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Daima halk için 
ve halkın içinde, 
çalışan Parti 

Ciimlıraiyet Hallı Partiai, 
memleket iflerinde daima· 
ön aalta bulunmayı, yur· 
dun ulıraplı v. aevin,li 
hGJiaelerine bütiin varlı· 
iile alikalanma;yı /rendi
aine fiar edinmiıtir. O, 
)'alnuı aiyaai bir parti de
ğil; milletin bütün hayalı 
i,ine kök aalmlf milli bir 
müuauedir. 
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Son Telval Moıboanndo Baadır 

FIATI 
HER YERDE 

-
EYLABI 

Karacabeylc Bursa arası.ilda mü. 
nakalat durdu, Kemalpaşa kaza

. Yunan Matbuat Nazırı ~ed:ki: sile telefon mu ha beratıda kesildi 
Ayni gayeye 
tam bir tesanüt
le b a k ı yor uz 

-------
Yunanistan tarafın-
dan :tapılan harbin 

manası nedir? 
Atina, 29 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriy.:ır: 

Kız lay seylip mıotakaııoa 20C01ira gönderdi 
Buna, 29 (A,A.) - Kemal-• w ZAra7l almı.1 bulunmakla beraber &~ 

Karacabeydeld wyUıp seçen -.eki ııe;ı>Uptalti acı >ecrübelerdon istifade .,. 
naddinJ bulmut ve Xarocabeyde bu dilerek vilayetçe çok esn.ı.ı tedbirler al. 
haddi de aşıruştır. Dün ak'"""1& lı:adar dırıiıruf bulundutundao ıimdlye kadu 
vilAyetc geleD malô.mata &'Öre Uluabat lnaan ve haJo "'an zayıatı olni:ıdılı ilnı.. 
köprilsıinden Karacabeye kadar olau tılmalı:ıadır. Sular Kemalpaşanın birkaf 

,ose ve iki taraf tamamen su altındadır. mahallesini isw.a etrnif bulwımaktadır 
Karacabey ile Bul":ia ırasında münaka• Su basan 7erlerin halkı daha evvel tah... 
lİ:t durmuşsa da telefon ve telgraf mu- liye olunmuşur. Kemılpaşanın ortasın
haberatı devam etmektedir. Kemalpaoa dakl beton köprüyü de tartı.amen sular 
ile telefon irtibatı kesilmiştir. Bu kaza lkaplarnJilır. Uluabaı köprü.~ünün U.d 
merkezindeki vaziyet geçen seneki man. (Arkası Sa. 5, Su. 4 de) toplanıyor, Bu kongreler, Parlinın 

V1layeller teşkilatının iki aenel1k 
faaliyet biliçosunun tetkiki demek
tir, Yapılan işlerin umumi bİl' mu
l:asebesinden sonra, Parti men· 
auplan yeni dileklerini ortaya ko
yarlar. Parti Vilayet İdare Hey'et· 
leri, bu dileklerden aldıkları il· 
hamlar dairesinde çalışırlar. Di· 
)eklerin öz kaynağı halktır; halkın 

Mısırda talim göreu Yeni Zelandah efrattan bir mülrese Matbuat nazın Nikoludis Mısır
da çıkan Elahram gazetesinin mu
habirine bır mülakatta ez.cilinl~ 

şunları söylemiştir: 

Fransa Üzerine General Dö 
yapılan tazyik Golün hitabesi 

HAVA HARBi 

lngilizler dün ge
ce istila üslerine 

ihtiyaçları, duygulan ve ıikiyetle- h •• } t 
ridir: ~ylece ~mhuriyet Halk 1 UCU m al yap l 
Partısı, halkla daınd temas halin- •---
4edir ve hallı.m nabzı dalloa elin4e- L . , l . d . ) 
dİl'. orıent te .ı eoıza b 

tstanbtıl Jıongre1inde, nnılıterem ÜsıÜ bombalandı 
Kefal Mimaro&lnnun iki yıl için· 
ile yapılan işler hakkında kongre- Londra, 29 (A.A.) - Hava neza· 
ye vudiği izahat, Partinin raaliye- retinin tebliği: . ' 
tine bİl' delildir. 7500 kadar m""ele Bu gece fena havaya rağmen, 111. 

1 

ltalyanlar 
Arasın.da 

Karış klı 
Bir Yun•n deniıallısı 

Oç lt.lyan Nıkliye 
Vıpurunu Torpilledi 

Yunan kuvvetleri 

GARP ÇOLONDE 

Bardia'ya karşı 
yakında bir ta ar .. 
ruz bek .. eniyor 

c Yunanistan tarafından yapılan 

harbin manası nedir?· Sualıne ce
vaben nazır demlştir ki: 

Bu harp Yunanistan için bir iş. 
tiklal ve memleketinin mlldafaas: 

--Darlan , · Hillare 
Bir mektutunu -

Petenin 
götDrdU 

harbidir. Daha umumi bir tarzda V d __ ....... __ işi e kabine ~~limaı 
ı denebiilr ki, 8 milyon nüfustan mü- • 

İogiliz lutalaranın ha- "rekkep olan Yunanistan 45 milyon devam ediyor 
zırJığı devam ediyor nllfuslu bir lmparatorlıa İtalyası· Zurih, 29 (A.A.) - Reuter: 

Kahire, 29 (A.A.) - Orta Şark 
İngiliz umumi karagahının tebliğı: 

na, askerle işgal altında bulunan Vch 'd 1 •· h ber'· 
ve er tür u tel ışat a m a ya.ş:· . , h 

.. 1.. h" it d 

1 
y en ge en gaze.., a ..,. 

(Ar kası Sa. S, Sil. :ı de) rıne n~_aran Allnanya tararından 

---~ı-----
"0 Uşman la uyuşmak vata. 
na h:yanet etmek demlktir,, ___ , __ 
Dö Gol F r an s z ı la r ı 
mücadeleye davet etti 

Londra, 29 (A.A.) - Afi ajana 
bildiriyor. 

üzerinde çalıfılmıı; 14 ili 15 Jıin giliz hava kuvvetlerine mensup · C 
evrak ıelip gitmiştir. bombardıman tayyareleri, Rotter· enuptO 

Trablusgarpta Bardia mıntaka

• J J• sında topçumuz faalıyeline devam 
1 er ıyor etmiştir. İtalyan garnizonunun mu

1 
Cıchy hükumetı uzerıne yapılmak-

la olan tazyik, Noel yortuları esoa-B u r g a r 1 a r '<ında bile, azaın:amıştır. Amiral 

General de Gaulle dün akşam 

radyo ile bütün dünyadaki Frau

sızlara, her zamankinden daha h• 
yecanlı bir hitabe irad ederek mü. 

cadeleye yeniden başlamalarıD1 ta
lep etmi~tir. 

İstanbul meb'u,Jan, her yaz in· dam ve Anvers'l<>ki petrol depola
tihap daireleri balkile yakından te- rına ve Boulogne, Cherbourg ve 
mas ettikleri ve halkın dileklerini Lorient istila limanlarına hücum 
ılinledikleri uman, Parti teııkilih· etmişlerdir. Lorient'te büyük bir 
nın da, Hükumet ve Belediye leş· yangın görülmüştür. Tayyareleri
kiliih kadar büyük ıayretlerle ç•· mizden ikisi kayıptır. 

)arlanın Parısı zıyaretı esnasmd3 

M •ı hve re lareşal Petain ta~afından HitlerE 
ıtaben yazılmış bır mektubu tev· 

kisinde ve Galla_bat'ın şar_kında top- • • i etmiş bulunduğunu La Suisse 

çu tara~ından hımaye edılen ~evrı- ı I t 1 ha k azetesinin Vichy muhabiri bildir· 
yelerlmız düşmanı muvafiakiyedej· -nektedir. Mfrzalteratın Frana ta. 

kabelesi nisbeten az olmuştur. 

Sudanda Kassı:Janın cenubu şar-
Bugünkü ahvalin Fransır. AfrJ. 

ka<ında öne sürmekte olduğu fır. 

utı bilhassa tebarüz ettıren Gen• 

tal, mücadeleye yeniden başlama
? karar verdikleri takdirde, rilt. 
beleri, fikirleri ve mevkileri ne o
lusa olsun ve hatta mazideki hat• 
lanna bile bakmaksızın, kayıtsıı. 

ve şartsız olarak, bu gibi ltimseleı:
le lşbirlii!i yapacaiiını bil<i'r"'i~tir, 

lışhklannı memnuniyetle görür· Londra. 29 (A.A.) - Sal$hiyett<'r iz'aç etmişlerdir. • Et m ., yor ' atından yapılan tekliflere ve Al· 
İNGİLlZLERİN HAZIRLIÔI • ııanyanın mukabil teklifler proje-ler. Kaza ve nahiye teşkilatı, umu- (Devamı Sa. 5, Sü. 6 da) 

Kahire, 29 (A.A.) - İngilizler Bar • ine lstina<len devam etmekte ol· mİ\·etle pek faydalı çalışmalarile 

halka müfit olmuşlardır. Her tür· 
lü yordUD teşkilatı, Parti mensup
larının yorulmak bilmez himmeti· 
le çok iyi neticeler almışlardır. Ge
~en yıl bugünlerde vukubulan zel· ı 
ze!e felaketzedelerine yapılan ve 
ıöğsümüzü iftiharla kabartan pa· 
ra ve qya yardım lan bunun en 
büyük delilidir. Ynlntl! İstanbul 
bir milyon liradan fa71a para ve 
hububat, gıda maddeleri, tütün, 
,-emiş, tıbbi en.a, canlı hayvan ve 
saire hariç olmak üzere, ZOG,000 
n3rra giyecek ve kullanılacak eşya· 
\ermiştir. Bu güzel neticenin temi
ninde ••fkatll halkımnı:ın yüksek 
cömertliği kadar, bunları toplıyan 
Parti men~tıplarının büyük gayre
ti de görillmüşti:r. Bu yıl da kah· 
r:ıman orduya Jıış hediyesi ve Tllrk 
HRva Kurumuna yardım işleri, yi
ne Parti teşkilatının ve izasının 

himmetile ylirlimektedlr. Cumhn· 
riyet Halk Parti.i, böylece, yalnız 
ciyasl bir teşekkül ~lnınkla kalmı· 
yor; ayni zamanda, l~timat ve mil
li yardım ve hayır i•lerlnıle de, son 
derece kıymetli çalı§malarile tema
yüz ediyor. 

Ankara Parti Villyet kongresln· 
de iki sene içinde görülen işlez sa
yılırken, İdare Hey'eti raporunda 
söylendiği gibi, Parti teşkilatı 

•memleket işlerinde daıma ön ıaf
da bulunmayı, yurdun uhraplı ve 
sc.,nçli hadiselerine bühin varlı

ğile alakalanmağı kendisine ıiar 

edinmiıtir .• 
Halk Partisi tnm mıinasile bir 

halk mliessesesi olduğu içindir ki 
mm affakiyetli çalışmaları nisbe
tinde azası da artmaktadır. l\fese
l:i. son iki yıl içinde Ankarada 2966 
ki~i daha ba kayded:Jerek ha ye
kiınu 62.298 kişiye varmıştır. 

Partinin milli miidnfan bakımın
dan olan faaliyetleri de f.akdir ve 
tükranla karşılanmağa layıktır. 

Ankara kongı-esinde olnman rapo· 
run ,;u k1<m1, bu hususta bizi ay
dmlatmağa kiıfidir: 

•-Dünya buLran•nm memleke
timizde de yapt.ğı teslrlPr dolavısi

(Deveını Sa. 5, Sil. 5 ü) 

Ruzvclt'in dün 
akşam ki nutku 

dianın garbındak..i mmtaltayı temız.. E k. B k ·1 ç k r Juğuna dair Vichy'nin salA.hiyett3ı 
)emektedir. s ı il şve 1 an o 1 ııahafili tarafından evvelce yapıl· 

UD teklifi rccldedilrli -rıJ.f olan beyanata ilave olarak hı' 
Bardia önündeki İngiliz kitaatı- ' 

nın hazırlıklan devam etmektedir.

1 

ıir yeni malilmat elde edilemlye-

Amerikanın lngiltereye ı 
yao11cığt yardım hık
kında ki tafsilatlı plan . ___ , ___ _ 
Amerika mahfilleri. 
nin Ru:ı:vc1t'in nutku 
hakkındaki tahmini 

Yunan Kralı S. M. J orj 
ve Metaksas 

Diğer taraftan ftalyanlar da Tol>-
nıkta hazırlıklarda bulıınmakta-

dırlar. 

İTALYAN TEBLt~t 

İtalyada bir mahal, 29 (A.A.) -
İtalya umumi karugibınm ıos 

numaralı tebliği: 

Bingazi hudnt ınıntakasrnda 

Bardiya cephesinde karakol ve. 
Atına, 29, (A.AA.) - Dima'nm ıar. 1 şiddetli topçu faaliyeti olnıuştur. 

binde Yunanlılar bir çarpışmayı mU· ı S ri k il t J · · 1 • 
Vaşington, 29 (A.A.) - Haki.ki leakip 5 zabit ve G5 nefer esir almışlar. e o arımız ·~yare erımız e ı' 

bir siyaset adamı olan Ruzvelt, •O- dır. Bu hlidise şayanı kayıt nokta, beJ ı birlij!i edereJı çöl mınta_!'ası_n.d:t 
cak başı muhuebesi. ismini , . .,... muhıeUf ciizUtama alt olına11 ve ordu-1 düşmanın birkaç zırl.lı otomobılıni 
d .. · b -•· mki k nun Uç muhtelif sınıfına mensup bu.'un.. j tahrip etmişlerdir. Torpilci tayya· 
ıgı u a.aşa onuşmasının e-- . • . . • • • 

hakkı d t .
1 

ku l' 1 m8'ıdır. Bu hal, llalyan saflarında n.uıl •

1 
relerımızden ikısl hır monıtor ıle 

8b~51 1 n a ~azedecıferkae ç 1 ı Arka" Sa. 5, Sil. 4 de) (Devamı Sa. 5, Sü. 7 de) 
ır pucu verm.tşse e, a t gaze· 

teciler blitün Amerikalıların bi - , 

hakkın tecessüsünü celbeden bıı B • t G s 
işaret hakkında kendi.inden hiçbir eŞIK aş: • arayı 
tafsilat almağa muvaffak olama· 
mışlardır, 

Filhakika dünkü matbuat kon-
fuansmda Reisicumhur bu ak
ıamkl konuşmayı ihata eden ketu
miyeti zorlamak gııyesile kendisine 
tevcih edilen birçok suallere ince· 
Jikle cevap vermekten imtina et
miştir. Herkesin bildiği yegane şey 
bu konuşmanın fngiltereye yardım 
tezi üzerinde olacağıdır, 

Reisicumhurun düşünme tarzı· 

na tamamile vakıf olanlar bu ak
şam ortaya tafsilatlı bir plan ile 
çıkmasına intizar etmemek icap e
deceği kanaatindedirler. Bu konuş· 
manın daha ziyade Avrupa harbi
nin Amerikalılar için ne gibi ihti
maller tevlit edebileceği noktasına· 
balkın düşünüşü.;ü alıştırmak ga
yL-slııi takip edeceği ve Amerika
nın bu hnrple hayati bir surette a· 
Jiikadar olduğu ve İngiltereyi har
bi kazanacak bir vaziyete getir· 
mek için Amerikanın yapabileceği 
her ıeyi yapması icap ettiğini gö&
termek (i.kri!e yapılac:ığı ayni ma· 
hafit tarafıııdaıı tahmin edilmek· 

teclir. 

dün 5 - O Mağlup etti 
Fenerbahçc Bey koza Yenildi 

Dünkü G. Saray • Betiktat maçından bir intiba 

( Diin ;yapılan ıpor lwueketlftl"İnİIJ tıılıilab 6 ıacı 11UlaJaJa) 

Bulgu Bqvekili Pr. Filol 

(Arkası Sa. 5, SU. 4 de) (Devamı Sa. 5, Sü. 5 de) 
.................................................................. .,.,. ........... __.__. ................. .,.. .................... ...., 

tçl~d.erı l 
= 

Zırva tevil götürmez 
Şaşkin• dönen "Son Posta,, her 

gün bir az daha kendisini için e 
bulunduğu çamur deryasının derin
liğine batırıyor ve iftira ile, yalan
h:1, hakaret etmek ile, çirkap ve 
ciyfe gibi etrafa sıçramakla ayıp· 
larından ve günahlarından kurtu· 
lacağını sanıyor 1 

Sofya, Z9 (A.A.) - T•ymiı mu· 
Ya:an: A. ŞEKlB 

ha_bİl'i bildiriyor: Bu.lgaristanın Koordina!lyon Dey'etinln eald" fos gibi bula1ıyorlar, ciy(e ıtibi Y• 
":"bver devletlerıne lltıh~k etme- 58yfa tahdidi karuını Türk ınat· • pışıyorlar, çirkip ı:ibi Slvaşıp sırna· 
11 haklı:ında sabık başve~ı~ Çan~o( 1 buatının bey'eti umumiyeai adına tıYorlar. Fa.kat, idrak edemiyor
tarafınd~~ yapıla~ teklifı meb .u- sahte bİl' hava yuatarak tidil et- lar ki efkiırı umumiye nazarında 
ı~n huı~ıye encümeni r~detmı~ J lirmiye ve Hü.kümetin matbuat içinde yüzdükleri çamur deryası• 

ıtır. Encümen, memlrketın kat'ı hakkındaki teveccüh ve hüsnüni· nm derinlifine daha çok balı) or
s~"'.'.tte bit~raf kalması hakkında yetini kendi mrnfaatleri hesabına lar, daha çok tiksinti vtrl or!u, 

1 
b?tun parl~~ento namı~a. aynca Wisnıar etmiye kalkışanlar arasın- daha çok idilqiyur, bayaiılllŞlŞcır-

'bır temennı izhar eylemıştır. da bulunan «Son Po.ta• İstanbul- iar! 

daki dokuz, İzmirdek.i üç Türk ea· Biz bu sütunlarda hiçbir umu 

" 
lngiliz harp oa- ı· 
milerl ile Alman 

zeteainin gösterdi~ aksülimel kar- ima ile dahi olsa Ali Ekrem Uşak· 
şısında Hükumetin ittihaz edeceği lıgilin phsnıdan ve Selim EmeeiD 
yf'ni kararın ne olacağını bekleme
si iktiza ederken i~i ba3·alığa, ma
halle çocuklu&una, ıııhsiyete, ifti· 
ra ve tezvİl'e döktü. 

zaten Son Posta'nın küçlikme> 
cik idare odasından dışarıya taşmı
yao ve asla taşmak kabiliyeti ec;.. 
termiyen şöhretinden bahsetmedik. 
Daima •Son Posta. nın bizim Jıa.. 
dar herkesin de bildiği, Cumhuri
yet Halk Partisinin bildiği, Türlı 

inkılapçılarının bildiği Hük6metia 
bildiği milseecel mlııcvi şahsiy• 

tinden balısctmiye mecbur edildilı 
ve -sayla adedi• hakkındaki fikir
lerimizi milda.faa eyledik. Halbnlı:I 
onlar, yani f11 çamur gibi, çlrkip 

korsanı arasın-
da muharebe 

Bir Alman vapu
ru batırıldı 

[Y•sı•ı 5 irtciJe] 

Kalem, lrfnn, üslup ve bonunla 
beraber meslek abliık ve liyakatin

i den mahrum bulunanlar için man-
. tığa, hakka ve hesaba dayablama· 

•ığı gün ve anda şahsa çatmak, 
ledikodu yapmak, yaradılışmdaki 
çamur kabiliyeti nisbetinde çamur
laşmak, bayağı olmak mutattır, 

Son Postarılar da timdi bu hal· 
dedi.der. Çamur gibi a.ıe11Yorlar, si- (Arkası Sa. 5. Sii. l de) 
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GJ> A ~~E i Hediyesi - -- POL1Ti 
YAZAN : .ZJ YA ŞAK İR rl Bütün yurdda faaliyet 

devam ediyor 

Asker aileleri için ı Posta Pulu- Yine canlı! 
T elrika numara..: 8 

Mansurun parmak işareti, mahpus
ların zincirlerini yere düşürüverdi 

•• 
- l\fansur ebedt bir hayat'a ma

liktir .. Eğer ıstenıe, vücudımiın 

kahbını ınsanların ell .. rine terke
der.. Kendiııi (Allah) m nel'Aime 
~ıkt1r, gıdef'. 

yeti~erck (SUfiyun) mesleğini be
nım5"ın"i olan kaleııder meşr'e1)li 

(bir adam, başına toplanmış olan
lara, şu bıkiıyeyi anlatıyordu: 

- Hlç şüp : ;'"'z ki (Maru;ur). 
tam m ii nasilc bır (Vcll) dir. Onun 
keşıf ve kerameti, ınk ii r edilemiye
cek derecede bahir dır .. . Birkaç se
ne evveıl Mansur, refakatinrie 400 
sadık dostu oldugu halde Hacca 
gmruııtı Bunlar avdetlerınde yolu 
~ırd.ılar. Çollerde, aç kaldılar. 

•Yi Man9m"!.. Sızı buralara, açlık
tan ölmek ıçm mı getırdın? • dı 

ye beğırmıya başladılar ... Mansur, 
hıç teltış etmedi. Onları etrafına o
turttu. Hep btt ağızdan, kendilenne 
bazı. ~yetler okuttu. Onlar bu i
ret~rı okurken o mütemadiyen eli-

Dıyorlardı. 

Bun ların riva~tlerine nazar&ll, 
(Mansur) zindana girdiğı zaman 
ornda 600 k~ı vardı . ,. ManStl!" b"'ı
laa oordu: 

- Derhal bu!'adan çıkıp gıın.el< 
iırter mısını2! 

o .. d1. 

Hept<ı de Ufteır" vurulmuş olan 
bu mahpuslar, ketİdıltti gıbt zın
cırlerle bağlaruruş olan bıı. adama 
baktılar ve gfildlller: 

- l!:vv<o..1.§, nıçın kendint laırtar-
mak istemıy<>l'Sllll? 

Dediler 
(Mımsur) da onlara gilldii; 
- Ben .. Bu ceaya !Ay*mB ... 

Çünkü, (Enet - Halt) dedım. Ve, 
sevgilim ile ımımı:zdakı (.Bliyölı: 

ı nı sırtına götürüyor, oradan çık.ar· 
dığı buyuk bır parça kızartma et 
ile henıiz fı~ından çıkmış taze M 
ekmeği bırer bırer onlara venyor
du ... (Mansur) un havarilerı, bun-

gır) n fiış etti.m, Onun içm ben, !arı leı..,tle yediler. Ondan sonra, 
ceaya müstahakmı ... Fakat, """"" •Ya Maneur!.. Hurma da istenz.• 
gilim, brnım arzulanmı rtddetntez. dedile..... Mansur, gıilümsedı. 
Eğer istersem, sizi buradan derhal .'.Pel<ıilıi .. Beni, silkeleyınız.• dedi. 
tahlis edebılirım. Arkadaşları, Manııuru .lı:ollanndan 
Dıye mukabele etti, yakaladılar. Silkelemeye başladı-

Mahpusiar, bu !IÖElenien bir "8V lar. Ve stlkeledik~, .Man~ o-

l ~-'-- H t.. b 1 muz başlarından dökülen nefis taan amaUJ.HU. a .,. onu ır mecnun 

d 1 ze hurmaları l<ap~tılar. Ondan son-san ı ar. 
_ ra, artık (Mansur) un, her şeyi ı.c-

Fa.kat Man8ur. parmagmın ucu- raya kadir bır (Veli) olduğuna, 
nu uzatarak onlara l§Bttt dtt. O büsbütün ıruındılar. 

anda, mahpusların bağlı oldukları Bu hıka,.eyı dinliyenler, yerlere 
zincırler, birer bu"ec yerlere dilşti- kapanıyorlar.. (Mansur) un mane
vedi. 

O zaman mahpuslar, derhal oaun 
etrafına toplandılar. Ayaklarına 

upandılar: 

- Sana inandık. İman etbk. .. 
Çabuk bızi buradan kurtar. 

Dtye, yalvarmıya başladılar. 

Mansur, bu defa da parmakları
nın uçları ile kapılara işaret etti. 

Derhal, zindanın demir parmaklık-

vi varlığına niyaz ediyodar: 
- Böyle blf (Veli) yi ıdam et

tn<"k, dünyanın en büyük cınayetini 
işlemektir. 

Diye hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar
dı. 

* Nt> bu rivayetlerden ve ne de 
kendısıne atfed1len keram~lec-

b kapıları, arctlarına k:adar açılı.....,... den haberdar olmıyan Mansur, 
di. • Bağdat zındanının karanlık bır huc-

Mahpuslar, birhirleMn! çı~ı~ resınde öliim saatlerını beklerken, 
rek dışarı fırladılar. Fakat muhafız- onan şahsıyetını ı.t1smar etmek ıs
lan o kadar derin b<r gaflet u'\'l<u- tiytmlerın bu sozlerı, çarçabuk sa· 
su bastırmıştı ki bunlar, hiç bir '!"- raya aksettı. Ve derhal halıfeye bil-
yin farkında olmadılar. dırildi. 

Halıf,. umumi bır kiyam ve is
yandan korkarak derhal vezır Ha· 

Ankftra, 29 (A..A.) - Ask..rleft.. 
mize kışhk hediyesi teberruatı et
rafında ttugün aldığımız telgraflar 
Güm üşhecıköy keu91 hallınun 60G 
paınuklu, 438 çift yİİll çorap ile 9'7 
parça muhtelif yünlü eşya ve yiM 
ba maksada sarfed:lmek iaere 1'11 

lira verdiklerini, Safru.helu hal
kuıın da 4800 çift yün çorap, 91 
çift eldivea, 159\i pamııkla ve 4.50 
lira teberru eylediklerini ..., bôi
tün bu eşyaların Kızılay merketı
leriu verilmiş lmluncl.aklarııu bil
dirmektedir. 

Arap saçı gibi 
karışık bir dava 

yapılacak yardım 
Vali, ticarethanelere ve bankala
ra birer mektup gönderdi 

MüePeselerle ıeryet 

bir seneliğini vermek 
sahipleri 
suretiyle 

bu yardımı 
yapacaklar 

Askere alınm'f olaıtların ııefıri- dedilmekte, bunun tahsili için Tah
ınizde bulunan yardıma muhtaç a- sili Emval Kanununun tatbikine 
ileleri efradına aylık verilmek ü- mahal bırakılmıyacağı muhakkalt 
zere maaş sahıplerinin muayyen görüldüğü de illve olunmakta.dır. 
hudutlardan sonra muayyen mik- 100 liradan fazla geliri olanlar
tarlarda pan vermekle k.an1m2n dan asker ailelerine yardım olmak 
mükellef oldukları ınalfundur. ü:ııere tahsil edilecek para, Il'l8"§ 

Bu yardıma, bütün mürssesat, sahiplerinden ,aylık olarak alınır 
Ticaret ve Sanayi evlerıle bank caktır. Buna mukabil, servet sahip-

Acaba, Y akuptan hangisi !ar da muayyeR mikyaslarda işti- !erile ticaret erbabından, bu ya~ 
hangisini kıskanıyormuı rak etıııeğe mecburdur. Vali ve dmı bedelinin senelik olarak tahsı-
Dli K .. "L J.. _._ ., __ ,_ Belediye Reısuniz Dr. Lil.tfi Km:lat", li telı:arrür etmiştir. Bunlann vere-

n uçuaayas-3 a .. ...,......,. b ard . . '--'-·'-- . d 
. .,...,. d '··-L···I·'- .. .. u Y un ıçııı. ._...~., malt, ti- cel<leri para miktarı da, hakların il - "°-"' a ..-._... Ylllllllll- cari • b"" . 

d b . hail ka ._... ve sınaı frtfrn. müessese!- yapılan tetkikattan sonra servet ve en •r ma e vgası o---t> " . . 
dü.a akşam adliyeye İlltibl eblit- birer :mektup gonclermiştir. takatlerile miienasip olarak tayin. 

Valinin bu mektubunda, o - eda,...;. ve kendilerine bildir!l-i~ tir. ..........,, -.....-
Bu davada, davacılar, Meliluı • için, o müeseseııia kahraman a. tir. 

dında 25 yaşlarmda bir kıı<hala U kerlerinrizin ailelerine verilmesi Aske!- ailelerine yar-dımm azami 
ya•ında Ay•e adında bir kız, m- münasip görülen mebltğın senelik 

Y Y haddi senevi 500 liradır. Bu mik-
nun da, Elmas adında, 39 yap. miktarı ~arak, bıı. mebliığ111 
nnda, evli bir kadındır. yakında miiracaet edece!ı: olan ta.il- iar da, en büyük ticarethaneler -
Davacıların iddiasına göre, El- ııildara müessese tarafından seve saıoayi müeseereleri tarafından ve

mas, 35 Y"!larmdalıi lroaısı y alnt- seve verileceğine emin olduğu lray- rilecektir. 
bu çok sevmekte, kııluuımakta, 

bi!lı-a, davııeılan elan Melibayhı 
13 yap•daki Ayşedeıt claJta bzla 
lı:ıskall.Blaktadır. tdc1ia7a g;;n, dön, 
13 yaşmdalıi Aneyi, ~ 
lıirioi, o.....ı. ı.uı..- bakkallR e
vine yellıımış, bu anlık, Elm. 
~na Çlkank: 

- Sen, gözüm gibi sevdiğim ko

camla aranuzı açmap 11~ 
ha? diyerek dövmeğe başlaınlf, ı.u 

Paşalimanı önünde 
bir kayık devrildi 

Denize düşen Üç kişi boğulmak 
aralık, evlerind~n çıksa birka~ y..... Ü z e r c i k e n k u r t a r 1 l d 1 l a r 
h kadııı Ayşe), Elmasm eliıod.ı 

kurlanrlarken, koıw$u ·u olaa M&- Evvelki gün Paşalimanında bir j !ar, sandal P8Jalimanı önüne geı
liha da sokağa çıkmq, Ayşeyi ne- deniz kazas.. olmuş. bir sandal dev- diği zaman, havanın muhaleretın· 

ye dövdüğünü sormuş, Elmas, Me- rilmış. üç kişi denıze dölrülınüş, den su dolmll§, sandal batmış, içın
lihaya da hakarette bulunmuştur. etraftan yetişen kayıkçılar hepsini deki yolcularla kayıkçı denıze dö-

Diln mahkenıede, Elmas, ne Ay· kurtarmışlardır. Bu hadise şöyle külmüşlerdir. Bir müddet dalgalar. 
şeyi dövdiii!iinii , ne de Melibaya olmuştur: la ~ yolcular ve sandalcı, 
lı~karet ettiğini, bunların, kendi!ıi-1 Kuzguncukta oturan torun11 ile feryatlarına etraftan yetişen ka
uı çok seven kocasından kıskan· arka~ı Hüsaınettin evvelki gün ;yıkçılar tarafından kurtarılmışlar
dıkları için böyle uydurma bir da- saat on beş buçukta İsanbuldan dır. Üçü de tedavi altına alınmış· 
va mevzuu tertip ettiklerini söyle- Ahmedııı kayığına binerek Kuz-, !ar, kaza hakkında tahkikata baş-
mi~lir. guncuğa gitmek üzere yola çıkmış- Iarunıııtır. 

Dinlenilen beş tane yaşh kadın, 
Elnıosıu. Ayşeyi dövüp M..Uhaya 
siivdüiiiinü söylemişler, muhake
me. hali cihetlerin tahkiki için 

Bir ço..:uk merdivenden 
düttü 

Kadıki>yunde oturan Vehpinin 

Bir tayfa anbara dii§erek 
yaralandı 

İstinyede Demırli Sadıkzade va-

•• •• •• nun yuzuncu 
Yıldönümü 
Bu münasebetle dört 
neYiden mürekkep bir 
9el'İ pul basılarak da
ğıtılmıya batlandı 

Bu sene, dÜJIJ'a posta. pullanma 
1 

- ..., lbdasmuı yilzli.ndl --· . 

bMle birçok memklı:ellel't'le oldt- 1 

f1t ıribl memlekeUmlıtdo de bir -ı 
pal labe<tlrilmiştlr. Ba ııer!, dört 
nevi puldan miirekkepdr. Bu pul
lar, her nev'i yirmi beşer bin iane 

obnak ti.sere yüz bin tane basıl- j 

-· her neviden üe bbı beter yıi:I 
ıa,,.. de İM&nbııl& röıı<lttiluüttlr. 
İkl ıründen beri kovzi -le 
olm. bu pullann hemen bitmek ii-
zere oldatu l'öriilm.u,ın.r. 1\-le~ 
den yenld~n pul ıö~rihnesf _..._l<'dlr. 

Bir ileri paJ 31 kttMQtılr. PııJbr.. 

- blrlniıı Bzorinde Yari .-la-

- blna..mm resmi, blrhıde -
cı.. --· birtıtde kanda posla 
mlıdiyabıda knlla.ndan vuı:ta.ıar, 
d6rdttne.Wninön ö·ttrlııde de, Av

nıpada ve Tllrklycde eski -
miiv .. ıiler- ne-.ı..t ... rdır. 

Polis döven 
yaşındaki çocuk 

17 

Dün muhakemesine 
başlandı, tevkif edildi 
Dün, Tahakıalede sokakta ya

nında bir bekçi ıle birlikte yürü
mekte olan polis memurn Mahmut 
bir kahveden çıkan beş altı kıpti 

kızından birinin ağlayıp bağırdığı
nı görmüş, yanına gidip ne olduğu-
nu sormuştur. 

Kız, bu aralık kahveden çıkan 

Kemal isminde 17 yaşında bir ço
cuğu göstererek: 

- Bu, beni dövdü, demiştir. 

Mahmut, Kemale doğru yürür
ken Kemal adaba evvel davranmış, 
Mahmudun üzerine yürümüş, ha
karet ettikten sonra, yüzüne, gözii
ne, rastgelen yerine vurmağa baş
lamıştır. Biraz sonra, bekçi ile Mah
mut, Kemali yakalıyarak karakola 
götürmüşler, Kemal, hakkında ha
zırlanan zabıtla dün akşam nöbetçi 
asliye mahkemesi olan asliye bi· 
rinci ceza mahkemesine verilmiş, 

muhakemesine başl.a.nmıştır. 

Ycsan: 
l'r.I. Ha..y;,. Sükri BJ 
gaag çüzltı paktın imzası 
~ kıp eden gü.nler 

faal bir politika 

meaini lıttiıof etmişti. Avrupa 
let adamlan ta llfadr it ten vey 
şide-, Boma, Sofya, Peşte ve 
kovadaa Bertin veya Bertesga 
gidiyorlar, Al- zimamdar] 
görüşüyorlar ..., gidi tutula 
!akım kararlar ittiha1 ediyor 
Neşttclilen resmi tebliğler 
kısa ve umumi ""' konu~lan ı 
il hakkında edna bir fikir edi 
~ müsait bulunmuyordu, Ara 
Romanyaya Alınan a•keri ıs! 
hey'eti ve kıtaatı gönderildi. 
caristan Romanya, Slovakya ü 
raflı muahedeye iltihak etti. 
yakın günlerde Yugoslavya da 
carlarla bir do<;tluk muahede, 
tetti ve ı.öylece bir aralık hi 

sa İtıtlyımm Yııaanislana taar 
iizeriM birdent,;re kararan Ba 
ahıldıırı bir dereeeye kadar 
rakl"§ll' gibi oldu, Bulgaristan 
vere iltihakta teenni gösterdi. 
keri lıazıdıklamu gev~etti. B · 
üzerine Türkiye de uyanıklığı 
zerre feda etmekıoiıin daha sa 
bir durum ta.ltındı. Hiıti•:ftın 
lece ti Pirene dağlanndan Bal 
lara ve Mosko.-aya kadar yat 
manzarası ahnasmda biç şüphe 
tur ki 'erlin ve Sovyet rical 
külli tesirleri oldu. Herbiri do 
rma teskin edici tavsiyelerde 
lundu. Bir lıalde ki t.er tarafta 
ııevi 11isbi emniyet havası uyan 
ğa başladı. İnsanların tabii hal 
dikleri sulh cereyanına itima 
o kadar çoktur iri lehteki e 
ler hemen knt'i netiı:f'I rmi~ 

telakki olunınaktadır. Fal a t h 
tiyanlMın yılbaşına tekaddih• 
bu vaziyet çok sürmeıl.i ve es 
süremezdi. Harbin ti göbeğind 
doğumuz nasıl unutulabilir? 
yonlarca aıker sili'ı altınd 

milyonlatta kütleler tiıkyid" .a 
dir. Her gün milyonlarca halk 
vadan bombardımana tabidir. 

İtalya, Yunaaistana karşı a 
teeaviid harekette muvaffak 
madı, taarruz edeyim derken 
dafaaya ve batta ric'ate mec 
olarak muabrebe Arnav11tluk 
raklarının içerilerine ve Adriy 
sahillerine intikal etti, İtalya b 
muharebelerile Yanan - İngili 

birliğini i-ı:'aç etmek yolunu hı 
Takriben her gün Arnavutluk 
Yunan semalarında beş yü.z İtal 
ve üç yüz Yunan İngiliz tay) a 

Son kalan mahpuslar, M.onsuru 
d:ı alıp götünnek istedile-r. Fakat 
onu, (Allalıın aşkı) uğruna talolıın 
zineirlerden ayrılmaya ikna ede

ml'<iiler. 

midi celt><.ttı. Kulağına çarpan ae- bugüne bırakılmı~tır. 

dılroduları anlatarak: di>rt yaşındaki çocuğ}l Orhan dün punmda çalışan Ali Tunç vapurun 
merdıvenden düşerek muhtdif yer- anbarına ınerken ayağı kayarak 
lerınden yaralaıunış, Haydarpaşa dört metre ylıkseklikten anbara 
Nümune hastahanesine kaldırıla- düşmUJ;. mubtelıf yerlerinden ya
rak tedavi altına alınmıştır. ral~, tedavı edilmek üzeı·e 

Mansur, onların rsrarlarma, ın&
nal: gıilüşler!1' mukabele ettı: 

- ~. fedakArlıktır. Ben bunu, 
yarın ısbat edeceğim. Allahın aşkı

na kurban giderken, en küçük bır 
şık.ayet göstermiyeceğ'ım. 

Dıye, cevap verdi 

* 

- Bunlar, nedır?.. Ve Mansur, 
ne olacak? .. 

De<lı. 

(Arkası var 

Bir hamal denize dü,tü 
Dün Yalovadan köpniye gelen 

.Maltep" vapuru kopruye yanaşıp 

yolcu eşyası çıkardığ1 sırada kopru 
llfan!!tlra fflıan eden saf "" basit hamallarından Refik vapura atl.a

insan1arın bu nvayetleri, bır \!it 1 mak ısteın.İf, muvazenesını kaybe
gibi bıiyüyordu. Ve şıındi bu.na, derek deniu dıişmıi~. hemen yetı
başka rivayetler de inzımQID · edı- şen •andaleılar tarafından kurtarıl
yordu. rnış. hastahaneye kaldırılarak teda-

Şehir TiyatToıu komedi 
kıımında 

Yılbaşı munasebetile, yarın ak
<am, Şehır T1yatrosunun Beyoı:!

lundakı 1rnmedı kısmında, •Pasa 
Hazreti rı. komedi'" temsil edile

'ektır. --o---

Kadıköyünde yangtn 

Kadıki>yünde Cevizlikte Emin· 
bey çıkmazında 218 numaralı Ali-

Beyoğlu Belediye hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Tramvay arabnyn çarpb 

Otomobil çarph 
Taksımde oturan şoför Halilın 

ye Erkana aıt sigortasız ahşap evin Vatman Ömerin idaresindeki 55 

üst katında kıracı Ayşe Gilmüşdi- numaralı Fatih - Beşiktaş tramva-

idaresindek.ı 2255 numaralı taksı o· reğın balkonunda yaktığı mangal

tomobılı Fatıhte Sezaı Yılmaza dan sıçrıyan kıvılcun kaplıuna tan· 
~arparaJc ayaklarından yaralamıs. ta!arııiı tutuşturmuş. derhal yeti. 
varalı Cerralıpaşa hastahanesındc' şen itfaıye, çatının on kısmı yandık
tedavı altına alırumş şoför ya.kala- tan sonra yangını söndürmüştür. 

yı Sırkecide Şahinpaşa oteli önün
de sürücü Şabanın idaresindeki o

dun yüklü atabaya çarpını~. araba· 
nın oku kınlarak hasara uğramış, 
tramvayın ön kısmı da hafif hasar 
görmüştür. 

Mahkemede, Kemal, böyle bir çarpıımaktadır, Balkanlarıs b 
şeyden haberi olmadığını söylemiş, mevsiminde karlı çamurlu şalı 
şahit olarak dinlenen bekçi, Kema- !arda amansız boğuşma İtalya 
liu Mahmudu dövdüğünü beyan !ahlarının aleyhine cereyan e 
etmiş. bundan sonra dinlenen şahit- ken Mısır hududunda Af dk 
!er de, kendilerinin sabıkalı olduk- kı-ıgm çöllerindeki mnbarebele 
tarını, polisten korktuklarını, po· İtalya ric'ati ile neticelendi. ı 
lis tarafından çağmlıp karakola ra gidelim derken 30,!IOO esir 
davet edildiklerini, orada yazılan rerek Trablusa çekilnıeğe med 
k.9.ilıtlarm altına, hiçbir şey bilme- oldu. Şimdi harp artık Mısır t 
dikleri halde parmaklarını bastık- raklarında deiil Libyada ~ 

!arını. halbuki, bir şey görrnedill.. Trablusprpta İtalyan araz:S.. 
lerıni ve bilmediklerini söylemiş- cereyan edecektir. Tıpk.ı fü,l 
!erdir. mücadelesi Yunan sahasında de 

Mahkeme, bazı cihetlerin tahkiki İtalya himayesindeki yerlerde 
ve bazı sa, hitlerin celbi için muha- reyan ettiği gibi. 

Diink.. t 1 n Bab · t 
(Hasan Basrı) nm medresesmde vı altına alınmıştır ııarak tahkıkata başlanmıştır Tahkıkat yapılmaktadır. kemenın başka güne bırakılmasına u e ~ra ar eşıs u 

ve maznun Kemalin tevkifine k.l-' da VHiyetin talya aleyhiu~ 
rar vermi~tir. 

,_ fktlemın EJ.,,,i Romenı 51 ı um üzerine bırakarak: mil Kazım Şevkelin yınıaa otur- Dörnev; elinde peçetelerle sofra. ---<>----
- Böyle ansızın mı gelırler? Kü- muş, onu seyrediyordu. Kumar ya doğru geliyordu: p f • 1 T •t "' f Ccg) rQJ ~ ~ Vo o dl o '53Jo 1 çücük bır haber sarkıtaydınız. eh oynaınadıp piketten anlamadığı -Beyler, oyununuz daha bitme· ar l y l age 

~ C9l U U ~ şöyle bıraz hazırlanırdık. Efendi- halde Şevketin kağHlarına bakar· di mi? Artık lambayı verseniz.. K / • 
yazan: MAHMUT y ESAR/ # 

1 
nıizı ağırlıy~~m>acağız, dedi. keıı ha) retten kendıni alamadı Çatalları düzeltirken Sadiyenin 0 n g re e T l 

Kudret, !Uiı;ıtlann ucunu tırnak· ~"'·!<et masanın üzerıne kağlt atar-
i sesi duyuldu: ı Auk 29 (AA) Tokat E izerindrki, komşu bağ duvarına! - Rıca L-derim .. \·İne •manyer• larile çıılatı)ordu: kt>n arada bir. ıskartaya çıkar:lau ara, · · - • · 
bıli ,ik kameri)·ede bn)·ıik hır a•· lere ba~lama oyununu OJna - Bugiln ıçime dognıu~tu, mu· .kiiğıllara da bakı~ordu. Cemil Ki- - Dürnev, orada limon var mı? dirne, l\lalatya C. H. Partisi Viliı-
nıa fener ı anırnr, Kudretle .Rur· - l'ek~ pekı .. Kızma t!fendim- hakkak gelir, dem~lıııı. Öyle de· zım hır sigara yakmak için eğil· Burhan Şevket, son kiğıdını da yet kongrelen bıı mıntakalar mü-
haıı Şc•keı kar ı karş.ıya oturnı~. Kiıgıdım altı .. Sen alil,}., bulama· ğil mı Şevket? mi~tı. Döudıiğii zaman Şevketin oynamıştı; "9ş bir ' sigara paketi- fettişlerinin i~tiraklerikı toplan-
pıkct o)· nuyorlardı. dın .. Allı on b yırmı bir .. Tersa - E\·et, beu de bermutat inana· ı klii!ıtfırını deği~ıni~ gördü. Onun nin arkasına yazdığı rakamları he- mıştır. 

C-amııı altına, bc~az keten örtülü j valeden yırım doı·t.. Defa tersa, on- ınamı~lım clın~e . e\ veke iki papaz vardı, hal- saplıyordu: İdare lıey'etlerinin mesai rapor· 
b·ı ' fra kıırulmıı l~ı. Ayaklı to- ludan yırnıı yed1.. Sonra Kudre-te dönerek: b•ıh pa-pazhr şimdi ii~leşnıişti. J - tJç sayı istiyoruıu. Sen, yüz larile, il.i yıl ıçınde başarılmış olan 
p:ırlak irki kaddılerı. kür\lk ki.i- - (iç as ü~ .. (J~ dam altı .. Yıizu - Artık oyunu bırakalım. dedi llil"8ini yıiziine götürmek istadi; I elli kadar istiyorsun. Naı;ıl oka çı- işler üzcriııde verilen izahatı tas· 
tük ıne7<' l•bakları , hır Y•m•~lik ke>lim. Galiba lezar da bende.. Zaten seııı ',., dli geçıyoruıu. fakat ""'u Buraya ne maksatla karım. vip eden kongreler, delegeleri ta-
i~ıııde ııfak ufak ıloğranrn~ ek-ı - Ah. o karı1 asını verıneliydin, Cemil Kii21111. itıra7 etti: ;!<'lııu~ıi? !(udrele de acıyordu: Sonra, yüksek sesle Dürneve: rafından ileri sürülen temenniler 
m lder, bma yatırılmı~ krıstal ra- e zaman tam kaput olurdun. Maa· - Hayır. Jı;ı ) ır, devam ediniz. _ Nesine oynuyorsunuz? _ Her şey tamam. dem. Yalım: üzerinde çok samimi bir hava için-
kı sürnhiı>ilc lanı bir işret solra- h•za yıne hıç kcndinı sıkma. öyle Ben seyrederim. Burh.rn Şe-vket , ehemmiyet ver- bir eksiğimiz var. Sofraya bir ta- de geçen müzakerelerden sonra ve-
51) dı. , ıle parti, böyle de .. Jluvaları boz- Şevkeı: nıiyen lakayt biT s""le cevap verdi: 1 bak daha ilave ediniz. Mi"Bfirinı.iz rimli kararlara varmışlardır. 

Burhan Şc\'ket kiı~ı!lanm dü- ma avdım on dört daha der, yüzü - Piket bilir misiniz? diye soı.. _ Hıç .• Ne olacak fakir •·· Beş var, Toplantıları vesilesile Ebedi Şe/ 
•L'lt 1 k gıiluyordu: sayardım. du. 1. Diirnev salata tabagı- nın .. Atatürkiin aziz hatıraları önünde 

ırasına.. ' yecını ltürmetle eğilen delegeler, başta 
- 0)·narız. , O. ka~larını kaldırarak güldü: Ceıııll K••ım. Kudrete baktı. O, değiştiri~·oNlu, bayrelle durdu: . 

- Milli Şef Inönü olduğu halde bü-
- Hay, bay" - iskambil kağıtların.ı bile gü( nazarlarıııın tes.ıdiıfııııdrn korku- ! - Nosıl misafir? 

- l\Jıitl'madiyen kazanmak ıia 

~ek znksiz oluyor. 

Kudret, hırçın bir se•le 
Ju.rdı: 1 

tün büyüklerimize kllrŞl duyduk-
hay- Cemil Kazımı görünce ~atırtlılar tanırım. yornıı~ gihi gö•l~rıııi kiıı;ı!lardaıı J - Gel de gör.. !arı sevgi ve saygıyı izhu ve teytt 

Buı-baa Şevket, is.kambilleci masa· J Tekrar oyuna b~amışlardı. Ce 1 ayırnllil)Ordıı. (Arkası va11) eylemişlerdir. 

1 :ıt:kil almağa namzet olduğunu g 
ıeriyOT. İngiltere Babe~lilere ', 
ve mühimmat vermek çarcs 
bulnıuştur. Kenya yolile böyle 1 

yardım yapıldığına göre Hab 
tanda bazı hareketler zuhuru 
lahınin etmek büyük bir kehnı 
•ayılamaz. Binaenaleyh muvakl 
ten sakin gibi duran hava birci• 
bire yine dalgalanma;:.. başl:rı 

trr ve bu dalgalanma hem siya 
hl'lll de askeri bakımdau olmak 
dır. Bermutat yine bir yığın pı 

paganda, şayia, tey;d ve tekzip 
f;ı karşısındayız. Dün Romanya 
beş yiız bin Alman askcrı tah 
olunduğınıdan bahsolunuyor. B 
gün bu keyfiyet tt>kzıp olunuyı 

Almanların İtalyaya Balkanlar 
yardım edttek! .. ri işae olunuy• 
Fakat böyle bir muavenetc Mn• 
!ininin ihtiyaç hiss.tmcd:f!:j tlrrl· 
yetistiriliyor. (Alman Fiilldsı .ı 

obahter) gazetesi Af•ik•"a İlal 
cbtrumu vehamt"t kes.lıflıl-1<'rS" ,~ 

1JM'<l.V1>a<rı müttefikine behem<"~ 
lArkaııı S. 6. Sil. 1 de 



İKDAM SAYfA - J 
_; 

ingiltere 
yeni i>. 

_A_s_k_e_r_l_i k __ a_h_i s_l_e_r_i 1:D«ğ<vt~1 

adaki Vaziyet ı 1 Romanya Trenleri istikraza 
başı ıyor 

çsuz 
harp 

b U C a k S 1 Z 
Mizahın Recep ustası! 

Mizahtaki lı.adttti, hiçbir zaman 
iokir edıl.,mıyettk olan eslı.i bir 

. 
ıı elçisi Süner 

görüştü ile 
29 (A.A.) - İngiliz bÜ

Sır Samuel Hoare ile Is-
· iye nazırı Suner arasın

i vaziyet hakkında oe-
mıizakerelcnn memnu

. i bir tarzda ilerlediğı 

ktedfr. Bununla bera 
esı kap eden birçok 

"ardır' Madrldde bulunan 
konsolosu Gascoigne bu 
kında Hoare"a lazım ge.. 

tı vermiştir. 

'in eTi hasara uğradı 

29 (A.A.) - Meşhur mu
kens'in iztırapla geçen 
un en bahtiyar sende
ğı C!ıatlıam'dalti ev, son 

Romanya pet
rol havzasında 
bozgunculuk 

Hergün yangınlar 
infilaklar çıkıyor 
1-dn. • (A.A.) - M.iıola&il 

Fr1U191S &J>Jısınuı bir ba.benne 
,;;re, Jlecıanya pel>ol mınlab
.,nda bmara her ırön yan«mlar, 
lnflliklar ...., .-.,..ııdls ll'enle
da bnlmır.n kc>ııuiııtaılule Yallu-

bulma.kbd•. ~t·ol mıntaka.turı

da bu.han.an..\ kem.ıalaUerle Ya.-
d.llft" !iörülmUN~1'9" df' bocun
celak vak'alan d...,.am etmelı;l.-d'ı'. 

Fazla kar yüzünden 
mühim 11ishette azaldı 

Belgrad. 29 (A.A.) - Bı.ikr~ten 
gelen haberlere göre, Romanya şi
mendiferleri idaresi demiryollan 

Maliye Nezaretinin ilanı 
müsait karJıl•ndı 

cepheleri 
40 bin esir veren Graziani 'nin 

muzaffer lngiliz ordusunu 
Libyadan atması imkansızdır •• 

üııerinde bol mıktarda kar yığılm1' Londra, 29 (A.A.) - Yüzdf> öç 
olması dolayısile yolcu trenlerınin faizli bir harp istikrazı nktedil~
mühiro nisbelte tahdıt edu&ğıni. ğine dair maliye nezareti tarafın 
bildirmiştir. dan yapılan ilan, efkarı umumiye

Bu tf'dbır. Maear şınıendiferleri ce çok müsait bır şekil~ karşıla'>· (LR' lavzeviçe ıött, pelitilı.a uım:nısiAe k&fi &ulebilırdi. ltal:ra 
ıdare:ıı tara!trıdan yapılan buna mı~•ır. Halk, bu faız hadd nın hl!· lf"'- bır gQ)e güder; loarp J>O- ÜO. Habqis1aaılak.ı. erdusuou mu• 

k 
• · 

1 
· 

1 
litikanıe ioletidir. Harp, kadderatına terketıneı.. utirarwda 

benzer b r ıliın. takıp etm~ktedir. umetın, evve den beri a ışı'mış C' 

l d 
bir milletia )l•'l"Y~ irades.iniıl ha- idi. Gruiani ordn~a ıse, kaPllmllk 

Fı'fıakika Macar demiryollıırı ida- an yüz c be saplanıp kalmak • lıiki bir tnabıırcidüı·. Ltıdee4'91'f, yo{lardaa bcslenrbılirdı. Bn ordu· 
resi, hava şurtl:ırı ıyik-şincıye ka· gibi bir zihn;yetten kurtuldu una oroluyu. kobü milkle uzaaao bir mm ZOU bini geçmediğı •nla~ılıyor. 
daı·. Pazar gur:l gece yansından l- delalet ettıjtıni görerek memnunc- ;1ğaca beoıe>iyor n 9UI mRğl ıbı· ital)·a, Afrib vazıyctınden emin, 
tibareı' b3:jlamak üzere, demiryol- vet izhar etnwktedır. Bu. avnı za. yetinin ~hcplerini nıılktin mUen J'C1'i ma.cualar1t atıldı. Ceph~ler 
!arı nnklıyatınuı sıkı bir suretle manda, lıükümetin itibarına karsı çöknıcsinde arıyor. genışl~mektt idi, Bıtnıek bilmı~''" 

----------· t.ıhdıt edıleceg·mı bıldırmiştır. uınomi itimadını, bır senedcnberı A rıık. milltı!er ara.ında i aıu· mombaıu, üç cepb«lcki ibti)R\ları 

J b 
v son derece artmış olduğunu da d 1 apon ayragı ea e .. ıer, kabineleri• ı.,..;r dairesi karşıla)nc11ğı •~nıhnışlı. Ana yar· 

300 muhacir Ainerikaya göstermekte<lir. çer!"""' dışındadır. Bugiınku laarp 1 dnn müdalaa,,. d"rdine d~n Bri· 

Al 
hareket etti Bu g"ce bu huSl!st:ı yapılan tef. , 

taşıyan man 
.,., sık b. oh ıs me•_·zuıı <>l:ın •mide tanya İmptıraturlıııi(unıın, . Süveyş 

Lizbon, 29 (A A.J - Carvıııtto Anıu- sirlrr. harbin gittikçe artan masraf· ınes~Jesınden• dogn1uşt11r. l nüidafa:aı~ıntu\ .:ecıkc<·t>ğı umidin• 
lo adınd..kı Pondu• vepuru, muhtelif !arının, milli tasarrufa yen bl!' 

nıiuh mlitch11~1:11, dünkü upczua 
J a;ıı&il~ keadiui, nıizahın, meşb uı 
ınahalJ.,hici Rl><.T.p usta. ına .-e itt• 
kı nılZ'ab yaııanları da :1.tınnt!'n onu• 

kalla "' çıraklarına ~ıucttiktea 
·OIU'11, asıl ınu.balabıoa fÖ)lle d~ 

yo.rda: 

• Vaktilf bır hayli mizah muhar
riri ıribi siz' de b..•nim yanım<la ~a
lışhaız mıydı, y..ksa size de hak· 
kıuı, em"tim · ıeçmişti' F kat 
görüyor..uon• iti llli:"' de san'atia 
pııf noktasıaı iiğT'etıaemişim.• 

Dii.nkö "• ttpuzua yazının cevo
hını, ooa a:<ıl ıııahalap .ılan zat 
ver.<m! Bi:t gclrüm, şu 3ukarıda 

tırnak i~ıae aldığıınız rümleye: 

Adıınız oedcn•e, m;zah muharri

riae çıkıruıı olduğu içın, bazılan 

belki şimdi bızı de vaktile Uete• 
n tanJR )~tiştirnıclcriuden ve onun 

hakkı, emcğı ile orı..~ ~ çıkan kal-
raturdan sanaeakJar. ,.ü.kta bir 2a• 

ınnnJu, miuhın Ketcı, u~tası ilt 
yan,yaaa sütunlarda bir hıı) lı yax,. 
lar yazdık. Fakııt biz o ) nzıları Re-

: _yapılan bir hava akını 

ciddi surette hUll1'll uR
. Dickens, romanlarındaki 

eden in.sanlarla bu eY

ış bulunuyotdu. 

korsan geml• Sl. nuıı..ı.ıere mensup 300 m•ıhocm banuıen .. t . t• dığ. . b .. Diia, bir iki mey y A z A. N dü,,ülm ü ş t ü. 
d

.. L ~--, N ~-~- • muracaa t ıcap c .ır ını e aruz 
Wl ı.zuvn•ıan .ı. e\')'O....._. UGn:'l'I."""• &ı.- dan muharehe-o 

mift.r. B•r PoıWk,. ıenusirun muı..cır ettirmektf'<lir. Eme/reli General 11.,,,..p, Y••l,.tı, cep ustanın diikkiınında "' Ree<>p 
u~tanın new..aretı. rıy21.~ti a)tınd• 

lw)ati hır kıy- bir çırak gibi, çize, 001.a ve usüı-İngilizler tarafından da· 

ha sıkı takip edilecek 

nakledışt ilk d<'.ta vakıdır Amerıkao Daily Telegraph gazetNi, Bas- si, harbın mu- Nil müdabaı.ı 
""pu.-ta.-ınW.kı ,..rleı-1'> Clippe.- ıranaaı. makalesinde, yüzde beş fa1" zıhnı- kadderalıuı çi• A • N • 

yardıın 
luııtık t.AyyarelPrindelo ye-rl<'f' bw ka( h•l'tıı ev'f'"l HmilA!oı muı.ac...1« larafın. yetinin, geçen harbi beyhtıde yerP zeltilirdı. Şimdi, hedef, muharip uıt!ti ba1F.d1. daA ikid<' hir: 

elan tutulmıQlur. çok bahalıya mal ettııtını hAtırlat- millellerin k•ıuııı kuruhaanıaklan 
Londra, 29 (A.A.) - Bir Alm5n makta ve f(iyle devam etmekW<lıT: ibtırettır. 

llaly11, 12U denisaltasil" ve kod- _ Şura.-ı olmadı, hUT8't bi;) le 

erik alıların 
de altmışı 

dım taraftan 

korsan gemisi tarafından pııaıfik F • Yü•de üç faidi bir isikraza te· Cepl.eye &iirıikn kuvvet, 8G6 v" 70 
Okyanusunda Nauı'u aııasının ransanın yeni şebt1s edilmesi devlet itibarına kal'· de oldut:u gilH, ordular dei:ıl, b!ı 
bomb.m:!ı:man edilnıeııı, Lond' a s • J,,' • • şı beslenen emniyeti gösterm~kte- tüu varhkl•rilc ıııilletlerdir. 

retlı Jıavıı kuvvetkı-ıfo, hrç de,ıil- olacak, filim ı;atırm ,ckcri a:<, fitaa 
•e, ltolonilerınw "e adalarınuı ana ctlmleain sütü ful~. filan hkra 
.-atanla ittıbalıtu. lemın "dcbile<: ... , bİrH >Uluca olmtı · filftR hikaye 
. . h h ş, 

~•ne xa ıplı. Akdenı• avzasondaki i< kokm~ fi13tı manzume topaklı 
matbuat ve bahriye ınahfillcrm' Ull Ye 1 0 mıSCl} dir. Bundan başka bu hal, ayni za· Bü~ ük H<upt" de tur <ep!ıedc 
alAkadar etmek~ır. Bu mahlıl!er manda, hazınec<! gayet btiytik bır tesir ,,.hasmı siiıilıuı mrn:r.ıli tayn 

,a<plıjnıaı..r, bu diı~unuıtelı.ı hata- k~m .. ! 
.;rı, biotun "'ıılaklıi;ıle orla:-oa koy· ' 

Alman gemisi tarafın<lan yapılan l}, N. B, ya göre Beyrutta ihtimamla ta{hik edilen tPrrübE'le· ecli)lordu. Uu bari'te ceplıenın d 
!u. Ufak El~ ordusu yUk,,.,k ta- Gihi tenbih ve tekdirler i}it& 
urnz kabiliyetinı gi>sterdı. Nil or~ rek ynmaz.., onları evlerimizde, 

u. u i. e, lıdkı. nisbeten uf alı -•· hafka yerk-rde sırf k~odi kala<:ığı· 
~ • bu hareketin İngiliz donarunasınca rin bilh~'>Sa Chamberlain htıkilme· r;nlıği Avrnpaaın en Ü<ra kösele 

ebus ''Bu muharebe ı-ifik Okyanusunu .korsanlardan vaziLsinJ başladı ti zaınanında 1932 de yapılan büyiık rine kadar uznıımaktadrr. Cepht."k 
temizlemek husuaunda ııarfedil- Be 29 (AA.) 0 N 8 Konve~ıyon istikraıı tecrübemn•n re ıeliııu, ııç..u:r. ve bu~aksıxıtır 

harbimizdir,, diyor mekte olan gayreti bir kat daha jaıısı::thu•usi ·muhabiri. bilııir: verdiği miisbet bir neticeye de d<'- Have kuYVetlt."ri muhariplerin ıınc 
• lt. 29 (A.A.) _ Gellup arttıracağı kanaatindedirler. Ame· yor: Me"1>1lgero guetesinio istill- !Alet ey>emektedir. Halk. ıstikra1.a yurchnıda telıenneııd .. r yaratıyor 

tarafından yeniden top- rikalılar tarafından Fidjı ada!arına barına göre, Fraa>aruo yen> Suriye kayddilmek içın yem mütemminı Britan~·a etrafında da bir atı·~ çem 
ltyler netieerinde Amerika giden bütün gemilerın muayyen ve Lübnan fevkalade kuıruııeri bir hamle daha yapmalıdır Vakıa beri kurulmak isteniye>r. Millt·fl<'• 

yüzde altmıçınm muha- bir noktada durmağa mecbur ol- Denb:. Bcyruta munı;alat ehn~ ve harp istikrazlarına yatırılan para· mazideki maceraları ı:ölg..-dc bıra · 
· i kalacağı ye!"cie İngilte- duklarına dair resmen yapılan neş· vazife.ine b~laınışhr. l·a.r, bazı kahinlerin tahmiftlerıni kan, bir deh~t hayalı ya~amnkta· 

cudiltı, Libya onlusuna baskınlan mn. k dl elciğcıimi·ı, keadi gdz 
iğratıı. Fetiı. teşebbW.l,.rınıa he· eerıuıuıııla güzeke buırlar, >onra 
s.~bı. 1 unılu çöllerd'3, k.arlı daifarda d11 l"tinr, pıeky<' öyl<•n• bırııkıı-
görüfm.,kt"'1ir Hırıımla b.arbin ı dık. Yani mizahın buı;unku R~c•.P 
~uçlhkkrınt yaşetınak imkanlen wıtasındaa ba, o z~nuznlar lutbır 
bulunsaydı. lıup ıçin çek dua et- şey öl;renme~ olduıl;unınz ;Pbi 
veritJi, tatbikı kabil plinlar ya,; OllllD bin hakkı, emeği değil. bclk. 
mak da kolavch H ..... ıpni, harp e zanı•ıı, ba yuıları çok ehven fi. ım edilmesi ve b\l ytl2den riyat da aynı gayeyi kolaylaştır- Suriye si.vasi mahfillerinde bu pek genış mikva,ıa aşmıstır. Fakbt dırlar. Bu biıdirNle gemi~ioi kur-

erikanın harbe girm"9i mağa matuftur. hususta büyük bir memnuniyet harbın mı.it~adıyen ~an malı· 1 taracak, siairi kuvvetli ve me111· 
meydanında y~ ... yetiJDli• atla verdiğimiz için bizım tKJa hak. 

bile nazarı dıkkate a- Londrada Zi<lUled!!diğine gö< e, müşahede edilmekıffir. Çünkü bu \"eti karş191nda g~y~tleri.nrizl on haı zeagio c>lancltr. 
olanlar anlarlltl': knnıa ve e.me.,;..uru,, g~~mi~tir. Hem 

tcyinde olduğu anlaşıhruıt- bu korsan gemisı Tasmanya -lcnızı· mahfillere gore, Denb, bazı un· misline çıkarmağa macburun. Lndend,,rf, siyasi inkılaplann •Nevhevesler kira <>der tıoaziri 
ne mayn döken ve 25 Sontesrınde surların tahrikiitına set ('elrmeğe Son üc aylık de'l'n! e.<ınaSJnda, çok mühim lı.uvntlere, '"'.talara. ~· rı lııİlllilin• 

tikaııın Almanya ve İtaı- Port Brisbane İngiliz nakliye g.,.. mfıhtedir bir adanı olarak tcJilli milli masrafların günlük vllS3tısi daha doğnısn bütün bir null.-t c•· ı cSohbcti sadre kan~ak tri-
harbe girmMı hakkın- misini batıran korsandu. edilmektct.'..ir. il 73.0.00I' Strrline baliğ olmuştur miasıııa müracaat usuliınü oııretti· bidır dehlızden .• 

• ki iine iııawyordıı: ynılarıle muka· 
ılpılacak bir te if üzeriı:e Daily Teleı;raph gan>tP:;inin Bu. sener:" 4.250.000 000 Sterlinli;c ~. vemet esaslarını bazırl:ıdı. Es~~ 
"'• sulha mı karar verirdi- bahriye muhabiri ikinci bir k.orsım Cenub·ı •-·-''-adakı" tng"ılı"z bir yekün tutar. Bu hesAba ııöıe .tum::ruı. itibarilt>. o. hir tahrip "e imha or· 

Bu harp, alem~muldıir. Harbin 
aldığı şu vii>'at ve dehııct kar aın• 
da, cihan kaynakJarındıan istifad~ '1-zında vaki olan bir suale "emiııinin daha mevcut oldtılhlnu ticarnt boyetinin faaliyeti mali senrnin me;;arif YPİ' Cın•a> 

""zde 12 sı' r-lerm' i har- ,. l 4.'i'60.000.000 St•rlinı· bul~aktır kı', dUMI tertibini düşünüyordu. '~ -, A 1 tik Ok B al •• (A A ı ~- bl ç ~ • • yi dü~üuenlere halt vermtk ı~ 
. ve bunun cenubi t an ya- uenos • _res, - · · - -·u İtaba, JGll yıl ı~ınde nilfutounuıı _,, 1. B h b. lı.i lehınde kullanmışlardır. . Amerik:ldakı Ingilız ticareı heyetı reb;l hu rakam Temmuzda vapılac~k . _ . . . r .... ır. u arp, ır ma .., ve ml· 

Taym!s gazetesine na- nuStında yakın zamanda faalıyet Lord VıUın&ıon, refakatin<I~ heyet iıza. ıı•lçe tahminlerırıden 400.000.00\1 ~ nıılyondan 4" mıly<ııı~ )lı~t:ldı· ı neviyat haıbidir. Mannıvwtı yii.k-
ııııe Gallup müesseeesi ta- göstererek 6 İlkkinunda İngiliz ti- mndan bir çoltlan oldutu halde, buııwl Sterlin fazladır gın_e mağrur Jt:Uya. ılenızk-rın ole· •ek ve eı:eldet1 makineci' btt mil· 

Urugvay'dan bur gelı-"I ,__ lerınde, uzalı.hırda ....,nlaal ,.hahı· 1 da . 
ahaliye tevcih edilmiş o- cattt kruvazörü Carnarvon ea.t- . aya '"° e< tt ..,.- Bu muazzam masrarıara muka· . . . c·t, yarına emnıy•tle ltakabilir. 

ıu .. de 
80 

.. b · yare ile Ş!lı're lıare.ır... clntişl•rdir b'I, d ~ı rı tll'amıştı. Akdenrı, hır """"'Y"I 1 İn Tzl 8 .. 'k Jf .. _ 
ale yuz mus et su- le'e taarruz ettiği:U yamıaıctadı.r HeJ>elın diğer Aınlan öncedeıı s.·ılı'- ı umum vari at. a~ ebi ılıtımal h b' l 1 .. 1 . _,. ı:ı ı er, uyu ar • .., ıırerkea, 

lm
;..+no ,. 

1 
,
00 000 000 

St h t .. ._ sıı ası, ır la yan il" n vazıy~rne ,_,_ ·L.- ı"" b' ı..;.·ı·k .. , _ __, 
ap veri .;., ... : ..,,._ 

4 
Son'·-'~"~ Jarvisbay -. eıtmıe bulunuyorlar<!• ~ . . er ni ecavuz Chıni- . . • . rd ı .... n.,.,.. vv ın ~· ı ... r ....,uya ,_, .

11 1 
.. .....-• ""9.u~ .. - • k B .. ___ ııotırıJDH,k laum gelıyo u. 1 -"kfl Oy .. , K' . · 

..... ann Avrupa mı et ennı Şimdı, Cenubi Amenbııın ~ark - yece tir. u ..,.,...pça en aşa.!!ı m .. ı ı er. sa ıu ~Mr, yuksek 
· e getirmek ve Ameriltl.'l m!sine hücwrı etm.lş olan Cep zırh- billerindekı ~retleruıı bııı..,,._ oıu 2.350.000.000 Sterlinlik bir BC1'k kar- FreaA:& mağlübiyMiai tetkilr. l lı.abiliyetli İngiliz ıençli~ıne olan-
)e sarıcıyiinl kontrol altına lısı da h&U. 3 "1k denizde ise. İngil· Lord ViUıngton. bu: mülaJı.•t .... a.undo şısııv.ia bulunuyoruıı: demektır. edenler, nüfuı artımını .d~ laevba 1 naralı. aıı zamanda, beş mil}onİuı. 
l\iyetinde olduklarını ı.anne- terenin büyük deniz tkaretine kar- elde edıl•n ııetıcelerden çok memnuıı Millı tasarruf bu a<:ıtı kapatma- lı.atmalıclırlar". ltlll yıl ıçın~e. Al bir ordu ha:r.ırlam1Şh. Gençliğini 

iz?.. ft hareket eden üç 1<9rsanın ınev· oldu*";u söylemuınr Lonl, aynca ne- lıdır. Hiç şüphe etmiyoruz ki. halk. manya 38 milyondan 18 mılyooe kendi OC'at:ında yetiştirm..nııi bi· 
t kiu" 

1 
ıl r.wı er 1aratıan hükılnıet eri<Anı il<ı varan artllD, lngiltereôe de ayni !enler, L-tı --burı"y•tlar k•-•· 

~ENİN YAPTIÔI HARP cu 0 gu an aş ır. hall<tan gordugu d0&1ane muameledeu vazifesını. tayyarecilenmizln. as- "" ·~ ç ' -~ 
Bu son vak'aya gelince, lroı-safttn cı.o 91187 ışıe balv.otmi.strr. kerlerimizın "' bahiryelılerimi:r.in nbbet dabiliıtde ınaı...ıistü. Poktn· sınd•. büyük ordular vücude pb· 

n, 29 (A.A.) - AyAn bilhassa Nauru adasındaki lngiliı Rodezra Yunıniıtana dÜ$lnan karşısında her giin göster- yada, 1927 de, tetluk se:vahotinde • rrbilirler: İngilız ordu•unuu da 

aaıunam, o :u.maular mizl'!h ga'le 
lesi çılıarma)ı bu lllC~hıır ve kud 
ntli U9ta, biıden ö~enmi~lir. Çiln
ldi o 'nltit. hem"n hemen ba:;tan 
başa benim doldurmakta olc!ıığııın 
•Avn•• isimli bir lflt,ah ga1cll'>İfto 
ılett alınan ilhamla ustamız! 1' •ol 
biçimde ikinci bir mi:ı:ah gaır'""' 
ortaya atmıştır. Neyse bunlar. f,.. 
zult Jlllar ,erbabı herkt..,.in kadri
ni, bakkıw, dereeftlini bilir n talı:• 
dir ecler. Nedir ki, gavura kızı11 

onıç 7er pbi, başk..,.ıııa talı.ılırke• 

araya bkbiitüa başkalannın dı 

lı.arıştınlmasma canım11 ııdıılılığl 

İ.(İll bunları y.smak mecburiyetia. 

- blılılı.. 
Oırrıan Cemal Kaygılı 

Mancbesttt bava akınları 

kurbanları 
Loodra, :!9 (A.A.) - D\ln man-

J06hlee fil beyanatta bu· istasyonlarını tahribe çalı:ıtığı zan- 2000 Sterli;ı &önderdi dikleri kahramanlı~a mu.adıl bir ikeu, Varşovada bir ıiyafet wfra· kökü İngiliz milletine lllBodfiııı" 
ur: nedilrnekt.edir. Londra, 29 (: .A.) _ Reuter: kııhrarnanlıkla yapacaktır. smda, hariciye nazırı diyordu JU: ııöre, koli. arkaımıdaki me'ainiıı. ch.,.ter·dc ,ha , akınlarını. kurban 

Ilı '.lldrmce İngiltere, Birle-ı Bu hadise haklmıda Japt>nyanın Şimalı Roclezya lıii.kümeti ,_ - Nüfusumuz, l't~da yarııu ınil· ı önilmüzdeki yal içinde, mehip or· !(lden Tl kışının cenaze mtrasımi 

yapıl.mlştır. Cenaze alayı.ntn gi!Çtıgi 
rokaklarda yüzien.'<' aıle, indırilmif 
p<>.nlaier •rltası.nda. Alman bomoar
dımanlarının kurbanlarına nıırnıe• 

lerinı ızhar etmişledrr. 

rıkaya karşı olan harp vaziyetinden bahseden Londra Ja. ral Metaksua 2000 istedin gön Bulırariatanda yeni yıl yon artıyor, ZO yıl ıçiAM nufuı.ça ı dular hau.rlıyacai{ında trreddüı 
ltı kanile ödemıştır ÇiınlciılponY. a büv. ük elçili"' memurların- dermi>.tir. Bu para Yuaauistanw Fransayı ııeçeceğiz! "dileın"•· Bardia mahsurdur. Bu 1 .,. münuebetile af H ı 'tıin bugün yaptığı muha- dan bir zat kendi hükWtıetlennin italyaya ı.a..., yaptıtJ m;M,adeleyt arbe atı dığı "1J'ada Polouy• •müstahkem mevkiin bir bıad.ıRla 
llat bizim harbımır.dir bu oomt:ıardunan hakk'ında malö- bir yardım olmak üzere göndreil· Sofya. 29 (A.A.) - Yeni yıl mü- nüfusu 34 milyonda. dü,ilrülmek istenmemesindeki ..,. 

ORK REPUPLIÔLN matı old<ıj','Unu zan bıle edernıyece- miştir, nasebettJe siyasi ve cinai su~!ar İtalya, Lilayada, uaı,.,şistaeda b bi "°ranlar var. Zırhlı kuvvetle· 
MAKALESİ ıni söylemiştir Ayni memur. Ja- Franıada tedavülde· hakkınJa bir umumt af val>\lacağı kuvvetli iki ordu bulundunw.k 

1 
rııı. bü ·ük hareke! kabiliyetleri sa· 

· b "' taklld ı b 1 söylenmektedir. Divanıharp ltar.ı- mecburiyetinde idi. Po ordusu da, yesind<', her engeli .de.-irel>i.lenği· 
~rk, 29 (A.A.) _ Nevyork ponya tıcaret ayra6 .nı e • u unan para 

h k 
· · k kol b. · ı L ııd 2" ( & &) "' t k·ı rile mahküm olanlar bu ıımumJ af· Ludendorfun koydui;u esaslara na-, ni iddi:ı edenler bulunabilir. Fakat, ratlanaa lerlı:..dllmi krdir. F.ğea, 

k hAfta\ık mremuasındıı. menm er es ıçın pe ay ır ış o ra, • ~ - ... us a 1 
·~ - da ·ı· trn · 

1
· Fransız a ·a 

8 
b'ld' · J 1 tan istifade edeceklerdir. zuan, Rı>ma İmparatorlugu •i:v•' vaziyet bambaşkadır. İngili2ler Graııialli Tobrııkta bir mödalaa 

ti İngıltere siyasetini t'k· o ... ugunu ı ave e ı:ı ır. ı n ı ı ırıyor: ourna le gazetesine Paristen bildirildiğine Sofyada Difteri salgını •etinin metin bir al"ti olmalıydı, emin adımlar atmakla ıneşhıırdıır· manzummi tesis eclebiline. UbY" 
nkıt etmi~ olan Goorııe göre Fraosada tedavül etmekte 

0 
Arıuıvutluğa 200 bin ki§ilik bir ön· !ar Miinfcrit kaleler, bele her !•· km ~eşN"tti"" bır !"akalede tes- K • d k Ü ' t \ Sofya, 29 (A.A.) - D. N B.. .. lru ti .. ··ı ek .. ,, aft t 1 it d har •- ordBS11n11 tahhi..., lava am~ ve 

"' o•en11n e om nıa lan para miktarı 215 milyar ıran· cu ne saztt m zarurı ıw. r aa a eş er a ın • n ıç-.., 
a t 

u ı ki rı ' Sotyada hüküm süren Dıfterı v, ıuu-n baan-" ollll' 
1 .,ooseve t te 1 er.nın 

1 
ithilifı 'ga baliğ olmuştur. 1940 lıaz.i.raııı İtalyan cephe.si, kar .-e kuuı fırtı- beslenemezken, nihayet, liU.kuta . ....., · 

Sirle•ık Amerika devletle· .. Skarl:ıtın hastalıklarının sirayet hkft d 1 •a b" . b lı.a 0aı....:sıaadakı lmvvedema akı-
• • !';aı""n 2,g (AA ) _ '!indi _ Çini sonunda, tedavulde bulııııan para nalarırun okşadığı diyarlara •iirül- 11U1 • m ur ar • ..., ın esır ıra n -.-rşı harp ılanına vkedcce· ~ "v . . . . ' yekiinu ancak 18-1 mil);,ırı bulu tehlikesmi azaltmak içın bılhassa mü•tü. Buraları milktlerin emni- Grazia.U ordw;uaun, Bardiayı ka· beti de UbyadU.i bareklıtı• aeti-

ia etmenın gu';.ın~ okıuğu·l"alısı Amiral Hecouli Han<>ı'den yordu. Bu tahminlerin Alman oiem yortu gtinlerinde ıçtimalar yapıl- yet mıntak.alarını, C8JI daDl&J'larmı ı patan muzaffer in~li• ordusun• sbır bağlıdır. 
hd:ktcn sonra sozlerıoe şu gelirken komün:st bllZı ıhtiliıl eser- balarının beyanatına istinaden ya· masını belediye menetmiştır tehdit ellyordu. atarak Rardiayı kurtarmak ıtbi Birbirile irtibatı ltulu111D17an • 
devam etmektedir: !erı gôstenniş olan Kosensııı ınmta- pıldığı bildirilmektedir. Yeni bir Bulgar vapuru DeRizaşm bölg4'1ere. haıar cin- yıpratm bir ı.,,.,&bö"" girifeiıileee-1 zak cephelerdeki savaşlu, annlı 

a'ı, B · vük Britanyaya yar- kal arını zıyaret eı.mıştır Amiral. K.asır1:a Karata 17 kiıiyi Sofya, 29 (A.A.) _ Bulgaristan relerinde kuvvetler siirnlf'k, batta ği unıuıluna.maz. O halde. Bardia· ikmal ifinde mnvaffak olanlara 
ık~ H,tıer, eYveU bf2t' e,.,.. bu hareketlerin, hır aralık <>ldukça öldürdü hesabına Budapeşte kzgahları~ bu ıw.-vetleri beslemek ele lı.o!ay· clalti mahsıa kil netler .ınııkadcle- muvaffaklyet •ldederl ... 

ve sonra çok kuvwtll Y('hamet gösternı" obrıao:uıa rat- Rahat, Z9 (A.A.) - Fııs üz.,,.in· inşa edilen vapurlann üçürıcüsıi o- dır. Fakat, harpte, det1iz, biHrim bir 
~ ıtt içi~ bizı~le harbe g> men şimdiki h~ ~n~t keabet- ne sebebiyet vemıittir, Büyük bir lan .Prens Sımon• suya mdiri.lmış- donanmaya sahip olamıyıınlanıı. pi- ıP.,••• ,... __ •)'<Dl 1* - ıı..ı ilDı * ...,,_ - ••• 
leıı çekirıecektır. Ona karşı mlş oldu~u gonnUftüz. Yarli iMi sebebiyet vermiftir. Büyük blı tir. şigıihma dikilen, çolı am.-ıs bu ş A R K ( E ki Eki ) s'ı ma lııizi müdafaa edecek ,vegana m "tt\Urlar vazıfesinde ipka edil- çiftlilı bioaslle yerliler• ait bazı lnır:ili:ıı - Hindi6lan engelcllr. Tarih, yakın tarih de, s er ne Si 
~. lngıltereyi, biz ikinci dikten soora. hültUmete kar'1 olllll evler luıscıra ııtramı~ır. Bazı yer münaaebab hatlı\ kuvvetti anuadaların deıtiz 

'ltı:zı hazırladığımız mıidd«- itimadı ı&de için ellerinden eeidlii lerde kaaırıa ağaçları kökünden aşırı fetihle"' kıymetti yaffımlıor 
~ilnabılec<.>k bır hatoo tut-- kadar çalışmışlardır. sökiip atmı.şıır. Zeriyatm manu KalkUta, 29 (A.A.) - Hind l'llİl· etmcdiğiıli ispat ediyor . 

. Biz lnı?ıltereye Yeteceği· __ ._,_ ka1dıb zarar mühimdir. n liberal federasyonu reısi Charıda- Şimdi Libyada savaşan Britııtrya MADAM BOVARY 
Mançnkonun N......U. hların tediyesı ıçin, her ne sefirliği Yunani•tanda yeni varkar, şu beyanatta bulunmuştur. ordulım, nktile, yine ayni ycıder-

•d.ı rse "er şey. Porujlann Portekiz elçiai Bugünkü harp İngilterenla oldu- den ve yollardan Mısıra, 1'11.iatiDe 
~Lıııdan tutun da, ay tizerin- Hsinking, 29 <AA) - İçtimııf Llııhoo, Z9 (A.A.) - Yıuuıni.ta- ğu kadar hızım de harbimi.Mir. ve Jraka ptirilmişlerdl. Don- D ·•ur PQLA NEGR J ıalıo en ,._. 
l edclece'lt mavi peynire ka- basıet nımrı Yunlıuan. Menç»ko - Portekh 7etti elçisi diiıı Reiai- Hindistanla İngiltere arasında bir - bu kuvvetlerin kat, netiee YıAılia J yaralUiı ı.. lllmıh 
şeyi ltabulc hazır ohnab- büJcilmetini.n Naokin ieflr!iii- ta- cmııhar Cannooqa ltlmatncun. aile ihtiltiuıa meyd.ıısı vm:nıeııc r' i yerleriııe ııüriil..-iııi Wilcli. An· 

vin eWlmif*'' ı .u.i _.miıtjı .)"11. da Keçen zaman. il orduswıU11 ll••••••lll••··---------------· 

- yalunola< ~I ...... Miylllı filMIM -- ~ı ... lıaıılı~. 
İllı S-.. -.-ıı QUı>TAVt: FLAVBP'l"lll r .,, iv - Mlı. 

-" t Ti _,_ lılralısealı ff ~· 
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•• e ot 
"Herkea bir türlü söylüyor. Hiç biri, birbiriııİ 
tutmıyor.. Elalemin geçiminden Lana ne!.·~ : : •r.• ~._ .- --~ Alınan bütün emniyet tcdbirleri-

Küprü ü~ttinde Karaköve doğru [nim konuşmamıbeklemeden, Ka : >- 1::1 • -- ni sonsuz itimatla benimsemiştir ÖVünmek için . söylemiyorw:ı· IYa da, yanardağ gibi birdrn par· 
yıirıiyordum. .'\rkacta,;ım avukat <hk.oye kalkmak nzere bulunan va· -- - - • - ~ -·- Be'." cınırunıde, elıme. yarım kuo 1 !ayıp ateşler. alevler saçar. onwı 
N u dyi karşı kaldırımda gördüm. puru göıiterqı elini ınatt.: •Haydi • • • • yag, hır kilo patates, ıkı tane do- içın, tekrar yumuşayorum. 
Yanında s,msiyah bir kadınla alm sen vapuruna )"'tiş> dedi. Vapura Boldan....,., Yazan : HAMİT NURİ l R M A K mates, yahut bu· tek biber alıp te - Evet karıcığım, biliyorc..P.. 
lst.kamette yürüyorlardı. bi.nmiyeceğimi birisini be.klediğimı 1 _Bir balJk. 2 _~keder, rti- . evime götıirmıiş bı.r adam değilim. Bıliyorıım amma .. 

Kadııı, renginın bütün hususiyst- söyledim,• Ya ... > dedi, ve kıplurmı- mada J.lyılı:. 3 -:-Sebep olan, bır yerde On dokuzuncu asırda teknik s~- büyük zafe:~erle bü'."' Iırtikla,1 har~ Onun ıçın, ne eskıdcn, ne de şimd , 
1 

_ Amması, maması yok. :sa'i. 
l<'nni yüzünde ve vücudıinde top· zı kesildi, terlemeğe başladı. Halı- lcalmlf olan tesirin tenı. 4 - Mahçup balarda ılerle~ler husule gelmege h_nnızde, 192:l te Türkıye Cumhu ne pırmcın, ne yağın, ne fasulya-, l'rabzon yagını, eskıden şe]<_-,en dol' 
lamı5tı. Kalın, ve biraz kıvrık du- ne, konuşnasına bır tuhafiık gel- olan, brr yavrunun feryadı. 5 - AJ-1 başlaması. fıkrı cereyanları da faz- nyetının kurulmasından sonra baş- run, ne etın, ne su tun, ne pe;, nirin, san kuru•• alırken. bu . n yüt O' 

· manyada bır havza, çae 6 - Bır har- l J d 1 -pi.) F k ]" b al lı . ikt d' f !" ti r- gu dal<ları, akı karasından ~. değir· di; tel3şınm !lt'bebini anlıyordum. . a aııtn 1• 1 ransa m ı a ı, Y - yan ımar ve ısa ı aa ıye erı- ne de pancarın ka» paraya satıldı- tuzdan aldım Her •e. 
0 

göre· 
fln olcunUJu. ıstıı.ıı.ı. 7 - Kız karde$, k . il _ . d k . . izd ld ğu gib" .. al~". t- > • • Y na -

mi ve pek fazla hareketli gözlen Dakikalar geçtikÇt' zavallı arka- dertlinin feryadı. 8 - Bir ~ ıçın va• nız krala, ı~ ıga. ıstı~da a aışı. m ~o. u ı, tl'§rıı s ..,.ı_ye ğını bılmem. Zaten, böyle şeyle <>- Narh koııdu kuru meşe kömiirıl 
nrdı Vücudü, zamanın modasına daşun da kederden bitiyordu. Ar- olunmu~ usul, bır sayı. 9 - Elbıselilı:. değıl, ıktısadı w ıçtunaı sahalarda.\ lerı, ıcraı kuvvetlen temsıl eylıyen vümnek, bıraz •Şecaat arzeder- perakende altı buçuk kur~a satı· 
göre tanılın edilmı~ zoraki tünı- tık konuşmuyor, mütemadiyen dıi- Yıthrd&n ~: ferdın, nclı<'e itibarı le kitlenın hak- Meclısın ve Hükümetin, İcra Ve- ken ...• gibı olur. Övünmiyorum iacak, diye ge\·en gün sen söyi~ 
sekler ve tuhaf titremelerle dolu şünüyordu Az sonra zencı kadmın 1 - Yalan x:aı etm•k 2 - Bır har- larında. ya~ayııı tarzlarında dahı killeri Heyetınin kararlarını şüp- amma, Allahın bildiğini kuldan ne din. Kömürcü yine bildiğini oktl' 
idi·. gele ·ek e bana karşı mahcup oh- flıı okunuşu, bır musık aıetınm t.eT!l, değışmelerı ıstihdaf evlivordu. Or- b k saklı.vayım. Şimdı, durup durur· yor. Geçen k•• a·1a· kuru BuJııarv• c v · , eğlence yerl~rinden. a - .-.:azık vf asıl, ~ d be l • ·

9 
·· he51z ki Uyü emniyet, sonsl'ız iti- ~ .... 

caktı Şimdi. buna bir eore !Azım- ırı! ı .~. 4 B. · d ita t'agın er~ Y ıgı, 1 uncu asrı.n · · ken. v. alan mı söyliv. eyim? Tabii, k·o··mu··ı·u··nu·· altı kuruştan aldır1' Arkadaşım onun koluna girmiş; 
yüzünü yüzüne yaklaştıracak kadar 
sokulmuş, heyecanla konuşuyordu 
Beni görmedi. Az sonra Boğaz is 

kelesinin merdı\'enlerinde ~ayboı
dular .. 

· ' ,.- J a euııı.ll. - ır emır, agun uy- - .... - . matla benımsıvecek, bu suretıe 
dı. Benım ıçin oradan avrılmak duxu zevk, 5 - Geri Hrme. parca. 6 - krallık veva hukumdarlık ıstıbd•-

1 
. . . . ·· , . .. o da olınaz. Bu ;ene yaş pırnal kömüriinii al~ 

mümkun değıldı. Çunkü bekledı- &ıkı bürrıyet kahramanı Niyazi Beyin dı, banayiın ılerlemı•sı ile Jıkrı ~ımdıkı haı bın 1939 E\ lulundcn ev- Geçen g:in -Allah kimin varsa buçuk kuruşa alıyorum. Sen de br 
ğım arkarlaşia çok mühim bır işi- rnemleketı. 7 - Bır enıır \elılikeli, 8 - sevi~·rh·rı de vuksdrıı ın"aıılar:, 1 vel. baslan;asıııa tckaddünı eden bagısla.sın- bizim kaşık düşmanı, raz diisımsene... Bak, herlı.es ntt 

Bu- vilayetımız, btr harfte: okunusu. .11 1 l,.. d d d ·b ı miz \'ardı Ö\'J~ olma•aydı buradan 
hemen aynlacaktım. Bununla be-

raber mevcudi~·etımle sıkınt• vP k<'
dere duşen huvarda arkarlasııııı 

kurtarmak ıcap erlt"ordu 

mı E't .-·n umlıtırıYPt ı arcsıne.

1
aylarda·. yılla• a ol uğu gı ı. ge e- ,_·ani hatun, laf arasında dedi kı: 

8- Birdenbıtt su hahne &elen (iki 
ketime). demokrası sıstemınc batladı. cek avlarında senelerinde vey3 - Yahu, bu israfla ı,enin halin 

Ernllıl Mbn:esnıo ~ ~lı.li: . Bu ıı.u~ .. hükıim<'I ıdar~sıne halk: Jdevrelerınde dahı ayni emniyeti. ine olacak• Ne zamana kadar böyle 
l ı ' 4 5 • 1 8 t ıştırak ettırdı. B.: d~rebe\·ı,_ b:: huzuru. refa!ıı görecektir. har vıırup harman savıırmağa de-

kral Allah tarafınJal' ~onderılmı<. T"" k.. I d k. 1 ~ ı ket vam edeceksin? Havdi, ölümlük 

sıl geçiniyor. Bizden az para aı~n 
Jar var. Gül gibi, evlerinde Jı•1 

şeylerile ge,iniyorlar. Kışlık ki'" 
mürlerıni. odtınlannı yazdan al 1 

istif ediyorlar. 

Ertesi akşam. başka bir arltaıla· 
n l!'\~nde, içlti sofra'! başında hır

birlmize tesadüf ettik. Şen ve mes
ut görünüyordu. Öyle coşgun v~ 
6yle saadetini anlatmak :istiyen bıt 
hali vardı ki. ilk kadehlerden ııon-

Bu sırada. o. dü~inceh duştı&'"lı 
sövlemcğ<' başladı K:nı bılır de
dı. •Belkı de gelmc·z, çok nazlıdır 

benım çıçegıın. B.uan yapıvoc. Fa
ka1. geldlğı zaman beru beklı>ter .. k 
U-nnemek içın d<e hızmetçıs:nı gön
dt'rtr,. 

1 
A <:; ! T E G ı,~ 

1
. E N 11!!1 ur ıın e a ar ıı;ı, ınem e ., J 

1 nasbrdi~mı~ mulia~ hük-~meti, hiı- vatan işlerindeki feragati, kahra- dirimlik, bir tarafa bir kaç kuru~ 
l 1 R Et f S • A R A il kımıyt!tı haız bır mahlıı< halındc> manlıı"tı. şim<hki harbin umum! koymaktan vazgeçtik. Hiç olmazsa, dım. 
3 j D , '!... 1 V iti K 1 !v!_, bulunmaktan çıkarıldı Halkın seı;- sulh ile hitamında i'1iklalimizin, ooı·ç harcetmr ·kn, ay lığın yarısını O, hayretle: 

Hah' Buldum .. buldum .. d" 

ra açıldı. Gayet güzel bir kadlnla 
tanıştığını ve neş'esinin bwıdan 

geldiğini itiraf ettı. 
Tafsilat almak istedik, o da an

lattı: 
1 

Ben, arkadaşımın 7Pk8.sın• hay-
oEvvelisi gece bura.la bir aıırliıı!· ran, sözlerını dmlerken o. ı!iive et-

le tanıstun. Fakat görm<>vın ne il"· tı, •Fakat, o hızm.,tçı kadına da 
ker şey . Bir yuzü var. ömriimde h:ç ta ha mm rı 1 edemiyorum Amma 
bu kadar pembPsinı ve bu kadaı b•rarlor görme, sımsıph. bır dııda- ! 
tazesini görmedim. Göılerini kim ğı g<ıkte. bır dudagı yerde cm,;ın-, 
ııörse muhakkak aşı~ olur. Hafi! den zencı. Hanımın emnnı getırdı- 1 

oulutlu havalar gibi daima nemli ğı zaman öyle brr lnı'rtışı ,yüzüme 
el-uran ve laciverde bakan bir rellgi öyle brr ba~ var kı ııören benı 

' , U S A R E ·ı E L Al tiği vekillerdl'n mürekkep mıll<'i bütünlü.qümüıün olduğu gibi sağ- avans olarak almadan aybaşını 
V A l .• R E ı..ı S m~cl'sleri kuruldu g, ml'<'J;skr t t k s k ·d· ı .~ • lam, sarsılmn, m<'t:n ve tam nld:ı- ı u_sa.. en, pe aşırı gı :Yorsun. 

' <lenıckrat her mrm]('J.;.r1te Jıiikiı. El k 1 
& A Y R ..\ N '• i..' Al ·unu gösterecek, isbat eyliyece:--' ınc geçen paray:, a ıveye, çaya, 

1

1

.reti miıralı~br-'.'r d~vl<" ıdaresiri k b · d h d 
1 Z •ıO B 1 ~ T U R 1 tir. ra ıya, ~ara a, oıgaraya, a a a 

8 B Ü • U K D F '• 11 Hılnıid Nuri IRMAK · 
1 

tanzımc ;t rik e~·Jcd• er. Böylec kımbılir ne manasız se !ere veri-
' demokrasi . •emi tckamiil t>"lerli yorsun? .. Daha geçen gün söylüyor-

' ıôlZ!O R l!I A,K·! 1 F ve en iy:i. halkın huk•.ılmnu. mena- dun. Kahveci Halile, .ade ınatbaa-

2 9 birinci ka. Pazartesi 

japonya - Holanda Hindis-

tanı anla,ması mı? 

Tok~·c\ 29 (A.A.) - Stefani: 
Asah;şımbun gazetesi 

ile Hollanda Hindistnnı 
Japon va 

arasında 

da ırtıgin çaylar rı on beş günlük 
parası olarak iki lira vermiş.sin .. 
Yazık, günah değil mi? 

Hoppala .. Buyurun bakalım ... Bu 
kadınlar da. amma acnıp mahlı'.ık-

var.. yıyec:ek zanneder.. e.oo Program 19.15 Müzik 
ı9.30 Ajans 
IY.45 Müzik 

fiini k'lruyan bir sistem haline gir

di~anayiin, teknıgın ve bunların 1 
lüzumlu kıldı~ hayatın mki~afa 

başlaması. demokrasi idareleri, ik
tısadi, içtimai hususlar da dahil ol
duğu halde bütün hükumet umu
rıınu millet vekillerıne mürakabe, 
netıce itibarile idareye halkı işti

rak ettırmek vakıasıle kaı·şılaşır

dı. Böylre demokrasi tekiımül saf
hasına gırdi. 

yapılan mali anla'!TYlanın Japon,·a Jaroır. İnsanın en olmıyacak, en ü
içın iktısadi ehemmiyetine işaret zerlerine düşmiyecek i~lerine karı· 
ederek bu anlaşmanın siyasi b'.r şırlar Nasıl anlatayım ona ki •Bire 
anla•ma ile tamamlan;nası luzu- 1 .karı, ben, ekmeksizliği, susuzluğu 
mundan bahsetmektedır. I' adırgamam da, ~·aysı1lığı, sigarn-

cDıı<iaklan mı? .. Allah askına on· Bunu söylemekle rahatlamıştı. 8·03 Aıans 
lan o-ormayın. En uslu erkekl<"ri bi- Arahın gelişini artık raha1 rahat ve ı ::~ ~::dını 
iP cıldırtacak kadar kırmızı, etL beraberce bek.liyebılırdi);. u.;ıo Pro{ıram 

20. 15 Radyo Gaa. 
20.45 Milzlk 
21.IJO Müzil< 
~1.30 KOn>Ji!Dll 
21.45 MU:tik 
22.30 Ajans 
22.4.'i Müzik 

İapanyada tiddetli soğuklar sızlığı vadırgarım.• Zaten, ne söy

Sevllle 29 (A.A.) - Derece dün lrsem: 
- Ben seni11 bu acaip huyların. 

hiç k:msede görmedim. Ne babam 

- Neyi buldun? diyt sordu. 
- Neyı bulacağım .. Mevzu .. St 

bahtan beri mevzu arıyordum. ŞiJI'' 
di çıkıp, tanıdığa, eşe dosta sorac~ 
ğrm. Bakalım, nasıl geçiniyorla' 
Ondan sonra da .Nasıl geçmiyor 
!ar?. dıye bir yazı yazacağım. 

- Eğer •<·n<le zerre kadar al<' 
varsa, benim yüztime tüklirsünlel 

Hemen yerunden fırladnl' , pat' 
desümü, şapkamı kaptım. ı-teıl' 
mevzu bulduğum, hem de ka·ın1' 
dilinden kurtulduj;'Um için rneııı: 
nundum. Hem sabahtanberi me• 
arıyordum, hem de bı.; güzel ,,uı 
konu. mamızın sonunda, kırgın! 
kavga, rezalet QJrnıası rni 'n~· 

diiı ... 
Ben kapıdan çıkaıfi.er, aTkal" 

dan· 

ve m~nAlı. Çene•İnde ym:rarlıİcık Çok geçmeden; Köprü iizerinde' 12.33 Muzılt 
hır ~ukur, yanaklarında. ı;ildükc.ı ilk gördüğüm, ve arkadaşımın !!"-. 12.60 Aı..,,. 

g<>nralar gibi letafet saçan gamze- tesı gec<! melek diy<> anlata anlata'~~:~~ :: 
ırn vardı. Daha anlatayım mı azı· bıtıremediğl ve şundı de hızmetçı lB.OO Pn>gı-.m 
>ım .. Vücudünfin ten:•,ühünü, yıi· payestne kadar düşürdüğii zenrı 18.03 Muz.il< 

rüriis!inii ahenııini ben, başka hi~ sevgili, karşıdan siıkiin <"tlı 
bır kadında görmed!m.> Arltada.omn. ontı gönlnce. ·E.v-

•İ,tc bu fevkalade mahlfıkla dıin vah• dfodı ·Yin<> o m<'ndebur karıyı 
Bo~azda bir vapur gezinti~i yaptılc. göndererek gelemiı'<'<'eğını bildirı

tan eonra gecev:i Tabimdeki apar. ~·or • VP acele batı<• 'eda edıp ay
tımanınd• geçirdik. Fakat.. Bu ge· rıldı? Kadın bana yaklaşmadan onu ı 
ce geçirm<'.k d~ğıl, olüp dirilmek karşıladı Bana sırtını döndü. Ka
r,.nnetl""' hatt5 c'ehennMnlf'rP gı- dınm ıiyah yüzu llzerinde beyaz 
rıp çıkmaktan fark,;ıı bır ş<>ydı a- d:işleri göründü. Saadetten gülüyor

Ul.4-0 M<Uık 

23.2~ Yraınl<I pro 

2.3.30·K~. 

19Z:l J1lında kurulan Türkı;-~ 

Ciımhurıyeti, memk>ketı. Türk mil
leri demokrası sistem ile ıdare şekl:

nı tatbık rylemektedir. Bu ıda-

re tarzı. Türkı:ve Cümhuıiyetinde 

Şehir Tiyatrosu tekitmül eylemjş. Büyük Mille; 
Meclisi. diger demokra<ı idareler
dPn daha mütekiımıl ve kuvvetlı 
tarzda. kendi azası arasından seç
tiği Cümhurreisi, Ba~vek:il. d:ğc• 

vekill<>r vasıta•ile millet ıdaresini 

bizzat yapmakta, teı;rii ve icrai 
kuvvetleri kendi tn<'vcudiyeti ıçın
de bulundurmaktadır. 

da, ne da~·ınıda, ne amcamda, 
de J'Ski kocamda ... diyor. 

- Elli yaşır.a da gelserı, seni• -~· 
"e lının başına gcırccğl vok. Z&•eı' 

insan yedisinde neyse. ytt vı:o;:ııı 
de odur ... Akıl ya~ta değıl, bas g· 

dır. 

nfınn altında 3 ü göstermiştir. Kar 
vai(Tnaktadır Scvıllilerin ·çoğı., 

~imdıye kadar şehırlerinde ka.
yağdığını görmemişlerdir. 

... .. . Benim yerimde siz olsanız, ne 
Almanya Polonya tabıı- 1 cevap verirsiniz? Ben, bir şey söy-

yetini ilga etti j 1erı1~k. .zevahiri kurtarmak için 

7ızim.' 

E\• sahibi olan iiçü&ü arkada;ıı 
m-:z. onu. hey<'<·an ''1! belki de _ıııp· 
ta ile ıi11>1iyordu Bt·n. ara"1ra gli 
lıl~ ordum. Fakat arkad"';'ımın. Lev. 
15-ından b.: kadar muhabbetlP bah· 

tezad. 

du Çok sürmedi. Acele yüriinıe<te 
başladılar. Kalabalıkta kayboldu
lar. Fakat kiıpnlnün tn<'r<!ivenlerıni 
çıl<arlarken kadını arkadaşımın kv
lun<la gördüm. 

Efenduıtnin koluna gİren bu :ııt'n

cı himıetcısinın liiubaliliğıne güler
ken, ıçımden d• hayıılınp aşık olan 

T epeb.,ında 
Dram kıamında 

Bu akşan1 oyvn yolı.hlr 

.... 
Komedi Kıammda 

39/12/949 Pazartesi günü 
Akşamı saat Z0,30 da 

PAŞA HAZRETLEltl 

~kara borsası ı 
~b. 12. 940 -

1 Sterim 

Londra, 2 9(A.A.J - Berlindı-n, dedım kı: 
1 • 

gelen haberlere nazaran Almanya 1 - Canım karıcığım .. cKedi ne kı, 

h . . ı· .. ,. 1 nudu ne olacak?• Ben ne alıyorum 
arıcıve nezare ı namına soz soy e-

. _ . . ki, neyi israf edeceğim. Topu topu, 
mege sala!uvettar olan hır zat Al- ld - · t b·ı· ü b k · a ııı;ım, ış e ı ıyorsun. ç uçu 
manyanın Polonya tabiiyetini ilga kuru~ .. İnsaf et ... Bütün gün ça-

ettiğini bildirr:'ı;tir. lışıp didiniyorum. Artık, içtiğim 

İtalyan 1915 istikrazı dört bardak çayla, iki bardak şa

Roma 29 ( A.A.) - Stefani ajan
"ının bıldirdıgıne göre İtalyan ha
zinc•-i ünümüzdeki Kanunusaninm 

beni o kar'ar sıkmıştı ki. arar kan.ı 
gere rü -ama bılc gırrlı arkadaşım avukat Nıırıye acıyor- 100 Doıaı 

5.24 
112.20 

Büyük Mıllet Meclisinin. icra 
Vekilleri Heyetine Turkive Cum· 
huriyeti hüklı.ıretıne verdiği fev
kaliıd,, salahıye1.ler. demokrnsi sis

teırum.ızin esaslarından ve teferröa
tından hiç bırisini en ufak tarzda 
ihlal Pylememektedir. Fevkalade 
salahiyetler, Avrupada. dünvacia, 
hudutlarımıza yakın topraklarda, 1 
sahillerimize vakıo d<'nizlerde de
vam eden muharebfo yüzünden a
lınmıştır. Türk miletimn Vekiller;, 
İcra Vekilleri Heyetı, y:ine bizzat 
Tıirk milletinin, memleketinin. har
bın doğurduğu. doğuracağı zorluk
lar karşısında gafil olmamak, tedbir 
li. uyanık, mücehhez halde bulun
mak için bildiğimiz fevkalade ted
birleri almaktadır. Türk Millelı, 

birinci güniındffı itibaren yuzde 
beş faizlı 1915 milli i,ç!ikrazını ba· 
sabaş ödeyecektir. 

rabı da bana çok mu görüyorsun?. 
(Pek te diklenmeye gelmez. Ka
dınların türlü türlü huyları vardır. 
Yine alçaktan alıyorum.) Maama
fıh. eger istemiyorsan, haftada bir 
gün içki içeyim, günde de bir ta
neden fazla çay içmiyeyim ... Aradan bır 1 af•a geçti; Köprü 

niin Kadıköv iskelesmde mühım 

hir iş kın bırini beklivordum. Onu 
g::\f"t şık ır·'\,nfr'·~ olarak saklı.r:a 

a!"·tr M:lıl'Y' '1n~JS1Vür ~<'rrlüm. G · 
dir lMhıııdan tutt-•m · •HavroJa, 
ele . m, •Sıklı<nna bakılırsa Leyla 
I'~ randevun var ~luzafferane bır 

ı · ısle· • F.vet. dedı. öyle faka• 
gelmı-sine hen!iz oıı dakıka va,·. 
Aabrım tükendL he"ecandan k&l
hi- ı.'uracak, sanıyorum.> Ve be· 

dum. F B. 100 Frc 

Bir yaYTUcağıza tramvay 
çarptı 

Ak>aravda oturan İbrahımın kı. 
zı beş ya~ında Kermıeve. MillPt 
coddesınden grcerken, \•atman R~. 

100 Liret 
100 İsvıçre F-rc. 
ıoo F'loruı 
100 RityışmarE. 

100 Belga 
100 Drahmı 

100 Leva 
ı 00 Çek KroıN 

:W.7725 

011975 
1.4226 

Arjantinde Şarlonun 
filmi reddedildi • 

Buenos - Aıres. 29 (A.A.) - Ar-
jantin gazetekri. hükumet tarafın

dan. Charlie Chaplin 'in büyiık dik-

rebın ıdaresındekı tramvay araba- ıoo Pe<,;•la 12.$376 
la•Ör isimli filminin menedilmiş o:

masım tenkit etmektedirler. Hii

kfunet bu kararı, İtalyıuı büyük el-

- Yok canım ... Onun için sö~·

lPrnivorum amma, bunlar, fuzüli 
n1asraf. Bari. ~ıhhatinl'1 vücudüne 
yarıyacalı biı· ~ey yiyip içsen, ney
se ... Bunların hepsi, fu;telik, vücu
de zararlı. Bak, yine kaç gündür 
süzüldiiıı, dal gibi kaldın ... Çay si

nirlerini harao edıyor. İçki de dıı
kunuyor. İcki içtiğin akşamlar ye
mek yemiyorsun .. İyi mi sanki~ ... 

" ı;arparak ağır surtte varalanıı• ıoo 

tıı Yaralı yavu hastahaneve kaldı· ıoo 
100 

nlmış. vatman yakalanarak tahkı- 1100 
kata başlanmıştır ıoo 

Loz.otı 

Pencı> 
Ley 

Dinar 
Yen 

3.175 
31.1375 

~L<nnin yaptığı bir teşebbüs üzerine 
Nedense, bizim hatunun bugün 

iy:ili~i üstünde .. Yoksa, bir fena 
gününde olsa: 

BÜYÜK 

Di) erek olrnuştı.i 
c:: l.JWn ve. Hıı..-.tem 
l\ ,,;.JOt' ld,Jeı 

TARiHi ROMAN No: 90 

Yazan: M. Sami Karayel 

Fax.at, Hurrem J !!?\.ti dan. lertıJ..' eflı' oı r. 
pa.şalar keyf St.Jt .. ı- Sl lenııa , Ahmet 

r•>· .ı~ ıx atx·r irnıı lıudutlannda 
Ordu. tul ~yanın.J. AN1ıt>I pı:t ...... •· oof.,1.şırken o, oğlu Beyazıtw adam· 

nın \eıcırt:te gt'fıriln,&•1e otlab'n1:; !.-sr, l~ınot şehzadt> Mustaıaytt ben· 

jant·. ·" bırını bulduruvor, Rumelıncle 
.Sultal' Siıle\·ncan .Ou "~tlarla dil 1 g ncı .bıı dııznıe ~·fu.4afa vak'ası 

huıı. o~lu11L;.n t:an~1nı ıhya ıç'n F.n. ?..c.ırlıyor<.tu. 

d>kl. uıerınl· btr camı .' aphrtl<>ı- Hwn•ın SultanHJ mala.adı., .;.eh-
du. np M usta fanın kerıdı tarafından 

F cıkl ü2e ınde ı:.t.lunan Cı- tx- · urtulmadıgını. şoozadeye i:ıen
lı.ngır caınis oı<Hır. .Fakat, baki- zer bırinın katlvlunduğu., Mtlstafa 
ka(le, cinayetlerinın haltrasonı ge- sultanın Runıeliye kaçıp orada ıh
Jı:.ccklerc nakil için pay>dar bir a- tilal Ç>kardıfıını anlatmaktı 

bide rı·kzet.ın~ti. Düzme Mustafa bu, ıı;yanda mu-
Hurrem Sıiltan. halkın haleti rıı· vaf!ak olduğu tat.dirde. hem ıkerr 

hı) e ınden bilistifade yeni bı.- cW- dı ıı..Jıkoı kar& bera"ı .ıtazanıı<:ak, 

hem de Sultan Süle;vmanın acı.ıni 1 baslıca imıllerinden biri dp Hur
askere ihsa> edecek, saltanatı bu' rem Sultanın cinayetlendu· dene
an evvel şehzade Beyazıta tenun bilır. 

eylıyecektı Kaııwıi Süleymm, Düzme Mu& 
Şehzade Beyazıt. Rus kızı vali- tafanın Rurneli\i altüst ettiğini ha 

deı.ile birliktı. V alıdf"Sının tertı- her alınca süratle İst.anbula geldi 
binden memnundu. J Kanuni, Diiml<' Mustafaya kuv

Beyaz~, Dı.iııme Mustafayı Ru· vetlı bir ordu gönderiyor, iBiyi pa-
melıye salıverdıkten oonra bolca ra km·vetıle ele geçiriyordu. 
para da vermıştı İste o zaman. Hurrem Sultan oğ-
Düzıne Mustafa, EflAk ve Bıığ· hı . .....nzade Bevazıtın de6i.seleri 

dana ka<Lır biıtün aiıah~·ı ayaklan- meydana çıkıvordu. 

dırdı Talihin tesadüfüne bakırurı ki, 
B•yazıt, sozde Edırneden üzeri-ı Halk Hurremin .kurduğu plana a

ne aı;ker yolluyor, Utkibat yaptırı- giih oluyordu. 

yordu. ı Çiinkü. Düzme Mu<ıtafanm ya-
Beyıı.zıt. btr yandan da babasına kalanması bütün ha-kikatleri orta· 

telhısler yolluyor, sureta hareket ya koymuştu. 

Hurrl"m Sultana itaatsizlik etmiş 
oklu. 

Hurrem Sultan. şiındı de Ahmet 
paşayı öldürinıeğe çalı..'jolyordu, hi
leler arıyordu. 

Hurrem Sultan pek iyi biliyordu 
ki, oğlunu katledecek derecede 
.kendisine raptı kalp eden Pad~ah 
için Ahtn<'t paşayı izale etmek güç 
bir i.~ değildi. 

Hurrem, Ahmet J>a-?a aleyhinde 
türlü entrikalar çevirmeğe başla
dı. 

- Canım! desem. 
- Canın çıksın! der gibi yüzüme 

l:ıabr. Onun iyiliği üzerinde ya ... 
Bu sefer ben cesaretleniyorum: 

- İyi amma, karıcığım, §11 iki 
kadeh zıkkımı içmesem, kaf8.ll'ı 

toplayıp ta iki kelimeyi bir araya 
getiremiyorum. (Bakıyorum, yu
ı:mu;aklığı devam ediyor. Ben bira" 
erU-kli~i göstereyim, diyorum.\ 
Hem de, kadınların, erkeklerin işi
ne bu kadar fazla karışması doğru 
değil. Ben ,işi gücü bırakıp, bü
hın gün seninle mi uğraşayım . 
Artık, bu kadarı da fazla ... 

Sultan Süleyman, Hurrem Sul
....,ın elinde her şeyi icraya kadir, 
her emre münkat ibir aletti. 

- t~; ammaı ben 1 senin için söy· Padişah, hayatındfı en çok sev-

edıyordu 

Hurrem Sıı 1 tan oğlu ıle mükem
mel bır drıını o:vnuyorlardı. Tiirlı 

milletınl Turk devletıni kökünden 
ezmeğe karar vermişlerdi. 

diğı Rum İbrahim paşayı bile kat- Iııyo~. Görüyorsun, hep senin 
lettirdjğj zaman, 'l12UII bir müca- lyilığine çalışıyorum. 

Düı;rne Musfafa. hakiıloııtı.ri ifşa hedei nefsiyede buJ.unmustu. Pa- (E!Wk olmasmlar, bütün kadın 
etmişti. Hurrem Sultan, veziriSza- · •-- ""'-! H 

Hoş, Kanuni Süleymaııden ııon

rıı, devletın Wlıl ıta ta u(ıramaaruıı 

""nın katline ··~"·· - ,_ r••• _, - ~~ edir. ep, ne yaparlarsa 
ma meseleyi tamik etmemesi için .-- _,.ar- - ...,. k---'- 1 .. . muştu. ..,.,..,..rımn iyi iği namına yapar 
haberler gondenyvrdu. ,_) 

. . Ahrneıt ......... ,,.,., katlini. bittaü bii- ....... 
Fakat, vezır Ahmet ~ fazilet- .. . .........-·- . . l"ôııt. sesinin ahenginde bit de 

l üdebb" !""·""· d "''·· ~ hır JJrtıraııla llllU't!~ ı ve m ır o .,_un an ....,...,,. ~yme başladı. Birerz daha söv:ı..s..nı 
mo Mudtafayı idam etti.. .Baı ııuretle (AricGa -J ~" bilirim, ya o~ ağlaı 

Ne derse desır>. kım aldırr• 

Sokağa * çıktım. Manalwr. ı. 

bakkalı, dükkanını \'eni m:rl'' 

tezgahın ba•ında, hem kömürci! ;tı 
konuşuyor, hem de <:ny içi) ord~ 
Ben dükkana girince, bir şev ııla • 

ğrm zannetti· 
- Buyunın Beyim. dl'd Sigsrı 

mı? 

- Bir "t"Y alacak degildim amn'l~ 
haydi bir sigara ver Hazret, ı;ıırı 
bir . ey soracajt>m .. 

- Buyur ... 
- Sen, nasıl geç'ni}orsun? 

ki' - Beş kazanıyor, üç yiynr . 
sini bir tarafa atıyor, çok şükU 
kimseye muhtaç olmadan geçuıi! 
gidiyor•ım. Nasıl geçincceğırn. , 
Anlaşıldı .. Bu i~i b<:n, bizim ba" 

kal Süleyman efend• ile konuşaı111 

yacağım. 

- Eyvallah! d'yip ç•kıyorunl 
Böyle şcyt de, in•aıı. her •anıd' 

gına da soramaz. Biraz hus·ısl\·e'; 
miz olan birisini bulup sormak ıır 
zım. Kime sorayın1, kime sora)'1~ 
Yarabbim? .. 

Eski bir sınıf arkada.şunla karf 
·• laoıyorum. Vaktile babası 1.eng• 

di: Epey miras bıraktı. Sonr•d3~ 
kendisi de emliikini çoğalttı. 'fil' 
tumlu bir çocuk. Zengin rnenıı" 

··ı · b" k da·tıf amma, mu evazı ır ar a s 
Nerede görse .Merhaba!• der. k~ 
nlli'll'· Haydi şuna oorayım: 

- Yahu .. Hadiciğim .. Sorması' 
yıp olmasın amma, sen, nasıl geı• 

. ? 
nıyocsun. rı' 

- Aman, kardeşim .. Bu da 
biçi:m laf? ... Hanıdohun babam ~ 
raktı .. Ben de har vurup harn'l 

1 
savırnnadım. Emlfıkim, akarım V91' 
Geli'rimle ya.".'lyor, yani, ~ıtri' 
kavruluyorum. 1 

- Allah ziyade etsin. o..ıneıl',J' 
demek değil . Her şey pahnva ç 
inııj, diyorlar da. onun için seti'.. 
yorum. Senin maışet tarzında .ıef' 
siklik oldu mu? . ~ 

- Çok •ükür olmadı paJıll 6' 
cıktığmı da, evden söylüyorlM 

(Dt>nını Sa, 5, Sü. d•l 
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GÜNÜN İÇiNDEN 

Zırva tevil götürmez 
Şaşkına dönen «Son Posta» her gün biraz daha ken

diur.ı ıç.iııde bulunduğu çamur deryaııınıu derinliğine ba· 
tırıyor ve iftira ile, yalanla, hakaret etmekle, çirkilp ve 
ciyfe gibi etrafa sıçramakla ayıplarından ve günabla.rm

dan kurtulacağını sanıyor!. 

Herkes nasıl 
• • 

geçınıgor 
(Baştara.fı 4 ii.ncü sayfadoo) 

dtıyuyorum. Peki amma, şimdi bu· 
nu sormak neden icap etti? 

- Bir an.ket .•. 
- !. .• 
- Bir anket 

Bakalım, herkes 
diye ... 

yapıyorum da. .. 
nasıl geginiyw 

(Bas tarafı 1 inci •ayfada) nız, onu arhlı. bu :memkkette sev- - Allaha ısmarladık. .• 
gibi, ci) fe gibi, zifos gibi edep n diı·ecek, ekutacak .kimı;eyi Jıoıla. - Güle güle ... 
lıa)·anın yüzaııe sıçrıyan sokak, mazsınız. AdliY-'Y<: ıığrayoruın. Tanıdığını 
Sulukule mahalle çocuğu gibi irfan Ga:ı:etenisia satıJmamasııwı ııe- bir daktilo var. Onunla selaınlaşı· 
Ye zekanıu boynuna atılan Soıı. lıebi budur. Eter istaııııuWa laiç yorum. 
Po,tadnki küfür, dedikodu, yalan, okunmuyor, vilayetlerde de pelı. - Bonjur Bayan, diyorum. Slı:a 
iftira, tellYirleriıı sahipleri her i1ı.i .,. satılıyor,.n.t.a cSon Telgralı a, bir şey soracağım mı.ma, affeder· 
gazetenin kendilerile ömürlerinde •'-'• •Akşam. a, •Haber. e ltumaym.; ~ 
nbbet ve ayarlık ölçüsünde bulun- kendi kendinize kızın; artık gaze
mıya bir saniye bile tahammül teciliğin servet ithar etmiye, gay-
göstermiyecek mulı.arrirlerinin ad- ri dleşru menfaat ölçülerile bzaıı
larmı da açtıkları küfür ve halı.a mıya, ~irretlik, bayağılık, haysiyet 

- Buyurunuz ... 
- Son günlerde, ipekliler, yün-

lüler, Ç<'raplar, iskarpinler, çanta
lıır, mendiller, yiyecek, giyeceh 
pahalıla~mış.. Siz nasıl geçiniyor-ret sütununun içine karqtırnuya ve şereflere tecavüz etmeğe yara

cür'et ediyorlar. madığını anlıyarak tekrar nefeden sunuz? Geçiminizde değişiklik, fu. 
Biz İkdam'da muharrirlik eden ve hangi meslekten geldiyseniz o-1 tiyaçlannızdan fedakarlık yaptını.:ı 

lerdcn Abidin Daver, General Ke raya dönünüz. Selim Ragıp Kadı- mı? 
mal Koçer, Mahmut Yesari, Hik- k .. ·· d Hıı d" · · d oyun e m ının gazuıosun a, Meğer can damarına dokunmu 
met Nisan, Nizamettiıı Nazif Se- b"''L .ı k L--·' • -if Ef di ' ııanare e aD;uDYU .nı en ... cınn naşlıyor-
limi izzet, Hamit Nuri Irmak, Zi- . dah da b . ·-

0 

• • . kir . ı nın, a sonra o"acı Refik - Biz, zaten az para alı)"OruZ. 

d
ya ŞH~. •_sa~ Karaye.ı, Baban za- 3cyin yazıhanesinde katip filin-. Eskiden de ,bizim için geçim gu·· c-

e useyın Şükrü, Faik Bcr~men. T döf" T Ü ~-'-' -

S f ddin 
J.ru4. esa onn ere mauı ......,. tii. Son zamanlarda büsbütün gu·· ç· 

a ae Karnakçı, Yusuf Osman k.a' ıes· ak hblrl"" · 
O

. C . • .. .. .. geze llle ay mu ıgıne leşti. Bari yazıverseniz de bizim 
sınan eınal gıbı üstatlarııı şoh- tirm" Gal"b ·· ' 

ah 
. 

1 
. . . . ge ış. 1 a o uman cTercıı· maaşlanınızı biraz arttırıverseler 

ret ve ş sıyet erını hiçhır zaman H kik • · · 1 · · "d · manı a a •• ın yazı ış erıaı ı a· Bununla da k im ak 
-Son Posta'nın şirretliği ve f'lrlrli- _ 1. . onuşu ıyac ... 
• k re eden deger ı ve mütevazı arka- Ben ona sual sord b d 
gi arşısında utanarak kelimeyi dao HTI' li L ..... u·. d -"·la um, o ana er-

lrull 
.. . . ~ ı a ı yaa.a"'.z gın en ..., yı dini döi· üyor 

anıyoruz- bu muaakaşaıun ıçı- k d" · · b k h" t• d f · 
ne karıştırmadık ki 

0 
mahalle ço- en .""" u aya ızme ın ,... a • - Peki. .. Peki, diyip aynlıyo-

fetmiş ve daha senra baba dostu 
euldan Uşaki zadeden, Muhiddin h" 11" • ·ı· uh~-. ır mua ımın acıma~ı e m Le1-eın 

Bırgenden, General Erkiletten hah- H-LI ... T ... u • t · --""! a&.llr..l arUL sa a'sıye euı ea Ttı 
sediyorlar. Fakat, şimdi, bele dün- ı al k di tb d • d ı ı en en ma aasın a •JaD ar· 
kü yazıların<bın sonra bir kat daha l'k b h ( den "'-!· . nl ma:t a a ını mu a aza e ~ ım 
ıyi a aşıhyor ki adlarına Ekrem Vakit gazetesinde polis ve jandar
ve Selim denilen iki biçare çocuk ma muhabir muayinliğine kayml
hadiseye uzak isimlerin arkasula mış. Gazeteciliğe böyle başlıyan ve 
ıinip fırıldak çevirmiye kalkışıyor- Türk irfanında, Türk edebiyatın· 
!ar. Filhakika kalemimizle isimle da, Türk gazeteciliğinde, Tiirlı. fil<. 

nım. 

Birini daha bulup S-Otmalı ... Sor
malı amma, her biri bir şey söyiü• 
yor. Birbirini tutmuyor ki... Hem 
benim neme lazım, nasıl geçinirse 
geçinsin... EW.emin geçiminden 
bana ne!... Ekmel Sükutt 

Türk- Yunan 
ri efkarı umumiyeye malum ola- riyatında zaten 0 günkü halinden 
cak olan küfürbazlıkta biribiriııc Cll&f lonlı 1 tacı 117!'..tal bir tek adun daha ileriye atmamış bir A ı-akip bu iki bi~are çocuk daima yan vrupanın ortasında •Ha-

- bulunan bir adamın normal devir-şöhretlerin arkasına siııip onları yır• cevabını verdiği valtit tarihin de aslına avdet elınesinden tabii ciğerlerini sükünciye kadar istis- seyrince parlak Yunan medeniyeti-
ne olnr? 

mar etmiye alışıktırlar. Ne kalem, ni yaşamış olan manevi kıymetler 
Ali Ekrem de mazisine sevine se-

ne edep, ne gazetecilik sahasında, için harbettiğini herkese ispat et-

d mi k t 
. f d k vine giile güle dönebilir. O da, yine mı"ştır" .• 

ne e me e e ır anın a le satırlık hüviyeti izi olmıyan bu çocuklar Harbi Umumiden sonraki pul kol- Türk ve Yunan ittifakından bah
leksiyonu ve kol saati satıcılığile, 

lıtDAM'. 

Fransa Üzerine Daima halk için 
yapılan tazyik ve halkın içinde 

Alman korsan 
• • 

gemısı 
IAndra, 2' (A.A.) - Ballriye -

zareCi tarafm.ı- bugün öğledeR 

llOlll" neşredilen tebliğ: 

- Bot - l - l&Jfada -
~ği umu.ınfyetle zannedilmektedir 
Fransız milletinin yapılmakta 

olan müzakerattan haberdar edil
memesi iizı&ine Frossard, Le Jour. 
nal gazetesinde bir makale neşrede
rek bu müzakrlri kapayan perde
nin kaldırılmasını talep etmiştir. 

KABİNENİN İÇTİMALAR! 

Vichy, 29 (A.A.) - !Havas: 

Kabine dün akşam 17 /3fJ da top
lanmıştır. Bu içtimada bir çok pro
jeler tetkik olıınınıq ve bu husus· 
taki tetkikatın gelecek içimalarda 
da devam etmesi telı.arrür ettiril· 
mişir. Kabine bugün ~ğleden son• 
ra tekrar toplanacaktır. 

DARLAN VİŞİYE DÖNDÜ 

Londra, 29 (A.A.) - Vicby rad· 
yosunun verdiği malıimata nazaran 
Amiral Darlan dün akşam Vichy
ye avdet etmiştir. 

FLAÖNDİN PAPANIN Mt'MES
SİLİNİ ZİYARET ETI'İ 

Vichy, 29 (A.A.) - Hariciye ae. 
zaretini deruhte etmiş olan Flandin 
bugün süfera heyetine ilk resmi 
ziY"'eti yapmak üzere Papa mü
messili Va'leriyi ziyaret etmiştir. 

çalışan Parti 
(Başmalı.aledn. devam) Noel güııü sabahı büyük bir cm.

le milli itimat, emniyet ve birllı: man lı.arp gemisi şi.ııuı.l.i Atlantik
ibiitiinlüğünü Wiıl maksadiyle ya- le ııeyreden kafilelerimizden biri
pılabilecek menfi propaganda te- ne hücum teşebbıisünde bulun
şebbiislerinc karşı alınmıısı zarurl muştur. Kafileden bir vapura isa
bulunan b.'.ISiret tedbirleri: Aıvn>- bet viki olmot, vapur hafif haııa
pa hari>ind" kullanılan paraşüt ta- ra uğr~tır. Kafileye harp gemi
arruzları ve bunlara karşı tedbir- lerinin refakat etmekte olduğllllllll 
!er; pasif konmma; milli uyanıklık, farkına varaa düşınan siiratle ç.
vahdet ve iradenin sağlam tuta!- kilmiştir. 
maa ve arttırılması, dunya o.iı.- Refakat kılnoetlerimiz derlıal 
raru karşısında Cumhuriyet H.ü- diişmaa gemisiai talı.ip ederek • 
kfunetimizin tedbirli n arintir sak bir mesafeden atq açmaia 
siyaseti gibi içinde yaşadığımız muvaffak olnoı:ışlardır. Durmadaa 
fevkalide :ıamanların Mizumlu gö&- değişen rüyet kabiliyeti birdenbi
terdiği ehemmiyeti memleket mev- re azalarak gemilerimizin seyri 
zuları hakkında Genel Sekreterlik yarım mile di41Dü tür. 
emriyle merkez ve mülhakatta va- Düpıuın gemisinitı. tam orta"111a 
tandaşları tenvir ve iqat .loonfe- bir obüs isabet ettiği ve patladıfı 
ransları tertip eclilıniştir.• görülmii~tür. Açtığını.ıs ateşin hu-

Göriilüyor ki Halk Parfüi, aleti- sule getirdiği hasarın ehemmiy&
de bir siyasi fırka mahi)etindea tini tayin etmek ıııiimküa olama

çoktan çılwııf Ye yalnı:s meb'usla- mııııtır. 
rm ek.•eriyeti ile Büyük tuillet Refakat gemilerindea Berwiclı. 
l\leclisinde Devletin idaresine ha-, harp gemisi hafif ha:ara. uğra'."14-
kiın olmakla kalmıyarak milletin sa da donanmanın fili bimıetıuıle 
hayatına esaslı surette karışmıştır. 1 kalacaktır. 
Gittikçe daha artaeak olan muvaf- Düşman ko .. a11 gemisi fena rü
fakiyetin sırrı da buradadır. Tek Jet şartlan altında takip edilirken 

K 1 1 b 
Partimizin şian, sadece ...., yU.ız ema pasa sey a 1 •halka himıet• tir. Tımoeli de Jıal-

(Baş tarafı ı inci sayfada) kın, halk tabııkalarmm içindedir. 
kısmındaki ko•kuluklar bile sulara ıö- Cumhuriyet Balk Partisi, kökleri 
mülmüstür. Vl~et Jandarma alay ko· halkın içinde ltulunduğu i~n, dt>
mutanile Nafia müdürü Kemalpaşada ı ima canlı ve gittikçe büyüyen, 
bulunmaktadır. Balık .. ir valiJ.14lnln vı.. kuvvetlenen dal budak s~Jıyerea 

8204 tonilatoluk Baden Alman va-
puru yakalanmış, fakat müretteba
h ani bir surette ateşe verdiğinden 
bu vapur harp gemilerimiz tara
fındaıı batırılmıştır. · 

lılyel;mize gönderdiği bir telgrafta De- did ' ti" 1 ben . . o asır e name ı çmar ara -
ğırmencık ve Kıll~ dereJerlnin d~ ~- , 
makta olduğu bildirilm•ktedir. zer. Onu kurRn Ehedi Şefle, ~imdi 
Kemalpaşa ve Karacabey seylA? rrıın_ {\~Un baş koruyutusu olan dcğiş

takaları halkının Acil ıhtiyaçlarına sar- mez ŞE>I"i, öyle bir halk mües.~~ 
fedilmelı: üure Kızılı,- uıııuml merkezi si yarattıklan için, daima şükran

. tarafından vilqet eınrın<: 2000 lira gön •. la anmak, Parti 111e11suplan kadar, 
deril.rniılir. 

Vilıiyet bu paranın 1200 lirasını Ke
malpaşaya ve 800 lirasıru da Karaca.be
ye göndermiştir. 

ltalyanlar 
(ll&f tarafı 1 lııel ııayf&da) 

bir kargaşalık hiı.klm olduğunu sö&ter-
miye k<iilcL.r. ' 

Atina, 29 (A.A.) - Yunan bllltfuneti 

mensubu olmadan ondan faydala-
nan yurttaşlar için de, bir vecibe

dir. 

~bidin DAV ER 

General Dö Gol 
(Baş tıırafı 1 inci sayfada) 

Hava har • 

(Ba ... ıaa•fı 1 inci sa11fadal 
bir membadan ö~renildığine göre, 
Lorient'leki Alman denizaltı üssiı 

dün gece İngilız bombardunan tay
yarelerinin hücumuna uğramış v~ 
bu tayyarelerin başlıca hedcflerinı 
teşkil etmiştir. 

İngiliz hava kuvvetleri Fransıı 
ve Hollanda sahillerinde de sair 
hedefleri de bombardıman etmiş

lerdir. 

FRANSANIN MANŞ SAHİLİ 
YANIYOR 

şu ve bu şöhreti siper ittihaz etmi- seden nazır, vaziyeti muhabire şu 
tahülat alış verişine, İzmiı:le İs-ye çalışıyorlar. Fakat, yağma yok! suretle anlatmıştır: namına bcyanatıa bulunmı;ya mezun 
tanbul arasındaki yağ ticaretine · şahsi•el şun· ara' · ti b" · •· 

Serbest Fırkanın naşiri efkarlığını T . . Ef'-'- t . d '·' lki memleketi birbirine bağlıyan ' ' '
1

ın ~ıma gar 
1== 

General hitabesinde 
şunları da söylemiştir: 

ezcümle 
Londra, 29 (A..A.) - Press Asso

ciation ajansına nazaran, İngilız 
tayyareleri tarafından büyük kıt'a. 
da ve büyük infillk l<abiliyetinı 

haiz yüzlerce bomba, istila limanla
rına ve Fransa sahillerine konul-

veya asvırı """ gaze esın e.... Ywıan kıta,.tının hücum ve ileri lıare-
Azif Oruc'a taş çıkartacak bir gay- B •

1 
hb" 

1
.•. d"" bilir" çok sıkı dostluk ve ittifak bağları- ketioe muvatiakıveUe devam ettikler'"' 

1 b 
. . eyog u mu ır ıgıne one ve • . ., ......... 

ret e enımsıyerek neşvtinemasını Ti" k tb h b d .... 1 1 b" nı pek iyı bilıvorsunuz Buna ila- bildirmiştir. 
temin ettiklerı· Son Posta'nın bu- ur ma ua u onuş e asa ır t b·ıct· : k" . B ···•·-d Y ı 

ka b t b ·ı·k· k .,.,_. k ve en ı. ıreyun ı, Yunanistanın u mın"""4 a unan ılar yeniden 

Teslim olmak mcs'uliyetini üze
rine alanların kemali tefahurle ile-
ri sürdükleri hakikiyet mefhumu 
da bugün o icap içinde yıkılmak-

kü d 
sey y e mez; ı a ıs Clltu31 ço 1 . h 1z • • gün ·· peri.şan halin eki hıncı şah- · il b" .. .. t '!~çırmekle olöuğu imtihan bu bag·. aı-p ma eme<ı ı.lınaın elnıiı;lerdir. 
scrruaye e ı.r suru apar ıman, · • . . sınuzdan ve gazetemizden çıkart- . .. ı"'' gün geçlik>'e kuvvetlend" ·.. YUNAN 'I.t:BLIGI arsa, hanla ış hayatına do _ ,•ği i- ' · ırme,,, . tadır. Dekor enkazı arkasında mil-

mıya kalkışan bu şirret mahalle •· iv" anlaıl ;;, 
0 

sahada daha çok tcdır. Yunanlılar ve Türkler ayı.i Atına, 29 (A.A.) - 63 numaralı res- 1 t h k"k t .. .. ' 

ukl 
L k . t d"kl . ~ın ,ı " . . . mi tebli . !' e a ı a ı goruyor. 

çoc arının a.ıuma ıs e ı erı k c··nk·· artık t Tl hıslere tabı olarak ayni gayeler•' 
2

• ağa diişmiyeceğiz ve hi~lıir adı bu 1 ::nır. F. uk u :::: ecı U< doğru tam bir tesanütle bakmak- Mohdu< mahıyet\e mahalli müsade- Bu hakikat, daha fazla menfaal· 
bahse karııhrınıyacağn. t ~l.ekst d•eğilı~. "'d. zamanın ki gadze· 'or!ırlar Sonuna kadar miıtteh't 1 ~ıel:;:•7•sında Y~na~kıtaati yenı eoır !er temin etmek için teslim olma 

O 1 
d . --L··I ta ecı ı ır, onu ta p c en ' · er ış s.r ve mu te harp malzeme- k f. t' . . . k lk d .. narın; aıma ~ara ça .. .. l d ki il d ki "b" ol~.rak yürüyeceg"iınız" de k t'ı ı ığt nan e'-'•lerdı.r Jı ev ıye mı ıstısmara a an u~-... ~ gun er e "Ve yı ar a gı ı şun.a a yyen ° • • .... "'4ı • ~ • . • • • . • 

rak, şahısların hususı ve uınumı b t rak, b b 
1 

·üphe etmiyoruz. ı 81-R 1.1 ·As DENiZ. manın, kendısl ile ışbırl. ığı vapan-
.. . una ça a şuna una u aşa- . . . ALTISI . · ha~atları uzerınde durarak, mat- k 

1 
il"k d tc ,.AJ'UK BATlRDl !arı miıtemadiven lazv.k etmekte 

ra Ciervet yapan gaze ec 1 e- - · buat kanununun bu bakımdan olmasından ibarettir. 

d 
,, 

1 
te d"din ., 

1 
k k ;;;ıd:r; ticaret ve damp'ng metaı S-Onra pa.a kazanını.va ve •oJı,. de- Atiııa, 29 (A.A.) - Balu:ıye nJ'V'reti 

u at a ~ ı e veı;ue o acw a- d ··ıd· b ··L ı· teb.:g cd•yor Bt e · · h"d ka d b. 

muş olan uzun menzilli top mevz;
lerine atılmıştır. İşgal altında Fran
sız limanlarına karşı şimdiye ka
dar yapılml.'l olanların hepsinden 
mühim olan bu son taarruz birbiri
ni takip eden dalgalar halinde ge
len tayvareler tarafından yapılmı~
tır. Hücum Calaisden Boulognea ka 
dar bütün sahili ateş altına almış
tır. İlk bomba yağmurundan sonra 
Fransa kayalıkları arasında ve bıi-

SAYFA 5 

Almanlarla sulh 
taraftarı 

Amerikada 
hücumlara 

olan:ar 

~lUl tli 
uğruyor 

Nevyork, ZI (A.A.) - Amerika 
ma<bwıtı: ŞimdKlen liitlerle "ılh 
müzakeratına geçilmesini istiycn 
ve bu yolda yapılacak bir te§ebbü· 
süa düııya aizıunlDl yeniden iade 
edeeeii. kanaatini gösteren küçük 
bir ırup vudır ki bunların hare
kıitı Amerika -tbuatıııın şidJetli 
hücumlarına marıu kalmaktadır. 

Bu meyanda Ne,·york Hrrald 
TribUll gautesinia askeri muhar
riri binbaşı ElKI, imdi yapılacak 

bir sulbiin yalnu Bitlere aıubta' 
olduiu yesıi Dir aefes alma imka
nını vermelı.tell başka hi~bir şeye 

yaramıyacağını söJlediUen sonra 
şunları yazmaktadır: 

•Almanya muharrbeler kazana
bilir. Fakat eğer kendisine hediye 
edilmezse, kat'i zafni kazanması· 
na imlia yoktur. Nefes almak 
için mubasenuıtı bir müddet taLie 
uğratmak Almanyanın be>ledı(ii 

belli bn.,Iı bir iiıaittir. Fakat bu ü· 
midin tahalı.knk etmesine bir bü-
yük mini. vardır ki o da, Hitlt>ri• 
büyük dehasına Ye rııhi sahadaki 
pek çok teşebbiislerine rağmen kar
şısına şimdiye kadar hiç tema' el
meğe ve anlamağa muvaffak ı la
madığı bir dü~anın çıkmakta ol
maSldır.t 

lngiltere Baş
vekaletinin 

bir tavzihi 
Kahıre, 29 

leblilı: 

(A.A.) - Başvrk~lcllll 

B. Çörçil tan>fmdan 23 Klinunuevvel
de söylenen nutkun apğıda10.I c:Umlesi 

Mısırda bulona.o klmocler tanılindan !.. 

iti manaya çekilmektedir. 

İngiliz hirnayb.i altında bulunan Mı

sın istili et.miye l\izum yoktur. 

Sir Miles Lampto:ı"la temas <"llikten 
sonra İngiliz bükün1eti namuıa Hanciye 
nazın Edenden ~t alınmrş ve bu 
cümlen.in İngı.Jiz _ Mısır maabedc:.inln 
Mısırın roüda!aas.ı lçın lngiltereye tah
mil ettığl ml.'<'bunyetlcrdcn gayri bit 
maksat koHamadıl;l ve Mısınn tstik'A
linde ze~ kadar şüphe uyandinruırui:;ı 
anJaıılmı,>tır. 

Garp Çölünde 
- Jı-ı ıan1J l acl A7faıla -

bir torpido muhribıne hiıcum ede
rek isabet kaydetmi§lerdir. 

Şarki Afrikada, Sudan hududuıı
da iki taraftao ria topçu faaliyeti 
olmuş ve sü•ari l.aralı.ol hareketle-
ri cereyan efıniştir. 

d 
.
1 

• "d k .. k 
1
.... egı ır; şu ve u şuııre ı. ~u ve nıiyc ba;laı-;r:.ştır. Yoksa hacru· ~(h . .. . . ı y nı ın ı anı rşısın a ıı. 

ar ı urıye gı ere ve mutte ı ıgı ı b . .. .. k b"I ' 
1 

' 
1 

2t !lkkanun ı:~uu. kl mandan Nıları-1 h"" F I - ~--k I , ... . . . u ımz3yı onc surcre otoma ı a- kendi de i:hri\.atı da 0 .. zü ··e lıu·· d .·· d . d b , ur 
1 

rnnSLl. ar. yul\.O)C .::ıes eve me-
bır bulaşık yıkal·ıcı kııayetllc tclıt 1 b .. 1· f 1 ta . ' .ı , .. -! t:~ ın . aresın e ui-.ıı~n •.t'op:::ınıce- tan ti k k h k "f . . . ... . . . ıp es yuz ıra u a..'iına sa r gı- v~, eti de kütük olan •Son Posta.- li!5» jsnü.ııdck.ı Yuıı.ın den.ııalW.ı, .;-\clr1- e e 1nu~ma a ve van esı-

yük topların mevzu bulunduğu . . . _ . Bir avcı tn~·yare tc~ekLülürııüz 
Grısnez cıvarıııda şıddetlı bır van- d.. b" d" ' 

etmek ısüyerek naebıllıklerıni Jıu b" ka • d - "Jdir ! · 1 · b Hakk . .. .., . ı zanç mevzuu e~ı • nın haddiu.c mi düc;:.müc •serb,j~i- yatik d""tuL nJ~. BrinJ.z.dc.·n A\·jonyaya nı ıaız LtlL<nuyoruz. UTili~ 
çeşıt Jllbsı ag ve tuzaklarla örtmek .,..... • -3 - Külhanbeyliğin, şirretliğin, lik• le bir adaıuı zengin edcbiln1ck! aske_r .\ ~ ınd . .,.c:ınc nakleöe.n ve biı- harp 1 vardır: Çiir:kü. biz düşmana hi~ 
ve beslenmek itiyadında bulunduk- S lim .

1 
Ek b .. 

1 
b" . . gemı.-ıııın kuvvetli hımaycs.ııde bulu- bir zaman b·ı\·ıın e""'edik sıla'hla-

lar bil 
. enle d" ki --L b"" iftira ve yalancılığıu, şahsımız ve e ı e • rem o; e ır ısın b .. d .. , . 1 • • .,... , ını mıy r ır an~ oy· . ~ nan u u~ı.1c.n geını kafı.esırı.e hucum ] d .. .. d .. M •• •• l 

le bir tuzağa düşebilirler! gazetemiz üzerinde icra edeceği ınsanı değil zengin, terfi edeceği- elıniştır . Deııizallı cüretkarane bir ma- nnuz a uşur u.~umuz tayyare e-
Hulba, «Son Posta• d$udan hiçbir tesir yoktur; çünkü bu iki ni bile bir iın unısalar acaba Os- nevra yaparak. cem"an 25 ,ıa 30 bın ıon ri, batırdığımız düşman gemilermi 

•of:ruya bir fikir, bir hesap, bir o;o<:uk -en son orta~·a attı!.ları adla- mana mı bırakırlardı? Babıalide hacminde, ka!ıleye dahil üç büyük va- ve aldığ,mız esirleri düşünüı·sek 
mantık, bir tasarnıf, bir halı. mev- kendi isimlerini ve 5G>liı cbilecek- lti\ğıt dampingi yaparak gazetecili- puru tahribe muvaf!a!t olmuştur. bu hakka sahip olduğumuz daha 
zuu olan •sahife tahdidi• bahsini !eri her ıeyi ortaya atmışlar ve ı: l;i kimseye bırakmak istemedik le . Düşman gemileri ba.ııııca düşmaıı tor- iyi anlaşılır. Evet hakkunız vardır, 

·· ı · · · · d t b' · J'kt · "b" b' .. . pıdo muhrıplerı denlZii.1tının takıbme 

fo~aları meydana -e hatta ayyu- soz erının ıçın e er ıyesız ı en, " gı ı ızzat gazete tenıını de k ti . çünkü askerlerimizden tayyareci-, • if · da- • !ık • . . . , 
1 

ı:ı ınışaı· ve s.aa arca sureıı bu takp es-. , 
ka çıkuıca çirkin, şahsi bir taarruz tıra......, bayagı tan, adilikten, keııdılen yaparlardı. n3sında birçok bombalar atm!jıardır. lerimizle denizcilerimizden bin kı· 
mewuu haline sokmuşlar; bayalı- açgözlülükten ve kazanmak hırsın- Görülüyor ki, ınrn te'vil götür- Denize daim .. olan Yunıın denizaitısı şi. Mütarekedenberi Fransa uğrun· 
._ .n-nı"', iftirayı, yalanı, "-~- ün başka hiçbir müsbet f"Y olma- müyor. Şaşkına dinen «Son P06- mahirane manevralarla bu bombalar- d 1 f d t . b 1 
• ., .....--- ıı.• MOA"t'• • .. • ... dan k rlul . . salim ,_ a can arını e a e mış u unuyoc. 
ri, ,,.)ıalle çcıcuklupnu tıpkı tıp- dığıııı ispat etmişlerdır. Buna mu- ta. h~r _gıın bıraz ılaha lıayagılaşa- müştü~. mU§ Ye u...uı>e en daıı- Bu vazife de bize aittir, çünkü 
lasuu eskidea ve üstiiste .,,,.. lıu- k:ıbil ortaya koyduğumuz birçok rak, adıleşerek, çamurlaşarak ifti- t li d"I . ilın" ı · ğı ·- · ı l h ka · YUN"''Iİ!ITANDA SÜltÜN es m e ı mış, ez ış ve e ı aya 
-· yaptılı.lan ..ıı.i '-ise de yapmak hakikatleri de itiraf etmişlerdir. ra ı c, yalana, a retle Istanbul- b -ıa Fr k b .. - ... u d _,_,_ · . d .. . A~- 29 (AA) u . ag mnış ansa anca ızım se-
istemi•lerdir. Bu arada •parrrrra!• hırsile şah- a -uz, Izmır e uç kı, beşe kar- ._, · · - mumı emniyet . . l .1 it b"lm ktedi • "k" t · d"d' nezaretinin 28 Birincikinun tarihli ak- sı.mız vas1 ası ~ onuşa ı e r. 

Davaları 'udur. 
si otomobillerini sattıklarını itiraf şı on ı ı gaze enın sayfa tah ı ı şanı tebliğıdir: AJ t p · le B d auks 

1 - Bıralı.ın bizi Babıilliyi ve etmişlerdir. İkdam'ın listün yazıcı- mevzuıındaki itirazını giiriiltüye Me~,:oı:ot dahilinde sükünet v-•rdır. man ar arıs ' or eu tıı., 
Türk fikriyatını, Tiirlı. gazeteciliği- !arını ve lıiçbir gazctcdı•ıı tek satır getirmek, bogmak istiyor. Fakat, Salahiyeltor malıfillerderı gelen telgraf Lillede. Reiınsde ve Slrazburgtla 
ni. Türk hürriyetini inhisanmıza yazı almamı~ hulundugııırn itiraf bu defa çiirük tahtaya basmışhr. \ara göre, İtalyanlar Şunara'dan rırar -• bulundukça ve Almanlarla talyan
alalım. Gazete çıkartmak, gazete etmişlerdir. İstihbarat, tabı, tertip, •Talı~ih da\·a>ında l<aybctmi~!ir. de,.kcn tüc .ır '"'' em~k • sahibi olmak \ar Fransız milletini hükümleri al· 
satmak hakkı bi:rim ol11U11! tahrir kadrolarında mukaye.eye ve 1 ş_absı.yat ve dedık.odu sah•.•.ında d. a üzere Yunan ileri gelenler!ndcn on iti- tına almak istedikçe dövüşmekten d _ ş1yı goturmuşlen;hr. Bun~rın .ıikıbelierl b k k kt 

2 
_ Orta sermayeli gın:eteler 

1 
masraf ağırlığına yaııaşamıyarak şıındıye ka ar "şnıe tesadııf edıl- meçhuldür. ~s a yapaca sey yo ur Düş-

batsuı, biz yaşıyalıın! ·İkdam. ın da büyük masraflı ga- miyen bir bayağılık, şirretlik yap- 50 İTALYAN TAn'ARESİ lmonla uyuşmak, onun kontrolünü 

3 
_ Serbest Fırka zamanından zeteler arasında ve başında oldu- nıış, haysi~·et ve şerenere taarruz Dt;Şl"RULDIİ kabul etme:.. kelimenin ta:n ma-

başlıyarak envai ıuı,;yatla devam ğunu itiraf etmişlerdir. Yalnız bir ve tuavüzde bulunmuştur. Fakat, Atina, 29 (A.A.) - Yunan hava kuv. nfısile vatana hiyanet etmektir.• 
ettirdiğinıiz ve ınaskelediğimiz şeyde Jıata etmişlerdir. 0 da Osına- muhakkak ki tekrar ve tekrar her vetlerılc işbırliği ;yapon İngılız ha,-

8 

m.,..l .. ğimizi devam ettirelim ve nın para kazanmasında ,.e otomobil vakit olduğu gibi bu kere de gü- kuvvetlerinin ı;imdiye kadar Yunanıs-
lünç, küstah ve cür'etkiır olmaktan tanda 50 jı.,lyan tayyare.i dU.Şürduklerl 3 aylık Franaa bütçeıi 

gazetecilikte ne kaı.anmak müm- sahibi olmasında. Zira, bu •müna- öğrenilmi~tir. 

i 
. . . . . uşmanın ın ırilmi• kıt'alarını al-

gın parlam,ş ve ngılız sahılındekı, ak . lif d . '.. · . . . .. .. ç ır a an mıtral)·oz ateşın~ tu-
bınlerce seyırcı tarafından gorule- t k b" k k _, _ . . . . ara ır aç amyonunu yar • .-uı~-
bılmlştır. Bu seyırcılerden hır kıs- t B · t kk··ı·· ·· ır. u aynı avcı eşe u umuz, 
mı bombaların dakikada yüz bonı- du""smallln Gl t t" · d 5 , os er 1pın e avcı 

ba sürııtile atıldığını tespit etmiş- ta,:,,aresil h b t t k . ~ ~ e mu are eye u uşara 
lerdır. dördiiııii diipirmeğe muvaff.;ı, ol-

ALMANLARIN HÜCUMLARI mu~ur. 
Londra, 29 (A.A.) - İngiliz hava DüşmH tayyarrleri, Babqistan· 

ve dahili emniyet nezaretlerinın ıla bnı mevkileri bombardıman et
tebliği: mişlerse de hasar ika edememiş-

Dün ha\•a karardıktan az sonra lerdir . 
düş:nan bombardıman tayyarelen 
İngilterenin cenubu garbi şehirle
riden birine kısa fakat şiddetli bir 
hücum yapmışlardır. Muhtelif yan- Kalı.lre, 29 (A.IL) - İns>liz han 

gınlar Çlkmış, bazı hasar vulnıa kuvvetlerinin tebliıtı: 
gelmiştir. Yangınlar süratle söndii
rülmti.ştür. Zayiat çok azdır. 

Arııelonda soğuktan iki 
kiti öldü 

Madrit, 29 (A.A.) - İ"Pıınya ii 
zerinde ~iddetli bir soğuk hükünı 
•Ürnıektedir. Barcelona'da soğıık· 
tan iki kişi öıınıı.tür. Alicante'de 
hiçbir zaman sıfırdan aşağı inllli
yen derece '1h..'"ln altında dördiı 
göstermektedir. Cordon'da da ay
ni derece kaydedilmiştir. 

2tl/27 Kanunuevvel g«ıesl. İngiliz ı.a.. 
va kuvvc•Jerine men!l\11) tayyare~. To

leruk üzerine bir hücwn yapmışlardır. 

;roı..ruk'ta ;yangınlar çıkarılmış, faka 

ha•ııno bütün genişliğini müşalıade eı..

mek mümkün olmamıştır. 

· Aveı tayyarel.-riıniz, -.-1 k• 

haı;>ketlenni devam ettirmlflerdlr. 
Sollum. düşman tanıfndan bombardı

man edilmlftir. Fakıı1 hasar pek azdır. 

küııse hepsini biz kazanalım! Hal- k_aşa1 !• ve mukabeleOsiçinıle hiç ye- ~~:~i~:~;ı1c::~!~kiı:~:;;:~: İngiliz zayiatı 6 muho.-.be t:ı_yyaresjle Bcrn, 29 (A.A.) _ D. N. B.: 
buki, bi

1
im de onlar gibi konuşma- rı o ınıyan ınasunı nıanın halini 4 avcı ta ,_·ı·aresi.nden ibarell.ir. F b""t · • kik 

d
. • · ı d 'd. b • ransıı u çesını tet e _. 

mız iktiza dse •öyle konuşmamız •Son Posta• nın satış iyiliğine uor- ya ver ıgı no şu ur: '"' 
1
' ayagı.. ATİ.'iA AJANSININ n:xztııı· ' J • 1 mur 11 azadan mürekkep encümen r 

&•rekir: muşlardır. Bilakis, şu noktayı tav- mütecavız.. Atına. 29 (A.A.) - A\jna ajansı bil- L'- Yül fındık fidanı ne-
A Ş "KlB 1941 senesinin ilk üç ayı için WL 

lıpanyaya verilecek gı
da maddeleri meselesi 
Vaşington, 2' (A.A.) - Havas: 

Hariciye nezaretinin bildirdiği

ne göre, Amerikadan İspanyaya 

yiyecek maddeleri giinderilmesi 

meselesi nihai saflıa•ma girmi;~. 

Bundan sonra b• mesele hakkın· 

da söz söylemek İnı:illere ile 1a 
ııanyaya aittir. 

ı - Biz kalsak da, ölsek de zih ve tebarüz ettirmek gerektir ki • ıı:. diriyor: 
Tiirk gazeteciliğini, Türk inkılip- arkada~ımız Osman btanbulda o- Bir Macar gazetesi Arnavutluktaki bütçe tesbit etmi~tir Maliye nan- boluya gönderildi 
çılı!iJnı, Türk fikriyatını aiziıı eli- kuyucu bulamıyan •Son Posta. dan NOT: .Son P<>'!lll> şin-eti •Son Tel- Yunan kuvvetlerine bir irrlliz generali n Boutbillier düıı bu projeyi _. GU-U, %9 (A..A.) _ İnemoluch 
nize bırakamayız. yakasını sıyırıp «Son Te\garf•, grab ve boş muhomri hakkında da ba-ı tarafından kumanda edildlğıni yazmış· zırlar meclisine tevdi eylem.iştir. bahçe sahillerine tevzi edilmek Ü· 

2 _ .son Posta• ipini her türlü ·İkdamo, •Yeni Sabah• gibi bii- zı gı1na küstahlıkta bıılun'."u;ıtur. Bit- tır. Bu ha~ tekzibe mezun•. Elen İşgal masrnflıın kar ılığı bari~ oJ.. % bur da 100 b' fı d-'· tm tabi cSon Telgraf> Jilzum gOnır ve mu- ordusunun butü:n teşekkülleri sırf Elen 1 e:re a n ın n UL sa 

boyaya buyayarak devrini bitirmiş yük hamle ve fikir gazetelerinin kabe-leye ten~zül _edenıe biual aıtız generall~r ve ııubayların lı:umandıw al. ma~- şartile bu bütçe 24 milyara ahnmış ve İnehal.uya ~iiııderilmit-
bir ı?azetedir. 56 sayfa dahi yapsa-, baş lıityilijpai deruhte ettiktea ~...-mı vennesmi bilir. A. Ş. 1 tında buıunmaktadır. 1 halııı: olmaktadır. tir. 



SAYPA-1 

Yine Canlılık 
(Bq tarafı 2 Deİ sayfada) 

yardım etmek mevkimde buluaaaı
tJnı kaydedıyor. 

IKB.&K 

p 
lltııre~l Petenin tazyik edilmek· 

le olduğu ve İngiltere aleyhine 
.Berlinle iş birliği yapmaa. hu•n· 
aundaıa ı1rar olunduğu deroıl·yan 

ediliyor. Gerek Alınan devlııtt rcL~ı , 

gerek erkinıbarbiy.,,.; Noel nutuk· 
larıuda&. Manşın geçihnetiİ ve HU.) uk 
Brilanyanm i•tıliısı ihtim .. Uerın· 
den bahsediyorlardı. Londra frJ. 
grafları da adaı..nla İoıtiliz uyanık· 
lıi;ınlll arttı&uu ve bir hücuma 
kar91 konm•*• hazır hulunıddıı~ıı. 
nu bildiriyorıf11. Batti lıau pyıalar 

Beşiktaşlılar Dün Gala
tasarayı 5 -O Mağlô.p Etti 

TüRKiYE KiBRIT ve ÇAKMAK 
INHISARI ŞİRKETiNDEN: 
SAYIN HALKA iLAN 
1/1/941 tarihinden itibaren JCDİ bir if'ara kadar, beher kutu kibrit'in 

Beykoz da Feneri 2-1 yendi Perakende Sabş Fiatı 2 kuruş 
Sovyet RU5ya ile Alma.oya nıüna· Lik maçlarına dün Fenerbahre bir kafa ile üçüncü golü attılar. 
sebatının bir müsademeyi mü•tel·ıve Şeref stadlarında devam ~ıldı. 
ıinı ola~ak derecede •iırla~lıi:ını Haftanın en mülıım maçı KadıkO
haber veriyordu. Fakat dünkiı yünde oynandı ve aynı saha-Ja ~· .... 
Londra lelvanan bu rivayetleri ııerbahçe Vefaya maj;lüp oldu. 

yal~n~~alılaıl~. GALATASARAY - BEŞİKTAŞ 
Gorüluyor ki dünya nmomi el· 

lıiirı böyltte ber okıka S<>iuk ve· Galataııarayın bütün gayretıll' 
ya •ıea1ı sn ılllJlına maruz bırakıl- ~alışmak mecburiyetinde oldu~ı 
maktadır. Bir gıi<ı emniyet Lavası, bu maça başlamadan evvel heyecan 
bir ıtin lelılıke işareti, erted ı:iın azami derecesini bulmuştu. Sarı · 
mutavııasıt bir duru.m göstermekle :Kırmı:zılılarda Cünduz ve <.A>mıl 
nıenıleketleria sinirleri bozulmak yok. 

Hücumlar durmuyor, mütemadiY"n 
bırı birinı kovalıyordu. Yırmi be
şincı dakikada Şakır aldığı Heri bir 
pası sürerek dördüncü sayıyı yap
tı. Artık neticenın ağır bır akibetc 
doğru süratle yol a l dığı belli ol
muştu. En son dak ı kalarda Beşık · 

t a~ l ıl ar penaltıdan Yavuzun ayağı· 
le beşinci golü de kazandılar. 

Mac; ta bu şekilde Gal a t asarayın 

(f>....--0) gıb i ağır. hır mağlıibıyetıle 

bıtti. 

yet tesis etti ve Vefalılar ilk partiyi 
bÖylelikle (1--0) galip bitirdiler. 

İkinci kısımda Peralılar vaziyeti 
telab için çalışyıorlardı . Bu karşı· 
lıklı akınlar devam ederken otuz 
beşinci dakikada Vefa müdafaası 
bir penaltıya sebebiyet verdi. Fa
kat bu bulunmaz fırsatı kaçıran p, •. 
ralılar nihayet hıç bıı neti<'e alamı· 

yarak sahadan (l--0) mağlup ay
rıldılar. 

olarak teabit edildiğinden, fazla talep edecek bayilerin Şirketin en yakın 
leliğine veya dojrudan dojruya latanbul'da Karaköy Palaata 5 inci kattaki 
aiııe bildirilmesini sayın halktan rica ederiıı. 

acen· 
adre-

AMERiKAN TORKIŞ INVESTMENT KORPORESON 
Türkiye Kibrit 'Ye Çakmak inlıiaan sahibi imtiyazı tirketi 

* * * 

isteailmckte ve halk asabi buhran· Oyun süratlc başladı . Beşiktaşlı 
!ara mahküm edilmek arzu olun· lar 2ğır fak3t hesaplı oynuyorla: 

FENERBAHÇE: 1 - BEYKOZ: 2
1 

FENERYJJ,MAZ KLf\BONfiN 
SOKA!{ KOŞUSU 

Fenıeryı lmaz ıpor k lübO nlin 1er11p et
tiğı 2,5 k ilometre- lı k soka ~\'. koşusu dUn 
Ayvansaraydakı k.h.ı.p lok:ı l.nden başh

yarek Fes.llaı.neye &•d ı .s ve Jokkale dönüş 
olmak Uzere muvaffakıyetle ,.aı»ılmJILlr. f 
Dereceler ıunlard.ır: 

TU ·yE KiBRil ve CAKMA 
INHİSARI ŞİRKETİN.DEN: maktadır. Bu muharebede taraflar füına mukabı.I Calatasarayın lor Fenere karşı dalma şanslı o

bu sililıı mebzulen ve maharetle ! arı dağınık ve fena vaziyetteler vunl"r çıkaran Beykozlular buma· 
lıuJlanmaktadır, İşiyle ı:-üdyle meş· Yalnız haf ve müda!ileri çaıı~ı· ça çok buy uk bır maneVlyatla çık· 
ıul halk kendisini hangi azize vak- yor. mışla rdı. Beykoz kalecısı gelmedığı 
fedttetinde mıilereddit kalmakta· Beşıncl dakikada Be~ıktaş kal,.. ıçın yerine ballardan Kamüran oy. 
ılır. Hakikati halde bu bulanık ha· 'ine yollanan bır şanddı M .. hmt': nuyordu. 
va herhangi bir noktada yapılacak Ali karşılıyamadı . Süratle k<'şarak İlk d .. vre bütün Fener forlan 
l»a:u barelıetlerio mukaddimesi ola· gelen Sarafim eğer yere duş!TW's~;t· Beykozun on sekızı içınde oynadı· 
bilir. Amerikanın meşhur yardımı dı Galatasaray ilk golü ıı.tır..ı~ ola· lar. Fakat sabanın çok kayak olma
oon ve kat'ı hwru almaılao bır hare raktı. •ı topun kontrolüne imkAn bıra:t

ltet Almanyanın askeri, ıiyasi men· Bu büyük tehlikeyi atlatan Bt"- mıyordu. Bır çok şıiller dırekler'! 

faati icabı olabilir. Bal.usus ki İtal· s!ktaşlılar tekrar hücuma 'lf'\'lller çarpıyor veyahut Fenerlı oyuncu· 
J'• ve Lib;ra velıayii ı:oderı açmak Fakat San - Kırmızılı müdafıler j ıarın ayaklarında ezilıyodu. Her 
için lifi gelir. l\luanen bır za· ı hücumlara .mu.vaf!alciyetle .. karşı an Fenerın gol yapması beklenır· 
manda lnrvvellenen lnıriltettnin koyuyor. Yırmı beşınci dal<ikada ken Beykozlu Şahap nasıl•• yapr 
ıusıl darbeler indirebileuti vizı- Beşıktq bır !ırikık kazandı. Hak bildi~ bıT kaç akın esnasında hiç 

ban g'iirülmüşlür. Binaenal .. yb itıl ~.ının hahf bir şekilde attığı topu umulmadığı halde lkı savı kaydet. 
ve biıtıl o .-öinü bekli•erek dii•ma· ş f d 1 .L tı . Devre Sarı • Ueıvertlilerın bu-•" , • kapan ere ara an sıyn ar .... ya-
lllll lıwvvetlenmesioe ve müna· kın bir ıütle ilk golü yaptı. tun gavretlerıne rağmen (~J 
lfp gördüp iaı seçmesine meydan 

nrmemek Nazilerin planına dahil 
almak llizım ı:elir. Son Libya ve-

Bu golü yıyen Galatasaray for· 

lan derhal mukabil taarruza ~ 

Beykozun galibıyetıle bıtti. 
İkıneı devreye Fenerlıler iki sı

fır gıbı çok ağır bır mağlıibıyetle 
tıler. Otuz yedinci dakıkada bır çıkmışlardı. 

kayiine kadar tqebbiis hikınıiye- ı 
korner esnasında karı~an Be•• kta• Bu devreyı şu ŞPkilde.hu. la•a et-ti daima mihnrcilerde kaldı. llu - ' • 
kalesinin önünde top ayaktan ~Y•· • mek daha doğru olur Bulun Fen?!' 

failU;retln elden çıkmasının ne dcı
mek olduğunu ise maktul n esir 

•enenıllerile tarkettiği arazi ıös

ıttir. 

d 
ı •• 1 ~ h ı•- b t · ı·· k 1 oyuncuları bırbırlerıle yarış eder-

ğa o- ıgı a = ır ur u a Pve 
• cesıne fena ovnadılar. Buna muka· 

gıremedi. Devrenin bundan snnra bıl Beykoz kalesını de lıalecı Ka· 
kJ kısmı bıl tün gayretlere rağmen nııirandan zıyade şeytani hır tılsım 

HöMYin .Şükrü BABAN 

DOKTO. 
Feyzi Ahmel Onaran 
CIWlr• ... -.....ıır· allle

Adrft: BabılJI Catalofl• 

•nlnl .. 11...,..lnde Nn_ -4~. Trl. '!:13fı'f 

İmtiyaz Sahibi ve Ne"°iyat Di· 
rektörü: E. iZZET. Basıldıtı yer: 

değ ,~meden (1 - O) Galaıas.<rayın 

ınağlübıyetıle bitti. 

İkinci devre San - Kırmmlıla· 

nn netıceyi telafi maksadıle ga)I· 

rete gelecekleri beklenıyorken bu 

tahmin büsbütün aksi çıktı . .i':s8S<'n 

çok bozuk bir hücum Jıattıle sahaya 

~ıkan Galalasaraydan !azla bır §'!Y 

beklenem.,zdi" 

muhafaza edıvor, gelen toplar ya 

c;ızgı ıizermden veyahut ta Beyko1-

luların ayaklarıle taca veya kor· 

nere gıdıyordu . Fener, Niyaıinın 

aya~ıle devre ortalarında nasılsa 

bır sayı kazandı. Ve nihavet bu şe-, 

kılde şampıyonlu~a doğru koşan 1 
Fener takımı hıç umulmadık bır 1 

' 

SON TELGRAF Basınıevi. 

SİKKECİ 
Salknn•öğüt Demirkapı 

şekılde (2-1) gıbı bır majtlübıyete 
uğrayarak net>eeden umıdını kes
ffil'k m"cburıyetınde kaldı 

••enerbahçe bu maçta tam kadro 
ıle uynadı . 

l tncı P. Elma!ÇJO(lu 8.3812 

2 inci A. Hıraoı>uloo d,38 

3 üncd V. Papamuradotıu 8,41 

4 üncu it. Kostantınıdu 8,.$i 

5 ıncı K, Elmasçıoilu 8,8 

8 IDCI H. An<niaciı& 

1 ine H. Papedupuloe (• kUçt1k de
men). 

8 ınd T. Jtuslı:af, 

K.,.uya 23 atlel lttirll< e1m'4tlr w 
kotu aal it~ da bafı.uru,ı.r. 

BEŞİKTAŞ SAHASINDA 

Ka~nmpasa fstarıbubporla karsılaştı., 
Binno devttnın 37 incı dakikasında ıs.. j 
tanbulspor birmcı ıo!unu attı "'~ netice 
lkincı devrede de değışnıiyerel< böylece ı 
bıtıı. 

İltinct olıınk SOleymanlye O. Top
kapı arasınd8 idı . İk1ncl drvrenin 9 un
cu ve 42 ine• dakUt•l•nnda SUleymanL.. 
yeden FeUu 2 coı at;ı.ru tak.uJwu ;.J.--O 

ııalıp eıkardJ 

BILOMUM KİBRİT 
ER E DECILERINE 

A • 
I L N 

J/1/941 tarihinden itibaren beher kutu kibrit'in perakende a&bf fiab 2 kunıt ola
rak teabit edildiğinden, fiat farkından dolayı bir zarara maruz kalmamaları için, 
ellerindeki kibritleri 31/12/940 aalı günü acenteliğe iade etmeleri ve 1/1/941 tari
hinden itibaren fazlaya satacak perakendeciler aleyhinde kanuni takibatta bulunu
lacaı;ı bütün perakendecilere ilan olunur. 

AMERiKAN TORKIS INVESTMENT KORPOREŞON 
Türkiye Kibrit -.e Çakmak inhiaan sahibi imtiyazı ıirketi 

Kızılay İatanbul Depoau Direktörlüiündeıu 

1 15/1 ve 16/1 No. lu 

OYUN 
KAG TLA 1 

Mağazamız.da Düzüneıi: 1922 ve 
Deıteai: 181 kuruştan 

Pnakende olarak satılmaktadır. 
Adres: Kızılay Han No. 20, Yeni Poataoe k&rJm-latanbul 

/ ~el Linılık 

1 %009 - • 
3 1008 -

HALiL SEZER 

Bu devrede B~ıktaşlılar baştan 

nıhavete kadar hô.ıum o.,nadılar. 

Galatasaray takımı •anla ortadan 

vok olmuştu. Sahada sadece Sıyah· 
Beyazlılar vardı. 

Bqıncı dakıkada Şakır ıkıncıyı 

on dakıka sonra da bır korner alı· 
şından istı1ade den Hakkı şahane 

NASIL OYNADILAR 

Fener • Bey.coz maçında San • 

Liicıvertlılerın yenılmesı şımd.ıye 

I~ Ali ,,,IJ IDDIN HACI EEKIR 750 

1 
500 

-
-

2000.-

3000.-

1500.-

2000.-

2000.-

3500.-

4000..

cooo.-

Karyola fabrikasındaki 
••mıseırgiyi ziyaret edını.z.-

kadar sahalanmızda gonilmıyen 

.----------------------::------·•'"" 1 nevınden bır sıırprızdır Beykoz 

o. Oenizyollan u. r~UdllrlUğJ ııA~llrı ı ::m:::~:.;::::l:ıh:::~:·:ı 
30 Birioci"anundan 6 İlıdncikaouna kadır 1 ınt!Cburıyetındc kalmıştı Maa.na·' 

1 
fıh mağlıibıyet ne de olsa mağJu. 

ıuhtellf hatlar• kelkacak vapurların isimleri, I bıyett ır . Yalnız bu gıbı bt'Jı.Jenıl· 
kalkıt gUn ve •••tJ•ri ve kalkacakları rıh tamlar 

K&rMleala --
- Salı 12 ~ (Enurum), Perwembe 12 d• !CQ

nc;\·!ıu \ ve Paz..ar JG da (.S...raa~o.u.). Uaıa

\a rıhumındaA. 

- 5'ıh Jff de (Analart.al , Cumarlesl 18 d• 

mıyen hiidıselen ilerısı için bır 

ders telakki etmek doğru olur 

! Calatasarava gehnce Çok fena 

bır tertıple saha\'a ,ıkarak adet.'i 

Ticarethaneloeri 
Merkezi: Bahçekapı 

Şubeleri: Beyoğlu, 
Karak&y, 

Kadıköy, 
M11ır Elkahire 

Kayma'<lı Lokum, Kestane ıekeri, Meyvalı Nuğa, Kırk 
katlı Saray Baklavaaı, iki kavrulmu•, Badem Şekeri, 

Bülbül yuvuı, Tahin Helvaaı. 

• Devlst Demir yolları U. MUdUrlUQünden 1 
(AJıtaı.vaı ı5ırk«ı rL,tJmından bu mağliıbıyelı zorla ıstedıler. Hal- M"hammen bedeli 23000 (7lnnl üç bınJ lira olan 100 ıon karpit 13/1/1941 

- P>ıarteSl. Salı g~o da. <:arınmba, f'crıembt, bu kı !!'-'\'Cn haftakı Fent!r mağli;- Paıarı...ı gtınu saat U d~ up;ılı zarf usulu Jle Anl<aradll İdare bmaaında 
Cuma ıe de fT"rMJ. Cumarte~ l 14 de tMa~ 

1 

salın alınacaJttır 
ralcaı) ve Pazar 9.~ de \Trok). caıaıa rıb- ı bı yetınden ders almaları ve ona fh 

tımuıdan re bir takım çıkarmaları lhımdı 

._ Paı.•rtesı. Carsamba vr Cwna 8• 15 de (!.fa.. Bunu yapaınadılar Ne diycl lrJı 
r akd.L). Caıaı.a nhtımında.n . AyrU: iil Çarşam .. 
ba \'e Cumarıesi ZO dt , S;rndeı) . Tophane nb- futbol bU- .. 

tımından. FaT"Uk ERER 
- Salı ve Cuma 19 da (Kemi!). Top ban• 

rıhtımından. -~ 
- pazar 9 ııa (Bartın). Tophane rıhtımından j VEFA; 1 - BEYvuLUSPOR: O 

- Carıamho ıs d~ tBtın:a ' • Cuma.rtesı U de 
,:iıiersın) , Sırkecı nhumı.ııdan. 

ı- llllr'at •aıtma - Pazar il d• (İzmlr), Calat.a rırtımındao. 

''ela takımı sahaya eksik bir va
ziyette çıktı Pera ise dah;ı derlı 

toplu görıiluyordu. 
tzmır aralılı -ı.ua - Porsenıbe 18 da \Tırhan). Calat.a nhl.ımıoda.n. 

Not: Vapur ıelerlerl hakkındı lıer türlü ma16ıııat Bf'!iıda uı.
fon numaraları :ruılı Aceııtel• riınhdea ötnoilebilir. 

Galata Baı Acenlelitl 

G lata Şube Acenlelitl 

Sirkerl Sobe Acentcliii 
(12500) 

- Galata Rıhtımı Limanlar Umum 
M üdürlü(!ü btnası altında. 42362 

- Ga atıı Rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reıslı i!:i binası altında 40133 

- Sirkeci, Yolcu Salon~. 22740 

Maçı behemehal kazanmak gôZ!· 

le sahaya çıkan Yeşil • Beyazlılar 

sıkı akınlara başladılar. Bu alanlar 

her an netice verecek mahıyette 

ınkişaf ederken Eağdan bir pas alan 

1 Fikret kuvvetli btr ~ütle topu Bey· 

, oğlu spor ağlanna taktı. Bu golüıı 
1 vcrdı~ hızla hissedilen bir bôkımı. 

l.lu lk cımıek lstcycnlenn 1725 bin yedi .J'(l2 71rm1 bet llralılı: muvak· 
kat temtnat He ltanunun tayın ettltı \' &'iı kaJan ve teJtlı.Oe:nn1 83D.l C(m saat 
14 e kadar Kornısyon RE"lSlJ~e vermeım ı azımdır • 

Şarınameler parasız olarak Ankar.ıda Malzeme Dalreııinden, IJ&Tdarpaşııda 
T .. eJJüm ve 5evk Şettılinden dagıtıLaı:aktll". (12074) 

, 
Baş, Dif, Nezle, Grip, Romatizma. 

Nevralji, Kınk1ık ve Bütilo Ağnlaneızı Derhal Keeet 
la.ıııadı 1Uad9 3 k ... ıha101111. U~LITl.ERINOEN SAltlNINIZ. 

Hf:R VEfOI rl~.LU l(Ufl'l.~RI ISRf\llLA ISTfVl"lll 

250 = 
100 :::ı 

'10 &O -
1 u 211 -

rürkiye ı, bankaama pan ya brmakla yal
"lJZ para biriktirmiı olmaz, ayııı zamanda 

taliin- i de denemit oh. .unuz. 

lleııi4eJer: 4 "1ılıat. 1 illa- r ~ K-tıaralı ve lımn1ıo&Pa<D 
,.. ı ~ ı ikıııd- hnaplannda en u elll il· 

' 1 . ruı balıııı&Dlar lnar'&H 
c.«n tarllılert..ae J1IPılır 1 4lalıll eoilllrlG', 

Maliye Vekaletinden 
Gümüf yüz kuruşlukların tedavülden 

k•ldırılmaıı hakkında ilan 
Gl!mtlt J1)s kuruşlukların 1"riD• ıümüt bir liralılı:lar darp ..., p1,_

tA1l miktarda çıkanlnul oldulundan ııümllf 7ÜZ lnıruılul<larııı 31 İk•nc!k" 
nım 1941 tarihinden ııonra tedavülden kaldınlmaaı kararlaştırı!mışm. 

GQm!!f .J'(l2 kuruşluklar 1 Şubat 19U tarihinden itibaren 1lrtık ledııvlll 

etı:nlyccelı: ve ancak ,,.1ruz mal u.odılı:lıın Jla CWnhurlyet Merlı:oz flapkuı 
1Ubelerin~ ubul edllebılecekllr. 

Elinde ıümOs 1Ü% kuruşluk bulıanıııılarm bll!>lan m:ıl ııandJl<larile CQıa. 
loırl1"!& .umez Bankası liUbelenne tebc111 etıımıelui ılAo olunur. 

Cl- cl0218~ 


