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Fiorina. cephesinde 

İtalyanlar 
neticesiz kat af' 
9ir mukabil 

taarruz 
yaptılar 

lo1r1aradyoauitiraf 
ediyor: 

~ıaa lut.ları 
~twetu mldalaa 
~ ... karşısında 
ita/yanların 
90 kilometre----
ile,.Jedikleıi , _____ _ 

Ciano ve 
Ribentrop 

Yalan 
~ 4 (A. A.) - Florin& 
' bire l~yanlar dUn öğleden 
~ 1tlukabil taarruza geç., 
~de hiçbir netice elde e-

lt rdir. 
t-..__ :.\tyANLAJIA GÖRE 

S:-- t (A. A.) - Roma 
~ runan -Arnavutluk cep. 

-....:;:. 4talyan kıtalannm şimdi 
~ kuvvetli müdafaa 
~IBtnda bulunduklarmı 

~..._~\.ur mnlALı\Rı 
\ (4.l~ (Anavutluk hudunı. 

~-~, •Jaıısmm muhabiri, bUtiln 

S ~~vut bududunım ttaıya.n 
'\ '-a ---nııdan qıloııı oldutunu 
'-~ ldlometretece Uerlem!f 
' Gıe.lade bedeflere n.r-
~bildirmektedir. 
~dı\d~ bir 

fDevams ' llndde) 

ingiliz 
donanması 
kortu 

t l\tar1nda 
~' (A.. A.) - Roma l 
~ ter., lyoniyen denizinde 
~~836 milf cenubu 
~ ha._::" adaııı civarında 
~-~_Cemil.eri görtllmt14tür. 
~ ~wunun spikeri bu ge • 

~birinin Lenkas lima -
--a'lelnediğinf illve et-

. Bugün 
görüşecekler 
Almanyanın Ankara 

elçisi 

FON PAPEN DE 
MULAKATTA 
BULUNACAK 

Lanlbl ile 
mlla&ta lttlrald 

Loadıa,' ( A.) _.,.... 
gelen ajana hll>erlerine aOn !tal· 
ya hariciye nazın Kont CJ&no bu
gün Alman hariciye nasın fon JU
l;ı ntropla Almanya.da bulupcak • 
tır. Mülakat Südet mm+•Jryrnda 
yapılacaktır. 

Ayni ajans te1graflarm& a6N 
raporunu vermek t1zere BerUne 
gilmİI olan Almanyanm TQdd.ye 
büyük elçisi fon Papen de bu ton· 
feransa iştiralt edecektir. 

Berllndeld ecnebi muhalılrlere 
göre Laval de bu konferansta. 
bulunacaktir. ''Ariba" latmll le • 
panyol gazeteeinin Berlin. muhabi
ri çok müh.iın bir atyut qlantı 
mevzubahs olduiunu blldlrilıeltte
dir. 

HiTLER 
1111 Şefı·n Amerıka vasıta- iki İtalyan 

sile. ingilter e y e 

nutku SULH . vt.!!!~~ 
"-.;!iinyada büyük TEKL.IF inerek tealim oldu 

ile kal"fılandı Ataa, , <AA> - lkl ttaıyan tay· 

asetimizin ETMiŞ =..:. =.. ~ır::: 
tJOrüstıu·· g..., Uu Şimdiki Alman ::-!=:n':8nn1:!.~· k:~; 

bı-~ fütuhatını tanımak p.rt.. rlle yere tndUderinl eısylemlflerdlr. 
~dir edı·ıı·yor Nevyork, ~ (A.A.) - Kolom. ııııb•Jrlka bu tananJer hiçbir yunan 

.....- •••auaın ~~~~=~ ·~rıd ~ ::=.:.:=. ... ,:: 
~ Hitler aşağıdaki sulh p.rtlan. _etme_mlflerdl. _______ _ 

~ tel8arl nı Amerika htlkfunetine bildir. At• d k• ~ ......... (4,.A.) - ReLaicumhur miştfr: ına a 1 
" ~ Tllr l - llağlfip ve istill edilme. ~~~ kiye B. M. Mec- miş olan İngiltere olduğu ifbl ı·tal an eıç·ısı· ~ ~rtn~Fmtfie:' kalacaktır. Y 
~~ ~~~ı: 2 - Halihazırda hemen bO. Ta•ntatı•tl• 

._ 11 ....... _ tün Avrupa Alman nüfuzu altm.. 
~Aı.a muvazenenin İn. .......... b,-

~ Oltrı U1ıun olan bir styaae da bulunduğundan istikbalde •• _... • •• 
" ~~ tellkk1 ~dllnıekte. giltere bu kıtada hiç bir siyul 
llt ~---blto..,. Yakm Şarkın va· nlifuz tesiri yapmıyacaktlr. Atlaa, t (A. A.) - ltaıyanm 
~ bQ bir phllyet, Tllrki· 3 _ Hitler t,..,.;ı.. .. - ve Ame. Yunıntatandıkt orta elçlıd Grusl 
~ tıeı'Qeveden çıkma8J• UfiWtAil&V ı..., __ .... ~h)r ,_._ ı--- ki& 
~ rika ile on sene için bir ademi ..... '"' __ .,._ ._. ......, ... 
~ ~ Yunanl.ltana tecavüz paktı ya.pmıya hazırdır. lellyle blrUkte Yanul hQktm.et 
~ ~?il .,atv'a1'ı tarzda Bu p.rtlar Amerikanm Fran. merkezinden a.yrdmak1:.Mlr. Bir -

I
~ ... ~~.!!."!:~!~ wı...an.. gok Almanm a At1D&11 tedtet • ~ -...qa ~_......... sadaldv,· .. -. ..... :::.'4Abilt;!~~~rtaalyl. e mele bamlandliı GjrenflmlPb'. 
·~ 01ea1:f"•cak bir tefeb- cıııvw6""'UG ıwrn1llf9W& LıııaJra. f (A. A.) - RaaeAeJd 
~ Ş ~~ ~ ---.;;;;----=----- ı.Mon orta e~li ~ 
~.._~ •••• , ~bblılmeı:.=~":'-
~~Jı ~eden bir tefeb- .... , . gltll raftan AUııadıkJ Kacar olta ela&-
~ B1Jıret, 4 (A. A.) - Alman-.. Ul1 de ttalyanm Y1IJWllltudül ..,.. ~ .,...,.u bıta fQfS ilimler dün tayyueJSe mımfaatlertyıe ıMtv- ..._. 

<Dewwww t lıılellde) ~ rh ıtıtttr. lüal e' ~. 

• 

Musolininin 
oğulları ve 

Ciano 
Seliniii bombardıman 

edenler araamda 
bulunuyorlar 

ı.c.dn. 4 (AA.) - ](IJ,l()!lnlnln 
tkl otıunun SelAnik ll&erine yapılall 
ve alvil halktan 200 kiflDlD 61Um0ne 
•beb olan hava htıcumlarm& 1ttlr&k 
ettlklert dQn Romada blJdlrllmlltb'. 

üniversite bu 
sabah açıldı 

Bu büyük ilim müessesemiz 
bu sene irfan ordumuza 

699 genç verdi 
9!!1554'99!'!!7Pt-... w .... -cl-ı;;- 43&6 al amıfı •eçti.miı!.---~--_... ... 
yet nimeti tıpta 84,3, dit tababetincle 80, feade 
70, ecleJ>iyattıa 83, halmkta 59 dar. Bir aene içind 
12242 ameliyat, 16400 tedavi, 32700 laboratu

var mesaisi yapıldı. 316 eıer basıldı 

R'ftlflör 
heyecanlı 
bir nutuk 

iradetti 
Yeni en 3 Tir ve 
8 ecaelll pro'e~lr 

abadı 

5 Doçent de 
Profesör oldu 

Profesörlüğe namzet 52 
doçentimiz v.ar 

______ .. 

Belltfr aalluu lftt eat,w 
(Yamı4 ....... ) 

Kont cs-oımn d& Selblk UJıertne Bu ..-ı.ld merulmde t alebe lstodil mup s3y11yor 
J&pduı hGcamlardaD blrtDe lfUrak ------------------
.wcı anıbyor. 

.a--. ' (AA.) - General Jletak
... 8ellnUc hallaDa ldtablll bir m .. 
aj IMlp'8cSeNk dftpnanm ııava hkum· 
lan Jrarpımda ~eri cuaret· 
t.en ~ Sellıdk 1laUam tebrik et· .... 

Çör çilin 
mühim bir 

nutku 
bekleniyor 

Yunanidena yardım 
haldnnda malimat 

verecek (Y_, ..... ) 

rabrlllalarıa l•il 
·kudreti azami 

badde Çillarıbror 
Nazilli basma fabrikasın m senelik imalab 15 mil· 

yon metreden 20 milyona çıktıktan sonra 

Bakırköy bez fabrikası da 
senede 8 milyon yerine 

20 milyon bez çık~racak 
(Ya11114 ..... ) 
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Askere kış · ı 
_Dilediği yere git8in! Madem- idl; Rua hududuna giden yollarda 

ki bize ka.11ı hiçbir zaman 8111.h her zaman birer ikişer tanem Lu· h~diyesi lrullanmJYacaktır; bunca hizmetle· 
rlne hll.rmet etmeli ve seroeet bı

rakmalı! 

- Haklwn. öyle ya.pi L&ldn 
ikkat edilecek bir gey var. 
- Emret! 

• 

- Herkes bizim gibi dt13Unmt1 -
yor. Beıı.tm böylelerine karşı hiç 
mUsamaha ctmed.lğim1 bilirler. 
Halbuki Ha.et Murat kbnlıeye ben
aemez; onun evi yoktur. Zaten 
Ruslar t&rafma bile geçse orada 
~k dUl'aDUl.Z, mutlaka dönecektir; 
eğer Ruslarla anlaşması mUmkUn 
olaydı bnna Jtareı gilttUğU intikam 
hislerlni 51dllrmezdi. 

- Doğrudur. 
- O halete fimdi onu yakala-

mak veya OldUnnek va:dfesinl Uze
rtne Ahma gfbI git; Wdn selAmete 

ermesi için yol g!Sster ! 
- Baş Uattlne imam • 

- Yolun ~ık ol.ınm!_ 
Murtaza ile arlcada,ıan, gttııeş 

sfılU dağlardan ytlkaellrkerı Ma.kaiç 

yolunda bulunuyorlardL İçlerinden 
birt durdu: 

- Susun, nal ae.llerl relbwl.. 
Be.\lediler. 
Sesler baza.n yaklqıyw, lbuan 

da ugaklerpr gjbl oluyordu. 
Bir aralık adetl ba§lannm U... 

tllndeki ağaçlı yamaçlardaA ~ 

ti. 
- Atlar ild tanedir! .• 
- Yemin ederlm k1 blrlsl 

Hacı Muradın atıdır! 

- Bunu. ~eoek ne var!~ 
- 13te ••• 
Son sözü Murtaza e8ylemif, ar 

kada§larma, reri çeldlmelerlnl, 
görtlnmemelerbıi ip.ret etmıet.i; 

t\y.ni zamanda kmd1sl ae dlzctnlert 
çekerek gizlenmJştf; Hacı Murat 
elli adını kadar yaklaftıft zaman 
birdenbire meydana çıktı ve b& • 
ğtrdr: 

- SelAmmale,ytuml_ 
- , .... , 

lunur, kimSeyi geçirmezlerdi; ayni 
zamanda dllşmanın ba.skm şeklin -
deki taarnızlanna da böylelikle 

Aca.ba orada yalnız bir iki kişi 
ıni vardı? 

Modada oturan 
kadmlar imkln bını.kılmudı. l! 

Hacı Murat bunu anln.mak iati-

yordu. Hemen atmı sola, boğazın 1 
lovnldığı yere, kayaların ardına 

çekti; eonra omuzundaki tilfengi 
aldı, Jcılıfmdan (tke.rdt, nişan aldı 

ve beftrdı: 

Haftada iki defa de
nizcilik klübünde top-! 

lanıp çamaşır i 
' örüyorlar j 
Hudutlarımızı bC'kliyen kah

raman askerlerimize lstanbul 
halkının kazak, yelek, çorap ve 
eldiven gibi eşyayı yUn ipliğin· 
den' örüp lla.7.ırla.yarak kış he. 
diyesi olarak vermesi yolundaki 
çalrşmalar ilk semerelerini ver· 
meğe başlamıştır. 

- Sen te.slim ol! .. 

Karşıda bir alev parladı; bir 
kurglDl omuzu.nun üstünden gfJçti. 
Bact Murat kalpnğnu tüfeğinin 

namlusuna taktı: kaldırıp çekti; 
ayni hareketi bir daha tekrarladı; 
bir daha yaptl ve ancak o uman 
afllb ildnd de!a olarak patladı. A

radan yainu bir ailA.hm yeniden 
doldurulacağ? kadar zaman geçmiş 
ti; seai de bir evvelkfııden tama. · 
ıniyle farkın:zdt. O zaman 11dara 
seslendi: 

- Orada bir kişi var! .. Ateş et, 
vurmaı .. 

Dedl Sonra tü!efini omuzuna 

dayamulle ateş etmesi bir oldu; 
ndar da onun gibi yaptı, karşıdan 
.lldncf bir ail!h patlayınca Hacı 
Murat tilfeğini ısol eline aldı; sağ 

eliyle kılıcmı çekti; dizginleri bı • 
rakarak bacakla.nnr sıktı; blr ham 
lede boğazı geçti. 

Hacı Muradm canı sıkrlryordu; 
kaçak rolü oynamak onun gururu

na dokunuyordu. Ustellk 1mam 
Şamil aank1 gerçekten oııu yaka -
latmak latiyordu; ona göre pek 81-

la emirler verdiği. yollara birçok 
nöbetçiler koydurd$, müfrezeler 
çıkardıft, ortablı gtlr6ltilye boğdu 

ğıı anlaşılıyordu. Biltiln bu tedbir
ler ikisinin a~mdakf Birrr pek gü· 

zel örtebilirdi; l!ldn aksi bir tesa
düf Hacı Muradm hayabna da mal 
olabilirdi. 

Cesur akıncı atını dağlara, ince 

Cumhuriyet Halk Partisinin 
organire ettiği bu işe ait ilk 
çaJJllll&larm başladığını mem
nuniyetle h&ber aldık. nk olarak 
Modada oturan bazı maruf be.. 
yaıılarnnızın teşvik delA.letlle 
hemen bUtUn M.oda.h kadm ve 
pQÇ kızlar faaliyete geçınif bu· 
lunmaktadırlar. Bunlar ika.hnr 
man ukerlerimize hediye yUn 
g&mlfır örmek Uzıere her pasar. 
tut ve cuma gilnleri eaat ikiden 
yediye kadar Moda Denir.ellik 
KlUbllnde toplanarak çalıoma.Jc
t&dırlar. Toplu bir şekilde bq
layan bu çal11manm ook verimli 
olacağt muhakkaktır. 

Bir otobüs 
s.okak 

ortasında 
yandı 

İtfaiye ate§İ evlere 
ıirayet etmeden 

ıöndürdü 

- .. i. ' ve msız yollara çevirdl; yolculuk 

totDr Ha)'lk. dll.D rece Koe&muata· 
fapqa • Slrkect balt.mda çaı.11tırdılt 

1090 numaralı otobUı;'lnU, Kocamuı· 

tatapapdak1 evi öııtıne &'etlrınlf ve 
motısr aıca'kken benl1n doldurmata 
bqlam11t.tr. 

- Ve aleytthnMlt.m. 
. Hacı Murat durmUf, ellnl tnfen

gfne göttlnnUfttL Murtaza ona dof 
ra elfni U%atb: 

- Sana doetlult getirdim, Haeı 
Jılurat_. 

Biru aonra at bqr ohmlf)•rdı; 
llurtaza ona bir ,eyler anlabyor

du. ve Bacı Murat dikkatle dinli • 
yordu; yilzilnde adetA uaşkmhk o

kunuyordu. lmam Şamilin onu ka· 
~amak lem gerdJğt ağ o kadar 
sık ve genl§U ki, gizli projenin bir 
tuzak olması ihtfmaljnl bile dt13U
nUyordu. 

Bununla beraber eUpbelerinl biç 
aezdlrmlyordu; çllnkU her geyden 
evvel verdiği söze sadıktı. 

Biraz sonra Hacı Murat Murta -
aya: 

- HO§Ça kal! 
Dedi; atını dört nala kaldırdı; 

fldar efendisinin ardmd:ı.n bir an 
aynlmıyordu. Yanın saat kadar 
ııonra daracık ve adet! karanlık 
bir boğaza giriyorlardı. Ansıznı 

kırk elli adını ilerden bir ses yUk· 
seldi: 

- Dur! .• Teslim ol!.. 
Hacı Murat dizginlere asıldı ve 

sesin geldiği yere baktı; orada, bir 
ağaç kUttlğünUn UstUnde bir tU -
fcnk namlusu parlıyordu; bu İ

mam Şamilin nöbetçilerinden biri 

mrdu, lAkin korku.eu yoktu; bu -
nun için katlanıyordu. Artık pro • 
jeden vazgeçerek geri dönıneğe 
de imkA.n göremiyordu; f mam Şa
mil buna çok kıucatt; hatta aııtl 
maksadı ~ı.mmı Hacı Muradı i-
hanetle itham eder, öldUrt.cbillrdi: 
gittikçe daha :!arp bir ı;ıkm111..ı 

girdiğine tilpbe yoktu; l!kln her 
neye mal olursa olsun bu yoldan 
dönmemek IA.zımdı. 

Şalinin damları, sonra çatılan 
göründü. Burası da Gehl gibi tam 
manaslyle ne Rusların ne de İmam 
Şamilin hUkmU altnıda bulunu • 
yordu. KöyUn t.arMsut kulesinden 
bakanlar onu gördiller; geçitte 
bekllyenler hemen tanıdılar; Hacı 
Muradı Bul"§ik'ln evine götUrdU • 
ler; orada ıece oluncaya kadar 
dlnlendller, yemek yediler. Ka· 
ranhkta bir kılavuzun ardmdıı 
Vozvfjenaki'ye giden yola çıktılar· 
biraz gittikten sonra Hacı Murat 
kılavuzu geri yolladı. I.Akin saba
ha kareı ta karoı yamaçta bir da,ı; 
lı milfrezeeı g8rUndU. Onlar d: 
Hacı Muradı g8rmilşlerd1. lki ta· 
raf da durdular; na yapacııklarını 
dilııilnüyorlardı. Hacı Murat sağ
daki vadıyl aşarak Rus hududuna 
daha çabuk varabilecekti; llik1n 
bunu yapamıyordu; çUnkü hem or 
manda beklemekte olan arkada§· 
lannı bulmak istiyor, hem de mi-
ralay prens Voronsoftan b~"}kas:
na te:!lim olmak istemiyordu. · 

(Devamı var) 

... . "'- . , . ,. ' , . . ·~ ' .. ~ 

Kayalıkları çamur 
haline getiren yağmur 

/TALl'AN ·Yunan harbi ba.,. 
lıynh haftasını ~eçtl ttn.ı. 

yan ar buyük bir faaliyet guı.t-0re· 
mctlller; blilkis, bıı.zı ııj!ıru haber
lerine gore J"lorfnı\ mınt·r.asmda, 
Jt;lcn do Uımnuzm bir ilerleme 
kaydettUderlal, bir mllrtıı.r esir ve 

malzeme elde ~ttfkJ~ıinl öğrenlyo
nuı. 

ttal)·anlara ~ite, ha.rekeUn müs
mir bir nettc~y \"ara.ıruı.ması yağ
murlar yüzünd~adfr. O kAdar ki 
:rağ:m yatmuriar kayeJık araziyi 
bir b!ıtaklık haline koymu5tur. 
Haı bin, bazılan için lmvıı.lıkbn 

düı bir &&haya ÇC\ lrdiği • vakfdlr. 
Kayaları eriterek blror çamur der· 
yaıı;ı hl\line lmyan yağmuru Tann
nm VtmanM:u IE'htnde olduf.uns 
l!lal'ct ıtaymnhyız. 

• ',.•1. •• .. • " ... ''·-'.. .. .. • ' .... , ·, ...... '· 

Ben.l1n tuıa sıcaklık yUaUnden bh 
dezıblN wıamıı ve otobUı yanmata 
baelanuıtır. Civar evlerdeki hlllk t .. 
lltl• dttanya ftrlamıı. rangm lttaJye 
taratmdan •vler. ılra.yeUnı ıneydu 
verilmeden ıöndUrUlmUıtUr. 

Fotoğraf malzemeıine 
azami fiyat konacak 
Fotoğra! malzemesinin son günler

de pahalılqması Uzcrine fotoğrafçılar 
resim çekme tıcreUni arttırmışlardır. 
Diğer taraftan fiyat murakabe koınüı 
yonu ile, fotoğraf malzemesine azami 
.satı§ fiyatı koymayı tetkik etmekte· 
dir. 

• Bayram dolayıslle Ankaradnn şch 
rimizc gelen Fin ticaret heyeti dlln 
Ankara~& dönmüştür. Türk • ı.~n ti · 
caret müzakerelerine bugünden ltlba· 
ren tekrar baıılanacaktır. 

• Kaptan, maklnıst ve çarkçılarm 

lmtihanlan bugün Ortaköydckl yUk· 
sek deniz ticaret.. mektebinde yııpıl· 

maktadır. İmtlhıınlara 150 ld§I glrm~ 
Ur. 

• Aradaki yanm gün!Uk mesai L!Us· 
na edilirse hemen bir h!Lftadanberl ta· 
tıı yapan resmi daireler ve mektepler 
bu sabahtan itibaren tekrar açılmı§, 
faaliyete b:ı.şlaml§lardır. 

ihracatımızm tanzimi için 
yeni tedbirler alınıyor 

" nasıl slnedll 
k~ntrolldlr 'l 

Şeh. id~da otunı.ıı bir; 
kuyucw •. uz bize yolladığı 
mcktuptınoiivRı diyor: .,... 

"Soıı ı.. ıı ı;,Ta.rdıı. Şehzade f 
§mdakl slneı ','1i:'rm llyıldyle te: 
tfı: cdilmeıftklp·1' anlaşılıyor. JJll. 
na neden ıuıımmWjönım. ~ 
taymı: 

İhracat için Tana, Sovyet Basya ve 
Basra yollarındı,n ısttlade edilecek 

Geceleri 12 yacmdan apğı ÇO
culdıırm slncmnla.;;\ aımnıası ); 
saktır. Jlalbuld dffir akşaıP şc 
Z3dcLaşmda bir sfn .. maya gitı: 

Ticaret vekAlcti, yeni ihracat 
mevsimi başında. dünya ahvalinin 
bugUnkti §B.l'tla.rı içinde dahi ih • 
ra.catımızm tanzimi için yı:nI bir
takmı tedbirler almaktadır. Öğ -
rendlğimip! g5re bilhassa mevcut 
yollardan azami istifade temin e
derek ihracat i§lerlmlzin organize 
edilmesi il?;Prlnde durulmnktadır. 

şark memleketleri ile İngiltereyc 
ihracat yapılması mUmkUn bulun
maktadır. Bunlardan başka Kara
deniz yoluyla Romanya, Bulga -
ristan ve karadan Yunanistan ile 
ticari mUnasebatmuzm devamı im· 
k!nı mevcuttur. 

En alttald "husd "'ıflf'. ki" ın 
gerek ''balkon" unda ~ne ,·e ~ 
b:ı.lıuiyle beraber getf?ilmlş 5.6,.. 
7, 8 yn:ılarmda hayli (IC'CU1< g 

Bugünkü .. ·aziyette ithalatunız 
için olduğu kadar ihracatım12 i · 
çin de üç yoldan istifade imkanı 
görülmektedir. Bunlar Tuna Uır.e • 
rlnden merkez• Avrupa ,.o Almnn
yaya, Karadenizden Sov:ı.et Rus -
ya Uzerinden Baltık memleketle· 
rl ve Basra yolundan Asya uzak 

Kaçakçılıkla 
mücadelede 

ihtisas 
Muhafaza teıkili.tı 
memurları kuratan 

geçirilecek 
Memleketin lcil ihtlyaçları 

gözönUnde tutularak millt mu
cadeleden sonra. ihdas edilmiş 
ve sonra da.ha fazla takviye olu. 
narak yurdun bir çok yerlerinde 
aakerleştirllmiş olan gUmrUk 
muhafaza teekilltında vame al· 
JI111 olanların kaçakçılıfm takip 
ettiği teklmW hareketine kl.J'fı 
mUcadeled9 tam bir ihtisas sa
hibi ·olabilmeleri ·için lhtisaı 
kurslan kurulriıa.aı takarrür et. 
mlşt.lr. B!r hayli pahalıya malo
tacak bu kurslann ilki önUmUı
dut yu .Ankara.da açılacaktır 
Bu kursta mUtahassısl.a.r güm· 
rUk muhafaza tcşkilltı amir ve 
memurlarına dere verecektir 
Kurs mllnasebctile beynelmilel 
ve memleketimizde görUlen ka
çakçılık nevilerin! cemeden bir 
kaçakçılık milzc8i de kurula· 
caktır. 
Hıwrlanen bir programa göre 

bUtUn muhafız terıkllltı amir ve 
memurları bu kurstan geçecek. 
tir. Memurların me3lckt bllglle
rlni arttırac:tk olan bu kurs, ny
nr ıamanda onların kur tn.ki 
muvaffakıyet deı'CCclerlne gör-o 
terfi ve tcra kldlerinc de eeas 
teıkll edecektir. 

Mezar taşı hırsılzlığı 
Son günlerde Edirntkapı, E

ylip ve Topkapı mPzarhklnnnda, 
mezar taşlarım çalan hırsıclar 

tiiremiştir. Bu Slm•tle eskiden 
bir taş ormanı halinde olan me. 
zarlıklarda.ki taslar seyre1:1~
miştir. Zabıta bu hırsızlığın ö. 
nüne geçll\ek üzere tedbirler al
mıştır. 

Olüm 
Eski ~kodra liva kumandanı 

Ankara ticaret odası rl'.'isl Celal 
Akylireğin biraderi ve gazete. 
miz ressamı Saffet Sakaba.5ının 
dayısı mütareke devrinin Malta 
menfilerinden dis tabibi Meh
met Atıf Akyürek di.in akşam ı 

1 
rahmeti rahmana kavuşmuştur. 
Cenazesi buctin ikindi namazını 

1 

müteakip Usküdar camiindcn 
kaldırılarak Karacanhmetteki 
ailesi makberesine tevdi edile
cektir. Arkadaşımız Saffete ve 
merlnımun ailesine baş sağlığı 
dileriz. 

·; fM = 

Bu sene iç piyasada en kuvvet· 
li alıcı vaziyetinde İngiltere bu -
hmmaktadır. İngiliz ticaret birli
ği bu hususta lazım.gelen tertlba: 
tı almıt bulunmaktadır. İngilizle
rin piyasada geniş miky:-.stn mil
baya:ıta başla.malan için Ankara
da cereyan etmekte olan Ttirk · 
İngiliz tica..>i anlaşmasının intacı 
ile imzalanması beklenmektedir. 

Esr ariı iki 
cinayp,t 
Baplı1ıane 

arsasında kalası 
kestlmtş bir kadın 
cesedı bulu da 

Dükkanında ağır yaralı 
görülen bir bakkal da 

hastanede öldü 
Dün öğleden sonra. SuJtaııahmette 

dilın. .... 
Scan!l amlarmda salonun ri

,·alaııdJrılmaın sıhhi bir ınecb:u. 
yettlr. Bu da kontrol edilıtı el" 
i:rioden kağıt öıerinde ka]nU~ 
nemalar salonu ba,·atandı el 
değil, boşaltmadan mütcın~f • 
mUc:terl alarak ve seans ara~ " .1· 
da S dnldkad:uı fazla salonu tle" 
dmlık bulundumıııdan faalire ı.JI 
rine de\'8lD ctmişlcrılir. Snl>Sh ,ıt
bcrf bo §Ckilde çalışmıŞ olall ı).I• 
tiğ.iın sinemanın salonu, be~ tılt 
konda tahammül edilrneL ağd' 
havayla doluydu. 119 

Bir seans içinde iki ver& ttlt 
film birden göstermek ga)-re Jıl'" 
fllmlcrfn blrrok ııahneJertnlıı1 4' 
sllruesl ve eksik gösterUındl .,.. 
bo ııemttekl ban sinemalartll dJ 
vurdıı':dan çarclerdencllr. Bd eğil 
hıılkm itimadını suilstiınal d 

mirllr'? ıt~ 
Olmyucmnttz hıtldıdır. ''s ·eli· 

bö)·lcy1'e derlıal dnha sıla ·re 
1
:,.. 

ıli b\r seldlde kontrollar yanı f• 
lı ,.e halkın hem s1!ıhatiyle 0;, 
nanma!'lm8., hem de mmadır1111 r1ı· 
IMlmal odllmesine meydan ,-e 
mcmelhllr. diyoruz. •'/ 

Doğru değil f11f• 

yerine adliye aarayı yapılacak olan ·~~~~~~~~~$~ 
eakl hapishane binasının arsasında 

oynayan çocuklar, boğazı bıçakla kıı 
ıilmek suretile öldürülm\ll ihtiyar 
blr kadw cesedi bulmu~lardır. 

Vaka zabıtaya. haber verllmtı. bir 
az acınra ııöoetçi mUdı..leıunıumt mua· 
vinı Cevat özpay ile adliye doktoru 
En~er Knra..n, yaıılarmdıi ikinci oube 
müdürü old:.ığu halde vaka mahalline 
giderek tahl<1kata b!l§amı~ıardır. 

Bir dllencı kadnr eski ptıskU giyin· 
mi~ olan kaümın Ozerlnde çıkan ııUfus 
klğıdmdan nnla§ıldığmıı. gtire, bu Sa 
lib kızı Havva adında ,.e 86 yqmda· 
dır. Bellnae bulunan bir torba için~ 
de bir gözıük, bir at kestanesi, f>lr Soldan lllğa: O" 
kesme ııeker, bir ipek §arp ile 20 par& ı - lrak, kuru blr yemli• 2 -~ 
çıkmıştır. co denizin parıltısı, l§aret, S - ; 
Tahkıkatın şimdiki seyri kadınnı Anadoluda bir yüksek dağ, blt e / 

pımısına tama.an öldUrUlmU~ olduğu· • - Bir yemiıı. zarar, 5 - Fil0 • ~ 
nu ortaya koymaktadır • .A::ıcak Hav tcıerin a.zlığt, emır stgası, 1 - <!' 
vıı.nm bu arsada. mı öldllrUhlUğll, yok 1 sigası, il~ 8 - İçki, tarik. 9 - ~ 
sa ba§ka yerde kesil~rek mi buraya cukları korkutur, bedava. ıo -
getirildiği henüz tesbıt olunamam~. tal ve kınlmaz madde, vekil. 
ceset morga kaldırııınıııtır. Yukardan tıptı: e1JI"_ 

şearuııizuc işlenmış olıı.n ıkincJ ı - Gözleri açık, azlılcJara 111 ~ 
ı::ınııyct de ;ıudur: bir millet. 2 - Ziyan, Lliınıer (~ 
Bayramın bırmct günü gecesi, üs- çal. 3 - lrat, ııehir yolu. • - 6/ 

küuıırda ~eıa.msız cadd1:slm1e ~2 nu· yağar, çirozu me,ııur bir ıce.ssba• e / 
maralı dükka.nda bakkal Kahraman 11 

MoUlr tahrik eden bir ı:nad~· oJ4'' 
dilkkluundl\ '\ğır mırettc yaralı ola Pabuç, gövde, 7 - Krt, bayret ,..,, 
rak inlerken :örillmUş v. Haydarpa 11, tiyatroda vardır, 8 - &abli ~,.,,. 
va numune hutanesinc kaldırılmi§tır adam, 9 _ Oturduğu yeri ~et• 
Başının sol tarafından aort bir cisim baba yansı, ıo - Yemiş, blr ıııl 
le vurularak açLlml§ bir yara vard.tr. ,._ııa: 
Bulunduğu andan itibaren ağZından lS num:unlı bulmacamrv; JtO~ 
bir kelime almamı.yan yaıalı bal>:kal 1 - Haseki, lsa. 2 - :ı a~et. ~ı. 
haııta.ıede öLrıu,t\ir. Bu valta. etrafın· S - Dakika, Arı. 4 - E

13 
p:JlllF. 

da da ehemnılyetle tahkikata ba§Ian 15 - Yalan, S, L, 6 - n~ şııc. ı). 
mı;.ıtır. 7 - Amerika, U, 8 - E:nı. ·:sıril'.h 

9 - Dlzl, tma, 10 - Al~ 

Şehir Meclisi 
Bugün yeni devre 
içtimaına başlıyor 

lstanbul şehir meclisi öğleden 
sonra 14,30 da toplanarak ·teş. 
rinisani içtima.larma başlaya

caktır. 
İçtimada vali ve belediye reisi 

LQtfi Kırdar, yapılan ve yapıla. 
cak olan işler etraf mda izahat 
verecek, bilahare dairnt encümen 
ve ihtisas encUmenJeri seçimi 
yapılacaktır. 

Takvil11 
Pazartesi 

\.'akitler Yasa U l!:Z&ll.I 

Gllneştn 6.15 ı.n 
doğuşu 

Öğle 1Ul8 8.55 
tkl.ndJ H.« 9.il 
Akşam 1'7.02 12.00 
Yataı 18.88 1.81 
lmaak '-55 ıuı 

MNiM Fı-;,.Ellı"""4··· 
MltYMCJNLJ4RI,.. 

Nt?REl>t: ?.. : 

• • 



OUŞ'ONnt)GUH GtBI 

Suat Derviş 

on eransında 
imanlarla 

Sovyetler 
anlaşabılecek ler mi 
Jki taraf noktai nazarı 

farklı ... 

B 1rrrat. S ( A.A.) - Röyter: 
Almanya, Sovyet Rusya ve sair 
alakadar de\ !etlerin iştirak et. 
tikleri Biıkrcştcki Tuna konfe. 
ransı üç gündür toplanmamıştır. 
Bu müddet zarfında .I lman mu. 
rnhhas heyeti So\'vct heyetiyle 
daimi temas halinde bulunmm::. 
tur. 

Sovyet mur hhas heyetinin 
iddı ı göre Almunlaı ın kur. 
duklaı ı re ıim Brath:lavaya ke. 
dar uzanan üst Tunacla nehrin 
kontr lünu tamamen Almnnla. 
nn elınc gc irm ktedıı. Heyet, 
lbr ıl il Sulin ara ındaki kıs. 
mm kontro!Unün hu1mkan sahil 
d vletkrine yııni ~ovyet Rusya 
ile Romnnyaya ait huluııduğunu 
d ıleri sürmektedir. 

ataya 
tayyare 
1 ·· cumu 

Birkaç bina hasara 
uğradı 

.31 a t , ( 1. A ) - Dün n s. 
r Jılen resmi t blg: 
Düsm:ın t n::ıl ri Malta üzc

ı·ındc uçmuslaı ve 3.\ cı tayyarc
lerimizle tayyare dafi batarya. 
Jarnmzın mukabıl hücumuna uğ
ramı. l< rdır. iki dti<>man tayya
resi dü ürülmü tiır. Bir üçüncü. 
sünün de düşfü:ı olması muhte
meldir. Resmi binalar hafif h a
sara uğr mLc;tır. Bır çok bomba. 
lar atılmışsa da siviller ve as
kerler arasında zayiat olmamış. 

tır. Dört ev yıkılmışlır. 
--0 

Meksika deniz ve ha va 
üsleri yapıyor 

Meksika, 3 (A. ıt.) - Mek8i
kalı deniz ve .askeri mütehassıs
ları Meksika körfezi ve Pasifik 
denizi sahılleri boyunca hava ve 
deniz ilsleı i inşasını tetkike 
ba§lanu !ardır. Bu Projenin ta. 
hakkuku 160 milyon sterlinlik 
bir masrafı icap ettirmektedir. 

Bu U. !erin in~asma reis Car
denasm "Meksika garp nısıf 
kürresinin miidafaasına iştirak 

etmelidir" ~ol undaki beyanatı 
ii7.erine karar verirmiştir. 

* Tokyo, 3 (A.A.) - H.!linkingden 
Dom ı ajansımı blldlrlldlğinc göre 
Mançuko, mlh\•er d \!etleri ile ÜQ 

taraflı mi k kadro u dahıllnde 1ktı 
sadı mllnas b tlerl inki af ettirmek 
için ic p cd n tedbirlcrı kabul etmiş· 
tir. 

• Madrlt, 3 (A.A l - Hnrıclye na
zın Suner dUn Alman bUyilk clı;isl i
le g rUşrnll tUr. Suner çıırşamb::ı gUnU 
de Alman bUyUk elçlsıle bir görUome 
yapmı tı. 

Köylüye müthi gözlerle baka 

rak: 
- Papası hükumetin ölddürttiı

ğUnu nereden biliyorsun? 

Dedi. 
Kupkuru ~ uzlü kô_y lü gayet far 

faract b r tavırla, yine sanki etra
fına i ıltırmek isti~ or gibi bagıra

rak: 
- Bunu bilmiyccek ne var: 

dedi. Popoviç köylünün refahı, sa ... 
adeti, memleketin sulhü ve salahı 
içbı çalı an bir adamdı! 

Onu öldürerek Pavlona köyfınli 
tedhiş etmek istiyorlar! .. Tahkikat· 
ta gü~a tutulan katilin Bohemya
Iı olduğunu tesbit ettiler! Bu ko -
medyayı bize ne cUrctle oynuyor
lar? .. Ben katili tanıyorum ! .. Gö · 
rıince tanıdım! .. 

Albny daha ağır bir ııesle: 
- 'l'arudın mı ? Peki, niçbı hU

kümetc müracaat edip de bildikle
rin! hnber vermiyorsun? .. 

Genç köylU yumruğunu havaya 

kaldırdı: 

H A B E R - Ak am Postası 3 

rline l ll<i ı alyan ve bir 
Bu ~1arbin 

büyük 

a 
l.o.uırn, 3 (ıl.A.) - Ha\ a n 

zaretinin is !hb,,rat servisi lıildiri

) or: 
Evvelki gı>cn lnl';i iz l o-;ıbardı

man tıı_y arelc>r. Berlinin imdiy~ 
kadar orı m ş o. ugu iddet ve 
k •t bir tn~ı nız ~ m :ırjır. 

Şeı-r·rı "" mUhim demir yolu e
bek kı ini tnıkil ('den ı;lrrı ndifer- 1 
hr v• Pi ktrik santrallerine mi.i'c
addit hu umlar yr.p lmı ve bUyük 1 
çapta bo~balarla has r t ika edil
m"ııf r. r'nl· z ar sm a tıln~ yan
gın bombaları, lııgi iz pılotlnrınm j 
Almaı 'aıln .şlm iye it :ır örme
mi!; olduklan vtis' tte bir yangın 
çılı:nr.nı ır. 

1Jk :ıhn saat 20 den - .. sonra 
baı;lı~ nrn I< ilı:i ı: at kadar devam 
ctmiı:ıtn·. Bu lıca hl'defl ri lelikil 
eden Schlesischer iı:ıtn yonu ile 
Pots mPr ve Anhaltrr istnsyon -
ları rn'3•ndakt emtia dl'polnn nv 
dınlatıcı fı Pkler say sinde sis oİ· 
m sına rağmen st.irııtle görulebil
miştiı. 

Otuz dakikadan fazla Schele· 
s · her jot., , n!lu b rihirini •akip e
den tan r !er tarnfınd n müte
madi) en l ombar ıman C'dilmiştir. 
Yalnız bu ı f "iz rine ·r k c yüz 
yüksek infilaklı bomba ile yüzler
ce yanrrın bombası ntılmı tır. 

Sair 1nırlli"' ta v releri Potsda· 
mer ist -.onunun )akmmdaki em
tia drnol rına hücum etmi ll'rdir. 
Yilksek in fil" klı bombaları mütea
kip ntıl:ın yangın bombııları hedefi 
alevler iç"nde qırakm15tTr. 

Muvnffakıretle taarruz edilen 
diğer hl'd fler arasında Tierkarten 
is tas\ onu, Brunnenstrnnc'nin şima· 
li arkisinde bulunan büytlk bir il· 
tjsak hattı vr> Politvıtrase ile Leh· ı 
ter it aR)onu arasında bir emtia 
dr>no u lrılunmakladır. 

tn iz bombardıman layvarele· 
ı ıkın dalaası ant ikiyi 

elmiş vf'. 40 dakika j 
h"r fasılaı-ıız infilak -
ı tır. 
.. ve Şarlotımburg'da· 

kı m ım c ktrik santrallerine 
şiddN 1 hu umlar yapılmıştır. KU· 
ngsb•.rg s nlrali 15 dakikalık ke
sif 1 ir b ·ınbardımana tahi tutul -
muş v" rl t ~üz mPtrelik bir saha 
lizedndP bir yangın c:ıkanlmıştır. 
Bombardıman ta) ynrelcrinden bi
ı·inin pilotu bu ) nnmm Almanın· 
da görmiiş olclu1~11 en lıii.} ilk j. an
gın olduğunu beyan etmistir. Alev· 
lcr süratıe yayılmış ve di~er bir 
tayyarenin pilotu yangının bir bu
C"Uk kilometrelik bir sahada yandı 
ğım görmü~tur. 

Sarlotenburg i11tas,·onuna da hli· 
cumlar .} apılmış ve yüksek infilak· 
lı bombalar bir kaç yangın çıkar· 
mrşhr. 

• Stokholm, :; (A.A ) - Degans 
Nyheter gnzetesL'lln Oslo muhabiri 
askeri makamatı haberdar ctmPkslzın 
lngıliz tebaalnı ını evlerine alacak o· 
lan Norvcçlilerın idama mahkOm edi
leceklerini hlldirmektedır. 

• ~lmln, 3 (A.A.) - Hınd te§rll 
meclisinin daimi mali encümeni, aske-

Alman gemi sının 
han1uıeıerı 

U zakşarkta Japonya 
taraf-ından müsadere 

edildi 
Clıanghaı. ( A.A.) - Jnpon 

askeri maknmatı b:ı.zı yabancı 

gemileri tevkif ederek ıki mil
yon Çin d aı ındau 1uzla kıy. 
melı olan ve pamı.:.K \e iı ek~~n 
mürekkep hamulekrini m·; ade
re etmiştir. Te\ kif edil n \ .ıpur
lar, ~andro Sand rini, Lipari 
isminde iki Hal~ an gemisi, Ro. 
malo isminde bir Porte1dz ve 
Hcini isminde bir Alman gemi
sidir. 

l\Tüsadere hakkında ~imdiye 
kadar hiç bir sebep bildirilme
miştır. Alakadar memleketler 
tarafından Japon mnkıımatı 

nezdinde protestolar yapılacağı 

zannedılınektedir. Yalnız H ıni 

vapurunda 1.600 000 Çin doları 
kıymetinde ipek bulunmakta 
idi. 

-0.-

ingi lleıeye 
tagg are 
a k ınla r t 

l.t0 ulra, 3 { A.A.) - lngiliz 
hava ve dahili emniyet nezaret. 
ıeri tebliği: 

lngiltcrc üzerine pazar gecesi 
yapılan hücumlar neticesinde az 
zayiat olduğu haber verilmekte
dir. Hücumlar ufak mikyasta. 
yapılmış ve gece yarısından ev
vel bitmiştir. Londra civarına 
bombalar atılm ıştır. Bu m m tn. 
kada müteaddit yerlerde mes
kenler -ve mağazalar hasara 
uğratılını lır. Zarar büyük ol
mamıştır. 

Bu sabah saf aktan evvel 
§arki lngilterc üzerinde hafif 
d üsman faaliyetı olmuıı. bomba 
atıldığı hakkında şimdiye kadar 
lhiç bir haber alınamamıştır. 

Gece bir düşmım tayyaresi düşü. 
rülmüştür. 

İngilizlerin iki balıkçı 
gemisi battı 

Loııdnı, 4 ( \ . \ ,) - Amınılllk daire.si 
Hickary 'li e Lord tnchcape mUselldh 
balıkı;ı genulerlnin düşman tıı.ratın 

dan batırılmış olduğunu blldir~ekte
dlr. Bu gı.mıllerdekl mürettebattan ö
lenlerin yakın akrabası, vaziyetten 
haberdar edllml§tlr. 

rl. tayyarecilik için yedek pilotla ye· 
dek makinist yetl,t;tlıilmesi hııklun<la
kl l<nnunu kabul ctmlı;ıtir. İki sene 
müddetle senede 300 pilotla 2000 mıı.
ldnlst Y<'li§tlrll bilecek ve bunlar 
için lkl yeni mckt p açılacaktır. 

"' Johannesburg, 3 (A.A. ) - Şarki 
Afrika cephesinde yaptığı teftiş 11eya
hatl csnasmda cenubi Afrika birliği 

bq\ ekllı genemi Smuls, Hartumda 
lnı;ılı.z harbiye nazırı Eden ile görUş
mU:ıtur. 

Görünmigen harp 
...._,_, ,_ ..-. 5'*'Mltaws ,,,_. ~ ............ 

s inci kol 
19 Y azan : VLADMIR SABAT 

Sabık Polonya Ente!Uccns Sen i.<ı Şc fleı·imlen 

- Bundan hiçbir fayda çıkını -
yaeağmı çok iyi hi'diğim için! .. 
Benim de başıma bir yumruk in · 
dir.sinler diye mi? .. Katili ne ça· 
buk da Bohemyah yaptılar?. Halbu 
ki katili ben tanırım. Halis Polon
l"alıdır !. Hilkfımette de memur
dur!.. 

Etrafımızı saran ve muhavereyi 

dinli) en köylüler bu sıska gencin 
ateşle söylediği sözleri 'e savur 
duğu ithamlnn i§ltincc o kadar 
kızmışlardı ki, alent kUfretmekt€ 

idiler. 
Albay vaziyetin vahametinl an -

)adı. Farfaracı genç adama: 
Miithiş bir hiddetle: 
- Genç adam!.. dedi. Sı>.nin bu 

söylediğin sözlerin kar.una karşı 

cilrUm olduğunu bilmiyor musun? 
S n hukfımete iftiın ediyorsun! .. 
Bunun cez:ısmı çekersin!.. Ben !e
ni burada dinliyecek dPğillm ! ... 
Bir şikayetin '·eya cinavel hakkın 
da b"r bildiğin varsa u ulU veçhı 

le gider. miıdd('iumumilıge mE.lü
mat verirsin! Ne diye, burada hal 
kı tahrik edecek şckilrle bağını 

ı:ağınyorsun? Ha)rii bakalnn işi -

ne! •• Çek arabanı! .. 

1 

ll 

E LBETTE du~mu sunuzdur: 
Bu yıl liselerın beşinci sını

fında dirnn şiiri okutulacak; )ani 
Fuzuli'nin. Baki'nin. Nedim ın ga
zelleıi, kasideleri tekrar mekteple· 

• u ''h .YS 
ır· y ı en 
a n çıı kın bf'yi 

l ı i de koyın tan nmezl r. 
kıll r n, y u ' zın ,. l ıye ic 
bı kalemlennin ucuna. gelen heme 
her mısra ı divanlarm:ı. koyuveri 
1 r. Bu ) uzd n divanları okum 
haylı zordur. Okursunuz, okurs 
nuz, tat ız sö~l r; fakat önUnUL 
brdenbirc bir harika tikJver:!r; h 
de e:n umm dr mıız verd~... Bunu~ 
için sabı cclıp, bUtün o t tsız SÖ7J 

re tnhnmmul edıp dıvan n bruı 
a agı okun hı.zmıdır. nu da dil 
kol y! Baki, N fi, Nedim çok lBZ"' 

m mL'llardır· Fuz li d nı d 
lıat a okunabilir. Fak t G llp, Nn 
zım, lzz t Molla. divanlarıru baştn 
sonuna. k dar okumak insanı so 
d rece )orar; ko koc l'itanl 
dır. B"r mlint h t 
re iyi şairlerimizin, ) ni on ) ir· 
mi kadar ehemnuyetli "nin dh anla1 
rnır hakkUc okumak, hi bir be J 
kaçırmnd:ı.n iki Uı; d fa özden g 
çirmek i in hi o ma n on vıl ug 
.raşmak lazımdır. Bır ala da küç t 

şairler vanlır ki onl r d <:ok gü
zel, harikul de beyitler r.()ykmiş
lerdir. BU n ·,an ıırı taramak 
için bir ınsıı.n omril zor t r. 

Hadi di:y elım ki dişinizi s p bü 
:rUk hir k mmı okudunuz. v ucud 
getireceğiniz mlintehab tın, Gül 
dcste'nbı ke.ç ) ıllık ömril olacak
tır? Niha) t kırk, elli yıl... Bugiln 
lüntehnbatr lir Na if'ı hatta 

Ziya Paşaıun ·11.:ırabat'ıru ihtiyaca: 
kMi bulmu~ onız. Halbuki Nazif 
Bey d , 7..iya. Paşa da zanuı.nlnrı
nnı zevk sahibi adamlarıdır; o za· 
manlarda o güldesteleri kim ter
tip etseydi. pek ez farkla, onların 
onlarm aldıkları manzume-len 
çerdi. Bugun Müntehııbnh Mir 
Nazif ile, Jlanıbat ile iktifa ede
meyişimlz, zevkimizin değil}mcsi 

yüzündendir. Bizim vUcude getire
ceğimiz mUnteba'bat da kendi zev
kimize göre olur ve bundan em yıl 
sonra gelecek insanları tatmin 
edemez; onlann da. gene bl.itfuı di
Yanları baştan okumaları, kendi 
duygulnrma, düşUneelerlne göre 
tarnm la ı lazmı gelir. 

Fakat bütiln zorluk ara, vücude 
getirllece • erin az bir zaman 
sonra b genilmiyeceğinin bilinme

Ltlt fen sayfayı çeviriniz) 

(1) 1 c it, 496 bUyUk ııayıta, bez 
kaplı, 130 kurtıJ. (Maarlt Vekilitği 

nıcktep kitaplarından.) 

Albay bu sozleıi gürliyerek söy- rettim! dedi. Çünkü bu herif ca -
Iedıkten sonra hemen otomobile sustur!.. Ve bomba hadisesinde 
atladı. Biz de kendi!ini takip et - metbnldardır!.. 

tik. Albay Samoreviç, eonrn, cehen· 
Albay. çavuş ve şaşırıp kalan nem kesilmiş )iizUyle ağır sğir ar. 

köy hn.lkını arkasında bırakarak, ka.sma döndn. Ayakta durms.kta 
yıldınm sllrntile Yillasınm yolunu olan kontes Valeskaya da kurvun 
tuttu. gibi ağır bir sesle: 

Albay Samoreviç otomobil sev- - Sizi de tevkif ediyorum! 
kedcrkcn asla konuşmak Metinde n 
değildi. Fakat onun dudaklarının N0\'0.lllİ TEDH1 QtLERt ••• 
titrediğini görüyorum. Polonya harbctmek fi7.el"e umu-

Villiısına girdiğımiz zaman ba - mi seferberlik ilfi.nnıa. hazırlandığı 

na, son derece endi.ş.cli hir yüzle: sırada memleketin müthiş 'bir gaf· 
- Aziz dostum! .. Vaziyet zan Jet içinde yUzdüğünU, bu suretle, 

nrıtttğimlzden daha vahim! Mühim ilk defa anlamış olmanın deb§eti 
bir teşkilat var!. . Bır ağ içindeyiz, içindeydik, 

dedi. 1Gr.Jçki hududa kaçmfmı Albay Samoreviç, uzun senelerin 
değildir... t'ElıCrUbesıle, pa.pas Popcnio'in katli 

Ve h men tel fonu açarak Dı- h4.dtsesi nltnıda pek mfilılın tC§]d • 

mıtroviç kö~ii j ndarma çavu - lfıtm fna1iyeti bulunduğunu derhal 
nun le\ kifi emrini v rdl. Benim hlsse~tl 

y!lzUne bUytlk bir hayrf>tle bn.k - Albay, bana adetA bir UpJan 
makta olduğumu da görünce: 1 omurtlsile : 

- Evet!.. Dimitro\1ç kö}1lnU - Milhlm teşkil"t va.r! .. Bir ağ 
jandarma çavuşunun te~ em- ıçindeyiz!,. (~ ~) 
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CılOlilj;;'ll~IOGD barlç e 1 
a isleri 
(Bo.ş t3rafı 1 ncide) 

nııyretle l!s!'§ılamak §Ö) le dursu.-ı, 
Türkfyenfn bll.klmane hareketinin ye
ni bir dellll olarak kabul cdllmcltt.edir. 

lng,ıı~ efü~n umumiyesiLin ekseri· 
:,eti Türl-: devletini, bllhr.ssa b,JtU:.ı 
hare!{et vasıtıılnrmı mahdut L.r mın 
takada temerkUz e~t!nnlş olması ltı-
a;-lyln zaptedilemez tahmin etmekte 

\O b-..ı temerküz ı.eyf!yednlıı, Bo :ız 
1 r Ye daha ilerisine kıır,şı yapılııcal: 
l lr te:cbb~e atıl:n:ıdan evvel mlhverı 
l:lr yer'.ne lld d-.!n dU,;:UndUrcce:'!i z:ı.n· 
nolunmakUıdır. .. 

lı:rmt-t lntintinUn nutku, Türklycnın 
Boı;:ızlarm muh:ı.uzı ve Yakın Ş:ır~ 
l 1 t"nı olduğu hak!<mclıı mevcut ka
ı. ta t kabUl etmektedir. 

Avnı zam:ı.nd:ı Türkiye, 1ngiltrre 
1 " e.!;dettiği muahedelere t~~mıle 
m~tab·k olarak, rulıılasebellcrini d'! 
ı ... ım n:! bir tarzda idare etmekte· 
ı r. ln~lllz lttLak:na t:ıdık lcalınııcaıı-ı 
l kkında yup:lan teyit memnunly~t 
,·erm .. J.Je kıılmamakl.tı. ayni zamanda 
1 UV\'et \ erlcı bir mahl~ et te almakta· 
dır. ·rurklycnln bu ııııreltctl hayret 
u~·'lll ı.rnuım:ı.ktadll'. ÇUnkU Türkiye 
glbl b.r closlun verilen sl.lzll ve dost· 
lıı ı tutması a.nnnesi ıcııbıdrr. Nutuk 
ta bulunan ve SovycUerle dnhıı 1}1 
mUna \ıeUer idame edildıği nctlcesi
nıı ula,. t.rran ııl.1ruetıer iyı kar,Jılan 
mı~tır. Hususile iti bu miln:ısebetlerlr 
şa)anı memnuniyet vnstı Türldyenlm 
umumi slyasetı Uzerlnde bir yUk tP~ 
J 1 edebllecek endl~e'l?rl izale cdeblll~ 

Nutuk !ıakkuıda. yilriıtUlcn mııta 
lc:ılar, Türk!ycn!n, mUracant \'llkUnlt 
g l• 1 •in• hU :m ttlğl zaman, !n:;lltc 
T<'nln geıu;, 'e tam bir mllzaheretlne 
gUvC'r.ebUcccği huSUa-unda mllttefiktlr. 

tXCitL1Z AJAN INA GÖHE 

1 onıln:ı., S (A.A ,) - Röyterin dip· 
1 malik nıub:ırrlri diyor kl: 

Reıılcurnlıur J..rntet lnönUnUn nutım 
Londra saltüıiyettıır mahfillerinde iyi 
kar§Ilnnmı~tır. 

Tecavüz kuvvetlerine kıı.rşı mukn
l'l'mnt e::Ulece~ haltkmd.ı. mUtteflk 
Türklyenin aldığı l\ZlmkArane knrarn 
k:ır§J İn.,.ıltc::cnln ta§ıdığı it.ima~ Tür · 
J;iye rebicunıhurunun heyecanlı söz· 
J rıle tekrar teyit edllml!J bulunmak· 
ta..ır. Bu nutul( Ingilterc ne mevcut 
ruı:a:m:ının açık sarih \'e kayıtsız bir 
'it'IU!d• tcyldidlr. Hnrp ccreyıım &l· 
ka:ıl-ra lndi~i blr anl'!:ı bu nutkun 
ır ' .. n lın19 olınuı daha manidardır. 
lngillz mal:amlnrile mUzakereler 

c· re:ran ctUt;'inc dair Re:lıı!cumhur ta· 
:ı.fmdan ynpılan beyanat ballhazır 

artları ld,nde fevknlldc ehemmiyeti 
tz .sarih bir mana ltade etmektedir, 
Rei.rtcunıburun, Y~nan1stan hak· 

•n<fa gösterdiği ru!İuı ve sempati 
• r tı.rıu §Crt.ft nltm:la Türklycnln 

kas•.z bir ~)1rcl kalamıyacağı hnk· 
nda bir lhta.l'dır. 
Xut k, TUr!d,enln açıkr;a l!ade et· 

ı ğl gayrlmuhruiplJk ıılyas:!tln! teyit 
'mii1 olnıasm:ı. ragmcn Tilrkl) anin 

t"yaklm: bir intittr vnzlyeUnde ol· 
.!':unu da lh:.:ı.r ctm.!cted;r. 
Türkıyc, her ne baliasına olurs.'I. ol· 

un tamamiyet ve istiklAJ:nin mUtl:ı.· 

faıı edilmesine nzmetmı~ur. 

:CtJRK • 50\'l'ET Mt)'NASEll:\TINI 
noz~IAGA l\IL'YAFPAK 

OLAl\L\DILAR 

Reisicumhurun nutkunda Sovyctl''I' 
münasebetine yıı.ptığl telmih de ço': 
mıiSaıt te16.kkl edllmektedir. lsmet l· 
nönU • eııki samımı mUncacbetlcrin ye· 
nlden lcurulduğunu ısl:SylemiL1tlr. Bu 
hııbcr, iki memleket nrnsında ıı.nlıış· 

mazlık tohumu cl:meğe uğrnşan AI
nu.:nları memnun ctmıyecek bir ha· 
bcrdlr. A!manlıır, nasıl şayanı dikltat 
bir şekilde bu te~ebbtuılerlnde muv:ır· 

fak ol:ıtn:ıdılıın:ı, lngiliz · TUr:c pak· 
tını bozmak için ıar!etUlclcrt tcşebbU!ı 
te d:ı mu,·ııffıık ol:ımı) ııcnklar<lır. 

ırox PA1'%1;:\1N SEY.\IL\Tt 
neısıcumhurun nutku söylcnlrl:c:ı 

hazır huli.lnmamnk ıcın Alman bUyUk 
elçisinin B"'riıne scyahııU o güne k:ıs· 
ten sccllml~ olması muhtemeldir. Son 
günlerde Alman matbuatı büyük elçl· 
yi methetmeye mütemayil bulunmuş· 

tur. Dllyilk elçinin Almnn devlet re· 

... --
fslne raporunu vennest, ıcenc!tm 

bir imtihan olacaktır. 
ıçnı 

AJ.)IA..'11\ AJAXSININ TEFStRt 

Berlin, S (A.A.) - D. N. B, 
ajansı bildiriyor: , 

'rürkiye Cumhurreisi İsmet 
1nönil'nün nutku &ı.l:•an memle. 
ketlerinde ço!: büyük bir alaka 
uyandırmı~t1r. 

Bclgratta.n alınan haberlere 
göre Yugosl:ı.v siyasi ,·c dipk . 
matik mahfilleri, İsmet İnönü. 
nün beyanatını, harp harici kal. 
mak için Türkiyenin elinden ge. 
leni yaptığı ve mu!•adder:ı.tını 
!ngiliz mukadderatiyle sı:n bir 
suretle bağlamak istemediği tar. 
zmda telakki ctmoktcdir. 

İngiliz mali yardımını kay. 
bztmek istenıiycn Tiirkiyenin 
Londraya karşı verdiği ~:ıdakat 
ve dostluk teminatı çok iyi anl::ı. 
mlmaktadır. A!lkara ile Mosko. 
va arasındaki münasebetlerin 
yeniden dostane oluşu, 1nönü. 
ni:n mihn~r devletlerine hiç hi'. 
cnm etmemiş bulunması, daha 
büyük bir ehemmiyeti ve daha 
müsbet bir vasfı haizdir. 

Bc!grat mahfilleri, nutukta, 
Yugoslavyadan ' 'e sair Balkan 
devletlerinden tahczdilmemiş ol. 
ması, Türkiyenin. 1934 de ya_ 
pılan B alkan antr.ntının fiilen 
sona erdiği nazariyle baktı.Tına 
bir delil olnrak tclilkki edil~ck. 
tedir. ~ 

. Sofya mahfilleride, Türkiye. 
nın İtalyan. Yunan lıaıbinin ha. 
ricinde kalmak niyetinde olduğu 
zannedilmektedir. 

. lsmet İnönü'nün Türkiyeyi İn. 
gıltere_ ile mevcut olan anlaşma. 
ya baglı telC.kki etmiş olması 
sadece bir formaliteden ibaret 
adde~lilmektedir. Muhasamat 
~rki ~~:niz.:: genişlediği tak. 
dırde Turiuyenın harbe g~rece"i 
sarih bir surette muahedede zik. 
r~dildiği cihetle, Tür;:iye ile lr. 
gıltere arasındaki anla~rnanm 
1!8-lya ~!:rp devletlerine harp i. 
lan ettıgı zaman Tiirkiveyi ha. 
rekete getirmiş olması laz.ım<>'el 
diği fikri Sofyad::ı. hakimdir.,, • 

YUGOSLA VYADA S.\l\Il:\U 
TAS\'lP 

Jleıırad. S (A.A.) - nö)U.r: 
Belgn.dm d!plomatık mah!11ler1, 

hUkQmetln harp halrkmd:ı.kl aiyasrU· 
ne dıılr yapmış oldu~u beyanatı, reisi· 
cumhur lsmct 1n6nUuUıı beyana.tile 
sıkı surette alakadar görmcktedlr. 
Bu beyanat Yugoalııvyada eamfml blr 
eurctte tas\1p edilml;Ur. 

'l'Urklye rel.slcumhurunun nutk,u 
§imdi her zamandan zfyr.de Yunani.1-
tan lehine olan Yug<>slav efl.!numu· 
mlyo.'rlnl tok ceMretlendirmı,ur. 

Gtr.\1.lS E!li MCH.tM JL\DISESt 

l.lyon, S (4.A.) - Tempıı gaz"Ct(;'. 
s1 diyor kl: 

lsmct lnönUnUn son nutkunıtan ıın 
!aşıldığı tarzda, Sovyet • 'l'Urk nı.ına
oobcUerlnin sıkıa,maaı şark mmtaka· 

l 
l 
f 

Londra, 4 (A.A.) - Röyterin 
prlimento muhabiri bildiriyor: 

Başvekil Çorçil, Avam Kama
rat;ının önümüz<leki ilk toplan
tısında mühim beyanatta bulu. 
nacaktır. 

Çörçil ltaly:1nın Yunanist:ı.n:ı. 
hücumu neticesinde doğan va
ziyeti bahis mevzuu edecek \'C 

belki de lntiiltercnin Yunnnista
na yapacağI yardım hakkında 
sarih ma!Cımat verecektir. 
Çörçil, Hitler ile mare§al Pcten 
ar:ısmdaki görüşmelere de tc. 
mas edecektir. Başve!dl. niha
yet, lngiliz hav:ı. kiınetlerinin 
Almanya \'e Jtalyaya kar§I hü
cumlarından da buhscyliyecek. 
tir. 

Çörçil'in beyan.atını mütea
kip, bütün partiler a~:ısının iş
tirak edeceği bir müzakere yapı. 
lacaktır. 

Fabrl aıar1n 
ımaıat k dreu 

Sümer Bank umıım müıiürii Bur
han Sanus gazetemize verdiği be· 
ynn:ı.tta devlet fa'ori'.rnlarının foıal 
kapruı:telerinin badeli azamiye çı 
kanlacairnr, fabrikaların, bıı giln
kü r:ındımanlarından fazla bir ve
rim elde edilmesi için bir program 
hazırlandığını söylemişti. Eu pro
gramın bilhııssıı mensucat grupu 
ikmal olunmu~lur. 

Aldığımız m:ıliımala göre. rnem 
lckette bugün en fazla ihtiyaç 
görülen Nazilli basma fabrikası • 
nın imal kabiliyetinin üçte bir nis
petinde tezyidi, yani sene\'İ ima· 
ltıt miktarı olan 15 milyon metre 
basmayı 20 milyon metreye çı -
kartmakla b~lıyıın bu yeni pro· 
grnmm tatbikatı diğer fnbrik:ıln -
rmuzda da şöyle yürütülecektir. 
Halen 9496 iğ kudretinde olnn Ba 
kırköy bez fabrikası üçte iki nis· 
pelinde genişletilerek 27496 iğ 
kudretine çıkanl:ıcııktır. Bu ım -
retle bn pamuklu bez fabrik:unı -
zm imalAt kudreti 8 milyon mel
reden 20 milyon kllsur metreye 
kadar yükselecek ve i.§<.:I sayısı da 
on bini bulncııktır. 

Halen 1&.400 iğ kudretinde o
lan Ereğli bez fabrikası 25.400 
iğe çıkarılarak genl:le::llecektlr. 
Btı fabrika hem bez hem ıle iplik 
imal etmektedir. 

26.200 jğ ile çalışan Malatya ,fob 
ıilmsmd:ı imalat hadde çılrnnla • 
cak ,.e amele miktarı 5000 1 bul:ı.
c:ıktır. 

Sümer Bank umum müdilıilnUn 
bir haftadır üzerinde tetkikler 
yaptığı Bursa Merinos yiln ipliği 
fabrlkasmrn kangarm ipliği ima -
lfıtmı bugiinküne nauıran çok art
tırması takarrtir etnli!~tlr. 

smda günün en mUhlm hı\diseal.ni hı.,- ~ J 
kil etmektedir. ~ nflŞtiNnnonu <:tBI 

Türldyenln ancak krndi mcn!aatıe- ·------·-------
ri z:ırar gördUğU takdirde l':arl•c gir· Milli Şefin 
mek hususunda aldığı karar, Aiıkarct 
hUkfimetlnln taahhUtlerin•) ve ıb.;tıul• 1\lut~a Mlnasebetile 
l:ırına S.'lclık kaldJğı hakkında yıı. Jh-
ğı beyannt:ı esasen mutab:ktır. Ti:.rki· (&5 tarafı 3 üncüde ) 
yenin Yunnnlııtnnla. ,.e frı~iltC'rc l!e bulundu~runu görmek lı:ln saılrrc 
ynptığı anlaşmalarda hlçblr otot!.ntlk bitaraf l:ir mü5:ıhcde ı,;ıfiılir. 
silAhlı m!ldalınle hUl:mU yo!.rtur. Cr.rl Cur.lburreisimi1.iıı nutukl:ır:io 
anla,m:ılann bu mahdut çerçeve ı.;ln· bize tclı~ir ettiği Türk • So\·~·ct 
de olduğ\ı bir tara1tnn Türk hl;Jtfırue· dostluğumııı yakın .,aı~;tn, <1ulhüo 
lile ortıışark !nglliz lmn·etlcrl g'ncl ltfanıe .. i hu tt unda bir garanti '-Ur 

kurmıı.y b:ı~Jmnı ,.e lngillz bUyllk rl- dı;~u~ı7: l~ind!r ~~· hii~i!mctir~~11.in 
çisi rmuımdn <llğer taraftnn da harici· -.ıılhıı. tılnmc ~·~ Metının fahıı \ 'C 
ye veknı S:ı.raçoğlu ne Yunnn b''yHk "" rurı _Lir uusuru • olarak So\-yrt 
clı;;isi ar11.3ını!a ccrc,·nrı eden nı!lz:ıkc· 1 ~o:.~uı;;~n~ ch.cmmıyl't vcnni~ Ye 
reden anlaşılm:ıklaılır. , u 0

" .ugu yını1 eski :r<a~lını fe-
' r.ıcle dnyıyabllmlş olması IW) ıl~·w 

===============~============.-:..=-=-=-= t:ııin lıütiin '.ıtnr.rlaşlar<'a derin bir 
1 ~l•ıllr \ 'C memnuni.rct!c kır§ılaıı-

sine rağmen insan divan şliri· 
mitle uğraşmak, onun güzel p:ır· 
ç:ılarmı ayırmak arzusunu duru
yor. ÇUnkU dh-:ın şiirimiz gercek· 
t n z"ngindir; dh·anlı!rdıı, emsali 
b llti hl~ bir C'dcbi} atta bulunmı· 
~an f!af şiir numuneleri vardır 
Yorgunluk, tatnz söz yıfın1 arınt~ 
• "roi ·ı yorgunluk... Fnkat o yor
-; ınluk, birdenbire b'r harika Ue 
it r ıln manm '·crdibi neşve yu· 
ıı'Tl•fa ncıdir ki'? 

Doyı.m'.\Z kim"3 t"ctlll·l cl!m"ı.1-l 

yJ.re 
r>z-e ha.l öı:ge c m'll özge temnş1drr 

bu 
!:> :tı bjttin Ruhi div:mmı, 

Gl:ıldl hlls:ı U leWet hltAln manl'se 
Y~ rt-l:gUz' rn d:ı. \'n."Snl: D!!ltı.m ıı.lm· 

maz mı 

"j ti Nnbi'nin -benim pek §lr!n 
bulduğum- ulmlUlı~'lllıı tahammill 
etmeğo değmez mi? 

ı=ndenı lradsm gece te;ır1tl Naill 
o meblı: 

C.~ c1haA elem·! lntızArıı. def· 
mez ml 

Nurulln.lı ATAÇ 

POLiSTE: 
Uç çocuk s~hncaktan 

yuvarlandı 
!3°br:n muiıtclü semtlerinde ku

rulan b:ıyrr.m ycr~eılndc bazı kn -
zalnr olmuf)tur. Bun!ardan birisi, 

1 FeriköyUııdc lmrul::ın bnyr:-.m ye
rindedir. Salıncakçı !~rn:ıil, birden· 
bire salıncağım durdunnue, bu 
yüzden salıncaktnn fırlıyan Fıılk 
ndın~a bir çocuı. tep~ Ustu yere 
yuvnrl2nmıı,tır. 

Bundan b:ışkn. Üsküdıırdaki bn.y 
raın yerinde Tnhsinln s:ılrncnğı -
na b nen 14 y~uıdıı N~ife ile 
kardeşi 11 yM,mda Munµez ıınltn
caktan düc;mUş, yaralanmışlardır. 

Yaralılar baı1taneye kaldmlmış, 

sn.Jrncnkc;ılnr h:ı.l:kın'.!a tnkibııtn 

başhnrnı§tır. 
Cl~ZALA!\'IHI:II,AN O'rCBt'S 

VE TAitSİLI!l~ 
Emniyet altıncı ~ube memurla

rı, Uc; bayr:ı.m giinündv şchi.rtlo 
ya!)tıkları kontrollar ucticrsinde, 
fazla yolcu alıın ve para cldığı 
halde bilet kesmiyC'n, 17 otobüs 
~orör ve bllctçisinl ve 5 tane do 
taksi şoförUnU muhtelif :ıuclardı:uı 
cezalandırmrı;lııNi.ır 

tJ,ğıııdnn hiç f.'Üp!ıc <•tmiyoruı. 
ullıçii !nönü lu.ıre!.luden de cs:ı

sen bunıfon bnşkg, bir ~ry <lo be':r
Jcıniyortlul>. Ilaşl;n. lıi~bir mcmlc· 
),etin 7.ftmnna olmıyıın Ye sa.llcr 
c s!a do t ii.I kornsn mcınlek~tin i'L 
r:ıenfa:ı.tıcrl üzerine clnynn:ın mü • 
<·r.rrep \ c uzun bir maziye s:ıhirı o· 
l:ın bu tfostlnk hiu.a t C'nmlıunrj. 
'imiı.in ele ılcı' iklcri .ı;il,l H<fön~·a. 
Jyaı; etinin h'ic:ıcl-m lçiııdc ba~tı· 
b~c;rırn. bir men::ıdivcttir ~ .. .,, 

r\lülcnlz \'C }'~ dcniıinık),j rm
I ı~iwıt ".ıhıı!:ırımum nıü'jtt':-rk mii
ı ı .afıuı.~ını dcrııiş eıleil i tlifnk:mıı 
~·:ınınıfa. l'arndP.niz, nııll•11nlar \'(' 
~·~!<ın ,:ak gilıi ırı;cr dntııı n:ü • 
hım r nııiyct salıab.nmızın ~ıı lh 
\'C ı;iıl<iın ltlnd<' bııhınmn.,ı Niası
ı::ı ıl?ynnan bu dmıthtı;: "l )•:ıscti u
ıııumı snlh n:ı.nuna. ridılen ta.J.t11rc 
Ş~)"nn lıli~;ut~ lılr mu,·v.ffokryettl:. 
\ c bize 1t1JIJ1 lstt!dallrıfıin r:ı ufak 
filli bi;- tet:lt' üze JıJle truınmmli!· 
o;Uz1Uğü hnsusrncb vı- sıılh ,·e sil
J;iınun id:ımesi !~inile hliyük bir 
emniyet \ 'C itirn"t Yeren im mu • 
\'aff~laycti Milli şer tnfinii'niin 
sanııl~ sollısc\'orliı:rinc borçlu
) U7.. 

Suat Derviş 

•• 
unıve ite açıldı ltalyan bar ı 

(n:ı, tarafı ı ncidc>' 
nebze mukavemet gl.lstermektcdlt· 
Yunan fırkıüıı.rınm çok lyi techiZ edil· 
mi§ oltluğu iyi ve çok mllttnrda ııa· 
tnryalara Ye mltrıılyl:Szlere malik oı· 
d·ıkları ve bunlarn muhtelif tipte t.&1 
y~reler tıırafındıın muzaheret edil' 
mekte bulunduğu gtlrUlmUştUr. 

lstanbul Ünlversltes', 19.fO·n ders 1 

yılın:ı bu ,;ab:ıh Rc\törU:ı ııçı' nutl;u 
ile başlaınışur, Bu satah, üniversite 
merl<cz binasının holUnde p:ır:ck mc· 
rıı.sim ya.pılınıştır. Heraslmc, snb:ıh. 

S,30 d:ı. h ·p lılr ağızJ:ın so} lc:ıen tstik
IAI m:ıqıı ile baıılannu~tır. Bunu mU 
tcaklp, h:ı.zırlaıınn kUr:ıUye gelen ü 
nl\·ersitc rektörU Cemil Bllseı, söyle
dıği açış nutkunda czcUml~ demiştir 
lıl: • 
"- Sııym profesörler, genç arkadaş 

lıı.r! Ünlvcrsltenln seklzlncl cl::rs yılı · 

ııı açıyorum. 

Kııhrııtnıı.nl:ır diynnnd:ı ideal, istik· 
l~d!r. Kııhrıımıı.n TUr!; milleti, tarihin 
en gllç fartl:ın iı;lnde, d:ı.?ıa dlln, bil· 
tUn dilnyilya ıt:bnt etli ki lstlklO.l, ıın· 

c:ık onun yclun!la ölme~i ve lıldilrme 
ği bilen mlllC'tıel'in Iınldtıdır. 

'fUrl• m!llctln!n lıUyLlk evınttıırı! 

MllU ı;;efln her birinizden i:;tGdlğl 

gibi ica~ ederse, ltahr:ınıanlıl;ta rreı; 
mio;lcrinizl elbette ınilflehlr kılacak

sınız. Ko.hramanlılc diyarında bozgun· 
cu ,.e bc,;ılncl lc0ıcu bnn'narı~'iZ. Türk 
milletinin her !erdi, köylUsU, !~çisi, 

ııydmı, genci, ya~ıısı, kadını, crltegi, 
yUreğlndc bir tele duygu, lılr tek sev
ı;I tıışır: Yurt dul cusu, yurt ııe\·glsl, 
\'C bunun için her. fcdıı.kQ.rlığa krıtııı.n 
mnlt l<ar:ın. 
B~ıgUn hepimiz t;l:lrllyonız ki y:ıpı· 

lan muharebede ı;a\·n~. asıl llm!ndlr . 
:Malc1ne, teknik ve ilim Eavnşmııltta 

dır. Fakat her zo.mo.n harbin bilgi ile 
mUn:ısebctl yoktur. Her z:ı.m:m lıo.rp 

onu iyi yapmaıtı bilenlere 7.afor tcm!I; 
eder. Tarihte bir iki misal getireyim.,. 

Burada rc:lctör, 1 i8!J ile 1807 del:I 
umumt vaziyetin bir hUlfııMsını yap 
mış \'e o tarilıler<ic mağlôp ol:ı.n mll 
lctlerln, lıezıınetın scb:blerlnl maarif 
sizliğe yUklemek temnyülUnU göster· 
dl!dcrlnl söylemiştir. H.ektör, bugün 
ı••rıı.ruıız hezimetinde bile, l•'rıuısız kili· 
tUr mUesscseıcrlnhı, mektepler!n1n 
muallim ve pro!esörlerlnln t:ıhtie edil 
c!!kleriı:e de t:arct ederek Eözlerinl 
~öyle de\ am etmiştir: 

··- Şimdi, üntversltenın bir yıllık 

meselelerine tcmııa edeyim. l'e~lnden 

a.rz~deylm 1:1 Onıverslte i yıl içinde, 
her yıl d:ılına ileriye do~ru l!dımlar 

ııtmı!}tır. Geçen yıl dllnya harp buhra· 
nı içinde çnlk:ımrken Unlverslte.:nizln 
verimi, şimdi göreceğiniz gibi normal 
olmuştur. 

nıı yıl Onh•cr.slteden C99 gene mc· 
zun o\mugtur. h'unlı:ırın %!l6 111 tıptc..n, 

142 Et lıuhulctan, 133 U !enden, 76 sı 

edebiyattan, 31 1 llctuı:ıttan, lG sı cll~ 
ta balıetlndendlr. 

Bu sene, Universltcm!zln mezunl!\r 
nıeıJeti, vasati !JO llô. !Jl artı.ııını:ladır. 

Hayata ntılmış \'eya atılmak uzere 
bulunmuş olan <WG genç ıırkadıışımıo 
her birine, mcmlel:et ve millet blzme· 
tlııdc, kendlerlnl Ye Unl>'crsltclerlnl 
yUksrlUcl bıış:ınl:ı.r dilerim. 

Bu yıl l nh ersi temizde 554 7 
talebeden 4356 genç terfi etmiş
t ir. Bu iki rakamda, Tıp fakül
tesinin imtihana. tabi olmıyan 

50!) talebe yoktur. Terfi l'<lcn 
4356 talebemizi de, bu açış glL 
nünde alenen tebrik ederim. 

Fakültemizdeki muvaffakıyet 
nisbetleri ı:;udur: 

'fıpta: 81,3, DL~ tn.b::ıbelinde: 
80, !•'ende: 70, F...Gcbiy:ıtb: 63, 
Hukukta: 50. 

Hukuktaki muvaffakıyet nis
beti, birinci sınıfta yüzde 31 , 
diğer üç smıft:ı iı:c yüzde 80 dir. 

Ycüinci devred~, tedrisat ile 
ilgili olmak iizcre şu ç:alı~:malar 
olmuştur: 

1224:~ amiliyat, lG!OO tedavi, 
:12700 l:\borntuvar mesaisi, 
122360 polikinik.,, 

r.cktör, bundan nonra, Uni. 
vcrsitcnin t::ı.m \'erimini, ancak 
10 nuncu yılı sonunc!:ı :...·crebilcce. 
ğin.i, binnenaleyh, profesörlerde 
dahil bUtün l:niveı'Sitenin bu 
müddetin c1olmasm:ı kalan üç 
sene içinde b.ami randınıam \'C· 

rccok bir ~~kikle <:al!~mağn. 
mecbur olclukl:!r•m söylemiştir. 
Rektör, nutkun:ı. tüyle deY::ım 
etmiştir. 

•·- Bu cer:: a -- ·,•rcsinJe basıl
nnş YC basılm:ı:tta olan eserlerin 
yekfınu 31G dır. Bunup 53 ü 
t--rcüır.edir. H ü basılmış, 17 r.i 
de bas:lmak ÜZ"'rcdir. Tercüme e 
dilmek iizcre 71 e:cr mütercim. 
le:·e '·eı ilmiıotir. 

Oniversite tedrisat k:ıclrosun:ı 
yeniden üç 'rürk prcf e:örü alın· 
mıştır. Bu."lar, ihtisası herkesçe 
hilinen Halide Eclh Adnan. 
Zeki Yelidi, .Ahmet E:ımdi Tan
pmar'dır. l{endilerini tebrik 
e:lcrim. Ayrıcs., Un~n·rcitc ked
rosuna 6 ecnebi profesör daha 
alınmıştır. Bunların bazıları 
memleketimize g-elmiş, tazıları 

da gelmekte bulunmuştur. Bun
lardan başka, tnlımatname hü
kümlerinin istediği §artlan haiz 
görülen 5 do~ent de profesörlü
ğe tayin edilmişlerdir. Bwılar, 
hukuktan Kemalettin Birsen, 
Edebiyattan Ahmet Caferoğlu, 
Tıptan Muhittin Erem, Sadi Ir
mak, Edebiyat coğraJyadan 
Besim. 
Ayrıca doçentlik müddetlerini 

doldurup profesörlüğe namzed 
52 do~entimiz vardır. 

Bu sözlerimi !bitirirken, Uni. 
versitem izi himaye yolunda hiç 
lJir müz::ılıereti bizden esirgemi
yen Bnşvekilimize, Maarif Veki
line saygı ve şükranlarımızı su . 
nar, b~ta Milli Şefimiz olmak 
üzere bütün yurd büyüklerine 
ve hükfımetimi7.c sarsılmaz ba"'-
lthğımızı arz.ederim.,. 

0 

Stetani ajansının muhabiri, ııeıııell 
hemen yoldıın mahrum bulunan arazi· 
nin ve !enıı hll\'ııların !kıı. etmekte 01' 
duğu çok bUyUk mUşkUltı.ttan bAbSt)'" 

lcmektedir • 
YUNAN AJAN:Slı.~IN TEJtZlBİ 
Atlnıı, 4 (A,,\. ) - Atlnn aj.ut'1 

blldlrtyor: · 
Selllnikten verildiği kaydedilen ~0• 

:!nk:ıt yabancı memleketlerde uyd~ 
ı . lnn yanlı:;ı haberlere nazan dil<lU' 

celbederiz. Nitekim Bclgradda çııuı1l 
;\'reme gazetesi D.N.B. ajansma ıı.tteı> 
dUn ncşrcttlğ-1 bir haberde ıuııyan JCS" 
t:ı.larının Yunanlstıı.na DO k!loıııetro 
nUfuz ettllclcrt bndlrllmektedlr· 1:: 
hıı~rin tıımamen uydurmn. oldllo
l;eyandan mUstağnldlr. 

PiSABOR BOGAZTh'Dı\'. I • .,,, 
Bt'lgr:ı.d, 3 (A.A.) - P.öyter: diğl 
~lll!l;lııhitlcrln huduttan gönder gaJ 

raporlar:ı. nazaran, PJ.sabor bC~ 
nuntnkasmd:ı §imdiye J:adar fasıl ııılf 
devam eden topı;u dilrllosu kesil ?tlu· 
tir. Du boğıız dağlık mmtıılce.d:ırl~· 
hlm bir stratejik ı:oktadır. .z;ıo dJI 
dıın geçen bu boğazdan SelQ;ııiğe gi 
mektedlr. oıııı· 

Askeri mahfillerde, topçu dUC~r eR n:ın kcsilml§ olmasına büyüle b arısı 
hemmlyet \'erllmektc \'e ıtaıyaııl deıı 

~ Lu mevzii z:ıpletmek teşebbUsU~arıl· 
~. sarfınazar ettikleri netlcesl çı ,ıs-: 
~ ınaktadır. Daha zayıC bir tht1Jll81~1~ 

Hektörün sık mk alkışlanan 
nutkundan sonra 19·10 - 41 ders 
yılının ilk dersini doktor pro
fesör ~ 'eş'ct Ömer lrdelp, de bu
günkii tababette Şimiyoterapi

nin ehemiycti me\'zulu l~onfo. 
ransı ile vcnnişlir. 

ita/yan 
toprağı re de ltalyanlıı.rm hUcum h:ızırll 

t:ıhmln edilmektedir. azi!lııı 
Bu mıntııl:ıı çok arızalıdır. A.r ç01' 

her bir ltarı,ını ve çete h:ı.rb!n\8ıı.t.ı 
iyi bilen on mUmtaz Yunnn ıcı 

~ : • .. ınUdıı!a:ı etmektedir. ....1 - SELANtK :cmrnARDIMA·~ 

En mühim 
harp 

sahnelerinden 
biri olacak 

J.onılm, 4 (A. A.) - Tnymis ga· 
zetesi başmakalc2inde İtnlyanrn 
mUı\'er ortaklanrun en z:ıifi olch:
ğunu işaret cttil:tcn nonra 9unla· 
rr yazıyor: 

"Binııcn:ı.leylı lt:ılyayıı hücum 
etmeli ve onu cızmdiyiz. ÇünlcU bu 
iş bizim i;:in kol:ıyla~tırılmıştır. Bu 
şaycde zaferin yarısını k:ızanmış 
olacağız. 

İtalyan topr~ğı en mUhim h:ırp 
salınclerfnden lJiri olmalıdır 

11lt:'SOUN1Ntx fXGtLlZJ,ERE 
l.ÜTFU! 

J.onılra, ·1 (A. A.) - Olıscrver 
gazetesi İngiliz tayyarelerinin 
şimdi 1talyııy:ı daha yakın üsler
den hareket ederek İtalyanın 
strateji!~ noktalarına şiuuetli hü· 
cumlard:ı bulunabileceklerini vaz· 
maki adır. Eu gazeto diyor ı;i: 

'•Şimdiye kndar bu mümkiln 
değildi. F::ıkr.t .Musolini bu imkfı.-
nı bize vcrmcık lfıtfunda hulundu 
. iunanistanda üsler ,·ücuda g;. 
tırınemiz ir.in birAz zaman lt'ızım· 
dır. Faknt bu işi mümkün olan 
süratle yapncnk ve o zaman fa • 
şist toprııklanııa şiddetli akınlar 
lıaşlıyncnktır. Limanl:ır, ı:anayi 
merkezleri, stratcj!k ehemmiyeti 
olun hcır nokta bombardıman -e<li-
lecektir.,, . 

Gazete \"awıını şöyle bitiri-·or: 
uv • P' 
ı ıınanıstana taarruz. ne taraf· 

tnn bnkılırs:ı. hakılsın. lııgiltcrc i
çin n\'antajlı olmuştur.,. 

londıada 
ava tehlikesi 

ı şaretl ver ımedi 
J,onılrıı, 4 (A. A.) - Erliılden

b~ri ilk <lefa olarak gece Londra: 
da h:w:ı. tchllkesi İf2arcti vcrilmc
mi!itlr. 

Ali11a, 3 ( A.A .. ) - Röyter: fa. 
Selaııikten alman bir t1cgr:ı11 

göre, cumartesi öğlcde.n ~~-tn· 
yapılan iki hücumda bır n1ıkdıı.t 
rı çocuk olmak üzere 200 k~i" 
sivil ölmiiştür. Yunan avcı (l.!il· 

yarelerinin cesurane müd:ıf°'u>'· 
na ıağmcn 20 bombardıınnn cit 
yarcsi Selfı.niğin sivil Jll~ıın Ô· 
mnhallesin~ hücum etmiş~!'· }le" 
len ve ;aral:munların ade ~ c• 
nüz tama.miy!c tesbit ed11~J1 
miştir. Dört clü~man tayyn 
düşürülmüştür. ..vtiı; 

Dün gece, Kral Gcorges b!~:ı:ı.1· 
yaralı tayyare yüzba.:ıısı 'P t et• 
yanisi yatağı başında ziY~ rUt· 
miş \'e kendisine binbs.Ştlı~ 
besini vennistir. t 

l 'UXAN lrn.SllJI TEBIJ{l !llılpıt 
Atııı:ı, 3 ( ,\. \.) - Yunan il re!ll11 

Jtar:ırgllhının yedi numaı ııl1 
tebllt'tl: ııeıe' 

Eplr ve g:ırbl MıılcedonYa ce~ştllr' 
rinde f1dclctll topç~ c!UelloSU ~~rıııııll 

Dundan ev,·elki tebliğde ~ı .. ııı.ndell1 olıın Arnavutluk nrazisl d~ .. ~~ 
ilerleme oorcketi ncuccsinclc, şııı· 
cdllmlş olnn mevziler, dllş~cutıl' 
detıı topçu ateşine \'C tayyare ri 
lann:ı rağmen, elimizdedir. ·c erıt e 

'fayyarelerlm1z, Görce ;tsltiYctl 1 tnyyııre meyd:ınlarını mu\'ll 1111 ~. 
bomb:ılr.mışl:ır ve yerde b~1utıJ3lr ııetıe 
tayyareleri lmln etmı~ıerdır. 'fll)~-:ıJ, 
zln deposu ateş olmıı;ur.1 rıııdil 
mcyd:mlarınm dlger blnll e. ,. 
ytıngınlar çıkarılmıştır. ıecc~tl 

Tayy:ı.relerimız, dUşmanıD bllt.llr> 
mu mcrl\<'Zlcriııl ve topı:uboll1bllrd" 
mevzllcrl:ıl mu,·af!nklyetlc (le" 

rnan etmişlerdir. dört d0;.. 
H:ı.va muhıırcbelerınde i dll§C"' 

man bombardıman tayYllresuı.neSi 
dUlt. 'fnyynrele mtzden iki li' 
lcrlne clonmem ·r. IJJlull~t· 
DUşman tayyareleri, ge.~e\'&!ll el• 

ııhaU üzerine hUcumıarıntı trsS ,•e (}." 
mişlcrdlr. Bu meya'nd!l pat ad~Jl)ıı•· 
varı, Korfu, Y:ınya ,·e Glr~öyler ddu· 
Har.ya ve kUçUlt büyült dJtılılll dt!" 
mnn tn.rafmdan boınb!U' ıcer1 ne ~· 
ml5tır. DUıınııın hiç bir ııs b1'Zı ~,· 
zarar vermemiş , .c yal~ nhali 
Inrı tahrip ctml~t!r. Si rdır. A ı. 
sındıı tilil \'C ynralılar ' .n,._ {' ,\f.üP' f 

YUNAN UMUMi Jv .. ~pl• 
HINDAKİ tXGtıJZ G1;ir tıı$İ~ 
AUnıı, 3 (A. A.~ - dtı ıııısıııı• 

generalinin riyasetı nltı~ıııi~ oicl ıı 
HU 1\!ftdaf aa bir irtibat heyetini~ gektcdit'· ~-

'1r 'IZ•i'I ğu resmen toyit edilxrıc ·uı ı>Jll.( \;( ea il geldi hC'-'Ct orta ı;arktı:ıki fngı e••tccll: 
" • gelrıı " ı;I 

1\1illi Miidafao. Vekili Saffet mi karargühından . ıen fıı • 
Arııran bu b hk Bir deniz tnyynresıle gc utılı.ı .. sn a i ekspresle 1 yutUln bııe· 
Ankaraclan 1 . . !iz generali, derb~ _,,csiflO -ul' 

&e 1rımızc gclmi§tir. mi karargfılııncl:ıkı ,·n~ si 1JU> 

~e!..e ll""'V.ftlte ıamıştır. Generalin ge:;ıı;1iitır·1ı-t a- 1 .. .., 1' bir memnuniyet uyan ıı tl~ 
eaVaA ttÖ!!d8rdl l:\'GiLTERENlN' yARJ!~r,l~ t 

I" ~ ED1I.D1Gil'"DEN 1'' c;~ııc~. 
I.on Ira, 4 (,\, A.) - M::ıre;,al • :r;c\'york, 3 (.\.A.>T;cs g~ 11t· 

Patenin, Hitkr • Peten mülakatı Meta.ksas, Nevyork ·ği ~)-ıııı tJ'. 
lıa1:'undn Ruzveltin kendisine •yol· s~ıtin mulıabir~e verd;i ~ t'cl' 
ladıı;ı mesaja cevap gönderdiğini' ta, 1ıınf:ItcreıU.n ~dc"'.;'fe.f. & 

Alman njıı.nsı bllclirmcktcdir. Mıı"- ğİ'm~Gi Uiifdin 
rcş&lin ccva!:>mm muhteviyatı m:ı.- duğunu'fbi~tir. }'"" ~ .ııJ· 
1• d - . ~·""""';\ p\":tı1l" um Ct;'ilclir. • ,. ' , . C ., .,-~~ - • tJnl~ } ıf 1 I • . ~ Yuıiv.Dıstan - !Ar.t:l"'tl iıılJı ~ 

StiDCJeki • 'ı•J tiu, 3 (A!-.~~ı ~i~te!~e Ş;i· 
~'"ıııar ö ili". susi nıuhahirinlll~cli • ..,~. ~, 
'11.U; ·O ~ Y 1re, hnYa şeraiti <i ~ ~ ~· 
• "3Zıldı I A)· ! murun,, 'r;glrın ve ıta.trıı!°!f-ot• 

~ .J i1 rinc bır yaz gtıne!il rıe.reı~· 
J\ud~!ı, 4 (A. A.) - Filistindekı" tur, 1 Bu ynz güneşi: ~ )<ılll' eti 

aslı:crlik yapacak kudrette bUtiln J:ın dUzelt.mcyi ~uınk ek tiB ;~çiJl 
Yunanlılar Filistin İngiliz ordusu- tadır. Yolları duıel~1.1,.1fı 1 

na gönüllü yazılmış bulunma.ktn·' hareketin mUstakbCl JW>'f~ 
dırlar. elzemdir. 

I 



mukavele 

k fıl{ı bili -

rdir. 
üu htlmcmezliı'ie 

'l'aklib 
' en dokuz bin dolar 

' ır. aye koj du 
'~dısı d . 
~e ~ böyle Röylüyor. 
' l\lt Ye Cidişi de, esasen 

· baıı falerin intacı ıçın· 
'~ L. t!Ye rn·? 
~<tııd 1 • Yanılıyorsunuz. 
· S dneye falan gitmc-

~ ~ek oı 
ıt.: 'l'ıııa. UYor iti Upolu gemi-
~ Jide 

IJ.\ı ... ~ ... 
l()l'lı.... "\::ll, 

""Q, ~ onu hareket etti 

~ elllin etsem başım ağ-
t.... talı öw 
.~deı: gleden sonra Savo· 

· ~teıı I! Ceçerken bacssm -
, llij·ol'\clıllıanıan gordliın; cld
~:· • '\, 

lıııtı:~ dıı b 
~ t:"tı 1111 unn itirazım yok 
~ • hareketi dom..•dur n ~\'~ ö·- . 
~ l'ıı11ııııı nnu, bardağındaki 

~~ 1-llı~ tıı Yl.ıdunı içmeğe baş
'ahsus yaptığı a.nlaşr 

, a<tı Şeldon'u biraz 

~~di 
~~ Ye devam etti. 
'~ d, vapurdaki yolcu -
.... <lı._, Yoktu 
'n. "<llde • 
b..."fl'lııt ne~de? 
~~ı .... llda 
~ ~"ili., n · Ben kendini ora-

1" " en ayrılırken o- · .rElllt ... 
ıtı• 1't ic1ıı enl geml satma.1-

. eye gidaa~lr dnaı 

~tt 
lıtı.,~ e.,et 
t~ ~ti ... 

!31 orn~eğe hacet knlma-
tııı '""lltta b '1l!ıı b alıverdi. Bann 
t!decı~lle etmez ya ... 

%.~ beni' anlıyorum ki 
~ta~ llıeraktan çatta • 

t~)~ll İı~a ederim, şaka· 
.~~ \'etin rn da bana doğ-

4\'ltl • 
· ~ koJtufuna gö • 

\ ~ e aaynıağa bnıs 
\r~~tıt ı... 

ı ' uurıı, 
~ n ·~-=-~n~~~ 
S;tıı 

~.: l.tal'ta 
~ ~ ~e l> geınıst Malılyta 
! ~ltt t~ Ullga - Punga ka -
'~"'batı 11

t'alt battı. 
~-~ ııa::Yi t.erkettiler; 
ı ~lllle tbıı Parça olacağı · 

' bu e ... ~~ ~ ınUzayedede 
\ıı. Lak1anc1ın t1ze-

e lfıtr 
~ y ,. ltiınat buyur-

manızı rica ederim. 

SO tor ~ııd y ~ p l' lı 

ba g...uıu il ı ~...ı. r ııd:ı 

'l RIJplcriiı tem nat ve ı< 

ıncıeri. (l ... J2) ı 100481 
"'- . . 

Çünkü bizzat bendeniz de Ral A§ağıdn yazılı m ,.a ı n nc:ık t;kslltmeıcıi Teklrda!l' nd 

ile Morgan namına bu muza.yede· ma kom.ıtı onwıdn , ı 9 IJ ı; ı mba gUnU saat 14 te y pı ır 

l 
" 1 

ye iştirak ettim. rın kanuni ve •ıial..ı ı.t. b .ıı va l.ttc k!lml yoruı gelmelerı. t l.lu 'J \ .., J 

Ral'la Morgan gemiyi elden ka- Cinai • Mıktan Tutan ·re tı 

~ırmca fena halde içPrledılC'r. Kilo Jlra ııra 
Meşe odun.ı 850 000 f375 ıı· ~ 

- Defolun, dedim, hem elli li- Mangal köm rU 17,500 875 t.ı5 
radan fazla sUrmezler, h m de ka· Linyit kömurtı 900.000 9000 6i5 

fa tutarlar. B ııka tal'p yok anı • * * * 
yorlardı. Ne "Ftilhrum k rd şlcr,, Ma.malctakl okul ve :yanındalo blnaya geUrllecck su !çln )npılacak bo 

ru fE"rşiyab ve e'ektr. n ttı ha valsi tazyik istasyonu ve depo in tı ka • 
fn, ne de ''Burns Filip • Rirketi • p:ılı zarfla ekslltme) konmu tur. İhalesi 6/11/940 ı;a.rı;aroba gilnll e:ıat 
nin vekilleri ortada )Oktu. Yegiı· 11 de Aııknrnd:ı M M. v. tın alma komlsyonunda yapılacaktır. Tnııplc. 
ne korkulacak rakip Ni sPn'in, a • r1n kanunl vesikaları le tc'clif mektuplarını lhale saatinden bir sa:ıt evvel 
centcsi idi ki onu da, cs:ı en, zil- ltoml.Byona vermeleri. Bu inşaatın hepsinin kc.;ıif bcdcll 40,185 lira 65 ku_ 
zurna sarhoş edip tE'<arta)a çıknr· ı ruş, Bit teminatı 3014 llraJır. Kc§lf vo gartn:unelert 201 kuı·uşa komisyon. 
mışlardr (D ) dan alınır. (1290) (10005} 

. rvamı ııar * * * 
Apğıd::ı. yazılı mevadın knp:ılı zarflo. eksiltıneleri hizalarında yazılı gUn, saat ve mahallerdeki askeı1 sa.tın 

alma komisyonınrı:nda Y pııacaktır. 'la!lplerin ihale sa.atlerind n blr saat evvel kanunl vealkalarlle teklif mektup 
!arını alt olduğu lcom yonn \'ermeleri. şartnıı.mcleri komls)onlarmda görülür. • 
ClnBi Miktarı Tutan Temlnab İhale gUn ve .saati llıalenln yıı.pı_ 

Kuru ot 
Zonguldak veya 
KarabUk kok komUrU 
Nohud 
Makarna 
Kunı l1zUm 
Sade yağı 
Pirinç 
Makarna 
Kuru fasulye 
Gaz yağt 

Kilo Lira Lira ııı.cağı yor 
1.125.000 6906,25 8/11/940 16 Çorlu 

•• 125,000 
131,400 
181,400 

64,200 
20,000 
48.000 
70,400 
54,000 

1 4Q.OOO 

86,000 
28,652 
Stl,478 
19,902 
28,000 
19,200 
22,528 
16,200 
12.250 

* * * 

1224 
1849 
1493 
4200 
2880 ) 

8379,20) 
2480 ) 
1887,150) 

8/11/940 15 Çorlu 

20" " 
.20 .. .. 
20 .. " 

11/11/940 

lfl 
ltl 
15 

1e 

İzmit 
İzmit 

lzmlt 

Kırklareli 

Emek otellnde. 
0846) (10271) 

A!ağıda yaz•lı mevaddın lmpı>lı zıı.rna ekslltmeleri hizalarında yazılı gtln,eaat ve mıı.hallerdekl askeı1 aatmalma 
komisyonlarında yapıl ~ıtır. 'Tnliplcrin luuıunl vcsikalaitlle teldi! mektuplan ihale saatlnden bir ııaat evvel a.ıt ol 
duğu koınlsyona verın ıer;i. Şırtn~mc rl komlsyonlarında go Jr. (lS82) (10199) 

Cinsi m ktan tutan teminı;;tı lhalc gün ve att ih&lentn yapıle.cajl'J 

mahal 
Sadeyağı 

Bulgur 
Zeytinyağı 

Un 
Meşe odunu 
Sığıt eU 
Sadeyağı 

kilo 
14.000 

lH.000 
S6.fl00 
35.000 

3 000.000 
400.000 

45.000 

lira 
21.000 
17.240 
21.600 
76.000 
87.500 

108 000 
69.850 

lira 
1575' 
1295 
1260 
6625 
2812 50 
4488 
'48S 

••• 

7/11/940 
ll/11/940 
8/11/040 
8/11/940 
8/11/040 
8/11/040 
8/11/040 

16 
11 
16 
1e 
16 
16 
115 

Yozgat 
Diyarbakır 

İzmit 
Çanakkale Umurbey 

" .. .. .. 
• " 

A§ağıda yazılı mevaddm lmpalı zarfla eksntmelcrl hlzalarmda ynzılı gfl'l •ant ve mıı.hollerdeld aakerl aatmalma 
komisyonlarında. yapılaca.ktır. Tııllplerin kanuni ve.sikala.rlle tekli! mektuplaruu ihale saatlerinden bir :ıat evvel 
alt olduğu kom• yona "ermeleri. Şıı.rtnameleri komlsyonlarmd:ı. g6rUlUr. {1868) (10348) 
Cinai wkt,..oırı tı.ıtan teın!Datı ihalo gUn '"-e aU l.lı:ılenin yapılacaC"ı mahal 

Sığır eti 
Sabun 
GUrgen odunu 

kilo 
260.000 

90.000 
1.950.000 

lira 

86.900 

' .t 

5800 
2767.50 

ll/ll/9t0 10 
18/11/MO 16 
18/11/940 16 

• • • 

Edirne Hacı Umur. 
Kırklareli HUkllmet caddeı!L 

•• " " 

Apğıda yazılı mevaddm kapalı zarfla eksfltnielert hizalarında yazılı gün,ııaat ve mahallerdeki askerl ıı:ı.tmalrr.ıı 
komtsyonıarında yapılacaktır. 'fallplerln kanuni vesikalarfie teklif mektuplarını ihıı.Je saaUerlndeıı bir saat cvve 
alt olduğu .ko.mlsyona vermrlerl Şo.rtnıı.melerl komisyonlar ·ıia görUlllr. '(1836) (10237) 

Ctns1 Mllttnrı '!'utan Teminatı lhalc gUn ve SaaU llıaıentn yo.pılııcagı yer 

Arpa. 

Kuru ot 
Kuru uzum 
Şı.brlye 

Pirin<: 
Sığır eti • 
Mnkama 
Sarr..aıı 

Ot 

kilo Ura· llra 
480.000 Ul.200 U40 
275 000 

36 uOO 
:.ıu. ıso 

104.60 
846.000 
109 000 

2.030.000 
8.150.000 

6.037.50 
11.su; 

G.247 
48 032 

l24.:S60 
88 790 
60 900 

189.000 

671 
849 
894 

8205 
74'{8 

2585 
4S68 

10.700 

• • • \ 

8/ll/040 
8/ll/040 

22/11/940 
22/11/940 
22/11/940 
22/11/940 
22/11/940 
22/11/940 
22/11/940 

20 
10 
ıo.so 

tı.80 

12.so 
a 
15 
16 
17 

Çorum 

" Edirne Havza 

• " 
" .. .. .. 
" " .. .. 

A§ağıdıı yazılı mevnddm kapalı zarfla el{slltmelerl hlzalarmda. yazılı gün, sa.at ve mahallerdeki nskeı1 ıınt.m 
alma kom nları l.ıı _yapılac ktır. Taliplerin lhalc gün \'e saıı.Und.an b!\' saat evvel kanunl ve.slkalarile teltllf mek 
tuplarmı ait olıli.lgu komi )Ona vcrmC'leri, Şartnameleri kom yonlnrmdıı. görU!Ur. (1876) (10391) 

Ciıı&t Mlktan Tutn.n Teminatı ııw.ıe gUn ve saaU ihalenin yapılaca{l'ı 

Sığır eti 
Nohut 
Kuru fasulye 
Sığır eti 
Depo inşaeı 
Yon lnşası 
Kuru ııovan 
Sadeyağı 

Sadeyağı 

Sadeyağı 

Çift aUı araba koşumu 
Tek 

Kıl o Ura lira yer 
288.000 86.400 6570 18/11/940 lll Gellboluda Bolayır 
160.000 27.200 2040 21/11/040 15 .. .. .. 
200.000 50.000 3750 21/11/940 16 .. .. .. 
210.000 6450 16/11/040 10 Kırklarelinde Emek oteli. 

105.600 
1ıı.ooo 

21.600 
25.000 

d t 500 

" 
fiOO 

48.056.38 3229 23 14/11/040 ll Diyarbakır 
18.784.62 U08.85 13/11/940 11 ., 
10.560 792 22/11/940 11) Edirne eski mU~trlyet D. 
28.800 2160 22/11 9·to 16) 
84 560 259'? 22/11/!!10 16) 
aG.250 2118.75 2311ııli.ıo n Balıkesir 

1612.50) 
8187.50) 19/11/910 

Yı1dmm süratile koma ,a bar 
!adı. 

Sait kaptan, silahını indirdi ve· 
nöbetçiye hitap etti: 

- Artık gidebilirırn .. ve !;en d 

10 Konya Lv. Amirt t;1 

kaptan tabancasını cebine koyar 
ko) maz, Mehmedin arkasına takıl 
dı. Biraz ötede, ağaçların altmd:J 
buluşacaklardı; Sait kaptan Meh 
mHie gidece*i yolu gb~e eceI~ti. 

y. Milli Roman 
~<<:ln; tskender ·F. Sertell 1 

keyfin~ devam edebili!" mı 
Birkaç adım }'Ürüdü .. 

durdu. 
tekrar 

Birdenbire ne oldu? Saıdın en 
0:1;sinc bir sırtlan pençesi mi yapış 
mıştı? 

~'td' .. 45 .. ı ·~S:ıru ıy~tdu. Sait kap ceğini hiç ldmsc hatırltyamazdı. 
~'lQjSi elınden bırak" Mehmet bil-yük bir sevinç!e ba· 

hır rıe ikrazn ...,.ı:ıen ıç..,.vıı: 
~~- -•er b' ~ l>U'U 

ttiı~·\l\l ıter Yİ}or ve - Ben hazırını, Sait kaptan! 

~'~·et -Pekfila. Haydı ın sok..ıga .. 
~}'a ~ ?ir sahne de· Ben de geliyorum arkandan. 
~"'· ''tka lkı büyiık. bel - Ne tarafa do!ru gıdeyıın? 
1)1 "illa(',, ı. t herh ald . · ~ e bır fa\· - Yukarıva. ,.·, lı caddne d< 

lı oıa J 

,~rı b'. n hır top ka ru koşmağa bac:la. S nı <'I, metc 
l'\'t hu ıt sergi.ızcştten çıkaracak o yoldur. 

~ilc!e ele geçe· Mehmet sokağa çıktı .. 

- Ar!·amdan bal'tırmı}nca'<"m .. 
Silah atmıyacaksm. Zira arkadaş
larımız çok kalabalıktır. Burada 
hepinizi yakar. mahvedsiz. 

Nöb~tçi ıcüleryuıle: 

- Gudbay ... diye b ·ardı ve 
ellerini a~ağı indirerek 
ıçmef,e başladı. 

'Lkbıni 

Saıt kaptan da tchlıke ı h. 1 \ 
~ avuşturduğun i n em n o'a · 
t ~anca ım cebıne l,oymt 'e 

çıl.mıştı. 

M(>hmet alaca'ını alını tı Yıl 
dırım siıratılc ko,.uyordu. Saıt 

- Bu da l~im? 
Diycrclc, ini cebine attı, fakat 

tabancasmı çıkarrmııYa muvaffak 
oiamadı .. Başına müthiş hır yum 
ruk indı. ve sırtü tu yere }marlan 
dı. Saidin arka.::mdan b r du· 
ru'du: 

- Hain .. <;enin b.ıralarda ne ı· 

n \ar? 
Bu, hi:kum r., ka,.ak ılar pe ·n 
r..oı::an hafı) 1mnder 11iriydı. 

• "t kaptanı tanımı tı. 

!\1ehmet soka~m ba<;ında bır 

muddet durdu .. Birtakım ayak &es 

r 

1200 ton, 1200 t n 1800 ton ki ı: ıan ü400 ton odun ve d!Srt tabttt• a· 
lmmak tize 200 to 1 m r 
Pazarlıklan 7·11 04.0 p r n 
Gellboludn Dolayır A • t 

l500 ton, 4.00 to11, 2u ı .., O toı:ı kuııı ot n 100 tan 
800 txın, 800 ton, ccm·•n 900 ton s:ıman ııa:-:arlıkın nlına.caktn-. Pazarlıklan 

ll/11/940 pazartc::i b\lDU k•ır .ı ot ıınat 14,SO da saman ı~ te Geliboluda Bo· 
!ayır aslterl s:ıtın Jrr 

295 ton, 20 ton ' 1, c ;.ı n ı3J tun gaz \'C 400 ton, 200 to:ı, 100 ton 
100 ton, c man !l • ı t, ktmy vi muayene 1 lle 25 ton sıı.dcyağı, 200 
ton., SOO t n, 2 J t n 10 t n ceman 800 ton arp ayrı ayn pazarlıkla alma• 
caktır. Paz lıkl rı 7 11 9 O p l'§Cmbe gUnU s:ınt 15 le, gaz, 15,80 da yulaf 
16 d:ı, sad ) ğı, 16,80 da, arpa Gellboludn B layır kert satmalmn l:omlııyo· 
nunda yapılacaktır. 

100 ton, 200 ton, 2 ton <.. r ccn ton fabrika unu pazar· 
Jrkln alınnc ktır P zarlık!::ırı ıt·lI 040 pazarte ı gUn ı s..ıat 14 te G<olıbolu· 
da Bolayır n k , ,tm-ılmn komis)onunda yapıl c 'trr. J{ll-ısunun t hmln 
bedell 17 kuruştur. . 

l50 to:ı, bulgur, 30. to ~. "u Lo.:.ı r. .rı.ı !D. ulye, 30 ton pirinç, 20 ton 
kırmızı mercimek, 20 ton sabun, 20 ton mııknrnıı, 80 ton yeşil mercimek 5 
ton zeytlnyagı ayn ayrı pazarlıkla almacaklır. Pazarlıkları 14·11-940 perşem 
be günU s at 14, tc Geliboludn Bolayır aııkcrl satınalma koıuisyonunda ) npı· 
lacaktır. (1374) (10389) 

*** 
12 ton adcyağı alınacaktır. Pazarlıkla ckslltmes! 7·11·940 perşembe gtl· 

nü as.at 9 d:ı Dlyarbakrrda a.skerl ııatmalınıı. komisyonunda yapılacaktn-. 
Tahmin bqdell 15 600 Ura teminatı 2340 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görWUr. (1378) (10420) 

• • nm 
kaza 

sa-

1 • - Mlikellef bir ev-
2 - ~ kl~iye Ud yüz Um na.kit. 

ediyelerımiz 
8 - Bir kf~lye 20 llrnhk pardösü almak hsWmu veren 

knrt. 
4 - lkl ki.siye Ui er llra1ık pard6sU nlnınk bclrkmı nzen 

kaJ't. 
5 - Beş W iye Raber'in senelik cboncsl· 
6 - Beş kişiye Habcr'ln altı aylık abonesi· 
7 - Kaznnanlımlan geri lmlanlnra muhtelif hediyeler-

üsaba (amız n sıl olaca • 
• 

HABER, hediyeleriınm kazanacak okuyucularmı seçmek tızeıo 
re 10 Birinciteşrln 19.40 - 10 Birlnclteşrln 1941 nr; .,da, yeni b!:r 
sene içinde hın.birinden cazip Uç mUsabaka tertip edecektlr: 

Birinci mUsabakanm ba.§langıç tarihi: 
1-Mart 1941 

1Jtlncl müsabakanın başlangıç tarnd: 

1 - Mayıs 1941 
ÜçilncU müsabakanın başlangıç tarlhh 
1 - Ağustos 1941 

Birih:rlnden kolay ve blribirlnden cazfb bu Uç mtlsaba.ktlya 
iştirak edecek okuyucular hal varakalarmı zarflarından kapalı ff 
mUhUrlenmiş zarflarla idarehanemize tevdi edeceklerdir· 

Yukardaki hediyelerimiz bu Uç mUsa.bakamu:ı doğru halledeın
ler arasında, umumi bir yerde 6 ncı Noter Galip Bingöl'tln hu.zıt' 
runda çek!lecek bir kur'a ile tevzi edilecektir-

MUsabakalarnnrz devam ettiği zaman içinde ve törenle teme
li atılacak binaya bu kur'a ile sahip olacak okuyucumuz bin& nuı.· 
llyet fintmı 15-18 lira gibi aylık tnkeiUerle 20-22 ve bel.ki de da.· 
ha fazla senede ödiyecektir· 

Bu o demektir ki, 20-25 lira kira getirmeye mütehammil bu4 
lunacak olan böyle bir linaya sahip olncak okuyucumuz, bort 
tnksitinl ödedikten sonra ayda en az 10 llrn da kazançlı çıkacak
tır. 

HABERin bu teşebblisU okuyuculan anumıda umduğu alAkayı 
uynndınrsn, bu her sene tekrarlanacak ve senede bir değil, blrkao 
ev yapmanın yollr.rı .aranacak; bu suretle hakiki HABER okuya" 1 
culnn kısa bir zamanda, lstanbulda, b!.r de HABER mahallesinhı 
t~e){ ü1 ettWne şahit olacaklardır. 

HABER - Okuyucularının gazetesidir, o
kuyuculan için hiç bir fed karlıktan çekinmi
yen gazete yine HABERdir. 

Birkaç gUne kadar neşrine başhyacağnntz pl!nlan dlib.tle 
gözden geçirin.iz ve neticede bize hangi p16.nı beğendi~ blldi
rlnlz! 

!eri duyunca: 
- Ka~ahyım, -Oedi. buralarda 

fazla dola~mağa g<'lmez. 
\ e Dudulluya doğru ilerledi. 

MEHMET, lSTANBULDAN 
A\1ULIRKEN 

O gece sabaha karşı Dudullny:ı 
vardı. Mehmet Istanbulda bulun
duğu sırada, Aslanbey çctesınin 

Dudullu civarında dolaştığını duy 
muştu. Yolda giderken, birdenbire 
ka~ısma çıkan birtakım gölge gör 
dil .. 

Ve biraz sonra. ı;ert bir ses işit· 
ti: 

- Dur ... davranma! 
Mehmet yolun kenarında dur 

du. 
- lşte bir felaket.. ya diısman· 

..a bunlar?! 
Fazla konuşmağa meydan kal· 

madı. 

Bir adamın yaktığı iruvvetll bir 
elektrik lfunbası herkesin çelıre;inf 
meydana çıkarmı~tl. 

SilruıJı, kalpaklı sekiz co kili. 
birden, Mehmedin etrafını IBmlif 
tı. 

Mehmet cesaretini kaybetmr 
den sordu: 

- Siz Aslanbey çetesine mi men 
supsunuz? 

Silfihh adamlar: 
- Evet, dediler, sen kimsin? Bu 

saatte buralarda ne dolaşıyomın? 
Mehmet: 
- Ben 1stanbulda m.ahpusttım. 

Zindandan kaçtım. Anadol 
diyorum, dedi. 

Aslan bey, Mehmedin y 
.. okuldu: 
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fta lik maç ar dün yapıldı 
1, ~enerbahçe Süleymaniyeyi 5 - O 
Beşiktaş Beykozu 5 - O yendi 

a a asaray T opkap 3 · 
Vefa Altıntuğu 2 - 1 

Lik başzndanberi iyi dereceler 
takılaı ak berabeı e 

f:;tnııbul llg maç1nrmm hlrln
cl devresi yıı.rtlnnmL~ vaziyette. 
Dtınkll ~dan SODJ"A, takını· 
lamı wnmnf \'&Zfyetlnl gözden 
geçirecek olurs:ı.k, .Bcşiktasm 
önttncleld maçta mağlfıp olsa da 
dovre)'I basta bitireceği o.nlaşı· 
la. lldncl 'o ilclincUIUk Galata· 
aaroyla l'oocrbahçe arasında. 
paylaşılacak. 

Bu ıraretl ilk magbn, hemon 
hemen normal scyrlnl bulmuş 
olnınL."'tadır •• 

Bugünkü vaziyete göre, takım· 
Jamı, mevsim ba§ma nispeten 
sıok dtlroldlk!ori ve hakiki kuv
:vetlerlnl meydana koymnğa b:ış· 
l84ıldarmı görürüz. Şu halde lik 
~lann.ı:iı lldncl devresi ~k 
harelrotll, DQk hoy<ıcanlı ~ook 
illemeJctfr. 

tilmdl, dlin yapılan bes l& ma
çmm tnrsnatma. gt?!;eJhn: 

FENER STADINDA: 

GUA!l'ABARAY • 1'0PKAP: 3·1 
l• c.ııer stndmdıı G(lnQn S üncU ve 

aon maçı Galatasarayta Topk'l!.p ara
mıcb cereyan etti. 

Tnbmlarm. sa.haya fU kadro ile 111· 

:reJcmdıkl&nm ~: 

o c lllZU' - Fanik, lS:ı· 
Enver, &ıtıı:ıroa -

Jiakl.1, Salltllı:a<t:lln, OOılclOıııı. BUbıt. 
Semfi n. 

'.fov .apı J la -J:Jalllıır, Hamdi -
Hü >in. licJt;taol, HAldt - ...._, 
8ı4'0bn4aln, AD, Da'ft'J', 

Oyun lJaaW' lqla.maz iki tua· 
tm da aOnı.tU btr eymm c:ısvam .utr· 
diklerini glh1lyonm. ~ 
dnha nnl!!ff!2fi Ye teknik O}'Ull~ karşı· 
smda, ~ To,pkçlıl:ır tner;fık bir ...ı 

)'tUllıı nwkabe'Iade bul~. Bu 
vaziyet oyumı mUtovazın b!r oeıı:ıe 

llOktu. Gal:ıtaaıım71J!arm ba ezıe:t1ik 
oyun kn'f'J1Zlllldo galim. yııptn.$ kalk· 
ma.lan ~ Topkaplılaı' lahinde 
~ ott1rmete bqJOOI. Canla boş· 
la çalıpıı. Toplm.p müdataam Gelata • 
earay mulıatılmlor"we gol tnıeatı vere· 
oeğe beumnİl'QI'. 

Oyun 1* ~ .... ~ nb
lıl h~ takat ~ O)'"lmlıl 
11.e davam edm'ken, 88 tncı dakikada. 
denın.rke vnıdşntto i,J1 bir pu yakalı· 
yan Toplrap 8'lla~ bu pan iyi lı::ulla. 

naralt gole ÇGV1rdi. Vaziyet ı-o oluna 
oyun bfm.z Topkapm hAldm.t,.atl altı· 
no. girdi. Galatasaray her hattmda 
§a§I?'DUI vaziyette oynuyor. 

Kondikııiııi to~ vakit b\l· 
lame.daıı devre ı <> Topl:aplılarm gall· 
bl)rot1 ile neUcolcndl. 

tKnrot DEVRE: 
Galataaraym hficumile iklııcl dev

re ba§ladı. Bn ilk hücumda kazanılan 
frfuJk bil' 11" e vermedi. Ga.lataaara

ym ~ baakısı G tnc1 daklka:ya 

kadar daTam etU. 

na de~.. Bu vtızlyet Galr.tasaraym 
keiıdl nıaif Bahaları içine yerlopnele· 
rtnl temın ett.t. 
Nfha~ 18 üncü dakikada Sarafim, 

Gündllzden aldı.ğı 1;>1 bfr paBJ falsolu., 
bir 'VUI'U3la ikinci Gala tasaray golüne 
ge'VlrdL 

2·1 vaziyette Galatnsa.nı.y bir de 
penaltı kaçırarak 'i'opko.pıya tekrar 
berabere ktıJmıık Uniı.dlııt verdi. Top
kaplılar biran açıldılar. 

Falcat Galatasaray 27 inci dakikada 
Hıı.kkmm ayağınd:ın 8 Uncü golli do 
kazanınca butUn tlmltlerl 8Uya dil§tu. 

Oyunun son daklkalıı.rı karşılıklı 

mtıtevnzin hUcumlarla geçti ve maç 
B·i Ge.latasaray lehlne neticelendi. 

nan Galatasaray talummda hü· 

oum battan yür(lten muhakkak ki sol 
açık Seraflm olmll§tur. Muhacim h nt 
tmm nlzımı ve atlrUkleyicl.si olan Bo
clurlnln niçin oynatılmadığını ve yeri· 
ne hiçbir §CY boceremlyen Blilendln 
ne akla hizmet soliçe gcçirlldiğinl çok 
dllııtınmeınlzc rağmen bir türlü anla
yamadık. Eğer Serııflmin de semereli 
oyunu olmasaydı Galatasa.rayı kim 
galip getirirdi, bilemeyiz. 

Topkıı.p ate§li, enerjik bir O)'Un çı· 

kararak kendi.sinden çcık farklı olan 
rakibi ka~ısmda 50 dnkiko. süren bir 
zaman gnllp vaziyette oynadı. Eğer 

ildncl devre 1--0 netice ne kanaat edip 
mttdafaaya çekllmiyerek bh'inci devre· 
deltl oyunu devam ettirseydi, nUn ne· 
tice muhakkak kt 3-ı olmazdı. 

Snblh Turan 

almakta olan Bego ]lusporun istanbulspof4 

kalması sür pı· _iz addediliyor 
ye havale etti. Kaleci Koço ile topa l 
çıktı. Koço Saimin dizme çarpa" 1\ 
havalanan topu güzel bir ka!a Uo ku· 
leye soktu. (Dakika 36) . Her iki ta· 1 
raf ta galibiyeti ltcndi taratma çevir
mek için uğra.şırlten, birinci devre 1 
biliyor. 

İkinci devre ba§lar ba§lıı.maz Bey· 
oğlusporlular be§ dakika kadar neti· 
cesiz bir Mklmlyet kurdular. Bundan 
sonra İstanbulsporlula.r hAkimlyetl 
ele aldılar. 

Dokuzuncu dakikada MUkCI'l'em on 
sekiz çizğisi içinde Beyoğluspor kale· 
dsi ile Hristonun arasında sıkışıp 
kaldı. Hakem bunu penaltı ile tecziye 
etti. Penaltıyı .Enver gole tahvil etti. 
(Dakika 10). Bundruı sonra Beyoğlu· 
sporlular tekrar haklmtyeU ele aldı· 
Jar ve Talca ortadan gelen topa sıkı 
bir §Ut çekti. Top kale dlrcğlnln içine 
çarparak gol oldu. (Daklkıı. 22). O · 
yun Beyoğlusporluların hAklmiyetln 
de dc\·am ederken ansızın Beyoğlu
spor kalesine inen tetanbulsporlu ls
mail sıkı bir ~Utle üçüncü golU attı. 
(Dakika 32). Beyoğluırporlular bera· 
'lerllkten mağlCıblyote dU§ünce bllsbU· 
tün ca.nlandılar. Otuz altıncı dakika
da İstanbulspor ıı.leyhlne korner oldu. 
Kornerden gelen topu Vasll .ıuılcye 
soktu (daklka 36). 

Bundan sonı:a tıer iki tnrnt ta ga· 
Ubiyetl kendi taratma çcvltmelt istedi 
ise de netice dcğ'fşmedc-n oyun bitti. 

BEŞİKTAŞ • BEl'J\OZ: 5-0 
Hakem Feridun Kılıcın ldaresiDdeld 

bu maça ttı.kımlar nşağıtl:ıkl kadrolar 
la f§tirAk etml§lcrdlr. 
.BEŞİKTAŞ: l\1. Ali - l'avu~. t:n· 

Vl'r - Rlfat, Ilalil, 111.iscyin - Sabri, 
llaltln, tbrnhlm, ~erer, ŞllkrU. 

BEYKOZ: Hayri - Sa.rıdettiıı, .Ba· 
badrr - SC>!dz lllt•hmet, Kemal, li.Am
ran - Sıutet1Jn, Abdurrahmım, Or
han, Ş:ıhaıı. AIL 

Oyuna B lktR ~n akmlyle ba§landı 
llk dııkikal r urt ıarda devam eden 
oyun ya '1 , •• ~ Beykoz sahasma 
lnUkal etm<:ğe başladı. Oyunun on al
tıncı dakikasında ŞUkrU Hakkıyn gü 
zel bir pas verdi. Hakltı da bu pa.sı 
gC::el kullano.rak gole tahvil etti. 
Bundan sonra, oyunun büsbütün hız· 
ln.nncağ.nı beklerken, büsbütün bo· 
zulduğunu görllyoruz. Yirmi yedin::! 
dakıkada Şllkrflthn Hakkıya, Hakkı· 
dan İbranimc geçen top ikinci dcfn 
Beykoz ağlarını boyladL Birinci devre 
2 O Beşiktaşın gıı.Ubiyetiyle 

0 blttl. 
İkinci devreye hcnUz başlanmıştt, 

Sıkışık bir anda Kdmran t opu knlecl
Y" havale edcrke, İbra h l ,, yctlştı ve 
UçUncti g'>ltl attı. Yirmi t> lncı daki· 
l<ada Rrfat sağdan aldığı bir pasla 20 
n •tıeden maçın en güzel golUnU attı. 
Bir dakika sonra Şeref bt'şlnct ve so 
nuncu Beşiktaıı go!UnU attı. Ve tat· 
sız bir şekilde devam eden oyun bun 
dan sonra değl§ıneden sona erdi. 

ikinci küm! 
Lik ma~ 

1klnci kUme klQpler \ot "':.J 
maçla.rma dUn A. ı:ıısar ~ ~ 
rUk sahı:ı.larmda d9''aıD yş~ 
nadoluhlsar ııahastnda d1f. 
la§malarda Beylerbe:Yio ~ol 
nı 4-1, Alemdar, Jii&l ~~~ 
mıığlCp etmişlerdir. a~ ~ 
hisar 2-2 berabere 1t llld&. ~ 

KaragUmrilk ııaııaB ıJIW~ 
köy Doğusporu ı-0, ıfı: !)' 
bU 3-2, KaragUDlr 
2-1 yenmiı.ılerdir· 

5 inci da!dkıu!a bir korner nt.rşuıda 
Topkap sat mUcla.fil topu ters bir ,,.u
nı,ııi kendi kaleEino ook-unca. Galata· 
saray bed vadan benı.bere vaEi)'ote 
geçmi~ oldu. 

FENJ<.'R - St.ı'LEYMANİYE: a·O B~şikta.«ı B<'ykozu :1 • O yenPrktn ••• 

Topkııplilarm oldukça nınnoviyatıa· 
rmı sara."Ul ba gol olmnaaydı, Galata· 
samy GO dakika devam etmıı olaı:ı ı ·O 
Jık :ıw:.ıı1c~ten belin da.ha cıa kur 
tuııı.nuyacalttı. 

Bu stadda gtlnUn iklncl maçını Fe· · 
nerbBhçe • SUleymaniyc takımları 
yaptilar. Bu mUsabakanın hakemi 
Eşref Kutlu idi. Fenrrlller bugün sa
haya c:leC1şik bir kadro ile §il §Cknde 
çıkml~lardı: 

Nuri - l\lıızalfer, Leblp - Ömer, 
Fikret, Hayati - Fllrret, YR..~r, Nn· 
im, Orhan. ltJuıunmer. 

han, Orh n, Knc· · Fikret ve Nnimln 
ayağından 4 gol kıı:ı:.anar k birinci 
dc\•reyi 4-0 galip bitirdiler. 

İkinci devre Fenc llleriı.ı yine c;ok 
gol çıkaracakl:ı.rı tahr.lln ediliyordu. 
Fako.t SUleymanlyeliler bu devre sıkı 
bir mlldııf a oyun o:,'"ruldıl:ı.r. Fen r 
liler bu devre 'l.ncal. bir gol çıkara 
bildiler ve bu mUsab:ı.lm da 5 O Fc 
nerlllerin galebesiyle n<.'tlcclendi. 

Vın:lyct l ·1 olmruım.ıı. rnğmen Top
kaphla.r 1lm!tlcrin.1 kcımıı,, vaziyette 
değiller. FnkAt daha oyunun bitmesi· 
ne 4.0 dn.ldka gll:>i uzun bir zıı.man 

varl·en her he.tlarmda m'ldafa.aya mü· 
temayll btr tarr. tutturmal'ln hiç doğ· 

StlLEYMANİ1'E: lladJ - Ruhi. 
D:ınlş - l\lehmct, tbmlılm, Nnlm -
- kmet, tbrnlılm, Azlıo,, lteşnt, Fethi. 

MUeabakanm btrlncl devresi tama
men san • ııı lı:ertlllerln hAkimlycti 
altında geçli. Ve birinci <.:evrede Or-

~•Ml!1;n11111ımıı~!mı.'!~IP!!!iill!D~1mıllliill!IB!S111 .... "".e&.-a .. •*f!ml~1• 

a 
eşı öy Gök Stad umundan : 

Apğtdaki va.sınan hni:ı: 'I urk deliknnlılan tayyare ile tstanba.I afa· 
~a yanm ar saat uçurulacaktır. • 

1 - Y&..'11 18 • 23 nrnsmda olma:t, I 
2 - BUDye.slnln uı;uş:ı mllsalt olduğu stadyum doktoru tnrafmdan 

tud!.k edilm k, 

! - TUrk mektep! r:lnd en az orta tah il görmU olduğunu vcstt • 
ikle 1sbat ctnıl;, buluom. k, 

MDmaantl.'\r ınm Uı ı, l .t, uçıı.c;;l;lnrn llç glin evvel ;'11\7.1 ile ihbar edilir. 

\'EFA - AJ;TlJ~TU(;: 2·1 
DUn llk mnçfarına Şeref ve JCadı 

köy si.adlarında rlcvam edıldl. Kadı· 
köy stadında günün ilk maçmı lit
haeddln ınu6z idaresinde geçen mili 
kUme maçlarında şehrimizi temsil e 
den kl!lplerden Vefa ilo bu sene birin 
el kUmcde çok iyi neticeler alan Al 
trntuğ yaptılar. Bu mu nb.,lctlya ta 
lmnl~r aşağıdaki kadrolarla çıkmış 
tardı: 

\'F.F'A: lfa~"ll.tl - Yıılıld, !';üJe · 
ma.n - rcrcll, l..ötfl, Fuat - Mu5mfn 
G .. zı. lf.ııkkı, 111\l,kı, Mehmet 

Ar,Trl\"TUG: Tıml;: - Oemnl, l\teh 
met - ~bri, Rtl~tU, C:ıfer - tımıet, 
S:ıld, llA3 rl, All, nllül. 

Mnç b~lar başlamaz Vefalılar h!· 
khnty tlerint kurdular ve ilk dakika 
l.Jrd~ Hnkkınm ayağından birinci gol· 
lerini kazandılar. Bu golden sonra o
yun yavna yavaş müte\'a3bı bir §Cklo 
girdi . 

Fırsatları iyi idare eden Altın· 
tuğlular Hayrlnln aya~yla UstUste 

l' i gol çıkardılar ve birinci devre 
2 1 Altmtuğluların gal besiyl bitti. 

İkinci devreye çıkıldığı vakit Vefa· 
lılartn her halde galibiyeti temın ede~ 
Cl'klerl Uınlt ediliyordu. 'Fakat forvet 
hattının beceriksiz oyunu netice al· 
malarma mani oluyordu. Bu arada 
kaz3?1dıkları bir pen:tlUyı atnmıyan 
Vefalılar snhadt\.11 2-1 mnğ!Op olarak 
nyrıldılar. 

t. SPOR • DEl:"QÖLUSPOil: 3·3 
CUnUn ilk rnııçı tstrınbulspor ile 

':leyoğluspor arasında. 1dl. Hnkem Ah· 
net Ademin ldarea1ndcki bu maça 

iter iki takım da nşat'ldakl kadrolarla 
çıkmışlardı. 

Be~iltfac; Ilcyko:ı maı;:mdan 

f"': !":I?T ~~rır:" cı..llın - Hayri, 
Bekir - Mur.atfer, }~n\·cr, Scn·et -
l\adir, Bahri, ?1111kerrem, tsm:ıU, \'u 
illi!\. 

Br:YOGJ,USPOR: liııldln.!! - llrl"· 
to, Cl\•e!ek - Çlçori(, Mnnıli, Ski· 
·o - l\tıırlo, Culafl, \ nsll, l\oço, Tale~ 

·ıı 

1 
. ond ı 

ıstanbul Komutanhgı satmalma komısy ~I 
~dol-'~ 

Asker\ ihtiyaç için po.zarlıkla aşağıda yazılı ~steıcınertP 
Oyun."\ b~l.."\r başlamaz İstanbul 

sporlular, Bcyoğl•ısPQr kalesine aktı
lar ve kale önUnde bir müddet p"&la,,· 
tıklan sonra Yunus birine! lstAnbul
spor golünü attı. (Dııklka l ). Golün 
verdiği heyecanla IstanbtılııPQrlular 
rakip nısıf sahasına yerleııtuer. Yir-
mi d.ıktkahk bir tstanbull'por baskı- t; 
mndan kurtulan Bryoğlusporlular yıı.· 
vaş yavaş nc;rlmağn başladılar. Talca 
bugUn çok fena. 

Marlo, Mıı.ruliden aldığı topu kıı.le-

c:ıktır. ~rtnamesl hcrgfuı komisyonda g8rllleblllr. dlJdl~ 
saatlerde yüzde on be§ katı temina.tlıı.n ile birlikte Fıtı oJ 
satmalma komlayonuna gelmeleri. (10445) ( ~ ~ 

Cinsi Miktarı Mub. bedeli Kar temmatl I _ ,ıı.t0 
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'irine; 
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