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CSTAD ' •• 
HOSEYIN CAHIT YALÇIN 

lf ABER 
AilESifı . DE 

~~her ailesine de intbap et. 
nıuh ile • bize ~rcf nren değ<>rli • 

\'aıC:~ır ü tad Hüo;eyin Cahit 

1 
l'iJ hl keskin zeki. huznıelt 

re: ~~tU muhakemesinden ı::~: 
\',,_ giinlin slya.ı i, ittimai, ede ·ı 
~"J:t}al'l 
''lf nı, hergUn, muntazaman ı 

~~.,. Ak;jaın'' ba.~lığı altında sü. I 
arnnn;da bulacak!'!mız. 

~ 
Uç yolan 

rfi idarsı~ 
• b yan a 111 es 

ldarei örfiye komutanı Korgeneral A. R. Artunkal, aşağıdaki 
beyannameyi neşretmişlerdir: 

ıstanbul, Kırklarell, Edirne, Teldrdağı, Çanakkale, 
Kocaeli, VllAyetıeri muhterem ballıına 

Sayın vatandaşlarım, 

Hükumetin gördüğü lüzum üze- mi yaparken bu mıntakalardaki 
" rine vilayetleriniz dahilinde ilan e- vatandaşlarımın bana her türlü 

dilmiş olan örfi idare komutanlığı- yardımı yapacaklarından eminim. 
• na tayin olundum, ve karargahım Salahiyetlerimi de göreceğim icap
. olan lstanbula gelerek işe başla- lara ve lüzumlara göre kullanaca-
. dım. ğım. 

Kanundaki vazife ve salahiyet- Hepinizi sevgi ve saygı ile se.: 
l lerim malumunuzdur. Vazifeleri- lamlarım. 
.: idarei örfiye Komutanı Korgeneral 
;, ....................... , ........ ,, ............... . ... Bir doğ u 

karş s nda ... 
Örfi idart' komutam Korgeneral Ali Rtza. Arlunl-al bu cıabah nli ile \ 

birlikte Haydarpaşadan çıkaı':><'n... , 

Yunanhlar 
Yugoslav gazeteleri 
Bulgarlara 
cevap veriyorlar: 

1Komataa basaba 
şehrimize eıd· ltaı 

~an rady-osunu temin ve 
),ı ık edelim: 
hi;h~t içtimaı nizamın ma
}'o etini hakikaten idrak edi
e\Pvl'Ut. Kararımızı vermeden 
ve 1 de çok düşünmüşüzdür 
~~· .Bunun içindir ki kendi

nın aleyhindeyiz! .. 

Makedonya 
Dobruca 
değildir 

Yugoslavya satıam 
yumruklara 

malik Ur 
..-~~'ffll~J "'illi' (A.A.) - Avala 
ajansı bildiriyor: 

BUtün Yugoslav gazeteleri, 
Bulgar mebusan meclisinde hü· 
kumet ekseriyetine mensup bazı 
mebusların, ezcümle mebus Du· 
manofun Yugoslav Makedonyası 
ü1..erinde iddialar ileri süren son 
nutuklarım büvük bir infial ile 
bahis mevzuu etmektedir. 

HükOmetin naşiri efkarı "Vre_ 
me" ezcümle şöyle demektedir: 

''Dumanoflar şunu bilmelidir. 
ler ki sulhperver ve müttehid 
Yugoslav milleti, tahrikçilerin 

(De\amı 4. üncüılc) 

Fiyat Murakabe Komisyonu hamallarla getirtti
ği bir firmanın defterleri arasından bunu 

öğrenmeğe çalışıyor 

Mara~an vilayetinin mnnifıı- di 1inden şikayet ettiğini yaz. 
tura eşyasını tedarik etmek ü. mıştık. Bu hususta n. ılmış olan 
zere şehrimize gelen · ir heyetin, tahkikat sayaııı dikkat bir saf. 
alakadar makamlara müracaat. havn girmi§tir. 
la. piyasanın büyük bir manifa. Temmuz sonunda bu firmnnm 
tura idhalat firmasının elinde J resmi makamlara ,·erdiği be. 
bulunması lazımgelen malların yannamede, stoklarının bir bu-
yok olduğunu söyliyerek venne- (Devamı 4 üncüde) 

Vilayette bir toplantı yapı dı 
İstanbul, Kırklareli, Edirne, Örfi İdare kuınan:ınru Hay. 

Tekirdağ, Çanakkale ve Koca.eli darJY.ı.Şa istlisyonund:ı. vali Ye be
vilayetlerini ihtiva eden Örfi lediye reis i Dr. Lfıtfi 'Kn :!ar, 
İdare mmtakası kumandanlığına İstanbul kumandanı İc:hak Avni, 
tayin edilmiş olan jandarma u- general Kemal, En,niyct u1iidiı. 
mum kumandam kor.general Ali ril Muıaff _ Akalın, mıntaka 
Rııza Artunkal bu sabahki eksp. j jandarma ııtwnandam, Parti vi. 
resle Atı.karadan şehrimize ge' •. layet idare heyet.ti reisi Reşat 
mişt.i,.. l mrvnll'ı 4 llnC'Ude) 

Kahrama E e 
Bugün kurtuluş yıl 
dönümünü kutluyor 

.. 

Vatnmmızm A\'rup:ı ınınnıhı. Tiirk heybet ve kudretinin 
semalara. ~·ük-.elmh muaanm eseri: Selimi ye \ e Edimcden 

bir ~örünü~ 

Berlinin 1 

(Yaııc;ı 4 üncüde) 

Vaşington elçisi 
vasıtasile 

bombardınıanı İngiltere Amerika-
fihni gösterilirken dan beklediği 

Parisliler bombaların d b" ld" ·d· . 
infilakını alkışladılar yar llTI 1 1 U 1 • 
ı.ontlrn, 2:> (A.A.) - Hür Fran Mühimmat ve gemi de 

sız ajansının bildirdiğine göre, ce. d h"l h .. 1 .. h 
nubi Afrika gazetelerinden bir a 1 er tur U arp 
çoğunun Fransadaki muhcıbiti bu_ malzemesi .• 
lunan Bayan Koucher, yaptığı bir 
röportajda, Parisle cereyan eden 
lngiliz lchdarı nümayişçileri nak _ 
!etmektedir. 

Almanlar tarafından "İngiliz laJ'
yarelerinin barbarca usulleri" di. 
ye tavsif edilerek C:hamps Elysees 
de bir sinemada Bcrlinin İngiliz 
hava kuvvC'tfori tarafından bom • 
bardrmam filmi gösterilmiştir. Halk 
her bombanın infilakını hararetle 
alkışlamıştır. 

(Dcnmr 4 üncüde) 

İaglıteren · 
emrin e 

altınlar i 
Neuyork, 24 ( A.ı\.) - Höyter 

muhabiri bildiriyor: 
Dun Clipper tayyaresi ile bu-. 

ya dönen İngiltere büyük elçisi 
Lord Lothian, gazetecilere yaptığı 

(Devamı 4 tıncUcle) 



2 

Düşündüğüm gibi· 
......._._, ._.. - ~ '-2 ~ 

Memurlarımız halka nasıl 
muamele etmeli ? 

tJ lr gü.ndclik gazetede oku· 
du'l:; Altsarayda oturan 

Barhancdclln isminde bir \'atım 
daşm Fatih Maliye Tslısll Şubesi. 
ne bilmem kaç lira kBZ&nç vergi· 
si borcu vannıs, bu \•a1ıını:lıı' lıer 
halde bu borcu ödemekte biraz lh· 
mal göstcrmiş o acıık ki mcliye 
tahsil §ubcsl bu borcu haciı: yo 
lu)fa tahsil etmek mcchnriyetin· 
de kalını , fakat borçlonnn c.'ya.
smı haezcdlyonır.ı diye Durh.<tn Is· 
mlndc olan bir bac:ka vat.ancfaıı;m 
eşyasını 1 :ı.czedip Sıındal bcdes 
teninde ttırmış •• 

nu vatandaş pek t:ıbli olual. 
itiraz ctml", mıılmı sattırmak Is· 
tememl<ı, borçlu olmnd•b'TDJ nnbt· 
ma.l:-a (abaJamı~ ve buna da mu
'"affak olmuş ama... nınııtteessüf 
pek geç... !\fallıır sntılıp elden 
çıktıktan ,.e e.,ynsma ı ı:ıhallo or· 
tasında. hııelz konulup eşe dos~ 
konuya l:omsu rezil oldnJ.1an 
sonra... 

Şimdi bb:, bu \"1\tn.ncla..~a yapı
lan haksızlık acaba nasıl tamir o
dlllr diye biribirfmiLe sonııadsrı 
daha e\"Yel ı,u suali lu:.tırlıyomz: 
"Bu memurlar haksız yere malmı 
haczettiklorl bu ,-.tandaşm söz· 
lertnt niçin dinlememişler!" 

Bu ıswılln cevabı maalesef ısu· 
dur: ÇUııkU ballt karşmmıla dev· 

lct ot-Orltcslnl temsil r.den memur 
lamnızdan b:ızılıın sık ık halkçı 
I; r de\'letin memurları oldukl:ı.n· 
nı unutuyor \"e asıl vazifelerinin 
hn.ll.a hizmet olduğunu idrak ede· 
nılyorlnr. Ilalka kn~ı rnU,.nnınb:ı.· 
nm en ipt.ldaisl olan ''ıllnlemcl." 
mUsamahMını bile göstennlyor
lıı.r. \'e halka lmrı:ı JUwmsuz ye
re sert \"C merhn.metsiz bulunu· 
yorfa'r. 

Resmi dairelere i5I olduğu için 
giden. kendi dlillc "hükfımet ka· 
prsma düşen,, halkı yıldıran i~te 

Jınkn.rctc ı:olt yalnn olnn bu sert 
ve merlınmetsiz murun<'lodlr. 

Bnzı mmnnrlarm maalesef bu 
sert ve mcrhıunct.sb: muamelc:fe 
IJllillstlsna herkesi hattA ve h~. 
men. hemen bllhassa a kcr aile
leri yıı.rdrm mruısı almak için rcs 
mi kapılnrd:ı. nöbet beltlcycn cm• 
T;iltli \'Cya lhtil'-ar kadınlan maruz 
bmıktıklan görülmektedir •• 

l\ötU bir nlimuncslnl vatıınd:ı.ş 
Burhana ,tar ı ynpılmı, olmı mu· 
a.mcledc p;ördUğUmtlz bu ç.lrkln o· 
t.orlto suilstimnUnc artık bir nl
h:ıyet \•ermek lazım ~eldiğinl bliy
lc dü~linf\n memurlara hakkile 
anlatmak için dAha. ne bcldiyo-
nır .. 

Suat Derviı 

97 Yazan : ~diccaHr :J<afh, 
Generalin evinde bu Udi.senin 

gizli kalması için k&r§ılıklı sözler 
verildiği halde o akşam bütUn 
Tlfliste adeta ça.ikanıyordu. Her • 
kes bir türlil tefsir ediyordu: 

- Hacı Murat iyi yanmış, gene
ral .artık burada duramaz! •• 

..:. 'Meseleyi etra!l: dllşünmoll: 

Ma.dcmkl Hacı Murat Şamile düş. 
mandı, niçin onu mUd::ı.faa ediyor! 

- Evet... Bu noktaya mum 
yapıştmnalı ! ..• 

- Bakalım prena VO'r'Onsof ne· 
ye karar verecek? 

- Sanmam ki bu yQ..--dcn Hncı 
Muratla bozu~un ! 

- Elbet, devletin y{iksck siya· 
seti ve menfaatleri her ıeyden 

tıst.Undür. 

ne yam.an kar fırtmalan hüküm 

sürüyordu; fakat cenupta, Aras 
ve Kar nehirlerinin suladığı ye
şil ve c6mert ormanlarında hcnllz 
sonbaharm son gUnleli vardı. 

Hacı Murat her zamanki gibi 
keneli atma bin~; bu uysal ve 
gösterişsiz hayvan, Prens Voron· 

sofla maiyetinin, her tnraflarm· 
dan pınl pml refah nkan, cakalı, 
yUksek boylu, ~emleri köpUkl->re 
bulı:uunış atları amsmda büsbütün 
aillk kalıyordu. 
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Yeni ihraç 
maddelerimiz 
İsviçre bizden 

keçiboynuzu aln1ağa 
ba§ladı 

Saban lbraç 
edlJOfDZ 

Avrupa harbinin beynelmilel 
iktısadi vaziyete tesirle;. : dolayı 
sile şimdiye kadar ihraç maddeo 
terimiz arasında bulunmayan tir 
takun maddeler yeniden ihr:ı.ç 
maddelerimiz arasına girmiş bu 
lunmaktadır. 

S::..bun son günlerde esaslı bir 
ihraç maddesi olmuştur. Sabun 
imali için hariçten lfı.zımgelen 
maddeleri tedarik edemiyen Al. 
manya ve yeni nizama dahil 
memleketler §imdi sabunlanmı • 
za geniş ıllikyasta talip olmak
tadırlar. 

So:ı. bir hafta. icinde Slovakya 
Uzerinden 50 bin liralık bir par
ti çamR§ır sabunu gönderilmiş, 
bunu 200 bin liralık ikinci bir 
parti takip etmiştir. 

Yeni ihraç maddelerimizden 
biri de süngerdir. Kauçuk bula
madıklarmdan artık sun'i sün • 
ger yapamıyan Almanya geçen 
hafta ilk defa yüz bin liralık 
Türk süngeri almıştır. 

Şimdiye kadar bir ihraç mad. 
desi olarak göriilmiyen m_i haş. 
haş_şimcli pek rağbette bir mad. 
dedır. Bunlardan Amerika çok 
miktarda almaktadır. 
w Almanvada yağ buhranı oldu
gundan Almanlar mümkün oldu 
ğu kadar yağlı tohumlara, çU: 
rük f mdık ve ce\iz içine rağbet 
etmektedirler. 

Başka menbalardan civa te 
darik edepıiycn Japonya son za: 
mantarda yüksek fivat!arla ci 
valarmuzdan almaktadrr. • 

Yeni ihraç maddelerinden bi 
ri de kcçiboyntı.."'lldur. lsviçr; 
dün mUhim miktarda keçiboy • 
nuzu almıştır • 

Mahkilmlar 
çalıştırılaca l{ 

Hapishane ve ıalabhaneler hakkm· 
dakl kanunun tatbık ıekllni gösterir 
nizamname projGSl Devlet şııraaıııca 
tetkik ve mUzakerc edilmektedir. Pro· 
jed'!, mahltOmlarm mııhktlll'iyct nıild· 
ılctl zqrtında aw brrakılmı~ara.k ça· 
Jıııtırılmalannı temin edecek hUküm· 
ler1 lhUva etmektedir. 

o.-=:.....-

Ucretli memurlar 
UcrcUl memurların ma~ıı memu· 

rlyeUcre geçlrllmelerinJn tem!Dl etra· 
fmda çulı§mak üzere Maliye vckiUeti 
mUste~an Ce.'11al Yeşllln riyasetinde 
kurulan k o m 1 ıı y o n mesıılsl· 

ne deYo.m etmekte~ır. KomLsyon halen 
vek".leUerin Uc:rcUl memur kadrolarmı 

ESNAF 
CEfAiYETLERi 

Kahraman ordumuz.a 
100 bin parçadan 

ıazıa bedlye 
bazırlıyor 

İstanbul Esnaf Cemiyetleri mil§. 
terek yardun teşklHl.tı hudutlarımı. 
zr bekliyen kahraman askerlerimi. 
ze göndelilecek kış hediyeleri için 
hazırlanan ntlmuneleri Esnaf Ce • 
miyetlerlne tevzi etmiştir. Bu nü. 
munel0l' avet yeleği, c;orap, fanilA 
ve eldivenden mUrekkeptir. Bun. 
lardan maadıı bir postal nllmunesl 
de hazırlıı.nmaktadır. 

Esnaf Cemiyetleri yardım te§ki 
latı lstanbulda mevcut cemiyetle _ 
re kayıtlı olsun olma11m bllümum 
esnafa müracaat edilerek verecek 
!eri hediyelerin alınmasını cemi : 
yetlerden talep etmiştir. Bu suret_ 
lekahraman ordumuza yüz bin par. 
çadan fazla hediye vermek {'tlkAnı 
hA.sıl olacaktır. Bu hediyelerin top 
lanma i.~i en çok bir içinde ikmal 
edilmiş olacaktır. 
Ayrıca cemiyetler mll§terek yar 

dnn teekilltmm mevcut yaromı 
tahsisatından b1r kısmı da kahra. 
man askerlerimize cemiyetler na. 
mma hediye tedarikine tahsis o • 
hmacaktır. 

Tramvaylardaki 
tecrftbe bitti 

idare müstahdemine 
tevziata başladı 
Arabalarda birer 
kişilik iki sıra 
bluracak yer 

bırakılacak 
Tramvay umum müdilrIUğtl, 

tramva.ylarm fazla. yolcu istiab 
edebilmesi için yaptığı tecrilbe
}erde ~ranıva.ylarm ortaamda.ki 
iki tel;: ve çift eıralan kal. 
dırmı~tı. Bu §Ckilde tramvayla. 
rm orta kısmı !azla yolcu al. 
makla beraber giriş ve çıkışta 
methal dar olduğundan yoletıla
rm hareketi müşkülata. uğradı. 
ğmdan bunun yerine tramvPy. 
larda hiç çift SJra bulunmadan 
hep tek srra yapılamrma karar 
verilmiştir. Bu suretle ara1ıg,la. 
rm iki yan taraf'1arnırl'l l?' '.t-işi
Iik oturacağı tek sıralar buluna. 

\ cak ve ortada gen~ bir yol kala. 
, caktır. 

Yalnız ikinci mevki ııra b<ı.lar _ 
da yapılacak olan hu yeni tipin 
tatbikine ge il.mistir. 

• 
Yün ipliği 

ihtikarı 
Yerli mallar 

pazarlanna yeni 
partiler göndereli 

~asgefe 

Ne demeli? 

V a N'CJ AJ\sam'da "Ne dctt'& 
'~.... "' dil ... .,,. 
li ?" ba§lığı altında ;rıe-

lı§lanna işaret eder. ~ıı.zt~~ı.teıi 
lor de onan yazılarmull go ur.ıe
ve yanlış telilkkl ettikleri kC 11~ 
tere ~ldıldan için köpUflllf41e. 
benziyor. DUnkii fılaasına dA tıJO'' 
reciye f>atılan tere" diye ç:ı ..ı_ 

• la r;nJ Y"' 
Yanhı;mı bul:ı.nlann yanlı~ ... 
karwıya sa\a§ıyor. J>e!1b11 dl 

Her neyse... pllida .usf. 
b\r kaşığım bulunsun ve k~ıAfııl 
nin pek de teJ'<'clve benzCJll 1~ .. ı~aret l~fn dcğlt de öyle blld" tt
den blr nokt.3ya i,aret etme 
tedlm: :Jt 

DünkU "Ne demeli?" ynı:TS:u.. 
,öyle bir cUmle var: ''Aletin uıcıı' 
ltemmclliği anla.hlınak I!:in ,. 
bez~no ı;t;ylo cilmlo rıızıhnı,. iJ1l 

Türkçede üzcnmek cU.re blt 
ohnadıl!ına. ~üre: 

Vzene bezene 
Dememeli; 

Özene bezene 
Demeli. 

Son günlerde, şehrimizde ve 
memleketin muhtelü mmtakala. 
da, gayritabii bir yün ipliği 
buhranı baş.göstermiştir. Bu a
rada normal fiyatı 50 kuruş ol. 
masr lazım gelen yerli yün çile. 
!erinin memleketin muhtelif 
yerlerinde 80 kuruşa kadar sa. 
tıldığı haber verilmektedir. Bu 
suretle y\!n ipliklerinin en ziya
de sarf ve istihlak edileceği 
mevsimde ve bilhassa kahraman 
askerlerimi1.e blltiln yurdun 
hummalı bir faaliyetle fanila, Rehine usulii~6 
eldiven vesaire ha.ztrlandığı şu faydasız.dır. 
sırada l!lebepsiz bir ihtlklr ha. 
reketi başlamıştır. G 1-:NJ~ (VA.Nü) diyor Jd: <et· 

"Mcself& bir hülcünıd:ır. .t• 
Yaptığnnız tahkikata naza. eliği suzU tut.acağm:ı. ımrşı tıır ı. 

ran Avnmadan yün ipliği gel. ikna ıc:ın onun nezdlnc oğlunu yo 
mememkle ve memlekette Av- , ınnıı." . 

0
...,. 

nıpa malı wevcudu kaim~ Jakla "İ<;tc yeni ah\"al, bumlıuı 80 ııı 
heraber imal kapasitesi arttml. Jd dcwlct.lcr münascbctıeriııln !1'1.. 
mış ve daha da 8t'V ılal'a 1· otan 1 böyle olma.c;mı ic.ıp C'tftrcccl! ~•JJit 
°JJunJa Merinos yOn fplicp fabrf. Rejimlerin üslübu bilyl". • .' ıııı
kasmda cok bUyUk stoklar bu. muahede kabul edildi 011, ıınıı ~ 
1Unmaktadrr. Bu stoklar ve yer- zasmı koyıı hııririyc ııa:ı:ırı il<'~ 
Ii mallar pa~<ı.rlanrun stoklan lyetf, ço'u':darlle, çocuklıırile 
memleket ihtivıı.cmı gelecek tarafa emanet'' d ,..,. 
mevsime ka~ııır idare edecek va. ''Sanmm er g~ ba usule ~ ıJJ 
izyettedir. Yerli ıruıllar nazar. det olona.c:ık... Bundan bıışJ:.,. 
1!\n müdiirlü(ffi, mMnlekt>tin her bir ~arantl bulunamaz c;nnırı 
tarafındaki nazarlar !tıbelerine Bun" 'ben diyorum ki: 11 gt • 
,,eniden büyük ,"Ün ipliği parti. Yeni alıval k~r§ısınıb. ~s~ıerf fi 
leri göndermi~tir. ranUler de çaresizdir. &ya ,.,,. 

"" hırslsn uğrunda mll:ronı:ırca sll
tancıa~m hayatını, rn.hatnu, JıO bit 
runo h!çe say1p Jı:ı.rcayan~ 
muahede a1tma imza l;oyan ~ 
ye nru:ırllo m:üyetinJ, çohıl;laJ'I, ,et .. 
t'ukl:uile olsa da barrıunal,ı. 

Sirkeci .. Haydarpaşa 
arasında doğru otobüs 

seferleri 
Sirkccldıo yeni btr araba vapuru 1.1 

ketesi inşa edilmesi kararlqtırı~ 
tır. Aynca Haydarpaşaya da bir ara 
ba vapuru tskeleırt yap:lacn.ktır. Dt· 
ğer taraftan denJ~yollan idaresinin 
yandan çarklı dört vapunı da tadil e· 
dilerek araba vapuru haline konula· 
cak, bu ~ bittikten ııonra, belediy~ 

İstanbulla Anadolu ya.kası a.nuıınrta 

"doğru otobUs seterlrei,, yaptırma· 

smı dilşUnmektedir. 

Y eşilay gençlil: · ~ubesi 
kongresi 

l"CCC tercddilde dUşmttır r. JI. --;;.-
Tramvay ametesin8 

yeni elbise 
el o. 

Elektrik, tramvay ve tOıı bı.. 
mum mUdürlüğü bu Uç idnrc~1çııs 
letçl, vatman ve kontrolörle )'s,6S 
e5ki tramvay ve tilnel kurnP~ıbl
zamanmdnnberl devam eden. otıt'• 
seler yerine yenı elbiSele~ ) a~ 
mış ve bu elbis::ler!n tevzli:118ııııJI' 
lam ıtır. Yeni elbiseler Mı:.. ıçlll 
Vek.i.,el!nce posta müvezzii. \'ııJ.. 
kabul edilen tip ve rcnkteditu· erill' 

Yeşllay gençlik oubesi onuncu yıllık nız bu gri renk elbisenln ı:1 1'&. 
kongresi dUn EminönU balkevin<W nefti yaka ve kasket kurdeırı:a.., • 
yapılmıştır. tııtıkl~l mıı.~mı mUteakip bul C'di!:niştir. Yakanın bir da e
Y~Uay ,ençlilt oubesi ba§kanı prote· fında numara, eiğer tnraf~JJlelB• 
sör d?ktor Ftıhrettin Kerim Gökay açış lc!ttr~t _ tramvny • tUnel k 1<tadlf .. 
nutltunu sbyleml§ ve dUnyanm bu ri:ıin baş harfleri bulunına ıcııJl'

Bir batında üç çocuk buhranlı zamanında alkolizmin oyna Yeni elbis3lerle bernbcl" e5!!, acııll' 
Tarsusun Tabakhane mıı.lıare.9inden dıgt rolleri acı mlsallerlle tebarUz et panyanm kabul etmiş oJduı;~ butltJjl 

Hacı Hüseyin Öng-ultfuı c~ Ceıni1o, Urml.jUr. Buuı!an sonra rlya.ııet divanı ka:ıket §ekli de terkcdllın.i!J, t lll). 
blr batında ikisi kız olmak Uzere ne seçllml.,, Mllll Şet llc diğer bUyUkle yerine bUtUn dllny:ı.daki kas1'e 

Prens Voronııof tahmin edildiği 
gı'bl hareket etmiş, generali azar. 
lamıştı. Ayni gUnUn akşamı b* 
Jrumıındanın bir mektubu Hacı 

Muratla prens Tarhanofu eı:tesl 

gün yapılacak olan atlı kır gez:tn· 
t.!sine çağmvordu. Biraz sonra da 
Hacı Muradın Vasv:l?.enki'de genç 
prens Voronsofa geldiği günden 
o zanıana kadar beşer liradan 
ıündellklerlnl getirdiler. Cesur 
dağlı günleri parmeklarmın yardr 

miyle hesapladı; altmlan blrer bL 
rer saydı: 

En önde Kafkas Unlfonnası giy

miş olan dl5rt Kazak askeri gidi· 
yol'du. Onln.r.n yirmi ndnn kadar 
ger1.sindo Prens Voronsofla Hacı 

Murat, at başı, UUtin blrlbirlerin· 
den bir kaç adnn aralıkla ilerliyor

lardı; yarbay Prens Tarhanof do
ru bir Macar kadanasma binmi3 
ikisinin ortasında, lAkin biraz ge
nden geliyordu; böylece tercü

manlık vazl.fesini yapmak kolayln· 
gıyordu. lki at boyu geride bir ge
neral, dört beş yüksek riitbell su
bay; en sonrn yirmi kadar hey· 
betli Kazak askeri görUIUyordu. 

evla.t dUnyaya .setlrınf§tlr • • rlmlze telgranar çekllmlşUr. munesi ikame olunmuştur. 

~~~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!'!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!'!~~~~~!!!!!!!:!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~ 
tetklklo meıguldllr. 

- Tamam! ... 
Dedi ve koynuna, gömlc~'inin iç 

tebinc yerl~~·rdı; bunlar ona ı

lerde çok lfizmı olnca"ktı. 
Prens Voronsofıın yumnık me · 

aele&ini nasıl tclfililii ettiği anla· 
!fılmı!tb; gerek bu davet gerek 
paraların ı;ISnderllmPsi baı1kuman. 

ds.nm Hacı Murndn knr§ı kı2'gır lrk 
değil sevgi ve sayh-r beslediğine i
§&retti. 

Hakikatte prens Voronsof bu 
noktaya balmumu yapııı~ırm·ştı. 

Evvelce Hacı Muradın Rusl:ırla 

dost o1abl1eceğ'ndcn sadece §Up· 
helenml!jti: r.imdi onun he>r şeye 

rağmen yu'rduna ve İmam Şanile 

bağlı olduğuna adctA inanı.} or:lu: 
hcnUz mUph0ııı olmnktsn tJUnrm.i· 
le kurtulıınırynn bu kö~cyI nyclın. 

!atmak için nelcır yapma!: lazım. 
geldiğini dl17UnOvordu. 

Bükü.met konağından çıktıktan 

zaman PrPns Voronsof sordu: 
- Acaba ev sahipliği vazifesi

ni yapmakta kusur edlyor muyuz? 

- Prens Tarhanof yabancı 

memlekette bulunduğumu unuttu
nıyor gibi. •. 

- Her tUrlU a~ularıruz:ı yap
mcı.k i<:in eMir verilmiştir. 

- Bnşlıca lld isteğim vardır; on
lardan biri ..• 

Hr.cı Murat Pöıı:llt>U kesti ve Pren
se baktı; acaba böyle bir gezinti

de her şeyden bahsedebilir miydi? 

Vahıt 
Amm Us, •'Octızın pakta iltihaklar., 

ba,;lıklı m.ıknlc.>.nı..e, Sovyetlerln ü· 
çUzm pal:lt tasvip etlikleri hakltmda· 
ki İtalyan ajansmm iddialarını mev· 
rnubahs ederek, bu p:ı.kt halckmdaki 
Sovyct gaz t lerlnln ne:rlyntmı hatır 
lıı.L'Yor \"e Sovyctlcr blrll~ln n bu pak 
ta karvı blr itiraz llerl sürmediği taka: 
bunu taıı\"lp de etmedlğl ve bu bahiste· 
ki söztlnU hnrbln neticesinden sonra 
söyliyccc~ anlo.§tldığını kaydediyor. 

Yeni Sabalt 
Prens Voronaof ona ceearet ver- HUseyln Cahlt Yalçın, Macaristan 

1 ve bunu mUtenklp Rom:-.'· ının tiçler 
ml"akını imzalamalarnı tetkik etmek· dl: 

- Öğrenmek isterim. tedlr. Muhnrrir diyor ki: 
- Birincisini söyledim: M'"::n- "iliz :r.:ınnedl .• ı; nız ki bu işin içinde 

'tUn olduğu kadar çabuk işe baş· bir \'Uzuh:ııııı.lul• ve lcanıııl ilıl• ,·ar 

lamnk ve im"m ~ ımil<i"n it>tlkıı.mı· Çünlti.ı Uı;ler mls:ııa A\·rup:ı ve Afrllm 
mı almak ... Bunun için her §eydl'n ile ~.tal• A:ıynyı, AlLlarıya, ttnlya ve 

1 
Jap.l.ıla al"ll.5ınıla n.;:uı. n.mtatalnrı 

"VV<'l... na a)ırır.ak ı;a)c,lni btilıı..nf eıler 
- B:liyorwn ailC'ni kuı tanno.lt ll.ı ıu,ıılnlcuların IJiı"i:ıdo Alııun•·a u 

1,, mı ' - -- - lt •!ya, uJğ'crlnde Jap:ın ... ·n bAl•l~ ol:ı 
~z ... " 

c:ıı.tnruır \e oraların nlo:ammı ~lluilt 
- Ev'!t.. ı ı ı 

er ı:: IJI l<'5ls r. let'.eklrrdlr. Şıı halde 
bu ml~lt lılr "('f Pndller ve h:fütım-

Hacı Murat b ınlnrdan haber · 
siz, her şe~ gBrilndU~ gibi ka 
bul Pd .. nlerin hwl"rl"I h .. ol tUn 

- B~n lSm. UnUn çoğu nt UstUn- darl:u,. m~:ılcı·Jır. Bumda "tebnnnm 
de ve dn~lımle geçmiş bir ada· , Hı lmllnrm,, yeri nedir? t~çlt'r mlsa· 
mTJn; Tifliste çok r'hat olrr '.la kma lm.:nhrmı l;oyıın M:ı<"arı t&n ile 

gizlcm""ini bi1miycnlcrin gbnıil ra. bımı.ber cnnmı ... ı·ılıyor; milr!tlc· nom:rny:. A\·rupıı ve Afrll.aıım t:al'51· 
ha.b içinde uyudu. mln:le, bur:ıd::ı y:ı,ıııunlımna mllsaade 

r!mle b"Tl~te hiç olmo.zsa sal'"h- edll~"k m!llctltt U7.erlııı- h!l.ldmlycttt', 
- ~ı:; -.. J J:ın bfr k'lÇ ~nat kır ard:ı dola§· tmnılncnk yeni nizamı ımrnrl:ııitırmnlt 
R.\POR . ._ mnk ihti)acmı du) uyorum. ta ve Mnnı hı nluımın hl1Zbfr hıı.lclc 

Ko.fkasla.rın şimnlinde kim bilir ·Devamı var) 1 uğrllm!\d:ın dc\·tırnmı temln etmekte 

\lmnnya ve ltnlya ile aynı haklara 
mnlllt olncnı.ınr mıdır! Utler ml8nkı· 
nm ilk mlmarlnrı lt>ln bu oıuahedena· 
me bir mll.sıwat ve.oıllmsıdır. Mfaakm 
gayeııl bu misakı yap:uı devletteı-e hl· 
l•lnıl~ et temin etml'kllr. Böyle bir mi· 
ııalm ma.hkO.m mllletıer, kayrteız Vt: 

prUıız nasıl glrelJlllr ~ tote ittin için· 
de bir vUzuhr.ızluk ve karııdtlığın 
ml'Vcudl.}'etlııJıın ba.hsctt.Jğlı.uz vakit 
bu nokta)& l,aret etmek IBUyonn. 
rmçül• devlcticrin ılı;lcr mlsakına glr
dlklrrl hald.uıdald habı'rlcr birdenbire 
nnl!ı.şıl:ın mana ile doğru detlldlr. On· 
tar Uçler mlsnlnn:ı ız-lrmemı,ıercıır. 

Oçler mlcrakıııın l<e•ntlllcrlne ytıkledlğl 
tabiiyet ve esaret ıı:tma ı;irmlsl .. rdlr • ., 

Hl.iseyln Cnhit Yalçm şöyle devam 
t'dlyor: 

"Gerek Mııc:ırlst!ınm, gerek Ro· 
nan)aııııı IJçler oıi,.akmı hıl7aiamak· 

l:ı vntnnın hn~ slyct \'e oert!finden af" 
çol' şc;.\ lı'r k:ı;) bftfild"rlnl l:llınnmclerl 
hnltı\n h rlrhıılcdlr. Ru an~k t:n,l•a 
utrlU hnrcJ;ı·t <'tmelerı lmhll olma~hğı 

için r.:ınırl o!:ımk kabul f"dllml' bir 
ldiçüiınedlr. Fakat bugllnkU bn nl'tl· 
re dllııl.U hntnl:ınn mah!ulll ol utu 
dU.Unlllll~ l\lnc:ırlstaa ile Itoın .. '\Jl)"a· 
nm tmznlatlıltl:ırı fnbHy<'t vcsnuuıır 

nm bUtlln maddi ve rdynst mcsullyet· 
lerlnl ı;ıckmel~rl trblldlr. lnızııtercnln 
gnllblyct! talcdlrlnde bıı f('llkctl atla· 
tacaklarmı ve tekrar hll.rri) et ve Is· 

tlklAllerlne kavutaeakJanru tlmlt tıt

meleri blru fazla bayale dlltmck •·. 
yıllJ'. 

Meaelenln beynelmilel slyul n aa· 
km vwyete t.eelrlne &'cllilce, ln&ilte
reye kartı mOcadeleelode Alınanyanm 
bu yeni yardımcılardan ne yardım gö· 
.-eoetı pek metkO.k bir ittir. Macaria
tan ile Ronv nya zaten kendllerl a( 
durarnl• BerllnJ "ee!emef,e hlnnct edl· 
yorlardı. Almanyanm tlmcll lstecllğl 

1:am.:ın lUacartstandan ve Romanya· 
ılan kolayca asker "etlrmesl kabil o-
ıca:ı dUşilnUl!lne AJmaııya esuon 

bu gibi zorluklara ve devlP.tler huku· 
ku prcnslr>lerlnc chı-mmlyct verir ta 
lunund:ın değ-Udi kl ... Onun için llla· 
ra.rlr,t:m ve l many:ınm i:n:ı.nlsr:n ıu 

nncalt dab!U ve harici propap.nda ııa· 
hııaında pek de:;erslz bir istifade bel 
"ıl elde etle!ılllr." 

Muharrir, lnı;uterenın Romanyaya 
kıı.111 esaslı bir nksUllmcl gfüıtermeııt 
çln iyi bir vesile zuhur et"l"!I~ oldu· 
ıtunu, Roınanyanm mihver poliUka.ııı· 
na glrmed n evvel Sov:;eUcre tcrkct· 
Uğ! Be:oıarabva, ve 'B1ı'<nvlnanın bir 
kısmının terki ltcytlyetınin lnS'lltere 
tanı!mdım derhal ta.nınmn.sı ve lngillz 
galebesi taltd't1nde Ror:ıanyanm ta 
marnen tcm!Dat.sız bırakılacağmm 1· 
lf\!lı halinde b:ıynelmllcl e!yaset eaba· 
mnda Romanynya hakkı olan mcvkiln 
vcrilml§ olacağım ll&ve etmektedir. 

Cumhuriyet ııı .. 
Yunuıı Nadi Sovyet • AttnaD ~ı: ' or.., 

ııuebotıerlnl tahlil ederek diY ~ 
"Alman • Rua ademi ıecıavUS ı,tı' 

nm oümulU, bu paktuı ak~ertll 
«eç$1 on alta ay zarıuıdaJd _ ..... ı..at -' 
baylıd&n baybya v1l%ub ve 91U--;,_,.t· 
JE1MUDJşt.ır. Rua alyaaetl keD~ r.-,
ye& ve meutaatlıWı ıual&fU7Jl e , 
ve 114rtile biıw-atıır, ve bll biU~ 
Rusyanm kaplıau.t • • fllJlpe tttl 
mt.ıcadekılcrine ka.rfı aıacağıP1ıyed ~ 
kongrede en 1aWılyett.v oab5 edelJ"' 
lan 8talln YoldaJ Uııauıile UAn 
mı, oldu~ slyaıırte rnutabıkt.11';"1"' 

Yunus Nadi, Macarlst.anın•uıı•l< ef' 
terin tasvlb1le UçUzlU pakta 11 

11 ,-· 

lemi~ olduğu hakkında bir JJDlAjaıı' 
zeteslnden nı.ldeıı AmeriklUl ;~ısa· 
n.m verdtğl haberlD SovyeUflf" _,.,.ısıl 

oJdU6~ 
dıııı resmen tekzip edllmlf 
kaydederek diyor ki: ~ 

"l><>:nck ki UçiWU paktın pe )--._, 
t<ıvaWe t.e3isl tasan-ur oıanao •• .ı-

·n nııı• 
d..n,,a ııUawma $0'1').ıtıerı 
katlerf alm:'lbllmf' değildir.,, ~· 

"Aloakova t.ek:ılıwıln ~-·-il' 
Utl!'l.,..~ 

cari t.:mrn üçilTIU pt'Jrta UOlı tk° 
Rııııya)1l atfolunıuı tas\1be t~ ~d il 
me..l bizce hu~u ... ı bir t•hCnıJJl ) ı&d'rll' 
bal ııa),lrn!lk yorlncle otur. )1 1~ 
tanm Ut '%1U ıttffaltA tear1Jdııde ~· 
tstrnnez Yuı;09Iavyııy1 tazyik ~1" 
dit etmek tl'llyen bir m:ına ,.....edl 
'Varda. Ottıap hlavlarnuıı Ol kU , 
mtımes5lll YngoıılavyaYI tl'.bdlt t~,,.fl' 
bfr va~yett11 SoyYetlerttl g0ya ?tfod" 
olundoğunn Mn eden btr ııa?>erf ,11 
kova elbtıtte sUkOtla gı_~ı,tl~ 
ııJyaaoUne uygun buıamazdı •• ,, 
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.ltalya Yunanı. ana taarruz 
ettiği vakıt Yunan mılletinin 
kahraman ıgını \e istiklal a~kı-
nı gözc>nun.de tutan herkes, 
nıti vli ~uHefn muv:ıff k ol. 
s b 1 bu muvaffakıyeti pek 
ı>ahnlıya ödemek m cburiyetin. 
de kal cru?ını teslimde ı •• üttefik. 
ti. Bu itibarla harbın ılk günle
rinde !tal~ anlaı ın yerlerinde nay 
rnc:.ga nıecbur ı,alm:ıları, ltalya 
hiç bir zaman iyı bır ı uhnrip 
sayılmad,crı i in ancak pek az 
k" vi hayrde l ı el • l"a. 
kat t alva..'1 ordusunun biı kaç 
0ı'n sonra ~ c ınd<> \'ın: kta da 
sebat cdemıyerck soldan geri 
etmesi hrı.vret edenlerin adc. 
duıi az c:ok arttn dı. Bugün 
İtaly - Yunanistan harbinin 
Yinnı sekızinci günündeyiz; Yu. 
nanis an topragmd , biı Atina 
telgrafının geçen gün bildirdiği 
gibi, esirlerden maada bir tek 
İtalyan keri olm,,dıktan ba~. 
kn bil.:. ı Y nanlı ar Arnavut. 
luk tor Marı dadır. Yunan or-
dusu İta n fırkasının mü. 
dafaa c i Görice'vi zaptetmiş, 
El ı ı sarkma ]tadar ilerle. 
tni , m r zd Pindus mıntaka. 
Stnda r r İtnlynn fırkasını mah
\'U n n etmi , sahil mınta.ka. 
sında i Ergiriyi tehdit etmek. 
te bulunmu tur. 1talyada. fa§ist 
fırk er · n·vı g nel kurmay 
rasınd ne k d r ihtı}{ı.f <:ıksa 

Yeridir 1' nı:l"eindeıı • adet~c 
ve s ı - on rn · c;li ı.a vıf bir 
kuvvet a.r.şı bu kadar "sert bir 
ına.:..10.bn: te ızuıt ltalyan 
orc:ı.ısın n h, rp t rıhind bile 
nazire b m k mil küldUr. 

Filh ı "md'ki lt lya harp 
kudretı bl ımıt"d n 1017 deki 
İt'.tlyıı değildr. 1\ 1 olıni mcmle. 
k"'tin harp k b ·, tini az çok 
arttırmı • b ı millete kah. 
ramanlık ruhu ılamak için bır 
haylı nutuk ovlemiş. nümayi • 
1 r yaptınnı , İtaly n genclerini 
daha ocukkcn varı askeri teş
kilata almış, oı ıruı cengaver 
Roınah1arm ahfadı olduklarına 
iı andırın k ı in çok uğraşmı _ 
tır. 

Musolininin bu gayretleri 
iı bütün net c iz kalmamıştır, 

a'< nı iddia. ftmek büyü bir ha. 
ta ol r. Bununla beraber ltııı_ 
v n ilahları. 1talyan teknisvc"'l-
1 rınin kıym ti ve bilhassa İt l. 
Yan skerin"n mnneviyatı Ye 

uk vem eti Musolinirün aı zu 
t>ltiğı derce yi hiç bır zaman 
bulamamıştır. Alman asker! 
l'rltir.eha 1~1 rının • Ç'.elik pakt. 
tan evvel • İtalvnn ordusunun 

rp kudreti akkmda yazdık. 
nrı t nki ı itııp1nr dolusudur 

'ı:e bunlcı.rm hiç b"ri İtalyanın 
d ~. runu o ay cak mahiyette 

ı d r. 

1 
!!unun) b ı _b r ltalva fa9ist 

0 duk n r ı alvan" ordusu 
h.idı..1 r mtihnn ğccirdiği için 
~~ k..,b· v ti d rece i hakkın. 
\&.i:f. k r h""Jdim vermek fır-
ııe.tı ç k ,11 , 1talvan propa. 
g~d ı md n i tifade etmesi_ 
nı bılnı t"r. 

F'
1 

atiB lt lyn imdikinC:en ev. 
ve ~ ha b ·rm·stir: Habee 
seforı, 1sp nva barbi ve Arna
Vutıuk sef p "... Bu üc sefer de 
hakı1d bir iır:tihan m ·ydn.m ol .. 
nıanıı tır. H b" ı ıl/ 1.avallı 
~- beşler sil h ım'bargosu yü
Fnd n 1 ""tierini hakkıiy _ 
€' tnüciaf a P~M le imknnların

dan nı hrum bı• undukları halde 
u~ Ytp r,itmi". A vutluk seferi 
~sa.sen ba."'lrn türlil olmasına da 
1ınka.n olmndı:ı i in ''askeri ıbir 
~- :tnti" olmıı t• ... t panya da. 
ıh harbinde i r İtalyanların 
ldıkları not p k d lehlerine ol. 

nıanuş, cwnl ·ır·· tçiler mesela 
G~dalhara'd::ı. lt lya.nlr.n bü. 
~ k bir h ı .. "' uğratmışlar-

ingiltereye 
dünkü 

tayyare 
hücumları 

Küçük mikyasta oldu, 
hasar ve telefat az .. 

Londra. !.. ; ( A.A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 
Düşnmnı •• bugün lngilLre ü· 

zeriıı..deki faaliyeti, küc:ük mik· 
ya ta olmuştur. Sabahleyin bir 
coı· avcı \ c avcı bombardtman 
tayvareleri grurı' ı, cenubi 5ar· 
ki ı::ahiJlnı a mıı:Jar Ye L<>ndrnya 
müteveccihen uç:muşlardır. Bu 
gruplar. avcı +avvareleriP!.1iz ta· 
rafından sür'atle karaılanmış ve 
dağıtılmı tn-. ';""nivf' kadar alı· 
nan rapo lora (!"re. KC'nt kont· 
luğtındn hızı nolüalara pek az 
miktarda bomba atrlmıı:tır. Pek 
az hasar ve pek az telefat var· 
dır. 

ÖğleyC' do~ru Mnns iizerinde 
avcı tavvnreleriıniz. bir dfü.ımnn 
b<Hnb rc:lmıan tayyareo:inİ düşür· 
müşlerdit. 

---0--

Sudan 
cephes•nde 

İtalyanlar bir 
mevzilerini daha 

tahliye ettiler 
lfohlre, 24 (A.A.) - İngiliz u. 

mumi Jcaraıgahının tebliği: 
Ke ü kollaı mnzrn \"P. topçumu. 

zun mUtcımndi tecavüz hareketleri 
neticesinde. MetPmma. halen ltal. 
)anlar tarafından fıilcn tahliye e. 
dilıniştir. ltnlyan keşü kolları, an 
cak geceleri civar tepelerden bu _ 
rayn inebilmektedir. Gııllabatın 

halen kendi elleı inde bulunduğu 
hakkındaki İtal\·an iddinlarma, bu 
tam bır cevaptır. 

Kenra: Dü mp.nrn adetçe f~k 
bir mU(rczesi, tutmaya tC§ebblia 
ettiği mçıtllrlli keşif koJlarmıudan 
biıisl tarafından 1.nyiat verdirlle • 
r<'k tardedilmiştir. 

Diğer cephelerde, \ arJ) ette de _ 
ğişiklik ~ nktur 

ÇörçlUn general 
Metak sası tebrlkl 
Londra. 24 f A.A.) - Ba~ \'ektl, 

Çörçil, General Metaksa a asağı
daki tebnk telgrafını göndermiştir; 

"Am<n-utluk cephe indeki biitütı 
zaferler Ye bilha ·a en mühim za. 
feri teşkil eden Göricenin zaptı 
münasebetiyle bütün kalbden ge. 
len tebriklerimi arzederim. 

Adetçe \ e techızatca bu derece 
faık dü~mana kam Yunan cesare
tinin bu crüzel e eri hepimiz için 
bir ilham menbaı olacaktır. E5ki 
ve klasik Yunan ıa!er1e: ini andı
ran bu bü~ uk mU\affakireti "Ya
şa~ın Yunani tan!.. sözleriyle t~' 
sid ederim .. , 

Görünmıyen Harp· 

BEŞiNCi KOL 
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Kend·sine, mes'u lyetlerimiz al _ 
tında olan bu böl"enin fovkalade 
nezaketinden dolayı i)j bir c;:ahş · 
ma birligi içinde faalil et göster · 

menılz luzunııından bahsettim. ::;c_ 
lefi olnn ıılbay Sameroviç'in de bu 
kanaatle hareket elmiş olduğunu 

söyledim. 
Ana dilimizi, hatti. Alman ı;i • 

vesiyle konu§acalt kadar Alman te 
slrl altında kalmı§ olan yüzbll§ı 

bana müstehzi bir gü!Uşlc güle -
rek: 

- Evet, §liphesiz! .. dedi. 
Fakat sonra parmakla.rile büro

su üzerinde piyano oalar gibi oy· 
nıyarak, garip blr asabiyetle i16. · 
ve etti: 

- Ancak ıunu takdir ederelnis 
ki, bir seferi>erl~ lnmda hiçbir 

zaman askerl hiçbir t~klllt aMI 
teşkllitn tlbl olamN!.. 

RomnnlJanın Selaniğe 
geni sigase- Bu garistan 
tinin esasları yohyıe ınmek ! 
ne leı miş? 

Mihvere iltihak ve 
Almanya ya 

minnettarlık bu 
esaslarda ikisi ..• 

Berlln, 2.ı (A.A.) - Romanya 
hariciye nazırı Pr~ns Sturdza, Rer 
linden hareketinden evvel ''Bocr. 
aen Zeitung" gazetesine boyar.atta 
bulurıarıık Homnn) anın yeni sıya_ 
setini izah etınl§tir. Bu siyasetin 
muhtelıf vccheleri şu noktalarda 
toplaıımnktarlır: 

ı - J-Jski r:ekildc bir Balkan 
Antantı ınnrjyc intikal etmi§tir. 
Romanya bunn benzer hiçbir ııeye 
hnynt ı nıuddetince karLSllll)' acnk _ 
tır. 

2 Yahudi serma:,.esile veya _ 
hut ~cnebi diyardan gelen direktif. 
!erle <fobili vr hıırki siyasetini i _ 
daıe eden hıçblr m~leket felilh 
bul:ımaz. Bu hal, General Antonı>-". 
ko ıktidnr mcvkiine gelinceye ka _ 
dıırki Ron;ıanvanm halidir. 

3 - P.omanya mihvere iltihak 
etmiştir. Bunun mıinıuıı Avrupa 
politikasını idare hususuna huku_ 
kan i!ıtirak etmektir. 

4 - Bır memleket asri ve kuv. 
vetll bir orduya mnlık olmadıkça 
tf'rnkki cdem<.'z. 

fi - Roman~ a ordusunu ıslah i_ 
çin krndisinP. muallim zabitler gön 
der<'n Almanya hükümctine karşr 
minnettardır. 

6 - Rovyet Rusya ile nıünase. 
bat: Prens Stuı·dza bu münasebet_ 
!erin iyi şekilde d<'!vamınm arzu 
<·dilmckto olduğuna işnet etmoltte 
ıtır. 

7 - İtalya Yunanistan harbi: 
nomam.n ha~kalarmm işine kari§. 
mı) ncaktır. 

T!omanra Harici)e Nazırı bcya • 
natmı bıtiıiı ten, Romanyanın milli 
ır. E' ·ı • dı e ini mlidafaa irin lbım. 
gel n takdirdi"! harp cdı>crğini L 
ı·ve elmı tir. 

Antonesko, ve 
H.oınen h ıı ı.> c ııa ın Prens Hturı:n 

bugün B rllndcn Bükre e hareket 
ctfnl§lerdır. 

• .Monte\ldco, 21 {A.A.l - Urugu· 
ıı.) ve Arj nUn h rlcıyc n zırları, lliı· 

ler \"Ucııd gctlım ı mc cles1 Uzcrlndc 
fikir tentıaındc bulunmuşlardır. 

• Tokyo, 24 (A.A.) - Japon de~let 
adnmlannın en eskisi prens Sayoncı 
[12 yaı>ında vefat etr-ılştir. 

• Lond 11, 24 ı A.A.) - Kral Sir 
\'alCord Selby'ln yPrln!! Llzbon bliyUk 
elçiliğine sabıl< Parıs bUylık elçisi 
Ronald CJ m bell'ln ta~ inini taS\ ip et· 
mi tir. 

• Sof.> !!4 (A.A ) - Yeni J ponyn 
el~ 111 .Jullo Pıılcnela Al\arcz. Cumar 
tcııı ı;ö\nll <::ıofynyıı gclmı~tlr. 

- li akat, mulıterem :,.tizbaşım, 

b n ahsan bö~ le bir C') .U n -
mü) orunı ! .. Bize tabi ol ı k ç:ılı • 
manııı aklımdan geçim h o um: .. 
Y. lr.ız, ajanlarımızın irti t ha · 
l ndc ve müştereken çalı . ., aları 

niyPtindeyim ... 
Yüzba§ı başını ~ururla ark:ı.:,. a 

atarak· 
- Buna bf!n de muhP.' f t et · 
• 1 ml\orum .... 

Dedi 

- Fakat. yalnız bizce c n kıv · 
metli olan aJ:ı.nları d .,il, b itin 

'ı'rrı · o,, oMıı,..u gi ı, Po. 

lonya arazisinden çrkarı:,. orsunuz !. 
YUıb~ı ga) et acı bir istihza 1. 

ip güldil: 

- Bu askeri bir icaptır! .. 
Dedi. 

- Belki. ama, bu askeri ieeba 

göre hareketinizle ordunun bizzat 
müdafa vaziyetini zayıflatnnş e>lu· 
yorsunuz! Siı:in tedbiriniz ad&t.i 
Polonya ordusu kat'iyyen taarruz 
fikrindeymiş gibi bir harekettir. 
Yü~ı ainlrlenml3ti. Mağrur 

bir tavırla: 
- Zannederim, dedi, kanaati · 

me söre hareket etmek bmkn hl. 

Bir lngiliz gazetesine 
gore 

Alman tanın plim 
bu imiş 

Fakat Türkiye ve 
Yugoslavya bu planın 

tahakkukuna mani 
olacaklardır. 

J,.,ondra. 2~ ( A.A.) - Obseı·· 
-.er gazetesi, Almnnyanın İtalya· 
nm Yunanista.ndn imdadına gi
dip gıtıniyecegi sualıni sorarak 
diyor ki: 

Italyan hatları o kadar vahim 
bir surette bozulmuştur k". ilk 
bahardan evvel yeniden sağlam 
bir ef;kiJat yanmak bahis mev· 
zuıı olamaz. Bununla beraber 
Bitlerin artık çoktan ken<iisine 
hemayar addetm_ ..... ği Musolini· 
nin imdadına gitmiyeceğini ka· 
bul edemeyiz. 

Şimdiki genç ltalya, uzun w 
karanlık bir harb" sevk \t idare 
etmek için 18.zımgclen kahraman 
lrğı göstermiye sUrUkleıuniştir. 
Makul ltuly nlarm çoğu 'bu 
harpten on derece nefret et_ 
rnei<te ve nazi galibiyetinin 
ll:talynnın tam bir tabiiyet altına 
girmesi manasını ifade edece. 
ğinl bildirmektedirler. 

":\iukaddes Cermen im.para
torluğu" mm dirilmesi tabak_ 
Jrnk edense lWyanm kontrolu 
altında yeni bir Roma impara_ 
torluğu kurmak rl\yası bir mu. 
kallicllik veya gülünç bir oyun
dan ibaret kalır.,, 

Maka.le muharriri Ga.rvin 
''FMiı5t diktatör'iin a keri milli. 
hazalarmda aldandığmı'' yaz.. 
makta \'e şöyle devam etmekte. 
dir: 

''Şarki Akdeıfz.den İngiliz 
donanmasının koğulması ıçın 
!talyan bava kuvvetlerinin başlı 
cıı rolü oyn acaklnrım zannet. 
mek hata idi.., 

Alman\ anın evvel:l Yı o'3lavyayı 

istila etmek niyetinde oldugu hak· 
kındaki fıkirdPn bahseden muhar· 
rir, Almnnvantn Bul rlstnn yolu 
ile Selaniğc gitmcve teqebbiis e
dPNıfi fikrini ileri sUrmektcdir. 
"Şayet mancvrn muvaffak olur 

sn tem mile ihata edilecek olan 
Yugo~l vya bu n Ptl taksim edil· 
mek i in olmu bir h 1 ı: lecek \'e 
Yugo lavya hir Alman "illycti ha
lini al cak ve bu ün Roman) ada 
tatbik Pdil n m 1!ltemleke idaresi 
nltma a..lmnC' ktir.,. 

"Fakat TiirkivE'nin bu dü~ün. 
celerin tahakkul.una iddetle 
karşı koyacağını. Yugoslavların 
da mUcadel~ etmeden vatanları
nın mukadderatını mühUrletmi. 
Y"<'C>1 1erini ve •unan muknve. 
m€'tinin. Alm nlRr•n V" Faı::istle. 
rin B"lkan\ıı .. }1'll,lff"rl ı.; ~ı;n 

!arını tan" "lile boı:Mat ı fikri. 
rin yavılmnktn olduğunu 7.annt'. 
diy".lruz .. , 

Ieccgim bir iE:tir !.. Benim .şahsi 
1 nnatıme .,öı e, harp ilan edilir 

Edilmez Polonya ordusunun taıır • 
ruza g çmesi li'tzımciır! .. Onun i._.in 

0

) onlaı ımız, o:dunun ilk gire -
c gi l eı leri c\·vdden işgal altına 

lmı. olmalıdır! .. 
- J.'ıı.k t muht!'rcm yü~bnşı, 

Polon)a ordu unun mut ala taar
ruz <?:leccğın r. ı· den kani oldu· 
gunuzu sorabilir mi im?. 

Yüzb:ıf'1r, salfı.hiyeU,mi teca\ Uz 
tmi im g bi, hayret ve ('an sıkın· 

tısı) la ~ üzı.ime bakmnğn başladı. 
Sonra tok bir s o:Je: 

- Sizi bu hususta tatmin el • 
meye hakikaten liızum olduğunu 

görüyorum!.. dedi. Maamafih bu • 

nu anlamak için Alman ordusunu 
Yakından ve içinden tanımak, Po· 
lonyanın mildafaası üzerinde er -
kanrharbiye bakmundan pok çok 
Nütler yapmış olmak liı.zundır! .. 

Polon ·et harbetmf'YC mec 
bu'f olacaksa, Sovyet Rua)'& cep • 
hoolnde derhal taarruz etmeye 

mecburdar! .. 
- Taarrm etmeye mJ !.. 
- Eveti .. Bıanım için de Polon.. 

yanın ema.- 1*- ltWMiyetJ ole 

Gününe Göre 
ır.r.ııl!lll3~ n ııııw.ı 

Etme komşuna!. 
Musolini kendi rivayetinegöre, Habeş harbi sıralarında 

gizli bir nutuk silyliyerek Necaş· 1in ciğerini sökeceğini id. 
dia etmiş. Bu ayın 18 inde irat etiği aleni nutkunda, Necaşi 
için sarfettiği sakatatça tehdidi Yunanlılar için de tekrar et
ti. Aradan dört giln geçince, Musolini Cörice dağlarından 
kendi sadasının aksini aldı. 

Musolini bilemeyiz, şu Türk meselini işitmiş midir: 
Etme komşuna. gelir basına! .. - KUNT 

Mlbver 
B u a.sırda olduğu gibi, geçen 

asırda. da 'e hemen hemen 
o a..'rm yansuın doğru bir mlhrnr 
mesel~ı;l ~ıkmlJ tı. nı.kat o zaman· 
ki mihver meselesi mlllctlcr yahut 
Iya.set nda.ınları 11.rasmda değil, 

flzll olojJ ilmi adamları arasında 'e 
yemekleri çiğnerken nlt çenemi· 
zln yaptığı harekette mih\ eriıı ne
reden geçtiı;-ini ta~in ctm k fclndi. 

İlim adamları a.ra!!ında bal.ılım 
alt çenenin yalnız lolı, c;ıktağmı 

göz ıiniine getittrck bu h:ıreket· 
te mih\ erin alt di11lerin ~iroikleri 
deliklerden geçUğini iddia etmis· 
lcrdl. Halbuki alt QCnenin ;>emek
leri !:iğncrken hareketi sadece 
inip tıkmaktan ibaret değildir. 
Sö1. söylerken, l emekleri dl ler 
arıısında <':Lerken bile ılah:ı başka 
tiirlü hareketleri 'ardır. Bunlar <13. 
düşllnilllince ~ne mih\crlnin lm
laklarm arkasında1d iki lu~mlğln 
uı:lanndan geçtiği tesbit edil rek 
mlh\ er mt!!Jelesi halledilmlc;ti. 
Kan~ık bir mesele, ncticeı;ini 

bilmek de pek ehemmiyetli değil, 
diycooltsinlı... ~üph iz, çenen\n 
rnlh' eri nereden g~erse geçsin 
insan oğlu yemek ) ediği \'akit ı:lğ· 
nemesin! pek i~I bilir. fakat her
ke.ı naınl tine) eceğini hlldii:rf hal 
de. )<"mek )erk<'n )eme Jerf mut 
laka dişler arasında çlj:',"llemek hi. 
zumlu oldııb"Ulla herkes kanaat ge
tirmez. Acele )emek )i)enlerdcn 
bir ~oğu eti 'e cl,mcğl iyice ı:lğuc
meden ~ uttul l'\rı gibi, -ı:orb!ı. l er
ken, süt ir.erl>en, hatta yogurt 
yerken çi:pıt>nw'k lüzumunu hatıra 
getirenler hcmrn lılç )Ok glbldlr. 
Çlğnemeı., bir kere, ~lcrin 

seli.meU için lüzumludur. İ!ilemi· 
len iilct çabul• ııaslruıır. lnsanlann 
di lcrindr: çUriik luısıl olması da 
~orba kat edilılikteıı onro başla. 

Jıvtçre ftzertnde .. 
yabaacıtayyareler 

ı;em, 2 . !\.) - Diln gece sa. 
at 20 30 d Cf'n"vrede h '"l teh. 
likP.. ine karFı alarm i~:ı.r veril. 
mif'1tir. 

• • • 

rin . 

süvari bırlıkl tim;zi, ta:,.~ are ve 
tnnk ı iri' <l rim" bir'iktc, ilk 
hamlede, t anı.ız geç'rm m z la _ 

zımge'ir! .. Bundan dolayı, sUvari
mizin °arknea - 1 yerleri, duşmıı.nın 

tay) are sahalarını. tank müda.fa -

ıtığım iddia <.'<imler pek de hak ız 
ııa) ılmaz. 

Sonra, çiğncmrk yeınoklnin tez· 
z tini Jıl"sefmı iç!n luzumludur. 
mr yf'mek !l ";'llda no kad .ı Ç{)l. k:ı· 
tırsa ı z.zeti o lmuar i)i ıı· odilir. 
J.n nofıs ~e ırk nğn:cl lüzumu kn· 
dar ılunnııd. ıı, 1~1ce çiğnt'nmeden 
~utuhır..n fn-.nı a kc,ır \ermez. 

Daha. so ıra ~emel teri çiğnem.tık 
onl-ırı , utmak için lllı.umludur. Ye· 
meldcrt ı;a ~er<.' CTmck, inceltmek 
i in de !il, onl:ın ağı da rs1n1mak 
'e boğaulan gt-çm ini kola~ lat
nuk için de. Bereket 'ersin Çd \ii· 
cudumuz, aklı ızın ~ pt -ı ~ nlı 
l!fhırl d~ düzeltecek sul"<'tte kurul· 
clui:,"Undan ) cmcklıırl çiğnemeden 
yutmnı 1 tiyen aoolect adamlarm 
loknıalarıoı boğaz hemen ıslatarak 
onları boğulmalrtan lmrtnrır. f'a. 
lmt 'Ucudumu-ı nklımtLdan ne ka
,ıar akıllı olsa da. onu yonnrunal< 
ı·zmulır. 

Bun rın hepslnclcn dahn mti· 
hinı oi.ırak, çli;'lıcmek ~ cnıc•,.ıeri 
hazmetmek için lüzumludur. Ha
zmı 1 1 n - ızdl\ b "1adl'~nd n... '<' 
mckl ri rf!hıemr.k için :ılt <'<'O<"r.'Iİ' 
h re t f'derk('tn )'emekle ı 'ahı 
ezme ltı J alma~, ağ dn!.i lu • !11 

;..u ldf'lrrlni <le hıır 1.eto ~ctlrir, 

oı Jıınn Juızma ) anlan fennruıları· 
nt <'rknrtma' a yal"lU" ••• Qeno mth· 
'c · ı nere en g et\ ~nl ilğren· 
ın ı.t 1 ehemmi) et d<.• bundan gc 
li , O :r.ılh\ or lmlal.larm arkMm
d: i l cmHdNin u und. n f);Ci··~ 
iı:in hazım gııılclclt'rJni hare. t 
getirir. 

l emeklerde ulu luı.rbon d diitl 
~ maddelerden h mf'n t ı 

hazmı ağızcla bn lnr: Mcseliı (; 
~-Ok yciliğimiz < limcğiıı h:l7.mı. İ) · 
c>e çi !ncnm miş cl.."lllcl: lokma!. 
ilaha i ·eride hazım <'dileme::. On· 
dan 'imıd.l kın' t t bcklo.wn l< bo· 
;onadır. B:ı~at ekmeğin tazc rk-

melct •n daha ı ol ~ hnzn•edilmesl 
\C d a faydalı olmıı ı d:ı bun· 
el n•"ır. Çıml;ü nj:.'lı<la l '!l•ddolerin 
lf ıı 1 rı, bn~ at el ın 1 i daha zı~ a· 
<1" çigncnırk zaruri olduj;'ll t~ln, o. 
mm i rinc d ha i~ i te lr c-dorler. 

SUtun, ı;.orbaııııı d,l ~·utnı:ıdıın 

önce llh'l dn bira tuhılarnk onla.n 
çiğner gibi ~ nınlınca daha kola;\ 
hnzmedllmesl, sUftin knnncla gaz 
'apmanuısı gene oııLlnn terkibin· 
<lrki sulu karbon nınıldelerlnln a
i:.ıula Jııızmc-dllmcğc ba')l:ımasm· 
dandır. 

Hele hamur 1 tıısını i~;ce ı•lğne
tnC'd<'n yut:ırsnnır ·ıızık olur, ne 
onun 1 z etini tam hi setlersinl:ı:, ne 
cfo onu lııızmeılcbı\lrsini1., 

at sahibi olduğunuzu lütfen izah 
eders n'z, ben d n sul"E'tl ça • 
lı marn 1 zım ldı •ınde ikaz ve 
t nvır ctm § olncwmız! .. Alınan· 
!arın hududa bUyUk kuvvetler tah 
't ettiğinden herhalde haberd r _ 

alannı emnil et altınn almamız en smız? .. 

doğru bir hareket teşkil eder!.. Yuz ı sert bir hııreketle aya. 
Yüzbaşı Knmatı ha:,. retle dinli· ğa k&lkıp odanm içinde dol~ma • 

)ordum. Alman hudutlarından der a ba lndı, İçmekte olduğu gayet 
hal taarruz edılcb lcccği fikrinde bli)ıik bir puro sigarasını hem('n 

s:ı.mimi olup olmadığına eıniıı de • ı ) arısına kadar ağzına sokmuı , gü-
ğ"ldim. IUmsiyerek dola.,"'1llaktaydı. 

- Yiizb8Jlmı, dedim. Polonya H m dolaşıyor, hem söylilyor 
ordu.sunun, bir harp "ukuundn, en du: 

bilvlik kahramanlığı göstereceği • - Azizim, dedi, tah~ldatt 
ne elbette eminım! .. Fakat, Al • hn.berinw: var! .. Fakat, biliyorsu _ 
mnnya~a taaıTUzun bu derece ko- nuz ki, benim Alnıanyanm askeri 
Jay olacağını hiç zannetmiyorum!.. kuvveti hakkındaki fikirle:rim is • 

Yüzb~ı, garip ve müstehzi na • l hbnrnt raporlarrmıza değil, kcn-
zarlarla beni süzdü. dl gözkrimc jstinat ediyor! .. Al -

- Bittabi başkumandanlığın pliı manların askeri kuvv tleri, zanne 
nmı bilemeyiz! .. dedi. Fakat be _ dildiği kadar miıhim değildir! •. 
nim metodlarıma göre ilk anda Biz bile bizzat lman ordusu ı· 
Polonya ordularının Alınan huduL çlnde birçok s 1 hları nnzarl ola _ 
lanm g~mesi lazımdır! .. Esasen, 'rak görüyorduk! .. Hakiki slluh -
bu taarrus zanncttij;riniz kadar lar, mesela en son sistem ağır 
güç blr eey olnıasa gerektir!.. tanklar ve tayyare dafi topları 

- YU.bqmı! •• Bu hususta ne üzerinde tatbikat bile göremi~'W-

rtbt eaulan i8tbıat ederek kane- dlfk!.. (Devamı 1nr) ... {De·rnm• ünr.Ude) 1 
....._~~~~~~~---ı~ekreter :.. .......................................................................................................................................... .... 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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lngllterenla 
Amerlkadan 

beklediği yardım 
(Baş tara.fl 1 ncidc) 

beyanatta, "önümüzdeki senenin 
güç'olacağım,, ve lngilterenin mü: 
himmat ve gemi de dahil, her nevı 
harp malzemesine ihtiyacı bulun
duğvnu bildirmiştir. 

Lord Lothian, muhtelif suallere 
cevap vererek lngilterenin emrin
de bulunan altının ve kıymetlerin 
bilkuvYe bitmiş olduğunu Ye mali. 
y~ meselesinin ''müstaceliyet,, kes. 
beylediğini ilave etmiştir. 

Bü)iik elçi, Amerikan muave
neti karşısında lngilterede hisse 
dilen memnuniyete tercüman ol. 
muş ve hiç kimsenin bu muavene. 
tin "gayri kafi,, bulunduğu düşi..in
ces.ini ta~ırnadığmı bildirmİ§tir. 

Lord Lothian, ayrıca İngiliz hal
kının maneviyatından bahsederek 
demiştir ki: 
"- Kihai zafere itimat kuv. 

vetlidir. Halk, harbi kaza.naca.. 
ğmdan bir saniye bile şüphe et-, 
mivor. Bombardımanlar, milli 
btrliği talffiye eylemiştir.,, 

Lord Lothian sözlerine !;Öyle 
devam etmiştir: 

"-İngiltere, Amerikan silah 
istihsalinin İngiltere ile Amerika 
Bir'e5ik Devletleri arao:.mda pay
la3rlacağı hakkmda B. Ruzveltin 
yaptığı beyanatı, şühıanla ve tas. 
\ip ile karşılamıştır. 

1940 senesinin ilk yarısı, "HiL 
!erin yılı,, olarak telakki edilmiş
tir. Fakat lngilizlcr, bunu tama
mile durdurmuşlardır ve bu her. 
hangi bir neticeye Yarmamıştır. 
1\faama!ih bu harbin bitmiş oldu. 
ğu demek değildir. Ünümüzdeki se-. 
ne çetin ve zor olacaktır. Amerika' 
Birleşik Devletlerinden ne kadar• 
çabuk malzeme alırsak, bu o ka
dar daha iyi olacaktır.,, 

,.f 

Yanan harbi 
f 

(Baş te.ra.fı l ncide) 
miktar top, havan toplıı.rx ve diğe.r 

malzeme E:limize geçmiştir . 
Tayyarelerimiz ricat etmekte olanı! 

Uç İtalyan kolunu muva!1'akiyetıe 

bombardıman etmi:ılcrdir. 11 
İsmi tebliğde geçen Meskopollıı şeh 

ri Göricenln 15 kilometre kadar şima· 
li garb!sinde bulunma.litadır. 
DtJN AKŞA~fKt YUNAN TEBLlGt 

Ati.na, 24 (A.A.) - Yunan ba§
kumandanlığmın dün akşam neş· 

recillen 28 numaralı tebliği: 
Yur.an kıtalıırmın ileri hareketi, 

bütün cephe üzerinde devam et· 
mektedir. 

Yunanlıların eline geçen terke· 
dilmiş ganaim nıiktarr, gittikçe 
fazlalaşmaktadır. 

Mareşal Longmor . 
(Ba.ştarafı 1 ncide) 

larma kadar giderek tayyare bölükle· 
:rınt teftiş etmiştir. Sir Arthur Long· 
more İngiliz hava kuvvetlerinin Yu
nanlstanda tlslerine vasıl olur olmaz 
derhal harekete geçip kısa bir zaman 
da muva!!akJyctler elde etmiş olduğu 
nu söylemiştir. ' 

Sir A . Longmore kral Corç tarafrn· 
d;ın kabul edi!mlştlr. Bund:ın başka 

başvekil general Metaksas, Yunan 
ku ~'Vetlerini:ı:ı b~kumandanı general 
I'apa;;os ve Yunan!stan<.!aki İnzil!z 

hava kuvvetlcrinln kumandanı ile de 
görtlşmtiştilr. Bu görüşmeler esnasın
da harckAtın umuml cereyanı gözden 
geçirilmiştir. 

Fena ha.va dolayısile, hava faa- Arif idare vomataDI 
liyeti olmamıştır. V n 

Dahilde düşman hava kuvvetle· (Ilaş tarafl ı ncide) 
ri, bazı şehirleri bombardıman et-
miştir. Hasar ve telefat olmamış Mimaroalu, Parti vilayet erka. 

nı, askeri erkan ve dostları tara-
tır Cuma günü akşama doğru, 1tal- fından karşılanmıştır. 
yan torpido muhripleri, Sisama ne- Örfi İdare kumandam, Ha.y _ 
ticesiz bir hücum yapmrşlardır. darpaşadan motörle İstanbul ta_ 

nmınA.ımDL-L~L4.R rafına geçmiş ve vilayete gel-
Atina, 24 (A.A. ) _ Yunan milli miştir. Vilayette, vali Lfıtfi 

emniyet nezaretinin tebliği: Kırdar ile muavinleri, emniyet 
Düşman hava kuvvetleri, 23 teş- müdürü vilayet jandarma ku. 

rinisanide, Kefalonya adasında mandanınm. iştirakiyle bir top. 
Eiksuri şehrini ve Konuyu bom- lantı yapılmıştır. Bu toplantıyr 
bardrman etmiştir. Hasar ve tele- müteakip Örfi idare kumandanı 
fat yoktur. yukarıda okumnı? olacağmız 

Bir düşman tayyaresi, Sisam tebliği neşretrniı:;tir. 
adasında Tigani üzerin9 bombalar Örfi İdare kumandanı korge. 
alınış ve mitralyöz ateşi acımıştır. neral Ali Rıza Artunkal di.i'1 
T~lefat y<>~tu~. Müteakiben '.1'iga_ ı ~karada D~}liy~ Vekili Fa.~l~ 
m, Leros ussundcn gelen dört 1- Oztrak ve Mıllı Mudafaa Vekılı 
talyan torpido muhribi tarafından Saffet Arıkanı ziyaret ederek 
bombo.rdmıan edHmiştir. İtalyan vazifesine ait husıısat üzerinde 
torpido mulıripleri, on dakika ateş görüşmüştür. Kumandan dün 
etmişler ve ) etmiş mermi atmış- akş:ını An karadan ~ehrimize ha. 
ı~rdır. Hiç bir ölüm ve yaralı yok- reket etmiş ve istasyonda aske. 
tur. ri crkaniyle c ostlar~ tar~ından 

ELBASAN BOil-IBARDD1AN uğurlanmıştır. 

EDtLDt KORGENERAL AL! RIZA 
Kahlıe, 24 (A.A.) - İngiliz hava ARTUNKALIN TECÜMEİ 

H k kuvvetlerinin bu akşamki tebli~l: HALİ 

. e 7 Q Ş Q m Çok fena ha.va şeraitine rağmen tdarei Örfiye kumandanı Kor. 
--- ------- İngiliz hava kuvvetlerine mensup bom general Ali Rua Artunkal Filibe 

. bardıma.n tayyarelerl,dUnkU cumartesi 
. ~~3?~ 1 n;ıde) ~· ı.günil Elbasana bir taarruz yapmışlar- de doğmuş, tahsilini Almanyada 
~.nd.e ne degışıklık •var, O_~gıt ~ır. Bomba, hede! mmtakası dahiline ikmal etmiştir. lki sene evvel 
~ıklık varsa daha zıyade m~te- f<iuşmuş, faka.t neticeleri mu~ahede Manisa fırka kumıındanlrğma 
yakkız ve hazır bulunmak u za- imkA.ruıu: bulunmuştur. tayin edilmiştir. BiJahare Ça-
re alınmış olan son kara:rlar. ve tTALYAN TEBLlGt naklı:ale müstahkem mevki ku. 
tedbirlerdir. Acaba lngilt ere b i-, Roma, Z-i (A.A.) _ 170 numaralı mandanı, sonra da kolordu im. 
ze gaflet içinde yaşayın ız, mü-, tebliğ: mandanı olmuştur. Son terfi, 
dafaa tedbirlerini ihmal ediniz. Düşman kıtaatımızm muntazam listesinde Korgenerallığa terfi 
ırıi diyordu ki son hareketimiz bir surette' yapma.kta. olduğu manevra .ettikten sonra jandarma umum 
lngilterenin mesaisinin akim: ~lara. mani olmaya boşuna uğr~mıştır. kumandam olmuştur. 
kalması suretile tefs ir. ediliyor?-. '•'EP:tBDE Kt l\HJVAFFAKt YErtN Korgeneral Ali Rıza Artmı.-
Anlaşıl~oı:! ltaJyan halkına bi- ŞEREFİ YALNIZ I'UN:\N kal, gerek nıeslek, gerek hususı 
raz -'3saret şırınga için bu ka- ORDUSUNUNDUR hayatmda ciddiyet, sebat ve 
dar esassız (Aflardan ırıeded a-: Atina, 25 (A.A.) _ Yun:n muza!· tevazuuyla çok değerli ve müm. 
rayacak kadar: şaşırmışl ar. ve teriyetinin akislerini tahdit etmek tat bir ask()r olarak tanınmıştır. 
aciz kalmışlar. . .' mak!adlle İtalyan propaganda. teşkl· 

üçazıo pakt 
Garip değil ıni'? ,.ltalyan rad

yosunda bir doğru söz de işiti
yoruz. ,Diyor ki : 

"Türkiye mihver devletleri
ı in A vrupada kurmak üzere 
btİlundukl.arı içtimai nizannn 
mahiyetini müdriktir. Binahe
rin' her hangi, bir karar almadan 
iyice dü§ünecektir." 

Jtalyan radyosÜnu temin ve 
ta~dik edelim: 

'Mahud içtimai nizamın ma
lıiyetini hakikaten iC!fak9 cdiyo-' ... . 
ruz. Kararımızı 

4 
vermeden evvel 

de çok düşünmüşüzdür ve ... .' 
bunlln içindir ki kendilerinin a
leyhirıdeyiz!.. 

Hüseyin Cahlt YALÇIN 
• .-ı...J.. ı!: 

A;mıstacm elifi 
ltalyan Ordasanan 
Kıymeti 

(B~ t.:ı.rafl 3 üncüde) 
Şimdiki harpte ise ltalyan or. 

dt.'Ju harbe girmek için Fran. 
sanın mağlfıp olmasını bekledi. 
ğinden kayda değer hiç bir ha. 
rckette bulunmamıştır. Binac. 
naleyh faşist !talya ' ordusu ilk 
hakiki imtihanı Yunanistan 
karşısında vermektedir. 

Bu vaziyette akla bu su:ıl gel_ 
meme:::i mümkün değildil": Roma 
hükOmeti ordusunu .. ., kıymeti 
hakh1nda hayale kapılr.:_ş olsa 
bile Almanyanın bu hayale iş. 
tirak etmiş olduğunu kabul et
mek mümk:ln değildir. Bu va. 
yette !talyaıı tecavüzüne nasıl 
olup ca müsaade etmiştir'? 

ıa.tı, (8 ııaattenberi İtalyan ordusunun 
Yunan ordusu tarafından değil, !ngi·

1 
(Baş tarafı ı nclde) 

li.z tapçu kuvvelleri tarafından mağ-1 bul etmiş ve kend si ile uzun bir gö· 
lfıp edilmiş olduğunu ısrarla iddia et· 1 rU~mede bulunmuştur. 
mektedlr. Berlin, 21 (A.A .) - D.N.B .. ajansı 
Yunan~lan kendisine kıymeti ölçi.11· 

mez yardımlarda, bulunan İng,ltere· 

nin mUtteflki olmakla. bahtlyardır. 

Fakat Epirde düşmanı kaçırmak fır
satını elde etmek §crefi yalnrz Yunan 
ordusuna ailtir. 

''ROMA HOKfJMET1 1TALYAN 
M1LLE'IİNE HESAP 

VERMELİDİR.,, 

Atına. 25 (A.A.) - Roma. hUktıme
ti, radyolar vasıtasile yaptığr neşrl· 

yatta Görlce hetimetinden dolayı kim 
scye he3ap vermek mecburiyetinde ol
madığını beyan etmelüedlr. Biz fa
!jlstıerin ve İtalyan askeri erkô.nınm 
katıyetle mUteca> izin aleyhine döne~ 
ve Yunanl:rtana karşr yapılan cmpı?r
yaU,,t harpten dolayı 1t!.lyan milletıno 
hesap vermek mecburiyetinde bulun· 
duklarma kaniiz:. 

Berllnln 
bombardımanı filmi 

(Ba.5 tarafı 1 nd<le) 
Aynı sinemada ''Tippera:ry" şar. 

krsmı söyliyerek yürüyen İngilıt 
askerlerini gösteren diğer film i . 
rae edilmiştir. Seyirciler ayağa kal 
karak aynr havayı tekrar elmiş ,.c 
ıslıkla tempo tutmuştur. Bu ha-,a 
geçen umumi harpte !ngiliz ordu • 
lannın an'anevi şarkı.st olmuştu. 

bildiriyor: 
Almany:ı, İtalya ve Japonya arasın

da 27 eylül 1910 da Berllnde imza. edi· 
len p~kta Slovakyanı:n iltihakına ait 
protol<0l bil' taraftan Almanya harici· 
ye nazırı Fon Ribentrop, 1ta.lya h:ıri· 
ciye nezareti ~iyası şube ~efi elçi Bu· 
ti ve Japonyanın Berlin bUyük elçisi 
Kuk~u. diğer taraftan Slovakya. baş
vekili ve hariciye n~ırı Tuka tarafın
dan 2-i teşrinlsanidc Berlinde imza e· 
dilmiştir. 

.. • l 

Protokolun metni şudur: 
"Bir tara.:t:ı.n Alman, İtalyan ve 

Japon hU:;:umctleri diğer taraftan Slo
vakya hükumeti tam salı'.1.hlyetli mu· 
rahhaıılarr vaıııt~ile mü~ahede ederler 
kl: 

!.fadd.? :1 - Slovakya 27 cylUl 910 
da. Almanya, 1talya ve Japonya ara· 
sında akledilen pakta. iltlhaJt eder. 

Madde: 2 - Uç,'ü paktın dördüncü 
maddesinde mer.kür müşterek teknik 
komisyonlar Slovakya men!antıerini 

alA.kadRr eden meııclrlerle meşgul ola· 
cağı uman Slovakya mümessilleri ·:h 
komisyona. i~tirak edecekler Jlr. 

lfadda, 3 - UçlU pa.ktın metni işbn 
protokole. rapted;Jmi~ tir. 
İ~bu protokol aynı hükmü haiz ola· 

rak aJnıanca, japoncıı, slovalc dilinde 
yazılmıstır ve imzası gUnUnden itiba· 
ren mer'idir.,, 

(;- YARIN AKSAM~W§" 

1.,. s Ü M ~ R SiN~MASI "ı-. 
DANIEL DARIÖ ~ 

: J EAN KIEPURA - LUCIEN BARROUX fi 
~ 

gibi 3 büyük yıldız tarn1'ından h:ırllruUde bir tan.da y:ırııtıLuı 

Ahnanyanın 
Fransadaki 
deniz üsleri 

Inglllz tayyareleri 
tarafından 
bombalandı 

Lonc1ra, 25 (A.A.) - Hava ne. 
zareti i'3tihl.ı:ı.rat servisinin verdiği 
malümata göre, sahil müdafaasına 
mensup tayyare gruplarr, bahriye_ 
nin tayyare kuv\'ctlerile, i~birliği 
halinde, cumarte3i gecesi güneş 
batmadan evvel, şim:ıli Fransada 
ve şimali garbi Fransada tlfü:ımanm 
bir deniz faaliyetinin müı;ahede e. 
dildiği deniz üslerine hücumlar 
yapmr'jlarclır. 

Bu hücumlar siddelli ya~mur 
altında yaprlını~ v~ hedef mıntaka_ 
larr ancak dikkatli araştırmalardan 
sonra tesbit olunarak bomhardı _ 
man cdilmistir. 

Bu hedefler arasında, LoriE'nt 
torpido istasyonları, Brr>st" clr.ktrPt 
santrali ye havuzu, B-:ııılegı"e li!na. 
nı te.sisatr ve deJl"iryolları btılun • 
muc::tur Bu hedeflcrd" boml artlı. 
ma~ n~t\cesindc birçok infilaklar 
vukua gelmhtir. 

---· 

Adriyatikte deniz 
n1uharebesi n1i? 
Du!>ro\ııik, ( ı·uöo~Jayyaıfa) 2-l 

(A.A.) - Havas: 
Dün akşam, DubroYniktc deniz. 

den to1) .sesleri işidilrri:;'ti'". Adri -
yatik denizinin r;'~zrr.d:ı. bir deniz 
muhar"bPsi vukua gelmiş olması 
muhtemeldir. 

Bir Alman 
gazetesinin 

YunanJstanı tehdidi 
llerlin, 25 UL\.) - B B C 
Alman bahriye nczaretlı1in nfı~i. 

ri e"·karı olan· ''Dcutsche Diploma. 
tische Un·d Polilische Correspon_ 
denz" gazetesi general Met:ıksasm 
son nulkunu tahlil ederek ezcümle 
şunları yazmıştır: 

•'Yun:tnistanın diğer küc;ük Bal. 
kan devletleri için miicadell· ettiği_ 
ne dair J..!,~~aksas:n iJ,:iası son de. 
rece cürctkıi.r Ye tc.'~Jikcli blr iddL 
adır." 

l'lloskovaya bir Romen 
ticaret heyeti gidiyor 
Rül\rc~, 2.3 (A.A.) - Ekonomik 

"Argus" gazetesinin ıildirJiğine 

göre, bir Romen ticaret he) eti, bu 
gün :Moskornya h1re!~et edece~{ • 
tir. Sovyet Ticaret A ta~e::i .Mas. 
koY:ıy:ı. gitmiştir. •'Argus'' gazet~. 
sine gifre, Romen heyeti, iki mem. 
lekct ara:::ında ticaretin fazlalaştı. 
rılması imknnlarmı müzakere ede. 
ceklir. 

Sulhün avdeti için 
Papa dua etti 

Yatikan, 2.; (A,.ı\ . ) - Diin Sen 
Piyer kilises·rae bütün harp kur. 
bunları için bir merasim yapılmış. 
tır. · 

Papa, bu miimıscbctle bir nutult 
söyliycrck muh:u:amatın tô. bida _ 
yctindcnberi, harbten ıztırap çe _ 
kcnlcrin hepsinin yardımına koıı _ 
mak için yaptığı g-ayrctlcri hatır • 
latmı:] "c sözlerini, insanlar arasın. 
da uhuvvet, adalet ve ~efkat için~ 
de bir sulh gelmesi, hakkın :-•eni. 
den tesi.<> olunması ve nizamlı ve 
devamlı bir sulhun insanlık ailesi. 
nin büliin milletlerini biribirin~ 
yaklaştırması duasile bitirmi03lir. 

Makedonya 
Dobruca değildir 

(:Jn~ tarafı 1 ncicle) 
nazarı dikkate almaları icab ey
leyen ~ağlam yumruklara ma •. 

~1ARSiLYA 
BOMBARIDIMArJ 

~ 

EOiLDi 
liktir.,, Visi, bombardımanın 

"Politika" gazetesi, uzun bir · 
başmakalesinde diyor ki: Jngiliz tayyareleri 1 

"Yugoslav arazisinin bir kıs. ta~·afından yapıldığı 
mt üzerindeki iddialar hakkında• • iddiasında.. "ı 
Sofyada halen söylenmekte olan 
biiyi;k ~özler, zirnı!ır..dar Bulgar İDgiii<afC,100 ia zf.re 
mahfellerinin bu hususta yap. J 
tıkları va.it ve tahavviillerc k:ı- ve tazml!lat 
tiven tekabul etmemektedir. 
BÜlgar Sobr:rnyasında vulma f St8DİY0!' -:ı 
gelen t~zahiirl.er. ı::_ı~1gar hattı Yi•:i z:t. (A.A.) _ Y:ıb"'"cr tay-1 
ı2areketınde hır ~?egıs~e oldu. yareler bu gece Ma.r.silya. ve 
g.':ln.!1 ':e bu <_le:;p~m~nın ar~ık; 1cote d'Azu'r üz~rintlc uı;mu.1:ardır.l 
sukut. ıle ge<:ı~!ırılmı~_eeek nıs- iM· rsilyada. alarm. Lir bu('uk sa:ı.t1 
betlerı bulundııgumı gostermek. surmüş ve :ıchir Ezcrlne bir bom-1 
tcdir. . • . ba. alılmıSitır. Tnyyarelf'ri;1 milliye- ! 

Bu b~klenmıyen ve seı.ıepsız tini trsbit için b:r tah'dk:ıt :::.çrl-1 
deı;işme, tamir gütUrmez tir ha· 'mrc;trr. 
rc'.{etle mazinin acı tarihinin ye· \"i_i, 21 (ı1.A.) - H:n-as ajan-
nidcn tekerrür ctmivec\>.., •• ıe i - sı bHJiriyor: 
nanmrva clnimı:ı h"711' hulun:ı.n Diin gece M:ır:;ily:::.da h:ıva teh· 
Yu~oshv efkan um•.ımiyr<ıinde en. lih:esine t:ırı;ı verilen a!:l~r. mü
dic;ı> ı,,·andı mı!':lır. Ytı"'o::ıbv mil • teaddit İngiliz tayyarc~i t:ır:::.fm -
Jeti, Ynf"osl:rvya VC' Bul~arist'ln a. dan yapılan bombnrdnn:ın t:ıkip 
r:ısııd..,ki cbPrli dostlnğım, gayrL ctmi<:;tir. 1n.;ili?. tayyareleri şehirl 
mcs·unerin Bul"'ar milletine Ye ve civaı-rnuı üzerinde uçmu::ardır. l 
Dalı.-anlara ela sulha dalına f Plii. - Yirmi kadar yangın bombası olmak 
ketler gctirmi5 ol;m muhtelif ser. iizere bir çok bomba :üılmılitn-. 
güzrşt~i plfın!:ırmm hodbin menfa. Şimdiye kad r nlın:rn hnbe.lerr. gö
atlcri ile bozulmasını s~mimi su - re, dürt kadın ölmüs w beş ki.~i 
rette arzu etın ektedir.'' yaral::mmlftır. 

Hır\'at kü,·lüsünUn p:ırtisinin na. Patlamamış lıombıı !arın tetkiki 
ııi:ri efkarı olan "Hrvalı>ki Dncnik" ve ltnlyan aleylıtnrr beyann~rle
gazf'tc,c:i divor ki: rin bulunması. tayyareı~rin milli -

'·Yu~cslav efkiırr umtımiYesi ve yeti iizerinc!e l1iç bir ı=.üphc lırrak
Yug-nslavv:ı. • Ilulg:aristau ar::ısın. m:ı::nnkl:ıdrr. 

da ki dostl·•k r:ı.klı ile i •''; l edil - Fransız lıiikfımeti, lngiaz h:ıv1 
mi!'l iyi miinazebotl~rin ilı!al olun. kuvvetlerinin bu dcrt'ce tavsif ~clil
malnızın ka'm'lsını rnm:mi surette mez usullc>rinc knr:ır cn°rjik pro
nrzn r>Lmel;tcıdir. Yuzo:;Jav clo~tıu. testoda bulunmuş ve İngiliz hükfı· 
ğu, biitiin komşularrmrz i~i!1 ve bil. metinden t:ırziyc ve tazminat is
hassa ırk k:ırde!jlcrimi". Bu!garbr tcmistlr. 
i"in büyük b;r kryrneti hJ•ztJir." ADI.\N A·J.\XSIN'A GÖRE 

Üsküntc cikan "Cenup Sesi" CPıHwrr, 21 ( ı\.A.) - n.N.B.: 
gaz0 tesi nivor ki: 11.farFilynnın bomb:ı.rdnn:mr hPk· 

"Bulgarlar fjunu bilmelidirler krnd:ı. Visidf'n :ı!ına'1 t:>rı!'"ata gö
ki JI J ... kPd0n\·a. Dr:ıbrııcn. değil:' re, tıı;..·yarc•ler r-clıir r~.f .. in~c ~;) 1 

dir. Bazr Sofva t2.hrikniler~ne ı,u'I dakika alçaktan uı:mııslarrlır. Gc· 1 
ciheti ihtar ederiz b Varclar va· ce bcrr:ı.k Y(' st:m'l yıldı:<:lr i<li. J3orı 
disi Bcl:!rad:ı cb~diyen ba~lıdır ha, bir n-c <lüsmiiı:; V" dört kic;&r. 
Ve bu nııntal~~. mıınzzam feda· Ölümüne YC bir rn1

{ Jd~inin Y"r:ı.ir·ı 
karlıklar ve fevkalbc":er gayret!. ma:ınıı ~eb~lıiyct :·crrni.,tir U~".ılü~ 
lcr pahasına Yu~osln.vyanm pan. tı>yı~ t'dılmıy.cn bır ~ınb.:> . f"Or<': 

1 b··t·· ]";:;.·· e dahı'l 01-ı ııehrın su tesısatı merı>":>ınc ı .. abe. 
ça anmaz u un tk un k" 1 , <::' 11 - ·· 

t S b d r" lenen• va 1 o rnu!>,ur. . anı ( ı;.;ın:ı gorc.', mus ur. .. o ranva :t ;:;.oy ı t 1 • , 1 . , 1 1 t.ah~ikC'i o:fü.lu, iki memleket a-i . ~yyarc. ~r ra n.a enııo~ . '' unan 

d k. d · • d ti l kt l ' hır İngılız tayy::ı:·e r,cmıs,nd~n vc-
rasm a ı nım1 os u c pn. mm~ f,·aJıut d 1, .:.. ,,~· . 1 ., 1 • 
·ı · · · h ı k .1 O 1 t• ,, a .on \ .,(.i,. ı ı, o u ı. e n 
ı ~l~lı~ı azır am~ t~u~. pat_ 'giltercıdcn gclmi,lfr. Bu ikiııci ih-
kı ıkı kardPş ~ılletıı;ıız arasın t.imal tliin ak!1:ım CPncvrd<' bir n
d::ı. bu derece ~ı ızcl bır anlaııma. Jii.rrn i!'areti ,·crilml:ı olm;ı:ır ile :ı· 
havasr yar:ıtmışttr . ., 1ii.kar1 :ı.r tulıılm:ıl:tadır. 

Blrbuçuk mHyonluk 
manliatura 

(Bas tarafı 1 ncide) 
çuk milyon lira1ığa baliğ olduğu 
bilindi~inden tahkikatın ilk saf .. 
hrısında bu finn:ınm elin<le mal' 
bulunmaması ihtimal kabul edil.!. 
memi~ti. apılıın ilk tetkikler so.: 
nunda bu firmanm malların 
ba~ka ellere geçmiı:ı nldu6u hak
kındaki iddiası üzerine, biitün 
defterlerinin tetkikine li'zum 
g~ri.ilmüş ve iki yi.iz kadar def.: 
ter hamallarla celbolunmu~hır. 

Fiyat murakabe komisyonu. 
nun son ictimaıncla bu biiyük 
mesele üzerinde uzun miizakerc-. 
lcr olmuş \'e nct!ccdc tet!dkatm 
mahallir.de cncyanr lüzumlu gÖ-

. rülmiistür. Bu arada. Uc firma .. 
nm yekdiğC'rine yaptığı. deı:!r. 
Jer i.ie,.rinde durulmaktadır, 
Tahkikata deYam olunmakta
dır. 

Edirnenin kurtuluşu 

t Dün saat ~3 den 23,45 o kadar 
1Tulonrh ve Var eyaletinde de alilrm 
Yerilmi lir. 

Halen Pari.ste bulunan başvek!? 
muavini B. Lavaı. derhal ''ı::.ziyet-' 
ten lıabPrchr C' lilrri,,ti'ı·. Hükümc- j 
tin. t"'ı,ı·i'·:ılm t"naııül~ neticesin- ı 
den ve B. L:ı.vd"n Vişi'yc avdetin· 
den e\·vcl bir tebli~ nesrctmed 
bcıklenmEmP~\tC'di r. 
nic TEHi.tın; İ~l:..RE'l'İ DAIIA 1 

:'.\hr•·ilya, 21 (A.A.) - Haı::ıs 1 
bildiriyor: 

Gece, yeni bir :ılfu111 i:;:ırcti \'C_ 1 

rilmiştir. Sa::ıt 3.5G do ırıkların ! 
söncfürülmesi cmrolunmu.'i, sa.nt ., 
4.38 de nl5.m1 ycri'mi~ ve rn:ıt 
5.38 de nihayete ermiştir. T:ı.yya. 
re gürültüsii iı::idil~rmiı:;ti ·. 
J,.\\'.\L Il\RtSTl~""i DÜNÜYOR 

Paris, 2~ (.\,,\.) - L;;v;ıl, bu 
sabah Parislen Visiyc hart'ket cL 1 

miştir. 1 

tst:ıııbul 4 Uncu icra memurluğun-, 
dan: · ;; .,,. •

1
Y

1 
9~0/3731 numaralı dosyada haciz· 

li dört yUz lir:ı kıymetinde clolap,4tu· 
valct ve komldinlcr 27·11·9.JO çarş~~

1 ba g·ünil saat !) dan itibaren Beyoğ· 

lund:ı. Meşrutiyet caddesinde 199 nu· 
JRr ;faoya h ZV3 Bugün Eilirnenin Kurtuluş yıL maralr mobilyc evi önUnde ı;atıl:ıcak-
ı~ ( dönümüdür. Büyük Tiirk mirtıarla. tır. Teklif olunan bedeli rnuha1!_1men 1 

nUVV8 ·lcrl IÇiUuı rınrn escırleri ile bezenmiş bu t:ırL kıymetinin yüzde 75 şini bulmadığr1 
Avustralya 37 milyon 1ıl hudut ::;ehrimizdc, hu miinase. takdirde satış geri kalarak 29-11·940 

betle btı;-'i.in, büyük kurtuluş me-m. cuma ilnU nynr )erde ve aynı saatte 
lngiliz lirası sarfedecek f'inıi y:ı.prlacaldır. ~elimiye c:ımi_ 2 inci nrttırm:ı suretilc satılacağı llAn 

C'ııııberrn, 21 (.\ .A.) - Avus. inin minar<'lcri ar:ısııı:ı. ş:ınh Tiirk olunur. 
traly:.ı hava nazm Mac Evcn. HJ!Q. b:ıyrn'.~I cekilrcck, nııtııklar söyle_ ===============-
011 senesinde Avustrnlya hava nccr'.ı:, azi?. ş<'hillf'rin hatırnsr anr. 
kuvvetleri ic;in 37 milron 1ngiliz l:ıca1drr. Soma A tatü.rk fıhlclcsine 1. •- 2 

' üii a ~~~~
lira'3t sarfeclilcccf!ini bildir1iştir. gidilerek çelenk konaraktrr. Bun. ŞARK 
Bunun 22.507,000 !ngiliz lirası im_ lnrı kahraman askerlerimizin bi: • ı 
paratorluk pilotı::ırınm yelHiri1 • yük gcc::t resmi takip edecektir. ------:lı 
mcsı 1c;ın lıazırlan:m plana, 14 Bu merasimde bulunmak üzere E_ I 1 nugiiiıdrıı ıtıbarw 
milyon 239 bin ln~iliz linısı da A. dirnc mrbucı!:ırı. Ankaradan !)Phri. t .a 
vustralyanm mütlafaasım sarfe_ miz~ gelerek Edir!ıcyc gitmişler. 2 film B::r~eb ' 
dilcc~{tir. J dir 1 

Bu suale ancak bir ce\'ap bul_ 
malt ka.:bildir: Hitler müttefiki. 
ni yorup hırpalatmak, sonra. 
kendisinden yardım talebinde 
bulunmağa mecbur etmek 
Ye onu fena bir ıa.ziyetten kur
tararak kendisine minnettar bı. 
rakıp arzu ettiği gibi tabak. 
kuin etmek istemiştir. ~ 

11 ·mu•~~Nı.~~ tl'Jiiı.ııııH~:rımwı•mlillllımımmı: • I - HACI MU RAı ı 
i >~n! ~o~ ~b~~ d~~! ~ ~v~ı~~EK~. • I DE ıW İ R 1 BK AP ı 1; 2 ~~;~ÇG~:~~iKI 

MUStKt. .. ve :P.."EŞE filmlnl takdim ediyor. ~ 1 · Frnnsrıe."I. söliü "', ,r ""'\ l 
Mevzuunun ... §3.I'kılanrun ve n~ kajDağmm blrlblrlne rekabet ~ •. . (TÜRKÇE SQZ L Ü ) ı 

ttlkl ... .._ .. _ • noBEii.7 T.\lL''"!. e erf p yaru .... '!DllL53o m .... ...,sııa bir film E3 • 

Bu sadece bir tahmindir, fa. ~ 
kat"' hakikate uygun olması pek ı I 
muhten.ı.el l>i.r. tah.n;ı.in! . \lrii 

'iek~ter .1• .. : •• •, ••• ', • :, ' f• .. •• •• ı!•.,:. 
- iiiillillllll:ıııı:~l!l'lllıını y k d .~ n ... r.zı te 1 1'.IAt:rmı<:s o·sm.u·.-,;. ·; m· : rı~;m~Rfilflinıını a ın a .. - ır.ıı dı ı~~~~rıu::~ .... ~ .• 



lö :raı. Zllne devam ederek: 

d~ ~ız da söztimU bitire -
tll:ı :Scrand çiftliğine gel. 
'dcınben hUrriyetinizc 

~ hafoı geldi m1? Ken. 
~ e kendi yolunuzu takip 

llıl? 
~ey ,_ 
!at e "lıtirnk c.dcırek bir 

tnaldtnu: Gemiyi ka -
'4ıı it . 

t Ul"tanp Malnyta'dan 
~l>ladrnı.z. İyi bir aile 

ı !za rağmen Polver, 
~rho3 serserilerle bir 
le ayı mUnnsip gördU -

Yaptınız tak . 
.... Uzlar bunlardır "6Un • 

Jıı ua ki sizi çok eev _ 
t ~ık~ fikrimi söylüyo
h n sw olduğunuz gi -

~U~larnıızıa, bUtUn ga • 
e eevı"orum 

• ~ J ••• 

~l ri reddeder gibi bir 
u gcrı çekildi. 
.....,nec 
~ e devam ederek: 
ııı 8.çıktan nçığa söyle· 

b~ bir erkeğe söyler gi

tlbt erkek arkadaşa hJ· 
t l!Öylcdlm; ve artık 
başka sözUm de knl • 

~ ~llra, hiçbir suretle 
·~~as etmiyeceğimden 
ı..... uıız. Sizi kat'iyyen 
-.qjYcıceğ· un. 

bir defacık bile ol • 

l'i:ıı'llı.!Yeceğime inanmnnızı 
e • !Unnsebctimize ge -
tı~ l Ilı ı.s gibi kalacak; a _ 

Sııllııascbnt hiç deği.'imi
~._e temin ederim ki, 
~ ~t beslediğim kalbi 

oıurs 
d a ~!sun, Bernnrd 
litıya.nrn her yerinden 

~~ Yaşıyabilirciniz. 
'edlfinı yegane şey 

ıra b 
~· UgUnkU muhave· 
~ıanıanız ... 

~t ~ bahtiya'l' saati sL 
~ ~ izdivaca razı o · 
~lir. lşte anı.sıra sa • 
~ lırlayuıız. Şuna da 

'eı· ııu hatırlıyacaksınız. 
1Yoru o~ ın. Arkadaş ve 

Ilı. · İşte dostça elimi 

ha~ı 
~ e ısöyliyer~k elini 

~t~~tılan bu arkadaş 
~ ın bulmacası 
''1~1nıa<'.nmız.ın halli: 
•·· '" 2 - Al•,,arak S 3 -'Q.l, . &fi' 1 ' 

l't, 8 - lt(r, Harem. 5 -
~ ' - lr, Tarlk V, 7 -
1ııı ıo - Akis, Bcrut, 9 -

- Senet, Çek. 
• l 

' 10 

fi~ 
8lı da\•randı: 

' tan etcndimizin ca 
~ı ~:vkctlim! Bugün 
~ ag ettiler. 
~ lttflcızhğı bir işe yara· 

tı.ıurat Recebe dön-

ı "! 
~ İçin mi gelmi~tin 

't, 
~ıı:-ketı iın ı 

"'il.t • 
ttllt · .• lUkreçyanm çtp· 

iorünce yanına so· 

~~an ita.) güneş senin }'a· 
~tm..~~or, dedi, sen han 

-~ısı.n· .. 1 ·• soy e baka· 

eli karşısında evvela tereddilt e. 
der gib1 oldu; fakat blr saniye 

sonra o da elini uzattı; ve biltün 
samimiyetiyle bu eli sıktı. 

Jan'ın hala nemli duran gözle
rl.r.Jo tebessUmler ltaynnml§tı. 

-20-

KAÇAKÇILili 

Şelc!on sözUnde dm·muştu. Artık 
aşk bahsine hiç yanaşmıyor. Bu 
nazik meseleye temastan fevkala· 

de içtinap ediyordu. 
Eskiden genç kıza karşı nasıi , 

mramf'le cdl~ orsa yine ayni su • 
retle davranıyordu. Tamamilc 
çütlik i§lerile meşgul oluyorlar. 

blrlbirlerine karşı sadece iki ortak 
gibi hareket cdiyorl:ırdı. 

tptidnlan Şeldon kendi kendine 

151Syle dUşUnmUştU: 

- Acaba ilanı aşk hn.discsin 
den itibaren Jan'da kadınlık hisle· 

:ri uynnmıya başladı mı? 

Fakat genç kız böyle hislerin 
uy ~dığma delalet edecek en u.. 
fnk bir alamet bile izhar etmiyor

du. 

Şeldon, genç kıza karşı bir ar· 
kadaş gibi muamele ederken kal. 

bindeki hissiyatı saklıyordu; fa · 
kat Jan harekatında t.amnmiyle 
samimi idi: Kalbinde gizli bir şey· 

ler saklamadığı a§ikardı. 

Bir sabah, kat"{jı knrşıya kah. 
vnltı yapıyorlar ve hiçbir şey ko
nuşmuyorlardı. Çardağın altında 

ayak sesleri belireli. Bnşlıınnı çe • 
vird"kleri zaman kolbnşısının önü. 
ne birkaç işçi katıp, arkalarından 

da kendisinin kucağına bir taknn 
eşya yükletilmiş bir başka zenci 
ile gcldiğ'nl gördlilcr. K'>lbaşı öf 
kelI görUııUyor, homu :\.1anıyordu. 
Şeldon gittikçe kendilerine yaltla
fian zenciler ara~ında Gogomiyi 

de görmlifıUl. Bu ndam hatiMmm 
kabile reiııl olduğunu söyliyen, L 
kide birde kafa tutan birisiydi. 
Yanmda Manonmi de vardı. Bun

lardan başka beş de Port • Adam. 

lı işçi vardı. 

Kolbaşı merdivenlerden çıkarak 

Şeldona: 

(Devam' ''l'lr) 

Soldan sağa: 

ı - lstanbul kıyılarının en gUzcl 
yen. 2 - Eski stadyum, bir mece, 3 
- BJr Fransız mUstemlekesı, 5 -
Zenginlik. hisar, 6 - Genl§llk, av 
llrgUsU, uzaklılt 1§8.retı, 7 - Bir hece 
tıeytan, 8 - Arzu, nezretme, 9 - De 
miri tutkallamak, 10 - Bizi doğuran 

1 
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PURGOLiN 
GAZOZLU MUSHIL 

LiMONATASI 

M 

Kat'iyen uaç hi&!!ini vermez. Bir 
gazoz veyıı. §nmpanya kadar leziz ve 
hoş ko"'udur. MüshU ill!.çlannm gahı 
olan PURGOLlN'l haftada bir defa 
tcmekle hem barsnklnrı temlzleml;ı 

ve hem de vUcutta birlkml;ı mikrop 
ları detetmiı olursunuz. 

PÜRGOLlN ı~ sercllk bir tecrUbc· 
nin mahsulUdUr. 

Emin olmak 1çln eczanelerden 
PURGOUN markammı ıslarla iste· 
);nız • 

fl;tanbul Levazım ~mirliğrnden verilen ı L harıci askeri kıtaatı ilanları 

' A1'alfıda mlktan yl.ZllJ aadeyağlar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
thalelerl hizalarmda yazılı gün ve saatlerde Kon;a Lv. &.mirllği sıı.tınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Tallplerın kanuni veslkalarile teklif mektupia.rı· 
nı ihale saaUeriJıden bir saat evvel kom'.syona vermeleri. 

Mlktan Tutan Teminatı lhale gUn ve au.tt 
kilo Ura Ura 

10.000 16.857 1533.'iT • ısııı /940 ıı 
10.000 ~ 16.8Cı7 1633.•7 Z7/ll/9f0 11 

(148') (10681) 

••• 
300 ıı.det mahrutt çaı1tr pıızarltlda aatm almllcaktn. Tahmfn ı:ıedell 21> GOO 

lira kaU teminatı 3825 liradır. Ib&leai 28·11 1140 perşcml.e gUnU eaat 11 dt 
Ankarada M.M.V. Hava aatınalına komisyonunda yapılacaktır. EvEat ve 
şartnameal 27,5 kuru§& komisyondan alınır, Tallpleriıı belli vakitte komil· 
yona gelmeleri. (1000) (11015) 

••• 
200 tıı.kım çift atır hamuUu araba ko§Umuna talip c;ıkmadı~dan paz31"' 

tıkla ekıılltmesl 29 ıı 940 cuma günü saat lO te lzmlr ı~v. ~lrllğl aatrua.l· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Tıı.hmin bedeli U.600 Ura kaU teminat 2340 

liradır. NUınııne ve şartnamesi komisyonda görUIUr. 'l'allplerln kanun! vesi· 
kalarlle belli vakitle kom!ayona gelmeleri. (1Cı24) (11161) 

*** 200 ton yulat ayrı ayn pazarlıkla almııca'ktrr. !lınlesl Z/12/94G gtınU 
aaat 15 de LU!eburgazda Aakerl Sıı.tınalma koınJayonuııda yapılacaktır. 

,,. "',,. 
Komisyonda mcvcud e\'tlaf ve g:ırtnameye g15re pazarlıkla kuru ot alı· 

nacaktır. Taliplerin °2/12/9'10 gUnU sn.at 115 de Lüleburgazda Aııkert Satın· 
alma komlayonuııa gelmeleri. 

*** 
100 ton yulaf pazarlıkla satm alınacaktır. Taliplerin 80/11/040 gUnU 

saat 15 de LWeburgazda Askert Satınalroa komisyonuna gelmeleri. 
(15:?8 - 11165) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan I§: 
ı - Tarsusta Berdao ıuıama ıcbekeai ikinci kısmı vı deseraj kanallan 

lle eın&I lmnırı.tı in§aatı muhammen ke§l.t bedeli vahidi fiyat Uzerindcn 
(765.000> hradır. 

2 - Eksiltme 10·12 940 tarihine rasUıyan salı gUııU saat (15) te Anka· 
rada sulama işleri l§letme merkez binam içinde toplanan su eksiltme arttu
ma komisyonu od:ıamdıı. kıı.palı zarf ueullle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme prtnamesi, mukavele projeal bayındırlık işleri 
genel ııırtnameaı fenni ıarlname ve projeleri (38) lira (25) kuru§ mukabi· 

l _ tstanbulda blr acmt. 2 _ Me !inde ıu işleri reisliğinden alabllirler. 
yan. lş, 3 _ Vaktll muharcbelerd~ 4 - Eksillmeye girebilmek için isteklilerin (3450) liralık muvakkat te· 
matt!Op tarafın galip tarafa emanet 0 . mlnııt vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en ıız Uç gUn evvel ellerin· 
Jarak verdiği insanlar, kabul mıuıaSl 1 de bulunan vealkalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia vektııeUne müracaat e· 
rıa gellr. bir nlda. 4 _ Babanın eşl derek bu ~e mahsus olmalt Uzere ve.sıka aımalan ve bu vesikayı ibraz et· 
klmye\1 bir madde. ~ _ Bir nida, 6 _ 1 meler! şarttır.Bu mUddet içinde vesika talebinde buluıımıyanıar eksiltmeye 
Müsvedde yapı. 7 - ~·akıııa gltmlyen, lt'tlrak edemezler. 
8 _ Kal, ac gllzlülUk, 9 - Bir ecncbt 5 - 1atek1Uerln teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
kadın ismi, bir hece, 10 - Bir hece, saat evveline kadar au l!Jlerl reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri !Azım· 
bağlılık, dır, Poatada olan gecikmeler kabul edilmez. (7531) (10706) 

yımr 
Ve Lukrcçyat.lan cevap alrna<lan. 

Recebe eliyle ışaret etti: 
- Haydi, sen git.. ben gönderi" 

rim onu sana: 
Recep uzaklaştı. 
Recebin bahçe kapısından çekıli· 

şini gören Ayşe. deıhal loş dehliz· 
lerden koşarak Recebe yetişti: 

- Sen merak cune. oğul! Hürı
k~r efendimizin hevesi çabuk ge 
cet· Zaten o sefere hazırlanıyor. 
Lukreçyayı, birkaç gün uzasa bi 
le, ben ne yapıp yapar sana gön· 
deririm. 

- Valde sultan sözünden dön· 

mez değil mi, teyze? 
- Hayır oğul .. Ben bugüne ka· 

dar onun sözünden döndüğünü gör 
mcdim. 

- O halde iki giin !30nra eşya· 
lan, üçüncü gün de Lukrcçrayı 
beklerim. 

Recep saraydan ıY:tı . 
• 

Lukreçy.a hasbahçede nih?.; et 
parl ,aha kendini gö"termck !ırsa 
tını bulmuştu. 

Sultan ::\1urat. Recep reisi sav· 
dıktan sonra Lukreçyanın yanına 
sokuldu: 

- Adın ne senin? ... 
- Valde sultan, cariyenize he· 

nüı bir ad vermedi. 
- Nerelisin? 
- Akdenide Italran adaların· 

' dan ... fakat, anamı babamı tanr 

mıyorum. Küçükken kaçırmı~ar 

beni. 

Oralarda seni ne isimle ~n .. 
orlar? 

- Lukrcçya diye .. 
Sultan Murat düşündü: 
- Lukreçya .. Vcnedikte bir 

Prenı:ıesiıı adıdrr. Ahmet paşa 
bu kadınd.ın bana bahsetmişti. 
Çok giizelmiş.. Bütiın lt:ılyaıı 
§Övalycleri peşinde ko~armış. 

Lul·rcçyn gülümsedi: 
- Cariyeniz onlan tanımam, 

lıaşmetmeab! Gözümü esirciler 
kucağiT"1a açtım. 

- Bura va neden düştün? 
- Bir esirci beni son bulun. 

duğum bir adalı zenginin evin
den ka<;ırro Tstanbula getirmişti. 
Burada Valde Sultana sattı. 

- Ne z:ım:ındanberi bu f"ray. 
dasm? 

- Henüz iki ay bile olmadı. 
Murat, Venedik dilberinin 

yanma oturmuştu. Ellerini biri. 
birine çırptı. Harem ağalarından 
biri koşarak geldi. 

Murat: 
- Bize iki soğuk nar §Crbeti 

getir, dedi, bugün ha.va çok sı. 
cak. İçim yanıyor. 

Harem ağası padişahı selrun
lryarak döndü, gitti ve biraz 
sonra elinde bir gümüş tepsi 

5 

f/%?71#1t'l$/'1Yllll/l$~Bt7h11thrl//l/tu'~ 
· Oo cuip renk. hepsi de 

1 Parlaio ıoa mod111. Kutu: 
oıın ortuındak.i deliktea 

- ,Orebllirıloh.' 

- Evvelce milm\ıiln -olduQıı 

2 taHvvur edilcmiyen daha 
hıfıl daha iace bir purfra; 
(hıvalandırılmış) : dır. 

Yeni .,. neRa koku adeta 

3 Fraauoıo Midı havıluiıa· deki çiçekleri lıoklınııı 
blulol bulacakııoıı. 

4 
Bütüa fiio ubit durur 
çunlıl "Krema kopiııü" 
ile karı,tınlmıetır. 

• Güıel .. F'ioimat " 

5 rüıııar •• J•ıımur· a~;~~· 
dıa veya terleme· 

,ctn katıiycn aıüte• 

) .;, olmaa. ~1~~i~~~ Satın olmazdan -evvel' 

6 Bü)Ük modelde ~ HAK!KI RENGiNi 
yeoi ,. mip kutu. 

11 GOREBILIRS!NTI 
- ' ~ l ,~.rfl/h.tJ:'Ph'l///,(l'//#Z:Z:m'#l#lll171//hl:W//~ ICutun~n orıasındekl dellkten bakınll 

OiŞ CIKARILDIKTAN SONRA ,DIŞ APSELERiNDE,AK!l OiŞI llTIHAPlARINDA --
NUN iLiK OLARA~ GARGARASI BU ILTiHAPLARIN IFASINI TEMiN EDE 

' . 
Litograf ustası alınacaktır. 

1 - Barp okulu matbaasmda muıuıa: bulunan lito,rnıf ustalıtma t.atek
li buluruı.nlıırın 20·11·940 dan ıtlbaren 15 a;Un içinde okul komuw.nlığına hl· 
tıı.b<:n iııUcle. Ue mUracsatta bu!unıoıııarı. 

~ - !ııteklller arasmda yapılacak imtlhanda k&zananan 7:S lira ücret .,.. 
rilec: kUr. 

8 -- lı:te'!tlllcrlu nskeı·u:tnı bltimıl~ ve ilk tahslllnl yapıru, olma.lan ıut 
tu. (1502) (11017) 

ıstanbul Beled vesi 
ııanı rı 

• 
lı' ıllık llk tenılnııt 
kJ nMJI ( 1 ) llellclll 

72,00 15,•0 Mahmutpa§ada Tarakçılar 11okağmda 83 numarab Rl
hlkl zade medresesi (1 UA 3 sene mUddetlc) 

12,00 0,90 Fatihte lıılccnderpa§a mahallesinin Çlftekumrular .,. 
kağında • num~ralı ve 64 metre murabbaı oabalı ~ 
(l sene mUddetlel 

Yıllık kira bedelleri muhıunınenlcrl ile ilk teminat mlkdarlan yukarda 
yru:ılı gayri menkuller klrayıı verilmek Uze ' "ayn ayn nçık ıı.rttırmaya ko
nulmu§tur. Şartnameler Zabıt ve M·ıamclfı.t MUdllrlUğU kaleminde görUlr 
cektir. İhale 28/11/9-lO Perşembe gllnU saat 14 de Daimi Encl\mcnde yllple 
Jacaktır. Taliplerin llk teminat makbuz veya mektuplarile ihale gUnU mua.r 
yen saatte Dalml Encümende buluıımıııarı, (10787) 

.... . . 
Tahmin tık 

bedeli teminatı 

2036,40 l:S2,73 Kağıthane ikinci yatı okulu fçln alınacak yatakhane 
e~yıısı. 

2920,00 219,00 Belecliycye alt Dizel sistemi moU>rlU nakil va.artalan lı:bl 
alınacak mazot pompası ve pulverlzatör mcmesl. 

2448,00 188,70 MotörlU vesait için a.ıınacak EklmllMör malzenıe.a. 
ltt':ıif bedeli 

523,76 39,28 Karaağaç mUeııscsatına alt 58 • 60 ve i8 num&ralı battt· 
sakhanelcrdeki Elektrik tcslsatmm tecdidi. 

Keatf ve tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı ifler 
ayn ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Mul\melA.t 
MUdUrlU~U kaleminde görUleccktlr. İhale 6/ 12/940 Cuma gUnü aaat l4 de 
Dalınt EncUmcnde yapılacııl<tır. Tnllplerln ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplıın ve 940 yılına alt Ticaret Odası vesikalarile ihale gUnU muayyen ea· 
atte Daimi encUmcnde bulunmaları. (11040) 

tutarak tekrar bahçeye geldi. 
Havuz başına doğnı yürlidü. 

Mıırat, o güne ı.ndar bu dere. 
ce güzel ve sevimli, bu de:-ece 
insanı kendin~ çeken bir kadm 
görmemişti. 

- İnsan, senin yüzüne bak. 
tıkça, gilne§İ sönük görüyor, 
Lukreçya ! Seni doğuran annnın 
yeryüzünde tapılacak bir mezarı 
olmnhdrr. 

Lultreçya cfıli bir teessürle 
ba~ınt önüne eğ eli: 

- Annem bir kayıkta ö!mUş .. 
Ce~edini denize atmışlar. Za
valı kadıncağızın yeryüzünde 
mezarı voktur. 

Sultan Murat, Venedik dilbe .. 
rinin omuzlarına. dökiilmilş uzun 
kumral saçlarını okı:ıamağa. ba§. 
ladı: 

- Anne,m seni. Recebe mi çı-
rağ etti? 

-Evet .. 
- Sen Recebi ta.nrr mısın? 
- Hayır .. 
- YUzUnü uzaktan olsun glSr-

medln mi? 
- Bir kere bahçeden geçerken 

gördüm. !.ete, Rece.P Reis budur, 

dediler. Yakışıklı bir adamdı. 
- Evet. Çok yakışıklı, mert 

bir adamdır. Fakat, Recebin t>ü.. 
tUn hayatı denizlerde geçiyor .• 
O, evlenmek fikrlooe değild.1. 
Annem onu evlendirmekte aen1 
heder etmiş oluyor. 

Lukreçya susuyor ve önUna 
bakıyordu. 

Sultan Murat: 
- Ne zaman gideceksin Rece. 

bin evine? 
Dive sordu. Lulm~çya dudağını 
biiktü: 

- Bilmiyorum. ha.şmP.tmeab! 
Bir şevden haberim yok. NP. za.. 
man g-öndcrirlerse, o .zaman gi· 
deceğiın. 

- Ay§e sana bir şey söyleme. 
dimi? 

- BirikigUn sonra Receple 
evleneceğimi söyledi. Fakat, na. 
sıl ve nerede evleneceğim? Bun. 
dan ha.'bcrim yok. 

- Sarayda kalmak istemez 
misin 1 

Lukreçya kendi ken<Tine: •_A:. 
caba Padişnh beni tecrübe mi 
ediyor?" diye düşündü ve güle. 

rek: (Devamı uar) 



ik 

rantrtoru k11lcnln önllDde §Ut çekti. 
I{o.lect topu karşıladı. Fakat tutama
m, top tc:trar santrforun ayağına gel 
<il. İkinci <>ir şUtle ilı;Uncil gol de oldu. 
( Daklkıı 21 l 

ı.r.. m:ıçhrnıın ;ncl hartn .. ı 1 
hıd \ ikinci k ime talanıic.rı 
ıı r.ı.sınd:ı sehrln 3 !'kıdıncııı 
bird n o\n.:ndı. Jlınanm gü. 
ıf.'I olına.-.ı ihine:i <>hemmi~cttô\ 
maç arn hile ol ıu°iça 1..-n.labn. 
Jı'k blr s"~ ird J,ütJc> i t-0playn_ 
bilmi ti. Fı:n r st dındn. giinün 
ilk mbsa' .ı1~ ı \'efn. ne foıtnn. 
bulspor nrru •nda eerC'Hlll ct11. 

1 Bu golden sonra Beyoğluaporlular 
.ıkararak birinci devrevl 1 O ı:ıılip ı tcltrar canlıındtlar ve aollçlerin.iıı a-
lıltırdlle.-. yağı ile ilk golil attılar. (dakika 24) 
l.ih C10ı:;\ rm: Bu galden sonra Beyoğluııporun gU· 

Fener stadında: 
G. fo:.\RAY • AI.TIN 'ITO l-1 

Bu devrede Vcfalılarm daha <,ok zel bir kurtan§ma §&bit oluyoruz. 
gv• çıkaracakl.ın ilmıt cdlll;.ımu Fa· Bc§lktaşltlar gene Bcyoğlusporlulan 
~ııt ancak biri penaltıdan olmak tize- sıkıştınyorlar . ., Beyoğluspor sağhaft 
re ikl gol daha çıkararak mUsabaka· penııltıya eebeblyet verdi. Penaltıyı 

yr a -O gnllp bltlrdıler. &ş-ikta§ sağ beki gole tahvil ett. 
FE:NElt • TOPKAPI! 10-0 Bu golden sonra Beyoğ\usporlul!lr 

GtınUn son mUsabakasmı hakem tekrar canlandilar ve solaçıkla rı vaw• 
Eşref Mutlu idaresinde Fcnerbahçe • 
Topkapt takımları ynptılar. 

Oyuna Fe!ıerlllerin s:ığdrul lnkışaf 
Galatasaray ta.knnı sahaya çı • eden bir akım ıle ba~landı. üçüncü 

kınca, kndro unda. uzun :r.aman gö_ ' d::ıklkad:ı kllçUk Fıkretln ortalad•ğı 
züknwyen Adnanı sol bekte yerini topu kaleci bloke edcm!yer k topu 
almLcı gorilyoruz. l\:nledc Hızırm elinden kaçırdı. Yetişen Mel.it hafi! 
yerlnde Osman .. Enver orta. hafta.. bir vurL la Fenerlilerin birinci golU· 
Halil sol bafo. almmı .. Seraflm nU yaptı. 7 ıncl dakıkada da Nıyazı 
sol, Salahaddin S."lğeçıkta .. Galata. güzel bir kafa vuru,u ile F ncrlllcrln 
saray üç ortası da. Cemil, Gündtiz, H:inei gol!lnü yaptı .Dccrcnln sonraki 
Eşfak şeklindC' .. GörUlüyor ki ta. kısmında Fenerbahçelılcr h.Lkim oy· 
krmda sağ bPk Fart ye ' namalanna rağmen sayr çılmrnmadı· 

Bu yoksulluğun maneviyatı sağ. ıar ve ilk devre 2·0 Fenerin galibiyeti 
hmlı:ıştırması olacak her halde o. ne bitti. 
yun başlar başlamaz, sağdan Gala. tRtNCJt DEVRE : 

2 

o 

11Ftıtbolcü portrel0 rı No. 20 

Es~i seyircilerm (~engel; 
la!cabile tanıd ğ ı 

... 

tarzı fff 
uı0ur' (Her tııııoo llJl1lıl 

taıılle ikinci gollerini do attılar. Bun· Ju kiiÇ 
dım sonra oyun Beyogıusporluların Cafer, Türkıycde )' tişen mü· Esmer, uzun b<>Y 'ııst' 

neticesiz akmlarlle devam ederken Be· dafi oyuncularımız arasında en z.i· Jü, çatık kara kaŞlI, 1'1''~ 
şiktaştııann 4 ·2 galiblyetilo aonıı erJi. yadc meşhur o'muş, trmayüz etmiş, zayıf ıfık:· mUtenasiPu, ıt .~ 

tkincı küme llk mııçlıırına dün A · yun 
nadoluhiMr ve KaragümrUk sahaların çelik gibi sağlam, lastik top kadar vücudu vardır. H~ ,Bil Jı~ 
da devam edildi. çevik son derece mUkernmel ve kimse öğreneme~tlr· Sit 

KaragUmrUk aahasmda Şi"ll · Fe- kıymetli bir futbolcumuzdur. H:ı... Cafer bir muam.rnadır. · e' ... 
" • • J;ıtlv ., "' 

neryılmaza 4-1, EyUp Doğusporıı, 2·1 san KAmil, Ali ve I\adri gibi en ya· smız dünyanın rn ıyı ~ bif ıj 
KaragtlmrUk Bakırköy btıkldle 4·3, mıı.n bekler.lmizin yanıbaşında. se· miz, hoş sohbet nıute r1'1'd • 
galip gelmişlerdir • nelerce yer almış ve ta.m mana.siy· nıdır. Milkemıncl bir ~o C:, 

Demlr!lJ>orla Davutpaşa 0·0 bera· le muvaffak olmuştur. Bazı defa. ise Cafer eııJl_~ıt~-4 
bere kalmı~tardır. Anadoluhlsar aaba· ak ıwr er 
smda Anadolu Rumelihlsanna 6-1. Uzun bir futbol tarihi vardır. İlk cleği!dir. Onu taıınn de#~ 
Rlldl Anadoluhlsarma .(·2, Alcrıdar klübil Fenerb:ı.hçe, sonra Altmor 5rr. Hiç umulmıyacik ~· 
lleylerbeylne 6-:ı gıııtp gelmişlerdir. du, nihayet yine FeMrba.hçetlir. ba., çetin, kendini beğ J 

Birçok seyahatlerimize iştirak et· ve karakter göetcrir. .~uıı' · 
Klu"p .,,_'pimine ve in(ıJO .,~&11 miş, muhtelif ecnebi diyarmdı:ı. em· uı:ı.ı ,. ., 

salsiz yaral'lıklar göstererek hepi· derece riayetkardır. c' 
o,'llıı ıc~ 

mizin göğsUnil ütiharla. kabart· senelerce bir artıdıı • c,..,·r-_4 
mıştır. bir futbolcu nrkadaı:ıı:ı;r .ıııv~ 

Oyun tarzı, hususiyetleri, nok· kartıldığı klilbüne tc ıııırı1• J 
• • zıj( k8 

sanları, mizacı ve tipi: ıçln herkes parın eacr ' 
gösterir ken, o itirtıt ~,, tııf 

Futbolda Caferin l n başta ge· ti)'P" ed 
btinı:> almm,.<1mS kil ,.ı 

il'ıı ve pek nam salan meziyeti to· 
pa her pozisyon..ı<\ vurmasıdır. Top 
ne §Ckildc gelı. g('Jsin Cafer şa.· 

Jtf1r ı oıı 
olm:ız, re ı. ı nutu ~ tO , 

mUnıtknş:ı.yı seveT. ~l V'1 1 ncs ~·· ıı:ı.l:ırda mağJüp o u j!I ıııı-1e? yanı hayret bh- maharet ve kud· te döküp knrşısındııl>~11 ıcı:~· ~j 
reUe onu ~eler. Pm1;1lmadık yerle· )aUna temas ederek ıtııdll~~;. 
re nyak kor \'C hasım oyuncularm ıstPr. Bu yüzden r ıcjıfit • > 
omuzlan hizasmda.n bile bncağmı kalblerini kırdığı ço't ~;ğildif· rJ 
kaldırıp topu ahr ve topa vurur. terbiyesi de kuV\"etU ~e11 

tasarnyın birkaç diızglin akmmdnn Bu devreye çıkıldığı zaman F ncr· 
sonra o;unun cereyanı G:ı.latasa • ıııer takımlnrmda ufalt bir de0iş1J,Jlk 
ray nısıf sahasına 'girdi. Arada sı. yaptıkları göze çarpıyordu. Nltekım 
rada Altmtuğ kak.in<' r:ar!ı:nn sa. bu dcf!i'Pkllk semcrcaıni verdı. Sarı • 
ı:ıc:kır.mızı a.kınlan, müdafaa mUsel. Lfı.ctverUller b udevrede l>e;ıinc! dakl· 
lesi kolaylıkla ikes;yor. kadtı. Melih, altıncı cakikııda gcnrı 

On Ve§incl dakikndnn ııonra Gn. YMellb, 10 uncu dakikada Rcbll, lG a·u· n Sı"pah ioca~ ında yapı an 
latasarayın oyunu mütevazin bir ıncı dakikada Niyazi, 23 Uncu dakika· :J 
şekle soktuğunu görtiyoruz. Hiçbir dıı. Melih, 26 mcı da.klkada Niyazi, b • 1 

Bu hususiyetinden dolayı halk Ca· tmorduda müdafi o)'tl elerJl'; 
fere (Çengel) liıka.bmı takmıştır. kasten vurduğu teıan 0yıı>-' 1 

Son derece mUkemmel yer tutaT. hlüA içimddeir. Hıısı:ın s)dl ı ~ 
En tehlikeli anlarda, en can nlıcr oyunla tutamayae1lğıııl {&'~e 

tnra.fta göı'Ülilr bir hü.klıniyet yok. biraz sonra Melih ve son dal lkalardn o u r 1 p • e r 
5 dakika devam eden bu vaziyet da gene Mellhin attıgı sekiz goıı~ mU· 
oyunu tekrnr Altıntuğ hr..kimiye _ sııbııknyı ıo-<> gibi bUyUk bir farkla 

~~~:~r~~·u:~~~~~~!ı. ~~~~ bltlrerek senenin gol rekorunu Y!lptı. Müsabakaiurın ikinci haftası güzel o.du 
pasla.5D1al!ll'la. Galatasaray kalesi • Şeref stadında: 
ne sokularak ilk golU atıyor. BEi'KOZ • süLEl'MANtı·E: ı-o 1 Sipahi ocağı tarafımlan tertip 

Galnta.'l1.r L l•'ar gole (entbol_ Lllt ma"Iannın b::ışındnnbcr! bir ı edilen Konkuripiklerin ikinci. 
dür) diye ltira.z edhorlarsa da hn tUrlU galip gclemlycn Bcykozıuıa.r nı si dün saat 13 de Sıpnhi ocağı 
kem golü V<'rdi. . • hayct dün ilk galibiyeti SUieymanlye· sahasında r,ok kalabalık bir me. 

Ben kendi hesabıma, direklerin ıı erin ko.rşısındıı tattılar. raklı kütlesi öniınde yapılmış. 
yanıbn-sına kadar ı; clmiş bir muha_ Oyun başlar bn!}lamaz SUieymaniye t:ır. 
cimin eğilip de yerdeki topa el d('ğ iller anzısm pıırlnyıvcrdıler. Beyko:o: , Çok meraklı bir cereyan takip 
direceğini tasavvur <'deı:ıMn. sol hatı SUlcymaniye solnçı(;ını on se· 'eden müsabakalar, geçen haf. 

G'.lfatasaray 4 dakika sonrn, bir ldz içinde kasti bir surette dUşUrdulcr. taya naz:ıran daha g-.:niş bir a-
:frikik atı'"mda aradan fulnynn to. Penaltı!.. ı ıaka ı;:ej{lıl ıştir. 
pu kaleye soknl'ak beraberliği te. Pcnaıtıyr, suıeymanıyc solaçığı to Müsabakalar, umumiyet it i-
min ctU. pu kalenin UstUnden yollıyıırak heba bariyle çok muntazam ve m u . 

Galat "''lr:ıv ai vhinc 34 üncü da etti. Bu büyük tehlikeyi ntıntır atlst- vaifaldyolli olmt·-.tur. 
kfün. verilen ve 18 üzerinden çeki. maz Beykozlular hemen Slıleymanlye Rtn.iNC1 MÜSABA KA: 
len ı:iltte netice ) c':. kalesine aktılar ve c:ıntrhn!larmm a· Ziraat Bankası mükafa.tı is. 

Son dakikalar nC'tieeler çırpın • ceıcsl yUzUnden bir gol kaçrrdtlar. mini taşıyan ve sivillere mahsus 
nın.l:ır geçtikten tıorra baştanbnşa Oyunun bıtmcmnc beş dakika ve.r.. olan bu müsabakaya sekiz m ü-
zevkslz cereyan t>d<'n devre bitti. SUleymanıye kale.eınin önil knrı:tı . sabık istırak etm islir. 
tırıNct nı~vırn Beykoz snntrtoru kaleye §Ut çekti. Nrti.c~ue By. Melah at Aksel 

Bu devre başlar bnşla.maz birin. Top kaleye girerken sol bek yere yıı· bindiği Doğan isimli atla bir in. 
r'.,ile kabili kıyas olamıyncak kn. tarıı.l· ka!a ile kurlardı. ci, Edikaıı bin-li.1i Filis isirnli 
dar gtlzel oynamağa blJ7hyan Gn. in:tNCJ DEVHE: atla :kinci. Mahm11t; J\.ı>Sn<? bın_ 
Jatasarayhlar hiil.imiyeti elJr.rine Jkincl dL"Vrey başlar başlamaz diği Bonbakay l!!h,li atla üçün. 
aldılar. San kımuzılılarm galibi _ Bcyokz, Sülcymaniye kaleıılnc lndı cü olmuşlardır. 
yet golünü beııinci d1.kikada GUn. Beykoz santrforu karşısına çıkan be· İl\:İNCl MOS.A.BAKA: 
düz, kornerden g('!en topu kafa. ile ki de atlattıktan sonra oyunun ycgO.· S

1
karya mükafatı ismini ta· 

kaleye sokarak yaptı. nt1 go!Unü attı. k 
1 Bu gol Gnlatasara)J iyice azdır. BEŞlKTAŞ • Bl!:i'OGLUSPOR: 4·2 şıyordu. Süvari binicilik 0 u u 

dı. 24 Uncu da.kikadn. Gündtiz yine Gllnlln t:n ehemmlyeUI maçına ta· ikinC'i kategorı :ıt!arına mahsus. 
tu. ~j""ftw~!ika.'-·a heş t iştirak kafa ılc, Serafimin ortasından 3 ktmlar ınutad kndrolarile çıkmışlardı. J 

üncil Galatasaray golünü de yaptı. l llakemln dUdU(;tlylc beraber Bcıı.lk· ttti. ~ ·etice.:;, yfü.b:ı 11 Talat 
3 golden ı:ıonrn Galatasarayın bL taşlıl3r Beyoğluspor nısıf sahcıamn in· Tarzmın bindiği Karayel birin. 

raz gev§ediJİni ve lıfı.ldrniyctin zn. diler Top blr mUddet kalenin önllnde ciliği. iistteğmeıı R•fkı Alknnın 
man zaman Altıntuğa g<'çtiğini gb aynktnn nyağıı dolıı.~tıktan sonra Be· bindiği Civa ikinciliği , üstteğ. 
rilyoruz. 10 dakika suren bu va.zi. şiktaş snğaçığının aya~ınn geldi. Sağ· men Hamdi B::ırlasın bindiği 
yet, nihavet, 40 m<'t dakikada Sr_ arrn önUn çı tan oyuncuyu atlattık· Uygur iiçilnciiliiğü almışlardır. 
rafimin att:ğı ıt Uncıi goll nihay t tan sonra topu soııçc geçirdi solı~ GÇONCO MOSABAKA: 
buldu. Ve oyun 4 ı ııarı..kırmızı_ ci~ gelr'l t rıpu durdutmndan kaleye ıierke-ı Bankası mükafatı is-
hlar lchınc neticelendi. gönderdi. Top kaleci ile sol bekin be· mini taşıyordu. Müs3baka. l'i\'İl_ 

Sac'd 'fuğnıl ÖGE1' rnber Yl\Ptıklıırı plonjcna rıığm"n kalr lc:-e mahı:ıu~tu . 
\':..rA • lısTAll."BULSPOH: S·o ağlanna ~kıldı. rOakıkn 3) Birinciliöi Do~an isimli atla 

Vela:: &)atı - Stılcynıım, \'ahit, Birinci golU atalı 14 dakika olm~ By. Me1nhat Akse!. ikinciliği 
Flltr t. Hnldtı, llllml, Fu:ıd. 1 tu ki &-!!lktq sollçl, santrfordan nldı Fıliz isimli atla F..dikan, U<'Un. 

htanbıılı;por : Nc~'T.llt - Il< kir. ğt pasla !kıncı golU de attı cülii~ü Bonbakay isir • .li ~tla 
llayrl • Servet, En\•cr, l\luuıtt~ - Nı- Birinci devre çok güzel oynyan Mahmut Rcsne kaunmı.ştır. 
zamottin, İsrrmll, Mükerrem, C iha t , Bcşiktaşlılarm kati M.kimlyetleri al- DöRDÜNCÜ; :l"'SABAKA: 
mıdlr. trr.da 2 o olarak netlcelend B;nicilik okulu mükiı.fa.t r is_ 

Oyun batbr başlamaz lstanbulspor tiifNct DEVRP.:: mini taşıyan bu müsabaka rü-
lular vaziyete derhal hllkim oldular. l oyun başlar başlamaz l> :ı oğlu!!por· vari binicilik okulunun gen'" at_ 
Faknt bir türlu gol çıkaramıyorlıırdı. !ular Bc§lkta~ kalesine iniverdiler. }arma mahsustu. 1 
S:S inci dakikadan itibaren vaziyet de· Bir şeyl,..r yapmak için didiniyorlar. Peticede Ustteğıncn Rıfkı Al. 
ti§tt. Bu seter Vefalılar ağır basULl· ı lo"'nkııt Beşiktaş müdafaa hattı bir eey knn·n idare ettiği Öxbet birin. 
ya başladılar ve nitekim bunun seme· vapmalarma fırsat vcrmıyor. ilk -da ciliı:'H. iisttee-men Kudret Kasa-
resını görmekte gecikmediler. 35 ine! 1 klkıı bu §Cklldr d~'·nm ettikten sonra rın idare ettiği \_,Ltuna ikincıli. 
dakikauıı J{A-l{mın ayngı il bir gol nc,ıktıı.şlılar tekrar açıldılar. Beşiktıı~ ği. üstt{'!{men lhsan Akalının 

idare ettiği Tunca « Unc..iilfüfü 
almL"?lardır. 
BEŞlNCt M ÜSABAKA : 
Bay G ülsüm mösabaJrn.sı is. 

mni taşıyan bu müsabaka. iki 
kategori üzer inde yap.lacaktı. 
Fakat yalnız subay atlnrına 
mahsus olan A ka~"gori müsa.. 
bakası yapılmıştır. 

Müsabaka yüzbaşı Eyüp ön. 
cünün bindiği Nilin birinC'iliği, 
Ustteğ:men Rıfkı Alkanm. bindiği 
ve sahih olduğu Apasın ikin. 
ciliği. üstteğmen Kudret Kasa. 
r m bindiği Rasm iiçüncülüğü 
ile neticelend i. 

S üvar i binicilik okulu b irinci 
kategori atlarına mahsus olan 
bu mlisabaka ~inün en mt::ı::n 
mücı:ıbakasr id i. 

"Sıpahi Ocağı müsabakası" 
ismini ~ıvan bu Jlliisabakaya 
7 at İ!';tirak etmi ı:ıt i r. 

Ç.lk heyecanlT bir surette cc. 
revan eden bu ft'\ii"P. ı.ksınm so_ 
nUnda yü:1:ba!':1 Cevat Giirkanm 
bindiği Yıldız: ~irin'!Hlı!i, yine 
vüzbası Cevat Gür kanm bin~ir!i 
Akınc; ikinciliği. üstteğmcn İh
san Jı. kalın bindi.';j 

0

"l'!?t ürün. 
cülliğü kaza"lmıslaıdır. 
~füsabakalarn e-elecek hafta 

da devam edilecektir. -------------
Sinema ve Ti atrolar 

11\lll\ııııılıl\l\\I _!:~i~a~~a~~~!: 
ı .ııımmda Snat 20.80 d:ı 

l ıı ııı o rnı 
----0-

~ .... r-t Rıza Tiyatrosu 

'lıı lld<> rı kin beraber 
lleyo*hı Hnlk ıslnelY13· 

smıla: O GECE 
Dra m CS) Perdıı 

---<>--
t. "' 'ırıcrn~ ~ı Dlrf'ktorlüğlınden: 
Bugilndcn ltlhıırl"n : 
Birinci Mııtl"e: 11 de 
Suvıne 8 de ba,ıar 

bir saniyede kurtardığı goller hnd· cc işi, hciz göstcrere1'. .o( 
siz hesapsızdır. Dl'gajrne.nları uzun mektcn çekinmez. ıd G~ 
'<ı.a' tli ve sıkıdır. Aypfrna Mk m· veV 

{ ~". 4U4C! - ; i fl4llff •••r:r• 4 +e 

dir. 

Iımları, arknsmd:ı.ki kaleci ile, ya 
nındaki bekle, öndeki muavinlerle 
yerinde bir kombinezonla anlaşma.· 
sı, at'ıklara uzun pasları, nefesi, 
mukavemeti, çevikliği bir tek keli· 
me i!P mükemmeldir. 

Çamurlu sahalarda gö~terdıği 

muvaffakıyetler de pek meşhurdur. 
Sert bir oyun tarzı vardır. Asnbi" 
dir. Aciz kalınca sinirle~r, O}'l.lnu 

bozar, işi sertliğe döker ve pek 
fazla favııl yap:ır. O zaman muvnf 
fak da olamaz. 

J..I~ 
~.J· J. .l • •• ~ 

ft.P".·ı' ıo.So ~ ~111 
8 .03 Hafif prı>&r ı o.4'- (i!tl'~-

rnm. ~ıl>;,J 
8.15 A jan!! ~16 f>~~ 
8.80 Müzik " ~,rııf1~ 
o.oo E v kıı.dını ıo.45 _.,('1\1' ,.ı 

1?..ao l\Juhtellf ... · .ıJ, - .,., .... ,.,....+., 
:ıarkılıır ,., ı·ı ~ 

J 2.60 ,\j:ımı 00 0 111 ı;I·~ 
l S.05 S:ız CS('rlC"rl zı. ııte ılf·.ı 

. ı. JtOll 14.oo Knrıııll' ~1 .so .,~~.ı 
program 21. t !I :;~fi' 

18.0S Oaz orke5- ,. ıı• 
ıS.40 fneı-11nz 22.so ı\~I} 
10.rn mıfif Z!-"~ ,ı 

m elodiler 


