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SAYFA-! 

Büyük Tarihi Tefrika: 97 

ALI RESOL 
- Yazan: ZİYA SAKİR 

fmamı Cafer'in vefatı lslam ôle
minde çok tessür uyandırmıştı 

Divo«~u. (Bakik) kabristanına J!eti~. <>
Medine medrl!3r5i. İslamiyeti ze- rada. pederi (İmamı Mehmed Ba

va! ve inkırazdan lrurtarmıstı. E- kır) ile. büvük pederi (İmamı Zev-

1 _ s_P_o_R_I 
Lik maçlarına 
devam edildi 

Vefa, Galat a.s:ar&J 
ve F eoerbahçe galip 
Lik maçlarına dün Pıener ve Şeref 

stadlarına devam edildi. Fener stadın,. 

IK DAM 

Partinin yüksek tahsili 
talebesine yardımı 
Yüzlerce talebe barındırılıyor 

mevi saltanatının devam ettii?i. nel Abıdin) arasında defııed.ilmis- d.a &ünün ilk oyunu Vefa ile istanbu!- Yurdun kültür seviyesinin yıldan yıla yan genç~er. Partinin sıcak bimaye:>ine 
ınüddet zarfında brısmıs olan tir. spor anm.nda yapa.ldL barlı bir şekilde yükselmesinde, g.eniş .~1-.·u~muşlardır. Cümhuriyet Halk Par-
-Cahılıyet devrme ait - akıde ve YEDİNCİ İM.AM MüaYi iki kuvvet arasında. cereyan halk yıgınlarınuı likir ve sanat niınet- tisinin çalı!1kanlık, ahlilk, zeka ve ka. 
tt!"iikkiler, bırer bırer sökülüp atıl- İMAMI MUSA KAZIM eden bu maçuı Llk anları SarL _ Siyah- terinden istifade ettirilmesinde, üzeri- ra.kler itibariyle kendilerine güvenilen, 
Jnl$lı. (İamamı Cafer Sadık) ın, yedisi 1tlarm tazyUci altında ceçti. oc en büyük \'azi1eyi alan Cümhuriyet mer.:l.ekete faydalı birer unsur 7etişe-
~r (İmamı Ca.!er• in ömrü bi- erkek ve iiçii kız olmak üzere, on Bu t.azTak netice ve-rmeJince Vefalı- Halk p..-:.i3inin yeni ders yılı b~Iarkc:ı ccklerine inanılan fakir ve yoksul ço-

raz daha vefa etsevdi. k1sa bir evladı dünv-ava .ıelm..isti ıar yavaş yavaş açıldılar. Oyun müsa- de yeni h3mleler hazırlamış oldugun'.1 cukları hinıi..IYt ederken güttüJü ilk 
müddet zuhur eden Ve mezhep mu- En l:iyük Qğlunun İsmi, (Lıma .. vi bir haJe ıekli. Her ikj taraf ta gol Öğrcnn:ekteyiz. 1940 - 41 senesınin il'~ 1n~ık ,H, hu yardımın gelip geçici olma
tadcJclerıne esas tPSkil eyliyen ıh- il) idi. F_akat İsmaıl, oed.eri .henüz t!'hlıkeleri aUaııır:ı bu; sırada sajdan bir 

1

. a:ıarında~ bilhas:ı;a yardıma n1uhta-: 

1

11! ı ı. nıai:dut ...ıharf, kalma;;as:. de. 
ti!Mlardan hı~ bır eı;er kalnııva- havatta ilr.en vefat ettı~ı cihetle. pas alan Vefa santnıforu Hakl<ı sıkı bir yüksek tahsil tal•bes.ne genu; ulı:=ıa .-anılı ve şurnu\lu ~" sıst•m halıni ;ol-

caktl. ~'akat bu buvük ve fazilet- İmamı Cafer Sadı:kın irtıhalini mü ıütle ille "'YlJ'ı yaptı. ve yaşama ımkanları ba!ıı;eden bu fa. ma>ıdır. 
lt3r zat. henı.iz 65 Va.$1.nd.a okiuJlu teakip - berhavat olan evlatlarının Ve.!alılar şımdı daha iyi oynuyorlar· •liyt"lle .. den kısaca bahsetmek [aydatı Bu ınaksadın tahakku: na talebe 
halde. Hıcretuı 148 ıncı yılında.. fi- en büyü{!ü bulunan (M~). İma· dı. Bir ara Jiakkı ile Fuadın ınüLeaddit olacaktır: YL rtları kurnıak suretiyle esaslı suret-
ni cıbana eôz.lttuıi boıvarak:. sev- met mevkilne eectL (ıütlerini kaleci arka arkaya karşıla- CUmhuriyet Halk Partisinin kı.ırd;.ığ-; te ba.şlanmlŞ bulunuluyor. Bugün İs
Plh medrese ve talcbelerını. ilim Fakat.. bu tabıi hadise. oldultca 1 mak mecburiyetinde kaldı. ve devre ve halk.ın en Amimt toplantı yeri olan tanbulda açtlmış olan bıri 300 kişilik 
ve fevznıın nucundan mcıhrum mühım bir ihtılc.ıf husule l!elirdi ... böylece (1-0) Vefa lehıne bitti. Halke\·leri \'c Halk odaları mern1eket erkPk tal"be, dı:~eri 150 kişilik kız lale· 
bU'aktı. İmamı Cafer Sadıktn etrafına top-- Itmci. devrc:nin onuncu dakikasıncfu. aevgısınin o?dugu kadar hkir .._.e sar.J,I be yu.rUarı bunun şahitleridir. 

Yuk.atek m~ziyet ve faziletlerinin JananJardan btr kısmı buna itiraz Vefa sanlrıltoru Hakkı sağaçıktan al- bayatırnmn da birer mihr.dtı olm· bJ.- 1\.1ali k.ıdr('tı olmıyan ve yardıına ıa-
tasvırı u;ın. ne so.vlense azdır. F_,kı ettıkr: d.ıiı bir pası güzeJ bir kala ile istao- tunuyorUrır. Evler ve odal..ır a..,.ılabın Tik gOrulen b 1 

.. beler bu yurtlarda mee-
mUellıflerden bırçoklacı. onun pik (.4rka.n var) bulspar kalesine soktu. devamlr telkin ve irşat merk:eıle'"Hiir. canen ia~e ve ibate edilmektedir. Bil' 
ve ı.ahır sıretı ve herkese nasıp ol- Yirmi birinci dal<ikada İzmlrl Hakkı RESSAMLARIN YUJlT GEZİLER( ia.>rn• muhtaç ve yardıma layık talebe-
mıvan ılım, ırfan ve lazıl~tlerı Ga • fj • d -·ltıd•R u··,,..;;,.,.u- vRıa -ıun-o ~- atı ye de S;adece nakdi yardım yapılmakta .. 

..-- -... ~~ ""' •""' uııc: L Üç :;e-nf'denberi mcmlekf!"tin rıah:1!i1 
hakkında bırQOk rısaleler ve lut.:ıp- yn sa 1 ıra Bu golden sonra İstanbuls 1 lar bo- dır. par u renkl~rini i~liyerek san>t mlizelerimj,. 
lar viıcud.e .e:etırmasler •. kendısın- zularak isteoksiz .oynamaja başladıJar. değ~rli eserler k.azandırnlıŞ olan ıe~'iam- Bw1dan gayri, yard.unın yJlnız yok-

,:.-·--- -

Sanayi ve 
Ticaret 

Müesseseleri 
Pasif korunma 
tedbirleri alacak 
Şehrimizdeki büyük sanayi 

ve ticaret müesseselerinde 
ha.-a taarruzlarına karşı pa if 
korunn1a. ışık ınaskeleme i~
leri \.·e herhangi bir tehlike 
anınd<-• çalışn1ak İ('İn alınacak 
tedbirler etrafında r:öriişül
mrk iizere bugün Eoıinönü 
Ilalbvinde bir to.ıılantı ~·a
nılacaktır. Vali Muavini Ah
nıet Kınık'ın veya Seferberlik 
:\tüdiirii Ekrem'in riyaset e
deceği bu içtimaa bü~·iik sa
nayi \re ticaret müesseseleri 
sahipleri, fazla i~çi çalı tıran 
fabrikatörler i~!irak edeeek
lerdir. Ahmet Kuıık; tehlike 
zaınan!arında faaliveti sekte- ! 

~:e u2"ratma\'lP tabii randıman 
teınini irin alınacak tedbirler 
hakkında izahat verecektir. 

dcıı >a<.hr olan hurelr.etlerdeıı .;01?1.1- Üzerin den alı- Ve maç ta bu ı;ekılde (3--0 Vefımuı P-ı ların yurt gozileri, muhteli! sergiler, Par su.la ve fakire de~il, ça!ışkanltk, ahlıik. 
nu (keramet) lt:re atfclmışJerdır. lilnyetile bıtti. ti n~ı·iy-.Ltı, konferaru;l.:ır, ft.mler ve z.ek<i. kara.:~tcr gibi meziyetlerle tema- 1 

Muhakkak olan btr seı· varsa, k k yuz edeı·ek bu yardıma liyakati her 
(İmamı Cafer Sa<lt.i<), Emevıler naca aza 0 Ç GALATASAJIAY: 4 - ALTINTUG: l radyo mak'nclori bu cümlt>den1 ır, vr. bakımdan teslim <>dilecek olanlara has-
devrınde :l!ııilimiyctın esasına karış- Vefa ile berabere kalan Galat.asara- f bütun bun!::tr mil~ hayahm.ızd:lki müs- rü tahsisi de en mühim nokta olara!r 

ADLiYE ve ~OLIS 1 
• • • b K k 1 bet ve h3vırh tesırleri l!"He tut..ılacak, 

tırılan huraCelerl ve bitıl ıUkatları ısı t • yın onu yenen asımpaşaya arşı a a- . .. · 1 , 

ta.,fıve ederek . .İ&Wrıiveıı (Asrı sa- verg n ıs e 1 cağı netice merakla beklenjyon!u. ııozle ııorulecel< l<adar barız olan çalıs
adet) dekt asli safivetıne ırca et- Oyuna Galatasaray baııladı. A*1r bfr Ankara, 24 (İkdam) - MaUye ve İk-mek için pek büyuk ~eyret sarl<·t- tempo ile yaptığı akınlara Kasunp--

tısat VekaleUeri pyri afi irat üzerin-

malardır. 

TABSİLDll BULUNAN Gll:NCLİGIE 
TAJIDIM mişlır .'.\1uvaffa koldut?u bu ısf,ihat War da mukabele etmekten geri kalını-

savesinde, IsJamı_yetı zeval ve ın- den vugiye tabi kazanç verıisi mükel- yordu. Nitekim on beşinci dakikada soL Asıl üzerinde durulması Uzı..-n ıe
kıraı.dan kurtarmtŞ. asırlardanberi ı~erinın Kazan~ verıis:i kanunu muci- dan yap1lan bir akınd::ı Ali sıkı bir şüt- \en çalışma mevzuu. CUrnburıyet Hatlı: 
devam edıp a?elen milyonlarca pe- bınce mahalll tıcaret odaları veya be- le topu Galatasaray kalesine soktu. Ga- Partisinin yüksek tahsil gençliğine ver
re~tı:)kaı· kazamnıstır. lt'dJ.7eLerce ta~ ~Juııan verıi njs~ · latasaray mağlüp vaziyete düşiınce ça- diği büyük imkAnlar, tah::.ilde bulunan 

lerınL tesbtt etmıştU'. 194:1 yılından ıti- l lışmğa başladl. İki dakika sonra Sala- gençliğe yap~ığı yard1mlardır. 
Bu perestişk8rtar, onun islahat baren memleketın her tarafından mil- 1--:. - 1 ~ı t J k · hatti.'1.in çekt.i.ğı bir (rık:kten Eş!ak ya- h.f.,ddl imAJnıJu.ıl"' ar yllztlnden yük· 

ne ıccsı o ara dısıp[ın altına aklı- kellefJerd<'n bırJe,--tirilerek toı.vin olunan 

göz öni.ındc tutulınakt.adır. 

Bu n1J~üaUa.\ çerçe\'~i daire.5inde 
bu sene Paı·tinm yardıın etliğı talebe. 
oin n\ikbrı 210 u bulmuştur. Bunl.:ırı:ı 

(139) u yw·Uarda i:ışe \'e ibate olunan
larla, muhlelif leyH mcktl"plerde ücret
leri verlltn~k ~ure.tiyle Partice okutu
lanlar ve (71) i de nakdi yardun cü 
renlcr teşkil etmektedir. 

P:lrticc bu uı{•Jrda yltrırı bu sen" i
çin sart'edilen paranın tut.arı 50.000 li-
rayı gcçmektcclır. 

Fatihte gizli 
bir mezbaha 

• 
Burada, kaçak et. 
lerle damgasız dir

hemler bulundu 
· . ı- · d 1 kından bir vutı.Jşla beraberliği temin sek tah'>iller ini yapınakta gür;hlğ-P uğr1-
~ı ;u..ı e erı btr m"zhep ,,.,kltooe -ğıdakl oısbetler üzerinden kazanç 
kab 1 • 1 V b (C f • edince oyun hızlandı, netice değişme-, Emnivct altıncı şube memurları, · u e"mtô er. e una, a erı vergtsı •lınacakur: 
Mezbe'bi) dcmı~lcrdir. den dovre beraberlikle sona erdi. Fatihle Çar;amba<la Hamsi soka-

Ilu mcz.lıebin esası, (Medın") de Aba dolabı yliule 20, toptan ve pera- İkinoı devrenin on ikinci dakHtasında sirkecide yeni 1 y eşilay gençlik i!md3 il numarad.ı okran Saltı 
konulmuş olduğu hahie çarçabuk lı:ende av derısi alıp salanlar 40, araba G;oJ.atasoray Gündüzün yaptığt golle ga_ Qi:!lu Halilın evinde ka.>aplık hav-
{lra.k') a inti.şar etmıs ve oradan da tamircileri 20, cini satıcıları 30, boncuk tıp \·aziyctc geçti. Karşılıklı akınlar b• b b • k • vanlar, Y.eserek kaçak olarak sattt-
İran, Turan ve Azerbaycana ıntı- küpo, boya ve emsali ,eyler satan çer- d"'-•m ederken E>fak kargaşalıktan li- Jf ara a Vapuru ŞU. CSJ OngreSJ ~mı haber aln.l'lar, I!alilııı evinde 
kal ederek carçabuk hu.duUarını çiler 25, çırçr ve çalkar makinesi işle- ti!ade ederek uçüncü Galatasaray go- k 1 ı d •• ı 1 d yapılan aramada ÜC tane kesilmiş 
l't:H1.>Jt:ımiştjr. ıen]er, pamuju koZJısından, çei<irdefin- :: =~=~::..g::..: m.:;: is e esi yapı ıyor un top ap an 1 büyuk kovun, 25 kilo kadar parca-

Feket teessüfe şayan olan cihet den ayıran makineler 2s, mllkine ile ço_ Sarafim uzak b' \ lanmtş et. ahırda k~silınck üzere 
ıd k (imam. C f S tan ır ........... rördünci& haz:rlanmıs sekiz kovun ve üc ke-

şuraı; ll' ı, ı ıı er adılı:) rap dokuyup sa•-- ~ra~ılar 40, ·->-•r golü ~- attı. \' t (-1) San Y d kJ 4 F b • K • G •• k ~ •" ~ ~ ~ e maç a - an an çar 1 yapur • rettin erım o - ci. mu fakla tı;,ş ko;-un, bir l':uzu 
ınb · ~~~ün helıalh Islamı_ saf ve santimi ve kay·· lerd• b··ı--- ve .. ~"'-'-n ~-ı- Kırmwlıların üstün]" ... , ile bittL 

a.utle t k • -~ _,..,....... •' -u b J b" ve bir keçi derisi bulunmuştur. 
fır -· ıfe l!e ır~e için sar- tıği kabutundan, palamudu kabuğun- F. BAHÇE: H _ TOPltAPI: I ara a V8pUTU 0 uyor ay lf OUtUk &Öyfedİ Halilin. ennın bir kısmını da 

b:~\ıt; t~~re~:~~u~= ~u~~l~~ d•n :yıran iptıdal dink tesisalı 20, Topltapmuı kuvvetli raitjbi karJısm- Sirkecide yeni bir araba vopurn Yeşılay Gen<;lilt Şubesi yıllık kongre- kasap dükkanı haline ııetiridiiıi. 
burava sinmi• olan (E l ) pera ende surette kurutulmuş veya Y•I da -~Ut b' lr ıs· kele<ı· ,·nşa edilmesı· kararl-..,ttr 1- si dun saat ıo d1 Emi onu Halkevi sa- bıçak. satır, kütük, et makınesi, ... . ... • - ~ı er • deri alıp satanlar 40, eski elbise .ı.- ~, ır oyunla iyi b netice al- - ~, di 
h.aınıvetı ıçınden yıkmak ıcın l!lZ- satanlar :ıo, elekçiler 25 fındık k;:: ması bekleniyordu.. Fener !akımında mLŞhr. Aynca Haydarpaşaya da !onunda toplanmıştır. İstlkUil marşını cenı?C!ller, kantar, terazi ve ·r-
lıee _mufsıtlıkte devam etmişle .. (u- mahallerini işletenler ıs: fmwtı lı:abu- MelJh yer a!mıı;tı. İlk dllltik:adan itıba- bir arıtba vapuru iskelesi ya!>ıla- müteakip Yeşilay Gecçlık Şubesi Rei>i hemler bulundurciuiiu. dirlıemle
lema) .. namı altında_ vetıstır'<iık~i liun<ian ayırmakla iıtigaı eden ve f:ab- ren Fenerliler Topkapıyı sıltııtınnata cakllr. Prol. Dr. Fahrettin Ker:ın Gökay açış rin de dam<ıasız olduğu .ııörülmüs-
bır zumre ıle, (dıni, sıvascte iilet rilta mahıyetinde olmıyanlar 20 g te bafladılar. Bu tazyılı: hemen Rmettsıni Dığer taraftan Denızvollan ida- cuUwnu söylemı, ve dimyanın bu buh- tür. 
ebrııek) surelile perde arkasından • aze ııterdi. Melih yakından bır şütle ilk golil resınin yandan carklı oört vapuru ranh zamanu1da alkot:ı:min oynadıjı 1 . h kkı d 
m del . . . 1 rd ba7ileri 20, hayvan alıp abınla besli- biraz sonra da Niyazi fevkalade bir ka- da tadil edilerek araba vapuru rolleri acı misalleriyle tebarüz ettirmış_ Halil yakalanaı·ak. a. n a: 

uca .ev~ ~~1$ e ır. yerek: ut.anlar :ıo, dokumacıhğa müte- tir. Yeşilay mefküres!nin bir fant3.zi ol- kaıcak. et satmak ve damf!a!:iZ terazl 
. Emev.ı. lerın ihdas ettikleri bu alllk hazır yün ve pamuk •Piı•i satanlar ıa ile ikinçi golu athlar. hah ne k.onulacakt:r. Bunlardan 

lı d 1 I "' ~:-cı ~-- yın· • F-- ~--~--,•'tın- Ne\"eserin tc.ldili bitmiş~!r. Gerek ma:vıp m~l etin r:ufus, rr.i1U mUd:ıtaı ve dirhem kullanmak su undan 
l!U muca <; e. >lam kutlesınin sı-, 30, keçe yapan ve satanllr 20, şapka, ~· -··c • ~--· ~ · 
ll<'~ınde yenı btr vara dalıa açmıs_ kundura ltalıpçıları 25, k•ı>clc satanlar da devam ediyordu. Beş d.'kika içinde araoa vapurlarının bu suretle ÇO- ve gençlık meselesi oldugunu da işaret takibata ııecilm~. bulunan etler 

· · lt 1 rek '·ent· sk·•le etm4;tir, &nd:ın onra riya::;et divant bah orlava. (Alevi) hk, (Sünni) lik gı- 30, koyun derilerinden bekçı, ııObeı.çi, Melih topu hasım müdafaasını zorla ga ı ması ve ge ·' ' ' muayene "dilmek üzere mez a-
bı dıve korkunc bir ihtUiıf mevzoo çoban kürkleri yapanlar 20, kazzazlar sökmek ıuretile arka arkaya iki eoı at- ler yaptlır.nsından sonra Belediye seçilerek, uınumi katip \.·e vezne rapor- va gönderilmistir. 

L- tarafınd •n •-tanbul ile An:ıdolu lan okunnıu,, i\lilli Şefimiz İnönü ile 
CL. armtştır. 30, kalbur ve elek yapanlar ıs, ioaııtar U. Bunu Rebünin fevltalAde bir şütle u "' Otomobil wtig"i --1--

Jf b. att1ğı beşinci gol takip etti. Tazyık yakası arasında ıı:doğr:ı otob~ se- dıgcr büyüklerımize tazim telcraila:-ı ~ 
ıc ır esasa h;tinat etmiyen bu tamir edenler 20. •yakkabı ve kamyon ferleri. ihdas olunacaktır. Ccktlnıesi ı tıfakla kabu.I edilmiştir. uk 

{"irktn ıhtıl3f, asırlarca ve asırlarca 15.stiklerl tamir edenler 20, naJbantlara çernberi daraldıkça sayılar birbirini ko. -----<>-- ÇOC 
denıav etmıs rs· ı- kü'tl · b mah ., .• ,.· · ı ı 30 valama~a ba~ladı. Ve sırasite Niy;ıi, ·· am esı u • ~ ' 1

"' ve na Y•pan ar •yaş ve Tanm kredi kooperatiflen·-
vuzden tekrar ikıve ayrılarak kan- kuru ot satanlar 20. otomobil ve kamyon Melıh, Niyazı. Melih ve yine Melih va- Balye • Karaaydın Şirke-

Bakırköyünde yol üzerinde du
ran lastik yüklü bir kamvondıuı 
bir otomobtl lıistijii calarken yaka
lanan 14 vaşında Baha dün Sulta
nahmet birinci sulh ceza mahke
mesinde gizli celsede muhakeme 
edilmiş, aleni olarak kararı \'t!ril
mistir. Baha, üc ay hapse mahkı'.ım 
ve derhal tevkif edilmiştir. 

lı ınucadclelere ıttrismiş .. ve _ ma- boyacılan 30, palamut öğüten değinnen_ sıtasile daha beş gol alarak Fenerbatı- tinin eski tesisatı ıahhyor · nin ikhsadi buhran vergileri 
alt•sef _ tamamıle bevhudc yere. 1er 20, sa1ep pışirıp satanlar, saat sa- ~. mevsimin Galatasaraya ait olan gol Maliye Vekaleti, hususi kanunla 

1 k (! • • ,~. b ı· 11 Ettbank, bankaya intikal eden kaza · ınd uaf b ı mı vonlarca kurban vermıştir. (Bu ı.oıar 45, setenciler, bulgur ,.e yarma re orunu ~> e~ı ır ne ıce e ııç verg.:; en m u unan 
hu usta tafsiliit.:ılmak ıstiven zevat döğup ltepeğinı çıkaranlat 20, balıa, kırıruı; oldu. Bah·e - Karaaydm maden şirketi- Tar.m Kredı Kooperatiflerinin ka-
i\laarıt Küıuolıanesı nasrivatından kazma, kürek sapı yapıp satanlar 25, PAllUıt ERE& nin Balyede bulunan ve Umumi zançlarından kesilecek ikt~i 
( Ml'zheplcr Tanht) ısmtndekt ese- sandalye yapanlar 30, tüfek tamircileri * Harpten evvelki zamana ait olan buhran vergisinin her hissedara 
riı.ıtzc nıuracaat buyursunlar.] ve tülekçiler, boynuzdan, tahtadan baş maden. tesisatuu satmağa karar ayrılan kardan değil, karın hey'eti 

* (İmamı Cafer Sadık) m • hanüz 
pek vaslı olmadııl:t halde • vefatı • 
bUtün İslam aJemUkle cok acı btr 
tes'r husule ııetarmıstir. İ&lilım di
yarının her tarafına vaytlnuş olan 
talebeleri, günlerce matem tutarak 
~z ,·aştan dökmüşlerdir. 

Mübarek nisı. (Medine) de 116-
'ük bir ihtıfal ile .IWchnlara!t 

ŞEKEF STADISDA . - · d h J 
tarağı, kayıştan t•zgfıh tarağı yapıp sa- vermıstir. umumı~·esı uzerın en esap ana-
tnlar Usirhaneter 25, fabnka mahiye- Şeref Stadında yapılan maçlar ıu ne- Bazı devlet alacaklarının cak kazanç vergisinın beşte biri 
tınde olmıyarak motörle rnütehanilı: ticeleri vermiştir: nisbetinde alınmasını kararlaştır-
....,.a el ıle ~etilen lataltlarla yün, pa- İlk müsabaka Beykoz _ Süleymaniye tahsil aareti tnışhr. 
muk tarıyanlar 30, yünlu \'e pamuklu talnmlan ara•mda yap<lmıştır. Beyl<oc- Bazı Devlet alacaklarının tahail Avrupadan Ankaraya 
mensucat parça oe eskilerı alıp satan- ıuı .... bır buçuk saatte çıkarabildikleri sureti hakkında neşrolunan kanu- gidenler 
lar, paçavracılıır, eaputçular 20, loptan, tek golle sahadan glıp çıknuşlrdır. İngilterenin Sofya ataşemiliteri 
perakende buıtı:tay ve saı.r yün staantar İktncı müsabaka Beşiktaş - Beyoflu- nun tatbık şeklini gösterlnelı: üzere Ankaraya gitmiştir. 35 k4iJik bir 
45, perkende bujtda7 vesalr zamre ve spor takımlar arasında olm~. hazırlanan izahnamenin bugünler- Leh mülteci kafileıP ve bir İngiliz 
h-tı dllklttoıarında lı:üçü.lı: ınıkyas- Nencede Siyah - Beyazlılar sabadan de Defterdarhğa gönderilmesi bek- mühendisi de Ankaraya varmışlar-

Cumanm ilı:i karııaı 

arasında ••• 

Fatihle Cinilihamam odalarında 
olıııran Cumanın kansı Naciyeyi, 
diier .kansı Döndü, aralarında çı
kan bir kavııa neticesinde llDI>& ile 
başından varalamıs. Döndü vata
lanarak hakkında takibata başlan-

ı. çalkayıp temızlıyenıer zo. 4 - 2 galıp çıltmcylardır. lenmekt~ır. dır. 
1 
nuııtır. 

============================= * 

1
9" '+d •- Udi Ro-ı: 16 ~l ~~:':,~r ~~!: !:~~rıl~yliyenlt usları'::.lli olmaz ki, Suviııaz. O da s..!~~~ "'ti-.... ae- m!1~t':,:!" k': 
ÇIR\~$'\ n:=;\ Vo n ~ c;;:ıı Sadiyenin kararsııdığı ııüıı geç- - Allah nHardan oaklasuı, fi- fesi kesile kesiı.: trollerde. belediye nizamlarına ay-'°' ag, (SU U U Q O e5:1 O ı tikçe artıyordu- Aan. eai: •Bu k':'" dan gibi serpildi_ - Zaten kaç l""edİr aykmu 117_ • kın hareketlerinden dolayı 20 e<>-

çecukluktıuı .kurıulamıyacak. dı- - Daha çocuk sayalır. ku deiil .iti._ Durup dunırkea ya- för ve otobüs bile!Q;si heklı:ıOO. 
'1ıe Yazan: MAHMUT YESARJ r yor<lu. Fakat Sadıyedcn en çok şi- - A. hanımcığım. eskiden ba taktan sıçra11p kalkıyor, odada lür ceza zabtı tutulmus. fenni noksan-

Oıı dört yaşına gelinee, Sadiye o~ar gibi seviyordu. Sadiye ço
brklemediği bir felakete uğradı. cukluk!3n kurtul~ukça. paşa ço
•Artık ntekten kacacaksıu.!» de- c. ukla~ı) urdu. Bir gün Sadi~·eyi ya
diler. Onun içın erkekten. ka('ma.k runa t:ı;;ırıyor, onun saçlaı-ından ö
demek, o zamana kadar hiç bilnıe- ,· l'l'rck "wtlerc agll\·ordu. Baş_ka b_ir 
dji:i, ze\Jk almadıiı bir ilem~. ka· gun dt• hıt konu~nı.ıdan Sadıyenm 
dınlar arasına ı:ırttek!';ın, dcmek-1 gC:izl, ... rinın içine bakarak gıdıklaa-
ti. ını~ gıbi gülü) ordu. 

Sadiye; i' · ~ne hanmdc. geniş. ""~şa, bir n~an ~ab~hı, pen~ere-
nihayetsız bahcelerde daldan dala dekt beyaz (t(cl,lı kıraz. crık a

nin yanına getirdikleri > a) lı. te
ker!rkli koltu~undan kar~1 bahc:e
ğaçları.nı seyrediyordu. Güneşe 
bakınaktan yoruln1uş gibi gOzlerini 
1 .. !' '· Derin i('jnı çekti. Başı ha
fif1,.:-.: ....... iine dü~tii. na, ahnda na· 
sıl sesstz güri.iltü . .,iiz ya~:ıını~sa yi
ne ayni siikün içinde ) nğı tükenen 
bır kan<lil gihı söniıp gidi\·erdi. 

kıiyet eden dadısı Servinaz kalfa yaşta kızları köşeye oturturlardı. llŞllğı bir yukarı tlolaııyordu. Bir larından dolavı dört otobüsün ı>li-
idi. Sadiyenin ona yapmadığı kal- - Dalıa oa dokuzwıa basmadL haftadır idet etti; büyük lim•yı kalan alınmıstır. 
ınazdt. Halayıkları bahçe üzerinde- Servinaz kalfa, lıiddetle bBŞlDI yaktırıp öyle yatıyor_ Bu gec:e, d.' * Alemdar caddesinde_ 7 numa-
kt biı)· ık sofaya toplar, Servinaz ikı ır•:ıfa çevirerek: ha akşamdan üzerintle bir tulaaflık rada <>turan 90 yaşında Husevın E
kallayı, y·anaklarına pullar yapıştı- - Hanımcığım, darılma. eücea- vardJ.. Yattı. uyuyamadı, eline 1ııir mm tratnvaydan atlarken oosmüs, 
rın saclaruıa büriımdikıen bir tül me amma, ""nin yüreciğin pek ge- kitap aldı, yatağa ıızandı. basından varalanmıs, tedavi altına 
ö~terck ıtelin ederdi. Selamlıktan 

1 
nış. A, lıcn senin yerinde olsay- Mürüvvet. odadaki hasta11 lnra- alınmıştır. 

im erkek esvabı buldurtur. erkek dıııı, ıüvbeler olsun. gcliıı eder- ıp sofada ServİDUI dialiyea ha- * Ferikövünde Eı-ı!enelron Od.-
kıy·afetinc sokıuğıı halay·ıklardan dim. !u-.klara bağırdı: sinde iplik ve mensucat fabri.ka-
biri de gıivey·ı olurdu_ Sadiye göz- - Sen aklını mı oynattın Servi- - Ne laıyıtal& iasanlarsmı1:, ne smda caltsan Sevfi. :vük tasıri<en 
lerınden ya~lar a!<arak kahkahalar- naz. Parmak kadar çocuk geliu cdi- \ d11ru)·prsw11nl' Haydi. k<mDl, bir ~ aıhrhğından beli incinnıi• 
la güler, cllerinı çır;ıa çırpa hala- lir mi? Çirkin değil. fakir değil 1 doktor buldarua. Evlidım elden Bevoıl:kı hastatıa,....;ne kaldın! -
yıklarla birlikte: «.t\llahmı se"en il Se zanıau olsa kapanın elinde ka- ı gidiyor. mıstir. 
mu~aallah de.in. diic ~tgltklar ko- lır. Saf( olsun, var olsun da huy-\ Halayıklardan biri dönme do- *Taraıbvada oturan ve İstanbul 
parırdı. Sl'7., şımarık olsun, ne yapayım... lantan selimlıh seslenirken Servi-

• 1 • h h k s · r .. - beledıve;i talıail memurlukurıda 
S~diyenın ç•hınhkları Servin·ız I . Bır gece, -~a • a a~şı, ervınaz n~z _kalfa, sağ elinin yumnığile, sol calısan Mukaddere. Beyoı?luııda 

kalı anın hıç 11"~tma gıtnııy o~du. 1 k~lfa .. ,ofa~.a çıkmış ~ unıruklarını elınm avucuna vurarak. anlalıyor- Mesrutivet c~e Cemılın 
1
_ 

Sadiye. genç halayıklardan bırıle 1 dızlerııu ılııverek, bogazı yırlıla- du: 
•ohaı?a rıkıp cvd,• yalnız kal~ıkları 

1 
cek ı:ihi Irnvk~ny_o~du: K .. ült: h _Sonra efmdime seyleyim, ya-=~ 1~ n~a:ıs~ 

zamanlar Servinaz k.alfa, l\lürüv-
1 

- Eyrnh! etişuı.. uç a- taka ınandı. Beş dakika geçmedi. 

ku ıarak, renkten renge k an, di
kenlikler, çalı..hklarda ıuneyereık 
ivare yaşayıp giınitn hırınde ka· 
fese konulan bir ku a:ihı ne esini 
kaybetmış, boynu .ı. tik ya
şadı. Arasıra sokağa tıktıkları 
unıan Sadiye, tıpkı su, yem 
\'l"rmek .c·ın kafrsin kapısı aç1hnc1 
iimillc l.anatlarını tırpan ku larn 
bt. nzi~ vr, feknııl f':oı.Aİ ne esi, şak. 
r;ıklı.~ı hird:.-n a\t'et ediyordu. 

Paşa. "ad i.l'eyi kıymetli bir anti
ka, hemen kırılacak bir oyuncaiJ 

vele: ı nım b3yıldı_ gözlerini yumdu. Uyudu. dedim. * Panııa'lt.ı<ia Zafer sokaihnda 
- Hanımcığım. Allah sonmıu lıa- Onun bu feryadını duyanlar ya- oturan A~oba. Halıiııkiir Gazi cad-

yır et~in aınn1a. b('n kiiçüğün gidi- rı giyinik, yarı çıplak odalarından Anlan uyusun da, nasıl 1'yursa u~ desinde İsmailin idaresindeki vük 
ra misafir odosıııJan gelen piyano şiııi biç tyi görmüyorum. derdi. l çıkıyorlardı. Birkaç dakika içinde rusun- Ben da Y•lağıma girdim_ arabası canıarak kolundan yarala-
ı;eşleri ev halkını 5a~ırttı. Sadin. Mürüncı de, endi$1'liydi: ev halkı sofaya toplanmıııtı: (Daha var) 1DJ$. arabacı yakalanmışt.ır. 

Sa.d:ve 1 babasının öliin1lınc- gün
lerce al!lladı. Te!7-elli için vnnına ge
lenleri ~"·du. Fakat bir hafta son-
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POLİTİKA 

Belgrat mı, 
Sofga mı? 

Yazan: 
Prol. Hüseyin Şükrii Babalt 

a tal,-ıuıuı, Yıınanistıuıa ,,. 

O balım saat üçünde vcrdif 
ültimalem ile, açtığı ınİI' 

cadele dördüncü haftasına girdi# 
bir sıra«la Göricenin işgali ile Pi .. 

barebe artık Yunan topraklarınılal 
Arnavatluk arazisine yani ltalyııll 
kontrolü- tabi yerlere intikal et 
miş bulwıuyor. Balkanlarda şür 
lıesiz ki bu vaziyet yeni bir hadisi' 
dir, uattli Londra tclgraflanna g;;ıf 
miLver devletlerintıı karada ugrt' 
dıkları i.k muvalfakiyetsi•liktir .ı 
barbih talihi bakımından bir ıJi' 
nüm nıaktası bile teşkil edebilit> 
Bu kadar nikbin bir mütalea ;ıeıi 
sürülemese bile herhalde italY' 
harekatının uğradığı durgunluk ~ 
yorgunlukla son baltanın siy• 
faaliyetleri arasında şüphesiz al* 
kalar vardır. Ma.,...farla ve Jı! 
ınealerle ittifak akdi ve iiçÜP' 
paktın be~ taraflıya inkılibt, Bııl' 
gar Kralı Bori.siu müstacelen fi 
gizlice Berline giderek görüşrudıı 
Almanyanın Ankara sefiri Fon ('r 
penin buraya gelirken Sofyada ki' 
!arak Kral tarafmıbın huzura ki' 
bul edilınesi ve nihayet Bulı:t' 
Başvekil ve hariciye nazırınm Y~ 
rın Bcrline gidecekleri haberlıer 

1 hep Balkan yarunadasmın poliıl' 
ka salınesinde birinci ııı~vkie yiilr 
seldiğini gösterir. Maaınafih bu 5" 
bahki bir Bulgar tebl:ği hu satılr 
laki hareket ve tesennüçlere rJ' 
men iki nokta71 açıkça izah .-e .; 
zip ediyor: 

1 - Türkiye ve Yunan hıdnıl" 
rmda gÜ) a ~·eni tahşHlatta ı.ııl"' 
nuldupna ılair bazı .,.,neı.i aja.,. 
larm verdikleri haberler tanıaaaııf 
aytluronatlır. 

2 - Yuna~islana bir nota •·erili' 
cef:i hakkındaki isaclcr de fena bil 
fikrin m11hsuıüdu; ve tarnanıen ar 
durmadır. 

J'illıakika tekzipler hu zaııı:ı' 
mubakbk olmıı~.n hıidis~~·i 1" 
!anlamaz. Maamafih Bulg-.. r ajansı' 
nın kullandığı dil •Fena fikir, uf 
durma. gibi tabirler hayli kuf' 
vetlidir. Diğer taraftun Sofya ~ 
de mnayyen bir talim denesi i(İf 
çağırılmı~ ola:ı :ukerin terhis etli' 
leceğlni de haber \'t!rİyor. 

Esasen Bulgaristan elraftıı" 
gösterilen faali_yetin asıl teşeblı~ 
ce,,besini saklamak ,.e rnuhte,.... 
hareketler veçhesine tesadüf edıl 
memleketleri uyuştarmak ,-e~·a I". 
.fil avlamak io;in yapılmı~ ol~ 
ihtimali de hatıra gelebilir. Bo " 
heti de yine bir Londra telgrllfı 
zah ediyor. Buna nazaran A1t11ııl' 
hareketinin - eger italyaya yari' 
ına behemehal karar verirse - V 
ha zivad'e Yu~osıa,-ya yolile y•~ 
lacaiJna dair lngiliz efkarında .,.. 
kanaat ha,ıl olmağa başlam~ 
Cünkü bu hareketin atideki fd 
daları vardır: 

1 -·- llfararistana bir pay ver.J 
suretile onu bu harekete le~ 
imkiin daha ziyadedir. HırvatisuJll 
pek güzel bir yem olabilir. 

2 - Bulgaristan yolilc ya~ 
ea.k yardım Türkiyeyi de hareke' 
getirmek tehlikesi arzederken .1! 
goslav t::rw Tiirkiye müdaha-. 
ni daha u bid bir mahiyete İıııt 
bedec:ekti.c 

Filha.kib Yuııoslavyada.ıı ııil 
ses çılı,manıalda beraber dahili fi 
zb'eü az çok teavir edecek ~ 
fakat sükut ile ıreçijücilmiş r: 
hidiseyi hatırlamak ve lmnaa :iıİ 
ve ııailderiai karqtmuak biç de f' 
.. olmaz. 

iki lıafta ev.el harbiye ,...J 
...,._.ı Netliç istifa ederek y;;.I. 
ıreneral Peçiç r:eldi_ Bu le 
liill saikleri aeydl? ilk maolıli 
fıai illet Maaastırın ltaiyaa ta 
releri tarafından homhardıına• 
dilmesi ve lı11 esaMa M-nastır 
tlafaa toplaruua hic harekete 
miyerek itd lıir seyirci gibi 
lnaSL M11barebeaia tereJan 
butlu! sabaaıaa on kilometre 
kısa lür mesafede.iti bir ııehri• 
derece mMar-... ve tedhirsil 
raJnlmış olması generali& oaı 
ruıa yükletilen ltir mes'nllyel 
mııştnr. Fakat ba, nihayet ha 
tatıran son dambclır. Bu 1111111 
lı:ilmesiııde iç ve dış ıki türlü 
daJıa dermeyan olumnaktaılır: 

1 - Bir MaQr memham.uı 
mia ettitina r:öre general 
eski -tausıp ve inatçı harp :.J 
nijetini temsil ediyordu. Yani ~ 
vatlarla aktolunan ııon itilifıı'· 
yi büsoüniyetle ve istiyerelı 
bik arzu etmiyea dimreye ıne 
idi ve ordunun r:enç 1Ul5urları., 
bu zihniyette yeti tirmek arsı jr;ıl 
da idi. Bu dahili sebeple stl 
Yngeslavhk hakımından !e1ll 
ye ııa:vıuı r:örünüyordu. 

Z - DQ sebep olarak da 
tundan birkaç giin evvel irat 
ki ateşli nutuk ki bu hitalt 
Yqoslav lopraklarma bir ttc9 

(Arkau SL I, Sü. Z 
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J.ll!Im·i t!l;;mrr;I '~::~~~' 
"§,) ı ı R Ha 1 A man topları Yann: NİZAMET'l'İN NAZİF 

üU gar a·r ŞUilU omanya • .\ Bulgarlar MaJ;.edonya :ııeselesi-

b•ı ı· d · ı k. N Duvr mıntaka nı gene kurcaıamağ• başladılar. l me } } T el 1 riciye aZlll• • Eu hal, Bulgarların tarihten zerre 

M t kadar intibah duyamamakla olduk-
a k C d 0 0 ya b natl Sina ateş aç i larınıııhirdelilidir.Ziranezama~ 

nın ey a ortaya im l\fakedonya ıneselesı 

.M.ÜBAHABE . 

ilan Gariplikleri 
Gazetelerde sık sık görülür. "Do

ğumdan ,, başlıyorum : Doğum 
Yazan: MAHMUT YESARi 

S"A.rl"A - ".'I 

'~"'] Zemin ve zamanı& 
göre sözler 

Kalıp, kıyafet 
yürek Selanik! 

* 
yerinde amma. 

Çabalama kaptan, hen gidemem! 

* Peşinden sapan taşı retişmcz! 

Dob d " ·ı Berfin ~4 (A.A.J - cD. N. B.> : çıkın~sa Bulgarlar bundan mntla-lUCa egı " -ı"llAJ cuma , e Cumartesi günleri. Alman ka bir büyük zarara uğranuşlar- •Ali Velinin bir ~~cuğu dünya- (Haııınıefcndi) ruhuna Hafız Bur-

B 
lrr ' 'Rom. D ya uı ı.ı:du ve buhriye::ılnin uzun menzilli top- dır ya gelmiştir. Adı ·Olmez. konan han taraiından mevlidi ~if oku-

* 
Nato kafa, nato mermeri. •Rum 

e.,.rat, 24 (A.A.) - Avala a- · .. . . bu yavruya tükenmez bir ömü.r eli- uacağından merhumeyi bilen ve 
iansı bı"l·dı"rı·yoı··. B;;t;;n y .. goslav mevcudı"yetı"nı" mu·· - "'·ı. İngiıterenin cenubu şarki sahilinde Abdl.•_l.hamıt devrınde. Bul.gar l b . . b "k d . 1 

ca•. 

* ~ ~ ~ d 
1 

er, e eveynınt te ri. e crı.z. ·seven erin yarınki .:u.martesi gu"'nü 
a.azetelerı·, B"igar mab'usan meclı·- .>ir çok askeri hedefleri bombardın\a.O prenshg. ı t .. arafı.n~an tt"d.ıye e l en Ped . c:ı.- , 1 tin 1 . "' " k _ 1 • erı, rellA.ilsınt vaz l 1am - saa on iıçte X camü şerifini teş-
sıncie hükumet ekseriyetine men- daf •• edece " >tn'liştir. çetelcrın uç. vılayelte kı \1> ka~ ~ de büyük bir alaka, liyakat ve ne- rifleri rica olnnnr .• 
sup bazı b' 1 ezcu--mle . _ Londra, 24 (A.A) - Uzun menzilli faalıyetleri imparatorluk ıdaresını k d" . d ( ) d • Esb k 

me us arın, AA) Romanya harıc•- \l t 1 b b h 1 k b. gw·· leş . d . hak d b" k ıa et göster ığın en X ogum a mutasarrıf ve kumandan, meb'us Dıım• ofu Yu,,...,lav Ma- n-rlin 24 ( . . - . ~ man op arı u sa a para ır ıç ve I!! sıyasa ınıın an ırço . b b . b (XX> · .. d un n .. - = 1 d ev evı müte assıs e esı oyan gıyme ıçın e (pa~) dır. Evet, sır-
k"~·nyası .. . d "dd"alar ı'leri ye naz.ırı, Ber1inden ha:reke ın en - .lHında bir saat müddetle Deltvres mın- çıkmazlara sokmuşsa da neticede I da 

•-uv uzerııı e ı ı b , tta bulunarak k b b d 1 _ 1. F kat B 1 1 ·- k d R 1. ·teşekkür etmektedir.• ma arın n, apoletlerinden sıyrtla-
süren son tukl ···yi.ik bir 

1 

vel bir gazeteye eyana . t::1 asını oın ar 1nıan e nuş ır. •a u gar ar, o gune a ar un1e ı ki (P f d 
. nu arınr vll ni siyasetini söyle ızah .,e hasar ne de insanca zayiat vard1r. T"" ki . d .. d""k) . patiyi Ali Velinin, bir çocuğu dünyaya maz . aşa en i). tehali haya-
ınfial ile bahis mevzuu etmekte- Romanyanın ye kurb er!n en gor n . erı seınb .... k gelmi~! Bize ne? Gazete tükenmez tında, değil, ·hali mem.atında. da 
dir. etmiştir: , av etnıek gibi hakıkaten uyu önıürler! diliyor, kime ne? 1 •paşa• \'e •paşalığını .. muhafaza e-

Hükum t· · · fkarı Vreı:ne ı - Eski şekilde bir Balkan antan.ı KISA AJANS bir hissi zarara uğranıı5lardır ve Sonra, mütehassıs ebe bayan, diyor. Demek ki hakilı:aten. tesirli 
ezcümle ;lı ';:, ~::~k~ir: muiye intıkal etmişıır. ~ınaııya ~na ' 

1 
b_unu t~kip eden metodlıı bir a~k~- bu hastaya mı büyük bir alaka, li- •pa~aa imiş. Oğullarına, kızlarına 

_«Dumarı1tlar şunu bilmelidirler benzer hiç bir şe:re tı:ıyall muddetınce H A B E R L E A 1 rı. ~enkıl ~ ·melideki Bulgadar 1 ~ 11~ :;akat ve nezaket göstermiştir? da paşalığını sindirmiş. Ve •pru;a-
kı sulhperver ve müttehit Yugos- 1 ~anşmıyacaktır. h~( de az ve ~k olı;llyan ı.ı:ıaddı İrinden ~ıkamıyorum. Dünyaya {endi. ııİ!ı <refika. sı, •halile. si, 
lav milleti, tahrikçilerin naza:ı ı 2 - Yahudi sermayesile veyahut ec- Bulgaristanda hır zararı, batta harabı~·· ınucıı• ol- ahmak g-eldiın, ahın.ak gidiyorum, elbette •hanımefendi• dir. Ve ona 
dikkate almaları icap eyliyen sag- nebi diyardan gelen direktiflerle .da~.. muştur. vesselam. ·hanımefendi• olarak «mevlit, o-
larn yumruklara maliktir.• n ve harici siyasetı.ni idare eden hiç :ır Sofya, 24 - Yeni İspanya elçisi ju- 1908 inkilibuıın ~etniz heyecan- kunuyor. Bu hanımefendinin, daha 

Politika gazetesi, uzun bir baş- memleket felah b~l~maz. Bu bal o- Ho Palencia Alverez, Cumartesi günü ları lçind~ Türk pek sa:ı.ıinlİ bir su~ * doğrusu, ona •hanllllefendiliği,. ih-
ma,kalesinde diy<ır ki: manyanın esl<i b.atıdir. . Sofyaya gelın,;ılir. dreıte esk,' hesapları sılmck, e~~· İ R T İ H A L ı· san eden paşanın ruhuna, bir •Yi-

<ı:Yugoslav arazisinin ıbir kısmı Romanya Mihvere iltihak etmış· efterlerı knpamak kararını \'er ı- siııa bile okunmuyor. 
üzerindeki iddialar hakkında Sof- . 3 - manası Avrupa polilikaSını Amerikada ği ıaınan Bulgarlar buna a~ııi de- • ~X m~tas~rrıflı~nd~n mü!ekait Size, bir .doğum•. bir •ölüm., 
Yada halen ,;;y·lenmekte <ılan bü- ur. Bunh unusuna bukukan jztirak etmek- 1 re~ede tcıuiz bir nıukabeled~ bu- X ın halılesı, X daıresı şef!crınden bir de •mevlit• b:ıberi yazdım. Son 
tün ~ --'- ıdare us 4 ı· ·ı · V · g J k ı.· ·· · ' 1 X · · d · · ( fi · sözler zimamdar Bulgar fildi!.- . Nevyork:, 2 - ngı terenın aşın - unui.a · ze asını gosteraııs otsa ar- ın ve yıne .X aı:ı-esı ş~ şe ~rın- gördüğüm iki nişan i13.nını yuarak 
fillerinin bu hususta yapt.kları va- tir. . 1 ket asri ve kuvvetli bir ton büyı..ik elçisi Lord Lot.hian Clippeı· dı, alttan alla bir yeni l\Iakedonya den X ve X ın valıdelcrL, !-iırke- başınızı daha fazla ağrıtmıyaca.ğun; 
·ı · t k 4 - Bır meme ·ı b ı · l. ·'-- l 'k · b 1 l • t' fi • d X 1 • ı ve teahhütlere kat'iyyen e a- l.ik: ı adıkça terakki ede- tayyaresı e uı·aya ge n11ş lr. u.avası ta ırı · ctıncıuış u unsa .r- ı unıuın şe erın eu ın ı.a ası, 

büJ etmemektedir. Bıılı<ar Sobran- orduya nıa 0 
m Macaristanda dı, itiraf etmeleri icaı• eder ki h!r X bankasının müfettişlerinden X Nişan feııhi 

Yasında vukua gelen tezahürler, ımez. lalı 'çin ken- Balkan harbi çıkn1az , .• bu Balkan in kayın validesi, sevgili kü~ük X •X ve XX gazetelerinin-/--/ 
Bulgar hattı hareketinde bir de- 5 - Roro~ya ord';"" ıs __ de~ Al- Budapeşte, 24 _ Ay~n "e meb'usan harbi, n·uhtelif safhalarına iştirak nın büyiik annesi...• XXX nüshalarında ilan edilen X 
kişrne oldug·unu ve bu değişmenin jdisine muallmı ~ablt er gon. net'-~ır tnecJ'-ıcrini.n hariciye encümenleri zt etmiş o'aa altı devlet içinde en zi- Dcvaıı1 etmiyoru.m. Çünkü, ölü-! X yüksek tahsilli gencin, XX kızı . . ek hüküroeüne kaı-şı mın .WlJ.u. • r.:» • • 1 l 1 
arlık sÜkut ile geçi.ştirılemıyec manya . ünasebat· Sonteşrinde topl.:ıntıya ~agırılmışlardtr. yude Bulgarları iahrıp etınış o· yü unuttum, tafsiültı okurken, ha- X ve X ile hiçbir a alı:ası ka mn-
nisbetleri bulduğunu göstermekr'e· 6 - Sovyet Rusy.a ıle m. . . - Fransada mazdı. fakan bası~or, ben öleceğinL i mıstır .• 
dir · Prerıs Sturdza bu munasebetıenn ıyı şe.. Bulgarları Umumi Harbe sokan Halbuki, dünyada çektiğim ve ı Bü)·ill< puntolarla gazete siitun-
-. Bu bek!enmiyen ve sebepsiz de- kilde devamının arz~ edilmekte oldu- sebep de yine sadece JllJkedonyayı çekeceğim iziyetlere rağmen •hen, !arına geçen bu haberin mi, ibba-
glŞlne t · ·· t·· ez b;ı, hareket- ğuna ışaret etmektedır. Nlmes, 24 - Lorain'd<m Almanlar almak hırsile hula<a ctlilebilir. bana lizımım!•. Neden ıni? Ölü- nn mı, ilanın mı, bitlerle ne ala-
1 • amır !!;O urm . t . · tan harbi" Ro- tı d ta d dil ı ·oo kişilil< ıki e mazinin acı tarihinin yenıden e: 7 - Italya - Yıı.naıus · tara n •n r • en a Balkan harbi scnundıı Makedonya- miinıe, dostlarım gülmesinler, di- kası var? Belli ki, şamatalı, iğneli, 
kerrür etmiyeceg""'ine inan·mıya ~aı manya. başkalarının ~ine karıım.ıYill- kafile gelınişt.ir. tını büyük bi.r k.ısını Yunanistan, ye! zelıirli bir aile strrı. Zehir de olsa, 

h 1 ı:ı,...:;;..., Paris. ::?:t - Laval bu suba.h Pariste.o. B" ··1·· h b · b d t d d k · ma azır bulunan· Yug<ıS av eJ.A<U• caktır, bir büyük kısmı da Sırbist.ın bu- Lt o um a erı. em e para a ın a esın. 
,,_ dırmL<- b-ı· . k Roman Viş.iye hareket etmiştır. d 1 1 1 · ı k t 1 . . d H ı E t . .. t l d ~uınivesinde endişe uyan -ı: Nazır beyanatını ı ır1r en, • ut. arı içine glı·ıniş, Bu gar arın verı ere gaze c ere nıçın yaz ırı- ayır. • t esı gun. gaze e er e, 
tır. Yugoslav milleti, YugoslavY~ ranm miill mevcudiyetini müdafaa ~çin Birmanyada hissesine küçük \e verimsiz bir lır? Tanıyanlar, gelsinler! diye, de- ayni büyük puntolarla bir ilan da-
Ve Bulgaristan arasındaki. ebedı lazım gelediği ta!tdırde harp edec<5ını kısmı düşmüştü. Makedonyamn ğil mi? Bu kadar uzun mukaddi- ha: 
dostluğun, gayri rnes'ullerın Bul· ild.ve etmistir. Ra.ngoon, 24 - Birmanya hükümeti, Slrbistaııda ,.e Yunani.standa ka- mcdcn sonra, ::ılt tarafını ckuınağa 

A.rpa ektim, darı cıktı şiııanay! 

* Gel, ayıkla pirincin taı;ını.! 

* Kendini fasulye eibi ninuıtle• 
saymış! 

* El yumruğunu yemiyen, keneli 
Yumruğunu Bozdağan armudu sa· 
nırınış? 

* Onu böyle ufak tefek görüp de 
Karamürsel sepeti mi sandın? 

* Destursuz bağa girenin hali bu-
dur hey? 

* ~are deliğe sığmamış, bir de ku:r· 
ruguna kabak bağlamış! 

* Kedinin canı balık istiyor 
ma, ayağını suya soknıaktan 
lruyor! 

* 

am
kor-

Pilbdan dönenin .kaşığı kırılsın! 

* 
Burası yol gecen hanı değil ar-

kada! 

* Kedisi avcı olanıu fareden kor-
kusu olur mn? 

* Gelece,ıi varsa göreceği de var! 

* Biz o ağızlara kayık yanaştıra-
mayız! 

· gar milletine ve Balkanlarda :ıı,oMANYJI. llİCALi BERLİNDEN dolan olanları bazı isti<nalarla bu pa- lan parçalarını Kadoslavof, yorgun kimde mecal kalıyor? Ölüden ev- Nitan bozulması 
•~lha daima' feliketler getir:nİ.'l o- AYRILDI ''Y' memleket parası mukab:llnde hil. ve liıgar lıir atı, süvarisi, nasıl sı- ve!, dirileriıı adreslerini okuyarak •--/--/- tarihinde yapılıp * 
lan muhtelif sergüzeştçi planları- kümele vermeğe d•.vct edeıı bir karar rık ucuna ge irilmiş bir yem tor- yoruluyorsunuz. Bn ilfuıları okur- bir giin sonraki iki giindelik gaze- Teptiın keçe, sinilttim küLih! 
nın hodıbin menfaatleri ile bozul- Berlin 24 (A.A.) - General Anto- altnı~tır. baslnt g~tere göstere yürHtıneğe ken düşünüyorunı: Ölen mi meş- tedc bitdirihniş olan (burada bir * 
ır..amasını samimi surette arzu et- nesco, ve Romen hariciye nazın Prens Bükreşte çalışırsa tıpkı öyle g;i~tererek Bul- bur, diriler ıni? Diriler mi ölüyü. kadın İsmi vardır:> ... ile, (ntüsaa- Çevir kaz yanmasın! 
IL.ı;,.tedir.. Struza ve maiyetleri bugün &rfüıden gar hır>ını tahrik etmi~ ·e Ferdi- iildükten sonra tanımak istiyorlar, denizle burada da bir erkek ismi * 
Hırvat köylüsü partisiniDn n~- Bükreşe hareket etmişlerdir. Lo d 24 İ gillerenin Pari- bü nand kralhl:ııu Umu111i Harbe so- yoksa ölünün şöhretinden mi me- \'ardır:) ... nın nişanları--/--/ Sö;vledimse Arap olay·-• .• 

~iri efkiırı olan Hırvatski nenıı< 

1 
SLOVAKYA RİCALİ BERLİNDI! -·k nl ra: C -b "

11 
Catl L•. b - kabilmi~ti. Avusturya - Macarista- del umuyorlar? ~ aaz t . d- k. yu e çısı amp e aynı sı a ız o-

1 
K t' ·r b d _ .1, - pazar günü (kızın ismi soyadı i- O C 

"<'';. esı lıyor -fık: , 
1 

umumiyesi, n--lin, 24 (A.A.) - Slovakya Başve- na tayin edilm:ştir. ıun inhilali ve biz:ıat Bıı ı:ari;ta- es ırı ır esap egı · le beraber), (nişanlının adı soyadı nrıan emal Kaygılı 
• ugos av e ar d = . _ T k b .. B 1 nın de' anılı bir harbe da) :ınLl<sa- Bir •doğııına, bir •Ölüm ilinL ile beraber) kız, nişanlıya ait he- ı !!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!'"'!!-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llO! 

Yugoslavya - Bulgaristan arasın a- kili ve harıcıye nazırı Alu .a ug=. er- (A.. A.) hg·ı yüzünden bu harp samında Ça- Şimdi de bir •mevlit. takdim edi- ı · 
ki dostluk paktı ile teyit edilin~ line gelmiş v~ garda man harıc.ıye diyelerini iade etmesile bozulmuş-
İ"i .. b ti . ihlal olunmak- nazırı Von Rıbbenlrop, Mareşal Keıtel 1 • •• .. d nakkalc mnbaripleriniu dahi ınağ- yorum: tu. Bu kere keyfiyet görülen lü- Beden Terbiyesi " munase e erın svıçre ustun e lil.plar sırasında görlilılüiiii ma- M E V L 0 T •.um u·-rine bir defa da ilanen te-sızın k 1 1 

samimi surette ar- vesair zevat tarafından karşılanmışlıl'. ..~ 
a mas.ıu dostl - h l f J liıındur. )"İt ve tekit olunur.• 

zu etmektedir. yugosla\' ug.u, uımndor, Slovakya Ba.şvet;Ji!e meç U ayyare er 1918 den sonra M"keJonya me- •Esbak X X mutasarrıf ve ku-
bütüıı komşularımız için ve bil- 1 ııöriiştü d 1 ( ) b * hassa ırk kardeşlerimiz Bfilg,~rlar Berne, 21 (A.A.) - Dun gece 20.30 selesi Bul.garistanda blr Makedon- man a~ı nıe_r ııı~ :;<. p~şa areı;ni 1 
Için bü ük bir kıymeti haızdıı.> . Berlin, 24 (A.A.) - cDN.B.• Hlınm!er da Cenevrede tehlike işaret> verilnliı yalılar ve M.akeıion)alı mulıacır!er I ve X şırketı nıudurlerındcn X ı!e 1 Bunlara ne gülelim ne kızalım 

Üı;küypıe çıkan, .Cenup Sesı bugün öğleden sonra Slovakya ba,vek:ı ve y:ıbanc:ı tayyareler Ce ... :re gölü ve meselesi şekline girerek Bulgar iç 1 !C ve X ş'.rketiniıı şefler'.ııden X ı Ennııiyeti.;.izin zavall;lıkları... · 
ve hariciye nazn Dr. Tukayı kabul et- Valais civrırında cenubu ga.ı·biye doı,.•Tu si}asasmuı kangreni ve kanseri ha- m annelerı, doktor X ve yıne dok- • 

gazete,i diyor ki: . · ki İsviçre üzerinden uçmuşlardır. Havd lini aldı. Diğer Mak'-"<lonya par(a- tor X nin kayın valideleri XXX Mahmut Ye.arı 
Bul~arlar şunu bilme~l~dı~·ler miş ve kend.isile uzun bir görüşmede bu- dil.fi bataryaları harekete geçmiştir. J.a.rının sahinl~ri tarafuıdatt yani 

Makedon;;a, Dobruca degil?ır. .~a- ıunınuştur. Sonra tayyareler jura üZerinden geçe- Yunanistan ve Yugo;Javya tara-
zı Sofya tahrikçilerine 'lll _c~heh ih- rek dönmüşlerdir. {mdaıı l\lakedonya koıuitcler;ne ı Sipahi Ocağı Konkur ipikleri tar ederiz ki Vardar vadısı Bel- f b B ) ı· 1 • •_alı,ma imkanı !ııralulmayı.nca Ri-

lıd e bu 'lı"z mu- .. yaa u gar- ta yan tıcıret ' ' gracta ebediyyen bait ır. v . Dgt "' lo Manastırının yıllartlanberi ye-
nıuıtaka muazzam fedakarl.Llar komisyor ".l t~h. mü:ııkerel~ri tyiştirdiği propagandacı Poplar ve 
ve fev.k~lbeşer gayretler paha.sn,a Bulgar Ciınnazlaruıın yetiştirdiği 
Y.ugoslavyanın parçalanmaz bu- like a t)a ttı Sorya, 24 (A.A.) - Bir Fınlilndiya ti. komiteci daskall.ar ve dnskalittalaı-, Dünkii müsabakalar 

çok heyecanlı oldu 
tunliilı'üne dahil ıolroustur. S<:tb- . caret heyeti ticaret mi.ıbadelelerirıin yP. Ferdinandın yılluıca bütün taJısi-
r ah ·k - o··ıler Ne~. ·ork, 24 (A.A.) - Ingiliz ·d t · ı · · -- k tm ı . anyada söylenen t rı çı s . ! ~ .1 nı en esısı mese esın1 muza ere e et satını sarfederek turetıp ürettiği 
iki memleket arasındaki daınu cWestern Prince, vapurunun kap- Uzere Sofy:ıya gelmiştir. Finlandiya bil- narhovi.st çeteciler ve kcndi!eriııe 
dostluk paktının ihlfı.lini hazırla- tanı bugün Nevy<ırka ınuvasalatın- hassa Bulgar tutiınlerine alaka ~ö<ler- yataklık edenler hep birden Bul-
lllaktadır. O pakt ki iki kardeş ~il- da bildirmiştir kı, hareket lıma- mektedir. garyaya göç etmişlerdi. •l\takedno-
let. · d b d nuzel dan anca·k 50 mil mesafede iki Dı"g·er •-raftan bı·r Bulgar ıı-~ et h lıl d Sipahi Oca"ı tarafından tertip edilen de yapıbcaktır. Fakat yalruz subay zail llntz arasın a : u · erece ı-. nın . . bomb dı ı..<.ı. ... ar e- ya Makedonya arın u·!... parola- 6 

hı. tın t tayyaresının ar ıma- t' d r"·ı B lga •caret l konkur h!piklerin ikincisi dün saat l'l atlarına mahsus olan kategori müsaba-r anl~ma havası yara ış ır.• düşman ye ı e - yan - u r .ı a.ıı aşma- sından başka konu~auk lıif bilmi-
nından kurtulmuştur. 

92 
sının Lecdidini müzakere için Romaya yen ve kaına ile, booıha ile, taban- te Sipahi Ocağı sahasında çok kalabalık kası yapılmıştır. 

A h Pr. •apurunun ·d kL" bir meraklı kiltlesi önünde yapılmıştıt. Müsabaka Yi.ızb~şı Eyüp Öncünün 
Vu .,tralyanJD ava Westem ınce.' . . .. gı ece ır. ca ile adam öldürmekten başka / 

" d Jnmlız mubavaa Müsabakalar, umumiyet itibarile çot: t>indi.ği Nit'i.n birinciliği, üsteğmen Rıf .. 
·ı <ılcusu aras:n a . ..,. • .. san'at sahibi olmıyan bu adamlar -asr&fl 37 ml yon y beş az' ası ve 54 mili 1. ~ muntazam ve muva!fakiyetli olmuştın. kı Alkan'ın bindiği ve sahibi oldu...,ı 

•u komisy<ınunun - y d kah o partinin, ""h bu partinin '" 
C~nberra, 24. (A. A.) - Avus- tecı· bulunuyordu. Unan or USU tehdit vasıtası oldular. Soııra par- Birinci Müs.>ba.ka: Apaş'ın ikinciliği. Üsteğmen Kudret 

ı Kasar'ın bindiği Ras'ın ütüncülüğil ile 
tal~·a hava nazırı 1940/941 sene· 

1 
_ Baş ta.rafı 1 2'.ei saJ'fMla _ çalanarak bir kısmı bazı partilerin, · Ziraat .B~kası mükafatı ismini ~~ı- tleticelendi. 

~inde Avustralva bava ku\-vetleri Bir lsveç vapuru Yunan Kralının Emri Ycvmisi bir kısmı da onlara rakip olanların yan ve sıvıllere malı.sus olan bu muso- ATlıncı Ml1sabab: 
ıçin 37 milyon -İngiliz lirası sarfe- • • Etenler Kralı Maı·este İkın· cı· Ge- fedaileri balini aldılar. Stamhu- bakaya sekiz müsabık iştirak etmiştir. 
dıi.ecepini bildirmiştir. B_ unun 22 torpıllendı liski para bnldu; onun hassa kıt'a· Neticede By. Melahat Akse! bindiği Suvari Binıcilik okulu birinci kate-

• orge, radyo ile, kara, deniz ve ha- d'k b" d" gori aUanna mahsus olan b - bak 
tnıl.ı-on 597.000 İııgı"liz lırası ımpa- k 

24 
(AA) _ isveçin cAn- ları halini aldılar. Saray para ver- Doğan isimli atla birinci, E 1 an ın ı.. u musa • 

· ·1m · l Nevyor · · va orduJarına aşa.~ıdaki emriyev- M h t R gnün en mühim müsabakası idi. ratorluk pilotlarının yetiştırı esı- ' •-ıandanın 250 mil gar- k di Staınbulis'dyi kulaklarını, bur- ği Filis isimli atla ikinci, a mu esne 
n d A ten, vapuru " miyi O umuştur: ' d ı · · u tla ·· cSipahl Ocağı ruüsabakas.ı.• ism•w .. e, H.239.000 İngiliz lirası a : b d t pı·ıı'ennıı·ş oldugu' nu, fakat he- · nı.uı.u keserek öl ördüler. Bir kıs- Resne bindiği Bonbakay ısım a u- -~ \ i d \ ın a or <-Vatanın davetıni işitince, mü . ld ta~an bu milsabak_,-a 7 at i.ıtirak et-
'Ustralyanın müdafaasına saı e ı- _ ad_ telsizle bi!dirmiJtir. tecavizi püskürtmek için silaha sa- ınını ltalyanlar e e ettiler, bir çüncü olmuşlardır. miştir. 

lec<>ktir. nuz batm ıgını rı!dıg· ınız zaman, milletın· ve biz- kısmını Makedonya muhtariyetini İ.kbıci Müsabaka: ç k h lı 
k k · ti Sel" "k y h d"l d 0 eyecan bir surette cereyan 

L A R Zat benim sizlerden bekledikleri- urma ıs yen anı a u ı eri Sakarya mük:ı:tatı Jsmini taşıyor u. 

T ed. itil F d aı· ti ·ı . eden bu müsabakanın sontada Yüzbaşı 
mız. ı· tamamen yapoAag· .·nıza derın· t ıye e er. e er ıs er ı c oto- Süvari Binicilik Okulu ikinci kategorı C d G 

~ 1 d k" eva ürk'1n'ın bindiği Yıldız birin-
surette kanı. 'dim. Bu k-~ar •-·- nonıist er arasın a ı mücadele atlanna mahsustu. Müsabakaya he:ı al ' ""' ...,,,.. ih "ki eiliği, yine Ytizb331 Cevad Gürkan'm NO -----~ w--:-;-:rffffiTff.V~-

L -'-------
M 

• Kumandasını vermiş. Nane-
e g e r n e il ya· mo a , . 

tecrübeli imişiz 

Nanemolla: 
- i\ieğer biz ne tecrübeli 

ltıilletiz. ccllazırhk kime, kıs-
1\1•1 kime• diye bir ata sözü 
·vaı-dır .. 

Dedi. 
- Üstat, şimdi bu da ak

lından ne diye geçti?. 
Di;rc sordunı. Gülerek şu cc

\"abı Verdi: 
- Yunanlılar İtalyanlardan 

iğtina1ıı ettikleri taı{kları !:ul
la111na,,c surr4ilc a~1r ,.;ayiat 
\·erdirıyorlarınt!'. I.;ıı nı ıııasc
ht·l!e luıtırladnn .. 

_ Nasıl görüyorsun vaııye-

ti üstat? 
Dedim. Gülerek: 
_ Hiç tereddüt etme evlat, 

dökülür mü, dökülür ... 
Detti ve ilave etti: 
_ Allah bir kere yü.rü ku

lum dedi mi, yürütür. Şimdi 
Yunan ordusu hu haldedir. 

nomanya 

ve yeni nizam 

Romanya da yeni nizama 
da bil olacakmış .. 

~anemollaya: 

bır. zamanda bu 1·F-•dı parlak bır· başladL N ayet ı taraf birihirini iştirak etti. Neticede Yilzhaşı Tava! b 
Q•~ ld"" k b h indiği Akıncı ikinciliği, üsteğmen İh-

sul-ette haklı Pıkarnu< ve bütün öldüre ö ure ama, om a ve ta- !rarzı'nın bindiği KarayeI birinciliği, 
' ' h J -- J • k ks dtl san Akal'ın bindiği Kanat üçüncülüğü 

dl.inya milletlerine bugünkü Elen- anca ıuncr erınc anı a ar. Osteğınen Rıfkı Alkan'm bindiği Civa kazanmışlardır. 
!erin ecdatlarına layık olduğunu Şimdi, büyük bir hayretle du- ikinciliği, üsteğmen Hamdi Barlas'ın liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöi;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiill 
göslermi.ş bulunduğunuzu görmek- yuyoruz ki Bulgaristan yeniden bindiği Uygur üçüncUlüğü almışlardır. 

Sustalıyı çekince le bahtivarım.• . bir :Makedonya sevdasına tutul- t '·üncü Miisabıı.ka: 
ITALYA:'>ILAR POGRADET'I maktadır. Yahut tutulıııııştur. Bun- Merkez Bankası mükMatı ismini lll§ı... tfurettin adında bir _genç evv.ılki 

BJRAKf!LAR MI~ dan, Bulgaristanın, . şatafatlı bir yordu. Müsabaka sivillere mahsustu. ııece Kücükpazarda çok fazla ser-
Al;.10, 24 (A.A.) - cB. B. C.>: dostluk ııaktı 1le bagh bulunduğu Birinciliği Doğan isimli atla By. Meli- ho şolarak sokakta nara atar ve re-
İtalyanların dün Pogradet'den ayrıl- Yugosl~vyan':° . inhilaline büyük hat Akse!, ikinciliği Filiz isimli atla EldL :ıalet çıkarırken ı:ıolisler tarafın

o!klarına dair gayriresmi haberler alın- ~ir se~ınc~C ıntızar ~!mekt~ oldu- j \<an, çüncülüğü Bonbakay ioimll atla d.an yakalanarak Kantarcılar ka-
gu netic""ı çıkarılabılır. Zıra Yu- Mahmut Resne kazanmı·'ardır. rakoluna gıötürülmü~. yolda me-

ınışhr. ak d ,. 
Roma. 24 (A.A.) _ 170 numara- nan ;\l e onyasının merkezi olan Dördüncü Müsabaka: murlara bakaret etnı,iş, karak<ılda 

lı İtalyan teblıgine göre, Yunanlı- Selılııik ve lıavalisiııdcıı YugoslJ1v Binicilik Okulu mükafatı ismİlli ta- üzeri aranınca bir sustalı çakı bu-
' 1 untazam Makedonyası hin kat daha göz ka- lunmustırr. 

1 İtalyan kıta arının m maştırıcı (fabuleux) bir servet şıyan bu müsabaka Süvari Binicillk O- S t 1 akı 
bar, rette yaµmakta oldukları ma kulunun genç atlarına mahsustu. us a ı C masanın üzerine 

n:v~~lara mani o!maga boşuna uğ- ka~·nağıdır. İkikyıdl evvelki istatis- Neticede Üsteğmen Rıfkı Alkan'ııı kor muş. zabıt tutulacağı sırada, 
tikler hu mınta a a susam yağı ve idare ettiği Özbet birinciUği. Üsteğıneo Nurettın oturduğu sandalvadan 

rtn;~~~~ı;4 (AA) - İyi malıi- tütün mahsulünden 70 milyon Kudret ıc.sann iclare ettiği Öztuna i-ı fırlamış. s':'stalı çakıyı açarak me
mat alan bitaraf kaynakl.:ırd8fl Lon Türk lirası elde edildiğini knyde- ltinciliği, Üsteğmen İhsaıı Akal'm ida- mm·ların uzerıne saldırmak ist!'>
draya gelen haberlerle teeyyut e.t- diyorlardı. re e!li:>.i Tunca üçüncülüğü ~· mıs. ".'."1<a1ann;ıs. elinden çakı alın-
tiaine göre Yunani.;tan ,eferının Eh ... denırk ki Bulırnristan ken- ılır. mak uzere ugraşılırken, Nuret:i-

---·---
Büyük fabrikalarda 
çalışan işçiler dün be. 
den hareketi yaptılar 
İşçi sayısı kalabahk o!an fabrika ve 

1 
imallthanelerde bed~ terbiyesi nli.ıkel~ 

l lefiyetlne dahil gençlerin bede·ı hare. 
ketleri yapmaları için yetiştirilmelerıne: 
şehrimizde de başlanmıştır. 

Bu cüınleden olen.ak üzere Eyi.tp k:ı· 
zasında bulwıan bUyük fabrika ve u:ıa-
15.thanelerln mükellefiyet sinni dahüın
de olan .~çi ve ameleleri dün sabah sa
at 8,5 te c.Otakçılarçayırı> namile ll.a

ruf yerde toplanarak 3 saat beden ta
liınleri yapmışlardLr. Bwılara her ha(
ta devam olwıacaktır. 

Sarhoşluğun akibe:ti 
Ta lakalede TarnbLlracı 1'anır Ja 

otuan Pelürgeli Der\·i~ evveli\:, Jt_•
ce fazla içmis. serhos olar"k s·,~<.ık 
!arda dolaşırken deni ve tarafın
dan vakalanıp hana -götüülJT"il 
Dervis handa odasının kapısını 
vurmus. kapıyı acan arkadaslarm
dan Ali kendisine: 

- Aman gürültü etme, arkadaş
lar uyuyor! Deyince hiddetlen mis, 
eline .ııecirdii!i bir od.unla Alinin 
rast gele verine n:nnı va başla
mıştır. Ali feryat edeek koşup 
merıdivenleden inmiş, Dervis te 
arkasmdan kosmus, bütün han 
halkı ayai!a kalkmıs. Dercis hanın 
avlusundJI güç halle Yakalanmış
tır. 

.Petür.ııeli Dervis dün adliyeye ve 
rılmis. Sultanahmet Birinci Sulh 
Ceza MahkemesinJe yapılan mu
hakemesi sonunda Alive hakaret
U:n 25 lira, dövmekten üç gün ha
pıs ve iki Ura Para cezasına, 250 
kuruş ta mahkeme harcı ödeınive 
mahktı.m edilnıistir. 

ŞARK Sinemasında 

Bugünden itibaren 

2 F~I BİRDEN 

1 - Hacı Murat 
Türk~e sözlü 

Dökülür mü 

dökülür 

- Üstat işgal altuıda bulu
nan bir memleketin yeni ni
zama ,;rınesL. demek, ne de
mektir?. 

~~vaffakiyetsizlijli hakk:nda Fa- di başına yeni bir bela getirmek Beşinei Müsabaka.: n.~ elindeki cakı kaza ile. sol böil'-
lk av arasın- niyetinde. Zira hu :Wakedonya rune saı:ılan.tn1$tır. 2 De ı ı· GBOÇll'k şist rüesa ile gene urm J k d d d d"k B ı Bay. Gülsüm müsabakası ismini ta, S talı kı -

da ihtilaf çıkmıştır. - yıı arı a 8 e ı ya .. · "ga- .. . . . . . us ca ile Yaralanan Nuret-
Faş,ot rüesa ordunun ricatinden ristan i.çin tekin bir yer değil. Yu- şıyan bu musab:ı.ka iki kategorı üzenn- tin Cerrahpasa hastahanesine kal-

Yunan Bn~kumandanı Pa
pagos ıesrettiği yevmi emirde 
ordu~·a: 

- Düşmanı denize dökii
niiz .. 

Sualinde bulundıun. Güle
rek: 

- MalUınn ilamdır! 
Cevabını verdi. 

A.ŞEKlP, 

~ 1 1 d t k kis" "b" d :1 Fransızca sözlü dolayı askerleri, ve askerler dese- g-as av ar a ur ı şuna es 1 gı 1 • • •r• arak tedavisi yapılmıs. dün de 
ferin müşkülStma binaen isteme-- gene Makedonya derneğe başlasa- !ara hu bela yatagını uruıtturamı-ı adlire, e verilmistir. AsFve .üçüıı- ROBE~T TAYLOR 
dikleri bir harbe sevkcdildiklerin- !ar bari .. Zira nekadar adını değiş- yorlar. muhakemesi sonml<la Nurettın bır MAUREEN O'SULLİV A....~ 
der. ıiola_vı Faşist rüe.san mualıeıe !irseler, cenubi Sırbistan derneğe --- av ~al'Se nıaltkı'.ııu ve tevkii cdil-ı l•m~--cıı:ıı••lllllll••aı.I 

[ediyor lr. ve dedirtıueğe kalk~alar Bulgar- (!) Elviyei Setase. m!:; r • 



SAYFA - t 

Marsilıa bombar
dı.nan edildi 
- Jb4 taralı 1 inci sayfada - ' 

Clermont Ferrand, 24 (A.A.) - Ha-

Yalancının mumu 
yatsıya kadar yanar 
Fon Papen'e atfohınan beyana-

vas; tın, bizzat Fon Papen tarafından 
Fransanın en büyuk tayyare fabri- dün tekzip edilmi~ olması bu haki

kate Berlinin nıhayet akıl erdir
ıni< bulnaması suretinde kabul 

Ik DAM 

~ 
imparatorun Mez1rı 

- Fransızcadan -
kacılarından Demoitine ile eski nazır
lardan soE:yalist meb us Montet'nin oğlu 
jcık, Mont.et tevkil edilerek idareten 
Polle - Voiain ıatosuna bap;;edilmiı-

mişlerdir 

edilebilir mi? Böyle bir kabul tar- Bir kaç aydnnbf:rJ kim1:;e"iz yaşıyan ı dalmıştı. Delikanlıyı bit· süphe kemi
zını müli.Yim bulanların gelecek jan - Mari - Roı'un biraz -pek az_ ser- l riyordu. Dünyaya ıelişi ne kadar meç
h3diselcr tarafından aldatılmama- eti vardı. 1814 te bir akş •n, ar:... n- huldü! 

A)IERİK~J'S YENİ FRANSA BÜYÜK smı temenni etmiy~ek kimse Tür- ıan başka süvaMler gelen bir atlı kütük En\·alidin büyük kubbesi altında a-
ELCİSİ kl)ede yoktur. vin önünde durdu. Kız, aca~;ip şapka-ına.sı imparatorun mermer mezarına 

Diplomasi sahasında ıayıs.ız hii- ·nın altında, kül rengi ve ramurlu re- dönn1üş dua ffii'-·ordu. Delikanlı daya-Nevyork, 24 (AA.) - Amerikanın 1 · 1 • ' , 
Fransa n~dindeki bü-a~ elrı"lilnne ner er göstermış 0 masma ragınen ingotu içinde onu derhal tantdı. BJ. I nam.yarak sordu'. 

' - ' -· bir homme dıı monde olduğunu in-BulUt -rine amiral Leahy'nın· tayin e- H Ionmiray'dan dönen Na;>olyondu. YoL - ı\nne, artık ~!rrdi ö~renmem lfı.zım 
~-- kfır etmek istem:Jecet;:imiz er 

dildiğini Roosevelt, k.1tibı· vasıta•••le . hı·- 1an insanlar. tek tlik çocuklar geçiy~1-- gelPn "t'Yi bana söylr" Babam hakkıı1-
~ Fon Papen bu yarı resmı te ır. bugün bildirmiştir. rdı. :\.1aiyet süvarileri zafer oyuncak:- da malUınat ver ... 

yalnı:ı tekzip etntekle de kalnııyor :-ır fibi parhyorlanh. Fakat o bwılara jan - Mari _ Roz ~arardı, kalbi dura· 
UCCtlMU İNGİLİZLEJt YAPMIŞ bunu a~ ni zamanda •siyasi te~- ,::ıkınıyordu. cak cJdu. ayağa k<.ılktı, sonra oğluna 

Vichy, 24 (A.A.) - Havas ajansı bil- mdt.ill' 1 ,.~u~ hb .. uJ~nad.ığdı~ı dda .. iJfib': ·Yere indi, jan - htari _ Roz'un evin~ d-:.rı.Oü: 
dıriyor: 'e 1 ·or. Yankı a . 1

1tcyl·ı up~ uz
1
. 1.1 !irdl. Kız telhştı?n ve hayretten ölecek- - abanl mı? ... O bir askerdi, ,.avrum! 

Dil M il d . . «taet• sızlı . mı et erarası po ıtı ı 1 t 1 rd ı· ürü. ·düh. * 
ngece . ars ya a bava tehlik~sı- k::ıda bir terbiyesizlik nümuııesi 0_ . ınpnra or cı u u, san ın y 6 une 

•e. karşı verılen aldnnı, müteaddit In- I k 'h d' .ld1nnıyarak d(>rin bir hayale daldi.. 
. ara · ı sas c ıyor. D d 

eılıb tayyaresi. tarafından yapılan bom- '-~ d I . k . t :~an a, yağu1ur sağnakları altında çöktü, imparatorun mezarı önünde du-
. ...,ura a sırası ge m1s en ışare k 1 h · · 1 bardunan takıp etmiştir. Ingiliz tayya- t kt k d" . . 1· ~ ;-ı.!i er er :da geçiyor ardı. ~fare.şaller, asına koyuldu. 

Ru kadar. jan - Mari _ Roz tekrar diz 

. . . e MC en en ımızı a amıyacagız k ~ ı.._ t af d 
relerı şehır ve cıvarının üzerinde uc;muş- k' b. . S ti B" 1 ..... 1 I so agın -rşı .cır ın a bir hana sığın- '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e 
... d y , k d ı ızım ovye er ır ıg-ı ı e o an mı•lardı. 
wr ır. ırmı a ar yangın bombası ol- d ti k ·· b ti · d'kk t • 

ak ·· b' k os u munase e erıne 1 a ve Küçük evde imparatorla küçük kız-
m uzere ır ço bomba atılmı.ştır. ehemmiyet verişimiz. bu münase- Çör çil Metak-Şimdi,.e. kader alınan haberlere göre, betlerin uzun ve sıkı bir birliğin, dan başka kim~e yoktu. 
dört kadın ölmu· • beş "' · la Aralarında ne geçtı? GC<.'C" basıyordu. vVe AJŞl yara n- İ.l"İ niyetin mahsulü oluşundandır. 
ını.,tır Ocakta odunlar tutuşuyordu.•NapoJyon sas'ı tebrik etti · . Bu vaziyetim.izin de kendisine gitmiyordu. Harpten bıkmıştı, yollardı 
PaUamamış bombalann tetkiki -.e I- mah•us bir teşrifatı, birtakım hu-

~ı ı htan bey 1 · b 1 dörtn:ıla at koşturMaktan bıkrl"'ıstı, mu-.. yan a e,. anname erın u un- dut1arı ve buutları bulundu~'ll biz- · (Bas tarafı 1 inci sayfada) 
1 · u1;_ · · · d kadderatından bıkmıştı. ması, tanare erın m· ~eti tizerın e ce olduğu kadar l\fosko\•aca dama- bahtS me-vzuu olamaz. Bunııııla bcra-

hiç bir şııiipbe bırakma~aktadır. 1 hin1dur. Nitekim bizim dostluğu- * .ber J-Jitierin nrtık çoktan kendısine hE'm-
Fransı.z hükümeti, Ingiliz hava kuv- muzun da So\.·yeilcr Bir!iğin<'e bu jan - Mari - Roz birdenbire kah~- ayar addetmr<ilgi "1u~solininin in1dad1-

Tetl~ bu derece .. tavsif edilmez u- ~kilde birtakın1 kayıtlarla muhat manın &ıkıntısını anlndı. Artık ondan na gitmiyeceğ1ni kabul edcnl<~yiz. 
.wlerme lr~ı eneI"Jik protestoda bu- olması tabiidir. Moskovanm Berlin korkmuyor, fakat acıyordu. Fakir bir , MukaddP'i CcrmE'n imparatorluğu
lrllnmut ve Inıiliz hükfunetioden tarı:i- büyük elçisini azledip bu makamı evde ynln1z bulunduğu bu dakikada nun> dirilmeı;i tnhakkuk ederse İtalya
Je ve tazın.inat istem.qltir. çok daha kıymet verdiği bir diplo- cihangirin açılacak bir kalbe, bir k.adm nın kontrolü altında yeni bir Roma im

Hava Harbi 
mata tevdi etmiş olmasında elbette· kalbine ihtiyacı olduğunu anlıyordu. paratorluğu kurmak rüyası bir mukal
bir mina vardır. Tıpkı bunun gibi Çılgın bir tee.~ür içiı1de ona bakıyor ve lidlik veya gülünç oyundan ibaret ka
Macaristanın üçüzlü pakta girişin- bu teessür Napolyona da sirayet edi- br. 
den evvelce malUmatı olmadığım yordu. İmparator nihayet sert ve müş:- Makale muharriri Garvin, faşist dik.
bildirmiş olmasını da nıiinasız bul- fjk bir hareketle kızı koBarı arasına a- tatörün aıı;:kerl ma.ıahazalarmda aJdan-

ı.rdıman etmiştir. İki tayyaremiz ÜS- mak mümkün def-ildir. hyordu. Evvelce zaferlere de, 'M.ari - ·dığın1 yazmakta ve şöyle devam et.mck-
ı.rıne dönmemiştir. Gelelim Bulgarlara: /Luiz'de Kont.- Valev"ka'ya da böyle •e<tir: 

İNGh.mıtEYJ: TAAlt.KUZ llAriF Tekzip sahasında bu komşumu- Y~P~~şt~. B~ s~fer de bir in~n gibi se- Şarki Akdenizden İngiliz donanması-
OLDU zun epey geniş bir mevkii var: • vıldıgını, bır 1lAh gibi prestiş edildi- 'lın kovulma~ı için İtalyan hava kuvvet-

1- Yuaanlılara nota vermek ni- f ğini hissediyordu. lerinin başlıca rolü oynayacaklarını 
yetinde olmadığını bildiriyor. Gece yarısı atına binerek giyindi. .1.annetmek hatA idi. 

Hıma .,,, dahili eııutlyet nezaretlerinin 
lebli#iı:ıde deniliyor ki: 
Düşmaom bugün faaliyeti, küçiik 2 - Türk ve Yunan hudutlarına Belki bir gün tekrar geleceğini vadet.. Almanyanın evvell Yugoslavyayı is-

asker tahşit etmemekte olduğunu miştı. Gelmedi. İhanete uğradı, tahtan t ilA etmek niyetinde olduğu hakkındakhi 
bildiriyor. feragat etti, Elbe adnsını boyladı, Va- ikirden bahseden muharrir, Almanya-

mlkyuta o!ımıftur. 

Şimdiye kadar alınan raporlara gö
re, Kent KonUuğunda bazı noktalara 
~k az mıktarda bomba ablnuştır .. Peıt 
az hasar ve pek aztele!at vardır. 

Ve bu iki tekzibe bir de ıııüeyyi- terlo oldu, kanatlar kınldı. .,ın Bulgaristan yolu !le SelAnlğe gitme. 
de ilave ediyor: * ye teşebbüs edeceği fikrini ileri sür-

75 günlük bir hizmet devresi Şimdi Parls yolundaki küçük evde mektedir. 

5 l ci T e~rin Pazartesı 
8.00 
8.03 
8.15 
8.30 
9.00 

12.30 

12.33 

12.50 

Program 
Müzik 
Ajans 
Müzik 
Ev kcı.dını 

Program 

Müzilt 

Ajans 

13.05 l\1tizik 
14.00 Müzik 
18.00 Müzik 
18.oJ Müzik 

18.40 Müzik 
19.15 Müzik 
19.30 Ajans 

19.45 Müzik 
20.15 
20.45 

21.00 

Radyo 
Müzjk 

Müzik 

21.30 Konuşma 

21.45 Müzik 
22.30 Ajans 
22 45 Müzik 
23.30 Kopanış 

Belgrad mı, 
Sofya mı? 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

olursa son ~idd('"tlr n1uka\'rınct mu- I 
kadder olduğunu tekrarlıl·orJu. Bu 
be;) anat çOli. \·ata•i}ıt:. ver olan Sırp
ları memnun etnıi!? ise <le hariçte 
bilhassa mih,·er dnletleri mer
k~lerindc n.üııık.Hndür ki ~evk 
ye heyecan He karşılanmış olmasın. 
Yine~ a,·ni ~\1acnr ıneınb 111a göre 
bu saik d<> iki e,·,-eJki illt:>LJere in
zınıaıu ederek general 1"<"diçin iş 
başından uzakla~tır J;nnsaıı istil
zaın etnıistir. l~cn! J-.nrhi,yc ı.ıazırı 

da eskisi kada1· , .... tnn ev·tr bir zat 

25 - İKİNCITEŞRJN" J!Mft 

Emekli, dul ve Y• timlerin ve askeri 
malullerin nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasınd n: 
Maa§larını bankana.ıza temlik ettirmek suretile aJan emeklı, dul \'e ye-timlerta 
Mart - Mayıs/941 üç aylıklarının tediYe!ine 2. Bırincikilnwı 9-lO tarıhindeıt 
itibaren beşlanacJtktır. 

l - Maaş sahiplerinin eııerinde bulunan bir devre evvel bankamızca ve
rilnliş pusulalarının alt kısmında yazılı tediye saatleri ışıkların k~ırartılmall 
ve mesaı saatlerinin değişıne~i dolayı~le aşağıda yazılı olduğu veı.;hile &aııı 

dil edilmiştir. Maaş sahiplerinin eUndeki pusulada: 

Saati 
> 

8 - 9 arasında yazılanlara 

> 
> 
> 
> 
> 

9 - 10 
10 - 11 
11 - 12 
13 - 14 
14 - 15 
15 - 16 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 16 - 17 > 
ıechyat yapılacaktır. 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Saat 7 - 8 ara!ında 
> 8 - 9 > 
> 9 - 10 
> 10 il 
> il - 12 
> 12 - 13 
> 13 
> 14 - 15 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

2 - Meı.k:ı.ir puslalarına tediye gil"JÜ ve saatı yazılrr- 111 ol.'.lnlar va,_ 
bunlara ait maaş sahiplerinin 2. Birin<"ikAnwı 940 dan evvel bizzat ve bilva
sıta bankamıza müracaat ederek gün ve saatlPrinı öğrenmP1Pri ve saat üz~ 
rinde yukanda bildirdiğimız tadiiütı nazarı dikkate alarak fotoğrafla nüful 
cüzdanıarile bankanııza müracaattan. 

3 - AskerI n1a1üllerin mürac ıatları 2. Birincıkfinun 940 Pa. ~-tesi gOnO 
asat yediden on bire kadar kabul edi:ecektir. Her hanı;:i b karı ıklığa ma

hal kalmamak üzere Malm0dür1ük1e ine nazaran mı.irac::ıat ."':'ası aşaf,"ıda 

gösterilmistir. 2/ Birin<'ik~nıın /940 ta· rihinde saat 7 - 8 ar ~~ Eminönil 
ve Dc~ikf«ş, 8 - 9 arasında Fatih, 9 - 10 arasında Üskuda-, Kadıköy vı 

10 - 11 ara~ıncla Bry')ğlu, F.yilp \'e diger Malrnudürlük1ennde ycl7.Jlı aEkcrl 
ma1fıl1ere tediyat yapılacaktır. Bildiril~n gün ve saatten sonra vak olacak mil

raa<'atlar diğer maa1 sahipler; gibi mu:tmeleye tbi tutulacağı ve malüllerin nÜ'"' 
fus tezkereleri1e Ht ·amiye tevzi cüzdanlarını birlikte getirmeleri ılan olunur. 

• ıı 133• 

olduğu muhakkaktır. F'a\rnt yeni ta ııa•••••m•::m•••••••••••••n••••• 
birlcdle bu gib< trbeddıillere yeni 
,-azLvetlerc intibak denililor. 

s{, izahlar nckadar duh'l"U veya 
mühalii!:ı:tlı olur!'la olsun herhalde 
Yugo<lav)·adHki eşhas \ 'e fikirler 
hu"iu' unda ha"isasiyetin nckadar 
cok oldui:t•nu gösterir. .'1ukave
met ,.e siddete siddctle mukabele 
azminde ve knra~ında olan n1illet
lcr bir defa fedakarlık ~arkına par
maklarını kaptıra<ak olurlarsa bu 
ınakina yalnız parmaklarını değil, 
kollarını, hatta bütün vürut)erini 
çekebilir. Dün)anın bu karıı;ık a
nında en doğru yol her türlü teea
\<-Üz ve gnnimet fikirlerinden uzak, 
fakat her türlii taarruza göğüs 
germeğe hazır bulunmak ve bunu 
filiyat ile de göstermektir. Bir 
Londra telgrafı azimli duru~urnu
zun, usul ve tedbirlerimiz!n mi1ı
vcrin üzerinde tesir yapacak ki
yasctli bir siyaset olduğunu söy

Beyoğ l u Vakıflar direktörlüQUnden 
Kiralık Emlak 

~mti Müallesl 8okai1 NumaTMJ Cinsi A1lıiı 
~~~~~~~~- -~~~--=~~~~~~~~~ 

Beyotlu K. Mustafa Çelebi Tel 16 Ev 45 00 

Panganıtı s.,.men 10 Ev 7 00 
Taksim Ş.hit Mühtar Abide karşısı 1. kat 9 No. Oda 30 00 

Yukanda yazılı emlakin 31/5/941 
lığa bırakılrnşıtır. İsteklilerin Beyoğlu 
ligine müracaatları. 

gününe kadar kiraya verilmesi pazar 
Vakıf1ar l\ılüdürlüğıi Akarlar 1'.olibneyyiz. 

(lll03). 

[ ISTANBUL 
Yllık 

Kirası 

İlik tem. 
1 Senelik 

!ELEDi YESiN DEN ] 
Mant tberinde bir düşman hombardı

...,. tanaresi ciöfilriilmüştür. 
için silah altına çağırılmış olan ih- jan _ Mari _ Roz bir hatıra ve bir en- Şayet manevra muvaffak olursa ta-

tiyatlan terhis edeceğini bildiri- dişe ile yaşıyordu. Yatağının yanında mamile ihata edilecek olan Yugoslavya 18,00 1,35 Kapıım;ariıdıi "Dlvrik IOkağmda 21 numaralı dllkl<An. (l:Y 
yor. bir beşik vardı. Beşikte u~••an .--... bu suretle taksim edUmek için olmuıs 

lüyor. 
H .. ' ş--•--·· RAB~ 111 useyın u wu 

DtiD ' =Jri hielllllla.r 5 .Jf.. J -.J ................ sene ffiilddeUe) 
altı yaşına gelmişti. Onun nasıl blr bir bale ıelecek ve Yugoslavya bir Al- 500.00 37,50 Büyükderede Piyasa aaddesindeki Beyaıpark namile ma· 

Londnı, 24 (A.A.) _ cReuten İngiliz Bu müselsel tekziplerden mem- mucize ile do•ctuğu bilinmiyordu? Da- man vi!Ayeti halini alacak ve bugün Yeni Eserler U ) 
6 ruf a:azino ve deni2 banyo yeri (1 aene mtidde e hava kuvvetlerine mensup bombardıman nun olmadığımızı !i:Oylcmıycc .... ,gı.t:. ima yalnız yaşadığı halde bir çocuğu Romanyada tatbik edilen müstemleke 

Hatta• bu tekzı'plerı'n ~u"•de ,.uz·· ha !dar ı ıt 1ın kt Yıllık kira bedeli muhammenleri ile ilk teminat miJcdarları ~ ... ·"'anda yazı)ı tayyareleri, bu akşam güneş battıktan J •· , - olmu0tu! Bütün köy halkının tüyleri es a ma a aca ır. Dak ·ı f d l • ,_ 
11011ra, istilA hmanlanaa ve Fransız sahi- kikat olmadıkları, birtakım tema- ürperiyordu. 0 :susuyor, lllTUll bir ha- Gavrin makaleııine ı;öyle devam et- tı ogra 1 ers erı gayrimenkuller hizalannda göserilen müddetler için kiraya verilmek ıızere 
linde uzun menzilli top meV2ilerine çolı: yüllcri maskelemiş oldukları te- zine gibi saklıyordu. mektedir; Yüksek İktısat ve Ticaret Mele- ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve Muame!At mll-

'
iddetu bir hücum ya-.. tır. Bütün he- zahür etse dahi. Fakat TUrkiyenin bu düşüncelerin la- tebi dakil~~afi muallimi Hamit dürlüğü kaleminde görülebilecektir İhale 2/12/940 Pazartesi günü saat 14 r··- Günler geçi:yordu. .,,.. 

dcflere yerden hücum edilmi ıve büyük Zira bu müselsel tekzipler bize hakkukuna tiddetle karşı koyacağını, Örenin bu isimle vazdıjıı ikinci e- de Daimi Encümende yapılacaktır. Talıplerin ilk teminat makbuz veye 
çapta bombalar atılmıştır. bizinı ne olduğumuzu, Şefimiz. * Yugoslav1ann da mücadele etmeden va- seri nesredilmistir. mektuplarile ihale glinü muayyen saa1e Daimi Encümende bu1unınalan. 

Hükümetimiz, ordumuzla ve tek Çocuk on, sonra yirmi yaşına geldi, tanlannm mukadderatını mühürletmi- Bu kitapta, icap eden bütün na- {10908) 

millet halinde bulunu~umuzla ci- sonra yirmlyi de ıeçti, İlk çocukluğun- yeeeklerini ve Yunan mukavemetinin, zari malümatla yazı makinesininlı••••••••••••••••••••••••••••••I 
han muvazenesinde ne büyük bir dan hiç bir hatırası yoktu. Bununla be- Almanları ve faşistlerin Balkanlar hak- tarihcesi, bevnel'l'llilel daktilo kai-Yunan Kralı 

(Baş tarah 1 inci sayfada) 
•Yunan milletinin giriştiği bü

yük mücadelenin safahatı nekadar 
çok, Yunan milletinin geçireceği 
imtihanlar ne olursa olsun, şüphe 
edilmemesi 1Azım gelen bir vakıa 
vardır ki, o da hak ve şerefin ta
mamen ve katı olarak galebe çala
cağıdır .• 

deirer olduğumuzu bir daha izah raber 18
21 

de bir akşam annesi onun kındakl p!ilnl•rını tamamile bozacağı deleri hakkında etreflı ve lüzu:mlu Devlet Demı·r yolları U. MUdUrlu"j\'u'nden 
etmis bulunuyor. siyahlar giy;•.mesini ve bUtün gece dua fikrinin yayılmakta olduğunu zannedi- bütün bil~iler vardır. Y 

Bu, bizim, Yunanlılar gibi sün- etmesini istemişti. O tarihte mahpus, yoruz. Muhabere numuneleri, vazı ma-11••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gil hücumuna kalkışmağa meydan orada, adada ölmüştü jan - Mari • Roz Sunday Dispatch gazetesl, İtalyaya kinesi harflerile ve satır basları ve 
bulmadan dahi elde etmiş olduğu- * kendisini bertaraf edecek bir harbe in- sonları hakkındaki daktilo kaidele 
muz bir neticedir. ağlamış, ağlamış, ağlamıştı. dirmeliylz bastığı altında yazdığı başına. rine !(Öre tanzim ve terti-cı edilmiş. 

Şükrü Ahmet !lir gün bir haber geldi: İmparatorwı kalede diyor ki: tir. 
:::::========'======= cenazesini Parise getiriyorlardı. jan - Adalarının hava harbine maruz ka- Eser. münderecab. iti.barile. lisa-

Marl _ Roz hemen hareket etli. Jacağını hesaba katan İngilizler hllMına .nımızda bu vadide yazıbrus olan tıklarından ruhlanmız sevinçle 
dolm~tur. Çünkü 3000 sene evvel
ki gibi Yunan çocuklar:nın göğsü 
haksız tecavüzün çarparak kırıldı
fıı bir kale ve sur olmuştur. 

Kral, Yunan ordusunun ve al
cakça bombardıman yüzünden bun 
ca evlltlarına ağlı yan Yunan sivil 
halkının yüksek kabiliyetinden 
bahsedel'ek aözlerini şöyle bitir-
mistir: • 

•Harbin çetin bir imtihan olduğu 
fikrinden hiçbir zaman uzaklaş
madan ka:lırıı.man kıtaatımızın vaı>-

Bu kahraman çocuklara en kal
bi selamlarımı yollar ve ayni yük
sek cesaret ve gayelerin göğüsle
rini ısıtmakla devam etmesini di
lerim. Zafer bizimdir. Çünkü hak 
tamamile bizimledir .• 

B 0 Y 0 K TAR 1 H 1 ROM A N No: 60 

Yazan: M. Sami Karayel 

Yayabaşı çocukları bu suretle topla- ıonra ahalinin ricası, evldtlanrun yenı .. 
ılıktan sonra, bunları yüzer yüzer me.. çeri ocağına, aarayı hümayun hassası. 

muru mahsusla sevkederdi. na alınnıası olmuştu. Fatih te buna mti. 
Sokul kasabası Bosna vilAyetine tA- saade etmişti. (1). 

bidi. Fatih Sultan Mehmetten beri Bos- Devşirmeler, acemi oğlanlar rnEktebi 
nadan devıirme alınması daha ciddi- olan Edirne ve İstanbu1a geürllirler .. 
yetie icra olunmağa başlamıştı. Orada terbiye olunurlardı. 

Çünkil, Bosnadan alınan çocuklar Bu, devşirmelerin en güzelleri ve 

be"ll güzel ve tavana oluyorlardı, hem 1 endamlıları. ~a~yı . h.ümayun h.a~sas~ 
de zc!::i ve, padişaha sadık birer bende J emrL~c verılırdı. Çırkın~erl ve kölulerı 
olarak yetisiyorlardı. ı bahçelere bostancı, e:erı kalanları da 

Bu sebeple, Bosnadan devşirme usu- Y('ruçeri ortalarına gönderilirdi. 
lile Hıristiyan çocuğu almak devletçe Sokul'a çocuk devşirmeye gelen Ya-
daha munasip addtdilmlştL yabaşısı, Yeşilce Mehmet Bey namında 

Bosn.adan alınan devşirme çocukları 

devlet ricali arasına girmişlerdi. Adet
leri günden güne çoğalıyorlardı. 

İsllmlardan devşirme çocuğu a11n
rnazdı. Fatih Sultan Mehmet Bosnayı 
zaptcdip bu, ülkeye Mkim olduktan 

bir ağa idi. 
Yeşilce Mehmet Bey RükAbi hüma

yunun en delerli ve yüksek şahısların
dan biriydi. 

Yani, l\.lehmct Bey padişahın yakını 
ve, sadık bendelcrindcn idi. Mehmet 

Bu dönilı;ü, takı :ı.aferin muhteşem olarak İtalyanlar fevkaliidc ve parlak kitapların en mükemmelidir Fiatı 
süsünü, coşkun ve ıı;:olgun halkı, emek- bir sulh istihs51 edeceklerini tahayyül 125 kuustur. 
illeri, bayrakları, prensleri, tabutu \ten- ederek harbe girdiler. İngiliz sil3hları- ------------
di de oğlu da gördil. nın kudreti şimdiden bu planları boz- DOKTO~ 

Muhteşem cenaze alayından sonra muş ve yollarını şaşırtmtŞtır. Şimdi bun- Q 
jan - Mari - Roz ve oğlu bir kaç gün dan sonra yal:>ılecak hareket bu bozulan 1-eyzi Ahmel naran 
daha Pariste kaldılar. Köye dönecek- plfınlann üstünü altına getirmektir. İ- I Clldl7e •e :ıdilııe'f'be miitle:•1tı.0_., 
leri gün kadın son bir defa dua etme!t talyanlara öğretmek IO:zımd1r ki harp Adres: :Uabı.lJi Cat:J.1ojiu 

üzere muh&rlbin mezarına geldi. Y'l- yalnız sokakları bayrakla donatmak de-J rokn~ kö,f'~lnde Nn. 4:::1 Tf'l. 231'1 

nında, dilnya)a getirdiği genç hayaıaıa ğildir.> lııııİı•ıİl•ıİI•••••••••• 1 

Bey Sokul kasabasından bir çok çoculr 
topladı. 

Sokullu Mehmet Paşanın ailesi Sokul 
kasabasında pek maru!tur. 

Sokullunun babası Sokoloviç ailesi i
di. Sokoloviç'ln zevcesi ve, Uç oğlu var
dı. Zevcesinin kardeşi yani Sokullu 
Mehmet paşanın dayısı papasdı. 

Yeşilce Mehmet Bey, bunların için
den küçük Soko1oviçJ beğendi. Sokolo. 
viç on beş yaşında dilber bir delikanlı 

• 
girip iltifata nail olacağını bir gün ge-
lip kendilerine yardımı dokunabilece
lni anlattı: 
- • Oğlunuzun azim istikbali nAsiye· 

sinde- nümayao olmaktadır. Kurbu sal
tanatta ve hizmeti veli nimette pek çok 
makamatı haiz olması rnemuldur. Er 
başında devleti İrak değil, kader yaver 
olana eyvabe kunuz feyuzat ktişadedir. 
Pirlik zamanında payimal devran olur
sanız de>stigeriniz olur. 

Dedi. 
idi.. Bunca nasihatlere rağmen çocuğu sak .... 

Mehmet Bey, babasından küçük So- l lamışlardı. Yeşilce Mehf1lel Beyin ıs
koloviçi istedi. Bu intihap Sokoloviçi . rannı görlince, dayanamadılar. Daha 
dilhun etti. Çocuju saklamağa ve hat~ doğrusu kurtaramıyacaklarını anladılar, 
kaçırmağa talıştı. Papas olan dayısına küçük Sokoloviçi Mehmet Beye teslime 
müracaat etti. mecbur oldular. 

Sokoloviç, oğlunu kurtarmak için be- Evlil.tlarına iyi bakılmasın1 ayrı ayn 
del vermcğe razı oldu. Fakat, Yeşilce rica ederek F.dirneye yolladılar. 

~eh.·met 13cy para v~ ~ulu red.de:t~İ· ı Yeşilce Mehmet Beyin, ısrarında hiç 
ille Sokulluyu almak ıstıyordu. Çunkü, bir başka sebep yoktu denemez, hem 
pad,ş;ıha ]~yık bir içoğlanı idi. vazifesini yapmış oluyordu, hem dv 

Esasen, Y('~ilce ~fehmet Beyin çocu- Sokullu hakikaten fevkalade eşsiz dil
ğu almak vazifesi idi. L~kin, ailesinin ber bir delikanlı idi. Sarayı sultan!ye 
gönlünü de kırmok istemiyordu. lAyık idi. 

Nihayet, Mehmet Bey onlara nasihat.. 
te bulundu. Kalblerini teselliye çalıştı. 
Çocuğun sarayı sultnn1ye gırecegıru, 

tefeyyüz edeceğini, padişahın gözüne 

Mehmet Bey çocukları topladı. Mü
nasip bir memur1a Edirneye yolladı Bll
has~a, SokuUu }(in hususi tenbibatta 
bulundu. 

Çocuklar Edirneyc geldiği zaman Ka
nunt Süleyman F.dlrnede bulunuyordu. 

Sokul1u Edirneye gelir gelmez der
hal saraya verijdi. İsmi Mehmet kondu. 
Edirne sarayında tahsilini yaptı, Daha 
sonra İstanbula, sarayı cedide geldi. 
Kfi(:ük odalara verildi. 

Hül1ısa, Sultan Süleymana sadil<ane 
hizmetler edecek bir bende oldu. Adap 
ve merasimde ve, husus1yetıerinde gös
terdiği incelik ve l.tıdat padişahın bo
ıuna gitti. 

Sokullu Melılnet ağa iç hazineye a
lındı. Bu sırada Sultan Süleyman Ka
nlıUlinin parlak zaferlerini gördü. Sa
rayda büyük bir iti.mat kazandı. İçtıa.. 
zinede pek az :ıaınım kaldı. 

(Daha nr) 

(1) ş,.m<lanı.a.ı.,, Meriyütteva.rllı: 

dlo<na fetbolandııkta cümlesi blr
dPn Müıı;:Jüınan ohıp pacftlaha rica et
iller ki, evlidumz ılevtirme larlklle 
alızoluna, ya.ol rhQoa Zftllllerl evlidıa

ılan beher """" biner nefer ~lı> 
anıl olup aannJ •ili.nı m.eyaıunda ıer .. 
bipe ha.deha llÜODÜlveclh olaıılan En
am.n blimaJ'wn ve, 9'1u1nlerl boılaııele
re bostancı, balrlıd orlalarda rMl9orl 
.....wr.ıı. 

Mubaınrnen bedeli 15690 (On beş bin altı yüz doksan) lira olan elli (50) 
ton benzin 3/12/1940 Sah günü saat 15 de kapalı zarf usulü Ue Ankarada 
İdare binasında safın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstcyenlerin (1176, 75) bin yüz yetmiı altı Hra yetmiş bet 
bruşluk muvakkat t.em.Lnat ile kanunun tayin etüii vesik:alan ve teklifleri
ni aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeler] lllzundır. 

Şarbı.ameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpapda 
Tesellüm ve Sevk S..!likinden dafıtılacaktır. 00887) 

HACI oEKIR MAMULATI 
Ağza alındığı zaman ayrı bir hüviyet olduğunu 

derhal belli eder • 

Karecabey H•rası Müdürlüğünden 
1. - Hara malı ve yarışlara angaje saf kan İngiliz 939 doğumlu erkek n 

dişi on dört bat tayla saf kan Arap beş bat ta,y açık arttırma ile satılacaktır. 
2. - Arttırma 1/12/940 pazar gün saat on üçle Ankara hipodromunda :r• 

PJ)acaktır. 

3. - Muvakkat teminat hepsi için beş yiiz altmış bet liradır. 
4. - Tayların pediirileri Ankara, istanbu~ Adana, Bursa, İunir, Samsun. 

Konya, Balıkesir veteriner müdürlükltrine gönderilmiştir. 

Taylar hakkında izahat almak Jst01enlerin bu müdürlüklere ""haraya mil. 
raeaaUen ve isteklilerin artı.nna tıiin "" aaetinde Ankara hipodromunda lnl• 
lıınmalan ilin olunur, c!04* 

SİRKECİ 
SalJrnnsöğüt Demirkapı 

HALiL SEZER 
Karyola fa.brik.asındaki 

-aserııiyi ziyanıt ediruz 

lmtiyaz Saldbi ·.-e Ne~at J>l. 

nktörii: E. İZZET. Daaıld.ıiı JJm: 

SON TELGJIAF e.am-i. 

TiYATROLAR 
TEPEBAŞI DRAll 

KISMINDA 
25/11/940 Pazarte& 

giinii Hf8mı -t zo.JI 
A.ııalı Takımı ArtuınJa • KOMEDi YJSMINDA 

Bu U-. oyun yoktur. 
akşamı ... t Z0.30 da 

D A D I 

KAN, KUVVET, İŞTİHA ŞURUBU 

F O S F A R S O L, kanın en hayati kısmı olan kırmm yııvarlaeık lan tazeliyeı-a çoğaltır. Tııth ~ha temin eder. Vücude devamlı 
gençlik. dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uy Jrusuzluğu &iderir. Mnıumid inkıb azlarda, borsak tembelliğinde, 
Tifo, Grip, Zatiirrieye, Sıtma ne kahatle:rinde, Belgevşeki.iği ve ademi iktidarda ...., kilo almakta '8Y• nı hayret faideler temin eder. 

FOS FARS O L'ün diğer bütün kuvvet flll'Uplarnuian üstünlüğü DEVAMLI BiB SURETTE KAN, KUVVU, işTiHA TEMİN 
ETMESİ ve ilk knllananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ... 

Sıhhat Vekiıletinin resmi müsaade sini hai:olir. Her eczwde bulunur. 


