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5 1( il D il S GÜNLÜK 

ovyet Rusya 
e A~anya 
.Jü13asebetleri 

Yeni anlnşmalarm ifade 'ettiği ma
rıay, şöyle hlılAsa edebiliriz.: l -
Almanya uzun bır harbe hnzırlan
rnaktıı ve muhtaç olduğu madde
Jerı &:.md.den temine çalı~akta
dır. ı - ?.ıoskova ıle Berlin ara
ııncta lhtilAf mevzuu kalmamıştır. 
3 - Almanyanın Sovyetlere kar,ı 
bazırlandıfı hakkındaki rıvayeUe
nn yı:.lan olduğu meydana çikmıe
tır. " - Almenya kat'! neticeyi 
•arpte almaJ"a karar verıniştlr. 

Münakalat Vekili 
Bugün lzmire 
Hareket Ediyor 

Şehrimizdeki Diğer Vekiller Ankaraya 

Döndüler, Ziraat Vekili lzmirde Ziraat 

T eşkilatmı ve Köy Enstitüsünü Teftiş Etti 
Bayramı geçirmek üzere lstnn

bula gelmiş bulunan Harıciye 
M. Zekeriya SERTEL Vekili Şükrü Saracoğlu, D<thiliye 

Vekili Faik Oztrak, Srhhut Ve-

Geçen~rde Alınan iktisat kili Doktor Hulüsi Alataş ve Mil
ens~tüsü, Almanyanın ia- li Müdafaa Vekili Saffet Arıkan 

fe vaziyet! hakkında bir rapor 

1 
Ankaraya dönmüşlerdir. 

SiYASi HALK 

Tobruk ve 
Civarınci 

Hava Akını 
Bazı Mühim Askeri 

Hedeflerin Tahrip 

Edildiği Bildiriliyor 

Garp Çölünde 

ltalyanlardan Alman 

Esirlerin Sayısı 

80,000 e · Yükseldi 

GAZETESi 

~şrettı. Eu raporda İngilterenin Munakalat Vekili Cevdet Ke
bloka ile Almanyayı mağlup e- rim lncedayı lzmire hareket ede-
enıiyeçıejtini isbat için bir takım cektir. Mıntaka liman reisı Refik Kahire, 12 (A.A.) - Oğrenil-

at \'eriliyor ve rakamlar zik- Ayantur da vekille beraber iz- diğine göre, yeni ingiliz top ba-
diliyordu. Bu rapora göre Hit- mire gidecektir. Münakalat Ve- taryalan Tobruk etrafında fna-

ler bu harbe yalnız askerlikçe de- kili iz.mirde, Vekalete btı,ğlı mü- •ıvı>te baslamıııtır. Hali haz1rda 

• 

1 D E A L BÜ R O 
Yazan : hrtıS111 Doktoru G A S S O N 

Diyor ki; "Aı masrafla ayı ~ yapmak para kazaı 
.Sil ısuyorsanız. 'İDEA! BORO. yu okuyunuz. .. 

Srıtış veri r AN • lstanbuJ 
F'fst1 "iO Kr t 

------------·--------------------------------

Filof, Dış 
Siyaseti 
İzah Etti 

"Semerelerini Veren 

Siyasetimizi Sebatla 

inkişaf Ettireceğiz 11 

Başvekil Diycr ki: 

"lstikba:de de Hayati 

Menfaatlerimizi 

Müdafaa Azmindeyiz .. 
Sofya, 12 CA.A.) - Stefanı: 

0 -tis d d h l şt 1 1 · faal. etlerını· · t tkik faaliyet, karşılıklı top &teşjne 
• '-A. a en e azır anmı ır. essese erın ıy c inhisar etmektedir. Bir ihraç teşe'1hlisil karıpsmda Ilrifanya miirfafaa km•,•e•'erinin 
Mukadder bir abloka karşısın- edecektir. hareket tarz.mı tesbit mak adile yapılan bir mane\'ra 

Dag"ekıl Filof .Rusçukta irat eıu
gı nutukta, beynelmtlel vazı) e
tuı bugunkü çcrçcvcsı dahıhn,le 
rcvızyonıst bir memlP-ket olan 
Bulgarıstanın vazıyetını buyuk 
bir sarahatle tebarüz cttirmıştır. h~be devam ed~bilm~ iç.in Ziraat Vekilinin tetkikleri Dün Kahirede neşredile!l ıngi-

istila 
Goenng'e be$ senelik bır plan liz hava kuvvetlerinin tcliğinde, 
)ftpmasını emretmişti. Goering, lzmir, .12 (A_.A.) ~ .Bayrao: ~- ingiliz avcı tayyarelermin pek 
1914 - 18 harbinin tecrübelerin- tilini refikası ıle bırlikte şenrı- mukavemet görmeksizin Tobrnk 
den istifade ederek Almanyaya mizda geçiren Ziraat Vekili ~1'uh- üzerinde devriye uçuşları yap-

ihtimalleri r;:: ' 
Başvekil, Roosevelt'in Sl>n be

yanatının harbı bütun dunyaya 
yaymak tehdidim ihtıva cylf'di
ğinı kaydettıktcn sonra. ougünkü 
harbın 1914 harbınden tamamen 
farklı olduğunu. bu :-ıarbın yalnız 
ne yeni arazi fethini, ne hayat 
sahaları tcmınını, ne de yenı pa
zarlar ele geçinlmesını J.5tıhdaf 
eylemediğinı bildırmış: '-Şımdiki 
harp, hayat memat mucadeJcsıne 
girmiş iki dünya aras10da tdeolo
jik bir harptir" demiştir. 

~ senE' yetecek her türlü ham lis Erkmen, ~lU f~rsattan u;;_ı!ade tıklan bildirilmektedir. 
ll:ıadde, gıda ve malzeme stoku ederek I~ı~ zıraat teşkııatıru Libya'nın garbinde hnlihazırda 
hı:mıay~ çalışmıştır. Hariçten tetkik etmıştır. . Gra

7
iqni'nin kumandas1 altında 

~emiyen ve getirilemiyecek Muhlis Erkmen, Bomov:ı zı- büyük bir ordunun bulunduğu 
otan bir çok maddelerin taklit- (Sonu: Sa 5; SU 6J Zıraat Vekili Muhlis ERKMEN öğrenilmiş ise de gayri resmi 
lert yapılmıştır. HattA aentetik haberlere göre bu ordu 'fobıuk'u 
henmı istihsali için yapılan tesi- I I 1 • müdafaa etmiyecektir. 

t aayesinde Almanya içinde se- Arnavutlukta R o o s ey e 1 n D•i·ku"" re•mi teblig"' ede Ud milyon tondan fazla ben- ...,. o 

Almanya, Bir 
Tae:rruz Dersi 
Hazırhyormuş! 

'n istihsal edilmektedir. Kahire, 12 (A.A.) ·- Ortnşark 
Balkanlarla iktisadi münue- isyan Hareketi Yardım Plan~na lngiliz umumi karargahının bu- Göbbels "Bu Dersi 
tler ileri götürülerek hububa- günkü tebliği aşağıdadır: Libya'- 1 1 

tın mühim bir kısmı buradan te- 1 da Tobruk bölgesinde hazırlık H" K" 
inin ed;lmiştir. Ve nihayet ihti- Gen·ıcı·ıyor Tam Müzaheret faaliyeti devam etmektedi~. . I~ ımse 
ht bir ham madde ve erzak am- ~ 1 Sudan hududunda devrıyelerı- • 
ban olarak ta Sovyet Rıısyadan miz yeniden faaliyet göstermiş-

1 
Unutamıyacak., Dıyor 

istifade edilmesi temin olunmU$- lerdir. Gallabat civarında hare-
lur. Yunanlılar Elbasan Umumi Kanaat, Yeni katta bulunan kıtalamnız M~ Mad~id.: ı2 CA._A.) - A. B. '?· 

Bu raporun verdi~ izahattan tı>mma etrafındaki italyan mc~ zı- gaz~tes.ı~.ın B.crlın ~uhabırının 
•nlıyoruz ki, Almanya demok- 1 d 8 M h" p • • K b 1 l ıerine muvaff aklyetli taarruzlar- , b!ldırdıgme gore, Go~bels ecne-1 
tasilerle tutuştu~ hayat memat y o un a azı Ü ım roıenın a u 'da bulunmuş ve duşma.na zayiat bı gaz.e ecılcrın n .hır .toplarıtı-
~ucadelesinde uzun bir harp i· . verdirmi lerdir sında gazete muhabırlerıne gele-
~n ikttsaden Sovyet Ruayaya Mevkileri Aldılar Edileceği Merkezmde H § bo ba d z cek Alman taarruzunu şu sözlerle 
~uvenmektedir. Sovyet Rusya l- ava m r ıman arı haber vermıştir: 
~ yapılan anlaşmalar, Alman- Atina, 12 (A.A.) - Şnyanı Vaşington, 12 (A.A.) - Ayan Kahire, 12 (A.A. - Dfüı mgi- "Ne zaman, ne de tarih zikret-
"avı vnlnız eark cephesinde ser- itimat menbalardan gelen ha- meclisi hariciye encümeni reisi liz kuvvetleri karargahı tarafın- miyorum. Fakat şunu kat'i olarak 
best btrakmakla kalmamış, ayni ber!ere göre, Arnavutlukt.a Ital- George, gazetecilerle yaptığı bir dan neşredilen tebliğe göre, in- söyliy~yim ki, Almanya yeni b r 1 
~amanda ona ~eni$ bir ham mad- yanlara karşı isyan hareketi git- konuşma esnasında demiştir ki: giliz bombardıman t:ıyyarelcri taarruz. dersi ve Alman kuvvetle
de ve erzak kayna4ı temin et- tikçe büyümektedir. Dağlara çe- "İngiltereye yardım layihası- şimali ve şarki Afrika<la mühim t rinin yeni bir tezahi.ıriinü hazır
lrılı;tir. kilmiş olan asiler mühim bir kuv- nın kati kabulden evvel tadil edil· askeri hedefleri tahrip €tıniş- lıyor. Oyle bir ders ki, bunu hiç 

1939 da Sovyet Rusya ile Al· vet teşkil etmektedirler. Isya- mesi muhtemeldir. Bu tadilin ga· lerdir. Perşenbe gecesi Henina kimse unutamayacaktır." 
lnanya arasında aktedilen ilk il<- nın mühim sebeplerinden birinin 1 yesi Amerikadan ödünç harp le- şiddetli bir taarruza uğramı~tır. ltalyaya yardımın 
lisA.di nnlaşma, umulduJtu dere- il açlık olduğu söylenmcktedır. vazı.mı ı:ıacak b~tün ec~e?ilerden (Sonu: Sa 5; Siı 5J /ıakiki sebepleri 
tede muntazam işlememişti. Filhakika son zamanlarda ltal- 'mumkun olabılen en ıyı garan- Londra: 

12 
(A. A.) _ Afi: 1 

Sovyet Rusyarun Almanyaya yanlar Arnavut askerlerinin iaşe- ti" nin alınmasını temin eylemek· Siyam • Hindİl!İftİ Naz ıer tarafından yaptlım tefsir-
~t!rebilcceJti mevadı nakl için ye- sine dikkat etmemeğe başl&:mış- tir. Kanun Jayihasında garanti 3' !erden Almanyanın Italynyn ne 
tli dcmiryollan yapmak zarureti lardır. meselesi tasrih edilmemiştir. İn- H maksatla yardım ettiği anlaşıl-
basıl olmuş, Oraldan petrol .. ta- * giltereye kabil olduğu kadar "sür Hud&.:dllnda arp maktadır. Bu tefsirlere göre yar-
'1rr.ak için kanallar açmak luzUr Manastır, 12 (A.A.) - Reuter atle yardım" olan esas gayeye dun bilhassa Italyanm -ani ola-
ttıu hisc;edilmiş ve bu alış veriş ajansının Arnavutluk hududun- halel gelmeksizin makul garanti- Ciddi Şekil A!dı rak yıkılmasın::. mani olmak ve 
qini or~anize etmek ihtiyacı du-ı daki muhabiri bildiriyor: Cuma Jcr talep edecek bir tadili Roose· Ingiliz adalarına karşı yapılması 
>uımuştur. günü ltalynnlar tarafından kanlı vt:lt'in kabul edeceğini zanediyo- Bangkok: 12 (A. A.) -::. Si~ derpiş edilP" harPkatı kolnylaş-

Yalntz, Almanya harbi çabuk bir §ekilde bastırılan isyana ışti- rum. Garantinin para olmnsı şart Başkumandanlıgının tcblıgı: Sı- (Sonu: Sa 5; Sü 1) 
hitireceJtini umduğu ıçm, nok- 1 rak etmiş olan Arnavutlnnn ek- de~ildir. fn~iltere çok mühim ka· am kuvvetleri cambodge'a gir
tan bile olsa, .~vye~ k~mşusun- 1 serisi dağlara iltica ve bunların lay, kauı:uk kaynakları ile mühim m.şlerdir. Mekong üzerinde hu
~n temin ettı~ı !ktısadı men!a- &k'l'."Rbalan ile Jtalyan ordusu miktarda iptidai madde stoklan- duL boyunca evelki t,tün baş
ttlerle iktifade bır mahzur aor-ı nun diğer firarileri bunlnra ılti- na sahiptir Bunları Amerika ga· hyan top ateşi diın de deva."ll et-
ltıı:-miştir. hak eylemişlerdir. Bunların hu- ranti olarak kabul edebilir." miştir. · 

Fakat İngı1.teı:eye ~pılan ~- dut bölgesinde cesaret ve nüfm.u Hyde Park'ta hafta sonu tadi- 11 Siam bomba tayyaresi, 
ttnızl.ann sen ~ır netice veremı-1 ile tauınmış bir ,Arnavudun ku- lini ~eçirmekte olan Roosevelt'in Hindiçini'de Sienrops'a, 1'"ransız
)'t'Ce~ı. Akd.~nızde v~ Af~ada mandası altında mühim bir ye- layıhanın derpiş ettiği salahiyet- ların evvelisi geceki bombardı
ltaı~aya guv~nilemıyeceğı, '!-- kun teşkil ettikleri bildırilmPk- Ieri !tongrenin vereceği kanantin- man teşebbüslerine karşılık ol· 
blerikanm Jngiltereye aza~i. nıs· tedir. (Sonu: Sa 5; Su 6) (Sonu: Sa 5; Sü 3J (Sonu: Sa 5; Su %) 
~tte yardıma karar verdı~ı an· 
1-~ılınca, Hitler, uzun bir harbi 
toze almak lizım geldiğine kani 
Olmuş ve Sovyetlerle olan mü
"asebetlerini siyaseten oldµğu 
~dar. iktisaden de ıslah etmek 
~e .l(enişletmek ihtiyacuu duy
!Qustur. 

Mofotofun bir müddet evvel 
~rlini ziyareti bu ihtiyacın mah 
Müdür. Molotof, Berline bera
~..nde 32 kişilik bir mütehassı:ı
~r heyeti götürmüştü. Kendisi 
"loskovaya döndükten sonra bu 
~et Berlinde ka1arak. iki mem
~ket arasındaki iktisadi münn
"'°betlt'ri yeni baştan or~anize 
t!rnek i:zere müzakerelerine de
"ıl?n etti. İki gün evvel de Berlin 
"~ Moskova. iki memleket ara
'ıııda yeni bir hudut ve bir tica
~~t muahedesi imza edildiıtini 
Qilcirdi. Hudut anlaşması muci
hırıce Almanya Baltık devlet
~inin Sovyetlere iltihakını ta
llır)'\aktı'I ve iki memleket arasın
Cattı ~udut, kat'i surette tesbit 
~i.miş bulunmaktadrr. Ticaret 
•tıtaşmıısı mucibince de Almanr• Sovvet1ere her türlü sanayi 
""azım ve mamlıl esya verP-

ı._.~ bıına mukabil de Sovvet 
llsy .. A 1 manvnva her tu .. lü ham 

~tııidt- Cnkat bilhnc:;sn petrol ve 
1 ~ub::ıt gönderecektir. 

L ~u veni anlasmanın ueünkü 
~e!mi'el vaziyet .. k .. ':da 
facte P.ttiği manayı şoyle bulaşa 
'biliriz: • 

{Sonu; Sa S; SU 5) 
;. . 
il\, 

ı··························· ..................................................... t 
ıBeşiktaŞ Begkozu3 O Yendi! 

lklnti de\'J'e Ur maçlanna dün ılevam elilın;ştir. Dnnkii maçlarda Vefa Altunfuğu "J-2, Galafa
lal'aY 1'opkapıyı 8-0, Be~iktaş Bey.kozu 3·0, _lstan~ulsgor ~eyoi lusporu • 3·Z. ve ~enulıalı~c ele 

Süleymuıiyeyi 6-0 maglı.ip ctmışludu. '.l'afsillt spor ubifcıwzdedir. 

Sovyet ·Alman 
Anlaşmasının 

Akisleri 

lzvestia 'ya Göre, "Bu 

Anlaşma, Karşılık!. 

Hüsnüniyeti de 

Meydana Koyuyor .. 
Moskova, 12 (A. A.) - İz.ves

tia gazetesi. "Sovyet - Alman 
dostluk münasebetlerinin inki
şafı,, başlığı altında yazdığı bir 
mııkalede diyor ki: 

"Aktedilen an!.aşmalara Sov
yetler birliği ile Almanyanın ri
ayPt gfü,termesi iki memleket a
rasmda ~erek ticari ve iktisadi 
gerek iyı komşuluk münasebet-
lerinin yeni ınkişafı için zaruri 
olan csas1arı kurmuştur. 

SovyPtler Birliği komiserler 
heyeti reisi ve harici komıserı 
Mr.lotov'ur. Berlin seyahati Sov
yet!er Birliği ile A!manya ara
sında dostluk münasebetlerinin 
inkişafı yolunda mühim bir mer
._ı:ı 'n • c.l-i' n+ ..... nc:tir Bu <;PVRhııt 
bütün iktisadi meselelerin 
test'iinP ve hudut mese1elelerinin 
ballinf' hizmet etmiştir. 

Yeni iktisadi anlaşma 1939 fa 
iki hü!<ı"ımetin çizmis oldul{u ik· 
tısat progrilmının inkişafında 
muhim bir terakki teşkil eder.,. 

Gazete, yazısına şöyle devam 
edıyor: 

(Sonu; Sa 5; Sü 4) 

Ankaraya Bir 
lngiliz Askeri 
Heye~i 9eliyor 

Bu Ziyaret, Noktai 

Nazar• Teatisine 

Ve sif e Verecektir 
· Londra, 12 (A.Aı) - Re11tcr 
njans1 bildiriyor: Orta Sark
taki ingiliz Baskumandanlrğı
nın miinıes illeri olan general 
MarsJıall Cornwall ile ha\'a 
vi mare ah Elmhurst. İnı:ri· 
liz - Tfük muahedesinin imza. 
sındı.:ıiıcri vukubulmakta o
lan mutat noktai nazar teatisi 
için yarın Ankaraya muvasa· 
lat edeceklerdir. Akdeniz fi. 
losu başkumandanlığının hu· 
susi miimesııili olan amiral ~ir 
Howard Kelly giirti melerde 
haur bulunacaktır. 

JJu konferans, Fran!ta mu· 
h31'ip vaziyetinden çıktığın· 
dnnheıi ilk toolııntı olma~ı 
miistesna olmak iizere, hu u
si hiç bir m'lhiyeti haiz rldil
dir. Bununla beraber o tarih
ft'!lheri. Tiirk suha larının ln
giliz askeri miiesseselerini 
görmek için yaptıkları ziya· 
ret esnasında ga~·ri ~mi 
noktai na7.ar teatisiue ,·esile 
zuhur etmiştir. 

'---------~------

Ba~VC'ki. soılcrine şöyle de
vam evlemistlr: 

"Biz de zuhur edebılemek ih
tirn:ılle .. ı ve veni esaslara istınat 
eden yeni dunvanm ddisiklik
lerıni düşünmek mecburiyetın
deyiz 
"Buh~ar hükumPti evvelce ta

kip et •iti ve semere1erini vermiş 
olan sıyaset; avni sebatla inki

(Sonu. 'a 5; Si 4J 

Bulgar Başvekili Fllof 

(GÜNLER GEÇERKEN) 

Kışın, Pencere Önünde ••• 
Yazan: Refik Halid 

Kışın bile sıkılmamaya bakınız. Bu me\'simde bir penl'ere önü 
baharlardakinden, yazınkilerden biishlitün ha ka çeşit bir 

seyir yeridir; zarif bir resim sergisi, ince bir rze\ k dergisidir. Pen
cerenizde biraz. buğu, biraz dumanJ bir değirmi ale\', bir tutam kaı 
bir avuç ~·ağmur, hep uçucu, eriyici, silinip gidici unsurlar
dan, hiçlerden \•iicut bulmuş ufak tefek peyzajlar. desenler vardır 
ki Jaoon estamplan gibi ucuk, havai, basit. hafif çi7.Jrili olmakla 
beraber yine onlar kadar sanatlı ve tesirlidirler. Evveli. '"aprak· 
larını dökmüş ağaçlard3n dolayı pencereniz daha geniş, daha az 
kapanık, seyre daha eh-erişli bir manzaraya bakar. Yapraklanmış 
ağaç, eski iisliıpta, !iıllçaklı kordonlu ve falbalalı koltuklar, kanape· 
lcr, perdeler gibi yüklüdiir; halbuki yaprakııız olanı. fer •forje 
bir mobilya parçası kadar kunt ferah ve az yer tutucudur. Zaten 
buğulanan bir cam, buğulu bir cama vuran kar ve yağmur tane
leri kendi başına birer tablodur: insanı yaz. manzaralarından fazla 
hislendirir ve keyfe getirir. Buğulanmış bir cama parmağını sftrüp 
ya kendi ismini veya sevdiklerininkini yazmak hevesine kapılma
yan adam. Yıt'iı ne olursa olsun, bence hakiki bir ihtiyardır, bir in· 
san çökiintiisüdiir. 

İşte size, fstanbula mahsus ho bir gece manzarası: Miikellef sii· 
tunlara takılı, en mamur, en modern şehirlere )ayık süt be)az 
elekt.rik fanusları altında bozuk Arnavut kaldırımlı bir ortaça~ 
sokağı... yer ~er su birikintileri ve ortalarında ayın on dördii 
yü:r.en hu birikintilere, ardı arnsı kesilmeden düşen va~mur tane· 
leri! Bilmem, şehrin yüksek bir yerinden damlara bakıp yüzlerce 
bncadan fışkıran dumanları seyrederken şö,·le diişiindiiğiiniiz oldu 
mu: Kürreiarz, mih\'eri iistünde kendisini fml fınl döndürNJ 'a
man ktı\'\'eti, muhakkak, bunlardan alıyor. Bacalar sönse arz du· 
ruverecek! 
Çıplak dallı ağaçlan hakir ve fakir görmeyiniz; yapraklı1anndan 

daha muammalı. daha manahdırlar; henüz sırlan ke fedilememi.; 
birer eski hat. hirer ierogliMirlf!r. Ya bu !''"lak dallar f.ep~lnden 
(Jplak o\'alnra hakan kargalar? Onlar galiha kendilerini res~am 
ve man7.aralan kendilerinin yaptıtı tablolar sanworJar: bakı~
laranda. eserlerini hayran hayran seyreden bir artistin kihirli ke\"· 
finl seziyorum. Hulasa, görür göz için bir pencere önilncfe cfura
rak kışın keyfini çıkarmak ta milmkUndilr; hatti lazımdır. Zira 
u~,.adığı kahır ile avunamam.:k, teselU yolu bulamamak hir has
talo..tır ve teselli bulamamak hastalıtı, hastalıkların en §Üasızı 'e 
hiç şüphesiz en yıpratıCJSıdu! 
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Yazan: Alfred Fabre - Luce - Çeviren: Ulunay 

Küçükpazarda 
Dün bah 
Üç Ev Yandı 

: Ha.v~ Gaz.ından 
4 Kışı Zehırlendi, 

Mkadan birçok mülteciler de '{angının Sirayet 1 l k isi oldu·· y 

Alko llü içki 

Yerine 

Meyva Suyu Karşısında 
Yaya gelen mültecüer: Yazan: Naci Sadullah Parisft! Artık 

Gece Hayatı 

Kalmamıştı 

yaya geliyorlar. Bunlar durma- eşilaycılar, yeni Bir 
dan_ dinlenmeden yürümüşler. ilir Tehlikesi Önlendi J samsunda çıkan: ''Toptıı1'rı şehırde kalmak ıstedikleri zaman H .... d. d I Teşebbüse. Girişiyor mecmuasını gi)rmilş bu1t

1

• 

bir bombardıman onları tekrar Dün sabah saat 5,30 da Kuçük- a ıse e Şirketin hmal ve Lakaydisi nan vatandasların. büyiik bir y~· 
yollara ~tmış. Gece kırlarda uğ- pazarda Mektep ookagmda bır Yeşilay Cemiyeti yakmda bil- kUn tutabileceğini maalesel h.C 
ramak ısted:kleıi çiftliklerden yangın çıkmış, iki ev tamamen 

1

1 Olup QJmadıg" 
1 

da A I tün memleketi alakadar edecek sanmı.rorum. Maalesef. diyortts11: koğulmuşlar; aç susuz kahn1'- brı ev de kısmen yandıktan •on'. raş+ırı ıyor büyük hır teşebbüse girmek iize- Çiinkü hu mecmuanın son oii• 
!ar. Nihayet dah~ iil!cenap ola;, ra itfaiye tarafından scinduiul- Dfin sabah Boo•lunda dö•t redir. Cem.yet. alkolliı içkılc• ye- hasmda yap.tan çok nyano d;~· 
askerlere sokulmuşlar ve 

0 

sa- müşti.ır. k" · . h • " mu.rJar en üst kata çıktıkları rıne meyva suyu ikame etmek kat bir davetin. memleketin biJ 

d lık Y 
• ilk ı~mın ava~azindcn zehirlen- za b k tt · · b ··ıı ye e aç . ·tan kurtulmuşlar. Ba- .. an_ gını · defa Galata kulesi man u a a ikamet eden ıçın ütün içki düşmanlı.ırını se- tün miinevvcrleri, batta biitll 

ı1 b 

· 
1 

mesi ile neticelenen bir vaka l\K - d" ·ı k f .ı z an ır trene yahut bir kam- gormuş, te efonla itfaıy~yi ha- .uıgır ıç ı e arısı 40 yaşında erber etmeğe karar vermıştır. okur ya-ınrlan taru.f ndan duyu>' 

Artık bb çok telefon aboneleri ce
vap vermıyorlur, bir çok tanın
mış z.ev~ cevap vermemek için ka
çıyorlarru. Zengın mahallelerde 
pancorlaı kapanıyor, arabalar va
liı.lerle eşya ıle tıklım tıklım dolu 
olauğu halde hareket ediyordu. 
Ondan sonra acı bır boşluk! Derın 
bır sukut! 

Y?na tesadüf etmiş; birkaç saat berdar etmiştir. Fakat itfaiye olmus, hunlardan ikisi ölmüs, Ha<okmoznn da gazden zehi,. Yeşilaycılar bu hususta Tica<et, """ olmasm• isk•dim. bır tarafına asılmaJarına müsaa- yangın mahalline vardığı zaman ikisi de baygın bir halde hasta- lenerek yatakları içinde öldUk· Ziraat ve inhisarlar Vekaletleri- Vakıa "Toprak., mecmuası, bil 
de edilmiş; bazıları da multeci bu sokakta Hasana ait 16 numa- hane~·e kaldırılmıstır. !erini görmüşlerdir. ı nin de yardımını istiyece.klcrdtr. dıwetile. ort<n•n Yeni bir da,·ıı· ~la~ak yola çıktığı zaman bu ralı 3 katlı ahşap evi alevler ıçin- Zabıta memurlorı, bildi-evi Bundan sonra Havagazi şhke- Cemiyet, Sirkec'de işgal etmekte ""' ba,-rnğın• · <>k;rmış olmur•' ~ıdı hatırasından tamamen sil- de bulmuştur. Civardaki blnal-. haber alır almaz zehfrlenrnlerin ti vaziyetten habe•dar odllmi• . olduğu binada, içkiden ve e<0ın- hi!Ulds, <nk eski bfr derdin ~il· mış .. Ekseriya Bulonia ormanın. hep ahşap olduğundan çok geç- oturdukları Tarlabaşında [ırın ve haliı intişar etmekte olan 1 den mutevellit hastalıkların te- tikl·e derinleşen acı~ını haykıtl· d~ p yasaya çıkanların cinlerine meden ateş bu evin yanındaki soksığınduki 24 numaralı eve gaz kestirilmiştir. Hadisenin ldav:isı için bir dispanser vücucle yor: Fakat hana ze ·kli bir tcscl· lerini bırdenbire küçuk el arabasını Ahmet ve Mustafanın evlerine de ko,muşlar, bu evin alt katnıda sebebi hakkında mttddeiumu- get>recektir. li vcn•n nokta, bu sefer "T•W "ko Işte pek hararetli snrette ce- ~:•re~ yürüyen bir .yolcu çık1yor; sirayet. •."?1.ştir. Neticede .bunlar- oturan madam Ma<i ile ikind ~ilik de tahkikata başlamıstu. , Halen .strkecide, e~ki Otelciler rnk., tan yiikselcn sesin ümit ,o· 

1 -24-

reyan eden "maç" bOyle bııti. Pa'1s yolu hang sidir~" diye dan ık>Sı ıçındekl eşyalarıyle be- k?tta sakin Ma.ga•iti baygın ı,te Havagazi Şirketin· .1 · . 1 Ccmıyetı bmnsını kıralıy•n Ye- •itten ızürlü;\iidii'-
Bu halleri gördukçe ınsan ~•uyordu. Sırilarında eşya yUk- raber tamamen, birisi de k.smen bu halde hula.ak derhal basta- ve likoydlsi olup olm~d:.:m:. l !'!ay. Cemiyet! burada. gazoz şi- Ben, yinniud asrm matcry•• 

harbin devlet ricalinin bırbfrle- lu olduğu halde bisikletle gelen- Y:~ndıktan sonra söndürühntiş- haneye kaldı.rmı lardır. Me· ara~tınlmaktadır. _.JI _,elı:,rı 1çınde hır_ meyva suyu sa~ış list diin~·asında bile, kuruyası a 
dne fırlattıldan büyük nir cia- !er de var. Şimal ve şark mahal- tur. • · magazası açmaga karar vermıs- bh foat'.a ifüam'.?' .. hô.lr. .. muhat: ardi 
lavere makinesi olduğuna huk• lelerinde insan, saçlannın renk- Yangının neden çıktığı henüz - " - ----- - - fü. Yeşilaycılar. bu hareketin. aY- y..t bn alcnnn •ulunc ruyalarID B. 
metler. Makine bu sefer Daladı- leri değişrn"ş bu kırmızı yüzlü malum değildır. Zabıta ve Mürl- Müteferrik: Pı·yasada·. nı zamanda meyva sarfıvatını ar· dan elaı. sanatkarı, şairi, re11lı' 

1 

er'yi ezdi. Fakat me.ak etmcvın adamları gördiıkce kendini Fla- deiumumil.k tahkikat yanmakta- tıracağına ve bu sUl'etle bütün lele<İn içine girmeye çağıro• ~z yakında Raynaud da maki~e- man şehrinde zannediyor. dır. · Son 24 Saatte 55 - ---- memleket ziraatinin ve meyvac1- "Toprak,. mecmuasının sayıfnls• · a 
un tekerleklerinin altına yu- Fiya t Komisyonu lığının inkişaf edeceğine kani bu- rında, son haddini bulmuş bi.t ~ec 
varlanacak. Şimdilik ıyı tutu- * +- lunmaktadırlar. ha,·at ve hakikat hasretinin •• ~"· 
ilUyor ve mevkii nazırlarınkinden Acı lıatıralar: flpledivede ~ Kişi Ceza Ödedi Bugün Toplanıyor ZISUL duydum. Ve bekliyordu~ u daha sağlam! ki hu sızı, biitün miinevve•lerl' 

Bu zevahire rağmen bir gün B .. .. . Beyazıt Kosk Son yirmi dort saat zarfında Fiyat murak be k . Poliste: mizin dimağlarına siravet ede-
François Pietri onu gururl:ı ka- utun bu hıcret kmhanla- " G muhtelif Belediye suçlarından bugün toplan ~ d omısyonu, •ek, yurl hesabına ve;imll bit en rışık bir yorgunluk halinde buı- rına sıgınacak yer uuıun- Yolunda lstı·mıa""'kler 9 şoför ve otobus bnetçisı hak- rinin fiyatıa ar .. ~ a maddele- Tarlabaşında aı·r aksiilameı yaratsın!.. u 
du: dl!· Herkes bu ıltıcagahların de- kmda ceza zaptı tuturn1ustuı 1 d' k · rı, ı~ını n~hcelen- "Toprak .. ın ferv. adı. bir meC" lngi 

t m akı ki 
A 

-ı • ırece tır. Komısyon şiındıve t 
_ Ah! Diyordu. Ben vaktiyle ır parm· ı arı arasından mü- yrıca 5 dılencı suç ustU.ncte ~ a- kadar prinç f ul f" • O muanın değ-il, hütiin bir yurdıtJI as •öyleıniştim. Zorhlı otomobiller tehcyyıç nazarlı, saçlarının ara- Beya1.1tıa Koska a<asındaki k~Iannuş, tram_vaydan athyan 41 losbit etmi;~ asY;ğe ı~atla~mı t omobil Kazası davetidir: Ve hen. sanatı, cenıi- pi 

liz•m!.. sına samanlar Jtarışmış adamlar istimliık sahasında, Beyazıt ha- kışıden bırer !ıra peşın para ee- da tesbıt ol d · kt -ıyat arı ,-etin, hak;katin ve hayatın hi .. ey Piet.ı: seyrettıler. mamı Ye sırmakeş hanının yıkı- za.ı alınmıştır k. un u an sonra netıee Sof il' ~a ı 'h >rld in Tü zün 'ün m•line bilmem kacıncı defa ,.,. ı ba 
- Evet'. Zırhlı otomobil• l"'r Bu suretle biçareler yerlerini hp yıkılmaması işi yüzünden Be- KIZILAY BALOSU. - :Evelki ve alete bil~!1'ilecektir. Bun13r- idaresindeki 

187
4 numaralı oto- frıraL bu taze sesin icinde sene- i "" ı ,_ . dan sonra dıger gıda maddf:1eri mobil Tarlab d k iızımdı. Fakat biz yapmadık. ~~t anm ~urr_ıyete k~vuşma. k leci.iye ile müzeler idaresi arasın- g~e To ..... atlıyan saıonlarmoa ve- fiyatlarının tesbT . . · lı· • aşın an geçer en lerden beri. sanatkarın. şairiO er 

>iz bu yoksulluktan bacbetmek ıçın terkettılderı halde b" hap>S- da bir ihtilôf cıkmıştır. rilen Kızılay Balosu çok guzcl eaktır. ı ı ıçın ça şıla- yolun sağ tarafındaki elckl'ik krndis;le a!Wrndar olma<tm bek• ce 
urumunu çıkardınız. Ben ı'se 1 ha~eden ohu• hapishaneye nak- M.. ı · olmuştlll'. Bayramı geçirmek üze- direğine çarparak parça1annu5tır. le,-cr. bu s.bıdı memleketin bak• de 

O:•sbu··ı-n k - - d"" .. .. t·· ' ledılmış oluyorlardı. F~kat I"- bu- t .h~zek er ıdalresi bu iki binanın, re şehrırn.ze gelmış olan Dahi- KAHVE STOKU -:- Istanbul- Bu esnada otomobilde kimse bu- lı isvanı da buluyorum. bir 
" u a sını uşurunuş um. nunla kalmıyordu. ' arı ı ıymet eri olduğu için yı- liye Vekili Faık Omak Muna- da kah~e stoku, haylı azalınışıır. lunmadığmdan nüfusça zavmt Bu mcmlekeı;n milli ku..tnl v 

+ + _ Hemen aralarına hafıyeler da- kılmasına taraftar de,iiildfr. kalôt Vekili Cevdet Kerim Ince- Kahvecıler birliğı gumriıklerde olmamıştır. hn•eketi. Atatiirk'ün ayal< bas- ile,; gıtılıyorl Hüviyetled anlaıılın- Be!ediye ise Beyazıt hamamı- dayı, Milli Müdafaa Vekili Saf_! me~c.ut lSOO çuval kahvenin it- BALYENIN ALTINDA_ S1'- bjtı giin Samsun i•kelesind•• iği cıya kadar bütün sürüden ,iıphe nın Beyant camii ile bfrlikte in- !et Arıkan ile Valı ve Beledıye halı ıçın Tıearet Vekôletıne mü- kecide araba vapuru iskelesinde baslam"'" Ben tadhl uğnı"' ız 
ediliyor... ' şa edildiğir,i, fakat sırmakeş hanı Reisi Doktor Lütüfi Kırdar da racaaıte bulunmuştu•. Bundan çalışan hamına! Osman Forat ın ,,üver. .. ek inanmaya calı,.yoru,. bir 

M ayısın onundanbed ha- nm ancak 150 senelik bir tadhi balod.a bulunmuşlardır. . b,j!t". 10 hın çuval kahve siparış taşıdığ• balyelerden bfrisi sırt.o- k;, edebi kurtulu' kavıoun•zı• nı 
valar tıpkı Almanyanın fkmek isteyorlar. Onlara ım- okinğunu ileri sürerek hiç olmaz- MAHKUM OLDULAR.- Mer- ~aı:Oit~ri Bu kahv~lerın ya.km- J dan yere düşmüş, bu esnada ora- ~a!:ihtdıit i-:kelede Toprak me kat 

r;ece lıayalı kalmadı: 

Polonyaya hücum ettiği eyliil za anmak ıçın kağıtlar uzauhyor. sa bu binanın yıkılmasını is- yem, Havva ve SUde adında uç d' a de gelmesı muhtemel- dan geçmekte olan .fak adında mııosınm feyadile yine Sams>Jll inô 
vmda olduğu gibi fevkalade Şehri görmek ısteyorlar. Dı- tcrıektedir. Be~ediyenin iddi-1 ~ad~ Sırkccide Ithalat Gumru-ı ı~UMRUKLERDEKI 1 birisinin bacağına çar~aruk kır- o1snn! et 

""zel gidiyordu. Fakat, Paris şan çtl<maıarı menedılıyor. asına gbre bu bina yıkı!mazsa gu bınasının merd.ven altından LAR G.. .. 1 MAL- ınıştır. Yaralı Cenahpa,a hasla--ırbe o kadar dalmıı-stı kı çi- Yalnız harbe aıt acı haııralarıle Be a ;. K k . t" "rk· k" kokkomt.iril çalarken yakalanmış-ık . - t umrük erde mevcut nesine kald:rılmıştır. Zelzele Sahasında 
.. klerin açılışlarını, havanın gü- başbaşa bırakılı,Yorlar. Bu ucı İ.a- y ZI ' - os a lS ım a ·ı a ım !ardır Kadınlar dün cu ' onşımen osuz malların 1.•ıka-1 B n 

t r t t 

,

1 

kc...lacaktır. ıh t ·.b t . 
1 

S 
1 
ıı.mmt!Ş- rılması için gümrükler ve tı·c·ar t IR DIGER KAZA - Akr.u 

z lliğini görmeyor matem günü ı a !. gangs er er gıbı mitral- u no e çısı o an u tanahmet ! . ~ · e d r· l lenceli yederden uzaklaşdığı yozlu otomobillerle b1'denb"e HALK EKMECt - Yüuie 86 Birınci Sulh Ceza mahkemesine vekaletleri ınüşte•eken tetkik-1 vapurun an uccar eşyası a mak- Bütün Yard.m ~ıbi bunları adeta görmemek karşılarma çıkan muharipler, zıp- randıman!• halk ekmegi imal i- venhnl.,.,,,dir. Yap•lan du<u a ıe, yapmaktadırlar. Bu malların 1 ta olan 1230 numaralı mavna- za ısteyord1L w~ dey şeklinde otomobillere çin yapılmakta olan tecrübeler sonundi her üçünün de suçkı )ık~nlm= piyasada hissedilen ?n .•a~ta"! Inebolulu Mahme<i'ın T db. 1 • Al d Artık gece hayatı kalmamıştı. benzıyen ve yere sürünıır gibi ge- bitmek üze•edir. sabit görıildüğünden birer a ilıtıyacı kısmen karşılıyaeaktır. ustune vınç duşerek kalçasını • e ır erı ın 1 1 u;,a ··dd tl h 
1 

• Y fırlatmıştır. ~ "ayısın onunda Kabarc'l.r mu- çen tayyarelerden iba•ot. Bütun YOKLAMALAR - Be\ediye, mu e e ap.s erme karar veril- . Izmi<: 12 (A. A.) - Alınan ha' lh 
•at üzere kapılarını açtılar. Hal- bu manzaralai filmnde o derece bütün şubelere bir tamim gönd• m.ş ve derhal tevkif olunmuş- _LiMAN MUDURU. - Devlet .. TREN KAZASI -:- Evvolkı heder, zelzele merkezinin o.
le.inden endişe taşan iki üç 

1 
Y_•~ tutmuş ki perde uzerinde bir rer..ıt konturat yoklaması yapıl- lardır. · L~anları işletme Umum Mıidü-\ gun saat 14,15 de Pendıkten Ha~- ğırmcndeıe, Cumaovası ve Kur >nüşted geldi. Artistler müş- !ılım seyreder gibi bu felaketled masım emretmiştir. Kontu.atsız G~ KiTAPLARI. _ ru Raufi Ma~yas, tetkık1'~ yap- d~paşaya h~reket ed~n ve _ınakı- adası ?lduğunu gOstermektedtr. al te~lerin yanl!l1'ına oturdula.r ."!e I hepsinin ~Ozb.cbcklerınde takıp ev;ni kiraya verenler ve kontu- M.aa•if Vekale!ının orta teddsat mak ve ... bugım, I~e gıderek ~ıs: Re~"Cın .ıdaresındekı ban- Vah J'.uat. Tuksal, zel,ele h~·~ ~ 

felaket haben hakkında gonış- etmek rnumkun olacak. Hepsi . t· t nl 
1 

dırıl ak ıçın hazırladıgı Gramer kıtabı olan Munakalat Vekıline izahat lıyo trenı Suadıyeden kalktıktan bcrlerı uzcrıne Cumaovasına gı• S~ 
1 

h k d' ra :.-ız o ura ar ceza an ac b ,:ı lınd . ·ı.:: ' ın k ·· I . . . . b" . d k ı ı d ··t llit · a 
tüler. Ondan sonra direktör ke- !" sen en ısine düşman olun«u- !ardır u ,.erıı yı an ıtıuaren tecrübe ver e uzere zn:ııre gıtmı>tır. sonra ır vırajdan geçerken Jo- ere ze ze e en mu eve , .•• 
penkleri indirtti... Erte~i ıı:~nü 1 gunu za"'.'ediyor: · mahiyetinde olmak üzere okutul- NAMIK KEMAL SERGISI. _ komotif yoldan ç•kmış duvril- ziyeti te;k;k ve evled kısmeO sr bırkaç meraklı haber ogrenıtdn 1 - Benıın suçum ne? v; yor. . EKSİK EKMEKLER - Bele- maktadır Muallimler' bu ders Büyük Vatan Sairi Namık Ke- nıi~tir. V agonlan lokomo!ole b·•. - hasara u grıyan halkın açıkta kal• •• 1 

Bir Fransız is!°i ~~tınd~ alkış- Ben onlara ne yaptım? dıye. so~ ıkı ay ıçınde f ırml.ar yılı zarfuıda G7-er ~itabı hak- ma1'.in .doğumuİıun 100 ılncü yıl lıyan kup le !rop tuğu içın. >ag~~- mama" içi? IJcğl_nnendere ~ ahi)t 
lanan falan artıst tecnt kam-1 Daha başlangıçlarda bırcnk, da yaphgı kontrollerde 3520 kilo kındaki fıkırlerını Vekalete bıldı- donumu münasebetiyle Inkıl' lar yoldan çıkmamış ve b. 1 1 kl ye merkezıyle koylerine ellı ça: B 
pma" gönderilmiş. Meğc. Al- aı eler darnuıdağın olmuşlar~ı e " e me musa ere c mı, ır. rece - er ır a ette u cevap- Müzesinde açılan "Nam k K üf . t 1 ır qon en mesını emre mı; ır. T 

·ı · ı k "k k k d t · t· kl d' Vek · ı b ap oy e 
1 

e d .. d ·1 · · t · t" " 
man değil miymiş? · Bu ekmekler Darülllceze ile di- !ara göre icap eden tadiliıtı va- mal" sergisi kapanmıştır ı Ser.,._ ~ "'ili· zayı':.ırı.:'; °]_aııustır. Lo- Zelzelenin ş:ddetli olma•••• tı ~~ 

Gazetelerde Bitler aleyhine ( Mko" v" > ğer mUesseselere vcrilml>tir. pacaktır. • yi beş bin kişi ınyaret • .,;,. fü.gı- b omo mhn m si erıne de hıç- r~ğmen, hicbır yerde insan z .. ~-· 
makale yazan nazi a leyhdarı ı ır şey 0 anuştır. yıatı olmamıstır. . ı · ev 

falan zat tevkil edilmiş: Meğer H o,. casus imiş! ep Hakbyız ! - Yapma canım. Hasan Hü- t 
Beyaz sulhun bir tehlike ol- b iilu--Ne seyin düşmanı mısın? Askerlere Kışhk d: 

duğunu kemali hararetle müda- G edikpaşada oturan oku· Kolunu uşaktan kurtarır su 
faa eden miifrit vatanperver yuculuuwzdan birı iç~ek bahanesiyle mu.<l~i;.a Hed:ye 
:Hendaye'e kaçmış! bayramda Şehir tıyatrosunun J .A. SJ .. f 1 dogru kapanır ve bu kısa müd· 

Afttk bfrçok telefon aboneled komedi kısın••• gilwck i"emiş. ~ ... ~ det zarfında çehrcsfoi öyle bir Edirne, (Tan muhabirinden) _;; 
cevap vermiyorlar. Birçok ta- Çoluğunu çocuğunu alnuş hale koyar ki uşak başını çe- ı Memleketimizin her tarafında nınmış zevat cevap ve•mcmek tranıvayc•ğma umıniş, Beyoğ- onu da okuyoruz. 

0 
da haklı vi<diği zaman k3'şts>nda '""" olduğu gibi Edfrnemızde de kah• içın kaç•yorlar. Kalırlarsa da giz- luııa çıknuş. On b;ri yirmi geçe Sık sık bu mevzua temas eden lur, hem de meınlekett. yeni yana konulduğu zaman uad• bıyıklan ağzına kıv,.k, fesi 'kıl- raman vatan bekçilerimoze kışltlı 

lenl

·yorlar. bıt.cn pıycsi gıile ;.?tile se ... ·reı· la bir sanayi şubesine yol olur. bir fark bulmak hayli mi.işkiil laklarna geçmiş ihtiy:ır ve ka.n- yünlü hediye verilmesine devaıJl 
~· ,, yazı r yazdıgın~ uz için biz de Ko"", b ı d t · i d'"k l tikten sonra uyat•odan <•kmış- haklıy,., şe aş ann n amOTc u - o urdu, ~ur hi• adam <örür. Gözlerine olunmaktadır. Kızılayda Bayan 

!ar, durak ye<İne gelımşler. Tıpkr Nasreclin Hocanın bikll- kinl1arı, ders vermek i<in mües- Üsep'in bir hu•uslyet; Van• manaınaz sorar: Maıde Dirık ve Bayan il'atııı• 
Zengin mahallelerde pancur

lar kapanıyor, arabalar valızıer
le eşya ıle tıklım tıklım dolu 
oıdugu halde hareket ediyor, 
ondan sonra acı bır boş uk: De
rın bir sukut! 

Vaktinden evvel gelen bu yaz 
mevsıminde sokaklarda on.~e 
sesleri Un tın otuyor! 

Şehrin bütün hayatı şimdi is
tasyonların etrafında toplanıyor
uu. Mayısın onuncu akşaııu ıık 
mületcı treni geldi 'fren :yavaş 1 
yavaş duruyordu. Fakat içındcn 
K.imsenin inmemesi evvela her
keste hayret uyandırdı. Biçare
ler heyecanlı bir seyahat, birçok 
tehlike ve ansızın yuvalarmdan 
ayrılma yuzünden bıtkin bir hal
de oldukları içın kendilerine ge
lemiyorlar, trenden suriiklenir 
gibı ağır agır ve azar azar çıkı
yorlardı. 

Zavallılar yemek bile yemedi
ler; çocuklara çehrelerinin çe
kılmiş hatlarıyle bir ihtıyar );Ü
zu gelmiş. Büyük babalan ise 
bu,,l'.>utun bunadıkları lÇın çocuk
lar gibi ellerinden tutulup sevk 
edıliyorlardı. istasyonların alt 
bodrumlarında kantın ve mu
vakkat misafirhaneler teşkil edil
dıgi için çocuklar çabuk kendi
lerine gelerek oyunlarına bile 
ba ladılar. 

Teft ş vazifesiyle gelen yaka
ları rozetli efendiler sabunlu yer
lerde ayakları kaydığı için cesa
ret verici nutuklarını ufak küfür
lerle inkıtaa uğratıyorlardı. 

Aksi olacak sıneınalar o zaman sese er •<ılır. Hu sayede bir cok t•logluğudur. Sesini ağzından - Oscbi gö•dün mil? OsebU Nomer'in riyasetinde teşekkül 
paydos cdildlğı ıçın durakyeri yesi gibi: adam gr.<:inir. (Tekerlekli nalın- çıkartmayarak, istedi«i yerden Titrek bir sese cevap l'tmr. eden Bayanlar komitesi hararetle 

Hocayı Sivrihisara kadı yap· cılık) sanatı revaç bulursa, bu- "' H · o ? 1 k E 1 1 anababa güuii! mışlar. Bire-ün evine bir dayacı f k ak l•t ı· h aksettirmek hassasına malikti. - angı sep. ça ışma ta ve c irnel ... erin yüce 1.'raıu\ay arabaları insan tan"-
1 

° na u a iim a ör a ir mo· Ç k d f · id - Demin burada su · · kahramanlarımız aziz Mehmet• 
. .. ge miş. Davasını anlatmış hoca: tör ilflve etmek te miimkündür. o e a g-azınoya g er, muh· d ıçıyor· _....: lermden yapılmı~ btrer fö:iuu kl telif masalardan ırarsonu ca«ı- u. ciklere hediye etmekte o!duklcµ· 

~ - Ha ısın! demiş. Arkadan Ama iktisadiyat alemine tesiri ,.. il B" salkımı gibi geçıyor! Kurtdereli dava edilen gelmi.ı 
0 

da anlat-
1 

k T k . "lik nr. Hiç bir şevden haberi ol- -:- a! ır adam gördüm. hız· eşya yekunu her gün biraz dalıll 
l\lehmed Pehlivan ols·a bı"necek "11 ° aca mıs. a sıcı • tramvay- m ·· t ·1 k h lı hızlı şu tarafa gittı". kabarmaktadır. mış. Hoca düşünmüş ona da: cılık. otohiisdilük iflas edecek· ayan mus en ere a ve, çay, 0 d 

ddeğ~1ı asılacak yer ou.ma.k h..ıbil _ Haklısın! Demiş. miş. Ne yap~lım? Onlar da bi· tıal"gile ısmarlatrrdı. Uşak gösterilen istikamete d ğ ğrenh~ğimizekgörbe T1 raky<lan~ 
. egı ... . b" . d Bu sanatkarın, Masraf Nazı. saldırır. Osep de paşanın koııa- ı er şc ır ve asa a arın a v 

Halk kald'""' üstünde bekli- iki hasma da !tak verdiğini raz mm rahatımızo üşünse- " Mustafa Pa$8Dın aj!asına oy- ğma gide<. ayni rareket devam etmekte ve 
yor! Olobüs yok, ı.W.i yok, kapıdan dinliyen karm dayana- !erdi! * nadıp oyun, cehre değidimıek iki saat sonra aradığını hula- buna köyhile<imlz de ıştırak er 
tramvay yo.lt. mamış: hususundaki kuvvf'tinl ırösterir. mayan zavallı hizmetk.\r )or- lemektedirler. 

- A efendi! Demis. Ona da Ku b ·· M "'" gunluktan b"t · ·ı · • * Buna mukabil kış var, ~oğuk r an usep: . ustafa Paşa, usebi bir ka~ 1 
ap, ışı ecegı aur· 

var, sis va., nezle '"'! hak Vf•dôn, ötekine de, bu nİı· defa cağıtmı,, gelmemi•. rast- dan perişan konağa döno•. l'a- Hızano 12 (A. A.) Adamcağ,. on bi• buçuktan s.ı olur? Dir buçuk ,aat framvay bek- ı:eldii!i zaman sôtem etmis. 2 .., şanm huzuruna ç•kar. Se •••- halkı, Hulkodnsı vasıtasiyle kah: 
bire çeyrek kalaya kada• bek- Hoc• yine düşünmü,, karm- 111 ıe,·en okuyucumuzun şi- leceğ;nı vaadotmi$ yin• •elme- •Ün? O•ep koltukta oıunıyo•, ·•nman ~rlcrımıze kışlık hed;yı:'

1 

!emiş ve nfüayet ba_ka çare bu- na' ki\vetini okurken. hövle tıklım miş. Nihayet bir gUn Pa.a, u- olmak uzore ilk part de 511 çil

1 

Januyurak 1ı;,çoklım gibi 
0 

da - Sen de haklısın! Demôş. tıkhm dolıı arahalar~a ver bul- snklarından ôri yan birini ça- * çorap teberrü etınişleı·dir. 
yayan yapıldak evine dönmüş. * mak için itmenin, kukmanrn. ihrınıs: izdihama karşı: 

Bu şikayeti yapan zat bize u~rasmanın, giirec::mcnin foyda· - Kumkapıya, İ)aeu efendi· 
soruyor: Ne ~npalım? Akla gelen çare: sı olmıyacağ-ı anlnsılmıı;tır. Ne nin evine git. Sana kauıvr o a· 

Osep, Büyükadayı pek c;ever
d~. ~~ma pazar itÜnlerı adnya 
gıttıgı zaman vapurdan cıkar· 
ken izdiham Ca.zla olutı;a erken 
çıkmak için vantrlok luı:unu 

Verilecek ce,·ap kısa ve ma- zaman hu gibi v 'Zİ\'Ptleri ~i;... <'ar. Hemen vaka!'ından vakala 
kuldür: Evlerınu.de oturun. akil vasıtahırındaki darlı- sem aklıma me-,hur Kurhan Ü· Al. gel! R•rakma. ka<'ar hat 

C'a care olarRk aklıma şu sep gelir l\ferhnm AlımPt Rasi- U ak. tisepin evine ıritmis 
- Amma bayram giimi de ev

de oturulur mu? Tiyal.ro, ~inc
ma da bir ihtiyaçtır. 

Bu ihtiyaç takdir edilince 
mahzurlarını da göze nlmalı. 

Anlaşıhyor ki nakliye va!'ıta· 
lR?lDJ halkın ihtiyacıua göre 
tanzim etmek kahil dC'ğ'ildir. 
Ne zaman bu mevıua temas 
edecek bir şey yazılsa derbal 
tramvay idaresinin ~ayet kanaat 
verici bir. izahı geliyor. Oku~·o
ruz: idare haklı. Arkadan aece ... 
yarısından sonra Ileyoğluodan 
Be.yazıda Radar tabnnakuvvet 
giden zntin ~ikayeti ~eliyor. 

tedhir aeldj. BelPdh·e h "Win a- min ~ehir mekhmlıırında tak- Kapı:vı, ca1mıs. t.İsep cıkmı-.. 
na raddelerin o-:falt vnnı1ması- di .. kar hir 1icnn1"' h~l,.-pffı"""i llt' tı f d" " ~' . - seo P Pn ı serı misin?. 
na karar vermelidir. Jln karar- aılamn hen de ,·etistim. Kur- - Renim. Ne var? 
dan sônra kısmen narke rlö<;eli ban Üsep salon mizahcllnrı - Simdi seni Pasa lcıtiyor. 
caddeleri.asfalta kalhetnıek. si.i- scrisi~ıfe hahQo clel?er ehemmi- - P("ki ıriyineyim de ..• 
ratle mümkün olur. Ondan c;;on- yetli bir sanatkardır. Kendisi - Olmaz. Böy]e gider,.l?iz. 
ra henimiz iskcting'lerde oldu· lehee tak1idin<le fe.vkalfıde mu· tis(>p güç belA u~AITT ikna e· 
ğu gihi ayaklarımıza birer (te- \•affak_ olduğu gihi cehre deJ:iıı- der. G:vinir, yola çıkarlar. Bir 
kcrJekJi nalın) u"durur ve iste- tirmelç hususunrla da mMi hu- iki dda, uşağa oyun ovnamak 
diğimiz yere t~nmYnvdan da, lunmaz bir arti~tti. YilzUnün irin. k11emaya ı.;!lehhU~ eder. 
otobii~ten de dPhn seri hir su· hututunu derhal del!iştirerek ic;· Fakat kahil mi? Ceketintn ucu 
rette yctisiriz. Tabii ha lan~ıc- t<>diğ-i ıubmın ""klin,- J,- .. n.lini u-.ağm elindi ... Bir çeşmenin Ö· 

ta ufak tefek kazalar. carpııı- benzetiyordu. Ahmet Rasim nHnP ,...,.t;,.1,.r . 
malar olur. Fakat bu usul save- merhumda tisep·in takdirine - Hemşerim! der. l~im yandı. 
sinde hem herkes nakıl vas;tn- muvaffak olduğu ~ahsi:vetlerin Müsaade et de bir su içeyim. 
larının tahakkilmiindcn kurtu- resimleri \'ardı. Asıllarile ~·an - Olmaz. Gidecej{iz ... 

ı,,,ıı:ın • ııhaH~in ayakhır• 
nın.arasından ezılen bir çocul, 
taklidiyle: ı 

- Anneciğim... çiğnend:mı 
diy~ bir çığlık koparırth. l'crya· 
dı ışiten bütün ahali yere düs
müş zan~~ttikleri çocuğu çığı.e
memek ıçın geri çekildiklcti sı
rada o, serbest, elini koJunn .,al· 
laya sallaya iskeleye çıkilrdı. 
(\. "" .. ,.ö nl-;ın·r:h tranl\'3' ., 
dihamlarında kendisine jc;tcdiği 
zaman yer bulacaknuş ... 

Yazık biz Vantrlok df'ğiliz: 

ULUNAY 

Anta!~ "C 

Su Basft~nı 

üyük 

rdu 
Antakya: 12 (A. A.) ......... J3İı' 

haftadanberı fasılasız bır surette 
~ıddct.e yagan y· ğmurlar hır fe
laket halını almı~. Tcfı'le şelale' 
ıcrmdekı ~ehır suyu deposııtıtl 
tahrip etm ş. dcgirmenlcrı yı}{B' 
rak. o..ğu~ları sokup gôturrrıur. 
tür. Bu ylızden sehır dündenberı 
susuzdur. Bum-lan başka Anta)(· 
ya - Yayladag ..;osesrnı de sı.ı· 
lar basmış. kopruler yıkı1ıtı1ş 
münakalat durmuştur Ası oelı: 
rı Dl!mırköp .. iı civarında yatıt 
ğından çıkarak birçok ekilıı1 ıŞ 
tarlaları ıstila etmiştir Insnrı '~ . rıı• 
hayvanca telefat ve maddı za 'ı· 
büyüktür. Yaıtınur devnı:n e 
mektedir. 



,.. " . ""' 

anyanın 

i Hedefi 

;ya, muhtelif cephelerde yc-
2.lara tesebbüs etse de et

de, İngiltere adasına knrııı 
ettiği tahrip ve denizaltı 

rint gittikçe şiddetlcndirc
ır te ka.t1 neticeyi burada alma.ya 
·• edecektir, 

ardiadan sonra Tobruk ve 
Bingazinin sukutu Ital-

0 Uzun bir müddet için ''e 
,. tamamiyle, Mısıra taarruz 

'yecek bir vaziyete diişü
ı- ir. 

buki mil;ıver devletleri, 
istila etmek ve Stivey~e 
olmak suretiyle lngiltc

en kısa olan Hindıstnn 
u kapainai,rı ve Akdcniz
giliz donanmasını kov

tasavvur ediyorlardı. 
planlarını tahakkuk ettl
ydilcr, sevkulceyşi ve ik
bakımlardan büyiik bir 
'yeti haiz \llan Mısırla 

r Filistin ve Irakı ellerine 
ekler, Balkan de' letleri 

~ de bugüııküııden daha bü-
hir nüfuz tesis edecekler, 

ve ispanya hükumetleri 
s- 'leriyle lngiltere aleyhinde 

iği yapmağa razı olacak ve 
ız müstemlekeleri miis
bir siyaset takip etmek 
ını bulaınıyacaklardı. 
at İtalyanın hesapsız. ha

inin ve kudretsidiğinin 
ettiği Arnavutluk ve I..ib

zimetleri bu pilim altiist 
Bu vaziQet karşısınıla Al· 
anın seyirci kalmnsı mı.im
değildir. Çünkü Amerikan· 
'z blokunun tesekt..iıliindcn 
zaman, artık Almanya icin 

Lmağlubiyet amili olarak 
Fağa başlamıştır. 

e- ihtimal 
r almanya, fngiltercyc kar

şı: İtalyaya yardım su
ı- ve onunla işhirliği yapa
• Sarki Akdenizde: Frımc;n 

panyanın muvafakati ile 
1• t onlara rağ-men Cebelita
i• olu ile Garbi Akdenizde; 

t nvni zamanda iki deniz
" darbe vurmaya teşebbüs 

a ilir. 

ABONE S.EOEL 
TUrklye lcneb 

t40t Kr t ıene 2800 t< 
751. ,. fi Ay 1500 
400 ,. S Ay 800 
1st • 1 A" sor 

Halbuki bu devletlerin böyle 
b;r tesebbiise razı olacakları 
düşiiniilemez. 

Bulgaristan Başvekili Filof'
un dün Ruscukta söyledi~i nu
tukta: "Hiç bir ecnebi menfaat 

• bizi sevk ve idare etmemeli
dir .. se-klinde beyanatta bulun
ması. hu noktai nazan teyit 
etmektedir. 

Diğer cihetten, Almanya böy
le bir istila hareketine ba<ılar 
başlamaz, İngiJizJcrin. Airiıka
da az ~ok serbest kalan asker
lerinin ve bilhassa tav,·are kltV· 
vetforinin mühim hir kısmını 
df'rhııl Selaniğe ''e icap eden 
yerlere getirerek Yunnni<:tnnın 
knra ''"' hava ordularını takviye 
edec~kleri, Amerikadan aldık
ları m:an kalelerle Romanyanın 
pC'tro1 kuvulartnın tahribine te
seb büs ede<"ekleri ve Alman or
dusunun ilerlemesine mani ol
mava <'ah<:at'aktarı mu'hnlckak 
gibidir. SelRnik ile RomRnvanın 
petrol mıntakası olan p1oe-.ti a
rasındaki me<ıRfenin a1ti yeıti 
''ÜZ kilometreden fada olmn'11-
h1. motörize kıtalann hart>keti
ne milsait olmıvan Rn lkırn 1ınıta 
kıs mevsiminde tek hntla a"lker 
nakletmenin mii<ıkii1ah !!ÖZ ö
nUne getirilecek ol11rsa. hu te
sebbiic;iin muvaff'.ııkwet "Pret'e
si hakkında bir fikir edinilebilir. 

Diğer Cephelerde 

Cebelitarık cihetinden ya
pılacak bir taarruz hare

ketinin muvaffakryeti, Akdeni
zin garp kanısını kapamak su
retile lngiltereye karsı büy\ik 
bir darbe tcskil ede<"ektir. Bu
nun için, Vichy hükiımetinin 
,.e Fransız miist<'mlr.kelerinin 
muvafakati şarttır. Fakat hunun 
temini Almanya irin e-ittik<:e 
imkan!;ız bir hale ıelmektedir. 
Diğer cihetten, Cebelitarık'a 

taarruz ancak 1span,·anrn yu
dımı ile miimkiin olabilir. Bu 
takdirtJe dahi Alman orchısu, 
Pirenelerden gecen ve 1000 ki
lometre uzunluihmda olan tek 
bir şimendifer hattından istifa
de edebilecektir. 

Bu taarruz -muvaffakıyetle 
neticelendiği takdirde- servet 
koynaldnnnı tnhrip eden dahi
li bir harpten bitkin bir halde 
çıkan, ac: kalmamak için İngil
tere ve Ameri~anın yardımına 
muhfat olan ve ec:asen Atlantik
te 800 kilometrelik sahile ma
lik bulunan İsunnya~·a ne temin 
<'rlec .. Jdir? .. Cehclitarık ve Af
rikadtl bir mikdar arazi ile be
rnbcr tam bir açlık! .. 

Almanynnın, karşıla!iıacağı 

,,. rki Akdeniz hnrekrtinin 
kün ve miiessir olabilmesi 
evvela Arna\'uthıkta Yu- · 

bu miişkiillcre rai!nıen, bu ta
arruzlara t,. cbbüs edeceği tah
min edilemezse de hu hususta 
'kat'i bir sey söylenemez. Fa
kat muhakkaktır ki Alman~·a. 
bu yeni taarnızlara tesebbüs 
etse de etmese c!e. İnıriltere a
dasına karst tevcih ettiği .tahrip 
ve dt"nizaltı harnlerini !!İttik
çe şiddetlendirecek ve kat'i ne
tİ<"eyi huradl almaya gayret e
decektir. 

o,.dmmnu mağliıp ve Yu
tanı isgal etmek, Sc1iınik-

da1arda kuvvetli hava ve 
Usleri tesis etmek İ<'nn e

Alman ordusunun. do;'.:rru
doğruya Yur!Oslavyadan 
Macaristan, Roman\·a ve 

a aristandnn gecerek Yunan 
unun sağ' cennhını vura
i Jçin, bu küdik devlct
muvafaknti ile beraber 

S!'IB kendi emnh·<'tlerl ha
a tldan bu harekrtle vakın-

ala kadar olan Tiirki~·e ve 
et Rusyanın da miic;ande
temir. etmeye mecburdur. 

Gocbbe1s diin gazetecilere 
~ aphğı beyanatta. Almanyanın 
hk kimsenin unutamıyacıı{(ı 
hiiyiik bir taamız, yeni bir ders 
hazırladığını söylenıiştir. 
Alm~rnyanm, çok gec: kalma

dan, esaslı bir ta:ırruz yapmak 
mecburiyetinde olduğu muhak
kaktır. 

~l. ANTEN 

ve Öksürüğe llCiç 
ana, erhahınm elinde her ğe ila~ gihi tesir ettiğini anlama

de yetisir ama. kendisi- ya calışmakhr. .Bu vazifeyi ifa 
bit mevsimi kıştır. Hunu ederken de ilk hatıra gelen ~ey 
iz bilirsiniz. Fakat. Hihn- lfih:manın terkihinde, yüzde yiiz 
kts mevsiminde yetişmesi- miligram nishctinıfe. hem de fi
ikmetini, bilmem. hic dii- ziyo]ojik halde kükürt madeni 
tıih mii? Simdiye kadar bulunmasıdır. .. ._, ...... 
diicıiinmek aklını7.a l!elme- Nezleye n öksihiii?e İla\' ol-
hemen söyliye,·im: I,nha- mak bakımından lahananın en 
n soğuktan gelen nezleye miinasip sekli. yaj'hca et parca
tirüğe iliictır da ondan.. larile birlikte pisirilmiş corbası-
ll kendi ke!'lfim diYe si.irle- dır. Hatırınızda ka1mış oha ge-
)snvdım. nezle'\'e iln<' gibi rcktir Lahanada tiirlii türlü ve 
l' şev kesfctmeye kudretim hP.r tiirliisü pek bereketli vita-
)'eceğj için, inanmnmak ~!nlerle ins:ı.na ~n lüz~lu on 
ız olurdu. Fakat lahana- ıkt maden (eşıdinın hepsı vardır. 
leve ve öksH~üP.f' ilnr olrlu- ı Vitaminlerinin bazısı suya. bazı
•ı.kı zanıanrfa hiiviik hil-ı sı v~i!'ıı. kansı;. Corha .:vaihra e!-
"1' iml<'r c;övlcmic;ler V<' vaz- le hırlıkte p1cımce vıtamlnleTın 
~"''" OnJn,.ın n,."lc:mrlıı en lw11c;i rorhavn karıc;mıc; hnhınur. 
r-ı· ı\ lmnnvnlı Hofmnn he· . Val.mz. lahana ye1!1ek ic:in mü 
f)hıır rril • l ih ıik hir hrkim hım ~ır.sart vardır: Lahana çorba
.. ı:. k , 

1 
ım ırtıkten sonra \'ahııncılıt"m 

"nır soı:;•ı tan !!<' en ne'l' e- . .:ı h 1 k k ok .... - .
1 

A 

1 
- .. "anmua n unma tan sa ınmak. 

e sburugc~ 1 aç ? aca ını sn\ Biiylc yı:ı~mca, bir kere insanJn-
h hu kksozel ınanmanıaya rın utanmasına meydan olmaz. f. 
••ın a ı o nmaz. kincisi nez1e haskasma hulasmaz. 
diişcn 'azife, Jiilınnnnın Üci;nciisü da, lahana u~·ku ~·erir, 
dolııvı ı ez leye 'c i.ik urli- istirah·ıti temin cdeı 

TAN 

Nüfusu 14,5 milyonu bulan miis takil "Thai .. krallığının bugiinkii 

B irkaç gündenbcri ajans 
telgrafları üıakşarkta 

yeni bir harpten bansetmiye 
başladılar: Asırlık !.Smmı son za
ınanlarda Thaı'ye <;.!vırca Sı
yam, .F'ransız Hindiçinisindeki 
.F'ransızla harp halinde bulunu
yormuş. Demek .ıcı bır ıki ~y 
evvel Bangkok sokaı{la;:ındcı yc.
pılan büyuk nümayişl~;:. hudut 
boyunca ikı taraftan ufaktetek 
ateş açılmaları, nihayet $ıyam
llların umumi bir tecavüz hare
keti şekline girmış... Hatta 
Thai ordularının şıdeLli ni.:.cnm
lan onünde tuLunam.yan J:t ran
sız kuvvetlerinın 5eri çekıldiğı 
ve Siyamlıların Kamboç hudut
larından 40 kilometre Kadar ıçe
rı sokuldukları haber verilıyor. 
Mekong nehri üzerıııde gorunen 
Fransız gambotlarına Siyaml:· 
lar ateş açmışlar, Siynı.,.ı tayya
releri Sisopon'u, Seygon't:. bom
balamışlar, Fransızlar da bu iıa
va hücumlarını cevapsız bırak
mıyarak Siyam şehırlcri uzeri
ne bombalar yağdırmışlar ... Ha
sılı tam manasıyle şiddetli bir 
harp başlamış. Dünyamn en sa
kın, en uysal, en sulhı;u milleti 
olarak tanınan Siyamlıı.-ıra biı-
denbire ne oldu?.. Asvada Ja
ponyadan Irana gelinceye Kadar 
rastlıyabileceğilniz yegane mus
takil devlet olan Thaı kırallığı 
şark komşusuna kar'lı ateş aç
mıya neden liızum gordü~ 

* * 
S on senelerde Şarki Asyada 

Japon tehlikesi boyuna 
artıyordu. Mançurya, Çiıı der· 
ken Japon istılası cenuba dogru 
sarkmaya başladı, Haman adpsı
na yerleşen Japonlar Hindiçmı
yı tehditleri altına aldılar. Bu 
bölgede büyük mustemıekeleri 
\'e nihayetsiz menfantl~ri buiu
nan devletler bu tehlikeye kcırşı 
muşterek bir cephe almak ihtıya 
cını hissettiler.1939 haziranında 
Singapur'da toplanan Fransız ve 
ingiliz murahhasları bu birliğin 
esaslarını hazırlamak üzere mu
zakereye başladıkları sıralarda 
idi ki Sıyam kırallığı, alcm.ın 
asırlardanberı bılıp :::öyledlğİ 
ismini Thaiye çevirdiğini ilan 
etti. Bu hadise ilk bakışta pek 
ehemmiyetsiz, basıt bir vak'a 
gibi görünmüştü. Atlaslaı·da ve 
coğrafya kitaplarında bundan 
böyle Siyam yerine Thai dene
cek, hükUınetler resmi muhabe
re ve muamelelerinde Thai kı
rallığma hitap edecekler ve Si
~ amlıları badema 'l'haıliler dive 
tanıyacakardı ... Fakat bu basit 

Şarki Asyada 
Pathyan Yeni 
Harpte Siyam 
ın Rolu Nedir? 
Aııyanııı yarım asırdanberl büyük 
ilPrlemder elde eden hur devlet
leri arc.sırıda Siyamın ınühım bir 
yeri va.rdıı. Siya.m (Yeni adı ile 
Ihai) 1350 sencsindenberi musta
kil bıı krallık olarak yaşamış ve 
kendı koşesınde sessiz sedasız bü
yıik inkilfıplar yaparak binlerce 
senelik rr.cdeniyetinin ustüne asri 
bir g<irJ. zıhniyeti aşılamaya mu
vaffak olmuştur. 
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Siyamh bir polis 

vak'nm çok derin bir manası 
vardı: Siyam bu memlekete 
Çınlilerin verdiği Sayam ismin-

mnnta7t\m nTdttc:unrl:m l\ir na"C=' 

den geliyordu. Siyaml!lnr ıse 
kendi tilkelcrinde utedenberi 
"Muang Thai" yanı "Hürrıyet 
diyarı" derlerdi, simdi bulun 
dünyaya Siyam is~ini unuttur· 
mak ve onun yerine fhcıilund· 
öğretmek ısterlerken Siyamh· 
!arın herkesin kafasınd. sokmak 
ıstedikleri başlıca fikır. bu ül 
kede yaşayanarın hürriyı~tlerım 
karşı duydukları m:.ıstesna bağ
lılıktır. Hatta bu yalnız bu 
günkü hudutları içerisü\de Si
yamda yaşayanların değil, Thai 
dili ilf> konuşan ve senelerden
beri yabancı komşu devletlerin 
idaresi altında kaJm·ş bulunan 
hemşerilerinin de ayni hürriyet
ten istifade etmek hakları oldu 
ğunu hatırlatmak isteyen bir 
nümayişti. 

... + 

F rans.ızlarla Ingilıılcr Hin
d.ıçını yarunaaas11ll XLX 

uncu asrın nihayetlerıne do~ru 
aralarında paylaşırlarken azJrnJ
sın boğazbağaza gelec.:eklerai. 
Aralarında kalıp ezilmek ı.ste
mıyen Siyam istikldlinı muha· 
faza için çırpınıp duruyordu. 
Ingilizler Siyamın bu vazıyetfrı
den istifade etmek ve onu 1''ran· 
sız ıstiJasına karşı KUllanma~c 
ıstıyor ıardı. 

1893 ilkbaharmda Siyamlılar 
hudut iızerindeki Fransız ka
rakollarını ansızın basarak yt.iz
lerce zabiti kılıçtan geçirdikleri 
vakit Ingilizlerin yardımına gü
veniyorlardı. Fransızlar ou te
cavüz üzerine Siyam hududun
da asker yıgmaya başlamışlar ve 
Kıral Chulalongkorn 'a şiddetli 
bir ultimatom vermışlerdi. Kı
ral buna hır cevap verebılınek 
için Ingitere Hariciye Nazın 
Lord Rosbery'nin va'.iini yerine 
getirmesini ve kat'i müzaheret 
haberıni bekliyordu. O sıralarda 
kendisini bütün dünyava sulh
sever derin bir siyaSet. adamı 
olarak tanıtmak ıstiyen Alman· 
yanın genç imparatoru Ikınci 
Wılhelm. büyükannesi Kıraliçe 
Viktoria nezdinde husuı;i bir 
teşebbuste buıunmuş ve bu 
hareketi ile Ing.liz B:ışvekiıi 
Gladstone'un hesaplarını altiist 
etmişti. 
Netice: Siyam Fransızlara karşı 

boyun eğmişti... Bu memleK.eti 
müstemlekeleri arasında bir 
tampon devlet olarak yaşatmayı 
daha faydalı bulan 1''ransızlar \'e 
Ingilizler ise. binlerce sem•lik 
bir medeniyeti olan bu miJleti 
zayıf düşürmek için ellcrmden 
geleni yapıyor ve ilk iş olarak 
sağından solundan kırpar:ık onu 

en hayati sahalarından mahrum 
bıraJuyurlardı. 
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~Ö\TAKYillDEN 
~ ~ .. , iaYAPRAIC 

D ve T Meselesi 

Fakat bugünı.in Thai'sı H193 
ün Siyamı değildır. M

Janın yarım asırdanberi buyuk 
ilerlemeler elde eden hur dev
letJerı arasında Siyamın mühim ı 
bır yerı va~dır ... Siy:ım sessi~ sa- B ü~?I' Türk inkdihnmı ki 
dasız kcndı koşesınde buyuk lunü yapan muhtel;f sa 
mkılaplar :ıpmış ve bin!~rc:e halarıu en miihıınlerindt?n hı 
senelik medeniyeti üstüne asri bari inkılabıdır. Türk kültüı 
bır garp zıhniyeti .lşıla:nıya mu- bu inkılap ile ayağındakı hu). 
''affak o 1mustur.Bu~ünkü ~esa-ı !'tıların en ağırını çözmüş oluy 
bası 529,000 km2 vı ve nufusu ~., t .. tr.t:O'h•n '"' "'"n.~"'"" ını 
14,5 milyonu bulan Siyam l:i50 den ı:ı-üneo hay1rlı n~ti<'~lf'r ı·erı 
ıenesındcnberı müstakil hır kı- tekamüliiniı ~örüyoruz. ~rtJI 
rallık olarak yaşamı~'tır. Kıral· doğru okunması lazım ı.;~len hi 
l~rı arası~~~ ba~~ ~~'.rvetli şah- kelimede kaçamak yol kalmamı· 
·ayetler go:unmuştu. Bunların tır Latin harfleri ~ayes•nc!e bt 
başında Sıyam tahtında ıö68 I nu doğru yazmağa, do4rfl oku 
:len 1897 de vefatına k~dar .. ka- .,1A<Y!l \'P do(!rn okutmafa mP 
lan C~ula~u!1gkorn ~elr Garp buruz. Harf inkılabı '=ok şükiiı 
mcdenı:yetını pek 1yı anlal'l'ış lüzumsu1 kaide miin:ı"asalıırın 
ve takdır etmış olan Chulalu11g· dan bir dereceye kadar bin kur 
korn memleketine bircoK veni- tardı 
li.kler sokmuştu Bununla be .. a. 
her 1!>32 ınkılabına gelincrve 
kadar Siyam ıstibdat icinde va· 
şayan Asyai bir devlet şeklinde 
kalmıstı Husus1ylE' 500 karısı-
nın 4R inden 360 evi.it !'ahibi 
olarak ölen Chula!ungkorn ın 
arkas·nda bıraktığı bu prensler 
ve varMer kafi'esi r.ıell'l<>ke ın 
baı;ında mühim bir ~ıa kesil-
mişti 

Siyam tahtından rlrnlalung-

Bir gün bir mecliste Abdülhal 
Hamid'in "Hindistundaki odanı' 
başlıklı hır şiiri okunurken: 

Bu to.raf neysitiin- ı -
nağme sera 

Mısraında kıyamet koptu. 

- Nağme süradar! 
- Neden? 
- Suru .. en ıuasdarındı•"\ geldi 

ğınc gore sura okun:ılcl.51 ia:.ı.ım
dır. 

Diğer bir zat itiraz etti: 
Suruden den gelm~yor. 

Scrayıden uıaı.darıııdao gclıyor. 
~era okunması ıcabeder. 

korn kahilivetindP daha hır iki 
kıral ıı~lip ~Prmic: o1c:;avch mem· 
lek<>tin hemı-n hütün halkı kı
rallcıriyle ııwktı:ın vakın<ian ak· 
rah::ı o1;ırPkhırrlı 'RPrf'kPt ver· 
c:;in ki lQ~? inkı'iıhı imoada ve· 
tic:ti Kırk <>1li karlar qonr 7;ıhit- lkısı de aogru olan bec ak.i ta· 
t<>rı v<> tal<>h~ ...... ,.,.,;;.,<>\<-~,.. ... ~;r 1 ral .~aaUerce çene çaldılar. 
hPv"'t;.,. h.a71rl:'l~1.i!1 hu m~ıl.ap 

1 

Eger tiaınıd ~urın• ıatın hart· 
har<>k<>tı C::ıvam ırtn rok mııh•m lerıyıe yaLmJ~ olsaydı Arap hart· 
bir ic:; .. ih:-ılenin h::ıc:1anc1r1 o1chı lerıyle .)aı.dıgı gıbı (s r aı şek· 
Artık 8iv::ım mPc:;nı .. i hir Nnv1Pt lınne yaz.mı.) acıdU& ve o :ı.ım.ın

ol11vor ;rt'maİ VP lrJı:ıri nPfti<.:1k- ı bU Jü:tUDbUZ munakaşaya da fü• 
lik1Pr ve ilrt1c:ı:ırH n., .. ı<>melcr bi- :1.unı i!orulmiy~ekti. 
ribirini takip ediyordu. Zaten insanların artık şekle 

• • taalıllıı. eden oıerasını!e ugıaşma 
zanıanUtrı çoktan geçmı:,ıtır. Ke
lime hkri ıfade eden bir vasıta· 
dan başka bir şey değildir ve ol
mamaudır. r Maydanl)Z)U ınide 
nu\,.az, r PırasaJ yı ı pür hasıoaJ, 
( ı..ereviz) ı ( gırefs) ~kli.nd" ya:.ı.-

T hai'liler bu ilen bareket-

uUlklı. bsaoa ne ıaydası var? 
Bizde şimdi imla meselesinde 

foneuk bu tarı. kabUl edılnıekle 
saoeuge dogru kuvvetli bır adını 
Ktılmışur. t'rao,,ızlarm ı.enelerce 
basretıru çektıkleri unla w.kılabı 
oızot kolaycacık yapılıverdi. 

Fransızcada bu mesele o kadar 
gu\ bır ~kııdedir ki baı.ı imlaJar 
bilmece baHı gibi bir eğlence te~· 
kil etmıştır.J 

ıer.nae Japonları ıruı,al 
aldılar, Japonyaya her sene yüz
lerce talebe gonderdiler. Japon
ya ile ıktısacıı munasebetlerı çok 
arttı. Fakat Japonların tuzağına 
duşmek te ıstemezler. Çunku 
lngılızleri Hıdmstan yolu uze
r.nde Singapurda tehdit edebil
mek için Sıyam Japoulaı-a çok 
mühım bır destek teşkil edebı
lir. Bunu bilen Ingilizler de Si
yamın dostluğuna kıymet verır

ler. Kuvvetli ve kendileri ile 
müttefik b.r Thai devleti lngı
lizler için zayıf ve her şey~ ko
layca boyun eğen bir Siyama 
mürecca\tır.Bu itibarla, Hindiçi Bıı.de konulan imli kaideleri
ni yarımadasında Fransız iş bir- nıi:ıe ıtirıu edıiccek noktalar var
liğini kaybeden Ingilterenin Ja- ı dır. Lısanın ıcabettırdigi uzallş· 
ponların muhtemel b.r hareke- 1aı temin edilemıyor. Nuksan 
tine karşı kulJanmak için Fran-ı letakkı edılen bu cıh~ti şiveye 
sızlann yerinde Thai'lileri gör- terk etmekten başka yapacak 
mek istemiş olması pek milin-, biı şey yok. Birçok ıoemleketler
kündür. Belki de, bugijn Thai'- de bir kehmenm yazılış şeklı3 le 
lilerin arkasında, 1893 te olduğu okunuş farkını şive tcınıo etnıe· 
gibi yine Ingiltere vardır. Çün- yer mu? Fransızların yazılı~ tarzı 
kü Thai'l ler ecnebi elinde bulu· itıbarıyle Şamberlen okudukları 
nan topraklarının ıadesinden bir kelimeyı mgıtızler Çember
bahsederlerken Ingilizıerde ka- l~yn oku3:0.r_ı~r. Tekamiil kauunu 
lan yerleri hiç kale almıyorlar. b~~· .. k_~ndılıgınden or~ya kadar 
Hat ti. geçen hafta Thai Mechs goturu~. ~alnı~ D ''e f meı.ele~ı 
Reisi ve Müdafaa Vekili Bioal ehenımı)etle dıkkate alınacak bar 
bir nutkunda Ingiltere Hükume- noktadır. 
tin n Thai'ye karşı göstermekte Sonu D ile biten münferit keli
olduğu iyı niyetleri ileri süre- mel~rde D harfi T ye ~abvıl t-di
rek evvelce Ingiltereye verilmış liyor. 
olan Siyam topraklarının iadesi Nıçın? 
şimdilik bahis mevzuu olamadı- Çünkü o zaman D harfi, T &esi 
ğını açıkça söylemekten çek n- veriyor. 
medi. l:Su kaıdenin mah:ıuruııu keli· 

-------------------------------------------------------- menın manaya olan lcsirındt! go 

İngiliz Stüdyolannda: 

Lorıdranm meşhur "Pine 
Wood., stüdyolannda ye-

m 
-

- . 

ni filmler çev
rilmektedir. 
Bunlardan bir 
tanesi de "Bin
başı Barbara,, 
ismindeki bir 
harp filmidir. 

Bu filmlerin çevrilmesi bir hay
li fedakarlıklar sayesinde olu
yor. 

Zira canla başla çalışmakta 
olan artistler ikide bir ca1-ınan 
alôrınlarla taciz ediliyorlar. En 
mühim bir sahnenin ortasında 
bulunmak orada kalmaya hiç 
biI sebep teşki' etmez. Stüdvo
lara dikilen hükumet muhafız
ları hemen artistleri !'lıihnakla
ra ,2itrneye mecbur ederler. 

"Binbaşı Barbara .. filmi cev
rilirken bunun muayyen bir 
sahne<ıinde bir düzine muhafıza 
ihtiyaç olmuştur. Stüdyo haki
ki muhafızlardan on iki tanesi
ni yanm saat icin kiralaınıstır. 
İşte tam bu sahnenin ortasında 
muhafJzlara nasıl oynıyacaklan 
~fü;terilirken alinnlar çalın
mıstır. 

Bunun üzerinf.' muhafızlar, 
rollerini bir tarafa bırakıp stüd 
vo müdürüne rciicıör ve artist
lere derhal asağı sığmağ'n inme
lerini emretmişler vr> dedikleri· 
ni yaptırıncaya kadar da ısrar 
ctm işlerdir. 

Artistler her ne zaman mu
vaffak olurlarsa sığınaklara· in
m~kten içtinap etmcktedirlt>r. 
Or>lar içir. husu:si hnyat kalma-

Yazan: Sevim SERTEL 

mı~ gıbıdir. Zıra iızerinde ça
hştıklar; filmi bitirmek lazım
dır ve bu da bombardımanlar 
yokken mümkündür. Onun için 
artistler gimdi 2iinün büvük bir 
kısmını stüdvolarda beklemek
le gednnektedirler. Her ne za
man mümkünse çalısıvorlar, 
tehlikeli anlan sı~ınakta ~eçi
rip ilk fırsatta yine işlerinin ba
şına geçiyorlar. 

* * Garip Bir Tesadüf: 

lngilterede halk bütün zorlu
ğuna ra_ğmen umumi ha

yatın seyirle-
rini takip et- ~ 
mekte. munta-
zaman eğlen- . 
ce1erine git-
mekt<>dir Yal-
nız ne var ki 
bunlann rok defa yanda kesi 
~p;.; de o1uvor. 

Bu arada "Yüzen kaleler 
filmini _gfü;teren bir sinemad 
c;övle bh vak'a olmustur· Fi' 
mirı ort:ı~ında sinem:ınm miidii 
rü gelmis ve ha1k:ı sehir üze
rine bir bombardıman yapıl
makta olduğunu haber vernais
tir. Kalkıp sığınaklara gidenler 
pek az olmuc:tur. Ekseriyet fil. 

mi seyre devam etmistir. Bu 
esoada filmde kaptan rolünü 
oyruyeır Clive Brook: 

"- Baylar, demektedir, düş
mana karşı hare.kete j?eçiyo
ruz!.., 

Bir saat sonra "Tehlike yok 
işareti,. veriJmiştir lşte tam bu 
anda da 11tenç bahriye suba:v1 
rolünü oynıyan John C!ements 
tesadüf bu ya şöyle demekte
dir: 

"- Her şey kontrolümüz al
tındadır baylar!,. 

* * ~giltereden Aınerikaya 

Yazılan Bir Mektup: 

Helen Amerikada tahsil et
miş bir lngiliz kızıdır. lş

•e son zamanlarda 
merikadakı mek· 
>arkadaşı Jane · 
gönderdıği bır 

ektup. 
'Kardeşım 
Burada hakıki 

..,ouıoaraımanıar başlıyalıt)eri 
vakit bulup sana mektup yaza· 
madun. Bu hücumları hiçe say
mak manasızlık olur. Fakat, ha-
yatın her şeye rağmen devam 
ettiğini ve herkesin bu hali ta.-

bii bulduğunu sana katiyetle 
söyliyebilir m. 

ille günleri biraz sarsıldık ta
kat sonraları her şeve a
lışl!k. Ben her zamanki gibi ışi
me gidiyor ve dekorasyonla ıneş 
gul oluyorum. Kardeşımle be
raber her sabah ,şinıızin basına 
gidiyoruz. Yalnız esas yollirın 
bazılan enkazla dolduğu için bin 
diğimiz otobüs bir takım yan so· 
kaklardan dolaşıyor. 

Hiç bir şey yokmuş gibi ışe 
başlıyoruz. Derken alarm dü
düklen duyuluyor. Herkes ışıni 
bırakıp sıra ile sığınaklara ın.

yor. Telaş edenlere, ııetecanıa
nanlara ceza verılıyor. Herk.~s 
~oğukkanhlıgını uıu.uıfaza ewıe
lidır. Sığınaklarda şarkı soy Jı;ve
rek, yi.ın orerek vakit geçırıyo
ruz. ··Tehlike yok!" ışareti verı
lince herkes işinm başına donu
yor 

Bu vaziyet günde birkaç kere 
tekerrür ediyor. 

Evlerini kaybedenlerin, bir 
birlerinden ayrılanlann, ölenle 
rin, yaralananlar112 iztıraplarını 
düşündükçe içinı yanıyor. Fakat 
sonra düşünüyorum kı bu bir 
buyü.k mücadeledir ve Londra· 
daki sivil halk harbin siliıhlı as
kerleridir: o zaman göP,sumü 
iftihar la geriyorum." 

Londradan Amerikaya gelen 
bu mektubu Ingiliz halkının ma
neviyatı ve ımanlarının yüksek
liğim göstermek dolayısıle en
teresan bulan ve neşreden Nev
york Times gazetesinden nak· 
!etmeyi ayni sebeple biz de de
ğerli bulduk. 

riıyoruz. 

Gec;en gün bir arkadaşım şi)yl~ 
şikayet ediyordu: 

Soyadları yani nile isimlerı 
hakkında bir makale yazdım 
K.ımse okumadı. 

- Neden? 
- Makalfmin hac;f.lı m~VT.tt' 

üalsa etmesi itibarile (Sov ad 
Anl idi. Bu haslık (Sov atları 
şeklinde dizildiği kin bir kuıını 
"1unu şecereli binek atlann1n is 
lahına ait hir maka1P zanetmis. o 
kumamış. At merakhhm da illı 
-atırlara göz 2'e7.dirince f11milva i 
·•mlerine ait hiT me\.-zu otıtue-nnıı 
Ş?Örmi.icılt"r ve hakla olarak alak
f'İl"ltPrm~ml.,.ler. 

Bunun l'81'C'lii henimİ7İn bi11'irr 
t-"yvana alem olan kelimevi (Af 
<.'•klindt> , ... i<:im manR<;tna ır~lf> 
wni fnn,.+i1r klimf'vi f .\ff) ~k1i• 
~e yazmak ve imla ln,idesinl de 1 

... ,,.n,.P i .. 1Ah PtmPktir. 
Bu kaidenin arannı hn isim 

•eorde de ~öriiyon1z. Sonu d ilt 
ı,jten bütiin isimler t ile yazılı 
''or. Mesela Nihad. Nihat ~klinr 
ıtiri\•or. Sonra "Nihadı gördiir 
mü?'' cümlesini yazmak icar 
P-iince o 7.aman t veTine d kulla 
.,1yoruz. Cünkii "Nihatı gördiiıı 
mü?" ilivPmivnn1z. 

Bu halıff' \"a'lllı"' fA1'7ı h;,. t.. 
~ııretlt> de~i<;memr<ıi iren n..t 

t.as isimler istPr io;t<>mt>1 rt<'"'İ" 
1 ;;.,. fahi nhıvnrlıı.r. 

lmJa hahsinde hu. esac:;ıı t<ı..,11 
~·meyen bir mest"lr "Mn~· ;, 
t- ... UMfilm~i p-iir .fplYiJlfiT. 

Bunun tashihi ise yukarıda daı 
sö~·lediğim vcçhile bir tekamül 
demektir. 

Takvimci 
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LiG MACLARI 
Beşiktaş Beykozu 3-0 /.Spor 

~ ~n~: ::~va;:~ 1z1 An na ; f ~G:)NKO PROGKA-

Bella'n ı n Hollywood'da ~~ ~:~':rı: ~:.~~ ~~ 
Sebep Oldug" u Kasırga a~~:5~::e~Pl.) ~:::~ ::::: 

Listesi 20,15 Rad10 

+ Gazete" 12.30 Program 

B. Sporu 3-2 Yendiler 
Bu Fransız Yıldıztntn T yrone Power 1233 Şarırııar 20,45 MO_. 

12,50 Haberler 21,00 1.stelcl" 

ile Evlenmesi Hayli Gürültülü Oldu ~!:~~ ~~:17Pl> ~~:!~ ~;:."' 
+ 22,30 Haı:ıeıJI' 

600 At:etin Girdiği Sokak Koşusu Çok Muvaffakıyetli Oldu, Kup~yı Kuleli lisesi Kazandı 
l .. iı, maçlarına dün Kadıköy 

,.e Beşiktaşta devam edilmiştir. 

Dıinkü macların hemen hepsi 
normal netice vermiş, yalnız 1s
tanbu 1snor, Beyoğlusporu yene
rek. MHli kümeye dördüncü İs
tnnbul takımı olarak girmeye 
namzetliğini koymuştur. 

Vefa 3 • Altıntuğ 2 

Saat on birde Şeref stadında 
baş'ayaı! bu maç o1dukça sıkı ve 
heyecanlı geçmiştir. Altıntuğ, 
kuvvetli rakibine iyi bir şekilde 
karsı koymuş ve bir gol farkla 
mağlup ol.muştur. Vefalılar bi
rınci devrede daha iyi oynıyarak 
Hakkı vasıtasile yaptıkları gol
le 1-0 galip vaziyete geçmiş~er
dir. İkinci devrede de iki tara! 
ikişer snyı çıkarmışlar ve ovun 
Vefanın 3-2 galibiyeti ile niha
yetlenmiştir. 

G. Saray 8 • Topkapı O 

İkinci oyunu Galatasaraya kar 
şı Topkapı yapmıştır. Galatasa
raylılar kendilerine nisbetle çok 
kuvvetsiz olan rakipierine karşı 
çok güzel bir oyun çıkarmışlar 
ve Saliru ile Sallhaddinin aya~n 
dan birinci devrede iki gol çı
karmışlardır. 

İkinci devrede Galatasaray 
altı gol daha yapmıştır. Bunla
rın ikisini Arif, ikisini Salahad
din, birini Salinı, birini de Gün
düz atmışlardır. 

Beıikttıf 3 • Beykoz O 

de 11,32 atarak üçüncü olmuş
tur 

Ucünci: kategori müsabakası
na 32 atlet iştirak etmiştir. Bu 
müsabakaya haftaya devam edi
h:!<...ek V..-; bitirilecektir. 

Sokak koşusu 

Eminôni.. Halkevinin tertip et
tiğı sokalc koşusu dün sabah sa
at ondı:ı yapılmıştır. Takriben 
2200 metrelik bir mesafe üzerin
de vapılan bu müsabakaya 600 
atlet ist irak etmiştir. Kuleli li
sesi en çok atlet!e yanşı bitirdiği 
için kupayı kazanmıştır. Yanşı 

Fenerbahçeli Hüseyin kazanmış, 
R. Kolej'den Kostantinidis ikin-

Sokak koşusuna iştirak eden atletler ci, sanat. mektebinden Ahmet ü- ı 
çüncü olmuşlardır. Birincinin de- l ) 

/. Spor 3 • B. Spor 2 j F. Bahçe 6 • Süleymaniye O rtcesı 6.59,4 dür. Charli Chaplin (Şar o 

Holivud sosyetesinin en par-
Fenerbahçe stadında yapılan Fenerbahçe takımı dün Süley- lak -yıldızlarından biri de 

ilk mcıç çok alaka celbediyordu. ma!liyeve karşı oynadı ve bida_:- Edirnede Kapalı , Tyrone Pover'dir. Kendisinin ka-
İstanbulspor çetin bir mücadele- vette biraz sıkıntı çekmes~ne rag dınlar üzerinde çok büyük bir te-
dt!n sonra Beyoğlusporu yenmek- me~ oyunu 6-0 kazandı. ilk go- siri vardır. Hatta rivayll!t ederler 
le dördüncülük yolunda en emin lü 1'acinin ortasına vurduğu bir Spor Sahasının ki, onunla film çeviren her ka-
d t t B d kafa ile Niyazi yaptıktan sonra dm ona aşık olur. 

a ıınım a mış ır. un an sonra Yacıarın çıkardı~ı iki sayı ile Fe-
her ikı takımın yapacab maçlar nerbahçe devreyi 3-0 bitirdi. lncaafı ı·ı+ı·yor Anna Bella Fransadan Holi-
hemen hemen ayni ehemmiyet- s 

Tyrone Power 
Ve işte Hollywood'taki kadın ar 

tistler arasında kasırga o zaman 
koptu. Kendi kuyularını .kendile
ri kazmışlardı. Açıkgöz ve sami
mi bir Fransız kızı senelerden
beri üzerin~e gözleri olduğu aşık
larını ellerinden almıştı. 

* * tedir. İkinci devrede Süleymaniye vud'a geldiği zaman kendisine 
ba~k& gol yememek için çok ça- . . . d ilk verilen rol (Süveyş) filmin- Hollywood'un En Zengin 

Oyuna başlandığı vakit Be
yo~luspor rüzgan arkasına al
mıştı. Bunun tabii neticesi ola-

lıştı ise de beşinci dakikada Na- Edırne, <!an. murabırı~. de.1!' 
1
-:- deydi. Bu filmdeki erkek rolünü 

rak üstilste yaptığı akınlann se
meresini 2ördü. Sahanın çok 
kaygan v~ çamur olması yüzün
den top kontrolü hayli müşkül-

imm, onuncu dakikada Nacinin Beden terbıy.esı um~ mu uru- Tyrone Pover, kadın rolümi de Olan Artistleri: 
ve 3~ inci dakikada da Yaşann ğıi tarafından 35,000 liraya şeh- Loretta Yoong oynamaktaydi. 
birer il'>, çıkarmalarına mani o- rimizde yaptırılmakta olan kapalı Anna'ya verilen rol Tyrone Po- Hollywood'ta yıldızların hepsi 
ı.am. adı. Adnan Akının idaresi iyi · spor sahası bitmek Lizeredır. 1 ver'e aşık. o.lan bir gö.çebe Fra.nsız 

T nin kendi yaptırdıkları hu· 
ıdı. Şehrinmerkezi bir yerınde insa kızı rolıydı. O daıma yı:o~e susi villaları, köşkleri vardır ki 

. s ile flort etmeye çalışacak, yuz 

18,00 Program 22,45 CaztJtllll 
18,03 Orkestta 23,23 ıtaııed' 

Edirnede Yol 

inşaatı 
Edirne, (Tan muhabirind 

Y 01 ve köprü inşası bak 
şımdiye kadar görülmcnılf 

1 bayındırlık yılı geçirmiş 

1 

Trakyada asfalt yol tnşaa11 
bir haylı ilerlemiş ise ae bll 
dakı faaliyet mevsim do)a 
durmuş bulunmaktadr. BUfl 
beraber şirket ilk ~ 
hazırlıklarını yapmaktadır. 

1 yakında inşaata tekrar ı....ı111~ 

'

' cak ve Kuleli - Edirne ar 
kısmın da ikmaline ~al 
tır. 

Divam Muhasebat B ....... -...... 
Muavinliğinden Müteakit 
Batukun kızı 
PERİHAN 'JJl 

hazin ölümünün birinci yıl 
nümüne raslıyan 14 ikinci 
yarınki Salı günü öğle . 
zından sonra Bayazıt c 
mevlüdu şerif okunacaktır. 
Kendisinı tanıyan ve se 

rin ve arzu eden diğer 
teşrifleri rica olunur. 

E f~P;BAŞı ORAM IUSMINO~ 
: Bu ak,am oyun roktar. 
i 
: KOMEDi KISMINDA 
i Aıtpm saat 20.30 da 
5 P•SA HAZRETLERi ····-····· ....................... . 

Şeref stadında son maçı Beşik
taşla Beykoz yapmışlardır. Be
şiktaş SC•L zaman~d~ gösterdiği 
yüksek futboliı bu sefer de gös-

oluyordu. Maamafih 18 inci da
kikada Cambaz Beyoğlusporun 

ilk ~olünü yaptı. Bundan sonra 
hakimiyeti elden bırakmıvan Be
yo~lusporlular, KOQO vasıtasile 
ikinci sayılannı da yaptılar. Dev
re sonlanr.a dokru Tarık İstan
buJsporun ilk golünü attı. 

B. takımları maçını 

Fenerbahçe kazandı 
B Takımları arasındaki maçla~ 

ra da dün devam edilmiş ve Fe· 
neı bah<:_e İstanpulspora karşı 5-2 
,galip vaziyette iken İstanbu!spo
run altı kişi kalması üzerine o
yur bu netice ile yarıda bırakılıp 
Fe'lerb.-ıhçe galip ilan edilmiştir. 

edılen bu. modeı:n spor 
1 
bınası bulmıyacaktı. Fakat, Anna'nın bunların her biri bir kaşanecUr 

memleketımızde ı!Jt oıaraıt yapı-

1 
bu çok cazibeli erkek artistle ve hepsinin içinde kendiler.ne Alarm Düdükleri Esn 

lan kap~lı spor bınasıdır. Bl1l~- oynıyacağı keyfiyeti, böyle ufak göre hususiyetleri vartiır. 
nm bu)'.'~ salonund~ maada bu- bir rolde bile olsa diğer artist- Maamafih, bunların da içinde, Çevrilen Bir Zabıta FiJJJJi; 

termiş ve canla başla oynayan 
rakibini ür. &ol farkla ve hiç gol 
yem,~p yenmişW-. ~itjnci dev
rede çok kombine bir oyun tut
turmuş olan Beşiktaş, Beykozun 
muannidane müdafaasile karşı-

laşmıştır Devre ortalanna doğ
ru Hakkının çektiği şütü Beykoz 
müdafiiniL elle kesmesi üzerine 
lia önderi bir penaltı kazanmış 
ve Yavuz vasıtaaile ilk golünij 
çikarmıştır. 

2-1 biten birinci devreden son
ra İstanbulspor çok müessir bir 
oyun tutturdu. Üst üste yapılan 
tehlikeli akınlardan birinde Ci
t:at.tan güzel bir pas alan Kadir 
beraberli~ temin etti. Bunu Ta
niuı rakip kalecinin hatasından 
istifade ederek yaptığı gol takip 
ett! ve İstanbulspor gayretli bir 
ovundan sonra maçı 3-2 kazandı. 

Gülle atma. müsabakası 

Dün Beyoğlu Halkevinde ka
palı salon gülle atma birinciliği 
yapılmıştır. Birinci kategori mü
sabakasına on iki sporcu iştirak 
etmiştir Neticede birincili 13,94 
ile Arat alınış, 11,53 ile Yavru 
ikinci ,1?elmiş, Kuleliden Hayri 

yük kuçük muhtelif o.:ia ve sa- 1 . k d ' Hollywood'ta en muhteşem ve en 
lonlan da vardır. Bütiın gençliği erı ıskandın ı. çok kıymeti olan köşkı1n ıııahıbi, Amen"kanın hafiye ftl 
bir araya toplayacak ofan bu Tuttular, Anna Bella'ya Ty- Holl~odun en zengin artisti olan rinde en muvaffak 
bina böylelikle şehrinıizin mü- rone Pover'in öpüşmekteki şöh- Cbarli Chaplin (Şarlo) inkidir. E- daima baş hafiye roliinü 
hiın bir boşluğunu doldurmuş retini anlattılar ve katien öpülme , vinin büyüklüğüne ra~en Şar- yan Charli Chan şinıdi de " 
oıacu.tır. sine müsaade etmemesini söyle- lo pek nadiren arkadaşlarına 6ü- lie Chan karanlıklar içinde,, 

• diler. Bunu işiten Anna rejisörun yük partiler verir. minde yeni bir film çevi.rııı' 
--------- bütün israrına rağmen filmde Şarlodan sonra en zengin artist Vaka 1938 senesi sonla 

"Ul 20 Y da T ·1 ·· ·· · · ed Pariste geçmektedir. Bu s us,, aşın yrone ı e opuşmesı ıc~? .. en Harold Lloyd'tır. Onun da köş- zabıta hikayesinin bin türlil 
sahneye yanaşmadı. ReJısor bu künde hususi yüzme havuzu. te- yecanı ve esran arasına Fra 

" ~;:ırad~ ~~~da ~~ garip Fransız kızmın cazibes~ne nis kordu, kroket meydanı, at ge- nın pay. itahtında yapılan ~ 
Ulus .. ~~ Y _ kapılarak onun arzusunu yerme 'zintisi yapılacak bir hususi orma· 

yıl donumunu kutlamıştır. Bu getirdi. nı, içinde kayıkla gezebilmek i- ve ortalı~ı karatma tecrü 
münasebetle yapılan toplantıda 

1 

. t 1 • bi h . de karışmaktadır. · 
. . . · Ve Anna bu filmde baştan so- çın yapın mı~ su~ r ne rı, Bu suretle bir çok sahneleri -

Meclıs reısı, Başvekil ve vekiller k d T .1 .. .. golf kursu vesaır ihtıyaçları var- firi karanlıkta tteçen bu fitmiO 
İkinci devrede Beşiktaş hakinı 

oyununa devam etmiş ve daha 
müessir ol.muştur. Hakkı Siyah· 
beyazın ikinci golünü çıkardık 
tan sonra Şeref üçüncü sayıyı 
da yaparak Beşiktaş oyunu 3-0 

,,,------·· bulunmuşlardır. Ulus arkadaşı- nuna a ar yronne ı e opuşme· ı dır. ,., 
.. .. le dı den oynamaya muvaffak oldu. lünç kısımları da pek çoktUt· 

•• -· •• •• .. .... - ....... ··--·•••n• .................... ..,. m.ıza daha çok \lZUll omur r - l . . ===================::=ıoı~===-='1 
~ . . şın garıp tarafı bundan sonra 
: leıız. · başladı. Bu garip ve samimi i- , ... ••••••••••••••••ı••••••-1• 1 P.uvan Cetveli 

kazanmı,tır. . . 
Feridun Kılıçm bakemlıli ku

sursuz geçmiştir. Beykoz kaleci
si Necmi ve Beşiktaşlı Hakkı, 
Seref ve Halil çok iyi oynamış
lardır. 

1 
1 

11 nat Tyronne Pover'in dikkatini 
P 1 Mısırçarşısında )stiınlikler Anna Bella'mn üzerine çevirdi. 

Takımlar Bitmek Uzere Ve bugenç Fransız yıldızırun ru-
Beşiktaş 39 bundaki muammaları çözmeye 

M. G. B. M. A. Y. 
13 13 62 10 

Amerikanın Metropoliten OperaSının 

Başmuganniyesi Billftr Sesli 
Fenerbahçe 34 Mısırçarşısmın gı~a maddel~ri 1 uğraşan Tyronne Pover, her gün 
Galatasaray 30 satışı için yardmcı bır hal halme 1 kendisini onunla biraz daha a· 

1 13 10 1 2 48 10 
13 7 1 3 45 18 

(GRACE MOOJlE) un • (MELVYN DOUGLAS) ili . 

Beşiktaş: Mehmet Ali, Yavuz, 
İbrahim, Hüseyin, Halil, Rifat; 
Sabri; Hakkı, Şakir, Şeref; Şük
rü. 

lstanbulspor 27 konması için yapılmakta olan is- la.kadar buldu ve en nihayet bir 
Beyoğluspor 26 timl.8.k işlerinin mühinı bir kısmı 

1 
gün ona aşık olduğunu anladı. s E R E N A D 1 13 5 4 4 29 38 

13 5 3 5 29 27 
1940 senesinde çevirdiği yegane filmi 

Vefa 25 aml H .. · l' k · A Ş K 22 tam a~ştır. enuz ıstım a Bu zaman zarfında Anna da 
Altuntui 20 muam~lelen ~~~anm~~ış ona lakayt kalamamıştı ve bir 1 

Beykoz 19 olan bınalar da . o~u~uzde~ ~ gün Anna Bella'nın köşkünde p k k d LA-LE s·ınemasında 

13 5 z 6 30 34 
13 4 1 8 20 32 
13 3 1 8 14 29 

Beykoz: Necmi, Kemal, Sadet
tin, Cahit, Refii, Abit, Ali, Sa
bahattin; Şahap, Kam.uran, Meh
met. 

Topkapı 18 , bahara kadar ıstımlak edılınış !kimseye haber vermeden çağır-l e ya ın a . Süleymaniye 
.._ -" olacaktır. Çarfının tanzimi itın dıkları bir belediye memurwıun 

• ·· .. ••••·------------,---------- de bir plan hazırlannuştır. önünde evleniverdiler. 1\.••••••••••••••••••••• ..... 
13 1 4 8 17 60 
13 1 1 11 11 50 

- Ben ne dediğimi biliyorum. Aklım başım· 
dadır. 

Şermin o kadar sararmıştı ki bir dakika Nejad 
onun bavılmak üzere olduğunu zannetti. P'aka.t 
genç kadın bayılmadı. Bir an bir heykel gibi sert 
ve hareketsiz kaldıktan sonra başını yavaşça eğe
rek c llerile yüzünü kapadı. Cansız gibi hare~e~~i~ 
durması korkunç bir manzara idi ve Nejad b1r .c.~ü 
ile karşı karşıya bulunduğuna inanmamak ıçın 
çok giıçlük çekti. 

Bir ... iki. beş dakika Şermin böylece knldı ve 
bir .. iki.. beş dakika Nejad onun eğilmiş bnşına 
buğul'ı gö:ıleriyl~ baktı. 

Sonra Şermin, ağır ağır başını kaldnaralt hır
palanmış yüzünü gösterdi ve tekrar .:>na bakn. 

- Bunll4l'ın doğru olduğuna inanmak JJıım 
geliyor .. Size inanıyorum. 

Sesi tamamiyle ahenksizdi ve birdenbire ara
larındaki samımivetı kaldıran "siz" hitabmı al· 
mıştı. Bu tebeddÜl pek korkunç ve müessirdi. Göz
lerindeki hayat sônmüş, sesi kısılmış, hareket
siz kaldığı bu bir kaç dakika içinde gençliği ondan 
gitmişti. Hariceu yine eski Şermindi amma ma· 
nen tamamiyle başkalaşmış. değişmiş görünüyor
du. Bir kelıme ile Nejad onun sevimli gençhğini 
öldfirmüştü. Tıpkı. gµzel bir çocuğun ~·üzune 
sert ve hoyrat bir eiin bir yu.mnık mdtrmesi 
j!ibi ... 

Şermin ayni ahenksiz sesle devam ediyordu: 
- Fakat bunu niçin yaptınız Nejat? Bana 

k&rşı böyle bir harekete sizi ne gibi bir şey mec
bur etti? 

Bana bvkadar işkence etmek için ben size ne 
3"i:pmıştım? 

Nejat boğuk bir sesle cevap verdi: 
- Siz babanızın kızısınız ... 
4\gır ağır bu sözleri söylerken o da bilaihti-

Naıtleden: Muazzez Tahsin Kerkand 

yar aralanndaki samimiyeti silmiş, Şennine •siz 11 

diye hitap etmişti. 
- Babam ne yapmıştı? Bunu bana söyle

meğe mecbursunuz. Bu kadar ileri gittikten son
ra artık geriliyemezsiniz. Bu harikultıde şeyleri 
söyledikten sonra bana izahat venneğe mecbur
sunuz ... 

Şerminin dümdüz ve ahenksiz sesi Nejadın 
sinirlerini sarsmıştı. Onuıı bu derece sükunetle 
muhakeme edeceğini tahmin etmemişti. Fakat 
tahmin ettiği ve beklediği ne idi? Bunu sorsalar 
cıBilmem!• diyecekti. Planlan henüz hakikat 
olmadan bunlan yere sermek istemediği süphe
si7.di. Halbuki bunu yapmıştı, anlıyamadığı bir 
kuvvet onu bu vaziyete sürüklemisti. Bunu ira
desi haricinde, gayrişuuri denecek kadar iz"ansız 
bir şekilde yapmıştı. 

KansuJ cevap verirken de sesinde acılık 
vardı: . 

- Birgün bana, vaktiyle Giresundaki fabri
kada bir memurun. ameleye para getiren diğer 
blr memuru yaralıyarak parayı çaldı~ını ve o 
adamın hapse atıldığını söylemiştinlı. Bunu ha
tırlıyor ınusunuz? 

Şermin, nefes almağa çalışarak başiyle bir 
işaret etti. 

- O adamın bir mücrim olduğunu bana söy
lediğinizi de hatırlıyor musunuz? 

TEFRİKA No. 24 

- Evet. 
- Onun ağır bir cezaya çarpılmağa layık ol-

duğunu? 

- Evet. 
- İşte o aaam oenım. 
Bir sükut oldu ... Şenninin gözleri kocasından 

ayrılmıyordu; fakat bakışlarından bir şey oku
mağa imkan yoktu. Bu haberin karşısında şaşırıp 
şaşırmadığı bile belli değildi. Belki de, biraz 
evvelgeçen vakadan sonra artık ona hiçbir şey 
dokunmuyordu. O kadar sakin görünüyordu ki, 
Nejat tekrarlamağa mecbur kaldı: 

- Evet, o adam benim. . 
Şermin. pek acaip J(ibi görünen ayni sakin ve 

ölçülü sesiyle cevap verdi: 

- Pekili.. demek siz bu adamsınız. O halde 
size inanıyorum. Bu akşamki vak'adan sonra 
dünyada en olmıyacak şeylere bile kolayca ina
nacağını ... Evet siz o adamsınız ... Çok güzel; fa
kat geç anladığımı mazur görünüz, şu noktayı 
izah edemiyorum: Beninıle niçin evlendiniz 
Nejat? 

- Onlann yaptıklannı ödemek için. 
Bu kelinıeler sokuk, fakat açık bir sesle söy

lenmişti. 
- Babamın mı? 
- Ve Mithatın. 

- Ha evet, şimdi anlamağa başlıyÖrum. 

· Yorgun bir tavırla ellerini almnda, saçlannda 
geuliriyordu. 

- Onlar benim beş sene hapiste kalmama 
sebep oldular. 

- Amelelerin gündeliklerini çaldığınız için 
mi 

- Evet, memuru tehlikeli surette yaralamış 
olmakla itham edilerek beş seneye mahkUmiyet ... 

Tekrar bir sükut odu. Biraz sonra yine şermin 
söze başladı: 

- Bu cürmü işlemiş miydiniz Nejat? 
Ahenksiz sesi Nejadı sinirlendirmoye başla

mıştı. Hiç olmazsa sadasına biraz can katsaydı! ... 
- Siz o adamın bu cürmü işlemiş olduğunu 

söylemiştiniz .. Cürmü ta:mamile sabit olmamış 
olsaydı Mithatın onun hapse girmesine riza gös
termiyeceğini, mutlak buna mani olacağını soy
lemiştiniz. 

- Evet. Bunları demiştim. . Hatırltyonım. 

- Onun bir mücrim olduğunu söylemiştiniz 
İşte size ne olduğumu isbat ettinı: 

Zalim bir adam!... 
- Bana karşı yaptığınız hareket cok müthiş 

tir ... Ancak ... 
Durdu. Nejat devam etti: 
- Siz onun ciddi bir surette cezalandınlması 

icap ettiğini söylemiştiniz. İşte o ciddt bir şekilde 
ceza gördü ve tedavi edilemiyecek kadar vara lan 
dı. Bana inanınız. o tam canevinden yaralanmıştı 
Siz mahpuslu~n ne olduğunu tasavvur edebili
yor musunuz? Bütün kuvvetime ve muvaffak ol-
mak için içimden taşan azmime ra~en beş sene , ~ 
~~det~e orada bağlanmak! Dışarda hayat ,;ev- 5 - Bir renk - ans1Z1n vukU 1 rını takıp ederken beş sene yani 60 ay, yani 260 len - bir sayı 6 - Serı,est Sf 
hafta, yani tam 1825 gün orada kalmak! .. Ceza ha! Bayajtı - bir Türk denizi 8 - de." 
Acı bir gülüşle omuzlarını silkti: 1 peygamber - kadim bir Tiitlt 

(Ark ) Jeti 9 - Bir nota ... kudret • 
ası var nP.iit 
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HiKAYE 1 
Şaşılacak Bir Kür ı 

Roosevelt'in Planı 
(Bap 1 lnelde) 

de bulundulu yakınlan tarafın
dan söylenilmektedir. 

Projeye eeplae alanlar 

Sovyet • Alman 
(Bap 1 iaeideJ 

Sovyet Rusya 
Ve Almanya 

Münasebetleri 

Yunanistan Harbi lstllG ihtimalleri 
(Bqr l hacideJ (Ba11 ı incıde 

Mısırda da F,.,Um tınnak maksadlyle Ingiliz kuv-

h vetlerinin milmkun oldugu kadar 
aley tarlığı arlıl/01' çok Afrlkada kalmalarını teının --·- Yazan: Rüveyde Sinanoğlu ! 

L ady Morto'nun zarif bir sabah - Affedersin, yalnız ol;ı:;::u 
kıyafeti Hep o, Rıfkının sanmıştım. 

Vaşington, 12 (A.A.) - İnfirat
çılar, harp malzemesinin kiralan
ması veya ödünç olarak verilmesi 
hakkında hazırlanan kanun proje 
sile mücadeleye hazırlanıyorlar. 
İnfiratçılar, İngiltereye yardım 
edilmesi prensibini değil Reisl
cümhura fevkalade salahiyetler 
verilmesini münakaşa mevzuu 
yapacaklardır. Maamafih, salihi
vetli siyasi müşahitler projenin 
meclisten kolayca, ayandan da 
büyük müşkülata maruz kalma
dan geçeceğinde şüphe etmiyor
lar. 

"İmZ11lanan bütün bu anla'1Jla
lar Almanya ile Sovyetler Birli
ti arasındaki dostane münasebet 
leri tebariız ettirmekte olduğu gi-
bi bu münasebetlerin inkişafi ve 
tanini lçih iki tarafca beslenen 
hil~nüniyeti de meydana koy
mAktadır. 

{Ba§ı t incide) 
1 - Almanya uzun bit harbe 

hazırlar.maktadır. Ve •imdiden 
uzun bir harp için muhtaç oldu
~u maddeleri temine çalışmakta 
dır Uzun bir harp için de Sov
yet Ruc;yaya muhtaçtır. 

lskenderiye, 12 (A..A., - .Mı- etmek uınidıyle yapılmaktadır. 
s~rd.a Faşizm aleydan har~ket Alnlanya bu suretle ltaiyaya 
gıttikçe fazlalaşmaktadır. diışen yegane rolun keniliıiu'lı fe

~llci sekızınci defadır, gözune, Kadını selamladı, sonra: 
'4dy Morton'un bu zarif kıyafe- - Musaade ederseniz kendimi 
ı.., ilişıyordu. Mecmtıayı, önwıde-- takdim edeyim: RuştU Kapak. "Sovyetler Birliğine düşman 

,'."Gru~po d'azıone ante fascitı-- da etmekten ıbaret. bulunduğunu 
ta tcşkılitının son zama~larda itiraf etmektedır. Aynı ıtıraf, 
~çılan Iskenderiye §Ubesmın re- Uçlu Paktın Berlinde ımzası es
ısı doktor Gaetano Protano, Reu- nasında yan resmı Nazi mahfel
ter muhabirine yaptığı beyanatta lerınde de ışıtılmışti. 

~ .. kuçük masanın iıstune fırlatu. Kadın gulumsedi. Rıfkı: 
~yle bir milessesen.n bekleme - Allaha wnarladık. Acele bir 

clnn matbuatın. Sovyetler Birli
~i ile A!manya arasında yapılan 
her mukavelenin üçüncü bir dev· 
let aleyhine müteveccih olduAu
nu isbat için giriştiği te$ebbüsle.r 
en küciık bir tenkide tahammül 
edE'mfvecek kadar zayıftır. Sov
yetler Eirli~i 1940 senesi zarfın
da yantı~ı gibi 1941 de de muh...
rıp ve jlayri muharıp bir çok 
devlE'tlr>rlE' iktisadi mukavPlP1Pr 
aktedecektir. Sovyetler Birliği-

2 - Sovyet Rusya ile Alman
ya aruında ihtilif mevzuu kal
mamıştır. İki memleketin harp 
sonun .. kadar bu~ilnkü münase
betlerin; bozmamaya azmettikle
ri AnJıışı lmaktadrt'. 

Odasında, yalnıa bir mecınua de- iflıniz var da .•• 
l koca bir kutüphane bulunma· Rilftil güldü; Rılkının kulağına 
dL eğilerek: 
Saatine baktı, hesap etti; tam - Seni gidi seni! - Diye fısıl-

'1 saat kırk bet dakika. Evet, UU dadı. - Yoksa ıeçen seneki sarı
taat kırk beş dakikadır o koltuk- pn gibi elinden kapacağımdan mı 

oturuyordu. Biraz bacaklarını korkuyorsun? 
tınnak için kalktL Duvaı·da Sonra kadının elini ııktt: 

'-ılı fototraflara baktı: Bir takım - Dikkat et, yavrum! - De-
'caıp aletler .. Görülmemış maske di. - Bu, külhaninin biridir. Ev
rle yüzi.ı değişmiş kadınlar .. Bu· leneceğım dıye kandırır sonra e-

t\ın, göz, alın modelleri... ker. 
Rıfkı kendi kendine, "güzellik l~i §akaya :vurmak için üçü 
titüsiı degil, engizisyon muze- de zorla gtildulcr; ayrıldılar. 

' diye duşlindu. Sonra, guldı.i: Konuşmadan yüruyorl11rdı. Bi
- Zavallı kadınlar!_ - Diye raz ileride biri Rıfkmın omuzuna 
ırıldandL dokundu: 
Yine duşundil: - Merhaba! .. 
"Biçare kadın, iki buçuk saat- Bu seferki, şu sevimsiz, hilekar 
, o işkence makinesinin altında kıskanç Ulvi ıdi. Rıfkı onu gorun
rn bilir, ne uaplar çekiyor- ce so0 ::.k soğuk terledı. Bakalım 

u? .. bu yılan da ne zehirler akıtacak
Sonra da her on bet ıünde bir, tı? 

Urada. Biraz akıllı olsa-. - Mü§erref oldum, efendim, 
O sırada şen bir ses: Müşerref oldum. Bir masumu kur 
- Yavrum, seni çok beklettim tarmak fırsatını bulduğumdan 
ğil mi? ötürü de ayrıca memnunun\. 
Rıfkı sese doğru dönünce •· Dikkat ed n,kızı"?-; bu adam 

llrdı. Görduğune inanamıyordu. korkunçtur. Bak, senın de başını, 
Kadın keyifli keyıfli güldü: fU üç ay evvel yediği esmer kız 
- Karşına böyle biri çıkacağı- gibi yemesin. 
ummazdın, değil mi] Gördun Rıfkı kaşlarını. çatarak, 

u? Işte yenibaftan kendıme dön - Ulvi!! - Dıye ihtar etti. -
«um. !tirat ederim, çok çektim; Vazgeç bu fena şa~alardan! 

a ziyanı yok. Oteki devam ettı: 
Sonra anlattı: - Hem sonra, yavrum bu ada-

- Yeni blr kür blllyor mUIWl? mın bir de karısı vardır; Allah 
ektrik küıil. N~ dersin! leJıi elinden esirgesin: lhtiyar, 
- Hayret! çirkin, kıskanç ... 

• • 
Ulvi, fazla durmadı; kalaba-

Kol kola çıktılar. Gil•l bir 
glineş vardı; kadın, tıpkı bir 

tenç kı&a benziyordu. Yururler
lten, durup durup bakuıdıjı ça
tnekblann onünde, ferah ve neş
e ıle güluyordu. 

- Bak bak RıtkL .. Mucize de
lil mi? Senden on yq daha genç 
eşmemif miyim? 

Caddede yürüyorlardı. Taksi· 
tni?. Ne lizım!. Kadın yaya git
tnek istiyordu; her kesin onun 
~eniden dotmUf pnçlijiııi görme 
ııni ıstiyordu. 

Rıfkı birdenbire tanıdığı bir ses 
ıtti. Dönmeye mecbur oldu; ka

t sı az geride bir camekAnda ken
uı aksine hayran kalmıştı. 

Bu tanıdık ses: 

- Nereye böyle ... Diyordu. 
Daha cevap veremeden, arka

dan, kadın seslendi: 
- Rıfkı neredesin? 

• Rıfkının eski ahbabı Rüştü, şap 
kasını çıkardı; kadını sel.amladı. 
Sonra arkadaşına dondü: 

S. Suner'in 
Bir Nutku 

bğm arasına kanştı. 

...... 
R ıfkı, gözlerinin karardığını 

duyuyordu. Bereket ver
sin, karşısına eski, çok eski ve 
çok temız bir arkadaşı olan Mec
di çıktı; selilmlaştılar. Kadın atıl
dı: 

- istemem, söylemeyin. bili
yorum Rıfkmın karısı var .. Ama 
ben yine de onu seviyorum. 

Mecdi gülümsedi; sonra döne
rek: 

- Memnunum, dedi; bu kadar 
latif bir kızın sevgisine sen layık 
bir adamsın. !çimden gelenı sc,y
leyorum, inan! Dojruau karın 
ana llyık delildir. 

- Karım mı? 
Rıfkı donüp kadına Nlrmı§tı. 

Mecdi devam etti: 
- Evet, karın. Geçen gün ken

disini Çiftlik parkında biri ile 
gördüm. Allahaısmarladık! .. 

Karı koca donmuş gibi kaldı
lar. 

lngllz Filosunda 
Yeni Tip Avcı 

" İspanyolca Konupn Tayyareleri 
Milletlere Cihanşümul Londra, 12 (A. A.) - Obser-
Ehemmiyeti Haiz Bir ver ıazetesinin havacılık muha-

M ki T • E _1: • .;.. biri yazıyor: 
ev emın tmçUJ w.,, Yeni İngiliz avcı tayyare tipi 

BarseJon, 12 (A. A.) - "D. N. olan ve hakkında bazı tafsilat 
B ,; Falanj partisi khdınlar ko- verilmesine Ingiliz Hava Nezare
lıırıt n M inci V11dönümü müna- ünce müsaade edilmif bulunan 
aebeti ile aktedilen mi1ll kongre- Havker Tonıado tipi dünyanın 
de Fa!anj partiainin ıiyaai komi- en ziyade dikkate değer bir sa
\Mi rei1i ınfatile hariciye nazırı tıhlı avcı tayyarelerinden biri
Sen-aııo Suner bir nutuk IÖyle- dlr. Bu tip, Havker Hurricane tay 
lllistir • ' yarelerini çizmiş olan Sidney 

Beynelmilel meselelerden bah- Camnı'ın resimlerine göre imal 
led~n nazır, yeni nizamın irtica edilmiştir Rosllsroyce fabrikala
brensiplerine açtıtı savaşta İs- n tarafından imal edilmiş olan 
banyamn mücadele harici olma- motörü iki bin baygir takatin

' dıtıru beyan etmi' ve lspanyol- dedir 
ta konUtı8J\ latinler Birliii .. kon- Büyük Short strilinlf bombardı
leyinin esaslı vazifesinin İspan· m•n tayyare tipi de tafsilatı kıs
l'olca .kont1"8n litin milletlere ci- me'l neşredilebilecek tayyareler 
hanşümul ehemmiyeti haiz bir listesine ithal edilmiştir. 
!nevki tfomin etmek olduAunu ve Verilen maldmata RÖre, filo 
bu milletlerin içtimat haklan ile hava kuvvetleri bir satıhlı Grum 
ı tiklallerinin tamamiyetinin mu man • Martlett Amerikan avcı 
b.:-"u" f'rli1~Jijnf HAve et,..,f~tr. tavyarelerlni kullanmaktadır. 

Bundan 10nra Serrano Suner Amerikan kaynaklanndıın öğ-
Cenubl Aınerikada bulunan Is- renildfjtine nazaran, bu tayya
banyoJ muhacirlerinin ~virdik· renin azami sürati saatte 560 ki
lt-ri entrikalan takbih eylemiı ve lometre. sahaları da 2.000 met-
falani partisinin daha • bir çok redir 
dü·:manlan bu1undu~nu, fakat --------
bıınlann kim olduklannın bflfn- Si H• d• • 16 

d"i!:ini ve İspanya t~ln acılan mü- yam • ın ıçını 
~ad.-levi sonuna kadar götürmek 
ic:ın elinden «elenl yapacaiını 
h"van e-tmlstir. 

klSA HABERLER 
bzAK ŞABKTA: 
e Teklo, 12 (A. A.) - 8tefuıl: 

~•hl ıaaet .. ı, tanıhay'dakl Anıerı
ltuııarır .. hrl umanılle tatıllye ettik· 
tt,.ını t»lldlrmektedlr. 

• Toklo 12 (A A.) - D, N. a,: 
4•Donyııının HJlanda Hlndletanuıdakl 
'•"ttallde murahllaeı Yotlyava, bir 
:lltuk ıövllyerek Japonya Ilı Holanda 
lrıdlatanının blrblrlerlle .. ,,. ve ip• 

lıuaı nıııdd.ı mUbadılı etm•lnln a
""" oldul11nu, keyflyetl11 allkahla
._ blldlrtldlll ve Japonyanın bu tıu
"-ta ıerar ıdec .. lnl elylemlıtır. 

(Başı 1 incide) 
mak üzere bir akın yapmışlatdır. 
Uç Fransız tayyaresı alevler 
içinde diıfUl'Ülmuş ve diğer bir
çok tayyare de yerde hasara uğ
ratılmıı veya tahrip edilmiştir. 
Slam tayyareleri tarafından di
ğer müteaddit yerlere de taarruz
lar yapılmıştır. Diın gece Bang
kok'da vesair vilayet tehirlerin
de karartma ilin olunmuştur. 

Tokio: 12 (:A.. A.) - Hanoi'den 
ı?elen haberlere jfÖre. Camhoda!'e' 
de Pailin'e girmiş olan Siyamlı 
kuvvetler Fransızlar tarafından 
tardedilmlştir. 

Bombardıman edilen yerler 
Hanoy: 12 (A. A.) - Hlndiçinl 

Birçok cümhuriyetçiler bir mu
amma karşısında bulunmaktadır. 
Bunlar İngiltereye yapılacak yar 
dunın süratle ve müessir bir su
rette temini için reaisicümhura 
büyük salahiyetler verilmesi lü
zumunu takdir etmekle beraber 
dP.mokrasi ile diktatörler arasın
da cereyan eden cihan$ilmul ide
oloji mücadelesinde bu projenin 
Roosevelt tarafından istismar e
dilmesinden korkuyorlar. 

Müstaki 1 gazetelerden Vaşing
ton Post diyor ki: 

"Fevkalade salAhiyetler verll
mesinin pek fevkalAde bir eey 
olduğu :muhakkaktır. Fakat her 
rıe olursa olsun İ~iltereye yapı
lacak yardımın seri ve müessir 
olması için belki başka da çare 
yoktur.•• 

Müşahitlerden ço~ kongrede 
yapılacak baelıca müpkerelerin. 
iki nokta etrafında cereyan ede
ceğı kanaatindedirler. Bunlar. 
projede rPilicilmhura Amerikan 
fnşa:tt esrarının İngiltereye bil
dirilmesi hakkında saWıiyet ve
ren :madde ile İngiliz harp gemi
lerinin Amerikan limanlarında ta 
miri meselesidir. 

RooseveU'e müzaheret 

nin Ji!tıvri muharip bir devlet ol
mak slfatile kandisine mahsus 
m•ıstal:·l bir siyaset takibetti~ı
ni ve bu yolda devam edeceğ ni 
anlamı:ık zamanı gelmistir. Bu 
siyaseti garp veya şark yarım 
kürelerindeki devlet adam lan, 
nasıl tE>IAkki ederlerse etsin1°r, 
Sovyetler Birlll?i kendi politika
sını takip edecektir.,. 

* 

3 - Almanvanın Sovyet bu
du'iuna ve Romanvav.a asker 
(CÖ!".derdfJ.· ve Sovv<'tle~ karşı 
haztrlandı~ı hakkındaki rivayet 
lcı ın yslan olduğu meydana çık
mıstır 

4 - Almanya kat'i neticeyi 
Ji(amte almaya karar vermiştir 

ezcumle demiıtir ki: Bu mahfellerde Amerikanın 
"Teşkilatımızın gayesi, Faşist lngiltereye yardım etmesınin 0-

rejıminin ve ltalyan - Alır.an mu- nune geçmek ıçln Japonyanın 
ahedelerinın Ugasıdır. Muhtelif Amerikaya ılinı harp etmesi la 
antı faşist grupiar, Kah\re mer- zımgeldığt açıkça beyan edi 
kez teşkilatının idaresi altında mekte idı. Japonyanın bu müc ... 
toplanmaktadır. Kahlrcdeki mer- delede ez lmesınde bir mahzıı 
kezde birçok yüksek tahsiyet gorulmemekte ıdi 
mevcuttur. Teşkilatımız, Mısırda "Das Reıch" ısimli mecmuad 
oturan 60 bin ltalyan arasında Dr. Gobbels, Ingiltere Baf\·cltı 
propaganda yapmakta~ Mısırda Churchıll'e şiddetle hücum edt 
"Giornale d,Oriente" ısm1 altır.da rek onu Italya ıle Alınanyanı 
intıpr eden yegine ltalyan<"a ga· arasını açmak ıstemekle itham eı 
zete tarafından da muzaht!ret mekte ıd. Bu mecmu da 1;ık:ıı 

Tobruk ve Civarı gormektedir." dıter bir makalede haıı hazırdak 
Şimal cepMalnde atalet şu Jekılde ızah edilmekte 

rBaşı 1 fn~idt! ı dir: 
Benina'daki tayyare mP.~·danın- Atına, 12 CA.A.) - Cephedef "Ingılterenın ltalyaya tııarruzt. 
da. verde bulunan tayY'\reler ara- gelen son haberlere göre, c..-ephe- ancak Almanya Ingiliz adasına 
ıında yangın ve infilaklara sebe- nin şimal kısmında büyük t>ir nlhni darbE:Y1 nd rmedeıı evvel 

muharebe başlarnııtu. lngilızler Italyayı harı> harıcı 
biyet verilmiştir. Klısura mıntakaaında Yıınanlı- bırakmağa muvaffak oldukları 

Berlir. 12 (A. A.) - Yan res· Berkada da yerde bulunan lar ahiren zaptetmiş olduklan takdırde ehemmiyetı hai~r. 
mi bir tebliğde deniyor ki: hir bk tAv•·:'"" hlı,.to edil mis ve mevzileri tahkim etmekle meş- Voelkischer Beobachter gaze-

Evvelki gün aktedilen Alman- ya asara ugramıştır. guldurler. Dun Italyan hava tesi, bu sukıinet devresine "ya-
SovyE:-t iktisat anlaşması, mün- 1 • Benina ve Berka Binga"Zinin kuvvetleri Yunan nıevzıtertnin ratıcı" vasfım verdikten sonra 
h:ısıran klirin~ üzerine müstenit- cıvannda bulunmaktadır. gerisinde faaliyet göstermişler- Akdeniz n lngiltere imparatorlu-
tir. Eşyaya karşı eşya. işe karşı Esir Bayısı 80.000 dir. ğu için hayati bir ehemmiyeti ol-
i•· Ta~.:ıs tam ve mutlak olacak- Kahire. 12 CA.A. - Eardia'da duğuna dair aerdettıği mutalea-
tır. mühim miktarda yiyecek bulun- Yeni muvaflakı11etler !arla Almanyanın Italyaya yar-

"Anla""a, .her fkl ta~a da duğu öğrenilmiştir. Aynca g&rp Manastır, 12 (A.A.) - Reuter dımmın manasını gizlemep ça-
faydalar _temın etm~~tedır . .-&J- çölilndeki harekAt başllvalırlan- ajansının Arnavutluk hududun- lışmaktadır. 
manya vıyecek ve sılahlan ıçın beri alınan esirlerin miktarı 80 dakı muhabin bildirıyor: Dlln Alınan propagandası fbndiki 
hiıumlil olan mühim maddcfari bine baliğ olduğu bildirilmekte- biıtiın iün devam eden yağmura ataleti. kış mevsimın n l{üçlükle
alacakt1r Ş~b~t 1940 tarihli an- dir. Bardia'da aTman harp eana- rağmen, Yunanlılar Elbasan isti-, rine atfetmekte ve yakında kat'i 
laşına 1 muc~b~n~e Almanyan1;11 imi arasında 600 top. 300 000 o- kametınde Şkumbt nehri üzPran- muvaffakıyetler kazanılacagını 
Sovyet er Bırlı~ınden aldıgı bır büs 600 mitralyöz 11 mılyon de bulunan Kukuş'un garbiııde 1 vadeylemektedir. 
ço'lt maddelerin ve bilhassa huğ- kurŞun vardır. ' büyük bir muvaffakıyet elde 1 B he t .-L•--.:J 
davm mtkdan artacaktır. + ederek stratejik bir nokta olan ° mya oprUAı.uı-f.#IUa 

"DiRer ~~~n Almanra, Sov: Londra, 12 (A.A. ·-Roma rnd- Garvani'yi işgal etmişlerdir. Jtal- Alman huaudu: 12 (A. A.> - Afi: 
vetle~ Bırlığının ~.anavılesmesı yosu ingilizlerin bütün Libyayı yanlar •imal bo""lgesinin bu kıs- Bohemya h maye ida(eSi toprak-içln luzumlu olan yuksek vasıfta . .' Y 

endüstri istihsalatını verecektir." istı~a _ederek hududa kadar ge~e- mmda bütün gün şiddetli to~u tarı dahıllnde asker ve malZeme 
ceğını zanneden Tunusta mukım ateşı açmış, Yunanlılar da bWla sevkıyatının kesa{et peyda ettiği 
bazı italyanlann endişelerinden mukabele etmişlerdir. oğrentlmektedır. . lngUiz gazetelerinde 

.Nevyork, 12 (A.A.) - Sabık 
Nevyorlc umumi valili ve demok
rat partisinin sabık reisicümhur 
namzedi Al Smith, radyo ile nee
redilen bir nutuk IÖylemif ve 
ezcümle demiştir ki: 

"Bence, harp, bir ~lannın Londra, 12 (A. A.) - Sunday 
sandı~an çok daha kısa o~cak Tirr.es "uetesinin siyasi muhar· 
tır. Eler Amerika Birleşik Dev- rin Alman - Sovyet anlaşmasm
letlerl İnglltereye mümkün olan dan bah~t!den bir yazısında, Sov
bütün yardımı yaparsa, Hlter'in yetler BlrUjt'tnin Almanya ile 
İmparatorluluı tesis edildi~ ka- kavıa etmek arzusunda olmadı1<
dar süratle yıkıacaktır. Böyle yı- lannın anlaşıldıtını .v~ b.ııska pi
kılmanın allmetleri timdiden yua bulamadıklan ıçın Sovyet
mevcuttur. Her hakiki Amerika· lenn nnayi levazımı mukab1liu
lının Roosevelt'in İnglltereye de Almnnyaya petrol, . pamuk, 
yardım siyasetine müzaheret ede k~restP manganez vesaır ~ad: 
ceği muhakkaktır. Memleketimi- deler \•ermeye devam ettı~inı 
zi diktatörlere ka111 müdafaa için va,.maktadır. 

bahsederek şöyle demiştir: Moskopoliı bölgesinde Y\UUUl· Munih - Pra_g - Lınz, Sluv~ya 
"Bu iddialan düpana blTa- hlar Opari köyünü ışgal eylemış-, hududu - Müni_?- Prag haı!ar~yle 

karak sakin olWlUZ. Zira halen !erdir. Yunanlılar tarafından en 1 Karpatlar1ıa dogru Bohem,ya nın 
yapılacak en iyi şey budur." son işgal edilen Lin'e Arnavut- fimalinden geçen hat hemen k&-

Bu misale bakılırsa, LıbyadAki luktan 68 askerl 20 de adi kam- milen askeri nakliyata tahaıs 
vaziyet ttalyan tefsir:ıtçrlılnna yon gelmiştir. ' edJlmiştir. 
artık ttiyatlan olan alevli nutuk- * 
1..,,. ilh ,... pt..,("mPktedir F.rlA riilc- Ati 12 (AA) y i 
kate Jlyrk bir tarzda drtlşmfstir. n~, t • • • • - unan •· Berlin: 12 (A. A.) "D N B" -
Zira artık sakin kalmnkt!n l-aş- tandakı ,n~ılız hava kuvvetleri- Hanciye Nezareti Matbuat Şube-

nin umumi kararıtlhı tarafından si Mildilrü Paul Schmıdt .. Akde-
ka bir şey mevzuubahs değildir. nesrc~ilen tebliğ: nb:oe Iı'ilı'tap" adlı bir kitap net-

/tal.ya.n tebl.iği Fena hava sartlanna raltmen İn retmiştir. Müeliıf kitabın mu-

... 

almamız icap eden hattı hareket Muharrir $U suali sormakta
üzerinde biç bir uyut 1töril$ far· dır· Sovyet • Alman anla$ma
lu mevcut de~ldir. Buj(iin, bi- sında Balkanlara bir telmih va
zimle diktatörlerin vait ettikleri ıulmamıı- olması acaba bundan 
topyektin harp arasında İngiliz- evvel kendi aralarında Ba1kan
ler durmaktadır. Bir Alman isti- lan nüfuz mıntakalanna taksim 
lası imkanına karşı Atlintiıin bi ettfkler.nden mi ileri ıelivor? 
zi himaye edece~ fikri mAnasız- Muharrir bundan sonra Mos
dır. Diktatörler, dUnya bejlemon- kova ile Berli~ arasında aktedi
yası istiyorlar ve bizim buj{Ünkü ten mu~hrdenın her h;ılde Ame
anlaş.:naılıkta~ dı$Brda kalmamı- rik.ıtYı alAk~dar edeceltlni. zira 
zın yegAne ümidi mümkün oldu- vaptlacak ihracahn SoYTetler 
~u kadar çabuk s~rette yapacaA'ı- Birli~ ~lunu takip edebilecdi
mız bfltün malzemeyi tİlgiliılere nin naıan dikkate alınaca~nı 

İtalvada bir mahal. 12 (A.A.\ v.Hiz bombardıman tayyareleri 11 kaddemesinde ··Fra~sanın ve bil· 
__ İtalyan resm• tebli~ine J!Öre kAnunusanide. bir ı.rün evvel Yu- hassa Ingilterenih ltalya için 
Hinv.azi'de topc:u ve ke~f kolları nanlılann ifgal ettiği Klisura'dan hayati ehenll'niyett haiz olan Ak· 
faaliyeti olmustur. İn.l{ilizler t>ekilmekte olan İtalyan kıtalan- denizdek;i Jıegemonyalannm or
Bin~azi'deki İtalyan üslerinden na, motörlü nakliye kollanna ve tadan kalkmak uzere olduAunu" 
bir kaçına mükerreren havadan tanklarına hücum etml~lr. Att- iddia ett kten sonra diyor ki: 
t.narruz etmistir. Tebliğde daha lan bl>mbalann hensi hedeflerine "Alman - ltalyan ittifakı asn
sonra denilivor kt: isa?et e~mişt~r. '!ayyarelerimiz mızın Avrupa tarihinde ta}>ii bir 

10 ikincikinunda fecir vakti Si- sahm'n us}enne donmfıslf'rdt;- kanun haline gelmiıt r. Alınan-
cilya kanalında devriye ~ezen iki Re.mı harp leblfğkrı yanın da Akdeniz meselelerini 
torpıdodan müekkeo bir kuvveti- Atina: 12 (A. A.) - Dün akpm kendi meseleler+ telAkld etmesi 
miz bicok deniıüstü ~milerinden neşredilen 77 numaralı resmi için bu ittifak kafidir." 
mürekken mühim bir düşman de- tebl ·ğ: * 
niz tesekkülü sıönnüstür. İki tor- Mahdut mikyasta mevzii te- Ha"8 taarruzlan 
pitomuz azimle teşekkülün mer- mizleme harekatı vukubuldıı. 100 Londra, 12 (A.A.) _Hava ne-

\•ermektir." !l kaydetmektedir. Muharrir. bu 
Halkı1' hlaalyatı ih .. ı:ıratbn btr kıcmının Mi\-hal-

kezine hücum ederek bir kruva- esir ve mebzul miktarda ganimet zareti bildiriyor: 
zore iki torpil isabet ettirmeye ele geçirdık. Bu ganimet arasın- Dun gunduz bombardıman tay
muvofnk olmuslardır. da 81 milimetrelik 10 havan to- yarelerımiz Hollanda ve Belçika . de bilyük bir nlsbette tahdit e· 

Nevyork, 12 (A.A.) - Amerika dilme!lbe intizar edilmesi lazım 
h~lk.ının büyük bir ekseriyet~nin geldi~ini söylemektedir. 
hıssıyatr, radyoda yapılan muna-

Bu knıvazöriln bilahara bat- pu. birçok mitralyöz ve otomatik sahıllerı uzerinde veya bu lahil· 

k8$8lardB tahaddils eden Riirültn
lu sahneler neticesinde meydana 
çıkmıştır. Sabık maliye mUıt;eea
n Deanacheson, Httler'le sulh 
müukeresi yapılarnıyaca~ ve 
Amerika ı~in Almanyanın ma{C
lubiyetinin esas oldu~ tezini 
müdafaa edrek demiştir ki: 

"Bu neticeye varmak Ameri
kan siyasetinin temel taşı olma
lıdır." 

Bu nutka cevap veren "harp 
Deanach~n'un bu beyanatı 

şiddetle alkıelanmıştır. 

etmemk" komitesi reisi Mar
!hall. Hitler'ln mqlübiyetlnin 
Amerika için esaslı bir mesele teş 
kil etmediğini iddia etmeye ça
lıemııı~a da beyanatına itiraz edil
miş, sözleri kesilmle ve nutku yu. 
halarla kar,ılannµ.ıu. İ_çtimaa 
rlvaset eden şahsiyet nizamı te
sis için celseyi birkaç defa tatil 
mecburiyetinde kalmıştır. 

* Vaşington, 12 (A.A.) - Harici
ye nazın Hull, dün ak'8JD, beya
natta bulnarak batı yanm kürre
sinde bulunan tn~ltz mOstemle
kelerinde Amerika tarafından in
şa edilecek olan sekiz hava ve de
niz üssünün yerleri hakkında A
merika ile İnJiltere arasında an
laşma hasıl olduğunu bildirmiş
tir. 

makta ol~fo~u ~örülmüştür. Kru- tüfek vardu. ler cıvanndaki hedefleri bombar-
vazörle~n btmayest~e . hRreket . * dıman etmişlerdir. Mıddelhar-
eden dusman muhrıolenle uzun ltalyada bır mahal: 12 (A. mis kanal üzen d mavnalar 
~ ~ddetli bir ate~ başlayan tor- A.) ~ Italran tebliğinde şöyle hasara uğ:atılmı"~r.e Zeebruaae 
pıtolanmız arasında cerevan e- denilmektedır: ı . ır -
den muharebe neticesinde va- Arnavutlukta düpnan, on bi- .. ,~t·....,lar•na ıkı isabet kavdedil-

Filorun Siyaseti 
(Bap 1 incide) 

la "k" d"" h "b' d · 1 rd h . d .. dd" mış. Domburg kışlası avlusnnda ra nan ı ı asman mu n ın e rınc o u cep esın e muıea ıt tallın " kıta t ..ı ıa it · 
•~f pttirm"ve devam edecPlctiT. vanlflJl cıktı4ı sıörülmüstür. Muh taarruzlarda bulunmuştur. Muka- raly .1"a~ tu:uı ~~!ur n m • 
Hüktimet bu semerelere yenileri- rioleimizden biri makinelerini bil taarruzlanmız neticesinde C~-~resf e m7 __ ~· bo 
ni il8ve etmek ümidindedir Bul- ısleyemiyeck hale ,getiren bir bor düfman oldukça büyük zayiata b--ı -- taı - pazarı . g~~Alm m-

·ıı t· ist"·b ld• d d t · ·ı h k t · k 1 • tuulman yyare erı:nu an· "ar mı e ı 1A a ... e anane- a a eşı ı e are e sız a mıs ve ugramıştır. ve -4--r It 1 ·· de f 
ıine sadık kalarak hayatı men- cephane dePo11una tevcih edilen ya ~ ı a ya uzerın aa-
faatlerlnin müdafaası için ica- di~ bir bomba ateşi ile batmış- liyet göatemıışlerdir. WHhelma-
brden bütün 1tayretıeri yapacak- tır Münakalat Y ekil l*ven bahrt1e inşaat tezgthıan 
tır. Denize dökülenleri kurtarmak bombaı:<f ım~ ~ilmiıttr. , 

Bqwkil, Bulıar dı, ılyuetl- tcln di~r bir torpido derhal mu- (Bap 1 lneideı Küçuk bır fılo Torıno ya git· 
nın revizyonist olduAunu ve böy- hare~ yerine eitmiştir raat mQcadele istasyonunu, bağ- mlş ve tersaneye büyuk bir lnfi-
le kalaca~m kayıt ve learet et· 11/12 ikincikAnun Ject-si ts cılık ve zeytincilik ıstuyonbtnnı likla tllı de~ede diğer tnlflik
tilden sonra Bulıar mll1etinin viçrc ıöklerinden jlelen dU!lman gezdikten sonra ziraat mektebıne lar h1:11Ule .getıren ~ lMbe~er 
Neuilly muahedesi haksızlıkları- tayyareleri 'torino ve Savielhıno gıderek talebe ve mllilllımterle kaydeylemıstir. Mucavtr d1Jer 
nı hi~ blı ıaman anlıvamıyaca- şehirlerine aktn ederek bombalar ıoruşmcler yaplftl§, taln~eye ga- bir hedefte dört yangın ve büyük 
~ını ve unutamıyaca~ru söyle- ve yanırın blmıbalan atmııılardır yeleri hakkında sualler sormuı bir infilak vukua getir1lmiştir. 
mi.ş, BulRar revizyonizminin Torino'da ikamMdhlara i!labet- ve aldıjı cevaplardan memnun Londra Uztrlnde 
Dobnıca meselesini İtalya ve ler olmustur .. 3 ölü. 4 vaTalı var- kalmıştır. Mektepte vekil şere- Londra 12 (A. A.) - Hava ve 
Almanyamn yardımı ve Roman· dır. Savi.eliano'da1bombalar hlr as fıne bir çay zıyafeti venlmıştır. dahit emnivet nPta""tterinln 
yanın anlayı$1 sayesinde hal im- kert hast.ahaneye. tkametPlhlal'fl Zıraat vekilı tesilı taırarrur eden müstereJr tebli~i: DU"man tay-

d.,.ı;;:.:•d•~&ımdıı 1ihfi~ eyi"i1" oil- ve bir kiliseve isabet etmiştir uretme çiftlilderinın istıhde1 et- varelen bu ~e t.ondt-8 Ozerine 
UalAA•U &ay ey ed~ f, d U garı s- Hasarat azdır. Nüfusca zaviat ol- tığı gayeler hakkında ızahat ver- taarruz etmiıderdir. Hücumlar 
tanın kom•u ve ıır;er evlet er· mamıstır. b 1 rd b" ._ ız h1ıva karardıktan biraz ınnn 
le olan milnuebetlerinde son ay- /tal ı-~ mış ~n a an ır aısrxttnın -
lar zarfında bir de~i,ikllk kay- lltın %tılluuı 

1 
mir, bır kısmının da Manısada bastam1ı; ve Oc sa11t kada1' silr· 

dedilmerll,.lnt ilAve etmisttr. ftalyada.bir mahal 12 (A A.l kurulacağını bıldırmıftır. mustür Yuksek infilak bombAla-
"" Muhlıs· Erkmen Iz • rı bazı• hasnrbıra sebeo ol mastur Dahiliye, maliye ve mUnaka- - Umumt kararıAh illtkAnun avı • mır ass:ın , 

tat nazırlan da diler sehirlerde tcinde Afrikada ölen ftalvan za- atika muzesı ıle eskı Iım\r h•f- Bir mtk~ar ö ti ve varalı nrdır 
k b h ·tı f • k 1 · · · · 1 rıyatını. kültür parkı aezmi• ve Yanrırı borr.balarımn erkardıl'ı 

nutuklar söyliyere evnelmilel ı Ol" nın ve as Pr erının 1Slm e kültür parktaki zıraat ~uzeJnde vanın ar !IÜratle sönıifirOlmüs-
vaziyetin buJ(ünkü safhasında rini nesretmektedir. "dd tiir. Lof'drsı'Plın muht~lif bölıe-
Bu~ar!stanın hakikt menfaatle- $imali Afrikada 77 kisi ölmüs uzun mu 1 et kalmıştır. lerıvlt:> fr.ıtiltP~nin cenubunds 
rinin neler olduiunu blldirmiş- 307 kisi varalanmı, ve 343 kişj Dün öl eden sonra Kızılçullu- ve do .. · _ -nubunda L-- -r' .... 
1 d. kaybolmustur dald köy enstitüsünu gezen vekil ~u """'" Dit... ""' -=-
er ır · tedrisat hakkında malumat al· ~ d.- bombalar dü!tlrliistftr Bu 

Hükumeti, hilkUmet merkezinin .. * Sarki Afrikada 41 ölü, 54 yarah mıfbr. bombalıman t>"'} azı hA••uu•a ._ 
Hanoy'dan dahile nakledilmekte Bukreş: 12 (A. A.) D ~ ~· - ve 25 kayıp vardır. Jıt. h@r olmustur Rir ki~ ölmQd;;,. 
olduğu hakkındaki habel'Jeri ya- R~~any~nın Sofya Elçisı F~otti, Bahrlvede 122 ölü, 82 varalı ve -r 
lanlamaktadir. h~kumetıyle ~e~as etmek uzere 176 kayıp vş.rdır. t,.,..,.i,. ,., ,.,..,,,, m•1hnnfrin~'""' -

Zıraat Vekili Muhlis Erkmen, 
buglin de tetkiklerine devam et
mış, köy enstitüailndekf talebe 
ile konuşmuştur Yarm Anbra
ya hareket edecektır. 

General Decoux tarafından dün Bü.kreşe gelmıştir. .. • Hava kuvvetlerinde ise 72 ölü 
akşam netrec:Ulen bir tebliğ, Si- Romanyada mahkumıyetler P9 varalı ve 118 Jcavıp varcJır. 
am tayyarelerinin 7 klnunusani- Bükreş: 12 (A. A.) Reuter - Cenubi Af rlka Başvekilinin 
denberi muhtelif tarihlerde Sa- Birçok asker, itaatsizlikten dola-
vannakhet, Pakse, Pakaong ve yı üç seneden beş seneye kadar bir nutku 
Stungtreng mevkilerini bombar- hapse mahk6m edilmiştir. Ibrail Captown, 12 (A.A. l - Başve-
dıman etmiş olduklannı bildir- Polis Müdürü, "halka görülme- kli Smuts dün sciyledi~ bir nu
mekte ve bunlara karşı mukabe- miş zulüm" yaptığından dolayı tukta ezcümle demiştir ki: 
lebilmisil tedbirlerinin alınmış Başvekil General Antonesco ta-} .. 1941 yılının sonuna kadar 
bulunduğunu ilave eylemektedh'. rafından azledilm~ir. Afrikada hicbir Italvan kalnu-

yacaktrr. C up Afrikaaıııın d• 
ruhde ettiği vazife b11dur ve bu 
vazifeyı ifa için büt~ kaynak
lanmızı kullanacatıa. 

Hür FranSlt Deniz 
Kuvvetleri Artıyor 

Londra: 12 (A. A.) - tiur 
Fransız Denız Kuvvetlerinın Ku 
mandam Amiral Muse!ıer dun 
söylediği bır nutukta nalıh.ııırd& 
80 hür Fransız ticaret gemisının 
denizlerde dola§tığını ve 80 t-arp 
genıısinin denizdekı harekata ış· 
tirat ettiltni söylemtftlr. 

• 
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ÇORBA~IK ÇAPAMARKA 
Hububat ve sebze komprimesile bir günlük kalörinizi temin edebi 
lirsiniz. Et ve tavuk suyile mamul Mercimek. Eezelye, Buğday 
Komprimelerimizin 100 gramlık paketleri her yerde 15 ve 50 
gramhklan 9 kuruştur. Nefaset suhulet ve ucuzluğunu bir tecrübe 
ile anhyacaksmTZ. 

Büyük ba!~aliye ma~azalannda bulunur. 

M. f d. Ve!tale~inden: 
ı:ulcli, Maltepe, Bursa Askeri Lİ!iielerinin 

Her Üç Smıfma Talebe Almıyor. 
1 - Kulelı, Maltepe. Barsa askeri lııelennın ber ü" ıuııfma 1 Mart C>41 

d baıılıyacalr olan yeni ders devreai içıo maarif u .. ıer ındea nakil auratıle 
tleb,. alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin ' TOrlı ıTktndan o1man. 11hh1 muayenede ul· 
lam ç•kması ve isteklı adedi ihtiyaçtan fazla oldutu tııkdirıte yapılacak t«• 
me eınavında kazanması •e kendı okullarmda bu sene aldıld&n ilk kanaat 
cotlarmın derecesi iyi olması earttrr. 

3 - Bir sene tahsili terlredeoler her ne ıebeple olursa olsun nsnn bit· 
y(ltmus •eya kuçühmüs olanlar. 1aslan. boylan ve atırlıklan askeri haele• 
talimatında yazılı hadlere uygun olmıvanlar kabul olunmular 

4 - Bu sartlan ta~ıyan iıtekl terin bulundulı:lan 'erlerin askerlik ıa· 
belerindco d ğer kaydulıabul fartlarile müracaat 'ollarını ötrenmelen Ye 
buna ı:öre de kaydukabul kAittlarmı hanrlıyarak 20/ll Klnan 1941 den iti· 
baren ukerlılı şaocleri yoluyla ba lı:lğrtlan ıirmelı istcdiklt"ri olnılları 
rc.ndcnrıelcri ve okulların bulundutu Yerlerde bulunan ısteklilerın de yınc 
20/Il.Klnun/94J den it•baren doğruca okul mlidürlıiklerıae müracaatları 
ilin c.!unur. •1679 - •12114. 

Alm: .. m• ................... .__. ...... _... 
er 

TIMOFUJ 
(Abdest Bozan} dedit'mfz barsak brttamnn c!e"latıdn Bunlar 11fn ctllc 
yapılmış pasurma ve ıucuklan 7i7enlcrde tıısıJ olar. Uzunlulı:tarı dön 
metreden on metreye kadar olar ki bir çok tehlikeli hastalıkla,. yol açar 
T t M O F U J ba kurtların en birinci devaaıdır Sıhhat Veklletinln 

'11Üsaadesinl haizdir Her eczanede bulunur Reçete ile aatılır. 

a·---r 
Darphane ve Damga Matbaası l\Iüdiirlüğünc~en : 
1 - Muhammen bedeli 2J60 ve ilk teın.natı 177 lira olaıı 2000 kilo 

Sudan zamkı açık eksiltmeye lı:onma$tur. 
2 - ihale 20/1/941 Paurtui ıünü uat 15 da ldarcmizdeki komiı-

7onda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin kanunun ta"Vin ettiii •esailr .,. ilk teminat mııkbııı 

Te7a mektuplarile birlikte mezk\1r gün ve natte idareınbde bulunmalara 
Uzırndrr Sartnameler her ııün idareden parasız verilir. •69. 

.... 1 

7 

g 

= 4000-
ıe = Gooo-

Oar.kn~ma paro r::ı•ırmak'ta 
lı'ın. 'ı•nis olmaz. O\•ni ı:ı

l.e rı •nem iş olursun u.z. 

,,~ t 4ıo~ulfoa ı lı.ıncıtae 

raa caruuarınoı 1apılır il 
• mbar•lı <#• lrumb•r•••I 
58Dl•o 11tde .,. a• elll it• 

raa ıuıtu•••••• "IU••• 
...... eoaıwıer. 

• 

TAN -- =-======-== 

· Jstanbul Leva~ını Ar.nirliğinden Verilen·. :" 
• ' * • .• - • 

. .. ~ ~. ·· Harici Askeri . Kıtaatı · lr~nları . .. ' ~ ' 

•• 
Afağıda ya.ıı:ılı mevadm kapalı udi& eksiltmeleri hizalarmda yuılı sün 

n saatlerde Edirnede Havuda askeri ıatın alma komi17onunda yapılacaktır. 
Taliplerin kanuni vesikalrilc tek.lif meJrtuplanru ihale uatlnden bir uat 
evvel k.omiıyona vermeleri. Sartnameleri komJıyooda ıörülür. 

Cinsi Miktarı Tutan Teminatı •,. lhate ıDn ve saati 
Kilo Lira Lira 

, 'W2Dr. İHSAN SAMI ....,. 

I
TİFO ASISll 

Tito ve caratifo hıc;talıklarınıı 
tutulmamak için t~.:lri kat'l. 
muafiyeti oek emın taz• dşıdır 
'ier eczanede bulunur Kuturu 

\. f5 xuruştuı I 

Mcrc'mek. 
Nohud. 
Zeytin yafl. 
Fasulye. 
Sığır eti. 
Sıtır eti. 
Sıfır eti. 
Sığır eti. 
Sıiır eti. 

60 000 
10.000 
ıı.ooo 
97,000 
36,000 
36,000 
60 000 
60 000 
60,000 

16,800 
14,000 
7.810 

29,100 
12,9GO 
12.960 
21,600 
21,600 
21,600 

1260 
1050 
586 

2183 
972 
972 

1620 
1620 
1620 

29/1/941 10,30 

• .. .. 11,30 

• .. .. 14 .. .. .. ıs 

27 .. .. 10.30 .. .. .. 11 .. .. .. 11.3(' 

• • .. 12 .. .. .. 12.30 
(1744 14G) 

,----------~ • 
Beher ln1091lna 4 kunıs tahmin e

iilen 3000 ton balya umanı pazar-

1tkla satm alınacaktır. 500 zer too

daa asalı olmamak •e Ankara lataı-

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

Küçü:C Mef~:tat 
Keman, Ut, Kanun Klarnet 

2-,n4n7 .._, 
- ·- t~--~. 

RUIIUMDAKt HİCRAN 
DİLERİM KARA SEVVAYA 

Kcm~I e~r:cs 

Keman, Kanun, Cümbüş, Klarnet 

27:'\408 .._, Nasıl oldu bilmem - Neva rast ~7.e1 
U l~O. Yıllarca demelı - Neva hi:az 2a.zel 

f;Zize Tözc:n 
Cura ile 

270409 No. Ağlama annem • S.ı'"Rnbolu varyant1 
Burnlc tarlaın - Safranbolu varyantı 

Sadi Yaver Ataman 
Cura ve Zil 

270410 Ne. KAŞIK OYNU HAVASI 
SAFRANBOLU ZEYBEK HAV AST 

~ ........ 11:1 .......... .::::ıccr:::ı••~ee111:W1Wms~>cıııe+ICil.., ...... a112~•ııc:ı111 .. mee• 

Y ı:~i Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gasson diyor ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usul1cri tatbik 
tmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içın
le müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, 

Fiatı 50 Kuruş. 

Başvekfilet istatistik Umum Müdürlüğü 
Arttırma, E.ksil~me ve. İ;ıale Komisyon~mt?an : 

t - Açılr pazarlıkla eksiltme n lh:ılesı 1apılacak olan 30 form& tahmin 
olunan 938 - 939 maarif istatistik yıllıtından 2000 nüsha bastırılacakur. 

2 - 16 aabifelık beher fornıası için 45 lıra fiyat tahmin ed1lmittir 
., 7.S bcaabile ma•akkat teminat •caibaı •erilmeıl llzımdD". 

3 - thale 941 ıenesi lkincikllnua ayının 15 inci Çarşambll r!lnü saat 
15 de Umum Müdllrlük binasında toplancak olan komisyonda yapılacııktır. 

Nümune dairede ıöriilür. Saruıame komıa,yoo kitiplifinden iıtcnebilir. 
.. 9002.. "12'466,. 

TÜRKiYE C0t.4HURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulu$ •'arihi : 1888 
Sermayesi : 100.000,000 Türk Lirası 

Şube ve AJa mı adedi : 265 
7.IPBI v• tit'ar·1 ""' nf' '9 banka muamf'IPt .. ..t 

1 

vonanda YBconlara teııtim f8rtl1<? •:11-

rı am taliplerden alınabilir. !000 •o· 

I nan teminatı 8000 lira 500 tonun te 

I ınıattı 5375 Uradır. Paurlıfl 6/1/941 
den ltibarea herctın uat 14 de An· 

i{ara"1a I..• A.m!rliif satın alma ko
nfı7··n11nda yapdacaktır. Şartııamea• 

<om.layonda rartmır. 

11714\ 

GÜZEL BÜYÜK 
ANNELER 

Genç ve taze görünmek 
için bu kolay tedbiri 

tecrübe ediniz. 

• 

Beyaz renkte <yağsız\ T.)ka!on 
kreminin ihzarı için 20 seneden. 
berı kullanrlmakta olan meşhur 
formulde mevcut gizli diğer cev. 
hErler m~yanında takım ve tas. 
fiye edilmiş süt kaymağı ve 1ey. 
tınyağı da vardır Bu krem c ldL 
nizı serian besler ve gençleştirir 
renin gayrı sal maddelerini ve 
buruşukluklarıru izale eder Cıl
dinir.i taze. nermin ve genç ~öste. 
rir Ayni zamanda nefis bir koku 
tle tAt r eder s:yah benlerin zu. 
buruna mani olur. 

Mütehassıslann beyanatına ,::ö
re ciltte görülen bu şayanı hay. 
ret tebeddül ve tekemmül. sırf 
fokalon kreminin muntazaman 
ıstımaline medyundur Hemen siz 
:le bugünden kullanmaya b.ışla. 
vını1. ve her sabah daha ızenc ııö
-ünürsünüz. 

--

\ 1 I 

K 

BURLA ~ 
BiRADE.RLE.R ~~ 

STA,..BUt. •ANKARA ı ıZMıR ~" 
r *M!#A'.f•ııtlMUIMM4t'M:..1RJfttf w• tk 

bı,ğ 

Gü ... el 
O~matt 

,.,er 9eyden evvel 
11hhatll ve parlak 
bir tene. lekealz ve 
dUz,,lin bir cilde 
malık olmak tlzım· 
dır. 

KREM 
PCERTEV 

Bizin de clldlnl:rl 
gDzelleftlrlr, gud· 
delerlnl beallverel< 
canlandırır. 

:--···········-·--.. ·············-········-·····-·-·· .. ·-··----~ 
: 411 ıenellk bir tecrlibe mahıulO olan KREM PERTEV • 
İ tertıp ve yapılıt tarzındaki incelik dolayıslle tenin 1 
E fazla yaiJlanm11ına mani olur. Ya!!sız olarak huıust 

1 : tOp ve vazolarda satılır !-·---·----· ...... -........ _ ............ _ ...... ____ _ 
... .. ..... llll!.~W~SU .. IZOJll~E& ... r:m ... zaEl .. El2&El2&2&•1r 
,. 1'J,Mua11ua.u.ud U 1111llJlil11111111 lllll il l I llllJUU lllJJWDUll ., 

ı-T-AN-G-aze-te-si ._,!i A S K 1 T · ı Z 1 
ı! = 

ı 
t 

Biriktirenlere 28,800 Lira .Para 
JKRAMIYE VERiYOR 

zt,... 8etttııM•1tct• k•lltHralı "'"b•raG .._rrut "-•larıttde ett a le 
nr ... buluaa11ıare aenıd• • dab oe1<ı1ee ... ırura Ilı •taO•dakl pıa.a aa.. 
~ "'""''Y• daC•t•lffaktır. 

1 AM 1.000 L1"'11ılıı 4 000 u,.. 
• • eoo • 1000 • 
• • 150 • '000 • 

40 • tOO • • 000 • 
100 • 60 • 1 ()()(' • 
120 • 40 • l ROO • 
160 • 20 • s 200 • 

oı K KAT· Resaplanl"tı1ııkl oaraıaı otr ıenP 1ctnd• 50 ftradan ıııdı 1nsmı 
Yrrıler• tkraml71 C'tktıtı takdtrd• 4' 20 razlui7l• •eri lf'("f' k tlı ııturaJaı 

aeoedı _!_dm._ 1 1:71aı 1 Btrtnd lrlnun. 1 Mart .. 1 lla.z1ru 
tarilt~n&t eektteeelrtl.r. 

11Cin Fivatları !I tv1illi, Hissi ve Aşki Roman 1 
••• 

1i Yazan: Aka Gündüz i 
Başlık mnklu nlnrak 751, li Satış yeri: TAN - İstanbul. Fiatı: 100 Kr. 1 

1 ~1111111T1111rı;ıır11111111111111111111111111111111111111111111111111.~ 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

1 incı sagf o santimı SOt. 

J • • • IOtı 
I • • • JOl 
5 " ., " '/fı 
ilan qyf asındn ., 61. 

~ .., Mca1':1a& MllJOTth & .. ıa UiıUlA~ 
GUn d'~ .. 11apina 'Z..l.ı,. TU llatlııa;\., 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları istihsalatının ihracat 
ile alakalı satış işleri umumi müdürlüğümüzde temerküz etti· 
rilmiş olduğundan bundan böyle alakalıların do~rudan do~ruya 
Ankarnda umumi müdürlü,i!ümüze müracoat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. (138) 


