
... SON H A V A D i S. L E R. '· \ 

~re: Tel. 24370 Sene 9 - SAYI: 3124 . 

ı.. Metaksasın ' 
' 1Udu müda
fılerine masajı .. " ..... ,. .. 
[latan sizinle 

iftihar 
ediyor 

"~tı~o (A.A.) - Yunan Bar. 
harP ed eraı Metaksa.s hudutta 
'ajı g(I cdn Yunan kıta.atma şu m e. 

''~llltn errnışw-. 
rı~ addes yurdumuzu müdafaa. 
liltı~olayı size ~ harııretli teb. 
le tllağ bildiririm. Vntan, sizin. 

:JO BIRlNCİTEŞRİN - 1940 Ç A R Ş A M B A Yazı ı 

~l~r ~e mUftehirdir. 
~12lıarebrfuı.ı, Maraton ve diğer 

eler kahramanlarının isim. 
(De \ ıı.mı 4 üncüde) 

:'\lilıY«>rln, fnAill., ıı ılnlıırmm ı.;ı,,·«>ttl müd:ırancıı l•arsr~mdıı l"tlla limitleri cıoya. dil!ıtilğll için harbi ba5ka sahn~lcre fntilkal ('ftfrmı>k 7arore. 
tlnde kaldığı ileri sürülüyor. 1~te İngiltere sahillerin de buh •• mn uzun mt•ıwlli -.alıil mü dafaa. t.oplanndan hlri 

t J fi 6 

İalyantann asıl hedt"fierini tt"cıl,it r:ltiği tahmin ohrn!ln Sdllnl'kt.cn ... 

ı;---------~~~------h-lr~n-ıa_n_zn_ra __ ... ______________ ~ 

et~ g,etin Yunan. İtalyan 
harbinde 

talil.iti lngiliz 
~arbin son donanması 
~kişafaları v ne yapacak? 
~ lJgos avya ilk iş ltalya ile harp 
~ sahnesi arasındaki 

hıı .. ~ baokuın:uıdııntığı tarnfındıw münakalatı hırpalamak. 
~t~ n~dllcn resmi tebliğde hu· l ..onclra, 29 (A.A.) - Londrada 
1 ı bant vo Db"lr topçu ateşi bu snbah snlfthiyettnr bir memba. 
ele ııuı~1dltı vo l\lnkcdonya. ccphestn· dan bildirildiğine göre !ngiliz ve t_ 
!ıı(.k~etın dcvnm "l Ieıllği blldlril talyan donnnmnla n arasında heı . 

'tı:bu ... hangi bir hareket vukubulmuş ol. 
ttıt tdo J\Iakooonya m rlh edildi· ması muhtemel değildir. Belgratta 

löl'e t-Op dUcll osunun Eplr budu· veya diğer Btılknn hükumet mer. 
'-.___ (DO\ıunı 4 tinciido) kezkrinde Alman propagandacıları 

b tarafından bu hu.susta bazı ı;ayialar 

tllJ gar is tan ~~~~:~~olması mümkün addcdi'. 

Röyterin salahiyettar mnhafil. 
C en LJ p lerden öğrendiğine göre Korfuya 

h U d k " ~arşı bir düşmıın hücumu yapıldı. u d u n d a 1 gı hakkında hiç bir malfımat yok. 
k 1 t 1 tur ln~i~ kıtalarnun K efalonya_ t . Ô arın 1 ya, Selanıge yııhut diğer yı:>rlere 

Q kv 1 v e ediyor (Dcmrnı 4 tincüıle ) 

Eplr cephesinde 
italyanlar 

Topçu 
himayesinde 

Hüc ma 
geçtiler 

Yanan kıtaıarı 
kahramanca 
mukavemet 
etmektedir 

Kesriye ve Florina 

Bombardıman 
edıldi 

Yunanlıların geride iki 
müdafaa hatları 

daha var 

Atina, 30 (A.A.) -
Yunan başkumandanlı
ğının tebliğidir: 

Kuvvetli düşman kıta
l arı hafif ve ağır topçu
nun himayesinde, kıtaa
tımıza hücum etmişfe,--

(Devamı 1 iinriid<') 

l(ıbrısta Vunanh· 
ların tezahüratı 

! 

Alult'niıclcl\I fngfllz llonllomasmm 
Başkıınıandnnr Amiral Cunnlngham 

~oskovadaki 
Yunan elçısi 
Sovyet Hariciye 

Komiser mua vinile 
görüştü , 

-'lo kovu. 80 (A.A.) - Moskovadn.· 
kı Yunan sefiri dün hariciye komi· 
st'rllğine giderek hariciye komiserliği 

bırincl muavini Vlchynski llc ı:;örllş· 

nllştUr. 

Vugoslavyada 
Röyter ajansına göre 

iki noktai nazar 
çarpışıyor 

Gene bu ajansın imasına .. 
gore Sokaklarda Türk, İngİ· 

liz ve Yunan bayrakla-
rile dola§tılar ı -

(Ya7.L<tı 4 ünrüde) 

Askeri 

t e m reç 
t nıese e ı 
aıeıenece ı ? 

; Beyazıt meydaninın müstakbeı 
mahfiller 

Yunanistana 
yardım 
taraftarı 801 

lhtya, 29 ( A .A.) - Röyter: 1 

~'"11.u.pıYat tedbiri olmnk üzere,·• 
'-t.ı 1:akh~dudundaki Bulgar kıta-
nuı vıyc edilmektedir. : 

d~e.ı gar Başvekili müteaddit t'\ kaydetmiştir ki Bulgn-· 
l>e~tı.d 0~usunun müşkil vazi. 
d~ild~n tstifade etmek fikrinde· 
Öit ır. Fakat Bulgarlar Eaede 
daıt~reç elde etmek husu~un-~ 
~lerı ekleri üzerinde son hadi
llı lrıen nasıl bir tesir yapacağı . 

ıtac?k ediyorlar. 

l 

.. şeklin.e ait proje hazırlandı 
lr eli 

Gardiyanın gırtlağını 
sikarak 

~Zorla kendısine 
·tecavüz ettirdi 1 

Parklar kaldırılacak 
ve va uz asfalt meydan
da geniş bir yeşil saha 

içine alınacak 
Belediye, Beyazı t ta n Aksarayn 

kadar uzanan cadde üzerinde is. j 
t imlak olunan binaların yıkı lması 
ikma l olunarnk Orrlıı bu lvarının a. 
çılma~ı biter bitmez Erı' azıt mer. 
danını tanzime kara r • \"<'rmiştir. 
B elediyenin kararına \'f! hazırlanan 
projeye gnr e Beyazıt meydanmın 

Belgrad, f9 ( A.A.) - Yuna
nıstanla l talya arasmda muha. 
samatın başlamış olduğu haberi 
dün sabah Belgrad'da yıldırım 

(De' ıımı 4 ünciitle) 

On iki adadan 
Stampalıa 
boınbardıman 

edildi 
Deniz tayyare üssü 

hasara uğradı 

Edirnede büyük bir 
geçit resmi yapıldı 

Merasimde Bulgar hudut 
kumandanları da ai elerile 
beraber hazır bulundular 

. ~ .. --
DUnkü SC!ı.·İt rehln1nılc ı.ulıı aııınn a kcrlcrlnıtz 

adınl 
te l' 

clcııild1'•rtmlz ••• 

n 
( T'nn111 1 l'\nrfüle) 

ç 
ı~ ! 

l ~ryaı:selerin aldığı cercynn 
'( a~et ın resmi mahfillerinde 

llJılllı.. UYandırmıı:;tır. Çünkü 
~llıa ll'ııs~nın İtalyan metaleba. 
vt-kı"rı u avcınet etmesi hiç tc 

lla ~'Yordu 
<' dı le . 

Evvelki gUn Bakırköy tımarha. şekli tamnmiylc değişecektir. 
nl.'5inde görülmemiş derecede ga. Operatör General Cemil'in za. 
rlp bir vaka cereyan et.m.iştir. Ya. manında tanzim edilmiş V(' sonrn 
pılnn tnhkiknta göre hiı.dise şöy. Haydar (Bey) havuıu ile mnnzn . 
ledir: rası rubu asırdan fazla bir zaman 

Ttmarhanede bulunan zararsız, içinde pek az değismiı; olan Bt'yn. 
fakat kabili şifa olmıyan delilerden zıt meydanına modem bir R('kil ve. 
elli yaşlarında Raif oğlu İbrahim rilecektir. Beyazıt meydanındaki 
adında biriai, evvelki gece, helaya 1 bütün bahçclrr kal dırılacal<, kald·
kalkan erkek hastabakrcılardan rımlar sökülecektir. Bı>yozıt me~. 
Erzincanlı Silop'un yolunu ke.cuniş danı aynen Taksim ve l~minönü 
ve gırtlağına yapLc;arak ya kena·. meydanları gilıi asfalt olacaktır. 
sine tecavüzde bulunmasını . yalıut Meydanda yalnız havuz kalacak, 
da ölmeye razı olmasını söylı>miı:. havuı biiyük bir yeşillik s::ıhanm 

l.oııdra, SO ( A .A.) - Amirallik ta· 
rafından ncşrcdilt>n bir tebliğde, on iki Avrupadan ilaçlar 

~ ak· 
1 
rın Tilrkiyede yapa· 

r t d ıs er alaka ile beklen. 
tı •an ır. Bulgari tanla Yuna-
!"• a s 
1 Cl'J h rnda t lcfon muhabe-

·ı"'ıi u . batı aat yedidenbcri 
tır B .. y 

ı , ut h unun ıçın unan 
e ..1 • ududt•ndn!d muhare-

ı "'ı-11r k lnektnA· pe az haber alına-
""ur. 

tir. içine alınacaktır. 
meumı 4 Uncüde) (Dennu 'UncUdo)' 

ndadlıırd!UI Stampnlla ndıuıınm merke· 
ne lngihz deniz tayyarcleı1 tarafın 

dan muvaffnklyetıe taarruz edllml~ 
Ur. Bu adadald deniz tayyare UssUndc 1 öJr. m ! 
hasarat ika edl!ıniştlr. J Y 

Şhldctli lnfıll\klar ınllşahedc edil· çıkmas na e aç arı 1 
mlştir. Çnl-t miktarda yllllgın l>omha · 
ınrı da atıımıştır. tng11lzı"r hıı::bır sebep OlUJOr 
tayya re kaybetmemJ11lerdlr. (Y ' 



ill" Piyango 
Bayrama maıısus 
keşi e e kazaaao 

aumaraıar 

73 Yazan : J<adıccan- :J<afh 
Yen· b ğday 
ambarları 
yap~acak 

Emni •et Sandığı Emlak alım 
satımına delalet edecek 

Mllll piyangonun cumhuriyet ba!° 
ramma mah.IUI fevkalade keoıdeli 
dUn akşam saat 6 da Alıkarada li' 
mayıa ıtadında )apılmı§tır. ~ 
;nuınnralar sırasUe §Byledlr: 

Bit!§ik odwwı kapısı açıldı; - 29 -
mind rl r sctlren kadın ıslmdf de GENÇ \ ORONSOF 

bir salonda ıatılıll emı 1lla 
ı v adresıerlle ıaıamıa 

Amortiler 
Nihayetlen (8) ile biten biitilD 

numaralar ikişer lira kazandı. 

bakırdan bir tepBl !~inde maynsız Vakit geccyıırıamı geçiyordu. bir 
Ticaret VekAlett Toprak :MahBullerı 

Umum MUdUrlClğU bu 118ne yapılan 
gcnlf buğday mUbl\yaatı ve lhU7açtıı.r 
kar ısmda mcmlekeUn mUhlm baZJ 
hat boyu merkez ve ltıtaııyovlanndn 
yeni ambar ve ıuuıgarlar 1~ clUr
meğe karar vermijUr. Bu in ııat &Ur· 
atle yapılacaktır. 

ekmek, peynir ve bal gotfrdJ. O . Jtapı gıcırtnıı odıının derin se izlf. 
nun arka.smdan gl5ğsU gUmllf para ğinl lırmalndı· Hacı Murat hemen 
dizilerle dolu, kırmızı donlu ve ye· yerinden fırladı; bit ı>linl takuıca- ı atı teııaır edıl ıor 

Son rakamı (7) ile biten bütCD 
numaralar ikişer lira kazandı. 

şfl tıstanlı gilz 1 bl.r genç ku ı 8lJUl Btekl el ııJ d k girm~tJ. elind" b kır ıeğoı ve ... _ d az a.ıuna atb 
- un.- ve sor u: Etıtiilyel sandığı ) eni verllmlt olan 

W karann tatbikine gcçml§Ur. Bu 
kararla Eınmyet Sımdiğıod eaWık 
emlA.k lı;tfi bir ıalon aı;1lmııtır. Bu 
salonJa emlAk aııtın almak lsllyen ta· 
ııarruf erbalıwıı. yardım ve bir taraf· 
tiıi dlı mllll serveUn mUblm bir rU!mll 
oı.ıın cr.ı llklii mnsr rıw: ve del!er bede· 
li Ue sat ımaıınıı teshll için sııtilık 
emlAkln te'.'!im ve mufassal adresleri 
ile sair rmıırıma.l lll!.n vo tc,,lı r olun 
l'.!l"ktadıf. mmnfyct aıınd·~ı bu tavaa· 
G ıt işinde ead·~e bu kıidaila iktifa el· 
mektcdlr. Sandılt lı ı ile saüeı ara· 
sına başka Jıerh:uıt:i bir Şekilde gıt
ınlyecclttit'. 

Emniyet SandığJ bu l§lerden dolayı 
ınalJ aııtılığa çıkaranlai'dan kUçUk bir 
aeret alacaktır. Bu ncret resı.tn ve 
plAJıl!ll'lB malümatın Uç aylik teşhiri 
için 1000 lirada 12,6 kuruştur. 

Onar lira kazananlar 
Son iki rakamı {06) ile bitt.ı' 

billün numaralar onar Iıra kazandı kır ibrik tutuyordu; her lklsi de 
1 

N ., 
:ıltları sf ah tl rl - e \'8r 

Y • e kirmw ah- Ev e:ıbfbl il 
Uyandan. topuk8uı t rllklcr giy- • e tini ugı•ştıırarak Oğtendiğlmlte göre, cvv ın mlll'Jm 

merkezlerden ŞClaatll latuyomle Ak 
f<!hlr istasyonunda ye.tıl birer amb:ır 
ve tııuıgar inşa olıına.c kt.r. Toprak 
Matısul'eri Ofisi bUnla.rdao mııadn 

100 er lira kazananlar 
mişlerdi; toprrık d&:emerun listün· onun yanına diz çöktü: kısık bir 

8C.!le anlattı· Yaliıız Dfr uracıaıı a,ağı olan Ucret· 
ıer bir liraya lbl~ olunacaktır. 

Son üç rakamı (97 4) ile nihS· 
yetlenen bütün numaralar yiize1 
lıra kazandı. de rUzgCır h fLfJlğlyle, rUzgllr ka.- r 

d 
- Y1 dcgiJ.. Bir kadın senin 

ar sessiz yUrUyorlardı: ellerin • 
dekilerl bıraktıktan sonra çıktılar· geldJğfnf sezmlş, kocasına söyle • 
Misafirler onlara bir an b le bak· m1ş: 0 

da kByün ihtlyarlArmn ha· 

Emniyet sandığının bu te§ebbUSU· 
oUn çok ra~bet gtlreecği kıuıaaU var 
dır. Eğer bu Umlt olunan rağbet g6· 
rUlUrsc $8.Jldık ldııreel bu l§e alt le§· 
ıma.twı geni§letecek ve yeıı.t tıır aa· 
lon açacakbr, Bu tikCll.tde arzuya g6-
re emlAlt tedarik etinek 1,;1 Uzetitıde 
do nıe§gul olunması dD~tl.tiUlmektedlr. 

600 er Hr!.l kazananlar 
Son rakamlan (5831) ve czıgS) 

ile biten numaralar ~ yüz liPl 
ıı'ncaklardır. mam 

... l likl d b b bet venni ; imdi camide topları-

.,, ar; vıır nn an a erili görllnm~lerdl· mI§lar, senf yil1!1ılııf'J'llilm çaresiru iner lira kazananlar 
S du ibrikle su dökUl: Hacı Mu· 

rat eU rfnJ yıkadı; ötckller de yı. 
kayıp kunılaı'lıktnn sonra so!rantn 
etrafmıı bağdaş oturdular· 

Hacı Muradın aç olduğuna ıp

he yoktu: ilkin ancak biraz ek · 
mek, bt..raz peynir ve bal yedJ. 11· 
danıı, canı pek istediği halde efen 
disine uydu: ev lmhibi Hacı Mura
dın iştahsızlığını korkuya yonı · 
yordu: bunun için de UçUncü defa 
olarak: 

- Başını omuzlarunm ilstilııde 

durdukça misafirime kimse zarar 
'Veremez! 

Diyordu. 
- Sac ol! Billrlm ı .. 
Biraz dahı:ı. konu 1 tuktan sonra 

~ atsı mnnnzını kıldılar· O sırada 
Sıid tnun kansilt! kızı yün yatak· 
lan aerıyorl~r, beyaz örtillerl ya· 
yıyorlardı. Yorganlar ve yastıklar 
tertemizdi; Hacı Murat bu rahat 
yerde uyuyup kalmaktan adeta çe
kiniyordu. Bununla beraber tatlı 

bir .uykuya çok ihtiyacı vardı; r!V 

sahıplerl biti§ik odaya geçer geç
mez soyunmndıı..n oraya uzandı 

birknç dakikn sonra uyudu· 1Jda: 
rm gözleri daha çabuk yumulmuş· 
tu. 

Halbuki kadınlar henUz uyuma
mışlardı; genç kız bir aralık kom
unun ödünç kibrit istemek için 

ge~en yeni gelinine ookulmuş, ku· 
lngma eöyle demlıJtl: 

- Hacı Murat bizde misafirdir. 
yanında bir milrldl var ki boğa • 
dan farksız, hem genç hem yakı
ffıkiı !." 

Sonra annesiyle burun buruna 
birisi kahraman misafirden öteıd 
de yakışıklı delikanlıdan bahset ~ 
mişlcrdf. 

Misafirlerin odasında derin bir 
sessizlik vardı. Ocaktaki ateş ya· 
vaş ynvaş eriyordu; kUçük yağ 
kandilinin solgun ve titrek ışığın· 
da odanm dekoru bilsbUtün fnkir
le.,tyordu: o kadar ki §Uradn kır:. 

~~ kılıflı emenin üstüne g~llşt • 
guzel uzanmış olan, dizlere kadar 
inen telli beyaz ceketinin gümüş 
uçlu fişenkliklerl pnrlıynn adamı 

hiç kimse o meşhur ve kurt bakışlı 
Hacı Murat sanmazdı. ötede sxrt 
fistil yntan !idamı ustura ile ka -
zmmış kafası, geniş ve kabarık 

göğsU, kuvvctlJ kol ve bacaklan 
daha heybetli görünUyordu. 

nrıyorlarmı ; bunu da bir ı adın 

bildlrdJ. 

- .... 
- Ben hemen Jrllmcllvim ! 
- Atlar hazırdır· 
Sii.du dışan c;ıktJ, Hacı Murat 

mürld ne seslendi: 
- ndar!·-

Em 
şe 

Memurlarda 939 tahsi
satından ikr; ı ıiye 

bekliyorlar 
.1 is ta 

astahane~eri 
D 11 

Her sene memurlarına eıae edilen 
c !:anlı bir anda dognı· ldu ·, ko randıman nlsbeUnde ikramiye tevzi 

ca kalpağını giydi· olunan Emniyet Sandığmd:ı 1938 11ene· • • 

Beyoğlunda 

gece hır kadın 
ağır yaralandı 

İkisi de yamçılnrmı ve silft.hlarr sindenberl !kramlyc tevzi:ıtı yapılma.. 1ç1 n 
nı aldılar; evin küçUk avlu.suna, makta idi. Sandığın ıınn banko.aı olan Gönderdikleri h:tstalara Dün gece, Bcyoğlunda. Aba.-

Son rakam'an {4937) ve (7202] 
ile nihayet'enen bütfin biletler bl• 
ner lira kazandı. 
Beşer bin lira kazanııl1 

numaralar 
(284969)' (124818)' (248030)· 

(328340). 
10.000 lira kazanan 

numaralar 
(237229) ''yansı lstanbul. yarı· 

sı Mudanyada., 376668 (YatlsJ 
l:.tanbul, yarısı Tarsusta). 

20.000 lira kazanan oradan da sokağa ıktılar. Ka Ziraat bankasının ikramiye tevziatı 1 k b .1 , noz sokağında bir yaralama h!. 
aözlü çe e ğ Ç ra yapılırken Emniyet Sandığı için de mu a 1 disesi olmuş, umumi kadınlar· 
"' ç _n ço.cu u atlnrı tutuyor- \ tahsisat verllml" fakat o zamandan· - d · rl 1ki d -ı b " m.ı - t "' an l.ıırisi doatu tarafından vu- numara 

U· ag ı ırer RIÇrayışt."1. eğer- beri bu tahsisat tevzi olunmıı.mıştı. ı il g.sr Vf e nen 
!ere oturdular· Hacı Murat: Şimdi cumhur,yet bayramı milnnsc· t ..,, t ı rulmuştur. 3958.19 "Bolvadinde ... 

- Allahaısmarladık! beUle sandıitttı. bu tahsisatın tevziatı 3uStSa ~ Vurulan kadın Abanoz soka. 60.000 lira kazanall 
Dedi· .tki atlı gecenin R!'SsfzJi yap~pr. Fako.t bu tevzi.atın yalnız . . . 1 gmda, 12 numaralı umumi evde 124287 "Akşehire çıktı ... 

g
w·nde he ... ·e 

1 1 

~ • mOdOrler ve muavinleri ıte şeflere ve Şehrunızdekı hastahanelerin j sermaye Muallfı.dır. Mualla dün 5 rakamı büyük ikramiyeyi ıca· 
,, can ı nn sesleri çıkara· kse · · tam il d lnı b ı d t 1 · · · · 12 <! k kö .. d • w birkaç memurn inhl.sar ctUrUmesl e ı ısı run c o U§ u un· gece os u snıail ıle bırlıkte o- , zanan 4287 numaralı b:JetiP 81' 

;:.., yun """""• dogru umk • .... ,. =mu•Jamu mu"'""'' otmlf· maktadır. Ccrrahpnşa hastalı•· dasına çekilmiş, fakat biraz son· nı olup her hangi hanede bulunur· 
• Ur. Yatnız bu tevzıatın 038 senesine nesinde 364 yatak olduğu halde ra evin diğer odasındakiler acı ~ .bulunsun yalnız bir tanesi ~ 

Komşu evin penceresinden bunu alt füramiye tat isatınd:ın yııpıldığı hasta sayısı 370 i aşnuıı'tır. lda. • bir kadın feryadı ile uyanmııı. ği~ık bulunan a.şağıda y~zılı ~8 :~ 
gören yahut gözetllyen bir adam bilindiğinden 039 senesi tahsisntmm re hastaları geri çevirmemek 1 ıardır. \ Jet de 250 er hra tesel'ı müldif 
tahta b 

1 
• da yalnız memurlara hasredilmesi · · b k ;y 1 tif 1 eo~- ,... 11 A alacaklardır. 

Umidi memurları müteselli etıneKtedir. ' ,.:?O': 
pa uç armı rnkırdııtarnk ca.. ıçın azı ·00u.ş ara porta kar· ı ,.;x..~ ıuua. anın odasından gel- 1''4280 124281 124282 ı2A"'ı11 

mle ko§tu; 
0 

taraftan karmakarr- yola k~~aktadır. mektedl.t'. Buray~ koştu!l:lan za.. 124284 124285 124286 ızi7sS şık sesler, koııuamlar duyuldu. Sii.· Bı._ı ı.7..dıhama sebep Sıhhıye 1 rnnn kadını. a.ldıgı derin bir bı. '. 124289 .024287 224287 324;~ 
du bozuk yolda zikzak koşuyor; Vekaletı tarafından Ista.nbula ı· çak yarası ıle kanlar içinde ya- : 121207 124217 124227 124231 ml:ıaflrlerln baskmdan 8ağ ve sa· has~ gönde'.'lmoru için yapdn•• ta•ken. bulmuolardır. Mualtl ; 124247 124257 124267 12-lzrl 
lim kurtulduktannr gönnek ;.,u . teblıgata ragmen, bUlün vill· dostu >le odaya çekildikten son· 124297 124087 124187 124~ 
yorou. Aralarında llir ithalilt yetlerden buraya foı.sta gelmek.) ra, kıskançlık yilzündcn kavga. ! 124487 124587 124687 12ı1•: 

Yolun ucunda iki kanıltı birliği kurdular te devam ctmesıdır. Bu memnu- ' ya başlamışlar ve f.smaU sinirl&- J 12-1887 124987 120287 121~ 
belir- iyetin filen tatbikine imkan ge>- ı nerek bıçağını çekmiş, kadını ! 122287 123287 125287 126 tla.1 

dl: kaim bir ses gilrlcdi: KAgıt, mukavva ve tatblkıılı ltha· rülmemektedir. vurmuştur. : 127287 127287 129287 ıM~D'f 
- Kimdir o!. Dur!·· !At tacirleri arıı.larmdn topWıarnk blr M 1s . v 

1 
114287 134287 144287 ı54ıo~ 

Ka ithalat bl.ııgı kurmaıta ""'"' vennl§· . aruf doktor ve operatörle. maıl, _rakalanacagmı anl&- 1 164287 174287 184287 194281 rnltılnr çoğaldı ve yolu kes· rın de !stanbulda bulunması d<>- ', ymca bıçacını atrn kaçmak iste. ~ 
til lerdlr. Bu blrllğin statüsU Ucıırct ve· ~ .,.. ~ 

er. kaletınce tasdik olunduğundan birlik layısile Srhhıye Vekaleti, hasta : miş, fakat yaka.lanmıştır. MuaL 'H b I l:Incı Murat tab .. nca::;mı çelttl; heyeti umumlyeslnln yeni idare heyeti g?,ndermekte dev~m ettikleri~e j ~~ifade verm~e gayri muktedir. a erın bulmacas 
atını m:ıhmurlndı; karalblar ııçılı- nt seçmek üzere teşri:ı ayının 14 tın· gore, Konya, İzmır, Trabzon gı- , Dır halde Beyoglu hastahanesine 
verdi· İki tilfenk patladı. de fevkalade ı,.çtinuıa çağTılmııısı ta· bi büyük şehirlerimiz !stnnbul l kaldırılmıştır. Hayatı tehlikeli @J ' 2 ) 4 ~ 6 7 8 9 tO 

Hacı Murat birkaç yüz metre ı. k&l'TÜr etmiştir • hastahaneleri için her sene büL görülmektedir. 

lerdc durdu; özengileri, kolnnt çelerine muayyen bir tahsisat ---<>-
dizginleri yokladı. o anda arkada~ Kartalda dün bir yangın ~ot:.1k~larını temin maksadile 10 blD lfrayı 
nal ve horoz sesleri geldi· Kova- oldu e ı ere ba.slanmıştır. k8Z8DID adam 
lıynnlar yirm1 kadar vardı; gittik· -----<>---
çe yaklaşıyorlardı· Hacı Murat bir- Dün Kartalda bir ynngın olmuş, Kartal yatı okulu açıldı Kadir gecesi sabaha 
dcnbire atını şahlandırdı: olduğu hamamın yanında ardiye vazifesi Kartalda inşa edilen lstanbulun kadar dua etmiş 
yerde bir yarnn daire ,.ızerck gc. gören bir dUkkan, '-'n.nmdan ge,.en ikin · l 1 1 lstanbula isabet eden en bU""k ,. " "' cı ya ı o ::u u dün öğleden sonra 

3

" 

ri döndil; tüfeğiniıı kılıfını çözdü mar§a.ııdiz lokomotifinin b:ıcasındnn merasimle nçılmışbr. ikramiye 10000 liradır ve bu dl\ Yağ 11 

tetiği kaldırdı ••e bagı· rdı: ' b' k 1 .. U 1 t kelesinde Çardak caddesinde 15:S nu· 
epe e yapı an fenni mezbaha maralı Ziya.om mup.mbacı dUkklnm· • ::.ıçrn:ran ır ıvı cım yuz ne en u. Malt d 1 

- Ahmaklar! Hacı 
Murat sizi tusmını, yanmıştır. ile yine Maltepe ve Yakacıkta be. da mUııtahdem 45 YB§lıırmcla HaM.D 

1stiyenler Ateş, füıdık6y ve Pendik itfaiye den terbiyesi t~kilfı.tmın grup res. Baloğlu adında birine çıkmmtır. Soldan uğu: 'f&" gruplarının yardmıiyle fnzl:ı. bUyi'. mı kUşatları da dUn kaymııkam ta.. Hasan Baloğlu bu sabah parnlfn 
1 

- lstıı.nbuldn bir semt, 2 - dıD öldürmek istemiyor! 
vnrsa gelsinler! 

K'5y1Ulerln karşısına sanki yUk
ııek bir duvar çıkmıştı. 

HaCI Murat atmı tekrar silrdü. 
JtöylUler arkasını bırakmamışlar : 
clı; !Ak.in uzakta knlmı§lardı. Hacı 
Murat dereyi geçince içlerinden 
blrl seslendi: 

meden söndlirillm011tUr. aldıktan sonra sevinç tczahUratI ya· ! vırlı, iğreti, vermek, S - Bir ı<a 0,· rafından yapılmıştır. ~ parnk etrafındakilere· ,. ismi, aydınlık, 4 - Biz! doğUJ'flll• t. 
· hra O B1r d u klitUleıJl 

- Aman. demiştir, Allah beni mo· , ' - ns pardes • ~-er• 

ı 
! 

l 
ı 

ak • 
1 

t Qartanıba Perşo.ınbo ~ 

Japonya ve Finlandiya 
ile yapılan ticaret 

müzakereleri 

ğer ne kadar seviyormuo. Kadir gece· 6 Çanakkale taratıaruıda bır 'l'tıııı 
si sabaha kadar bana l...ir ikramiye 7 - İşaret gösterir, sak.at, 8 - ctlP 
çıkması için dua etml~tlm. duıım ka· erkek, kir, 9 - l!eri gtdeıı, gcV§ 

bul olmuş demek .. Bileti aldığım para eanetmez, 10 - Titreme. 
ceblmdo ka!an son paramdı. E~er Jk· Yukardan aşaft: 2 _ ca· 

Ankara.da söylendiğine göre, Fin. ramiyo çıkmasaydı b:ı.yr!'lmı on pa· 1 - Yunanlstanda bir yer. )lali 
landiyn ve Japonya ile yapmakta rasız geçlrece1<tim . ., nubt Alıadoluda bi:r vıııı.yeuııııı:, , .,... 

J VakltJer \"nsntı Ez.anı Vo!latt t:zaııi ! 
.... ~c..-~~s.G~~~~~-~A~IJll'l_,_."._dllllılliilM~slİ ~= 6.29 ı.20 ıı.so ı.22 l i ô~le 11.58 U9 11.~ o.ırn i 

olduğumuz ticari milzakereler mils _ 0 aüa, S - Dinleme tren ıunbarı~y1.ıc· 
bet bir şekilde inki af otmektf'. Milli Müdafaa Vekı'lı" Bir terkek ismi, çok değil, bklr :ır nııf' d' ra emek, 5 - Bir cins tUte , ,... 
ır. . l Birkaç gUn 0\"VCl 5ebrimize ge. V&n, 6 - ~mlr ip, bir hece. 

7 vır 
~,.nlJe 1 tklndJ ıu9 9.4o ıu8 1>.41 l 

Yatı!I J8.4% 1.82 18.41 U!'! t 
~ı 

1 

Ak,am 17.08 12.00 H'.Oi 12.00 ? 

K astarya, K esriye 
demeht.r! 

rcketl<'rimizdc', içtimai hnyntmuz_ 

da, \'elha ıl her ı:<'limlzde bilyük 
birer )eri ,.e Jıatıralıırı olan Yuna. 

nlsfanm hemen hemen her chri 
,.e köyünde böyle bir hataya dü • 

mek bilmeyiz affedilebilir nıl? •• 
Ilnyd1 biz yine unutulmuş o!abHe. 

c"~ine hükmedorel. ıtaha rnnlml hl\.. 
rcl<ct edelim ,.<' bu cmeldl gene. 
ralc luzrm olabil<'cri:,rirıi ıfü ünerek 

\'unnnl tnnm ha21 St'lıir jc;jmll'TİOI 

şnmyn im. ·ctedlnrcUm: 
''"ıi)ıı: füırnfr~:ı. \"odena, K 

rl<.'S:ı, F stof'3 n: F.cı;;ri. e. Trilmie.: 
des:ı, 1\ 'iton n: l\l"-th'f', rrıb:ılr: 

tini: &üımilcJrıc, r. tol~ ıı: "ı'fana • 
tır, ,fanin : Yaıı)a \C ili'l •.. 

n. 

İmsak 4.49 11,40 4.M 11. I~ l 
ı ... _,_ .... ,_ .... _, 

. .Ja'lon~·a .. blzdf'n yalnız tuz ve len Milli Müdafaa Vekilimiz Saf. Nota, Karadenlzdc bir yer, 8 - cııll• 
bırnz da tUtundrn başka bir ııey nl. f t A k d'" • . . mezheıp sallkleri 9 _ çog-aıtan: f 
m., < istemedif!inden aramızda ya. e n an ~n n~şa~kı ekispresle 10 - Bir ba~ klZları. 
pılac'lk n_nlaşrıı:ı daha ziyade ithalA. Ankarayn donmuştur. 10 ııumarıılı bulmıuıamı%111 tıııUI: ı.· 
tımı:~ ıılrıltadnr etmektedir. ı _ Konkordlyn. 2 - oto. ıı. uu' 
Dıger taraftan Fınlandiya heye. zat, , _ N ._d N 4 - 1{, ıı l' 
1 

1 ·· Türk göklerini a~1lmaz hlr sınır ow am, • ~P· ~Y l' yapı an muza.kereler de nr. haline getirme!: i<:ln J-1TRE ve Aya, 15 - Ordugahlar, 6 - R. ıı 
Ftı~c11end~?:düzerk.d!r· Ağlebi ihtimal Ana, 7 _ Adam, H, .AJ<ay. S -0 _.. 
ın an ı). an agıt nlacnk ve tü. ZEKATINIZI da ,·ererek Türk lire Al~ka A y a, 011, l 

tün göndereceğ:z. Ya Uunımuna ~·ardım ediniz. At, A;a~~ - anyan 
~==============~~~;;;;;~~~~~====:::::=:::~~ 

• 
lı 
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~l(~.AM POSTASI 
.s'cıbı6ı 0 • Ncınqta MiıdiUV 

lo l-lasan R sım us 
~4!!E EV/: lslarıbı:I A~ ~ı 
~ ~ '" ı., a1-.~bahı ıı.wı. u:.b 4ler•. telefonu ~ 23872 

ilin,.. • • ~ 24370 

li•.••• . . .:ı 20335 
Aeo·N·~····· • •• • • • • · ..=.. ŞARTt.ARI 
~ .. "' hrtl)t 
·~ H.tıO llr. 

İngiliz 
ayyar eler inin 

~ambar dıman)ar ı 

Yunanistana 
taarruz 

Loncfra, Vaşington ve 
Moskovada nasıl 

Yunan 
r ticaret gemilerine 

talimat verıidı 
l • ı.:.o • 

•rtııı c.rın 
~Jbk • 

- ..... 1.:M> • ~ 
... Si• " 3on hedefler Alman 

( lcniz tezgahları oldu 

karşılandı? Müttefilder 600 bin 1 

Moslı:ova radycsun-1 tonluk bir filo kazandı ı aasıld • ıgı yer Vakıt mııtbnası .. ç:;; 

'l'l. Cumhuriyet yrlında 
.ı.onııru, w c ı\ .. \.J - Resmen bildi· da tefsir JO Londra, 29 ( ıl.A.J - lngılız 

-üdiğtnc görl', eun gece İıısilız bom· LONDRA. f9 ( A.A.) - Radyosu dün gece Yunan germı~. 
mrdıman tayyareleri Almanyada Kuvvetli ve iyice silfLhlanmış rine aşağıdaki talimatı vermiştir : 
nuhtellf hı:'den re ve dUşman t.şırall devletler tek bir kursun atma-
utmdn. bu lunnıı topraklardald Uman· dan teslim oldukları halde "Hiç bir Yunan gemisi Fransaya 

n n=a 'e t.ayy re m"ydanıarınıı. karşı mihverin tahakkümüne muka. \"e Fransız müstem!eke limanlarınh B 
ftn urıın cskı de\lrlımıe do mcrl.czı:' nuvattnldyetıı ta:ırruzlar ynpmı~lıır- vemet eden Yunanistanın . ce- gitmiyecektir. 
~ ~:~buı:ı ynt,ınlı :mın '-eroı~ı ıır. sareti (mihverin son hareke. Yunan hükumetinin talimatı 
~na ıya7l." bira~ l~tı:ıı.'lm gcırürd i. I.ondra, 29 ( A.A.) - IlaYa ne- ti) hakkında roütalealar ser- mucibince Paı::ifikte bulunan \"C A-
f':nda: mlen cunıhurlyrtlu ilk yı!lı· mretinden tebliğ edilmiştir: deden lngiliz matbuatmm el~ mcrikarn gitmekte olan biitiır 
luıuı ilJ'S:L Pl'k ı: rı b r durumda bu 1 Dün gece ha\'a bomba:-dımanla- aldığı bir mevzu olmuştur. Yun::ın · gemileri yollarına de' arr 
it ,._~0'tdu. Tablntıo llurıı:ı)a bt\hsetıı rımızın l:,:.ı.şlı ca he~fi A1man de. Gazeteler miittehiden Yuna. cdebilcce!:lerdir. Asyaya gitmek\l• 
rıt ,. U•lllkler yruundn insan eli pd• niz tezgah\arı olınuc;tur. Kicl Vil-.. ııjr ~ • nistan davasınm lngilterenin olan gemiler lng;liz veya Bollan. 
*Sooo et gö tcrebllmlştır. o günler 'ıclm~a,·en, BrEmeıı. Hamburg, davl\sile bir olduğunu beynn da limanlarına ,·era Amerikaya 
)\! .. _ ltncb.r ııurusu ola11 Uurs:ı li Emden \'(' Kuk~a\'Cn üzerine çok J . Akd . r k t l . 
'te - 80000 1 bulan ııüfu 

11 
ile bliy\ık :>üyük taarruzlar yapılmıştır. Ke- etmekte ve ngilız · enız 1- ı ,·eyahut Amerikanın ·on ro ethği lı 

ncanıı bir şehir ııaıını wdı. "?a, Boulogne Jimanındakı gemile· losunun bu ihtilaft:ı bir rol manlara gideceklerdır. 
ta,~~ son kıtoınr.tre)I bulan 3 oı re de hücum edilmiştir. Hamburg oyn_ıyacağını tebnrüz ettirmek Atlantik denizinde bulunan gc-
tloııııı. ttı.n Anıuıoıu Uo ı;o ynl 'c cko· c Kolonyada petrol te·ic:atları bom te<iırle~. . • . . miler, garp istikametinde gitmek-
ıı01lıllc 1hnıJI;ın temtn ettJğl ıı;ın cı.o- A1lanmı~. Yangınlar çıkarılmı~tır. ~ylı T~lcgraf dı) or kı: . le iseler yollarına devam edecek. 
tU"°' talkmma çol• ileri h:ımleler Diğer kuvvetli h:n·a filolarımız Duçe bırşcy_ yapmak ~stı- !erdir. Şark htikametinde gitmekte 
)QJ rıı.ı. nu d.'\ aosy:ıl h!ırekctlerc Krefeld, Colonya, Koblenz \'C yorsa ltalyan fılosunt~n !'llha· \ iseler İngiliz limanlarına girecck-
ır~tı. ~ ıfanheim'da demir yolu merkezle- yet ha.r~ket~ geçmesı lazım. lerdir.ı• 
<qPlıc:ıb ı•- ı ı ·ı \lm d 1 . . dır. Bızım fılornuzun oynıy.ı- C . .k. ·ı o tonı·ıa·to tah ad~t rı "' to' cslt den bert ne ~ anya a \ 'C Aman ışgalı - 1 . t açık ve em an ı ·ı mı\' n · 

"°"'l1nı buıan bu ehtr, cumhuı:lyet altındaki arazi<le 19 hava meyda- cagı ro. ıse gaye mu- min edilen 600 gemiden mürekkep 
~ 

1 
n '"erdlA;-t. ı..-u\'"\'l'.ltlo bugün su mm ve birçok ham müdafaa ba- a~endır.,. . . Yunan' ticaret filosu müttefiklerin 

ı~ 611qo IUzuroıu bütlln tcrtlb:ıtı.ı. taryalanm bombardıman etmişler. Nı~z Kronı~l g~tesı de kontrolü attır.da bulunan filolar 
ıı~ edllınclltecılr. dir. Bir tayyaremiz ü~iine dön- harbın kaybedılen . Fransu; için kıymetli bir \'ardımcı olacak. 

laıı lJJ spor, hem ıhhnt knyııAğı 0 • r...ıcmiştir. meydan muharebesı,. ve şim- tır · 
bir , Udıığ glL"I geçtmtc beynelmilel diye kadar kazanıl:m "lngiL · 

~er tut:ınn.ı tere muharebesi,. kadıır mü- A!UERiKA JJ)IANf,A.Rf~'DA 
l~ı san ... rtadır. e·ır haftada him yeni bUyük bir safhaya BUl.UNAX YUN'.\'S VAl'lJnT,ARI 
~ 3)u csMdenbcrl yalnız bir ı 
~ hııtn m:vıacsı olnrnl• ç:ı!rştrkcn, girdiğini kaydettikten sonra 

ltııı~ blıı :rnb:lncı lpekll lruma§lannn 1 tay ya re z ayı" atı şöyle demektedir: 
htt ~ kılmıyııcn.k blr m\lkemm•lli· "O zamandanberi kuvvet-
oı~ ktuuaıııar J'3puıaya mu,·r.ffıık Al l 39 lerimizi ·sağlaml~tınnak için 
~tur. man arın , iyice çalıştık. Şimdi bu yeni 

lııı:ı btr FY ynpılm:ısıı)dı bllo cum· İngilizlerin ise 18.. müthiş muharebe meydanı Ü-

~et d~\·rlnln Burs:ıya en bUytik umdra, 29 ( A.A.) - 26 Teşri· zerine perde açılıyor ... 
111. ~'esl ol:ın Merınoıı tıılırlltn!.'1 yeter- niewel gece yansı biten hafta için. :\MERtKA DA TEFSfnl,ER 
C\tı,ı tun bini rce nurımlmm lchıdr de, lngiltere üzerinde yapılan ha\'a Rö~~NGTOlol, e9 (A.A.) -
, 1Jt bu tahrik.'\ Bursn31 lnlnl!p muharebelerinde Almanların tay- . Yunanistanın çok faik kuv-
~n eo büyük hcdıyesfdlr. n.ı , ·art> zayiatı 39 zu bulmuştur. Bun- vetlere karşı harbetmesi Va. 
~1<ll ınaneu dıı tok kıymmlldlr. 1 .. nen az sekizi gece düşürülmüş- şingtondn. bi\yük bir heyecan 
\ıt~ıııı l<-tnl!ıtnı ~uıu t;efhııl-ı t:ııuet t r. Düşürülmü5 \"eya hasara uğ. uvandn·mıc:tır. Bir taraftan da. 
t \r)t attı, knrırsını Ebodl Şef. At:ı.· .. L 1ınış olması muhtemel bulu- " "' 

tctt. nanlar bu rakama dahil değildir. Ingif f; faaliyetinin sürati se. 
':-. '[. A. • • Jı f • . J mı. l'dilmeklcdir. 
"'~- l t a ta ıçıdndke "$iliz.: zayiatı Haberler hakkında AmerL 

tayyare "'0 0 uz pılottur. ka halkı için müt.alen yürilten •J -- ·--O---- radyo spikerlerinin kullandığı 
Q n Ç 0 T l e Japonlar Çinde bir şehri kelimeler Amerikalıların his-

?J b j tahliye ettiler siyatına ıert'i·ı..,::n olmaktadır. e Q SQ gtn l Bu SÖ7.kr sun1:ı v Jır: Tokyo, 29 (A.A.) _ Cenubl Çinde 
~~~°'kova_ !D b•ı•unım .ıııpon kıtnntınm b~kuma.n· "Apaş bir komşu tarafından 
~ (A.A.) - ~ ııJıınsJ öldu··rl·ı·ııncg· e malıkf:ım ku"'çu""k 
.l Jor: 0-'11 goncral U•lhrroku tnrafmdan 

.o,~:ı gazeteleri 2G Ukteııriııde n •:!ilen bir bcynnnamede denildl· bir mıllet azim ve cesaretle 
\"""1-.,.__l>onıcı ııjıuı.smm ~u hnbcrinl E;ı.. g6rc, geçen teşriıılalınlde Japon· mücadele etmektedir.,. 

S-.rur. ı r tarnfmdnn ~gal edilen vo Hlnd1çl· ı MOSKOVADA 

~~1-:ie nazın 25 Uktqrindo mUte r.I hududuna t:ıhır.lncn 100 kilometre 1 Londra, 29 ( A.A.) - M«l-
ltonı ıloktorınroan mUrckkcp bir ı::.csa!edo bulunıın ccnubt Çin §Chlr- l.ova radyosu, ltnlyanın Yuna
l:o~ erıuuı lı:Umii.a davet etmiııtlr. Bu ı·-mden Nannlng kendi Jı;teklerlyle nistana ultimatom verdiği ha. 
ba 'l'ana, ııımall Mnnçuridc çıkan ve· , Jı.;.p'.>ıılıı.r ta.rıırmdan ta.hllyo edllmlş· berini, general Metaksasm ce. 
~Clbı iilnının llirayetınc mıınl olmak ı t r. vabmı ve Yunanistan üzerine 
lf~ f tttnı tetkik edecektir. Sıılgnı Ecyannıı.ıncdc yazıldığına göre Ja· ltalyanlar tarafından yapılan 
~tatı ve 1'ııngyao mmtakalarınruın p'l!ı kıtıılarmm Hindiç!ne girmesi l!Ze· ha.va tücumları hakkındaki ha
tır ~ltıng1n §imali garb!s!ne geçm!~· r.J:ıo bu §cblr ehcmmlyetın.ı. kaybet- berleri hiç tefsirattn bulunmak 
lta°da eıınıt maıQmnta göre, şimdiye mı,,tır. srzm bildirmiştir. 

.r, r sso v:ıke la.ydedllml§Ur • 
ı."1, Pozı 81hhlye nazırı s:ı.Jgm mınta.• 
lt f rına, ı:nutehaasuı g6nderml§tir• 
C1a:ı ~ Fus:ın ile Slnoncııcltl boğazın· 
aıııu~iben yedi bln ki~! geçmekte 
' dan vebanın Japonyaya da. geç 

Seı den ltorkulmnktndır. 
'lncı ~ • Entungdn Kn.rnntlne tesı· 
!:\ırıd tnkrın olmadığından §UnnU Ma;:ı 
'tar~en Japonynya giden yolcularm 
l'atııı t:lne,,ı bundan sonrtı. Hslnkingde 

acakt!l'. 

• Londrn, 29 (A.A.) - Hür Fran· 
'JIZlarm relııi general de Gol, te:kll 
ottiği Fransız imparatorluğu mUda· 
f"a komitesi :ızalıklarma bilhassa 
e ld H'ınd!çlnl \'alisi general Catrox, 
fı ı.;.• Fransız deniz ve hnva l:uvveUerl 
1 umandanı amiral Muscllcr, Fransız 
tattı üslUva Afrlkası \'fili.si general 
de Larm!nat, Çarl valisi Eboue'yu ta· 
y ln etmiştir • • 

• Madrlt, 2!> (A.A.) - D.~.B. ıı· 

jansmm muhabiri bildiriyor: 
Cifra İspanyol ajansr, harbiye na· 

zırt general V11relanm Kanarya ada· 
lan il<ı Rlo de Oro İspanyol m{lstem· 

Nevyork, 29 (11.A .) - D.N.B. 
Ajansının hmu5i muhabirine göre. 
limanda bulunan Yunan vapurları 
kaptanları Yunanistan \'aziyetinin 
inkişafına intizarcn limanda kala
caklarını biklinnişlcrdir. Bugün 
Nevyork limanında dört \"e Fila
<lelfiya limanında da iki Yunan şi
lebi vardır. Diğe:: üç yunan şilebi 
ele -~merikaya gelmek üzere yol· 
,trdrr. 

Yanan Kralının 
iaınız Kralula 
cevabi meıaıı 

Atirıa, ~9 ( A.A.) - Elen Kra
Ir ikinci Georges, İngiliz Kralı 
Altıncı Georges'a, gönd-0rmiş o1-
duğu mesaja. cevaben, gönder . 
diği telgrafta Krala ve İngiliz 
yardmı teminatın,dan dolayı te
şekkür etmiş \'C demiştir ki: 

' 'Sonuna kadar yanyann yürü
yeceğiz. Allahm inayctile milli 
kuvvetlerimiz mütecavizin ha.re_ 
ketini yokedecektir. Güçlük
lere rağmen hak ve adalet dev
rini yeniden tesis eyliyeceğiz. 
Yaşasın lngiltere, yaşasın Kral 
altıncı Georges.,, 

lekesinde Juby burnuııu tc!tl§ etmek 
Uzere hareket ett111lnl bildirmektedir. 

• Berlln, 29 (A.A.) - Yan resmi 
kaynaktan tebliğ edilml§tlr. 
Yabancı gazeteciler tarafından so· 

nılan bir suııl Uzerinc, hariciye nezn· 
ret!, Alman kıtaatının Fransız • !s· 
ııanyol hududunu geçtikleri hakkında 
bir Amerlkn ajansı tara!ından ve· 
rilen haberi tekzip rylcmlştir • 

ıı~1 Saı:nereviç i~ Polonyadan 
her e_re bu kadar mühim bir ba -
~ tidcbllınesi ve ondan kendisi-

Diye başını salladı· 
O vakit albay adeta .soluyan bir 

boğa gibi bana döndil· Gözleri ikor
kunç denecek 11ckllde parlıyorlar· 
dr. 

Görünmiyen harp 
....__,._.. ~ --,_, .-.z ~ ~ 

' ha~ olmaYifı, beynine yıl· 
\t ibo .. dİli!ınesiyle mil.saviydi. Ade-

8\lk bir sesle· • -n . ı 
h. u haber ncynıiş? 
4.l!:">·a 
l{ tekrarladı. • 

\ete~ıtes Valcska omuzlıırm1 sil • 
ceva .... verdi· - o ,. . 

tiln nu bilmiyorum; fakat iki 
~ll(.:;-eı lUriçki bana. aramızda 
~areu er olan yere tehlikeli takip 
Ok ~ bırakmış. Bann evvelce 
-~e· 

e~bizıo rtıı ell galiba Polonyanm 
"1ba Uzanıyor!) diyordu· 

~illi ~ Saınoreviç'.in gözleri rı. ., 
~ d Yllyordu. Bzyığını parme. • 
~ı. olat:nı~. hiddetle çekmektey:-

ll!J.deJı.bir 
......, ~ e genç kadma eğildi: 

?\l bUı biçki bu h.ııberln .mıı.hlı·eti
"' Yor lnu? 
4.!Jl·e v SOrdu. 
Gleaıcn: 

- 'b r,~hald ı 

- Gördün mü? diye bağırdı· Sa· 
'Jn fovkalAdc günlerde olduğumuzu 
söylemiyor muydum? Muazzam 
bir muamma içindeyiz! 

Sonra, benden cevap bekleme • 
den cebindeki snntini çıkardı baktı 
ve Vnleskaya dişlerini gıcrrdnta • 
rak: 

- Çok geç!-· Çok geç, Val~kn! 
Pcdi· Yetişebilecek miyiz? .. 
- Derhal hareket edersek, 

zannederim? .. 
- Kaç ctnkikada varırız! 
- 120 kilometreyle gtdcrsek 

15 • 20 dakikn kadar sürer!·· 
Albay Samoreviç son derece mU . 

tebeyyiçtı. Bir an, tekrar kendini 
\oplamnk llizumunu hissederek 

!urdu, dilşllndil· 

sinci kol 
16 Yazan: VLADMIB SABAT 

SnbLk Polonya ~ntellicen' Scrvl<J Şeflerinden 

cebine yerleştirdi· Bıma da: 
- Silahınız yanmu:da mı? 
Diye sordu· 

- Evet!·· 
- Hemen gidelim! .. 
- Hay hay ... 
Bir dakika sonra albayın \1!1lü

sından hususi arabasile Dimltre · 
'·iç köyiine yıldınm sUratilc ha • 
reket OL"lli5tfk. . 

Albay nrabıısmı bizzat ve son 
derece ::üret ve maharetle kullanı. 

yordu-
15 dakika geçmemişti ki DlmJt· 

ro\·iç köyünün ışıklarını gördük· 

Ben otomobilde büyük bir mc
,ıı.kla albay Samoreviçin sağında 
!inde oturmakta olan ve albayın 
.kontes Valeska dediği genç kadını 
tetkik ediyordum· 

Bu kadını albayın yanında ilk 
defa gôrmekteydim- Albayın genç 
kadrnı bann kontes Valcska diye 
takdim edişi beni ayrıcn şlddetlı 

bir mc>raka dilşürmüştU· 
Zirıı ben, \'Uifcm icabı, kontes 

Vale!kayı . gayet iyi ve yakmdcın 
tar:m1aktaydrm. Konteıı Vnleııkn 

lüıduı - Scıı de ilkbaharda i§lcrin saryıa saracaüı kana.ahtı· 
ıla nmmı? 

Er1:"k - lı!aalrsc/ ct'ct. Senin sezon dönıi elbiselerinle 
.~<qıkaloruım hesabını ödemem llİZlnıgclccc7;. 

Tarih 
. 

G 16tl zel Frid 
Yazan: 

Torsten oğlu Frid, Sogn Fiyo. 
runda otururdu. Biyorn ve As
mund adında iki süt kardeş ve 
bir çok genç a.skcrleri vardı. 
Frid, genç ve gil7.el \'e gürbUz 
bir delikanlıydı. Resim yapma. 
sını bilir, saz çal.ardı, sesi güzel. 
di. Atlet oyunlarmd:ı usta. idi. 
Vücudunun· y:ıpısı düzgiin ve 
kıvraktı. Arkadaşları, onu çırıl 
çıplak gördükleri zam:ın, dün
yanın en güzel bir şeyini seyret 
mekten duyulan hazzı duyarlar. 
dı. Frid, kendi yaşıdı Sogn ve 
Halfdan adında. iki arkadaş Kral 
adına So31~ Fiyorinin beyi ol
muştu. l"ak:ıt şöhreti ve kuv\·o
ti bu krallardan iistündü. Ken.. 
di giizclliktc ve kuvvette eşsiz 
olduğu gibi sofrnsı, Notveçin 
bütün sofralnnndan zengin ve 
bol. çeşitli yiyeceklerle dona
nırdı. Askerlerine en çok para 
veren bey o idi , askcrlerinln s i
lahı en mükemmel olan da yine 
o idi. 

Torstcn oğlu Frid'in bir gemi. 
si vardı. Norveç gemilerinin en 
meşhuru idi. Adı Ellid idi. Kü
rekçisi \'ardı. Teknesi, m~den 
levhalarla kaplıydı. Sağ!am ge
miydi, Uzun den.iz maceraları 
için yapılmıştı. Frid o kadar 
kuvvetli idi ki, tayfaların daima. 
çekindikleri baş oturakta bir 
çüt küreği tek başına çekerdi; 
bu küreklerin her biri yirmi al. 
tı ayak boyunda idi . 

Bu kürekler scki;ı; çifte idi. 
Her birini, güçfü kuvvetli iki 
pehlivan çekmekteydi. Bu gemi. 
ye, Norveçte zengiıt bir hazine 
gibi bakılırdı. 

Torste.n oğlu Frid'in bir de 
altm yüzüğü vardı. Usta bir ku. 
yumcu elinden çıkmıştı. BUtün 
Norveçteki yüzükler onunla öl
çülemezdi. 

Nor\'eç Kralı Bele'nin ölü
münden sonra tahtta oturan 
Gelge ile Halfdnn, Frid'in güzel. 
liğini, kuvvetini ve zenginliğini 
çekemediler. Ilu iki kardeş Kra
lın !ngeborg adında bir bnkire 
krz kardeşleri Yardı. Bu Prenses 

bundan hayli zaman evvel Berllıı
de tevkif edilmiş ve muhakeme c· 
dilerek hapsolunmuıstu· 

Albo.yın bu kontesi ile asıl kon
tes Valeska araımıdaysa hiçbir 
münasebet olamazdı· 

Çok do.ha mUhim bir mesele bn· 
his mevzuu olduğu it<in, albaya 
bu ciheti sormağa cesaret edeme
miştim· 

Acaba Polonyadıı. iki tane kon · 
tes Valesk:ı. \'ardır da benim hun
dan haberim mi yoktu? Yoksa bu 

genç kadın da asıl kontes Vnles • 
kanın kız kardeşi veya kızı mıy-

dı?·· 
Ben zihnimde bunlan dUşUnUr · 

ke n albay •üratle \-lınjı dönerek 

y1ldırım gihl köyün caddesine gir. 
dl ve meydanın sağ başmdakl jan· 

darma binasının önUne doğru dön

dU· 
Filhakika köy1Ultr binanın önU · 

ne yığılmışlard.ı. Valeskn. kalabalı
ğm henüz jandarma binnsı önün

dı:- olduğunu görUncc sevinçle: 

Ahmet Bülent Koçu 

çok guzeJdi. lngeborg, genç 
F-rid'e günül \'ermişti. Halbuki, 

. erke!t kardeşleri : ''.Kız kardeşi
nıı.tın bakışlarını beğenmiyo. 

rum, Kral Belc'nin kıı.ı, kendi
sine layık olmayan bir gencin 
yüz güzelliğine, vücut yapısma, 
zenginliğine aldanıyor ... ,. diye 
merakla biribirlerine dert yanı
yorlardı. 

Beri taraftan da, genç Frid, 
günden güne düşünceli, dalgın 

bir hal alıyordu. Soran arka. 
daşlarına: 

- l!.."'vlenmek istiyorum. Karı 
olarak seçtiğim sevdiğim bakire 
ise Kral kız.ı ve Krallar karde
şi .. Ben ise Kral oğlu değilim .. 
F-..kat doğru söyleyin arkadaş. 
fo.rım.. Ben, güzel lngeborg'a 
layık değil miyim?. 

Arkada.~ları ''Sen bir kral kız! 
istiyecek ve kral kızı ile evlene 
cek yiğitsin! , , dediler. Bunuı 
üzeri.n,c güzel Frid, Sustranc. 
l<,iyorunda !Kral Bele oğullarmm 
şatosuna gitti, kızı istedi. Helgc 
ile Halfdan omuz silktiler: 

- !Kral oğlu olmayan bir d<!
likanlmın bir Kral kızı ile ev
lenemiyeceğini bilirsin!. dediler. 
"Bun.:ı hem İngeborg da r.W ol
maz!,, 

Delikanlı: 

- Mademki kız vermiyomı. 
nuz .. Bundan sonra benim kllt
cımdan da yardım beklemeyin! 
ce·vubını \'erdi Ye Sogne Fiyorun 
daki nıaliki.nesiM döndü. NC§'c. 
li, düşüncesiz görünüyordu. Ar
kadaşları ile güreşiyor, boğuşu
:-•ordu. At koşturuyorlar.. De. 
Lize giriyorlardı: Bazan da, 
pını alnra.k yeni bestelediği 

·•~ahırı söyleyip çalıyordu. 
3u .koşmalar o kadar güzel ~·-
1 erdi ki sahildeki balıkçı kızluı, 
gemicile,r, askerler, şövalyeler 

oyna.şmn.yı, kavgayı, zar oyunla
rım bırakıp dinlemcğe koşuyor· 

lar YC dinlerken ağlayorlardı. 
Bir Kral vardı. Adı Ring idi. 

Ringerikc memleketinde hüküm 
sürüyordu. Cengi se\'en bir a

Lttt/cn sayfayt çeı..'iriniz) 

- Eğer ida.nı odip tekrar jan
darma. bina.sına. girmie değillenıc 

y c ti.5tik ! .. 
Dedi· 
Köyiln cereyanı açılml§, elek • 

trikler yanıyordu. Albay blnr.nın 

önUndcı yığ1Jmış olan köy halkmm 
yanmn kadar gidip durdu. 

Bir otomobilin geldiğini gl>ren 
köylUlcr: 

- Hükumetten geldiler? HUku. 
metten geldiler! .. 

Diye ilerdekilere bağmnağa. b~ 
!adılar. 

Albay tabancasını çekerek bizıı. 
- Çok ihtiyat!·· dedi· Arkam -

dan geliniz! .. 
v~ derhal yere atladı· 

Işıkta, albay Snmoreviçin ytlzU· 
nün kül gibi kesilmia olduğunu far 

kettim. Albay önilndek.i kale.balığa 
hiç aldırmadan kellin ve heybet 
verici gözlerlile kalabalıi;"m ilenl
ne, ilerde ne yapblr:lumı mıl~ 
istlyen bir dikkatte bak1yordu. 

(D"1.ıarnt tıar) 
""'---. c ..• 

----:.:.:::;.;.=;;:;.;...--~----~~----------------~----~~--~--~--------------------------------------~--~~----

Akabinde <'b'İllp nınsa.nnı göıUn_ 

den bliytik bir rc,•olver çıknrarak 
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Vaziyetin ta1ıllll 
(Ba.' tamfı 1 ncld~) 

mında YUlmhrılduğuna kabul P..) leııwW: 

10.Emldrr. F.vveke de ~au1ığtmı7. ıthl 

bu hareket enP.I~ )'an~&.) ı 'e ıll>la.yı
ıılle NkJ ı-unnnl8tanı hedl'f Jttlhıt;ı et
nıektoolr. ,\ncak ıılmalden bu hl'def~ 

':ı.rm:ık araLI ;\ ilzilndı-n çok m~,lcül· 
tlilr ~-t' ~·ollıır Jt.oll.)an rnntorlli l.rtl\la· 
rrnın lıarel.et ine nın11.ılt dı>glltlir. 

Yunan • Arnavutluk hududunun 
~lnlAI ı.ı .. nımdakl ı:-iı~lükler .) iızünden 
ı Lal) anl1trın istifade f'dl'bllecelJerl 
daha mti~lt yol, A)ıısaraıııl:\ · l'r<'\.P.7.e 

dr.nh· J oludur. l'ren~ze ı,ı:ııl edlldl~I 

ıakdlrde 1·ıın~·ayı cenuptan zorlanuıJ;; 
ın\ımkündur. Fakııt bu defıı da Hal 
\ anlanu, Yunaıılılıı.rm Balı.an harbin 
111> ı-an;r:ı.) ı mlldııfaa eden Türk km 
ı P.tle.rl ka~ıamda dııtar oldu klan bü· 
, Uk mU:ıklllitı bertaraf eylemt'lerl 
IAumdır. Öl h· Lannediyoruz ki, ltnl· 

•ıınl:u Atlrlyntlk denldnı> hı\kim ol· 
madıklnnııd.ın bu ~nidan istifade ede· 
ııılyec~klcrdlr, bıı ltlbnrla da Yaoya· 

nm &lnıııllndekl mUdafaa lmn·ctıerlnl, 
) erle,tiklerl tnbii ve çok arızalı hat· 
ltın çılıararnk lil'ndllf"rlne l'nnyn yolu
ıırı l.;<)l:t) lıkla aç·ımı~·aeaklnrdır. 

Ekspres ve 
konvansyonel 

trenleri 
Akşam treni U zunköp

rüye kadar gidiyor 

Yıınanlıılandakl harp tlolayıslle 

Avrupa katarı olan .ııemplon ek~prul 
dUn ve bu ııabah şehrlınizc gelemem!§· 
Ur. 

Konvansiyonel katarı ise dUn .sabah 
rötarsız olanık i,::o da gara gtlmlş 

\ e dUn akşam da :!:!,3:> le hareket et
miştir. Her ı;ece 22 ıle hnrekct edt'n 
sernplo\I ekspresi ise kaldırılmamııtır. 

Sabahlan 8,40 da kalkan tren doğ· 
ruca F.dlrneye, akııamları 22,:l5 de 
kalkan konvanıılyonel treni ise IJzun 
kbprüye ·kadar gitmektedir . 

mamlle kıymetteıı dli~mnl 
dlr. 

llıtlmall· 

lngillz donanması 1 

(Ba, tara[ı 1 nclde) 
ihraç edilmiı oldukları doğru de. 
ğildir. 

1SG1LIZ IH}~,\:\)JMiJ -Xt; 
l"APAC.\I{ '? 

Londra, 29 ( A.A.) - Rüyter: 
ltalyan. Yunan muha~amatı ilf' 

alakadar olarak. ~arki ı\kdcnizdeki 
vazi\'et hakkınd:ı. Londrada teba
rüz - ettirildiğine göre lngiliz do
nanmaqnın rnzifelerindcn bir ta
ne:;i İtalya i!e harp sahnesi arasın. 
daki deniz münakalatını hırpala
mak olacaktır. Bu \'azi!enin ehem· 
mıyeti, İtalyanın Arııarntluğa yı~
dığı büyük ihtiyatların bitmesin
den ~nra büyüyecektir. 12 adada
ki İtalyan kunetleri, bilhac:~a de. 
nizaltılar. hfılen İngiliz bahriyesı 
Egedeki Yunan adalarına girdik
ten sonra daha m·ade tecrid edil
mi~ \'aziyete dÜ~rn°cktedir. 

Etliri!el!eki geçit 
resmi 

ı:dime, 3:l (Ilu uoı;i mu:ınhirlmiT. 
clrn) - Cumhuriyetin 17 ne! yıl 

bayramını dün Edirneliler, vntanın 
batı bekç"liğini yapan knhrarrıan 

ordumuzun ya.5atfığı t:ım bir cmnL 
vct havası içinde, her yıldan i.is. 
tiin bir ne~e ve heyccanb kullu!?. 
dılar. Bayram mlinasl'bctiyle kah. 
raman askerlerimizin Yanıkkışla 
meydanında yaptığı bliytik geçit_ 
resmi. milli \'arlr~ımızı ve aziz top. 
raklarımızın emriyctini ornuzlnrma 
tcvui ettiğimiz ııanlı ordumuzu hir 
kere dalın doya doya alkışlamamı. 
za vesile olmuştur. 

Hütün mektepler talebesinin de 
işLlrak ettiği bü\·ük ı;rr.it rcrmi, ı·. 

mumi müfetti'? General Kiı.zım Di. 
rik, Orr."ncr:ı.l Muııtafa Mu~!alı. \'n. 
li ,.~ di~cr lcımınıırl::nl:ı.r ve muaz. 
z::m bir h1Jk !dH:csinin kar!irsında 
varılmış \'Z d"\'ctli nlıırak B11l1tar 
hudut kumanrl:ı.nt:ırındnn lııızılıırt 
cfa. ııilclnriyle l.ıirlikte hazır bulun. 
mıış!:ırdır. 

Bir deli 
Yıınaıı:ııar burada blıhin ı·ıınan • 

\nı:nut hııdııdund."\1.1 Jlk battı rnüda· 
randan 1'oara mt'rknl Kozana, aa: 
c·enahı merkı-zl \"odlne ,.e "llD!lllndekl 
11Alkı:uılar, sol cenah merkezi de l ıın· 

~ a olmak iizere llıiııcl \·e kunelll bir 
hııttı mudaraa t.esl!I e~1enıişlcrdlr. Me-

l\lana tırda ııiiıa)·et bulan Draç ıo· 
seı;I !,'ol. ııarp elan hlikli1' balk'anın· 

dım (e<;met..te Ohrl \e l'reııpe ıtiıl· 

terini takip etm,.Jdedlr. Hu hanılldP.n 
ı·u,Ol'lav.}·a.ı a bir teca\ iı7. ne kadar 
miı,kiıl!!C f lorlnadan Mııııatılıra ~ir

mC'k ,.e şlınale dotru ~ıkarak bil hat
tın kI.} mPtlııl ••fıra lnıllrınek o kadar 
kola.} dır. 1n:;lllı ajıınıuna ı::iire bunıı 

B. Çörçilin birkaç zaman ev\'el 
.\kdenizdeki t n~iliı kun-etlerinic 
hemen hemen ıki mi=-liııe ~·ıkarıt. 
mış oldı.:ğunu bildirmi7 bu!undu
~u hatırlardadır. 1 talyanlarm 35 
bin tonluk iki zırhlıları hazır ol. 
duktan sonra bir deniz muharebe. 
sine tecebbüc: etmeleri muhteme1 (&n-z tarafı 1 ndıle) 
telakki, olunmaktadır. l ngi'iz do- Has'.a~.'.' k:cı :3ilop. gözleri dön. 

lak~-ıa bml \"erllrn '.m mihlıtfaa halt.- ıoz:online (etlrdiği anin ılan ü11kılp-

11m dııımdıı kalan kısımlsr, ıCe9rlye teki l'ogoo;la\~a kun!'tlerl f'rk:\nıhıır· 
\ e hu·aıı ile Fllorlna Moro\·lç lı'lttı 1 bl~·e-sinde. bir huzursuzluk .'e aııabl
'" O'V:\!lıdır. yet ba~.ıtost.ermlştir. Her&'ıın, .}Cnl 

nanmasma. küçük fakat çok fav miiş delinin knrşısında \'e tenhalık 
dalı Elen donanmac:i yardım ede. ortasında ne ynpacağını sa .. n-mış 
cektir. Yunan bahriyelilerin büylik ve hakikaten isteiHni Y<'rin,.. g"tir. 
ha~letleri Londracla pek ziyad" mezse neticenin fena olnc:ığını dü. 
takdir olunmaktadır. şünmüştiir. 

Bunun lizcrinc Silop. ihtiyar dr. 
( mııml '<derberlltlııl ltıııarna talr ııüqırizlt're ,ahit olundutıına gilrP l:'u
n 'fuıınnlılar 1' ti at Jrnn·ctlerinl i goıd:ıy ordıı,undl\ ı::ürlılPn uablyetl 

lın hatta .} ığmııktadırlar. Bu hazır- hak111 t4'1ı\\..kl etm!!k dotru ol11maz 
lıklAr bltlnecyc knd : ı·unıın kuvYet· B<'IS"nı.d hükOm!"tl bıtııraflıjtına rf· 

ininin ili.; hudut hattını bily\ik bir şe- ayet edilmf'k eartilr ltal~ a · l"unanlııı
(•Atle miıdııfaa ede<-el.lerl anıa,ılmRI• tan ara•nııdRki harbe kar,ı bitarl\f kft· 

lııdır. Etenler na,n•ldll ı;eııeral ~le· la<'.a~ınr füın 1>tnı1,tır, ı;;artıı mıınllAk 

tak~311ın ili< hııttı nılldafaa C'deıılerc ' olmaınna r4~mt-n Yuı;-oı.lav ordu~u

çrktlği tclgrııf da bunu ı;iJı;,t.ernıcı.te· nun, utanı müıl:ılaa l~in hudutları 

ılir. clv:ırıııd:t f'A.•reynn f'tmı kte bulunan 
• ı·unan tl'!b:t,;lnü" .&Iakeılon;)a <·eı·'ıe- hldlsata kar!• blw• kalmak tarafta· 

ıılnde ıUktınetten 'tıahM!dllmel,tE'dir. rı 11lmadığı ıınl~ılmakladır. 

11'GtLtz BAHRll'F. XAZll!IXIN linin isteğini yPrinc grtirmiş, \'e 
Jli(JTKU elinden kurtulur lmrtulmoz da so. 

Londra, 29 . . - a 1rl)<' mi!:üir (AA ) B 1 
- . 1 luı{ıı idarede alarak işi h:ıbP.r ver. 

n_~zın .~~ek~andr, bu~ü~ Londra?a Bak.ırköy jandarma kuınanrlanl·. 
~?yledıgı bır nutukta ~oylc ~kmı~· .~ı t:ıhkıkata ı>lkoymıış ,.e hastaha. 
tır: _ . • kıcı Silop tal·kikat f'\'rakivlc bir. 

"h.ralıyet donanm::ısının '\una- likte miiddeiumurnili''" teslim olu:ı 
ni,tana yapabileceği her türlü yar. muştur. " · 

\nca.- "'t.''r ın~ıılDJ•-· -~·• ;. ~ ·~ıı ha· Bulgarların ı·unaıı hudutlarında 
:ıerlere ;öre bu cl'phedckl hareket ba7.1 tP.dblrl!'r nim~' ı bulundukları 

\il:ı:Undrn Yugll!'llav~ada mlihlm bir haberi do~ru~·q ı:uı:-011l11v ordu unun 
')a'lf kaynnım:ı ba ;ös!Rmıl~tlr. Bıı- hütü.ı lhllnınllerl gÖ7.Ö'."lunr. ı:-etıruek 

.111n tebebl miıhlm olmakla b4'ra- bitaraf kalmnl; naıJ1.rİJl'"lne bütün 
er, ttnı~an ileri har!'kf'tl hallnı\P \'u- lcuvvetlle muhııll'ff't l'dt'<'Plfol 'üp!ıe

n•l:n-~ anın denizle nıu\.·ns:ılıuıınr tc· ıılz tf'll'.kkl eylemrk ve Balkanlar va
ıln t'drn drmlr) ollarından mahrum ziyetlnln am·ak h· .dan ııoııra tf'nev

•lması lhtimalindı-n 7.fynde l.'ugo!llav· ı vür e,>·Jl~·rbllP<'f'ilnl kııbul P-tmek daha 
.ııım N:Jttıhıı ı:;arbl Amnvutıuk budu· dninı bir diitlınce olıtc"l,hr. 

ıuuda ha11rlı~ı müdafaa hattının ta- K. 

dımın memnuniyetle yapılacağını 
Yunani~tandaki \'C ;\merikadaki 
dostlarıma temin edebilirim. nc 
yardım ba~lamış bulunmaktadır ... 

Kadınların saçları 
Son zamanlarda bazr kadınların 

şehrin muhtefü yerlerinde perma. 
nand yaptırır ve saçlarını hoy:ıtır. 
kcn, saçlarının yahdığı, ciltlerinde 
cıhanlar çıküğı 7.&bılayR ~·aptıkları 
şikayetlerden anlaşılmaktadır. Bun. 
can birkaç ııene on·el 1'1.r \'asil 
i!!imli bir ilacın berbcırler t:mıfır. 

Jamdı. Ya~ı ilerlemiş olduğu kıymetli yüziiğünü !ngeborg'a dan kullanılması esr.asınüa börülrn 
halde, topraklarını genifletmek. verdi, karşılık, onun yüzüklerin. bu kab!l \'akalardan sonra iı;itilm0. 
ten vazgeçmemişti. Bir gün cenk den birini alıp parmağına ge- m~ olan bu çeşit şikayetlerin şını. 
erlerini toplayarak: çirdi. di tekerrür etmeJi :ayanı dikkat 

- Kral Bele'nin oğulları kah- Böylece günler geçti. Deli. görülmektedir. 
Bu husu!lta kendi~:yle 

raman F'rid'ı darıltmışlar .. Tam kanlı gemisi ve arkadaşlarile bir muharririmize şehrin 
fırsat zamanıdır. Onlara adam gün doğarken geliyor, ve gün berberlerindP.n b:risi şu 
gönderip vergi istiyeceğim.. kavuşurken ayrılıyordu. bulunmuştur: 

t;ürtişen 

lanınmıe 

ifşaatla 

\·ermezlerse Üzerlerine yürüye- Kral Bele oğullarma gelince, " - Bu gibi hadiseleri do;urnn 
<'eğim .. Son günlerimde parlak cenk meydanında Kral Ring'in bugün İstanbul berberlerinin pcr_ 
bir zafer r\aha ka1.anacağım! ordusunun çok kuvvetli olduğu- mınand ve ~aç boyalarında fena 
dedi. Krnl Rin::;-. Bele oğullarına nu gördüler ve şaşırdılar, cenk malzeme kullanmalarıdır. Evvelce 
elçi gönderdi. El<;i: "Ya vergi ya edip ezilmektense anla~mağa ~ehrin iyi berberleri umumiyetle 
cenk!,. dedi. Bele oğuilar; güldü- razı oldular. lhtiyar Ring: • Avruradan gelen maruf ve on bir. 

lerce defa tecrübe edilmis olan L 
Jer ve elçiyi koğdular. Helge - Böyle olacaf.ını biliyordum, lıi.cları kull:ı.nırlar, p~k nadir ola. 

Beyazıt meydanı 
( Cas tnr:ıfı 1 nrid") 

1stanbul Ünh·crsıtesiıun, gc?.acı 
\'C Diı;çi mckteplı>rinin önii yeni bir 
şekilde tanz:m olunarak, Ordu bul. 
varının metlıalin!' ve nıcydanın ln. 
kılap müzesi önüne tc~adüf eden 
dükkanlar kaldırılacaktır. 

B:?y::ızıt mı?ydanıııdan çıknrılar.ak 
?:ırkrl('r •Şehz:ııl<'bış•nıJ"n Laleliye 
ınen ?enı;tiirk, LıilC'lidl'n r"nn :ı_ 
pıya ınl'n Aksnay c:ı"ld"lcrlrıe rı·. 

Ş"n('cPk, lııı civanla IO'."r:ık c:ıddz.. 
\'e sokak bırakrlmıpır.aktır. HPI('_ 
diye bu i~IPr !dn p:ırl;e par aaı ver. 
miyerı>ğinu('n ir.ş'.latın <;ok ucuz3 
mal olabilc>ceği hl's:ıp edilmhtir. 

Metaksasıtı mesajı 
cn:ı., tıırafı 1 r.nldr) 

!eri yanınd:ı. altın h:ırrl,.rf" hiilil<C'. 
dilecı>ktir. Silahlannız ~.ıve.sinde 
şerf'fi her zamankinden daim hü. 
yük olacak yeni bir Yunanistan clo 
ğacaktır. Bu mücadelede Yunani•: 
tan yaln!z dı>ğ"ldir, dllşmını imha 
cıdiniz. Zafer sizindir. ~.Iıızaffc:i,·ct 
s;zi bekliyor." • 

POLiSTE: 

Uç yorgancı arasında 
kanlı bir kavga 

ile Halfdan, u{ak bir ordu ile, bana vergi versinler .. İhtiyarla. rak kendi ihzar ettikleri halitalara 
§İmale, Kral Ring'in üzerine yü- dım. geceleri beni ısıtacak bir başvururlardı. Şimdi ise hariçten 
rüdüler. Fakat kız kardeşlerini, de bakire lazım, lngeborg'u da bu ilaçlar gelmedi~inden ancak bü. 
ı:-iderken, Balderşağeye bıraktı- versinler .. Bele oğulları buna yük berberler bunları kullanma!·. 
lar. Buraısı, ormanlıklar içinde razı oldular ve bir sulh senedi tadır. Şunu da !öyliyeyim ki, me. Dün, Balkaban hanında yorgancılık 
saraylar ve mabetlerle süslen- im7.aladılar. ~ela meşhur bir boyanın kUçiicük yapan Emrullah ile ajnı handa oturan 
miş mukaddes bir yerdi. Burada Hclge He Halfdan kendileri bir ı:;işesi üç liradan sntılı·'cPn §im. Hliseyln ve Ali iş yUzUndcn lta\·gııyıı 

bed
• b di iki misline bulmak kabil değil_ tutuşmuş, Hüseyin yanıncb ta•ıılı"" 

e ı ir sulh ve emniyet lıü- yokken Frid'in mukaddea Bal- di n · t• ı b b l " 
6

. ,,. r. ı;U va::ıye .e, ıer cır C'r, :e'". kamasını çekerek Emrull:ıhı bırkıı" 
küm st.irtiyordu. A ""k ihtirasları, de,...a • ·e ı ek k k d ı ... · ı· ı 't ~ r:..g • :< g) ge er JZ ·ar eşe- <ıl'l<'e ve~·a pıyasaca ma. ıım laSI yeıinıleıı ağır ı<urette yaralamıştır. 

kin ve intikam tecavüzleri ııı. r·ı · t' • · · .. • · h:ılı"t 1 r b kt d E I - ı e sevı~ ıgını ogrenınce, gaza· 'l 'l a aşvurma. a ır. ·un ar. Yaralı bn.yguı b.r lıalıJc lınııtaneye 

nırlarınd:m içeriye giremezdi. ba geldiler. J<'akat delikanlı ile da da ölçülerde kı:ırarsız!:k f'ks"ri. kııldırılmış. Hüseyin yakaıanıııı~tır. 
Burada bir karınca bile öldilrii- boy ölçüşmeyeceklcri ic:in, inti. ya va!d olduğundan bu gibi rilt uııt 'l'ı\ YFA BOGc;LuYoımu 

Yanan ·standa barp r······ .... ·:······~··· ............. -
• <Ihş,_t:ırarı 1 nclde> il M 111 Sef, 

1 dır. Harekatımız, evvel·.! : .. ,.,. ki 
den hazırlanan pitin mu- Dun gece Ankarada 
cibince inki§af ediyor. baloyu. • 
Garbi Makedonyada va- ~ereflendız:<!ıler t 

. h. b. d "'• 'kl 'k Ankara 30 - Milli Şet 1.9nıC 
zıyette ıç ır egışı 1 İnönü, C~huriyetin 17 nci )11-
yo/l.tur. döniimil münasebetiyle rliln grce 

J,oııdra, 29 ( A. A.) - Yuna- Aııknrapalas'da \'erilen l·aloyu şe; 
nistandaki askeri va7.ivct h:ı.k-' ·: rcfleneirmişler ve bir s:ı.at lmda 

k d R
.. ,. d' 1 t·.k ,:ka 1mışlnrdır. ... 

ın a oytcr ın ıp on1 ı mu. ·······················-·---··· ... ----···· 
harririnin salahiyettar Londra 
mahafillerindc:ı ö~renildiğine 
göre Florinn \'e Kesriye bom. 
bartlıman edilmi;;tir fakat diin 
nkşııma kadar. hudut boyunca 
yalnız birkaç topçu diiellosu ol· 
mt ştur. Birkaç i!e~·i ~un:ı.n ka
rakolu geri ç:ekilmiş, fakat bu 
karakollar ileri müdafaa hatla. 
rıPn dönmüı:tür. 

Bu hallard:i.n ba1!rn Yunanlı
lar E:ıhilcJ~n itil:ıncn iki müGa
faa ınmtakası hnzırlamıı:;lardır. 
Bu mıntakalardan bir tanesi 
Targa'dan Yanya'ya gitmekte 
ve oradan da Kesriye \'e Flori
naya uz:ınmaktadır. Dah:ı. geri. 
de olan ikinci müdafaa mıntaka. 
sı Kozan"d:ın Edesa'ya gitmek

tedir. 
BE~t~Ct KOL FAALİYETİ 

Yugoslavya 
(ll:ı) tarafı 1 ncid<') r 

sür'atile yayılmıştır. 1talyanlıı11 tarafından ~ı."unanlılara yapılıı 
tnleplerin inkişaf imkanları \O 

bilhassa Arna ·.-ııtlu~daki ı~1tr. 1• 
tın Yunanist:ı.na ::c:-mcsi \"C btl ., . ·ıc 

suretle Seliiniği \'C dol:ıyr~ı· 
J .. ı Yugo!!!avyanm h::.yati yoıı:ır •• 

tehdit etmesi h:ılk toplantılaf1~ 
da heyecanla münakaşa r<l1 

• 

mcktcdir. 
Yunani;;tanın miicarlelc ctrnC'IC 

kararını efkarı umumiye mUtW 
fikan tas\'ip etmektedir. 

Bu arada umumi k~ • 
rargahı f'sküptc buıu:ı1" 
üçüncii Yugoslav ordu~u ay·or· 
danbcri hazırlanmış t:ulunrrıı!C· 
tadır. 1'~11 cok alaka ile ta'.rP C· 

dilen mmt;k:ı Ohrı 1ö'ü sah·l·ll' 
J,oııdm. ~9 ( A. A .) - Bu sa- de bulunan Ohrh·e civnr ol:t~ 

bah Atinadan Londraclaki Yu. yerlerdir. Bu §ehirler J)r::ıçtlll 

OLMADI 

nan 5efarc-thrn<'sine gelen ha.
berlPrc gi:ire Yl'nan hiik(ınıct 
mC'rkczindc bC$İnci kolun faali- ı 
yetine dair hic bir ize tesadiif 1 
edilmemiştir. Şimdiye k:ıdar 
1talyan tayyarelerinin akınları 
neticesinde askeri hedeflerde 
vukua getirilen ın rarlarm hiç 
bir ehemmiyeti yol:tur. Bu a
lmı 1n rnı ~"t'n'ftrP nrtiCE'fi Eİ\'İI a
halinin muk:ı ve met hususunda-
ki azmini arttırmak olmuştur. 

Selaniğc giden t:.ırihi yol i\1,e· 
rinclcdir. l~u da~lık mıııtakacl!l 
kar \'C yag-ınlır yağmaktadır· 
Ha\'aııııı diiz<•lmek ıtıtima~i ,ı. 
dır. Yüksek memurlar nıiyc· 
tin nt>z:ıketi ve mtıa~1cd0Jcr it:-bl 

Yugoslavyamn ''az:ycti c!o1:ı:·ı· 
sile r-::imdiyc katlar büv~:k !;ir ıh· 
tiyat göstermekte is;lcr d<' rn· 
lıiın e:ıclişclcr his.:edıldiğ'ı ıtıll' 
hakkaktır. Bılhaı;:;a bu endiı;cJet' 
lıaricive ne1.aretinın mih'·rt' 
devleticrine kal'"'I taşıdı;;ı l'li"· 

":1 n C!• 

!eri tamamiylc payla~ma:·nn n; 
ah- kcri mahfillerde duyuınır ~ l 

tl y-· k 1 1 ,. r·oc:· 

Atinadan alınan bir telgraf
ta şöy1e denilmektedir: 

"f.tina normal c:ehrcsini 
yor. :Ci:tün nn'.•il vasıtnlarr ır. u !:e c memur nr .ı l:. ı 
muntaznm:rn illcmck~cdir. Ha,·a 

1 

ın\·yanm muhasamatı ş-:yıı? 
nlmılıp:ına k;ı rşı ınulınfaz[l tetl- tc..-siif gLirdüğünü ve ııarb111 

bir erinin takviyer;i ve ı:ıehrin Balknnl::ıra sirayet ctmc:;in;1ı cin~· 
iaı::esının devamı ic;iıı bir çok 11:! . .ı:c~me!~~ üz~re mut:ıYa~ıt dl~: 
tedhırler alınm·ııtır... fc~1 go~neg~ :unatie olduğuııtı bt' 

SET•'E!'l8!':.P..L1K HE?'·WZ Y.an.edıyor.ar .. Yugoc:l~\)a \<t~:ı~:. 
TA:. lAl\ lLAN}.IADI tı d~•katl~ takıp, etıne.~t~ ~ e . t· 

raflıgma rıayet eoıkce~ını lln:ıt r 
Londra, 29 ( :1.A .) - Röyter me!<t~ir. ~ 

aja•ıc:ınm $iyasi muharriri yn- Ya1>ancı mü~ahitlcri aiakaclc r. e· 
den bir me:sele de ltalya ile \ ~· 
go.la\·ra ara mda aktooileıı p3h • 
tan sonra B. i\lusolinınin italY3' 
nın Yuııanic:tana te\"cih ettiği t~3r• 
ruzdan Yugo5:avyayı haberdar e
dip l'lınedi~1dir. d<l 

zıyor: 

Yunan ordusu henüz tama
miylc seft'rber edilrr.iş olma
r:1ak!a beraber, iizcrine diişen 

vrz;fr~·i b~::ırac'lğtna gü\·enile
hilir. Yun:ın askerleri büyiik 
kahr:ı.nı:ınl:kl:ıra k:-dirdir. 

Öyle~·e benziyor ki; İtalyan
lar tcfe\'\'tıku temin ic:in motör· 
lü vasıtalarına gii\'eni\'orlar. 
Fokat Epir'in k:ı~·alık dağların. 
<l:ı n:ku btılan il'' tcm:::dar l;u. 

1ralarm mi.itlafaaya clver:şli ol
duğunu açıkc:a göstermiştir. 
ROMAD.\t~l YU:-;AN ELÇ~~ 

ııtina. S?!J ( A.A.) - Ama. 
D.N.B: 

P.omr.d:ıki Yu:ı:ın cl-:isinin ha. 
reket emri a~mış oldt·~u üğTQnil
mi~tir. 

Y lİ~~ck nı~ınurlar bu nokta de 
i!1tiyatkfır harn:•et etmel>tder::ıe 
Yurroo:la\ ,·anııı çrmber iı'ınc aI 111

• "' - ~ . ac:. 
ma:ını int~ç ~erek bir tedb1r~. 11• 
kerı malıfıllerın ~riz yumacak a 
ıı:ı. iııaııma:~ mli)küldür. 

" .. 
Dd!JıUd, 29 ( A.A.) - IJ,rl J:J. 

Avala ajansı bildirivor: • , • )'1 • 
Bazı yabancı r::-dyoları . 11 

gosl:ıv n1.zırlar l"'e"li•::i"lin ':11
\. 

fevknlarle bir irtirrıa :ıkteccr.~i 
gizli seferberliğe knar \·crJı..: 
haberini yaymışlardır. eli· 

lemczdi. Balderşage kadın kanılarını hı"le ı·ıe almag·a karar ha:otal•kları m eyclaııa gC'lmrktrdir. h Dlln saba saat 930 da Kadrki)"'«len !\dırı~ W (A A) J<ıbrıs 
erke~in k · · zd' d"I H'Jd" Ne ka-t:ır li'\~·anı eııeftir ki k~. ~ '' ' ' · - . ~ 

Avala ajansı. nazırlnr 111~ "" 
sinin diin ne alelade. nC' de \ıı 
kal:ide bir içtim:1 aktcttiğir:~.rı~ 
seforbcrli ğc k::ı ra r verdı':1 r" 
da ır verilen haberlerin ııydıIJ1 

zıt • m:ı o!duğunu beyana nıc' 
c. O) nuna gıreme ı. ver ı er. ı ıng adında bir a- ktıprüye gelen Moda \'Apurunıh tayfH I!uml:ırı, an:ı vatan u~untla c;:ır-

Bele oğulları cenk için şimale kıllı adamları vardı. Onu elçi. rJml~rrm·-~ cıpr.Jarının ııçlRrını kı. Kadir, \"npurun halatını lııkelcve ntar pışın:ı.k arzusunu izhar ndivor. 
giderlerken. delikanlı Frid de J"kl ·· 1 · ran ve onları rnh'"":r: hir 1'"1

!' sokan kcn ayagı ka; ıp tlcnızc dlış.ınü•tUr. " J ı e guze Frıd'e gönderdiler· maşa ond!le~ir.i takip "elen ı::ır·_ .. !ar. Düıı bir nümayişçi r:rupu R ya 
Ellid admdaki gPmisine bindi ve Hı'ldiııg: ' KaıJir boğulmak üzcreyı:en etrdfıııda -- omanya larrn r0ngini rl"~i .. firnıe !!al("ını. bu Yunan konsoloshanesiııe gidc-
Balderşage arazisi önüne Pitti. - Kral Bele'nı·n o··1u""n1u""nden- •alk t ' ı l ı ki kııyıklar tara!ınrlan kıırtanlmıştır. k h • ma ''·" "n ıavnn :ınn ı;nç. • . . re göniillü yazılm:ık istemiştir. 
1~ebor1! kıymetli halılar ve beri Krallarımıza vergı" veren !arını hıır:ın f'lMi.,tir. Ellmı"zden .\hK.\U.\~fNI RIÇM\.l.,\DI J)" w yen r" den ~ . " ı~er nümayişçiler. ellerinde 
ipeklı kumaşlarla döşenmiş bir batıdaki Orkad adaları vralı ~eçti~i ic;in salahivetl" flİ\'lİ\'ebilf. Sirkccluc oturan !>lchmct adınrl!l • 

n . 1 bl ı-· dU k k Tl:rk. Yunan ve !n-::iliz ba '-'ra~-
sarayda oturuvordu. Delikanlıyı ·ı . . .. d d" H rım ki kadınlarım•z•n "':sf'ri .. lnin r '"· na ·ıpm ıır adaşı tln!mpanm -- J Al ' er• 

J \'ergı erını gon erme ı. albu- l c 1 ll lnrı olclu0t:>·u halde sokaklarda ma as il 
g örüne·-. dehc:et ı"çı"ndc kaldı·. 1. ",a.~.l:ı.rı ı~~"eı,, .. mi<ı v0 ~uları C'C'kıı. ı" oturan enıa e kavga ctmış ve n .._ • 

~ "' n, Krallarımız, kız knrdeelerini · c te~"h"" 1 d b l l d _ Sen deli mi oldun Frld? • ı,.ıııo"n hıp·a'iy('tini k:l\'hctmiştir. cmııl t ırafınd:ın bıçakla bacağmdruı ..... ur er c u unmuş ar ır. d" 
Kral Ring ile cvlendirecekler.. Saç boyalarına rıeb:rnlrn konulan 1 yaralanmıştır. •• d · ı 1 

dedi. I~ardec::Jerim seni istemez.. Du"'gu··· ı · S · · · '' 1k1 d" v g~n er 1 Ri:""" ·er:.• ~ n parası azım.. enın l(;ın ~mon,·3k \'I> oı·tıijen bu hnllcri do. Mehmet tedavi altına ıılınmı,,. Ce· ısa 1 u·· ru·· yu•• ş _ 
ken buraya nasıl olup ta gel. lllid'e binsin, Orkad adalarına ':'•ın.,·•'; tariır." nırıı yaknlıınm:ştır. • ', 
elin? varsın, birikmiş vergiyi alıp ge. M C h · Sof.ua, ~9 (A.A.) -:- rıın:ıiyctı Delikanlı: . . ecmuası um urıyet . i\lihver <lcvletıerinın b r1cr 

tırsın diyorlar!.. I(; .· ·~tli'JE "'ll!JllK'!IJ:!'ılrı:ıı nııı:rıtt" f k ı~ d hakkında Bükreşten h~ e 
- Sevgilim lngeborg dedi, Dedi. Frid: ı'!llllı!ir..iiltflf,, · • • lhıtt.:ır~ c•ı a a e sayısı g~Imeğe devam etmekted1r·11101L 

burası pek ıssız. sessiz.. Senin Be rt k 1 K 1 Ct:mhuriyet bayramı münasebe. H-'"ta sonu tatı·ı 1• "'"'na.sasl<".' 
- na t on arı ral o a- DiKKAT EDENL i:1J. ..,.. ..... sekiz bakire ile buraya kapandı- rak tanımıyorum. dedi. Fakat ER anlamışlardır ki: .... tiylf' "lktısadi yürüyüş" mecmuası Rotnanyaya 6 bin Alman ld3'·~ 

gr• nı haber al<lrm. Ber. de '-'anı. k d"I .
1 

El fevka!üde bir sayı neşretmiı]tir. . 1 . B 1 n Mo 
.; en ı erı e bozuşmak ta iste- M E L E K •' Türkiyenin en maruf b~mn. rı ge mıştir. un arı. nedil-

ma kız koynuna girmemiş ~kiz me:n. Ben burada yokken mali. ;a -;ıneı~her ııerıe l:':>!•ı-r b:ı~ rnmıırtlo h . 1 ' yaya sevkedileceklerı 1..an 
güm! o;;.ıan aldım ... seni, ma. ka· neme teca'· ·· t · ki · t.:!\' G!r~'.F.I. filıninı TAKDt:ıı EDE!{ 06 1 arr r rfirinib.bira!·~~:a loplryan bu kt a· E'' >'\!Z e mıyece erıne sr.yı ne 15 ır kagıua oosılmııı olup me e ır. Severin

8 

butların ga1.alını unutacak kadar söz \'Crirlen:ıe, batıda Orkad ıu \ 1 3t> sa.\'fadır. .. Kalastan Turnu : bir . ' l{Ş \:\1 .\USLI GüıtULllml\11Ş lllR ~Am:sEı: k" • 310 'l zunJugunda 
.&'VI}'onım... adalarına giden. birikmiş vergi- Bu sayıda imzaları bulunan bnş. aaar mı u .. ttaJYS.11 

FT::ı, İngeborg'u aldı. Kız !eri alıp ~elirim ! · . B A ı A LA y ~r A muhnrrir ve muharrirlerin bazıları yol inşa etmek uzerc ıınişler .. 
koynuna girmemi§ sekiz bakir / !'}unlnrdır: t mühendisleri buraya ge .Ji 
oi1!ıi,..4a .sokiz~ııeyi aldılar. Krallar söz \'erdiler. And iç- Hüst>yln Cahit, Asım U!'l, Hakkı. dir. J • de 

Bald 
· . . til~r. Delikanlı l<'rid, on yedi 

1 
Tank Gs, Yunus Nadi. Abidin Da. Bu yol, Turnu • Se-..:cığ.. 

- ~e nın çam ormanlan, rengin·erle Ellid'e bindi \'C B r dl'fn ıll'tfl, ıo drca ı-iirnwk hti~ecı-~ini;ı film. - ver, Ahmet Emin Yalman, Sadri Yugoslavyadan gelen yola 

agaç altına uza.ııdtlar. Şa- · ~ Fyorinden Orkııd adaları. Filmi NEL 'ON EDDY 1 ı J.~rtem, Muhittin Birgen. Profesör !anacaktır. •. 111dıı 
ra.p ietiler. Su çaldılar. ~a nııı doZ'ru ı:ı,,,,.,, _ Yaratanlar ) • LONA MASSEV ~ Şükr~ n:ıb~n, Etlıc~ lzzet •. N.lz~- Brasov ile Ploestı ar~ aen 
okudular. ÖpU..tt-üler. Se\'i-+iler. -,~ ,,,. E mettın .Nazü Pr res s h ,, Alman askerlerini nak l'. )·' 

17'- s>.. !~"u Kf'<"" için lnC'n ••~lmanı•~hr. , 'ıııtıa ralı l•ııltuldar l:opışılrr.ıılıtc.dır. liS"'"!l I . :. 0 or uıı •. ı ... , urr. &~ l "' 

F'r:_~i~d'...:' .~bugün~~ün~_:h~a~t~rrası~~ol~a~ra~k~-.:.A~h~m~e:t_B~u~·ı~e:n~t~K~o~ç~U~_!jllll~-'-'ll•~·~~~-~~~ı~ıımııın·~ırJll~ıııı:·g~ '~"ııı~· !'-~~~· ~~ . 1 
• Saml'd A~aoglu, Vr.dat Ncoım, As. treni er çarpışmıştır. ı !_ ~ iM ~w Jll8•Rfül!!llli!llllmlı, lan Tııfıın, Selim c:::a:.:'·.'...'.it~':.:·e~sa::i.'..'.re:::··:.:..· ~..:.4:.::5:__:.:ya:::r:.:a~lı~,~·a:.::r.=d~ır_. -----

dur. __. 
~~~~~~~-------

·-



H A B & R - AıtbcUIJ ı-uı.ta~ı. 

lstanbul levazım amırliğtnden verılen 

askeri kıtaatı ilanları harici 

~ti bir 
1\ ut ceyl~ göztine benzi• 

~ttebakışta hiç do cengtlver 
~'hl olduğu anlaşılamıyıın 
'allı Uli tasdlk makamında. 
• .Yarak mrıttı ve bembe
ıel'inl gösterdi. Jan de\•am 

~ 
ıt hBaate kada.r Govno ve 
• d:eket ediyoruz ağa-
~eıı · Arkadaşlarına haber 

~l'll' beraber gideceğiz. Tolaji 
ı() " ~11 aPUruna ye i§me.k ıa· 
"apur b lll~·e izi Sldneye götü-
'tthn orada bir yelkenli 

~ t!r. 'te 'tendi gemlınizle geliriz· 
~ ea...aptnnnızı giyin· üellr-

~O?ı 
~ı!enç kızın sözUnU kesti: 

,,.,._en gidiyor musunuz, 
'rı.~? dedi. 

""llldeıı 
~? ~it gidiyor muyum ne 
~ ~ e karar verdim dedim 
4e 141.tdar ... Ben hazırlanırken 
te en lldamıaruna biraz tU

~e,~. da !lekerleme verirse • 
~tade rnenınun kalırmı· 
~:h:nra Janm dediği gibi, 
g~ tamamlanmı§tı· üç 

~ er. ç kızı sahile kadar teş
)ttl "e elini sıktılar· 3" an ka.
~~1· Altı kişi kUrektey-

~- ôndo "Adamo A 
"il d~ • - -

~
1~nıe urnendeydl. Palamarla

r. 
(!z 

d'll~ kayığın arkasmda a • 
"~ Yor, ve sa.hlldeldlcre c
"e lat~arctıeri yapıyordu· Bu 

t>~ta b~ lllahlukun belinde u. 
ıııdatı tr koit tabancası var-

' bUytlk şapka gür saç· 
~ 'yle örtemlyordu bi -

~ 
ılı: tlltarken tıpkı bugfuıkü 
~ L~htesi bir dellka.nlı çeh· 

\ ~u . 
bııl'a L bırdenbire kıı.rarnııştı. 

' "Op ~il' lllak Uzereydl. 
~ 1~11 alatııarladık ! - diye ba· 

~~t 'kaçrn durmayın· Kap

~ llrnıt ederim ki gemile· 
Çok gergin bırakma • 

~ll~h l'ı.llabaısmarladık, he • 
~ \ız aısrnarladık ! 

elli bir Son sözleri söylerken 
'tiııe eu rtltgar kayığı tlalga.la-

~ud~\· lilkıemişu. 
~er bir milddet daha o· 

tüz kaptan Yung! 
- Dediğim gibi genç, hem de 

çok genç-·· Çapkm kızm biri! .. ." 

'-··ı.uıteihhldl ııam ve~ 600 takım çift :attı nakliye araba.al p&· 

arlıkla 1&tm alınacaktır. lhalesi t·ll·940 pazartesi gUnU saat 1~ te b:mi~ 
Lv • .Amirliği u.tmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli •0.000 il· 
ra ilk teminatı 8000 Uradır. şartname ve nUmuneıd komisyondu. gtlrUlUr. ta· 
teklllerin ka.nunl veslk&larlle belli vakitte komlayona seımelert.(1356) ( 10311) 

*** 
GökyUztlnll kaplxyan bliyük bu

lutlar yıldızları tam:ım.lyle örtnıUıt 
ve eiya.h gölge.sini denize uzatmış· 
tı. Ortalık adamakıllı karanlıktı; 

ilC adam eve doğru çıkarken ça -
kıl ~larma çıırpıycrlardı· Şeldon 

birdenbire bağırdı: 

ADağıda cins ve mlktan yazılı erzak pazarlıkla satın alınacaktır. Pa· 
zarlıgı 15·11·940 salı gUnU saat ııs te tedlr. Alınacak erzakm mühUrlU nUmu· 
nolerl komisyondadır. Taliplerin kanuni veB&lk ve teminatlarlle birlikte C<?r· 
ıu askeri l!atmalma komisyonuna gelmelerl. (1370) {10385) 

- Kafanızı saknım! 

~o k~ 
6000 kuru fasulyıı 2000 
1000 kuru erik 1500 
St:OO 8adeyağ'I 15000 

kuru uzum 
zcytinyağ"l 

gazyagı 

8000 makarna 4000 mercimek 

(Devamı var) SOOO Pirinç .t SOO kuru incir 

*** Aşağıda yazılı mevaddm pazarlıkla ekalltmelert hizalarında ;_;.$ glln,aant ve mahallerdeki askert ~tm~ı 
torui.syonlarwdo. yapılacaktır. Taliplerin ihale saatlerinde alt olduğu koıniByona gelmeleri. Şartnamekrı l'°misy . 
rında gorillür. (1J72) (103S7) 
Cinsi Atiktan Tutı\n T~minatı ihale gUn ve SaaU 

Sığır eU 
Kuru ot 
Beyaz peynir 
Zeytin tanesi 
::iadeyağı 

Kuru sovan 
~ytlnynğı 

Kuru fasulye 
Koyun eti 
Makarna, 
Kuru fasulye 
Şehriye 

Peynir 
Sadeyağı 

Xulaf,ot saman 
Salça 
Sıı.dcyağı 

Çuvallı arpa 
Sadcyağl 

Çuvallı arpa 
Kuru fa.sulye 
Un 
Çu\'allı arpa 
Bulgur 
Çu\'allı arpa 
Kavurma. 
Çuvalı arpa 

nakı. 

Çuvalı arpa 
Bug-~ övUtUlımnn 

Un 
Nalbant heybesi o.det 
İ§ elbiselik bez. metre 

kilo Lira Ura 
50.000 115.000 1125 

100,000 15.000 380 
44.000 26.400 1980 
40.000 8.800 660 

9.000 H.400 2160 
17.600 1.760 2M 

f.000 
216,000 

35.625 
i2.000 
18.000 

9.000 
l:?.OllO 
33.000 
4700 ton 
8.000 

50.000 
500.000 

115.000 
1'100.000 
100.000 
250.000 
600.000 
100.000 
500.000 

60.000 
500.000 
600.000 
820.000 
380.000 

20 
15.000 

2.800 
60.•SO 
20.694 
21.600 
9.000 
2.520 
7.440 

49.500 

2.400 
80.000 
42.llOO 
24.000 
-42.500 
25.000 
15~.ooo 

l55.000 
20.000 
42.500 
49.800 
60.000 
150.000 

153.200 

lMOO 

~o 

907% 
8104. 
3240 
675) 
189) 
1558) 

3713) 
16.725 

860 
11.~oo 

8188 
1800 
s18s 
1S74 
4000 
8250 
1500 
3188 
3i35 
7500) 
7500) 
341' 
3990 

2250 

• • • 

4/11/940 
6/11/940 
6/11/940 
6/11/940 
8/11/940 
8/11/940 

11/11/940 
13/11/940 
13/11/940 
13/11/040 

8/11/9(0 
8/11/940 

13/11/940 
6/ 11/940 
9/11/940 
6/11/940 
9/11/940 
5/11/940 
8/11/940 
9/11/940 
6/11/ 940 

ll,/11/940 
6/11/940 

5/11/!>40 
8/11/940 
6/11/940 
6/11/940 
6/11/940 

lG 
Ui 
lr> 
15 
11 

14.30 
11 
10.80 
11 
11.30 

15 
11 
ıuo 

11 
11 
11 
10.30 
11,30 
15 
12 
10.30 
11 

9 

10 
ıı 

lG 
H 
11 

lbalenin rııpıl:ıcnğı 

yer 
Hadımköy 

1zmlt 

.. 
Edirne eski mUşlr!yet D. 

" 
.. 

.. il .. .. 
.. .. 
il 

lzmlt 
SUloğlu • 
Edirne eskl mUglriyet D. 
Çanakkıle 

Erzurul1' 

" 
" .. 
" 

.. .. .. 
Kırltltırf!lİ 
SU!oğlu 

Isparta 
Çanakkale 

.. 

lğnece 

Aşafıda yazılı mevaddın kapalı zarfla ekslltmelerl blzalarmda yazıh g1ln, saat ve mahallerdeki aeker\ satın 
alma komisyonlarınd:ı yapılacaktır. Tallplec-in ihale g1ln ve saatinden bir saat evvel kanunl vesikalarile teklif m,rk 
tuplo.rrnı alt olduğu komisyona vermelert. Şartnameleri komisyonlarında görUlUr. (1.376) (10391) 

Cinsi !.1lktan Tutan Teminatı 1hale gün ve eaaU ihalenin yaptllıcıı:&'J 

Sığlr ett 
Nohut 
Kuru fasulye 
Sığır eU 
Depo inşası 
Yon ~aı;ı 
Kuru aovan 
Sadeyağı 

Sadeyağı 

Sadeyağı 

Kilo Ura Ura yer 
!?88.000 88.400 5570 18/11/940 15 Gcllboluda Bolu.yır 
160.000 27.200 20(0 21/11/940 115 
200.000 60.000 3750 21/11/940 16 
210.000 fi~O 16/11/940 10 

105.800 
18.000 
21.600 
25.000 

.det 600 

43.056.38 3220.23 . 14/11/940 11 
18.784.62 1408.85 13/11/940 11 
10.1560 792 22/11/940 11) 
28.800 2160 22/11/940 15) 
34.560 259'.? 22/11/940 16), 
36,250 2718.75 23/11/940 11 

Kırklarcllnde Emek oteli. 
Diyarbakır 

Edime eski mUşlriyct D. 

Balıkesir 

1 

' . 

120.000 kilo aığtr eti k.np&lı zarfla eksiltmeye konmu~tur. th&tet! e:-ı ·AD 
g11DU aaat 16 da Gellboluda askeri satmaıma koınleyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 80.000 lira ilk teminatı 2250 liradır. Tnllp'erln kanun! vem.tlP.
larile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel koınJsyona vermeı ... 
r1. (12'12) (9908) 

••• 
80 ton ıade yağı pazarlıkla aatm alınacaktır. lhalesı 6/11/940 ça.rşam. 

ba ıünU as.at 16 do. Çorluda askeri satın alma komfBYonnı:ıda yapılacaktıl'. 
'l'allpleı1ıı teminat ve kanun! vestkalariyle belll vakltte komisyona sel. 
ınelert. (1802) (100•8> 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 - Aşağıda yazılı ~arUarı halZ okurlar, Harp okuluna alınacaldardn'. 
A) Aiıkarada bulunanlar doğrudan doğruya Harp okuluna Ankara ha• 

ricinde bulunanlar buhınduklan yerin askerlik §Ubelertne ınUracaat 
edeceklerdir. 

B) Kayıt ve kabul muamelesi 20·10-9'.0 tnn iUbaren 31• 2i kAnwı - 19'1 
tarihine kadar devam edecektir. 

2 - G~ p.rUan 
Al Türk ırkından olmak 
B) Llee bitirme ve olgwıluk tmtlbanmı nrmlf bulunmak: 
C) ·ram teşekküllü askert aıhhl heyetten (Harp okuluna girer) karadı 

sıhhat raporu alDU§ olmak. 
O) 18:23 yaşmda bulunmak. 
E)Dlğer prtlar askerlik ısubelerindeD TC Harp okulundan GfreDD. .. 

bilir. (1330) (10197) 

, . , . ~. . . ·. . . ...... '•' . 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüs vüz kuruşluklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
oamn, yOı: kuruşluklarm yertııe gtlmO, bir llralıklar darp ve ptyuaya 

kft.tl miktarda çıkarılm.tf olduğundan gümü~ yOz kuru~uklarm Sl tklnctkt 
nwı 1941 tarihinden aonra tedavülden kaldınlınası kararl&§tmlmıştll'. 

GUmU;ı yU.z lrnnışluklar 1 Şubat 1941 tart.hinden lUbııren artik tedavW 
et:mtyecek ve ancak yalnız Mnl Sandıklan Ue CUmhurtyet Merkez BMkıua 
vubelerlnce kabul edilebilecektir. 

., 

Elinde gUmUş yU.% kunı§Juk bulunanlaıım bunlan Mal SaDdıklarDe Omıl· 
tıurlyet Merkez Bankası f\lbelerine tebdil ettirmelert UIUı olunur. 

(7025) (10218) 

Urla Nafia dflrltıl den 
Ortada mııa edilece&;1 evvelce Uln edllm11 olan (17680) lira <•> kUl'UI 

t bedelli gümrük muhafaza atölye blnaaınm kapalı zart usullyle ek.lllt. ' "· uzakta küreklerin 
~ ll.ıtıııce'. kaptan Yung: 
~ l"tt l._ 'hır çapkın kız ..• - de • 

"il 1 «al" l !.._ 18 muhlis bir çapkm 
~t 

Çift atlı araba k~ 
Tek .. " 1500 

1612.50) 
3187.50) 

• • • 
19/11/9'!0 • 10 Konya Lv. Amlrllğl 

~da yazılı mevadm kapalı zarfla ekalltmelerl hlı:alarmda yCLZılı gün, aaat ve mahallerdeki asker! 11Btm 
alma komlsyonlarmdıı yapılacaktır. Tallpl.!rln lbale saaUeı1ııdcn bir saat evvel kanunı veslkalarile teklif mektup_ 

l 
... .!ııl 7/11/940 tarihine mUı;adif per§embe gUnU saat 11 de yapılmak u.r. 
bir ay mUdetıe temdit edllml§tır. (9923) 

~~!erek bağırdı: 
' ~ kız çok sevimli· Hem 
ı llıi lta cesur gcmlcf... Az 

iarmı alt olduS-U komisyona vermeleri. şartnameleri komisyonlarında gtırUlUr. 
Cinai Kiktan Tutan Teminatı İhnle gün ve saati İhalenin yapı_ 

laca.ğı yer 
Çorlu 

' şeldon siz ne dersi - Kuru ot 
Kilo 

l.l~.000 t 

Lira lJl.ra 
~906.25 

.. ba.ııse dıu· r , konU§maktan 
~llFill İngiliz suratını asa; 

~ ~u~h \'etd.i: 

' d eeıı Çok cesur·
~~~~ etti: 
~ lııt~ btr Amerikan kJZJ il
~ öı:ı~ ceaur ve enerjlk, her 

~· ,::ııuıne Uş<k; hUr, 
b ~t. Siz ne dersi -

Zonguldak veya 
KnrabUk kok kömllrt\ 
Nohud 
Makama.. 
Kuru Uzüm 
Sade yab'l 
Pirinç 
Makama 
Kuru fasulye 
Gaz yağı 

MIN 
TA 

Roman 

l,1215,000 
131,400 
131,4.00 

64,200 
20,000 
48,000 
'T0,400 
l54,000 
40,000 

--
y Milli 

ezan: ıskender F. Serteııı 

'l>~a • 42 • 
, t~ Y~vnım! Fakat, bu· mek istirorum: Bana doğrusunu 

\tvet. eyız. Acele mi? söyler misin? 
~ hıı ta Çok acele. Bekle bir - Bildı~rim bir şe.y ise, saklar 
~ t ltaJ) ranara gelemem. sam şerefsizim. 
'i:tı.~l>~. Mehmedin koluna - O halde beni dinle! Ben ifr 
~e ha be pazanna doğru laf zabıtasınm elinden kaçtım. Bel 
, kapta c:Iadılar. ki yarın, belki bu gece Anadoluya 

~attı hn çok he}ecanhydı: döneceğim. Benim lstanbula niçin 
bura~rıl sen arıyorlar. geldiğimi elbette şimdiye kadar 

~. neden gcldın. Biri anlamışsındır .. 
'l1ı 

1 
Sait kaptan yavaş yav~ş güldü: 

~ : 1~1 } ar kaptanın sözü· - Silfilı deposunu ~ltmak i· 
' h . rin değil mi? Artık o da boşaldı. 

'rıb· . . . lr 
"''"ncaı ırımızı çok iyi an· Elbette döneceksin! 

· t<!nden bır ~Y öğren· - Hayır. Ben, eil!h deposunun 

.. 

Be,000 
23.652 
81U78 
19,002 
2R,000 
19,200 
22,~2R 

16,200 
12,2:'>0 

122.ı 

l 49 
H03 
•200 l 
2880 ) 

33i9,20) 
!H30 ) 
1837.50) 

boşaldığından haberdar değilim. 
Maamafih bunu İngilizlerden duy· 
dum çok sevindim. Şimdi öğren
mek istiyorum: Bu depodaki ~i· 
lftlılar acaba hangi tarikle gitti? 

Sait kaptan bildiklerini ve duy
duklarını anlatmağa başladı: 

- Silahlan bizim u~aklar Bo· 
luya kaçırdılar. Top kamalarını 
da Çamlıca tarikile göndermişler. 
Fakat, bu kamalar Dudullu kö· 
yünde yakalanmış. Şimdi Çamlıca· 
da itilaf zabıtasının işgali altında 
bulunan Cafer bey isminde birinin 
köşkünde dnuyor. Bunu haber al 
dık. Kamalar hala oradaymış. 

- t~te ben de bunu öğrenmek is· 
tiyorum. Demek ki rop kamaları 
~imdi Çamhcada, öyle mi? 

- Evet, yavrum! Çamlıcada .. 

Cafer beyin köşkünde .. 
- Ben bu köşkü kolayca bula· 

bilir miyim? 
- Şüphesiz. Kime sorsan göste· 

rirler. Hatta kC>jkte Uç nöbetçi var-
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lzmtt 
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mrklarell 
Emelt otellndl' 
(1346) (10271 l . 

mış. Kamaları birkaç güne kadar 
lstanbul cihetine nakledecekler· 
mi~. Eğer bu kamalardan birine ve 
ya birkaçına ihtiyacın \'arsa, ben 
de sana yardım ederim. 

- :Na.::ıl yardım edebilir--in ba· 

na? 
- İhtiyarım .. dizimde romatiz· 

marn ,·ar .. Hızlı yol ytirüyemem a· 
ma, sana gözcülük yapabilirim. 
O tarafı da karı~ karıs bilirim. . ~ 

- Bana yardım eder&cn. bu iyi· 
li~ini Türk mil1 · ti unutmıyacaktır, 
amca! Benim de bir gozcuye ''e 
bir kamaya ihtiyacım \'ar. Sana 
topçu ça,·uşu o!du~umu ewelce 
de söylemiştim. Bu kamayı alma· 
dan Anadolu} a donmeme imkan 
yoktur. Ya burada ölüp gideceğim. 
Yahut o kamayı Anadoluya götü· 

rece •im. 
- Allah "'enden ve ~in gibı 

fedailerden razt ol~n. Ben ~ .bu 
yaşımda ana yardım edebilirsem. 
ihtiyarlığnndan da vatamm~ bir 

Devlet Demiryollan ve Limanlar1 · 
1 işletme Umum idaresi ilanlan ı 

Muh mmen bedeli (2500) llra olan 25X85 ebadında 1000 metre bezli ve 
lı.ı helezoni telli IMtlk hortum (havayl muznyUt aletleri 1çln) taabhUdUnU 

ifa edemiyen mUtcahhlt nam ve hcsabmıı(S.11.940) cuma gUnU saat (11) cm 
birde Haydarpa.::-ada Gar binası dnhlllndekl komisyon tartıfmdan açık eluıllt· 

ıne usuWe satın aıınııc.aktu. 
Bu l§e girmek isUyenlcrin ı 18i) lira (50) kuruşluk ınuvakkat teminat 

ve kanunun tayin etU:!l \·esalkle birlikte eksiltme gUnU snatlne kadar komla· 

yona mUracıuı.tıarı IA:r.ımdrr. 
Bu i§e ııit şartnameler komisyondan parasız olarak dağıblmaktadır . 

• (9905) 

hizmetim dokunmu~ olur. Bundan 
oonra ölsem de gam yemem. 

Mehmet, Sait kaptanla konuşur 
ken, onun bu sözlerde samiıni olup 
olmadığını anlamak i::tcdi: 

- O halde bu gece benimle bera 
ber yattığım otele gel. Yarın sa· 

balı hemen karşıya geçelim. 

Sait kaptan tereddi.it etmeden 

cevap verdi: 
. - Hazmm. o7rlum! Yürüdüğün 
bu çetin ve tehlikeli yolda sana u· 
fak bir yardımım dokunabilir~. 

ne mutlu bana! 

Mehmet, çok güYcndiği bu a· 
damdan ihanet ~öreceğini ummu· 
yordu. ı 

- Eğer bu ~fer de aldanırsam. 
hem onu. hem de kcndımi öldürü 
rum. Düşmana 5Jr \"Cnnem, diyor-

du. 
Yava ya"ac: yürüyerek Galata· 

)'a, oradan da geç \akit Sirkeciye 
g~ldiler. 

ÇAMLICADA KAf\'<LI BiR 

DOVUŞ 

Ertesi sabah erkenden kalktr 
lar. Yola . çıktılar. 

Mehmet, kendisine yardım va· 
adcden iht1yar kaptanın gözünün 
ıçıne .bakıyor \C samimiyetten 
başka bır şe}' sezmiyordu. 

Sait kaptanın 1stanbulda kimse· 
si yoktu. ihtiyar kaptan vapurla 
Osküdara geçerken: 

- Benim de Anadoluda bir oğ 
lurn vardır, diyordu. Çamlırada 

Cafer beyin köşkünde bulunan top 
kamalarını mm aff akiyetle kaldı· 
rıp Anadoluya götürebilirsen. u: 
na bir mektup veririm. Ankarada 
oğlumu görürsün! 

Mehmet çavuŞ hayretle kaptanın 
yü2üne baktı: 

- Oğlunuzdan hana 
kadar neden bfth9elmtdiııııiııt 

(~ı urır) 
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a -Fener karşı arşıya 
az' et e Fenerbahçen:n neticeye daha yakm şansları 

varsada bu maçlarm 
·ma .ahmin hudutlarını aşarak herkesi aldatabUir 

Ya2aa: Sacit TaOral Öget 
Fenc>r1' lıft • 'Jalatasnray takım. ! ray • Ft:nerbahçc maı;ında takımı. · Fenerbahçeye ~elince, geçen se. , tartıya vurmadan Fenerb:ıhçeniı: 

lnrı uugi.u1 h ,n Hilsnll Savmanın nn hiç bir fAyd:ısı dokıınamamakta ferki karşı1a.şmaya nazaran, bu. rakibinden daha üstUn olduğunu ve 
ld r sinde F n r st dmda hususi 1 idi. gün ııahaya I<'ikreUi olarak çıkacak. iyi netic~ye daha ynkın · ohlulhtnu 

bır maç yapı~o·". 1 Ker:di ini miılcemınel sıııctl<' b. • ları iı;in daha kuvvetli bulunacak. scyliyebiliriz. 
Ka r karşı;. gelme! ri her za. to. olurcnsı.ıu nuır.-c dı>n muda. ları tabiidir. Ya!mz, ilave edilme.ı;i lıizımgelen 

man po il.ID\.I bUyUk heyecanı faa, sade kendisinı de "ıl sol cenahı beylik bir nokta vardn- ki, o da, Ga. 
Lik neticesi Uzerlnde suya sabu.. 

tc· kil eden hu ikı 13 .mun teması, tnmnmen muattal oıraJ-ı~ oıdu. latasaray. Fener maçlarınnı daima 
b ı ı. r h uuı.Jarca önce Uırn.ftar. Bugtin Bodurı o ·n ımazsa onun na dokunmryacak bir maçta Fe. tahmin hudutları dışında neticeler 

nerlilerin gti'•el bir oyun çıkarmıya 
l"rı am mdn. end~e. he} an uyan. yerini alacnk bc ~.i bir sol iç, verdiı";,'1ilir, 
dırını. s:ıyıl:ımaz. Çünk mUsaba_ mild .r, nın dıl.kn< ni Boduri kadar çal~arak, g~en S"fer likde kıı.çır. Bug-ün de, bizim Fener lehine 

dıkları galnbenin revanı;ını bugün 
ka n'hayE't husus! mahi;} ('tt iır. 1 üzerin" C'P.kPmh·ı.:,ceği için, rahat gördilg~ümüz neticenin tahmin hu. 

almaları beklenebilir. 
G lib :. ve mağlfbly 1.n hiç ı nefes n' h;ı ... ek zaman bulur, ve dutlnrrnı aııarak bamba~ka bir uek. 

bir d r ce il 'ılkadar olmadıgr ı e'er E:'Jindcn gelirse de bazı (işler) lyi Galatnsaray mudafa:ısını za. le girmı>si beklenebilir. Ve görUili .. 
için iki takım bu sefer daha zi}ad b~erebilir. man zaman felce uğratabilecek Sa_ yor ki yazmm sonu yine beylik tah. 
? l bir oyun çıkarmaya ve taraf. Gala•:?. arayda :ı:nüdııfna, muvaf. rı . Kırmızı kale, Fenerlılerln en mine dayanıyor. 
lnrlarınr memnun ('tmı; e ı:alışa. fok ol ıbil cek her ı;;eyi yapmasına mühim avantaj nokta!!ıdır. Ve her I . . .. 
ttı.klıır lır. n.';rr. 'fıı 1r•ıM hnttmııı iillikrarsız'n 1 halde Fen<'rliler im nvantnj noktr ~ Her ıkı takım ıçın de h.ıyırlı&'ı 

B .ıı. n hc..r ikisini de yenme. ;;ı netırP) i daima sallantıda hıi;ık. s1nı bPndeıı <laha iyi takrir Aderler. , oLc;un ... 

"1, iki ezeil ra.lubin a\nı kuv. makt~dır. • Umumi vni}eti tin'fııı. ı;zun bir ~ACİT TUCRUL ÖGET 
vet•e o duğunu glSs'er bilir. I ilt 

Jror.ş·J-. '!l:ılarmd Ft?n rbahçı: Ga. Ş f d J 
la rıı.ydan usttln oynadıJı ha~n • e ı e s. I a l n a 
maçı 1 - 1 beraoor bitrln . ,ll. 

O zaman btı netic d , G~ta. 1 
:ıııı.ra.ydan bıı.zı oyunculnrm nottsıın 

o~ '"ınm ve saha ant" nnı • s1zltğt. 

cm mil s r olduğunu ileri surcbil. 

dll!:s,. de, lm ., Sn.n • Kt :JZı Vı.. 

kmı. bu noksanı kısmen de ol a te. 
i c ,_bilmlştir. 

0.funcula.r ilk k ıl &naya na. 
1.aran biriblr1 r.nc d~ n ziyade a.. 

hu.:ıu i cta 
:A 

eyo ~ı~ ı spor Beşi taşı 2 -1 
mağlôp etti 

tice deği':m~cn 1-0 Bero~luspoı 

Türkiye 
Grekoromen .. 

gureş 

birincilikleri 
.r mış vazJ)etl( tirler Cumhuriyet Ba) ramı tntili mü-
~ Galat.asara ııı':ır Bodurlnln nasebctıylc dıin Be~ikt:ı; ŞC'rei ata 

• Y • •. ~. • • dında Beşıkta~ • Bero1'u pur ta~ 
lehine bitti. Türi:ive GUreş Feöerıi~yonu ta· 
lKl:\Cl DEVRE: rafından· tertip edilen Git"koromen 

a kı>r o.arak Erzurıı~ gıtt.igı ıçın 1 kımlan ara:ımd:! hu ·u i hır mUsa-

Böyle 

Si%f: 
HABERin müsa-
bakası kazandırır ___.,.,, 
--ı ---M-u-,,e-ıı-et-b-ır_e_v-. -----H-e-dı-.y-e-le-rımiZ 

2 - ne, ldşiyc iki yüz U a. nakit· \erci> 
3 - Bir ki~i;o.e 2'l llralı!. pardösU ulmak hnktnnı 

kart. ,-ert.11 

j kar•:=:::::.: ::.::,:,:::::,m•I• ha!d.1•1 

f 6 - Bes l..işiyo llaber'in ı ltı aylık ahonc..,i· ·"~ırr-
1 - Kazananlardan gerl kalanlara mulıtellf !ıcılı. _,.../ 

Musabakamız nı sıl olacatt : 
ek il!_~ 

JIABF ... R, hediyelerimizi kaz..ınacak okuyucularını scçJll eJl,i D' bu un oynryamı,>acagını "5,lüyor. baka yapılmı ı. B c i !in.in ba
lar. şmda gidtn Bc.,,ıkta :.ı. bu sene bi. 

Bodurlnlıı GaJatnsaray taknnm. rin:i kümeye terfi eden, lik ına~a. 
dald ehemmiyet mcvkllni ve takı n bn .mdanbe. ı km u~tli .bir varlIA 
ma. faydasını te~liın cbnekle bcro.. olduğunu l!i..isteren Beyoır uspcmın 

• bu ka -r.ılac:ına ı ~l •':adarlar ara
ber. ben, vurnsmı tereddüt.süz 6ÖyR "'Il~L .ıU) ık Jİr m el• U) .. ındırdı. 

. Birinci dev.reye zayıf bir kadro 1 güre} bırincilıklerine b:ı akjam sa· 
ıl~ çıkan Beşiktashl~r. mağ!Op vaR at 17.30 da Beyoğlu Halkevi ~alo. 
Zlyetten kurtulmak ıçın bu devre nunda ba~anacaktır. 1 
aralarına Hakkı, Şeref. Yavuz, Şa. Bu müsabaka!ura i.;tirak edecelı 
kir ve .... üı.ruyti <le alarak çıkrnı~- diğer bö1beler güreşçil~ri şehnmizE. 

re 10 Birincitcşıin 19~0 - 10 P, rbıci~rin 1941 nr:ısındt\~: 
sene içinde biıföirintle:n cazip il mUs:ıbaka tertip edecek 

Birinci mUsaba.ka.nm başlar.u'tç tal'ihl: 

llyebllirim. ki, Bodurinin Gnlatasa. ğmdan; h:nanır. y .. ı ,ıı:urlu olma

Sinema \•e tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

ŞEHİR TlYA TROSU 
T peba§l Drn.m 1wmu 
Bugtın saııt 20.30 dıı. 

BlR ANA 

~·· lı;'Jklt.ı Oaddetıl H omedl 
kısmı: GOndUz l4 de: 

ÇOOUK OYUNU 
Al ~:ım 20,80 d:ı: DADI 

~ma ra 1merı ta1ı oır' ı''I. ·cı. kalaba-
lık bır .} r ·ı k ·ı• , dnldurmuştu. 

Tam at 13 U d ı.haya çıkan 
takımlar şu kılde te-kı e<lılıni~. 
lerdi: 
BEŞiKTAŞ: 

Faruk - ctıvcı, Orlıan - Os. 
man, /lalzl, Jtı'aı - Sabalırıtli11, 
Kemal. Gal '>. 7 u :t. ı. 1 nrık. 
BE'\ OGLt:.:i. 0.{: 

lstrl)ô - ı::.ı:ı:v, Ciırlek -
lstaııro, 1arolı, c,:wwı ıç Cau. 
baz, Colaı. l.c.1:ı:e, ~·açis .. \laııvl. 

llal?cı.'1 .)rızi Tezcan. 
Miı ... a a • ..ı clcyoğluı.;porlulann 

soldan ıı "..!! eJeıı -.ura•ıi bir akı. 
nı ile b.. • dı. üyı..n çok uratli co
reyan ed ~ or. R z~rtr lehlerinde o

ılkl bU,Uk film, 111 bUJiif( beser lan siyah - he~ a,; ılar 10 uncu da
J:ıırdcn: ı - Elıllsallb ıohım·tıeJ".rl, kıkadan ıtıba en barız hir hfilcimi

;ct kurarak Bc.ob'U:ıporlulan taz. 
yık etmeğe ba-;'Jclılar ve Beyoğlu. 
spor nı.,.ıf .:;ajı~ ... ında ovnanan mü
~ab:'llrn.da hl' m ~ol o!rnası bekle
niyordu. 

2 - Şllmgo ynnn-or. 

Fak:ıt g 11 'e tcc·übesız oyun.. 
culardcın tc "ıl edılmış olan Be~ik
tas for hattı bırçok frrsatlar kaçır
dı ar \C e lcrırc geçen a\·antajlar. 
dan bir ti.ırliı istifade edemediler. 
Bu vaziyet Beyoğlusporluların ma
neviyatlarını yük eltti ''e 20 inci 
dakika&an itibaren güzel bir O\'Un

la Beşiktaş kale ini tazyike t>aşta. 
dılar. Nihayet 25 ınci dakikada 
sold n inki~af eden bir ~vo& u
!:por akınında o., 'a• .. r topu iyi 
bloke edemi\'<."l B .. •'.t"-ı ka1ecLı 
elinden k1.çİrd• G .... ..ı :ı \'Ctit-en 
Bevoırıu~por m·· a:==ı.ı rıııdc.-n biri 
topu knle)e "o!·t•ı ,·e bu c:ekiı~e si- 1 

\'R1' • ıo:anhlar hırinci ~ollcrını ka-
ıruanl.4;1C!llneden mUteesstr olmı· iandı'ar. 

y .l'ı ctna ınatUr. nenenin hu,·-l~n ·",,""k' kısmı 
U um. aceııta: 
ı:ıtr..nı.uı, 1-4 
Ba~ ın8ğıı.zalan: 

A. BAROOC!, Sul..aı:ıh.runnm. 
PANC!Rts \e ı:;; VA1Cts, G&tata, 

~ı!lldlv. 

K. AR \'YAN. r 1 

Alberto A mte ı t 1 llı.I cadd'!'rl 
.AZI'. AN blrad rl r, lıı lklAl cad-

iki tarafın d"l. kd~ılıklr akınları 
arac::ı 1a geçtı 'e b . 1ci d0

\ re ne-

Çcır.uk H~Kımı 

Ahmet Akl<oyunl" 

4 1, ,,.,, 

Ta:1ra için ııceı:tn aranryor. 

l'alcs1m. TaUınbıın~ ı •aıu No 4 

Paardaıı maada bergllrı Q.AI ı • 
te'l flllrR rrl~fon 411' '/? 

..._ J ••••m!llwnuaaır.ımcsı:ı•e•a:• 

lardı. gelmi.-1erdir. 
Takımda yapılan bu de.ğişiklik .. 

Clc\Te ba~lar başlamaz tesirini gös- ==================== 
terdi. tik dakikadan itibaren haki.. 
miyetlerini kuran B~şi1.."taşlılar bu ıe~•ni mütemadiyen tazy~k ~iY?.C· 
\"aziveti de\TC onuna kadar sür. lar. Fakat bu arada çektıklen şut. 
di.irduler . !er ~ a direğe çarpıyor, yahut d:: 

Fakat o~ uıı tamamen Beşiktaş 1 Beyo~lu-:por kaleciı;i eıınde kalı. 
hfıhimi• ti altırıda oynanmasına •yordu. 
rağnıcn l~{ üncu dakikada yine 1 ~iha,et ~:;; iııct d.oıikkaja ~Jldan 
~ldan inkısaı ect~n bir Beyoğlu- ! yapııau bı. ht:;;ikta~ ..ı.kmında ~tik· 
st>O. akmı.ıda kıı.c) t· akan soliç rünurı r • ..'fh bır uı t'ı ı Beyoğlu:.poı 
(.açi Ll: a;. {' ::g 1 çindc hatalı bir k:ıle i r~\b: 1:< 11 tı:dı. Bu ;•rad• 
şekilde dil';ürüldü. Ve hu şekilde topa "ıkı bir vuıu. yapaiı Hakk 
kazarıdıklan penaltıdan Bey<)ğlu. 1 takımının yegftTJc: csolünü çıkardı 
sporlular Hıri tonun ayağından i- 1 Devreııın bundan sonraki kısnun· 
kine;! gC'llcrini .. <l<: a~tı_l~r ... B.~ go! j ?~ Beşiktaşlılar lıerab<.:rFği t~ir 
Beşıı<ta• ıları um•t ızlıge duşurmc· , ıçm ç.ok çalıBtılarsa da bir netice 
di ve soldan. ağdan yaptıklan alamadılar 'c m..:sal>aka 2-1 Bey. 
sürntli akınlarla Beyoğluc;por ka. oğlusporluların 7alebe.,iyle bitti.-:. 

ı:: çn \ 1 ro G: ~ • r' ( 
bulu ıur, m •• 

d ,, 

(:,_..p__,r~ • • 
.1 ., •• "> v şOR. 
ı~' :.ı •• l t- ı .< ıe No. t.:ı 

iyi 
TRAŞ 

B!ÇAKLAR!OIR 

1 - Mart 1941 
tdnci müsabakanın ba§lang:ç tarihi: 

1 - Mayıs 1941 
{; ·!ıncü mUsabakanm ba§la.n~ç tanhi 

1 - Ağustos 1941 ııııJt")., 
Eı:-ih!rindcn kolay ve birib inden caz'b bu üç nıU:plllJ ''° 

iştirak edecC'k okuyucular hal 'ıırnkalarım zarf ~: n ın 
mUhürhınmtfi zarflarla ıdarehanf mize tevdi decckl rdir· haııedcıı: 

Yukıırdaki hediyeleriıniz bu üç milıınbaka.mızı d:>g~•'Un hııı11 
ler arasınd!l, umumi bir yerde ncı Noter Galıı Birgo• 
runda ~ekUecek bir kur'a. ile te zl edilecektir· . iP tcn1~ 

Mirnabaknlnrunız devam ett ·ı znmsn içini \ e. t renbi.IlB ııı', 
li alı!acıı.k binaya bu kur'a ıle ı hip olacak oku· ururnı ı . de dl' 
liyet fiatmı 15-18 lira. gibi aylıl taksitlerlP :?O :72 vr b iki • 

ha fazia ~nede ödivecektfr. !]111 b11 

Bu o demektir .ki, 20-25 lir ı kira. getlrıney<" mut l:J, ır:ı .. 1ı0t< 
huıac_:ık olan böyle bır b!naya. sahip olac<> k okuyuc~ın kllc.-ıı'!t' 
taksitini ödedikten ııonra ayda tn az 10 lira da kazan<: 1 c 
l ıt'• a ırıı\1 

·u ıılı"" C 
HABERiıı bu teııobhUsU okl \'UCularr arasında unıdug .1 bir~ 

uyandırırsa, bu her sene tekrar nacak ve senr-de bir d r.~· 0ıtu)-ı: 
ev yapınanın yollnrr aranacak; · .ı suretle hnkil"İ FAB lı ı ıntı""" 
culnn kısa. bir zamanda, lstanbt da, bir de HABER ın 
teşckktil ctUğ'-'ne gahit olacakLıı.r ır. • d. 11' 

HABER - O kuyu ularının g&zetesı 
1 
:~sııİ' 

kuyucuları için ·hiç bir fedakarlıktan çe {l 

yen gazete yine HABf Rdir. , '1t1c 
Biıl:ar güne kadar neşriM b~hyacağrmrz pla ıl r: ıı:ı J.ı 1 dl' 

gözdl':ı geçiriniz ve neticede hi~3 hangi planı b€'ğ ndı u 
n!nlz! 

meli ve Pchllvn•ı hıı.vnll\n, 11.00: Ko
%11lf1Ua. ll.20: Müzik: Saz Eserleri. 
p.rkı ve TUrkiller, 12.00: Konuşma, 
12.20: 'Ml!L!.lt: R:ı.dyo •'S\1ng,. Kuar
teti, 12.!50: Memleket suat ayarı ve 
ajan.l haberleri, 13.05: Mllrlk: 13..20: 

1 Konu ma, 13 . .fO. MU7.ık: !Uıdyo .salon 

16.oO 
l{onu§rıı•· ar~· 

orkestrası. 14.40: per t ~ )! 
Ml\zlk: !.'C"huı· f\)m ve o ıfi ıso: ~ 
lnrr \Pl. ı ır;.so: Konu•nn~·J'l ı :ı.6- -

,., nn.sı:uı . ~I\ 
zik: Çlı_rnn .-.om... . tııı"""" el'' 

6 20· MUZ I>- 0 dO t • 
Jmnu§mıı. 1 · · t 18.0 ~ 
..ımsıar t Pi.) 16.!:0: sııs tlZerc 1t3 ,,. 

rar ncşrlyntıı b ınmsk ıneıııtel·e~ı. 
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