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?feca,şa~ 
MAREŞ.AL 
BADOGliYONUN 
iSTiFASI 

:Cütün İtalyan ordula.rı ba§.~u· 
llıandanı ve erkanrharbiyei u · 
lll.UJniye reiBinin istifası ufakte
~k sebeplerden ileri gelemez. 

Unun cok mühim safhaları ol
:ı:nak ic3p ed~r. Bunlar nedir? 

Yazan: 
!!nseylrı Cat!t "!alçın 

• rALYADA dahili vaziyetin 

lhtikdrla 
mücade 

Şiddete 
1 Ticaret Müdürlüğünün kontrol ekipleri 
ıhtikara teşebbüs edenleri tesbit ediyur 

Pil satı şiarı yoluna konacair, le. ma.ş 
matavassıtıarı ortadan kalm!ruacak 

Mıntaka Ticaret MUdUrlUğU, Veka· t ereden kU!lıyetlı m!kt..ı.rda pli gete· 
letten gelen emir üzerine, ayırdıjtı 1 cektir. 
ekiplerle piyasada çok sıkı kontrolle- Diğer ta raftan Aıı.ınraya blll\!n 

re ve yiyecek, giyecek maddelerlle S Umerbank Yeril Mallar Pazıı.rla ~1 

maskeleme levazımı Uzerinde ihtiklı· müdürü Ahmet şehriml.ze döıımlı.ştür. 
ra te§ebbUs edenleri tesbit etmeğe Müdür, Umum Müdürlükle Yerli Mal ,. yolunda. gitmediği zannını 

'l'eeek alametler biribiıini takip 
~İYor. Arna\'utluk mağlUblyetleri_ 
~n ilk günl"r'nde 1mınnndan de
~ '1i~tli. Yerine eı~cl.nıha.rbiye 

~frsmtaki Büyük Brit~nya knwetlerinden bir grup ..• başlamıştır. lar Pazarlarındaki .satl§lar etra!ın<:a 

temaslarda bulunmuştur. 

İngiliz ve Yunan İng ilizler 
membalarına ıore m Ü da fa a 
italyada dahili vaziyetinden 

·hıcı reisi "'P.tirildL Biraz sonra., 
~nıın da yerlni Ba.şlrumandan l\la.
l{ıı_c.-al nado ..... 11 onun aldığı görüldü. 
h.ı Gslroca. bir maresalin ve ba-,ku
tı:ı l\.lıihnın Arnavutluğa ıı;önderlJ. 

'I 
•İ l·~r baldo i~lcrln hiç de iyi r ı-..... • • 

ti '"1Ctliğinc ve P..-0manm çok cez. 

11 tedbit1e r almak ihtivacmı duy-
lllruna. bir delil adcledil-.e bunnn 

~libıtlağ· h olduğu 7,<ır iddia oıu
d abıur. Fak.:ı.t ~imdi fa.re~l :sa.-
1~lfüyo'nun ds. çekildiği haber veri. 

vaziyet fena n91ıl.zgo1lar 
KöyHller ve işçiler İngiliz müfrezeleri yak-
çallşmak istemiyor . Iaşırken 

ile t~lerin ilk zamanlarda. t.ab. 
~lıı ~edildiğinden çok dnba ~him 
~1chıgu bizzıı.nıre hatıra. geliyor. 
3' ~sal!n istifası i~ln resmi sebeb 
tı~tnın fazlııJı-;.ıdır. Meselenin ın.
'"lı. ~e taJıammüJll ol!'laydı Ama.· 
ı· tıı, < sr.ferlnin z-0rlub"11 mareşali 
t~'tlıa<: gün lcinde yıprattı ve ın
h~l\rT:tttırrh denllehllir. Haldlıatte 
~tlln ttalvnn ordul:m baş'kunmn
~ ttı' e P-rkU.nıb.arblyeı nı:.ıumir~ 
ı~~ln i stif. sı ufaktefek sebcp
ııı· dl'tı Ueri ~elcmez. Bunun çok 

lıhi.ı safh:ılan olmak icap eder. 
~ lııını:-r nedi:-? Henüz kari dere
~~ılc rnaJüm:ı.t s1Z111 ·unış ohluğu i. 
~ YapılabilC<'ek "ey sadece talı. 
ha.~"n ibaret lınlac:ı.l>ttr. Bütün 
~ Uttle rin meydana çıkmasına. 
~ ~k harp bittiği zaman intizar 

1tıbllir . 
i~'lareş;l Ba(1ogliyo'nnn istifasını 
,.it h ~ehilmek için ett cv\'el akla 
~lı~an harbindeki rnu\'affakryet
lta.ıı!( geliyor. Yunan harbinin 
~"k ~·a i<:ln çok tcnlddi dıwet ed
''·· l<tısıırlnrı ~uhındu~ a.c:ikfirdt?', 
'-'rır ,, .. . 
~ 11ilh-or lı l İtalyan orclnsu ta.ar. 
ıı 1. 1' hiç ha:r.ır!anm :ını·~h. O yal. 
trı \l<otav bir aslu~ri t.enezziih yap
b•af iiınldinclc idi. İt:ılvwlar bir 
1>,~ ~·nnmış olma~ mı-\·kiinde kal
~"· Fakat hu miifn.1<'a doğruysa 
"a Un lmsur ve lmb11tatlnl ıtal. 
ıll~ orclusundıı d~ğil İtalyan dip. 

0 
ası.,il'de nramali ie:ıp eder. 

~ 1~ a o!ı;;a İtalyan ordusunda as
ı..; 1k hakımından göriilcn kusur-
1\~ "-1n11nıi erkaıııha.rbiye riy&...etl. 
IPr atroıunabilir. Bu lmsnrl:ınn ne. 
ı'llluğ11 henüz tamamen mey
l>a C:ılunamıştır. ttalyan ordusu 
ııı~ 1 hol.talanla pek kolay boznl
lıı1ıı8 •t da bazı ycrlf'rrlc dddt bir 
l:t~ a\·enıct gösteriyor. Ynnanh_ 
t '· ı\rnavuthığtl kollarm.ı ı.allıya.
ıı~ J.;lrnıi~orlıı.r. ~·etin boğu~malar 
l:iis :ı.sına, ciddi liahramanh!dar 
3Qt~rrnek suretne nım·affak olu-

tı. ~~~ Binaenaleyh ftıılyan ordn-
lldot;Üs\iyor denilebilir. 

1>i111
11 Ordu mağliıh ofoıu5s:ı scbe. 

'l'a nskrri hazırlığın elisildiginde 
ıı11tılıl<ıırt~n zl ·ad" İtalyan ordusu
l'tıatı l'lıhi Ital<.>tlodc ~örmeğe ç.ahş
~ıı dır. İtal~-an neferleri l'un:ın 
~1~klıırmı lst!la edip ihtimal ki 
ıa11r1 ~ıı sc,·dlklcri bir milleti istik
l\r~ en mahrum ehn<'ğe hiç ta. 
llabıı; cleğiJllirler diye tahmiıı o!u
~tı ı t, Vuruı.n harbi İtalyan ordn· 
Jı:ı.tı~lıı ıınlıışı!maz, h:ılısn: ,.e anfr 
~!J h bir h:ırptir. Yım:ınlılar lçiıı. 
•· i 11 harn mücnclcl<'!l'rin t>n kuıl
\ııı:ı "n : ·ı ' rsc,riılir. Yunan ask<'ri 
tııu11~nı, lıiirri~et \ <" istildiılini 
ltaı~. ll.a <•diyor \ e bunu biliyor. 
bı .. ıı an lbkerinln \ietlanında bariz 
~~illi~ ııua ha.ksn:hğm \ ' C kab:ıhııtin 
lı:ı~1 tarananncfa olduğuna hay
\~ ~o~. Böyle iki ordu çarpışirsa. 
~!ıti.i kııik ıe,·aznn farkı son derece 
il~ Ohnazsıı tabliilir ki rn.tanı 
~ CPnk eden taraf kazanır, 

1.tııtfı: 1 Ba.dogliyo'nnn istlfası 
~~~~t~ı~-ıı.da. fo~iı:m cereya.nmm 

ıiJıl üze:indc tesir y~lc-

12 ada kumandanının 
İstifası 

Yiyecek ve petrol kıtlığı 
yüzünden •.. 

Badogligo 
Yunan 

ltalyanlar 
sAperlerını bırakıp 
uzalllaşıyorlar 

Londra 7 ( A. :A.) - Garbi 
çöldeki hıgiliz ordusu newinde 
bulı.uıa.n R öyter ajansının muha _ 
biri yazıyor: 

"GÇrünlişe nazaran garbi 
çöldeki muharebe lbir intiznr 
d8'ır~i g~irm"~te ~::ıe tlc. son 

f ·n e zamanlarda tedricen inkişaf e-se e 7 l den vaziyet teşebbüsün Ingiliz_ 

h l ., • lere geçtiğini göstermektedir. m U a l m. l ş lirM!'İliz ileri müfrezelerinin 
hareketleri o kadar tecavüzkar 

Atina, 8 (A. A.) - B. B. C. olmuştur ki her ı.amankinden 
Faşistlerin ltaıyada köylülerin daha şiddotli ve adeta mororize 

topr:ı.: işlerini ihmal etme • bir kol taarruzu şeklini aımış-
m~ ~ çok şiddetli ce- tır. !ngilizlerin mevzilerine yak_ 
z_.~ t;..~ip ettikleri mev .. !aşmasını beklemeksizin ltal-
sııJc b~-:ır alan menbalardan k k 
öğ14..ı111ı. ıiştlr. Köyliiler gibi maden yanlar siperlerinden çr ıp aç. 
işçlleri de işlerini harp tahdidatı maktadır. 
doia;-,siyle ihmal etmektedirler. Bundan başka kıtaatımızm 

Hal'ctan haltikalin gizlenmesine geriler de büyük miktarl~da yi
n~IJ<;ı l!vor. Gazeteler İtalyanla • yecek _ve harp m~l~~cs~ sta~ .. 
rm ArnaVltthıkt.akl vaziyetlerinin ları vücuda getır l-n;ı.5tır. lht.~
iyi olduğnnu iddia ediyorlar . Aya- yat kıtalarımız, ye~ı .efrad~ çol 
sarandımın kaybı hadisenin vuku. ı harb~:e haz1rlamak lÇlO geriler. 
undan kırk saat sonra itiraf edil- de buük manevralar yapmakta-

(Devamı 4 üncüde) dır.,, 

Kadın meb'uslarnnızla hasbihaller: __ _..._. _________________ _. _______ ,,_ ____________ ._. ___________ ._. __ _. ____________ _ 

Coğıaf yacı bir kadın 
meb'usumuz 

Bayan Fakihe Öymen 
Seyaı.atı çok sev~rim, fakat • Moda, sinema ve 

"' : > iyatro bahsi Nasıl Meb'us 
,,, ·oldum? -Mesleğim olan 

Bayıın Fakihe Öymen (İr;tıı.nbu1) 

muallım.igi çok severim 

Konuşan: Semili Ağlı 

Ulus meydc.nından kalkan o. 
tobüs, Bakanlıkları geçtikten 
sonra, ser in ve yeşil bir dekor 
ic.;inde ilerlenıeğe başladı : Artık 
J{avaklrdere yolunda idik. 

Son durak yerind,e, otobüsten 
in.elim . Biraz ilerlerledim. Güzel 
bir lıahçe ile çevr ili şirin bir evin 
kapısını çaldım. 

Burada kim oturuyor , biliyor 
musuyıuz? Bizim beldenin meb_ 
uslarnıdan Bayan Faıkihe ö y
m~n. 

I~endisi , haltereümesin i şöyle. 
ce anlatıyor: 

(Devamı 5 incide ) 

tır. Böyle bir t.ekiUnül lta.lyanm ı ~afnu beklemeden böyle tahmlnJe
hıırpt.en ha.rioo ı;r'kması netlces1nl re kalkmak mtl.balılğah olur. 

bile -..erebilir. l"a.kat ~tu. in.ki. . Htiaeyln Oablt YALÇIN 

Yunanlılar 
Delv ınoyu 
zaptett!ler 

Elbasan yolu üzerinde 

Lit de işgal 
edildi 

Arnavutlar 
is yan ederek 

çete harbi 
yapıyorlar 

İtalyanlardan şimdiye 
kadar 2,5 milyon 

İngiliz liralık malzeme 
zaptedildi 

Atina, 8 (A.A.) - B. B. c. - Yu· 
nan resmi tebliğ"! , Ayasaranda - Er
giri yolu civarında bulunan Delviı.ıo· 

nun Yunanlılar tarafından zaptedildi· 
!ini bildirmektedir. 

Yunan kıtalarmın ilerleyişi burıın 

cephede devam etmektedir. Resmt teb 
!iğ, mevzii hareka.t bakltmda da. taf
sııa.t veriyor. 

Rcsmt mahfillerden dUn akşam b11.· 
dirildiğine göre, Yunanlılar dUn Aya· 
saranda Premeti'nin ilerisinde sahil 
boyunca. ilerlemeğ"e devam etmi§ler
dir. Bu vaziyette İtalyanların, Korfu 
adasmm karşısında bulunan kuvvet· 

(Devamı 4 üncüde) 

Yunan ajansı diyor ki : 

~Bu gidişle 
Musolini baş 
kumandan 

olacak 
Atina, 8 ( A. A.) - Atina a. 

jansı bildiriyor: 
Mareşal Balbonun şüpheli ö

f ümünde::ı ve kuvvetlerinin Mı .. 
sıra ciddi bir ta.aruz yapmak
tan aciz olduklarını açıkGa söy. 
lemiş olan mareşal Grazya
nınin sadece bir süs rolünde bı. 
rakılmasmdan sonra l talyan 
kuvvetlerinin Arna vutluktald 
inhizamı ii7.erine mareşal Badog
Iiyonun, da vazifesinden ç~kilme. 
si, faşizmin haı:ibe, mareşalle
r inden mahrum olarak ve hatta 
onların mütalaaları hilafına de. 
vam etmek istediğini göstermek
tedir. 
Altı ay muharebeden sonra 

Musolininin vardığı bu Mtice, 
Duçenin etrafındaki müsbet dl. 
mağlardan ayrılmak istediğini 
ve !taıyada askerlerle faşistleri 
ayrran çukuru hergUn biraz da· 
ha kazmakta devam ettiğini is. 
bat etmektedir. Bundan anlatı· 
lryo;r ki Musolini aynı zaman.da 

diktatör " ~ ok.. 
oaı~tır. 

Ticaret MUdUrlUğil, bilhassa pll 
satışlarında. ihtikar yapıldığını haber 
almıştır. Bazı satıcıların fenersiz pil 
satmak Lsmedikleri, fenerle beraber 

sattıkları, pillerin de pek çabuk bo· 

şaldığı ihbar edilm~ti. Memleketi~ 

mlzdeki bir tek yerli pil fabrikasının 
bir aylık istl.hsa.l hacmine mulcabll 3 
aylık talep ile karşılaştığı anlaşılmış· 

tır. Mtidilrlllk, pil ihtikarı yapa.nh::ın 
izleri üzerindedir. 

Suçlula.nn ihtikl1r hareketleri saht 

Haber verildiği.ne gbre Yerli Mallar 
Pazarları toptan satışlarda mutavM 
ıntıarm ro!Unü bertaraf etmek için e
saslt tedbirler almıştrr. I<:umaş satış 

larında da toptancı, terzi vesaire gib 

m-.ıtava.ssıtıa.ra top hallede kuma~ 

verllnılyecektir. 

Pazarlar, yalnız halka, ihtiyaç ıı is 

betinde kumaş ı;atac:ı.klarwr. Bunlar
dan başka, şimdiye k adar dokuma. ,.e 
yazma. kooperatifi tarafından satıla:ı 

pamuk ipliklerinin de Yerli Mallor 
olduğu takdirde, derhal adliyeye verl· Pazarları vasıta.sile satışma ka ra r w 
lecekleri öğrenilmiştir. Yakında 1ngil- rlldlği de bildirilmektedir. 

Un fiyatları gar 
tesbit edilecek 

1 

Ekmek narhının önümüzdeki h~f~-
iç~nde 14, 7 5 kuruşa çıkaca~i 

tahmin ediliyor 
Yarm. fiyat murakabe komis. makama onu ve irmik yapan bir 

yonu toplanarak, yeni karar mu- değirmen de şehrin ekmeklık 
cibin-ce un. fiyatlarını tesbit ve unu için çahşmağa başlamıştrr. 
ilan edecektir. Şehrin bazı: taraflarınca yeni 

Bundan sonra belediyede ek. f ırm.lar açılmakta ve bu suret
mek ve francala narJ:ıı komisyo- le fmnlar çoğalmaktadır. Bu 
nu topla.nacak, tahmin olundu. yeni açılan fmnlar fmncılar şir. 
ğuna. göre de lbu içtimada salı (Devamı 4 üncüde) 
gUnU sabahından itibaren mute
ber olmak mere ekmek fiyatla. 
rma 20 para, mütea.kil'ben çar
şamba ve perşenbe günleri de 
20 şer para zam edilmek sure. 
tile narh 14 kuruş 30 paraya çı
karılacaktır. 

YENl DEôlR:\1EN VE 
FIRINLAR 

Son günlerde şehrimiroe yeni 
değirmenler faaliyete geı;meğe 
ve yeni fırınlar açılmağa 'başla_ 
mıştır. Beşikta.şta senelerder..be
ri muattal bulunan bir değirmen 
yeniden faaliyete geçmiş, Aya .. 
sofyada şimdiye kadar yalnız 

Hadiselerin - - -Tefsiri -----------
İtalyan-Alman 
Münasebetlerinde 
Veni inkişaflar 
Beklenebilir 

Yazan: HASAN KUMÇAYI 

l TALYAN gene l kurmay 
başkanı Ma.rflf;al Badogll. 

yonun Lstlfa.sı ltalyn.da yell.I blr 
buhran d8VJ'eSinln b~la.ngıca oa
duğwıa işaret ~tlk.. Dllnkll ~ 
herler bo tıı.hmlnlmlz! teyit etml>
tlr. Badogftyo'dNl ff11n Ep 
m.mta.lm8t ordulan kumandam eh 
asleıllbntşttr, Ba lstlfabv n adL. 

ler tUn.ıwnthı'lı. oepbeatnd• " 
Akdenhde harp 911.rlyettnln artık 
kalya lehine d&ımtıa!M lmlılu 

balu:n.ma.d.ıjau g.Worea dellJleır °'. 
...,. gibi ~ lructad ...... 

ıstanbul , Çanaklr~r ... 
ve Çorluda 

Askeri 
mahkemeler 

Bir haftaya kadar 
taaltyete başlıyor 

(Yazw • ü.ncUtil.') 

ra. tecavtlz ettiği h alde 8ld1 &ra
nlde ayla.rdanbcri beklemekte ola.D 
İtaly'IUı ordmıunun lıareketsblltl 
11ebebinl de izah ecllyor. Ynlnn Uer. 
leınckte muvafta.kryeı timlıll bu
hınma.dığnulan oldnf;u 1erl muha. 
faza. etmek lçln oaJ:rştığm& ~ 
riyor. 

Fa.kat bu ftd~el aybı.ro:t '"' ıo 
neleree bu tekilde dev-.un edemcs 
Bu ltllnrla lı3rp eah:ua.rnub otdo 
ta gflııl ltaıyanm dıaltm ~~t'ttn 
de ve Alnuuıya tı. oL'LD mtinR•<• 
betJertndo de Y4"nl tnkl~"\flıu t~ü 

lem.ek llb:rmı:tn.t. 

Hıısolhıi_ IDttt".r l• 1•J:-1iı~ n ti 
raıcta rıaı,. h:1• A!:tD&D311J11l\ Y'fl 
nm<la athaı,t ~n.brT ı:ıdrıı ı ı 

me'f\d ıılm~b. A lml\n~·ıınuı A ' n 
P6 lotuntcb bAldnıt,'('11 ldıllaı.ırı 

muka.bft o da Alut.nbde ttruya ht. 
ldml)efJ kan:nU l(jn ~ C' l • 

ıeoendfU BaJbuJd l'taJy&nm 111-lı < 
rt IAha4a ~ğt kudretle "1 

~ ~1'hadsJd lddlsla.nm t.ııJı.:ılı 

tu ttt1rnnfyf'ffl' ~dlılcn anı. 
phntfttr O llalde ne ol!MlM 1 h1 t 
mDmw ~t"tlerlnde1d Ydi!t-

J<'rtn lnl«'Dn ~ rınıamma tT 



Düsündüqüm Gibi 
.. ıııııııııı~llBmr.ımri!l~'!llllm!Ellıııırn:ırnmi~lllllllaıııııı:ııııııı• 

,_ 

Fakir üniversitelileri de düşünelim 
A Z gellrll bir ruın, babanın 

çocuğu olup ünhersltcye 
taşrad;ı.n ı;elen \cya taşralı ol
mayıp da adeec fakir bir nlle
ntn m IB.dı olduğu halde yüksek 
tnhsllo ulaşmalı tstlyen genı;.le. 
rlmlzln !(ektikleri süantı 'e lmt. 
J.ar.dıklan f~ilrlıklamı bir 
Us~inl ya.plll!l ~ lm.füışsnk U
tunlnr dolusu ~nzı yazmamrL i
cap eder. 

Onların t3h e şı rluydnk. 
farı bUylfü arzu ve lştlynkm de
rece vo clıemmlyctlnl takdir e
debilmek itin >' adıklan haya· 
tm h<'r sa.fba.:.mda onl:ın adım 
adım takip etmek, abahleyln 
O)'kudnn kal.kTp gece oyuyacn"1'. 
lan :ınto 1':1dar çektfülcri mu -
killat \'C mc-La.blmi, k tlandı~dn.
n mahnımiyctlcri gözln gönnel• 
icap eder. 

Dllgtlerbıl n.rtf.mn:ılt '\'C yamı 
yalnız 6Slısan k ndilcrinc ck!~'11 
ayni zamıı.nda muhltlcrlnc, ce
mlyctlerlnc menJclretlcrlne Ye 
bclkl de b' fün inS!llllığn. m\ifıt 
olııbllme Jı;.in ha) ntm en ı;.ctin 
filll1larile lıcr giln bofoın a boğu. 
ııa. yn$unn - tahrunmUI eden U
nlvcrsıt.elileri:nJzln bu cehdJnJ 
ve gnyrotlnl tecı\'ik edcc ~, yar
clmıl rm ) apılacnğım d:tlmı\ ' • 
sık sık ırnzet.elcrde okuruz ama, 
hcnliz fa.kir fulebenln Fatih 
mcdrcsclcrlnln çıplak odaların
da kunı f ıta üzerinde gazctt
Wiğrtlarnuı. s3nl!mJk yattıltları. 
nı 1 ltlyor n lıL.li bir ünh ersi
te mahaU 'e fakir iinJ\crsi
telllerfn t-0pnnu barındıracak 

ıi bir yurt göreıniyo:ıız. 
llöylc bir yurdun İstanbul 

~brf gibi bir tlnhe?'Slte hrln· 
de nı ali r hlr gn:tino!'lu ka. 
d:ır r zan olilu .. ınn \ e ı:ıehrln 1-
Jll!l.n ında «" lr.!'lta di1'11U· 
nUlın i p ct1i-"ni söyle 01' 
ft<'3ba h ta mı ctmJo; olnmz! 

Hele unı,ersUenJn okuım.k 1. 
c;ln ça.lı$lll:ığa mecbur olan fnle
belerlne dI,Ş.'U'da ~lı tljan lgin 

10 Yaza 

dak1 ine"' 
köy dı:ı.ha rdü · smmrak e 1 n 
ve ha.vlnmalar duyuldu; ç ılar a
rn.smdan iki çoban köpeği fırlndı 

ve ynmncm ttim"'eğinde bir ço • 
be.n, eo m dayanarak yUlrsel • 
di Hncı ll t a.tm1 ona doğnı 
sUrdll: üç dört adım nenı.lnde dur 

du: 
- seınm ı kiim ... 
Çobanın gözleri önce h.,yretle 

sonra sevinçle parladı: 
- Ve aleykU.mUsseliim Hacı Mu 

rat! .. 
- Beni nereden ta.nıyorsun? 
- Da ·ıarm ötesınden haberle· 

rin gelirdi; Mosko larn ynptıkla -
rmı duydukça hıncımız .serinlerdi, 

Reni öv rdik. 
- Görm n nı.i tnnıdın? 

- Hayır, g çcn r;lın Nuhnda 
gtSrdllm; c öylem 1 rd de inne. · 
mamutmı. 

Çobanm yilzilnde deminki hay-
ret ve 'n Hrıni bir can m. 

km tısı alınıştı. 

Haci Mur t sordu: 
- Ava. çıktık, olu kaybettik. 

Karrıı yam n {'Ç ceğiz, pirinç 
ta.rl9.lnn nn mı? 

Çoban bunl n eanki duymamıı 
- Bir yiın de kız • 

- Şavb 

zamruu d ğıld 

11ulanmn 

Çobanın yüzünu y nıd n •. Jn<; 

tapl~tı. <"'TOC dunu sol omuzu 
ns attı; eliyle v dl i, dağları, ci
var ynmaçl!l.M gö t rdı ; 
kücilk noktalanna ka 
Hacı umt: 
- Bunu senden 

*1! 
Dedi. Çoban onun rk 

birer 'ess.ltlnakllye puosu ve
rilmeme 1 c-.a..~n a.ıami on beş 
ytnnl lirn bir ~c :.\ aç tok 
tahsile çabalryan bu çocukların 
ya gıdnlanndnn kesmelerine, ya· 
hut da \'es&lti nakllyoden bllrfı. 
nazar ederek işten llnl\·er ite. 
ye yaya gelmeğe mecbur ola
caldnrı lcln den dinleme~e 'e 
ya ~lışm.nğa lıa.ı rodecckleri 7.a· 
mıım yollarda ~~lrmelerlne e. 
bcı, olac:ıktlr ld bı:ı gibi ~C) le.
rin netioosi oJarnlc da her sene 
Unh ersltooe imtihanda mu\'ftf· 
raıc oln.mıyan sayı ,.,, talebe go. 
rUyonu. 

Ünh e lteliJcrin dertleri l~n
d b!r de kitapsızlık derdi \"ar
dır. füf:ıpla.nn palıalılığt yilzlln· 
den fakir talebe d'ırom:ı.ğa muh. 
to.ç olduğıı her eseri okuyama. 
rnalrtadır. 

Bir ye\'mİ gazeteye hu hu.,u!<l
tıı ~ıı..avettc bolunmuı; olan bir 
unı,·erslte talebesi bu derdi §ÖY

ie Iıuliisa etmi": t~nlveıııitenln 
falJr Webeleri kitııpsızdırlsr. 
Pahalı olduğu irin klt.ap alamı. 
yorlar. Fa.kat muhtaç olduktan 
c erler kUtüphaııclerde \.'ardır. 
O lınlde kendilerine niçin kt:tUıı
hıınclerde çalışmıyol'Sunaz <li~e 

sonılablllr. Fakat bunun da ce
' ahı mulnr. KiitHphııM ünh·erııl
tonin ders sıuıtlcri!ldC ~ıl> \ ~ 
sonra knpalıdrr. Okwnn•t, çalı . 
ma.k 1 ti en gençlere bir kolny
lıli: olmak UY.ere bu Unh·cr!ıılt~ 

talebe i kütuplınnelerln hütun 
diğer medeni memleketlerde ol
clıığu !ibl ~eceleri de açık bu
lunclurnlm:ı"mı lstcmekt~ \"C bu 
suretle bn ıu günlerinde ıl'llt 17. 

so 'hık oda nrdıı titri • n fakir 
talcbt>-lcre de erini 15.yıki) !r 
lıruo.ırL'UJUl.k iml.f\m \.eril .• iB oJn. 
caAtnı söylemelctedir. 

l}ni ersfl.e J erin bu gfbf baldı 
ve tcrrJnl kolay görtlneon l'\U-lc. 
leıinin yetine ,ettrllme!!lne aea
ba Inıka.n yok mndurr 

Suat DerVi§ 

KUcü re~1 geçtiler; tar-
lalar arasmcl kı ı ...., 'ıendekler · 
de sular ~osun bı'15lam~tı. Hacı 

Muratla arkndaşla.n bazan bu hen 
dclderin birinden atlıyorlar; ba -
zan da. kurumuş olan başka bir 
hendeğın boyunca ilerliyorlardı. 

Artık ortaIIk knra.'rlyordu. 

Gök bulutsuz olduğu i~in gece 
de yollarına devanı edebilecekler· 
di. Dağlarm içine doğru giren bu 
vadiyi boydan boya geçmek Jçin 
daha lic; dört saat yUrUmek yete· 
eekti. 

Ka.nuılık basınca yavaşladılar. 

Ta ilerde blr iki karaltı görllnll. 
yor, su çağıltısı duyuluyordu. 

Durdular; namaz kıldılar, son -
ra tekrar yola koyuldular, yarını 
saat gitmemişlerdi ki Hacı Murat 
atının gittikçe yavaşladığmr, nefe· 
sinin sıkllllJttğmr lı~settl. Hanefi 
tel!şla haber \•erdi: 

- Naip, burayı sulamışlar! 

Hncı Murat sağo. döndü; yürü. 
dil, fakat bataklığın devam etti • 
ğinl gördü. Sola saptı: fark göre
medi: bir nn geri dönmeyi dil • 
6lindü; ili.kin he'r neye mal olur
sa olsun bunu yapmryacaku. Etra. • 
fa göz gezdirdi, elli adnn kadar 
ilerde. sağ tarafa uzayan yamaç
lar hizasında. bir tilm3ek vardı; 

ihtiyar ve eğri bır ağa<\ bir iki 
kUtlik ve birkaç calı yığını da se· 
%.illyordu. 

Askere ahnan 
yedek subaylar 

Çocuklarına leyli mek
teplerde yüzde 1 O 
tenzilat yapılıyor 

Maalif Veklletl, çocuklarnu ley. 
li mli&>Seselerde okutan ve aske
re alınan yedek subaylara leyıt 
Ucretten aynca tem:ıAt yapılma
snu kararlaştırmış ve bunu bUtün 
leyli mekteplere, vi!Ayet maarif 

• · l •' 1 n,. t>llrll'rmlştir. 

TenzilAt talebe için verilen Uc. 
retten yüı.de 1 O iskonto §eklinde 
olacak, ı;ıimdlye kadar verilen tnk
altlerlc bundan eonra verilecek 
taksitler bu tenzilAta tabi olac=ık
tır. 

Manifaturacılar 
Hava Kurumuna 5175 

lira daha verdiler 
Manifaturacılar tarafından Ha

va kurumuna tebe.rriı toplamak ü
Zf'ro seçilen heyet faaliyetine de. 
\"artı etmektedir. Dlin do n§ağıda 
isimle' ri yaz.ılı olan ~n.hıslar 5175 
lira teberru t.>tıni9lerdlr. 

Avram 'l'a.zartes 1000, AbdUl
vehap ve !Wruı Tnta.ri 750, A. 
CümbUşynn 570 (Tnsfiye halınde 
iki ştrkettrn) 750 A. Kamparosyon 
750, ~ sun ve Leon Saban 500, 
Mehmet Htlseyin Ta.tari ve oğlu 
Snmi ve ort. :175. Yuda Balul 
Kurkçlya.n ve Mıtrsnl 300, Avadıs 
Hadde! r 250, Ziya Nafi Paket· 
250, Ahmet Hamis Hoşcr 150, Va
hi Cideciyan 100. 

---o---
Huhubat tüccarları ya
rın akşama kadar be
yannamelerini verecek 
Buğday, \;tlVdar ve yulaf wir

ıcr:inin Berindeki mevcut stoku 
blldircc •k bcy:ı.nnnmeleri verme 
mtihl ti bu nkşam bılmckteydi 

Acco.k c.zar g eri resmi tatil 
gtlnl :1..n olduğuncl:ı.n beyanna
ıl'ıt: 'ı'entı tnülıleti ykrm nkşama 
kadar uz.a.tılmı:ştır. 

Bae;ı taclrlerm dUn öğleye ka • 
dar tek tllk tıcyanname Yerdikleri 
görlllmtıştür. Asıl t.cha.cUm yanıı 
olacaktır. 

htatistik memurlarına 
ikramiye verilecek 

NUfus saymıında mlilhakatı tef
t{3 için gönderilen ve fazla gay_ 
retleri görülen istatistik umum 
mUdürlüğil mlidür vo memurları -
na ikişer rnıuş nlc;pctinde ikram.l. 
ye vel'ilmosi kararla§tırılmışt.ır. 

"Körler orkestrası, nın 
ilk konseri 

"Türkiye sabr. dilsiz Ye körler 
tesanilt cemiyeti., nin teşkil etti
ği ''körler orkest.rasr,, diln saat 
14 te Emtnöntl Halkevi ~.lonundn 
ilk konserini venni§tir. 

Konser çok kalabalık olınuı;ı, A. 
mfi. sanatklrlarm çaldıklarr güzel 
parçalar uRUl uzun alkışlanmış • 
trr. 

Yeni Sabah 
HUaeyln Cahlt Yalçın, "İngmz Pa,.· 

lA.mentosunda,. b8fhklı makaleslnd,, 
Avam Kamara.amda Kralın nutkuna 
verilecek cevap ctra.fmdaki mllzake· 
reler mrasmda, sıılh gartıannın ilA · 
nmı istiycn muhııllf zümreye mensup 
Uç mebusun, bütün tırkalıırm ~Ura

klle lng!lterenln muk:ıddoratmı ld:ırc 

eden Kabine vo Meclis t.ıı.rafmdnn red 
de uğrndığmı, bu htıdlsenln bUyük 
bir mAnası olduğunu, lngııtcrenln yıır 
duna yıkıcı ve yakıcı bombalar ya· 
ğa.rken bile, Avam Kamarasında bu 
kadal' garip ve hayali nazariyelerin 

H 1 Murat g c .} ' omdıı geçire. ileri «UrUlmeslne mUsna.de etUğlnln 
bilirdi; lakin bundan ne fayda irnrı:ındlğlıntz kemal mertebesi oldu· 
henüz nçılmı:ş olan bentlerin sula· ğunu nnlntarak: 

n tarlalara daha çok işliyı..::cek, "Jo"'aknt, diyor; B)ııi zanlllllu gurü· 
bilsbütfin geçilmez bir hal alncıık· lllyor ki, lnglllx mtllett en buhranlı 
b O hcld bcr ne pahasına olur- ıl'Jlmanclu 'ııtan itin <.'n tôhll!,eli tez· 

oı un dmınamak. yam ı:ı tu • lerln bile ınlllet klinıl\sllndcn mUda!ıı.."l 
m k lft nndı. ı etlllıOOBlııc mUsııade ~tlll('klo beralwr 

le p edrın kııtf tedbiri rlnt tılç wıut
ınıcil ıı.tl mı .}'aklan dizler inA muyor '\'t' illi dD.klkadanbr ı c,;17.dt~ı 

k 'r ramura "'ÖmUIÜl'OrdU · ıl • 1 hatu lmı ı,ett6n ~5mıyur. Vefat ecı n 
n ı Ildadı !1 ultın. Mr. Ohanıbru'lnln lhll uhar z:ı. uğ 

oz ngi runda ıı. ı sene mlit.c.-m dı ;:ı3 rnt !!ar 

t1 bile fı tmlş '\ b:ızno h::ıctl r. 1 ini bile Ilı· 

d yul rd , ·"·ki . • 1 m 1 cd~k dert'C('do AJ.r""UJ ıwlltlkıı 
u uyo u. ua • n heı ının liıı • mn mllliı~ lı 1 d:l\ mnnıl!'I, • .ı ı t • 

tilndE> llnnn yak arı balağa '1 ıııw n r bir ıt ,ı .. t :ııbmı ol taı. ı 
endi: rlp ~ıktıkc:a vUk.selen ~lrr var- lıaldP. bir ı, rt harp :ı nnk 7.Urtırt'll 

-~~__.....-c,~za....tMı.ıı~ı.&&ı.~-----.:..!'1.!..''~Qd!rı1'ffuf!.f~!.~C:'.!!nl!.f!Jffc.Lf.!..~ .,. ıfnf'nunı , 8r) • hn,.ıl olrlnklnıı sonnı ıırtıı, l"l\ı • ld.ı 

iYANKO 
..>iinkü çekilişte büyük 

ikramiyeyi 

252698 
numarah brlet1 

kazandı 
Milli piyangonun dördüncü 

tertip, ikinci çekilişi, dün An!:a. 
rada sergi evinde yapılmıgtır. 

40 bin liralık bllyük ikramiye 
252698 numaraya çıknıı3tır. 
ıo.ooo liralrk ikramiyelerden 
birini 048309 ve diğer 10.000 
lirayı 317797 numara kazanmış. 
tır. 009689, . 082747, 197968, 
'>18300, 280292 numaralar do. 
.>eşer bin lira kazanmışlardır. 

020618, 023442, ll1954, 
140105, 189044. 195926, 205608, 
'26244, 229521 numaralar da 
.kişer bin lira ikramiye kazan. 
mışlardır. 

E. . ı~srracıa 

1700 köpek 500 
kedi 6ldlrlld0 

Köpek kuyruğu başına 
1 O kuruş verileceği 

yalan 
l§ıklarm maskelenmealnden son 

ra sokaklarda birçoğu hususi oln
rak beslenen kurt köpekleri ol -
mak üzere başı boş dolaşan kopek 
Iere raslanmaktadır. 

Beledi) e bu gibi baflbolJ do.n -
şan kecll ve köpekleri toplı. k 
itlAf etmeye karar vermiştir. Ev
lerinde kurt köpeği beısUyenler ge. 
celeri sokağa bırakmıyacak ve so
ka.kta kbne alt olursa olırua bu 
1ibl bs.~ıboş köpek görtlldUğU tnk
Jirde memurlar tara.fmdnn öldü • 
~uıecektir. 

Münasebetli ve 
müncsebet ·z s adları 

B .. ~KLAKDUZ. &01 ad; 
lamım mUnnsebetlilerl ' 

_.cbetak . i \lı:erinclo di:şüır" 
ış ve bö7w l&imlere ms1P'1'"i.: 

u mc\'znda o}'Rlıınmışrzdır. ırat 
· çoh'armııı. da sırası geldikçe 
·, e ı una dair eğlenceli satırlat 
••<>lf'\ IJ""\1• •-.n-~•· _, tsnt' 

'ılJan arasmclakl bo kabD soy ad
rmı dilsünmJ:\'C sevltPtınlslzdlr;, 
'"'ii'l (ln va.~.:.. rrfi""'f-t~ılc .:.;!) 

Yıldız. mUnasebetslzlerlnclen bili· 
"Jcılcrok bize misaller \'eriyordu: 

Sarı sakal, Durma.çek. •• ı:Jbi. e 
J•;\'et san !!!!.haliyle ö--Unen 'f 

' frt vJe. 'm:m sov admda va.,atan b e n 
"'in C{OJn.k c;ocoğa' 'kan!\mca, kUr • 
"iik kmnm meldepte!rt \117.ivett 
oyillün tHr. Roca.mım: "Gel blıka: 
·Tlll San Sakal tahtaya!" diye ç•

1 "rımusı s:lilünç ve arkadaşlar:, 
bundan daha çok güldUrecck 
.:nv ·ol<tur 
Jl. • • 1 rt 

Sflv adtannm mtlnucbetsiz e t 
Unh ... iz ki hep böyledir. Falal 1 "1iin:ı.c;.ebetlilcrbıln de hazan a)'ll 
n~tlceye doğru gittiği J.(ôrüllir. 

r.It>seJi dünkü Haber'dc ıld ~ 
• n•Yi" vardı ki soy adları bu ~ · 
ılcydi. 

1.000 lira ikramiye kazanan 
numaralar: 

Son dört rakamı (0134), 

Her köpek kuyruğu başm.a bf'tc. 
llye tarafından 10 kuruş verile -
ceği haberi doğru değildtr. Teş • 
ri.nisRni ayı başmda.n bu güne ka
dar 1700 köpek ve ısoo kedi öldü
rUl.mUştUr. 

saatte 3 kaza 
3 yaralı 

. ~ 

1 

Ba.,arnncl bonlarm basta ~ı 
"''dfr. Bu r.ıt) Şf j, Ilnl'bl. C' hal: 

:ı. te~ı:cos suynnu mcnba cıuyu t 
·e lçlrmP.ldcymlcı \'C cilnnUmeı;b0, (7931). (7986) ile nihayet bu. 

lan biletler. 
500 lira ikramiye ka:~anan 

mımaralnr: 
Son dört rakamı (2fl45). 

( 2722) . ( 4529). ( 4781)' ( 4900) 
ile nihayet bulan biletler. 

100 lira ikramiye kazanan 
numaralar: 

Son üç rakamı (549) Ue r.i -
ha vct bulan biletler. 

50 lira ikramiye kazanan cu 
maralar: 

Son üç rakamı (530), (599) 
ile nihayet bulan biletl'!r. 

10 lira ikramiye kazaruuı hU

maralar: 
Sdn iki rakamı (91) ile niha

yet bulan 3000 numara. 
Son rakamı 7 ile nihayet bu_ 

lan 30 bin numara (3) lira, son 
rakamı 2 ile nihayet bulan :lO 
bin rıumara (3) lira ikramiye a. 
Jırlar. 

Diln sehrl.m.izde Uç seyrfüıt'fC'r 
kazıuıı ol.mu§, Uç kişi ağır surct.e 
yaralanmıştır: 

* Kara.gUmrUkte Dervişli mi\. 
hall~inde oturan hamal Necr:1 , _ 
tin, dün köprü üzerinde bir taraf
tan diğer tara.fa geçerken, şoför 
Kemalin idaresindeki otomobllln 
altında kalmış, ot:Qmobll Uzerln. 
den geçmiştir. 

Muhtelif yerlerinden ağır su
rette yaralıuıan l.o.mal hastan ı 

kaldınlmqı, ıoför yakalarımıştır. ı 
* Ahmetçelebi mahallesinde o. 

turan ~för Recep, dlln idaresin. 
deki 177 nuınaralJ kamyonla isk('
le meyd.anmdan geçerken, Ahmet 
km Şöhret adında bir kadına 

<;arpmış, ağır surette ya.ralamtlj. 
tır. Bundan halka köprü tramvay 
durağında da bir kauı olmuş, yol
dan geçen MUnire adında kadına 

2311 mlına.r8.lı ta.kal çarparak a
yağını kınnıs, kalçasmı aralamış. 

trr. 
Her iki kadın da hastahaneye 

kaldırılmı3, kazayı yapan eo!örler 
de yakalanmıştır. 

"•'\.llnde ıfo yaknlanmro:. Ne denir• 
ilah ltl•Utılı soy adlan sııhipltrl• 

~ı böyle bir uyı;unlııkt.ıın sr •.• ..._~. 
n. __. -,,. 

ingiliz 
ticaret b · rltği 
Ege mıntakası tütiitl 

rekoltesinin yarısındşıl 
fazlasını alacak 

Baber mlstaiıslll 
sevindirdi 

Jzmır, 7 (A.A.) - lnhi~: 
lar idaresi tUtUn mliıbayaası .,. 
çin hazırlıklarını ilanal etJJl 
tir. tJt' 

Şehrimizdeki Amerikar. JcU tı' 
panyalan ile yerli şirketler 
btt husuetaki hazırlıklarını ts • 
mamlamakla meşguldürler. te.-

Beş rakamı smı.siyle ve mO 
tekabilen büyük ikramiyeyi ka.. 
za.nan 252698 nunmrıanm aynı 
olup herhangi bir hanede bulu. 
nursa bulunsun yalnız '.>ir ra
kamı değişik olan 47 n•ımara 
seksener lira. teselli mükafatı 
alacaklardır. 

Bir ecnebi atlası 
menolundu 

Ege mmta.kası tütün rekol • 
sinin yarısından fazlasının Jıı tl 
giliz ticaret birliği tarafındB 
satm alınacağı hakkındaki ll;ı· 

' ber milstah.siller tarafınd 

Asker ailelerine yardım 

Varın başhyor 
"H. Vagner E. Debes" neşriyat 

milesscsesi tarafından Leipzig'de 
basılmış olan '•Mitterer Schulat. 

Belediyenin, asker ailelerine tas" m memlekete sokulm.a.sı Ve • 
yardım için yapmakta olduğu ha- killer Heyeti tarafından menedil-
zırlıklar bitirilıniutir. ~ mLı olduğundan, Maarif Vekfı.leti 
Yarından itibaren yardım ka • ıılik<ıdarlnrn bir tanılın göndere • 

rannm §ehrimlzde umumi olarak rek bu atlasın muallim ve talebe 
iatbllima b8ljlana.cağı haber alın - 1 eJlnde bulundurulmamasını bildlr-
nuştır. mi tir. 

Gümrükteki kakao ve 
kalaylar çıkarılacak 
Li.nuı.nımıza. 61 bin libre kakao 

He 4 bin blok kalay gelmiştir. 
Bu mall:mn 'kime ait olduğu 

etrafında mınta:kn ticaret müdür
lüğü t.ırafrndan tahkikata bıışlan
mış ve ilk fll"S3tta ithaline kara'r 
veril mi.:ıtir. 

lin t6 rılhnyete kadar devam ooc.>Cf':l'I· 
nl '\tı iki i orta r bir ulh :}DpmaS-a 
lmltan göriUomiye<-..eğlnl ıu.: günlerde 
blldirmlı;tl. :.'\fr. Ch:ımberlnlıı'in bu 
sözleri onun ahsi görtlı:ll \'C bu u<ıl 
sil :-.seti değ[!dl. Yerine l\lr. Churchill 
J,:ıim olduktan ııoıırıı. a;)ııl ııl3 n!ICt hlç 
dcj;"1şnl(!dCll devam ediyor. Çünkü har 
be devam bUtün tnglllz mllleti için 
bir 7.ıınırdtlr ve bu :r,aruret bütl\n a· 
cılığı '\c zorluğu 111' taktlir udlhnek 
lcdlr. İngiliz rnıtletl harbe dı..rvam hu-
111· nnila dUnynnın lmdl~n J, lnr nR· 

dJr glirmtt • beliti do hiç gUmmınl" 

oldıığ-11 ~.l<at ve ıztıraplara ta· 
bammıll etm•~li gibi g-öıc nlmıstır. sı. 
nlrlerl bn kndar lmvvotll, GzrnJ bu im· 
d:ı.r sarsılnıaz blr millet olmasa idi, 
bu ta ~ııro hUcumlarıııdan mllnevı~n· 

tı bazulm ıh lmıı ı!(fordi. Onlar t"reıl· 

dUd(• '" 7.nafn dUş:mclc !ii.lyle dan.un, 
blllki l~rliıılıı !ih ll halk ile dolu 
maballclcrlne ka8d• bir bomba atnır 
~ ııook kndar <1 • soğııkkıuılıhklıuınr 

muhal :ıa edi~ orlnr. Gayrlt•rl adaıu 

ıılılilrm ı, d fıl, düşm."lnı ıııaglfııı l't 

nıı uı il ' .. t!I ili\ 

ı k ' lı117. ıııık,.rl lıffil"fl<'TI nrı~orl r .. 
uhtHTıı b ındna m a, bugUnkıl 

Bir kuyucu dinamitle 
yaralandı 

Kara.gümrükte oturan kuyucu 
Hilseyin, çalısmakta olduğu bir 
kuyu b~rndn dinamit kapsUIUnU 
ateşlerken, dinamitler birdenbire 
patle.mrşbr. Kuyucu Hüseyin, aol 
gözünden ve ba.cağmdan yara:an
mış, ha.staneye kaldnılmı§txr. -
hnı-p eaki ihtU&.!lara benzeml§ oleay 
d.ı, pek kolay uzl&fılabileceımı, Al· 
manlarm lngi~erden hiçbir ıey lst~ 
ınedcn çoktan eulhe razı olduklarım, 

hattA lngillzler urar ederle.ne, mUn· 
hal kalan mUatemlckelerden birçok 
yerler ele geçlrebitectklerlnl, takat 
bu yolda aktedllebllecek bir sulhUn 
yarın ytne blr harbe mUntehl olacafl 
İngiliz milleUnın zlhnine yer etmi§ 
olduğundan, bir daha harp Çlkmaaı.na 
mruıı olacak eaularm kabul edildiği· 
ni ~t.edlğinl yazarak, sözlerini l}tlyle 
blUnnlgtlr: 

"191' - 18 harbinin ele ''barbfı kar 
~1 bir cidal,.. oldufu llAıa edlJmlttl. 
Fakat ııulh yapılırken dllşüııölen ha· 
talar bu idealin nue tıkmuma lm
ld'ın vermedi. Dtbıktl tecrUbelertn fay 
dnh lı.lcr bırakmlf olduju tn&Wı.Jertn 
sonuna kadar harbe devam hueusun· 
c1aı.ı admJer1nln tk1detlnılf"ll -laF 
yor. 
Devl~tuin !'Ulh ve htirriyM; prm· 

"plert içinde. mtlsıt.vl bir lniyecle r.
ha.t )BŞl~"Ubltmclt'rl lmkblamu .._ 
::-etırect 't ıni ı.dakll sulh, dUnya tart· 
ıılnı.'le tnh·Uk lılr dllntım noktası ota· 
rıık \ c t"fllflt'r~allr.nı ~yanmm u· 

memnuniyetle karşılanmıştır. 
tiZVM FlATLARI ARTn·of' 
lzmir, 7 ( A.A.) - Son gUJl~ 

lerde borsada üzüm satıştar~e, 
hararetlenILesi üzerine mı.ılı bit 
lif numara üzümlerde bir, 
buçuk kuruş bir yükseliş kaY • 
dedilıniştir. 
2.> BiN PİDAN DAGl'.l'ILAC..\1' 

lzmir, 7 ( A.A.) - Kıır§ı:: 
ka orman fidanlığından bu .~i 
ne müessese ve şahıslara yı ·r 
be§ bin fidan tevzi edilecekti ' 

o k 
Baro toplantısı geleee 

haftaya kaldı 
İstanbul bn-roau umumi he)e1:J 

nln dlln yapılması mukarrer lç:tıi~ 
maı ekaeriret olmadığındnn ~'ağ· 
edilmiş, önümiizdeki cum::ırtcsı 
leden sonra sant 14 e bıraluln\Jıf · 
tır. 

IUmUnll llAn edecektir. Çiln)i:U tlll~ 
telttltımlz derdin ud laı.ynaJd&J'I rt' 
ylik devletlerin budırtlanndan ~o<._ 
ya tqarak denizler Bfl" J<odt ('!dlt• 
imparat.orluklar tesis etmcJerlJld ...,.ır 

Harbe lftlrak etmlyenler de, ~ 
ı ..{ltl-... 

ten azap çeldyorlar. Ful<at n., dtiJ'. 
parllmento wıun karan b~tli~ 
yanın gözO önllne nurlu bır r1 ~ 
man:r.anısı açar:ık, btıgllnkü acıbı psıı# 
mabnırnlyetlerl taliye e<ll3 or. .,,ıı· 

e(>('yce bekllyeceğiz. Dııhıı ~01' Jttflı_. 
met !;'t'kect>~IT. Faknt hlı; ol ,.o· 
emin ve- rahat bir 1-ttkbale dotrU • 
rümek funldl vardır." 

Vakit 
rıcı· 

Vakıt ~ubarrlrl Asını ll' 1ef1Sl1 
gtln, Badogllo'nun ıstifaaı sebeP t.'t
ve bunun mahtemcl netlcele~_.. r j;i,>• 

kik etmcktcdlr. Muharrir c!iY0 p 
.. Marepl Badogllo'mın ıııtlf~ -flfr; 

oı olll>.,...
yada blr bulıranm baflangl ' 
aynJ zamanda Arnavutluk cır.pbcltıd 
den gl'len buhnınlf1r tt:ı:ıyaıuıı ~ 
barp oephelerlnclt\ billıa5&11 ......& ~ 
giırWeoektlr, denlJebWI'. :l'l'ib~ , 
yanm mtttWıftkl AJmany&Y1 

rto tlftftıDdU:reblllr • tJ rl9 
Bu itibarla mihver menuetıe ' f'Jfl' 

do CN't')ıut eden bAd198lcrln lnld ,ı"' 
da son del'f!OOde mernklı g:ıfbal r 
7~ lntbar ııtJnP,k lfı:rımafT·w 
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ttJ~;~~1ı WlG#I~ 
Hasan Rasim Us 

Gününe Gön~ 
C ll n IHllIDUllll!W 

Cbiappe öd 

k '.' .• Ne nıe7.arlığı bu? •• 
ıı-;ıın ôhinoo ncr<'yo gömerainlz. 
~e olumu, ollim neymis? •• A ı 

Allah.. Pcld n ıl el.-slllndnlz r. 
lln, o mu, bir insanın \'nltU 
gelinf'f', n:ıh, iste u dağın ar 
smc1nıı bir ses gt•llıı onu ça!;'lrıl' 
l.\r. O d!ı. kalkıp gider, bir dn.h '!!~~:.,'s;.:."~:~ Flanden 1918 mütarekesi ingiltereye dünkü 

Yea la*' telefonu• 23872 yıldönümünde 
idare • 1 24370 F t h"" 1 

SURİ\ ı: ~ l.İkbek Jwınhierligı
ne ~)ill edilmiş olan rsl,i 

Pnri" polis ınlıdUrU Chl:ıı>J>l', S.ır. 
dum u eh rında İnpli;r. • haha 
d •ni:r. , c ha' ıı. l u" etleri nnı.'inıd. 
'ukubulan çarpışmada, Aire l'rıııı. 
cc'ın bir tanıırcsilc Suri~eyc gi· 
derken, bir mermi isabetih· ınuldul 
düsmü ·• Eun.l dn J\fusolininln bir 
talih lzliği mi <lil ecel siniz! B<'lki, 
ı··akat reel geldi cilınne, bas nğrr 

clcinın z .•• 

,.~!" ... -....• 41.!.~.3~.. ransız Pariste 12 3 ayyare ucum arı 
ABONE ŞARTLARI : b. . 
..... ~~... ~ıcr. : ka ınesrne kı"şı· tevkı"f edı"ldı" lskoçya krallarının 

Adaınmi.'lz, bund n nliısı olm 
di)c dü unm\ı • neni dagın nrk 
ından cağırdıl lan zaman gltmel l 

't>rirlm, olur, biter. ' <' o se.lılrd 

• Qtıll 7
•
50 

• '"'°° • 1 b b · ı 1 d • •rw. •.oo • e.oo • J . • mezar arı om a ı e açı ı 
• • ue -~-..: gırıyor 

) erle lı• lmbnı • 
\rodan ~ dlıır ;.,cçmi • Bir u 

ad:ımeagız, rah t \C huzur i inde 
ht'rberc J;irip trn" olmtı.bra ha.! la. 
mı .• Henüz bir ) üzu tracı f'.dilip 
iibür Ytlzıl sabunlu iken, birci<' 
kul:ıbrı 11 dfümis, h rbcrc: 

Haıul<lJğl yer \' Alil'J m:ıtb&alll 

Avam 
Kamarasındaki 

Son mOzakere er 
A vanı kama.rasnda Kı·alın 

nutkuna verilecek cevap müna
sebetile açılan müzakerelerde 
tnUhaliflerden dört meb'USUI\ 
YWdiği ta'krir, demokrasi ana. 
na.sine son derece sadrk lbu mem
~ette fikir serocstisinc verilen 
clıemmiyeti bir kere daha orta. 
ya koydu. Sulh taraftarı olduk
larını parl" mento h."iirsüsünde a. 
çıkça söyliyen, fakat Faşizm ve 
Nazizme düşman bulunduklarını 
da bildiren bu meb'usların iste
ğJ lngiltercnin harp gayesini, 
yani sulh sartlarını şimdiden 
t.eSbit etmesi ve Almanyanın 
resmi veya gayri resmi ağızlar. 
dan bir kaç defa ileriye sürdüğü 
sulh şartlarına cevap vermesi
dir. İngiliz lıükfuneti bu teklife 
aleyhtardır ve lngilterenin harp 
gayeleri esas hatları itibarile 
rruılıim bulunmakla beraber 
3imdiden sulh şartlarının il.An 
edllemiyeceğine kanidir. Avam 
kamarasmdaki müzakereler so. 
nunda 341 rey ile harbe devama 
karar verilmiş, yalnız 4 meb'us 
İngilterenin Almanyaya cevaiben 
~la.r:mı bildirmesi 18.znngel
diğine dair meb'us Macgoven 
tarafmdan yapılan teklifin ka. 
bul edilmesine taraftar olmuş
lardır. 

lngiliz ajansı bu hususta şöy. 
le demektedir: 

"Almanya.ya sulh tekliflefi.nde 
bulunmak, Avrupa tahakkümü
nü Bitlere bırakmak !tngiltere. 
nW tabi bir devlet haline gelme
sine rnuvaf a1k11t etmekle müsa. 
vidir. Müzakereler, lngilterede 
sulh hareketinin manasızlığını 
açıkça isbat etmiştir. 

0 

Maogoven tarafmdan yapılan 
tekliflerin saflığı ve sadeliği 
ka.rşISinda hatiplerin 'büyük bir 
1mmu vaziyete vakıf her müşa
h:id için rnalfun olan şu hakikati 
tekrar etmek mecburiyetinde 
kalmrşlardır: Ha.yatı istihkar e. 
dilen vaidlcr ve tutulmıyan öz
ler ile dolu bir diktatör ile müza.. 
kereye girişmek imldi.nı mevcut 
değildir. Ona emniyet eden ve 
Şereflerile beraber istiklallerini 
ve tamamiyetlerini de kaybet· 
rniş oln.n memleketlerin a'ki!beti 
buna bir delil teşkil etmektedir. 

Avn.m kamarasında yapılan 
nıüzakereler mem eketin hükfl. 
meti ittifakla tasvip ettiğinin 
Yeni bir delilidir. Mücadele ha
linde bulunan bir memlekette 
ilk olarak görülen bu münakaşa 
serbestliği rfkan umumiyenin 
zayıf olmadı-mı isba.t etmekle 
kalm2.1Ilış, onun sarsılmaz azmi. 
ni de tebarUz ettirmiştir. Dü
şünmek ve yazmak serbestliğini 
ortadan kaldırmak suretile 
memleketi idare cd n Hitler, lıer 
türıu fikirlerin ifndesi esasr ü
terinde kurulan demokrasinin 
kuvvetine hayran k 1 ktır ... 

"Time~ gazetMin;n b şnıakn.
lesinde dikkate şavan b"r şekil. 
de tebarüz ettiril "ği vechiJc 
harpten sonra lngilterenin he
defleri daha iyi bir ictimai te. 
sekilltin kurulma ı gaye"-'ini ta
kip etmekted·r. Her ·es müsavi 
Şartlarla buna i tir k edecek. 
tir. Fakat diinvnmn bu miitc
kabil anlayışu n istifade ede. 
bilmesi için ilk şart nazizınin 
!nlıizama uğramasıdır. Bunun 
ıçindir ki ictimai b kıından AI
manyanın sartlarmı ileri sürece
~ bir sulhu ksıbul etmek mevzuu 
bahsolnmaz. Çünkü o zaman en 
büyük fena1rkların tohumları 
beynelmilel teqk.iJfıta serpilmiş 
olacaktTr. lr~lterenin gavesi, 
harnten sonra meml'""c>tler ara
sında muhtelif ln.triliz domin. 
Yonları arasında olduğu a-ibi bir 
i~irliği vücudıı g- tirmektir. 

(Dl'\ Bmı j incide) 

Sekreter 

Bent, 7 (.1.A.) - D . .\'.B. 
Vişiden gelen haberler, bazı 

nezaretlerde değişiklikler vu
kua geleceği şayiaları dolaşmak. 
ta olduğunu bildirmektedir. 

Bu hususta bu akşam topla. 
nacak olan na.zırlar heyeti içti
mama büyük ehemmiyet veril. 
mektedir. Ezcümle son günlerde 
Vişiye gelmiş olan sabık basve. 
kil Flandenin dahiliye nazırlığı
na getirileceği ve halen dahiliye 
nazırı bulunan Pe)Toutonun 
müstemleke nezaretini deruhte 
eyliyeceği söylenmektedir. Di. 
ğer taraftan adliye nazırı Ali. 
bertin istifa etmiş olduğu da 
bildirilmektedir. 

Amerika 
Yananlstana yardım 

edecek 
Vaşinb•ton, 7 (A.A.) - Ameri· 

ka Birleşik devletleri reisi B. Ruz· 
velt Etenler Kralı George ile yap· 

tığı bir mesaj teatisinde, Ameri. 
ka BirleBllc devletlerinin Yunanis_ 
tana. yardmı edeceğini vaadetmi~r 
tir. 

İngiliz tayyareleri 
Almanlarınkinden 

daha modern 
L<:mdra, 7 ( A .A.) - Dün rad. 

yoda beya.n,-ı.tta bulunan hava 
mareşalı Joubert, Almanların 
harpten iki sene evvel külliyetli 
miktarda tayyare iıı~a.sma baş
ladrklarmı, fakat yen.i tipleri 
kolayca inşa edemediklerini 
söylemiştir. 
Mareşal demiştir ki: 
"-Tayyarelerimiz daha mo. 

denı ve daha t14ir. Bu üstıün
İüğü muhafaza edeceğiz.,, 

Çinde afyonkeşlik tari-
he karışıyor 

Şanghay, i (A. A.) - Şan
kayşek ıhükfunetiııin esrar içil
mesine mani olmağa azmettiği. 
ne !bir delil olmak üzere Şensi 
eyaletinin merkezi olan Siyam 
§Chrinde, bir milYQn dolar kıy
metinde afyon ve af yonkeşlere 
mahsus eyya müsadere edilmiş
tir. Milli hükumet tarafından 
idare edilmekte olan mmtaka. 
larda, esrar içilmesini meneden 
kanmılarm tatbikine şiddetle de. 
vam olwuna.ktadır. 

Bu ı:ıekilde geniş bir teşkilatın. 

dır ki • teşkilA.ta mensup olanlar 
gayet az bir efor sarfetmek mu -
kabilinde ve gayet kolaylıkla çalı-
şa,bilerek - dii manı, Polon yanın 
siyasi, askori ve iktı:;adi bütUn va· 

ziyet ve hareketlerini gayet iyi 
görüp takip etmiş oluyordu. 

Beşinci kol bu ı:ekildedir ki rz 
bir zaman içinde Polonya\ ı. biz • 
zat Polonya hiikümetinden ve E'r· 
kilntlıarbiyesinden daha iyj öğrc -
ncbilmişlir. 

Hatta, evvelce yerleştirilmi!j 

merkezlerin bir kısmı seferberlik 
dolayısiyle asken' dahi alınmış -
hır, bu sıırctlc bu merkezler ('ep
lıclere kadar nakledilmlıjlerdir. 

Beşinci kolun, Polon) adaki teş

kilat sistemleri bundan başka da 
(ahcı) ve (veril'İ) olarak tanzim 
cdilmiı:ıti. AllCl t<1şkilat ihtisasları· 

n ve şubeleı ine göre topladıkları 
malflmah dE:'rı>ce derece en büyük 
merkeze veımekte. verici teşki -
lfı.t.sa merkezin direktiflerine gö . 
re icap eden telkinler, tesirler ve 
propagandayı memleket içme yay· 
maktaydılar. 

Verici teşkiliittır ki Pııloııya i 
çinde en korkunç rolü gör.nüştüı. 

Zıra bunlar. avni znmanda, 
merkezden verilen <lir~ktiflP.re gö
re fabıikalarcla sabotaj hareki'! · 
!eri ve kanlı suiknstleı dahi yap
maktaydılar. 

.Be inci kolun verici te kilatı . 
dır kı Polon.:, ada, görünü§le müf· 
rit valanperverle relen tesckktil <'t 

Bunlardan doksanı lise 
talebesi. .. 

rişi, 7 ( A.A.) - Havas ajan. 
sı bildiriyor: 

Bazı ecnebi radyoları bir kaç 
gündcnberi 11 sonteşrin hadi. 
seleri dolayısile 11 gencin Al
man divanrharplerince mahkum 
edildiğini ve kurşuna dizilmiş 
olduğunu bildirmektedir. Yaka 
şudur: 

11 sonteşrin hB.diselerinde 
90 ı lise ve 14 ü de üniversite 
talebesi olmak üx.cre 123 kişi 
tevkif edilmiştir. Dört kişi de 
ıhafif yaralanmıştır. Hiçbir ölti 
YQktur. Alman ma:knmatr askeri 
mahkemelere hi~hir talebe sev
ketmemiş ve hiç kimse idam o_ 
lunmamıstır. 

Serbest tedrisat profesörle. 
rinden biri. ıbu hususta talebesi 
arasında y:ılan Jıaberler işae 
ettiği için tevkif edilmiştir. 

Meşhur Grinviç 
rasathanesine bomba 

düştü 
I.ondra, 7 (A.A.) - Ha\·a ve 

dahili emniyet nezaretlerinin teb· 
liği: 

Bu,;iin gündüz, düşmanın ha\•a 
faaliyeti, yino çok mahdut bir su· 
rette vukun gelmiş ve bilhassa 
şark ve cenubu şarki sahillerine 
münhasır knlmıştrr. 

İngilterenin şarkında bir nokta· 
ya da bombalar düı·mUştür. Yalnız 
hafif hasar vardır. Rirkaç kişi ha. 
fif surette yaralanmıştır. 

Bugün gündüz avcı tny) arcleri. 
miz iki düsman bombardıman tay
yaresi düşıirmüşlerdir. 

Lomira, 7 ( A.A.) - Iskoçya
nuı cenubu garbisine yapıla!'\ 
bir ihava hücumunda Edinburg. 
daki Hvllyrood • House'un par
duna bir Jx>nıba düştüğü ifşa 
edilmektedir. Bu bina. lskoçya 
krallarının tarihi sarayıdır. 
Bomba eski klisenin yakınma 
dü.5J11üş ve lskoçya !Kral ve Kra
liçelerinin mezarları açılmıştır. 
Bundan başka sarayın bazı 

• Londra. 7 {A.A.)- İngilterede l;ö pencereleri de hasara uğramış. 

, ~ 1 
M bchan<', desr.nlı, dah.t dugnı o . 
ınaz nıı? .• 

Chiappe'ııı knrıı ~olile gtdecej:,oi 
ı .. aa edilmişti. lln' a l olu nesini' 
gcrcktl. J\ma, ecele çare mi \"ar"? 

!"ize aklıma ~elen lıir fıkra) ı nıı
lntnynn: 
Adamııı hlri, herlws ~lbl, i.ilünı

ıleıı korknnnıs. Sehlr sehir, kasa· 
ha liıısaba dün) ayı dolll! mı • Na. 
fiil', ncr<'~·e gif!w, o sehir H'l n 
1m.sabadan dalın. bü~ iik bir meı.ar
lıkla karşılaşırmıs. Az gitmi , 111. 

gltmls, nihayet me.zarhğı olmıyan 
bir memlekete 'nmus... Oh, ne 
ali memlel<et... Merak cdlıı sor
mu<o, ~nho sizin nıeuırlığmrz nere· 

- lı<'nl ç::ı, 'hn~orlar, dağın ar 
k ınd:ın, demis, 'o hemen kalk 
ı,ntnı d uanmı . Berber: 

- \ahu, lı<'I dur, su ytizün 
ıle bltire~lm de ()ylc gidersin, de 
miS! e de, adamcağız, acele ça r 
n) orlnr, duramam, deri nl gitmeli 
)im, Ol'\ ahı ı ok • n öbiır u un
dan \erip d:ı.ğm arkasına. gitml , ' 
tabii bir d:ı.b:ı donmeınis •.• 

Vlside rahat raJ at oturan C 
appc'ı ll galiba dağın ark ~'in 
~ağırml l r. Glfnı mczlik c(}l,.,...,,_.,M 

c1i, ecel bn ! .. 
l<UNT 

Evliya Çelebinin sergüzeştleri 
Yazan: 

Ahmet Bllent KOÇU 
Evliya Çelebi Avusturya İmparatoru bir.inci Leo

pold'ün huzurunda ..• 
mUr stokları geçen sene bıı mevsime trr. 
niSbetle yüzde 35 fazladır. Hilkflmct Keza;lik Grenwjch rasathane- SADRAZAM Köprülüzadc Fa· f sara. gönderdiği bir direkli muhtc· 
memleketin muhtelif noktalarında kil sinin de, son günlerde yapılan zıl Ahmet Paşanın RD.be m· ~cm bir otak, on bir rırab:ı3a yük" 
çUk müstahsiller nef'inc beş milyon hava hücumları esnanmda !hasa. yu l'll'ngtmlen, e Avustu11a ile 1664 lenml olduğu halde tialllUr 'ktırkhı 
ton kömür dağıtmaktadır. ra. uğradığı bildirilmektedir. d<' \'ıı..,rnr müsalcha ... mın 1nımsm· :ı.i;'"ala.r ath, sü 1il csrnı>lar ı,,'iym.lş 

• Brüksel, 1 (A.A.ı _ stefnnl: sııı Rasathanenin 7.arar gören kı- dan '>onm Dördüncü Mehmet, dev· sanıclılr ~c ~şnlngirlcr \C çadır 
ytizUndcn Llege clvarmd:ı. iki tren n- sı:mlarından lbiri 1675 senesinde rinin mert bir askerini, Kara. 1'ılch· n1clıtcrleri de ya~ıı. olırnk onu ta 
rasmda bir çarpışma olmuştur. 9 ki· inşa edilmişti. Rasathanenin met Paşayı, fm·ka.lilde elçi olarak klben gitti. Bunlardan somu üç h 
§i ağır ıııırette yaralanmıştır. müteharrik küresi ile meşhur kıymetli hedi}elerle \C bir ntimei· di.}O nt çel.Udi: Iler biri cernhlr \e 

B kıl saati ve teleskop salonu da ha. hUmayunoyla \'iyanaya lmpararor murassa eferll \IC oJtm ve 00\'tlhlN' 
rU el civarında iki lramvıı.yın Blrlncl Lco1>0l1I':> rrönd~mtl"'tl E\- boguy lmaş, :rcvkalad ~li e.tlar-çarp.ışması neticesinde 3 kişi olmtıo sara uğramıştır. Fakat hakiki •• .,, ,, 

ve 12 lci§I yaralanmır;tır. zamanı ıbildiren top muntaza- 11.ra Çelebi d<', J\ara Mehmet Pa· dı. Af.Iarmhba ı \:C yanlan sıra kır 
man işlemektedir. ~un ima.mı olıırak sefaret he) eti· mızı \"ap bas olur scyi lerl yüru 

• VBflngton, 7 (A.A > - Amerika ne kntrlmrl} ,.e \'lyanay& k..'liln.r git- 3ordu. Banlan da d ha birçok atlar 
M&llye Nazırı MorgenUıau, lngiltenı- ,.. - 4--•.1 

A k " • mfsf-1 1.1, bu resmi seyahatin hatıra· '-'P ediyordu. Ondan S-Onra, hc-r 
ye yapıJ&ca.Jc ikrazatın r.mnlyetıl ve s erı ısyan tay.lalı bir yere yabnlmıo para oldu· lannı, cıe~abntnl\lllestnJn ~edinci biri bohcnlarlı n~rm elinde li 
ğu hususunda Yoneı.ı ne r(!Utnbık bu-

1 
clldiıııle zengin sayfalar hnllnde br mi ('ift nğır im iaklık hil'at, on kb 

lunduğunu oyle~tır. SUÇ uları rakmıştır. Bugün, bu tnrilı solıbe· ı:e 6U'Dl3i lemeli tUibcntlcr got\i ı 
tlıidc, 1 t o nefislerden bazı p.-ır lüyordu. l'lne bu bohç ıç ı 

• Beme. 7 (A.A.) - İsviçre hlilro· R d "d "'al"~ nnkı-.a,...,,,.x.am. de on okka udünıanenli 'c benin 
ti ·., lkk"'- _. 0en omanya a ı ama ~ ... .....,..,,.,...,. 

mc ..,._., ı •uıun gece... evre "Padisahrn Oasara hediy~Jeri \e t-.llmdc bir bohç:ı ff;inclo on sema. 
mıntakası üzerinden İni'iliz tayyare· mahkUm edilecekler .-ırı ala)'· _ 1<:1~1 paşanın Çasa.r sa.· me Jm:m anbcr, kıymetli hedll e 
lerlnln uçuşunu Londra. nezdinde ffd- rayına , al'!M'ağr gtin, Ças:\r erken· Jerdcndl. 
detıe protestoya ıuırar vermiştir. BiU.rc§, i ( A .A.) - Yeni lbir den, ikinci ,·czirl '° ba kum.sar ne Ynnımda yürüyen arluuh mıka. 

• Hclslnkl. 7 IA.A.> - Finla.ndia· Jcararname ile askeri mahiyette kendi hanto nnı.bruarmdan sekiz a: pıC'.ıbr ımthilch?.smrn elinde de on 
nın bUyUk mUzık kompozitörü Jean isyan mürettip ve müşevvikleri- det iri yan atlı bir müoovhorli \'c ~öbell misk urdL p m kethü 
Slbcllus yann 71> incl yıldönUmn kut- nin idam cezasına, böyle ibir ~aldızlı, murassa. günıtu ili.erine Wısı Jlü eyin ağa, ra. hediye e 
lıyncaı.tır. Sibelıuıı yalnız Flnlnndia· harekete bilerek ve isteyerek~- mine kubbeli bir hanto araba gön· dil n murassa sorgucu, bas laı.pıcr 
da. ueğil, bUtUn Avrupada bugUn ya- tirak edenler de müebbet lhıda. dennlskim insan gördükte gö1Jerl baı btr covahlr topuzu ta.şıyorl!lnlı. 
~amakta olan kompozitörlerin en bU· matı şakka.ye mahkum edilecek- kamaşırdı:. Pa.5a bu arabava bindi. El~ pa~ da fe\lmliile zengin gi 
yUğUdilr. lerdir. DUtUn maiyet ağalan atla~ fer ylnmlşti: Selimi dcıst4nnm Uzerln<" 

• Moskova, 7 (A.A.) - Dlln :Moa· Uç generalden müteşekkil bir kııl1dc zh'Jlctıl muht~sem elhi' ele- bir murassa sorguç Uı.kmıc;b. Namf'I 
kovada bir Sovyet - Slovak tlca.ret askeri mahkeme 24 saat zarfm- rinJ ~iyu;is olduldan halde bindi· hllıruı.yun kendi koynunda. icli. •a 
anlqmBBl lm7.atanmı§tır. Bu anlaşma da !hükiim vermeye salahiyettar ıer. Eweıa. sekiı adet dl\l\nlıane menln kesesi 'o oe\ahlrli altın ko 
muclbince, daha birinci sene içinde kılmmrntır. Bu mahkomenin ve. döşemesi altın , t' sırmalı lhıişim zalağt p:ışanm yakruımdan göriınli 
140 milyon Slovak kuronu kıymetin· receği hükümler 10 saat zarfın. J halılar, ..,ekiz adet arabaları alayın yorclu •• Bıitün llllliycti pürsilih, ter 
de e§ya mUba.dalesl ynpılacaktrr. 1 da infaz edilecektir. önline ~~ti. Sonra, padişahın Çıı.· temiz, rlynetli esv:ıplar giym ler 

Görünmiyen Harp 

Sinci K 
53 Yazan: VLADMaR SABAT 

"' bık Polonya l<.:nt •licens seniş ı1eflerhıden ... 

Bu miiddet zarfında da İngilte
re ve Fransa elbette Almanlann 
garı> cephesinde harbe girmiş bu 

lunacaklardı. Filhakika, Polonya. 
genel kurmay başkanlığı b~ku .. 
mandanlığm gayet gizli muhabe -
ratına nazarnn, besledikleri kana· 
at, Polonya orduları 20 gün mu
kavemet ettikleıi takdirde bu se· 

dl. Cümle nğalar heclllelcri, ikiser 
fkL~r atb:ı..51 beraber faşılorlardı ••• 

"İmparator Loopold'un portr i: 
İmp:ımt-0r J..oopold henüz Jfrml iki 
yasma bn.9nıst;rr. Amn, Oenabıhn1' 
bunu d gorçl lnS!Uldır diye halkl't 
mlf}!.. Orhı bo;>lu, ince belli, o laı 
dar nınn 'c mUccs em deWJ~ O 
kadar kuru da def,11.., lllr sakalsız 
l,.'1llfımdır, n.nuı... Başr, hiemrulli! 1 
mı'' le) i külihı gibi, ynhut ba.lk 
bağı gi ı. Alnı tahtn gibi ~ ssı 
Jiafjlan kalın iynh kncı, runn. nr:ısı 

miıı. hakiki Polonyalıları iş başr

na gctinnek gayC'siyle teşkil e • 
dilmiş gibi görünen l\"ovonik ted
hiş cemiyetini kııı muşlardı. 

diği ıçin Polonya hükumeti ansr fer Fransız orduları Belçika. ile ga~ct n~ık olup gö7.leri müde\'\er 
anlaşarak, Belçika ÜZE'rinden Al _ nlfıri ~özlü •• KlrpiJ-leri uzun siyah 

Bu cemiyet vasıtasllc de ken • 
dilerine er.gel olan hakiki vnuın • 
pen·cı· ı::ahrı::Jan, güya ihanet dnm 

gası vurarak, gizlici' idama malı · 

kiım edip vücudunu ortadan kal -
dırmaktaydrlar. Nete.kim zavallı al 
bay Samerovic;i t>rkanılıarbiyenin 

aizli telefonunu kullanarak tuzağa 
dUşüren ve pusu kurarak otomobi 
!inde öldüren bu No\'onik men-
suplnrı)'dı. 

Almanlar e\"\'Cla, Polonyaya 
dost göriiııdükleri, lıaltiı Çekoslo: 

\•akyanın i~tiliısındu Polom n)' n 
miiznherct göstc~ek kndar dost· 
lukta ileri gider görünclük1eı i ıçin 

Polonya beşinci kol fa:tliyetıne 

karşı gayet laka) t kalmıştı. 

G sta)>o i.-te bu fırsattan fC'\ im 
lfı.d" ıstıfade etmiş meml ketin i
~indcı tcşkilfıtını gizl"drn gizli) 

"" n.h·ıt ı ahat kıırmııııtu. 

Huıp tehlikt l'i Danzig koıidoııı 
mesrlPsinin fıni olarak v('bamct 
peyda etmesi) le bird<'nbıre ve 
gayet kısa bir zamanda patlak \er 

zın tı>lilş i<;inP düMrek keneli için
deki düşman ağl:ırma knı şı dik • 
katle hareket etmeye \'akit bula-
mamL<1t1. 

Polon~ a b:u kumandanı, vakıa 

harı>tcn evvelki srınsasyoncl he • 

yanatındu. Berlinc gireceğini söy
lemiş idiyse de Polon.}n erkanı -
harbiyesinin harp planı hakikat -
te, bizim yüzb~ı Krunat'ın kat' iy. 
yPn emin cılu§unun hilafınn, biı 

taarruz esasına değil, müdafaa e· 
sasına da) anmaktaydı. 
ilk Fakat genel kurmaylık har
bin ilk safhasında 5inrnl ve doğu 
ıstikametıeriııde :1 oklama mahi • 
yetinde bır taarruz yapacak, duş 
manı kuvvetli bulduğu tnkdirdcı 

kıilli ku\' etleri; le tahkim ı>dilmış 

oları miiclnfna hattına çekilecek • 
ti. Bu mudafna hattı önünde Al 
mıınlaı ılk ve hüvilk m \dun mu· 
hur b sini kabul etme;:ı mecbur 
ol:"ıc \laıdı .. Bu ~ur tlC' Alman or 
dııları vıpral tıı ıl:ıcak. irabıııda 

tekrar ıl ·ne nılid fan hı Hına ri
l'lt c.>dıl ı k mukabil bir t arı uzla 
ik"n i m ~dun muhar 

cekti. 
i ' rile 

man arazisine girecekleıi metke • 
zindeydi. 

Halbuki Almanlar Polonya har
bini, İngiltere vo Fransa garanti 

kirplklcr •. YıizU hacı tilki gibi uzuı 
ochreU •• l\ulahl:ln oğlancıklar pa 
bucn kadar bli 1ik, bumu Mora ımt 
Jıcanı k d:ır bUyllk, krrmızr bunın . 
Bunıunun dclllderlne iıç pannak 
ğar .. Bomu delikleri 1 inden otu1 

mucibince harp ilan ettiklcı i tak· yn mdn. yf'..ritin bılığı kılları gibi 
dirde, seferberliklerini ikmal e - kılbr ç.ılnp duclnğı bıyığına kan 
dip de cephelere sevldyat yapma· mırı •• k:ıns mum, obnuş •• Siynh Jlo 
dan evvel bitirmeye knrar verdik- bıyığı vnrklm t~ lmbı.klırma ' 
le"ri için Polonya ordularının her. nuş •. Ke7.a iri beyaz de\e dl5leri 

HU" •• Ama, söz sovlcmhe baslaynı 
hangi bir mukavemetine> meydan c:ı, hemen a~rzındnn H' c1C\~ 'hı 
vermemek mecburiyetindf';> diler. da".lanndan :ı.lynl n nkar.. ·anın 

Bunun içın Polonya ordusunun 
müdafaa plnnlarmı her ne paha • 
sına olıırsn olsıııı ellerine geçirme· 

ye ı:alL5ını !ardı. 

Bu maksatla b<'.şinci kol mtithiş 
bir fıınlıy<'t g çını ti. (Vurzcl) 
olarak rntanp ı vcrl"ğı ve istıkla • 
lınrplcrindeki kahrnm:ınlıklarilc 

me hur, ondan dolayı hic kimse • 
nin şüphe edemi\·eceği Dimitroviç 
kö; ünü intilı ıı etmi 1 r 'e koy 
papa ı Andrea Popoviç hu muhlm 
i kiıı mPı kez ı olu ~cirmü tli. Hal
buki ııar.ıa<ı Andre>unm k cırdığı 

müdafaa planlan, biz.im mahut 
ıizba"ı Kamnt'ın s:ıht p • nları L 

di. (Dernmı 'ar) 

d:ı. un pcn~ 1 gibi glllıruuıln.n 
n •7.ından akıı.n ;aJyaJıı.n llmedeler. 
l\eJıdi ı l1aiın:ı. taı=ak Ue l.iilrtlllt-ri 
ni taramadadır ..• fülerinln parmak" 
Inn l..fı.ııg:ı hasrı kac1:ı.r \arc1ır .• 
Uiemnıllfıhi tealii ml ... all bu Cns:ır 
brm hasb 'c ne bk>ri eUmll' hı~ 1 
beıl tehreler ımlst.." 

AHMET BÜLENT 

İsviçre ticaret heyeti 
bu hafta gelecek 

Veril ıı malumata göre evvelce 
g ime i mukarrerken geclken ı. 
vlçr tl t he ti bu hafta 1ç1n 
de . hnmi.re gel rC'k mUzakerel 
ıc:in Ankaraya. gidecektir. 
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A 

a enı 
ma r kat 

satışı 
Dk 

Ankaradan b:Id r ldiğine gt"re, 
n.ceni mahrukat sat.ışını Sü. 
en Banka b:ığlI J:ı~r te;;e.tkül 
d sine ' ... rece:\: Lararr.nme 

em-olunmak üzeredir. 
B ı te e~rkill muhtelif yerlerde 
beler açma~ s rcti e madeni 
a' ru1rn t E" :tı"m.ı tek elden 

., edecektir. 

e 

Loııdı·a, 8 (A.ı1.) - - Transil. 
·~nya 11" hn a !1 rı~rıa n.o
e:r.ler arasındaki müna'~:ı.şa he-
··z yatr~tırıln~am· ır. D'"n Mn. 

· radyosu Romanyayı mihver 
ıyaseti aleylıtnrlığı ile itham 
tmistir. 

Romen polisi 
askerileştiriliyor 

Londrcı, S ( A. A.) - B.B.C. 
en polisi askerileştirilerek 

illt n:.üdafaa ı:czareti emri aL 
m:ı girecektir. Bu, Almanların 
emir muhafızlara karşı Romen 
rdusunu Jlimayc edeceklerinin 
elilidir. Almanlar demir muha
ızlarm vazüclerini ikmal ettik. 
erine kani bulunuyorlar. 

Amerika 
o bin toDJuk 

zırh ı yapnıağa 
azirJaniyGr 

Filculelfiya, 7 (ıL-1.) - Ame. 
rikan bahriyeı:-ine dtinyanm en 
büyü'c gemilerini İl'•'::t edecek 
muazzam tez:;i..~larm tesisi için 
Delav,·ar~ nehri tar:ınnııktadır. 
Bu do'darm ienb1r:d:ı Ci0.000 to
na vara'l)ilcce1~ ~Upa dritnotlar 
in •n. C'd"'b!lecc'deri hılımin edil. 
mekt~cllr. Bir zn-lılmın inı;.ası 
için mulat olan dart senelik 
ıni.:dd tln, il: b~:çuk se:-ıcyc ine
ceği de zur.nedilme'..;te<lir. 

12 Gl NDE 12 GE.1\lI 
raş-iıı[;lo.ı, 7 (.1.A.) - Birle. 

~)k A~ncril.a, on H.i günde bir 
1~ hnrp gcmi"'in~n donanmaya 
iltiluı 1rnu temin cJece'; derecede 
inşaat progrnmmı tcc:ri etmiş

tir. Maamafih fabrikal~rdaki a. 
lfı.t ve edevatın eskimesi ve işçi 
ııı.eselesinin arzetti~i müskülat 
<lc!ayı ile imalat azami randıma
nını vermemeidedir. 

Milli nıliclafaa l:,..,mü·yomın:.ın 
bildirdiğine göre, br kruvazö. 
rün in!':aSI için lazım olan kırk 
ayın sekizde bir ni~betinde a
za~trlması, bir denizaltı gemisi. 
, ·n inşasr ir.in icabcden ctuz a
yın y:ımi dört aya indirilmesi 
ve destroyerlerin de dcnhe in. 
meleri ir:in tayin c-dilmiş olan 
mühletten evvel yetiı;tiriimeleri 
hu::u~uncla yeni usuller tatbik 
edilme!\ todir. 

l~GlLTERE lÇIN 
YAPILACAK ŞlLEPLER 

Xcvyorl{, 7 (A.A.) - Salahiyet· 
.tar deniz mahfillerine göre, Ame· 
rikan ;;emi inşaat tczgiıh !arı, ln. 

'°rQ maL. ;!eR'leler giltereye mahsus ve her biri ıo bln 
v l. 111. 11. J.11..2, ton hacminde GO şilebin inıJasmı te. 

bağlı min maksadiyle bir hayli tevsi edil· 
:~ 1 çal1~2ca1: olıın askeri ma,ültc· leccktir. 
leruı reis ve t\zıılnnnm hep i de İngiliz mübayaat komisyonu ile 

hrimlzc gclml!; "" dUn örfi ldnrc :Amerlka bahriye ı~omisyonunun 
• u r.o.nd:ını Korg n:ıral Ali Rıza. ar- motör ve saire gibi yedek parçala· 

t talı ziyaret etmişlerdir. tın memleket dahilinde imalini te· 
D er tarıı.ftan Adliye Vck~eti de ~ID.in edecek bir plan hnzırlamakta 
vll Aza.lan tayin ctml§tir. Ma.hltemc {oldukları bildirilmektedir. 

ve "":ılarmdan burada çalışacak B:ı parçalar, yerlerine ~nulmak 
:ıJar, yıı.kmd:ı faaliyete geçecek, üzere tezgahlara gönderil"cektir. 
rl ri. de Çorlu 'l'O Çana};kaleye gı- Aynı malıafilde temin olwıduğu. 

bll§lıyacaklcrdır. na göro 1ı~gilteı:e Bid~ik Am:ri· 
önUmlizdeki ,katla gcmı tezgahları km-mak nıye· 

Je!"~nc -ı; rllcc lt dosyalara' tiı;.dc d ~ildir. Ç:l.'ll;ü ?alıriyc ı:o: 
b tl mıs\onu m·vcut tczgiı.hlarm kafı 

r---a- aşlıyac arwr. ,der~cede g"nişl~tilebileccği kanaa. 

(B:ı.5 tnrnfı 1 incide) 
., .. inin haricinde kaldrltlarm(.lnn 
· ' et fızasmı 1azdrmıakta.dır. 
u arada şL'lldiyc karlar deniz iş 
rile :mei ~l chn 'birisi Fafhte 
·r f rın açmış~:ır. Ayrıca S:!ne. 

;•hc.i sim!t~i fırını olarak 
an fırınlardan bazıları da 

'm .{ c;ı·rnn,nağa başlamışlar
rltr. &-le diye ikf st müdürlüğü 

u frrnları tetkik ettirmiş ve 
ndilerine un verdirıneğe lbaı::. 

a ı tır. 

E 'i fırıncılar, dürüst bir şe
. · c ralısmak şartile f :ırıntılr. 
rn hir, de karlı biı· i~ olm:ıdı

C:'1nı, yeni ftrmlarm ııarhm yük. 
selmesine tamah <>ttikkrir.i, fa
·:at az zanı:ında lınkihati rnla_ 
Y mııdı1;:larım ileri rürmektc<lir
lel'. 

:\faruf ankerlerimizdcn Na 
mrk !Kıapancı fücceten vefat et-

. ı;tir. Ce;ıaze:"'i pazarted giinii 
1. t ikide Şd"de Hal:-' f..r G~i 

caddesinde 200' numaralı Anan. 
· n amı. .. 'i.mavmd:rn. kaldırıla

c ctır. • 
Allah rar.ıll1et eyliye. 

tindedir. 

İsveç ve Yugoslavya 
Alm!lnY~ ile 

anlaşmalar yapıyorlar 

Li::)Jo ı, '/ (A.A.) - Stcfrr.-1: 
Beynelmilel ma hfillerc gelen 

haberlere göre Alnınny,. ile !~
veç ve Almanya ile Yu::;oslavya 
arasında iki mühim iktis::ı.di an
lasuıa akdi icinı müzakereler ce. 
reyan etmektedir. 

llk anıaşmc.o mucibince AI. 
manya, lsve,.. ihr'lcatımn vüzde 
75, ini alacak, buna m;ıka'Jil 
Alman malr verecektir. 

Yugosla,·y:ı ile yanılan anla~
ma da aynı derecede mühimdir. 

Ilkmeldeplerde yeni 
ders saatleri yarın 

ba§lıyacak 

Saatlerin bir saat ileri alının.ası 
üzerine, me'd€plerde ders prognı!n 
!arı i"zel'inrlr yapılan tadiller bir 
lıafüı. 'Anberl t1tbik ruilmcklecrr. 
llk okuliar da, yarın ~::ıhaht::ı::ı iti 

haren yl'ni mesai na.tıerinc güre 
hazır11.na;ı progra."nla ı_:alıraca!:lar 
drr. 

Mevzuumı hakiki vak'alard::ı.n alan (Fransızca) 

Hcrb2,·t Ma0 shal - Gert-·udc !~ichad · 
Lioncl Atvil'in 

IJ:miz Le1.1azm1 S-ıtınalma Komis1onu ilan'.arı 

Clng, miktar \ ır '!rcdatı komi syo:::ıumu;:dn nıe\·~ut S6 !:alem tnlsi7 
' t:'l" lni:ı 9 12 9 '0 Pa::ar~e-1 ~n U s:ı.at 10 =:o da Kas:m;:>~c!a Der.iz 
· =mı Be.tın Al 'L ı: :ni ·· unıl ndi pa::;:.rl.kla mübıyaıı.sı yapılacak

t r. 1 tet:lU.crirı belll gUn ve zıuıtte m cz::o:- !:om!::yona mUr:ı:::ı..nthn ua.n 
(11606) 

(Ilaş tarafı 1 incide) 
miştlr. Gazetoler ltalyan lahtcl
ba.hirlerinin AkJenizdeki mulıay. 
yel mu,·affakryctlerine dair ha -
berlerle doludur. Fıuıistlerin İtaL 
yan milletine hakikati ilirn.[ et -
mekten korktuklarr anlaşılm~kta
dır. 

12 .\D.\O.\ Y11ECEI\. \ 'E 
Pt:TROJ. ruTI .. JCI 

Atin:ı, 8 (ı\. A.) - B. E. C. 
12 Ada va!iı:inin istifası habe. 

ri Atinada lıı>yeean uyandrrmıştır. 

Bu islif,a 12 Adada İtalyanların 
yiyecek ve petrol sıkıntısı r,ektik
IP.ri .şayiaların rn bir te~·idi mahi
yetinde göıülmektedir. lngil;z fL 
losu bu ad'llı>.ra ltclyadan yiyecek 
ve petrol gönderilmesine mani ol
maktadır. 

l\:ahiı·edc Yunan sefareti me
murlarından biri, Röyter ajansı 

muhabi.'ine, İtalyan g-eneralinin 
feci bir Yazi:n:tte mes'uliyet kabul 
etmek istcmiycr":t naml!~lu bir a . 
dam:ı yara.sır bir harekette bulun
duğunu süylcmi.ıtir. 

JW~I.\XD.\XIN lSTİF.\SI 

Roma, 7 (.\. A.) - Kral emir
namesi ile, general de Yeeehi 
kont de Val . Cismon, talebi üze
rine Ege mmlal>asr orı!ulan ku
mandanlığından ve On iki ada u
mumi \'aliliğinden af.fedilmi!J!.ir. 
Diğer bir kral emirnamesi ile, 

orgeneral Ettoro B::ı.stica On iki a. 
da umumi Yaliliğine ve Ege mın
takasr orduları kumandanlığına ta 
yin olunmuştur. 

YEXİ Jit.'M.\ND.\...."'V 

Iloma, 7 (A. ,\.) - General 
Bastico, 1876 da Bologna'da doğ. 
muştur. Trablııs harbine ve umu
mi h:ırb:! i-stirak etmiş olan gene. 
ral Bastıco, İspanya harbinde 
Santanderi zapteden 1talyan kıta
larrnm kumandanı olarak tema • 
yüz etmiştir. 

"İSTİFALAR TESADÜF 
!\LUISUl,Ü OLAllAZ,, 

Londra, 7 (A. A.) - Röyterin 
diplomatik muharriri yazıyor: 

General de Vrcchi'nin de, ' 'ken
di talebi üzerine" vazifesinden aL 
fr , 1taly.ıdn si) n.si \"C nskeı·i zi
mamdarlar zUmresi içinde t:ım bir 
te!3evvi;ş mevcut olduğunun yeni 
bir manidar bürhaıııdrr. 

Mareşal Badogliyonun çekilişi -
nin kendi arzusu ile vukua geldi. 
ği bahsinde en ufak bir !)Üphe mev 
cutsa. bu şüphe İtalyan yüksek 
kumanda heyetindeki bu ikinci a
zille tamamen ortadan lrnlkmış 

bulw1maktadrr. 
Gerek ~rare!)al B~<logliyonun, 

gc!'ck ı'{eneral de Vecchi'nin aske. 
ri h:ırckiı.tlan <;ekilmek arzusunu 
bu dakikada hisseylemiş olmaları 
herhalde bir tesadüfe atfcdllo -
mez. 

GEÇDISİZI,İJ{ .\RTIYOR'.\lUŞ 

I,onılra, 8 (.\. A.) - Taymis 
gı:ı:"trsi diyor ki: 

·'Mareıal Bndoglivo'nun c:rkil-
mc-sine gelince, bu çok manalıdır. 
ltalyayı Yunanişlana kanır har. 
betmeğe fa~ist partisi sevketmiş
tir. Parti öyle ümit ediyor ki Yu. 
nanlılar ültimatuma boyun eğe. 
eeklc'r ve mukavemet dahi etseler 
süratle imha olunacaklardır. 
• Du h:ırbin felaketli neticeleri 
karşrsmda faşist partisi askeri 
şefleri .şiddetle tenkil etmektedir. 
l•'rrka mahfillerine göre ültimalum 
fena hazırlıuımrş ve münasip za -
manda verilmemiştir. Ilalkm tc. 
vcccühi!nü kr.zanmıs olan Maresal 
Dadogliyo'nu;ı cekil~esi, 1talyada
ki hoşnulsuıı:luğu herhalde arttı

racaktrr. Marrıı:ılin Habeı;islanda 
ki ehemmiyetsiz bir iki muvı:ıffakı. 

yelten istif.,de e:lcrek nihai· zafe. 
ri nasıl elde etti~i elan hatU'lar -
eladır. 

Taymi<;in Ya...ıington muhabirine 
;Urc, bu haber Amerikan mahfil_ 
lc:>rinrlc hiçbir ı;ürpriz tesiri yap
ınamr'}tir. Çünkü mf'zkfır mahfil -
!er E"<'o:rliyo'nun Yunan ser~ü • 
ze::;'in~ csarcn r.ıuhalif oldııf;un·ı 
billyo7du. Ayni mahafil, ordu ile 
parti arasmılaki geGimsizliğin art
ma!üa olduğuna k:ıni bulunmakta-

Balk telaşa dflştll, değişik J1f~ 
vapurla köprlye getirildi 

Şirketihayriyenin 72 numaralı 
vaouru bu sabaJı l'sküdardan 
köprüye gelişinde birdenbire 
makine.:ıi bozularak denizin or. 
tasında kalmrstır. 

Vapurdaki l~:ılk evvela ·cüyük 
bir tclfi.şa düşmfü.ıse de vaziyet
te bir vehamet olınadığ'Inı anla . 
yarak sakinleşmiş ve ,-apur de
nizdeki lodos dalgalarile bir cc. 
viz kabuğ·u gibi sallanarak dü-

Yanan barbi 
(Ilalj. ta.rafı 1 ııciılc) 

lcrle büliln irtibatlnrmın kesilm.::ıine 

kıl kalmış demektir. 
Delvino ile Himaın arasında Yu

nanlılar la:ırruza şiuJctle devam et
tiklerinden İtalyanlar arazide tutuna· 
mamaktı:ı. ve gerilenıcktetlirler. 

Elbaımn yolu üzcrlııue Yunanlılar, 

Lit'i işgal etmişlen!it·. Muhar<:be ll:i 
gün surmtiştur. Efzonlar düşman 

dümtlarlarını kovalamışlar ve 500 as· 
kerle biı· albay esir almı.~lardır. 

Hemen hemen her tarafta Arnavu~
lar 1talyanlarn kaı·şı iııyan etmekte 
ve çele harbi yapal'ak, italyanların 

Yunanlılara mukavemet için kendile· 
rinl toplamalarına m;lııi olmaktadır

lar. İsyanı bastırmalı: için ltaalyanl•u·, 
müteaddit köylerin erlteh:, kadın ve 
çocuk ahalisini kılıçtım geçirm!şhn:

dir. Bu hareket Arnavutlan bilst. U
tUn galeyana getirmiştir, 

ALINAN G\"SA1JI 
Londra, 7 (A.A.) - !nglliz matbu

atı bUtUn dikkatini !taıyan - Yunan 
harbine hasretmektedir. 

Yun:ın ordularının hurel;Atı hakkm
c]a Tim es gazetesi diyor ki; 

''Heyeti umumlyesi itibarile, haber
ler harp harekô.lının seyri hakluü<!a 
Uı.mamile memnuniyel verici mahiyet· 
tedlr. Muhasamatın ba.,ındanberi Itaı: 
yanlardan alınan teçhizatın kıymeti 

2.!i00.000 İngiliz lirası tahmin edili
yor. Beş yüzden fazla mitralyöz alın
mıştır kl, bu İtalyan l~lı>rlni clllzcıtc

cck mahiyette değ!ldir. 1,.:UnkU malze
me nakll meseic"i dUıım:m için hayatt 

ehemmiyeti baizJir. 
Yunanlılar tarafından esir alınan 

ttaıyanlar, mukabil taarruz yapılacı1-
ğI vaadiyle kendilerine mukavenı~t 

etmelerini istiyen!crln mesuliyetindcn 
şik~yet ediyorlar. Bu esirler rtmlrl,.rl 
tarafından kendi hall.?rine terkedil

dükle imdat çağırmağa başla. 
mıştır. 

Biraz sonra Şirketihayriyenin 
71 numaralı vapuru yetişmiş ve 
72 numaradaki yolcular bu va
pura aktarma edilerek Köprüye 
gctirilmiftir. Eozulan vapur 
romor~{örle sdıile çekilmiştir. 

Bu yüzden yolcular tam bir 
saat geç olarak Köprüye W'lmiş_ 
!erdir. 

Soğuk yalnız 
ltalganlara 
mı tesir eder 

Yunan ıl ar i ta\yan 
propagandasına cevap 

veriyorlar 
Ati.na, 8 ( A . A.) - İtalyan 

propagandası birçok yanlış ha. 
herler neşrediyor. 1 talyanla.r 
Yunanlıların Ayasarandaya 2 
'kilometre yaklaştıklarım bildir
mişlerdir. Halıbuki burası Yu. 
nanlrların elindedir. 4 birinci
kanunda 5 İtalyan tayyaresi 
talırip ettiklerini söylemişlerdir. 
Bu çok miibalağalıdır. Aynı gün 
17 1 tal yan tayyaresi düşürül. 
mü.ştiir. ki bunun 13 ü Yunanı 
tayyareleri tarafından düşürül
müştür. 

Roma soğukların Yunanlılara 
yardım ettiğini söylüyor. So. 
ğuğun !talyanlarm şahsi düş
manı olduğunu, yalnız onlara 
tesir ettiğini bilmiyorduk. Hal
lbuki !talyanların o meşhur dağ._ 
fırkalarının soğuğa daha ziya.de 
alışmaları lazımdı. !talyanlar 
Yunanlıların Arnavutluktan ko. 
vulacaklarmı söylüyor. Halbuki 
hergün bir mevzi Yunanlıların 
eline gcc;mekledir. Yur.a.n ordu
su iki 1talyan ba)kumandanmr 
devirmiştir. 

Görünmez kaza 

Bir kadın 
mişlerdir. 

Şimal cephesinde Yunan 
fevlmla.de fa:ıllyet göstermiş 

1 O metreden düşen ambar 
topçu~u 

ve au,- kapağı ile yaralandı 
man topçusunu susturmuştur. Yunan 
ileri hareketine mani olmak için ltal
yanlann tahkim ettikleri ytiksek te
peleri Yunanlılar silngil hticumu ile 
zaptetnılşlerdir. Bunun bUyilk bir e
hemmiyeti vardrr. ÇUnkü bu tepeler 
İtalyanların sıra dağ"lar arkasınd'3. 

harp malzemesi 'e mühimmat naklet· 
mek lçln yapmış oltluklarr yeni yola 
tamaml1e hfı.kim bulunmaktadır.,, 

Adliyeye mGbaşlr . 
aııııacak 

İstanbul 1Uüddelumumili~imlcn: 
1stanbul mahkenwleı incb açık 

bulunan onar lira maaşlı piyade 
mübaşirliklerine müsabaka imtiha 
nr yaıııimak surclile erkek miiba. 
şir alınaca.ı!,mdan, a.sk<'r!iğini yap
mrc;, orta mrktcp mezunu ve yaşı 
35 ten asağr bulunmak şartiyle ta 
lip olanların C\'rakı müsbilele1ilc 
birlikte imtihan günü olan 12 J3i -
rincilı"anun perş"mbe saat 10 dan 
bir gün evvellne kadar dilekr,o ile 
Adliye encümeni reisliğine müra. 
caat'arı. 

Vali yarın Ankaraya 
gidiyor 

Vnli ve Belediye Reisi Lütfi 
Kırdar yarın aks:ımki ekspresle 
Ankara.ya gi:lece:r, viliı~·r.tc ııit is. 
lerle pasif korunma fn:ıl'>·eti Ye 
bilha::;sa 1stanhuldııld taksi buhra
nı ve taksilerin t,..k, çift numara
lan arasında müsavat temini ic;in 
$oförler cemi~·etinin müraeıı.ati ot 
rafında temaslarda bulunacaktır. 

Geliboludan tstanbula gelmek
te olan Mersin vapuru, yolda 
iıken yolculardan Hayrettin an.. 
bar kapağını açmış, fakat ağır 
paka elinden kurtularak anba
rm içine dü~rnüı;tür. 

Kapak on metre yükseklikten 
annarda bulunan güverte yol_ 
cularmdan Ali lnzr güller Erso
yun üzerine düı::müş ve kadını 
muhtelif yer]p1·inden ağır suret. 
te yaralamıştır. 

Yaralı kadın ''anur limana 
geklikten rnnra haslahaneye 
kaldırılmış, Hayrettin hakkın.da 
tahkikala. başlanmıştır. 

İnglltereden gelen 
makaraların 
satışlarında 
telıacilm 

Şehrimize, 1ngiltcre<len gelen 
yeni bir pal'li makaranın s::ıtışa 
çıkarılması neticesinde ithalatı ya
pan firmaya dün büyük bir teha. 
elim o!muıı. müessese tertibat al
mağa mecbur olmuştur. 

Ancak, satışlar yapılrıJ öğleden 
':lonraki tatil baı:ıladığı zaman ma. 
karaeılardan mürc-kkcp bir heyet 
mmtaka ticaret müdürlüğüne ge -
!erek mıı kar:ı satrsl:ı.rında ihtikar 
ynpılJığmı ihbar c

0

tmiş, ve talil 
ba~lamııı olmasına rağmen zabrt -
lar tutulmuştur. 

Fial muraka.hc komisyonu yarın 
bu ihtikar i~ini tetkik edecektir. 

,n.a·~~~:Jr~·~""~™~~~:~:t':~:~~ ~;:~:==~:' 
İ P E K YETTEN daha güzel Dah_a müessir ve dünva 

.t SiNEMASINDA cdebiyatın1n şah eserlerinden 

f.- MANON LESKO 
'3:.ıg!Jne k:ı.dıır !Pı:m::-IL:U Stlitlyo~un:ia yapılan Tt""RKÇE SÖZLU filmlerin en 1:1UkemmeU 

"~ en çok muvaffal~ olanidır. ı 
~a!C!l!IE!~!Jl'!l'iR Seanslar: 11 - (Tenzil.A.th) 1 - 2.30 _ 4,30 • 6,30 ve 9 da 

Lonılra, 1 (A.A.) - Hava ne· 
zaretinin tebliği: 

!ngiliz hava kuvvetlerine men· 
sup bombardıman tayyarelerin. 
elen mürekkep kuvvetli bir filo, 
cliin akşamdan itibaren gece yarı_ 
ından birknç saat sonraya kadar, 

Fram:ada ve Holandada tayyare 
meydanlarına ve İngiliz adalarr 
n:ı karşr gece taarruzları için kul· 
lanıbn di.:!':uan üslerine muvaf· 
fakryrtli hücumlar yaprnrslardır. 

Şimal der'i~inrle Ye }fanş'daki li. 
manlara, Dün1<C'rk. Calis ve Bou_ 
lognc'yc de hücumlar yapılm1ştrr. 

Tayyarcl0rimizlle11 ikisi üssü· 
ne dönmeMbtir. 

Türk ticarel 
bankası erlerimiz ıçın 

5000 lira verdi 

Ankara, 7 ( \. A.) - Türkiye 
Kızılay c~miyc li umumi r.ıcrl:e;ı;in. 
den: 

Erlerimize kI!? lıediye5:i tedarik 
edilmek üznre 'l'iit :t Tic:ıret ban -
kası ''e şubı;>lı.!ri namına umumi 
merkez vcr.n0sine be!Ş bin lira ya
trrılmrş ve cemiyetirnizcc bu hedL 
yelerin tcdn.r"kine derhal tevessül 
edilmiştir. 

Krzılay cemiyeti umumi merke
zi, Türk Ticaret Bankasına. bu kıy
metli yardımından dolayr müte~ek. 
kirdir. 

Yol inşaat 
faaliyeti Uç nıisline 

çıkarılacak 
öğrendiğimize göre, Nafia 

Vekaleti memleketimizde yol 
ve şose inşaatmm hızlandm!:na
sı için bir proje hazn·lamakta
dır. B'.l proje 'bütün me-mlek:!ttc 
y:ol inşaatının gerek va kıt ge. 
reksc ameled~n tasarruf edere.< 
inl'?a tarzının makineleştirilmeti 
esasına dayanmaktadır. Bu su
retle yurdda çok muhtaç olunan 

·Yol inışaatı faaliyetinin bugünkü 
yıllık inşaat veriminin ile; misli. 
ne c;ıkarılması gayesi istihdaf 
olunmaktadır. 

Yapılan istatistiklere göre 
,ıbugün memleketimizde yollar 
tkilometre murabbama ant~a.k 60 
m~tre düşmektedir. Bütün mem
lekette 45,000 kilcmetre uzun. 
iuğunda ~OC:('\'e acilen ihtiyac; 
vardır. Şimdi mevcut şoc:eler 
17,0CO Jrilomctrc muntanr.1 top
rak vollar ise 27,0üO rl:ilometre. 
dir. 8imdi imıan.tm fazla ameleye 
ve fazla znmnna. ihtiyaç oldu
ğunnan g~ye~·e vnsıl o'm:ık bir 
hayli güç olmaktadır. Bunun 
için yol ir.~aatmı mümkün oldu. 
ğu kadar teknikleştirerek ha
reket edilmesine <loğru gidilme. 
si te.karür etmiştir. 
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KÜRE AŞIHNIN liUDRETİllı'E 

1.'"Ü!\SEf\ bir MİSAL .. ,. 

Vatan 
Fedaisi 

Btiylik Hnrp, Sergtizeşt, Aşk 
ve Cidnl Filmi 

TURKÇE SOZLU 

Büyüle Vatani ve A-;kcri Dnım 

Ba5t:ı P.lCllARD DtX 

Dili>er CAlL P.\TRİCK l"C 

.JOA,N FONTAlNE olduğu halde 

12 bliyUJc Yıldız .... 

On bl-ılerce flgüntn 

Milyon)uk Film 

BUGÜN 
1 TAKSiMi 
1 Sinemasında 

S'ltanslar: 11 - 1 - 2.SO - 4.81) 
G.30 \ "C 9 da. 

3ugUn saat 11 de tenziH!.tlı matine 
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lldı«Ça ctf erlertne nem. 
tJ toku.su doluyor. Hep
llllalından inci tanesi 
~yo...ı 

•"U• 

~anın bir noktasm • 
ht Ueyt dar yoldan a -

l'ilntl!de bUyUk bir 
bulunduğu yere 

l~le!, dallarlle çok ge
kaplıyordu. 

içinde orman de • 

b' ltacnı derinliklerin· 
l>t.~ erkek sesinin şarkı 
'".l'lJdi. 

bel'nZ efendi ölme • 

~da Tildor'un sözleri • 
llıesareye gelmişlerdi. 

g"ldfniz? - diye bağır 
~Ylediğine bakıp da t.., 
aa 8anmaym. Neşem • 
~~IUyonmı. Yiyeceği • 

b \llı;, nruı.kmı tükendi. 
ele etti: 

hıı1dnk d\k ! .. Geliyoruz .• 
\ıtııı Uta sonrn, tehlike -
~ kuı-tulan Til:ior ya· 

kars•smda ve Ja
~de nefis konserve • 

~l-Ja meşguldü. 
dlsini harap eden 

~~ tnllddet l!!onra kur· 
gıdn hususunda pek 

,~ısu. 
'lıieınekleıin ve haşa· 

tından mütevelllt 
g ıı.ç adamı tanmmı • 
ketırınıştl 
tir eczanesinden çıkar
~ delikanlının yüzilnil 
ta laar. Şeldona g~lfnco, 
lıı~l!ırsmda mUthiş bir 
~lnıekten kendlni 

'1 aklından şunlan ge· 

~~e cibtnli'ks'z yata • 
l1ann beni d (l tA.c1:ud 

~'ı..ı._ 
Q J....\n ARr\, 1 ffiA 
'ltr.aından karar ve _ 
11aJıa iyileşen Tildor. 

'ldezı kalktı: 
•1 ' ık sağlık. . neler 
tla~rımiz olmadan. 

~ ı·nuna kadın mı soka· 
.':ıurası u~ktidarlı çeıı 

<l ı;·ı ~ •• 1 •• 
rudı.i • odadan çıktı. 

~eye gittığini uzun 
.~ e luzum yoktu 
· <llır <ılmaz valde sul· 
ııe k~u~tu. 

n henüz U}'uma.mt~ 

da, 

t K~dın meb' usları 
1 -- = - - -

Yazan C:ek Loallon 
banyan &ğacmm yanında, çadırda 
kalacak ve kafile ilerllyecekti. 

Altm arayıcılardan bir tanesini 
bile kurtarmak ümidi olmamakla 
beraber ne yapıp yapacaklar, iyi
ce aramadan dl:lnmiyoccklerdi. 

Adamo • Adamla, zehirli dl -
kenlerlc ayağı yaralananan Tabi · 
tılllerden birisi, yanında kalıyor • 
lardı. 

Ertesi gün kafile hareket etti. 
Bakir ormanm her yerinden ftf • 
krran bin bir nebat içinde pek bU-

.Cograf~ .. a 

sumuz Ba Fal<· 
Seyahati çok s~verint · L .. k t · 

hansı - Nasıl ~eh~ us nirhı 
RlU fı. n!° v. 

v ... 

(Ba..s tarafı ı incide) 1 Bursaya hocalıkla t> ı c. rdı r 
41

- nk ve orta taı .. ~.lı.X. bitir- Uu yüzden, seyahate ç.kaınn
dikten sonra inas darulfünumma dım.,, 
girdim, üç sene okudum, son sı. - Peki, meb'us olunca? 

yUk zorlukla Uerliyeblliyorlardı. nıfında iken yeni teg~ilat yapıl- "- O zaman, 'fürkiyenin bir 
dı. lhtisa.s kısımlarına. <..yrılma- c:ok yerlerini gördii.'11. Meselu, 
yan mektebimiz lstanbul danı!. Jzmiri, Adanayı, Mersini, Di. 
fünunu ile birleşti. Ben de tarih, yarb::ı 1·ın, E1 ~ .. ,,, 1 raı::ı.tyayı.,, 
coğrafya fakültesine yazılorm. - Seyahati bu kadnr sevd;.Yi_ 
Yeniden ilç sene daha. okudum. niz halde, senelerce aynı şehır
r-.ıezun olunca evvela Kandilli de kalmaktan sıkılmadınız mı? 

A rasıra önlerine cesim banyan a· 
ğaçlan ~ıkryor, ve kafilenin yolu. 
nu b:ı.ğlıyordu. 
Müthiş bir ıssızlık, arama, aca· 

ip k~lar uçuşuyor. 
, füıesi~; bilahare Bursa Kız "-Hayır! Çünkü, muallim 

Birdenb're ığaçlarm dallan a · Muallim Mektebine tarih _ coğ- moktobine çok ısınmıştım. Bu 
nı.smdan bir yamyam yere atla. raf ya muallimi tayin edildim. sebep!c, hayatrmdan memnı.m. 

Meb'us seçilinceye kadar da o. dum. Vazife"11, bana hic a~ gel. 
U:ğı görüldü; ve atlar atlamaz rada kaldım." miyordu. Zira, mesleğine c>ok 
kc~rr.ıyn baş!aclı. Bayan Faıkihe Öymen'e sor- b:ı~lı bir insandım.,. 

Kılavuz Şı:ı.rley kafilenin diğer dum: Sabık coi;>Tafya muallimi 
efradı gibi hayrete dilşmiyerek - Meslek olarak niçin coğ- meb'us Bay::ına, gayri ihtiyari 
derhal elindeki zehirli harbeyi rafyayı seçtiniz? şu sunli sordum: 
f latını tr "- Çocukluğumdanbcri seya- - O halde, n~ye meb'us oldu-
ır ş · hate lV'~rruklıydnn. Muhtelif nuz ve hocalrl·tRn avr1lctmız? 

Yamyam bacaklarmı açarak har 1 memleketleri ~örme~i. tanımağı Bayan Falcilıe Öymen: 
beden kurtulmak istedi; fakat seviyordum. Kendimi bildim bi. "- Meb'usluk, mesleğim ii. 
lahzada yere yıkıldı. Bir saniye leli, gezmek, içimde ytı.şayan en zerinde çalışmama mani değil. 
sonra Şarley yamyamın ııaçlann • kuV\·,,.tli 'bir :ırzu olmn!'ltu.,, l\!eselfı. ben, kcl!di kendime de 
dan yakalamış bulunuyordu. - Ç',ok seya;hat ettiniz mi? co~rafya okuyabilirim.,, 

Bu genç bir yamyamch. Burnu· İstanbul meb'usu Bayan ha- C.e•ıa'IJmı verdi. 
fifçe güldü: - Giizel ... detFm. Simdi. mii. 

na ve kulaklarına yaban domuz- "-Kısmet değilmiş meğerse! sa ade eders'eniz, gelelim meb'us
larmm kuyruklarını geçirmiş; Zongu1dağa gittim. Sonra da luğa: Seçileceğinizi biliyor muy-
boynuna insan kemiklerinden bir 
gerdanlık takmıştı. 

Vahşi bir hayvanı andınyordu. 
Genç yamyamı nebat ı:nerin • 

den örülmüş btr iple bağhyarak 
kafilenin orta.tıma aldılar. 

Biraz daha ilerlediler. KılaVU% 

alçalt aesle dedi ki: 
- Kabilenin bulunduğu yere 

yakla§tık. 

Bu 6ırada uzaktan bir zil ııeda· 

sı aksetti. Heı·kea bir and& kulş.k 

kcsilmikU. Fakat mU.Sterih oldu _ 
lar; zira, vah,<ıilerin çaldığı bu i
letin bir tehllkeyi 1lAn etmediği 

muhakkaktı. • Yamyamlar henliz 
onlarm mevcudiyetinden haberdar 
değildileı-. 

(De:' amı \'lll') 

Soldnn !Jllğıı: 

l - Serbcslllk, 2 - Sebebi vUcudu 
muz, Ekmek, bakanın sonu, 3 - Su, 
eksik değil, 4 - Bir renk, bir aym 
otuzda biri kısa, 5 - Beldennı1ycn 

belA, Mnmurluk, 6 - meşhur bir A· 
merlknlı zengin, 7 - Ermeni adı, E 
vln Ustu, 8 - Bağlantı, ilinti, erk'!.< 
adı, 9 - Bir nota, ağacın parçaları, 
10 - Tuvalet C§yası, blr muha.rrlrluü 
zin adı. 

Yuknrd:ın ~trya: 

llstanbul Levazım Amirlığmden verılen L har:ci askeri kıtaatı il&n~arı 
151,000 lcUo 6lğ"ır eti kapalı zarfla ekslltm ye konmuştur. lhnlesl 241 

12/940 Salt gUnU saat 15,30 da lzmır Lv. Amirliği sntm nlmn komlııyonund:ı 
yapılacaktır. Tnlıınin bedeli 39,S3:i llraclır. 111< tl"minatı 2988 ll,radır. Şıırtnn_ 
ınesi komisyonda görillUr. TaUplerın kanuni ve knlarilıı teklif mektuplanuı 
komlsyona vermeleri. (lG04 _ 11612) 

~~~ 

Beher kilosuna tahmin edllcn fiyatı 6 kuru~ 75 santim olan 8000 ton 
arpa pazarlıkla satın ıı.lm.acaktır. Puzarhğı bergUn Anknrnda Lv. Amirl ğl 
satmıılma komisyonunda yapılacaktır. 800 tondan a,.-atı olmamsk Uzere ayrı 
ayrı tallplorc de ihaloa edılcbillr. Arpııl:ır dökUm hnllnde Ankara ve civnr Is· 
taayonlarda tcallm almır. 3000 ton lçln katı teminat 22,750 lira ve 800 ton 
1ç1n kaU t.omlna( 3038 Uradır. Evsaf ve ~artnamtsl 060 kul'U a komisyondan 
alınır. Taliplerin berglln Ankarndıı Lv. tl.mlrliğl satmaJq;ıa komisyonuna gel· 
melerl. (1572) (11406) 

210 ton buğday satm almacaktır. PazarlıklA eksiltmesi 0·12·940 pazar
teırl gUnll l'lnat ı:s te İzmir Lv. Amirliği ııa.tmıılmo. komlsyon\lllda yapı?acal•· 
tır. Tahmin bedell 21.000 lira kaU teminatı 3150 liradır. Şartname ve nilmıı 
nesi kvmiayonda gorUlUr. Taliplerin b~lli vakitte kom syona s-elmelcrl. 

• tl598) (11568) 

:f.,,. Ilı 

Aşağıda yazılı mevaddm kapalı znrnıı ekslltmelerl 16 12 940 günU blzn· 
ıarmda yazılı saatlerde Edlrnedc cs:cı mU~iriyet ds.iresinde ııntınalma komls· 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni \Csikalarlle tekil! mektuplarını ihale 
saatlerinden bir sa.at evvel komısyona vermeleri. Şnrtnameıerl komisyonda 
görUIUr. ( 1520) (11119) 

Cinsi 

Sabwı 

Saman 

Miktarı 

ton 
r. 

110 

Tcminntı ihale 
lira 
978 

6600 

~ .. . 
sıı.ntl 

! Ajansların Dili 

1

- ıııllil;tıl!Ulliii!:Jll IJ •ıı:ı t ! ıııı: :JJ!!ll 

U· Avam 
i a .. ~2 

e er 
e (L - ... ı . l .:Jllide) 

j t!.:>a.rete ctw ı en mıllet!er Ü· f \f~trO ıerı~ıc. te.:r( şı .İ~"n gar. n 
J em .1 'llnı ...... arın 

L 

d-!".a t,_vvc~. m ... !Il!c: C:&.1 .. :in c. 
saretırıı> dılşmesf. hn.kf:ızl.J{ ,.c 
kuvvet.o saltanHı de'tle';t'r. A-
rn"la.-i fark, hi...b r ıt •J.f z~nıin• 
bu unaınıyac:ı.k kııdar bnrızdir . 

Jr:giliz milletinin ittifa'·'n 
miic'11deleue devam etnıcl· iste 

dunuz mesi yaıiıız t:ıhii bir " tanner: 
"- Hiç hrberım yoktu! Yal. verlik değil, aynı zamanda bey. 

nız, bir gün, Pu.....ti Ba!::k:ı.ıı.ı beni nelıJilel s:tltlım m .. 'ıel~'mk mü
da\ct cttı. Gıttim. hal tercüme. beş'"iri o'nn ir~irncl c:r ~al.lh 
mi sordu ve lıoylece ... ., ı.inıit ettiğindf'n dolwıdrr., . 

-- .ıko'u~ old...nuz. o da gü- Se1-.ı-ect?" 
zeı... Yalnız bu muu.ff :.kıyeti- '-================== 
nizin i mili nedir, acab:ı? -

ımnuz? 
"-Muhit, 1-)cni ~vmiş olacak. D F kih ö 

Nitelrim Bursa.da maarif cemi. ~yan a .· e ymen, istik-
yetınin açtıgı Kız lisesinıde de b:ıli iş:ıret eden bir cevap verdi: 
müd' rlük yapmıc:tım. Belki bun. "-Tiyatro mektebinden '·eti. 

~ GC"'"k ol<>r\ar !" -
ln.r, l~ni t:ı •• tma.lt için kiı.fi gel- İstanbul meb'u.su ile edoowat. 
mi~ti.,. ta "'~"' tm _ . 

- llk meb'usluk intibaınızı n 'IJ<Wıse ege başladık. Dedi.ıı 
ki: öğrenebilir miyim? 

Bayan Fakihe Öymen, aradan ;;- ~~:!~musunuz? 
gec>en seneleri telmih eddek: 

"- Biraz geciktiuiz, dedi... - M~o€1a. l:iınlerin eserleriI\i? 
Yalnız, şu muhalt!.ık ki biz ka- "- :M:oktepte iken Halit 
dmlar, mefu'usluk haya.tına ça. Ziyayı alaka ile takip ederdim.'' 
bu'c intıbak ettik!,, - ş;mdi? 

t "- Şimdi de Rı:.=t Nw·i'yı· ." stmıbııl ıneb'u.suna başka bir ~ 
sual sordum: - Ya Ya.kup Kadri? 

T • "- Onun eserlerini az gör· - esriı h:n• • ·nızı bir yana düm, galiba." 
bm:ı..rn.11111, biraz da hususi ha. _ (Anltnra l nı:ı ... ,l? 
yatımzdan balıs_dclim. Mese!A, .. _ Hatırladım! Güzel." 
y:rrı.i dört saatiniz nasıl geçer? _ Ba~n)? 

"- ' ,J-· _ G~~· mi yata.rsmız! "- Hatırlamıyorum!" 
"- Luzumuna. göre!" - Tavsiye ederim! Şimdi, 
_ Kaçta kalkarsınız? gelelim şalr!ere: Fikreti soraca-
"- Er kcn." ğ-m, fo 'rn.t "mektepte o!rumu;ı. 
_ uyımyu 53vcr misiniz? tuk." şeklinde bir cevap verirsi-
"- Col: d.~,tünlüı'Yüm yok!" niz diye çekiniyormn! 
- Ama. ban~. rnl:ıatmrzı biraz "- Son zamanlarda şiirle a. 

ı facia seviyorsunuz gibi geliyor. IS.kadar olma.yorum de.::;em, caiz! 
"- Bilakis! ıvıe...~lfı, çalışma- Maa.nınfih, ş:llr bolluğuna rağ-

g-a h. ...... l:ıyrnca. Yoruluncaya ka. men, şiir var mı? Yolt mu? Bil. 
~ miyorum!" dar uğraşrrım. Hele dir.Jenmek 

hiç aklıma c'mcz!" - fıiir ve romanla u~a· 
_ Neler o' ''IB "'nz? drğmıza ve joolojik eserlerden 
"- Umm~i m<ıli'nınt Minmck baş kaldırmadığmıza göre, g:ı. 

irıllı: Gazete! ve bir de joolojık liba, ciddi bir kitap yaznıağa ha
kitnpl r." zır!anıycrrnnuz. Me<-....cla, bir coğ. 

- Ya moda \; sinema haber. rnfya kitabı ... 
ıerini? Bay:ın Fakihe Öymen adet! 
"- Onları okumnğa vaktim canlandı: 

yok!'' ··- Yazmak i~tiyonım ama, 
- Modayı takip etmiuor mu- daha meydana gelmiş bir eserim 

- J yok!" sunuz? Bahusus siz, genç bir 
ba.yn.:ısınız! Dedi. sordum: 

- Nirfn? "- :F'ikrimce. modayı ta.rr.amı 
tamamına ta ...... , .. etm~k dov -Telj\t"Jrimp pöJY ırihın '11.Z. 

lıU.;{ v grtl 
d"L ldir. 1' 'od:l, in'" n1n s:ı'h•' ınak, o k1>dar J oJııv nen.il ... " 
zevki eılmnlıdır. Ben kendi dil- - Peki, müzik h ı daki 

fikrfotz? şünce:nıc gcire giyinirim." 
- Peki, sinemayı? 

11
- On sc:ıe cv,cl l.w..ıan ça. 

Bn .. ın Fakihe Öynıen, hafifçe fo-, ""l. Hele mozartı çok sevcr-
ka."'Iarmı ç:ıttı, başım f.alladı! diın." 

Suallere devr..m ettim: - N ~('!l. on tene evvel, di. 
- Tiyatroyu? yor nuz? 
"- S"\"C'.;""',," "- Şimdi va-kıt bulamıyorum ... • ..... l.i !" 
- O halde, lütfen söyler mi. 

siniz! f.r ·deki Qahne nrtistler!n. Bayan Fakihe Öymen'e: 
den hn.ngilerinı yüksek buluyor- - AnlMılıyor, ce ıabmı ver-

~irıı. Tesrii hflvntl'l icapıTI"ı bfi. 
ı -· Yatılacak 8almcak, mcaklarda 

olur, 2 - Şöhret, Rusya.da s!lYarill~· 
le meşhur bir millet, 3 - Teslimiyet, 
o1lphe, h:ıyret edatı. 4 - Hlndl!ıtan;n 

meşhur bir zengini, 5 - Dağ kovu· 
ğu, çok sevilen bir tatlı, 6 - Hayro:ıt 

ed:ıtı. kuVYetll ziya, mastar llıhlkası. 
7 - Genişlik, kadınların bayıldıl!r, 

~y. R - Yeni çıkmr~. 9 - Beklcnmi· 
yen §ey. reni<. 10 - Keder. Mrgu eda· 
tı, birçok 1 en kil. 

A§ağtda yazılı mcvnddm kapalı za • cksiltmclerl hl:ı:alnrmdn yazıl' gıln saat \'C m::ıhııll~rdeki ıı.s'·erl r.;ıltmalmıı 
lcomi.syonlarında yapılacnl tır. Tııllple rin kanuni ve ıkal:ırile teklif mektup! m:ıı lh::tll! ı:ıa..'l+lnd•n bir aat evveline 
kadar alt olduğu komiS)'ona v rme eri raıtnamrlcrl kom yonlarıııdıı görH:Ur. (1580) (11484) 

tUn zamanınızı almış! Bari, 
Meclirte çok sez söyıer ?!'isiniz? 

"- r.n~l:ne ... krde, evet. Fa-
kat, umumi heyet ir~iM-ıl rmdıı., 

hayı!'' 

bizim haberimiz olmuyor, sulta· 
nı:n! Bu gece hünkar efendimiz 
s:ın kameriye altında kiminle eğıe 
ı iyor. biliyor musunuz·? 

- Bunu uzun uzadıya dü~ün· 
meğe rahut roruşturmağa lüzum 
var mı? Ya Nılüfer, yahut Lukreç 
ya ile eğleniyor. 

- Hayır .. hayır .. ne o, ne de ö 
teki. Yabancı bir kadın. 

- Nasıl.. yabancı bir kadın 

rı ? 
- Evet. sultanım! Hem de adı. 

Yıldız. §imdi: "Yıldız~a bana iki 
nar ~rbetı getirin!., demi~ Kızlar 
fefbet hazırlarken, ben dt bunu 

Cinsi mil.lan tutan t mlnatı 1h lenin yap:Jııc:ığı sun. ı.ı:ı.nt ve mahalli 
Ura lira 

Bir binR inşası 

Er kundurası 
19 09.5,62 

20.000 çift 145 000 
1500 
sr;oo 

!4-12 940 
l8·12 940 

Un 
Sıı-;ır eti. 
Arpa veya yula.t 

duyunca size k~t um. 

275.000 lolo 
70.000 .. 

1,176 000 " 

- Garip şey! Oğluma, hariçten 
yabancı kadın getiren kimdir aca· 
ba? Bu dolaplardan bizim na~ıl 

haberimiz olmuyor .. Siz de uyuyv. 
musunuz? 

- Vallahi kaç gecedir Nilüferi 
gözet'emekten gözüme uyku girmi 
yor. sultanım! Kulaklarım da et 
raf ta. Her ~ri duymağa. her ~· 
yi görmeğe çalışıyorum. Fakat 
bu.ıu hiç kim~ duymamıs. 

Valde sultan yerinden kalktı: 
- Şimdi o~lum nerede? 
- Hasbahçede sarı kameriye al 

tında reni sevgilisile eğleniyor. 
- Yollar açık mı? 
- Hareme kadar serbest. Ondar 

ötesi, bahçeye kadar kapalı. 

- Bahçeye kim girip çıkıyor' 
- Sadece, biı.e bu haberi verer. 

Elmas ağa .. 
- O halde doğnıdur. Çün'<ü 

Elmas,a~alann en şeytanı.en gözü 
açığıdır. Deme.'t, adı Yıldızını~ öy 
le mi? 

82,312,80 
28 000 
105,840 

21 .. o 
2100 

7038 

20·12·940 
2712 940 

27·12 040 

Evet Sultanım! Şimdi ba5ba· 
~a nar §er~eti ıçiyorlar. Nilüferle 
l .tıkreç} a da odalannda horul ho 
rul uyuyorlarmıs ! 

- u~ "·ı. p da ne yapacaklar? 
Padişah. ytizl rini görmek istemi· 
yon;a. on'ara da yataklarına girip 

~ atm"1 d '· 
- Sımdı ne yapacağız. sulta 

mm? 
- Haydi sen git. gözetle gene 

etrafı! Yarın konuşuruz. 

B.\ YR.\M PAŞANIN 
ŞCPHELERl 

\'ezirıazanı Dayram pa5anm ha 
rici sh ... ete 'c bi'hassa devletlerle 
yapılan muahede!ere aklı ermez:!· 
Bunlara ait bir iş zuhurunda der· 
ha' dirnn katibi Hayrullah efeııdl 
ri ça~mr, onun fikriri sorar, daha 
doğrusu Haynıllah elendı ne der 

onu yapardı. . 
Bir gün Bayram pa~. llayrul 

.ah efcndıy• ça~ırttı: 

- Bre kuzum, dedi. senin ince· 
~ere aklın erer şu Yemedik .el~si 

1!'5 Balıkesir. 

15 Mer "on. 
11 Urfa. 
ll Edirne c ki mUtıirlyE>t D. 

lll .. " 

olan Herif cik bugünlerde saraya 
sık sık gelmege ba.~adı. Her geli· 
§İnde bir ticaret muahedesinden 
bahseder durur. Ne bitmez tüken 
.mez muahede işdir bunlar? 

- Efendım, zatı de\ietiniz bo
yere üziılüyorsunuz: Elçilerin ,·azi· 
fesi, devleti za} ıf b.u · dukça, mu:ı 
hedeleri bahane edeı ek mesele çr 
karmaktır. 

- Bu adam ne m~1eı::i çıkar 
mak ıstıyor .. Yani derdi nedir? 

- Efendimize açık söylemeğe 
cesaret ed~mi)orum, devletlim! 
Sinyor Grcçyo denilen adam, Ve· 
nedik hüklimetinın en zeki. en şe) 
tan bir elçisidir. O, .Akdenizdeki 
korsanlan kışkırtan ve Adalıların 
huzurunu kaı;rran adamdrr. 

Bayram paşa hiddetlendi: 

- O halde tedip edelim bu 

Sayın mob'u t muza, _ d 
' encüme.11'crd!>'d konı<-1" 1 r". 
va.sı ile karşıladı~t. yani "'Ualle· 
riıne bol bol cevnplar verdiği 
için teşM.kür ettim. 

Semih Ağlı 

ticaret muahedeleri hazırlamak bi. 
zlın vazifemizdir. 

- Pekal:\. Ne duruvoruz? He. 
men yapalım. Fal•at. her ~c~ der 
önce bu herifin a) agını sarayda!' 
keselim. Ben başka şe~lerden şuı: 

helenirorum. 
- Ne ı.ibı de' et.ım 
- Ne gibi mi? & .in ae esrar 

çclınıd,ten. kula.~arın bir ~~ .luy. 
muyor g:ılib::ı! Ben, b:.ı herifın sa. 
ra) da bir '!ız:i eli olduğundan şüp 
helcmyorum .. 

Hayrullah efendi böy!e bir ~ey~ 
ınanmadığı için, hayretini gizliye. 
medi: 

- Kabil det<il dtv!etlim 1 c:ara} 
da hiç kim~e Sinyor Greçyoya ca. 
susluk yapamaz. Çünkü herk~ 
kellesini sokakta bulmamı~ır. 

- Para insana çabuk yolunu 
~a~ı·ttınr, a Hayrullah efendi ı Sen 

adamı? e~,ci "rrüheli bir divan \GotiNmt 
- Onu te:lip etm ğc bizim •1ti Böylt- ~ey'eri ~'l<l:!n iri bilinen, 

kımız ro~ctur, devletlim! Fakat. düsünmen lizım değil mi 
Akdenizde tedbir almak ve yeni (J>m•amı ...ar) 
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Mezlyei!erl .. oywı tarıı va us siyetıerJ ılJı r hal..lo nmhlııu1ıırı 
!)ün \·e bugün bizde yetişen de- buldurumuz t'(Ün adeta me!:tepte I bir klup !=CY~İ~i \'C dolay~ iy.e O. 

, .• ı futbol yıldızlanmızın bir Ç')- ı bayram yapardık. Bizim iç"ıı b ı yun oy:ın) ış ,·ar r.1r::l;r? tm:•anı 
~unun adeta ılk futbolculuk a~ıl~- . en m.ü~emm~l bir fut~! topu l.a ı Y?K ~lnm.ız. Kadriye. 5?ıunuz. 
mı yap..ın iki meşhur mektebımız dar l.ı}met kesbeclerdı. Kc:1jısıne o zam:!a.:ır b:n lıra ,·er-

,·ardır. Biri Galatasaray ~ult?nisi. ı Aman . Al!ahm~ ?ı~im ~~ ~ıaçla- 1 sclerdi klübünc ka:-~ı. bu ş~.ılde 
0aldtasaray Lisesi) , dığen oe rımızı bırgormelı ıdı. Bınbııımı7~ candan bir o:·un oyr:ar ve mm-af
Kadıkôydc, Kadıköy nilmune gol atacağız diye ne tehlikeli bir / fak olabiıirmi idi? O zama.1'ar o_ 
me!ctebi Ye d ... ha sonra Kadıköy ~eiklde i~e giri~irdik. Carpmalar, ) uncuiar klüoünü ı ren&im her şe
Sultani i. (Haydarpa~ Lisesi). kamhuralar, çelmeler. tekmeler, ! yin üstıjnde tutarlardı. Bu par.:t 

Ha-nun Galıpler, Emin Bülentler perendeler ,·e tabii olarak a.ka_,ın_ kuvveti ıle sun'i bir go te:i~ değıl. 
Yu uf Ziyalar, ~ccib Şahinler, <landa TIP. kafa patlamalar.ne yüzgöz içten kopup gelen mane\İ oir 
l"h•ilcr. ).1uslihl ... Lebibler, Va kanamalar .. ne bacak burk,~la~~ kuvvetti) 
hı·ıcr ~ı·hatlar Hcbliler l·aruklar km, ne ayak çıkmaları. (Bır _gun ... . · . 

1 
. 

· · • · ' ı . . I ıpı oyun tarzı lmc:.usıyet erı na . ıl G:ılatasaray Sultanisinden ve bır arkadaşın ensesıne ıçra~avım . ' . ' • 
derken benım ba ım da hızla sı\•ri mezıyetlen ve nokS3.Illan: 

Li c_,inden yetişmiş1er ise.. • o t bo ı k ka--lı ı a tac duvarına balıklama çarpmasın r a Y u, ara ; • rnr. 
Bekirler, Alaeddinler, Zeldlcr. · ah ı 

mı, elimi bac:.1ma götürdüğümü ve gözlü, uz~nca :üzlü, sı_~ p_ar!a.\ 
Cemiller, Suphiler, Ragıp Ziyalar, 1 ı l ten· ·e 

cl;min kan içinde kaldığım hatır. s.aç ı .. g?1ı~ 0~~z.u. mu ı· / ,1P ~ 
Caferler, Haydarlar, Kadriler de liyorum. Ondan s.onr:ı bayılmı~ım. k!l':e~ı bır \ucuda ma.ı!. cırmır 
Kadıkoy N'ümune mektebi (Kadı. Kendimi evimde yatağııntla bul- gıbı bır futbo.cu. 
köy Sultanisi) nde futbola ba~la- durn. Bir hafta evden dışarı çıka- lla_na ki~-~ ve futbolculu~ arka
ınışlardır. madım. Gözüm o kadar yılmış idi d_aşlı~r . ettıw z?ıruınlarda ısc ben 

!Jen Galatasaray Sultanisini hi. ki bir daha top oynamamağa ah- Kad_rıy~ı ~u. şekıl~~ tamrı.m: ~~e~!: 
lcmem. Oradan yetişen bir futbol- dettim: Fakat bu tatlı meraktan samımı. u_rsal, ıyı ka1~1ı,. ıyıl:gı 
cu arkada~ım meh."tebin hatıraları- nac:ıl vazgeçilir? İyileşince biraz sever. zGmamnda çok cıddı. Bazan 
nı \'e futbolcularını anlatır ise çok sonra haydi gene ba~adım .. ) pek neşeli. Eşsiz bulunmaz bir :ır. 
iyi eder. Ben bugün okuyucuları- Bütün bu maçlarımızdan! en zi. kadaş ve kard~ .. 
ma Kadıköv Nümune mektebinin, yade zarar gö:-en mektep binasmrrı Beynelmilel oyuncularımrzdan-
orada yetiitidiğim için - ben de camları \'e zayalh ana babalarımı- dır. Sert çetin, ~tkı enerjik bir o
orada yeti~tiğim için - pek meı:-. zm keseleri idi. Günde dört bcış ca. yun tarzı \':ırt' ... Bir buçuk sa-at. 
hur o:an hatıra!annı anlatnıağa mm şangır şungur yere inmesi ta- lik maç e::ınasında elinden gelen 
çalr53cağı..'ll. Ayni zamanda da bil- bii all\'alde.-ıdi. bütün kudre.t ve kuvvetini ~ir·Tr. 
hac::sa, bu ocaktan yetişen en kı}- Bu şekilde birbirini yiyen \'e taş. meden sarfcdcr. nefesi. sürati, mu
met!i müdafi oyur.culanmızdan !arın üzerinde perende atan tale- kavemeti (atletik meziyetleri) fcv. 
bıri olan (Kadri) nin de portresi- belerin kunduralarının ne derece kaladedir. 
ni çizeceğim: dayanabileceğini de hesaba katın, Hücumları ani çıkışlar ile Ye 

Kadıköy Nümune mektebi spo. 0 zaman zavallı Yelilerin i~in<le kendine mahsus ayak koyu~lar ile 
ra Ye jimnastiğe wn derece ehem- haftada bir kundura alanlar oldıı. durdurması pek meşhurdur. Topa 
miyct \erirdi. Uzun seneler Istan- ğuna hayret etmez_ iniz. (Daha ilk s*ı Ye isabetli vurur. Ayağının dr
bu!cla maarif müdürlüğü yapan 0 gün g!ydiğim bir ayakkabının, şı ile vuruşları demir gibidir. İki 
1.Iarda:- bey o ~a~~~- ~~~ebirt;~ 1 bir taş parçası ile penaltı çek~rke:ı ayağına da hakimdir. Kafa vuruş
zın pek kıymetlı m~dW:U ıdı. Mu tabanını söktüğümü ve C\'C dıl g:- lan, vücut ve a,·ak çalımları. de. 
clürimüz beden terbıyesıne ve ~J>O- bi sarkan kö!lel~ini iple bağlaya. gajmanları, kornerden gcl~n torıu 
ra e~ h b"r urette h;ym · venrdı. rak rollandığunı ve koıkudan a- kar:ılamalan, dcp!:ı~m:ım, paslnrı, 
-O zamanlar Galatasaray birinci yakkabılanmı kapının dibinde he- driplingleri mükemmeldir. 

· futbol takunmın kaleci~i ola~ı men çıkartıp çantama koydı:ğumu Bazan soğukkanlılığım kaybct-
(Ah met Robenson) ise mektebi- ben pek iyi hatırlarım.) tiği ,·akidir. O zaman.oyununu ho-
mizin idman hocası idi. Bu yiiz ! Tatil günleri iı:e Kuşdili çayırı_ zar. sert \'e farn1lu bir oy:.ın oynar. 
den mel.tepte futbol merakı almış na, Haydarpa)a çayırına gider ce- Asabileşir ve mu,·affak ta olamaz. 
ytirilmüştü. Ahmet Robcn~nun ]~etlerimizden kaleler yapar, sa- Kadri Fencrbahçeııin, muhtelit 
muntazam çalıştınnalan saycsınde txıhtan akşama kadar bir bez top \'C milli takımlarımızın mr:mleke 
mektepte çok iyi futbolcular gö1..<'- peşinde koşar dururduk. timizde olsun, ecnebi c.ı;ynrlannda 
ça?:pm:.?~a başlamı~tı. Bilhassa ' Zaman geçti. Ilir gün mektepte olsun birçok maçlarında çelik bir 
b:.ın'a:-ı:l en ba~mda "1 ı .. Beki· bu şekilde futbol maçları yasak e. kale parçac:ı azameti ile bek dur
gelmekte idi. dildi. Müdürün \C Ahmet Roben- mu5, fevkalade oyunlar gci~termi~. 

Ahmet Robenson çok centilmen sonun saycsi~e mektepte munta- tam mfı.naı::iyle maruf , e kırm:et!i 
bir hoca idi. Talebeleri kt'ndi klii- zam timle:- yapıldı. Formalar ı - ve futbol yıl·lmmıroır. 
l u olan Galatasaray lehine katiy- ma:-landı ,·e hakıki futbol topuna BEDRi CVRS01' 
yen acılamazdı. Onların diğer kanı;tuk. Sonra Yddeğinneninde 

8.12.940 

klti;l!cr i'e olan rabıtalarma karı~- Kadıköy Sultanic:ine geçince de i5 
mazdı. Mektepte yeti~n oyunc'l- daha büyüdü. Mektep dahilindı:: 
lardun bir çoğu da kendi muhitle. muntazam klüpler kuruldu. (Kü
rinin klübii olan Fencrbahçey~ çük Ocak) ve (Hilal) narmn:ıa:..ı 
yazılırlardr. \hmet Robensomın bu mektep klüplcrine talebeler va
yetiştirdiği mektebimizin takımı zıldr. Muntazam maçlar yapmağa 
hazan mualliınimizin kendi klübü başladık , e bu suretle de rnütı-m~- 9.o:ı Marııı:ır 

wı. ed ı 9.1!'1 .\)an'I olan Ga'atasarayı da mag up er- diyen futbolcu yetişti durdu. j 9.~o ~Hı7.lk 
di. \'akra bunlar Gal:ıta ·arayın J~te hepinizin tamdı~ı meşh•Jr rı . .ı:; ı·emek Llo;;t. 

ikinci \ c üçiincti takımları idi ama, Kadri bizim mektep ta.1<ımı:r.r.::ın l 2.33 Fnsıl hf'yetı 
b~r zwı:ı~ onra • "ümunc m~:.te geçilmez kıymetli , e acar bir bc!ii 12.üo Ajan!! 

bınde yetışen ve Fene:bahçe bırın- idi. Böyle miikemmcl bir futbo!- !;:~·~ ~111~1 ·~~~~~' 
ci tak~mda . o~ı:nmag:ı başlayan cuyu Fenerb:ıhçe Uübü hiç ka~ı- uı.O.i ı~t)o ('"" 

futbolcular .,·rılınce, J~t .R.o- rır mı? Zaten ağaheyi Hayri ceı:.ı ıs.so F:lSJI h~~'t':i 
·ht• 1 kendı elı ııe ııı.so Ajans 

be.'1SOn, ı ımam 3 • • · de klübün müessislerindeıı idi. R'ı ı ıur. Şarlnt:ır 
vetiştird;'!i talehe'crinın de golle- 1 rrün A1:1edd" I" d • · , . • ;::.ı.ı:> Müzik 
• • • ~ , ~ ,., a m 'ı..3 rının O) um:nu ~cı.sı Konu ru:ı 
rını yemege ba~adr. Aıımd 1 wo. gördü. Pek takdir etti ,·c derhal ; 20. ı:; ~nrkılar 
bcnsol\un bu golleri, -- okuttmru Fen,..rbah,.evc ka ·d tf,.d' ı 2ı.ıo Phnnu :o;oı .. .. ,. . .. c· ... · } e 1• 1• 22.no o,ı<"nı 
evlftdınr:ı mun:\"V:?Lını gorcn ır 1 Kadrınin futbola hakikaten i;. 2z.t'o A ı:ın!I 
baba zevkiyle - kale ağlarında., tid::'ı vardı. ı~r a bir ıımancta ic;i 22.co Dan .. 

toplamac:ı gbrülec k l>'r manzara c:üratlc ilerletti. O kadar hi. ü.;ü~-
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12.SS :,nrkıl:ır 

12.~I) A:. n. 
lS.O;:i 1'Urh., 
u:.ıo l\lüıll• 
18.ll!\ Jıtıdyu ('UL 

18.40 lııc-~ ar. 
l ) lj ~-trl.ıl • r 
'9.8'1 A·,.~s 
ıo .. q s~rkıı~r 

20.l:l Rnıl) o G,ı ı: 
" •w $ '}Ql.,r 
21.flJ Jllr.l•w'rl I• 
21.~{I Konu mu 
::J.45 Orl.e~tm 
zn.ııo AJ ıır. 
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idi. cü. jkirıci takımda derken bir gıiıı 
tri bir futbolcu mektooimizoe hem ikinci hem <le birinri takım<l;ı. c inema ve Tıyatrotar 

çekir&l:tcn nac:ıl reti~rdi \'e ne ~c- ı oyun oynadı ,-e onda? !'.~nra d~ I 
k"kfe m:ı;'a" \ apardıl,? Eweıa bu. öyle muvaffaı.. oldu kı. Fe"'erh<ıl-ı-
nu anlatayım: 1 Ç" hirinci takım .nd~ ~ı~l~,nd~ ka'.-

1\kktebln taşlık ;ı\'luc:unun kar- . dı. Hem de clen11r r;ıbı ı akıp_.z b1r 

"tlıklı iki du·rnrı kale olurdu. Yan ornncu olarak. Niha\'f-t hi'iyo" u- ı 
chıvor:ar dl tac ç'zgi ·. Bir taraf n~z. muhtelit \e milli t."l~:1m'2r•
Ga!atıwarav. d ğ?r taraf F rıcr_ mızın n:.mY.lar bir o'-ur.cu .. ı o'ara:: 
llQ o·malr ü~rf' talebeler mtı!ı tanındı, paı !adı .. ı:öhret sa1dı. 

ll
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\r\ı i \\l'I t'pc'b:ış ı Drnm Kı!lmııı:ll!I 
l ıll 1 Glı11dJ1, 11 w 1 :-n uıt 

l A ko;ı:nı za.ı;o dil 
\illi nuı ınmn~ l ırl• 

.ıızıı n: J !. BAHRİl!. 
1.\ il- :~ 

bt til <"udje1<lnJI! H.omedi k" nıın la 
Gün:!ib: J t ,. lö.30 ıt:ı. Ak.,ıını 

10.ZO c!:ı: l)ADJ t"hf !lr':lrı::ıa~ ıa,, irili ufaklı •fr·ü radrinin futboMa bu ı:üratli ·
p,, ik; t a~·nlırd1 Ort?.da.l\i f.,+ı., >' Ierleyi5•nin bence en b" rinci sc!x'
•"r ınıuım k-e ne o!du~u kaH bi futbola ve klü!>üne a§ık olması- ı 
d ·ı ";~·~ ~:ruz. Bir ta~ drr. Kadri müte.·uadiyen bu mcıne ... . 
"lf(.'-3ir, lıtcir ~rças1. limon ka- ,.i ra'>ıta \'C $t?Vgi ile çalı<;tı durdu. Beyot!lu H n1 k S1ncMas' 
ımı \'ey!! ~den btr yumak! .. , lProfesvon~llik f'!'Of~c:mcilik C:e-1 Bnı:'Jn ll e_... \.! "J.:ı ~') •ı-: ı. -

0<' Ttht)'l'f't on farl.,. i~i rama:ı do- yip duruyoruz. B'.r P=-<>!e..,_ 10ni'i ..,._ yor.t"-
- · . 

1
1.oı~·ı ı:ardı ~:m A\c.ı:.~r. 2 - ·.ı-

.. ı tne);:l kt:;c'Y. top. MC".:in top•ı yuncu da bu ~ek ide ı;tetı gd, n 

__ ......... 
r•.ki n1·11ı fut' tıılammuzcl"YJ i°" nwı''\l'İ mn bir mücbfl... tbol 

-------- Mektepliler fu 
Der~ ·zhar p Oku u ve lisesi müsabakaıar~cı.-te 

~ Dün Scrd stadınd::ı n dO~ 

A ';' Q·r A e· e p liler futb~l şampi;-onnsI11 
\c;, il edilmiştir. • b:ııtn--ı:tl'.1 

Günün birinci rnUSS US,;, 
af ıtıı tV' latnsaray • DarUşş n_ bit ç .. 11 

tın \'il' yapmışlar ve çok çc ıııtıı~ r:ı. 
medcn sonra maç ~~c::ür• ı; 
rm 1-0 galcbcsile bı ,·c!~ •;J! • ld !kinci mfisabaka citı ::ıf1 ıı~ t 

Şa Y n 71-, O U tnnbul l'sclcri ta.ı.-un; ıı:ır 5.ı 
U o~mrn11 . \•e Vefa.ı gııı;.,' 

büyük ',ir sayı farkı ı!c 
lJç hortndır devam eden m:keri 1 s::.balml. rındruı ikisini ) nru atte· 

liseler basketbol mı.sabıı.kn!::mnm üzrni ve basketbolu Deniz llsEsi ve mr~t<.'rdir. ~ • 
final maçı dün Beyoğlu Halkcvi Hnrp okulu lmzanmr~trr. Kız mektepler' 
saionunua ) apılmıı:tır. r:aıtcpc.>~ Deniz lisesi basketbol müsaba - b } 
S!i-14 \'C gt.~en sene fl!l'!ll)·vonu katarına şu kadro ile İ§t.İrak et. VoleY ol r• ,N 

Kuleliyi dlinkü kargılasmada miştir: müsabaka arl ,,oıw 

Harp okulu ta: .mn b 1 se>ncnin Şerif Turhan, Fikret C hbek, Tu- tstnnbııl Kı:r. JI t :wnd!lp: f;lllıı: 
,, _ _ _, y n .ı J., ... n...: • c i ' . 1 ı ı.t·plt' 

ran ('.ctlnbaş Seyfl GUlslin Or- Lfü Heyeti Bnşknn 1t.İ ...ıınO ııııı.c~ 
-~:npivonu olmuştur. Bu ~urcG' . . ' • .. _ 9/1211040 Pa:r.artes ";cali 
h·• e<.>nc n<ıl:C'ri li .. ckr t""~Mrr'n •·a· lııı.n Gorglıl, FaruJ, S:ı\'ncı, llusC' Hnlke"1 ı;aJonundıı. yaP• ,-a ~' t 
pılan vn neticesi alman spor mü- yln Oznl. l'iı•c:•f1t Rellrcli. ~h:ı liomtserl: l\J-

1
/: ı,. 'i J~ 

Işık Ltscsl - ÇBlJl ı,. ıc:ıtı 

lig m a ç I a r l Glıst.u·~·z7. ı .. -LKandBtıııu·· ya·· ~ 
Ankara, (Husus;) - Dün 13 nı hızla sıkı bir oyun oyn:ımı.ş ~ 

:Mayıa sta.dmda Jilt maçlarına ve ufak fasılalarla rakibini taz.. 
Demirspor - Ankarn..;ücü karı:ıı_ yik altına almıştır. Bu dc-vTedc 
laşmnsile devam cdilmi'j ve oyun, son dakikalara kadar bu 

Ankara 

Güçlüler 1 _ 0 galip gclmi~1cr. eeklini muhafaza etmiştir. Dev. ' Lf R 
dir. renin son rlakiirnlarmda. Demir A lr ı 

spor müdafaasının biribirini ta.. \'. 1 ; 
Bu knrşıln:;ma.nm O - O b~rn. k~p odcn }latalı t.a.biyesinden is

l:<!rllkl!.' biten birinC'İ ha!t~··Mın. 
tifade ~tmeşinı bilen Güçlüler, 

da. her iki takım da gayet seri soldan yaptıkları ani bir akınla 
ve enerj;k bir oyun çıkarını.<; ve sol acıkl::ırııun sıkı bir Fütü i' 
müna\'c.b~ ile h::.ldmiyeti ele 

l•nrşıhşmanm ilk ,·e soıı sayı. 
sını knvdetmi. :erdit". Bu sayıyı 
müte:ıl<ip Güçlüler dana hakim 
oyııamağa b~r;bnı. ~ .~a cia sa
vı cıkar~w.nuşlardır. 

almıştır. Ancak her iki takım. 
~ansızlı..l{tan ziyade dilrkatsizlik 
yüzündrn ırıt:hakkak b:rc;cx na
yı kn~ırmı.c:ıtır. 

- Bu suretle mac; 1 - O Ankara. 
gaclL"1ün galibiyet:·~ soııa er_ 

İkinci baftayur.da da gerek 
Giiclüler gerek o~ sporlular, 
birinci devrede olduğu gibi, ay_ mistir. 

1 • Herkes. bilhassa r.ocuklar tarafından alınması 
aavet kolav ve müessir bir müstahzardır 

l 
' ı 

1 

karşı gnyd tcsıı lidir Bar ak soluc nurın n bü) ill:l rdc -. r ' •· .. ::t.· 
:<.>rdc sC'bep olncağı tf'hlikclcr göz önüne alınarak .solucan hnst.a· 

lıklarındn bunu kull nmnları fn'clelidır. 

n ldmlt riınh:r \(' hnlkınıı:r.ıı tn\slyc cdllı•n bu nıüsUıluıır 

Jıer ec•uıııeJ • bulun ıı H~ctc ile ı.:ıtılır. 

~&7, Diç. !~ezlo, €-r·p, a. 
~evrdji. Kırıklık ve Biitürı Ağrılarıoı::ı Oerhel Keser 
Jc:ıbınd:ı glind 3 kaşe alınabilir. T ArLITLE.RINDEN S KiNiNiZ 

HE.R YERDl Pl'!.LU KUTU ARI ISRı\RLA ISTF.YINIZ 

H 
l3unc'1nn bi: h t J. kadnr ewel Ş lı - Beyazıt tramvayında ak. 

,.anı En.at 8 r.ıid~k .ıtl~ plütin bır &ol s::uti ka! b<Jdilmhıtir. Bulanls.
rm, f;l,li Hal" .:!-ar G<!::.i Cndc_:ı Feza ap:ırtrmanı 4 numa:ıı1a 1931 
GUzellik Kral,. s: •• ı le S· ff( t ndrr~·n.. gı:t tTı el ri rlcn olunur. 
Saal bir h .tıra ol.i ,,u icın ttu olunursa getirene, dt,., r1 nisbetin
dc ikramı;ı:c de verilecektir. (342fül) 


