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5 IUIU$ GUNLUK SiYASi HALK GAZETESi 

ic lsılflar da Karartıldı 

----ehir Dün Gece Zifiri 
Karanlığa Gömüldü 

ip Eden 
dillerden 

1 Kontroller, Maskeleme Tertibatının 
Mükemmel Olduğunu Gösteriyor 

Işıkların karartılması ve maskelenmesi zı e\'lcrden harice ışık sızdığı g(irülmüş bunla. 
hakkındaki nizamnamenin tatbikine, bütün Tür- rm derhal kapatılması için ihtarlarda bulunul. 
kiyede olduğu gibi şehrimizde de dün akşam- muştur. l\laskeleme işi umumiyetle biitiin ka-
dan itibaren başlanmıştır. Maskesiz sokak lam. zalarda aksaksız başarılnuş ve dün geceki tef. 
balan dün ıece hiç yakılmadığı gibi, resmi ve tişler hazırlıkların her tarafta tam olduğunu 

Çocuk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

Mekteplerde 6fretmenlerln Ye çoc:u1darm bayat bilciıine 7&1'
cluncı olarak bllanabilece1deri mükemmel ve biricik eserdir. Sı
nıfmda llUIT&ffak olanlar Çocuk Anaiklopediıini okuyanlardır. 

MUTLAKA RtR TAKIM ~LINIZ 

bı ne olursa olsun, Alman a
nın vazıyeti aydınlatmı~ ol-

hususi bütün binalarda ve meskenlerde de ha- göstermiştir. Müteakip gecelerde tayy.arelerle 
rice ışık sızma}'·acak ~kilde tertibat \'İİcuda havadan da kontroller ~apılacaktır. Mısırda teşekkiil halinde bulunan HUr Frans1:r. kuv1;etle rinden bir grup 

ve Almanyanın Yunanistan
ltatyaya y .. rdım için Balkanla
lsla gelmek nıyetlnde olmadığı 

rıdaki teminntı da harp teh
nln şimdilik bu mıntakadan 
astıgını gösterir. Bu bakım-
biz Alınan ajansııun bu tav
: memnunlyclle karşılamak 

geldi{;i kanaatindeyiz. 

lmanyanın Balkanlarda 
diplomatik taarruza baş

Ve Von Papen'ın Ankaraya 
etmek üzere olduğu gün
fdi. Anadolu ajansı Berlin-

resmi bir kaynaktan bil
ğine işaret ederek dikkate 
bir haber vermişti. Bu ha
Aimanyanın 'fürkiye elçisi 

l>apen'e bir takmı beyanat 
"yordu. Guya büyük elçi, 

tcnebi muh1lbirler içti
Almanyanın Türkiyeye 

hiç bir fena emeli bulun
' yalnız cenubu şarki 
a harbin önünü almak 

.. kiyenin de Yeni Nizama 
i zamanının geldiğini, Sov
:usyanın Boğazlar mesele

L.t i kayıbmı Basra körfezin-
'llll' yer temin etmek suretile, 
edebileceğini söylemiş bulu. 

u. 
\rakit, bütün Türk matbua. 

şiddetli bir mukavemet gö 
l>u haber, Berlin tarafından 
~p, ne de teyit edilmişti. 
l>apen, Ankaraya avdet edip 
iye Vekilimiz Saraçoğlu ile 
ilkten sonra bu beyanatı 
etti. . 

buld haber Transocean a
ismi verilen bir Alman a-
tarafından verilmişti. 
dan bir kaç gün geçti. Aynı 
Türkiye ve Balkanlar hak. 
rahatsız edici bir takım ha-
vermekte devam etti. Al

anın Balkanlafdaki taarru
durmadığını, evvelce halli 
gelen bazı meselelerden 
tehir edildiğini, bu arada 

"yenin de kararını vermesi 
"'~-~L.L& geldiğini bildiriyordu. 

gazetesine göre, Von Pa
t\nkaraya döndükten sonra 
yanın Türkiyeye karp 

hislerile bağlı olduğu 
.. da teminat vermiş, ve 
Yeden Almanyanın hiç bir 
olma~iığını tekrar etmiştir. 

halde Alınan sefirinin temi-
Alman ajansının neşriyatı 
aki tezadı nasıl izah et

? Almanyada bütün haberler 
etin kontrolü, hatta direk

altında verildiğine göre, 
-----can ajansının bu neşriya

Alman hükumetinin ha
~ olmaması mümkün değil. 

getirildiği için İstanbul şehri tam mioasile :ti- Dün gece geç nkte kadar hiç bir mınta. 
firi karanlığa gömülmfü~tür. Limanda işleyen kada hiç bir vatandas hakkında ceza zaptı tu. Yunanistan Harbi 
vapurlarm arasıra sahili aydınlatan projektör. tulmamı~tır. Yalnız, ışıklarını talimat daire. 
lerinden başka hiç ışık, nazarı dikkati celbet- sinde maskelemediklcri için 23 şoföre para cc-
memiştir. zası kesilmiştir. y ı ı 

Kaza Kaymakamları, akşam ~aat 18 den Biitiin şehir zUiri karanlığa gömüldüğü U n a n 1 a r 
başlayarak mıntakalan dahilinde bulunan ma. halde, dün gece, kayda deiier hic bir 7.abıta 

~•~kribn~ı~mi_ş_~_r_v_e_e_tt_ir_m_i_ş_k_~_i_r_._n_a_-__________ .---:-0_n_:_=_S_a_:_ı_s~ü_7_>_ Pogradeç'i 
Amerika. Çine HINDIST AN Brındızıye Çok de Zaptetti 
100 Milyonluk NAZIRININ Şiddetli Bir .. 

Leros Ussünde Birçok 
Kredi Açıyor BiR ı.'ı~!I~ Hava Hücumu Gemiler ve Doklar 

Bu Karar, Japonyaya 
Yeni ve Kati Bir 

Cevap Teşkil Ediyor 
• 

"Elenlere Dayanmak 
imkanını Vermeliyiz,, 

Londra, 1 (A.A.) - Hindistan 
Nazırı Amery, Newmarket'de 
söylediği bir nutukta, Yunan or
dusunu methetmiş ve Almanyaya 
"arka kapı,, dan taarruz edilmesi 
imkanından bahsederek şunlan 
., ... iftü': 

"Eğer Mısırda biz İtalyanlann 
hakkından gelinciye kadar Yu
nanlılara dayanmak imkiı.nını ve-

1 rebilirsek, ordularımıza Türkiye-

! 
ye karşı yapılabilecek herhangi 
bir taarruzu yandan tehdit edebL 
leceğimiz bir hareket noktasını 

ı temin etmiş olacağ1z. Bu suretle 

1 
de kendi ordula-ımızla ve artan 
kuvvet ve kudretimizin bize te

l min edeceği yeni müttefiklerle 

Mister Koosevelt 

Washington. 1 (A.A.) - Roose. 
velt, Çin hükumetine 100 milyon 
dolarlık bir kredi açıldığını bil
dirmiştir. Bu paranın yansı umu. 
mi devlet masraflarına karşılık 
olmak üzere Cin hükumetine ve
rilecektir Bundan maada "Me
tal Reserves" Amerikan şirketi, 
esliha imalatında kullanılmak ü
zere Cinden 60 milyon dolarlık 
iptidai maddeler satın alacaktır • 

Londra, 1 (A. A.) - Reuter a-
jansının siyasi muharriri yazı. 
vor: "Rooseveltin Milli Cin hü
kıiınetine uzun zamandanberi gö
rülmedik ehemmiyette bir kredi 
açılmı~ olduıunu haber vermek 
için, tam Nankin muahedesinin 
imzasını hükumetinin bildirdiği 
günü intihap etmiştir. Şarki As
ya.da yeni nizama karşı AmerL 
kanın düşüncesini gösteren bu 
hareketin manasını ne Tokio. ne 
Bertin, ne de Roma bilmemezlik 
edemez ... 

YEGANE MEŞRU ÇİN 
HÜKUMETİ 

Wasbington, 1 (A. A.) - Ha
riciye Nazın Hull, Amerikanın. 
Japonya ile Van Şing Vei arasın
da dün imza edilen muahededen 
sonra da. Çu~ Kinjl hükumetini 
tanımaya devam edeceğini bil
dirmiştir. 

• Londra. 1 <A. A.) - Japon:va-
nın Milli Çin hükumeti olarak 
Nankin hükumetini tanıdığına 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 3J 

Dünkü Maçlardaı 
Alınan Neticeler 

Lig maçlanna dün de devam 1 
edilmiştir. Dünkü maçlarda Ga
latasaray Beykozu 3 - l, Fener. 
bahçe Vefayı 4 • 3, '3eyoğlu Spor 
Altıntuğu 5 - 1 ve Beşiktaş Top. 

Almanyaya öldürücü darbeyi in
direceğiz.,, 

Romanyada Gizli 
Bir Rcd yo istasyonu 

Faaliyete Geçti 
Bükreş, 1 (A.A.) - "D.N.B.,, 

Romanya Hariciye Nezareti neş
retttiği bir tebliğde, yalan ha
berler işaa ederek millet arasında 
kargaşalıklar çıkarmaya çalışan 
gizli bir radyo postasına karşı 
halkı ikaz etmektedir. 
Codreanu'nwı dün sabah ya

pılan cenaze merasiminde Hitler 
ve muavini Hess'i temsil eden 
Von Schirach ve Böhle Bükreş
ten tayyare ile hareket etmişler
dir. 

Limandaki Hedeflere 
121000 Kilo Ağırlığında 

Bomba Atıldı 

Havadan Bombalandı 
Atina, 1 (A.A.) - Yunan Baş. 

kumandanlığının 35 numaralı 
resmi tebliği: Taarruz hareketle
rimiz bütün gün deVam etmiştir. 
Çetin muharebelerden sonra kıta
atımız bir çok noktada muannı-

;ıi(ı. ''-.4 ;~:,~-,) .-1"• - •-.- _ ~· 

,&.:~~ ~:·-i 

dane harbeden düşmanın muka. 
vemetini kırmış ve derinleme 

~ra•ra•rılin- eıae MltJtir . 

g
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Sağ cenahta ileri müfrezelerimız 
Pogradec'e girmişlerdir. 6 top, 50 
mitralyöz, çok mühim miktarda 
hava topu ve her türlü harp le
vazımı iğtinam ettik. 15 zabit, 
200 nefer esir aldık. 

İTALYAN TEBLİGİ 
Roma, 1 (A.A.) - 175 numa

ralı İtalyan tebl~i: Yunan cep
hesinde, düşmanın mükerrer hü. 

Yakın Şarktaki İngiliz hava kuv- cumlan tardedilmiş ve kıtaatı
vetleri Başkumandanı Mareşal mız şiddetle mukabil taarruzlar-

A. Lonı More da bulunmuştur. Julia dağ tüme· 
Kahire, 1 CA. A.) _ "Tebliğ" ni bilhassa temayüz etmiştir. 

28-29 Sonteşrin gecesi bom bardı- CEPHEDE SON \' AZlYE'J 
man tayyarelerimiz Brindizi ü. Manastır, 1 (A.A.) -Reuter'in 
zerine müteaddit hücumlar yap. muhabiri Arnavutluk .tıududun
mışlardır. Askeri hedefier üzeri- dan bildiriyor: Yunan kıtaatı dün 
ne 12.000 kilo ağırlığında yüksek sabah Çczova çayını geçerek 
infililkli bombalarla yanRJn bom- Pogradeç vadisine girmioterdir. İ
balan atılmıştır. Bu bombalann talyanlar mevzllerini fiddetle 
bir kısmı rıhtımlarla benzin de- müdafaa etmişler ve ağır zayiata 
polarının bulunduğu mıntaka a. uğramışlardır. İtalyanlar Pogra
rasına düşmüş ve büyük bir deç'in şimali garbisinde Mokra 
yangınla müteaddit küçük yan. dağlannda bulunan mühim mev
gınlara sebep olmuştur. Bir çok zile:den uzun menzilli toplannı 
infiliıkler işitilmiştir. Diğer bom. alelicele kaldırmı§lardır. Devoll 
balar. deniz tezgiıhlarile benzin ı vadisinde Yunan ileri ketif kol. 
depoları civarına düşmüştür. Şeb lan müşkülata maruz kalmadan 
rin cenubu garbisinde bulunan vazüelerini görmektedir. ltalye.n 
parke etrafına düşen bombalarla ricati yalnız Pogradeç'e inhisar 
limanın cenup tarafındaki UCWl- etmemektedir. 
da iki yangın daha çıkarılmıştır. İtalyanlar göğüs göğüse muha-

(Sonu: Sa: z: Su: Z) <Sonu; ia; Z Sil 5J 

Alman - Durun ,ocuklar. Sizi de al.ip gezdineeğim. 
Jıpangol, Yugoalav, Bulgar - Hele sen e"wla deveye hendeği at'lat bakalım. 

r 
' Askeri Vaziyet 

EPIRDE DE BiR 
YUNAN HÜCUMU 

BEKLENEBiLiR 
Yunan - İtalyan cephesinde baş

ladrim haber verdiiimiz ceniı ha
rekatın tatbik ve inkioaf ıekilleri
ni aydmlatmaya yarar vaziyetler. 
henüz tahaddüı etmemiıtir. Orta
da cöıe çarpan yeclne nokta. iki 
mµharip tarafın, rollerini defiıtir
miı olmalarından ibarettir. Har
bin illı: safhaımda taarruz teıeb
büıü İtalyan]arm elinde iken. bir 
aylık çarpıpnalardan sonra ılk t
talyan taarruz pliru mlihim bir 
bo.ıı:cwıluk içinde iflis etmiş, Yu
nanldar bu mavaffakıyetten istifa
de ederek arazi kazanmakla kal
mamışlar, fakat taarruza da ge· 
çerek, İtalyanları müdafaa vaz i
)'etini almaya icbar etmişlerdir 
c~ •uifetinin amuaıi manza· 
net, elln ba tekli mahafaza et• 
melrtedir. 

(Sonu; Sa: 2; Sil: 3) 
\..._ .) 

Fransız Hind:çinisi 
ile Siyam Arasında 
Gergina Artıyor 

ingiltereye Karşı 

Almanlar 
Hazırlığı 
A.rttırdılar 

Gemi Kafilelerine 
Karşı 300 -400 Tonlu 
Denizaltılar Y apılayor 
Londra, 1 (A.A.) - İtaly 

rın Arnavutlukta uğra 
mağlubiyetlerle İtalyan d 
masmın yediği darbeler, ~.
yayı yalnız kendisinın bir it 
rcbileceğine ve bu sebeple 
harebelerin sahnesini bizzat 
disınin intihap etmesinin 
geleceğme ikna etmi§ göri"ilUııacll 
tedir. Şimdiki manzara, 
yanın siyasi ve sair sebep 
dolayı Avrupanın cenubu pr: 
sinde askeri harekata der 
başlamamak ve mücadel 
garp tarafında, havada ve d 
de lngiltereye karşı dev&m etm 
fikrinde olduğunu gösterm 
dir. Almanlann Kanarya a 
nnda gösterdikleri faaliyet, 
noktaı nazardan manidardır. 
drarun siyasi mehafiline 

Bangkong, 1 (A.A. ı - Siam haberlerde Almanların küçük 
başkumandanlığınm bir tebliği- cimde. yani 300 • 400 tonluk 
ne göre Siam hududunda vaziyet telbahirleri seri halind: inşa 
gergin ve naziktir. Askeri mın.. mekte olduklanm ve b 
takaların fotoğraflarını aldıkları harekat sabalan dar olmakla 
bildirilen Fransız tayyareleri Si- raber Fransada Lorient · 
am tayyareleri tarafından pus- ile kabil olduğu takdirde 
kürtülmüştür. Siam topçusile mit ya adalarına istinat ettiklen 
{alyözleri de ateş açmıştır Üç dirde şarkl Atlantikten geçen 
Fransız tayyaresinin düşürüldıi· giliz vapur kafilelerine karşı 
ğü ve bir dördünciisıinün de dağ. , pılan harekatı daha ziyade 
lara çarptığı zannedilmektedir. edebilecekleri merkezindedir. 
Havai ve Saygon'da vukua ~elen giliz Amiralh21 Alman taa 

(Sona; Sa; Z Sil 5J J (Sonu; Sa; 2 Si C1 

( GÜNLER G_ECE~ .~EN:J 

••Derebeyi ıı T Cibiri 
Yazan: Refik Halid 

BUi ufak tefek araıtırmalanm hoşa gitmlf olacak ki 
meseleleri hakkında so~larla karşılaşıyorum. 

zamanlarda ıündelik hadiseleri bir yana bırakarak, arana, 
kir avubnahın ve zihnimizi gezintiye çıkarmanın faydası ol 
iuntlan size de. benimle beraber, lisan i~lerinde amatö 
oyal~aiJ tavsiye ederim. 
. ''Derebeyi,, tabiri nereden geliyor? "Dere"nln, gerek 
prek vadi veya eski Türkçedeki gibi derya manasına kul 
tm, mtitterek vasfı sulan toplayan bir yeri ifade etmesidir. 
ytik . ıa.atıar bu kelimenin aslım sanskritce ''vadi" demek o 
"dAra" ya n Farisiye götiirUyorlarsa da bence "der'' ve " 
Ttlrkçe ceinJ ve cemiyet. yini toplama ve toplanmayı g 
belli &aŞb bir kökttlr: Derlemek, dermek, dergi, derleme 
meleırinde oldufu ıibL .. Anadoluda "deri", diiğün ve pa 
mabbW olarak iman toplulufu minasına kullanılır; cilt 
ahına ıeldiil zaman da biltiin vilcudü toplayıp saran bir 
demek deifl mhlir? "Ter" şeklinde ise iki manası vardır: " 
teri" tabirinde ıardilğiimilz cfbl ücret, 3•ini emek ma 
bak edilen ve ceumıolunan akçe; "vücut teri" manasında da 
ne bir toplanq ve birikme halindeki nem ... Eski Tiirkçede " 
p", nflfuZ ve ntlfusun bir araya pldlğl yer, payitaht de 
"tere" ise ''lauıan" br$ılıiıdır. ylnJ nizama taalluk eden 
&itlerin derlmmlş tekit; fakat bir minisı da "şehzade, ti 
Wi. Acaba NJ>ereı..,r' inden maksat, "tercbeyi" tel 
elln4e kanan kuvvetini tutan, kudret sahibi buyruk ve 
mi dem.idi? 

Bu lhtlmalden fpla 1109Yolojl balnmmdan DereılNı'V'llltl 
ybl "fW.ıtte" JI gfizöıHlne almahdrr. Derebeyleri, ilk 
lamada. mllalm •vkülce" noktalannı ve bayati eh 
hab dere ı.a.ıanm ve vidfleri tutarak nüfuz kesbetnıı., 
lan atık. lı:eadklerl kestik anh adamlardL İtte Derebe)i 
olsa olsa bu halet ve hftvvlyeti ifade eder. Bunula 
şayet balaş!anm dOfru defilse, bir çok dildledmb p"hi 
benim de taksiratımı affetsin ve dlfımi kurumaktan eanrwı.-
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--~-~-Ş.I.~.~.Q.1 
Y azaıı • Philip W alton - Kerr 

25 -
vn 

Sm>lar ale)"hlne çevirmekle parçala
nabillrdi, Reich, bu ekalliyetlere sul
hQ muhalaza etmek ıartiyle istlkMl
lerıni vaadeder. Ve bu ekalliyeUerin 
umandnsıru eline alabilirdi Bu tah

rik~t, bilyfik bir muvanaıtıYetıe yü
rüdü, fakat bu muvaffakıyet son da
kıktıda en bOyük ekalliyet! teşkil e
de!' HırvaUann İtalyan boyunduru
ğuna girmek istememeleri yüzünden 

kamete uğradı, Mussoliniye vaade
dılen bu lokma, kolaylıkla koparılıp 
'er lemiyt'CektJ, 

Bu vAkıa hakkında toplanan delil
ler, Ans..tıluss'dan sonra Vıyanadakl 
a kerl ve sıyasf dosyalar içinde bu' 
lun u. İtalyanlarla Hırvatlar arasın
daki zıddıyeUer ve münaferet o ka
dar kuvvetli idi ki, geçen harpte bi
le Hırvat !ırkalarını Avusturyanın 
İtalya hududuna sevki faydalı gö
r'Jlmüştü Hırvat askerleri daha ilk 
fırsatta f taıyan askerlerıle karşıla
şınca, tüfeklerini b rakıp bu eski 
d anl nna bıçak rla hücum et
mişlerdi. Eski Avusturya zabitleri 
bu vakaları açık açık anlatıyorlardı. 

Hırvat ekalllyeUnin lideri olan do -
tor Matschek, Sırplara karşı bir ec
nebi devletin müdahalesi ıcap ede e, 
Almanyayı kabul edebilecetınl, fakat 
İtaıyanlara karşı son neferine k dar 
h rbedecelini açık açık soylil)'ordu. 

• • 
TAKSIM PLANI: 

Ne nazlsUerin ve f şisUerin mOste
r faal yetlerl, ne de Gestaponun 
d m ğı bu m leyi hal için hiçbir 
çnr bulamıyordu. Yugoslavyanın 

lml zamanı ıclince, Almanya, 
Hırv ttstanm D im çya sahıllerinl a
l uık, Hırvatlar Sırp boyunCiuruğun-
d n kurtulmak için hür?Vetlerı pa
h n buna musaınaha edecekler, 
Sırb tan n A deruz ahillerlnl de i-

- t ya vererek, Mussoli.nlyi tatmin 
ed ekU, haly ya Akdenizde verlle

ba , buUin Merkezi Akdeniz sa

Tehditlerden 
Çikan Mana 

{Bllfl ı incide) 
t Yananistanın İtalyanla. 

ete uğratması, Türkiye. 

emniyet ~halannı tehlikede 
harp hazırlığını son had-

nrdırması, Sovyct Rusya
p)Tlresmi muzahereti bu 

akamete uğramasına se. 
:;Ollızau:1tur. Bu sayede Alınan 

taarruzu tevakkufa uğra
B kanlar biraz daha gc

almaya muvaf!ak ol-

t bu şekli" alınca, Alman 
da vaktinden evvel çok 

imi gorere!t mevsims:z 
tekzibe luzum gor-

' Elcez.ire, Panteııarla adalan 
ve Adrlyatlğin tam kontrolü verile
c~ ıçln, İtalyayı buna kandırmnk 
mümkündü. Alrnanyarun kendi hl.sse
ırlne ayırdığı kısımlar, daha ziyade 
Ş:ırkta idi. İtalyanlarla Hırvatlar a
r ındaki nefreti halletmek iı;in bun
dan b ka Ç1lI'9 :roktu. 

(DEVAMI VAR) 

R A D Y O 
BUGUNKU PROGKAN 

l,OJ Khllr 

ı.u Haber fi' 

1,10 Mllzlk 
1,45 g,, kad. 

• 12,30 Şarkılar 
ı2 50 Haberi r 

U,OS Şarkılar 
U,20 Xltrll: 

• 1100 Cu 
11 40 Şar1ı:ılar 

u. ıs )ı( ilzik 

111 ıo Haberler 
U,45 Şarkılar 

20,15 Rad10 ıuetcai 
20,45 Mltrık 

21,00 llilzık 

2ı,ıo Xoautma 

21,45 Ktldlı 

22,10 Haberler 

22,4S Cu 

2 25 Jtapam~ 

Brindiziye Hücum 
<Bq. 1 incıde) 

Pek şıddetli müdafaa ateşine rağ
men tayyarelerimizden hiç biri
sinde hasar bılc vaki olmamıştır. 

AKDENtz VAZİYE'Ii 
~ndra. 1 (A. A.) - İtalyan 

Denız k~vvetlerine karşı Taranto 
ve Sardınyada indırilen ilci dar -
beden bahseden "Daily Tc!e
gra~" ga.zetesı diyor ki: "Bu ikı 
denız muzafferiyetinden sonra 
Akd~ızin büt~n bahri vaziyeti 
temelinden dejtişmiştir. İtalya do 
nanması daimi surette muhare
beden kaçınmak, deniz altılan i
le veya sair harp tesadüfleri ne.. 
tıcesinde donanmamızı zayıf du. 
stlnceye kadar, kuvvetlerini mu. 
hafaza ederek hiç değilse o za_ 
man daha fazla bir galibiyet u. 
midile muharebeyi kabul etmek 
istiyordu. Fakat tahmin edilen 
Jngillz zayiaıtr vuku bulmamış ve 
bu proje 16 gun gibi kısa bir müd 
det içinde tamir götürmez bir 
şekilde suya diışm üştür. İngiliz 
donanması 1talyanlann "Bizim 
deniz" dedikleri Akdcnize hiıldm 
bulunuyor.,. 
AFRİKADA HA VA HARPLERi 

Kahire. 1 (A.A.) - "'Tebliğ., Sldi 
Barranı. Bomba, Tlmlmi'ye ta;ryare
lcrırniz tarafından taarruzlar yapıl
mıştır. Sidi Barrani ve Bombada as
ker! binalar üzerinde doğrudan dol
ruya1 lsabetler kaydedllclitf sfbi, da· 
ğıruk bir halde olan Timimi karar
aahında birçok yangınlar çıkarılmış-
tr. Sark! Afrikada Tessemlı; ta"are 
meydanına tayyarelerimiz tarafından 
pık bllcumları ve mitralyöz ateşle
rile taarnu ed lmlştir. Sahada bulu
nan birçok tayareler mitralyöz ate-
ifnden hasara utramışla.rdır, Kemen'e 
kaıp yapılan bir taaruz mıasmda 

.ınaqand1ı istas;yonuna tanarecllerl
mız tarafından münferit hücumlar 
'7•PıJm.ııbr. 28 IOrltepinde Cenubi 

ladır. Bu yuzden tek Abika bava laıvvetleriııe men.sup taJ" 
tak lenn çalı tığı giinlerde ~ Gardulla &mnde taarruz:1 

ta buhranı hi sedilmek- bir keifı hareketi :ra~ 
ralı tabii~, .•detçe Kauaıa bmges1nde mot6rlil devri• 

:.Olıı!alı:ları ıçuı echrın ihti~cma yelerimlzdeı:ı biri, bJr d(Jpnan oııpa
lllllDeltt~:ıır Tabi ıoforlen, hu-

tamamen seferden nu tuzata dQşiln!rek, ıera bu ını-
a:rısıle takı ye bınen- pa, ıerekae ırilratle gönderilen takviye 

art nı ı ylemck- müfrezelerine alır za:rfat verdimılş
r r talı: ler ara- tı.r. Meternm.a bölesinde d~anın 

m ızale ı ıcin blr keıtf kolu, 1Dpçumuz. t !ından 
tc ektcdirler. bombard an edilmJıtir. 

! GÜNÜ~~~~~j 
Kazanç Yolu ! 

Yazan: Naci Sadullah 

Ç ok mUatamel bir kıllşe haline 
gelmlf bulunan "çok gDzel 

bir te,ebbOı!,, .erlevhaaı, ekseriyetle 
h:ırcıllem havadlılerln çıplak başına 

hatır için giydirilen aDılU bir baı ık· 
tır. 

Fakat bu beylik batlık dDn, ken
dıa•ne pek ender kıımet olan bir ta· 
llhe kavuımu,.ve insana hakikaten 
haz veren bir havadisin tepesine yer· 
leımlttl ÇDnkD ben dDn, 'çok g ze 
bir teıebbOı,, aerlevhaıı altında lntl· 
pr eden havadisten öjjrendlm ki Eln. 
nly•t M dOrlyeti taraf ndan toplanı· 
lan bUtUn aabıkalılara birer it temin 
edllmlı; ve klmıealz. mUcrlm çocuk
lar da, tahılı ve terbiye makaadlyle 
Darllllcezeye lltinderllmlşler. içine 
gtimUlmUıı bulunduğumuz koyu ka· 
ranlıktan lıtlfadeye yeltenecek olan 
aabıkalı vatandaııarın sıkı bir neza· 
ret altına alınmaları, basit vehlml rl 
ve endlteleri hemen hemen ktikUn
den kazıyabilen idari ve lht yatl bi 
ted'>lrdl, Fakat hiç kimse lnklr ede
mez ki, bugUnkD ıekllne kavu turuı
maaaydı, halk hesabına isabetli gör • 
len o ldart tedbiri, o sabıkalılar na
mınc. beıerf uymak mDmkun deli idi, 
Bunun içindir ki, Emniyet D rekt r 
Bay Muzaffer, aldığı ldarı tedbire 
lçtJmar bir hizmet mahiyeti de ekle· 
mekle, bu vazlfeılnl de "Akalın,, la 
baıarmıı aayılır, 

Hele klmaeılz çocukları gaaterllen 
ıefkatln hudutsuz laabetl Uzerlnde 
durmayı bire IUzumıuz bulurum, 

lnıanların fena yollara sapmaların
dan mDtevelllt meaullyet1 ve hatayı, 

kendi yaradılıılarında delili, içlerinde 
yet ftlklerl muhitlerin mahiyet ve ıe
raltlnde arıyıınlar, alınları lekelenmlı 

biçarelere karıı ancak merhamet du· 
yarlar, Sabıka, insanlardan dDrOıt 

ya ::ımak lmklnlarını hemen hemen 
nezeden affolunmaz bir gDnahın adı
dır. Halbuki farazi bir lmralıadası, 
ıefkatln ve alAkanın, en korkunç yol· 
lara aapmıı insanları bite cemiyete 
kazandırablldlOlnl lıbat eden canlı 

dellllerle doludur: Çok yakın gDnler· 
de t mralıadaaının tallhılz bir aaklnl, 
cUrmDn gOnahını aadı yarıdılıfta bu
lanların suratlarına, k5kUnden ustura 
ile ke1llml1 kanlı bir dll fırlatmıştı: 
Bir tekel!Um uzvu olmak hassasından 
ebediyen mahrum bırakıldığı halde, 
o kanlı dil, hepimize ne çok ıeyler 
söylem itti ı 

Bunun içindir ld, Muzaffer Akalı
nın bilfiil ve nlıbeten biraz daha 
gf'nltlettlOI bu yola glSzlerlm zl büyDk 
ümitlerle dlkellm: Cemiyet bu gLizel 
yolda, timdi boıubotuna kaybedllmlı 
t:lrçok mensuplarını bulacak, ve ka· 
zıınacaktırl 

Kasap Dükkanlannda Teftiş 
Defte:deri Bulundurulacak 

BütUn kaaap dukkinlarrnda b'rer 
sıhhi muayene ve teftis defteri bulun
durulma ı karar! tmlm tır. Mufet
tiılcr, kasap dukk nl rmd gordukleri 
nolı:sanlan bu deftere y ar k imzala
yacaklar ve muteakip kontrolde ek
sıklenn yaprlmamı old ğu gorülilrsc 
kasaplara ceza verıle ektır. Bu ıurct
le ka aplar devam ı b r tcftıfe tabı tu
tulacaklardır. 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

Bizim anlad a gore, şimd ye 
kadar iki tarafın cc be va.zıye lennde 
ne her hangı b'r ı ıkr r temin cd le 
bılmı~. ne de tb k cdilm k istenilen 
planlar etrafında aarıb bır fikir vere
cek şek ldc harcJcetlere tevessül cdil
mi tır. İtalyan! r son ik hafta zarfın
da celbedeblld klcri ycnı kuvvetleri, 
Yunan ı alı altmda bulunan arazide 
tahkimat ıslcrinı güçleıtirmek maksa
dıle bir takım mevzu taarruzlar kul
lanmışlardır. Fakat ltalyanlann but 
gayret ve mukavcmetlcnnc rafme:ı 
Poıradeç'i terke mecbur olmalarına 
bakılma, biç de~lse cephcııın bu en 
ıimal noktasında, bu i tc muv ffak ol
machlı:lan meydandadır. F kat Pogra
deç'in serek iıgalı gerek terki badi
seııı, Görke etrafındaki vaziyetin tah
kimi balı:mımd.an başlı ba ma eh mmı
yeUi bir mesele tqlril etmez. Yunan
lılar, eier bu tarafta ciddı bır ilcrı ha
reketlnı inkiıaf ettrmek ruyetınde ise
ler -ki bızce muhtemel de ıldir-, Poıı
radeç'tcn çok daha ileriye dofru iler
lemek mecburiyetinded'rler Yok Oo
nce etra(mda müdafaada kalacaklarsa, 
Pocradcç'in tsgalinden z'yadc, Görice 
yaylisma h kim O an dağ silsilelerinı 
baıtan bap ele gcçırmek ve buralıı.
nnı adamakıllı tahkim etmek vazife
aıni halle mecburdurlar. 

Pek mühim harekat arifesinde bu
lundaiumıızu. fakat ehemm yetli inki
taflarrn Epir cephesinde vuku bula
e&tım, Yıuıanlılarrn burada da Göri
cedelcine benzer buyUk b'r muvaffakı-
7et elde etrnelı: arzu ve niyeti ile ve 
mannt bur sebeplerin te in altında 
bıç defilM Ersiri •ehri ve civarını iş
l~l ebne~ llzere harekete gcçecekleri
m zamıediyoraz_ 

Cine Kredi Açllıyor 
(Başı 1 ıncide) 

dair Tokioda neşredilen tebli 
h8kkmda Londranın salfilıiyetli 
makamlarında şu cihet kaydedi
liyor ki, İngiltere hükumeti Cm 
mefl'U hükO.meti olarak Şan Kay 
Sek hiiktimfJtini tanımakta de
vam eylemektedir. 

JAPONYA. S. RUSYA 
LaDdra. 1 (A.A.) - Reuter Ajan

llDlD diplomatik muhabiri yazıyor: 
Japaıııya ile Nanldııdeld kukla hük!ı
met anw.ndaltf muna ebeUeri tanzim 
eden muahede umu l m y U lti
b rile l'f!Çeıı sene Alın ile Slo-
v kya mmnda fm ed 1 
d e benzeme 

ın:ıdd eri 
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BORCU 

T hviHeri Ö den·yor 
met Turk borcu tahvıllerinln 

kinci sıra 1934 tahvıllcrin n 
nrna aıt altı ayda bır te

diye ı 1 ım gelen kupon bedellerini 
~l et dahılinde himillerine ode

mcye b lam tır. 

İKİ LOKOMOTİF GELDİ 
Almany ılc yapılan son ticaret an

laşm ı mucıbince Almanyaya sipariş 
ed len 39 lokomotiften ıld tanesi Sir
keciye gelmıştir. 

tNGlLİZ LİRASI - Bundan bir 
muddet evvel, İngıltere huldlmeun n 
t lebı üzerine toplanan İngiliz liraları
nın kar ıhgı onüm zdcJcı haftadan itı
barcn Merkez Bankası tarafından sa
hıplerıne odenmeye baılanacaktrr. 

FINDIK BlRL1G1 - Merkezi Girc
ıunda olm:ık üzere b r Turlciyc fın
dık ihrac bırliği kurulmuıtur. Birliııe 
dah 1 olmayanların ihracat yapmasıua 
müsa de edılmiyeccktir. 

SIHHAT VEKİLİ GELDİ - Sıh
hat vckilı Hulusi Alata~ dil.rı sabahki 
trenle lstanbula gelmiştir. 

TRA?IVAY HASILATI -Son yıl i
çinde İstanbul Tramvayları bir sene 
evci ıne nazaran 201.501 lıra fazlaııle 
696 66 lira hasılat temin ctnuştir. 

TUNEL1N KAYISI - Tünel ara
b 1 rmr cekmektc olan kayısın, nı
bayct altı ay sonra mutlak surette 
de ı tirılmcsı ıcap ettifı anlasıhnıs
m şt r. 

Sıvasta İlk Kaı 
Sıvas, 1 (A.A.) - Mevsimin 

ilk kan bu gece sabaha kar ı 
yağmış ve ince bir tabaka h .. 1,.,__ 

de caddeleri kaplamıştu. 

İki Motör· Çarpıştı 
Varlık ve Anarlriı adlarında ıki mo

tor yanlış manevra yuzunden Çanak
kalcde çarp mı lardır Müsademe ıo
r nda her ikı motor de hasara ui
ranuşb r. Nufııs kayıbı yoktur. 

Dünkü Vefa • Fcncrbah~e mııçmdan bir görüniiş 

G. Saray Begkozu 
F. Bahçe "'ef ayı 
Mağlllp Ettiler 

Lig maçlarının birınci devresi,\ bir gol yem bunu yine H kkının 
tehır cdılenl r mustesna dunku ç ktiğ ve Lebıbe ç rparak, gol olan 
oyunlarla bitmiştir. ' şut taklt; etmiştir, 

F b h d d l~ B u n d a n sonra Vefa, ha-
encr a çe sta ın a evve et kenım müsamaha ına güvenerek, sert 

Galata rayla Beykoz takımları oynamıyı. b 1 ~ ve Melih ba
k r ıla mıştır Beykoz binnci dev yıl r , ah d n ç anıştır, Bu esna
rede guzel bir oyun tutturmuş ve da Fcner~ahçtı penaltıdan üı;ünctı go
Gal tas rayı cidden mu kül va- l nü Y pmı , f at az sonra Vefn 
z'y tte bırakarak santrforu Şe- Sulhfnin Y ğı ~le mukabele etmiştir. 
hap vasıtasile ı . o garp gelmış- F . t küçük Fıkret iki dakika kala 
t' dorrliln u v~ g Ub yet golünü ,.apmıı-
ır tır. H em Sami oyunun sıkılığı ile 

Fakat ikinci devrede Galatasa- makusen mütenasip bir müsamaha 
ray serı ve miıe ır hucumlara term tır. 
geçmış ve Gunduzun arka arkaya FENERBAHÇE: Cihat, Faruk, Le-
yaptıg1 ikı golle end' elerini izale b p, O r, Es t, Fi ret, K. Fikret, 
etmıştır Sal hattınin onlara doğ Nly , Melih, Basrl, Rebii. 
ru yaptıgı iıçuncıi goll~ Galata. VEFA· H y U, Vahit, Enver, Mus
saray 3 - 1 galip gelmi!:tir. Maa- ta! II k., SOleyman, Ferdi, Fı -

r t, H in, Sulhı, Şükril, 
mnfıh, işaret etmek lazımdır kı, BEYOGLU s. 5 _ ALTINTUG ı 
Galata ar y son zamanlarda cskı 
oyununu gostcrememektedir. Ta
kımda pasör bir muhacime bü
yük ihtiyaç V<lrdır. 

GALATASARAY: Osman. Ad
nan, Sal'm, Musa, Enver, Hahl, 
Cemıl, Salahattin, Gtindüz, Eş
fak, Sarafim. 

BEYKOZ: Bahri, Sadettin, Ba
hadır, Rcfii, Kemal, Kamiran, 
Necip, Mehmet, Şehap, Sabahat
tin, Ali. 

FENERBARÇE 4. VEFA! 
Fen b hçe stadında ikinci maçı 

Fenerbahı;e ile Vefa takımlan oyna
mı nrdu. Oyun her iki takım da 
ço' crı b şlamış, fakııt bütün devre 
lmt dadınc hll im ve gilzel oynıyan 
F e rb hçe, M. llhm çok güzel oyu
n4 n tıc 1 lk gol cıkarmıştır. 

1 n d vre çok sert ve heyecanlı 
geçm t r, Durgun oynamıya b şl -
m ı üzerine .E ener bahçe, Hakkıdan 

~r f • dında ilk maç Bcyo luspor 
ile Altıntuğ arasında oynanmıştır, 
Oyun daha ziyade Beyo lu porun üs
tünlü ile ge('l'lllş \ e Al tın tuğ saha
d n 5 - 1 mağlQp ayrılmıştır. 

t SPOR 5 - SÜLEYMANİYE 2 
Bu maç baştan nihayete kadar 1s

tanbu porun hfıklmlyeti altında oy
n nmış ve neticede Silleymaniye 5-2 r 
rn Op o1mustur. 
UEŞİKTAŞ 10 • TOPKAPJ 1 
Son mac Beııktaş ile Topkapı ara
nda ynpılmı ur. Rnklbine nazar n 

çok kuvvetli bir takım olan Beşiktaı. 
Topkapıyı 10 - 1 J'911Dliftlr, 

ANKABADAKI MAÇLAR 
Ankara, ı (A. A.) - Burün Anka

ragiicii uhaımda yafmurlıı bir havada 
li'k maclarma Gençlerbirliii - Galata
ıaray takımları araamda devam edil
miştir. 

Gençlerbirliti rakibinden tııtün bir 
oyun cdrararak maçı 6-3 kazanmqtır. 

.. - .ı.... il'aJ 

Dün Gece iç 
Işıklar da 
Karartlldı 

K·l·S A H A 8 E R LE R· Fransı~ Hindiçinisi lncailtereye Karıı hıııu7ordu. Kral, Almanya ii erto' 
uçuş yapmrı olan Avu.straJ.yab 

Y.UGOSLA VYADA: 
<. 

• Belgrat, 1 (A,A.) - DUn ISftle· 
den aonra Zagrep tehrlnin muhtelif 
)it.•lerinde kUçUk bombalar patlamıı 
lce de, hasar olmamıflır. Falllerl !Jlm
cılyc kadar meçhul kalmıstır Poliı 
tilhklkat y•pmaktad• 
ITALl'ADA: 

e Roma, 1 (A,A.) - DDn ıabah 
M uasol nınlt riyaseti altında toplanan 
Nazırla. Meclid harp halinde yeni 
zaruretleri karıılıyacak nafla itleri 
için dl>rt milyar liret tahs~• v•ren 
IA fi hay taıvlf- eylemlftJ· 
AVUSTRALYADA: - ---------

• Sldne, 1 (A.A.) - 1 nglllz Do· 
mlnyonlarında lnp edilen llk deatrq
yer dUn denize. lndlrtlmlftlr, Bu dea· 
t oycr "Aruata .. adını taıımaktadır. 

KAN ADADA: 

(Başı 1 ıncide) 
isyan hareketlerini ba.,tınnak ü
zere muhım hır Fransız mufreze
sı huduttan çekilmıştir. Fransız 
kıtaatı istila vukuunda kopruleri 
atmak için emir almıştır. Siam 
kuvvetlcrınin Hındiçmidckı Fran 
sız arazısıni istila ettikleri hak
kında Japon m nabiinden çıka.. 
rılan haber tekzip ed lmektedir. 
Bu mmta aya girmiş olan Fran
sız kıtaatının buyuk zayiatla pus
kiırtuldu u h Ikın hcrgun Siam 
topraklanna g çtiği söylenmek
tedir. A kerı harekata ve sefcr
berli e ait h berlerln harice bil
dirilmesi ya ak edilmiştir. 
HAVA BOMBARDLır.ANLARJ 

Toky" 1 CA.A.) - "D.N.B.,. : 
"Ni i,, gnzete ne mı1.aran, Siıım tay
;r.tT-elcrl Fransız Hlndlçtnl mde Sava-

• Nevyork, 1 (A,A.) - "Tasa., Is· nak srnzl ine üç bomba atmışlardır 
v çln vaktiyle Amerlkaya alparl, et· Fr·msız umumi valisi General ne-: 
m ş oldu~u 200 tayvareyl Kanada aa- couse, bu tecavüzü protesto etıni tir 
tın almııtır, 1 W • 

S. UUSl:'ADA: $angbay, 1 (A.A.) - Fransız Hin-

e Moskova, 1 (A,A.) - Japonyanın 

r.1oakova Büyük Elçlal General Tıı· 

teı-ava dün akıam Hariciye Komiser 
Muavin Lozovıkl ile ~ '" l.Slc,atta 

bı.tunmuıtur. 

BULGAJUSTANDA 

e Sof ya 1 ( A.A.) - Bulgar Ma
liye Nazır. demlryolu lntaalı için 
Mec laten 150 mllyon leva tahılsat la· 
tern ttlr. 1 lkbaharda mOhlm iki de· 
mlryolunun lnıaaına baelanacaktır. 
Eunlardan 10Cı kllometro boyundaki 
ı k hat Gorna, Mallna ve Sopot ıe· 
tıı~ıerlni ve 40 kilometre uzunluOun
da olacak ikinci hat da Slndel ve 
t.ı urna ,ehlrlerlnl birbirine baftlıva

cakt:ı • 
MACARISTANDA: 

• Budap.,te, 1. (A.A,) - HDkOmet 
partla nln koftaeyl, 16 klnunuevvolde 
lçt m.aa davet edllmlıttr. Batyekll ve 
Hariciye: Nazırının mOhlm beyanatta 
culunacakları haber verilmektedir, 

Bu maddeler, komünist 

dıç nlsı t p ulan per embe günü sı
am'u hud t şehri ol n Lakhon üze
ru>P a açmışlardır. Hanol'dekf 
Fr il! ma mlan bunun yedi S'am 
ta' a tar !ından Hlndiçintdekl 
T hke hrine yapılan baskına mu-

bele o!duğunu blld rlyorlıır. 

Yunmıistan Harbi 
(BaŞJ J incide) 

rebelerde küçük bombalar kul
lanmakta, fakat hiç bir zaman 
sünlm kullanmamaktadır. Müte
madiyen taze kuvvct!er alan İ
talyanların mukavemeti, kayda 
de er bir şekilde artmı§Ur. 

ONİKJADAYA HUCUM 
Londra, 1 (A.A.) - İngiliz tay 

yareleri 12 Adadan biri olan Le
ros'taki doklarla gemileri bomba
layarak .hasara uğratmışlardır. İ
ki gun içln«e Arnavutlµkta 10 
Italyan tayyaresi düşürülmüt
tür. 
AMERİKANIN YARDIMLARI 

Nevyork. 1 (A A.) - "Tass., Ame
rika Hariciye MQsteprı Welles P· 
zetecllere. Yunanistanın harp lbtfyac
lan içln muhtelif mfibayaatta bulun
mak ü Yunan Elçıslnln Amerika 
M Uy,. N ın v d ter r t makam-
ı rl yapt mflı kc 1 in h r lkl 

f n t Vf'.'T el r tnrzda 
""""" ... 'ııso•ni s6ylem 

kumandanına: 
(Başı 1 incideJ 

lannm artmasına karşı ne gibı 
tedbır ittihaz etmış oldugunu 
bittabi gizli tutmaktadır. 

Bu t hlikcye k rşı ittihaz olunacak 
mlı".l:ı!ıı tedbirleri arasında ilk nkl 
gel j şey, k filelerin daha ziyade 
takviyesfd r. Bu gemıler ingiltereye, 
gU geçtikçe y ... lnız harp levazımı ta
şımalt \e h rbin id mesl hususunda 
k U surette elzem olmıyan iptidai 
m rldel rle ylyece ,eyler naklinden 
vaz geçmek usulune ;ran8'Maktadır
l . Bu usul, gelen gemiler avdetle
rinde d dolu olarak gıdeceklerı için, 
l~liz lhrncatını k Uyen rahnedar 
dmıyece tir. Y Inız İngilterenın Ok
yanus deni nin öte tarabnda bulu- r 
nan müşterıl rlne, İngiltere kendi it
hal'ıtını tohdil etUi nden dolayı on
lıırın dıı lngıltereden yapıl c:ık' IUıa
latı tahdit cihetine gitmemeleri 16-
zım geleceği anl'tılm k icap eder 
in;ilterenln Akdeniz! temizlemek hu
su unda gösterdill azim ile AUanlik 
Okyanusunda da hareket edeceği §ÜP
hes'.zdir, 

İNGİLTERE 'OZERİNDE 
Londra, 1 (A.A.) - 'Teblil,, Bu

gün gündUz duşmanın hava faallyeU 
b Iıcn Doğu - Cenup bölge&ine tev
cih edilmiş ve bu bölgede muhtelif 
yerıere bomb l:ı.r bıraktlmıstır. Öğle
den eV\ el kilçuk bir düşman hava 
arupu Londr& Ozerine gelerek bom
b lar atmı tır. Ciddi hasar vardır. 
İn anca zayi t yüksek delildir. Bu
gün üı; dil man tayyaresi dUsQrul
nıO tür İkı İngiliz tayyareai kayıp
tır, f at pilotları saldır. 

Londra, 1 (A. A.) - Hava ve da
hıli emniyet nezaretlerinin tebliii: Bu 
gün İngilterenin cenbu prldsi Uzemde 
bazı dil man faaliyeti olmuştur. DUı
manm kuçük tayyare tqekkülleri avcı 
ve avcı - bombardıman tayyarelerin
dcn mürekkepti. Bu tqekküllerden hic 
biri Londranrn cenup lı:tyılarından ileri 
geçememiıtir ve buciin ancak oraya 
bombalar atrlmııtır. Bu bombalar u 
hasar yapımı ise de bir kaç kiti :rara
lalUDJftD'. 

Şimdiye kadar alman raporlara söre, 
bugi1ıı iki clÜfDWI tanareai dliıtlrll
muıtUr. 

KRALIN ZİYARETLDİ 
Lonctra, 1 (A. A.) - Kralm bir 

tayyare k.ararılhmda bir sece seçir
difi burün öfreailmiıtir. Kral, alır 
yüklü bombardıman ta:narelerinin 
Kolonyaya hareketleri esnasmda ha
zır bulunmuı ve bu Alman oebrine 
lı:arır muvaffabyetli akmdan selen pi
lotları, dönu lerinde karıdanuttır. Bu 
esnada vakıt ıecc nrrsrnr scı;miı bu-

- Berline cittiniı: 
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Hadiseler 

Japonya, Nankinde tesis et
Cuı hu üme le bir anlaşma 

tır. Bu anı şmada i bazı 
l , Japonya ile Sovyet 

aUeri arasında bir anla§Il13 
bulunamadığını göstermek-

pa ve Balkanlar bizi bi.. 
linci derecede alakadar 

in, Uzak Şarkta cereyan 
'seleri Iayıkile takip e.. 

bugünlerde Uzak 
rok mühim hadiseler ce-

ediyor. MalWn.dur ki, üç
ile llitlerin Avrupada, 

anın da Uzak Şarkta ha. 
• kabul edilmişti. Bu ha. 

tesis için Bitler, Avru
elli niıramı kurmıya çalq

Japonya da Umk Şark. 
nizamı tatbika teRbbüs 

Fransanm Hezimeti 

Cu Harbin 
En Büyük 
Dramı 

Weygand devam etti: "Ordu iyi 
dögü ü. Bazı kıtalar ~ayanı ..tak
dir bir kahramanlık gösterdiler. 
Fakat materyel noksandı, Bugun 
binlerct: Alınan tayyaresine mu
kabil bizim ancak 350 - 400 tay
yaren:iz kalmıştır. Biz, hiçbir za
man kuvvetli bir filoya s bip ol
ma ık Size bunların aksini söyli
yenler yalancıdırlar.,, 

-3-

V eygand durdu. Bu, felaket 
işareti idi. İzahat bitm ş, 

ma~ıubiyetle neticelenmışti. Şim
di sadece neticeleri çıkarmak 
kalmıştı. Weygand, daha hafif bir 
sesle ilave etti: 

"- Kabine emrederse muka
vemete devam edeceğim. Fakat, 
şimdiden sarahaten söylemek 
mecburiyetindeyim ki, muhasa
matın terki, bir zaruret, bir mec
buriyet haline girmiş bulunuyor. 
Bundan böyle, yalnız ordunun ve 
bayrağın şerefini kurtarmak için 
döğüşülebilir. Harp kati olarak 

'rA .N w 

Fransa Devlet Re isi Mareşal Petain 

kaybedilmiştir. Bundan maada, yani (harbe daima muanz olan canlarını hafızasına kaydetmekle 
bir başkumandan, ve bir Fransız sulhçu sosyalizmi) temsil eden meşgul ve bir gün müdahale ~ 
olmak sıfatile, istilaya uğrayan Fevrier, Monnet'ye zıt fikirler. ı- derse bu müdahale kati karann 
yurdumda asayişi temin etmek leri &ürüyordu. Az konuşuyor, alınmasına yarayacak ve bu sU
endişesindeyim. Askeri mağlıl.bi- fakat fırka arkadaşldrının fikir- retler Vekiller heyetine son dar
yetleri takip eden anarşi tehlike- !erini doğru bulmuyordu. Esliha beyi vuracaktır. 
sine, Fransanın da düşmesini is- Nazırına Şimali Afrikada bir Akşam yaklaşıyor ve alaca ka
temem. Onun içindir ki. bu şekil- harp sanayii rüşeymi tesis etme- ranlık içinde ışıldayan Loire et
de konuşmanın benim giqi bir as- nin mümkün olup olmadığını sor- rafındaki sahrayı kaplayor. Bir 
kerin kalbinde açacağı yara ne- dular. Doutry açıktan açığıı ce- kapıcı Cangey'in büyük salonuna 

nya, Nankinde tesis ettiği kadar büyük olursa olsun, tekrar vap verdi: geçiyor, Iambalan yakacak. Mü-
taraftar bir Çin hükU- ediyorum ki mütareke, bir mec- "- Hayır, bunun için oraya nakaşa durdu ve kapıcı bir düğ-

ıulh akdetmiş, Mançuko buriyettir.,, iptidai maddeler, demır ve kö- meyi çeviriyor, diğerlerini bula-
. de bu sulbü tanımıştı. Vaziyetin aşikar olmasına rağ~ mür götürmek lazımdır. Harp mıyor, canı sıkılan Cüınhurreisi 

anın kendi icat ettiği bu men bu husus~ henüz hiç bir imalatı birdenbire yapılamaz. nihayet ona bağırıyor: 
hükumetle yaptığı anlaş- söz söylenmemişti. Bunun için- Bu; memleketin saıuyıleşmesine "-Çık git!,, 
dikkate değer bazı kayıt. dir ki, Weygand'ın sözleri, bir ö- bağlıdır ve uzun hazırlanma yıl- Ve zayıf bir ışığın aydınlattığı 

r. Bunlardan biri, Ja. Iüm sükutu içinde dalgalanıyor, !arına mütevakkıftır.,, gölge içinde meclis devam edi.. 
Çin topraklannda inhi. ve Weygand, taş kesilmiş bir in- "-Peki oraya mütehassıs iş-

serbesti hakkı vermekte· san dairesi içinde konu~-uyordu. çiler ve bu işte kullantlacak genç yor. 
hük.tı.- We nd b · ah tı · :1... Weygand'ı tasdik edenler he-UJDet Çinde yeni ni- yga u ız a verır.ıı.en ameleler götürebilir miyiz?,, 

te is için elbirliği yapa- Vekillerin gözleri müteaddit de- Cevap yok. Halbuki bütün me- nüz hiç bir şey söylemediler. Ye-
r Bilhassa komünist tah. falar Mareşal Petain'e dikilmişti. sele bu noktada toplanıyor. Hiç ni nazırlar sustular. Çok heye
ka.rşı müştereken ~ah- Tef em.ta tını baft;q:başa takip et- bir siyasi zihniyete saplanmadan canlı olan Prouvost nihayet söz 
dır. tiği muharebenin m•azzam vaka- tam bir teknisyen edasile konu- alıyor: 

suretle üçlü mihver ha- yiini dinleyen Mareşal her saat şan Chichery akilane bir şekilde "- Karanmı derhal bildiriy0-
birl Sovyetlere karşı a- biraz daha büyüyen otoritesile bu noktaya işaret ediyor: rum: Ben şartlarım ümitsiz bir 

eephe alıyor demektir. Ni- başkumandanının söylediklerini "-Eğer Fransa harbe devam kavganın neticesine kadar mü
Japonyanm bu teşebbilsil. bir baş işaretile tasdik etti. Wey- etmek istiyorsa unutmasın ki bu nakaşa edeceğimiz bir mütareke
ı Sovyet Rusya da Çine gand devam ediyordu: mukavemet ancak endüstri mem- yi tercih ederim. Mösyö Cam

nisbette yardıma devam "- Efendiler bu mağlubiyeti balarının mukavemetı·ı,. mum·· • pimchi bize ne gibi bir haı sureti 
ni ihsas etmi~r. Demek doğuran sebepler hangileridir! kiiıldili'.,, .. - teklif ediyor? HükUmetiıı evveli 

zak Şarkta Japonya ile Memleket çok güvendigi Majino Diğer taraftan 0 zamana kadar Britanya ordusunun bakayası ya-
menfaatlerl arasında bir hattının istihkamları arkasnda münakaşaya karışmamış olan ve nına çekilmesini. Halbuki mu
zemini bulunaınamıstır. uykuya daldı. Ordu iyi döğüştü. şonralan da karışmıyan Queu- kavemet tez zamanda orada da 

Bazı kıtalar şayanı takdir bır ille bir defaya mahsus olmak ü- imkansızlaşacaktır. Binaenaleyh 
kahramanlık gösterdiler. Faknt zere söze karışıyor: şimdiden ya bir müstemlekeye, 
materiyel noksandı. Harbin bas- " n··""'' k mi? Git k yahut yabancı bir ülkeye azime-
1 s - ol!i .. şıne · ... me timi l" b ·· k d angıcrnda yedi veya sekiz yüz mi? .. Fakat bütün bunlar neye z uzumu aşgosterme te ir. 

A • 1 • d harp bomb .. ~-- .. - istihba t 1 ı k? Size sarahaten söylüyorum. Mu. • vrapa ış enn e • -'"~ ra ma o aca . ,, 
ye yardıın ile iktüa eden veya avcı tayyaresinden fazlıHımı Queuille bu karanlık suallerle hacereti ben şahsan reddederbn. 

[[ADPAMLAD 
Yazan: Sevim SERTEL 

iki Defa Yakalanıp Ka~an lngilz Esiri 

B ugün Londrada yirmi bi
rinci yq gününü tesit 

ederken subay Jean Lee orduya 
iltihak edip Fransaya gönderil
diğindenberi başından geçenleri 
fÖYle anlatmıştır: 

Bu harbin acıklı kısmı be
nim için bundan beş ay kadar ev
vel Abbevil'de bölüğümle bera
ber esir düştüğüm günden itiba
ren başlar. 
Götürüldüğümüz yerde yüzler

le Fransız ve Belçikalı esirlerle 
bir araya hapsedildik. Burada 
bir Fransız amelesile ahbap ol
dum. Bir gün kendisini üzerinde
ki iRi elbisesini benim ünifor
mamla deği§tirmeye razı ettim. 

Kıyafetimi değiştirir değiştir_ 
mez de hemen orada bulunan bir 
saman yığınının içine saklandım. 
O gece bizi esir eden alay bilti.tn 
mahpuslarla beraber başka bir 
yana nakletti. Böylece ben geride 
ve serbest kalmıştım. 

Hemen yola çı1ktım, öğleye 
doğru sahile vardım ve terkediJ
miş bir köye rasgeldim. Burada 
boş bulduğum bir evde bırakıl
mış nekadar yiyecek varsa hepsi
ni büyük bir iştiha tle yedim. 

Böylece tam iki aya yakın sü
ren bir serseri hayatına başlaıoış 
oluyordum. Yürüyerek, geceleri 
tenha arsalarda, boş bulduğum 
evlerde geceleyerek Boulogne'a 
vardım. Burada beni :lngiltereye 
götürecek bir deniz vasıtası bul
manın imkansız olduğunu görün
ce Calais'ye gitmeye karar ver
diın. 

dum. Kıpırdayacak halim olma
dığını gören nöbetçi de artık 
benden zarar gelmez düşüncesile 
sıvıgtı gittl Aklınca benim şuu
rum yerine gelmeden evvel tek
rar dönecekti. Fakat Allahtan da
ha o gelmeden ilk aydınlık huz
melerile beraber ben de kendime 
gelmiş olacağım ki hemen ayağa 
kalkıp kaçmanın yollarım ara
dım. 

Mubarek her tarafı kitlemişti. 
En nihayet açık bulduğum bir 
kömürlük penceresinden ezile bü 
züle dışarıya çıkmaya muvaffak 
oldum. Kendimi bir muhacir di
ye göstererek bir bisiklet temi
nine muvaffak oldum. En niha
yet İspanya hududuna vardığım 
zaman çok kuvvetli olan Fran
sızcam sayesinde son bir defa va. 
ziyetimi kurtardım. 

Bir Fransız muhaciri olduğu

ma inanan hudut muhafızları 
gecmeme müsaade ettiler. İspan
yadan Lizbon'a olan seyahatim 
anzasız geçti. Lizbon'dan tayya
re ile buraya geldim. Şimdi c!e 
burad~ 21 inci yılımı tesit ediyor 
ve İngiltere şerefine içiyoruz. 

Buraya vardığım zaman emek-
1-:~in .~yhude olduğunu gör
dum. Duşmanlar tekmil deniz 
vasıtalarını bombalamışlardı. Or
talık perişan bir haldeydi. Fran
sadan hayır olmadığını görünce 
İspanyaya geçmeyi aklıma koy. 
dum, Soldu Nfa: 1 - Pırtnla • dftlL 2 -

Bu kararla tekrar yola koyul- att \'erir • YU1etme1ı. • - .... ,. ııcet". 
dum Artık h d d k 1 5 - Ba1HeWt aıw bir ~. • - x.tııaa. 
w • • u u a ço yak aştı- 'I - Bu- lıuYan • 7Uaall • 110ta. ı - Ye-
gım hır gece Uyumakta olduğum ıa • mmnpld;a buluar. 9 - Dııa aonunda 8 &y. 

bO§ bir evde tekrardan Abnanlar lcris • mev1ıı. 
tarafından yakalandım. Yukardan •ıafr: ı - Bir lckl • ta .. 2 _ 

B8ŞllDa bir nöbetçi bırakıp Blr .. " • eltlftr defi!. 1 - Nota - ıraımalı· 
gittiler. Beni nezarete memur tan emlr - nota. 4 - Bir ren.lı:. aerserl. S -

MUaterlh. 6 - Nota • arca!ı: delil. aotü de-
edilen adam dünyaya metelik lil 'I - Kanım - IJ'i sl)'inen • kokunun bir 

C
veqmb•..:iJen .IRa.tı bi.t ..acı~,11111mııw.d.ı...• ""be.._,c~•-ai._ • - &ia. bustıaden evıelkl. 9 - Bir 

e mae JJd flf8 pmpanya ~ar- . Mr ~ 
dı. Bu Sd şifenin muhteviyatmı Bnelld bulmaca. soldan ufa: ı - Klıa -
da bana zorla içirdi. Irat. 2 - 41w ·peri ı - Re· ar. 4 - Ya-

sak. 5 - Karakol. 6 - Katil. '/ - Ar • pil • 
Tabii . ben zilzurna sarhoş ol. ı .... - Hal • fer. 9 - inat • kari 

LOKMAN HEKiMiN ÖGÜTLERİ 

ELLERiN TEMiZLIGI 
a, Uzak Şarkta faal bir ortaya çıkaramadık. Bugün bin- derinden derine meşgul olan vie- Fakat sizin azimetinizin doğura-
amıya başlamıştır. lerce Alman tayyaresine muka- danlı bir doktordur. Henüz tek- cağı esaslı ve siyasi meseleyı etüt Ellerin satblmı liorumak için, en rlr. Cildt sertleşen eller de çabuk kı-

IWl~ın ve Tahiti hükumetleri bil bizim ancak 350 _ 4.00 tayya. lif. edilecek n~cı bulmadan te.,ı..i. ederim. Düşünmüyor musunuz ki mühim fe>', onlan daiına temiz tut- z8l'l1' ve çabuk çatlar: En iyisi 15 ve 
arak J 

remiz :kalını t B:-.. h" b" i k "f'C< ..,,... Fransa yabancı bir memlekette- maıdır. Bilhassa çalışan ellerin te- ıs derece aras;nda ılıkça su ... Ellerin 
aş , aponyanın Hindi- § ır. J;t; ıç ır za- sın oyuyor. Onun ıçin mesele mizllji bütün vücut saihtının ba11- temizlitint muhafaza için en iyi sa-

)olile Asyada yayılmasına man kuvvetli bir filoya sahip ol- Fransa için en hayırJı olan hattı kiler tarafından idare edilmekten dır ... Çalısmı:va mecbur olmak ta el- bun da, iJAçJ.ı ve tuvalet sabunu de-
olmıya teşebbüs etmiştir. madık. Size bunların aksiı)i söy- hareketi intihap elınektır. Ve his- çabucak usanacaktır. Siz gitUk- lerin temizlilini muhafazaya mAni ntlenler değil, bilditfniz beyaz aabun

de Aı~erika Cüınhurreisi leyenler yalancıdırlar .. , · solunuyor ki kendisi mütareke .. ten sonra memleketin tamamen sayılamaz. İnsan en kirli Jşleri gör- dur ... Ellerinizi ılıkça su ile sabun
elt, Amerikanın Çine 100 Bir kaç haftadanberi Hava ,Na- nin ehvenişer olduğuna kanidir. kanuni evsafı haiz ve sizin aley- mlye mecbur olsa bile, ellerine ince larken. birbirı üuıine sık sık süre-
dolarlık bir ikrazda bu.. zın ,. olan Laurent-Eynac, Pe- Fransanın muhtelif yollan üs- hinizde harekete geçecek yeni bir lAstikten, o da olmazsa; ince deriden ret, masaj yaparsanız, bu da ellerin 
karar verdiğini bildir- !ain ın y~~da duruyor, verilen tünde dolaşan binlerce Postler- hükumet teşkil etmesinden kork. eski bir eldiven takarak çalışır ve yuınuşaklıtına hizmet eder ... Hiç ol-

• Bu paranın yansile Çine ız~atı dinliyor ve bir şey söyle- sinin akıbetile meşgul olan Jules muyor musunuz? fstill ve ellerinin dabna tesniz kalmasını temin mll7.l8, akşamlan elleri sabunla yıka-
't'erilecek, diğer yarısı Çin mıyordu. Julien hiç bir şey söylemiyor, fa_ mağlubiyetin dehşetli sadmele- edebilir. Ellerin1n temizliline ve dal- dıktan baııka parmakların ucunu, bil-

• t'k · h B k and · 1 k rindetı sonra yurdun vatandaş ma güzel kalmaauıa m~klı Bll)'an- hRssa tırnakların arasını, el fırçasile 
ın ıs ı rarmı temın u- aş um an söz erini bitirdi. at bitkin ve perişan vaziyetile lardan bazılan evlerinin _ temiz ve fırçalamak elbette daha 1y1 olur, fa-

da kullanılacaktır. Kısa bir kaç cümle ile Mareşnl sakınılması mümkün olmayan muharebesine sahne olması fela· kirli _ bütün işlerini ketıdlleri gör- kat bunu da eller sabunlu iken 7ap-
te şayan olan nokta şu.. ~etain, General Weygand'ın hem neticeye razı olduğunu ihsas edi" ketlerin en büyüğü değil midir?,, dükleri halde, ellerini hiç bozmazlar: mak cildin )'WDUf&k kalmasına yar-

li, Amerika Japonya ile izahlarını, hem de bu ~abattan yor. Sonra heyecanla ilave ediyor: Sebebi ıs gartırken ellıerlne bir eldi- dım eder. Ancak, fırçllJl ellerin Dze-
dan doğruya harbe tutuş- çıkardığı neticeleri tamamen tas- /11. .,,_ -" Biz yabancılann tesiri al- ven takmalarıdır... rine sürmemiJıe de dikkat etmek lA-

01--1.1a beraber, Uzak d:·1• et~ ..- T tmda lüzumundan uzun müddet ZllD'iır, ç(bıkü fırça ellerin ilerisini ....._._. .a;a. u.. Ellerin temtzlflt, tablldir ki. su ve 
Jeponyamn yeni nizamı * + yaşadık. Şimdi de ?nlar<fan meL aabunla tem.in edilir. Hiç çalışınıyan tahril eder, yumupklıtına halel ıe-

a, yayılıp büyümesine K b' W M andel sükut içinde hatip- ce istemiyelim. Ve yalnız milli elleri bile, sabah tuvaletinden başka, tirlr. 
olmak için her türlü tedbi- a ıne ~ygand'ı dinlemiş- leri dinliyor. Simasının bir hal çaresi araştıralım . ., yemeklert" oturmadan 6nce su ve sa- Sabunla ve ılıkça su ile )'lkandık-
aktan geri kalmamaktadır. ti. Kabıneye dahil olma- çizgilerinde hiç bir hareket yok. bunla yıkaJiıak IAzmıdır. Çalışan el- tan sonra elelrin derisi biraz sert ka-
ususta Sovyet Rusya ile yan Weygand alınacak kararın Sanki facia ile alakadar değildir. (Dördilncfi yazı çarJ8mba ıUnk8 ıer ııten 8)'rllınca da... Iınca. üzerine badem Yallı kremden 

a__ arasmda bı'r menfaat münakaşası yapılmadan önce çe- Konuşanların hatalarını, heye- nüshamızda çıkacaktır.) •-•·1P 811 eller1n cildine _ _.,n.. v--- biraz silrmjye bir mlni Yoktur. ..,. kili 't · teklif ,___ .-..... .... Erkekler, ellerine böyle krem stır-
vıoıdır. Bu sayede son za- P gı meyı etti. Kalması.. -----~~---------------------------------; mekıen ~ler, Kadınla erk.eğin 

iki hükfunet arasında nhaı lribca laetdtilerC~~ mimünhakaşa der- 82 - • .. •• .. .. .. .. •• ........ • - ~t ne? tuvaleU arasında fark bulunmak ta-
Jlklaşmalar müşahede edil. aş ı. cauıp c i ve Del- ~ l - Dmle Nlld, ben Ma.y6 Kalln'l bil ile de. erkeklerin de elleri yumu-
~lanmıştır. Vaşingtonda bos muhacemenin birinci safını o zam a D Kalin nazanmda "---' r c e evvelden tanırım. Son zamanlarda ne ısait kalm:ısı, onlann hakkıdır Onla-

Sefiri Amerika hükiime- tuttular. J:Ier .biti k!ndi mizacı- yine eski ak r e P Dekline ai- T&pblım bUmJ:rorum. ne '•'e _...,..1 ra da, krem sürmek istemeyfuce, en 
nın hususıyetıne gor T · riyordu, ıru v v e t 1 l kıs- Yazan : ANNIE VIVANTI ... ""-'" kolay çare, suda haflanmı:; patateılten llkı temaslarda bulunmak. . e, ~yız kaç!arınm arasında A§ıkımm dalgab olduğunu da bilml7orum. bl 

• Amerika ilk defa VladL mahkeı:neSt a~ası o!an Campunchi san saçlımnı, liizel başım görüyor- Çeviren: ROVEYDE al NANOih.u - Nasıl bllmbonun? Deri ticareti r ::,ça sflt içerfainde ezdikten aon-
bir konsolosluk ihdası- daha şiddetli, eskı bir profesör du.'11, Kalin muhavere mevzuunu • .. .. .. .. •• .. .. • .. .. .. •,. Y&pml1'or mu? ra, u iki üç dakika ellere yava 
vemıistir. Çine yardım o~~ Delbos biraz .. daha muteJil kurnazlıkla yine kumara intikal et- tekrar kıskaçlarını açmıştı, Gülerek: _ Ö7le '°7~. r: ~=~ ~-::n::a. eı:: 

da işbirliği yapmış gibi- hucuma geçmek luzumunu ileri tlrmişti. Simdi iklai de nılet'in, ba- - Ool dedi. Böyle meeelelerde ka- _Yani ıeaa bir adamdır inı de- hem temlzlili, hem de yumuşaklıJı 
sürdüler. Ne pahasına olursa ol- karanın, (30 - 40) ın muhtelif sis- dınlann reyleri sorulmaz. Onlar dai- mek ktlyormn,. temlD 

1 

.. aRvlmden 
~bir~aprah 

Piıekcir Asan Baba 
- Va-Nli. 11a mekt"I -

O rtaoyununun en 
kavuklusu ~di meıaı.. 

hmn, hamam tekerlemesinde: 
- Halvete girdim. Kese, 

bun sürünsem mi? der demes 
pişekar kü!ilk İsmail: "'t 

- Sürüüün! Hamdicijim, 
rüüün! der. Hamdi: 

- Evet, düşündüm! Zati ~ 
rünüyorum , bari adaınaJaDı 
rilneyim! dedim, cevabını ve 

Büyük sanatkann, aanatia m 
hametsizliğine karşı - teali 
yet perdesi altında - ettlği 
yanın vüziJnde cizdiği hazin 
na hala gözümiin önündedir. 

Hamdi aç öldü! Birçoklan 
bi ... 

Dün son emektar _pqeklr 
ma rast eeldim. O Asım ki, 
tib Halkevinin muvaffakıy 
tertip eylediği temaşa haftal 
da ortaoyunu faslının p • 
idi. 

Siz de azizim Vi-Nu! On 
"maişetini sokaklarda karam 
satmakla temine çalışıyonmql 
diye bahsetmiştiniz. 

Bir lokma ekmeğini çocuk! 
karamellsına edeceği rağ'be 
toplamıya (ahşan bu ihüya 
mektar perişan, pek peri 
Fakat hilil hazırcevaphjı y 
de ve lı&la söz söylerken b 
ğu mazmunlarda bir ciyadet 
dı. Bu adamlar uzun bir 
hayatının son yadighlan 
Hele ortaoyunu artistleri 
kalarını sanatten de beklemi 
rek, klnı kisplerile uğraşaD 
hazan kazançlannı bile 
(~a eden müstesna artistle 
Yeni nesle memleketin 
tarihini ve merhalelerini 
gösterebilmek için son kalU 
dan istlaneye mecbur 
Bunlar da giderse, yerleriae 
ya~ak kimse yok. Ortaoyunu 
fik Halidin dediği gibi, y 
tuğunu hissettiğimiz Y uefın 
lunutı hollibazına dönı~...,..;ı 
tiln bütilne yok olacak. Za 
len ıanatkirlann yerleri 
kalıyor. Kayserili, Kocakaftt 
mam anası rollerinde fev 
olan terzi Salibin yerini kbia 
durabildi? Ölünciye kadar 
te hinı•t eden bu zavaJb; 
tin son demleri hakkm4a 
şinasbiı kadar vukufu da 
k~e malfun olan aziz 
Selim Nüzhet şöyle söy·lellldt1• 

- Kendisini bir oyun 
yemeğe davet etilin. O 
bitkin bir halde idi ki, o 
lw.eğine inaaamıyordum. 
sının geldiğini anlatan haft 
lınmıya başlayana 
hastalıktan pa~avraya dön• 
adam. tamamen del'iştl. M 
na (ıkt~ zaman sanat askı: 
birden bire otuz sene e""""""~~ 
zi Salih yapım~ .• ,, 

Ve emin olunuz hepsi 
diri er? 

Azizim Vl-Nt. Bepimll 
yonız ki. sanat aaıaköftk 
yeqle olduiu gib~ bizdo 
mektar artistlerin ölflmtl 
netle bekliyebilmeleri lcla 
şey temin etlilemiyor. Fakat: 
lardan pek, pek dii•kün o 
ruwı yoksulluk dertlerine 
-:areslz olmak ta mümktlla 
midir? 

Yirmi bee senelik 
jübileler yaparak, çel_. 
ran kadirşiııaalığmıman 
ra yakla~anlara da ufak ,,., 
se ayıramu mıyız? 

Elimin p'kırtlmaa siz ft 
rak edinls. Onlaruı cıpl• 
rma defne daluıdan bJr 
koymıyahin, fakat sae 
na atabilecek bir iki çelEI 
gftrgen temin edelim. 

Bu adamlar sanat 
dir. tizerlmhde haklan 

~ ..... 
~kenııueyh, Avnıpa işlerinde 

gibi görünen Amerika 
~etler, Uzak Şarkta faal 
liyaset takip etmektedirler. 

sun mukavemet veya feP'·et ge- temlerinden bahsediyorlardı. ma ahlak müdafii olurlar, edUmil olur. 
._ - Hll)'Jr yavrum, Sözlerimi yanlış -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;I lip çatmadan mütareke. Bu iki Ak>ebln s8zü nereye getirmek is- Nfkl, tnubatabının teklifini o ka- teıAkk1 etme. Fakat sen daima GOCUk ~ 

temayül kabineyi ikiye böldii. tediğinl anlamıyordum, dar kabule hazır bir vaziyette bulu- gibi.sin. tık tamdıtın bir adamı der-

* 
Hücuma geçenler "durs,, lardı. Niki. cebinden kalemini çıkarmıı nuyordu ki, onu bundan menebniye hal kendine kırk yıllılt bir dost ya
Onlar başkumandanın verdiği i- listenin nlb.na zait. nakJS iıaretıeril; 1 hakkmı oım.dıtma kuvvetle inanı• Pl.Yanun.... fnunlarııı o kadar deii
zahat ·· rind ı al en kuvvelli hesapÇJları menenjite uğ- yordum. sik tablatlerl vardır kl_. Biraz lhti-

uze e durmuyor ar, Y - ratacak ihllmallerle ufraşıyordu. Ka- Geç vakte kadar beraber kaldık. yatlfi\r olmak d<>lru delfl mi? Kongreleri nız ileriye sürdüğü neticelerı mü. lin .bir kelimesini bile anlamadığı hal Ayrıldıiımız zaman Kalln'le ertesi 
ı• nakaşa ediyorlardı. Mücadeleyi de, bu tafsiatı anlar gibi ıörünüyor- gün buluşmak ilzftl'e randevu verdik, Nik: dÜf(lndO, blrdenbJre: 

--..-..... 1 (A.A.) - Aldığımız Loire ve Garonne ':.izerinde de- du. Ben bu bahse ı.,tırak etmiyordwn. Ya~ kaldığımız zaman, Niki bana - Mural dedi. Sen benden bir ee;y 
Cümhuriyet Halk Par- vam ettirmek, Britanya ofdusu- Yemeğin sonlanna ıelnıiıtik, Ak- tekrar edi7ordu: saklıyomqı. Bana bu adaıbm haya-

19t ve kaza kongrelerinin nun bakayasuu: tekt:u harekete rep birdenbire: - Ne kadar sevlmll bir adam o tında bild111n bir m var slbi ıeli70r. 
er toplantılarını yapmaya sevkedebilecek bir hattı hareket - Bu anlattıiJ,ııız tafsDAt bana ıa- derece i§Jere aklı eriyor ki, kendisi· BISyle ile. ilin dalruluDu ıö7J.e.. 

larfnı bildirmektedir. tesis etmek ve icap ederse Fran- yet makul göriln111w Bu aklam bir ne rulet sfstmüm1 ~ zanwı. - Katt7m • • olacakT 
ıııeyanda Gazıantcp vilayrJ sız mukavemetinin mihrakını tn. tecrübe edelim. • derhal aynJı su:va erdi, Öyle clelll mi? - Teknr edb'onm. El• b&,,le 

ta merkez kazası ile İznik giltereye nakletmek lAzımdır, di- Teklif Nlld'1t birdenbire anncb:dı Cevap vermedim. Tekrar eW: ile, J'U'ID l'8DdeWWDa Cltalt!7lz. Me-
o grelerının ıçtima ede. yo;lardr. Donanma henüz sapa- - Bu aJqam. miln\lcOıı delD, dedi: - Öyle delil mi? ~· eocüJ Kllba'bı bü:lld hO.-
tlerını al~adar eden saglamdı. hamız t.opraklan Cü1lldl lAzım ıeldili kadar aıermqe _ M~. Nlcln ,_,.,,. _,__, vb'eUDi 
uzerinde faydalı bır kayboldu ise müstemlekelere gl.. qamam. ~- v...-qıqv~ 

enniler izhar ve kararlar dilmeli veya Londraya geçilmeli Akrep lwıkaçla,tmı sıktı, GQet e- - 14bnlznde ldr teır 9-* da. .. 
ve g ne bu toplantılan idi Fakat ne pahasına olursa oL hemmlyetsiz bir tavırla: 1,2.~1 O:,::U~: ~ 

llSebeüle t Millı Şef İn- sun silihlar elden bıraktlmamalı - Ne eh~~;yett var, dedi. Ben .o';d;;" J- ~------------· 
b kı . . ·a· Dah t d'l ol M size ikraz edebilirim Tl!P-• Af l 0 • •11 KISMINDA uz re u;y u er mıze ı ı. a mu e ı an onnet ve Nik' b d :.ru d." dil T d .. f - Öyle delil mit .. """ 

lm b 1 lı d D t d la gib• .. d 1 ı ana Oto un . esa u en Bu akfam 0"18 Yoktar. 
az a ı ve uy- au ry e on r ı muca e eye nazarlarım Kalin'e dotrı,ı ııu Donu o zaman bilmecburiye cevap ver- • KOMIDI KllMINDA 
d a daha teyit ey- devam etmek taraftan idil~. Ka- çehresınde kabul etmemi emr~den bir dı n: 

b. ed p u1 F +-·-m · Akfam saat 20,30 da DADI m e a aure ~unu, mlna okudum; tereddüt ettim. Akrep - Evet 67le.. l'akat • ..; 

Harpten ateşini - Aşktan kudretini -
Heye.candan esrannı alan büyük fillll' 

CASUS AŞI KLA 

CLARK GABLE'nin en büyük rolü ... 
JOAN GRAWFORD•un en müşfik rol~ 

Bütün ihtiraslan ihtiva eden .u111~ 

MAKKOMLAR GEMi 
Büdk flfk ve maeera lilml-

Pek yalunclG SARAY Slnemı-
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