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C Londra bildiriyor ~ 
• 

5 ltalYan tümeni 
tuzağa düşiirüldii 

8 inci ordu 20 binden fazla esir aldı ve 350 
tank 400 top binlerce araba ele geçirdi 

Berlin diyor ki: "General 1'1ontgomery 
elverişsiz bir duruma girmi,tir,, 

x 

Fuka ile Meraa • Matruh araaında demlryola Dzerinde 
yapılan tahribat ile yanan bir benzin deposu 

"ltalyan tümenleri
nin temizlenmesine 

Sekizinci /ngiliz ordusunun 
komuta ınzn )IG!ı ·yeti 

devam ediliyor Bugün Libyada Mihver kuv • ceıi hakkında da ,imdiden kat'i 
9 9 vetlerine karıı kuvvetli bir taar- bir hükme varıl maz. Fakat bu 

Kahire 7 (A.A.) Ortapı'k ruıı hareketi yapan ve bu laarru. orduyu, busUn u ~rtlar içinde 
lnclfu umwni karargahının mütte- :zun ilk safhasında ciddi netice• idare ve buna komuta eden zabn 
rek teblijıi: ler alan sekizinci ordunun mu· f&hsi,.eti bilinmeye det-r. Teb -

5/6 Sontepbı pceei vu dün 3 1 Yaffaki:reti elbette ki inkar ka· Vtlerln Mentsomeı"J' adını Te.-. 
h'CI ordu diipnana prba doinı ta.ı bul edemez. Bu taarruz henU• dikleri bu l.._ıliz senerah, lnııri. 

(Devamı 6 inci ~aylada) sona ermemlt olduiu için neti. (Deoomı 5 inci Ny(ada) 

( Şark cephesi ) İngilizlerin ltalyaya 
yeni bir hava akını 

Cenova tekrar bombalandı, Roma hissedilir fah· 
ribat yapıldığını ve 20 kişinin öldüğünü bildiriyor 

Yeni kurmay Tiirk ink1.la 
subaylarımız enstitüsü 
Dün Ankarada 
diploma tevzii 
töreni yapıldı 

Maarif Vekilinin yurddaşlara beyannamBs 
İnkılab enstitüsü kuruldu, enstitüye satılmak iste

nilen vesika ve eşyanın değeri ilmi tanışma 
ve Yönetim kurulunca tayin olunacak 

Kara lrumından 58, denizd•n 4, Ank 7 ( 

" 

ara A.A.) - Maarif 
ava ltı•mından 12 kurmay •u • Vekilı' Ha• A-ı· Y" ı ,, 

" 
h 

.an ı uce vatan • 
ayımız a ra~ orduyo katıldı daılarımıza Türk inkıli.b ensti • 

A 
. tüaünün kurulduğunu bildirmek 

nkara 7 (Radyo cazeteaı) - ve onla t'C lb 
Buıün Harb Akademisinden me- verme - rı d ens; .u~e ce _ dvek~fbya 
zun kurmay subaylarımıza dip- yan ge .•ve ıçıtn ;&t~ıı a 1 

•· 
1 .. .. . nameyı netre mıtlır: 
omT~' levdzu Bt?.r~?kı yMa!'llılmışMtır. 1' Büyük milletimize, 

oren e uyu ı l!t ec ı. A · d 
• . • Abd"lh ı·k R zız yur daflarım, 

aı reıu u a ı enda, Ge - B" ük Ml'I~ ş f' · · 
ı K B k 

• . uy 1 l e ımızın aeçen 
ne urmay at an muavını A- yıl B" "k M'll t M ı· · · G" d" b' 1 k'll uyu ı e ec ıımı acıı 
sıkmd u~ uz, 

1
m
1
• e 

1 
u~ ar, dveh 1 be~, nutuklarındaki iıaret ve irtadları 

a emı mua ım erı ve a a ır u" zerı'ne 4204 1 k 1 
k 

.. . numara ı ftnun a 
ço guzıd~ zevat bulunmu,tur. kurulun Türk inkılab tarih; ens. 

Akademıden bu yıl kara kıs- titu·· ··u· ı'lm"ı d ·· t' 
d 5 d 

· d "' anıama ve yone ım 
mm an 8, enız en 4, hava kıs- kurulu çal ı b 1 
mından 12 auba mezun olmu • . . ıfm~ arına . as amıs • 

(D 5
y • • f d '; tır. Etsız ınkılabımızı ıncclcmek, 

tur. evamı ıncı aay a a ·· · · d · · d onun onemını yur un ıç n e ve 

HükOmqfe 
borclanılan hububatı 

' 

dıtında tanıtarak ebedileştirmek 
amacını ~iiden enstitü, mf4k"""' 
nı gerçekle tirmek Ü7.ere bir kü
tübhane, bir müze, b=r nrtiv lrur
mayı i 1k ödev s1tvrı•stır. B•ı ......,:;. 
esseselerde inkılabımızllı. i'.,.ili 

(Devamı 5 inci saylncla) Maarif Vekili Hasnn Alı Yiirrl vermiyenler 
Vilôyet bir tebliğle bunla
rın bilumum mahsullerine 
el konacağını bildiriyor 

Vilayetten teblig edilmiıtir: 
Vilayetimiz dahilinde buiday, 

çavdar, mahlut akdarı, arpa, ve 
yulafın teslim tarihi Birinciteşrin 
ıtt. da h·"a buhnu ,.ti .,uMrm 
tealim tarihi lkincit~rin sonuna 
kadar uzatılmıthr. Bu miıddetle· 
rin sonunda hükumete borçlan -
dıkları hububat miktarını alım 

Vali, Lokanta ara niçin ekmek 
verilmediğini, tabldot usulünün 

niçin konduğunu anlatıyor 

(Devamı 5 inci saylacia) 

"Zenginlerin s.:idece para kuvvetine daya
narak mahrumiyet çekenlerin gözü önünde 

israflarına . meydan vermemek istiyoruz.,, 
- l 

Yakında esasll kararlarla kontröl ve mürakebe 
işi daha semereli bir hale konulacak Aferin 

manifaturacılara ! 
Partiye müracaatle 

her fedakarlığa hazır 
olduklarını bildirdi1er 

Son günlenk, Vali ve Belediye' • - Yeni ekmek karnelerinin 
Reialnln rlyuetinde muhtelif top. tıevziini müteakıb bazı kararlar. 
lantılar yapıldığını, ekmek, iate viliyet tebliği olaraJc pzeteler ta. 
ve ihtiür mevzuları üzerinde yem raftndan ilin edildlğ:ni billyorsu -
t~lrler alınmakta oldu&unu yaz· nuz. 
mı,tık. Bunlar arasında va~ndaılarllt 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfl bir kısım kolaylıklardan lıtlfadeı.t 
Kırdar dün bu b».u.ta keneli.ile gö- t.abdld edilmektedir. Meıcli lokan. 

Perakende manifaturacılar dün ri.1feın bir ~imlze a,aiıda'kl tatarda kame mukab'llnde dahi ol-
Parti vilayet merkezine ıelerek bey natta • ' .-

1 
• owunm"":r"ur: (Devamı 2 incı aayfada) 

M 1li Şefimizin nutukları üzerine 

kendilerine emred 1 ek her bususu =========5 ================= yapmağa hazır ol uklarını, hüku • ii 

metin, partinin emirlerinı bekledlk-

Kafkasyada 
muharebeler 
şiddetlendi L-ondra, 7 (A.A.) - Bugünkü! devam etmekte idi. iki l yyare.'llıiz !:n~~atandqların .m~faatinl 1 • 

C 
__ ;- .. .. d'l h eksiktir ren her fedakarlıga hazır ol-

umartc:ıı gunu neıre ı en ava ne-1 • . . <haklarını bildinnifl rdlr. 

Yeni edebi romanımız 

Almanlar Tuapse :ı:aretinin tebrti: ltaıyan tebt1t 1 
---o-

. ı • .::ı • D" ~ bo b 1 Ronıa 7 (A A ) - Resmi teb- H 1 k 
Şımaıınue arazı un ~ece agır 111 a tayyare e. . . . . A N'h d 

rimiz Cenova'ya taamu etmişi r • lığ: İngi z tayy~ lerı dun gece Ce. C U 1 Q 
kazandılar ı . . .. . nova üzerine bır akın yapmışlardır. • 

dD', Gıdlfde ve donu1de hava ıart- Şeh1'1 bilh ez ve ark ma.. ı t b ı E • 
a. ~- dd Al ları ırüçlükler arzet:ınlşse de hedef halleJ:ine "i:' ~alar düt tu' ve S Q n U m n 1 yet 
•Qoako.va, Sıalıngra a man • .. . d .. l.J b' h b l d lh h l 1~:·t1r l 'k ' " ~ hk ki d uzerın e musa u ır ava u un u- hissedilir tahr at usu e ıre""'""!' • •• d,, •• ld 

arınh ı ıldnıkuls.a eb"!l..1~0. a an ğundan taarruz tekalf edilmlı ve Sivil ahali ara ında {mdl~e kadar mU UrU 0 U 
sı arı ı arını 1 uırı,>or 20 ..... 50 müessir olmuflur. Tanareleriıniz ter.bit edilen kayı'blar o u ve 

Bertin 7 (A.A.) _ Alman or· I döndükleri zaman büyük yangınlar! (Devamı 5 inci •a,>fada) 

:~t:. b;:~:.::::·~:.::~:. ··:!:ı --u-a--ha_c_ı.dd.:..:....."ı =-oım_a_ııv-ız-=-'. -, 
e.ıkın hücumu ile dütman bır 

de.ğ mevziinden atılmıştır. 
(Devamı 5 inci 3ayiacla) 

Willkie.nin 
Türkiye hakkında 

yeni sözler• 
«1'" 
I Urlıiye, bu memleketi, doğunun eo,· 'tt ırıde ana yol olarak kullan • 

Qlt iatiyecek bir mütecavi:c için 
~ok lıorkunç bir mesele tefkil 

etmektedirı) 

d.ıl'ievyork 7 (A.A.) - Wan • 
-..,,} Willkie, burada söylediii bir 

~ta demittir ki: 
3t1ttat Afrika ve Türkiyenin 
fl>euamı 5 inci .aviadn > 

Kurtuluş mücadelemizi devam ettiren gene 
bir milli mücadele devrinde bulunuyoruz. 

Daha iyim.er, daha fevkli, lullat daha vaz.ile, halı ve me•'uli
yet •ayar bir ruh ile, ayırıcı, b.Jzucu ve dağıtıcı dejil. birlef. 
tirici, yapıcı ve toplayıcı bir tenlıid ile, z.orluğu harb devam 

ettikçe daha artacak olan ifimiz. pcıinde olalım/ 

Yazan : Falih Rıfki Atay 
Bir karikatürün m~vzuu §U: 

Leylek yavrularından birini, 
bakmak üzere, yuvasında ah • 
koymuıtur; ikinci yavrusunu 
da havaya fırlatmıthr. Leyle • 
cin üstünde «yardım., yuva -
daki yavru üstünde «memur 
ve atılan yavru üstünde d 
ır halkı) yazılıdır. En batla ,u. 

. .. 

nu haber verelim ki ne bu ka
rikatürün çıktagı gazete, ne de 
bu kar'katürü yapan ressam 
için menfi bir düti.incemiz 
yoktur. Zaten bu ve biraz ata· 
iıdaki miaali buıün batlıca 
milli davalarımız için aldı • 

r .. 1mız bir meselenin, hiç 
( Deu'lllı S. 2 Hergün »Ütununc:&) 

İki güzel kadın ve toy bir evli erkek ... Erke
ğin kafasında bir fikri sabit: Bir erı. ek güzel 
bir kadınla sadece arkadaş olabilir mi, olamaz 
mı? Tecrübe ve bunun doğurduğu fac·a 

J• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,:r- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

Edebiyat ôlemimizin en büyük üstodlarmdan 

biri diyor ki 

l <Eseri büyük bir lezzetle okuclum. /lir Önce u:r.unluguııa ba. 
karak bunu on, on bet hamlede okurum zannında iken lisanı o 

1 

kadar akıcı ve aürükleyici ki iki hamledfl baftan aaagı oıcu· 
Haluk Nihad Pe,,eyi dum. Kitabın erı büyük mez.ı)~li ü.lübunun tabiiliğidir. Ondan 

Öirendiğimİ%e ıöre; bir müd- ; aonra ıura•ında buru•ında •ahibinin edebiyat litratının /ı~kır
dettenberi tehrimiz emniyet mü. : maaıdır. E•erJe Niluler ve ondan z.iyade Necla tiplerı gözö-
dürlüğünde bulunan Ki.miiran E nünde yafıyor. Bunları •anki tanımıı kadar anladım. ) ı 
Burdur valiliğine tayin olunmuı- '9 : 
tur. Bu suretle inhilal eden tı. .. .......... -_ ..... -·---·· .. ···--·-·--.. ·-··-·---·--· .......... .;' 

tanbul poliı mUdürlüğüne Bur - Yarın başr .. ıyoruz 
dur valisi Haluk Nihad Pepeyi 
setirilmlttir. 

(Devamı 5 ind aa:vlada) 
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Hergün RESiMLi = Fırsat çahşmoklo yaraf11ır s.Lal.taa Sa .... : 

' yını TÜl'kiyeye tatımak için büku-
metten ~üciik iki yardım '*temek 
ted.ir: Dol&T •e geımi ! Arınık Wr de 
bu bat]tfı olduiu cibi okuyan va • 
t&"'ıda,,lann 11< duygurıunu da.ünü -
niiz: «- Ö,4e ya, eler hük6ımet 
becerikli oı.h!:lsıe. eğer lııu akıllı ve 
hünerli tüccarın kef'lnd.en ~..tifade 
edeb:lse, hem .,_,, devri fiatına .lr· 
~ ,-la; hem de dükkanlarnnıa-
ela Mıımur iflerlnd• ıreçjhnez!» Ce. 
Mb ~ buğday••; Ka· 
neıltıd& buj:d.y v•. &.na .. ~ 
bilsat Aımerllcaltfwır bl8e bujday 
V~• a..pinkt me.ele, 
()koyanmlar iilıtünde lhtlya( · m.ctde. 
lertain ............. mwltr, onlıııırta 
nakl~I ınlOJr? Bursa.la 
htrıbtr! ........... Wiçklk ka~ 

(D•IHm'I• • UICI .o;,;acla) 

TAKVlM 8 2 nci teşrin 
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.SON P0!5TA 

SPOR Müsahabesi: -=====~~=============~s.::m.~~~"~ 
Türk sporUnun dinamik _TAR.HTEN SAYFALAR-

8 lkincit ..... 

ruhu nasıl öldürüldü? Yıldırım Beyazıdın tertih etti~i 
Kuru kol, bacak hareketleri, mafsal,adele terbiyesine yararlar bayağı bir eğlence 

fakat hiçbir vakit ruhi terbifemiziıi vasıtası değildirler ' • Yazan: Kadircan Kaflı 
Yazan • M Samı· Karagel· ._. ıldı.rım Beyazıd Osmanlı 1 y ld .. . • • . & tarıhinde ilk d f l k ı ırım Beyazıd onun en yuk . dı; sadece nezaketle verilmit o 

G eçen rün; ı;...ı.ı.; derole Spor ha...ı.etleri, mücadele ru sak arada külli farklar riirii· Bozanoh veya Avrupa~• a ;~·"'a. •ek noktaya ç•kbim• rörüncc luyordu. 
rimden bir:nde büyük aı· hunu, mu}Jal'iblik ruhunu, haya· rüz. [ 1] Jenmeyi adet edinen pa~şa~t::: <solak> lara baktı; onlar ellerin- Solaklar hemen kostula•; ağR 

nıf delikanhlarile sporlar üzerin- ti ve, fikri cenk kabiliyetini ter. . Zaten beden terbiyesi ve apur farabın onun. zamanında Osman~ de ~alt~lar olduğu halde civar. ca bütün hızlarile vuımağa, ke.: 
de hasbihal ederken onları tah· biye edici olmazla.·sa, ne dıye ayı-. ayrı bir tasnif yapmak !~ sarayı.na gırdiği iddia edilebi- dak_ı agaç!a.rdan emredilenleri meğe başladılar. Ma~ke.rnnın ca 
rik ve teşvik etmek için bir ta· biır milletin ve, ne de bir budalalıktır. Bu, klaaik edebiy1'· ı 1~· F az~~«:t, ceaar~t ''e adaletin devırm~k ıçın hazır bekliyorlar· nı burnuna geldi; hemen 
lum tarihi ve, babayig-itlik par. ferdin t b" t tın doğurduğu fitin kafası tec· yu~s4:lttıgı genç devlet binasın dı. Padışah onlara seslendi: · aşıı c:ı er ıye -...ıtMI o ama:&- maglubl hl k H k. ınmeğe başlasa bile o zaman 
çalarım çeşidlendirerek ortaya lar. ridçiliğinden mütevellid bi.r mah m k .. arın a i ı içeriden yık. - - er ım beni SC\'erse şol a kadar ağaç kesilecek, kendisi d'-
dökmeğe batlamıştım. suklür. ad uzere ite batlamı~ bulunu· gacHa nacak vura, yıka~... dü..-cek, ölecektı". 

Röneeanataa 80llra lduik ede· Tekrarlıyorum: uTerbiye bü.. yor u. ang.isi sevmeyebilirdi? Bu PT-
Gençlere, ~porun ve, beden ter b;yat ae ise v~, nasıl Aristokrat Yıld B d ·· d b adişahın yanındaki vezirle laiyesin=n faydalarından bahse· tündür ve, beden terb;yesi ve eg"le ırı.md heyadzı a yıpratıcı tıoz emır en aşka bir sey değil- re: (D-ıınmr •nvfa -1/2 tle) 

d tecrübeci ve, fantazya i.e bizim spor diye ayrı ayrı bir şey yok- t• .. ~ceyı, a a oğrusu sdahe ( 
erken hareketlerin ameii neti- beden terbiye.i ve sporlardaki tur. Ya IPOl" vardır, veyahud be • 

1 ~greten kadının Sırb prenses" ''S - ) 
Celeri olmall lazım geldiğini, a· bugünkü düşünü, "" tarzımızda den h!t"biyeai ... ıı Terbiye ayrılık Oldıvera oldu~unu ~dd:a ed~rleı-; o_n Posta •• nın bulm!:lc~{'ı •• 21- (lQ) 
meli neticelere sahib olmıyan ayni klasikler mevzuu ıibidir. kabul etmez. Terbiye küldür ve 

5~. razam Ah Paşamn bundaki !'I l ;J 

11 

kuru hareketl-rin ruhi terbiye R ı· · gunahı herhald · · ----... ea ıteyi bulmak için Romantiz· neticei amelıyeleri olan hl'.r~ket· e prcnsesın güna· İle alakaları olmadığını ıku· min bütünlük nazari~eıi süzge- ler, terbiye edicidir. Hareketle- hmdan az değildir. Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan oku 1 
'°ll ve netkei ameliyesi ol- cind- geçmece lüzum yoktur. rınuz mekanizmasında teı-kib, .. Fa.~at C!smanlı tahtının dör. nmızdan 80 kitiye botlarına gidecek hediyele ~cu a· 
"''Y•n ~areketlerle rerek D ... Wter; Mr •>Çray> .. a af'p reç· tahlil, Analotik kuvvani olu;lar dun~u pa~"~h• ya~noz oefahet Sold•n 5'Cn dot_ - r verecegız . 
• 

ferdin ve gerekse İluaıı topluluk ayrı parçalar değil .ulen bütün 0 • şeklındekı eglence 1le kalmıyor· ııa: 1 2 3 1 5 6 7 8 l l 
._ mek lazımdır. Hele Türk sporu d d b. rının maymunlatma itiyadları . . lan fiıı:iyolojik ve, analomik mev. .~; .~arayın a ır Arah vardı k; 1 - 811 vermek o:= 
•I ıçın geriye dönmek, geride bulu- tu l k ) ki ( ,' _ı_ı acaklarını, bu aebeble insan zuumuz icablarındandır. YalnıL r u mas ara ı ar yapar; bu '1), A.:emce bir 
t-uh nan fikirlere iatmad etmek. Ya- k l • · sayede b d ı · l sa ") ı .. una haı mütenevvi sevkı ta· . d d l tıbbi hare et er ıshsna te~kil e· · d • • . _.azan ev ete ve mıl et-' yı (. . J. 
Qıılerin tezahüratı körlqerek nı ec a ın spor ar Üzerinde va· deri«. e ı~ılıgı dokunurdu. y enis~Hr 2 - Teşhise ıne 
;";haniki •• otomat bi..er robo.. zett;;;ı ilmi e•a .. ta t&bi olmak de Hüli,.; Türk oporu, bilha .. a de b.r eve doldurul.-ak 'k' dfri da• olan•" (GI. 
• haline geleceklerini, binaen- virleri atmadan kendimizi bul· me..-utiyetten sonra kuru latin yakılmak Üzere olan birçok kadı 3 - Bir enek ' 

•,leyh apor ve, jimnastik hareket. mak demektir. akliyedliğinin tesiri altında kal. nın canlarını o kurt n·nu$tı. adı (4J, S11cu !4) . 
~r· · Ecdad sporlarımızın ilmi fikri dığından mücadelecil:k, muha. Yıldırım Beyazıd bir gün k1?"a 4 - Eski h:nır 

) ının kuru hareketlerden z!- tudur: Ameli net:celeri olan ha· riblik ruhunu tamamile kaybe- çıkmıstı; cadır kurdurmustu Gii m il :! s s es e - 5 
, .. de ameli neticeler verici olma· 1 h d ını vuzuhlandırmaia çalıttım reketler pehlivanlıkta (Spcw de· dip aristokrat bir fantazya kolu ze ava a kalkan. kılıç, cirid 

0
• ıerind-en biri ,o>, 

E. mektir. Ecdad aporlara beden olmustur. vunlıtrı seyredece!<. belki bir Demiryolu l3L 

t- Yet; kuru, kol ve bacak ha· terbiyesine topyekun pehlivanlık Mücadele ruhunu, muhariblik müddet sonra ava r;•kacaktı. Ça- 5 - Damarlar. 
/ketleri mafsal, adale terbiye derdi) öyle kuru hazırlık talim- ruhunu yaşatmak isti yen Cermen dırın önünde büviik biı ağaç vtt,.. da.ki m •yı (3J. As. ' 
ı.'~e Yarar birer vaaıta İseler de •porculug~unu baltalayanlar, me• .dı. M. askar."'va. bir oyun yapmak kerLn su kabı (6). 

r va ı ru ı ter ıyemızın va- • rutiyetten sonra Türk sporunu ıate ı. Dedı kı: 6 - Para geti. fı 1Çbi k•t h. b" · · leri ile beyhude vakit aeçirmek " .,. d 
•ıt .. , d ·ı d akla gelir İf d.eğildi. Tahta " 

1 
eğı ler ir. Manevi kudret • kuru ve, fantazya hale getiren· - Arab, beni seve.· misin? ren nıulk (6) , Bir 

e k beygwre binme talimlerı.," tahta kı-..,, .. 1 ~vvetlerimizi inki~fa ve, ler tarih huzurunda mesuldür- - Elbet severim, sultanım! emir ı s ı. 
4l 

1
&a sevkedecek hareketler. hç temrinleri, ecdadın aklından ler. [2] - Mademki seviyotsun, şu a. 7 - Erkek da. 

en büabüHin uzaktırlar. bile geçmezdi. Onlar canlı bey· Türk sporunu bundan kırk elli ğacın çak doruğuna çıkasın! dıiaı' ı 7l. 
ıı.. l gire bineTek talim eylerler ve, ok f / M k d d" ):) h·~.eae a, denizcilik, dağcılık, (Devamı 'a · :ı 4 2 ele) as ara sa ece pa lsahın ho· tı.~ , lıvanlık, kılıç mübarezeai bi- atarlardı. Ke.kin kılıçla vurup $Una gitmeyi, bahsis al.:Oayı dü-

t-~~ılik, tayyarecilik, barfiks, pa~ biçmesini öğrenirlerdi. Cl1 ('~flk mıiısa.habemcle Cermm Te şünüyordu : bu teklifte hiçbir tu-
t tel, halka ağırlık kaldırma, Rönesans akliyeciliğinin. Avru Li'in 51>0r h:lttkt'li.l.emin muk:ne..c;eı!ilnt zak sezemedi; hemen soyundu· 
· ırınanm l • · 1 pa sporlan üzerine vazettiği fi- vııpacağım ve. I.AHn nttmın bu sporl ır - Ya Allah! 
ıl4h a ar, manıa aıma ar 

sa.h~i (51. 

l'ukanlan aşalı:va ooğr11: 

tekrarı 

(5), E\ 

1-tı. · · · Bunlar ameli neticeleri 
0

• kir, matteeaaüf devam <?dip gidi- vii:7>ii.tMıen nastl kurlban mctutunu teba. Diyerek ağaca tırmanmağa 
t-\tlı•hareketlerdir. Bu, hareketler yor. Köhne Avrupa!.. Bilhasııa rii-ı t-tlireceğ'bn. başladı; yaşından ve vücudun. 'ıLterbiyeyi yaratıcı olmakla latin ırkı, bu akidelerin kurbanı. C21 C'ıimhuri~t ~Vl"lnin !.on ~r r,D.ldan umulmayan bir hızla dallar 
)~ !'Qer bedeni tetekkülibı terbi- dır. Ve, kurbanı olmuttur. Cer- ~r\ne ve. doğtırfola &.tru :oltıtı haın arasında yükseldi; hatta yarı ya-

1 - Şarlrta bir dAiyeUmiz (9). 

''"e de vaaıtadırlar. m.a ve. illin •oorlannı ele alır· leJ'e dair bir m\illah&~ ı~eılereiim. nya kayboldu. 

2 - Köpek gibi bağırına.k (6), Tann 

(3). 
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1 Nü)RET S'P.fA eoŞ"KUN .. 
D ıigku'" klSmJD hUJ3"S8SI Hamza Beyin bulunduğu dış kı· tı. Bir taş sivrisini diziediği içini .. .. . ~ 

U , sım yüksekti. Aşağısı sarp bir canı yana yana yılmayı aktı: Ar- J •• Gon.ul, nerede ıse aghyacakl.1, sın elimden •• Som:ıu;ını dü~ür.il· İzah edeceğim Gönül. 
Bir Nisa11 akşamında. .,eylıisli.m Esa.d baYJrı, daha alt yanı Eyüb camii tık aşağısı selametti. Eyüb iske-j gozlerı do~u dolu olmuştıı. Bır riiz. - Ne münaıoebet, bana besab 

Hocanın & I . ı km «!\kile,, ilanım. ile üstündeki mezarlık yanına akı- lesine götüren ana yola kavuşan Vedada, bır genç kadına bakı- Tırnaklarını etlerine rreçtren vE:rmcğe mecbur musunuz? 
da.'Yesi Gü ç.çe-k ha!ıun kon.u.~;u,yorlar. yordu. Akile Hanım kararhdan dar ve karanlık sokağa daldı: yord. ,Y:da~! ~a.rd~i.ı dudakla- bir şiddetle 'edadan elini :yak&t- - Bana kızdın! 
Gülçiçek ıha.tun on:ı. istediği suyu ve. bir metre kadar açıktaydı. Mavİ Sokak ıuızdı. Birbiri üzerine rına got~rmuş, ışm ıç.ındeıı nasıl lamış, piste doğru sü:rüklcmeğc - Yoo •• hayır. Niçin kızayım! 
rhken :rakınd::ı. pa.drL.}llb kadını oıacatmı derinliğe gömülen yıldızh gece yaalamk ev pencerelerinde gölge sıyrılacagını hesablamakia me_!· başlamıştı. Etraf kalabalıktı, ha. Bu cevabda ıcFena halde kı:z;. 
söy:üyor. Çünkü S:lrayda. söyleniyornnış, 1 içinde Haliç, boz renk!i g~.niş Lir ile karı,ık cansız ı~ıklar vardı. guldu. kanlar vardı. Kurtulmıığa çalı~·· dım ! » ı ifade eden bir mana, se• 
90~:t vannryaeak, Sul!an Gcn.ç Osmaul yol gibiydi: ((Karaağaç» Hasl.öy Caddeye çıkılacak köşede bir Genç kız, dudaklarını dişli· mak rezalet olacaktı. Kendini sinde bu ton vardı. 
ıoc .. d:. ·ın iıı l~'ec.e.Gtmi~. Ha.ılmn «nç kt7. ve tersane bahçelerinde ateşten zeytinyağı fanusu yanıyor, köşe yordu. Bu soğuk :.ükut ne müt. pistte, Saadetin muhteri-. koUo)·ı - Gönül, ben büfeye kad11.1' 
b h .... _.. -vı·n~ mıitee~ır ol. • • k hı",. Birdenbı· '- 11 d d b ld "d v • 1 • • ) u ..... =ue-n "'" ~~ .. -·w .. • . noktalara benzıyen sarı ve tıtre altına, kaldırım üzerine vuran .... re uaşını sa a ı, arasın a u u. gı eceııım, ge mez m•aın. 
muş UT. Dü~wdtitli doe k~ku~a.h . bil' savklar vardı: ölü tavk, kızıl-sarı bir yama par- hıçkıran bir sesle: Genç kadın, adeta omuzlarına - Teşekkür ederim. 
ıı·1nhWi·r: D-ıtrt> kadın bun.ı. l:"llce:u~'Or: • B" b" l . kl l değ- ça.sına benziyordu. Fanus hiza- - Sizi rahatsız etmiyeyim! asılmış vaziyetteydi, yüzünü, he- - Rica edersem! 

<cRlç bil' ~!.3.h ci~an faıiılıi bir dirn::d~e:rı~:n~~ac:kp ~ir şey sına gelmişti ki, köşeden iki a- Diyerek, tuvaletini.1 etekleı·ini men hemen dudakle.rı birbirine - Çok içmenize mani olma~ 
p·tlişth:ı. leorcib edilir mı '' Genç kız b 1 'ı 'b. t 1 Du dam gölgesi sıçradı: kaldırıp, koşuverdi. değecek derecede yaklaştırmı~h. için başınızda bulunurum. 

' _,, . uamamışar gı ı :;usu.ır. • Vedad: M h .. l . d . b" 
buna. karşıl~. "Eve•.» diy«. .. .. d k" .. 1 d karık bir D ld a mur goz erın e, en metın ır _ Bu ne resmiyet höyle? 

- . H • d var wtun e ı co ıre e a - ur yo aşım. - Nereye Go"'nu··ıı k -· ·ı d k k k' Güneş bıtımakiaıdır. Akile anm a .• d l "k. ··z ve iki el er egı çı e en çı artaca ışı Jar _Hakkım yok mu? 
~- ...ı .. "hl · h' d .. ··nü yuz e par ayan 1 ı go Hamza Bey kendini yana .alup Deyinceye kadar, o, kalabal1. parlıyordu. 
"!.- çe.kıe-re·ıı Jreç..,&ula 1 sıp:ı. tyı ıışu • b lirt' · T du Birbirlerine Kalkmışlardı, büfeye yaklaşa• 

A'·~ · ı··· d b'-~ ;;.,u··,·ünce e 151 seçı ıyor · sırtını bir ev kapısına verdi: g-a .. oktan kan•rnıs bulunuyordu. - Bu gece bı"z• erı"dı·yor mu- b" ı b 1'<>r. "'?ıun Sl't'Ja ıgın e ·•~L ...., ' • d h · d k 1m dılar ır ... "" • cakları sırada, caz ır va se at• 
~e<rlyr giınnet~ ka!l"llT ve!riyor'.u. Faka.t1 a a zıya e so u 

8 
• · - Kimsiz ve ne isleraiz? Saadet, bir kahkaha kopardı: yuz Vedad! tamısh. Gayriihtiyari durdular• 

hım kal:ldrkla.n r.ıına.n b:ı.hçenin taş Hamza Beyin gölgeıı yavaıça - Cafer baba zindanına düt· - küçük hanımefendi kızdı- - Hayır! Vedad, genç kızı elinden tuta• 
duvır ta.rafınd:ı bi-r hışıltı işiliıyoTl-ır. kıpırdadı: • . • ? mek ister misiz? )ar. - inatçılık etme! .. Bırakmam ra k, p;ı:;te sürükledi. 
Akile lhnım eti.yesin~ J'aMrM'!lk izin - Namemizi almı' mı ulınız Hamza Bey geniş bir soluk Veda.d, hiddetle yüzüne Lak- senı.. _ Bu kadın senden ne istiyof 
is' iyor - nmeriı;ırrden f.ırtıyarak hP-ttl. - Aldık. Haksızsız. Sizi gör- aldı: tı: Vedad, dansın bir an evvel Vedad ! 
tının .. eııı.,ı.ı taııafakoşu.vo-r . .Cu gelen memezlikten gelmemiş idük. - Kol muız yolda•ım ;_ - Seni bu akşam çok kiliıtah bitmesini temenni ediyor, bir an " " [ ] d b .. - H;çbir şey .• 
keçe'·ıöliih'k .s"ıpıııh1d1r. Hem nMahfeıı 2 en aşımızı - Beli, şavk altına yakla,ın, buluyorum Saadet! evvel bu kadından kurlulmak is- _Sana itık bu kadınl 

R .ı d' ) uzatup bakabilür mi idük? Ab· havf eylemen, "harami.ı değHük! Laübali bir tavıda, elini Ve- tiyordu. Bu gece, Saadet her za- _ Hiçbir fikrim yok. 
( OmJH a~V311 e IYOr mz çok güzel idi Hamza Bey. d k dadın omuzuna koymuştu, kesik rnankinden daha güzel, daha i~- _ Kaçamaklı cevabJar .,.eri• 

G enç adam gölgesi sevinçle Genç a am yashk cüsseli al· l k .. 
Akile, taş duvar altına gelin- kı d d dırımları sarartan fanus altma kesik gü ere : tihaaverdi. Bu şüphesiz .. FAkat, yorsun! 

ce durdu: Göeaünün içinde yü- ptr an ı: ·ı ) • d d l 1 - Ne desen k:tzn\ayacağım. bu aksiliği.le kendisinden tiksin- - Günahımı alıyorsun! 
• - Saadeti\& padisahıınu:ın atıl 1 e~ eyıı· P. url u, ne 

0 
ur nlıe 0k makz dedi.. Ben de seni hu akşam çok diriyordu. Vedad, b;r aralık, yan 

reği dövünüyordu. K l s· [3] . k d d ı sag e ını 50 yanına 3.SI ıvrı b 1 '~ d d' H -Seninle uzun u;ıun ko ... of~ 
"-Yav,. .. _ fı~ıltı kadar hafif ve « arı ısı> ın arın ası ar. • h• k] k b k yakışıkh u uyorum ve a . ay gözle, masalarına bakmak cesa- K k l k b rı• 
~ ._.,.., .., [H f"f '"k .. d".] G .d. ~ H sıpa ı ı ıcının a zasına omuş- b l d d d 1. malıyız Vedad~ ıs anç ı e 

ll.t~eyen bı"r sea gel ..ı 1• •• a ı o sur u azı ır, '1 o· ı t K l kt ·· ·· ·· b" ··ı e di, caz aş a ı, a.nse e ım. retini gösterdi. Gönül, kolunu ._ 
• .ı • d b" • 1 "d" u. aranı an uçuncu ır go g h k tl k d mahvedece •. 
_ Benim mürüvv~thi sulta- tın» e ızım e aavaşmıı J ı. kı kl t Sert bir are e e, a ının e· mıuaya, basını koluna dayamıs, f 

- Ya, adı nedir? çı ~ Syı~pahaı~ mıı: "sı"z?. tini omuzundan düşürdü: dahran, üzgün onlar1t b8k•vo,.du. Çılgınca dönüy9rlardL Ya~ll,. 
nım. d" 1 A 1 t d d · d.. •• yavas, Gönlilün dargınlığı geçe 

S. · · H Bey? - «Şabimı ır su tanım. - sa. Veda , masava on uiu za- . t 
- 17. m1sız amza • Beli sipahi zabitiyük k d k d h gibiydi. Hafifçe tebes~i.im edıY0 · _ Beli, bizüz efendim. - ! . .. - ' · - Oo, bu a arını ız an ha- mııın . ..1,.,.vın hh· t"vurl11 asını ) 
- ! . . . Birdenbire irkilip titrediler. - Ya, bu ıwıfiilleyl z.anıanın- na •• Ben sana kendimi affeltir~ cev1nni.,ti. K ub i?•na e~ildi: (Arkası var 

. da bu 5emtte i ... iniz ne idi? · · b·ı· · Kararan bahçe duvan üzer:n- Ağaçlar arasında, kamerıye ta~ "' mesını ı ırım. 

1 d d rafından ayak Sesi. !?'elı·yordu. A· Hamza Beyin içi daha geni~- _ Beni rahat bırak! 
de İnce bir kara tı !u;m· ıyor u. - 1 d" 

kı d k·ııe Hanım hızla ger·ıye çekildi: e 1: Genç kadın, birdenbire dik-On altı yaşındaki genç z uvar 
Durman Hamza Bey. Haneciğimiz bundadır. lennıi,., dişlerini sıkmıştı. Gözle-

a ltına yanaştı: · af ? "' ' _ Gelürler mi? Kangı tar ta otururınz. rinde vahşi bir parutı peyda ol-
- Er gelecek idiniz! T ul • d tt 

H b h · b b - opç ar semtm e. mu"-tu. Kolunu uza ı, avucunu _ Gelecek idük, .. Topçular- - arem a çesıne u am-, . . .., . 
l dan ba,.ka kimesne gelem."z '· 1 Sonradan meydana çıkan ırı açarak, takallfıs be. tmış parmak-dan ıı bu yana karakol!ukca ar ...- - d ı ' , ı yarı adam bir adım daha yak- larını, avucun a ır şey sı tar gi-

gezinür idi. - · · · · · d 
d ' l • d Hamza Bey kendini aşagvıya laşb: bi kavustur u: - Ya. sizi görme ı er mı er~ · · · · · · d • v ' b ktı karanlıkta ayağı kayrnıs- - Topçulara bundan mı gıdı- - Avucumun ıçın e.sm e. ~ 

siz ? ıra ' ~ 1iir? dad l Beni fena hareketlere nıec- · ~ 
- Elem çekmen benim mü- y .. r2 J İki katır ve".·a hayvan göltirüıen - ok, iskeleye gider \dük. bur etme. 

rüvvetJU. efendi~ Eyüb camu şe. - ·' İ d kt O 
1 fovım.d.l~tıin kutpası giıbi ltüçilli: ve stislü - skelede tanutlarlarrnız var Yarabbi, çıl ıraca, ı. o, ne • 

~!~ verasından [ 1] dolanup ge - binek vasltası. mıdır? bas belası kadındı bu. N E Z L E - G R İ p B A Ş D 1 Ş 
1 k ["] KaTlt "''~ dlt'lvl'in en cins ah idi. - Vardır, ne demek i:ıtersiı:? S. imdi, gözüne güzel bir kadın 

Duvarın bahçe l::arafı a ça , ;) "" ı· d •• .. .. 
Öldıitii :ıarman ı:en~ Osman günk>ırce Kol zabiti sokudlup genç ada- değil, bir iblls şek an e gorunu-

[1] Ardından. (Bir kısurı okuyucular ağta.mış, büyük merasi~ gömd;irmüş. mın kolunu kavra ı: yordu. 
~ bir d4l meza.r taş. dlktlrmiştl. (Arkası var) - DansetmedP.n kurtulamaz• 

_için). 

• 
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SPOR Spor müsahabesi -Ada nada 
Mü~e yeni bir uer kazandı, 

Nizibde Balkız harc.ıbelerindc 
çok kıymetli bir VenÜ• heykeli 

göudesi bulundu 

l ~r·· .. D .... e .. n .... , .. z···,··,:d····e·· .. ~·k··,··z··no•••\ı Sındırgıda Bugu" n yapılacak aen~Bea:V!fr:~ı rt~~'~a!IJ.ğ'!n~)an-l~:ıe'ic~~~~nd~7. yemeği yarım yİ· 
- !atmak için o:!uyucularıma şu ha İşte bu, ruh otuz bet ı;ene cw• 

enstl't•u·s·u· ve akşam e;~~~;';,n;,~';'::,cr!i~u~:~~e" ı·ıg macları ~~:~:·:canlı levhayı tebarfü: et- ~~!~~~.%:~:z~:~~~ı;;:~.m!:~ 
d Otuz beş sene evvel bir gün dclcci, gayri muharib akliyeci 

' 1 
çatla ı ' . 

k t k ·• ... , , meşhur ve muhterem. hocamız litın dÜ!!Üncesile Türk spo.. 

iz San a O U U manow lig maçlarına bugün Fe· Faı·k Bey (Tu"rkı'yede ı'l!r Tu''rk baba • 1 
Stadı- ("-ull) - Burada üç nerbah.-..- v• ·~ stadların_ı_ d ... - .... runun tno-aıı o an 

".ı::: 1 d ·o· d r- " ~~· U4 "" jimnastik muallimi ve, Galalıua- dinamik ruhu öldürüldü. 
Adana (Hd$USİ) - Müze Ul~ acı 1 aündür fasdall yU' Ml'&lntıs.ı evam Yanı ed.Ueccldir. Bnmiı> yapJlaca.k •~:. ld -c.-·- ı·ayda kırk sene J·ıın· na•tı'k mual- Ve baata Faı'k hoca • rümüz Naci Kum, Gazianteb, NI - etmelııledir. Halk zeheı.t:ıxn ş ~ maçların rr~..tCZ &~kleti Fcncrbah- ... • r O.t-

~. Balkız, Kilis havalisi&Mie bl-r ay t tinden iDc K'ÜD korkmuş, bahçekr-
98 

stadındadır ve haftının en cazib limliği yapan) Kadıköyündcki mak üzere ezİ.lİp atıldı. Ortaya 
süren tetkik seyahatinden avdet et- Deni~U, (Hu8U$İ) - Maa. de, tartalarda çadır kurarak geceyi oyunu da Feoorb-L-e ile İ.Srv.r ara. evine bizi davet etmitti. On kişi kupkuru, aristokrat, klisik jim-

ril Vekilliğince D · l'd ~ L-'-.J G ı k -...... ...- kadar vardık. Hepimiz de sporcu nastikler hakim oldu. 
mlp. l enıı; ı e a- geçirmlf~. z~en öcü na. sındadır. 'd' H k ld k O 

Bu tetkiklenlen ehle edi1en en Çt maaına kar«r Hrilnıif ve biyesine bağlı Çobanlar köyünde 27 ı ı. ocanın apısını ça ı . , 
mühlm netice, müzemize gayet : öğretmenleri tayin edil.mi§ o- ev yıkıhnı, Ye duvarı .... çatlanııt- Feoerbahçe stadında: kaµıyı açtı iri ve müşekkel gÖv· 
kıymetü bir Venüs heykeH gövdesi i lan Kız En.titüfti üe Akıam tw. Merkez kazada da bazı evlerin desile kapıyı perdele<li, sonra 
kazandırınl~H'. Bu heykelin beldesa ı kız: •an'at okula mera•İmle a- duvarlarmdıa çatlaklık KÖrülınüı ise Süleymaniye - Beykoı: şunları söyledi: 
.. ağı kısmı 21-3.1931 de Gazlan- i çılmtf ve bugünde1t itibare1t de elwırnn'iiyetti değild<ir. insanca Hiçbir zaman ve hiçbir maçta - Bakın çocuklar, içerde ku-

Otuz be, &ene sonra bugün li... 
tin ırkı karşısında Cermenlerin 
gösterdikleri faikiyet ile kimm 
kısa görüşlü, kimin uzun görfit
lü olduğu anlaşılmış bulunuyor. 

İtte bunları anlatınağa çalıt • 
tım talebelerime-.. 

M. Sami ICarayel 

Tarihten sayfalar 

l.~ maatl~ müdürlüğü elile ınme _ İ çalıf1"Glarına baflunttflardır. u.Yfat y'-*tur, Zefzele bcrgün ara blrblderine ka,..ı büyük bir fai:ki _ zu kızartması var. Sütlü helva 
nıiı:e gönderllmlfti. Bu defa, Nizip : Kız En•trtÜ•Üne 3()0 ve Alı· Mra oluyor. yet elde edıem~i, olan bu iki ta_ var. Var oğlu var. Fakst bu da
civarmdaki Balkız harabesi etekle- 1 fam ltız •an' at okulana 400 Blga (Husuli) _ ~~da ayın kırnın bugünkü İ<al'fıltqmasJ da le_ vete bu yemeğe nail olmak için şu 
rlnd"CJI ö!ır au yolu ka:za~ınJa bulu- ! Jen lazl« talebe ka~eclümit- 27 ane r.asttıyan sah ıunu aktamı sadüfi bir neticeye bağlıdır. Calibi· tatlıkta duran elli okkalık gül
nan heykel gövdeli (Venüs Ccnlt. f tir. _. bette &iç defa oldukça §ld<iet. yet veya mağl\rblyet f&lSI iki taraf leyi sağlı, sollu aratman yapmak 
... ıı) il! en güzel kopyalarından biri : Veltaldçc veitiyctmaizdc • 1ioe yer sanmtt91 obnufl.ur. Yirmi fıçin de müsavidir. Maça saat 11 de lazımdır. [3] Bunu kaldıramı. 
olııp, müzeddc.I heykelin göT<lui ~ fılmaaı kararlaflırılan seyyar .ani,. bdar ~ llıe devam eden baflanauktır yan kapıdan dahi içeri giremez. ( Baf tarafı sayla 31 J de) 
olduğu tatblclle aDiatılmııtır. Zaten : biçki ile dikit kuraa D.em~li- f sarsdly bay.ti be,ecan uymdımııt· ' Kuzuyu yemek için derhal ce· - Kerem edin, gc1in beni pa-
çok de~erH parça ıo1an alt kuma İ den bet kilometre mualcde m. Galata.ara)' - Ka•ımpafa ketleri çıkardık kolları sıvadık .. diıahtan dileyin, beni bu beli.-
bu gövde eklendiğinden eaerfn ~~y- İ Geziler köyünde çalftmafa Lir maçlart arasındaki bot haf- En önde Ali Seyfi vardı. En ge- dan kurtarın! Ağaç düıtükte b& 
nıttl taınaanen artınıı ve IJllUze 1 başlam•ftır. Yurdda Cümhnriyet bayramı ta1Mfcla, lsew.hale çıknuJı: ıa.uıdife ride küçüğümüz Şevki. Birer, bi- lak olurum! 
nıühlm bir esere malik olmuf bu _ 

1 
Vaü, tiint komutanı, vilayet .nıütemadiye:n gözilmiizden kaybo - rer gülleyi kaldırdık. Gülleyi kal Diye yalvannağa ba,Iadı; fa. 

Junma:ktadır. ! ue maarif erkanile öfrctmen- Cümhuri,.el'ln 19 \S\C1I yıldönö - Lm Galata.sarayın Fenerbahçe ve dıran hocanın aferin sadaaına kat kulak asan yoktu; hatta zit 
.................................................... • leriıa ha~r bulunduk!an. tö- mü yurdun her ~e emsalsiz 8ef1ktaf1a ıınaç yapmadıktan sonra mazhar oluyO!' ve içeri giriyor • lüyorlardı. 

(_ Ko, ÇO' K HABERLER~) i:. rende kız en.titü•Ü ınüdürli tezahürat iç'tnde laıtlulanmıttır,. Bu artık bybedecefi bir maç ~ima - du. Şimdi ism~. liz~m ~ de~il, bir 1 • Maskara Arab 0 zaman çirkia 
_ icadın ve kızlarımız:ı bugünün arada Bol~ H'->'reboluda., Bae - .maı.dır. l(uımpaşanın enerılk o • arkadatımız gulleyı sag e.ıl.e ~a. bır kurtuluı çaresi buldu. Saib 

ı iateklerine uygun bilgilerle clktıe, Muradlıda, Adapazarında, ymw ber.ba1de Calataaara.yı inecek· valandırdığı halde sol elı ıle vuranların üzerine «su döktüh * Dikili öğretmeni Halil Fırat ! t•çhı'• hu•u-·nda c;:-hurı'vet 1 '---~--=:..ı o--=:1-1 K '--L- k ld d M ht hoca o, 
i ı ı ... .. "~ ...... ,, v-...... ~vue, •guuwıe, ızııçaoa. tir. Tam kadı-oaıu ile görmediığiıniz a ırama ı. u et"em O anda hepsi darmadağın oldu 
zmir nkıliıb ilkokuluna, Tire : lıa"L.~--6.ı'nı'n hı'rbı.r' ...... ,...;.,._ --~- a· ~ dl~ --L1 k d 

ı Kum~ "' ... ,, ...... m .. •ıruAt ıga~e ve Cet' ~ .. r ve GaWasarayın bu maça ehemmiyet ar a a~: lar. Çabucak ağaçtan indi. B• 
Subatı ok~lu ~~retmkenli Şev~et ı gemedilini belirtmiş ve kurşa kasabalar. ımtt.da bayram çok ~·e- vermeai ... ..t+... - Bak bana! Seni de içeri a- sırada Yıldırım Beyazıd kahb 
Oral Dikilı meraez o u una, Tare 1 505 kadın ~ lu% kaycl.Ji(.. ~ı .._.1 .,-.-· ı ~ 1 F k sol ile kaldı-
Eıridere okulu öj'retmeni Mü - • :.#· it reçm~ r. Fener-bahçe - l.apor ıacagım.. a at halarla gülüyordu. Maskara ist 

K b k • m~.ır. vezirlere dönmÜf, uzaktan onla. 
~1~:"k~ı:::enfo:· ~::n ıne~ö;~ \ ........................... - .................. ./ Barsa vilayetinin bir tavzihi ~lktat ~ı ... nda çok fena bir "-tic'ı.J Giıllede blr ne"' ulMrwa hM'C. rı karı,layarak alay ediyordu: 
.. . 'H Ak M Blleciktı memurlara verilecek nddubu vuıyllltte la. . Sporun o maçı '""' - Yazık sizin gıbi vezirlere! .. oğretm~n~ as~ • ~tnk ku~ne - Bursa ,.ıutj'indea IU l büyük bh- talihsiz..~ eseri olarak Bunun kadar da söziinüz g--mi-
men Alıaga nahıyesı ı o una, bag"day aklık· fazla ·1e kaybettiğini 1ar b' 19 old -.,. 
Serik kazası Akçapınar öğret· Wl. Tıepoifn/942 tarihli Son ~ 1gt0en takımlar .. nı~o - olduğuık ~nbud a:ıe verm u.. yor! 
meni Nahide Kırgör, Bergama Bilec* (~) - Toprek nıah Posta ıazıelıesÖ1fın birinci sayfasının ruz. . arp n t iu aç ur. Bunlan söylerken ıalathğt Y-. 
Çamlı okulu öğretmenliiine, Çeş sulleri umum müdürlüğünün tsulr~ dördüncü sütununda (Bir köy de- da bu ~lf ~ ~Jm.ı~an ~~ BeıiktClf - DavudpafQ leri gösteriyordu. 
me Birgi köyü öğretmeni Sabri ri üzerine memurlara verilecek buğ. ilrıneninl basap köylülerin unlarını Sı>cw. F ~ile h 1=1 wı• Ligde en sağlam 'bir vaziyette Herhalde, bir padi,aJıa del'& 
Orhun Çeşmenin Uz:unkuyu öğ- daylar badcadan blitiin memurlar kaldırmı ~ !f&bı~) ba§l'.ıklı oYUD ya~~ er L• 

11;:;:f u görünen BetJktflf, bu maçta Davud· en adi kimselere bile yara~J'D91' 
ntmt>nliğine tayin edilmi,lerdir. taraftndan alınmağa baflannuftır, bir yazıda Orbanpzi kansının Gür ~ P-'y.a S"teca" w.ır • ıwıtaYI zorluık çelaneden ırü • yan bir eğlence .. * B!gac:Eç :naJ.~ mUdıürü Tev- Valbnlz Rlfat Şabinbaı :memUl'. kiccd\d kö1'i değlmı.aiinde geçrtt!1 dedlr. nün mağlUb taktmlıarı arası • Kaclircan Kallı 

f:!k Palaımilr naklen tayin edlildlği ıao-. bir kolaylık olmak üzere bir bir soygun hid.lsesinden bahsedR- Serer slad1Rd8" ft4l solcac:ak derecede kuvvetli. ····M···a··a··r:-ıf·-m···u·:·d··u·:·r·u::···b···.···~·a··,·, .. a··-
Havran nalllyuine ~itmlt ve yerine mUl bulmu§tur. Bu usül istiyen me- mlftir. Orhangarlnln ne bu köyün.. • dlr. Davudpatanın çabuk oyunu bu n 
Çağıı nablye91 müdürü Mueli.a gel mwtar a1dı1dan bıaidayı belediye.. ~ve ne de b.,ka blr köy değim~ Vela - Tak•im gibi maçlar için tatbik edeceği bir yazifeSİRe başflyOr 
miftir. ye aynen teslim ettikleri . takd~~e nindıe buna benzer biç bir hadlse Licde eaııa vul,.ette saplanıp lra.. sistem olamaz. C>,un içindeki 

*E-di.iiırnede K.acaköy çlfttiii ele buidayrna mubblt P<iJllllf daneği olmamıfbr, .__ y-•....:- takımı, Vefa !i.--..,nda cotkunluk Y«. Jcıe ~ 1~.W bir .. oyı.aı Bir müddetienberi mezun bulu .. 
ğıi:rnenirnlm bil" inek çalıp ~ ftrrndan alacaldards.r. Ba haberi du. _ ~ ~~bir der=~ tauı acJ br ınağled;lıyetıe dütme - nan Maarif Müdürü Mululn Ada 
etini ve derislrit salan Umurbn' ma yan bütün uı.emurlar gayet meı\)JUm :maga baflaın.1~~·1 ~; ~ l1endclud etmemek lbım- raek ı• • iaıeltJTıtı. yoadur_ Bttıal önilmüzdeki hafta içerlsi-
haBesind.mı Ahmde, Latif Ye QuL. olan* baidayını belediyeye ~m zaran 600 cratn ık .r & V.J-.•- ~..u..... ~ J91pDlllf O-... Be.U,. ~ va«lıfetiıne bqlıyaca.!(tır . 
... .A.lllllrıo ,.&G 1 •waniır. ... ve f•lllıMD ........... al- 14 -- m.ı o1m_ı.dıK _ ,.__ ..,..._,,,. 
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Telgraf', 'l'eleWoa Ve Telsiz Baberleri 
BU SABAHKİ HABERLER j lnkdab enstitüsü 

........................................... ~-----
Amerikalılar bu sahalı Şimali 
Fransız Afrikasına asker 

çıkarmıga başladılar 

( Bq tarafı 1 inci ııayladcı) 
kendi gerçeklerimizi aydmlata• 
cak, milli batullanmızı belirte. 
cek her tfü·lü kitııb, belge, efya 
toplanacak ve vatanda,laı·a açık 
•ulundu:rulacaktır. Avustra!yanın kil di : ..,_ı M'Mlna saklananık zeMd 

Btiytik Millet Meclisimiz, inkı- ..tderile ır*n geçerıt yere seren nJ 
ıa.b tarihi enstitüsünün yülc.ek Yeni Gine ti .ıya1.11er de tabiatın bu mınta. 
tarihi önemini belirten bir dik- .. ~?arla 1-elliz ı\merikal kaya teksif ettiği afetler ara.sınd. 
katle rumi dnlet daireleri •• U lar arasında batı ;e jflk ~ lhm.I e.tftenr~ bir bafka ımba 
hususi teşkilatlarda mevcud bel· kasında yani A~a i :.:n da uaeurudw. 
ge ve eşyuıın enstitÜ'J• •eri ime- ve y-' Cb• ~- =n ~ _ Y-.i Gineye verilen Pui.fik ce 
sini kanuabıştD'lllıttw. BUyük Mil J.arebelere ald td>lıiglıerden ekseriya heenenıi İlfllinfn ne kadar yerİllıllt 
let Meclfıimizin enıtitUye karşı 1Wte7 ..ı.m• kabil • ...,,.... e.. olduiunu anlamak için ad.da buJ. 
bu hizmeti zevk bilen yurddaşla· ata baallca .-.ı,ı M ınıolabnuı nan dajlu1n mıc::ak yemi te&l.lt edtl 
rımızın da ayni alikayı ıöstere- tlmdiye kadar tam~ meçhul kal ~~ ft baritalarfftm yeni ya Cenevre 

Fas 
radyosuna göre asker çıkardan yerlerin 

ve Tunus olması kuvvetle muhtemel ceklerine güveniyoruz. mıı obnuıdır. Hatta bu havalf ptlahihJıjlai öirenmek kifl~ir. 
B6yük Meclisin kararlaştırdı • ~ ôünJaDhl 0 bclar ~lü • ~ aene1- be clailarıA tepele. 

ğı esaslara göre yurdda,lar elle- dm lıııi lııanılara aW ite yarar bari· l'lDlD ltı1e tekli &öriikııüf dejildi 
Bu hareketin Fransız şimal AfriKasındaki mihver kuvvetlerini rindeki, inkıl&b tarihimizle Hail" talar dalai IDeYmd deiildW. Çünkü sık ormanlar b&mların aöriiJ. 

vesika ve eşyayı ~nstitüye baiıı;- YeıU Ga.e adı verHm v,e bYcün, mel.erine ın~i o~y~du. 1906 se 
imha için yapıldığı bildiriliyor, Amerikan kumandanı, Fransız !amale veya kendı adlarınl.' sak- Avwıtra)y•ın uptı Jçla kllid nzi- Desinde Yem Ginenin fdemen& 

b ı • d k d t • • • t d" latmak, yahud satmak lıususla • lesi görmekte olan hüyük adantn kısmı valisi ada ı..lduncla hüku . 
su ay ve er erın en endi.erine yar ım e meıerını ıs e 1 rında serbest bırakılınışlal'dır. yazJyetini kavrıyaibilnıek İıçİn bu .... nıetı:ne bir rapor hazırlanıağa mıe 

. Londra, 8 (A.A.) _ Bundan Tunua olması muhtemeldir. Enstitüye satılmak istenilen elanın eofrafi vazfyetlni l>Rmdı Ji- mu.· edtildi. O da bu vazifeyi, bili. 
bi~aç saat evvel sabahın ilk sa- /ngili:z. bahriyesinin yardımı vesika ve eşyanın deteri ilmi da- zımdır. Yeni Gine garbdan f&rka hare bİr'kaç defa bafvekil olan gene 
atlerill'k Amerikan kuvvetleri Bazvelt'ID Londra: 8 .<A.A.) - Karaya n~,ma ve yönetim kurulunca ta • dofnı uzanan bir sıra dağlarla ikiye bh- ym~ıya, Mösyö K.ol~'e ba 
Fransız \'im~İ Afrikaaımn bazı çıkarma ıılerınde 1ngiliz bahri.. yın olunacaktır. • ayrılmıfhr. Bu dağlardan birçokla. vale ettı. Yapılan Hk harita çalı 
yerlerincle kal'a~ çıkmıflardır. ı ttııı yesi yardımda bulunmustur. Bu 1stiklal ve ;.nkıli.b tarihlerıle nnın tepeleri Avrupa11ın en yüksek noksan görüldü. 1911 Ye 1915 se. 

Jllıi telilıJ ne•re fevkalade mühim Amerikan· teb- ilsili bu türlü ~:lge . ve e~y~yı dağı olan ~Waa'dan daha yük. nelerinde tqebböaler tekrar edildi 
Londraı 8 (A.A.J - !iransız '!I' liği Fra?sada neşredilmiştir. baiıtlıyanlann ısımlerı enslltu - sektlrler, Ada bundan evvel Al • Nihayet 1935 ~ gayet kuv· 

§İmal Afrikasında karaya çı~'1 b Amerıkalıların beyannamesi nün teref. defterine ka.ydoluna • manlarla Felenıenklilere alddi. Bü. vetli bir k.etlf heyeti tert.b edildi 
Ameriılran i111TVetlerine kumanda aıanname Londra, 8 (A.A.) - General rak kendılerine kurul tarafın - yük Harbden sonra Almanlara aid ve bu heyetin emrine tayyareler ve. 
eden A'ft'Vpaftllİ Amerikan kuv V Eisenhover Fransızlara karşı dan ~ref diploma~ı verilecek ve kısmı İngilizler ve onlar nıAmtna A- rfldf. VahJi halktan olup da Av 
vetleri .kumandanı General Eisen Londra, 8 ( A.A.) _ Ru:z:velt neşretmiş olduğu bir beyanna· keyfıy~t ra~yo, aJ~ns! .matbu.at vustralyalılar İşgal etmi~lcrdl. Şfm. rupalrlara iltihak etnılJ İfe•yarar 
hoverdır. . • .•• ,Franaı:z. millet'm~ hitab cu7Üftir. mede ezcümle tunları demekte. •aaıtuıle mıllete. b.ıl.dır·lecektır: dl ise tek kumandanlık altında blr sadık ve namushı ıehberier balun-

Generalın ılk .teblıgı ,ud~: Ruzuelt Franaız ntiJletine kar1ı dir: Bu ~anunlarla ılgıti belgeler• askeri hareket sahası olmuftur. du. Bu sayede, e~. ada iizcrhı 
«B~ Nbahın ılk .•aatlermde duyduğu bütün muhabbeti beJirt. <(Şimali Afrikadaki FHnınz· ken.~ı hesablar.ına saklatmak ve- Yeni Gine'yi örten n l:Jazılart 4 de ıa. .. lletif)ieri ,apıWı. Karadar 

Amerıkan kara, bahrıye lluvvet. mekte ue ıunları demektedir: lar! ya ozel k.ol~ksıyonlannd,bulun- bin metre yiibekJlil aıen dağlar •ı'bted.itecek yollara., ba•adan l§a et 
)eri. şi~a!i Fr.anaız Afrikasının p,..,... milletine 'artı l>üyüA Kumandam altındaki kuvvet- durmak ıabyenlerden bunları~ mumiyerie fuındlıllıklarla kapbdır. ı. bınıkıWı, parapiiıderlıe yiyecek 
sahıllermın 'bırc;ok nokt.ı.ıncta bir malıa6bet duyuyeram. Bi~ ler bilba ... diifmanlarınıza kar. k~u ;.~~asıllar; h~kk~da enstıf Yamaçlar çok dik olduğu için bu • ler atıldı. Ondaa .onra en-a nakli 
kım•v" ('1kP111~• h•ala1n .. lardır. ı.....l' iend' . . 'ti h lfL f1 harbetmek için aiae geliyor· tüye .• gı veren erm a arı ıere ralarda hiçbir ot ve ağaç bitmez. İç'İ'n vasıta ve hamal l!edarıxine lü. 
.................................................... ı ınıaı ı are a •cım lar. y esi.ne •ayemi-a düı•manı deftHenne .. yıa·· zıla.c. akhr.t) A Fllndalddar ise tabii surette --d• zum olmadan bflf M,eti ,ola ça-

y k .;.,ı.,. alacalı defili2. Bu halı- • :r tü n ~ı ı· "' 
eni• urmay 1ar.ı · • __ 1.._ imha, Fransayı kurtarmaktır. er. r u m~acaa arın F - na. aebn~, deg-ildirler. Yeni Gine karıldı. Gün oldu; 15.16 &aal ik ö. 

11811 •qı ,_,.,-um etmiyeceg·İ~. k Dl T h Coı;...afya a • ~~,'- _ _.. __ :_.ı 
Fransız kara, deniz ve hava kuv- ~ra . ıdvke. Tarürk.1 •• kısl•'b t .h: dağlarını örlett ormanlıkların yttli düriicü ,,.;.~Maçr ~~e an 

b 1 llii.t..,,ilm •~lr için geli)'o- ntlerine bize iltihak etmek üze. kült~~~ .. e 1•• •• .. _ ~? 1 a arı 1 •e vahşi ada ._.ı tanıllllllan atete elik 4.5 kilometrelik yol katedil. 
SU ay QflmlZ raa.S' • • • re verecekleri ipret hakkında enati~su mu~urlugune yapılma. verihnelerind'en soıva türemişler • bildi. Fakat nihayet Yeni Gine Dİll 

( Bq taralı 1 inci aayladc) ıaı ;~,~~ etmek ı.temı. talimat verilmi~ir. Biz dütman aınr rıca t.oderım. dir. dfi UıbUııti mağlôb edil.dl. Böylıeıaa 
Yeni mezunlara diplomaları yonıs. iadu 'fi ~. leyde .uğratma· olarak de•ll, dost olarak gelı'yo- v-1.-· 1--11 - bu ---'-- at b ·· N lbe Cantenn d. • \llı"llkfftn"ın yea"ı S8Zler"ı --ti NLUdD ormıuuaı-I ef • llgWl gyapoe ' • B. M. M. Reisi tarafından veril- manaı • en nca • ., ız.n ruz!» n ili il lemelerlntn sebebi aTlanınak zaru. bilen beter bin metre ~ • 

miş, müteaki'ben Akademi ko • ~ Frman:z. aubay ue erlarine (Baf taralı l inci aa1loda) retidJr. Sık orrr.ıan Tçeril'erfnde av. deki dqların topograh a&J yap.ad•. 
· mutam General Ali Fuad Erdero Bundaa maksad Mihver hareke· Amerikan lleyannamesi etrafındaki çeVl'e harbimizi k.a • ~ı için orm.ını...a ...., EV"Yelce bel.« ke;if ..,.-.... btt, 
tarafından yeni mezunlara bir tini önlemek ve Mihver kuvvet• Londra, 8 (A.A.) - Ameri- zanacajmuz veya kaybedeceği • vermektedirler. Bugün Avustralya. bir buçuk sene devam ederken llCJll 

hitabede bulunulmu,tur. Gene • lerini yok etmektir.» 1tan kuvvetleri lıuunandanı fran. miz yer olacaktır. ltlarla Japonlar araarnda cereyan defa bu mmzzam it ancak (58) 
ral bu hitabesinde kurmay su • Nerqe ihr•ı Jlflpıldı? "Jz subay ve erlerine hitaben bir lntiba.un ıudur ki, Türki)'e, bu eden muha~er. tabi.tin funda. günde hafard.tJildi. Bu da tayy..-
bayın vasıflarım beti1'tmi,, hu fe'• Cenewe, 8 (Ra4ye) - Fran· ·~yanname netrederek verilecek memleketi bilbaasa doğunun feL lafta örtıtügü kııımen bataklık, kıa- ler aa,whlde mibnldin ohta. 
refli mesleğin en btiyük huıuıi • arz Afrikaaında Amerikalıların mre kadar yerlerini terketme- hinde ana yol olarak kullanm-. ~ ~n ı.,ayalık o?an ı~-te böyle bir be- Bqhca limanı Port Moırelhy aıc:S-
yetinin büyük öfçüd~ fer~i~tle k .ı <ı)a çıktıkları y r P.rin f'l\ ve melerini emretmistir. i&tiyecek bir mütecaviz için çok lalı sahada cereyan ctmekt~ir. le maruf olan adaya hakJnı <tlabR.. 
çalışmak olduğunu soy~cm~thr. korkunç bir mesele teşkil etmek· B~maııya ve Singapur ormanla_ mek ~çln olan bu fünana aahih ol-

Kurmaylıkta yaşın htç bır zı:-- Sgkizinci lngUz ordusunun Şark cephes·ı tedir. rını muvaffalriyc.tle afAD ve engel mak tazımdır, A.ustralyaya kal"fl 
man bir rolü olmadıtını babı• tanımıyan Japonların Yeni Ginecle' muvaffakiyeül l;lr hareket yapa • 
mevzuu eden komu.tan Mıilli Şe. ko111utanrnın sahsiyeti (Ba, taralı 1 inci sayfada) Haluk Hibad eııiyel ıidirii fazlaca tutunamamalarınJıı sebebi bilme!' için de bu adayı de ıeçlr- • 
fi. misal göstermi•• amet nönü - (8 I 1 · · I J ) ____ , al" d · ı'-- d b mek ıcab _ _ı.__ Japonların hep bo af tara ı ıncı say aua Alman piyade letkilleri Tuap- • . f, d ) -ı surette n1 um eg ıae e u- euoı:::r. 
nün Yemende kurmay baıkanı liz orduaunun son gençleıtirilme (YBa! tarafı 1 ınü~dUr11~! ~ aH 111111, o mtnbıkqa mahau olan ve havallcle w billuıua bu WilMlll etra-
iken 27, büyük harbde kuargah . -~-.ı- senin şimalinde tiddetli bir yağ. enı emnayet m umuz a- _..ı.....ı. 1_1 _.ı_ ---ı- .ı~ .. , __ 1 e tutun. 

tedbirleri netice- ordu ko • mur altında 'J•pılan İnatçı mu· hik Nihad Pepe'Jİ lıtanbullula - _..... mmaneba L~ı ;-d sen rh•_~ fı- ·~~-alauuV"'"~~-LYJ bud kQmutanı iken de 32 yaıında ol- mutanbima terfi ettirilınit bir ha ebele d · k ' bilen ( v ._..ıgın an ll•I c- maya ç-fl'll rııua - ur. 
duğunu belirtmistir. zatbr. Elli dört yqıadadır. Kıaa r r eanaaın ~ . arazı. a • rın . çok yakın~en t.anıdıkl~n. ye d'~i sanılthalttadtr. Bundan öliirii. Nitekim müttıellkl.rin ba adayı ve 

General Ali Fuad Erdem hi _ zaamıılardır. Alagırm dogusun. 0 ntabette aeYchklerı deterh ıda- ~ . Y--• GI c1·· .. • _: .• ı.ı_.1_ müdafaada 
-'--- bo'Jl11, cevval ba.kıtb, eauer renk da düflllan mukabil hücumlarına· r- amA ı"rl-:..dendir. d~- -~- Çlll ne1 • (unP yaır.ı~eh ~!~. ~hl'-----J ele uburar 

tabeainde Maretalin: «Bir asa<ı::r Jidir. Bir papazın da ojludur. k 1 "d f d • .,. .... -... . Ç )e!llM:IC....-1 arasın "'- as ı- .. c en- -._-ın... .,. ... ,,,. aene • 
24 •aat vaaife ba••ndad.ır11 aöz • ..1- d • arşı yapı an mu a aa a ınatçı Uzun müddet ·Fatih ve an • . . . al S k ai ların• .ıı.__ ** 

"' ,.. On dokuz yaşı•- ur uya illi · bir muharebeden sonra 30 Sol'· kaya kaymakamlıklarmda, f ı • nan.) ısDUDI :ıuttll'. 1 ıaç _.. -
lerini habrlatarak TUrk lmrm•'J hak etmif, 1914 yılında Franaa k hr'b diJm' • 
subayının iyi düoilnea, l>Utün va• t.e.i k dil • 'b" hk yet tan ı ta ı e ıştır. tanbul Yali muavinlitinde bulu • 

h ti ceph nbee •etv . e d mıt. •r ay.. Souyet te6li:ı.i nan Hal.Ak Nı'had Pepeyi bili • 
Zifeler

0ını' vüzuh ve aara a e ya.. s aJID an sonra y.... • u • mu are -· McNk 7 (AA) D--!:...t,:: • • • pan bir inean oldujunu aö'Jlenut- it lıi t f' tmi Ye d(irt h b ova • • - PUKuuau hare BurdU1' valihtme tayın o • 
atı . ~ . edr ı ~~ df f al ar Sovyet öğle hhlliine ek: lanlllUfbl. 

tir. aeneaı ıçın e uu e a yar an • St&linaradda fabrllal ınta • • üdü .. •. .. 
mı tar. Mütareke, Ge...-al Mont- lsas ~. m " Y enı enmıyet . ~ rumu:ı.11 

Londra bl'Jdı'r'IJOf ' • · b' ka lık k ında bt.. Sovyet blrlıaı Alınan. t•hrik .eder keadiaine ba .. rılar ıoma-y yı .. 'r ~ •'! urma7 ları iti müatllhkem noa.tad•n abnlf -1·1'"'jz ' 
ve yarbay rutbeamde bulmuştur. 'Ye bir dii.nıı- L!:.ltu..:: - k t . • · k ı,· ---·_,...una yo e mı, - ...... --4>---

(Ba, taralı 1 inci sayfada) 1937 de OrtaJ&r ta ır tugay tir Stallnırachn timal bat d 8 h · • 1ı· lı it 
.Jlibe dnaJD etmiıtir. komutanlığın~ tayia edi~~. iti~ Ahnan bH·b.vta tahrlb e:::~ı... alyaya ye11 ılf nlYI lılll 

Elde edilen eaİI' miktarı aene sonra tiim1a•~e.ra~ie t~--r_h Bir pl.,..de hll..u yok edilml!tlr. (Bcq taralı 1 inci aa)llcula) 
timdi 20,000 1 tecavüz eımddedlr. etmit ve 3 üncü nııhz bı~n~ın Nalçık'ın c:ıea• doiuaında düpnan yaralıyı Wnuıktadır. Dütman bom 
B.ugüne kadar zaptedilen mahıeme batında Fransa muha.-e e erme tanlc:l.n. laücum lllmft ve ağır ka- ba tayyareler-lain en af&iı iki.ıi a • 
arasında 350 tank, 400 lop ve bin· ittirak etmi,tT. General ~~';!·~ yıblara uıir-nııftır. levler J9ncle düfÜrÜ)miittÜr. 
lerce araba vardır, Cenübda terke- mery 1940 Mayısında un :- --- -- --- - - ---
dilen İtalyan tümrnlerinln temiz • ric'atini yapan lngiiiz kuvve e• 
lenmesine devam edilmektedir. ri arasında bulunuyordu. k 

5" ltalyan tümeni tuzağa lnsiltereye C~?er ge?~ez ıs':i 
dütürüldü komutanlıtına yukselmıftır. 

Londra 7 ( A.A.) - Haber a • yılının sonlarına doğru Orta • 
lındığına göre, Polonya ve Tieyeste sarktaki yüksek İngiliz. k~~uta 
tümenleri de dahil olmak üzere 5 l- heyetinin emrine ver• lnıış ve 
talyan tümeni Mısır cephesinin prk bundan bir müddet evvel de ae· 
ldsiminde bir tuzağa düfiirülnıii9 • kizinci ordu k ,.nutana General 
tür. RHchie'ye halef olmuatur. 

TAKSİM SİHEMASllDI 
Şimdiye kadar görülen Türkçe filmlerin aı mükammeli 

•• 
Alman tebliği 

Beri in 7 ( A.A.) - Resmi teb· 
liğ: 

KOY KIZI 
Barçlanı'ao lkıbubat Türkçe Sözlü Türkçe Şarkılı 

(Ba, taralı 1 inci 'Jaylada) H'l'Mi, ahlaki harikalar filini Mısırda çetin muharebeler de. 
'Yam etmektedir. Dü,man zırhlı 
kuvvetlerinden mUrekkeb teşkil· 
lere kar•• hücumlarımızla ağır 
kayıblar verdirilmittir. Alman ve 
halyan hava kuvvetleri Marsa 
Matruh ve Elalemeyn arasında 
düşman motörlü kuvvetlerine de
'Varnh surette hücumlarda bulun
ınu,Iardır. 

Berlin 7 (A.A.) - Salahiyetli 
lllahfillerden bildirildiğine göre 
};"uka ile Maraa Matruh arasın. 
da giritilen harekat sayesinde 
~el manevra kabiliyetini te
lllin için kendi kıt'slarile seki • 
a:.inci ordunun ileri unsurların: 
te4kil eden uç arasındaki mesa -
feyi kafi derecede açmai• mu· 
'Vaffak olmUftur. 

General Montgomery, kıt'ala· 
.. lnın uğradığı çok ağır kayıblar 
~eaincle açı~ elvniasiz bir 
-~-uaıa drmiflir. 

merkezler=ne tealim etmemi, bu- LE.,. i.. MURAD TAHlYE MUHA••••rn 
lanan müıtahail\erin ellerindeki , I Lft '"1ftifU:.U 

bilUınum hububatın 1391 saydı YUSUF VEHBt 
karar mucibince el konacaktır. Oku;.anlar: MU~LLA IŞILA Y SUAD GON 
Mahsullerine bu suretle el kona- BESTEKAR • SADi IŞILA y 

cak olan müstahsillerin el konma itaı-------~~~~~~~~~~~~======~ tl\rihinden itibaren on bes gün "1111 

'çinde mevcud bHi'ımum hububa. 
~' parası mu~abil:nde a!ıın mer
k,..7leTİne teslım ~~1erı !necbu. 
:d'r Bu m~bu .. ıveti 'JerınP ge

;irr:,ivenler hakkında milli ko -
kanununun muaddel 55 .. un...,a . • 'k 

ve SG net "'e.td~\.,t"ın•n tatbı e-
...1;14",.,..;;.; t,..J..J!;;. ,,1, • ..,,1,.. -----

t~tanbUI ikinci iflas Memu,.Jn<hm. 

elan: 942/7 

MüfJis Blf:;H'K masasına gelen bazi • 

nenin ~ti 1572 Uranın 5 inci 'S1taJa 

kıayıd ve tıabul'ün.e ~ vesilclıiki Hin 

(16M) .'b 

Meşhur ve Dehakôr JEAN ARTHUR 
Şirin ve Sevimli MELWVN DOUGl.AS 

G.. I Şık FRED MAC MURRA Y uze ve • 
tara.fuıilan emtilllsiz bir tandıa yan.tıl:uı 

NE ÇOK KOCAM VARI 
Jlanılaıili. ıuavveUI ve neş'en Komedi rıım!.ııde 

SÜMER SiNEMASINDA 
Bül.ün ııeytrcUeri etıenıd!lrmekte w memnuu dmclgtedlr. 

Sis t1ıt ........... ,. .. ıeıtnl11 ve ıri>riinlis. ••••'ıfT 

SDrtOk: 
SDrtOk: 
SürtOkı 
SOrtDk: 
SDrtOk: 
-SDrtOk: 

İstanbul Sokaklarının 

kadını 

Poliiin peıiıil bırôıma
dlğı ktıdın. 

kadını 

Tirk Fllmlmnln en 
güzeli 

Herkesin beğendiği film 

Bat Rollsde: REFlK KEMAL - HALiDE - ZEHRA -
A VNl - YAŞAR - NADİDE - ŞEHİME - REŞİT -
SALAHADDiN - MUAMMER-MÜMTAZ - NEDi-

' ME Y.:!.-' f' .. - tut.erce ıguran. 

ELHAMRA 
,BUGÜN----... ... , 

MELEK 1 PEK SINZMASINDA 
Z Büyük l' im lllrden 

SİNEMASINDA 

1-Kan Vergisi TYRONE POWER ve 1 
Dorothy lamour' un 

GENE TiERNCY ve --D•;t.ı~F 
sco~ tarar:::&Wa 

2-iSKENCE 
b:GRİD BERC!IIA!'\N 

ROBERT l\lONTGOMEC.l"'nln 
e1m2 isiz aurette 1uattıkları 

Mr flrlın 
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1 
KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve blltiln ağrıları derhal keser 

Sıhhiye VeklletiniD nabM.tmı haizdir. icabında tünde 3 kate alınabilir. 
ile sabah, öğle ve akşam 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 
Türkiye 

KÖYLÜ ve iŞÇi ELBİSELERi 
Bergin 

(BGf taralı 2 nci aaylada) 
rnnızın feliılıııederin yazanlar ıene 
l'azetelerlmiz detiJ midir? A..-Jo.. 

Miie1111u.t eılıelyeıe..de UCUZ, SAGLAM, DAYANIKLI ol.r.k SabonLırın teme kayıpları ve 11 • 
lmFlü ~ ~ ~ yapılm.lda oJ.n elblee Ye palto çetldlerlnin kınıtıı.rı blildcında berıi.in bol bol 
K.tamoına n bulerı için toptan ve pera'llıencle eatıt yeri: ~IUnıatı ıazetelerim izden öfNn-

K A S T A M O N U 
mıyor nıuyuz? Bu tüccarın çölün 
meçhul bilt" noktasında defi~ bulun 

TİYATROLAR 
~ ~- Sr-blr 'll1atrolan 

• 

Bu .-m 111.Al ıt,38 • 
Draaa Kımu 

NUH 
Yazan: Anck'e 0"7 

Tüft9(91: :\lubeccel Y:nar 

1 duiunu haber verenlerden {arkı ne-

ô dir? Komedi Kısmı 

Avni Okay ve şeriki Mustafa ziş Geçen aene tehirlerimize çok kar ASRiLEŞEN B A B A 

TICARE1 HANESİDİR. -----~ yağdı, belediyeJerden bazıları bir Yasan : Sptro MeJis 
~ elin caddeleri açamadılar. O ~: A. Bacopu lotı 

Aidatlı tahsildar 
vakitler bütimt memlekette bir lstan <,-.....ı"ı tt Paaar ılinlerl 15.SI ia 
bu! nülcteaini'n dola,tıiını beP.<i ha: ma.Une 
hrlaraınız: ,,_ Akfaın ür.tü hülcU- ------------
metten bir elkoma kararı alınız, ya_ 
rın sabah .okaklarda bir avuç kar 
b~lan:~ınız! ıı Eğer bunu diyen bir 
l'Ulen birkaç olaaydı, ehemmiyeti 
yoktu. Elkoyma alya.setirıe konan 
umumi teşbJa bu idi. O kadar ki bu 
siyaset. jlmdi bizi b~ünkünden iki 
m lali daha İY'i halde bulunduracak 
bıle olsaydı, en aiır fdi.ket içinde 
bocaladığımızı söyliyecektik. Aca
ba Saracoğ)u hükfsnetlniıı tedb:rle. 
ri daha ciddiye alınmıştır? Dün dü. 

btanbut Beledlyeal Heaab İtleri Müdürlütünclen: 
Hesab isler.I Müdürlütü ltaclroııurüa münhal bulunan al«bllı ta.hsildarhklar 

lpJn ..,alda )"a>lı evsafı haiz olan ~ll~r.n 21 / ll/ 942 tarihine mW.adif Cu. 
maıı'.-1 ciin1ine bdıar belediye riy~Uııe istida ile ımu~t ooere~ i.rt.enUen 

v'9&ld i"Unneled 1&&111141.r. 
ı - Tift olmak, 2 - AJlktırliilııi yapmll!J olmak, 3 - Okur, ;va:ıar olnaak, 

4 - ss,..,,.-.ı ...ıt ve 61 yafrnılan J'ııkarı olmıunak. 
~ wıulk: 1 - Hüvlyd rümanı 2 - A!ııbrllk vasikası 3 - 6X4,S 

f'b'acbnda c1ö~ fototnal. (12:?9) 

Öksürük ve Brontit 

TUR 
------, §Ünüyordu'k ld sık, devlet müdah:ı.le 

L 
si içine aldığımız köylü; al'tık bir 
buğday tanea'I elcnılyecekti; üı.tüne 
'li arırsanız dağa çıkaçaktı ; zati, eski 
ti.i<tün kaçakçılanna benzer, silahlı 
kervanları dağlarda gören vardı! Komprimeleri derhal geçirir. 

KUTUSU 35 KlrRUŞTLR.. 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 

Bu, zavallı köylü idi. Bugün terane 
bat!cadır: Köye refah değil, kumar, 
içki ve dağılma görüyoruz. Bir inci 
sınıf kadın terzileH köy kadınlarına 
150 liraya esvab yetlflirememekte· 

Danlz Fabrikaları Mllhuebesınde lsUhdam edilmek mere dort ücretli me. 
dirler. Yahud, devlet, Tüıklye'!lln 

mur aıınacaktm". isldtıtıerln clllekçe ve i.cab e':kn vedı.ala.rUe en ıeo 15/ll/9~2 lar talihini Salomonun hamiy tine 
ıünü akşamına kadar Gölcük Deniz FabıriJaltarı Genel l'ıludürlütiıne murac:ı. bırakınıftır. 
lltları ve bu 4'1.ribi.en sonra vaki olae&kı miiraeaatıaruı na.zan itibara almml}a. 
caiı. 0221> • Bizim bu mülihazalarımız; mem 

lekette pahalıbk olmadığı, sıkıntı 
bulunmadıgı idd.aları mıdır? Bu 
müliJı.ııı.ıaı~aNla, vurgwıculuk; fiat 
oyunculuğu, yoilsuzluk olmadığı da
vası mıdır? Hayır! Fakat yukarıda. 
ki n e4riyat havasında, perlıanlık 
verici, tafkaılık verici, halkı haki
katten uzak tutucu ve onu her ted
iıl'rden fİiphe ettirici, bilm~n ki ne 
demeli, herhalde kötü bir teY var. 
dır. Geçen ciin okuduiuau bir yazı
sında, barıt devrjnddil mes'uliyet
ıiz ıa.zetıecllii'in Frarıaaya verd'lği 
zararlardan bahseden Françols Mau. 
rlac diyordu ki uÇok defa haklı ol
duiumuz ZllPMUl da hakaızdık!ıı 

Üsküdar As. Ş. Başkanlığından: 
SUbem.iz yedeUndııa.J defterinde h1ıı& ı bıduna11 emekli ve yedek sub:ıvıa.nn 

ııı:t.er kıt'a ~ ~ıannın ahnm'~ma ıüsum l'Orubniı olduiundan şu. 
bemise mensub emektl ve yedek ıruba7 -ann ikişer rototra.fhırım veya bilv;m. 
'a t.fn eideaı fabeye ı~ ve foto,trarıannuı arkasıoa dil kayıhi bulun. 
dutu defter .ıra namaraalıe bmırlarmın yaJ'.OltUları liPumu ilMı ~un.ur. 

(1637.1'?3li) 

ZEYTINY AGI F ABRIKALARI İÇİN 
Bullin HİDBOLİJt PRESLER ve M \KİXELER on model Avrupa yapısı 

ve möcec!deddir. Gimde 40 ton Ze)"tm işlerler. 

l\IÜRACAAT : Gala a Mumha ne • o. 25. l\laklne D po ı F \l.K Ti K 

TURKİYE iS BANKASI 
Küçl!k Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PL.ANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

Bir barb eıJcıonomlsi davamız, bir 
de m'llli müdafaa poiltikat,ı dava • 
mtz vardır. VUJ"l'Ullculuk, yolsuzluk, 
bu tedbiri bırakmak, yeni~ini al • 
mak, tedbir tamamlamak, hunlar, 
birinci davamız içindedirler. l,ı bu 
çerçevedM çıkarıp, halkı birbirine 
kin besler, hükumetten tüphe eder, 
umumi vai;\yeti takdir etmez, za -
manın ve pr.tların zorladığ ı fedakar 
lıklardan her birini a ncak idarenin 
lrusuru u yar, vazife, hak ve ımes'u. 
liyet ölçüsünü kaybeder b ir hale sok 
ınak ikinci davam.ız.ı alakaland ırır. 
Haıbukl bfırim içAn bu cihan faciası 
lmtihanı içinde milli varlığ ı masun 
tut'mak en baıta, her gel"ektiğ i va· 
kit. açlığın da, çıpla'klığın da batın-
da gelir. H em vatanlarını, hl"m hür 
rfyd lerinlJ, hem yüz binlerce evlid. 
larını harbde kaybeden, ve onun 
a-kasından da n!' ekmek ne ~vab 

ZAYİ - Ziı'aa.t Bankası Cor1u ajan_ 

suıdan aidatım 719 numuıı ıı ta.<ıarrur 

oibllaınonı ita.~ bel.Um. \'enı ini ala<"a -
junıluı ~sWn hü!mıil vol<'iUT. 

ÇOTIU A.•eri bastaheıfJr. aş('tbaoııı 

Suleyman CL:llbelı 

Kapab zarf usulile eksiltme ilim 
Antalya Vilayet Encümeninden: 

1 - Elmll.meye Jııonutııa it: lAntalya. Maaav,at 1ohaılUD 75 -1-Mt-lt +•ı 

lıAaı iftıerıl ana tamir- _.iye i~ : 
ı - ltfllll Mctıell (17,531) Ura (56ı karıaıPur, ı 

1 - ~u ıite aJd şartımme n evrak $uullıı"dlırı 

A) Ke,ff, 
B ) Haemi, fenni prtname, 

cı Gntlk. 
D ) Şartname, 

ElMllka.veM-na.me (bu evrakı~ •Ul..rf!t M<"limfınfncle Vf' Antalya IUlıfla 

mtidiirlütünde l'Oni~bllir.) 

f - Elcsltt.me 16/ H / 9f2 tariblııden lÜbal"efı ll/ l l / 942 tarihine ıutia,.. 

Sah cünü saat 15 de Anfalyada vili) eı enrümenlnde )'tLPılacU111'. 
5 - Eltslltmt kapalı nrr u.'lllUle ve ...ıııc. flat u--toclea y&IJl)ac:Mkr, 
6 - TaJiblerin 200 sayalı kanunun 32 nci ma.dl:teelnhı iarifMI dalrNıllıııle 

W-'m eııkcSleai teıJtf mekt.u'blannı mm.._vyf'lll Ciinde 9IM 15 e k...,. ~ 
ımbnnna. vermll} nya po9la ile ıtöndl'Tmlv olmla.rt li:rımchr, 

'1 - Eksiltmeye «lı-ebllmek ~n 1314 lira 80 kurıaşlı* mıavaJı'ıkM ~ 

~ :r.'mnala.rı ve bundan başka. ~ıtldMl~la.rı ibraz etımeıerı $&1'...,., 
11 Bu lşf: ılnobilmdl tçiın nafl.ı mll"i.iriyf'ICI& fllıttyet lılDmisyooanclaa ~ 

mış mük-ahhdi"ik vesikası, 

! ) Cari !lef'lf'Ve aJd Tlca.J"fıt Olluı V99ikM1, (8!H ) 

r - 1943 iKRAMİYELERİ 
I• 1 adet 1999 Liralık - 1999.- Lira 

1 )) 999 )) 999.- )) 

1 )) 888 )) 888.-
. 

)) 

1 )) 777 )) 777.- 'i 

bvlamıyan, kadınlan ve erkekleri 
ziirrlyet vet'mez zftfa düşen komşu
lardUt ıolUk ~mesafesi u:ı:a!tta yafl· 
yon.iZ. 

Kurlulut müc:adelemizl devam et 
tiren gene bir milli mücadele devrin 
deyiz . Daha c':ddi olmalıyız. Sade
ce iyi niyetlere hltab ediyoruz: Kö. 
tü niyetlerin hiç bir sözü, t~nlC!cll 

ilaç, müstahzarat ve kimyevi terklb
lerden bahsedilen her yerde MERCK 
ismi hususi bir takdirle anılır. 

1 » 666 )) 666.- )) 

1 )) 555 )) -- 555.- )) 

1 )) 444 )) 444.- ), 

2 )) 333 )) 666.- )) 

10 )) 222 )) 2220.- )) 

30 )) 99 )) 2640.- » 
60 )) 44 )) 2640.- )) 

250 )) 22 n 5500.- )) 

334 )) 11 )) 3674.- )) 

... 

Türltiye lı Banka•ına para y•tırmolıla yalnız para biriktirmiı 
ue faiz. crlm&f olnıa.z, a.)'ni zamcr•dcr tal.ihiniz.i de clenem(ı olur • 
•unu~ 

umurumuzda değildir. Memleketıl, 
vaziyetin gerdd,rmedlii bir baskı 
altında bunaltmak zaruı eli de yok· 
hır. Daha iyimser, daha tevkil. fa-
kat daha vazife, J,.I.. • ~s'uliyet 
ıayar bir ruh 'ite; aytrırı, bozucu ve 
daP.ıtıcı d~11. Mrle~:...ir.1, yapıcı ve 
toplayıcı bir ten:kld ile, • 7.0rluju 
hub devam ettikçe daha artacak 
olan lftiml.z pe,inde olalım. 

Falih Rrlkt Atay "-••••·············································· 
Son Poıta matblıası: 

Net111at Mıidıini : H. 8.._. KAra,el 
UlltBt: A. BIU'elD UŞIJltLIG!L 
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