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Macaristan 
ve 

Rumanya 

~ Genık Ma.carbtanıa, gereıl 
Rumanyaoıu ii<:ler misakını 
nnzalmnakla vatanın haysi)·et 
\'e şerefinden oe ~k ş~yler · 
ka~-rettiklerini bilmemeleri 
imkan Juuicindt•CÜJ'. Bu ancak 
ha.~ka tiirlii hareket etmeleri 
kabil olmndığı ~in Y.aruri 
olarak kahul edilmiş bir kii
~lmedir. 

L ____ J 

B ir kaç giin evvel Maca
ristan, şimdi rle Ruman
y.a mahud üçler misa

kına imzalaı1nı koydular. Yal· 

•• • • 
Orfi idare 

örfi idare mıntaka
sının merkezi lstan

bulda olacak 
General Ali Rıza Artuokal'ın bu 
sabah şehrimize gelmesi bekleniyor 

nı.z bir fark ile ki Macariı;tanın örfi idare komutanlığınn t:ıyJr.i Korgen~~Jin tercemei hali 
iltihakı epeyce şaşaalı biı· mi- yiıksck taı;dlkn iktiran eden Korı;:c- ıd .. reı orfıyc komutnnı Korcene
i'.ansen ile vukua geldiği halde ııeral jandıırına umum komuı.:ını r<ll Alı Rı:1.<. Artuoknl orduıımzun 
Rumaııyanınkinin etrafında o Ali Rıza Artuokal'ın bu sabah şeh- en gımdt t•rk:'.nından bıridir. 
kadar reklam yapılmağa lü- rimize gclm~si beklenilmektedir. 32ü de mulaz:im ve 323 de (•ıkimı
zum göriilmedi. General Anto- Komutan Mılli Müdafaa Vekili lı~rp yuzbaşıbl olar:ık orduya ilti
nf.'Scoya ufak bir işaret, Rumen Saffet Arık.ırı ve D:ıhiliye Vekili hak <·tmiıı rmjde kumandan as
rliktatödin\in Roma ve Bcrline Faik ÖLtr:ıkla teınnsl:ır ;vaparnk ":ı- kf'.rl na~ :ıtını tnm bır .ısker olar:ık 
koşması i<:in kufi geldi. Sonra, zifesiııe ait bnı direktifler :ılmış- ıccirmiştiı. K<>rırencral Ali Rn:ı Ar
~Uçiik bir habeı·: Rumanya da tır. Gt'ner:ıl bu 8ab:ıh geldigi tak- tuok<ıl Turluycnin girdiği biitün 

YUrtArt -
ilerleyişi de-

vam ediyor 
ELBASAN İNGİLİZ 
TAYYARELERİ 
TARAFINDAN 
BOMBALANDI 

-o--

Churchill Metaksa11 
tebrik etti 

Kahi '>4 ) t--:1:~ re, .., (a.a. - ~ 
hava kuvvetlerinin bu alcşa.m.ki 
tebliği: 

Çok fena hava BCraitine rağ
men, İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup bombardıman tayyare
leri, dün cumartesi günü Elba-

ı· sana bir taarruz yapmışlardır . 
Bomba, hedef mıntakası dahi
line düşmüş, fakat neticeleri 
müşahede imkansız bulunmuş
tur. Üçler Misakını imzaladı. dirde halkn bir beyanname neşre- mun:ı• cbderrit v:ı7ifc :ılmı~ ve İ"-

Biz zannedi"-·oruz ki bu i~in ıiklhı m .. , ::tlclerınoc buyuk yarar- Churchill'in, MebW8"88 
.J dccek ve idarenin ::ı:arurt buldugu l 

içinde bir \'Üzuh.;uzluk ve karışık lıl:hırı aorlılmu~ \f' ~·uksc·k .. skt•rf t~ grafı 
bazı tedbirleri bu beyanname ıle • 

hk var. ÇiinkU üçler misakı Av- iliın edecektir. kabiliyctılt tcmı nız etmiştir. Lonura, 24 (a.a.) - B~vekli 
tupa \'C Afrika ile U.ı.ak Asyayı. Gc·ncr:ıl ı n rnn ol:ır:ıl• bulun- Churchill, general Metaksasa a-
Almaııya, İtalya \'C Japonya a- 6 vilayete siımil bulunan örfi dugu ı;ınd:ırım umum hıır.ut:ııtlı- şağ::daki tebrik telgrafını gön-
ı:-a..ında nüfuz mm takalarına a- idnrc m nwkasma merkez «>L'lrak is- t,m<lar C''"f!'l Men.ıfon Ye B.ılıke- dermiştir: 
Yıı:mak gayesini istihdaf eder t:ınbulun irıtihop olunmosı muhte- si:- mınl••lrnlarmdıı kolordu koo1u- Arna\'tıtluk cebhesiıideki . bü-
Bu nuntakalarm birinde Alman- ,,,eldir. ı;.ıi!ıkl:ırıı.d:ı dalırı ev,el Manisa, tün zaferler Ye bilhassa en mü-
Ya ile İtalya, diğerinde Ja110:.ya General kendirini Ankara istr.s- 'Kırl\l:ırt>lı. ve dıcer yerlerde tilın hinı zaferi teşkil eden Göricenin 
hakim ol&caldartlır ve orrılaı ın yonuııd:ı J,nışıl, yon gazetecilere: ı-omutanl U:ırınd:: bulunmuş, Qı- 1.aptı münasebetiyle bütün kalb-
nizarr.ını hiluikleri gibi lceis ~: 

1 
<- Görüyoısunuz l;i henüz bu n:ıkkı<lede mevkii mı~~tahkern ku- den gelen tebriklerimi arzede-

dcçcklerdi:·. Şu halde bu mis::ın. #in geliyorum. Şimdılik bildirecek marıdımlJJ:.'1 y«pmış. Milli Mudafaa rlm. 
bit "cfendile: \'C hükümdarlar.. }l.i~bir ~ey yok. ilc•rrlc 1stmıbulda Yekf,Jetı hnrbiye daiıt'!<i riyasetin- Adetçe ve techizatça bu dere-
lnisakıdır. Bur.1da "tebaanın v.c bol bol görıişUriıZ.'l> demi~tir. de buluıımu•tur. ee faik düşmana karşı Yunan 
kulların,, yeri ncdil'? Üçler mı_- \. . _.. (Sonu 

111
yfa 3 aütun 6da) 

~~na imz~a~nıkoyan Maca ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 
tistan ile Rum.:.nya Avrupa ve 
ACrikanın tah~hninde, burada 
Yaşamr.forıııa n:üsaadc edilecek 
>nilletler iızerine hakimiyette, 
kurulaeak y~ i nizamı kararla!}-_ , 
tırmakta \'C sonra bu nizamın 
hiç bir halde uğı amadan dem 
•nıııı temin etmel~tc Alınany&. ve 
tta1) a ile ayni haklnra malik o
lacaklar mıdır:' Üçle .. misakının 
))k mım~rarlı içirı bu muahede
name b:r müsavat vesikasıdır . j 
lUsalmı gayesi bu misakı yapan 
devlet lcre h.fıltinıiyct temin ct
rnd, tir. Bö)olc bir misaka mah
ktım nıillellcr, kayıtsız Ye 

ı.r,A~: ANJ Işık karartma işle~ 
rıc atının ne- • d . t ab· 1 
ticesi nereye rın e yenı e ır er 

ı,.ırt~ız nasıl giı'ebilirler? 1~te 

varacak 
--o--

Almanlarm Bulgaristan 
ve Yugoslavy~ Uzerin
den Yunanlılara teca
vüz etmesi muhtemel 

Vapur tarif el erile, banka
ların mesai saatlerinde 
değişiklik'ter yapıldı 

Hava taarnız1arma karşı dilat yapılması kararlaştırılmı§-

ıısin icindc lıir \•ı.izuhsuzllık \ 'C 1 
karış:khğın mevcudiyetinden 1 
hal.settiğimiz valdt bu noktaya 1 
işaret etmek istiyoruz. Küçük ı r·· k. Yugos ı~lann söndürülmesi ve mas-
UC\'lell<.'rin üçler misakma g~r- ur ıye ve - kelenmesi nizamnamesinin tat-
tlil lcri hal·kındaki haberler bır- bikine aid yeni bazı tedbirler et-
ılcnbi~~ a!llaşılan mf~~a ile d_oğ- lavyanın vaziyeti rafında tedkikler yapılmaktadır. 
rıı degıldır. Onlar uçler m'sa· E?.eüm!e akşamları saat 14,30-
;,ına ginncmiş!erdir. üçler mi- -<>-
sakının kendilerine yüklediği 1 dan sonra tramvay seferlerinin 

leruir. gazetesi, Almanyanın, İtalyanın saat 19 dan sonra da azaltılma-

tır. Bu meyanda köprüden Hay
darpaşa ve Adalara saat 16,30 
da kalkan vapurların 15 dakika 
geç tahrik edilmeleri kararla§tı
nlınıştır. Haydarpaşadan sa-
bahları 8,10 da hareket eden va
pur 7,55 de, Büyükadadan 7.40 tabiiyet \'e e.,aı et albna. girr.ıi~- ı Londrn, 24 (a.a.) - Obt>erver çoğalUlması ve buna mukabil 

RumanyaWar burasını pek Yunanistanda imdadına gidip sı düşünülmektedir. =============-
ffüt takdir ettikleri için bu mi- gitıniyeceği sualini sorarak di- Polislerin halk tarafından ---- Ha r b--.... ııı.. 

(Sonu ıayfa 3 ıütun 3 de) 

sakta Rumanyanın miistahak yor ki: kolaylıkla görülmesini temin e- .. 
<ılclıığu mevkiin kcııdi1cri!1e :·c:, İtalyan hatları o kadar vahim decek olan yakalara ve yahud 
rilcceği Umidini besledıklcmrn bir surette bozulmuştur ki, ilk şapkalara takılacak mavi am
söylüyorhır. Bu limidin çok bo~ bahardan evYel yeniden sağlam puller hakkında da tecrübeler 
bir hayalden ibaret olduğunu bir tc~kilat yapmak bahis mev- yapılmakta.dır, 
nnıaınnkta gecikmiyecekierdir. zuu olamaz. Bununla berab<.'r, Resmi dairelerin erken tatil 

Bu misakı imzalatan ve jmza- Bitlerin artık çoktan kendisine yapmaları üzerine Boğaz ve A
lay:ın de,·lctlcriıı kararlaşan pa- (Sonu sayfa 3 ıütun 3 de) dalar vapur tarifelerinde de ta
tarhktan ne fayda görecekleri ----------=======:..---------
kestirilemez. Almanya zaten 
Mncari~t.an u~~rinde hiıltimdi. 
Macar gazetelerinin ve M:ıcar 
ı adyosunun Macarlıkla aJfı.kala
tt yalnız isimlerinden ibaret 
'kainwıtı. Almandan ziyade Al
ın"'nya taraftarlığı yap1yorlar· 
t.lı, Mncaılar. Avusturya impa
l'atorluğu dahilinde bugiinkün • 
den clah:ı ıniistakil, daha hür bir 
lınttı harel<et takib edebiliyor
larllı . Tamnmen bir Alma!'. 
İ)\!yki haline einniş bulunan 
l1.icarintanın 3imdi daha de· 
"amh bit· itaat ve tabiiyet vesi-

Hüse~ hı Ca.hid YALÇIN 
(t>onu sayfa 3 ıütun 3 de) 

Hindistana 
dair -·-

Yazan : HALiDE EDiB 

: Kıvnıetli edib \·o mütc-

1 
fffiltlrinıhin beynelmilel 
hü;.>iik f.:öhrct kazanmış n 

1 

!'!izin de zevk ve &lika He 
obı~ n.ca.ğuıız ~k güel bir 
•'S{>ri •• 

Bir kaç güne ka
dar başltyoruz 

Dün yapllan spor 
müsabakaları 

Konkur ipikJer güzel geçt~. Fudbol mü-
• 

sabakaları sürprizli neticeler vardi 

btaabulspOr • ~fifa ~ biz aısU.tw 
( Yaz111 ikinci sahifede ' 

Vaziyeti 
ltalyan ordularının 

rica ti 
YAZAN: 

Hikmet~-

Yunan - ltalya muharebesi ~
yanı dıkkat bir safhaya girdi. U
fat'ık Yunanistan Rom:ının G:ı

z:mter ordularını ününe katmış 

kovalıyor. ttaly;ınlar bu hususta 
mazur görülmelidir. Çi.ınkü nra
Zi fınzalı, havalar bozuk, yol va .. 
ziyeti fenadır. Hnlbuki Yunan 
hatları üzerinde blhikmcti hüda 
güneş açmakta, yollnr asfalt \'C 

parke döşenmekte, dıığlnr dereler 
düzelmektedir. Bu sebeple İt:ıl

yanların harekatına mani olan 
ah\'al Yunanlılar için mevzuu 
bahis değildir. 

Cih:ın hnrbinde bir aYuç A
'YUSturya :ıskerinc karşı yirmi iki 
defa tekrar edilen lzonzo tmır

ruz1armın :felfıketli neticesini ha
zırlıynnlnr bu muharebedeki 1 tal
yan muvaffakiyctsizliginin sırrını 

kesfetın~ olurlııı·. 1talya glizel 
sanatlar memleketidir. Resim, Mu
siki, şiir, :ı61• diyarıdır. Bu inl:c 
ruhlu kavim sıluht:m, ateşten kan
dan hoşlmımıyoı· \ rsı elam. Muva!
fakiyetsızl,giıı ba lıca cb"bj bu
dur. 

Bir de askeri wı:z.ıl eti miltaHla 
edelim: 

(Sonu sayfa 2 'ütun 3 de) 

Bulgaristanın 
açığa vurulan 
hu/yaları 

----o--

Sob ranya meclisinde 
aöylenen sözler Yugo9-

lavyada aoOuk bir 
hava uyandırdı 
-0-

Yugoslav Makedon 
yası ve Bulgarlar 

-0--

Belgrqd 24 (A.~.) - :A\·ala :ı.jan

sı bikliriyor: Bütün V~v ıaze. 
felerl, Bulgar ınebusan :meclisinde 
hilkCımet ekae.riyetine m~ bazı 
rnebuslann, ez.cümle mebus Duma
nofun Yugoslav Makedonya11 üze
rinde iddialar ilcrj süren son nutuk
larını büyük bir infüı.l ne bahis mev
zuu etmektedir. 

Hükumetin naşiri efkiırı Vreme 
ezcümle fiiyle demektedir: 
Dum:ınoflar şunu bilmelidirler ki 

sulhpcl"\•cr ve müttehit Yugoslav 
milleti, tnhrikçilerin nazRrı dikkate 
almoları ic:.p eyliyen sağlam yuın
rukbnı maliktir. 
Hırvat kiiyJlisü pnrlisinin naşiri 

(Sonu ıayfa 3 ıütun 6 de) 

Yon Papea. 

Fon Papen 'in 
beyanatı 

Ankara, 24 (a.a.) - Dün şeh
rimize avdet eden Alınan büyiik 
elçisi Von Papen Ulus gazete
sine şu beyanatta bulunmuş
tur: 

"Berlinde ikametim sırasında 
giıya yapmış olduğum beya
nata Almanyadan dönüşümüzde 
Türk basınından muttali oldum 

Kral Jorj'un 
hitabesi ve çok hayret ettim. 1 

1 

Elen krah Yunan mHleti 
ile ordusunu tebrik etti 

-o-

Şunu ehemmiyetle kaydet-
mek is~rim ki: Bu mefnıt beya
nata bağlanan bütün tertibler 
tamamen esassızdır. Çünkü hen 
asla böyle beyanatta bulunma-
dım. Esasen bu gibi beyanat her 

'.Atiııa, 24 (a.a.) - Atiua a- türlü siyasi teamüle ;nugayir-

Gunon 
-Fantezisi 

. . 
-- -- --- --

Mister Cey
misin acagib 

fikirleri _ _, ___ ~ 

YAZAN~ 

A. N. K. 
•) -,.,-

Mister Ceymis bizi ağ':ı<l.'U', 
kırmızı yapraldaı· ve her ( esid 
nebatlarla doln kliçük bir orma
nı andıran bir park içinde gızli 
evinin alt kat salonunda kabul 
etti. Bu geniş odada bol ısık, 
rahat koltuklar, kn nuz: alevler 
içinde yanan bir !:'Öm;ne, ı rinç 
bir tep8i üzerine konmuş gii
müş bir içki takımı, dm·m el:. l t-

(Sonu ':ıyfa 2 Sütun 1 C() 

Bulgarlar 
ne iste r7 - ·-

Yazan: A. N. K. 

Arkad~muL A. N. K. nın 
Bulgaristamla ~·aşadı,:;; iit; 
sene za.rfında yaphğl ted
kiklere istinad t'dt>1t fc•\ kn
lide miihim bir y~.ı ~riı.i •• 

jansı bildiriyor: l d 
d d b . t k .. 1 o ur u.,, . 

Ra yo a ır nu u soy eyen ==========================·= 
kral George orduya ve Yunan ı 

Pek yakında bu 
sütunlarda 

lıalkma a..'}ağıdaki hi~'lbcdc bu
lunmuştur: 

Sevgili Yalaıumızı, 1talynya 
karşı çetin bir mücadele yap
mak için silaha sarılmak mec
buriyetinde kala.lı aradan bir ay 
geçmeden şimdiye kadar yapmı
ya muvaffak olduklarından do
layı orduyu ve bUtiin milleti if
tiharla. tebrik etmekle bahti
yarım. 

Muhaı·cbmin birinci safhası 
Göricenin a!ınma~iyle bitmiş ve 
zafer hak müdafilerinin silahını 
tetviç etmiştir. 

Bu brbi tahrik için biz bir 
şey yapmadık. Fakat o b!ze t:ıh- • 
mjl edildikten sonra da hütUn 
millet tek bir klitle gibi miite -
cavizin öııUne dikilmiştir. 

Zamanımızda malzemenin 
mühim bir amil olduğu çok yiik
sek sesle ilan edilmektedir. Onu 
lior görmemekle beraber biz ma 
ne,·i amilin de şayanı hayret 

(Sonu r.ıyfa 3 ı:Utun 6da) 

· Sovyetlerin Berlin 
elçisi değişti 

Mo~kova, 24 (a.a.) - Res
men bildirildiğine göre, Sovyet 
hariciye komiser muavini Deka
mozov Sovyetler birliğinin Ber
tin hUyük elçiliğine tayin edil
miştir. Sovyetler birliğinin ı;im 
diki Bcrlin büyük elçisi Chek
vartzev vazif csiııdcn affedil • 
miştir. 

SABAHTAN SABAHA: 

Yeni nizam 
pakt ve 

nümayişi 

1talya Abnanyadan dokuz ny son
ra harlıe gi,rdi. Almnnyn 1tn}Ja ile 
çiftleııirkcn 1ngiltcrc Fı < ıısny t kr.;y 
bcdiyor ve tek kalıyordu. 

Fakat ne gariptir k.i o ci<>kuz 
ny içi~de hiçbir mu\ .ıf! .. ki~ ctsizlik 
kaydetmiyen Alm:ın Jı, rp ve si~ .-ı
sct makinesi, altı , ydanbcri mu-
'\'aftakiyetsizlikkn mu, affaki;yct-

Siyasi ve 
askeri 

gerileme! 

ÜÇier 
. 
jf{-j. paktına 

hak edenler ve iJ li
hakı üınid edilenler .. 
sizliğe ı--ilrUkleniyor. Frnns-.nın ),
kılışı Almanya:ıın ruh, i ;:ufcri &ılıj 
telfikki edileli. Zn. ıı 1talyu da l•y
lc zannettiği için ~rsa topl .. malt 
ümldllc harbe cirdi. İngiltere pek 
zayıf, ümidsiz, ordusuzdu. Alm:ın

ya 1nsiltcı t'~·i l .. ı:ıa bir h:ız.ıı lı.klaıı 
sonra isgaı edecekti. Hitler: 

(Sonı.: sayfa 2 aütun 7 d•) 
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F y •• o 
86 ene evvel Kırım harbı esn sınd 
kopan bir fır ın müttefi don nma

sında büyük zararlar y pmıştı 
Sonte§rinin yansını geçtik. Ha-ı parçalııadı. Dört İngiliz vapuru

valar ilkbaharı kısknndırncak nun tekneleri harab oldu. Ayni 
der~edc mülfı.)im ve ılık. Lükin limanda yatmakta olan. . bi.ri. ı 
denızcilık bakı - Yaua • (120), ıkincısı 
mmdan bu ) u- • (100) ve müte-
mıı klığa fazln A c s ~ı baki diğer ikisi 
güvenmek ı.~ta • • araçog 'U coo> topıu dört 
olur. Sontcı;rm- Fransız safı harb 
de d"nızlerde gemisinin dü-
paı la · Ye güneşli havalan ani menleri knyboldu, direkleri par
ve k rkunc fırtınalann talrib çalandı, teımeleri sakatlandı. 
ediverd'ğı f'Ok görülmüştür. Me- (Anna) ve (Marsilya) isimli 
sela b gun ~ ıldonumüııu idrak iki nakliye gemisi demirli olduk
eltıgunız korkunç bir fırtmanın ları yerde battılar, altı Fransız 
kıl.l ı hala Knradeniz gemi- harb gemisi de karaya dü.'ftü. 

tıtr tir. Babadan oğulıı Bunlardan ikisi tutuşarak yandı, 
n ulağa nakil sure- mütcbakisi parçalnadılar. 

tı~ ·Ik de bin bir mübala- Kaça limanında bulunan (36) 
ğalı tuf a la z>ck .ihtiyar gemi- toplu istimlc müteharrik ve kıç
cılcrin oz enyle görmüş gibi tan pervaneli (Mulıbirisiirur) 
naklet ıkl ri bu korkunç afet adlı Türk fırkateyninin bütün 
l\:ırım lı. rbi • ırasmda vukua direkleri parçalanarak gemi 
gelmı tir. Hadısc nakle değer: karaya düştü. !<'"ak t bu gemi 

1854 )ılı ııteşriniıı ortala- denizler yatışbktan sonra k~~
rın a mu te ık Türk . İngiliz_ nldı._Bu ~orkunç fırtınada Turk 
!<'~ n · z km" tleri Kırımda, bahrı~·esı bu ~den baf
n r. rp varlardı. Müt- k~ ~ukcmmel bır hattı harb ge

Balıklı vo a) (İnkcr- mısı olan (Peykımeserret) kal
rebelerindcn henüz yonu da b~tün mürcttcb tiyl.e 

-ıı, mecruhlannı b:ıtt_ı_. ~u ~k lınttt harb gcm.ı-
n ~gul bull,\nuyorlar _ ~ı G~zluvc limanı dış:ında demır 

r u'Cl hava, tıpkı bu uz~r~ndc yatarktm . fı_rtı_nanın 
mi müstesna bir tesırıyle kaynayıp gitmiştı. 
rzcdi) ordu. (Mar- _ Mü~ fırtına Tür~. bahr:i~c-

"' 'e Karadeniz hav- sınc zabıt ve er olmak uzerc bın
zala h .. \ c1. gayet parlak ve <len. ~azla zayiata mal olmuştu. 
,ıizeldi. Bı d nbire ufukta bu- lngılizler gemi kaybından baş

lutlJr to1 I nmıya, günaş par- ka bir buçu_k milyon İngiliz Ji
laklı ··mı ka\ bederck kararnu- rası kıymetinde cebhanc, eşya 
ya ba ladı. - Bi az sonra sular ve l_e ·azım za~ ~tiler. Y~z 
Jmb3r rak ı tiz

0
ur kuvvetli su- (Prınce) gemısının hn~ulcsı a

ı ette esme• e başladı ve lodos rru.~da (180.000) sterlin kıy -
fırtın .. 1 br..ha kar8l en müd- metinde ccbhan~. vardı. (Fırtı
his bir kasır a h:-lmi alclı. Çin nadan ev\ el İngılız kumandan -
ve Hınd rJ ızlerindeki müdhis farından yaralı ve hasta olan -
harrıkan' nn yaptığı tahribat lardnn bazıl~ gemilerde bu
bund n f zla değildi. (•) l~nduklıırı gıbı harb. mey~nını 

zıyaret cde11 Kembnç düknsı 
İrikerman hücumunda bulun -
duktan sonra hm.'talanarak av
det için (Retribution) kruvazö
rüne nakledilmişti. Kasırganın 
sade:ınelerine uğrayarak düme -
nini, toplarını, mühimmatını za
yi ve teknesi ziyade has:ırn du
<:ar olarak ümidin fevkinde bat
maktan kurtulan bu gemi içinde 
Kcmbric dükası fırtınayı ge
çirdi ve lnkermandaki düşman 
baskınından daha büyük olan 
bu tehlikeyi atlattı. ( • •) 

İşte bundan tamam (86) yıl 
ııan evvel gene böyle güneşli, parlak 

Kaca limanında demirli bu-
1 unan <120) şer topla üç lngiliz 
safı h ı b zırhlısının dümenleri 

TUrklye E•nebl 
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Ezani 
Vasati 

Ezani 
Vauıi 

«Yeni Sabah» • gl5ndcrllen yazılar 
ve evrak ne9redllaln edltmealn lada 
olunmaz ve bunların kaybolmaların
dan dolayı hlp bir mcaullyıt kabul 
tdllmoz. 

ve ılık giden son te.5rin havalan 
dünyamn en kudretli ve en aza
metli bir donanmasına böyle 
nahoş bir oyun oynamış, ani bir 
tahavvüllc dilzünelerce gemiyi 
ve binlerce yiğiti azgın do.lga
lar arasında hurdahaş etmi!jti ... 

(•) Deniz ımuharebelerl. Fevzi I 
s. 15:? 

( .. ) Deniz muharebeleri. Fevzl. 

rı 
M b3kalar umumiyet iüb:ırile 1 

çok muntazmn ve rnuvaffakiyeUi ol
muştur. 

Birinci müubaka: Ziraat bankası 

miıkfıfntı ismini taşıyan ve sivillere 
mahsu olan bu mu abakayu sckız 
mil abık i tırak <'ttni"tir. Nelkede 
bayan Ielihat Ak el lımd.gi Do •an 
1 imli • il.'l hirınci, F.dilton bindigi 
Filiz ı nıli atın lkınci, Mahmud Res
ne bındi,.ı Bonbal.ay i imli atin 
üçüncü olmu fardır. 

ikinci müsabaka: Sakaryn müka
fatı i ı ini t ŞJ.} ordu. Suvari binici
lik okulu ikincı kategori aUarına 

mahsustu . .Musabakaya beş at iştirak 
etti. Nctic de yuzba Tnvat Tarzı
nın blndıgi Karayel bidncilı ti, üst
tcğmen Rı!kı Alknnın bindigı Civa 
ikincıL:gi, usttetmen Hamdi Barla
sın bindıgi Uygur ücünciiluğu al
ını,..lardır. 

Üç\lncü mlisabaka: Merkez ban
kası mükAtatı ismini taşıyordu. Mü
sabaka sivilltTc mahsustu. Birinci
liği Do n isimli aUa bayan Me!Ahat 
Ak el, ikinciliği Fıliz isimli alla E
dikan, utlunciılugu Bonbakay isin.U 
atfa Mahmud Rc.sne kazıınmı§lnr-
dır. .... 

Dördüncü müsabaka: Binicilik 
okulu mükiifatı ismini taşıyan bu 
musabaktı süvari binicilik okulunun 
genç ntlannn m. lisustu. 

"cticede üsltcğmcn Rıfkı Alka-ı 
nın0 ldare ettiği özbet birinciliği, üst-

( Sonu sayfa 4 atlt.un 8 de) 

ldarei örfiye ve Cüm
huriyet vatandaşı 

---0-

Yeni nesil bilmez. likin mullaki
yet ' e meşrutb'et devırlerlni yas:ımış 
ol:ın bizler pek iyı bilir \e hntırla
nz ki m~-utiyetin ü;inını takib e
den ı:enclcr içinile lst.ımbulda dd::ı
re udiye_> i.Unı ve öru idare sistemi 
tc l<alllde ahv:ıle m:ıbstti istisnai bir 
tcdbır olmaktan çlkrnış, umuru udiye 
sı ına girmişti. 

ltlihat ve Terakki cemiyeti ikU
d r mc\ kiine geçer idatti örfiye 
l n olunur; Hürriyet ve itilaf m

ı, ı .sndaret s:m<bl7esiııl kapar, ida
rci orfiye nan olunur; Sadraz:ım 

:r.1 hrnud Şevket Paş<ı,.a suikasd 
yap•lır, idarel onıye i1fuı olunur; Ar
ı n-.-utlar isyan cd id:ırei ör!iye 
il ın olunur; Dürzü1tt ı:ıyaklanır yiıH? 
ld. rel urfiye i1!&n olunurdu. 

D lh:ıssoı Tnıblus, Balkan ve Cihan 
ILı blt'rinln fl4nın:ı tesı:ıdüf eden yıl
br 1struıbuluıı v-0 bütün mcmleketi..'l 
tl ni bir örfi id.:lı'e al.tında yaşadı

ğı eneler ınanasm:ı gelen bir dev
redir. 

O k dar ki. 1stanbullu ve bütün 
memleket ruıikı ida.rci örl.iyeye ka
ıu mış ve anc:ık istisnai unlarda 
ittıhaz olunan bu idıı.re usu1ünü ta
bU s:ıyınaya b~ıştı. 

Hattlı Umum1 11.arbden sonra örfi 
idare ilg:ı cdildığl zam.an nonnul ida
re t:Munü ddet.'l yadırgadık:, eski 
:i in sındnn blrdenbirc oynlmıs bir 
l,lın enin garipsemesini yurekleri
mlzde hissettileti. 

nNt SABAH 

otörlü vesait 
hak ndaki karar 

•' 
Benzin ve mü.5takatlan sar

fiyatını tahdid etmek maksadi
le çıkarılan Koordinasyon ka
rarı üzerine belediyede ve vi
layette, seyrüseferden menedi
lecek hususi ve taksi otomobil- 1 
lerinin mıktarlan tesbit olun -
maktadır. Belediyenin istatis -
tiklerine nazaran şehrimizde bu
gün 919 hususi otomobil 912 
taksi ve 240 motosiklet mevcut
tur. 

Kararname mucibince istisna 
edilen bazı numaralı hususi o
tomobillerle halen doktorlar ta
rafından lrull:ınılan hususi oto
mobiller normal şekilde çalışa
bileceklerdir. Motosikletlerin va
zjyetine gelince bunlar istisna
sız se}Tiisef erden menedilmek -
tedir. 

Taksiler için mütawssıt bir 
şekil kararlaştırılmıştır. 

Taksiler çift ve tek numara
lı olarak ayruncak ve tek numa
ralı taksiler bir gün ve çift nu
maralı taksiler bir gün çalışa -
caklardır. 

Şoförler Cemiyeti taksiler 
baklanda bir liste hazırlamak
tadır. 
Çarşamba gününden itibaren 

kararname tatbik olunn.caktır • 
-•o«-

Sinemaların son 
matineleri 

Cün huriyet idart'Si her seyde ol
dugu lbi idarel örfiye bah::;lndc de 
mnı uf haddi asla tec:ıvüz etmiş dc
g ldır ve bugün yirmi y:ışına yak - J.şık söndürme ve karartma 
ı .. mı., gilrbüz cümhuriyet delikanh- nizamnamesi ahki'un.ına uymak 
sı d:ırci ör.fiye;vi :ınc:ık tarih kitnb- için İstanbul sinemaları bugün
ı:mndan tanır. Bıı iUbarlıı bugün den itibaren aksam son mntine
herkes cmindır ki, şayet huktimet lerine 8 de başlayacaklardır. 
öı'!i id3re il.iin1n3 luzum hissetmişse I ıtoc--

lı ç .,üphc yok kı bu mubrcm ve zn- k Ol . . d' 
ruri bir ihtiyaç karşısında yapılmı;i- 65 Çe m tacuu gel ' 
tır ,.c bugünün id:ırci örfiyesinin Dünkü konvensiyonel trenile 
m ruUyet devrinin her fırsattıın is- sclırimize 65 Polonyalı mülteci 
tifadc ile ikide bini il!in ediliveren gelmiştir. Bunlar memleketimiz
id rei örfiyelerilc hiç bir münasebet den Filistine giderek oradaki 
"e nlfık:ısı yoktur. Çek Lejiycnunda vazife alacak -

O tanhde ldarcl örfıyc memleketi lardır. 

r3hatçn idare edebilmek için baş vu-

rulJn bir usuldu. Bugün 3nc:ık ve d YURDDA SABAH ı 
yalnız memlekcün sd~mcU, emnl- il 
yet ''c huzuru n:ımıruı bas vurul:ın 
bir ibtly:ıt tedbi.ridır. 

Bunun içindir ki idare! örfiyenin 
ilan cdıldlgi ınıntakalarda yaşıyan 

her '!ürk vat:ınd:ışı Cumhurlyct hü
kü etinin bu tedbirini bir terhib ve 
tedmfr vasıtası değil bclki dunyorun 
kar:ırsıı.lıkl:ırı kıırşısında bi:zzarure 
tcve ül cdılmi§ bir ibliyııt ve teyak
kuz eseri ol:ır:ık Jaıriılıyacaktır. 

A. Csmaleddin SARAÇO~LU 

HARB 
VAZİYETi 
İtalyan ordularının 

rica ti 
(Bat tamı 1 inci sayfada) 

alüm olduğu üzere evvela hatJ 
1l lyn genel kurmayından başlamış 

\ c miıtcakip ötislcr ile v:ıziyet 
t hıh degil bil.Akis tcşvis olunmUŞ
tur. Taarnız eünu olan yirmi se
kiz teşrinievvele kadar Arnavutluk
ta Yunan seferl ordusunun beşte üçü 
l d r kuvvet toplanın~ ve bunlara 
Atın..ıya dogru yurüyuş emri venl
ını lir. Bu kıtalar kuvveUl Yunan 
muı.avcmetine tesadüf ederek da
g lnnsl:ırdır. 

1 t lyıın ta:ırruzwıun hilMı memul 
tö ·czlcmesi kumanda heyeünde te
bedd ılu icap ettirdi. Belki de scle
:flndcn daha dcgcrli daha enerjik bir 
J..."Um mdnn iş basına getirildl. Fııknt 
bu kumandan araziyi, kıtaatın tev-
7.iıı ı. harp vaziyetini knvrumadan 
h· ı ckittı sevk ve idare etmek mec
bur yetınde kalmıştır. Muharebclcr
dC' kurr.nnd::ın tebcddfilleri t:ıaıTUZ ve 
ya mudafan hıırplerlnln en şiddetli 
za anında yapılmaz. uharcbc fa
sıl ıları beklenir. 

Y ni 1,um:ından da va7.iyctin vc
b metini kavramamış veya kcı1dinc 
f d ca güvcnmtıı obcak kı ttalya
don .} ardım talebinde bulunmamış
tır. Bunun üzerine ltnlya hükumeti 
st>ferberligi ilerletecek tedbirlere lil
zum görmedi. Vaziyet olduıru gibi 
k ldı. 

Yunanlıların Göriçe taarruzu bu 
ehı in isUrdaduıdmı sonra tdılikcll 

bir r;ekil nlmısbr. Arnavutluk nra
z· 1 Sırp - Yunan hududundan de
ni c do"'ru gittlkçe alçal. n bir sat
l:ı mail şeklindedir. Bu sathı mailin 
d.-ı. 'mn mUntuıt kısmında bulunan 
italynn ordusunun muda.t. a ı &ittik
çe ınuşku!At kesbcdeccktir. 

ltalyanlar Pindus mı takasında 

m 1hio1 bir scvkıılcey no b ı olıın 
PrcmcU'.ı;i kurtannak i ·n ı, ti mU
d f n yapıyorlar. Bur.n! ı ı uharc
bcler henüz hudut ü ru:dc cereyan 
c e!.tcdir. Fak t G 'e Epir 

Çorluda talebe 
kooperatifi 

Çorlu, (Husus!) - Kazamız Cum 
huriyet okulunun başmuallimi Fev
zi Yücel ve muallım Hasan Can i
daresinde muntazam çalıson blr ta
lebe koopernun "ardır. Her yıl aza
sı ve hasılatı mtan kooperatif Cum 
huriyct bayran ında kitab, d Her, 
kalem silgı glb mektcb 'e ders le
vazımından olnn bu eşyayı tevzi et
mek sureüle birçok oksüz talebeyi 
sevindirmiştir. 

Aeker Ailelerine Yardım 
Çorlu, (Huı;usl) - Kazn merke

zinde olduğu gibi koylerdc de t -
şckkfil eden yardım komiteleri ns
kere gidenlerın muhtiıclnine yardıma 
b:ıŞl.:mıışt.ır. Şehirde para ı;ekLnde 
yapılan yıırdım köylerde eşya ve 
para olnra1· y ... pılmaktadır. Çorlu 
belediyesi bundan başka fakirlikleri 
mah3lle mum 'ilerinin ilmiın3ber- ' 
lcrile sabit ol.'tn kimselere de yar -
dımda bulunmaktadır, 

Çorluda yeni 
goçmen evleri 

Çorlu, (Hususi) - Bir sene evvel 
ina:ıatı biten ve mürettcb göçmenle
ri yerleştırilen 200 evli Esenler ı.ö
yünün knt'i kabulü lJU f§le 3l,ılrnlı 

bir heyet tarafından yapılmıştır. 
Sııglık koyü adıle Çorlu istasyo

nu karşısında yeni kurulm:ıkta olnn 
· 150 evli yeni bir kôyun de inşaatı 

bitmek ilzercdir. 
Bu küy tanzim t.:ıl'Z.Uldnki husu

slyeUerı1e d a güzel bir §ek 1 ve 
gclsteriş arzctmektedir. 

mıntakasından y.:pıfan t:u rruzl:ır o 
kadar ilerle ir ki füdy nlar Pin
dus mudafnasınd;ı ı -at' cttiklen tak
dırde buradaki kuvvcUerln imh ve 
yıı esir edılmek tehlikesi om yn rık
mıştır. F..rgerj ve Tcpcdelcn ele ı:c
çirildıkten sonra cephedeki tt..-ı.lynn 

ordusunun ger! cekllmeslne 
klmıyaeaktır. 

Görke is ilinden sonra An avut
luğa t3kviye kuvvetleri gönde ·ıme
ğe başl:ınmıştır. 22 lkincitcşrln ge
cesi nl1.ı tabur naklolunduğu ,,o;) le
niyor. Bilha :ı §U sırada Adriy tik 
sahillerindeki deniz ve hava faaliye
tini sıktıt.ırmk 1Uzumu aşiklırdır. 

Bugüne k~ cereyan eden mu
hnrebclerde Yuruınlılnnn i5gal ctUgi 
yer on odun buyükltiğunde d:ıhi ol
s:ı bur:ıda müstakil bir Arnavut dev
leti teşkil etmek ve bu devletin istik
lAI müendelesini teşkilatlandırmak, 
Arnavut meclisinin kralla vatanını 
sevenleri memleket mudafaıısına d:ı
veüne müznheret etmek zamanı gel
mlşUr. 

/"OKUYUCU ~ 

DIYORKI: 
Memleketlerine dön

mek isteyen iki muhtac 
v tanda, 
--<>-

üskildard:ı, Topmşı caddesinde 
(256) numarnda ikamet eden 4:Yu
suf Kenan T~n~ imza,,ile aldıgı

mız :ıcıklı bu· mektubd:ı ~ölye de
niyor: 

cAskerliklcn daim! sakat ola
rak :ıyrıldıl'1. Tedavi edilmek Hı. 

tiyncındayım. Fakat h talıancye 

yat<:ırs:ım, ihtiyar ve mnlül bu1u
n:ın nnaın açlıktıın ölecek. Cger 
çalışıp ona bakacak olursam ben 
Y3kın bir zamanda ölın!ye mah
kumum. Memleketimize dönmek 
için ise beş paramız yok. Mum
kıinse dilei:imi gazetenizle ne rıle 
hüktlmeUrnizin ve ,·alimizin dı ~- ı 
kat nazaılnrına koymanın ric.1 
ederim. Belki bize 3Clr da asıl 
yurdumuuı. gibnlye bir koL1ylık 

bull!I'L'lr ... 

Bu hıızin dileğimi bu gibi şefkat 
islerinde pek ha...sas oldu~uııu bil
diğimiz Belediye Rei.!imiz do tor 
Lütfi Kırdann dtkkat n:ızarna 
koyarken biz de su bicarclerin bfr 
an evvel ke!ldi yuvalarına gitme
leri imkanının teminini dıleıiz. 

1 POLISDE 

Fen Fa ültesin 
yapılan sahtekarh 

Fen !<ıkultcsinde yapılan bir sııh
tekıirlık poli:;c intikal etmiş bulun
maktadır. r'izik protesöı ü Vc::iycnin 
ihb::ırı ve dikk t noı.arı çclm esi 
üzerine rektorliı.-: tnrafmdan p li.:e 
de haber 'erilerek her iki makam 
bu işle y:ıkıncn altı'~adar olın a 
başl:ım~l.ırdır. Es:ıs suç; eylül im
tihnnlarına nit evrakın üzer le. ine 
konan ı 1t VC' numarııl::.rın iizcrinde 
tahrifat y. pılma:.:ı \ e ~zı tnI,.berJn 
mU\ afC:ık olamndıkl<ırı halde mu
vaffak olınuş gibi r,österilmelcridir. 
B r e!Jeke h:ıLnde idare edilen bu 
snhtel fırlıgın ba ·ında Kiızım i min
de biri b;,ılundugu • nla ılı .ış \'e z:ı
bıtaca neuırct nltına nlınm ştır. 
T:ıhkikata d \';ım olunmaktadır. 

Gizli bir mezbaha 
yaka andı 

Fatihte Ç rsoınbnda Hnm i soka
gınd ı 11 num:ıroda oturan S ılıh o•
lu li lidin eh ar ınnhallclcre ı>t sat
tıgı aıkk:ıt nazan çekerek rm ızın 
evi aranmış \ c buranın bir mt d
dctlcnbcri ı,:izli bir mezbaha lnUndc 
çalı .ı ı cıı lJ lmı tır. ı 

Eve bit~ık ahu-cin 8 c .. nlı k yun. 
3 canlı keçi 'e henüz kes lmi hay
vanların 5 koyun postu , b.iı· kuzu 1 
postu \e bir keı:i postu bulunm ış
tur. Öbür odada i e çcngell .c ı
lı 3 bütün koyı.ın ile 25 kilo kad. r 
p:ırça et, kıyma ınakinesı, balta b
ç3•,, satır, terazi ve dirhcml le bir 
büyOk ba 1.tıl elde ccl l iştir., 
Bulun:ın et \ e m klndcr mu • de e 
edilmiş suçlu lınkkıncla takıb:ıtn 
b. llnmı:rtır. 

Dok ... nhk bir ihtiyar 
tramvaydan dUştU 

Alemdar cadclcsincla 7 numarafüı 
otur:ın 90 y ındnki Emln evvelki 

2S IKtNCtTEŞRİN 100» 

Veşilaycıların 
dünkü toplantısı 

• 
Ycşilay gençlik şubesi X uncu yıl

lık kongresi 24/ l 1/940 pazar gUnü 
sıı:ıt 10 da Eminonil Hnlkevi salo
nunda aza ının büyük bir c:kseriye
tile toplanmıştır. İstiklal marşını 
mutenkip gençlik şubesi başkanı sıı
yın profccör Dr. Fahreddin Kerim 
Gi>koy 3ÇIŞ r.utkunu söylemiş ve 
dunyanın bu buhranlı zam3ııında al
kolizmin oynadığı rolleri acı misal
lerile tebarı.iz ettim1i~tir. Yeşilııy 

mcfkıircslnin bir r. ntazl olmayıp 

memleketin nli!us, milli müdafan ve 
genelik mc.selesı oldu~unu da işaret 
ctmistir. 

Bundan sonrıı rlyaset divanı seci
lcrek, umumi ltiıtip ve 'czne rapor
ları okunmuş, • .1:illi Şclimiz İnönü 

ile dıger buyüklerimi:ı:e tazim tel
gr:ı.flnrı çckilm~i ittifnklıı kabul 
C'dılmic:tır. Muhtelif dılcklcri mUtc
aklP de seçim neticesinde nşağıdn
ki arkadn~lor yeni idare heyetini teş
kil etmişlerdir: 

Tank D, 1, Supbi Aydıner, Orhan 
Bozkurt, Nuran Garant, Fehmi A
tanç, Şerit Oktürk, ECide Turkm~ 
Mahmud özlü, Kemnı Uı:gıın, Ah
med Yurtlu, Em er Eke. 

Mur kipler: İhs3n tJndeger, Mus
tafa l;!ukut, Abdullah Nurnta. 

ADLiYEDE 

a an h an · stif a
de etmek · stiy n 

Bir l~stik hırsızı 
mahkOm oldu 

EvYelki nk m karanlıktan istifa
de ctn ek • üyen bir husız çocuk 
yrık:ılan ır. 

Bakır oy ındc yol üz,. inde duran 
yi.ikhi bir k myond:ın bır lastik ça
hrkcn y:ık bı n Baha admd3 14 
yo:ıl. nnd.ı bir ı ocuk birinci sulh 
cezaya ' lmiı; ve yap lan duruş

ın:ıyı mıi ea!,!p 3 aya mahküm edi
lerek hak ınd.1 tevkif kararı vc
rilmi lir. 

M mur bir kadma 
otomobil çarptı 

Jstanbul belediye tahsil me -
murluğunda miistnhdcm Mukad
der Mc!5I'utiyel cadde ·inden ge
çer km şoför Cemilin idare etti
ği 1859 Rayılı tak8inin sademe· 
sine uğramıs ve tedavi edilmiş -
tiı-. Suclu c-oför hakkında tah
kikatn barlanmı~tır. 
İki karılı koca olursa 

Iı'"atihde Çinilihamam oda
larında oturan Cumanın iki lm
rısı bir kıskançlık yüzünden 
kavga etmişler ve Döndü ?rnptı
ğı bir odunla ortağı Naci~l'\!nin 
kafasını yarmış ve yakalanmış
tır. 

6ir işçi belinden 
yaralandı 

FcTiköyündc iplik mensucat 
fabriknsmda cahşan Seyfi vazi- \ 
fesi ile meRgul okluğu sırada 
makineye belini çarparak yara
lanmış ve tedn..,:i edilmek üzere l 
hastahaneye kaldırılmı~tır. 1 

ilim Köşesi 

Prof. Sıllh urad Uzdllak -
Keşifler, ihtiralar 

KROM 
Evvelki iki yawnızda kromun pt.oı 

ra basan klişelere tatbikinden bab1 
sctmiştik. Tatbik sahası gittikçe bÜ" 
yümekte ol.an krom adındaki kimye-c 
~ eleman 1800 senesinde Vanguelbl 
tarafından keşfcdilmişse de 1827 se .. 
nesine ı:elinceye kt<dar pek kullanıl" 
nuyordu. J 
İngiltecde maden i~lerinde çalı., 

mı.ş olan Tyson ~dlı gene bir Am~ 
riknlı BalUmoredeki çifçiler paza
nnda b;r çifçinin elm:ı ş:ırabile do
lu fıçıyı siy3h mndcn :Cilizinin kınk
larına oturttu •unu görmüş. Muayene 
neticesinde bu fılizin kromlt olduğu
nu anlamıst.ı. 

Bu filiz peşine dlisen Tyson bu
nu Pcnsih·anya ve Marylıınd'a bul
muştu. Babasının mali yardımile 

Tyson bir kromit endüstrisi kurdı.ı 
ve kırk sene dünya kromun::ı h~kim 
oldu. 

İsmini Grek dıl ndc renk man:ısı
nn gelen (Hromn) kelimes.nden alna. 
krom o sıralarda b3Zı kimyevi hui
rekkebat:ı girmesi itibarile nz mik-
1ıırdn kullamlıyordu. 

Maden ü::erinde altmış sene Roşeı-ş 
yar ·m Auupalılar kromun pek ı;ert 
bir madde oldu unu leke tutm:ıdıgını 
'e birçok 3 .. · dlcr \ l' hararet tcsiı i al
tınd:ı ol. de olmadıgını bulınu l.ır

dı. 1669 scncsındc A cnkadıı te '•
ı,m eden Krom çel ık· fabrikası poUı
lardu kromlu çelik imaline b l41d1-
lar. 

Bundnn sekiz sene onra Brustlciıı 
isminde bıri l'ra ıda, ::ır.ıi usulle, 
krom çeli 'i y pm:ıga ba lıımı>tı. Bir 
az sonra Fr.ın z.l:ır izabe tınnlıınn
da krom çcli ni yapmağa muvafbk 
oldular. 1892 rı nde Sir Robert 
ı'radtield ndlı bır İngiliz m den mu
tcha ısı J...7om eliğine ait ı,lfı k ese
rini ne: 1'Cd nce krom eherr.m yet ltC'S
bctti. Gecen ::ıy ölmil~ olan Hadficl
d;n bu madene ait b rçok c:ıeı leri \ e 
keşifleri \'.ardır. O sıralarda O mond, 
ı.e Chatclkr. Robcru - Austcn ''c 
di ,erler.! çcli ir. ve bılluı çclıl' 
hJlitelerlnin metagrnfik !'~ ariycleri 
ü-crindc roŞ(' l r y pıyordu. 

Kromlu çel ın ilk kullnnıldıı,'l ya
pı 1874 ~ene inde inşnsı bitmiş olan 
Sl. Lou:s'cleki Mississippi nehri Uzc
rirıdcki köprı' 1 lr. l\'Iııclen cndü tri i 
iızer'ncl" ) apılnn ro erşlcr ilerleyin
ceye lrnd, r kr m end' t ri.!ıi b'r mud
dct duı mll{,tu. Ondan sonra bird n
bire canl nan krom endüstrisi dev 
adımh.rl.ı ilerliyor. Şukrcdet:ın 

ki ıncmlck ti tiz krom bakımı d n 
duny:ının en zengin memlcl~ tl 
den birid"r. 

~----·····----~~-

SA BAHT SABAHA 

Yeni nizam ve pakt 
• • 

numayışı 

( Ba; tarafı 1 inci sııyfada) 

- İngilizler 3ccle etme nlcr, gc-
lcceğiz \'e fngiliz lıükümetı K.<ın·ı-

dayn knç:ıcak: nmm:ı tngiliz mıllc
li kıılacaktır. Fnkr t bu te eb!Jtıs bu
rada kaldı. 

Eylülun 27 nci gunu Berlındc siy:ı
si bir mukn\'cle imzalandı: üçler 
pnklı. Hedcl Amerikayı lng.lltcr ye 
y .. rdımdon :ılıkoymnktı. Amcril,:ı o 
g ındenberi y:ırd mı artınnı t.ır ve 1.>u 
pal,t, Rı eveltin tekrar intıhabına 

mani olııınamıştll". Amerik:ı J pon
y ad n korkmuyor. (Bu d ılk sıy:ı

sl mu\ U kiyetsizlik). 

BiRi A KADAŞI 1 DOVDO, 

Bundan sonra 1ngıltercyl Akd(!!llz
dcn ç:ık3nnak um:dile k hmm:ın 
İtalyan askerleri Libyadnn Mı ra 
tanrruz cttıler. Bunun Sm eyşe ı,orşı 
bir hareket oldugunu 1talyanl. r ı1'.in 

l'tnti,.lcrdi. Fakat b'ı koç J-ilometre 
yurudiıkten sonra saplanıp k. ldıl;:ır. 
Ar dan üç ay geçtıgine \ e M da 
h.ır ket için en güzel mev m n k::ı

çu ıldı!ına corc bu ikinci tc ebbiıs de 
aldm k .. lmıstır. (lkıncj a keri mu
' a Caklyet ızlilc). 

DIGE 1 KE Dl i YAR 

hır. 

J. - Pe" ı eli Deni J{ yt.1n 1 
adında en,. b r hamal; Cv>'elki •
ş:ım birçok lçt'ktcn sonra ı. tıeık 

bir vazıycte elm . Nilı yet tl ri
yc polısi D n · i oturmakta o1dugu 
Tahtak:ıled ki T burııcı hanına g -
tirip içeri mu tur. H:ının çupçü
sU Ahmed kap yı oçıp onu yu ıy:ı 

çıkarmakta l ardım etmi,, f kat 
Dervi& bu sırada eline 'rdi ı bir 
odunla 3J'tll od da .>at.in Aliyi k fa 
göz demeyip do\ rnegc l! a 

Dün bu uç-..ı sablt ol n 
Den & b'rln i sulh ccz d 
hapse 27 lira p:ıra ceza 1 l 
ru~ mahkeme harcı ödcnı 
küm olmu tur. 

ır. - İkinci vnkn ise . Y'ı c ayni 
derecede s":ırhoş bulunan 'K kpa-

LADI 

O ziy r Ucri 
ti olmıy. n Alman d -,;l t ıci i F "'" 

z mur lı Peteni, l ı> nyol d ıcı 

rei ini ziy rc•e gitti Frnns:ıyı \ c 1s
pnnyayı yeni niz.ım3 ::ıkmak lsl ~ or
du. Bu yeni nizam3 hen...z emri 'e 

' iııl,Iiisı . ltındn ol:ın l\facari L.ınl 
Romany:ıd3n ba 1<a kimse gl.ım 
Fran 3 \'e 1 p:ınyn ce\ ap v rm 
lcr; yeni niz .. m h çbir yerde mu bet 
bir tezahür ıw lcre emi.tir. 

Akdcnlze inınck, duran n kert 
makineyi harekete getirmek, d,l'ly. • 
ya yeni muv:ıtfokis<'tler ilfın <'tınek 

1 üınidıle 1talya Yunan· tana fa~rruz 
etti. 

Rusyn, M:ıcarisl.anın ucler pııUın."I 
iltihakında i,..bi li.,i 'e t;ı vibi oldJ
ğunu, Bulgarist.ın Türk ve Yun::ın 

hud ıllarmda t.ılı ld t yaptı" nı te1
•

zip ediyor. 

Muvaf!:ıkilet lz1 klcr, mu· ft ki
yctsi1likleri takip etmr lC>d'r. 

BEHÇET SAFA 



l.'ENl SABAH 

YAZAM:İHGİLiz BÜVÜK Elçisi SİR NEVlLE HENDERSOt.1 ve 
~ TÜRKÇEYE ÇEVlREN ' Ru il " H ·· seyin Cahid YALÇIN =_; csaçmakalcden devam] Marsilya hava S [ ovakga 1 Kral Jorjun 

kası altına imza. koymakla biı· l b • 
-46-

vardı. Otel sahibi hem yatak O· 
dal:ı.rını hem banyo salonlarını 
Kolonyanın hususi marn u ı · tı ile 
dokfurmustu: Kokular, sa.bun
lar, banyo tuzları ve traş leo.·azı-

~~~yi;:zaumı~ ol.ıcngını zannet- taarruzuna uğradı üçler paktına ııita esı 
Rumanyay:ı gelince. l!'isaka --•-- d h ·ı . [J 

imza koyınad u bil. mu.ı;t,.ıkıl Fransız kUkOm ti Ver- Q l 0 U 
bir füımany;:ıdan bal setfabil:nek 1 • 
biraz müşküldu. Bir istil" ordu- saya nakladHacek 

mı. 
sunu Rumany.:ıya davet eden ve Vichy, U (a.a.) - Yabancı Dcrlin 2-t (A.A.) - D.N.B. njan.::ı 
ona kapılarını açan Rmnanya tayyareler ?ıu gece Marsılya ve bildın;o:-: Al anyı:ı - Jta ya v.: J.ı
ancak lafzcn mUstakıl bil' hale Ave Cote d'nz-1 üzerinde uç - ponya arasınd.1 27 c)iul 19-1-0 d 
düşmüştü. htanbal sulta:ıma muslardır. Marsilyacla alarm, Berlmde imza edilen p:ık'b Sl01;a -
deg-·iJ Berfin dJkta.törün mün- bir buçuk saat sürmil8 ve şe- v:ının iltlhaklna .:it protokol bit- ta
kad bir Eflak ve Buğdan voyvo-

1 
hir üzerine bir bomba atılmıs- ~·nftan Alm:ıny:ı. lbriciye N.TZln B. 

dalıt':"1 gibi bir şey.. j tır. Tayyarelerin mini~·etini von Ribbcntrop, tt:ıly:ı H .. ·;ciy N -

Hitler, nehrin ka.raımızdaki 
tarafında, sevdiği ilrnmetgah
lardan birinde oturuyordu. Bu, 
hükfrmete gelmek için giriştiği 
ilk mücadelelerde arkadaşı olan 
bir Uresdli. tarafmdan idare e
dilen bir oteldir. 1934 hazira
nında "Kan banyosu,, için kara· 
rını burada \'ermil]ti. Goebbcls 
ile bcraber, Rochm':in tevkifi ve 
idamı için:, oradan tayyare ile 
Münihe uçmuştu. İşte eylülün 
bu 22 inci günü öğleden sonra 
saat beşte :Mr. Chamberlain ile 

1 

maiyetind<.!kiler Hitlerle bulu -
m:ık için oraya gittiler. Bunım 
icin, nehri bir feri ile gecmek 
lazımdı. Nehrin k"lyılarında 
"Va.rsity boat - raceday,. tarzı
nı hatırlatacak surette dizilmiş 
olan binlerce se;ircinin gözii 
önünde karşıya ge~ildi. 

Gerek Marar:istnnın, gerek tesbit için bir tahkfkat açılmış- z:ırcti siy:ıSı Şl.!be şcli el ı B. B:.:ı ı 
· k tır "" Jopony:ının Berhn buyuk elç i Rumruıyanm üçler mı . ını · 

imzn!amah'ia \•atanın haystyct Mursilya, 24 (a.a.) - Havas B. Klll"mu, dıger 1:ır:ıfbn Slbv~kya 
ve şerefinden ne <;1Jk ~ylcr kay- 1 bildiriyor: BnşH•lt:ili \ (' Harici~ N;: 7.ın B. 
bettiklerinı bilınem ı"'ri imkan Gece. yeni bir a.la.rm i areti ı · Tulrn ttrr:ıfından 24 t -inl.sr.nldc 
haricin<ledir. Bu ancak başka ı daha verilmi::ıtir. Saat 3,5 ~ d'e Berlindc imzn edilmiştir. 
türlii lwreket etmeleri knhil ol- ışıklaıın söndilrülmes.i emrnlnn- Hinımlerle r.ıiiJikat 
madığı için zaruri olarak kabul muş, s:ı:ı.t 4,38 d" alarm ve~ Bcrlın 24 tA.A.) - D.!li.B. bıld1-
edilmis bir ldi )nıedir. Fak t bu- ve saat 5,38 de nihayete cı:mi • riyor: S. s. kıt:ıları \'t': Alman pol -
günkü bu netice ~dünk~.h?.-t~!a- tir. Tayyare g:üniltüsü i§idilmc- si liefi Himmkr, bugun Ö"l•dcn 
rın mah;;ulü oldUb'U du.1\ffiulur -ı miştir. · sonra Başvekil 'e H riciye N:JZtrı 
se Macarıstnn ile Rumanyamn Fransız ~-fmıeti Ve!' ya B. Tukayı kabtl dm. 'e kend i 
imzaladıldarı t::ı.bt.yet vesika • !~yor ile uzun bir görü!;me e bulunınu -
sının bütün m:ıddi ve sijiasi Zürih, 24: (a.a.) - "La Suis- tur:ı. 
mes'uliyetlcrini çeırmelcri tao~i- se,, gazetesinin Vichy muhabiri 

· · lib · tak yazıyor: dir. lngi!teı-enın gu ı ıyetı - Fransız hükumetinin Paris 
dirinde bu felaketi atlatacaklan-

1 
Hitler otelin kapısında başve- nı ve tekrar hürriyet ve istiklfıl- veya Versaya nakli tarihinin ya

kili istikbal etti. Hiç durmadan, lcrfne kav şacaklarıru i.imid et- kında tesbit edileceği resmi ır.a
onu yukarı katt bir oday~ giJ- j meleri bıraz fazla haynle du§ -ı hafilde söylenmektedir. V crsay-ı 
türdü. Alelfı.de bu oda ıdare mek sayılır. da hül•umet için iki otele el ko-

mcc~nin içtimaı kir: kullanılır-ı Meselenin beynelmilel siyasi ~~=~z ı;a:reU> i lmpatıldı 
dı. , Uzun ı::nsanın bır ucuna .

0
- ve askeri vaziyete tcsırine ge- ı Zürih 24: ta.a.) - "La Suis-

tnra;ıla_ı:. M.·:ı.uz_ akere derhal başla_ Jı'nce. fngillereye karşı mü."ad"'· . uh b' · 1 
lı t se,, gazetcsirun Vıchy ın • a ırı-

d! .. ~ lııldc ! . ~~a'.1 alkı: n lesinde AJmanyanın bu yenı Y ~: ne göre, aralarında "Le Tenıps., 
gı!I.7 oa.~vckılinı gorunce, gız~cn- dımcılırdaıı ne y:ırdım görc1...c ı da olmak üzere 15 Fransız ga -
n:ıe~ _ve ıcd n_gclme n_ıemnumy~- pek meskük bir iQtir. Macaris :l tesi b"r kaç gün için hükiımctC'~ 
tını ızh:ır cttı. Onu bır sulh mu- tan ile Rum,ıny:ı zaten keııdı- tatil edilmiştır. 
da.fii dıyc kabul edi~ oı !ardı. l!""a- lerı ac duraruk Bcrlini beslPme- Bu karara sebeb yazılmıya -
kat H_itl7r _uzlruıma kabul et- ğc hi;~met edıyorlardı. Almnn-1 c.'1.k bazı şeyleri bu gazetelerin 
mez bır ıstidadda bulunuyordu. yanın şimdi i...,tediği zaman Ma- yaznus olmalarıdır. • . 

Mr. Chambelaiıı, Berchtesga- caı'istandan \'C Rumanyadan ko- ~ermont Ferrand, 24: (a. I 
den'de Sü::lctlerin mukadderat- layca asker ge<;ırrnesi kabil oln-ı a.) _Havas: 
larmı bizzat t<ıy·n tmek lıa~- cağı dücıüniilürsc Almanya esa- Frn:ısanın en büyük tayyare 
lan n preru:ip itıbariyle kaliul sen bu gibi zorluklara Vt' devlet- 1 f:ahrikacılarmdan Demoitinc ile 
etm·~ old, ğtmu hatırlatarak mü- lcr hukuku llrcnsıpkrine ehem· eski nazırlardan sosyalist me
mıl ez-ev, ba~dadı. Orad ki nn- mi;:et verir t kımdan değildi bus :r.Iontct nin oğlu Jacques 
I .~m::ıd~ knEıınesinin \ e Frnnsız ki.. Onun iciu Macaristan Ye Ru- :Montet tevkif edilerek idareten 
hGku.metinin mnvafal,at.i:m istih~ mnn~anın imzalarından ncak Pelle _ Voisin şatosuna hapsedil-
sal etmeyi deruhde erlediğini. dahıli ve harici prop~nı:da. sa- mişlerdir. l 
bu..'lda muvaffak olursa, uzlaş- hnsmda pek degersız bır ıstıfadc 1 ·-· 
ma:vı fıle Cl ,a,rnmk ic'in icab C- belln elde edebilir. • t 1 h • fı f n 
~eıi çare \"'e. yollar hakkında Hit- ing.Ht' ·c lıu nümayişlere la- 1 y n az 1 m 1 J 
!erle isti~are hın;usunda tekrar Jcayd kal cnk ve hic bir aksül-
grl k lrıı untla mutnbıl'. ka- amel gö:>krmiyccck mi _ir'? Ru· net"ıces·ı nere 'in 
lındıg nı ~oyledi. m:ı.nynd:ı artık bır ln0-ılız sef~- (1 

ITı a bir zaman 7.aıf.ndo.. ln- ret heyeti bulıındurmanın lu-
giliz kab"nesinin mu\!a aka.tini zum -;e rnfın • .;, olup olmıya~- varacak 
istihcıal ed bilmi . old ~ unu, nı İngiliz kabinesinin bir keı 
Fransız n:-.:ı.:ırfa.ruun I..o rayı daha gözden geçirccci!i zanno
zivarct ile onların da buu~ ııza lunabilir. Fak ıt tngilter nin 
g .;,lPrdikl rini haber \erci ten Pt nanya.ya kar ı esaslı b"r ak
sonra Çclu. lo\ a.kya h ıkümcti- süI:..mel göst ·rrru:si ıç"İn iyi bir 
nin de mU\·n.fnk ti istihsal edil· vesile zuhur etıni tlı. Ruman
d·.;.·ni fün-e etti. Bu b ı göre, ya, Mihver dc,·lctleri politika-

0 d S"d · · · · sına ~rmeden evvel Besarabya-fikrincc. iml ı • u t araz ının '°' 
azami surette knı bir miiddet yı ve Bukoviuanın bir kısmını 
zarfında sullıp<'r\•er:mt: bir Sovyetkr Birl'ğine terketmişti. 1 

tarzda devir ve mtiI-alini temin lngiltcrc bu terk keyfiyetini 
için ittinazi münasib olan ted- derhal tanır ve luziliz galebe
birleri anlattı. si taJ.dirinde Rumanyayı ta

ım.meu temiuntsız bırakaca~'lm 
Başvekil sozunu bitirince, ilan ederse oovnelmHel siyas t 

Bitler İngiliz, Franilz \'e Çe- sahasında Rnmanyaya hakkı o
koslov . lıı.kiımetlerinin fılhaki l:ın mevkii vermiş olur! . 
ka. Sı.idcı. arazisinin Çek °' c.k· ırn yin Cahid ·ALÇIN 
yada I bn n~ ay:ı. devrini lra-
bt ı etmı oldukları mana m mı ~ J 
:ır. . ı la7.ım gelctigıni orau. Işıkların ararblma ı 

. cc."\•ab \erdi: ''E,·et.,. 
Hu r r ... sıla oldu, bir slikut için yeni tedbirler 
hükiim sürdii. Bitler bir an için 
düşimür gi!:ıı göründü. (Bat t:ıırafı 1 ıncı sayfadıı) 

Sonra azimli bir tarzda ~öyle da lrnlkan vapur da 7.10 da kal
dedi: "1'::Stut mır fürclıtbu leid, uırılacaktır. 
nber da· geht micht ınchl',.. Şchrimiz<l~ki ba~~aların ek
(F~vkalade mfiteessifım, fakat serisi de bugun n ıtibaren vez
artık bu biri. e ynr mnz). Baş- nelerini saat !l dan H e kadar 
vekil hnyretini , e infialini ifade açık bu!unduı acnklnrdı~-.. Üni-ı 

versite de bu sabahtan ıtıbaren 
etti. Londr ya :y ni teklifler ve derslerin S,3 da baslamasm-ı 
tateb!er ile dönmek me\ zuu bah- ,.e sııat 16 30 a knclar bütü:ı 
solamıyacagını, çiinkü .,cnra lisan kw·larının tamamlan-
tekr., ... bu il·m· cı· tekliflenn· de 

""" ~ m:ısma karar verilmi. tir. 
kabul cdılemiycceği cevabı a- ~~~~~~~~~~~~~!'!! 
lınm .. k i<jn avdet edilece0ıini be-
yan etti. ce) c kadar pek şiddet peyd:ı 

eden bir mi.makaşadan sonra 
içtima ba§ka bir zamana talik 
edildi. 

O gece \"C ertesi günün büyıik 
bir kısmı esnasında tam bir in
kıta hükiim siirdü. Bitler bir 
mc\ zi elde eltılCten sonra §im.
eli dıfrer bir m vz·, doğru il rli
yord~. Artık Berdıtesgaden'dn
ki prız:ı.rlıkta his:: esine dü. en 
kl::--mı icraya ve bir te~viye tarzı 
çare ve yollarım sakin sakin 

{ Bıış tarafı 1 inci s;ıyfı:da) 

hemayar addetmediği :Mu olı
nınin imdadına gitmiya-eğini 
kabul edemevrz. 

Makul 1Wyanlarm c·oğu bu 
harbden son derece nefret et
mekte ve nazi galibıy tinın İ
talyanın lam bir tabiiyet allı!;." 
girmesi manasını ıfade edccegı
ni bilmekte::lirler. 

Mukaddes Cemıcn impara -
torlu!?unun,, dırilmesi tahakkuk 
cd "• ~ !talvanm kontrolü altın
da yeni bir R ma imparatorlu
gtı kurmak rüyası bir muakllid
lik \'eya gülünç bir oyundan 
ibaı e• kalır. 

Sark1 Akdenizden !n~liz 
donanmasının ko~ ulm sı ı ın 
İtalyan h:ı \'a kuYvetle:::inin baslı
ca rolü oynnyac ... klaı ını zannet
mek hata idi. 
Almanyanın evvela Yugoslav

yayı istila etmek niyetinde oldu
ğu hakkındaki fikirden bahse
den muharrir, Alrnanyamn Bul
garistan yolu ile Sclünig" !!it
meye te.r.,cbbüs edcceğı fikrini 
ilen süımekte<lir. ı 

.,;ayet manevr·a muvaffak o
ltırsa tamamiylc ihata ed k 
ola.a Yugoslavya bu suretle tak
sim edılmek irin olmuş bir hale 
gelecek Ye Yugoslav)a bil' Al
man vilayeti halini alr.cak Ye 
burun Ruma.nyada tatbik cd!
len0 mi.istem! ke idaresi altına 
alınacaktır. 

Fakat Ti.irkiyenin bu dili lin
celerin tahakkukun, ~ide u~ 
karşı koyacağını, Yugo lavların 
da mücadele etn1 eden 'atank" • 
rının mukadderaum mübürlet
m yeccldcrini \: Y m~ka
'\'effil'ti in, Alrr.arılarm v f -
~istlcrın Balkanl hakkın ki 
planlarını tam.,miyle bozaca -
fikrinin yayılmakta olı.iu< mı 
7.annediyoruz. 

--»« 

Rumanyanın 
siy'aseti • 

yenı --
Dcrlin 21 (A.A.) - Rumanya H -

ricıYe Nnzırı pre Sturdza, Ber
llndc...-. 1 arekctinden C'V\ el, Boersen 
Zcitung g&.zctcsmc bcynnaU bt hı
na• :ık Rumanyamn yen· siya ctıni 
izah Mmiştir. Bu siyı:ırctın muhtel f 
, C't!h lcri şu noktıl ... da toplanm K-

t. dır: 
ı - Esk. şekilde bir B;ılk.ın :ın· 

tnntı maz ye intikal etmiştir. Ru-ı 
manyo bunu benzer hi ·bır şeye l -
ynU müddetince 1--..arışm y:ıc:ıUır. 

2 - Yo.hud serm:ıycsilc "ey:ıhut 
ecnebi diyarc!;m gelen ~ kt !!.erle 
d.hill \e ıı:ı.:a iya-e · i i re eden 
!ııc;bir memle!"et fel· lı bul:ııruı.z. Bu 
11 ... ı, ~cneral Antone!ico lktlcbr m v
J.iine geilnceye ka<Lır1-i Rwmınyrınm 
h:ılidn·. 

3 - Rum:mya Mıh'li ere iltihak ct
mi •tir. Bunun m ... n. ı A upa pol -
tikru nı id:r:-,. hususuna hu.rnk. n ş.. 

tird. ctmekt x. 
4 - Bir memleket asri \ c 

vetlı bır oıduya m !ık olm 
terak i ede ez. 

5 - Ruır.:ınva ordusunu 
icin kcadisıne muallim zabitler gon
deı '"" Alm::ı.ny:ı lıiıkumeımc lrnr 

1 rr nr.~ttardır. 
G o yet Rusya ilC' n limısebat: 

p ens S urd:.:.a bu munn betlerin iYl 
• ıldc dcvnmmın arzu edilmekte 

oldlı rumı işııret ebnektcd'r. 
7 - t.tnly:ı - Yun ru tan hı:ıı bi: 

num. nya bn lrnl;ınnın işine h-.ırı -
mıyncakUl'. 

--»«-

Bulgaristanın 
çığa vurulan 

hu yaları 

y 

Bwıun iizerin Hıtl ·r ~imdi, 
Macar ye Lehistan tal blerinin 1 
is'af edilmesi ic:ıb ctti,.ini izah 
ederek miiahcz ye muk b('lc 
etti. Bu iki mE'Illlclı: t ile m vcud 
dostlugu onlar~· tam bir mlızn
lıcret ~o rmcsini icab cttirdi
C:oini söyiüyord . Rı;: ..J ·ı buna 
~erdiği ce\ ab a, Bitlerin bizzat 
anlattığı \ t'C:lıile, bu t l~bl riıı 
Südc.t Alma.nlıırı mcs ksi gibi 1 militact'l o m:ıdı' brmı. Macar 
\"C Leh tn.l bkriniıı anc k Sü-j 
det me 'esi muntaz. m bir tnrz
cla ha!Iedıldilucn sonra elli ii -
nülebileceğini bildıı dı. Bunun 
üzerine mimnka"'a ~ r. Chnm
bcrlainin tekliflerine intikal et
tiği zaman, Hitler bunları ted-

nıünakasaya nlC)).l değildi. ------------------------------------------~~-~~-

kikten açıkGa inıtinn c ti. Çok 
fazla teahhüra. scbebi~c.t vere· 
ceklcrini scbeb olarak ılcri sürü
yordu. 

o Almanca konusa.n hnvali
nin dC'rh:ıl tcrkcdilmcsini m Al 
man kuvvctlcı i tar:ıfından i.~gal 
olunma....,ını istedi. Bunu da Mr. 
Chamberlı:ıin kabul etmedi. Üç 

bnnıo s&lonu saat ı\.adar sUren ve bir dere-

Lehlilerin ve Maearlo.rın taJ,,blc- San'at :ıleminin,_ Yı 5lı: ız hımn 
ıini ,.c kendi ajmıl:ırı t rafın
dan vücuda. getiri.miş Südet 
mül .. ccilcrinin hali rinı bir baha
ne olarak kullanıyordu. 

Bu .. 

Sinemasına kurdngl.~ en m ıhte!«.'m 

DAVİCS - HE~RY 

zafer takı 

GEORGa;;s 
I:Rl~T'iu ) arattığı ·•ı. ransc:ca.,, 

Şahc.se-ridir. Duny:ı~ın dört ~ucağın~a .. a~_lnş ve 
yan ı s n'at bankasını • ı7.de gorunuz. 
Ayrıca: En Son Dünya H.aberl ri, Türkçe Paramunt Jurnalde 

Seanslar: 11 - 1.30 - 3,30 - 5,30 ve 8 de 

Mr. Chamberlain'e vermış ol
duğ'ı sözii ihlıi.1 etmek i"in bu
nunla vicdanını tattilin etmiş 

1 
olm ı.sı muhtemt"ldir. Godesberg 
ln:riliz - Alman mlinas"betlcrin- 1 

de., ıı~::::iki bir dönüm ııokta ·ı j 
idi. F..iticr en bü3iik ilk siyasi ı 
!ıatnsı:u burada yapmı · olduğu
nu ben daima his t · imdir. 
lngilteı c ba~vckili ::ıld,ınnııştır. 

( r .~ı \ar) l\ .. ilmıiltlilim ................................. lıllll., 

( B•fta!'afı 1 ineı s yfada) 

kudretine inanıyoruz. Çünkü 
onsuz maddi 5.mil, titrek t:'lI~rde 
kaba bir aletten ba ka bir şey 
dcgil ır. 

e111'eketimi:ı ordusu. kah
raman oı dumuz, serefli don:ın
mamız ve bahadır hava kuvvet
lerimiz, vat n tehlikede olunca 
ve mehrabfurımt7.dan ve ocakla
rımızdan dnh.a fazla bir sey o
lan ve atalanmız tarafından yal
nız bize dcğıl bfıtün beseriycte 
hibe edilnıi.~ buiunan ruhi· ve 
man vi mirası kurtarmak için. 
mağJüb etmesini ve ölmesini 
bildik! riui i:sbat etmi~lerdir. 
· Yunan Ol"dusu ve U('ık şehir

lerin alçakca bombardL-nam yü 
zünden bunca evlıidına ::ıöla.\ an 
hütün Yunan sivil h:ılkı, Yu
nan · mini taşumya vı.r. odu
ğunu ve çok büyiik Ye ::ığır ol~~ 
mı:mevi -ve n.ıhi mirasın varısı 
olm - hakkına liyık bir mıllet 
okluğunu islxıt c-tmi.Jerclir. 

Cünkü bir ismi n:y;ı unvanı 
taı- mak kifı değildir. Her i) i 
bir imtihal!dan gect.ikten sonrn 
her an o wıvanların haklı ola
rak tasındığıın isbJ.t edebil cek 
lmbiliyette olmalıdır. Bütün 
Yunan milleti sevinç içindedir. 
Çünhii Tanrının yardtmiyle h k
larımız bidayetten itıb:ı.ren ta
hakkuk } luna girmiş ve sa
v m yel.anında muzaff ·r·, L 
sil:.ihlanmızı tetviç etm:ştir. 

unan · ıer. yişi 
de am e or 

( B•~arafı 1 ir.:::ı sayfada) 

c :ı.retinin bu güzel eseri hepi
mız ıçın biı· ilh:ım menb ohi.
ra.ktır. Eski ve klasik Yun:m z:ı
f rlerini andıran bu b"ıyiık mn
vaff·tloveti ''Ya. 1 ;ın Yunanis
tan .. sö~leriyle tesid ederim. 

İh\lya::ı torp:dola.rmın 
bombardımanı 

Atina, ~4 (a.a.) - Yunan mil
li emniyet nc:mretin'.n tebliğı: 

Dü..'<man hava ku\'v t. ri 23 
t~rmisanidc, Kefal ny.1 n
da EiJ,suri sehrini \\; l~ rfuyu 
bombardıman ('tnıi.~r. Hasar 
ve tdnfat yoktur. 

Bir w man t-ıyyaresi, Si am 
adasında Tignni üzerin bombn
lar ntıms ve mitral) öz ateşi r
mıştır. Telefat yokt·ır. ıu •t a
ldben Ti~i, Lcros ussünden 
gclm dört ltalyun torpıdo muh
ıibi truafından bornbaı dıman e
dılı~--tır. ltal) :ın torpido muh
t ibl ri, 011 dakika ates etmi~l r 
ve :1-etmi:;; mermi atmı l..rcur. 
Hı('bir olü ve yaralı yoktur. 

'J' , , ar He miilıb .nınt l.l~ 
!{;. 2.t (A.A.) -- R 

D.ıima rÜ'zirara. c;ıca~~ \ c
) ı ı.ogııga ınarn:.ı. k.ılan, loz \ c 
tNden parlcıl lıgını k.ıybc-d"n 
sııç!Jnnmn bu hırpdlcınma rı(ll· 
cesinde bir gıiıı döka1ehıl ~e

ğ ıi duşiını:lürnJı.mü ? O \ ktl 
tedbı atmak g ~ .ı ıc.ıkı ı. 

Tabı;;.ılın sne b:ıh-?cıı:,:ı c:ı· 
z.b s ı ı ırıııızın } lali. ~ f.:.ıd.ır 

ilıtıın un.ı mubt.ı o 1 rl ı g u n ıı 

umılmay mz ! 
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Ş/ DiLiK 1 
BLI KADAR 

~------.1 
Kehanet 
tecrübeleri 

-%-
Bugün cevab vermeğe çalışa

enğmı sual, Yugosl:ıvyanın bir 
taarruza uğrayıp uğramıyacağ.ı
dır. Son \: aziyetlerin gösterdiği 
inkişaf, Yugoslavyanın maale. 
sef bir taarruza. uğramak üzere 
bulunduğu intılr...ını vermekte -
dir. YunanWarın Arnavutlukta 
mütevali zaferler kazanması, l
talyanlann hezimetten hezimete 
uğraması. Yugoslavyayı harbe 
çok yakınla.ı tırmıştır. Türkiye
nin almış oldugu kat'i tavır ve 
Bulgaristanın harbe girmesi ih
timalinin zayıf bulunması, İtal
yanların yardımına gcl"cek olan 
Alınan kıtalaı ına geçid olmak 
üzere yalnız Yugoslav topmk
lann: bırakmaktadır. Yugos
lav hükumetinin kendisinden 
üs ve geçid i tiyeeek Alman kı
talarıııa bu mw aadeyi vermesi 
ihtimali fevkalade azdır. Bu 
takı.lirde Yt. osl .. V) ı}a lıE.cu:n 
edilmesi icnb edecektir. 

Yugoslavyanın bir taarruza 
ıı!;Tamaınası m kim. anc ... k ltal
yanların Yunanistal!da hiç bir 
mukavemet göru eden, _yahud 
pek az bir muk \'etn"tl~ karsı
hu arak iJer ~mel ri Ye Yuna-
11istaıu f "t tmcleri ta.kduinde 
:rne' zuu bal la.b.lirdi. Halbuki 
bu ihtjmal 1 hki"nd :n silinnı·~ 
görünm Uedir. 

Ayni ~ekıl< e .\·ac:u · tanın, 
Rum. nynnın .• O\ ::l,yarun ve 
b'r l.ac gı e d ı ~ a Bnlga.ri.·
tanın milı\:e. y. tir.c r m 1 

i tirukl ri şekl '-' ki diplomatik 
faaliyet d Yugo-laYyaya karşı 
yapılması dili tinillcn bir hücu
mun manevi h .. 7!1lık' .nı teşkil 
etmekt<:>clir. 

Vah-ıa Yun - ;:yad da Al
manya Y İtalya ile u U ıek 
lıaı eket ctn k tema; il nu bes
le)' en ufak hır zümre \'ardır. 
Fakat ne Alma.nya. n<' de İtalya 
Yugosla• yamn Rumanya gibi 
kusa. el "n:lürü!. . Ln. Hırva
tistan. Dalm~cya . hıneı i, Ma
k donya ve Macaristanl.ı hem · 
hı:dud ol; n n ınt k· 'crı l endi-
• 'nden ooyl t'r tcl·-
lif . pm t, taı d~ ·. lcr. 
Yu 1 aı ı. bu t l b' P P..u-

ya cr'b" ınltiy, t ed 
d" ı: m k ise en b ·v .. 
run! ktur. 

Bu taan uz taha.kln:k cttiJi 
takdirdl' nC' olacak., 

ön 'miızdcki ArnavuU ık h::ı
rek· tı m; ', bu t ruz tah k
kuk etlihi tnkdirJe olacak y
ler h, 1 kında bize oldul::ca fikir 
verebilir. 

r 
r sın 

Londra, 24 (a.a.) - İ,3. i mn
IUrr.at nlan bit, rııf ka) n L r -
d n Londra a gelen lı ... be erle 
teeyyüd cttığine göre Yunanis
taııdaki sdt'rin ınm•nffak.) et -
sizliğı h, kkınd f ist re~ ıle 
genel Jrnrmcy ar" smda i~ 'lif 
cıkmı!'ltır. Bunlar bu muvr.ffu. 
kıyctdzligın mc_ıu!iyetim bu bır
leri iızerine atıyorlar. 

Fll~t rü ·, ordunun rien
tından dolayı Mk rleri, ve a3· 
kerkr de seferin miı..~külatırın 
bmacn i<-t.cmedikleri bir h:::.ı-be 
. 'kcdildikl!'rinden dolayı fa. 
şist rüesayı n: ah~ ediyorlar. 

erlıum Dokfur Emiır Cemal 

Bolu mebusu do1:tor Emin Cemal 
Suda anı k;ılb sektesinden vefat et· 
ml tir. Cenazesi bugı.in saat 11,30 da 
Do onti istasyonu Soman yolu so
k:ıgındalci 29 numarcılı baucsindcn 
kaldmlnr:ı • öğle na ~ı Tı.:ş-. ikiye 
amiinde kılındıktan sonro Karnc:ı-
a.~eddcai e mezar gına defue-
d l .. ittir. G ·1fan i .i kızın 
AJl;:ıh abı 
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Mister Ceymisin acayib fikirleri
1 
Dün yapllan spor1ı ...... t<-0~:-.~.~-.:1~-=:-~.:-..· ı 

(Bat tarafı 1 lnel aa)'fada) 1 
Ja.doldunılmuş, yüzü mütekallis, 
dleleri fırlamış bir aslan başı 
ile iki yabani manda kafa~, u
zak iklimlerden getirilmiş ve 
cinsini bilmediğim. bir hay\'anın 
kırmızı postu ve §uraya buraya 
atılmış çeşid çeşid pipolar, av 
tüfekleri ve bir talnm. çin vazo
ları ile Hind hançerleri göze çar
pıyordu. 

1 

• b 8.00 Progran , ve memleket saat 

hareı:~~ii =:~,C:~:iu1;:~ m usa aka 1 ar ay;~~ Muzik: Hafif program (Pi.) 
demelttir. ı 8,15 .A ·ans haberleri. 

Mister Ceymis bizi şöminenin 
k~ındak1 üç koltuktan iki
sine oturttuktan sonra aramıza 
g~ti ve elindeki gümü~ kapak!ı 
"Shaker,, den kadehlc?'.İmizc 
katre ltatrc kokteyl sızdırarak 
eliyle yaptığı içkisini gc:nc eliy
le ikram etti. Bu, o sıcak §Cimi
nenin kar::;ısında, o yarı vahşi 
dekor aı n.sıııda, insanı iHklcrine 
kadar tatlı bir gıcıklama ile ya
kan ho~ ve scı l bir içki id!. Mjs
tcr Ccymis eanlaıııp kızardığı -
mızı görünce, kadehlerimizi !kin
ci defa doldurdu Ye: 

- Herkes kokteyl :;apar, fa
kat kimc:c kokteyl yapamaz: 
hikmetini snrfetti ve bir :ın du
QJ]l düı;ündiikten sonra, kendi 
1lendine sual sonıp cevabını da 
gene kendi vererek, ilave et
mekte gecilrmedi: 

- Diyeceksiniz ld niçin:' Çün 
kil cinin, vermutun, konyağın, 
buz p.ırçasının, limonun mık
ta.rını bir damla eksik vevrı faz-

, la koysan , yahud cnlkalarkcn 1 
bir kaç kere eksik \'eyn fazla, 
~alkalasan, kokteyl dcrl!en ck~i 
wrke yapar, ynhud misafirlere 
i~i yerine tadsız bir şiirub ,·e
yıı turş.tı suyu füram edersin. 
Onun içiıı nuktarl:.ırmı iyi öl~
mtıli, çalkalamanın tadını kaçır
mamalı, içkinin lm·amma gel
diğini bir nevi insiyak ile ~ezme· 
Ji \.c sert ?lduğu için pek c:ok 1 
da ıçmcmclı ... 1 Şakalaşarak ya- 1 
ni kokteyli Bitlerin Avrupa ni
zamına çeYirmemeli ! Biraz Po
lonya, biraz IIolancla, biraz Bel· 
çilen, biraz Fransa, biraz 1ta1-
ya, bunlar iyi.. Fakat Rusya, 
Türkiye, Yunanistan, Yugos -
Iavya. olmayınca çorba yapayını 
derken bula.~ık suyu ııişirmcml'· 1 
li! .. 

Arkada.cıım, Mister Ceymisin 
neş'esinden ve teşbihleri politi
kaya dökmesinden cesaret ala
rak: 

- [Acayib bir şive ile) ha
yır bayım, muharebe bitti ba.rj
ka ~eydir, sulh oluyor başka 
§Cydir. Bu muharebe artık bizim 
için kazanılmış ve bitmiştir. 

- Aman Mister Ceymis, na
sıl olur? 
-Anlatayım: Hitler bu harbi 

gayet hesabh ve ustalıklı bir 
planla hazırladı. Tam on sene 
bu muharebeyi kazanmak için 
cah~tı. Fransada ayda otuz 
tayyaı c yapıldığı bir zamanda 
Alman fabrikaları ayda bin tay- ı 
yare r~kanyorlardı. Eğer ana
~ı Blum'u doğurmamıs o!saydı, 
bu harb çok muhtemeldir ki ı 
olmıyacaırtı . Hitlerin önünde 
bir pliın vardı: Polonya alına
caktı. Alındı. Sonra Da.nimarka
ya girilecekti, girildi. Daha son
ra Norv~ dalmacakb. Dalın
dı. Ondan sonra Holanda, Bel-
sika ltendıhğinden düşecek ve 
onlar dü, ünce Fransada yıkılıp 
gidec-ekli. Bu üc memleket is
knmbil şatoları - gibi denildiler. 
Bunların hepsini Hitler harbe 
girmeden evvel hesapladı, öl
çiiye •·urdu, ve hatti'L arkada.ş
Jmma soyledi ve tatbik etti. Bu 
buyiik muvaffakıyetlerden son
ı a Almanyamn karşısında ha
zırlıksız ve yalnız kalmış bir 
İngiltere bulunacaktı. Düşünün: 
Askeri olmıy:ın, tayyaresi kıt, 
Bitlere göre soysuzlasmıs bir 
İngiltere! Diktatör • eıindPki 
tnnklaı·, toplar ve dahn müdhis 
imldinlarl~ İngilter<>nin işgali: 
nin nihayet biraz fedakarlıktan 
iban·t olacahrını hesab ediyor<lu. 
Bunun içindir ki "İngiltere bir 
:ıcla değildir!., diye bağırıp dı·
r.ıyorôu. Halbuki İngiltere diirt 
taratı suyla çevrilmiş n•ükem
m.~ 1 bi:· a<la~ır Ye ad:ı. olduğu için 
HJtlı:rııı planı, Yanşa gelince, 
Ruyu gr:~emedi. Plan oı n.:;·a J.:a
dar !sanın ayeti gibi günü giinii
ııe. hatta hazan saati saatine 
çıktı. F'alrnt Almanya herkesi 
yenip lngilterenin karşısın:ı. di
kilince ~;ıdekj hcsab çarsıya uy
madı. • J5 agustosta Londra
day:ım !., dedi, hnlbuki 15 ağu~
tostanberi üç ay geçti. Demek 
Hitl,.rin erkanıharblcrini, mü

- Mister Ccymis, dedi, habe- ı lıendislcı ini, ve tayyarecilcrini 
riniz var mı? Görice suktıt etti! topbyaral ve bütün kudret Ya-
İskoçyah : · :i avcı, kok-

1 
sıtalannı kullanarak yaptığı 

(B;ış urafı ~ incl aayfada) 
telrıncıı Kudret Ka.snrııı idare ettiği 
öı:tuna ikinciliei, li"ltegmen thsnn 
Akal'ın idare dtlği Tunca üçündi
lUğü ı:ılmışlnrdır. 

Beşinci miia°'b;ıka: Bay:ın GUlsum 
miısabaknsı isıninl ~,şıJ an bu müsa
baka iki kateı;ori üzerinde yapıla
c:ıktı. Faknt y:ılruz subay zati :ıtla
rına ın:ıhsus olan A k:ıkgori milsa
bnkası yapılmıştır. 

Musabaka yüzbaşı Eyiıp öncünfın 
bindigi Nil'in birindligl, iisttf'ğmcn 

Rıfkı Alkan'ın bindiği ve sahibi ol
duğu Apaşm ikinciliul, üstteğmcn 

J{udret KnS!lrın bindiı;i Ras'ın üçtin
culilgu ile neticelendi. 

Altıncı müeabaka: Süvari binicilik 
okulu birinci kategori ntlarınn mah
sus olan bu mij<:abakn güniln en mil
him müsabakası idi. 

cSip:ıhi ocağı müsabakası> ismini 
taşıyan bu mtisab:ık:ıya 7 at iştirak 
ctıni"tir. 

Çok heyecanlı bir surette cereyan 
eden bu mils:ıbaknnın soııınıda yüz
bıısı Clvnd Gürkanın bindlği Ylıdız 
blrineiligl, yine yii1.başı Cevnd Gür
kanın bindiği Akıncı ikinciliği, üst
teğnıcn 1h :ııı Akal'ın bindiği Kanat 
üçünculugü knzanmışl:ırdır. 

Musnb::ık:ılnra gelecek hafta devnın 
edilc'!cktir. 

Futbol · maçları 
Dun Kadıköy ve Şeref stadl:ırında 

lik ma,ıarın;ı devanı cdıldi. Kadıköy 
st:ıdında flk m~ç Vefa ile fst:ınbul
spor :ırn~mda yapıldı. ilk de\ re ls
tanbul porlular nisbeten h5kiın oy
naınalorııın ragmen Vefalılar Hakkı 
va ıtadlc bir gol at::ıralı: de\ reyi 1-0 

' l!Blip bilirdiler. • 
İkll}('J h:ıfüı) m canlaııan Y esil be

yazlılar devremin ortalarına doi!ru 
bir gol daha ı:ıtnrak 2-0 \ aziyete gel
dıler. Ve l.ıiraz soıır_;ı da pcııaltıd:ın 

son snyıkrını kazanan Vefalılar ma
çı 3-0 galip l.ıitirdilcr. 

Oalatasaray - Altmtuğ 
.Ayı1i s'iadın ikinci maçı Gafatas:ı

rayla Aluntug :ırasında idi. ilk dev
re canlı cynnyun Altıntuğlulaı· he
men ı!k dakıkalarda Ali vasıtasile 

bir gol yııptılar.sa da beş dakika son
ra Galnt .s:ır:ı)lılar Gundüziııı sıkı 

bir şiıtilc bu gole mukabele ederek 
beraber lig. temin etiller \'e de\ ı e 
Altınlu un güzel, Galatasanıyın is
teksiz oyunile 1-1 beraberlikle bitti. 

tkincl de\I c buyuk bir gayret s.ır
!cden Galalnsaraylılnr üstüstc Gün
duı: \. ıtasllc lki gol attılar. Bu su-

nerbahçe ile Topknpı y:ıptı. Bô.! m~ç 
ta Melih de OJ-nadı ve Feneroalıçe 
maçı 10-0 kazandı. 

SUleymaniya • Beykoz 
Şeref stadında ilk maç .BC'ykoı: -

Sülcymnniyc ar.1sında yapıldı. Jlk 
haft:ıyr. her iki taraıın miıs<ıvi oyu
nilC' grçerkcn yirminci rlakiknda 
Beykoz aleyhine vcnlcn Jle•ıallıdnn 
isıü.1de edcmıyen Stileymaniyeliler 
bir:r. · de,.rcyi 0-0 bitirdıler. 

ikin i clcuenın ilk dııkiknsında 

bir gol knzanan Beykozlular Süley
maniyL'lin guzel ve hakim oyununa 
enerjik bir' oyunla ımı1:nbele edere!; 
ma~ı 1-0 galıp bitirmege muvaffak 
oldu! r. 

Beşiktaş - Beyoğluspor 
Şcrt r stadının son ve haftnnın en 

muhiın mn~ı Beşiktaşla IlC'yoglu-
spor nrasındn !dl. 

Oyuna sıkı başlaynn Beşiktaşlılar 
devrenin ilk dakikalarında Şerefin 

attığı golle gnliı> vaziyete girdıler. 
Bu golLi Şerefin uzaktan sıkı bir 
şütle attığı ikinci gol takip etti. 

Bıı golden sonra Beşiktaşlılar ı;ev 
şediler. Bu vaziyetten istifade eden 
llcyoğllısporlular Deşiı.t..1ş knlcsiııi 

bir muddct sıkıstırdıları;:ı da sayı 
k:ız;ınaııınclılar ve devre 2-0 Deşıkta
şın galebcslle neticelendi. 

ikinci devrede hiıkirn oynayan Be
&iktaşlılıır oyıınu 4-2 kazandılar. 

Voleybol maçları 
Her sene Beyoğlu Ha.lkedn

de yapılmakta olan voleybol mü
sab:.ı.kalarına dün başlanmıştır. 
Bu münasebetle Halkevinde dün 
merasim yapılmı.s ve İstiklal 
marşını ınüteakib Ebedi Şef 
Atatürkün aziz habrasını taziz 
için beş dakika ihtiram silkiitıı 
yapılmıştır. Bundan sonra be
den terbiyesi öğretmenlerinden 
Mulısin Akyürck bu maçların 
ehemmiyetini tebarüz ettirerek 
gençlere bazı öğüdlerde bulun
muş ve maçlara başlamnı~tır • 

Ncticcleı i yazıyoruz: Mühen
dis Mektebi - Kartal üçüncü ta
kınıları arasındaki müs:ıbakayı 
Mühendis mel\tebi 11 - 15, 13 -
15, Şişli H:ılkevi - Tayfun takı
mını 13 -15, 7 -15, 11-15, Yük
sek mühendis ikinci takımı - Mc
cidi} C köyli J5 - 9, 12 - 15, 15 -
6, Mühendis birinci B. takımı 
Yü.k::;ek muallim mektebini 15 - ' 
8, 17 - 15 mağlfıb etmişlerdir. 1 

Bülend Turanlı 

8.30 Müzik: Hafif programın deva
mı (PJ.) 

8.45/9.0IJ E\' !c<ıdını _ Konuşma 
l~ .30 Program, ve memleket sa:ıt 

ayan . 
12.~3 Mii7.ik: Muhtelif ~kıl:ıı·. 
12,50 Ajans haberleri. 
13.05 Miızik: Saz eserleri. 
13.20/14.00 Müzik: Karışık prC1g

ram (Pl.) 
18.00 Pro.,"l'::>m, ve memlel:et saat 

ayarı 

18.03 Mii::ik: Radyo caz. orkestra
sı ( lbarnhlm Özgür idarn..sinde) 

18.40 Müzik tncesaz. 
19.15 Müzik: Hnfit melodiler (Pl.) 
l!l.30 Munleket soat nyarı, ve a

jans haberleri. 
19.45 Milzlk: Bcrab<'r :iarkı ve tür

küler. 
20.15 Radyo gaz~tcsı. 
20,45 MuJ.ik: Cenubi Aın!'rıka hn

vaları (Pl.) 

21.00 Müzik: Dinleyici is1t'kleri 
21 .30 Konuşma (Musiki ve ahlAk}. 
21.45 Mtiz.ık: H:ıdyo orl>estra:sı (§d: 

Dr. E. Pr:ıetorius) 
22.30 M:C'mlcket :ımat a)an, ajans 

hnberleri; Zirnat. F.shnm - Tahvihıt 

Kambiyo - Nukut borsası (Fiyat). 
22.45 M!izik: Cazband (Pl.) 

23.25/23.30 Ynrınki prognm, Vf' 

ve kapanı~. 

' . YENi NEŞRiYAT 
islam Türk ansiklopedisi 

Heı: taraft:: çok hüyük rağbet k:ı
zanan bu muazzam eserin üçündi 
sayısı ıntisar etmiştir. Karilerimizc 
tavsiye ederiz. 

AKA GÜNDÜZ'ün 
Son neşrolunan: 

TANK • TANGO 
Milli - İçtimai - Edebt 
Roma1tı ReJ>iwali Ay Mat-

boa•ında · 75 lcıırıışa 
satılmaktadır. 

,..,:mmm .......... .,, 
,. ÇOK MÜHiM • 

Erkek ve kadın farkı y(.\k 

ADEMi iKTİDAR, 
BEL GEVŞEKLIGI 

ve :-.afıyeti umumiyeye kar~ı 
Hormona fabrikasının 

teylci omuzlarını silkti, dudak- planın ynrısı tahakkuk etti, fa
larını çarpıtarak güldü, biıer k~t ikinci yarısı hesaba katma
kadeh daha doldurdu, içltisini dıi:;'l, yalıu<l yanlış cenıettiği ı a-, 
bir yudumda ağ7Jnn dikti' c soıı- kamlar ve vak·alar karşısında 
ra, piposunu cli~lcrinin arasında g r<:t:kl~emedi. Şimdi Alman-
çiğner gibi sıkarak: ya dümeni, ve puslas1 kırılmış 1 

retle 3-1 v:ıziycte gelen Galatas:ıray- , 

1 lılar Sarafıınin son attı ı goll...: maı;ı TİYATROLAR 
4-1 l::ız:"ndıl.-ır. r-""""...,...,,,_mr:~--=-----

GLANDOKRATIN 
Hahları çaredir 

- Göriceyi bit· taı afa b:ra- bh gı:.>miyc benziyor. Hitlcr bu ı 
km, ben size ond!lıı daha iyi bir geminin Yaziyctini puslaya gi)
habcr vereceğim: Muharebe re değil, fakat dalgaların gclisi-

Fener - Topkapı 
Knclıköy stadının son maçını Fe-

bitti '· dedı·. n gör \'C giinü günüm' idare di ]ti: 
Aman! Birdenbire rneypl kol- edc.n bir kaptanı hatırlatıyor. - Almanya ile ltnlya bir ara-

tukların üzerinden yaylı oyun- Belki HiUeıin değil , Mussııüni- banın iki atı idi. Bu atlnrdnn bi
caklar gibi havaya fırlayacak ol- nin de hesabı ilkinde doğru idi, Tinin Yunaııistand:ı. ayağı kay
duk. Demek Mister Ceymiste I•'ransnnın yıkıldığını görünce, 1 dı Ye yere yuvaı Ianıiı. ş:mdi bu 
yeni, mühim, heyecanlı haberler, 0 da. İngılterenin son kalesinin arabayı tek başına çekmek ve 
kimbilir bizim bilmediğimiz ne <lüşti.ığüne hlıkmetti. Demek düşmüş atı da sürüklemek Al
bavadisler vardı. İngiliz oldu!;;'U Mussolıni de arkadaşının aldan- manyayn kalmıııtır! Ne deme
için tabii dünyada olan bitenleri dığı ayni nohtada aldandı. Bu li :'Allah kolaylık versin!. 
bizden daha iyi bilmesi icab <.'· ı bırinci hata. ı idi. Daha büyük Mister Ceymis alıklaşmış yüz. 
derdi. Demek muharebe bitmiş, lrntası harbe girmesi oldu. On- !erimize baktı ve bir kadeh da-
belki Bitler sulh istemışti. dan daha büyüle hat:ısı i~e durup j ha yU\ arladıktan sonra: 

- Aman mister Ceymis, mc- dunırk n Yunanistana catması - Artık rahat ediniz. Hitıcr, 
raktan çatlayacağız, c;abuk olmuştur. Bir hata: ikl hata! ı korktuğuna uğradı: 1ş Londru 
söyle, sulh mu olııyor? diye sor- Üç hata! Halbuki bunların bir He Bcrlin arasınd:ı. karşılıkh 
duk. tanesi bir memleketi baurmağa tayyaıc hücumlarına, yani 1914 

- 'l'claş etmeyin! diye ccvab kafidir. Harb bir bakrıra oyu- deki meşhur siper harbine bin
vcrdi \'e yavaş yavaş bir J;adeh nu gıbidir. Arka arkaya dokuz di ... muharebe bitli! 
daha doldurdu, içti ,.e sonra, bir el geçtikten sonra çekilmiyecek Ve son bir kadeh daha doldu-
ilti dakika kadar <lüşünclii, ni- yeı de bir kere beşe çekinf'f" par- rup ayağa kalkarak: 

• 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
lıtik11t caddesinde Komedi k19mıl'\da 

25/11/194.0 Pazartesi günü ak§amı 
S:ıat !!0,30 da 

DADI 

Her tarafa otobüs vardır 

Her eczahancde kutusu 
200 kuruştur.' 

Reçete ile satılır. •••~ 

ZA Y l 
Dumlupına;,· yatı mektelıinden al

dığım ı 93G - 1937 yılına nld ş .. h. -
det.nnnıeıni zayi ettim. Yenisini :ıla
cağımdan eski.<:inin hukmii yoktur. 

Zekeriya l ldı:z: 

Ankara bölge sanat okulu müdür .. 
lüğünden: 

Okulumuza, l <ıpılncak bir imtihan netke:;jnde kaz:ın:ı.nlar ar.ısır.dan ı 
teknik resim öğretmenl<!ri alınacaktır. tsteklileı'in ş:ıı tlaı ı ögrenmek ii:1.C're 
en geç 15/12/1940 da bizzat \'eyahud istida ile okulumuza ıniirac:!atları. J 

(7902 - 11033) 

HACI BEKİR MAMULATI 
rnndığımızı göı·üncc: y~i. askeri hata yaptılar ki :ır- rcfinc! dedi. A"' I d .. b' hO I I ld 

Liralık Lira 

1 2000 -
8 1000 -
z 'i50 -
' 5oo - :IOOQ.-

g 250 200e.-
S5 100 3'SOO.-
80 50 - fOOO.-

900 20 - OOM.-

Türkiye iş Bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, ayni zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Ke-şideler: 4 Şubat, 2 Ma
yıs, l A&ustos, 3 1kiııciteş

rin tarihlerinde y:ıpılır 

Kumbaralı ve · kumbarasız 
hesaplarında en az elli li

rası bulun:ıul;ır kw-aya 
dahil edilirler. 

lstanbul Nafıa Müdürliiğünden: 
2/ı2/194-0 paLaıtesi ıtüni.i saat. (15) ıstanbul Nrıfia MüdüriüiU EkEil~ 

komi•yonu od;ı.'!ında (26712) lira keşif bedelli 11;tıınbul Topknpı sarayı t~ 
ratı kapalı :ıarl usulile eksııtmeye konulmuştur. 

Mukm de, F..ksiltınt-, Bayındırlık işleri genel, hususi \'e fenni eartrınn;:: 
leJ'İ, proje ke~if hullı a~ile buna muttefeıri diı;t•r e\'rnk dairetıinde ,o 
lecektir. 

Munıkk:ıt temiıı..ıt f201)4) lircıdır. . ııJ 
l.steklıle,.in teklif ıııektuplau ve en az bir t..aahbütte (20000) lıra. 

bu işe berııei.' iş y~ıplııtınu dair idı relerinden nlmış olduğu vesikalara~~ 
naden tstnnbul V1liivetine mlir:ıcaalla cl·sillme tarihinden tatil 5"11,ı 
lNi hariç (3) güıı c11Hl alınmış ehliyet ve 940 yılına ait Tkarel od~,.. 
vesikalarım havi k:ıpalı uırfl:ırını 2/12/1940 p:ızartesi glinli saat 14 de 1' 
dar İstanbul Nafja Mücii.irliiğune \'ermeleri lazımdır. (1G4i2) 

_... 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iLAMARI ---
Tahmin eclilen bedeli 1000 lira olan yüz ton bisülfat tophane Soh~:; 

z.arı a•keri f;ıbrikahır yollamnsıııdal:i ratın alına komisyonunca 26/lllnıi· 
s:ılı gunu s~at 15 de nc:-ıl:: artırma ile s:ıtılacaktır. 1stcklilcrin % 15 tft 18~ natı olan 150 lirayı ht'r h:ıııgi bir nı;ı.J ımldlirltiğiine yatırnrak aıacııi> 

951 
makbuz.la birlikte me:ıktir ı:ün 'c sratte komisyonda bulunınalaı·ı. (lOfİ 

===========================================:=::::::::-' 
Çanakkale Deniz Komutanlığı Satınalııı' 

Komisyonundan 
1 - Çoııdkkale Deniz lıomutc.nlığı Hıl iyacı olan sa{i 69330 kilo e~n•C: 

lik has unun 28/11/940 Pfr~ernbe giinti saa~ J4 de kapalı znrlla ekqltıı1 
yapıla1:aktır. ~ 

2 - 'f,ılibkrin 1040 lira ıuu\/akkaL teminatı ile ber•ber ihale giill11 ' 
saat.inde Çanakkale deniz komubnlıgı satın alnın komisyonundn bulııl111111 

lan. p 
3 - Kapalı ı.'.arflarııı iç ve dış zarfları kırmızı balmuınu ıle muburl::ı, 

mi~ o!Jral~ ih:ı](' saatinden b:r ı::ıat evvel makbuz mukabilinde konıiSY 
\"erilmiı: olın:ılıt1ır. 

4 - Post.ırla vaki gecikmeler nazarı itibara alııımıyacnktır. lı• 
5 - E,·saf ve şartname her gün Çanakkale Deni;: komutanlığı ştılt' 

alı11. komisyonu il~ ht;ıııl>ul Dz. v.-. satın alma koınisyoııunda guri.I 
bilir. •10913, bayet sabırsızlık içinde kıy-ı ti kayb{:dilir. Bunlar o kad.~r si- - Türkiye ile lngilterenin şc-

- Yanlış anladınız, dedi. Sulh tık muharebeyi kaybettiler! de- Bu Mister Ceyınis hakikaten vZa a ın ıgı zaman ayrı ır V ye O u-
oluyor demedim, muharebe bit-ı nebilir. acayib bir tipti. öunu derhal belli eder Sc:hibi: A. cemaleddln s::raçoıııu - NeGTiyat Müdilril: Macid çetin ~ 
ti! dedim. Durdu, düşündü, güldü ye de- A. N. K. B:ı ıldı~ı yer: (H. Bekir Ciırıoylar ve Cemalcddln Saraçoğlu matb:l 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ......... --~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~""'!!!!!!!~~~~~~~~~~ 
Lfıkin ıki tnkım:ı dort !ıradan f&tı- 1 la veremem. • , 
Olur şey dcgıl! Bır gun C\ \el e

kiz on lirn verdığiınız clbısenin l.ıy
meti bir gun lçeris:indc bu k.ıdar 
düşsün? Ne de kurnaz herif imi,.: 
Elbiseyi s:ıtmak mecburiyetinde bu
lundugumuzu nnl:ımıiltı. Beıı: 

- Olmnz. Veremeyiz başk:l dük
lı:5na gider.:m dedim. Herif kızdı. 

- Affedersiniz mösyöler. Buruda 
bu gibi Uıkırdılnr soylcnmcz. Ben 
eski nlıcı ı degılim. Satıcıyım. 

- Yani eski satıcısı. 
- llayır! Yepyeni elbise sal.arım. 

Hatırınız için dol't lir:ı vcrdım. ı~:
nizc gelirse. 

Mulliı\erc munauı::ı derecesini bu
luyordu. Herif ile çeki c çekişe pn
zarlık ediyorduk. Guç bela be,, bu
çuk lirayn muvafak.ıt ederek clbi
seyi nrkamızdan nldı. Beş buçuk li
rayı avcumuza saydıktan sonr:ı: 

- Şimdi uğurlar olsun mösyöler. 
Viynnnya uğrar iseniz beni unut -
mıyıısuıız. 

- Unuıınıync:ıuım amma!. Muteber 
mağaznlarmızdan iki çıplak :ıda -
mın sokağa çıktığını görenler pek 
iyi söylemeseler gerek. 

Bu sözum fucrine dültfıncı iSi an
ladı: 

- Evet eveti Pek doğru mösyöler. 
Vakıa elbisenizi aldım. Siz çıplıı~ 

- Ö;>le y:ı. 
- Şlı di ne yapacak mız? ' - Hıç. Dun on marka sattırdı -

ğuı,ız t lbiscmizi geri nlnc:ıgız, 
- Ol::ıbılir. Eger herif ba.,\nsınn 

s t .ıdı i e. 1 
- llı<; uınnctmcm. Bir gün içcn-

Bir çalgıcının seyahati 
sinde elden ele gezecek kadar mu- İll••••••a••••••••••• 92 
kc.ınel elbisemiz yoktu. Siz çır. ğını-
z.ı gönderiniz. 

- Peki! Fcrdinand, çnbuk nı ku 
Eokaktaki e::;kiciye git Dun s: tılnn 
iki kat clblı;crıin durup durmad gını 
ve naç kuruş !azlqSl ile iade edece
ğini ~oı·. 

Çırak bes dakika so·1rn il\ det Ltli: 
·- Eskici elbiseye yirmi ı n ! is

tiyp:. Beş para nsağı ver yo ·. 
Dedi. Fridrihle ben • ıı mı ıd.!,. 

n:r gün içerisinde kıymctı l 

linc balig olacak kad:ır n uke rı 1 
clbi emi:ı: olduğunu bilse id 1. 
h:ıltn yanımızda saklndıkt. n cmra 
kurma satar idik. 
Vnkıt geçirtmek znm nı 

Hcrifdcn aldıatmız be" b k liı·. nın 

birini çırağın eline vcro < çıkt m z 
sır. da Fridrih: 

- Oh ark:ıd:ıs. Ne kndar fe dıhk 
hisscdlyorum. İnsan alışm.ıc1 ı ı bir 
kıyaCcte girince ne kndar ı h: t ız 
oluyor! 

Dedi. Ben de hak verd ın On iki 
snat boynwnu tazyik eden ,, nlt "'İ 
taşımaktan kurtuldul.runıa n~ k<ıdar 

lı.ızedb ordum. 
1ki arkact:ış suratli adımlar ile o

telin yolunu tuttuk. Keneli kendime, 
:ıcaba otelin yazıcısı bizi bu kıya -
fcllc gurur gunncz ne diyecek di -
) o ·dum. Otele ynklnıtık. Fridrih ön
de yllı unıcğc cesaret edcınıyor idi. 
l,<'ııim umurumda mı? llerıf ne eler
se desin! niz borcumuzu ,·erelim de 
bUyük kapıdan içeri girdik. Yazı -
cının odasının onünden geçeceğimiz 
sırada herif kapıdan başım uznttı. 

- Hey! Ne istiyorsun nı kaclaş? 

Dışarı çık, burası seı"SC'ı l yeri değil 
dedi: Yazıcı bizi tanıy::ımamıştı. Hak
kı var, iki saat evvel Viynr.a kıyafeti 
dedikleri gnyet garib b'ı· kıyafet ile 
oteli terkcdcn muteber müştcrilcr:nin 
bu kılık ile meydana çık. • kl rını 
ne bilsin? Ben: 

- Afcdersiniz mösyö. B ~ ) ab:ın
cı de{;rtliz. Borcumu;ı:u vı ı mc e !tel
dik. 

- Nıısıl borcunuz? 

- Cnnım otel p:- • 
- Bu otelde .siziP ı ı ı c r ynt-

m:ız. Dışarı çıkınız. 

Baktım olacak gibi değil. Yazıcının 
yanına yaklaştım. 

- Uikin bizi tanıyamadınız mı? 

Bu sabah burc1dan çıkt1k. Kıyafeti -
mizi değiştirdik. Bugün Viyanadan 
hareket edeceğimizden yirmi beş 

mark borcumuzu vermeğe geldilc. 

Dedim. Herif bu defa bi;,,i tanıdı. 

Bir iki defa başını salladıklnn sonrn: 
- Çok şey! Lakin bu kıynfetiniz 1 

nedir mösyoler? l 
Dedi. Fridrih: 
- öyle Iaz.ını geldi. 
Ben: 

- Söylcmeğe lı::ıcct yok, evele
mirde yukarıki odnd:ı bir kemnn var 
onu getiriniz. Yirmi bec- markdnn 
ibaret olnn boreumuzu vermc<>e ha
%ırız, dedim. 

Yazıcı bize gnrib garıb bakıyor idi. 
Yirmi be'1 markı vcrdık, hesabımızı 
kestik. Otel garsonlarından biri ke
mnn torbamızı getirdi. 

Yazıcı ile vcdalnşıp kapıdan dı an 
tıktığımız. sırada otel g:ırsonları Jrn-

pının h;ırkiııe topl.ınınışlar. BiLi .,ey
rcdiyorlar. Kahknhalar ıle gulü~ü -
yorlardı, 

-8-
Viyan:-dan ayrılıyorduk. Halbuki 

nraba ile veyahud yaya oJaral= yolu
muza devam etti!;imiz takdirde ma
halli maksuda bir iki nydan ev\ el 
mu\'as:::ılat edemiyec<' iır.izi, dört 11-
ramızı dolandıran sarhoş herif <-öy
kmiş ve t;imcndiıere binmemizi tav
siye l'ylcmi ti. Bund<.n ma:ıda lr·if 
şimendıferln buhar ile h.'.lrekct eder 
gayet seri bir nevi araba oltluı,;lınu 
haber vermişti. Bu tnrihden bir ıki 
sene sonrn şlmendifcrın, vap\ run ne 
dt'mck olclu{;'Umı tıımaınilc öğreıımi., 
!dim. Lfıl,iıı o zıur.nn ı:lınrndifor de
nilen ve demir üzerinde hareket c
clmı mute:ıdıd nrabal~ h"ntiz biday,et 
hnlinde bulunuyordu. 

H. tı:ı A' ı up:ıd:ı, Yiy:ın.ıdo bile şi:
ml'ndifcr y:ıpılnlı birl,-ıc se 1(' olmu5 
idi. Arkada ımla bcl'i taöiye l:ıın e
nin hakkı yoktur :r. nnedeı m. ' 
~ cı' kı ylc de do •up lıu\ Udil -

~üıni.iz idn bazı :::eyleri bileme - - Bu nasıl fey? d" 
mel ligimiz ayıb Sil) ıl:ım:ız. - Pek sade bir şey, Bu şinıeJ , 
Bin:ıcn • lcylı ot.elden çıktıyınıız fer Avusturya hududuna krıd.-ır ~· 

glin hemiz şimendife.ı·in ne ol<lugu- dip orada durnr. Yolculnı· jncrl , 
mı bilcıniyorduk. iki art;ııl:ış lwm lla,ka memlekete gideceklcı- h~W 
yol yuruyor, hem }:onu-;uyorcluk. du geçer \ e sonr:ı b. ~ka şiıneıı~ 
Den hir .. yai: evn~l Mibell.ı;p bul- re binerlt•r. 
mal: fikri l.:ıt'islnde idim. Fridı-ih 

Bu bir şey degil. 
de '1)1ıi !ikirdeyni. Şimendilcrin ne-

- Ohalcle iyi ya? 
h."<le bultınabilı..>eegiııi s•Jı mag:ı lrn-
raı· \erdik, ilk tt'S:ıdüf ettigimiz bir - Şimdi ~imcndifcri göstcr·ı t' 
adan n: - Karşı ki u:ıun Nlddcyi t:ıı.ıb 

1
-' 

- Arkad.1§, şimcndıfcri ncr<:de der, en nihayette s:-ğ tıır:ı!n gc ;ı, 
bu!nbi!<'C<'JJimizj h:ıhrr verir misiniz'/ sokağa snpar, istasyon ııercdc 
ded'm. Muhı:tabırn bir mundet bi-ı duğunu sorarsınız. 
zi siizdli, - Gösterirler ıni? d' 

Nasıl şimenrlif ı? dedi. - Elbette, zaten göstermc~C ıırııl 
- N:ıs,J olncak? 1çine binilcccl:' hacet yok, istasyon kendi ı.;cn 

bir • l'r:t'ııdifcr. gösterir. 
- Siz bur:ının ynbnııcı ı mısınız:' Iforifc: ot' 

- Öyle olm:ısak ı:;lmmdiferi riz- - Teşckür ederi7., dcdıktCll < rıl' 
d('Jl somrnzdık. ra gösterdigi cadde uzcrinde ;yıı 1 

- O da c1ogru ):-' Şe) ... Çoı. u- meğe ba!ilndık. Hakıknlcn cnddC~ 
za1. mı ı;i~lP.Ccksiniz? nihnyelimle snğ t.arafıınızd:ı ıl 

- ıt.,ly:ly:ı knclar. sok:ık gPJdi, snptık, ~apknsı pıı 
- Ooo!,. demirli bir ndurmı: 

Nn oldu?,, - istasyon nerede? 
- C'ok uzak. Dedik. Herif: 
- SinıPndifer dcı 1 r . ı .ılın! rb 

dn uwk mı? 
- Degıl aınma 

lt, dar ~.tn ez. Y. 
var. 

- Ne n darm. ı? 

- Ad ın rıktaı n 1 ı! 

- Ne yap:ıc:ıksınır.? dccll. 
- Şimendifere blnec·cgiz?. 
- Siz kimsiniz? 
- Arl.nd:ıs lC:k rciı~ ı uz:ıtı1ı:ı 

ninl<' çene ynrı hı 11 ga \·:ıkt 
yok~ 

(Ari.ası ,·arl 

e' 


