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harbi 
~asıl iaki al BAŞLA Dl 

h edebilir ? ı Atinadaki ·Italyan elçisi /. 
O U: zıınıanda.nberi, ital) lln s 

~le. ~azct.elerl Eııtrde bazı ha- abaha karşı 
.ı~ti~· \ tıhua nr. ldl;inl, rıuııııı !;P.· 

~~ikı•.n .. \ rnınııthık topraklarına saat u·· çte 
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._ : tr.ı.:,iıı ('tıııc ıı 11 .. """ri~·u· Notanın ş ar ti a r ı 
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BaşVekil 

1 
Kısa bir aatakla 

1 bayramı açıyor 
Bugün ve yarın Ankara ve 

istanbulda yapılacak 
büyük merasim 

•J "linin Yunnnbhına t cca' ii, Q Ör Ü 1 m e d j 
'ti ihtiınn.lll' ri ileri "iıriilıi\or· • 

~ · • Yııııııııist .,,,ıa :ı . ı, f' r loıılıını:ı f:ınli~ ı• ti •'"" ''""Hl:ı nlııınır~ hir 

\nkıırıı, :?!! ( Hıı"u"ı ) - Cumhuri· 
,•et bayramının l 'i inci yıldonOmO ocn· 
likleıı. bu,;Un saat ıs tc BRşvclul 

Dı·. P.dlk Sııyü ımm radyoda verece· 
ı:;ı nutııkln başlamrıktadır. Başvekil 

hUtUn ınılletc iç \'<" dış sıyııııctımlzin 
\'~~d~ıııhc ri hııwl:ınnn \'C mııh · 1 Nota şartları heniz ı 
bıt~Oıi.llr ıı harC'l,f't, hıı ı.:: iiıı ıı.ian . b "idi . · 
"'b Mıli~lndcn aııl:ıc;ıJılı;!ına J fllm edi 

1 lılb:ı.a ~ı~ıı11~ hııluıııı~ or· 
tıı, ılıııı H'ı·ilt•ıı hir h ·thı·rtl<' 
~ı 1 1 • 
ıJ . 11

1 lı!ı~ıu hmlııtla ,,aı.ın bir 
ııı~~t '-ılah sp,.Jeri ~l'lıli ği hiı.li· 

ı._ ~ I~ '" \ ımnn huıhıt ınııhıı fı- I 
'lttııı aı~ an hmlut mnhnfızı ill' 

'ııı"~ lleı kaidf'lerc ~üre temasa i 
f~~ l'- tı •ılif-ri hnlil<' bir türlii mw J 

Yunan 
• 

a1anslııın 

tebliği: 
~l:tıı (•latnaılığı hildlrllnH•ktc~ di· 

\._ ~"'I 111 MıliJ;i lıar"ı"ııHla akhı ' El enler 
·~~,u~" ... ,.~.. bu silah ~,.,,ı.·rinln , • 
' "',\'ııı 1Q1, 1ı11<1111hına tıır Yunan ı lizımgelırse 

•k 11 ~İrdij:,ri st•l<lindı• 1f'f ... ir f'· "" J - f k t 1 
!• tlı:ııırlanl\11; tnaml/t\ bir o mege, a a nsan 

ı·ı. · ı ı Yun an aJ· ansına göre 
I 'llf l~ıl wı•vlİ~t'C<'k ldıli ıt lıtrııı glbı" o··ımeğe 
lr.~ 1 l. ı ı •n ~ıılı r. 

'{'~~. ol ıı r,,~t ol sıııı , 'r ili' '"• azmetmişlerdir 
ıtı.: ~~d~ı r t•ıliliı'ie <•ılllsiıı <Jrt l\llıt 
•ı..~iıı ı:-.", ıı..:ak giirün~n hil' lııı· y · t d 

l~İtr> ~ll kına ~ı•lrnPsi ılf'~ll, hiı~ unanıs an a 
t~ı~&., ba~ıamı:-. bulunma ıdır-
~ \ \ ıııınnisfanla. harp halin. set erberl ık 
~~i eıe Ynıııınlslanıla mcnut . 
~ ~ ı:;.rh rliğin umumi sf'frr

~tjtııll\ ı l b:dilnı c itlir· 
Sİ bı1 ~llııgu isgnl P.tti i:ri giindr.n· 
\~ııltt li\alictc bii) iil, bir kıı\\ rt 
~~\'\·e~ f ~a l~a , :.-on 1.ımııınlarcla 
ı:"\·' cnnı tnlni' r etmekte' 
1\ •t lı ııaı 'Yh tnn~nı:m ~Pçeı·;·k 
~~ ğ Zrrctır. ralmt torırnkları. 
~i~~•ca<'· t;alısnc.ak ı.ın , ·ct lrri 

·q "ı' 1' olan Yunnıılılıtr da lii· u..., 1rır· 
.. 'rtı ı llkl<'rl f r>dbirh~ri 'ak ti)· 

~~ !>ti hulıınılukları için cfrr· 
~I nı ikmal ctmcılcn ıle '"""· 
1 nı· ~ııi,r 

1
111Ja l'ııa <'ıl ecl'l\ k:ıda r ,,. ,.,.. 
' Oc\lu111 4. iirıdlde) 

Atina, 28 ~A.A .) 
Ati na ajansı bildiriyor: 

Bu sabah saat 3 te, /. 
talyanm Atina elçisi 
Sinyör Grazzi, hükumet 
reisi general M etakaası 
ziyaret etmiş ve kendi
sine uzun bir nota tevdi 
etmiştir. 

Bu notanın, şeraiti, 
(Oe\ anıı l tını· iiıfe > 

Hudut . 
hadisesi 

olm?lmıştır 
Yunan arazisinde hiçbir • 
çete teşkil edilmemiştir 

AfowJ 27 ( A.A. .) - Atinn ;,. 
janst bildiriyor. 

Romarlııki Stcrani ajnnsı la . 
rafından Tirandan \•erilen ve si. 
Jahh bir Yııııan çd,..s in in Arıııı. 
vutluk lopra*ına girerek Kapcs. 
tige geçidinin cenııbıındaki er. 
riı:e ci\·arında· bulunan Arnavut 
karakollarına taarruz etliğini 
bildiren ha herler tama men asıl. 
ım:dır. 

Hiç bir Yunan cctesi hic· bil"
(n..wunı 4 ijndidc ) 

Yunan 

Yunan - Arnavut 
hududundahi 

"Hadise 
. '' Italyan m cm bala r ma 

gere 

nası l ,., 
• bar- 1adı 

ı~ın hır d1;1 klka - ııı.ut c-dl'ccktır. 

~ı:;ımt :\1 l/,l>F: 

Cumhımyct t·:ıvr:ı mının başl:ımıısı 

nllı nascbc tıle bugün saat 12 rie resmi 
dain• ve mUesscı;C'ler tatil edılını~tır 

ı llu tatil çarşamba ~U akşııının::ı 

l..ada r dcHım edecek. pcrşcmlıo sn 
bahı dair~ "" mll<'SSC'sclcr açıl cnı.tıı 
Pmşemb ~Uni; aynı zamıınd tırlft' 
'C cumıı. ı:ıııılı de §eker h::ıl r11nıdır 

Bmııcnalcyh rt'sml <111rr ''" mu 
l"t cuma. cum11rteeı 'e pıt7•t ::hnh 
rı dr. kapa lı bu l uo::ıuık. p~ı ırl ı ı 

balımdan ılıharrn tl'kr<ır • ıl H ki ıı 

Nnıııa. , 1.) _ ~lrfani \. B11 ak aıııdnn ılıbar n rı mi dcıııc 

jan ı . dün gLcc aat 23 to a~ğıd:ı . ve mUcs.,t'selı• r lıç geca l nvır edıl~ 1 
ki hıısu "-İ t ebliği ncşrclıniştiı : cckUr. nıı gece halkcvl nııde ınııht 
~ lü ellah bir Yunan çetesi bu lif nıhsıııııcrelc.r ve koııld1Jn~lnr ~ ı 

!;7tflal1 Cmitza cİ\ftrtnrla.ı :m vc·~ı ıc~ck. ~arın Taksimdi'.'. i'Jnzırlımırnl 
inci '"1Hı•lut 1 .. arctlerinin ar::\ c; ı~d rı • programa ı;ôre' uııyiık btr ıf c;ıt llı=ımı 1 

( l>t' ' aını l iinı•i iıJc) ı yapılaca'ktır. 

Mare aı Petenin 
ngi z kralı B 

cevabı 

Londrada yirmi dürl 

saa te kcı<la r bclclcniyor 

/,•nırlı ı, 'I\ ( 1.A.) - V rıl ıı 

11•::ıhiın t l nı ,,., 1 .... ıtC'rC Kriıh 
l ını fııı 1.ın nnı , ı l 'd• n ı;i• ı 

dl rıkıı ın<' ıj n ııwtnı mor<' a 
lin cevabı alınmadan n"'~re0 1Jmı· 
yccuktir. I,,ondrn • diplomat 
nıahfJll ri bu cevabın önümUzdl 
kı 21 •• at 7.tırfında gt>IC'rC'.T 

zıı nnrtmı.: ktedirler. 

-
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Doğru-4 4 
Değil mi? 
İstanbul radyosu 

71 Yazan: J<.adiccan- J<,afh ücretli 
memurluk 

üniversitede Profesör 
olacak Doçentler 

DUnynnm bugün J!)lndc bultııf 
duı,ru Jııırp hır baknndan da Jıiç• 
bir devirde bu kadar geniş Ulk: 
lcre, biitün düoya)n. hitap chn 
lmlrururu bulam:ınııs olan prop&
gnnda harbidir· J.>ropagBllcııuıuı 
bugün en başta gelen \'llc;ıtsS~ 
rodyodur. Ro.dyo, zanum \C ~~
sn.fe mefhumlannı orUulan ~
dırmı,, dünynnm beş ıut:ısını 
riblrlne bağlıywı en seri 'as118 

olmuştur. 

tlnski'nJn adamı görilndiı: 

V ckaletler arası 
komisyonda 

Doçentlerin eser ve mesailerini tetkik eden jüri 
heyetinin kararlan Vekalete bildirildi 

Hacı Murat gittikçe daha çok sı 
kılıyordu; herkes ondan uzakla.cw 
yordu; ne olacaksa bir an önce O· 

hJ'P bitmesini istiyordu· Geceleri 
mumun solgun ışığında, loş odanm 
kö§esinde, ayı postwıun üstUne 
bağda§ oturuyor, annesile göz gö
ze, uzun uzun bakışıyordu· Bu ka· 
dm onu bu odada eımirmlşti, bu 
odada kahramanlık türknterl. söy
llyerek uyutmuştu.· Artık burada 
daha fazla kalıımıyacağmı anlıyor
du. Acaba bir daha dönebilecclt 
miydi? 

- Ebel!- (1) 

- Generalin selamları var; he
men Tiflisc gitmesi için emir gel
di· Diyor ki; Hacı Murat ne Graz
nideki sol cen1h kumandanı gene· 
ra1 MUller Zskomleski'ye gilvcn -
mesin; gUvenilecek tek adam Şa -
hingiray kalesi kumandanı Kroni
§in, alay kumandanı bulunan genç 
prens Varansofdur. Bu kumandan 
Kaflcasya umum valisi ve Kafkas 
ordulan başkumandanı gen"ral 
prens Varansqf'un oğludur. Ben 
kendisine yazdnn ve anlaştım; Ha· 
cı Muradı en değerli bir misafir o
larak kabul edecek, dile>diği anda 
babruıma gönderecektir. 

Ba asulfln 
kzldırııması 

kaaaau hakim 
Ücretlı memurlarm vaziyeti

ni tesbit edecek olan vekaletler 
arası komiı:ıyon, maliye vekaleti 
milsteşarının riyaseti altında fa 
aliyete gecmiş bulunmaktadır. 

Maarıı v kAletl kararları tasdik ettikçe 
Doçentler Proleslr olacak 

İstanbul üolv T.siteslnin kurulu• 
oundanberi sckiZ senelik mUddct 
reçml§ olduğundan ünh·orsite tedr:la 
kadroırunda terfi hareketleri bn§la· 
mı1jtır. 

üniversitenin kuruıuııunun, Avru· 
pada tahsil ve ihtisaslarını ikmal et· 
nıiş gençlerimiz UıUsas oubclerino 
göre muhtelif fakUltelere doçent ola· 
rak alınmışlardı. İleride Üniversite 

versitemlzln bu en eski doçenUerin· 
den profe.sörlUk için bir çokları Uni· 
venıite rektörlüğüne mUracaat et.mış· 
tir. En çok müracaat Tıp fakUltesl 
doçentleri tarafından yapılmıtşır. Bu 
fakUltcden müracaat eden sekiz do· 
çent vardır. Diğer fakültelerden mü· 
racaaUar dn.ha azdır. 

Görüyonız ld hangi memleket· 
to daha fazla ve lmV\ etli nıdY0 

tstaşyoııo 'ars& onun sesi dahıı. 
kuv\·etıı çılııyor, dünyayı dah~ 
çabuk dol~ıyor· Bizden ~k dı1>. 
ha küı;Uk memleketler gösterile. 
bilir ld be~ altı l-;tasyona ~ıı 
tir· na memleketler radyonun bir 

. W' 

- Şlblya ?- (2) 

Hacı :Murat kocamıı.ıı odanm k5· 
§e&lnde uyuyan çocuklanna, hele 
01l dört yaşındaki Yuaup'la daha 
kU~ olan Gwl&ya bakıyor; göz· 
Jeri doluyordu-

- Ebel !-
- ? ... 
- Burası pek sıkıntılı· Gehi

,. tqmalmı· Ben yann giderim; 
m de birkaç gQıı eonra KelinıUı.lz!· 

- Peki oğlum! ... 

-n
BlB MlSAJ1B... 

Jmam Şamilin Hacı Muradı ölü 
veya diri herhalde ele geçirmek is
tediği her tarafa yayılıyordu. Ha
cı Mura.t vazifeye geç k~ bir 
atJamm ıstırabmı duyuyordu; ~ 
tÇ yUzUnil kimseler bilmediği için 
onu birdenbire, bir baalan yap& • 

rak, yahut pusuya dü§Urerek öl
dllrmeleri lhtJmall de vardı; İmam 
Şamil bu emrl ibelki de onun ıeç 
kalmıuımın 8nUne geçmek içln. ~ 

le bile veııni§U· 
Hncı Murat l8d.ıJı: dostlarını ba

şına topladı: 

- Düşmanlarım ben! Şamile fit 
nolemi§ler; arama çok gergin; 
bunttn dllselme&lne imkAn. yot. 
Kavgaya tutuşup da hem§erlleri • 
m1 blribirine kmbrma.k al~ 
olur; canımı kurtarmak için Rus
lara ııığmmaktan b~lca çare kal
mamıştır. Sizden beraber gelmeni
zi i!.stiyemem: hattA bura.da kal -
manız lAzımdJr. Allah bUyüktUr, 
belki benim bu hareketim yurd ve 
millet için daha faydalı olur. 

Akbardilav §qlrdı: 
- Bu sözleri sen mi söylUyor

sun, Hacı M'urat T Kulaklanma ve 
gözlerime inıuıamıyonım ! 

- Ukln bq:ıta çaresi var mı? 
lmam Şamil beni ele geg!rdiği gün 
51dlirecektir· 

Danogano hak verdi: 
Senin yaptığın iş ölmekten daha 

aordur; buna başkası dayanamaz
dJ. 

- Allah böyle yazmış! ..rlf!' 

- Sonu iyi olsun! 
Kucaklaştılar; öpU3tiller ve ay

nldıJar. 

Hacı Muradın onlara söylediği 

son sözler şunlardı: 
- Beni sevindirmek istiyorsa -

nız hemen imanım yanma W-dinlz, 
o Bizi affedecektir; zaten hiçbir 
suçunuz yoktur! 

Gittiler. 
Hacı Muradın annesiyle kansı 

onun elbiselerlnl, silihlarm.ı, atla
rını ve ufakte!ek eşyalarını ha -
zırlıyorlardı; çünkU gece yol:ı çı -
kacnktı. O sırada general Argo • 

(l > Aııoe-
(2) Ne \'llf!w 

Bir oruç keyif 
R !AZANI ' sona yakin tı-

'{rnı bir ~nzetenh - fobi 
tıılue ba!ını••. r " k - s.·wf ~la.rmılan 
Mlamak da lmhll o!ı!.!ılli ·ıri~ mt .. 
.. Jhı cıb:ıfı Mr r1ocıt gôs.L"'r~ "~: 

- Ok'8 unu! drdf. 
fthı1UM: 

Bu Wmlerin hiçbirisi Hacı .Mu
rada yabancı değildi, Uıkln genç 
PreM Varonsof'la nerede buluşa • 
caklardı;- haberi getiren adama 
bunu ııordu : 

- Sen ona ndam gonder, anla! 
Cevabını aldı· 
- Peki ... 

Hacı Murat akşam karanlığında 
bll§ma ve kalpağmrn UstUno uçla· 
rı boyun atkısı vazifesi gören s!T. 
rl bir kukulete giydi; atma bindi. 
ve yola çıktı. Arkasmda be§ at ve 
dört atlı vardı. Boş at onwı ufak 
tefek. eşya&yle dolduııılm~ olan 
heybesfnl ~ıyordu. Diğer atların 
yerine kalın bıyıklı Hanefi binmiş

ti: ef endisinln hususi hizmetlerini 
yapan, para işlerin! idare eden bu 
adam o ıımı.da boş atı da yedeğin
de göturUyordu. 

Geıı.it omU%lu, ter bıyıklı, wıun 

boylu delikanlmm adı lldardı, 
Hamut :iao kısa ve kırmtzı saltalı, 
Jdrpikm gözleri, burnunun UatUn· 
deki kocaman kılmç ya.rasile bam
başka bir tipti. triyan, parlak ba

qlı, brmm ve yuvarlak ytlzlfl 

Fa.tabla ufaktefek, hiç kontlfDU' 
yan Kurban en geriden geliyorlar • 
dr. 

Biraz gittikten sonra Hacı Mu • 
rat dört arkadaşmı bir tarafa a-
yırdı: 

Komisyon azasından bazıları 
nın izhar ettikleri kannatn naza 
ran, devlet kadrosu içinde üc
retli ve maaşlı olarak iki me. 
mur sınıfının mevcut bulunmıı
sı memurlar arasında tezad teş 
kil etmektedir. 

Meselii her hangi bir vazife. 
ye ücretle tayin edilebilen me. 
murlnr kendi vaziyetlerindeki 
arkada11larından daha fazla ay. 
!ık kazanç temin etmekte ve sc 
nede ancak 15 gün izin yapabil
mektedirler. 

Keza hastalık zamanında Uc. 
retli bir memur iki aydan fazla. 
maaş alamamaktadır. 

Öğrenildiğine göre, komisyon 
da, Bu ve buna benzer diğer 
rak devlet teşkilatında ücretli 
memur usulünü kaldırmanın lü 
zumlli olduğu kanaati hfıkim. 
dir. 

Kağıt para basmak için 
matbaa kurulacak 

An.karadan şehrimire gelen 
malfunata nazaran altm ve gü
müş paraların olduğu gibi kağıt 
paralarm da memleketimizde 
basıla.bilmesi için bir mafbaa te
si.91 hususunda Cumhuriyet 
Merkez Ba.n.kasI etUdlere ~a.
DlII bulunmaktadır. Çalıştınla.n 
mUtehassıslarm verdikleri ra
porlara nazaran kA.ğıt para ba
sılışı iç.in sarf edilecek para n: ik
tan çok büyilk değildir. Bu 
matbaa tesis edildiği takdirde 
her para basrlIBmda harç ödenen 
paralardan lfi.a:kal 2 milyon lira 
tasamıf edilecektir. 

kUrsUlerlni müstakillen ve yabancı, 
profesörlere ha.cet kalmadan işgale· 

decek olan bu doçentlere yedi sene 
sonra bir :Url huzuruna eserlerini ve 
hizmetleri esnasındaki mcsallerln1 ko
ynrak müdafaada bulunmak ve kazan 
diki.an takdirde profesörlük payeslnl 
thraz etmek hakkt verilıriştlr. 'Oni· 
versttenın kurulu§lllld:ı.nbcrl geçen 
nıllddct yedi seneyi nştığmdnn Unl· 

Unlversite rcktörlilğü ve ı!nkült:e 

mecllsleri her müracaat eden doçen 
için birer jüri seçmiştir. Türk ve cc· 
nebt profesörlerden mürekkep olan 
bu jllrilerden mühim bir kuımı do· 
çenUerimlztn eserleri ve mesaileri U· 
zerindeki tetkilderlnl lltmal etml§ ve 
bu tetkikler neticesinde jürinin ver
diği kararlar Maarif Veka.letlnc bil· 
dlrmeğe ba§lamıııtır. VeklUet jUrt ka· 
rarlarmr tasdllt etttkı;e bu doçenUor 
profesör olacaktır. 

Bu akşam '' Kadir Romanyadan lk ıncı 
ka ıe 

gecesr ,, 
Şeker bayramı cuma .. .. gunu 
Diyanet ~leri Reisliği Muvak 

kitliğinden: 
1. 28 teşrinievvel 194.0 p::ızar

tesi günü ak!}8.mı yani salı gece. 
si Kadirdir. 

2. 1 teşrinisani cuma gUnü 
Ramazan Bayramıdır. 

3. Bayram namazı 1stanbulda 
Şark! Avrupa saatı ile 7.08, e· 
z&nt ile 2.01 dedir. 

Ankarada Ş. Avrupa saati i. 
le 6.50, ezant ile 1.57 dedir. 

o-- -
Sirkecide 3 baraka 

yandı 
Dün öğleden sonra Sirkecide 

devlet demir yollanna ait °l'a.nı. 
kalann birinde yanğın çıkmış 
ve Uç baraka kamilen yandık· 
tan sonra söndürUlmü5tür 

lrktaşımız geldı 
Romanyalı muhacirlerden i. 

kinci kafile de şehrimize gelmiş 
tir. İkinci kafile 693 kişidir Mu 
hacirlerden bir kısmı dün geca, 
bir kısmı da bu sabah §ehrimize 
çıkmışlardır. 

Ask rl lisel r 
öğretmen 

Yetiştirilmek üzere 
.Harp okuluna sivil 

talebe alınacak 

Us ,.o sadece bir 2e\•k ,ıısı 
olmaktan ~ dahıı ha tın bir 17cY 
olduğunu zamanında. anbıJDJ 01: 
malan yüzündendir Jd bugün Jll~· 
teaddlt t to.syonlara s:ıhlp olılb 
ml5lcrdlr· 1 Bizde de mil o de\'let id:ırt51• ne geçtikten sonra lnld ııf bil • 
mu~, Anknrndn yeni bir i ta.sY~~ 
yapılmıs, 5irket zamanmds. .ıo ~c 
geçmlyen abone mikhın yüı b 0 yaklaşmıc;tJr. Anlmnı i<;hlsY0

;, 

l5Jcmcğo ba.c;Jadıı.tan ~onra 
tnnbul istasyonu susturulınostuf· 

Niçin? tli 
O zıımnn belki dahıı ktl'" ~li· 

bir istrıs"'on lmnıne:. bnno 
·' f•• 

zumsuz \'C faydnsız bulıloli· ~ 
lmt bun11n bn tarzda dUşlinn1e0e 

su ı taıı· 
imkftn kalmadığına. gorc, !i , .. 

but radyosunun neden tılr nn rı,.. 
vcl r;ah~tmlm.,dıJ;.'lilıı n,,ıl crd 
met. müsküldür· .,. bil 

l\latbuat Umum l\tilılürlu~ı, cJ 
lst:ısyonun fi Unca \'e) B falall ~ 
hırlhtc l"alışmn ~ h:> 1 yıı~itı 
halıkmdakl hnhcrll'ri . ta' bit 
od erek bunnn hen Uz dU • 
t.ıı.sa\'\"Ur halinde bultıDUd • 
b'Uno ,.c ~aptınl:ıc:ık t.e rttcr 
lm.t ncttccsinclc bir karnr ,c tıı
c<>ğlnl bildirmi'-ti- O zıunıındnrı pr· 
rl aylar geçti, bn t<'tldkııtLn S-er 
hp yııpıbruulığı ve ne octiOC ~,.. 
<liğl bal.kında hiçbir h:ılıcr çıl~" 
dı· Ilelld bo istasyonda yıııı11 tıl,. 
hıdilli.t \'C ıslalmt isi, b:ızt ~~Wi 
me tedarlld no1tfa!;mı'l'l!t b_? • 1111c· 
5artlar içinde miimldin ~orU ff1!t 
ınl~ttr. Fakat, radyonun iin 1ı ~ti· 
ı;cı:mi:J obn bu~inhll t>hCillıni)ı11d' 
nl gözöntine alaral• tstıı.n1!ul tnılil 
:vosu znmrct \'arsa teımılt •·I 
• • k ~" 
\'fi J l:ıbtan da vnz~ooerc • aı· 
hnllvle olsun çalıc:;tırılnm~z ını 
yornz· . ') 

Doğru değil mt· 

- Biz lldarla buradan dağlara 
aapacafız: siz dosdoğru Şaliye, 

B1111lk'in evine gideceksiniz. Ha • 
neft ile Kurban orada bekl!yecek, 
Fatabla Hanı.zat d:ı hemen Şahin· 
giray kalesine geçecekler, prens 
Voronsofa benim geldiğimi haber 
verecekler; ondan nerede bulu!3a
cağmuu öğrendikten sonra Şaliye 
döneceklerdir· 

Torik bolluğu 
başladı 

İdarenin demir malzeme mu. 
hafazasma mahsus olan bu ba. 
rakalann civanndan geçen bir 
trenden sıçrayan kıvılçım, lo
dosun tesiri ile eski ve kucu o. 
lan barakaların tahtalannı f;u. 
lan barakaların tahtalarım tu. 
tll§{:urmuştur. Yangın itfaiye ta 
rafından söndürülmüştür. 

=====::::::~ 

Askeri liselerimizin tedris 
kadrosunllll meslekten yetişme 
öğretmenlerden teşkili için yeni 
bir karar verilmiştir. Bu kara
ra göre harp okulu kadrosuna 
sivil liseler mezunlarından sırf ~~~~~~~~~~~~,.,_, 

- Peki naip!-· 
Haydi, yolunuz :ıçık olswı!-
Üç adam ve dört at karanlıkta 

kayboldular· 
Hacı Murat d:ı atmr dağlara, 

korkunç geçitlere, Çeçen ülkesiıı!n 
sonsuz görünen ormanlarma doğ
ru ıürdil· Biraz ıınnra sarp yollar 
geçilmez bir hal almıı,ıtı; Hacı Mu
rat kuytu bir köşede attan indi, 
yamçmma sanndı, başını bir taşa 
koydu: uyumak istedi, u\ruyama • 
dz. Sabah erkenden yola çıktı. Ara. 
sıra rasladığı köylüler ondan tirkü
yorlardı; çoğu do. bakar bakmaz 
tanıyorlardı· Bir tanesi şöyle hay
kırdı: 

- Hacı Murat, geri d6n, bütün 
geçitlerde imanun milıitleri var! 

Cesur adnm buna aldırmıya· 

caktı; lakin ele geçmemeye her 
znmandan daha cok dikkat etmesi 
l!znndı; çUnkU imam ŞnmJlin kar. 

şısma çıkarıldığı zaman ona: 
- Yazıklar olsun, şu kadarcık 

işi beceremedin! 
Diyebilirdi· (Devamı ııar) 

'·'Rcisfoumlıur ~•nnn l'\ledistc bir 
nutuk Irat edecek·,, 

Ynnn ayın 29 udur. Icdis i'idn· 
clte-;rloln birinci ~ iıılı ı:u;dııc:l.Uır 
\'C Cunıburrt>lıJ de senrUI.; nutku. 
no o ı;iln öyllyl'<'<'klir· ltnnu.mln
.. m il t U•tı• ~f'lr. Is olma ı mıdır 
iri J:u C<'rlılr.i f~rid •i vnnılflnı •ır. 
Voko;a RamtPnn n ı'." • • 

Bl1.e Ramn.7:ın, " rhrl ıyarrı, tc
l!lhı f'Dl'flm" A'fhJ r,-cll0\'oı·· 

R-

İki gUndenberi pek çok torik tu· 
tulmU§tur. ÇifU elli kuruşa verilen 
ve beheri beş altı kilo gelen to- Bir bakkal ölü bulundu 
rlkler, hallı: tnrafmdan aqetii. kapı
şılmıştır. Balık ucuzluğu, dün ak· 
§anı İstanbul, Calnta, ve Beyoğlu 
Balık pazarları dvnrında bulunan 
kasaplardaki €t s:ıt:ışmı yan yarı
ya h:ıdirmiştir· Eskl balıkmlnr bu 
balık akmmın devam edcceiıni, 
torik fiatıannrn on kuru.şa kadar 
ineceğinJ söylUyorlar· Bir aydan • 
beri ytiz altmış kuruşa satılan ıa.· 
kerdanm da kilosunun ·10 kuruşa i
neceği tahmin edilmektedir. Tutu. 
lan balıkların miktarı 300 bin kilo· 
dan fazladır. Balıklarımızın şim -
diki halde yegnne alıcısı Y~nnnis
tandır. Bu an içinde Yunanistana 
100 b!n liralığa yakın balık satıl· 
mıştJr. Ancak son lodos fırtmasr 
hem ihracatı, hem de balık avın; 
sekteye uğratmıştır. Bunun için 
bahkçılann elinde rnUhim miktar
da mal kalmıştır. 
Diğer hıraftan balıkçı levazıma

tı olan halat, zoka, ve ağ fintlnrı 
hayli yilkselmiştir. Bilhassa ağ ip· 
likleri ortndan kalkhğmdun bahk-

Beşikta.5ta Vişnezadede otu
ran bakkal Muhlis dükkanında 
ölü olarak bulwunuştur. Yapı
lan muayene neticesinde b:ı.kka. 
hn ölümü şüpheli görUldilğün
den ceset morga kaldırılmıştTr. 

1Takvim1 
ı ı 
f Pazartesi Sah l 

1 

Vakftıe1 vuau Ezani \'U'lU ET.anı f 
Gün~ 6.26 l.H G.27 1.17 j 
do~şu 1 

t öğle l 1.118 6.4 '1 11.58 6.48 i 
~ lkindl lUil U.40 14.GO U.40 l 
t = ~~:~ ~:: ~!:!~ )~:~~ l 
İ tmsak 4.47 ıus 4.48 ıı.: 

çılnr mUşkillô.t karşısında kalmış. 
!ardır. Halatın kilosu ise 35 ku • 

1 
Gölderimizclen geçen hı:ır Tiirk 

roştan 180 kuruşa çıkarılmıştır. ı knnadım hcpınizhı eseri olaruı< nl-
kışlıyonız· Fakat hütiin bunların 

_ yct.ccek kadar olılııi;'lı .-;öylenemcz. 
~~llNTI llr.> ı Dnha UstUn olmamız iı;in Jla\'a 
-~~j ~urumuna yarılım ediniz. 

askeri liseler için öğretmen ye
tişmek üzere geı çler alınacak. 
tır. 

Alınacak talebeler harp okulu 
talebesi olarak Ankarada Dil, 
Tarih ve Coğrafya fakUltesinde 
yabancı dil tahsil görecek v<- as
keri öğretmen yetişeceklerdir. 
Bunlarda aranacak vasıf harp 
okuluna ginş şartlarını haiz ol
mak ve evvelce okudukları sivil 
liselerde yabancı dil bilgileri ile 
temayüz etmiş bulunmaktır. 

Bunlar fransızca, almanca ve 
ingilizce şubelerine taksim olu. 
nacaklardır. Alınacak talebenin 
fakülte tedı isatımı derhal işti
rak ettirilmeleri tekarrür etmiş
tir. Bu talebeler diğer stajları. 
nı harp okulunda gorecekleraır. 

Eminönü e ı evi 
Yeni binanın küşat 

resmi bugün yapılacak 
Bugün 15.30 da EminönU Hnl 

kevinin kiifıad resmi ynpılacalt· 
tır. Merasime, vilayet parti -:ei.. 
si Reşad Mimaroğluuun bir nut 
ku ile ba.5lanacaktır. 

Yarınki bayram günü de Sile 
Kartal, Silivri, Çatalca ve Yalo· 
vada yeniden yaptırılan 11 mek 
tebin küşad merasimi yapılacak 
tır. 

Haberin bulmacası 

O numaralı 
mlş &ekli• 
SOLD~ SACA Ak IJ)O.d'

1 

2-"'". •""" ı - Kuınsal, aka. ıdllt· u 

4 _.Ala, a 1""" 
8 - Lavanta, re. nısıı· 
Barem, ayak. 6 - ~ ,ya. il .,.. 
L, I, zımni. 8 - I, E ).., 
Ki k krcnı. ıo - wııs, , 

,o, ~ 
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e !inde 
Bir tayyare 
fabrikGısııe 

elektrik santralı 

Şiddetle 
bombard,

man edildi 
Norveç sahillerinde bir 
Alman gemisi batırıldı 

lngiliz ·harp 
gemileri 

S idi Bm·rani civarında 
İtalyan mevzilerini 
bonıbardıman etti 

/\'alıire, 27 ( A.A.) ~ Bucabah 
~aat 2.40 da tchlil.e i~reti \eril. 
mi)ir. Alaım )arım saat sürmü~
tiir. 

TOBRUK BOMBARDIMANI 
/,orıdra, 2i ( A.A.;,I - Amiıallık 

dai rc.,inin tcb}tj'.~i: 
i\lı ırda Sidı Harrani ahili cirn-

Londra ·, 27 (A . A.) _ r~(',,.- ı rınd~ki_ ha.l)an taha~~üdüne, l~u. < unılıuri) dımizin on Lı k ıı<len 1 ngılı 
{ l di nen hildirildi<'ıne göre. cliin ""€! magllnu sa J:.t ~ er ·e •. . . ı ''ıtı.hu e nci )ılmı kuthılu~oıuz. . . b b 1 h:na km'\ctlc:-1 taynıre!erılc ışbır-
ltııı_tl riyctle geren St'nCll'r zaman C İngılız bombardıman t.ıyya. )'~· J ]" d \1 d -, fi . - .. 
ti')( blle lıic ile ihın:ıl cılilemlyc· •clcri, B dınc', AJmanyanın "sair ıgı la ın c. 1 ·' enız 1 o~u cuz_u-
1\l)t lr kenıı)et ifndc <'lmrt,ıc be- nıntakalaı mdald petrol tes•satı t?mları tarafından taarruz cdılmı~. 
rıu,..r 1'eyrı)et b:ı\uınındıuı tarihi· izcrine. i gnl altında bulw:an a. tır."·d . f, bak d., 
ı..:-'le nıu •~.. ·a k' d .1. .·ıı-. enız ııo u ... uman .,nın-
-~li ...::.na. bir dC'ğ r tn .. ır· j ·azı e ı trıyyaı e mey atı .. ı ına d· .. 11 k d .·, 1 . 1 • k t 11>... 

1 t.ı,ıa.umı · · d ıc istilJ. ı;nıanl:ırınn karli!ı hu. an amır.! 1 aıre .. ır.I' >U 1''.rc e !)'' ed ;r. If.'ın, l ur ıımuzu hakkında ge'1en haberler du1::ma-'la en Yt\bancı ı u\\etlere \O umlar yapmışlardır. t b'lf . • h ". 'd'l : 
la rın ıneruı k t 1 . 1 ı.· r * « t> nm o omo ı crı ta rıp e ı mış \ e 
' rdak,. 1 e <' 'l!ıt c 1 ~e~. 1 

_ • • bir benzin deposllnda hii\·ük bir 
~<itil''.' nrına J,a~ı aı;tıı;ımız mu- Louılra. Jı (.4,ıl.) - lngılız ha- k 1 t ı·u,·\·etl"r'ı 
tıı nın 0 .• • d _ .. 1 bl ~· van"'ın çı ·arı ınıı:: ır. ~ " • 

~,t> ı~uııuıı, ı?un .nn on )GU va nczaretı t~ ~gı: . İniz hi bir h:ıı::;ra ufıramanmtır. 
liılh- 111 1 Cunıhurı" ctı .mnnalda Tan•arelerımız Pazar geceı::ı ha- oı ·· ç • d kt"' ~ 
l """ ı " j · · u ' e \•ara ı a ,-o • ur ~illa s:ııtnn:ıt 'c derebeylik ni· \'a hücumlarına de\ am et mi~ er. · ~ · ; • T 

~hı .kat'ı bir rlarlıe inuiımlş 'e dir. Bır çok hedefler ilzcrindc fena 1NG1I..1Z F İLOSlıNUN 
lıırot~~~c .·eni bir de' lr açnıı.; o· ı ha\•a sartlarile kar~ıla~ılmı. a da . . 1:'\REKATI .. . 

\ab Bcrlindc bir ta' rnre !abıika-;ı, bir Aalmc. 2ı (A.A.) - Dun ln,1!1-
111111~ aııC'ıların :ımnn ız sor.: clcktnk santrali 

0

ve ma:.,andiz gar- li; ha\ a kU\ ':etleri. umu~! ka~.ar
' ~ ııhnc ot n )ıllru-ca 6u lan bombardıman cdılmi!'>tir. Stet- gahından ,·enlen lnr teblıge gore, 
~ lk;~;erıe hn~rı ~,. Hrnn ol- tir Lcnnan ,.e Kolonyad; petrol İngiliz bo?~bardı~n .. tayyareleri 
'1- il\! bı:;:en gerı bır nı.e~1~kc~ tesisatı. Hamburg, Cuxha\en. Hrc. l~alra.nın. lob,uk u::. une muvaffa. 

Amerikanın dı' 
siyaseti: 

Kahı aman 
ingilleı e9e 
yardıma 

devam ..• 
.\'rı·yoı-1:, 21 ( A. A .) - Ncv

yorkta çıkan Fortunc mecmua. 
sı, ol:uyucularrn:ı. "teşrinievvcl
de Rm:velt için mi yoksa Villkic 
için mi rey vereceksiniz'' sualini 
sormuştur. 

Bu suale ee,·aı, veren okuyu
cularm yü1.de 45 i Ruzvelt için, 
yüzde 38 i Villkie için rey ve. 
recekler~ni biluinniş. geri kala:-ı 
kısmı mütereddit bulundukları· 
m ka vcletmiştir. 

An;erikn Birleşik ckvletleri
nin harbe gireccğınc kani olup 
olma<lıkları hakkındaki diğer 
bir su:ıle dÇ!, mecmuanın okuyu. 
cularmın yü?.ue 14 ii evet ceva
bını V<'rmiştir. Bu yüzde 14 ni!'l
bct. geçen kanunıısanideki nis. 
betten yüzde beş fazladır. 
V(lşiugt.on 27 ( A.A.) - D.N.B. 

ajansının h ususi muhabiri bildi
riyor: 

1 ~ ~ .unnn o m nlı Ti rıd)C men tez(Tfıhlarıncia Jı 3nızlar. Bre- kıyetlı hır tarruzda bulunmuşlar-
t ddı \ 1 - •.. ,., d . 1 . . d 1 '•bı , 

0 
_c mnnl'\ 1 'nr 1!'11nı uı· men, I>ortmund 'e Brük~elde de- :r. Eomo!11'c ıman netıccsın e ~-

Hariciye nazırı Hu!l, dün 
matbu::t toplantısın<fa, Sendıka
lar ~fi u\is'in Rt:z\·e!t'i Ame. 
rika~'l harbe sUriikle!neidc it-~3-g ~umre mcnf :ı.Lini ida- ...,iryo11arı. Flc ::..inguc , c Am ers 1 cumlc dcmz crradınm lıulundugu 

~ ~kt: l~c okkine berikin pc: ıımanlan \ c duşmanın bırçol~ tay. kış1~::la }:~ııgın çıkmıştır. E.ritre 
~~ .. manlı hımecl nını sır yare meYda'11arı da bombardıman ve Iıa~ı tanda da mm·afsfkıyet. 
~-e bı.ıtu:llkıp n~makfa _h:ı~ n iızc- edilmiı::tir. Tayyare!erımizden bıri li ke,~I alanları yapılmı~!ır. 
'it bı~n~ ~~ırlıbıyla ı:ol,m~5 .'-c o- ilssilnc döamcmi~tır. . ÇÖLDF~ KU:\ f FIRTI~ASI 
e lııda tııt r ta:tli' .'c 1~t15m r • . ·-· I\n1ıire, fi (A.A.) - Röyter: 

1ıı. "l an dcrcbe)lık rejimint' BİR AL1,AN IAŞE GE:\H.-,1 1 ,..,.
1
. . k "h .,, 

ı~~i~·llc dıı)ıuı ıı s-lt.:ın:ıt BATIRILDI 1 ~.;:
1 ız umumı ararg:ı ının •..;o. 

~b~1~"'1l1 la w demol,rntil. Lonclra, _7 ( A.A.) - lngiliz ıgı: .. .. .. .. 
~ lıJti zın eıı millıim nümılıırw. 13,a nezareti tebliği: Mısırda: Dun bütun gun garp 
1!1t 11 ~~. atrnıs olu.\<ırduı.. Dün c:abah ~3f:!k sokmeden ev- çölünde şiddetli bir kum fırtma-

tl!u llıi~·uk ı..'ibl ) nııı~ıı> k nıru cm· ,'e.} sahil müdafaa teşkilatına men• sı hükiim siirmüşttir. 
t~ l(.~1!~' dı bunl N .. ~ilc~ her sup. tayyareler Dre::.t <;lekt~ik .. an. Sudan ve Kenya'da keıif ko2· 
~ı •et , uı \I' lııl.i f mıkiuıla· rahne karşı mmaffakıretlı hucwn larımı7.ın yeni faaliycti kay.de. 
ııı~ ~~ııc;ı.~eğe \C' onları kendi ~·apmı tardır. · dilmiştir. 
~ f,.. f!.a.r bır i.tlkametic .\Ürüt· Daha wnra sahil müdafaa te~- Fli:5tinde· lş'ara değer bir ha-
l) ~tdıı~ret eden , c Lıu ınaJ,snt. ı:dlatma men up başka tayayreler reket ol rt l 
, ~lıı bir tıı.u .. sadece kendi ~~- : ·oncç c:ahı:lcri açıklanı~a dü~- 1 amış ır. 
\n~4hı ı.urum p:ıuırı, :uı.n~·u ı- ınan gemı'erıne ha\a torpılı atmak • 
tııi..' b~~ 0~duğu. 1ı ın ınaddclcı ,uretile hücum ctmi.ler<lir. ~ı: hü. Şimali ltalyada 
'~~la. •nl .. n nılıstemlel,c olarnl• .. :tıın<la b;r-dilşman iaşe gemısı b:ı.- f 
t l lııl' enfn.a~1:ı.r olan .' e bunu tınlmı~tır. Bu ırada tay,·areleri- ey8Z8D 
~ ()ıı ~n~e bılcn N'r:tbı scrnıa· miz ku\\etli bir di.ı<:.man tayyare Mıfaıı; 27 ( A. A ) - D. N B. 
~"t 'r 

11~ aj:ıoııı:,,,nı ~aıı:ı.n iUıa filosunun hucumuna maruz kalmış ajan!':Jnlll l·ususi muhabiri tara
"iıııı, a:

1
lrnre inin ko~ lcılnıiıılt. ,.e bir düşman a\ c.ı ta.n are i dü. fmdan \ crilcıı haberJtre göre, 

._~a~ ııı ırııırın kam ku\ 'ot.ini ~ a- ı:ıürmüslerdir. Ta~ arrelerimizden i· son günl,.,ııtl...: yağan yağmurlar-
~Ll~ı.ı.~tetilc l<emli .. inc biitiin ··ıfil ü "süne dönmemi tir. danŞiınali haJyada bilhassa Bo 

"I t \•e hali b t " ı · · eıı:ıın ın znrnrı~~. n~:ı Dün sabah kayıp taya:-e erımız- lognc ve :Modcnc civarında fe:re 
~llı.ı , 0 ~<'n ıler<>bc~lı~ın im den birini aramakta o'an bir JngL zanlar olmuştur. Nehirler yük-

ij_ \'I 'llıııı J~mı~ h ımilet-. iz bombardıman tayyaresi şimal SP}mektedir. Cortede bu yüzden 
~~ıı hrat;~ud~<.>tını:c lktı~d! denizinde dü~manm bir deniz tar- bir ev yıkılmıştır. Vallinada a. 
~ 1Jat1 lnb'.lmcsıne, nııllı yaresinc ra t!amıı:ı ve rüsürmüs-- hali kaçabilmiştir Yedi aylık bir 

Jııl...., ınıı.a ~rli~mc fırsata 'e- · ~ k b -
ı,11;ııc ınuhnkkak ki lml..-io tür. çocu · ogulmuştur. 

~~i ~luna.ınıızaı. 
~lı· 0 il.11 adi milli istiklalin " Roma, 27 (A.A.1 - D.N.B. Ma· 
~ ~ lı11 :ne i , 0 ~ ıısatı!abilmesl p zlra:ı t nazın Telek! Romaya gel· 
t~' ~ ~ellerin ortadan kalkıruı. l\'C {:'arda İtalyan ziraat nazııı ve 
~ ~ 1hcr iki istiklale müsn:it ">k zevat tarnfından karıılanmış • 
~. ll 1<-.ın.in kurulmnsı foap e· Birkaç gUnlUI< ikameli esnasında 
~ite~ Yeni ~istem llc anc3.k -.ar nazırı muhtellC zlra1 müessese h":. ~l'llf l'ejimi olabilirdi· Dar !eri ziyaret cdecelc ve nıihverln ınak· 
·~;':'il, fıa &.atlerinc değil, halka 'Jarı çerçevesi içinde ikUrıadi \'c zl· 
~ ~ı ... r.nın hakimi~ etini t:ını- meseleler bnltkında ı;öril§mcler 

'\ bıı ~ <>l:ı.bilirdi· :ıcaktır. 
t..'~t' ~ ~..anuo ilii.n 'e ba Jıın~ı- Londra, 27 (A.A.) - :Mesai nazı· 
.,"t~ı ~rin 1928 5<'Desin e ""T Qevın, diln Irat et.tiği iblr nutukta 
~. () irin J c.ni bir de\ir nçd- ı nanyanın tahakltUmU.11i bUtUn 

tarn:uıda.oberi g~n J 7 ya Uezrlce tt':mlle çalı§t.ı,tını 
(De,·nmr 4 ünciidc) tc:ebbUsUn akim kalaca~ını sôyle· 

Suat Derviş ştır. 

• Budapcşte 27 (A.A.) - Slovak· 
yn ve Macaristan nraemda aktcd"lrnlı 
olan umumi ıı.r iti!Afnamesl mucibince 
Slovakya hUkfımctı 21 l!i~ast Macar 
mUcr.uninl :Mo.carl.slana iade t"tmt,~-tir. 
Nncarıstıı.n da sıo,•.a.kyn hilkCımetine 

10 slyaııt mücrim te Um eyl~ml§tlr . 
• Uıı:ıira, 27 (A.:A.) - HQ)ruıdn 

prcn11! Ecrnard, Jıav.a nazırı J..ord 
Beavcr.brooka 3!!~ lbln İngilb: liruı 
göndernıI::Ur. Bu JJ\Cblı1ğ, JS I.ock· 
hced bombardıman tnyynrcsl alınması 

ham etmesini şiddetle takbih 
eylemiştir. Hull bu isnadı tama
men asılsız olarak tavsif etmiş. 
tır. 

,.3';<İn~ ton, ı; ( A·A·) - Hari
ciye naı:ın Kordcl Hul dün Ameri· 
kıınrn d1.7 s:yaseti ha:.kıııda çok 
mühim bir nutuk söylemiştir· 

Hu!, rıcümle elemiştir ki· 
An çok nanktiı. Bir kaç mlllel 

tahakkiimlcrin i biitün dünya mil -
Jetleri üzerine ynymnğa çn1ışıyor· 
ıar. 

Amerika, medeniye ın şu esas 
pren.siplt>rini müdafaaya az.mel· 
m~tir: Ban , adalet :1.·c beynelmi
lel te~rlk.i mesai. 

Diktatörler :aiyaselR.n ve ikll!'la
den Amer!karı t.E'hdit edi~·oı lar. 
B una blııaeııdlr iti Amerik a !e~·ka· 
!Ade .silralli blr tempo ile hazırlan· 
maktadır. Batı yarı küı'C&İtı" ktt"Gl 

ı teve.ssUI ed.ıleı:·ek her taarru.ı.:ı mu· 
kabele etmeflini bileoeğiz. . 

Cenup AmcrJ\1!.8t nıemleJ<eUeri ... e 
Kanada ile müznkrekre devam edi 
yoruz. 

Amerika barbnrca hücumlara 
muannidane bir suı et.te mukave
met eden oesur \'-El kslırrunan tn
gili7. milletine yaı dnnda devam c· 
decektir. 

için Holnnda Hindistenuıın yarlığı 

bir yardımdır. 
• Mosko,·a, 27 (A.A.) - Tas a;jıı.n· 

ı.ıı dUn a_şa,ğıdakl tebl.\ği nc,şretmlfUr: 
Japon gazelelcrl, Ja,pon .sr.11ri ile Sta· 
linin 26 bi rincı t.c;ırlrıdc bir gürUpnc 
yapacaldarJIU yazmakt.n<lır. Taıı .ajan 
sı bu haberin hakikate mu\"a(Lk .olma· 
clıj'ınt bey.an ctıneğe mezundur. 

• Lonctra, 27 (A.A.) - Deyll Tel· 
gra! ,gazetes!nln ~uenos A;yres muha· 
biri Almanyanm .ccnubt Amcrlkııy~ 

vaadetlftl malları iıeıillm edebilmek 
lnıl;:\n~ızlığındıı bulw:ıdut\ıunu ka;yde· 
derek bunun Alman_yayıı kUçUk bir 
mıı.11 zarar \'<'rditlni ya7.ma !<la.dır. 

lhi c:cııc M'rd onun iriıı !ı1dı. nyrırdıını. Şinıcli ise nefret erli
yorum. Erl:cl:lrr nr lmdar da defji:;iyorlar dc§il mif. 

iOE~~L KADIN VE CEMiYET 
T1t'n ' 'Ha her'' ga?.et('sinde inli

şnr etmış olan '•Kadınlaı-a dair" 
ha lıklı bır <>tlidüm<k belki dl' aıw 
ı·ı derecede feminist bir tnrafg~
likh~ kadmların cemi~ etteki mus· 
pct rolll'rini birçok delilleriyle tah
lil etmı.,tim. 

nıı y.ıznun neşir tarih~denberi 
aşagı ~ ultarı bır buçuk eenc ge~· 
tiği halde fikıımi değıı>tirip de 
müfrit ırkç• l :ır gibi antiıemin:~t 
olacak değılin1. ÇünkU kadınm ai
ledeki ani\ rolü bile yalnız başıruı 
o1arak mühim bir hıwıet, içtimni 
bir ver.ı:edir· Ancak bugünim ka· 
dmlığı yalnız bu öde\ le iktifa et
mediği gibi W.)a.tCl"SSÜ f birçok 
gene v~ cv~i kadınlar da nııırnzt 
bir sebeple olduğu kadar kendi 
ilıtiyarlarile de ".ıe.refli ana" eti· 
ket!.nden mahrumdurlar. 

Mali ku-OreU, kocasının mesleki 
meı·ldi \·~ vjcut sıhhati müsait .ol
duğu halde istiyerek ve sun'i va· 
sıtatar kullanarak ~ocuk do~urmı
~ an im kadın nihayet cemiycHe 
bir paııızittir; çünkil ~a!nrz bir 
erkt>ğh şehevi ih ll.~ acını tatmin 
etmiş olmaktn dinamik 'bir cemi· 
yet işi ba,.armı~ olma;ı;. J<:;.şi olıı.n 

erkek de onun kadınhk 11:-z'Jlnnnı 
ve meyt.lJ.nlannı yatıştırmaktnn 

manda. giydirmekte ''C do) urmnk-
1adır; ve hazan da bu ma.'lrnfın 

isra[ ve lüks denecek derecede 
ço'k y\ıkse.k olduğu ma!Umdur. Ha· 
yatta fiziyoloj:.k esaslara i&l.inat e
derek icadın ve Prkf'k müsavatını 
dUaturJ!141.rranlnr, bırçok kadınla -
n n da meslek ısahibi olduklannı 
ve ev bilt.çesinc bir şe:r kattıklan
ııı bir iddia delili m:ınnf;ına. alıı: 

eaklardrr. Öğretmen, doktor, hfı
kinı, memur kadın bu ıvvjyettedir; 
ve bu kadın ti.pinin Millet Mecli· 
sinde dahi müme!eili \-ardrr; bina
enalf'yh ibu bakımdan ıd~\·let ka· 
nunlau nazarında ıtam bir miisa\·ıı.t 
vardfl". Tarlada sapan ı;ünnek. ot 
biçmek, mcy~·a toıüamak '\'e)a a
ğaç budamak :gibi ıe;iftçilik i:ıkrile 
kocalarına :\ nrdım eden \'C hatta 
Anadolunun birçok ; crlcr:ndc ol· 
duğu gibi Jcocaları knhvelerdc l~
ğıt oynarkl'n kendileri :ralınayak 
olarak blitün gün çallfan kadınlar 
dn müstehlik oldukları .kadar da 
müstehliktirler. Bir kısım §f'hir ka· 
dınları da \'ardır ki rejilerdP, in
cir ve üzüm fabr~knlarındn. diki
mc\'lerlndc veya otelle,rdc işcl Uc. 
retile c;alu:ır!ar ve eltmekJerinl ka· 
zanırlar. 'Fakat kadınların büyilk 
bir kısmı da ne Mecliste mebus, ne 
ı, Bankasında memur. ne bir has· 
tanede <loktor ne de fabrikada iş
çi \'cya tarlada ç'ftçid!r. 

Türk cemiyetinde daha ziyade 
<Ev kadını) ba.ııhğı .altında <topla-

Dr. Rasim ADASAL 

<lığımız bu kadın, lıütüıı ~ün bir 
ati<' reisinin bakmaklıı mükellef oı· 
duğıı bir evde oturmakta, ya biz
zat ,·e:,a hi1.metci ıruı.rfe h•if> .re
mek p.şiriıı ık sık sokağa çık
maktadır. İşte bu ınusahabcm.ae 
daha %İyade mevzubsh~ etmt'k i.s· 
tediJim Y.ad:ıı ı.p! budur. Mılyon
larca t'rkııac;i bir anda harp cep· 
h mc guıaleıeıı ve bırçoklarını 
öldurürlı:en hH" kısn1mı da f!Saret 
ha)alana mn 1k~m cc!cn harp k&dı
nm ceırJretteki rollerinde bü~ ilk: 
taha\•1·üller ) nplı, birçok ~ks.ik ta.· 
raflarmı ve cemiyetin bu hususu
k-! ihmallerini ve hııtalıtnnı me:,~ 
dana ı;ıknrn::.ı oldu. Fransa bir ay 
urfmda müste\•li dü3ms.n or dll!U· 
na birden allı )iiz b:ıı esir verin· 
ce bin!erc.e nil~ istin:ıtsız ve hnkun 
sız kaldılar, Mu,·akkat bir um&n 
için veyahut dn ebedi~',r<>n dul kıt· 
lacak olan hu kadınlar, babalar 
yerine geçerek aç ve }'etim ç~uil
lannı beslemek mecbuP..yetindodir
ler. Cemire~ iıleıi :içln verlmJi bir 

mefilt>ği ,.e kabil.~ ti olan ka • 
<lm bu feiikctt.c-ıı nitpden ıız mü
t.3e8.sir o!mu ıı:ıyılııbilir. N:ha) et 
dolc t.or, memur, 1:iftçi ve amtk 
k:ıdın r .. ki.si gibi mesh, ki iti) adile 
çal~aeak ve hiç olmau:ı ~ arı de 
recede bir nafaka temin:ne d e\·am 
edecektir. Ya üç dört çocukla bir 
kira "~·inde kalan v" harptl'n ön· 
cc lıep <'vde ev i.ı;lerwıe uğrap. 
ralt çocuk büyüten kadınlar n~ 
yapac.aktır?. Eelkl bir kumu harbe 
giden ı:ısl:uleı.in baı:ı b05 :re.rlP-ı;i· 
nl doldurmaya gl:~·ret edecek ve 
bir lokma ekmek parasını ıı.lab:le· 
cekUr. Fakat en büyük kısmı mfu
pct bir işt<'n ve bazu kudretiııdl'n 
mahrumdur; çülfkü ne baba .vin· 
de ve ne de mektepte o yolda ye· 
tişmletfr. Mağlüp olan Fransayı 
değil de, .h.enüz haıp vatİ)'etindc 
bulun:ın ibir memleketi ve meflel! 
Almanyayı ve)a 1ta1yayı na1.arf i
t:b:ıra alalım. Bunlarda ve bunlar 
gibi harp i~ ıı:e~·a harp :üıtima· 
li dahihndc ynşıyan memleketler· 
de iŞ..<iİZ ve parasız asker ailelerini 
beslemek mecburiyet! büyük hir 
devlet gailesi teşkil etmektedir. 

He~apsız kıdıı.r:n erkekler J;"ibi 
ve bazı yerlerde erkııklerdPn da
ha fazla olarak mekLcplerdc oku· 
duklarını, bit 5cy!er öğrendikleri· 
ni. fü:c \'eya iinh-enıilc kadl'mcle
rin: bıtirdilclerini görüyorum. Harp, 
bize bir müddet okuyup taha.Ui bi· 
tiremiycn ve çokluk teşkfl f'!den 
Ye yann da (ev kadını) olacak o· 
lan kızların dııha müspet :ve cemi
yctC" müfit bir .şekilde yetiQtirll· 
mPk liızım geldiğini .öğretmiştir· 
Cemiyetin jde..ıl kadını ne üniver-

( l.ôtf ~ıı sayfayı !:4'\i rinb) 
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arnoreviç b1lfıkis fevk:ı -
~d' lı~ 1

• lial retle: 
~ ' dedim. demek .siz bö.r
~tıı. tnünıkün olabileceğiı ı 
ı 1lılı hakikat olabileceği· 

ed!.y 
~ ~ orsunuz övlc mi? .. 
~--~~Oteviç k~h~ ka5lnrrm 

!tı. cevap Yerdi: 
~\iti <>ltnasu ? 

\ lııj~~ tayl arc Alman tay-

'~(? 
t~!er. 
~'İ'lı cnı albay! Eğer 'ıJ • 
S l'ıa bu müthiş 1'ir çey! 
tı,r1,1 }'O)t ! 
'~~lt .l\ 

)L is bnanlar i terl 
:~ ~ le<liklcri yerine t .. 

~.. ee Para üt.çil indirebi· 

~tltı tıdcritn ! .. 
"· ~tıı.a .. Peki ama .. 
~ ll u kadar cüretlc ve 

~ıl'il 010nyanın göbe.ğ.ir.c 
0tbıleceğini nsla dil -
duınıın için a§alamış-

Zıhniındc Mla böl le bir şey:n 
'pıkanı olup olaıntyacağmı muha -

·ctncye çal.ı§Jyordum· 
- Paraşütle geceleyin indirllen 
'amların gnyct cürctkfır ,.e tcll

li casuslar olduğuna ı;iiphe 

K, df'ğil mi albay? 

- Elbc.t! 
- llnyrd. ·hayret. Peki, ıhunn 

Larşı ne tedbir aldınız? Veya hii -
• (ımet ne tedb!r alınmasını taYsi· 

c etti? 
Albay Sıımorcviç geniş ve .iri c-

... demin karıştırdığı masayı 

"rdi· Yüzün~ gayet acı bir 
cıle: 

- 1§te demin sana göstermek 
• bu ı:ifrcyi aradım! dedi Veri· 

:ı ceYap ~:rrcsi ! 

- Bunu görmeyi çok Drr:u etle· 
im albay! Alınncak tcdbirl"r iiıc
inde belki benim de işe yanracak 
ir rnüla1eam olabilirdi· 
Albay hayretle omuzlarını !il -
·ek: 
-- H~cct kalmadı! cc•:abmt 

Görünmigen harp 
.... ..-- ,_, =-= .... .....~ 

s • • kol ıncı 
14 Y azan: VLADMlll &ABAT 

Sa bık Polon~ a ~ntclli<'<'n s Seni'! Şcfk!ri nde.u 

\'erdi· Zira nrilen cc,·ap şifrcs:n· 
<le ben kafi derecede cevabımı al. 
mı§ <ıldum !,. 

~ Ne ~ibi. 11lbay? Raponın uy

durma oldutı..nu mu iJ.,rj ı5Ürüyor

Jar ?· 

Samore\'jç, §İmdi bir ~ırtlaıı ~ü

lü~yle gülü) ordu 

- Ce,·auın huliı.!ası 3u, rledi 

Ahnan ask"rl n~n)atınt ve ma· 
nenalarmı muntazam b:r sıırr>1tr> 

takip etmiş olan nıüteha.cısıslnrımız 

iddia edildiği \'eçhile Alman or • 
dıısunda para!jütc hiı;bir askerl 

kırnıet :ı:crilmediği knnaatindl'dir
ler· Cizl:ce Polonya aru:isine bir 

tayyare girı bilmesine ne teknik 
bııkrnıd~ın. ne hukuki bakımdan 

imkan dü~ii.-ıülrmf>z :.. P.u şekilde 

~ıli bir t:ayy11rcnin para üt.çil in· 

dirmc..si gih! tMavYunlam ancak 
Jlusların fante;ı;.ıhırindcn ibaret nıı 
z:ui:-•le bakmak li~zımg<'ldiği ıışi • 

kardır! Binaennle;- h bu ihbanrı 

sahte ihbarlar arumdıt dikkatP a· 
lır.aınk mahiyet! hakkında lahki · 

knt ypılm.ah : ... 

Albay Samormi~ me:-u ılıir ha. 

rekcUc ellerini yelek ceplerine 
geçirerek, gergin bacnklnrı üstün· 

de, hir hayret ,. hiddet heykeli 

gibi ytizUrnc bakıyordu· 

- E\'et. dedi. Yakıiı ben de 'böy 
le bir cüret ;n kolay olamıyac:ağı. 

nı. pek kolny kolay yapılamı;ı.-aca· 
ğuıı takdir .<'imi~·or -d(\f.ilim ! r~k 
fe,·knlade bir ~l'bep o!madıkça 

böyle tehlikeli bir usule mliraca
nt edilemez! :Fakat, 11ara!iütle n -
dam indirmenin y.alnız Ruslara 
mahsus bir fantezi olduğu hakkın

da b:zim askeri mütehassısların 

buyurduklanna ne dersin? Tnyya· 
reyle casu.sluk olamazmLS !·· I\ açın· 

cı asırda}'lz?.. Ask erl .müte ha ıs

ln ra bunu eormalı! .. 
Ve .ronr&.··· ı-;vet, t>eı1 de tasdik 

cdi) onım Bo.} le cüretkiı.rca usullC"

rc ancak fevkıı.Jfıde bir ıırbep ol· 
dukca lilı:um hisıl olabilir! FskAt, 

u~·u~orlar mJ? Fe\ kalade bün1erde 
olmac::ak bile fclhlide günlere 
pelı: ~akın değil rr.iyiı? .. 

Bu t'snada od.anın kapısı vurul • 

du,ğu ir.in albay ~nmoreYiç birden
bir,c söz.ünü ike.sti. Denıem ~z • 

lerlc ve büyUk bir hayretle kapı
ya. bakıyordu. 

Albayın bu sırada vllllsında hiç 
kimsenin z.iyllretini be.klPmcdiği Vf:! 

bu kapı vuruluşunda pek ziıııad~ 

hayret ettiği görülüyordu. Albıly 
kısa bir tereddütten flOnrn, ô!rdPn· 

bire ~dedi: 
- Girinız! 

Kapı hızla açıldı. İçP.riye ~ 

derece urif .:i>in~ genç bir ka
dın yıldırım gibi girdi. Kadın 8ôn 
derece tel.Aşlı ve heyecanlı t>!r hal
deydi· 1ı;eriye bu ka.dmm ~rdiğini 
görünce alba;mı hayreti dtı.ha :r.i • 
yad~ artını~ gibiydi· 

ICa.dın tela lr admıJa.rla albayın 
onünc kndar gPlip tam ~ ııı6):li. 

Ye<:Pği r.aman b4?nim oradA .olduğu
mun f.arkma vararak hem"1 ıus. 

tu. Fakat halinden eahI?91Wk ve 

pek milh!m bir te.-lıi.ş i~inM eld• • 
ğu görillUyordu· 



. 
talya Yunanistan 

ara.sınya harp hali 
(J; · ş tarafı l ncidı') 

Yunanistanca kabili ka
bul görülmemiştir. M a
l um olan yegane nokta, 
ltalyan kıtaatının bu sa
bah saat 6 da Yunanis
tana karşı yürüyecekle
ri heyfiyetidir. 

Bütün Elen milleti, 
Allahma sığınarak ve 
kralı ile hükumet reısı 
Metahsasın etrafında sı
kı bir kitle halinde top
lanarak şerefini, istikla
lini ve memleketinin ta
mamiyetini müdafaa et
meğe azmeylemiştir. 
Elenler, lazımgelirse öl
meğe, fakat insan gibi 
ölmeğe karar vermişler
dir. 

• * • 
Anadolu ajansı bu sabah saat 

altıda aşagıdaki haberi ,1lmı~
tır: 

Atinn; 28 (A. A.) ltalya tara 
fıııdaıı bu gece nota ile teblığ e. 
dilen ıniitalebatı Yunanistan 
reddetmiştir. Sabah saat altı
dıtn itibaren ltalya ile Yunanis. 
tan arasında lıarp hali bilfiil 
başlamış addedilmektedir. 

Yunanistan uınuıni seferber
lik ilan etmiştir. 

RAdf se nasıl . bafladı 
(ll:ı. !j tarafı 1 nclde) 

bulunan mıntakadan tüfenk \'e el 
bombalariylc Ama\'ud hudut mu
hafızlarına hücum etmiştir. Arn:ı. 
\'Ut mufrczcsinin derhal mukabele 
etmesi ve diğer müfrezelerin yardı. 
mı neticesi olarak Arnarntluk top
rağına girmiş olan düşman çetesi 
tardolunrnuştur. Yunanlı mütear. 
rızlardan altı c ir alınmıştır. Ar
navut zayiatı 2 ölü ve 3 yaralı as
ı..crdcn ibarettir. 

Dün ak~m t talya kralının mü.. 
me o:ili Generalin ikametgahı Cİ\'a
rında. Porto Edda'da, iiç bomba 
pat amı)ır. Hafif yaralılar vardır. 
Bu taarruzun failleri şiddetle aran
maUadır. Her iki Mıdisc hakkında 
ıkı taharriyat yapılmaktadır. lki 
mıntakada da sükun iade edilmiş. 

P.ATLAYAN BfR BOMBA 
Tır:ın: 27 (A. A.) - Stefani a
jansı bildiriyor: 

F.ıddada n öğrenildiğine gör" 
Stilo burnundaki Semafor istas 
yonu civarında bir bomba nallı 
yarak müh;m has:ırlarn scbcb 
olmuştur. !ıısanca 7.ayiat yok. 
tur. O ch·arda şüphe uyand:ran 
bir ı:;an<lal görülmüştür. 

Dt'Şt~l"Gll~G~ 

Yarınki 
bayramımız 

(Bns tarnfı 3 iinrüde) 
~ ııın sounnda simdi biz, milli men· 
faatlcrimizi ~füuniirıcl~ tııt81'1lk bl:ri 
!lltılmdar Ptml~ l'n yahnıırı mrnfu.at
lcr pl'~lndc lınrhe <ı\iriikl l'nmcmi' 
huhmıı) ol".C;nk 'c krndi ınlllf men· 
fnu.l ll'rimize tlnkıınıılmadığı miiıl. 

dP.tçc ılc sulh klıuh.• .} nŞtUnnğt ken· 
<llmlr.r. bir ~İl\r Nllnmi S('k bu an
<'ak shaııi is1iklalimbln hir nctfol'· 
~itl ir· \•c hu;;ün hiı milli iklı•ondlya. 
tırr.mla llrrlr.mclc r k:ı~ df'clcbllml 
't' m!lli hlr ,;nnnyic sahip olmuk 
":taılctlnc crlşmt .. huhınııJ orsnk hn 
iki.!! a<li isti",dalimlzin bir semeresi· 
ılir· 

:-;i) asi ' e il.tıssdi i tik lal bıı tin 
:ı.r.r.ııl.; nıiıstakil Cumhıırh l'llmit~lr. 

ınıım~tlin olnbllnıl tir H C~mlmri -
)rtimi:r nın.nıı. \ü lı :ı~ıt ti)r.t \ercn 
i'.i r .. n temel dirrj:,riıllr· 

Sl".\'J' ncı:Yİ";' 

Hudutta bAdlse 
olmamış 

( Raıı tarafı 1 inrltle) 
vaııyetln tahlili 

7 .. 'Ullan Arnavutluk hududunu (Ba.' taralı 1 lnciılc) 
geçmemiştir. Yunan arazisinde &n.ıınlarda ate~ horu"n !:alın-
hiç bir çet e t~kil edilmemi.~tir mı~ olduğuna \'e hıı.reldltm nerelcr
ve edilemez. Zira Yunan sivil ıl!'! ba,lıya.r.a,;tnr t.-tldk fa~·dıulan 
ve ru:;keri makamları bozulmaz hlili dt>ğfl<lir· 
bir nizam \"e asayiş temin etmek hal) anlar, kunetlcrinln biiriik 
tcdirlcr. bir k"mını Ya.n)·anm şimnllndc, 

Keza Santi • Karantadaki 1. hlr kıı1mını ela Florinannt ~imali 
talyan subayınm biirosunda ı:arhlsinde '., Ynna.n hnıluduna )'a· 
bombalar patladığına l'e bunun kın birkaç kllomclTc-111.: bir mcsa
da Yunanlılara. ve Yunan ma. led~ olan Göricede tah it ctml~-

1 tf...,.1 ·1 lf'rdır · 
kanılarının organ arına a ~• c. . . . . . . . 

~· •• ted · lara.k vjne a•• P.ınn<'ı kısmı, \nına:\I '\C r.ski 
cegıne mu aır o J ·' - Y •-•- h-·•-r ltt.11. ı k · ta f dan Tirandan ve unanumını ıcuc ıAZ <'< ere 
n_ı aJanS ~ ın b d ta · I harekete J:;l'Ç('bll<'reği ı:ihi, il\inr.l 
rılcn1 telgr~ ar ura. a mamen kıc;nn ıla <Jmalılen ecmıb:ı. doğru 
ç?Cu'.•ça. .bır t~~büs olarak te. akmak ""~tfyl" Selini~c le\N>cüh 
15.kkı cdılmek c<lır. t'<lebllir· Bu kU\ \'etlerin Karaferi· 

Santi . Karanta<la olup biter .. 
lore gelince. bu hid iEeler burada 
mechul olmakla beraber bövı<' 
bir 'meselede hiç bir Yunan ~ii. 
dahalesi müır.kün bulunmamak. 
tadır. 

~·ed<'n ~nra Ko7ltnll yolu~ la I .fı ri· 
'AYA ılofnı :ı.rkarnk l.'ıınnnlst:ını 

üt muhtelif oeıılıeden 'urnraJ, par. 
ı:alama.:a. teşehbii'i C'tmc 1 ihtimali 
de 'ardır· 

.\nr:ık, Eııirde harc'Jiete ~·~ek 
YUNAN HUDUD "'"" • • ~ olan Hal~·o.n l\ın \'f'tlcri, tabii bir-

I"ARAKOLLARINJ.:-.; ı:ok manialardım b~"'kıı motörlii 
VE!lDfKLERİ MALÜ~~AT kıtalarmı oıt•\ kedf'<'c·İ: pi bulamı· 

. Attı~, ~~ ( A.A.) - Atına r- ~acaklan iı:tn Yunan lrnnetlerl 
Jansı bıldırıyor: 1 l•arsı-.md.a halli mii<>küliil:ı mnru:r. 

Salahiyettar malıfillerden öğ. kalac-sklardır.' • 

rendiğimiı.e göre, Tiran~~.an _g~- ı I>a~lık nraliyi mfülaraa edecek 
len tclg-raflarm ~n~settıg-ı hadı. olan Yunan km, etleri, taarruuı. 
seler ha~kında hu~~met tara~ın- ~eçe<'t>k ltalJan 1mnetıeriııdrn çok 
dan Malumatına muracaat edılen miioın.it bir mc' ı.itlc buhınu<'akhr· 
huduttaki Yunan askeri makmn. 191R de Yunan • .\rnn\ utluk lııı
lan a3ağ1daki hususları teyit et ılııdu, J.:olny miidsra.a. ~aslan ;ü
mişlerdir: riiniine ı:;ctlrllerek 1ah<llt ettlrikli· 

Amvut • Yunan hududunda J.:i itin Arn.ı.yuthıldıın t.cı•a\ iizc ~<'
hiç bir hiıdise olmamıştır. Yal. tC<'f'k olan kuvH•Hf'r o kadar ıw· 
nız 25 Teşrinievvel cuma ge<'esi lınlrkla ilr.rl bir harekctr. ~<'çf'mi
sabaha karşı sa.at 2 de Yunan ı :y~ekıeroır. 
karakolları Arnavutluk toprak.. .t:pir, da~Jara, ~iHc i~fin~f -·,;;ı:" 
larında ve Yunan. • Ar:na\'utiuk lf'rf'k müdafaa olunl\('ak, bu kıta.
hududundan beş kılomelre mesa. ıuıı t.,'}ılarat.; osld Yuna.ı\iı•ton fow 
fcde bulunan Vigluta jstikaım~. raklanoa ulaşmak o kadar kolar o-
tinde silah sesleri işitmişlcrdir. lamıyM'1lktır. • 
Yunan • Arnavut'ııududunda hiç 
bir hadise olmadığr kat'i suret.. 
tc teyit edilmektedir. Yunan ka. 
rakollar1 öyle b ir mevkide bu. 
lunmaktadırlar ki, gerek Yuna. 
n.istan ve gerekse Arna,·utluk 
istikametinde hududun aşılması 
mUstcbaddır. Arna\•utluk top. 
raklarında maksatları maJfuu o:. 
mıyan çetelerin teşkil edildiği 
hakkında ise malCı.Jna.t mevcut. 
tur. 

ı-;ı,ır ı·iheUndc tabii meYkilere 
ılayana.n Yunanlıl.arııı l\fakcdonyll 
ccphesindf'kl 'ıuiyl'tlerin<• ~elinC'e: 
(lilricc • Florina arı.ı.ı;ınıla miikem
mf'I hlr 'iOSC Yardır. Bıınwı ;;C(it 
~·f'rlrrf hoş brrakılnuı.nıış olacalı:trr. 

An<'1Lk Yıınanlılar, 1.AU!m :ı. gölüyle 
l..adO\ a BaJkanlımna rlA1'1lnan bir 
miidafaa hattı ~I" <"yİeml lel"'C 

1'1orine ovsına lt.alyanlann kola:)
lıklA lnmt':'41 ve faJmt mildafaa hat
h kaJ'flSmda uzun müddet l~Mc. 
mell'rl ll7.1mgrle<·ektfr. 

Tunadaki Vişi 
Yunan na liye Mihverle askeri 

vesaiti işbirliği vc;parsa 

rarlar mucibince, Amcrikadaki 
Fransız adalarının hakimiyet de 
ğiştirrncsini kabul etmiyeccğini 
I<"ransız büyük elçisine tebliğ et 
miş olduğunu söylemiştir. 

Nc,york 27 (A·A·) - Nevyork ' . 
Almanya Amerıka 
tarafından Amerika kıtasında 

nıntbun.tr Vi§i tebliği ile ehemın•· 
yctli surette meşgul olmakla vcı 
bunun Anupadnki mUJllkUn noti 
ccleri hakkında geni.' tefsirattn 
bulunmaktadır. bulunan 

Müsadere Fraası~ mtlstemıe. 
Bununlabcrabcr gazeteler sUtun

larmda en mühlm yeri, B· Hul tn· 
mfmdan dUnkü gazeteci.lor konfe· 
ransmda yapılan vo B· Ruzvclt'in 
Vişiyc bir ihtar mcsajc gönderdi· 
ğini bildiren bcyanntmn. tahsis et
mektedirler. 

edildi kelerini işgal 
edecek 

Sof ya, 27 ( A.A.) - Ne1ıir ü. 
7..crinde nakliyat yapan Yunan 
şirketleri, yabancı gemiler \•c 
yabancılar tarafından kiralan. 
mış ~emiler üzerine kontrol hak .. 
kı veren ve Romanya hükumeti 
tarafından mcriyct mevkiine ko. 
ııulan kararnameyi şiddetle pro. 

ı testo etmişlerdir. Yunan şir. 
ketlerinden kiralanan ve Tuna 
iizerinde hububat nakli için işle. 
tilcn ıı romorkör ve 2~ ma\71a 
Y:ırdır. Gemilerin müsaderesi 

t meselesinde şu cihet kaydedil. 
mektedir ki, Almanlar harbin 
başlangıcındanbcri kabili isti. 
mal olan bütün gemilerin kont. 
rolünü temin teş-:-bbüslerindc 
şimdiye kadar muvaffak olama. 
mışlardır. Almanya. Romanyaya 
tahakkümii sayesinde bunu tc. 
mine muvaffak olduktan sonra 
ise doğu • cenup A\.TUpasındaki 
hububat ihtiyaçları o kadar a. 
zalmıştır ki vaziyet yeni ihracat 
yapılmasına müsait değildir. Bu 
gemilerden bir çoğu tcrlibatları 
değiştirilerek petrol nakline mü. 
snit bir hale konulabilirse de ne. 
hır donmadan cv,·el bunların hn. 
zırlanması muhal görülmekte .. 
dir. 

Almaeya için mühim olan şey 
muhta.c olduğu romorkörlcrin 
teminidir. 
~--~-· -~~----------~· 

Japon 
bom_bardımanları 

Birmanya yolunda 
nakliyatı kesemedi 

Vaşington; 27 (A. A) - D. 
N. B. ajansının hususi muhabiri 
'bildiriyor: 

Gaz
0

etecilcr toplantısında be. 
yanntta bulunan hariciye nazın 
Hul, Amerika hükumetinin Ha
vana konf cransınd:ı alınan ka. 

Ncvyork Taymis gazetesi bu ho.· 
beri şu başlık altında nc>şrctınl'k· 
tcdir: Yiş.~ Almanynya. :ıskcrlik 
sahasında yardım ederse Amcrl 
ka Fransız mUstemlckclcrini işgal 
edecektir· 

Dev1et i Denizyolları işletme· 
1 -

t umum müdürlüğü ilanları 
• .. .... ;I 

28 birinciteşrinden 4 ikinciteşrine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 
ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
l\:aradcnlz hattına. 

Bartın hattına 

!zmil hattına. 

Mudanya hattına. 

nandırına hnttm:ı. 

mırnblğ:ı. hattm:ı 

!mroz hattma 
Ayvalık hatt.ınn 

lzmir ilA.vc postası 
lzml~dve postası 

Salı 12 de (Aksu), 11crşcmbc 12 de (Ankarn), ve 
pazar lG da (Erzurum). Galata nlıtımmdan. 
Salı 18 de (.ı\nafarta), Cumartesi ısı de (.Alltnl)a) 
Sirkeci rıhtımından. 
Salı, perşembe ve pazar 9.30 d:ı (Uğur). Toph:lno 
rıhtımından. 

Pazartesi, 13tc,snlı {l,50 dc,çnrıµ.mbn pcr§embc ,.c 
cuma 16 ela Mnraknz), cumartesi H tc (Trak), 
ve pazar 9.50 de (Marakaz), Gnlat.n. rılıtJmmda.n. 
Xot: J lldııdt~riıı 910 <·uııuı giıııüııılcıı itlb:ırcıı ıu 
cluıı) 1\ hııttmıl.'\ kıs tariff'!;l tntblk olunacnktır. nn 
n:ı naz.anın postalıır 1 taııbııldan pnwr. p:17.nrt;e"'· 

'ıı "'·'" D.GO dı>, Çıırşambn, ıw.r embı:' 'c <ıJım ı 1 ti 
da, cum:ırl~ l 14 tc knfüru~klnrtlır. Salı, [)("~'!1100 
' c cıımartf'"i postaları Armutlu~ a u~n~ nr:ıl. G<'"1 
liğc ı.nd."lr giderler. 
l'ıu.artcql, ı;arşıımkı \ C r:mım 8. J:; 1r. (Trılli). G.~· 

l:ıt:' rıhtımından. AJrıra !:nrşnmba 20 ılc \ "f' C"tı

nınrtc"I 20 de (Uıı rsa) 'J'oplınıın rıhtımından. 

Salt \"C cum:ı l!J dıı (Seyyar) Tophane rıhtımınd n 
Pnz:ır fi da {Tnyynr), Tophane rıhtımından 
Çarşamba 15 te (Saadet), cumart ı 15 tl' (Mcr· 
sın). Sirkeci rıhtımındnıı. 

J>azal' 11 de "(Karndcnlz). Gnlntn rıhtımından 
Salı 13 te((Kndei!l, perşembe ı:ı tc (Tırhan), Gn 
lata. rıhtımından. ~fÜTEMML\{ MALÜMAT 

Atina, 27 ( A.A.) - Atina a. 
jansı bildiriyor: J:'lorfıı.anın mlida.Jaa edUmcınesl Ç_unking. 27 (A. A.)-Röyter: 

\ e o\ anın JtA.lyanJar tnrafmd:ın 1 _ Çın ı::ak~ı~at:. Japonıa:.m Me 

CUllHnıtYJ<~T RAYRA n .l\ıtl:s'ı\"-1-:RETlU~ 
';'clılr içi sen i bıd<' lllh·c sefı•rlrr 

Sta.f ani ajan.o;ının telgrafında 
bahsi geçen Arnavutluk hadise. 
si hakkında verdiğimiz bundan 
e\'velki iki telgrafımıza zeyildir: 

Geçe geç vakit !'ialahiyettar 
bir kaynaktan aşağıda~i tafsile. 
tı aldık: 

Cumhuriyet bayrrunı mUna.sebeWe 2~ blrlncltrşrln pnzıı.rte~I g inli cl'p· 
rllden saat l:l.30 da Kadılclıy ve tekmll Adn.lnrn bir vapur knldrnbcaktır 

29 blrincitcşıln snlı gUnli akşam\köpnldcn saat 1 .30 dıı. Kadı}{öy ve ll"'k 
mil Adalara, 2.30 d:ı. Haydarpaşa ve Kndıkoyilnc ve ı<:ndıköyllnJen 2 00 d 
köprüye illve seferleri yapılacaktır. 

Xot: \upıır ıwfrrll'ri h nkknııl:ı lıcr tlırlıi malfınmt nşn~"ld:ı telrfoıı m111ı.a 
rnlnrı ~n7.ılı ncentı-lerlrnlzılcıı tijtn•ııDeblllr. (IOS">S) 

<l:ılatn n:ısn<-entcllğt - Gulaln rıhtımı, lim:ınl:ır rımım nıUıhlrıuI: ı J 1 
nası nltınıl:ı.: •J2~ 

Yunan karakolları tarafından 
işitilen silah seslc:>.ri Arnavut top 
rağında Viglutadan beş kilomct. 
re ve Yunan hududundım 4 kilo. 
metre mesafede bulwı.an Verink 
köyünden gelmiştir. Silah !'esle. 
rini işiten Yunan hudut karakol 
kumandanı karşı tarafta bulu. 
nan Jtalyan karakolun.un ku. 
mandanmı Arnavut toprakların. 
dan.gelen bu sil8.h seslerinden 
haberdar etmiş ve hudut hak. 
kında <'ari nizamlara tevfikan 
hadise hakkında malumat almak 
üzere 1talyan subayı ile görüş. 
mek istemiştir. Yunan suooyı 
yaptığr tcklıfe ~imdiye kadar l!e. 
vap alamamıştır. 

~a.JI halinde Yun&nl .. tNıın tek kav- ~ong k~oruc;ur_ıUn ~a~a ?ucumu 
br Yuı;Mla,ya.nın bir la<>ını ile h~- 1 ıle ~ tahrm ~ttıklen ıddıalarına. 
dut rnma.~ala.oımıu ke-;llme<ıl ola • 1 ragm:n Blrmanyn yolunda mü 
caktır. Bu -.uretle .H&Dastını. mün- I naka!atı" normal surette dı:!· 
t~hi olan Sf'lanfk demlr~oluonn bir va~ -:-ttif(hıi bildirmektedir. 
kısmını İtalyanlar lşgaı Nl~k dl'- ı .. Çııı mukamatı , .Japon hava 
m<'ktir. Fakat bu ı,ı:aı yulaı.rdo. i· l~~cumlar.. hesaba katılarak, bü. 
<>aret ~~·ledltlmlz ı...-fhi h:arp ii7 crin- tun ha.yatı noktalarda. mütcın- ı 
ıle ku' 'f'tli bir rnanA ifadf' etmı-k-

1 
mim s.allar, kijprü ve inşaat mnl 

lu ~ık uıakhr· ttaJyMlann Yıına- zcm.e~ı hazırlanmu7 bulunduğu. 
nı .. tanr, karadan har(~f't~ ı:c-çcr _ nu ılave eylemektedir. 1 
kf"n dcnl7ılcn \e ha\ndan lm\\'et- - - - -

Oalnta "'ııbo ııı•rJıt.•Jii:I - G:ıL-ıtıı. nlıtınır, nırnlal .. ıı llm:ııı rrısııı:ı ııoııı5 
~lrkı-t"I sıı~ ucent4.?llğl - Sirlwcı,J~'Olcu 11:ıloııu 22ö ıo 

l'ARAKOfJ KUMANDA!\.'LARI 
GÖRÜŞECEKTİ 

Atinn, 'R.l (A.A.) - Atina a. 
jansmın bildirdiğiM göre, lbl. 
ynn ve )·ıman hudut lrn.rnkolla. 
rı arasındaki mülakatın hu"Ün 
saat 16 da vukubulmaıoı \,'\;ar. 
laştınlmı~ b~ı'unmaktaydi. 

Prenses Fevziye bir 
kız çocufta dtlnyaya 

getirdi 
Tohraıı. :!8 ( \. \ .) - lran v~llnh· 

dinin ZC\ ersi '\'<' Mıııır kralının hem· 
rJlrcsl prenses FevzJyl.' dUn bir ıuz 
ı;ocuğ'u dUnynya geUrmiştır. 

ingiliz harbiye 

il bir lu~ ili: ı:<•mbcrt altına almak , . H &d! 
ı.,u~·ecekleri muhakkaktır. 1 Bütün 1stanbul halkının nazarı 

dikkatine! ... Yeni bir müdiir\:yet 
idaresine geçen \'C İstanbulun 
en güzel sinemasına ifrag edilen 

~~~·AZAK 
B ugu·· n :Matinelerden 

Sineması 

fedakarlıklar ile 
Türkiycdc ilk 

•• 

İtibaren 
Biiyük Bayram programı olarak 

clqccttiği ve Beyoğlu sin.emnlarından 
defo göst"rmcğc muvaffak olacağı sesinin emsalsiz 'rürkC'c sözlü 

büyük şah('. eri 

Ancak, tınutmıımak lazımdır ki 
Yunanl<ıt&na ln~ltere de,·k·tı tara~ 
fıntlan t.-mlnAt 'c-rilmi' olduğu i- ' 
!;İn Jı:ı,:-.- dt"nlrJndf'kl tngil11. filosu. 
nun Yunan donıuımaııllc birlikW, 
df'nizd<"n, tayyare fllolannın da 
havadan mukabil harcl>f'te ~~c
f'f'klNI ~üphe>.fdzdİr· Dt>ni7. hare'l<e
Unin ilk hooı-fl Korro, u bahri üı;; 
ittihaz edf'rek F.ge dc,;IJ:lni tt.a.lyau 
donanm1111nıa kat'i urettc kapıı. _ 
mak oll\MLk ve bu hıır<•ketle de 
"lirada burada tah~it olunılu~n bil· 
dirilen Jn~lb: kunt>ill'!rinin Yunan 
ordu una ~·a rılım dmck iiıcre Se
liniğc llırım amf'liyc-;i Jwl:ı3 hkla 
hıı .. n.rılnuı;. oln<>aLıtır. N. ELiNDE ES 

Ualkanlarıla at~~ hornsu r:,almı-:-
1 ır. Hu borunnn dnhn hnnı:i Bal· 
J;an mcml~.<etlc-rinde aksi sedalar 
( "' lit ~<lf'<'f'ğini yakın bir '.l'.Am:ındn 
~iinniiş olacıığız. 

1Jüııiil: A t11sıııııı sesini işitmek lif illi Şefi[(' Mtıiilcleıinc ve ordusuna scıtı
qısmı ı·r. qiitıcııiııi qöstcrnu:l~ irin tekrar coştu. 

Çanakkale eçilmez 
ıtcden l'tkıp .MecEstc saylav olan nazırı Filmi: Bütün lstanbul halkını 

n!' dC' kültıirel bır sahada )iık- Mısır Başvekili ile 
rn kr.dındır; heli' sıhhi ve mali 
~i\ e i mU.•ait olduğu halde (a· görü~tii 

ı ) bile olnmwnn kadın, faydn..'\17. l\ahlrr , :?il ( \ .A.) - lnglliz hnrbl 
,. \"nkth·l bazı filosoflnrın sövlr- ye nazırı Eden. ~fısırda 1ngıllz mUda 
d,klrr: ı;ibı niha) et zeyk \•asıtası !aa ııecıen 'e Mısır ıı,,·ıet ndıımlari-
1 r k'1j:ndrr. İcabında ölen vc do- I• görUşmeJ,rlnc devam etmekterlır. 

Ü "'n <'rkl'ğin ycrnl tutacak, Ed"n dün a.k~am refakatinde lngi 
h m c\·dc çocuk anası olarak ve Hz bUyUk elçisi oldupr halde Mı.sır 
hrm d~ comiyette müst.nhsil ola bnşvckill Hasan Sılkı pa•ayı ziyaret 
rak çah.şabllecek olan kndrnı Y<'" etmlştır. 1 
tiştirmc>k biraz güç, fakat şuurlu I 
C'E'mi) t hesabtnn. elzemdir; ve * Antnlynda yeni te~ekkül f't • 
kadm buna f;abuk intıbak ede.bfle. miş olan GUndoğmuş kar.ası yolu· 

1 "k kadar zC'lrf, hislidir, kab!Jiypt· n un açılması için icap eden led· 
lidir. birler ıı.lınmış ve bu Y<'ni kaZAya 

Dr· r.a.ı;lnı .~DA , \L r,ekilen telgraf hattc bitmiştir. 

T A K S i M StNE ASı A opladı 
7,l"11<fino dost rckn. Turk Ordusumm 1·c oıı1r11 1Jil1/ıt1\ kıonmıdmı/cıı·1. 
a§(l(İı J,aJıranuı11l1l: dcstrmı olan Tıirk inkiliibmdnl:i aliiT.-a 'l'C i::lcriııi qös

!cr('rı Tiirl•çc şarkılı ve ~ö:::lii. olem lm filn i. 

T AKSiM SiNEMASi 
Bilhassa Cumhur! et ayramı da giriniz ".1rArtJRK'' çana7'1\'Cl1ccı~ 

f Ovım saatleri· I • :!,30 - ~.SIJ - 6,.ıO _ 9 cl<ı sıpar ba~mcla 
DlJ{KAT: Grup halinde gelmek istiycn mcktE>plilerle halkın bu hi i filmi görebilmek icin Cumhuriyet Bayramı ınüna· 

eebctile pazartesi. salı, \'e çarşambn. günleri öğlroen evvel r:. 9 Ye 11 de iki tenzilatlı matine.yapılacaktır. 
Bıı matınelerde her yer 15 kuruı:ilur. Bu film aynı zamanda Ankarada Halk sinemasında muvaffa 

kıyctle gösterilmektedir. Pek ya1nn1n "famir 'l'ayyarc,, sinemasında. !il ı· ·!•!!"''!· ::t-(.' . .. ~.ı:l':J'! • ,,ı • ,• ' ,, • 



bakora.k bay

~ ?iziro nradığrmız gemi! 
)' ca runız g ırudc böyl<' bir 
0ka.ı bıle biz il"\ C' etmcğe 

~ lnkdirdc bır d makınbt 
\P Çıkar. 
ı_;:ıa. m kı . m .:ı.fı rı ~ 
lltıuı t durgun hnmlarda ya • 
\ atı ı uzgarlnr es rken e. 

lstıfadey:i dü unlın ben 

tlagenıısmdel'kC'n ka.} alıklar 
....._ ltalrnıı;tım da bilirim. Rllz 
"'Q~d· 

ı nıı, hal harap. Artık, 
11 C'Secek ıiızgarlara dua 

ıı baııkn yapacak i kal-

ıı 

1 
ccıvap vermedi· O da 

~ den:.ze dikmişti· Fenerin 
~~a genç kız Şeldonun yU· 
lııa k ediyordu. KE:'skin hnt
~ lçı ve ciddi bir cehreydl 

Şehe\'f olmaktan ziyade 
L trade ediyordu. 
'ları 

' . Todonın dudakların • 
~ ltıcc.}di· 
~ ıı. olarak, genç kız, lngi· 
~ 'altin ve emin ı...uvvetl hls

ıı. 

IUl>lı g0Zlerinı Todorn çevirdi· 

'
11 

Yok, ilk bakı.şta bu çeh· 
~~i, daha gtizel ve da· 

~ıç I<'akat delikanlmm ağzı 
~l de hoşuna giuncmi§ti· 

~Un ve etU dudaklar, bu 
derıu ndeuı. buse için yara.. 

"ıı ebilirdi. Hnlbuki genç 
bu ÇoJt nefret ettiği fiCY bu
;:ada buııd n dnha çok 

~~ eıı bir ı:ıey yoktu. 
(t, onda fıtri ve insiya· 

hı.. de hl.ıkmediyordu· Her -
d <lii~ünco ve muhakeme 

S e ltazanılınış bir kanaat 

~'?.ı 
~ ıı içıne bır etiphe diiştü. 

l ~~or hakkmdnki kanan • 
-~ \ %r muydu? 
~~dine: 
~ ~ t:ı. haklı olmasın? - deS hakkı var. Belki de o
,. hüküm benlınklnden 

Ui. 

t~llha fazla diışünmedi· 
lılıi er ciftlıl- isleri onun 

r <1! Yo_tdu. Bu ndamlarla 
. ~ga neden lllzum gö. 

~· 
~l'e sonra, dikkatini ta· 

' ~talıkta manevra ya.pan 
ladı. Yeşil fenerin ha· 

sesini i~İtti. Suyu her iskandil c • 
dişte bl..r bağrış duyuluyordu· 

Bir defa amirane bir erkek seııi 
kulağına çarptı. Knptan emlr ve
riyordu. Genç kız bu emri duyun
ca sevinçten titredi. Kaptan emri 
dümenciye vermişti. 

•'Sancak!" kumandası uz.erine 
gem!nln istikame~ı değişti. M.ak
sa.t karadan geler. hafif rüzgarla 

yelkenleri şişirmekti· 
Sonra ayni ses bağırdı: "Önden 

bırakın!,, 

Bir defa daha sonrl:rnın kurşunu 

denlzin sularını sıı:r.lttı. Cc\ ap ver

di: 
- Evet bir kula~! 
- Hepsini bırakın ! 
Karanlıkta. kulaklarına çarpan 

bu sesi müteakip gemi dem!r at -
ma.ğa başladı: Zincirlerin gıcırtısı 

işitiliyordu. 

Yelkenler indirilirken makam -
lann çıkardığı sesler genç kıza 

tatlı bir musild gibi tesir ediyor
du. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Roınatızına, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı 

derhal keser 
lcabıncıa günde a kate almablllr. 

rAKUTL~RtN•n•JN ttAKINIXIZ. HER YERDE f'rn.J,r. KUTUl..ARI 
lSKABLA ISTEl'Uııı'tZ 

Maliye Vekaletinden; 
Gümüs vüz kurusluklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
GUmUş yüz kuruşluklarm yerine gUmtıo blr liralıklar darp ve plyasay,ı 

k!tl miktarda çıkarılmış olduğundan gllmUa yüz kuruşluklnrm 31 lkincikft 
ııwı 19U tarlhillden aonru teda vlliuen kaldırılması kararıaştırılnuştır. 

GUınUı yüz k•.ll"Uşlııklar l Şubat 1941 tnrUılnden ttfbaren aruk tcda\•U 

etm.ıyecek ve ancak yalnız Mal Sandıklan Ue cumhuriyet Merkez Banka 
,ubeleriDce kabul cdilebllcccktlr. 

Ellnde gtlmUş yllz kuruşluk buluD&ll]al!Jll bunlan Mal Sandıklarile Cum 
tıwiyet Merkez Bankası §UbeJertne tebdil etUrmeıert llAn olunur. 

(7025) (10216) 

stanbuı Levazım amirliğmden verılen ı 
harıe1 askeri kıtaatı ilanları 
~~ 

B\ltün dikkatini gemiye \'erdiği lıl.ama.ktakl okul ve ynnmdakl blnaya getirtlecek su içln yapılacak bo. 
için yanmdaki iki adamı tamnmile nı fel'§iyatı ve elektrık Jıattı havaisl tazyik istasyonu ve depo Jn.~nııtı kıı. 
unutmuş gibiydi. Nihayet gemi de- l palı aartıa eksiltmeye konmul}tur. lhalost 6/11/940 çar§amba gUnU saat 

· tt ..___._ ,..,11 f l 11 de Anka.ro'lda M. M. V. satm alma koınlayonunda yapılacaktır ·rallple 
mır a ı; ••u.wı..ı ve y~ ener er · . . · • rln kanuni vesikeJıınyle teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat en-el 
belli oldu. komisyona vermeleri. Bu ınıaatm hepılnfn kefil bedeli 40,18!5 Hrıı tll5 ku. 
Şeldon yeniden sordu: r\11, ilk teminatı SOH liradır. K8§it '°° D&rtnamelert 201 kuru§& komisyon. 
- Acaba bu gemi hangisi? dan almır. (1290) (1000:1) 

Jan kat'iyetle fikrini teyit etti: 
- Minerva! 
Şeldon filphela bir tavırla: 
- Nereden belli? - dedi • 
- Gayet basit Evvela muhak-

kak ki bu büyük bir yelkenli gemi 
değil. Sonra da büyük yelkenin 
ınakaralanndan çıkan sese dikkat 
etthn; ve anladım ki bu makara
lar yelken ipine bol geliyor· 

Sahilden gelen koyu b~ gölge 

bahçede ilerledi· 
J"an bağırdı: 
- Otaml, een .miaiıı ! 
- Hayır. Matapoyum· 

- Bu gelen hangi gemi'! 

- Minerva olacak· 
- Demedm mi ben size? 
ŞeldoD eğildi: 

- Mademki Makapo öyle IÖyJil· 
yor, o halde güpheye mahal yok. 

Jan kadı-
- Demek Mataponun &OzUne i· 

nanryorllWlUZ da benim sözUme ~ 

nanınıyorsunuz ha.? Çok 1:Elfeklrilr 
ler! Hem aiJ: galiba benim kaptan
lığıma da pek ehemmiyet vermi -
yorsunuz. GünUn bJrinde yaptığı • 
nız nezaketsizlikten pişmBn ola -
caksmız. Bakın denize bir sandal 

indiriyorlar. Beş 

Kristiyan Yungun 
mübahi olacağıı:. 

daktka sonra 
elini sıkmakla 

( D6'oont1 'OOT) 

* * .. 
115.000 Geyim nal pazarlığa konmU§tur. Pazarlık gtlntt. '"11-940 pazartesı 

günU aaat Ui te ilk teminatı 93-l lira.dır. Taliplerin temlnaWe birlikte \;orhı 
A.ekeıi aatmaıma koıİıiByonuna mü.racaatıan. (l.362) (10317) 

• •• 
Elulltmeaıne talip çıkmıyan muhtellf c:ln.I Tiı ebat ve miktarda keres-

te ve inşaat ma12emesi pazarlıkla atm almacaktır. lıluhammen bedeli 22.942 
lir& katı teminatı 3Hl lira 80 kuruştur. Pazarlık 81·10 940 J>(ll'fembe gUnU sa
at 10 da Aııkarada M.M.V. hava aatınaıma komisyonunda yapılacaktır. şart· 
nameat komisyonda görWUr. Taliplerin kanuııl Teaa1k ve teminatıarile belli 
...U. komiayona ,&'elmeleri. (1860; (10313) 

••• 
'800 ton butday öğUttü.rWecekUr. Kapalı ZIU'fla eksilbMsi 16·11·9'0 

rQnll aat 11 de Maniaada ukerl ııatmaıma komlııyonunda yapılaca.ktır. 
Tabmbı bedell 96.000 Ura ilk teminatı 7200 liradır. lstelilllcrbı kamını .,esi· 
kalar1M tekllt mektuplarmı ihale 8&&tindlm btr ._..t -..ı ~''IJl'OIM -~ 
Jeri. fuiDamul .lrcım.ilı7onda görWUr. (llU) "(10818) 

••• 
Afatıd& 1U1lı mevardm puarlıkla ü.llllt.m.leri Edirnede .. kl mtt~lrt· 

,..t cSairealDde ukert aatmaıma koml•yoııunda yapılacaktır. Tallplertn 6·11-
NO carpmba ıunu Edirncde komlayoı:ıa gelmeleri. (1866> (10346) 

Clul miktarı Tutan teminab Uıakı saati 

1 No. 5000 giyim 
2 No. 8500 giyim 
3 No. 1500 giyim 
4 No. 1000 rlytm 
S No. !500 glylm 

lira lira 

6 :So. 500 giyim rıeoo ıoo 

lOO:lllO 1dloluk ör• 3 adet) Talipltrbl katal<ıclarile 
Körtlk 3 adet) meler! 
Na.Uık demir, 2,5 St. g'enlşllk ve 1 
MDUın kalınlık 3 ton 
YUDWf&k cinsten ıuvet olmamak ı:ıar

Ule. 
K.ere•te,Uç ytız kusur metre mlk6.bı. 
Beher metre mlkA.bının flya tı 
Mahmuz kaYJ§ile beraber. Taliplerin 
numunelerile beraber gelmeleri. 

*** 

70 

ı o .,, ı 
gel 

H 

11 

16 

lf) 

Vatanda anaya huzur y:wruya !;Jhb::ıt venn ye hadim yeg~M 

Türk müstahzarı Ç A 
Beşiktaş: ÇAPA.M.\RK.\ 

Harp Okulu Komutanlığından: 

KA'dır 
Tanhı te:>i~i: 1915 

l - Afağlda yaZLı şarllnn .tuıız okurlar, Hnrp okul.ına alınacaJdardll. 
.A) Ankarada tıulunanıar do/ı'rudnn doğruyn Harp okuluna Ankara 116· 

rlclnde bulunanlıı.r bulundukları yerln askerlik şubelerine mllru.M 

edeceklerdir. 

B> Kayıt ve kabul muamelesi 20-10·940 t;ı.n Wbarcn 31 · 21 klııı;ıa • lMl 
tarlhlne kadar devam cdecektlT, 

2 - Olrl~ prt.ıan 

.A.) Ttlrk ırkmdaıı olmak 
Bı Uııe bitirme ve olgunluk imtihanım nrmt butunmalt. 
C) ram te~ekkilllll askcrt sıhh1 heyetten (Harp okuluna girer) Jıımıımll 

mhhııt raporu almış olmak. 
D) 18:23 yB§mda bulunmnk. 
E)Dlğcr fP.rllar askerlik 11ubelertnden "N Harp okulundan GQnDDe(..,, 

~Bayramlık t e HediJ6lik Şıkt'r tJt ş.Mrlemeleriniı 

1 Şekerci H. ustafa ve Mahdumu 
Ticarethanesinde Jıazırla1imıştır. lıtanbıtl Bahçr.kapı 

~.taltlp ediyor, kürekle
' : l!eslcri dinliyordu· Ha 

llııtazam bir surette 
~ :;-Uau çıplak zcncilc>ri 

\:.'. dı:otdu. Sonrn geminin 

"~lindu. Şimd! o kara
lalını için, karanlıkta, 
~ in etmeğc çalLjJ • 

~tanın Yliztinc çarpan a
~tgannr ndeta kendi 
~ lti. 

A§ağıda yazılı mevaddın kapalı zarfla ek.alltmeleri hizalarında yazılı gllııµat \"e mo.lıallel"dekl askeri sabnalmıı. 

komlsyonlarmda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vealkalarile teklif mektuplan ihale saatlnden blr saat evvel nlt ol • •••••••••llllmlfJ~············· 
duğu komisyona vermeleri. Şartnameleri koml.Byonlarmda görll!Ur. (1832) (10199) 

ihalenin yapılacag-1 Cinsi mlktan tutan teminatı ihale glln ve saati 
kilo lira lira 

Sadeyağı 

Bulgur 
zeytinyağı 

14.000 21.000 1575 7/11/940 

~tllıı ~ik damarları kabar
"'le . bu sevd!ği, perestiş 

!'i dU§UndUkçe içi içi.ne 
~f~· 

' 
11
\!Ya atılan sondanın 

Un 
Meşe odunu 
Sığıt eti 
Sadeyağ? 

144.000 
36.000 
36.000 

3.000.000 
400.000 

45.000 

YRAGIMI NASIL: 
RTARDIM 
Roman y Milli 

~~an: •sı<ender F. Serteııı 
.. 40:. 

Cemal gözlerini yere indırdi: 
- Mümkün. Fakat, mangır ıa· 

zım. 

- Tercüman Mıgır bu iş için 
benden beşyüz papel istedi. 

- Hah, bak işte o kurtarabilir 
seni 1 Fakat. beş yüz papel ~ktur. 
Bu işi ben iki yüz lira~ a yapabili· 
rim. 

a - Ne ded'n .. c:en de ) :ı.pabiliı 
misin? 

- EYct. Parayı \<.'ren düdüğü 
alar. 

17.240 
21.600 
75.000 
37.~ 

108.000 
59.8150 

nuyorsun? 

1296 
1260 
5625 
2812.:50 
4488 
44S<ı 

J l/11/910 
8/11/940 
8/11/9!0 
'/11/940 
8/11/940 
8/117940 

- Param olsa, burada bir daki· 
kabile durmam. 

Mehmet, Karadeniz çocı.ıklan 
nın bu gibi işlerde ne kadar bccC'· 
rikli olduğınm biliyordu. Biraz dü 
::;ündükten ronra: 

- Peki, dedi, saiıa yüz lira mı 
peşin versem. dfüt'r yi.ız lirayı da 
çıkınca derhal ödesem olmaz mı? 

Cemalin yüzü güldü: 
- Biraz düşüneyım. ~cnı ılk 

defa burada tanıyorum. Dışarı çr 
kınca parayı ,·e~.;;en, nenı ala 
cağım?! 

- Sana senet vereyun.. kefil 
,·ereyim .. Daha ne istiyorsun? Na 
muslu bir adam için, bir soz b:lc 
kafi değil midir? 

- Doğru söylüyor,un ama. ,e 
r.i tanımıyorum dedim ya. 

- Sen ne kad<ir ceza yiyrc..fr .11 

)iliyor musun? 
-- Evet. On ~ gun hapi-. 

15 
11 
15 
15 
15 
15 
15 

Yozgat 
Diyarbakır 

lzmit 

mahal 

Çanakkale Uınurb~y 
h 

,, .. 
,. 

" 

- O halde ben sem htanbulda 
beklerim. Çıkar çıkmaz Sirkecire 
(Yeni hayat) oteline gelir, beni de 
bulursun! 

Mehmet, Cemalin eJınden tuttu. 
- Sen de bir Turk çocuğuı:;un! 

buraya, memleketımı felaketten 
kurtaranlara yardım ederken düş 
tliğümü elbette anlamı,sındır' Cc 
bimdeki paranın hepc;inı sana \ere 
yim" Bana yardım et. Cemal! E
min ol ki, dışarıya çıktığın zaman, 
bana burada yapacağnı iyiliğin 
on misli karşılığını göreceksin: 

Cemal mert bir çocuğa benzi) or 
du. 

- Onlar içfo çaJrc;ıyon:;un değil 
mi? diye sordu. 

Mehmet sadece ba~ile ce\ap ver
di. 

Cemal y~l\'n.;ça Mehmcdin kula· 
ğına fısıldadı: 

- Bana yüz lira verir&n, bu 
v;ece ikimiz birden kaçabilinı. Fa· 

Mektepler açıldı 
Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 

kitaplarınızı ''V AKIT,, kütüphanesinden ko· 
laylıkla tedarik edebilirsiniz • 

, · r" ,, · • ·"' · · ~ , · ~. . ı . . -------· 
hiçbir yerde akla~ amam. Ba<:ının 
çaresine bakarsın! 

- Pek!Ha. ben dE ~ n bura-
da yardım i tıyorum. Dıc;arda re 
reye gideceğımi, nerede aklanaca 
ğımı ben bilirim. 
MEHMET RAR.4KOL!JA I\" 

J\AÇfl'OR ."\fl'~ 
Mehmet zından arkada~ma } a 

\aşça sordu: 
- Nac;ı1 kcı,acaı"'.,'lz' 
- Parayı 'e.med"n il\ ı;, e 

mem. Kaçamaı"'lk param iade c 

derim. 
Mehmet çavuş ccbınd .. n } u 1 

ra çıkardı: 
- Al bakalım. 
C'.emal parayı ı;ayarak koynuna 

koydu: 
- Şimdi beni dinle: Tercüman 

Mıgır gelince, ondan bir gün daha 
müsaade istersin. Onu savdıktan 
sonra. şuracıkta u}•tıkl~rsrn! G~~· 
~·ansından ~nra zindan kapı ma 

Ben ona uzaktan yirmi bet .... 
göstereceğim. lşte o kader .. 

- Ya kabul ettnes9e? 
- Kabil değil. Ben ıbu .-. 

bumdan dört be} kere kaçtmı. 
- 1 yi ama. ben ne olacağım. 
- Senin ıçin de yirmi ~ pepll 

\Crecf'ğim. O bizi ka~me gôtttrer 
) or muş rıbi çağtracak_ Kap111 a· 
çacak .. Yavaşça çıkacağız w .a 
kapıdan çıkıp gidec~ı. 

- Ey, sonra? .. 
- Sonrac;ı böyle iPıt. ClldDtri 

tutacağız. 

Mehmet seviniyordu. 
Acaba, yeni zın<ian Mkadlııll fY" 

nu aklatryor muydu? Yoksa ptA· 
mnda muv~ffak olabilecek ınbdl? 

Mehmet oebindeki paranm he· 
men yansından fazlasını c.mıw 

vermişti. Üstelik paralar güıill'°fe 
gider ve kendisi zindıımdıl bhlla. 
osrl felakt't o ram:m 'hllll~· 
Zira. M.ıımediA parw )ıah9 K 



,. 

... •• • •• ıce.ı m c · ı · t a·~· "lııı.ı)' 
·.. et tı. 1 un. ı t ~7 nei dtı ki ko.dı .. 

:--e 1 , pı·n lıd.ın iH·lıııclı gl~ııerıni ~ •• 
ıdın .ıy, ı • .rn 1 rızamın F'eneı 
1'-'ı ~·iıı• ':ık.mı: l'tleriııi kurdu. 

.. ır \t: :;;-; ıı ı lıkıkada da Kiva. 
zi korncrdrıı ~elı•n topu gÜz;cl 

, 1 "ur"" bıriw 1 ! 1 ır ka.fa Vllt\I U\"l:t g•)k t:<h\"İI 
h cc Jl ~ (;ezen ıd. ı c r·dr:. C' ti \'(' il' ti :t 1 ka da ncti,·e rlı>. 
G .. latac: ı. y. ~ukymanıye tJ. g• ?1.'J ·~ · · Frn<'rlxıhçt>hJr.rin 
kıml ıı , ınc:ındR oynandı. Gala. '..!'alıb·y 'ıvl· bıtlı. 
ta~ ra. t kıını "'"hı va ı;u kadro Şeref Stadı: 

'f> cıkmı-,tı. Lik nıaı\ ırınııı doı diincii haf. 
Fla' 7 ı - Fuı·ı•/,, Salim -· tnsına hu~iin ~rref st~clmdR de. 

ııfww. f,'ı ru, llnlıl - Cemil. S<>. , .• nı r>difn:i ,tiı. S1 adı iiç hın<len 
/ 11111/'ıı, (; tıldll~. i:oı/ıııi. fıızl bir "<'Vlt'l'l klit ~İ doldur. 

.'ülc.\ 1nanivclil\! d" mutacl mu~tıı . 
k ı ıol;rı\ l ·, ıknıışlardı. ı:ı;--11, ı· \~ • \ FFA: 8 ı · 

OyuN c; 1 .t uını ııyhlar ~ .. ı - 1 "'C''• r ~ıadınd.tkı en mühim 
dıl •· \'(' de• h:ıl hafif bir iisti.in. nıac &~ıJ.:tn ıl"' Vl"fa arasnıda 
Jük '.uıdu r. ~ülPymauivelHerin ıdı. 
de bilhrv· !'tnl nçrkl n \' sıtasi. Hakem Ahmrl Ademin idare. 
le ynptıklaıı akm1ar Sarı . Kır. sindeki öu maça her ıki takım 
nıızııılar cm tehlikeli oluıyordu. da u k drolorla <'ıkmışlardır: 

yet G.ı'ııta!;araylılar Seli. rEFA: 
h. 'n Cı>rrııl. \'asıtasiyle üç gol A~cıt - l7 ahit (J.,1itfil), SPfer 
<I .ıarak 1'idnei d 0 vreyi 3 . O - J?rrdi. J,ıitfı {Fla'kkı), :Mw~f, .. 
ga in bitirdı!e-r. frt. - V'ctlırf (l'(l/lif), /l11kl.,"I. (l,rit 

Ru cieVT<' ortrı},ı: ınd:ı .'iiley. /r. \'rdnl ), ·"ullıi, P.ıılenf, ılleh. 
n. n'vt- . ol r~fı 8ak:ıllımnrak lıır/. 
rwunıı lt'r1

\ tli ve bir daha ovıı. F:RSIK'l'AŞ· 
n t ış ıı ilk C'clc-nw<li. • .lf. Ali - l·.'ıttı'I', l'nvı'-Z -
lJ, !NCl DF'Vln~: 11 ;,,l./ttı, llrı/11, Rıfnl - ~abri 

b•ı cı" .. H' le Galııtasarayiılarm (J'enl(7.ulı), 1/11]\/.'1, \.frmduh 
el ha d:.m::iin b!r oyun oynama. j (.'lııbri), ,('rı·rf. Ş Uo u. 
. ı bPk' l'ıyordu. Fakat oyun bu Mutad merasimden sonra o. 
<•"VTC<ie bet h t bır sekil de ceı • yuıı J 5 de Ilccı kta~lıla rm bir a. 
:-. an frtt.i Ga 1 Alasaraylılar ısıra~i. kıııiyle basladı. Bugün Beşik. , 
I" ('ıi.ndıiz. Roduri. f;ciilıattin, taşlılar çok si.iratli oynuyorlar. 
GıinJ iz tıırıı.fm<lan dört gol cı. Oyun ba<1lıyslı henüz beş dak . 
ı· rrlılar. Buna. Suleymamyeli. kıı olnıustu ki Hüsf\yinden Şük. 
l" d J*naltıdan bir g-olle mu. l'liye. Şükriidl'n Hakkıya. Hakkı. 
k b e C"tliler \'e miisa )aka 7 ... 1 dan da ~refe o-ecen top \'efa 
, .. ,,~ ·u'8yın gal<'besyle neti.. ağhırnıa gömüldii. Bıı golden 
< '"ndi. ::onra cıııılanaıı \'efalılar Beşik. 

Hu d.-.vre sonltuında dl:! Gala. taş kale. ine indilt>r. ~ulhinin 
tı-· Jravd n C<-mil sa.katlanarak cektiği sutu l\1. Ali kannl:ı.dr, fa. 
(7\'ıımı tcrketti ve musabaka. so.. kat. tutamııdı. Ced gelen tOJıel 
nuua ~.2d"~ <?alatasaraylrtar da BUleııt yetiseı··!k yeniden knlty\i 
•) 't :1'.I JI) kıt<il olarak devem et. yolladı. Ru sefer de lop kale d . 
tılN-. roğine çaq>arnk ged geldi :c 

Beşiktaş Vefayı · 8-1 
Galatasaray Süley~aniyeyi 7-1 
F cncrbahçe Altu1tuğu 4-1 
J;cyoğlu~poı· Be.v kozu 1-0 

mağlup ettiler. 

,,;:ulı ulaı l~ Clk!ı1I<j)ardıt: N\'lt'nlC' \ l;:. C ıgını o 'fı;•~ 
BE1~KO/;: tık be~ dı:ıkikadan sonr8

. e 
T!aııri - ,';r•w/rlfiıı, f;r1Jı(ld11 pıhlıır Lekl'ar hfıkimiyctıdll~~ 
.~r:1;i-; Mrltııırl. f\uıııtl, C:ahif dılaı·. Oyunun on birinrı Ço 

- 1'ıırlwıı, /1/ıt/iill.fldiı, Şahop, smda Ali ikınci TopknP' orıl 
liô.miroıı. /\a .. 1111. ?ttı. O ·unıın otu?. dokllı'1

11J~ 
BE1'0GlJUSl'<Jl.': t\tkasına kı:ıclıtr TopksP1 t~ 

l\sida.<ı - Th i<ıln. rtl'rtc'k - "'tiııdC'n kurtulam1ya.n İıı'~r 
ı·c r•icovir.. Mm·ulı, .~lrl11rı - ı'frırio. ;ıorlular birdenbire .1.or e r 

C"Ttıf;, Hakkı. Krıri, 7 ulcrı. ııler Ye bir dakika ıc;ı~<\1 f' 
. ~ ~~- ' ·• Oyumı Beyo~lııspoıfolar bRS. k"'rrem ve Kadirin atugı \. 

lı:sınr :ıktı1ar. Scı~dan güzel bir ,.e oyunu ı otuz be-;inci dakika. j ladı. Oyun otur. fıeldzind dakı. le- beıaberliği temin ettil~ 'tıtd 
ıı s alım Sulhi ılk \ e son Vefa ı smd,ı 1e.'t!duh, B~ rHl('n aklığı kasına kadar kı:ırşılıkh akmlarla oyun değiı;mek~izin 2 • " 

I sl aızlmlspor To pkap 1-1 bcra/1 

goltlmi atlı. Beşikt.nşlılar dur. topu sekizinci Hl ~·oııııııı·u defa geçmiştir. Otuz sekizinci daki. here bitmistir. 
gıınlaı:.t1lar, Vefalıl ıı· canlandı. ı \"cfa ağlarına taktı. k::ı.da top Beykoz kalcsinni öniiıı. ~ 1 d 
laı· . .Miitt'nıncliycıı lk~iktaş k:o. ! Hakem Ahmet Adem oyunu tle hav::ılandr yere inC'ıı topu Be. lkin<:i küme Jik nıar.181111~~ 
!l"sini sıkı tırıyorlar, fakat IJir gıizel iclnrc etmiştir. Hrr.iktaşlı. yoğlıısporlu JTa.kkı knf,~ ilA kale. K::ıragiimriik \'e ı\nl'lc1° 
t·iı in ıtPltl'C :ılrıınıyo1 !ar. Oyu. lar bugUn ooJ; gür.el \'<' çok te_ ye yolladı. &ykoz ka l<'<'isi topu sahrıJarınd~ basladı. dı f'~ 
n ın 'ırııı ı ıncı dakikaemda mv. bir oyun oynamıştır. Hüse. tııttu, fakat. elinden kaı~ırclı ve Kaıa.,.ümrük sahasın ıııt~. 
\ c f ıl < l "<'kız cızgisinin ya. yi:n. Sük:rü, Şerı>f \'P Hakkl en 1 hu ~1retle &!yoğhılaı· yegane lan mfüıabal.alarda P3~0~~1. 
km hı ır J ı Hcmduhu · düşürdü. muvaI.:ak olanlarıdır. Vefalılar galibiyet gollerini kazandı. Doi?usporu 1 • 1. Bal<ır ctiJ:ı:'~ 
ler. Frikiki Hakkl gole tahvil et. da mağlup olmalarına rağmen İkinci haftayımm başlarm.da tikliı.1 Eyübü :ı . z. f{sr~{;p et

1 

ti. İki dakıka sonra !\lemduh ye. çok temiz bir oyun oynamışlar. her iki t1.lraf da birkac gol fır. Demircıporu 5 . 1 rnaS ~" 
dınci B<>. ıktal5 golilnü attı. Be. dır. satı k~mb. Oyunun yirmi be. ler. d•· ~~ 
şıkta~hlaı tekrar canlanarak Rtı;\'O<llX~roı: • Ja~\'KOZ: H> sinci dakiltasmda Beyoğluspor- Anarl0hıhi;;ar saha.!=1

11 
1 tıt 

Vefa nısıf saha~ına ycr1e.ştilf-!,.. . ~ . .jt~ım~.ar ., s:üıaya aşağıdaki aleyhi?'.'.! frikik oldu . ~~rikiki l<e. doltıhiı::ar Aııı:ırlolıı ili 1 · 
.~ ... ~· . .r !ıııııÇ. mal ç.clrli, K~i7.mı topu kaleye el. b<-1 c> !rnlrlı. 1•1 1 · L" 

leriyle N>ktuğundan bu gol fll'. .ı\IP.mda r Rumeiıhı&ll etil ı 
satmı da öldiirmüş oldu. Oyun ikınd kiim~ııin en kU'·;~ıtAI .;t 
buıır1an ~onra karşrhklr h~wm. kınıı <ıhıra.k ~öziikPll ıl pt~ 
lnrlcL nihayPt erdı. r:ı l\.i bi BcYlN beviııi !l · 

l~~~~tp\ ., \S. Sl'Or. - TOPKAP: 2·% ı>lli. . . ~ 
$er~f s{aatndakı ilk m.aç Töp. · -~-.~ tib-4 

faa'i "ete 
" 

, ·f kapı ıle lst~:W~Lspo.c arasında.y. 1 F cnerba h celi le r ıJ'I 
1 1 d_ı. Ha~em ~azı Tezcıının id;ı.re. l · ·diler ,~ 

ı smciekı bu maça takımlar aşağı. <ararı v e l. 0ıııı. , 
' da l\ı kadrolarla çrkrnrslıtrdı: · Y.'enerbııhçt. he~ ctı urı~r.f1'1tl" 

TOP!l.API: dtin toplanarak bedr!l 1 ı ' 
lfolif. - lla11llli, Vecihi - kanununa intibak ı..ır· 

ı H"mit, :<ıotiri, Pı111t - ı'11ıa1n. ıniı::tir. -- fe' n_ıer, ~rl<İhaHin, Srı1Jrılı11tfin, A . --o--
lı . DavIT. I'vl.atbuat takırfl' .. ;ı etİ 
rnr AN nu t,,8Puı.>. ncrh4'lhce T ek:tll <.'ı'f. • 

.. a·m - Fahri, J/ııııri - Ftıw. r· 
Rnt·eı. ls11ırt - Fa,-ııl .. Rcld/ , (>ııiımü? .. d;ki c·arc:n.rrı~ll ~ ~ 
Miikerrcm. '/'(lrık, foiaıliı. ' ı) 'ıc·e • Gnlata~ara~ j1r ~ b 

e Oyıma Topkapılılar bıışladı. e\'\ el .:\latbuaL ı.:ı.kırn 1 cJ!l J~ 1 • 
: lar. tlk 11nlarda hiicumltır kar. l-: '•rr tc>k.ı'ltleı ı aı:19111 ıw Jll ~ı 
~ılıklı de\•am ederl<en Topkapı. 1 r.•'i""-:t":ıka vı:rrıJ1Rcaktıri11 ı:ıf- 1 

h_Iar ya ~·as yH:ıfl h~ kımiyeli te. j l ın evet Ferı<>rbahc:~ ı:t ı.ıfl'I' 
sıs ctmıye basladılar. B.ı ·nköv BarutgüCl1 1 ,.·~ı 1 

geçti N_ihnyet oyunun otı~~ beşincı hı '"'tı .. i h·;, m-ıc ~· ' ' fi S ! ı . Kırmızılılar dün '.l g-Ol 1 bu suretle ~iktaşlılar bir gol 
<"li rnınlaıma.. 111gmett 1.ıatmin yenwkten k111tuldular. Buı.clıuı 
edı h · oynu ovnamndı18ir. ı sonra \ 'e.fa lılar durguulaştılilr. \ııl •.•. ı • ı: . ., ı" iııin ıııerlH'L kwıo;İ.) iu ç .. r: ı, .1 :,u.a-.ı mu· 

l·l· .. 'il11: • ~l.'l'UNJ~G: 4-J ı Oyunun yirmi beftincl d.a. kı:kb. 1.:rll ılı ri. :~.ı \.ıı; to-.!:ı ı.urulnııı~ olan Gı• .. ,.lil, ı liq•I ·ı·i ltuıll· 
ı-;u ı:;tadda ~tini.ııı en mühinı smdn Şeı~f ikinci Be. iktıı golti. ) t'lır•ıkıı .. \ lı rı!, hııhırıllııklrı rı kin 111.al, l; ı'ı ı· ... ı r 'r im k-1.·ıl:ırııı 

rru bakası boydu. IJk: :nQÇl.a.. 1 nü attıktan . onra BeşikUışlılar ı :ı:ıli~ c•ı i lııı :ı~ a hıuıt. ı hnı ... tı. 

dakıkasında Ali Topkarııııın bi. · - ..... - ~ ttJf 
rinci "Olünü ath. · 1 t l ti· fr ~ ı. ~ J 

İkin i hnftayımda her iki ta. C. !-t ?. ~ n ıl ttı> 11 ı\ ~ 
rafın ela neticeyi kendi tarafına J ı m 11. ' c.J,ı ,J ıro i\ 

rı l ..... ındıı~bcrı gtizel oyunlar durgunla tılar. Oyun ka.l'şılıkh ;\Jl"rl,ı•z J,ıız:ıo;ııul:ıl.i ~t>n~l erin Gen!:l<.'rhiı ligi ( uııl.:ı~ fı k:ı1.asındıı. 
<'ık aran Altmtuğlulaı m Fener. akınlarla devam edtrken Vefa k ' 111111,,•ilrı lı·ıiıı dl· mııı<>,., ı.mı.llerinde mükl'llefiy<'llrıini ifa Plnwlcri ı 
bo h<!e k rşısmda ne netice ala. aleyhine- bir korner oldıı. Kor. .ı.ıırıtrlıı .. rıı-ılııw·l ıı. ' t• hu ı,tııpln, ııiumın:ııneııiıı t:" iıı <'lfiğf esn ... • 
cakları merakla bekleni,-ordu. ner~ Sabri Gii:t.d l'ekt.i. 'l'oı>U iyi , l.11 ılalıilıııılı• ı.iı ı•r ı.;ı·ıı~lil, J,liilui olarak lmmın:ı ini ıha!• c·tıııl .. lr-rdir· 

A k 
-- lık 11:'1 .,ı; \ N'P1' 

n arada lik maçlar ı n(''İ('r>J .r Fu~ 1 :-ırJı1 : 
A k . J • l r """ . r:,.,ı.., " rı n a rada {l ınaç a r ,\ 1 ,, .. r .. r ,f 'I / 

Aııkrrı·o. :'?i ( tLl ) - Dugün \"rıı· ,1 ,, ],rı • " t/ 
· Ankar;ı·' • • c ' Aı lı rı: 1(1 ıı.T 1

' /. 

"Cı ,:ı:n !·" t~fru' nn '!' ıci ııo / 
Hakem ~Jııan Akının id~ takıp.~deıı f;. .. r;_•f ücündi ~olii de: \ ul.:ıı' .. i n~ .. iıııclı• diiıı, ı._ıauhııl r.i ı l~" H:ısk:ın ı hu-ııl"ınılnn tcl'tb 
0{' oynanan bu m11ca tak~ı altı. iki dakika sonra ·Hakkl ı·ılilc.•ıı ':"OO ıııol.ı•llı•li Siıqı.1~11111:1 Taı, .. 1!11 ura ... ınd:ı hir ~ı·ı.itıı•sııı i ya· 

l .Dlflnl ·~ .. •• n·ıri.·ı:ntiırı i/ 

f 

ile lıin<:!'lpur ı~J,ın.ı :::r.1sı'1da ;v·,. ı· ıı ,,, •·c 1r: ıı• 
ıııı: pılnıır; \'C çok Sl"' ı •E'j?ll ı ür.gin·ı 7 rı, -110• 'A~/uloı 11

' (~ 

a_ı;;a~ıdaki kııdr olnrla C'ıktua-r: S'4ntradan topu sürdü, kalen.iıı ı•.u hı•ıı "uııi~ul' .. ıınııı 
f R J ~:HA l'CR: öni.imlf' Siikl'iiye gecil'di. Şükri.i - -----------..:..__ 

/Jfrinci Kiime Lik Maçları Pt;;.an Cedvcli : .Vıın :::- Oı lıon. /j('1ıib - Mu. de dcircliiııei.i goli.i yaptı. Bundan 
~'-;.ffc1, ı, ad, fl'ıl.ıct - Ki<ft1ik sonra biriııeı haftayıın 4. O Be. 
ft/:1·rt \ "' ı, Y (1 ~ar. ı\'1"~:.i, ı:;iktac:lıların gnlibiyeuyle bitti. ı ıl.ıııı \1 ı; ılıı lllıi~ t'( Ht"ı·ııbı:!rlll• Mnj!liılıi> d \tt,•ı \ ı•ıtlıi, i ı•mın 

gC'rf'k iiminde. ~C"E' 1 \ arknı:ıında ..:...-11-:- .
1 
ıet tll 

r"k ~·i k·ıl!anm·ıo:;ınr bilf"n D~. [ 1 , . bı "t < ..O)"r':Otl. J'Qla • O 
Easrı. ikinci l•aftayıma bn lor baş. 
Al,,"'T."T1•ı·~.· 1 F.' 1 L " h ıınaz. >l'c..ikta;;lılaı hemen Vefa 

Ha111 i - (]Pmal, J/P/ımet kale!line in<lılel'. Sağ acık ~abri. 

1 Hay!i· Rii lıi . ."rl'ı - /.'tt'l-.et, den .Memduha. !\lemduhtan tek
• amt, Arım, Ali fülal. rar ~obıiy • ., :::ıabrid"n HAkkıv:ı, 

Fenerin iı at li b r hiieumuy. Ha ~kt~'l'l da ~ il·rii:-. c gcı;en top 
1~ ba~lnnan oyun Altıntuğ mua. becı·nc·ı el 'f"? \'<'r .,·n-ıarııı: boy. 
''ın hattn1da kııılclı. \'e Altın. lıv'lı. 
tuğ ılar d<'t it 1 nwkabil akııtR U ı :!fılii V• \'irıı·ı· \'1.'l.ılılar tek. 
~eı tılt>r. O ·ıın miit<'\':ı?fo oh'. r~r cnııhrıtiıl r ,.,. P<- ikt 1 ~ ka. 
yor. I<'crıeılıler miift>mı diyen o. 
.' ıı~1u AA~d ıı inkı ( C'ttirmeye 
~~İl.)'Of]'>J', rııl at k"jr'ik riJİ:rPl 
ıy n~aı ke Prlılı ·ni~len ıııiies"İr 
Pfomı. '?ı. 'ilırı v t ·~fl ncı daki. 

• a 'ı a r [' rer·in birineı oo 
fünü attı \f' b'ı nc·i •levıeı ı : Ö 
l"f'ncı·':ı h"f' 1 h nr> r tir .. ıl'ndi 
lJd. •1 t n-ı:.:n~ı:: · 

f1•ı dn\'re b r b ~lamaz Fı . 
ı t'rltler b. nr. bir ÜAti:ııltik ktıl'. 
ıf ıl. ~· H. lnı •V •ı rır.i dt>vam 
P(.'t r.vnı lıı r ",;.ı,. ·.,, 1., nri da. 
k.ftn.dıı Ba.!lnuın •·. ,:.llldi\n ~dıı. 
" ~·'t" 1 1 ·,. "11.1 • it aı· 'nr1 
• İA ,.., "'f..+ 1 "'\ı ! :TIJl •t: İl~va.m ~. 
Wı f tlt j !"9<~ ,t,. 1 i!'lu,k• 
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~'jll.ı.ııı 4 4 ır. s ı:ı 

t\,'\poı s i l il 11 

••• --.:, ril\ "! 1 l >I :; 

l ••nı.rH. 2 1 K 

·a ~ · ('f,n;11 4 ll !I 

\llıııl ıi,!' 1 ı 2 j IO 

ı -t. ':>'•r ı ~ il 1-; 

' "' ·~ !\ ili . 
ı: 'ı. 1/ 

3 • 
...:iıl· \ rıt•tl ı~ 

} (il ıı rr' •·ııııı•lıuı ifıl>"ı"~ıı /ıı r al. •,111. 
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ınııspor Lakm~ı Dincsror oyun. tı!' ı ~ 
rul:ırının PnCrJ'ik \'(• Z"man .,., _ b' ı'k]et t {ili 

n ,,.. Lombaı·d·a 15 rı b~I' 
n .,n i~i oli\n oyunlarına nığnıcn :\Iilıino vel:ıd'.' nıırıb~~ıııi t''"., f 
M :ı. 1 

) • 0 kazan nıı~tlr. kıt 1 ar<ı Jık ()rı iıyırJP •(' !!Cl ,, 

'""·:·ne·~, m:ı~ ,\1•·hiyc İdman 
1 

ttaJ,•a sanıpi"·ol'U ~u b. 1 11 1 ~ p .... ' 'ı>ıırır ~ıl'a:,;ında I" ı bardi'"I tut t · 
y. ı ıl'11rn w· Hrınri h<ıftavımda 1 nb"t'.'. ,,onıkı·rıct'ini l!et eıbı'!'iıt 

.. • - ,ı ıın '" ıdrı 1 U~'{ rı H:rnl:ıı ınn nlmnlarına 1-ıka 4:l c:ani'~" f~r ·' 
ı a-::meıı kontrol kabiliyeti nfo. k . c:t•r 
tere•ııorı ·.. · · f k t- ı:ı :ı; pı nıı · ' · rJ( 

. . ı··ı t'""' r• ır11 ar·' biı --- - l'JtrO c• 
ş·ıvı ıl nı-ı""'ıiı' (·ıkıırı Jlnrbiv~ ·' l!l~lll a l/t:l tıV" 
trJ•'\'ıı.ı•ı ,.,,, ' •ı. ,1.; .. .. ; ı,.,ftnyım~la ,~ - 7· t ·osıı 
son ılnkiı,.,ı.,rd~ ııttı<:r ~ir (Tollc Schi1· t )'fl 

1 

m-ral:>•rl"wi ~"n1 iıı Pl111İftir.
0 

\ 'c 
ma" btı s ırett" 1 • 1 hcrabcıc 
ııe····t>' • l!Y1 '<t•ı. 

ı J ,,.q nıı." Giine!-l ile Galata. 1 
snra\' t:ıJ,rmları ara"ında yapıl. 

• . mm \'e bıı 1.:ar c;:ıJRcımada Galata. 
~·' sar:"· l . ti g-alin olarak !-IRhlldıın 

fr.j ayrılmı~tır . 


