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Anlaşıldı 

Bulgaristan 
neAlmanga,' 
ne Italgadır 

Bulger Ba~velcili dedi ki: 

Bulpr Bll§vekill Filof. 

Kahire, 12 (A.A.) - Öğrenildiği
ne göre, yeni İngiliz top ba!arya
ları Tobruk etrafında faaliyete baj-1 p a D • i lamıştır. Hali hazırda faaliyet, kar 

1 s y a y e n 1 şılıklı top ateşine inhisar etmekte-

Nutuk Söyledi 
Arnavutlukta 

Şimal cephesin
de büyük bir mu
harebe başladı 

Sofya Rady<ıeUJldan: 

Bulgar Başvekili Profesör Filof 
bu ııcıbah saat altıda Rusçuk istas
yonuna muvasalat eylem.iştir. Me
buslardan Batemberski ve Craşkl' 
of ve Maari !nezareti müsleşan 

Profesör Yofçef Başvekile refaka 
etmekteydiler. 

nizama dahilmiş dı~ün Kahirede neşredilen tngıliz 
-• hava kuvvetlerinin tebliğinde, İr

Nazır "İıpanyc;lca 
konuşan Latinler 

birli,iinden bahsetti 

gıliz avcı tayyarelerinin pek muka
vemet görmeksizin Tobruk ılzeriıı-

• 
Yunanlılar Garga-

Yani'yi işgal etti 
1 

de devriye uçuşları yaptıkltlrı biı
dirilmektedir. 

tTALYAN oRDUsu roBRUK'u Arna••utların 
MÜDAFAA ETMİYECEK ıv 

Başvekilin nutuk söyliyeceği sa
lon halkı istiap etmediğinden biı 

kısım dinleyiciler nutku açıkta h,,. 
parlörlerden dinlemişlerdir. 
Başvekil kürsüye gelerek nuı· 

kuna başlamış ve ezcümle demişta 
ki: 

Kahire, 12 (A.A.) - Libyanm • b •• •• <Rusçukta bulunmamdan bili> 
garbinde halihazırda Graz_'ani'n•n lSgQnl UgUgOT !ifade sizlere h~icl ve .. dam.li siya
kumandası altında büyük bır ordu- Atina, 12 (A.A.} _ Cepheden set hakkında bır kaç soz soylemek 
nun bulunduğu öğrenilmiş ıse de gelen son haberlere giire, cephenin istedim. Dünyanın .~n .büyük musi· 

.. gayrı resmi haberlere göre bu or- şimal Joımıında büyük bir muha- betlerınden en muth.ış harplerin· 
,,,,;_,_ du Tobruk'u müdafaa etmiyecek- rebe başlamıştır. 1 den hirı muvacehesındeyiz. B• 

tir. ı Klisura mıntakasında Yunanlı- harp evvelki umumi harpten farJt. 
Kahire, 12 (A.A.} - Beıdiada ıar ahiren zaptetmi§ oldukları mi!V- lıdır. Bu harp yeni toprakhr ist!r 

milhim miktarda yiyecek bulundu- zileri talrl<im etmekle meşguldür, lası, yeni iktısadi pazarlar, hayat 
ğu öğrenilmiştir. Dün İtalyan hava kuvvetltri Yu- ~abaları ~ini ~in yapıl~ bir 

Aynca Garp çölündeki hareldlt nan mevzilerinin gerisinde faaliyet harp değildir. İki ayrı alemın, iki 
başlıyalıdanberi alınan esirlerin göstermişlerdir. ayrı fikir cereyanının harbidir, bir 

(Arkım Sa. 5, SiL 4 de) (Devamı Sa. 1, SU. 1 de) ( A rJoı.., Sa. 5. Sil. ı del 
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Ywıaa t. . . ....... 
iM fl}ıılai t"ttdlı eieıı Yuııan harekitmı c&etnen lıarita) 
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POLİTİK. 
S·ON GU LERı· 1 dunku yangın M.~ k IA V k·ı· · . . . -,, . . . . una a at e ı ımız 

.._ __ 11m1 __ 'f AZAN : /.1 Y .4 -:;AKIR o 1 lkı ev tamamen bır ev kısmen Resmi otomo- i 

biller hakkında 1 1 hol. H~-::S~ s-.b 

Fiiliyat 

Telrıha numaranı 19 yandıktan sonra söndurotdıı 

Mehdi, sevgiti 

re acı sözlerle 

• • • 
vezırını zem edenle-

Dün sııbah Süleyman.iye ile Kü
çükpazar arasnda bir evdaı çıkan 

bugün lzmire gidiyor 
bir yangında iki ev tamamen yan- Havuz ve doklarJD ıslahına Jizım malzeme 

Yeni bir tamim /A :ı:!!: xuz~~~~··u~r 
b89ı nıüsababe) Jeti 

mu kabefe ediyordu clıktan r;onra, söndürülmüştür. Yan İ 
gın, sabahleyin saat 5,35 te KüçüJr... tedariki İÇİD nsrilizlerle müzakere yapılıyor 

Yakub, Abbasi İmparatorluğu• u rine de, ayni renkte kum-ıardan pazarla Siileymaniye arasında Ho• . . . . 1 
~ ah d M kt --L- - d '"" Bayram tatilını geçumek üzere cereyan eden müzakerelerde havuz 

büyük bi:r dirayetle idareye başıa- elbiseler giydirdi. Yakubu saraya c aruza a e ep ..,...gın a ...,. . . . .. 
k . H 16 lı .. şehruruze gehn!§ olan Munakalit ve doiklann tevsii ıç· in iüzumlu mal-

dı. Halüeyi, kendi şahsi eğlencelc- davet ederek bu odada kabul etti. . re çı asanın numara ve uç . . . İn 
rinde serbest bırakarak, hükümet Halife ile veziri arasındaki müliı- katlı ve 1500 liraya sigortalı ahşap Vekılı Cevdet Ker•;.ı. ce<fayı bu zemenin memleketimiM getinlıne 
!§!erini kamilen eline aldı ... Fakat kat, evveli afaki bir takını s(ızler- evinden çı.kmışür. Yangvı, itfaiye- sabah Band~a ~ikile İzmıre gı- side g~elrtedir. Diğer ıııe.u.r 

h • ·ıd· · . · ·ıra· de<.-ektır. Vekil a<anbulda buJun 
onun aslen (Şia olduğunu bilenl~r. den geçti. Fakat biraz sonra, hali(·? ye geç ı>uer ver. ıgı ıçın, ı ıye . .. . meyanında bu malzemenin de 
bu vaziyeti son derecede kıskan . bırdenbi.re muhavereyi oiiyl~ de- IJiraz geç gelmiş bu vakte kadaı dugu muddet zarhnda bilhassa İs-

•- • ' · d · t d klar·ı H r teki h ı memleketimize ithali mümkün ol-yorlar. Hallfenin içki mahpesleriJ>- ğıştırdi:. ua, ateş, yanndakı Alınıe e aıt 14 ınye o ı e a ıç avuz a-
de. bir takım şiirler ve nükteli s~, _ Ey benim sadık ve.,;rim!.. numara it e\•e siralet etmiştir. üç, rın tevsi ve ıalahı işlerile meşgul duğu takdirde havuzlarda lüz:umlu 
lerle, (Yakub) u göııden dü~ıirme· Yeni döşettiğim şu odanın takım- katlı ve alı:.ap olan bu ev de ta· ı olmuş ve projeler üzerinde a.l.üa- tadiU.t kısa bir zamanda ikmal e
ğe çalışıyorlardı. !arını begendin mi?.. mamen yan mı~. bunun yanındaki 1 darlardan malümat almıştff. dilecek ve küçüle tonajda vapurlar 

Meh<:ti, bunlara zerre kadar e- - Ya Emiri.ilmümin! .. Şu odada senar _sıı.tıcı Mustaianın 72 numa-ı Ha'oer aldığımıza ııöre_ Ankarada i~ etmek üzere faaliyete geçile-
hemmiyet vermiyordu. Hatta, sev· girdiğim dakikadanberi, zev'rinizi,ı ralı evı de kısmen yandıktan son- Harıcıve Vekaletinde Inızilı•lerle cektir. 

ra söndürülınüşfür. 
gili vezirini zem edenlere, ağır v~ incelığ:ini ve yüksekliğini gösterer• .._,_. 

Yangının, börekçi Hasanın evin- K h 
acı sözlerle mukabele ediyordu. şu nefis eşyayı, büyük bir hayran· l ~ M.. k b k • 

de börek pişirmek üzere l akılan a ve az 1 g 1 ura a e omıs Mehdi bir giin bir seyahate çık- !ıkla temaşa ediyorum. 
maltızdan ç.ktığı tabnıin olunmalı 

Bunlar hususi işlerde kan 
surette kullanılmıracak 

D..,lllJ'e Veki.loll lllr&fmdla 

~ele 1ö...ıer11ea Mr tam1m1tı 

bıı&ı Tlli7eUenle 1811 _,.nıl& 

ııaldl va&llaian lı&a- rlayd 

edllnıiTerdt h- oı-obilleri
nill resmi ı,,ı....ıea c•ırrt hwı
ı.nıa ıla kulJaruldtiuıuı r6riildll
tü bl~JlrUmit ve resmi olomobfl.. 
Leriıı kat'lneu hmmll ışı~nı.. 

kull:uulaDU7ıwaiı tdıit ......_. -· Di,ier tanftaa ..,ı.rmis beledi-
1 

...me batlı bazı ld&relerde terllt 
,,. konlrol lf!erinde istifade edil
mek ü-e blndt MoaıobiU kıılloı.

nllınasına ..-..ıe 1'Mllmesl lçla 
belediJ'e ttlalltinoe Koordlır.ıs:ron 
he:yeUndcn nriisudıe 'a*mHm~ 

Mır. tığı zaman, yolunun üzerinde, bır - Ya fU cariye hakkıııdaıı:i fik- ta, tahkikata devam edilmektedir. h" d•J• J 
kitabe ile karşılaştı. Bu kilaberl• rin?.. JSSC 1 ıyor f0DU top anıyor 
bir beyit halinde, fil mözler vardı: - Bütün hayatımda. bu derece- Bir yangın ba9langıcı El ara baları 

(Yakub Bin Davud'u vezaret i- de cazip ve latif bir dilber çeiıtts: Paııgaltıda Der.• sokağında Luiı bun• mani olmak için Piri k t . l •. • 
finde kullanmasaydın, muhakkak görmedim. Tilkinin sahip olduğu 10 numarqı , • •• , DÇ, şe er, e iŞ e• UÇ tip olacak 
iri, çak büyük ve çok yükaek bir - Ya .. demek ki hem döşemeleri I sigort:ısız ev de, kendi oturduju teobır alınmak uzere r1 bugün gÖrÜşÜlecek 
halife olacaktın.) ve hem de cariyeyi beğend•n. birinci kattaki odada wbada yak· Evvelce kahve ve •• birli"" ta- Ba .. b ·ı 1 Bunlar da motör lü vaaı-

l\foh ' b ·· 1 k da · Y Em. ··ı ·· · t • d d k 1 t t .,-Y 111 yram muna.se etı 8 geçen haf-aı, u soz er arşı.sın g ı- - a ıru mumın! .. Nasıl be- ıgı o ım an urum ar u uşmıış, rafından piyasaya çıkarılan lu>hve ta içind . f d . F" t 1 .. f k "d 
fümsedi W O kitabenin altıua, ŞU ğenmi;eyim .ki, şimdiye kadar buıı- derhal yetişen !tfaiye tarafından •-ki ·---L b k M"" k be iÇ im~ e emıyen .. IYK ta ar lie)' fUSe er al e• 

_ , . . . 81.u arı ~ u ayııı sonu•a • uı-a a e Komısyonu, bugun öğ· . • • 
soı.lerm yazı.imasını emretti: ların emsaline hiç bir yerde tesa- etrafa sıraeytıne meydan verılme- dar kifayet edebilecektir. leden &<>ora Mıntaka Ticaret Bir- }erme tabı bulunacak 

(Yakubun mevkiine haset ede- düf etmedim. de" söııdürülmiişhir. Bu itibarla şehirde daha şimdi· liğinde fevkaliıde bir toplantı ya· Seyyar esnafın ve hamalların 
rek bunları yazan felah bulmasın.) - Ala ... Şu halde, ı;imdiye ka· Otomobi! elektrik direğini den •bir kahn darlığı hissedi!ıncje parak, elde bulunan meseleleri kullandıkları el arabalarmın mu-

Mehdi'nin bu sözlerı, (Yakub) un dar bana gösterdiğin hizmet ve sa- hasara uğrattı başlanınışw.Toptan satıJjlar tama- tetkik edecektir. Konıiııyon, bugün ayyen üç tipe ayrılması için Be· 
düşmanlarına, müSki~ bir cevap dakalin mükafatı olarak gerek hu j ş r·· S ,.h ıt· , "'-" .. "d men dunnıqtnr. Perakende satış- perakende şeker satışlarına ko:ıu· lcdiyece ıı.. nümune hazırlaımıak-o or n1u a ın :ıa.u.unun ı a- -T 
teşkil etti. Bir müddet, onun aley- döşemeleri ve gerek bu carivey~ ı . d . . 1 .. 74 lı ,_ 00.1 lar da da müşterinin talepleri ta- lacak fiyat ve pı"rinç i•ini müzake. tadır. Bunun için de taşY1an mad-. · resıu ~itı o numara o""m ı ~ 

hindeki cereyanlara sükfuı geldi. sana hediye ediyorum. Deıhal, ko- ll 1 d k b" el·'- manıen karşılannmamı>ldadır. re edecektir. delerden koku, t02: gibi şeyler çık· • . cyog: uıı an gf'-Çvr en, ı.r 1,,.""n.-

Fakat saraylarda, entrika dolap- nagına naklettir. trik diı·eğine çaıpank hasara ut- Bu vaziyet kaışısmda, kahve ve Bundan başka, et fiyatlarına ka- masına veya dökülüp, akmasına 
ları boş durımıaWı. Müfsitlik, gam- Dedi. 1 ,_ b"l d h • çay birliği, Ticaret Vekiletiniıı sapların yaptığı itira-dar dA tetkik mevdım vernıiyecek şekilde ve . ... . ra mış, 0""1110 ı c asara ugra- ...,, 
ınazlık ve riyakarlıkla geçinen s.ı- Yakup, halı~~nın bu lutuf ve ıh-ı nu~tır. Ş .>iör yaknlawırak tahkika- emrinde nlara.k gümrüklerde bek.. edilecektir. Toptan şeker sat~laı;,1 yeknesak olııcoklardtt. 
ray adamları, her ne pahasına o- sanına, te.,.ekkurlerle mukab~le et-, ta baı;lnmnıştır. !iyen 1050 çuval kalıveniıa ı;atıŞ fi. için evvelce İktısat Vekfileti, fiyat Diğer taraftan seyrüsefer komis· 
tursa olsun, o dolapları işletecek ti. Cariyeyi, hem€n bir tahtırevan yatı tesbit edilerek, piyasaya dö- teıılıit ederek, nakliye ücrelui için yonu tarafından el arahalarlDlll 
bir mevzu bulurlardı. Niteldm, I ile konağına gönderdiği gibi, oda Araba çarptı kiilmesi için alikadarlara yeniden de tetkikler yaptığından, peraken- nasıl sevkolunacağı hakkında 8 
(Yakub) un, ayağına ip takac•k 1 döşemelerini de derhal naklettir- 22G7 numaralı )·ük arabası dün müracaatta bulunmuştur. Diğ~ de satışların bugün içinde teSbit maddelik yeni bir talimatname ya· 
te.ni bir mevzu bul~lardt... o di. Eminöniindcn goçmekte olan Ka taraftan şehrin birkaç aylık ihti- edilerek, bir karara bağlanmıı.sı pılmıştır. 

Birada İrandan bir kaç (Şla) üle- Aradan, bir kaç gün geçti. Hali- ragümrük sahiulerinden l\Iehmct yacMUı yetecek kadar kahve yakın muhtemeldir. Diğer taraftan et i- Buna göre, el ar.....,ı kullanan· 
tnası gelmişti.. Bunlar, bir müddet fe, V€Zirini tekrar saraya istedi. oğlu Ali Kabakulağa çarparak, ba· da ~im.in gelecektir. Bunlardan şinin de bugün halledileceği umul- lar da motörlü vesait hakkındaki 
Bağdatta lı:aldıktan e-nra, ilmi tet- Biuz endişe ve lel~ı görüruorek: şının sol tarafından yaralanmasına 10,000 çuvnllık bir partinin Mersi- maktadır. seyrüsefer talimatlarına tamamile 
kikler için (Hicaz) 8 gideceklerdi. _ İran'dan, ülema kıyafetin<!~ sebep olmuş, yaralının tedavisi ya· ne geldiği öğrenilmiştir. Fakat bıı ı Pirinç için konulacak fiyatla~ uyacaklar ve ayni yollan takip e-

(Yaıkub) u mutlaka devirmek is- bir kaç kişi gelmiş. Bunların mak- pılmış, aralıanın sürücüsü yakala- kahvelerin tevzii uznu bir zaman~ etrafında yapılan tetkikler henüz deceklerdir. 
tiyenler, bu fırsatı kaçınnadılar. salları, Hicaza giderek (Ali Resul; narak, t~hkikata başlanmışhr. mütevakkıf olduğundan, günırlik· ikmal edilmemiştir. Anadoludan Geceleri de gittikleri istika-
.berhal halifenin nezdine kO§tular: lehinde Abba~ saltanatı aleyhi•- Bir çocuğun ayağı kırıldı !erdeki stokların piyasaya dökül- şehrimize gelen bazı pırınç miis- metlere göre, sol taraflarında be-

- YA Eınirülmümin!.. Ülema de bir fesat ve isyan tertip ~tmc'. Sirkecitle araba ''apuru iskele- mesi :ı:.aruri görülınektedir. 'tah•.illeri ile tacirlerinin bugün yaz hir ışık bulunduracaklardır. 
nikabı altında Bağdeda gelen bu a- imiş. Bunların reisleri olan İranlıyı <İnde ral:<an 5406 numaralı hamal' mütaliaları alınacak, ayr"'a pirinç Vesaiti unkliycde ışıkların maske-' ' y 'J } tak 1 d istenilen malu leııme kararının devam ettiği ıı:a-danılar, (Ali Resul) propagandası derhal tevkif ettir. Ve başını kes- Ikkir ob~lu Osman l<'ırat, bir eşya eşı .,,. Cl ar mey V • mm a arın an -

- J t a le cev•plar •-tkik edilA- manlarda bu ı~•k mavi olacaktır. 
yapıyorlar. Nitekim buradan kal- tir. .:c~iııı kı.tduırken ılüşürmiiş, o usaresi sataca' lar =t~r.,.,;u nmüta~aa ve 7'etkiklerde: ,-
kıp Hicaza gidecekler; Hicaz ve Diye emir verdi sırada ora•'a bulunan Yeşua oğlu sonra pirinç fiyatları ancak gele- Maarifte yarın yapılacak 
yemen halkını sizin aleyhme a- .lf Jakın ayagma gelen denk, ÇO<.'Uguıı" • Yeşilay Ceıniyetinin geçen ıhafta toplanb cek içtimada tesbit ed:lerek, Ve-
yaklandıracaklar. Bunları, bu ha- Açıl< muhabere: ~yağnı kırmıştır. Jak, Şişli Çoaıfı yapılan senelik umuınl heyet top· !<iletin tasvibine arzedilecektir. Şehrimizdeki tekmil lise ve or· 
rekete sevk ve t<>svik eden, biınt (Bende! Ali Re.ili) imzalı mridnp h · kald , 0 h-'· lantısındn, halka alkol yerine mey-

..., 1 , • .• ustane'1ııe rı.mış, sınan "" tamektep müdürleri yarınki salı 
(Vezir) dir. Vezir Yakup, bu tdam- Rab baM:. - 25 ırur.d•nberl şiddetle d<- kınd d , ik b 1 tır va suyu s:ıttlması için te~t»,ü•ler _ • , 
!arı sureti mahsusada bu iş ıçin ge- vam eden n.1ı:ııs .. ı.jiım dolayısile mok-j a t '" ·ata aş anmış • yapılmasına karar verildiği yazıl- Şefko.t ıan~ıg~?~n faalıyeti günü snat 14 te Maarif Müdürü B 
ti:rt . t· s· ( lubunımm ccva.bını ı:ecllltirdltımo pe1ı: ,/! H be iri • .. C ı genışletılıyor Tevfik Kutun reisliğhıde Eminö-

mış ır... ız, Yakub) un, artık muı.e.,,.ınm. (Ali R""ul) tclr.k:ısı h> Yük.sek Ikh!'at ~tıek- m~'tı. 8 r a ıgıınıza gore, e- Ü ··d · taılıı ·ı nün Halkevinde bü:1ük bir tnplan· 
(Alevi) likle hiç bir münasebetı tam bulduğu t•hı, emrinl>i ırazcleile miyet bu hususta fiilen harekete, sku ar Bı.tpaz.ar~ın ~ ı.• 

t .. bı" 58 '"'aşında . b 1 k' d ş· d"l"·I burada Beledıyenın idaresmdc bıı tı yapacaklardır. 
kalmadığım zannediyorsun.uz. Hal- !ona eUııd< ariık miıııı.kun olanuyaeak- ~ J • geçınış u unnıa .n ır. ım ı ui . 

S
. k "d 

1 
t ı ·ı . sat•• mahalli açılm.nsı için Belctlı· Bu toplantıda talebelerin kon· 

buki aldamoyrsunuz. Eg"er rize i· ltr. Ancat<, pek 1M<mda çılıcal< otan Yüksek İktısat \'e Ticaret ınekt .. • ır ecı e evvc ce o e cı er cenu- .., 
kitaba. ö7le bir cclvel llivesi !)Ok toabet ye ReL,liğiııce tct.kıkler yapılmak· trolleri ve velilerle daha sıkı müna 

nanmazsanız, (Yakub) u bir tec· ,_, binin 58 inci tesis yıldönümü önü- yeliuin bulunduğu binanm köşe- t d n·· t ft eh" scbet temı"oı· ı"çin •·-rarlar verile-uJa.oa.lıdır. B....., ikaa: bu7urdo.nn.z. Ali.ka a ır ıger ara an r ın eşya ...,, 
rübeden geçiriniz. •• ıe ..... cühünü .. ~kürler edeı-lm. müzdeki Pcrşen·be günü saat ı .ı sindeki sebilde halka meyva suyu ınuWilıu,!c lıalka b()[ç para ve- cek, ceza, disipFn talimatnameleri 

Diye, hsıldadılar. z. ş. .ıuçukta , Sııltanahmetteki mekteıı satılması için müsaade ahuml§tır. ren Sandül Bedestenindeki Şefkat hakkında görüşülecektir. 
(Halife Mehdi) vezirine 0 dere- Aıılk müalıere: Jinasıııda merasi:nle kutlaı.acak Bundan başka, bina •bir dispan- Saııdığı. nın halkımıza çok farı!alı İnhisarlar ilkbaharda 

ce emin idi ki, ona itimal.>ızlığın- Fal ,._ ile bil7illı iki a&Ffalılt •elı- lır. ser haline konulmaktadır. Bumda olduğu görülerek, sermayesmın Knkaraya naklediliyor 
dan ziyade, onun aleyhinde bulu· tap pndereıı ..., henimle röriişmek ..._ Yine Perşembe günü saat 16 dar içki yüzünden hastalanan kimse- arll!nlmaBl için Bdediye Reisliği· inhisarlar İdaresi i<;in Ankara4ı 

tbea sah muhtereme: - Un:oca ıürea 
nanları islclt etmek için, bu tecrü- rahalsızlıiım 4olay>Slle, ~ cen- virmiye kadar Taksim Bdediye !erle, uyuşturucu maddelere müp- ne mürocE•t edilmiştir. Bu müra· yapılınakta olan biiyük binan111 
beye rıza gösterdi. bmı r....ıJdl. Tayin b11Yuraeatum bir "d.Zinosunda bir çay tertip edilecek tela olanla~ tedad altına alınacak- caat kabul edilirse borç para ver· inşaatı ikmal edilıne.k üzere oldu-

Bir gün, V€Zir Ya.kubun son de- &iiJMle, lbmdırihıına tqr'f blıJ'1ınna- ir. !ardır. Yeşilay Cemiyeti, İnhisar- · · acnisletilccek ve ayrıca Ü• ğundan İnhisarlarm illılıaharda 
rece sevdiği lacivert renkte kumaş- lll2ı rica ederim. Adr9iııı: <CeaberllMı.t O günün gecesinde de, Maarif Ve· !ar İdnresiııe de müracaat ederek, :~d:~• ~'cz:t yeri açıldığı zaman: l Ankara~a nakledilmflSi kararı..-
lardan muhte§em bir oda döşetti Twuı ._.- No. 

3> '<ili Hasan Ali Yücelin himayeoın· bir mey~a usaresi folıri.kası kurul- orada •Şe!kat Sandığı• nın bir şu· . tırılınışhr. İnbisarlorda daha tim-
En •eki ve diJhor n.o.riv.,Jerinden bi- '"""-z~I de bir balo vcrn .... pktir masmı istemiştir. hesi dt> fp.sİ< niunacaktır. diden hazırlıklar başlam.lfbr. 

tabeler, nutuklar, konferansJar 
son ... , n.üıayet fiili ilk adtmı at 
bulunuyor. Demokrasilere yar 
edilmesine dair kanun liiyihaSl 
yan ve Miime06iller Meclisine it 
di edilmiştir. Malfundur ki, 
rika Ayan Meclisi herhangi d• 
bir memleketteki ikinci mecliS 
ayana beneemes. Farazi, eski f 
su: Ayanı, veyahut b'J&"iiukü to 
!iz Lordlar Kamara., gibi bir 
şek.kül deiiJdir. Hakikat halde.~ 
Meclia Birlefik Amerikayı terı 

eden kalabalık bir dovlet me<:Ol 
ve .manzumesinin mtimessillc 
den terekküp eder. 

Bu Mecli>lere hiikümet lideri 
tarafıudan takdim edilen pr<l~ 
çok esllfllı noktaları ihtiva etnı 
tedir ve bu layiha oıııı takaı!'l•11 
edea ...ıruat ve hitdiselerle g< 
manaBını iktiııap eder \'e dah• if 
anlaplabilir. 

Bugüne kadar Amerikada Iİ 
kim olan kanunlar, eski 1914 b-' 
binden bakiye ~çlarını tesviye 
memiş devletlere her türlü i 
zatta bulunulmasına. 

Aınerikadan mnl ahnnl< İ> 1 

tiyen!erin pe§İn para ödemelerj 

malları Amerikadn tesellüm 
rek, nakil keyfiyetinin bütün k 
Cet ve teh1ilt elcrini üxer4!rine .tı 
malarını nmir bulunuynrdu. 

Bu şartlar içinde İngiltere, lı'ı 
biiyiik mücadelenin başladığı tı';o 
rihtenberi İngiltereden satın ıılj 
gı mühimmat, lcvaz.on, gıda ııı 

deleri, tayyare, top, tank vesait' e 
nin bedelini peşin olarak tes~~ 
ediyordu. Fakat harbin irap etfl/ 
diği masarif ve yük o kadar aP 
dır ld, İngiltere gibi zengin ııl e 
memleket bile höyle bir tediye> .. 
temine devam etmcğe imkfut .b~ 
laınaz. Döviz tedariki miişklıl 
kcsbedince, İngiliz hazinesinin 
vaziy~tini Amerika rica~ine a~lırlı 
mak ıizere, Londra Bazıne :lfıı> 

~an VaşingtoRa kadar gitti ve !fe 
giliz maliyesinin imkanlarını tfrp 
ferrüalile ve açıkça izah etti. ı\'., .. 
znmanda, müteveffa Sefir LO 
(Lotyen) da Amerika yardıııı',O 
nın, galebenin esaslı unsuru otd 
ğunu Yeni Dünya balkın.. ilan ,ıbu 
ti. Aonerika devlet adamlan ıı•11 . 
karar vermek mevkiinde buluO ı 
yorlardı. Pc~in para ile mal ~ 
mak ve harpten tehlikesiz<:e ~". 
yük istifadeler temin eylemek .~ı 
ri kapanacağa benziyordu. fngıl 
1·~nin mübayaada takat ve lı:ud~ 
nihayet ııamütenohi değildi. r• 
hakika bazı Amerikalı mali nııJ' 
filler tediye şekilleri dü~ünın•~ 
!er değil. Farıızii istediler ki, İııJ" 
!izler mübayaalarına mukabil, , 
mali ve Cenııbi Amerika şirkeıl' 
rindeki büyük hisse ve menfaatli 
rini ·bedel olarak Amerikaya del 
retsin.ler. Bu bekınıdan mWAY'iıl 
ve sarih rakamlar elde olmaın•,J 
beraber, İngiliz tebaa ve vatandıl• ı 
!arının yalnız Birleşik Aınerik•~eıı 
ki knmpanya n milflSseoıeJerd 
iştirakleri, esham ve tahvilat ~ar~ 
Iinde dokuz milyar dolardan ~~rı 
değildir, aynca buu Cenubi ~~ 

f
-- ,11ıdam111 Edebi Rom•ıt•' 6J te onlardan birer tane istediler. Ne yanık bir kağıt koku>u geliyordu.! Fakat bağ kapısında çoruldorı 

olur verelim Görsen hepsi de fa Ceınil Kazım Nigara stırdu: göremediler. Recep çavuş lroltu-

ri·ka memleketlerindeki bü)iik • u 
- Doktorcuğum, l>ari sen !:oÖJ'· - •• uı I' 

ka ve hisseleri, faraza şime~j 'a 

1~ (QJ ll:» ~ IR\ ~o O CQ~ o l:s;JlJ o kir_'. Ayakla;ında çorap ok, .~sva;_ - Sen kendin neye götiirüp ver- ğuna kalın bir sopa sık.ıştırmı~. 
\~ ~ U U l( ~ 1 Jarı yamalı, yırtık ... Uç, dört fe- medin? Karabaşın zineırını çözüyordu. 

'1.r a Yazan: ı./Aı-iıi1UT YESAR! <'I nfer ver~rsek ne çıkar! .. Sevinirler _Boyum yetişmiynr ki... Onların yaklaştığını görünce, ho-
enamı. Cemil Kfızun, Japon fenerlerini murdanarak şikayet etti: 

- Ne var Nigar abla? 1 rı, kıvır kıTir saçlı başın.i, ellerinin! Cemil Kazun, Nigarın yüziinc birer birer göstermeğe başlndı: - Nedir be bu mahalle piçlerin-
- Ne olur, bir parçacık benimle içine alarak örselemekten kor~a bakamadı, ağlıyncagıın diye kork- __ llunu alalım mı? .. Bak ibu da· den çektiğimiz •.. Gündüzü bltirdi-

beı·aber gelir mıı.w? korka dudaklarını yaklaıtırdı, tıt- tu. İnsıınlaı "' çocukken iyi olu- ha güzel... ler, şimıli iş bindi geceye ... Salıve-
- Nereye gideceğiz, yavrum? rek, muhtaris bir puse ile öptü ve 

1 
h 

1 
b • · K b ·· 1 · go·· -. • . yor ar, s•nr. ayat nu arı ozuyor, Niı;iır, dikkatle bakıyor, gah «nl- rcceı:ım ara aşı uzer erıne rur-

Nıgar; onun ellerınden çekerek arkasına bakmadan, duvera toluna h t . . 1 k . . k 1 k h 1 1 ~' t ler gu··nı•·ı·nı· Alı"mallalı . . . . . ya u ıyı oma ıçıu çocu o ma moz•, •ga •a a ım• wy-0r, ama- ~ ·•· 
hırçın hırçın tepınıyordu: tutuna yürüdü ,ın.ısafır odasına gır- . d" d M" ,. d d k ı taralı: 

d k 
, di. ıcap e ıyor u. ısa.ır o asın a, mile eş nlınasa bile, fenerlerin bir- Cemil Kazını, ·aş arını ça 

- Kuzum o torcugum ne o- . . di 
' rahat koltuklara yaslanarak ı•ki birine beırıemesini istiyordu: sert bir sesle cevap ver : 

ı Cemil Kazım; bv ,sakin, temiz · · , ' 
ur. sigara içen, gülmek, ncş'elcnmek - Sonra aralarında kavga eder-

Cemil Kazım, nevmidane omuz- · rnhln ihtiyarın da için için bnı-
~ını kaldırdı: yan bir kalb yarası olııluğunu aru• için yoktan vesileler arıran tok, !er. 

_ Ah Nigar abla-. Yina ııöziiıı- ınıştı, Nigirm elinden tuttu: müstağni insanlar; kapılarının ö- Nigıirın beğendiği bir fenere Ce-

- Ç<lcukların ne zararı dolaıım
yor, ne yapıyorlar? 

Recep çavuş, sopasını salhyordu: 
- Dokunmuyor bir sarartan a-dcn çıkamıyacağun... _Nereye gideceğiz, Nigar abla? nünde, bahçe duvarlarının üzerin- mil Kazımın da boyu yetişınemiş-

Veli Beye dönmüştü, ayrılmak i- Nigar; kısa, siyah çuha eteği, l"C- den başlarını uzatarak iki dakika ti. Kö~ke kadar gidip iskemle ge- ına, dua et sen şu sopaya ... 
çin mfüaade Lo.tiyecekti, fakat bo- niş devrik yakalı beyaz keten göm- çalgı sesi duymak istiyen renk renk tirınek, uzun siirecekti. Nigitr, yer- Cemil Kazım, Recep çavuşa me
ğazı kurumuş g"bi yutkundu, ağzı- Jeği ile bu gece daha ıız çocuk ırö- ışıklarla yanan oyuncak fenerlere de bulduğu, nen çatal, kuru bir ram anlatamıyacajpnı anlamıştı, 
nı açamadL Veli Beyin gözlerimle riinüynrdu : içleri titriyerck, hasretle bakan aç, dal parçasını uzattı: Nigira usulca: 
iri iki damla yaş parlıyordtL Bir _ Doktorcueuna, dedi. Yukarı çıplak insanları, şu çocuk kadar - Bununla alamas ınısınız7 - Yarın sabah sen kendi eliale 
şe~ söylemeden gözgöze bakıştılar. bağ yolunda köy çocuklan var •• dilşünüyorlar mıydı? Cemil Khmı, feneri aldı: verirsin, dedi. 
Vdi Bey, bir an içinde on yaş ibti- Bahçede yanan fenerlere bakıyor- Nigirla birlikte bağ yohına - Artık, kllfi, dedi. Şimdi götl- NigAr, başını onun koluna U,... 
yarlaıııı~ ı;-..runıiyordu. Niı:arııı; sa- lar, ıu japoıı fenerleri yok 11111? ir çıktılar. Muınn biten fennlerdeıı :rllp verelim. ınııı. hırsmdan ail.ıyordu: 

le de ltir daılıa onları kovmasın.. petrol vesairedeki payları da ıll un 
- Peki Nigar, peki söylerim. olunabilirdi. Ail 

Recep çaVU§la, vazü .. ini yaptı- Bu memba tükense, böyle ifı . il 
<noa emin nlan insanların kanaati ·· Aı "katıl ·· LdjJ •ı:ın .~ 11-ınen nerı nra gore, lll6 ıl 

vardı: !erin verilecek daha başka ·~Y~ı.sın 
- Ah kiiçü.k hanım, aenain ya vardı. Faraza müstemlckelerıo ,;•de 

hep onları buraya alıştıran ... Bana bazılarını Aıueri.kaya müb~!!or. 
kalsaydı, V allah bağın kenarından bedeli nlarak devredebilirl /eğil 
birini geçirtmezdim... Hatta Cenubi Afrikada İngiliı ;aka 

Cemil Kazmı, Nigan okşuyordu: mayedarlarının elinde ltulunpjl ,/"" · 
- Sabah veririz Niırh, olmaz tın madenleri de böyle bir "'.,ıı -

mı? 

Sonra Recep çavuşa döoclii: 

- Haklısın, dedi. Fııbt köpeği 
sahverme-. Bak kimseler yok... 

nıelenih pekala karşılığuu t•:,ı Na 
edebilirdi. Fakat bütün bu b~ı/Jdı: 
ve kitaplar ve muhakeme tar> / _ 

be • -' Lir it .• oı 
nıuhare yı s_n-s. ıu ~~ m: ~· ? 
gibi saymak ıle kabıldrr. N• ',.latla 

Zincirini bağla, bel.ki bir mİMfir nı" 
bu gibi müfrit fikirlere te ·çl'ıni 

filan gelir, ayıp olur. edenlerin bu kadar huşOnet 1 ı·ai 
Becep Ç&Vllf, 4onuk bir nazarla ileri siirdükleri delil, 191• b y ı., 

ona baktı, eliaia tersile kanşık, patı bor~larının İngilizler tarafıO ,1. b 
bıy..ıarıru düzeltti: henüz tanı.•men tesviye edUtıt<r f, lıd 

- Oraııı ben.im ele aklıma ceJ- 6idir. Borcunu ödeyeıniyen ": u , 
clqdi... J dama yeniden ikraz ve avans 

(Arlcaıı VGI') (Arkası Sa. l. Sii. 6 .ı-t 
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Harp ve pon tlkc§l 

· ızmi Ziraat ır Romanya 

teftiş etti ı Ordu unda 

t~. Ve 
Gazeteciliğin ıs hı 

ve bir nümune 
Yazan: Nizamettin Nazif 

• 
1 al yay& 

li 
k. 

donanmanın bunu reddetrn€si ve 
böylece parti ve ordu arasında e
sasen münaferet derecesinl' vaı an 
ayıılığm, ihtıliılden doğan üışızrni 

ihtilalle bertaraf etmesi pekaJa 

Lokmı.a hekimoen 
bir ric ! 

Giinun JJO:. ııan Hekımj , c e 
dostunıuz dol-tor Hafız Cem 
bayrnnıdn çıkan Kızılay gazetesi 
yazmıs oldtıgu yazılnrm birin 
dünyadnl.ı ınır ha talıarının ri 
çe arttıi;ını sö~ lü~ ordu. İ:t i 11111 

bunu bılnıi,)eıı var mı, sanki a 
torcugmn? Bunu, hemen her 
az, çok biliyor. Yalnız, bilinmiy 
bir ŞC) 'ar a, o d mübarek adı 
«sinir ıluı talığı- denilen bu, muz 
ve acaip ha taiıgm dıinya ~ üıuı 

de, gittikçe ııcden ~"O - alnuı ıd1 
Yobn miibareğin külı.ii, pok ul 
ve münbit ıbir ) erde de, ondan d 
laJ ı mı böyle, günden gtinc fc) 
Jcniyur, neşvünema bulu)or? o 
ı-a, dtinya yüzünde, o-ittikçe a 
mnkta olduğunu SÖl ledıginiz 
odı bata ı hashıhğm azıılmn ı, y 
but ta bii 'lnitiin, köhfüıe kibrit s 
)'U ekilmesi' için çare nedir acah 

ş 
A 

tını 4"Ankara - lk1ncıkanun> 

e muhtemeldir. µrrtl' 
coJ 
~1/ek·ı bugün An araya dö .. yor 
3~ıir, 12 (A.A.) - Ba)ram ta. t miş, hanlardan ir bınmın İzmir, 

a /Pı rcfikusı ile birlikte şehrimiz· bir kısmının da Mani'iada kurula· 
ll5l .,,geçiren Zirnat Vekili l\luhlis cağmı bildirmiştir. 

A ., 
narşı .. 

Bir çok sker hapse 
m hkum ed"ldi 

ı~ikir ve san'at münaznrn'lnrııu 
eıı asil iexahürlcrjnc • nlınc olması 
lfizını gelen gazete iitun ve sayfa
larının en hayagı küfiirl ~melerc 
ve en şeni ithamlara. en iğrenç 
t riz ve iftiral:ırn günlerce ha re~ 
dıl bilme i, efkarı mnuıniycmizi 
de. efkarı mnunıinunh:in temev
vücJcrini dikJrntlc fokip cdcı teri 
de. bu cfknrı umurniyenin n zaJıııt 

~~~--.. --~--~ 
Faşizmin ıüratle yı• 

Ancak, bütün ibu birb•rini ta· 
mnmlayim vaziyet ve hadiseler a· 
rasındn, Şarki Afrikada, asa ı 
yukarı, tecrit edılmi halde kalan 
İtalya ordusunun, müstemlet.e ııal
r.ının gaddar kumandanı adını 'lier
diklerı Grazianin hezımetmden 
sonra küçük bir tazyik kar~sındn 
inhilale ugramak teh likesı om.inde 

kılması artık 
Biü..rq, ı~ (A.A.) - Reuter: 

~en, bu fırsattan istifade ede· Muhlis Erkmen İzmir A an A-
~ Izmir Ziraat tcşl ilatmı t tkik tikn Mliz · ile mi İzmir hafriya· 

dir_.şt. 

Bir r.ok ac;ker, atsfzlllill'll do-
layı uç seneden beş cı eve ka(!a.r 
hapse malıküm cdUınl tir. 

ta b i i o 1 m u ş t u r .•• 

Yazan: Ş. Hazım Ergökmen 
lis ıı ır. tını, Kültürparkı gezmiş ve Kül-

,luhli Erkmen, Bornova 1.Maat 
İbrall polis mudiını «hıılkıı. go-

ve sıhhati ile yal~ından alakadar Garp çölündekı buyuk h\;zı.nıe1 
olanları da bir ha~li in 1tn10ktc- ten evv<!l İtalyanlar n en tecriıbt> 
dir. Ortaya tenıiz bir davn ıle cı· ve ileri degerde en buyuk kum 1 

kan bir muharrir, hemen ltar •Sıtı· dam sayılan Mare~al Badogıı<>n 
da bir nnuırızın dikildigini gririi· başmdnn cekılnıis bulunuyordu. B. 
yor ''e n~binde halli ic p eden da- ç kilişe, bize Ö.> le gel yor kı R 

lundugunu dn hatırlamak lfı
ımclır. ~ ~..;cadcle istasyonunu, agcılık "e 

. tltincilik istasy-0nlurnu gezdik· 
ıır ., sonra, Ziraat mektebine gide
e fı talobe ve muallimlerle gürü -

te "J'!r yapmış, talebe) e gayeleri 
':rmda sualler sormuş \'e aldığı 

türparktnki Ziraat Mi.t:r.cs' 1de tt· 

ZUH nıiidd t kalmL~trr. 

Dün öğleden sqnra Kmlçulluk
taki köy cnstiliislinü gozcn Vekil, 

tedri!'lat hakkında ınalfımııt almış· 
tır. 

riH:mr.mlı.ı zuıumıt ,yap!ı,ı:mdan do
l )& basvrkil Aııtoııesoo laratın

<Ja.n ıızledlim" tir, 

eni bir 

Arnavutluk tasfıyesi ar~ındtı 

· d n, den den ve havadan 1-
nnın sima! Afrıkası orduların 1 

pılan İngiliz taarruzunun kolay 
,at'i bir muvaff al İ\ t'Lle netıc,.._ 

uecegı -ŞU esnada ve italyanlurın 
1 

e aplardan memnun kalmıştır. 
.Jhaat Vekili, t i i takarrür & 

~ iırehne çiftliklerinin istihdaf 
~~ gayeler hakkında izahat ver-

Ziraat Vekili, bugiin de bazı tet· 
kil-at ile meşgul olmuştur. Yarın 

sabah Ankınaya hareket. edecek
tir. 

va unutulu~ or. bir küf r yıl{:'llıu- doglıo'nun İtal.> an kuvve-.ıerı 
rudur baslıyor. ö,, le bir küfür yag tam bır ımlrndan kurtarmak iç 
muru ki. daha doğıu u, öyle bir A"tl:ıvutlugun tahliyes ne d 1 arki Afrikadnki otdudan, tay-
kufür bonıbnrdmıQIU ki, ıı:çbir mu baslarnak Iazmıgeldiğı yolun arelerın ta ıyabılece kadar 
kadde tnmmı.J or, her C) <' nldm· h kumet reislııe yapmıs eıldugu J az ınsan kurtaı abıl c ı kn
.J or. her e3 i tnlıribe azinı gc teri· kl"f" dd' ba 1 t naatınd bulunmakta yanlı· ta-

Vakıa aziz dokor, nyni yazısı 
da bu kör olası hastalığa ~ ak:ılan 
mamak ,.e ya'kalanmı olanları 

bundan Jnırtulmak için ufnk, t 
fek. bazı arelcr göstcrınİ)<:r dt'ğil 
di. Fakat, ben bıınları wnını~oru 
şimdi •. Benim sorduğum, doktorl 
rın ibtitün tavsiye, ga)ret, sa~uşl 
rma rağmen, sinirlilik, inir h 
talığı, dünya yüzünde gittikçe 
den artıyor ve niçin ıbunun öniin 
gc~ileıniyor? Hem artan ) alnız s 
ııir ha talığı mı bakalım? Siıı" 

ha talığı, bir bakıma, işin nıukacl 
demesi gibi bir şey! 

~" 
c.tugoslavya harici1e 

azırı bugünlerde 
~Peşte ye gitmiyor 

1.t apeştc, 12 (A.A.) - Bugün 
ıa«edilen yarı resmi bir tebliğde 

ıt Csaky tarafından Belgrada 
if !lan ziyaretin, Yugoslavya ha
j be nazırı farlcoviç tarafından 
ed'!Si için Budapeştede henüz ne-
" ha~ırlık yapılmamakta olduğu 
Jı edilmekte 'e teahhürP sebep 
:ak son günlerde imzalanan Yu
~v - Macar pa'ktının parlamen
'ıoplanmadan evvel tasdik edile

egi ve Kont Csaıky'nin her nr 

r iyile,ımi§e'? de hala hastaha
~ıe bulunması gösterilmektecbr. 

itimat edilen bir 
öğrenildiğine göre, 

z hükümetinin Afrıka umu
Ürnessili General Weygand 

&f'bi Fransa Afrikasında bulunan 
erika büyük elçıliği :müste§arı 

t'\"phy ile görüşmüştür. 

ür Fransa donanrna.ın'n 
faaliyeti 

Trinidat Adaların. 
da Amerikanın 

kuracağı ü.aler 

Hindiçinide üç Fr n ız 
tayyaresi düşürüldü 

Ban:kok, 12 (A.A.) - Siam Baş
Londra, 12 (A.A.) - Mü temle- kumandanlıgının tebligi: 

kat nezaretinin bildirdiğine görE'. Siam kuvvetleri Cambodge a gir
T.ranidad adasında Amerikalıların mislerdir. Mekong üzeıinde hudut 
kuracaklan deniz ve hava üsleri- boyunca evvelsi gün başlıy<m t<'p 
nin yerlerl hakkında bir anlaşma ateşi düıı de devam etmişti ·• 
yapılmıştır. 11 Siam bomba tayyaresı, Hın-
Adanııı şımali garbiMnde bir de- diçinide Sienrops'a, Fransızların 

niz üssü ıçin 11.mil karelik bir mın- evvelki geceki bombardıman te
taka, adanın -Ortasında başlıca ha- şebbüslerine karşılık olmak üze1 c 
va üsleri için 11 mil karelık bir bir akın yapmışlardır. Üç Fransız 
~mtaka• ve nihayet adanın başk ·j tayyaresi alevler dçinde diisürül
bır tarafında rıhtımlar ve yar~ müş ve diğer bir çok tayyare de 
d~cı .tayyare meydanları i!;ııı kil- yerde hasara uğratılmış veya tah
çuk bır yer ayrılmıştır. rip edilmiştir. Siam tayyareleri ta

Romanyanın Sofya 
sefiri Bükrqte 

Bükreş, 12 (A.A.) - D. N. B.: 
Romanyanın Sofya elçisi Fılotti, 

hüklı.metiyle temas etmek uzerc 
Bükreşe gelmi§tir. 

rafından diğer müteaddit } erlere 
de taarruzlar yapılmıştır. 

Dün gece Bangkok'da vesair vi
layet şehirlerinde karartma ilan 
olunmuştur. 

FRANSIZLAR MUKABİL 

TEDBİRLER LDI 
Arjantin Sovyetler Birliii 
ticari muamelelere batla· .. H~noy,, 12 <.1:~·> - ~ındiçini 

m k . t . hukumetı, huktımet merkezinin a ıs ennyor 
Buenos - Aires, 12 (A.A.) - Ste. Hu~ıoydan dahıle nakledilmekte ol-

fani: dugu hakkındakı haberleri yalan· 
. lamaktadır. 

Haber alındığına gore Ar jantın 
General Decouks tarafından dür 

akşam neşredilen bir l< bli '• Siarr. 
ta}yarelerinin muhtelif tar hlerdc 

te ın ı c ı S{> p o mu ır. 
yor. Şahsi şeref, jrtinıni mevki, "°" Ak.J . . G t Ati .. r f olma a g r ktır Hakikut oduı 

> ;ı; uen ı arnn ve arp -' 1 
cuk, kardeş, kadın, aile, m:ıı.i, J.fıl, Ok k hed"f t tan ki ~ tah alı art k bu müthış ) ı-vanusuna çı mayı " u 
istikbal, hi..ı.ir ı.ev, hirhir şe' bu b ' . t 1 k k 1 dd kımı beklemekte ve .nıt:tkadaer a-~ ,. ., ~ ., ır ın para or u • ·urma · ı as•n· 
hücumun şerrinden ve ta. allutuo· d ı. 

1 
f _ ti . A tl kibet'n '\ tikti nltında maddeten ve 

d a uu unan a s erın rnavu ı.ı· 
an kurtulamıyor. manen eriyıp gıt.m€'kledır. 
B gun tahliyesindeki kat'i zarure· ı 

u ne rnülcnes hmıhr! Bu ne .. 
1 

İt . Şakır Hazım ERGÖKMEN 
mcnh(ıs gazaptır! gormiyerek, yarım mı von ı il· 

En bası"t • f t'- nın hayatı pahas na, muk ı\ •m• • , en nıannsız u-s:ı 1-an 
böyle bir istifadeye hlkıc;m k ka· t~"riib. sinde b lunn•ak ıstem~leı ı· 
dar, memlekette mevcut fikir ve nı t bu bulmak lazımdır. Çunku 
duygu birliği aleyhinde dahilde ''e bu tahliye kararı fa:.ızm lçın bir 
hariçte ne, kiın bir fena düşünce intihar, Arnavutluktaki oı duların 
uyandırabilir? Yunanlılar tarafından ta fh: $ı ıse 

Bütün hunlar, memleket miida· bir ölumdür. Ve her çıkmıy n can· 
f k d dan ümit bulunuşu gıbi, facı ın 

Fiiliyat 
[Baı taralı 2 inci sayfada] 

lnınaz )a? Halbuki hakikat halde, 
ngilizlcr hnrp esna ında Amerika 

dan )nptıı.ları geniş nıübayaat ile 
Amerika müteahhit 'e müstah il-

aasının en u retli silfıhlanndnn -r 
b. • · ti] t · rıos·· term y<>rek o Jnrine harikulade kurlar ve se.rvet-ırı olan matbuatımızın lbaşıho· ııı ıar ccsare mı "' .. ... 
zukluk bataklığına berıbat bir tarz· li.ımünu beklemeyı tercih c+mektl'

da saplanmış oldui;u knnnat:ni talı· dir · 
".kim etmektedir. Fakat, orduyu tem ıl eden Ba· 

il d glıo'nun azil ve.va istif .. sının İ er ünitesi bir başka nmıatÖl' 
twrafından teçihiz edilmiş ve 0 nr· tnlyada iç vaziyct.n pek karı~k ol 

ler tomin e~ lemislerdi. Nitekim, 
ayni mnhi)ctte olarak Ruslar da 
Frnn adan, ev\ clce Çarlık zanıa· 

nında ) apılan (20) mil) nr frank 
istikrazı ödeınernh;ler ve nıiitebn· 

ki ini tesviy den imtina etnıi ter
se de, (1914) haııbinde Fransızla-

rın tarafını iltizam etmek uretile 

Ya akıl. fikir hastalıklarına n~ 
diyelim? Doktorcuğum, sen nıaJ 
deınki günün Lokman Hekimi' hı 
ve Lokman Hekim için, '·aktiyl 
bazıları Veli, lbazıları deli, şey, af· 
feder ini7., bazıları Nebi dediler 
şu halde bu işin aslını, faslını, a 
basını, minha ını ıhilsen, ilsen se 
bilir in! Ne olur. bu :işin içytiziln' 
anlat ta her.kesi meraktan kur 
)ahu! 

0-0.. C.mal KAYGILI 

mntörün esnaflık hırslarına görç duğunu göstermek itibarile dikka· 
vurgunlar yapmak emelile muha· te lfıyık okiu unu da işaret edelim 
ripler arasına katdmış bir donan· Ordu erk.iınmı~ mutabık bulunma· 
madan bir fayda nie'mul müdür? drkları bır polıtıka yaparak harp 
Her fırkası talan peıinde ko an ler veı mekte olan faı;izm, Badoglı 
bir bnşka mülte'Ziın tarafından i· onun ağzından ilk dersini almış fa. 

zaferi teminde amil olduklarrndan, c:============::1 
bu borçlarını fazlasile ödemi ol
dukları kanaatındcdirler. 

Ruıvelt bu kadar dar taraf zi • lihlandınlınış ıtiir ordu, disiplin al- kat e • im olan f i t\er d 
B d li _ ..... Jk' h b · b ı ı niyeti rerrevesmı parçalıyarak, twa girer ve bir iş görebilir mi? a og oyu ,,.e ·ı a erı ı e o · .,. 

meseleyi bü~ ii.k si~ asi kaidesi üze
Tıpkı ordu gibi, tıpkı donanma madan- ıstifa ettiğini ilan c.:derek 

rine oturtmuştu. Son müsahabe
gihi, matbuat ta, tamoınilc mcmle- i başından avırmak cı.iretını gös· 

inde dedigi gibi, deJJH'.>kruile.re 
ket mt>nfaotforini mildafaa ile 'a· tercbilmişlerdir. ynrdım, nıüstıH.ıbel ve Amerikarun 
"f ı d' ·ı k k" İsimsiz veni bir G. Kurma'-' Ba;,-z c en ırı me nıev ııne gelıligi ., ., iştirnk edeceği biiyük .bir :ınuhare-

'·' d __ .. __ A h ı kanının ordu üzerinde lazım geien uu· evr"'1C 11amt:.,"1"l1 ırs nr tnh· be) i 'lielki önliyebilir. Binaenaleyh 
rik eden ve ba~·ağı heyecanlar is· nufuzu temin ederek ş.imdıye ka· muavenet, Amerika bakımındaa 

Dahiliye Vekili 
Ankaraya döndü 

Mecl in tatili de''!'e&İne gir· 
mesi üzerine, bayram tatilini g& 
çirmek üzere şehrimize gele.n Da· 
biliye Vekili Faik Öz.trak clüıa a~ 
şamki ekspresle A.nkaraya ndet 
etmiştir. Vekil, istas~da alaka· 
darlar \ e da.tları tarafuıdan uğur· 

lanwıştır. 

ehriıni'Me kalan Vekillerdeıa ndra, 12 (A.A.) - B. B. C.: 
iir Fransız deniz kuvvetleıinin 
andanı Amiral Musehier ırat 

bir nutukta hali hazırda 80 
1',ransız ticaret aemisinm de
rde dolaştıgını ve 30 h~rp gc· 
in denizdeki harekata ıştırak 

"ni söylemiştir. 

hükumeti, 1930 seneııinden beı. 

Sovyetler Birliği ile dipbmatık 

münasebetlerde bulunmnnınsmn 
ragmen İngilir. ablukası neticesin- Scıv • ..ı '1akhet, Paks-c, Paksoug ve 
de kaybettigı Avn pa piyasalaı ını Stu:ı tren~ n C'\ kılcrınııı bombar· 
telafı etmek maksudile Sov etler dıman eailın1-; olduğunu bildir
Birlıgt ile tekrar tıc ret mubad~le mekt<> \C bunlara k<11şı mukabelcı 
lcre bı:ı lam k iı ere te"<'bbuslerc ı b:Jn isil tedbirleı uun alınmı\' bu-
giriı:;mi.ş•ır ı du unu il ve eylemektedir. 

ti mar edip, vurgun ve talau 'np dar ordu ile fa ist partısi arasmda bir 11e,•i igortı. gi.bidir. Hatt.i u- bazılarının da bu akşam Ankaraya 
mak isti~·en şahsi hırslara ~ ıta e· mevcut gerginlıgi gidermege mu cuz bir sigorta... dönmeleri muhtemeldir. 
dilemez ve edileuıemelidir. vaffak olacagmı iddiaya •mkim Yeni la) iha hükümlerine &:"Öre, 

yoktur. Bundan daha fazla l')}ar3 k Rei icümlıur, ımidafaıı ı Amerika lngiliz ticaret heyeti 
Bundan sekiz, on ~ ıl önce, is tan: 

bulda bir •ticaret ga:ıeteleri neş
rehnck iptilası• belirmişti, Türlü, 
türlii isimlerle, .,ir takım haftalık, 
avlıkJ ~ ılhık gazete hntiyazları a• 

)eni 'başkanın. Badoglio gibı ordu miidafaası için haynh e-heuuni)eti Lipazda 
da hürmet ve sevgiye day.marak haiz addettiği her~an~ bir mem· Labaz, 12 (A.A.) _ Sır Hnry 
vazife yapması kabil olamıyacagı lcket icin her turlu nıudafna nıal- Chfi•~ , t· alt d bul 

~=================== --=F- Tokio 12 ( \.A.) - H ııoi'den 
el.en 'h beı '(>re göre, Camı1 dgode 

il ' . A wn un rıyase ı ın a unan 
na gbre, ordunun bu şef deg:şık ğı zcıuBSini fabrıka \'e tezgôblımnda ı· .1. t' t h t' d"" k 

b 
ngı ız ıcare eye ı un d şsm 

yı.izünden büsbütün çürüyerek .r imal ettirmek ''e air suretlerle L 
1 

. t' M .
1 

h h 
1 

N o T L-· R 

hQritaları 

Son günlerde bir !harita mo· 
•sı çıktı. Her ga:ıct renkli 
nksiz bir takuıı harllalıır 

cdi) or ve guya bunlarla 
arp nhalaraudaki harekütı 

rilcdne daha bariz. daha net 
lr şekilde izruı etmek istiyer. 

· snüniJ etleri üşikar. 

l•'akat bir mektep çocuğu
n Atlı.sından oyneıı kopya 
ılntiş bir harita>a, iki tano 
İlU\'csile lıarcJ.iltı izah et

-İne kani olnn ga1..ctc lıarita-
ına jn~annı giilnıckt u zi· 
de, mcrJıamct cdocc •i t li
r. Geçenlerde - isnıi Hizıı ı 

~il - bir gazete harita ıua 
ar k, eski bir <:o5Tnh n bo
ı ıfatile: 

- Yımlı dıle ha~kırdıın. 
~anenıolla lıcrucı oradan -
dı: 

Hangisi 

doğru? 

Bir harp dü ~ınam dostum 
\'nr Diiıı hana. cbu nasıl me
dt>ni, :cı ~ İnımnl r biıi)irlerıni 

~hor. Eslriden :,u iı:i yalnız 
Afrık daki yamvamlar yapar· 
dı, Şinıdi Avrup·ıya da irayet 
ettı. d di. l'Hıııemollaya anlat
tım: 

- Yanıyamlağın Afrikndan 
A' ruı>aya sirayet ettiğini ıbil-
ıneııı anııııu, lınrhiıı Avrupa· 
daıı Af ·ika) a ~irayet . ettiii 
r il .,· bi nşi ür, d " 

Gramerıizlih 

Bir dıl graıncri)le öğrenilir. 
Knç cncdır türkçcıni:ı mek-

teı le gramersiz öğretiliyor. 
Vekfıletiıı tccrı.ibc o ar yaı>

tJğı gr mer ta lagmda da a· 
liıbh ettar ve alakadar kimse

ler birçok kusurlar buluyor 
lanuış. Bu da makbule geç111 • 

dl. O halde ne )apmah? diye 
rdıun Nanemollo: 

- Tilrkçe öğretmekten vaı 
geçmeli. Zira, türkçeyi düıgiin 

k J tale 
di 

A. SE.KJp J 

F .... lın < ,.rm dan S 'amh kuvvet
l0r Fraıl.hlZlaı tarafından U.ı dedıl. 

k k l Ah• •• h . apaza gc mış ır. umaı ey ar -
lımyor, fakat ti<:aret ve iktısat kıymet olmaktan tamamen ~ı aca· yardım evleıne sa a ıyetını aız- . 

0 
• il B 

1
. R 

A

1
•• 1 1 cıyc nazırı strıa e o ıvya eı-

düu ·asnın tanaami1le :wedıulü ve gmı da muiıakkak saymak Jaz•m dir. JJu 11 ııt \'e ıma :rome o mem e· . .. .. . . 
ı b·ı· d d"l bit• ki sıcumhurunun rnumessilı tarafın mi~t r. 

Ja 
da 

eçheli olan tbu ıauteler, hıtffalık gelmektedir. kele satı a ı ır, evre ı ~ ır, -
Bı·r orduda en büyük kuvV<?ti ra"a ,·erilebilir, ödünç olarak tes- dan karşılanmıştır. 

iıı;eler, ayda bir, aylık iseler, ~ılda -• 
hlr \'e yıllık iseler, üç yılda bir or· tedbir vr: vasıtadan daha çok. kü· liı;t olu••abilir. Cenovada bet defa alarm 
tnlıkta şöyle bir görünüveriyor- çük büyük hcrkesm kumandan.ı O· Mister Ruzvelt J-ongreden fev- itareti verildi 

H • ! • lardı. lnn itimadı teşkil eder. i~te, ou itı- katilde genis salflhiyetler alacak Londra, l2 (A.A.) _ Dun gece 
ın ,__stanını ı E\et, ortahkta ö)lc bil' göriinü· madı yıkmak yanlışını yapmıştıı \C icahmda bcdclsi~, zanıa~ ve im- Ce.nova şehrinde beş defa hava 

---0---
onya 1 olan-

tazyi r ediyor 
veriyorlardı. Lakin bunlarm renk ve bu suretle orduyu tahrip husu kin olu~sa, •Y~~e~ ıade edilm~ il- tehlikesi ısaretı verilmiştır. Huvı
renk, cins, cins, ma}Ql;uzlarla mm: sunda y.ıpabilecegi hıç bir şey ıcal· :r.ere eshba, muhımıııat verebıle· yeti meçhul olan tayyareler kafıle 
abone, tal·~· at arı.)aıı memurları mamıŞnr. cektir. halınde garp ıstıkametinde uç.muş· 

f · · ı k Ödünç bu kadar geni bir mua· 1 dır Japonya, h m madde bahsin- TQnrının giınii hu usi ''e umumi . Bununla b~raber, aşı~~ın :n ":u nıcleyc giri menin zunnında bir- ar . 

ı lu.·r müessesenin kapısmdan ayrıl- uzcre olan bır n<lam g b ' · k~ ı Amerika hava kuvvetlerinin 
d · k" ~ dah rf d · et e çok işbirliği ihti~al \'C 1111 un a~ 

8 azım ,car uavr n cakmış 11111 orlardı. Ne kop'.mrlaı su, ı,ardı. gayret asa e ecettıne ıc.-ar . saklıdır. Çünkü lngili:z hükiiınetı- Miamide yaptığı manevra 
. Ver ·nin cliı i oı>iilorlar, 'cnni"e· d<-'lım ... Şimdi bu, partı, muhal'fı.r ik . d 

Tokıo, 12 (A.A.) - D. N. B.· . . ., G dı' - 1 pek yakında Ak- nin harp sonra ı Amer aya ıa c Minmı, 12 (A.A.) - Florida va-
. ..• . . · n u, )ahut :ız vcrmış olanın ısırıl- ay nın agzı.) ' "h' t k il ı b'I 

Batavıadan ogrenıldigıne göre 1 k f k 1 d denizde bu"yük bir deniz hnıblnın edeceği mu ımnıa u anı 11 1 
• lısinin dn\etl uzerine Amerıkan 

mnc ı tara ı a mı) or u. · ·k· d ı t rdu malzeme 
Jnponyanın Hollanda Hındıstanuı- . . . . • olacaomı ilan etmekte ve tutuna mck i~ın, ı ı eve 0 

• hava ıkm vetlerinin senehk manev-
l"d hh Şantaı tchdıt ve sırkatın bırer b ı'nı'n a"mi olmak kap edecektir. ı ınd h b 1 ak dakı fevka a e mura ası Yoşiya- . :J • . bilmek için pek tabii olarak muıı· ., . . . ra ar a azır u urun üzere 

B 1 i da Japo ~ 1 is harıkulnde artıstı olan bu adaoı- . . d 1 Bu uretle İngılız - Ame.rıkaıı as- Windsor Dü:kü dün ta"'-•are ile Mi-
vhat. b a av a 

1 
d .. b" n tokon ıne lardan ticaret ve iktısat Alemimi- taç oldugu bir zaferın pcşm e 0 •

1 

kerı fabrikaları imalôtını te\'hit ., ., 
ı n en soy e ı ı ır nu u ta ez d ·· t kt-.J:r ami'yc gelmis 'e akşama do ru ""-
. 

1 
d t• k' .- zin, hatta binnefis, ı111anevi şahsi- ugunu gos erme t:Uı • edecekler demektir. Teknik ıböl le , · 

um emış ır ı: B demektir ki fac:izm ·endi ne tayyare ile Baharnas'a donmut-
yet halinde matbuatın ne tanda u, o ~ • b' '\&hdetin mana l çok derin &a-

Japonya ile Hollanda Hındısta- kurtarılnus olduğu unutulnıamu:. eseri olan donanmayı kiıçuk blr ır lıd tür. 
b. ··b d ı -ı: • • • 1 1 . .ı~ d vılmn ır. 

ının ır eş)a mu a c esın.~ \'arma- tır. Bir gün iki satırhk bir teblig muvaffakıyet 1htuna ı )'O UIJUll a Diğer taraftan Amerika de\let Fin - Sovyet cemiyeti 
mutlak . Çunku Jap n- ile bu tuhaf •gazete• lerin topu olsa J1arcamak kararındadır. Bu •. 1ı·t besinde dediği gibi ~-- feshedildi 

1 b k H h b' 1 l w .. hıd reı ı, ı a ı 
mı r ço şey ol n- birden kapatıldı. 1 i şaka~ a getire- ar m 0 up 0 mıyac:ıgı uzer e taf'rlcriıı galip gele<'.t>klerine i- Helsınki, 12 (A.A.) - Mahkeme, 

an nd4t ve Hollanda Hu - bileceklerini sananlar, bir, iki mu- kat'i bir hükum ve kar r vermek na:mamaktadır. Fin - Sovyet cSulh ve d06tlukı> ce-
taı ınd bulunmı) an bir Ç<.'k 'azaa te ebbii üne kalkı talar. Der güçtur; faşızmin kendını kurtar· Çlinkii, dlttatör zaferhıl derpiı miyetinin feshine 'karar vermı.ştir, 

Japonyada mebzulen mevcutluı. hal ez.ildiler ve.. fathuat rıhtı- mak içın delıce olan 'böyl bır ha· et e. mağlfıp ir fagilte:renln hiç Bunun sebebi, bu cemiyetin ısmıne 
Hollanda Hın t n nda ımdiye mındon palamarlarını çözüp, ha _ reketı yaptırtmak ıstıyece ı fakat öde\lemi eceli veyR iade ve iare rağmen iki memleket arasında-kı 1_ 

ndar ckilmemi mıntakalar n Ja- ka ıı"s.lere glrı"cıııege ıneclmr aldı- İngılızlerın darbelerılc saka lan n edenı'ıvec..Jı.ı' kıymetleri ona vu· 
r ""' yi mim~betleri ihlal etmiş olma· 

oonya tarafından ekilme ı Hollan- loı. Şimdi · ıhhah tamamile iade mele cc aretintle bulunmuda. sıdır. 
Hındistnııın buvuk m ı aatlcr edilme iş olan bu sahada ıktıs dı ı duğunu takdir etmilcn yoktur. Bu projenin teYdii, bütün 1aıi-

min edecektir. Ş•mdı kad r ~·Uruyıis adlı bir arkada ınuz çıkı· Zccrı bir hareket nuAda bır uatında haklı bir 1evinç Yeni bir fabrika 
Hollanda Hindıstan nda t tbık o- yor ki, 'kt at profesorlerinın, bu· matbuat saha ında ld edilen bu Anı rikıı artık söz. evyork, 12 (A.A.) - Hu<bon 

n tahd d t sıy ıpt d i n d - ylik ınuh rrirlerın " l ve övunmi)e de er neticede ııi bulunu)or. motor kumpanyası, Detroit civarın-
bol bır meml ket n ı na j Icnn en dikk tlı ihti kiifrli ve du namı isti mar illehn· tın ti tün tehlike da bir tophane) l işletme kü;.ere A· 

1 d r D er t ftanl n ıı bu mecmuanın d el nlar 'çin daima faydalı bir ~ k lerını bıtta l na rı itibara merikn bahriye.sile bir mukav~lt 
b d , v iktısat 1 nıimızc '\aln fa\ldaJı ders bulmak mumkündür alın bulunm k ka du artile... yapmıştır. Fabrikanın inşası 15 

oldtJL'luu \c o d r cc fa)dalı ol· Nizamettin Nuil H · yin kra BABAN milyon dolara çıkacakt1r. 



SAYJ"!\ - t 

~ 

u addes ağaç!. 
Yazan : Mehmet Hicret 

Oda kapıs. h, iif bir gıcırl !le a
çı.ıcıı. i ,.;rıve uzun boylu, esmer, 
ıayıı bir genç gırdi Bir pencerenin 
yanında, çiftlığin guzel manzarala
rını seyreden gente çok tatlı hır 

aeslt:: 
- Gün aydın Ihsan! dedi. 
- Gıin a~ dm Sami! 
Samı, Ihsaııın yanına gelrli. 
- Nasıl rahat uyuyabıldın mi? 
İhsan müte-ekkir nazariarla Sa· 

mıye baktı: 

- E' et karde~ ııı. 
- Çiftliğimiz e~sızdir İlısan! Ha. 

"ası, suyu. gayet iyidir. Görecek
= bura;ı sana çok yarıyacak! 
İhsanın kolundan tuttu: 
- Haydi şimdi kahvaltımr21 ya

palım. Sonra seni bot.tana gotüre 
oegım, dedi. 

* 
ihsan, Saminin çok sevdiği bir 

arkadaşı idi. Onu iki yıl evvel, Ü
oivcrniteye gir<liği sene tanımıştı. 

J:ıısan iyı kalbli, faziletli bır genç-
1.i. 

lh>an geçen den; yılında .,asta
lanmış ve senenin bir iki aylDI. ya
takta geçirm~ti. Delikanlı ~ za
yıflamıştı. Doktorlar kanlanmaaı, 

kuvveUemnesi için tebdili hava 
tavsiye ettiler. O da Ünnersıte 

kapanınca arkadaşı Samının dav-eti 
lizerjne, onunla beraber, bır ikı ay 
tebdili hava için Trakyanuı bu gü
ıı.el çiftlığine geldi. 

* i·ki arkadaş altlarında iki cir.s 
ıtla, az meyilli bir bayırı çı1tarlar
~en, İhsan arkadaşına: 

- Bostana yaklaştık mı? diye 
tordu. Sami: 

- Evet.. dedi. Bu bayırın ar.ıa

unda ... 
Bıraz sonra bayıı·ı a m..ıaT, dU.1. 

;)'<>!da yavaş yavaş, etrafa bakımı 

b~ına gidiyorlardı. Brr aral:k sel 
tarafta elli altmış metre kadar ile
hd~. büyük bir ağaç İhııanın naza 
rı dikkatini celbetti: 
Ağacın dallarına renk rerrk bez 

par~aları bağlanm~ı. İhsan ark;ı

da.,ına ağacı işaret etti: 
- Şu ağaca, bu bez parqalannı 

ntden bağlamışlar acaba'! ... 

Sami gülümsüyerü: 
- Bu ağaç mukad<lestır de onun 

içm .. dedi. 
~Iukaddes mi? 

- Evet .. Ağacın altında 
liya yatı) ormuş! 

Sami atını İhsanın atına 
daha yaklaştırdı. 

biraı 

Ve bir sırrı il!ı: aefa n,e. ed. ıı biı 

ta"lflrla: 
- Söz a.ramıuıa .. dedi. Bil ağa

cın mukaodes olmasına ben eebep 
oldum. Daha doğru~u o!.. 
İhsan arkada.sına hayretle !>akar

ken, Sami de\' am etti: 
- Evet. bu ağaç bizim ytizümüz

den mukaddes oldu! 
Atının başını agaca doğrıı çevir

d. İhsana: 
- Gel şi>ndi oraya gidemı, dedı. 

Bu mukaddes ağaca ait hikiıyey 

sana onun altrnda anlatacağım .. 
........ u ....................... ••••••••••• • 

- Üç yıl "evvel bermutad tati1 ı 
geçirmek üzere çiftliğe gelm~im. 

Evvelce ava pek meraklıydlm. Bu
rada hemen her gün avMlnmag~ 

çıkardım. 

Bir Ağustoo akşamı~ı. Omullltfll
da çifte ve av torbası, avlanmadan 
dönüyordum. Bu ağacın yillH'ldıın 
geçerken karşıdan iki çoban köpe
ğınin kosarak bana doğru !lf'ldri<
lerini gordüm. Köpeklerin myetı 
fena ıdi. Bana saldlracaklardı. Ken 
dimi müdafaa etmek için ornuzum
dan çıiteyi çıkardım. Fak~t k<i
pekler henüz bana yakl.8§madan 
ınce brr ses i§ittlm. Etrafa bakın
dım. Sağ tarafta, biraz ileride bır 
koyun 81iriisü vardı. Sürümm ço
banı da genç bir kı:zdı. 

Köpekler kızın se.sini dur.mca 
durdular Bir müddet öf'keli öfkelı 
bana baktılar .. Sonra döniip gitti
ler. 

Klza te~kür etmek için, sürü
nün bulunduğu yere doğru yürü
meğe başladım .. Çoban kızın ya 
nıruı geldim. 

Bu on altı yaşlarında aneıık var
dı. Pembe yanaklı, uwn kırpık!. 

ye~il gözlü, ı;evimli bir kızdı. Uzun 
ÖTgülü Jaçları altın gibi. aar1 •1

1
. 

Tatlı bakışlı, sihirli gözleri ·,ara 
Kısa bır zaman ona hayran ha 

ran baktıktan sonra: 
- Çoban~ dedim. Beni kopeklf

r:in taarruzundan l<urtardm: Te
~el<kür ederim .. 
Kız hafifçe kaşlarını çatmı,tı. Vr 

bu sırada kendisi~ sokulan b;r 
köpegi okşıyarak, sert bir eda ile: 

- Seni değil, köpeklerimi kur
tarmak için bağırdım! dedi. 

İlave etli: 
- Eğer bağırmasaydım, •en on

ları öldürecektin! 
Giilüm&edim: 

- Demelk.. dedim. Köµei<U>ri::ı 

bir insandan daha kıyıneUı oyle 
mi? 

Onun bu sualime de: - Köylüler, dedi. Bunu •iç yıl 
ev\cl keşfetmişl.,r. O ı<un•ndan Evet .. ce\•aomı beklivordunı. 
bt:ri, her sene ilkbaharda el\· ar 1 Fakat genç kız bu sefer sesını •;ı
köyler halkı bu ağacı zi.varet pdf>r- karmadı. Küçük baJiını önüne eg
:ı..r .. Aııacın yanmda bir ka_ya par-' ıh .. Dıkkat ettım: O da gıll'.ıms•ı
çası vordır. Bunun üstüne mumlar y<>rdu. 
mkerler .. Dıleklerinin k~bul olun- Çoban kızı öne' sert sert k<>nu
ması için adaklar adarlar. Ve ağa- şuyordu. Fakat yava.5 yavaş y-umu
ca birer bez parçası baıilaı J,1r. ~··dı. Artık kendı:;ıne sorduğum sı.-

Sami bir an sözüne fasıla verdık- allere somnrtmadan cevap vPriyor, 
ten sonra: ıath tatlı konuşuyordu. 

_ Halbvki.. dedi. Agll<:ı.n altın- Kırdan adının Ay,,e oldujj"ım11 
da yatan kimse: yok.. (Devamı 6 mcı :ıayjızda.) 

BÜYÜK TARiHi ROMAN No: 102 

Yazan: M. Sami Km-oyel 
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1 - Kaıoıwınonu Jc.azMarında:rı bıri, 

.Mtdenitde biı· yarımada. 2 - Bir Fran
sn romancısı, allme4.. 3 - Amı.K:, bir 
ç6't't ip yumaıı. 4' - Lrin üstü, akJi 
muvazenesi bo~u«. 5 - Kuru değil. 
6 - Muharebe, koca6ı ölmüş kadın. 

7 - Belli, bjr Alınan filo:rofu. 8 - Biı' 

sıvacı illeti, en bOyük:. 9 - Müsaade, 
bir maden. 

hl< ........ ...Cı: 

iKDAM 

1 Oilrıl..Irı 

ltalyanın va z i
yeti mühim bir 
safhaya girdi 
Yo:an: Hômit Nuri lrmolr 

MW;t.,mlek.,.,ili~n yeni seferler 
ve ietiblerie genişletildiği, kırv

"\i-elletı(lirikliği geçen 19 unctt astr~ 
da, y"Blnız *.t~aôı menafi, nıöstem 
lekelerde ....J.ôıı balkıH .Syilerin
den, yer altı ve yer üııtü servetle
rinden istifade ga)•eleri takip olu
nu) ordu. Genişletilen, bilhassa Af 
ri:ka ile As)a .kıtalaruıa, Okyanus
lar sahillerinde ve etrafında bıılu-

m e"V"Zl....1.1....1. l 
gemilerine malik olmaları, AJ<de
nizdeki mün ale yollarında ken
dilerine kati bir iiı.tünhik temin e
dil-ordu.Tayyarelerdcki terakl<iy~

tııı, denİ% kuvvetlerindeki ii~tiiniii
ğe kQJ'Şı geleceğini he &!Jhyan fa
şist İtal~·a eıiı:.ilnı, kendileriııia, 
939 harbine miidahalelerinder1beri 

geçen 7 - 8 ay hk bir devrede ya
nıldıklartnt anladılar. A~·ni yan
l~lık, miistewıJ..ke halkmm mer
bufryeti hl18u,.unda İtalyanın yan
bş düşüncelerini de nrl.aJa koydtı. 

940 yılının Hazinın ayıntR ilk 
hafta ında Fral!B8nm uğradığı as
keri hezimet net~esi yaptığı nıti

tareke, Almanyaya ve İta! aya 
fa:ılaca iı;tiladder teomin eylemiş--

ŞEHiRDEN 
RÔPORTAJL 

' rtık u ka ·ı 
oturamam .. , 

"Yukarıda, misafir, karısını Ö 

dü. Köşe başında Polis var 
Bihnem. sizin bayranilHlZ n~ı 

geçti? Ben, bıı k<odar eglenceli ge· 
çen ba) rnnıım. az hatırları.n de 
sem caizdir. • Eğknc~li bayram 
geçirdim. dtdim diye, bayram ye
rinde beşik salıncağına, yahut do'-

İ<;eıiye döndüm. 
- Ba) an Arakı;ı, 

polis arıyor .. Herhalde 
~ey var. Hahnddti teııı
Acaba 11e oldu, sor•an a!. 

nan bir takını adalara teşmil edi- ti. Fakat bu de\leılerin Atla• Ok- muş arabaya ~ınriim •aııına)rn. 
len mi:i<temlekedlik, iki cihetten yanu11m•da olduğu gibi, Akdeni3- Mesela. katıla L.ı 'a güldüğ;1m, i;

müdafan ve muhafaza ga~·elerini ile dahi deniz üeffinlüğünü temin zerinden kaç gün geçtiği halde ha-
l - Seri>e!!t bırakmak, bir •ri<elt ıs- d "ht" ı· h 1 kl edecek LtıvvetlA• c'Letı"n-'en 1ıı· - l k k d" · 1 d mi. 2 _ Bir dt"Vl<>t meri<eı:i, in...,,ı don- e > n•a ey ıyor, azır ı ar ya- " ~ "" " ıa da gü me ten en ımı a .ıma ı-

- Komşu aın.nıa. Va 
taruşmıvortırrı. Bu apart 
hibi .. Bir de kızı var. V 
myorum, hem de, kafad 
sakakadrr. Şimdi soru 
ters bir şey soylerı;e ... durur. 3 _ Bi.Jııin, villi,.eti Mlare edelı. pdmasuıı 7.anıri kılıyordu. giltere ile müsavi olamamaları, ğım bir vak'ava şahit oldum kı 

4 - Afnkiida bir •öl, iştial eden. 5 - ı - ~fii>t<"mleke halkını \m mü- Fran..anın müstemlH<.elerinden is- şuracıkta size anlatsam, bel"i<ı be 
Bir ka•a merltai. 6 - Bir terzi ileti, hiın ite mahsııs ıw;ullerle idare e- tifadelerine mimi teşkil eyledi. ~lü nim kadar değil amma, iyj kot.;. 

- Ne sö liv~ek, can 
Bayan Araksi pencere. 

.,..., ş(ıhret. 7 - R•maaa1Wla yapı.lu, .,_ ilen devlet• ısındll'mak, tareke hükumeti, Fran,;as.ile ihti- epeyce de siz gülersiniz. Seslendi: 
- Madam Mari.. Mad ra. 8 - iç;.;, tayyare. 9 - B,,- dettlı, 2 - Yiae müstemlH<.elerin da- lafümna rağmen, Fransa nıüstem- Bayramın birinci günüydii. Bey-

Jiık. bilinde olduğu kadar, sahilleri•de, lekelerinin mihver devletleri ida- oğlunda oturan bir arkadaşı ziya- Aifederniniz aMma, ne 
E..,.en.ı __ ,,, hl••Hlm~ ..,ııııc 5lratejik mevt.ilerinde, deniz ve resine, lrontrolüne geçmesini, ha- retten sonra, eski ahbaplarcl"n Ba· oldu? .. 

1 2 J 4 5 6 7 8 ' kara yollannda eon•iyet tedbirleri yati menafıine mugayir gören İıı- yan Araksi\·e de bir uğrayıp hatır Kadın. önce, ~öyle ba 
B Ü R D · N Y ı A almak. giltere hiil ümeti, Yi.,hy'den ba~ka, sora.\ ım dedim; yine o civarda o- pencerenin örıüne geldi. 

2 M 1 S il f S A ~llR Müı>te1Dlekecilik iş~rinde, diicr Hiir FraR<ızların ı,deri General Dö lan e\•ine gittim. Vakit al:şarrı. ğa başlad.i: 
1 ık · ki d O b h b - Tanıdık birıs· i karısilt ı R A T B El M E D büyök devletlerden daha e6ki o- G()l'deıı zımni •·e~·a aç miıza- >a aşıvor u. turup ıraz oş eş 

, Ü T Q L E M E K m lan, te<riibelt>ri ehemmiyetli bu- heretlere, iş. hareket birliklerine ettik. Bir iki misafir daha v•l"dı. misafir geldi ... Yukarıda 
- · ' Juııwın İn"'ltere Kralllıg" 1 ve Büyiik nıalik oldu. Öteden; beriden epey gc\ czelık tiler. Adam, karıoını öld. 

ı F E N 11 K A R M A! ... ş d 1 
Britanya İmparatorluğu, ıualtalli İtalyanın 1!139 harbine müdaha- ettikten sonra kalkıp gitmek üze- kaçtım.. im ı, po ıs 

o A D • A T 1 D E 8• "d _,_ · h '- · d iki 1" s· ·ı ı·eydırn· . Ba,·an Araksı·. Beyoulunun Hem de ne gen<:, ne güzel halkın ı aresi, meruutivetı ı11>u- ..,sın en evve p anı, ıcı Jnnın _, " -
1N~~-M.EL K'A ' rıd Ah - ounda ç.<>lı: mvvattaluyetıe. elde et- cenısbundan, Pantrleria miistah- ara sokaklarından birinde, bir a- Yirmi iki yaşı a .. 
1 1 N E K ı·!lıV •: N. D1i~i. kem adaları Hipc»ile Ahika sahil- partımanın alt katında oturuyor. da kıydın? 
' S 1 R .. ~-E C l Fra,..,attuı " ibtemlt>ke İwıpara- )erine uzanan Akdcnizin en dar Kapı karşı bir apartıman daha var. Bayan Araksi akıl öğr 

torlt.ığu ineilt"r"ıünA<i kadar eo;ki geçidini krsmt-kli ve höyle<e Şar- Evvela, apartımanın üst katınrı~ - Gidip polise haber 
olduğu halde, onuıı kadar nıuvaf- ki ve Garbi Akdeniıdelıi İngiltere bir patırdı, bir şamata koptu. Ç;>k Burada polis beklemekle 
fakıyet tııınin edememişti. Alman-ı donanmasını ayırmak, yalnız -.e geçmedi, bir aı·alık gözüm, pence-! - Nasıl gideyim? :EV 
yanın müstemleke tarihi, mezkıir temassız bırakmak, İ<11>•nra vası- reden ı;okaga kaydı. yok .. Kapıyı a~ık bırakıp 

13 lkıncı ı;. • """·, -~· Pencerenin tam ka.ı;ı;ısına rastlı- miyim? 0 • iki de:"lefü•kine ni betle yenidir. tasile de miiştere:ken Cebeliittarık 
ı.oe Progratn 

8.03 Ajans 
8.18 Müz•k 

8.45 E.- Jı.-.dını 

12.30 Progra>n 

12.33 l\.b'-* 
12.50 Aıans 

13.05 MU?jk 
13.20 MUZtk 

18.00 Program 
18.03 Mi.t~ık 

18.40 Mu,uk 

19.16 :l.!t<zik 
19.30 Ajans 
19.46 Müzik 

20.15 Radyo G<ı2, 
20.45 M:uzHı: 

21.0U Müzik 
21 .30 Komış,... 

21.45 Muzik 
22.3-0 Aıans 

22.45 Müzik 
23.25 Yarınki pro 
23.3lı Kaparue. 

T epebafı::ıda 
Dram kıammda 

Bil - - yM.lur. 

* 
ı<orMdi ~!Mlınde 

1311/Hl Pa&Mieoi cami 

f>AŞA 

HAZRETLERi 

Hind ordutu 500,000 

İtalyanınki i•e, ltll de sabık o.;. &gazını ıaptile g~ilmez hale ge- ya nbır apartıman kapısı vardı. = ~~~:ı:a:,:.::~:.'.t ... j 
manlı İmparatorluğundan 12 ada · k Afrika ·· 1 k 1 ·ı Kapıdan, hemen yetm;şinde görü-

lmue ' . ınustem e e erı e ak 1 b' k dın acele acele bumda yok. Sonra geli~ 
ile TrablıUi41:arbı alması, ilhak ey- İtalya Yaumadasuun muvasa185ınl nen, · saç ı ır ·a 
lewıCt;i!e b~ar, diyebilirn. 1935 . . . . . çıktı. Etrafına bakındı.. Kapının ö-

- teının eylc,.ektı. Jııgıltere bahrı- .. d d H ı· d b. fe · nun e unıvor. a ın e ır ,._ 
Habeş bııı~bi, faşist ltal~·a ric:aline ye<;( erkanının ve Akdenizdeki ~ kal5delik var. Muhakkak bır f"Y 
filhakika »ıüstemldı.e İmparator- nanma kumandanlığının ınuluıbıl lm 

1 
k 

f 1 . • __ ,_, 
1
• o uş o aca ... 

Juiu•ıı iliın eylemek ırsat arını tedbırlerı, m.-..... ur p anın tatıhikı k k 
1
. 1 t k ı··•-So a tan ge ıp geçen er e u,.. 

"Vt-rmi. ti. Fakat 1923 yılıaa kadar h•su&u•tl.a İtalyaya .müsait fırsat Scmalç pek işlek değil. Yoldan g~-
İrıgi lt~ı enin peşinde hareket eden !ar temin eylemek imkanlarını b1-

çen yolculardan birini durdurdu. 
İt 1 ·· '--'-'-e •parat-lı•mı rakmadı. Cebelüttarık ve Kı:ııl De-a ~ a. mu~"'IDI""' un ~· -- telaşlı telfışlı bir şeyler soruyor. 

kim açar• 
- E, peki, ne yapacai< 
- Ne yapayım? .. Şa<ıı' 

dJm ... 
Benim tüylerim diken 

~· ınuştu. Demek, hemen --
partımanın üst katında· 
rı.sını öldürmüştü. Ne fİ 
Fakat, gazetecilik teces,;ı1.I kurmak dlişiineelerini haki-kat ha- Riz yollarile Mısır ve Sudan cep- Adam bir cevap verti ve yürüdü. 

heleri.ııe getirebiklii?i yeoi kuvvet- ·· ·· d •·· •akım da a"aklandı !ine getirecek hareketlere, icraata 
ba~ııdığı selH!lerde, mezkiır devle-

~ Kadın yine kapının onun e uuru- • , · uııJ 

tin mane"i ve nladdi re-ka'betleri, 
mii1Danaatleri kar~ıısmda 'bulun

muş, maniaları, hailleri bertaraf 
eyle~k i~in nıüuılele medmriye
tirıde kalm~tı. 

lerle, :İııgillerenin Orta Şıırl< ku- yor. Geçen başka bir yolcuyu daha :ram ~ ar~lık. i:adm, .. ı' 
mandaalığının Lib~a istikametin- çevirdi. Ona da bir şey söyiedi. O oogru dondu \'e henuz go 

deki taarruz hareketleriDde mu- da bir cevap verdi, yürüdü. birisine seslendi: 
Kadının halindeki fevkaladeliği, - ZaruhH Ner~n_?J vaff'aluyet teınin edildi. AJ<deniz-

deki İagiltere bahri üstfu>liigünün 
mohafnz86mdan ba'1ua, lı.u_.,ılea-

Bayan Araksi ile oı·ada bulunan Armenak Fılomenı oldu 

Fa~isl ital~·anırı nıiistr:n1lelıı11 İıo· 
paratorluğllnHn yollarının Akde-

misafirler de penc<>reden görmÜ",· Bir "'" ~ydum: .. eiil 
ridilmeei keyfiyeti yarınki hare- !erdi. Ben: - Eyvah. Sana soyl 

katta, Şal'ki Afrika cephelerinde 
ıl»hi, İlal) a müsteml<l<e kun·cllc-

- Dol!l'UBU merak ettim, dedim. karı.. Gelirlerse alma det! 
tt.iııde ve AiriltMia obnaS&lla, o.1tun 
buralardaki muuffaikıyetlerinin ri başkumaııdanlığına mııvaffakı

ise, Hindistanın deniz, kara, hava· yet iUuillerini ve Wıtlınallerini 

yolları•• tftılikeler içiaıle bırak- bahşeylemeınMtedir. 

Kadın pek telii~lı .. Ne var acaba7. 
Pencereye yaklaştım.. Pencere 

kaııe.dını a~tım. Yine bir yolcu ge
çiyor. Kadın, onu da çevirdi. Artık, 
söylediğini duyuyorum. Pencere a
çık .. :Me•afe yakın. Dedi ki: 

- Yukaı'lda, bakkalın k~'Sinde 

m&Sı ihti1Dalleriftin ku~vetli bu- Bütün bu ..ı.vaı, ve hadiseler, 
lıuınoa•ına göre, İılgiltere Krallığı- bakikaller, Akdeniule İtal1anın 
nın ve Bii~·ii'k Britanya İmparator- üstiialü:k ve hiıkimiyet an.alarm-

dan başka, müstemleke İmpara- polis va.ı.· mı? 
hıjiıımın eiddi, esaslı, :kU\·vetli ted- d k d be · · 

10<luğunu11 içine girdiği teblikele- A am, pe canın an zml§ gı-
birler a)ması .. ruri idi. Ü 

ri inleyi bertaraf •·eya hafiflete- bi:ydi. Yaşlıcaydı. stelik elinde 
FransaBın miisteınleke İmpara-

misafir mi olur? Zaten 
şey yapacaiı:lan belliydi. 
Armenak? 

- Nerede olacak• yuV 
- Ko;c polis getiL ti~ 

burada rekliyorum. 
Bayan Araksi, bana ofl 

vaşça: 

Yenı 

kitiye çrkarıl1yor 

Delhi, 12 (A.A.) -
ttk mahiyeti dahi haiz bulunma- paketler vardı. Yorgun da görünü-

H . d lorluğıınun alı:sımıından bir bnı .. 
ın ınaktadır. Afrik" mii&tenılekesinde yordu. Evine öte, beri götürdüğü 

- Kızı, dı.-di. İhthan~ 

da l<afadan sakat amnıa 
dar değil ... Anası dah3 1 

Tekrar sokağa döndü: 
- Peki, matmazel, dei 

ne bw;im mioafir böyle! 
na da sahip olmak istiycm ayni İ-orduıru umumi karargahının yii'k- bozulacak İt al~ anın; Yarınıadada, anlaşılıyordu. 

sek rütbelı subaylarından birı dür, talya karşısında bu devletin İngil- yahut aM "atanda uaıın miiddet - Ne bileyim canım' .. dedi. O da 
radyoda beyanatta bulunank 1941 tere i!•. i~ harekH lıirlii:"i yapmMıı tutunabihne8i -bahsi. bugüniin ••e yürüdü. 
,.enesı zarfında H:nd ordusunun :ıarurı ıdı. y•rıaın ... emmi~·etle tetltiki lazım Yine yoldan geçen bir iki i<i,ıiyi 
yetışmış ve tam techi.tatlı 500.000 İngiltfl'e ile l'"ra ... anm, İla}ya gelen ~l'ri. hlidi•elrri nasını rlr- daha çe\•irdi. Ayni SU11li sordu. 
kışılık me.-cuclu olacağrnı söyle- deniz Jun vetlerine ~ üstün do- mi,tir. Birbirine benzer, tatminkar olmı-
mift:lr. nanma eilt!lilamlarma. sahharp Hıu.oit Nııri IRMAK yan cevaplar aldı. 

sin evinde böyle şey ol ut 
di evlerinde yapsalardı~ 

- Ah! .. Ben zaten 

============================-================ 

bu işin böyle olacağını· 
seniz, bebek gibi. YirJYIİ 
da ... Daha da yeni e\•le 
hain herif ah 1 ••• Kabah''~ 

saiklerine ne naın verirler .. mışti. 

Tunuırtaıı rıcııt eden Barbaros Barbaros bılcıın;le muharebatı 

merkez ıdaresi Cezayire iltica et- bahriyede Şarlın donanması rneye
m~tı. Şarl'kenin Tunustan ricatı nında Vened>k gemilerini germek
üzerine Barbaros yirmi beş kadar te olduğwlU ıddia ediyordu: 

firimız güç hal ile yll'j[asını kurla- arkasından kovaladı. Otranto kö:- da... Ne diye alırsın er 
rabildi. Bu ııırada Venediğin An- tezine gırdi Kastro, Ocento ıle be- kim:.-e yok! de, çık ~i.JI 

derya Dorya ile ırıuhaberat ve mü- raber bir çok mevkileri i§gal etti Eyvahlar ol.un. Artık lı"..ı 

nasebetta bulı.ındu,i'ıuna vesikalar Çok mal aldı. On bin kadar o;eçır.~ de oturamam. Hemen Y"İ 
da ebmize geçti. Bunun üzerine eeiri gemilere nakleyledi. Jı ... Sımdi, g~ce vakii. t" 

Sultan Süleyman Venediği tedip Anderya Dorya, Barbaroo Hay· 
1 
liıl, nerede müşteri bUİ 

etmeğe karar verdi. (H. 943). rettin Paşanın cesaret edip üzerine gece nasıl gireceğim bU p 
Tunus kıtası hıriııti:yanların g.

np çı!\.malarına, iskinlarına, icra
yı iıyınlerine açık bulunacaktı, 

Molla Hasan, ahkamı mualıede
de cüzi ınhiraf gösterince, bmncı 
defa elli bin altın, iki11cisinde yuz 
bin altın ceza verecek, üçüncüstin
d~ ıse hukuku lıiiıl<ümetten tecerrüt 
cdrc<>k, o hukuk Beşinci Şarl'a ge
çcc-ckti. 

Şarl'ken Almanya irnperııwm., 

ispanya kralı ve bütün A•nıpaya 
ııfrkım bir Hırıstıyım blqı, bet M· 

reye gırmUJ ı.ııe zalımane, YabfıYa

ne hareket et.ınşitır. 

genıi ile denne açıldı. İspanya Kat'! mün•sebet içın eebab çok 
mütteınlei<atından Balier adaları- iken, devi~ arıdan çekiniyor .. Ku
m yağma. etti. Merkez idareleri bu- ru itızarlar ile il<tıia eyliyordu. 
lunan JWıhun §<'hrıni tahrip eyledı. Bu halı ipt:J<!a İbrahim P3.f1lya 
Sekiz bın emr ile geri döndü. Son- verıy<>rlard:ı. Esasen Pargalı, yanı 

ra da AJrıl<ada oğlun\l muhafu bı- Venedık subesi olduğu için vatanı 
rakıp lınıınbula geldı. aslisıne !azla hürmet ediyor 2aıı-

Bn sıra<la Venedik meselesi Ba· noluyordu. 

İş 9eferi hümayun icrası]e ba;- gelemiyordu. Barbarooı ta öniine ıe- ba!)ımıza gelmiş şey de 

!adı. Şehzade Melıınet ve Selim len İtalyan sahi~rini yağma edi- pacağız şimdi? .. 
suJtanlar ile beraber padiş.ıh A •· Y-Or ve, yakıyordu. Derken, işi a1.1tırrıaı:•J 
lonya sahiline kadar gitti. Barbaroti, nihayet Preveze lima- Seıı, ağkımaklı bir hal 

Kaptan paşalık ile taltif r,lunan nma g<'ldi. Zaten karadan askerle- bağrra: I 
H P Eyvah'. Yazık.laf~ Barbaros ayrettin a~a d.ılıi Ak- riıniz de bu tıınflara gelmişludi. <fV 

Garbın sahibi zamanı olan Şarl
m ~u Tunus eseri bir hacalettir. 
Halbukı, Sultan Süleymanın Peş
te Bclgrat ve aire gibi Garp taraf
lannda, yahut Tebriz gibi ehli Şia 
rnerkf'zinin suıeı i~ga'i ve iıdares!
nc kiya• etmelidir. 

Fakat, Türk girdiği yere adlli.""' 
kanunlar vaz'ile gırmjş .. lna, c.
na dokunmamıı;, bilhassa, m-..kad
desata t~vüz etmem~r. 

Gelen, Şarl'ın Tunus sefiri, A
rapların isteği ve talebile olın~ş 

olduğundan bu ihanetlerinin ceza
sını Hıristiyanlardan çekmişlerdir. 

Avrupa müverrihleri, Türlt~ri 

dalına Aızya barbarları diye tavsif 
ederler ... Acaba Şarhn ve bıma 
mümaail Endülii6 iı:atliaınlarının 

bıahyı ışgal etmekte >dl. Zaluren Ne de olsa İbrah;m Paşanın Hı
devlet ile ııuJh ~ınde, hüsnü mü- ristiyanlık, devşırme damarı duru
nasebat üzere ıdı. Llllnn, gizlice• yordu. 
Aııtlre Doryaya yardım etmekten Nihayet, tercüman Yunus Bey 
geri durmuyordu. tiefaretle Vent'dığe gönderildi. Ve-

Krone önünde M111ırdan gelmek· netlik Senato meclisi sefire büyük 
te olan altı kıt'a gemi ile hamule- bir eseri ihfuam gösterdi. 
si Venedik filosu tarafından gas- Lalıin Şar:rken<len kat'!. aı.;.a ve 
bedilmişti. Fransa bizim ile ittıfak etmekten 

Keza ticaret için Vened:k !ima- Ç(!kinru. Fazla olaralı: avdet ede,1 
nına giren iki zahıre gemi"1nın ha- Yunus Beyin gemisi Venedik do
muleııi biliioeben müsadere edıl- nanrıwsının taarruzuna uğradı. Se-

~- · k A d D bu hain adam. a>ıl da ıo . ....,nı21e çr tı. n erya aryu ,... Sı&lian Süleyman Adriyatik sa-
rada Mesinadan dt>nize çılmııştı. 

Mısırda zahire getiren oıı .kıta nak-

liye gemisini balll"dı. Ali reisın 

tahtı idaresinde bulunan on iki 
gemilik bir müfrezemize Pak .. ıs 
adası civarında rastgekti. Anı da 

esir etti. Lakin Hayrettin Paşa gel
mekte olduğunu haber alınca '4e-
sinaya kaçtı. 

Fakat Ha)'kttın pıop. Dvryaı:mı 

kadına!... I 
hillerine gel mi -ti. Padişah, Korfu Biraz sonra da, yere f 
adasının fethini kararlaştrrdı. Va- ı dl 

deta tepinmege baş a ;.JI 
kia Karfunun fethi Venedik için Jwımşular kapılarının" 
pek büyük bir darbe olacaktı. Çüa- cerele çı.lı:mağa. gelip I"' 
kii milsll'Tlllei<atmın en mühimi ]ar da, yerde dövii1'Cfl 

ich. · dının etrafrnda topla" 
Kuman&mıza kumanda eden dılar. Onlar top!and 1'~ 

Ha ... rettın P~•a ile Lfıtfi Pa.a dahi aTttırdı ... Aolayıp d0
' . -. . . ıı 

Kt>riı.ı s.ı.ıluına ttlb<>lundu. bire anlatıyor da an18 

fI:ı.v "' var) ( DM'am 6 ı 

eti ÜZ('flnC I'< le n şa ı ' 
•· nlar sılmmez bır ~ m ... 

magı.uvr~Ç9 ~~- zu kanlar ıçin-ı lerinı unutuy.or, eıw· ~i.'fr.ıcr ı-~- l 
du. Patlı.şahın nüfuz . bır ta all.ın41e, ~arm • saç1a-

dok bohlu!· Hurrem Su-hanın :ı an 
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u 1 gar 
siyaset· 

Ingilizler Sovyetler Izmir Zelze!esi 1 Arneri~~ h;ye- ı 
f,oudr~~ ~~ 1ııcı ;:;:ıve ı·ı ra s - • . can ıçına 

1 iLnili Emniyet Nesaretlerioiıı arsınhnıa şiddetine {B~taartı ı inci saııfada) 1 

Abluka gev
şemigecek 

mu•lerek t..ııı;ui· < -" 1 · · 1 d ) r'"'gv me bı"ç bı·r yerde kat'i kabulden evvel tadil eaılme.;i I (Ba& lıtrafı l inci sayfada) , ~. Ba~ taraı..ı ıncı say a a • 1 

Düşonaa tayyareleri 
1
bn gece Lon dıiı bir makalede dlşor kl: İnsan • t 1 adı muhtemeldir, Bu tadilin gayesi A-

ycr ki bu ntvi harpler en gadda-r, dra üzerine tarruz etmi-,lerdir. Hü- -23 Ağu.oos 1939 Sovyel - Alman .,_ zayıa I O.Llı.l merikadan ödünç harp levazımı ~-
idroloıi '.•: bidir. Tarih bize gösl.eri cumlar hava karardıldan biru ckıui ıecv:u: mualıedC5iuin akdinılell İzmir, 12 (Ikdrun mubabinnden) - lacak bütün ecnebilerden <Müm· 
en zalim ve en uzun olanlardır. sonra başlaınuı ve üç saat kadar beri ba iki devle'. U"a'!U.ndıitki miıfW8&. Alınan haberler, zelzele nuntakaınnın 

B · ı b .,. ..._ .. ~-- 11: .. -.ı.ca.ı b ..3--tı··ı... .. -•~ t>egirınendere Cuma o;•ası ve K11<1.<ıdası kün olan en iyi garanti> nin alın-ugıin ilk. hatıra gelen sua u .. .. .. Yüksek · ı.filıllc bomba- - - ... - ı ır ~ = ve -~Ylf ~ 

İn;; .ı ere abluka 
Dezırıoıa beyanatı 

Low!ra, 12 (A.A.) - İlttuadl harp 

nazın Daton 807ledigi biz nutukta Je.. ıurmüştür. u tıaVMt içlnde ink1'af dm..i:çt..:r. o1duğttnu gt>6termektedir. mastnı temin eylemektir.• harpten kimin galip çıkacağı ve tarı b= hasarlara sebep olmn•tur. 
_, Almall)"a Ue Sı>vyotler Blrlltı ansm. Vali ~·uat Tukı;al, .elzele haberleri Kanun layihasında garanti nasıl çıkacağıdır! Netice ne olursa Bir miktar ölü ve yaralı vardır. dalı:I llı.lııoadi münaoei><'tıer 19 ·"-··•- üzernıe Cuma ova•ına gı'derek zelzele.. · t 

gal altında buiunını;ran Fransadalcl çome-
.... ~- 5elesi tasrih edilmemış ir, olsun bu harbin sonunda yeni bu Yangın bombalarının çıkardığı t9S9 tarihli ticaret ~ kredi mukavelesi den mütevellit vaziyeti t.:l.kık ve volen 

cuklara Amerika Kızılhaçı tarıfındmı 

il3ç, vitamin hülasaları ve giyecek. &ön.. 

!taly n t<\yya. 
releri Afrikada 

• •• • 
ış gorcnııyor -Lıına lngiliz taarr1ııunun 

suratle inkişafı amiı oıuu 
Kahire, 12 ( A.A.) - İngiliz ku~ 

dunya kurulacaktır. Bu dünva mu yangınlar siiratle söndürülm~tür. ve 11 tubal 1940 wllıll lkluat anı-.. kısmen ha .. ara uğrıyan halkın açıkla AMERİKANIN HİSSİYATINI 
hakkak ki bugünküııden farklı ola- Londranın muhtelif bölgeler ile İn- ıııa.lle laruıiııa olUJ11nııttur. kalmanıaoı için Deginnendore nahiye GÖSTEREN DELİLLEH ade edilmiş olmasını bahis mevzuu ~ 
cak ve bütün milletler husule ge .1 . Ce uh d Doğu So,,,ı.ıor Bir!ıil Almanya ile akl6- merkezi ile köylerine elli çadır ıoode- derek demiştir ki: 

.. .. . iP terenın n na a ve - 1 dilen muahedenln h•r kwıunda tabaok- rilmesini emretmiştir. İngiltereye yardtm hakkındaki 

derilmesine İngiltere tarafından milA-

vetleriııin Traıbl..,.taki aüutli ileri 
hareketi ve İnıriliz tayyanlerinia 
indirdikleri dev-.Iı dkl'beler neti
cesinde İtalyan tayyare kuvvetle
ri Şimali Afrikada çok çetin bir 
mesele ile kaqila~ bulunuyo,,.. 
lar. 

lecPk tebeddullerde·n· mut.oossı.r o, - Cenubun. da .bazı.. yerlere de bom·' tul< &Ulrilm..ı l•ln !cab<deu bütwı ~v. I Zeı,.ıcoin •iddetlı' olma•ına ra~men, d . t f tt •- Bu mılaaadenın ablolcada biç bir 
• .a, • 5 kanun layihasına aır e sıra a la~aklardır. Bu, bıının sıyastıınız balar diismüı;tfrr. 1 reUcrı sarfe;,nl~tir. Almanya da bu .,.. tıiç bır yerde in!Wlll zayiatı olmamışl>r. gedik açmıyacagı muhakkakur. Kon-

i bulunan Nevvork Times gaı:etesi troıu •·· kat'· · ... ~--icabı okluğunu iddia edecek deği· _ . ! hada icabeden her tcTI yapınış!ır. ·, m- lY"l1 ıeVJcmenuş~. ~ 
!" Beli<' ah ·al \'e şeraitin yardımı 

1 

Akleclılen anlıı..=.&lııla SuvyeUer Bir- şöyle diyor: C(ınlerde donanmamız. ablokayı yar.aı. Eladem tayare mey<lanı MJsıra kar ım. 
1

, v . . doıayıdır ki Balkan ittifakına gir- llit ıı., Almny.uı.ın riayet côslerın.I Ame~ikalılar Şanghaydan •Bu mukaddimenin Amerikan u- ya t.eşebbiıs eden bir miktar vapuru ön-
Toeruk'ua Cenubunda bulunan 

le Bulgarıstan harp harıcı kalm'!l medik. Zira bu ittifak muahedeleri ilıi memlek<>i arooında gerek ticari vo ayrılmıt mumi tasvibinin temhirini teşkil lemiye muvaflak old.,ğunu haber ...-. şı İtalyan hava alanlarının üssünü 
ve hatta en az müteessir olmuştur. ebedileştı"nnek ıs' tı'yordu. Biz ı·se lkbsadi ...,...ı. ı7ı kolllŞuluk miina,;ebe>- melde bahtiyarm. İk at harbini do~an- teşkil ediyordu. Mezkur tayyare 

T k 12 (, ) St I . ve İngiltereye Amerikan :rnilletinın ma ve bava kuvvotıeri ile şiddeılendJr. eydan d h İn T 1 . l" • Fa1<at Bulgaristan ne Aınerikada 6,ılh yolu ı·ıe muahedelerı'n tadilinı· lerinln yenl lnk'4afı iç.o nrııri olan ... o ıo, .-...A. - e anı: k m ı a a gı ız crın e ın 
d k. arzu ettiği yardımı temin ı>decı> ınek için eldon geleni yapacagm.> d.. ed ı İl ı ta ne de Avustralyada bulunmayıp k. msları kurmqı.,., Asahı gazetesi, Şanghay a ı . uşm en evve, n yan yyanı 

istiyorduk. Bulgar hü umeti harp Sov;retl..- Birlıii komi>el'ler lttıyeLi A .k 11 h , t !e bir Jiıyihaya müncer olacağır.ı gos- kuvvetlerine kal)>ı yapılan tazyi-
Avrupada bulunduğundan hepimi· vasıtasiyle tadil istemiyordu. Bu reisi Ye hariciye komh;eri nıoıoıcıun 1 merı ·a 1 arın şe rı amamı teren bir çok deliller vardır.. kin neticesi olarak, bir müddet-
zin arzuları hilatına olarak tarihi· yoldan buna muvaffak da olamaz· Berlin seyahall SovyeLJer BlrHri ile tahliye ettiltlerini bildırmektedır. Uzak Şarka Musevi akmı be 

1 d üh. . •• ----~- do.slhı.k ·· be' !NFİRATÇILAR MÜCADELEYE len ri bu tayyare meydanından nin dönüm an arın an en m ıın· dı. Seıa·nı·k anlaşması Noyı· muahe- ~man;ra -~ munase ~ T k" 12 (A A ) St f , '--- kın 
ol •· . • HAZIRLANIYOR 0 ıo, · · - e anı: .ılısıra ıuu:şı hiçbir a yupılına-mini yaşamaktadır. Bu vaziyet kar- terinin tı.lılşatı 7 °- mtihım bir } • 

dE""inin ilk tadilidir. Hakkınıızdakı merhale ıc.&11 elm.işllr. Bu scy..ııaı bll· taı"y::;;· ya kar ş ( Hoşi gazetesi Vladivostok'tan U- ınıştı. ~ısında biz ne yapmalıyız ve nasıl asker itahdidat bu muah<!de ıle tıın ;ı,ı.sadi mu.akereJerln ıe.r,...., "" '"" Vaşington, 12 (A.A.) - İnfirat· İtalyan pike tayyarelerinin rue>-
k !ar ahnalıy z · · · k _,_ zak Şarka ço:< miktarda yahud arar 

1 

• kaldırılmıştır. Hiç bir harici siya- hudnl meeeleleriıım balllııe b!ımet .. umum"'ı taaı·ruz çılar, harp malzemesmın ır..,..n- törlü İngiiliz lııollarına hücum .,. 
Her şeyden evvel sükiln ~ eet askeri kuvve~ dayanmadıkça ~· ı ması ve)•a ödünç olarak verılmesi geldiğini y::zmaktadır. derek, imha ettiklerine dair Roına-

1na1ııe.. ft Anuıribda i>'le devlet · d · • b k h kalmaklığımu: <re soğukkanlılığı.· muvaffak olamaz. Bu Noyi muahe- (Ba-alcalcden devam) rakk.nda hazırlanan kanun proıe· Vla ıvostak da irço ya udiler ııın iddiaları esassızdır. L-iliz Mbmlan ..,... ld, lnuılar laalı.ııka Um •-· llif: mızı muhafaza etmemiz lazrmdır. desinin ıkinci tadili Dobruca'!lm a- ve büaıııflık Jlılil elmelaıkiıı Amera.. Arnavutluktaki İtalyan ordusu, ~iyle mücadeleye hazırlanıyorlar. yol• çıkmak ü z r"dırler. lıarp raporlarında bu iddiaları ıe-
Şahsi düşüncelerimizi duygııları- nayurda ilhakiyle vukua gelmiştiı:. l1ll1 tna-ı:.....,,._ harp ~e - ilkbahara kadar, Arnavullul.tan İnfiratcılar, İngiltereye yardım e· 1--- )it eder mahiyette hiçbir şey ~ok-
ınızı ve her türlü tarafgirlrk ve &- Taraflar Balkan yarım adasının bu ea;ra kadar bu ..,., salablleoetbıl fa.. 1 taınaınile atılmasa dahi, Ccuulıi dilmesi prensipini değil Reisicüm· ı ni t0"lıf etmektedir. tur. İngiliz han kuvvetlerine men 
leyhtarlıklarımızı bir tarafa bırak- kısmında sulhün ve iyi kom~uluğu kal SovYelle~ =::~ Almaııya;ra ı funavntluktan sürtip çıkarılacak- hura fevkalade salahiyetler veril- Senatör Taet kongrenin böyle sup yüksek rütiıeli bir subay b.,.. 1, mdı ıullı ..,_, - etnıcQISln erzaıı. t Ohr' "' ·· · · · " k ' h' l ·· d · mamız azı , tesis etmek gayesiyle ve hüsnüni- bile sa.taımyaeaiuu ~IJ'orıar. Bu ır. ı golunden başhyarıık, iş- mesını munakaşa mevzuu yapaca · bir layihayı kabul etmemesi icap ıs menuu o an gun e, yanı pet'-
Dii{üneceğ!mlz ye~ne şey, BuJ. yetle hareket ederek sulh ve mü- müıaı...ı..- &'ariP bl< lıııkukıı düvel w- k~bi vadisini. takiben, Adriyalik tardır. Maamafih, salaJıiyetlı ~iya- edeceği fL1<rindedir. şembe günü, hiçbir hava mulıaro-

garistanın hayati menfaatlerini gö- zakere koliyk! muahedelerin tadi- luatlık k&ldelerlııe ka'"" bu rlbl f..ıa denızlne kadar uzanan bir hatta si müşahitler projenin meclisten Senatör Conally, demokrasilerin besi olmadığını .~ ?emiştir. 
zetmekten ibarettir. Hiç bir ecnebi !ini temln etmişler ve Krayova'da oerbesl oerbeal h~ketıerin ltıymetı sı. yerleşecek olan Yunanlılar, İtal- kolayca, ayandan da büyük muş· İngiliz avcıları, !asıl.ısız devriye 

:rui bir maneYJ'Mla.n ilı&re1 kalır. yani r .. .. L" • d b"tti 4- d ~· yaşaması için taarruza karşı mü~a- u~u•.ları y-ıyorlar. İn"il:z muva-menfaat bizi sevk ve idare et.ıne- Dobrucaflll1 ilhakı meselesi halle- ti 81 11,
1 11 

A'--- a ı, gunun .,ırın e u n '1<" kül&.ta maruz kalma an geçece.,ın· , .... .. 
lid 

Sovye er r • e ~ya ansın- tluktan ta1ı"I k b" -~--• dele eden milletlere sil ve mu- sala hatları, i~.., ve ceph""· e kol· ine · ir. Meçhuller, müpheıniyet!P. dilmlştir. Romen hükıimetl dıe bu diki ilı.hsııdl m11Daaebetler .-e h mil- navu a ı ece ır se""'lll- de şüphe etmiyorlar. ...,.. 
k d 

- • · t · · ı ki d ed himmat verilmesi lüzumunu kay- )arı btitüu -"- mı>haf:ıza edilmek-arşısın ayız. Arzufarımıza göre işin hallinde bize zahir olmuştur. ııasebetleri luuJıla:ran anl>flU&laı" en ~~yşı vazıye e gınnış o aca ar ır. Müşahitlerden çoğu kongr e .. ~ 
de~ı., imk" ı A •- ı ·•-- İt 1 ş· il Af "kad ı1d · aeylemiştir, Senatör Chan~ler de. tedir. &' an!ar.ı göre karar itti- Bu meselenin hallinde mihver dev- büyük ~ vrupa ~v eıı ~ SoyYet- a ya, ıma rı a y mm yapılacak başlıca müzakerelerin ı· 
haz etmek mooburiyetindeyız. Ba- !etlerinin yani Almanya ve İtalya- ler D.rlltt Ue Almanya a.rı....nda sıılbiln süratiie, diğer deniz aşırı yeılerde ki nokta etrafında cereyan edeceğı cReisicümhuru serbest hıraka· ı İtalyanlar'." lzyya_relerini, pifot~ 

ft d.J::a.luiun tar&iuJnde eıı iebidi vuı., de b ·· )"k • • · k 'af 1 d · •«t ] deınl nı zı muhitlerce Bulgaristana tesir ic. nın büyük yardımları olmuştur. llu tala.nl&n b!rldlr. , ugun u agır &gU" ın şı .,. kanaatindedirler. Bunlcr, proj<!Oe lım• demiştir. arını ve ıger m~ a ı erı 
ra edilmek isteniyor. Beyanname- yardım olmasaydı meselenin hail: iın..ııw.ı.n bdlü.n bıı anıaı;nıaıar Al- den harp vazi)eli karşısında, ba- Reisicümhura Amerik,an inş~at es- Senatör Thomas demi~tir ki: , daha garba almış olmaları, şimd"ki 
!er, mektuplar neşrediliyor. Bu oir bu kadar kolay olamazdı, bunun i· awıu ile Sovyetlrz Blrh'"t &r:LSınd-L• taklığa dtişınüş bir adam vaziye- rarının İıwillereye bildinlros:?si • ı• 'h d.. • h·:ı· 

1 
hava faaliyetsizliklerini izah eder. 

• ~ t' d d" Ç , k b akt Kanun .vı ası unya a ıse e- ., nk-ı k f" f ed it lvan saflık veya gaflet eseri değilse bir çin milletimiz ve hükumetimiz dostane münasebetleri tebani• etUr- ın e ır. ırpınuı ça nim ao hakkında :.alahiyet V('ren madde ile . · "ğ 
1 

. h .. u n ı ey ıye ı, n en • . • 
b k b' K ,,.. rinin ıstilzam ettı ı şumu iı a:· !arın İngı"liz kuv"etlerinc kar"' niyanet eseridir. Fakat biz hiçb\r Sobranya kürsüsünden bu millet- mekle olduiu cibi bu miına.e-Oeııertn aş a ır şey yapamaz. ara .ı.oın- İngiliz harp gem!leriıı,in Amerikan 

1 
.,. 

ınıı:•··•ı ve l&rsinl ı . iki taral •·- leklile . t k b"l kl . değildir. R~isicümhurun mR zem,· devamlı hava taarru-'•rı yapMDa-surtle tesire kapılmıyacağız. Bizim !ere şükranını sunmakta gecikme- .,_ çın ça ~ rın c yapa ı ooc erı şey, limanlarında tamiri meselesidir. ""'~ 
kınen hıısniinlre'I de ıueydan& koyma.k. kör faşist baltasını bir tarafa bı· dolu Amerikan gemilETini muhure- dıklarını izah eder. İtalyan hava siyaşetimiz ne kahve, ne sokak ve ıniştir. ladır. rak G aJ l ka .. ..1 d" AL SM!.1'H'I'N NUTKU be bölgelerine gönderebilmesi icap kuvvetı-..:ne yenı· yerlerinde O. ne de me.vdenlardan müteessir ol- Bu ış' te Rusyanm da müzahereti. ıp, nm ı ıaç rşısuma ız -· 

Sovyeller Blrliiiııe dilınwı olan mat- çökerek bir P..lman zaferine dua Nevyork, 12 (A.A.) - Sabık Nev- eder. rahat verilmemektedir. Buraları mıyacaktır Btıgun"' un'" h ı ni gördük. Halbukl bir çok muhit- bualw, Sovyeller Birl!ıll ile Alnııın•a İ 
· a va ve şe· ' etmekten ibarettir. yark umumi valisi ve de:nokrat 1\deıni müdahale taraftarı Ham·;. da geeelı, gündüzlü ngilı:z tayy_a-raıti içinde harici siyaset denilen ı..,~ sulh yoliyle arazi tadilatının an.smda 7apılıuı her muk&velenlıı ıı. 

şey pek ıniirekkep bir mekanizma mümkü nolmıyacağını söylüyorlar- çıincll b dev~ aleyh • muteve<ıc~ Abidin DAV ER lr •·ı in ~ partisinin sabık reisicumhur nam- t..ın Fish, kanun lilyihasının Reisi- releri tarafından boınbalanrnakta-
oldııiunu l&bat içill rırı.uı1 leşebbiıa• zedi Al Smitlı, radyo ile neşredil<>ıı cümhura lüzumundan fazla saliıM- dır. teşkil eder. Bunu h;ırkesin biline- dı. Halbuki oldu. Biz bu yoldan !er en küçük b'1 tenkide lahammül "'- • bir nutuk söylemiş ve ezcümle de- yet vermekte olduğunu söylemiş Harp sahnesi garlıa doğru ilerle· Bin& ve anlamasına imkan yoktur. Bulgar milletin1n uğradığı diğer ın17ece1ı; kada ıltır 

8 
Uer Blr-

r ... ,. · oT
7
• TEŞ ""' mi•tir ki: ve şunları liilve etmiştir: dikç• İagiliz tayyare üsleri de ;, Bulgar milletine hitap ediyorum: haksızlıkların da tashih ed;leceği utı 1948 _...ı .....tında 7aplf rıbt 11141 EKKuA • . .., 

Hiikuınete müzahir olalım ve onun kanaatindeyiz. de de mllhaıip ve ıra;rrl muhazlp bh . , Bence, harp, bır çoklarının san- •Böyle giderse, Amerikada na! lerleınektedir. Bu suretle İngilis 
si}, ·ıısetine itimat edelim, Bu sı"ya-' Diğer büyük devletler ve '<omşu ook devleUeıic lklıs&cli mukaveleler ak.o Ann"';ln cenaze merarunıne lştır.llı:ı dığınd:ın çok daha kısa olacaktır. zizmi ve faşizmi kabul edecı-;:imiz, bombacıları ve avcıları daha y .. 

l<ıdecekıir. So•»•i.!er Blrlltinln, rayıi e~ek ~ :unda =l~nan, taziyet ~in e- Eğer Amerıka Birleşik Devletleri kından hareketlerde bulonabili-
set şimdiye kadar iyi neticeler ve'l'- devletlerle olan munasebatımız oıubarlp bir devlet olmak sıfatııe ı.e,... vıme a ar ge e zahmetini tlyar , , .. k" ı b"t" ba51mıza bir de Fiihrer koya<'ağrmız yorlar. Harekatın daha bidayetle-
miştir ve yine de \'cre,..zktır, B;z hakkında bundan evvel hariciye dis..,,., ha müstakil 1 1y eden, telgrıı!, mekıllp ve telefonla te- lngiltcreye mum un o an u.ıııı •nlaşılıyor.• 

• ı= • b r 
8 

aset ta.. essürlerinl bildiren btiıün azL dosUan- yardımı ya·11arsa IIitlerin imparı.- . rinde İtalyan hava kuvvetleri cid-h:ırid siyastimizde ınfltıehidiz. Bu vekilimiz mecliste söylediği sözlere kip .ıııtını .-e bu yolda dovam edece- • ' Londra 12 ( '< A ) - Roos~Yeltın , V dlğl 
hususta aramızda hiç bir ayrılık ilave edecek bir şey yok:lur. • an """""" .. ......._.. ıı - namına butün kalbımı t . ' !naıitcr dekı hususi mumessılı B. ·ı -•· fı. 

1 

•· •ını Jam&k A'-'·"· B -• ma ve okuyucularıma ııabsım ve ailem torlug·u tesis edildiği kadar sürat· ı . ' , · · · .. . , dı olarak sarsılmıştır. e ye 
yaaelln ı:•ııı veya tark ya.nm kürrele- e c:;ekkürler e- le yık:lacaktır. Böyle yıkılmanın ° . . .. . , darbelerden kalkabı ee.,.. ısa .., 

Yoktur. İktısadi mesailde, idari mc- Başvekil bundan sonra dahil! si- rlndcki d.,.·ıeı &d:ı.nılan -·-• 1 J"'·kı derim . . . d'd tt. UopLns evvelkı gun Halıf?.ks ıle verilmiyor Graziani ya tayyare-
tt bah d k d · · ' --..... e arı. o.. A alametlerı şıtn ı en mevcu t. r. . .. .. · · 

sailde ayrı ayn düşünebiliriz. Fa- yase en se ere emışt:r ki: derle~ etalnler, Sovyelıer B'Tllii ken- bidi'I) DAVER Her hakiki A:ınerik«nın Roosevel· JZJn hır gor~şme yaptıktan. sonra !erini ve tayyarecilerini ilerideki 
kat harict siyasetimiz tektir ve de- Harici siyasııtle dahili siyaset sı- dl :>0hlik.,mı takip edoeoekttr. İ . d . . 

1
.nd öğle yemcjıııı B. Churchıll le ye· harek&t için saklyor yahut ta i&f'I ği kt tt b" b' · b ğl dır · · tin ngıltereye yar ım sıyase ı e .. . , 'şmez bir siyasC'ttir. sure e ır ırıne a ı . Da- l!ovyUe< Blrltiln:ıı harici sly .. etinl T b k 

1 
")" .. d u· h kkakt .niş ve yemekten •onra kenaısıyle ve adam yo.ksuzluğundan dolayı 

Hükilmetin harici siyaseti ne- hilde sükun, intizam ve itfüıat ot- ~:3~1 ~=~ k .~:·r~~ .. ~ıe_;e s~~~ıt~y. I 0 r U ta ngı iZ ~~=ı~~:~~m;z e~a::~e:e ka;:; bir saatt. en fazla gör.ü_şmü.jtür. tııgilizl.erin ezici yüksekliğin. i ka-
dir? madıkça hiç bir harici siyaset mu- ··- - -- - b ı ed ku Jd 

ledıii bir ııutukL• ıüzelce larif elmlşfü, k } • müdafaa için almamız icap eden Hopı.<ıns gaZl'tecılerle yaptığı u ıyor ve nı ayamı~or. Memleketi bugünkü silahlı ihti· vaffak olamaz. Dahilde sükun ve topçu UVVet rl d .. 
. t' bo . . O ır.ama.n St:ıl"n fudarı ııöyleınlşıı: hattı hareket üzerinde hiç oır si- mül5katta harbin ne ka ar st•rec~~ liıftan uzak tutmak ı k t· m ızamı zmak ıstıyenlere kar- n· 

' meme ~ ı h"k• . • . . ~ı •- 1% sullı t.nıfların•. Ve biilün i görüş farkı mevcut değildir. iıakkında beyanatta bulunr!lak•aı harbe girmekten korumak, sulh ve u umet ıcap ear>ı tedbırlerı aJ mcm•cı..eııerıe lf mlin&oe1><1JerimllıUı (llaf laratı 1 inci aaJ'fada) yas . t . f k 
1 

ki . k 
,.,ı,.tır. Bu gibiler vatan haini teliık-1 l•.lmyeslni anu edqoru. Bu mem:e- miktarı 80.000 e balig" olduo"u bil· Bugün, bizimle diktatörlerin vadet- ;m:ına e mış a _a .. 1:1~ azan~-sülı:ıin içinde yaşatmaktır. EL: siya. k" - d"lm ktedirl ı...oııerlıı Soneıı,. Blr!Jğl UrftSınd• tikleri topyekun harp arasında i.ı'- cagı hakkında ıyı bır fıkrı olup '" 

set bizim için olduğu kadar Bal· 
1 

e 
1 

e er. r.yıu vady~.ı muhafaza etWı:lcıi müıı.. dirilmektedir. Bardiada alınan gilizler durmaktadır. Bir Alman madığı 'ıLkkındaki suale şu cevab• 
kanlar için de hayırlıdır, Bu siya- Bugün memkkette tatbik edil- detçe bu sı,.,..cte devıun e<lecetla. Bu harp ganaimi arasında 600 ton, istilası imkanına karşı Atlantiğin ,•ermiştir: 
set bir çok zorluklarla karşılaşmış- mekte olan yeni rej)m memleketin ~mleketl•r, ıocmlekellmlzin menteat- 300,000 obüs, 600 mitralyöz, il mil- b" · h · edecegı· · fikri manasız· Evet, fikrim var. Bu harbin ıı • .. . . . .. ks k f tl · . d . lemıe ~ lras •bnedlltoe bizden emin ızı ımaye tır. Bugun harbı ıdame veya sulhü Yll e me~ aa erı~e ~yg ... ~ ur. olabU!rler. Y"" kursun vardır. dır. Diktatörler, dünya hegcmon- ticesi hakkında hiç hır eudi'j('n> 
iade veya temin bizim gibi ktiçük Bazılarının ıddia ettıklerı gıbı ka- Sov;retı<or Birili;! ile beırJıudul olaıı · vası. istiyorlar, ve bizim bugünkü yoktur . 

. k b" "h k İNGİLİZ TAYYARELERİNiN 
devletlerin harcı değildir. Bugün- nunu esasıye ay ırı ır cı eti yo • bi!litıı memleketlerle '71 ko1114ıılllk v• ~nlaşmazlıktan dışarda kalmamı- Buradaki vazifem mühimdir '. 
kü muazzam mesaili biz halled.._ tur, Bizim yeni rejimimiz kendi 511lhçuıu1t miinasebetıertnı daha ııiyMle FAALİYET! • - idi mümkün cldu~u 

illi ikt d1 ih' tuvvetlmdlnnek .....ıinalıodir B zm yegane um • yapılacak çok işim var. Roosevelt:n 
meyiz. m ' ı3a ve tar 

1 
ahval ve 1 L ti ~·-- k • u meıı.. Kahire, 12 (A.A.) - Dün t--nız kadar çabuk surette yapacağımız şahsi mum·· essili sıfatiyle Churciıll< T . d b• u ..._ 1U'f& •7aı hloııl:ralla m... ""'!! . 

Bununla beraber her harp evvel-
1 şeraı rmıze .Uygun ur. . . bu ol&nk ba<el<el ederler ve SovYetl.,. hava :kuvvetleri karargahı tarafın- bütün malzemeyi İngilizlere ver· ve diğer hükimıet azası ile temas 

den derpış· edilemiyen bir çok 3 ·· Bulgar mıllctı nasyonal sosyalist Birlıtt devlettııbı hudullanııı do"-cı.. · · mektir.> nderek ı'kı" memleketi karşılı~-lı 
ur- k · . . •• u dan neşredılen teblığe göre İngılli ' ' prizler getfreLı'llr B" bun! k omiırust veya le)yoner bir devlet dolruya n;ra bUvaıı.ıla ihlale letebbiio • ed 

1 1 

. 
" · ız aıa ar- bls b dı t 1 .. alt HULLUN BEYANATI olarak alakadar en mese e erı şı hazır olınaı K . . . • kurmak ar:ı:usunda değildk. Bul- etme.lene u •lş-llıııilıde devam boınbar man ayyare erı şım "e ıyız. endımızı hadı- . edeceiiz.» . .. . . , görüşeceğim. 

selerin cı:reyaru','A ve taliimize ter- garıstan ne Almanya, ne Rusya v~ Sovyetıe.. llirllilnlıı bu hulel ..,._ti şarki .Atrilaıda mühım askeri ne- Vaşington, 12 (A.A.) - Huıcıye 
1 

Hopkins Amerikan istihsalatının 
kedemeyız, Butün milletler haya'.! ne de İtalyadır. Bu ıdareler o menı- ıo ikinc•kinun l9U cı. Alım.:17a ile deflerı tahrıp etmışlerdlr. Perşem- nazırı Hull, dün akşam ~yan.atta 1941 de v; 11)42 nihayetındu zine 

menfaatlerini korumak için büyük l~k~tler için. fayda~ı ?labilfrse de Sovyeller Dlrlltl ar.ısında alr.ledilen ti- be gecesi Benina şiddetli bir taaı·- bulunarak! batı yartm ~~et~de noktasına varacağını bildirmiştir. 
gayretler sarfediyorlar. Daima ha- b.z m lıususıyetlerıınıze ;ıymaz. carel v~ hudul &nlaşmaJ:ırııe bir kere uğramıştır. Beninadaki tay- bulunan ngiliz miıds~ e ·eede~ıltı· Amerika istihsalatının tacili hic 
zır olmalı, istiklalımizi ve haya'' Memleket idareleri taklit edilemez. daha tey!t _olunmuş bulunuyor.» ruza d d . de Amerika tarafın an ınşa ı e-ı . h i t' 1 h d 

Bulgar 01 d • b k 'il tl . ALlllA. LAK 1.tTISAT ANLAŞ. yare meydanın a, yer e bulunan d . .. . lşüphesız em an ne ıce er, em c m.nfaatlerimızı müdafaa ede ıil· .u.u aş a ıını e erın l\JASINI NASIL TE~stR FDİYOR? cek olan sekiz hava ve enız ussu-• .. . , 
meliyiz. gıpta edeceğı şanlı menkıbelere liedin, ız (A.A.l - Y:ırı resmi bu tayyareler arasında yangın ve infı· nün yerleri hakkında Amerika ilr <on::~ muessır olacak netıcelei 

, .. maliktir. Biitün harp sahabrın•la ıeb;.tde deniliyor ki: !aklara sebebiyet verilmişti!. İngiltere arasında anlaşma hasıl ver ır. Etrafımızda cereyan den h1dı- f 1 k . • • ı . Müdafaaya taallıik eden bütün saha-
. • .. za er er a mış ve zafer çelenk Berlımıı •·-1 hlyeth maJtamlan, evve. Berkasda da yerde bulunan bir olduğunu bildirmiştir. 

selere bıgane kala 3yız. Her turlu !erine nail ol nuştur. Bugün' ü or- lisl cıin akl<'dilen Alman • Sonel lkb- t h . d'I , h Hariciy ll<'~areti erkanı Amero-
ahval ve <eraıt alt,n la hürı.yetinıJd mazhle oldug>undan d h •. sat au~ını '" aııreue mıila.lea edl- çok tayyare a rıp e ı mış v~ya a-
,, • 1·1· · .. u a a aşag. l&r. ğ t r B · B k kan hevetinin 99 sene müddetle v<o 'e >11{ a. ını rnudafaaya hazır ol-' de . ı· ;r. Bugunkü ord ll ka'1 ve 1'0 • sara u ramış ı . enına ve e;- a , 

il 1 • • bükiun.-ı, •ub ı 19(0 ıarlhll · bedelsiz olarak kira mukaı·~!elP·j rnı) an mı et er ya~yamazJar B J 1 d k Bin
0
aaz'5inin cıva.rında bulunrnıık-

.- · u Umumi harp er c .i vaz yet n &n ayı aeııişlctme!t ve uzatmayı u- imza edeceğin• bildirmi<lerrlir. 
nn l "' Betler ekli re olursa olsun Ja iyi terl• .z edilmiştır. m .. maııd ıbori k>rarı lırmı,;lardı tadır. SE •• A'!'O AZASININ 
esar +e I!'ahkum~.ırlar. 1 Han.ı " tte halde "t \C ş., cUıet ka1u•~lllynr kl, So~eu.;. F.üM RADYOSUNUN MÜTALEALARI 

E Jet !• r •et ve :;t'I,; "l ı atl ı t tal bi kati dcğıldir. Bıl talt>p B.rllilnln Alm.uıya.ya •nc&lt 194 ~ aius-1 V•• 'lgton, 12 (AA ) - Senato 
lin bır f d d a e e losundruı 110ı a bı..- ue<·ek alı>aıifl r TAVSİYESİ ...., 
l3ul za n e a e kuvvct'ı bır or ile de takvıye e. rerm.. muhlemeldlr. azasını" İngiltereye y~r,lım kanu 

lırda yenl ıııtilıdl vasıtaları ıınal edl-
yoruz. Normal olarak müdafaamıza ll
zım olrruyan w.rler için ku landığunız 
nıakineler &iındi bu müda!aa ıçiıı kul .. 
J3nı.lacakt1r. Itffi<Umet ıimdidcn tatbik 
edıl~k çok büyük aalAhiyetlere ma
llktır. Ve kolııylıkla elde edebileceğimiz 
bafka Bll.l~hiyeller elde etmekte de te
reddüt elmiycği.z. 

Hava mEtdanları ile İngilterenin di-

Japony da yeni 
bir Parti teşkili 

için haz ı r l ı lc 
~~~-.. ı~~~~ 

IJahiliyı Nazırı Kabinenin 
t kVİ)BiİRİ IUzıımln görllyo. 

Tokyo, 12 (A.A.) - D. N. B. A-

jansırun hıuusi muhabirinden: 

~pon Dahiliye Nazın Hiranlt" 

ma, matbuat mürnessill<.rine bey•

natta bulunarak, Mecliste ~eni bir 

iyasi partinin teşkili mabadı ı.e 

yeni bir hareket hazırlıkları g;;... 
züktüğünü bildirmiştir. 

Nazır, eski siyasi partiler ?e nü

fuzlarını tebarüz ettirmeğe çalıt-

tıklan için bu hareket mıinaseb&. 

tiyle dahfü hiçbir gerginliğe m.ı· 

saade etmiyeceğini söylemiş, hüldl 

mele daha kuvvetli bir esas temi· 

ni için kabinenin tekrar takviy .• 

sini lüzumlu addetmc:.kte olduğu· 

nu beyan eyl:1niştir. 

r mil ı>tı v • ve lıay. • J · •· · ı 12 <AA) R d · dil~ el dir. Ye.n an-.ma miinlı l'lll1 kUıinz fi. Londrn, · oma ra • hakkında izrar ctıik'erl r tale-trı'eı " rini korumas1
'"" bılecc l zerkıe müstenittir. Et a7 a •artı "'Y" 

t ı ~ yo •ı İngılız' r• butün Lıb •ayı ıs- ·~r baska başka<.'ır. 
ğer mühim harp gayretleri merkezleri- Yeni bir feribot inıaaına 
nı ziyaret edip etmiyeceği hakkındalı:I baılanıyor , işe 1<a11ı ııı. Takas lam ve mutıa.ı. ola. 

Hu • ll'etin Bir tashih caJı.tır. ;fiil cdereK huo ka ·ccgı Senator John on, kanun 1ayiha-
lit!t r F kat ' slikfın ve ıtı- ··•·· Anı.şm,., her iki tarata da la1dalar nl zann den T ..ısta muk ::ı baz. nın müth4 bir şey oldy ;nu SÖY-

beyaı edı- <Iialyanın Jeopolı!ilı: v....,,« ve lemin eln: ledlr. Almanya yiy..,.k ,.. 'ta lcmış" t r 
Yo b · kil h.. :ı en<t elerınden bahse 

1< ız revi '<" ,ız. Noyi ce· ugünkil iıııli• bqlıltlı dur .,...m •illhbn 1 hı llizwnlu olan ulıiJn ma.ı. ı • S natcır Mckellar, İngil•ereye 
b. n J: 1 J yoruz. Bumua- kalemizde bir tertip sclıvı olarak deleri alacaktır. ub:ıt 1940 tarihli an.lder !iô' demıştw Roos veli ve kongre tı:rafıncıan lu· 

u k b l Emekli Geneı-aı M. N. unu yeıino la.<mll maclbiııu A!nıan7a.nın So97etı<or 1 Bu dd alan d ' 'Yta'la bırak ~ ' ' mlu addedılen her ıu· r·" yard•-th l3u ur n a U ettırıJmış- Şükrll eı lwnm tur Tashih e- Blrhimd alc' r • bir pok maddelerin 1 - ~ 
m ededen kurt ılmak deriz. .., blılıasoa b .. ·~•yın mik\arı ı.rlauk- n !unuz Z ra h 1 n Y fi' ak , n ap .masına az ve a çok .Jlın w·~~ - 1 l~abıdır. Bundan l 'ı... ~n ı ı ,ey budur. .ıl b es bütüu kaıı..;nların ptaL 

suale cc-.: p veren Hopkins:, \'azil esinin 
l!uı ıç;n !hını olan heı· ııeyi germek Stokholm, 12 (A.A.) - Gotem-
niyetinde olduğunu eöylemiı;tır. burg'da yeni bir fribotun iıışasına 

c- Pek yakında Çörç!U görecegim 
gibi şu br kaç hafta içinde bir çok fah- başlanmıştır. 40 senedenbcri işle-

Y ' ı >ie göreceğim.> mekte olan eskisi 4 milycınd~n fu-
Hopkins 'ıızlf sının hedefleri hak-

kında bey tta bulunınaittan ırnı:.n.a la yolcu taşım'itır. Yeni fcrit ot 95 
e • ın 'ede il<.. ay dörl hatta ka· metre uzunluğunda olacak ve !Mı;ı 
lac:ı&ını ilA\t eyle \iz. ,.olcu taşıyahilt!cektır. 



!> tc • 

rk!I 

!IAYPA - 1 

4Plll 
Istanbulspor Beyoğlu 
sporu 3-2 mağlup etti 
Fener Süleymaniyeyi 6 - O yendi 

BAHAR 
Kıymetli yıldız Oliv;a ı 

de Hıvflland bu isimde 
1eııi bir mm çevlrmiı;-

tır. Bu tllmd<! 1500 tl.
gllnıı kul.laıııbıtıtl-

1 Be7oilı ıs r: 1 • İırtuıl>alııpor: 1 ı oyun çıluıl'mJl1ır. 
Dördllncüllilü mev..uu balıııeden bu F........ ,elince; çamurlu -da bm>-

m•Ç htt llti laraf lçm de ebemm.Q-etıl 1 dan fMla l>ir fey ,.,.pamudı. İçlerinde 
idi. Küçük 1'11tnı1ıı ;ywlne oyıu;yan Had m 

Oyuııa Pennııı akınile b;ıflandı. İlk iyileri idi. Niµal bozuk oynadı. Naim 
deltikalardakl bu bAltim.\J'ele İstanbul- sadece pyrel cÖSlermiJlir. FOımerin hil· 
spor mUctatp•• pyreUe mukabele edi- cum hattana zek.Aaı ile O)"ftlJ'an hiç -... 

7or, batlA ara aıra da bücuiiıa seçmek. ii!te bir °""""" IAer. &,.lelikle hal 
ten c...ı kalmı;yorlardı. Fıııbt bqhıcl - lal yandan fazla lrola1lafa
dakl<ada Be7otıaPor oai içi beam mil- calı.ıar. 

dafauının bir an durıılamaaıııdan iıali-

lade ederelı: 7avaı bir fütle ilk ıolli XADIXÖY SAHASI: 
7aptı. "- il takımı lle lıtanbulspor il ta-

Bu ""71.DJ.D ftrdlti ,,...e ile ııı-lilir kımı anıaındal<i maçı çok cüZel 07DtT8D 

bir h~ te.siJI eden Peralılar O.O san 1'c:iYertliler (5 - 2) t•zandılar. 
dördllndl dalı:iluıda lmzan~lan firl· IDEF SAILWll 
ltilllaı lsWacle e<lettk ıüzel bır 1ıafa ~ Şe'd alaclında biri cı ver.. • Al. 
ikinci ~ da yaptılar. llu ikinci tuntul anısında ya::ım~ve Vefaımn 
ıoı. aarı siy~ llzerio<le derhal ı.a;. 3 2 pllblyeWe neticelenıniltir. 
rlnı ıoster<ll. Onlar ~a mukabil aluna İklııcl karftlaımada Galataaaray Top. 
ııeçlller. Satlı ııollu bucuınlar Pera ele- ••n 8 O "-~~-,- ..._.,.._ . rurlYl - , son m~~ --.-.-. 
lansıru :IOrlarken sağdan bır pas alan l Be konı ı . n er=;clerdir 
Tank aıkı bir tütle ıalumıuın ilk ıro!U.. y y • 
oü yap\I. vazı,eııo 2. 1 olması oyunu ____ ,. .. .,_ __ 

feYkaJade heyecanlandırıruıtı. 

istanbulapor bnaberliği temin etmek 
lçio ..,...,ıyoz, Peralılar ıa.yreUe kal& Eminönü Halkevinin 
lerlni müdafaa ediyorlardı. llu haltlmi·' sokak 
Jet emaamda lstanbulspor mubacım- kosusu yapıldı 
leri üç muhakkak ıol kaçırdılar. Devnr 
eoıılannda atılan bir korner esnasında 
Pera beklerinin 7aptığı bir penaltıy~ 
hakem &örmedl Ve böyleliltle ilk parti 
(2 • 1) İatanbulsporwı mağlübiyeWe 
bılti 

Dün müsabaya 453 
atlet if tirak elti 

1 
Eminönü Halkevi tarafından tu 

1 

' 

POL 
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ikinci klima htanbulsporlular bilyük 
bir ııayreUe çık.mı;;lardı. Daha ikinci 
aaiukada yaptıkları bır hücumda Pera· 
nın 1•Plııiı penaltıyı hakem Hlısnü yi. 
ııe vermedi. Beyoğlusııor kalesi müte
madiyen ~üt altoda idi. 

Nihayet on lklnci dak.ilı:ada İstanbul
IPOr ıol açıb satdan aldJı'tı. bir pası eole 
\anvll etti. Vaziyet (2 • 2) olunca Pe. 
ralılar a~1ldılar. Kazand..ı.klan korner 
bir netice vermedi. Teessüs eden bera
berliği kendi lehlerine çevirmek için 
her ıki taltım da çalışınıya baıladı.lar. 

Bu çalışma esnasında sarı siyahlılar 

lazla liJrel aarfediyorlardı. Nihayet o
tuz dokuzuncu dakika.da İ.b--t.anbul.spor 
aol açığı kalecinin çok büyük bir hota. 

tip edilen sokak koşusu, dün •ııtl.ah 
'aat onda yapılın.ıştır. Kres, Emi
nönii Halkevi önünden başlıyarak, 
Sultanahmet, Gülhane parkı ara. Meı;huı lılm yıl. 
sında 2200 metrelik bir sahada ya- dızı Po! MuaJ :reıl 
pılmıştır. Bu müsabakaya %20 si bir tllm daha çevir. 

Kuleliden olmak üzere, 453 atlet mlştir. Uzun m<ld
iştirak etmiştir. Kuleli Askeri Li· detten beri istirahat 
sesinin &eçen haftaki İnönü kro-

eden bu kudrelU ar. 

a..ndan istifade ederek galibiyet golünü 
agiara taktı. Ve böyleoe o,.un (3 - 2) 
L;la.Jlbulsponm pllbJyeUJe b~ 

su.au kazanması, &enç atletlerin 
maneviyatı iizerinde çok mühim 
rol oynamıştır. 

Ferdi tasnif nelicesinde, eski ve 
tanınmış mukavemetçilerimizden 
Fcnerbahçeli Hüseyin seı>best bir 
ko u ile l,S:l.4. de birinci, Kollcj en 

Atatürk krosu birindsi Aıııirea 

büyük bir casııa m-

~ -~ ı 8"~-'- ı kapılarında bir aı. reıı··-tıeı • -....-.,e: 'Koıı.stantinidis 7.9 ile ikinci, Sanat· 

Fener derhal Mltiırıiyeti teois ettı. !ar mektebinden Ahmet iiçüntü 
D.1ha birt.ncl dakikada Yiışar Ptl met· olmuşlardır. 

swı• tur. Bu filmin 

Çin - Japon barl>lntn 

I'< .en topu havaya dikli. Fakat bu fır- Kuleli Aı.keri Llsesiniu !'ki haf· bazı safhalarını lbti-
sat k.:ıçı.nıı Nl7azi biraz sonra telAfi e
aiyordu. Yakından bjr iilt ve coı ... 

İldncl devrede 1ine F"°"r tazyiki de
'."'" ederken büyük Fi.kretlo bir ıütü
ou H~di uçarak kurtıırdı. Süleymaruye. 
oin daha fazla ıaı ;yaplırınamalc Jçin 
~tııı ııözüldl7ordu. On birıci daki
kada Naci komttden doğrudan doğru. 
ra topu kaleye sokarak t.akunının dor
dü.ncü golLinU yaptı. Vaz.b'et (<i .. OJ o
lunca her jki taral la ıevŞ<.-dder. Bıra; , 
ıonra Nacin.in or..ıyt diye duraladıgı 

bir anda hakem dlidü.k ö~yınt.:e bu 
oyuncu hemen topu ağlara taktı. Bu da 
beşind ıoı .. 

Yirmi beşinci da <ikada Fil<ret sol a
çık mevk.Wıe doJtru suzWuyor. Neiis 

bır orta .. Yaşar lırladı. 'fop ağlarda. Bu 
ara sahalarırnızd.ı goıı.llmıyen bır hAdi.. 
&e oldu. SWeymniyc kah .. >cısi Hadi Ior· 
vet.Jerden hırı.sile yer degı~ı-ek .ıleriye 

&:~-..u. 

İJin asıl pnp tarafı Therbahçenln 
bundan sonra sayı yapan1amış olması

d!r Fenf'rden gol yememek için .kale
ciyi çıkarıp takımın diğer mevkilıPrln

dcn bırın<le oyruyan herbangı bir oyun
cuyu kaleye koym.alı.. Ne J"apalım bu 
boy le .. 

MaçJO diğer kısmında gol yapılamadı. 
Ve F~nerbahçe de böylelikle CJ7Wl.U 
(6 • O) kazaıım11 oldu. 

NMıl 07D11dılar: 

Şehirden 
Röportajlar 

(B · ,tarafı 4 üncü sayfada} 
Toplananlarda da, her kafadan 

bırer ses çıkrnağa başladı: 
- Katil yukarıda mı? 
- Polise neye haber vermiyor· 

M UNI 
DAHA 

VAiL.SU 

YENi BİR 
CEViR Of 

Arnavutlukta 
(lllıf !aralı 1 inci ııarf•da) 

Manastır, 12 (A.A.) - Rc>ıter a
jansının Arnavutluk hududundaki 
muhabiri bildiriyor: 

Dün bütün gün devam eden yağ
mura rağmen, Yunanlılar Elbasan 
stikametinde Şkurnbi nchl'.'ı iize

rinde bulunan Kukuş'un garbında 
!:ıiiyük bir muvafiakiyct elde ede
rek stratejik bir nokta olan Gar
vani'yi işgal etmişlerdir. 

Moskopolis bölgesinde Yun anlı
lar Opari köyünü işgal eylemişler
:lir. Yunanlılar tarafından en soıı 
işgal edilen Lin'e Arnavutluktaıı 

38 askeri, 20 de adi kamyon &el
ıniştir. 

Cuma günü İtalyanlar tarafın
ian kanlı bir §l!lkl1de bastınlan i~
ıana iştirak etmiş olan Arnavut. 
arın ekserisi dağlara iltica ve bun
arın akrabaları ile İtalyan ordusu
'Un diğer firarileri bunlara iltihak 
·ylemişlerdir. Bunların hudut böF 
esinde cesaret ve nüfuzu ile tanın• 
ııış bir Arnavudun kumanduı al
ında mühim bir yeldin teşkil et
.kleri bildirilmektedir. 

Atina, 12 (A.A.} - 77 numaralı 
esml tebliğ: 
Mahdut mikyasta mevzi! tenuz· 

eme harekatı vuku bul<lu. 100 esir 
·e mebzul miktarda ganimet ele 
;eçirdilı:. Bu ganimet arasında 8' 
nilimetrelik 10 havan topu, blı 

ok mitralyöz ve otomatik tüfek 
ıardır. 

Atina, 12 (A.A.) - Emniyet ne
'aretinin tebliği: 

Memleket içinde sükılııet mev
::ıtttur. 

Atina, 12 (A.A.) - Yunanıstan· 

•det Liralık Ura 

l - - zooe._ 

3 ıeoe - 3000~ 

ı 75t - 1500~ 

' 500 - ıoot.-

ll Z50 - ZOM~ 

15 ıee - 3511.-
ılO H - -~ ı oe ıo - -~ • 

1 

Tüı-kiye lı bankuma para yatırma.ki- ya.
DiZ para biriktirmit olmaz, •:rııı zamanda 

ta!ih i de de-İf oll ~nuz. 

1t~•...,.&.•11a- ~,s .... 1ıua1ı ... -11a._ 
.. 1 At-. ı ..... -"'- - - elll u. 

• 1 ... --.,. 

---- ,,_ı.r ...ı.11 ..uıırıer. 

'aki İngiliz hava kuvvetlerinin •!m••••••••••••••••••••tm•• 
e~~~~ hava şartlarına rağmen İn- Devlet Demir yolları u. MUdUrlUQün 
iliz bombardıman tayyareleri 1 ı ıilm•••••••••••••••••ıı:ım•••,..•lli 

"<anunusanide, bir gün evvel Yu-
'anlılann ışgal ettiği Klisuradan 
·ekilmekte olan İtalyan kıtaatına 
Tl<llörlü nakliye kollarına ve tank
larına hücum etmistir. 

Muhammen bedeli 275000 Ura olın 50 adet Sarnıç vagonu 28/2/ 
ma günü saat 15 le kapalı zart ususli!e Ankarada İdare binasında satın 
caktır. Bu işe girme!< i•teyeıılerln (1475-0) liralk muvakkat ~mlnal He 
nun tayin ettiği vesik.ılan ve tıek.liflerioi aynı gün saat li e kadar Ko 
reisliğine vermeleri. lAzımdır. 

Şartnameler (500) ku~ Ankara n Haydarpaıa wzııeleriııde sa 
tadır. (163) 

lst bul Vakıflar DirektörlüQUnd8 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: ıoo,000,000 Türk Liraıı.• 

Şube ve Ajana adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele! 


