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Cunıhuriyet Ordus n 
es mi Büyük Geçit 

Yunan kahramanlığı 

karşısında 

DONYA 
NE 

Royterin tefsıri 
LONDRA, !9 (A.A.) -

Röyter aja.nsmın eiyaai mu-
ha.nin yazıyor: 

ltaıya., Mısıra taarruz et. 
mekte tereddüt eylediğinden 
kendine daha kolay bir kur
ban aradı. ltalyanla.rni Mmra 
nısbetle Yunanistan& hücum 
ı ın coğrafi üstünlükleri var. 
dır ÇünkU muvasala hatlan 
d ha kısadır. 

Yunan ordusu bentlz tama· 
mile aeferber edilmiş olma. 
rnakla beraber, Uzerine düşen 
Vazifeyi bqaracağma güvene. 
bilir. Yunan askerleri btlyUk 
kahrama.nlıklara kadirdir. 

Oyleye benziyor ki, Itaıyan. 
la.r tefevvuku temin için mo
törlil vaartalarma gUveniyor. 
la.r. Fakat Epirln kayalık dağ. 
lannda vukubulan ilk temaa. 
la.r buraların mtldafaaya elve
ritli olduğunu açıkça göst:er
mişt·r. 

\: nanistanm 'lngilt.ereye, 
nıuracaat etmiş ve lngiliz P
tant sını muessir kılacak bazı 
Y~rdımların yapılmasını iste. 
rruş olmasına hayret etmemek 
llzmıdır. Bu herhalde hava ve 
~z yardımı demektir. Bun· 
lar daha kolaylıkla hareket 
1&haaına. gönderilebilir. 

Hltıer ile Y:U80linl arasında 
dtın Flora:Mllda yapılan müli.. 
kattan öyle anlqılır gibi olu. 
Yor ki, Yunanistan& karşı Mu. 
llOUni kendi teşebbüstl ile ha
?eket etmi§tir. Bunun da se. 
bebl belki Almanyanm Vişi 
htlk6metiıe yaptığı müzakere. 
lerde ltaı)'Ulm bir ta.rafa bı. 
!'8lnhmt oJaıamdD'. 
. Bu llefer de yine toplantıya 
iftlrak .eden en uzun yolu yap
ınak H~tlere dilşmtiftür. An. 
aak, mihverin lkl ortak dev. 
leti arasında çatlak bulundu. 
iunun gözUkmeehıe meydaıı 
Veıilmiyeceği beklenilebilir. 

A111erikanm mUtaleası 
V AŞINGTON, !9 ( A.A.) -

Yunanıstan hadiseleri vqing
tonda pek yakından takip ediL 

ektedir. Balkanlarda olup bi. 
t. nlerin Amerikanın istikbali 
1 zer nde müe ır olacağı an. 
ı ... ılmaktadır. 

(~ ....... ) 

tngilizler 
Yunanhlara 
nasıl yardım 

edecek? 
l..ondra, 29 ( A.A.) - Röyter: 
ltalyan • Yunan muha amatı il• N'e,,- .. 

ril% ettinldıfine göre lngtm clo
nanmasmm vazifelerinden bir ta
nem ltalya ile harp sahnesi arasm. 
daki deniz münakalatmı hırpala
mak olacaktır. Bu vazifenin ehem
mıyetı, ltal~anm Arnavutluğa yığ. 
dığı bü}riık ihtiyatların bitmesin
den sonra büyüyecektir. 12 adada
ki ltalvan kuvvetleri, bilhassa de. 
nizaltıtar, halen Jngiliz bahriyesı 

( Deoomt .J iıftC1Jde) 

Sovyet 
radyosu

nun 
neşriyatı 
Londm. e9 < .A.A.J - Mm. 

kova. radyosu, ltalyanm Yuna
nistana ultimatom verdiği ha. 
berini general Metakııasm oe. 
vab~ ve Yunanistan üzerine 
ttaıyanlar tarafından yapılan 
hava hücumları ba.kkmdaki ha,,. 
berleri hiç tefsiratta bulunmak 
sızın bildirmiştir. , -- ' 
Bulgarlar 
Cenup hududunu 
takvıve edıyor 
Fakat konıtuıunun 

mütkül vaziye~~en 
istifade etmegı 
dütünmüyornıut 

Sof ya, 29 ( A.A.) - Rö~: 
ihtiyat tldbiri olmak üzere, 

cenup hududundaki B~gar kıta-
atı takviye edilmektedır. 

Bulgar ba~vekili mütead~it 
defalar kaydetmiştir ki BulP:rtS. 
tan koqusunun müşkül ~ye
tinden istifade etmek fikrinde 

l
delildir. Fakat Bulgarlar Ege'de 
bir mahreç elde etmek hususun
daki istekleri üaerinde 90D bAdi

( DeNmt ~ iLneiUI~) 

iTALYAN-YUNAN 

HARBi 
Askeri 
harekat 

Yunanhların lehine 
ınkişaf edıyor 

Afüıa, 29 ( A.A.) - Şimal. 
deki askeri harekata dair haberler 
çok az olmakla beraber, bu sa
bah öğrenildiğine göre, Yunan 
Başkumandanlığı harekatın gim 
diye kadarki seyrinden memnun 
dur. Bu sabah Atinada hiçbir 
hava tehlikesi işareti verilme
mi§tir. 

Ahali vaziyetin tnırlptmı .U.. 
kOnetle beklemektedir. 

MEVZlLER MUHAFAZA 
EDlLlYOR 

Atina, !9 (A.A.) - Ywıan 
resmi tebliği: 

Hudutta muharebeler devam 
etmektedir .• Yunan askerleri 
mevzilerini muhafaza ediyor. 
tar. (Deooım ~ üncüde) 

Elçimiz 
Yugoslav Naibi 

ile görUştU 
(Yaıvs 4 üncüde) 

Yugoslav-
1 ya ne 
yapacak? 
Askerl mahaf il 

ıle Hariciye 
arasında görüş 

farkları 
Belgrad, 29 ( .A.A.) - Yuna

niıtanla ltalya arasında muha: 
198.Dlatın başlamış olduğu haberı 
dün sabah Belgrad'da yıldı~ 
ıUr'atile yayılmıştır. Yunanıs
tanm mücadele etmek kararını 
efklmımumiye müttefikan tas
vip etmektedir. Bu arada umu. 
m.t karargahı Uskupte bulunan 
üçllncU Yugoslav ordusu aylar
danberi hazırlanmış bulunmak· 
tadır. En çok alaka ile takip e. 
dilen mıntaka Ohri gö ü sahilin
de bulunan Ohriye ch·ar olan 
yerlerdir. Bu şehirler Draçtan 
Sellniğe giden tarihi yol üze· 
rindedir. Bu dağlık mıntakada 
kar ve yağmur yağmaJttadır. 
Havanm dUı.elmek ihtima!i az. 
dır. Ytlkaek memurlar vaziye
tin ııesaketi ve muahedeler icabı 
Yugoalavyanm vaziyeti do1ayı
ıile ıimdiye kadar büyük bir ih. 
tiyat r8stennekte Jeeler de va
him endişeler hiseedildift mu
hakkaktır. Bilhusa bu endişeler 
hariciye nezaretinin mihver 

(~ .. Woüde) 

istanbul ve 
Ankara da 
coşkunte .. 
zahOrler 

içinde 
milll heyecan 

Cumhuriyetin On ye
dinci yıldönümü dün çok 
parlak bir tekilde kut
lanınıtbr. 
Şehir battan bata bay. 

raklarla ve milli renk
lerle donanmııtı. Büyük 
caddelerde taklar vücu
da getirilmitti. latan- • 
bul, fevkalade günlerine 
mahıuı heyecanlı bir 
kaynaıma içindeydi. 

GUNON ÇOK ERKEN ~ \A. 
TlNDEN lTlBAREN SOK \K. l LAR KALABALIKLAŞMA'\ \ 
BAŞLAMIŞTI. 

Bılhassa Taksim Cumhuriyet 
, M · danına giden bütün yollar bir 
in~n seli halinde akıyor, bu akış 

(Devamı 2 incide) 

En ulvJ saat: 1 

Camllarlyetın ilin 
saau 

D ÜN Türkitıe cumhuri-

\ 

vetinin illin edildiiii 
saati kutlauarı toplar. 'nemle. 
ı.et ııfuklarında çınlarken, her 
bir T'frkfüı lwlbi. ha11atınuı 
en ulvi darabanit1le carptı ve 
her Türk bıı mukaddes oorlıq1, 
w•sillerden nesillere 8aqlam 
bir miras olarak bırakmak az. 
milıl.e bir kere daha and içti. 
Cesur. kahraman her Tii.rk 
ferdi. met cudiıı tit t bu ttuk. 
sek uarlıqın miidafa $1 a vak· 
fetmi.t]tir. Dün olil • t Q 'lıi. bu .. 
qiin tıe t1ann da. a::r ııatam. .. 
mtzın miibarek semalannda 
daima Tiirkive Oumhuriveti. 
nin ~anlt baıtraiiı <lalqalana-
caktır. . 

1 Dü!'lkü Bayram mera ' 1 "nde kara oe Jeniz.I 

t
i kuvvetlerimiz., Gençlik teshilcitı, Kd "~Erkek 
nı_ektep talebeleri ve büyük halk kütl .. aı parlak 1 

1 bır geçit resmi yaptılar. Yukardaki rea~mler, bul 
ı ıanlı geçitten muhtelif intibaları gt;.terıyor · 

Cumhııri11etsn ıUin Pdild~ 
804ti kııtlaııan tOP t!Csleri, 
Türkiue Cumhuriucti in ufuk. 
lannda ebediuete kadar çın.. 
1at10MJmr. 
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ERG1I.Dİ - HU'<ümct merkezi· 
Din kutlul::ıma töı cr.Lu dUn Anka· 
ra ra.dj osundan ve S it Çt:..ebi ağ 
zmdan dınl uı t, Yazılıp dn çizil 

mesi olmıj an l u vaJıue Sait Çe 
lebinln muv:ıff:ı!nj·eU gözle r;örUl 
mcse de kuln!dn işit liyor. Bnzaı 
fazla sun'il m.s yal ut Uslrıhunur 
hafiflığını her me\Zuun her nokta 
ama tatbık e t.r.:ıes s natı ~n ger 
çekten 6mck s:ı.yı .ıbilir. Yalnı: 
dün küçuk bır yanlış telaffuzum. 
kaydettik: (İrk idi) yi !cıtanbul ve 
ya Ank rn C crgılqı) surctınde söy 
lemez. İrkmek, irkllmtk, Jrltlnti .. 
Hepsinde de ilk h re <ir) dir; hep 
amde de (g) ;,ok, (it) vardır, 

MÖSYÖ - Salt Çelebinin Mısır 
elç.sınl (Mö3yö Abduıı ahmnn 

Hakkı) diye nnmıı.sı da hoşumuza 
gitmedi. Tah is etmı,> elim: Blltün 
elçiler ve ynb ncılara yabancı bir 
dilden tinvan ven: .ek itiyadı ---iyi 
kötU- şu "Bay" Unvanı almdık
taıı sonra arttk knybolmu§ gibi 
idi. B zim (B:ı.y Sı 11t,"'llı:) u Fr nsız 
lar kendi dillerine (Mös~B Sungur) 
diye terclime ederek geçiriyorlar. 
(Mösyö) denecek yerlere birer 
(Bay) kovm ktan sıkılnnlamnız 
var.sa Mısırlıltırın bir Şül·rü, bir 
RUşUl adı gördilklerl zaman buna 
(Mösyö) ilave etmekten sıktldık· 
Jarma bakmalıdır. Onlar b5yle 
:-: nrf!e bize kendi (Seycli) !erini 

arımız 
yakıştırıyorlar; bunlar da Mıaır 
elçisine tSeydi .~• Jurrahman Hak
kı) diyebilirler. Fransızcanın 
(Mösyö) sü bu haksız imtiyazını 
hnugi devre kadar .silrUkliyecek? 

17 J\li, 18 MI? - Cumhuriyetin 
17 nci yılını mı kutladık, 18 inci 
yılını mı? 

Dilnkü gazetelerden her birl b~ 
iki telden birinJ ç.-ıhnıştır. 11 ncı 
yıla girdiğimizi stiylcycn Ankara 
radyosudur. Milletçe bayram ka· 
bul eciılmiq bır gUniln milletçe 
müşterek blr ifadesi yolt ! 

Cumhuriyet 1339 • 1923 yılının 
29 b1rlncltcşri'l'"de ilan edild.1. 
Demek 1923 yılının birlnciteşrln 
29 uncu gUnü Türkiye Cumhuriye
tinin l inci yılı başladı. Bu hesap· 
la 1940 birincitetırinin 29 unda da 
17 nci yıl bitmiş, 18 inci yıl başla
mış olur. 

TcamUI nedlr? 

YıldönUnıU kutlulnme.ları bir yı
lın bitiminde m1 yapılır? Yeni bir 
yıla başlarken mi? Galiba cumhu· 
rlyeUn 10 ynşme. alt fevkalAde 
kuUulruna törenimizi 10 uncu vtl 
sonunda yapısımız umumi teamille 
uygun dilımıedi. Hükumet gelecek 
yıl blzf aynı rakam üzerinde bir
leştirebilmek için buna Rimdiden 
bir karar vermeli: 

Ma!Om ya, komlsvonlar tetkik
lerini ancak bltlrebilecektlr. 

s ' ttf. at aPetHinde : 

D Jn açılan Müstakil Ressamlar 
ve heykeltr aşlar sergisine dair 

M OSTAKIL Ressamlar ve 
Heykeltraşlar Birliği Ser. 

si dün saat IS te Taksimde Dağ
cılık klübunde Bcyojlu kaymaka. 
mı tarafından açı'mıştır. 

Memleketimize Empesyonizm· 
den yan garp re:ıim kültürünü ge. 
tiren bu genç ressam!an takdir et. 
mek yerinde bir harekettir. Bırliğe 
mensup ressamlar Fransa ve Al
manya gibı dunya san'at merkezle-
rinde tahsil gördükleri için eserle. 
rinde bu tesır goze çarpmaktadır. 
Bununla beraber konstrüksi;> on 
renk zenginlığıni ve kompozisyonu 
eskiden a}'lnnış büyük bır farkla 
ortaya koymuştur. Geçen sene An-
kara Re:ıim Sergisinde birincilik 
mükafatını kazanan Zeki Kocame
mi'nin "Atatürkun Cenaze Toreni., 
adlı bfryük kompozis} onu da ser. 
gideki eserler arasındadır. 

Şuna inandık ki ortada ·erimli 
ve ciddi bir çalı~ma mevcut. 

Avrupadan dönen Zeki Koca
memi, Ali Çelebi, Edib Hakkı gibi 
kıymetli elemanlarla sonradan A. 
kademi mezunlarının ve yeni res
gamlann iltihakiyle birlik bugün-

kü kadrosuna yükselmiştir. 
llhami Demircinin peyzaj ve 

natür mortlannı seyrederken san. 
at eseri görmenin verdiği haz duyu. 
luyor. Edib Hakkının bir çocuklu 
kadın tablosu vardı. Madonnalan 
hatırlatan bu tablo klasiı.min yeni 
teknikle de ifade edilebileceğini i~ 
bat ediyordu. Desen kuvveti, renk 
armonisi itibariyle serginin en gü
zel eserlerinden biriydi. 

Fuat tzer'den çok ümitliyiz; du
yan bir san'atkar renk ve hatların
da hususiyet var. Bunları konu~ 
turrnağa muvaffak olmuştur. 

Ferruh'un Penbeli Kadın por
tresi çok güzeldir. Sade ve temiz 
bir görüş mahsulü. Mahmut Cuda. 
Turgut Zaim, Hakkı, Saim, san'at. 
karlar geçen senelere nazaran bü. 
yük bir ilerleyişte eserler vücuda 
getirmişlerdir. 

Sergide bir heykele Clıit bir büst 
yahut Röliyef'e olsun rastlanamı. 
yor. Ali Çelebinin hiç bir eseri ol· 
madığmı, esene müşahede ettik 
Birlik bu sene broşür bastırmayı 
ihmal etmiş Bu yüzden gördüğü 
müz diğer kıymetlerden etraflıc: 
bahse imkan göremedik 

NlllAD PINARLl 

-
lls anbul 

çoşkun 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

rl'!eydana rakln~mca duruyor, biri
kıyor ve izdiham halini ahyoıdu. 

Şehrin bu semtindeki bütün na
kil va m:ılan saat dokuzdan iti ha. 
ren. seferlerini tatil etmişlerdir. 
lzdıhamm vereb:leceği bütün f e!fi. 
ketii neticelere karşı zabıta ciddi 
tedbirler almış bulunuyordu. 

Vah ve Komutanın teftışh rJ 
Vali saat dokuzdan itibaren teb

rikatı kabule başıamı~tı. İstanbul 
Komutanı, mıntaka Komutam, 
mebuslar, vilayet ve bcledıye erKa
m, şehir mecli i az:Uarı, ecnebi 
konsoloslar, muhtelif teşekküller 
mümessilleri Doktor Lütfü Kır. 
dar'ı ziyaret ettiler. 

Vali saat on bırde, refakatinde 
İstanbul Komutanı Tümgeneral 
İshak Avni Akdağ \'e Parti başka
nı Reşat Mimaroğ'u olduğu halde 
Taksim Curnhurıyet meydanına 
geldiler. Meydan bu sırada azami 
kesafetini bulmuştu. 

Merasim tribüniın ve Cumhuri
yet ~bidesinin ünündeki geniş sa. 
hada askeri kıtalar. izcıler, erkek 
ve ku talebeler yer almışlardı. 
Bunların teşkil ettikleri safların 
arkasında on binlerce t c:tanbullu, 
kendilerine tahsis edilmiş yerlerin 
istiab haddini birkaç misli geçen 
bir kesafette toplanmışlardı. 

Vali ve Komutan evvela askerle
ri, sonra talebeleri teftiş ettiler. /!! 
Doktor Lütfü Kırdar, her önün-

Tefrika Numarası 23 lığı ile de tanımış oluyordu. 

Bir gUn de otel hizme~ilerinden bir kadın nefes 
nefese Glllserene gelip aşçıbB.§ıdan eiklyette bulun· 
muştu. Kadın, tenha bir öğle üstU saatinde bitişik HU
aeyin HUsnU Bey köıiktinUn bahçesine düşen bir peçe· 
teyi almak için o tarafa gcçml§, §lşman badire kadını • 
karşısında ve yapayalnız görUnce gözlerini devire de· 

vire: 
- Ah, gözUnll sevdiğim... Aşçıbaşı sana kurban 

olsun, gel bir yol öpeylın ! 
Diyerek kollarını açıp ilerlemiş. Kadm, meselenin 

sade muhabbetten ibaret olduğunu anhyanıamış olacak 
ki, garip manzara l:arşısmda yan tilrkçe yn rumca fer· 
yat ederek servis kapısından otelin bahçesine kendisi· 
nJ dar atmış. GUlserenln Hüseyin Hüsnil Bey aileAi1e 
temas ve munasebetlnin dcreceatnı bilmemekle beraber 
bir çok d fal:ır oraya gidip geldiğini gördiiğU için: 

- Bu yabani h erifi Beyefendiye söyleyin, ödümü 
kopardı, beni çok korkuttu! 

Diye dert ynnmıştı. 

HU.,cvin HUsnU Bey köşkU, baştan 8.§ağıya kadar. 
ısrnck insnnlann yaşadığı bir yerdi. Glilscrc-n gelin ola
rak glrdlffl ailenin !cinde karşıhştığı tiplerin gPc:;it res· 
mine E::-t'o • nnm babası ile ba§lruıu tı;- Haydarpaşafüı 
trenden inince yeni ak .. ab:ılarmdan ilk öne(' onunla 

kamıl~tığı i'.: n ... 
Gfüılerlr. n önUnde geçit rt"sminl tam1nılnı kcn Wk· 

_. dı5n1t> dol !fip knyn"ta.cırnın 1;:ı.h. iycti üz rind d 

tlmnele c.tnMı. G "'"D lmıa zaman h;tnd ö.,~J'('ndiı'!i P\ 

1•, lflrc!Ultll e hn l .,r İ!~ittıgi ~llzler btrleıllnrP Hilst",1n 
mlsntl Beyi artık s:ı.dP iri ve sevimli he"yetl, •ıcnk, kcı· 

:n.111kan, ne.-;'ell rehr "!i ile dı:>~I. aynı zamanda ic ,·rıı" 

Bu Hilseyin HüsnU Bey esk1den böyle neş'eli ve 
sevimli bir adam değilm~; asla affetmlyen, barut gibi 
şiddetli, cezacı ve eert bir insanmı3. Bu değişiklik na
sıl, neden olmu3? Gillsercn t,ittlklerlle gördilklerini 
kart§tırıp şu neticeji çıkarıyor: 

Trakyada büyUk <:lftlik sahibi, zengin bir ııJlenln 

çocuğu olan Hilseyin HUsnl\ Bey fetanbulda Cihangirde 

son yangına kadar parmakla gösterilen meşhur tirşe 
boyalı konakta büyümüş; muntazam tahsil görerek, 

frenk dili ~ğrenerck Beyoğlu hayatının lezzetlerinden 
istifade ederek uçan ve çapkın bir delikanlılık hayatı 

yaşamış; babasmm yan ömrUnU çiftliğinde, iş başmda 

geçirmesi ve oğlunu okusun diye lstanbulda bırakması 

bunda elbette tesirli olmuştur. Hüseyin Hüsnü Bey an
aneye sadrk bir surette görllcU ile f'Vlenmlş, açtığı ye· 

ni evde de ananeye sadık bir harem hayatı kurmağa ca
lışmış; Mu}\sfne Hanımın zııyıf, hisli, içine kapanık ve 

mukavemet imkanlarından rnahrum şahsiyeti buna bil
hassa mUsait olduğu için HUseyin Hüsnü Bey kansına 
da söz: geçirmekte nsla gUçlük r.ekmemiı1. 

Eski zihniyet erkek için bir çok haklar, imtiyazlar, 

ı:>v fcinde, ev dışında karısından bn.'}ka kadınlarla eğ

lenmek hattA evlenmek serbcstJslni tanıyordu. Zevce. • 
nikahta keramet bulunduğuna inanıp "erkektir, yapar!" 

1t.isturunu da kabul ett:ktm sonra elbete köşesinde otu· 
nıp maddi manevi hıız:ur ve ralınt içimle kendisini me 

!'lut bilir ömUr sUrerekUr. Hfüıeyin Hi\snU B e)in kan· 
"t Muhsine Hanıma d:ı. Allah , "!!-ellisini verm!ş: evlen
ın('"İ roluk çocuk vilcııde getırmek Vl' (1\'lilik vnzifr>le-

ve A 'lkllrada1 ı_GONDEN coNE 1 

l .,_ .. l 
ezu~ ııı~ er 

den geçtiği kıtaya: 
" - Merhaba asker .. -
Diye hitap ediyor ve azimli gö. 

~üslerin çıkardığı tunç sesler şu 
cevabı veriyordu: 

" - Sağ ol." 
Teftişten sonra ~bideye çelenk

ler konuldu. Muhtelif mfıesseseler 
ve teşekküller namına 34 güzel çe
lenk getirilmi~ti. 

Büyük geçid resmi 
Sıra geçit resmine gelmi~ti. Vali 

ve Komutan, Parti başkam ve di. 
ğer davetliler yeni şehir tribünün
de yer almışlardı. Uzun, ke'kin bir 
borazan sesini müteakip abidenin 
önündeki direğe bayrak çekilme e 
başlandı. Ayni zamanda bando is
tiklal marşını ça ıyor, meydanı 
ve daha ileridekı yollan dolduran 
on binlerce vatandaş bandoya re. 
fakat ediyordu. 

Saat onbir buçukta geçit resmi
ne başlandı. En önde merkez Ko
m:ıtam Tuğgeneral Yaşar Yenice. 
oğlu geçiyor, arka:.ında komutan
lık erkanı geliyordu. Bunu Yedek 
Subay Okulu takip ediyordu. 

Türk Ordusunun müstakbel ye
dek subayları takım kolu halinde 
ve çelik adımlarla geçtiler. Geçidi 
seyreden halk, asker doğmuş bir 
milletin azimli çocuklarını avuçla. 
rı sancılanmcaya kadar alkışladı
lar. 

Sonra dığer ~ıta~arın geçi~i de
vam etti: Tıbbıyelıler, Denizciler, 

rini karıı:ıını aç bıraknıamak sayan zlhniyete göre HU· 
seyin Hüsnü Bey elbette ideal bir kocadır; evin içinde 
yerli yerslz kafa. tutmak, sertleşmek, kadınları eve ka· 
pamak ve onlarm iffet ve namuslarına pek şiddetli bir 
bekçi olmak da tabii onun hakkıdır. HUseyln Hüsnü 
Bey sokağa çıkmak, &11slenip pilslenmck, açık saçık 
gezmek ve hatta uzak akrabadan erkeklerle sadece ko

nuşmak bahsinde sade kamına değil, kız kardeşine de 
senelerce kan kusturmU§tur; fakat zaman, ah zaman ... 

Devir nasıl değişti; runelt hayat §artla~da, zihni· 
:rette, namus ve iffet telfilı:klslnde bu korkunç derece
de bUylik ve mUthiş inkılA.p nasıl vücuda g~ldi? Hllee· 
yin HUsnü Bey bunu 11%Un ..uzadıya tahlil edip içtlmaf 
sebepleri meydana çrkarmak için uğrnşacnk kıratta a.. 
dnm değıldir; bunda fayda ummaz, bu tarz çalışmadan 
zevk de almaz; o güntnk hayatın akışına uyup rahat 

etmeği şıar edinmiştir; fikirlerine olmadığı gibi itiyat· 
lorına da pek fazla bağlı dC'ğildir; zamanın değişiklik· 
!eri karşısında huysuzla§mak gibi tiryakilikleri de yok· 
tur; şu halde ~skiden uınumt yaşayış ve telakkiler öy
le icap ettird'ği için Hllııeyln Hilsnü Bey sert ve tJth 
bir erkekti; ~imdi etrafmdaki bava kızını, kısrağını çı· 
rılçıplak ortalığa dökmüş; HUııeyin Hüsnü Bey ilk gtln· 
lerfüı derin bir ~aşkınlık içinde kalıp vazlycti hattA an· 
la:nağn bile \"llkit bulamamııt: fakat bulunduğu kabın 
şekl!nl alan müyi' gibi etrafına intibak kabiUyP.ti faz.. 
!o olduğu içiu az vakitte bu ıerbest terbiye . havaama 

uyu,.. işin jçindcn çıkIJlll ve bu suretle rahata kavut·_ 
muş! 

Yunanı standa 
ıll< akan kan 
M ÜLKI Tamamiyetine göz 

dikilen Yunanistamn kah. 
ramanca sil!ha sarılıp hudutlan
.u müdafaaya giriştığindenberi 
ılk zayiat liste:>ini dünkü gazete. 
er n~retti: l'atras üzerine yapı. 
lan bombardımanda, elli ö.il, yüz 
yaralr •;armı~. 

Bu ölüler ve yaralılar, istikl!
lin muha.azası uğrunda yapılan 
bir mı.icanederun uk akan kanla
rıdır. 

Bu kan, büyük bir fedakArlık 
tarihııun ::;ayıaıannm altın ycuı. 
sı olarak kaıacaktır. 

Vatanı korumak ve bu sayede 
hür ya~amak için dôküıen kan. 
11ıç bır ıaman heba olmaz. 

Yunarustaru şimdiye kadar 
muhtelif mılıi ve sıyasi çarpı~.ma
ıar içinde gördük. Bu çarpışma. 
lann hepsinde de manevi tecellüd 
ve bilfiil muhariplik bakımından 
her bir Ywıanlmın teker teker 
paha biçilmez bir kıymet olduğu 
an.aşılmı§tır. Bugün Yunanısta. 
nm ba~ında bulunup memleketin 
menafıini takdir etmekte barla 
bir liyakat gösteren HükOmet, 
o kıymetlerden en iyi istifadeyi 
bilen idareyi temsil ediyor. 

Vatanı tehlikelerden kurtar
mak ve korwnak aşkından kuv
vet alan bugünkü sıçrayış; bu ın. 
cisam, birlik ve cesaret manza. 
rası içinde gözlerimizde yalnız 
zaferi can.andırıyor. 

HiKMET MONIR 

Mıaır Radyosunda 
Türkiye saati 

Cumhuriyet Bayramımız dola. 
yısiyle dün gece Mısır Radyosu. 
bir saatini 'f ürk iye Cumhurıyeti
nin 17 inci yıldönümü hakkmla 
neşriyata tahsis etmi~tir. 

Bu arada Arabca ve Türkçe hi
tabeler söylenmiş, iki kardeş mil. 
let ara!lrndaki ııamimiyet ve mu-
habbet tebarüz ettiriımiştir. Kar
deş Mısırın bu cemilesi, memleke. 
timizde takdir ile kar~ılarunıştır. 

askeri liseler, piyadeler, muhabere. 
ciler, jandarmalar, süvariler, top.. 
çular, bindirilmiş ve motorize kıta· 
lar, tayyare dafii bataryaları ..• 

Bütün bu kıtaiann geçişi, dur. 
madan uğultu halinde devam eden 
alkışların, meydanın üstünde dola
~n çelik kartalların motör sesleri
ni bile bastıran co~kunluğu arasın. 
da devam etti ve bitti. 

Askerlerden sonra motörlil ve 
süvari polisler, itfaiyeler, daha 
sonra da izciler geçti.er. Genç mek
teplilerin ve izcilerin geçişi de çok 
hararetli tezahürata vesile oldu. 

En sonra muhtelif teşekküllerin 
mümessilleri, ellerinde ba~Taklan 
olduğu halde geçtiler ve geçit resmi 
saat on dörtte nihayetlendi. 

AKARADAKI GEÇ/j 
RESMi 

Şehrimizde geçit resmi evvelce 
hazırlanan program mucibince sa
at tam 14,30 da' hipodromun geniş 
sahasında başlamı;tır. 

Gilniln henüz pek erken saatin· 
d:n itibaren hipodrom meydanı 
bınlerce halkla dolmuş ve mcrasi· 
me iştirak edecek olan kıtalar, o· 
'kullar, izciler. milli te5ekk0ller 
kendilerine ayrılan yerleri 'almışlar 
dı. 

Saat 14,35 te Mili' Şef Jc:rnet t· 
nönü, yanlarında Meclis reisi ve 
Başvekil Refik Saydam olduğu 
halde geçit alanına şeref Yemti~· 
lerdir. Milli Şef otomobillerinde~ 
inerlerken coşkun bir alkış tuta 
nile "yaşa. va rol!., sesleri le karş1· 
!anmışlardır. 

Saat tam 14,45 de de bandonun 
çaldığı istiklal marşile geçit res· 
mine geçilmiştir. 

EwelA izciler, kız ve erkek ta· 
lebeler, taburlar halinde .Millf Şefi 
se'!mhyarak geçmeğe başlamışlar. 
bunu müteakip hava kurumu tay· 
yare paraşütçüleri. bugün içın ha· 
zırladıklan parao:üt tecrübelerini 
büyük bir muvaffakiyetle icra et· 
mişlerdir. Bilahare hava gedikli o· 
kulu talebeleri, harbiyeli talebe'.er 
askeri kıtalar, motörlü kıtalar geç 
miş ve merasime istiklal marşile 
son verilmiştir. 
Ayni suretle bütün memlekette, 
biiyük merasimler, geçit re,.imleıi 
~ apılmış, hararetli nutuklar sij~ • 
lenmiştir. Vatandaşlarımızın bu 
huyük milli hayramımm kutlularız 



in11.i müdafaa ve 
Hariciye Vekille
. rimizin beyanat' 

i'j/Şehir ·· l;laberlf#ri · 
... .-.-ıwtlifMIWW. .. 3 - \',\KIT ::·ı ;;!Rl.!liCİYEŞRİN lBıW 

9&üı:ı :tfişü'!_dük~ :. 

''T·· k • ur milleti hadiselcı 
içinde yetişmiş ve 

012unlaşmış büyük ~ · 
bütünlüktür,, 

,...... . " 

Bir yük arabası 6 yaşında 
bir çoCuğa çarptı 

Bundan başka iki araba 
daha oldu kazası V '.A.!ı!«zra, 29 - Milli Müaa.ı.. ı 

·. ~lı Saffet Arıkan, cumhuri
~etin 17 inci yıldönümü mün-. 
~ ordumuz ve milli mli Ahmet oğlu Hasanın idare- Bundan başka Bostancıdan 
~ae. hazırlrklarımız hakkında ~indek~. 3192p m:maralı yük ara- l'adıköy-0 doğru gelmekte olan 
ib us gazetesine su beyanatta. xısı dun, l\adırgada Ceyhan vatman Nazif oğlu Hayrulla_ 
U}unnıuştur: - 1 raddesindcn geçerken kundura.. hın idaresindeki 1068 numaralı 
'- Bilindi.;i üzere ordumuz · ( I Lazarotun oğlu 6 yaşında tramvay, Hulilsinin idarcsinde- ı 

J;erek silah ve~"tcchizat bakımın- ~)avaya. çarpmış, a.ğır surette ki yük arabasına. çarpmı~. ka. 
el~, gerekse talim, terbiye yö- yaralamıştır. za sonunda I-IulQsi ağır surette 
~lıUiıdcn tekamüle doğru hızla Çocuk Ccrrahpa§a hastane- yaralanmışlır. 
ılerlenıektedir ..>ino kaldırılmıştır. Arabacı ifade veremiyecek 

Son aylar ~rnda yedek su. Bıından başka, dün iki ara.. bir halde Nünıune hastanesine 
:bayların ve erlerin talim ve ha kazası dnha olmuştur: kaldrrılmış, vatman yakalan. 
terbiye İ<:in sil.5.h altına çağı. Arabacı Mustafa o~.ıu Mclı- nuşlır. 
l'ıltnış olmalaı•r bu tekamülde ıne~. 3141. nun;arah yuk araha- Tophanede oturan 8 yaşında 
~Ü~im bir amil olmuştur. 'ra _ n~ ıle Yenıcaı:ı-ı~d~n geçerken A:- Osman oğlu lsmail de, Necati. 
tıh1 ve ırki kahramanlığı mü- rıf. adında bırının karısı Sadı. b_ey caddesinde Rızanın idarc
aelleın. olan ordumuz vatan hu. r~ ıle 7 yaşındaki çocuğu Bah- s_ındeki 190 numaralı otomobi. 
~utıa.~mı, milli ~cref ve hakla- ı;yeye çarpmış, her ikisini de 1ın altında kalmış, muhtelif 
ı ll'ludafaa mecburiyetinde ka- .3'aralamıştır. yerlerinden yaralanmıştır. 

~rrsa ~ugilnkü yüksek kumanda ---.------.. -------------

q~i~~e,c~~~a~us~~~J:~ı~~~ Yenı vazıyet üzerine 
~ki misallerden daha par- ı 
~k. bir surette başarmak kud-
eUnde olduğuna vatandaşla. 

l'!ln emin olabilirler.,, 

llARICIYE VEK!Lrn!N 
BEYANATI 

~ .. ~i~iye Vekilimiz B. Şükrü 
~glu, Cumhuriyet bayra
~1 nıii;na~ebetilc Ankara.ya gL 

1 
erek ıntıbalarını soran bir mes 

Semplon ekspresi 
·dün gelmedi · 

Konvansiyonel seferlerine devam edilecek 
ektaşımıza beyanatta bulun,.. Yunanistnnda inkişaf etmek- j 
;n~tur. Hariciye Vekili mcs. to olan vaziyet dolayısı ile Av. n 
e " 9nnızm: rnpa katarı olan Semplon ck.s- J P.J Ün cürmümeşhut 

vak' ası 
kaydedilmedi 

- Dünyada kıyamet kop- presi dün §chrimizc gelmemiş. 
sa dahi teı..~~-'' .. Uzü'' 'tidal' t'r . . ~u.mun , 1 ı.. ı . 
:nız:ı, sakin ve rahat tavrımzt Ekspresin bugün dahi şehri-
:uhafaza etmenin sırrını faşe- miz.e gelip gelmiyeceği hu.su. 
'r misiniz?,, sualine karşI şu sunda dün gece geç vakte ka-

cevabr vermiştir: dar malfunat alınmamıştır. 
. "-:- Asayişi 'bozuk ve silahlı -~t' alemin ortasında yaşıyoruz. S"mplon ekspresinin bir müd 

.ı.ıer insanın daima sil3.hlr Ye d0t şehrimize gelemiyeceği talı_ 
t~irli olmasr bir zarurettir. min edilmektedir. 
n_~nyanm geçirdiği tccrübelerP I\.onvan,siyonel katarına ge. f0 re ~~ünv en tesirli ınüc1 - liı1.1 .. , bunun seferlerine devam 
a.a sılaht, sogukken içi dai 11a c · 'C •ği öğrenilmiştir. Dün sa
ferdı. tutmak, sinirlenmem k, b ı:ı konvansiyonel treni 7,50 
teltş etmemektir İsabetli' l u- de Sirkeci garına gelmiştir ki, 
ra.r~~ra ancak b~ yoldan va 1- bu muvasalatta rotar yoktur. 
b'bılır. Fakat ben bu bakım{ ~1 Keza, tarife mucibiru:e her 
ır istisna teşkil ettiğimi satı- ge..:c 22,35 de hareket eden kon

~ıyorurn. Bütün memleketin vausiyonel treni, dün akşam ay. 
li a.v~ına bu vasıflar hakimdir. m saatte Sirkeci garından ay. 
... adrıçten gelen her ecnebi bu. rılınıQtır 
... a ata b' .. d ~ . rab m ır uyanıklık l!:tn e n •r gece Sirkeciden 22 de 
~ ... at ve sakin bir hava buldu- ' h .. ket eden Semplon ekspresi 
~<.Uıu ve T" k' k' h ~ dihı ur -ıyede ı avaru .1 i. e dün gece hareket etmemis. 
t liyanın birçok yerlerindeki lir. ~ 
t! .. ,_~lr ve. ~inirli hava ile tcı.at Semplon ekspresi malfun ol-
"S'Ad Cttıgı· • .. l" 

1 nem· . nı. ~oyuyor.,, du:'u üzere, evvelki gece de. 

Dünkü 24 .saat içinde şehri. 
mizde hiçbir cürmü meşhut va • 
kası kaydedilmemi!ti.r. 

Bu hal, ci.irmü n.t:ıhut kanu. 
nunun kabulünd~nberi ilk defa 
vaki olmaktadır. 

Kavaklar mevkiinde 
batan duba 

Dört gi.in evvelki lodos fırlr
nası esnasında Haydarpaşa ile 
Selimiyc arasında l{avakl&r 
mevkiindc batan 2 duba yüzdü. 
rülmüşt ·ır. 

Bu d:.ıbalar. devlet demir yol 
larma aitti ve ü1..erlerinde 5 va
gon vardr. \'agonlar da kurta. 
ı ı.Imıştır. 

Gerek dubalar, gerekse va
g)nlar, Alemdar tahlisiye ge~ 
ı tisi tarafından üç günlük bir 
rJ.esai neticesinde yüzclürülmüş

Meseleler: 

Sahte köylüler 
Türk köylüsü yalan 

bilmez. lhtikiırı narnu. 
sun düşmanı bilir ve a
za kanıaatlidir. li'akat 
bu eşsiz fazilet sahiple
rini istismar eden bir 
zümre vardır. Şehirde, 
şehir civarında köylü 
elbisesi ile dol~ır, yu
murta, Uınık, yağ. pey. 
nir satarlar. "Köyden 
bugün getirdim,, deme
yi, falaıı köyden olduk. 
ıarmı ila\'e etmeyi u
nutmazlar. 

Halbuki bunlarm köy. 
lü ile alakaları, sadece 
bir kıyafet değiştirme. 
den ibarettir. Sa ttrkları 
malt köyden yarı fiyatına 
almamışlarsa, mutlaka 
gene şehirde fakat en 
kötü kalileden ve yarı 
fiyata satın almışlardır. 

Alıcı, ilk defa hiç şüp_ 
heye düşmeden alır. Fa
kat aldığı eşyayı eve gö. 
türüp mahiyetini anla
dıktan sonra köylü hak. 
kında çok fena not ve
rir. Bereket versin ki 
bir sahtekara rastladığı~ 
nı anlamakta gecikmez. 

Şu var, ki bu hadise, 
ha.kiki köylünün lehinde 
olmuyor. Çünkü onlar 
da köylerinden kalkarak 
birkaç kuruş almak için 
öteberilerini satmak Ü
zere şehre geliyorlar. 
Sahte köylülere meydan 
verildiği müddetçe haki. 
ki köylülerimiz iş yapa
mama.ğa, hatta istiskale 
muhatap olacaklardrr. 
Alakadar makamlar, bu 
meseleyi halletmelidir. 
ler. 

Kama ile arka
daşını vurmuş 
Yaralananın hayatı 

tehlikede 
Balkapan hanında yorgancı

lık yapan Emrullah, dün aynr 
handa oturan yorgancı Ali ve 
Hüseyin ile iş yüzünden kavga 
ya tutuşmuş, Hüseyin yanında 
taşıdığı kamasını çekerek Em. 
rullahı muhtelif yerlerinden ya.. 
ralamıştır . 

Emrullah baygın bir halde 
h~tahaneye kaldırılmış, Hüse. 
yın kanlx kaması ile yakalan
mı$tır. 

Yaralının hayatı tehlikede 
görülmektedir. 

titniz.ı:ıe~· \e. bıl~hare mcı;ı-Ieke. S'rkeciden kalkmamıştı. Sabah. 
alll'etı 1 sı.yası olgunlugu şu 

1 
lıı.rr Sirkeciden 8 40 da kalkan 

.. _ eBt.cfsır ~tmi~ir: .. ..

1 

ı.. ı katar Edirne;'e, akşamları F 
'l'ürk .ır ~elım: .ıle; buıpı.nku ~.3.'35 de kalkan l<onvansiyonel itre, bizi yılda bir defa Yetı· ~ılletı hadiseler ıçınde ı:atarı ise mutaden Uzunköprü. ~~---"°" şa.lı.:3ımız?an başkalarını düşün: §nıış ve olgun! b" "k Büyük millet, Büyük mege çagıran fırsattır. Bu da. 

l.Ur. 

-
Ortalık ağarıyor! 
F lRTlNASIZ, dwgun lıava. 

farda goklerin kapanıkhğı 
uzun s·· ~ urcr. lJulullar ağrrlastıkça 

O
agl ır1laşırlar, ufuklar da kat' kat 

ur ar. 
Güneşe kanısmak aydınlık w 

s~r:~. bir parıltı gör~ilmck için, 
~ür k\~re ~~rt rüzgar!arm esmesi, 

. e lL. Yagmurlarla o bulutların 

lenmbeesı lazım gelir. Hep böyle ~e\'
cr k~riL • . 

r ~\'~tıpanın üstünü kaplayan. si 
).ası kap5'nıklık da yıliardır sürü
)?.rdu. h.onferan~?ar, kombyonlar, 
~ortlcr meclisi, ~ler toplantısı di· 
)e anılan, bir ~ürü reçeteler, asla 
ç~re olamadı. ".i\1ünih,, deki son 
sıper de yıkıldıktan sonra, ortalık 
busbütün kararmı~tı. 

Belçika Ye Fromız yıkılışı, Al
man ufuklarında geni~ bir parıltı 
yaptr. Geleceği gül penbesi göstc. 
ren bu aydınlık içinde bir aralrk 
onlar, her 5eyin bittiğine, zaferin 
tam olduihına inandılar ganimet 
~csaplarına girişliler. F a k a t 
Ivlanş., kanalının daracık me\·da

mna hiç bir iradenin köprüsü. ku
ruıamadı. Kıyıdan kıyı aşan obüs. 
er hemen daha iri çaplılarla kar-
şrhk gördü "L d .. t·· d b' 

1 
. on ra,, us tm e 

· ın erce tayyare parçalandı. Gemi-

ler battı, balıklar ~vindi. 
Fakat bu kadar patırdı, gürülti.ı 

·\ \"rupa ufuklarındaki kapanıklığı 
~ıderemedi gitti. lla~a ortalık müp. 
hem bir loşluk içinde. Büyük sa} ı
lan, gönüllerinde cihangir!il: ihtıra. 
sı ta~ıdığı söylenen adamlar, hu
dutlardan hudutlara koşuyoriar. 
Başbaşa verip fı~ı:da~JYorlar. Kah 
~uraya, kah buraya ·gülümc;eyip 
!SÖZ kırpıyorlar. Bu karanlık ilti
fatların manasını anlamak güçtür. 
Daha dO'~rusu bunların manasını 
anlamak için, enelce verilmiş hü
kümlerin salta~ından :sıyrılmak J;i_ 
zımdır. 

Şöhretin, ikındi güneşlerine ben
ziyen bir yam vardır. Ona erenler, 
olduklarından bin kere daha buyuk 
\'e daha şişkin görünürler. lşte za
manı anlamak için bütün bu t~ir. 
lerden kurtulmak gerektir. 

Harbin Balkanlara sıçrayı~ı. Or
ta Şarkın üstündeki ibham bulutu
nu kaldırıyor. Çok geniş riiyet 
uf uklarma kavuşacak günlerdeyiz. 
Akdenizde ye kıyılarında artık 
gizli Ye kapaklı hiç bir ~Y kalmı
yacak Ye bana öyle geliyor, ki ya
rının müverrihi ltalyanrn Yuna. 
nistana hücumunu siyasi hataların 
en büyüğü olarak yazacak ... 

HAKKI SOHA GEZGiN 

1 
Bu seferki keşidede . 
pıyangoyu kazananlar 

Milli pjyangonun Cumhuriyet 
Ba~ra~ına mahsus [e\•kalade keşi
desı dun saat on sekizde Anka. 
r~da. 1~ l\~ayıs stadyumunda çe.. 
kılmıştır. h.azanan numaralar şun
lardır: 

Amortiler 
Nihayetleri (8) ile biten b"t" 

n l 'k' u un umara ar ı ·ı~er lira kazandı. 
Son rakamı (7) ile biten bütün 

numaralar ikişer lira kazandı. 

Onar lira kazananlar 
Son iki rakamr (06) ile biten 

bütün numaralar onar lira kazandı 

100 er lira kazananlar 

Son üç rakamı (974) ile niha. 
)~etlenen bütün numaralar yüzer 
lıra kazandı. 

SOO er lira kazananlar 

. So!l rakamları (5831) \'e (2798) 
ıle bıten numaralar be<: ... r . 
alacaklardır. ,. ) uz ıra 

Biner lira kazananlar 
· Sp!l rakamlarİ (4937) ye (7202) 
ıle nı_hayet!enen bütün biletler bi. 
ner lıra kazandı. 

Beş b. r er ıri ıra kazanan 
numaralar 

10.000 lira kazanan 
numaralar 

,(237229) ''yansı İstanbul. yan
sı Mudanyada,, 376668 (Yarısı 
Istanbul, yarısı Tarsusta). 

20.000 lira kazanan 
numara 

395839 "Bokadinde,,. 

60.000 lira kazanan 
numara 

:124287 "Akşebire çıktr.,. 

5 rakamı büyük ikramiyeyi ka-
zanan 124287 numaralı biletin ay. 
nı olup her hangi hanede bulwıur-
sa bulunsun yalnız bir tanesi de-
ğişik bulunan aşağıda yazılı 48 bi. 
let de 250 er lira teselli m~Afatı 
alacaklardır . 

124280 124281 124282 124283 
124284 124285 124286 124288 
124289 024287 224287 324287 
124207 124217 124227 124237 
124247 124257 124267 124277 
124297 124087 124187 124387 
124487 124587 124687 12·1787 
124887 124987 120287 121287 
122287 123287 125287 126287 
127287 127287 129287 104287 
114287 13-1287 14-1287 154287 bir bütünl"k ~ış uyu ye kadar yollarına devam ode. vetc samimi bir alaka göster-

dir.,. u teşkıl et.nıekte. c~klerdir. insan yetiştirir; meliyiz. 
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(Z&1969J' (124818) (248030)' ,(328340). ' 

lık çek on · 

164287 174287 184287 194287 

Denizyolları umum 
müdürü seyahatten 

döndü 

SOZLERI 

de Günı:U~ ve Inhisarlar Vekili 
iza Yenı bı; gümrük kanunu 
Ya hnaın~ı, 1200 sahifelik eş. 
:raaf·et.velı ha.ıırlandığmr, şarap i 
Yan lllitnn ~:'"Dest olacağını be. 

e ııştır. 

ba~ahiliye Vekili "lç emniyet 
suz ınundan kendimize hudut. 
teyizs~t~ ~venecek vaziyet. 

Aa'.İ. mıştır. 
igtirıa.?e Vekili Fethi Okyar, 
cağın mahkemelerinin kurula
edil r Y._e katip sınıfının terfih 
--.:_cegını söylemiştir. 

---.:::::::::::::=:::=========== 
Sa dakal Fıtır 

~ En ıyı !;1 son 

Bu~daydan ~ K. K. 
A.rpadan 20 17 
-t• • 0 84 21 uzUmden 117 
liata kuvvetıenını ıoo 84 

•rtn:ıam için h tU ıo.:In YUkselmesl ve 
Pllnı er rıu Yardmım yn.. 
ı ası yurt borçlarmıızın e.n bU 
deerınden olduğıJ gibi bUtUn :ınmet~: 
d 

ke.ndl varlıklarını korumal f 
U~ab t ~~ 

lrıak xzm hava kuvevtıertnı arttır-
~ ta bulunduktan görUlmektc oldu
llfi:~n bu hususta Diyanet işler! reis· 
saa k en Verllml§ olan !ctva muclblnce 
lanıa al fıtır ve zekAt ile rnUkcllet 0 -

ı.nrı TU ları rk hava kurumuna. yardım 
ve bu su t llaet•- re lo anayurdumuza htz· 

... buluıınıaı 
Yetı an lüzumu ehomml· 

c ll~n olt·nur. 

Jatanbul MuttlsJ 
F. CJg('ncr 

' Tui-Tui'nin kavalycs! pencerenin 
~ • .. ıma yaklnııtr, sonra sanki ta
l anca çekmiş gibi elini arka cebi
I!e attı, fakat hareketini tamamla
madr, o yaziyette sözüne devam 
etti: 

- Biliyorsunuz, ded:, geçen ge· 
ce Ambasi'dc sizinle tanıştığnn za
man Tui Tui :Madam Ligera ismin
de J{olombiya.lı bir kadının ver
mekte olduğu ziyafetten dönüyor
du .. Bu Kolombiyalı kadın koca
sından kalan meşum bir zümrüdü 
p.!ya.ngoya koymuş .. Tesadüf bu ya 
Tui-Tui'nin şansı ters taraftan 
gülmüş, meşum zümrüt ona düş· 
müş .. Fakat bu felaket getirici bir 
taş olduğu için dostum onu yanın
da tutmak istemedi· Bana teklif 
etti, kabul ettim· Şimd-~ bu taş 
bendedir. İsterseniz görebilirsiniz, 
buyurun .. 

Ve bu sözüyle beraber elini pan
tolonunun arka cebinden c:rkardı. 
kutuyu açtı ve zümrüdü gösterdi· 
Sonra kulağıma eW.lerek yavaşça: 

- Dinleyin Mösyö Aleks .. de· 
di .• Paraya ihtiyacım yar .. Sizde 
ise para çok .. Bir iş yapmamızr is
ter misiniz? Ben bu taşr en bü
Yük kuyumculara gösterdim.. On 
b~ dolar kıymet biçtiler, fakat beş 
hın dolardan fazla vermediler. Na
sıl hu taşı 7500 dolara alır mısr
nız? 

Mösyö Kartie'dcn alınmtş olan 
ve Dolorcston Mis Bur<let Kuper'e 
~.:ad~ .. da jigolosuna geçen bu 
JUrorudun ne garip bir akıbeti var-

Aşk ve macera romanı 
Yazan: f 

Moris dö Kobra 
mış !.. Acaba rie yapmak Jbımdr. 
Tereddüt ediyorum. Bir turlil 
m.üsbet veya menfi cevap veremi
yorum.. Çekindiğim fiyat değil.. 
Doloresi düşünüyorum .. 

Pepe taşı bana yutturmak arzu
sundan mütevellit 

0

bir heyecan, bir 
endişe ve sabırsızlıkla cevabımı 
bekliyor. 

Cevap vermediğimi göriincc mt
rrldamyor: 
.- Nasıl çok mu pahalı geldi? 

Dmleyin. Kabul ederseniz pe:;in 
6000 dolar .. 

- Peki .. Fakat bir ııartla .. 
- Ne gibi? 
- Size derhal altı bin dolarlık 

bir çek veririm 
Anc~k !lÖYlc .bir senet imzala· 

mamz şartile: 
"Ben, aşıığıda. imzası bulunan 

Pepe Sanşez, l\lis Burdet Kuper'iıı 
buna .hed.!~·e ola1'8k Ycrdi.ii.i 12 I.:rat 
lf.,; bır zumriidü mal sahibi olmak 
sıfatile, 6000 <lolara sattığım( YO 

para'<mı tama.men al<lrğımı bildiri· 
rim.. Bu tas üzerinde artıl• hiç bir 
hakkını kalmamış oldotunn da ka· 
bul ederim.,, 

Pepe hir çek deftl'rimc bir de 
beyaz !'aten yuvasında pırıldayan 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
yeşil tR.ııa bakıyor, sonra: 

- Bu senede ne hacet? .. cH
yor .. Biliyorsunuz ki ben bunu çal· 
mış değilim .. Tui-Tui bana hedi· 
ye etti.. En inatçı kadınları bilo 
mağlup edebilecek kadar kuvvetli 
yeni bir usul keşfelmiştiın .. Bu 
fevkaladeliği daima tazelemem için 
tuttu zümrüdü bana verdi. 

- Anlıyorum, Pepe.. Ne şekil
de bu taşın sana geçm.i5 olduğunu 
takdir ediyorum .. Fakat bu küçlik 
usulünüzlin senet üzerine yazılma· 
sı mümkün olamryacağından sade· 
ce malın kendinize ait olduğuna ve 
bana terkettiğinizo dair bir imza 
istiyorum. 

- Eğer isterseniz Tui-Tui size 
~ifahen şa.hadct eder ve bu ... 

- Ve bu küçük usulünüzle ha
rap olduğunu mu söyler~ Aman 
buna şüphem yok .. Fakat mesele 

0 değil.. Meşru bir ga!anti lazım .. 
Kanun bu gibi kıymetlı ta§larm iki 
heyecan arasında hediye edilme 
sini resmen tanımıyor. 

Pepenin nazarları çekten zilmrü 
de. ıümrtitten çeke gidip geliyor .. 
Vazi:wıt fevkalnde gergin.. 1\iha· 
yet dayanamıyor .. Mesele kendili
ğinden halloluyor .. Altı bin dolat" 

. .. un cebıne yeşil meş'um 
zümrut de b . ' . . . T enını cebıme gırıyor .. 
k am bu sırada kUçük salonun 
apısı. açılıyor ve Mis Burdot Ku· 

per elınde b' b ve d d ğ ır ardak şampanya 
içerh~ a .ı~~a oyı;ı~k .~ir h~~8: ile 
h - gırı) or. Bızt boyle goriınce 

ayret ediyor: 
- Siz ikiniz böyle ne vapıvor-

sunUz burada., • -
Pepe cevap .. veriyor: 

·· ~~ Aleks bana borsa oyunlarını 
ogretlyor · 

d~~s B~~det Kuper erkek arka
- m koluna girerek takılıyor: 

vük 
8
;ohn Pepe, iş yapacak bü-

. nnayen rni var? 
-T b .. · vorsı a. u .. Sız beni kim zannedi-

. ınuz ki" E~ . sıkışır . · ·· ger başınız bıraz 
bin d s

1
a sıze her zaman için altı 

. 0 ar \'ereb'li · 
Bıraz ev"el ı rımd. ::. k' b' 

J .. • • ver ıaun çe ın ır 
ro~esıni fi k "' Bu~d şı ına gösteriyor. Mis 
_et .~~pcr memnun gülüyor: 

,,.;; 
1
Göru.rorsunuz va di~·or hem 

.,4ze r - ' " • hib' .ocuk, hem de sermaye sa· 
ı .. 

ne-; Tui-Tui, beni bir jigolo yeri-

l . oyuyorsunuz ama zamanı gc-
ıııce c~ · V ~nızt çekersiniz sonra .. 

\· ... p e Pepe sülük gibi vücuduna 
.. ışan ·ı na b' nıı .rardcr kadmın yanağı-

T 
~r dosthık tokatı indiriyor. 

uı-Tui: 

.. 
0
-;- Gör.~.r.~rsunuz ya Aleks, di

ııas·1· Bu?Unun gençleri kR.dınları 
1 sevıyorlar ! 

lı. Pepe kadmıc diğer yanağma da 
ır tokat indiriyor: 
. -:: 1;3unun hoşunuza gitmediği-

111 soylıycbilir miııiniz? 

( Deı:rımı 1~r) 

Geçen hafta içinde Samsuna gi
den Dcnizyolları İşletmesi Umum 
Müdürü lbrahim Kemal Baybora, 
dün limanımıza gelen Erzurum \ a
puru ile şehrimize aYdct etmiştir. 
Umum Müdür, bir muharririmize, 
seyahati etrafrnda ~u izahatı ver
miştir: 

" - Geçen hafta Samsuna git
tim. Tamamen şahsi ve hususi bır 
işimiz \ardı. Bu seyahatimin, iskP. 
delerde bekliyen esya ve yolcu nak
liyatı ile alakadar olduğu yazılmı~
sa da bu, doğru değildir. Esasen, 
halen iskelelerde vapur bekliyen 
birikmiş yolcu kafileleri olmadı~ı 
gibi eşyalar da muntazam tarifeler 
dahilinde nakledilmektedir.,, 

Lord Glin Konner 
Ankaraya gitti 

. Türk • İngiliz ticari görüşmele
nne devam etmek üzere Lord 
~lecn-Conner, Ankaraya dönmü~
tür. Lordun, sehrimizde kaldığı 
müddet zarfında bazı tacirleri ka. 
bul ettiği haber verilmektedir. 

Ne mutlu Türkün di 
yene! 
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Dünya ne diyor? ___ VUgosfavya ne - -ifafyan -p.n inüiliiler na8'1 
yardım edecekler 

-----·----- - -----
Bulgarlar Yunan 

hududunu 
takviye ediyor 

İngiliz Harbiye 
Nazırı Süveyşte 
Akdenizde filo başku
mandaniyle görüştü 
Kahire, 29 ( A.A.) - lngiliz. 

'ıarbiye na.zırı B. F..ıden, Filistin 
Jen döndükten sonra impara
torluk ve müttefik kuvvetlerini 
teftiş etmiştir. 
Mısırda billunan kuvvetlerin 

b.ışkumandanı olan general 
Henry Vilson refakatinde oldu. 
gu halde Süveyşe gid0 rek kısa 
bır müddet kalan FJC!en garp 
çölünde muharebe eden orduya 
da birkaç gün misafir olmuş.. 
tur. 

Eden, kıtaatın yüksek mezi
yet ve sıhhat seviyesinden çok 
nütehassis olmuştur. ~tüteaki. 
ben FAen, Iskenderiyeye giderek 
hava miidafaasını ve müttefik 
orduya men::ıup müteaddit kr
Laları tefti§ etmiştir. 

Akdeniz haşkumanilanr Sir 
Andrev Cunningham ile amiral 
ı:;emisinde öğle yemeğini yedik
t en sonra B. :Eden J-\:ahireye 
dönmüştür. 

Garp çölünü ziyareti esnasın
da B. F...dcnin iki ay evvel gel. 
miş olan Avustralya kuvvetle
rine mensup bir hava filosunu 
tetlş ettiğine işaret edilmekte_ 
dir. 

ingiliz-Alman harbi 
Alman tayyare zayiatı 

artıyor 

. J.AJtıdra, 29 ( A .1l.) _ 26 Te~ri
nım vel.gece yansı biten hafta için. 
de. lngıltcre üzerinde yapılan hava 
muhare~!erinde Almanların tay
) are zayıatı 39 zu bulmu~tur. Bun
l<ırm en az sekizi gece dü,;ürülınüc;-. D ~ ,. 
tur. uşürülmüş veya hasara uğ. 
ratılmı5 olması muhtemel bulu
nanlar bu rakama dahil değildir. 
A~ ni hafta içinde I ngiliz 7.ayiatı 
18 ta} yare ve dokuz pilottur. 

U<>niz f-07.giıhları bomhala.myor 

Lo11dra, 29 ( A.ti.) - Hava ne
zaretinden tebtiğ edilmiştir: 

Dun gece hava bombardımanla-
' ımızın b::ı5lrcJ hedefi J\Lma·n de. 
niı tezgahları olmuştur. Kiel, \'il
helm.a,·en, Bremen, Hamburg, 
}• mden \ e K ukşavcn üzerine çok 
buyük taarruılar yapılmıc:tır. Ke
za , Boulogne limanındaki gemile· 
ıc de hucum edilmic:tir. Hamburg 
\ e Colgneda petrol tesisatları bom. 
b:ı1anmı, Yangınlar çıkanlmı~tır. 

Uıger ku\' etli ha\'a filolarımız 
Krefdd, Colonya, Koblenz ve 
Manheım'da demir yolu merkezle
rılc Almanya~a \ e Alman i~gali 
a!Lındakı arazıde Hl hava mevda
mnı 'e birıÇok ha\ a müdafaa· ba
taı) alarıın hombardıman etmişler. 
dir. Bir tayyarcmiz iıssüne dön
mem~ştir. 

Belı;lkl\ ü:ıorindc harekat 
JJrııxcllcs 29 ( A.A.) - Stefani 

bildım or: 

İngiliz tan arecileri Belçika üze
rine n• b ilha a Liegc, Anvers ve 
Druxellcs eh arında halkla meskun 
merkezlere ka~ı gece bombardı
manlarına tekrar başlamışlardır. 
Yal ~aint Lambcrt'de üç ki~i öl. 
müş ve bir çok kişi yaralanmıştır. 
~.ıint Nicolas Vacs'de sivil ahali
den beş kışı ülmü~tür. Ölenlerden 
ıki ra.ında çoclklardır. Bruxelle;. 
de birçok e\ !er yıkılmıştır. Zayiat 
ycıktur. 

Haheşistanda askeri 
Kamplara hücum 

Nairohl, 2!J ( \.A.) - ln~iliz 
tC'hliği: 
~6 ilktcşrinde, cenubi Afrika tay 

yarelcri Habeşlslanda Maji'de bir 
askeri kampa hUcum ederek bom
ba ve ntltralyöz ntC'şine tutmuştur. 

(B~ taraf• ı tııcideJ yapacak harbi 
Brcnner geçidinde B. Hitler . . (Ba§ tarafı 1 incide) 

ile B. l\lusolin.i arasında va- · . (Ba.1 tarafı 1 ınciti.e) 
pılmış olan toplantıda h~r- de~Ietlerın~ karşı taşıdığı his. 
!anan mihver harp planının 1 lerı. taman1~yle paylaşmayan a.s
ilk büyük merhalelcrinin vu. kerı mahfıllerdc duyulmakta 
kubulmaJha olduğu .uı.nnedili. dır. Yüksek memurlar Yugos. 
yor. lavyanrn muhasamatı şayanı 

lspanyanın mihver devletle· teesüf gördüğünü ve harbin 
ri karşısındaki vaziyeti de Balkanlara sira,·et etme inin önü-
tarassut altında. bulunduruL ne geçmek üzer~ mula\·as;;ıt vazi. 
maktadır. . fesi görme~e amade olduğunu be· 

İspanyanın hallı bareketı yan edivo~lar. Yugoslavva vazi)·e-
re~ • h f'ld b raretlc tas · . · • . ~mı ~a a ı .c a . , . . _ · ı tı dıkkatle takip etmekte "\e bita. 
vıp cdılmektedır. Mı~' erın .~g- raflı~ına riayet edileceğini ümit et
faliıtına ve tazyiklcrıne duş- mekt d" 
miyeceği ümit ol~nuy~r. Ya~~~ı mü<:ahitleri alakadar e-
Eğer lspanya bı.tara kala. den bir me:;.ele"' de ltalya ile Yu 
k 1 a Amerıkndan bucr . • ca o urs • . e· go:-lawa arasında aktedılen pakt-

day ve pa~uk k~:~ıi~~~k hU.:u. tan sÖnra B. Musolininin ltalya-
ı:;unda ban n nden ıs- nın Yunanistana tevcih ettigyi taar 
·r d decek ve Ame "k ' -tı a e .c .. . rı anın ruzdan Yugoslavvayı haberdar e-
manevı mu1..ahcretıne <>-Ü\·cne d" t ed . ..:.d. · 
bilecektir. Halbuki ı~ihver; ı\:\m k ıgı ır. 1 b k d 

d 
ı ziyade vak 

1 
u se memur ar u no ta a 

a 1a. • • ın a.~acak o. ihtiyatkar hareket ctmektelerse de 
ıursa, o zaman Amerı'kanın ·v 1 ı · · 1 . . ı ugos a\''·anın çem :>er ıçıne a ın-
mancvı ve ıktısad" t 'k" ı ' 

<l k 1 
ı azyı ı a - ma::;ını intaç edecek bir tedbire as. 

Lın a. a acaktır k • hf'll · ·· ki . · ·erı ma ı erın goz yumaca · arı-
Y ıne Amerikadan na inanmak müşküldür. 

1' AŞINGTQ"}..r 29 (AA) _ GIZLI SEI<,ERBEflLlK 
Röyter: ' . . KARARI YALA~ 

Yunanistanın çok faik kuv-
vetlere karşı harbetmesi Va. Belgrnd, 29 ( A.A.) - D. fü. 
şingtonda büyük bir heyecan B.: 
uyandırmıctır. Bir taraftan da Avala ajansı bildiriyor: 
I °i Bazı Yabancı radvoları Yu. 
ngiliz faaliyetinin sürati se- goslav nazırlar meclisinin dün 

na edilmektedir. Haberler hakkında Ameri. fevkalade bir içtima aktederek 
gizli seferberliğe karar verdiği 

ka halkı İ(\in mütalea yürüten haberini yaymışlardır. 
radyo spikerlerinin kullandığı Avala ajansı, nazırlar mccli. 
kelimeler Amerikalıların his- · · a·· l l" d d f sının un ne a r. a e, ne e ev. 
siyatma. tercüman olmaktadır. 
Bu sözler şunlardır: kalade bir içtima aktettiğin.c ve 

Apa~ bir komşu tarafından seferberliğe knrar verdiğine 
. dair verilen haberlerin u'l•dur-
ôldüriilmeğe malık\ım küçiik w J 
bir millet azim ve cesaretle ma oldugunu beyana mezun • 

.. dur. 
mucadele etmektedir. 

Gazeteler, büyük harflerle 
yazılmış başlıklarla bazı ltaL 
yan kıtalarının Yunanlılar ta. 
rafından hezimete uğratıldığı. 
nı heyecanla ilan ediyorlar. 

Londra gazetelerinin 
mütaleası 

LONDRA, .29 ( A.A.) 
Kuvvetli ve iyice silahlanmış 
devletler tek bir kurşun atma
dan teslim oldukları halde 
mihverin tal1akklimtinc muka_ 
vcm et eden Yunanistanm ce
sareti (mihverin son hareke.. 
ti) hakkında mütalealar ser
deden İngiliz matbuatının ele 
aldığı bir mevzu olmu§tur. 

Gazeteler müttehiden Yuna. 
nistan davasının Jngiltc.renin 
davasile bir olduğunu beyan 
etmekte ve İngiliz Akdeniz fi_ 
losunun bu ihtilafta bir rol 
oynıyacağıru tebarüz ettirmek 
tedirlcr. 

Dcyli Telcgraf diyor ki: 
"Duçc birı:cy yapmak isti. 

yorsa ltalyan filosunun niha
yet harekete geçmesi lazım. 
dır. Bizim filomuzun oynryd..
cağı rol ise gayet açık ve mu
ayyendir.,, 

Ncv Kronik! ga7.etesi de 
harbin kaybedilen ''Fransız 
meydan muharebesi,. ve şim
diye kadar kazanılan "lngil. 
tere muharebesi., kadar mü
him yeni büyük bir safhaya 
girdiğini kaydettikten sonra 
şöyle demektedir: 

"O zamandanberi kuvvet-
lerimizi sağlamlaştırmak i~in 
iyi('c -çalıştık. Şimdi bu yeni 
müthiş muharebe meydanı 1L 
zerine perde açılıyor .. , 

Hindistanda 
!Jombay, 29 (A.A.) - İtalya. 

nın \'tınani tana tecm·iizü havret 
edilecek son olmamakla beraber 
gazeteler bu en son faşi t taarru
zunu muttehid bir surette takbih 
etmektedirler. Tribun Of Lahor 
gazetec;i Balkanların İstikbali Yu
nanistanın mukadderatına bağlı. 
dır, diyor. 

ITALY A ALEYHiNE 
.:'\l MAYJŞLER 

Erl9rad
1 
~9 (A.A.) - Röy_ 

ter: 
Italyan turizm idaresinin Bel. 

grad şube.c;inin camekanları dün 
gece kırılmıştır . 

Ne.5redilen ıbir tebliğde bir 
gencin derhal tevkif edilmiş ol
duğu bildirilmektedir. 

Alman kıtaları lıpanyol 
hududunu geçmemiş 

lSerlin, 29 (A.A.) - Yarı res
mi kaynaktan tebliğ edilm~tir: 

Yabancı gazeteciler tarafından 
sorulan bir sual üzerine, hariciye 
nezareti, Alınan kıtaatmm Frımsız 
- İspanyol hududunu geçtikleri 
hakkında bir Amf!riknn ajansı ta· 
rafından yerilen haberi tekzip ey· 
lem iştir. 

Mançarlde veba 
Sovyet Hükumeti de 

tedbir aldı 
Jtoshora, 29 ( .A.A.j - Tas 

ajansı bildiriyor~ 
Japon ga1..eteleri 26 ilktcşrin. 

de Japon Domei ajan~ının şu 

haberini vermişlerdir: 
Sıhhiye nazırı 25 ilkt~rinde 

müteha....csıs doktorlardan mü
rekkep bir konferans içtima.a 
da \·et etmiştir. Bu konferans, 
şimali Mançuride çıkan veba 
salgınının sirayetine mani ol
mak tedbirlerini tetkik edecek. 
tir. 

Salgın Hungan ve Tungyao 
mıntakalarmdan H.cıing-kingin şi 
mali garbisine geçmiştir. Res
mi malumata göre, şimdiye ka. 
dar S.50 vakıı kaydedilmiştir. 

8?vyel hükumeti, Mançuri-
dekı \'e?:ının salgın mahiyetini 
nazarı ıtıbara nlarak tedbirler 
almıştır. 

Alman askerlerini 
nakleden trenler 

çarpıştı 

Lonclra, f9 ( A.A). :_ Lem. 1 Egedeki Yunan adalarına girdik
dradaki Yunan clçıg~qe gelen ten sonra daha ziyade tecıitl edil-' 
bir telgrafta şöyle denlhnekte. miş \'aziyete dü~mektedir. 
dir: • ' B. Çörçilin birkaç zaman eyv.el 

''Atina mutad :nan~~asmı Akdenizdcki lngiliz km \"etlerının 
muhafaza etmektcdır. Dün ez- hemen hemen iki misline çıkarıl. 
cümle üniversite t>ölgesinde bir mıs olduğunu bildirmi5 bulundu
çok vatanperverlik tezahüratı ğu \atırlardadrr. ltalyanların 35 
olmuştur. bin tonluk iki zırhlıları hazır ol-

Kralla :Met~ksas ~hrin mub. d.uktan son~.a bir deniz. muharebe. 

t 1
.f k l ını zı· va~t "eder sıne teşebbus etme len muhtemel 

e ı ısım ar ,J - lr..kk' ı k d l ·1· d k h t ftn büyiik bir şevk te d • ·ı o unma ·ta ır. ngı ız o-
enh er arla k"'rşılanmışlnrdır nanmasına, küçük fakat çok fay-

ve eyecan a " · ı ı El d d cd Umumi hizmetler ve nakliyat < akı. , e? onabnmh ~sı l~l·aI'. ımb.. .~k-
. l · rınal bir halde iş- ce ·tır. 1 unan a rıye ı erın uyu· 

servıs erı. no 1 hasletleri Londrada pek ziyade 
lemektedır. takdir olunmaktadır. 

Hava baskınlarına karşı ko. 
runmak ve şehrin iaşesini Ye 
diğer muht~l~f il~liyaçlarm~ te
min etmek ıçın bırçok tedbırler 
alınmıştır.,, 

PATRASTA OLENLER 

Aliııa, 29 (A.A.) - P:ı.trasa. 
karşı Jtalyanların yaptığı bava 
hücumu neticesinde elli kişinin 
öldüğü ve yüz kişinin de yara
landığı tesbit edilmiştir. 

KRAL JORJ, BA';.KlThiAN. 
DANLIGI ALDI 

Afoıa, 29 ( A.A.) - Kral Jorj 
ordunun, donanmanın ve hava 
kuvvetlerinin ba~kumv.danlt
ğını ele almıştır. 

YU!'i'A:\' KRı\LIXDAN l:ı-IGİJ,tZ. 

BAHTt11.'E NA7.IRL"'iL"\ 
'JT~Il~"A'l'I ~ 

J.ondra, f9 ( A.A.) - Bahriye 
nazırı Alcksandr, bugün Londrada: 
s~ylediği bir nutukta ~öyle demiş-~ 1 
tır: ı 

"Kraliyet donanmasının Yuna
nistana yapabileceği her türlü y:ır. 
dımın memnuniyetle yapılacağım; 
Yunanistandaki \'e ı\merikadaki' 
dostlarıma temin edebilirim. Bu' 
yardım başlamı~ bulunmaktadır.,,• 

'l' ARDL'I UA)LA Dl 

Lotıdra 29 ( A.A.) - Höyter A· 
jansının diplomatık muhabiri ya
ııyor: 

(Baş tarafı 1 inciM) 
selcrin naSll bir tesir yapa<A\ltnI 
merak ediyorlar. Hadiselerin alJ 
dığı cereyan Sofyanm resmi 
mahfillerinde hayret U) andırmı~
tır. Çünkü Yunanistanın Italyan 
metalibatına mukavemet etmesi 
hiç de beklenmiyordu. HMisel~· 
rin Ti.irkiyecle yapacağı akisler 
alfika ile beklenmektedir. Bulgal 
ristanla Yunanistan arasında te
lefon muhabereleri bu sabah saat 
yedidenberi kesilmiştir. Bunun 
için Yunan • Arnavut hududun
daki muharebelere dair pekazı 
haber alınabilmektedir. 

Bulaar 
Krilı 

Sulhpervera ~ 
ne bir nutuk 

söyledi: 
"Türkiye - Bulgaristan 
münasebatı bu devlete 
bizi bağlıyan muahe
deden mülhemdir,, 

KRAUJ'.\A 

Londranın salahiyetli mahfille. 
rinde bugün öğrenildiğine göre ln
giliz hükume~i Yunanistana keli-: 
menin en ~em~ manac;ında yardım 
etmektedir. Röytcrin ialıı • Sof ya, 29 ( A.A.), - Bulgar A· 

Londnı., 29 (A.ı\.) _ Röyterin jansı bildiriyor: Atina, 29 ( A.A.i - Elen Kralt 
İkinci Jod, İngiliz Kralı Altıncı 
Jorj"a, göndermiş olduğu me:.:ıja 
ceyaben, gönderdiği telgrafta Kra
la \'e İngiliz yardım teminatmdan,ı 
dolayı teşekkür etmiş ve demiştir 
ki: 

"Sonuna kadar yanyana yürü-
yeceğiz. Al!ahın inayeti ile milli 
kuvvetlerimiz müteca\·izin hareke
tini yok edecektir. Güçlüklere rağ
men hak \'e adalet deYrini yeniden 
tesis eyliyeceğiz. Ya~ac;ın lngiltere, 
yaşac:.ın Kral Altıncı Jorj!., 

nmıADAKl YU1"AN ELÇlSl 
DÖXDÜ :'.\ltl? 

salahiyettar mahfillerden öğrendi-• Bulgar Kralı dün saat 16 da 
ğine göre Korfuya 2~:ırşı bir dli~-ı Meb'usan meclisinin 25 inci içtima 
ronn hücumu vapıldıgı hakkında hıç devresini açmı~tır. 
bir malümat ·yoktur. lngiliz kıta- Kral söylediği nutukta ba~hca 
larmm Kefalonyııya, Selaniğe ya- <le~l~tir ~i: . . . . 
hut diğer yerlere ihraç edilmiş ol- Şımdıye kat.ar takıp edılmış 
dultlan doğru değildir. olan harici siyasetin mesut netice. 

Röyterin muhabiri lngiliz deniz ler vermiş oldur,runu hususi bir 
sözcüsünden lngiliz ve ltalyan harp! ~~eınnuniyetle muşahecle etmekte-
gemileri arasında bUyük bir deniz yım. 
121uharebesinin vukua gelmiş oldu- Geç~?.'! EylQ~de B.ulg~r \"~ H.o
ı,runa dair Balkan membalanndanl men hükumetlerı Craıova da ımza. 
gelen haberlerin teyit edllip edil· ladıklan bir muahede }le Cenubi 
mediğini sormu!2lur. lngiliz deniz Dobruca Bulgar Krallıgı hudutla.
sözctisii, ~bunun pek muhtemel ~u-J ~mn i~iı_:e tekrar gim_ıişti:. Bu M
lunmadıgını söylemiş ve Norveç ıs- dısc butun Bulgar mılletı tarr.hn. 

Atiua, 29 ( A.A.) - Homadaki tilasr esnasında Alman propagan ..:~ dan rerin bir sevinçle ka~ılanmış
Yunan elçisinin hareket emri -aldı. dnsınm dilşman olnuıyıı.n memba - tır. 
ğr öğrenilmiştir. 1\laamafih bu ha- lar vasıtasile işan. ettiği yanlış ha· Siz mebuslar da, geçen fevkalft-
bei resmen teyit olunmamı~tır. berleri hatırlatmıştır. Bu haberler, de toplantınızda bu muahedeyi it .. 

1 

o 7.aman deniz muvnffa\uyetleri : tif akla tasdik etmiş ve Dobruca 
NE\'YORKTAKl Yu~·Ax elde edildiğini ve lngilizleriıt' meselesinin hallinde dostça müza-

YAPlJRI.Am Trondhaym ve Bcrgcn'e asker ih~ heret \°C teşebbüs!erinden dolayı 
,,. . . k 

29 
(A A ) _ D 1 B rac;:ları yaptıklarını bildirmekte idi. •At manya ve Italyamn bü\•ük ref-

n CV)OT • • • ' .l · • O 1 h d f h k"k ti .. v dl 1 · k B • " Ajam;ının husuc;i muhabirine göre, __ narın e e. ~, n 1 a oı,rren • erme ·arşı ulgar milletinin duy .. 
limanda bulunan Yunan \apurlan g~ zaman lngilız hnlkmm cesareti- gulanna ve minnettarlığına tercü-
kaptanları Yunanistan vaziyetinin nı ~ırma~tı. . . . man olmuştunuz. Bu iki büyük 
. k" f . t" 1" d l· 1 '\ unaruslandakı askeri vazı) et devletle aramızdaki doc;tluk b.ığla-
ın ışa ına ın ızaren ıman a ~a a- h kk d r:·· .. · <l" l tik mu· 
akl b

'ld' · 
1 

d" B ·· a m a. .oy~enn ıp oma nm bu hadise daha ziyade sağlam-
c. arını . ı. ırrnıs er .. ır. u.~un harririnin salahiyettar Londra ma· la tırm s 
;-..;cvyork lımamnda <lort ve l·ıla. hafillerindcn öğr<'ndlğine göre ~ ı.tır.. . . . . 
delfiya limanında ela iki Yunan şi- l<'lorina ve Kastorva bombardıman Bulgar 1m~ll~tının sevı!lcı, Dob~ 
lebi vard~r. Diğer üç y~~an şilebi edilmi§tir, fakat dün akşama ka- l"l:ıca . mesc.esının sulh yolıyle halle
de Amerıkaya gelmek uzere yol- <l 1 d t 1 ca yalnız bir kaç dılmış olmasından dolayı daha 

dadır t
ar, ıu1 .. u 

11 
Jsoyunolmu• tur Bir kaç büyiiktür. Bu ha sureti, daha sıkı 

. opc;u c ue o u "' . h" . b" rw· . . B 1 . 1 R 
ileri Yunan karakolu geri çekilmL~ < ır ı~ ır ıgı ıçın u garı~tan .~ o-

AÇffi DE~lZLEltnEKl l'CJ1',\1'>0 
GF,."11,ERl 

Londra, 29 ( A.A.) - l ngiliz 
Radyosu dün gece Yunan gc.mile. 
rinc aşağıdaki talimatı vermiştir: 

Hiç bir Yunan gemisi Fransaya 
ve Fransız müstem!eke limanlarına 
gitmiyecektir. 

fakat bu karakollar ileri mtidafaa many~ arasr~a a~evı muna!:e. 
lıatlnrma diinmtiştür. Bu hatlar • bcllerın tcsısıne ımkfın verecek 
dan başkn Yunanlılar sahilden iti- §ar~lan yaratmı'}tır. .. . . 
haren iki müdafaa mıntnkası hıı· ı ugoslavya ve Tütkıye ıle mü
nrlamışlardır. Bu mmtak~lardan nascbetlerimiz bu iki devlete bizi 
lıir tanesi Targa'dan Yanyaya git- 'bağlıyan muahedelerden mülhem 
m<'kte ve oradan da Ka.storya ve olmaktadır. 
Florinaya uzamaktadır. Daha geri· Sovyetler Birliği ile siya<:i ve ik
do olan ikinci mildafan mmtnkasr tısadi münasebetlerimiz mesut bil' 
Kozan'dan Edesa'ya gitmrktcdir. tarzda inkişaf etmektedir. 

f,()ndradalıi Yunanlılar Diğer clc\·letlerle de buglin mev .. 
ı:-nnura, 29 (A.A.) - Yıllardan· cut imkanlar daire~indc muna!!C

berı Londrada ikamet <'lmC'klc o- betlerini idame eden Bulrrar hükO
lan bir çok Yunanlılar sefarete mü· metinnilletin itimadına dayanarak 
racaat ederek mf'mleketl,.,ri için' memleketin huzurunu muhafazaya 
dövüşmek nr1.ı.:sunrla olduklıırmı ve hayati menfaatlerini miidafaa.. 
bildirmişlerdir. ya elinden geldiği kadar çalışacak· 

tır . ., 

Yunan hükumetinin talimatı 
mucibince Pasifikte bulunan \'e A· 
merikaya gitmekte olan bi.ıtün 
Yunan gemileri yollarına devam 
edebileceklerdir. Asyaya gıtmekte 
olan gemiler lngiliz ,cya ll<;>lfan
da limanlarına ,·cya ,\merı.~~>'.a 
vcvahut A frikanın kontrol cttıgı lı. 
manlara gideceklerdir. 

Atlantık denizinde. bulun~n ge- için kırmctli bir yardımcı olacak. 
miler, garp istikametındc gıtmek- tır. 

De\'let hayatmm bütün şubele
rini alfıkadar eden hükOmctin eı;as. 
1ı \'azifclerini savdıktan sonra nu
tukta şöyle denilmektedir: te iseler ~·oUan. na cl~\ıam .edecek. Amayut ttaıv:ın orıluları birleşti 

J k t d Roınn,' 29 ( ~\.A.) - Tirandan 
)erdir. Şark ist! ·ame ın e gıtmekte 
iseler lngiliz lımanlarına girecek- verilen bir habere göre yüksek 

Pnşist mecJi.;i bir heyeti umumi;·e 

lcr~~~·an ikı milyon tonilato tah- içtimaı yaparak İtalya ile Ama-
. edilen 600 gemiden mürekl·cp vutluğun birleşmesi üzerine ltal

~ın ticaret filo u ., . '. yan ve Arnavut ordularınm birleş
')' unan .. muttcfıklerın mesi hııkkındQ.ki kanunu tatbik t't-

Burada isabetli atışlar kaydedil - B 1 . . 
mi~tir. B:iyii~. ç.~ptaki bombalar in- e grad elçımız 
fılaklar \'C buyuk :} angınlar çıkar- 1 

So/ya, 29 (A.A.) - R<.:l,)~er:ı 
~Iıhver devletlerinin faaliyeti 

kontrolu altında bulunan filolar . t· 
ı mış ır. 

"Milli müdafaanın kuvvetlendi
rilmesi için alman tedbirler ,.c 
memleketimizin müdafaac;ı yolun
da her Bulgann tamamiylc hazır· 
lanmış olması istikba!c sükunetle 
hakmaklığımıza imkfln \'ermekte
dir.,, 

mıstır. Şiddetli ·hava. dafi. ateşine 

1 

/Jc/yra<l, 29 ( A.A.) - Röy_ 
ragmrn bütün cenubı Afrıka tay- ter: 
yarrleri lislerine dönmüştür. Jyi kayn:ı.klardan öğrenildiğL 

Cenubi Afrika ha\'a kuv\'etleri- n~ göre, 'l'ürkiyenin Belgrad bü
M mensup diğer tayyareler 25 ve yuk .cl~l~i yanında Yugoslavya 
26 Hktcısrin tarihlerinde geniş ke- ba~'tekılı ve harbiye nazırı ol
c:if u<:~lıı..n yapmışlardır. Kaydedi· dug~ ~alde Belgrad yakininde 
i"cek bir şey yoktur. DedınJe sarayına giderek Prens 

::=============! Pol tarafından kabul edilmiı::. ·ti~ ~ 
Dün sabah Yugoslav hariciye 

nazırı Yunan elçisini kabul eL 
miş ve görüşmüştür. 

hakkında Bükreşten hnberlcr 
gelmeğe devam etmektedir. 

Hafta sonu tatili esnasında 
Romanyaya 6 bin Almnn aske
ri gelmiştir. Bunların l\loldav· 
yaya sevkedilecekleri 1.annedil
mektedir. 

Kalastan T.urnu _ Severine 
kadar 310 mil uzunluğunda. bir 
yol inşa etmek üzere ltalyan 
mühendisleri buraya gelmişler
dir. 

Bu yol. Turnu - Severin~c 
Yugoslavyadan gelen yola bag. 

,-~llllllım1mımumm:ıııınıınıınmıınımıınıın~m~ııımm mı 
f'- ŞF.Kım Ilı\ \"UA)(JND !\ ~EFİS ntn TÜRI{ F1LM1 GÖREOEKS1Ntz; 

-· AKASYA PALAS 
Dnranılma7. d!'r~eıle I;:onıll• snhııelerlo dolu HAUiKUJ.AI>E komedi. Bıterol lerdc: 

HAZIM· VASFI - CAHIDE 
_ SAlT • l'F.:Rlll.\~ • ?lı'T.CDET • KARAliAŞ - Jı:I,EFTERtYA • REF'llt • KADRi 

1 YARIN iPEK ve SARAY sinemalarında (Fitre) leı imizi Türk Hava 
Kurumuna vermekle üç milli 
cemiyetin gayelerine bir anda 
yardım etmek imkanını elde eL 
miş olacağn'.. Cumhuriyet (olmaz) 

( nTny) yaptı. 

la nacaktır. -==-.=: ........................................................................................................................................... ...... 

1 A!';.";
0v.!~.,rc;~u ~~~~~~~~ ... Bu Film Bayramda izmirde ELHAMRA sinemasında 

\ 
trenler ı;arpışmışlır. Be~ ölil, ~ . . , 
4.5 yaralı vardır. ~ . · . 



l 7 ~ Sinema ve liyatro~ar KOC.A YUIUF m ~ ,,, •il... Şehir T::o:Amo&U 
Tepeb&ıı Dram kıamı 
Bugün saat 20.so da 

8.00: Program ve ı:nemıeket aaa.t ~.
1 

BlB ANA 

H l lı f • f ayarı, 8.03: .MUzlk: Hatif pı'Ogram l ' • • • 
agm ana l a l Ç e lPl.) 8.15: .Ajıı.tıJI haberler!, ~.30: MU- .htlkW CaddMI Komedi 

zlk programının devamı (Pi.) 8.50: &uıımı; GUndln 14 deı 
Ev kaduıı - Yemek Llıılesl, 9.00: MU- ÇOCUK OTUNU 

Sar ar dl Zik: Haik Havaları, 9.30: Konu§ma Akşam 20,30 ela: DA.Dl 
9.llil: Müzik: Karışık progrtim (Pi.) 
10 20: Konurtma. 10.40: l\4Uzık: Ru 

9 - VAKiT SO BlRtNClTEŞBIN 1"9 

.s:~~"A:*a 
DOnkU maçta 

Beyoğluspor, eksik Beşikf aş 
takımını 2 - 1 yendi 

-48- m~ll ve Pehlivan havaları, ıı.oo. Ko- "l H lk 5 • S 
nuııma, 11.20: Müzik: Saz E:serleri, Beyog u a ınema 1 

Fener-G. Saray bugün karşılaşıyor 
- ikisi de mtıthiş pehlivan? 

.caba bunların hangisi galip, 
.nangisi mağlQp olacak?! 

Diye söylenerek sabırsızlam. 
Yorla.rdı. 

Nedim bey bir aralık ayağa 
kalktı: 

- Ef e.n.diler ! dedi, bu güreş 
Aınerikada veya A vrupanm her 
hangi bir şehrinde yapılsaydı, 
ortalık biribirine girerdi. Zira, 
bugiine kadu yeryüzünün ~i~ 
bir köşesinde (Haymanalı) gıbı 
iri cı.is.;e!i oir pehlivan görülnıe. 
tniştir. Böyle bir dev yavrusu; 
Roca Yusuf gibi, Türklerin. göz. 
bebe~ olan biricik başpehhvanı 
ile ı:,rüreşecektir. 

Bu ~öziı tek tük alkışlıyanlar 
oldu. 

Nedim bey: 
- 0ürE'ş ba.şlryor .. 
DiyereK yE'rine '>tıırmu~tu. 
Çadınn k nde ayakta dur?. 

cak .oturacs.it. hatta kımıldaya. 
cak yı~ yoktu. 
Bandırmalı Hüseyi11 bir ke. 

narda oturmuştu. Haymanalı 
nıeydana çıkınca, Hüseyin, bu 
dev yavrusuna şöyle bir gözattı: 

- Aman Alla.hım, şu yürüyiL 
şe bak .. Şu bacakların, kol arın 
iriliğine bak. Bu, insan değil, 
ger~ekten bir aygır! 

Hi1seyin ~bi, hızlı hrzlı lmnı•. 
~rak, hayranlıklarını gayri ih. 
tıyari a"ığa vı.:~anlar az de~ildi. 

Hayrnanalıdan sonra, bir al. 
kış daha koptu. 
Şimdi de Koca Yusuf görtin

rnUştU. 
Yu.suf u tanıyan ve sevenler 

çoktu. Onu görür görmez: 
- Yaşa koca arslan! 
Diye bağırın.ağa başlamışlar. 

dı. 

Yusufu, Servet Bey de il'k 
önce alkrslayanlar arasında bu
lunuyor ve ellerini biribirinden 
ayırmıyordu. 

. Saraçhanebaşmda - iddia e
dılebllir ki - o güne kad~r bu 
derece heyecanlı 'bir güreş ya.. 
Pılmanustı. Bayramın birinci 
günü öğleden sonra iki müthiş 
güreşrinin yapacağı bu giireş, 
daha ziyade bir kuvvet boğuş. 
ınası olaraktr. 

("lireq bacıtamıştı. 
İlkönce Yıısuf, Haymanalının 

ensesine el attı. 
Haymanalı hafltçe sarsıldı. 

Bu sırada ma bevin katibi 
~~et Bey, yanındaki hareına. 
gıı.sıle - gözünU güreşten a
Yırınaden -- yavaş yavaş ko
nu.quyordu: 

- (.!ok iri yarı bir adam a... 
nıa, knf galiba! 
.- Ne diyorsunuz a. beyim ... 

~Jrek gibi, bastığı yerde dim 
dık duruyor. 

- Durduğuna bakma. sen o
n~n. Böyle ka:b.ı. soğanlar oyun 
bı1me1ı;;i i"ln daima yenilirler. 

- Yuc:uf, bu adaırıı bugün 
YeN·"~k rui demek istiyorsu.. 
nuz? 

- Hiç sünhem vok.. Yen~ 
~k. Ve bu, Yusuftin son güre
~ı ôfanı;ık sanıyorum. 
l· - 0.1u P!lri~ sröndermeö-e 
•ar:ır va.ı.din iz değil mi Beye. 

fenrli? ' 

t:> ~ Evet. Bir menaier var. 
arıste de bir milsa baka ha.. 

~lıyorJnr. Masrafını den.ıMe 
<ı~tıı.er. l-T tta omınla beraber 
hır •k! ldsi rle g-ir'lebilir. 

- ,.,, ... ufun h::ıberi var mı 
htındarı? 
w,-:- Onu Avrupaya göndereee. 
gtmı \•aadetmiştim. Fakat bı. 
son k ' 

k 
onuşnıanıızdan haberi 

yo tur. 

- ~ h_alde bU""Ün söyliyelim 
de sev nqın. b 

- Ben de bunun i"in geldim 
ya bu~aya. Güre~te'iı sonra 
kendısını alrp gütüreceğ" 

Arslanla ıo.ırtlanın bo1gu:ı1· "lma
ına benzıyen bu güreş, Y\ı,·a L 

Cla aa sövkdic;.iı:ıiz aibi ı.:.. r b ::ı • - ~an 
u da hemen hemen eşi g"irül: 

nıeınıs c;ürcl"'er0endi. Ha, ma 
na 1 ı lki !-ere, bir da~ pai-'}aS;
n~n konup de\'rılişi gibi, mUL 
h R 1'1r flukutla yere yatmış, 
akat çabuk doğrulup kalkma. 

ınuvaffok olmu1tu. 
Rn:rn- n<ı11nın ne~esi daraıı. 

\' ı. -ık ınk geni. nefes almıt r 
ıı ın fırsat kolluyordu. 

Haymanalı Yusufun altına 
düşt?iğü zaman, kuş tüyünden 
yatakta yatıyormuş gibi, Meta 
dinlenerek nefes alıyordu. YU
sufun bileklerinden yılgınlık 
göstermeğe ba.şla.y~ Haym~
b yavaş yavaş gevşıyor, pestıL 
leşi yordu. . 

Bunu iikönce - gUreş 0~· 
larında ihtisası olan - Nedım 
Bey hissetmişti. 

Nedim Bey, Yusufun 
ğmdan emindi. O, en 
Haymanalı ile meşgul 
du. 

usta.lı
ziyade 

oluyor. 

Nedim Bey, yanındaki arka-
daşına: 

- Şimdi Yusuf bu vaziyette 
olsaydı, hasmmı srrtüstü yere 
atıvermişti. 

Diyordu. Halbuki, Haymana. 
1I çok ağırdı. Omuzlarrnı ezen 
Yusufu arka üstü afacak kadar 
çeviklik göstereceğe hiç de ben. 
zemiyordu. 

Yusuf, hasmının ne kof bir 
pehlivan olduğunu ço~ çabuk 
anlam1ştı. Haymanalı bı; araLk 
çivi aibi yere kakılmış bir hal. 
de n; sağa, ne sola kımıldama
dan hareketsiz durdu. Yusuf, 
onu kımıldatamadı.. Ayağını 
sıktı.. Haymanalmm cam acL 
dı • arkasındaki yükü fırlatıp 
abnak isteyen bir kanbur gibi, 
depreşti.. Yusufun bilekleri 
Haymanalmm kol altından çen. 
gel gibi geçmişti. Haymanalı 
şimdi yükünü sırtından atmak 
istediği halde kımıldayamıyor. 
du. 

Artık, Haymana aygırı da, 
anlamıştı ki, Koca Yusuf yaba· 
na atılacak bir pehlivan değil. 
di. 
''- Yamanmrşsm be! Sakırga 

gibi, omuzlarıma yapıştın .. Ne. 
fes aldırmıycirsun bana!,. 

Diye söylen.erek, son bir 
hamle daha yaptı .. Yere eğildi. . 
Göğsünü toprağa sürterek, Yu
suf un eUerini omuzundan kur
tarmak istedi. 

Nedim Bey: 
- Ha arslanım, ha .. ! 
Diyerek, Haymanalrya hız 

vermek ve cesaretini artlınnak 

şarkı ve TUrkUler, 12.00: Konuııma, 
12.20: Müzik: Radyo ''Sv!ııg,, Kuar
teti, 12.50: Memleket saat ayarı ve 
ajaruı haberleri, 13.05: MUz.lk: 13.20: 
ı:.:onuşma, 13.40: MUzik: Radyo salon 
:.>rkestraııı, 14.40: Konuşm11., 15.00: 

tici bü~ilk mm, Od bUyttk fA!ıeeer 
blrdı.>D: 1 _ Ehllııallb l\fubarcbelerl, 

2 _ Şlkago yanıyor. 

~ Çarşamb. Perşemb .1 

::=- 30 !. Teş. j 31 1. Tes. 
~ 
er Ramıuan 281 Ra.maza.o 29 .,_ Urztr: 178 Hu:rr: 179 

aıdtıeı vıuoan tt;muı \<&Aat1 l!;zan, 

..;Uneştn 
1,-,~uşu 

G.29 1.20 6.SO 1.22 

öğle ll.ö8 6.49 11.:SS 6.50 

lldndl 11.49 9.10 14 . .JS 9.41 

Ak~m 17.08 12.00 17.01 u.oo 
Yatsı 18.42 ı.s2 ııuı ı.s2 

tmsal• .J.49 ll.40 4.öO 11.42 

Cumhuriyet Bayramı tatili mü
naseöetiyle dün Beşiktaş Şeref sta· 
dında Beşiktaş _ Beyoğluspor ta . 
kımlan arasında hususi bir müsa
baka yapılmıştır. Birinci likin ba
şında giden Beşiktaşla. bu sene bi. 
tinci kümeye terfi ede!1, lik maçla. 
n başındanberi kuvvetli bir varlık 
olduğunu gösteren Beyoğ1usporun 
bu karşılaşması alakadarlar ara
sında büyük bir merak uyandııdı. 
ğından; havanın yağmurlu olma
sına rağmen stadı oldukça kala'iJa
lık bir seyirci kü.Uesi doldurmuştu. 

Tam· saat 15,30 da sahaya çıkan 
takımlar ~u ~kilde te~kil edilmiş.. 
lerdi: 

BEŞİKTAŞ: 

arasında geçti ve birinci devre ne
tice değişmeden 1--0 Beyoğluspor 
lehine bitti. -

tKlNCl DEVRE: 

Birinci devreye zayıf bir kadro 
ile çıkan Beşiktaşlıl~r. mağlup va
ziyetten kurtulmak ıçın bu. devre 
aralanna Hakkı, Şeref, Yavuz, Şa. 
kir ve Şükrüyü de alarak çrkmı~
lardı. 

Takımda yapılan bu değişiklik 
devre bac:lar baslamaz tesirini gö~
terdi. llk dakik~dan itibaren haki
miyetlerini kuran Beşiktaşlılar bu 
vaziyeti devre sonuna kadar sür
dürdüler • 

Fakat oyun tamamen Beşikta~ 
hakimiyeti altında oynanmasına 

MUzlk: Meşhur film ve operet şarkı. 
lan (Pi.) 15.30: Konuşma, 15.50: MU· 
zlk: Çigan Romaruılan (Pl.) 16.00: 
konuşma, 16.20: Müzık; Havalyeo 
•oın,,ıar (Pl.) 16.30: Saat 18.00 ile tek. 
rar ne~rlya ta. başlamak Uzere kapa· 
nış. 18.00: Program ve memleket sa
at ayarı, 18.03: MUZil<: Dans Mtiziğl , 

lPI.) 18.20: Konuşma, 18.40: Çocuk 
saati, 19.00: Orta Oyunu, (KtiçUk Ali 
tarafından), 19.30: Memleket saat a
yarı ,ve ajans haberleri, 19.45: Müzik 
Radyo incesaz heyeti, 20.15: Radyo 
gazetesi, 20.45: Temsil, 21.15: Müzık: [ 
Memleket havaları, 21.30: Konuşma, ı 
21.50: Müzik, 22.30: Memleket saat -:-------------..; 
ayarı ve ajans haberleri, 22.50: MU. 

Faruk - Enver, Orhan - Os
man, Halil, Rifat - Sabahattin, 
Kemal, Galip, Turhan, Tarık. 

rağmen 13 üncü dakikada yine 
soldan inkişaf eden bir Beyoğlu-

zik: Dans mUzi~ (Pi.) 23.25/23.30: 
Yarmkl program ve l•ıı.panış . 

31.10.940 Perşembe 
8.00: Program ve memleket sa.at 

ayarı, 8.03: MUzik: Haf!! program 
(Pl.) 8.15: Ajan,, haberleri, 8.30: Mü
zik programının devamı, (Pi.) 8.50/ 

9.00: Ev kadını - Konuşma, 12.30: 
Program ve memleket saat ayan, 
12.33: Müzik, 12.iJO: Ajans haberleri, 
13.05: Müzik, 13.20/14.00: MUzil<: Ka
rışık program (Pi.) 18.00: Program 
ve memleket saat ayarı, 18.03: Mü
zll<: Radyo caz orkestraST, (İbrahim 

özgür idaresinde), 18.40: MUzlk, 19.15 
Müzik: Çigan havaları (Pl.) 19.30: 
Memleket saat ayarı, ve ajans haber
leri, 19.45: MUzik: Fasıl heyeti, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45: Müzik: Sevil
miş parçalar, 21.00: Milzik: Dinleylcl 
lsteklerl, 21.30: Konu~me. (Sıhhat sa· 
atı), 21.45: Müzik: Radyo orkestrası, 
22.SO: Memle'<et sa.at ayarı, Ajans 
haberleri, 22.45: 11\\zik: cazbımd ! Pl l 
23.25123'.ao· Yarmki program ve kıı 
panış. 

Gökte kuvYetli olmıyan miL 
!etlerin yaşaya bilmeleri gilçleş~ 
miş olduğunu bugün daha iyi 
anlanır~ ~u'nnuyoruz. Milli ha
vac11ığımıza kuvvet ve hız ver

Malul ve emekli 
subayları davet 

Beşiktaş As· ~ubesioclcn: 

Beşikta, Askflı 1il> ~nbe!llnde ka· 
nth malfıl ve gerekse emekU sa. 
bayların 1\1· f.i. VeUletl harbiye 
daİrcslnıl<'n gelen emirde blr lılr 
met için görüşülmek üzere emrin 
ehemmi~·etin~ lıinaen şubeye pa· 
zardnn mıuula her gUn için sabah. 
tan al•sam tatiline kaclar serbest 
olarak 

0

gelmelerl ilün olunur. 

Dün bu güniimüze- im
reniyor, bu gün yarını
mıza imrenecek. 

BEYOCLUSPOR: 

lstelyö - Hıristo, Civelek -
lstavro, Maroli, Çimoviç - Can
baz, Colafi, Hakkı, Çaçis, Manol. 

Hakem Şazi Tezcan. 
Mü:;~b~a Beyoğlusporlulann 

soldan ınkışaf eden süratli bir akı. 
nı ile başladı. Oyun çok süratli ce
reyan ediyor. Rüzgar lehlerinde o
lan siyah • beyazlılar 10 uncu da
kikadan itiba~en bariz bir hakimi
yet kurarak Beyoğlusporluları taz. 
yik etmeğe başladılar ve Beyoğlu. 
spor nısıf sahasında oynanan mü
sabakada her an gol olması bekle
niyordu. 

Fakat genç ve tecrübesiz oyun. 
culardan teşkil edilmiş olan Beşik
taş for hattı birço!< fırsatlar kaçır
dı!ar \·e ellerine geçen avantajlar. 
dan bir türlü istifade edemediler. 
Bu vaziyet Beyoğlusporlulann ma
neviyatlarını yükseltti Ye 20 inci 
dakikadan itibartn güzel bir uyun. 

m::ınr::::::::::::=:ınnm:nma:s:::.. 1 la Be;ıil<taş l<alesi~ .tao/ike l;>aşla
ii i dılar. 1\"iha) et 2o ıncı dakıkada 
ij Göz Hekinıi i~ soldan inki~af eden bir Beyoğ·u-

s.;x>r akınında kaleye akan sol!ç 
Çaçis ceza cizgisi içinde hatalı bır 

k ·1a d .. "rül' d" Ve bu c:ekilde şe 1 e uşu u. :. 
kazandrk1arı penaltıdan Beyoğlu. 
sporlular Hıristonun ayağından i
kinci gollerini de attılar. Bu gol 
Beşiktaşlrları ümitsizliğe düşürme-
di ve soldan, sağdan yaptıkları 
süratli akınlarla Beyoğluspor ka. 
lesini mütemadiyen tazyik ediyor
lar. Fakat bu arada çektikleri şilt
ler ya direğe çarpıyor, yahut da 
Beyoğlu~por kalecisi elinde kalı
yordu. 

Niha\·et 35 inci daikkada ~oldan 
) apılan· bir Beşihtış akınında Şük-
rünün nefis bir ortası Beyoğluspor 
kales: önünü kan_ştırdı. Bu arad~ 
topa sıkı bir nıruş yapan Hakkı 
takmunın ye~ane goli.mü çıkardı. 
De\ tenin bundan· !'oruaki kısr .m
da Beşıktaşlılar beraberliği temı:ı 

için r.ok çah~tılarsa da bir netkt' 
alamadılar ve müsabaka 2-1 Bey. 
oglusporlulann galebesiyle bitti. 

J.: !I spor akınmda ortalanan topu iyi 
:i Dr. Murat R. Aydın il bloke cdemiyen Beşiktaş kalecisi Fenerbahçe - G.S. 
i~Beyoğlu Pannakkapı. tman H elind~n kaçırdı. G_eride!1 yetiş:~ 1. :hrık:ık No: 2. Tel: 055'.J fi Beyoglu!'por muhacımlermden hın Şehrimizin en kuvvet 1 ve en :;e. 
u •• t ı ı l b · \ilen iki takıım olan Fenerbahçe -uMuayene "' her türlü gö;1 1 opu rn.eye so ctu ve u şekilde SI· 
!:amelivah hkare için oarur.1. fi yalı - sarılılar birinci gollerini ka- Galatasaray bugün Fener Stadın. 
:r: •• zandılar da karc:ılac:;acaklardır. Saat 15 te istiyordu. mek zorundayız. U tt • M ~ 

(Devamı var) ın::ı:::n::ın:-..r.=::::.-==r.:ac:m:-..Ja . _D:.-vrcn·n bundan sonraki kısmı · başlıyacak olan müsabakayı ba-.----··------·-------:--mznm_am _________ ;ız:ı:ıı:;am------·ı•k•ı :iıta=:.rıiiaiiifıiiini.<Iİİaıİıı.-kma~rs~ı~lı;kl~ı...lalilkiilınlS.an kem Hüsnü Salman idare edecek-

Küçük Hikaye: ''ıVallah, bill§.h yok ,
1 

tir. Bu müsabakadan evvel de 
Matbuat Takımı ile Fenerbah.;e 
Tekaüt takımı arasında bir müsa. 
baka yapılacaktır. 

Romancı ve hJkayerl Suı\t DC'n·Mn fılnrPı'if alfmtfa 

ııcşreJilen ''Yeni Edebi}·nt'' ls4Jı11 edebi ~. zet~min ikin· 

rl sıı.ymı da çıJanıl'hr. Aıı;:ığıılakl Jıikaye::ri bu edebi ga
zeteden iktlba.1J ediyoruz: 

Petersburgda bir defa yolumu kııybediyordum i "Di
yerek b;r tanıdığım anlattı": - Bütün sokıkları çiinkü J:oirlbi
rine benzer. Benim gibi ilk defa şehire giriyorsanız talıtalıum 
üzerinde kendinizi bJr ağaç kurdu kadar garip bulur; ve s'lnki, 

çivili fotinleriniz bu tahta sokak lan yiyip bitirecek; sonra da 

Deli Petronun adamlarma kırbaçla toprak taşıttığı zemine rnst· 
gelerek bir batağın içinde kaybolacağınızr zıınnedersinlz. 

Petersburgu §imdilik bir yana bırakalım. Totma köyünden 

nakledi5imiz bir maceradır ki asri onu anlatmak istiyorum: 

Biz, Kafkas altı bozkırlarında mujiklero esir dl\ştüğünıliz 
?.aman 917 idi. Oradan da dokuz kisilik bir kafile ile, bazı kere
ler nehir vapurlarında yolculuk ederek, bir ~ok defalar da kı
zaklıır üslünde Totmaya geldik, 

Totma sizin anlryacağrnız 60 arz der<'ccııinde, Karadrnlzdcn 

1700 kilometre öte, Petersburgdan ela 20 s::ıat geride, Vologcia 
kaza merkez-ine bağlıdır, KUçük bir köydür; ve bütün Rus köy· 
ıeri gibi etrafı hayvanların burun sürdüğü bir çitle cevriJmlştir. 

ikindiye doğru Totmaya vardrğmırz zaman, mujikler kafile· 

Mizc kavnar su ikram ettiler. Ya~h hir bızak da: 
_ Burası Rusyadır; dedi; Koca Ruııya. :O.Iujikler memlPke· 

t ı. E~ıor sıhhstlnl;~e dikkat etmek istiyorsanız rı rlmdaşlar, ka
ti Yen so<Tuk su içmiyeceksinlz ha ... 

~ . 
Bardakl:ırr uzattık; bütün diğer ist.nsyonbrda o!duğu gibı 

kaynar suyun !cine demlendirilmiıı bir çaydanlrldaki çavı elle· 

rimi'ı:le bosalt.arak şöyle bir kendimiz<' gC'lmeve aldık 
Tatmada en çok hoşlandığmıız şey, Rus k:-rhnlart oldu. 

~onra unutmayayım, bir de Mııjikler iyi arlemlarl Onlnrr şunun 
irin mothotTTl<''< jcı•ivorum ki dahn geldi"lmiz gece: 

_ Z:ınnedcrsek, yorgıırı 1 uıhın11z11 al,...,n ı{ irti•·C"r"Pnnz ? .. de

'1l!er. 'B'z de; evet! dedik, biraz dlnlens,~k iyi olaralt! .. 

İçlerinden biri: 
_ r~h. aöylc~·in ba'k:"Llım , diye sordu: nı:ııııl is'irı.'ıaf Ptmc· 

\ i dUı;üuliyorsunuz. 
HiM..fir crMdiğimiz yer b!r Z "tniıı l'kti. flört lıa -:rrı"k h-ir 

merdivenle lnllivorr1ıt. fı:eriıılni b!r ~·ağ l·nndili ın dmlahnaktny· 
rlı Öde anlarıltvorclll ki Totmn lttiyli.ilrıri 1 d<'n h 7 1 n b•ı top-. . - EWZC 

. Yazan: Kenan Hulusi 
rak ıeminli3i, hir aı{ıt o'ar3:ıt kullanmıı;larct1 • 

Hiç dedik: r.rı.sıl dinleneceğiz! Siz giı.lc··~eniz toprıığa u· 
zanıp uyuyaca • ız i._ te !.. 

Mujiklerden biri sağ elini bir pence gibi omuzuma yapı~tır· 
dr; ve geriye bir omuzluk kadar dönerek: 

- Nikol:ı Nikolaycviç! diye seslendi; hey, 1'\Prnla daYI. Bak 
ne diyor Türkler? Bi7. gidersek topra~ı uzanıp uvuyacakl::ı.r
mtŞJ. Yani, yorgunhk da böyle çrkacakrnış .. H:ıy Aİlah mii!'ta· 

hakmtıt versin! .. Olur şey doğll Nikol:ı Nô!rnlaycviç. nPmPk ki 

siz Türkler böyle dinlenirsiniz. Nıı 0ıl san hi-ivle va.ı:ıabilir misin 
Nikrıla Nikolayeviç ? .• 

!{oluma girdi: 

- Havı'li c..ınım, dPrH: hn·r.krn ıı.nh1Jıi!l! Ni1•ofa davııı•n ;ki 
kt7.1 da pi1i<'tir h:ı .. Yalnız, bıçağı iki kııllanr>ıak ıavm ! Bak işi· 
tlyor musum•z? Çitin arlrn."tnch sizi konuııın·orlrır. N:ısr1? Ben 

duyuyonım. Olga dlvor ki, 1şte, hani slvuh k:\ln:ıklr~ı V'lk mu 

esmC'r o1:ın; hanginiz bakavrm o; bravo ... B~kın Nat:ı~a ceva~ 
verh·nr. l'olwzu da yaman cfl\·or. Vay :ın~sınr; şıı Natrv~avı Rus
ya bil~ doy11ranı1,·e.t•:ık be? Hn~·di, ::1r1-,... rlıı<1; 11.,..ka !iirlli rahat 

cdPmek<1lniz burıı.dıt. HE'!y Nikola Ni!:olayc, iç! H.ic:afirleri S"'r
be::;t bırakalım. Onlar eslrimiz nına b"ız ...... 11 _. .. ~ .. il "e 

· • ''•Ul' ; rr .. rı ;uş p 11 

eslr ('ltn.n Tii~klrre 1'wıl 1 m:. Ho:ıh h:-ı.h h-ı · J,.,_1 1 h 1 ı 
• ' 3 Hl ... 

C:ece, toprnifuı zeminlik hir katta hu kadnr sıcak ,.e rahat 
0

nldu 'hına. ilk defa qııhit oldum, 

Bu sırada Nikola Nikolaycviç ter'ıiııı'n· b kll d A b • - ı e yor u. ma u 
terbi" işi olmadı. B"zim r!<>irlPr nıüfrp7,.ı:,· · b N''- 1 N" 

"'" ""Tn:> )'<.0 'l l· 
ı·oı'lwwiç'i çavuş, flff Pderslnfz, b~ klıtnaııd t 1 t t p an yan ı ar. ~ e, e-
tp,.c:hprp;:ı gHlco seyahat için de büttin b 

1 
~ b ı 

· nzrr ıgımız unun a 
başl. dı. 

r-;Prnla l\"ikolavcviç hrr seyden evv<'l b' k d" "''l"h k 1 . · ır af\ er ı . .,1 a u -
lanJY'P'nnı l iJ"'·or: ve ıki ab vardı· kızl"'r tl d h ... 1 · -. ın an a a ÇOI\ on arı 
..., 11h..,frı"'n etti<!i kadar yemen binicilı'l· cın d Fk t b""t" ,-. " • '"' YPIVOI' u. n u un 
lıu• ls11 avıkY.cn v~myortln. y lnız, -r-•ı "l"l:ı :"'"il·nıave\•İl• ne va· 
kit anktı? Bu da h \le::H!P.~ck haı::ıka blı- mcqelC'rlir. 

Do;;. l'!;ll T.,•mn köYiincle kal }T;;1.....,
1 

dö ·h. 1 'L" .. ' ••• z rt av ır c~ r gı·ıı 
~ , .._. k,,~ .. 1- Beyi gilıi •·3ı;ıı.d·k .-. •. 

r1 1 I' r . • " r dPfa civar Jröylcrden hızı 
:r.i' rırrte ~eırnler vardı kı hıç bir vakit <'llı-ri b-nıı f!"leml'zlPrdf. 

- - (DPvRmr f; nr1da) 

Türkiye Grekoromen 
güreş birincilikleri 

Türkire Güreş Federasronu ta. 
1 raf mdan tertip edilen Grekoromen 
güreş birinciliklerine bu ak~am sa
at 17.30 da Beyoğlu Halkevi salo. 
nunda başlanacaktır. 

Bu müsabakalara iştirflk edecek 
diğer bölgeler güreşçileri §ehrimize 
gelmderdir. 

ı- LAVA L 
1 ingiltereye harp 

ilan etmeyi 
teklif edıyor 

Ziirilı, 29 ( A.A.) - Royter: 
lyi haber alan siyasi Zürih mah· 

Hllerinde beyan edildiğine göre 
mihverin Fransız donanma~mı 
r. 1trol etmek hakkını L teme~i 
me;;ele~ini hfıla hesaba katmak ıa· 
zımgelme1.ctedir. Bu mahfillerde 
söv'endiğine göre Dakar hadisesini 
mÜtenkip yapılan kabine içtima· 
mda Lava! Framıanın lngiltereye 
ilam harp etmesini teklif etmişti. 
Lava! Hitler ile 1Iusolini arasında 
yaTJılan 13renner mülakahnı mü~ 
akip de bu teklifini tekrar etmi~· 
tir . 

ÇocuJ1 BeKIJDJ 

Ahmet Akkoyunlu 
raksiJıı, Talimhane PalU No. f 
Pıı.zerdıı.rı mıt.tda hergilD eaat 11 

tı-n ııonra. Telefon t012'7 

• ............. 1 .... 1 



... WAICl'l 30 BtRlNCJTEŞR!ı; 1940 

u allah,. billah yok,, 
c&ş turalı 5 b!dde> 

Ara sıra.da Nikola Nikolayev:i!}in kı"l rmı atlatsbilil"".....1 kadtn· 
ı rı k neli köyleıine kadaı götürür; ve çok kereler, hep benır 
ı o.ır, kar üzerinde yuvarlanırdık. Bakınız bu, tatlı teYdir ~ 
B r yntaktan dnha mil:; b!r . :;o.1da ıçeceğinjz mcak bir ça~ 
dan daha sthbidir. Sonra. :ada U:.i l fa da mUsa:ınere ver 
mek için serbP.st bırakrlm ... Oyun akşamlan bizlm koğuş Rus 

1' ylüleıi ılo dolar, ben aolln çalardım, Ara. atra. da onll\l" 
k Z'l kn oynarlardı. Fnkat hUtUn bu Mnadıı en bQfUDlUZ& giden 

y b inı ba kumandandı. Saat geçmezdi Jel N'ikola Nikolayevi· 
c;ı t.ı:ılu: ütü bulmak irin kö cczr..nclerine göndermlyelim. Çün· 

ku Nikoltı Nikolaycv1ç gUc; sarhoş oluyor; ve im1tlnt yok, ild • 
.. ndan ba ka bir kazak kıın!II bıze ~an bakaealt olursa, biı.l 

$j\)İryantn ot } :'h'IP al\rnır>k icin Çara mektup )'U&Cağmt f!Öy

IU,YOrdU, Fakat balık sOtil nr mak ı~n de birçok defalar blsi yalım 
btrnkır; akı:; una doğnı. buttln koy ecza.nelerine birer birer ut· 
r d:ktan sonra g ır: 

_ Tulıııf .,c)', d ıd' . Pılı· ıı~c sütil de Jıic bir eczanede bu· 

' n:nuyor yahu! 
_ N'ıko ı Nikolnyeviç, dcıdlk; a!!ıl tuhaf olan senein !. 

ı- zane olur da 1 iık tü satmaz olur mu·~ .• 
B rdcr bire yl'r n i ll fırlar: 
_ y bobu nıı vo ni) t. yeybobu niçevo niyet. 

Dlyc \ki dt'fn h kınr .. Vallahi yok, biUB.hi yok!" diye kf'n· 

d' kendinf' k fr d ·: onra zeminli& merdivenlerine ur.anır: 
- Tu 1, d ıdı. B n bir kazak; ve balık sUtn yok, tuh! .. 

DöratincU ay aonımda hızların çözıllmc mevsimi geldiği 
kr kUçük Totma köyfuıde bir şey oldu: Bir sabah esirler 

kal.Pi mtıfl'ezesinde ltl5yllilerin ıkı kısma ayrıldığını gör<liik ... 

BoJ.şcv;iklerle menşeviklerin eski bir mücadele!!i. İşte tam 

bl ara}ardıı yeniden başlıyordu. Na.ıırl ki lngiltcrede hiiyük 

\1'ller, kilçük Vik.ler varsa 911 Rusyv..ında da aynı şcy!f'!r vnr
ıiı., Bolşevikler bUylik Vikltr meıışevikler küçük Viklerdi. Fa· 
ka& blse ne; biz onu değil, ~u Totma köyünden Petenıburga bir 

Jtap;ılı atmanın çare.sini bulahil~ek. HPr ne kac'::ı.r Almanlarla 

Btt,slitovsk muahedesi imzala.nrnı::-;s:ı. da henüz eı:ıirlerln müba· 

~e ait hiç bir kelı.me yoktu. Bulunduğumuz yerdi> "" kn

clat rahat Yll§a?aak ya.FJıyalnn, dünya ·ıe &lrutamız kesilmi5 gi· 

bi idi. Bu mektupsuz ve kelimesiz hayat bizi mahvedi) ordu. 

Biraz ~ ukcırıda da söylediğim gibl buzlarm erime m!'vı;i· 

mi gelince bizi Vologdaya naklettiler. Yolda yine 1 'iltola N'ike>· 
Lnycvfçln elinde idik.. Zerninlikten bizi uyarak çıkardı: 

- Bir, iki, Uç ... 
Kalın bir ııesi vardı. Dokuz ~i idik. Bununla beraMr 1-\ikt>ls. 

.Niko1o.yevlı; hir türlfi rahat edemiyor; birer birer dl{Vln çıkttğt • 

mm ve kanıp avlusunda ynn ya.na durduğumuz halde, ilci ki§i ara· 

IUlda bfr Uçüncü adam S&kladığmııı.t u.nııederelt : 

- BMt&n, diyordu; i<;Pri hakaltm ! Tekrar biraT hlrer, ~ı1uı· 

cntsmu! Ta.me.rrı ! . Bir, ild . 
:Nihayet yedi defa ııa ·drktan S<>llra rahat tti; v elinde • 

!lluhürle daıngalannu3 kırmızı bir k!ğıtta 9 mu yoksa 6 kişi mı 
oldu~'UIDUZU licmlzden b!rtne gôsterdikte.n &0nra, k1ğıdJ aert eort 

mp cebine BOktu : 
- Haydi bakalmı; dedi. Şimdi Vologda.)a mart marş. Şu

radan bır vapur; 90nra da Vo!ogda ! .. 

Nikota NUcolayeviç Totmanın nehir nhtmım& kadar elinde 

8tialıı, uıUfrezcnın on adun sağ tarafnld&; bb aynklarmm.dn. Rus 
köylülerinin hediye ettiği ~anklırla, bir Gabah Vologdaya. doğru 
~ böyle yola çıktık. Nikola Nlltolaye-ç-için oıur adamlardan ol· 
madığmı da yine bu sıralarıla ogrendik. Yalııa yol tiııtU bir JllJ1Y· 

ıumeyo girip ı;ıktıktan 80nra bu da.ha iyi anlaşıldı. Çilnkn Niko'IA 
Niltolayeviç, daha harekctiutirin aka'bb!dc dokuz kişi mi, a.ltı 
kfo1 mi olduğumuza tekrar takılıp kaim.ııtr. Hem bir taraftan 

ytiı(lyor, heın de bir t&raftan bizi aayıyordu : 

- • ~ , .iki, Uç • ı ır 
• Sonra blrdcnblre, bir manga halinde bi1.i toplayarak bir ös 

Miıl§l lle ııe kadar olduğumuzu anlamü istiyor; ve A.nlde bun· 

aaıı vazgeçerek QçC'r üc;er; yahut iki§er !k.i§c.r; bazı öefalar da 

kak ~Jtecck bir köpek sürüsU gibi s aya dize k : 

- Bir, diyordu; iki. üç ... Hay Allah mUstchakmızı v«l'Sin. 

Y:aı.o e'ksik ! BaQtan ; Bir ... 
Bir fasıl da bu minval iızere vapurıı. ~rlcen oldu. Vapurda 

bizdon ~ka canlı ccy namına iki inekle dört binek hayvanı da 

, nrdı. Bir de Nikola Nıkolayeviç Uıte ... 
flarekctlınizdon 12 saat sonra Su.OOna ırehrındc .s kin geçen 

bir ;) olculuğu mUteRkip Vologdaya geldik. Yukarda bahs<>ttiılim 
mcyh nede iki Alman !'IUb. ~ma rastlamıştık. Bunlardan biri ge!
dıfilınlz Totmad:ın on beş gUn evvel nal:letınlşti. Bi7i görilnce : 

_ Nikola Nikolayevici bcnzctmişslniz ? dedı; ne tararA ? 

- Vologdaya geldik 1 te. 
- Vologdaya mı ? )a buradan. 
''Hiç ncr ~e gidebiliriz.,. manasında omuzlarımw kaldırdık. 

s 1 vl .dan biri, menfi bır isarctle baş parmağını hafifçe eal· 

1 )llf k' 
_ eNreyo mi? d eli. HC'r tarafa gıdebilirsiniz tabii... Me· 

sc a Peter buıgıı ... Rusların vaziyeti Prut'd~ bilo bu kadar bo· 
:ım . u. 1 tC'r mı. ınız Nikola Nikolayeviçi şurada ekive-

r m . 
- Ya sonra'? .. 
_ ~onr 1 bu: .. PetPrsburg tr~ni hazır ... RıhtımR ~elince ... 

~us limımlarında kim c kimsenin farltı:ıd:ı. değildir. 
Uzntnm: l m' N1kola ~ikolayevlçln elindeki kırmızı k!ğldı 

'\ m111 b. deitıı urdiler Eline verdiğimiz şey Vologda is· 

..&5.) onundn Alman işgal konıi.<> rliğine mUfr zcyi hıslım etti· 
nne dair bir senettı. T zun uzun baktı: 
~ . ~'~ 

_Tanının! d dı. Ha: imdi istersenu: ~ BUtil iç!n bh 
:1 fo. dolnş:ıbillrlm !. Ama, dunın hele. Siz doltua muaunus, 

ıtı mı? .. 
lçlmizüeıı bıı i mtiı ra..e reisimizin koluna girdi: 
_ Nikola Nikolayeviç! dedi; aferin ıwuı... Bir Muji)t bu 

kadar iyi fçobilıneli iste .. Bir votka d&ha alır IPJ8JJl NJkoı.. Nt-

k~'i.S·u 

Dinamik bir güzellii?e 

malikiyetinizin 

1 - 10 rımtı renk, hepsi df' son 
Parıa modası, bunlan kutunun or
tasnıuakı delikten görebilirsiniz. 

2 - Evvelce milmkıın oldu#u 
sanne:lilıni.ven daha ınce ve daha 
hafif., Ru pudra "Havalandırılmış" 
hr. 

3 - 'reni nefııc. bir koku, ndelA 
Fran~,nın Midi hnvalisindcki ç -
Qe.lderln lmkusunu hi~ etmiş olıı
cak.stDJZ, 

4 - Butun gun sabıt kalır. Zira 
terkib'nde "Kremn köpü(!ü" vardır. 

5 - Güzel "Finimst" çlinkü ne 
riiz8Ar Ye yağmurdan, ne de fazla 
terl~~n bt'lyyen müteessir ol· 
mu. 

8 - Gayet kıymetli •eni •e zarif 
~öytk Model" kutular. 

Va ut neşrıyatmdan 

Seçme 
ika yeler 
Dördüncü Kıtab 

Hahr a def ten 
a<.JI} ıt- neşrt>dıldı 

lJu Kıtabau. 
.. enan Hulusi 

Hikmet Münir 
"ekta Ragıb 

Osme.r Cemal 
Mu~zzez Kaptanoğlu' · 

non .. lld\, ,.Jrrt vordır. 

128 sa~talık bu kıtabın kn· 
meti 10 kunıştur. 

------·----..., 
VAKl1 

Gazetede çıkau bfltün yazı ve 
resimlerin hukuku nıahtıızduı 

A.BOSE TAH.IF ESJ 
Memleket .Memleket 

içinde dışında 
A. !ık Uı> ıw Kr 
S !t.ylık Z60 4Zô " 
8 ~ylık 476 820 .. 
1 yıllık 900 1600 
T ırifeden lleJkıuı Bırlıgi ıçın 

ayd otuz ku.nll dU U!Ur. Posta 
birl ~ine girmtycn yerlere ayda 
yett.ıl§ beşer kU1'U§ zammedilir. 

AbOne kaydını bildiren mektup 
9& t~gra.f UcreUnt abone parası. 
010 posta veya banka ile yollama 
Ucretlnl idare !tendi üzerine alır. 
TUrkiyenin hu poııa nıerkedndt> 

V AK1'1'• abone ya:ulı:r. 
A<!res deg-ıoUrme ücreti 25 Krş 

iLAN UCKETLERI 
Tlt>.ant illl..nla.ruıın ıııwtlm • s:ı 

tm rondan itlbtren lllln saytaııa 
r:nd:l 40, ıç sayfalarda 50 kuruş, 
dörcürıeü ıı&yt&dl\ ı: lkinci ve 
tiçW:cUde 2; birincide •: baelık 
yıuıı ke6mece 5 liradır. 

B yUk; çok devamh k.li§elı, 
reni ı nan verenlere ayrı ayn lll· 
dlru:~er yapılır. Reıımt UAnlarm 
san nı ssbrı 60 kuruııtur. 

'.Jıcarf M:lhll ette Olnuyan 
KllçW> nruııar 

B r defa 30: Ski dcfnsı 60, Uç 
de!aoı 65, dört defası 75 ve OD 

defur 160 kuruştur. 

Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 
kitapl~rınızı "VAKiT,, kü!.üphanesinden ko
laylıkla tedarik edebiliraini:- . 

liill ................ a. ....... .. 

Maliye Vekal etindeıı: 
Gümüş yüz kuruşluklP. rm tedavülden 

kaldınlmaıı h!lkk nda ilan 
Qtbntlf yQz ku~luklarm yerine g1lmtlf !.>fr liralıklar darp ve plyaHya 

kMl llllkta:rda çrkarılmıg old•JğundaD gtlnlll§ yU.z kuruşlukların Sl lktnctkA· 
- 19'1 tarthlnden llOnr& tedavWden kaldı11lmasr kıırıırlaştınlmıııtrr. 

QG.mll§ yn. lrurufluklar ı Şubat 19'1 ta:ihinden ftlbaren artık tedavül 
llbnboecelt ft ancak yalnJZ Mal Sandıklan U.t Cumhııriyet Merkez B&nkuı 
~:tncs kain!.! edllebllecekttr. 

lllinde gümllş yUz kuru§lult bu1unaıılaJım bmılan Mal SandıklarUe Cum 
ıııartı.t Merkez Bank!M oubelertn• tebdil ett:.rmeler1 uan olunur. 

(7025) (10216) 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde tevkaıa.de nazareth. 

baftd3r ve aydmlık bir kat kiralıktır. AJDi binada aynca kiralık 
odalar da vardır. 

Yakıt Gazetesi idarehanesine mQraCPat. 

• - ..,,--~~ .. .,.__..--"'l"'I 

Devtet Demiryoltan--ve limanlar1 
, işletme Umum idaresi ..... ilanlan 
ısub•m n•n bedeli (12•0> Ura olan beher ruıomı ıo rnetre uzunluğund 

" la ntna 12, dJf kutru 92 m/m. içi ve dıp helezonl telli 10 adet llatı'k 
bortUm G/ll/19'0 Salı gUnQ aaat '{ll) cm trde ııaydarpa§ada Gar binası 
c!aJtOtndeld Komi.iyon t&rafmdaD açık elUdlb:n• ult1lile satm almacaktır. 

Bu il' prmek 1atiyeı:ıler1n 93 Ural.ık muyakk&t teminat ve k&nwıwı ta 
)'in etuli ..aallde blrllkta ek.llltme gUntl aa,atlıı• kadar Koınlsyona mtıra.. 
eaa.tJ•n ı&zımdır. 

Bu 1fe ait prt:ııam..ıer komi.syon~ paraaaı olarak dafrtıhnaktadır. 
(9919) 

' . . .. '. ~ . r 
V AKIT matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

gen iden 
açmıştıı 

Kit p, mecmua, ga:~ete basar. 
Tabiler namına dil!~ isleri alır. 

ı OKER - PLAY 
t Çal<ları geldi. Her yerd• 
t Jlunur, markaya dikkat 

ediniz POKE"' • PLAY 

Deposu: 
1 

IA.1-( OEKAI O vo Ş~. 
TAN BUL Tah•akale No. 61 

f UNYANiN 
EN İYİ 
TRAŞ 

E IÇAKLARIOIR 

n: ~ nhisarlar u 
müdürlüğfnd 

~---~--~----~------~~----------~---
1 - Ke~if. §&rtnııme ve pJD.ıu mucibi .Jt! idaremizin Ciball 

sınd:ı. yaptıracağı transformıı.U.r binası ınşa.ntı 

konmuştur. 

n _ pazaruk 8.xI.9"0 cuma günil saa 16 da Kabataşta .Lev zım ve 
:Mübayaat şubesindeki alım kom yonunde. yapılııcaktrr. 

ı ı _ Şartname I..evazım §Ube ı vezncs len 50 kuru§!l e.lmab r 
l · _ lsteklilenn pazarlık için tnvin c ..ı.nnn gün ve saatte ıuıunt 

vesaik ve % 7,5 güvenme para rlyle birlikte me~r komi 
yona mUracaatıarı. (loa&i) 

Sivas Nafia Müdürlüğün en: 
ı - Eksiltmeye k nuıan tı: Sıvaa • Erzincan yolunUtı 122+000: 

126+ 19 kilometreleri aro.sında 4839 metre tultinde esa&t vase t mlrat drr 

Bu ik ke§if beGcll 22U2 llrn. 60 kuru§tul'• 
2 - Eksiltme 11/11/940 tarihine t.sadtıf eden Pazartesi günU e.et 16 

de V yet Nafia Komlııyonunda kapalı znrf usullle yapılacaktır. 
3 - Bu işe aıt evrak ounlardrr: Ke§lf hUlAsnsr, metraj cedvell, ftat sn. 

allest rrafl.k, tesviye! tUrablye DOM ve köprtı.ler kArglr 1npat fenni gartna 

m.esı. ltslltme ıa.rtnamest mukavele aureU. 
4, - EkııUtmeye ctrebllmek lçln taUplerln 1681 Ura muvakkat teminat 

ve vU t ma'kammdıuı aıma:ue ehll3et Yomlkaa Ue TLcaret Oda 

yıtlt oldukların& dafr tescili hUviyet varakası ibraz etmeleri ldzımdır. 
- Talipler teklif mektuplarmı eksiltme yapılacağı 88.llttcn bir ısa.at 

evvel ~ana komisyonu r1ya.ııet1ntı vermlf, mukabilinde makbuz almlf ol· 
mala p.rtbr. 

(i - İsteklilerin ehıtyet vulkuı alabilmelc'i ic;ln eıt.ntme gününden en 
az g .., evvel tstlda ne vilflyet m4karnm& mnracaat etmeleri IAzmıdır. 

(JOHO) 

. 

KENOiN 
~· ~ 

BıRiKTiR 
------------ tMG CKRAMJYBLERI · 

T. iş Bankası l ldet 2000 l1rL • IOOI .... 
• • 1000 .. - aooo..- • • • 600 • - aooo- • 

11 • iMi • - aooo- • 
1940 Küçük Can 

.., .. 100 • - tooo- • 
TG • llO • - 1'100-. 

110 • !!I .. - oıeo.-. 
Hesapla,. 

Kttideler: 1 Şat.t. 1 ML 

ikramiye Planı 1 
111, 1 Apıtos. l lkiac:it..,te 
tarihlerinde vapıhr. -

Sahibi: ASIM US BeaJ}dığı yer: VAKJT Jl<Mıbaofı ı 

Umum neşriyatı idare eden: Be/Oo A'Mnıet ~ 


