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f nıttva7 sahıbi : ŞEVKET BiLGİN 
Basmı.harrir ' ıunumi nesrivat mUdilrU 

HAfiKI OCAJ\O{;LU 

ABO ' f. ŞERAITi 

DEVAM !\1ÜDDETİ Türkive icin Haric için 
St-nelık ...... 1400 2900 
Altı aylık........ 750 1650 

Gföil l!ecm)ş n üshalar (25) kuruştur .. 

.- T ELE f<' O N : 2697 '-------· ı lan mlınderecatından gazetemiz mesuliyct kabul etmez I 

• 
Cilm1ıuriyet'in "c CümhuTfyet eaerini" bekçili, ıabnhlan rıkar ritfa.si ga.ıctecfü· 

/tal yan ricatı durma' 
·dan devam ediyor 

Göriceden ok 
uza ·taki Pog
ra&eçi de bo-

şaltblar 

VATANDAŞ! 
Muh1Lm<'I hnva tehlikduindcn korunmnk 

.n~C!"ylc ( vinin ı. ıkl.:ırını karartmak ve ı.şık-
1~ rm dışarı~a sı7.mnsına meydan ''ermemek 
"aho:indc hiç bir şc-yi ihmal ebnc' .. 

B unu yaparken hava tehlikesınin dehşetini 
bir kerre dah a anlnmı.ş oluyorsun .. O halde ha
valara hakim olmamız için de elinden gelen 
hic b ir şeyi esirgeme ve Hnvn K urumuna dai-
ma yardım et.. _J 

YENt ASffi mntbaMındıı basılm~tır 

Alman sefiri Uluaa 
beyanatta bulunda 

ıcıBana atfedilen 
beyanatta asla 
bulunmadım'' 

diyor 
Bütiin cephelerde Ya· Sefirin lleyanatından : 
nan ileri hareJıeti uBu mefruz beyanata 
devam ediyor ve llağlanan bütün 
alınan ganaim tertipler tamamen 
gittiJıçe artıyor.. esassızdae-n 
Atina, 24 (A.A) - ltalyanlr.rm Ankara, 2-4 (A.A) - Dün şchıi-

p d d ld kl miıe avdet eden A1man büyiik elçiııi Fon 
ogra eç en ayrı ı an reımen Miitenuıdiuen ricat ettiklcT'i anlaşılan 1talvan Mkerlerinden ikUi Papen Ulus gftZetwne fU beyanatta bu-

::~::;::l~~~~riceden 40 
ki- YUi'i'N":"lliLYiN"'H'iR'B'i 1 MAJESTE YUIH HA. lun= :;)inde ik~tim eo .... ında 

,Oya yapmıt oldupm beyanata 

MUVASALA HATLARI KAK'ISl~DA ALMANYA LINlll BiR [iRi JEVMISI Almanyadan dönüttimde Türk ba· 
BOMBALANDI Y il ıınından muttali oldum. Ve çok 

1ıaluaıılnrnı tahliv c etl ikleri P09rndeçi ve Gdriceyc mıznrcm 1'a::iyeti gösterir Londra, 24 (A.A) - Göricedcn 40 ·- hayret ettim. Şunu ehemmiyetle 
harita kilomehe mesafede bulunan PogTadeç- Ital a k it 1 d d 

~-· ·-·-.. ·-· - ·-·- · --- -·-·--·-·-·-·-·----·-·-·-·-·-··den rical eden lta)yan kuvvetlerinin y n uman- a ya a or u - kaydetmek isterim ki bu mefruz 

Birbirini t~kip l INGILIZLERIN YUNlllS- St~:t:ny:~~:i!rr1:~~e1:ı1.~~~~::vç~~:~ danlıiı nasıl parti ihtilifı !:::::!: be:~:::.~~a~~~1: 
•- .. 1 TANA YARDIMLARI e uli böyle beyanatta bulunmadım Eden teff6.Zlp er . ~~Ü ~!~i~ Jngiliz tayyareleri ü .. Jerine aldabldı? ba~ladı esasen bu ıibi beyanat lıer türlü 

-- - .. - ·- Y ılyaıi teamüle mugayir olurdu. 
Siyasi vaziyeti lıısmen 1 E . • • YUNAN RESMi TEBUlai Yunan zaferi müna.se- Mağltillly;;,-,, Jıallaha· YENi ASIR - Fon Pspene atfedilen 
aydınlatmalıtadır... 1 r~rıdekı Ital- Atina, 24 (A.A) -Yunan Bat- betile AtinadaJıi Alman beyanat. daha doğruau onun «pek vazih 

......... -•- kumandanlığının dün aktamki rea- tini llfrlllrlerlnfn üze• olmıyan aöı:.lcrinden ç11tanlabilecek ma· 
HAKl\:I OCAKOt.Ll 1 yan u••sıe •ne bJ y k 1 ·ı • Sefareti de donanmlf•• l'ifte af1)10rlarrnq.. na> olarak 8CTlinden akseden süzlr:r n mi te i.ği = .... unan ıta arının 1 erı Londra, 24 (A.A) - Taymisin Atina Atina 24 (A.A) - Elcnler kralı ikinci tunlardı: 

Sovvct icra konııserleri reisi ,.(.'. ha- hu••CUID edı•ldı• haTeket~ bulun cephede de~am et· muhabiri Göriccnin zaptı münasebetiy- Jorj radyo ile kara, deni:ı:. ve hava ordu- cYeni nizama bütün Avrupa 
Jidve ~ komiseri l\foıotofım Bcrlin zi~a- mektedır. Yunanlıların elınc ge- Je şunları yazıyor lanna •ğıdaki emri yevmiyi okumll§- d I ti i I . t' "t'b • I 

"' · k d"I · · "kd G'" • · •· u b kili eve er ye vazıye ı ı ı any e !'etini Almanlar azami derecede istıs- çen ter e ı mıf ganaım mı an orıccnın ap ... .ı. ıınan aşve ıe- tur: A I h. d ~ .. .. 
-.r eylemi~lerdir. Bu zi~ aretiu nıku- "tfk rt kt d nernl 1"etaksasın yiiksek bir asker · ol- Vatnnın davetint işttinoe mtltecavhl vrupa 1 ır e~let oldugu guçlük-
-. tekaddüm eden günlerde Alınan Tanlı dafi topları ve gı F~n~eh:vnmd~ln;ısi~~~ ha\•a faaliyeti doğunu ispat ehn~i~: ~eneral asıl Yu- pUs'kfu!tmclt için :sllMıa sanldığ1JU2. l'.8- ·~ • ıö!~enc~ilecek olan Türkiye 
prop.ganda kuV\ctleri seferber edilmiş, mühimmat faC'nıan olmamıştır. Dahilde düşman hnva kuv- nan 1narrt uzunun Gonc~den ~apıldığı man milletim ve bizuıt lbentm slilerden rıbı dıger hır çak devlet de dahil 
Wr So'"-·et _ Alman mesai iştiraki bir I 1:1•.7 tl · b h" 1 . b b el uımını t.-ılycınlnra '\ernuş , .e bu SW'Ct· S NU ... .....,_.,, 1 ak 

• ., l ngllı· .. ta""arelerı· ve. e.n nzı şe ır erı om ar ıman et- le 1talyan kurnand--'•,o..nı b"u"..::1.. b"ar ha- - • O f ilndl SA11L1'.ı:.uE - o ac hr.,, wari nki halinde gösterilmeğe çnlışı • " .73 ı_.. ı f ı aru-... ,._ 
k I • rnıştir. "Jasar ve te c at o mamıştır. ta d"' •. ··c-1 ·· F"lh 1.:ı._ 1 y ----·-·- ' - " ' ·-· - ·- ·-· ·- • --·- - ·- ·-·• •tır· Fakat :Molotofun l\fo ovaya n,·. ge 1]10r-. Cuma gÜnü rık!lama doğru halyan tor- ya t:ınşıınnu.p~rd •. 1 :~ :; u-

ftti esnasında neşrolunan r~ıni tebliğ- Londra 24 (A.A) - İtlgiliz tayyare- pito muhriplcri Sicama netic .. siz bir hü- ~ru:1 d arruzaln ınt usllalbag.~.rıitaanl 
1
' "e 

'lftdeki ,;adeHk '"e ihtintlı lisan ("ihnnın l"'ri Erglrit kı 11:ıv. üc;süni.i V<.' nske.ıi cum yapm.~lard,,.. ~fır cu 'H!lll m; ır. .. •. u ... ı yan .ar 
&öı:.iinden kaçmanu ' bu kadar tantana teceınmüleri bombnrduruın t.>tmişlerdir. ff AL YAN RESMi TEBLtct 'i unnn t:ınrnu.n!1u 9orıcc~cn bekledik" 
Ge ilin olunan bu ılyar~tten b~ ~dar- Jfavnnın fenalığı hnsarntm te.;bitme ma- R omn, 24 (A.A) - l talyan tebliği: - SONU 4 dncu SAHiFEDE -
tık bir netice mi alınacngı keyfıyetı h~: ni olmuştur. ltalya llzerine muhtelif ke- Düşman kıtnatımızm muntı:ızam surette 1111111111~ 11!11111111111111111111111111111111111111111111111 
tarafta hayretler uyandırmaktan halı şü uçuşlan ynpılmıştır. ~ap;oakta oldu~ ~muharebelere mani ol- ınnııız hava hu'" cumıarı 
blanuımı.ştar. "ha • fki - SONU 2 inci SAHİFEDE - mngn b~yhude ugroşmnktadır. !t Buna rağmen cı ıı :ıuuumı c rı • , _ , . ___ _ 
ıtirpri:r.ler beklemek lüzwmınn kani ol
lbaktan da nefsini kurtaramamıştır. 1\lo
lotor l\loskovaya dondükten onra da 
Bovyet ,.e Almnn matbuatının kat'i bir 
atikUt muhafazn eylemesi gözden knç
lnamıştır. 

Bugün dahi bu ik1 memleket arn ındn 
vuku.-ı gelen göruşınel<"rin kat'i netice
leri malUm değildir. 

Fakat So\'}'ctlcrlc Alnınnlıırm kafi 
bir neticeye \'aramadıklarını ifade eden 
'baxı deliller bclinniştir. 

Molotof un Ucrlindcn Bl nlma!ıını mii
teakip baıı ecnebi nıatbuntıııda So\·yet 
llusya ile Japonya arasında bir anla ma 
)'apıldığını, SO\') etlcrıu Çine l ardıını 
keseceklerine dair lıaherler inti ·ar ey
lemiştir. 

Tas ajansı bu haberi derhal tekzip ey
lemiştir. Sovyetlerle Alınanların ciddi 
lllir m~ai iştirakine 'ara bilmeleri. Ja-
tonlarla ela Sovyctlerin anlaşmasma Mf!çhul tayyarelerin ziyaretine manı.ı o~n Korsikada Bastia se1ıri 
lqbdır. Böyle bir anlaşma '"Ücuda ge- . • 
tirihnediği takdirde ~hur üçler pak· ı1111111111111111111111mımıunmımn111mmmı•11 

c.un mana 1 kalmaz. ilk teb..ip böyle Bul an·stan hır· Marsı·ı a \iı: netiCClC nnlaruadığuuıı delilidir. g y ve 
ikinci hndise :oudur: k k K •k b• 

. Bir ~an gaıcte~ind~n naklen Am~- ısım 88 e• 0r5J a Jr 
rika a.ıan ı l\lacarlann uc;ler paktına ıl- -

~~ SO\'lCtlerin tas\·ibi ile ' "Ücuda • rini terhis hava taarru• 
ıelCUgıru yazmıştır. 

>Tas ajansı bu haberi de derhal tekzip d• .., d 
"·Ylemiştir. . • . e ıyor zuna ugra ı 
Alnıunlarm Auupaya )Clll hır nızam • ~ 

"ermek için ba:zı devletleri üçler paktı-

na iştirak (; .~ir.nıe~ husıısu~daki f~aliyct IŞIKLARI SONDORME EKZER· MARSILYADA ALARM EPEY 
"e gayrctlcrının So\ 3•etlcrın mm araka- -
tiyle ~apılmadığı sarahatle anl:fl-ılmak- SIZLERINE BAŞLANIYOR SORDU. YARALANANLAR VAR 
tadı~. 1. .. .. 1 . · Sofya, 24 ( A.A) - Royter bildiri- ı Vişi, 2-4 (A.A) - Yabancı tayyare-

Rıııacııalc3 h Her ın goru ıne crııun or · , . .. . 
s.,,'}·ct _ AJmnn ademi tecaviiz paktının Y • • • ler gece Marailya ve Korsıka uzerınde 
hudutlarını gcnisletmcmiş olduğu far-Le- Bulgar harbıy~ nezareti tarafın- uçrnuıla.rdır. . . 
dilebilir. dan nefredilen tebliğe göre 75 -~l~da alinn hır buçuk aaat stir-

Bn iki memleketin bugünkü hakiki •· 1 ""k b · t I" d • · • muttur. Bır bomba •tıbrutbr. Taunım 
~ıi etlerini iki tarafm da birbirlerin- gun u ır •• a ım evreaı ıçın ge- yapan tayyarenin milliyeti tedrik edil-
dtn çekindikleri 'e 3cni bir mesele çı- çenlerde ııla~ altı~a alınmı~ olan mekteC!ir· , 
larmanıak husu un:ı itina gösterdikleri askerler terhıa edıleceklerdır. Serim, 24 (A.A) - D. N. B. A,Jan-
~klindc ıniitnlfıa e\'lcnıck hatalı sayıla- PASiF MODAFAA TECROBELERt 11 Manilyanın bir hava taammına uğ-
lhaz. Sofya, 24 (A.A) - Bulgaristanda radıjuu, bir eve bomba diiJtüğünü, bir 

•'Hhakikn mill\ercilerin Roman3ada on gün sürecek olan pasif mUdafaa ve kaç yaralı mevcut olduğunu bildiriyor. 
\'e Balkanlardaki hareketlerini Sovyet ışıkları söndürme ekzenizlerine bugün 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lQenfoatleri ne felif mümkün değildir .. başlanacaktır. Fransada en· 
bu noktalarda bazı ihtilftflar da mevzuu y J 
ltabis olabilir. Fnknt mesele çıkarnıamnk ..._ ___ ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· h Ad 
endj. esi şimdilik ~u ihrnacıaruı . ale\'ıen- Sovyetlerin Berlin a iseler 
-.esıne engel tcşkıl eylemck1edır. 

iki tekzip Bcrlin mülakatının netice- sef İri Jeğİ•fİ 
lcrini u kadarcık gömıcğe fı,rı;at \'er· l" 
laİştir. 

Bizi daha çok ilgilendiren ve hala ka
~ıklar i~indc bulunan ikinci mesele 
..... kanlarda harptir. 

Moskova 24 (A.A) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Vlşi 24 (A.A) - &ki Fransız nazırla
rından Moııenln oğlu Jan Mone tevkif 
edilmiştir. 

Almanya, ita) .. 
ya ve l.ibya 

om balandı 
_. .. o 

ş·mali italya31a Ele 
Alınanyaya yap!lan 
k~cu~BlGP pelı 
$iddetH ol u •• 
Londra 24 (A.A) - l ngilir hm; n e

zaretinin tebliği: 

BiiyUk Britanynn ın bombarclıman tay
yareleri Cumartesini Pazara bağlıyan 
gece :r.arfınnn Berlin marşandiz. ve yol
cu garlarını, Laypzig şehrini bombar-
dıman ctm~lerdir. .. 

Bres1ava ağır bir hücum yapılmıştır. 
Durtmond bombalanmıştır. Vanhaym 
ve Durtmond'& bUylik yangınlar çı
karılmıştır. 

F.s.5en Krup fabrikalar1, bir çok tay
yare meydanları bomba nte!'iİne tutu1-
mu tur. 

- so~u 4 iincii SAHiFEDE -

S lovakya başvekili Alman erkıi1tiyle konU§U1"ke11 

Slovakua da mahut pakta ımm111111tlii;miıiiiiiiiıii11iiinıi.iiiiiiiıiii.;,j" 
iltihak attı 

Romanya mev-.. 
cudiyetini mü-
dafaa için bar

ba hazır ••• 

solf DAKiKA . . ........... . 
Adriyatikte bir 
deniz muhare
besi olduğu 
anlaşılıy!lr 

Falıat rnlllueN lltlllaJı 
etmiştir Pe Alınanyaya YugoslaPya saftHJeıeı11. 
minnettardır- den top sesleri 
Berlin, 24 (A.A) - Slovakyanın ilç- duyuJ~U.. , 

Jer paktına iltihakını tazammun eden Dubrovnık - Yugoslavyanın Adrı-
protokol bugün Berlinde imzalanmıştır. yatik sahili 24 (A.A) - Diin ak-

RUMEN HARİciYE NAZIRININ flllll denizde top sesleri işitilmiştir. 
BEYANATI Adriyatik ağzında bir deniz muha-
Berlin, 24 (A.A) - Roman yanın bes · k l · 1 ht 

üçüzlü pakta iltihak protokolunu imza re .1 vu ua ge mıs 0 ması mu e-
tden Rumen murnhhaslan Berlinden meldtli' 
Bi.lkrcşe gitınişlerdır. fito_a_ 1 _, __ -..:-ı -·-•••em•- •• 

Berlin, 24 (A.A) - Romanya harici- .!!!~~~~!~!~' .!!!!.!.'~!!!!"'"' , ! ili 11111 J 
ye nazırı prens St.rudzn Bcr1inden hare-
ketinden evvel Börsen Çaytung gazete
sine beyanntta bulunnrak Romanyarun 
yeni siyasetini izah etmiştir. Bu siyase
tin muhtelif veçheleri şu nokfalarda 
toplanmaktadır : 

1 - }~i şekilde bir Balkan antantı 

Bulgaristanın 
ticareti 

maziye intikal etmiştir. Romanya buna Sofya 24 (A.A) - Bır Fınlnndiya ü
benzer hic; bir eye hayatı miiddetince caret heyeti Sofynya gelmiştir. F in1an
karışmıyacaktır. diya ile Bulgaristan nrasında ticaret mU-

2 - Yahudi sernuıycsi ile veyahut ec- badclclcrinin tesis meselesini milzakere 
nebi diyardan gelen direktiflerle dahili edecektir. Finlandiya b ilhassa Bulgu 
ve harici siyasctin ı idare eden hiç bir tUtünlerine alfıka göstermektedir. 

İtalya, biitün kapalı tecavüzlere rağ
~ sulh içinde knlnıağı tercih eden Yu

- SONU 2 incı SAHiFEDE -

Sovyetler birliği riyaset divanı Ber
lin büyük elçisini vazifesinden affe
derek yerine harlclye komiser mua
vini Dekanczofu tayin etmiştir. 

Bem 24 (A.A) - La Suis gazeteslne 
göre aralannda Lö Tan gazetesi olduğu 
halde 15 Fransız gazetesi veıilen ~ 
lere muhalif hareket ettiklerinden V~i 
hükU1QeUnoe tatil edilmJıUr. 

memleket felfilı bulamaz. Bu hal gene- Diğer taraftan b ir Bulgar ticaret he-
İngfüereyc hiicumW.rL gittikçe azalan ral Antonesko iküdar mevkiine gelince- yeti de ttnlyan Bulgar ticaret anlaşırıa-

vc tcsirsizlc§cn Alman Y• kadarki Romanyanın halidir.. sının tecdiclini mfüakere için Romaya 
bombcmlıman faJ1J1aNleri - SONU 4 fim'Ü SAIDFEDE - gjde<>P'ktir. 



~- - -·-·.. .. - .. . ... -- -- -- - - . . . .. ·- -_ - - -- -_ _::_-__ - - - - - - -

SAHiFE 2 rENl •'3DC 

• CELLAT 
ARA ALI ŞEHİR HABERLERİ 

Birbirini takip 
Eden tekzipler 

. --·-

--
Yazan : $ahin Alıdıunan 

10-

Bizi öldürecek cellat kim? 

Dün yapılan 
lik maçlan 

Demil'spor oe Altay 
------:x.,.x talıımları gaJip-

Banu Jıendl Jıendlne soran f aJcı 'lıadın ansızın Alsancak stadında ikinci hafta lik 
c.•üphelendi ue oftluaa IHdrtı.... maçlarına dün devam edilmiştir. n mir-
~ !I . spor takmu Knrşıyaknyı bir - sıfır ycn-

Çingene, seri bir bıçak darbesiyle el hareketiyle bezin üstün yeniden mlştir. Bund n onra ka~tlaşan Altay-
adamca}ın yere serdl, Ve kendisini so- serpti. :Mcmonun bütün ar.ası, tepeden Altınordu takımları heyecanlı bir maç 
kağa atıp kaçmağa koyuldu. Fakat vu- tım~ının ucuna kadar hep kulnk kc il- yapım hır \'C ncti.ccde Altay biro - ikl 
rulan ihtiyarın kopardığt çığlıklar tize- miştl. Herif, bu sefer falın hak.km1 dn- müsabaluı~'l kazanmıştır. · 
rlne ayağa kalkan mahalle halkı herifin ha hayırlı haberler vereceğini umarn~. Allny takımı dün çok güzel biı- uyun 
peşine dUşti\ler ... Uzun bir takip neli- korkularını biraz yatıştırmıştı... Fakat çıkarmıitır. 
cesinde nihayet onu bir köşeye kıstırıp çok sürmedi. bayklL~un acı sesi yeniden --•--
yakalamala muvaffak oldular. Katil ötmeğe koyuldu: Atatürkün Ankara ya 
çingene, kadının huzuruna çıkarıldı ve - Bo~ .•. Ne yapsam. n kadar u&rrn~-
Kadı, beş dakika bile silrmiyen kısa bir sam hep~ ... Boş .•• Boş ... (Korku un- gİtfikleri gün 
10nışturmayı müteakip, hemen hUkmU- dan kendisini kaybedecek bir \•aziyele _ . , . .. .. 
nU bastırdı: giren kocasına bakarak) ~te şu kara 2 ı B1~1ncikllnun l~rihi, Atatur~~n. A~-

- Habisin siya.set klhnclyle kn!nsmı bakır akçeyi görilyor musun?, Bu sen- karaya ilk geldiklcrı günUn yıldonUmu-
koparmnk lAzımgelir... sin ... Şu san altıncık ta ben ... Bakla- dür. O g~ bütUn ~rttn seçme ntletle-

Bu hUkUm ertesi gUnU, Siroz ~rşı· ların arasında duran toplu iğneyi cöril- rln i§Urnkiyle Ataturk ko~ulan yapılıı
~ıında hemen infaz edllınlJlL Genç çin- yor musun? .. Bu da celladın sntırı ... caktır. 
geney!, arkasına siyah btr gijmlek giydi- A,ynı zamanda her ikimiı.e de çok yakın --·--
rerek. elleri ~lı, aUrUye sUrUye çarşı- bir yerde duruyor .. Biı:e ölüm şerbeti- Sofıalı ortasında 
nm ortalık yerine gcUrdilcır ..• Meydan- ni Jçirecek olan ccllAt ta işte yanıbnşı
'da, sanki Karag& oyunu oynatılacak- mızda. Hep aynı vaziyet... Fal her 7.ll· 

mış gibi bilyUk bir kalabalık peyda ol- man böyle gösteri)•or ... Keskin satıriy
muştu. Kimsede tıs yok ... Bir dev gibi le kanımız.ı dökıneğe hazırlanan cellat, 
cesim yapılı, korkunç uzun bıyıklı bir içimizden. her ikimize de çok yakın bir 
c~lat, irj yunıruğiyle mahkQmun t-nsc adam ... Fakat bu kim olabilir? ... 
kökünC' bir sUle kondurarak bir tek \'U· Falcı kadında b!rdt>nbire zihnini ya
ruşt. h<"rifi diz üstU yere çökertmişti. knn bir şüphe Ul'andı ,.e h. ını çt\•irip 
Sonra b"lindekf meşin sllAhlıkta duran keskin bakışlı göileriyle yerde yalan 
irili ufaklı bıçakların arasından büyUk oğlunu derin derin süzdü . .. Kara Ali 
bir pala seçti, çıhrdı... anasının kend' ine haklığını hiç farket-
Palayı tutan kolu havada yarım bir memJ U blle... O şimdi çergcnin içinde 

daire çizmesini müteakip, keskin alet değil, başka alemlerde ynı:ıyordu ve zih
olanca hıılyle hedefine değerek .suçlu- runde knnlı satırlar, darağaçları, yağlı 
nun bqını keelp kopamıı§tt. Kesik ka- ipler l aşabp duruyordu ... 

fıaınar o:vnıyanlCU'-
Alsancnkta sokak ortasında .uırla ku

mar oynıyan üç kişi 500 kuruş para ile 
tutulmuştur. Bu kumarcıbr polisi gö
rünce znrlnrı o ci\•:ırdn bulunan b:r ku
ruya atınıslardır ---·---
earJ~ıen QeJen malları.-. 

müteraf:im bedelleri 
ödenecetı •• 

Ticaret vekfı!ctinin verdiği bir karara 
f.!örc, geı·ck Sterlin rejimine tabi Arca 
Sterlin mcmfokeUerinden ve gcrek.,.ser
bcst dövwe Enterpnjablö menıleketler
dcn gelmiş bulunan malların mütera
kim bedelleri derhal tesviye olunacak
tır. Keyfiyet a1ükndarlnra bildirilınistir. 

•• 

fa tozlarm içinde yerde yuvarlanıyor, O dakikada çcrgenin icinc 7.ehirli bir 
kelllleıı bU .alaç gtbl birdenbire devri- matem havası dOlmuş gibiydi... Penbc 
len gövdeden seller gibi kanlar bo..,ı;anı- arlık fala bakmaktan vazı?eçcrek henli
rordu. t:ini knplıyan süphelcrin eline kt-ndisini 

Seyircilerden bir çoğu, bu mülhis büsbi.ili.in bırakmıstl ... Memo ise, zih- Yabana oJ:rullardCI 
manzaraya daha ziyade bakmaia t11ham- nini saran korku 

0

boralariyle oturduğu 
mUl edemiyerelc ~özlerini kapadılar... verde bocalıyor, nrud bir FlŞkın naz.ar.. 
Yarının meşhur cellldı Kara Alinin ba- lariyle kansına bakmaktan da kendisini 
baıı. sanlcl o keskin pala, o dakikada alamıyordu ve o m~um çenesini acıo 
kPndi boynuna inmiş gibt ensesinde de- yeniden korkunç bazı şeylf'l' daha biJ. 
rin bir acı duymuştu. dirmcsin diye, karısına lnf söylemekten 
Şimdi kendisinin de bu genç çingene ihtiraz <.'diyordu. Bu su· .. dn çadırın dı

gihI celllit bıçağlyle kafası kesileceğini ~ında bir takım gül'i.iltüler. sesler peyda 
anlatan Penbenln korkunç haberinden oMu. Cin~ene karılH'ınd.-n b irinin çat
mUteessir olarak, satırın en...esine tema- lak s ~i duyuldu: 
sını ~teniden duyar gibl oltôustu... - Abc Penbe . . Nerede in? ... Bak 

Yere serilmiş yatan \'C o va7h·ctt~ ba· müşteriler geldi.. S •ni anyQrlar ... VC' 
bnsiyle anası arasında konusulan sözle- bunu müteakip Ç(?rgenin kamsında muş
rc kulak kabartan Kara Aliye ge.Jinct>, mulaya dönmu.~. burm:uk, ihtiyar bir ka
getıç çingene tıpkı tatlı bir masal dinli- dm başı ~örUndil . .. Ve bu baş Knragö
yomıut gibl derin bir haz seziy.Ordu. zün pc-rde üstünde kafasını çıkarması 
Penbe kocuına, ıUnlin birinde başının .kabilinden, çergenin içini biraz tetkik 
cellAt tarafından koparılacağını haber ettikten sonra cekilmiş, bunun arknsm
•erdill valut, onun göztt önUnde ölenin dan da içeriye lki kadın hayali dahil ol
değll, fakat öldilrenin vaziyeti canlan- muştu. 
mıştı ... Elinde keskin bir satır bulun- Evet, içe.riye giren kadınlar tep den 
duğu halde, kolu bağlı bir adamı yere tırnağa kadar sımsıkı olduklarından bu 
çökertmek ve bir dil~Ufte, sanki tırpan- vaziyetleriyle bir çüt uınmacı hayalini 
la ot biçer gibi onun kafasını kesip at- andım1akta idiler ... Fcraceleri siyoh ... 
mnk ... Birdenbire gözlerini yumarak Ve b~ siyahlığın yaşmaklarınm beyaz 
zihninde hayaller kuran Kara Ali, giıya rengiyle imtizaç etmesi gözleri t1 Hine 
bu dakikada bu kanlı lfl kendisi yapı- çöken derin bir tezat manzarası vU
vorrnUf gibi, uzandığı yerde derin, tatlı cuda getlnnekte idi. .. 
hevecanlar geç.iriyordu... - B i T l\1 E D t -

Penbenin bir baykuş öt~Uııil andıran 
meşum sesi bu sırada yeniden iJitildi. KJ•AC:A : 
Alaylı bir kahkaha savurup bunun ar- • • • • • • • • 
kasından Memoya dedJ ki: 

-·-

olıuyan talebe •• 
Yabancı okullarda okuyarak orla kıs

mı bitiren ve liselerin dokuz.uncu smıf
larına kabullerini istiycn talebe h:ıkkın
da Maarif vckfıleti bir tamim gönder
mictir. 
Bunlrır ı·esrni liselerin orta kısımlan

nın üçüncü sınıflarında okunan dersler
den imtihnna t:ıbi tutulacak, atnı 7..3· 

manda Türkçe, rlyaz.iye ve tabUre ders
lerine ait olan iıntihanlıırd.l her sınıfa 
ait knr~ık suallcı· sorulacaktır. 

INGll IZtE81N YUIANIS
TAfiA YAROIMLARI 

- IJAŞT aAFJ 1 inci SAHiFEDE -
Londra 24 (A.A) - Yunanismndaki 

imparatorluk ku\'vctlerinin Avuslurol
yalı, Yeni Zelıındnlı kuvvetlerle lngiliz
lerdcn miite~ ekkil olduğu bildirilmiştir. 
Tnnk dafi topları ve mühimmat ta. ıyan 
1ngili7. iayynr<'leri Mısırdan Yumınic;ta
mı hnrekC't etmi.,Ierdir. 

Atina 21 (J\.A) - Yunan eınııiyet 
ncznrctiniıı tcbligine gCire ttnlyrın hav::ı 
kuvvetleri Kefnlonyada Miksuri kasıı
basını bombardıman clmişl E-rdir. 

Sisamda Pigani kasabası Leroswn ge
len dört İtalyan muhribi tnrafından on 
dakikalık bir hl\cuma uğrnmışlır. 

EV'\ elki akpınki kaza 
x4x~----~--~~~~ 

Y aralanaoların dört kişi 
olduğu anlaşıldı 

~------~-x.x~--------~-

OtoJNiC denisden çılıaPıldı •• Yar.aldar dci11acı ol· 
madılılarını bildirdiler, ,of ör serbest lnralıılllı.. 

Ewelki ak~am &ehir gazinosu önün- vacı olmadıklarını bildirm1§lcrdir. Bun
dc makine kısmı denlze saplanan bmir lardan bir kişi milstesruı, dı er }'tlralıla
b:lcdiyesinc ait 412 numaralı. otobüs rın hepsi ınüddeiumumüi&;e gönderU
~~~~- ~b~~ıa .ı~:ıtşı de~lzl'olları ıdaresinln mişlcrdir. Orada mc~ut suçlar kanu· 

U) ~k \ ıncı) l_r ~t-~izden çık~ı;~mıs ve nuna göre ifadeleı-l alınmış, davacı olun 
~araJa .nakledılmışt.r. Otobusun arka Ali Can üadcsinde kıızamn, gece deniz-
ca~:urı .. par~ ~arça olmuştur. .. le yolun tefriki imkansız oldu~undan 

obus şoforu Mustafa oğlu Anar dun .1 • ld·~ · . f" .. k b h · 1 
"-balı adliyeye verilm iştir. ı e;ı ge .. ıgını. ve şo orun a n ali o ma-

Kazadn yaralanan yolcular: Demirci dıgını so~le_dıkten sonra tlavrunnda.n 
ustası Selim oğlu Ali Can, İbrahim Ka- vaz .~eçm~lır. 
rakaş, Kfızım oğlu Adil İmer ile daha Dıgerlerı zaten davacı olmadıklarını 
bir kisidir. Bunlann )'araları ellerinde- bildirdikleri ve hadise, 'takibi şikilyete 
clir v; camları kırark n yaralanmışlar- bağlı mevattan olduğu için kanunun 
dır. 459 ncu maddesinin birinci bendine gö-

y, ralananbrdan Ali Can karakolda re ademi takip kararı veril~ ve §Oför 
dnvacı olduğunu söyl"m~. dlğeı·leri <la- serbest bırnkılmı~tır. 

Memlelıet meseleleri 
••••••••••••••••• 

Spor ve harp 
~-------~~--••x---------------

Aınel'llıadan gelen bir illN?t dersi - Ne büyütı bir 
nimettir lıl iliz de artılı gayesiz spor polUUaa

sından lıartalınıı.t lnd1111uyom.. 
x.y.x-----

YAZAN: Nizhet Baba 

Si~asi vilziyeıı ftısmen 
aydınlatmalıtadır-

- BASTARAFJ 1 inci SAHİFEDE -
nanlSt:ma ftnsıım s:ıldırn1ı .. 1ır. 

Knbraman l~len ordu u \ 'C hürriyet 
i ı'kl El('n mi11eti, İtalyayı hfifiin dünya 
mÜ\acchcsinde en hacil mcvkic düşü
ren darbeler indinneğc muvaffak ol· 
mu tur. 

Bugiin İtalyan ordulan Arnavutlukta 
ri<:at hnllndedir. llenflz nerede tuttml· 
bilecekleri de inalUın değildir. 

Bu &rbelcr İtalya kadar mih\ erin ile 
prestijine indirHnıiş buluamnktadtr. 
Bitler mihver prestijini kurtamıak için 
yeni bir hareket yapacak ını? 

ilk na7.arda AJmanyanın, müttefiki 
italyınııı yartlımııut koşmasını tabii gör· 
nı~k icnp eder. Fakat bu yaritm kolay 
olmıyacaktır. Alnumynnın harp planlo· 
rını altüst ooebil~ecktir. Çünkü Alman
ya dalına tek cephede uzun bir 1ıiıiir· 
lıktau sonra yıldırım hnrbi yapnıek 
prC!n.Sİbiııc şimdiye kadar tam bir sada· 
kat göstcnui tir. 

Halbuki gerek Hulgarislnn \'e gerek 
Yugosl:ıvya üzerinden yapılacak her 
hangi bir yardun lınreketi Alın:m ordu
larının karşısına kalpleri \'atan ve hür· 
riyct aşkl)·le çarpan, lıarbctmesiııi, öl
mesini çok iyi bilen milyonluk ordular 
çıkaracaktır. l\lücadelc kolay Gbnıya· 
caktır. Almanya bu tehllkeyi bile bile 
!(Öze nldırnbilccc'k mi? Bu fcdakarbğı 
ana prensipJ~ri~ 1e tellf imkanlarım bu· 
la bilecek mi? 

t~te bu suallerin cc\·a11ları lı~nüz ıneç
huldUr. 
Yalnız dün Bulgar ajansının hlikümet 

:ulına yaptı!J tekzip bu 11\eÇhulat ıiçln
de birer ışıktır. 

Bulgar fı::kiimeti (alinı için ç~ğırdığ'ı 
askerlerini terhis eylemektedir. Yine 
Bulgar hükünıeti Bulgaristaıun Yuna· 
niştana bir nota vuerek laa&& &alcplud. 
bulunacatı hııklanclak1 haberleri kat'İ· 
yelle )'alMl••aktadıt. Baipt knhDia 
Bcrlini :r:iyaretiuden sonra neşrolwınn 
bu tehibi çok manah bulmamak 1111· 
kansızdır. 

Avrupayı saran atc~in dışında kalan den terbiyesi ve spor vasıtalariyle birer Bunlardan çtkar•bıı uıann Bulgnrfa· 
toprak parçalarından en büyüiiü :ı.·e me- döğüşlcen asker olarak yetiştirmek vazi· mı Yunan • İtal)all harbine kan.~•· 
deni durum bakımından en mühimi olan fesi karıısındayız. Taarruz., cesaret ve mak, bitaraf kalmak husıısundnki ka~ 
Birleşik Amerikada beden terbiyesi ve icalJında en kötü prtlar altında dahi rnrlara sadık kalaca!ıdır. 
spora verilen ehemmiyt"t üze.rinde dura• yurdu miidafaa kabiliyeti aşJamak için Hele Almanyanın Ankara !'cfiri Foıı 
calc de~ilim. Çünkü yeni dünyanın en onları boka, gürq, Amerikan futbolu ve l'openin, kernfüine atfedilen \'e bir c;ok 
il~ri bir spor memleketi olduğunu izah bt"skctbol gibi mücndcle sporlnriyle ye- SÜJ>hclcr 11yandrnnağa müsait bulunan 
etmek beyhude bir emektir. F'abt yeni tiştirmeliyi:r:. lıeyanııtmı bizzat fekzip eylemesi baslı 
dünyada eski dünyad ki harp ile başla· Avrupadalc.i harpten çıkan neticeler- b:ısınn chl'rnnıiyeti haiz bir hiıdi cdlr. 
;•an çok dikkate ele er bir ct'reyan den biri de döğüşkenlik ruhunun bazı Birhirlni takip eden bu tekıiplcr Bal· 
yurtdn,larımn izah ctm l: ihmnli gıı.yrJ memleketlerde çok sönük olduğunu mey· knnlar ii~erine çöken kara bultttlan kı~ 
kabil bir vazife halini almış bulunuyor. dana koymaaıdu. Döğüııkenlik Tuhunun men daiıtauk mahiyettedir. Kı!mlen di· * Amerikada yeri olmadığını iddia edenle- yoru:r: .. Zira Yugoslın•lann 1"nziyeti hlli 

Hepimiz bılfr ve takdır d~riz ki tngil- rin ve gayeleri timdi iyice anln~ılan sulh- nM:aketi muhafoıa eylemektedir. 11..ğcr 
tere ve Amerikada spor, daha tiyade perverlik v&izlerinin artık aramızda yeri Almanya htt ne bahnmna oluna olwn 
sporun hatırı için yapılır \·e üzerinde ftu.- lcalmamıştır. F alcat ne ya.zık lci 1914 İtalya ile Yunanistanı iba~ ~ blnlk· 
la durulmnı:dı. Oralarda yaoıyan insan· harbi ile 1340 harbi arRSında geçen za. mak kararından 1•1uc I(~ Bllltatt
larnı yemek içmek, gezmek, eğlenmek man zarfında ebedi ııulhperverler mem· larda ateş me\7.İi mahiyeti mubafar.a 
~ibi bir ihtİ)'acı halini almış bulunan spor- lekete Miyük fenalık.lıır yapabilmi ler· edecek demektir. • 
!ardan v\icut sağhğı, sıhhat ,,.e neşe hari· dir. ' Yngoslnv~·anın \'a:r:Jycti :nezaketin• 
cinde gayeler boklenınczdi. Militarist Fakat bizi teselli eden bir nokta var: ınuhafa:r:a eylemekfu, bu memlellct bii· 
olnınmakla ütihar etlen bu iki millet be- Amerikan sporları ,.e Amerikan atletiz· yUk bir tehdit a1hnda bu1unmuktadır~ 
den terbiyeaini ve sporu, gençliği yurt mi memlelcet gençliğinde mücadele \'e Tekzipler hcynclmild duruma nncak 
müdafaasına hazırlayan birer vasıta ola· zafer ateşinin alevini daima yanar bir halir hir ı~tk ''erebilmi~tir. filteakip ha· 
rak uzun zaman ve taaıı up derecesine halde muhafaza ctmi~tir. Şayet Amerika disclcrin inki~afı da \'U7.tıh '·erecektir. 
varan bir inatla, kaöul etmemekte idiler. bu harbe girecek olursa aüetizm Ameri- Bit hu inkisaflara intiz.nrf"tl enıniyd 

- Ne o! .. Betin benzin kireç gibi 
bembeyaz k..ıtdl ... Bu kadar korkmak 
neden sanki! .. Kalblnl blru ıenlt tut 
ta r&hat ol... Hem bak, ben .enin glbt 
korkuyor muyum?. Benim akıbetim de 
senlnki gibi korkunç ve berbat störUnil· 
yor .. Fakat benim buna hiç metelik ver
di~ yok... Kendine ~ acanım ..• 
Hem bu sefer saııa iyi haberler verece
ğim ... Bu lJ öyle tezi tezine. bir kaç gU
ni\n içinde olacak değil ... Cellfıt satırı
nın sana içireceii ölüm şerbetini tat· 
rnak için senelerce beklemek lazım ... 
Aynı umanda bu fel'belteıı bana da ta~ 
tıracalrııın... Oh, vicdanını bilirim ko
eacığım... Bensiz içersen, içinin rahat 
etmiYeceliııe eminim ... J'alcat falda, Jlt'K 
çok uğraştığım halde, bir türlü halle
demediğim karanlık bir nokta bulunu
yor ... O kadar çal!Jl1m, çabaladım ... 
Bıı kör düğUmli çözeınedlm ... Hele bir 
clrfa daha teeriibe edelim ... Bellti btı se

Liıkin Avrupnda goçen ıe~ bıı.şlıyan kalılara büyük faydalar temin edecektir. sahamı7.ın ,.e hudutlımmı:r.rn miidafa:ı~ı 
harp lngiliz ve Amerikan spor telakkisi· Avrupa harbi sulhperver milletlerin ele için gerckeıı hllliln tedbirleri nlnıış bu· 
ni hemen hemen alt üst etmi11 gibidir. harp kaıırgaıı önünde sürüklendilderini hıııuyoruı. lliiklimc.-timizin kiyasctli \'e 

Efkarı umuıniycnin bir ınakesi olan mat· göıtermelc.tedir. Mazide bir çok harplere mütcynklm: lını·ckctlcri ·imdiye kadar 
buat. gayesiz beden terbiyesi ve sporun İftirak etmio olan küçük Finlandiyanın o~duğu gi.bl bunclaıı ~oı1ra. da harp ate· 
{\le:yhinc dönmüş zlhidir. Orduda do- ls,·ec; ve Norveçle mukayeaui bize bü- şınln gcnı lenıctnesin~ hıımrt meblJto· 
nanmada ve hava kuvvetlerinde beden yülı: tcYler öğretmelidir. Harpçilik ruhu· cck kudrettedir. ;Eğer mukadder bir aki
terbiyesi ve sporun aakeri talim ve ter· nu kaybedenlerin hallerinin ne olduğunu bete sü!'1iklcn~cc;k olursak bu hazırlığın 
hiyeye yarıyacak tekülere ifrağı hakkın- pek açık olarak gördük. cihan hüniyctının .lnrrtan'tmasma tulles· 
da kuvvetli bir cereyan ba~ göstermiştir. <Artık l.:atiyetle iddia olunabilir lci at· sir rolii ifa edecLğlndc de kiıMenln şUp
Hatta bu talim ve terbiyeyi yurt mUda- fetizm ve mücadele eporları memleket hesi yoktur. 

l"AZAN: :rc.ı•cı K. K•mil Akı.~ Aııkara radvosu foaeında ioe yarar bir hale çevirmek için gençliği ve memleket i.tikbali için bjrinci HAKKI OCAKOCLV 
ttirlü tedbirlerden hahsolunmalctadır. plana alınmak prttır. Bütün ha}'*t ve 

fer bir ip ucu yakalarım ... 
Bu sözleri söyledikten sonra Penbe 

haklalan avucunun lçfne alıp hafif bir 

Geçen cihan harbını görmeden f'VVel 8 v G u N v~xiyet: harp harici olduihı halde. bil- bütün cihan bir mücadele aahneei halini rnuasında intiıar ettiii gö:ıönüne 11etirUe-
merak ederdim, gece gündiiz muharebe 8.00 Program ve memleket sant a;.•an haMa Birleşik Amerikada daha ciddi te· aldığı bir zamanda vücut teması olmıyan celc. olursa gayeli bir beden terbiyesi n 
edenluin uyku1an gelmez mi? derdim. 8.03 müzik (Pi.) IU 5 Ajans haberleri IGklci olunmaktadır. beden terbiyeai aiatemleri ve mahall.1M ıpor planının milletlerin hayatında oy· 
Gel zaman git zaman bana da i.iç cün 8.:30 müzik (Pi.) 8.45 - 9.00 ev knllını * çocuğu •porlariyle memleket Retıçliiini nadıiı rol kendiliğinden tebarüz edfır. 
ilç gece uyku uyumamak nasip oldu. konu,ma 12.30 program ve memleket l'zun Iasılalarla, fakat muntazaman al- oyalamak büyük bir hiyanettir. Bizce ıuna biç ıüpbe yolı:&ur ki aava,• 
'Uç gece uyku uyuynmıyan, yemek ye- saat ayarı 12.11 müzik muhtelif s.'lrktlnr .naktu olclu~umuz Amerika mecmuala· cBütün hakikatler ve had'5elcr aöste· ta yurt müdafaa8Ula elverifli. sulhta iee 
meğe vakıt bulamıyan asker üçüncü ge- 12.SO Ajans haherleri 13.05 mfü•:ik r.ı.z rınırı henı"n hepsinde aynı tonda ve aynı rlyor ki cidalci, döi(üşl.:en ve yılmaz bir çok yük.ek , ... n, ve iyi )'.ı&deı yetiftir
oe ljıir 1ihza fÖyle on dakikacık kealirdi CHrleri 13.20 - 14.00 mUzik ( Pl.) 16. 00 'i!~ye t-trafında fikir ytirü t.ülınektc>dir.Bu gençlik lcüılesine bugün her zamankinden mok gayesini gütmeyen bir beden terbt
ml, tilfek, bomba :ıesiyle uyana uyuya program ve memleket saat ayan 18.03 mecmuaların en ciddilerinden biri olan daha %orlayıcı sebeplerle bütün munle- yeai ve ~r ıiyueti memlekete bir fa7da 
alışıyor. Artık kesik kesik yanm saat- müzik Tadyo caz orkestrası 18.40 miiı:ik ve bil~aııa teknik yaxılariyle temayüz ket muhtaçtır. Ya1nız bedenen değil getiremez. Bu itibarla Birletik Amerika• 
çık uyku kAfi geliyor. Hele zafer olursa ince1az 19. l 5 müzik (Pi.) ı 9~30 mem· •tmiJ bulunan <Athletic journab bir haş mefkure ve hayat felsefesi itibariyle de da uyanan fikir cereyanı bütiin milktlere 
keyfe doyum <>lmıyor. lnsan ne ce!akfır leket saat ayarı ve Ajans haberleri l 9.4.S yazmnda, <harp ve at1etiznn batlıiı ııl- çok kuvvetli ve tamamiyle Amerikalı bir bir ibret dersi olsa yeridir. 
mahlfıktur! Vatan qkı, yurt mUdafnuı müzik beraber ~arkı ve 1iirküler 20. l 5 :ında ~u m(italafıları yürütmelc.tedir: gençlik İstiyoruz.> Ne büyük bir nimettir ki bizde artf\ 
ınilU izzeti nefis, hak !dd~sı ne derin radyo gazetesi 20.45 müzik (Pi.) 21.00 cAvrupa harbi bız. Amerikalılua iki * eayesi& apor politikasından kurtularak 
enerjiler yaratıyor! Muharebede uyku mUzik dinleyici i-teltleri 21.30 konUfl1UI ders öğretmiftir: Athletic jornalin yukarıda nakletti"inı milli duygu ve ideale, hayat mücadeı..i-
bir ihtiyaç olmaktan çıkıyor, orada düş- {mu.ilU ve ahllk) 21.45 müzik radyo Şimdiki halde silahsız olan ordumu- mütalaaları, harp mıntakasından ko5ko· ne ve nihayet yurt müdafaae1na her ba
manı susturmak, d~mıanı mağlup et- orkutrUt 22.30 memleket uat ayarı, :Gun }arın sil&hı eline alacak ve lüzumun- ca bir denizle aynlan ve ideoloji itiba- kımdan elverişli yurtdaş yetiıtirecek he· 
mek bUtiln ihtiyaçların :başında geliyor. Ajana haberleri 'borsalar (fiatleri) 22.45 ela yıırdu müdafaa eclecek olan evlatları riyle bütün dünyaya sulhperverlik v~iı:- den terbiyesi ve apor progl'Anumaza çiz-

Su uyur, d~man uyumaz elerler, işte müzik (PJ.) 23.25 - 23. 30 yarınki proı· bugünün orta mekteplerinde, kollejlerin- liği yapmak vazifesini üzerine alını~ bu- mit ve üzeTindf! yürlimeie hatlam~ hu~ 
muharebe mefhumunun ifadesi. ram ve hpaıue. ele ve üniveraitclerincledirler. Bunları be- lunan bir milletin en ciddi bir spor rnec- lunuyoruz. 

• ....................................................................................... . . . . 
~ BUYUK IIiKA YE ~ i 

rek!• dedi. 1 uşak, tazim va1.iyetinde cluruyurdu. Pc-
• 

erken hareket edece~iııı. Yoksa \'aklin- düşündüğünü bilseydi bu kadar mem· . . . . . . . . . . 
Hakikaten bir kaç odanın boylu bo- -1\?r bey büyük ma anın öbür ucunn 

yunca uzanan balkonuna çıktı. Parkın ..ıturdu. Anne hanım diğer ucıına yer
manzarası buradan bakılınca blr kıt leşti. Cemil, Gülene yakın bir yer inti
daha 1Uzelle1iyordu. Dallar üzerinde hap etti. Rezzan da misafirin tnm kar
kıqlar ötiyordu. Gözle gürUlmiyen bir şısında idi. 

~ ......... ~ ................................................................. : •.•...... : 

Umulmıyan Saadet saat ~dı. Dün geceki kliçük otel ne Cemil 50rdu: 
kadar uzakta kalmt§tı! Orası artık mD· - Şimdi, işler nasıl bakalım? 
ziye aitti. Halbuki aradan ancak 24 saat GUlenin intibalarını öğrenmek istiyor-

Y A.ZAJıf : UÇ TILDIZ geçmlıti. du. Fakat aile- erkanından her biri su-
- 25 Aşağı indi. Dehlizin bir çok girintileri reti mahsu..~da kencllcıine hitap ettiğini 

- olduğundan istikametini gUçlükle tayin farzı>derek ~a~en alakadar olduğu nok-
Bur~ı Gi.ılcnin ..:imdiye kadar gönne

c!ıı;i de.recede geniJ bir yatak odası idi. 
Küçük el çantasının iki metre uzun

luğunda bir masa üzerine bırakılmış ol
duğunu derhal gördil. Merkezde, cibin· 
likli bir karyola vardı. Lavabur Ye su 
hnzinesi o kadar gen~ idi ki bir banyo 
h::ıı>:ırlamağa klli derecede su alabilirdi. 

YUksek pençereler, bir çok odanın 
:ıçıldığı müşterek bir balkon üzerlne 
açılıyordu. A!:ağıda park alabildiğine 
uzanıyor ve ağaçlar arasından havuzun 
ınadent akisleri, yeşil çirMDliklt"!' ve 
karşıki teoeyi kaplıvno küçük bir koru
n un kesif yı 'I'. · " r tl"" " ı r.rı
len: 

- Oh, buranın manzarası enfes! diye etmifli. Fakat nihayet merdiven sahan- talara cevnp verdi: Bay Ahmet kirayı 
takdlrinl izhar etti. lığına vardı ve holde bUtün ailenin top- vaktinde ödemiyen ottakçılardan şikl-

- Deltfmelıt zahmetine katlanmayı- lanmq olduiunu gördü. Cemilin babası. yet ediyordu. Karısı. sııtın almak r.ılgın
nız. Yemek hazırdır. MilmkUn olduğu bay Ahmet Şardan da orada idi. Cemil lığında bulunduğu, fakat jimdi artık 
kadar çabuk ininiz. genç km takdim etti. Kısa boylu ihtiyar vazgeçemiyeceği bir kısrağın methiyesi-

- Teşeldrtlr ederim. mültefit bir se1le: ni yaptı. Bu kadının kalbi ancı.ık attan 
Kapı Reuanm ince ve kü~ t'lldamı - Hot geldiniz kızım! dedi. bah!edildi~i vakıt ç~rpıyordu. Rez7.ana 

Uzerine kapandı ve GUlen geni~ bir ne- Bir tilkiye benz.iyor ve karısının öniin- ~elince knrd~inin son ziynl't'tindcn beri 
fes aldı. Cemilin mediblerine rağmen, de siliniyordu. husu. i hiç bir sey yapmamıştı Fakat 
genç kız halc:kında 3renflmez bir antipati - Sofraya geçelim, ister misiniz? yarın lzmir at koşularına gidecekti. Bu 
hissediyordu. Bayan Şardan vasi yemek oda!ına bl- tzmir k~uları sözünll du)•unca Giilen 
ÇantMmı açtı ve muhteviyatını koca- rinci oforak gireli. Duvarda sağ olanlar- bir dikkat ke!ildi. tik defa olarak ağzı

man masa Uzerine bo~alttı. Geceliğini dan b~ka ölmüş aile efradına ve ecda- nı nçarak sordu: 
vatak üz~rlne, markalı y.astıklarla ipek- dına ait resimler vardı. Bunlar içeride- - Öğleden !':Onra mı, ak~m uıı yapı-
li yatak 8rtQsU arasma serdi ve lıı:endi kilere sitemli sltemli bnkıyor giht idiler. lacak? 
kendine: cHolivotta böyle yapsalar ge- Odanın ucunda, eski 've ihtiyar bir - öğleden sonra. Yarın sabah pek 

de yetişemem. nwı olmıyacaktı. Rasimin hatırası bir-
Ceınil: dcnbire aklına yerleşmişti. Ayrılacakla· 
- lloş bir manzaradır bu koşular! de- rı zaman. 1zınire gldecejini, koşularda 

di. Sonra Gi.ilene dönerek il~ .. ·e etli: hazır bulunacaf.•uıı söylememiş miydi? 
- Koşuları seversiniz, ümit ediyo- Şu halde tekrar onu görmek için bir fır· 

rum. sat hasıl oluyordu. Ne kadar zail te ol-
- Doğruııunu söyliyeyim, at k~ula- sa, bunu kaçırmak istemezdL Çehresi 

rında biç bulunmadım. gözünde tütüyordu. Tebessümünü, ma-
- Amma yaptınız ha! Snm unda ko- vi bakışını, dalgalı saçlarını görüyordu. 

şu olmaz mı? Bu muazzam evi ihata eden şeyler ve 
- Ben gitmeğe fırsat bulmadım. Bi.i- kendisiyle birlikte masada yer alan ~a· 

tün gün çalışırım. Pazarları istirahat et- hancılar ikinci safta kalm~tı. Cemil sor-
mesini tercih ederdim. du: 

- .Memnun musunuz? Anne hanım ortaya bir fikir attı: 
- Öyle ise bu fırsattan istifade etme- - Müthiş derecede! 

!isiniz. Yann her UçünUz birden gil!c- - Ben s.iz~ demiyor muydtım ya? Bit 
niz ne olur? Ah, ben de bunu kaçırmak korkunç kimseler değiliz. Billkis çok 
istemezdim amma, benim kısrağı ko~u- sade insanlarız. Babam biraz zitaatten 
ya yazdırmadııtım için hazır bulunmak anlar. annem de her şeyden evvel at 
istemiyorum. Size soğuk bir söğlis ha- cinsinın ıslahına alaka gösterir. Karde-
1.ll'la!mm. Yolda yemek yer ve erken- şim Rezzana en çok şevk veren se>~·in 
den hmire \•arırsınız. ne olduğunu bflmiyoruın amma, kendi 

- Oh. ne güzel olacalc~ yasında !lençlerle konu.~maktan surC'tl 
Gülenin gozleri sevinçten parlıyordu. mahsusada ho~landı.1!ını snnıyorum. 

Biraz eh kıu.nJı. Cemn, memnuniyetini - Aileniz ~k sevimlidir. 
güç ıaptederek kendi kendine: «N"' nı·· Buraya gelirken böyle dUşünme•ı1iştl 
fis penbelik!• eledi. Fakat Gülenin ae - B 1 T M E D t -

" 
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Himalayanın tepesinde 
12kadenıboyundainsan 

azmanları varmış! 

YENi A.tJR 
=== :e ±21 E 

DOKTORUN KOŞESl 
•••••••••••••••••• 

Muşmula ve İJvez 
x~x-------------

lkiai de bu zamanda pek çok rağbet tini görmüş olmBAtndan gelir. Pek eski 
gören yemi~lerden değildir. Siz de bel• zamanlarda lskit !kavminin en ziyade 
ki onları sevmezsiniz, yahut nabrınıza sevdiği içkinin üvezden 7aptıkları alkol 
getirip de )•e.mcuiniz:. Fakat sevme.eniz olduğunu bilirsiniz. Bizim lpokrat hekim 
de, yemeseniz de onları hakir görmeme- pirimi& lıkitleri pek de parlak eöstern1e
lisiniı:, çünkü ikisinin de tarihte ve ede~ mişse de onların eski yunanlılara mede
biyatta, hem de hekim kitaplarında niyet hocalığı yaphkları pek iyi .ahit ol
önemli yerleri vardır. muştur. V:akıl bira ve prap üvez içki· 

Genç kızlar ilıtiyar erkekleri muşmu- sinin keyfini unutturmu§Sll da Jngilterc----------••X laya benzetirler, halbuki onun burutuk- nin lskoçya taraflarında onun ıneraklı-
Bunfardan birini diri olarafı taıana bin, ölüsünü lan tarihte ka:r.anmıı olduiu pek ~ki ıarı hala hutunduğunu rivayet ederler. 

!d d be üz d far ndilıcifat l)adedUdL şöhretinden dolayı, insanlarla eğlenmek Edebiyat tanhine girmesine sebep n-
e e e ene f Y O iıtiyor gibi tebessüm etmesinden ileri kin onun içkisi olmuıtur. Pek meşhur la-
Hindistanın §İmalinde, Himalaya Hint lisanmdn kadın azınnnınn cLnn- gelir, Muljmulayı da~larda. ormanlarda tin 9aiti Virjil lskitleriıı üvez içkisi iç-

mıntakasındn bir insan azmanı bulundu- dini> denmektedir. yi) ip beğendikten soma medeniyet nlf'- tiklerini anlatırken ağzının suyu akmış 
iu haberi Hindistanm her tarafına yayıl· Efsanelerin tetkikinden sonra alimler mine tanıtan meşhur Çe.zar olduğunu el- olacak ki onun üzerine yazdığı iki mısnığ 
rnııtır. Haberi duyan bir Amerikan hay- işe koyulmuşlardır. Bu alimlerden F.rie bett,. bilirırini:t. O k .. dnr meıhur bir adam ıki bin yıldan beri mcşhm olarak kalmı~
vanları himaye cemiyeti, bu insan azma- Shipton. beynelmilel şöhreti haiı: bir tarafından beğenilmi!I olmak, sonrad:ın tır. 
nını yakalamafa muvaffak olana b:n do- adamdır. Yaptığı mahalli tetkiklerde iki kendiııini beğenmiyenlere kar~. yüzünü Fakat hekim kitaplarına girmesine sc-
lar mükAfııt vadt-ylcmi<11tir. fakat insan munzam ayak izine ra tgelmiftir. buruşturarn&.. 1=i;lenmd:e hPk verse ge• bC"p gene latin sairi Martial'in: 
~manı ı;tü olarak dde edildiği takdirde Ronald Kaulback adında diğer bir rcktir. Sorba sumus molleıı nimium durankis 
mükafat 500 dolara indirilecektir. ilim de hu izlere teandüf eylemiştir. Hi- f.Jebiyat tarihindeki yeri de o kadar venlres ... 

~imdi .. bir •. çok ':fintliler bu karlı ayın ma~aya rerlilerinde~. on dö~t ki_şi. ay:°ı yükııckte bir ad~ı_n~a~ te~e~~ü.~ görmü;ı Mısrağıdır. Bunun manası cmurat 
Pcşınc duş1?'uşlerdır. . ~kıl?e ız~erc tesaduf eyledıklerını bıl- olmnsınd..°dır._ Bıl~rs.ınız .. ~' buyuk adwam- olundukça:. üvez yumuıacık olduğu hal-

Fakat bır mesele var: Hakikaten bu dırmqlerdır. lann begendıklennı w ~ıurler de hcgen- de, karınlara pek çok .-peklik verir, de· 
insan azmanı mevcut mu) Bunu gördük- Yerlilere gC>re Himalaya dağlarının mekte kusur etmomege çalıftrlar... mektir. Eski zaman hekimleri de onu 
ferini idd!a e~~n l~~tliler ~nsan _azmanı- ço1c yüksek rnıntakalarında mağaralar Muşı:nula .o teveccüh!e~ dola!.' k~my.a- devamlı ishale kar01 yedirirlerdi. Yeni 
na B~anıakrı ısmını ve~lerdır. Bun· içinde landini ve Bhanjakriler vamıı§. ca t~hl.ıl edıl~ck ıerefını d~ go~uıtür. zlman hekimleri de üvezi kimyaca tah· 
dan b.ır lı:a~ .ay ev."~. Hın~ısta~da bul~- Bunlar hayli kalabalık imişler. Hayvan• Terkıbınde yuzde ?.4. 1 O ~iııbetınde su- ıa ederek bu türlü tesirinin gerçek oldu
nan bır lngılız xabıtınm emırberı de daıı· ları avlamak suretiyle gıdalarını temin dan sonra • hep yuze nısbetle - 0.35 ğunu tahkik etmişlerdir. 
larda bu mahluka rastgcldiğini bildirmit- ederlermiş. azotu :ve 0.44 yağı ehemmiyetsiz sayılır- K 1 l'b l ._ 
t" •• lı: d le · 9 d 2 3 k d kt .. u~ ar, ga ı a manzucn ses er çı..aran 
ır,1 . ak k·t • ' ı_ Hirnalaya dağlarının tepesine varma sad ~ şe erhı 1· anb le Ha. arf çdı ıgıln· tabiat ~iirleri oldukları için, onlar da 

•tınt l\ çe 1 en emıruer şu oeyanat- i.izere şimdiye kadar yola çıkmı~ olan an ınsanı ay ıce es er. ıç e a o a- v· .. , 'b' .. . k ı o .. 
ta bı.ılunmuştur: h-.retlerin ademi muvaffakıyetleri hep mıyan O. 13 niıbette sellüloz maddesin- .. ırıı gdı ıbuvezk ı pe •elver er.Dahanun. ı~ın 

Ak 1 • d ~L ~J d d l 1. . 1• 1. k agacın a ıra mıya ge mez. ıyıce 
c - şam gec ,.a,.ıl or u~ana av- bu nzmanlann taarruzlarına uğramaktan en o ayı met ~·crıneaı azım ge ır en. 1 d 1 k ı. ··f t d d h . 1 

d d" d B" d b • k b dd • d _1 l k • t • 0 rna an top ıyara KO C er e, a a ty • et e ıvor um. ır en ıre aroımn u ileri geliyormuş. tanncn ma csın en uo ay ı n aıne eaır . h k kl 1 B d k 
Bh njakri çıktı. Bana doğru > ürümr i:e A b • b "dd . . I d .. v ,.., eder. Hekimlikteki df'~eri de bundan ~ı bev,~nel yaÇp~~ k8.~ ar •r:. u. • ~~ b I d . . ca a u ı ıa ar ogrumu e n ..... - .1 . 1. U .. d d d ısa et ı o ur un u taze uvezın çeıur· 

un' b ı. ~n ·~1 kadek dboy~~da v~rt· ba hak ikaten Hima,ayRnın tepelerinde 1 e.~ 1 c; '~· h tuk mu b~ı-t k ~l~arı : e~ delClcrinde bulunan zehirli aıit11iyanidtik 
.~un •haç nkrı. 1 arnına 

8 ar u~n !ıya • on iki kadem boyunda insan azmanla- muz~·.~ . ısh alde nrşı '
1
r ç.oh 1

1
.akç a~ ~ır yemit kuruyunta kaybolur. Onun için 

t:umrn sa ·n ı vardı. Koskocaman ol- .... etmeoıgı n e mu!lntU fi ıs ft ı esı"erır, Ü • • ')d'"-' le' •• 
"-I . . rı var mır h d . k ) d ' . M 1 vezın tazesı yenı ı5 ı vn ıt onu au ıçın-

rna,.. a beraber hır an.andan farkı yoktu. K" bT b lk' b " .. b 8 atlcrc ce em e ınsanı uvvet en ırır. ı uşmu a- d f k f k k dk 
Onu görünce korkarak deli gibi kaçtım. ım 1 ık 0 

•• 
1 k"~r gıt u u • nın bir değeri d~ tc&.ibindeki fosforla e k 1

1
!r ıdır aynattıfl 1 lan sonra ye-

Nasıl oldu da beni kovalamadı .. Hlla vnp verme mum un ° ur. kireç araeındaki niabetin tam bire pek me azun ar. 
fa!fmaktnyım. Beni yaknlaması isten bile : .................... , ............... ••••••: yakın, 1.07 olmıuından gelir. Bundan Muşmula~ın. da, , üvezin. de esk~ za• 
dci(itdi.1' 3 : dolayı çocukların kemiklerine yarıyac.-nlt manlarda gor~U"!erı r.aibet1 ~e yena za-

Hindistanda bulunan lnıiliz ve Ame- OLIYIU YE ycıniı olduiunda ıüphe edilemez. Vita- man!arda .rorduk1etı ihma!ı onlarda 
rikan alimleri hu hUMl9ta tallltikata gi- $VREKASI LTD. minlerinden henüz bir haber çıkmamıt- t>M!ık verici haN&ları pek iyi anlabr. 
ritmeden evvel fimali Hint Nepal - Ti- VAPUR AC&ICT All ıa da eski umanlarda iakorbut hastalı- Eıikı .~~man .adamları pek çok yerl~r ve 
bet eftanelerinl toplamağa kO)'ulmUflar- iına karıı methur hir il~ olmasına göre pdtlıgın a~ınden kork~rlardı: Yenı za• 
dır. Acleta askeri raporlar kadar olan bu ATATÜRK CADDESİ Rees btnuı terkibinde C vitamini bulunmasa gerek- maRlar~aki .ınsanlar ~ilere n11betl~ Pek 
eraanelerden bitine ıöre. insan aunanına Tll.DON: 2443 tir. ~ yedıklerınden çogu zaten peldıkten 
l'Uttelmelc. onun karıaına rastgelmekten Londta " Uftl'POI . ballan lc;io Ovezc gelince... tıkayet eder. 
lyf imi~. Çünkü erkek insan azmanı mü- piya~ lhtiyac&na tıtire vapurla- Onun tarihteki büyük ıöhrcti, ne ka- Fakat her hangi bir sebepten devamlı 
team& de~"'m"· • halbUk.i kadın unıanı nmıı: ~er vanacaldatdır. • ••••• dar yüksekte olurea olıun, yalnız bir Unetc tutulunca mu~mula ve üvez hatıra 

KU • ················'··~················· • dehşetli müteamz imiş.. adamın değil biitün bir kavmin rağbe- getirilmelidir. C. A • 
.................................................................................................................................................................................. 

1 • s· ili T. t vcy& azilleri şeı-aiıi ha1:kında muhve1~r akdedebilirler. İdare meclislnce 
zmır JC ıcare memur- mUdürlerin nasp vo 87.il 1<.ey'jyeti k~.:cil ve ilCm ettirllir. Ancak müdürler icJa... 

re meclisi ~ının mUddPt'! memuriyetlerinden fazla bir zaman için tayin 

1 v d • olunamazlar. Bundan ba.ı;l~ idare meclisi bir veya bir kaç mesele için husus! U2UD an. vckınetname ne münasio J! '-:reuğü bir veya bir kaç zatı tevkiı edebilir. 

- Dli ,JKÜ Ntl'SHADAN MAl .T -

Macide Sl - İdare meclli.\ rouka.l'feratının muteber olabUmesi için hanın 
nısfından zlyadeslnln huztı"U sarttır. Toplanın Azanın ekseriyet M11l olur ol
maz mtitaker.ta baelatn.."l1.dan evvel zabttnameyi imza etmesi !mrctlyle ek
eeıiytıtm mevcut o1dulu tesh~t olunur. 

Ce1M elftasında ekseriV<!t zail olursa mllzakere tatil olunur. Kararlar mev
cut lzanuı ekseriyetiyle vf'rilir. Tesavli Ara 'V1.lkuunda keyfiyet iqtinıaı Ltiye 
talik olunur. Ve anda <hhi tl?!".avii ara vuku bulursa mevzuubahis olan teklif 
iteddedilmit addolunur. 
Azanın yek.cliAerine ninbeten rey vermeleri caiz değildir. Ancak celseler

de hazır bulunmıyacak olan ba nırnamede mevcut mesall hakkında fikir ve 
rnUtallasınt tahriren bildil"t'!bllirler ve bu takdirde miltalflası zabıtnameye 
«eclrtllr. 

Azaya gönderilecek J'1\'ctiy~lC!lin ruznamei muıakeratı ihtiva etmesi lA
zım oldulu Jeibi bu davctivclerin ya imza mukabilinde teslimi veya taahhUtlU 
me'ktupla gönderilmesi muktt-zldir. 

Maade 32 - İdare me-.lisi müwkernlıııın zabıt defterine kayıt ve zirinin 
rei~ Ve haıır bulunan aza i!e kafir tarafından imza olunması ''C karara muha· 
lif kalanlann esbabı mu..lıAltfetinln bu zabıtnaırtelere dercedllmesl llzımdır. 
Zaptın bir suretinin veya fıkral muhreceslılln UçUncU sahı.slara karşı mute
ber olmaın icin reis veVA ·:ekili tar&fından imza edilmesi muktuldlr. 
~bu :ıabıtnameler mlin~Precatı idare meclisi azasının kimlerden ibaret ol
d~u ve ttlselerde kt.,.Jmn bulunmadıbnı ve ftzanm o devre esnasındaki 
afat ve vaziyetlerini lsnet u~de muteberdir. 

Madde 33 - Şlrketln idaresi ve hlssedArlara veya i.içltncU şahıslara karp 
ntahıt1dm hltturunda tem!fli idare rr.~isine aittir. 

İdare mecl!.si Şirketin wnur ve ~valinin idaresi ve $likeUn maksadı ile 
allkadar her nevi ukud \'t! muamclfttın icrası için ildldan tamnu ve şirketin 
lmıasını istim.al hakkın. lı!\'zdir. v~ hatta sulh olmak ve hakem tayi., etmek 
salAhivetlne dahi malikt r 

Gerek kanunla ve get'l'!ıc işbu esas mukavelename ile sarahaten menedllmi
yen ve umum! heyetin mUsaadeshıe iktiran etm~ olan emllk tasarrufundan 
mUteallik mwunelAtı dahl itaya mezundur. 

Sirketin clclıll1 talimatnamesini tanıim şirketin memur ,.e acent.elerini ta• 
Yln ve azil \'e bunlaruı r&aaş, y~mfye, ücret ve ilaamiyelerini takdir ve tti
bit \'e bunların kabul v~ tP.kaütleri sıeraiti tay1n, şirketin idaresi mesarifi 
umumiyesini ve muame!Arma mukttttl levazımı tes'bit, alecaklan tahsil, borç
larını tesvty~. senedab tüeeaxiye tanzim ve bunlara kefalet etmek ve şirketin 
maksadı tes~ ile mUnns .. ~ ttar hilCımum mukavelenameleri akit v tanzim. 
mlllxıyaau icra ve bun'arın netayicinden olan mumelAtı ifa, muamelatı.,. 
k~tte 1stlmal olunamıyan faLlııı nukudun ve ihtiyat akçesinin sureti llümall
nl uwln etmek ve itib:ır il1~ine veya şirketin menkul ve gayri menkul em· 
'alini kat$1lık göslerm!l: suretiyle uzun veya kısa vadeli istikrazatta ve bu 
suretle ikrazıttta bulwrnak ve umumi 1ıeyettıen i!tlhsal edilecek hususi ka
l'ara tev!ilrun şirketln emvaU gay.rl menkulesini terhin veya tahvilit ihn9 
evlemclc suretiyle istikraz alcdeL'llek gibi hU9UAtı üa, idare meclisinin cUm
foi r.atAhlyetind~ndir. İşbu s-tlahlyetler tahdidi olmayıp tadadıdır. 

Madde 34 - İdare m!CHsl hası kendi işleri için ibraz etmeleri lizım ve 
mutat olan dıkkdt. basl.'Pt ve faaliyeti şirket ~erinde dahi ibraz ve sarfa 
ınl-cburdurfar. İdare meclis! defatlrf llı:uneyl tutmak ve muayyen olan müd
det zarfında gecen seneye <t!t mevcudat defatirini blh(o, kAr ve zarar heea
bını bittanzim urnumt h~ct i~imaından en u bir ay evvel milrakiplere tev
di ve en az sekiz gün evve1 'hissedaranın enzan tetkikine ko}?Jnakla milke11ef-
1ir. İdare meclim her altı 'dn bir şirketin matllıbat ve dilyununu bir htllAsal 
hesabiyesini çıkarıp mürnlo:;;pl<'.re verir. Her .enel heaablye nihayetinde blAıı
<:odan maada tlrkctin tliccsr!, mall, İktısadi \•aziyetinl ve yapılan muamela
tın hillAsasını mlls'ir bir :-ep:>r tanzim eder. 

Amortismanlar için mllna~p ~kil ve •w-eti ve ihtiyat akçesi mikdannı ta
l m \'e temettUatın sureU ~ \"2.Hnl tes1>it ve umumt heyete teklif cdeı-. 

İsbu esas muk.ave1enamf".:tin her r~ tadilltı ve yeniden maddeler ilavesi 
hıtkkmda umumt heyetçe t~klifatta bulunur. 

Umumi heyetleri içtimaa davet ve işbu içtimaların ruzuamesini tamim ve 
tesblt eder. 

Umumt bt!yetin bilömu~ mukarrnatını icra ve iflAs hususunda idare mec
lisi umum1 heyetinin veWeüni bllzdlr. 
İdare meclisi '7.asının wnucl heyetçe azlllerl ve icra ettikleri muamelAtın 

Umumi heye~ ademi kab ılO hakkında UçUncU şahıslar tarafından iktisap 
edilmis olan hukllku halel gelmez. 

l\indde 37 - Şirket n:ımı.na tam.im edile"ek bil\ıtnum evrakın muteber ol
ması ve şirketi iw:un cdıtbilmesi iç!n idare meclisinde vaz'ı İmzaya mezun 
kilınan zevat tarafından -,irkctin isminin llivesi şartı ile im1.a edilınif olmasl 
şarttır. Bu imzalar sicili t!carete tescil ve illn edilecektlt. 

?ııladde 38 - İdare meclial izas& deruhte •ttlkleri vezaifin ifasından ve t\•
ket namına yapmq oldukluı ukut ve muamelittan dolayı şahsen mesul de
ğildirler. Ancak kanunun ve işbu esas mukavelenamenin kendilerine tahml1 
cttiki vemifi taınamen i.!:ı etmek Mıreüyle sebebiyet verecekleri zararlardan 
dolayı müteselsilen memldüı.·ler. Su kadar ki kendilerine verilen vezaifin ifa
sında ağır hata ikaı vcy.1':ıı:t salahlyci.lerini tecavüz suretiyle vaki olan zarar 
kimler tarafından ika edilmiş ise mt?5Uliyet yalnız onlara terettüp eder. 

Bu mesuliyet hasıl ohn maddi \·e ha'klld ?Arar mikdarına maksurdur. 
Madde 39 - İdare meclisi fiz.a.:,1 şahsen alakadar bulunduk.lan hususatın 

mlizekkereslne iştirak cd.:trıe7. Ve umumi heyetten izin almadan kendi veya 
şahs'i ahar namına bizza~ veya blh•asıta şirketle bir muamele} ticariye yapa· 
maz.lar. Keza uınumt lıcyetin müsaadesini almakswn şirketin icra eylediil 
muamelel tücc.'Uiye nev;nden bir muameleyi kendi veya ahan hesabına ya
pamıyaca~ı gibi nyni nevi ır.uamclel tUtcariye ile meşgul bir şirkete şahsen 
mesul aza sfatiyle dahil o181nailar. 

Madde 40 - ldare meci'.sl ~rket hesabına şirket hisse senedatmı iştira ve
.va ~bu sencdııtı rehin mukabilinde kabul ederek para ikraz veya avam ita 
edemeı.. Su kadar ki temc-tlUaUan tefrik olunan meblağ mukabilinde bedel
leri tamamen tediye olunan hisse scncdatmın iştirası için umumi heyet ida
re meclisine salAhlyet v .:cbilir. 

Madde 41 - İdare me"li!i Azası her içtima günü için mikdarı umumt he
yet tarafından tayin ve tasdik cdile<'tk huzur ücretini alırlar. 

Bu hakkı huzur ldar! meclisl auısının hidemalının va tedviri umur için 
tah.95 ettikleri zamanın mukabili o1duğu cihetle içilın.ada luwr bulunmıyan
lara tediye edilemeı. Aylık ve senelik olarak maktu~.m hakkı huzur ven1mesi 
memnudur. 

l>ÖRD(jNCtt 1-'ASIL 
MUr:akipler 

Madde 42 - Umwnt heyet gel'E'k hissedarandan ve ~erek hariçten azamt 
ÜC sene için blr veya UçU tccavliz etmemek U7.ere müteaddit mUralcip inU. 
hap eder. Bir müraldp ıntt}ıap cd.ldtji takdirde bu milıakibin ve milteaddit 
mUraktpler intihap edildiı'.ti takdird~ nısfından bir ziyadesinio Türk olması 
lhundır. Müddetleri hitam bulan mUrakiplerin tekrar intihaplan cattdir
Vazileleri hitam bulan idare meclb i &zası umumi heyetten beraet iktisap et
medikçe mUrakip olarak intihap olunaınaılar. MUraklplerin idare meclisi 
hahlm* itıtihaplan ve şl·k.cdn memuru sıfatı ile umur ve muamelltını ted· 
vir etmeleri caiz olamaz. 
İdare meclW lza.'hllın kendileıine ve usul ve füruundan birWDe karabeti 

olanlar müraldp intihap olunamazlar Müralripler her vakit umwni heyet ta
rafından uiolunabilirler. :ı!UrakJplerin tayin ve tebdilleri idare mcclW tara
fından derhal sicili ticarete tl"SCil ettlrllmekle beraber şeaz.etelerle de illn et
tirilecektir. 
Kunkipı.den birinin ka&nunl sehplel'e binaen va:ıifesinden sukutu halin

de diğer mil.rakip veya rnii.rakipler umumt heyetin ilk içilmaına kadar ifayı 
vulfe etmek ilzere yeriuıı, birisini iritihap ederler. Bu suretle vazifesinden 
sukut eden mürakip bir kişi oldutu takdirde umumi heyetin ilk içtlmama 
kadar vnlledar olmak ilıere aWtadarlardan birinin müracaaü üzerine şir
ket merkezinin bulwıduğu mahal Ma'hkemesi tarafından bir mllnlkip tayin 
olunur. Bu hususta idare mcclW aıasmdan mahkemeye müracaati mec· 
buridir. 

Madde 43 - MUraklp~erin vazifesi şirketin muamelatı umumiyesini milra
kabc ve hesabatını tetkik ve tefti! ve idare meclisi Azasiyle müttefikan blln
çonun şekll tanzinılnl tayin v~ hüı6e aenedatının vaziyetini tesbit, velhasıl 
şirketin menafiine muvafık gördUğil her nevl milrakabe ve teftlptı icra ve 
ilç aydan fazla fasıl& vermemek şarti,yle zaman zaman şirket kasasını ve ku· 
yut ve defatlrini kontrol ederek m~vcuclun kuyudata muvafakatini tesbit ve 
idare meclisi hasanm knıu.in ve şirket mulcavelenamesl ahklmına tamamiyle 
riayet eylemelerine neıareı ve sene nihayetinde i~ma edecek olan umumt 
heyete şirketin vu.iyeti, hnabatı ve blinçıosu ve idare meclWnin faaliyeti 
hakkındaki kanaat ve m~ltalbtını havi bir ftlpor takdim etmektir. MUrakl~ 
ler eebabı mUbreme ve ını.:st3cele tahaddüsü halinde heyeti umumlyeyl fev
kalade olarak içtimaa da ;ete mecburdurlar. 

Madde 44 - MUrakiple...· kanunen ve işbu esas mukavelename ile kendile
rine tevdi olunan vezaifi hUsnU suıttle ifa etmedikleri takdirde müteselsilen 
meaul va vukua gelecek maddi ve hakiki zararları zfunlndirler. 

Madde '5 - Mürakipı,.~ hia.ıedaran tarafından idare meclisi ~ı· veya 
mtidür ale.rhine vaki olar.ak l!iklYcti tahkik ve tetkik ile sıhhatine kail ol· 
duklan takdirde keyfiyttti senelik raporlarına dercedeceklerdir. 

Madde 35 - İdare m~clW hiiz olduğu iktidar ve sa'Wıiyetlerin bir kmnmı 
urnur ve muamelatı cariy.mın tedvlıinl ve lttlhu ettlll kararlann tatblldııl 
Azasından bir veya bir l:-.ae'tna tefvia. edebilir ki bu zevata murahhu lza tt.
Qiı-.. Murahhal iı.aya veril~ vetaif ve saliblyett.r ve Ucretler ldate mec
lisi tarafından tayin olunur. Pu ücretler maMrifi wnwniye,e ithal olunur. 

Madde 36 - idare mecl1si tirket itlerinin tedviri 1ç1n mtınulp ltirdQtl .. 
l~erle hiuedarandan ,..,.. hartcten bir nya bir bo nıüaor tarDı ......_ 
ltr. Bu mUdUrlerin vulfe .v• ~ n mlıılcllll memurintlerl ..._.. 

Sennayel şiıbUD onda blrine ım:llk olan hlssedaranm talebi üzerine ınil
raklpler umumi heyeti fevkallde olarak Jçtimaa davet etme~c ve müracaati 
icap ettireıı IDl6lıQt zumameye ithal ebnep mecburdurlar. 

lıılOnldplere mar-at i1e ıımwnt he,etlıı fevkalade lçt1maa davet olunma
- taı.. edin ........._ llllDQ91 .-tin yiWle onuna tebbll ed• 
mlkdardUI ..._ wutlttllll .mı• 11 tik ta.akaya f*Ycli wuelm llıımnôır. 

i L .AN 
Maliye Vekaleti. ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez J;ıanka~ 
sın dan: 
28/5 ve 15/12/1934 wHtı •e 2463·2614 ndlU8h kan_.., amd1Mnoe 

ihracına aaWıİyet vwen ve aeliri tamamen Sıvaa - Enurwm D....U,.oluaun 
inf8SJM ta1uia olunan o/o 7 aelirli Sıvaı - Erzurum utlkraımm 20 senede 
itfw IDlfl"ll l,S mily• 1ira1ıık yediael tertibinin kafil m--=t..a S-12-1940 
aqaau nihayet bulmak üzere %1/11/1949 s:ı'bahmtlan itibarett ..,_~. 

TahYiller hamiline mı+•rnr ol..- Le.hen 20 Te 500 lira itibari kıymette 
birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ~. 

Bu tahvilJer umumi ve mlilhaJı: hUtçıelerle idare olunan d&İfll Ye miieue
teselerce, .. illret hususi ldareleri Te belediyelerce yapılacM: mliuyecle ve 
münakasa n m.kavelelerde teminat olarak ve hüinece satdmıt -.e satıla
cak olan Milli Emlik bedehrinin tediyesinde bapbq kabul olunacaldan 
gı"bi gerek tahvil Ye ıerek kupon bedelleri de tahdlerin tamamen itfasma 
kadar her tür16 Yergi ve retimden muaf l,Wuııleaklardll". 

Tahvillerin ihraç fmti o/o 95 olarak teabit edilmipir. Yani 20 liralık bir
lik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil bedeli de 415 tirad ... 

Kayıt muamelesi Türkiye CünJnınyet Mertcea, Tiirldte Ciıblturiyeti Zi· 
raat, Türkiye lı, Emlak ve Eytam, Hallı, Türk Ticaret, Belediyeler Banka
lan ile Sümer, Eti Banklar tarafından icn e4Dmatedir. Dtjet baakelar n• 
ıatuiyle de tahvil alımt temin olunabilir. 

Sermaye v. tuarruflanna ea emin ye ea çok ıelıir ıetiırea saM1anla it· 
lebnek isteyenlere k.yfiJet ilin ve 16 ıiinlUk llllkrjpaiyon mUHeti wfm
da bank&lara miiracutlarwn kendi meefuderi •tisannd• ..a..duPı ip. 
ret olunur. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1, 3, 1 SOOI (Z332) 

Bı'onşitlere UTRll Hllll EIREM 

Karacabey Harası mUdürlölUnden : 
1 ~ Hara malı ve yarışlara angaje af kan İngiliz 939 doğumlu erkek ve dişi 

on dört b:ış tavla taf kan Arap Qe.s baş tny nc;ık arttırma ilC' satılac:ıktır. 
2 - Arttırma l t 121940 pttar gUnU sat on iiçte Ankara llipodromunda yapı· 

lacaktır. 
3 - Muvakkat temin.at hepsi için~ y~ altnuş 1>e$ liradır. 
4 - Taylarm Pedt!rllerl Ankara, tsianbut, Adana, Buna, İtmlr, Samsun. 

Konya, Balıkesir VE:teriner mUdUrlUlcletlne gön~. 
Taylar hakkında izahat almak lstlstenlerin bu mUdUrlUklere ve haraya mltra• 

caatleri ve isteklilerin arttırma gUtı ve saatinde Ankara Hipodromunda bulun-
mabn ilfut olunur. 6 - 15 - 25 - 30 4715 (2252) 

Bilnelderia çailşmılk ~ ........ ~ wMk Wnr ~ .... 
ve yeni bellOIUlal•u. ıtM Ut'• '• iNii ........ sak Wnr \we+ W 
....... na-le ................. Bel...., ......... .. 

fclnrda ~ mH.- ....... ~ ..W ohlr
DlKKAT : llEülOBLÖ lda•aa:a ......,_.. •.Uı4llm. 

Slhllat Ve.klletiraln ndllatma lılWlr- BD ECZA.NEDB BtJLtJNUa 
ııııaıııaıaıaııaaaıaııaııııııı~ıııııııııııııııııııııııııııııııı 

TAO •ANAltil l'CIRK ANONiM ••aarı.. 
(Yai &nafii Türk Anonim Şirketi) hluedarlanı 1/1 /9l9 .. 3 l /8/940 dn

rel he.abiycsi için adt umumi toplanbtlnıft 11/Klnunuevnl/1940 Çar,.mbtı 
günü aaat on be,te lzmirde Hallcaptnarda Çaybnan 19 numarada klin tirke& 
merkezinde akd ne aoaftda 1az:ılı ruznamede gösterilen mend mtıukere eda.. 
ceği ve mezkO.r toplanbda ham bulunup ftyt.rinl latima1 etmek nu,-en bitee
darlann htsse senetlerini toplantı g{lnünden bir hafta en-eliae kadar firket _.. 
kezine tevdi ederek mulcal>ilinde duhuliye Yaruua almalan lbım aeldili ilh 
olunur. 
RUZNAMEı 
1 - idare heyeti ve murakıp raporlarının okunmaa ve tasvibi. 
2 - 1/1 /939 • 31 /8/940 denel heeabi)' .. o alt billn9o ve klr 'Ye zarar 

hesabiyle mevcudat cetvelinin tedcik ve tudOd Ye idare "9y.tinlft ibr .... 
3 - Tem edilecek temettfl nUkdann• taylDI. 
.f - Murakıp intihap n tayini. 
5 - idare heyeti aulanıun hakk.t huzurlaıb'l. murakıp ücretinin tayini. 
6 - idare heyeti azalarından her llanıl bldnla flrketle "bld.t veya biln..aa 

muamelede bulunmalanna ve firlc:etln iıtipl mevzuu Olan itlerle menul olabil
melerine izin verilmesi. 

7 - idare mecliei azalannuı intihabı. (2'73) 

.Madd '6 - Sermaye! şirketin onda biride muadtl hllle senedatına malik 
olan his.!edarlar umum! h~Jn kararı bilAfıoa idare mecl1a1 kası aleyhine 
ikamei dlva edilmesinde ısrar edttlene bir ay zar:fmda milrakipler ikamel 
dbaya mecburdurlar. Su kadu k: bu •kalllyet müraldpler haricinde bir ve
kil de inuliap ve tayin edebllirleı·. Ve hisse senetlerini de şirketin mellıuz za
rar ve ziyanına karşı temlnil~ olaralr dlvanuı hitamına kadar kaim.ak lbı.ere 
muteber bir bankaya t,•!die m('(".hurdurlar. Di.varun .reddi halinde dlvarı 
talep eden E'kalliyet şirl:etln :nadcH ''e hakikt %arar ve ziyanını tazmine mec
burdurlar. 

Umumt heyetin her ne sebebe müstenit olursa olswı idare meclisi Uaiı 
.aleyhhte ikamcl dilva ol•t'\r.laStnn mütedair olan kararının icrası keza mtlra
}dple-e aittir. 

Madde 47 - Milrakip~'-'!' idare uıeclisi müzakeratında rey \'e ınüzakereye 
iştirak etmemek şartiyle l•azt.r bulunabiUrlcr. Ve mllnasip gördUlderl tekli
fatt idare meclisi ve umumi hevetın adi ve fevkalade 1çtimaları ruznameleri
ne ithal ettirebillrler. 

Madde 48 - MUrakipler umumi heyetçe takdir ve tesbit edilec.ek ticreli 
alrrlar. İşbu ücret şirketl~ n.esarifı umwniye i meyanına ilhal edilir. 

HE$iNci lo,ASIL 
Umumi Jteyet •• 

Madde 49 - Sirketin his·~darlaı1 senede laakal bir defa umumi he:ret ha
linde ictima ederler. Kaou~ ve işbu esas ınukavelenanu: ahkamına muvafık 
surette içtima eden um•ım? heyet umum hissedaranın heyeti mecmuasını 
temsil eder. 

Bu suretle içtima eden umumt heyette ittihaz edilen kararlar gerek muha
lif kalanlar ve ıterek i~:ın:ıda hazır bu1unmtyanlar hakkında dahi mer'i ve 
m~~rdir. , 

Umumi heyetler ya Mi '·eya fovkalAde olaı-ak iç'.İma ederler. Adi umumt 
heyet he.sap de'\trdinln hiU-mında.'l itibaren (Üç ay) zarfında ve senede her 
halde bir defa wku bu~ur Bu iÇtimada şirketin senelik muamelatı umumi
ye ve hesabiyesl tetkik v~ ittihazı karar olunur. 

FeVkalAde umumt heyrt ~ket i~1erinin istnzam ettiği ahYal ve zaıuaDlar
da .içtima edctr. 

Madde 50 - Adi umıuni heyet. umanı muayyeninde idare meclisi ve bun
lalın ademi teşebbüsleri hal~de tkaret veklletinin davetiyle içtima eder .. 
Bundan başlui dolrudan ~oğ!'uya idare mecli!i \'eya mUrakiplttin ve yahut 
sermayel ~rketin en az t>nda biri kıymetinde hisse senedatına malik olan his-
8edaranın esbabı mucibeyi ha\'i yanlı talepleri üzerine idare meclisi veya 
milraldplerin ve Jedelikliza ticaret veUletinin umum! hcyetl fevkalade su
rette ü;tlınaa aavete salAhiyeti vardır.Bu suretle 'rakl ol:\cak da,•etlerde yev
mi içtima saat w içtima yeri teılbit olunarak, davet ve içtima gQnleri dahil 
oltMmak G'ıen ynml tqtima<lan tn aı lkt hafta ~nel ,,.ntelerle illn. olunwr. 

• - D&VAMI YA& -
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Ör~i Edare omutanı bugün bekleniyor-

1stanbul, 24 (Telefonla) - Örfi idare komutanının yarın (Bugün) şehrimize 
gelmesi beklenmektedir. Şehrimizde örfi idare ilfln edilmiş olmakla beraber 
normal hnyatta hiç bir değişiklik olmanuştır. Örfi idare komutanının şehri
mize vürudunu müteakip bir beynnname neşretmesi beklenmektedir. 

•• 

Bü,..ık Bnt.an~a harp başvekilinin fo- yeti ya,asın n İ • "'rayyarelerle pike ve alçaktan uçu§la de IJU RJjg Ü im 
tograf ını bir çok k~~ı görmüş olduğu gi- bombardıman metodlarının tatbikatı tet-
bi, radyoda Sf'Slnı ışitmişler ve Naz.ile- tan sözlerf37le tesit kik edilirse; bu iki metodun çok defolar bir dönüm nolıtası 
rin miıthic; kin ve nefretini kazanını§ ederim .. » birlikte kullanıldığı ve ispanya harbinden a aca ... 
olan bu adamın mazisinde çok heyecan- Londra 24 (A.A) - Başvekil Çörçil Fransnnın bertaraf edildiği güne kadar Nevyork 24 (A.A) - Amerlknn ga- Ankarada dünkü at yarışları lı vakalar bulunduguna muttali olmuş- general Metaksasa asağıdaki tebrik tel- cereyan eden muharebelerin hemen he- zeteleri Yunan zaferine sütunlarının bir 
lnrdır. grafuu göndermiştir: men hepsinde cephedeki kıtaata ve her kısmını ayırmışlardır. Nevyork Hcrald X4X 

Şimdi k('ndi kendimize bir sual irat Arnavutluk cephesindeki büyük u- cins askeri hedeflere kar§ı bu biçimlerde gazetesi diyor ld: M • ı A f Jd k 
edel . Acaba bu adam nasıl olmuş ta ferler ve bilhassa en mühim zaferi teş- hareket edildiği görülecektir. Büyük imparatorluklar harbinde mih- ı l e e o u ar 
Biiytik Britanya ile dost.larının böyle kil eden Göriei:'nin zaptı mUnasebetiyle Büyük sayılarda ve dalgalar halinde verin uğradığı ilk heılıncti yaratmak 
b::ıd iz emniyetini kazanabilmiştir? bütün kalpten g<!lcn tebriklerimi arze- hücum eden tayyare kuvvetleri bahis suretiyle Yuııani.'l'tan şerefli tarihine ve 

Vu vaziyeti acaba mevrus mudur? derim. Adetçe ve teçhiz.atça bu derece mevzun olmadığı, önceden tayfo ve fi- ecdadına liynlı-.at ka:z:anmıştır. t k• b d ı 
Ceddi bulunan Dük of Marlborough İn- faik bir dil~ana karşı Yunan cesareti- lolar aınaında taksim edilmiş hedefler Nevyork Tnymis diyor ki: a ıp uyur u ar 
giliz genernller:inin v~ 18 nci ~snn en nin bu güzel eseri hepimiz için bir il- üzerinde tazyik yapılnınk istendiği zaman Göricenin 7.aptı belki de harbın bir 

dan sonra ge~iş ~l~n. Duk of ~Ih<; Yunan zaferlerini andıran bu bUyUk de yükselen şakuli bir satıhta, süratleri- ın dokuzuncu hııftası bugiln Hipod- Ennanın Gümilşil üçüncü geldiler. n 
parlak ümerayj askenyes!?dendır. Bun- ham menbaı olacaktır. Eski ve klfisik mahdut sayılarda tayyare hedef üzerin- dönüm noktası olacaktır. Ankara 24 (Hususi) - At koşuları-ı Siınsaroğlunun Çelengi ikinci, Hüscy!r. 

roughlardan hiç bırısı beynelmilel bır muvaffakıyeti yaşasın Yunroı.isfan söz- nin ve yere çarpmak tehlikesinin müsa- İngHte e Paris ue mda kalabalık bir halk kfltlesi huzu- trçüncil lkoşu ikJ yaşındaki saf kan ro 
şöhret iktis."lp etmemiştir. ÇQ.rçllin baba- ]eri ile tes'it ederim. adesi nisbetinde küçük kuturlu daireler Lizbon e • erini runda yapılmıştır. Reislcllmhur İsmet ingiliz taylarına mahsustu. Mesafe-
6ı olan Lord Randolph Çörçil, bir mlid- ı:;. çizerek, y i takn"ben takla atarak, dni- d ğ• • nönü yüksek huı.urlariyle Hipodromu si 1400 m~ idi. Birhıciliği Halim Sai-l 

ş d t ıçın dipl ınatik mesleğe sUlflk etmiş- s van. a a a ut ·a ta renin en az m~yilli olduğu noktalarda e 1 f p • . ereflendirmişlcrdir. din Humahatunu kazanmıştır. 
tir. . 1\ ' yere yaklaşırken makineli tüfekleriyle . Lon~r? 24 (A.A) - .lngllterenın Pa- Birinci koşu saf kan nrap atlarına Dördüncü koşu yerli saf kan lngili.2. 

Genç Çörr;.l de bu yolu tercih ederek, • • • ateş etmekte, bonbalarını atmaktadır. Ve rıs elçısı. KruJ_1pcl aynı sıfatla Lizboruı ahsus satış koşusu olup mesafesl 2200 atlanna mahsus Handikap koşusu idi. m 
babasını taklit etmiştir. Çörçil, dinamik 1 tıhak e tı bu tnarruı.larn tahrip vasıtaları kalma- tayin edılmlştır. etre Jdi Mesafesi 2800 metre olan bu koşuda Alr m 
kudreti, ann~i. olan .v~ cNovyork Ti- yınc:nya kadar .. deva"?. edil~.e~tedir: B. Laval Vişiye döndü SaJAhiddln Bölgenin ~kını birinci, met Atmanın özdemiri birinci, Suat Ka· 
mcs> gnzett'sının snhibı bul~n ~ - BAŞTARAFI 1 inci SAHiFEDE - (Miıdalnn ının luzum go terecegı mermı Paris 24 (A.A) _ Laval bu aa- Calıit Apayıkın Seli ikinci, Necmi Vu- ıaosmanın Yatağanı ikinci, Ahmet Atm 
narcl Jeromun kızından tevarüs etmiş- 3 - Romanya mihvere iltihak etmiş- kalıncaya kndar) hah p · t y· · h ket tm • alın Sevimi üçUncil gehnlştir nın Goncası UçUncil geldiler r 
tir. . . . . tir. Bunun manası Avrupa politikasım Bu hareket t~rzı ve bu?.u~. gibi ~ike • arıs en ışıye are c l§· ikinci koşu saf kan arap atla~nn mah- Beşinci koşu, koşu kaz.mın~nnuş yerli 

Bu 7 .. at gaı.etecili~ Cılemın~e en yUk- idare hususuna hukukan iştirak etmek- bombardımanıı dayanan turlu konbıne- tır. sus yetiştirme kO§'USu olup mesafe 3000 yarım kan İngiliz. atlannn mahsustu. 
ek noktaya yetişmış olan kimselerden- tir.. zonlar bombardımanda aranan sıhhat.le L -• l metre idi. Bu koşuda Apnyıkın Baskını birinci 

dir. 1873 senesinde, genç Lord Randolph 4-Bir memleket asri ' 'C kuv\'etli bir tayyarenin emniyetini temine kafi gelır. Dün AnRara ve •tan- Rifat Baysalın Bora~ birinci Fehmi gelmişVr .. Çörçil ile 19 yaşındaki Miss Jennie je- orduya malik olmadıkça terakki edemez. Şakulc yakın bir pike ile ve büyük bir b ld l l ·-·- -·-·- -·-· .' - - ·· .. -·-·-:-·-·-·-·- --·-·-·-·-·-
rome ilk defa olarak bln"birlerini tanı- 5 - Romanya ordusunu ıslah için süratle 200 - 300 metreden yapılan u a yapı an maç ar 
ml§lnr, yıldırım aşkına uğr~mış1ar ve üç kendisine mualJim zabitler gönderen Al- bombardımanlarda sıhhat çok mükem- Ankara, 2.f (Hususr) - Bugün An Almanya Bal- Makineye -

-

-
gün sonra da evlenmi§lerdır. num hükiimetine karşı minnettardır. meldir. F kat bugünkü aüratler, yere karagücü ıtadmda yapılan futbol maç 

•Nevyork 'llme.<s> gazetesi 1874 .sene- 6 - SO\')Ct Rusya ile münnsebat: çarpmak veya kanatları parçalamak teh- lan neticesinde Harp okulu. Dinçaporu kanlara ı·nmek Ven·ıı·rken 
ııinin 1 ncl Kanununda cdoğumlan sü- Strudza bu münnsebetlerln iyi şekil· likesi olmnkslZln bombalan hu kadar al- o _ 9 yenmiş Maskcaporla Bitlik.spor ta 
tununda c30 Sonte~rin tarihinde> Lady de dc,•aınının arzu edilmekte olduğunn çaktan ntmağa pek te müsaade etmiyor. kımlan aıfır ~ıhra berabere kalmışlardır • • d •1 

-
Rruıdolph Çörçilin, bir erkek evlat dün- i ·aret c~mcktedir. Halbuki aynı sÜTatlerlc tehlikesizce yere tSTANBULDAKt MAÇLAR nıyetın e mı BU RLAR 
yayn getinniş olduğunu ilfı.n etmiş idi. 7 - Itnlyn - Yunanistan harbine ge- sürünerek yapılacak bombardımanlar Jstanbul 24 (Hususi) _ Bölge §am • • _ LG A 

ASKER VE MOELL1F lince, Romanya ba<;kafarının işine ka- da isabet ihti~ali az~ır. Bu tnrzda bom- piyona m;çlanna bugün Fcnerbahçe v İn ir t 1 • e 

i 
nmer büyük adamlar gibi, Cörçil da- rı~mıyacnktır. . . banın mahrelı:ı .pek duz :e hed~f?: ~~~ıen Şeref stadlannda devam edilmiştir. Fe- g iZ gaze e erme Yugoslav Makedongası 

hi çocukluğunda ic;tid::ı.dını belli etme~- . ~~manya hnrıcı~c nazı~ı _bcyn~ntı~ hem~n ~uvazı . olu;. Bıraz. duşunulurse ner stadında yapılan maçlardan hirincis göre Türkiye ve Yagos· 
mişti Ebeve) ni kendisini nvukatlığa ka- bıtırırken Uomall) Nim mıllı mcHudı- takdır edılecektır kı bu vazıyet, bombn- ietanbulspor ~ Vefa arasında cereyan et lavyanın vaziyeti.. o . d "dd. ' ., . --fi gcİ('cek bir :zekaya malik buluyorlar- y~tiııi rnüdnfna i~i.n. !~m gel~i~ tak- nın hedefe vurma!!?ı. güçl~ştirmeğe kfıfi miştir. Bu maçı Vefalılar 3 - o kaznnmı, ttalyanla-n A.kibeti zerın 8 1 ıa ar 1 erı 
dı. Çörcil, Harrow mektebine devam et- dırdc harp edeceı:ını ıla\•e etmıştır. gelecefk 

0

kadhard f~uhh.ım bdır mahz_urdUT. tır. a ııı ö 

-.. tikten sonra askerliğe istidat gösterdi -- Mesa enın, e e. ı 1 tıva e en arazı mey- 1kinci ma'" Galatasaray - AJtıntuğ ta ne Olacak?.. su" rüuorıar 
H B 1. • · t v • uf d tah " ve orduya tnfuap etti. Mart 1895 tnri- y u ı A YA 1~1~· tayyaıcnın uç u~u. ır .a an - kımlan arasında yapılmış, oyun 1 • Londra 24 (A.A) - Opserver gazetesi 

hinde de Sandhurst aSkeri akademisin- • · mınınde !npılacnk en .. kuçük bı.~ ~an~ışl~ Galatasarayın lehine neticelenmiştir. Almanyanın Yunanistnnda İtalyanın im- - ı ı 
-o 

den çıkarak clördüncli Hüsar (süvari) K ŞIS.I'.~ A YA -uzunluguna olmak uzere - buyuk ınhı- Oçüncü maçı Fenerle Topkapı takım dadına gidip giünlyeceği sualini sorarak MUTTEH T YUGOSLAV M l· 
ıılayına mal edildi. J ıaflara sebep olur. !arı yapmı~lardır. Bu oyunu da O - 1 diyor ki: ttnlyan hatlan o lrndnr vahbn lETI TAHRIKÇIL ERiN NA• 

Vinston Çörçilin, pek canlı bir askeri . * Fenerbahçe kazanm~tır. bir surette bozulmuştur ki .ilkbahardan - e hayatı olmu tur vcı beş sene zarfında - BA$TAitAFI ı inci SAHIFF.J>E - Tayyarenin pike i~e. yani hedef iizc- Şerd stadmda yapılan karşılaşmalar vvel yeniden sağlam bir teşki!At yap- ZARA ALMALARI iCAP EDEN 
Uç kıtn'ada dört h::ı.rbe iştirak etmiştir. }erinden Piııdüs dağlarında \'C l~ptrdc rine gelerek yepacngı bombardıman~a dn Beykoz, Süleyınaniyeyi o - ı. Beşik mak bahis mevzuu olmna.ı. Bununla be- SAGLAM YUMRUKLARA -
Evvelernirde Kilbada cereynn etmekte kendileri için çok lllwn olnn bir dnğ fır- alçnktan yere sürUnerek uçarken. ynptıgı taş, Bcyoğlusporu 2 - -4 mr:.ğlup etmiştir aber B. IJitlerfo artık çoktan kendisine r 
olan çete harplerine gönilllü olarak git- knsuu Göriceye göndcmıişlerdir. bombardımnn ıırn ındaki fark şoyle nn- ../:.,---- hemayar addetmediği B. Mussolininin 1 1 

i miştir General Sir Bindon Blood'un ku- İtalyanlar Yunmıi tan~ karşı. harbin latılabilir: Bomba, birisinde hedefın bu- AJ JE ~ mdadına gitmiycceğÜli bbul edemeyiz. M A l K T R 
mand~ı altmda, cenubi Afriknda cere- askeri bir t nezzühten ib3ret ol:mığıru lunduğu sntha amud, jkincisinde hedefe R • Şimdiki genç ltalya uzun ve karanlık Belgrad, 24 (A.A) _ Avala Ajansı 
yan eden Malakand seferinde terfi et- zannettiklerinden Ct phe:de istihbarat teş- muvnu olarak seyreder. · R bir harhı ve idare etmek için lazım ge- bildiriyor : Bütün Yugoslav gazeteleri 

1 l miştir Sudanda Lord Kitchencrln ku- kilfıtı ~apmamışlardı. A~m zamanda Pek kısa mesafelerden yapılacak bom- LI 1 RIJ V ıs en kahramanlığı göstermcğe sürüklen- Bulgar mebusan meclisinde hiiküınet 
mand~ı altında' cereyan eden .sefere Epirdeki Arnavut ckalliyctindc~ isti- ~ardımanlarda yere ça_rpmak tehlıke: mi§tir. Makul 1ta1yanların çoğu bu harp- ekseriyetine mensup ba7.ı mebusların, 
7.0r]a iştirak.edip Omdurmanda 21 nci fodc cdec kl 'rini t•muyorlnrdı. Atinnda sıylc karşılasmamak §artıyle atış sıhhatı _ RASTARAFI 1 inci SAHİFEDE - en son derece nefret etmekte ve Nazi e;ıçümJe ınebus Dumanofun Yugoslav t 
mıırnklı sih'ari ~layında zabit olarnk Görice :zaferi ~niinasebetiylc ~ü~iik ?'u- ile emniyet, hafif bir meyille hedefe ya~- beklcdikleri1ni7J 1amamen yapacağınız galibiyetinin İtalyanın 'tam bir tabiiyet Makedonyası üzerinde iddialar ileri SÜ· 
bu nlayın tarihi hücumunda p."U"lak t ler nan ba~T.a~l~ı ıylc donanan bul~ hına- lasıf? h.ombalan bırakmak tarzında temın derin bir surette kani idim. Bu kadar altına girmesi manasını ifade ed~ceğini ren son nutuklarını btiyük bir üilialle 
görmüştür. ~ardan hırınm de Almnn scfnrctı oldu- kabıldır. . .. kısa bir zamanda bu itimadı parlak bı bilmektedirler. bnhis mevzuu etmektedir. Hükümetin 

a 

r 
n Transvaal harbında iki defo kahr::ı.- gu şn~am knHUır. . Görülüyor kl 1nyyarenın hC'clef uzc- surette haklı çıkarmış ve bütün düny •Mukaddes Cermen imparatorluğu- naşiri efld\rı olan gazete ezciimle şöyle 

manlık göstermiştir ve Hindistanda bir ALMA?lı'Y A ~ 'C Y ~: ACAK? ı inde şakuli d::ıi~lc~ c;izerkt'n ,Y~i tak- miJletlerine bugilnkü Elcn1erin ecdatla nun> dirihnesi tahnk.kuk edeı-se İtalya- demektedir : -
hayli seferlerde buhuunu tur. Dc:\!lı Me,ı dıyo~ ki · •W• •• lalar atarken daırC'nın az meyilh ve ye- rına layJk olduğunu göstermiş bulundu nın kontrolU altında yeni bir Roma im- Dumanoflar şunu bilmelidirler ki sulh· -

A"kerliğme ilaveten, a 0 keri müellif ve it.?h:anın Yuııa~ıs.tana \crdıgı kiı talı- re yakın noktasında ntışlnr yapması, ğunuzu görmekle bahtiyanm. paratorluğu kunnnk rüyası bir· safdil- perver ve mütt~hit Yugoslav milleti tah-
münckkit olarak ta tt"mayiiz C'tmi, Mn- ço ult°;11~10?n~n mtıkaını .?lııımıştır:· B. ÜzC'rindı: durulacak bir mesele.sayılın~k Elen subayları, erbaşlar1, erleri deniz. ik veya gU]Unç bir oyundan ibaret ka- rikçilerin mwm dikkate alptaian icap J 
1akand seferi, ve Sund.ında ~Nehir har- .Mu:-solını ıktıd~r mc,:lmn.c gclclıden dogr~d~. Fakat bu ~are~ctlerı yapabıl- ciJeri ve havacıJ::ı.n, millet tecezzi kabu br. eyliyen sağlam yumruklara maliktir. 1 

-bi> i<:minde iki entere<:an kit. p telif et- bcrı İta~:ıanın ~ıutuzu hıç hır z.a.~n. b~ mek ı~ın buna kabılıyetli. tayyareye v~ etmez bir hisle sizlere minnettardır. Siz Makale muhnrriri B. Garvin, faşist Politika gazetesi, uzun bir başmakale· 
mlstir ~clar d~ n~cmı~ti~. Alman) n ~uttcfıkı- :yetişkin tn~'}':ırccıyc malık olmak dnı- ler milletin şerefini ve hüniyetini ku diktatörUn ruıkerl millfi.hru>.alannda nl- sinde diyor ki : r-

-PARl4'\MENTO HAYATI nın \aZıl~fı)lc nlakadardır. Hıtlcr .. Ya ma esası teskil eder. .. . tnrdınız. Tarilıbni.zin altın kitabına par dnndığını yazmakta v~ şöyle devam et- Yugoslav arazisinin bir kısmı üz.erin· 
ChurchiU 21 yaşında iken bnba ını İtnl) anın mulııdmn Alman kıtnatı gon: Burada akla gelen ve l er ınudnfon sı- l::ık ve yeni bir sa:hif e daha ilave etttni mektedir: deki iddialar hakkında Sofyada halen z. 

-kaybetmiatir. 24 yn .. ına gelince ordudan derecek \c hu sml"ile itnlynnm asken luhlarının ntışın<lan meydana gelen teh- B" 1 ·nsanı~ f" 1m kl "ft'h d c~~kt Akdenizden İngiliz donanması- a<Sylenmekte olnn bütün sözler rlmam-
.. '" prc tiji sıfıra inecek, l nhut ta hiç mii- likC'ui de tetkik edelim. oy e 1 

' arın şe 1 0 a a 1 ı ar u ~· 1 il b h 
çekilüp siyasi hitabet yolunu tuttu. Mnn- · l k "' yuyorum nın koi:,'Ulması için ttalynn hava kuvvet- dar Bu gar ~ahf' i~. u u~ta 
mnfih Transvn<J muharebC'~inc iştirak et dal~nle .~t~~~<'ce~ 'c.Itnlya Arnavut .u. · Her şeyden evvel şu kai?: hatırlnn- 1TALYADA BAŞLIYAN erinin başlıca rolti oynıyacaklnrını zan- yaptıklım vaıt ve taahhutlere katıyen ı mede~ kendisini alamadı ve eski me le- tnkı ~uskul 'azıy~ti!1de.n c;ıltmak ıçın malıdır : yer müdafaa ~lahlarından İHTİLAFLAR netmek hatn idi. tekabUl etmemektedir. Bulgar Sobran• 
~ı"nde 1900 senesine kadar hizmet etti. her gun km•\ ~tlerıııı hıraz. daha faila meydana gelen tehlike, hatth kısa mesa- Lo d 24 (A.A) t . 1" t al A1manyanın evvel" Yug"'•lavya- yasında vukun gelen tezahürler Bulgar 
h h.'lrCı)acnktır. lngillercnin \:azitcsi Al- fede bile, eğer tnyynrcnin - müdafaa si- bita nf r.ka ynakla_ı,d - ~ı_mda uma lan ...,... har k d b d ld ğun 
O •eneı1in sonunda da Oldham mebusu 1 "' . h.. b l . d . ra a an ..u..ın raya ge e • ti'I" tm k • et" de 01..ı__gu.. hattı e etin e ir eğişme o u u n 

a-ola:ak Parl"mt'ntoyn girdi. O zamanın man nra, ı: unaıııstıma uc\lm a ıanesı lWıını kullanana naz.aran - yan an gO- teeyyU ed hab 1 .. y yı n a e, ~ • nıy ın 'IQU ve bu değişm\?nin artık sükut ile geçiş, 
1 d h·ı 'crmcmcktir. ri.lnen sürati azsa (Yani müdafaa sililhı v? d .t en er ere gore .u~ hakkındaki fıkirden bahseden mu- tirilemiyecek nisbetleri buldug~unu gös-eıy" asi mücadelelerine, Par iımento a ı 1 İ l nıstan aki seferin muvaffakıyet.sizli ği 

y ve haricinde şiddetle alakadar oldu ve Bizim hava kuv•et erimiz ta yanın ile tayynrc arasını birleştiren mevhum h kk d faşist .. il el k harrir, Almanyanm Bulgaristan yo- termektedir. Bu beklenmiyen ve sebep-
i.ştirak etti. 31 yaşında iken. Campbdl irkap ve tahmil Jimanlarını bombalıya- hntta amut bir satıh üzerindeki tayya- a ı~ a ihtiJM nı~ e gen Bunlu~ tiyle Selaniğe gitmeğe t*bbüı ede- siz değişme tamir götürn1ez bir hare
Bannennanın Liberal hükümetinde rak, İtalyan halkının maneviyatını bo- renin silratinin mürekkebi zaif ise) mü- ara.s:dt \ tsizlit ır]· tini :b. c...Oi filaini ileri IÜrmektedir. Şayet ketl~. mnzin.in ac~. tar~ y~nlden. te-

u 

--. , k" b . . . ı zarnk Yunanistana en büyiik yardımı hlın değildir. m~v .. a. ıye gm mesu ıye ~ - ffak l . kerrur etmıyecegıne mnnmaga daima 
mu .. •t•mleke. nez.ardının ıta etını ışga ah d 1 1 lerı uzenne ntıyorlar Faşist rüesa ordu t " ~ yapmaktadırlar. D n şimdi en ta ya Tayyare süratinin mikdar ve istikrune- . . · m~evra m?va o una amamıy- hazır bulunan Yugoslav efknn umuml-
ctti. halkı arasında harpten bıklonlık ve sulh tince hakkiyle tayin edilemediği ve bil- nun rıca:tind~ dol~yı .. askerle~ ve ~ le ihata edılecek olan Yugoslavya yt.>Sinde endişe uyandırmıştır. -BAHRiYE ISUHATI arzuları belirmiştir. İtaly:ıya müthiş hassa tayyare sürat1i değişiklikler yap- kerler.de sefc:ın müşkülfıtına ~ı~aen .15 bu suretle taksim edilmek için öl- Yugoslav milleti. Yugoslav ve Bulga· -Ticaret riyasetine tayininden sonra, d L-J · d. k d ehl.k li la- temcdıkleri bır harbe sevkedildiklerın · 

d aruc er ın ırmc zamanı ır. oğı esnada dafi tayyarenin t ı e o . .. mu"'• b·ır hale gel-•k Yugo•lavya ristruı arasındaki ebedi dostlu~un gayrl dahiliye nezaretini işgnl etti ve bu mü - --L-ki den dola"l fn<:ist ruesayı muahaza edi :r ~ ' .. 6 -
k 

bilmesi için tayyarenin uçuş nmu.n:: - "' ~ b1r' Alman vı'la·yeti· halinı' alacak ve mcsullerin Bulgar milletine ve ba_lka_n· det .zarfında, sufrnjetl~ıle. ~üc.ade.le olup, müttefik orduların teçhizatı ve tes- · t d ·1r;ı.. istik yorlar • 
d - d h-d nm tayyareye a eş e en sı wı nme- · b .. R ad tatb'k edilen hırda aulha daima feHlket1er getirmi§ 

edüp muvaffak ol u. Asa ır a ısesın- lihatı ile aliikadardı. Hattu Çörç.il, hal- tinde bulunması lfız.ımdır. Yine mezkur luıberlere göre yUkse u.g. un om~y ~ ı olan muhtelli sergilzeştçi plfuıların hod-
den sonra da amirallik b_irinci L.ordu ol- yanl"rın Knpor""tto ı"ntıza· mındnn eonra * rütbeli 60 İtalyan subayı fa..ı.-. nr.rtis .... Jek dar _ ....... __ alın---•-ı 1 ... .... ~~ r-- mu"em e ı eaı 1UUJML acmı;;- bin menfaatlerjy]e bozulmamasını snmf-
du. J laldane o~duy~ ıs1ah etm.•ş. bu un- kaybetmi~ olduklan bütün malzemeyj Üzerinde uçulan bir arnzide mevcut tarafından vnzJfelerinden azledılmjşle tır. mi surette anu etmektedir. r-
makta idi. '· ncı~eşnn. 1911 tarıhınde d~ yeniledi. Aynı znmanda Amerikan ordu- olması muhtemel silahlar tarafından dü- dir. B. Garvin makalesinde Miyle de- Hırvat köylü par.tisinin naşiri efk&n 
Çörril bahrıyenın ıslahını deruhte ettı. sunun teçhı"zatını dahi ikmal etti. Urü""lm k iht' 11 · • ltm k i · iki" ı "il h h" ı ır-

" d şyol varedır : una ennı aza a çın ngı l aıa ucum arı vam etmektedı'r•. olan Hırvatski gazetesi diyor ki: Bu !'"te kenrlisinc en bü?'ük ~ar ım ynpan iDARECİ VE DiPI..Ol\1AT 
ihtivar amiral Lord Fışer ıle donanma- l\J{"ıtarekeden soıtrn Çörril luırbİ"-'C d b h Fak Tü k. . b bb .. Yugoslav efkarı umumiyesi ve Yugos-

.c b. · 1 ·· t kb l ' " <I • Birincisi.ta~yar~in üz. ir at \he- _ BA$TARAFI ı İNCi SAHİFEDE - • at r ıyenın u tefe UI- lavya - Bulgaristan nrnsındaki dostluk 
nın en genç zn ıtı 0 nn, mus 8 e m. eş- nazırı ve ha\'a miist""an oldu. Burulan nndn yam bır istıkamettekı uruşlarını l • t hakk k 'dd ti k 
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ı B 1 h t ...., '"' " Sah"l deniz. ta: l • · Lo""an erın a u una fi e e artı paktı ile teyit edilmiş iyi münasebetle-hur amiral Beatty 0 muştur. u 1 a a sonra da müstemleke mii fcşan oldu. bu istikametler Uzerinde bulunacak si- ı yyare erımız • ., m1 
0 kadar mndumanlı surette ya~ıl.mıştır Harbi takip eden bu karışık günlerde İruılnrın nteş.inc nz maruz bulunmak elektrik .santralını, Brest ş;Jırinl1 Bulo koyacaiını, Yugoslavların da mü- rin ihlal olunma~zı~.ka~asın; sa~ist 
ki. 1914 eent'sinde A_ imanlar lngılız do- Çörçil \0nsi bir tcrhi meselesinin karşı- i ·n- mümkiln oldu ~u kadar kısaltması- yayı bombardımnn etm!ştır. . cadele etmeden vatanlarının mu- surette ~u etme te ır ... ugos av 0 -

k d ç.ı g 1ki tayyaremiz Uslerinc dönm ...... ı...+ır k d '"h" I . kl . luğu bütun komşuları ıçın ':e bllhassn nnnmn'lının nzametı arşısın a apışıp sındn bulundur.o gibi Yeni lrnk hükü- dır. . . . lTALYAYA H'OCUMLAR "''uıl. a derabnı mu ur etmı':e~c crı- ırktaşlarıınız Bulgarlar için biiylik bir 
kalmı !ardır. Çörçilin geçen harpten ev- metinin te isi ~Tc lrla~dn miiıı8%nnsı ile Eğer h

1
u:, istikamette yali~dıldan. uçuşla- Bır" di~er filomuz .nma]t İtalyadn T ni ve Yunan mukavemetinın, Al- kıymeti haizdir. 

vd yapmış buhınddğu kıymetli hizmet- de ux.rn"tl ~e mu\"affnk oldu.. nn uzun ugru ateş a"ma m etine mcr ö ""-·· ) F · 1 1 B Jkanl 
b l k d " ., . . h d r t " • • fcd v: rihoya hücum c·t. .. ıetir man arın ve qıat er n a ar üskilpte ,.ıknn Cenup sesi gazetesi di· leri anC'ak ~imdi takdir edile i mr. te ir. İNGh.JTERE BAŞVEK1Li mınm e e e varması ıçın snr eoegı -·....., · • ki :ıı 

TEKRAR ASKER Vinston f'örçilin, devlet adamı ve mü- zamanı il!ive ederek bulunncnk mUddet- Lon_dra 24 (A.A) -1ngüiz hava ku hakkındaki planlarını tamamıyle yor : . . . . 
Bundan sonra Çörç.ilin tekr~~- Fransa- ellif sıfatiyle <:ereyan etmiş olan hayatı ten kısa ise tayyarccinin korkacak bir vetlerı Bariye muvaffakıyetli bir taar bozulacağı fikrinin yayılmakta ol- Bulgnrlnr şu?u bı~elidırler kı, Ma· 

d... bır asker olarnk harp ettıgı zaman her kesin nazarında yer tutmuştur. Ma- şeyi yoktur ruz yapmışlardır. &as demiryolunda Çl d ~ d' kedonya, Dobnca d~gıldir. Bnzı Sofya 
' d" · b · '- · d · t.... infilfıkl ibütUn hrl " 1 t U2\IDU zanne ıyoruz. ~L-1kçil--•ine "U ciheti ihtar ederiz ld gdir. Ken ıııı u "azıyetten P:"' z.ıya ~ runafi bu ndamın karakter kuvveti ve Ll'ıkin burada, on on beş mclrc irtifa- ıutn ar şe ayam a mı SUNDA y KRONKL Dl YOR Kt. ı.aıı.r: ~ •• ,.. • 

memnun idi. Bir gün bulundugu mevkı büyüklUi.tü ancak son zamanlardn gös- da yapılacak bir uçuşla büyük bir kıs- tır. Petrol tasfiyehaneler.i yanında bom · Vardar vadL<;ı Bclgrada cbedıyen bağlı-
<lü•mnn tarafından ateş altın~ nlın!'"ıştı, tcrmiş oldui:'ll fovkalfıde faaliyet saye- mı bir knç yüz metre irtifada geçen bir balar patlrunıştır. Büyük _yangınlnr çı DiYOR Ki. . . . dır. Ve bu mıntaka muazzam fcdaldir· 
mermiler düşt.iyordı.. Ccpheyı teftıs et- sinde tebarüz etmiştir. uçuş arasındaki mühim farla hatırla- mıstır. Bu yangı1?1a_r ~ ~lome~e uzak S;ı:ıday Kronıkl ma~de dı~or kı : lıklar ve fevknlbeşcr gayret1er. hah~~~~ 
mt'kte olan bir gt'nl'ral de o aralık oradan Çörçil her girişmiş olduğu mücadele- mak icap eder. Birincisinde yere ve ma- tan, Taranttan görlilmüştur. Bütiln ta Sılahlarımız Yunanıstana dogru ak- Yugoslavyanın p:ırçalanmıız bUtUnluğU 
gt-çm" ti w· me,.kiin tehlikeli olu,undan ye canı ve kalbi ile at.ı.lmıştır. Düşman- nialar::ı çarpmaksızın z.ikznklar yapmak yareleıimiz salimen üslerine dönmU~ler maktadır. .. . .. . ne d_ahi.l o~uşt~r: Sobranyada söyle~'len 
§U suretle bahsetmicıti: larına, onlardan yediği sert darbeler de- yorucu ve güçtür. dir. . G~etc sozlcnn~ şoyle devam edıyor: t~rıkçı sozler ıkı memleket. n.rasınc :~ 

Burası bir tabur kumnndanı ile z.abitn- recesinde darbeler vurma va muvaffak İkinci tarz nlçnk irtifada ufki uçuş Londra 24 (A.A) - Tayyarelenm İngıhcre Yunarustana havadan ve de- daımi dostluk paktının ihHüını bazı 1~ 
nı için, tehlihli bir nokta teşkil etmek- olmuştur. Kendisinin temin' etmiş oldu- uzunluğunu 

1

en nspar1 ihtiyaç nisbetin- Libyaya hUcumlar yapmışlardır. nizden mütemadiyen top, mühimmat ve maktadır. O pakt ki iki lml"deş milletini!. 
tedir. Albay Çörçil. generale ceveb de- ğu muvaffakıyet ve neticeleri az kimse- de azaltmaktadır. Ufki uçuş yaparken, t~yyare gönderı_n.ektedir. Göriceye _ilk ara!mda bu cl"'rece gUzel bir nnlaş 1a 
dikten sonra d şunu ilfıve etmişti: ler temin edebilıni~ir. ' tayynre" uçuş yolu üzerinde ylizlerce lara gelince bunlar, bu dairenin ufk gıren toplar lngilız toptandır. Kıtaat ıle- havası yaratmıştır. 

cEvet g~n~ralim. es:ısen bu harp teh- Bu defa sekiz aY harpten sonra başve- metre ~csafoye yerleştirilmiş otomatik mlirtesemi tızerlne veya bu mUrtesemll\ ri hareketi yaparke?. Görice .ü.zerinde 
Jikelidir.> kil tayin edilişini bütün İngilizler müt- bir silüh tarafıııdan indirilmek tehlike- yakınlarına yerleştirilmiş olanlardır. uçan tayyareler de .mu§terek fngıhz - Yu- altmda sulh yapmağa mecbur olacağı 

MOHIMMA T NAZiRi tefikan alkışlamıştır. Hiç bir başvekil ı.ine maruzdur. Ufka nazaran bir meyil- Pek alçak irtifadan ufki bir dair nan tayyareleri idi. . fikrini izhar etmektedir. . 
191 7 senesının Temmuz ayında, bu kadar mUttehidcn intihap edilmemiş- le uçan bir tayyare bu halde, tayynre- üzerinde uçarken, yani hedef etrafın SUNDAY EKSPRESE GÖRE Hiç btr zaman İtalyayı İngılterenbı 

l..ord general Çöıçi11 mühimmnt nazın tir. Bu hususta bütün partiler ayni ga- nin uzunluk mihveri istikametinde yer- tur yapılırken, etrnfındn ~ulan nokta İtalyan toprnklarnın karşı kesif hava müttefiki yapmak mümkün olmıyac-~ğı 
-tayin etti. Kendisinin bu memuriyeti da- yeyi takip etmişlerdir. İngilizler kendi- leştirilmiş olması muhtemel bir silfilı tn- dan iki Uç kilometre mesafeye yerleşti hilcumlan yapılm&UU isüyen bir çok aşikfu-dır. Müttefikl;r. Faşist rejim~ 

lif hi yukarıdan aşağıya muvaffakıyetle do- sini tarihin en muazzam harbinde en rafından indirilebilir. Bir tayyare .şakuli rilmiş bütUn s:HfilıJar uçuşun muhte gSzeteler arasında bulunan Sunday ~ silah kuvvetiyle damtbktnn sonrad~ .... : .. 
ludur. Bu nezaretin vazifesi muazzam hru-pçu unsur olarak tanımışıır. bir daire clzerken tehlikeli olacak silfıh- fuılarında tehlikeli olurlar. pres 1talvarun mıcak tahrlııkftr darbeler 1talynn1nr Mussoliniyi terkcdccf>kleı-uu• 


