

likenin hangi cenahtan ve hangi 
fertten doğabileceğini büyük b1r 
ferasetle e\'"\'Clindcn kestiriyor W 

mildafaasmı ona göre hazrrlıyor. ' 
3 - Baş oyunu fevkalide bir 

oey... Refikteki tür, HU&nildeki 
f!ddet, Faruktaki fedaklrltk bir 
am.ya toplanmı§. 

' - Bizim rahmetli '·B:ıdi 
lülı::rii,. gfüi kam.buraya ıı:k aık ya. 

tıyor. Fakat adam yemekten ziya. 
de gaye topu sökmek ... 

5 - Solu da .sağr kadar Jtm.;,et· 
li. Fakat bana öyle ahım ~hun 

bir degajmanı yok. gibi. geleli. O 
tam man.aaiyle bir "müdafi,. ... A
tım kessin, top çelsin de ... Sonra. 

• ~llah kerim! 
Mnnkkar Ekr<'m TALU 

HABER0 ülfil 
Daimi okuyucularına 

bir hizmeti 
Klçllı 

llialarıaııı 
paruız 

ne,redecetıı ı 
Haberhı bliyük mü<ıabaka.sı ve 

bu münuebetle ba..,tığmın: yanında 
he.;.- ı.rün ne~retmektc oldu~uz 

kuponlar m&liımdur. 
Haber, bu kuı><ınları, yıılnıı: bu 

mü~abaka lı:ln değil, ayni zamanda 
olwyucularmm kü~bk r"kat kü• 
çilldüğü nl11pctindc büyük rayda.iar 

(')de edebilerekleri hizmt'Ueri i~in 

de kullanabllmelerini kararıa.,tır. 

mı.hr. 

Asağıda ne\ i 'e <·İo"lleri yuıh 

llinlıırı neşrettlmıek i&ti3 en oku· 
yucularınur. llf\nlarım llfl.')ltğnnız; 

yaı..mdakJ bir tel• kuponla birlikte 

ı;öndermtlldirler. 

Kuponları mun!a1.am ı,urttt.e 

toplıya.n okuyuculanmızın bu uğur
cla göndtrcceld~rl kuponlar ziyaa 
uğramıyaca.kttr, ııeşrf'dllen llanlan 

bn kupon 3 erine kaim olacaktır. 

Böylelerinin ilinlarmm nCljttdildi· 
ğt gazete tarihini tc.,blt etmt>lcıi 

kiffdir. 

Parasız neşredilecek 
ilan cinsleri 

1 - Doğum ve öfilm. 
2 - Nl'9•1.uıma ve nlkUılan. 

Uta. 

3 - Alını aatun kabilinden her 
nevi küçük il1ıl. 

4 - tı ve ltçi arama Uiol&rı. 

5 - E rkek ve kadm, ~lrnmek 

lstlpnlcrln eş arama nanla.n. 
6 - H<"r nc\.i ılkayt>t ve tf.'şck· 

ktlr mektuplan. 

Dikkat ed ilme•i lazım 
gilen mühim noktrl'lr 

' ~ ı .. '/ t<larc, 5 numa.nı :ı ~O'i· 

terilen llinlarm ciddiyetine 

kanaat getirm<"7.S<' ne'-rt>t. 

ıueı. 

T&liplerin a.droı.lerinl q.rih 

bir ,ckildc yaunalan li.zım
dır. şııplıe yok ki hl ldlrt!· 

<'<'klcri &Ural" nıa!l· 

ruı kalaca.Mır. ~el:tupla. 

ra ayrın kendilerinin anlı
YM'aklftn bir r~mi'ı \'<' nu· 

mara konulmalıdır. 

Gelflet'k mPktuplu ~in mü· 
rat·aat yeri olarn.~• IlaM-r L 
clarchanesi ~(M.terili.•bilir. 

<iö<;lflrile<·ck rf'miılMc ~«'. 

'"<'ek mekturl~r hu C'İn<; 

ili :ıl:ırıı. hstr<'dllrc-r k ı,ü· 

tun:la ayrı bir $Cklltlc bil· 
ılirile~ı·ktir. 

Ş11yd tıu mektupların bil· 

dirttel<lerl adre-.~ gonderiJ· 

metılnl &nu ederlerM pul. 
Janmı5 ve adresleri yaııl· 
nıı:ı hir 7.!\.rl giindennl'litlir· 

Barıada 1apılan 

Büyük kır 
koşusu 

Bursa, (Hu.w..si) - Bu hafta; 
şehriIIlizde Halkevi spor komi
tesi tarafından büyük bir ~kak 
koşusu tertip edilmiştir. Hava
nın soğuk olmasına rağmen ko
şu.ya. 144 atlet iştirak etmiştir. 
BuQun i<:in bu seferki kosu. şim
diye kadar Bursada yapılan so
kak koşularının en çok rağbet 
göreni ve al.8.ka ile takip edile
ni olmuştur. Koşucular Halke
vi önünde toplanarak Atatürk 
abidesine gitmişler ve burada 
bir saygı durumunu müteakıp 
koşuya başlamışlardır. Birinci 
orta okul. Orman okulu. San'at 
okuh1. Erkek lisesi, Merinosspor 
ve Çelikspor klüplerinden işti
rak eden koşucular arasında. ya
pılan r.~ü.saba.ka sonunda birin
ciliği orta okuldan Süleyman 
Tongo, ikinciliği liseden Kemal 
Yükselengil, üçünciilüğü de Sa
nat okulundan Kemal Ünlü ka
zanmışlardır. 

lskıim 
kulübü 
açılıyor 

Açılması için t~bbüsa.tta• 
bulunulmuş olan islerim klü:bli-· 
nün nizamnamesi vilayetçe tas
dik edilmiş ve muamele tam 
lanmıştır. 

Yakında, klübün mües.si81 
toplanarak faaliyet prograın
larmı teebit edeceklerdir . 

Atatürk 
koşusu 

Atatürk kOl}UAuna ~tirak etme. 
leri iı;in İı!tanbul bölg<'si kazaların 
be<len terbiyeei mükelleflerine teb 
ligııt yapılmıştrr. 

Bu koşuya h~r kazadan ~e:r 
atletin iştirak edeceği T.annolun -
maktadır. 

B takımları 
• 

şampzyonası 
İstanbul bölg~si futbol ajanhğr 

birinci kli.me takmılarının B ta -
kmıla.rı arasında ilk ma.çr tertibi. 
ne karar vermiştir. 

Maçlara Galatasaray, l<'enerbah. 
<;e, Pera, l.stanbubpor. Vefa klüp
leri iştirak ede<:eklerini bildirmiş
lerdir. 

Şeref \'e Fener stadlıı.rında ya_ 
prlacak mnçlarm fikstürü yarın 
ajMlıkça tanzim edilecektir. 

---o---
Oılataıara1 

takımı Anllara1a 
gidecek 

Yılba.§ı tatilinde Ankaraya gi
decek olan Galatasaray birinci 
futbol ta.kunt 19 Mayıs stadın
da Gençlerbirliği ve Maskespor
la 'ı>irer maç yapacaktır. 

Mektepliler futbol 
müsabakaları 

t~t.anbul «>rkrk mekt~ıll«>ri fui· 
bol lik hep~tl ba~knnlığmd:uı: 

Bugün Beşiktaş Şeref stadmda 
YapılAcak maçlar: 
• S:ıha komiseri: ~- Karayel, Yü. 
cc t'1kü li!ıesi . Per1e,·niya1 lise!'i 
ı:aat 14. hakem n, Uluöz, İ!ltiklll 
Use<1.i · Şişli Tera.k.ki lisesi, saat 
14.30, hakem B. Ulufü:. 

lcr. 

N '"'" "'tf'nen bütün ilanla· 
nn S0.40 kcf.mt-yi gec;mr· 
met.ine dikkat eclllmetldir. 

Zıuf itin«> kupon \ e be, 

knru,luk damga 
0 

ı>ulu ko_ 

ou:.rua.. .. ı ucutul.ın:ı.m~ıd:r. 

:-ı·eşri istenen ilanlar ~u a•I · 
r~c bönıicr!lm<•lldlr: 

llal>«'r Ga.ıet.esi 
'•Kü~-tm lllnkır &er\"ki" 

l'Mk kutw.e: 214 

l"lfanhul 

. ! 

SAATl.:'ARlill8 St>N 
Model~ ci•ımiifr v.,... 
• ...,,. .~~ ,.~ ili oıttGt 

ceblrıtıdi veya •ot""uıaa HACAR 
10011 olmalıdır. 1S TAŞLI ve 1!5 

........... _. •• , SENE GARANTi Sporcu 
Baylara yara). n nıetio 
CEP11ıKOL SAATLARI ı"z 

• L1IN SAATÇ/LARl>.4N ISRAA~· ısr _____...,. 
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iStanbulda Havagazi ve Elektrik ve. 
T eşebbüsatı Sınaiye Türk A. Şirketı 

Mühim ilin 
ı.rıaJ)C 

tstanbul<la Havagazl ve Elektrık ve TcşebbUsatı s ren" 1 
Türk Anonim §lrkl'll, ml'murlarınm 1940 ı;enesinc alt ••ı;nrı.. ııcrcJı 

hüviyet kartlarının l iklnclklnıın 19U den itibaren ıptııl ecl dC 
1941 ııcneal için muteber olmak Uzcre "pembe .. renkte karuarlB 
giı,tirileceğini sayın ınlişterllerlno arzeyler. ıı::ı 

buıcı.ı Bu kartların ba" tarafında ~lrkctlıı Unvanı olan "latan J<CÜ" 
vagazi ve Elektrik ve TeşehbUsatı sınatye Tlirk Anonim şır 
yazılıdır. dJtdıl 

Yukarda gösterilt>n C\'Sala uygun olmıyıın kartlar ııı~bte 11 

meli ve ha.mlllerf polise haber verılmelıdir. tıeeelC 

Şirket müştl'rllP.rinin bu i!tı.na riayet etmemelerinden çıkııb ~ 
.. vır ~ netıcelcrln mes•1llyetınl kabul etrnlyf'ce~nl şimdiden beya.. .. ... c 

MüDURtYET ~· 

-------------~-----------------~--~ 
Devlet Demiry;ıt~n ve Limanları 
· iş4etme Umum idaresi ifanıarı ...... 

~u • •ı'fOr ~ 
l·2·9H tarihind"n itibaren Samsıırı • Stvas. lzm!r - f\l!nlzlı ı11ııJI"' 

•Tire - ödemı, dah!I., ve Sirkeci • Kırklareli • Ed "rne mıntaknJnrıIJ'.l 
yolcu tarifeleri lltğvc<lilmltUr. 1:ıo70 Fazla tafsilat için istasyonlara mUrac ıat c<.Jllmelıd ' r. (5893) 1 

:ıt- :;. :;.. 11\t.ll ııe" 
Muhammen bedeli 60.000 r Altmış bin) lira olan 20000 metrC' ye 

16
,re ııl 

6·1·941 pazartesi gtinli saat 15,30 da kapalı zarf usulılc Ankartıd:I , 
ııa.sında ı;atm alınacaktır. ,1~1>', 

.Bu iı;e girmek lstiyenlcrln 4::!50 (dört bin iki yUz <'llı) liralık ı:ıı ~ t1• 
Uminat ile kanunun tayin ettiğ'l vesikalnn ve teklifleıinl ııynı 

14.30 a hatlar komisyon relsl!ğlnc \'ermckri ıuımdır. şııtıl~ 

Şartnameler 300 kuruşa Ankara ,·e Hayd:ırpnş:ı veznelerinde 
tadır. (11882) ~ 

1 
ıtsanbuı Levazım amırıığınden verııen 

harıci asker. kıtaatı ılanları 

1---------------------------------~ A n !"t<Ja miktarı yazıtı bu~dayıann kapalı zrırfla ek.sll!.m<'lerl !ıı.tl'# 
aakerı sntınalma komisyonunda 26·1;:-9rn gU.OU hizalarında yazılı ~ti 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni \'esikıdarile teklif mektuplarını ib~:buı ıl 
den bir saat e\'"1."el komisyona vermeleri. Şartnamesi Ankara ve ıs 
Amirlikleri Mtmıılnıa koınlıyonlarmdıı görU!ebl!ır. (1624) {ll69bJ ti 

Miktarı tutarı temınatı ihale sıııı 
ton lir."\ Jlra 

200 24.000 1800 10.SO 

160 19.200 H40 12 
J{. J(. :(.. iP~ 

Bir hastane pavyonu inşası kapaıı zarfla eksiltmeye konmuştur· ııoıııi' 
26·12·940 perljembe gilnıı sal\t 1~ te Çanakkalede l\lst. Mv. sııtınalıfl;(l66 ~ 
yonunda yapılacaktır. Keşif bede il 14,218 llrn t43 kuruş ilk tcmiıııı.U anurJ f 

42 kuruştur. Keşif ve şartnamesi komisyonda görtililr. To.llplerin "·on' .,.r' 
alkalarile teklif mektuplarmı ihale ııaatlndcn bir saat evvel koınlB> 
mele ri. (1620) (11691) 

,..ıı ,o~ 
31Jll"' lill 

Dcht1r kllosuna tahmin cdihın fiyatı 6 kuruş :!5 s:ınlim oıan ~ııı.l',fi 
arpa pazarlık.la satın alınacaktır. l'uzarlığı hcrgün AJ:ıkarııua ı.~,re 
satmalma komisyonunda ya~ıla.caktır. ::oo ~unJruı 14ağı oımanııı.1'\·e cl'.,.t; 
ayrı talıplere de ihale edılebıllr. Arpalaı döküm halınde Ankııra •oO ,,.. 

\ 'e ., Ol' ta.syonlarda teslim alınır. 3000 ton ıçln kati teminat 21,250 lira l'yoD ~ 
için katı teminat :l813 liradır. Evsat ve şartnamesi 960 kuruşa ı.orıı ıııs' f 
aımır. faliplenn hergün Anlterada Lv. &.mırlıği satmaımıı. ko/ 
melen. !1372> !1H06J • 

BORSA 
2! BlRtlltC1KANUS - rnıo 

l Sterltn 
100 Dolar 
100 Liret 
100 İsviçre Frc. 
100 Florin 
100 Rayitımarlc 

100 Belga 
100 ü•abml 
110 Leva 
100 Çek kronu 
100 Pec:eta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 V-v 

100 Dinar 
ıoo Yen 
100 lsveç l<ronu 

El'g11ni 

Sıvas · Erzurum 3 
Sıva.ıı · E rzurum ( 
Merkez benk:\&ı: p04İn 

Tebliğ 

.ka(*Dl1 

6.24 
132.20 

29.6876 

O.fl9'll'ı 

l :6225 

·12,9375 

tti.5oZO 
0.626 
~.176 

s l.13i5 
3163 

] 9.76 

19.H 
19.14 

108.50 

h.t&ubul böl~~i Mğcüık &jan
lıi(uıd&n: 

Burv.d& yapıla.c:ık kayak sporla.. 
mıa iştirak etmek ti2ero ba)Tam. 
da. bir sporcu laafileôı.in Uludağa 
gıtmeai takanilr etmiştir. 

lıti.rak arzusuade. bulunan spor
cularm. bölge 9[)0r set"ViMne ~Ura.
caatl& ieiml~nni kaydetti:mıelcrl rl 
ca ohımır. 

8.0S Ajanıı 
8.18 Ham 

progr..un 
s .. 15 l"t>m•~-

Ltst('f;t 
U.3S Şarkılar 
12.;;o ..\j."tnıı 

IS.0:5 Tilrk:ilcr 
ıs.20 Orkeı;trn 

18.0S Otla 
Mnslkl'li 

18.SO Konuşma 
18.4.> ç.ocul• liA&ti 
19. lri Çocuklar 

için ml!:ı:lk 
19.Stl Aja.ı· .. 
19.45 Fa!lıl h~;\·eti 
20.15 Radyo 

GuPte~ı 
%0.46 Cıt'çlt 

koruıerl 
21.10 KonuflD& 
21.25 Şarkılıııı.r 

, 2 J .46 Bando 
22.10 Ajanı 
22.45 Cashand 

Dr K emal O-"" 
. ı "' ha.t- t 

idrar yollan 
.. ••t~Latllfl 
ıarı mu en ,; 

--- --- ?fO. Beyof la tıUkJ61 c..---~,.,., 
Bursa Pa:r.an tJıtl ,..~ 

Apartman. Tef.: •1 


