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~e__: a~f~~ 
BiR ş· AYET 
E TU U 
~ilk Bankn.smdan ~potek sure· 
~e istikrazdıı bulunmuş vatan· 
b~lara bugünkü nhval hasebiyle 
ı: dereceye kadnr acımanın ve 
eatllfkiır davranmanın hiç yersiz 
Yllanıryacağı a§iktl.rdır. 

11 Yazan: 
seyin a t alçın 

fJ fJR gazeteci, hemen her gün, 
){ı okuyucoJımndnn bir takım 

~.llPla.r nlır. Bunların büyük ek
lı~etı bir :•.myeti lhtl\'a eder. 

~ ikayctıerln pek Ç-Ob'll, maat
~ lif, gazetecinin çare bulabile· 
~ttfı. dertler cin inden değildir. 
ltıtıba bazıları tamamen hakikate 
Ilı llrur. ı.·nımt diln aldğun lıir 
cı~P, sah i bir bmıllümden b!i.hls 
~ la beraber, n~-nı , ·aziyette 
ı~hlrçok vntand:ı.5lann da bu· 
l.rıe ıınıın zaruri olma ı dil~oce· 
lı;l~ ltı('mlcl•ctfn umnmi menfaati 
ııll:ı İ ~ndan chemmlyetl hn.izdir. 0-
, ı,;ın, m " cle)i aliıkadıır ma 
~l~~ bildirmeyi 'e dlkkatlerinJ 

Ştı..ı ) i nzifc tcliıkkl ettim. 
l~de ~et eden zntm şııhsı l5ln 
lıııde h !:ı':mrılıı.rak, mesele ~o ~-

lı ~l'ıedilcbilir: 
~ır \•e muhitinde bir takua. 
l1Jc ler ltendilerino bir e ' ' tec:la· 
r,'-a~eı. ihtfrnemı hissetmişler, 
• tııı~ Para tarı kiin olınadıb'llJdan 
'" ~ 1' hanı,nsmd:ın tııoOOk uretıs
dııı ıç nlmı<ilnrdrr. imıll alı,nl }'l. • ..., 
~ll.pt t ıs lr horçlannı muntaz m 
b"k ~ iidcy <'mlyorlar. Bankıı du, 
lııb\ <tklı '<' pek lmnoni olanı!• t:ı·· 

'lı ~ 1 11) or wı ipcti!i> cdilnı: ' 
c 11 sa•ıvor 

~bi.i11~s k.nd~r iı;in hic bir gayri 
lııit \ a.rn.rı • oktur. Vakıa ) nlnız J:ı· 
~aıe ıtıuhitine münhasır dn !>ayı· 1 
~1 • 'na ka. y rlcr!'e de ayna ıa· 1 
~tr tn!ıattcessUf hi sedilml~ o J 
'- bıı '~· i c hu o ly~t ' eren nok' 
l~ll ı;linını \'llzlyethı mllst~na.· 
lıtlt~rİ ltüı,ümet bi~.ol< clhctlcrde 
~tı. & ı.tı ni \"nri~ eti gördü, kabul 
~\t t 1eseJ:ı ba1ı müte:ıhlıif'ere fi· 
la.ne ~~kı hnldnm tanımak gibi adi· 
"1~1,tır Prensip tathil\ eyledi. fü· 
cilt, l mm nrtınlmnsma mani ol· 
~~~ ılı isti nai 'nziyeti ianıılr. 
~%} ll:ınt.nr.mdıın para. istiı:tl"U 
\'tlllı' llıllli cmlül· atm almı · bım 
~ dası:ırn ml1stcsna ahnılde 
•.:ıılit~ da\'l'tlnıldığı tla maliımdnr. 
~ ı tı llanım.smclan ipotel' ~ureti)~ 
tıı. bıı krnzda bnlonmııc; Tntanduşla· 
t~ Rlinku nhnıl lıııscblyle bir de· 
q,,,~o ltadıır acnnanm \'C liıtufkür 
~fu tı~nm hl~ yersiz snyılamıyn: 

l!a ~ ltarc] ır. 
~ttı ~1 tıs meH"uf u ullerln ~lıt· 
~~'nt ~le bir lllT(lımı hl1tiln hlitiiıı 
"lıJ1l. ' e ftcfl bir hale soktu~u an 
~il 11 or. ~lcktup sahibinin ifuıl~I· 
\ b:Qran. hu u"i kanun nmcihin 
hı. llıa hkıı gayri menkulü bir defa· 
lcatır0 h u olamk mliza.~·edcye ~ı· 
ltkli, t. Alncaj;'1na hlıfi bir para 
ltr,?tıf't~den bulunursa, min haldkf 

l ııJ <hio;ilnmeden snbyormus. ,. . -
.. 11 hıp ahibi diyor ld: 

'~ı~I al n nlh yüz lira borcum 
~tı d lluııa makabli C\imin liı)
~fıalt Ort bin liradır. Ilana biraz 

1 ı.,. İth ~a'1'nn a banim. l!:in ne tzlhi 
lı~ lıı lıke melhuzdur! Altı niifu!i· 
~ııU.:1:;-11e rcl i3im. Mıınio;ada kırk 
1 ,lııd itle bağım \'8.r. Bn <'ili' ba· 
l~ t':! bir kilo Uzüıu almadığım 
.. "llı. '7'"1ti \'Crcıncdim. J~,·lml kur
:~. 11~ ltfn bağımı ıı.atılığn. ~ıkar· 

l.t l'l.l il' lnınıs ,·eren bile yoktur. 
~ ıı ~rnuriyetim \ıır. Elime kırl< 
' ,. tu geçiyor. Bn dn Ç'OCtılilnrı· 
~ ~eğine Y<' thtlynı;l:ırma an· 

ı alet ediyor." 

~ ~llp ahlblnc, bir taahlıüt a l· 
. . "'ll.t, t~rken C\'Vclikn iyi hesap 
~hna.lrydı, dcnllebilir. Banka 
~~~f!l 1 tahsD edemezse ikraz 

11~eıııu;,lne nasıl devıım cdcbllir. 
~'l<ılcla • Bütün bunlar doğru 
~(' be1'tlh<'1". hüsnll ulyctlerin~ 
~· toıc n, mevcut nh\'Rlln de te.slrly U,, Stlnşık bir \'tlılyete dü, · 

ı. lr iılnıla...,lnr için temin edllı-hl" 
~bl! "'l:ıvJıktıır bn!unııblleeeğindr 

~~hır. 

lllseyin a YALÇIN 

Arnavu ıu ... ta 
bulunan 

İtalyan askerleri 
arasında faşist 

aleyh ,arhğ ı 
cereyanı arllyor 

Faşist partisi 
erkanından Strace 
Arnavutluğa gitti 

Yunanlılar 
• 

yenı 

mevziler 
znplettiler 

Atina, % (A.A.) - B.B.O. • D!ln 
Atınada De§redilcn reaml tebliğe gö· 
re Yunan kıt.aları Arnavutluk cephe· 
sinin rnuhtell! noktalarında. hücumla· 
rma. devam etmişlerdir. Yeniden mU· 
hiin mevziler 1§gal edilmiş, 150 esir a 
lmmıştır. YunanWar büyUk miktarda 
harp mal%emesi iğtinam etml§Jcrdlr. 

FA.51ST ALEYllTARLIGI 
Attna 2 (A.A.) - n.n.c. 
Atına radyosu .:ııır.. fqlat fırkası 

erklnından Stracenlı>, İtalyan kıt.alil· 

lan ara.smda artmakta olan faşist a· 
leybtan cereyalU hıuıtırmak makM· 
dile Arna.vuUuğa gtttlğlnl haber \'er 

ınl§Ur. 

(Devamı 4 üncudc) 

Atinııdan {'lf'phl'!yc gidt'n 

Yanan 
mavallaklyetlnla 

lırglltereye 
verdlll lırsat 

Alman_yaga 
arka kapıdan 

taarruz! 
H indistan nazırı 

Alma nyaya 
Balkanlardan t aarruz 

ihtimallerinden 
bahsediyor 

L<>ndra, 1 (A.A.) - Hindistan 
nazrn Ameri bugün Nevrnarket'dc 
söylediği bir nutukta, Yunan as· 
kerlerini medih ve sena etmiş ve 
demiştir ki: 

"Bu askerler kahramanca harp 
etmişlerdir. Çiinkü bunların kendi 
dın·atnrma imanları vardır, çünkü 
maru7., kaldıkları ımikasttnn şidd~t 
le nefret duymuşlardır. çünkü gii· 
zel memleketlerini içten t1eviyor· 
lar." 

Ameri sözlerine §Öyle devam et· 
rnicıtir:' 

''Son haftalar içinde bar.bin veç· 
hesi tamamilc değişmiştir. Diğer 
Balkan memleketlerinde, Türkiye
de, biltiln orta earkt.a ve hatta 
daha uzaklardı\ vaziyetin yeni in· 
kişal ihtimalleri dostlarnnm leş· 
viık etmiş ve dUşmanlıırımızm ya· 
nımiıl yer almağa teşebbüs edebi· 
tPCPklcrl derin derin dU!!UndUrmUe· 
tnr. 
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YuR"nc.lıw R!t!;\ rldl rmın'1nl 

YUGOSLAVYADA 
Hırvat lideri 

Maçekin 
evine bomba 

atıld ı 
Yugoslav kral naibi 

Prens Pol mühim 
bir [ atak söyledi 

IMgrat, 2 (A.A.) - B.B.C. A· 
vala ajansına nazaran dün başvclti! 

(De\'tlmı 4 Unrllde) 

'i"ıınnn a"l;Nleri ... 

Sovyet 
Ame ikan 

müzakereleri 
'~Dostane bir hava 

içinde,, devam ediyor 
l'(JJingtoıı, 2 ( A.A.) -Timcs 

gazct.c~inm muhabiri yazıyor: 
Summer Wclles, Sovyet elçisi 

Umanski ile yaptığı uzun ko. 
(Devamı 4 iincUd<') 

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

Dün gecek ı ı şık m ask e leme işinde 

a 
ul Ç O 

f ak o ldu 
Bir kısını halkın siyah bez ve kağıt bulamadığı 

anlaşıldı . Siyah kağ ıt satışı bugün tanzim ediliyor 
Fabrikadan ba sabab 17 
n slyalı kiğıt daba geldi 

Bu gece veya garın gece tayyareler 
şehirde kontroller yapacak 

Geçen ayın ortalanndanbcri, bil· 
tün yurtta tecrübe edilmekte bulu· 
ııan ışıklan maskeleme emri, ev· 
vclki geee yarısından itibıı:ren ka· 
tiyet !kesbetmış, ve dün gece lstan· 
bul, zifiri karaıılıkl:ıra gömülmüş· 
tür. S:ıde İstanbul değil, bUtUn c· 
birlerimiz ve kaı a sularnıuzda se· 

~omangada 
2000 kişi 
öldürülmüş 

rvtüfrit Demirmuhafızlar 

ükQm t 
ar besi 

yaomak 
istemişler 
Almanyanın müdahalesJ 

muhtemel görülüyor 
• Londra, 2 ( A. A.) - Timcs 

gu,ctesinin Belgrad'da bulunan 
bir muhabidnin bildirdiğine gö
re, BükreştcI\ gelen bir rapor 
Romanyada cereyan eden siyasi 
katillerin halen Romen hi.ikfıme. 
tinin babaşında bulunan şeflere 
kat"§ı müfritlcrin hazırlaciığı gc. 

(De,ıımı 4 linc\ide) 

İngiltere üzerinde 

3006 
Alman ve İtalyan 

tayyaresi 
düşürü ldü 

Lonura. 2 (,\...).) - H.B.C. 
Harbin bidayl'tinılenberi lngiltere 

üzerinde JQ06 dU:ınan tayya resi dll· 
şUrUlmllştUr. Bunlllrm. 2986 sı Alman, 

, 20 si İtalyan tayyarcsldlr. 

fer eden bUtün u.era&ip de, tam bir 
maskeleme tertibatı ile, en alışmış 
gözlerden bile kımdilarini kolaylık· 
la gizleyebildikleri gelen haberler 
den anlaşılmıştır. 

Dlln gece kar~lığm basmMm· 
dan itibaren başta Vali ve Beledi· 
ye Rc~i Lutfi Ka"dar olduğu halde 
vıı.li muıı.\'inleri, kaymakamlar, za· 
brt.a amirleri semt semt cola.cıarnk 
şehirde sıkı bir tarama yapmışlar 
dır. Bu tarama esnasında ışığını iyi 
nıaskelemcdiği. açık renk perde 
kullandı~ görülen vatanda.şiara ih" 
tarlarda bulunulmuş, icnbeden izah 
verilmiştir. Bundan başka cep re· 

nerlerlni maskele:nedikleri göru· 
!enlere de ne şekilde hareket ede· 
cekleri anlatılmıştır.Ancak bütiln bu 
ihla'rlnra rağmen hattı '1areketini 
değiştırmiyen vatandaş:3r görülür 
se bu gibiler hakkında kanunun ta· 

(De\·amı 4 Unrtidc) 

İzmit fabrikasının 
siyah kağıtları 
Basın kooperatifi 
tarafından satılacak 

(Devamr 4 tincüde) 

Bütün memlekette telefon 
tes :satı otomatik olacak 

Açık batıarıa karalan şebekeler 
llarşanla kabloya çevriliyor, 
kararın 

tatbikine geçildi 
MUnakalAt vekAlcU, evvelce mem· 

lekctimizde telefon hatlarının ırtıraUe 
kıırulmam için açık hatlarla tesis e· 
dllmi§ olan telefon §ebekelerlnl kur-

ıunlu kablolar ile tebdile karar vormıı 
ve hazırlıklara ba§lanmıştır. Öğrerdt· 
ğimlzc göre ilk olarak Bursa, Mersi"l 
ve Zonguldak telefon §ebekeleri kur· 
§Unlu kablolarla tebdil edilecektir. 

Bunlardan maada, Adana, Mersln. 
Afyonkarahlsar, Balıkesir, Bursa, Çe· 

ktrge, lzmlt, Zonguldak, Kozlu, Kay· 
seri ve Adapazaruıda şehir telefon şc· 

bekclcrlnln tamamen otomo.Ul< olar11k 
yeniden yapılması içln de verilmla o· 

lan kararın baz.ı mmtakalarua tathl· 
ita tına geçllmlştır. 

Münakallıt veltAletl bu BUTetlc bU· 
tün memlekette şehir ve sayfiyelerd'l 
telefon milklılcmclcr!nlı> santre l ta· 

vassııtu oımıı.dan tanıamllo otomatık 

olnrnk cereyanını temine çalışncn.kur. 
Bunun için her sene muayyen 5ehi; 
'e ko.sa.balarda otomatik tesisat yapı· 
lacaktır. 

;Jtad·seeecin 
---==------------------- --tefs·ci ---
Bulga r:stan 
Roman yadan 
ibret ahnahdır 
Yazan: HASAN KUMÇAYI 

Övtlnmell mı, 
dlşfbımell mı 1 

D edilcr ki: 
- Tak.,i buhranı hususi a 

raba ıc.ahiı>leıinden bazılarının bun
ları kiralamasından ve emirlerine 
amade "ılmalarmdan doğuyoT. 

Bunu dinliren bir üuııdık : 
- Doğru, dlye ceTap venU. ljü 

ı.a.n ben merak edip araştırdım. 
Öğrendim ki bir Ermeni u tanda
sımız, günde yetmf:-: be.!!o('.r liraya. 
bir çift, bir de te.k numarah takat 
kfrnlamı. 

Bizde, günde yetmi. bc.:t lirMr 
m taksiye verebilecek bir vatan· 
da::; ı n yine gtinde ne kazanması Jl. 
zım geldlilnf merak ettik. 

En aşağı bu rakamın on mhllıil. 
DU~üniinthı günde 750 lira kaza· 

nıı.n ,·atancı..,ıannnz da var. Ban
da.n Ö\1inmell mJ, yoksa bunu dtl· 
ilnmclf mJyh! 

** 
llmeslni de kapalı bir sekilde tcllf• 
fuz cc:lerck öyle dedi: 

" - Bulgaristan şimdi Ege deni· 
rJnde bir mahreç istiyor. Yine bu· 
na vaml olmak için sulh yolunu ta· 
kip etmek arzusundayız. ı.~nknt sut· 
hu isteyen harbe de hazır olmalr 
dır." 

~on ı;iinl<'rdc Uul ı.:nr lıiil•lımeti 
nln liç !>ene<lP .,ıırfcdilmc-J, iizrrC' 
ltiiyük mil.~ a-.tu. harıı tıanrl ıl• lah· 
,..ısah aldığı da dii~ünii!ür;;A hurs 
ılakl •'ı.nlhu korumak j;,fı"\ ı•n hnr 
he de hazır olınalıılır." soziinli ıı ın.'l · 
"n.t ı daha i~ 1 anlaşılmış olur. ~iİll 

hrsiz Bulı:e.rlı;tan hnrp rotıına gi 
derken yalmr. ba-.mıı. hare! et rtml•h 
fikrinde' dC'ğildlr. Homnm :ulan şi 
mal hudutbmıa kndı:r ~<'ln•lş olun 
büyül• müttctfalcre: i~ıl:ırlıl\ rdC<'<'" 
f,-ini ılü~iinmel.1.edir •. \nrak l•u şr· 
kilde bir pişdnr:ık rolü l•cnıli"iııln 

bel.lcdiğf §eyleri ~etim iwn ı.tir. 
Bugünlerde Romnnyacla olup 

htt~ hi<llselere dikkat cılerse f'\· 
.tnal hudntlanndan gelecek yardım· 
farla ftkıbPtt ne olablleceğlnl JK'k 
açık görebilir. 

Bombıırdmınna haıırfanıın tııglllr. tayyareleri 

SJUltANl'.\IM. Krnl Bori,.'in 
açı:-, nutlmna \'Crlloccl• ce· 

'ıııı hnltkındn'lti mUzak<-rclenle ö~~ 
lcııcıı sinler .\d:ılardcnl1Jn11 mnh· 
reç 'e 1\lakcdon3 a me eleleri nuı· 
~aristıın için t(•d:ı\1 kabul etmez bir 
lınstnhl< oldUb'ltna artık ı:;üphe br 
ııılmıı~·oı'. \'akla Bulgur mebu. !arı 
lı.tisıuısı7. olarak mmi talep dl~·c 
ortaya athklan bu meseleler kin 
harp ,-a,..,ıta-.ma a .. ıa mUracn.at et· 
ıplyeccklcrini tek rar edip durdular. 
•'akat mebus Köseh'anof harp ke· HASAN KUlıılÇAYI 



Ü 

B m zamnnla.r l'ıı.rWn polis 

Alm:uıtnrm çtzmelert altmda ez.flen 
Porlsln enuıl;>et mudUrlilğünü yap· 
tığı 5Iral:ırda, bu l'arWn fc?!ıl<ctlnl 
tuuırlamıştı, çllııl<U Chlappe dnr bir b 

Jtasgele 

gl il u a 

mUdilrlUj;'ÜIIU yapllll§ bulu· 
nan ve yal<m l• nııı!:la tarihınln on 
laınuılık ı;lwal:ı.rmdaıı biri obn 

Chlııppe son vıııtlfcsl ol:ı.n Swl:>e 
ı,omlsnrllğlııl y:ııı.nal• lı;ln tun are 
ile Surl.}cyc &clirl,cn h:l\ııfarda 

bir obüsle ııakntlıuııın ve ı;ulmt e
den tayyurcııln lı;lnd olmüş. 

~:::~::::~;:~~kkedh:.ı El<mek narhı !Fakir lale e 
ler arasında bulwıuyordu. Kolonel b •• k f k 
Dolnroklan 1 Gııgul!lrla teşrlklmc- 1 ugun OllUŞthaca Bu sene yapılacak 

1 edJyor harp \"e faşizme knrşı yardım esasları 

ParH Vilayet 
1e kaza kongreleri 

A jruıslar haber veriyor: __ ,.,, 
'•SUngU htlcumu tıaJyıw

ara.'!Inda parfk uyandırıyor.,, _ _.1• 
Doğru olabilir. Parıltı ve ııu-: 

trdnn bile slne.nler mevcut olduk· 
tan sonra. 

ı•nrl cuwl.}~t rniidurlüğUnü yup• 
tığı ı;ır.ıl:ır-Ja l\ngul:ırl:ı, lmlonel 
Dıılaroldr•rln yani .1'....Lın:ınl:ırla W.§ 

J'ikt mesai eden, fnşll.llle \'e ynkla· 
ııan harbe karşı cephe almıe temiz. 
Frıınsız mllyoıılann göz )nşına, 

nıntonılne, c~ımna ve ııclıılctiııe se
bcb olan harıılc.rln mesullyellııl ta· 
DllnD hnlnlerin cltserl ·a duşt'lıle

rfnılo öl:Iültlcrlnl 1>önn l:1c az:.p du· 
ynrız, 

Chlappe'm ölllmli bl:r.e hiç ol~· 
sn l:lr delncık ol un bu uıbı da· 
yurm!ldı. ÇUnkU Chl:ıppe bu•iln 

ınürodele etmeı ı tıyen temiz Frnn· Fırıncılar 20 para hazırlanıyor 
ıırz lı:ılkının Uı.crlııe Ulib attınyor· zam İstediler 

Muhtelif vilayetleı·de 
toplantılar başladı 

du.. llk mekteplerdeki fakir talebeyi 
ı•ıırtse o m<ıııhur l<anh gUnlert ya· lstanbulda ekmek fiyatlarmı ta· himaye etmek maksndiyle kurulan Ankara, 1 ( A. A.) - Aldığı. 

ı,;atan \"e nltınyet vntnnrnı AJınaııl:\· yin ve tesbit için bugün beledi) ede 

1 

(Yoksul Çocukları Himaye Cemlye· mız telgraflar Cumhuriyet Halk 
m sataubr nrasmııa bulunan Chl:ıp· yeni bir içtima yapılacaktır. Saat ti) 16 kaznda tcşkilfıtını trunnmta· Partif!i vilayet ve kaza kongre. 
pc'ln yalnız Fmnsa.nm yıkılışına de- 15 de yapılacak olan bu toplantıda mıştır. Şubelerin şimdiye kadar !erinin yer yer toplantıların. 
ğıl. blltUn fns:ı.nlı~rn kıınh bir bo· frrıncılarm ekmeğe yirmi para zam gô.sterdikleri faaliyeti tesblt etmek ya.pmağa. başladıklarını bildir
ğuşrna Jçerlslno di\şm ine scbcb o- yapılması lç"n cumartesi gUnil ya· Uzcre bu nym on b~lnde blr kon· mektedir. 
lan bu harbin mesut ,.e kundaltçıla· pılan talep tetkik olunacaktır. gre y:ıpıl::ıcaktır. Bu meyanda Gaziantep vili;. 
rmdan biri oldUl;'UDU dilşlindllğiimllz Hükumet, bilyilk şehirlerde ek· Halen ilk mekteplerde 15 b1n yar yet ve uparta merkez kazası ıı 
zaman ktirllkledlğl \'a mcsunerl a· mek fiyatının yilksclmemesi ve drma muhtaç talebe vardır. Geçen lınik kazası kongrelerinin içti. 
rnsmda bulımdıı~ bu hnrbln bir mUmkUn olduğu kadar sabit kala· ı.ıene bunlann on bir binine yardım ma ederek muhitlerini alô.kadaı 
lturbnnı oııırnlt bıı düny:ıd ın n;)Tıl· bilmesi· için İstanbul, Anknra, fz· yaprlmrştır. Bu yardımın bu sene etlen mevzular üzerinde faydalı 
m:uını harbin yegdne l.}i Mdlsasl mir ve Edirnede toprak mahsulleri dalın fazla genişleUlmcsine ça~ıla· bir cok temenniler i2'.har ve ka. 
olarak kııyd,.dlyonıl.. ofisi eliyle sırf şehrin ekmeklik u· 1 caktır. rarIÖr nlnııslar ve yine bu top· 

n_unn sarfolunmnk uz:re de wlrmen· 1 lantılar mUnnsebetiyle başta 
cilçre ucuz devlet bugdayı vermek· J ı ,, MJ!li Şef lnönU olmak iize.re 
tedir. Bu tedbirle ~~hrimizd~ de anL{a arın ç ışına büyüklerimize karşı sarsılmaz 
ekmek narhını uz~ muddet sabıt o· • d ..., . . 1 bağlılık ve duygularını bir defa 
larak tutmak kabı! ~Imuştur. Fa· s atlf!r e rırşt daha teyid eylemişlertlir. 
kat sonractn.n muhtelif sebepler bu \;J 

narhı değişti.rmlş ve on kunıstan A k "' f b "k } d 
yukarı doğru blr fiyat hareketi ba.~· Bazı müesseselerde öğle s erı a rı a ar a 
lamı:ştır. tatili yapılmıyor calışanlar 

Son defa toprak m.ahsı:lleri ofisi Ankarn, -2 - Askeri fabrikalaı 

Suat Derviş 

Yazan = .J<adiccar.-
İstanbul. şub"si. mUdilrlUğUnde ya· Saatlerdeki değişiklik dolayısiyle umum mUdUrlüğU, fabrik tarda yev 
pılan d;Ji!ıme ~rin': lstanbulun bankalar ile sair iktısadi ve maii miyc ile çalışanlarm da teavUn ve 
c:un:)-klik unu iç~ bu~dny Yerme ı· müesseselerin kapanış ve açılış za· ~ckaüt sandığından istifade etmeJe· 
şmde de bnzı detl")lkliltlcr olmuş ve manlannda tndilti.t yapılmışlrr. Ban rJ. için blr tayiha haz.ırlanu§tır 
şimd'yo kadar buğday değirmenci· ka miimcEsiUeıi yaptıltlan bir içti· ' - Lak.in ~ine senın 

çıka.l' ve ölduri.ır! •• 
karşnuza 

- Çıksın! Allah isterse ynpar! .• 
MUritlerin de hepsi atlarına bin 

mi§lerdl. 
Hacı Murat dizginlere asıldı ve 

topukl:ırmı atının karnına yapış· 

tırclı; ileri atıldı; sola dönerek 
kırbacını pencereye doğr.o kaldır 

dı: 

- HO§ça kal, .Matuş.ı:a .. 
Rus kr.dınlan yilreklerlnln en 

d rhı ve gUzel hislerini ~tfl:-Jerlnde 
ve gözlerinde aksettirerek el salla· 
dıla.r: 

- Yolun aç1k olsun!_ 
Hacı Hurat ve mUriUcrl tozlu yo· 

un boyunca küçüldükçe bUyUyor 
lar; blrer masal insanı oluyorlar 
dı. ! .. 
Hacı Murat Tm:se vnrüığı za· 

man General Argotinsld'nln henUz 
gelmediğini öğrendi. Pre~ Voron· 
sofla görüııtU. Kendisine ancak iki 
gUn sonra kabul edileceği bildfrll· 
di. Tayin olunan snatte hUkClmot 
kon'.lğnıda1i' b~kum:ındanltk oda· 
smda knrşılıkh oturdular. 

füı.cı Murat evvelki gibi emin gö· 
rünmüyordu. 

için her· tUrlU yardımı yapmamız 

cmrolunuyor. Bu aradn ailenizin 
eJ.imizde bulunması ve Tifliste ıı1r 
korunası lüzumlu sayılıyor; ben sj· 

ze her hususta gilveniyonım ama, 
ne yapayım !d harbiye na.zırı ve 
onun fikrini kabul etmiş olan mu· 
kaddee Çar hazretleri güvenemi · 
yorlar! 

Hacı Murat bunlan dinlerken ya· 
vaş yavaş ba§tnl kaldırıyor; kaş· 

larnu çatıyor; Voronsofun kUçUk 
gözlerine bakıyordu; onlarda hiı: 
şilphes!z çok mana vardı; lakin Ih· 
tiyar tilki hor §Cyi knlm bir tUJ ar 
dmda saklamayı, bnkı§lnrmı donuk 
birer katır boncuğuna benzetmeyi 

biliyordu. 
- Çar böyle mi yazıyor! 
- Evet. •. 
Voronsofu.n sesı kuru, ytızU do· 

nuktu. 
Hacı Mura.t eimdi su.suyordu. 

lere Haydn.rpasadan verUirlten De· ma:la buna karn.r vcrml5ler ve ye· 
rinceden verilınlye başlanmıştır.Bu ni eaatle:rjn bu saba.hlan i tibaren 
clhotin halli için toprak mahsulleri tatbikine ba§lanmı:ştır. 
ofis'nde belediye llitısat mUdfirlü • Ycnl şekle gl>re, İş Bankası gibi 
ğünde bir toplantı yapılmıu, fakat öğle tatili yapmıya.n mali mU~se· 
bir netice almamnmrştır. seler sabahları 9.30 dan 15.30 a 

Bı.ığdayın Derinceden nlrnması fi· kadar, da'ml şekilde gişelerini açık 
zerine hasıl olan nakliye farkı un bulunduracaklardır. Cumartesi gU· 
fiyatlarına tesir ettiğinden değir nil de gişeler 9.30 dan 11.:lO a ka· 
menciler una zam ynpmışlnrdır. Bu' dar nçık kalacaktır. 
sebeole fırıncrlar da ekmeğe zam Diğer bankalar sabahları 9 dan 
istemlşlerd'r. Bugün yapılarak top· 15 e kndar açık kalmayı k,abul et· 
lantıda bu hususta karar vcrilec~r mi§lerdfr. Bu bankalar cuı:nartr.si 
tir, gilnleri saat 9 dan ı 1.30 e kadar 

---o-- gişelerini açık bulunduro.cn.klardtr. 

70 O Bankalarm ltas:ı dairelerinin sa· vagon ntlerinden ynrtm sruıt sonraya ka• 

Yeni Münakalat 
Vekilinin em:ri e 

faal , hizmete konuror 
Yeni Münakalat Vekili Cevdet 

Kerim lnccdayı, istasyonlarda 
ikamet yeri ol rak kullıuıılıı.n 
700 vagon.un hnt1a.ra alınarak 
işletilmesi için alnkadarlara e. 
mir \'ermiştir. Bu vngonlarm, 
ah~ap krsnnlarmın tamire muh. 
taç olduğu görülmüştUr. Bunla
rın tanılri bittikten sonra 700 
vagonun faal bir hale getirilecc. 
ği tabiidir. Bu hal ise, şimendi. 
ferlerim!zle gilnden gU11e s.rtan 
nakliyatı ve bundan doZan mev. 
zuu vagon darlığını hafifletecek 
mahiyettedir. 

dar açık knlma.sı teamülde olduğun· 
dan )eni şekilde de öyle devam e· 
dece!.; Ur. 

Milli Müdafaa Vekili Saffet 
Arıkan, bu sa,bahki ekspresle 
Ankaradan. gelmiştir. 

lki lokomotif geldi 
Almanya ile yapılan son U. 

caret anla!}ması mucibince Al
manyaya. sıpariş edilen 39 loko. 
motiften ıki ta.nesi Sirkeciye 
gelmiştir. 

Şirketihayriye ve 
Denizyollarmın yeni 

tarifeleri 
'Memleketimizin yeniden yu aaa· 

tinin tntbikine başlanması dolayısı· 
le tarifelerinde muvakkat şekilde 
tadilat yapan Şirketi Hayriye ile 
Denlzyolları idarem yeni tarl.felerl 
hazırlamaktadırlar. On gllne kadar 
tatbik olunacak bu tarifelerde bu· 
gtinküne nazaran mUhJm değ' ik· 
likler olacaktır. 

Divanı harpler 
Kadrolar bugünlerde 
tamamlanmış olacak 
Örfi idare komutanlığı divanı 

harplerine ait kadrolar tamam· 
1 nnmaktndır. Divanıharp rois:i. 
~ne topçu yarbayı Reşit tayin 
olunmuştur Adliye Vekaleti de 
divanıharbe sivil hu.kemler vere. 
ccktir. 

Gü~üş yüz kuruşluldar 
GUmtlş ıoo kuruşlukların şubatın 

birine! giinü tedavülden kaldınla· 
cnğI maliımdur. 100 kuruşluklar bu 
tarihten llibaı-en nncak Merkez ve 
7.'rnat Bankası şube ve ajanlıkları 
ile mal sandıklarında değjştlrilcr 
bilecektir. 

Ne deme l'l 
A kşamın Dikkatler sUtunUl1dS 

şu satira rastladık: ıe 
"Uiln gccMen Jtlbaren akteı

yelkovanı bir saat ileri aldlk ... JkO'" 
ati bir saat Ilerl almak için )C dC
van yerini muhn.faza eder, yer 
;;;·;ltiren yalnız akrep olur. 

Buna göre: i!erf 
4'Akreple yelkovanı bir saat 

ııldık.,, 
Dcmr.meJI, denecekse: 
"Akrebi bir rakam ileri aldık·" 
Demeli. 

altı 

ÇörçJJ, altmış altl Y~. 
doldurmuş. Altmış altı ur 

karmnııı bizdeki manası ma.I\uJld ,u: 
Şu mu'1akkak ki onu altıntfl cW 

tıvn bağlryan m.lhver devletleri 
:;n, zaman oldu. 

lr a 
Bir gazetede gördüm: tteri 

''Mekteplerde ders s?.". ttl 
<50) tencffilsler (15) ~ 
ndlrlldl.,, 
Yanlıs: usıer 
"Ders ııantlerl (45) tencff 

(10) dakikaya indirildi.,. 

Çamlıca Kız Lisesi tab1~. 
öğretmeni Fehamet ~~~!:rıı. 
lunun annesi Muzaffer ~~. 
o·:;ıu vefnt etmiştir. een u:gii1l 
'reşvikiye sr.ğhlr evinden b ".iJJ
.kaldınlıp Merkez efendi ca.!11~..-, 
de namazı kılrndıktnn ~e.f. 
Merkez efendi kabristanına 
nedilmiştir. 

. ıı~ * Buhadlu beletll:vc inin oJlı • .v . ı. rı.ı.p 
'lyhkh eczacılığı açıktır. As ·e, c~ 
•en milecccliyett de oldu["u gfb rile' 
•ahane blnnsı cb meccanen \e 
celifir. 'f).11 

=:: Köyt".cğtz kn.zn.sı dnlıiUnde ~ıı· 
~tnnley Paterson krom maden~tô' 
:re dolrtorlulr yapıı.cal' bir opC birt" 
l"C ihtiyaç vanlır. l\fadenln Fct 
deld i tetıneslne mUmcruıt. Jllu· 

:;: Nafia Vekaleti, malzeıne ,o 
liirlilğüne 70 lira aylık ücreti~ 
•nii83b:ıkn llo bir ılakftlo ı;lın geııll 
•ır. ı.mısnba'm s.ız.o.ıo snlı ~· 
"ant lO cln VcJ ıot bina ınıl~ > 

Prens Voronsof bUytlk ve kor • 
kunç dU5manmt şimdi oldukça te · 
ldşlr buluyor; onun gözlerinden ve 
yUzUnden sIZa.n derin ıstırabı ti.do· 
ta zevkte seyrediyordu. 

Hacı Murat en çok sevdiklerine 
kal'§ı için için ya.nan hasreti dökU· 
yor; onların ba§la:rın<lakf tehlikeyi 
uzun uzun nnlatryor; kurtanlmala· 
n için, hatta yalvarıyordu. 

Sağ eli knmasmm sapmda, eol eli 
ince kemerinin tokasında olduğu 
halde gözlerini yerdeki acem hah 
sına çevirmiş, dalmıştı. Orada bir 
takım garip nakJ§lar değil kan5ık 
ve korkunç hayaller görtıyordu. 

Kendisi, istediği zaman Rusların 

ellerinden kurtulabllirdi; lfıltin aı· 

leslnl ve çocuklarını bir kere on· 
lara kaptırırsa hiç bir şey yapa· 
mazdı, Bunu daha evvel de düşiin· 
memlş değildi; lWn bu derece cid· 
dt tutulacağını tahmin etmemişti. 

İmam Şamilin oğlunu kurlarmak 
için kendi çocuklarmı "gavur ille· 
ri'' nde bmı.kmayn nasıl razı olabi· 
lir dl 

uılncaktır. ııı:.1 
:;; Posta telgnıf \"C telefon nı.tl ıııl 

mUdilrlilğüne ol'Ul m"l'tc"p n~~dlt 
\ e teJnornf muhabcrC'Sl.n" ınu etli 

l H Jiru ma:ıoq \-eya 60 Jlm ~ r,ıs 

l 
ııı,.mu~lnr nbnml' ı için bir ınl 

1 
iJlt 

l a imtilı nı yapılacaktır. 'l' '/ 

Diyordu ki: 
- Ondan sonra, ö!sam bile u· 

muruında değil! ..• 
- Hakkmız vnr; buna elden 

geldiği kadar çalrŞ1yoruz ve çalı~a· 
cağız; ancak, .ne ~ckllde hareket e· 
dil~eği hakl:mda b'.'.r defa da Ge· 
.neral Argotinski lle görüşmeliyiz. 
O, sizi ve sizin memleketinizi daha 
yakrnda.n tnnır; herhalde ~k fay
dalı olacaktır. 

Argolinsl:.in~ gelmesJ gecikiyor, 
Hacı Muradr sabrı bUsbUtUn tUke· 
niyordu. 

O kadar kl sık <-ık Prens Voron· 
sofla görtişm"k iyor: lftkin her 
zaman buna mu nff k olamıyordu. 

1hti,ar pr n.-; d ... nı'~:ıfirıııln m· 
rarlarmdnn u~anmı- sörUnUyordu; 
JAkin, onu gllccnl.linn mck ıçln h's· 
lerini nçrğa vurmaktan çekiniyor 
du. Son bir görilşme sırasında 5.de· 

ta canı sıkıldı; Hacı Murat yine ve 
ısrarla, ailesinin her halde kurtn· 
nlması lüzumundan, onlaı- yı:.nında 

bulundukça İmam Ş:ımilc karııı hiç 
çekinmeden en ;nMfsız şekil e har 
bedeb"lC'ccğin:I n lmhsedlnce, sc ı· 

n1 scrtl t:,.crcl:, krllm lcrln üzerin 
de durarak r.unl:ı.rı ... ylcdi: 

Prens Voronsof bfr mllddet onu 
süzmü~. l>zlerini ııöyle bitirmişti: 

- Bununla beraber kat't kartın 
vereb'lmck fizere bh· dM'a da (".e· 

neral Prens Argotiruıki ile görüş • 
mellyim; da11a evvel hiç bir şey 
yapamam. 

Hacı Murat umumi vcllnln ya· 
nmdan sinirli çıktı; kimseye tek 
söz söylemedi; sorulanlara cevap 
vermedi; hatta selfunlan karşılık 
sız bmı.ktı; odnsına çekildi; pence· 
reden dışarıya, tfı. uzaklarda.ki mor 
dağlara, karlı tepelere uzun uzun 
b::ıktı. Sonra dışarı seslendi: 

- Hanefi ... Ddar ... 
Müritler l·oşup geldiler; Hııcı 

Murat birinciye: 
- SiliUılan ve taknnlnn Jıaz.ırlıı; 

yenn belki yol görünür ' 
İl:Jnclye de: 
- Abdest ala.cnğnn 
Dedi 
Ertesi gün Prens Voronsorra ye· 

n'dcn görllşmeyi d~UnUyordu; Tit· 
listMı uzakln.cımnit, Dağıstan budu· 
dunn yahm bulunmak istiyordu; 
artö lma.m Şamilin projesini tat· 
bik etmek, hayalleri haklkat yap· 
mak imktuımı göremiyordu. Hattü 

- Her zaman a~··im gibi tek· ·kendisini tuz:ığa dUşmU§ buluyor; 
:ror Pdiyorurn; n 1

• ·mız var; bunu kafrs"nl biran evvel kırmak, kur· 
b~ de htlyoruz. Ç r hazretlerinden tutmak ihtiyıu:ını duyuyordu. Bu· 
ald ""mı ton orf o t!zln \l'.lrtn nun ic;in vnldt kaybetmemek J.Aum· 
naipUğin g ı "cr::.mt'nlz muvafık 1 clı .. 

Vakıt 
Asım Us, Fnınsrz lıartclye nazrrı La· 
valln Hltler tarafından Berllııe ~nğrıl 
nıasınm tekrar bir l<"ransız • Alman 
lşblrllğ'f üzerinde fııraziyclor yUrUtUI· 

mcs!ne yol açtı.,~ kaydederek Hlt.· 
ıerlo Pctcn nrasmdakl tcmaslıırdan 

bnşlıyarak Fraruınnm vnzlyetlnl tah· 
IU ediyor. Muharrir Alsaa • Lortmdo· 
k1 Fransızların tehcirinden ve \~ra· 
amm Almanyayn ilhakı arzusundan, 
ııımau Afrlknda dö Gole ko.r~ı .. ephe 
almo.ğa memur edilen Veygandm aulh 
vnrllnn bahslııde Pctenıe nynı fikirde 
lıulunmadıgı nnl~ıld•ğmı kaydederek 
bu defakl Laval • Htuer görU~melert· 
nln daha çok çetlıı otncağmı tahm1ıı 
eylemektedir. 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahlt Ynlçm, son zaman· 

l"rdn milletler anıam(la lhtllııtıarm 

"müzakere ve sulh yolu ne,, haUedU· 
mesl pttnslplnlıı bazı pollt!kacılar 

tnra!ın su!lstımal edilerek ilk manaııı 
ve yültsek lnsanl gayesi kıı.ybcdildigi· 
nl ve bun)-ln ııııntaJ prim vermek u· 
sulht\ hnllnc gcttrlldlt;-tnt kaydetmekte 
dir. Muharrir, mUznkcre ve suih yolu 
ile nnı auretlle Boğıı.zlıır,Hatıı.y ve SU· 
detıcrln Almruıyayn bağlıuunwn gibi 
bazı rnesclelerln hııllcdilml§ olduıtıma 
işaret ederek diyor ""kl: 

"Sulh mn:ıhooelllU11(.'lerlnde mevcut 

rafmd.'\n kabul edDmlyccelt lınlmnhk· 
tarcın lsmr fldllmlyerek umumi blr 
11ulh ve sUldin teslsJ nn.mma bunl:ı.rııı 

mUzul•erc yoluyln Ugıı, tadil ve )'il 
t~hth cdllmcsl pek temenni edilecek 
blr yol olduğu DÜplıcıılzdlr VO bu pren• 
sfpl mildııfıın etml'k IAzımdır. Fnluıt 

bir tattım polltlkneılar bu prenslpl eJ· 
lerlno nlıı.nık kendi lehlerinde yeni 
:renı baksı:zlıldar tesia etmek maka:ı· 
dlyıo anu blr Alet oeldl,ııde Imllııruna.· 
ğıı knlktılD.r. Ha.reltctlerl. 1ro1:ıı;-a pek, 
hoı gelen bu aörlerln yarattığı lehtar 
Ur hava lçlııde mUtenmzıuıe bir pro· 
pııgand:ldan b6oka blr ımretle tavslf 

e4Lhımez.n 

Hüseyin Cahlt Ynlçm Bulgarfstnn· 
dan son gtlnlcrde akseden bazı ııesle· 
rtn blzi böyle bir manevra ne knrgl· 
ıa,tırdığmı yazarak Bulgnrlıı.rm Yu· 
nanlııtnnd:ın Deae::ığaç ve Kavala da 
dahil olınıık üzere bUtUn gnrbt Trak· 
yayı, Yugo:ılavyndan dn Mnkcdnnyo 
yı, Türldyeden Ea!rne ile birlikte 
prld Trakyayı ıatcdJklerint, fııkat bu 
dıı.valnrmı sulh yoluyla hııllotmeği ter 
cth ctUklerlnl de llAve eyledik ... tnt 
ve böyle bir 1!1.llhp"rvcrllkten l:':üıse· 

derken bUyilk blr mcz:yct gö.,tcrmlş 
gtbl dwrnndıltlarma, ab11\lr \"C insani· 

t 

de dUnynyı lne.nı;Jmnağa çalııtıklarmı 
söylüyor ve diyor ı..;: 

'•Bır kere, ııu en esaah noktayı 

unutuyorlar: l\levcuı bir lhtU!Uı ııulh 
yolu.) la hııllctmcğe rnzr olmak, ıam.-nl: 
bunun akslnl )ııpm:ık kabil olduğu 

takdirde, yani kll\"\'Ctıl bir de\·Jet tçln 
bir mezll et teşldl eıler. O 7.Uman, lt>W

diğlnln h pslııl eldo otmel< için hnrp 
çareslı.~ baıı vurmıynraJL tulepll'rd~n 

bir mfütar Ced:ıkArlık ) npıp ulh yo· 
Juyln lhtllMı halle razı oltn3lı. belki 
bir meziyet 18.},lalıllir. Fııkat. zorla, 
kuvvetle hlcblr &eY koparnmıyacak 

bir insanın auJh ve nıllzalteN yolunu 
tercih etmcğe kn1kma5ı ILDcnk bu 11\1. 

rc11e bir takım menfaatler elde e{lebll 
mek lursmd:ın başka bir 15o)'e de!Alr.t 
etmez.,. 
İhtllMan "mllzakcrcı ve aulh yo·. 

luyıa .. hal pl"CllBlplnin bu ı;ckUde aul· 
lstlmall dUnyayı sulhe knvuııturınak 

göyle dursun b1lı1klıı §nntnj:ı. bir prim 
hakkı tanımak .ııurctllo beytıfl!l.ııllel 

mUno.sebetlert bllsbUtUn teavli' eJecc· 
tını ve her milletin haklı haksız kom· 
§ularmdan ıı:ınıl olsa blr kıammt ol• 
sun kopann::n diye bir t-l'Jum yerler 
dava etmeğe knllracağmı kaydeden 
muh:ı.rrfr Bulgnrlarm çok ynolı~ bir 

tık'aruu kom~ rrnrn m 

ikdam 
frl~ 

Abidin Daver, "Altdenf:tdO ı;ıJt' 
hlklmlyctl kntldlr,, ooşlıkll ıııll 
sinde ezcümle diyor ki: ~,,O 
"İtal)anm harbe girdiği IJ(f 

n.) ınd.:mberl, 'l'Urlıll c ıı.roıuıl~ııd" 
tel< ltnlynn ticaret geım!st.nln IJI e" 
nılı. olmaıu, 1n iliz h!lldml.)eı.tı~ 
büyllk bir delllJdir. ltnl,fl\D dGJl ıııt'' ıll1' 
sının nz m mylata o~ k • ıı 
nı terkctmesl, !nftllt ı )C. "/\ " 

ti1zJn deniz ı! {:il, b :r.lm dcnlt.• 

h.Rkkıı T •"> ot.ınJ '\' J"tT1' • 
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4ianstaı:m difi 
b ttK'lw
t'e 

tıı ~lınanıarm İspanya ile sıkı 
tle~erelerinin gayesinin belki 
oı .... ...-:-beIUttarıkı zapta te§ebbUs 
l\~~ beraber daha ziyade 
ti ---ya adalarını istihdaf etti. 
nı!:l~ )'eni ha'berlerden anla. 
lll~· Kanarya ndalarr 
.\?~ olduğu üzere Atln.ntikte, 
ıia ~~ gaı-p sahilleri açığın
~!'<Ul!Yaya ait adalardır. Al. 
~ar 'burada denizaltı \isleri 
ıııı ettikleri takdirde l mitbur. 
tııo Yo~unu takip eden vapur kn. 
\'e ~k tehlikeye düşebilir 
'bltık ar lngilterc adalarının 
~ emellerinde kısmen 
l~r ak olurlar. Bu hususta 

ft ız ajansı şöyle diyor: 
\otıtıtaıyanlarm Epirde ve Arna_ 
İ'etlukta uğradıkları m.nğlubi. 
l'edj ~le ltaıyn.n donanmasının 
~ f darbeler Almanyayı yal
tin etıdisinin bir iş görobilece. 
'.itı ~ Ve bu sebeple muhare.'bele. 
llıtı)ı8ahnesini bizzat kendisinin 
~ ~etmesin.in lazrmgeleccği. 
~· etmiş görünmektedir. 
· ilti manzara Almn.nynnın 
ı,~t veya sair sebeplerden do
~e ıı~kvrupanın cenubu sark'if:in. 
b~ ~ıtcri hn:r<'k"ta derhnl b ı 
~ak ve mücadelesini garp 
~ı:nıda, havada ve denizde ln. 
~reye karşı devam etmek fik
ı\ı:e olduğunu göstermektedir. 
.. ~lamı Kanarya adalonnda 
~~ikleri faaliyet, bu noktai 
~ manidardır. L Tihayet 
111~m gayet iyi haber nlan 
'"t\i ~ ınahafiline gelen haber .. 
~~ A.lmanlarm kiiçük hacimde 
~~1

1 ~oo _ 400 tonluk tnhtelba. 
tı cı:; seri hn.linde imıa etmekte 
~ 

1 
arını ve bunların hare1<fıt 

~dar olma.kla bernber 
~I 

1 
a Lorient limanı ile ka

~ 0 duğu takdirde Kanarya a. 
~ ~Ş istinat ettikleri takdir. 
~a?-ki Atlantikten geçen tn_ 
Yallı] 'Vapur kafilelerine katı)r 
t~an harek~tr da:ha ziynde 
d~ k edebilecekleri merkezin
ta.aı-!::_ l;ıgiliz ~mirallığı Alman 
~ -·.uzıa.rınm artmasına karı"ı 

~~i teda:bir ittihaz etmiş ol. 
~ıı-. M~ ~ittabi gizli tutmakta. 
~~i· uhım olan nokta bu tehli. 
lbu !1,_~enisliğini ve e:i.emmiye .. 
~r \~nmiyle takdir edebilecek 

azi~tte olmasıdır. 

İngiliz 
yyarelerinin 
akınları 

F ransadaki Alman 
denizaltı üssü 
bombalandı 

Lotulra, 1 ( A.A.) - İngiliz ha. 
va n~retinin istihbarat bürosu 
bildiriyor: 

Sahil muhafaıa te~ilatma men 
' up Blenheim tipinde tayyareler 

dun şafaktan evvel Alman işgali 
altında bulunan Loricnt deniz üs
süne hucum etmişler \'e yüksek in. 
filfık bombalariyle yangın bomba
ları atmışlardır. İngiliz tavyareleri 
dönerken beş büyük rangmm hü
tün şiddetle tahribat yaptığı \e in. 
fiH\klar ''Ukua geldiğini görmüştür. 

Kolonyaya hücum eden• Jngifü 
tayyareleri dahili limanı ı:iddetle 
bombardıman t·tmişler ve çıkan bir 
çok yangın uzun mesafeden görü
lebilmi§tir· 

Tayyarecilerin söyledığine göre, 
doklarda yangınlar çıkmış, i11filak. 
lar vukua gelmiştir. 

Bolonyada büyük çapta mütead 
dit bombalar dört <lokla ,.e civarı
na isabet etmiştir. Yangın oomba. 
lanndan bir çok küçiık ,·c hir tane 
de çok büyük yangın crkmıştır. 

Çinde bir Trene 
suikast yapıldı 
7 4 ölü, 100 den fazla 

yaralı var 

1-şrmghay, 1 ( A. A .) - Çin • 
Japon anlaşma.sının imzasmda.n 
bir gün evvel Şanghay'dan Nan
kine gitmekte olıuı trene karşı 
dinamitle yapılan suikast hak. 
kında D. N. B. hususi muhabiri 
yarı resmi bir menbadan şu taf. 
sila tr almıştır: 
Bombanın infilakı o kadar 

şiddetli olmuştur ki lokot.otifle 
dört vagon yoldan ç.ıkmı.ştır. 

73 Çinli ve bir Japon ölmüş, 
100 den, fazla Çinli ya.ral8D1n.I§. 
tır. Bir Japon devriyesi hadise 
mahallinden kaçarak uzakl~ 
makta olan üç Çinliyi derhal 
takip etmiş ve Çinlilerden ikisini 
öldürmeye muvaffak olm~. 
Suikastın Çunking hUkUmetinin 
çete teşkilatı ta.rafından h8Zll". 
!andığı öğrenilmiştir. 

Bulgaristanda 
yapılacak demiryolları 

So/ya, 1 ( A.A.) - D. K B: 
nin hususi muhabiri bildiriyor: 

llkbaharda miihim iki demir 
yolunun in6asmn. başlanacaktır. 
Bunlardan 100 kilometre boyun. 
daki ilk hat Gorna. Malina ve 
Sopot şehirlerini ve 40 kilometre 
uzunluğunda olacak ikinci hat 
da Sinde! ve Murııa şehirlerini 
biribirine bağlayacaktır. 

H A B E R - Akşam Posta~ıt 

İngiliz r ı 
bombar ıman 
tayyar elleri e 

gir tcı 

L<mdra, 1 ( A.A.) - Kralın, bir 
bombardıman ta)'}'are$i kararga
hında bır gece geçırdiği bugün oğ. 
renilmiştir. Kral, ağır yüklü Vel
lington bombardllllan tay) arclcri. 
nm Kolonyaya hareketleri csna
~ ında hazır bulunmuş. \e bu Al. 
man şehrine kar~ muvaffakiyetli 
akından dönen pılotiarla sair mti
rcttebatr avdetlerinde karşılamış.. 
tır. tık dönen tayyareciler istihba
rat bürosunun salonuna girdikleri 
zaman saat gece yarısını 'urmu~ 
tur. Salonda tayyarecileri karşıla
yan kralla beraber istihbarat şefi 
~ubay, bombardnnan şubesi şefi 
hava mareşali Piersc ve grup ku. 
mandam hava mareşali Baldviv 
hazır bulunmuşlardır. 

• Nevyork, ı (A.A.} - Tas, Nev· 
york Taymisin yazdığına gôrc, ldilll 
müdafaa koınitesi auı.smdan Steltini· 
us gazetecilere beyana.tında Amerika 
alüminyum cndUstrlsinin senelik ve· 
riml 465 m :\.Yon lıbreye vardıgmı soy· 
lemiştir. B11 miktar 1941 temmuzunda. 
690 mllyon libreye ve 1942 temmuzuıı 
da da ~25 milyon librPye çıknrılacak· 
tır. 

• v~ı. ı (A.A.) - .Maı"e§&l Peten 
yarm Marsilyaya gitmektedir. Mare
~aı Arleste tevakkuf edecek ve 88.lı 
gilnil Hıı.rsilynya varacaktır. Gene ha· 
ber almdığma göre, :Mare§aJ Peten, 
çarp.mba gtıııU npurla. Tulona gide· 
cek ve pe.rıembe günU Vlşiyc d&w 
eektir. 

• Roma, ı (A.A.) - Ste!anl, dUn 
aba.h MusoUnin!n riyaseti altmda 
toplanan na.zırlar mecııaı. dJğcr ka· 
nwılar araamda harp halinde yeni za • 
nıreUerf kaşlıyacak nafJa işlerl i· 
çln dört milyar Hnt tahaisat \'eretı 

Uiylhayı tasvip eylemiştir . 
• Tokvo, 1 < A.A.) - D.N.B. Gaze· 

tecıler toplanlısmda beyanatta bulu· 
nan hRrıclvc nezaretıntn sözcQsü, 
Nıuıkin anlaşma&mru bir sulh muabe· 
desi olmadığıw bildirm~ ve BUlhllD 
ancak Çunking mukavemetten vu· 
ıeı;liJ,'1 veyo. bu mukavemet lurılchğı 
zaman aktedıl&00ğtn! ~c:mlftlr. 

• Tokyo, ı (.A..A..) - Harbiye ne· 
1.arPtlnın lılr tebll~ gtıre, bir aııke.· 
rl tayyare Korenln KaİflO.."l dağla.rmd:ı 
yolunu PfU"arak yere dUomUş ve par· 
çalaıunı§tu·. Bu tay,.are Rejodan Hsin· 
kine gitmekteydi. aTyyarede bulunan 
6 ldfi ölmUşUlr. Bunların arasında ge· 
nenl Husonoki de bulunmaktaydı. 

Avustralyada bir 
destroyer inşa edildi 
Siditcy, J (A. A.) - lngfüz 

Dominyonlannda inş:t edtlen 
ilk destroyer dUn deni1.e indiril. 
miştir. Bu destroyer Aruata adr
m taşımaktadır. 

Umumi vali Lord Gouvrie bu 
münasebetle söylediği nutukta. 
"bu gemilere konulan her çivi 
düşmanlarımızın tabutuna vu. 
rulan bir çividir" demiştir. 

ingil ereye 
tayyare 

hücumları 
Bir haftada 39 Alman, 

13 İngiliz tayyaresi 
düştü 

Londra, 1 ( A·A.) - Ha\a \e 
dahili emni} et nezaretlerinin teb.. 
liği: 

Bugtin lngiltercnin cenubu ~ar
kisi üzerinde bazı düşman faaliye
ti olmuştur. Düşmanın küçük tay. 
yare t~üllerı avcı \e avcr • 
bombardıman tayyarelerinden mü
rekkepti. Bu teşekküllerden hiçbiri 
Londranın cenup kıyılarından ile. 
ri geçememiştir. Ve bugün ancak 
oraya bombalar atılmıştır. Bu bom 
balar az ha~r yapını~ ise de bir. 
kaç kişi yaralanmıştır. 

Şimdiye kadar alınan raporlara 
göre, bugün iki düfJllan tayyare"i 
düşürülmüştür. 

BlR H:AFTALIK ZAYiAT 

l.ondra, 1 (.A.) - 30 son~. 
rin gece yarısı nihayet lbulan 
hafta içinde lngiltere fuerinde 
39 düşman tayyaresi düşüriil_ 
müştür. Aynı müddet içinde 13 
ltngiliz tayyaresi kaybedilmiş 
fakat yedi tayyareci kurtulmuş. 
tur. 

AMERiKA 
Milli Çin hükumef ı1e 

100 MllJO't do ı ~ dl 
kredi açtı 

ı' O§İngton, 1 ( A.A.) - Rei i
cwnhur Ruzvclt, Birleşık AmcrL 
ka hükUmetlerinin Çin hükOmeti
ne 100 mil}on dolarlık bir kredi 
açtığını dün bildirmi;itir. Huzvelt 
bu krediden yarısının unıwni ma. 
sa.rifine kar~ılık olmak üzere Çine 
\erileceğini ilave etmiştir. 

Bundan b ·a Riyascticumhur 
dairesi RuzvC'lt&>hit.abcn Amerika 
istikrazları idare heyetı azasından 
Jesse Jones tarafından gonderilmiş 
olan bir mektubu ne~relmişt.ir. Bu 
mektupta Metal Reserves Compa
ny tarafından eslıha imalfi.tında 
kullanılmak ti.zere Çinden 60 mil. 
yon dolarlı_k iptıdai maddeler mü
bayaa edileceği bildirilmektedir. 

L~GlL1Z AJANSII\'IN 
TEF-SIRI 

' 
. lJO>ıdra, 1 (A. A.) - Röyter 

aJaruımm sivasi muhabiri, Ame
rika te.m.fmdan Çine açılan kl"(>. 
di hakkında diyor ki: 

"Ruzveltin Çunking znilli ~n 
hilkUmetine uzun zamandanberi 
göriilmedik ehemmiyette bir 
~ açılmıı:; olduğunu ha'ber 
vermek için, tam Nankin nrua. 
hedesinin imzasınr hükfunetinkı 
bildirdiği giinU intihap etmiştir. 
Şarki Asyada yeni niza.ına karşı 
Amerikanın düştincesini göste. 
ren bu hareketin manasını ne 
Tokyo, ne Berlin, ne de Roma 
bilmemezlik edemez.,, 
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HER T O ~R E 
EMNiYET O z 

ff vkiJmct ışıkların mllB'kclenmesi todblrhıdcn sonm istan ol 
ve lstanbul:l kom.şu olan dlayctlerde örfi icbre uan etti. 

.Hu t.edblrlor memleketi idnre eılenlcrln, \'nbru müdafaa bnln
nwulan gösterdikleri uyanılwı:"I Un.do eder. Bu ftibarb ta.kdJr
le ve f1Ü)aa.nla l~ılanmaf;a Jayıh-tır. 

Alman bu tedbirleri mulıllı \emnslp gösterecek clddi sebep
ler 'ar nudrr, yarıl Tiirld.rc yakın bfr harp ~da mrttır! 

llom e,·et, hem hayır •• 
Bu gece yatağımıza sulh içinde giriyoruz. Sabahleyin tıa.rı> 

i!,'inıJe uyawıııyaroğunw ldm t.em1n edebillir. Bclk1 her sabah 
ulbu göreceğiz ve bu bcJlld lınıb1 ndelıımmm da böyle olaca.k-

hr. Amma, bu ihtlınıl yarın yok 
Yunani~-tnıı, geoonln 6'Un4en sonra harbe ginn fr. 
Bu misali dııima. aklımızda tutnın.lıyız. 
Alınan her tedbirden en.dlı ve tcıllf1 değil, enw.iş<rt; ve hu· 

:1.11r duymalıyız. Bilelim~ mem.lcketl pek nldliine l.d:ıre edcnJerlıı 
her emir \'C tedbiri, vatan müdafnnsmı blr lmt da.ha lmV\-etlcn
dlrmektedlr. Yu\'\ etli ve uyanı'k bulunduk~ her fe'bllkc bht!en 
117.Ak kala<"akbr, 

llf'r \ atandnsın böylo dil! Und ğüne hiç üphe yoktur. Ah
nan \e alınacak olan her tcabfnle mutlak ls:ıbet "-ardır. Hnzur 
ve t>mniycUmlz bu tedbfrlerJe mllten:ıslp olarak ıırtnmktndır. 
Her tedbirimiz sulh J~d1r, \'e harp gelirse, onu da artctmek 
için! .. - KUN''.l' 

Evliya 
a. 

Ynz.aıı: 

Ahmet Bülent Koçu 
Evliya ÇR!ehi Gümukineye hic· 

ri 1078 de, o zamanlar yine bir 
Tirrk 'ila~ ctı olan bugünkü Yu
nanistana giderken uğramıştı: 

"Gümu cine bir kaza merkezi 
dir. Ama ki bır Kıptı şehrıdir .. Ru
meli Çingenel~rinin Al Fravundan. 
beri vatam aslileri bu Gömülcine 
~ridir. Hatta J."ravun kavmi ara
lannda yemin etseler: "Mısır hak
kı için ... ve Gümülı:inemiz hakkı 
için!,, diye yemin ederlermı::. Ama 
Anadolu çingenelerinin vatanı 
Menteşe sancağı toprağında Balat 
~hridır. · Falıh Sultan Mehmet 
çingeneleri bu Balat sehrinden Js
tanbula ~ürmü,, 1 tanbulda yerleş. 
tikleri yere de Balat mahallesi der
lerkiın çingane yatağıdır. Fatih 
Mehmet Rumeliden de htanbula 
Çingene sürmüştür. Ama Rumeli 
Çingene i Anadolu Çingenesiylt· 
geçinmezler. Rumeli Kıptileri Hı.. 
r.istiyanlarla Kml yumurta bayra
mı, Müslümanlarla Kurban bay. 
ramr ve Yahudilerle Kamış bayra
mı ederler. Bir mezheb kabul et. 
mezler. Jmaml:mmTZ cenazelerinin 
namazlarını kıldırmaz. E~rikapı 
dışında bir Çingene mezarlığı var
dır. Ana.dolunun Müslüman Balat 
Çingeneleri sazende 'e çengilik e. 
derler. Rumeli Çingenelerinin beyi 
bu Gümülcinede otururlar. Gümü! 
etine etrafındaki kaı;:aba ve köyler. 
de oturan Çingeneler güzide sazen
deler, kalp akça yapar kalpazanlar 

ve hırsızlardır. Bu Rwnclindeki 
Gihnülcine kıptilerinin kendileri· 
ne mahsus dilleri vardır: 

l - Yek, 2 - D.uvi, 3 -Terch. 
4 - Estar, 5 - Panç, 6 - Su 
7 - Etti, 8 - Ohto. 9 - Ang 
10 - Des. 

Kelimelerine gelince: 
Farahon - Allah 
Haman hon - Ulu peygambe· 
Mi.sabon - Musa peygamber 
J.\Ienru - Ekmek 
Hangi - Su 
Maş - Et 
Düdurn - Kabak 
Şah - Lahana. 
Klral - Peynir 
So kıroz sopyi kingan - Ne is-

Iersin, ne sattın? 
Şu kıran to so kıroz - iyi hoş. 

ya sen ne işlersin? 
Or dapar da laroz - Ufak tefek 

jşliyoruz. 

Sobi kinkan - Ne sattın? 
(Evliya Çelebi, burada, matbu.. 

at kanununun neşrine izin veremi
yeceği kadar müstehcen, karşılıklı 
küfürbazlrkla bir muhabere kay· 
deder). 

Bu Çingene kavminin nice ıke."C 
yüz bin kiifürleri vardır. Zira gece 
ve gündüz birbirleriyle kavga eder
ler ve küfürleşir er. Birbirlerine 
zikri mu tclıcen küfürler sawnı. 
yorlar. Bir krmuzı mangır için 
birbirlerini katlederler, yahut bir 

(T..Iİltfcn sayfayı çeviriniz) 

~ karı;r ittihaz olunacak 
llltıa afaa tedbirleri arasında ilk 
~%dgelen şey, kaiilE>lerin daha 
lıı~nt takviyesidir .Bu gemiler 
~ ;reye, gün geçtikçe yalnız 
daın eya.zmu taşımak ve harbin 
' ~ı hususunda kat'isurette~ ..... mı111 ... ;ı;mı._..,. .............................. ı ...... 11111 ............................................................................ o::aım:;;ııız:ıcmı;ıCE2:111m1E11 ......... ~ 

l~ ~ olmıymı iptidai maddeler. 
~~ll'ıYecek şeyler naklinden Yaz 
ar ek USUiüne yanaşmaktadır_ 
~lİ ll~ usul gelen gemiler nv
~~1~nde de dolu olarak gide .. 
~~~ iC'in !ngiliz ihraca.tmı 
\>alıi en rahnedar etmiyecektir. 
~ı~~z lngiltercnin Okyanus de. 
ıııu~n. öte tarafında bulunan 
rılat Tılerine, lnciltue kcndı it. 
ı 011~T t hclit ctt ·ğinden dola
Ca}( :Xn da lngilteredcn yapı. 

p,l.Qı ıt}ıa}atı tahdi! cihetine 
, "-le ~leJi lazım..,.e'ecegi aıtılattl. 

• 
1~beder. H.ı.rp halinde lbu. 

~Jt.l.: l>ır meml ket bittabi sulh 
~ t;:,,~ Yaşayanlarla ayni şera
"ll~lte ı tutulamaz. Her halde 
S renin Akdenizi temizle. 
' /\. hUsusunrla gösterdiği azmi_ 
h~e~antik Okyanusunda da 

et edeceği şüphesizdir. 

~ 2 

~ 

~ekreter 

Qgl_ "d . 
11.Cl ı aresme memur 

tı alınacak 
t ~i~· teıg?"af kadro umm genç 
~ b ~ü.rlü e>Trnııı.nlar ile takı.iyesi 
'lll 1.1;uk bir mtisabaku imtibıı.nı 

h. :· Bu 'mtP an isf', mevcut 
~tun vilAyct merkezlerinde 
nyın 19 uncu pel"§elnbc gU· 

Pılacaıttir. 

Görünmiyen Harp: 

EŞi Ci KOL 
l'll:UIO: 

VLADMIR SABAT 
47 

Yarm da, yahudilcr, bütiin Av· 
rupa Jcrtasından sUrlilseler bile bu· 
lunduklan kö§cden yeni ,.e son do· 
reco cazip nru:ariyeler icat ede· 
rck yine insanlığı aldatmaya ve 
arsmaya muvaffak olacaklardır! 

Onun için, azizim, nazizme kar~ı 
;-ahudileri, yahudi zekiısım, yahudi 
kuvvetini koyunuz! .. Tereddüt et· 
meden! .. 

Sizse bugün dü§lllnnınıız olmaya 
başlanuş olan Naz.ilere karşr en bü· 
yUk düşman olması tabii bulunan 
Kont Valeska ailesini mahkum e· 
diyorsunuz! .. 

Yo.ni bu zat nıümkiln olsa Polon· 

yayı bir ya.hudi krnllığı haline kov· 

makta ''" onlar sayesinde cihangir 
olmanın mesele bilo teşkil etmiye· 
ceğine ·inanmakta tereddilt Mmi~·c,. 

cekti. f!ahtc Yahudi zümresinden olduğu· Böyle mühim bir njanlarmı be· muyordu. 
Halbuki, hakikatte, Valeskayı I ıı:ı kat'i kanaate yakın bir zanla şinci kolun drtibat :tesis etmeden İşte bugllnlerde askeri telsiz m· 

tahliye etmek için bu zatlar, far hükmetanekteydim. yüzilstü brraka<'aklarmı kabul cae· rcs1 bir m\irocs.atla beni ikaz etmıtı 
kında bile olmadan, beşinci kolun Dlismanın hUkCımet merkezini mi)·ordum. oldu. 
gayet gizli nilfuzlu adarnlan tara· kolayca düşürüp işgal etme.!ri bir Onun için bütün: dikkatimi ve en Zira askeri telsiz ldare3inden ~e· 
fmdan tahrik edilmekteydiler. memleketin maneviyatı üzerinde zeki adamln.nmı ValeSkamn hapeo· len bir şifrede mühim bir hrı.dise 

Diğer taraftan Valcskanın haki· birinci derecede mühim bir tesir lunduğu yerin eQ-a.fmıt 00vcih et · haber vel'ibnişti. 
ki bir yahudi olduiruna dahi ben, yaptığı malfım olduğu için, beşinci miştlm, Bu 8li"rede., seferberlik münase· 
kendı hesabımn tamamiylc kani kol, bir tnrmtan bUtUn maharetini Valesknyı son derece aıkı bir ta· betiyle gazete ida.rehanclerlndo, 

bulunmayonım. Vatşova mildafna plii.nlarmı elde nı.ssut altinda tutuyordum. banka ve hu.sus! müesseeelerde bu· 
Naziicrin casus teşkilatlarında etmeye tahsis etmiş, bunun için de Geceli gündilzlil tarassut ve gn.y- hınaD blltnn hususi temiz cihazları 

cidden hankul8.de olduğu inkAr e· genel kurmay mensupları an:wnda :reUerimize rağmen Valookıınm mu· hfiltfunetçe müsadere edilmiş oldu· 
dilemiyecek olan bil' keşiflC'Ti de büyük itibar ve enutiyet kazamruş ha.bere edip etmediği ve bunun i · ğu halde, bir müddettenbcri Var 
Yahudi dilşmanlığmı nynı zamanda olan Kont Valeskayı kullanmakttly· çin ne gibi vnmtaıar kullandığı hale !{Ova askeri telsiz cılıaıWrmm Po· 
casu.sluk sahnsmda da milkeınmel dı. Mareşaldan söz alınış olduğum kında en ufak bir iz dahi clde ede· lonya merkezlerine ait o.bnadığı 

surette istismar edebilmeleri ol · ve buna istinat ede,iek Kont Vııle~r mf"miştik. Bu hal, benim son dere· zannedilen tıazı telsizlerin :fasllyeti· 

mu~tur. kayı tevkif ettirmiş bulunduğum i cc cannnı ~ıkmaktaydı. ni g&ıterecek emareler müşahede 
Zira Nazifor billün dünya~a a • çin b<>n, vukubulau bUliln müdaha· Gerek Vnrşovada ve gerek Po· ohmduğunu bildirmekteydi. 

mansız bir Yahudi duşmsnlığı ilan l it'.' ve himaye teşebbüslerini kat'i lonyanm diğ<'r birçok büyük şehir· Asker! telsiz .idaresi, bu telsizle· 
ettikleıi için, hiç bir mernlekotte, bir azimle reddetmekteydim. Bir ta: lcrinde şüpheli rıcnebilcrin, beşinci ıin verdikler.! gif:rclcri almış, gerek 
hiç kimse Ynhudilerin Nazi lehine 1 raftan da bef;inci kolun muhabC're kola meruıup oldultlanndan kuşlnr genel kurmaylığın ve gel'E'k ne· 
çalı!>Rblleceğiıtl kabul ed<'miyecek· l slstemlerini keşfetmeye. c;nlışnakta !andığım adamların, otel ve hatta za:retler!.n şifre lbürolnrmn eormu..s, 
tir. idim. mıığaznlann etrafını bir nevi sıkı bu nevi bil' şifrenin hlç bir yerde 

Nru:iler bundan istifade ederek Bu hususta Valeskanrn bana abluka ve nezaret alhna aldırnnş kullanılmadığını anlamıştI. 

memleketlerinden çıkardıkları Ya· mutlaka bir ipucu vcrecC'ğini zan· bulunuyordum. Gariptir ki hiç bir Telsizle muhabere vakıa klAsik 
hudiler!P berabn birçok ela snhle ne>di\·ordum. 1 muhabere ele geçirilemiyordu. bir sistemdi. Beşinci kolun gizli tel· 
Yahudi ~la:n her ııırnf:ı YP.Y · Zira Vakska hapsolwıduğu yer Polonyn seferberlik ilan etmiş m merke'Lleri ·ul~ şliphe 
m~lar, bu hte Yahudiler mn • den mutlaka Gestaponun sizli mcr o'duğu halde, giıya, biltün Polon· ile telakki etmekle bc:rabe:r ha PÇ 
him roller görmti~_1erdir. kezleri)·le muhabl'..rc teşebbUslindc ı yadn hiç bir casusluk hnrekcli yok· li merkezleri a.rımınktan hnll kal· 

Ben, Kont Valcska nilt"Slnin bu butunacnkt1. muş gı'bi tek blr muhabere vaki ol· 1 mıyoTduk. (Demrmı 1'01') 
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- o·aıHii1 .. ·v~l)ugü:n~n h~ber ve h.idiseleri: 
" italyanın 
hata ettiği 
aş~kardır" 

Romanya bAdfseıerl • • • . . • - . • ' l .t 

(Baş tarafı 1 incide) 
ni~ bir suikast .teşkilatı tara.. 
fından yapıldığını göstermekte
dir. Son günlerde tevkif edilerek 
partiden ihraç edilen Corogaru. 
nun suikastı idare etmiş olması 
muhtemeldir. Corogaru taraf. 
darlarının açtığı mücadele Bra.. 
şof, Turnu - Severin Ye Crayo_ 
va'da karışıklıklara sebebiyet 
Yermiştir. General Antonıesko. 
nun gaybubetinden istifade e
derek müfritlerin bir hükumet 
dn.rbesi yapmak istedikleri ve 
creneralin ani olarak avdeti ve 

Bir milyonluk 
manifatura işi 

IŞIKLARIN MASKELENMESi 
,Yunan., İtalyan harbi 
hakkında bir Sovyet 

gazetesi böyle yazıyor 
Londra, 1 (A.A.) - Mosko\·ada 

ıkan "Krasnaya Zvezda" gazete
sinde albay Popof, !talyan - Yu
nan harbinin safahatını gözden ge· 
r,irerek diyor ki: 

"Harp İtalyanlar için nıü.::cıit ca· 
reyan etme~tir. ÇUnkü İtalyan· 
lar bir yıldmm harbi yap:ıbilect'k
lerini zannetmişlerdi. İtalyanların 
:1ata ettikleri aşikardrr. Y ur::ınlı
lar harbe kafi derecede hazır bu
lunuyorlardı. İngiliz hava kuvvet
lerinin de müdahalesi esaslJ bir 
: ·ardnn teşkil etmiş ve harekatın 

gidişinde milessir olmuştur. Son 
seneler içinde lngiltercnin Yuna -
nistana açtığı krediler Yunanista.
m muazzam bir hava ü~ü halhıe 
getirmiştir." · 

Popof, !talyanlarm hı.reket te· 
şe:bbilsiinü Yunanlılara bırakmağa 
me~bur kaldıklannı ve u~uncü 
harp haftası sonunda 1Lı.lyan va
ziyetinin büsbütün fenalaştığını 

yazarak makalesini bitirmekte
dir. 

Emekli, dul ve 
yetimlerin maaşlan 
Emlik. ve Eytam bankaı::mdan 

maaş alan emekliler ile dul ve ye· 
timlerin maaş tediyatma bu sabah· 
tan itı'ba:ren ba.şlan.mrştrr. Maaş tc· 
diyatrn öğle üzcrleıi tatil yaprlma· 
dan devam olunac:ı.ktır. 

mangır için paşa divanına gider
ler. Onun iç.in Çingene ka\minin 
daYaları dinlenilmez .. 

Anadolu çingeneleri bu Rwneli 
çingenelerinin yanında akar su zi 
bi temizlerdir. Cenabıhak inşam 
Çingenelerin ~erlerinden halas ede. 
Ama sen-ahı alem olana bu Çin
gene lisanını anlayacak kadar öğ. 
ıenmclıt lazım olduğundan buraya 
tahrir olundu. 

Bu Gümülcine şehrini seyir ve 
t0ma~a edip zev~ ,.e sefada iken 
l .anemiz sahibinin üç nefer \'C bedi 
; ıı:a ayyar çingene oğlanları 
\ ardr. Bir gece bir pençei fifitabr 
ihan bir fitnei engiz zaman kölem 
>;r Çingene oğlaniyle yol harç.lığı. 
ınızı çalıp kayboldula:. Hanemiz 
ahibini sıkıştırdım. Senin Çi:ı~c

ne gulfunınla benim para sa} :-rak 
satın aldrğım kölem kaybo!du ! dL 
Ye zorladım. O da birkaç adam ve 
ben de dört nefer gulamlanmla a· 
ğırhğrmm bu Gümülcincdc br~a 
kıp pürsilah dağ ve bağları ve ya
krn Ye irağlan aramağa çıktık. 

o 
aldığı tedbirlerle hükumet dar. 
besi için alman tertibatın bozul
duğu zannedilmektedir. 

Romen Ye Alman askerleri 
Bükre.'] soknklarrnda devriye 
gezmekte ve resmi 'oinalar mu. 
hafaza altında bulundunılmak. 
tadır. Profesör Yorganın katli 
B:ı.lk::ın memleketlerinde hatta 
Rom::ı.nyada bile istikralı uyan. 
dırmıştır. 

News Chronicle diyor ki: 
"Budape.ştcden gelen m:ı.lüma

ta göre, son üç gün içinde çoffeu 
Yahudi olmak üzere iki bin Ro. 
manyalmm katledildiği anl~ıl. 
maktadır.,, 

ROMANYADA HER ŞEY 
BEKLENEB1LIR 

Londı·rı., 2 ( A. A .) - Times 
gazetesi yaz1yor: 

Bükreşt.en alman haberler, 
Romanyadaki vaziyetin müthiş 
anarşi içinde olduğunu ve herşc
yin beklenebileceğini gösteriyor. 
Bükrcş mmtari:asında demir mu. 
hafızların Co<lreanu'ya taraftar 
zümresiyle Transilvanyalılar a
çıkça vuru~maktadır. 

Demir mulıafızlar H oria Si. 
manın ikametgahına hücum et_ 
mişlerdir. Demir muhafızların 
mütrmadi müdahalesi yüzünden 
ziraı ve sınai istihsal ve ticaret 
durmuştur. 

Vaziyetin inki~afını takip e
den Almanya kenarda bekle. 
mekte ise de Romanyadan Al. 
manyaya muntazam ihracatı te
min edecek idareyi cebren ka. 
bul ettirmek için mücadeleye ha
zır bulunmaktadır. 
GlZL! RADYO lSTASYO.t\"U 
BüT;reş, 1 ( A .A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Romanya hariciye r:t;)zaroti 

neşrettiği tebliğde yalan haber~ 
ler işaa. ederek millet arasmda 
kargaşalıklar çrkarmaya çalışan 
gizli bir radyo postasına karşı 
halkı ikzaz elmektedir. 
BÜK.REŞTE GEÇ1TRES1U 
Bükreş, 1 ( A.A.) - D. N. B. 

bildi .. iyor: 
Romanyanm üçler paktına il

tihakı dolayısiyle Romanyada 
bulunan Alman talim ve terbi -
ye krlaatı yarın kral :Mihailin 
ve başvekil general Antonesko. 
nun önünde bir geçit reZ!rJ ya. 
pacaktır. 

.H1MLER! lTHA:\1 

(E\·Jiya Ç-elebi kıymetli kölesini 
kasaba kasaba aramağa baı:.lar 
Kavalaya kadar gider. Ve nih~yet 
onu ~öyle yakalar .. ) 

"Ka\ala ka~esini acele ile tema. Loıulra. 2 (A.A .) - Eski Ro-
şa edemeyip yola çıktım. Sansüf manya elçisi Tilea Lor4irada 
Yan nam kasabaya girerken bira.. beyanatta bulunarak bütün Ro. 
lay !l~a.ıt?lar karşıdan gelirlerdi. manyanm müttefiklerin muzaf. 
Fakırın ıse, yüzümde siyah örtü feriyetine dua ettiğini, çünkü 
pcç~ ile giderdim. Ama, Allahı~ ancak bu muzafferiyet aıayesirır 
en;rı, a11:1. gördüm ki, kaçan köle- de Romanyamn hürriyetine tek. 
mı, t~bd_il~ kıyafet bir gayri esvap. rar kavu~a.bileceğini söylemiş. 
lar gıydınp başını eğmiş, bir yük tir. 

Defter tetkikatının 
verdiği neticeler 

Elinde bir milyon yedi yüz bin 
liralık manifatura partileri olduğu 
bilindiği halde Maraş vilayetinin 
manifatura ihtiyacını mübayaa et· 
r;ıek üzere şehrimize gelen heyete, 
malın başka ellere devrolunduğunu 
ileri sürerek, mal vermiyen bir 
büyük manifatura firması hakkrnda 
tahkikat yapıldığını yazmış ve bu 
firmanın defterlerinin başmurakip· 
lik tarafından hamallar ile mm taka 
tic:ı..ret müdürlüğüne getirildiğini 
ilave etmiştik, 

Bu firma mümessillerinin komis· 
yon azaları nezdinde yaptıklarr te· 
şebbüsler üzerine komisyonun bir 
celsesinde bir krsmı aza baı;müra· 
kibin bir firmanın defterlerini cel· 
betm~k salahiyetinde olmadrğmr i· 
leri sürerek başmüraldbe ihtarda 
bulunmuşlardır. İçtimam dağıldığı 
srrada içer.i giren mmtalm ticaret 
müdürü vaziyetten haberdar olunca 
başmürakibin bu şekilde hareket 
etmesine imkan verilmezse müra· 
kabe vazifesinin yerine getirilemi· 
yeeeğini söylı>miş bunun üzerine tek 
rar toplanan komisyon defterleri 
tetkike karar vermiı:tir. 

Komisyonun E'On yaptığı içtima· 
dan biraz evvel firma mümessilleri 
ticaret müdürünü z.i.yaret etmişler
dir. 

Bundan sonra, bunlar komisyona 
çağırılarak kendilerinden bazı iza· 
hat alınmış ve getirilen defterler· 
den bazı haneler faturalar ile kar· 
şılaştrrılmıştrr. Bu suretle tetkikat 
kafi görülmüştür. 

Fakat, öğrendiğimize nazaran, 
evvelce mal verilmiyen 1\faraşllla· 
rm tahkik:ıt a.c;ılm:ı.snıdan soma da· 
vet edilerek kendilerine mal veril· 
diği anlru;ılmrştrr. 

Bu firma elindeki mallarr yine 
kendileri tarafından kurulmuş 
iiç firmaya devretmiştir. Bunda da 
teı tipli bir vaziyet görülmektedir. 
Ticaret müdürlilğünün bu noktadan 
tahkikat yapacağı anlaşılmaktadrr. 

Sivas • Erzurum 
Yeni tahvillerin büyük 

bir kısmı satıldı 
Geliri tamamen Sivas · Erzurum 

demi.ryolunun inşasına tahsis celil· 
miş olan istikraz ta.hvillcrinin 20 
senede itfa edilecek yedinc1 terti· 
binin kayıt muıunelcsi geçen aynı 
yirmisinde b:ıJ?lam1ştı, 5,5 milyon 
liralık bu tertibin sat~ları kısa bir 
milddcLto çok ilerlemiş ve kısmı 
küllisi satılmrştir. Tahvillerin satış· 
ları cuma günü kapanacaktır. 

ller tahvile göre değişen ihraç 
krymctleri bu tertipte yüzde 95 
olarak tesbit olunmuştur. Yani 20 
liralık Wıviller 19 ve b~ yüz lira· 
lıklar 475 lira üzerinden satışa çr 
karılmıştır. 

Emniyet Müdürü geldi 
lstanbul Emniyet mUdUrU ~Iuzaf

fer Akıılın, bu sabahki ekspresle /.n· 
karadan şehrimize gelmiştir. 

Zağrepte suikast hayvanmın üzerine binmiş gider.. Tilc:ı, medeni dünyaya. hitap 
Hemen dunnağa takatim ka!ma- e--Jerek, her insanın istikrah ede_ 
Y~P: ~ümülcinedeki hancm:z ff ceği cehaleta\•er ve menfur bazı (Ba<ı tarafı 1 inclclc) 
hıbı ıl.~ beraber dal balta olup oğ- hareketlere bakarak sulhu ve muavini ve Hrrvat kC.:ylü partisi ıw 
1-:.nı yük hayrnnından yıktık. Obür hürriyeti s..~ven bütün Romen fi doktor Ma.çek'in hayatrııa bir ımi· 
o?lanlanm bu firari oğlanın cllerL milleti hakkında hüküm veril- kast tcııebbüs:i yapılmıştır. 
nı arkasına bağladılar. Hemen beş memesini istemiş Ye şunları ila_ Dün Z~grepte Doktor MaçeJtin e· 
on tane atlılar başıma üşüştüler. ve eltniştir : f vinin önünde bir bomba patlamış· 
~1!1.~srl c.~~i şaştılar. Kimisi "- Avnıı:,ayt istila eden zihin trr. Hafif hasar vardır. Polis talı· 
,,1\ole bızımdır!,, der. Kimisi: hastalığı ile malı11 bir avuç gen. kikat yapmaktadır. 

Dün ge.ce, bazr eğlence yerleri· 
nin maskelenmiş kapı veya pencc· 
relerine beya! L5rk sızdırarak is.im· 
!erini yazdıklal'I ve böylece halka 
buralarını kolayca tannn:,k fırsatı
nı vermek istedikleri görülmüştür. 
Bu, doğru değildir. Te~c çare şudur : 
Siyah bir zemin üzerlne hafif mavi 
ibir ışıkla ancak görülebilecek dere· 
cede reklamlar yapılabilir. Yani bu 
gibi yerler, ancak, 1Jiyah bezlerle 
maskelenmiş oldukları kapı veya 
pencerelerine drşo.rıya çok hafif ma: 
.vi ışık verecek şekilde firma veya. 
isimlerini ya.zabileceklerdir. 

SÜMER BANKIN YEMIŞ 
DEPOSUNDA S!Yl tH KAGIT 

SATIŞI 
Stimer Bankın Yemiştcki kağıt 

Sovyet • Amerikan 
müzakereleri 

(Baş tarafı 1 incide ) 
nu.şmaya telmih ederek bu ko
nuşmanın dostane ve kurucu ol_ 
duğunu söylemiştir. Bu müla_ 
katta tilhassa iktisadi ve ticari 
meseleler görüşülmüştür. 

Molotof'un Ber lin'i ziyaretinin 
Amer ika - Sovyetler Birliği mü • 
nasebetler i üzerinde tesir edip 
etmediği sualine karşı Sumr.ıer 
W elles demiştir ki : 

"Sovyet - Amerikan müno.se. 
ootler inin aym dostane hava 
ic~inde devam ettiğini söylemek 
bu suale en güzel cevap teııkil 
eder.,, 

Summer W c1les, vladivostok. 
da bir Amerikan konsolosluğu 
ihdas edilmesinin Moskova t a
rafından kabul edildiğini ve la. 
zımgelen tedbirlerin. almmakta 
olduğunu teyid etmi~tir. 

POLiSTE: 

Dünkü otomobil 
kazaları Bır adamın bize Ye"eceği var idi, cin böyle cinayetler işlemiş ol- Arnla ajansı, Hrrvat köylü parfr 

m~lımıza tuta \'erdi., der. Elha~rl ması Himlerin tahkikatı neticesi sinin siyasetini protesto etmek iste· • Temizlik işlerine ait bir kamyon
rnute~akıs sözlere bakmayıp oğla· dir. Roır.enlerin yiizde dok~a~ yen hırvat nasyonalistlcrinin bu da. çalışan ı,ıoCör Sıılih, kamyonu ile 
~a hı~kaç yum~ daha vun.ıp; dokuzunun bu hareketleri tak. suikastin failleri olduğunu tahmin Sarıı.çhaned(!n 1''atihe cloğ'ru giderk<?n 
Hanı sa~dıktakı harçlık altın. bih ettiğini tam bir itimatla be. etmektedir. seyyar sebzeci Ohanesin aulıasına. 

lar~ .. _Deyınce: "Vallahi bu e\'İmiz yan edebilirim. Bu delice hare. EJRKAÇ BO:\t.BA D.\11.\,.. ça.rpmr~, beygirin bo.cağı ile anı.bn:ıın 
sahıbı ag.anrn Çin~ene oğlanında- ketler, F...cmanyada halen mev. Ilclızrat, 1 (A.A. ) - .Diln öğle· okunu kırmıştır. 
dır! ... ~eyınce, anı gördük ki evimi~ cut nazi lehdn.rı i<laresinin ne den oonra Zagrl'\p şCohrinin muhtelif • SUleymanlyede Yo~urtçu sok-ı.k 
~ahıbı asker içinde, Çingeııesini kadar zayıf ve halkı hoşnut et- yerlerinde ki.lçilk bombal:ı.r patır 13 numarada oturan Rukiye, köpr1l U· 
hasta .. 5ID!'at telxiili kıyafet etmiş miy"n bir idare olduğunu göste. mtş ise de hasar olmamıştır. l:'ail· zerinden geçerken şoför Sürcy,ramn 
eiclc uzerın.de tanıyıp bir fahi;e:;iy rir. R(')mcn milleti, istilaların leri şimdiye kad::ır mrr:hı•! kalmış· idaresindeki otomobilin saılemesine 
le onu dahı meydana getirdi. ":\fa- birlecıtiği, Avrupanm bu tehli . trr. Poli~ tı:ıhkikat yapmaktadır. maruz kalmış, yaralanmıştır. 
lrmrz nerede?,, dedikte, korkusuz keli kii;esinde iki bin sene ya. Ucl~rat, 2 lA.A.) - B.B.C. : • Feridiyede oturan şoför Jlrı>.yir 
Pervasız aı;la inkar etmedi: "1 "'t~ ışanu!)tır. ).IC'll'!r.i ve insaniyet- Sırp, Hırvat ve :-)Joven biı !Pnk kral· !da resindeki 1570 sayılı otomobil ile 
~a:rm de?iğın c1·şek semeri iı;inde. pcrver milletler 3rasmda di~er lığının kuruluşunun ::!::! nci )·ıldünü· Panorama önünden geçerken s ya.,rr:.· 
aır ... dedı. Ec:e..- palanrnr paraıa. nülletler1e işbirliği yapmak i<;in, mil dolayı~iyle kr:li na;bi PreM Fol dakl Muhiddine çarpmıştır. 
drk. Cü.ı'11 e altınlar dökiıldü. An Roml'n mille!:i yine yaşryacak diin ra.cıyo ile nf'şredi:en bir nutuk • Taksim~e sular iclaresinJ'3 y.ıt1'cı
~k .?n ~? altın eksik~ Benim fi;·a. ve tekrar hür ve sakin hayatına söylemL5tir. Bı-.lgrattaki Röyter lık yapan Şükril, sular ictarest 611:.in· 
ı ı kol~: Be.ni bu Çir gene kar.dır. ka \11.c-nr" ktrr . ., muhabirine gör~e Prens Pcl Yugos· deki su kapağım kaparken ıır'·Ht<l'ın 
dı '\'~ mrsızlrk yaptırdı,. dedi. Cüm l::ıv halkına ~.-gukkanlılrk ta\-sj\•p gelmekte olan şoför Mehmcdin idare· 
le kervan halkı hayrette kaldı. Sirk eci d etmiştir. • sindeki 1520 ph\kalı otomobilin ç• rr.ı· 
Ge;:çek kö'e senin irni5 dedi et. Ko. mey 301 . Prens Pol Yugoslavyanın sulh is· masma marnz kalmış, sol ay,ı tın.elan 
leyı ve Çinırene o~lam \·e fahiş"'-~n1• İ stimlaki biten binaların tedi?ini ,.e istik'fıJ;ne, araı>ı tam:ı: yaralanmıştır. 
b ğl el "'~' miyetin° hürmet r>den bütün kom· 

a a ık.·. Güınu··ıcı·ne:·e a·0·· ndü.k; ·. k 1 b l ~ B1R G \ Z t" O""T''C'J 'ı c;'TF \J{ ,~ ır ·' yı ı masına a~ anaı şulariyle teşriki mcsaitfo bulunm:ık · · .... • ... "· ·' '· ..,, 
ancmız sahibi Çingene oğlanını arzu.<>unda bulunduf!unn tc::it et· ıı:.orırnnı.CK TA YA ~LA.RI ÇOT\TU 

çarşı başında 1mcırct ki-)şesinde aı::.. Sir!<ecide Besirkemal ecz.o:ı.ha . miştir. Prens Y:ıgoı>la·:yıı. istiklali· Dlin, Arna.vutköy · Bebek yolu tlzE'· 
tırttr. Sair Çnbenele~e ibret oklu. nesi karı:ıı:ımda ki ada.'1!n istihJa- ııin bir konferan .. m::ıs~srnda veril· rinde ki gazınoJa s:ı.lıiblnln ikaınet et· 
Fakir dahi firari kö:emin çıplak ki ikm:ı.l c<lildi;;.inilPn tramvay miş karar lar nıa.hsulü olmadığını tlği kısmm mutlak ve kömU::l'.lk ta· 
tabanına iki )iiz değne.1' urdum hattına tec:ıdüf f'<ln.n bıı binala . hu i..<;tikla)fo \•ı\tıı.nl :ınnm mc~rlık'. nla.n t:ımıı.men çökrl'OUştUr. ÇökUntU 
Ha:crra:11mız olan paralan kurt:ı. ı rm Sirkeci şimendifer g::ı n istL ı la.rmda son urkula.rmı ururan en ı eı;.na.smrl:ı kömUrlUkten kö:nu ... alm<'.k 
rıp yoia çıktık.!,.. kanı,,..tinden yıkılmasma ba~lan. iyi f'vlatlarm:n karJariYl• ttmhir ta olan iO ya~oaki Marı eııku a.ıtm 

A.lzm€t Bülent KOÇU mi15tv etlilm'ı bulı.uıdurrunu h~tırlatr.ı.::~. da kaJ~l!e. da kurlarılmıştrr 

Satış yerler inin çoğaltılmasına 
<;alışılmakta<lır. Bu temin edile. 
bilirse satış yerleri ayrıca ilan 
edilecek ve salış mağazasında. 

ı ki izdihamın az.alması temin o- ' 
· ıunacaktır. 

B u siyah kağıtların kilosu 45 
kuruşa satılmaktadır. 112 san_ 
tim eninde olan bu kii.ğ·ıdın bir 
kilosundan 8 metre kağıt çrk_ 
maktadır. 

Fransız 
protestosuna 

İngiltere cevap 
verdi 

lıladrid, 2 ( A.A.) - D. N. B. 
nin bildirdiğine göre, lngillere. 
nin 1' fadrid büyük elçisi MarsiL 
yanm bombardrmamnı protesto 
eden mar,.şal Peten'in notasına 
dün Ingiliz hükfımctinin ceva
bını Fransa büyük elçisine Yer. 
mişlir. 

. Almanyaya arka 
kapıdan taarruz 

(Ila5 t.ar(lfı 1 incic.Jc) 
1Lıılyaya kaT!?l Yunanlıların ka

zandığı muvaffakryeller bize bü
tün manr-ısı ile istifade edebilece· 
ğimiz bir fırl'at vermektedir. Öyle 
bir fırsat ki bütün lıaı bin müstak
bel seyri üzerinde fevkalade ve 
hatta kati bir tesir yapabilecek 
mahiyettedir." 

Ameri, Almanyayıı. ''arka kapı
dan,, taarruz edilmesi imkanların· 
dan ha.his ile şöyle demiş lir : 
"Eğer Mrsırda biz !talyanların 

hakkından gelinceye kadar Yu· 
nanlılnrıı. dayanmak imkanını ve
rebilirsek ordulanmıza Türkiyeye 
karşı yapılabilecek herhangi bir 
taarruzu y::ından tehdit edebilece
ğimiz hir hareket noktasını temin 
etmiş olacağız. Ve bu suretle de 
kendi ordul::ı.rımızla ve artan kuv
vet ve kudretim:zin bize temin e
dC'ceği yt'ni müttefiklerle Alman' -
yaya öldiirücü darbevi indireceğiz." 

Siyah katıtıar 
Şehrimize gelen lzmit kağıt fab· 

rikasınm ticar~t şefi Nimet, b~t 
sabah Türk basın istihlak koopera· 
lifi ile temasa geçmiştir. Esas ifr 
bariyle, maskeleme i<:in lrnllanıfa· 
cak siyah kağıtlnrın kooperatif ta· 
rafından satılmasına karar vermiş· 
tir. Kooperatif, bu kağill:ırı , Vakıt 
Yurdu'ndaki şubesi ile Ebussuud 
caddesindeki binada ve Ankara cad· 
desindeki diğer yerlerde sattm:: 
ca.ktır. Fiynt yine kilo ba~tna 45 
kuruştur. Fabri~:a, nı<:mlckctin bü· 
tlln ihliY:ıtım kt•rr.ı13yncak rlert'ce· 
".io siyah kağrt imal t>tmelf tedir. Bu 
hususta, halkın kağıt.srz kalmak m· 
dişesinP kapılma.sına mıı.hru yoktur. 
Şimdiye kadar İsta.nbula 35 ton s i· 
yah k!ğrt gelmiştir. 

Milli Korunma 
kanunu tadilatı 
Fevkalade ahvalde l 

Heyeti Vekile karirile 
Limanlarımız 

arasında ecnebi 
vapurlar 

işletilebilecek 
.A.nkaradan gelen haberlere göre, pa.r' 

!:i komisyonu milll korunma kanunu 
ılzerindc yapılacak tadi!Ata ait tetJdl<
lerlni lamamlanııştrr. Komisyon ya· 
ı;ın mazbatasını Parti Grupu umuml 
Jeyetlne tevdi edecektir. Bu projenin 
aldığı son şeklin grupun yarm.kl top· 
ıııntısında görlişülmesi muhte "'ldir. 

Öğrenildiği.ne göre, bu proje ile, 
!evkala.cie ahvalde lcra vekHlerl heye
ti kararlle limanlarımız arasında ec· 
nebt vapurlarrnm da i,ıetileblleceği• 

für. Gene bu proje ile hUkQmete veril· 
mı, olan 25 milyon lira sart salA.hiye· 
tl ım milyona çıkarılacaktır. 

Orfi idare 
kumandanı 

Mıntakası dahilinde bir 
~ tetkik seyahatine 

çıkacak 
Örfi idare kumandanlığına t:ı..ııs15 

edilen Tophane köşkünde icap eden 
hazırlıklar tamamlanmak Uzeredlr. 
Kumandanlık Harbiyedeki Orduevin· 
den yakmcl:ı. b:ıraya nakledecektir. 
Diğer taraftan örfi idare kumandan 

lığı mi.işavir kadrosu da ikmal edil· 
ınektedir. Asker! mahkemelerin kad· 
ı.ı:ıları da tamamlanmaktadır. 

Örfi idare kumandanı korgeneral 
All Rıza Arlunkalm bugilnlerde örfl 
tdare mıntakaıun:ı. dahil vllA.yetlerde 
bir teftl<J ve te tklk seyaba tıne çıkllll\· 
sı: muhtemeldir. 

Bulgarıstanda iaşe 
komiserliği 

laaliyete başladı 
."o!J:a, 2 ( A.A.) - D. N. B. 

nin bildirdiğine göre, umum! 
iaşe komiserliği bugün faaliyete 
başlamıştır. Bu koırniscrliğin fa
aliyet sahası aşağıdaki hususata 
şamildir : 

1 - Hububat. 
2 - Elbiseler, (yün, pamuk, 

mensucat). 
3 - Isıtma, aydınlatma ve 

in.şaat malzemesi. 
4 - Madenler, kimya madde. 

leri ve kağıt. 
5 - laşc kartları ve tevziatı. 
6 - Umumi kontrol. 

Yardımcı 
muallimler 

3 sene daha 
çalıştırılmaları için 
kanun hazırlandı 

Ankara, 2 (H ususi) - Orta ted· 
:risatta okuyanlarm sayısı her sene 
mlihi:n miktarda artmakta olduğun· 
dan yardımcı muallimlerin 3 sone 
da.ha çalış~ırılmasınm temini hw;u· 
sunda maarif vekaletince bir layiha 
lıazrrlanmı~tır. 

Sıhhiye vekili Ankaraya 
döndü 

Dün sabahki ekspresle Anka
radan şehrimize gelen Sıhhıye 
Vekili Doktor HulU.si Alataş, 
dün akşam tekrar Ankaraya 
gitmiştir. 

Yunan harbi 
(Baş taralı 1 incide) 

;\ liııa, 1 (A.A .) - Hava nezareti· 
nin tebliği; 

Bugiln memleket dahllinde hlçbir 
di.l§man hava taarruzu vukubulma· 
mıştır. 

t T.\LYAN TEBL1G1 
R oma, ı (A.A.) - ljı) numaralı 

İtalyan teblill'I : 
Yunan cephesinde, cl~manm mUker 

re· hücumları tardedilmiş ve kıta.atı· 
mız şiddetle mukalıU taarnızlarda bµ· 
lunmuştur. Julla dağ tümeni bilhassa 
temayUz etmiştir . 
YUNANlSTANA A MERtn:.ANIN 

YARDDII 
Neyyorl,, 1 (A.ı\.) - Tııss. 

Amerikan gazetelerinin .verd!lf bir 
habere göre Ametlka hariciye mUst~ 
ııan Yeis gazetecilere bildirm.lşti!', ki, 
Yunanlslanın harp ihtiyaçları i~in 

muhtelit ınllbayaatta. bulwmııı.k üzere 
~ . 

Yunan elçisinin Amerika mallye nazı· 
rx ''e diğer r~ıımt makamlarla yaptıtt 
mtlza.kı>relere her iki tarafa m • .1nu· 
niyet verici bi: tarzda neti.celenm.l.ş· 

tir. 
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(a klerlııf tetkik ettiler. 
Y\ l'Xnakanşık olarak ora· 

dağılıyor, fakat hepsi 
!la llehrine tcveccUb edi· 

aa1.la..uınalan 

avcılığında 

~abanı ağaçların gölgesl 
~ ·~ kUçUk bir vahşt ka· 

llstUden sUr'atle kaya· 
'91 ayı btiyordu. 

.. ka'ı'lğrıın seyri o kadar 
hısan ı;ördUğilnUn hakl 

"tt • bir haysl olmacltğmıı 
eınez:h. J:v .:ı~ bu kayık 
Yıtı t gı!:ıi gt: çlp gidi • 
Çtplak üı; ?Pnci r:n ubk 
~ Çtkannadan tek kürek· 

or, kayığı ok gibi uçu· 

kız 

!tıerd· 
ıven başına çıktı 

:~0tünce hiddetle üze· 

Yazan.tek loalloa 
-22-

YABANI ORMANJ,ARDA.N' 

llABER Gh"TİREN ADAM 

Bera.nd çiftliğinden kaçanlar mllt· 
lıiş bir takibe maruz kaldılar. 

Zira, Gogumi ile arkadaşlan, 

yaptıktan hareketle, henilz birk~ 
ay evvel gelen işçilere pek fena bir 
yol gö.sterml§ oluyorlardı. 

Katliam mahiyetinde bir ıuikut 
tertip etmişler, bir işçi bqıyı öl· 
dllrmllşler ve mukavelelerini çil" 
nlyerek firara kadem basm13lardı. 

ı,te bu 11ebeptendh- ki Şeldon lh· 
tiyar k:ı.bile reJsini mlitemadlyen sr 
kı§tmyor, gayretlerini artırnıak i · 
çln hiç bir oeyi esirgemiyordu. 

Bundan başka, bizzat kendlııi de, 
bot durmıyarak takibata devam e· 
dJyordu. 

Çiftlik lşleıinl J ana bıraktıktan 

sonra, yarımda Tahltlli gemicilerle 
firari zencileri aramıya çıkıyordu. 
Diğer taraftan il. Bup de faali· 

yete geçmiş, ve bulundufu mahal· 
den tlmale geçmek istiyen firar!· 
Jerl iki defa pUskilrtmUatll. 

Nihayet kaçaklar birer ·>irer ya· 
kayı ele verdiler. İhtiyar kabile rei· 
ıj Ad firariyi kendi eliyle bataklık· 
larda yakalam~tr. 

Blr tanesini de M. Buşe ynraln·· 
dı. Ve )aı'8.lanan zenci bir·mUddet 
silrliklcndikten sonra 'kabile re.isi 

LeUn'in adamlan tarafından tu • 
tuldu. 

Oç e&rin ellerine kelepçeler ta • 
kılınış, kollan, bacaklan ağır zen· 
clrlerie bağlannu§b. 
Şeldon bunlar bahçesfııde tethlr 

etti. Bu suretle teşhirden maksadı, 
bllbassa, Janın ''Punga • Puııga'' 
dan getiröiği, yan vahıl, yüz elll 
yeni işç:ye bir ibret dersi vermekti. 

Sonra Bernnt açrklanndan ge • 
çen Minerva gemisine iŞtiret vere· 
rek sahile blr aandal sGndume.ınJ 
istediler. 

Geminin genç kaptanı Kr&.tlyan 
Yung esasen (Tula.gi) ye gidiyor
du. Yakalanan Uç firariyi sandala 
attılar ve muha.kcmelmine kadar 

zmdanda kalmak lh~cre hllklllnet 
merkezine gönderdiler. 

Firarilerden beş zencı henilz ser 
best dolaşıyorlardı; fakat hiç bir 
suretle kurtulmalarına ihtimal kal· 
mamıııtr. 

Sahilden sıkı bir takibe maruz 
kalınca a.danm iç taraflarına çekil· 
meye mecbur olmuşlar; fakat ol"" 
mandaki yamyamlardan korktukla· 
n için pek de fazla ilerlemiye cese: 
ret edememJşlerdi. Hatti gUnUn bi· 
rinde bunlardan biri kendiliğinden 
gelip teslim ol.muştu. 

Bu zenci Malayla adamım ıtma· 
li garbisinde, Malu kabilesine men· 
ıuptu. 

Verdiği malfunata nazaran; fira· 
rtlcrden ancak Gogumi ile Port • 
Adnm'Jı tkl :r.cnci kalmıştı. Kendi 
knbilesinden olan dördüncll zenci· 

ye gelince, diğerleri onu öldilrtip 
yem~lcrdi 

(Devamı var) 

den ne fenalık gördün de, koydu· 
ğum nizan1lara karşı gelirsin. Düş 
manlamnla eMe verip memleketin 
rahatını kaçırmak ve asilere yar 
dım etmek sana yaraşır mı? 

Kirilosun çeneleri tutulmuştu. 
Padişahın haldı sözlerine karşı 

söyliyecek cevap bulamıyordu. 
- Kulunuz her zaman ef~ndinü 

ıin sıhhat ve Miyetine dua eden· 
lerdcnim. Bu şiddet ve hiddete lit 
ıum nedir? diyebildi. 

Fakat,, dördüncü Murat. o ka· 
dar hiddetliydi ki. patriğin üzerine 

R A B E R - Alişam Postası 

rTsıanbuJ Levazım Amırlığınden verılen ı /l .... """"'··~· 
L harıci askeri kıtaall ılAnları f /.~u.-_. .... ,.,,t· 

Beher çiftine tahmin edlleD fiyatı 170 kuru, olan 10.000 çın terlik 10·12· l 
HO ulı gUnU aaat 11 de Ankanda !ırl.lıl.V. aatmalma konılıiyonwıda pazarlık 
la aatm alınacaktır. Taliplerin 2.;50 llralık kıı.tl temin..ıl.larile !:.elli vakitte ko
miayona gelmeleri. (1670) (11404) 

• • • 
Beher kllôsuna tahmin edilen fiyatı 1119 kuruş olan 13.000 kilo ldt'Ottl pa· 

muk 20·12 940 cuma gUnU saat 11 de Anl<ara<l:ı M.M.Y. satınalına komlsyo· 
nunda pazarlıkla .ııatın alınacaktır. lsteklilerln 3577,50 Uralılt kaU teıniııat· 
larlle belli vakitte komisyona gelmeleri. (1568) (11402) 

•+• 
Portatif çadır bezi evaafmda olmak üzere 211.000 metre harp paketi bezı 

20·12·940 cuma gUnU aaat 1 lde Aııkarada M..11.V. satwaınıa komisyonunda 
pazarlıkla satın almncaktır. Beher metreslnln tahm.u ddi !15 kuruş kati 
temlnal.J 8512 lira 50 kuru§tur. Taliplerin kanuni '\'C ıı< lnrUe be!ll saatte ko 
miayoı.a gelmelert. (lö74) (11408) 

• ıy.. 

Beher klloeuna tahmin edllen t!yatJ 6 kuru§ 75 8llllUm ol&n 3000 ton 
arpa pazarlıkla Batın almacaktır. Pn:ı:arl:ğı hergUn Ankaradl Lv. Amirliği 
aatmalma komisyonunda yapılacaktır. 300 tondan qağt olmamak Uzere ayrı 
ayrı taliplere de ihale edlleblllr. Arpalar diikUm hallnde Ankara ve civar ili· 
ta.ııyonlarcla teslim almır. 8000 ton için kati teminat 22,750 lira ve 800 ton 
Jçln kaU teminat 8038 liradır. Evsn! ve eartnamc.ııl 960 kul'U§ll komisyondan 
almır. Taliplerin herglln Ankarada Lv. Amlr1181 sntmalma komisyonuna ı:eJ· 
melerl (1572) (11406) .... 

Ap.fıda yazılı mevaddm kapalr zartla ekslltmı-sı 3 12·940 8a1r gQnll .ııaat 
lO da Kırklarelinde Emek otelinde aakert satmaı.ma komis)onunda yapıla· 
caktır. Tallplerla ihale mektuplarım komisyona "Vermeleri. (H80) (lO~H) 

Cinai lıflkt•n Tutan Temlııatı 

Sadeyal 
Pirinç 

kilo Ura Ura 
J0.000 28.000 4200 
48.000 .19.200 J880 
10.400 22.528 

\ 

\ 
t L 

GENr. 
a6atlNML 

llTJYENLERI 
50 yaşlarındaki kadın

lar, nasıl 35 yQ§ıncla 
görüne biliyorlar?. 

Kqbur bir cilt mUtehaum tara· 
fmdnn kqtf, sağlam ve genç bir dl· 
din uruıurıanna müşabih olarak renç 
hayvaııtann cilt bUceyrelerlnden ke
mali ıuna ile iaUhaal ve (Blocell ta· 
blr edilen yen! ve kıymetli cevher, 
cfldln unauru olan pembe renkteki To· 
ltalon kremi terkibinde mevcuttur. 
Her akşam kullanınız, uyuduğunuz 

her dakika esnasında cildiniz bu k:y· 

2.12.940 
l!.S., Şarkılar 
1% . .,0 AJ M 

JS.OIJ H Ik 
Ttirl<illE'rl 

JS.20 Knn31k 
program 

18.0S Caz Or· 
keatr:ı111 

18.40 İhelf"AR• 
faslı 

19.tG Meşbnr 
Bcete~ 
Jar ııertat 

19.30 Ajanı 
19.45 MIMcrdc 

p.rlal&r 

M.11 BadJ9 
pz.etllll 

IU5 ,,_ 
lololan 

ILIO DlnleJkıl 
llteldmt 

Jl.IG Konapm 
tı.u Racb"o 

orkeatraaı 
t!.SO Ajanı 
n.u 0a • .., .. 

3-12-940 
8.llS Ajana. 
8~ Proı;;rnmm 

dM."tU"U 

8.45 l.'Cm<.k 
ll::ıte61. 

12 33 H.arı§ık 
ıın.rlnlar 

1%.50 Ajanıı 
la.O:J ltıırıştk 

&llrl.ii 
18.%0 K:ı~ılr 
18.01 Dan, 

mUdtt 
ıs.an ~ftçlnbl 

saati) 
18.43 l\lllzlkı 
1900 Temsil 
19.80 Ajuıe 
19.,3 Faad be~ 
n.u Radyo 

Gazeteea 
11.'8 KIAetk 

prorraaa 
tt.to Konnııma 
IL'6 Salon Or

kewtr .. 
n.tO Ajanı 
Jt."'5 Salon 

Orkestru. 

.... Dana 
mlWll 

Sinema va Tiyatr~ r 

fl"'ll~a! Selair T iyatrolfl 

~l~u~W .= E ~ 
Kak ama 
Kuru fuu119 
Guıyatı 

Sabun 

ıH.ooo 

49 000 
18.200 
12.2110 

8379 20 
2430 
1837.GO 
1765 

, metli cevheri m!!.83edcrek besler ve 
her .sabah knlktıı;"lllızda clldinlzlrı da· 

Cemal Sahir Jübilesi 
En mt!31ıur Ye en luymeUt operet 

aan'atkdrıın.ıs Cemal Sabir JUbileal 
3 BlrinclkAnun Galı Şeblr TJyatrO.IU 
komedi kı.smmd:ı. Şcb1r Tiyatrosu ar
tl•tlrrl: 1'lymctll sa;ı'at.k!ı.r KR§lt, En 
meşhur oltuyucular. Çardll§. Tarla· 
kU§U orıcreUerl, •fa)ldın NtwrelUn 
HocMT, NaJ L Aiaran çocuk rol ın<'!e. 
Gişe açıktır. 

Beyaz peynb 
~ebrlye 

Bulgur 
Kerctmelr 

:te.000 
11 000 
:uooo 

lll7.000 

I0.000 

••• 

lJ.700 
6500 
t760 
9690 
IOOO 

825 
86t 

1435.M 
toO 

lG0.900 kilo lltn' eu kapalı sarna eksutmeyt' konm•r. ihalesi 9·12· 

, ha beyaz, dn.hn taze olduğunu göre· 
cekslnlz. Gllndll7:lerl de beyaz (yaf,mı) 
Tokalan kremini kullanınız. Bu b:\ait 
tedavi ve itina sayesinde bUlUn ka· 
dınlıır 10 15 yaş gençleşebilir ve p 
yanı hayret bir cilt ve tene malik o· 
lablllrlcr. 

940 pazartesi gUnU aaat 15 te Amuyada askeri aatmalma komisyonunda ya· 
pılacaktrr. Taliplerin kanuni vcslkalarlle teklif mektuplarını Uıalo s.ıaUnden 
bir Ba.at evvel komisyona vermeleri.Tahmin bedeli 815.00("; lira 11k t.eınlnatı 
6862 lira :iO kuııqtur. '(1488) (10952) . .. . . 

ıso adet mbhf19 arabur aJmaeaktır. Puartıkta ekıdltmesl 4·12·940 çar
pmba gtlnU saat 15 te lzmJrde Lv. t.mlrlifi aatmalnıa komlsyonun.ıa yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 45.000 Ura ilk teminatı 8375 llradtr. Şartnamesi ko· 
milyonda görWllr. TallpleriD belli saatte koml.ayoııa gelnıelerl (1664.) (11868) 

••• 
2715 adet eğer takımı aımacaktır. l'n.zıı.rlıkla eksiltmesi 9 1:? 940 pazarte· 

ıl gUnU saat 11 de lzmJr Bornova &.'lkeri salmalma kom!syt.nundn y.ıpılııc_,(· 
trr. TahJnin bedeli 2!:.000 lira 111< teminatı 1650 liradır. Eksiltmeye gircceı.ıc 
rln belll ... tte kanuni veııtl<alarlle koml.ayona selmelerf. Nllmunut kom11· 
,)'ODda SörWilr. (1H2) (11166) • 

• •• 
100 ton un alınacaktır. Kapalı zarfla ekliltmosf 17·12·940 wr gtlntı sa.&lt 

H te 81.irtte aakert satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bed • '17 
k11ruştur. 60 ton olmak üzere ayn ayn taliplere de ihale edllebillr. •r 
rin ihale saatinden bir saat evvel kanuni veıılkalarile teklıf mektuplaruu ~
mlsyona vennelerL (1526) (11163) 

• • • 
120.000 kllo arfrr eti pazarlıkla aatm almacaktır. thllleal 8·12·940 cum" gO· 

nU 11&&t 16 da Gellboluda ukeı1 aatı&alma komisyonunda yapılacaktır. Tah· 

min bedeli 80.000 lira teminatı '~ llradn'. Tal!ple.rln bellJ vakitte komJe 
yona gelmeleri. (H66> (10820) 
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HABER'in bulmacası 

,,__ ____ .... 
___.-~--~ 

Yukardon Qfftğr: 

1 - Muvakkaten vermek, tatlı, 2 
- Ağzına kadar, sorgu edat, 8 -
ln.satsız, 4 - Erkel( adı, bir renk, 15 

- Bre hain! şu bir arşın saka' 
lmla hala yalan söyleyip beni aı· 
datmak mı istiyorsun? Te!xlili kr 
yafetıe Fenere geldim ve halkı na· 
sıl hükfunet aleyhine kı~kırttığım 
kulağımla duydum. Artık idamın 

farz oldu. Şahide falan lüzwn da 
yok. 

Göğsüne bir tekme vurdu, Kiri· 
tos yere yuvarlandı. Zaten korku· 
dan dizleri tutmurordu, dudakları 
çatlamıştı. 

Sultan Murat cellatlara· 
- Haydi götürün, tez vurun 

~ını mcl'unwı, diye bağırdı. 
Kirilo,;u Topkapı sarayının bah 

çesine çıkardılar ve boynunu vur 
dular. 

LUKREÇY ANIN ILK 
KORKUSU 

O gün Lukreçya odasında otu 
ruyordu. 

Saray ba,;çesinde teta.şlr tel~~h 

- Erkf!k adr, 6 - lnsanm iç &lemi 
bir nevi pasta, renk, 7 - BUgl, dağ 
kovufu, 8 - Göle, blr renk, 9 - Dl· 
ıln zan, arapça ıwıaıı, 10 - Erkek a· 
dı, zarif, 

Soldan •ğa: 
ı - Son asrın en büyük icatlarm· 

dan blrl, 2 - Kuzularm dUl, bQyUk 
a - Meşhur Mısırlı blr pqa, 4 -
Erkek adı, IS - Rlyakf.rlarm her za· 
maıı öptükleri, birdenbire, 6 - Hep· 
ei, zaman, 7 - Bozgunluk, 8 - Yar
dmı. 9 - Hatırla, bir maaal ku§u, 
10 - Komik bir kUf, yağlı kara, 

'° numaralı bullllMl&mıvn balllı • 
1 - Ebegtlmecl, 2 - Dlv, Asab, a 

- tmroz. Tire, " - Reaya, Ezan, 
3 - Nakarat, zı. & - ıcı, Lahl, K, 
7 - Arık, Z, 8 - KaJm, P, 01.n, 8 -
Akran, Koyu, 10 - Zaika, Nar, 

Lukreçya zaten bir gün ~nce ve· 
ziriazam Recep paşanın idamını 
duyunca fena halde ürkmüştü. 
Kendisini görmeğe gelen valde sut· 
tanın oda cariyesi Ayl'yi görün· 
ce, kollarına sarıldı: 

- Korkuyorum Ay~ .. dünden· 
beri çok korkuyon.un. Türk saray
ları hep böyle midir? Dün başvezi 
ri idam ettiler .. BugOn de acaba 
hir ba~asınm ba~mı mı wruyor 
lar 

- Ayşe bildiğini saklamadı: 

- Evet, dedi, Rum patriği Ki· 
rilosu idam ediyorlar. 

- Ne dedin .. Rwn patriğini mi? 
- Öyle ya. Bunda şaşılacak ne 

var? Padişahımrı memlekete fena· 
lığı sabit olunca, kim olursa olsun. 
derhal cel!Ma teslim Ner. 

- Ya bu adam ecnebi devlet eı· 
çisi ise? .• 

- Ozaman onu idama lüzum 

a~mm:füifüBabadan ogula, Dededen torunalın!fü&i: • 
·u 

ti~~ KAJ.AN BiB I ÖBBIT m~ 

~!! kli MUHiDDIN HACI BEKiR lıt 
:·=: MERKEZi B AB ÇIKA P 1 !:li 
·l· ..... , ....... ~··· . . u·!········ı~·· ··u : ~·ve:::.:::"· • •• Subelerı: Beyoğlu Karakö,, Kadıköv ı:·:::ıw ııs: ::s •••• •' •ıı.•••• ~ ... ;;t I .T I • .c •••••• ı .•.• •• 

Nafıa Vel<aletinden 
... .wıtmeye konulan I§: 
l - 'lnrsusta Beri.lan sulama pbekeal Jkinci kllmı ve d~~aJ kanallan 

Ue smal lmııllı.tı ln§aatı muhammen kqlf bedeli Yahldl fiyat llurlndeıı 

( 785.000 > ıtradır. 

2 - Eksiltme 10·12·940 tarlhlne ruUryan ..ıı gtlDO eaat (15) te üb 
rndıı sulama l~lerl l~letme merkez biDıı.aı içinde toplanan n alr.llltme &rUır 
ma komJsyonu oda.ıımdıı kapalı zart uaulile yapılacaktır. 

8 - latcklller, ekalltme prtuamesl, mukavele projeli bayındırlık lfllri 
genel prtnamesı fenni §8.rtname ve projeleri (18) Ura (23) lwrUf mukaJıl· 

Unde su işleri reisliğinden alabilirler. 
' - El:siltmcye glrebllnıel.t IQ!n isteklilerin (MM) llra1ık muvaki • te· 

nılnat vermeıl ve eksiltmenin yapılacağı günden en u tıo rUn evvel eııerin 
de bulunan vesiltalarla birlikte bir dılckçe ile Nafta nk&leUne mUracaat •· 
c.lerek bu lıie m:ıhsus olmak Uzcre vesika almaıan " bu ffslkayı lbru et
meleri carttır .Bu müddet içinde vulk& talebinde bulwuruyanlar 1Jlailtme19 
iştirak edemezler. 

6 - 1ateklllerin teklif mektuplarım UdDc1 maddede )'Udi aattm bir 
aaat evveline kadar au lglerl reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri J&am· 
dır. Poatada olan gecikmeler kabul edilme&. {7531) (10708) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lıletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

ı - Hurda Bergman dirsek Be!'JrlDAD antre, Bergman T, ve Bergmua 
borularını bilkm ğe mahsul mubtellf bilyUklUk~ hurda peu art 
tırma Jle sauıacaktır. 

2 - Arttırma 13.12.940 cuma gllnQ eaat 14 te Metro hanmm 15 inci k&tm 
da yapılacaktır. 

S - Mı..vakkııt teminat llSO liradır. 
4 - lsteltlllerin parasız olarak verilmekte otan ıartııamele1' Jeva.zrm 

dan almaları ve kanuni veaikalan ve muvakkat temlnaUan ile 
!lb edllen gUn ve ıı:ıalle komlsyoJıda hazır bulunmaları. (11216) 

-Lukreçya şa~kın §aşkın Ay§enin Yemek }iyo1ıi. ! --h. benim 
yüzüne bakıyordu. yarım yarım .1ıı.u.u~n çok 

Aradan çok geçmedi. hoşlanıyor. -
Harem koridorlarında bir k~UJ - Yemek bitince .. ? 

ma oldu. - Yemek bitince bar.a: .,haydı 
Lukreçya: odana git, istirahat etl,. diyor. 
- Ne var? diye sorau. Ayşe şüpheli bir tavırla başını 
Ay~e: salladı: 
- Kirilos idam edildi. Padi~ - Acaba senin hakkmea hün· 

haber venneğe geliyorlar. dedi. kAra bir ııeY söyliyen mi var? 

Lukreçramn çe:1eleri kilit,endi. - Bunu sen bilırsin ancak! Be:ı 
Adeta kendini bu işlerde suçlu imiş nerden bileyim? .. 
gibi, güç tutuyor: her zaman seve· Lukr~yanın korkusu dev-ctm edi· 
rek konustuğu Ayşe ile şimdi ko yordu. Ayşe ile konuşurken: 
nu~mak bile istemiyordu. -Ah valde sultanın yanında 

Ayşe: ne kadar rahattım. Hiçbir kor 
- Nasılsın? dedi • efendimizle kum, endis~m yoktu. Bu."aya ge-

sık sık bulu~uyor musun? lince hayaum, her şeyim değişti. 
- Ha}-ır. Ancak ak~m yemekle· Konu~acak kimse bulamıyorum 

rinde.. - Ya .. o geceden sonra, Beni h1ç kimsenin çekemediğim 
bir daha c:enj koynuna almadı mı? bakışlarından seziyorum. K~i 

- Hayır.. valde sultanın dairesinde kalsay-
- Sadece yemek mi yiyorsu· dım. Orada geçen gUnlcrim.ı fiMi. 

ı..: .. A-.ı.. .. ""' ~-.. --. .ı..ı--,_ıı.-...--ı ...1-- --'- ı •• ---ı- ~ oA.U.-- _,, __ _,_,,~__,--------~--~-._--. _____ ___ _..... _ _ _ 



Tehir maçı 
müstesna Lülkün 

,,. 

lb>Hctt~ 
Fenerbahçe ikinci, Ga!atasaray üçür.cü, Bey( usp r u unu1or 

J•ener - \'efıı uınçmdruı b3 kn bir g•irlınüiı'-· 

Fener Stadında: Şeı·et .Jiadında: 

GaLııto. amy • Beyl.oz: S-1 Bcyo"•luı.ıNr • Altıııtuğ: C>-1 

Fcnerbahçc St..ıdında gilnün birlnci 
mUııabakru;ı GnlAta.'larny • Beykoz a· 
ın..ınd:ı. cereyan etti. 
Takımlar §U şekilcıe ıralandılar: 
GAl..ATASAltAl': Osmıın - . ıılim, 

Adna.n - Musa, Enn•r, h .. 1.t:I - C-0-
mll. ı~rak, GUndUz, "'ııl!ibnttin, ı:ıe-
rafiın. 

BLl'HOZ: lll!.Jırl - lal: ttbJ, Bn-
hadır - Refia, ltenı:ıl, Kamrnn - Ne
db, l\lelımet, hllp, Sııb:ılınttln, Ali. 

Oyuna Beykozun blr hücumu ile 
b~landı. 15 dakl.kıı mütevazin cere· 
yan eden bir oyunoa.n sonra y:ı.vq yn
Va§ carJanan Beykozlular Sarı • Kır
mızı kaleyi tehdide ba§ladılar. Fakat 
hUc:.ım hattında oyuncuların çalıma 
kaçm:l!ıı.n sol yapmıı.larma mani olu
yordu. 

s. hnnın çamurlu oım.uı o}'llllcula
ı ın pruıl!ışmalnrııu mO§kUI bir şekle 
.:>lcuyordu. 

:!i inci dakikada SabahatU:ıln bir 
u il prunndnn ı .. U!adc eden Şahap 
.ı ykozun llk golunO yaptı. 
MağlCıp vıı.zlyctc dU.5eu Galata.sa-

• ylılar düzeltmek isterlerken Şaha· 
ıın çok sıkı bir 1ıUtU az dah~ ikinci 
oıu ycmdertnc sebebiyet verecekti. 

ıo"ıı.kat Osmnn kurl.a.rdL 
Birinci dc-.·re ı -O Gnlatas:ıra)'m 

ma tQblyL-tl ile neticelendi. 
1ltJnci dcvı-e Gatatasanıyın hızlı bir 

hucumu fle ba§ladı. Birinci devreye 
nıı.zn.ran daha iyi bir oyun tutturan 
San - 'Kırmızılılar, 11 inci dakllm.da 
GUndUJ:Un ıı:ıJısI bir hücumundan be· 
raberllk go'Jcr..nl k zıı.ndılD.r. 

Beykoz bu golden sonra birinci. 
<levrcdcl<i atak oyununu tcrkcderek 
mUdafaada oyna.nuı.ğa ba§ladL Bu \'3· 
7:iyct Gnlııtns:ı.rnyblııı-ın acılmalıı.rma 
yardım etU. 14 ilncU dakike.da. yine 
GUndUz, Scra!inıln bir ortwımdan is· 
ti!ade ile '\e kafayla 2 inci Galata.sa· 
ray golllnü ynpt.ı. 

36 mcı dıı.kikada Gıı.latııaaray Sa.IA
hattlnin aynğmdan da bir gol kaza· 
nınca, oyun 3-1 G:ıl&.taenrny lehine 
ncUcelcndl. 

On.lata.saray galip gelmes.lnc rağ
men hiç te göz. tutıı.n bir oyun oyna
mış cdğfldJr. 

l°('QCrlınhçe - \ 'cfa: 4-3 

Sıı.mlnln idaresinde cereyan ecl,en 
m.aga takmllar ııu ke.drolarla l§tlrdk 
ettiler: 

ı~ ENERBı\HÇE: Clhat - Lelılp, 
rurul< - ön1or, J<:sat, ırlkttt - Kit· 
''iilt ıııınct, .:ı.i lyıı7' lllellh. Rnsrt. 
l{r.hii. 

\'Ir.P~\: lfa~ati - \'ahit, Emıer -
:llu lafa. Hnkkı. • ill"yuuın - J.!"erdi, 
l-lkr<'t. Hal.in. Hııllıi, Şükrü. 

GUnUn JUt \O en mUblm mnç Aıtın
tuğ ile Bcyoğluspor nrrısmdn ldL Bey. 
oğluspor1u1ar bu mnçı beraberlik ve
ya galibiyetle biUrdiklerı lllkdlrdc Bi· 
rinci derrenın dlirdUncüııtı olacaklardı. 
Altmtuğlulara gelince, onlar dn dör
dUncUIU~il Beyoğlu.,ı:ıorhılımn dınden 
alabilme< Jçı.n maçı l:nz~nm:ı~ gay· 
ret edecek! rclı. Sabahtan ııskı-ı1 lise 
!erin cntbol maçı o1dı.bwı ... :ı.zı maça 
on bir buçukta txı.,landl. 

Haltcm Feridun Kılıcın ıd ı.resinde 
oyııan:ın bu m ı. takımlnr OJağıd:ı.ld 
kadroların çıkmı lnrdı: 

BEYOtiLlTSl'Ofl: Yani l\.o;ldin -
Yorgo Civclclı:, Stn\ ro Nemi - Jtoço 
ÇfpO\·lr - Ang't"lidl Çanıl.'ırlı Steıyo 
Valııauıldls - Yorgo Tnl<>n, Mnııol 
Culnfi, Todorl l'ılnruU, Ko~o l\.0D1llıll, 
•rıınao Haoopulotı. 

AL'rJNTU(h 'l'nrık ı·anını.; - <Je. 
mal Oökcc, llelunl!t l\lıı.nuık - Sabri 
Ko nr, Ifü5tü 'l•nttn, Şefik Çellk -
İ!!mct ErUı;~, .-\ bmr.t Çolfi,., H!lyrt 
naı AU TOlll3!;', ~:ılt Fo'o. 
Oyun:ı başlar b §lamnz Beyoğlu· 

sporlular Altmtu~ sahasına yerleş!· 
verdiler 'e yedinci daklkad:ı. Hacopu
lonun güzel bil" ortaıımı Cult.fi gole 
tahvil etti. Buı;tın Hacopulo güzel oy
ruyor, fakat kalenin önUne ır·ollndığı 
ortalıı.nnı Talca boyuna h"ba ediyor 
Beyoğlusporlular yirmJ bellincl daki· 
kadıı yüzd yUz blr {;'OlU kaçırdılar. 
Bugu:ı Beyoğlusporlular boyuna fır
sat kn.çmyorlnr. Oyunım yirmi seki 
zlncl dn.kiluısında Culo.fl, Hacopulo 
d:ın aldığı t'r pası ikinci dcfu kıı.lcy.:
&oktu. Birinci devre 2-0 Beyoj!''uspı>
ruıı gallblyctlyle nctıcelcndı. 
lKtl\(Iİ Dt<;VHE: 

Oyuna ba,ıar başlamaz .tıcyoğlıı
sporlular Altıntuğ kıı.leıılnl çc•·irdile!' 
ve bırlncl dakUmda Manııt Uç•incli 
golU ıı.t.tı. On be§incl daldltıı.do. Beyo~ 
luspor hA.klmiyctlnden kurtula:ı Al· 
tmtuğlular bir §eyler yapmak için uğ· 
rıl§ıyorlar. Fnkat SaU).bntUnden mah 
rum olnn fon·et bir tUrm gol çıkara
mıyor. Bcyoğlusporlulıır tckrnr hll<l· 
mlye~ ele aldılar ,.c yirmi b<'~lncl da 
kikada Kondldl dördüncU go1U de attı. 
Akabinde Altmtubluilll' B yof;luspor 
kalesll"e ln<lll"r. Eey!lı,"'' ı. norl• lıır bu 
a.kmı penaltı De kcsmcğc mecbur kal
dılar. Penaltıyı lsmct gole tııhvil ed.· 
rek taknnmm ilk ve 11onunc'.I ı;olilnll 
atmış oldu. Bir mUdd t oyun mUt~\·ıı· 
7Jn bir şekilde dcvnm ederken "l'alea 
topu 8UrdUktcn sonra ortalıı.dJ ,.c 
Mııruliye pas verdL Maıuıı de 'be.,lnci 
golll ltn.leclnln ell{lıinln ara• ıııdan 
soktu. (Dakika· f2). Bundan sf)nl'tl 
hC'r iki taraf bir gol daha çıkarmak 
için didinirken oyun bitti. 

t tnııbulııpor ... lllr. manl)e: 5--!! Oyuna !'ener başladı. Ve 3 dakika 
soı::r ilk golU :Melih derhnl rahatça 
yaptr. Bu \a~l"etten mütereddit bir Ta ,ırnJar sahaya dizildiği vakit 
hale düşen Vc~ılar, Fenerlilerin yıı.- 1 SUlcynı;ınıyelllcri:ı dokuz kişi Ue sa· 
rı ımhnl:ı.rma ) rlt- mclerln" mani o· haya 1 .ktıklarım r,orUyoruz. 
ıamadılsr Hakem HU!nU Sevman ldı. Takrm· 

20 dal, kn bu şekild c:,ıeynn eden lar da şöyl <11zilll"i~lerı'.h: 
oyun •onund:ı )1ne M lih ikinci Fe IST.A1''B JLSPOH: Fikret Özmcn -
n<'r golUna d" yaptı. Bu gol Feneri Hn~ rl Tela.ter, •anık • rgut - Mu· 
yavn~l tt1 zaffer Gund"Z, l',m·er Ar&.'\\ar, lien;ct 

Vefalı! •rın b• n 1 , t.dad~ ,ı mu- Şıı\'B!!ka - Bekir Nurcnıı, NWımet
kabll h ı Ut!' g •!l i:ıl , " s 11 • t el- Un Tnner, İ~ll Puksoy, İ5IDCt Ko· 
'\'Crt kaleyi e,ı~ı-,.c b şla lığını r.:örli· rıw, Clhat F,rghn. 
yıı.rw-. ,ı.~nk t ~ .1 L ;·ıız ır:uhd •ıı.ı· SÜLF,"l'lUA. "İl'E: ~luvnffuk Koz
lerin t\<'C'k'ri bır • fır -:ıt• bırn1<mı- lmııcu - Huhl. Danı, Turnnlı - Ha· 
yor. 

Fcnerlı'C'ı' d \ e onun k el r ~·l· 
tikçe t hlllcl'll vnzlyct al:ın Yc!a hU· 
cumlnrMt k • ıcğ u • • rl n d \'· 
re: 2 O F n r leh n bitti. 

1k.r.c dc'I: y \ era.ııı "' ç_o , c<>nlı 
b~larl•l'lr. 

Bu sefer onl.:ır :ı ü:1r d ,. · b 
Hıı.kln vruııt:ı.slyl ilk gol! rlnt ' "l''
lar. Bu sayı ~ tşıl yazı toş.uıdu. 
20 fnrl d Pttıd 1 .. ı k \"t>f T'l''1 " '"il.· 

berllk golUniı atı a ~·un hu ı u, 
hızlandı. Bu rrcl r: lr d \ ' en 
rn bir pcn 'tı ke. an Pcrr ı ı r 
3 fincU goll riıı ~ ptıl.ıı.r 

Oyunun hitmc:ılne az kala S1l il 
mUd:ıtaa)11 ntlaU rı;, : =: Uncu ,.e b< ra
berllk aayısmı yaptı. 

Her lkl taknn r;alibiycU elde etmek 
için btltUn {lnerjılerlylt> çarpışırlıı.rkt'n 
~"lkJ'Qt. kıı.palr r.avlyeden Vefa kalesi· 
ni m&#ll'ıp cdm bir gol attı \"C Feneri 
bern?x-rllktC'a kurtardı. 

Hakem kararlnnnda revkalfıde mü· 
tt'reddlt idı. 

di Kıhnıcl, Jbrahlm upçun, KAmll 
Tol;: Fethi O:n-uı:cr. Süreyya Dizel, 
Mehmet tşol. 

Oyun baıılıır baııtanuız İBtanbul.tıpor· 
!ular lıAklmi\'l'ti ele nldılar ve biri 
dördUncü dakikada, dl~eri de 3S inci 
da'klkıı.dıı. olmak Uı::cre Bcklrln ayagı-
lle iki gol çıkardılar. 
Krrkmcı d:ıklkad::ı Cihat üçllncli go

ltl de attr. Kırk dördüncü dakikada 
Slıleyınıınlye lehine bir penaltı oldu. 
Pcnnllıyı Danlı; gole tahvil etU. 
tKtNct DEVI?E: 

?kinci devre bsşlar baglamaz latan 1 
bulspor tekrar bAldmiyctl ele aldı ,.e 
yedlncl dıı.ktkada NizametUn dördün· 
cU golll attı. Otuz yedinci dakikııd:ı 

Fethi mıı.çm en güzC'l golUnU attı. 

Ştmdi variyet 4·2 oldu. Oyunun bit
mesine bir dakllta kala tsmı.!l beşlncl 
golü de e.ttr. Bundan ı;onra oyun de· 
C'lşmeden nona erdi. 

Fener dün Vefayı 4-3 yer.eb~ldi 
Galat asar.ay : 3 Beykoz: 1 
eşiktaş : 10 T opkap : 1 

ls.anbulspor : 5 Süleymaniye:2 
Boyoğlusp r : 5 Altmtuğ: 1 

:suıeyman Atlar. 
Oyun başlar başlamaz Beşiktaşlılar 

bA.ldmlyeti kurarak birinci devrede 
Ha.kem Şazi Tezcanm ldnresindelrl bc.ş G"OI atıp bir gol yediler. Goller: 

bu maça takımlar şu ko.drolarla çık· ikinci dakikada Mwıtata ilk golU at· 
mI§la.rcıı: tı. Yirmi ikinci dakikada. Halil ikinci 
Be§lkh~: Ali Tıınnıa11 - Ya\'UZ 'O· golü attı. Yirmi altıncı dakikada Mus· 

reterı, İbrahim Tu&dt•r - Hltse)in, ta.fa. UçUncU, otuzuncu da},ikadıı da 
Saygım, HalU Kökt.'\laıı, ıtUat Kaltr7., 

1 

Şeref dördUncll golü attılar. Otuz ye 
- Sılbri Gentsoy, Jlaklu Yeten, Mıı · <linci dakikada Sabahattin penaltıclıın 
t:ıfa Gençaoy, Şc.rcl Gorl<ey, ŞüJ.-rü I Topkap golUnll attı. Kırkmcı dakika 
GülCfiln. • da. da şere.t bc§incl golU attı. • 
Tcplmpı: Halil Tll.:w - Hamdi Er

b:ıydar, S:ıdettln Tr:ıknn - 1\luıım· 

mer Denls. Sabehıı.ttln l altıntept', na 
uılt r.nıııcantı, - D-• .n~r öğüt, Ali 
Pekol, Fehm1 Gezer, Talıslıı Balçık, 

RASTLADIKCA 
----lllJlojll------------------

İKİNCİ DJı;VltE: 
Altmcı dakikada Bcş\kta.ş ukmın 

dan buna.lan Sadettin kendi kalc.ortnc 

bir gol atlı. 

Başvuıuyoıl. 
• 1-•h \ 'efa mm,_ındft- Ghn- l\fclfhl 40,\lcl\ .... •et Bir arl.adaş dllnkO ı•rncr _..ço • -.. ,._.. ~ ·-

ediyordu: • 
_ Yahu:_ yıuın bunu bo ımı:detlm- HerHs;I oğlu hlc; alflkıııu ~ olt1'cn 

bi kö!'le!lind , 1knn mllnakaş3da b:rlblrlerine ~1rnıe\.: Uzern olan " 
...ııawn r ~ · ı:•m. bir Vefnl ~ 
yuncul:trm 'lizerlne ık\ bir depsr yaptı '-e o ıüratle ı; ...... ., ıyı 

vnnu1'..k )"Crc yıktı!.. 
Ben kt'ndl hl''l.'llıınu bunnn yaul:ıcnk bir tarafmı pek gUremedim: •. 
Nihayet bıış \"Urmuş! tn:ınıı nelere lın~ \'Urmaz ki!-. 

Bundan e·ııvel dr Mr11h be:lrn t('rbl~r.siııe başnııup bir va7Jfc alınış '~ aı 
ıct knlmn~ knrrı r , crıur.ml miydi. nuııd:ın \-azı;ı-çtt~t"n sourn tckrnr l' 1'.ııe 

re h:ış\"Urdu. 
f~h eirndi tC\"ll('lıl lkcıı hlrde \'efu;\ n lıaŞ'\"Utn:ıa 10 nll ': 

,,_ :(. 1(-

Af iget olsun! .. 
nir sııor g:ızeU'Sİ ha~ 1 hııııp duruyur: 
Beden t erbl,\'t'Si dll't'l.:lôrhığli, Il:ılkaıı ıı~unlonııda l~e ~nrnmı ol:ın bnn 

ıım:ttör idarecilere birer uylıl• l•a1'.lrıçlt11 ı nlsbetlnde ikranıl)e d.ığıtnıı,,. 
Hunu mevzuub:ıbs ooı•n gıı7,eteci ıı.rkadıı.~ dl~·ordu lil ı 
_ Geçen hafla yatdık. f~ğer tckzJp etme7.<ıenlz. doj;'Tll olduğuıııı ıııon:ıc:ı 

ğız. ded!I •. Tt>kzlp edı•ıı olınndı. I>cnwk lulkilınteıı usule U;) mıy&Jl bir t•kllılı· 
paralan atmışl.'lr. ~lnıdl gene bir ,'l\zı ~·azmak !Azım. NP yazalım ac ılıa ': 

nlrisi cevnp 'l:Crdl: 
- Ne ~aıa!'tll• ııı'.' •• Güle ~iıle ;-ıiyin ... dflyet olrun: .. ~1!7~ 

Tekzip ederim 
Encıla (ES S•Jn U::ı.kilm) rcflli.inıı.ı;· bJWr muharrirlııln unla ,ıl~ı:ız bir 

lı "- •· ı·•"h~ek urte' a \'U~ dıl'•ı '!' arkasınlian ılıı. (fiırmııı • ı..,~oz; 
nıcnl Mluaoll " ~""" • • • " . ö 

ıuete inin ühınlannıı !;f'~irıil;;:i bu lla~ri, sukfıt n.r.ırdıııı gl'llr 5 
l ı· 

Jpor g . 1 1 ı· d•\lill 
allıı ı!oğruluğunn 11&.)CI i~ 1 lıllcll •im için trkzlp ctrnf'J:: ntt.'<1 ı•ır ~-c 11 1 

' • 

(i(Jm l•IUbUmıh'n istifa. cio•lı:lın. Jln~ka bir kllibo ı;lr~ltmlşlm. 
• · · k bl ıınıanılu td·Rlltın nnıııına ı,arıştm. '~lıdeıo 

Canını hı~ uç senr~·.ı ya m r 2: • • 

kullilıümliı.e ne hanr gelir lti bıı ı.ıılarm:ı bir iı;lifııdl' tC'.nin ed h!l.llnı. 
Uıı h beri du:ıı~ıı da b:ııın ml\racaat oden arkııd.l:ılonn ılıı aırıı,nınrın:ı 

htıyret edh·orulll doğnısıı .. nır tel•alidr. bu de.rece nlllka.: ... -
Hu nıi.ın:ıı;clw.tlı• ,,ize bir 111 .. tıyo aul.ttmnk :ıltlmıı ,;eldı. 
Bir kel, bir UJUZ, bir ıle ıüınllklU, sır.ak btr yo.z gUnll l>al ıs:ı gl~mı ... ırr 

Kel b mı ı:u ımıyncn.1', lll IIZ hiçbir yerme rlinl !!Urınlyecel<. • .::ıUnmklıl ac 
sUmUkİcrinl çckml.\'CCf"l;;- b3hsl kR ~Pil df' arknd:ı•darmn z.l) ntet ~ ,l't,'( h. 

Otıınnuııhır bir drııuın d;biııe .. lınva miltlılş _ ıı>al•- bao:!Jlmı:; u~ ım·ı 
\"ilcudu J<nsmm:ı.,tı.. <;JI t•I -· tici lsu ınalCıJn. •• gün~ do beynlııe \1ırdıık" • 
bllııblitiln nmıı ruı kafası .•• ünıül>lilnUn ise iki şerit halinde mı:.nıb:ılar bao: 

lamı nğı.ma doğru ur..anınt;n.-
Nihoyr.t oyuz da~'llllanuınıı:t: 
- A7.l7im - dcnılş - lnş:ıllnh ooynı.m G"Cbln ... yeni bir rlhl.!'e yoptını<•u 

~ım. şııyJe arkama. geçlrcecJtlnı.. kollarımı baca.ldanmı 3öylG ı;nıu.hyurağ'l'lı 
1'1.el rokmı~. 11~,ıı. i.arlf e<laluın nıüıtemmel kasınıyor. 
O da npta.ı <H·t,11 :\ a •• 
lkml:ı kl: 
- Aı.lz.lm ben t'lblsc istemem. Iicndimo bir ~l'kıı alaca~. Şö~ ifil çeke 

ceğinı. Olmadı mı, bir de ~yhı ~ckf'ıt.°Cğlm. 
~ilmllklü lınkmı ki kt•J, mlfüeınmcl ımrette 1Y.ı5ını k:ı t) or. E lu .. 'llill 1 n,. 

olac.ak? 
İktsiııln ort,a,.mda. otunıyomtu!<. Elinlrı tcnillıi burnuııdnn 1;1.'f}lrcrelt \'C 

mcmbaın yerini Jnınıtl\.r.lk keli göstcnnhı: ,,... 
- Na senını,ı aogru." 
Al'lll horckctı ~I Lo;tJliamett.c tekrarbyanık U.}lUll: 

- ~e de seninki! dıımlş-. 
\ 'e o da bn mretıe burnunun i ini hall•tmlş... 
l;'lındi bon do btı mı.l~ettn kntaııo: 
Bu rıvnyetln ne mak511tl1\ ortaya ntıldıf;mı bilmiyorum. Fnknt 1 •I ,"B

nnnkaller - bele bir ;\"nnımclalıl • bir ıs~yler söyllyebllınek 1~ ,!>~ habcıl iti· 
tunıarrna ~toÇlnnek i"t<:ını,ıer. 

Bari mCı-.aade ~tl'n do be.rı de huruunıu ılleıylm: 
- Nu 11enlnlil doğrıı ! .. ne de ıK.'fılnlJ ... 

• <ttf 
Fener - ''eta n'lft,.,. l•n btr ;8r1ln~·· ısaS' ~~· 

Rurtıell)ı aııetl 
Ytrml altıncr dakikadan 9onra Be yapılncaklı. Fakat ısar ııUI' f' 

•lkt.a"m gol yağn.uru gene balladı ve medlği için Anııdolub ıu ı;t· 
" " Up addeoıldı. a,dO ,,,~ 
sıra ile Mustafa, ~re.t, pcnaltıdaıı lklncl müe&ba.kad:ı ~ • :JVı 
Yavuz, aHkkı birer gol atarak vazi ıcrbcylnl 3-1 yendi. j\Jerııc!&r '1 Y 
yeti 10·1 haline getirdiler. GUnlln son oyunu tU. ıJ' . 
• Bundan sonra BE"_.şiktaglılıı.r bir gol ar ıı.sında cercydan c ,111 Sil~· Alemdar kazan ı. .... , fll".::; 

daha atarak geçen haftaki l<"'cıner goı Karagümrük sahasın.-gp0r • ı: ıiJ'. 
rekorunu kırmak lçln çok uğraştılanııı baka KarngUmrlUt - V0~.,.oı'1r!IJ0, 
da netice değtrınedcn oyun bitti. 

1 

ıa. yapıldı. Neticede l{~pa.rıılt5<11ı'• • . .. 1 mcsinln gol rekorunu çtıs. JJ 1 ı:ıc' ikıncı küme maç Drı "'laçı kn.zaodL 1.kJncl lll~11"ı1'"6 
Anadoluhi.<ıar sahasında Dk maç A 1 ga 2~0 EyU'lıü yendi· l(&ldl

nadoluhlsar • Rumellhllıar oras•nda mirsporla 0 2-2 ~rabere 

Ankara ve alıkes.rde yapıla~ 
Atıcılık müsabakaları 

UfJC]:l ' 
Ankara, 1 ( A.A.) - D'.iıı '~ \ Balıkesir Atış Poligo"'.ııritl'lı; ~:ı

bUc"Ün Atı~ Poligonunda -:.üıat atı$ hk. Dursunbey ve ~yaıci>c11~ 
müsabakaları yapılım~ ve ot:ticede lan arasında muva ıartı ' '3 ı 
Sami Ertansel 28,01 saniyede 53 pılınıştrr. I\lüsaba.l<a ,e M \ ~ 
puarJa birinciliği, Fahri tTğursal ekiplik er iştirak cunı~b.,,ıu~ıU .. 
2..1,9 saniyede 52 puanla ıkinciliği grubunda bir bayan. cı 1ıu ll ~' 
Kazım Köylü 29.3 sanı) ede 51 pu- idi. Kalabalık bir seY~~ Jllı! ... t> rf 
anla üçimcülüğü almt!;llr· da icra edilen muhtel1 ll blf.~ 

• • lar neticesinde AY'ra 133111' 
Balıkesır. 1 ( A.A.) - Atıcılık Dursunbey ikinci 'e .. rdıf t• 

fedc·a:ı.yonunun bölgeler ;\ıa:;ında kipleri üçüncü olnıu~l# ıı~ 
tcşYık mak~adılc tertip cttiğ: avcı. • tüı:cıbakalarda d ·1111·d·f· 
hk ve nt:c,ı-·: ıntic:;ahakaları t'U~ür kıplere mük1fatlar , ... rı 

Adut Llnıllk Lira 

l 2000 - 2000.-
3 1000 - 3000.-
ı 750 - 1500.-
4 tıOO - ~000.-

2:'10 - 2000.-
35 100 a 3000.-
1\0 llO ... 4000.-

soo 20 - 6000.-

aıcla 
Türkiye İş Bankasına para yatırın za." 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı ııZ• 
manda taliinizi de denemiş oluı·sun 

fii:P4ldı·IM: ı Şulmt, '! Moyı" 
l ı\ğtıııto~. ~ tklnl'lte~rln 

t.,rlhll'rlnıtE' nıpılrr. 

tırsıtP 

! 
'inmtınrnlı ''C 1."lıaıb$r1l~~unl\G~ 
'!lrmdn f'n a:ı. f'lll ırn,,ı 

ktır'ayR d:ı.h11 rc1ııırıer-
, 


