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1 Ustad Hüseyin Cahil Yalçın ·· O n P a p e n İ n 
~~~~n~~ntis~~~!~b~~~f~e- Anka r ada verdi g i 
çe~ değeTli muharrİT üstad Hüseyin Cahit Yal· be va n at 1 
4ırı ın keskin zeka hüz.meleTile isabetli muha-

1 
o''r f lA. ,~dal e 

)'emesinden geçen günün siyasi, İçtimai, edebi 
b~ıl~rını, hergiin, muntazaman: "Her Akşam,, Al J 1 1 
i:gı altında sütun~~~~.~.~~~ .. ~~!.~.~.~~~~~: ..... ...! man e ç s Koaaataaı 
~~ ı italyanlar "Tü.rkige ve yeni nizam,, ,ebrlmlze J&rlD 
Yunan Elbac:;anın dan bahis 

şarkında gelecek 
~adyosunu Pogradeçi de Beyanatla alakası bu-
h t k 1 d Orfi idare kararı dün 
uinlerken... et~i~ler unma ığını söylüyor vilayete tebliğ edildi 

A.rn 
~ ~'llıtluk dcğlannda ~arpı· 
~en Un~ kuvvetleri Türk ve 
cellh nııııetıerinin müşterek 
he ~!eridir. Biz burada cep
ııea b·k~ıyız. Atinadan gelen 
bit !r~ tesadüfi ve anzi 
!li.ıı ho.dıse değil; k:ılp birliği· 
birİi ~ı.n~nfaat birliğinin, ideal 

ginın de bir timsali. 

_, Yazan: 
•erın Cablt • alçın 
}' lJ;'<Jl\N r&.dyosunun türk. 

~İtıj .ç~ neşriyatı birdenbire 
~titılikı•Şıttirince, U kalbimin 
~rell\ eri~e kadar tatlı bir 
~ !ı-ııe: fııssettim. Bu ses ilk 
ııı!ttıı~: beni teshir etmiş, ka· 
~et; 1

' Başka bir yabancı 
~;~terı mensup bir insan bu 
._o Otıd betki hoşlanmazdı. Çün. 
ı,1akki a, umumi ölçülerle güzel 
tııtdi\t\ ~·~ıeğe atıştı~ımız vasıf
~,t. lhr tımat ki hic eser yok
~r~ d 'Yar ve pürüzlü bir ses. 
~ie l~~ıa nezleli gibi. Fakat ne
tıı "il •es~?_ Bu benim sesim, bi. 
1

11
11• bi:nıız, Türkiycye mal ol· 

~ aksan ses Onda tam Anado. 
~aııber· 1 var. Ona biz asırlar
A.~ral'tı~ atışmışız. Kayserinin, 
ı,~doıutıı~ sesi. O sesin taşıdığı 
rıı·~si Şıvesi bizim lstanbul 
~~iş tanın da, bize garip gel· 
ba••tıi ~e 0 s. görün mü~. bize ken· 
t1 ~ıb; v~,~~1iştir. O cesde ka
~da 

1 
gorunen t3klifsizl ik al

,~ilt (~e bir zeka, aıneli bir 
r8'cakı Sefesi, tatlı bir nükte 

~ ~tıanık vardır. 
~~l''ien ~adyosunda türkçe 
')) 

1 
tfoıu spıker şüphesiz ki 

I~ eıı i~an gitmiştir. Yunan 
~~.,ıtt ~ak· şeklen, zahiren elinı 
~:t'tlı birıkatte çok faydalı ve 
b11 Cea;lld hesaplaşma hareketi 

~l'lsu e mübadele ettiğimiz 
\ litıo 1/1ar. bidayette hiç de 
~1 'tıle ne~ış mes'ut bir tesir 
brb~ta.~~tırdifer .. ~ittikleri ye· 
'ıır 'riııe a. her ıkı memleketi 
~o ette cıddi , ve hakiki bir 
~,t~Uler ~a~lamak hizmetini 
~r C\lbi~d kı memleket biribiri. 
~~il he . en ve ruhundan bir 

t'lı~ed01'ldıve etmiş oldu. Cenubi 
r11

1 ha.fada ufak bir seyaha
~ı~iltı 1 •rlıyorum. Kavalada 
~~ dakı~raktarına ayak bastı
l\ı1 eda adan Pireye kadar de-
'ıı~~Urk~ bu cevel!l.nda kendi. 
r11.,'l'rı. şred~n hariçte hisset. 
llır atı ~n tlldı bu sesin ağzıl)dan 
~f~tı t ferlerinin müjdelerini 
--.,~r de llhumda Türkün bir 
~, 'tıç v stanını dinler gibi bir 
1tı;"'~lll1.1ar, Eten milletinin seref 
~~ı ku51Jnu. hürriyet ve istik
f~ l!t "tuıaran bu nıuvnff akı. 

A. ediy
0 

rk davasını da mü da-
·~ rtıa r. 
~I~ Yu~utıuk dağlarında çarpı-
~tı t'tı~rı kuvvetleri Türk ve 
lrk~eıeri11)etlerinin müşterek 
b·r1~ı~ 1~dır, Biz burada cephe 
U~~i te' ~tinadan gelen ses '''t de~ı~adüfi ve arızi bir ha. 
~& b·birİ·~· k:ırp birliğinin, men-

't·! t ti:._ ını~, ideal birliğin in 
~ litk ••ıSafı, 

'tııat'tı t'tıilleti, en mütevazı en 
1
§ bir vatandaşa varın· 

(Devamı ' üncüde) 

Yunan ilerleyi§i bütün "Bu beyanata Beyanname aeşredlllaceye kadar 

cephe bo~d7;:/evam Almanyadan Normal hayatta 
Tayyare ile dönüşümde d k 1 k Mısırdan Yunanistana muttali oldum - eğişi lik 0 mıyaca 

Mühimmat ve Örfi idare kararnamesi dün, mahkemelerde görülecektir. ve hayret eltim'' vilayete tebliğ olunmu~ ve la • ÖRFi İDARE [K0~1UTA~'I t Q p $ e V k e d İ 1 d İ zımgclen hazırlıklara girişilmiş. ANKARADA 
AnJ.""nra, 24 (H~ulji ınuıuı~rımıı.· tir. Korgeneral Ali Rıza. Artuokal 

BAR·ı VE [ RG ı· Rı• dl'll ,telefonla) - Almanya bUyUk <'I· Örfi idare komutanlığına ta- diln akşam trenle Merzüondan 
çisi Fon Papcn "Ulus., gazete.sinin Ankaraya gelmiş, bir.:-ok gene • 
bir muharririne şu lıeyanntta bulun· yin edilen Korgeneı·al Ali Rıza raUer ve dostları tarafından sa-80 M BALANDI mu§tur: ArLokal, ağlebiihtimal yarın, mimi bir surette karşıianınıştır. 
"- Berlinde ikametim sırasında şehrimize gelerek lüzum gördü. Ge::.ıeral istasyonda kendisi1Ji 

A tina, 24 ( A.. A.) - Resrnt 
Yunan tebliği: 

Kuvvetlerimiz hütün crphe ho -
yunca 1lerlomoğe devnm otmişUr, 

(Devamı 4 iincüdc) 

gt'lya yapmış olduğum beyanata Al· ğü bütün tedbirleri alacak ve gören garetecilere, şımdi yol. 
man~-adan dönU§Umde Türk basınm· bir beyanname halinde neşredP.. dan geldiğini, henüz söyliv<'C<''!< 
<!nn • :.ıtt '! ld'.:::ı \'c eo:ıc ~~yret et· celttir. t)rfi idare beyannanıesi bir ~özü olmadığmt, iki f!İİn<' ka 
tim. tm k neşrcdilinceye kadar umumt ha. dar lstanbula gideceğini söyle • 

rlm kt bu me1'ruz beyanata bağlanan yatta hiçbır degışıklık olmıya- Korgeneral, Ankarada icap e. 
Şunu ehcmmlyctlo kayde e iste· ı - . ~. , . ıııiştir. 

Yunanistandaki 
mu va ff akiyetsizlik 

bUtün tertipler cEassızdır. ÇünkU ben caktır. den makamlarla temas edecek 
(DC\ıımı 4 üncüde) Örfi idare kararnamesi dün kadrosunu tamamladıktan sonra 

üzerine ----- sabahtan itibaren meriyete gir. 1stanbula hareket edecektir. 

ita lyada Almanr••m Ankara Rü•Ük Elsi ı Türkiye gafil ri~~~~~1üd;~~&n~~~ :ü:~i~.;~ım~~~~·.~~~: 
Faşizm erkanııe Fon PapC'n avlanmıyacaktır --------------Umumi bayat bir saat ileriye alınıyor 
Genel Kurmay Berlindeki Sovyet Orfi idare ilanı kararımız lngilterede [ kl g k 
i hrli'ldi f elçisi vazifesinden .~~i~~.!ef:.'.~~-diı!!~~"· Şl ar rap va -

Ç 1 k t 1 
affedildi ~.:·~~~~r::k~j~k~~~':.: tinde söndürülecek 

Jl!oskova. 2·i ( A.A.) - Res. ''Ankaradan gelen ve Türkiyenln M · 1 k" d • b 1 k 
iki taraf da mesuliyeti men bildirildiğine göre. Sovyet Boğazlar mmtak8."!ında örfi idare em ur ar se iZ e ışe aş ayaca 

Hariciye Komiser muavini De. na tr-· · b"ld" b l Tü 
kabul etmek 1

• •temı·yor 1. • . . n e ıgını ı ıren ha P.r er, ı-
o kamozov Sovyeller Bir ığının kıyenin Balkanlardaki vaziyeti dd· z b t k k 

Londra, f.j (A.A.) - İyi ma- Berlin Büvü!: elçiliğine tnyin e· di telakki ettiğirin ve gafil avlan· a l a ço Sl l 
lümat alan bitaraf kaynaklardan dilmiı;tir. Sovyet1er ı: -· i.iinin mnmıya azmetmiR olduğunun yeni 
Londraya gelen haberlerle teey. §ımdiki Berlin büyük elçisi bir delilidir. Harbin başında Alman 
yüt ettiğine göre, Yunanistanda Chekvartzev vazfesinden affe • muvaffakıyetlerinin yarısı, Alman· tedbı•rfer aldı 
ki seferin muvaffakıyetsizliği dilmiştir. yaya komşu devletlerin Almanyaca 
h'.tkkmda faşist ru~- .ı ile genel. ----------- bir tahrik suretinde telakki edile· 
kurmay arasında ihtilaf çıkmış. Berline ceği korkusu ile ihtivat tedbirleri 
tır. Bunlar, bu muvaffakryetsiz· almamış olmalar~ndnı{ ileri gelmiş· 
!iğin mesulivetini birbirleri ü. tayyare akını tir. Türkiye, Alm:ınyanın ne düşU· 
zerine atıyorlar. necc•.Yini katiyen nazarı itibaııı at· 

Faşist rüesa ordunun ricatin. T hl.k . . b mnksızrn, istediği ve lüzumlu gör· 
den dolayı nskerleri, ve asker • e 1 e ışaretı U ı düğü tedbirleri ittihaz etmekle tam 
ler de seferin müşkilatma bina - sabaha kadar sürdü is.tikl:ilini göstermiştir. Hu, yalnız 
en istemedikleri bir harbe sev. Londra, f4 ( A.A.) _Dün ge. kıyasetli bir siyaset değil, aynı za· 

d 1 f · t manda mihverin iizcrindc teı:1ir "'8' kedildiklerindcn o ayı aşıs ce Berlinde tehlike i.::.~reti veril. ., :."'" pacak bir harekettir. Yunanlıların 
rü<'Sayı muahaze edivorlar. miş ve bu sabaha kadar sürmüş- ff 

Yine mezkur haberlere ~öre, 1 tilr. muva akıyetlcri, Almanyanm B:ıl· 
kanhrda alelacele herhangi h!r ha· 

yükeck rütbeli 60 lt.alvan subayı UZU.ı. • MENZİLLİ TOPLARIN rckctipe k,a~ı Türk tedbirleri 
faşist prtisi tarafrndan vazife. BO:\fBARDThiAN 
leri.rden azledilmişlerdir. Dondra, f4 ( A.A.) - Uzun 

Si k d menzilli Alman topları bu sabah 
0 V Q ya Q (DC\'amı 4 üncüde) 

üçüzlü pakin 1JiAltat-! 
a/ır1ı9or 

]_,on<lra, 2S ( A. A.) - Alman 
radyosunun bildirdiğine göre, 
Slovakya başvekili doktor Tuka 
bugün Alman hükumetinin da. 
vcti i.izerine Berline hareket et. 
rniştir. 

lhtikarla mücadelede 
vatandaşa düşen vazife 

İhtikarla miicaılelc için hük\ımct 
tedbirlerine yardımı bir borç bil. 
mell,Jiz, Alda bu yardımın başıntla 
muhtt"kirl ihbar etmek gelir. Fa
kat yanh,tır. Bu başta değil, bel· 

• • • 1d en ıı;ondadrr. İlk ~-:ırdım, yaban· 
Londra., 24 (A. A.) - Bugün <'t mcml«>ketlerden gelen mallar· 

Berline vasıl olacak olan Slovak· dan ifrit görmu, gibi ka(mak ,.e 
ya başvekil ve hariciye nazm onlara ula yakla~mamaya ~alı,_ 
Dr. Tuka'nm Slova.kyanm üçlil m.aktrr, 
pakta iltihakını mutazammm bir ı Her Ttlrk bunu yap!lm. Görüle. 
protokol imza edeceği tahmin e@- ttktlr ki ihtikar ha,~ız.hktan bo' 
mektedir. iuJaeaktır. ,,,,--

ne yardnn edecektir,., 

Bulgar 
Başvekili 

Hariciye nazırı 
İle beraber 

Yarın 
Beri ine 
gidecek 
Bulgarlar Trakya 
hudutlarında yeni 
tah~idat yapmamışlar 

(Yazu;ı 4 üncüde) 

Anknradan verilen bir babel'e 
göre hUkü;nct ışıkların grup za -
manında liöndUrtilmesini kararlaş. 
tınnıetır. 

Bu kararın tntbikından dolayı 

hnlkm milşkilfıta uğramnması için 
saatler geri alınacaktır. 

Bu karar Birincikfmunun birin· 
den itibaren tatbik edilecek ve 
devairde mesai saati 8 ve tatil 
saati de 4,30 a almacaktır. 

ÜniYer.sitcde tedrisata 8.30 da 
başlanacak, bankalar 9 da açıla -
rak 14 te kapanacnktır. 

l:iIK KARARTMA TATUlKATI 

Şehrimizdeki ışık kaınrtma faa· 
liveti bU\"lik bir muvaffakıyetle 
t~tbik edilmekte ve aksaklıklar 
her gun biraz daha azalmaktadır. 
Bazı dilkkanlardnki krrmızı am -
puller knldınlmış, bunların yerine 
koyu mavi renkli ampuller koyul
muı;ıtur, 

Tekrar mnskelcnmemiş olarak 
sokaklara konulan 50 lamba ev . 
velki gece saat 8,30 a kadar yanık 
brra1nlm~. dün gece 8 dP. söndU· 
rülmUştUr. Bu gece de 7,30 da 
söndUrülecektir. Böylece bir haf· 
ta sonrn bunta·r tamamen kaldrn· 
lacaktır. Ma9ltelenmi:ı Uimbala -
rm sm'lSı da 337 ye çtkanlmıştrr. 

ZABITA TEDB1RLiml 
Diğer taraftan zabıta dn. şid

detli emniyet tedbirleri alarak ge. 
ve devriyelerini ve noktalarını art 

tımnştır. Mahalle bekçileri kayıt ' 
sız ve şartsrz gündüz bll§ka hiçbir 

(Deumı 4 üncüde) 

Karanlıkta 
tramvayını şaşıran 

biletci 
Aksaraya gelince 

"Şişhane var mı inen?,, 
diye bağırdı 

DUn akşam, ı,ıehrlnılzdc ışıklar ıön· 
dUrilldUktçn sonra, hayli ı;arıp biı 

vaka olmu§, bir Şışli • Sirkeci tram· 
vnyının biletçisi, Sirkeciye geldikleri 
sırada. yolculann çıkmuı için yere 
inmiı,ı, fakat karanlık yüzünden ve 
daha ziyade dalgınlıkla kendi tramva· 
yı yerine Topkapı • Sirkeci tramvayı· 
na blnmiııtir. 

Tramvay hnreket etmi§ ve tramva· 
yını §tl§ıran biletçi kalabalıkta, AkBA· 

raya kadnr gclml§ ve burasını Şl§ha· 
ne sanarak: 
"- Haydi, baylar, çabuk olal.m. 

Şl~hane var mı inecek?, diye bağır

mıştır. 

Tramvaydaki halk kahkahayı ~ 
m11 ve hAl1 Şişhanede oldu~ıa e
nan biletçı Aksa.rayda. bulunduğu.na 
ve yanlı§ tramvaya blnd_tgine rUçlük 
le ikna edilebl.lmi§tir • 

lk 
eri 
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HABER Aksam Posta& 
_, 

IŞIKSI Z iSTANBUL 
H ARB1N ilk günlerinde Pa· 

riste ol:ın bir arkada'ıın 
ı.bnUşto bu ı;tınıne alt batıra.Ja. 
r:nr anlatll'kcn geceleri rı;ııksız 

ı.a' \D nur \'e ziya beldesinin ka· 
rar.1 :.ı" .. mda biltün Fransızlarm 
y ıcı ''c m:ıtemlnl gördüğünü söy-

..f cr. rtf. Eizsc clektrllderi sönen, 
ışı•. :mı m:ıslcelenen İstanbulda 
,1 >".ı.ırkcn ırlmnın bütlin asil se
dy :erini buldum, dlnlodlm ve 
hfı.clüm. 

I\aı'alllığm ruha tmnet veroı· 
ğini ne c~i ölıliirilü6-ünii söyler 
ler, bu belki nıhlarmm acı melA
li iç<>rsinı:Je yaşıyan mütereddi 
mHlntlerin fertJrri için doğru o· 
lllhllirlcr. Varlığını sonsuz lılr 
lm-ınm \'Crdl~I asit bir gumrl:ı 
fao;-yan ln11anl:ır için l<anınhhla 
nyrlmlı];'lll ne farkı ,•nrdır! Yal· 
nız ı ,;::_., yüre:;indo bolıı.mıyıınbr 
dır ld karanlıktan tirperlrler. 
Cmıun !;Ok doğru oldu?ına n~· 
li cmltıl:ır, mc1in ses!~rlo dolan 
şehir sokalda.rmı dolaşa.r.1 r 
inandılar. 

Isıkl&nn eöndilrUlmesl §Uphe 
yol: kl halkı yeni blrt.almn feda· 
kiirlıldara davet etti, fakat bu 
fcdaltfi.rlık en zengin ln53Ddaıı, 
en fa.kir , .. to.nd:ı.'a varıncaya ka· 
dar hiçbir almda en küçük bir 
tereddüt çlzgtsl. hlı; bir yU7.de 
kilelik bir memnnnlyet.alzllk bu
ruşması doğurmadı. Herkes ,.azı
f esini lstfycrek yaptr. Alınlar yi· 
ne eski~l gibi nuı.ğnır ,.e dilm
dli.ı. çehreler yine ~kisi gibi ne· 
ıc içerslnde. 

Bunun lxı.şk& tilrlU ola.cnğmı 
cs:ıaen beklomJyordum. Yalnız 
ben değil lılçbirimiı: bc!drmlyor 
dnk. Bu tereddüt çizg1sl, hu ho~
nutıınzlak bnru~ıı.larr, dc\·lett 
ltcndiforlnden ayn telikkl eden 
mlUoUerin fertlerine mahfmstur. 
Kcndlo;inJ idare eden hükümeti, 
öz \."arlı;:;'lDdan çıkaran Türkün 
ochroslnl hiçbir fedn'ı{~l.l'ldt karar 
tamaz. 

\'ıı.zlfesinJ tam:ımlylo yapmış 
lruınnlann haklı gururu ile seh
rln k:ı.ranhk soko.klnnnd:ın c\'ino 
dön"n her vatanrle5 oy!l.nı'dıJ< 
\"e itaatin er.oh bir tims:ı.li halin
de duruyor. D'in n1,>11ğnn bn'!iin 
de yanmnğıı hazır oldui:'lıuu, dlio 
b:ı~'\rdr;:'tllı yarm da b:l.5-'lrncağr 
nı hiçbir söz r;öylcmtilen hutlin 
dünyaya anlnt:ın bo insanla.· 
nn h:ı.11, fnsanlrğm karanlık gün-
1 rincle, gcle~k ıı.ydmlıl< ~Unlc· 
rin bir mOj<lC<'lsl de~1. midir"~ 

iki sene sınıfta kalan 
talebenin 

Askerlikleri te' cil 
olunmayacak 

UstU.Ste iki ııene sınıfta kalan tale· 
beden a.skerlik çağına girmif bulu 
nanlar, UçUncU sene başka bir mt"k· 
tepte tahslllurine devam etmek iste· 
dikleri tn.kdlrde, ukerlik tecllleri ya· 
pılmıyacaktır. 

Bu gibi talebenin davet vaki oldu· 
ğu zaman mektepte bulunmaıan bir 
mazeret teekll etnılyecektir. 

50 Youan geacf 
daha gitti 

Şehrimizde bulunan W Yunan 
tebaası genç daha, dlin akşamki 
konvamıiyonclle Yunanlstana ha • 
r"ket etmiştir. 

Ceplıeda kardeşlerinin yanında 
yer alacnk ohm gençler, sevinç 
,.o s:ıbırs.ı::':k içindeydiler. 

1 

Ticaret Vekaleti "Ticaret ve 
iaşe ,, Vekaleti oluyor 

Toprak Ofisi lağvolunacak, ekmek 
işile iaşe Umum MUdürlUğU 

meşgul olacak 
Ankara.dan gelen haberlere gö. 

re, "Ticaret VekA.leti" nln, '•Tica· 
ret ve iaşe vekaleti" ne kalbin· 
den wnra Toprak mahsulleri otıei 
l~ğvolunac:ılt ve ofisin vczaifi de 
vekCılctteki yeni teşkilata rapto
lunacnktır. 

Mura.kabe komiayonlart, mura
kabe teşkil!tı ve ııair sanayi ve 
t~ret kontrol, Iuleri, "ehirlerln 
ekmek meaelelerile benzin ve pet· 
rol tedarik ve tevziatı veklletin i
ll§O umum mildUrtnğUne raptolu -
nacaktrr. 

Yakıt e90dl 
Aaim Ua bugUnkll ~Jıitltı' 

TUrkiyenln alını§ oldl.iğU ~ rP ıt.11' f 
mevauub&ha ederek buııdaD illi geıııı!f 
likeııi.nln kapııarmuza kadar es«ııı' 
olduğu manum.m çııcanl~ pdf 
eöylemekte .... yuzıaııı.tanın u tı,rt'' 
hakau; tecav1ize l§arct ederel'ıtsYdtf 
eınıılyet sahamın (ird1Jin1 

lem ek ted1r. tal ı-tııı' 1 lııluharrir, Almanya ve 1 ~ef 
Britanya adasına bUcurıı ed~;.,ı..ıır 
A.kdenizdeıı lngill.21 abluka.sın~~ 
mak çarelerlni aradıklUJill• ucr'ıır 
tanm da bwıun Jçln taarruza 1'>'ıc 64' 
ğmı eöylüyor vo makalesine 1 

vam ediyor: gflilırl' 
"Almıuıya .... ıtaı,.- tıı ıııtrıı' 

dotnJdaa dotnJya mağJGP ceıe bllStıJ 
ce bütün Avrupanm kUçllk \it'! "°'°" 
devletlf'rlnl harekete gettrrııci< • 
pdllCI'" t i'frl' 

''4te TUrklyenln her lhUl118
1 uıtU"9 ~ 

Jıaznlıkl• du.rmasmA bund:U' 1 
vardır.,. 

Ofisin uyu~turucu maddeler in
fis:ı.n kısmı, sıhh:ıt ve fçtimaf 
muavenet vekflletine bağlanacak · 
tır. 

İçiude het türlU e3ya buluna • 
cak ve piyasa fiatıarında nA.zmı y . S b h 1 
rolil oynıyac:ık ollln mağazaların enı a a <i~ 
bUylik gelılrlerde devle~e kurul • HUscyuı CahJt Yalçm btı~~r!J' 
ması mUn:ı!!ip görnlmllştilr. Sabahtaki bıı.şmakalesinde, .A. ••• nttı'f.)'f 

1 
il 

iıtel11tcumlıura aıazıa 
BaUnln arasında 

nm bugUnJ<U mllcadelede Jnı;- il' tPf Harbin ili• günlerindeki Pnrl-
11ln içlnıı ~c!dlml~, hllznc ve me· 
lfılo gömtilml\11 m:ını.anuıı Fran
sız milletinin yaşamak hakkma 
bir.zat Iı:cndlsinin de hı!l.Dm!\dıı:"ltlı 
~öı.tercn m~ alamet sayılnblllr. 
Kamnlı"ı< İstanbnlun hayat ve 
h:ırelmt doln gecesi, ~:ınınk 
haldan.a amısıln sanlmış TUrk 
mlllctlnln ronlrhğmı ve birliğini 
ifade eden sayısız delillerde:ı hl· 
ri<ıldlr. Muz.af fer Esen l{arıları kavga etr, kend:si iki kadın 

almak suÇ·!ndan yakalandı 

Sovyet milli bayramı 
m ünasebetile tebrik 

telgrafları teati olundu 

Ankara, 23 ( A.A.) - 7 Teş. 
ônieani Sovyet milli bayramı 
münasebetile Reisicumhur İsmet 
İnönü ile Kalinin arasinda aşa
~ıdaki telgraflar teati olunmuş. 
tur. 

yaptığı yardımın gUn gcçtll<VC ~!il" 
ve neden'? dahil c;ok nrttığtıl1 ~ ıt· 
anlamakta ve bunıı. ııebcb ol 1 1'111 

Fen ve teknığın LstilA ıurgçılııl' ıııuJI~ 
uzaklık vo yaltmlık nıefbU 1ql 

kaldmldığını \'& Aımanya gl~sft r.ıt 
yaya h!'ıklm olmak emelinde telli Jt 
milletin Amerlkıı için do bir ~ r· 
olabileceğini ı;33tercrek oöyle rı6# 
"Alm:ınlur gittikçe artan ,-e ıcıı~ır 
I~ Amerikan yardımının ı;or KIJI 

nu ~ dl"b,etlnl unuttu~ ıerd 
yeni nlırunıı gllnllllllle-r yın:ıtrıılf ~ııl 1 
tWer vo ,enllkler ~ ııpnıalt ~,ııtı:f 
anyorlnr. f"akat bu tobJitt"rıer fi~ 
bombıı gUnıbilrtfüıUnll k~ınr.e 

96 Yazan : J<adicca.ı- :/{ath 

Fatihte Çinlll hamam odaların
da. oturan Cuma a.dmda birisi, 
muhtelif tarihlerde Naciye ve 
Döndü adında ilti kadınla evlen • 
ml~ ve kadınların ikisini <le yanı· 
na alarak yaşamağa başlamıştır. 

Hep 1mam Şamil hakkmda ko • l larmm üstünde doğrulmu~tu. Hn _ 
nuşuluyordu; hep Kafkas harple - et Murat bir kavrayışta onu ense
rine dair hatıralar anlatılıyordu. sfnd n tuttu, tek elle beş adnn ö. 
Hacı Murat methediliyor; lak.in t. teyc Sirt UstU fırlattı. Salon ka · 
marn Şamil fklde bir s6nUk ı:öste· rıştJ; ayni zamanda mUthiş bir 

Ancıılr cvvelı\ hiribirlcrfnl fazla 
krsknnmıynn kadınlar, son zaman· 
!arda sr'k sık ka\'gaya ve kocala
rına: 

''- Hangimizi dah:ı çok sevi -
yorsı1n ! Onu mu beni mi? deml'~e 
ve adamcnğır,ı mUııklil vaziyetlere 
ısokrnnğa bıışlamışlnrdır. 

rllmek isteniyordu; onlan dinli -
yen ve ·nıı.nan bir ya.hancı Da~ • 
•andnkl bUtUn kahıamanlık hika • 
yel~rinln, biitiin ?aferlerin biri • 

clk kahramanı olarak Hacı Muradı 
tannnış olurdu. Hacı Murat bunla.. 
n hoş gölil.,"ordu; çlinkU lmam 
Şamil'ln yüksek ccsarct.inl, zek! • 
CJını, teçkilat ve idare kudretini 
ink8.r etmenin lmka.nı yoktu; gU -

ncş balçıkla. ınvana.."Dazdı. U.kln 
ııes (rkarmryordu. Bununla bera • 
ber onun yüzünUn aldığı renk, 
cenesinln arasıra knnıldaması ço.'t 
manalı görUnfiyordu. 

Bu konu.'.jmalar, bu heyecanlı 

ve trajik hlkdyeler yemekten 
11<>nra da devam etti; geniş koltuk. 
!ara oturarak kahvelerini isen 
misafirler o kadar dalnuşlıırdı ki, 
adeta Hacı Muradı unutmuşlardı. 

O &ırada evin önUnıloki gen.iş 

bahçeden kısık bir köpek havla -
tn:ısı duyuldu. Dik bıyıklı general 
hemen kulak kesildi ve ııalonun 

ucunda duran bir a3kcro seslendi: 
- Petrof, no var orada? .. 
- Generalim, kıı.pıda bir so • 

kak kBpeği .... emik l:myor; Şnmi· 
!in b:ı.ğnıno.sı bund:uıdır. 

Dik bıyıklı i:Cnera.l yerinden 

do~TUldu ve kapıya doğru birkaç 

ad.on a tnrak bağ1rdı: 
- Ş:ınıll! .• Şamil! .• Buraya gel. 
Zabltler kendi filemlerinde söy

lüyor ve dinliyorlardı. Hacı Murat 
merak ve hayretle ayağa. kalk
mrştr; gözleri bUyümUş, burun de. 

likleri ar.~lmıştı; dişlerini o kadar 
!!ıkmr~u ki, alt çenesinin dipleri 
kiiçilk birer yumruf;"U andırıyordu. 

General bir defa daha ç'lf.ırmca 
kapıda. kocnmnn, boz renkto bir 
köpek göründü; sağa :ıola koşa • 
rak ı.ıuro.yı burayı yoklıyarak ge • 
liyordu. 
Hacı Murat generalin yanıb~ı -

rıa kadar ~ ıirUdU ve köpeği göste~ 
l'Crek sordu: 

- Şamil diye bun'.l mu çıı.ğir -

tim! 
- Evel.. Ben f3!Unili pek iyi 

tanırmı ; köpeğim de Şamil gibi 

zekidir, cesurdur: ~\iktlr ve yo • 
nılma1~ b'lme~ 

O srrnd:ı köpek generalin önU 
ne kıı.dar gelmiş, kuyruğunu sallı 
yarak, dilir 1 çıkararak arka ayak-

yumruk generalin çenesine indi. 
General inllUyl nndıran b:r ııC3 çr 

kardı, ellerini yüzüne götürdü, 
olduğu yere çömeldi. Hacı Murat 
ctraftaklle"rin ~ıl§kni ve korkak 
bakışları ortasında homurdandı: 

- !mam Şamil bonfm düşma • 
nmıdır, Ilık.in bliyük adamdır. Ben 
Akçnr'a. bir köpekle boy ölçtiş _ 
mck için mi sığmdnn ! 

Zabltlerden iklsi kılıçlarnıa. el 
atacak oldular; IA.kln artık doğnı
lan general • onlara sert bir emir 
verdl: 

- Sis kanşmaym!. 
Biliyordu kl kavgaya sebep o • 

tursa Hacı Murat oracıkta iki Uç 
kişiyi, belki de hepsini temlzllye
cekti; böyle olm::uıa bile misafire 
karut saygısızlık hiçbir zaman 
hakir olamazdr. Hacı Murada bir 
zarar geldiği takdirde prens Vc.
ronso!un sorularmı:ı. ne cevap ve -
rilebllirdi; her ne pahasına olur _ 
sa olsun ortahi;'I yatıştırmak la -
zmıdı. Zaten Hacı Murat haksız çı. 
kanlamnzdı; bUyUk bir gaf yapıl· 
dığına §ilphe yoktu. 

Dlk bıyıklı genel'al '-°ağıstanlr 

misafirinin önUnde hafifçe eğildi: 
- Rica ederim beni affediniz. 

Ma.ksa.dmı Şnmili kötUicme.k değil 

mct.het.mekti. Kızacağını bilsey
dim yapmazdmı. 

Hacı .Munı.t onu baştan ayağa 

kadar hakaretle slizdü; hiçbir ıey 
söylemeden ve yapmadan, hll%Ir 
bulunanların donuk bakıRlan ara.. 
sından, sert adımlarla, rüzgar hr 
zıyla kapıya yürildil: arabacıya 

emretti: 
- Çabuk, beni eve götür .. ! 
Millkof ona yetişemedi. Eve 

\•ardıE;'l zaman naibi bi'r aşağı bir 
yukan dolıı§trken buldu. Yalvar • 

dı: 

Eğer Cuma, Nasrettin hocanın 
"Mnvl boncuk" hi.1<5.yc:ıini bilmiş 
olsaydı, ne kendisinin llti kadınla 

Gürnrüklerdeki 
Alman n1alları 
Klering hesaplanna 
göre çıkarılacak 

Dün gümrükler b~ müdürlü. 
ğUne gelen bir emirle 30 ki.nun
sani 040 tarihine kadar limanı. 
mıza gelip de gümriilderde tek .. 
liyen Almanya menşeli malların, 
iki hükllmet arasındaki klering 
hesaplarına göre muanıeleye ta. 
bi tutulması bildirilmiştir. 

Bu tarihten sonra gelecek 
mallar için de 13055 numaralı 
kararname hükümlerine göre, 
ithali mecburi tutulmu§tur. 

Bu kararnameye nazaran it.. 
hat edilecek Alman malları, 
cinsine nazaran, klering, takas 
veya. hususi muamelelere tabi 
tutulııcaktır. 

HC?.Icn, yeni Tilrk • Alman ti. 
ettret anlaşması esasları dn.hL 
linde gümrüklere gelmiş mu. 
him mikta.rdıı emtia vardır. 

HükQmet, bu emtiadan an. 
cak eczayi tıbbiye ve boyaların 
ithaline müsaade vermiştir. Bu 
mallar, ithal edilmektedir. 

Seferden men' edilen 
otobüsler 

Emniyet altıncı §Ube memurlan, 
dün, otobüsleri kontrol etml§ler ve 
bunlardan 3093, 30915, 3086 ve 3011 
numaralı ol&nlarmm lşlemeğe müsa· 
it o)mndığıru görerek seferden men'ct· 
mlşlerdlr . 

Yeril çuvallarla 
ihracat 

- Hacı Murat, kızma! Bu a • 
dam zaten ecrocmin biridir. SP!tin 
krzacağmı bilmeliydi. Bu bir ders 
oldu. 1mam Şamilin zeki ve ewı-

1hmç mallanmızın yerlı ~uvaı· 
retlnden, yUksek lnBalllık meziyet. !arla ihrr.et üzerinde tetkikler ya-
lerinden kim §llphe edebilir. O, pılm&kt8, bu cümleden olarak da 
tam ~ana lfiyı:k bir dU~andrr; fmdıkla.rrmrzm Ad anada yapılım 

sen ki zayıf ve değerniz kL-nscler· yerli pamuk torbalarla ihracı dil
le çarpışmaktan ho ıanmazsm ! 1 6Unillmclttedir. Yalnız~ bu torbala 

P k
. 

1 
ki . 1 k 1 • 1 ıın mcsamntı n~ oldugundan fın . 

- c 1• ıın MI 1 • :O 
0 nız a 1 dıklarından bozulrnnsı tehlikesine 

ma.k lstıyorum!.. knnıı çuvalların dlişer kiloluk l<'t· 
"Devamı oor) tibi milnnsip görUlınü§tür. 

yaşadın meydana. çıkacak, ne de 
kadınlnnn diin!dl k~:n·g:ıl:ırı ola • 
cakt.ı. Fn.kat kadınlan ditllomatça 
idareden Aciz olan Cuma dün ev
den çıktıktan sonra, orla.1<lar ye· 
niden kavgaya başlamışlar ve bir 

:.-·-sela"ls Ka'inln 
Sovyet\er Birli.ti Yüksek Sov. 

yet Meclisi Reisi 
Moskova. 

aralık blriblrlerinln iizerlne atı - "TP~rinfe\'VPl 1 ~i1rı ·n vıl. 
larak saç snı:a baş bMa kavga döniirnii "'iifl"tcıe~etile, !lanılmf 
etm.ielerdtr. Netlre<le, daha gilı;IU tebrikı,. .. ;ll"ı~ bi,.ı;ırto dOflt &Yv· 
kuvvetll olan Döndü eline geçir - yetler Birhği milletlerinin refah 
d~ğl kal~n ~~r sopa ile .Naci} oyi I ve ea~nf'ti hıısıısu!Yi"ki e~ i}i 
bır hn~·lı dugmUş, kanlar ıç!nde ye temennil~rimi S"lmlmf tebrıkle. 

re sennlştir. rim!e birlikte a.rzetmekle bilhas. 
~etlş~nler NaqJycyl t~:ı,1 alu. sa zevk duymaktayım." 

na alm~lnr, Dönnli'yU clöğmek· f,fJmct Jnl5nll 
ten, CUmaıı da iki kadmla vlcn· 
mek suçundan uı.bıtaya teslim et
mislcrdir. 

Hindistanla 
ticaretimiz 

Geniş mikyasta inkişaf 
göstereceği tahmin 

ediliyor 

Hindistan.da tetkik seyahatine 
çıkan, Ticaret Vekaleti standar. 
dizasyon mUdUr munvini Tur. 
han Boray, Ankar~ya dönmüş· 
tür. 

Turhan Boray Basra • Bağ. 
dat transit yolunun açılması ile 
meydan.'1. gelen ticari vaziyetler 
üzerinde bir rapor hazırla.yarak 
Vekalete takdim etmi5tir-

Ekselans tırınct İnönü 
Tiirkiye Reisicumhura 

Ankı\ra. 
''BüyUk tesrinievvel ihtillli • 

nin 23 ün<'ii yıldöniimU miinase
bctile vaki hararetli tebrikleri -
nizden ve temennilerinizden do. 
layı ~amiml t-P4'1rJı,-ıerimin ka. 
bulilnü rica. ederim." 

Kalinin 

EJa~1ıcl-!limiz1e Mo1ofof arMtnd.a 

Aıı1cııra, !3 (A.A.) - Sov-Yet 
milli bayramı mUnasebetile Baş
vekil Doktor Refik Savdam ve 
Hariciye Vekili Ştikrü Saracoğ. 
lu ile Sovyet Halk Komiserleri 
Medisi Reisi ve Hariciye Komi. 
seri Molotof arasında tebrik ve 
tesekkür telgraflan teati edil • 
miştir. · 

Saç levha ve renkli 
kağıt hakkında 

Anla§ıldığma göre, bu rapor. 
da Türkiye ile Hindist=ın ara. beya nname 
smda. geni~ m~ky~sta tica~t mti. EII~rinde saç levha, kAğrt ve 
nasebetlerın ınkışafma ımkan 1 bez bulunanlar mal miktarları 
görilldüğü bildirilmiştir. nt birer beya~ame ile vilayeı; 

Bu a;ada Hindistanm mem. bildlrmeğe mecbur tutulmuşlar. 
leketimızden zeytinyağı alacağı dı. !lan tarihinden bir hayli za .. 
buna. muka~il bizim de ilk i~ o. man geçtiği halde evvel! esaslı 
larak Hindıstandan 250 bin a _ bir müracaat vaki olmamış, an
det çuval mubayaa edebileceği- cak dün vilA.vete yüzlerce be. 
miz öğrenilmiştir. yanname birden verilmifitir. 

Fa lbte gizli bir 
mezbaba basıldı 

Burada her gün kaçak olarak 
15 hayvan kesiliyormuş 

Zabıta bir milddettenberi Fatih 
ve civarında mühim et kaçakçılı
ğı ynpıldığmı hıı.be.r alını§ ve tah. 
klkat ıson11nda bu gi%11 mezbaha • 
yr meydana ~rkarml!'I. kac:ak~ıyt 
yakalamıştır. 

Ka~ak~ı. F~tihte, {,'tl~ambsda, 
Hamsi sokah"Inda, l ı nwnaradıt o· 
turan Salih oğlu Halildir. Halil e
vinin rrutfa.ğını. adet! kUçi.ik mik
yasta bir mezb:ı.lıa hnline sokmuş. 
kanlann akr..celfı kano.llnr vUcudn 
getirmiş. ı>t kütükleri . .satırlar, 

bıçaklar \'e du\'nrlara çPngelf Pr 

a.smıştir. 

Evde yapılan aramada 3 ta.ne 
ke&lmiş ko)'UDla 25 kilo parçalan... 
mq et bulunmuştur . .Mut!afln ahır 
haline retirilmlş kmmmd~ da. 8 
koyun, 3 k~i ve 5 koyun postu i
le bJr k~i ve bir kuzu rıestu mey
dana ~ıştır. 

~alih oğlu Halilbı her g'i.in 1& 
kadıır hayvan keserek kaı;ak ıı&t
tığr aııla.~rlmış, yakalanarak ndli • 
yeye verilmiştir. 

Koyunlar, etler ve kesim Ievazı. 

mı müsadt1rc olunmu.stur. 

ııesllc örtmek kııbUfndeniJJr. cl!\.ıtr 
.Amerlkıul yardnnı tomllt.el' rdır 

lcrl ııJ-1<u&ua bmıknn blr t.l'hlil' 

1 
lhdam !1 

''Almanya, yeni ıtti!ıılt.1nr ~t,JP 1 
ko~uyor,. ba~lıklı makalcs!ııdc sl> §f 

Da\·er ııon ha!lalar zarfındll siJl t'e 
hareketlerin ba~döndUrUcU bir 

1 
ııı:J 

yapıldıgı:ıı \'C Almanyanın yc'/J tıet!~ 
mına uydurmak latediğl dc\'~~tlfı!f 
kral ve diktatörlorlle konusuP ~~ 
lıır yaptığlru ıöyllyorek .AI01~ t!lfJ!l 
yen\ nlzsm dedl#i şeyin tıır ~t:1 

mağlQb edllemlyen lnglltereye tfl!~ 
bir Avrupa ttUfaJu kurmayı I!! 

ı· ettiğ'int kaydediyor ve diyor ı: ;uıfl"' 
"Cebren yeni nizama \-C)'S ~ıtf 

kaç batlı pakta sokulan ftl('rnl ııl r 
de, Jçln Mn bir Alman dll~~ıı~~ 
ba~[:ıııa ve halkın nıen11 rJf 
ketlcdnfn Almanlım mntavırrt1' ) 

«tine ollphe yoktur.,. 4 ' 

Mühendıs 
mektebi . 

k imyahaneS1 1 
. e \ 

l\11ill Ş f" • . .. zerıO rı i e ın ışareb u "e 
d·ı eg Yakında inşa e ı rl1 

başlanacak seP' 1 
Jlillt Şdimiz tıımet tn6nU ~ esr>' 

Mühendis mekteblnJ ı:JyareUe oıe' 
11mda mektep vo çalışma ıa::p ıçi~ 
rlnde izahat almaltta iken nıe~tıı>.,ıı'. 
ıenelerdenberi yapılıımry&n çıı:•tıl 
nenln ancak on bcıı bln ura).-S 1tııd,.r 
leceflnl öğrenm!J ve oımdlYe ~t , .. 
bunun yapıJmMm& kar§l ııs>11 şeJI' 
teesstltlerinJ izhar etmlıtL ~e ~ 
m.izln irpt "t'e lpreUeri uzer ıeııP ( 
kimyaha.nenln kuruımaaı içill 

den tahalıat vertımtotlr • lCtt'btıP 
Yeni blnı& fçln MUhendiS zııe esi 0$'

0 

yanında ve GUmtl§suyu cadd ol~ 
rinde ı•Qel1 ııene ln§aatı ikınal ~ .,-· 
mektep pansiyonu yamııda.ld prO~ 
zxrlanmaktadır. Yeni btnanııı I' 
lert parudyon blnumda oıduCU ~,tı" 
gene mektep aon smıf ~t bll >"' 
Ierf taratmd&n ha:r;ır:ıana.cak ve ,.,ere._ 

si eo>' • 
nJ bina. sllratle ~a ve ikDl ~ı,ıı', 
dahil! teaisat da hemen ol~ 
cak ve talebenin 1.st1!adesıne arı 
caktır. ~ 

Y ,,_r 
~ 

, l sliim, Türk 
'Ansiklopedisi 

t ı:• 
Rer tarafta ~k bQyük rağ~{! ., 

uııan. bu muazzam eııerln cçcın 
ym ınttesr etmi§tlr. ıı-"'f 

Bu aayıd.s yazılan butUIUL!1 ~....ı: ( 
rirler: Proteıı6r tmnıı.11 Hakla re ' 
ömM' Rıza, Tem)1z m.ııh'k:cm~ııı ",d 
ri Fuat HulOsl, Ali H!Jl"nıOt. fd • 
din, mOdcrTls Ömer Nasuhi. 1 
Fahreddin Kerim, Tc.hlr oıgurı. 
hlm Hakkı. 
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-;j;a,ıstacuı diti 
llrleşlk 
Aaaerikanm 
lııglltere e yardımı 

Birleşik Amerikanın lngilte. 
reye 7.a.ten yapmakta oldu~u 
J'ardım.ı daha fazlalaştıracagı 
bahsi bugilnlerin baı:1lıc-.ı mev
ZUlarından biridir. Vakıa Birle. 
Rik Amerikanın bu harpte 1nıgil. 
tereye fili vardımı biraz gecik. 
Jtıiş de olsaw bu hayli mühimdir. 
Fakat demokrası ve hürrivet 
?r.üdafilerinm zaferini tam blr 
garanti altına almak ve sulhun 
avdefni sür'atlendirmek için bu 
Yardıma daha gen·s bir mahıyet 
'ermek lüzumludur. 

lngilterenin Birleşik Ameri
k~dan gördüğü yar dnnın yalmz 
li lah te limatma dair olan kıs. 
trunın bir bilançosunu göz<len 
gecirmek Amerikayı İngiltere. 
nin harp ilan etmemiş bir müt. 
teflki saymakta hiç hata olma
dığını kabul etmek ıcin kafidir. 
~Yhil sonuna kndar 1ngiltere A.. 
llıerikaya 500 milyon fnc'iliz lira 
hk sipariş verm"stir. lngilterenin 
bu siparişlerden simdiye kadar 
aldığı veya pek yakın bir za. 
lllanda alacağı s1lahla:- şunlar
dır: 

11,(\01) tayyare, fi ono tt::; yare 
ltı.otörü, 25 • 30 tonluk 4000 
lank, 1,000,000 tüfenk, çok mik,. 
tarda topçu malzemesi, ordu ve 
tayYare için mitralyözlar, f>om. 
~lar, torpiller, mayinler ..• 
_ İngHterede her dört askerden 

bırinde Amerikan tüfeği vardır. 
liaziran ve temmuz ayları zar
fr{Jda lngiltereye Amerikadan 
~.ooo mitralyöz, 500,000 t~if~k, 
150 sahra topu gönderilm1<!tır. 
Amerikan mamulatından 3,000 
tayyare ve 50 torpito muhribi 
elyövm tı ...,iltercdc hali faaliyet
ted · r. In "ilt reye Amerikanın 
~;eniden ):Uz k::ıd-ır harp ge.ı,isi 
'~rınc i, Amer:k, ı L yeniden 
kırk tayyare f ~ brikası kurulma. 
sı mevzuubabi tir. 

Y pılanlo.r bunlardrr. Fakat 
bunlar kadar ve bf'lld de bunlar. 
dan d ı1a cok mühim olarak 
l3irleşik Amerikanın illgiltereye 
Yeni bir J ardımda bulunması 
1 kanı mevcuttur v<' Amerika
~ n bunu yap:ıcağı anlaşılmış 

huun a.h"t dır: 
Conaon KaJ'\•mumın ilgası. 
13u k mm umumt harpte A. 

1kı. t"I( d:ln ) p .. ık1arı istikraz. 
1~rı ôdemcm·ı:ı olan memleketle
~11 Anı rika piyasasından istik. 

z Yapmalarrnı meneden ka. 
tıdur ki İngiltere de bu dev
i r a. a aında bulumuğu için 
di Amcrikada kredi ile iş 

c ·ne imkfuı yoktur. Ame. 
a ir.in de hayati olan bir dava 

nda ç pıc:an İngiltereye 
d ""I Amerikalıların uzun müd. 
ilet e ri he "Plan ileri sürmiyc. 
b ri ve bunların üzerinden 
~r s·· !!er geçirmeleri hemen 

n m hakkaktır. 
hak ek·m Amerikada bu yolda 
"eti v n c 'Cvan gittikçe kuv. 
fı _huı ktadır. Gazeteler bu 
Jıa l'i .. d f P. c>di yorlar ve mu. 
bti k;cıı. ki efkarnımumiyenin 
it\ ~Uk bir ek"' riyetrnc tercü
~ olı1vorlar. !ngiltereye harbe 
lal- e1°n yanılabilecek yardnn. 
tı.L~ ·" mis·ni yapmağı müs. 
~l faali) et programının baş 
"- d si olarak ilan etmiş bulu
' ~ lıuzvelt'in. milletin bu arzu. 
c a Ya~ında rnüsbet ve fiili bir 

l> verm,.!i:ini t-e1'1emeliyiz. 

Sekreter 

Suriye fevkalade 
komiseri 

.değiştiriliyor 
Yerine mqhur K iap 
getirilecekmiş 

Ocncvrc. 23 ( A. A.) - Vişi. 
den D.N.B. ye bildirildiğine gö
re, Fransanın Suriye fevkalade 
komiseri Puaux'nuu yerioo eski 
Paris polis müdiirü Chiappe'ın 
tayin edileceği Fransız siyasi 
mahfillerinde söylenmektedir. 

Amerika lrlandaya 
askeri ataşe tayin etti 
Nevyork, '!' ( A. A.) - Ncv. 

york Times gazetesiı:Jn Va§ing
ton muhabiri yazıyor: 

''Amerikanın Londra elçiliği 
kara ve deniz afa.,.esi general 
Scanlon bu vazifeyi aynı zaman. 
da Dublin'dc de if· ya harbiye 
nezareti tarafından memur edil. 
miştir. 

Irlanda üslerinin kullanılma. 
sı meselesir.den dolavı Dublin 
ile Lcmdra arasında <'ikan ihti
laf üzerınedir ki bu karar ve. 
rilmiştir.,, 

B A B E R - Akşam Poeta!t 

İngiliz radyosunu 
dinlemek yasağı 

Fransız 
müstemlekelerine de 

teşmil edildi 
Cenevre, 23 ( A.A.) - D.N.B. 

nin Vişi'den öğrendiğine göre. 
lngiliz radyosunun ve :F'ransız 
aleyhtarı ecnebi radyo neşriya. 
tmm sokaklarda ve umumi ma. 
hallerde dinlenmesi yasağ1 bu
gün resmi gazet<'de çıkan !bir 
emirname ile deniz aşın biİtün 
Fransız topraklarııu teı:ımil edil. 
mi.ştir. 

Mukavva 
tayyarelere 

tahtadan bomba f 
Almanların hilesini 

tngiliz.ler derhal 
keşfettiler 

Londra, f3 ( A.A.) - Bugün 
T..ıondrada cok eğlenceli bir ha • 
dise haber verilmelttedir: 

Bordo tayyare 
meydanı 

bombalandı 
At/antikte vapur 

kafilelerine taarruz 
eden tayyareler 

buradan kalkmaktadır 
Londra, 23 ( A. A.) - Hava 

nezaretinin tebliği: 
Dün bombardıman tayyarele. 

rimiz gündiızün Schipol ve Lee. 
warden'doki düşman tayyare 
meydanlarını bombalamışlardır. 
Bombalanan diğer hedefler ara. 
sında Solingen'de bir fabrikada 
vardır. 

Dün gece Bordo cfrarında 
Merignac tayyare meydanına 
müessir bir tarruz yapılmıştır. 
Atlantikte ticaret gemilerimize 
karşı di.iı;:man, taarruzlarını bu 
meydar.ıdan kalkarak yapmak
tadır. Hangarlara, barakalara. 
kışla grunlarma ve yerde duran 
tayyarelere ciddi hasarlar yapıl. 
mıştır. 

Fenersiz 
l ŞIKLARIN söndürilldüğü 

ılk gece İstanbullulara şe_ 
hir, ta:bii, biraz acaip göründü a_ 
ma - bunu daha acaip bulacaksı · 
nu • beııi sevindirdi: ışığı sevme· 
diğim için değil, lstanbulun hi~ ol
musa bu zamanda Avrupa şehir • 
lerine benzediği için ... 
Yhıe gençliğimde ilk defo bir 

Alman şehrine gece simendlferle 
giderken, şehri uzaktan görünce 
şaşırmışum: şehrin üzeıınden o 
vakte kadar ömrümde goremedi · 
ğim kadar şiddetli bir ışık çıkı.} or 
ve gökyüzünü aydınlatJ.}ordu. O 
vakıt İstanbulda gökyüzünü ay · 
dınlatnn böyle bir ışrk yangın ala_ 
meli sa.} ılırdı. Ben de gideccginı 
s lıirde p~k büyUk bir yangın ctk
tığını zannettim. Canını sıkıldı. Şi_ • 
mC'nd.ifer sehre yakla tıkça uzak· 
tan :o,nngm L':ıığı zannettiğim o ay· 
dmlı!{ın şehri a\·dınlatan kuvvetli 
t>lcktrik fenerlerinden çıktığını an 
ladım ve Alman şehrmi pek kıs_ 
kandım. 

BıJirsiniz ki bizim güzel İsian -
bulumuz geceleyin ı :klanına ba· 
kımınd:ın hiçbir vakit söhrel ala· 
rnnnııştır. Rahmetli Şina.sinın, pek 
de es.ki olml.} an bir tarihte yazdı· 
ğı •'İstanbul sokaklarının tenvir 
ve tathiri" adlı gazete makalesi _ 
ni okumamış ol anız bile oradaki: Gece harekatımız esnasında 

bombaladığımız diğer hedefler, 
DOrtmund Wanneeickel bc>nzin ~laE>i\'a "8füesimlcn dili fathire 

İstanbul hayatı 

ls.tanbul 
da bir fenere yüz kişı düşmez. Bi
run şehrım.ı:z o kadar b~}Ük ve 
dağınıktır. Gece ~ıklarının Avru. 
pa şehirlerindeki kadar sık ,.e cok 
oluncaya kadar burada gece ~ık· 
!arının Avrupa sehirleriııdcki gıbl 
olma.sı elbette iddia edilemez. 

Bundan dolayı olacak ki meh • 
tnp eh tstanb• lı'la oldu :u knd:ır 
b ka hiçbir ~ rd öhrtl rılama.. 
mı tır. Mehtabııı bur ~a 

ma ı yalnız Boğazic;ındcn, o .un ı. 
kı tarnfındı:ı.ki güz l t pC'l<'rd n 
değıl, lstnnbul halkrnın "'<'C !(' n 
sehirdekı giizdJı•ri ancak m h p 
oldu"u vakit görcbilmeslndcnC.ır. 
Avrupa ehi lerl gl'cel 'in gök.} u · 
zfine ışık verir, biz bura.da bol ı

sığt gökyilzı.i.ı d n bekleriz ... 
Avrupada nf'hirler l· n rında, 

l.sviçrede göller kennrındn E:C'hir _ 
lerln gcceleyı.n el ktı ık ı ı ı ile bi
le n€'1tadnr güze 1 pat aldıl·larını 
görmüs olanlar 1°tnnbulun da ge. 
celcri o sehirler gibi ısıklanm sı 
mUmkUn olsa bizim ehrimizin de 
gecele) in nekadnr güzel olacağı • 
111 sadece hayallerinde t sn\'vur e• 
derler ve 'bunun mUmkün olabı e. 
ceği zamanı görmıy cckl rfni 'dil. 
şllnerek Avnıpa şehirlerini kıska.. 

nırlnrdı ..• 

Almanlar Fransadaki tayya. 
• Nevyork, 24 CA.A.) _ İngiltere re meydanlarından 1?~iliz bom.. 

büyük elçisi Lord Lothalıın. Lizlxm· 1 b~rdırr:s~ tavyarelennın nazarı 
dan Clippı:r tayyares.ıe buraya gel· dıkkatını başka taraflara çek. 

depoları, Dortmund. Duisburg Pcrfc\'i lıilmıctli irfan ile k~~!~~ 
ve Ruhrort Emtc:ı. denoları ve 

1 

Bunlar, sUphesiz sulh zamanm• 
da, bu h:ırp b ladıvmdanberl 
Avl'Up:ı. şehtrlcrinin geceleri ka " 
ranlı.kta kaldıklarını gazetelerde 
oku~ o ruz. Bazı .} erlerde geceleyin 
halkın sokaklarda biribirine çarp.. 
maması i in gö,::;se takılmak ii&ere 
fosforlu dUğmeler icat edildijml 
bile rivayet ediyorlar. 

Lori~nt, Oherbourg, Le Havre, a 
1
"··· 

mlı;Ur. mek için mukavvadan yapılmış 
• tayyarelerin dizilmiş bulundu-· 

üstende ve Flcssinguc limanla. bC'-r11 c>zbe>rinlzde olsa ;;eı ektir. 
ndır. ı O ma'mle !stanbulda geceleyin 

ingilteraye dünkü 
hava hücuınları 
3 Alman, 7 ltalyan 
tayyaresı diişüruldü 
Londra, 23 ( A.A.) - Hava ve 

dahili emniyet neza!'etlerinin 
tebliği: 

Dilşman bombardıman ve av. 
cı • 'bombardıman tayyareleri 
bugün !ngiltercnin cenubu şar. 
kisi üzerine :üç.. akın ~ıapmı§lar. 
dır. Küçük bir teşekkül çok yiik. 
se1tten uçarak Londra mmtaka
sına kadar girmiştir. Şimdiye 
kadar pekaz bomba. atıldığı ha. 
ber alınmıstır. Londranın cenu. 
bi Baliyöst~nda ,.e Taymis man. 
sabında bir s<'hirde evlere bazı 
hasarlar olmuştur. Öğrenildiği. 
ne göre ınsancn zayiat da pek 
azdır. Saat 11,;m za kadar gelen 
raporlara nar.aran bugün öğle .. 
yin Manş denizi üzerinde 7 
İtalyan tayyaresi dfü;ürülmq. 
tür. Bundan başka ö~leden son
ra Londraya yaklaşı~ken de iki 
Alman avcı tayyaresi daha dü. 
~ürillmüştiir. 

Fransada iki tevkif 
daha 

Clermont Fer:rnnll, 24 (A. A.) 
- Havns: 
Fransanın en bil) iik tayyal'c 

fabrikacılarmdan Dcmoitine ile es· 
ki nazırlardan sosyalist mebU3 
Montet'nin oğlu Jak Montet tev -
kif edilerek idareten Pelle • Voi
sin şatosuna hapscdilmislerdir. 

Görünmiyen Harp: 
BEŞiNCi KOL 

l'uaa: 
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Buradan beı;inci kolun karanlık.. 
!arma. nüfuz etmek ümidindeydim. 
Vakıa mareşal kara torpilleri 

mmtakalanna ait haritaların düş. 
man eline geçmesini mühimseme -
miş idiyse de, hakikatle, bunun 
son derece mühim olduğu şüphe -
sizdir. 

Motörlü krtalara karşı bu tu -
zaklarm imhaaı Polonya için her -
halde bir felikct teekil edecekti. 

Netekim mareşal bu meseleyi 
pek mühımaer göriinmediği halde 
erkiruharbiyc garp bölgesindeki 
bütün kara torpili mıntakalarınnı 
baştanbaşa yerlerinin değiştiril -
mesi emrini vennişti. 

Siyasi hicmeler barba doğru 

bq döndilrücü bir silratle koştuk_ 
ca Polonyada besinci kolun faali -

ğu sözde bir tayyare meydanı 
vlieuda getirmişler ve !ngiliz 
tayyarelerinin gelerek bu mey. 
dana bombalar attığını sevinç. 
le seyretmi !erdir. 

Bir tayyaremiz kayıptır. '\ f<'ncr ) . km k usulilnun yeni deni-
----0._:.__ Iebileeek kndar ya.kın bir zaman. 

Gene gençliğımde, Avro.paduı 

yeni dônclilğüm bir tarihte, bir ge. 
ce br>yoğlundan Kasımpaşaya g1 • 
derken yolumu kaybettiğimi ve 
bir evden qzaklqamryan ayak 
seslerini duyduklan için pencc · 
reden bir lamba uzatarak sol·aP'"<i 
biraz ı ık verdiklerini iıatırJ.ad;'.< • 
ça Avrupanm ibol elektrikli şllıi,. 
lcr"ne karşı luskançlığmı art:ır~, 
Onun için Avrupalıların o fosfor
lu dliğmeleri icat ett.ilderlni :i§i • 
tince sevinmi tim. 

Fakat İngilizlerin yeni bir is
tihzası karşısmd:ı. bulundukla
rını görünce fena halde canları 
sıkılmıştır. 

İngiliz tayyarelerinin bu mey. 
dana attıkları bombaların talı. 
ta bombalar olduğunu anlamı§ • 
lardır. 

• Bud p şte, 24 {A.A.) - Ayan ve 
mebus n mecllıslerinln hariciye encü· 
nı nlerl 27 sontcşrlnde toplantıya çağ 
rılını 1 rd•r. 
• Nl l's. 24 <A.A.) - Lorrainden Al· 
m nl r t"' fıııdan tard ... dllcn 1500 ki· 
ııı ı ti ı .fi Nlmesc gelrnl§tlr. 

• Bılkr , 23 (A.A.) Stcfani: Eski 
har cıJe nazırı :Manoilosku, milli ban· 
kanro dlrektör!UğUne tnyin edilmiş· 

Ur. 
* Nevyork, 24 (A.A.) - Amerika· 

nın Fransa nezdlndekl büyük elçiliği· 
ne BulUt yerine amiral Leahynin ta· 
yln edileceğini Ruzvclt k~tibi vasıta· 
sile bugUn bildirmiştir • 

* Nevyork, 24 (A.A.) - laveçin 
''Anten., vapuru lrlandanın 250 mil 
garbında torpillenml§ olduğunu, fa· 
kat lıenilz batmadığını telsizle bildir· 
mi§ Ur. 

• Rangoon, 24 (A.A.) - Blrmanya 
hUkQmetl <le, Hindistanda olduğU gıbl 
doları olanların bazı l.ııtısnalarla bu 
parayı memleket parası mul<abillnde 
hUkt\mete. vermefe davet eden bir ka · 
rar almıııtır. 

Bir ingıliz 
harp gemisi 

T rablusgarp 
sahillerinde bir ltalyan 
kampını bombardıman 

etti 
Loıtdro., 2o ( A .A.) - Bahriye 

nezaretinin tebliği: 
20 • 21 sonteşrin gecesi bir 

harp gemimiz tayyarelerin de 
müzaheretiyle Libya sahilinde 
kain Maktila kampını bir saat 
bombardm.an etmiştir. Cç bü. 
yük yangın çıkarmıştır. Düşman 
ateşim.ize mukabele etmişse de 
hasar ve zayiat yoktur. 

Kahfre, 24 (A. A.) - İngiliz 
umumi karargilımm tebliği: 

Sudan'da devriye kollarımız 
topçunun da mUzclteretiyle dün 
de Gallabat ile Metemma ara
sındaki faaliyetlerine devam et. 
mişlerdir. 

Diğer cephelerde kaydedile. 
cek hiçbir değisiklik yoktur. 

15 Fransız gazetesi 
tatil edildi 

Zürlh, 24 ( A. A.) - "La Suis. 
se'' gazetesinin Visi muhabirine 
göre, aralarında "Le Tempe" da 
olmak üzPre 15 Fraruıız ga7.etem 
birkaç gün için hUkümetçe tatil 
edilmiştir. 

Bu karara sebep yazılmıyacak 
bazı ıeylerl bu gazetelerin yaz • 
mış olmalandır. 

yeti azamiye çıkacağını hesaplı • salahiyctimi tanımak istemiyor -
yarak, büyük bir ihtiyat, fakat du. 
öldürücü bir azimle hareket et - ı Askeri emniyet, sivil emniyet ve 
mek kararını verdim. istihbarat teşkilatını daima istih-

Maamafih bütün bunların fcv • faf etmekteydi. 
kinde. ve her şeyden daha nıü - Hatta, diyebilirim ki, bana biz -
hiın olarak benim bilhassa gözü- zat en ziyade müşkülat çıkarml§ 

mü açan Valeskanın tevlufi hadi- olan askeri emniyet şefleri olmuş 
sesi idi. 1 tur. Onla:r, düşman burnumuzun 

Zira Valeskanm tevkifi beşinci dibine de<Yil, içimize girmiş bulun_ 
kol ajanlannm erkanıbarbiyenin 1 duğu ve faaliyetlerini sqn derece 
dahi içersine nüfuz etmiş olduğu- moderni7.e ederek harikulade yeni 
na şüphe bırakmıyordu. usuller ve sistemlerle hareket et-

Demek ki Polonya crkanıharbi · Liği halde, hii.la eski bildikleri kta: 
yesi dahi sanlm.ıştJ. Y:ı.hut, erlcii· sik sistemlere itimat etmektey _ 
nıharbiyenin bütün ajanları düş - diler. Bu hususta yalnız şunu söy· 
manm ajanlarıydı. Binaenaleyh 1 lcmf.:m, zannederim, askeri cmni
yaptlacak ilk hareket evvela ordu yet şeflerinin nekadar gaflet için_ 
ve hatta erkii.nıharbiye içindeki de olduklan hakkında bir fikir ve· 
gizli düşmanla mücadele etmekü. 'rir: 
Seferberlik ilin edilmiş olduğu i - Onlar, hala, en kıymetli istih • 
çin. sivil sahadaki düşman faali - barat reyyonlarmda bizzat Alman 
yetinden evvel, bittabi askeri sa - casuslar kullanmakla iftihar et _ 
hada.ki faaliyeti kırmak, önl"mek, mektcydiler. 
meydana çıkarmak, hiç olmazsııı Diğer taraftan genel kurmaylı-
iptal etmek lii.zondı. ğın harekat ve .istihbarat şubC'c:i, 

da meydana rıktı"'mı göste .. ir. O 
vak.ittenberi de l.Stanbul geceleri 
hlcl:>ir devirde Avrupa şehirle'ri 
gibi aydınl tılamam tır. B.ırnda 
el ktrik cıktrktan s nrn da fener 
lcr n~!md:ı artt.ı.ı fü"' • tan · 
bul için p k az ge ·: . • :.ı.-:ı n bu_ 
rada elektrikle. bo~ :.:t • al.arla 
yapıl:ın ı klaml r da Av up şc
hirlcrindekine n:\spetle daima de _ 
vede kulak gibi görUnlir. 

Bunı:ı. sebep, tabii, 1stn.nbulun 
nüfusuna n'spetlc pek büyilk ol • 
m~sıdır. Avrupa şehirlerihin birin
de yakılan hir Ple.ktrik fenerinden 
bJn kişi iatifade edeıwe latanbul • 

lstnnbuldıı. dıı. gece ı ıklan sön 
dürUlünc A \ ı1!p:ı ş irlerilc tam 
mu .. vat hasıl oldu. Hiç olmru:ı 
karanlıkL ı .lı avat. .. 

N. F 

F-ansız hükOmeti l 
merkezi 

ingilleıeııe 
Yeni den 1 O bin ton 

üzüm, 5 bin ton İncir 

Vişiden Versaya 
yakında 

.nakledilecekmit 
Zürih, 24 (A. A.) - '•La Suis

se" gazetesinin Vişi muhabiri ya· 
zıyor: 

Fransız hükümeıünin Parla veya 
Versay'a nakli tarihinin yalunda. 
tesbit edileceği reami mahafiide 
söylenmektedir. Versay'da hiildi • 
met için iki otele elkonulnu~. 

Altın mütemadiyen 
yükseliyor 

Altın dUn de yükselerek, 25,25 11· 
raya çıkmıştır. 

mekt0 , en kıymetli casuslarını o 
cephC<Je kullanmaktaydı. 

Garp bölgesine ikinci plinda e· 
hemmiyet veriliyol'du. Çilnkt\ ge · 
nel kurmay istihbaratı, Almanya • 
daki askeri ( ! ) ajanlarından aldığı 
son derece mevsuk raporlar üze -
rine, tehlikeyi hfı.lll Sovyet Rusya 
tarafmda görmekteydi. 

Alman casusları, bilha.ssa beşin
ci kol casusları, Polonya askeri 
makamlarmm Polon;>-aya bir teh. 
like gelecekse daima Sovyet Rus· 
yadan geleceği hakkmdald klasik 
endiıwsini gayet büyUk bir meha· 
retle beslemekte bir sani.} e frr • 
sat kal'ınnamaktaydılar. Netekim 
mesela, Polonyada be~inej kol fe· 
!fıketini ilk anlamı~ ve bu anla -
yışma feci bir surette kurban 
gitmiş olan albay Sameroviç gibi 
son derece kıymetli bir şefin yerL 
ne. garp bölgesi askeri emniyet 
ve istihbarat şefliğine Kamali Ka· 
mat ism"nde bir yüzba. ı tayin e -
dilmi ti. 

satılıyor 
tznıirden bildirildiğine 

ara.da tıca:.1 mUz:ı ereler t rak e 
den ihracatç:ıa::- birliğine men up z .. 
vattan dUn lzmlre gelen telgraflara 
nazaran, lngiıtereye 10 bin ton U.Zl!m 
5 bin ton iııcit daha satrlmt Ur. 

Bu haber derhal piyasayı ytıkselt· 
rnış ve aatı~lar harareUenml§Ur . 

---co>----
Bir amele haılanarak 

öldü 
Fenerde blr yat fürika..sında çalı

şan amele Salih oğlu Eae.t. dUn fabrt• 
kada istim suyu ile yanmış, hastane• 
den evine naKledillrken ölmUıtUr. 

Esadm c~sedi adliye doktoru Enver 
Karanın mu::.yenesinl müteakip defnl· 
ne ruhsat verilmiştir. 

kel'lik mütehassısı zannetmektey -
di. Genel kurmaylık, yüzbaşı Ka 
matı Alman ordusunu bizzat için· 
den gayet iyi tanıdığından dolayı, 
seferberliğm illin edilmi!:i olduğu 
en mühim anda, bu cepheye tayin 
etmışti. 

Halbuki yüzba ı daha \'a i c ba. 
§ma gelir gelmez, Polonya ordu· 
sunun sanki kat'iyyen taarruz 
mesi mukarrer ve tabii im 11 

garp bölgE>mizdeki biıtün i • 
rat reyyonlannı Danzig , c I "' 
zig koridoru i~ine dağ ttı. \ 
mümkün olduğu kad r bun 
mnn hududu iı'"ne y rl 
kalkıı tr. 

YUzbası Kamat bu ı 

bizim albay Sam,.ro\•J 4 z: 

askeri ,,.e sivil ııjanl r • 
kurmaya ba.~ladı,'.;rım.ız 0 .. 

kemmtl irtibatı da hır nıı 'r 
edivermişti. 

Bundan ilk hab('rd:ı.r olJr ı _ 

maz hemen kendi-ini ziv .. r t et -
tinı. 

Halbuki, bizzat başkomutanlık · Alman)-ay:ı karşı seferberlik ilan 
tan şahsan geniş aalilhlyet almış edilmiş oldufuı halde, hfila Rark 

Bu yüzba!)ı gayet kibirli, mağ. Yilzbası beni ga~ C't resmı v 

olmama rağmen, askeri emniyet 
ve istihbarat te,.kW • ı benim bu 

rur bir adamdı. Tahsilini Alman soğuk bir tavırla, mutadı ol n k.i-
bölgPsini, :'.>ani Sovyet Rusya eep- ordu unda ikmal ettiği ic"n, ken -
besini b"rinci plAnda telakki et _ 1 di ini Polonyanın en bı.i.yük as -

bir ve gururu l inde lt:ıbul <'ttl. 
([h ('. • •• T) 

ta· 
m· 
Un 
tn· 
oı· 



muhabirine göre, tank dafi top. 
ı (lfaş tar:ı.fı 1 ncidc) ları ve mühimmat sandıkları ta.-

Elim.ize geçen gana.im gittikçe şıyan İngiliz tayyareleri Mrsrr • 
artmaktadır. Havanm fena olmn.· (B t r 1 · ı ) dan Yunanistana hareket etmiş. a.5 a.ra ı nçıuc 
smdan tayyare fn.nliY"Qti olı:ıamış- !erdir. işte çalışmıyacak gece de asli rn· 
tır. Düş.nıan tayyareleri birkn.ç ka- İTALYAN nOMBARDil\L-\~LARI zifelerinden başka işle meı;gul ol-
sa.baya bombalar atınL'.ilarsa da, ne '"t" ., .• ( \ A.) B D c mıyarak, faalivetıeri karakollarca 
hasıır ne de insanca zayı'at olma • "' ına, ,_.., ' · - · · · J Yunnn emniyet nezareti tara· sıkı bir kontrola tabi tutulacaktır. 

nı~:·rn. ada.sı !taı~·an deniz cüzü· fından neşredilmiş olan bir tebli- Mahallclcrindel;J brsızlık vakala-
~ " g"e go··re 1t ı •~v arel"rı· dun·· rmdan bı>kçilcr mes'ul olacak ve 

tamları tarafından bombardanan ' ayan '41, Y ~ I<cfalonyada. I...iksuri şehrini ve her bekçi yaln:z o:::ırak sobkları 
edilmiştir. Fakat dü,..cınıa.n ltiçbir Korfu adasını bombardıman elmiş· dolaşacu:~ttr. 

an b rbi 
Umumi hayat Dün akşan1k~ 

traınva:y kazası 
90 lık bir ihtiyar 

tramvaydan düştü 
Dün ak;am, bir taramvay kazası 

olmuş, Al 'mdardo. oturan tl() yaşl>ı. .. ın 
da llilseyin a lınua birisı, Eminöıllo· netice elde edcmC>miştir. 1 cı:ı• FEXEP.LETIİ 

POGRAD1Çt DE TERK ~,ıf erse de, ne hasar ve ne de insan-c:ı zajiat olmamıştır. Bir düşman :U .. \Sr\J~LE:XECEI\ de tramvaydan L-ıerken, ıııunıze:ıcsini 
I:ITtt..ER? t · s· d d T" h · Cep fcncl:lcrinin de mnsl·elcn ltuy!Jcder.-ı, basamaktan aş:ıjı Hiş· 

At>rn 24 (A. A.) _ 13. B. C. ayyaresı ıs::ım a a.sm a ıg anı , .. 
.._., 3e.hrine taaruz ederek el bomba. _ mesi lfıznngelmektcdir. Ayrıca müştUr. 

ltaı~·anıar dün Po~diçtcn b ı ı · · ·· · s ıl t ıl H.. ·"'n b~~ı pat " ~ lan atmış ve mitralyöz ate~i aç · un arı ge enın gcçenın yuzuııe \·c ı •u sı:ır.un :ı. useyı.. ~,, · 
aynldıkları:na dair gayrires.mi ha- nuştrr. insanca zayiat yoktur. La ya !]oförlerin gözüne tutanlar da lamı~. lı:ı.y~ın bir halel<! M .. t.mzye ı-::ıı· 
berler almltll§tlr. Bu lt:ıberler şim· rostan gelen 4 İtalyan muhribi cezalandırılaca:ı:tır. tlırılnııştır. 
dilik resmen teeyyüt etmemekte- 'fighanile (Si~m adasında) 10 Otomobillerın önlerindelti iki u· --------------
dir. dal'ı"ka su··ren bı"r hu"cumd b ı . fak lambanın ileri"i gösterdikleri 302 ton kauçuk t~vzi 
YUNA..~İSTANDAKİ iNGiIJZ ' • a u un J muşlardır. anl!l!Şılm1ş ve büyük fenerlerin ediliyor 

KUVVETLERİ YAGIUA EDİf,F.;N \7E YAKILAN maskelenerek yakılması münasip .Mıntak:ı. ticaret müdllrlü::iü Tu~ı.. .. 
I..ondra, 24: (A. A.) - B. B. C. J{Ü\'LER . görülmüştür. 
Yunanistanda. bulun:ın imp-ıra - Atin:ı, 23 (A. A.) _ Umumi Ayrıca tramvay fcncl'lcrinin de 

torluk kuvvetlerinin Avustralyalı emniyet nezaretinin 22 1kincileş- üst kıamı mn.vi, alt kı.sr:u beyaz o
Yeni Zeiandalı ve İngilizlerden rin tarihli akşam tebliği: !arak bırakılacaktır. Döylcco hiç· 
müteşekkil oldu~ru dün Londrada . Düşman tayyareleri bugün E . bir kazaya meydan vcrilmiyece~i 
öğrcnilm.i§tir. pırde harekat mıntakasmda bazr sanılmaktadır. 

ERGİRİ BOlIDARDI1'L.\N kasabaları bombardıman etmişler- ALARll 
EDİLDİ dir. Ölü ve yaralı miktarı azt'!ır. Şehrimizde ~;apılmnsı dlişüniilcn 

Atina, 24 (A. A.) - B. B. C. İtalyanlar, tahliye ettikleri her umumi alarm iccrübcs;nin, kanu-
İngiliz bombardanan tayyareleri kasabada zuli.!m ve yağma yap • nuevvelin birinci ve~·a ikinci günü 

Yunanistand:ı.ki üslerden haı·ckcıt maktadırlar. Seyades köyü yakıl- yapılması muhtemedir. Bu tecrü
cderek Arnavutlul,taki İtalyan mıştır. Kurtarılan kasabaların man be sonunda. lüzum görülen tedbir_ 
üssU. Ergiriyi bombardıman et- zar<!SI çok korkunçtur. Çünkü !taı· lor alınacaktır. 
mi.slerdir. Askeri tcmcrküzler ve yanlar buralarda işitilmemi~ vah - TAiiStJ,mt IÇL~ n!t:NZtl\; 
tayyare meydanları bomba.rdnnan şet ve barbarlık izlc-ri bırakmak- Benzin tclı.tlidi kararn:ı.mesi ü· 
edilmistir. HaYanm fena olmas1 tndırlar. z ..... ne Iiı.zımgelen haz!rlıklara 
yapılan ha.sa.ratm teferrüatilc tes- Vasiliko - Po~oni kasabasında başlanmıştır. 
bitine mani olmuştur. İtalya üze· kadınlar ve kızlar teea"l;iize uğra - Şehrimizde !)12 taksi i~lcmekte
rinde mliteaddid keşif U!:UŞla'rl ya- mış ve öldürülmüş, birçok kadın • dir. Tek ve çift numaralara. göre 
prlmrştır. lar ve çocuklar da rehine olarak 450 taksi bir gün, diğer 4.50 si de 

Libya üzerine de mulıtc;tif akm- götürülmüştür. nunlarm akıbeti ikinci gün çalışacak! ır. 
. lar yaptlm.rşt.ır. meçhuldür. Sef:ıretlerle resmi teşekküllere 
BARINlı.'T BOMBARDTh!A!\'I rUNANLILARc-ı CSTADÇA ve doktorların huı.:usi arabaları 

Kahire, 24 ( A.A.) - B B C • l\L~~EVRASI işliyecektir. Doktorların araba sa· 

in;;-ıllz ticaret birliği namımı. gelmiş 

olan 302 ton kauçuğun te\· ·i:ıtm"l baş 
Iıyacakhr. 

Balye Kaı-aaydın 
şirketinin te~isatı 

Etibanl:, ban!rny:ı. intikal ı::cten 

Balyc .. Karaaydm maden .,·rkcti:-ıin 

Balye:le lıulunan ve umumi hıırp'en 

ev\·elki zarraua ait olan m::ıcl :ı t··~i 

satını satma~a karar vermi, tir . 

Fabrika ve 
ticarethanelerde 
pas]f korunma 
.Yarın Eminönü ~ 
Halkevinde bi~ ~. 

toplantı yapılacak ;;. 
Dün KalıirePen neşrolunan Loııdra, 23 (A.A.) _ Tay_ yısı 25 ile 30 arasındadır. 

tebliğe göre, ev\•elki gece uzun mis gazetesinin Atir..ıa muhabi _ Bütün hu.susi otomobiller 719, Şehrimizde bulun:ın fnbrilml:ır ve 
mesafeli ID2"iliZ bombardıman ri yazıyor: molooikleiler de 240 trr. fazla işçiler imalathanelerle tir ıret· 
tayyareleri Adriyatik denizinde Göriccnin zaptı general Me. YE!:Lİ SlYAll n:.\(;IT hanelerde pasif korunma tcdbirleıi a· 
İtalyan limam Bariye son dere- taksasın yüksek bir asker ol. lzmitten biltlirildiğine göre, tz- lınmasI w her türlü vaziyetlere karşı 
ce muvaffakıyetli bir taarruz duğunu isbat eder. Metaksas mit kağıt fabrikası, memleketin alı~aeak tertibat için yarın EmiııöuU 
''apnıT<=tir B mb"lar "skele ·· e ihtivacma kafi miktarda siyah ka-.1 • ......, • o c.ı. ı · uz • bu harpte Temistokliye layık J halkcvinde sanayi ve tiC.'.lret nıu~ ... sc· 

"nd inf'l:.ı t · · ğıt imaline ba§lamıştır. n e ı cw:.: e mış ve garp ıs • bir manevra yapmıştır. selen sahipleri, fabrikatörler bir 
kelesi civarında lniyük bir yan_ General asıl Yunan iaarru. ~" toplantıya çağrılmıştır. Bu toplantıda 
gına sebebiyet verilmiştir. zunını. Görice istika.metinden fOD P8p8DID seferberlik mudurıuğu namına s..ı.nayı 

Esas demiryolu istasyonunda yapıldığını İtalyanlara zannet. ve ticaret mUessesclerinin hava taar-
vukubulan bir iri.fila.k bütün: §Ch- tirmiş, halbuki başlıca taarru.. beyanatı ruziarına karşı korunma, ışık maske-
ri aydmlatrriıştır. Petrol tasfiye zu Pindos vo Epir mmtakala..· (Başta.rafı 1 ncidc)" leme, işçilerin korunması, tehlike za· 
haneleri yanma ahlan bombalar rmdan yapmıştır. asla böyle beyanatta bulunmadım. manıarında çalışmak l!;in alınacak 
büyük yangınlar ve ş:ddetli in. Yunan tebliğleri, ingiliz ha- Esasen bu gibi beyanat her ttirlü si· tedbirler, elektrik cereyanı ve .sefer 
filaklar ika etmiştir. Yangınlar vn. kuvvetlerin.in faaliyetinden :yast tenmuıe mugayir olurdu., ve motörleracn istifade şcl<li, fa:ıu-
20 kilo:nelrc mesafede bulunan b:ı..hsetmemis ve Yunan kıtaa I- 'l'EK.Ztl' EDİLEN BEY, NAT yelinin uzun mllddet sekteye uğrama· 
Taran~9 şe~ri:r~i .bomba.r~ e':' • nrn Görice e-trafmda müşkül bir 1'"EDIR? masr için alınacak tedbirler, işr;Uerin 
de~ ~diger In~lı~ ~~~cılerı,..'vaziyette bulunduğu ve bu mm. Almanya bUyilk elı:isinin mevzuu· evlerine gidip gelememeleri vaziyeti· 
tara.undan goı:nı~bumiştir. ~11 •)taka.ya takviye kıtaatı gönde~ bahs ettiği beyanat 1!l sonteşrln ta· ne karşI istirahat imklnlarxnın 1ıazır· 
~mbar~~a~a. ıştıra.k. e~en ~ıı. rirlerse 1talvanlarm burada ko.t lrihli gazetelerde bir Bertin telgrafı o· lıı.nması, normal randımanın alınmasr 
tun 1ngılı~ r.a~•arelerı iıslerıne layca muvaffak olabilecekleri larak çıkmıştır. Bu telgrafın tekzip 1 çarel<)ri üzerinde ızahat verilecek ve 
avdet ctmışlerdır. • . whabınr İtalyan kumar . .danlığı _ edilen beyanattan bahis ba~taraflarmt bunle.r misallerle izah olunacaktır. 

Bundan, başka fngılız bom - na vermiştir aynen alıyoruz: , Bund.ı.n sonra iş verenler bu hususta 
'.:ı:ırd~an t~J?'arcleri Y~nan Hakikatte,· İngiliz hava ]~uv. Berlin, ıs (A.A.) _ Yarı resmt , işçileri tenvir cdccelderdir • 
"Cphesınde Gorıccden 40 kılo • vetleri müessir bir tarzda ha. bir kaynaktan bildiriliyor: 
n:~~rc m~safede bulunan Pogra. reket etmiş, Yunanlıları tutmuJ Yeni ntzama, biltfüı. Avrupa devlet· 
d!-s <le:;ı rıcat etmekte olan ltal- ve süratle diğer mıntakalara leri ve Avrupalı bir devlet olduğu 
yan kıbatmm muvasale hatla • ilerlemi'.jtir. gilçlilkle söyleııllebilecel< olan Tilrldye 
n~I ~ombardıman ve taJırip et- Öyle olmuştur ki İtalyanlar Pindos 'gibl diğer birkaç devlet de dahil ola.· 
rnıst•r. Yangnılar ve infilaklar mmtakasında ve Epird~ en ziyade caktır. 
vukubulmuştur. Bütün İngiliz muhtaç ol:ıcakları bir zamandrı. taze :aır ecnebi matbuat mümessilleri 
tayyareleri üslerine avdet et. bir dnğ rırkasmI Göriceye göndermiş· toplantısında Fon Papcn tarafından 
niiş!erdir. ler ve Yunanlılar da. en kuvvetli t:ı· söylenilmiş olan ve pel{ de vazıh bu· 

<YUNA:; KRA.LTI\W OF.DUYA arru::lan:u sol cenah üzerine yaparak lunanuyan sözlcrd:m çıkarılabilecek 
E.\ffif YEV'..M!St İtalyan hatlarını bozmuşlar ,.0 Göri- mana ancak bu olabilir. 

Ati;ıa, 24 ( A.A.) - B B C cenin tahliyesini teı:ıin eyleml~lcrdir. Maharetli sefir, vazifesi başma av
Elcn:er Kralr Corc Yunan ka Dü:;m:ın a:ıkert bir gezinti yapaca· det etmiştir. Ank:ıraya vasıl olduğu 

ra, deniz \"e hava kuvvetlerin; ğını bol:lcmiş oldu6undan cephcC.:e is· zaman lıususI meseleler hakkında Al· 
as.a~daki emri ycvm.1yi gönder. tihb:ırat tcşkll<'!.tı vücuda. getirmemiş man hilkllmctinin fikrini milııbet bir 
mıştır: , vo Yunan mm takasındaki Arnavut surette ifade edebilecclttir. 

"Dü.5::-am to?ra.itlaiu:.uzdan cka.illyetine gU•·cnilebileceğini zan· 'izmlrde bir otobls 
denize i1üştft 

d~etifıe1ı: için mücadeleye baı;la.- neylemiştl. Tayyare kc~ifleri de derin 
dıgınnz zaman milletin ve be ''e dolP.mbaçıı vadilerde Yunan kıtaa· 
nim ~izden beklediğimizi b~a : tının harekeUer~ni tespit edememi~tir. 
racagmı:zdan emindim. Hususiyle ki Yunan kıtaatı yürürken Diln akşam üzeri lzmirdc bir oto-

Bu kadar kısa .zamanda. ka bu hareketi ma.ııkeleınlştir. bilıı kazası olmuş, içinde 23 yolcu bu-
naş..timin doğnı olduğunu isbat Tavmis !".1:ıhabiri, Atinada "ıunan bir otobUs şehir gazinosu önlln-
et~izden ve codadrmrza ı;ıyık ~ G~r~~e zaferi ' müna~ebeliyle de, karanlıktA .zeyrcd(?rken yanlış bir 

· oldugunuzu gösterd4ğ:iniiıdi!n , E.uyük Ywınn bayrağr ~eken manevra yUzUnden dı:mlze dUşmtiştUr. 
b htiyarrm. Millet size minnet - • bmıalardan birini!l de Alman L::ıza hemen haber alınını~ ve yol
tardı!'. Çünhi rorefitıi Jd.ırta.rdr.. e!çiliği olduğunu kaydetmekte_ -cular kurtarılmı~trr. YaL'1ız şo.rür h:ı· 
~· a'arihli:ıüzde .. mı.ıhtecsem yeni dir. ,:11fço yaralanmıştır. 

Bulgar Başve~lıt 
J:oın:ı, 23 (A.A.) - Stelaıu: 
Eulgn.r başvekili lle hariciye na

zırı :P:ızartcsi g\lnU Sofyadan hare
lcet ederek Bcrline gldeceklercl!r. 

TERHİS EDİLECifü 
1HTİYATLAR 

Sofya, 23 (A.A.J - Röytcr: 
ı:uıgar Harbiye nezareti tarafm

dnn bugün neşredilen bir tc!>liğe 
gör~. 75 günlük bir talim devresi 
için geçenlerde silflh nltın:ı. alınmış 
ola"'l askerler terhis edileceklerdir. 

nuLGAR AJANSL''IN TEKZİBİ 
l'>ofya, 23 (A.A.) - Bulgar Ajanst 

bildiriyor: 
l:ulgar kıtaalınm Türkiye ve Yu

nar.istıı..n hudullarında güya yeni 
talı ,idatta bulunduğuna dair b:ızr 
ecn:!bi ajansları tarafmclan llabcr
ler işne eJ.ilmektedlr. 

Bu h"l ')(~rlcrin tamarniyfo uydur· 
ma olduğ'unu beyana mezu:mz. 

nm TEKZtn DAUA 
!'lor~::.. 2:~ (A.A.) - Bulgar Ajan

sı l i'.cl"riyor: 
F.ulg::ır hiikO.metınin Yunan hli:co.

me' ine hcrh:ı.ngi bir not'.! vermek 
ııiyztinrle oldu~na dair bazı ecnc· 
bi r,-rzetelerde çıknn hnher, fena tıir 
fil< lu mrıhsulüdUr ve t:ımame;;:ı ı;y
cluımadır. 

bır s.ı:~;._fa agtnuz. Siz!erle milfte: 
~tirim." 

TAYYARE ~ SiLAH 
SEVK!YATI 

) lfohirc, 2 '.ı ( A.A.) - B B C 
Röyter aj~nı.-ı Kahiredcki 

, iPEK -LALE- MELEK -SARAV~SLiiER-TAK Sif~ 
SAKARYA -ALKAZAR-ASRi -ŞIK- YILDIZ- ŞARK 

er foe 
tayyare 2 İEi 

Sinemaları direktörlüklerinden: 

Sayın Halkımıza ehemmiyetli ilan 

Romanya 
üçüzlü pakta 
ithaJ edildi 

General Antonesko bu 
husu..;taki protokolu 

dün Berlinde imzaladı 

Mançufıoda pakta 
giırecekmiş 

Ikrlln, 2a (.\.,\..) - D.N.JJ. b!Ldiri
yor: 

Almanya, Jtalya \ e Japonya ara· 
sında :l7 Eylul J!HO larilı nde aktolu
nan ti<;hl pultta llom::ı.nyanın iltihak 
etti~ini rnU!Jcyy!n bir protolı;ol bir ta
raftan Alnı::.nya h:ıriclyo mı;:ırı Von 
Ribcntrop, ltulyıı. tıarle;ıye nezareti si
yasi dalre rclsl Buttl ı·e Japorya
nın Berlin büyUk eıç si Kurusu ve 
di~er taraftan da Itomanya başvekili 
General l'.nton~sko tarafından buglln 
imzalanmıştır. 

Prolokolun metni ş•ıdur: 
''llir taraftan Alman, 1taly:m V'.) Jn.· 

pon hilk.ı netleri \'C dider taraftan 
n.omen hill:ilrneti ~zaları a~nğıda bu· 
lıın:ın murahha:ııa~ı deH'ı.lctlyle şu hu
-.us:ıtr mü~ahede ederler: 

M.tdde: ı - Almanya, !t.alya. ve 
J&p:mya arasında 27 Eylül J 9rn da 
•-ynJanan Uç devlet paktına Roman· 
y;! ·aılıak eder. 

r a 1de: 2 - üçlU paktın 4 üncü 
Ill'L !cl~~inde derpiş edilen rnii iterek 
teknik koınisyonle.r Romanyanın men
faatlerini ala.kadar eden meselelerle 
:neşgul olduğu takdirde Romanya 
mümessilleri de i!:timalara iştirillc et
meğe davet olunurlar. 

Madde: 3 - Üçlü paktın metni iş
bu protokola zeyli olaralc birleştiril· 

miştir. 

I3u protokol Almanca, İtalyanca, 

Japonca, Hemence tanzim cdllmlş olup 
lJU metinlerin her biri ıııuteberdir_ lş
bu pt otokol imzası gUnilııde mer'iycte 
g-lrer., 

CÇOZLÜ PAKTL'l 
MUHASSE::\ATI NELER::V11Ş? 

Be1·Iin, 23 (A.A.) - D.N.B. 
bildiriyor: 

Romanyanm üçlü pakta. ilti. 
hakı rr.ünasebetiyle Alman ha. 
riciye nazırı Fon Ribbentrop şu 
bayan:ı.lta bulunmuştur: 

''Alman hükumetiyle !talyan 
ve Japon hükumetleri namına, 
üçlü ittifakın yeni azası olarak 
Romanya Krallığım selamlarım 
ve bundan dolayı da Romanya 
devletinin reisi general .Anto. 
nesko'yu pek samimi olarak teb. 
rik ederim. 

1\fac:ıri~tanm iltih~ kr sırasrnr
dn., bundan bir kaç gün evvel de 
kı::-ıac:ı anla ttrğım üc:lü paktın 
mil.nası ve hedzfi dünyac.ı ma. 
lıimdur. Bundan daha fazla 
bahsetme•~e lüzum yoktur. Fa. 
kat mütt<>fik hiikuıııetlerin se. 
vin.-:; ve merınuniyetlerini beyan 
edeceğim. Husıı'3iyle ki cenubu 
şarki A nupanın iki davleti 
pakta iltihal: etmekle bunlar da 
harbin ileride her türlü genişle
mesine karşı koymak ve sullnm. 
yakın bir atide tckraı tesisine 
çalışmak azimlerini izhar et. 
mişlerdir. Bunun delalet ettiği 
şev şudur ki, bilhas~a son sene. 
Ierde Avrıınanrn bacıka herhangi 
bir yerinden ziy2de bu mıntaka. 
ya yabancı menfa:ı.tler siyateti
ne mevzu olan cenubu Far.ki 
dev!~Ueri bu kuvvetli grupa il. 
tihakm bizzat kendi menfaatle. 

Her akşam ------------(H:ı~ ta.rafı 1 ncidc)· · 
caya kadar bu hakikati adda 
bir se'lkitabil ile hissediyor ve 
onun icin Yunanistaııdan gele. 
cek habarlere bu kadar alaka 
gösteriyor. Yunan milletinin a
detce o kadar faik düsnıaııa 
kar~ı bu kadar vakar, ciddiyet 
ve metanet.le bu kadar kahra
man !ık göstermesi bizi hayrette 
bırakrrııyor, sadece kalp!erinıizi 
meserret ve iftiharla dolduru
yor. Biz Elen milletinin C!alıa 
bLiyi.ik i~ler görmeğe do kadir 
olduğunda süphe etmiyoruz. içi. 
mizdeki sevine beklenmedik bir 
saadetin tev:it ettiı?;i bir eser 
dei;i;ildir; beslediğimiz kanaatin 
tahakkuk ettiğini görmekten 
ileri gelmi: bir meımılltıiyet ve 
iftilw rdı r. 

Atinadan ı:?;elen bu sesi dinle
yiniz. Mi.ittehit, vatanrerver bir 
milletin mahdut kuvvetierle, 
nakıs vesaitle ne harikalar va. 
ratınağa kadir olduğunu göri.ir
si.inliz. Ki.idik Yuııan•sfan bu
günkli zamanın korkak, mc;ter. 
yalist. zevke ve rahata diiski.in 
birçok milletlerine va;:ııeİıiıı, 
şeref ve lıaysiyetiıı, vatanpeı'. 
verliğin d::rsini verivo:-. 

Hiii;eyin Cahit YALCIN 

Avrup3.dan gelenler 
lngilterenin Sofya ulaşe:nilaeri bu 

sabahki konv:ınslyoncll~ şehrimize gel 
mi~tir. 35 l<i~ilik bir Leh mülteci ka· 
filesi de bir İngiliz mühendlsl de bu 
sabahki yolcula;: nrasmd:ı<lır. 

Acı bir kayıp 
Bolu ıııebuı:u Dr_ Emin (.'emil Lurla 

anı kulb selttcsinderı veI:ıt ctmi~tir. 

Cenazesi yarınki IJ·"'z:ırtcsl günü Bo
monU lstasyoııu Saın:ınyolu sokağın· 

da 29 .No. Jı hanesinden kııldırılaıak 

öğle namazı Tcşvlkıye c:amilnde kılı· 

narak Karacao.hmetlekl aılc mezar
ııı:ı-ınu defnedilecektir. Geride lmlnn i-
1:1 kızına Allah sabırlar yersin. 

rine de uygun olduğunu, Anu. 
panın bu kısmında vaziyetin 
tarsinine hadim olacağmı, ve bu 
suretle tanımtşlardrr. 

Bugünün, iyi ve haklı davrunı
zın ka.ti zaferinde hir merhale 
teşkil ettiğine kaniiz.,, 

MACARtSTANA GÖRE 
B tdrtpc§le, Z/ ( A.A.) - Ha

vas: 
Siyasi malla.filin kanaatine 

göre, nomauyanın üçlü pakta. 
iltiha'.u, Budarecte \'C Bükreş 
hükumetlerine iki memleket a -
rasındaki mUnasebctlerin iyileş
tirilmesini ,.e geçenlerC:e inkı. 
taa u~rayan müzakerelerin tek
rar başlamasını fcvkaiacle ko. 
laylr ~tıracaktır. 

:tlIANCURİ DE PAKTA ' 
S()T{ULACAH:MIŞ 

JJernc, 2 I ( A. A.) - ''Tag" 
gazetesinin yar.dığma göre. ~ar. 
ki Avnıp:ıda i.içlü pakta iltihak 
hususunda görülen harekete 
muvazi olarak Uzak Şarkta da 
buna benzer bir harekete teşeb
büs edilecektir. 

Bu gazete. Mançuko'nun üc'!.i 
pakta. iltih:ı.!cr i~in Tokyo ve di. 
ğer yerlerde müzakerelere ba.ş. 
lanmış olduğunu haber vermek
tedir. 

r~~-Efİ ve S~NIA HE~NIE'n~ 
1 e-~~~RAY_ Sınemasında 
~ ( {kıncı nluvaffakıyet haftası olarak ı = ·~~· gösterilmekte olan 

\ 
1 

~ 
i.§ 

~ 
~ 
~ 

~ 

.... ~ 

Karlar Altında 
~~ Enısals.iz fHmind"! o:rn:ulıJtl~ın yeni B.\CI\. TO B .. \.CK d:ı.nsmt gör-E ıuı•k iizcro biitiin fJl':ıir halkı ko12uyor. 1J,A VETEN: Yeni FOKS 

ll!lr.H~~IWlrnn.NAL, Sl'ansıar: :a - ı.ao - s.20 - 5,ao ,.o s do l!llUlll!J 

"' -™~ 
Bu Hafta Somer Sinemasında ..... 

Gençlil;: ... T:ızeIU;:.~ nı, aşkın şa.lıeserl ol:ın ,.B • ·~Wl 

'A.NN SHiRLEY - RALPH BELLAMYı tlJr 
ve Yarının 50 Yıldızı Tarafından Yaratılan 

KIZ TALEBE YURDU 
l'ııı.ıısıT.ca Sözlü Filmini ?tlutl:ık:ı. GörilnüT.. 

Genç kızın filmi. .. İlk busenin filmi ... Çiçek halinde olan kalbin !ilml ... 
Cldj.ın gençler tarafından görillmeaı lft.f:ımgelen blr roman ..• 

Seanslar: ıı - ı.so - s.so - tı.so ,.e s de 



HABER - Akşam ?ostr-sı 
-

~ '&f.'<tlıfiı IHavc.cııık bahısleri 
\ıiii;~--.rlti.~r..• 

~~~~~' Ateş yagmara 

alab'lfrdi '? _ dedi • za· 

bö.vte olmuı icap edi· 
t8iı burada kalmakla 
fa danrz dokundu: ve 
9uretıe 11:zden vazgeç. 
le 1 . 

ad Re en iş mese lcısın· 

~~ gibi buna muı:a· 
llne de sahip oldu. 

'-11ıını 
r ~ a'zin ~lrin!zdir. 
. ~ e tağnıen siz bir ka • 

llııdan sonrz siz olma· 

~lıbazn. Artık kalbim de 
· Su hususta bana 

iktibas eden: Mecdi Eı ÖN 
borçlusunuz. • 3 • 

- Tuhaf oey, demek oluyor ki 
§imdi de }ine ben size borçlu ka
lıyorum öyle mi'! 

Rav.'l bonıba1 eııtıaıılar.: • him rolleri bulunduğunu kaydet. 
15 !11cı a::ı1·m ikinci yarısır.da mek icabeder. 

Bakınız, aklıma ne garip şeyleı 
geliyor. Sadece, s 'zden ve sizlr 
bitmek tU.kenmek bilmJyen ~tem 
lerlıılzden kurtulmak için önüme 
çıkacak herhangi bir kimseyle ev
lenmeği aklmıdan geçiriyorum. 

evcla havan toplar?! da bilahare "Bomo::ırJıman tayyareleri" 
her nen toplarda içleri oyularak bir t:ı.nrruz sila.hı olup muhnre. 
patlayıcı maddcl~r dolJurulan beyi kara ve deniz kuvvetlerinin 
mermiler kullanıl .. .:ı,,..ı. .t.aşlan· kolay kol:ıy c. ı şem ·) ...... el. eri 
dığı zaman es ki "Ateşt ıı top. sahaJara., d~~man semaları üze. 
lar yuvıırlak mermiler" bomba rmc nakledc ler. Ve ) ..... ;aı .da 
oluvcrdıler. t:ahsettlğimi z ı.e: \ ~ .. vcı t ny-

~-" yareleri de bu bombardım~ ı 
Evet, me8ell Noah • Noah'ı, yh 

hut Adamo • Adam'ı. yahut da 
Lalaperu'yu veya herhangi bir 
zenciyi kendime zevç olarak inti· 
hap edeceğim. Hiç değil:;e böyle
leri benim emrimden drt11nn r ':mo.z 
ve b na eMretrnr>ğo kı>Jkıf}!lml':. 

Sonra da canrmı ı:;ıI·mnğa b:'\ ta· 
dı mı derhal df>fedl'r ve ~ıkar ıı:i· 

derim. Kocam oldnğu takdlr-1e~'!'e, 

ıı!z yc..1ut hc-rlıang' Mr kimse rr • 
zum hiliı.fır.a bana. kuı- yapm::-. • n 

b''"":ı.%. 
ö •·lc ımnı~·orum l·i o takdirde 

k:ıll ir.iz:n teselli lçin bana muh • 
ta(; olduğunu faln.n ileri gür<' ml:'.z · 
!!l1'11z. 

Jnn I.clt!:mt o derece ııin!rlen -
ml~tl 1.1 Şeldon gtilmt~~ b:.ıılndr. 

Fa1ı:at bu (l:lil~ ::ihirl idi: içirde 
gülmek arzusu olma.mıı.sma rağ • 
men gülmüştü. Sonra haşin bir 

eeeıe bağırdı: 

+ 

"Exııto:-er tr• adm<"a.~ Am"' Uınn 
Stı-afo!lfcr balönmıun tçi 

Bi.:.yük ve uzun mesafeler. 
d~!.i lı~eflerin bomb:ırdımam 

- Siz rulumz bfr insansınız! 1 bö;rlc ba:Iadı. 
- Ruhsaz bir fnsa."llm. öyle Tcp; uluk sclıasmda kavdedl. 

değil mi? Öyle olsun! kabul ed1· len i!eı·lem€'1er top mermilerinin 
yorum ne yapnrsmtt! l teki..ı.:.alünü intaç etti. Böyle 

' . . l'!rnhtelif §ekillere bürünen mer· 
- Yapıl~cak hıçbır şey y~k. rni1er r.ih~yet "~cmba" adını a. 

takat kendine neden bir kadın §ek tarak yeni bir şekil alrular. nk 
linde ya,ratıldığını soruyorum! zamanın top mermileri bomba. 
Neden saçlarınız harlkulldc nens ya ifrağ edildi ve bu yeni harp 
bir kadın saçı. Neden dudaklarmrz vasıtası el ile kulla.nı1ır bir si. 
harikulAde nefis bir kadın duda. IAh oldu. ı;:ak11;t bomoa Kelime~i 

top mcrmılennden ba!'ka bır 
ğI '? Bunun cevabını ben yine ken. man:l ifade etmesine rağDlen 
dlm verd:m. topçu atı.c;ları da yanlış olarak 

Bu kadar nefts uçtarm:rz ve "b mbardnnan" kclimesile kv. 
dudaklarınız var, çlinkü siz bir ka: s if e:iilmeğe başlandı. Bomba 
dınsmız. Şayet bugün bu kadın si- ve bomhnrdınıan kelimeleri bil_ 
zin varlığınızın derinliklerinde hassa 1911 den sonra tayyare. 

terden karadaki hedefler üzerine glzll kalıyorsa emin olunw: ki gü· 
bomba bırakılıiıağa. ba~lııd•ktan 

nün birinde uyanıp m~ydana ~ • sonra çok kullanılmağa baş. 
kacaktır. landı. 

J:ın Lskland bağırdı: Bugünkü askert ~kkiillcrde 
- Allah göstenne&in. "bombardıman tayyareciliği" ta. 
Genç kız bu sözleri o kadar m. biri bUyük miktar ve mikyasta. 

bii ve s gmlml ııöylemi3tl kl, ŞcL ki bombala.!"ı yakın ve uzak me
don tekrar gUlmekten kendini ala sn.fe'cr~ naklederek düşman a.r11. 

zlsi ii~rine bırakan tayyare 
madt, 

kuvv?tlr-ri için k•ıl:tınılmakta. 
(Deı•amı var) dır. Bir nevi ''bava taarruz 

t:ı.yyarelerinıh lazım gayri mü. 
fariki sayıl!rbr. Ve hepsi b.rden 
bugünkü harbin en esaslı unsur. 
tarından olmu§lardır. 

Modern harbin i1d mühim 
csa,,ı: 

Du~ünkü harpl ... rde şu il:i mü. 
hint eşası gözönündc tutmak ica 
;,~diyor: Evveia dü§ma> 1:abil 
n'dv. -,, 1-..-.adar ~·!Uletli bir darbe 
'ı r1' r 01'., ~2nijıcn b1' darbeyi 
1·--ı >'I o?dı•'lıc laıdar anı ve bek'e. 
··'"mc· eı· • 'r "'amanda in'1inn.ck. 
Bu n:İ.~ •· •e bu.,..,....-Unkü müt.,<ı r T. 

devlctıer·TJ nazariyeflidir. HA.v • 
kftro. ve dr niz muh!1rebcler'nde 
müessir bir faali ve';; ~fui Pbilcn 
b mbar<iı:l1"n ta}')'·~relcri dü • 
ıranın yalnr- s· ı: lıh kU\."\'f' · · -
r " da-be in .. rmc!.:Je l"almaror 
nyı ı 7...1.manda onun en hay::1i 
merkezler in'n ve haro ı-~)11ak. 
larnım faaliveti'li eh.r e' l tr: .., k 
veya sekteya uğr .. bnı:ı.k gibi ınU· 
hhn ıbir b ba.~nvo!'. 
Düşmana §iddetli bir darbe 

indirme·c için mühimce bir tay. 
yare ln:vveti kulia.."1In::.k ica:<?. 
der ve bu kuvvetler mııavyen 
bir neU ~yi elde etmesi için a. 
zaınt m:lrl-.,roıı n .. tlayıcı madde 
sarfetrnesi "erektir. 

Bu darbenin .. .,.sirli olal>ilmc i 
için bombala.nn hedeflere 'l'M'JJO

nel bir tar'<1"! t~zii icabeder. 
Yani mı1""'1/en bon ?ordınw:ıta u. 
sutıe, inin tatbiki G'erektir. 

__ kuvveti" ismi de verilebilecek 
----------------- olan bu kuvvet bugünün belli 

5 - Ciyadet, Ki. 8 - Ate§, M, B:ıl. 
7 - B, T, Bezli. 8 - Er, Kenar, M. 
9 - Yıınıltmak. 10 - F.:?rUk, Ev. 
SOLDA."l SAGA: 

1 - Gemi taytalan. 2 - İtiyat ede· 
rek. 3 - Parça, birdenbire. • - Ko· 
kutu bir ot, selMılı#m aksi. :ı - Halk 
dilinde çar~at, kafa, nldL 6 - Bir 
hece, yol. 7 - Söz, k1maeslz, biçare. 
8 - Bir :oyln hayal veya ııık hı!lln · 
de görUnU.,tı, Suriyede bir §Eıhlr. 9 -
V!to.mlnl çok bir eebze. 10 - Pullusu 
makbuldUr. bir millet. 
1'1.JKARIDAN Aı,Aölı 

ı- K~en bir aıet yapan sanat 
kArlar. 2 - tıırtarak. 3 - Afrlkads 
bilytlk bir Wke, tohumla mahıul ara 
ıı. 4 - Çal, nihayet. 5 - Şeffaf bir 
c "lm, orada tızUm yetı~lr, b!r hece, 
pir Ziya pa~ın me;ılıur bir e erl. 
7 - Nota, kab1le. 8 - lrat yapı r'lal· 
r:em"slnden. 9 - B'r çalgı, öptıcUk 
10 - Anadoluda blr och!r. 

ğer Lukreçyaya tutulursa. bıkın · 
cıya kadar ondan ayrılmaz. Hal 
buki. efendimizin bu işlerden dah;,ı 
evvel görülecek mühim işleri \'ar. 

Recep düşünmeye başladı: 
- Anladun .. Anladım .. llasrrlr 

sı A!lahtan. 
Ve yürüdü: 
- Ah. şu k!nr kadını bir kere 

gbrebilseydim. 
Ane. Recebin kolundan tuttu : 
- Onu ıörmek istiyomm iali 

be? 
- Süphesiı. Görmek hakkın' 

değil mi? Mademki valde sult~n 
u ctrd ~i .. tı;lbette ~ör 

ba.cıh devletlerinin en mühim un... Stratostııft ~iik~clE'n •'E:qt'orer 
surunu teşkil etmekt~r. 1-Iatta "" balonu 
bazı de'\·let.Ierin hava kuvYüleri. 
nin itzde 60 Ycya 80 niı.~u ı:om- Bombardıman tayyarelerinin 
ba.rdıma.n tayyarelerlı . .:cn mü. indirecekleri darbelerin ve imli 
rekkep olduğu sövlt-nmektedir. olabilmesi için tayyarelerin ızun 

(Bugünkü harpte bom bardı. müddet benzin almadan ha ıada 
man tayı;arelennin yalnı~ baş. kalabilmek hassaları (oton 'mi) 
!arma verimli olan•:ıdrkları ve bulunması ve silr'at!crinin Aza. 
bombardıman tayy11relerinin yıı- mi dı:>recede olması şarttır. An. 
nmda mühim miktarda avcı l'.ak otonomi ve mır'at un~ ırla.
ta.yytıreie"min de ll:ırekatı. işf. rmın kı•dr,,ti snycs:nde ho· Jar. 
:ı.k rtme1 cr~ ve bnml;ardr•":ın 1 dmıan tnvva.ı cl~rinin fas' yet. 

ta··vare!erhi himave etmel~ri ler"Ilden iyi neticeler alma! ka. 
]ll'l':'I•,,, u C\1duğu görülmii.ştilr.) bildir ve ancak bu t.ı.k ir<"e 

rn':"t r o ~· . .,_. r-· ~ • 1 ·ı 1\'C:t1e bu t"VVCf 1 ('fİn fa nJiyet Mha.lart 
'!'i ·n ;·~n·.., ,h ..... ", '"•er:i~ .. Ye geniş ola.b ilir. 
"hUcum'' t.ayvarelerinln de m!i~ Bu faaliyet sahasmm hesa. 

mek i~terim. 
- Adet olsaydı, göı:tcrirdim 

FJkat. ~ana bir iyilik yapmak is· 
'erim, Recepciğim ! Hele beni ta 
<ip et bakayım ... 
Karanlık bir dehlizden geı;tı er. 
Recep yava~ sordu: 
- Kereye gidiyomz? 
- Arka bahçeye ..• 

- Ne var orada? 
- Biraz önce Lukreçy3 oraya 

çıkmı~tı. Eğer dönmcmi~se. onu 
uzakt:m görebilirsin! .. 

Recep sevindi: 
- Teşekkür ederim. Bu iyiliği· 

ni hiç unutmıyaca~ım, Ay~ tey· 
te! ... 

Arka bahçenin kapısı önunde 
durdular 

Ay§e, Venedik dilberinin hav.u;: 
ba~ında oturduğunu gördü ve R,. 
eep rei!e gösterdi: 

- l~te Lukreçya ... "açlannı ta 
rıyor. 

Recep Rei uzaktan baktı .. Gü· 

liimsedi. 
- Gfüıe;e baksaydım, gözlerim 

bu derece kama5mıyacaktr. Gerçek 
ten ~.siz bir gilzelmi~ o. 

Recebin diz!erinin b:ığı çözülü 
,·ermişti. 

- Keşkl ,.alde sultandan onu 
bugün isteseydim. diye söyleni· 
vordu. Ay~e: 

- Sen deh misin? dedi • Val 
de sultan in~ana bir cariyesini .böy 
le çırçıplak verir mi? Acelen ne? 
"açmıyor ya. Valde sultan sözün 
den de caymaz. Onu sana vermeğ,. 

karar vermiş .. S ni çağırtmış .. Tek 
lif etmiş .. Sen de kabul etmişsin! 
Artık bu işten geri dönülür mü? 
iki üç gUn sonra. evinin önünde 
birkaç cihaz arabası durduğum 
gördiığı.in zaman sakın §aşırma! lş 
te, Lukreçya sana böyle bir ara 
ba dolusu eşyalarla gelecek. Anla 
dm mı? Haydi ~imdi git.. keyfine 
bak! 

Hccep bahçe kapı•ınd.."'ln ayrıla 

Stratosfer uı:u~~arına. lı::. . !rn:ın LJ- tay)'&Zeclnin prfp lu7afell.. 

Stratosfer ucu,hnn~ ilk d"f" ota"''< Jrnltl'ntlAn 1tf!1' tal"llfr muh• 
kem surette kt\f'3h tayyare 

bında ise "emnivet" müddeti 
cienilen lı.r marj m <la bırakılmış 
olmasıı.a-dil:kat etmek ge~tir. 
ç ..... :.:ı her Zc1.üUILki bir m:ı.ni 
(hava muharebeleri, rota deği§
mcleri, ha\'a. mu • ·eti vesaire) 
tayyarenin za.rnanında Ussıine 
dönmesine imkfı..-ı vermezse yu_ 
kanda. mevzuubahs "emniyçt" 
müddeti bu imki.n.ı temin etmiş 
olur. 

Ham taarnalarumı 1'Mflfi: 
Bombe.rdıma.n tayyareleri va. 

sıtasiyle yapılacak hava. taar. 
ruzlarmm hedefi şunlar ola.bL 
lir: 

1) imha yani bır hedefin i.r 
tihsal veya randıman kabiliyeti. 

ramı 
24.11.1940 25.11.1940 
9.03 M lTUc: 8.~ Ml\rlk 

&fil proı- Hatıl pror 
l'Md. 

9.15 Aµm 
9.30 :&lüzlk 

10.00 ı: . : ;adnn 
lZ.33 Muhtelif 

tar kılar 
13.M Ajana 
ıs.o~ Halk 

11-\~'an 
ıuo Salon 

orke9traa 
18.0S Ou Or-

keırtl'MI 
• 8.60 Fıuul heyeti 
19.80 Ajans 
.9.'6 l~ık 

p:-Jı:ı 
20.15 l\Ilirlk ÇI· 

ga~ mt"•lt:i 
20.80 KonUfftUl 
!0.4li Snz M'l71eri 
.. l.lü ~"vnU .ııa 
:ı.ao Mtlı.lk ıı.ma· 

tör ~ti 
%1 .45 M ~.k '>~· 

ra rn'hllld· 
efnıJNı 
!;mcklf'r 

%2.SO A lans 
Z:.M ~a 

mllılf;'1 

W2, 8 #WEH 

ram. 
8.U Ajana 
8..30 Mlhlk 
9.CO ~v l adım 

ıı.as "'romt('llf 
prlnJar 

H.lSO Ajana 
18.03 Su MerJert 
14.00 Tl'~-tc 

program 
l&.08 Ou orkM-
18.tO lnceııas 
19.lS P•flf 

melodtlf'r 
19.SO A 1ana 
ı 9.415 B.:\raber 

şs.rla "" 
tUrkUler 

%0.15 ~1t-~ 

Gar..ete.I 
'!-0.45 CMtııbt A· 

ıocrllt:ı 
bava!an 

:ı.oo n -ııe 1c.1 
l•t!>\ı1-rf 

21 .ııo Ronn•ml' 
21.'3 Rıu\vo or

lu~tnı.~ı 

22.30 A!ıını 
: %.45 M.l:.lk 

O:ı1bn.nd 

• 9'8i&JWW'U 

nuyordu. Lukreçyaya bir görüşte 
vurulmuştu. Kendi kendine. 

. - Valde sultanın hakkr vann15, 
diyordu, Sultan Murat bu elmas· 
pareyi görürse, elbette çileden çı· 

kar. 

Ayşe: 

- Ben !ana yalan söyler mı· 
yim, oğul? Biz senin ananla yıllar 
ca bir kaptan yemek yedik.. Ben 
seni kendi oğlum gibi s:verim. Sa 
na elimden geldiği kadar yardım 

edece~im. Hele bir gör de bak .. 
Lukreçya ile ne cihaz takımları, 
ne mutfak ve yatak takımlan gön· 
dertcccği:n. 

Diyor ve Recebi saraydan çabuk 
savmağa çalışıyordu. 

Recep: 
- Ah, Ay§C Te)ze! dedi. Hele 

şu parınaklığı aç da. yarınki zevce· 
mi uzaktan bir daha seyredeyim. 

- Haydi yürü oğul! Şimdi ney· 
deyse Darüsse:ıde ağası gelir •. Seni 
buralarda rörü.-se. ku~ kaçmaı 

ni daha doğrusu harp kabiliyeti_ 
ni tat"1amen veya. hemen tama.. 
men ~.>..ı:e..mek. Bu hareket u. 
muı:ıiyet itibariyle: 

- Hava. deniz Usleri, asker 
temerküz nc.ktala.n, müstahkem 
mevkiler, harp gemileri, yürü-
yüş halinde kıtalar, tayyare 
meydanlarında. bulunan tayya. 
reler vesafr gibi askcrı 'hedefler 
üzerinde tatbik edilir. Yalıut 
harp silA.hla.n yapan veya. ordu. 
ların ve halkm hayaü ihtiyaçla. 
rmı temin eden fabrika ve mü_ 
esseseler Uzerme (elektrik fab
rikaları, madenler, su bendleri) 
yani emaf hedeflere ve nihayet 
§imendifer istasyonlan, demir. 
yolu ve otomobil yollan, mayi 
m~r ık ~epolan, Z"ltlre anbar. 
kan. ienir., kanı, 1'Pva n!lkliyab 
iŞler.iı: de kullanılan vesait gibi 
hedefler t1r.er;ine temerküz etti. 
rillr. 

Sinema ve Tiyatrolar 
Sehir Tiyalr,,.., 

lı lll/l'""!IJ l'e~~r;:::n-111 ·~''w 1 Ayak 1aknm arumcla) 

~ıııwll .... 
hUkW Cl&ddad Komedi K• " 

GOndlla H de: DADI 
--<>---

Beyoğlu Halk Sineması 
BugUn: SU\"CJ 1 Fedaileri, .BaydD

dwı Oğlu. lV'Jlil. 
Mattne: Saat 11 de. 

Malfun ya v huysuz bir adamdır. 
Bugün se\diğıni yarın çiğr.er .. Ne 
sevgisine, ne de kinine ina.nmala 
gelmez. Seni burada görmemesi da 
ha hayırlıdır. 

Recep gE'riye çekilirken, birden 
bire daha sunturlu bir bela.ya çat 
maz mı? Ay§e: 

- EYYah.. işte, hünkar efendr 
miz geliyor. Şimdi nereye ve nasıl 
kaçacaksın? diyerek bir kenara 
büzülmüştü. 

RECEP RElS, P ADlŞAHLA 
KARŞI KARŞIYA 

Recep reis saraydan kaçama1ı. 
Sultan Murat onu görmüştü. Fa· 
kat padi~ah, Recep reisin saraya 
intisabını biliyordu. O gün n*5i 
yerindeydi.. Bahçeye çıkmıştı. 

Sultan Murat, üst kattan, bah· 
çede güneşlenen \e saçlarım tara· 
~an Lukreçya), gömıü§ olacak ki, 
Ay~ye sordu: 

- Kimdir bu has bahçede gü· 
~!enen cicek? 

(Devcsmı var) 

• 
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H A B E R - Akşam PostasT 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Esas No. Yeri Kıymeti 

il Kadtköy Altunlzade koşu 
yolu, en eski 60·62·64, eski 

58·58-60, yenı 94·96 5050.-

14 9 Kasımp~a Elyyühüm Ah· 
met mah. Ca.ıniişerit sok. 
Es. 38-38 mUk. ye: H 900.-

150 Kasım~a Eyyühtiın Ah· 
met mah. Cıı mli~erif sok. 
Es. 38·38 MUk. Y: 43 100.-

153 BUyükadada, Ayanikola cad. 

Nevi mesahuı 

Ku-akol ve !5 hektar 
tarla. 2570 M2 

~vin 3 / 4 H. 

Evin S / 4 H. -
Odayı havi ba.ğ yerinin 

depozito 

1010.-

180.-

110-

24 

A 5 
TUR!<. TiCARET BANl<A 1 A. · 

lstanbul Şubesinden: 

:.n ikin<'ltı>şrhı UHO t:ırllıindf'n ltiban•n "!Ubeml:r. 
f'dilınt;..-ı Matlerdr. aı:ıl• lmhına<'aklır: 

.\di günler .snnt 9 - 11 ılt'\'<ımt 

Cumartf'sl gunleri Saat l.I - 11,SO ./ -------------
'' 

Avrupa ın en ıyı 
f orvertleri nden Es. 26, Ye: 32 Mük. 500.-

154 BUyükada, Ay:ınikola cad. 
Es: 26. Ye: 32 MUk. 300.-

480/768 H . 2605 M2 
Bağ' yerinin 480/768 H . 
1320 M2. 

1

::= ı'8 as anlarımızı aylık l.zbteilerlll~',e 
eJ1 iJt 

Kurtaran gayet sıhhi. ufak. vumusak ve 

-," 

' Seyrettiğim birçok nnlil futbol. 
cular içinde, ideal bir iç muhacim 
olarak bu Lo;panyol oyuncu.sunu 
pek çok beğenmişlındir. 

Aı;lcn Bask olan Luis Regueiro 
İspanya şıımpiyonlarmdan F. C. 
Madrld takımının sağ içidir. Bu 
Avrupanın da m e&hur beraberli -
ğinde baflka yıldızlar da vardır: 
Zamora, Kuinkoçes, Ciriako, Valle, 
Hilario, ve P. Regueiro. 

28 defa enternasyonal olan L. 
Reg-ueiro'nun ispanya hudutlarını 
taşan büyük söhret \"C muvaffa -
kıyet sırrını ı;ıu kıs satırda hula. 
sa edeblliriz: 

''Hücumu açrnakt:1ki harikulade 
görüsleri ve buluşları. Topu bir 
sirk canbazt ustalığında sevk ve i· 
darooeki rahatlık. Müthiş r.ütler .. ,, 

1931 nisanında se) rettiğim 1s • 
panya - İtalya milli temasından 
sonra (O.O) yazdığım bir yazıda 
bu müslf'sna futbolcüyü bizim A • 
laeddin, Zeki Ye Bekirden mürek· 
kep i,iç ortamızm muşterek kabiJi. 
vetine kıyas etmistim. 

Hakikaten kendisinde Aliied· 
dindeki hilek kabili) eti, Zukideki 
tevziat üst:ıthğı, Bekirdcki sıkı 
şiltleri havranlıkla seyretmek 
mümkundür. 

Her fspan) ol gıbi e.;mer, her 
İspanyol gıbı kalın siyah kaslı o
lan Regueıro'nu!l suratı daima a _ 
sık: daimn sert bakı'11t, bizim Hak 
kıya mfü·abih fay lU 1 bir sim ı 
vardır. 

Boyu uzuna yakınd . Vücudu 
at!P.t yaptlıdrr. B .caklan sağlam, 
vuru~ları şiddetli ve ekser!y::ı. 

''ilst" tUr.. Kafa oyunları rnükem· 
meldir. 

Topa kavuqunca~ a kadar !-'ürat. 
1i gözükmezse 
~ 

1 pnk me~burdur. MüdaCaaya yardı
mı se,·er. Arkasında oynıyan kar. 
deşı ile anlaşması nazan dikkati 
çeker. 1spanya.run Zamora ve 
Kuinkoçes'ten sonar üç numaralı 
y1ldızrdtr. İngiltere milli takımını 
Avrupada ilk defa yendikleri za • 
man hayatrnm en güzel oyununu 
oynamıştrr. 

Arsenalin meneceri müteveffa 
Çapman onun için: 

"A vrupada seyrettiğim en iyi 
forvettir,, demiştir. 

!Uuvakkar Ekrem TALU 

Bugünkü maçlar 
Fener stadnıda: 
Vefa · İstanbulspor 
Galatasaray • Aıtuıituğ 
Fenerbahçc • Toplrapı 
Şeref stailmda: 
Beykoz · Süleymaniye 
Be;;;iktao; · Bc~·oğhıspor 

Stad mecmuası 
Her hafta muntv:aman ne~re

dilmckte olan (Stad) spor mec· 

muası, Hadrosunu t:ık\:İ~ e ede· 
r~k her hafta 12 oıayfıı 5 kuru,a 

~ıltmağa kar:ı.r ,·ermiştir. 
Yarın Stadı 12 ~a.yfe.lrk ıengin 

mündericatı içinde bula.cftkııımır. 

259 Arnavutköy, Es: Yahudt 
Ye: Takkeci ve Abdillhak 
Molla sok. Es: 4·14 ye: 2-4.- İki arRaYI müışteıni1 dük· 
12.32 t&j. 12-30 402.- kA.nlı ev 79 M2 

270 Heybeliada 

272 
273 
274 

275 
276 
2i7 
27~ 

279 

No. 2 Mük. 

.. .. 
" 

.. .. .. 

.. 
,, 
.. 

değirmen sok. 
70.- Arsa 

,. 

6:1.- Arsa 
42.- Arsa. 
85.- Arsa 

AO.- Arsa 

56.- Arsa. 
61.- Ar.sa 
85.- ArH. 
42.- Ars& 

310 Kocamusta.fs.p:ı.şa mah. u· 
zende ve ramazan ef. sokak 

261.50M2 
229 M2 
173 M2 

184.50 M2 

255.50 :U2 
269.50 M2 
295.50 M2 

•93 M2 
289.50 M2 

Es: 2·44.Ye: 7,36 153.- Arsa tahibı>n 614 M2 
453 BUyükadada maden mab. A· 

yanikola sok. •9.- Arsa 49 M2 

454. Kocamustafapaşa ka.tlp 
Musllhittin mah. hekim oğ
lu Alipaşa sokak E: 240, 
Y: 266 100.- Arsa. l55.50 M2 

481 Eyüp, cezri Kaaımpaşa. 

mab. Çömlekçi sokak Es: 
Ye: 31 84.- Area 

484 Fatih, hoca. tlveyiz malı. 
es: kireçhaııe, ye: l:lırkayı 

şerif sok. Es:12·4 Ye: 20 806.- At'!!• 

675 Beyoğlu, kft.tıp Mustafa çe· 
lebi mah. baltacı ~rkına.zr 

58 M2 

51 M2 

Es: 25. Ye: 31 291.49 .Ana 4/15 .• . 132.SO M2 

738 Fatih, Sofular mah. Molla 
Hüsrev .sok. Horhor cad. 
ms: 1, Y : 123 6S.- Ar11& 3 2.50 M% 

742 Fatih, Sofular Mah. Yeşil 

Tekke sok. Eıı: 48, Ye: 72 79.- Anııa. 3/8 H . T8.50 M2 

7U Fatih, Sotu.ıar, MAiı. Yetıil 

tekke ııok. Es: 34 483.- An a 

H/5 Fatih, Sofular. M&h, Yeşll 

tekke aoka k E s. 88 ye. 152· 

U! M2 

68·70 80.- .Arsa 1/ 1 H . 80 M2 
807 Beyoğlu P'eriköy birinct lCJ· Ani& 

sun Koııtııntin i!Ok.Es.'7 2378.-

839 Aksa.ray yalı mah. Alboya· 
eılar sok. Ea. 6 ye : 2 22.- .A.rea 

8615 Em:lı:ıtınU, Emin Slıı.a.n maJı. 

ban içi sok. Ea, ye: 19 es.- Ana 

907 Kuzgu.ı:ı.cuk hacı Kaymak 
Menteş BOk, Es: 86,Ye: U 
tahrir 27 51.- Ara& 

909 Üsküdar, SelA.mmz malL de· 
ğirmen .sok. Es: 26 ye: 34 10.- Arsa 

11119 Beyoğlu K.alyoncukulluğu 

mah. Tevfik sok. Es· 20,27 
ye: 5,29 taj 5 43.- Arsa. 

1Hi2 Beyoğlu Kalyoncukulluğu 

mah. Feııliyan sok. Ye ö· 
mer Hayyam cad. E.s: 15 
ye: 17 61l.- Arsa 

618 M2 

11 M2 

25~.28 M2 

47.50 M2 

~2,50 MZ 

68.50 M2 

80.~0 

14.-

13.-
8.40. 

1~.20 

17.-
8.40 

30.130 

9.80 

QO,-

16.80 

61.ZO 

58.30 

ıa.-

15.80 

fl8.80 

16.-

474.60 

• . 40 

13.60 

10.20 

8.60 

Yukarda. adresi ve tafsilA.tı yuılI gayrim.enkullet' açık arttırma usulile 
ve peşin para ile aat.Ilıtcaktno. 

lhıı.le 2911.9W cuma günü sa..a.t 10 dadır. Mlll".&yede sıra,.,mda verifon 1 
bedel mukadder 1aymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitola.ruu fiizde yir· 
m.i nl.ııbetinde tezyit eylemeleri ve mühU.r kullaı:ıanlarm mühürlerini noter
den tasdik ettirmeleri lhlmdrr. 

tııbu emlAki ııa.tın alaeakla.ra satııı bedelinin bir kısmı nıevzuatmıuı da· 
iresinde ikraz edJleceg"lnden bu hususta izahat almak istlyenlerin pey a.kçt>· 
s-1, ntitll8 tezkeresi ve Uç kıta. fotoğra!l& birlikte bildJrilen gtln ve saatte ııu· 

bemiz eınlAk serviaine gelmeleri. (10778) 

pı .......................... ~ 

1 VA K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizil İ$leri alır. 

tstanbul Levazım Amirliğinden verilen ı 
harıci askeri kıtaah ilAnları ·------200 takım çift atlı hamutıu araba koşumuna. talip çıkmadığından pazar· 

lıkh eksiltmesi 29·11·940 cumıı günU saat 15 te tznur Lv. Amirliği ııatnıal· 
ma komisyonunda yaprlaca.ktır. Tahmin bedeli 15.800 lira katt teminat 2340 
llradir. Nümune ve oartnamesi komisyonda' görUlUr. Taliplerin ka.nunt vesi· 

1 
kalarile belli vakitte komisyona. gelmeleri. (152•) (11161) 

~~~~~~~~~~~- ~ ~ ~ 
Aşağıda yazılı mevaddm kııpalı zarna ekııiltmeleri hızatarında yaZtlı, gfüs, saat ve maht.Uerdeki aııkerl ııatmalma 

koml::!yonlorınd~ yapılacaktır. Taliplerln kanunt veaikalarile tekl:lt mekturıann.ı ihale şa.atinde:ıı. bir saat ~vvel &it ol· 
duj51.ı komisyona verın11Jt1ri. Şartnam"l~ri koın.Uıyonlarmd& görUlUr. (H94) (10989) 

Cin.sı Miktarı Tutarı Temiııa.tı İhalenin yapJ\acaft yer ve ta~ Ma.U 

Sığır etı 

İspanak 

LG.hnna 
Pra<ıa 

Hnvuç 

Sığır eti. 
Sığır eti 

kilo lira lıra 

ti00.000 160..000 --11.200 
30.000' 
90.000 : 

114.000) 
7.600) 29.22() 

250.00<l 75.00-0 
300.000 90.000 

2.192 
:S.&25 

. 5.7:10 

Ma.nis11 

Hadım köy 
H&dımkoy 

. Çanakkale 

9·12·940 
1 

D·l%·940 
• ·!2·9(0" 

'.ı:s 

12 
u 

elbiseler altında bile belli olrn•Y"'~ 
1 F • M i L ve A G "~ t<llt ! 

Veni amh<'lll't.J ve dalı:ı. miitf'lc~mll bır şekilde 8 tik ve 12 ilk 1 rııs.Dw 
yeniden pıyaı:aya çıkm:.,.tır. Ecı:anPlerdc, luha!iye ve par!Ufll~zedtrlı 

la nnda ve ka jırı berberlerin ic tıizmetıerinı> hazır oldu~urıu - ~ 
B-ron-şit-ler-e K-AT-R-AN-HA-K-KI EKRf~ 

*MM" 1 - - _/ 
A _____ ____........A 

i nhisa rl ar urrıLI~ 
müdü rl ü ğ ünderı · ~ 

ıvrt 
ııııçe ııı ~,; 

ı - Keşif, ş11rtname ve p!Anı mucibince idaremizin paşaP aıe oıııJI 
fabrikası yangın söndürme tesisatı ~I açık eksiltme usuliyle Hl 
tır. ıırııd"".&ı fi 

II - Keııif bedeli (3239,50) lira muvakkat teminatı (243) te. ıe'·V' 
m - Eksiltme 5·12·940 perşembe gUnU saat H te 1{abfl.t1l~ !f· 

mUbayaa.t şubPsindeki alım komisyonunda yapılacaktır. a al~~e; 
ıv - Şartname sözü geçen levazım şubesinden (16) l<UJ'\I~ 1<s.Jlu!ll s~· 

V - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte urac~tl 
•• """" 1,0 gllvenm• pual.,il• bklikt. m•zldlr koml•Y:"' / 

(11037)~ 

Flat Murakabe KomisyGnundB11 
0 

ıoP.; 
rıerlJll ıPr il' 

35 numaralı il~ - AmpUlsUz ve pilsiz elektrik cep tene ıde 15 _,ret! 
satışında azamı olarak yuzde 15 perakendecilere de ayrıca yii eıdeıı ~~ ~ 
dl kabul edilmlştlr. Buna nazaran bu nevi cep fenerleri J<ııÇ r~ ).tıı 
geçsin müslehllke azamı ols.rak toptancmm maliyetine ııa:ııı. .,ı' 
kArla satılacaktır. erıı.Jt~e)lll~ 

Cep !en erlerine mahsus ampullerin Avrupa malı oııuııo.r p ıı.ınl ııeŞrfll ç; 
mı olarak on, başka memleketlerden gelmiş olan ampuııer az 51 p!ll8W'd' 
oa. ııatılacaktır. Cep fenerlerinde kullamlan pillere gelince: yıı.S J"l1Şs.; SAııel' ' 
zünesi toptan ıı.zamt 230, perakende azami beher tanesi 25 }(U 1:11 ~Ü Sl 
pillerin dtiztı.neai 167 perakende ta.nesi azamı 17,5 kuru~· Ha ·bet ç~11rıı,1 
c;ift kullan '<ın küçtik pillerin düzünesı toptan 120, perakende 1:ıı ıo I' 
ku...,. Y•·. in~ yumlak pO!e' p•.-.kanda ""'" -:- "" / 
satılacaktır. (11142) ~ ·-_,, 

~maı...:ma ... _.llı'.:ml._ .. __ ~n..-~ 

Cumhuriyeti Türkiye 

Ziı1Jaa Ban kas• 
Kurulu" Tarihi: 1888 ı 

'"erml'y~si: 1 oo.tıo~o.ooo T iir V~ircıS 
'°'ube ve Ajan~.e.df'di · 265 ıeri 

Zirai ve ticar~ her nevi banka muaıııele 

.- . 8 
Para biriktırenlere 2 B, 8 O O Lır 

ikramiye Veriyo~ .. 
1ıe"ıtıı1ıırııw dıı1" 

Gtra.s.t Bankasında ınım ""rnlı "" ttıı:ııı.r::;ız tasK rnıı ue 8şn~1 

110 lırR.iı bulunan lata eeoeı:ıe ' deta çckııecc k ,;u 
11 

ııa.oa göre ikramiye aagıtııacllklfT. Jr' 
'oııo , 

, -'d•• ı.ooo r Jr.ıllıı %:000 • 

4 • c;oo • ı.ooo • 
, • ~MI • ,_0oo -
ıo • ~oo • ıs.ooo ~ 

100 • M • •. 1400 , ,/ 
120 • 40 • s 200 .. 
160 • ıo • . :Yl ıınıt111ıı cl~ı 

OtKKAT! Resaplannoıı.kı pıı.ralaT tııı ee'le lı;lr.de tyıe "~ri~~R 1 

"" 2o tazıas 1 P 
1u,mıyenıere ikramiye çıktıgı takdirdi!' 10 

1 
11ıtnr1 9e 

Kur'alar ıenede i defa· 1 Ey11ll. l BIMnclk!'lnUC. 

taMhlerınde çekilecektir. 


