
Siyui Halk Gazeteai 

Fiati her yerde ı ! 
:ı .. 

100 i~ 
PARADIR ~~ 

Bulgaristan -
Ne yapacak? --llrılgari•tanın Alman ta 

)'iki ıon haddini buldu
irı .zaman mukavemet 
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Gediz Gene Taştı 

41 köy evi yıkıldı, bazı mın
takalarda halk tahliye ediliyor 

lngi.iiZier 
Bingaziyi 
işgal etti 

•tınui fiiphelidir; Bul- İzmir, 7 (A.A.) - Manisa ile Kırk· tahliyesine haşlanmııııır. Şimdiye ka· G 1 • 

E 

VERİRKEN 

Fransadaki 
Hadiseler 

•GTİ•tanın dayanma•ını ağarh ve Muradl:ve Emir.Ue,m l&ta.'l· da.r l'rnl .. C:~llk köyünde ~-O. -~l~b- raz ani nerede? 
te-· .~ k t Jb" l . yo11Jan arasında tren munakalf'tlt mut.lar ko:runde 20 T'P. Burp:ıı koyun- • Amerlkada allka 

••• ın e4lBCe e ır erı henüz temin edflmem~tlr. Dlil•r ta· dP. de bir ev 'ıkılnuştır. J t J J 
Glrnak lazımdır. raftan A,vdın ;hatiuıda ~ak.11k ,.e Gedir. nelıri dailardan inen seller a yan ar) n ile takip ediliyor 

""'-:-- - ,Ko:ıpmar iatQ.vonlan arasında de- 1U.Zünddn ,;yeni ta.ııkmhklar g-Ö<ıter-
>' aacın: Abidin DAVER mlryolunwı mevcut ama.lan tamir m~t3-. Abna.n h&~rlrrr ıö.~e l\Iene mu va sa 1as1 

tdllml'lit~dir. menln Tuuullu ko:vti ııu :tuır.umuna 

G tt.n geçmiyor ki Al. İzmlrden Tire ve l\lt'Df'mene sey- utramışhr. Kenar mahal!elcr~ekl ha.I k • ) d • 
. I ıı evler sularla dolınlqtur. Koy muh- e S J ) 

manyanın Bu'-·rısta lap S<lhalıınnda kamyonl:ırla ıı.anda.. t .. ..,alıı it bir k .. - .... il 
'6• • an ,.en..- e a 1JYllll ~urus 

... nt tazyik ettiğine dair lar fGndrrilm.ltlr. T!re kaz&ı.UllD ile solar!& m&b8UJ' bir \•azlvette kal: 

~her gelmesin. Almanyanın, İ Yeni Çiftlik köyti m isttli.'ilna nıa- dıtmdan kurf.an1masma ça1n"lı~·or. • 
, ruz bulunduklarından Tnıhmanlar G di -'"~in' ı ı· ı ~ Lıbyada • arıstanı sıkıttrmaktan mak •e z n~ .n !iU an ım r • • o~a 

ltd1, sadec Arnavutluktahl köyüne taşmmlŞlardır. tn:.ı~nin ilıt".rlndeıı r~tltfndt-n. Foça 
alınan esir 

sayısı 11 O bini geçti 'atitteıfk' e, ~ · Subafl köyü ele so baskınına maruı ne lımlr arasında muvasala kef-ılm~-
~ ıne yardım etmek degıl. bulunmaktadır. Bundıı.ki balkın da tlr. 
.. , eter öyle olsaydı evveli -' ---

))arelerlle yardım ederdi; son. 

~ Adriyatik yolile tedricen, bir 
s,1_· tUnıeni buraya atardı. Nete. 
~· İtalyanlar, harbin başından 
~Arnavutluğa asker ve mal. 
ba ıön~ermek imkanını hu. 
~ıJar. Demek ki Bulgaristam 
'1 ikten asıl maksat, İtalynm 
IAee llavutıukta yardımına koşmak 
tia tldir, ı~ıak.sat, evveli Bulga. 
~dan başhyarak bütün Bal. 

ll"ı Romanyalılaştırmaktır. ı 

""~-~lruistan, ıimdiye kadar, bu t 
~ll'malara mukavemet et. I 
' ltlr; fakat Almanlar da, he.' 
-._~ tazyiki aon haddine çıkar. 

AK 

l'as,ıTuma • ------V fi hb a 

(Yazısı '7 hıc~ı sayfada) 

• 

J z 

Lonrlra. 'I (A.A.) - Bir Nev .. 
york gazetesi, Fran.aada cereyan 
eden bütün meseleleri Amerika. 
nın büyük bir allb ile takip et. 
mekte oldujıuıu tebarüz ettir. 
mektcdir. 
Amerika büyük elçisi Amiral 
Leabi'nin dün mareşal pete.n'i 
ziyareti hakkında Deyli Meyi p. 
zetesinin yazdığına ıöre, Amiral 
Leahi, Fransız filosunun mnkad. 
deratı meselesinin Amerika hfh 
ktimcti için hayati bix ehemmi. 
yeti haiz olduğunu 5Öylemlt Ti 

Mareşal nezdinde Laval ile nazi .. 
lerin istediklerini red etmesi ha. 
ıusunda israr etmiştir. 

ANKARA~S§ 

-HABERLERi 
Asker olan helediy~ 

memur lan 
Ankara, '7 <İkdam Mııhablrtn

clen) - Talim maksadUe asket-e alı· 
nan J>eledlye memnr ve müs&ahdern· 
lerlnin askere wt&UkJerbıden IUbluwı 
ticretlerlnln tam olarak ftrihaW 
kararlql&rı.lmJ4tır. 

A~lardır, Meselenin ruhu, 
't-cııaııyanın kat'i bir ültimatom/ 
._erdiği zaman Bulgaristanın tu. 
tı~ yoldadır. Bu yol şu uç ih. 
~l~en biri olacaktır: ı . AL ı 8t> t:::: fj 1941 Bütçeıi tetkikleri 
:-a ıstekl · · h ah devam ediyor 
~ ı erını arp P asına 1 't--=lizJ faratmcıaıı zapıed.ılcn Uuıgazı Vb cıvarı nw harııası lle 0 sa reddetmek, 2 • Almanya &.Utt• er Ankara. ' (İkdam Muhabirin· 

berabe b' .. tt f'k ·b· h j TEPEDELEN den) - Mallye Vekiletl 941 bü~-~ r ır mu c 1 gı 1 a. ,- p ı si ilzerlndrkl tetkiklerine devam eı-
~t etmek, 3.Sadece p~o~esto e. Darlan arisf e S ı· c ı· 1 y a d a.. ı . mek&edtr. ,·arldat bil~ tahmln ·-
&ar· k Alnıan kuvvctlerının Bul. ı · A L E v L E R dilen mfJtt:ır.ı bnlnıuıtur. 

ıstıuıa girmesine nzı olmak •• k t Bah Normal bUt!ıe tahslsabnın Poef1 
.~11Iaarıs.tan, kal'i karar ver~ muza ere ere: Alman - . seneden ('nlı: farkh o1mıyacafı, ma-
~ b j J ç ı N D E f amaff·h, kat'i ralı:amlann on bet rin ~ lllec uriyetinde kaldığı gün. d d • 

1
.
1 

• . • sonra yapılarak Heyeti Vekile lotf· 
ta ~ç şıktan lıangisini tutacak? ev a m e 1 y or riye 1 en var mal&rında kara.rl~acalı uı-.ımıı-k 
~ltere ve müttefiklerinden as. · tadır. 
"• )'ardım, Amerikadan para Hitlerin teklifleri bir ülti- Belı.rad, 7 (A.A.). A.FJ: ltalyanlar taarruz Ali Şir Nevai için ihtifal 
Sa lbalzeıne itibarile muavenet, İtalyan hududundan alı. t . Ankara, 7 <İkdam Mahablrln-
~et R d matom mahivetinde imit dan V 8 Z g 8 ,,. 1 d ' usya an müzaharet .I' nan nporlarda Alman hah y en) - Ali Şlr Nevainbı dotuma-

~'1a e~~1e Bulgarların Alman. o- riyelilerinin Romada, Ce. Manastır, 7 (A.A.) - Bevte. ;:;:01:.t'!::e!'te71~=~~ 1-i . 51
. a la mukavemet etme. La ya) ÇOk genİŞ S8• novada ve bilhassa SiclL rin Arnavutluk hududundaki rumunda merasim J"&pılacaktır. 

~ali kabul edilemez. lfilıiyetler istiyor yada bulunmakta oldulda. I muhabiri bildiriyor: 
ı. .. ,.;-. il hükumetin şimdiye n bildiritmektedir. . al ı · ...;~ 
~ tuttuğu yol ikinci ihtima. Parla. 7 (AA.)· Tepedelenın ev er ı~uuae ol. 
> de varit olmadığını gösteri. D. N. &: ,. J •

1 
d duğu ve Yunanlıların tehri çc. 

Ot; fakat b .ka . Am1ral Darlan, Dgt tereye y.ar I~ virerek Ueri:lcyecekleri haber ve 
bt11ııa aş unsurların 1' dün VICby'den Pa· rilmektedir. 

Milli Piyango 
Düı1 çekildi laeler· gelmesi veya harp cep. rtse celmfştlr. A- p • • d•Ji 

tita&ı';Ude, mihver lehine bir de. mıraı, muvuaıau- rOjeWD ta 1 ' iki ~nd.enberi İtaınnlarm 
hıı~· ik olması halinde bu ihti. nı müteak~. FraD cephenm şımal kısmında taar. rr 1• d. • 
~de tahakkuk edebirr u~ hüldimethıln d d d • ı d·• nızdan vazgeçerek müdafaada La am ııte ye ıncı ıayfa-

ikrinıiz k ı ı' lşpl altındaki a- re e. 1 1 (Arkım 7 inci sayfada) mızdadır.J 
~ ti . ~e en .uvvet i ihti. razJdl! umumi de-
hlt fil Çiincü şıktır. Bulgaristan, leıesı büytik elti ------------
iı ~ linıatonı karşısında kaldı. de Brtnon De bir Llndberg lngllle- ( :.,.... "\ 
·~dil'de, Almanyayı protesto cörti=ede blrlan· lh c:ı il .., .._. n t ç t T'1. el e rl. J 
tt.ltaa e iktifa edecek ve Alman mt.t haber ala reye su yapma- --~, ---------.;:;...;.~;;..;;;;;..;;;..;;;.:"..,J_ 
"-e k'Uliua Bulpristana girme. mahflllerden Gf· •ftl tekllf ediyor Üslup namusu tabii, :rası J"&lllllak 11Altinii bi• öire-
lft .. _ erilen nza göterecktir. Al. renlld!ilne .anı- Kabineden çıta. teeek ddill.s. 
~ kııvvetleri Bulga . tan ..ı .. Amini Darbpa, nlacat:ı 86;vlmi- Vaşingtôn, 7 (A.A.) - Müm.M.. Yazan: H.M. Pabt h&.Yatı kahve ve ma.Jıallıl 
'"'ltteıı rıs a 5u bQÜD Parls'de nen Flander' atiler meclisi, demokruilere yar alızlarUe sütun doldurmak memle-
~deks:ıır~ ne o~acaktır? önü: başka &"öritmeler de yap.eü ve 7a. dım kanunu projeahıin esu met. Bul maharrll'Jerlmlsln, hndlslntn ketin olnn fikir adamlarına J'&kq-
~. 8 1 lb.isal, yıne Romanya. nn Vlcll7"1e dineee.ld1r. ilini d-~l•tirmek bahsindeki ilk J'etlttf.rdlfl oıraJdU'& dalma rl:ılt bir mamalıdır. 
lllllJı ~ garıstan da en az Ro LAVAL GENİŞ SALABİYETLD ..,. ~ IWibfat taeura.n birer uta nrurUe Bu&iin intişar eden h~ bir Y&ZJ 
· Yaya dönecekt' .. / . ~ İSTİYOR tetebbiisfl HS reye kartı 206 J"eni edeb!7at var mı, J'ok maa cl17~ J'Ok, ki mahir bir gaıete sekreteri 

CDeva 
7 

•r: Böyle bır Nevyork, 1 (A.A.) - Keater a.taıı- reyle reddetmiştir. MUBdt, bu ka yuıiar rudıklanJU röriiyonuı. tek bir M.rliv~a kal~emesin. 
~ ncı sayfada] smdan: . nan projesi yerine, İngiltereye 1 Fakat ,bu nillı:teMrdaz arkad&f)ar, UsUip namuınınn kabul etmelf.vlz. 

I
• - Nevyork, Tlmes pzçlesi.nln Ber- iki milyar dolarlık bir krediden bir def• da, kendi edeblrat1al'9a En adi Avrupa muharrirlr.rhıln Ya-l?'DAM ' Un mıılıablrlne rö~e Lavalln Pe· ılması hakkında bn•lrft bir balunazlar mı! ıu tanlan dah: öme-k: olmıyor mu, 1" tain'e yapmış oldugo telı:l:flerin bl.r yap . . ~. Hakikat tudur: nedir? 

:ı 
U .. ltiınatom mahivı-tlnde o1dup zan- kanun projesı teklıf etmıştı. Bugün maUnı edip ,.e Jnu.ha-'-

1 
.. u Bir milletbı bunca masraflarla aç. 

~ neıtilmeldedlr. Eğer bu teklifler im- Vaşington, 7 (A.A.) - Havas: imzaları üstünde kuru, bayatı, ı-e- tığı ıı<'VIJ at sütunl:ın içlndr iki sa 
8rın a S bul edilmiş olsaydı Lava! .~~şveka-, Ayan meclisi hariciye encümeni vıeze Jııafviya.U&n batka bip bir şey l.tr'ik bir mrkun iıJ.ı:al «"tmı-nln na-a ' 

•- ı k büyük sala.,etlcre . • yok. 
""" ge ece ve harp malzcmesı kıralanDlas1 ve muım?3 • her e:vd ı evle! hurmrt 
ııhlp olacak idi. . • • Her biri okkalı birer ırurur yekıi- etmelı:v -ı. l\o lif Mr "" h<\rurl ıı· --..... ._ ______ ..J [Devamı 7 nci sayfada] (Arkası 7 ıncı sayfada) nu olan bu muharrir al'Q.d•ıı.,.a, &andırmahdır. 

' 



SAYFA-! 1 KD A M 8- ::;uBAT-1941 

- ... - .-... ~ _ ...... _ ... :_~.;.~..,..:....... ... -__ ASKERi ·VI! 
ı : : a slYAsl lcMAL ( EN SON DAKiB.ADA ALINAN BABIBLEB J 

J,jb~·a da ilerlı~mekte olan İu&ills Bin••slnln ifpll V)fi hük6meU 1 t a ı y a n I R o m a n y a d a J a p o n y a n 1 n 
~ı;;·:~~~ :~:~rıL~~:~a ~ı:1:::ı ~r:::n.~e ;:!:ır~~~tis=~~ Cesareti yeni çarpışma- çevirdiği dolap 
yapan İı\l'iliz kuvveılerini tamameıa keleri de her türlli tehlikeden lnır1uJ_ 
serbeı;t bir ha.le ntirmiftir. Arlık mut ol117or. vı,ı bttk6metl de kU1'- o lar cereyan ettı• 
General Va.veı bu mmtakalarda u vet!nl Ştmalt Afrik&d~ aldıfuıa sö- J ·r İt l d S • H• d• • A •h 
kuvvetler bırakmak ıa.retile ordun- re bmada ne derece kııvveuentnıe ngı iZ ve a yan 0.. lam • 10 lÇlDJ 1 ' 

::=ıe:~~~!cı!:.U.~ısuıı batta tarata :!~ ;:,0a::c~~ .. ı;:t'm0ı!:~!: 1 anmalarının birleş ... ' Bükreşte g e c 8 tilafını hal için ha" 
or~~'::~~r~~tttıra.;::entb&~ 0!~~ :'~ıı:_as:!:ı:!:C.1!c!tıı:ı:ı:::: tiği Y~ nokta sokağa çıkmak kemlik p--oayı alıyor 
1a mir e41Jlmf.t timdi 4 tiimenden dJr. d•ld• -· 
yanı eo - "JO bin kftlden. !baret btr Siam • Hindiçini İ§i «Rota ltalya olunca her yasak e 1 1 İki taraf heyetleri düıı 

Tokyoda ilk toplanbyı 
yaptı 

Nevyork, 7 (A.A.) - Tas: 

kuvveti kıılmı,tır. Bunlar da Blnra- Mlh ri u k ş ktak ... _~ 1 B kr (AA ) D Na 
aiden ıoto kilometre uakta Mlun- ve n ı.a a.r i o • ._ı iki Donanma son ıüratle Ü eş, 7 • • - • . .,: 

Japonya, Fra.nsa.nm başına bafka bf'r Dahlli ti i ttiw · makt. oldnldannc1an Llb•ada l>lr ...... ı·lerlı'yor.... ye nezare n 11 nqre gı ' .., çarap örmde çalışmaktadır' Bindi- " 
cavüz hareketine teşebbüs etmeleri olnl Siyam lhtllifı japonyanın icadı- Londra, 7 (A.A.) _ Amerikan gündelik tebliğde, jandarma kuv 
imkanı yoktur. dır. Eski bir hudut lbtllifı ytiziinden, ticaret odasının \erdiği öğle zi. vetlerile bir Lejyoner grupu a. 
Şmtdlye kadar Llbyada alman ....... , mı k-.. d k ri d Tr ·ı d D ... me e ""'ar:unn a a"I e h&J'el\U 1 yafetinde bir nutuk söyliyen İn. rasın a ansı vanya a anau 

sirlertn mlktan 110 bini &ŞDllf b11- bıaşlam14h. Askeri hareklttan eonrıı j • ' . • h. . d b. ld 
lunu.yor. tlmcU japonya tavassut teklif etmı, ve gılız denız tıcaret nazırı .Cross na ıyesın e ır çarpışma o u. 

İnı'Ulı lnt'aJarı Oe.nup istikametin• fbtllifın haııt için hakem olmuştur. demiştir ki: ğunu bildirmektedir. 
den Blftl'azlye rtnnı.ıerdir. Tarihte Sl1am ve Bindiçini murahhasları «- Demokrasi imalathanesi Bugüne kadar yapılan tevki. 
l'msallne tesadüf olUD&lllJ1&eak de. dtln T 0 d Mk to J ttla.nıu 
reced~ ...... lak olan L&bwa hHekltm- 0 0 a P an yap- nin bizim için külliyetli mühim. fat yekunu 6576 dır. Bunların 

,_. J - 1D11Jardır. Japon.ya, elbette bu ha- . 
dan dolan İnrllbı oNDAll• takdirle ke~lik rolünü bl"flhlma yapacak 1?at ımal ed~rck bunlan Ame.. 3061 i Bü.kreştedir. 
anmak icap eder. ılef11dlr. rJka sahillerınde bırakacağına B'"kr 7 (AA) R t r· 

Bundan llODra İl&b"anlar farb · k ·· · u eş, · · - eu e · Nitekim Japonyanın Siyamdan ba- ınanma guçttir. E · d th ld alt d · 
doi'nı )·enlden hareket etmdc ister- ın tayyare ttalerl btedll1 blldlrllmek- Amerikan bahriyesinin yapa.• on ısyfıan a .me . a ar .• ~ .e~ı 
Jerse Trablusg-arptan ite ha.flamaları tecUr. 1 • d h . b . ı r muha z Hıtlenn gençlıgı Umı. 
icap edecekt!T ki arada '700 küsur ki- cagı yar ımın ızının ve nıs ctı. f lAb· ld ki h ld 

Japonya burada hikim bir uiifuz · . .. w • 1 - . .. ·t· dl ormasını a ıs o u an a e 
lometreHk muanam bir çöl balandu- · nın o•!Tenı eccgı gune ı ıma a 

kurman 93tı1ı.rken bir taraftan da 1 ? _. . . . dün akşam bir polis ve asker 
iu lobı bayle bir teıtebbilıı lm.ti.nstı- Amertkahlarıı. da teminat vermekte- bakabılecegı~ız~ zan~edıyorum. karakol müfrezesi tarafından ya 
dır. cıtr. Amerlkaya golden 1enl Japon se • O zaman dcnız tıcarctı hakkında k 1 t B 1 ·· · d 

B!ngazl Trablu91'arbm mtlhlm bir il . A .. a anmış ır. un arın uzerın e 
ıtm d a;.. • ..a... •-•- ,.. _ _. fırt, Amerika e japonya arasında ' amclı planlara b:.ı .. Jamanın mum 

anı ır. ~a.~ • ..,.e bu ......... .._.. JıalJed:ıemlyecek hic bir ihtilat ol- ı. .. l - k. >' ] k . tabanca ve bomba )la bulunmuş 
ottu lhni Gul tmılnde biri taratın- d. .. 1 ı-ıır Am lk d b "'un o aca,gı va ıt gc ece tır.• t 
d rilrnl it ma ıgmı soy em..., • er a a u d d . . ur. 
aıı 'Ve ' r. beyanat hayret uya.ndırmıştır. Bun an sonra Cross emıştır • •w• 
Bqtin 35250 kadar niifllA11 ..... rc1ır. kH Asken makamların neşrettıgı 

Bunun ZO bin itadan il• Mtlslüman- M J[ b' · ·b· d 
dır. Son samanlarda çok ink~at et- ,. . . .__ İngiliz donanmasının Ak. ır cnurname mucı ınce, or u 
mlştlr. it.aı:nnıar burada oteller,- deniz filosile İtalyan donanması cüzütamlan, umumi nizamın i. 
mektepler, v&JI konalı, müze ıfbl RESMİ HARP arasında rniişterck bir nokta var damesini ve gece dışarı çıkma 
btiyfilt binalar vilcude ıeUrm~ler- dır. O da şudur: Rota İtalya o. yasağına riayeti temin etmek 

d~~~anlar Blnrazi.,.e ıt bktetrin T E BL 1 GLERI tunca her iki donanma da son j maksodile Bükreşte gece giindüz 
1911 d<' Ult defa asker Çlka.rmı'1ar • - • • 1 sür'atle hareket etmektedir.> devriye ıezeceklerdir. 
ve buradaki bunuıa bunun batıraaa J J hl -
olmak üsere bir de heykel dlkmt,ıer- ta yan te ıgı * San Fransisko: * Şanı - K.ing: 

dir. mn ... azi limana fol hektar g-~.niş- D- 1 (AA) İt 1 t b 1 ja.ponyanm Ame- Ku··çu··k Haberler Boosevelt'ln hnsu-
.. ....,ma, · • - a yan e • ı rı"kaya tayln etti- si mümessili Carle l:ığlndedlr ve İn&ills don.aınmasının ıııı.ı 

1 · · ı;ı: :ı.ı yeni bll..,Uk bugün Bongkon"'-hay 1 ışıne 7anyacaktır .. Demiryolu 6 J • 

cem'an 108 kilometcedlr. Yunan cephesinde, kaydedile. elci Amiral Nomura dün San Fra.n- da.n Şun&' - Kinge &'elmittir. 
Şehrin içinden yeni asfalt :rol •e cek bir şey yoktur. slskoya gelmiştir. * Londra: İllustrious tanare ~-

çer. Ton bahiı isWıaalt mit ilerle ~- Londrıı.: Evvellsi nn Lordla.r misi evevlkl akşam İ"kenderf7e:re 
~ miıfü. Trabulusta, Bingazinin cenup Kam.arasında yapıldığı gibi dün de gelmiştir. Bu tanare ı-embl, nnıh-

Blnrubıln 1'nll italJa~ indiril- vadisinde k.ıtalarımız]a düşman Avam Kamarasında muhtelif part!ie- telif çarpışmalarda hasa.ra u.,."raDU.f
re mensuplar Lord J,lyd'un hRtırası- tır. Mürettebattan 60 k!şi ölmüştür, 

m~ a.tır bir darbe te\lktl etmektecllr. teıekkillleri arasında şiddetli bir nı hür.metil' yadetmişlerdir. * VJchy: isvl9rede enterne edll-
İtalyanın 58 ~enellk mesai neticesin- uh b ı k d m are e oma ta ır. * .Moskova: Bclgradla l\Ioskova a- mJş ol&D Fransız askerlerinin vatana 
de turrlulu imparatorlu sarsılmış- i lha t ı t s ""---Cenup cephesinde, düfm8n rasmda. doğrudan doğruya. teı~ıı tel- iades n ye e erm ı tr. on .......... 
tır. graf mubaberatı başlamıştır. Şlm- sıı askerlerin~ hamil tı-en. dün Frım-

ital;nnlar ilk dda Aııob'an lsa- taaarru.zlan cesaretle tudedil. diye kadar iki memleket a.rasmdald ıııs hududuna. geluıltttr. 
lile lmparatorJU: kurm&h bt.flamı.t· nıiıtir. te~ra.f muh&beratı Baltık Cllmburi- * Kudüs: Kudiise &'elen Roose-
lardı. ~onra BabtıJl.stn l9lerine 4oi- Düşman AJmaraya ve diğer yetlf!ri yolu.,.ıa ~·apıhn.akta Jd~ veltln husust mUmesstll Albay Do-
cu l'en!tlemek istediler. Fakat Ha- ' 1 ıır Dublin: Serbets Jrlanda bilk6- ııovan Amerika.ya dönerken tekrar 
b1>ıılerc mai'lôl' oldular Te Somali bazı yerlere taarruzlarda bulun. j meti, tahmin edilmez b&dlselerle Ut- Londraya geçmesi ihtimali bıılnndu
Ue iktifaya meobur kalcblu. İtalya muşsa da ağır hasar olmamı§tr. . 7Um ha~ıl olduğu takdirde tatbik o- lunu söylemışfü. 
daha sonra TrablHl'•t'P n Bbınıi1I Junmak üzere, Uubliııdekl ve Klnp- :;c Kahire: Avustralya Başvekili 

O---blrk&9 sene eTVel •e llabetlttanı tovn eyaletindeki pocuklımn tab- Menzles, Kral sarayına ıttmı, blJa-
aluak imparatorluk kurmQtUI'. BU- Bulgariıtanda yeni milli Ji:resl için tedbirler almaktadır. hare Vella.btı, ao:nradan Ba,veklli ıl-
tün bu lınparatorluk ılmcll blr kar .* Pıı.ris: Rhln _ MIU'D kanah, 7ent- ıaret etmi,~. 
cibl eriıneklcdir. müdafaa ibtiyaçlan için den seyrisefainc açılmıttır. • Berlin: Hariciye Na.ıı.rı Von Rlb-

Verilen ha.berlere f6re, Babqtsiaa tabıiıat • Moskon: Komünist genollil bir- bentrop, diin Ja.pon büYiik elçisi Ku-
içlerlnde İtalyan a11terlerlnl t&kiD lftlne mensup 12 •enç soot metre nısnyu kabul etmlftir. Kurusu, ha-
etm&,en İtalyan mQ)ıacırlan İnı1JI• Sofya, 1 (A.A.) - D.N.B.: kadar bir irtifadan para,üt1" atla- r.lciye nazırına ''eda eylemiştir. 
lut'alarıııa. iyi bir kabul •östermlt· Meb'usaıı meclisi, harbiye ne. mı,ı:ı.rd.ır. Bu sırada diğer bir tayya- * Cenevre: Vooby'den öğrenlld.lkl-
ler ve İtalyayı harbe stirükledltl ipin ti. • . U .

1 
Le l k 1 reden de paraşü&le kayaklar atıl- ne c-öre, Amerika Birleılk devletıe-

MusollniJl ıatbOı etmlflerd!r. baJ.. ure ıçuı mı yon :va 1 ı mı,tır. ri bü1ük elçisi Amiral Leahy, dün 
ya artık fmparatorJnfunu tendi e. munzam bir kredi kabul etıni§. • Londra: Harbiye Nasvı Jtoııad Mareşal PP.talıı tara.tından kabul e-
mf'ft lle Jı:aı1armak tlmJ4bıi ka:rW- • ·'- · ı Bul Croa, ba sabah radyo De oenubt A- dilmı,ttr. 
mitt~. Babr..Şlstaıı tst.DdlU hakkın· tir. Meclis, a)T.lca ,...ua l ga. merllı:aya hitaben 'blr nutuk lra4 e- • Belslnkl 'Ö~ bbı beş YÜll ton ha.c-

United Press'in verdiği bir b~ 
bere göre, Japon harp genıileft 
Siam nehirlerinden Mennanı'ıJt 
mansabında dem.i.rlem.işlerdit· 
Bangkok bu nehir Ü2erindeclit• 
Japon gemilerinin gelmesi Siadl 
la Fransız Hindi Çinisi uasıpd• 
mlizakerelere Japonyanm tava.9-
sut etmiş olmasına mu.kabil J.__ 
ponyanın Siam körfezinde keJJ
disine üsler verilmesini Sia.mdaO 
i:;temesile alakadar eörülmektt
dir. 

Tokio, '7 (A.A.) - D.N.B. biL 
diriyor: 

Siam, Hindiçini ve Japon mu
rahhas heyetleri reisleri bu ~ 
bah hariciyl nezaretinde harici
ye nazırı l\fatsuokanın reislijilı
de bir toplantı yaparak sulh kol 
f eransllUll açılmasından evvel 
ıahsi bir temasta bulunmlljls.1 
ve konf eranı ruznamesile me
rasime ait diğer bazı noktalats 
müzakere etmi~lerdir. 

INGİLİZLER 
--<>--

Alman işgalindeki 
istila üslerini şid
detle bombaladılar 
Londra, "l (A.A. )- ~en bil• 

d~lcliiine &'Öre. inırllb bomba.rd~ 
u,yyareıerl, evvelki cece, diişm.&Jllll 
ıuali altında bulunan a.ra.zldekl lr 
tUil. llmanlarmı bombardıman emıt•· 
lerdlr. Londra. dün sakin b!ır ,_. 
'eçlnniştir. 8on 16 ıecenln 1' üıll 
payitaht sükü.n içinde &'eçlmılf old 
dünkü gece on ıtördüncü id!. Bıi:rO 
Brltanyanın sair akMmında da sil· 
kilıı büküm sürmüıtür. Gecenin bAf" 
langıcmda dütman tıı.yyarelerlnln İJJ• 
gllterenin garp şehirlerinden b'd el· 
vannd:ı ve Galles memleketlnin c~· 
nubun.da kiln bir ı;ehir yaklnlncll! 
bulundufu zannedllm.!ş ise de bi9 bit 
biı.dl-;c olmamııtır. Dün giindliztİJI 
lerinln resmi tebHii, düşman tayt• 
re seteri yapümaırıU}hr. 

dalı:t İn&1lb RarlclJ'e Nuvı Edenba gariatanda elektrik teaı..tı yapıl derek Avrupadakl pda maddeleri nrlnde bü1l1k bir Fran.ııız yelkenJ!ısl, 
ceçen günkü beyanatına B.omanm a- ması 1,.fn de ıoe milyon Levalık kıtlıfmm İngflbı ablolı:asııu.n detti İrlanda. sahlllerinde batmıştır. Mil.ret· 
janoılar tarafından nakledlleı:ı oen.bı ~ Alman :ra.tmacıJ.ıiının eseri olduğu- tebahıu f.efkll eden 18 lı:ltl ölmüştür. 
cıa bunu bbat etm~ktedir. bir tahsisat kabul eylemi§tir. nu .a11emıjt!r. (A.A.) 

Hava 't'e d&hlll em.niyet nesare•· 
lerlni nresml ·teblltt, dÜŞJD&n taTf' 
relerinin 6/7 Şub&t. &'ecesl.ndeld ı....
llyetlnl ıa ıuretıe tavsif ehneJı;teılitf 

Enel.kf &'ece düpıan, p.rp aaJıll• 
Jeri üzerinde pek az faalbd l'Gstef• 
mlıttr. Bomba atılmıı oldufuna clAif 

!!!l:~~-~-~-~- ~==-:~~==="'~~="'==~-==":":~~~~~::=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!lııs:m=:ı=:!!!!!!~=::=!!!!!!!!!!!l!Z!!!!!!~~~~~--~==!!llll!=:!'!!!!!!l!l!!ll!!!l~l!E!'~a:ı=-=======-- haber yoktur. 

ALI RESULDEN SONRA: 
~~~-·- ~ 

BAİDADIN SON GGNLBBI 
Yaan: Zl YA ŞAKIR 

r efrika numaraııs 

rafından, (Tah1rb'7e) hWd'ım«i te- isminde mibtUil ı.1.kkdmetıer vtkuoc O 
fe}ckül etıntoti. (Yakup bin Lbı) lsın.ln gotlıml11lerdl. Sahte pasaporflıJ 
de bir Tilrlt de (FA.rle) eyaletinde Tarihte ilk de!.a. olarak (Sultan) f 
<Sattartne> isminde btr hükOmet ıınvan.uu alan. Türklerdi. Böyl~ Aiman seyyahlar 
teşldl etti, (NBS' bin Ahmet), Ml- tarllıJn büyük M.dlaeleri aruma U• Ellerlndeld pasaportlar llzerbJ" 
vereUnneıh.irde fstiklAllnl ilAn ederek nşmış olan bu yeni Türk bilkO.ınet-
hQkOınetl.ne, (&lnA.n.Jne) adını leri, bütün kudret ve kuvveUerinJ talırtfat nıtarall Belırad koneoıotl•' 

· tuna vlEe ettiren. bilerek 11.lıte ~ 
vercll. Azerba7canda (Sactno). Cilr- IslAmlyetin teali ve terakkiB.ine hal- sapori kullanan ..-e bu suretle ~ 
canda (Z!yariyyırj isminde birer retmifler .. (Sultan Mebmudu Game- •-- • ~._,.. 

Bu kadar sıla bir tem~ ve n1zam 1 ter umurlara mtıD8UıP lHmlerin. ade· Tüıtc hükfunetl teıekldll etti. .. Türk- v1) nin eere:fi1 orduları, H!ndUtaru por..,au; memleketimize dnm ~ 
altında yetiştirilen Türk ıenÇleri, dini geç.i7ordu. ı.er, (Hür yaşamak) prensiplerini bir baştan hafa fethe;rlb'erek 1s~tiıı ~=~o~:h~~!~•b= ~ 
bir kaı; sene urlında abWı; ve_ terbi- JSu tıek!mQl d + . vA 11 lu daha ıöatermtıler .. 2-3 asırlık lstlll- o muuzanı ülkede de nüfus " in- 1&1U1Utlar s.ıtana.ıımet üçtincU -,.., 
ye bakımından da tekAmül ~~)0~- ...,, ..... ,_ -~ ~~ 6 ıa:. .. cılann blki.mi1eti altuıdan ailkin - tiprını 1ıem:ln eylemlllerdl. ceza 1naııİı:emeaf.ne verilerek aorıoJY 
:varlar .. adetA bir (insan.l kilUlıu. ,_.. .&ı.u__., ~ ,,.......... ın1§1erdi Türkler tarlh1 if lerinl s..m-~ -__ ..... 
;·eceiinc vasıl olarak Baldadm ttı:f küın ve !ıdareleri altında 781~- ' vu e ~- n yaınlmlftı~. Sorırud&n IQQ.U, aı-

· ı h lkı barındıran mahter ha- l..ard.ı. Bunun içindir ki,~ w J'&• Bu J'eni kurulan hükumetleri f.eo. lar~ Ve buna devam etmek 14.ıım keme, her ikle..'Dln de tevklfble ~ 
ın~t;oın in;e, mümtuiyetle seçiliyor- km vlltyetkrde bulunan Tüı1t vali· ıtil eden }l.ajkın büyült bir ekseriyeti, olduJuna .kanaat getiriyorlardı. Bu· rar nrmlttlr. r d ç .. de bulunduklan J'erlerde bim (İranlı Türkltr) den müteşekkildi 1 nun içindir ki, Baldat saraylarındn, --o--. 
al' ı.. . ask birer {ietik.W) ilin etıniye bql.m~ (Türkistan) lı Türklerden (Tulun) !deta ıısz hapsüı. aldıkı.n halitele- T k h il • Ofiıi 

S.arnra klllal&rı. yal.ruz ~Ji au.n: ı.ardJ otlu Ahmet aminde bir zat da Mı- rl şiddetli bir kontrol altında bulun· opra m~ ıu en .... 
yetıştirm•kle de lcaln:ı.ı.yord ' • Ş~dl. Abbasi taht ve •ltanatı et- sırada (Tuluniyye) isminde müstakil duruyorlar .. Artık, saray entri.kaıan. U. Müdür Veklllıgi • 
rın ara~ınd~, ~uhtellf illm ve !en ra!ında, küçük küçük TQ?tt hilkt\· · bir hlıktimet tı:.,kll ettiği gibi, (Ab· nın bir daha hD.kım olmasına Ankara. '7 (İkdam MubablriJl. 
şubclerıne ıntisap edenler de bulu. metle.ri te,eldkül edJyor .. imparator- dülkerlm Sıtık) J iirkistanda (İlkiy- . . trlre7· den) - Toprak Mahsulleri Of~I O 
mıyor .. P.debiyatta, filrde, hikmet ve tutun ihtişam ve azameti, yava§ ya- ye) - (Muhamn>r<l Ahşid), Mısır c'· dan vermemek fçın butun gayretle- l\füdllr Veldlllğine Ziraat Barılti61 
Ielscfede, .fikib ve iühiyatta, tıpta, v~ çökü:rordu. varında (Ahşlcii~, l-( Alp Ta.kin) de rini sar:fediyorlardı. Umum Miıdür ;lfuavini Hulki ıa11Jl 
m~e ~od.en Türkler; 4i· Jioı"aBanda, .(Tabir bin Hse)'in) ta~ Alcan ve Hinclli;ta>Wa (Ga~v.iyye) (Da.ha var)edUıniffü. 
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c 'f.er.kos suyu \fl)~!f:~ti,{~j 
sarfıyatı arttı ~ ~ - · • · ~ 

intihal mi değil mi? o Bır Muhavere 
. Ara _sır:ı ?tduğu g~bi,. ortaya f ?are 11,5 milyon Prof. J~ş~:..u Baban 

1 y L D 

yın~ bll' .. ıntı.?al bahsı çııtt~. Bu lıralık proJ· e hazırladı 
il" bahıs, dun uç ga~etede bırden Amerika Ciimhurreisinin mec. 
"-Ulağı kesik cesedin kafa tasında da bazı kurcalanıyordu. Hatta bu eaze. lise sevketti&'i kanun projesi mü. 
kırıklar görüldü. Ceset morga k ldı ld telerden birinde Tevfik Flkretin Bakırköy ve Yenimahalle7e zakeresi henüz devam ediyor. Ha 

a rı l 1 •Rübabı Şikeste .. si bile intihal. terkoı ıuyu verilecek riciye encümeninde muhalif ve 

sedl muayene eden l.dliye doktoru( dir ~enili~ord~. Ya~~n, sah~ her Şehrimizde son zaınanla:rda muvafık meb'uslar haricıye ve Qa --~lik.p&za.rda. karakol civarında. 
&lfar bir adamın bir kulafının ya

::- kesik, elleri, bacaiı ve karnı yıı.
~ olarak ifade veremiyecek bir 

de bulunup Cerrahpqa hastaha
"'-uıe ka.ldırıldıiuıı evvelki ıün yaz· 
lllıttıı:. 

Nuri Beller, lbttyaı-ın kafatasmda da ine ıse .. Fik.retın Rubabı Şıkes. terkos. suyu sarfiyatı çok art. harbi,ye nazırlarından bir çok su .. 
bau kırıklar olduiwıu l'önnüş, o· ı tesine de intihal denildikten mıştır Bu yiizden ba tl aller ı;oruyorlar. Memleketin ta. 
loopsl yapı_ıa.ralt ölüııı s.ebebinlıı kat- sonı:·a, dı"gv er bı"r çok "'""erlerimi. . u sem er. I . b b ...... f.rlerı· , "'"" de geceleri saat 23 ten nmmış sanayı er a ı, ,... ı , 
iyetle tayın. içlıı ce.seduı mor~a kal- , d , t"h l 1 d v rt k sonra su •. Li db "b lkuı · · . 
dırılmasına libam cöstermlt. oeset zın e ın 1 a 0 ma ıgına_. 8 1 ları kesmek mecburiyet" b .. n erg '1 i ha aevgısını 

İlı.t!yarın hüviyeti tespit edllmiş, 
~~ahlı, 1287 doiumlu, yani 60 ya
·-.ua Hasa& oflu Nuri olduiu anla
:1llıış, fakat, ada.mcaiiız hastahanede 

•de veremeden ölmiıştür. Dün ce-

morca kaldmlmııtır. .kim emniyet edebilir? Bu ~ibi termiştir. 1 aşaıos. kazanmış kim~eleriıı bu bapta 
İhtlyann bir olnayet. kurban rit- iddiaların, insanda nasıl şüphe. İd .1. 1 b t . ed' düşündükleri istihraç ediliyor, 

d - k are .az a oru eının ınce .. 
tlil kuvvetle tabmln olunnı:ıkta, za- ler uyan uacagım ve o uyucu. te k ·-r· d hr "ki . b' Encumende beyanatta bulunan. 
bıta ve adliyece ta.hklkata ehemmi- ların bir çoğunu, edebi eserleri~ r os go un en şe 8 1 ncı ır lar arasında Amerikawn eski 
yetle devam edrim.ektedir. ınize karşı nasıl rcybileştirece. ana ha~ yapacak ~e ~u su.retle Paris ve Londra sefirleri Bolit ile 

ğini bir düşünün artık! 'ecelerı de su kesılmıyeceldir. Kenedi de dahildir. Bu iki zalw 

ihtikar suçile beş 
kişi tevkif edildi 

p O L 1 S Bundan sonra elinize alacağı. Ay.ıca muhtelif yerlerde yeni ifadesi bi!hassa ehemmiyeti ca. 
-·-~~=--= mz eski, yeni her hangi bir ro.. çeşmeler açılacaktır. liptir. Paristeki &efir yardıma 

k d ·· h t Bu hususta 11,5 mil.Yon liralık "dd ti t ft ld • h ld 
Arkadaşını bıçakla manı o uma an once, ya u o. şı e e ara ar o ugu a e 

kuduktan iOnra başlıyacaksmız bü1ük bir proje .hazırlanmakta. Londradaki sefir b.u yolda o ka. 
yaralıyan amele kendi kendinize düşünmiye; dır. dar hararetli defıildir. Hatta Bunların ikisi pil taciri, 

üçü de baharatçıdır 
'l'ttbıaiimrüfündeı BUTcjk~'nJn bia.- - İnithal mi, değil mi? .. İnti. İdare tarafından Karabük fab. Birleşik Devle1,Jerin tehlikede 

lılr. tuzlama 1.ınali.thaneıoinde çalı.tan hal ıni, değil mi? •• İntihal mi! rikalarına sipariş olunan 3000 olduğuna kani değildir. Tayya. 
8alamoıı Eskenazl adında bir dük· Salamon ve 50 y~ında Yaser b..o- değil mi? .• Ya intihal, ya değil!.. ton borudan iki vagonu şehri. reci Lindberg de aynı kanaatte~ 

~cının elektrik ceb limbası pille- henle aynl yerde çalışan Selim ara- Ya intihal, ya değil! .. Ya intd.ul mize gelm.ştir. Yakında Roman. dir. Muhalif fırkanın reisi Vilki 
'11ıı 111.uayyen flattan fazlaya sattıfı sında çıkan kavıcada Selim YWt:fi . 
~ tevkif edlldiğmi dün yazmıştık. ,..,ı,:~ , ... ralamış, Selim yakalanmış, yn değil!.. intihalse vah. vah. yadan da pik ihracı mukabilin. de şahsen bir kanaat edineba • 
... ~onun bu pilleri aldıtı Yako Gt: 1aralı tedavi altına alınmıştır. vah! .. Değilse peh, peh, peb! .. de boru getirilebileceği anlaşıl. mek üzere Londraya kadar git. 

• 
1 ve karde~i Baruh ICabay da dtin ··-u•rr:aua ouıran ~ıabacı l\leh- İntihal dei:,'1ldir inşaallah! .. Te. mıştır. miş ve İrlandayı da ziyaret et. 

'ltaJtb1im t ikin ı Ih h met Cincimeydanıııda attan düşerek it e c su ceza ma - Iifse kırk bir buçuk maa"allah!. I\.afi boru temin oluuunca ev. tikten sonra dönmek üzere yohı 
tbıest&ıe sorgııya çekJiın!şler, bu başından telılikeli surette yaralan- "1 

~erln İsvlçreden geldiğini, pahalı mış. Ccrrahp.aşa h:ı.stahaneslne kal- Şakayı bıra!rnlıın amma, ede. vela Bakırköyüne su verilecek. çıkmıştır. Avdetinde kanunun 
...... oJdutunu, evvelce Yun:mlo;ta.n- dırıl~ıştır. bi eserlerimizden hangilerinin tir. kabulü lehinde ı;ahşacağı Lon. 
"- •elen pUleri daha ucuz s~ttıkla- "' Üsküdarda Selamı Ali mahalle- intihal hangilerinin telif oldu.. B "kt ~•1-- k b' dradakl sözlerinden istidlal olu. 
,.._ sinde Bahçe sokağında 17 numarada ~ ' . . • eşı aşın en YlilUte ır sem. 
~~·fakat onların ka.Jltc ltfüarile da- j gunu anlamak ıçın edebi hır ko.. ı t' l y h nabilir . .,. oturan 80 yaşınd?. Nazaret kızı Eftlk ı o an enirna alleye de bir iki 

-.atı olduklannı, bu pilleri daha ~ satmanın mümkün olmadığını Berbcı-yan bakkala ı:lderken diisnıiiş, misyon teşkil etsek te, meseleyi aya kadar terkos suyu verile. Biitün bu mütalea, müzakere 
-..,.ıem.14Jerdlr. Mahkeme, her ikisi· ayıı.lı kırılmış, Haydarpaşa Nümııne bu komisyona havale etsek na., cektir, · ve ne!,jriyat devam ederkeıı Mis. 
~ de tevklflne karar vermişfü. hastahanesine kald.ınlmıştır. sıl olur? ı ter Ruzvelt kanunun siir'atl\,! 

+ ı * Şehremlnmde Arapnmil nuh&l· ---o---
1 in O C l K l kabul edilmesi için kongre üze. 

, es de kunduracı Sad.ık'm evlııden aman ema aygı ı , Yerli mallar pazarlarında 
~11\larşısJ.'ıck bahara-'oı Cemal, yangın <ııkmış, kısmc:n yandığı hal- - ı f l ""k k .... ld'" rinde ta:zy!k icra etmekte \'e ay 

•1t1ı:ı ve Allnln. Yenibaharı 221 k_u· ~~ itfaiye tarafından söndliriilmüıı- -Ş ·-;;-- • ıat ar yu se goru U nı zamanda bu tasvibi bir emri 
~sat.malan lazım ccllrken zbıcır- tur. chır Haber 1 er• I Sümer Bank yerli ınallar pa. vaki uyarak şimdiden projı 

e flat yükseltme usulil& 270 kt!- * Tramvaydan atlıyan 24 kişi, be- - • -- - -- l da t 1 ·-'-'· b h".k" I · 
.._.. kadar çakardıkluı :ınlaşılmı'}. l ledlye nizamlarına riayet etmlyen 31 , j ııar .a:rın. ~a ı aıı a:Wi.Aa ı ve U um erınin tatbiki yolların 
ttllala.ııarak adliyeye verilmişler, şoför. 3 dilenci rakalanarak haltla.-ı * Fiat Mürakabc Komlsyonı.;nwı terlıklerın fıatları alakadarlarca alakadar neı:aretlerle ha:ı:ırla. 
«tın asliye ikinci ceza ma.lıkcmes!nd~ nnda muamele 3·a.pıbnı~tır. 1' ·!mlerl un fiatlar.ını cuv:ıl başına ıo kuruş ı yilksek görülmüştür. İhtikar su. maktadır. Böylece projenin kn. 
'-'llhakemelerine başlaıımL,, tevklfü .. muh:ıia;ı;a iı;l.ıı kutusu olnuyaıı Aksa- 3rttırınası üzerinl' ekmete ~e. on !'a- çile yakalananlar da kendilerini nuniyet kazanması ile tatbik 
l'lbe karar verllm;":ştlr. r:: da Sni'ulur cıutılcslııck Aynur ı;I- ra um yapılması kap etmuıtıc. l' eni ku t k . . . l" 11 

T k 
ııcm:ı'lı <ıahibl hakkıntl~ da ceıa uptı narhıu but;üıı Daimi Encümeıne ve- r arma ıçın ;>er ı ma ar pa. arasındaki fasıla kabil otJug~ 

ırna çakısıyla lle!'ll.m~dr . rlirncsi muhtemeld11·. ıarlıınndaki fiatları misal ola. kadar k.ısaltılacalı..tır. Esasen o. 
* tiıılverslte sömestr tatUlni mü- rak göstermekte ve kendi fiat. cak başı kQlluşmasında yardım 

Yaralayıp öldürmüş Zincirleme ihtihar yapanlar teaklp yabancı dıller mektebinde ye- lal'ını bunlarla mukayese etmek. da get kalındığı yolunda itira• 
.... k nld~n tı:r muafiyet imtihanı ~ılma- tedir ed l b" 1 k Ü 

t utıı birinci afır ceza mahkemesin- tiddetle ta ip edileceK sı kararlaşlırılmı~hr. • en ere ır cevap 0 ma · zcrt .:a bir b~~ dava.sın~ ~aşla~ıştzr. Piyasadaki koııtroJler netice. ., İzmlr ve İstanbul manifaturacı- Mürakabe komisyonu Sümer cYarm bugünden daha geç ol:ı.. 
'-az tııun Suleyman oı..lu rah .. ın Dı:r- sinde ihtikar vnk'alannm ekse. lıır birlikleri tarafından İJıgiltere- Banktan halen satılmakta olan caktır• demişti. 1''ıJiyatta da bv 
ihtı!lder, Osman isminde bir~ .. inl riya zincirleme usulile yapıldığı ye sipariş edilmiş olan 500 bin liralık ayakkabıların cins ve evsafı ile sözlerini tatbik etmek istiyor 

ınek, Hamdiyi de yaralam:ıl; J I l t I man~atur:-.d:ın bir kısmının yı lıı çı- 1 demekt" Çii kil M" t R l '1ıotınc1a . an ası nuş ır. t • maliyet ve satış fiatlarını eöste. ır. n • ıs er uzve ı 
""- D muhakeme edılmektedir. B.' "b" , k karıldığı anlaşılmış ır. • · Ve idaresi bütün °t" t "k ;•hstn ,b!r, gece Eyüpte cnlştesin'.21 ı ıı:ı ırıue ya ı~ ve ayn~ işle 1 * Dün muhtelif memlekc;tıere 36 rir bir rapor istemıştır. ı ıraz ve avı . 
ıtı";11e ~lttığ1~ı •.. orada Osmanla ~am- meşg~~ olan Dl~gaz~lar !ıatlıı. bin liralık ihracat muanıefesl kayde- Fiatlarda tenzilat imkanı olup lrre t~imen Amerika durumu. 
~cordütunu, beraber rakı ıçtlk- rını yukseltmek ıstedıklerı mal. dilmlttlr. olmadıiı ara§tırılacaktır, nun hır Alman zaferi ile tehlike 
•lc1hıt'.... orada kendisinde fazla para ları biribirlerine devretmekte. ,;: Tlctlk ve raJ>flfı lhı-acat birili! de olacağına kat'i olarak kani 
.._ -unu anladıklarını, beraber çı- .ı· l"k • h t t ı t · bul kt d İ "hb "'•Yolda ld ı ı . uırler. Mnrpuççularda bulunan sene ı umomı çye ,oP an ısı dün unma a ır. slı arat şebe. 
..... I' er er ten u7erlne çul1an- . vapılmış. id:ıre heyeti seç!lmiştir. Yazmacı ve dokumacıların k · · d ı d ı • ;:u:ırını, üzerinde bulunan tıntak hırdavatçıların bır çoğu bu şe. · esı genış ev et a am armın bu 
... kl~ı ı;ıekerek baldırlanndan ya- kilde hareket ettiklerinden bun. ,;, Vapurlarımızın tamiratı için lü k o n g r e ı İ inanı karşısında gayri mes'uJ 
·~ adıırını Os .. l 2ur.ıhı malzemeden bazılannm Kara- h · ti . I b 
itan , manın on ıun sonra ardan bazıları hakkında mlira. bükte mıaı ve temini münıkün ol- Yazmacılar ve dokumacılar ce şa sıye erm pervasız ı~ı er 
... zlnından hastahanede öldilfünü .. h ld bil ük b' lu .,.,.leın"t~. kabe burosu tarafından tahkikat duiu anlaşılllll4hr. Denizyollan ve miyetinhı yıllık konlıl'e&i dün 8 e Y ır ymet ifade et. 
~ l>.vacı Hamdı de, bll:i.kls. Tahslnhı açılmış~ır. Ka.rabükteki alakadarlann mümes- yapılmıştır. memek icabeder. 
ı~ aarhoc olara'- ark:ılarından l'e· Yedıkule yolları tamı·r slller!nden mürekkep bir komisyon K d af k t"ft B b ta · · b .... " a teşekkül ederek imal edilecek malze. onıırt e esn oopera ı en u ap en ıyı ir fikir vere. 
o-:'bepslz ikisini de yaraladıfını, ediliyor menin cins ve nevini tespit edecek- fikiyet etmit ve iplik tevziatı. cek şey encümende harbi~e na. 
tll-. ll1n sonra öldüğünü söylemiş- ' Yedlkule ve civanndakl yolla- tir. nm iyi yapılmadıpı söyliyerek zıri Mister (Stimson) un bnı 

llluh rın tamirleri lçfn dün belediyece * DabilJye Vekaleti Seferberlik u. 1 sözl~ri ve iki meb 'us Mösyö 
~ akenıe, tahltlerin vatırılma3ı 9 küsur bin liralık tahsisat verilmiş? :Müdlirü Bü,ametfüı dilıı akşam Aıı· nıilteabhit ve tüccar ara iplik 
~ b .. ta Pııe bınılnlmıttır. tir. karaya dönmüştilr. verilmemealııi dtemiflerdir. (Jonkman) ve Mös~ö (Arııoltl)a 
-.. . _ ·~•= verdiii cevaplardır. Mumaileyh 

- -- ı demijtir .ki: 
Büyük tarihi hadise: 15 ° -- _ ____:z::_ye~ 411!" faasını bu generale tevdi etmişti. 

Sultan Aziz Nasll o·· ıdu··ru··ıdu·· ? J İngiliz teklifi, General Sebas -
tiyaninin tesirile Osmanlı hükt1-

-:-~İiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiii._iiiiiiiiiiiiiiy azan: M. Sami Karaye meti tarafından şiddetle redde. 
İnauw dilmişti. Nihayet, İngiliz donan· 

Clıeri er Rusların Balkanlar 1 İngilizler, Osmanlı hü.kOmeti· ması -boğaz istihkA.m.Iarını t.op a. 
~ile Ye buradan Bojazlar ü.. I ni Fransızların nüfuzu altına şi altına alarak Nağra'ya geldi. 
l\)bt inınesini istemiyorlardı. geçtiğind~n, Rusların Balkanla- Ve Nağra burnumın üst tarafın. 
91 k ~anda Napolyon ile kar. ra ve Boga~lara doğru inmeğe da bulunan Osmanlı donanması
~ Ya çatıştıklarından ve lı areket ettiklerinden dolayı te. na hücwn ettl Bayram müna. 
~iund Selim de Fransızları tut· laşa düşmüştü. sebetile Osmanlı gemı· ·ı . 

an İngilizle De 1 ti al. ı cı erı ge -
~ elinde k r ~ ve ıy- Hatta; İngilizler daha ileri gi-ımilerind€ bulu muyorlardı. Yal-
-~ taha.~ aç~~~gındtan do • derek Ruslar Buğdanın teslimi- nız bir fırknteynimlz şiddetli mü 
~ler me a. mış 1

• • nl de talep etmişlerdi. Muvafa .. daf ada bulundu. İngilizler, Os. 
tit~ ' (H. 1213) Osmanlı ıt kat edilme liği takdirde İstanbu- ı manlı donanmasını karaya o· 
buıunan ~cdidin~, . !~tanbulda la geleceğini bildirmişti t~r~tular. n.ördünü yaktılar. İki. 
~" t ansız sefırı General General Cebastiyan adeta O&- smı zaptettıler. 
h .. siyan· , 
~ geın ·tin tardur Osmanlı manlı İmparatorluğunun bir ge. Bunun üzerine İngiliz asker -

tllıka-ıarı erilet Çanakkale is • nerali ve hatta bir başkuman - !eri Nağra "stihkamatına rık.a • 
tban. ... ının T d Ü :r ~ tesı· . :ıgı ız ~nan • danı gibi hareket ediyordu. - rak lopları çivilediler. Bu istih-

unıru talep ediyordu. çüncü Sellin, İstanlıulun müda. kam.larda Fran.sız zabitleri var-

dı:. Gener~. S~b~ti~an &;:::ı.ı.ı 1 •- Meclis demukrasill'ı·c y::ır. 
mudafaa ıçın ıstihkamata Fran. dım projesile isteuılt!n seJahiycL 
sız %ahitleri koymuştu. leri devlet .reisine emııi;>·ede. ve. 

İşte, bu suretle İngilizler, Bo- rebilir. Bu kanundan gayeııiıı 
ğa.zdan geçerek İstanbul öniine İnı-lliz ve Fnnsı:ı. donannı.i!arı. 
gelmiflerdi İstanbul altüst ol. nı satın alın ak olduğu hı. .. kmtla 
anJitU. işae edilen hııbeı·lt:r ıiililnı;tur 

İngiliz donanmasının İstanbul Hali hıuır harbin inki~aı ihti. 
önüne gelmesi üçüncü Selimi ınaJlerin.i derpi~ eden nam· alt. 
korkutmuştu. Hele, baruthane a- ınış veya dok.san gün zurfmda 
çıklarında görülmesi saray hal • buhranlı bir de\'renın ba~lı;raca. 
kını titretti. Kadınlar, harema. icı kanaatini izhar etmi~ti •. Hu 
ğalan bütün gece feryat ettiler. kanwı projesi kabul ed.lı ıckle 
İngiliz donanması İstanbul ö- Amerika harbe süı Ukl~nmı:1 ~·

nüne gelince,.Amirali bir nota cektir. 
111erdi. İngiliz amirali notasında Büyük Bı·Han) a) ı nı.tğl"'ıbi~ 
Türk donanmasının teslimini yctten kurtımnak \in A•ncrıka 
Rusya ile derhal müsaleha nkte~ yardımının zarurı olup olmudı. 
dilmesini ve İngiliz ıttifakının ğmı soıaıı (Jonkınrtı) ıı dL·ıui~. 
tecdidinl istiyor ve bir gün mülı. tir ki: 
lıet veriyordu. [Devamı var] [De\ aıru 7 uci !ıia.;-iacia] 



B A H 1 S L E R 1) 1 ANSiKLOPEDi 1 GsKERLIK DÜNYA MESELELERi 
--~ 

• Cezvitler 
haam ın 5 Şubat tarihli sayJ5lDila, } •ı • Otuz sene muharebeleri, >üz M h b J • O iııcUtere1e t.aarruıı meseıesını &etı.lk ng ) tereDJD Cezvit'iıı ftansızcası Jesuite,. U are e er) 

etmlttlk. BU6iın de Büyük BrltanJa dir. cİsa> manasına Jesus keli- sene harpleri, Ehli Salip &efer. 
ır.dalannın böyle bir . ftft ~·a ka••n M •• d f ind 1. . leri ~bi tarihin kaydeylediii h il d d • g~ ı• ._ •• ~ .,.. mes en ie ıyor. •a cemıyeth a e 1 
mlidafaası meseJesınl (ÖıdeD ıecire- u a a as 1 .mukateleler dünyanın beı kıt'a. eme 

i ne mensup demektir. 
ee iz. + _ swdak.i beyaz, siyah, sarı, Ame. •• •• 

İn&'lltereye. bir kara ordusu eı:ıa.- M e s e 1 e s ı· ~mi geçen l>u cemıyet 1534 rikada nesli inkıraz bulmuş sa. buyuk davalar 
rabUmelı: lç!n, eV\•ela havadan ve yılında Saint İgnace de Loyala 
denlııdeıı taarruz edilecektir. Bava- tarafından kuruldu. 1540 da Pa· yılan clünkü k.ınıuzı, bu&fink.ll 
dan yapılacak bombardımanlara ·n O 1 beyu ırklan aJikalandırmamış, 

B A pa üçüncü au 'un tasdikine na-. 
aaer indJrmeJenne karşı inaiıtere. İr Jman taarruzu miiteenir dahi eylememişti Ge. 
aylardan beri esa.•ılı su.reUe hazırlan- il oldu. Müessis, mutat üç uhde. 19 büyük il , __ .. k d b" .. k d . r·nn- ._,_ -1.l.. çen cu urın en m ca. 

Bugün aydınlanmatl 
müşkül meselelerdir mqtır. lil&uterenin, han hUcuml&rı• arş 1s1 n a uyu 1 en,. yanı ~a 1 

.--, CUAal'tu.ıılfJ delesini, en uzun iÜl'ell NapoL 
na kUfı akW l'e pa ır müdafaa bakı. B . ve cıtaat> tan başka, bu mesle - B rt' f'"tuh h b. 
mmda.n en mukemmeı memlcJı:et ol- rıtanya Adaları na- ğin mensuplarına cPapaya inkı- y~nd h?naApa 1D kıut' at a~. ı. --- yazanı 
duiuna li~e yoktur. Bu ~e ız - ıs .. • •1. 1 ~ ad1> da· şart kıldı Bunlar bir 1 m a ı, vrupa asına muıı. 
;~~:ıe,:1ı;~0~1!: ::~:!.\!:~~ sıl mudafaa edılebı ır nevi asken teş.kılat gibidirler. hasir kalmış b~r. ~uh~~eb~ ola.. l i.mit Nuri Irmak 
Ur. G~ yaulaıı beri alınan tecrü- • • - - - - · · Cemiyetin başında bır general cak tetkik ~debılırız. Çunkü Mos hi hu defa kuvvetle 
bel erle bıı mud:ıfaıı. sistemlerinde e- Yazan: Abadın DAV ER bulunur. Kaydıhayat şartile kova ~eferıle a.z zamanda l!1'5~-
ııa&lı 'erakkller ve tekemmüller te- mevkiinde kalır. Salihiyeti hu. da akim. kalan Afrika seferı ~ti. dide. tazyike başladiı 
mlD olunmuttur. İ..nc11tereniıı avcı tCiiııe maru kalacaktır. K.ara1a fl· dutsuz gibidir. Altı muavini var- tfin, ~nkayı, Asyayı, Amerıka )or. Kanada, Yeni Zelind, 
ı&yyareleri, daha 1re~en Eylülde, sa- kabllenler, uhll müdafaaaına memur kıt asıl Oky os ad 1 r h lk ru vuı;tral;>a gibi Okyanus a 
yıca azlıklar1J1A raimen, Alman lı~'-a vataıı muhafızları tetlr.Uatının. İJıı'Ubt dır. Eyaletlerde de cProvinciah ·· e · an a. 9:. 1 

a ~ · halkı, İııgiltcrenin dominyo 
JıucumlAruı,ı muvaffıı.kbetıe terdet- soiukkanlılıjını ve lnadıw 1eıımek dedikleri şefler mevcuttur. Bun- ?'ucad~len~n y~lııız .sı_lihlı degıl, arasında bulunmaları itib 
mlşlerdir. lnıiltere lizerine çullana- mecburlyetile1 kartıl&4&C&klardır. Ba lann maiyetlerinde müşavirler ıktısadi tesırlerı harıcınde bırak.. filen dahi v.imdiki muharipld 
calt Alman hava kuvvetleri, orıı.da, IU'ada, İ.n&Ub ordwııınwı mowrlü ıü- bulunur. General ölmeden evvel DllJtı. Denizlerde ve karalarda. :s' 

müdafil ı rlıı m tk!cJetHsinl bulacak- menleri n mrblı birlikleri aaı (il• vekilini gösterir. Bir meclis ku.. ki .nakil vu.ıtalarile, kıt'alarm. rasındadırlar. İnıiltereye ik 
tardır. ,;cı byyareleri, hava dafi karm&Dlll yapıldlfı yere veya yerlere siki lerl 11 1 d ki dl, mali , .e ıniıhimmat, mab 
topçu baı.:u~alatı ve ma.k!ııelı tüfek doiru koıtacaklard.ır: •1111 umanda rulup müteakip general seçilir. . n . ~ e~ er arasın a ~ ardımlnnndan sonra Biri 
böluklerl, balon barajları, Alınan ismi ıiflllinı!Ö .Anavataıı donanuwıa. O da bütün adamlarını tayin e. iktısadi. tıcan münasebetler, tek 
bo b .. ıı -ı~· '-L' f h ı· d b ı Amerıkanın dahi Okyanusla m a \C na.. e tayyarelerlDi kartı- aa Anavatanı muhafaza ~ın. her tür- der. Cemiyette şiddetli bir sil- 1Uaı11 uuı.ıp a ın e u unma. 
hyacaklan clbı bir milyon lı:lflyl bu- lil fedakirlıiı cöze alarak tam yol- · ı 1 r h - kü .. muı hasebile 20 nci asırdaki Kİ. Hint, Çin denizlerile Uzak 
lan vatan müdalllerl de p:ıra utle la. oralara .-ıttektlr. Bu rİloya refa. 1 sı e mera 1P. u ~ ~urer. yada Japon~ a ile, A' rupada 
athyan \ey" nakliye tayyarelerincJeıı lı:at eden muhripler deni.ıaltı ve avcı Buraya gırmek ıstıyen genç bi değilclL Teknik keşifler, sa.. nıaııya ve İtalya ile filen 
tndirllen Al.man. askerle. rine a.ldıra- bOtları, hava müdafaa botlan, moıör-

1 
bir ay tecrübelere tibl tutulur nayideki tarakkiler fazlalaşır. 

~- b kıt' d ki · ı n haline (İrmesi rh ayetleri de 
caklardır. lnıllııler, Norveçli veya botlar aa aynı mıntak&lııra donan· ı Sonra, takriben 32 yaşına kadar _,ar., eı 8 a ınsan ann n • 
lloll~ndalı olmadıktan &ibl, o aaman macbuı enel rrlerek kuçilk cem9erle süren gayet sıkı bir yetiştirme fuslan mikdarının da çogaldığı aeçtikçe kU\'Vctlenlyor ve bffı 
b!r ınırıırlz mahiyetinde olan ba ha.- ve ta1yarelerle donanmaya 1apmaia d . ba lar İlk :ı.ı "b aörillmüctii Sanevi memleketle lece urzımızm beş kıt'asmda ,._ 
va4an inmelere ka1'ı her tıirlü ıertt- ıetebliiiıı edecekleri lıiı,-umları önle. evresı ş . · lAı sene 1 a. • s • J • • kin milyarlarca sayıya =ı: &o-
ba& ve •~k1ıat ta•ıı.uırdır. Pa.r ... üi- m•ie Ye del'· -a. •• ~ .... ıa ...... -. det, sonra Saınt İP.llace usulü ru· rinde iıtihsallt azalırken, zira • 

.,.. ~ "' " ~-· ~ mJ '- ı ı d sanların mücadelesini um ~ t8o 
cüler harlclDde nakliye tayyarelerinin .. ,_ d ,_,,_ . k tl • hant temrinler, bir ay hastanede at me e .. et er n e, aynı .za. ... u 
inecPkleri ' erler malılm ve m"hdu' l'.Uül:ın en.,.wotü uvvr erı de, Al· k d l tid i ad .. ] · rihin ilk dcfn kaydetmesinin ~ 
ld .. z. -:. lann ,. • man kiırfe:ıindcn "•karak ıı.areklta çalışma , bir ay seyahate çıka- man a P a m ue erı yer Jeo 

o uauııa ıore, ora muhafıı-ıa al· " . it ti · d t · t vnkia haline gelmesi ihtimal 
tınd:ı. olduğunu kabul et.melt li&ım- litlnk eUlfl takd!rdr, Beflneı Kral 1 tak dılenmek suretıle hayatını a ı ıerve erın eıı euun ve ez. ri hakikat olmak üzere bulUJ111o 
ılır. Bu itibarla havadan lDenJerfn, Corc ~nıfı bet yeni lllrhb ela dahil 

1 
kazanmak. Böylece talebelik sı- yit için istismar sabalan çoğal. t. 

lıı.yık olduklan men.simle kartılan&· olmak il:ıere, İqlllz douanmaaının fatı kazanılır. İlim, fen tahsil ve tJldı. Müstemleke harpleri baş~ yor. İ1'1ı adi harp esasen bet kı 
cakları şUpbe.sizdlr urblılarını. büyük kısmlle ta11ıların- -ğr d 'kl . . tedr' • b l laclı. 1'150 de yapılan dünya nU. anın sakinleri arasında b°' 
Çıkarmaya ıeu~. bliyiilı:· JL.u·ç:a. da bulacaklardır. ED •~ 10 ~Ula ? . en ı ennın ısı aş ~r. lunan insanları, milletleri .., 

d 
._ ._

1 
_ _,

1 
ı1 k la,. b..... ıurhhsına mukabn t Alman :ıırhlw Ilahıyat okunur. Kablllyete go • fusunun miktanna ait istatistike 

e.na ''ası ... ~· e yap aca o n a · . . ö l935 d k' • tat' t'k h t sirlcrine tabi bir bale getirnıit 
pP.k mıışkul amellyeyL karşılıyacak vardır. 2 harp sırhhaı Ue ıt,000 ton- I re, papaz ya cCoadJuteur spiri- g re, e ı ıs ıs ı , ayre ki 
İngiliz kuvveUer! ıunlardır: lut 2 Alman .. 1rruvazortl. 15 incttla ~uel>, yahut da cprofesıı olur. edilecek miktarda fazlalık ıös. tir. Jrkların. milletlerin yarrD 

ı I' va kuvvetleri. 2 - Sahil ~ır lannkruv~or~ft~ ... en u 1 tanesbıJ General ve di~er büyükler pro- termektedir. siyasi, içtimai, iktısadi muka .. 
h , ... 1 '""'"'' ..... bıa...,_ıardır .Bir kımu ' deratlarmın tetkik ve tayini ili 

mu a aza uen z kuvvetleri, 1 - Sa· baUılı 1 1n S _ 4 ld ibaret b· f E!$'ler anından ~llir. A kıt' · • _11 
ııı ı mudıı.raa kara kunetıeri, t - A· 

1 
ıı! rem en + vru'-a asını yenı ııızama muhakemesi, tahlili esaslı ve llP' 

ı;ıl lhraQ noktasına asfalt ıt05elerle an A b halli lmlvuörlerfııl ele, . ' ı . . ithal, sakinlerini, yeraltı, yerüs.. hlm bir iş olmuştur. 
demlryollanndan lı:Of;up relccek in- en u 20 rllls ltravaalrü kal'fılıYa· Cezvıt ler, Fransaya ikincı Hl servetlerini istismar pyesıle -----------
ıillz ordusu, 5 _ İnall!T. donanması. eaktır. Bltm.!t ve hlnııete ılrmlt' ol- Henri tarafından davet edildi • ba·'· d 1 Iııclliz donanması, :tn.uız iatlhba. maaı liıım relen 2 Alman tayyare lerse d~ Parla parllınentosunda ~yan mfica e e yeni, yeniJ Yeni Nqriyat 
rat v.ıs.ıtaları ve keşif tayyarelerlle !_em~!_.clela~bp~~~~~~.Js ta11a. bir çok muhalinerle karşı)utı - 1fddetll çarpıımalar devresine ARKADAC: 
t dah 6 ed babe alarak •• ·--· ...... ...,....._.... - ıbmektedir. Airikadaki siyah. y_ 
aarruı.u a nıc en r ...... armanın mavatr-'-•--'• ıo•- Al· lar. Fa:k,ıat Pariste Clermont i . 1 d d h 1 ld h ld k Alman nakliye gemilerini mlitblt ,.... _..,..,.. 111 • • • • ar a a i o uiu o e bu ıt. Cemal Nadir v Vedat Gllnyol 
lılr hücumla denizin dibine röııdere- mıuı donanmaaı, bt'i bir mllharebe- sımli bır kolleJ açtılar ki sonta- k' 1 . d 939 ha b' fL e · ..t 
mecllfl U.kdirde çıkarma yerlnıe bl.raa 11 ıöte &ld.ınna, lı:enclJ.nJ feda etmlf dan Loui>le.Grand kollej oldu. anuı sa ın erı e 1 r ıne tarafından hazırlanan ve YU~ 
llO~ra ıe.lecektlr. olacaktır. tqw. donanmua a.a el- Siyasete karıştılar. Dördüncü leıı karlfllllılarciır. Yayınevi tarafından neşredUef 

Ingillz ı<alıWe.rinde a*er çıkannıya bette uytata aln7acaktır; takat Henri kendilerini kovdu. Ayni Siam veya Tahiti lehine Hindi Arkadaş adlı çocuk mecm...,._ 
it hr Ve!'. tahkim edllmf4Ur. muharebeyi baanaealltar. Ctbıkli t 1 Çl - il t 1 k-ı id · i O 1 1' Bu talıklmat. maynlerden bqlıyank kavnUer araauadakl Dlabet, Alman- zamanda ngi tereden, Fele - m m ı em e t:IU ares.ın 1 nın 5 ine sa~ ısı dolıuıı yazılar 

-'ü)'ılara konulıDuf llim.ılard&n. tel lann ~il aleyhlııedlr. menkten. Rusyadan ,Venedlk maddelik bir mütareke ile Say. çıktı. 
uıa:ü.lecdcn, 381 Jikten 40 milimetre- Asıl 91karma yerine veya ıerlerlııe memleketlerinden kovuldular. IOl1 limanına pnderdiği donan. İçinde Bay Selim Sırrıııl' 
Uk pom pom denDen otomat.lk top- kotaeak ina-llls kara orduuna ıeUn- Fakat ayni Dördüncü Henri tek. manm tazyiki üzerine anlaştıran «Mektebe nasıl başladım• blltr 
lara varıncı!a kadar, beton ve urh oe, buau ferıalı ferah 6t H1men b- rar Fransaya aldı. Bu sefer nü- Japonya, Çinde devam ettirdiii lıklı yazısı, Morkopolouun .,. 

\dun toplar, afır maklneU Uü"ekler, ylik bir kıamuwı motirlü olclalıma fuzlan arttı. milca ele ile Asyayı esasen mu. kadaşı adlı heyecanlı rom•-&abkimat !(:iııe konulmıqı her fapta bul etmek liamdır. Bu ordıınaa 111· d ı -
obualer, hnıuıl:Lr n proJekt.örlerdlr. fÜPhe yoltıar. MotirUl olauyanlan da Çin imparatorunun sarayına barebe sahnesi haline &etirmlşti. Alageyik adlı büyük Türk dl., 
Qanakkalede b1r maldnell tüfek Ue demlryollan, otobüsler, kaniyonlar. nüfuz ederek hıristiyatılığın bu Avustralya ile IDndi Çini ara. ' salı (ibi çok kıymetli yazılar, ,ı 
btı mazın piyadenlıı, denlsde.ıı ıe- batti otomoblllerle pUp mulı&l'ebeye memlekette serbest din olmasını sında bulunan 1,900,000 kilomet. ve dikiş örneklerj, biJmeceJd'r 
1eıılere !kartı il~ aat daya.ncl.ıimı J9'1.teceklenllr. Almanların, tosme. . K bb · 00 fi< iaı11.!zJer de, Alınanlar da blllrler. reye, kısa bir •aman••. 51 lümen ora?'a kabul ettırdiler. anadayı re mura aı arazıyi, 70,0 ,000 müsabakalar, çocuk eseleri uı • 
Çı.Urma lohı Jı:ullaıulacak büyilJı: ki- Dırat edelı.llecelı:Jert ula kabul eıdl· hınstlyanlaştırdılar. Paraguay- nüfusu, Çetitli madenleri, kay. siyeye Ş8l andır. 
çtllı:: her deniz vuıtaaa akUf ve pu11 lemea. da bir hıristiyan ciimhuriyet naklan ihtiva eden Fele.. I Bu kıymetli mecmuayı bUtil' 
btitin ..ııu mtldafaa 8IWılaruLm a· (Ark.aaı '1 inci aayfada) kurdular. meıık Bindistam adalamu da. okuyucularımıza tavsiye ederi" 
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BiR TEŞHİS HATASI 

diyorlardı. Fakat bec~remedi. Suç üstünde tıktan sonra bir daha onu arayıf 
Bir aralık esmer !bayan par. y.akalandı. Mahkfun edildi. ormadı. Eski hayatına avdet et-

~ğı ile yanlarında duran komi. Hapishaneden çıktıktan sonra tı. Bir tanıdığın sayesinde bir il 
ser muavinine bir resmi :şaret birkaç yere müracaat e'tti; fa - buldu ve v ine namusile çalışın" 
etti: kat sabıkası old Lığundan kimse ga b a ladı. 

- lrte bu adam! dedi. ona iş ve~L * 
Bu resim ılrkatten bir ve yan- Nihayet bir gün sevgilisi ona Ma.znwı mevldinde duran 1" 

kesicilikten iti aabıkası olan fU teklifte bulundu: sa, merhamet dilenen nazarıatl' 
Y aanı 11.Jun.I HiCRET Musa namında birine aitti. - Yenkesicilik yap! İfte sana davac genç kıza baktı: 

Harbiye • Fatih tramvayı Te-ladı. Koprak yan dağa saptı. Musa yirmi altı yaşında bir sermayesiz yapılabilen bir iş; - Rica ederim bayan! d,,.r> 
pebaşında durduğu zaman ara- Ve bu sırada tramvaydan genç gençtL Henüz evlerunemişti. İlk müdürsüz, amirsiz, patronsuz Beni yakmayınız! Ben mas1' ~ 
baya birı sar~ın, diieri esmeri- bir kadın feryadı duyuldu: sabıkayı almadan evvel hususi bir meslek .. Bundan iyi iş olur mum! Çantanızı ben çalmadıd" 
ki genç kız girdi. - Tutun. tutun! Yankeaiciyi bir müessesede namuslle çalıp. mu? Yankesiciyi bana benzettll-' 

Vakit akşam ve iiltelik hava tutun! Para çantamı aşırdı, tu- rak ekmek parasını kazanıyordu. Musa yine bu kadım dinledi, fakat yanılıyorsunuz. GftÇI~ 
da yağmurlu olduğu için tram. tun!.. Fakat bir ıün genç ve dilber bir yanke&lcillğe başladı. bıkahyım amma, artıık yan 
vay sahanlıklarına kadar dGlu Bu -, Tepeb8f'Ddan tramva- kadinla tanıştL Bu kadın :tıa Bidayette itler yolunda aidl - cilrk fapmıyonım. Narnu.u...,, 
idi. Ta binen lık1 genç kız.dan esmer bir zamanda akıllı, ua1u Muaayı yor, Musanm eline hayli para çalışıyorum.. Yalvarırım, btl' 

Bu iki ge.nç m tramvaya at- olanm sesi idi Fakat bayaıı bo. yoldan çıkardı. Ona fenalıklar geçiyordu. Faüt bir gün.yakayı acıyınız!~ 
layınca, tramvayın on sahanh - JUna bağınyordu. Atı alan Üs- aşıladı. Muaa ça}ıftıjı müeaseae. ele verdi. Yine haplshaneyı boY_" Davacı genç kız iddlasmd9 ., 
ğında bulunanlar içeriye doğru lrUdarı geçmif. yank..tcl bir an· den az para alıyordu. Bu para ile ladı; mahk<Uniyetinl ikmal etti, rar etti. 
bira.z daha stk.ıştılar, bayanlara da Ol'\adaıı kaybolmqtu. sevgili ile iyi bir hayat yqama- çıktı, bet on liin 1e>nra ı.trar Şahitler Muaa aleyhinde .ıt' 
yer açtılar. * ıına tmklıı ycktu. Gilzel ve teh- girdi r-• .,, ledilderinJ tekrarladılar_ ~ 

Araba, hareket etti Alır aiJr, Para çantam çahnan esmer ilkeli kadın Mu.tayı lurmhi• lııluaa artık akıDanmıfU. vu.. HWm suçu aablt ~rdüt .,.. 
nazlı ııuh yürümeie bqladı. pnç kızla Anf1D arkadaşı em. tefvik etti. zel, fakat fena bir kadın olan kararını verdi ve bir tethis ~ 

Tramvay Bankalar :yolrufunu niyet tube mildGrlütünde sabı- Genç adam ilk i i çal tı ı mil- isıkı ile u ı hayattan n f. tası vü · .:ı 0n bir masum ıııİ' 
iııerkaı:a. ö.11 sahanbktaıı Qil:i &\. Ulılarm fo~ml t8tkit e- .-esede y.apmaia karar verdi ret etmişti. liapisbanedell çık. k1lm okUI.,. 
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~zim Siyahi Yıldızımız 

LOTFI (Vefa)_ 
--~--~~~~~~-··~~------~~-----

lQtf i diyor ki: "Futbolumuz his-
'•dllir derecede gerilemiştir " 

IKDKM ' . SAYFA - S 
~~~~------~----~----~------~--~~~~~~~~~~~~~~~~-

Yarın ya
pılacak 
maçlar 
r ·Is tan bul sp o r , 

Süleymaniyeyi 
yenecek mi? 

Genç Futbolcularımız 

CEMAL(B.b 
~----~--~u~~-~---~ 

Beylerbeyinin genç 
profesyonel 1 iğin 

elemanı 

aleyhinde 

Beyoğluspor 
~Kasımpaşa 
' ile karşılaşıyor 

Beylerbey~e hareket edrcek olan 
iki vapııruna 1etıımek için telq edJ. 
7onım. Hayatımda koprtiyü k~ defa 
ıeçtlm, fakd bu ,elı:Ude acele etu. 
timi hlo bllm~onım. Vapurun kallı 
ınasma bet dllll.Ika var. Aksilik ark& 
&rkaya ıeUr derlermı,, '4te ılmcll 

kartımda kırk :rıJclır ıörmedif~ bir 
arkada, çlkh. Sanlıyonrz, oradan 
buradan konuşuyonız. Fakat sözüm 

' L11tfi 1937 senesinde Vefa takımında 
~ IJ>orcalan Canmuyan ve kaldelere b:ıfbauk 1.5.rmı •• sonra çok 
,~atıaruu merakla takip etml- muktedir antrenörlerin nezareti al

Yann ili' maçlarının son haftası· 
dır. Bu Pazudan sonra da tehir e
dilen oıtı~abal<alar yapıhıcak ve böy
lece milli kümeye seçilecek dört klil
bümüz meydana çıkmış olacaJchr. 
Yarın Fenerbahçe stadında 1apı

lacak karşılaşmalar Beyo~luspor -
K11-ı1mpaşa ve Süleyma.n11'e - is
tanbuls]Jor maçlıınJır. 

ilıç 11iiııl:ı.-slz ti istanbulsporla SU· 
leymanl.yPnfn y&Jl:l"!!!i'J ma9 ba haf• 
tanın en rW:el ve erıteres:ın müsaba
k::sıdır. Geçen hllfta a!e15etıylp blr 
,ek!'ldc ,, :i'::ya galip retlrllen San -
Slyahlılan1!, nı.:u;tı~a.. bu maçı ka
zanm:.\sı !anm ıteliı'Se de Süleyma

uatte. 
Arkadaşım benim bu telişuıu an

lamq olaeak ki müsaade lstlyerek 
aynh:vor. Arlık vaJJUra 7etltmek için 
kC>fJDl.llktan ba1ka oare yok. Ben dt 
kurtuluşu buJuyonım. hkeleu aU 
~larken yetişiyorum. 

Bl;zün Ddnd rnpürtajım için eski 
ve iyi bir klüıı elan (Beyl,.rbcrl Spc>. 
ru) !!eçtlm. Bu SJtOJ'Ylll'du senl'!rre 
Türk i'atbohma genç ~ıemanıar 1e· 
Uştırmelde meşhurdDJ'. 

Bir zamanlar b~d 'klh!'tcye 'Yük 
ttehnlt, !Wn senelerde lklncl kilmcntn 
cu lyt lrlilplerindcn biri oldufonlf 
bl:ıe aldıj'ı derecelerle iı;pat d~

'-ı. ,;:rwr ki ••• fşte dünya ,am. tmd& çalışmalı.yıs. 
) kııör jue Lola yüı metre Siya.hl sporcularımıu. sorulaca 

ı t~Q Tolan ve O\·enL. Uf'U6• ba iki sualim var: 
da nJ:vf'nln halen ıuvenfür bir halde-

tlr 
V•"PUrun Anadolu sahillr.J t,.klp e· 

derek beni yarını rıı!ltllk bir zaman
da Bofazın bu ılrin köyüne gctlrd~ 
iskeleden çıkıne~ F.lüp b:n:ı.sıııı soı:<
dum. Bir genç be-"11 neıı;aketie oraya 
tadar ı&tilı'\!ü. Fabt akslllk ktmH 
rok Neden sonra ldıırMflerden biri 
n! kıraaıhanelf'rden bil"inde yakAlt 
dım, kendisine ma.Dııdımı anlattım. 
Mf'IDDWl oldu. Garsona bir ialm SÖJ• 

1bolcu Atlard ,vesaire. • 
- Eskilerden kiınJerl beteniyor-

~h .. 8bah reıık.11 meşburlarımıs 
"""llr? ~un? .. 
fiııııl' • - Nihat ve b'lha...'\'Sa Z!!k1yl.. Bele 

lb0ı orum çok... Zeki yok mu azh:'.m. Onu tutabilmek 
'r:ıı Vehap b~ta. Fakat o- lç!n neler qekerdim. Ayala baklml
, a hayatını bir çok defa yaz- yet şüt ve ırörüş itibarile onun ~· 
~~ .. lit-ada. tclmu·lanıa.ia lü.znm yoktur. Zaten !şte arörüyunız, ycrlnP. 

ı blr tiirliı koyamadık. 

' s,~tnı bııtka blr isme takı- - Peki yenilerden han&'isl iyldil' •• 
..... t Oe.leblnln Ankara maçia-hL"'"ec - Muhteşem, Gilnduz ve sonx .. Flk 
~ b e soyadım tercih ederek ret._ . F1kretle Fener maçlannd:ıJı:I 

ı.. lh~ttiil «Kan,zözoiho. 
"~ -vaztyetlmb. ömürdür. O meşhur ça. 
ol'ıı diye aurarsanız ıı,te ılu lımlar!Ie beni ~ermek lster. B~ıı f<:e 

Ilı aziz okuyucular •• futbol sert çıkışlar yaparım. Bu yüzden 
b Vefalı Arap Lütfi... münakasa da ettij1mJ:ı çolı: vakidir. 
a~" Yıldız derken hata etmiş Amın:ı bu müruıkıı.şalar hiç bir zaman 

a.ı. Çüııkll ondaki bedeni arkad.a9Jık hududnnc. aşmaz. 
. -:e kuvvet her sporcuda Oııa son bir sual da a sorıtum: 

~eıı zan antrenmanı;ız olma!'lı• _ LiıLfi ne zaman fntbolil bırak:ı-
btl' en mlişkiıl maçları bUe takı.ın? 

enerji ııarfllo başarır. 

tı11 ati.tunıan lç!n onunla bir 
~:lttt. ıı~"lnası yanmak fena ol
~llıj • Faıı:at ş.mdl a..<rkl'rdlr o~ 

lı1t a.ıayı nasıl yapab:lccektlm 
1~1ıı tesadüf Lütfinln bir kaç 
b~l'ııılll~uııen ista11bulda oldu· 
lıq. haber verdl :Bıı haberJ 
~\ se"inçle :ılınca onu bul. 

• , t1io Olmadı.. 

Ilı··~····································· 
t~1,.arş, hrşıya oturuyoruz.. 

'· ~ dl!dlnı. Sen de yorgun b!ı' 
>'\ bıaalbuJı;ı senin rlbl bir fut· 
~~ ·" lhtiyar hali yakışmıyor!.. 
\'atı e sonra ba•mı salhyarak: 
1 lıtıı;aııı:ıu, o kadar delil, dedi. 

? ur nıwıun bu futb<ıl benı 
)~~ 
~aı~1dllnı. Lfltft kendi af-
'•• ıştı. Ona «E~kiler, ye· 

b~deıfes1rıı hemen hemen hls
-~ttı lotabllecetUm. Maksa.· 
~"ıdba l'lnecten dedim ki: 
\~ de bartz bir bedbinlik 

'ıı.e..ı-.~&tlısuı. f!erha!de bu· 
""' beı1tt11 beg'erunıyorsun. 
'etL.. de eskllere karıı de

ccı de var. 
.. "• 1ıa ~it~ faı-ctJe t.-evap verdi: 'eli b kı esltDerl çok arı

~tıl°ll&. lı futbolda celişlgü
~ hır l'e onn tarı:unızd:ı 
ı~ öyı:lsteın Yoktur. Ualhu 

· '~iltın~:vdlf. Nt-rede o o. 
l:sı doıtıa Uerin yııgil.ne mezi· 

ltı te1uı serıınıu olmıılarıdır 
~1tırn. ıtı ve ~öl"u.'jü s~tııli 
it l!lı; b~ 

._ aıır., - dekı futbtılürı '"c~llc· 
"'lılı -..ı.n.. .. 

ıaltltaıt k. 
'1 ıı.. ele ı &erJlem~ttr. Hem 

l Cttr l'eced '" l'l ı. <ledl 
be -·qıı re blll, bu gerileme-
• 'llllltu çe liriz?. 
"~e:ı:at<.rUik ve profes· 

:rn;ıa1'7eıı ve sarih 

- Oynuyoruz ı,te e:mu:ı. Rahatsız 
etmezlerse daha da bıralun:ık ojye
tlndr değll!m.. 

Ayrıldık- Ltltfinfn fikirleri bana 
lüzumlu şeyleri bir kere daha hatır
lattı_ Futbolümüzün hasta ve alil 
taraflarına birer çare bulmak lazım. 
Bıınu b.-kllyoruz •• 

Bugünkü- mektep 
maçları 

İstanbul Mektepleri Futbol ve Vo· 
Jeybol Lrg Heyetinden: 

8/11/1941 Cumartesi günU Beşik
taş Şeref St<ıdından yapılacak mnç
lar: 

Saha Komiseri: H. Saver. 
Hayriye L . - Dartişşafaka L. Saa~ 

13.30, haltem: Hüsnü. 
Kabataş L. - ist. fü•kek L. Sı:ıat 

14,45, hakem Hüsnil. 

Şişli Terakki - Pert.evnıyal L. S:ı
Şi~U Terakki - Pertevniyal L 

SCaat 16,15 B. Uluöz. 
10/11/1S41 Pazartesi günil Eıninö_ 

nü Halkevi Salonundaki Ma~·lnr: 
Saha Komiseri: Ş. Özdemfr. 

Cümhuriyet L. - Şişli Terakki L. 
Sant 14, halceın S. Açıköney. 

İst. Kız. L. - inönil Lısesl Sı:ınt 
14.30, hakem $. AÇi.k.onry. 

-~-

Atış müsabakaları 

Beden tı>rblyf'sl Genel Dlrcktorlu· 
iıı ncr "' n Şalıat ayı :1.arfıtJıla .\ u -
se• mektepler ll"'ell•r \"C orlaokull.ır 
arıısmcla Gent-l J)lrt>kfôrluk ııtış mu
enbnk:ıSl namile bir ah mU~;ıh:ıka ı 
tı tip etm~ğl.' k, rar venn~Ur. Bu 
musabııkulara oıılımüzdekl Pazar 
gund b;..şlanacak ve 9/S/941 Pazar 
ı-ünii &cll verilecektir • 

oliluifunıı da nıüllhua edersek neti
ce h"klanda ıtat'i tıır l!eY söyliyeme
vl2.. s:yah - Be~azhlaT şlmd!ye lra.
i!ar, bu hai'taki takipleri olan istan
t>ulspora karşl, daima şanslı ve rii
ıel oyımlar r.1k11rınışlıu·dır. 

Bu itibarla kat·ı kanaatlmJ.ı Du 1,.-;ı. 
t!n kl.v\·t>t!n çarpııımnsı ma.hlyetfnde 
11lan bu müsabakanın neticesi halı
kırıd,t bir ı:cy sv~!::nemi7eeeit mer· 
1'.ezlndetl1 •• 

Kasımpd!'..ı - Pera m:ıçı.wı. ~elbıce: 
Bu maçın daha dw.,zün ve derli top
lu bir takım olan Peralılarm bra. 
tından kaz uı!.ması beklenebilir. An· 
calt Kasımııaşahl:ınn 4a enerJı ba
kımından halın sayılır b~ takım ol
maları itibarile kolay kolıı.y matlup 
ohnıyaoaklarmı lı:ıı.bul etmeUylz. 
t3eyoğluspur takımı eier 1.ra m:ıçm 
t-lıl'mml:'letb! laylklle takdir edip o
ıı.- ~lire bir oyun s!steml tatbik ~ 
deMıc n~f:;lnde topladıih teknik ve 
tc4•rübe ıisltınlüğü ile t-neı·.JUı; l{ıısun-
paşayı yeuer. 

Şeref stadına geçt'llm: 
Hrşllr•aş _ To;>kaın ile yapacafı 

m.ıı,ı U:ıcrmde tc:ı.liıi duı-nr.ık li!zum
ruzdur. Bu maçı şüphesiz ki S"Yab -
Beyazlılar k:ızan:ıc:ıktır. Aucak Top
kapıJılar iyi bir müdafa 011U1U 07-
Darlars:ı bilfarz gecen hafta FrJıere 
karşı aldıklan kapalı netıceye ya
kın bir sc;n elde l'd~blHrl<'r. 

Fenerbahçe - Vr.b maçı da oldnJt
t'a ehemmhetıldir. Askerler hakkın
da son karar yüziindeıı Vefa yann 
sahaya çok :zayıf 4,:ıkac:ıktır. D~ier 
tarafhn Feı:ıcrb:ıhçeUl:ır de a~cn 
hafta Topkapıya karşı çok zoo-- bi. 
ırallblyet elde etmrşıerdlr. Şu halde 
birisinin zayıf takımı, diğerinin b!r 
tiirlil istikraz bubmıyan oyunu yek
(li~n!ne lrnrııı bir faik:Yet temin e
deınlyor. demektir. 

Bu maçın neticesi hakltrnda akla 
ı:-eten Uk şey h:ıf t bir farklı. Fene
rin gaJip gelmeı.~dir. Fakat muhte
ııa~ldfr kl Vefa da zayıf olmasına r.ıf 
men tc' kalide bir oyun çıkanı-sa 
rakibini yener. Bu t:ıltdlrde l'ldr. e· 
dilen nct!ce sürpr'.-z sayılınah~ır. 
Bizim bu miis:ıb:ıkanm sonu h·\k
lundald kanaatimiz hı'l' lltl takunm 
da rallbiyet şansına ayni derecede 
ortak oluşudur. 

GalatH:ırayla Beykoo; da oldukça 
çeklşı.·c~ktc'rd T. Çünkü Gulatasaray 
ırcçen h:ıfta Kasıınpas:wa k:ır-.ı bol 
pt•naltılar 3·üzundt1l'ı aı ak gol ııta

bflml~tır. O· ı•n t rtı ı:unU ırunün., 
uymırnn llt- eJer iyi bir ı:ü-
niınde •ıltır rayı olduk1;2 
ım lar. 

lllz netict> i hn~if bir flirkla Saı-1-
Kırmn:ı'ı' r lrh'nd•· ı:;nr yornz. Fa
kat .Bev z:ı.1 d:ı bir surprlı 7apa
rak k:u ıırrenne:>I mulıt meldir 

:-;e ı c lllha ·.. ) :ırıı ıu kııf!iıJA,. 
malarıo f.)J<)l'ıl ve 511on.-ulufa ll)'gun 

Mr tarzda cereyan eiınesiııl candan 
teme:ınl edl.ronu. Feruk ERER 

ledl. 
Aa uman rarsoııla beraber, orta

dan kısa boylu, l;ıvırcıi saolı. kum
nl, OJ1 ııeklz ile Oiı dolıu11 ya7Jan S• 

namda bir ceav slrdi. Tanıttırdılar. 
Cemal. 

On dokaa yaşında olan bu ceno 
babası ticaretle tıfraJlYomıwt. 
Köprüy~ dönecek 3..S vapunına ye

&~ek içln hemen SlU.Ilerlmi! batlı· 
sorum. 

- Neden ıporlardan futbolu tc~lb 
ettiniz?. 

- Futoota karşı küçükten beri he
\resım -çardı. Ufakken Beylerbeyinde 
afabeyler:mlı:fn maçlannı seyreder: 
sahanın boş kaldığı günlerde, mek
tepten aonra akran ark.adaşlarımııla 
futbol oynardık. 

- Mevkihılzde oynıyan. en çok 
beiend:ilnlz Türk tnUıolcusu bangl
sldlr? 
• - FPneı b .. hçell Niyaı-ldlr, ı'!vnr. 
Sıkı ıiltıcrlrıdcn, silratlndeu hııyr:ın-
1Lk1a bak>ediyor -

- Futbolda protesymıellik hakkm
dak~ fllı:rln? 

Bu sualim onu düşündürliyor. Ve 
e;e~ 

- A1eyhlndcylm ,diyor. 
Sem suallmJ soruyorum: 
- İyi bir futbolcuda bıılunması ll.-

eım ııclen meziyetler? 
-~ Gerek It.eucllce, gerek rulıça 

spor ;ı-epab!Iec~k bir kimse olm.:ısmı, 
a~abma hük~ın. SJ'9TCU ruhumı • ıallk 
bulunınasuıı tanı minasıle ı;poreu vu 

oc:~ ıcroeyU l\fust:ıfa 

centilmen olmasını söylüyor. 
Bu yarım saatlik konuşmada 

bir futbolcu olduiıı kadar Cemalde, 
temiz bir sporcu ruhu da bulundu· 
tunu ar.lıyorum. 

Saate bakıyorum, vaplil'a iıı; da ı
ka var. Paltomu giyip teşekkürle <"i
lerin~ sıkıyorum. Vaktin az o!m "' 
fPno kurtuluşu bacaklanmda bulu
)'or, nefes nef~e çıma alınırken ' -
ınıl'ıı yeU~0!ı!11yonım 

Orhan Ya:iıcıog 
----oı-----

BOKS 
Kadıköy halkevin
de boks f aaliyetİ 
Kadıköy Halkevi spor kolu reisi .. 

altında yen~ tc• ltkül eden boks • • 
besi son zamanlarda fııallyetlnl arl
tınnıt bulunuyor. Esl;I ve t:rnııınu 

ooksörlerimlzden (Hafız Bur.eyi ı> 
bu reıtçleri antrene cdı\•or. Hn!kı-,f' 
de, boks:ı çalı :ın genç mil1 an otuz 
k!şzy.ı a1ırut bir vaziyettedir. oıılı 1'C 

Pcrııembe akşamlan ~da b
0

ı disiplin 
altmd:ı antrenmanlarını y:ıı:ııyorlar. 
Bu g'ençlcrin içinde, Semili, Tiıı:rntl 
Vera glbl lstlklr.ı de ümit veren Iıok 
sorler de '•rdıl'. 

Bukı,örle.r bu ayın 23 önce i t:ın 
bul Ball<cvl arası...ııl3 olac:ık mu~ 
b:ıkalarn sür.ıt .;-c tntt~~n l (':tlı5· 
l.i.laktadırlnr. 'fuvaffııJtiyctlt'r d 14',. 7. 

O. Y. O. 

DÜN YAPILAN 

Voleybol maçları 
Dün Eınlııönü ve Beyoflu Hal'!l

evlerlnde erkek Uselet'!' arasmdakl 
voleybol nıaclarma devanı e«1Jlmft
tir. 

fünlnünil Rallte\•lnde Hk mac Bay. 
r!yt'l Ll~esl lfo Erkek ~lua!llın mrk
tf>hl :ırasında yapılmı~ ve Hayriye 
U~esı ltı-9, 15·6 nlfp celııılştlr. 

fıdocl maç ise Tu~ını lisesi ile ls
tiklll lisesi araJörn•I > aınlm1ştır. 
Beııliz YCDI teşekkül omlş olan 'l'ak· 
alın lisesi voleybol takımının nasıl 
bir derece aln.caiı merakla beklenl-
1'0rdlL Maç txtk •lizel devam etmJt 

ve j~ıastlk muallimi Osman Ker
mesin yetlştird fl 1nkslmlllcr sıkı bir 
osundan sonra 15-12. 15-10 ma91 ga
lip bttırmlşlercl'.r. TakshnlUer şu 
kadro ile sal a)n çı.knu~Iardı: Vedaı 
Seyfi. ~adık. LllKı. :sıılm. 

Bllhatıs:i Vedat ı:ü2cl oynamı "'"" 
takunınw ~allbh etine yardım etm 
tir. . 

BeyoJlu llıılkcvlndekl ilk maç 1!-
taııbul Usesf ne D ruşc;faka ara nda 
yupılnu , f tınhı J 1 1 Da afa 
:tayı yen lr K taş 1 esi il l•ık 
il esi ara ındakl m:ıç ea Kabata w 
ıalibb'etile b!tmlşür. 
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1 KD A M 

ıra~Bu~~ 
~~Şceyleır 

Tecrübe hayvanları 
D~ktorlurın elinden en çok çile 

TA YY ARECILIK BAHİSLERi 

L çeken hiç şüphesiz ki, zavallı fa-

"I:ürkçe tiirleri ile Çağatay ede hiyatının en güzel 1 tecrübeler bu yumuşak mahluk-

ıü munelerini veren büyük Türk tairi. So r.zamanlarda fare tüylerini 

Hava cereyanları tayyarele' 
seyrinde mühim bir rol oy 

-ı~------------------------~ ırelcrle tavşanlardır. Her türlü 

1

1 Iarın üzerlerine yapılır. 

- Yazan: Mehmet Hicret neden kır laştığını öğrenmek is. 1 -----•- ı tiyen tıp alimleri bunların yedik- T~ya~e~nin olacak olan hava 

Öbürgün kadirşinas ve münevver 
Tür qençfod, Tüı·kçe manzwneleri 
ile Çağatay edebiyatının en son, fa
kat en mükemmel nümwıelerini ve
ren büyük ve kudretli Türk piri Ali 

. . . . leri gıdaya pek cüz'i miktarda vazıyetını, esen ve esecek olan 
yın Baykara çok ı~ı . kalblı, gayyıu· bakır tozu ilave et e i t r··be rüzgarlan bilmesi kadar kıy. 
ve çalışkan olan Alışır Ne\ ai y, ı.ıu m y ec u ti' hi b' k V 
tün arkadaşlarından fazla sever, onu etmişler ve bir vakit sonra bu me ı Ç ır şey yo tur. e u. 
takdir ederdi. ı tozdan yiyen farelerin kırçıl tüy 1 ~uş~ kolayA v.eya zor oluş~n.da Uçuş esnasında, yer ıör'' 

Saminln bir tez.Jcereısine göre. Hüse- çıkarmadıklarını müşahede et- im.il olaıı hadıseler bunun ıçuı.. diii zaman, ainopti.k ·· 
vin Baykara Horasan hükümdarı mişlerdir. Acaba sar·ı kırlaşan dir ki tayareciyi ciddi surette hakkın. da elde edilecek 

Uzun zaman Horasanda hüküm - ı h ill " 1 d ·lık lan . . o unca emeu c usunun ilk gilnü insanlar da hafif miktarda bakır a &kadar etmekte ve tayareci ınııtı, tayyareciye tayy 
Şir Neval'yi anacak .. 

· aı yapmış o Sultan Huseyuı Semc!kımd emiri Ahmet Haci Be- b J l:- • d ··mk·· 
B. vkaıayi ve diğer ba..:ı Çağatay eu~- ye bir sai çık.artmış ve Se erk tta 1 toz uyutsalar saçlarının beyaz • ' u mevzu ar ı.u.erm e mu un uçmakta oldujıı irtiiab 
biyatı ~airlerinin :nanzumeleri de .oıı bulunruı Alişir Nevai'yi a~~e H:~ata laşm.as.ına mani olabilirler mi { o~d~ kadar fAazl~ maluma! e. rük.lenip sürüklenmedi~ 
altıncı asırda ~g~t kazanmış ıse ııöndermesini emrebnişti. , dersınız? dınmıye hususı hır ehemmıyet ya sürü.klenmiy9Ceiini ö 
de, bwllardan hıobirinin ,öhreti Ali Aliiir Nevai o yılın ooyramına \ A . d . atfeylemektedir Şir Nc,ı:ai nin şöhret ve kwiretine do~ H ta asıl old H' . ynı zaman a sesız bir yerde • Uzun bir UMH hazul 

5ru era v u. ükümdar .. t'ld"kl · takd. d b. k B ta d d l:-ır 
y ... :daşamamıştır. çocukluk arkadaşını maiyetile istik- ure ı ı erı ır e ır aç ba- er yare mey anın a, en Okyanoslar üzerinde bit 

60 yıllık hayatının bir anını bile bal etti. Genç şair de dostuna cHe- I tın sonra farelerin yüzde on nis- basit uçuşlar bile, içten &'elen hattı işletmesi bahse JJlC~ 
1.:ı,vi etıniyen, ömrünü tahsile, güzel !aliye> nAmile maruf bir kaslde<>L"li betinde daha kolay ve çabuk in. bir duyp ile daima gökle, gök duğu vakit tayyarenin uç'f 
san'atlere, edebiyata hasreden Alijir takdim ederek minnettarlılıru arzey kişaf etmekte olduğu da tesbit te olan bitenlerle meşgul olur sını ciddi surette de · 
Nevat, nam ve ııöhretini ilelebet ya- ledi. ı olunm~tur. Bunu insanlara da ve böylece olacak olan ha. rüzgarlara .ıı:1..1.at -•-eti 
şal.an e~crler meydana ~etiıırn:iştir. Hüseyin Bnykara Alişir Nevaiyi . .. .. . . UJ.AA ~ 
Otuza yakm eserlerinden en maruf nıtihürdarlaık Vazüe ine t . tatbık etseler de buyuyeh.m dı - va hakkında kendi kendine bir mübimdlrr 
ol:ınları şıu1lardır: cLeylA ve Mec- etmek istiyordu. ;akat ;::::: : yen gevezeler dillerini tutsalar karara vannıya çalışır. Gerçi Nihayet, rü.zgiruı pd 
ııun>, cFerhat ve Ş~in>, pirlerin ha sair: c- Hi.ısnU tevecdlhi.inü 1 ne ala olurdu! normal olarak bir tayarecinin tı ve ince olan bünyesi.ahı 
ya arından b:.ıhseden cMecalisünne- iktisaptan başka bir şey istemiyo - • mevcut malfunatı, «olacak olan• 
fnis-. tezkeresi ve acemce ile türkçe- rum.> diyerek bu işten affini r.ca et- hava hakkında bir hüküm ver. oldup hadi~elcre geJ.incfo 
yi mukay~e eden c.Muhakemetül- ti ve nedimi has sıfatile sarayda ZelzeleJ~re karşı miye yetmezse de meydan dı.. yük ınanialann veya yeriJI 
lugat<:yn> unvanlı kitabı.. kaldı. / masından meydana aeıeıı. 

Çagatay .turkçesi ile ııayet 1Atil Nihayet 36 yaşına geldiği zaman elastiki evler şında uzun uz;un uçmıya mec. ketti ve karışık hava v 
·•c g z::ı l şııı,eı yazan, Türk dili- hükümdar onu kendfaıne ··cz:ı· yaptı. bur olan tayyareci, •olacak o. · · 

Tü k k' lt • J f l""k t hal' · al rını, rafalları, bilhassa 
nP, r ü ürUne büyük kıymet Şair kendisine tevcih edilen bu bü- aponya e cı e ını an lan• yini uçuşları esnasııı,Ia M k •ızandıran Alişir Neval, kendisinden yük ve şeı·ecu vazifeden tecerrüt zelzelelerile meşhurdur. Tabiatin lı d d bir arazi üzerinde uçuld1lır 
',onra uzun müddet ,,.,,,_,_,~--. "--. . . b' rast yacaiı hava hakkın a ai. Dl"' .. bil k t bir .• c .1.ı.uA.1Dwuı .n...~ ıçın ln bir bahane bulmuş ve bu korkunç afeti karşısında elle- b" 1 d' k · ~ uu. me aın UÇ"'I b~ycan ve Anadolu Türkleri üzerin· hauA b .. ·:1.1 hük. .. ..;ı_ ma ır ıey er tişünme ve Ôi- yetı· temı'ru· bakımından .".... u uı:ıı e umuara: C- E- rini kavuşturup ctevekkül. le 
ele mtiesir olın~tur. ~en kalını mır olmadı"ım halde &imdi hakipa- bo b .. k kt b" km renınek ihtiyacını kuvvetle du. iade bir kıymet arzed~~..I 
::ıır ve ınecmualarımızın hemerı ele· yi hümayununuza biltıin ümeradan yu? u me en ırşey ~ı 1• yar. İfte bu ihtiyaç ve her tay. riJJt"..ı ~erisinden Alişlr Nevatnin edebi li· daha yakın bulunmaktayım. Halbuki yacagını anlıya_ı:ı Japon mımar - yarecinin aradığı hava emniyeti nıi olarak, bir dağın . 
ı;:ırumız üzerinde büyük bir tesiri ol· m~bı emarete çıkanldıgım gün !arı ke~fettikleri bir usul ile in- rafı, rüzgar altı tarafuıl duğuna hükmedilebilir. I için meteoroloji idareleri, tay. dah t hl'k l'dir 11 

birçok ümera bihakkin kulunuza ta şa edilen evlerde elastikiyet te. ran a az e ı e ı ., 
Çok hasşas, ateşli ve samimt blı ll:addüm etmek istiyeceklerdir. Bu min etmekte ve bu suretle zelze. yarecinin kafasını yoran şüphe. mamalı ki dailık bir ara.ı 

Fıir olan Al~ir Mev-a!nin bilhassıı ruretı terfi d ·u, leri gidermek maksadile zengin • e ~g tedenni etmiş o- ı ıelerin tesirlerini epeyce azalt. rcketli ve karışık hava "' 
-iirkçe gazelleri 110D derece &Uzeldir lacağun.> Demışse de Hüseyin Bay- . . malfımatı hazı:rlıyarak tayyare .!U. 
.)n enf ı maktad 1 r nşa edil n nin mevcut olacairt uw;., 

un es manzumeler.i.ni okurkaı kara fikrini kabul etmemiştir. • ır a · e yenı f!V. meydanlarını daimi surette bes. ... or 
k ı:lbimizin i.ırperdiğin.i, ruhumuzun Nail oldu"'• takdir, teveccüh' ve ı·ti lerin temelleri ve döşemeleri e.. rm en yüksek tepelerin 
'itrcdigini hisıeder, bedil bir h""'AI"'"' .. ~ lerler. ha üksekl kad d• 
• ıyarız. -.r- matla beraber rokiplerile uğraşmak lastikiyet esneme evsafını haiz Y ere ar 

mecburi etind •· l Ali · N • ı ·ı lınakt dı J Fakat ne de olsa, tayarecinin, der. Ve bu irtifa dağ ir · 
İşte gazellerinden tıirinden bb Y e 'Aa an şır evaı ma zeme ı e yapı a r. a -

beyit: mevkini muhafaza için haylı mi.işkü- j pon mimarlarına bu fikri veren meteoroloji mevzu hakkında ye bir kaç misli fazla olabilit• 
lat çekmiş, nihayet memuriyetten af- hAd' T t1 t'k ·ı · tecek kadar malii.matı bulunma. selici cereyanlar ve ye11'e' 

ccYirden arn cönill miilkJ darur siıı- fini istirham etmiş, edebiyatla me;G- 1 a .15~' raknsa an] 
1 gemedıb~rml - ,. .ıı._ b h k · ıaaıı )"o'lı. ıul olmak üzere umuru ft.mmeden el de ıhtızaza arşı a ınan t ır er sı lazımu.u. Ve u, uçan er esı şu: Yelken uçuşu ha 

l\ttilkl klın sultaDl yok clsmJ darıır çekmiştir. olmuştu. Bu gemilerde denizler- ciddi surette meşgul edecek bir rüzgarların ve bilhassa 
kim cam :rob Hicri 906 senesi bidayetinde icra- den hasıl olan salıntı ve ihtizaza vazife mahiyetini haizdir. lici cerebanların tetkiki 

+ sına lüzum gl:lrülen bir hareketi as- yüzde seksen mani olunabildiği Yelken &'emileri devrinde, bin hi.mdir, çünkü bunlan bl 
Diğer bir ismi da J:mit Nimmet- keriye için Hü~eyin Baykara Herat gibi yeni tarzda inşa olunan Ja- bir karşık ve düğümlü baı·ekeL zin bir yelken uçuşu te 

tin olan Alilir Neval 14«1 da Herat- tan. çıkın~ ve payitahtın muhafazası pon' binaları da alelade zelzele. ler ve değişiklikler ar:ıetmcsine ne kalkışmak oldukça 
ta doğmuıtur. Timur hdnedanına vazifeslnı sadık Emiri Alişir Nevuiye 1 . . l 
mensup bir ailedendir. Bab4olSl Gecld- havale etmi$ti. Bir müddet sanra bir lere karşı koyabılmektedırler. rağmen hava bir ıemicinin aL o ur. 
ı:ı.a Bahadır ilim ve irfamn leuetinl gün, Aliş.ir Neval hükümdarın dön- tmcı hitiSini yaratmakta idi. İyi Yelken uçuşunu alilı 
ta.tıruş bir adam olduğu için o~lunun inek üzere ruıunduğunu haber almış, bir gemici, tecrübe ve bil~i zribi den yükselici cereyanlııt 
taı>sıline pek zjyad.e ehemmiyet ver_ liehrin büyüklerile onu istikbale çık- Şehir Tiyatrosu çalışan altıncı bir hisle uhava> rufa ayrılabilir: 
mit ve bu hususta hiQbir --' ihmal ınıatı. Şair Hüseyin Baykarayı iö .. yı duyuyordu. _dl "~~ rünoe derhal atından tlıy ak k Tepebqmda a) Bir dafın yamacWJ 
atmeını,tlr. b a ar oş- .. ~ k A1işir Neval daha petc ıenokm m.ıya aııladı. Hükümdara yakla~ Buhar gemileri ihtiyaç ve teh. ru'Zgara arşı gelen . 1 
Babür Sultanı Ebülkasımın yanında zaman sevinç ve heyecandan bacak- Dram k11mmda likeden doğan bu denizci k~bili. meydana gelen yüksel

1
' 

l'VVeloe babasının i4ıtieal ettiti m• ları.nda yürüyecek: kuvvet kalmamış- 8 Şubat Cumartesi cüııü yetini ortadan kaldırmıştır, fa. yanlar: - Hava bir dai
1
' 

muriy~ ..... - ,..,1.a-ıya ba.10-·...,~. Ali· tı. Hoca Abdullah ve Mevlana Cel.A- 1 t ~ .. . .Al """"" ..... ..._... ___............ ledd' · dınıile U,,amı saat 20,SO da kat, tayyareciliğin bunu yeni aş ıgı zaman dağın rtıı5 .. 
tir Nevainkı büyük bir pir olmasın- ının y~r velinimetinin ya_ fında yükselmı'ye -etlı11 

da mlihim rol o~anlarda.D. biri dtı nma P~~bılmı, ve bükümda.ruun eli- EMJLJAGALOTTJ baıtan büyük bir titizlikle mey. .... 
bu ı.attır. Türk edebiyatı " farla! nt. öpmüştür. • dana eetirmekte olduğu söyle. rU:ıgar altı tarafında )SC 

Ue tştiial •1ıınesi i 9tn genç rıiri tecı- Iıte bu Al.iş.ir Nevainin büyük dos Jıebilir. bir vaziyet alır. 
vik ~. muvaffakıyetlerini alkJı- tuna kar&ı gösterdiii sadakat ve ih- Komedi kısmında Tayareci kalkış ve ini~te rüz. Hava münferid bir dJ' 
lamıştır. tkamm. sonu olmuş ve içli Türk &airi, 1 ş b • C _._ ,._.. ladıgınv da, daam üJı' hayatında en çok sevdili az.iz dostu- u lh umaı:...,..i c ..... a ~irı karşıdan almak için riizg§. • JJ 

Aliii.r Neval Heratia Hii8eyl.ıı Ba;r ııun kollan arasında son nefe:>ini akşamı saat 20,30 4& rın yerdeki istikametil'.li bilmiye sek bir irtifaa kadar 1'e-; 
wa ile birlikıte okUDWftur. HO.- v«m.iıtir. KiRALIK ODALAR mecburdur. Ve bu istikametleri, settirir ve bu irtifaa ıt 
._ .. .,....-!mm ... ~!!!!!!!!!l!!!!!!m!B!!!!!lm!!!!!!l!mB!!l!ll!l!!!!!!!!l!'!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'91R!!!!l!!!!!!!!!!m!t'!!!!!!l!l~~==~~""""'"""""~------.-.~!!!!!!!!!!~~!!!1!!!1----!!!!!!!!l.,,.==~==~faı> deni~ ~ 

E D ~ B 1 R O M A N : 87 gı.n dudağı değmesin bir kere, Be- ri~ bir nefer gil>i tx>puklarını şid- b) Bulutlarda yükle ııJ 
led.iye kimyageıi ilbi her çeeit iç- detle birbirine vurarak döndü: yanlar: - Muvazeneli' 

Ç O 8 A N 1' J L D J Z J kinin çe~isine bakardı . - Benim, bir teyzem var . .Ayaspa- lutlan olan Kümülüs ., 
Gazel dkur .gibi elini ;yanalJrı.a şada oturur. zaten fakir, kimsesizdir. lonenbüsler yükseleıı ~·, 

koyup başını saJ.l.ıyordu: Söyll~im. gel$in .. · Sessiz ~ ke.- şakuli cereyanlar yaı-l' 
- Vah vah ..• Acıdım dojrusu ... dmd.ır. k t lk 

Şevket, gülmekten vaz.&~ti, boy- Bu, ne olacak ıPmdi? Numan kaptanm tttlifint sadiye a ye en uçuşu ~ 
Ya.zan: Mahmut YESARi 

- ~eçınlş olıiıun Şevket bey, dedi, 
atlattınız ya i.rıiall.lıh. .. • 

Bil.riıan Şevket, yüzünün bir çi7.ai
ııin1 oynatmadan, taş gibi duruyor
du. Nutn3n kaptan ona doğru yürü
dü: 

- İşte yataktan kalkmışsınız .. !az
la Iapacılık lazım def il... Bir kaç 
Jilne kalmaz, kendinizi toplarsuıız ... 
Şöyle karşıWclı ıani gani bir içeriz .. 
Buyurun biraz konuşalım canım . .. 

Bürhan Şevket; Numan kaptanın 

ilerleditlıti görünce, elile kapının ke
narını sımsıkı tuttu, porsuk ~iş ka
paklı rözlerini yumarak, maden! bir 
ıese benziyen sürekli blr kalı.kaha 
ile ıülıneie başladı. Numan kaptan, 
olduiu yerde mıhlı kalmıştı; Sadiye
,-e dönerek baktı. Sadiye, ellerile ytL 
dlıü kap17arak bq.u:u. ejdi. Jif.!.rl:uuı 

o.unu çarpıtarak haykırdı: - Bilmem. •• Veli ~ de CID\ID m.mııuniyetle kabul etti: istifadeli olan bu ~ 
- Hq .•. He_y ... Hey ... Somu çe- için çaitırm.ıibm. 1 - Teteiddlr ederim. 7alJU% Peki • talruli dlr'atleJ' fe -,1 

kilerek kapıyı kapadı. - Zanedersem evde de Jalıımı· rq1ı olma.sın da... yilk ola bilecefi içiıı .. ...ı 
Numan kaptan pşınnıatı: nızl Numan kaptan, bıyıkl.arınln uolan., t hl'k U im d x... f6r 

- Evet ..• ~;...di Nf•lrda mel: - m -4 ır...; .. e -ı;.....;,,e cevap verdi: 1 e 
1 

e 
0 

a 
1
•• .•• t 

- Şaka mı 7a:pıyor? Yoksa sarho~ ....-. • ,,...., • .., ....... ..., (Çünkü kümülonenbiP' 
mu? tepte. - :Eibet ••• Sonra om. ela balcrrıak 

Fakat Sadiyeni.n meyus, nıtvmit Numan kaptan alııını buruatura- 1Qin a)'Tlca adam t.t,er ••• H~, M.a- hassa dolu kümülOJl 0 nazarları karşısında donup kaldı: rak düşünüyordu: cide Hanı.ı:n, ıüçlü. kUVV•Ui bır ka- bu 1ıJtir'at aniyede l 
- Ne oldu? Sabahlan mahmurluk - Güç if ... Bun~ çare.ıııe bak- dındır. Her if ellnden ıellr ... . Tq bulabilir) bu itibari• -...11 

mu bozuyor? malı. Veli Beye ne ~oyllyecektiniz? tqıt, ilk demez ... Ben öylesini si-ı t d d "ııki af e&JP': 
- Hayır. Şimdi ağzına bir kadeb - Hiç ... Gelip bir kere ıörseydi. 

1 
ze tavsiye eder miy~? ••• Teyzem d•- • a • erece e 

1 
• i 0 

rakı koymuyor. Hasta! I - Ben gider, olduğa. iibi anlatı- dii:irne bakmayın, dilhn al~nuş da ı~kışaf etmemış) JJltoıf 
- Bu ne biçim hastalık böyle? Bir nm. Böyle hastalarla uirqmakta çoc.ıklutumdanberl, ?Yie de~. M~- lık bulutlarmda ( ;) 

doktora falan göııtermediniz mi? de rtli!., Biz ba~ımıza olma.ı ... Sıze bir 

1 

cide Hanım, benim sut annemm ıeli- kiimülüslcr) uçııı•" .ıJ 
- Rakıdan, -vakitsiz bunamış... arkadaş l~~:.... nidir. • bir hareket olur. BU ~.t 
Nwnan kaptan, kabul etmiyordu: Ben de dil~unuyonım... Sadiye, biraz stlolarak aordu. I k r k rıtı1'P'.., 
- Dünya ale ınrakı iç y · Yı.ıl- Numan kaptan: elerini. caketlnin - Evli mi? ıavaııın şn U ı a iill"'· 

nız rakıdan olmaz. Şevket Beyin iç- yan ceplerine sokarak pencereden ba Numan kaptan, dÜi\inilr gibi oldu: reketı kümülonc~b l fi' 
medi,ii g.i&i mi vardı?... K\IDare- 1 k.cyoı:du, •C.-ıı:rıy\! d un> kıı.ıxıımdat• ve 1 (.üalı.a vıı.r)I [Devamı ~ .iJJ.C 
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l• • 11 " p • Bulgaristan ne Darlan Pariste 1 
ıq 1 1 1 y a n g o yapacak ? (~aş tarafı 1 inci sayfada] 

~ [Bac tarafı 1 Jnci sayfada] Berfhide La valtn hakikaten Vleb7. 

fngilizler Bingaziyi 
işgal etti 

•• • . ~ , .. Ye &1tmek t&s&VV1lrtllıda mıdır, yok-un k ı k •d d 1 ecnebı ışgalınden sonra, bugun. ..ı Parlstc bir hük6met ml kuracak-

Kahire, 7 (A.A.) - inıUtz uma
ml kararıii.hının tebllft: 

k 
a şam yapı an eşı e e kü hükfunet iş başında kalabi. tır. sualleri ileri sürülmek;tedir. 

• lir nıi? Bulgaristan, bugünkü po. Nevyork T lmes ı-ar.eteslnin Vfchy 

a.zanan DUmaralarJn ıı•steSJ l't'k d d d bT '? muhabir!, bu 'ehlrlerdek i tenıayü -~ J ı asıf .a • ~v~m ehe f ı ır : . Iün son saatlerde Alma.nya ile mesai 

Trabhısta RlnrazJ dÜJ'I teslqn ol· 
muştur. Parlak hareketlerle İpıllis 
ır;ırhlı kuYVetlert Akdai d&imın ce
nubımda yürüyerek B~arlnin ce
nuba doinı ciden İtalyan muva.ııala 
hatlııruu kesere-k orada 1erlepni11-
tir. 

~ ı... l>bango Bqinci Tertip bi- ı Hatta stıkla mı mu a aza e. birliğine dofnı oldufunu tahmin et-
11:e,ıdesı dün akşam Eminönü lacak:lardır. bilir mi? Bu üç suale verilecek 1 mektellir. 

f'Jıı ~ :ra,pılmııt.ır: Keşideye sa- itlter Bin Lira Kazananlar cevap •hayır. dır. Artık ondan Ayni muhabir, ilin ediyor: 

buçukta b8.§lanmıştır. Aşağıdaki altı bilet ikişer bin ll- sonra, neler elacağmı kat'iyetlc Haliliaıırda mev:ııuubabs olan me. 
A:rnı umanda Demede ilerllyen 

Avustralya kıt'alan rtcat eden diliı · 
mana. nefes aldırmamışlardlJ'. ~dede kazanan nwnaralan ra kazanmışlardır: tayine imkan yoksa da, Bulga. sele, Lavalin hals olacağı salihlyet-

"erJ:r9ruz: 805711 29626! -i489 224866 2211418 ri.stan, tedricen, Almanların her !erin ne kadnr büyük obc~ğı meseıo. Erltrede Kortn clvannda vaz1'Yel 
memnuniyet verfol bir ta.l"f.da. in.ki· 
pf etmektedir. Kıt'alarunıı Eritre,.ı 
clrdlflnden beri alınan esirlerin mlk
tan daha flmdlden lf500 il a.~L1hr 
ve mötem&dtyen esir kafileleri Kel 

"-~ lltn Lira• Kuananlar: 9982-i iıtediiini yapmıya mecbur ola. sidir. Laval, çok renlş sat; hiyetlerfn 
"'iL. • Bu numaraların yalnız son, yani Fransız h iikftmt:ti reisi olma.it arzu-
~ ~~1 d~rt: nwnara onar bin birler hanesinde birer .değişik rakamı cağı gibi, İngiüz hava kuvvetleri sundadır. MaN>.şaJ Petain ise rskl 
~'" ihtiva eden biletler de sekizer Ura de, ağlebi ihtimal, Bulgaristanı, Il~l~icümhurlar tal'2mda bir devlet 

200809 alacaklardır. hatta Romanyayı bombalanuya reısı olarak kalacaktır. 
196439 Biner LJra ıtannanJar: bqlıyacaklardır. BİZERTEn:: BtlCUM OLAMA.z mektedlr. 

116383 Bulgar milJetinin bu akibcti 
~b 240278 Aşaiıdırk.i otuz bilet biner lira ka- ve esareti istemiyecek kadar is. 

llunı zarunışlardır: 
bL'l.I araların birler, onlar, yüz- 179427 239723 l77948 297718 288181 tiklaline düşkün ve menfaatle. 

b7r, veya 0 n binler hanesinde 11646 145586 220149 261293 231998 rini müdrik olduğuna şüphe 
r 

0 
ırer rakamı değişik olan bi- 2 788 

~b;~ıt\ı:zar lıra teselli mükafatı, 2!5694 231448 15928 42709 ı ı yoktur. O halde, tekrar ediyo. 
~, e 85350 186589 210082 216942 12so21 t ·ıt · .. t f 'kl · 

~llt r hanesinde birer rakamı 
2951

!5
5 137629 131972 292389 ruz: ngı ere ve mut e ı erı, 

Olan· 809 100809 
107157 

J Bul Ista k t ' · "-,, ı . ' ' 296439, 125759 5~775 101967 154551 173212 gar nm mu aveme ını art 
~~l\lı 63

83, 216383, 40278, 140278 -------•--- tırabilecek siyasi ve askeri ted.. 
~-biletler üçer yüz Ura ala- Beter Yüz Lir• ~- birleri almalıdır. 
t it~ lt lık Son1an (2892> ve ca33> ne niha- Abidin DAVER 

ııı bu ra mtıkAfatı kazanan yetıenen biletler b*r yüz lira ka-
d~ S;u. et A.nkarada, yarını bilet
~lıı-g~e, İzmir, Denizli, Karabük ıanmışlardır. 
~ adır. iıı:işer Ytiz Lira Kazananlar 

"ııkıt1 l!fn Lira K:ızananiar: Sonları (3916), (4710) ve (2634) 
~lııı.alki dört bilet beşer bin lira ile nihayetlenen •biletler ikişer yüz (Baş tarafı 2 inci sayfa d.1) 

.., ır: lira kazaruruşlardır. •- Zannıma göre ağlcbi ihti. 

Dış politika 

23946 Yüzer Lira Kaıanan Numaralar: nıal galebe için bizim mu~vc. 
'14799 :netimiz zaruridir.• 
214 Sonlan (913) ile nihayetlenen bü-
2 99 tün biletler yüzer lira kazanmışlar- Meb'us Al'nold ile aşağıdaki 

"1 0?62 dır nıubavere de çok dikkate değer: 
~~ . 

')lı.. ara.ıaru:ı. yalnız birler, on- - Büyük Britanya sukut c. 
· '<(!~ Onar Lira Kazana.nlar: 
~ b.' blıııer veya on b{nler ha- derse evvel ve ahır Amerikanın 

""' tr t'a.kkamı değişik. olan bi- <77> ile nihayeUenenler onar lira harbe girmiye mecbur kalaca. 
bı~ ~- kazanmışlardır. w k , . . . ? 
~ ""f'!r lira teselli mUka!atı İk • gına anı mısınız. 

ı, !it r hanesinde birer rakamı işer Lira Amort! Kazananlar: ı . . 
9ıı ~tı: 123946, 223964, 174799, Sonları (l) ve (a) ile nihayetlenen • - Evet bu fıkir ve kanaatte. 
a~ b~fl9, 221499, 120762, 220762 bütün biletler ikişer lira amorti ka yun • 

.A lletler yüz ellişer lira a- zann:ı.şlardır. ı' . Bu iki muhavere Aınerıkanm 
«'\sk ı· . . . Ingiltereye yardım etmekle ha. 

( er Ik bahisleri 1 ZAYI - Istanbul Lım.an Havalesi kikati halde ne.fsini müdafaa et 
llau ile Zonguldak Limanlan.ından 1935 C. . 15 te kt d. A 'k -

.\~ aı-afı 4 üncü sayfadtl) tarihinde almış olduğum 15 nwnara-1 ıgmı g s rme e ır. merı a. 
1 ok 11'•rın ~ . lı kaptan ehliJıetnamemi zayi ettim. nın yardımı muhakkaktır ,.e 
b. h~..... aı;ır zayiatı muka.bUın- y . 1 - 1 d · .~ l b J b' fi'ldi C'lliııL -ede k kt kJ enıs nı a acağım an eskiBmln hi.ik- aş amış ır ı r. 
·ı ''lı-ı araya. Cl ı an. ve mü yoktur. 

~1~.1>-"•re~abul edilse dahi, in-, Htisaın oğlu Mehmet Alt Hü1eyin Şükrü BABAN 
~t~ erile dona.nma.sı, bu 

~ltlerdlr denizden· muvasalasını 
ı,~ hlr aa. ~ngi~iz ·-o~dusu, hayli yu·· RKIYE CUMHURiYETi 

Loııdra, '1 (A.A.) - General Vey
r:aııd, dün Cezayı · radyosu ne neı
rettlğf bir tebliğde Almaıılann Blser 
teye muhtemel b~r hilcum hakkmda-, 
ki haberi tekıfp etmiştir. 

----~--O'---------
Tepedelen 

nabeşlstaıula Gondar g-61ü boyun 
c:ı. ileri hareket~fz devam etmekte
dir. Bu mıntaknda da. esirler alınmtş. 
tır. 

Londra, '1 (A.A.) - Sukutu bildl-
rlleD" Blnııı.zi, Marepl Grazta.ııiııin 

aon lstllikamı ve bu mmtakarun en 
mühim üssü idi. Binl'arlnin nüfusu 
65.000 dlr. Bunlarll\ arasında Mal
bs, Yunan, İtalyq ve Yahudi de 
vardır. 

[Ba~ tarafı 1 inci sayfada] VA nı, m SİHİRBAZDIR 
kaldıkları görülmektedir: Kahire, '1 (A.A.) - Bin&'azlnln 
Diğer taraftan Yunanlılar taz. zaptı, btittin mahtelJerde büyük b!:r 

y iklerini idame ettirınekt hayret uyandımuıtır. Askeri mah-
.. • e ve teller blle Blnıazl harekatının pek 

mevzu htlcumJnnna devam et. l 1akm bir samanda bile netlcelenece-
":'.cktedirler. Yağmur ve sis yü. / ğlnl tahmin .. etmiyorlardı. Herke.;Jn 
zunden her ne kadar şinıal cep. ağ:ıında ·~ ;wzter_ dolaşmaktadıff 
besinde muharebeler fasılalı bir «Vavel , .bır slhrrbaıdır.ı. 
surette ecre~ an etmişsde de BİNGAZİNİN EHEMMİYETİ 
Şkuınbi deresinin man b t Loııdra, 7 (A.A.) -.Reutcr: 

sa 1 e ra. , Bingazinln ~ukutü ltalyavı Afrika 
fınra büyük faaliyet olmuştur. ' sahilindeki en mühim denl:ı üssün -

0 ı den mahrum etmekle kalnuy:ıc:ık 
aynı ~manda bu üssiln İtalya ile o· 

Gazino ve içkili yerler İçin tan munakalesmı de keqniş olacak
tır. 

yeni tarife iuglllz kuvvetl,rinln ileri yürtiyü-
şü sürafü c;hnuştur. Filvaki İnı.rili ı 

Belediye iktısat miidurlüğü ga kıt'alan daha evtıelk! gün Binb'.ı ı:l · 
zino ve içkili yerlerin yeni yıl ta. den 86 kHomf'tre me«:ıfedc bulıın

rifclcrini bitirmek üzeredir. Ya. mtk~ idi. . 
k d h. 1• • .1 nıııız denız kuvvetl<'rf, denh:e hii 
ın a şe ır mec ısıne verı ecek kim bulunmaktadır. İuxilfa kıt"ala-

olan bu tarifelerle yalnız yaz ve rıda :ıabill işgal altına almış bulnu
kış mevsimlerinden birinde ça. Yo~lar. 
hşan mücssesderin fiatlan di. ltafyanfarda.n :ı:aptedflen bütün şc
~ J . d d h üks k t tul birlerde muazzam miktnda Vt> her 
ger erın en 8 8 Y e 11 - nevi harp levazımı ve iaşe maddr>!Pri 
maktadır. İngl!lzlerin eline geçmiştir. Filb::-kl

T ŞEKKÜR ~hu Yı üstlinluğü Ue bu kııv-

~'~:::~nıe!:C:!'nU:iar!!~~: z·RAAT' BANKASI ltara. l'nı.a milıaade edllm.iye-
bft Ya oıka.n Al!nanlann da 

tıı .. 
' 1itt-1 1\ı l.l~aaduı sonra, mailDp 

Ctt!Jı b\"ahrntn edebilir:-Z. 1 
, t1!'tfceı, uc.adele~in Almanlar le. 
b~ lllte h ?Jnesı ıhtimali çok a.z-, 

Kuruluş tarihi: 1888. - Serma yesi: 100,000,000 Türk lirası. 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her ne'V'i banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyeır. 

Bilktaş, Menemencioğln ve ~ 
vut aileleri, çok kıymetli Meh. 
met Bedi Büktaşııı ölümü mü. 
nasebetile bizzat gelerek veya 
telgraf ve mektup göndererek ta 
ziye ve tesellide bulunmuş olan 

1 
muhterem zevata karşı hisset.. 
tikleri minnettarlığın bildirilme 

j sini gazetemizden rica etmişler. 

k:ı Jııe"'h lcuvvetterf 200 bin m('r
nıl, mnhtl"Jlf çapta 3{)1) top u ... 10 hin 
battaniye 15 hin par('a gi:vcı•rk ve 
800 binden fada tl~nk iğtinam et
mişler ve bundan başka. blt çok tımı. 
Ye Yliderce kamyon zapte~ilmi• 
tlr. 

Alınıuı esirlerin milrtarı hrrfü hi 
ltnmlyor. Fakat Trablus harblniı1 bn
•ından beri 110 bin esir alıunıı ... tır. 

VAVl-'I, KENYAYI Zİı'ARE1' E1'Tİ 
lbtacı •kl:nı olmadan denizaşı-

1~ cle}lu ıı. rnuvaff:ık ol.nıası lm
lt lttı ~~-e~ kadar güçtür. Bu j 
•• lııt t Uşıiniınee, AlmanJann 
"'1111 ~ebbiis .,_, . j 

a.ı~ e c....- et edeceklerı-
• ., ltor B 

~llt · u, delice bir cür'c 
lltıı. a.t k 

'~rı. a ılh insanların da. 

~ ••ır tanıan, bazen, delUer 

et. t:ak ha.roketlere kalk~"' 
Ulınem1ş şey değildir. 

Abidin DAVE 

~ilt~===== 
. tliıt ereye yardım 
iG~ 1 tatalı 1 . . 
''lıı5 "~ı _ıncı sayfada] 
~~ L'nıesı kanun proje. 
b llldbergi dinlemiş. 

'~ Lhıdb 
N~1llttıu.ı erg, proje aley. 
"t: llf Ve tunlan söy. 

)~d ...... h,\7acı1ı~ 
~ U gı, .Anıerika. 
~ he dahi hiç bir za. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekile<:ck 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 A. 1,000 liralık 4,000 L. il 100 Adet 50 liralık 5,000 L. 
4 > 500 • 2,000 • 120 • 40 > 4,800 > 

' • 250 > 1,000 > 1 
40 > 100 > 4:,000 • 160 > 20 > 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşm!y<lnlerc ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

dir. 

f. 

Bugün 

Londra, '1 (A.A.) - Orta ~·ark 
kuvvetleri İngfüz Ba'ikuman•tanı"'Gf'
nera.I Vavel'm <ıon ır ilnlcrılr Kenv:t · 
YI ıdyarct ederek o•ada k1'a hlr 
müddet kaldıb ifşa edilmektedir. 

MELEK Sinemasında 

ROBERT TAYLOR - LEW AYRES • GREER GAR.SON 
gibi 3 büyiik yıldızın yarattığı nefis bir komedi 

• 
HATIRLA 

Eğlcnce1i ve ıen hir mevzu ,~ 

Ayrıca: Renkli Miki IUawı ve Fo:x: dünya havadisleri 

Bugün saat 1 ve 2,3-0 da tenzilatlı matine 1 
M W&L 

TAKSİM Sinemasında~ 
Göriilmemi~ bir muvaffakiyetle gösterilmekte olan . l1 ol~ '"• kuvvetlerine 

tll
11

etl t:yr•c•ktır. Halen ya. 
'Q l'ap-§eky ınüzakere ho.J 

-a tır .• 

Kur'alar senede 4 defa 1 ey bil, 1 birincikanun, 

~l·m-art .. veEBlllllJha-zir-an-ta:..rih-le rDiind~e ~çekM::Ililec::!2ekDtir'3. ıı~,__; 1 G .. ( n iyen d mm Avdeti 
ı BU tik dehşet, Ko~ku ve Esrar filmini görenler ve işiten. 

Pek Yakında • 
senenin en büyük AŞK filmini görec 

HEDY LAMARR - SPENCER TRACY 

Jer cıdden ha ·re tte ku lımşlardır. 

Gci ü m·Jen canavar Z bıta kttv\·cı;nden .. ve mitralsöz. 
1 ı d l orkmı;) arak d tn onlarla alay edi:rnr ... 

. ı goriinmez b r 
or 

.ın 

navardır, siz de bugün g idiniz, 
'ki saat ~ c ' rini:z. 

l 
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Saf v.e NormalGıda 

M. NURi ÇAPA Kurulu§ tarihi: 1915 

Gınc~ ~,... -- - : . - . ~ ~ . . . 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Şartnıımesi mucibince c340> ıqİo toz halinde toz \•erilmedill 

takdirde e720> kilo mayi halinde Sod,ta.'TI. gl.i.>ero fosfat pazarlık.la sa
tın alınacaktır. 

11 ._ Pauı.rlLlt 12/U/941 Çarşamba gQnü saat ıs te Kabata,ta leYaZtın 
ve mübııyaat şubesindeki alım kottıisyonund.a yapılacaktır • 

III - Şartname aözil r,eçen şu~ parasız alınabillr • 
iV - İsttklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saıttte teklif ede

cekleri füıt l\zerinden % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezktlr koı:nl.s-
yona mUracııatları. c60SI> 

Cinsi Mıktan EksDtme IC!kll Saati 

Gelincik üc bobin 250 bobin Pazarlık U,30 
Saz tıç be.bin 281 bobin > 18 

ı - Ntimune ve şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mlktan 
yazılı •2> kalem eşya müleahhidi nam ve hesabına pazarlıkla satuı alı-
nacaktır. ' 

II - Pazarlık 24/Il/941 PD~rtesi günü hlzalarmda yazılı aaatıerde 
Kııbataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 1alı• 
lacaktır. 

III - Şarlnııme ve nOmune slSzQ geçen ftlbede görülebilir. 
!V - İstckliler;n pazarlık iç:n tayin olunan gün ve saattlerde teklif 

edecekleri flyat üzerinden % 7,5 güve.nmc paralariyle birlikte mezkQr 
komisyona müracaaUarı. c919~ 

İstanbul fiat mürakabe komisyonundan 
48 Numarall ilin 

Buğdayın vasati k!lo fiyntı.'ln nazaran değirmenlerde ekmeklik unla
rın gayrı safi 72 kilo tutan beher çuvalının fiyatı 8/2/9U tarlhlnden 
itibaren 1 OGO kuru(i olarak tesblt edilmiştir. (921) 

S:ı.Wbl: E. i Z Z E T Neyrtyat DlreJdörü: Cevdet Karabll&bı 
J\a..11ıldıiı ~er: •Sola T~l61'd• Mac.baasa. 

Tayyarecilik 
bahisleri 
(Devamı IJ lncı sayfada) 

betle daha azdır, fakat iyi ve e. 
m.in bir uç~ yapmıya yetecek 
kadardır. _ . 

c) Termik şakuli cereyanlar: 
- Açık havalarda, bilhassa ya. 
zın, göneşe maruz yuler üze. 
rinde kuvvetle ısınan hava ha. 
fifleıir ve atmoderde 500 mel. 
reye kadar olan bir irtifaa yiik. 
selir. Hava ısınan mıntakanın 
tam üzerinde yükselici ve hara.. 
reti daha az kapıp hemen mınta. 
ka üzerinde ise alçalıcı olan bir 
barekt-t yapar. Çok defalar bu 
cereyanların mevcut olduğu yer 
ler, bu yerler ilzerindc yükselen 
havadaki rütubctin tekasüffin. 
den meydana gelen •güzel bava 
kümülüsleri) nin teşekkülün. 
den belli olur, tanınır. · 

Bu gibi ballP.rde yelken uçu. 
şu, bir cereyandan, bu cereyana 
komşu ve yakın olan bir ba~'lcn. 

~ 1 
sına geçmek suretile yaplmak 1 
mümkün olur. Bu suretle dağa 1 
çarpan bir rüz,:ardan meydana 
gelen bir şakuli cereyanla bn, 
valanarak az sonra termik bit 
cereyan sahasına geçmek ve bl'
radan bir kümülüse takılarak ! 
bunun şakuli .cereyanın~an is.ti. 
fade ederek yer de.ğiştirmek ve 
bir uçuşta bütün imkanlardan 
birine ve karşılaşacak vaziyetle. 
re göre sıra sıra istifade etmek ı 

kabil olabilir. 

1941 Liatıan 

Sterlin 
Doiar 
1"rc. 
Liret 
iıvıçra Frc. 
Florin 
Ra,yl$mnrk 
Belga 
Drahmi 
Leva 
Çek Kronu 
Peçeta 
Zloti 
Penıö 

Ler 
Dl.naı 
Yen 
iaveo Kronu 
Ruble 

• 

t.&anbal ~tbıel icra 
lafunılan ı 

ltapanlf 

5.24 
132.20 

29.8875 

0.9975 
1.6225 

12.9375 

3.175 
31.1375 
Sl.003 

Memur-

Alacakı. Nlko. 
Borçlu:~enri Zellç ve mahdum

lan. Galatarla Kararıtıruı soknk No. 
8/8. 

Blr borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrllmesine karar verile:ı 
matbaa makineleri 15/2/941 Cumar
tesi günü saat 9 dan itibaren yuko
rıda yazılı adreste saWacaktır. Mu
hammen kıymetL-ı yilule yetmlş be. 
şini bulmadığı takdirde ikinci art
tırmıw 18/2/941 tarihinde nynl ma-

Tliplerin .rUzde yedi buçıık pey 
akçahrı ile 940/3344 No. ile mahal
linde hazır bulunacak memurumuu 1 

Kuru cildler için 
yağıız huıuıi -

halde ayni saatte satılacaktır. 1 

müracaat.Jan ilan olunur. (2622) ··•••:•••••••••••••••-.......-


