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~cıAşa~ 
iti kelime 
Arasmda 
lir kavga 
~~~r vaktiyle Napolcon· 
"arlıkl kkUmüne karşı nasıl 
tinde arını mUdafa zarure. 
tu'> kalmışlarsa bugUn Av
ltlUt~ :Napolcon rolünü dahn 
llanıa ş ve geniş bır ta.rzdıı e v 
~Ya k.~lkan Almanvayıı 
ha\'at da dıger milletlt!r ~imdi 
ftıa . ye istiklfılJerini muha. 

ıçın cidal ediyorlar. 

1 
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SADE devletler ve millet. ı 
1 

İngilil. <lonanmasrndan blrka~ ZtThh 

~'ibirı ı~r değil, kelimeler de ita yanlar 
~ k e~ıyle harbediyorlar. Ya. 

""'":"~eler bazan milletlerin Müdafaa hatlarını ''rıcıa 8.kı görüş ve düşünüş 
'!'IJC~•rıı hulasa ederek onların d it • 1 

1 
~ eeı~'~lerine bir timsal VÜCU• Uze emıyor ar 
tıı,ılr ırıyorlar. Bugün, çarpış· 
~~~"a sahit olduğumuz iki Ma 1 e şal ''k. r kelime var: Millet ve 

'ki,· B d ı · 1~ ~ de nisbetle yeni. Biri Q 0 g l Y 0 
~l h~sız lhtilAlinin Pariste 
~= ... ~"ne soktuğu bir mef. Aı na v u tlug ... a 
.. """"'"

111et. Diğeri de hemen 
'"'~ 'Yni zamanda Almanya· 

a., b1a.tı!'1,, bir telAkki: Irk. g ı·f m ı·ş 
~1111.:~ısleri tetkik eden ve 
~·ırı •ren ecnebi bir muhar- Yunanlılara terkedilen 
'll'I "erdiği izahata göre, 
~~llar Kralların istibdat ve silahlar araamda 
~ aa~~lne karı• isyan ettik. Altı ltaJtrlD 
~:" ~ mutlak hükümdar· J 
~-tttı ne avnı hqmet ve tanare-• .__•ar 
~ı., ~aiz mUthfş bir rakip .. UV • 
~ l\I "millet" işte budur. Sahil mmtakaamda da 
~I" tıkiden, Fransada sos-
ıı.... ""ıf1'Vrılmıs olduğu muhte· İtalyanlarm ric'at 
0-..ı llrı temsil eden ve bir hattı kesildi 
· 'll'I .. l'lıebusan meclisi demek 
~iııı ~Uhtelif sınıflar meclisi" Atma, !7 (A.A.) - Yunan 
ıı.._ ldırı ırakarak "Millet mecli. ~ar~~~~~ 31 numara· 
~ İl'IL 1 kabul ettiler. Harp e• • . . 
••11lletı·~'llo askerleri "Yaşasın Arnavutlu~ arazısınde kıtaatı 
'-'dır' avazesile düşmanlara mızın harekatı muvaffakıyetle 

ıı-, dılar (De,·anu 4 üncüde) t dQ~1ll~rı kendilerine ebe-

1 dı,'t ır lln telAkki eden Alman- Sabotaı·cılara 
~~l11r, A.~ rıazariyesinl ileri sür. 
!ııi"i" • rrıantar millete sevkita· k I A •k d 
~ )"' tuu.r tarafından farkedil· arş merı a a 
~' ~htsıriyle büyüyen canlı 
ı,~l~ı" .IOk nazarile baktılar. şı.ddetıı· tedbı·rıer 
~ .,,,'Çlnde bir ruh, bir kuv· 
'-ı'. "• a~ ki kendisini lisanla, Silah fabrikalannın 
tıı it beıı~tle, masallar ve şarkı. 
;"'dt .1 ederdi. Fertlerin üs· bazılannda grevler 
~dı, t\ıılıet denilen bu vücut çıkmış 

~~k~tUil·~ Alman nazariyecile. Va§ington, 21 ( A .A.) - Reisi· 
~•le, i ş.unuş tarzından başka cumhur Ruzvelt, b~ ~arbiye •r Çın zararlı olacak neti- nazın Knox, başmuddeıumumt 
~~ll~1karrnıyorlardı. I Jackııon ve mill~ müdafaa komis· 
ı,tisru il, Almanlar dUnya dik. (Denmı 4 üncüde) 

t1 ~a'l~aPoteon'un tahakkümü· L d d V . 

Lebrun'un 
mahkemeye 

sevki 
isteniyor 

Suçu karar vermekte 
acz göstermek .. 

Ntn·york, 21 (A.A.) - Tas ujunsı· 
nın muhabiri blldlrlyor: 

Nevyork Herald Tribune gazetu i· 
ne göre. Fransız matbuatı, kıırıır ver· 
mektc aciz g&ıtcrdiğl ve lcnb drn !a· 
allyetıerde bulunmadığı 1çın s:ılıık 

cumhurrelsi LcbrünUn ~ll mnh'tl'mc· 
ye sevkini tv.lcp etmektt?dlr. 

ıı_~ 1 ~Ucadeleye başladıkla· ı on ra an .. atıngtona 
~11tt-ı ~ ılk devrenin bu sakin; donen lngiliz gazetelerine göre 
~"' ke 1 sulhperver ruhu or· L d L . t• Banda -anan 

Buiga1 islan 
üçüzlü pakta 

neden 
girmemiş? 

11..tı 'tlJ aktı. Onlar Almanya or Q ıon • 
ı·•~ı, 1 rıı.z hürriyet dava et. 
~ k:ı·~· edeınediler. Alman· R 1t1 mavdlalııyetı ve 
~ıtt\d tıd•.ıerini dünyada her U2Ve e Tlrklyenln azlmkAr 
~ ltp1 '" listün addetmeleri için .. 
IA:'~ılar Olduğunu müdafaaya görüştu .tavrı Amil oıma,ıar 
~I ~ ~u da belki bir aksü-
)~ \'llhcı ' 1

Ydi. Alman kavminde İngiltereye silah Be r l.i n dek i 
tıı._Clıl'rll et ve tesanüt hissi u· 1. k d' .1 d · 
,,.,.,il'I ak, onlarda kendi ne. tes ımatının re ı ı e f' 8 / / • • 
\k iç~ \~tşı itimat peyda et· yapılması mevzuubaha. ı u g a, e ç l s l 

lı' ır tedbir addediliyor- , 
~-~tt \'a,lngton, 26 (A. A.) - Be· s ofg Q d Q 
~'tlli~ d 8onra Almanlar bu üs-

1 
yaz sarayda bildirildiğine göre lord 

ltt. oıllt ı'tasını artık bir haki. (Dcnmı 4 lin«'ttde) J-ondra, 27 (A. A.) - Röyter a-
Çok bu a tel~kkire basladılar. . .. jansmın diplomatik muharriri ya · 

zıyor : 

"Bertin ve Romadan gelen tel· 
graflıı.ra bakılırsa, Bulgaristamn 

(Devamı 4 ün~üdc) 

iki büyük Alman 
zırhhsı hizmete 

• 
gırmış 

Taranto 
bombardımanmm 

müessirliğini iabat eden 
fotoğraflar Londrad~ 

neşredildi 
Londra, ıe (A.A.) - Londra deniz 

muhlUerlnde bugün tebarüz etUrlldt· 
ğlne göre, Taraııtod& İtalyan artuı· 

lanna yapıldı#J hakkındaki ıncntz 
haberlnJn verilmulni nıUteaklp At· 
man ajansları taratmdan iki yenl 
zırhlının, yani "Bismark,. ve ''Tlrpltz,, 
in halen servise girmi§ bulUQ.dukl:;..n, 
nı derhal blldJrtlml§ olmw, o11u1r:~ı 
m&nalı 1lir t-4lat ua'l -.u ('tmek
t.dlr. 

Londra, 26 (.A.A.) - R6yter a
jansının denizcilik muhabiri bildiri· 
yor: 

(Deumı 4 tlncttde) 

BERLiN 
Bombardıman 

edildi 
Kiel' e yeniden çok 
şiddetli bir hücum 

yapıldı 
Londra, !i (A.A.) -B. B. C. 
Dün gece İngiliz hava kuvvet· 

lerine mensup bombanlnnan 
tayareleri Berlin havalisine ta· 
amı.z etmişlerdir. 

D. N. B. ajansı bir miktar ln· 
giliz tayyaresinin Berline yak· 
Iaştığını, fakat hava dafi batar· 
yalannın ateşi tarafından geri 
püskürtüldüğü söylenmiştir. D. 
N. B. ajansı Berlinin civarında 
hava muharebeleri vukubuldu· 
ğunu teslim etmiştir. 

Londrada bu taaJTUz hakkm· 
da hakikati öğrenmek için hava 
n~za.retinin tebliğine intizar e • 
dılmektedir. 

DENİZ ÜSLERıll\1N 
BOMBARDIMANI 

Londra, !6 ( A.A.) - Pazar· 
tesi · sah gecesi Alman deniz üs· 
Ierine karşı İngiliz hava kuvvet· 

(Denmı 4 ttncUde) 

Belçllla Koagoıa 
ltalya ile 

harp ballDde ... 
Ellsabethvllle, 27 (A.A.) - Belçlkll 

kongosu umumi valisi, Belçika kons-o· 
sunun ltalya ile harp halinde bulun· 
duğunu bugUn UAn etml§tlr. ŞUpb.ıi 
Mlkki edilen bUtün İtalyanlar Lf-o• 
poldvtlle ve Ellıabetvlllede tevkif t>ılll 
mlştır. 

tı~ klltl~uıı. uzerıne diinyada bır buçuk asır evvel tefekkur 
~İt ı-..1 fı bır mücadelenin kay- ve felsefenin yüksek muhitle· 
b,.~ cı,h•kırmağa ve her gün rinde dünyaya gelmiş masum 
fııı""'dı 'Pa taraftar kazanmağa mefhumların vasıl olduğu feci 
_,d 'tır~tl &njermanizm hareketi bir çık~azdan ibarettir. Alman. 

Q' e rnütearrız bir şekil lar vaktıyle Napoteon'un tahak· 
~- " teı 1 kümilne karşı nasıl varlıklarını 
~'11~'tl lklciler daha birçok müdafaa zaruretinde kalmışlar. 
Si ~ltı.'r• de sebeb oldu. Bir sa bu~n Avrupada Napoleon 
~!•rı~avi~rn denilen bütün ı rolUnU daha müthiş ve geniş bir 
t~ıl'l1 lttıhadı idealinin faa- tarzda ovnaınağa kalkan Al· 
~, •fe , sahit old•ık. Fikir ve manvava karşı da di~~r mlllet. 
~11dtr kaalıası da si•ıaset sahası ler siındi hnyat ve istikldllerini 

Esrarlı bir cinayet 

tu"~Utrnakarışık bir hal aldı. muhafaza için cidal ediyorlar. 
kanı. mücadele i§te l Hüseyin Cahit YALÇIN 

68 yaşında bir adam evinde 
bıçakla ölcürülmüş bulundu 

<Y U111 4 tbadlde) 

örfi idare 
l htigati hir 

tedbirdir 
Gril idare tatbikatından olarak aıııu,cak 
tedbirler vatandaşların ber gtlnkfl bayat 
tarzlarını ve ltlyaUarıaı dejlştirecek 

mahiyette 'balaamıyacak 
Orfi idare Komutanının 

dünkü tetkikleri 
Şchrim!zde bulunan örn ıdhre ko· 

mutanı korgenernl Ali Rıza Ar~·lnıtal 

dUn emniyet mlldllrü Muzaf!er Aka · 
ıınıa görü~mu,, emniyet §Ube mUdUr
lert kendisine takdim olunmll§tur. 

ör.n idare komutanmm emrinde çn· 
hşacak aakerl mahkemelerin, ıtmcll· 
lik latanbul, Çorlu ve Çanakknlcl:e 
olmak Uzere Uç mmtakada te'§ckıtıll 
ederek faaliyete geçeceği haber alın· 
ml'§tır. 

Diğer taraftan .Ankaradan bilciiril· 
dlğlne göre, örtı idare, gerek lstan· 
bulda, gerek diğer mmtakalardıı, lıa· 
dlBatın aevkiyle almmuma lllzum ı;ö · 

rülmUı lhUyatl bir tedbirden ba,jıta 

bir §eY değildir. Bu itibarla örtl ldar~ 
tatbikatından olmak Uzere alınacak 

tedbirler vatanda§larm hergUnkU ha• 
yat tarzlarını ve iUyatııırmı deği§tlı e• 

cek bir mahiyette bulunmıyacaktır. 
Billkls vatanda§ların normnl haycl· 
tında. bir deği§ikllk husule geımemest· 

ne !Una edilmektedir , 
örtı idareden ltorltacak klmader 

arsa ancak tahrikAtçılar, caııuslnr, 

be§iııcl kol taslakları veya halk ara· 
amda. zehirli fiklrler nC§redenlerdir. 

ÇUnkU örfi !da.re, gerek bunlara ve 
gerek karanlıktan istifade ederek geh 
r1n emnlyeU ile oynamak t.Uyenlere 
karşı amansız olacaktır. 

HUktlınetln §imdiye kadar altlığı ve 
pmdiden sonra da almast muhtemel 
olan tedbirler, 1§ ve gUcUyle meşgul 
olan vatandqları hiçbir zaman yclaiz 
tell§a ve encll§eye dU§Urmem :idir. 

Aybaşında yaz saati 
tatbik edilecek 

B-1 dairelerde Meal saaoerı de 
"'~J"· Işık karartma tatll tellemmll edl1or 

lf*lan kantUla te.9ılrlel"I dolayı· 
ılle 30 teptn.IADly1 bir k&ıumuevnıe 
bağlayan önUmUzdekl cumarteaıı gece 
al saat 2t te memleketlmizdeld bü· 
tun saaUer birer ıaat ileri alınacak· 

tır. 

lcra vekilleri heyeti 1 kAnunı:t'v· 
vel 9{0 dan itibaren merkez ve vf,•· 
yetıerdeki bUtUn memurların çalışma· 
saatlerinin 9·12 ve 13.30·17 ye kadar 
olma.ama karar vermlftlr. 

Ticaret 
Vekili 
değişti 

Ticaret VelıAletlne 
lllllltaz ukmea 

tayin edildi 
Ankara. 26 (A.4'.) - Ticaret ve'<' 

il Aydın mebuau Nazmı Topçuoğlu 

tsUta etml§ ve yerine Ankara mebu· 
a•ı Mümtaz Ôkmenln tayini yükst:k 
tasdik& ikUran eyleml§tır. 

Haber - Yeni ticaret veklll MUın 
taz Ökmen Halle ParUsinin cieğer!i 

unaurlanndan biridir. üçUncU Büyllk 
Millet Meclisinden itibaren mebus ve 
.son zamanlarda parU umumi idare 
heyeti azaamdan bulunuyordu. Bugün 
vazifesine başlamakta olan yenı u~a· 
ret veklllmlze muvaffakiyetıer ı.emen· ı 
nl ederiz. 

DJPr taraftan fehrimlzde lfık lca• 
rartma. tatbikatmın noksanları pt· 
Ulq;e azaltılmaktadır. Tramvay durak 
yerlerindeki tramvay direkleri l;Eo} az:ı 

boyantDl§tır. Bazı yerlere konan ır.a.s
kelenıncml§ llmbalar, dUn guce aaat 
6,SO da ıöndür11lmU§tUr. Bu gece eaa.t 
6 da. aöndUrülecekUr • 
Tranıvaylann sefer ettlklcrl '.ll'mt· 

lerl gösteren levhaların karanlıot bas· 
tıklan sonra, görülemediğinden • er
lerinden aöktllerek arabaların 

ön tarafındaki maakelenml§ bi.IY\lk 
llmbanm altına konmaktadn'. Bu w· 
retle halk ıata.syonlarda duran ~taı.1-

vaylarm hangi ıemte gittiğini ıroıar 
lıkla anlamış olacaktır. 

'YARATILAN P1L BURHANI 
Diğer taraftan plyaaada, T.fl ıa· 

tan blrçok dUkkAnlar, camekatılıırma 
"pil kalmadı., diye levhalar nsnu!'lar 
dır. Halbuki cep feneri alındığı ta.k • 
dlrde pW de beraber verllmelttediı', 

Bunlar pilin yalnız b&§llla pek az Ur 
kAr bırakacağını dU§Unerek l~mt"1BJ· 
le birlikte aatınağı daha ktrlr bul· 
maktadrrlar. 

(De\'8.IDJ 4 üncüde) 

Parti 
Grupunda 
Hariciye Vekilimiz 1 S 

giinlük dünya 
hadiselerini anlatb 

(Yazısı 2 nclde) 
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Hacı Murad hal:ltmda ne ;rapn ·a. 
ğımıza karar vermek istediğim iç.n 

&ze son posta. ile bir şoy ynzama. 
n:ıı:ıtnn; iki Uç gUn kadar sıhhatim 

, erinde değildi. Bundan evvelki 

r .. ktı..bumdl\ H:ıcı M·ıradın .}alcın. 
db gelcccğiru bildirmiştim; birin_ 

!kanunun sekizirci gUnU TifUs~ 

~eldi; ertesi giln tıınııJt:m; ondan 
..onrnkl sekiz Jokuz gUnde de bir 
kı:.r defa görUşutm ve onun \'arlı. 

1ından nnstl t':ıyclıılanmak mUmkUn 
olduğu hakkında fikrini öğrenmek 
ve fikir edinmek istedim. O, aile. 
sinin istikballnden çok korkuyor. 
Onlar ornda kaldiliça. kendısinln 
bizden gördUğU iyi kabul ve affa 
karşılık veremiycceğlnl, çünkU ha. 
rekete geçerse Imnm Şam1lin on • 
ları öldUrebileceğinl söylilyor. Sa. 
dik mUridlerinin ne olacaklarını 

kestiremediği Jçln UzUIUyor: ken • 
dl!ıinl gözetlemek için koyduğum 

adamlar pek nz yediğini, hemen he. 
men hJç uyku uyumııd·ğnıı, vaktl. 
ni hep ibadetle geçirdiğini anlatı. 
yorlar. Sıkmtmru dağıtmak için 
krrlnrda atla gezmek istiyor; bu 

ben.im için su kadal" mUhlm bir ih. 
Uyaçtır, diyor. Bu takdirde yanma 
birkaç Kazak ntlısı verilmesi tabL 
idir. Hacı Mur:ıd istiyor ki elimizde 
bulunan Dağistan esirlerini toplı • 
yalmı; icap ederse para da vere. 
Um ve allcslnl kurtaralım. BUyUk 
bir heyecanla r.ıu &özleri tıöyledl: 

"Benim ailemi kurtarın~; size hlz. 
met lmkAnmı ynrntmız. Eğer ben 
bir a yiçindc bUyUk iş yapmazsam 
istedl.ğinlz cezayı veriniz!" Ona de. 
dlın ki: "Fikriniz doğrudur. Zaten 
nllenlz elimizde rehin olmadıkça 

bazı kimseler slıe güvenemezler. 
Bunun lgln muhtelif yerlerdeki Da. 

ğistan es'rlerinl toplıyacağmı; mU. 
badelcden başka çarelere de baı 
\"Uracağmı; knnunlarnnıza g8re, bu 
iş için para vermek mUmkiln de • 
ğlldir. L5.kin belki de İmam Ş:ımll 
senin allenf hiç ib!r zaman elden 
çıkarmak lstem!yccek, sana eskl 
yerinl vermeyi teklif edecek, dön. 
mer.sen onları öldllrcceğinl bildire. 
cektlr. O zaman ne yap:ıca.kaın 7" 
Hacı Murada göre, eğer İmam Şa. 
mllfn oğlu Cemalettin geri verilir. 

se o da bizlm istcdi~.m.lzi verecek. 
tir; lmam onu hçblr zamnn affet. 
mfyecck, belki ilk fırsatta yokede. 
ccktil". • Ailesinin öldUrUlmcsl ihit. 
maline gelince, tmam ŞamiUn, dUş_ 
:manmı korku fı:Inde bırakmak is • 
tiyeceğini; btlsbUtUn kızdırmaktan 
çekineccğfnl, nüfuzlu Naib vo mol 
laların da böyle bir §eye mAni ola· 
caklannı, şimdilik ileride mubteme'i 
olanlan Allnha blrakarak ynlnrz a.. 
ilesini kurtarnuı.ğn uğrnş:ıcağmı 
~ylUyor. Diyor iti: •'Otuz kırk Ka. 
zakla birlikte beni Grazniye gön_ 
der; oradnki memU'l"larID.IZ bana 
yardım et&nler; nalblcr arasnıda 
blle dostlaron vardır; işgal ettiği. 
niz ve edeceğiniz yerlerin ah:ılıslni 
idarenize ısmdrrmak için eHınclen 
geleni yaparım." 

Hacı Murada tam mAnnsile g1l • 

venmek doğru olamaz; hapsats~k 
?mam Şamile muballf olanların bil" 
gün bizim tarafımıza geçmeleri ü. 
midi kalmaz: eğer kaçarsa beni 
mes'ul edecef;'inize şUphe yolrt~r; 
IAkiıı ba.şkı- türlü de yapılamaz. 

Bu filuimi Çar Hazre•!erlne ar. 
ıetmenlzı rica ederim ~uhterem 
Prens... ' 

Karar ve plftnını uygun gorUldU 
ğU takdirde kendimi me.s"ud aa.y;_ 
cağım. 

Bunu gene'ral RavadasJti ile 
Kozlo!sldye de yazdım. GE:neral 
Kozlofskl Hacı Murad ··akkında 
doğrudan doğruya kamr ve hilkllm. 
ler verebilecektir. Hacı Murad da 
onun lznI olmadan hiç h!r !ley ya_ 
panuyacak, bir yere gldemlyecek. 
tir. Eğer Kazakların mıthr.~ıuası 
altnıda dışarda dolaşmn&m!l izin 
verilmezse onun tarafımızdan hap. 
d.ilditf sanılır ve bu iyi tesir bı. 

rakmu. ~•nd ı-!'lden hlç ayrılma • 
mak Uzere bir z .ınt kumıındasmds 
en 8CCllle vır oı Jrnılar l{nzalt nUısı 

· ~)in etum. ''~•ı;rdan başka Hat'l 
Muradı iyi tanıyan, iyi Tatarca bl. 

len, zeki ve- cesur bir sUvarl ıı.aJiti 
o:an yüzbaşı Milikofu da yanma 
ve>rdım. 

Ayın ilk haftasında o••v••ş gu .. reşler 15 tayfanın ::::):!~~~:~~n~:zc:::Sce'"" 
veıiyor: ~ 

güneşle arz arasından akıbetinden endite '·Ueislml:r Bakla Tank Vıı ; 
Hrıcı ~turad dcğnıtlan doğruy:\ 

ot,.uma teslim olmuş ve evinde mL 

snfir kalmL5trr'. General Kozlofski 

geçecek Aldatılan ediliyor bina. lçindcdır. Kbn olduiGJIJ
0 

soruvt'rselcrdi." fi) 1JCll 
Karadenlzde Ud motöriln kaybold·ı· Hakkı Tank Usa mcr.ık ed 0ıctoı 

"alttinde habC'l" verilmediğı için bu 
\'az.yeti iyi karşılamamzg. Şimdi 

Hacı Murada tenbih ettim ki oğlu • 

İstanbul Univerııltesi ,bu günler
de iki pillnet ke§fctmJştir. Ke5fl 
yapan profesör Glclsbcrgdlr. Bi • 
rinci planet, iki defa ras:ıt edil • 
miş ve buna H. D/040 muvakkat 

mun .} anına hiç gi.tmeeın. Zaten o numarası verilm1iitir. lklncl planet 
tnmflardaki yerli halk bize knrşı bir defa rasnt edilmLq ve ona da 
fazla dUşmandır. Gramide ise ken. KB./940 numaresı verll'lliştir. 
dislne tnr:Utar adamlarla. bulug • Profesör Glalrberg, bil' gazete· 

ci arka:la.§a bu hususta eu iznhatı 
nmk veya halıerle§mek daha ko • vermiştir: 

!aydır. "- Bu kuyruklu yıldızı 28 Ey-
Hacı Muro.d burada. bulunduğu lfılclenb2ri rasat edlyonım. On de· 

on günil Şnmenski mmtaka kuman. fa ayni istikamette bu yıldızla kar
<l::ını olup vazife dolnyısile burada. şı~nştım. Harekctlnl takip eltim. 

1 Bır saat devam eden bir operas-
bulunan Albay Prens Tarhanofla 1 yonla fotoğrafını nlmnğa muvaf. 
bir nrad!ı geçirdi. fak oldum. Bu kuyruklu yıldız 

Becerikli ve akıllı bir adam olan yeni kc5fedllm!g bir yıldız değil· 

bu albaya pek çok itimnd:m vardır; <lir. Ancak kuyruğunun tanı olarak 
Tarhanof tatarcayı do. gtlzel bilir; tesbiti şln:ı~ mUmkU~ olmuııtur. 

Yıldız, güncr. b:ıttıgı znm:uı 420 
biz onunla bu iBln en ince ve en nci garp mıntaknsmda bulunmalcta 
mühlm tarnflanru görüstUk. Hacı ve gline3le arza yakla;}maktadır. 
Murad bak.kmdaki hareket vekil • lkinciknnunun ilk haftasında gU -
n1n pek U)•gun olduğunu tasdik e. ncş!e arznnızm ar.ısından çok ya· 
diyor. Aynı zamanda onun bizi aL km ol~yan ~ir istikametten ge • 

1 
çocektır. A vnı ayın ikinci hnftası

dalm:ısma ihtimal olamtyacasını na kadar ·tamamen uznldaıı:ıcak. 
söylUyor. Hatta diyor ki: "İmam tır 

Şamilin Hacı Muradı affr tmiyece. 
ğine eüpheın yoktur; ona birtaklll\ 
valdlerde bulunursam ancak mah • 
vetmek içindir, Bir tek ihtimal var 
ki o da İmam Şıımilin Hru:ı Mura. 
dm dini hislerden istifa.de edebil.. 

... 
Bağdatta ihraç 

mallarımızdan bir 
meşher kurulacak 

İrakla ticaretim\z son günlerde 
~esidir." in~:iş:ıf göstermeğe başladığından, 

Bu itibıırJn size yuknrdn nrz<:!ttl. Bl.).ğdat ataşeliğimfade bir rncı;hcr 

ğim üzere Hncı Murnd ne şimdi ne 1 tesisine karar verilmiştir. Bunun 

de birçok seneler sonra eski ha • 
yatma dönmiye çalışmıyacaktır? 

lşte bu \-akaya dair size vcrebi_ 
leccğiın bilgiler bundan ibarettir, 
muhterem Prens ••• " 

(Devamı var) 

Hususi 
otomobiller 
Bu gece yarısından 
sonra işliyemiyecek 

Yarmdan iUbaren beııziıı tnMi.:Sl 
hakkmdakl kararnnmcıı.in tatbutinc 
glrl.§U.:ıceğlndeıı emniyet m'ldılrll1ltil 

ba.a tedblrler almı§tır. Bu gece saat 
24 ten IUbaren husust o!omobll'.or 
seyrUsefer edetnlyecck ve ta~sller de 
yarın ımbahtan itibaren son nuın'lrt1.· 
l:ırmm çltt vcyn tek olmasınıı gClre 
birer glln mUnavobo ilo çaltşııcnklıır 
dır. Yarın tek numaralı taksllı>r ça· 
lışac:ı.ktır. 

Diğer tarattaıı bazı husuııt otomobll 
sahiplen vlltıyete müracaat ederek o· 
tomob111erinin seyrllacfcrtndeki zanı· 
rcU blldlrmiçler ve mlls:ıadc f11tcıalş· 

lerdir. VilAyet bu mUraca.ıı.Uıın Anı<a· 
raya b11dirınl§tlr. 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahil Yatcuı. ''JılUslümıııi· 

lara. kareı dosUuk,. ba;ıhklı makale· 
alıı.de, mihver radyo ve gıı:ı:,telerlnln 
lddlalanna göre mUslUmanlarm en 
aağlıım ve l&Iniın1 dosUan ltaıyanlar
la Almanlar olduğunu, hattı bu ııu 
mihver devletlnlıı bu hususta ?:ılri~lr 

lcrile mUzayede ve mUsabaltaya \:ık 

m~ glbl g!SrUndUklerinl, mUslUmuı 

ülkelerini koıayca ele geçirmcğt gö~· 
ne kestirmiş olanların 111< i§lerlnl 
mUaltımnnlarla canclğer ka.rd~ go
rllrunek te~kll ctUğiııl kııydcderek er 
k1 Alman Ktıyzcrinln Suriye ıeyalı.n· 
tinde kendls1nl yUzlerce mUalUmıuım 
dotıtu ve hamini olarak takdJm etUAl· 
ııJ hatırlatıyor. 

Muharrir §Öyle devam ediyor: 

'1talyıı da mUslUman dostlıığU l:ah· 
Binde Almanyndan geri kaJmam'l.yı 

iltizam ediyor. ÇUnkU onun da mU~!t1· 
maıı memleketlerinl mU.Stemleke ola· 
rak lstlmnar etmek hırsı kabarmı,tır. 

Şimal! Afrikada blr Arap Wkeslnl 
esir hale sokan, Mı.sıra göz dlkeı:. 

haline lJakmııdan FillsUnl ve Suriyeyi 
hülya eden ltalytı bile Duçe $mdan 
mtlslümanlarıı uımı qk etmeğe b'4· 
ladı. Bu rlyııkArane sözlerin, açıkçasl, 
bu ynlaıılarm ne mcntaat temin eıie 
ceğlni anlamaktan blz Aclzfz.. <;Unka 
mUslUmanlarm birdenbire Alman ve 
ttnlyıın devlet adaml::ırmm ?tıhı.mda 
tutuıımu§ bu islAmlyet muhabb<-tlne 
nkıl cdrlmeytccklerl mubakkak~ır., 

içln ihraç mallarımızdan mürek
kep bir kolek.:llyon vlicudıı getiril· 
me..'lttcdir. 

• Anlcıı.mya gttml§ olnn lıit.Anbut 

maar!t mUdllrU Tevfik Kutun bugtın 
ıehrlmlze geleceği haber aımnıı,tır. 

• Bcledi)e hesabmıı mUtcahhlt ta· 
rafınd:m deniz et nakliye moU!ıtı., 

dlln, denize indirilmlgUr. 
• AdHye vekt\.leU, dUn mUddelumu· 

mJliğc b1r t:ımlm göndererek bnzt ad· 
Uye mcsupJ.nrmm i§lcrinc 1ııç gelip 
erlmı. gltUklerl g6rUldUğtlııU, bu taru· 
da h:ı;reket cdcıı.lcrln teczlye cdilcceı.
lerinl tlldirml;;tır. 

• 1ııt.:nb~1 adliyesindeki mahlcemıı· 
ler, ışık kıırnrtma nlz..ı.mnaMesintn 

tatblld devam ettiği müddetçe ~31Jıı.h· 

lan saat 10 yerine 9,30, öğleden son· 
ra da 14 yerine 13,30 d;ı faaliyete c e· 
çecek ve yarım saat erken tnuı ede· 
ceklerdir. İcra dalrcal aynı suretle 
yanm snat erken işe baflayıp lG,SO 
tauı ynpacakt.tr • 

• 'Iuring ltlUp 1staııbulu S" \ 0cnlor 
kolu, İstanbul müzesinde bir t'>plan"J 
yapmıştır. Bu toplantıda verilen ka· 
rarlar aramı.da Evliya Çelebi 'l'lmL.,~ . 

Çelebinin mımmpn;adııkl aile mezar 
lığma bir Abide dlk1lmes1 do var :it!'. 

.MUslUmıın dostu olan İtalyanın Tralr 
lusğarpde ve Blngaz.ide ı~ nedir? A 
raplara yaptığı zu1Umler bu s1Szde 
dostluk ile nasıl telif kabul edt>r7 

En ba.s1t, en cahll bir Arnbm ve 
mUslümanm bu dosUulc sözleri cı.ltm· 

da bir tuzak bulunduğunu S('ZPCc&1 
§Uphcslzcllr. BUWn mllslUmanları c:A· 
bil, Avrupa ahvalinden, mihver siya· 
.etinden gafil kimseler zannedip o:ı· 

lan kolayca avlayabilmek ve onl11.n 
kendi !eltüteUerlıı.1 intaç ~decek b!r 
harekete ıUrUklemek gayretleri mib· 
ver dcvıeuerı için bllyük bir hıLyal s•J· 
kutu tcvlld edecektir. MUstUcnnla~ 
mihver devleUerinden dostluk lstemoz. 
ler. Onların kendilerine sadece tcc.ı· 
\1IZ etmemeleri k&ft bir dostluk tq· 
kll eder.,. 

Hüseyin Cabıt Yalçın, mihverin 
neşretmek istediği ve kendine tAbı 

memlckeUcrde bUtlln 15lddeUle tatbik 
ettiği yeni ırkçılık d1n1nin ırldar ve 
kavimler arasında o.ynlık ve mlln:?.to· 
ret setlerini yıkmı;ı olan mU3lU:nnnlık 
la tam tezat halindcı bulunan esasLı · 

nı:ı.tı. i§arctle §Öyle diyor: 
•'Bir Almaıı., bir ltıılyanıu mUslı. · 

manlara \'e Arnplnra dost olabilmesi· 
ne lmkAn olur mu? Bir Alman ve bir 
İtalyan şefinin ağzmd!ı: "Biz mUslU· 
ma.ıılara doııtuz.. .söztl ynlnl%: '•Bl'Z 

ha 1 k 1 n ğu hııber verilmektedir. Bunlsrw içe· sordum da aldığOll cevaP Ş1I ~· 
1 
rtsınde ı~ kadar tayfa vardır. Motör- - Bu isimde kimseyi ~ ıı• • dt 

lddef umumlllte 
m racaatı 

tavs ye edHlyor 

!erden biri ŞUkran isminde ve bO to"l· nım; Kul'C!"\da ııuı. oJduğtl 
luktur. Şükran lneboludan kerute ih'"fmal vemıiyonmı. ctft• 
yUl,Uyle llmanımıu. gelirken Kcfkrn lnsnf ••• ReMeri bt• t'>f!\'tlbt '01ı1t1. 
adası civarında blr kayaya çupnra1• ıı;o "Haber". bu imzanın "':c11 ı;J, 
J:ıllnmlştır. Motörün ambarlrı.r: ru ı'.;'1.lllu ltimdo.-ı sorımn, lJnl 

Bazı organizatörler tarafın· 
dan tertip edilen danıı,ıkh dö·.iie 
güreş müsabakalanndan lıalkı1' 
şikayet ettiği ve geçenlerde yn· 
pılan bu çe§it bir rnilsabakada 
paralarını geri isteyen seyirciler 
ile organizatörler arasında mn· 
naka.şalar çıktığı ve nihayet ;.,. 
paraların Kızıla.ya ve Hava H:u· 
romuna teberrU edilmesi halt· 
kındaki bir teklifi seyircilerir. 
kabul etmesiyle hadisenin yatış 
tmldığı yazılmıştı. 

•:ıımuştur. Kefkende bulun:ı..ı 11-1 ıno· rcnsln f 

Dün bu hususta. Başvel·/\Jet 
beden terbiyesi genel dire-ktur· 
lüğü güreş federasyonu riyase· 
tinden şu mektubu aldrk: 

"Bir kısım organizatörler ta· 
raf ınclan tertip cdüc-n pro/csıw 
nez giireş müs<ıbal·•alaru.ın danı· 
şıl.:lı dövii.J olması dolayısiJıle 
lıal1'1.mtzın aldatılnıa1:tıı oldu· 
!İıtndan §ikayet cdilme1ae 1ıc •bu 
işe beden terbiyesi genel dirclc· 
törliUiünihı al<il:aclar şııbcsi ta· 
raf rndan cll:otıulrııası i!tcnilmelc
tcdir. 

Bu gibi pro/esyoncl gii.rc~ mü· 
sabaka'iarı isminden de anlaşıla· 
cağı U'-'('hı7c güre']i maişet vası· 
tası ittihaz eden bazı <'§hasttı 
giires vesılesiylc pam 1~zanma1: 
istedilcleri bir iştir. Tıpl:ı caw 
baz kumpanyaları gibi. Ilalkımı· 
zın bıı i§i clcrntşı7:lı ve cali 1ıare
T~ctlcr kabul ederek sportif ma· 
hiyettc kabııl etınemclcri icabe
clcr. Halen organizatörlilk ya· 
1mnlarla. giırcş vapan pahliuan· 
ların hiç l>irisi bcdc11 terbi!fCBi 
ta.~k'lô.tı klüplerine mensup de· 
{]illerdir. 

Tilrl.:iycde sanat tıe ticaret 
serbest ofrluğmıdan bu qibi ktr 
zan<' temin eden faa.füıetlerc m«· 
tri olm1ya mevzuat itibariy!e im· 
kan yoktur. Güreş mflsabaka!a· 
rı ve.~lesi11?e 1ıalk1mız i rjfal c<Wi· 
yorsa miUldeiıımumiliğc mfira· 
caa.tla lıal:!arını aramaları icab,... 
deccqi tabii bıılunmaktcu1ır. Kcy
f iyetin tavzilıine tauC'.ss·•t1tmı:::ıı 
rica cdcrk·, saygılarımı s ma· 
nm.'' 

.l:lrden biri f"'lc-'anı yedetlne ntmıı,ı, 
ğerl de h• ~ulesini alarak, lAl\rıtıuı 

limanına do~ru yola çıkm~larıtır. 

•~crcste yüklll motör dün llm'Wml12:a 
gelmlııtir. Şükranı yedeğine alan m<ı· 

tör ile ŞUkra.n motörllnden hiçbir na· 
11cr alınamamı~tır. 

----.. -o---
San at mektepleri 
iki devreye ayrılıyc.r 

Sanat mektcple.rindel<i tnlobc • 
::in bir kısmı mali, diğer bir kıs • 
mnıın da ailevi durumları dolayı-
ile beş yıllık sanat mektepleri 

tahsilim ikmal edemeden hayata 
ı.tılmak mecburiyetinde kaldıkları 
rapılan teftislcrdcn anla.§ılmıştır. 
Bu mektepler:n, pek kısa bir za • 
manda Uç yıllık sanat okulları ha.. 
llne getirilmesi için tetkikler ya • 
pılmakt.a.dır. Bu vvlyet teessfuı 
edinceye kadar şimdilik mevcut sa· 
nat mekteplerinin iki.ser devreyo 
:ıyrılması, ilk Uç yılm bir devre, 
diğer iki yılın da ikinci bir devre 
olması karal"laştınlmıştır. 

Bu sabah Avrupadan 
gelenler 

Almıınyada elektrilt 
tahsllinı ikmal eden 

mühendisliği 

ta le tıt-ı111r.deıı 
AlO.Cdciin Balkan, ve re1ıkası bu sa.· 
b:ı.hkl konvanslyonelle ;ırhriıruzc geı· 

miştlr. 

Suriy<'ye gitmek Uzere gelen Uç 
Frruınız tllcı::arı llo bir lo.gi\I& u.ııhtı:ıı· 

dlsl de konvansiyonel yolcuları aı a 
.sınüadır. 

Sigara kağıdı darlığı 
yok 

lrıhı&'u'lar umuuı rnUdürtüftınJ n 
[:U ınt:ktubu alılık. 

'•Slı;ara lt~ıdı tedaı-ık&I1de gti .. illen 
müşkülAt uolayısile lnhlsarlar idarem· 
nln p!yas:ı.y11. ucuz yaprak rd~rııları 
çıkııracnğma dair 60n günlerde lstan· 
bul gazctclenndc bir hnber inttşz.r l't· 
mı§tır. ldııreıııizı her nangi b!r karar 
ittihazına aevkcden bl:- slgarn k~ltı~ı 

Boğaz tarifesinde datlı~ı nıeı·cut olıancııgı gibi l ıAIİlld 
zırdalti pUro ve slgarillos nevı1er1Le 

değişiklik 110.vctcn mebtill bir ynpralc sıııır::. • 
Şirketihıı.yrlyc, BoğnzıJ!lll köprli~e imalı vo bllh:ıssa en nefıs sl.ga~a tllt'l· 

gelen ilk ve son postıılarla J(öorUrtc.n nünlln meb:ı:Cll bir surette ycu,ugı 

Boa"ııza hareket etlen son po.sta!.ın memlekctımızde pllrol&nn tamtnıı:-e 

ktılclırmıştır. Son nrnba vap ıru 1a çall§:lması asla ınevzuubaluı deLfUdir. 
üsld\d:ırdan 19,30 da, Sirkeciden .:c TUtUn içenleri telA.§ıı dUıJ'lrm11~ 

20 de hareket edecektir. Tıı.:U .. dekl muhtemel olan bu haberin lltilı olmıı 

değ{Jmeleri gösteren cctvcll~r lake· dl~ından keyfiyetin aııym gaz.etcntz· 
lclerde yolculara dağıtılmnktatltr. • de tashih ve tavzihi rica olunur.,, 

mü~1Umanıan ı,e yarar iyi bh' uı:ıık 
telAkki ederiz., mnnasından ba~ka bir 
ıcy ifade etmez:.1 

Vahı\. 
Fazıl Ahmet Aykaç, °'Res!lnl.z! 

gördllm,, başlıklı bir makaleslııde Yu· 
naıılstanm Arnavutlukta knzıındı#I 

muzafferiyeti anlatıırak diyor k1 • 
"BUirsinl2:; onu soymak için fırsat 

kollıyan kuvvet. mUteaddlt .ııarlanttl:ır 
etml§tL Söz atarak omuz vurıırak 

filim falan.... Niha.} et sandı kl pro· 
fesyonel kumarbaz ruhuyla oyun oy· 
nıı.manm sırası gelmlıı~tr. Tuttu :;ab:ı.· 

hm alaca karanlığında bir blöf savur· 
du: 

- Restlıılz t 
Aldığı cevap malQın, 
- GardUm! 
Ve işte neUccyi şimdi bUU.ln ı'll1'tD 

do görüyor. 
Yunanlı dostlanmı.zm, mUtecavt:le· 

rt, taarruz ettikler! masum topral;· 
lardnn .sökllp atmıısı, ondan sonra da 
ıstırUp önllne kntmıuıı alclt\de blr ...,,. 
fer değildir. Bunun pek bUyUk oı:uı. 

her tUrlll takdire, sltnyi§e lAyık bu u· 
nan aaltel1 ve siyaııt ehemmiyetinin 
Ust.Unde Ali bir vasfı daha vardır ki 
ben burada a.eıı onu teha.rtlz ettlrınok 

iattyonım: Hakkın uferl, haklkntln 
galebcsL~ ve nllfusum . yanın:ndakin· 

den fazladır, veyalıut dört bur;uk ı;ı· 
mim vıırclır filln dıye bütlln ln.s.ııılı· 

tı ayak altında çiğnemek ı.stıvP:ı, 

kafcsınm yere yuvarlanoı.ıııa -,e bur
nunun klnldığım görmeıidlt.!,. 

Cumhm-iyet 
Yunus Nadi gazeteaiııa teıerOT11& 

.. A.nknrnda görlli., ba§lı#lyle ~an 

bildiriyor: 
"l - SovyeUer cumhuriyet( )'CDJ 

harbin lllrayet dalresl mllmkUn oldu· 
fu kadar dar kalmaııı eımumda kt U 
olarak samimidir. Almanyanın bu ba· 
histe SovyeUerle aynı tl.idrde olı\u· 

tunu ciddiyetle Uade ve temhı etmı, 
olduğu bu gllnlm kaydedilecek be4lıe& 
hakikaUdir. 

2 - Bulgarlstanm herhangi bir ıer
gUze§te ııUrUklenmemesl thtımaltr: 

bugUn için daha kuvveW bir görUf 
olarak memııunlyeUe kaydetmek mev 
kilndeyiz. 

3 - ArnawUuk ha.rblnJn ltalyaya 
maktu giden cari ,ekillere rağmen 

Almanyanm Balkanlarda berbanı;I 

bir müdahale fikrinden çekinen vazi· 
yeUnl dahi bugUnUn kayda llyık e· 
bemmlyeW hAdilelert meyanma k?ya· 
biliriz. 

Herhalde İtalyanm Yunanıstana ta· 
arruzunda Almanyanm muva!alte.t1 
ve hattA malt\matı olD13dığı kllt1 n· 
lıırak tesı>it edllmls .aibidlr. 

lngilizce Deyli Me>'1 

gazetesi yazmt§: 

H rtşf· 
İTLER ya \."a.rly~tl ': ı;oıı• 
mak idn Alman Jutıı$ ttnl'°c. 

derecek, yahut mUc!a.JJD.IC t ,.,c,.. 
cektfr. İkln~J takdirde ttal-rıt ı.11'• 
kUI vnrlvetten lrurtnlmnk ı~ın .. ~r. • ~r ,, 
vctlerinl hergün daha 7Jrt\ 

cıya.c:ılitrr." rfl t"• 
İn~lterenin ,·ıuiff'sl ıllt it' 

hane \·ermr.mcli:tlr." :ıt.',.~ 
tngllteren!n ıı .. tıl•. .A ır.ı li~' 

balu\ne \."emıemt'& fsfom~1 ,:r· 
rmz ve ~·ersiz bir endi"" ol.;;:l 
rcktir, diye düşUnU~ onır- 'f.. 

._iiiiiiiiiiiiiiixm•~·•umiiiiii•__.,-~--~ 

Parti 
Grupunda 
1-1 • • v . ·ı· · .. ıs arıc .. ye e:<.i ırnı .... 

• günlük ~~inY'3 
hadiselerini anls.tl1 

~ıt" 

Ankara, 26 (A.A.} - Cfl l'· ~._J1' 
gtın •' 

lls Gıııpu umum! hey~u bU o.il rr.e· 
910 saat 15 te reis vekili seyt r'ot!I 

d tn 
busu HUml Uranın ret.sllğfn " 
dı. JC'I~ 

. Celsenin 11.çılma.smı rnutealt~ 5' 
aUye gelen hariciye ,·eJdJI şuı sıY':d 
rac;oğlu son ı~ gUntült dilnY"erıııtrl 
b!<llilclcrindeıı biz.! A.l~adnl' 11 rsf ~·d' 
izah etm~ ve bu mevzuınr et ,orıı 
mütenddlt mebuslar tarafat~11p1'' 
lan ıru.allerc tatmin cdtcl c 

verm!§tlr. ıın'~ 
Ruznamede bagka. ınadde 0 

11111'. 
icln riya.setçe sant 18 da ceıseYe 
yet verilmişUr. 

o 

Ekmeğe zaPl 
? 

yapılacak 111• • di1' 
Toprak ruah&ullerl ofisi, ;:;ı J' 

kadar llnydıırpıı~da tesUnt e f(ı;rdu· 
taııbulun ckmeltllk buğdııytııl• detlııerl 
ğti !Uzum Uıer!.ne, evvolld gtın..... fJfı 

it'"'"" Derincede teslime b3şJAI11 ~Jd19 
yüzden ııehro ncı gün buğdııY ';ar~ 
tı ynpılamaml§ ve ihtl.ynC si.O ıaııbu1' 
karvılanmı§tır. Derinceden~ ,#1' 
un getirecek vesait dt1tı. ııı~ 
m~tır. Ancıı.k, bu nakil l~ ~,, 
mucip olacağından alllkadarır. ıııtıı&ıı1 
ekmek tıyatına. yeniden bir ~· 
mucip olmamasmı ıemıne ça!t 
dırlnr. 

o- -
IÜJll(iı Zeytin mahsu • d~ 

geçen yılın fevkin ~ 
Birlncikinun a.yntda :aJlSıı· 

mmtakala.rmda zeytin 
1
_ .... ~: 

linün t.oplamnasma ~ - v
br. Mahsulün sür'atle~~ 
bi iç.in fabrikal&rda l ·n ıııslı 
tedbirler alınmıştır. ze~~sıı 
sultl rekolte ve nefa-q,et 1 

geçen yılın f ev kin dedir· 
o-- -

Fransız notas•.ıdi 
lngiltereye verı . 

~- ib~ 
Madrit, !6 ( A~·) - ~il 

kUnıetinin, Marsilya.nın ~ 
tayyareleri ta.r.~mdan t;.eeto ecte~ 
dnnan ediJmeeını pro eefirl tst!' 
notası dün Fransız · ı Sif 
fmdan :tngili.z bUyilk ~· 
Samuel Hoare'e tevdi 
MOS~ll' 

v.AZIYET ... nr .. 
Vişi, f6 ( A.A.) - Ce:f ~ dtı' 

mumt valisi Amrı:a1 },lJ h8;bir! 
biliye, adliye, malıye "~ul ed~ 
nazırları tarafmdan ka. 
miştri. iye ııtı 

Vişi, ft6 ( A.A.) - ~ ya.rrt' 
ı;rn Orgeneral Huntzi kttr· 
tl'!ftifı sevaha.ün.a c-..rkııca: 
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~~;~~1 ~Ef%4E@D 
lb~ s~n r.asım us 

Gününe Göre 

.._. ~~ !,.';!,:-, lsfaııbııl Antara caddesi 
c •ta !ilen .. ,......, w..ı.: lsluhl llAllU 

1ıt.,.. - telelon.,. 23872 
,-411 .. ... o 24370 
'h•·•· • o 20335 
~f!ONE•••••••••• • • • • 
.._. , ŞARTLARI: 
~· lrtı,t E-:~ '::: il•.,. 17.00 Ki'. : 

, '"- •.cıo • ''Woo • Llo. 8.00 • .. a.oo 
aQall« -
~er: Vakıt matbaası 

~&tacın diti 

~llııtadakı 
.ı.ı, ... 
e1ıııaıtılara 
~aıı ' 

dUezn: ~:ne.selesinin elan halle· 
g~~si ~ anlaşılıyor. Taymis 
~tığı nı~ bu hususta yen,i neş· 
~.rtıi b~ . makale me::;elenin 
leılir. BYetını tebarüz ettirmek· 
\ı: lt İngiliz gazetesi diyor 

~"Cebel" 
an~ llttarık'a yakın olan 
~ ic~ı beynelmilel statüsü bi· 
'Q', e ayati ehemmiyeti haiz· 
~~hafta evvel iki İtalyan 
~~· ~ 181 Tancaya iltica. etmi ,· 
'1 saaf1e1mııeı kanun bunların 
~ını Zarfında limandan çık 
'İlıı isr~eYahtıt enterne edilme· 
~~ltıJ~za:nı eder. Acaba bu de· 
~~ ~- ne oldu? Bizim bildi· 
~ltı~ore, bunlar hala Tanca 
a hUk· a bulunuvorlar. İspan· 

·at ttın ti 1 -lııın ~ talyan denizaltJ· 
~ lt!Ur 3ılahtan tecrit edildifiln.i 
~~İ~i b~i~batnım enterne :dil· 
~;':%-q~ dll'nıek ister mi? Aksi 
~b...._!taıyan gemilerini ln· 
~~ıd Pldo muhripleriyle şar.s· 
"<atın eııenıek üzere limandan 

ası icaıceder." 
-~ • (< 

.\ı>-ıv 
"-Vt'TLUKTAKt HA\' .. \ 

~ usr .. ERt 

~li ~arıhtarın Arnavutluktaki 
~~~~etleri, bir daha ıu· 

~~ b llıerin.e miıessir bir hU· 
1 ~iltı 111 Ul1:1nmak imkanlarını t· 
~~ h elınden aldıktan ba..r.;ka 
ı: ~al'§ra;a .kuvvetlerine ltalya 
~eı Qıst1ma1 edilecek miı· 
tıl il'. ~u ava. üsleri temin etmek 
ııı ~ h .nokta üz<'rinde bir İır 
ı-ıı!ltaıeıı il\ a~~lrk mütehassıs.mm 

k·~ı tnuhıın malumat ver· ,;"'Q r· 
~q l5 g·: 
ıq \"etıe~ .cvv('} İngiliz hava 
tıi~.d~.ıı./'ının. Ergiri tayyare 
~!iltn~·bır hücum yaptığı 
1""'-ı- ~ 41,}~1. Geçen perşembe 

lötj , 1°llız tayyareleri yeniden 
~q· "Zer· eri 1ğtne ~~de ııçmuşlardu-. Söy 

t~ % .gorc o gün hedefte as· 
t~ l'~ 1dat müşahede edilmiş· 
~l~l>h~ınun, ateş menziline gi· 
~ ~1 Ye yakın tayyare mey
'Qı tı\geld~ ~. d<.>rhal terkedilmesi 

ll~dtı '~nden bu meydanla· 
~ Yatanun. ric'atinden evvel 
~a~ hl'nTyaca.klarr aşikardır. 
11..ı~Ila ava kuvvetleri. Görice 
-Orı tı e r ta~afmdan zaptedil· 

l1ı ~~l, ıleri üslerinden en 
l UtjY~t~ üssünü terketmok 
~ ~l~·aıı. ınae kalmıştır. 
~~ı ~ l~rın Yunan ordusuna 
a.~"lıtı~Cih ettikleri hava kmr 

>.ı ( tafy Ve Yunan bombardI" 
Jl) al'ıj~ areJerinin devamlı taci· 
ıı~ ~da ancak Draç ve Av· 
~~~orı-ı ıı Us!orinden sahilden 
' ' etre içeride bulunan Ti· 

tı. ~ E'!QYıcy~ cenubi 1talyadan 
~"'IYaıu ebılecektir. 

1 t.'tj n Arnavutlukta bulu· 
··~ ~ c.le~~e üslerinin hepsi 
~Uıa"a ~k§tırdikten sonra İngi· 
:\b·~ne UVVetıeri Arnavutluk 
~ tle~!{ takviye kıtaatı ihraç 
'lllıı linı ve cenubi 1talyadaki 
~ ı::'>'liye~arıııa daha iyi hü· 

~, a~i, ~r 1lo.C:ktir. 
~))ıı~. bı.ı. ~ndızı, Taranto, hattiı. 
~tıı."QlilbUslerden hareket eden u l:tı~1~l'dıman tayyareleri· 
~ ~l-Oı ıne girmiş olacaktrr. 
ı..~llla.~esafe katedebilen bom· 
~~la~ ~Ya.releri diledikleri 

lt "aka aya hatta daha u· 
~\ılylttıla dar uçabileccklerdir. 
~ h.:ı. h~ - ı.- CönA~,l k" "k' •• •• 
~ ·.ra ~ıı 1 ... -=ıe ı ı 1 ussu 
a.ır,~?rı%a?t u~ olzun uçuş yap 

!ı.ıl\ h'l1.dur ı~. hale soktukları 
. ı ·ava h ~·~ri hava üssUnün 

~~ ~dita~k~tıeri i _in tanzim 
ı \\ hare~edıffei hilinmemekte 
, 

1a.nrn et pistlerinin incıasI" 
HJ olması muhtemel· 

Romanya 
1 

zaf ~re doğru 
gidiyormuş 1 

Başvekil Berline Romen 
milletinin itimadile 

gidip Almanyanuı 
itimadile dönmüş 

Bükreş, 26 ( A.A.) - Röyter: 
Başvekil General Antonesko Ro· 
manyanın, "Üçler paktına" ilfr 
bakını imzala.dığı Berlinden dön· 
müştür. 

Başvekil muavini ve demir 
muhaf17.Jar reisi Sima kendisini 
istasyonda karşılamış ve başve· 
kile: 

''Romen milletinin itimadı ile 
gittiniz ve Alman milletinin iti· 
madı ile dönüyorsunuz.'' demiş· 
tir. 

Başvekil verdiği vecapta bil· 
hassa şunu söylemiştir: 

"- Führerin ve Almaıı mil· 
!etinin itimadı ile geldiğime e· 
min olabilirsiniz. Romanya za· 
fere doğru _gidiyor. haklarına sa· 
hip olacaktır." 

Siya ıutaları 
Biıuliçiniye 

taarruz ettiler 
Tokyo, ~6 (.\..A.) - Domei a· 

jansr bildiriyor: 
Kanoi'den ı::elen bir telgraf, Si· 

yam kıtası ile Fı ıınsız Hindiçinisi 
krtaları arnsınrla bir muharebe ce
reyan ettiğini haber vermektedir. 
Telgrafın vercli<>i t:ıfsilfıta. göre, 
Siyam kıtaatı Ratt 0 nbrn.ng-'m 100 
kilometre doğıı cenubundaki Kam· 
ibog'dn cumartesi gecesi hududu 
aşm1şln.rdır. Bu luhıat Fransız Hin· 
diçinisi kıt:ılariyl<' harp Ptmisler
se dP, Hindiçinidcn, sonra gelen 
haberlere göre tarde<lilmişlerdir. 

Almanyadakl 
nglliz eslrlerı 

Tayınları az oldğundan 
protestolar yapıldı 

Loıııl··a. 26 ( A.A. .. ) - Alman· 
yadakı lngilız harp esirleri hak· 
kında Avam l<amarasında soru· 
lan suallere revap veren harbiye 
nazıl'ı Eden demiştir kı: • 

"- Almaııyadaki üsera kamp· 
larına gönderilmekte olan yiye· 
cm• ve giyecekler şimdi esirlere 
teslim edilmektedir. Esirlerin 
tabi olduğu ~artları ve gönderi· 
len kolilerin knmrlara vardığı
nı İngiltere hükümetine bildir
mesi Amerikanın Londra mas· 
in hatgüzarmdıın rica edilmiş· 
tir." 

F..den ~unu i!avf' etmiştir: 
"- Bazı kamplarda İngiliz 

ha,rp esirlerine verilen tayının 
garnizonda bulunan Alman kıta: 
atma verile tayından al'}ağı oldu· 
ğu hakknıda emareler bulun· 
duğundan bu hususta şiddetli 
protestolar yapılmı~tır." 

Görünmiyen Harp: 

BEŞiNCi KOL 
42 

Yat.an: 

VLADMİR SABAT 
Bir istihbarat şefinin, bilhassa 

askeri bir iı:ıtihbarat şefinin bu de_ 

ı ece yanlış kanaatler sahibi olma. 

SI doğrusu beni adeta tcdhi~ et. 

mişti. O va.kıt kahraman albay Sa. 
meroviçin kay:ıbına bir defa daha 
acıml§tım. 

Vakıa yüzbaşı Kamat bu kana
atlerinde tamamile yalnız değil, 

gaflette olan dünya ekseriyetile 
beraberdi. Fakat onun tehlikenin 
alnına dayanmış olduğu bir yerde 

ve zamanda vazife almış bir istih_ 
barat şefi olmasıdır ki, bu kanaat. 
le:rinin feci neticeler vermesi 1 eh. 
likesini belirtmekteydi. 

Nitekim yüzbaşı Kamat Polonya 

genelkurmaylığma, Polonyanm o 
şan.ti n!\t'1m'1!11\ !lh":\rl alaylarını 

arruza scvketmrk hususundaki 

Ne sulh 
taarıuzu, ne 

de Noel 
mütarekesi! 
Londrcı, 26 (A.A.) - Bugün 

Avam kamarasında Noel bay
ramının kutlanması için Papa_ 
lık veya bitaraf diğer bir dev. 
let vasrtasiyle 48 saatlik bir 
mütareke n.kdini tekli! edip 
edemiy~eği Çörçilden soruL 
muştur. 

Başvekil buna (hayır) ceva -
bını vermi~ ve şunu ilave et. 
mi~tir: 

''Eğer böyle bir teklif her
hangi bir bitaraf devlet vası. 
tasiyle yapılacak olursa. İngiL 
tere hükumeti bunu katiyen 
reddedecektir ... 

BAZI DEVLETLERİN 
DÜŞTfKLER! HATA 

Lon.drcı, 26 ( A.A.) - Avam 
Ramarasında harp maksatlarını 
ortaya koyan iki işçi mebusa 
Attlee su cevabı vermiştir: 

" - Bugünkü gibi bir alemde, 
tatlı birkaç lafla. ve Bitlerin söz· 
!erini olduğu gibi kahul etmekle 
sulhun elde edilebileceğini zan· 
netmek bir hayaldir. Brızı Avru· 
pa devletleri hu hat.aya düşmüş 
bulunuyorlar." 

SULH TAARRUZU 
ŞAYİALARI 

IJr,ı"litı, 2fi ( A.A.) - Yarı res· 
mi membadan bildiriliyor: 

Berlin siyasi mahfilleri sözde 
"Bir sulh taarruzu" yapılacağı 
hakkında Nevyork gazeteleri ta· 
rafından son günlerde neşredi· 
len haberi tamamiyle uydurma 
olarak tavsif etmektedirler. 

• Londra. 26 ( A.A.) Avam ka· 
marasınrla h•ıgiin. başvekıl \'ıoston 

<,;örçilin oğlu Handolplı Çörçll lll< 

nutı, unu SÖ} !emiştir. Başvekil. oğlu

na nwclls .:ı:r.a;;rnın gösterdiği hüsnü· 
lrnlılltdrn ıııvlcıılAde miıtchassıs g·ö~ü

kilyrmlıı. 

• Bli ı:ı ·k, 26 (A.A.) D."N'.B. Ro· 
ııı,.n makmtıları, hemen hepsi yahudi 
olnıak iiz re :ıı; yabancıyı petrol mın· 
takal:ırınc 1.n tarrletmişlır • 
Hunların ıli'ı!'dil hudut haricine ;:r· 

karı;rııı-. dığcrleri ·bir tahR!iŞÜt lmm· 
pıno. konllmuştur. 

• Belgrad, 26 ( A.A.) - D.N.B. 
Gazetelerin bildirdlğlne gÖll'. Vugos· 
lavya, pek yakında, ticaret mUhadele· 
lerini fazlalaştırmak Uzere, t~veç, Fiu 
Jfındiya, Romanya ve dııha !:ıir1'aç 

memleketle ekonomik mllzıı.ltcrelfl:o 

başlıyacaktır. 

• Berlin 26 ( A.A.) - Fon r.ıbent· 
cop, dUn İtalyan adliye nazın kcınt 

Fgrancliyi kabul etmiştir. 

* Nevyork, 26 (A.A,) - .N'evyork, 
Deyli Niyuz gazetesinin Va!_:ln-, ton 
muhabirine göre, Ayan meclisin;n ye· 
ni hariciye encümeni reisi Corç, .nu· 
hasım memleketlct·ıı bir seyahııt ynp· 
mayı dlı°şünmektediı-. Böyle bir seya· 
ha tin şimdiye kad•ıı· AmPrikan tPrı · 
hinde misli mevcut ı\eğildir . 

telkinatta büyük bir amil olmuş, 

bu kahraman süvari alaylarının fe. 
laketine bir dereceyP kadar sebe_ 

biyet de vermiııtir. 
Ben, basmakalıp ve klasik aske. 

ri nazariyeler ve fikirlerin bir öı·. 

neği olan, bilhassa beşinci kolun 

ordu arasında neşre muvaffak ol • 
duğu askeri propagandalara bi.zzat 
bulunmuş bulunduğunn dehşetle 

gördüğüm yüzbasıyr bir parça sars 
mak ve düştüğü hatalardan uyan. 
dırahilmck ümidile: 

- Aziz yüzba§ım ! dedim. Ben 
tamamile sizin aksi kanaatinizde 
olduğumu açıkça söylemek mecbu-

1·iyetini hissediyorum! Ve manle • 
sef görüyorum ki. bu kanaat farkı 
tam bir ahenk içinde birlikte ~alı-:. 

mıımız üzerinde .dahi hiç arım elme 
yeceğim bir ıol oynryacak derece. 

de büyüktür! 

Gayet açık, kati ve ljiddetli biı· 

ifade ile ııöylenmiş bu sözler yüz_ 

ba~ı Kamat üzerinde ud~ta bir 

kamcı tesiıi yaµlı. 

Yii3baııının yüzü. birdenbire kıp. 
kırmızı olmu:}tu. E~şmı birk:ıe de. 
fa hoynu üstünde sağa sola dön _ 

diirrlü ve İn"linef<>i ~·ıı r:-ı lro ııım.1 gi_ 

Silaha 
sarılmış oıa11 
Habeşliler 

İngiltereden mümkün 
olan yardımı 

görecekler 

ihtikar hırsızlık mıdır, 
vatan hıyaneti midir? 

l.10~1.1..lra. <:6 ( A.A.) - Avam 1 
Kamarasında bir ::.uale cevap ve· 
ren hariciye müsteşarı Butler, 
demiştir ki: 

H ÜKÜME'l 1\11.uınhı ~Öl'düğü kararları ah)or, Ca~dalı 
tedbirlori ittihaz l'!li) or. nu ciimletleıı olaral•, fi~ al 

nıımtkııbt' lwnılsyoıı(jı,rı, her yerde• e.;:.~syu, ~iiztle on, Jo tizdı• 
)İrmi kazançlar ilave edeı·ek, [İ)atlarmı ~shit cdi)orbr. ralmt 
gün ~eçml:ror ki, ı"tanbıılıın muhtcUt !.'l\r.:iıla:rııulu, • u ~chiı
'l'Hl ku .. abada bir talnm ınulıU!kh·l<"fin, clleriııdcl,i ıımlları 
ı•ıı"lıalı "almab:, daha dur ıarna.ı.ılanll\ duhn. ~ok J\az.aıu: temiu 
dııı\ ·~ iı:in me~·<'ııtlarııu s!lldamak gibi almz.n tedbirleri netice· 
...it. bırakıııa.ğa çalı'1tıb:larmı lıubM almıyalnn. 

Hükumetin almakta oldu!,'U tedbirlerin cümlesi ı.ıt•mlel,etin 
ınuka\ emet kudrdlııi ar!tıracal~ olan müdafaa kdbirlcridir. 
llalkı gıclaı.ıı, ı.,iyimsiz bırnkm.'1.lı:, bu muka\ cmt>tl l,ırmak, yani 
nwmıc:•l'tiıı müd:üaa kudretini balt:.ı.Jamak demektir. lhtfüar 
norıu:ıl :r.anıanlarda belki Jıır.ı:ı-;lıkhr. lııni müı;tcıinin kl"1ieb111_ 
d<>n aldığı maim değerinden fazh para nşırmnJ..-tır. PsJmt bu 
ltarckct yıışndıi:,rmız f<"\ l<aliidc günlerde \-atıına hı)anettir. 

•·tngiltere hükumeti, Habeşis· 
tanın. mütecavizden kurLulduğu· 
nu görmeyi pek arzu eder. Hü· 
kfımetin Habeşistanda gözü yok· 
tur. lngilterenin istediği hür ve 
müstaıZn ıbir Habe.5istanrn varlı· 
ğıdır. Binaenaleyh İngiltere hü· 
kumeti, müşterek düşmana kar· 
~ı silaha sarılmış olan Habeşliıe· 
re mümkiin olabilen her tiirlü 
yardımını yapmaktadır." 

• Vnlllrnn, !!6 CA.A.) :-"teCauı 

Papa, bu sabah Macar ticaret, müna· 
knllıt ve ~anayi nazırı Vargayı kabul 
etmiştir. 

-o='---

M8C8r ınebasıarı 
arasında ibUlal 

Hükumet taraftarı bir 
mebus muhaliflerden 

üçüyle düello yapacak 

Bu<lapeşte, 2G (A.A.) - Ha· 
vas: 

Bütc,e müzakeresi dolayısiyle 
hükumetin münhasıran dahili 
siyaset hakkında Macar parl&: 
mentosunda mühim bir gergin· 
lik müşahede edilmiştir. Müfrit· 
ler ictimai ıslıihatm ve Yahudi 
kanuİıunun daha cezri bir tarz· 
da tatbikini istiyorlar. 

Meclise çıkan hadiseler üze· 
rine hükfun~t partisine mensup 
bir mebııs iic; foşist mebusla 
düello yapacaktır. 

--c=-=tor--=---

1 glltereye dl.nki 
tayyare bilcumları 

Lo11<lı-n, 26 ( A.A.) - Ha.va ve 
emniyet nezaretleıinin tebliği: 

Bugün gündliz birkaç düşman 
tayyaresi cenup ve cenubu şarki 
sahillerimizi aşmıştır. Bunların 
ekserisi derhal düşürülmüştür. 
Düşmanın iki bombardıman ve 
iki avcı· ıbombardnnan tayyare· 
si düşürülmüştür. Bu muharebe· 
lerde biz hiç zayiata uğrama· 
drk. 

Sussex eyaletinde sahilde bir 
şehre bir bomba atılmış ve bina· 
lara bazı hasarlar olmuştur. Ha· 
fif birkaç yaralı vardır. 

Kent eyaletinde bir düşman 
atyyaresi kısa bir m üddctle mit· 
ralyöz ateşiaçmrşsa da insanca 
zayiat yoktur. Hasar pek az· 
drr. 

• .Mo.cıkova, 26 f A.A.) - Sovyet?er 
birliğinin yeni Berlin btiyük P!çısi 

Delanozeof bu akııam Moskovadan 
Berline hareket etmi~tir. 

bi acı gözlerle yüzüme bakarak: 

- Siz1n kanaatiniz nedir ki? 
Diye sordu. 

- Yüzbaşım! Benim kanaatim 

thtil•iın hu tclitlcl.iyc göre c·ı•mlnndırnlını. KU1'"f 

Aslanlar arasında · insanlarda oldu
tu gıbi • evlenmeden önce tanışmak, 
nişanlanmak, nikahlanmak, dUğUn 

yapmrı.k fı.detıeri oldugunu bilmiyoruz 
ama, bunlaı olma.sa g~rektfr. Aslanla· 
rın lldeUerini tetkik edebilenlerin stiy· 
ledikkrine göre, kedileri damlara çı· 

karan uşk mevsimi gelince erkelc as· 
lan kendiııine bir dişi aramaya başlar .. 

Fııkat. a~la.nlar arasında, insanlarm 
yaptıklan statistiklere göre, her erke
ğu blr clişl isabet etmez. Bunun sebc· 
bi aslan cinsinde dişilerin başka heı· 
cins hayvaııcta olduğundan duba ziya· 
de ehemmiyetli olmasıdır. ınsan ço· 
cuklaı·ı arasında bile dişler çıkarken 

bazı çocukların gidive-rmeslne sebeb 
olurlar ve aslan cinsi maişetini yalnız 
d!şlerıle temin ettiği için, di§leri şüp· 
hesiz pek çok zorlu olur ve aıılan .)av 
ı-uları di8 <:ıkarırken birçokları tcl~f 

olur. Dişi yavrular erkek yavrulardan 
daha nazik olduklarından dl~iler daha 
çok telef olur ve a~lan yavruları bU· 
yüdUkleri vakit üç erkek aslana an· 
cak bir dişi 11elım isa~t edl'r .• 

Aslanın dltdsi, b&.flka bırçok hay· 
vanlarda olduğu gibi, müşt~rek mnl 
olmayı kabul etmez. ~k mevsiminde 
bir erkek asla.run aşkına razı olup ge· 
be kalınca yanına başka erkek astan 
yakla~tırmaz. Aşkına ra:ı:ı olacağı r:r· 
kek olrını da • i.ıntiho.n neticesinde • 
kendisi seçer: 

Onun icln imtihan mev.cılminde Uç. 
bazan dört, erkek aslan bir dişi asla· 

Ortaşark harbine 
Amerikanın gösterdiği 

alaka 
Kahire, 26 (A.A.) Amezikıı. 

nın peşine düşerler. Ona yaklacmca 
ıiçil, dördil birden boğuşmaya başlar• 
lar. Dişi aslan hlç bırlne yt.tz verme· 
den erkek aslanların ko.vgalil.'ll .ııeyre· 
der. Hangıııin.in. ötekilerini parçalaya· 
rak, galip çıkacağını bekler ve nih:t· 
yet ona eş olur. 
şu kadar ki, erkek aslanlar arasın· 

da. kavga çabuk bitmez, bazan pel< ıı· 

zun sürer. Dişi aslan onlardan hicbi· 
ıinin galebe edomlyeceğine hlikmedin· 
ce kendine daha lnıvvctli bir erkek 
a91an aramak üzere orman iı;:erlsind 
yoluna devam eder. Aslanlnr arasmia 
· damızlık atlıır gıbi lrnvvetıerlle şC.:h 

ret bulmuı:: erkekler vardır. Dişi as· 
lanlar onları dnha U7.&ktan kükrcme
lerlnde:::ı tanırlar. p,~ın e Uç, dört eı
kek aslanla birlikle, dişi aslan yakla 
şınca o damızuı. erlcek nslan ı,,;i nl'.. 
lar ve llerhal arkada!·i erkek aslıı.n!ıı · 
nn üzerine Jı iıcu m ı:dere.k birini bo· 
ğar, ötekinin bacaklarını kırar, Ü\;un 
cUsUnün, ya dördUncll ünün gözl•.rlnl 
~ıkarır ve telef olmıyanlan J.:açırır. 

Sonra • bır kcnıı.ıd_ı ;ı.-an ya.tmı, 
kuyruğunu sallayarak \'C )tavgayı 

seyreden • di11i aslanın yanma gelere1' 
cıizlerinin dibine ı.;öker, ul,,.i ıtsla!' 

kendisi ü~in giııştı.,,l kavg:. da az ç 
yaralanması tabii olan o dnmızl 

hayvanın yaralarını yalar. Daha son 
rasını, tabii, sormı:ıylnız .. 

Bu kıssadan t;ıkacak hlııseye, d!şi 

aslanın kahpeliği derı;eniz aldanmış 

olursunuz. Aslanlar aro.sında cıkan 

bu kavga tabiatın her şeyde gostcrdı 
ği bilytlk zekanın netlcesldir. 

Tıı.biat yarattığı her şeyin daima 1 
h:!rlemesinl ister. Asi.anlan birıbl.rlcrı 

le cvlc.ndird!rmekten de tabiat.ilı. nıak· 
ı;adı aslan cinsinin da.Una ilerlemesi 
ve gittikçe daha kuvveti! olmasıdır. 

Bunun için de aslan cinsi arasında yal 
nız en kuV\·etıi aslanların dölü kalma· Birlcsik devletleri hükumeti, Ka

hire elçiliği nezdine deniz ve lııı.· sr lllzımdır. F.rkc.ı: ~.tanlar araınndn. 
va işleri ile meşgul olacak bir a· f.tne karıştırır gıbı gorUnen c:Hşl aaı.an 
taşe tayin etmiştir. 1 tabiatin verdig-i emri ycı1ne getirme· 
Vaşington hükümetinin orta ye çab~ıın bir varntadan başka bir 

şark seferu1i ne derece dikkatle §~Y değildir. Erkekli di§lll olan canlı 
ta.kip ettiğini, Mıstrda Amerikanın cinslerin hepsinde cinsin devamn:ı. 
bir nskeri ataşesi, iki hava mU§a· bakasını temin cdect:·k olan dl~ oldu 
hidi ve bir deniz müşahidi bulun- ğundan tnblat kendi kanunlarmı dişi 
ması pek iyi göstermektedir. lcr \as.tasile tatbik ettirir.. G .• ~. 

kat yemi§ gibi mosmor olmuş yü • 

zile yan yan suratıma bakmak.tay. 
dr. Harikulade bozulmuştu. 

Birdenbire istihfafla omuzlarını 

torpilleri gömduğünden habersiz 

bir haldeyiz, tamnmile habersiz! .. 

Almanynmn uzun zamandanberi silkti ve gayet acı, zehirli bir istih. 

harbe haznlanclığlclır!. Nazi Al • za ile: 

Yüzbaşı Kam.atın 1 urun dcU~e
ri hiddeti~ açrlıp kapanma.ğa bafl. 
lamıştı. Fa.kat kenı:H.sinl zorltt tut. 
maya muvaffıı.t oluyordu. Gülmiyc 
çalışıyordu. Bi.ir unun önünden çı_ 
krp yanıma kadar geldi ve zoraki 
bir gülüşle elini omuzuma vura _ 

rak: 

manyası zavallı bir kuzu postu giy - Galiba şu Kontes Valesk~yı 

mlfi bir kurt rolü oynamaktadırlar. gördüğünüzden bahsetmek istiyor. 
Hatta Polonya tarziye verse dahi sun uz? dedi. 
Na1jler reddedecektir! Bunun en 1 - Hayır, aziz yilzbaşım ! Kontes 
büyük dPlili... Vale.cıkadan değil, binlerce Kontes 

Yüzbaşı Kamatm masanın önün. Valeskalardan bah~etmek istiyo. 

de mosmor olmu~ yüzle ve dCbfietle rum ! .. 
ayağa kıılklığmı görerek sözümü Yüzba..ı;ı Kamalın o antla yüzün_ 
l<cstim. 

Yüzlıa~ı kaim kaşlarını çatarak: 

- Evet!. Bilha.!'s·ı delili? Bu 
kanaatinizi söyliyebilmck için ev • 
\'elô. delili söyleyiniz! 

DiyC' b •ğ!J"dl. 

- En bü~. ük delili Polonyanın 

icine be inci kolu lıaı ikulacle bir 

cnı( l<. eıı.rfedeı·ek yerl<'!)tirnıi<ı ol _ 
mrsıdrr' Ben!m bulunduğum mev • 

kid0n göriineni budıır ki. aziz yüz. 
ba rm, valnız bu delil Nazi Alman. 
)arının Po!on:ın ile katiyrn hıııbeL 
miy» karar nrdiğini i.sbata kiüi • 
dir! 

'·"i· .,lı·ıc;ı I\nm:ı l sur;ıtına bir to. 

de şiır~cklenen o zehirli h~tihza 

son dP"l'"r" sinirlerimi oP' ·'m:ıstı. 

Kendimi zaptedemeksi.zin at~li 
bir hPyecanla ilave ettim: 

- E\·et, muhterem ;- üzba:;;ım !. 
Po1oııyada kahraman ve mukaddes 
vatanımız. yer yer yılan drlikleri 
gibi, bC'slııci k0lun ihanet yuvala. 
rile delik drı-ik t'dilmistir! Bizzat 

ordu ,.e gen lkurma:. Iığın dahi 
bunların i:-;t ilfun altında olduğuna 

l·aı1iim ! . Hiz bP-lki hudutlnrımıza 

Fransızlardan gizlice aldığımız ,.e 
topr:ık]nra gömdüğümüz kara tor_ 

pilleriııc gUveniyotıtt! Fakat dU. _ 

manın mC'mleketin bağ·rına kar :ı. 

- Aziz dostum! Kontes Va.leska 

yı tevkif ettirmi!i olmaıuzı büylik 
bir muvaffakıyet zanııcttığiııizi nıı_ 

lıyorum ! dedi. Hnlbukı bu o kadar 
mühim bir şey olmasa geıc-ktir! 

Çllnkü Valeskalar ailesi. bir Hu_ 

sevi ailesi olarak, bir defa, ııazi 

Almanyasııun ca.n dlismanlaı ıdır . 

Jar! Siz de bilivorsunuz ki, be inci 
kol diye tevkif ettirdiğiniz Kontes 
Valeskalnrdan birisi B rlind" Po. 

lonya u; runda en btiylik leh 'ike • 
ler içindo bir hizmet göı.:uiiğü ittı_ 

hamile te\:ldf, muhakeme ve hnp!K'_ 

dilmi§tir! . 

Yüzbaşı Kamat insanın .sl.nirlerL 
ni donduracak zehirli bir istihza 

ne gülilyordu. 
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EN SON 
DAKiKA 

pw 

ıtalyanlar ikinci 
Oda aa attı 

k rama ılar 
.titiııa, 21 ( A.A.) - Havanın 

fe.na olmasına ve birçok muha· 
rebelcrin cereyan etmekte oldu· 
ğu en yüksek dağlara kar yağ" 
masına rağmen, son 24 saat 1.ar· 
fında Yunan ilerleyişi muntaza· 
man devam etmektedir. lleri ha· 
reketi birkaç gündür devamlr 
bir surette inkişaf etmiş ve 1taı· 
yanlara ikinci bir müdafaa hat· 
tı tesisine f rrsat bıralınuunıştır. 
İtalyanların. Arnavutluğa. gön· 
derdikleri yeni kıtalar derhal 
cepheye gönderilmekte, fakat 
Yunanlılarla her temasa geldik· 
!erinde ibozulınaktadırlar. 

Keyfiyet, pek seyrek istiraha· 
te sevkolunan Yunan ileri kıtaa: 
tmrn son derece yorgun olmala· 
nna rağmen bu suretle tecelli 
etmektedir. 

Cilzütamlnrmdan a;yTılarak 
dağılmış olan birçok İtalyan as· 
iter grupları, bilhassa Görice 
mmta.kasmda, açlık yüzünden 
ormn.nlardan çıkarak teslim ol· 
maktadır. Bazı yerlerde İtalyan· 
lar anudanc mukavemet göster
mektedir. 

Yunnn hatlarına gelen ia.şc 
k?llan efradın yiyecek, içeceği· 
nı bollaştrrmaktadır. Umumiyet· 
le ümit edildiğine göre birkaç 
gilne kadar Yunruılılar, yeni mü· 
him stratejik noktalar işgaline 
muvaffak olacaklardır. Bu mev· 
ziler zaptcdildiği takdirde, !tal· 
yan krtaatmm Arnavutluktaki 
vaziyetleri Ye bilhassa tutuna· 
bilmeleri daha ziyade m. skülle· 
şecektir. 

Yanan saft enahnıa 
mukablt aarruz 

hazırlığı 
. Londra, 2i ( A.A.) - Röyter 
ı:ınsmm Yunan - Yugoslav hu· 
udundaıd hususi muhabiri bil· 
iri yor: 
İtalyan kıtaatı Yugoslav hu

dudu yakınındaki bölgeye topçu 
kuvvetleri celbctınektc ve hum· 
malt bir faaliyet O'östcrmekte· 
dirler. Bu hal ltaıy~arm Pog
radeç ve Moskopo!is'deıki Yun.an 
"ağ cenahına karşı mukaıbil bir 
narruza. giri§me-k niyetinde ol· 
dukları intibamı vermektedir. 
Hazirlıklarm merkezi Oh · O'ölü 
civarmda ve Pogradeçle daha 
cenuptaki Şernnn'nrn, 9 kilomet· 
re kadar şimalinde kfi.in Mokarn 
se..1'ıri ve hııvalisidir. 

Yugoslav hududu civnrında 
cephe sakindir. Fakat pazartesi 
bütün gün topçu düellosu ya.pıl
mışt.rr. Dlin gündüz 32 ~talyan 
eri Yugoslav makamlarına tes
lim olmuşlardır. Bunların 28 i 
Arnavut, diğerleri İtalyandır. 

Yaz s ati 
(Bn.5 tarafı 1 nclde) 

Halkın piya.sııda, be~cr onar, tane 
pil almam da me\·cut pili tul:etnıı, 
tir. Fakat §chrimlı:deki pil fabrlk.tla· 
rz ihtJyacı .kıırş:Iıyacalc bir vaziyette 
olduğundan, iki gtlnc kadar b~hnn · 
dan eser kalmıyacağı anıa~IL'r.'.1.kta
dtr. 
Bazı esna! yıı.nmış pilleri ::eı..ıar 

doldurarak nym flyatı:ı. c.atmııkt:><hr· 
lnr. Pek kısa. bir ?.aman zarfındı ttl
keneıı bu plllere, satm nlmırkcn 11h· 
kat olunması lAzımclır. 

lstanbul vall ve belediye reisi dok
tor LOttl J{ırdar da dUn gazctccileı o.! 

• , ~ ·--Berlla 
bombardımanı 

(Baş t.ara.fı 1 nclde) 
leri tarafından yapılan taarruz· 
!ara dair hava nezaretinin istih· 
barat bürosu şu tafsilatr ver· 
mektedir: 

Ağır bombardrman tayyarele· 
rimizin harekatına kesif bir ka· 
ranlık ve kalın bir aşağı bulut 
taba.kalan engel olmuştur. 

melde gemi in.5aat tezgahları 
ve Vilhelmshaven'de muhtelif 
tesisat ve tersaneler başlıca he· 
defterimiz olmuştur. 

Ta.am.ız.lar saat 19 dan evvel 
başlamış ve Kiele giden ilk ha.va 
fılosuna mensup tayyareler bom.
balarını atmadan evvel bendle· 
rin ve sabih dokların üzerinde 
yarrm sa.at kadar uçmuşlardrr. 
lknici hava filosu yarım saat 
sonra gelmi5tir. 

Hava şartlarının fena olması· 
na rağmen pilotlar altr infilak 
ve bunları yangınların takip et· 
tiğini mü.~ahcde eylemişlerdir. 
Sonradan diğer bir pilot Kiel 
koyunun garbında diğer bir yan· 
gın daha tesbit etmiı;tir. Kiel· 
de bir gaz fabrikasına. da taar· 
ruz edilmiştir. 

Hamburg ürerinde uçan pilot· 
lardan !biri atılan bombaların, 
doklarm üzerinde patladığını ve 
ayru zamanda yangın bombala· 
rmdan kızıl alevler fışkırdığını 
görmüştür. Tayyare derhal hava 
dafi toplarının şiddetli ate§ine 
uğramıştır. 

Heligola.nd'<la üç. Holandanm 
Danhcller limanı civarında Vi· 
Ieınsoord doklar mmtakasında. 
da birçok infilak olmuştur. 

Lord Lotlon 
Ruzveıtıe görflştl 

(Baş tarafı 1 ncldc) 
Lothiruı, dün saat H de Ruzvelt
le görüıımüştür. 

Ruzvclt kongre liderlcıile gö. 
rüştükten sonra ay!llldan Barkley, 
lngiliz kredileri meselesinin bu iç· 
timıı. devresinde müzakere edilmi
yeceği fikrini ileri sürmüştür. 

Sa.İl' kaynaklardan öğrenil -
diğine göre Johnson kanununun il· 
gasmın meclis reisi Raybunı'un 

da iştirak ettiği ayni konfC'raruıta 
bahis mevzuu olduğu mümkün 
görlilmektedir. 

ınmnıum lrU:~ı-:u~st 
Ne\)·orlc, 26 (A. A.) - Asso

ciatcd Pr~s'in V~ington muha. 
biri eliyor ki: 

Amerika hükümeli erkanından 
bazıları Amerikadan yapılacak 
rniibayanlar için İngilterenin en a: 
l}:lğı daha bir senelik mali kay
naklara malik oldu~tınu tahmin 
"tmclttcdirler. Hatta bazı zevat 
mgiltercnin ihtiyat kıymetlerinin 
ve sair aktiflerinin iki veya üç sc· 
neden fazla süreceği fikrindedir -
ler. 

Bu ea.hsiyetler arasında. hfı.kim 
olan umumi kanaate göre, lngillz 
büyük elçisi lord Lothian'm bu hu
susta. son söyledikleri ilerde im. 
parntorluğun kredi ihtiyacını kat .. 
şılamak üzere zemin hazırlamak
tan ibarettir. 

Bu zevatın fikrince krediler me· 
selesi kongreye sevkedilecektir. 
Kongrenin uzun münakaşalar yap
madan bu meseleyi kabul <'tmesi 
muhtemel görülme:me.kte, bu d:ı 
lord Lothi:ın tarafından yapılan 
beyanalın bu kadar erken yapıl -
mış olmasını izah etmektedir. 

bu hususta. şunlan söylemiştir: 
''- I~ıklarx söndilnne kararrnriıı 

hnlkm gösterdiği disiplin ve ol.;un· 
luk §ayanı takdirdir. Vatanuıt~ınr 

karara bUyUk bir §Uurla rla.}et e
diyorlar. Şimdiye kadar norm ıl za· 
mantarda görlilen seyrUsefer l<nzP.lart 
dahi mUşahede cdilmeml§Ur. lnzıbat 
mUkemmeldir. 

tt ~I 13 ~u~r.:'~ ım m1111~11rnaın 

BERLiT AŞ vo T~RAN 

ltaıyan-Yanan harbi 
devam etmektedir. Görice mm· 
takasında, terkedilmiş olan altı 
dtişman tayyaresi de dahil oı· 
mak üzere bir<;ok harp malzeme· 
si iğtinam ettik. • 

Düffillan hava kuvvetleri cep· 
h,e urerinde faaliyette bulundu· 
ğu gibi, Epirde on kadar köyü, 
Korlu ve Kef alonvada da askeri 
olmıyan bazı hed~fleri bomt-ar· 
dnnan etmişlerdir. 

MAREŞAL BADOGLlYO 
ARNAVUTLUKTA 

Atina, 21 ( A.A.) - B. B. C. : 
Son gelen haberlere göre, Ar

navutluk cephesinde İtalyanlar 
müdafaa hatlarını bir türlü au
zeltemiyorlar. 

:M.a.reşal Badogliyonun Arna· 
vutluğa gittiği öğrenilmektedir. 
Bundan ba§ka faşist partisinin 
sekreteri Muti'nin Arnavutluğa 
vasıl olduğu ve malum olrnıyan 
bir yerde faşist partisi ileri ge· 
lenlerinden olan Starace tarafın· 
dan istikbal edildiği haberi alın· 
mıştrr. 

TAKVİYE GÖ~DERM.lYE 
ÇALIŞIYORLAR 

Londr:ı, 2G (ı\.A.) - l!öyter: 
Londra sal!hiycttar askeri mahfil

lerinden bildlrlldlğlne göre, ııimal 
bölgesintlc bugün Yunun kuvvetleri 
Voskopcenln l:S kilometre garbinde 
ilerlemlıılerdlr. Yun:ı.nlılar şehirde 1-
talyan kıtaatı bulmamışlarsa da Uç 
sancak ele geçirınl~lerdlr. Yunanlılar 
Pogradcçl de z.aptctnıl§lerdlr. ŞII!lal· 

den Pokradeço do~ru llerllyen ltııl· 
yan ko1larma lnglllz bava ltuvvetıerl 
tarafından hücum edilmiş ve dil,man 
kolları d:ığıtılmıştır. 

Pindos mmt.akasrnda işara deEter 
fevkal!do bir ııey yoktur. 

Fakat Eplr mıntakasıntlıı Erglri'ye 
yapılan ileri harekeli ltalyan takviye 
kıtaatının mukavemetine maruz kal
mıştır. Ergirl'inln Yunanlılar tarafın· 
dan alınıp alınmııdığ'I hcnUz resmen 
bilinmemektedir. 
' Sahil mıntakasmda Yunan ıcıtaatı 

Filat'I geçmişlerdir. Bu kıt'alnrdan 
bazılannm Kortu c!varınıı ihraç edl· 
lerek İtalyan cenahrnm arkasına ak
tıktan ve buradaki İtalyan kuvvetle· 
rinln lrlibatmı kesmiş olmalan muh
temeldir. 
Anlaşıldığrna göre, şimdi İtalyanlar 

kendi menbalarilc ve ltalyatlan gön
\1erebildiği kadar gelen takviyelerle 
vaziyeti dU7.eltmeğe uğra.şmaktadrr
lar. Harek!t baıılangıcındanberi !~al· 
yanların Arnavutluğa iki fırka nıık
letmiş olmaları ihtimal dah!llndcdlr. 
Londr:ınm iyi haber alan mıı.bfilleri 

Yunan kBylcrtnln kasten ya.kıldığını 
'll'e lt8'YlUlerln idam cdDdlğinl ve bazı· 
)arının da rehine olarak gotUrUldOnU 
teyit etmekteclir. 

Şimdi A tlnaya gelen es1rlerin. d:ı: 
fırk:ı..qmdan alınan esirlere nazaran 
!enıı techiz edilmiş \'e daha gösteri.!'· 
siz oldu~ söylenmektedir. 

1NG1LlZ HAVA MAREŞAL! . 
YU:'\AN!STAi 'DAN 
KAH1REYE DÖNDÜ 

!\ahire, 26 ( A.A.) - Orta 
Şark İngiliz hava kuvvetleri ku· 
m:ındarı,ı General Longmore, Yu
nanistandaki Orta Şark lngiliz 
hava kuvvetlerini teftiş için Yu· 
nanistanda yaptığr seyahatten 
bugün Kahireye dönmüştür. 

Generalin beyanatına göre, 
vaziyet '.Kral George, 1\letaksas, 
General Papagos ile yaptığı içti· 
malarda inceden niceye mütalea 
edilmiştir. fogiliz ha.va kuvvet· 
!erinin seri muaven,teinden dola· 
yı General Longmore şahsen te· 
§ekkür olunmuştur. 
· General Longmore luwa kuv· 
vetlcrini hareket üslerinde teftiŞ 
etmiş ve bütün hava. kuvvetleri 
mensuplarmm kısa bir mühlet·' 
ten sonra çalıştrrıldıkları yeni 
.şartlara mükemmel bir lır-..da 
intibak etmiş olmalarından dola· 
yı derin bir intiba ha.c;ıl etmiştir. 

Bazı pilotlar, hedeflerinin de· 
ğişmiş olmalarından dolayı mem 
nuniyetlerini beyan etmişlerdir. 
KORFUNUN B01ffiARDI!\IA~I 

J\orfu, 26 ( A.A.) - Dün t· 
talyan tayyareleri tarafından 
Korfu şehriyle Korfu adasında 
bazı köylere yapılan gelişi güzel 
hücum csn,R.Smda birka~ ki~i öl· 
miifj ve yaralanmı~trr. Bunların 
ara~ında kadınlar ve <'Ocuklar 
bulunmaktadır. ~ 

iki btıytlk Alman 
zırhlısı 

(Ba5 tarafı 1 ncitlc) 
Londraya dönen dört destroye

rin subayları, 11-12 ikincit0l3rin 
gecesi Taranto limanında İngiliz 
donanma.!lına mensup tayyareler 
tarafından ltnlyan harp gemileri
ne yapılan hasaratı vazıh bir suret
te anlatıyorlar. H ikinciteşrinde 

1.800 .ilfı. 2.400 metre irtüadıın ya
pılmış olan keşif uçuşları ernasın
da alrnnn foto~!"aflnr matbuata ve
rilm'fltir. Bu fotoğraflnrdnn birisi 
35.000 tonluk Littorio sınıfına 
mensup bir zırhlının, belki de Llt
torio Veneto zırhbının bac: tara· 
fmın limanın ortasında denize ~ö
mülmüş olduğunu göstermektedir. 
Resimde tahlisiye gemileriyle ro
morkörlerin zn·hlının Plrafına top
landıkları görülmekte \'C' clenizin 
üstünd.:- yağ ta.bakası 1'-'shil' edil
mektedir. Geminin ti~ katlı top 
kuleleri. tnli silah teclıizatı \'C de
niz üstü a.ksamr zırhlının smıfınr 

kolavca teflhiS r.ttinnC'ktedir. 
İkinci bir fotoğraf Kavur sııııfı

na mensup hasara ui;r:ımuı ve y:ı· 
na yatmış diğer bir zırhlıyı güs· 
tcrmektedir. 

Üçlincü bir fotoğraf d:ı yinl' Ka· 
vur sınıfınd:ı.n fökat liman dışın
da sahile oturmuş bir zırhlıyı gös
krmckteclir ... 

Dördiincii fotoğrafta etrafı, bü
yük bir vağ tab:ıkMı ile kaplanmış 
b:ı~lrca iki knıvaziir görülmekte
dir. Hasar emareleri açıktan mü
f}a.hcde c-dilmcm~kle beraber bun
ların d:ı hasara uğradıkları söy· 
lene bilir. 

Bu foto~raflnrtlan alınan ka . 
ti netice. İngilizlerin üç zırhlı. 
yı ve belki de iki kruvazörü 
hasara uğrattıkları merkezin. 
dedir. 

Tahmin edildiğine göre, li-
manda altı zırhlı. 10 knıvaıı.ör, 
27 destroyer ve birc;ok torpito 
ve denizaltı gemisi bulunmakta 
idi. 

Esrarlı bir cinayet 
Zabıta ve müddeiumumilik fc· 

ci ve esrarlı bir cinayetin tahki· 
katına elkoymuş bulunmakta· 
dırlar: 

Beşikta.şta, Yıldız caddesinde 
17 num:ı.rad::ı. oturan Mehmet 
T elli adın.da GS yıı.şıııdu bir ihti' 
yar, Kemal ve l!"ahri adında. iki 
çocuğu ile gc~inememiş ve ço· 
cuklarmdan ayrı \'e yalnız ola· 
r~ k bu c\·de yaşamıya başlamış· 
tır. l\lehmet Telli zengindir. Bir
kaç <li.ikkfm sa.hföi olup bunların 
iradiyle müreffeh bir hayat ya: 
şamaktadır. 

Aym zamanda biraz zevkine 
dü.şkiin olarak tanınan Mehmet 
,Tellinin çocukları, iba.balarının 
oon iki gün içinde hiç meydanda 
görünmeyişini merak ederek 
dün gece eve gelip de .kendisini 
aradıkları zaman, alt katta ölü 
olarnk bulmu~lardır. 

Mehmet Telli bıçakla. birkaç 
yerinden \'urularak öldürülmüş· 
tür. Ya.ralarındruı akan kanlar 
odada yollar çizerek bir gölcük 
teşkil ctn~iştir. 

Çocuklar, babalannm öldürül
düğünü görünce, büyi.ik bir he· 
yecana kapılarak karakola ko;r 
mu.şiar ve lıadisevi haber ver-
1mişlcrdir. w 

Nö'Jct<;i müddeiumumi mua,i· 
ni, hemen vaka yerin~ giderek 
tahkikata başlamıştır. 

Diğer taraftan adJlyc doktoru 
Enver Karan. d:ı, ce.sedi :nuaye· 
neden sonra morga !rn!dırılm:ısı· 
na !Uzum görmüştiir. 

E\·dc yapılan araştırmada 
sa.kir çok parası olduğu sanılan 
Mehmet Tellinin ne üzerin.de, ne 
<le sandıklannda vcva ~ekmece· 
!erinde para buluna~amıştır. 

Henüz kimin tarafmdan \'C n.i· 
çin i~lendiği bir muamma halin· 
de olan cinayet etrafında ehem· 
miyetle tahkikat yapılmaktadır. 

Sinemalarında 
Bugiin matinelerden itibaren ,r== B LJ G Ü N K:X:' '• D -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;; 

~ar:''('A.1:m )c;:tınc hUlbUiüÜ,·c t:ııımmı: ra('İa.nıii;,,,, .... ııı H SOMER Sinemasmdall ı ALKAZAR 
• • & Ş D l'aiu =i :s · !. Bir mu.<ıikl 7irnfeti \'C bir :• s İ nema S j 

(Ba.~ tarafı 1 ncidc) 
yeni Avrupa \'C Asya. nizamlarını 
iyi karııılıyaca~'lna ve ilçlü pakta. ı 
iltihak ederek nnzi idaresini te -
reddütsüzce kabul cyliycceğine 
mihver devlelleri pek o kadar iti. 
mat etmemcklcdir. Xe Ilulgar ba.5-
vekili no ele Bulgal' hariciye nazı
rı Berliıı sP.yahalinc çıkmamıştır. 
Böyle bir seyahat mutad olarak 
tam mutavaalı tazammun eder. 

Sabotaıcııara "':! 
maş t:ı.nıfı 1 P ·ti o· 

ilnlessı 
yomında işçi.lcrin ... nı "ştiir· . 
lan Hillman ıle goril~~· 11,11Ud' 

Bu görüşmelerde ~ıdi!erd~ 
fna için C'.alışan cndUS uştııf· 
grevler bahis mevzuu oı;n . 

YEN! KANUN _ ,t1tıl·~ 
V'as'ngton, ~7 (A.A.) ı:ıı~U 

müdafaa sanayiinde veY~ıı.cV 
müdafaa işlerinde kull cııl< s' 
iptidai maddelerde.> yapıltı. ğır ce 
botajlar ic:in fevkalade 3

1a, ıı 
zalar derpiş etlen kanUdaJl ıtt> 
sı, fıyan meclisi tarafın ... 1·u·fllcS 

Şimdilik mihver ortakları, ma· 
caristanın. Rumanyanın ve Sio\·ak· 
yanın iltihaklarıla iktifa etmek 
mecburiyetinde bulunuyorlar. 

G1izükür ameli neticcleıi itiba. 
rilc l\Iololofun \'e ispanya harici· 
ye na1.ırı Sarıncrin Rcrlinc yapmış 
oldukları seyahatler yapılmasaydı 
da olurdu. lt'ilhakika, Alman ııro -
paganda makamları bu seyahatler 
den bahsetmez oldular. 

Keza 1Iololofun trcnin.:lc buhı · 
nan mütehassısların telkin edebi
leceği tarzda TI.us • Alman ticaret 
münası'bct!Pıin<lc heıhnngi bir in. 
kişaf alfunelleri yoktur. 

Öyleye hc·nziyor ki, Bulgaristn· 
nın buglinkü hattı hareketinde bir 
taraftan Itomanyanrıı misali ve di 
ğer taraftan Yunanistamn misali 
mües'3ir olmuştur. 
Romanyanın mihvere mula\·aa -

tı bu memleketin istikl:ilinc ve fi· 
ilen topr.ı.klarmın yarısına mal ol· 
muştur. 

Yunanistan gi.islerdiği mukuvc -
metle yalnız dünyanın hayranlı . 
ğını kazaıımakla. kalmamış, ayni 
zamanda hayatı hayal yapan hür
riyetin bütün nimetlerini de rnu
hafıı.z:ı eylemiştir. 1talyaya da 
mih\·erin ~im•liyc kadar yediği 
darbelerin en ağırını indirmiş oı:ı· 

caktır. 
Bütün bunlardan başka, komşu 

devlet olan Türkiye istikrar etti· 
rici tesir yapacak bir v:ıziyet al
mıştır ... 
l'\"Gil.TETIE \'E UUl.G.\J:ISTAX 

Lonılrn, 26 (.\,,\ ,) - Röytcr 
bildiriyor: 

İngilterenin Dulgaristana karşı 
olan hattı harekeli, hariciye müs
tc§arı Bu ti er tarafından Avam 
kamarasında. bir mebusun sualine 
vermiş olduğu tahriri cevapta 
tcsbit edilmiş bulunmaktadır . 

Ce,•nbrn metni şudur: 
Hariciye nazırı Lord Halifaks, 

aşağıdaki beyanatta bulunmak ü· 
zere bu fırsatı elde etmiş olduğwı
dan mesuttur: 

Bulgeristanm, 1ngiltcrcnin düş
manlarına katılmaması, \'eya ak
tif ve~·a pasif surette yardım et
memooi veyahut lngilterenin müt
tefiklerine hiicum eylememesi şar· 
tile, lngiltercnin vazı imza olarak 
iştirak ed<'ceği muhtemel hf.'r han
gi bir sulh tanziminde, Bulgnris
tanın tamamiyet ve istiklaline tam 
hirmet c<lilmC'sini temin için elden 
geleni yapmak 1ngiliz hükumeti
nin ııiyellerindrndir. 
nımı.t~mımı nrr.GAR m.çtsı 

SOJ'l'ADA 
Sofya, :?G (A.A.) - D.N.D.: 
Bulgaristnnın Beı lin elçisi Drıı

ganof, hükümcıtine vazi\·ct h::ık· 

kında malümat vermek ü~ere Sof· 
yaya gclm;şlir. Drnganof, pek muh 
temel olarak bugün Başvckll Filof 
ve lıarieive nazırı Popof tarafından 
kabul edilecektir. Elçinin kral ta
rnfından lmbul olunacağı da sanıl
mnktaclır. 

Draganof'un bu zivnrPti burada 
sansazyon t<'vllt etmiştir. nulgnr 
devlet adamları halen Eerline git· 
miye<'"'klerindt•n elçi, Dıagnnof'un, 
jmza için Bulgaristanın üçler pak· 
~ına iltihakı prolokolunu ~etinnPk-

. • ·r ı' ~ fakla kabul c<lilmı ~ı . cn;ı.ttı 
siller meclisince de knbU~ ~'1 
olan bu l:.yiha, Ruz\·cltı~yill~ 
bine arzc-dilecektir. J., nb0ts1 

dcrpis olunan j!=:lNde 5 ı-iıtı= 
yapmış olmakla maznun \ref~ 
!er on ~ne ha.pis ceZ!lc:ın:zııSl"' 
Jıut 10.000 dolar parrı c 
malıkft;~v~aiı~~-;_:kl~dir. _/' 
-~dııJ' 
Bir kadın tranıvr.V 

dü~tü ·ı· • !ı~ 

Beıılkta~tn. ırnıc;nli rrın P c' 
Mescit sokağıncl , 6 nuınıırıı .. 
Hatice GUlt.~ldn, dtln nlcşanı ~ııı<l 

il'" tnşta trnmvayu bin rkcn sa -ıı 
düşmtl~, muhtelif yerlcrinJcll Y 
mt,tıı-. 

r.1' ıf· 
mekte olduğu ımyüıları i~ıcr t 
)faamrıfih. bu. resmi mnh ,-e 
rafından tekzip edilmc~tı'111c,1:ı mesel0ııin fjimdilik bnhi.5 
olmndr:ı E"\'lrnmcl~tedir. 11 

EI.ÇiXIN ımYı\!\.\ ~· ll 
lk!Ar:ıd, 2G (.\. \.) - ?i,ı•J(l

jansının lıusuf'i :r.rn'ı'll;irı 
for: , LSi ıJi. 

Bulgarlstanı.ı DPrlin c.Ç g ı t 
graddnn gcç~rk "n Politilcıı ı;Jl t 
. . b" h b' . " bC) !:'lllln ır mu a uın~ 

Lulunarak demiştir ki: lCl>c•i • 
"- A!tı ayclıı.nb"ri mera 11 

mc dönmcdi,;ını için so')'ll~si 
yorum. Eıı \'Csilc ib ~ u" J3ıl 1 
rimle de meşgul olacn 'ı~itib'1' 
r.i.stanın üç taraflı p::ı.Jttı:ı. 1'1\,·ıı j 
im:ı;~ etmediğim gibi ~of: tıtıCJ; 
rk.J e nezaretini drruııtc ~t.ıııd~ 
ç'n gitmekte olduğum Jı~ 
haberler d" do"ru de~-ild:r ... "' ~ ,. 

SO\'Yt:T - nuı.f<,\•• 

. • .,:c:\IASL \~ J}. ~: C.11. 
~o. ~·a, Hı ( A. ,\,) ·c;erııgt ;. 
Sovyct hnriclvc kotnJ! .. , ıı· 

• dUıt • f• 
mumi kfıtibi B. ~obolC'\' ro" 
den Bulgar hnriciyc mı.::ırt 
la görilşmücıtlir. 1..,;pfı ı:cam \'Ul\".\X sr;Fı;tı ~vı 

r.IU\'.\lcFA!\ oı..s\1,:\ ıw ıı ~ 
J.ontlr:ı, :W (.\. A.) ~~ std 1 

meselesinden kısaca ııt•ııl 
T . umlc aymıs gnzetc"-i, eze ( 
yazmaktadır: •·tıı ~ 

'·Kral Borisin üçlil pıı.~1ıJirt# 
mck istemediğini aı:ıM.~kfı!llet , 
olmasından \'C Almnn hU f 
de Tiiı k JıusumC'tini dıı~~1uııı;'~ 
tahrik etmek nrzusund~ rı p:ı>:. 
rnasrndan dola),, Bulgari~ i ıcııll' 
girmeğc iı•bnr etmek pr0k. ~ 
edilmiş gibi göriinmekt: rttıı-tr 

l'"'er 1t::ı.Jvanlnrm uınıt Jllfl ...,,. J •(' ·ıı , .. 
gibi Yunıın!ılar tcsli.!11 'l.kllıı d O· 
lüp ols:ıydılar, ba~ka Fa

1 
eıı ııı 

letleıi de belki mihver i c rıı<tll 
Enit ı:ıcrı:.it dairesinde . ~~ 0c t , 
teşr>.bblis edeceldcr,~Eı;!ntkt~~ 
ğnzlarn kadar Inmege ~j,·ctJC ~ 
tı. Fakat Yunan muzııff~ dCI1 r,e.,. 
nin tesiri, harlı snbnelC'~diı'· 11 , 
ilerde kendini göstcr~ck bıt~1'11 1 
nüz mihver <levletlertne )tctl·rd~~r 
mamış ol:ın ch'ar ınc-tllle\"ttI1ı.ıJlııai.I' 
tim:ıt çoğalmnktadır. :ıntıl>t 
bunl:ıra :ızınin n<'lero 
olduıfonu öğretmiştir.,. • • :~it]~~ il!rnım~m~~i:~ıı~•lffll.l~~rif.i;~ıı~ .ıı~rtıJ~. 

Flfi~'AH ~·,::~~··: AZ(AI< 
VATAN KURTARAN ASLAN 

BU AKŞAM SAAT 8 de 

MELEK Sinemasınd~ 
ı Şohono bl• •>km ... oobono filmi 1 

·~SAL TAN AT KURB ANL AR· 
ıı.-=- r. ıı r!I sıaıl' • 

En mmııffnk olcluğu ş:ıly"""rl ' . ~ ,.,imlilik tl~oMll olan ~ B U G tl' N 

uvast il iKi GONUL il Matinelerden itibaren 

H BiR OLUNCA ii 
ff Xeflııı filmini görünü7, y~"llt~!nr: H 
H nAslELLE n 
!: DARRIEUX H 

~ ,.e en ıon hnrp \e düny• ii JE4N KIEPURA ~ 
S haberleri veren ! Te ı;c:clEN BROUX :: 

1

MAsKELi 
12 LER 

Filminin ikiızci t•c ~ PAr...Allllı-ST ,JURNAL 1 :i 
~~ :J"'llll™ffl'lilllfillııınmuıuı111111i111'~ !i Seanslar: ı.so · 8·80 · 5·30 ,.e 8 de tı soıı devresi 
1 ~ Hlf Ilı ' I . ınınmmlllm!ftmm!!UftJ!B!llW li::.::::a:::uı ' • ewt:::ax::::::.-:i! !!2'.±~~~~~~:!"aı ~~~~~ 

!t'.or..; Ilüyul< bir iınıı:lrntorlu~u idare f'ılcn Tı\ÇI,I Jl,;\ŞJ .. A • l\B 

1 

~ llfl'm.\KLI - lll'flftASLI \"C JBnETLt E~·Tnll\ALJ 
f- '. J\l c,·. imin ('il muhteşem rr.ııı J:I. nımı oJD 
;' U..'lŞro1lcrılc: EDWlGE FECLLEltE • JOllN LO!! tılll' 11trl°!' 

ı 1~ DtKli \T: Su:ıN·lcrılc. bilP.tl('rlnizl 1ıwı.: 1'1111l'nınsıııil3n dıı 
1 "lnf'nt.ıqrın ı;<>ı;ehllirıılııiı. -·- ·-- . ....... 

1 nıı~füB~~-i-A0 LA Y °KA 
wı~ııırn~ı•ı•--•~ 



1 

·80-
~te 
'\ılı.p Verdi:\ 

·~ dı ... 
ı..~dı: 
~nnııı 
d~ lıl .ilcrlCdJ ve l>ckledl Ş'el 
~· 
ll:eııa blr çocuk. Çolı: şey 

t~ lltı Peçete, bir bambu bL 

~' kere de fi§ek. Ben sana 
' lııtersen büyük defterL 
~ lçtn bir lira. ceuı yaza • 

~ l,te 
g~ • ınenı denıen seni Tuta 
•ııtıerir • 
'tıııa hükfımete krunçılıı.. 
A gJ hapishanesinde izabel 

' Çok tene! var onlar Ma.. 

~~a:ıneı. vaı'ıahl onlnr 
Beni! Canın han-'~• ~ : DJ..t\l• 

derhııı 
llır ıı~ cevap verdi: 

' lıl!L""U Ceza_ '"'" 1 ...... t J ....... 

~ "- erihane çekildi. Şeldon 
-.ayd . 

'cı-t etUkten sonra, diğer 
'ır~ll: de birer hircr çağırdı 

t.. ~çı nu ., • 
~etin • Para mı . 
~ Old~epsı de cezayı nak. 
,,~ ar. 

~~ ~ derecesıne göre ceza. 
~ 

0
Yin ediliyordu. 

~ c PorLAdamh beş zen. 
teline ~~ e cezalarmm Uçer 
dl. 11 anladılar. Goguml 

"e Ar.kndaşları da ona 
ı., .... tıı:llşterek cezayı nakdi. °' r, rıeo 

Saııa itlıniye dedi ki: 
llal>et ilındiden haber vere • 

lı 'ru.ıagtye gider.sen hem 
~hl lıa kıunçılanncaksm, hem 

tt\fe1r~ls. Mr. Burfct, Vin. 
~ d' ~fişekleri, barutu 
~~u görUrse vallahi 

. l' · Sana Uç sene hapiıı 
'ı. . : .. ~_arayı ver, ya üç oo. 

\ ~I ~ıldı mı? 
,~ 'reddUt ediyordu. Kin. 

~'tlinı'l'la dedi ki : 
~bitince ba.şm& çok iş. 
~:~ it 13abam "Port..Adam" 
' abue reW. . --

lıa~l'dı • ~ ~ıı . 
~·it A.ğttnı kapa! 

~ 'ae llstahtığmm arkada.'.}. 
fıı..~~ l ne dereco boşa git_ 
-~ : ~ bildiği için hfıll tu. 

~ıı 1t 
~ orknıam' dedi 

ttı ·- -
l:t\>a( ertn.e Şcldon emreUi: 

Yazan: C:ek Jııın.don 
nasip olur. 

Bilhassa çiftlik civarında. &tla 
gezintiye çıktrğmu:z zaman. lki 
tUfekle ınilh!mmntnu elinden kap. 
tmşı onu ndetA kudurttu. Öyle sa. 
myonım. ki her hangi bir cinayc.U 
ynpabilecek vaziyette'" 

-21-

GOGmtt tşÇ1BAŞININ 
HESABINI TAMAllLAR, 

Balesuna'nm yıı.Jçm aahilini tı> 

kip ederek ilerliyorlardı. Jan Lak. 
land at ü.tıtünde, Şeldon da yaya 

idi. • 
J an omuzunu hayvana dayayan 

Şeldon'un yüzüne bakarak dedi 
ki: 

- Kendi kendime soruyorum: 
Acaba Tildor ne oldu? lk1 ay var 

ki yabani ormanlara daldı ve hlı: 
bir hnber yok. 

Şeldon cevap verdi: 
- Hakikaten, ses seda çıkma_ 

1 
YIŞI tuhaf .• 
Aynı zamanda. geniş kenarlı 

§apkasınm altından genç ktzm çeh
resini tetkik ediyol"du. Bu IAU! 
mahlQk altın anyan maceraperest 
delikanlıya karşı ne derece aWta.. 
dar? ~ 

Ve sonra devam etti: 
- Maama.fih f3in içinden ııağ 

salim çıkacağmı Um.it edfyoru,m. 
Sarley iyi bir kılavuzdur .. 4 

Jan birden bire: 
- Bakmız; baklntz ... dedi, l?.r. 

mağiyle nehri ıjsteriyord~ 
Filhakika karşı aalıilde, sa.bıh 

bir ağaç gövdesini andrran looca. 
man bir Timsah vardı. 

Ve. ilAve etti: 
- Çok .)'azık Jd yanımda alWum 

yok! ~ 
Bu aratııc timsah durdufu tm\'lın 

içine bllsbUtlln daldı. ve &ö.w.cıı 

kayboldu. 
Şeldon dedi ki: 

ıt A "8 EK - '.Abam 1'~ ; 

Havacıhk bahisleri 

BOMBARDIMAN TAYYARELERi 
lktıbas eden: Mecdi INON 

• 5. 
Bombardımanlarm teslrll '" u~r 

laı ..u uıtizamlı olınaa balwnmdaıı 
birlikler önceden tesbit edlleıı bir u· 
ÇU§ nizamı altında h&valanırl&r. Bu 
suretle bUtUn tayyarelerin blrlilt ko
mutanınm emirlerini kolayca ycrlno 
getirmesi temin edilmiş olur ve ma· 
uevra güQlUkleri çekllm<'Z • 
Uçu~ nizamı ta) yareler arıuımd& 

veya tL')'YfU'8 filolan arasında muay· 
yen mesafelerin mubafau. ediımeatni 
temin eder. M:eaale, birliğe dahil tar 
yareler arasında uçuş iatikameUDde 
bulunacak muayyen uzaklığı ka.sdet· 
mcktcd:r . Aralık 1.Sc aynı bat üzerin• 
de bulunıın tayyarelerin aralarmdald 
mesafeyi kasteder. Basamak kellmcsl 
ise her bir 1.f.yy1Lre aruamda. bulunma· 
sı icap eden irtifa !arkmı ifade eder. 
tTçu~ nizamı, tayyarelerin bonıbar' 

dunan edecekleri aahnnm 14kil ve 
vUs'atlne göre dc~lşlk vaziyeUer nr
zcdcr. Bu aul'1!tle bombaların en t.!a· 
ottll ve tesirli surette dU~meıJi temin 
cdllmlt ve taarruzdan azamı raııdı· 
man almınl§ olur. 
Bombardımanlarda ya lıUUln btrlllt 

teşkil eden tayyareler aynı bedel• hU· 
cu ınederler v ·ya.but d& küçük birlik· 
ler eekllnde hareket tarzlamu arala· 
rmda. evvelce kararl8§tırdıklan tarz
da. ayn ayn fakat blrlbirlcri arduıca 
hUcuma geçerler. ?.Iodenı harpten 
alınan dersler$ göre kitle halinde veya 
devamlı o}ılrak yapılan hücumlarm 
lstenllen neUceyi verdlklerl &örWmUf • 

tUr. 

BOl\IBABDDIAN USULLDl 

Bombardıman amellyeal bombal&rm 
muhtelif uaüılerde atılınaalle olur. Bu 
ameliyenin en ba.siU: Bombalarm te
ker teker alılmaııı ıekUcllr. Yaııl hor 
tayyare hedefin Uuıinden uçarken bir 
tek bomba atarak l'eçer. Bu u.su1 )"&1· 
mz büyUk çapta bombaların G00-1000 
kflo atıJ.ınamıd& tatbik olunur. 

Salvo wrulll iae iki veya daha !Ula 
mlktarda bombanm bir defada atılma 
.. ından lbaretUr. Bu usul meaahal ant· 
hiycsl vası olmıyıuı ve çok tahrip e• 
dlcl neticeler alınmak latencn hedef· 
ler Uzerlnde tatbik edlllr. Sert usulQ 
lae evvelce kararl~tınlan muayyen 
fr.sılalarla bombale.rııı hedefiet'$ bıra· 
kılması şeklidir. Bu aureUe muayyen 
btr LIUkamette ve derinliği ıı.z olan 
hedetıer (yollar, dcmlryolları) Uzerin· 
de neticesi kaU ol uı tahribat y::ıp· 
mak imk~ın hasıl olur. 

B6yle hedeficre taamı% edildiği za· 
man ntış fasıla.sının tcl;blU Widlr. 
;lu suretle uzayıp E;1den hedef Uzertn· 

HABERin 'bulmacası 
8,) nllJWU'alı bulm M)lll!lıım b.'\UJ: 

de hemen aynı tuıl&b meateJer dahi~ 
ltnde tahribat yapılmıf ve arka arka• 
ya gelip bu aerl bombardıman ab§mı 
yapan tayyarelerin attıkları bombeo' 
lardan muhakkak bir miktarı hedeQıt 
üzerine dU,UrülmU~ olur. 

Bu §&kilde yapılan bombardımanlar 
d& Yollar üzerindeki tahribat her tay· 
Y&ttıılıı bıraktığı bomba mlktan ve 
aynı rotayı takip eden tayyara adet· 
lertntn fulalıgı ile mUtenulptir, E· 
ğer tayyareler yanyaııa Ye her biri 
aert halinde bomba &>ıralara o zaman 

hem dalı& vaat !Mm daha katı tahribat ' 
yapDUf olurlar. Bu lahrl.,_tm "ri1' 
atını de ı.:çuı nlnmmm vtıa'aU n he· 
def üzerine birakı1an bomba adeUert 
ve nihayet ablan bombalarnı afırbk· 
larilo mtlteA&lip olur. 

Tayyareler aliedlnln •e cmJann a· 
ÇUf nl&ımmm teabltlnde ıö•terilecek 
i.labet t&bribatm tealrlan1 la.zl&laftı· 
nr • .Fakat tahribatın k&U olma.ııı için 
•eri halinde nlvo atıılan da )'&pıbr. 
Bu u.wl eayaalnde (blr defada lk1 ve• 
ya daha fazla bomba atılır ve muar 
Yen fuıallatla bu hal tekerrür eder) 
Hedefe tabet lhtimaDert çok dlJıa fu 
la ola.c:ııfma ftlphe yoktUl', 

• • • • 
Bombaıbman hankttmda ta1)'&N" 

ler ya utk1 UÇUf ııızammda nyaııut 
basit veya mUrekkep UÇUf 13!p.mıan 
halinde hareket ederler. Tatbikatta 
bombardımanıar um~tıe I00-700 

ile 1000-7000 metn IJ'Ut&daa )"&pıbr. 
(2000) metreden &§llıdaa )"&pılan 

bombardımanlara alçak trtUa b&rekl· 
tı adı verW.r. (Bu iltif& Jdlçtık eapta• 
k1 UG·20 mlllmetrellk) tayyare datı 
toplarüe tayyare datl .nıttnı,yGaloıinl.D 
menzıu dabilindedir.) 

Orta irll.f& hareklt ... 2000-.ooo 
metre &nWllda 7&Pll&n bombardımu 
1An k&lteder.(7G·80) mWmetnlllt ~ 
)"&re claf1 toplarmm meıWUdir.) 

Yllk.Nk trtlta boınbardmıanıan 4000 
metrede.ıı daha fazı& blr 1rtlt&dan ya• 
pılan bom.,_rdtm&Dlardır. (Bu mM&te 
80 milimetreden büyük çapta olan 
tayyare da.!1 topl&nıun men gnıne " . 
rer). 

Evvelki yazıla.nmızta tayyareterin 
bir llÇ\lf menzt11 bulunclutunu 86)'1 .. 
mı, ve bunun normal olarak 1000 <ıt· 
diJ ı-euıı 4000) kilometre olduğıuıu 
kaydetınl§Uk. (BugllD. laglllalerin .. 
llne geçecek <ılan uçak k.ııleler bunla· 
rm çok fevkinde olacaktır.) I 

1000 kllometrelllt UCUf rneıısru otan 
b1r tayyarede Avrupaıım he:-hangt bir 
)'erinden kalkıp diğer bir yerdeki 111· 

ı - Awupad& blr dents, 2 - ~· 
ke.slzllk, •mir .sıpa. a - Bir çalgı. 

5 

.. 
'l'ab.rfp eclllceek uhayı tayyarelel' nrnfarmdn böyle tn · hn ederle?" ... 

Bal, uker1 merkeztert '" kara. denlz 
•e han tecemmu noktalıı.rmm ekaerl· 
anı bombardıman edebilir .. 

NeUce ol&r&k ıunu ~yllyellmkl 
J&lnD turruz1 harekAtta kullanıla· 
bnen bombardanan tayyarelerinin ha· 

reklb bil' memleket~tçln c;ok mUhim· 

""" ~- ... -

dlr. Ve yalllIZ harp vnzlyeU llzerlnde 
değil fıı.ka.t 151\Ah altmd!l bulunan d~ 
ınaıı milletin multa\•cmeUni kırmakta 
da mUhlm rol oynar. 

G<:lcoeıc yıwmwl:l: lhva taıırrm.ıa· 
n ve alArm 

l\leccll ENÖN 

Pevle~ De_miryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan ' 

Muhammen bedeli (1206) Ura 70 kuru~ oınn 5000 metre p:ırnt'nll zil te· 
U. ao adet entereptör, 88 adet ampul, 61 adet hıırlcl armnU!r ve 2~ adet e· 
lektrik haUan için porselen izoltı.tör (0.12.!ltO) p:ı.z:ırterl gUnU ı:ant (10 45) 
onu kırk ~te Haydarpapda gar binam da.hlllndekl komisyon tanıtınd::ı.n 

açtk eksiltme usuıne satın alın:ı.cnktır. 
Bu lşe girmek lstlyenlcrin (90) Ura (51) lrurn~lnk muvnltkat teminat v. 

kanunun tayin ettfti vesailde birlikte eksiltme gUnn santJnc kndar ltomlsyo 
na mUnıcaaUan Jt.zımdır. Bu lıe ait §8rtnıımeler pıı.rnmz olarak dağıt.ı 

maktadıl'. (11109) 

VAK iT matbaası 
K ilap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır b..' ao~ecıı. Şunu bu gcee 

·'<\her • nnn sabah, eafak. 
~~~ ' ~ arkadaşile bera. 
~ l!otUr · Otl b. ini 1 

- Bu belld de sabahki tlmsahtır. 

Snbahleyin on on iki kadar kadm 
nehrin kıyısında yükaelt otlann 
~rasmda ytlrUyorlarmış, ~nde • gi
den anmm tlmt!ahın üatUne basar. 

Hayvan kadmı yere yıkmış ve sağ 
b:ıcağmı kaparak nelire aUrilkle. 
mek istemiş. Öteki kndmlnr ar. 
kadaşlannı bırakmak istememiş. 

lcr; onlar da bir taraftan tutup 
çekmi> e ba§lnmışlar... Kadmcağt. 

zm bacıığı dl.zinin üctUndcn kopup 
timsahın ağzında kal.mı§. 

' Demin "Bluu" dan bir adam 
geldi; bana vak'ayı anlattı ve iliı; 
istedi. Kendlslnc mUzadı teru!ün 
bazı maddeler verdim. Zenciler öyle 
kolay kolay ölmliyorlıır. Hepsi de 

ı- tagiltcre, 2 - Relıı, AUn&, :: -
' •. Yalnayak, 4 - A, İrak, Oyu, 5 -
N, N, R, R, la, 6-- Dominyon, T, 
7 - Areı.ı.ı.. Naki, 8 - Lak, l~ymak, 
'} - la, Atalı. 10 - lrk. Akm. 

Bayağılık, 4 - Kirli. nota, ıs - Gıda K • 
maddcsl, ebll hayvan, e - Sorgu. dil· ıtap, mecmua, gazete basar. 

ttıı· · arı ıçs er. 
~ iln:ıser gıöl yüzUnü s;e cevap verdi: 

~ Ot dı. lü.m sabahleyin 

~e lııt~:lı!e ''Ngnri • Ngari" 

~~llar .•• 
~ ... tı.;,lt tenclleri sıralayıp 
-v.a d~ ecıerıerken "Şeldon" 
~~ ~ll-dU: 
tft ~ dedi Kittlkçe 
~ 0~ e geliyor. Ben en. 

· Rendl!lne karoı 
da'Vra?Uıruııf pek mil. 

'<!!:::: , 

yedi canlı..... • '\ 1 
Jan titriyerek: 
- Bırak §U murdnrln:n! deri. j 

Hepsinden Jğreniyoru.m, fena lınl
de iğreniyorum .•. 

f Drvamt oar) ------
(1) Bir ne\i nebati zchlrll'nmc; 

' 'ahim olmıınınkla beraber insanı 
fcvlm.lidc rı:ı.hntsra oocr. 

~ 
' -10. 
\~ltl~ bir iki adını ka.
~~ ~ Ue:rledi: 
tı~hep, hiç bir zaman 

~~~.' Murat! Koynuna . ~rn kadın sana 18.yrlt 
\ ~' d:rhaı dışarı at. .. 
ıt:' <>l Söylüyorum. Son. 
'\~lll llrsu:n!. 
~I <:anı sıkıldı: 
'?lltden tehdit ediyor. 

\ ~ ıııt itiraf ederim ki, 
t~ defa, bu kadar la. 
~lieı:ı bir. kadın görüyo. 

i esırgediğin bu za.-
?>ıı~cep gibi bir deniz 
~l<l Yık gördUn? 

tan - Onun casus. 

luğundan §Uphe ediyorum, diye. 
medi. Bunu deseydi, o zaman, 
Sultan Murat: 

- O halde, böyle şüpheli ·bir 
kadını bir çok esrara. va.kıf olan 
Recep Reise nasıl veriyorsun? 

Sö.ziyle annesine mukabele 
etmiyccek miydi? 

Mahpeyker Sultan: 
- Onun terbiyesi krtt.Ir, 

yavrum! Güzellik, geçici bir ın;: 
ziyettir. Onun bundan başka 
hiç bir meziyeti yoktur. Adam 
olacak kabiliyette bir mahlQk 
olsaydı, onu yanımdan ayırır 
mıydnn? Bilha....'"8. senden bir 
değil, bin cariye de olM. esirge. 

miyeceğimi pekfı.la lıilirsin ! 
Kısa !bir kavgadan soura, Mu

rat: 
- Merak etme, Anne! dedi. 

Onunla biraz konuşayım. Ak. 
şam ilstü, söz veriyoruın. sana 
iade edeceğim. 

Ve yavqca kapıyı kapad1. 
Valde Sultan, bu vaziyet kar. 

şısmda, oğlunun yatak odası ö. 
nilnde daha fazla kalamazdı. 

Hiddetle yürüdü, dairesine dön· 
dU. 

Marpeyker Sultan: 
- Eyvah, diyordu, oğlumun 

başını kendi elimle yakıyorum. 
Murat bu fettan bakışlı kadın. 
dan yakasını kolay kolay kurta.. 
ramıyacak. 

\TENEDİK ELÇtst 'roPKAPI 
SARAYINDA 

ıtkind.i ezanından biraz sonra 
saraya gelen Venedik elçisi, se. 
firlere malısus iltifat salonundıı. 
bekliyordu. Divanıhumayfuı kA. 
tibi Haynıllnh efendi iki kere 
Darilssalde ağasmr haı ,,cıı.e gön-

zUne, 1 - Mektep, pek az )'&IUk. o - 'llll•••T•a
11
b•i•le

1
r namına dizı?i isleri a.hr. 

Doat. ,Uphe, 9 - Dalın! mQ§tert. ur.ak •••D&RDE:lDa!JEI[!E~~~mı 
tp.reU, ıo - Erkek adı, ceket, 

1 - Bir .ı:ıevt rufm, 2 - tnce ka

m.af, nazik değil, a - Renk, hayır, 

dua, ' - Paranın yanın, pye, mant, 
ni.ı:ı ııonu, 3 - Emeller, kedillln 'hl.fi, 

6 - Çekl§tlmıe, 7- Blr mUU banka· 
m.wD adı, Akrabadan b1rı.t. 8 - 1· 

Un&, 9 - Ha)'!?' )'&pm&Jc. 10 - Dlra· 
yet, eser, zar, 

derdiği halde: 
''- Biraz daha beklesin .. ., den 

başka. bir cevap alamıyordu. 
Sinyor Greçiyo sinirleomeğe 

başlamıştı. 

O gün Sultan Murat. Vene. 
diklilcrle yapılan bir ticar • 
muahedesinin bazı rnaJ3P.lcri 
hal:kında. elçi ile göril§mek iste. 
mişti. Bu mUlikat sa.ati bir kaç 
gün önce hazırlanmıştı. 

Sinyor Greçiyonun geldiğini 
Valde Su14na da haber verml§. 
}f rdi. 

Dördüne:. Murat, Lukreçya. 
dan o kadar hoşlanmıştı ki, o 
gün biltUn devletlerin elçileri sa
raya gel<.Je, Muradm yatak oda... 
sın.dan çıkmasına imkln yok gi. 
bi görilnUyotdu. 

Divan kiı.tlbi Hayrullah efen. 
di çok milskül vaziyette lca.lmış.
tı. Miltemadiyen: 

- Zatışaha.ne yemekten. 1Dn.. 

ra biraz raha.tsızla.ıımro. 
Diyerek, elçiye özür di~. 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde fevkaıfide naıaretlı 

havtdar w aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada ayrıca kıra ık 
odalar da vardır. 

Vakıt Gazetesi idarehanesine mOracaat. 

du. 
Nihayet Greçiyo .kalkıp git. 

meğe mecbur olmuştu. 

Divan kft.tlbl Hayrulfah efen. 
di sadrazama haber gönderdiy
se de, Recep Paşa zahirde, şeh. 

rin asayişini lhliı.le çalışan Ye. 
niçeri ZO"tbalarmı takiple meşgul 
gibi görünerek, Venedik elçisile 
göril§meğe vakti olmadığını 
lbildirmişti. 

• • • 
Devlet bir t.Q.ra.ftan lranhlarla 

harbediyor, ve !randan mağiup 
olarak dönen Hafız Ahmet Pa. 
eu.nm ihaneti ka.rşısmda şiddetli 
tedbirler almıyordu. 

Aşağı yukan elli :rıldan:beri 
çok §IDlank bir bald~. bin türlii 
edebsizlikler yapan ve sık sık 

başkaldıran Yeniçeriler memle. 
ketin huzur ve sükUnetlnt Uıma. 
mlyle ihlal etmişlerdi 

Sultan Murat (1) tahta çık. 
tJğ'ı günd.enbcrl m,..m.lekette su_ 

B"& a:e es +*'Dl!iMLS m• 

ıkO.n ve asayişin takarriir ettiğini 
görmemişti,. (Dc\'l\Dll \ar) 

( 1) Sultan Mustaf anın ikim;ı 
defa hal'i üzerine, Birinci Sul. 
tan Ahmcdin oğıılla.rmdaıı Şe1ı_ 
Zt:u1P Murat (1032) de Osmanlı 
tahtına iclcis cdilmi§ti. Dördün. 
aü. Murat o tari1ıtc on iki ya§ın· 
da bir çocuktu. Muradın anncs 
T/ahpcyker Sultan, uü7:cl6sıııı 
oğlu y'rmi bir yaş na gdinceı 
kadar idare etti. Muradın çocul,. 
luk ::amanmda Yeniçerilerin 
itaatsizliği .~on dereceyi bıılmu~ 
uc §ar7: hudııtlarmda on dokuz 
Scmrcığımı::a lrm•lıları t!lrafuı. 
dcrn i"caviiz edi7miş: Aba"'a Pa§ 
lsvm ı Anadoluy ı ba§tan ~n 
1'<%na llOınmıt§ ve lnı islJan ne
ticesi. ol ra 1c lxı-_q7:aldıran Kırım 
Ham R cmclidrn hı duilu geçerc1. 
Edirneyc gcl1. i§; Do.ı Kazaklan 
ise Boğazfç'ne 1:a.dar so7:ıiü:ra7l., 
mcmlc1ıeU ı hrr 1 li .. c-ri bu suret. 

lP. müfhi~ bir yangın 

dlhımii~tü 

t. F. S. 

ın· 

Un 
tn· 
ol· 
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FUTBOLCU POR1.RELERI No: 21 P-.o· Ha!i! prot;· ı 
ram. 

8.15 Ajans. 
~·o Progrı::. .• m 

devam:. 
9.t ı,;v .ka.dını. 

8.08 Hafif 
progrnm 

8.10 Ajans. 

e 
ınaru 

• 
1 eykoz) 

J!?.SS _:uzik: Ka· 
rı§tk -kr 

1Z r.::ı • •• s. 
13.05 M1lzik: Ka· 
J ....... , §arl:ı-
H.00 • &Ao 

R • .!yo ıı:ı· 
..ı ·ııt· 

18.03 .MUzlk: Oda 
muzıı:ı-ı. 

18.:\0 J{onuşma . 
18.46 çocuk ııaau 
19 ı~ çocuklara 

muz1k. 

8.80 Programın 
devamı 

9.00 Ev kadmı 
12.S8 Fa~ıı heyeti 
12.50 Ajans 
ıs.o:s F"aını heyf'ti 
lf.00 Kan~•lt 

program 
18.08 Caz Or

ketrtra ı 

18.•0 tnre5:n: 
19.15 ~luıılkl ka· 

Jeydoııkop'u 
19.80 Ajans 
19.f5 1'1uh~llf 

ı.ıarlnlar 

270399 No. 
PO'AR 

924 P:ı'ris olımpiyndı. Kolombda ı halde dahi Be~ koz klııbU için bir 
futbolcular kampı. ldarecll('re ve zerre olsun muhnbb ::tinı ,.c gayre· 
oyunculara tahsis edilen tahtadan tini ar.a.ltmıım ı"tır. P.n!a sevgili 
muntazam barakalarda dünyanın kHibU için büttln ga~ ı etiyle çal:ş· 
dört bucağından gelen futholcular. maktadır. 

l k b . d d Uk Jd" 39.M A$ans. o acı:ı ır erece e m emme ır. 10 f!S ra..c;ıJ hey~U 
Koskoca cüssc.cıine rağmen sahada I 20.15 Rıı..ıyo ga· 
karıncayı incitmekten korkan bir zetesi. 
ınsan yumuı:.akhğı ile top oynar. ı 20.45 Kllmt 8l\Zl, 

Kimscyj kırmak istemez Keza He 2ı.1o JConuşmn. 

20.15 Radyo 
&'87~te81 

20.15 Film 
prkıle.rr 

21.co nı.,~ .. ,·irl 

ıst4'kıcn ' 

ffEl' 

OH, OH 
DEld'f PINAR 

GtlZEL VY 

270400 No. u·ıııtt"I 
LEYI.A BİR öZGECA.'l'liDIR (1'1oonuıt d 

1 

ASK \"OLl~DA B\Gnl YA .. "IIK 'l"OLCULAR(Elvod9) 

kaptlanna ha) raklnrını nsmış, biri· 
birlerine komşuluk etm~ktedirler. 

Kolombun l"ivnı rr..da ufak ('kzer
sizlcr için ayrılmış tek kaleli bir de 
saba vardır. 

Bir sabah bu sahaya b<'n de mu· 
tad ckzersiUmi, kosumu ) apmak 
üzere gittiğim zaman, muhtelit 
memlcketleıiı. formalarını ta5ı;"lln 
birçok futbolcunun burada toplan· 
mış hararetle bir sey seyrettikleri· 
ni gördüm. Sokuldum, bir do ne 
göreyim? Bizim futbolcu muavin 
a'tkadaşnnız Bf'r kozlu İbrahlm kar· 
'1ISma dtiny'lnın en rn~şlıur beyneI· 
milel futbol yıldız'nrnu birer birer 
çekip kafa vuruıu dersi vermiyor 
mu? İspanyol, Mısır, Oru .... uvn~', Çe· 
koslovak, Polon~ a ve Mncarlan'l 
bu seçme oyuncuları lbmhimin ka.· 
fa vuruı;Jarma hayran, onun dedik· 
leıini dinliyorlar ve onu nıerakla. 
~eyrecHvorlar. 

Hele meşhur kaloci Znmora, tb
rahlın karşılıklı kafa vunuılarmde., 
bu kıymE"·tli o~runcula.n teker teker 
ıskartaya çıkardıkça, dayanamıyor, 

mütemadiyen lbrabimin elini sıkr 
yor. (İbrahim antrenörümüz Han· 
terle 500 defa dUşürmeden karşr 
lıklı knfa vuruşu yapmıştır.) 

Bir ara İbrahim kanter lçfndc 
kalmış, yaman ve sert bir antrenör 

• . .. d k • dU 21.2S Beraber §ar-
ırı vucu una çarpara yere ~se· kılar. 

" nfa he.men kaldırır: 21.4S R. Cıımhur 
21.ao Konu tl1ll 2T040l N 
21.45 Rru:lyo Or- O. 

ke8tra8ı 1 NE YARDil\l (Lc>ylA dilinden) ~ 

fi 

Beykozlu lbrahim 

Uzun bir boy, geniş omuzlar, iri 
bir vücut, sarışın ve yuvarlak bir 
slına, mavi gözlerinin içinde heran 
okunan, saf, temiz, riyasız bakış· 
lar ... 
lbnıhlm çok temiz kalblidir. Çok 

terbiyelidir. Spor terbiy«ıBi örnek 

1 - "Aman kardeşim, bir yerine bandosu. 
bir şoy olm:ı.dı ya? . .'' 22.30 Ajans. 

22.46 cazbant. 

22.80 "
1

. EY trr.K KANATLI (Mecnun dilinden) ~"(J/. 
Diyerek üzlilür, mUtcessir olur. 
Beynelmilel oyunculnnnnzdan · 

d;r. Klilbti.nde meı-kez muavin, muh 
telit ve milli taknnlamnızda yan 
muavin olarak yer almıştır. Fut· 
bol turnelerimiz:e iştirak etmiştir. 
Nefesi, enerjisi yerinde, sağlam, 
mukavemetli bir muavin olarak te· 
mayUz etmiştir. Çok seri koşar. K a 
fa vuruşlarmda dünyaca. şöhret ka· 
zanacak derecerle ustadır. Oyun· 
cu durdurması, pa.s kesişi .. Açıkla· 
ra paslan, vUcut çalımı mükem· 
meldir. Şiltleri sıkı, lA.kin ekseri" 
yetJe hedcfsizdir. 

Dcp:Asmaru i)i değildir. Tek a· 
yağma h!kinidlr. Ayak çalmılan 
basittir. Tenikten ziyade cüssesine 
güvenerek oyun oynar. 

İbralıimi futbol meraklılan ve 
bütün futbolcular jçlnde sevmlyen 
yoktur. SpoTa, klilbUnc bütün ru· 
huyla bağlanan bu tertemiz yürek· 
li mert futbolcu arkndn.sr her 7,a• 

man hatırlayıp onun hsltlld kJyme· 
tini takdir etmek hepimiz için bir 
borçtur. 

BEDRtGV'Rl'"ıOY 

22.4.3 Dıuls mü:rlğı ._ ____ ----------------·~~4 
--------------~--------~-·-- . . Sinema ve Tiyatrolar 1 ş . k . H . d n. 

lllıııı'ııl ~~'::!~~::::: I ır etı ayrıye e -~ 
11 

ı lllı Akşam Saat 20.30 da 28.11.9·10 ..,e~mbe ~ab-lımdan itibaren .KIŞ t4:..ı P' 
11\11 Ay;: ;f-knnı Araıımda. 1 tatbiki günUne kadar hali hazır tarifede yapılan ıadit&tı ıı" 

f8tik: •I CaJ:lNI Komedi kısmında: teren cetvel bUtün iskelelerle vapurlara asılmıştır. ~ııı~ 
Gundüı; 1' •le Ç<>euk Oyunu. Akpm • tal · d t1 · u·~uP"" ...+ 20.so da: DADI zaran memu~n pos an yenı evam saa enne r elJfi I"' 

Raşit Rıza Tiyatrosu 

* 
Halide Pişkin bember 
Beyoğlo llalk sinema· 

ıunda: O GEOE 
Dram (8) Perde 

---o--
Cemal Sahir Jübilesi 
llk Operet 8&1l'atkln Cemal Sa!ltr 

Jübilesi 3 bJrinclk&.nun Sah Ş~hlr Ti· 
yatrow KomedJ kısmında Şehir Ti
yıı.tro:ru artlsUcrl, San'atk!r Nqlt, 
Nevart, tnna Tutu.. Ça.rdaf, Tarlalru
fU OpereUerl Nqlt Alacan roJUnde. 
Glte Per§embeden itibaren ac;ıktır. 

ve yukarı boğazın Rumeli ve Anadolu ilk ve köprüdell ııe!er· 
talar ve gece ~eferleri kaldmlmJŞtır. Araba vapur'\1 ~ 
leri de bu esasa. göre tahdit edilmiştir. Bu tadilatı lt~eo 
vel, yolculanmı:r..a kolaylık olmak üzere isteyenlere 111 ~ 
Yerilir. f///1111"' / 

1 
ıstanbul Levazım Amirliğmden verııen 

azametiyle kru"§ISmda kafa vuruşu ••cm••••••••r21•••-•••••-yapan oyuncuya haylunyol": , 
-o~=----

harıcı askerı kıtaatl ııa.nıarı / , 
J?lıılesl • f 

•.70~.000 kilo odun kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. llY00ıı.rll 
1140 perşembe günü saat H te Çatalcada askeri satmatma ıtoın ~' ,., ;I 
pılacaktır. Tahmin bedeU 94,000 Ura teminatı 7050 lira.dır. f; ~I il 

- Efendim sende istidat yok, 
anln.ciıldı bcceremlyeceklıin, çekil, 
bırak! •.. 

İbrahlınln karşısmd& ezile bUzU· 
le çelrilen bu oyuncu kimdir biliyor 

1 
musunUz? Oruguvaym dünyaca 
meşhur sağ içleri! .• 

Yioo birden tbra.himin gUr eesi· 
ni d~·uyoruz: 1 

- Sen gel bakalım, geç karer 
mn! .. 

Bu ders alacak futbolcu da Mr 
ııırhlann namdiır merkez muha.. 
cimleri (Hicazi) dir. 

lşte bu şekilde değil yalnız TUrk 
fı!tbolcularm!!., dilnyanm en maruf 
beynelmilel futbol yıldızlarmn bile 
kafa vuruşları dersi verecek kadar 
bu i~te üs•nd olan Beykozlu İbra· 
hime futbol meraklıları (Kelle lb· 
nıhim) admı koymuşlardn·. 

Beykozlu Kelle İbrahim bugün 
tıım kırk üç yaşındadır. Dah:ı on 
dört yaffll1dn iken futbol birinci ta· 
kımlarmda yer almıştır. Futbolü 
bırakalı ise ancak iki üç sene oı· 
muştur. Şu itibarla İbrahim aşağı 
yu'karr c;tuz sene hem de türlü 
meşakkatler ve mahrumiyetler i · 
çinde, futbol oynamıştrr ki bu biz· 
de bir rekordur. 

İlk ltlübü Anadolubisar İd~ 
Yurdu, sonra Allmordu, (Albnor
duda bhincl takmıda üç sene oyna· 
mıştır.) nihayet Beykoz ııpor klü· 
blidUr. Kendisi de Beykozda doğ· 

muştur. BugUn klübür.Un bn.şkı:ıpta· 
nıdır. Beden terbiyesi stanbul böl· 
gesinde de vatlfesi Yardır. 

İbrahim klübUnU canı gibi sever. 
!bra.hlnı öylesine koyu Be J·ozJu. 
dur ki hayatını, gayretınl, I:ıütun 
varlığını klUbUne tamamiyle ver 
mişt.ir. Bizde İbrahhn kadar sporu 
ve k1UbUnU seven fcrnğat sahibi 
8porc1.ılar parmakla gösterecek ka· 
dnr azdır. Fencrbahçenln kıy· 
metli merhum Galibi, Galnln,saraym 
ı;almlı::ın Muslihl, Be!:ikttı.Şm Pmck· 
tar HiliınUsü ne ise Bı>ykozun yıl · 
maz J{eUe lbrahlıni de odur. 

Top oynadığı zıırnan, klUbU i 
çin sahada bULUn vorlığiyle, canla, 
başla çabalayıp didinen kantel" i 
• d 1 çm e elinden geldiği kadar uğra · 

şn.n İbrahim, bıır;ün topu bıraktı'Yı 

Türkiye 
z·ra~ 

Cumhuriyeti 

an kası 
KuruluR Tarihi: 1888 

.Sermavesi: 100.r"o.ooo Türk Lirası 
~ube ve A1"ns ,_,t~di! 265 

Zirai ve ticari heT ne,tİ banka muamelelen 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lıra 
ikramiye Veriyor 

t.ırııat Bankumııa ı.um", rab "• lbtıanıız. tasarnıt beııaplannaa eo 1.2 

~ liram buJuna.nıara aenede • deta çekilecek kur·e U• aşagıdalıi 
Dit.na ıore tkramtye dağıtılacaktır. 

• ~d6' l .000 Ura.illi t.OOCI Ure 
• ~oo • ı.ooo • 

c • t50 • 1.000 • 
uı • 101) • 4.000 • 

ti o • (IO • &.1100 • 
t!I) • co • C.800 • 
ıı>o • ıo • a.ıoo 

, ılKKA T· Hcsaplıtnndakl parnlar btr seoe tçtr;de ~" ılraııno ~~· 

ııı~t.ııycnıere lkrıı.mlye çıktığı Uıkdlrıte '7o :W tıı.zlas1yle vertıecektır 

ı<ur'al:u ıs~neoe t defa: ı EylfU. 1 BlrtnclkAnun. l Marı •• 1 Haziran 
t.a rl!11erınd çekilecek Ur 

' Beyoğlu Halk Sineması 
BugUıı 11 de: 1 - A3k fırt.malan: 

Türkçe, 2 - Ya 151U, Ya din. 

IUW itit:::· .... ::.:aa::maıtb±::'91 

Göz Hekimi 1 
D:. Mura R. Aydın 1 

Beyoflu • Parmakkapa. tmanı 
ıokak No: ı. Tel: 41553 P 
Muayene .. , ber türlü göz İ 
ameliyab fıkan için pArıuız... n 

MW Si'• 1 1 l"'"I 11•aa:u 

. saııt c~ 
name"J koml:ıvonda ıorülUr. Tallpler!:ı fh~le sııatindıon J:ı!r 076{1) 
\"Clllkalar\le tokllf mektuplarını komiByona vcrmeıcrL {14..6) (l 

- • • • '940 f 
gflı ~ 

300.000 kilo cığrr eU almacaklrr. Kapalı artla ekıılıtnıcsl uıı• " '(' 
zarte81 günü saat u de Pmarhtsard& Poyrlllıaa &akeı1 :ıllt.In • Jir&&f· ,1 
yonunda yapılacakbr. Tahmin bedeli 10.200 Ura, temıııatJ 'i~tıı tıli' 
llpterın kanun! vesJkala.rlyle teklif mektuplıır:nı ihıı.!e r.aALlll 
evvel komiııyona vermeleri. (llSHI - 1109' ' 

ntı11 ~; 
Beher 400 litrelik benzin koymağa elvenoıt 1::100 adet ga1"1l u GosS if 

ımacaktır. Bit' varill:ı tahmin bedcll 63 lira 80 kuruş ilk temin•\'. $'!~~ 
dır. !halesi 11·12 040 çarşambll günü saat 15 te Ankara.da ?d.~.li 1ııV 
komisyonunda ~-apılacaktır. TaJlplcrtn ka11unt vesikalarlle ttld 
rmı komisyona vermeleri. {1M2) (11092) ., ,,wt,, 

Aşağıda yaz.ılı mevaddın pazarlıala ekslltmclerl hizalarmrla yıızılı gün. :-:ıat ve mah~ Icrdcki as1tcrl ı-o~ 
komisyonlannd& yapıll\Caktır. Talipler in ihale ımntlnde alt olduğU komı.ıı:()n;. gelmeleri. Şartnamcltıri 
nnda görülür. (1542) (11245) 

Cinsi Mlktıın Tutarı Temlnatı İhale tarihi fe yapılacağı mahal 

Kokkömürü 

Kuru ot 
Kuru faırulye 

Şehriye 

Saman 

Ot 
Saman, 

Kuru tızUm 
Sadeyağı 

Kırmızı mercimek 

1'Jlo lira lira 
~.000 14.000 2100 

7~'l 000 48.750 i313 
1.ı.QC\O 3.010) 

?i GOO 
2 .2 ... '!)() 

3.'l:J0.000 
1:100 ()')() 

ıo.ovo 
80.C()() 

so 0!10 

l.WS) 

66.000 

2611.000 
20.000 

6.!100 

4100) 

9500) 
3000 

33i~ 

1033 

30·11 'l40 

:ı-12011) 

20·1:? 9·(0 

sv • 1 !)4\j 

:.: 11 940 

1" · '' !UO 
29 JJ-94') 

30 Jl 94r 

10.30 

10 

H 
10 

11 
10.SO 

13 
14 

10 

Çanakkale 

Çanakkale 

Teklrdaf 

ptul' 
Edtrne aacıu 
Çanakkale 

LUlebUrgtıZ 

Çorlu 

ça.ııakk&l.e 

• • • ..Aeııi 
ıc 

JJ1&balltl"" dl' 
A§ağ'ıda yazılı nıevad Vl' ia,aatm kapalı zarfla ekslltmcleri hir.alıırında yazılı gün, aaal ve tıcr!ll 

ııatmalma komlsyonlarındl\ yn ~. rıc.ıl< tır. Taliplerin kanuni ve.ıılkalartıe tc'.<ll! mektuplarını !bale saa 
saat evvel alt olduğu komisyona v~ın.eleri. Şartnameleri konı!Eyonların • ... t?ö rülUr. (lıIBS) (1120) M . .ı 

ııacııı:.- ~sY 
Cinsi ' rı tutan teminatı i!ıale günü ve nııU ihalenin yap v 

lira lira 

Un 
Memur e~.-ı lnşa"ı 
Ahır ln!JSGI. 

{'fıf 
540.000 kilo 102.600 6380 12·l2·!>t0 11 Eltzığ JJ J.f> fi 

.: .det 15.321.39 1150 l(l-12940 11 M M.V. 63- ').f>',."J 

:us.025.~1 11)5-0 11-12 r•1ao ıı ld.)(.V. sıı.. JJ. I . . . -~ 
aŞkctl ıı'ı..." Afnğıdt\ yazılı mc\•ııddm paz"rl•kla ckslltmelcrl hizalarında yazılı gün. snat ve mahallerdeki rt ı<O 

komisyonlarında yapılacaktır. Tallplerln belli vakitte ait olduğu konıııı:-onıı gelmeleri. şartnaınelc •ı' 
rında görülür. (11136) (11231.1) ff 

G'insi mıktan tutan teminatı ihalenin yapııacall g110 g.ıO ı' 

Sarı sabunlu klisrl 
Çift atlı nakliye arabası 

takımı 

Un 
Yuır.ııııslt buğday 

Scrl buğday 

k";mn 

t:ıkım 

kilo lira fi ~a maha 1 s·l~· 
ıo.obo 4.0.000 6000 Anknra Lv. tunirUAi 

500 
200.000 
300.000 
200.000 

40.000 
44.900 
33.000 
22.000 

3000 
G600 
1950 
J800 

İzmir Lv. AnılrJlğl 
Gelibolu 
Gelibolu 
GclibOlU - eder 

F .? S F A R S O L,. Ka~ın _en h:ı yati kısm1 olan kanm:n yuvorla cıklan tueUyerelı çoğaltır. fatb '''"h te~ın ittlıf' 
V ucude deva.nlı i'ençlık. dınçh&. verir. Sinirleri canlandıra'11k ncpf,; bolır:ınları. oylm80:t.loğu ,...., • .. ~ır. Muannıd ~e 
ıazlarda. barMk tembelliğinde. Tilo, Grip. 7.atümeye:. Sıtma nckahatlerine. Bel ınııektiği ,,. ademi iktidarda 

.,..,_,. :ilo nlmllhtıı Ş1lVAnı hAvret faideltoW temin eder. f:f 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a-~~~F OSFA R SO l~n ~i~ bütünkuvv~t~~M~n"d•~ G~tü"lfıiij DEVAMLI BiR SURE~E KAN.K~V 
KAN 'KUVVET ı"ŞTı"HA ŞUrUbU STtHA fEMIN ETMEsı .,. •ıı. 1<uıı :ı "ıt"""r4P hit, teeirinı ~ .. rhnı .. öıtermpıirfü._ ,_, 

Sıhha.t Veklletıolc resmT mUsfUlıleslnl ha.l%dlr. ff"r 'czıı.nedc tııııunur. ..,.. 


