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ihverciler 
11mandayı 

irleştiriyorlar 
.\lmanya, İtalya ve Japonya askeri 
\te slyıısl komisyonlar teşkiline ka
rar verml,şlerdir. Almanyanın, bu 
komisyonlar sayesinde mihver dev
letlerinin hem askeri, hem de si
)asl teşebbüslerini kontrol altına 
tlnuya, belki de mihverin bütün 
bareıtetlerini kendi elinde topla-

• buya ıayret edeceii tahmin edile
blllr Bizce mihver devleUerinin 
harp. ortasında bu komisyonlan 
ihdas lüzumunu duymalarının en 
bil,yilk sebebi bu olsa ıerekUr. 

M. Zekeriya SERTEL 

Almanya, İtalya ve Japonya 
hükümetleri, üçler ptik

hükümlerini yerme getir
gayesile, askeri ve siyasi sa
işbirliği tesisine ve bu 

sadı temin için de askeri ve 
ui komisyonlar teşkiline ka-
vermişlerdir: Her üç mihver 
leketinin hükumet merkez
de birer siyasi ve askeri ko
on bulunacaktır. Siyasi ko
onlar her memleketin Ha

ye Nazınnın nyaseti altında 
lnemleketteki sefirlerden, as
. komisyon da her memleke
kumandanı tarafından riyaset 
en ve diğerlerinin askeri mü
illerini temsil eden murah

lardan mürekkep olacaktır. 
ınisyonlarm vazifeleri, gerek 
lomasi, gerek askerlik saha
a müşterek hareketı temin 

k esaslan tesbit etmek ola-
tır. 
~lman matbuatının neşt"iyatına 

lırsa. mihver devle+lerinin 
teşebbüsü daha 7.ivade Ameri
• karşı tevcih edilmiş bir ha
ttir. Amerikanı:ı İr.giltereye 

den güne fazla yardım etme
ııon zamanlarda bu yardımı 
işletmek arzusunu gösterme
batta Amerikan limanlarında 

nan Alman ticaret gemileri
lngiltere~e teslim edileciğf
. edilriıea..Almanyayı si
n ırm :tei!IF.. Alman radyo 
matbuatı Amerikaya kartı 
it edici neşriyatla doludur. 

Amerika bitaraflığını ihlil 
n bir harekette bulunduğu 
irde, mihver devletleri Ja
yayı Amerikanın üzerine sal
caklardır. 

ir kaç ay evvel üçler paktı 
edildiği zaman da Almı.n 

tbuatı aynı tehdit ve iddiaU.n 
uş, fakat paktın imza edH-

ı vazıyette hiç bir değişıkUk 
de getirmemiştir. Bilakis bu 

t, mihver devletlerinin gP.yesi 
kında Amerikan efkan umu-

)'esinin daha ziyade aydınlan
ma ve Amerika hükumetinin 

kendi müdafaası için daha 
iş mikyasta tedbir almasına, 

de fugiltereye yaptığı yar
genişletmesine sebep olmuş-

Qu defa bu komisyonların teş-
i de Amerikayı korkutacak ve 
tutu yoldan çevirecek bir te
büs sayılamaz. Bunu Alman

da takdir edemiycceğhıe 
he yoktur. On1,1n için bu ko

onlann ihdasındaki asıl mak
bqka noktada aramak daha 

olur fikrindeyiz. 

* * 
lzce mihver devletlerinin 
bu komisyonları teşkil ih
duymalarımn en mühim 

bi İtalyanın Yunanistand.a vl? 
(Sonu; Sa; r. Sil. 3) 

Fazla Kazançh 
Noterlerden Bir 
Hisse Ahnacak 

Adliye Vekaleti, Noter Harç Kanununun 
Tadili Hakkanda Yeni Bir Proie Hazırladı 

Ankara, 22 (TAN) - Adliye 
Vekaleti harç tarifesi kanun1ma 
ek noter harç kanunun bazı mad
delerinin tadili hakkıııda bir ka
nun projesi hazırlamı§tır. Proje
nin mucip sebepler layihasında 
§Öyle denilmektedir: 

"Memlekette noterlerden bazı
lannın fahiş derecede para kazan
masına ve bazılarııu.n da varidat
larımn az olmasına nazaran e1ra· 
da rekbet bulunmaktadır. Bun
dan başka devlet müesseselerjnde 
ve gerekse devlete merbut buru· 
si müesseselerde en yüksek maaş 
alan bir memurun aylık varidatı 
600 lirayı geçmediği '1alde noter 
varidatı 40 - 50 t>inı bulan Anka
ra ve 15 - 20 bini bulan İstanbul 

Adliye v k ·r F thi Ok,,ar not~rler~in .vaziyeti ':'IDumi ••;ti· 
e ı ı e ,, maı sevıyeyı bozan bır hal ma.-ı-

1 zarası arzetmektedır. Bu rekabe-

R d 1 tin önünü almak ve aralarında teOmanya a adülü temin etmek için harç1ann 
indirilmesi düşünülmüşse de dev-

" Smigly R ydz .. 
Hapsedildiği 

Şatodan Kaçtı 
Bükreş, 22 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, 1939 Eyliı
lünde Romanyaya iltica etmiş ve 
iki aydanberi Rumen hükuıneti 
tarafından Campulum civarında 
Dragoslaveli şatosurı:ia r.ezaret 
altına alınnuş olan Polonya or
dulan ba§kumaıldaıu Ric:lz-Smig
ly, iki gün evvel bu ıetodan firar 
etmiştir. Mareşal her sabah Ru
men polislerinin nezareti altında 
bir gezinti yapmak ~alihiyetini 
haiz bulunuyordu. Çarşam~a gü-

(Sonu: ~. 5: Sil lJ 

Almanya ve 
ltalyaya · Hava 
Hücumları 

lngilizler, Şimdiye 

Kadar Beş Binden 
Fazla Akın Y aphlar 
Londra. 22 (A.A.) - Reuter: 

Alınanlarla İtalyanlar, anavatan
larile hükmü!eri altına almış ol
duktan memleketlere bir Ji(ÖZ at
tıklan zaman, İnJi(iliz hava kuv
vetJerir.in, bu senenin son aylan 
zarfında indirdiği kahir darbeler 
nf:ticesinde husule Ji(elen geniş 
tahribatı Ji(Örebilirler. 

İnJi(iliz hava kuvvetleri şimdi
ye kadar, Şimal Denizi ve Manş 
limanlarından Onikiafiaya kadar 

(Sonu; Sa 5: SU 4J 

let varidatına tesir edeceği cihet
le bundan sarfınazar edilmiştir. 
Bu suretle elde edil~ fazla no
ter varidatının gene bir devlet 
müessesesi olan cezaevlerine tah
sisi muvafık göriilmiiş ve bu mü
nasebetle bir proje hazırlanmıt
tır . ., 

Layihanın esaslannA göre yıl
lık geliri beş bin liradan yukan 
olan noterlerden aşağıda yazılı 
nisbetler dairesinde, ceza ve tev
kif evleri inşaat ve tanıirat mu
raflarma karplık olarak htue .. 
lınacaktır. san gelir, 'lloterln va
rid.taM•ıt; tlOW dair 'nh b(l. 

tün maaraflarile ver,U• w yar
dım sandığı aidatı çıktıktan son
r:ı geriye kalan meblağdır. Yılhk 
safi geliri beş bin liradan on bin 
liraya kader olanl&Man yüzde el-

(Sonu; Sa; Z Sil 7) 

Brenner'de de 
Alman Kıtaları 
Tahşit Edilmiş! 

Almanya, Fransayı 

lngiltereye Harp ilanı 
için Tazyik Ediyor 
Londra, 22 (A.A.) - Times 

(~zctesi, Fransadaki vaziyet hak 
kında yazdıkı bir makalede di
yor ki: 

"Vicby'den ıelen haberlere 
bakılırsa, Laval'in kabineye tek
rar .ıdrmesi mümkündür. Ancak 
bu takdirde yalnız Hariciye Na
zın olarak kabineye alınacaktır . ., 

Dailv TeleJi(Taph'ın muhabiri 
-ie MÜeşal Petain'in Fransız 
milletine bi,. beyanname hazır

(Sonu: Sa 5; Sil 6) 

Fener: 2 - Galatasaray: O 

GtlnOn en mllhim brşııa,ması olan Galatasaray - Fenerhahçe maçına ft diler futbol nı0saba
"'1111111ıa ait haberlerle muhtelif spor hareketlerine ait tafsilatı dördüncü sahifemizde bullak

a&JUL YukiiBki resim, Fener -G. Saray maçına ait iki lDUbaı &eabit ediyoi • 
... ~ . ... , 

• • ' .. ,. .............. _ ..... .__ 

I 

Bir bom"'baraımana ittirak için ha valamm lnslUs hava kuvvetlerin dea bir filonun tayyue meydan andan sörünüşii 

Yunanistanda Harp 

Elenler Yeni 
Mevziler 

Zaptettiler 
~ir.-iNlyilr-Çapl• 

Toplar ve Külliyetli 
Malzeme Ele Geçti 

Bardia Mantaka11nd 

Yeni İngiliz 
Kıtaat• 

Cephede 
Çember Kuvvetle 

2000 ltalyan Esiri 
Filistine Nakledildi 

Atina. 22 (A.A.) - Dün akeam Kahire, 22 (A.A.) - Orta 
Yunan hükumeti namına beya- İnJi(iliz Umumi karar.ıahının 
natta bulunmıya mezun bir eah· hği: Mısırda Bardia mıntaka 
aiyet, ltalyanlann Palermo koyu daki kuvvetlerimize takviye 
Şimalinde Şimara istikametinde talan ~elmektedir. Son ~nl 
ricat etmekte olduklannı söyle- i~al ettiğimiz düşman hudut 
miştir. $imara Adriyatikte Por- rakollannda 7 top iğtinam 
to - Palermo'dan 3 kilometre miştir. Diğer cephelerde vazi 
kadar mesafede bir limandır. Bu te dPl!'isiklik voktur 
mmtakada Yunanlılar sırtlarda Çember kuvvetleniyor 
bulunan yeni İtalyan müstahkem Kahire. 22 (A.A.) _ İngiliz 
mevkii ı.aı etmişlerdir. Ayni Bar · d 
mınt-.. ada daha a.ı-alde İtalyan ~usu dia'yı dövmıye evam - ~...... D E N 1 Z derken dalga halinde mebzU 
kuvvf'tleri mukavemet etmıye te ~len takviye kıtaatı limanda 
,,ebbüs etmişlerse de ağır zayiat zala düşen İtalyanları cevtren 
vermisler ve 300 esir, büyük çap İngilis donanmnsma mensup cUzUtamlann harekatta bulunduiU ıdliı çemlSenni kuvvetlendi 
ta toplar ve külliyetli harp mal- AdriyKtlk denizini sösterir harita (Sonu; Sa 5: Sli T) 

zemesi bıakarak çekilmişlerdir. r--·-----------:--------------------------... Merkez bölJi(eSinde, sevkulcevş 
bakımından ehemmiyeti olan Te
pedelen, Klisura sehirlerinde İ
talyanların vaziyeti ~ittikçe Jriiç. 
leşmektedir. Daha Şimalde ltal
vanlann mukavemetine rdmen 
veni mevziler işl(al edilmi.ıir. 
Son defa alınan esirler soituk ve 
siyah f(ömleklller tarafından ya
pılan tethiş hareketleri dolayısi
le maddi ve manevi acınacak bir 
haldedir. 

İnJi(iliz donanmasının Adriya
(Sonu: Sa 5; Sil 5) 

Askeri Vaziyet 

YUNAN VE MISIR 
CEPHELERiNDEKi 
SON HAREKAT 
Cephelerde mObim bir deltflk

Uk 7oktur. 
Y1alnaz Trablua cephesinde tn

ıllizleı Bardia'nın muhuaruıru 
tam.ım.wnıflardır Buradaki mab 
sur balyan kuvvetlerinin kaçma
larına iınkln kalmallUftır Arka
clan ıelen taze fnsJllz kuvvetleri 
de, AUnanlann Bel"1tada LleJ'l 
mUhawr• ederek, ilerledikleri 
lfbi Bardia'nın Garbına ıeçerek, 
?obruJr iatikametlnd• yollanna 
devam etmtwlerdir. Bardla mO.
\abkena bir ,.bir oldutu tein. t
ıalyar.lar burada blrk~ ,On mu
ıcavemet edebilirler İngiliz kuv
vetleri İtalyanlann bu vaziyet
ten istifade etmelerine mlni ol-

(Soau: Sa S; Sil Z• 

Amerikada 
Bulunan Nazi 

Gemileri 
Berlinin itirazlarına 

Rağnren Bunlar 
lngiltereye Verilecek 

Nevyork, 22 (A.A.) - Trans
radio AJannnın Berlinden verdi
ti bir habere «öre. Alman Hari
ciye Nezareti namına bevanatta 
bulunmıya mezun şahsiyet dün 
l{a7.etecilere de-mistir ki: 

1 
".~]manya ile Amerika aruın

dıı kı müstakbel münasebetlerin 
sekli. Amerika sulannda bulu-
nan Alınan vaı>urlannın milsa
deresi ve İn«iltereve devri me
selesi karsısında Amerika hüktı
metinin al8cakı vaziyete baib
dır .,. 

İnJi(iliz Deniz Ticaret Nazın 
Crosı. son 12\inlerde yaı>tıb be
vanatı bahis mevzuu iden avni 
cahtımt tunlaft Olw etmtsttr: 

"Cron'un teklifi Amerikayı 
harpte bulunan bir memleketin 
vaı:tacatı bir hal"f"kttte te!Wikten 
ba!ka bir S@V defildir. Bunları 
Alman H&rlciye Nezaretinin me
sul mümessili 51fativle çok cid
di olarak sövlüyonmı. 

Alman Hariciye Nezaretinin 
ba mümess"' b~f1ndan yapılan 

fSonu: Sa 5; Si 7) 

c GÜN LER 

Boyalı Saçlar 
Yazan: Refik Halid 

Sanya hoyanmıı kadın safından heplmlze gına geldi. Ba 
lar iyi boyanmıyor, boyanmış olsa da ihmale utrayer, 

nileri yetişip aralanna karışarak çikolatalı taban helvası slhl 
Hh bulacalı bir renk abyor, gözümüzü rahatsız ediyor. N 
tabiatin verdiği o sıcak, taze, canlı, cilalı, yumu!Jllk -nasıl 
ta~·un, bilmem- bir kelime ile natürel sanşınlıktaki. reçel ft 
manzarası cibi elde olmıyarak insanı yutkunduran tath, 1 
demet, nerede telpaf •liretine takılıp güneş yemekten kuram 
uçurtma kltıdı gibi hışırtısını hlssettitiniz elyaf kümesi? Bu 
lıtr ecza yiye yiye plvanlze teller pbl ayn dns madenden ld 
bir ince kılıfa ~miştir, büsbütün baskalaıJmıştrr; aynca d• 
bu~ tutmuş tellere dönmüs, atırlaşmış, kabalaşmış, soium 
Bir tuhaf ~birdeyiz ki orada kadınlann çoiu 181'1f1D, erkekler 
ra saeh! 

Boyanmak, prek yflze, gel"f"k tımap ve Aça ait olsun, 
mi bir dikkat, pyret, emek, titizlik ister; boyanmanın sav 
tahammülü yoktur. Ciliaı dökülmüş bir tırnak. boyası alanı, 
eehtt ne kadar fena, hatta yan itrençse aslJ taklidine 
alaealanmış ve uelan eatal catal. tiftik tiftik olm~ ue ta, i 
eirldndlr, hatti ayıptır. Böylelerine: .. A hanım, uhdesinden 
miveceben Allahın yarattıtına nza r;iiıltermell idin! .. deriz; 
sek ıesle delilse de U..nı halimizle deriz. Süs olarak delil de 
ıqelan irtmek leln un•ınlanmak he inhitat devrindeki bir u 
unun harap İstanbul ıftrlannı mamftr •östermek malwıdble 
at.uün peinnesi kabilinden dO ldlnlüifi daha fazla r;öze 
bir harekettir. Sonra. un'8n aç 1ma boyluya. bodur vtlcade 
~ .ntinyaia tortusunu •ndıran eueleri ise hle • 
Aynn her eehrenln un saela ırlzelleteceline inanmak ta fi 
deitldlr. Baun, sanşınlamus bir bayan, yeni renkleriyle ka 
edunn; bir mtlddet "ne olmas 1nma. hastalık mı ~lnnq?., 
dftstl"mekten, hayrete dü...,ekten kendimi alamıyorum! 

Rem, itana kalına, mademki ı, boya)"ll dayanmJshr, o 
dzlttfmlze deJiı1lkllk vermek l~ln sanyı bırakarak - tek tek 
geldiklerlmls dbi- ltlru da kızıla, llciverde. tanmcuq. bflh 
şu ıt'ılr mukeleme devrln4e elektrik mavisine de rafbet 

•inler. Mumafih. her boy•J'I denedllttea •nn, atalar sklbule 
tlah sibi, ı.uklyi •e unutmamahtbrl 
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T ekirdağrnda Yapılan Merasim 

Yazan: Alfred Fabre - Luce - Çeviren: Uluna11 

Parti Vilayet 
Kon9resi Yarın 
Toplanacaktır 

11 
Namık Kemal ıı Günü 

Münasebetile Parlak 
Merasim Yapıldı 

Dün Bir Kurşun 
Hırsızı 3 Aya 
Mahkum Oldu 

Ayanda Çok 
Hararetli 
Müzakereler 

Dört ~edmberi kıbufuna ce
kılmıı bulunan Laval de bu mü
auerelet"de ıoz aldı. Butun fid
detıyle hükfimete blicıım etti. Dı
ladier'ye "Harp illn ettiniz. ıradan 
altı ay ıecti l Almanyanın etrafm
tla benuz tam bir daire yok. Ne 
haldeyız,. dıyordıı. 

-6-
Rusya - Fınlanda sulh muahe

esı umumı bir sulh olaca~na 
ır rıvayetlcr çıkardı. Bu riva
tler ortaya atıldığı zaman A
rka Cümhurreisi Roose-
t'in fevkalade murahhası 

ner Welles Londraya "eli
Muttefikler bu muvasalata 

umit bağladılar. Bunu 1916 
Kolonel House'un seyahatine 

nzettiler. Fakat yava yavaş 
sbutün bu kanaatin haricinde 

r fikır yayıldı. Buna da sebep 
urahhası fevkalidenin ne su
tle olursa olsun bir f ıkir be-
n etmis olması değildi. Zira 

umner Welles İnJ(ıliz biçimi el
e ile kavunu andıran uzunca 

e "açsız başile, milyonerlere 
s olan nefsine itimadile diplo-
atlara pek yakışan sukutu mu
faıa ediyordu. 

ıkatılan ıa11ialar: 

F iJcirleri değiştiren amiller 
fevkalade murahhasın u-

seyahatlcri de, gezintileri ve 
v n ettıgi ranvulardı. Ziyaret
re Duçe'dcn başladı ve onun
tııtirdi. (harbin açık alevhtan 
n) Loid Corc'u ı;torümıck ü

re davet etti. Papa'dan mü
kat talep etti. Hitler'le Musso

'nin Brenncr'dc mülıikatlan
n netıcesini oğrenmek için se
hatini tehir etti. Aynı zaman-
Amerikanın Moskovada bu

nıın sefirı Steinhnrdt'ın Rus
- Finlanda müzakeresine ka

tıı":r. da sovlendi. Bununla Va
ngton'un umumi sulhu tesis 

ek uzerc bir mudahale im-
nı dusunduju anla~ııyordu. 
oosevelt, bu ımkanı Sumner 
lles'in avdetinde verilecek bir 
ıgle oğrcnecektir. ) Amerika
bır cok aylardanberi günden 

arttıran sulhperver bir ce
anın mevcudıyeti artık inkar 
l miyordu. 

Halbuki fevkalade murahha
ziyaretinin bir çok mali ve 
rl meselelerle de alakası var
Butün bu tafsilatı işaret ede
Pau? Reynaud'ya bir muhtıra 

rdi Reynaud muhtıraya bir 
attı ve Daladier'ye telefon 
Daladıer bu hususta kimse

filrnni sormadan şu cevabı 
rdu: 

Mesele tamamPn düsündü
uz •ibidir. Bu fikre ben de 
at ederim. Zaten neye har
iyoruz! 

A-.nı ıün matbuat Amerika -
nsız mukaveleıinden bahse
ordu. 

Sumner Welles'in valizinde 
•evelt tarafından istinat nok 

tetlkil edecek iki romanın 
sulh projesini ~ötürdü~ü de 

lenivordu. Yanlış, doAru bu 
ar manidardır. Bir müu
zemini açacak mahiyette-

zaktan böyle rivavPtler ka-
şayan ıtörünür: fakat te.bel· 

etmtye baslavmca, bir inhi
kokusu verir. 

martında J'iniandanm in 
dan aonra, aktedilecek 

tnlta1"'e Hitler ictn bir mu
wt verine ~ekti 

* * • 61r ınia•re: 

))aladJer ayın on ikisinde me
ı teskin etmek fikriyle 

ansa tarafından Finlandaya 
erilen mühımmatın listesini 

liste okudu. Guv Lachamline 
an muvJffaJuyetle is

edtlen ~areye ba~ vurarak 
llt ~amına ya21lan tay-
lert J!()nderilmi~ ~bi J'ÖSter-

Jl'akat bu sefer tal ıh yiiztine 
üvordl.l İnhat talep edildi. 
ter. meselenin hemen mü

ıaaısuıma ıtiraz etti. Bunun t-
de sebep olarak Rusya - J'in
a müzake~lntn neticesine 

eyJedi~ni söyledi. 
~n sulhün iınzalandı

berkell(e malılm olıpasına 
Ayan Meclisinde an~ 

]ıaftn IOIU'8 izahat verlleJ;i
i beyan eyledi. 
t yine fikrini deıt.ıirerek 

on dardnnde ansızın mese
munakasasını istedi. 
un ~lnt kimse tatlUl 

m ttr'or'Ct.u Acaba kendisinden 
edecek olanlan gaf ıl av-

1 mzasız mektuptan tı•sfıt 

Mahkemede Hadiseyi rum ... Ve imzasız -~-~ ..... ~ 
hona, leke dolu ahnlarınJn, 

Old ... G"b' A 1 tt dolu yiircklerinin, riya dolu 

latl'ak için mi, böyle yapıyordu. 
Yoksa Mebusan Meclisinde yapı
lacak olan ve kendisini korku
tan istizahı ônlemek mi istiyor
du' Maksadı kısa bir münakaşa
dan sonra Ayan Meclisinden bir 
itimat rf:yi talep etmek içindi. 

Böyle şeyler ayanın hoşuna 
~tmez. Ya!lı olduktan için ze
vahire ehemmiyet vermezler. 
(19:i7 - 38) de Bhim da kendile
rini bir isyanla tehdit etmek is
temıs, ona da liz.ım 5'eldiği tarz
da mukabele etmi terdi. 

Kongrerer Ay Sonuna ' 

Kadar Bitmiı Olacak 
Ankara, 22 CTANl - Bütün 

memlkette Cumhuriyet Halk Par 
tisi vilayet kongrelen baılamıı 
bulunmaktadır.Cümhurlyet Hant 

Dün Gece Ankara Halkevinde de 

Çok Güzel Bir lhtif al Y apddı 

ugu 1 1 n a 1 satlarının hicnbile ortay:. çı 
. N yan betbahtlann sinsi hii \i 

Evvel~ı gece ~b~ha karşı u- hatırlatıyor. İmzasız mektup 
r~osmanıye ca.mıı cı~annda dev- 'rııu her i:iin. maskara mııe 
nye gezen polısler bır adamın sır elmeden ma ke takmı b:ir 
tmda bir çuval o!d~~.u ~a~.d~ Car· ' fa karsı la mı gibi olur~nt. ~· 

Bu sefer de Daladıer'nın çapa
tını silecekler. .. .. 
Laval 11ine 11tıluıede: 

Pnrtisi nizamnamesinin 60 mcı Tekirdaj, 22 (A.A.) - Dün 
maddesi mucibince Eyliil bapn- Tekirdağ halkı büyuk hempm· 
dan İlkkinun sonuna kadar ocak lerı vatanperver şair Namık Ke
ve nahiye kongreleri. biti:uıniş ve malin doğumunun yüzüncü yıl
bu kongrelerde tesbıt edılen halk. donümü münaaebetile yurdun 
~~Je!d!11 vil~yet kongrelerinde her yanında olduğu gibi büyuk 
goruJUlmek uzerc sıraya konmUf bır tören yapmıılardır, Namık 
tur. Bu dilekler, simdi vilayet Kemalin dotduju evin ön\ındeki 
kongrelerinde görüşülmektedir. abide etrafında yapılan ve vHa-

Bu suretle hükumet tarafın- yet erkanı ile bütiın hem,erileri-

B aşvekilin daveti üzerine, bir dan, belediye ve müesseseler nez- nin iştirak eyledildf'.ri bu mera-
ses işitildi: dinde devamlı takiplerle yapıJa- sime latiklil marp ile bapanmış 

- Hazırım! cak işler tamamen ayrılmıs ola- ve epiz vatanseverin hayatı ve 
Bu Laval'in sesiydi. Laval, caktır. İcap ederse, kanuni mev- eserleri hakkında bir hitabe irad 

dört senedir kabu~una çekilmiı zuat dairesinde Pa?"tı C.enel &k- edilmi§tir. Bu hitabeyi büyük şa
hiç sesini çıkarmamı tı. Hüku- reterliğince bu i$1er alikalı Ve- irin mektepliler tarafından oku
metin böyle müşkül deminde kaletler nezdinde de takip edile- nan milli pirleri takip etmiştir. 
tam kendini szosterece'k zamandı. cektir. Ankara B-'L- .&-,J-

Evvelce de buhrandan müteessir Bugün Çanlon, Konya, J>toniı- ~"""" 
olanların naunnda bir l!'usebbip li Seyhan, Sinop, Sıvas, Zongul- "Ankara, 22 (A.A.) --:- Büyuk 
olarak tanınıyordu Şimdı bundan <!ak vilayetlerinde Parti kongre- Türk v.atanpt;!"'e!' ve fa.~. N.!"°~ 
da tebriye etmek ımkanını be!- ler.i yapılacaktır. Yarın Afyon, Kemalin yuzuncu yıldonumu mu 
ki elde edebilecekti. Amasya, Isparta Kırklareli vili- nuebetile bu akpm Ankara 

Laval kendisine e~il.en hücu~ yetlerinde kong~ vardır. Çanak- Halltevind.e bir ihtifal y~ılmış
lara cevap vermemıştı. Halbukı kale, Giresun, Marq, Yozgat vi- tJr. Merasım, Maant Müsteprı 
kendisine hücum için ilt>ri:ve sü- !ayetlerinde 23 İlkkanun pazar- İhaan Sungu tarafından Kemalin 
rulen butün icraatı hülcfımet yap teli &ünü. Bilecik Bolu Gümü- hayatına, e.erlerine ve müc.ide
mıştı. O da muvakkat ka- pne, t.tanbul, Kay•eri, Kütnhy:ı. Jele~e tahsis edilmif, çok par
nunlar <'rkarmış. Vatikan ıefa- Mujla, Tekirdal ve Hatavd:ı 24 lak hır musahabe ile bqlamlf ve 
Tetini ihdas etmiş, Franco'yu ta- BirincikAnun salı günü ~talya hatip bir buçuk saat kadar sü~n 
nımış, komünist partisini daııt- ve İzmirde ça.rpmba günü, An- IÖzleri emaamda bütün dinleyi
mııtı .. O halde Lava) için ~krar kara. Aydın, Bursa, Çonun, Kas- ciler tarafından bir ~k defalar 
oı:3_!8 a?Jma~ za~anı ıe~. tamonu, Ordu, Tokatta pe~m- dakikalarca süren alltıflarla kar
Butun ~ıddetıle. hu~ıimete hu- be günü . .Balıkesir, Edime, ı:.- fJ~mıştJr. İhaan Suncu hu et~
cum ettı.. ~al. lısanıvle: . kiteJıir, İçel, Malatya, Manisa ve du ıle N~ Kemali memleketı-

- Gelın . dıyordu Benım be- Rizede cuma günü Burdur Er- mizde en ıyi tanıyan ve en rantı 
vaz P.ik_e bovun baj?ımı bir bay- zurum Kocaeli ~e Sam~nda bir surette tanıtan bir ilim oldu
rnk cııbı kullanayım! Siz de onun Parti ~ilayet kongreleri yapıla- ğunu göstermiş, hazan şiirler irt-
0tı:af ında toplanın... caktır şad ederek, baıan mektuplar o-

Iki saat icinde hiikümctin bü- · kuyarak, hazan da hatıralar nak-
'un proJlTamı itham altında kal- Toplanan kongreler 
dı. 

Dal::ıdier'ye: 
Ankara, 22 (A.A.) - Bugün 

aldığımız telgraflar, Trabzon, 
Kars ve Sinop Cümhuriyet Halk 
Partisi vilayet kongrelerhin top
landıklannı bildirm~lctcdir. 

Mıntaka Parti müfcttişlerjnin 
de i§tirak eylemiş bulundukları 

Beledıyede : 

Ekmek Fiyatları 

Tetkik Ediliyor 

lederek musahabesi esnasında 
dınleyicilerinin alakasını bir da
kika bıle heyecandan dı.işi.ırnıe
mıştir. 

Bundan sonra büyitk edibin to
runu Numan Menemencloğlu 
merhumun mersiyesini, \•a\·eyla
sını, ve bir iki gazelini o vakitki 
ağızla okumuş. hazırl!'l tarafı.n
dan $iddetle alkışlanmış.tıı . 

Behçet Kemal Çağların Namık 
Kemale tahsis ettiAi şiir, şairin 
çok heyecanlı ve canlı bir inşad 
kuvvetile bütün sahneyi dakika
larca çınlatmı§ ve herkes tara
fından çılgınca alk1şlnrl.- karşı· 
lannuştır. 

Bundan sonra Kemıılin şHrleri 
bir çak amatörler tarafından avrı 
ayrı okunduktan 10nra sıra "Va
tan yahut Silistre,, piyeJinm son 
perdesine ~elmiştir. 

Piyesin dekorsuz ve şehir e1bi
selerile oynanması mukarrer ol· 
duğu için Kemalın Abdutaziz 
devrinde bütün tstanbulu adeta 
ihtilale sevket:miş olan bu çok 
meshur sonuncu perdesi Üniver· 
ıiteli ve Halkevli p:ençler tarafın
dan büvük bir iktidRr ve teıniı 
bir "diksiyon.. la halka anedil
miş. ve gene bütün dinleyicil~rin 
bitmek tükenmek bilmiyen alkış
larını toplamııtır. .. 

önümüzdeki cumartesi gunu 
şalı Mehmet Akifin Edimekapı
daki mezan önünde bir fütifal ya
pılacaktır. 

Müteferrik : 

Münakakit Yeki& 
IUCJÜll GeHyor 

şı!ta~ıya d~ğrpu ı?1~tiıgını gorup. ç~- kumadan miistahak oldui!U 
vırm.ışlerdır. o ıs e: çuva ın ıçın fırlattı w ıın o mektupla •ırli 
de bır çok kurşun Iavha bulunca .. .. gd b 
ısmi Ali Güleryüz olan adamı ka. yuı.um e uru ur. 
rakola götürüp sorguya çekmiş- imzasız mektuptan tiksin 
lerdir. Neticede Alinin bu kur- Çlinkü mektubuna imı:asnıı • 
şunları Nuruosm~_ni~e .. camiinin mıvan mahlük. su·urm:ık istod 
arka tarafından soktuğu anlaşıl- · . . . 
mıştır. darhenın mesulıyctınden kot apon 

yüreksizdir. ;tltarş1 
Dt.in cürmü meşhut nöbetçisi • 11.~ku 

olan Asliye Sekizinci Ceza Mah· Çiinkii me~tubuna imı:ısııu 

"- İşsizim ve çocuk babası- ref, para ve~ a haysıy\!t o' arC$ 

kemesine verilen Ali sucur.u iti. mıynn m~hlu~~ ?.e muhnt.a,~b .\ima 
raf etmiş ve şunlan söylemiştir· ne de polıse gozukm.eden 1rı, e da 

yım Sıkıntıya düştüm. Mecbur culuğunu yapabilmek iççin, . oğru 
kal~ak kurşunları söktum. Fa- n!n kalleş karanlığım bekli' ut~ı 
kat bu işi ilk defa yaptı~ım için hır hayasızdır. ' ba 

beceremedim ve yakalandım. Çünkü mektubna im'&a5DJI lrkaç 
Ce.ıama razıyım.,, mıyan mahluk müteca\ izlerd 

Su~lunun sabıkası olmadığı cesaretsizi. ve ce.:.aretsizleri• 
anlaşılmış. mahkeme Ali Guler- nıütecavizdir. Havsi'ı·etc, · 
yüıün ii~ ay müddetle hapsine te 'e hü,iyete kıymet vercıa •"""--
karar vermiştir. rüst cemiyetlerde suratınııt 

Askeri Liseler loks 

Müsabakaları Dün 

Neticelendi 

urması mümkün olan bir i 
savrulabilocek hakaretlerin tJI 

ğrrı; onu, imzasız bir mektup 
ınış bulunmakla itham etnı 

Bunun içindir ki, 'ben, het 
za.sız mektup zarfının iç.inde, 
bir düşman kalbinin biçare v• 
kek çarpıntısını duyarım. 

Buııun içindir ki, heıı her 
usız mektup zarfının içinde, 
kasına ~izlendiii efil p 
hiç bir Qntan deviremi 
\ e hiç bir uman meydana ç 
mıyacak olan bir garazkar 
nun kerih kokusun11 duJ arl.JPo 

Ve bunun içindir ki ben, 
imzasız mektup zarfını, yıkı 
yan bir kudretin paçalamna, 
reksiz ve hasud bir dil man 
fından savrulacak çüriik bir 
n1endin ambalajı sayarıa: 

- Harbi ilan ettiniı. Tabii 
muzaffer olmak kanaatıni besli
vordunuz. Altı av ı?Prti! Ne hal
-f.Pyız" Önümüz<'Jp bir duvar var. 
c:;ie(!frid hattı. Almanvanın etra
fında blokus olması lazım ~elen 
tam bir daire Yok Olsa olsa bir 
varım daire var. Daha do({nı<ıu. 
Paul Boncour'un dediği gı'bi (Bir 
kev~ir) var ... 

* * Laval'in teklifleri: 

Askeri mektepler arasındaki 
boks müsabakalarına dün Beyoğ· 
lu Halkevinde dcv!'-m edilmi~tJr. 
Cok muntazam g~cn bu ınUsaba
kalarda Orgenerltl Fahrettin Al
tny ve yüksek rütb<;h zabitler ha
-ıı: bulunmuşlard,r. 57 kiloda 
l\laltepeden Cemal Kuleliden Şe
fiğe, Sl kiloda Denizden Sermed 
Kuleliden Necmiye, i2 kiloda De 
ni:ıden Afif, Mal tepeden Bedri
y~. 79 kiloda Kuleliden Hayri 
Maltepeden Aliye galip gelmişler 
dlr. Sermed, Cemal ve H11yr1 as
keri liseler şampiyonu olmuşlar
dlr. 

Basketbol. 

btı kongrelerde Partjnin banisi ~ye bu hafta içinde Za- Tetkiklerde bulunmak üzere 
Ebedi Şef Atatilrktin hatıraları hırc borsasındaki son fiatlata go- Tralryaya gitmiş olan Münali:allt 
taziz edilmif ve değismez Baskan re yeni elunek fiat!.atlıu teabıt e- Vekili Cevde\ Kerim tncedayı bu 
Milli Şef tri~nüye karşı bütün decektir. Verilen bir habere go- J!Ün İstanbula dönerek tetkikle
milJetçe duyulan derin bağlılık r~ bu harta e)tmek bir miktar u- rjne d&vam edecektir. Vekil bu.. 
ve sevg1 hisleri izhar edilmiştir. cuzlayacaktır. tadan yine tetkikler yapmak ü.ıe- Basketbol müsabakalarma dün 

Bugiin, ömrümde ilk ,.e 
d~Ia olatak, imzasız mektup 
biplerindeo bahşetmek tene 

niz, bir 'eya bir çok imzasn 
tup almışsınızdır: Bu itibar 
krndi duygularmıza da tereü 
oldutunıu düşünerek, bu t 

L aval dişlerini gôstert"Cek za
manı buldu~u icin, Habes 

ha!'hindenberi pek ihtisa1 sahibi 
olduj!u Fransa - İtalya münase
batına sözü naklederek. kaçınl
mıs fırsatlar listesini okumaAa 
bjts1ıyor· 

1939 bidavetinde Du<;e ile iti
lilfı imkan dahilinde görüyor. Bu 
itilafı idare etmeyi teklıf edivor. 
Dıladier "mühimdir•.. cevabını 
verivor, fakat müzakerat yapıla
mıyor. 

Laval, dinleviciler üıerinde 
kafi derecede bir tesir haıııl et
liti!ıdf'n emin İzah eyledi~i bu 
nokta onu tarihin en muhim dö
nüm yerinde bulunduruyor. 

Bahusus o vakit Duçe de ser
'oe!ıt imiş. Kimse ile taahhüdü 
vokmuş. Laval'in bir nf'tice ala
mıvan bu tesf'bbüsatından son
ra M~lini. Hitlere do~ te
ye<-ciihe başlamış. 

Bfltün bu 86tlertn neticesi şu
nu ima ediyoftlu~ 

Daladier'nin yerinde Laval ol
~ imiı' .. 

( Arkaaı Var) 

Kongreler idare heyetlerinin i- P'iat Murakabe komisyonunun re İzmire ıidecektir. Eminonü Halkevinde devam edıl-
ki senelik mesaisine ve elde edi- kararından sonra et fiathnnın ZEHİRLENDİ _ Balatta, Li- miştir. Üçüncü kategoride Ga
len neticelerle ocak ve knz.., kon- bır miktar dü tiığü maliımdur. man atelyesinde çalışan Ahmet latasaray A Galatasaray B yi, 
~leri tarafından izhar olunan Bundan başka dünden ıtibaren adında bir işçi. tamirde bulunan Bcyoğluspor Kurtuluşu, Kurtu
dileklere ıttıla pe~·da eylemiş ve toptan et fiatlan ikj kuruş daha bir mavnanın başaltındaki kama- lU! İstanbuJsporu yenmi,lerdir. 
vilayetlerini alakadar eden muh- dü§milştUr. rasuıa girerek mangal yakıp ısın İkinci kategoride İstanbulspor 
telif mevzular üzerinde verimli FINDIK STOKU _ Ellerinde mak istemi• fakat kömürleri iyi- KurtulU§a, birinci kategoride de 

z.ülümii mazur göriin: Zira 
~ d tiksindiği nesneye, bir def-' 
tükiiren insan haksız .değildir! 

kararlara varmışlardır. bulunan fındık miktarını Ticaret .ce yakmadığı için zehirlenme a- Galatasaray Kurtuluşa gal~p gcl
Odasına bildirmelerı ıçin tüccara lametleri gösterdiği için hastane. mişlerdir. Noter Harç Kanu 

Eski Bir Arkaclap 
Keserle Yaraladı 
Feriköyünde Avukat cr.ıddesi 

73 numarada oturan Ahmet Vur
al adında birisi, dün akşam eski 
bir kin yüzünden kızgın olduğ'J 
aynı semtte oturan Hilminin yo
lunu beklemiş ve elindeki keSP.r· 
le başına şiddetle vurmuştur. 

Hilıninin bap yanlnıış, kanlar i

çinde yere yılabnıftır. 
Ahmet VUral vak~ mütedıp 

kaçmq, henüz yualanam.'Ull!fbr. 
Yaralı ifadeye ıaynmuktedir bir 
halde hastaneye kak:bnlmış, tah-
kikata baf1anmıftlr • 

verilen mühlet bitmi§tir. yeye kaldınlmııtır. Ahmet .kısa 

Egede Seylaptan 

Zarar Gören Yerler 
İzmir, 2 (A.A.) - Alman haber 

Jere göre, Torbalı, Ödemiş, Bayın 
dır Vfl Kuşadası kaıalannda sey
iAptan biç bir zarar olınamıştır. 
Tire'de Küçük Menderes tesisatı 
müteahhitlerine ait bir bina ~ök
nıilştür. Gerek Tire ve .cerelrse 
Berıama'da ovayı basan sular he
nin çekilmemtstir. Manisanın Mu 
radiyesinden tzmtre do~ uza
nan arazide el'an su vardır. Şose 
ve demiryolu üzerinden sular (e
lçilmektedir. Foça'da, tarlalarda 
bulunan pamuklar epey zarar 

oir müddet sonra hastanede öl-
müştür. Trakyada Çiftçiye 

CEZA GÖRENLER - Tram
vaylar hareket. halinde iken inip 
binen 64 kişi ve ayrıca 19 şoför 

Tohum Tevzü 
ceıalandrnlınqlardır. 

sm HEYET GELECEK-v. iti Nihayete Ereli 
rilen bir habere ~. yakıada, 

DeijfştiriDyor 
(Bap 1 inddel 

:U. safi ıeliri on bin liradan 
olanlardan yuzde 75 aidat ....-.-.. 
caktır. 

mebusladan mürekkep bir heyet Trakyada çiftçiye tohum tevzii 
Ankaradan t~tanbula ıele1'8k sa- işi IOlla enniştir. Tohumluklar Ankara, 22 (TAN) -
nayi mahatilinde tetkikler yapa.. Vekaleti kazanç umumi te • 

zamanında ve dikkatli bir sevki- ek bir tebliğ alakadarlarcl .,ö~ 
caktl!'. yatla en uzak -ıere kadar yerli • -=----------- J -A rılmıştir. Bu tebli~d.e e&e .. yerine yetiştirildiği için Ziraat denilmektedir ki: 
c6rm0ft8r. 91ıap ~:cı1:; Vekileti ali.kalı makamlara mem "ôtedenberi işine devam 

~~~tepelere eıka- nwllyetiııl bildiım~ir. Da.jıtılan mükeDeflerden delterlerlBI 
:-Wnı,laıdır. Sular ~kilmekte ol- tohumluklar 2,80l,900 .k~ur. nilemek isteyenler yeni~ 
~ uyvanların onya in- Ve bu sene Trakya ııa~l~ü ıe-. cut defterlerini ertesi sene ~ .... __ , 
dirilmeleri mümkün olaealıbr. çett .eneden fazla elaniştır. lanınak isteyenler de bu 4--•- .. 11.1 

--------------------------------:------------------- lerin 10I1 muameleleriai n 

Lakaplara .,. 

Geçenlerde Smıl " Cenp 
Slltunumuıda olraymu

lanlan biri Öktlz Mehmet P..
hakkında hlr sual sordu. Ken
disine Ali Paşa ile muasır rleaL 
den pyet hazır cevap bir zat ol
clutu cevabı verildi, hattl ileri
de fıkralarından birildslnln ılll
redllecetl de söylendi. Bu fıkra
lann yeri Sual Cevap Sütunun
dan ziyade burası oldulu için 
bir taıla iki k~ vuruyoruz. 

Tarihbniz likaplarla doludur. 
Bunua sebebini de nıahlu kul
lanılmaınuuacla bubıyona. Me
seli Ekmek(ir.ade bilme.. ne 
P~ Yabnika1tan Ahmet Paşa, 
Boyaueiri Mehmet Pasa, Zur-
ueı Mustafa P..-. KaJ .. ez 
Melım• Pa ..... Ba liluıp ...-
lesi biMle Tualruttaa ..... ,a 
kadar itile .tevam e&..U.Ur. S.t
ti Franaaca)'I T.,k.._ teteti-
me ederek koa....-tvle •-"• 
Gt .. , Mtldlril KlmU ~ 
"Mah.- Mldtlllli" cleıle..tl. Sen 
Sa4trau..Jal'da• Mri ,,._par., 
Wtaltlyle amlmb. ..... .. ••· 
1ıantl'lerhn..._ wn u.a wı . ,.,. 

BlrllaM.._ ata....t
lul7le.......ı,... .. taıumdaa 
Ahmet Paşa merhum it:in refik-

lerbnden olan otlu İzzete: 
- Babana niye Şeker Ahmd 

p..._ •erler? Dl~ sormaşi1111t. 
- Bereket ""9ln öyle demiş.. 

ter. Ya Eşek Ahmet Paşa dese
ler ne hah eder4tm. 

•• 
Şiirde Wcaplann rolii: 

Libp ınneleli '"" ~ 
rümuz ve kinayeye e 

........ huıl'ludı ........ llunek
elzatleıieft ••n mevkii ikıiün 
Yab~aa .J9haiş MiM• ealr. 
ler: 
Blmıekd Sac!• llsNı .,.,. aane ....... 
Ab1r -t. ı • ...aet y.._..,_.. .... 

0em-.1er. Zunuıa ,,....... 
._.Sabaamolm-..~ 
Mehmet ra.a11 clelteftlar ,..it-
•JŞ. 
t.ıxat ....-ısı cıkcb c ......... 

nı6z. 

Mısramı tarih dil ürmüeler. 

GUIUNC 
T4R4fl 

Mehmet Papnın herhalde 
öktb elmaclılt aaJaşab • 

yor. İşte bir fıkrası: 
"Me.__. Paşa bi, 1an mite. 

aznm ltir ut imq ve mua •ild· 
deı ta'1'8 uıemuriyetlerinde bu· 
lunduiu için Sadrazam Ali P•· 
'811 ...... tan•masm•._ bcan
J.Ula buluadaiu .. ,... bir sün 
..._. cönnek....,. BaJM. 
ili,e ~ hmsar aalon•a 
abmşla•. Baş ...ııre lnuubau, 
azametle otuarktıa lıa.-ı aeıl· 
mı" ufak telek lstanbollnll •iı 
zat içeri ctnnı.. Mehmet Pa.-• 
ya o Yuiyette ıörlace kotm"'9 deki_., Pa .. 1lfak 'bir UUfat 
laV111'11l11S.. EUaia • ..,. Jft ........ 

- llayqraa otmn! ~ 
lataabollnU at prt sert ce

kilerek bpaam 1aaanda bir is
kemleye "slyabt vava,, libl 
luVl'llm.._ 

Ufak bir iltifata bir temen-

nah atış talimi ile mukabeleden ..................... 
-NeU.a ..... la? 
-aawu,....._~ ....... _,.... ..... , ........... 

......... im lwh? _.._. ............ ..... 
- Ola ela! Ne UA! ......_ 

...... bll' b ...... , 
_g .................... . ...... ~ _._..., 
- An h_!tılt-. .......... ..ı:-.. ....... ,....... ........... ....... .................... 
_.......,~·-·-•Öktla .................. ........... ..,..... .... 

,.,...., .-mm!. 

•• y .,.,,,. 6ir mııl:abele: 

~kii:alleluaetP ...... me
V muriyetle bulundatu bir 

,.ne Jawna-t wlinı ile U.. tasdikmdan evvel veya 9onJ9 
..... Wı lor ldyafetine tlavet mak uıere ücarl yılın birtnd 
et.iı9)er. tadarlar kurulmuş ye- olan İkincikinun IOllUDa 1ır..ı~ .. 
mekler )'ellilmiş. Kahveler içi- varidat idaresine işaret ve .""':'i:dllrll 
terek tatlı tatlı sohbet edilirken ettirmeye mecburdurlar. M 
birenbire cadınn kapısında• mükellefler İkincikinun .~ 
ı..ı bet bh ~ sallana .. sall~- evveJ gelen Birinciltal\llntnl - -
na I~ ıtnn ... O 11Hmis ıozlerı- haftasından ftibar-!n de de_.,, ......... 
le etrafına baktıktan sonra bir. rini tasdik ettirmek için v 
...... kwvedi Wr ...ıe -. dairelerine muraeaat ed1Ah11_... 

llrma.? terdir. 
CMuaslnallllale ...... ., 

........ ...... al'MUMlald ... -----

....... .... W. ....., Yeni Kontrol TeşkiJAtl .......... - ~ 
....._..._Mehmet ıa.: Batta Ticaret Veklleti ~ 
- a..Hler' .,..._ Bu lklb fettişi Muhsin 8llÇ olduja ~ .._ • _.. wu.. .W.h? Ticaret Veklleu bqmute~ 
Ona ,........._ wn ee- rtnclen b~ bir elriJ> ~ 

n1t ~ de fiat ve ihtiklr tetkıkstma 
_ .._.... W. iktb •ili••• 1amı,tır 

,_.....,_ ld- Utanbul ve Ankarad'l ...JI'.. 
ra..= imtihanda muvaffak oıa~"Y 
- Ta•tt . .._.._ Sh aa1a'IM9· trolörlerden lstanbuJa v~ 
-. a. Oka. Mehmet Paea birden verilecektır. Bu 'rl! 
......... lcta anlama. Re9labt b~yük bir kontrol teşşkilAtl.,., 
Mıw ..._ .._. ..... IHn 1 :!"ıı~bri taramak ınıkAmm ........ ., .... ,. .... : . 
......... cblabtMI-. ...... 

rek bir hayvan olduiun halde ............................ 
ne?,, 

VLUNAY 

TEPE8AŞI DF.AM .Cltıır .. IM~ 
Bu ü,am C.J'Ull yolrtar. 

KOMEDi IUl"11NOA 
Aqnm .... ,.,_., dA 

PASA HAZflrr'lfRI . ............................... .... 
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AN 
ABONI 
Türkiye 

BIDELI 
lonebl 

140C. Kr. 1 •ne llOO Kr 
754. • 1 Ay 1500 .. 
400 • 1 Ay IOO .. 

arın - Fransa mOnke
dalr 7eni bir haber 7ok

lt1'1l"'lll&l'll!tıal Petaln 'in l.stifuı ba-
.ıll!llDıt:nı çıkmamlftlr. 

llrlll9'lnün mühim hAd18elertnden 
İrlanda tlzerinde hüviyeti 
bazı tayyarelerin dolap

ç bomba atmalarıdır, 

.. lıarp için 1'nm 
bam maddeler ..... 
~ fakir olan ve Ud 

Cin harbi neticesi lkta· 
mali vulyeti sanılan 
ı.uıere ve Amerika· 
bir harp 9(tıiı takdir

mtltldll bir vui)'ete dti-

Amerlbmn Japon
-.ee1ı: maddeler tberine 

koymuıadae ... ,., 
Dolanda adalanmn 

tll mahnllerinden 
......... htiytik bir fe. 

... aktlr. 
Japonyamn Ame

~ ~ llarp, ..... 
kendisi De ....-ı 

Japn Roluda milstem 
vulyetbıi deil•tlre

pW, Rollmda adalarile 
ansmdakt mtinable

alntabillr. Amerl· 
alt olan Filipln adala· 
yolma llzerin.te ltulan
ı.a h8nHdeld tn.nıs 
Amerikablann emri
'• el.tala dttsiinllecek 

ltlyle 'hir harbin Japon
.. kadar btlytlk tehli· 
•otu oldula anlaşılır. 

tı s_.0er1 ve 1tom· 
n tayyaft'lerlle takviye 

Mr Ameribn .!onanma· 
pla adahlnna nrm•· 

,..,. tok dff"tlndllneek 
Ye tehdittir. 

ten Sonrası 

15<ı • 1 Ay 100 

Vichy Çıkmazı 

Haftanın 

Adam lan 

Bu hMyeJi anlatan dok
tor, VU10Va1UD bQmbu

dıman edildiıt dndenberi ca
nını kurtarmak ~ karıaile 
beraber J'Ollara diltml bir Po
lonvahdır. Macerumı ~ 
anlatıyor: 

•cvarecwa dilsm"n atestne 
maruz kalınca, biz Polonva hfl
kdmetile beraber "Lublin,. e 
bemıya muvaffak okluk. 

fkl JfÜJl 10nra bombalar bu
rada da bizi buldu. tık 101ulu 
RomanvACla Aldık. Oradan İtal
ya tariklle l'nnlllya Angen'a 
vardık. Fakatburadadaverlet
mek kısmet olmadı. Bordeau 
tarikiyle Verdon limanına ıel
dik. 

Bir hayli müsldltlttan 10ft· 
n. nihayet Londraya vanbk. 
Artık burada rahat ed~l
d sannordttk Hemen esimle 
beraber flrin bir apartıman Jd
ralyıp idne :rerletttk. AvWdan 
beri ilk defa delibtz bir uyku 
uyumak ümldtvle erkenden ya
tatmuza lirdilL 

Sabaha k-.. mGtble bir d
rültü ve aanılma t1e ..,..... 
Apu1uDuuD &ı tarafma bom-

COZUMI [ADPAMLAD 
Yazan: Sevım SERTEL 

b4 ilabet etmiş, bina ortadan 
tklYe aynlmıştı. Biz. arka ta-
rafta bulundulumuz için kur
tulmustuk. Pencereye konan 
bir itfaiye merdiveninden qa
lıva. 1e1Amete indik. 
Tqıncbıumz iktnct aparta·. 

manda Od ~ rahatla yaeachk. 
'Ocönri ıece yine bizim ma· 
halle tayyare hücumuna ulra
dı. Hemen sııınülara PdilL 
D1'UI çıktılmm zaman. bizim 
binanm yerinde yeller estllini 
•ö1'dot 

itte aylardanbert ölilm ile 
anmmda böJle daracık bir me
safe var. 

• • 
tJnutalan Servetler: 

1 nafUz Levazım Müdftrll 
Herbert Morilon. ~diye 

bdar mautalim .n ....ııer-

den istifade etmfye karar ver
~ir. Bilhassa demir ve eell
ie ihtiyaç vardır. 

Simdi Mösyö Morilcm, mem
leket dahilinde tetkiklere ba.t
byacaktır. ise yaramı7an eski 
demir köprüler yıkılacak, ter
kedilmiş maden ocaklanndaJd 
demir tesisat. kullanılmıyan de 
miryollan hep sökülüp. ihtiya
ca ,ıöre kullanılacaktır 

f~lizler $imdi bu P.11\iANllP 
1ETVetten istifadeyi hltiİ'~ 
tardır. 

* * Giimriikte Kalan KUf)ar: 

M aurice !ılaeterlinek, kut 
meraklısı me9hur bir mu 

harrirdir Amıterdamdaki evin· 
de. eahmıa odasında duvarlara 
Hlh ltıfeslerinfn icinde öten 
kulların eMIW9n aruında ça-

1ıfmak Maurice•ln en hoflandı
lt bir seycli. 

Memleketinin basma ıelen 
f•liket esnuanda Belclkalı ka
nsı ve en eok RVdiıt bir etft 
mavi kusu l1e birlikte Amerika
ya iltica etmlye mecbur olmut
tur Fakat zavallı yazıcı, yeni 
dünya ,nimrüldertnde en kıy
met verdiıt bu ıtrfn ve snim
U haTVınlardan avnlm"~ m~ 
burivetinde kalm1stır. Zira A
merika eOmrilk kanunu bu ne
vi mahldkabn memlekete dü
hu1ilnfl meDetmektedlr. 

Muharririn eBhreti dola)'ISile 
bu h!diR ertesi ıünkii oııete
lere intikal etmistir. Bu vaka
YI okuvan 18 yasında Naney. 
isminde bir J(eDC kız. fevkala
de mütehu8fl olmustur. Zira, 
kendisi de bir ku• meraJdınchr 
w onlardan rtnlmanın ne ka
der dç oldutunu anlamıstır. 

Nancy, menfada bulunan bu 
ciftt, kencti mavi lmslırmdan 
bit' elftfnf 18ıtdermi$tir Hic 
~klemed0c1erl bir anda bayle 
btr hed)ye ile bnılQmak. ka
n. kocavı fevkalade H'rindlr
mtstir Nancylyi btr hafta ken
dilerine misafir etmitler ve o
na N'wyorkun en enterean 
yerlertni ~. 

Geniı Mikyasta 
T eberrüler Y apdıyoı 

Ankara. 22 (A.A.) - AskerJeri 
mir.e tıe1ık hediyesi o1arU va 
tandaşlanmwn yapmakta olduk. 
lan teberrüat etrafında aldılımti 
haberler, Akhisar halkının timdi 
ye kadar 2153 parça yünltl euı 
topladıklarını, ordu balkının .mı 
diye kadar Kızılay mertezlDf 
1208 çift yün eorap, 212 pmnak 
lu, 136 çift yün eldiven ve 88 par
ca da muhtelif yünlü~ teaUırı 
eylediklerlni bildirmeırt.ecUr. 

Ben>azan merkez kaza w Uy 
leri halla erlerimiz için 1148 eti' 
viln çorap 971 pamuklu, 371 cif 
vüıı eldiven, 14 parça da cUAe" 
rün ve pamuklu eaa vemıqJer 
dir. Fethiye halkı da ilk parti o 
1arak Kızılay Kurumuna 445 elft 
vOn eorJp' ile 111 ~ muh..ıH 
etY8 tevdi eylemi4lerd1r. 

Tokatta Köy lhtiJs 
Heyetleri Kursu 

Tokat, 22 (A.A.) - Köy X... 
nunun tam olarak tatbikini temin 
etmek ve böylece köylerlmbdf 
idare. imar ve mhbat it1erlntn ,.._ 
rlDe ıetirtllftMbıi kolayıa.tmnaJı 
m•k..,Hyle bvada köy ihtiya 
heJetleri meruimle Atatürk A 
nıtına bir celenk koymuelar '9f 
muhtarlar bu münasebetle .a,1' 
dikleri nutuklarda MilH Sef t. 
met İnönflJe kal1I olan l8rlllmu 
baatıhk ve 18Y-1 duy2Ularmı ifa. 
<\e eylemit)erdir. 81J töreni Wd 
ben de Vail tarafından CocUk 
ar.-ne ır- ..... ın 
atma merubni yapaı,,,.ar. 
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Hafta ) 

Piyasalarda • Tuna Yolu Kapanınca • 

ihracat ve ithalat Hareketleri 
Piyasalarda: 

B u hafta ihrncat vazivcti 
bır'>irine tezat teşkil eden 

Jki safhadan geçmiştir. Birinci 
safhada. ihracat. isleri pek hara
retJ;ydi. Tıcaret Odası taraftndan 
tutulan hesaplara szöre. hPrgün 
100 bin lirayı tecavüz edf'Cek de
rPccde mal ihraç edilmekt~vdi 
Bazı $?Ünlerde de ihracat 300 bin 
liravı bulmustu İhracatın bu ka
car fazla olmasındaki sebep Tu
na n"hri donmadan bir an evvel 
me:nleketimizdcn mal sevkedll
mesidir. Nitekim İsvlcre. Maca
ristan, Cekoslovakya ~ibi memle
ketler. Tuna nehrinin donaca~ın
dan endise ederek. fazla mal ta· 
lep etmişlerdir. Bu yüzden. bir 
vun. yalnız tsvicreve 94 bin lira
lık mal _gönderilmistir. 

İhracat işlerinin takip etti~t i. 
kinci safha da. dış memleketlere 
mal sevklvatJnın azalmacııvdı 
E\·velki gün ihraç edilen malların 
vekunu 55 bin lira. dünkü ihracat 
t& bu miktara yakındı. Haftanın 
son bir iki güniinde. ihracat ha· 
reketlerinin birdenbire yarı yarı
ya kadar inmesinde iki sebep J{Ö
rülmektedir. Biri. Tuna nehrinin 
donrr.ası, diğeri de Noel yortula
rıdır. 

Tuna nehri donduılu icin. Tu· 
nanın bir çok yerlerinde naklivat 
durmuştur. Esasen Tunada buz. 
!arın donacağı hesap edildilti icin 
Tumldaki tıaklivat işleri artmı~ 
bir an evvel malların Macarioıtan 
Cekoslovakya, Almanyaya, İsvic
T'eve sevkine başlanmı$tr. 

Tuna Yolu Kapanınca: 

A caba, Tuna nehrinin don
ması dış ticaretimizde ne 

ııibi tesirler yapabilir? 
Bu mevzu üzerinde durmaVJ 

faydalı buluyoruz. Tunada nakli
yatın felce uğraması, İstanbul pi
vı:ısasınna bir endişe uyandırma. 
mıştır. Bundan daha ziyade iktısa 
di mukadderatı Tunaya bağlı o
lan memleketler müteessir ol· 
muştur. Bu memleketlerin başın
da Almanya bulunmaktadır. Al
manya Tuna memleketlerinden 
kendisine lazım olan petrol ve 
benzin ham maddeleri tedarik 
etrnekieydi, nehrin donması, en 
ziyade Alınan ticareti için, bir 
hadise te kil etmektedir. 

Tuna nehri donduktan sonra, 
ihracat işleri, tamamile demiryol
larına intikal etmiştir. Bir kaç 
J?Ündenberi, ihracat eşyamız Sir
keciden, A vrupaya ı?iden va~on
lara yükletilmektedir. Fakat nor
mal zamanlarda, vagonlara bu 
derecede talep vaki olmadı~ı i
cin, o nisbett.e vagon tedarik e-
dilememişti. Pek tabii olarak. 
mevcut vagonlar, fazla talep kar_ 
sısında kaldığı için, ortaya bir 
vagon buhranı da çıkmaktadır 
Maamafih, bazı ihracat tacirleri. 
mallarını Bulgaristanın Burga2 
limanına göndererek, oradan de
miryollarına aktarma ettirmeyi 
<!üşünmektedirler. 

İhracat işlerinin birdenbire a
zalmasında bir sebep daha ara
mak lazımdır. Bu da bir kac; gün 
sonra başlıyacak olan Noel yor-
1 uhırıdır. Yortular mtinasebetiy. 
le, Avrupada gümrük idareleri, 
ticari muesseseler kapalı buluna
cAllı icin. ticari muameleler de 
pek tabii olarak bir tevnkkuf dev 
resi geçirecektir. Bu yüzden, mal 
ihraç etmekte de bir fayda görül-

memektedir. Bu gibi hadiseler. 
~emen bu mevsımde göri.ılcn mu 
•at hadiselerdir. 

İhracat Hareketleri: 

Bu hafta içinde, ihracat 3 mil
yon liraya yakındı. Yuka 

rıda izah ettığimiz hadiseler ol
masaydı. ihracat 3 milyon liravı 
cok tecavüz edecekti. giden mal 
~nr şunlardan ibaretti: Portakal 
mandarina. tiftik. zeytinva~ zev 
tın, fındık, pamuk, balık. kepek 
deri. susam, keten tohumu. ku~ 
vemi. .. 

Portakal, mandarina gibi va" 
meyvalar en tiyade Romanyaya 
c:usam. tiftik İsvicreye. balık Yu
nanistan, Bulji!aristan, İtalyava 
kepek, kuzu derisi de isveçe gön
derilmiştir. 

İthalat Hareketleri: 

Haftalardanberi İstanbul 
gümrüklerinde bekliyen 

ham kaucukların, nihayet piva. 
c;aya verilmesi takarrür etmt tir 
Halbuki İngiHz Ticaret Birliği 
hu malt. Bul:ıaristandnki llıc:tik 
fabrikalarına satacaktı; pazarlık
larda uyuşmak kabil olmadı~ın 
dnn bahsedilmektedir. 

Gelecek mAıtar arastndR 25 bin 
kilo kahve, Basra yolundan çu
val beklenmektedir. 

Türk Hava Kurumu 

için Yeni Teberrüler 
. Ankara, 22 (AA.) - Son guıı

ler içinde Hava kurumuna yapıl
mış olan yardımlar.ı dair flldığı
mız haberlere göre, bir kısım Ba
lıkesir halkı ve esnafı yeniden 
kuruma 853 lira, Aydının Ger
mencik nahivesine bağlı Hırlır kö 
vii halkı 221, Cankmıfa İma
ret camii imamı kurra M<'hmet 
Dilek 21, Ovacık köyü halkı 31, 
KavukçuoğlU Mustafa kRrtsı Fat
ma da 25 lira V""'rmişlerdir. An
karada merkez miıftilii?inde Sa
dullah Seyhan da yüz lira ver
miştir. 

Karamlirselde yapıltın bir top· 
lantıda manifaturacı Hneı Cemal 
Girid, Tüccardan Ahmet Gokçe. 
Mehmet Şükrü V" manifaturacı 
Arif ikişer yüz, şekerci l\Iustaf a 
Şckerözle bakkal tbrıhim Atila 
yetmiş beşer Ura. Halit AtiUı. 
Hüsnü Bayrak, Hasan T~rcan. 
Tevfik Demir ve H~c;an Bülbül 
E>Jllser Ura. İbrahim Ônııl 40 lira. 
Yusuf Ziya. Mustafa Gökçen o
tuzar lira teherru cylemi'ilerdir. 
Gene bu toplantıy~ istirak evle
mi~ olan 46 vatA:ı~<ı'i da kuruma 
fi'l6 lira vermişlerdir. 

Kütahyada Ağaçköy un fabri
kası sahibi Rifat Şel~ercioğlu 100, 
Süleyman Diler 75, Hüseyin Bo
bık, Mustafa Esin, Akif Alkış, İs· 
mail Çalışlar ve ismini verm iyen 
diğer bir vatandaş ellişer, Meh
met Çini 40 ve vedi vatandaş da 
125 lira vermişlerdir. 

OrhanJ?azinin Göreleicedit kö
vü halkı 99. Gemic kövü halkı 
~3 lira, Tarsusun Bahkcı köyü 
"talkı da 25 lira vermişlerdir. 

Nazillide manifaturacı Hakkı 
'Pc>ynirci ile Sülevman Uvduk o· 
•uı.nr, Avşe BPzdik 25, Hiiseyin 
~aktr, Ahmet Sankahvao~lu. A-
1i Özırmak. Ayşe Bilı::tin vinni-
er lira, dii?er yedi vatandaş da 

70 !ira vermişlerdir. 

Günün Spor Hareketleri Avrupada Müthiş 

Bir Kış Ba~ladı, 

Tuna Dondu Dünkü Maçt 
G. Sarayı 2 -

F.Bahçe 
O Yendi 

Sof ya, 22 (A.A.) - Rcuter: 
Sabih buz parçalarının arzettiği 
tehlike dolayısile Bul~ar makam 
lnrı. Bul~ar sahilleri boyunca 
s~yrusefer edi1mesini durdurmuş 
lardır. Ayni sebep yüzünden Tu
nnda da seyrüsefer kesilmiştir. 

• 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8'18 MOzık (Pl.) 
8.45 Yemek lls-

tes..I 

• 
12 30 Proerarr 
12,33 Şarkılar 

!!' 5' H bcrlt" 
13.05 Türküler 
13.20 Milz!k (Pl.) 

• 
,., :.ır 

22.45 
23.25 

Belgrat. 22 (A.A.) - Yuı?os-
lavvatnn birçok yerlerinde. QI'

manlartia odun toplı:van birçok 
ı 8 00 Proı?rem 

Vefa Topkapıyı, 1. Spor da Beykozu Yendiler 
GAL.ATASARAY: Osman, Faruk, ~~~::d~/ğuktan öldüğü bildiril- Ö L Ü t.4 in Galatasarayla Fenerbah\e dün 

bu kere daha karşılaşarak, fut
bol meraklılarını bir buçuK saat 
heyecandan heyecana c;:.irtikledı
ler. Maçtan evvel her iki takımın 
teşkilinde esrarlı kalmış ol.tn ba
zı noktalar karşılaşmanın ehem
miyetinı arttırmış, havnnm da 
tam bir futbol havası olm.tsı Şe
ref stadının dolmasın:ı sebt!p ol 
muştu. Saat tam üçü çeyrek ge
çe takımlar sahaya, ha'rnmlik va· 
zifesi birdenbire kendis•ne veril
miş olan Şazi Tezcaru takip ede
rek çıktılar. 

Galatasaray takımı dün kadro
sunda her zaman bulunan Salım
den mahrumdu. Maamafih Sali
n.in yokluğu takımda pek te his-
edilmemiştir. Cemil santrfora o
lınmış, Gündüz de snğıç':! ıkame 
edilmişti. Fenerbahçe takımında 
da yakın zamana lrndor Beşiktaş
lı olan sağ bek Naci yer almıştı. 
Dığer taraftan FenerliJcr Me1ıhin 
yokluğunu, Niyaziyi ortnyn al· 
n akla telafi etmek ist~mi~ler ve 
Fikreti orta hafa almışlardı. 

Oyunun neticesin~ b:ıkrlırsa Fe 
nerbnhçf'nin bariz bir hak:,,ıyet
lt' oynadığı nnla•~ıılnbılır. Hal':lıık: 
Fenerbahçe hücıım hattt vazi!e
smi bir c:ok \defa gerisinde oy
nayan Fikret ve ÖmC'rl' yıtptırta
cak kadar beccı iksizlik göster· 
miş. 91uh::ıcim olarak yalnız Rebıi 
göze çarpmış, Nivıızi de iki güzel 
şütü ile oyunu kazandırmıştır. 
Fenerbahceli içler dün nazım ro· 
tü oynamak şöyle dursun bilakis 
hattın ahengini bozmuşlardır. 
Bundan müteessir olan sağaçık 
Küçük Fikret te 'llUattal bır va· 
zf vette kalmıştır. 

Galatasaray takımındn oyun 
bıdayetinden itibaren bnriz bıı 
t'eraberlik görünmiıstür. Bilhassa 
ilk devre Galatasaray tnkımı Fanc 
sızlık eseri j?ol cıknr~madı ~issini 
vermiş ve ikinci devre icin çok 
şey vadederek sah .. dan nvnlm ş
t1r. Ancak Fenerb;ıhçenin bırind 
haftavmda ,l!Österrligı p~-;if oyun 
11,ın bamba!:ka b:r tarzd.1 ve yap
tı~ını bilerek. ikinci d~vr('yi nv
ntımasr nı>ticenin tahminler hilci
fınn tecelli etmesinı lc:ıp ettir· 
mfştir. 

Oyun nasıl oldu? 
Hakemin düdugıle hucuma gl·

çcn Galatasaray, ortadan akmayı 
dcşi.ındiı ve CemUın kendısme 
mudahale eden Fıkrete yuklcn· 
mesi ilk ceza vunışunu1 Galata· 
saray alcyhıne çeblmı:;sinı muciı:ı 
oldu. Galatasaray sonu g~lmıyen 
muteselsil hiıcum1ard::ı buluuur· 
ken, Fcnerbahçe müdafaası şnş· 
km ve yaptığı işi tnmamlayrımı
yacak ve topu l!zaklaştırnmıya
cak vaziyettedir. <;alnlasarnv mü
tPmadiyen hücum ediyor, bilhas
sa Gündüzün t•)PU Fener kaJt>:;ı 
önlerine siırükleınesi her an teh
likeli oluyordu. Hu mütemadi tuz 
yıka Fenerbahçe bir kaç derme· 
çatma hücumla, btr kaç defa da 
Rebiinin endişe Jrıgu:-a:ı akınla· 
rilc mukabele edebi!fyor, ve s:;rı-
15civcrt taraftarlarınd1 htle takı 
mm bozuk oynadığı kanaati yer
leşiyordu. 

tık yirmi dakika !Ju şekilde geç 
t1Rten sonra. Feneı'bahçe bir an 
düzelir gibı oldu, fakat rehat bı: 
nefes aldıktan sonrıı tekrur tnzyi· 
!ca geçen Galatasaray bunaltıcı 
hücumlarını yeniliyordu. bu es
r•ada Saliıhattin~ı. on sekiz i<;iu
den çektiği fevkalade ve bekleu
miyen bir voleyi Cihad da fevka· 
iade bir fırlayışla kornere attı. 
Bundan sonra soldan inen Gala
tnsarav akınları d~ bir rt:tice ver
mezken Fenerbah~c nıuvakk~tl'!n 
hır daha açıldı \'e bu arada Ö· 
merin çektiği güzel bir vole avu· 
ta gitti. 

ikinci devrede 
İkinci devreyC' Fenerbahçc bi

rınci haftaymdakin.n hilafına sc
!' ve çok şuurlu bir şekilde naş
ladı Rebiinin an'i ve bUyük bir 
rncharetJe akarak tanzim etti~i a
kınlar Galatasarayın gıpta edHe
ce:k kadar kuvvetli olan beklerJnı 
şaşırtıyor ve san - kırmızı CE'Za 
dzgisi içinde oynanan topu pt:k 
kot kulu vaziyetlPrd-'! ~ötüriıyor
du. 4 üncü dakilcııda i'ii ki Rebii 
bir kere daha Galatasaray kalesi 
önüne J?eldi ve kıs=ı bir pasla topıı 
Niyazin in ayağtnn oturttu: N'iva
z,nin tutulmaz volesini kaleci 
Osman a~l<lrdan çıkarmaya mec
bur oldu. 

Bundan sonra Galatasarayın 
Fenere tiıbi olarak oynııdığı, Fe
nerin de gittikçe artan hır h8ki
miyeti kurmakta olduguııu görü
yoruz. Maamafih on dakika sü
ren bu vaziyetten sonra Galata
saray, Fener on sekizi önlerine 
kadar dayanan bır tazyik yarntı
yar ve Fener beklerinin şaşkın
lıktan geriye bıraktıklar: topa ka
lecı Cihat bir kuç defa bir bek 
g;b~ çıkmaya mecbur kalıyor. 

Fenerbahçenin tek:-ar açılmava 
başlayan hücum hattı bir aralık 
gene Rebii sayesinde bir hendbol 
kazandı; Faruk yere düşerken 
top eline çarptı. Niyazı Osmanın 
kapatamadığı sağ zavıyeden topu 
ikinci defa Galatasaray ağlarına 
taktı. (Dakika 241. 

Bundan sonra Galatasaraym o· 
yunu yavaşlamış, ümitsiz bir ha
ı·a içinde geçmeye başlamıştır. 
Oyunda bu iımitslzlığin en büyli~ 
tezahürünü Cemil göstermekte 
ve Gündüze mani olmaktnn baş· 
ka işe yaramıyan santrforluğun
da, gayrimeşru yollardan iş gor· 
meye kalkmaktadır Bir keresin
.je hır kaç defa knsdi hareketleri 
ile tehdit ettiği Cihadın küpri.ıciik 
k!'miğine müthiş bir tab:ın çıknr
mnsı ve do[!nı oynamaktan başka 

Adl"an, Musa, Enver, Eşfak, Barba- * A;: 
r.:ıs. GUr.duz, Cemli, Salahattin, Sara- Dıikrc~. 22 <A.A. - "D N.B.. Sııliha Adan'ın e~f ve rrı~ ~· 
flm. . tbrail'de termometre sıfırdan a- ş hır Hafıı. Rızanın d ınadltı 

Şeref stadında büyük maçtan ·af!ı 14 de>receve düıınıustiir Bu subııylardaı Emın Ard:ın a 
evvel ıki maç oyn:"ltıını~tır: c:cbeoıf' Tuna üzrrlndP sevrüse- gı.inu ani ofarak rahnıetı 
Beşiktaş: ' • Altuntuğ: 1 r,,r tRmattıHP durmuctur. ka\f\lşmuştur. Cenazesi 23·1 

Beşiktaşla AltıntUğUn karşılaş· ~ıı;;~:iı.!~~~ ;8~ıı 1~5u:t~r ;~ 
ması, pek tc zevkli ~lmı:ımıştrr de "K ôer, ap:ırtım:ınınd ıı~ 
Hak<>m Tarıkın idare ettiği bu 

Ş A R K );ırak tıamaz, Beyoğlunda 
maçın birincı devre~;ı tanıamen lnclı ktl.ndıktan sonra Edl !...'' 
Beşiktaşın hakimiyetile g<'çmiş ki Sen!tlığe dcfnedilcccldit~ 
vP. lig önderi üç aoJ çıkennıctır. 1 SI'NEl\K "'SI 

., i" 1VU"lı. rıı'lmeı eylesin. 
!kinci devrede Altmtuğ çok sert _, 0 oynaınış ve iki tarafın birer go- (Eski - El(LEft) o b. 

hinden sonra oyun 4-1 Beşikto· ş kı· . D .... +· . D1 ö L u·· •J 
şın lehine bitmiştir e ını egı~ ınyor • ı iYi ~ 

Vefa: 9 - Topkapı: :J ı 'ı. tıf .Mcrlıum oenernl snıt ~ 1 

Şeref stadında Hk "llnçı Vefrı ••••••••mı' a\•ukat Celal Sait Bekcr ıı:, y 
He 'l'opkapı yapmışlnrdır. Biri11cı ,_ sa ıt vultdesı, ve sabık r.oİ'-lr 
devreyi Vefn 4-2 gahp bitirmiş. , Bu A k e a m l\Ulfettışı Nazım Ragıb O ' 
ikinci haftaymda da!) gol ı:ttarak s A R A y Albay Tcvfık Cnlay'ın kıı~ 
bir gol yemiştir. 'Pticede Vefa lerı salıhatı nisvandan H 
oyunu 9-3 ka:ı:anmıştrr. Sinemasında dı.in gec1:: rahmeti rabmaıı• iç 

Fcnerbahçe stadında: M u·. N 1 R mu,,.tur. .Cu 
Süleymaniye: 1 Cenazesi 23112/940 paı.ar'!'~

1 

Beyog· luspor •· 2 v!kıye c&ddesindeı<l 86 nu 01 

N U R E D D I• N partıır andan kaldırılarak 
Bu maç beklenmiy(·n bir neti- c.amlsinde öğleyin nama~ı t 

ce vermiştir. Süleymoniye tı:ıkımı ı me-lfcnı ebcdisıne nakl ı. 
K O N 8 E A 1 il • .. 1 birinci devreyi 2-0 mai!lfıp bitir· Mevıa garlkl rahmet ey Y"'· " 

;ıqprj, hl),.• tl!f111;• r!PVRm i"'diYOt a, 
mesine rağmen hA rtaymda dört 1 

rnı çıkarmış ve oyunu '1-2 kazan ------·ı·----·~=========='~u. 
mıştır. •••••••••••••••-ı---~ lstanbulspor: 5 - Beykoz: J , 

Sayılı bir fırtına gibi kudretli ... Büylik bir .f Fener stadında yapılan bu mnç 
~a. istanbulspor muvnffak bir o· gibi azametli. .. Nadide bir inci gibi eşsiz ol ~ 
yun çıkarmıştır. Birinci devre i- k 
kl tarafın da ikişer gol ynpmnsile • D O s ES p ET R OV N 
nihayet bulmuştur İkinci devre-
de İstanbulspor üç, Beykoz da jkj \' 

gol çıkarmışlard:r. 
Kır koşuları 

Beyoğlu Halkevının her sene 
yapmakta olduğu kır koşuları 
dun sabah şışlide yapılmıştır. 
5000 metrelik bir'ırıcı kategori , 
t'liİsabakasını Fencrbahçeden Hü 
scyin 16.46.l ile kazanmış, Bc
ştktaştan Anan ikinc:ı, Atletık 
Yı:aızdan Habib :.ıcüncii olmuş 
tardır. 3000 metr~l•k ikmci kate· 
gvri müsabakasını 12.6.4 ılo Kons 
trıntinidis kazannııt=tır. Skoçima
ru ikinci, Berker üçüncüd:.ir. 

Mektepliler arcısırıclakı kır ko
~usu da gene Şişlicie 2500 metre 
üwrinden yapıltT"ıştır. 17 mekte
bın onar kişilik :.ak·mlarla ıştfrak 
cLtiğı bu koşu h•'.r cihetten mll
Vl!ffak olmuştur Blrincıllği İs 
tanbul lisesinden Eşref 3,23 ile o 
mış, ikinci HaydarpRsadan Hali' 
iıçi.ıncü KabAtaştaıı Namık gE'ı 
mışlerdir. Takım birindliğir 
Haydarpaşa lisesi kazanmıştır 

(TOVARİÇ) ,i; 
CHARLES BOYER - CLAUDETTE COLBEfl~ 
Şöhretlerine uygun ... Kudretlerine layık bir şah~ 

Bu Perşembe Akşamı LA L E d Neı 

~ : ~ 
ROBENSON ADAf~ 

,,.,. -,.., Okyanusun 1250 rnilJ: 
1 ' ğında ıssız bir adada ı 

HENSON ailesinin ıl J 
~ı tüyler ürpertici r;. 
"alar. Pek yakında: l ı 

Sinemasın 

oır 

ş 

ilk 

kabahati olmayan bu oyuncuyu , ••••••••••••••••• •••••••••••••••••d~ 
s&katiaması kendislnm de cezaeıı 

Bugün matinelerden 
itibaren 

MELEK'te 
SHİRLEY TEMPLE 

Yaş itibarile küçük, fakat kıymeti 
büuük bir Yıldızın harikalarla 

dolu ..nefis filmi: 

'nin yarattığı tamamen renkli 

1\11. A. v i KUş 

ovundan çıkarılmasını mucip ol
du ve boşalan Fenc>r kalesi ne 
santrhaf Fikret geçti On dakika 
sonra Cihat tekrar girJyor ve Ga-' 
latasarayın ümitc;iz akınlnrı ile o
yun 2-0 Fcnerbalıç·:? lehine neti
ct'leniyordu. Hakem Şazi bi.Jylik 
bir hüsnü niyet ve o derecede biı 1 
dırayetle maçı idare etmiş, hiç 

1 !:::ir sızıltıya meydan \'ermemişti" 
FENERBAHÇE: Cihat, Tacı, Leblp. Yalnız çocukların değil, gençlerin ve büyüklerin 

Ömer, Fikret, Esat, K. Fikret, Basr'. a._ J•••••••••••• görecekleri bir şaheserdir. ••••••••••~ Niyaz., NncJ, Rebi!. -.. 

~
r·ı~ ~~'W - llalbukı ben bu işin bittiğine kaıldtm. 

J?" ~ ı "rro"~ __ Bt.n de ... . ("' ..: [] '/ ~ )\ J -Yoksa ı\irket malını satmak istemıyor mu'! 
'1...:: ~._~~al . uu Bu muşkulat biı bahane olmasın? 

Evet para biıvük bir kudrettir. İşte Ncjat bu 
kudreti elinde bir intikam vasıtası olarak kuilana
caktı. Çünkü ar.ur. hayatının biricik gaye!i, beşse
nelik karanlık ve> işkenceli ömrilnün ooğrudan 
doğruya veya dolayısile müsebbipleri olanlardan 
ıntikrun almcı.ktan başka bır şey değildi. 

Nejat Çınnr eski ve yeni günlerini düşıinürken 
bırdenbıre durarak başını salladı. Dudaklarında 
hain b!I' tf'bessum peyda olmuştu. Bir saattenbE:ri 
ba~'lnın !çmde dolaşan plan dudaklarındaıı dôkül
clu: 

~ ~ $JJ ı~ - Zaıınctmem. Bence sebep şu: Şirketin mües-' " , - _~ .. ' ._ _ sisi olan ve sızınle ötedenberı ıyi mumısebtte bu-

-=====~~!!~=!!!!!!=l lunan ihtiyat Nilson işten kısmen el çektı ve ii . \ \ _,..-..ııllllimiiiıiii ... _________ muamelatı gmç oğluna devretti. O da gcnçlık he-

- Bü mulebcssim ve latitr kızdan, bu çocuk 
yüzlu, tatlı lJakışlı gençten daha iyi bir ıntikam 
aleti olur mu? Babası ona tapıyor, Mithat Bey de 
onu çılgınca seviyor ... İşte ben, beş sene onların 
fabrikalarında u~talık, amelelik etmiş 'JUın Osman 
Neiat. beş sene hırsızlık ve adam öldürmiye tasad
<li hırsile haµ!slero<: sürünen Osman !'1ejc.t bu kı
zı onların elinden ıılacağım. Ne intikam! 
Beş sene irırdc büsbütün ihtiyarlamış olan 

Muhtar Beyin bcnı tanımasına ihtimal Ve!'ilem•:!Z; 
cunku bent ancak bır amele gibi çalışırken bir 
kaç defa ı,or.Tiuşıu. Mithat Beye gelince, herkesın 
ke,.lıdısınden hayranlıkla bahsettiği Nejdt Çınt.ırla 
vaktıle kcr.dı fabrıkasında çalışmış olan gPnç usta 
aras:nda bıı benzeyi~ gorse bile bu ıkisinin aynı 
ı;dam olabılect>AinJ aklına getirmesi pek limit f:di
lenıezdi Kımbıliı belki de onu busbu!iln unut
mu..,rn: Onur nazarında, maiyetinde \alışan usta
fard ın bırının bundan bir kaç sene evvı:~l. bfr hır
sızlık yi.ızunden hapse gırmiş olması, tarihe karı~
mış hrızin bir maceradan başka bir şey olamazeıı! 
Belkı de o vakcıyı biisbi.ıtün hatırından çıkarmı§
tı inle ... 

Manmafih. h«tta Mithat Bey tarafından tanm
m ... k t<' llılu• ıı e ma uz bıle kal a. gene bu. ·ntıkam 
p a ı.ı lıo; rrı.ısı ıç:n bır sbep teşkıl edemedı. 

u:." ... ı~A • .., o. 6 yec.-ırıiıc 've tecrtibcsizliğile hareket cdiyıı.·, bu sa-
Nakleden: Muazzez Tahsin Berkan. yede ya bizden. yahut rakibimizden Cazla bir fı-

Kati kararını vererek azimkar adımlarla katilıi- Şermin umumc eğlP-ncelerden, resmt davet ve 1 yat koparacağını umuyor.. • 
nin odasına doğn.; yürüdu: balolardan oll·denberi hoşlnn.mazdı, fa1<at bu ak- Ahınet Jl..~uhtm Bey, bırdenbire başını kaldıra-

- Refik, bira?. evvel bana Şermin Han!mın s<ımki ne*sızlı~ıne başka bır sebep daha vardı: rak kaşlarını çattı: ! 
yirmi yaşım. basacağı gün şerefıne babasının muh- "lithat Bcym gelişi... Çiinku bu geceki balnııun - KurdoğJunun karşımt1.a rakip ~ıkttğtru ve 
teşem bir stware hnzırladığını söylemiştin. Ne ya- kendileri ir:m alc-l&de bir eğlcncC'den başk3 bır d< ha fa7la fiyat teklif ettiğini mi ıma etmek isti-
p!p yapıp 0 <.k~aın beni Muhtar Denizcllerın evine mana i!nd.~ ~ttiği~i bili~ordu. Bu se~eplc, ~evec::ı- yors1ın Mit hal?; . . .. 
dnvet c ttirmelisjn, Şermin Hanımı yakmd.m tanı-. nını r.usbutun gızlemıye muvaffak obm.yarnk, - Bu ışte b.rısının parmağı olduğunda şuphe 
mak iı;tiyoruın. gt:nç adamı ınfıltcfitane karşıladı ve babasının llu- ·diyorum amca: 

11 
lunduğu sabna götürdü. - - O halele mutlaka Kurdoğludur. 

Uzun l:oy1u, beyaz saçlı, nur yüzlü bir ihtiyar - "DC'nfzci,, firmasnıın girdiği rer işte karşısı-
olorı Ahmet Muhtaı Bey, uzak akrabası ve bti- na "Kurdoğlu, nur. çıkması, bir anane hü.1<.mune 

Şermin le Nejat Tekrar Karşı Karşıya tün f<"lt!l'ınde , (:kil; bulunan Mithatı büYHk bir girdi Eırtık. 
.. . . . . . , . . muh;bhet ve s:lrnimiyetle karşıladı: • - .F~kat tt>kllfleri karşılıyacak ve bize rek:ıbet 

Şermin, Kopuk mavısı elbısesınm cte,derını su- _Erken gtldijtıne pek memnun oldum. Mithat. edebılecek Jıa~aian var mı? 
riiycrek geniş nıer?ivenleri inerken, :Mithat Işmen _ ~rken ıwdet edeceğim için, uzun zaman si- Mith~t ce\iap vermeden çenesini eliyle okşıya-
nşağ1ki kı.tın metdıvenlerinı çıkıyordu. Sa- j ıinle beraber bulunmak istivorurn. amca! rak. bir ik• ~anıye düşündü, sonra ağır ağır ve her 
:ıanlıkta b!r saniye durarak ışıklar altında pa::la- İhtiyar ndam hayretle gözlerini açtı: kt'l1mesini tanarak söyledi: 
yan g~nç kııı seyretti. _ Niçırı" S!ıbE:p.ne? - Üç &y evve! bu suali sormuş olsaydınız, sıze 

Kalbinde Şermıne karşı aşktan maada derin hır - İnp,iltı>rrden alacağımız vapur işinde bır miiş tered':iütsüz ''h~yır'. derdim Ancak son ı:amanıttr-
hayranlık duyuyordu. Mağrur ve ciddi .:>lduğu .ka- ki.ıl:lta mHU7 knlındıi?ınr, oradaki müme~silimiz da onlarda yeni hır uyanış ve kıpırdayış aıaınetle
dar sevimli ve munis tavırlarile o, eski çağlardan telgrafla bılclfrd; ve benim derhal Lontiraya ha- r1 ı,örmıye vf> artık onlardan kuşkulanrnıya l:ias
kalma bir Kıza benziyordu. Hele bu ~ece, hafifçe reket etmemi iı-tedi; izin verirseniz hemen yola ladtm. Bu sebepten meseleyı burada rleğıl, dokru
solgun ::iizü, kızıl dudakları. yüzünü çevreleyen c·kncağrm. dan doğruya İngılterede tahkik etmiye karRr ver-
?ltın .~ac~~~~ ve v~c.ud~nü .. sara.~ in~~ ~ül • bıılutu _ Cok acaip şey! .. Bugüne kadar munta7.aman cim. i . ., 

ıle, Lu~butun esatırı bır guzellıge bıırıınmu~tıı. calıştığımız bir miiessese ile aramıza birdenbire - Bu pt>.ce m harek~t edec.eks~n '.. 
Yalnız bc?kıı;iarınır. ilrkeklıği ve dudaklarının ne rlen lrr sogukluk girdi? - FvC't r.~ca. vapur saat yırmı dortt~ ~al1ny~r. 

neşe.sız t.ukultisLı, onun bu akşamkı c..glenccd .. n _ Soğukluk gırmedi amca, fakat beklenme:.-t.lık Ahmet .Muhtar Bey kızına bakarak gulumsedı. 
ock mcmnt.n olınadıl!ını eostt"'rıvordu. h~zı au ·H.)<:er costerivorlar (Arkası var) 

2 - Seçim işleri 3 -
Ekmek yapılır 4 -
5 - Suçunu bnışlamak 6 
tevi - Kazanan 7 -
let - Bir isim 8 - TC'l<' 
mfs 9 - Bir toprak ./ 
•,..knesi. 
Yukarınan A"IR~· 1 _,,.. / 

ta - Matmazel de~il 2 ~ . 
za - Nefes 3 - T<'r~ o ilk 
Yanlış - Şahsi 4 - Arfl' ıı<11 
Merkezi - Bir uzvurf' ~· 
Dini bir farz 6 - TC'~ ~~ 
sa: Bir rC'nk - Göz rerı tta 
renk 7 - Cok viye'"" -
8 - Bır mezhep !) 
slıhsal t dı!ır. 
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Mihverciler 

Kumandayı 

Birleştiriyorlar 

HIKAVE Hava Hücumları Yunanistanda Harp 

ağmurdan Kaçarken 
(Başı 1 incide) 

uıanan geniş bir saha dahilinde 
bes binden fazla hücum yapmış
lardır. Bu hü~umlardan dört bi
ne yakını Almanya ile Almanlar 

(Başı 1 incide) 
tığe yaptığı akın ve İtalyanlar 
için hayati bir ehemmiyeti olan 
Avlonyanın bombardımanı Yu
nanistanda cok mıisait bir tarzda ··---··--.. ••• Çedren: Rüveyde Sinanoğlu ....... .. 

aksi, dört yol ağzındaki 
kırmızı işaret önünde dur-

ıt zaman, Jan Barton, otoıao
arka penceresinden sinirli 

ısı• U tbaktı. Onu takip etmekte 
0 J< siyah taksiye iı.ini kaybet

or 'ni ümit ediyordu. Fakat 
ti Ur çok şiddetli idi; su du. 
O camı bir perde gibi örtüyor-

5 it ilahtan Mari Grey randevu
...._~~ .. ımemişti. Yoksa, münase-

1
1'ini kim bilir nasıl haber a

l" peşlerine düşmüş olan 
ın elinden ikisi de kurtula

rn caklardı. 

madl~~inden bir küçilk viski şişe-
n ardı, bir yudum içti. Buna 
ıctl acı vardı. 

23-l kırmızı fener sönüp ye
dn tdığı ve araba hareket ede
tnr sırada, otomobilin kapıs.ı 
ndn~ıı bire açıldı, Jak'ın kolları 
da a bir küçük kadın vücudü 
Edll'P . Bir an.. Jak'ın gözleri 
cıctit n kalınacak iki mavi göze 

kaldı. Jak, bu kadar ~ü-
5zü, delikanlılık hayatının 

ln ateşli senelerinde bile M ııeıniştı. 
t z~ ız, kısa bir: 
r il' - Oh, -diye Jak'tan ay

e :M~~ yanına oturd~ .• ben taksi 
o~r. sanmıştım. !neyim öyley-

kaytı'I. 
ıın64t hemen atıldı~ 
an' Nastl olur? -dedi. Bu kız, o

.(çin gb1tten inmiş bir nimet
ıs.t'rıu nasıl kaçırırdı? Phil şim
~1nında onun olmayan, ve ki. 
k Olduğu bilinmiyen bu yaban
azı ı görünce, tabii apışıp ka

akl tı. Bu güzel kız onun için 
uye. alı bir denizde eline ge~miş 

ankurtaran simidine benzi-
ll. 

Roman yada 

- Oo.. Korkmayın; siz şimdi 
yanımdasınız ya, artık tehlike 
yok, korkmayın. 

Sonra izah etti: 
- Bir kaçık var; benim ya

nımda kendi nişanlısı var, sanı
yor. 

D aha sözünü bitirmeden si
y ah renkli bir taksi, yan_ 

lanndan hızla geçti; az sağa bü
küp taksilerinin önünde durdu. 
Phil taksiden atlayıp kapıyı aç
tı: 

- Yakaladım seni nihayet, 
Barton! 

Fakat daha ileri gidemedi; ma
vi gözlü kızı görür görmez şaşa
ladı: 

- Pardon.. Ben sanıyordum 
ki ...• 

Jak, memnun ve cesur, sordu: 
- Ne sanıyordun, Phil? 
Phil cevap vermedi; başını tak-

5iden çekti Kapıyı kapayıp git. 
ti. 

Jak kahkaha ile gülerken gü
zel kız hala endişeli idi.. Kıza: 

- Teşekkür ederim. tesekkür 
ederim. dedi. 

lf • 

T amamen sükunet bulmuş
tu. Fakat bu sefer ellerini 

sinirli sinirli uğuşturarak, ikide
birde arka pencereden bakmak rıö 
beti kıza gelmisti. Jak sordu: 

- Artık tehlike yok; neye ba
kıyorsunuz? 
Kız cevap vermedi. Jak merak 

etti ve kızın baktığı tarafa başını 
çevirdi. Arkalarında iki kişilik 
bir ı;por otomobili vardı. Bu O

tomobil ileriye gec;ti, önlerinde 
hızla frenledi. Durmaya mecbur 
oldular. 

Jak~ 
- Ne oluyoruz. gene? 
Kız tıkanır gibi mırıldandı: 
- Nişanlım! Biraz evvel kav

ga etmiştik. Ben de otomobilden 
inip boş zannile bu taksiye atla
mıştım. Sizle yanyana kalınca, 
bu hareketimle onu kıskandırı
rım. diye düşünmüştüm ... 

Mavi gözlü kızın nisanhsı, bul
dog çeneli, dört köse omuzlu, 
pehlivan gibi bir herifti! 

• 

* * Jak Barton, yirmi iki ~ün yat. 
tıktan sonra hastaneden dün çık
tı. 

Askeri Vaziyet · 

(Başı 1 inddeJ tarafından işgal edilmış olan 
Mısırda Uğradığl uc1 mağlyb4yet- mc:mleketler üzerine yapılmıştır. 
tir. lngiliz hava kuvvetleri, Alman 

Almanya ötedenberi Avrupa hava mevdanlarına 1123, demir
harbini tek başına başarabilece- yollarile ·kara yollarına ve deniz 
ğıni iddia ediyor, İtalyadnn bü muvasala hatlarına da 683 hü
yardım istemiyordu. İtalyanın da cum vapmıitır. 
tek başına Yunaniı;tanın hakkın- in~iliz hava kuvvet~erinin. ek
~nn gelebileceğini zanned:yordu. seriya, düşman arazisi üzerinde 
iki deyle~ he~t~rlü hareketl~rin- vüzlerct mil uçtuktan sonra yap 
den bırbırlerını haberdar edıyor- tıkları bu cüretkarane hücum
lardı. Fakat muhakkak kı arala.. lar harekat esnasında düsman 
ı-mda bir kumanda ve bir siyaset ı' tar~fından düşürülen 550 taVYa· 
birliği yoktu. Ne Yunanistnndn, r+>ve mal olmuştur. Fakat buna 
ne de Mısırdaki hareketlerden mu~abil. düsmana vapılan büyük 
Alman kumanda heyetini mesul 1 nrardan başka, Aİmanlar kendi 
tutmak mümkün değildir. 914-18 

1 toprakları üzerinde 109 tayyare 
harbinde İtilaf devletlerinin kaybetmi-:lerdir. 
(Fransa - İngiltere - İtalyanın) · Jtalyaya hücumlar 
geçirdiği acı tecrübeyi bu defa İ İ · · 
da mihverciler geçırdiler. Bütün talyanlar ~a n~ılız hay-~ ~~v 
askeri harektleri bir kumandaya vetlerı~e. denız ~ayy~rccılı~ının 
ve bütün siyasi te,ebbüsleri bir k~dretını tam manasıy!e hıss:t-

- '$ • mıs bulunmaktadırlar. ltalya ıle 
merkeze. bail~adılar. M_ıhver Şarki İtalyan Afrikası, Trablus
devl~tle~ı kendi hareketlermde 1 garp ve Onikiadadaki hedefler 
kendılerı mesul olmak yolunu ta- ·· - b' ka<l h "' yanıl 
kip ettiler. uzcrıne ın ar ucum "" -

· ınıstır. 
Fakat Italyanm Yunanistan ve Habeşistlınla İtalyan Somalisi, 

Mısırda mağlup oluşu, yalnız i- Eritre ve İtalyanlar tarafından 
talyanın değil, mihverın de plan- işgal edilen İngiliz Somalisi da
ları!lı altüst etti. Bu şartlar için- hilindel\i askeri hedeflere bircok 
de Italyayı serbest bırakmak caiz hücumlar yapılmıştır. Kezalik, 
değildi. Kumandayı birleştirmek ftalvan işgaHne J!eçen Sudan ve 
lazımdı. Daha Mısırdakı İngıliz Kenva 1Uı1~nlarına da mütPaddit 
taarruzu başlamadan Mare.şal hüc:.ımlar yapılmıstır. Bütün bu 
Keitel İtalyanlara kumandanın hücumların yekunu 405 e baliğ 
Alman elinde birle~mcsini tekl:f olmnk+o:ırhr. 
etti, fakat Mussolini bunu İtalya- J ngiltere üzerinde 
nın prestijine muha,lif tularak Londra, 22 (A.A.) _ Dün "e-
kabul etmedi. " 
Şimdi .Almanyantn işi hal için ce düşman hava faa,liy<>ti bilhas-

böyle yumuşak, ve h('~ ttıraful. sa tekrar Liv""rPo<>l ile Mersev'in 
İzzetinefsini kurtaran bir "are sahilleri üzerinde ı:töziikmüstür. 
b l 1 ~ Hava karardıktan sonra baslıyan 
umuş o duğunu gôrüyoruz. Al- hücum sabaha kadar devam et

m?n,Ya bu komisyonlar sayesinde 
mıhver devletlerinin hem askeri miştir. Bircok yanP-ınlar çıkm1s-

sa da itfaiye teskilatımn szayreti 
hem <le siyasi teşebbüslerini kon~ save~inde yangınlar e:eceden sön 
trol altına almaya, belki de mih- dürülmüş ve vaziyete hakim o
verin bütün har~etlerini kendi lunmuştur. Bazı ticaret evlerile 
elinde toplamaya muvaffak c•la- dlğer bazı binalar ve bircok ev
caktır. ler hasara uğramıştır. Bir mik-

Bizce mihver devletlerinin harp tar zayiat varsa da. bq miktarın 
ortasında bu komisyonları ihdns vüksck olmadlğı zannedilmekte· 
lüzumunu duymalarının en bü- d' 

" k 1 ır. yu sebebi bu o sa gerektir. 
Aynı zamanda bu teşebbüs Al

manyanın yalnız İngiltereye ta
arruzla kalmıyar"'k, bütün mih
ver kuvvetlerinin i tirakile claha 
geniş mikyasta hareketlere hozıı·
lanmaya pa karar verdiğine dela
let eder sanrmz. 

Alman tebliği 
Berlin, 22 <A.A.) - Alman 

tebli!:!inde şövle deniliyor: 

karsı!a~mıştır. . / 
Yunan resmi tebliği 

Atina, 22 (A.A.) - Dün akşaqı 
neşredilen 56 numaralı tebli~: 

Yunanlılar cephenin muhtelif 
kısımlarında muvaffakıyetle ileri 
hareketine devam etmişlerdir. 
Yeni esir ahnmış ve ham malze
mesi iğtinam edilmiştir. Cuma ve 
Cumartesi günleri tayyare dafi 
bat.Clryalarımız cephede altı düş
man tayyar~si düşürmüslerdir. 

lnuilizlerin faaliyeti. 
At.lna, 22 (A.A.) - Yunanis

tandaki İngiliz hava kuvvetleri
nin kumandanı Hava Generali 
Dalbiac, dün. gazetecilere beya
natta bulunarak Yunanistan harp 
ı::ahnesinde İngiHz hava kuvvet
lerinin kazandığı lJlUvaffakıyet
lerin herkesin müşterek işbırli~i 
sayesinde kazanıldığını söylemiş
tir. Generalin izahatına göre. Av
lonyua 18 defa hücum edilmiş 
42 ton bomba atılmıştır. Draç'a 
da 8 hücumda 28 ton bomba atıl
mıştır. General demiştir ki: 

"Hava filolarımızdan biri mu
hakkak surette 39, muhtemel o
larak ta 12 İtalyan tayyaresi tah
rip etmek suretiyle bir rekor te. 
si etmiştir. Buna mukabil bu filo
dan verdiğimiz zaviat bir ölü ile 
bir kayıptan ibarettir. İn~iliz ha
va kuvvetlerinin faaliyeti her 
akş(lm Yunan Atuvvetleri Başku
mandanlığı ile yapılan bir top
lantıda kararlaştırılmaktadır. 

İtalyan hava kuvvetleri fena 
idare edilmektedir. İtalyan bom
bardıman tayyarelerinin bomba
ladığı kıtalar topçu ~te ·iyle pek 
güzel dövülebilir. Italyanların 
Korfu'yu bombardıman etmesi 
bu şehre kolayca uculabilmesin
den ve buranın müdafaasız bu
lunmasından ileri gelmektedir .. , 

Adriyatikte kontrol 
Atina, 22 (A.A.) - Yunan Bah 

riye Nezaretinin tebliği: Amiral 
Kavadias'ın kumandası altında 
bulunan torpido muhfiplerinden 
mürekkep bir filo 15/ 16 Kanu
JlUevvel gecesi Adriyatik Denizin 
de Sa~on adası ilerlerinde bir kaç 
saat devriye gezmişse de hic bir 
tarafta dilşman izine tesaqüf et
memiştir. 

Yugoslav hududunda 
Bclgrat. 22 (A.A.) - "D. N. B .. 

~ 
(Başı 1 incide) (Başı 1 incide) 

. . . . k mal\ ıçın, ııeri hm·ekeUcrine devamı 
lr otomobıl kendısıne ya - tercih etmişlerdir 
tş ve polisler müdahale im-1 Ma .. mafih dü~apı takip vaziyetin

Hangi bakımdan bakılırsa ba
kılsın. bu teşebbü~. bir zaafın 1fa
desi olmaktan kurtulamaz. 

* NOT: 

"22 kanunuevvel gecesi Liver
POol veniden ağır muharebe ta ·
yare!erimizin hücumuna u~ra
mıstır. Hedef ittihaz edilen sa
had;:ı ve Qilh(\SSl\ dolt,1arda ~eniş 
vanğınlar çıktığı p-öriilmüstur. 
İtalvan hava kuvvetlerine men
sup muharebe tayyareleri Nar
wick limanı ksisatını muvaffa
kıyetle bombardıman etmişler
dir. 

Suşak hudut istasyonu üzerınde 
~çan üç İngiliz tayyaresinden iki
si Trieste istikametinde giderken 
diğer üçüncüsü İtalyan - Yugos 
lav hududunda bir köprüyü tah
ribe te!;ebbils etmiş ve attığı 
bombalar Su~ ~ehrine düşerek 
nas~ır yapmıştır. Yaralılar da var 
dır. Fiume'da da alarm verilmiş
tir. 

ynil~bulmadan evvel Mareşal o- de bulunan bir ordu, bilhassa Trab- -İs-ta-n-bıdda ~ıkan Reyoğlu ga-

d dıı ıbıle atlıyarak tam suratle u- lus ve MıŞ.lr gibi uzun mesafelerin · 1 d 
. a ~Tştır Civar polis karakol- mevzuu bahsolduiu yederdc, hesap- zetesı, yazı arım11:1 tahrif c erek 
ın o l'•~ • 11 · h k t" d d tercüme etmeye devam ediyor, 
. . \'aziyetten ha~rdar edilmış sızca en ı;ı;~e c ıne evam e emez. Şehrı"n11·7.dekı· ecn"•hı· matbua• 
ıcı . Dli;:manı takwte devam etmekle be- ..... ' 

"Ayni gece zarfında düşman 
tayy~releri Almarıvanın muhte
lif noktalarına infilak ve vam~m 
bombaları atmıslardır. Garbi Al
manvanın iki sehrindeki binalar
da ebemmivetsiz hasar vardır. 
Askeri ehemmiveti h:ıiz hedef· 

da: ~ıbat başlamışsa da .otomo- ral>er, bir taraftoo da kendisini topla. muhabirlerinin ckseriva 'fürk 
hır daha gormeK kabıl ola- mıya, arka ile olan irtıbatını muha- basmuharrirlerinin ncsrivatrnı Is italyada 2 Casus 

idam Edileli I
• ştır. Mareşalın ya huduaa fazayn ~aıısır. Onun için buradaki tanbulda çıkan ecn.3bf dille.rdekl 

~ Romanyadan uzaklaşmak İngiliz h::ırcketınln bir parça yavaş- matbuat hülasal"rrnc;lan takip et
esi ve yahut da Eükreşe gi- laması, hattfl muvakkaten durması tikleri nazarı dikknte alınrrsr., ler P .. \.ı::ıc;;ı.,.::ı ,,ı; .. .,....,1"h .. •· 

in muayyen bir yerde saklan- ihti\llnli d\\hı vardır. . . . Bt-yoı-ıu gazetesi~in bu tahrıfler- Taarruz ihtimalleri "D 22 (AA ~t f . 
l)]ması ı'htimal dah'lindedir. Fakat Mnre~;;ıl Grnztanı'nın. kendı- 22 (AA) B "'qma, . . - Y c anı 

• · · t ı k c · b' h k le takip ettig~ i maks,.,,dı anlamak Londra, · · - u pa- aJ·ansı bı"ldirı'yor· 
isinin İngilizler tarafından sını op .ıyara Y 111 1f cep e ur· " · . .._ .. "" t A ik t maşına ımkan bırokllmıyacak\ır güı; degildi:r. Fakat bizi ıteı söy- zar 2ünü cıkal'\ eazf"teler hemen Ecnebi bir devlet hes,bına ca-

u mer an pasapor unu · lctmek istemezse Be~·oğlu gaze. hep b\rden. yaklaşm(lkta 0 1an vıl lışan bir askeri is;ıhbarat şebe-
hllll!B~~ İngiliz tebaası mari!etile y ph *1 d * m .. • h" teı-ine bu kötü huyundan vazo-er. 1-ıası yortularında, Alman 'a'!un kesinin devlet kor:.ırna mahke-

makta olduğu zannolun- unan ce es n e en m\4.uım .. - ~ ~ tngi1terede ümit etti~i ıtevsPkli-
dır. Hu 

.. kumet sık\ bir tah- dis~, İn~iliz donanmasının Adriyati- nıesini tavsiye ~deriz. Çtinkii yıı- h 
1
. mesi huzurunda cereyan eden 

se girerek., Avlonyayı bombardıman luncının mumu ancak yatsıya ka· ~in b.ira7. daha a.rtarağı aya ıne muhakemesi dün ak~am ncticc-
t açmıştır. Gevreklik göster- ebnetıı, Vf;. hefif cuzutamların Oraca dar yanar. ' kapılarak. büvük bir taarruıa lenmiştir. 
olanB ı>:>lislehr tlevkü ediklı:n1 iş: kadaf uzanabilmesidir. . M. z. S. e:ecmesinin .?liimkkün o\;hıhilekce: Sahte komisyoncu Cocozz~ Au-

~
r- ütun uc ut mev ! erı Bu hfıdışe, bir defıı Ingiliz donan- ğini ileri surme te ve er esı 

1 rellio Ue harp donanmasx men-
tten haberdar ~ilmis ve masının d~ğıl yalnız .Akclenl.ı:de, !a- F" c··m1ı . . . N tk tPv:ıldwnı OAVr>t etmı:>ktPrfir ~r. 

~
re.şte sıkı bir takibat başla- kat şimdiye kad r 1taıyanlnrın ken- ın U urreısının U U _ supla.rından bir bölükeminı Ghez 

dl göllleri saydıkları Adriyatikte da- Helsinki, 22 (A.A.~ - Yt-nı •:ll;J.W•IJ2j:)İ:l•j~J zi idama mahkum ed.ilrnişlerdır. 
ı. · • hafT M hi hAldqı bir vaııyctte bulunduğunu Fin landa Cümhurrcisi Ryti parla- · ·---·-Ilı lıo._ - - ·-il - •- GenE> harp donanması mensupla-
1\l'eŞ sıyası me ı ı areşa- te\·sik ebn1etir. Adetc;e \'C kuvvetçe d b. ı.. ·· ı· k rından bir bölükem;ru· m11avı·.,ı· ltarına dair ilk haberlerin in- ,. mento a ır nutuf'- soy ıycre 'l\IF.Rh<ADA: • .... •. 

inııllz donanmasına faik bulunı..n i- demiştir ki: VP. inşaatı bahriye tezgahlarında 
radyosu ~araf~dan ~~ril~~ş taıyan donanması, ortadan yok ol- "- Fin nıilleti harp dısmit~ e v.,ınıton, 22 (.t..A.) ..... St.of&nl; çalışan bir amele ile karısı mü-
nı ve aJans euter m ı- mııştur Bu donanmaya Adriyatikte kalmak ve bütün komsularile ve Tokyoda Amerlkaya karıı izhar edl- ı ebhet hiriPmatı şakkaya mahkum 

\Janslardan evvel bu mesele- b!le rsst gelmek mümlı:Un olmamıştır. ~ len dostane hl .. iyat burada menfi bir olmu•lardır. · 
h ı t d bütün milletlerle iyi g""inmek -s ....__" aberdar bu.:.unmasını şaya- rııili-ı oqanmasının bu muvafta- " '"'3 ~•kilde k•!'f•l•n1"ıftıı'. Amerika Ha-
kkat kaydetmektedirler. • lo:ı:tet:.n!n en buyUk mana.sı, Ama- arzusundadır. Bu arada bilhassa .. 1cıyc Nazırı Hull, Amerikanın uzak Aslen Avusturyah olan bir ka
ier taraftan sabık Polonya vutıuktaki kuvv~tlerle anavatnn a- Sovyetler Birliği ve Almanya ile şıırkta statUkonun muhafaza11nı ıa- dmla diğer bir maznun 30 sene
lye Nazın albay Beck'in bU- rasınd:ıki irtibatı koparacak vaziyet· iyi komşuluk ve karşıhklı huku- tihdaf eden aiyaaotlnde bir delllşlklik ye, diğer bazı maznunlarsa 27 

b b .. . . te bulunduğunun anla:;ılmasıdır. ,Sun ka hürmete istin;tt eden münase- hasıl olnJıfıaoajiını beyan etmiştir. St'flC' hiöematı <ı:;ıkkava mahkfım 
ir firar teşeb usu neticesı dan "'""ra İtalyanlar, Adriyatik yo- MACAR STANDA •'- h • b . d k f ""'"" betlerimizi inkişaf ett\rmek is- : edilmişlerdir. Diğer 16 maznun ""' ususı ı:r yer e mev u liyle Arnavutluğa yenı kuvvet, mal-
duğu ve herturlü firar ic- zeme ve erzak göndermekte JllÜşkü- teriz. Hürriyet ve istiklalimi~ı • audap~e. 22 (A.A.) _ Mar!cl- da üç se.pcden 10 seneye kadar 

\isünc meydan bırakmıyacak lat çekccı::klerdir. Hatta daha fenası, daha emniyetle müdafaa edebil- ye Nazırı Kont Caaky, haatalığı do- tehalüf eden hapis cezalarile ce. 
tte muhafaza altına alnmış Arnavutıı:gu tahliyeye mecbur kal- mek için de ordumuzu bugünün ıay 11ııe meı1.1nlyet atmıttır. (ylleıln- zalandırılmışlardır, 
~u da söylenmektedir. dıkları takdirde, Avlonya ve Draç Ji- icaplarına uydurmamız lazım- clye kadar itlerlne eaıvekll bakacak· OJüme mahkum jki kisi bu sa-

et Rusya, Romanyayı 
Protesto Etti 

lgrat, 22 (A.A.) - Rauter: 
lgrada gelen bir habere na

tı Sovyetlcr Birliğinin BLik-
1 t.!lçisi Lavrentieif Romanya 

ciye Nezareti nezdinde bır 
Vıı~P bbuste bulunarak Romanya· 

bun" l~vkif edilen kimselerin, ko-. 
tst hareketile hic bir mün~ 
leri olmadığı halde kamü-
olarak gösterilınelerinı vro
etmiştir. 

Çi, aynı zamand:ı Rumen mat 
tının Sovyet aleyhtarı neşri

da protesto etmiıtir. 

era1 Antonescu, Türkiye 
Sefiri İ1e Görüştü 

1lkreş 22 (A.A.) ...- Rador 
"~ı hildirivor: Başvekil Ge
~l Antcmescu dün sacıt 15 te 
!tiye Büyük Elçisi Suphi 
t'ıöver'i kabul etmiştir. Mü
tta İktısat Nazırı da bulun· 

m<\nl.:ırından istifade edem!yecekler- dır.,, tı". bah kurşuna diıilmişlerdir. 
d~. :-----------:6~8~--~--~-;::::::~::;:;;;:;;:;:~;;::;::::;:::::-;~ M ' . k 

Onun için inıiliz donanmasının bu - - - ura yı görme için gel-
muvaffakıyeıti, .AmavuUu.k.taki ital- ~ 1 r '°' ~ dim~ 
y:m kuvvetlerini bUsbütüıı mil§kül Kalin, Bazilofia beraber büs- '--' '-- '-- Rı:ıhibe ince parmaklı, beyaz 

1 t du ........... ü.,tllı' bütün serseri bir hayata atıldı- ı ı ı · t• va:ı ye e §u .... " · Yuaa ANNIE vlVANTI e iy e bir sa ip ışare ı yaptı: 
Yunanlılar, Avlonya istikametinde tar. Ben de onların muhitinde 

ilerı hareketlerine devam etmektedir- ister istemez. bu hayat tarzını ~eviren. RÜVEVOE $1 NANOGL.U - Allah taksiratını affetsin! 
ıer Bu hareketin yavaş inkl§a!ı, sa- kabul ediyordum. - ,On~n için dua ediniz madam, de-
d~e Yunan kumandanlığının çok ih- - Havdi valizlerinizi hazır\a· di. 
üyaUı bir taktik tak.ip etmesinin ne- Akrep, Cannes gazinosuna kar yın, yar~m saate kadar villayı - - Nasıl? Öldü mü? Hasta mı 
ticesidir. Filvaki hfila bütün cephe şı biiyük bir darbe hazırlıyordu. terkedeceöiz. Anlaşıldı mı? idi! 

· tl ı adetç Temasta bulunduau adamların "' h'b f boyunca Italyan kuvve er c "' Ne oldu~unu soramıyordu~. R~ ı e azla söz söylemenin 
Yullanlıl:ırdan üstündür. Bazı yer- vardımile, bir milyon franklık Otomobil hudutta tevkif edil- zait oldujtunu gösterir bir ta-
lercte üç İtalya!) fırkası katşısında bir fiş yaptırdı. Bunları Bazilofla dı·. vırla: 
Yunan f.rkası, hattA bazan bir tabur bir ~ecede sürdüler. Ertesi günü 
'\·ı..nan kuvveti çarpışnıaktadır. Fakat İtalya hududunu geçtik. Bordi- .Muhakemede Kalin beni cür- - Bedbaht kadın dün siz ~it-
italyanlar harbin başll\ngıcındanberi gcrn'da bir vilU tutuldu. o ak- müne ~rik olarak göstermek i- tikten sonra bahcede hayatına 
i4dett"C haiz oldukları bu Ustünlükten c:am iki hırsız· arasında paranın ~in, her ~eyi yaptı ve muvaffak nihayet vermiş ... Allah $lÜnahla-
btifade edememişlerdir. Bugün ise, taksimi yüzünden müthiş bir ta oldu. rını ma~firet etsin! 
hiç istüade edebilecek vaziyette de- münakaşa başladı. Ben odama Ah mad~m! Bilseniz kendimi önlÜ~ünün cebinde \~ ıtit o-
ğillerdir çekildiğim zaman. münakaşa bit- daima bir kabus içinde zannedi· larak şu mektubu bulduk. 

memişti. Gece y~rısı bir tabanca yorum ve bu rüyadan uvanmak Heyecandan titriyen elimle 
Yeni Suriye Komiserinin sesile yatağımdan fırladım. Mer- icin havatımı güle güle feda et- bana uzatılan kA.ğıt parcasını al-

s fy d ki T lan 
divenleri inerken. Kalin'e rast miye hazırım! dım. Titriverek açtım. Mektupta 

O a a emas ı?eldim. Hiobir şey olmamı, aibi, * + şu ı;~tırlar vardı: 
Sofya. 22 (A.A.)-Havas: Suriye ban:\ sükunetle: "Madam! 

FevkalAde Ko~i~eri <?eneral 1 _ Mura! dedi. Odanıza ~ıkı- Ertesi ~n hapishaneve ~itti- · "Size bahsetti~im rüyadan u-
Dentg Sofyadakı ık_a~.etı ~s~a- nız. Valizlerinizi hazırlayınız. ~i:n zaman, ilk ziyaretimde ba- yandım. Adiyö!,, 
s~da Bulgar Başvekılı ıle go.ruş- Tekrar Fı-ansaya dönece~iz. na delalet eden rahibe, mermer "l\lura,, 
~ilş .ve_ Kral tarahndan kabul e- Buz gib\ donmuş kalmıştım. gibi c:ehrcsiyle yanıma geldi. - B l T T l -
dılmıstır. 

Brennerde Tahıidat 
(Ba,ı 1 incide) 

lamakta oldu_ğunu bildiriyor. 

ltalya hududunda 

Nazi Gemileri 
(Bası l incide) 

yukarıdaki beyanat dünkü Nev
york gazetelerinde büyük harf
lerıe tebarüz ettirilmektedir. 

Time~ gazetesinin diplomatik Nevyork Post gazetesi, bu ha-
muhabiri, Brenner geçidi yolu beri, "Nazi tehdidi - Amerikaya 
ile İtalyaya Alman kıtalarının karşı harp,, başlığı altında neş
fevç !eve gitmekte olduğu hak- retınistir. Nev ·ork World Tcle
kında son zamanlarda çıkarılan gramm gazetesi de şu başlıgı kul 
snyiaları, herhangi bir hedefi .aö lanmıştır· "Berlin bize hakaret 
zöniinde tutarak hareket eden ediyor . ., 
Alman prpaJ.?andasına Qtf~tmek- Gazeteler, Alman tehdidinin 
te ve yazısına şöyle devam et-J fn_giltereye yapı}acak yardımı 
mf'ktedir: hiobir suretle zaafa u,ğramaması 

"f!albuki hakikatta, İtal •ada lazım geldiğini kavdediyorlar 
şimdiden mühim mevzileri işgal N~vvork Times gazetesi, Almar 
€den Gestapo memur ve kontro- "Küstahlığı .. tabirile tavsif etti 
löri.mün miktarını arttırmak iti bu h:ıreketi mi.ınakaşa eder 
maksadivle valnız bazı teknis- ken. Alman hükumetinin bu gi 
yenleri hududu geçmişe benze_ bi tehditlerle Amerikayı saril 
mcktedir. sivı=ısetinden cevirebileceğini ta 

İtalyan - Alman hududu üz~ savvur e~m~kle pe~ yanlış !'asi 
rinde ve bu hududun arkasında h.~tı<ıra ıptı~a etmış oldugunu 
aslçeri kıtalar tahşit edilmiş bu- soyıf'mPkte<Jır. • • 
lunmaktndır. Bu tah idatın he- Amerıkadakı akısler 
dı•fi. herhalde İtalvanlar da. e- Vaşinj:!ton, 22 (A.A. ) - Cros 
i?er yıkılırlarsa, Almanların İtal- s'un bevbnatının Berlinde yap 
yava ~irebileceklerini hatırlat- tıih aksülamele ve Amerikanır 
m~ktır muhtemel bir hareketine dair 

Di_ğer taraftan Bitlerin Atlan- bir şey söyleyip söylemiveceğ 
tik sahil boyunca herhangi bir halckmda sorulan bir suale Ha· 
te,ebbüsü diisünmckte olduğu ricıye Nazırı Cordell Hull, serf 
1-ıakkındı:ı da sayialar vardır. Her bir sesle. "hayır .. cevabını ver· 
halde Almanva. Bordeaux civa- mistir. Malum oldui?u üzere 
rında old\lkta büyük kuvvetler Cro.,s'un beyanatı, halen Birle 
tutmaktadır ve bunları ileride sik Amerika de,vletleri limanla 
belki de daha ziyade fazlalaştı- rıncta bulunan ve Almanya tara 
racnktır fından i j:tal altına alınmış mem 

/ngiliz gazetderinde lekPtlere ait olan vapurlara mü· 
tedair bulunmaktadır. Vaşing-

Londra, 22 (A.A.) - Pazar 
günleri cıkan Observer gazeteşi
nin siyasi muharriri. Franı::ııdaki 
Alman manevral:ınnı şu 5Uret~ 
•e tefsir etmektedir: 

"Bu hafta tatili esnasında 
Fransava mihv~r devl~tleri mfü
tefiki statükosunu kabul ettir
me!{ ve bu suretle İn(!iltereve 
harp iian etmek ı?avesini temin 
ıcın. Almanva son taarnızunu 
vapacakhr. Bunda muvaffak o
lurc:a J!itlerin biivük Britanva
va karşı baslıca hücum noktaları 
Garbi Akdcnizin kapatılması. 
İııgiliz donanmasının muhasara 
ı:ıltm<.ı alınması. Qrta Sarkt:ıki 
İngiliz orrlularının tecrit olun
mr.Sl ve İtalva. kendi talihine 
bırakılarak Fran<::a ve İsnanva
nın vardımlan ile Büvük Bri
tan aya kar ı mü~ssir bır ablo
ka vücudc> _getirilmesi .(!ibi <::ev
ler Cll::ıc-aktır. F ivavet edildieine 
tröre. Marec:a1 Petain'p su yolda 
bir muhakeme viirütiilmiic:tür: 
"Simcii İtalva mai!lim oldui.1u i
çin, Fransanı~ müstemlekelerin
den mahrum edilmesini icap et
t\recek bir seben kalmamıstır. 
F.i?er Franş1z orduları Hitlere bu 
hus>ıc;ta vm-dım edecek olurlar
sa, Nisin. Korsikanın, Tnnu~n 
ve Cihutinin Fransa idare\erin<ie 
kııhmılarını temin pekflla kabil
cHr... Bnna naıaran. Fraıısııclan 
tı:ılPn edilPce>k vt-ırtıne fedakar
lık Fasın Simalini İsnanvava tn
K:etmekten ibaret olacaktır. Bu 
da CebeUtarık kontroliin\i fo:pan 
varım muaveneti olmadan İnEti
Hz cionanmasının elincten kur\şr 
ınak kabii olamıvacaeından do
lav1 zarnr:i 11i\rii lwAlrtf'd İ"' 

i sviçreden gelen esirler 
Cıennound Ferrand, 22 (A. 

A. - Havas: fsvicreden enterne 
l'dilm i oıı:ın Fransız askerlc-rin
r1Pn mem lekPte ilk dönen kafile, 
dün trenle ClPl'tYlound Ferrand'1t 
~Plmistir Bunların arasında 400 
lıafif yaralı ve hasta da vardır. 
tı::vicreden dönen :ıskerlere a$
k<"rİ me~arirn vapılm1stır. Aşker 
1erin hPpsi 1svkrP.riP kendilerine 
"Ö"tPriln hüsnii k::ıhuldPn dnla'vı 
r'lerın mPmTlımivetlerini tebarüz 
ottirmişlerdir. 

Vichv. 22 (A.A.) - Havas: 
Bert'. Cenevre ve Berlinden dö
m:-n Scanini Vichv'ye muvasalat 
oderek. Marec;al Petain tarafın
dan kabul edilmistir . .Mumailf'vh 
mezk\ır sehirlE>re, harp esir1eri
ne ait isleri tedvir f'decek teşki
latı kurmıva l'fitmic:ti. 

Ppris Oniversitesi 
Paris. 22 (A.A.) - Havas: Dün 

sabah Üniversite tam bir sükun 
havıısı icinde tekrar açılmıştır. 
Faki1!telerin civarındaki Saint. 
Michel bülvan eski faaliyetini 
lıulmuştur. --------
Oklu Haç Partisine 

Mensup Suçlular 
Mahkum Oldular 
Budaneşte, 22 CA.A.) - "D. 

"'i.B .. Oklu hac partisine men4Jup 
mebuslardan Wirth ile 23 seriki 
<ill!vhin~ açılan muhakeme neti
"'elenmis ve Wirth, dört buçuk 
~~nf' hapse ve iki sene hicb;r hiz
"l'!ette kullamlmamıva mahk\ım 
.,d;lmiştir Suclulardan on üçü
ne. iki seneye kadar hapis ve on 
c;eneve kadar hizmette kullan
rnamak cezaları veırilmiş, diğer 
•mclular beraet etmistir. 

C"zalann verilme.;:ine sebep. 
ihtilale teşvik ve infilfık madde
leri bulunduı·maktır. 

tondaki mi.isahitlerin fikirlerine 
göre, AlmC\n Haricive Nezareti 
ne derc:e deo:in. bu . Birleı;ik Ame
rika devletleri hükumeti tara
fından kararlac:hrılmıs bulunan 
veya derpis edilen politika üze
rindP herhan~i bir tesir icra e
demivecektir. 

RPuter Aiansı muhabirinin. u
mumi\·c>tle doi!ru haberler alan 
bir membadan öi?rendiğine gö
r!?. Amerika hükumPti. Ameri
kan kara suları dahilinde demir
li bul•ınar bütiin dlişman ticaret 
eemileri mPselPsini ihtimamla 
tetkik etmektedir. Bu hususta 
birkaç J?i,inP kadar bir karar a
lınması bekJ("nmektooir. 

Vasingtondııki salahivettar ma 
kamla.,., mezkur ı?emilerin huku
mr>t tarafından müsaderesini te
min edecek bir kanun bulmıya 
"" lısmakt;ıdır1ar. Bu ı?emilerin 
bilahare İntrilt<'reve devredile
ceitJ zannedilmektedir. 

Amerikan limanlarında halen 
Alman. İtalvan ve Alman isgalı 
altındaki memleketlere att bazı 
gemiier bulunmaktadır. Alınan 
raporlarR göre. muhtelif Ameri
kap lim;ırılarında bu vazivette 
hulunım 37 Danimarka gemisi 
ile 100 kadar ecnebi ~cmisi va,r. 
dır 

Bardia Cephesinde 
(Başı 1 inddeJ 

tir. İngiliz motörlü ~ıtaotı şqrad 
burada husule ~elmis ceplerdekı • 
kuvvetlerin muka,•emetini kır. 
makta ye Graziani'nin mahsur 
«amizona takviye kıtaatı J?önder 
mek teşebbüsüne mani olmak 
icin mütemadiyen devriye gez
mf>k'tf>rlirlPr. 
Şiddetli hava hücumları 
Kahire, 22 (A./\..) - İngiliz ha

va kuvvetleri tarafından dUn ak
sam Kahirede ilaveten neşredılen 
bir teblii'!de deniliyor ki: 

"İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup bombı\rrlıman tayvarele. 
ri Cuma gecesi Castel Benita ha
\'a meydanına cok muvnffakıvet
li bir hücum yapmışlardır. Bu 
hücum biribirini takip eden dal· 
ga halinde yapılmıstlr. 3 hangar 
üzerine atılan bombalardan dörı 
tnnes1 tam bir isabetle hedefleri 
ne düşmüştür Bu bombaların te 
sirile bir infilak olmuş ve bir ço~ 
vangınlar çıkmı tır. Doltfuda 
do~ru_ya bombalarla veya çıka 
nlan yangınlarla 11 düşman tav 
vares1 tahrip edilmiştir. Di~e 
bir çok ta ryare de ha ara uğra 
tılmıştır. Başka bir bombardıma 
~upumuz da hangarlarla civa 
rına tam isabetli yedi bomba at 
mlstır. 

Bir günde 141 ltalyan 
tayyaresi düşürüldü 

Londra. 22 (A.A.l - Hava Ne 
zareti istihbarat servisinin bıldir 
di~ine göre, 7 Kanunuevvelı f 
Kanunuevvele bağlıyan gece 
l'arablusgarp civarında kain Ca< 
tel Benito tayyare meydanma ya 
pılan hava baskıf\mı takip eder 
bir gün zarfında İtalya en asağ 
144 tavyare kaybetmiştir. HavP 
muharebelerinde 88 ta 'yare düs 
rülmüş. 56 tavyare de yerde tah 
rip edilmis veya elimize e:ecmı~ 
t.ir. İngilizler 13 tavyare kavbet 
mişlerdir. Bcs İngiliz pilotu kur 
tulma2a muvaffak olmuştur. 
!ardır 

2000 ltalyan esiri 
Kudüs, 22 (A.A.) - Sid ı B::ır 

rani muharebesinde esir edile 
iki bin İtalvan dün Filistin'(' f! 
tirilmistir İtalvan ve müs.ternl 
ke kıtalarına mensup olan bu e 
sırler evvela Havfava cıkarılm1., 
lar oradan da iki hususi trenl 
kamplara sevkolunmusladır. 
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Tasarruf etmek 
isleyen •iri •.• 

Kuftcfu;•l•nn t8banlar1nı korum•k 1 ç 1 n 
çor•plar1nı y1rtıyor. 

f'•k•t ucuz IAmb• mOb•y•• etmek su· 
retile ayni .. kilde hareket edenler az 
de§Hdlr. Bu ampull•r1n ne derecede da· 
ha pahahJ• çıkblı elektrik f•tura11 öde· 
nildiOinde tez•hhUr eder. 

H•klkl bir tasarruf yapmak isterseniz 
d•h• •z cereyan tstlhlikın• muk•bil en 
t»ol •••k veren TUN G S RAM ampullarenı 
almılaıın~ 
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l°N At PAltAYA•!N BOL AYDINLIK 
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COMHURIYITI 
Zl&AAT BAKKASI 

&linlat hrlld : ·....,...: 100.000.000 nn Uruı 
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', TO KiYE ---. 
KIZIL Y CEMiYETİ 

UMUMİ MERKEZİNDEN: 

Afyonkarahiıar Madenıuvu şlselerlnin altzları için kan 
sUJ ılparis verlletdinden alikadarlann nUmune91nl efirmelı 
ve izahat almak Uzere tstanhul'da Mimar Vedat caddesindt' 
(Kızılay) Hanında Kmlav Deposu DirektörltltUne mUl'lM'aat 
etmeleri ve teklif mektuplarını 27 /12/940 Cuma ıtınU saat on 
hire kadar bu direktörltlie tevdi etmis bulunmaları lUzumı 
i11ın nl"""" 

ı'--------------' 
Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 

Dr. Gauon diyor ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usuJlerl tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum ... 

Flatı 50 Kurut 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 
lapanl19nclan : 

510.000 Cilt TutkaDı Makbuz Bastmlacak 
1 - 0"'91 llerka ibtiJ&CI için Dtbmme Ye prtnamaine s6re Ye ap.h 

zarf aaalile 510,000 cilt tatlralh amkbu, butJntacaktır, 
ı - llabammen bedeli uaso. mankbt teminatı ıuı Bndlr. 
S - llaıeei 6/1/141 tarlhlae rutlıJoan Puartesl stlnl 1Ut 15 ele An

lrancla Tlrk Hm Km llerba blnl'mda mlltetelddl atm alma komle· 
JOCancla 79pdacaktır. 

4 - İateldll•ln. IClmmm ı .,. S. maddelerinde :tanlı ...ura .,. temlnat
lanm ba.Yi lrapah .,. mllblrltl sarf1anıu ibale 1Utbıclea bir aut enellne lra-
dU llCımlqoa .,...", ... yermeJeri. .. ııtte .. 

Sizi Saadete Götüren 

PUDRA 
RENGİNİZ 
Hangisidir? 

kullenar. 

rena renkte bir .pud
ra, J{lzQnOae "maQaj-

lannuf., •• otrkln bir 
manzara verir ve sld 
daha ~ llllterlr. Sn 
muvafık nnsl bulmanın 
7'8dne çand, ,ozono
zan bir taratma bir 
renk ve d.ller taraııııe 

------------------------------------------- bqka renk pudra tec-

• 
HOLANTSE BANK • UNI N. v. 

ISTANBUL euaesı 

GALATA ı KARAKÖY PALA! 
• AJANSI ı MIYDANCllC, AL.ALEMCi HAN .... 

rO be .tmektir. Bu tec-
r0'be7t Tokalon pudra• 
SUUD 7eni ve cufp nnk 
!erile 111PUUZ. Bu ,.... 
renkler 197et modern 
"CbromCJ9COP8,. maki
nesi IQellnde kanttı
rllmıttır. Sihrimiz bir 
• hemen lmlunua • 
bir itina ile renkJert in
tihap eder " u1ak 
'maQaJl•nmlf,, man
V8" nlbQ9t verir, Cilt ile P1'9t 

ııozeı bir tanda tmtlzac ed,tD bu pud· 
ra. Adeta tablt llbl 1111ter1r. TokaJon 
pUdra.:.ı ti! bir uaul dahlllnde 
"'KIW8a °' ~. 
8u ~ ıua l8blt kalır " 
ne~- ft'~Dı Dt "9 fadl ...... _ •• 1111~ ........ _..._....,.....,.._,..._ 

, ______________________ .., 
En iyi Bir Hediye 

1941 MODELLERİ 

A R L O 
SAATLARIDIR. 

Saflam. dakik ve dünyanın en iyi ıaatleri olduiu 
ribi fiyatları daha ucuzdur. 

ARLON Saatlerini rörmıden baıka aaat 
almayınız. 

Satıt Depoıu: Z. SAATMAN. htanbııl Sııl
tahamam Camcıba11 han ı inci kat 

Satıt Yeril Baıri Tümer. Yeni Valde Han 

TÜRKiYE 
KIZILAY CEMİYETi 

UMUMİ MERKEZİNDEN: 
Maskelere mahsus bu~ulanmaz levhaların muhafazası içiJI 

100,000 ADET ZARF 
dparq verilecektir. AIAbdarlmna Zarf ntlmaneslnl p 
bere latanhal'u Mbnar Vedat Caddealnde (Kmlay) llalUllll 
Kmla1 Depon Dbektirltllhe mUncaat etmeleri ve 
mektaplanm 17/U/NI Cama sini ... ı ona kadar bu Dlll..r 
tlrllle tevdi etm1ı 1tuhmmalan lflnmu ilin olunur. 

I DE AL 
Y--: iktisat Doktoru G AS 5 O 
yor ki: 11 Az masrafla lyl if_yapmak, para 

istiyorsamz, 11İDEAL BURO" yu okuyunuz.,. 
&dıf ,,.,.ı: f' AN • lalabul 

FlahSOIUftlf. 

B.&f. Dlf, ••-1•. unp, Bomatl .. a 
~enalji, ~ınkbk " Bl&la Atnlanaw Derhal K 
lcabnadl lledl S .... llmabllr TAKLiTLERiNDEN SAICINMfı':i 

HER YERDe PULLU KUTULARI ISRARLA ISTEYll'U 

BOTON BA KA MUAMEL LE 1 
KASA ICARI 

,_, ........... , 1 '111• .. _______ .._ ................... ____________ _ 

••ıucazı 1 ltORASAO 
........... 1 MsTallOAM - -.naRDAM - IU••os ...... 

c:aw.a.• MMACAteo - llAl,A • ... LUMSTAO • OIWll.IUTAO 
alO M MUadlO • a&llTO& • AAO PAULO 

KIN TEMiZi 
Hissi ve 

ellqtilinl ıöreceJrifnlz • 

• llethur ---~ 
HA 1 

Tiearethanelerinde 
Ka7maldı Lokum 130, 
Keatane Şekeri 120, Ta
hin BelTMI 50, Şam Bak
lavuı 90, Kırk Katlı 
Saray Baklavuı 110 

Gör& Doktoru 

'<emal Tarkan 
......... Tı~ ...... ~ 

...,.. &am.ııa• llo. 1. 
Tel •U 

All ..... -- ft' llma AJmlet 
~ 1toDett11 SlrkeU Onn-
m altında laQı Ticaret eden 
mtkıııııı•n 11/111140 tarlblnd• 
Ali ratz ltean'a tamamen dev· 
redllınlt oldulunta ve lfbu ta
rOıren tttbann iman Ahmet 
G6kÇGJ"ın ma- o. blcblr •· 
lAkua lsalnıacblı Uln obuwr. 

!!!!!!A!ll!l'ala ltoa11 1 
.... w 11eeııtnt Mutrtıı .... IJSllAR 1 
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ııan Fiyatı 

Baflıi rnalctrı o/anıl 
I ütd •111• ..ntiad 
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