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Evlere "Yerli Malı 
Kuoonu,, Verilecek 
Bu Kuponlarla Adam Başma 5 Metre 
Pamuklu Mensucat Alınabilecektir 
HİNDiSTAN 
REDDETTİ 

;-/ Kuponlar Mayıs Ayı 
Ekmek Kartları İle 
Beraber Bırakdacak 

SiY ASI HALK 

Hindistan 
Japonlara 
da Boyun 
Eğmiyecek 

Kongre Reisi Azad 
Şöyle Diyor: 

GAZETESi 

"lngiltere. Hint Milletint 
Mesul Bir Duruma Sok
mazsa Müdafaa işini 
Başar6mıyac:aktır .. 

r İNl:.ılL ı t:.Rı:. t.ıAŞVEKILt '\ 

w. Ç Ö R Ç i L'in 
HARP NUTUKLARI 

BU HARBiN IÇYÜZO 
Tercüme eden: HALDUN YAŞAROGLU 

Tanesi 100 kurut'I j 
:AHMET HALjT KIT ABEYI 1 

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

İngiltere 
Müdafaadan 

Taarruza 
Geçiyor 

Londrada Bu İşe Ait 
Planlar Etrafında 

Görüşüldü 

Bir lngiliz Nazırı, 
Harp Talii Çok Yakındc

Değişec:ektir, Diyor 

Efer Hindiıtandaki konıre hare
ketine kal'§t, Londra, çok daha ön
celeri, anlayı~ ıöstermiş olsaydı, 
cfer Londra, konıre hareketinin 
koca Hint insanlıiı için yedne ma
kul ve 1'ahtlyarlık vaadedici, ileri 
bir hareket olduiunu kabul edip, o
nun ııelişmeaine, Hind~standaki 
muhafazakir ve hattl mürteci kuv
vetlerle iıı:birliii ederek engel ol
mamı§ olsaydı, Cripps bugün, va
zifesinden, tam muvaffak olmuı o
larak dönecekti. 

Mayıs ayına ait ekmek karne
leri dağıtılırken ayrıca birer 'yer 
li malı kuponu,, verilmesi vi'.a
yetçe karar altına alınmıştır. İa
şe memurları bu kuponları verir 
ken nüfus cüzdanlarına bakacak
lar ve yerli mallar pazarlarından 
şimdiye kadar istihkaklarını al -
mış olanlar için kupon bırakmı • 
yacaklardır. 
Kuponların her birinde tarih 

bulunacak ve kuponun hamilleri 
o tarihte yerli mallar pazarların· 
dan 5 metro pamuklu men!'ıucat 
alabileceklerdir. Her vatandaşa 
senede 5 metro pamuklu mensu-

Londra, 12 (A.A.) - Britano· 
va ajansının diplomatık muhar ~ 
riri yazıyor: General Marshall ve 
M. Harry Hopkins'in Londrada 
giriştikleri müzakereler büyük 
bir önem almaktadır. Mihvere 
karşı bir ilkbahar veya yaz mü. 
cadelesi planlarının görüldüğü 
teeyyüt etmektedir. Önümüzdeki , * Amerikll Genel Kurmay Başkanı* birkaç ay içinde harbin yüriitül· 

General Marshall, beraberinde (1. mesi için hayati Önemde kararlar 
dünç verme ve klralama iılerl alınacaktır. • 

Yazan: Burhan BELGE Her Tarafta 
cat verilecektir. Bunlar arasında Gandi 1. ngilterenin Hindistan hak • 

kındaki teklifini, gerek 
liint milli kon~si gerek Müs
lümanlar birliği reddetmiştir. 

Avustralya Harbiye N azm 
M. Forde 

patiska, basma, Amerikan bezi, Yeni Delhi, 12 (A.A.) _ Kon- , 
gömleklik dril ve kazalinolar da gre reisi, Azad, Stafford Cripvs'e 

Buzlar 
Çözülüyor Bu suretle, müzakereler kapan 

tnış ve eski vaziyet avdet etmiş.. 
tir. 
Tuhafı şurada ki, Hint mesele

&inin hallolmasına engel olan üç 
esas talebin her üçü de, kuvve -
tini, guya demokrasi mefhumun 
dan almaktadır. 

var~ll mallar pazarları haziran kongrenin aldığı kararların se -
ayına kadar yapılacak satışlar beplerini izah eden bir mektup 
için memurlara ve halkc. kupon göndermiştir. Azad bu mektupta 

M U 
•• t tef •• k dagvıtmış bulunduğundan yeni ku şöyle demektedir: "Kongre, şu neticeye varmak 

ponlarla bu tarihten sonrc., aıış ve mecburiyetindedir ki, İngiliz hü
r~ yapılacaktır. · · t h 

Şehrimizde mevcut yerli maL kılmeti, Hindistanı kendisıni e 
lar pazarlarında şimdiye kadar dit eden saldırış ve ?stilalara 

Alman Tebtiğine Göre 
Ker<i'teki Yeni Rus 

Taarruzu Püskürtüldü 
l. Kongre 
Hem Hintli hem Müslümana. 

Hava Akınları 
Genişliyor 

memurlardan 120-130 bin ve karşı tesirli bir tarzda müdafaa 
t kt · d · Hı"ndı'stanı Berlin, 12 (A.A.) - Almırn teb halktan 250 bin kişiye kupon mu- e me en zıya e, aynı 
ümk. ·· ld gv k d r daha faz ligıv ·: Kerç yarımadasında tank ve Zası olan kongre, mezhebi ve eya

leti ne olursa olsun, bir tek vatan 
daş nevi tanımaktadır: Hintlı in. 
san; bir tek vatan tanımaktadır: 

kabilinde tevzi edilmiştır. m un ? u u a a .... 
(Evlere dağıtılacak olan iaşe la zam~ ıdareye devama buyük hava kuvvetleri himayesinde ha -

• kartlarına ait tafsilat ikinci say. ehemmıyet vermekte ve bunun reket eden mühim düşman kuv -

.Bütün Hindistan! Y • G" S ) ~çin de dahili....ayul•klat:ı destek· vetleri~ni hücumları da püs· 
enı ıne.. a amon Ve famı2dadır.) l kt d' kürtmüo:tür Yeniden 14 tank tah eme e ır . .., · 

2. l\Iüslümanlar Birliği 
Bu birlik, Hint milletinin de -

ğil de müslüman ümmetinin bir 
Parçası gibi hareket ederek, 1Iin • 
dıstandan bir parçanın Pakistan 

Yeni Britanya'ya Ag" ır İngiliz hükumeti, Hint millC'tL t'ip edilmiştir. 

S 4 G ni kendisini müdafaadan mesul Alman savaş ucakları Kafkas-
T aa rruzl ar Yapıldı on ece bir duruma sokı:naz v~ ~iı:ıt mil- ya s~_hillerindeki li~an tesi-;lerL 

}etine bu mesulıyet hıssmı ver - ne hucum ederek bır Sovyet yol 

namı altında ayrılarak müstakil Birmanyada lngilizler I• • d mezsc Hindistanın müdafaasını cu vapurunu bombalamışlardır .. 
l!!.. I n e müess'ır bir tarzda başaramıya - Doğu cephesinin merkez ve şı-
3 caktır. mal kesimlerinde düşman muh-bir yurt halinde müslümanlara 1 

verilmesini talep etmekte ve hu- rrovadi'de Şimale 
dutların, tam bu esnada, hem de, Doğru Çekiliyorlar Batı Almanyadaki 

U2fj" Devamı Sa. 2 SU. 5 telif noktalarda yeniden m.':lvaffa 
kıyetsiz hücumlara teşebbns et -
mistir. Simal buz denizinde savaş 
uçaklarımız himaye altında bu· 
lunan bir vapur kafilesine hücum 
ederek iki ticaret gemisinde yan-

genişletilerek tayinini istemekte. 
dir. AVUSTRALYADA: Hedefler Üzerine 10 

3. İngiltere: 
Mübadele Edilen ln~iliz 
Esirleri lskenderiyede Kongre ekseriyetine memleketi Cambera, 12 (A.A.) - "Pazar Ton Bomba Atıldı 

tevdi edemiyeceğini ve bunu yap ~b~i~i., Sırasiyle Yeni-Gin~, y~ Londra, 12 (A.A.) - İngiliz hava 
tığı takdirde bir çoğunluğun dik· nı _rıtanya ve Salamon .a~a arın. kuvvetleri, son dört gece içinde Ruhr 
ltatorasına cevaz vermiş olacağı daki La~.' Rabaul ve .Frı.zı de bu- ve Ren havzalarmdıı ve batı Alman
tu ileri sürerek, Hindistanda, bir lunan duşman mevzıl~rıne karşı yada endüstri hedefler! üzerine bin 

İskenderiye, 12 (A.A.) - Son tn- 8:Jff' Devamı Sa. 2 Sil. 4 

bakıma göre mezheplere bir bakı yapılan ~uv~ffakıyetlı taarruz : ton bomba bırakmı~ttr. 
1na göre eyaletlere bir bakıma gö !arda, n:ıuttefık hava k~vvetle!ı Stdnt Nazaire baskını 

giliz - İtalyan anlaşması gereğince tz-
mirde mübadele edilen Ingiliz hasta 
ve yaralı harp esU-leri tskenderiyeye 
gelmişlerdir. Bunlar tnriltereli, Afri
kalr, Hindistanlı, Yeni Zelandalı ve 

Avustralyalıdır. 

Yeni Bulgar Kabinesi 
re de Hint vatandaşlığına göre yer~e bOmba tayya!elerı tahrıp Londra, 12 (A.A.) - Hava Nazır
lesis edilecek bir federasyona ta. etmış ve hasara ugratı:nı~ır. U:~ hğı haberler daire~inin tebliği: tn
raftar bulunmaktadır. çaksavar .batarya mevztlerıne hu giliz bava kuvvetleri tayyarelerinin 

Bu üç ayrı tezde Hint davası· cum e~_mIJler, b~nları. yakmışlar aldığı en son totogı·aflar Saint- Na- Sofya, 12 (A.A.) - "D.N.B.,, Kral 
hm tamamını kucaklıyan tarihi v.e su ~stun~e bır ?cnı.z tayyare- zaire havuzu kaptEmm campaetl - Boris bu sabah, işe başhyacak olan 
im.illeri görmek kabildir. s~e .. mıtralyoz ateşı açmışlardır: Town destroyeri tarafrndan tamam.iy- yeni Filot hükümeti üyelerini kabul 

Müslüman Hintlilerin kendile- Butun bu. hartı~et~?r·som~n~a ikı le yerinden çtkarılan yamn yumru etmiştir, Bugün öğleden sonra hU-
J'b:ıi H' tli görememeleri· Kon. tayyaremız gerı donmemıştır. bir hale batı taraftaki duvara yas- kumetin uzun bir birdirik neşretmesi 

~ • üks. eleb"ılmi' ·..ı mu" l:1ff" Devamı Sa. 2 Sü. 6 Iandırrlmış• olduğunu göstermektedir. beklenmektedir. 
gre sevıyesıne y :ıı • ____ . --------------------------- ---------
ı:ıevver Hintlilerin bir mezhep ay 
l'llığı gütmemek olgunluğunu gös 
tererek, mevcut kültür birliğini /' 
yeni vatanın yegane temeli ka -
J:>ul etmeleri; lngilterenin de, 
Hintliler arasındaki aynlıklara 
saygı gösterip bunların hepsine 
birden haklarını vermek isteme -
ıi, kabul etmek lazımdır ki, Hint 
iiavasının, gerçekten ana hatları-

Besi klas samoıvon· .. ··-··ı 
Galatasaray Dünkü Maçı 3 • 2 Kaybetti 
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111 çizmektedir. 
Eğer Hint Müslümanlan, Hint 

b:ıilleti ve Hint vatanı mefhumla
l"ım anlamış bulunsalardı, büyük 
!!;atanı ret ve inkar ederek yalnız 
kendileri için bir vatan ayrılma. 
sı hususunda ısrar etmezlerdi. ~·a 
kat, diğer Hintlilerle, aralarında, 
o kadar tatsız anlaşamamazhklar 
sürüp gitmiştir ki, büyük vatan 
ve yekpare bir Hint milleti ide. 
aline bir türlü erememişler, yani, 
kendilerini, azlık bir cemaat zih 
lliyetinden bir türlü kurtarama -

•• 

mışlardır. 
Kongrecilere gelince, bunlar, 

besbelli bir şey ki, Hint davasını 
en iyi anlamış .~ıan .. ~~se~eıı;iir. 
Yalnız işte, benuz ~utun Hmd~ -
tanı ikna edememışlerdir.. _Zıra, 
Hint birliği, İngiliz idaresmın ~ 
la getirdiği bfr mefhumd~r. ~a~! 
Hint birliği, İngiliz idan bırlıgı 
dolayısiyle vücut bulmuş ve he. 
nüz milletin derin şuuruna ak -
setmemiş olan bir davadır. ..... 

i ,~fdist ha· 
... ___ -.r7anlar, 

ıct:llfli'J"':'~ev • 
fr..3 

FeneT stadında yapılan diinkii Galata!'iaray - Be~ikta5 karşılaşmasından bir görünUş 
. · (Spor Haberleri 2 inci sayfamııdadır) 

Laval Vichy'de 

Mrl. Petain ve Amiral 
Darlan İle Uzun Bir 
Görüşme Yaptı 

Vichy, 12 (A.A.) - Emin bir 
kaynaktan öğrenildişine göre, M. 
Pierre Laval, cumartesi günii Vi
chy'de Fransa devlet şefi l\fare
şal Petain ve Başvekil muavini 
Amiral Darlanla uzun bir görüş 
me yapmıştır. Bundan başka u
mumiyetle iyi haber alan Fransız 
mahfillerinde devlet ~efinin hu
susi sivil kalem şefi M. Dumou
lin de la Barthete, cumartesi gü 
nü istifasını vermiştir. 

Dün Geceki 
Yaralama 

Karasmı Sinemada Bir 
Erkekle Gören Bir 
Marangoz İkisini de 

Ağır Yaraladı 
Dün akşam saat 20 de Çenberli 

taş sinemasında bir aile faciası 
olmuş, karısının başka bir erkek 
le birlikte locadan çıktığını gö
ren Bekir isminde bir adam, er
keği tabanca kurşunu, karısını da 
bıçakla yaralamıştır. Hadise şöy
le olmuştur: 

Marangoz Bekir akşam üstü e
vine gitmiş, karısı Sevimin sine
maya gittiğini öğrenmiştir. Bekir 
Sevimi bulmak için sinemaya git 
mi şve oynanan film bitip elek -
trikler yandığı zaman onu aramı 
ya koyulmuştur. Bir aralık Bekir 

~ Devamı Sa. 2 SU. 1 

müdürü H. Hopldns olduğu hal· ''Hm·p talii deği§iyor,, 
de Lon~rada milhim temaslar ya- Londra 12 (A.A.) _ Pazar gü 
pıyor. ilkbahar ve yaz ayları 1- •. ' • , • l 
çinde mihvere k•rşı yapılacak n.~ ~?r~shıre. da bır top.antıda 

·· ... 1 it pi .. ıar n bu ko- saz soylıyen ış nazırı Bevın ez • 
muca·.ıe eye a dn ı .. l .. l d . ı· 
nuşm3lar esnas.nda hazırlandığı cum e ŞOY e emış ır: 
gelen haberle!'den anlaşılmakta- ı "Harp talihi değişmek üzere • 
dır Yukarlkl resimde General dir. Bunun nasıl ve ne zaman ola 

. Marshall'ı g~rily~ruz. cağını söyliyemem. Fakat, pek ya 

'-······-·············-···-... - .. --··-' ~ Devamı Sa. 2 Sü. 7 

Beledııeler icin 
Gelir l<aynal<ları 
Nakil Vasıtası, Elekt.rik,J:lavagazi ve T eleforı 

Mükaleme Ücretleri İle Yol Vergisine 
Bir Miktar Zam Yapılması Düşünülüyor 

Muhtelif sebeplerle masrafları 
artmış olan belediyelerin açığını 
kapamak maksadiyle, Dahiliye 
Vekaleti, bazı belediye vergi ve 
resimlerinin arttırılması :çin bir 
kanun projesi hazırlamıştır. Mü 
talaaları alınmak üzere alakalı ve 
killiklere gönderilen bu projenin 
esasları şunlardır: 

Belediye hudutları içinde işle
yen tramvay ve otobüs gibi na -
kil vasıtalarının ücretlerine her 
bilette 2 kuruşa kadar ve hava 
gazi ve elektrik ücretlerine de ki· 
lovat başına 2 kuruşa kadar bir 
zam yapılabilecektir. Elektrik ve 
havagazini muharrik kuvvet ola 
rak kullanan müesseselere yapı -
lacak zam 20 par.ayı ge~miyccck
tir. 

Telefon mükaleme ücretlerine 
de ticarethanelerde yüzde :ZO, ev
lerde yüzde onu geçmeır»~k üzere 
bir zam yapılac!lktır. Bu zamlar 

1 

faturaların tutc:ınna ilave oluna
caktır. Projede belediye hudut • 
lıırı içindeki mükelleflerin yol 
vergilerine bu verginin yarısı ka 
dar bir belediye hissesi zammı ya 
pılması kabul edilmektedir. Yol 
vergisini bedeni mükellefiyetle ö
diyenler muayyen mükellefi~ et 
müddetinin yansı kadar beledi) e 
hudutları icinde ve belediye he -
sabına çalıŞmıya mecbur tutula -
caklardır. 

ttlfr Devamı Sa. 2 Sü. 2 

Malta'da Bir Muhrip 
Bombalandı 

Bertin, 12 (A.A.) - "Tcbllf": Mal
ta adasındaki askeri tesislere yapılan 
hava akınlarında bir İngil!z destroyeri 
bir çok ta misabet almıştır. Alınan av
cıları ada üzerinde yapılan hava mu
harebelerinde 13 İngiliz uçağını dil
şiirmüşlerdir. 

1 
HAPI YUTTURAN HAPLAR 

REFi K 
HALIC 
KARAY 

1. zmirde kendi eliyle nişastadan yaptığı haplan 
kinin diye piyasaya süren bir Musevi adlıye

ye verilmiş ... Acaba bu suçluya verilecek ceza ne
:iir? Hem vurgunculuk, hem sahtekarlık yaptı -
ğından dolayı katmerli olsa gerektir. Fakat me
sele o kadarcıkla da kalmıyor. Ortada pek acıklı 
bir nokta var ... Malaryalı bir hasta düşününüz ki, 

geleceaini ense kökü ağrılarından ve sırtında dolaşan kötü haber· 
ci ille titremelerden anladığı sıtma nöbetini önlemek için ecza 
deposuna koşuyor; kinin yerine bu nişasta_ parçalarım ~atın alı. 
yor; ümitle yutuyor. Bakıyor ağrılar çogalı:nakta, ~ıtremeler 
sıklao:maktadır. Nihayet zangırtı, ateş, kendını kaybedış ve ter ... 

Ertesi günü adamcağız bitkin bir haldedir; gözleri belcr
miş, rengi kararmış, posaya, p.açavraya ~~nınüşt~. _D~~~~bazlı
ğa uğradığını hatırına getirmıye~ek ve. ilacın tesırsıvzlıgını geç 
aldığına vererek uydurma komprımeleııı, daha dogrus~ . hapı 
yutmakta devam ediyor. Haydi yine nöbet ... Hem de eskısınden 
yıkıcı! Yataktan çıkamamış, işine gidememiş,. serilip. ka_~!.ihr. 
işte Samuelin yaptığı marüet budur .. Beş on liralık kar ıçm va. 
tandaşlarımızı canlı cenazeye çevirmek, onları iğneli fıçıdan 
:ışağı kalmıyan bir işkenceye sokmak, haya!~ar~yle oyıı'!111ak! 
Görülüyor ki, bu herif yalnız. vurgu~cu degıl~ır? s~~ekar da 
değildir· ırktaşları dünyanın bırçok bolgesınde ınım ınım lnler
ken yurdunda rah~t rahat oturup ~erah fer.ah ekm~ğini . y~iğ 
vicdanlı, merhametli bütün manasıyle centılmen bır mılletın 
;;insi bir düşmanıdır. .. . . _. . . 

İzmirlileri tarihin bile henuz zapta geçıremedıgı yenı çeşıt 
bir işkenceye soktuğundan dolayı ~amuele yerilecek c~~a ~na. • 
ioluya sürgün edilmek olacaksa barı, ufak bır şefkatsızlik goste
rerek sivrisineği bol bir yer seçseler ve sıtmaya tutulunca ~a ona 
kendi yaptığı hapları yuttursalar, onu bu haplarla t~davı ets:
ler ..• Az günde şifasını bulunca adalet gerçekten yerme gelrnış 
olurdu! 
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No. 13 

K::mse, karısmdan ve kocasından e
min der.idi, Abdülhamit, bir idare ile 
karıyı kocasından ayıntrdı. B~ler
den aile ana, baba, kardes sevgisi 
stemeğe kimin b,'lklo olabilir? İnsan-

lar, yetiııtirilme §artlarına göre yeti-
ıyorlar. 

Bunlan, uzun uzun, belki de baş 
ağrıtarak anlatmaktan maksadım; ile
ride atılacağım macerada ba çerkes, 
Arnavut, HınUI Cavalı, Mısırlı, Gürcu, 
Buharalı, Mckkeli, Med'neli; Suriye
! , Şamlı, Faslı, Cezairli, Tantıılı; Mağ 
nplı, Dürzu, Laz: Kürt, Efganlı, Hint
li, BülQclstanlı, Çinli, Trablaslu, de
rebeylerlndcn, paşalanndan; p aza -
delerinden, beylerinden. beyzadelerin
den, prenslerinden, ağalarından ken
dıme ''arka,, bulmakhğımdır. 

Meıırutiyet ilfln edilince ba serseri
lerin çoğu, memleketlerine döndülr. 
Yabancı memleketlerde dostlarla kar
ılaşmanın çok faydalannı gordüm. 
''Mektebi Sultani", imtiyazlı sınıfın 

mektebiydi. Ve ne garip! Mektebin 
iı;inde Kürt, Arnavut, Çerkez, Arap 
graplan vardı, Birbiri rine düşman
dılar, Birbirlerinin gözlerini oyÜyor
lardı. Sınıfta, teneffüste, yatakhane
de kavgalar eksik olmuyorda. Kıyası
ya dovüşüyorlarclı. 

Bu arkalı azılılara, mektep idaresi 
ne yapsın? Ceza ile uslanır mahJQk
lar değildiler. 

Benim, okumakla başım hoş olmadı
ğı içln, mektebi serdim. Fakat tuttn
gam yol da, pek neşeli değildi. İlk 
gunlerl, beni b·raz eğlendirmişti. Fa
kat insan, zevke, eğlenceye alışıyor 
ve çabuk kanıksıyor, Işte, bu, fel5.ketf 

Cebinde paran var işin gücün de 
yok. Gezmek, eğlenmek için bir engel 
var mı? 

1stanbulun eğlence yerleri mahdut. 
ur. !nsan bir ayda, buralann tanınmış 
ımasJ olaverir. Sefih bir zengin, en 

:fazlası altı ayda, lstanbuldan bıkar. 
Çı nku, yapacak ''yeni,. bir ıey kal
mamıştır. 

"İkmali tahsil,, için Avrupaya git
meğe hazırfonıyordum. Banun m5.na
ı Pariste, Beri.inde, Romada vur pat

ıa~ın keyif çatmaktır. 
O zaman pasaport çıkartmak d:ı bir 

me ele, Beyzadenin ig.i için Arnavut-
] koşuyorlar, 

ETERi 
Yazan: MAHMUT YESARi 

yaıam11 kırk yaımda bir kadm, mak
yajsız, korsasız otuz yaşındadır. 

Onun da yaııamak hakkıydı. Haya
tın emrettiği hakikatleri kabul etmek 
iizundır, 
Babamın hastalığı, uzun sürmedi. 

Bir gece sabaha karı.ıı hayata gözlerl
al kapadı. 

Evin içinde çığlıklar, saç yolmalar, 
pençerelere ko uııup ağlamalar •.. 

Annemin de iki gözü ikl çeşme ama, 
dıkknt ediyorum; biç de dalgın, peri
şan değil. Kihya kadınla gizli gizli 
konuıuyor. Evdeki kıymetli eşyalar 
toplanıyor, dolaplar kilitleniyor. 

Bunda da anneme hak verdim. Çün
kü, konağa oyle haşarat dolmuştu ki, 
her biri bir parça kaldırsa, salonları, 
odalan tamtakır bırakabilirlerdi. 

Cenazeyi "cemaati kübra,, ile kal
dırdık. "Teçhizat ve tekfin,, masarifi 
"tarafı aenlye" den ihsan buyurulmuş
tu. 

Abdiilhamit, çok değiı,ıik adamdı, 
Cenaze para11nı vererek, hatır sora
rak büyiiklük gösteriyor, Fakat ara
dan ikJ ay geçmedi. Babamın "mahlOl,, 
den aldığı dükkll.nlan, evleri, geri a
hverdl. 

O tarihte, bir darbı mesel vardı: 
Romanyada kanna, Türklyede malm:ı 
emniyet etme! 

Evet, Romanyanın töhretJ ıı:ıyiası 
vardı. Romanya seyahatinden dönen 
şa.ir Alfrcd de Musset'ye İmparatoriçe 
intibalarını soruyor. 

Şair, 111 cevabı veriyor: 
- Namussuz erkekler, hayasız b

dmlar, kokusuz çiçekleri 
Romanya, o tarihten sonra çok de

ğiıımlştir ve şimdiki Romanya sıcak 
bir aile memleketidir. 

Bugün, Türkiyede mal ve can em
niyeti, medeni sistemlerle korunmak
tadır. 
Babamı, kübcra, vüzera, t"ical gömü

lü "hnzire" terden birine "tevdii h5.ki 
ıtım5.k,, eyledik. Mermerden bir de 
lihit yaptık. 

Artık, Arnavut beyzadesi İskender 
paşanm dünyadaki vazife&! bitmişti 

Ölenle öHlnmiıyor. Cenaze çıkar
ken halayıklar, kalfalar, misafirler, eş, 
dost. annem, pençereleri kırmışlar: 

- Biz.l bırakıp da nereye gidiyor
sun? Diye bağırmışlardı, 

(Arkası var) 
Birdenbire babam hastalandı. Bir.m mı::::=:============

Avrupa seyahati unutuldu. 
Tilfckçllerde, yavetlerde, Arnavut 

beyJCTinde, paşalannda bir telaş! Ev, 
dolap dolup boşalıyor, 

İnsan, hayatı, sonradan öğreniyor. 
Bu sıkı alika göstermenin sebebi var. 
Ilerde, kendilerine de böyle koşulsun 

Maksatsız, menfaatsiz, kimse kim
eye rahmet okumuyor. 
Annem, gQya kederlil Yalan! Vak~t 

t gozlerinin içinde Işıklar parıldı
yor. 

Hiç sıkmtı çekmemiş, refah içfnde 

1 

BUGVNKU PROGRA.\I 
7.80 Proıram 
7.U Mllzlk 
7.45 Haberler 
s.oo MOzik 
8 ı 5 Evin uatı 

12 30 Procram 
12.33 Saz eserleri 
12 45 Habnlu 
13. 00 Sarlı:rlar 
l S 00 Proırrarn 
18.03 Mlldk 
ıs 45 Zlraııt 

ıs.ss Fattl hentl 
19 30 Haberler 
19 45 Serbest 
19.50 TürkOler 

20.15 Ril!y0 nzetc!l 
20.45 Halk tilrtıQsQ 
ıı.oo Konuıma 

21.15 Tllrlı: mllri!f 
21A.S Mllzik 
22 30 Haberler 
22.45 Kapanııs. 

Urfanın Kurtul usu 
1 

Dün Urfada Bütün Halkın 
İştirakile Kutlandı 

Urfa, 12 (K.A.) - Urfa kurtulusu-
un 22 inci dönüm yılını biıyiık teza

hurlerle kutlamaktadır. Bu miınasebet 
·ıe öğleden evvel Cumhuriyet meyda
nında büyük bir tören yapılmıe, vali, 
komutan, ve askeri, mülki crkl'irun ha-
ır bulanduğu ve kıta3tın, ilk ve orta 

okulların, halk tesckklllJerlnin ve po
li kuvvetlerinin nihayet bütün Urfah-

nn iştJrak ettiği bu törende milla 
kuvvetlerinin şehitlik istikametinden 
y pığı temsil gosterileri çok heyecanlı 
olmu tur, Belediye reisi tarafmd3n ve. 

Dün Geceki 

Yaralama 
ıtifr Baştarafı 1 incide 

karısının yanında bir erkek oldu
gu halde locadan çıktığını gör -

mUştür. Bu vaziyet karşısında 
derhal tabancasını cıkarmış ve 

inde bulunan üç kurşunu kan 

mın yanındaki Saiın ismindeki 
damın üzerine boşaltmı~t1r. Si-

:ıh sesleri sinemadaki halkı te -
I" a düşürmüş, bu arada bağırı-

l 

p kaçışanlar da olmuştur. 

Bekir, iclnde başka kurşun kalmt
yan tabancayı fırlatıp atmış, bu sefer 
bıçağını çekere~..: kanlar içinde yu

arlannn Sn.imin yanında korkudan 
ozlcri domnüş bir halde duran ka

rısı Scvtmin üzerıne ntılınıştır, Bekir, 
b çakla Sevimi de bes altı ycrindcP 
arıı.lamı~ır. 

Vaka mahalline gelen zabıta me
murları Bekir!, elinde bıçağı olduğu 

alde yakalnmışlnrdtr. Fakat büt!ln 
r stırmalarn rnğmen tnbanca hcnüı 
bulunamamı tır. Yarolıl:ırm her ikisi 
d hastaneye krudırılmıstır. Kurşun-

1 d n biri Saimln göğsünün sol ta
r flndan girip ldirek kemiğini dele

arka mdan çıkintştır. Diğer lld 
ı da karnından ve kolundandır. 

·m de vficudunun muhtelif yerle-
dnd n ağırca yaralar almıştır, Tah-
~ ta brta ve ııöbetÇl mllddelumu-

1 ym t ". 

rilc:n kıs:ı bir soylevde Urfa kurtulu
şu anlatılmıı ve Urfohların Ebedi ve 
Milli Şeflerine minnet ve bağlılıkları 
ifade edilmiotlr. Şehitliğe ve Atatürk 
büstüne Çelenkler konulmuş ve Ata
türk'ün büstü önünde söylenen nutuk
larda, Cilmhuriyet Türkiyesin! yaratan 
Ebedi Şefimize Urfalıların minnet ve 
şükranı ve basımızda bulunmakla bl.ze 
garur ve gllven VC'I'en aziz Milli Sefi
mi.ıe de saygı ve sarsılmaz bağlılığı 
tekrarlamıştır. 

Belediyeler için 

Gelir Kaynakları 
l!..'?r Baştarafı 1 incide 

Otel, han, pansiyon gibi yerlerin 
yatak ücretlerine de y{lzde onu geç
memek üzere Belediye hissesi zam 
edilebilecektir, 

Belediyeler tanzifat ve tenvlrlye 
resimlerini de yüzde elli nlsbetlnde 
nrttırablleceklcrdlr, Bundan başka 
Beledi.ye hudutları içinde dalre, mü
esese ve eşhas tarafından kapalı ve 
aı;tk arttırma ve eksiltme ile satılan 
h r nevi eşya ile menkul ve gayri 
menkullerin ilıale bedelinden yüzde 
ik.1 buçuk nlsb<>tinde belediye hissesi 
alınacaktır. Bu hisseler 24 saat için
de ödenecektir, 
Esaslarını yukancl:ı blldlrdlğlmiz 

bu projede bazı ddl~klikler yapıl
ması muhtemeldir, Proje Hazlrnna 
kadar kanuniyet kesbettlği takdirde, 
belediye meclisleri toplanarak yapı
lacak zamlar hakkında karar vere -
ccklcr ve 1 Hazlnından itibaren tat
blkine balllnnacaktır. 

Serbest Güreşler 
Gelibolu, 12 (TAN) - Bugün Hru

kovinde yaptlnn serbest güreşte Te
kirdağlı Hilseyin ile Adapaz:ırlı Arll 
karşılaşmııılar ve sıkı bir gQrcşten 
sonra Tekirdağlı 32 dakikada Arifin 
sırtını yere gctırmfstir Gönenli Ham 
dl ile yan ağır s..1dct ·serbest gQrc 
birincisi Fethi, ynnm saatlik bir gü
rcs ynpmı:lar ve l:t<rnbt'rc kalm~

lıırdır. 

araş ve K 
Köprüleri 

eli 
TAN 

iaşe Kartları 
Hazırlanıyor 

inşaat iki Aya Kadar 
Tamamlanacak 

Dünkü Sampiyonluk Maçında 
Her Aileye Bir iaşe 

Havaların düzelmesi ve Meriç, Ar
da nehirlerindeki suların normal se
viyeyi bulması üzerine, Maraı.ı ve Ku
leliburgaz demlryol köprülerinde ça
l~alara yenlden hız verllmistir. Su
ların bozduğu taş ve beton ayak ve 
mesnetler takviy~ ve tamir edildik
ten sonra, hazır bulunan demir ak
samın yerleştlrl.lmt'.E.lne baııianacaktır 
Bu işlerin iki ay içinde tamamlana~ 
cağı ümit edilmektedir. 

eşiktaş G. Sara 
Karh Verilecek 

1 Bir taraftan kurulacak luılk birlik
lerinin en kısa bir uımanda faaliyete 
geçebilmeleri için gereken tedbirler 

• 3 - 2 Yen • 1 
altnırken, diğer yandan da halka ve
rilecek taşe kartlarmm hazırlanması
na başlanmıştır. Bu iaşe kartları ek
mek karttan gibi her şahsa bir tane 
verllmiyecektir. Kartlar ailelere mab 
sus olacaktır. Aile res11erlne verile· 
cek bu karUar iki yapraklı ve defter 
şeklinde olacak, iizerlnde aile soyad-Fener de lstanbulspora Mağlup Oldu 

Orta Avrupa demiryollarmda fazla 
ruıkliyat yüzünden Bulgaristana doğ
ru ticaret es;-ası için gfuıdc ancak 
bir tren tahsis edilmektedir Tuna on 
beş gündenberl yeniden 'nakliyata 
müsait bir haie gelmiştir, Bu sebeple 
Almanya ve diğer Orta Avrupa mem 
leketlerlnden gelecek mallar Tuna 
yolıyle gelecektir, Bulgaristnndan da 
memleketimize kısmen deniz ve daha 
ziyade trenle mıkledilecektir 

IJg maçlarmm en mühim oyunu kez muhacim oynamasına rağmen, 
dün Fenerbahçc stadında Galatasa- hücumların ço''U Galatasaray tara -
ray ile Beşiktaş arasmda oynanmış- tından yapıldt; fakat Sarı - Kırmızılı 
tır. Lig lideri elan Galatasarııydan muhacimlcr bir türlil gol çıknrnma
blr puan geride bulunan Beşiktaşm, dılar ve oyun bir an oyuncularm ta
ne §ekllde bir oyunla gampiyonluk ı kını halinde değil, fakat ferdl çekie
için atak yapacağı, Galatasaraym da meleriyle geçmlye başladı ve blraz 

lan, nllfus miktarı ve yaşları yazı1ı 
olacaktır, 

Bu kartlarla her aile oturduğu sem 
Un halk birliği tevzi bakkalından 
kartı göstererek iase teşkiHltı tarafın
dan verilen gıda mnddesinl muayyen 
fiyatla ve muayyE'Il miktarda alabi
lecektir. Bakkallar da kart mukabi
linde verdikleri miktarı, kendilerine 
verilecek matbu cetvellere isim. ad
res ve kart numarııs.iyle yazacaktır. 
Kartlar yalnız büyük şehirlerdekJ 
halka dağıtılacaktır, 

Biltiln m<?mlekctler ticari 'nakliyat 
fçin mahdut ın!ktarda vagon ayır
makta olduklarından, Türk ve Bul
gar demiryol idareleri vagonların sü
ratle boşaltılması ve geri dönecek 
vagonlann yüklenip gönderilmesi ve 
bunların silratle sovkleri için teknik 
gorüsmclcri tamamlamtşlardır. 

Tren milnakallıtı baıılaymcıya ka
dar scvklyatm kamyon servislerini 
takviye suretiyle hızlandırllmasma 
ça~ıJacaktır. 

Bir Genç 
Kuyuya 

Kız 
Düştü 

Srunatyada Ulufecl sokağında otu
ran İsanın 18 ya ında kxzı Semiha, 
bahçedeki kuyudan su çekerken ip 
kopmu5 ve genç kız muvazenesini 
kaybederek kuyuya düşmüştür, 

Genç kızın balfınnası Qzerine ev
dekiler ve komşular yeUşm~. Seml
hayt kuyudan çıkarmanın gllçlilğQ 

anlaşılarak itfaiyeye haber verilmiş
tir. 

İtfaiye kurtarma ekibi bir saat 
kadar bir taşa tutunsrak bogulmak
tan kendini koruyan Semihayı kuyu
dan çıkarmıştır. Semiha Haseki has
tanesine kaldırılmıştır, 

1000 Çocuk Giydirilecek 
23 Nisan Ulusal ve egemenlik bay

ramında Çocuk Esirgeme Kurumu ta
rafından 1000 yolmıl çocuğa giyecek 
eşyası dağıtılacaktır. 

iki senedenberl şampiyon olan Si
yah - Beyazlılann elinden alır gibi 
olduğu lig önderliğini nasll müdafaa 
edip şampiyon ı;ıkmak yolunu tuta
cağı bilyük bir merak mevzuu olduğu 
lçln, Fener stadı daha sabahtan iti
baren dolmıya başlamıştı. Evvela 
Taksim ile Beyoğluspor karşılaştılar 
ve Taksim maçı 3 - 2 kazandı ve 
sıra büyük maça geldi. 

Hakem Şazi Tezcan'm idaresinde 
oynamak üzere Beşiktaş şöyle teşkil 
edilmişti: 

Mehmet Ali, İbrahim, Feyzi, Rifat, 
Jiüseyin, Çaçi, Sabri, Şükrü, Hakld, 
Şeref, Eşref. 

Galatasaray da ıöylc dlz.ilınlşti: 
Osman, Faruk, Salim, Mustafa, En

ver, :lsmnll, Hikmet, Arif, Cemil, 
GündUz, Gazanfer, 

Oyun büyük bir süratle bas}amış. 
fakat Galatasaray bütün enerjisini 
sarfedrek oynamasına rağmen sinirli 
hareketlerle, istediği kadar müessir 
olamamıştır, Bununla beraber Beşik
ta§ kalesi önOnde arka arkaya olan 
kargaııaıtklardan birinde Arif korner
den gelen topu kafa ile Beşiktaş ka
lesine sokmuş ve Gafatasarayda bun
dan sonra biraz maneviyat yüksekliği 
goriilmiye başlamıştır. Fakat Beşiktaş 
kendine has tazyikli akmlnrmden bl
rlndc Hakkının SnbrJye verdiği pasla 
13 üncü dakikada beraberliği yap
mıştır. 

Bundan sonra her iki taraf bera
berliği bozmak içın bütün kuvvetle
riyle çalışmışl:ır ve Galatasaray Ce
mile yapılan bi: penaltı ile güzel bir 
flrsat yakalamışken Arifin çektiği 

Giltu Mehmet Ali kornere çıkarmıştır. 
Gittikçe a~ır basan Beşiktaş, 22 inci 
dakikada Hakkmın bir kafa şutiyle 
galip vaziyete geçecek iken, Osman 

• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • çok güzel bir plonJenle mAni olmu11 
Yurda •• De•lrte olan en bO,.Ok bir borcu. ve devr bernb rllkle bltml§tfr 

muzda yannr eller!ne bırakaca~rınuı Tllrk ço- 1 K f N C f o EVRE • ' 
cufunu dDaDnaıelmr. • 

Çocuk 'Esir&cme Kuruma Oencl Merkul Birinci devrede ııantrbafa geçen 

•• • • • • • • • • • • • • •., • •, • • • • • Hakkının ikinci devrede tekrar mer-

Hindistan Reddetti 
it Baştarafı 1 mcide 

kiine geldigi zaman, müslümun -
!arla kıptıların bir arada olarak 
bir tek yurda sahip olabileceği 
fikrini hazmedemiyenlere, peka
la, ·gerek müslümanlar gerek hı -
ristiyanlar arasında rastlanmak -
taydı. Hatta, bugiın bile! Buna 
rağmen, Vafd, o zaman da, bu -
gün de iktidara gelebilmiş, ynni 
bütün memleketi idare etmek sa. 
lfilıiyctini almıştır. 

Neden acaba bir Vafd'ın yaptı
ğını bir Hınt milli kongresi yapa
masın? Neden Kongrenin kuraca. 
gı idare bir ekseriyetin diktato -
rası olsun 

Kongre, eğer istediği gibi, Hin 
distanın idaresini ele alacak o -
lursa, ne şüphe ki, aza adedi, ge. 
rek Hindular gerek Müslüman -
lar arasında artacaktır. Şu var ki, 
hareket noktası Hindıstanın bir -
ligi olduğundan, muvasalat .nok • 
tası da pek tabii olarak, gene bu 
birlik olacaktır. Ve o zaman, bu 
birliğe engeı olan ne kadar mü -
essese varsa, yani teokratik mü -
esscseler ve feodal müesseseler, 
hep tasfiye edilecektir. 

l§te bu müesseseler, Hindistan 
da, pek kuvvetlidir. Ve başları.. 
na geleceğı bildiklerinden, ibre 
kendi aleyhlerme işlediği takdır
de, gosterecekleri mukavem\!t bü 
ytik olacaktır. 

İngiltere, en çok bundan ürk -
müş olsa gerektir. 

~. S RK CEPHESi · · 
ftlfr Baştarafı 1 incide 

gın çıkarmışlardır. Diğer bir va. 
pur da hasara uğratılmıittır. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova, 12 (A.A.) - Sovyct teb

liği: 11 Nisanda cephede hiçbir e
hemmiyetli değişiklik olmamı~ır. 10 
Nisanda, 12 Alınan tayyaresi düşurill
rnilştür, Bizim kayıplarfmız 5 tayya
redir, Barentz denızinde, 3000 tonl
lfıtoluk bir dOsmnn deniz taşıtı batı
nlmıı;tır, 

Kareli'deki taarruzlar 
Helsinkl, 12 (A, A.) - Bug{lnkll 

Fin askeri tebllğhıde ezcümle lj()yle 
denilmektedir: 
"Dlişman dUn sab::ıht.'lnberi Kareli 

berzahmm doğu ''e orta kesimleri bo
yunca taarruza geçmiştir. Kuvvetle
rimiz düşmana oğır kayıplar verdir
mişler ve bütiJn hflcumlat1 püskilrt
mUşlerdlr. Bazı yerlerde çarpışmalar 
gece yarısına kadar silrmOştilr. Dilş
manm hntlarmnz önünde 2,260 ölil 
bıraktığı göriilmOı:tür,,, 

Karlar erimeğe başladı 
Bertin, 12 (A.A.) - "D.N.B.,, As

ker! kaynaklardan öğrendiğine göre, 
olaganüstii soğuk ve karlı kıştn şark 
cephesinde havalnrm değişeceğine 

kimsenin inansmıyacağı derecede u
zadığı bir anda, ilkbııharm müjdecisi 
olarak bu.ı:larm ve karların erimesi. 
bütün cephe boyunca başlamı tır. 

Fakat karlart"l erimesi de Alman 
komutanlığını gafil avlamamıştır, 

Tam nkslne, Alman komutanlığı 
buna hazırlanmıştır ve kıştan doğan 
güçlilklerl yendiği gibi, karlarm cr:l
mesinden doğan bu güçlilklcri de 
yenmesini bilecektir. 

Eğer Hindistandaki kongre ha
reketine karşı, Lond.ra, çok daha 
önceleri, anlayış gostermiş olsay-
dı; eğer Londra, Kongre hareke- Bir Denizaltı Battı 
tinin koca Hint insanlığı için ye. Vaıington, 12 (A.A.) - Bahriye 
gfuıe makul ve bahtiyarlık vade - nazırhiının bildirdiğine göre, bir ıy
dici, ileri bir hareket olduğunu danberi kendiılnden haber alınamıyan 
kabul edip, onun gellşmesme, Perch adlı Amerikan denizaltısı. kay. 
Hindistandaki muhafazakô.r ve bcdllmlş telikkl olun.maktadır. Perch, 
hatta mürteci kuvvetlerle iş bir- Cava dolaylarında faallyette bulunu-

llği ederek engel olmamış olsay- eyo!!!!!r!!!!!du!!!!!.~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~ 
dı, Cripps bugün, vazifesinden, tik incelikleri harekete getirerek 
tam muvaffak olmuş olarak done davanın halledilemediğini mil~!l
cekti. hede etmek değil, bu incelikle:-ın 

Şimdi kendisi için, birlik ve is· bir zaman için (tıpkı mücadel 0 

tiklal meselelesini halledemedi - fngilteresinde ve rnücadele Ame-
aınma, Hindıstanm müdafaa~ı lü- rikasında olduğu gibi) zararlı ol
zumunu bütün Hintlilere anlattı dukları tebariiz ettirilerek dava. 
deniyor. Bunun ne dereceye ka - nın halledildiğini ilin etmek Hl· 
dar doğru olduğunu, zaman, ya- zımdı. 
ni, bizzat bu müdafaa göstere - Biz, daima o kanaatte idik ki, 
cektir. tngiltcrenin mmk şarktaki en bü-

Muhakkak olan şudur ki, de - yük menfaati, Hint istiklfili ve 
mokrasilerin demokrasi uğuruna Eint biriiğidir. İngiltere, bu müt 
yaptıklarını iddia ettikleri bu tefiki bazı kayıt ve şartl:ır altın. 
biiyük mücadelede, Hint mesele· da aradığından, ancs.K, bazı kayıt 
si mevzuu bahsolunca, demokra· ve snrtlar altıııda bulabilecekt!r 

da sert bir şekil aJdı. 
Devrenin yarısına kadar pasif va

ziyette kalmış olan Beşiktaş yavaş 
yavaş açtlmtya ve bunaltıcı akınları
nı yapmıya ballladı ve 27 inci daki
kada Hakkıdan bir pas alan Şeref, 
uzak mesafede.o Bq;lktaşı galip va
ziyete sokan go!U yı:ptı. 

Bu değişikliğin üzerine her 1kl ta
kmıda da bQyük b!r canlılık görül
dü; fakat Hakkı tekrar santrhafa 
geçti, HOseyin de gerl oynamıya baş
ladl. Galatasarayın bütün oyuncula
rının rakip kaleye yüklenmesini mu
cip olan bu vaziyet, aı: silrdü ve Be
şiktaş tekrar hficuıne geçti, Şeref de 
Farukun yere yatarak wrduğu ka
fadan aldığı topla üçüncü Be~ktaş 
ıolünil yaptı. 

Bunun akabinde bir frlkik atışın
dan Enverln ayağiyle bir gol kazan
masına rağmen Galatasaray, Beşiktn-

Bu maksatla 4 mllyon kartm basıl
mast için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bu suretle hükfünetin elkoymak 
veya istihsal bCllıtelerınden toptan sa
Un almak suretlyle veya birlikler 
kanaliyle IUıal veya temin ettiği mad 
delerin saklanıp baııkn suretle har
canmasına veya snWmasma imkftn 
bırakılmadan milstellk halka veril
mesi temin edllm.1ş olacaktır. Tevzi 
olunan maddelerin kifayet nlsbetinde 
dnğıtılmasma lmkAn hasıl olduğu tak 
dirde, bu usulün serbest piyasadaki 
sahş fiyatlartna da tesir edeceği mu
hakkaktır. 

şm geri çekilip topu dışarıya atarak İstnnbulspor Fcncrll Mellhin asker 
vakit gcçirmes:ne mlinf olamadı ve olduğu lçln milsaadesil oynamıyaca
maçt 3 - 2 kaybederek ljampiyon- ğmı ileri sürmüş ve hakem de: "Ma
luğu Beşiktaııa verdi. demki tallmatnnme böyledir oyna-
Beşiktaşm bu kıymetli ünvanı masm,, demistir. Diğer taraftan Fe-

kaybetmesl, artık Beyoğluspor ve nerbahçe, umum müdürlllğiln bu 
Ve!a talumlariyle yı:pacağı karşılaş- emrinin futbol talimatnamesi çıkm
malarda mağlüp olması gibi tahak- cıya kad:ır muteber olduğunu ve Me
kuku imklinsız denilecek ihtimallere lihin müsabakalara girebileceğini 

bağlanmıştır. gösierlr milsaadcnnmesl mevcut ol-
SEREF STADINDA 1 makla beraber, yeni müsabaka tall-
- matnamesinde böyle bir kayıt olma-

Şeref stadında en milhim maç Ha- ı dığmdan, sahaya getirilmediğini ileri 
Ut Galibin ldareı:Jnde Fenerbahçe ile sürmUştür. Bu gibi kayıtlardan biha
İstanbulspor araslndaydı, Oyun baş- ber oldu{:runu söyliyen hakem, key
lamadan evvel hakemin verdiği çok fiyetl tenevvür etmek için sahada 
garip bir kararla Fenerbahçc Melih! bulunan bölge spor servisi şefi ve 
oynatamamış ve on kiııi ile maça İstanbul spor umum! kaptanı Kemal 
çıkmıştır. Sonradan soyunan Naim 1 Halime sormu!i:I ve onun reyi ile bu 
sahaya girerken, fstanbulspor bir gol 1 oyuncuyu oynntm~m deml:ıttr. 
yapmış, bundan sonra mütemadiyen ~ 
Fenerbahçeyi tazyik etmiş, fakat çok Fenerbahçe, hükm~ m,.glQp ol-
asabt hareketlerle gol ~ıkaramamıştrr, maktansa, oynnmıya k~ar v.ermfı;tfr, 

Hakemin verdıği karara sebep olan Bu maçtan evvel Vefa ıle Bey-
Mdise şöyle olmuştur: koz karşıla~ışlar ve Vefa oyunu 

Lisanslar kareılıklt gösterilirken, 1 - O kazanmıştır. 

Hindistan Japonlara 
da Boyun Eğmiyor 

ltJfj" Baştarafı 1 incide 
Bizler, kongrenin, kongre olarak 

sa15.hlyet1erlntn fazlalaştırdması ile 
a!Akah deiillz, Blz, umumi heyeti ile 
Hint milletln!n iktidar ve hürriyete 
sahip olmac;lyl" alakalı hu'unnyoraz.,, 

Nehru'ııun sözleri 
Yeni Delhi, 12 (A.A.) - Nehru bu 

ıabah, Reis Roosevelt'fn mümessili al
bay Johnsonla tekrar görUşmüştlir. 
Müzakerelerin akamete u(traması kar
şısında, hükilmeti güçlüğe düşUrme
mek için kongre durumunda bir fark 
olup olmıyacağmı soran gazetec;ilere 
verdiği cevapta, Nehru ııöyle dem:,. 
tir: 

"Hınç beslemeyi düşünmemeliyiz. 
Garaz fikirleri karartır, Bu itibarla, 
aramızda geçenlere rağmen Hindis
tandaki İngiliz harp gayretini eya A
merikah dostlarımızdan bize gelcb'le
cek olan gayretleri güçleştirmiyecei:riz. 
Bu hamlenin çok bilyük süratle yapıl
masını istiyoruz. Hıılkm işleriyle ol
dukları yerde kalmalarım istiyoruz. 
Bizim meselemiz hür ve müstakil Hin
distan ijc;11ümüzde kendi hııkikt harp 
gayretimizi nasıl teşkilatlandırmak ol. 
duğunu bilmekte toplanıyor Hint bir
liği kongre komitesinin yakında yapa
cağı toplantıda bu meseleyi inceliyc
ceğini ve bze ne yapmamız lazım gel
diğini bildireceğini ümit ediyoruz . ., 

Mihverden bahseden Nehru, ııunlan 
söylemiştir: 

"Almanya ve Japonyanın bu harbi 
kazanmalarının dünya fçin bir fecaat 
olacağı açık knnaatrndeyfm, Bunlar 
kazanırlarsa dUnyaya hlklm olacak
lardır. Bu ihtimalin meydana gelmesi
ni istemiyorum, 

Bu dünyı faciasmd daha teslrll bir 
rol oynamayı istediğim içindir ki Brl
tanyı hUJri\metivle b r antaısmaya var
mak Uzerc imkln hudutlarmın en u
za~na kadar gittim. Son iki sened r 
nasıl fnglllz1er önUnde eğ med kııe 
milıtevliye de ve yabancı ietilba da 
boYUn eğmlyeceflz. Ortadan kıılkmaııı 
için çarpısmak fstedi~im bir dUsUnlls 
tarzı vardrr. Ba düsilnUıs, pasif kal
mamız llzmı geldiği ve Japon mUıı
tevliye kar,,ı bir teJ' yapamryacağı. 
mu:, h~ldkıtte birinin 8bllri.I kadar iyf 
ve dif,erinln beriki kadar kötü oldu~u 
düşünUısüıiür Böyle düııUncelere mU
"amaha edemetn • ., 
Nehnı, "Yanık toprak,, siyasetlnl 

tenkit etmie. bunun, Hint milletine ol
duğu kadar düsman tı;ln de zararlı o
lacağını, Hlnd!stanm fngiltereye mu
kavemet ettlfl gibi Japonyaya da kar$ı 
koymak husasundakt kat'i irade ve ka
rarım belirtmiştir. 

Kendi şahsi ideolojisinin Çin'e ve 
Rusyaya doğru oldufunu kaydeden 
Hint lideri, son olarak şunu söylemiş
tir: ''Eğer Hindistan m"hvolacaksa di-

PASifiK HARBi · 
(ttff" Brıştarafı 1 incide 

Tebliğ, cumartessi sabahı Lae 
de yerde 3 düşman bomba tay -
yaresine tam isabetler kaydedil. 
diğini bildirmektedir. 

Rabaul'da Cumartesi glinO öğleye 
doğru hava alanlarınn ve deniz tnO
nakalelerlne taarruz edilmiştir. Bom
balar ve mitraly57. ateşleriyle bina
larda yanıtmlar ı:ıknrılmıştır. Alevler, 
seksen kilometreden uzak mesafeler
den g!ln1lmekteydl. Burada düşman 
a~kerlerine de mltraly8z ateşi açıl
mıştır. Limandaki deniz v ıtalan da 
bombıılanmTŞsa da netic henilz bll
dirllmemtştir. 

Frlzide Cumartesi sabahı rıhtımlar 
ve antrepolar bombalanmıştır, Bom
balar hedeflerin çok yakmtna d -
mlişse de netice tamamlyle te 
dllPmemlştlr. 

BIRMANYADA: 

Londra, 12 (A.A.) - fnglliz rad
yosunun bildirdiğine göre, Blrman -
yadan alman son haberler, f nglllz 
kuvvetlerinin fn·avadl cephesinde ş1-
mnle doğru geri çekilmekte de\•am 
eder gibi olduklarını göstermektedir 
Diğer taraftan, Cunki g'den alman 

bir habere ı;ıör~. şimal Binnanyade 
carpışan Cin kuvvetleri Japonlara 
Carşamba gQnO Mnndalay yolu üze
rinde Ycdaşe'nin şimal bammd y -
ptlan bir çarpışmada iki binden f zla 
kııyıp verdirmişlcrdir, 

* Yeni Delhl, 12 CA. AJ - .Tapon 
keşif kollarf Mogrece'nln cenubunda 
ı:enlş bir cephe 07.crinde ve şimal is
tikametinde ilerliyor. Fakat es<ıs 
kuvvetler henüz muharebeye tutuş
mamıştır, 

fer milletlerin yaşamalannın hiç bir 
kıymeti voktur,, 

Gandi'nin makalesi 
Bombay, 12 (A,A.) - "Şiddete mü. 

l"acaat etmeksizin müstevli Japonıo 
mukavemet için ne yapah1llrfz? Suali
ne cevap veren Gnndl. "Hıırlyan,, ca
zeteslnde neırettiti bir yazıda şöylP 
demektedir: 

"Siddetsb:llk taraftarlan nerede bn
lunnrlanıa bulunsunlar orAd" tdilc:l'lnet 
le öleceklerdir. Fakat saldrncının kar· 
$ısınr111 diz çökm!vccl'kltT"dir ~x~ı ... 
ve aadlerle aldatılmalarına mUsııadl' 
etmlyeccklerdir, Bunlar Gc:UncG biT" 
kııvvetln yardımlyle fnglltz boyundu
nıfundan kurtulmak çaresini aramı
yorlar. Kendi c;arpışma kabiliyetlerine 
büyiik bir imanla bağlıdırlar.,, 

* Karaş!, 12 (A.A.) - Sir St.afford 
Crippı; bugün öğleden sonra maiyet! 
ile birlikte Londraya gitmek üzere 
Yt'n· Delhiden boraya gelmiştir. 
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r DiKKAT: -, 

İ Bitli Adamlar ve 
Yerlere Tüküren1er 

: . 
Topkapı tramvaylın, gOnDn 

her saatinde Gureba, Haseki ve 
Cerrahpap hostanelerlne doktor, 
hasta, ziyaretçi ve stajyer, kn: aa• 

ı nnt, kız orta, kTz mualllm m•k· 

1 teplerlne de talebe taşır. Bunun 
için ve gOnUn her saatinde tıklım 
ttklım doludur. Her arabada da 
mutlaka bir iki polls bulunur. 

iki gUn evvel bu tramvayda bir 
sefflln üzerfod~ üç tı?ne bit yarı
p kalkmıı bulunuyordu. 

Tertemiz glyinmlt. yıkanıp, 
taranmıf. m!nl mini mektepli 
k ı z ı a r bıı hail g!SrOn • 
ce, bilet almış olmalarına rı6· E 
men teker teker tramvaydan at• E 
!ayıp mekteplerfne yOrOyerek İ 
gitmeyi tercih ettller. Bitli ada· : 
mr tramvaydan lndlrmlye IOzum 1 
görmfyen tr11mvay memuru, kr:ıı:• : 
tarın atlamasına mllnl oldu ve "! 
onları bitli edamla bir arada se· • 
yahat etmlye mecbur tuttu. BI· : 
rar ötede sıska bir hasta, otur• 
duğu yere mUtemodlyen tllkOrll• 
yor, gebe bir kadın bu hılden 
bulantı duyuyordu, Kıdına: 

- Hanım, bu halinle neye 
tramvaya bindin, diye çıkıpldı, 

faknt oturduftu yeri kirleten has· 
ta adama bir vey denilmedi, 

Belediye z:ıbl'tnsı talimatname
sinde tramvaydan atlıyanlardın 
oldu!lu gibi, yere ve tramvaya 
tOkUrenlerden de ceza alınması 

için hUkOm vardır. 
Bltlf adamı tramvaydan indir• ı• 

mek 11.zımdır Bu bOtOn tramvay 
yolcularının ·sıhhatini ve temiz· 1 
llğlnl gözetmt'k bakımından IU· i 
zumludur, Tramvaya tllkllren •· ı 
damı da hem tramvaydan indir· 
meli, hem de oturdu!lu yeri kir· 
letmemeslnl li!lrenmeıl için ceza· 
ya çarptırmalidır. Vazifede ol· 1 

1 
ıun olmasın, C1nlformaaını tıpyan İ 
her polis memuru her rutladı!lf 1 
bu kabil adamlıır. cezalandırma- . 1 yı dalma tı edlnmetldlr. 

l\lahkftm Edilen 
Vurguncular 

Kflosu 12 kuruştan kllmiir sattığı 
için Mllll Karwımn mahkemesine 
verilen Nişantaşmda kömilrcll İbra
him 10 Ura para ceza ı odemiye ve 
15 gün dilkktınmı açm mqa mahkdm 
edilmiştir, 

Kibritleri sigara il beraber aatmı• 
yn kalkışan Gı:latada tütüncO lsrnll 
de 15 lira para cezası ödemiye, '1 
gUn dUkkanmI acmamıya mahkfilrı 
edilmiştir. 20 kuruşa aldığı ekmek
leri 30 kuruşa satan Soğanağa ma .. 
hnllcsinde Hüs yln de 5 lira para ce
zasına mahkOm edilmiştir, Elinde 
yakalanan dört ekmeğin de müsade
resine karar verllml~ir. -
lngiltere Müdafadan 
Taarruza Geçiyor 

ft!fr Baştarafı 1 incide 
kında müdafaadan taarruzla ge .. 
çeceğiz. Gelecek altı ay, hayati 
ehemmiyette bir durum olnca:.;:tır. 
Daha ağır zamanlar geçireceği?.~ 
Bu mesele hakkında hiçbir haya 
le kapılmıyoruz. Cesaretinizi kay 
betmeyiniz. Tayyare imali işinde 
büyük Britanya Almanya ile mü 
savi vaziyete gelmişsede, gelecek 
beş, altı hafta içinde Birleşik A· 
merlkanın tayyare imalatı Al • 
manya İtalya ve Japonyanın hep 
birlikt ki tayyare imalfltı yeku· 
nuna mu avi olacaktır. Rusy:mın 
kinı bu he ba katmıyoruz.,, 
Berlinde yapılan tefsirler 
Berlin 12 (A. A.) - Yaı1 resm! 

bir kayn tan bildtril yor: 
Berlindek1 yast hflller, Amc-

rlkadakl Sovyet BUyU Elçlsl Litvf• 
nofun son nutkunu Rusynnın mütte
fiklerine yeni. ve müst cel bir mil• 
rac.'latı şeklinde tc! ir ediyorlar, 

Rus Elç inin mnks dı Avrupac1 
ikinci bir cephe kurulmasını tcm1D 
etmektir, Halbukf İngillzlcrle Ame
rikalılar b!lyle bir ıeylıı olmamasm1 
tercih etmektedirler, Biltiln bunlar 
Lltvinofun, M Lozovskl'nin iddlaSl 
hiUı!ma zaferin o kadar yakın olma
dtğı kanaatinde bıılundu~nu g!I ter• 
mektedlr. Her şeyden evvel zafm ü
mit ettirebilecek vııziyetf hnzırlıımak 
lazımdır BugQne kadar Ruslar bu 
hususta 

0

doğnı bir yol tutamamışlar
dır. Zafer yolunun btlsbiltlln kapan• 
mama ı için Rurlarlü milttefıklcrlnln 
acele eUtıcsf lAzımdır. 

Japon11a da bu sene kat'i 
neticeyi bekliyor 

Sofya, 12 (A. A.) - Japonyanın 
B rlln BUyilk Elçisi General Oşlma 
yabancı gazeteciler€' demiştir ld: 

"Umum! durum müttefiklere son 
derece elverişlidir. Bu sene lı:at1 bir 
netice elde edebileceğimizi kuvvetle 
tahmin ediyorum Japonların büyük 
muvaffakıyetlerlnCle Avrupalı müt
tefiklerimizin de hissesi vardır Bir
birinden 10000 kllometrellk bir me
safe ile ayrılan iki Alemin sil.Ah arka-
1aslıJtı tarihte tllı: dE'fa g3rülen bir 
hddisedir. Biz b•J vaziyetten AdOAne 
bir barış yapmak için istifade ede
ccjtiz,,, 

Belçikadan Kaçan1aı 
Londra, 12 (A.A.) - Brltanova: ~u 

raya gelen haberlere g8re, mtlte:ıddi~ 
Belçikalı subay İngiltereye kaçmak 1 
tediklerl için kurşuna dizilmişlerdi 
Daha geçenlerde 30 Bclç.ikalı sub:ıy In
giltereye gelerek H!lr Relçikn kuvvet
lerine iltihıık etmişlerdir 
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TAKYiMDEN 
.c-.-.-iR YAPRAK 

l&m Hürmetine Miscil. 
Yazan:UWNAY 

i-:!ı[tjfi~·ı ve Akdeniz Haki1niyeti 
Bulgar Kabinesindeki · 

Ki.iltiirve Sınai Durumda 
Isparta Çok ileride 

Halkın Açtığı Talebe Yurdu - El Sanatlannm Gelişme 
Gösterdiği Yer - Yollar Henüz İstenildiği Gibi · 

Değil - Güzel Tabiat Dekoru 

p wwwda, bndhrinden en çok bıdt
eettlrea ilci edebi akademi T&!'

clll": Biri On üçil.ncü Lui'nin vezid 
Kardinal d6 Riıel:yö tarahndan tem 
edllen '"Fnmsn akademisi .. , diieri de 
Gonkar lcardeelerln kendi nkıflarlyle 
tesis ettikleri .. Gonkur akademisi.,, dir. 
Birlnclli bele son samanlarda bir e. 
debfJ'at mahfeli olmaktan ziJ'ade bir 

$8;m Değişildik Japonyanın; Büyük Harp Kaynaklarına Sahip Olan Amerikaya Karşı Harbi Göze 
Alması, Amerika Hazırlığını Bitirinceye Kadar Mihver Kuvvetlerinin Karadan 
Hindistanda Buluşması Planına Dayanmaktadır. Fakat Bunun İçin Almanlann 
Fransız Donanmasına Elkoyarak İngiliz Donanmasını Aradan Çıkarması Lazımdır 

Yazan: M. ANTEN 

Jtıi!ım' bl:inesi tstıfa etmiş, Kral, 
~ Filof'u yeni kabineyi kunnı

• memar etmiş, eski kabinedeki ha
llcbe, harbiye, ticaret şimendifer ve 
aaJiye nazırlan yeui kabinede yer al
lrlamışlardır. 

Bu1gar kabinesindeki btı değişik1iğin 
'9r takım tefsirlere yol açmıştır. Lon
ltııa lcaynaklan kabine buhranını Bul
~nda kuvvetlennen Alman aleyh 
'-hltmm bir tezahürü olarak telakki 
Clnekte ve Bulgaristan ahvali hakkm
dıa çıok 1yi mali'imat sahibi olan mlh
"er kaynaklarmın bu mesele hakkın
• çok kısa haberler vermelerini nııa
Uldar bulmaktadırlar. 

Bu buhranın hakiki sebebi henüz bi
'-'ımi:vorsa da, hariciye ve harbiye na
Zldarmm mevkilerini muhafaza etme
llıele:r:I, bunda Bulgaristanm harici si
'-etinin ve askeri düşüncelerin imil 
oldufu hissini vermektedır. 

Fikrimizce buhranın asıl sebebi, hiç 
zahmet çekmeksizin ve fedakarlıkta 
butmmıaksrzın geniş topraklar kaza
.nan Bulgaristanm Almanyaya ııükran 
borcunu kam ile ödeyeceği zamanın 
!tdmi;ı olmasıdır. 

Bu buhran, Bulgarlırtanm ııfyaset a
damtarmdan bir kısmmm Bulgar or
dusumı kazançların muhafazası için 
tnendeket içinde tutmak istemesinden: 
11fe:r bir kısm'llın bu orduya sade bir 
iandarmalık vazifesi gördürülmek su
eti)'!e işin içinden sryrılmıya tarnftar 
ohnamıdan, başka bir kısmm ordunun 
So.)'Wt cephesinden b şka cephelerde 
kunanrlmasmı istemesinden, halkm 1-
9'1! batün harpçi temayüllere muhalif 
lı.dunmasından Deri gelmektedir. 

'Vuiyet, Bulgar.istanm kat't kararını 
"-'erek harekete geçmek üzere oldu
hna ~stennektedir. 

litvinof'un Nutku : 
Lftvfnof dün Amenbda verdiği mı

bdtta -eYVelkt nutuklarında olduğu 
ll'bi- Sovyet Rusyanm kuvvetleri yrp
~ıken İng lterenin kuvvetlerini gay_ 
ri muaneıı bir istikbal için saklama-
11111111 müşterek zaferi tehi keye düşü
rec:ellnf ..-e Almanyanm abloka ve ha
"a tıamuzlariyle değt1, belki kendisi
hin " müttefiklerinin bütiın kuvvet
~ t.lnif ettiii Sovyet harp cepbe
Binde mafH\p ed"leceğinf söylemlş1r. 

Gariptir ki, ayni gi\nde Sovyet Rus
)lnıııı ciimhur reisi Katinin yaptığı bir 
beymıatta: Almanyanm şark cepbesin. 
de tayyare ve tank faildyetini kaybet
Ulftni, Ruslarrn bava Mkimiyetlni te
sis ettfklerinf ve harbin başladığı ra
rnandaıı daha çok tanka mal"k bulun
d:uldannı, ktnlordamm maneviyatmm 
'lıe kumanda teşlrllitmm mükemmel ol
duğunu, kış harbinin Alman ordusu
t-.n maneviyatını krrdığTnı, şimdi hü
cum kıtalarmm bile teslim olmrya baş. 
ladıfdarmı, kızlordunan Kitlerin plin
larns altfist ettiğini ve kızılordunun 
lhnd!7e kadar Almanlara vurduğu 
darbelere nazaran çek ehemmiyetsiz 
ltatacafım söylemiştir. 

Utvtnorun müttefik kuvveUerlnin 
flBI ınf1dahalesi olmaksızın yani Al-
1bau;)'aya kat"lı Avrupada yeni bir cep
ba aı;:ılmakstzm Almanyanm mağlftp 
d!enıtyeceği hakkındaki beyanatı i
lla Kallnln'ln kızılordunun yalnız ba
IJDıa Alman harp maldnesim tahrip e
debileceği manası çıkan sözleri arasın
da bir tesat g6rillmfiyor mu?. Bu t&
-., Kallnin'ln daha ziyade Rus mme
ftne. IJtvinorun ise milttefik memle
kıetlem. bilhassa Ingiltere efkin amu
~e bitap etmif olmalariyle izah 
e!'nebfD.r mi? 
'.2amıımıza glSre, L!tvtnof'mı al5d&

J?iüdea. kızılordunun yalnız batma Al
:rmuı ordusunun hakkmdan gelemlye
~ delil, belki bu orduyu mağlQp et
tikten ıonra Sovyet Rusyanm çok m~ 
.c:alsis kalacağmı •e Rasyanm bunu ls
temedlii manaıı1 çıkanlabllir. Hisse
diliyor ki, Alman harp makinesinin 
tahrlblnde en müessir rolü oynıyan 
Sovyet Rusya harpten ııonra, kuvvet
lerini ııarfetmemiı ve yıpranmamıı bir 
halde kalacak olan İngiltere Ye Amo
dbnm yarımda Ddnd pl!nda kalma
mak ve dünyanın yeniden tanziminde 
mtntefilderi kadar faal bir rol oyna
.tmk :istemektedir. 

Utvtnof bu nutktımı, garpte huır
lanmı bir hareketi örtmek maksadlyle 
söy'lememişse her hald İngiltere ve 
Amenb efkarı urmımlyesine vaziyetin 
nezaketini ve tehlike ihtimallerini gös_ 
tererek bntiln müttefik kuvvetlerin fi
ili ~dnnmı temin etmek gayesiyle 
söylemiştir. Kızılordu Alman ordusu
mm 1'CIJİ taarruzmnı lrtra.blleeek blr 
kudrette olabilir. Falcat harpte evvele~ 
hesap edilemiyen bazı silrprizler çıka
bilir Ba tehlikenin büsbütün ortadan 
karb... ft zaferin kat'ileşmesf için 
Ahmm taa.rnızu emasmda İngil'z ve 
Amerflcan Jmvvetlerinbı de harekete 
geçmeleri lazımdır. 

Alm _____ , 

Münir Nureddin 
KONSERi 
m Nlsan Çar§atnba akşamı 

Saray sinemas1nda ,_ ~ 

tspartada kültür le ftl"Cbr n- de eslı:l dmr "Şddy -ı- deTlet,, l tekli-

sa diier viliyetleri- Size, pf&cafmıs bir rumda her meslekten adam balmms. 

A lmanyanrn ilkbahar taarruzuna yetinin bir hayal olduğunu hissettir-
hazırlandığı, bütiin kı$ aylan- miııU. 

durumu, bilbaa- G Yazan: ;J nuıll Sar.,. slbil ni alımotzr; adedi kırk olan aası a.. 

mize nazaran, çok i- SEMiH A4ıLI ieY daha anlata- "Franaız akademisi,. nin en btl}'iill 
Fransız donanmasına gelince: Fran- leride. İl çevresi i- J'IDl: Bu coc1llda- UlCKUliyeti bir lftpt kltabı ...tlcade ıro-

sa mütareke teklif ettiği zaman 5 ta- çinde 179 okul var. nn babalarmın &J'8- tirmektir. Guetelerde anda '3T1e blır 
mn en belli başlı mevzuu olarak, bi- Halbuki Akdeniz hakimiyetine çok 
linmektc,dir. Fakat bu hazırlıim sa- büyük kıymet veren Almanya, ortağı 
dece Şark cephesinde Sovyet Rusya- İtalyanın btı b«eriksizliğini telafi et
ya karşı yapılacak taarruz için olma- mek maksadiyle Balkan harekatını 
dığı hem Hitlerin yeni yıl nutkundan yapını' ve Ege denizindeki adaları ve 
ve hem de son iki aylık askeri ve Giridi havadan istila etmek suretiyle 
siyasi faaliyetlerden anlaşılıyor. Akdenlzin fimal layılarmm hiklmiye-

Fllhakika A lmanyarun Fransız do- tini e,Jine almıştı. Sonra da Akdenize 
nanmasmı ele alımık iç.İn Vichy üze- denizaltı gemileri ve seri hucu--ıbot
rinde çok ciddi teşebbüsler yaptığı lan ve mühim hava kuvveıJe··i gonder
anlaşıldıktan başka Malta adasını de- mlş ve hattl İtalyan donanması Ge
vamh bir hava taarruzuna maruz br- ne] Kurmayını kendi subaylariyle tak
rakmasr ve Giritte, Yunnistllnda ve viye etmiştl. Almanya eğer Sovyet 
adalarda mühim askeri hazırlıklarda Rusya ile harbe girişmeden evvel 
bulunması gibi hadiseler, bize ilkba-; bu istJlrametteki faUyet ve taaruzlan
har taarruzunun Akdemz •e Afrilı:a-f na devam etseydi ve Fransız donan • 
ya da teşmil edileceği hisslni ver- , maıım da İtalyan donanmaııile bcnber 
mektedir. Askeri mütehassıslar; Af- harekete geçirebilseydi İngiltereyi ve 
rikada, çb1de kara harekatı yapmak İngiliz donanmasını :Ubyada ve Ak
lçin artık mevsimin geçmekte oldu- denizde çok müşkül ve belki de telafi 
ğunu söylüyorlar. Biz ise Süveyş ve edilemez bir vaziyete sokardı. Fakat 
Cebelitank işgal edilmed;kçe İn • Almanya, Fransız donanmasmı ve 
giUz donanmasmm Akdenizden çıka- Fransanm Akdenizdeki üslerini ele 
rılmıyacağını iddia etmelı:teyiz. Aksi gec;ıimıek: için Vichy hüldlmetinin iş
takdirde Almanyanın Akdenizdeld birlifini temin edememiştir. 

ne eskı vıt. ı tane yeni saffıharp ge- Bunların 14 ü pansiyonlu. Ayrıca, son ğmda papuç bile yoktur!,, fıkra sörültir: 
misi hizmette ve dört tanesi de in•a iki yıl içinde 7Z köyde eğitmen kurs- İspartada iki ıene evvel açılan Ak- "'Ban akademi asası ftn tıo;A ıd 
halinde idi. İnşa halindeki gemiler- !arı açılmış. Yapılan programa göre, ıam kız 1anat okulu. geçen yıl 25 lftpt kitabı tertibiyle müzakerede ba
den Klemanso ve Gaskonya tezgahta 1943 sonuna kadar, bütün Isparta köy mezun vermiş, Buranın, şimdiki talebe ~lardır- Fakat daha hangi bar
tahrip edilmişlerdir. Bunların eşleri lcrl, bu kültür kaynaklarına kavuşa- tutan 153. Fakat, villyetin en kalaba- fe seldiklerinin kimse farkında değil. 
olan Janbar natamam olarak Afrika- cak. lık tahsil müe&ıesesi, !aparta orta o- dir. Fransız akademisi, Fransızlar ı
nın Kazablanka limanma çekilmiş ve Halkın, okumak karşısındaki durum kuludur. Zira, talebe adedi tam 7371 çin bir lilb, bir merasim, bir ırilstfhı. 
diğer eşi Rişliyö Afrikanrn Dakar li- tarını anlatmak için, fU örneği yaza- 1940 yılı istatistiklerine nazaran, "Llyennıt = Ölmes,. admı •erdikleri 
manmda İngilizler tarafından hasara cağım: Smırkent nahiyesinde bulunan vilayet sınırlan içindeki okuma çağm- azadan birisinin yerine yenisi seçillr9e 
uğratılmıştır. Bunun Dakarda tamir vatandaşlar, Afyonkarahisarda, ço- dak:i çocukların sayısı 40.000 d.ir. Bun- nutuklar, dedilı:oduJar, kabuller, ıırmaw 
edilebileceğini tahmin etmemekteyiz cuklarmı okutmak için bir talebe yur· ların tahallaiz kalmaması için, viliJ'et h trniformalar, yeni azanın lcrlrç kab
Tamir edilmiş olsa da Akdenize gir du açmışlar. Böylece, evlatlarının lise makamı, bütçenin 'l5ı 52 isini kültür namı ltliyen sanatklr oldukça alU:a 
mesine meydan verilmiyebilir. Demek tahsilinden mahrum kalmamasını dil- işlerine ayırmak fedakirlıiım yap. ayandıracak mevzular teşkil eder. 
oluyor ki Fransızlann 35 bin tonluk şünınüşler. Bu faydalı müessese, 191 mıştır. Esasen, İspartaJı kadın ve er- Franam akademisine ua seçilmek t.. 
olan bu gemilerinden hiç biri Akde- kız ve erkek çocuiu koynunda barın- kek vatandaşlarımrsın yandan fazlası ç1n de pek 0 kadar edip yahut clU ma.-

İngiliz donanmasiyle bir muharebeyi 
göze alması ve bir trafalkar yarat
ması lazımdır. 

Maltanm arasız bombalanmaın, mih 
verin, bu adanın İşgaline karar •er
diğini anlatmaktadır. Çünkü mihverin 
Afrikaya yaptığı nakliyatı baltalıyan 
ve mühim riskler •erdiren bu a
dada üslenen deniz ve hava kuvvetle
ridlr. Fakat Maltanm işgali Girldin 
işgali kadar kolay Ye az zayiatla ol
mıyaC"flktır. Büyilk fedaklrlıklara 
katlanmak suretiyle f1gal edilebile • 
cektir. Fakat Akdeniz hikimfyeti tn
giJizler için olduğu kadar Almanlar 
için de hayati ehemmiyeti haJs oldu
ğundan Akdeniz hiklmiyetı sı'bi ha
yati bir gayenin tahakkuku uirunda 
en bllyük fedakArlrklara bile katlanı
lacağı tabiidir. Eğer Almanlar, Fran.. 
StZ donanmasını ellerine alacaklarmı 
umuyorlarsa bu ilkbaharda Akdenlzde 
bir meydan muharebesi başlıyacafım 
kabul etmek lazım gelir. 

Fransanın maflftp ecllc!rlf ft mtl-
tareke yaptıfı 11ralarda harbe 

giren İtalyanın batın sayıll'J" bir 1ı:u• 
vette olan donanması ile Akdeniz hl
lrlmiyetini elinde tutacağına hükmet
mek kabildi. Çünkü Fnınsız donan
ması sahadan çekilince İtalyan donan
masmm karşısında sadece İngilterenin 
Akdeniz filosu katmıştı ki bu filonun, 

biri lskenderfyede diğeri Cebelita
rıkta bulunan ki iine taksim edilmiş 
olmasından merkez! •aziyette bulu
nan İtalyan donanması istifadeler te
min edebilirdi. Fakat bu donanma
nın İngiUz filosuna her raslayışta üs
tün süratlerinden istifade ederek kaç
mayı tercih edlııi taarruz kabil!yetiıı-

Kanaatimizce Almanya, Sovyet 
Rusyayı yıkmadıkça, gerek 

Vichy hüldlmetinin ve gerekse İspan
yanın işbirliiini temin etmek mümkün 
olmıyacağını anladığı için Akdeniz -
deki emellerini ıt0nraya bırakarak Sov 
yet Rusyaya taarruza geçmiştir, 

Her ne kadar Almanya geçen yaz 
Sovyet Rusyayı yılı:amadığı için ikinci 
hamleyi 1942 yılının ilkbaharına bırak 
mışsa da ayni zamanda Akdeniz ba
rekltını da brilikte J'apmın karar 
vermiş görünüyor. 

Geçen harbin S1ı:ajarak denis ma
hare bcıini tetkik etmi• olanlar pek iyi 
bilirler ki Almanlar denizde de büyük 
maharet Ye cilretle çarpıfırlar. Ni

niz harekatı için Almanların fıine bu- dırıyor. okuyup yazma bilmektedir. tebauısı olmıya ltlzmıı yoktur. HerJı:e.-
gün yaramıyacaktır. Diğer 26500 ton.. El eanatlarmın göze çarpacak ka- • * * * lhı kendileri baldc:nda besled.iji ba b-
luk iki saffıharp gemisinden Dun- dar büyük bir gelişme göaterdiii Ulu l•parla ...Ubeti. nafıa hizmetleri naati teksip için akademisiyenler harp 
kerque Afrikanm flmalindeki Oran borluda, küçük çıraklar bile ilk okul- bakımmdan. henüz kültür işleri- ten nvel bir gramer yazdılar. Bu eser. 
limanında İngilizler tarafmdan hasara dan çıkışlı. Sanat ok:ullanntWd talebe, ni.ıı gösterdiii ıeviJ'eJ'e çıkabilmit de- haldı olarak biitlln Fransada büyük 
uğratılmış ve Strasbourg kaçarak bilhassa demir eşy~ ill~inde ~.şan- ğildir. Dii&enlenmiye muhtaç yollann bir dedikodu uyandırdı. Çliukü gra
Toulon'a iltica etmişti. Bu iki geminin lar elde etmekteymıf. Llse ve yüksek yapılabilmeai için tam bir milyon lira merde alda ırelmez yanlqlıklar balun
haJa Toulon'da ve hizmete haztt va- okullarda bulunan sençlerin UJ'IBJ lbnndırl Halbuki, vlliyet bütçesinden da. O saman "Lbemııt,, lann -eser
ıı'!iyette bulunmaları muhtemeldir. 22 373, Ayrıca, Avrupaya gidenler de nr. konabilen tahsiaat milıcdan ancak 15 lerini tenkit eden U.e gramer hocalan 
bin tonluk 5 tane eski saffrharp ıte- ~4:5eli., bunlard~ biri Smırkentli, ı... bin liradır. Vakıa, Burdar, Dinar, El- kadar- bu fbn1 bilmedikleri anlaşddı. 
milerinden Bretagne Oran'da batmış lı:isı de Uluborlu imlt. ridir, Uluborlu, Yalnç, Doğu, Kara- Gonkur akademisine gelince: Tam 
Provans zırhlısı ağır hasara uiranuı- Kültür hayatı balmnmdan Snurkeııtin afaç ve Akfehir aralarında ıose var- manuiyle bir edebt cemiyettir. On ki
tır. Diğer Loren Kurbe ve Paris yanın saat ötesindeki tlegtip köyü, dır. Fakat, viliyetin 432 kilometerlik tiden ibaret olan azası Fransız edebi-
zırhlrları İngilizlere teslim edilerek dikkate değer bir durumdadır. Bu kü- yol ıebekesi şu durumdadır: yatınm en yüksek şahsiyetleridir. E-
silahtan tecrit edilmiştir. Provanı'ın çük yer, memlekete şu faydalı ele- 73 kilometre sailam ıose; debiyat lleminde bu on rey bir mu-
şimdiye kadar Toulon'a götürülmediği manian yetiştirmiş: 1 Subay, 6 gedik- 141 lrilometl'e ıslaha muhtaç ıose; harıirin lehine terazinin muvaf~yet 
cihetle hizmete hazır olacak şekilde li tayyareci, 5 sıhhat memuru, 1 he- 32 lrilometre köprülü toprak teavi- ve ıeref kefesini meyllle1tin~erir. 
tımir edilmiJ olduğurıu tahmin etmi- kim. 1 kaptan ve 2 sanat ustası! yesi; Gonkur tarafmdan her sene verilen 
yorıız. Bana yqbrdaki maliimatı veren mu 118 kilometre köprüsm toprak ta- mlikifatı manan müellif hemen meıı--

batabnn, bir ara şu sözleri aöyledi: viyesi; leiinin en güç merhalesini bir hamle-
(Oevtuwr 4 OnoOde) "- tlegiip köyünde yatılı okul bi- 68 kilometre araba yolu. de atlamş sayılır. 

lt•J!4~[1~t--
Nafia tahsisatının azlığına mukabil, Son ıtelen Fransu ga.zetelertndea 

bedeni mükellefiyet mikd&n fazladır. ôirendiiimiae göre Akademinin top-
Bunlann iş tutan 40.266 liraya var- lantılannı umumi mahallerde yapma

maktadtt. Zira, mükellef amele sayısı um bot görmiyen azadan metbur Sa-
13 169 dur. Bunun ile beraber, kış ay- şa Gitri, akademiye bina olarak kendi 
la;mda çamur faslabğından ötürü ınü- konaimı bütün eıyasiyle hibe etmi• 
nable iılerl nlsbeten güçleşmektedir. •e bu suretle ar1ı:adaşlarnu seyyar bir 
Meseli, Y&l•aç •e Doğu Karaaiaca, halde bulundurmaktan kurtarmı:ıtır. 

MÜZMiN AP A N D I S I T 
telı:im Bismarlan Hood'u berhava et- Müzmin apandisit hastahfı bazan, 
tiii muharebe Alman denhı: topçu- hastalığm had olan ıelı:linden sonra 
luimıan tekimülü hakkında bize bir getir. O zaman hastamn kendisi de 
fikir nrebillr. İfte bunan içindir ki bu müzmin hastabim ne olduğundan 
Almanlar Fransız donanmasını 1- şüphelenir. 

lar Akşam üzeri atet 37 den biraz 
yukarıya. 38 dereceye kadar çıkar_. 
Sabahlan yanın bq afttın ...• 

Müsmin apandisit çocuklarda olarsa 
daha ziyade belli olur. Çocuk kederli 
bir hal alır, çabuk öfkelenir. Çabuk 
vorahır, cota 11ykadaa bile :rorsan 
UY'llDJ?'-. Göslerlnhı etrafmda ıriyah 
halka, )'{hiiniin adaleleri baruwaıuş, 
bensı koya san, toprak renginde... Ço 
cuk z&71flar n zayıfladıkça lmnetten 
düşer ... Tabi!, btiyüycmes ..• Arada sı
rada karın afnsından şiklyet eder, 
fakat ain, cok defa, söbeiinin etra
fında yahut midesinin tlrerindedir. Ağ 
n hazan devamlı da olur. 

yalnız Akfehirden gelinebilmelrtedir. •BUtfin eşyasiyle,, denildifi zaman 
Öğrendiğimize nuaran, Nafia Ve- banda sadece masa, koltuk, kanape an

klletince, İsparta vllbeti yollanmn la•dmasm; Gitri'nin "Şan dö Manı,, 
balwru için 1941 beu.p 11h bütçesin- taki konaiı ihtiYa ettitf ınilJ'Onlarla 
den 10.000 lira yardım ayrılnuıtır. antl1ı:a -.e nadir eşya kollelcsiJ'ODlariJ'le 
Hatta, Nafia Veklleıinin yardımı bu bir "müze,, demektir, talyan donanmaaına katıp bu deniz Fakat mümıin apandisit, dotrudan 

lmvv.elnln idaresini ellerine aldıktan dotraya mllzmin otaraıı: da ba,lar. O 
takdirde Akdentsdek:I İngiliz donan - vakit insan rahataızhğmm nere~en sel 
masım çok mütkül bir duruma soka- ~iğini anhyamaz, Hekimine haber ver 
caklardı:r. mek de hatınna gelmez. Halbuki a-

Akdeııi. meydan muharebesinin ne- pandisit hastalığı yüksek ateşli olsun, 
tkelerini tetkı1t edebilmek için evvel müzmin olsun, her türlüsünde önemli 
emirde Fransız donanmastyle Italyan bir hstahktır. O hastalığı mutlaka 
doııanmaımım busilnk6 durumlannı a- hekimine haber •ermek lizımdır 0-
'8P yakan tesb:t etmek icap eder. nun için ba müzmin hastalığm •et-

lta]yan reemi tebliflerl donanma- lerini bilmek faydalı olur. 

kadarla kalmam., QrICa IU kolla ilH• Daaoper, lesonnc'm tablolmı, Paul 
rinde ebemmiJ'Ctle danalıınqtur: Ceamıl'nfn keadilini tasvir eden bır 
Eğridir sölünden kaybolan 111lar, resmi, Jan Jak Ruuo'nun Voltaire'in 

meşhur Kovada bataklığım yapmakta- el yazılariyle mektuplan, Blez Pukal
dır. Bu yeraltı sızıntısı. nihayet An- m öldüiü zaman alman yüzünün mas
talyadan ıelile halinde denae akmak· kesi, büyük heykeltraş Roden in eli, 
tadır. ı,te, bu güzel tabiat dekonum Napoleon'un, On altıncı Lui'nin, Vol
besliyen Kovada bataklığını temale- tai.re'ln, Jlil Renar'rn el yazılan, Davitl 
meyi dütilnen Nafia Veklletl. 50 mil- d'Aııcer tarafından yapılan AHred dô 
yon liralık su ifleıi programmın çev- Müsse'ye ait bir heykel Roden tara-
reııi içine bu konuya da alnuttır • fmdan yapılmıı Balzak'm heykeli. * * * Büyük muaikltin• Şopen'in eli, Na

Her ıebrln. baban dört gösle bek-
liyen bit' semti •ardır: Kütah

yanın Çamlıcası, lzmirin İnciraltısr, 
Antakyanın Harbiyesi, " lapartaıun 
da Ayazması gibi. 

poleon'un sigara kutulan . ., 

lamını zayiatı bakkmda sarih rakkam Müzmin apandisit hastalığının alt -
lar •ermedikleri için bu donanmanın melleri çok defa midede obır Yernek
n.ytatım, kendi busast notlarımızdan ten ıonra midede ağırlık yahut sancı •. 
hakikate yakın olarak, oöyle tesbit e- İştiba intlzamsn, bulantı, arada sı
debilirlL Biri eski olmak il.zere 3 rada kay .. , Karın afnsı, peklik, yahut, 
saffıharp nrhhaı. 4 alır ltnıvazör, s aksine, ishal... Hastalık bracfiel"J' -
baflf knı"tUlSr, 25 destroyer, 8 to'!'pi- mit gibi beniz san bir renk alır, yine 
do, 50 denbaltı gemisi batmıştır. Ay- bulantı fakat bulantıdan IOftra gelen 
nca huara nfnJ'anlar da •ardır ki maddeler safra renginde olur Yine 

den ~en ~hrum oldutunu gös- icat'! bir rakam 'ffnnek milmkiin ol- peklik fakat hazan da yemek ·J'el' ye
termış v~ İngilız donanmasmm birkaç mamalı:la beraber banlan da 1 safft- mez hafif bir ithal, hem de pek fena 
baskım ıle felce utratılmaaı; ltaınıı- harp nrhhn, ı afır "'" 2 hafif km- kokulu .. 
l~r için (Mare Nostrom) bbim dena Hs6r; 10 cıe.tıo,_ Glafak t.abmin et-f İftfhamn mh••••ndıuı inan AJ'lf-

Cocuk, bir gün oynarken. birden -
bire durur, yilrtiyemez. Oturur yahut 
yere yatar. Ağrılardan ~"'ftyet eder. 
Fakat drrnın nerede olduğunu anla
camaz ... Bu ağrı kimisinde bir kaç da
kı"b, kimisinde bir-iki saat devam eder 
ııonra geçer ... Ağrı yemeklerden QOk 
sonra da gelir. Bazılarını uykudan 
uyandırır. 

Bühiğ yaşmda müzmin apandisit bas 
tahtına tutulan sençlerde de b&1tab
lın allmetleri buna yakındır... Gmç 
kızlarda, kadmhğm o rünlerhrln ba
şında vücudün sıcaklıiı biraz yübe
lir, 37 ile 38 arasında .• 

Şimdi karlann altmda uyuldlJ'&n A
yazma, ilkbaharda !aparta bülbülleri
nin pkıdıiı, İsparta güllerinin açtığı 
demlerde, asırlar siSrmüı çınai afaç
larmm gölgelendirdiii bariku1lde rü
sel bir mesire )'eri olmaktadır. Ara
bacılar, faytonlariyle taşıdıkları müş
terilerine, eski bir çatının 6niindekl 
çeşmeyi giSstererek: 

Büyilk edip Gustave Flımbert'in 
"Madam Bovari'' )"i, ''Salambo,, yu 
yudıfı samanlarda sJydiği gecelik 
hır1ı:ası. Taleyran'm yeleii, Fransr,,: 
ihtilili şahsiyetlerinden Kamil Donu
len'in boyun atkısı. Mütehassıslar, 
yalm• camekanlardaki bu nefis ve na
dir eeyaya en aıağı on milyon kıymet 
takdir etmiılerdir. Bina, mobilya bun
dan hariçtir. 

d1Je övtindild.ed Akdenis blkimi-~ . 

1 
1 
1 
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Z .4.FER! Yazan : W. C1uu::cJıüL 
···--· - (İ_np/liz Başvel<i/i) ••• Çevıren: /fh..arnJ., Sqf'a 

Tefrika N o. 11 
Bu mQlıfm hlı!ldeler ~ftne ge

tirilirse, Romanyanın Akıbet! ikinci 
derecede önemi olan bir hAdise ha
linde kalır, Bu da bizim Canakkale
deki hezimetimi.zin neticesidir. Ro -
manya 1916 yılı sonbaharında tama
miyle çevrilmiş bir haldeydi, Alman, 
Avusturya, Bulgar ft Türk askerleri 
bir anda bu memlekete hücum etti
ler, Romanya kıtaıarı daltldı, payi
tah~r işgal edlldi ve Romanya son de
rece actklı bir surette münferit bir 
sulh yapmı;ya mecbur oldu. 

Çanakkale ıefert. İngiliz Amlralll
ğfnde olduğu gibi, filosunda da, W. 
bin başından sonuna kadar hlkim o
lan Dd kanaatin oı1.a78 çdmıuma ft
sile oldu, 

Birinci kanaat: !ta ha1'p ulmda 
ordunun işidir. Bu harpte donamna
nm vazifesi ordııyu nereye !sterse o
raya taşımak. denizle muvasalayı a
çık bulundurmak ve nihayet son de
rece faik kuvvetlerle, eğer dQşman 
fırsat verirse karşı taraf donanma
siyle boy ölçü~mek, 

Bu kanaate iştirak eden zabitler 
durmadan ve her an artan mlktarda, 
her cinsten harp gemisi .inşasında ts-

rar ec:lfyorlar, bunlarm ba,11k filoya 
Utfhakıoı istlyorlarclı. Ayni zamanda 
her türlil mühimmatın imalinde en 
san raddeye çıkıl:masmda musir idi
ler, Bunlar o kadar müthiş bir mü
himmat stoku ve tasarrufu yapmış
lardı k1, harp bitip mütareke imza-

landılt zaman bu stoklar el dokun
mamq bir halde kaldı. Onlar en es
ki gemilerin bile ziyama razı değil
lerdi. Çünkil bir gün yeniler kaybe
dilirse bu eskiler onların yerine ge
çebilirdi. 

Bu nazarfyenfn aksi olan kanaat 
sahlplerlnin fikri de fU lı.il: İnıfllz 
bahriye8l müthiş bir taarruz sillhıdır 
ki, genel stratejide lratJ bir tesir ya
ratabilecek kabiliyetedfr. O da ken
disine dilfen tehlikelere ve acılara 
katlanmalıdır. Süphe yok ki, "büyük 
filo,, dQfmanm uaml kabillyetine 
karşt yüksek lru\"vetinl muhafaza et
meli, anım& fırsat dQftilkçe ''bilyük 
filo" n-m h~tı ehemimyetf olan 
parçalan bu fırsatlardan istifade e
derek cliret ve ııiddetle ileri atılma
lıdır. 

Bunlar "taarnız mektebi,, nden o
lanlardır ve bunların bü~k filoyu 
nasıl kallandıkfarmı gördük, Bu mek 

tebin yetlştirditf zabitler büyQk bir 
cüret ve cesaretle ve emirleri altın
daki gemileri hAkJm bir irade ile sev
ketmişler, bizim deniz tarihimizde 
emsali nadir muvaffakıyetler elde 
etmlşlerdir. İşte bu nıh iledir ki, 
Beatty, Heligoland koyuna hücum et
ti, seri kruvazörleri ve zırhldan Jüt
land harbine sürdü. O harpte içinde 
2500 kişi bulunan iki gemisiyle Ami
ral de Robek'in gemisi battığı halde, 
onun kumanda ettitt filo zaafa dOş
memi;ıtl, 

Hldise ~dur: Bir taraftan Amiral
lik lsteditt halde bir Amiral, Çanak
kaleyi ciddi bir ııurette zorlamamıştır, 
Diğer taraftan Amirallik milsaade et
mediği halde başka bir Am.lral ken· 
dillğinden cesaret göstermiştir. Neti
cede İngiliz bahriyesi bu lki cereyan 
arasında, bizi müthiş bir sabaha çı
karacak bir harekE:tsizliğe mahkum 
olabilirdi. 

İngiliz donanması harbe atıldtğı za
man. ilk hareketll>rl parlak neticeler 
vermişti: Hellgoland koyunR yapılan 
hücum daha başlangıçta Alman do
nanmasının elinden her turlu hareket 
ııerbestisini almı~tı. 

'('Arkaa var) 

Bu allmetlere göre, mfizmln apan
disit hastalıimdan şüphelenince, he
kime muayene olunmakta fhmal et
memeli, gecikmemeUdir. 

"- Buraya lcadar ırehnlıken, Ayu· 
manm suyundan mutlaka tçmeliainizl,, 
demektedirler. 

Çarşamba Akşamı ME LEK 'te 
Yeni bir neş'e bynajı. .. Musiki • Dana... Güzellik Fibni .•. 

Zevkli, eğlenceli bir mevn 

BRODWA Y ÇILGINLIKLARI 
Baı Rollenle: 

JOAN BLONDELL - LANA TURNER 

DİKKAT: Çaqıamba ıftnil son matinelere kadar 

ARJANTINA 
' ~-----. ... 1 ........................ ~ ,_ ............................... _ 

Yarm Akıam SÜMER Sinemasmda 
işgalden Sonra Fransada Fransız Artistleri 

Taraf ı.ndan Çevrilen tık Fransız Filini 

M U L E N RUJ 
Filminı tc.kdım edecektir. 

Fransız sinemacılığının yeni bir inkilAbı ... Bütün Paris sinema 
perdesinde... En cazip ve zengin tuvaletler giymiş en güzel 
kadınlar ... Yeni danslar ve şarkılarla dolu bu çok güzd fil
minin baş rollerinde: 

Lucien Baroux - Pierre Larquier 
(Yeni TlNO ROSSI) RENE DARY 

GENEVİEVE CALLlX 
ve gazino dö Pari'nin bütün trupu. 

ı , _ Yarın akşam için ~erlerinizl enelden alcknnız. -

Ben bu ''hibe,, J'f ilim hürmetine bir 
milal olarak yazıyorum. 

Eier bu büyük edip buı zenginle
rimiz gıl>i hareket etseydi, böyle mil
yoıılar eden konainu hibe etmez, d -
ire daire böler ve kapısma da kocaman 
harflerJe yazılmıı bir yafta asardı: 

"Sap Gitri apartımanr,, İ 

Fakat o zaman o isim ancak apartı
man satılıncaya kadar amlır, 80nra -
nutulur giderdi. Halbuki Gitri'nin adı 
dWı,.ada edebiyat mevcut oldukça ha-
711'la J'ld edilecektir. 

Biz, o kadarım aramıyalım, bir ilim 
ocaiı olan Zeynep hanım konaiı yan.. 
dılrtan sonra muvakkaten olsun, apar
tımanlanndan birini "yarım afızla,,. 
teklif eden bir tek zenginimizin b le 
adına suetelerde raslamak lrimaey~ 
naıip olmadı. 

Bu, Zeynep hanım konağı kadar J'l.
nılacak bir hakikattir! 

18 Nisan Cumartesi saat 17 d 
Fransız Tiyatrosunda 

ViYO LONiST 
EK llEM ZEICI 
KONSERi 

Programda: 
BRAHMS, SCHUMANN 

PACANINI, SZYMANOWSKI 
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