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Muhtıralı ve haritalı cep takvimi 
TAKVfl\Iİ RAGIP 

Terlıp eden: Mahmut Rugıp Uluğ 
1 9 4 1 

18 ınci yılı çıktı. 

En m ıkenınıel, en doğru takvim nıaliımatı, 
herkes i~ın l ızım :rnutt-nev\'İ bilgiler, muhtıra 

-----~-

Çarşamba 18 Birincikinun 1940 
r ı 

En iyi flazıı ianun, vatando.ş
larm ruhunu anlıyabilen adam-
dır. Do Uf us 

1 

MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE "' aıre. Ci!Uı olarak fiyatı 40 l:uru~ 
KANAAT KİTABEVİ 

Telefon : 2 O 5 2 O 
Telg. Tasviriefkfır, İstanbul 

ı Şerit! 2 ncl sahife nlzdel 

L~--------------~J 
-.~--~--=~. 

UGÜN 
3 Uncü • ılılfc.Je - -
Mısırda f ngiliz 

taarruzu 
General AH İhsa11 Sabi~ ı 

4 Üncüde --M ü n e ld<i d v e 
vaz11 sahne 
Celiileddirı Ezine 

1 incide --Ankaranın 
ilk günleri 

Kandemir 
r. i 

tan!la hPrbi neden kay· ı 

. İngiliz kıtaları 
I Capuzzodan sonra 

1
/ki kale daha 

zaplettiler 

İtalyanların 6 büyük 
zırhlısından beşi işe 

1 yaramıyacak halde 
Kahir<', 17 (A.A.) Ortaşarkta-

ki 1ngiliz umumi karargahının teb
liği: 

:Mısırda, Sollum ile Caııuzzo'dıııı 
sonra kıtalarımız diı:şnı.anm htıdutt:ı
kl l\iu aid, Sidi-Omrr ve Sheffeı-zen 
kalelerini de zaptctmişlerdl r. ~~tti? 4 ür cüde • FransanıaJıı 

llQn günleri 5 incide. 

IGtab - Ansiltlopedi. 

Yunaaistan harp konaeyi içtima halinde: orta da Kral, yanında Metakau 
dijer tarafındaki General Papaıoı 

Bardia mıntakasındııki nıuhnrelıc
ler devam '('tınekte ve yeni kuvvetle
dıı gelmesiyle düşman füerincleki 
beylkirnlz tedricen artml\ktndır. 

~ltlln Nazuı ... ······ ........ . 
'"ıünkii h~ rbin 

llıiihim bir dönüm 

noktasına geldik .. 
ı~r~lizlerin, Mmr cephesinde 

~· - ~ surette yaptıkları baskın 
~eti, yalnız Jtalynnları şa,ırt
~ değil, bütün dünyayı az çok 

ttette bırakm11tır. 

-------------. ----·--------
Yunan-İtalyan harbi İ n giliz tayyareleri 

------------ııııııl.iı--------İ tal yanlar 
mütemadiyen 
geriliyorlar 

Ve itiraf ediyorlar 

Monnheim'i 
yedi saat 

bombaladılar 

Mukabil hücumlar oldu 

Dün gece, Avnstral)·a kıtalan bir 
duşınan kolu ile mf'htllıı l\ltında mıı
\'.ıffııkıyel;li bir muharebeye tutu~ -
muşlar ve nakil vasıtalıırı lle hır 
top i~tırınm ctmişleıdir. 

(DrPawı snlıife 5, sütun 4 de) -----
Hitler şimali 
• 
ltalyayı işgal 

edecekmiş 
ıt_ı "1ndan iki, üç ay kadar evvel, 
tıı Yanların Trablusgarptan taar
~ reçerck ilk hamlede Sollum 
~lriini, ikinci hamlede de Sidi 
~-~llİ'yi almaları üzerine, o ta
~ ~a İtalyan kuvvcller'.İnin ha
' bır vaziyette bulunduklarına 
~··~olunmuı ve Mareşal Grazi
~ "lrl kumandası altındaki bü -
' halyan ordusunun er geç Mı
~lratıı de.ha visi mikya11ta bir 
' ll~ Yapması beklenmiye baş-

1 f --- İtalyada Musolininin 
ı talyan yüksek Almanlar iki 

1

. kumanda heyeti lngiliz gemisine vaziyeti çok sarsıldı, 
k 1 .., d &·· tt•· Kont Cianonun 

şaş ın ıga uğra ı ucum e ıler k·ı · b ki · 
1 

ı çe ı mesı e enıyor 
Atina, 17 (A.A.) - Bir Yunan Loııdra, 17 (A.A.) -- ln~dliz Ha-1 

sözcüsü, dün akşam Arnavutluk cep- va Nezaretinin telıhgi: 1 Lor,drn, 17 (A.A.) - News Ghro
hesiııılf!ki vaziyet hakkında şu söz. niın gece Alrıınrıvı. iiıwrıııdc hin- nld~ guzetcsin!ıı dıplomatik muhıılıı-

lngilter~ Hariciye N:4:ım 
Lord Halifaks 

~ııtı. 
\.,~i Barrani 2aptından sonra Lord Halı· faks 
.:_~r ıreçtigi halde ltalyanların 

•111 b' 
' U' hamle daha yapmamalan 

nutuk söyledi ~ llcalı: mevsimin henüz devam 
~le olmasına ve yeni hare-

lıııı İçin elzem olan hazırlıkla· -------------'11 bitirmemiş bulunmalanna Yunanistanla Roma ara· 
4 ediliyordu. 

lilit le, geçen pa::artcsi günü in -
'it taarruzu başladığı vakit, Mı
~)~ePhesinde iki tarafın va:ı.iyeti 
li e iÖrünmekte icli. 

sında cere.IJan eden mü
cadele, fena rehb11rler 
tarafından yanlış yola 
sevkedilen I tal g anın 
yeniden güzel sanatlarla 

iştigale başlama.ttına 
vesile verecektir 

4t11 a~buiti ltnlyanla", lngili:z:l('r -
~i it bır hareket beklcmiyerek Si
~ '-trani taraflaı·ında vakit geçi
~~erı, (su uyur, düşman uyu
~ ) t?ı.c<!iuliınce karşı taraf bila-
'~k mükemmel surette hazır- • .... , 
~ t' kta İmiş. Bu hnzırhkları na- Londra, 17 (A.A.) - Hcuter: 
'ltııl}j Ve tertipli surette yaptık- ing:llz - Yunan crml~·etlnin ycrnc-
~1-k da, Mısır ve Trablusgarbın ğlnde bir nutuk irad eden Harleiyc 
\ t Ve atef gibi yanan çöllerin- ~azırı Lord Halifax, dt•nıişt ' r ki: 

1 it~ •rn minasile bir yıldırım ta· Garp çöltiııdeki İngiliz taarruzu, 
~"~~na geçmekle ispat eylemif Aı-tınvutlukta Yunnnlılann elde et.-
& °"· tıklcri parlak zaferlerle bh- kat da-

' 
11 laa. ruzda kullanılan asker- lıa tcslrlı olmuştur. Mısırdaki Yu -

~1~aaında Avustralya ve Yeni n::ınlılnıın kuvvetlerimizle gönüllu o- I 
~~d efradı vardır, bunlar bin- lnınk işbirliği ynpıYialan iki tnnrıuz 
~ rn . nıasındııki kUV'\"ctJi mbıtayı goster-
l~I llledıl iklimlerde yelifmit mektedir. j 
~~ •rdır. Böyle efrat İçin de (IJrmıııı sahi/" 5, sütun 7 de) 

leı-1 ı;öyleımştİı': 1 biri ıırdmdnn şiddrtlı lıucuııılur ya.1 rl, ltaly:ın vuzıyeti hukkındu şunları 
Arn:ıvutlu~. cc~lıc!lind? yıızi~·<'t, pılnııştır. Ilnmbardıınan tay~ ııı cİ,.ıi 1 yıtı:~ıaktrıdıı: 

ıınıumıyet ıtıbanle dıunıa şnyu111 yül ,.,.k lUıiıı'in bn«lıca flHllll\ 1 111 , • I J:ıtaraf ınemb:ılardnıı J,ondrnyl\ 
mcınnuııiyetti.r. Jtıılyun kıtaları, de· kl•zl olan Jnnnheı;ıı'<İııki h~·dt•fler; gC'lt•n r,on malıımntn giire, şımalt i -
ııizc dogru rıcattc devam etmekte - kıtl'\'I yedı saat ııüıen dt-\nnılı hu -j talyanın Alınıınlıır brnfındnn aııkt ı1 
dir. Bütün 1tal)•an muk:ıbll hücurıı eumlar yııpnıı~tır Akınlar güzel lıir lşgul altına alınması yakındır Hlt.
ları, bu mukabil hücumların mümtaz htı\'n \'e ay ışığı altı:.dıı ynııılnııştır. forin böyle bir harekete girişmesi i • 
kıtalar tarafından yapılmış olm:ıst· B,ışhı·a fabrikalardan birine il. tuNte çin müfrit fa..,ıstlerden Farlııaeçinin 

(Dın•cw11 sa/ıij(; S, sutıın :J de) (Drı;amt sah 'Jc 'i, ır•tıııı 6 da) Kont C'ianonun ~erino getirilmesi 
~ "I: ':cilr ol c"ll lır. 

~l>erne 
u '"'" =R ' .. 8 M'Lh ~ ~- e rur ı -X"-'AtK-~DE/&llZ-o 

harfuba. 
o 
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İnriliı k uvTetleri. T~ablusa intikal eden harpte Graı.iant ordmıunu münhezim edcre-k 

ılerhyorlar. Krokid e ıon harekat göıteril•ııiştir ~ lı •nın kızeın kumları üzerin
\ıı·'rp etmenin ne lıadar metak
~ 1d o~~ca~ını ~hm in etmek ise 
~~ eııldır. Öyle olduiu halde, S: kuvvetleri, aylardan, daha 
~,), ı.:~ ıenelerdenberi bir Tunua 
' :ıısır seferi için ha:ı.ırlanmı,, 
~ tore lıtlim ve terbiye cönnü, 

K_a_d_ın_k_ı.&.y_a f etine Münakalat Vekili dün 
tetkiklerine devam etti erkekler • 

gır en .... ._ ......................... ._ ... _________________ ___ 
''-halyan orduları üzerine 
~ eder etmez, bu ordulann 

ııı;,) hlıem cephelerini yarmışlar, Erbaada 14 yaşında bı·r kızı Sı •n kıt-.larını darmadaiın et-

~r· binlerce, on binlerce esir h . k l · ı Tüccar mallarının vesaitle beklet ilmemesi 
hakkında yeni kararlar verildi ~ j--~· biııihaye !cvazı.m ve es· va ş l c e a t e t t l er 

Lt ttınam eyJemışlerdır. . 1 

tı_j'-tlıi Umumide Almanların Erbaa (Tasvırİ Efkl'r) - Oiin ı- -
-~_.__ __ _ 

lstanbuldaki 
sürgün cezalan 
r *** , 
Dokuz ihtikar suçlusundan 7 sinin 
kararı nakzedildi. Bunlar beraet 

ettiler, diğer ikisinin evrakı 
Temyiz mahkemesinde .. 

L-----------------------J 1\lilli Korunma kanununun tatLlkınclaıılttıri fstanbuhlıı 150 ;e ya
kııı ihtikar tıuçlusu adliyeye Yerilmiş, bunlardan bir kısmı sürglin, 
bıı· kııımı da parıı cezasına çıırpılmıştı. , 

Ancak şinıdiy<"! k:ıdar İslanbuldan sürgün cezasına hiçbiı· kim
ııc göndcrilıniş değildir. Zira hagüne kadar GOO lirn para ve 2 sene 
sürgün cezasın" çarpılan 9 ihtikar maımununclan 7 tanesi hakkındn'd 
karar temyiz: mahkemesi tararındnn 11akzohınınuş ve yeniden go
rülen muhakemeleri sonunda da muınuıılaı· bcmet etmişlerdir. Di
ğer iki tanesi hakkındaki kınar iıenıız tenı~·i:ı: mnhkeınesince tetkik 
edilmektedir. ( Devamt sahil~ 5, rituıı 8 de) .. ~ .... 

Lavalin istif ası 
ve lngiliz tefsirleri 
Lonclra, 17 (A.A.) - Hiiı· Iı'ııın

ı:ıız ııJansı, bitaraf membalara atfen 

LoydCorc 
kabineye 

• • 
cırıyor 

Lıwnlin a:di hakkında tafsiliıt ver- Londra, 1 7 (A.A.) _ Llyod 
mektndir. 
ınektedir. Bll l:ıfsllıiln nazarım. Al- Corc'un diin Oowning Stuet" de 
manyaııırı Pantıt<-ki mumeıısili, Otto Churchilre yaptığı ziyaret. İngı -
Abetr., J:.'ran nnın Pııns nıiınıcs- Jiz rnatbuatıncln büyük bir alaka 
sili De Briııoıı vas1tıı:sıle ?ıln • uyandırmıı.tır. Miılakatın mc\•:ıuu 
ı·eşal Petıtin'in, . Napoleon'un oğ- hakk1,1da re mi hıçbir malumat 
!unun krmlklcrıııin Pawm nakli verilmemiş olmnkla beraber 
vt:>s1lc ile Pnri c ı:dnıe'lı Ye Vich\"1\'e • h ı·r h 1 ·· ··trt kt ' 
donınlycı't'k \'er aılles'cl& ycrleş.;,~<ıı 1 md.u ıe ı ta mın er yuru ı me c:--
lıu u unda Lnvııli ikna etmiş bulun - ır. 
maktaydı. B11 bıı ım:nkt. A) "' ı,-u -ı Diğer bnll gazı-tel er de Chur
nün nkşnmıı dn Puri tc L:n:ıl ılc chıll'ın. Loyd Corc'a Devlet Na
Al>l'tz'ııin yakın do,tlaıınclan nı ır<>k- zırı ıfotil~ kabine\'" p,irmesıni 
kep bir htlkum.et teşkil olunncuktı. ı te!:lıf ettiğini zrınnetmektcdirler. 
Hu. h_ukunlC't Jlıtlrrlc sulh müzakere- T ccrübeli bır dr\ Jet adamı 01 _ 
lrrıuı tncll cdect>k ve ltnh·aııı.ı ıı~ - . , , 
kC'ri hcı:ıınet n·i nctic~siııd~· m!lıv ·r-1 mak dola) ırılr Lo) ı.I Corc don 
de iııhilfıl f.'dcn mcvkıe l·'ı an:Sayı ı:e-1 ç,.ok ~!ltif~dt' edı)t"cef;ı ş. iıphesizdir. 
çirecckti Kabııı«" a.za,.ından bır zatın Ame-

Hür Fran~ıı- ajan"ı bu ıılı.uı.n, rikaya sefır olarak ı;;ôııdeıılmesı 
Pohs Prrfr l LuııK ıoııun D. hılıyc ! takdirinde Lovd Corc'un bu 7.atı 
Nuzııı Plyroutnmı, C1tıuıı du :\1 ııe : istihlaf etmesi de muhtemel nd -
şnli habl'rdaı· ctnıl.' ı nrtlı:e; ıııde "ll- el d'I kt d' 
ya dOştüğünu lııldimı ktedır <' 1 me C' ır. 

(Dı•ı·mm alıij() •, s dıı ı f deL ~~====~~~=~=~ 

Esrarlı bir 
cinayet 

Küçükpazardaki 
cesedin hüviyeti 

henüz anlaşılamadı 
7abıtn ve !\hiddciumumilik 

diindcnberi esrarengiz ve karışık 
bir cinnve:-t hadisesine elkoymuş 
bulunm~ktadırlar. 

Aldığımız malumata gör<".' hô -
dise şudur: 

(1Jr1•a111 salıi/c 5, ıriif m 3 de) 

jBakışlarj 
Harbin sıklet 

merkezi 
P e yami SAFA 

l laıbin sıklet merkezi nere i} 
M:ın, mı~ Atbntik mi? inli::i

liz ve Alınan gökleri mi} Şi -
nıali Afrika mı? Arnavutluk 
mu? Her iki taraf için düşma· 
nın can alacak yerı bu ateş 
bölc;eleriııın hangisi içinde sak-
lı? 

Son Sahifemizde 
Afrikadaki harp harekatını 

karilerimi:ıin kolaylıkla takip 
edebilmleri için itina ile 

teferruatlı bir 

Harita 
yaphrdık. Okuyucularımız ba 
haritayı keserek lngiliı ileri 
hareketini bunun üzerinden 

takip edebilirler. 

dı'· lan yerleri tt-krar de gecir
mıye muvaffak oldular. Belkı 
muzaffer yürüyüşleri Lıbya top-
rnklnrında da ayni hızla dcv:ım 
ed•ccktir. Grnı.iani orduları &ağ
lıım bir müdafon çizJ;İsinde tu
tıınııp mukabil biı taarruz.ı 
lıa7.ırlanıııcıya kadilr - ki buna 
mu\affal; olamnmalnn ihtınıalı 
çoktur - mihverin Süvcy;:t: yi.ık
le ınıek ümidi, arki Akdeni..:111 
ııul.:mııa dıı§nıÜştur. Mısır kf'n
dı::irıi buglİıı tnm emnİ}clte 
fa zedclilir. F akal Alın.,:\\ a 
diri l..:ıldıh;a harbin L:bya top· 
rnklannda ı.ıc.ııa erınesı de bek
lenemez. 

~lrılara karşı kazandıktan gece Bidevi nahiyesine bağlı Ta- 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~t ( Kaporetto) zaferindeki n~ba köyünde on dört ya~larında- A k 
ıı~l~ın esir ve 3000 top macera- kı Fatn~~ km, dunıp dı~rur~en n aran 1 n 
~, lırıa edilirse, İtalyanlar, o va- kani.ar ıçırı.d~ yere seren bır cıııa-

1.l"lşın üstü Alman uçakları 
için en miİ!'ait geçıt: Yol kısa, 
hedef yakın: f ngiliz toprakları 
üstüne :lğır bomba yüklerile 
günde b;rkaç akın yapmak 

· 
1 

mürnk\in. Fakat be~ aydanberi 
ate~ sağanağı hni inde fasıla sız 
devanı e~tiği halde İngiliz mu-

Yunan süngü Ü İtal)·ırıın i11-
tilıl iinıiclini Arnavulluk top -
nıklarına mıhladı. Belki daha 
§iındideıı /!> -'rıyatiğın karşı iı
yısı, Arntıvutlukıa gerilıyen l
talyan ordusunun gö.niııde tij

tüyor. Anayurda kaçmak ve sı
ğınmak zorunda kalııa bile harp 
lıu cephede de sonuna ereme;ı:. 

~ ll~hen bu ayP.rda bir bezime- yet ışlenmıştır. 
~ ı~rnamı,lardır. ; Ali oğlu Say'ın kızı Fatma, da- • ı k •• 1 • 
~~ •nların, (Mız.ırı alalım) yısının kızı ile clele vererek ev. 1 g u n er ~~-'~· böyle birdenbire Tralı- veke sölleştıklerı veçhile Hnlilın 1 

ı:"itır ı da elden kaçırmak tehli- t•vine bulgur çekmiye gitmi ler ve 
~'tilj~ ~aruz kalmaları ~zerine, gelecek diğer komşu kadın • 
[it\ ıer1n bu taarruzu, ıtalyan- !arını bf"klemiye bnslıı.rr.ışlar - • '*'azan • KANDEMiR 
~ttı AtnavutluktB uğradıklf\rt dır. Bu sırada vakıa !,>ek. • - -------
t ~11"1uklardan cesaret alarak lcnen kadınlar da gelmiş - Bugün karileı·ınıize, şlmılıye kadar hıç dokunulmamış bir mevzuu 

'lıı ~il hozgunlukların, İtalyanla- lenıe de, çok geçmeden bunların· canlandıran nı:-v'i şahsına ıııi.ııılınsır yepyeni bir eseri takdime başlıyo-
~ııı;vıej maneviyesini kırmış ol- kadın kıyafetine girmiş çapkın ruz. (Ankuanın ilk gunleri) sizi, 'J'iiı'klye Buyuk Millet llfecllsiııin ilk 

~1 ~.ıı i.stifade ederek ya.ptık- erkekler olduğu anlaşılmı tır. Bu kurulduğu günlı•rdrki Aııknraya göturccek. o muhitin vatan nşkile, kah· 
1ô 1 1 H b k d F ranıaıılıkla meşblı temiz ve nsil hu vııı;ında )"'aşatacaktır. 

t o y ıyen e.r var. atta u vazıyet nrşısın a • atrna kalka- H11nüz hiçbir kalemin tcınrıs et ınediği bu mevzu o günlerde uzun 
~ t,trtaya herkesten evvel ingi- r.ık ev sahibi kadına «Teyze, bu 1 nıuddet Ankarada knlıııış olan arkadaşımız Kandemir tarnfındıın işlen
\ıı~.., kleleri atmttlar ve Mıaır or- ne haldir. bu erkeklerin aramızda 

1 
nuştir. 

\.~kll~andanmın, İtalyanların ne itleri vardır?~ demiş, sonra, (Ankaranın ilk günleri) nl okuı·kcn, asırları yıllara sığ-dırıoınuzın 
\' bır 7.amanlarını İntihapta ekserisini tanıdığı köylü delikan- sır ve hikmetini, dıılıa yakından, da ha iyi anlıyacak ve bugunkfi muaz-
ıl.' '4t. et ıösterdiğini yazmıtlardı. lılara dönerek: «Yaptığınız bu iı 1 zam varlığımızın kökünü, beşiğini, ılk anlaı ını gozlerlnizlc g(ırnıüş ola-
"'11 ~~lardaki yazıları htkip e- size )'akışır mı, ayıp değil mih 1 caksını,'i. • • • • 

(0 ılcr~:::s~ı;ri~~:ar- :~~r~lc evden çıkmıya davran-, B ı ı u 1 2 1 R c 1 sa h 1f1 m 1 z de 1 k H yun uz ! 1 
"'•" ıı&h.ıf~ 1, ımtuıı 5 de) (Dtvıııın ııılti/• 6, ıı;ıtu" ı d•) 

Münakalat Vekili 

Cndet Kerim İncedayı 
(Yazıeı 5 inci ıahil•dı) 

1 kavemctini kımmıyan bu hava 
1 taarruzl:ırının da, İngilterenin 
j dnha az müsait şartlar içinde 

yaptığı mukabil uçak hücumla
rının da İki taraftan birini z.a -
fere kavu turabimesi çok şüp· 
heli. 

Atl:ıntikte Alman deniznlıı
lnrının azgınlığı devam ediyor. 
lngiltere, Amcrikadan ticaret 
gemiııi ve kredi istemektedir. 
Bnynn Roosevelt'in gazetecile
re sövlediğıne göre, İngiltercye 
teberru şeklilc yardım edilebi
lecek. Bu innenin lngiliz ihti • 
yncını ne dernccyc k:ıdar kar
şılayabileceği heni.ız belli değil. 
Bu meçhul içinde Alman uçak-
ları gibi deniznltılarının da Al
manya) ı zn fere götürebileceği
ne in mılL'mnz. 

Şinıoli Afrikada İngilizler, 
geçen "az ltnlyanlara kaptır • 

Bugiinlük harbin sıklet merL.ezi 
hiçbir yerde değildir. iki taraf 
da, karş111ndakinin mukavc -
metini eıiteıı darbeleri çoğal -
tarak zafcı in yekununu d .. ha 
evvel doldurmıya ıınv.ışıyor. 
Eğer Almanyııııın bugünkiin -
den fazla bir askeri hedefi ve 

niyeti yoksa - lı:ı bu ihtımale f z
la aldanın k da akıllı karı de
ğildir - harp mevzii zaf'!rlerın 
yekununu daha evvel doldurnn 
tarafın galebeııile bitecektir. 
Kara harbinde bu znfcrler, in 
giltenin ve Yunanistamn müca
dele bilnnçoııundR varidat ha
n~sini kabartmıya devam edi • 
yor. Deniz ve hava harbinde 
de buna benzer muvaffakıyet
ler, f ngiltereye ve Yuııanista -
nn Almanya dan ve hah adan 
evvel ctombalab dedirtel>ilır. 



Tefıika: · 1 ....................... Yazan: Kandemir 

Geçen on günüo 
hareketleri . 

Türkiye Büyük llillet lleclial ikinci Reiai 
Adnan Beyin par. talonu yamanırken ben da 
:ı~eclise koşmuş, reisin gecikeceğini lazım 
gelenlere bildirmiştim. 

1 Asker ailelerine F atı· h m e d r e s e 1 er ı· Hastanelerde • ' s on ıünlerin en mühim ~! · d 1 k "k seferi Yakanıe_rkta cere1--
JSnl yar ·~~r yata mı tarı eylem4tir. Bu hareketlerin::.::; 

Ş h • • • do""rt S · -- jca neticesi Balkan Yarunad . e rımızın on üç sene zar- ı ı ve alelumum Şarkta sükun ve ... 

kazasında asker talebe yurdu oluyor fında 106 yatak ' !~~:arın ıağlamlqtırılması ol:: 

ailelerine yardım ")" d")d" Balkan Yarımadasının diin.r

- Yirmi yıl evvel, ııerince bir 
mayıs sabahıydı. Türkiye Büyuk 
Millet Meclisi ikinci reisi doktor 
Adnan Beyle Karaoğlandan, o 
zaman adını bile bilmediğim, şim 
diki Ulus meydanına doğru. sağ 
kaldırımı takip ederek, ağır ağır 
iniyorduk. 

Adnan Bey, müdürü bulundu
ğum Büyük Millet Meclisi matba
asında. zabıt ccridderinin d ha 
tez yetiştirilmesi için bazı tedbır
lcr tavsiye ediyor, ben d~ se iz, 
sadasız dinliycrck l.afamda not
lar alıyordum. 

Zincırli c.ımiint! bir hayli yak
la,mıstık kı. birdenbire Adnan 
Beyin a}ağı kaydı. Galiba, farkı
na varmadan bir salatalık kabu
ğuna basmı«tı. Seı Jdeclı, "Onra 
kolunu tutımıma vakit ka:m ıdan 
yuıü koyun kapaklanıyordu kı ..• 
Allahtan muvnzencsini buldu ve 
doğruldu. f·akat bu yaman sar
aıntıda pantalonu hemen hemen 
bir karış boyunda bir koca yırtık
la parçalanmıştı. 

Durduk. 
Adnan Bey bu vaziy,.tte, içıi

maa riyaset etmek üzere Meclıse 
değil. iki adım bile gidcı.ıe"tdi. 
Onu bir amirden ziyade, eskiden
bcri bir baba. bir ağabey gibi se
vip saydığım için bu vaziyette on
dan fazla mütecasir olmuş ve şa
flrmıştım. 

ille. şaşkınlık geçip te kendime 
geldiğim zaman, etrafına bakma· 
ralt bir araba araştırmakta olan 
Adnan Beye: cGeliniz. dedim, 
ıuradaki börekçiye giriniz, ben 
bir .koşu gidip evden size bir pan
talon getireyi:n ... > 

Adnan Bey acı acı gülümsedi: 
cBir pantnloıı mu? .. Fakat benim 
bundan başka pantalonum yok 
ki .. > dedi. 

Heyhat benim de yoktu. Bak
tım, karşı kaldırımdan, yanındaki 
iki gence heyecanlı heyecanlı bir 
teYlcr anlat:ırnk Hamdullah Sup
hi Bey geçiyor. Ona koştum ve 
hadiseyi sezdirmeden ağzını ara
dım: Onun da yoktu. 

ı ave e 1 ı, mev- siyasi tarihinde kan,ıklığile ıe.-d 
- Esere başlarken=, için 652,448 cut yatak miktarı 1bir şöhret bulmut olması, bara• 

Okuy:-cağınız bu yaıı'ar j 1· 1 d Tacradan geli'P /stanbulda gükselı tahsil gapmak d lyaşıyan milletlerin fıtratinden ~,. 
ne bir masal, ne bir hik:i- 1 ıra top an 1 - ., r 6485 ol u ~ğil, hariçteki büyük devleti~ 

b h ttA ' 1 islİ!Jt!n talebe 6ıı gardda gatın kalkacak bu milletler arasındaki ırki. o-ye, ne ir ı oman, a a Belediye reis muavini Lut!i T Sen Ü" sene frinde yalnız ıtfen • • A dd' ti d • tı'"-..a. 
n 'I h b - r·re 1\1 h y ~ ve ıçhmnı zı ıye er en ıs ~ ne de bir tarihtir. Aksc>y e " u RS<' e mu< u u • 1\ ~ .. yıl Lütfi Kırdann himmetlle s • 

1 
· detl 

lk tar. bütün kaullan teftiş ederek ,... tanbul hastanelerine Belediye tn- ederek entrika çevirme erın 
Bunu, yirmi yıl evve i, a<;kcr nıl<'leı ine yapılacak yaı - rafından 106 yatak ilave edilmiş- ileri gelmiştir. • • ......ıllr 

Türkiye Büyük Millet Mec- dıml:ırn esas olan V<'n•i tahakkuk " tir. Bu yataklardan 40 1 Haseki Umumi Harpten .onra bilY-
li :nin m l urulcuğu 7.1!- i l l:ırı UZl'rındc m""gul olmuşlar ve hastanesine, 56 81 Cerrahpaşaya devletier Balkanlardan ellerini. r 
manki Ankaranm sokak ' tah. kkııkları yapıl:m panılann n 10 u da Zeynepkimil hastane- teklerini çektillten sonra BaJklll 

d<'rhal tenil i('ln alakadarlara i ·ı · t" d h k"ı.A b" !:1.:- ., 
d d ıı ne ven mış ır. yarıma a11 a ısı ır suat-

sokak. mey an mey an, c mlıJer 'liermlşl<'rdlr. Şimdiye kn- Böylelikle evvelce yatak adedi • "k h 1 t ıta1>'9" 
ocn oda, h -ıttii kalb kalb dar Emını nu k za ır~dn 325 bin t 300 olan Haseki hastanesi eimdl ıstı rara maz ar o muş u. defs 

k 1 llra. Fatıhtc 21250 lıt-n, Bcyoğ- C h , nın Arnavutluğu i~galile ilk no aş,'n;ak hio; tir ö-le !unda 300 bı"n lıı.n, nnkıı kö•·Oııde 3' 0• yine 300 yatağı olan klerrnl • 1 bir büyük devlet tekrar bu y•raıtt" 
J paşa eimdi 356 Ye 40 yata 1 <ı ıın ...... 

buc gı ihm1l edi\ reden, 4;198 lıra eneli~ Jinrdım parası- Zeynepkimil de şimdi 60 yataklı! ·adanın bir tarafına ayak ha . 
rnmimi bi. sadakatle çe· n n tnha'kkuku '·apılnııştlr. Bu pa olmuştur. ve buranın lşlcrine müdabal• ,. 

k·ı · b" f"I · L ·ı· 1 r .. Jar ıı k<'r n! 'il rinf.' muntnzıı- fatanbul vilayeti içindeki re ıni çin askeri ve siyasi bir köpriibarııil' • • 1 mış Ir 1 mı aya r.ı ır- ~. nn tc~zı nln~·-ktıı·. Kadıköy l • 
" " .... ~.. ve huııusi büt\ın hastaneler n yn- , : ~l kurmuştu. Bu hal, Balkan 

si ız. vf.' dıı;ı:cr knznlnı<ln tahakkuk fa- d- 1us5 dl dd' t.,. 
ı tak mevcu u .,.. r. Jetleri arasmdaki eski z.ı ıye 

Bu filmi seyrederı t'n ııli~ tlnt' df•vam edilm<'ktcdir. ı M d t ~ hlrlerin nüfuslıırıııın beP 

' 

r e en .. e , ihtirasların canlanmasına se 
ı a· h a• ı a--~k '-a" h güle · l y yfüu!e ikisi kadar hastanelerinde I Ç k d it ly• bll 
t t ıy .. - ' ~ • Jda11b•ıl k--dın arıı• u - - l "l" · o mur.tu o geçme en a • • ~ yataklan bulunması lazımge o :;ı- .. .~ · . doi• c~k, l ~h c!e in derin dü- N l h n göre şehrimizin umumi bir lıe- kopmb&~ından Yunanıslana 
~unecek, kah hayrette;ı i nan askerle ·ine .oe e- !:pla 9ÔOo dm fazla daha hRBts- ru yayılmıya t~f~~büa .etti. :;::: 
hayrete dn~eceksi .. iz. q diye i gc;nderdller ne yatağına ihtiyacı vardır. ı arka11 gel::eydı ıupheSl'z Ba ı..1 

Malum olduğu üzere Belediye- • la .. ve hariçteki mücavir devlet ... Çunl..ü bu satır a·da yok- Bali an Llıtfl Kırdar, Bayan Tala be JUrdu ... line retirilmeaı kararlatbrılaD k 
ı 1 Nnıl; Tcvfık ~nğlnm, Bayan dok- 1 nin şehre hastaneler y~pma .ı • ı biribirlerine gireceklerdi. • 

tan var olan bir ı cdretin tor Semıramis, Bayan netıka Hu- Fatih medreıeleri zere mühim teşebbilslerı v:ırdır. Likin Yunanlılar büyük bil' 
doğu, unu adım adım takip 

1 
lu"ı Bd retin t<'şebbü len1e İ!ttan- el d 1 Fakat maalesef ııon ~atlyetl~r gayret ve hamle ile 'bu teıebbdli 

, Taır:ıdan g İp c burada yük- mı yurt haline ifraz edilecek ve yüzunden bu düş{lncelcrın tatbık ak' b kt kt b k ftalyaıdr 
eoecek ve Tiırkiye Büyuk bul lrndınlarının satın aldıktan sek tahsil yapmak istiycn talebe her ~ne diğer kı•mları da tamir sahasına konulması mecburcu l{e- ım •. ır~ 1 an ~- 8: ~ 
Millet Meclhıinin kurulduğu 

1
14000 paket şeker Noel hediyesi için yeniden yurt tesisi üzerinde edilerek yurda eklenecektir. Bu ri b1rak1lmıştır. 1000 yataklı ola nn k~.prubat! ~ev~n ıetil' 

ilk zamanlarda Ankaranın olmak üzere Yunan askerlerine yapılan tetkikler ilerlem~ir. Ev- ınıretle, bir iki sene gibi kısa bir r rak inşasına karar verilen Mecl· da mutemadı ılen hareket _.r 
b• k lb b 1· d 1 kaf idareeinin, idarei Hususiyeye zamanda kim.esiz yüksek t•hsil diyeköy hastanesi de bu arada - darlafhrJJllf ve yarımadaya ·~=-nasıl tek ır a a an e gonded!nı iştiı-. F h dır. bi bir devletin müdahalesi tesır-

çarphğını, ay.r.i yüksek ı:..-------------• devrettiği ati medre1eleri bu 1 talebesine, bütün ihtiyaçları kar· ' :______________ k I t 
• maksatla Maarif Vekaleti emrine şılıyacak büyük bir yurt meyda- a mıt ır. I de.-

ga.ye etrafında Milli Mü- ' Şehrı·n ımarı verileceklir. Vali ve Belediye Re- 1 na gelirilrr.iı olacalcıır. Jllt yurt Meçhul carı·h Diier taraftan, Balkan 1 .a-
d 1 h ·ı 1 D L f K !etlerin -t. ihtH.ath hareket ca e e ru ' e nası çırpın- _ i!ı oktor Ut i ırdar, taıra binasının kaç kişilik olacağı ve 'liva "" • r""1 

dığını canh tablolar halin - ı ....'""!---.--.-----·d 1 gc.1çlcrinin istanbulda yüksek diğer huwsat. yapılmakta olan, meleri ve baıka devlellenn-" 
Beledıye ımar mil ürli ıahsillerini kolayca yapabilmele- k·.1c.1 d ı ı k 1 d 1 daha1ede bulunmalanna ., 

de l'Örecek~ini:z. teto'·· e:br sohnun a adn abş! acaf tkı~:I Kim tarafla an ve nası bırakmamıya dikkat etmeleri .r 
O nralarda tesadüfen planların tasdiki ıçin rin~ temin için clind_en gelen gay- . un u usuAsta. c. e ı_yat a. u - • 1 eh" anlatılmt• zi etteki salihı bir kat claba ~ 

Ankarada bulunan arka- A k ltti retı sarfed~ck Fatıh me<lresele.: tesı dekanı Hirnıdın rıyasetınde •yara an g1 Yt) d' • bul 
n araya g rinin her türlü ihtiyacı karıılıya- H:ılk P~rtisinde l:ıir toplantı ya - ı yan bir 7aralı bulundu ve Ben ~~:!tı unyor. I vya il 

daşımız Kandemirin günün Belediye imar Müdürü Hüsnü cak şeltilJc bir talebe yurdu haii- pılmıştır. Bu mcaele hakkında• lk' L A tk"" ~. • ul ckum en ---~~tana .,r 
b • · d d'l •"'i ı" du- k ) ·· · d k" k"kl b .. , · · D" d ı Evve ı a"pm rnavu oyun- tıma OTDfUSU ~.. -~ ırın e neşre ı ece5 n - dün akşam Ankaraya gitmiltir. , ne so u ması uz.erın e ı tel ı e- ugun Unıvcnıte ıvanın a ay - I h .. . d w d Ma H · • N zıra--

'

ünmeden tuttuğu notlar- rini tami1c etmi~tir. I rıca bir toplantı yapıfacalt \•e mü- de, tramvay] •tbb uzelrın cb~~ı~ sBemJ~ d car ar~ıye t' a .. _,.... 
Dahiliye Vekaletile temaslar s· dTk d I . b' k . l .1 surette yara ı ve ayı mış ırısı ~·• ı resmen zıyare ı m...--.J.. 

dan dogan bu eseri, Milli yapacak ve beraberinde götürdü- ım ı ı , me ,·ese crın ır ıs- temmım karar ar verı ccektır. bulumnu hemen bir otomobille betile imzalanan miaak, arada P' 

r.~~ :::•:;~7., ':: .. t:::! tok:;:Y"'~k!:;~~y. Su~'.r,:~~:;~ iiö'Y'iJ"K'A'DA'D'A'ii~\'DiS'E !::.~!.'" 'h ... ahanc•ine kaldml- b.';k::":ı..d:~İ~~"7.'"~ 
bir irade ile birleştigımiz Karagümıiilc. Beyazıt, Tophane - I Yaralının dün aktam geç vakte tanıhnıf bir dostluk ve hatti ;M 
ve Milli Mücadele ruhunu K.uakoy ve Azapkapı - Kuraköy - kadar ifadesi alınamamıı ve ne kan iflerinde istitare ve iti> 

tafsilat planlarını tasdik ettire - Baba, kız, damat bı·r oda suretle yaralandığı öğrenileme- tesİ• etmi,tir. .... benimsediüimix sırada ne4- c: d b • ti k yr 6 celctir. miştir. ~unu a e emmıye e a:--:. 
retmeyi lüzumlu ve faydalı b I . Ancak, üzerinde çıkan evraka delim ki Türkiye CümhuriyeuP""" 

önürniizdeki ııene u semt erın •• •• d d •• • • > 
bulduk. guzun en OVU.Şfl•l•ler naznrnn bu, Anadolulu Kanber uzağı gören hakimane siyaseti ımnrına girişilecektir. L .. 

O znman, ister istemez, yan Kari bu aatırların ara- oğlu Rüstem adında birisidir. kahraman Tüı·k ordusun~n .,..~ 
yan giderek üç beş dükkan yuka- ıın~a bir milletin kendine Büyükadada işlenen ~nrip bir cfirmünıeşhut hadisesi dün adliyeye Rüstemin başında derin bir yara yaseti bütü" cihanca malô!!_' ~ 
ndaki. camları toza toprağa bu- viıcuı bulacaktır. intikal etmiştir. Vaka şöyledir: olduğundan başka, kaburga kc - kudretile teyit eylemesi, ~ 
lanmış, daracık ve loş bir terzi gelişinin, canlanışının, ni- Aylarla ıçindc yaşadığım o Bu~ ukada camlinın ımamı Tevfik Fıkret, camiın nıedı·e eleı ıııden 'mil.lcri de kırılmıştır. yarın1adasında salah ve aük3.A 
diıkkanına girdik. hayet ,ahlanışının seyrini günkü Ankaranın bilmediğim. bir odada karısile birlikte oturmaktadır. Ancnk imam ve kaıı ı, d ter Rüs~r.min. ya birisi tarafmdan yerleşmesinde en mühim bir: 

Ö d b ık. b" d f b'I 1 takip edecektir. gôrmcdicim taraflarını da yaşlaı 1 bir odada oturan muezzln lbrııhımın gfü:d \e havadar odıı!ıııcı goz koy- yaralanarak sokakta bırakıldığı 1 bulunduğu reçen on giinün ;,,ı 
mrün e e ı ır e n ı e ... v•• mevkılni dolayıdle daha ya- mu lnrd•r. b 

• b" lb" d"k · 1 h TASVl
0

Rl
0 

EFKAR ~ l veva tı:tmvay, araba gibi bir mık-. harcketlerile İr kat daha yenı ır e ı~ ı memı~ o an ı - Ll kından görmüş ve yaşamış olan- Mücnin brahlm ele imamın kannp rl ııdır. Nthayet ımaınla kıırısı " 1 
tiyar, iki biıkliım eskici yahudi, 1'! -- -- l d I v gcç~n gün mueulnc hu od;:ıyı ktmdılcıtnc vcıme ını ,oyler.ılşl<'r. fakat liye vn51t:u11 tarafından çiğnendi~i o muştur. • 
bızi gozhığüni.m üstundcn baka- ""k 1 çe bir yerine c;ık.ıp bü-ı ar ana ncagım. . mt.ıczzin bu teklife çok kızarak ınünaka~aya ve n cede şıddctlı l>lr oıanılmakta. lahkikat ehemmiyetlej Son günlerin diğberdbüyük ~ 
rak bir h.ıyli süzdük ren sonra ~'a- n~n yul seı< b - b .. k"" Tek maluriidım. An karanın ılk kavgaya başlamıştır. yiırutiı.İmelc.tedir. ı eketi, Mısırın gar ın a ce~~__.. 

• tun gc en geçene, ulun ugun u · · b ·· l ·· k" d Baba, kız ve ..ıamad L" ... ·lece bırıbt'rlen'nı" bir havil ·'o··dlikten •onra ................................................ elli. (Sidi • Barrani) de yerlıCr'" nındakı dokunur do~unmaz her .. ff h \ . gunlerını ugun .u. yarın ı ve a- " ·uuJ ,. u • ~ ;;..--
mesut muıe e V<' r nı.m u ' n k' ili · ·· ı f f d 1 1 d- d A-11: d it 1 T bl d tarafı ayrı ovrı sarı:ıılan biricik • . . I lk" d - .. .. ha daha sonra r nes erın goz- yetişen er nra ın an a)·ırtı mı~ ar ve un e eftrmume~hut muddeıumu- iUAVe e ı ayan ra usgarp or 

d 1 · ·Ad B k;ırnya yırmı yı evve 1 ununun 1 '. d 1 d kt mlllglne -.:enlmı,ıerdır. u(radığı hezimet, her yerde rftı9'I:' aan n ycyı nan eye uzattı, 'masalını anlatmak, ba~ıra u..ı~ıra 1 erın e can an ırma ır. eti IJr 
«otur da, çıknı bakalım!> clrdı. anlatm~. k "rzularıını niiç ueııdım. Çünkü, o gün başka pantalonu Terzinin camlarını indiren nuııiyet uyandırdı. Bu sur !.~ 

" .. ., " Vila•ette· Maarifte: H' ı .. J d h gilizle,. Sollumu da alarak,......-
1. Y~. T ~rki~~ ~ü~ük ~i~let M~e- Bcıı vakıa çoktanberi (Anka- bulunmaBd_ı_ğı .. ikçin Mbi·iı ya~lı r~n- ~ __: 1( ayet,· mo"tuu·· :,·au··ıldCu·· c <meye 'topraklarmdan ttalyanları ~ 
1~1 1 b~n.cı.kcısı 0

1 tor b~ nı'ın A. ıranın ıİk gunlcrinı) yazmak ister- talonla uy" . ~ k et ~c ıs~ne Yeni Kars Valisi Hüdai Yoksul talebeler himaye tmile attıktan bafka Libya huP• 
yleıtn• ılrıcı. panta oknu oby ece da· dım. H:ıtta iki ~ne evvel Yeni- riyaset eden reuı a1,şıstln ah, u- Karataban Ankaraya «İtti ' edilecek Rir hayli sabılca~ı bulunan Hidu·ıcluna ıirmi~ bulunmaktadırlar• 

ace c yamanır en, en e .. d k" b" d· gün inanmıyan bakıt ar a ayret 1 rll . d' 1· k 1 "'k yet adında bir kadın, pazar güm' C-on oun" len'n -!1L!m bir L-~ 
eke. ıs~ b..,f':"~ş, ~~ b0 ' 1 I~ 

0 aşa- da bu kat'i nıyctimi hildirm14tım. içinde. kal~n ar, ~) ardanınb 0 len iııUınbul vali muarini llıidai ~n- lncak ynıılıııı için bu rırın 20 sinde mavi İ<tpirto içrrek sarhoı'· olduktan keti de lıpanyanm Cebel~ M r . . k 'd d d l gun mecmuasın .1 1 ır yazım a 1 A k Kanı v:ılı ığine le an tayın e ı- , o ·su ı. okul Lalelıclerine yapı. ' ,, c. UUMll ------~ 

n ıçtıma ıç.ın reısı c ~ ıyen me· F k l .. ·l . . · ıı· giiıılerıne aıt -bunu go ge e ıra- b d- k A k t H lk p . d b son rn Beyazıt hı bir terz n:n camla-· _ -~ 
ıı.. 1 d . d l . b 1 ·a at ne ya an SO'li eyım. mı ı b' b'. d h . . r.ıta an un ıı ~am n ·araya l?I - a artıım e iı· toplantı yapıla- rını indirm~, uaknlnnmıştı. ıB.<ıg.azınrn Atlu Okyanusu &P ..... 
uuı ar arasın • ıcap e en r.rı u. 1. d 1 b f 1 1 ı k kan- ırı ırın en azın. garıp ve mişllr. Bır ka( ~ııe kadar döne .. ı:k cnktrr. Ynpılnrnk yıııdıın 7ıı küsu.. . ,, h k be 1 ilel T ~--""' 

Ad B · b" · · k v 1\ ucn c enın 11 as mı ana ma • h'k" 1 · d" 1 d"kl · Miiddeiumtıml1ik Hidayetin aııor- a ım yne m uıca ~ ~.uı,b. nan 'kcyın_. ı.r bı~ıld~ı t~aı zamanı daha gelmemi~rir sanıyor- acaıp . ı ayelerı ın e ıber~. zka.~ ve yerine ta),n cdnen ınülkiye mıı bin linılıkt•r. Bu paıa ile yoksul ta- mal bir halde olduıı; ... nu goı·<'r"k keıı-'ıkaıını ilhak etıneaidir. BOS~-
U"ın ıraz gccı eccgını ı ırmı•A man ışlc ası o zaman uaun u fetti•I Rıı,lde va:ıifesini clevrcd<'ı"Ck lebenin O"lc ·vftınnklcı·I \'e hu'tu""n d"ı- 15 u --" 

t·~ .. dum. A k. · .. l " "' "'" " disi ha!taaeye yatırılmak üzeı·c mü- büvük ehemmiyet veren fns ... ~ ım. 11 aranın. ve onun eııerı o an Karsa hareket e.ıecektir. Ankara s~- frcı· lhü:ı;açlan ka~ılanmrya çafr~ı-
1 1 

·,...-:-_ 
Ankaıanın ilk günlerine ait Lıı Bir hafta evvel. Ankarada kar- büyük inkılabın ve muaaam dev- :rnhatlndcn döniinl'ire kncl:ır Hi\drı!. lacaktır. şnhedehaneye ıtönderilm şt r. bu emri. vakü tanımaktan 'drat' 

~ddiz.atinde çok ehemmiyetsiz şılııştı~ını ıııune' "er ~ençler. An- lctm nasıl yoktan var edildiğini nin vU:iyct~ki işlerine Belediye mck İlkokul talebe vclilerı' her ay Bir günde cezalandırılanlar edc.cektır. Bu hususta Ma --
k i l 1 • y d aımız. tuı"'u .. u l':ecati '"<'kiılct tdeı-ektir. 1.oıiliz Sefirile hpan•ol maJı..-ve basit hadiseciği, bundan bir ·aranın 1 t: guıı Prını aşa 1

• ~örerek hayrete düşecekln ve ., 1 Emniyet. alhncı şube memurluı " ·- -~ 
dnml ·rde br. .. ıl-t• olanl"'rın rok b k 1 b' İngiliz profeso"'ru" Dcnsan top anacaklar .;on b'ı~ gu"n ı"çlnde, tram•aylar yü. ları arasında müzakerel~r ce'l97~ a..ha evvel, Ankaranın meşhur ' t ~~ ' .. " • bütün bunları bir aş .a tür Ü, ır · ilkokul tnlcl:c \ielilerinin her ay ~ ' 

latanbul pastahanesinde, bilmem ~o~J::~~~lzeoıi~:ı~ı:;::ı~~~ v!1~~;~.ıismkli bd~lunmamış sevgi ile seve- Mcş~~·;~!tı~i~~~ı~!t~tt~ıuhar- kendi semt ITıılkevleriııde Liı<'r tO()- ;~r~:7.~ i~~!:ı~iı~:nl:::p~·:.~t~:~r il- ~~~.~::~em FeYZi TOGı'j, 
ne münasebetle anlattığım :ıa- h I . l ı. . • b" . cc er ır. lanu rapmalnrınn kııııır vrnlm.şti ı-. Ayrıca 13 şoför muhtelif suçlar_ ........................... 1 .............. .. 
man, beni dinliyenler arastndaki at, o giın en an atma.- ıçın ızım rlri Lcırıl Densan ile karısı Le)·ııl Bu toplnntrlardn tal<'lıe ihtiyaclı.ı·ı t 
iki Hukuk talebesinin yüzltorinde de bc'di} t•cek fatla vaktimiz kal- Reni Ankaraııın ilk günlerinde, D<>nsnn ve İngiltere Mnnrlr NeznreLi ve müşkülleri n·lilcı e sonılncak ve ~an, ı ot,,btis ~azla yolcu al!11aktan. Kfüşe levazımı yollanıyo ıt 

d v h ı 1 1 <l o .. ünlerin tarif cdilemiyecek de- münıessılleriııd<'rı :'.\tister Gmnd dün L .. , 1 - kamyon sahıbl d<' karne ız çalıo· Ki" ·ı·- -t !ilk a:zalrıt beli.ren hayret ve taaccüp hala ınn ıı;ınr ntır atmamıı o sa ar ı, ., una ~ure ;•faar fçc kıırarlnr veı i- k 1 d 1 t ı~ccı ıgı> nııı e:ı. ecza ,. 
b ık b fi • d h recede ı;ıcak, sanıiıni, mert ve Vail Lütfi Kırılan ziı,•nr«t etmi,ler- lccektir. ma lan ccw nn ırı mış ır. b ı fi Al d bll~ •özlerimin önündedir. Bu gençle- e ·ı u ga etım a a uzun süre- 1 H 1 ıı unuyor ıı. m[!.nya an •e :-_ .. ı 

• b 1 d" sevgi dolu havaı;ında yaııatmış o- diı·. Profc"!or bu akşam Beyot u a - sa Amcriknı'lan bugünlerde nıebP"' 
•ı"n bı"rer 1°.•tı"fhamla çatılmı .. 1-a·- 1 ır ı. • k f ktl Saı·p·er onaoktıltı a 1 B"n' . L aat n ti.. k •• • ~ .. • ., lan taliimi hı:ı zaman şükranla kc\·lnd<' bir on enıns vert'Ce · r. ·' C ıvor 1 ncı Kan ° .. rı miktarcla klişeci eczalan gclıne ..ı.. 
lan altındaki inanmıyan bakı,ları işte; (Ankaranın ilk günleri) anoım. Fakat şimdi, o oünleri ---:- -b 1-P . k ı -.-, Sarıyerde R('tlma•ırta ko;ır 

0

\1,;l'I • Orta tahsil talebesinin imtıhnnlnıı zeredir. Bunlar bu hafta içinde ... 
hAı• ··z.1 · d d' b " 1 d -.J .. Istan ll artı ongrc crı len oıtııol'ıılun bı""ıt•ııı hazırlıklnıı ık- · ı b- - h 1 b' · k 1 ki d .A a a go crım e ır. oy e ugrıu. anlatmanın da benim taliime dü- ' dün bıtm ş, utun oca ar ırıncı yas~ çı arı aca ar ır. ~ 

a'-'Jn 25 inde toplamyor mal edilmi tır. Okul b"rknç giin<.' k.ı- d kn ın t n tlarını atmı .. lardı,. Ve o gün, bu masum bakışla- Bu yazı günün birinde gazete cüşiındcn duydu<•um s .. vinr hiç- " f e\ re 1 a 0 
"' • "'"""'"'""""""'""""'"'"'"""""''"'~ 

1 " n ... Aym 25 inde topl n. cak stan'> ıl d:ır fnıılıyctc geçec~k ye bu sur<'tlc Mektep ıdarelt-ri not .. etvell~rine go- i . . . ı: 
nn tesiri altında uzun uzun susar- sütun arında yer bular.:ığı as!a bir sandetlc kwas edilemiyecek Paıtı konr.-ıesl içm butün ka~ııı.ı- takbc Annı' tu ynkn ından Ruıneıi re karneleri hazırlamıya başlamış - r·i Vecızelerın Şerhi J" 
kcn, susar ve düşünürken, yerim- düşimiılmcdl'n, sırf bir itiyatla kadar büyüktür. kamlıklarn tamim yapılmış Vl' tQJ l:tkısına geçnıi.}e mcl"buı· kıılmıya • laı·dır. Karnel<'r ay sonuna kadar ~"'""""""'""'""""'""'"""""'"'""' 
elen fırfıyarak, karşıdaki rneyda- ıutulmuş çok snıniıni notlardan (Dcı•amı ııar) lantıda uuhınnıalıırı bildirllnıiştlr. 1 caktır. dagıtılrnış olacaktır. 

E·nelki tefrikaların hulisa~ı 
Umumi lla.rpte, Çanakka.lcde ih tiı1ııt :ı.ı.bıtleı·i den Tuı·gııt, karlı bir 

gtıcedc fırka karargdhma alayın bir tc.:l~l'rutni gotııruuor. Yolda, ağaç 
altmdll, ba~nı şala sarmış genç 1·e gıucl hır kız guı ur ı·e lıcmen posta 
~ttirir. Bıı ktzm adı .']efkattir ve ta lstanbııldan cepheye kadar geceleri 
koulerde saklanarak, Beyyar lıasttın,.de lmlımarı nı~ıtnluıı Ali Seyfiyi 
gor-mek için gelmiştir. Tıırgııt, Seyfiııin eski arlrndnrıdır ve gidip ha6'
tancde onu bulur. Doktorıtn tııvıiyeailv OlflJ kı;ı go1-duğunde11. baluet
tnı?z. Çioıkiı Seyfi harpte iki dizinclım ytıralanmıı ve ameUgat netir.e -
ainde iki bacağını da ka.ıbetmif 11ldugu ir'ıx bııyuk bir tec:Hur 1.1eheyuax 
iri> dedir. 

Alayın işleri için /ıtunbula gıdcn Turgıtt, Ş~fkati de beraber golii
rilr ve kendi evinde, annesinin yanında müıafır eder. Kız ni§aıılısını gu
remcdiği için 01tun baııncı gelen felaketi ln?ınez: niıaıılısı da tki baecıüı
tıı ka11bettiği içht bir dalıtı kıza gorıtnmek i8teme:ı. Fakat Seyfinfn ev
velce lata'll.bula izinU geldiği gıoıltrden birinde, Şefkat ondan hamtle 
kaim.ıştır. Seyfi bunu bilms, haataneden çıkar, Edirnqe gider. Şefkat 
onun bafln& gelen f eldketi Turguttan oğrmmiıtır, Sey/i1Ji bıtlmak ıçin 
~dirne11e gider, fakat 'llişanlıaı 11iıuı ona gonmmez. Ke<Ur ve hc11ecan 
kinde lsta1'bula. donen Şefkat, Turgııdım et•inde - ı:unkii başka hıç 
ldmsesi yoktur - çocuğuııu da.,ürür. O sırada Çanakkaledeki ae11uar ha'1-
ta.haneden lsta.nlmlıı u•l~ doktor Salahaddin, Turgtıda, Seyfinfn Şef -
katttn kaÇ'lfffltn ui:Hi HH&itti tfıa eder: Seyfi hakikatte bacaklımndan 
4mııl~•t olmamıştır. lld bacalı tlc ıtığlamdır. Aııl felaket, Seyfmm 
ıaruri bir amelflfat ne~ nlHlcliğini lca.ybetmif olma.şıdır. Bunıın 
~in se11j'fliafdn ,Uğil, hıtlt"1&a.1led.lıi lıımşirel,.rln bile yizü11e bak«mıA 
for. Mit.tlıJş bir hictıp ve wtıra.p ifi11d11 bütün t4nulıkla.rında11 kaçmak 
$ıtiJl'or. Bundan lıaberi olnıı11a11 Şıf kat onu ealri a.şkile s.vmi11e dıvaı:ıı 
•tmektıdfr. 

Turgut, tloktor SııltihUdinlı &u ka.rışık 11e elim aergüz•ıtin mıı1ıte
.. ı nttloelerlııi k~. Her iMai tls CIJfllıqt ilörrmık uendir. 

- 1'albhıe sorarf&ll hayatında en çok jıtff.lji fC!Y, bir tek fstedili 
..., _. ~önMkt&. J"abt aklDa coeak. KalMld 7ari7or. Seni düf6ntl • 

Börıiik milli roman : 33 

Y azaa ı S.r11er 

:ı,·or. Daha doğru!u bu meselede ikinizin de ıztırabınız kendinizden zl
:fııde binblrinızi düşunmenlzden ileri geliyoı·. Eğer Se;-fi yalnız kendıslni 
düşünseydi ıı;enln tarafından sevilmi~e devam etmek isterdi; sen :ıalnız 
kendim düşun eydin onu bu kadar aramazdın. 

- İkisinin de neticesl bir, değil nıi? 
- Evet. Fakat şimdı, l!eni düşlindliğü için ayrılmayı o istiyor. Hnl-

buki öteki türlü kendini düşündüğün için aynlmayı sen istiyeccktln. 
Bir de, olabilir ki günün birinde senin onu terketmek ihtımalinden 
korktu. Bu felakete şimdıden kendi nyağile gitmek istiyor. 

Şefkat itiraz etmedi. Kendi kendine kaç def'a yaptığı bu mnhake
meyı benlmsedığlne hükmedilebilirdi. 

- Sizden son bir ricam var, dedi, onu da yapanıanız bir daha sizi 
hiç rahatsız ctmiyeceğlm. 

- Senin için elimden geleni yaparım. 
- Teşekk\ir ederim. Basit bir şey. Fakat benim için bQytık bir kıy-

meti olacak: Besim Ömer Paşaya bir tııPktup yazınız, kendi~! yarın 
buraya gelecek, ben veririm, beni hastnbakıcılık kurıılanna ynzdırııın. 
Ben de Hlliliahmere girmek ve ccpheyf.' gitmek Jstiyorum. 

- Hay hay! Mektubu şimdi yazıınm. Anneme t<'mbih ederim, o da 
Paıaya ayrıca rica eder. 

- Tf.'şekkii r edeı1nı. 
Odama (ekildim, mektuba hemen yazdım. Anneme dıe anlattım, Pa

ıaya MJliyscellti. 

Eı tcsi sabah rloktor Sa iıh:ıddın 
Fr tma arkamdan su dokuyor, 

ıslak yuzlk Liı.i teşyi ccllyoı ıtu. 
Kô eyi füınmedcn evvel eve bır 

ı::-eldi ve heıaber yola çıktık. 
annem kapının aralığında gorfinen 

daha baktım. 

-4-
Akşııma doğru cepheye vardık. 
Alay kumandanının teftiften dcinmesinf hckfodinı. Arkadaşların hu

susi sipnrfşlerınl dagıtıncıyn kndnı· kumandan da geldi. Ona emanetle
rini teslim l'tlim, nıın~inin mektu plıırını verdim, sıcak goz yaşlarile 
ısııınııw selıııı laı ıııı wyledlm ve bir glin gecikişimın sebeplerini izah et
tim. &yfi ve Şefkat macerasını da biraz çıtlattım. 

Alay kumandam bcnl sükünctlc dinledi: 
- Pekala ... dedi, nnnenl de gittin, gordün; sıcak ev yatağına ka

vuştun, top ve bomba scsleı·inclen uz:ık uyku uyudun, dinlendin. Aşk 
m:ıceıalarılc de mcvgııl olmuş un, alü .. . Bana da evimden iyi haberler 
ve hecliyder getiı mişsln, tcşekkur ed, rlm Şımdi bu faslı kapıyalım. Bun
larrn hepsini umıtacaks n. Hlzım ahıyn yine ağır vazıfeler düşüyor. Bu 
gün fırkadan emır aldık. Buradaki slperlerimizi yanımızdaki fırkanın 
G!'l uncu alayına tcllim edeceğız ve bız Boğazın içine doğru daha ııolda 
bG ncı alay cephesini tcsllm 11lac11ğız. l\lnlüm ya, orası düvman bombar
dımanına en çok manız mıntakalnrdan birıdir. Gürı.iltü bir an eksık ol 
m:ız. Süngü hücumlan da boldur. Y nı ın snbııh hareket edeceğiz. Alay 
hazırdır. Sen de bu akfam erken yat. İstnrıbulu düşüniıp hayat ata dala -
yıın ılcml'. Hep ini ıınutııcnksın artık. Agır bir vazife başlıyor. 

Şimdiye kadarki vazifelerimiz hafif miydi? Bir haftaclır boş bıraktı
tım için bana küsmUş gibi duran portatif karyolama girditim zaman 
kendime bu auali !ormuştıım. Çnnakkaledekl cephe hayatım ırözlerimin 
öniindrn g<'çmiye b:ışlndı. İ~t:ınbulıı tamamile unutmuştum. l"akat uyu
yacngım ) erde, kovan ndan f,rlıyan anlar Kıbi tuurumu kaplayan hatı
raların .latiliw altında sınirJ~rim seriJdı. Bir sigara yaktım. 

(o ... ,.. ,,,,,,, ) 

En ıyı va~n lıanııtlı 

vafandaıların ruhunu atr 
, ryabilen adamdır. S 

DOLLFV 
1 Avusturya Başvekill iken :flW 

ıl 
lcrcilerin ııuikasdine kurban oı-' 
Avusturya Başvekili Doll!ıa IE' 
tolik dinine çok merbut bir a~ 

1 oldui'u kadar, karu veı·mek, •:; 
ri hareket etmek hususunda 

1 kudretliydi. fi 
Kanun, vatandaşların arsa 

fradelerinin muhassalasıdır. :. 
arzu ve iradenin mahiyetini _ 
lamak, en iyi 1tanunu Vflcud• •
tirmek için birinci 1ebepUr. ~ 
kllt bunu anlamak ne kadar ıo 
dur? • 

Şahsi mülahaza ve ihtirası.t'. 
dan tecerrüd etmek, hadisata J;Jc 
karıdan ba1tacak kadar ulv• 
göstcmıek llzımdır. --" 

Vatandaıların ruhunu ani~~ 
zordur. Vlzu kanun me~ 
gelmie olan adamı, ıabat m-: 
atlerl uiuı·una ıöriiklemek l ,. 
yenlel' derhal muhasara ederli 
Hakikati görmeııina mlni ol~ 
lar. İktidara ıah1p blr insan rPV 
it temayfiUi idrak ettlti _, ............ 
si asi debuını 



1 

SahHe: 3 

~-.Akisle fi re.. 1 ( Kapalı kaldığımız 1 
r , 

Başvekil dün 
ıstanbu•• sürülen Son on günün kısa 

muhtekir b . .,, • 
• Adana'da bir metre kaput b~- ır tarı çe s l 

aıni 1 080 kuruıa satan tlyas Çelik 
•dınd• bir Muıni. yüalanna1tt 
lnalıkemeye sevkedilmif ve suçu 
sabit görülerek iki sene ıürgiin 

Parti işlerile 
. meşgul oldu 
ı Ankara, (Hususi) - Başveki· 

c.._.ına mabkiım olmut. 

Gnetemizin kapalı kaldığı on günlük müddet içeri· 
sinde dahilde ve hariçte geçen mühim vakaları kısaca 

Buraya kadar mükemmel. .. i- bildiriyoruz: 
~İnde yqadljımız. fU fevkalade • H • t 
h.ıllerden istifade ederek milletin Harıçte arıç e 
lceaesinden çırpmıy• kalkan bu ~ :~ :=il Yunan ordu!lu. Er- ıı l'Libyada Jtalyan 
ac1a111 kanunun sert sillesini ye- 8 8. Kanun 1 girtyi sardı. ııaı- , 14 8. Kanun ıorduıarı kacıyor. 
-· s' k ı· · · k .: = -lyanırı 12 ada ku- L.. Macarlarla Yu-
...... ert e unesanan, anunun · ı ı d bed" d tl k 

v • d ~ • · mandanı 1Stifa etti. Alınanlar 'Yt' in- gos av ar arasın a e ı os u 
le~~ o~uıun• • ınan ııunız ı~m I gilizler arasında mütckahil hava paktı imzalandı. Yunanlılar Tepede-
de~I~ s~lle?'~ b~r. sıfat ~ermek ~- bombardımanları oldu. lene yaklaşıyorlar. 
ledığımız ıçm ıl•ve ettık, haddı-

Dahilde ııatinde milli korunma kanunu
nun, sert değil, muhtekirler için 
Pek yumuşak olduğu kanaatinde
Yia. 

Evet, iki sene sürgün edilm~ ... 

Dahilde 
Devlet snnayiind<' istihsal edilen 1 .. 1ıhll_i Şef, Ankar~ civ~rında k~ -

maddeler yalnız. Yerli Mallar Paznr- 1 çuk hır scy_alıate ~ıktı. Fıyat Muı a
larmda satılacak. Egede tiıtiin piya- kabe teşkılatı ycnı kadrosllc çıılış -
sası açıldı. nııya ba~ladı. 

Fakat nereye biliyor musunuz? .• 
.\danadan istanbula. 

~lımıza gelen bir fıkra 

Hariçte 

ı 
1 Eıgiri Yunanlılar ! 9 B. Kanun 1tıırnfından upll' -

1 dildi. lngiliz.lerle 
Almanlar hlrıb:ı lcrıni bombaladı. 

llu haberi bi: sabah gazetesin- General Stcnı Sovyetlerin Uz.ak
de okuyunca, aklımıza gayri ihti- şark kumandanı oldu. İtalyan do
)&ri tu fıkra celdi... nanması Genelkurmay Başkanı ısti-

Bir jön türke, AbdüUuamidin fa etti. 
lh-.hibi fena halde kızar: Dahilde 

- Dur, der, efendimize söyli- Bir hafta rnrfında ıhracntımız 3,5 
fıtyift,, MRİ Fizana sürdüreyim de milyon lırayı buldu. inhııarlar İda -
•lllın b.fına gelsin!.. ı·csinln tütün depo iŞ(ılerl pazar ıcü

Zavallı pnç, evvela fena bal- mi çalııarak yevmiyelcrıni H:ıv:ı 
de ıaıınr ... Fakat, bir hamlede Kurumuna vepnlşlerdır. 
lce"4fini toparlar: Hariçte 

Hariçte 
ır.: IJ ltalyanların T,ih · ' 

1
i5 B. Kanun1 yadaki mukabil ta 't 
l _ ·:ın n uz tcşelıbüsle-
ri taınamcn kırılJı. Fr:ınsa Başvekll 
muavini Pıyer Lava! azledildi. Yu -
nanlılar Avlunya kapılarına dayan
dı. Vindsor Dükü Rooscveltle rörüş-
tü. 

Dahilde 
Başvekil gazetecilerle görüştu .• Ha

va kurumuna yapılan teberrular 
ıründcn güne artıyor. Jstanbul Baro-
su yeni reisini seçti. 

- Efendi hazretleri der •• Al
~h örrırünüzü müadat buyursun, ~ :=ilYunnnlılar ltocla. I~ 

6 
B l(a--ııtngillz kuvvetleri 

~ıae minnettarım ya, Fizan gibi o B. KAnu~ıkırleyı de ışgııl el- ıı 1 . nun ,,Llby~ t.oplrakları. 
ıy· bi .. d • . tı!eı·. A fı,ka garp - nıı gıı·dı. talyada 
• ..,!,, Vr .yere l~bn' ebre~-!ınbı~e me- çcilundc ltalyıııı ve Jngıliz kuvvctleı ı ı ıkıl ık başladı. Yunanlılar Avluny:ıyn 
~ ıy•n• gı ı eruat• ır yere geniş bir 11aharla haı-bediv•ırlar. lllr 

Hariçte 

lartlizler Tarafından dütürülen İtalyanların meşlaur Kapazzo kalen 
• 

Mısırda lngiliz 
taarruzu nasıl 
muvaffak oldu? 

Yazan: Ali Ihsan siels ----

bu fikri uzun zamandanberi .Mı!l1T -
daki f ngilizler de akıll:ırına cetirmi
yorla rdı; bu vaziyetin baıık'ın icrn -
sına gayet mü ait olması ... 

t.Oncleeydiniz, ne yapardım, hat- 1 gecl'de Londraya 800 bin kilo bomba I hakim tepeleri zaptetti. 
ti, torba ile altın verseniz de yin~ atıldı. Dahilde 
....,..n olurdum. Dahilde "Miinakalit Vekili ve 

ltaremağası diifünmüt. . • Vi-

işte bu \'C buna benzer sebepler 
Jtalyanların maddi ve manevi zayıf 
~amanını ve durumunu tebarliz et.
t.lı'mlş ve muhım bir taarruz fırutı
mn zuhur ctınış olduğunu İngılizlcre 
anlatmıştır. Bu taarruzun esası ba~
kın tcslı"tlc ilendc mıinforit vaıdyet
tc ol:m itıılyun kolorıiusunu, yalnız
l"a ve hı•r taı·afınd:ın kuşatarak im
ha veya cıur etınek ve ı.:crideki daha 
ınühim i talyan kuvvetlerınin yetiş
melerine iıııkiin ve zaman verme

ltalyanlar istihkak ke.sbettikleri '\ Son günlerde :\lısınn garp çôlun- mcktır. ingillz kumandanları ve er
Anka-rada darbeyi Mısınn garp çölünde de ye- ~e itta edilen taarruz lıarekctlt>rine kfııııharbiyl•sl çoldc bu tarzda bas-

cliler. lngilizlerl tc:;vık \IC Se\·kcden sebep· kın fıarekellcrılc muvaffakıyetler ka 
)ananan neresi olduğunu bileme-
'-İf ... 

Ekmeğin yeni fiyatı tcsbit olun • lıulunan İstanbul valisi şehrimize Uzun müddet İtalyanların taar - ler, daha ziyade ~u noktalarda aran- zanınayı geçen cihan harbinin son 
du. Örfi idare kumandanı mıntaka- l{Pldller. Bursa ovasındaki dereler raaa tekrar başlamalaıını bekliyen malıdıor: ııcııclcrıııde oğrcnhıişlt•r ve motorlü 
sındaki Valilerle göriiştti. taştı. lnıı;iliz kun•etleri artık onlann ta· ı - Yunan ol'dıısunun Arnavut· kıt11.lıırla Y!! suvari fırkalarilc mu -

• - Sen dur, demiı, öyle ise se- Hariçte arruz etmiyoceklerine kani olarak lukta lttJ~·an kuvvetlerine karşı ka- "affakıyetlr bır surette tatbik etmiş-
1-i Vi}'anaya aöDde•"!YUn de cör.. Hariçte ini lyativı kendı ellerlne almak za - uındıkları muvaffakıyctleı in teşçl ı lcrdır. Hu tl('faki har:?keti anlıyabil-

••• lf.': B KAM ılltalyaıılar l<elkırı . . manının geldiğine hükmettiler ve edıci mahiyeti mck içııı cvvt la iki tar.ar kuvvetle-~ktakı' k I j l 11 . at1Uh tahliyo ettı. Hıt- lll""'ı b Kanun llLav~l '~;net;~~~- bir taarruı.i hareket yaptılar: hal- 2 - halyan kara kuv\•etJerinin e- rını ve durumlarını mevcut malıi _ 
.___ _______ a_z_a_a_r - ~fer bir nutuk 11öy. JI • ille 

1
·e\: A~ 1 ı. yanların ileride munfeıit vazıyi!tte hemmiyetli bir muharebe kabıliyct mat nisbcUnde tetkik edelim: 

llilJ....a rı dikkati liyP.rek harbe devam l'dcceıilni bil - Par ste man· ıoıan bir kolordulannı yalnız avlayıp ve ktıdr_elı gösterememiş olmaları; Yakınşarktaki butün iıı~mz kuv-
~ .t~na naza M hk dlrdi. Libya hududunda lngiliz kuv- ların emrinde bir hıikiımet kuraıak perişan ettiler. 3 - ltah·an ordu ve donanması - vct!t>rinııı Başkumandanı Kahirede 
liJ.._ ıstiyoru~. •. eme· vctlcrı taarıuza geçti. l<'ransayı İngiltereye knrşı harbe Avam Kamarasında verilen l:ıaba- nın yuksek kumanıln heyetinde vu • bulunan Gcnerııl Wavdl'ıllr. Bunun i."' lt•rarını tenkit etmıyorum. 
~I Dalıı'lde sokmak istediği rivayet edlliyor. ta ~ore: Bu taııı·ruı daha Harbıye kubulan istifalar: kumanda:ıı ııltınüa şu kuvvetler vıır-

e hüküm kesbi kat'iyet etme- Nazırı Misteı· Eden'in bir kaç ay 4 - İtalyan doıınnmasınn Tnran- dır: 
~. mahkeme k~rarın~n tenki: Hükümf't .ı~ık soıııHırnıe nızaınna- + Haheşistanıla kargıışnlıklar ba, evvel yaptığı Şark ıwyahatindtı tes- to ve Sardı'npııla indıı-ılcn darbeler; ı _ Mısırın garp çöli.ınde takri-
"lle mahkemeye ~ıtmenın aynı mt>!itni tahfıf etlı. Dahılıyf' Vekıll, ~steriyor. İlalyanlar en kısa bir za- bit edilmiş; biriııclteşrin nihayetin- 5 - ft:ılynıı hava kuvvetlrrinın h<'ıı ıs fır kalık veva 250 btn lriışilik 
~ oldujunu biliyorum, tftlkit el- ı l\focliste a11ker ııılelcrıne yapılacak manda memleketi tahliyeye davet e- de tatbik edilmek uzereykcıı halyan- •e deniznltılarının, gerek ltalyan de- bir lnglliz orduııu; Gcncrnl NaiUand 
~ teY. kararın tat\:tik tarndır. yardım etrafında beyanatta bulun· dlldilcr. Habeş imparatoru Halle Se- larııı Yunanıstana tecıwüaleı; ü-ıe • niz kuvvetlerine karşı yapılan tmır- Wılsoıı kumandasında bulunan ve 
a...'1ulatekirlerin baı vurduktan du. • lasiyc'nin hududa gelmesi Habeşli - rine Mısırdaki ha•a kuvvetleı1nln ruzlardn. gerek Yunan cephcsmde Nil ordu11u adını taşıvan bu ordu 
"lllıL' H t mühim bir kısnııle Yunanlılara yar- kendılerindcn beklenen ınuvaffakı- Libyadıtkı ltalyan kuvvetlerine kar-

utr türlü hiyleye kartı hüku- arıç e tere biıyi1k bir cesaret veriyor. dını ~aruı·ctı bu taarı uzun .. ~rı bı • ti l . ste mem lerı· . ·' r ~ L__ .. ..~ ye er go r~ c • ışı Mı.-ırı garp•en mu .. a aayıı me -
L..-· ..... an.rn hiikümlerini fiddet- ~ ııtn ... illzler Sldi Bar + Wnvell kıtaluı Trablusta iler- rakılmasına ı;ebep olrrıuş: şimdı Yu- G - Son bır buçuk aydanberi bi- ınurdur. 
~iri.;en, Adanalı bir tüc:ca - ~2 B KAnun 1 ra~ı.n aldılar. Yu f nanlıların mııvaffak1~·etl üzerine ha- rıbirı arkasından vukııa gelen bu 2 _ Sudanıl:ı takr·,L-n 100 bin -~ f .. ' liyor. Ral'din önündeki talyan mu - " ın.· 
iL itanliala nefyeailrne'si, emsa- ı nanlılar rla ilerJi • va kuvvetlcnııın bla·ıncıkanun başın- hadısclerin bütün İtalyan uskerlerl kışılik hir inxilız ordusu: bu kuvnt 
~ hethalde müessir bir ibret yoriar. Macar llnl"iciye Nazın Bel- kavemcti de kırıldı. İtalyanlardan da yeniden Mısır Ot"dusuna yardım ve zabıtleı i Ilı.erinde lcrn eltığı men- de liucün ı-:Uı oplt> ı!cnll<'Il Habcşis-
~ etmese serektir. graJ:ı gılti. )'enıden mühim ntiktarJa :malzeme edt>bilccek bir hale ırelmeleı-i ha~ebı- fi tesırlcı : . lan lle ı::. yt!ıl'ec denılcn ltnlynn 
~ Çelik'in dükkinı Ada· 1 Dahilde ve esir alındı. le ayni ayın yedıslndc ıleıi harekete 7 - Ge1ek ıtalyan deniz kuvvet- ıııüııleııılckcsındeki düşman kuvvetle-

...... iflivecek. 0 da burada _ .. Dahilde geçilmiş ve dokuz. birıncıkinun ıın - !erine knrşı muharebelerin ve gerek I 'ıne kınşı Sutlanı nıütlafaa ctmı•kte-
~aıın sırtından kazandığı Erlıı nede !\Ular taştı, nufu~ç:ı za. bahı asıl t11.arruz. muharebesı başla- ~rnavuUuk h~reketlerin~ckı gaı~cle- dlr. Hu otduv:ı ıla Sudan ordmnı de-
..... :._ h tü •• 1 .. k f - . de nnt var. Et fıyatları yükseiııııye + Dahiliye Vekili Faik öıtrak, mıştır. rın ve meşgulıyetlerın Lıbyadakı 1 • ı nilınelctedlr. Bu ıki ordunun büvük 

~-k er ~.zdu on or ~~"' .. İıaslndı. İstanbul vali muavini Hıldai Esasım (Yunan· İtalyan) harbinin t:ılyaıı orılusun:ı ftalyadan cidıti bır kısrrıını Hindli, Avuı;tralyıtlı, ·Ye-• mıut · Medlste, asker ailelerine yardım $ k k t ·ı· h k 1 il d ·ı ı · ..ı t a1.:.·:-c:a··· ve IJ e ceza 1° Kaıataban Kars va
0

1isi oldu. 2uhuru, ar ta ı ngı ız ava uv • y:nıhın ar gı n en mes nı ı?U\· .. •ş ıı ni ZPJnndulı fırkalar tcşk11 eylı>· 
~ hakkında, beyanatta bulundu. Yar - vetlerinin daha müsait bir hnle kon- melen ve bu halin Mıtri'şftl Grazlanl mektl'ılfr. 
l 8'ı sürıüR c,.zaJarı İçin istan- Harıçte dım işinin bir hükümet vazifesi ola- ınalaıına sebt>p olmuştu; çünkü bu ordusuna yapmış olacağı fena tesir· 3- Hıtlıt!şıııtan cenubnndaki Kı•n-
.._~ nauran konforu ve eilen- [ ~IJ\!ısır huduclunıla- r:ık ele alınması için Başvekaletçc kuvvetlerin Girıt a41a!lında ym-teşıne- ler ve mane,•ıyat bozukluğu: va İngiliz mlistf'nılekcıtinde bulunan 
'-ti ..... ._ daha az o•an .... rk v·ıla· _ ı13P.KAnUn k.ı taarruz.ıla .i1ç foı-i. buradnıı gerek Amavutlukt.nkl 8 - Sidı B~rranı cıvanndaki 4:6 fn ... ıliz kuvvctJeıi: bu kuvv~Uer <'.e-'""'" . ...- . a tetkik eılildlğlnl ve bu hususta 1.·enl . d ,.., 
)ttltrim• • k I -· d ------Ital~·an fırkası ını "' hıırp harl!ketlerine, gerek ltalyaya fııkalık bir ltalyan kolor uımnuıı ııubi Afrikadan ve RodPz.yndım gel-
"'tor? ızm aza •n ne gune u- ha cdıldi. ftalyan onl~sn inhilal. ha- bır proje hazırlanılığını söyledi. ve gerek arlanın hemen ceııubunılnkı nıunfcrıt vaziyetle bulunnı:ısı vı! di. miş askerlerden mürekkeptir. 

))_ • lindc>. Arnanıtlukt:ı 'r unanlılar ıler- + Ticaret Vekaleti nt'.şrctliği bir Libya hududuna. Binı;-az.ı lımıııılnrı· ğ'er ltalyaıı kuvvctlerınııı ona yardım Runlnr da Habt'şistandaki italynn 
"i uunlardan bazılarının isimleri- liyor. tebliğle, fındık fiyatlaı·ının teshıt na akınlar icrasını son ılereccdc ko- t.'<lemiyecek kadar ~t·ride olmaları . kuvvctl"rlne karşı Kenyayı müdafa-

Umiz Doktor Refik Sııyclam, lıu 
gün Partiyi ziyaret etmişler ı.·e 

Parti Genel Sekreteri Fikri Tü
ser tarafından karşıl:mmışlardır. 

Ba~•ekil bir muddet Partiyi 
alakadar eden işlerle meşgal ol
muşlardır. 

isviçreye atılaı 
bombalar 4 kisinin 
ölümüne sebep oldu 
Reme, 17 (A.A.) - ·1 kişinin o• 

l lümünc ve hir çok kimselerin yara-
• !anmasına sebebiyet veren Bale bom
bıırdıııııınlaıının biri ~ant 23.14, di
ğeri de sant 24.30 tin vukabulmulJlur. 

hviçre Genelkurmayı bombnrdı • 
man hakkındıı a~ağıdaki tafsıl!itı 
vermektedir: 

Hücumun merkez 1rannın şarkın -
deki demiryolu tesiB&tını istihdaf et• 
Uıci şüphesi&dir. 

Sempach sokağına düşen bir bom
bn iki metre derinliğinde ve d5r1 
metre gcnişlllinde bir delik atmıı-
t1r. 

Bomba partalarmdan biri bir ka
dınnı başına isabet e<ierek kadının 
ölümüne sebebiyet v"rmişUr. 
Bır evde bir ltaclın annesi 'Ve kıu 

ile yılolan potrcl!cr altında kalarak 
ohııüşlcrdir. .......................... ······················ 
Harp lehinde 
Roosevelt'e 
müracaatlar 

vaki oldu 
Londra, 17 (A.A.) - Vaşingtoııa 

döner dornncz Reisicümhur Roose
\•elte bazı nüfuzlu grcplar bir ı,:ok 
lstidalar nrerek Amerika hnlkının 
ingiltercyc ve Yunanlstan:ı çok da
ha geniş ve seri bir yardım.la bulıı
nacak vaziyete getirilmesini hıtenüt
lerdiı-. 

Princeton üniversitesinin 34 iutıı 
Roosevclt nezdinde teşebbilste bul:u • 
narak vatanın tehlikede olduğunu i
lin etmt•ııl jçin ısrar etmişler M 
menılekctln sınai, nskeri ve bahri 
kaynaklııı-ının seferber edilmesini ıa
tcnılşlerdir. 

Cenubi Amerika devlet .ndamlann
dan mürekkep bir grııp, Reisiclhn • 
bur Rooımvelte ve kongreye bir me
saj gondererck lngıltereye y.apıhm 
vardımm art1ırılmasını istemi~r. 
Bu lllll'Kajdıı ooyle dl'.'ntlmektedir: 

İngıliz canıia!\İIC birlikte kendiıniı.l 
müdafaa etmek için demokrasinin bu 
son iki kalesinin müşt~rek serl»st 
mücsSt.-sdl'ri lıuluııduğu gabi möpe
rck hir duşınunları olduğ'unu da her 
şeyden cvve] kabul etmek laz1mdır • 

AskPrİ bir tehlike karşısında \tu
lunduğumuzu teı;lim clnwli)•ız. Ame
rika hıılkı harekt.>tc geçmiyc laar.ır • 
dır . 

Jte LOBİi 
• • 

L lc.olaylak olsun diye hatırlata- D h "ld Jnylaştırmıştı. !) - Ne ltalynnla.rın, ne de blta- aya memurdurlar. 
"""" a ı e edıldiğini bildirıli. Bugun Girit adasındaki İngiliz ıafl:ırın Mısırdaki Jngılız kuvvetle- 4 - :Pılıstinde bulunan inırıliz Boston, 17 (A.A.) - Joe Louı., 

fa Raşvekil lktı~nt haftası münase - * Flynt murakabe işlerinde icra tayyareler•, İskcnder.lyeyt• nazaran, ılnın Lıbyndakı ltalyan kuvvct!N·ıne kuvveU~ri: - dün gece -~1 l\fac Coy'u mağlOp et-
a..L .ıo, Batkale, Garzan, Beytiif· betile bir nutuk söyle<li. Hükumet daha kolayca ve daha kı a meımfc- taarruza ,..~ınek ihtimalini akılları- r. - lrakta bulunan lngtliz kuv- mek ııurrtilc dün)•a ağır sıklet boks 

yıne sampıyon 

.. .._P o· _...ı· 0o· B :. 1 ııalii.hiyclinin •amamen murakabe ., ~ J ı ğu vanını muhafaza ~ • ıy-m, lrU ayez ... , mllli mütlafaa .içlıı 49 milyon lira ık den Lwyadaki ltalyan ktı\•vetlerlne na getırmıycrek, umumiyetle, sadece vctlcri şamp yon u un 
Oılaof, Potnos, Hozat. yeni bir tahsisat kıınunu hazırladı. teşkili tına verilmesi, Ticaret Veka- ve ntcvzilerine akınlar ıcı a edebıllr- İtnlyanlaı ırı Mısırı istılli ıı;in tur- G _ Adendcki İngiliz kunetleri; etmiştir. Mac Coy, sol gözünün he-

....._ C B Eılirnf'de sular çekiliyor. letince takarrür etmhtir. ler. ruz edeccklerınin beklenmcsı belki 'l _ Yakınşaı ktaki İngıliz hava men tnmaınıle kapanmasını intaı,: e-
---- . . ' den ynra dolayısılc altıncı raundd:ı 

[j~IUID .. lı· TEL'-~~[Af~fl'--A ftl ır-- Avukat 1' Siirekli yağmurlardan ~;:,0.ı:fa~~~;~;~~~:;!i~.:::~: ~~::~r:!•·::~~~~k~e!;:'.:';i~ ~UC"Jfoı lb/Af;S' :rinci raumldn d:ı bir kerenakdavn 
stajyerlerinin Menderes taamıya başladı "1~;1~~~c:~-garp ı;ulünde llOn taarruz olınuştu. 

""-•- :eıkrcdllcn ordu ile hava ve deniz Papa, Noelde nutuk 
söyHyeffic Pa r t 1• G r u p 1 n d a ı·m!··~~~I -y hnı·ıı.ketlerini yapan bir numarada 

izmir, 1 7 (AA.) - Son gün-ı Küçük Mendres net-ırinin suları kııvvetleridir. Hunların 7 birinclkil· 
Vekalet# kaldı"'1ak i,.in lerde yağan yağmurJarclan sonra Elifli ve Kurunlu köylerinin tar - nunda başlıynrak yaptıkları harekct-

T h .1. 1 1 I leri ve muharebeleri Ye kuşılann - Vatikan, 17 (A.A.) - :Havas: 

'ticaret Vekili Milli K~run~a Kanununun 
tetlcik•t yapıyor bu sabah şehrir:ıiı:e hafif aıi. a arını kaplamış bu unuyoı. daki luUyan kuvvetlerini wc mllda- P11panın Noel arife11illde radyom 

Ankara, '17 (Telefonla) _ Ad- kar yağmıya başlamıştır. insan ve: hayvan zayiatı yok - faalarını bundan sonraki yazımısda bir nutuk aöyli~eceği bildirihnekte • 
Buraya gelen hlberlere göre, t tk'k ed ~ dir 

tadili hakkında izahat verdi f liye Vckilcti, &\~kat stajyerterr tur •• e ••• ı ••••••• ec ••• e.g •• ız. ................................... : .................................... ...... Gediz nehri, sürekli yağmurlar • hakkında yeni kararlar almak u-
Zert"dir. neticesi 65 santim yükselmiştir. Aydından alınan haberlerde 

~ A.llltara, t 7 (A.A.) - C. H. Mümtaz ökmen'in Milli Korun
-~ >tteclia ırupu 17/12/ 1940 sa- ma kanunu tadil projesi mevkii 
~15 de Trabzon Meb'usu Ha - tatbike kJnduğu zaman bu ve bu-

Bilindiği üzere Vekalet, hakim Sular Emiralem civanndalı.i de bir haftadır faa1laeız bir euret-
stajyerlerinin imtihana tli.bi hı- köprünün üstünden aşarak ovaya 1e yağan şiddetli yağmurlardan 
tulmaları keyfiyetini kalJınnıı:.ıtı. ya,ııtmaktadır. Bil-lı•ç köyün ekili ıta~nuş olan Mendres nehrinin c::le 

Buntlan böyle avukat stajyer- arazisini sular istila etmiştir. Ayclm ve Nazilli vala:rmı ietiliya S.lca'nın rei!lliğinde toplandı. na mümasil ihtiyaçların temininin 
~İi~'1a:namede deri itbal ı . işinin hükumetçe derpiş edileceği hak
!) ~ITıetçc ele alınması hakkında kındaki beyanatı umumiyetle tas
~ tllıa:li Meb'usu Tahir Berkay: vip olunmuş ve ruznamede mü -

!erinin de imtihan edilmeleri mad Bavnıdır kazaaı dahilinde de başladığı bildiriliyor. 
desi kaldırılacaktır. Vekı\let bıı 
yoldaki tetkiklerini bugünlerde J bitirip keyfiyeti bllclirC'cektir. 

il' tı.fıhdan verilmiş bir takrir 1tveuttu zakere edilecek başka madde ol-

lii lakririn okunmasını müteakıp madıiından, riyasetçe celseye ni-
Bursada alınan tedbirler 

taiiye gelen Ticaret Vekili hayet verilmiştir. Bursa, l 7 (AA.) - Mustafa-
kemalpaşada dündenberi • tedri-

Og ~~ cen azalmıya başlıyan suların teh 
.\ llıaniyede krom bulundu 1 Kumanyadan Sıvasa gelen didi altında bulunan bazı köyle

~ıı '*~ra, (Tasviri Efkir) . - _M~ - göçmenler rin geçen seneki gibi baskına uğ-
~rettı:klk ve Arama Enstıtüsunun Sıvas, l7 (A.A.) _ Dün gece Ru- ramaması için her türlü tedbirler 
~ ıro gl son bellet~dl!n anlaııldığı manyadan ıehrimize birinci partide alınmıttır. Çelt.ikçi köyü ile Hay
~ re Osır.anlycnın Karatanıklar 23 hanelik 90 kişi ve ikinci partide dar geçidi mevkiinde nafıaca yap 
tit-. ~d• kro~ı ı"llldeni keşfedilmiş - 1 de 26 hanelik 105 kişi ki ceman 195 tırılmış olan bendin bir kısmı tah
"'ııce ~:•dakı araıtırmalar müs~t göçmen «ehn1ştir. Göçmenler istas. ribata uğradığından, bu suretle 
t.~C! nn!f, faaliyete geçilmek u- yonda vali tarafından kaqılanmış 
~ttı:roJeler hazırlanmıyıı başlan - ve bunlara çay, ekmek ve helva da- mecrasına değiştiren sular Urum-

..... :. iCıtılmıQtır. Bunlardan bir kısmı Yıl- bey köyünü tamamen istila etmit 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ve hal'-, civardaki çiftlik binaları-dızell kazasında, diğer kısmı da mer .. 

kezin Ulaş nahiyesinde iskin edile- na yerlettirilmiştir. 
ceklerdir. Aq!tı ve Çeltikçi köyleri mez-

Aakara hukakuatıla ruatı su altındadır ve AzaltL kö-
.... fta kalanlar yü mahsur bir vaziyettedir. insan 

Ankara, (Huausi) - Ankara Hu- ve hayvan zayiatı yoktur. Bu sa· 

~-=n....:ı~~!~~ ::~ bah~~ itibaren Kirmast~ çayının 
lan talebelere yeni lair irrdtlaaa 11111- -ela yük9e1meh batladıia haber 

--... ı ...... -.~~. 

bttJH uarif 
1aaliyeti 

Antakya (Hueusi) - Maarif 
Vekaleti Müfetti§lerinden Salih 
Zeki ülkenin reisliğinde Müfettiş
lerden Necmettin Bora, Osman 
Horasanlı ve Süleyman Demirden 
mürekkep Maarif Vekaleti grup 
teftiş heyeti birkaç gündenberi 
Antaky:ıda maarif teşkilatını tet
kik ve teftiş etmektedirler. 

Grup teftiş heyetinin de müşa
hede ettiği gibi, bütün Antakyada 
mnarif hareketleri büyük bir öl -
çüde ve hızla genişlemektedir. 
Hatayın muhtelif kasaba ve köy
lerinde bugÜn 1 05 halk mektep
lerinden başka 79 köyde de 79 
egitmen kursu faaliyette bulun -
maktadır. Sekiz bölgeye taksim 
edilen Hatayın 79.köyündeki bu 
79 esitmen kununda .f. lNni mü .. 

Pallk blgresile 
lazırllklar 

Adana (Hususi muhabirimiz -
den) - Ankarada Ziraat Veki
limizin riyasetinde yapılacak olan 
büyük pamuk kongresine İştirak 
edecek Adana murahhasları, Sey 
han Valisi Faik Ostün'ün başkan
lığında bir ihzari toplantı yapmış
lardır. Bu toplantıda tcsbit edil
diğine göre, Ankaradaki kongre
de Adana murahhasları, Adana 
çiftçileri namına hükümetten 300 
ton mazot, 300 ton gazyağı, 200 
ton benzin istiycceklerdir. Bun -
lardan başka devlet elinde bulu
nan hafriyat makinelerinin bedel 

mukabilinde veya yardım oelclin

de Adana çiftçilerine verilme.i, 

Adana bölgesinde Akala pamu

Klevlut ikame Mil-

"Kahnletde• toplaaan 14 "talebeye 
•ıaeakkat tart cea••• ttrUdl. . ., 

,.Ga'IEeteierclea,, 
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Tenkit ve 
vazii sahne 

Şehir Tiyatrosu r•jisörü Muh=in Erlugrul 
" Türle Tiyatrosu mecmuasında,, Nahid Sırrıga 
Jiddetle hücum etmektedir. Aşağılci yazı da ar
kadaşımız Celaleddin Ezine bu taarruza cevab 
vermektedir. 

Yazan: Celaleddin EZiNE 

r.·--1"4lltHIOH .. _Ml .. - .... lt-MOtt ... tf1. 

~• SPOR• 1 
... __ , .............. - .. "''"'''_,! 

_B_i_rı_·n_c_i __ lı-='gdeki 

talcımlar1.m1.zdan 

BEŞİKTAŞ 
1 

Yazan: Selim Nafiz ............... , ................... . 

Amerikanın tanınmış komedi artisti 

------------

Joe Brovn nasıl 
meşhur oldu? 

YAZAN: Eski Ordu Kumandanla, ırada.il 
Emekli General 

Ali thaan sAalS 

De Gaulle 1995 senesinde tankların fle 

motörlü lcıtaların lüzumu hak.kında. 
neşriyat yaptırıyordu 

'EYve!ki tefrikaların hülisası Stawlsky meselesntie de h!ilÔl111~8 

• • _ • karşı ınuholıf bır \•aı.ıyet alnııştı "' 
Zarurı tatil lıaBebıle on gun tcfrı- nevi hareketler, hukümette 1° tıkrat' 

Amcı·ikunm t.ııııınmış komedi ar - ı dircktöı fi, bir hayll nazla:ıdık-tan f:alorumz tıeşrcdflenıcdı. Okuyııcvla- otorite tesisine zarar vel'lyordu 
tlstlcrinden Joe Rrowıı, genç lıir 63_ ı;orıı-a, gencin bu aı-zu unu mhayet r.mı:a bir kola11lık olmak if-in şun- Şuras: dikkate ıayandır ıu. ~ 

tk" h ı diy• kadar r.cıroltrnan tcfrihla.rtrı Chiappie bu harp esnasında bir ı.e 
n~ ·aı-ın tli an u ~debılı•ceı;i en 1 yennc gctunıh·c razı oldu. b!ı· 1ıiilasaı:ını hatırlatmuyı 'ııunasfp çekilmiş; gozc rıorunmcz olmuş; atııre 
y~ksck meı l<-bcyc erışnıektc udeta ~ Fakat he)•hatl \J gun, kuçük Ohlo .. ıııl 
bır ı'<'kor kırnııştır. Hem de 23 yaşın şehriııin-saklnleıi sahnedl' cicıden çok f/Ördiik: 1940 fkincıteşrin ayınd:ı Petaln 1ıU 

Tekrar hu menua avdet etmeme anlıı)·ışı kıı.ı-şısında tazammun ettiği 
ı hep; 'l uık Tıyatı'O U> mecmuu ı- nıunnlnr "ardır. Şoylc ki: Atoine, 
tıın ııoıı nushasında lstanbul Şehır C:enıicr, Reinhnı-dt, Ye ııer, Baty 1 

da. garıb bir cHaıuleb goı·duler. !Jirlııci faslı teşl.-fl edeıı iin ı;iizde meti tarafından Fransanın Surıye fc: 

1 

Henü~ 9 yaelarında iken sirklerde Çünkü bu <Hıınılct• herkesi ağla- Fraıısa oıbi Avrtıpanıı~ birinci dere- kalfıdc Komiscrhı;ine tnyın edılırı ~ 
ve nım_:.ık hollerde çalışan hu ı;-eııç taeağıııa, blliikis luıhknlwlula gül- cedfJ mulıim kara ııc deniz kuvvetle- Mukaclderntııı ciheslnc bakınız ıı• 

tk b 
· ı·• b" d 1 · 6 / L{ odam. yenı vıızifesme bır taV}ore rı 

&ııııı. ar, kasa a ve k<•"lerde dolu- dürü•.•Aıdu. rınc ma ıı: ır ev etm ıt aı·v tıe- .n au 
" _, J giderken, 27 ikinciteşrin 19n1 "' t 

1 ş~n seyya1 •. "~r t.iyatı-oda oynnrkcn Hu hadıse üzeı ine tiyatrodan ko - den /(a11bettijjlni tetkil; t:tmoıiıı lü - Snrdenya ada ı eh-arlarında ln ıı.ı t Tıy ıtro u rl'ji orunun uç tiya~ıo ~ibi bu)·uk m kyasla reji~orlerden 
murıckkıuııw uluortıı ktifuı· ~ın·ur -1 h;ınv,l ı Jstunbul Şehk Tiyatrosu 
mu ıhı. Jlı<kkınıdakl tuı iz.Ju ine on ı eJİ oı unun kulem ovııntmnsına ör- ı 

1 h_ıç bekleınccııgı bu· anda, en buyuk vulan Joe BroY.ıı, tı·ııjcdi artisti 0 • zıon ı-ıı ti emmiyeti fııurindc dıırmuş 1tütyıın :tılolarırıııı ıırasında cerc."'' 13 
~ohı.ete kn\ l·~tu. • Ianııyııeagını fricc ıııılı)•arllk, konıe- ~c bıı ttJerİlı ~ir. f~arp tari!ıi_ olll adı- den deniz ve runa muharebelerı c 111• 

cevııbıını, geçen hafta bu sutunclıı. nd olııbılı'<"C'k hıırekette bulunmuş 
veı mıştıııı Bınııeııale~ h, artık bc•ıı ve re ı .oı hık çerçc\ l'8iııı aşarak len
ce cıddı ıwlcıı:ık lıu•lutJ:ırıı.ı aşan V<' kıd ıoalıa ııı:':I hulül ctııııştir. Bir sah
mızah mevzuu teskil ~-den bu ı eJiıs •t n° vuzııııın murıl'k~ ıde cevap verıne
ii luplu nmatoı muhaniı- yazılııı ıııa i u ulden <leı.:lldıı. O vazifeyi an -
cevap \"et'l:"Cl'k dc,;"ılinı. F:akııt cTüı k cnk diı:er bir mıınekkit yap:.ıbilır. 

ı Bıt' guıı scy~ar tıyatro cHuınlct> i ı diye iııtısalı etti ve kum bir ~umnn umı, lıa11' trn·ılmıı Mıccıl: 1b tamfın sında toyynresl ne muharelıc ınuııırııu 
oynıyal·:ıgını ilan etmişti. Fııkııt ba~ ı içiııile Aınet'ikanırı en meşhur ko _ lıarp ı·csilrnl,uını clleı-iııde_ b luııdıı- den geçiyor \e bır tesadüf kurşunu 1• 

rolü oyııı~ııcak olan aıtist birılerıhirn. mcdi aıtistleriııdcn hin oldu. 1·an genelf,·ıu·ııwyhırı fcı,·<ı/mdaıı ya- kendısine isabeti neticesinde '11'8~ııı 
ı gı ip haslıılığırıa tutulduğ-u için sah- Öylt• ya, clfamlet> roltınde her-ı zı~ırlıilereğ~11i, fakat /ıarp ı•Z1y11cağı mı: mtıd.ıfcıu ı işlerindeki ıhıtı1111 

Tıyatıo~uıı> lllL't mııa:sııııı. bu ct"eı·kı t~ıunlml Şchıı· 1'ıy-utwım rejısorün- oruaea•u 

kırmetli 

Hakkı 
DÜ hasımla cı)abeıı ve yıılnıı. yazı- rll'll o uyoruın: Yukaııda isinıll'ıinil 
laıilc tanıdıgım rı e,;lf'kdaı;ııııı, mu-. u~d ı;.m ~ınıı reji:o!<oılcıindcıı han- Be:ıılrtıış en lcuVlic~ıi futbol Uı'kım
harru, murıekkid ve druınatuıJ Na- 1

1 
•ısı im ıııunekl. rli lıu :<Uı etle tahkir !111 ııııızJnn bi':ldır Bır çok defııl:ır 

hıd Sıı r ya hıtaben ;>a1;ılınış kufüı etınlstıı? Hıtbıri' ('unkü onlar ferd, lstarıbul şampıyonluı:unu kazıınmış 
tlolu hır cevapname \ar. Bu C'evllp-1 u•mİll't vt• nıılll'•lı omıızlarıııa vük- olan lh•şıkt.aşın t'll lıiıyük meziyeti 
naıııe 1 t.nı bul Şehır ti~ atıo .. u reji-ı

1 

leli ~· bu~ uk ''e hnkiki \azife) i ~1üd- çabuk netice alıuasıdır. Siyah beynz-1 
Mrunun ıııua ıııı ta~ıyoı. Butı ı ı ık "' atl;ıı lııtdı. hır ııt kit ık ·ıh· lılnı ııı ~aııacal.ları maçl,ıı'<lıın evvel 
aeı:alt .. t kaldelttiııi inkiıı eden bu 1 ne ' 17.ım ıı 'lia7. fı..1 ı•ı ini tcfrık ~tme- tahmin ;\ ı nıtıııek lıitıı7. nıfü;kulduı·. 
)•azııım bar.ı ıııın;afoırnı aynen kop- in\ hllt•n kla ·ı. kulturlu rı lanılaıılı. ('uııl.u Be,ikta~ııı ht•r dakil,a

0 

netıcc- I 
ya ediyQrunı: cGel şu )O:V<"leı-ııı 1 Uıııbul Şc-hır Ti~att"o~umrn bu-~· dl·::~trıeıı oyunu knrşı ıııda seyk
nıerdcc, er kekçe lıir teı cunıesıııı ) a-1 gunkıı ıuıaı~i hnlı ,,., t~ scçıciıılıı clleı ırı uııı .:ık bu ta kınıııı S!,ıılibi} et 
ııalıııı- Hıı kıl.at f' EH ·ıı;ı ul 1 uheın ı lı('PCll\On\ a ı bh~ le de\ um eclt'<'c-k o - H·~ a umgli'ıbiyclini )!'oriıp kıılıul et
• ıl St'nİr l ı~h~ rt\'l!'<tln• J,o.ılnıl 1.'tl'~l.'-11 ti ,il· 1 ·111 •i 1'ü ·I, 111 ıucl kıdı tgı~n- llll'leı İ için ITIUhllkl,ı.k llUIC'ttc O)'U -ı 
dlı.tl, ledd •t 1 'I, •ah11\'ye k oynıadıgı, ınf ( t'Ck te10k ı\ \ ;ı:ı:m \'1< tcrıC':ı:zUl (•. llll' f;(ollUlla ktıdııt• il l'l ıkla bı•k)f'Jıte
(Underdil{lll tt•fı ıkalıtrı bt1'1'1lnıcdıgı il de<>< ı.~ir vc> tcnldt i:ı; kalaıı hir ":ıl'.ıt leı ı lazırııdıı·. ı:eşıkUış şelll'ımizcle 
g-arı .. > ve daha u .• u:: da· llu111uın ı;ı.ıhı iniıı b•,•b "lnıaıık .,;ocul.lııı- )aııt l!l ıııa\'larda son deıecc nnıvaf-, 
ugramı, bt-yın içm ph eslcrr redde - gibi ıııu bı-t •ıııer r ız. f ıkııt ıııt•ıı fi i1tk olnuı'ktn \e rı.ıkıp!crirır kl.'ndi o -
den bir adam aneıı~ t_ı•-ş? tutul.ur; rıır ıl ııı.ınlı bir ~·u111tnıa olıııı)·ııı:.ıı!•- ;ruııurıu ~ııbul e~tir<"~k bir kaç se-ı 
yahut fırı:ınt g ızctılıı; ı tıbdad Jll•-l 111 l.ıııı mıı ed ·b lir ı lit"1:lcııbl•rı çol.: iyı nc•tıcc1er almııktn-
11 ılcılıgma paı-ıııak ı ırlae:ık hır siıı- Son z ın arıl ıı ı k:ı•lnr, ~111 ,ıhııe- drı Buna mul.ııbil cleplnsmurr ınaç
ıılrkle, yılıııı dedi. fakat .... ofucıın ac- ı rınd 11 bitıal, , ı-.ı.ıııhul Şı lıil' ti l:.ıruı.Ja \"e lıılhn,.,~ ecrebi takımlara 
sıle, ak•yhinde ynzılıtr )azıhr ... > Hı ı ı.uı dıır l ~k li)tıl , ~ormc kaı ı. bu tnkımınrnc pek iyi ıwticclcr 

Utı alıılaıı , Şchrı· Tı. u 1 osu lL- mi 'p•irl i kıilt ıılu ıniınrkkitk•rııı ularııaflıgı gibi ekseıiyll bizleri tat -
ji önı. kl.'ndi idıliao;ı g lı i t bd , lııı 'c• kiıziıı ınat çııı a •ını ~alı~ an pcıh ııılıı edccl.'k o~ uıılıır dn çr'knrıınıaz. 
lleogil, fnkıııt Ciımlıuri\ .. ( ı-.~ 1ı lın n tKıh ul::ıı ııı alkı ı. İ ı lıul ~ehı · Ti l::l'şlktnsırı dcpl:ısnııın nıııçlıırmda 
K'CtlÇ vozifcşiıuı ıı uı el.kıdı nıf' lek- rnmaffak olıım ırnaııını, yabancı bir 
ll:a ıı;ı Nahid Sıı yu httabf'n \tıZı - • lı.ııl ı C•\·namu><ına ,.e o tııkırnlıınn 
101. Hu makale ile Şchıı Tıv·ı 1'0 • t h imlı: takıııılnrındaıı çok d:ıh:ı e -
re "ı Olu o kadnl' on·e .... nııı 7.1.'hunu Ona ııerı ık ıııaçlar çıkaı ııınlıı rınn, ecnebi 
hıddt·•ıı ln e iri olnıu tm kı; l'> 'liCI b ı fuzuli ('mniyet 'lie tevecculı ı ı:0~-,· t _ıkınılın·a . karşı olun ınuvaffakıret
k ı ılı İli(' nit olnı 'ıııı blı !1 thanıı it ı •ı 1 ı lcdır. sd klcı ıııı ısc tt-kıırk ııok ırılı~ına 
lıarıcln" çıkarak mun!!kkidm vıı:ı.,f 1 t ırılı ıl l=;ı·h ı· Ti~·.ıt · ı !.l t'ejisoı j ııtte ımk ieoı> etler. Bu~ün lıu kıy -
11111 ü c ıne aln'r!., ımnlyeıı. c"emi\et nuıı, i in ıı c•hlı ve· viı:ılaıılı bir sıı•ı.\l- n '•Llı t:ıkıınımız eski oyuııcııla1·ııı 
1mı1t erl'tı ıııefhunılıırını ıııkıu eli\'- kı'.r olılugııı~u hiçhlı_ z.ını.nı_ı iı kiır el-,ycıll•riııı :.•·rıileı·t! veııııiş Vt• bu yu:ı;
rek l:rir nıuharı iri va:r.if~i bııı<ın<la ıııı~nr uııı I· ukut ı .. ıııılcı rr ı yukarula <len lıh çt1k mühim ınaçlnnlıııı mu -
tahkıl" etnıl,., "altı<l'n Nahid Sınınrn say,Jıı:ını ı l'ji'<lİ• 1• drı vanıııdn hiı zaffcr ol ıı uk çıknı stır. Gençlerin 
pıvesını v!' iııl.'rna tefrikao,ıııı rc•l- Uıh•lıt" bfü• ıyıl.ırı ,17.. l'• rıdı iı e bi- iltihal:ilc Ueşlktuş ıHııamıl, bu· ta -
ll••t gıni ilan etmekle onu efkirıu· ınz d.ıl u tl'\,ı:r.u '' "ıkırı <'l tn'' i~·l' 1 ını lıalınc ~<'lnır !! de teknik bakını-

tezlil etti•• ı ı rıleı iz Çuııkiı hu kiki natiıı rsa~ı. dan lıır hn~ lı dU ·hlll tür. Uuııu Hıık-
nıiıleHızı ve- al.ir knfııı ın yıı tmn kı \'e Şeıef' ~tbi hakiki kıynıetlerln, 
ınd:Hlır. Aı.si t ı 1 1 . uı .ı h •ı <'l'nçl •ı m c kun. fakat az şuut'lu 

ç tm. k u el< ıl 1 nl 1\ b "' ıı• ıaı ı kıır ı md:ı lııimn duı·ı?un 
?>\ ı: "- it 1 ~ r ı ve "'t k-17. oyn:ıı ıalaı ıııclaıı dalın l}'İ 

iuı nalcılrgı il anlı~ abıl ıı ıı. Hakkı ılc $eı rf Rt'o,ik-
hiı 1 ırnlı l<ı ın rellştırd~i ııwnıhketinııziu en 

a b z dr ~ul, 1 •. ı culıı ııd rı ıki idlı. 

neye çıkamlldı. Hunun lızerine Joe ke~i rrüldüreıı blr snnatkurın komik fçm, lıarbrn Jııtommrfoıı aonra 11a·ı- cczasuıa uğrıyurak oluyor ııal1' ~ • 1 •. b 1 1 • · 1935 senesinde Almanya ile .0r 
Bnt\\'ll, hasta arkadaşının rolünü de- rollerde ınuvııffak olıııanlQ ma iın- ııca..: ıı ı(lrıı tarih erine uıhzaı~ıı 1 "lk · _,.,, ~ aroısındaki an aşma. ı çıçegıoı ,.,. ~ 
ruhte edebilc~ini ııöyledi, Tfratıo kin var mıvclı? fimdilik m~ydana çıkıın brı tafsilti- İtalya, bu \-aziyetteıı ıstirade eifc od 

· · ta göre Frcmsıt hezimetini tttkil.· ~t- b ·..:...: .... r •· r- ~ Hab('-.lstmı:ı kcı~ h:ır e gın;u~;ı,or 

M S K I 
• • 1 fütmin tnfüıı1:ıııı lrnlı11tdHğınnı, İlıİ't't 1ngılterevc ~deta meydan o 1 

l 
ısırın es ra ıçesı 1 ~uleıııiştik. Zecri tedb rler, Milletler Meclıfi:ııı.ı 

lkiııci fasılıl11. gereıı Cil aıı lfor· muchh:ılesi vesaire hıçbır faycfa \"e tıı' 
"'---,...;;;_, ___ .;.. ___ ..;...;.,. ___ ,;... ____ ...;..-._..;;;.;.. _ _J bi1idcn 'Sonraki sıyaset 1ıataları tet- yor, Almanya ve İtalya. r.czi sabtt ;ee· 

Ummü Gülıüm ıon tilminde 

Arap ileıııiııin es kı·ııliçe l Üııı mü Giilsüm'ün son defa '\CVirmiş ol
duğu cr>onanıu ıt.dlı filmi Mısırda aylaı-daııbcri bliruk bir raflıet ka -
zıınmakta uevaın etmektedir. 

Ayni filmde, l\tısıı ııı taııınnıış sinema Y!!dızları Suloyman Nı<gıb, 
Abbas Fare , Puat Şefik, Abdülaziz Halil, OUıel" Vas(1 ve Fehmi de 
ıol alıııışlaıılır. 

Filmin ahne vfı:ı:ıı Ahmet Rad rahan'dır. 

Yeni Tarzan 

1.-il; cdilmi11tir. Harp mıco1: flarıı ::a- Milletler l\'leclisindeıı ('Clrllıyorl r 1 ,... l manı flapılatı hazırlıklarla 1'a-a11ıla- rl tedbıı lerın ınucıp oldu~ 7.:ttnO "ı,111· 
bilir. Bartı:ı caıııanuıdu 11a1nlaea1; lulrny;.ı kal."Şı Almanya, ıktr.sadl ~1 .ı<• 

• dan ltalyaya yardım cdıyor ~ rıtıl 
i arp lıazırlıl:ları dort ~oktadan 'ifil - dem r ve buna mum.-ı il ıbUyati' 
vılır: Birincisi ıiyase.t, ikindsi ,ı.·tı- ona koradan conden;ı;or. ,ı11r 
sat, iiçfiııcii milli tublyt, durd ıncı•ıt i Almanyada naı.i rejımınin I~ 
asl:r.rlik. ilk üç 1wzu·fıf( kati deı·e - me\ kııne ı:eçmesindeıı smıra bu "~ 
ude yapıbnrızım dördiinc« 11akta'd«n ıkiııcı bır kalk borusu idı Fakat "cıııc' 
hcızırlık l·~rbi kcı;w.ınıı1111 tl11crmc:ı:. sa, derın uykudan uyanmadı ~ ııır 

F1·ıınaa gıır;ım cilrıı11 ltarbinden soıı- dıplomnsi harbı .. Notalar, nutuk 110 
m ıfyas,.tt~ 11aptığı lıntııfıır/a bugiiıt- ı>nlavrnfar .. Fakat l-ıarbı goze atd

1
\ 1 • 

lrii lmrbiıı ftıııelitıf km m ıştw; iklı - yıık .. Ni<,'in? Çünkü kenclısını ı\lıfl!.,. 
lıalynn blokuna karşı za.-ıf görilr.; 

sadi 1ıcPm·lığı da kafi d,.ğilrlt. 1''.,.an- " ~"' Su halde çaresi'! Aılked kuv"·eUerı _,, 
saıım nüf ııs itibnrilt Alm.u1111a!fO 'ita- ı 711-\'ıyedlr. Buna te\es ül eden e 1 rt• ımmıı diışkün tntl'lddı ol111as1 ordu- l:lalfı Frnnsa, dahili ın ınııl'a'3' 3
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sııııım rıdetçc uzlığmı 'ıwciııti. Mıis- meşgul •. HA11 tank ve tayyare ıro 

1 

tcmlekele.riııden iktıza edtn kınnıet- oe ehemmı)·et verilmi)or. 01 
ler uefi .ct11e l:adar Alman aııvlctiııt: 1935 ı;enesıııde Frıınsado Mıralıı~ ıtı" 
1ııııl:abcle için fılaginot tnlı1:imatmı Gaulle. tankların ve umumi.>ctlc -~ 
vrı11tıı·11 ıırtı: fcıl.:at bıı talıl.inmt ay- torlu kıUıhınn ehemmiyet \·e t(ıttl,.. 
rıea bi1 ;lfoyinot r:i1ıı iyctiııııı dogn a- hakkında Fra ız aı:-kerl edebiyat .,. 
sına scbqı olmt!.f tıe bu r:ilrniyct te- yazılar yı.ızıyoı \ e bunlarırı Frtın~ 
sirilfl Fraııtfa kendisini em11iyette luzumurıdaıı balı edıyor Frtınsııdıı """' 
tclcil:ki ederek o'rd ısıuıa himmet gos- eren bm;ok zabıtler, Fransız ordu u eel 
tcnııtl:te müsamıılıa ctnıi~ti. makuıcle mc 1 lüı.umunda clıktuılı .r 

Üçiıncil jnrııldrı yenı lıırrpfen ev- bctmi~e çalı~ıyorlar. Fakat Fnın :eıı• 
du•urıuıı kodamanları bu fıkfrde ~ 

'l.'clki Bİlf«Bİ t•c <uıkeı-i ho:rırlıf: hat(•- dır. Alınıı.ı. çalışmalarına nufut. ı•· 
lı<rı tetkik e<lilıııektedir. Alınaııyrı<la mem~lcrdir Magınut zihnıy.:tı '°" sı 
Hitlcr .,.r.jrıııiniıı tırtlıi/mırı başlan- da ı:iıı pa if bır nıh tıoğurmu. ur ,.ti 
rı•a111, t'ers<ıilltıı 11•uııfıl'dcsiııın ilıl<il yas1 gıırultuler so~yıılist nnıarlre 
ecli/eceyiııc, Alıııaııııanın bıı 1mıolıe- btıııları da oyalamıya b<ışlamıştır 11, 

d1; I ilı'ifıııo fılffl'kcle delılcli. &kmız, Andrli M:ıuroıs hatır:aı.-rı 
lfitlr-r, Tli11denbı•rg'mı olıııesi il':e- da ııe eliyor: . 1 r ıar' 

rbıc <lcv/rt eflifjinz de ıı~r-ı-tııc ola- ·Frnıısada amele ıle patıoı ıı df"'_ 
· f" SUldilk< mtina ebetlerı tee ıf r,.,, 

r(I/; aı-tıl· bııtı•n Alııw.nyayı ( \aıı - bir dıı mnnlık :zehirledı •ı bu t<' 
0" m) ı~a11111 clal:ı l;ıwbıııın aıtah?tla· Alman) uda halkın butuıı kU\' 
rma OM"(! 1dııreytı ba la111ı~tı. l ınıı-ı h rıı içın forbcr ~CHlllllŞlı 
EO l111 f.ac1"scfrrdeıı ııyaıınwd~. ltJ:Jı •Alın nyıı.da ~ıllı So • .ol ;1 re 
dl' A fıı ll~ycı tayyaı e tc taı 1: ıınalııı_e nin wyıfla:lı ıı.a daır Fr ıı d 
bııyı•l: im· grıyrctlc ba lırnıı tı'" 811· 11 ıı: m il r \e rha'lil'Ue d 
scntrle ta •iJCOC iıı ııl lı o dı"u e ır ccl yordu. Bu lar ha ;Jl mah il 
ıı ı fır l:ı uı::s d Clı r rl ({, F'rnı ı el: olabılccek e) !crdı A ına li ·nç Be ikta 1 laı lıtı tin lnze, 

\'aııtıl,I ıı mıu;l.uda rı •.ıb ~ile i ka - M. G. M şirketi "Tar ııı:lcı a l er şeyi b ı·ak ıı tııy are fmıı- c dd\'ıı ıyı tamJ;ı Berlı el ·k t 
ı jiıı elıl'ııt , ı ıct t tın u:lcrın ın I Sl.'ltr Eırc R ıpp \ f 

EZİ.\'D 
daı futbol zevkini tntt ıııımHıılar. 
Cunktı yukaı ıd, dn u~ lcdlgmıiz gibi 

Bulurıı,rn:r. lıılha sa pas ulı~ \ l'lşkrınık ıyi dep
ııazar 1 ı ·rn yopıımı~uıı bu gcn('lt•r ıırn

larıı.d ıki u tıı O\'llncuları <hı ş11şır

---=--=--·-----l t 1\01 l111· ve bu yti1.den ovun lr<'ı' ne l ku ı:ıl' ısıkı cerevarı t'dİ\oı-..ıı dıı fut-
• .,T_l_Y_A_T_R_O __ L_A_R_l l.ı<ll kılıte i hakınıııda~ bızletl pek 
~ .1 tatınııı etml~ oı. 
___________ ._ __ _, H tı..tıış lig ma\lnı 111111 ilk cle\'H·-

Ş E H i R T J y A T R O S U .. 1ı11 ıııı.ıı...rlub11 et.sız bıtll mı, ctcınl'k _ 

zan •Ürgünde,, adla 
bir film yaptı 

1\1. G. lif şıı'l'kti, Tarzımın sl.'rgü
Z('Ştlerlne aıt bır fılıni ikmal ctml.'k 
uznı cdıı·. Fılrııııı muvukkut adı cTur 
zan l'Ürgundl'• dir. 

lllııuı ceıı O'Sullıvıın bu filmde, son 
dl'fa olurak, Taı'Zarıın kıııısı roliirıü 

111 ıcuklır. Taı-zanın o;lu ıolfiııii Yo
lııırıy Slıef'ıeld deı uhtc edecektir. 

Fılnı çevrilmeden bıı· 1,ııç hnftn 
en el, Tarznııla oğlu, \'nn~ ıınn, a -
ğuçlnr ıı tırn ıırırıuık, gollerdr yiiz
ml'k, ha\Vıııılııı\.., dovu mek talimleri 
ytııımışh ıdır. 

'H'sn•i bır s •rette tC!lsiyr ıt ,, rlı ı- S 1 F -P t 
,•iyet gorıı ııştiır. Prcn Ra. 1llltltt'fi/.:lc- Alm ya 11'1 hiizırlıftl:.ır a 

ı , meli nııc rdı ıır.ı ı k ılı ı 

l l'f Lelııstan 1 e ( rl.-oıdııt·a/; ıaua h ı - 1 . , 0 l.ı d • 1 lll 1 1 .. 
v ıl; bıı" dıtmmıyt'l ~·f'ı Jilıdıı. W37 <I 1 dC' hcı· kı d p 

Almrıı frıı· plclıi it ı erires· Saaı· r .nıta ) ı• 1 ı. bır mut ı tı 11 rrıııt' 
lwı ·as1111 i. rml clt lt ·. U clu oı ı a 'ion m huı dn ben de 1 u ı b tun 
\'r.ıııaillcs tı~•cılrdrııiı•ııı Alııcıı m - t.ım F ııco Po C\'t dLdı k , 11tt 
d ıı:ııı ıc do-. ıı 11o osı lıa ,/: ı rlrı 1 o ıd ,. (d •.> .t..ıt k ıılmı' lıı Aill'I ııV" 

! ıi ı l:auıtltı>·ı f<'ııl ı<' İp'<ıl .ı.frrrl· ti • l\ ' 1 ~1 

• mrrlıııri asb ı lııiı tek'" ·1111 ryl dı t 
1 r ' 

1 feı·. EJıı I m·d:<'lfer dal 1"1(11 ı ı ır , 

1
11'" dırıııı ıcı l:ofi grlıı ıd. • ı ı ,J 
tıııı <l<ın soıu-al.ı trfı ıkalıı du rı. ı · 

1 dıı·. 
1 

J 
I'ran nın ne t nk \ • e w y 

ku\"'\ ellerınclt• h tb ·r hazırlı :ı olmııdı-
ı.: ... o ;; k ır. 
12 CO llıılJPrll'r. 
ı o .. 1 u 1 llll.'r. 

l: LO Orlt ,,t 

Dram kısmı: 
bugün 1' da ve 
akıam 20,31) da 

Bulunmaz Uşak 
Yaun: J. M. B:arrle 

KOMEDi 

trı. Hu t.akııııırı şanıpi)oll ç k:.ıbılınc i 
için ıkind dc,·n·de hızını ı.uybetnıe
ıııe ı lu7.ııı dır. Öt~.,ı ·nlıN fü ıkt:ı 
ılk d •vre ı çok İ\İ 'az.i)Ntc bit rdig-ı 
lıııldl' ikiııt'i dl•vı ede pek İ) ı ı anılı -
nı:ın ,. rcnıez. Hutta ıııılli kunı <le 
lıı.t rııa~.nıik l,ıyııs kabul etını) Lcek 

l'IC<"Cde fl'na ııetıceler ıılmıştır. Ru J;oylelıkl , çocuk, yu.lııız beyaz 
hu 1 •w, Be Ikla 111, bldın ette çok sıkı ııeı dcctcl.ı lıub:ısıle do!ltlıışıııa k: fıı ııa
ı ı:ı.,;lıı r çıkardıgı ıçin fakıınııı tcdrıci tıııı deıdl, 'fakat ayni zaııuııırla at
lııı· surt-ttı yo1·gun diışmesinc huk- lctık kabiliyetini islıat <•tınck !ırsa
ııwdilebrl ı. H•Otı d.ı ·ı.unılıırı hu te _ tını lıulnıuşltır. 

I ğı bu unku harp ıle abıt "lmu t.11 

1 

Y;ı\ıııı:. hadl~lerle l. hakkuk ro 
biı şev \ar&ı. o d:ı, 19~t: • ı•nc ı ıııhay,. 
lllle lt;;ıd. r veyahut Murııdı konfcraıı 
sına kadar İngiltere. Fran '41)1 lakavıt 
t.ıkı11 et.mıştir Fakat oııd.ııı oı uı lıı-

* 18 QO Mu7.lk. 
ı S :·u l\ ırıu nuc 

KISMI: 

Paşa Hazretleri 
4 

Almrırı,·aı. rı hıçlı ı mu '~e il" 
yol,tıır l l"tP A1n 8'l'' he 

BU AKŞAM ... 

lrR ve SIRIY'da Tirkce tliisbası ·~ 

s!!kkül Tiırk futbohiııe çok kıymetli l~ılh.ıl<ıka, bu çucuk, sıhhati ve 
uı•ııuı\u· yetişliı mis ve hrıleıı dP ye- çedklıgi ilibaı ılc, 1ıu ı·ı•l içiıı ynıu
l ><liı ıııektedir. Çok c kilere gitme -1 tılmı~tır, denebiliı·. 

Avrupada harp devam ede
dursun. Amerikan film kum
panyalarımn harıl harıl ça• 
1ı,arak yeni filmler vücu<te 
l'etirdikleri haber nriliyor. 

•lltcrc mecburi n kcrlıı;ı J,abul etm s. 
Polonya ıle itıifak yapmı H' lıu 'a~
Yt'tt"n itibııren flyasetlc ını ·atı"ı f·!c 
ıılaıak bu ışl<'t'de on:ıvak olmuş 1;e 
Frarı .ı onun •ı"ka ısıru suruklenmlş 

li ıını. mana ı d~· 1 ı. • 
ı·cn:k getlrmcktır Alın n.> n 
ki lldeı ı tle\ gılıl b ıyuk fl1 
'-C "011 derecedt te,ır ı ı 
hıırlerdeı ho fan r. dL·n; mühim O\ uncular ııı·.ıısıııda 1 • · 

Hu«uü, kaleci Oımıan, lln un, Hak- Ço uı,.:ın babası, ngt~ız tıyalro u-

ME~EK Sinemasmda or1jmal dildeki nüshası 
kı ŞNef gıhi 'kı•·m<tle • , - - .. B nuıı eskı ve çok degcı-lı artı tl Re_ 

. ~ ıı ı:oı uruz. u giı,ıııld Sheffic·ld'diı·. 
Ba yeni filmlerden " A11kın 
R•İ" Amerikan •İnemalarında 
fÖSterilmekte, bq'8rtistlif ini 
yakarıda remıini rörditü
aüz Viktor de Kona yap
maktadır. 

tır 
Senıpatısml im :ı m 

ııız" RI in ıehrinın ka 
Butıın Alm:ırıy;ı. mızı ı·cJımınırı lur· ~lııl ,. lndt' .)l'l bl yu rd 

111
, gQıı lıg maçlarında oynıyaıı \"e şnnı- -

bncı n11ında böylece :;ap:ın.ı ko ul•1ıak. yapınız. Nehri b•r kenarıruı f.' 
çıı\ışn ken Fra•ıs:ı dahili kovgalarltı 'hac bayraklı bi,.k;ıç mıh•on Alnı 

3 Ahbap Çavuşlar Sirkte 
piyonlaga ıınmr.e<'I olan takııınn 1md
ro uııdn şu oyuııculnr yer almakta-
dırlar. ' 

l\Ir.hm~t Ali, Yavuz, Eııver, Hü e
yiu, Hlllil, P.ıfat, Şakir, Sabrı, Hak
kı, l\I~ıduh, 1brahlm, Şeref, Şukrü. DGnya Komikler Kralı 

A R Ş A 1< P A L A B t YIK YA N' ın 
ufiine kadar çevircliji H mükemmel fllmiade ıiıi bu aktara 

ayatınızda gülmedijiaia kadar t"ilmel'e da.et ediyo 

Nuri Bosut futbol ajanı Oldu 
Bir futbolcü ile bir hakeme veri -

lcıı cezayı luıkı;ız bular.1k i tifo eden 
futbol ajanı Husnıı J\'tiıııil Spoıelin 

SUSUN 
YERiN KULA~I VAR 

Nakleden : Cf M Kill Tefrika No.: 96 
Son çıkan kıaımların hlill.sa•ı 
Gatap? t~rafınılan yctiıtirilcn Liza Hol· 
111eJ·er ı•mıncle bir ltız, müteadJit macera• 
lort/an •onr'!, majinonun plônlarını çalı
yM. Ve Paıııe aoclct ediyor. Orada Bıaire 
ieminde Ge.t•poya meneup bir caıae ile 
tancııy« " baabırce bir 6ora 6icliyorlar 

Evlı ba ı klı ve dGrüsı, olduklarında iddiaları olan 
kad ıula rı incitnu.•kten çekinmesem, di~ cceğim ki, bu 
meclı , drdikodudan, koculaı ırıdan vc\'a allt-lorınckn 
korkusu olnuyan bütün kadrnlar içi~ cazipti. Kon
trol fla. tlhchıs~ Ye net~• in1&a1 fiamplaınıya. 

cak bir hayat ... Ceıniyetın bhdidat ve tevbihlerlnin 
oı tadan kalkhgı andıı kucagıııa • evifo sevile ntılıı • 
cak bir yaşayış tııtzı .•• Şarap da güzel şeydi. Kaılelı
leı· devrildikçe, ba,ımızın etrafında dolanan duman
lar .•. Neznket ve etiket kuicleleıinin hal"icinc çıkan 
dv~tlul,lal', omuz oınuzıı., kolkola, huı uıı buruna mu
habbet, kadchlel'i ııeı·delıyen ıuüolt•n•k nere~lcriu bu
ğulıu ı içine gömülen k:ılıkalııılılı· .• Dışaııdarı, ilık
Jerl titıetcn renkli, canlı blı· miizlgin sı:si \'e dudıık
laı ın kızıllığını tabiilc~th en. fıltrnvıyolc)'e l.)('no:ıyen 
bir ziya... ,. 

Bırden boynuma :,ir k"I sarıldı. {'l'kııııııiyt- lü
... ciraneduaı... Kel -.ı•• bndıne çeoktı, l!ıcak 

yt'rine, istifa et.miyen yt'ı:iıııc hakem 
komıtesl lizn ındaıı "uri Bo ut tayin 
edılmi tir. 

osyali t iıar~ketlcrıle. St:ı~. ky r .. 7.a- el dlııııiz öteki ... lııl ne de k 
letkrile çalkanıyordu. 8:ııi1arla ııofüır, tr• 
1.miblrlennın gvztenııı oyınıya çatışı- baynıklnrilc birkaç mıl~·on , 

Titiz ve çalışkan bir sporcu ı.·e 
ııynf zıınıaııdıı 'bcynelmllel hakemleri
mizden olan Nuri Bosutun dıtıde, bu 
günkü futbol işlerinılzın idare edc
bılt·ceği bir nıaç kadar güı·iıltiısüz ge 
çcc~lndeu eminiz. 

................................................. rorlarclı. ı:cncl dızıl in. Sonra bu) uk t~e~ 

Yeni Gazete G şubat J93G dıı. Chıwtempıı htıkfıtn"- halınde iki urafın gençlerı 1 
11 

line karşı mllhalir partiler t:trafındnn \'enleri inip çıksınlar Nehrirı or 1""' 
tertip eclılmiş bir numaylşte o zaman ııında. demir atnıı bir saldıı ıcıır.:t11-lıP.: 

nıu\•affn-

Şebrlmizde evvdkl gunılen 1Ubn. 
ren Yu u( 7.iya Ortaç VL' Oılınıı Sey
fi Orhon t:ırafınflan «Yeni Gazele> 
ismile yevnıi bir gnzctr. ncşrcılilıniş
tır. Arkııilaşııııızı tebrik t'dcı iz. 

Parls Pl;ılis .l\ludurü olan Jean Chiı>,!lpie şıya duran Hitleı··ıe Fransız ıcunı,.ııe'" 
~ez.ifcsirıi yapmıy:ırıık bu rııımnyişe 111 bu harck"tleri sevrctsirıler 
ı;oz yıımmustu: çunkü kcııdisı bu nü- böyle hır nıam.ııra k~r ı ında. \~1j,ıı" 
mayişl tertıp e<len partiye mensuptu. zamanqa Fransa c;Qk km•vetlı rrrt; 

clutu takdırdc belki Almanva ıle r,_"1 
bir nefc., ktılagınmı nltıııclaıı geçti, yanııgııııııı iizc
rindc dolaştı ve dudnldarıının tizcı iııde riıırfüı. 

Dlnıre'in sesini duychıın: 
-- Juliette do tunu buldu, dedi. 
Aldı ı madım. 

ihtira lı ıki dudak .•• 
lıfcoC'lis daha :r.iyade açılmıştı. Yııtıım<laki ıtenc 

fevkıılııde güzel bir }'ran ız çocu~u ıdi... 

Riıı;c hizmet eden gan1orı, mccli in kıvnmu gel
diğine hukıııetti... Tepcmızdeki ltinıhaları da s'ın
düı·dii. Şimdi yalnız Aalorıun etrafındaki biı· iki k17.tl 
ampul biribiılmizi nncak gornıemizi mümkün tılı
yoı·du. 

l\luhıtverP.lcr umumi olmaktan çıkmıştı. Her çiCt 
biı-ibirilc konuşuyordu. Ben ıriizcl J.'ruıısız ı:ncu.ii;u
ının kucagınn sııtlıslü yntınış, kollorıını 0111111 h<>)'
ııu etı-ııfıııda halkalnnııştıııı .•• Genç çocuk: 

- Juliette, diroıdu. Blııire'e ne kaıl:ıı· tcşckl:ür 
eL~cnı ~eridir. Sen in gibi nefis bir kadıııl:ı ltıtyat ım
da ha kad:ı r mesut olmamı tım. 

içimde ufak bir ı:ztınıp vardı. Ren Rlnire'le 
huraya J,!elnıi!ltim. Rerıl kendM da\•et etmişti. Fa
kat. 'imdi be-n onu unutmuştum ... 

Sesınıl hiıaz yük clttiın: 

- Rlnire Lloı:tluğumuza 
dedim. Hen onun dnnıı iıllın. 

1 

sıı nasında anlajnu. yapılabtlir: 
1 
~ı1· 

si1. Almanya ıle miııııı ebetlcrııııı 1 
loma<'ı Qyurılaı ılc \'C iııcc!ılderıh ":J'' 

mü aadı edecek ml! zlm etmek isterseniz Almanya "'1r.e dı>'I' 
şı yalnız i tllıkardı.ın lJaşl;a btr şe> 

Kendi in~ bir kadın isabet etmiyen 
du ... 

Rlalı-e gul-

- Biz hiılhidmizi kıskanmayız, dedi... Yoksa 
bu kadıır samimi ve ne~eli bir muhit yarııtııbllir 
ml)'<lik? •• 

1 ulağıma eğildi... 

- Seni, dedi, burllya eğlene in diy" getirdim .•• 
l\lagiııııt'dn nelere haSl'et kııldığıuı ellK>t dueün
ılüın ve eninle :flirte yapması için Vebeı t'in kula
ğına ben üfiirılüm. 

- Oh ... Çok iyisiniz Blaiı·e ... 

Saalleı·, dıtkika gibi g~li... Gün ağarırken, 

oraJarı ~·ıktık. Hiraz sonra Vebcrt.'in güzel döşen

ıııı arınrtınıanında idik. Ben genlı, karyolaya ken
dimi Eıu· altım ... flıışını acrımadan döniıyordu. Kal
blmılen, sı.ıı;lıırımın kl)klerine dol;ru bir t~bahhur 
soğuma ıııı andıran hafif bir heyecan rüzprı e11l
yoı du. 

nıaz. 1 "' 
·Daha 7.i)ndc ileri gıdıp, ta>~!o""' 

tank > apacak yerde. kendı ıııe 0 ı • 
verecek ''e nutuklar soyli;) ece" 11ıııı" 
sanız harbe doğru yol almıs olUbl 
Öyle bir harbe ki Fran 11.ıar 
hiçbir şey kaz:ınınıyaeaklardır.• 1 bll' 

Andre Mauıais'nin şu hatıralar .,,t.· 
harpten evvelki seııelerın siY_.,11, 1, 

yetini, Fnınsa ve tngııterenııı ıu•ll' 
yaşadıklaı ı gafleti nekadaı· be -,,r" 
tasvir etmektedır. Bu ızahata cJC' "*' 
Fransa ve İngllterenin Berııııd ~ 
t'.irleri vazifelerini yapmışlar ":ıerı ~ 
1937 senesinde kendi hlikiııne 111r, 11 
dikk::ıt bakışlarını celbe ı;atışını~ 
çok ı'8porlar göndermi31er... ııırı JJ'; 

o ıaman Fran!!lz Baş\ ek\li 0 tıer"" 
lııdler at':aba bu raporlardan tı•1 • ._. 

değil mi? Bunları okumamı. 111 ~ rı LI 
k it bulamamı,sa ıli1tııdar ,oettll .. .,,,rıı>t 
muml kAtlbl veya mllşuir• ' ,.ı.,: 
mudürleıi Hariciye Vekflını~-•~ 
vekılın dıtttatlni ~lbetmenı...--

( Onıtl-' 
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Arkadaşımız Tokatta: 31 ····· ................ ........... ... ... . ... . .............. . 

Şirin Tokatta 
eski eserler 

r *** ' Zaten çeşit çeşit seçme mahsullerile kegf i gerin-
de olan Tokat vilayetinin, şeker fabrikası oe 
Pfırıcar ziraati güzünden de bir başka türlü kat• 
ltterli keyiflendiğini söglemige lüzum kalmadı 

Yunan - ltalyan 
harbi 

(1 inci sıahif eden dın:am) 
na rağmen, tardedilmiştir. İtalyan
lar, ağır zayiat vermişlerdir. Muba
rebeleıfo en şiddet1ileri 1600 metre 
irtifada Skivoviç tepelerinde vukua 
gelmiştir. 

Drinos vadisinde Yunanlılar, 200 
esir almışlardır. Bunların arasrnıla 
Modena fırknsından bir de yüksek 
subay bulunmaktadır. Modcna. fnkn
sının kumandanı daha evvel yaralan
mış ve 42 ncl alayın albayı da öl -
müştii. 

l 

TASV EFKAR 

BugGnkil harbin 

ingiliz kıtaları mlibim bir dönUm 
aoktalll.Da geldik 

iki kale daha . (BA11wıbledcııt uııcım) 
zaptettiler bi hafladığı Taki~ cummecfık ta-

( J inci ıahifedm devam) ım baı yarması kabilinden, Yu
Şimali Kenya hudut mıntakaeın naniatana vukubulan bu baksa 

da , yağmur mevsiminin sona ermesi tecavüzden, batır ve bayale sel-
büyük mikyasta tecavild keşif ha - mez akıbetler çıkmak ih~ 
reketlerine tekrar başlamamıza im - vardır> -dedijimizi belki tahattur 
kft.n vermiştir. ederler. 

Sudan hududunda vaziyette bir Maamafih. itiraf ederiz, ki o 
değişiklik yoktur. b 

Kahire, 17 (A.A.) _İtalyan mo- saralarda böyle bir tahminde u-
törlil fırkasının başında ölen Gene- lunurken, bu tahminimizin bu k~ 
ral Mario Maletti ile beraber buln - dar sürat Ye isabetle ve bu kadar 
nan General Cerio, bir subay esir viai mikyasta tahakkuk edebile-

., kampına ycrleştirı1mek üzere bir des ceii kendi bahrımıza da gelme -
Lavalin istı ası ve troyerlc İakenderiyeye ve oradan miJti ve tabiatile gelemezdi. 

1 · ı · t f • 1 • Knhireye getirilmiş ve Dally Mail Nihayet aenelerdenberi italng ı iZ e sır eri gazetesinin muhabirine şunları ııöy- yanlann büyük mikyasta bir harp 
(1 inci sıalı.i/edtn dctıam) !emiştir: hakkı d 

1 
V - Kanaatimce 1talyanlann Sidi- için hazırlandıklan n a o 

\ ı azan : ı Abetz Almanyanın Vichy Barrani üzerine ileri hıırekeUcrl b!r kadar yazı okumU§, o kadar nu -"!'----- // ___ _ J_ • -' elçisi olacakmış hata olmuştur. Bu mevki emin bir tuk dinlemiş, mecmualarda o ka-
Sabahleyin uya- ~~vlf.__ miz tutulmasını Zürih, 17 (A.A.) - Rcutcr ajan- mevzi değildi. Fakat bilmediğimiz dar debdebeli resimler görmüş· 

~ilca gö:z.lcrimc i-~ + . &!34 temin ~tmck Be: smdan: bir ŞC'Y \arsa o da kuvvetleı ınizın tük, ki italyanm, askerlik aaha -
•ııaınıyorum: O- lcdiyenın va:ı.lfcsı Ln Suissc gazetesinin Vichy ınu -r bu derece motörize olmasıydı. ABker- "ında cidden buy·· ük terakkiler 
aya dolan g!{lne• beni bf1c ılık koy-ı feğil midir? b ı ı · · ı h b tti 17 t tı ki " .,, hnbirinin bildirdiğine göre Von Ri · er mız ıy ,ar c · san an n- göıterdig.ine kanaat getirmiıtik. ı. ııa almış... N<'rcdcyim acaba?.. Bclcdıyı.; bir parı;a daha kollarını b p lst .r.. ·ıi b l•ı rınıza mukavemet ettiJ .... Fnkat mit 

qar 1 k i 1 cntnıpun ar e mumessı u , - • ..... • - :I:" - -sen bundan dört, bet sene ev-~ ııaıuı yokluyorum. Muhakkak ki ıvar, ıaı·c ete. ~mck sterse~ ~ • nan Abet:>:'in bugün 'Marı•şnl Pl'· rnlyıiz ve l'l bombnladle 12 tonluk ~ • . . 0
kattn bulunmanı liızıın .. Fakat To- oNte benım gıbı bıı· yolcunun gözun- tain'c yaptığı ziyaret neticesinde Al- tıınklarınıza karşı ne yapabilirlerdi? vel, askerı tayyarecılık hu~u-~u?· 

c<ttlın, o dün gecl•kı Tokadın, o yağ- den kaçmış bir çok h:ı .. ırn - yapılma· ınam•anın Vichy elçiliğine tayin e - l\Iuhahir. gfü-üşme hakkındaki ya- da itı.lyanlar, M. Mussolını nın 
tlu, Ç"nıurhı karanlık ve kor- 111 zaruri '\"e mümkün - işler bulnlıiliı. • · 1 bit' kt d" bs. b. t" 50 dan son .. dilmesi ıııuhtcıııelcliı-. zıı>ını şoy e ırme e ır: ta ı ımmc ı ve yaıın 
ııç Tokadın snbnhı böyle olabilir Tatlı tarnfınn gdinc<'; Tokadın Londra, l7 (A.A.) _ Lavnlin azli Bu sözlerden sonra Gcneı·al derin· ra bizzat tayyarecilik öğrenerek 
? nefis hir kal nııığı var. Bana ondan k l - tc 1 

hnkkınrla Tımes gazetesinin dlplo - bil' tee<:«ilrc_ ·apı dı ve guneş n ya.n gösterdiği nümune sayesinde. Av-

' 

8 r • nd.~ bu taı1ıtakır odayı, o h~r ikı am t!Clcnlcı·; b 1 k 1 z•· nd z ''n•ları ıık .. " Ü ınatik mu arriri şun arı yazmıı tn- mış o an yu •1 en go • "' - rupanın birinci devletleri meyanın ağ1 bir •-ı nfa k.:ıymıs kirli tahta - alilndeki şeker de bizimdlr.. b 1 d 
.... • d dil · ı· t d dır: mısa. nş ıı ı. • lda ı·dı'ler. Nitekim o sıralarda mü-ayı, "U '·ampırı kııl")olayı bil" e er. zıra paı cıırı ye ış ıren e, J J ' b. W' k 6 J } hJ d 5 

l• orum". " fabrıkada şeker haline getiı'l'n de Alman ar n 1~ ır gı ~ ~pmn nı. • ta yan zır ısın an ' 1 teveffa Mare 1 Balbo 24 deniz 
,, zusu bnkımındnn Lava] ıle Flandın • h d·ıd· · şa · ' · · l ~ka hep Tokatlıl:ırdır. arnsıncln hnı•hnlde lıü•·ük bı'r fark . ım a _ e ı l - tayyaresıle Amerıkaya. ı.~d. ıp. ge e. •· k; tcınız, gQler yilzlü, sıcak Filhakikn Tokıı t toın nğı o kndar ~ J I 1 k b 1 d - it 1 • 

-.ıı1ı 1 1 d l "'' de yol'tuı·. J:'ııkat bu iki nclaı1ıın z'ıhnl - Ha y3nı·n· .m. 8 •• 1 • u un ugu a. 1 rek hal.yan tayyar
1
ec! ıgmın ... n. e ~ ınsno ar a o u. .n creye gı · fc"izli ve mumblttir ki, oı ııdn i•·ı ış- ' -

··"1nı - b·ı i bi • • , ... tı nrnrında bazı faı·kln. r ''ardır. zırhlıdan uçunun Tarıı.ntoya :>a - kadar ılerlemı"' olougunu butun • ne ynpncnı,'1nı 1 l'lll yen r lennıenıiş, layıkılc hazırlanmamış, ' ~ ,. 
n halile yuruyorum. ha Uf: çapalaıımamış taı hılar bılc Lııval dnıına İngiliz aleyhtarı, İta!- pılan h ücumda hasara uğraıtldığı ileme göstermİftİ. Ayni zamanda 

Solda gol"'eli bir cami avlusu, e~ld tanesi ıo _ l 2 kilo çeken panrnr ye. vnn tar aftan ve biıınennleylı Alın:rn malumdur. Binaenaleyh bu zırh · ıtalyanın, isterse sekiz milyon as· 
t Şadırvan \C iri bir çınar... tiştirmektcdir. tnı-nftarıydı. Flandın ise Hitledn ık- lılardan beşinin akıbeti bugün keri silah altına alacağı hakkında 

t• llu Yıllanmış çınaı ın yer yer ışıklı l\tütehassıslarının yaptıkları uzun lıdnr mcvkiine ?';\'Uf:'i , ilk seneler malum olmuştur. Altıncı zırhlının mütemadiyen tekrar edilmİ4 olan 
ta 1:1.' inde uyuklıynn şndıı·\•ana ne boylu tetkikler ııeticesiııdc Pn bü~ ıık zarfında bir İngılız • F rnnsız cep- da nerede bulunduğu meçhuldür. özler de dün a efkarında büyük 
.. dar baktım bılmlyorum. Bu çına- pancar tohum istasyoııuınııı Tok:ıtla hC'sı kunılnıası tnraftııl1yılı. I3 · · · h ·· b"f ~ 1 b km y F ı J ı 
··ıı d'b l\f l p t . Ah t u ge.nının ınşasının enuz ı ı· ız er sra ış ve ransız ara n-
.. ı inde nıusluklanndn gö:ı: yaş- kurulmasına karar verllmi ... tır. De. i are,.a c aın - C Z 1 • • · l • l d k · l k 
"rı i ., " •. A ri memiş ve servıse gırmemış o • gilız er e artı ita yanın, uv-• g b! sular damlıyan o şndnva- diklerine göre bu istasuoıı kurulduk· 1 k t J 
• tı b J mu a a 1 ması muhtemeldir. vei harbiye itibarile batm say ır •t ir kenarındn yıllıır ve yıllarla •-n sonı·a, vava,. "avaş "l·m·'ı'y" ka· ) T ll • 
•ıı .... " v ~ v u ~ Nevı.·ork, 17 (A.A •• - rnn ıa .. c o ............................................... b·u·yu··k bır· devlet oldugu· na ı'nan-rabiUniim. daı· yapılmış olan istas)onlann da ·~ 
,,N" Konynda. ne Swasta, ne Er- ~·erini tutacaktır. ajnnsından alın~n bır tclgr~.fa gore, Mu·· nakala"' t Vekili mıc.lardı. Zaten ondan dolayı de-
... • Alım.nynnın f ı-ansn büyuk clçıııl •. .. . . . . b. 
~.nıda, ne Dıyarbakırda, ne Kay - Pancar diyip te geçme~ ıniz. Tokn- Abetz, Vichycle bugün Mnı·eşal Pe d •• t tk•kJ • gıl mı ıdı, lu H~be~ .bar ı esna -
,:•ıcıe, ne Bayburtta, ne •.• Hayır hiç da vanrken ve Tcıkattan uzııklaşır- tain·re üç saat süıcn bir mülfik,ıt Un e l erıne sında, gerek Ingilwer, gerek 

r 1erdc, eski Türk ~ehrinde, bu ken yollarda başı sonu goı unmiyen ~apmıştır. ~~lakatı mlltcakt~ Ab~tz devam etti . Frans.ızlar, ele bü~k bir .~rsat 
rtte lıakir kalmıo bu kadar saf blr pancar yuklü araba kaf•lelerfne mst oğle yemeğını kabine .ızalarıle bır - Ş h . . d b I "l " k 

1
• geçmıt olmasına ragmen, munba-

..,e corememi•tim. gcliı-slniz. lstns~onlarda dizi dizi tc· lik 1 t e rımız e u unan ıw una a at · I k - '- ı· 
c '" ı ·te yem ş ır. V k·ı· C d K . 

1
. d sıran ita yanm as ers auvve ın -

"' ililorum·, bundan sonra ne vakit pcclkler Leşkil etmiş pancar yığın· e 1 1 ev et erım nce ayı, d 'hb. l d d l b·ır 
ır.ı. _ ı - il o b ı - . .. . en ı ıaz arm an o ayı 
f""dı hatırla nm, hatta ne zaman arı gcirurs nuz. aıa a arı suren, ·ıstanbuldak·ı ~.e~tkıklerıne dun de <le~ıım e!ml ış. ı türlü esaslı bir harekete geçip Ak-
t lladoluyu özle cm, gözlerimin önune o yığınları kurnn koyluleı'İn yüzün- ogleye kadar Devlet Lıman iş et- d . d it l l u kesme 
~ek olan manzaıa, hep ve sade de bir zerre endişe czc-ınezsiııiz. BI· 5iirrg Üft Ceza!arJ me idaresindekı hususi daircsındc ~nlız Je_ ayan yo un -
k ·şe, AU Paşa camiinin loş, ııerin lakis hat ün o b:ıkı;slnrda malını 1'11 • ~ I ld k d I mış er<.ı. 

· ı ı kt gorta etmiş, işini tıkır ına koymuş. (1 inci r.al ifed n de cıın) meşgu 0 u tan sonra emıryo • H:ılbuka, gerek Arnavutluk se· .. ız av usu o aca ır. 1 A h lt d k 1 t 
!:) nra Jnrın huzuru, mşesi belirir. Çunkiı Nakız !'ebeplerlndoı tcf:u ~ks it arı vrupa .., ı o uzuncu ı e - f . k b d f M rdn baş agır ağır yukarı doğru .d .. I . . . . l\n . en, gere u e a usı -
ı~dl ' paııcın· <>kıp biçen ktwlunün harır tahkikat "Uzünden ileri "dmektedir. mc mu ur U"'une gıtmışlır ·ıuııa- I , d h ilk ·· l d ' ın h dı ula bir baı:ka " ~ " e- k 1• V k·ı·"'b d • I am"' 0tan ve a a gun er e 1 ve er 

0 
n • piyasa ile hir nlfıknsı, «Bu yıl m::ıh- Bu da polisın llk tnhl"kRt s11asındı., aut e · ı ı um a memur arın ·~ • l · 

~ ~llzelJığe bfırunmiiş, bir h::ışka sulümii arnLn kime, n. ıl, ne zamnn, konnn azami fiyntı te bit etmeme - ı t z 
1 

t tkik et nış ken ~ .. yanı bayret netıce er vermış 
• 
1 

'l'iirk c r"lc ka~ıl:.ıştım: Han· b - . 9 1. . k b' k'l ç:ı. ışr.na ar ın e .
1 

dı b. 
1 

• bu"ıunan 1r:.giliz taarruzu, İtalya· • ha 1 k 1 d knço satıı ilererrım. > ""' ı~e ı yo tur. ~ı vc:!ia ciirmiımcşhudu tam ır şe ı - d 1 b 
11.'r ına.m nr, ervn~s:ıra~ ar, ime E\'et, kuı umuş çamura bcnzı)·l'n de ~ npınnınnsından ileı·I gclıncktedır. 1 erıne uzı ~eı~~fn~\ er ~ ~ u;- nın I.arp kuvvet ve kabiliyeh 

1/ ' turbeler, caınıler, ~eşme er ... o biçimsiz, hantal, kaha ne ne ... Pan Son günlerde ac!liye~e verilen yı. mDuşk ve mu ite 1 ışl\~r.d~.z~."~ e lmkkmda bizzat itnlyanla•ın ken· 
~ e e ki çarşıdaki Takkeciler ca - ı car, nclaıu oglu şckeı clC'n bıkıp u a. {:ınlarca ihtikar hmli c!C"rinden l>lı • 0 ·u;ı.uncu lş etme u urun en dılt'rİ gibi, İngiliz ve Fransızların 

Sahife: 5 

}Fransanın (Na. 1~ 

Son GünleriJ 
Yazan ve Fraıut%cadan nakleden: 

Süleyman Sıtkı .................................... 
Şimdiye kadar çıkaa J - Eğer Fransa harpte d~a~ 
k 1 h etmek isterse, onun ınukavemetının 
ı•ım ann uli.aası 1 ancak ısınat kaynaklarına istinat ile 
Franaız ccphesf Alman darbele· mümkün olabileceğini unutmıyalım. 

ri altında yıkılırken, haziranın O zamana kadnr münakaşaya ka-
9 wıda, R6ynaud, 11apılan htiin rışmanıış olan Quenille de ilk ve son 
fcdakarhk ve ~ostcriltm lul8nuııi- söz olmak üzere diyor, ki: 
votc rağmen lta.l11anın da harb61 _ Muharebede devam mı edelim, 
girdiğini. kabine .toplantısında ha.- yoksa milstemlckclere mi çekllclım! 
bcr ııeı,yor ve 1111111 bu toplantıda Fakat bu işlerin her ikisinin de ne 
lıilkünwıtin Paristen aynlmak muazzam güçlO'dere nıal olacağını 
mecburl11etinde olduğunu ilave c - düşünüyor muyuz? 
diyor. Bu mevzu iizerindc tc.zıın Quenilhı esasen bir doktordur. Bi
nııınakaıalar yapılıyorsa da bfr naenale) h b1r hasta ka~ısında teş
karar almamıyor. his vazifesini nasıl dikkatle ve yfi-

F:rtcai pnu, Pariı ~a~.l"ı ilk de· rektcn yapıyorsa bu müthiş vatan 
fa olarak, toıı scslcrmı dııymıya meselesi karşısında da öyle harekcl 
ba1Jlıyor. ı•t githkçıı artan . eı!dı~c ediyor. Fransamn bugünkü derdine 
gr~ış nııkyCUJt.ı mttlıacc.rctı mtaç le hiıı koyuyı>r, maamafih bu derdin 
cttır-iyor. de~asını tayine kadar gidemıyor. 

O gfüı 11rı711lrm kabine toplantı - . • . 
sındrı Londradan dıınnııtR ,,zan Bu doktor Nazır, vazıyetin ıcap 
Gcııcı'.az De Gaulle, İııgtltzlcrııı ettiği sunli ııormakta~ çckinmıyor, 
, · fakat Fransanın sclametı için C11 f mmıayıı tay11ro·r uondennek ıste- . . 

· · · " muvafık olan haltı hareketı tesbitıo medıklcrııu bılclırlııcc 1-'ransız hu- • .. . . 
ki• t i b - ı...; t n ne kadar fecı ve müşkül bır ış oldu-

ııılf' ın n nıaneı•ıyatı usvıı u . k f"k" ı l · k 
b l ~unu d:ı duşl nC'rc ı ·ıı· er nı nçı • 0

-u u11or. • . - •l · e dili varmıyordu . Bo-Gcnrral n cygaııd ın ccplıclcrdc- ç 1 so~ enu) _ 
k · t ı kk d d - · · h t nıınln beraber ne tarafa ınutema'WU ı ııızıyc ıa · ·m a ver ıgı ıza a - . 

1 1 
d 

rnhaıncti tııitim rıplaklıuilc toba- ol~~gu büsbulüıı an aşı mıyor a 
, uz ettiriyor. degıldl. , . 

o k t 5 d - • ·· " Po,ta Nazııı Jcan JuUcn e gelınce 
a ·şam saa e ııçuncıı cıon- . dl lı f l"k tinden doJaq va-

hııriuct c!cvı,ııi>ı soıı ıncclısi vıı· o, şım arp e l e ,, 
kclıisı Pm·iste ufne ıon defa ola- zifesiz kalanık Fnınsanın yollan ü
mk t~plaınyor ve Pamtmı cıynl _ zerinde serscrlynne dolaşmcya ma~ 

k ·m olan ..,,.,ta memur ve mlivczzı-mak kııraı ım ııen11ordıc. u .. --
11 lwzirmırlıı hükiımet erkanı l<'rini dilşiinüyor, hiç ağzını açmıyor, 

Toıo·s ~clıriııc ytrlcşmiye bRŞlıyor. 

O giın Canueı/dt ırlrlcicC'le 11c kar
ıııal.·rınşıl,; bir ~ıkildc yapılıııt Jı~ 

ilct'İ lıfr kı•binc toplantumıda, 
il' c11omırl, ikinci muhaı·cbc11in de 
kaybcdil<liiiini lıilcliı-iyor ııe hczt -
metin sebeplerini izah ettikten 
Rom·cı bil' müt-0rekc akdinin zaru
ri oldıığırnu söylıiyor. Mart:şal Pt· 
tcıin, General it' cvaand'ın fikrini 
taırı ib ediyor. Buıııın üzerine 1.:a -
bınc ôzası (mütareke t•e mukavtı· 

met ttıra/tarı olarak) iki kısma ay
rı arak munaknşaya ba§lııw,.zar. 

l\luhımmat Nazırı Dautry bu su· 
ale cevap vermiye bile lüzum görmu· 
yor. l'illmkika, fabrika )P.vazımı ol
nıariıktnn, iptidai maddeler bulun
madıktan sonra rniltchassıs amele 
n.ıklinc!C' ne fnydn olnbllJr? 

işte ınC'o;rlnıin m nazik noktn"lı 
lıııını; ıhı Naıırlarrian Chichery, fır· 
k rılık hl !erine tabi olmıyn~nk .sırf 
mı eli bır fen adıımı gl!:ıi düşündfığıı 
.: he tıC' oze karışıyor ve şı.. mutalc-
yı erclecl iyor: 

mnamafih deı1n bir ıztırnbın yül:!i 
u .ında ezilmiş hnllle, içUnabı kaMl 
olınıyan akıbete katlanmuk fikrinde 
olduğunu gö tcrlyordu. 

M. Mandel'in 
~ndişeli sükutu I 

Rütün bu heyecanlı ve ıztını.ph 
munnkaşalar arasında yalnız Dahi
liye Nazın M. Mandel ıoğukkanhh
ğını muhafaza ctliyor, yerinde hiç 
kımıldamıyor, parıl parıl parhyan 
gözkrllc kona~anlan, hlç ses çıkar
mak.ın:ıın dinlemekle iktifa ediyor. 
O bu hnllle memleketin geçirdiği 
rr'üt.hlş hfıdisat karşısında tamamile 
hissiz olnmk yalnız yapılacak Jıat•
laı ı, ııe'ltku heyecanla söylenen yanlış 
ıniıtPleaları tarassut edip dlnli)cn 
ve onlan zihnine nakşcyliyen, pu u
va yatmış kısa ve keskin dişli yır
tıcı !ılı mahhikn br.nzemekteydi. O
nun hu he tıplı VC' içinden pnzarhkh 
halinin i C', kendi ini seyredenler i
çin, enrllşC') i mucip olmaması imkan 
hal"iciııdeydi. (Dcramı vc..r) 

e tadırvnnı!- Bu, belki pek c ki nıncnıa kadar f'll muteber mata, ı ıı ç ıı bu yüzden ıkmali tal k•kat ıçin ızahnt alr.ııstı~. d da çok a1denm.ş oldu!darını ve 
' r tllgıldl. l'akat o basit ç zgi- saghı.m geçer akçe olarak kaine k- r l• e g-eıi v<'rilme1 tedlı·. J\liıdcıc- u- J{aradcnı~ \'apurun a • bu aldo.nma yüzünden de bugün- İngiliz tavyarelerİ 0 ııoluk ı enklcı ile, o ruh:ı su - tır. mum ili!< bundan bi.ıyle tahkık tı ık- Ce\ det Kcrım lncccl<'yı. Of' le l:ü harbin, çok lüzumsuz yere J 

~'~~huzur veren halile bu köşe ne Pımcarın mı var, duşünmc, )'ukle mal edilmemiş ve her hu u d lil· yemeğini, limanımızda bulurı n haddinden fazla büyümüil ve dal 

Lord Ha lif aks 
nutuk sö ledi 

1
• ne guzeldi l rnbbl!.. ornbaya, got•ıı· fnbı·ık. ~a... Hnltu lcrk tC'<ıbıt olunmnınış ihtıkar d. - d K d ' 

~ k 1 Denizyolları i nresınin nra enız budak sarmı" bulundugu· nu İspat t ıı ak, yazık ki; bütıın bu biribı· dnhası vn1·, ıınncnı mı 1-til', ıı;te "n vrılarını mahkt.:ı•ıC've sev etmen \"C v k .. 
n malısulun olınn ını beki e "it f ı:ı k r ··eııııı .. t·ır. Bu makatla bıı ış vnpurunda yemiştir. 1 eme te etmi .. tir. t~. nefis e erlerin pek çogu bu . ' C' 

11 
• ... ıı • .. 1 d R D ı "'V 

t 'il le yıkılmıyn dokulmlyc çokiıp ı ıkayn, ~arıtır hl ::ıbını nl paıanı! t:z• -inde ihtisa<ı ı e)da etmesi tç!n Vali ve Be e İye eisı O.{tor italyarıların, Mısırda uğradık· 
Se mahklımdur. ' . . Fnkı>t pancnr bu kı~mct nı lıildıgı "':!Ü<lden•nıumi mua~ini Ft:thi ~ • ; Lutfı KırdM, Liman l şletmesı U. ları ina:lılmaz hezimetten çıka. 

~tlbcı-- T k t, k d 1 b f l •çındır ki to ıırrunu \"er ın kte pek "adece bu nevi işleı le lıı\Zif edilmiş m-:.ım Müdürü Raufi Manyas ve cak ncltceye gelince, bu netice 
""' 

0 ·a en 1 •ueı c u a· nazlıılır. -'" d •tib k 11 tı' r' il U l\1'"d · · 1 ~ 11 ununc geçebilecek kudrette! . . k ve .. un en 1 nren onn ;ı.a ·ın 1 
• ucni1yo arı mum · u uru 1 1 - ş·mdiden kat'iyetle hesap edae -

'i ldir. Ona bn işdc bir nn evvel 1 Feyızl~, bı·lıTk·e~UI pancıır tohumu kar dosyası üzerinde tetkiklere baş- rnhim Kemal 8?.ybora bulunmuş- miyect:k kadar büyük görünmek-
llıııthtalc kt" ancak yuz yı lı ı r ııaa) ve emekle lamıstır. tur. d. B' k it l 1 · · 
l) gere ır. elde cclikLillyoı·. Buncl:uı ılolayı da Ayni zamanda ihtlkii.r da\'ıı\nrırıa l e ır. ır e e a yan ar ıçın 
~~er taraftan ise, Tokadın öz • bir çok başka ntC'mleketlcr gibi biz yalnız İkinci Asliye Ceza mahkeme· Liman afölyclcrinde bundan sonra artık Mısırı tehdit 
~aklanndan istifade edc.rek el- ele - tohumu Marariııtandaki hiiyük inin bakmasına k:ırnr veı ilmiştir. Münakalat Vekili, yemekten etmek, hatta Afrikada, eskiden-
~ 'r..~ Yapabileceği pclc çok şeyler istıısyondan getirtiyoruz. Bu .Jlncar -------------.-- sonra bir motörle, refakatinde beri tasavvur ettikleri büyük m ·k 
' 

1
• bunlann bir an evvel başa- tohumundan yalnız bir dcfıı tohum Kadın kıyafetıne I Liman i şletmesi Umum Müdürü yasta istilalarda bulunmak emel· 

._,-~ını dilemekten de kendimi 8111· alınabllivur, ikinci tohum \'erinısiz k F · 1 • ı1.,1··d·· ·· ld • h 1 • d k 'kt" d "'~)vl'lııtı, oluyor, " •ren erke ler VC en •]Şen IY ~ Uru 0 • ~gU a • lerın en vazgeçme 1 IZa e e • 

~ . gı de lım:ın ışletm e::ının A - cektir. i. hl,. olmazsa \ 1 , 111 k hey- işte Tokatta kurulacak olan bil - ı ·ı z ı ) 1 b k 
erıL " (1 inci Ra 11 cc ~ c Ct:(lın rıpknpıdaki veni atölye erine Sonra, İngilizler ugüne a -ı.~ •. •ıı bulunduğu meyd.ııı ·kı burası yük tohum istasyonu zamanla bu ışi l "' 
"il d ı bn k E1kekler ise plan arının su:,.·a gltmiştir. Ameleler tarafından dar aösterdikleri hızı idame Pdip ~ltııı e yegine if}ek me:rdanıdır - c e :. ~al'aca tır. . • k d h .k .. 

tttııı Urlu havalarda çamurdan kur- Hula ası şudur kı: Şekcı· fnbrıka- düştiiğünü anlıyarll a a atı harare tle k:ırşılanan Cevdet Ke- de Trabhngarpta da ayni süralle 
•k lazımdır. lan yükselmeden C'-Vel bomboş du - hareketle sıvışıp gidiyorlar. rim İnced:ıyı, bütün ~ilcre iltifat ilerliyebilirlerse, İtalyanların da· 

'~tııra Tokat yavrularını nınh:ılle rnn uçsuz bucaksız topnıklnr bug?.n Fakat Fatmacık, tam kapıdan etmiş. hatırlarım sorm u~, i leri ha uzun müddet Habeşistanda 
\ dllt,nda, Mkak ortıılnrında, ana- b~ştan. ba,a ~ncı_ıı· tarla!ltıdır. Dun çıkarken, karanlığa gizlenmiş ha- hnkkında bizı.nt kend:lerindcn i- kalabilmeleri imkan haricine çı -
C. 0

11 "e viranelerde toz toprak !~in· ~:ınd~k~.topra;ı bıl_e çok lı~lı3n k~y- inlerin kamalarile yaralanarak zah:ıt almıştır. Amele'. Veki1in bu 1 tıar. N;lıayct, İngilizlerin, Girit 
~ hıaınaktan kurtarmak ta elzem- u, şım 1 

yem ye~.1 lopra ıır c de kanlar içinde ycrt- seriliyo~. hnrcketindrn duyduğu st-vinc. a -te~crck o ada deniz ve 
tıı....'tokatta n~len b·ır tanecik olstın etmek için '.lort d.onmcktcdh-. dl. . . . 
··ıııt '" Simdi Ciimhuriyct a ıyes ~ın muhıc<if '• .:ı,.Jcrlr iıhn etmiş - haı.tı .. :. t::ı vücude getirmelcrı, bab('csi ,.. kt " Zaten çcşıt çeşıl ııe<;mc mahsulle- - I I l k .

1 Q~l . •
0 

ur. . . rlle keyfi yeıinch ~lan Tokııt viliı- himme tile yaka anınıs 0 ım a çn • tır. ıtalyanın, meşhur Oniki ada ı e 
'~at hahsll'lo donmek ~.,tcn:ezdım. yetinin, şekt>r fabnkıı'lt Vl' ıı:ıı,t·.ır caniler, yok yere bir masum kız- Liman ihtiyaçları muvasalasını tamamen kesmiş o-
~tı h adın• taşıyan otelın, hır yol- ziı-aati riiziınrleıı dr bir bao;kn tiirlıı, ccığızın kanına gİrİ!'lin he~abını 

1 
Miiııa~ .. ılat V "kili. :>eni atöl • lacakhr. Bu muvasatanın kes:ı -

~ ~r bakımdan memnun edct'ek katmcl"!i keyinendli:lni süylcnriyl' lu- \ ermektedirler. vele d(•n sonra Balı·t ve Fenerde- ınesi ise Oniki adanın akıbeti için 
Ulunmasını, hiç olmazsa te· zum kaldı ıııı artık? · b' ) b·ı· N't k' d 

ki, liınanın dığrr atölyelerine gi- çok va ım o a ı ır. ı e ıın a-

(1 inci sal ifcden dcvcım) 
ı"lütracld t bomba ııah·olan isabet et
miştir. 

l\lannheim'ın cenubunda bir şchlr 
ol.ııı SpC') ı 'de tayyare inşa eden 
hir fabrika~ a ısabctler viıki olmuş -
tur. 

İngil•z hava kuvvetleri dün gfın
dıiz miıtearldit tu~ yare me~ dan! ırı
ıuı ve Fransız sahilleri açıklarında 
duşmaııın ô ticarı t gemisine hücum 
t>tınişlerdlr. Hürumu müteakip gc -
mılcnlen birinin sancak tarafına 
~ııttığı, dıit••riııin de yanmaktıı bu -
luııduı:u görülmüştür . 

Alman tayyarelerinin 
faaliyeti 

Bcrlin, 1 i (AA.) - Bugün 
Alman Başkumandanlığı tarafın
dan neşredilen bir tebliğde iki 
düşman ticaret gemisinin İrlanda
nın 500 kilometre garbında bom
bardıman edildiğini bilrlirrnrkte
dir. 

(1 inci ahıf tdcJt demm) 
Lord Halifax sözlerine şoyle de -

vam etmiştir: 

.l\fııştcrek düşmana amansızca dar
beler indirmiye azmettik. Donanma -
mız 'liC hava kuv\;efü~rimiz kahra -
rnaıı Yunan müdafılerıle teşrlkı me-
ni ettiklerinden dolayı büyük bir 
guı ur duymııktndırlaı·. Bu türlü 
yaı:dımll\l'ln bt-rnbcr nıümkün olıın 
diğer ht•r nevi mali yardımı da niha9 
zafere kadar yapmakta devam edece
ğiz. 

Yunanistanla Roma arasındaki 
milcadl'le dolnyısUe, .fena rehberler 
tarafından yanlış yola sevkedilen 
İtalyanın nihayet yeniden güzel sa
natlcrle iştigale başlıyacağını ümit 
etmek her halde fnzla bir nikbinlik 
olmasa gerektir. 

Lord Halifax, bugün cereyan et -
mcktc olan muharebeleri büyük bir 
mahaı·etle hazırlayıp tatbik eden Ge
nerıı.I Metaksasla General Papagon 
takdirle yfıdetmiştir. 

ktt.As~VillİN ANSİKLOPEDİSİ ... . 

Graziani'nin suya düşen planı 
Esrarh bir 

cinayet 
l derrk let' iklerinc devam etmiş- ha timdiden Yunan menabiindcn 

lir. Ou tetkiklerden gaye, lıına _ mütemadiyen yağdırılan haber· itııl)aıılar Mısır cephesinde hare· h:ırebe sahasına gotürmcyi düşün-
nın tahmil ve ı.ıhliye ihtiyncı İçin foroe, bu adalarda ahalinin cçlık- kiitn başlnıııadıııı en·el çôllcrdeki miiştur. 

·ı k ·· Jd • b"ld. ·ı t-, rp şnrtlaı ını uzun uzadıya tetkik ÇoHin her bir turuscğinin bir tu -(1 iııei sal jcdrn det•am) 1·cnp eden tedbirleri almaktır. ta:ı o me uzere o ugu ı ırı -
b b l d • ~·1·k c nişler, bu gibı seferlerin giiçluklc- zak teşkil edebılcccgini de nauın iti-Am erika mektupları Dün sabah Kiiçükpazarda bir Mavna. romo1kör \ sai e gibi mektcdir. Bu a er c e şım;ıı 1 r ni ve muvaffakıyet şartlarını araş- bara alan J\tareştıl, silahlarına va-

~ handa odacılık yapan Mehmet a- ) dek vesait bulundurulup liman- biraz mübdağa bulunduğu fare· tırmışlar ve bır plan hazırlıyarnk rıncıya kadar cbindirilmiş> olan or-
' ıtkadaşın ız Celaleddin Ezine, A-ıgöı;tcrileıı şeylerin blıw ucu \;e 0 dında birisi. hanın iç avlusunda, da tahmil, tahliye işleri çoğaldık- dilse bile, Mısır zaferleri v~ Girit tatbikın:ı başlamışlardı. du una cöncü:> olarak cmotosiklet 
"'~~ hakkındaki nınknlelerini, kısacık yarım muşabeddcı·ın muhar. duvar kenarında, çamurlar ara - çu bir Blkmtı meydana gelmeme- istilil51 dolayısile mahsur bır hal- İtalvan l\lnr<'şali Graziani'nln ese- kolları> tayin etmiştir. Kafile harc
_"f~ ıı~Yet rcfıkımiz.de neşrctmiye rlı-in ade<:ec:iııde büyütülmüş eekille- amda bir insan cesedi bulmus, bıı ı:i için şiı ıdidcn tcdbirlrr alın - de kalan bu Oniki adanın er geçi ri ola~ bu pl.ın bilhas :ı Umumi kete geçeceği zaman askerler kam -

l' ı zaman, guzel ozlü, agır çe- ridir. vaziyet karşısında büyük bir kor- makt~dır. Liman atölyelt-ri bu tukutn mahkum olduğuna fÜphe Hupte Sü\•eyş Kanalı uzcrine yap- yoıılarn bindiı illyor, t::ınklnr hususi 
~ıılara susamış olanla~n, der- Celaleddin Ezine bu hataya düş- kuya düşerek h emen polise koş- ihtiv cı k:ırııılıyacak <'Vs:ıfı haiz - ı edilt-mez. 1 tıı:ımız seferden ders _alınarak hazır- kamyonlarına giriyorlar, tnyyaıe de-

' il~~ ıarı dıkkatın~ ce~bctmıştl. nıC'mişlir. Amerikaya bilerek gitmiş. muştur. dir. Bu it;b;rla Münakalat Vekili f Mısırdaki ingiliz harekatı , baş- lanmıştır. 1915 de_ Tuık orc!Sulsu ı~~,- fi topları ve sahra topları kendi erı ıiln çeşit. çeşıt hadiscll'rc Ytt tir, krndi!ıinc gostcrılmck istcnıniven • w k'ld 'k' b ft d h d · nal cınlerine vardıgı zaman na ço - kamyonlannda ateşe hnzır bulunu-
~~c bir .gunluk ömrll olan. ga· tamflaıı ıla görmek lslt'•mi;-tlı-. Jİa _ Orta yaşlı ve temİlcc kıyafetli tetkiklerinin neticesind"n mem- ladıgı şe 1 • • e 1 1 a a. a a e. • ı !erini aşmak için çektiği sıkıntıdan yorlar, keşif tayyareleri luıvalanı -

'atı lfeler.ı a:nsı~~a .fel~f~yı, e- kiknti, geniş ve kavrayışlı bir küı·- olan cesedin üzeri arandığı ı.a - nun olmuş ve bazı direktıflf'r ver vam e~ebılır:;e, f_8rk1 Akde;ız '. 
0 

kadar yıpranmış bulunuyordu ki yor,_ motosikletle~· önde _olmak üzere 
.,, ' Ycnı bır dunyn goruşünü, südcn seyretmiştir. Onun için de nn- man, hüviyetini teshite yarıyacak miştir. meselcsm~~ artık bır ~ah~ av et 1 f ngillz kuwetlcri~e tc~ıasa geçtiği 

1 
b~.rlık ha.reket cdıyor. Duşnıann te a

~ kendinden eınin _bir üslüpla zıırlarrnın önünılc yııyılmış pnnol'a- hiçbir vesika bulunamamış ve l\1a) vcsaittc bcklctilmiyccek e~memek uz.~e. balle~ılmıı naz~- ,•akit tamamen bıtap bır -~~ldcydl. ı duf cdllır edilmez ~erhal ta.nklar 
eıı n bu ınnkalelcrın unutulup madan bakarak şu bahisler üzerinde ceplerinden de beş parn çıkma- B k" I k d I . . nle balulabılır. Şarkı Akdenız ÇolOn insnnlar kadar butün harp kamyonlanndnn fırlı:ı;arak llcrı atı-
k ~c, nıuclllf te razı olmamış vukufla duımuştur: Ameı-ikan psi- mıştır. . ~zı ımsc er, .. eni ı erıne nıt meıelcsinin halli ise, İngilizleri, malzeme ve silahlıırını da tahrip c- lıyorlar, piyadeler kamyonlarından 

t vn' Amerika nıckt~plarım top- kolojisi, J)Olltiknsı, Amerikanın ı·ub M h• l"f 1 • d h .. ıthalat eşyalarını gun erce vasıta- .. 1 • d bulunan den müthiş kuvveti kaı'Şlsrnda Grn- atlayıp tankların gerisinde iler!i~·or-
1, " bir ki•.. h 1 d e t u ,e ı yer erın e, enuz ne l d b ki t kt d' l B ·· uzer erm e muazzam İ 1 to •- k 

1 
d b "t. Se "':~ a ~n e n şre - cephesi, Amerikan l"konomynsı... ·1 ld • b " d'I . b. ar a e. e me c ır eı. u yuz- h .. k.. .• belk' yanımdan ıınnl .Mısır üzerine yürllyecck tnl- ar, p .... şı;ran anıyon nr ::ı u -

Ilı illi Yahat roportaJları, yaban- Celiılcddln f~zine yeni dOnyayı 1 e yapı ıgı tes ıt e 1 emıyen ır 
1 
den liman vesaiti muattal bir vn- arp yu unun, 1 ~nn ordu unu 915 de uğradıf,.,nıız a· lundukları yeıde kalıp kamyonun ke 

' l!·ekc:_t~erc ait çeşit çc it yazı- eski dünyadan ayır~n bütün forikn~ çok yara ve beıe bulunmaktadır. ziyette kalmaktadır. Liman işlet- fazl~mdan kurtarmıı olacakt~~· kıbctc duşmektcn muhnfnza için, bil· narlarını indiriyorlar, bu şekilde, c-
ltılfııbıalı piyasasında hiç eksik }arı, usta bir re amın fırça darbe· Zabıta, handa oturanları ııor • ı mesi bunun önüne geçmek için Hatta bu dava~ın ~u suretle ko- tun efradı topları ve tnnklaı·ına vn- sasen kamyonun zeminine tesbit e • 

t ı-._~llı~: bir )erile ifade edişindeki keskin, knt'i guya çekince, bunun, kimsenin l talarda üç günden faz- künden halledılmesı, Balkanlar rıncı~·a kndnr bOtiln malzemcsıle dilmiş olan top kendUlglndcn mev-
' il 

1~ i de, muharririn ilk çizgilerden ziyade renklerle mlina - tanımadığı bir yabancı olduğu nl ıa hın kvlas~l . k üzerinde bile tesirini göstererek, kamyonlara yuklcmck suretlle mu. zie sokulmuş bulunuyor ve derhal 
tord ı;ı;.ti yeı ·udeki "aşkınlığı l d k k a e. etı memcsıne ·arar ver - d 1 d d .k.d t b .ı ab"lı"yor ' •taı:ı . ıs ~· • an ırara o uyucunun önüne kov- anlaşılmıştır . . B k • t t • bun an sonra ora ar a a ı ı e a eşe a ... ıy ı · 

~it esı olmaktan il:ırı gideme - muştur. Amerika mektuplarında lı~r l Zengince. bir zat olduğu anla- lmışdtır. u arara rıayl e e mk ıyen- birde buhranlar zuhuru ihtimalini mucip bir mesele kalıyor, ki o da işte MareşalhGdrazJd ani b~ planı ~: 
·~ . çevrilen snhife, matbaa harflerine şılan ceset sahibinin herhangi bir cl\r ~n pkarjA;eVzask"l"ınaTcal tıfr. azaltabili... Mısır taa.rruzunun Almanyada ~csindel l\:lısı~ du u u.~a lf!ı~rek.Sıdı Sıı ~~;ı~:ı!!c~~:. b!~~~usi'!~ {a~tırıl~nış i ~c f~tün. t~er\u~~ına hile ile bu h ann getirilerek parası • fona. a a c 

1 1
• c e on Velhasıl, Mısır taarruzu ne ka- husule getireceği aksülameldir. F=~~~nd~~ma:ıa~~nın1 ::ı~~k ~~~~l~;i 

l.'i' ~herkes uykuda ••• Avdet et- d:r~r uzer n e ş cnmış ıı· a 
0 

- alındıktan sonra öldürülmU~ ol- ldares1nde de rne~gul oldu dar beklenilmedik bir zarpanda Acaba A lmanlar, meıhur (çelik bu plana derhal mukabil tedbirler 
'"t an orada telaşla dünyadan Esel", geniş bir bilginin, kuvvetli ması muhtemeldir. Mi.inakalat Vekili Cevdet Kc- ve bir şekilde yapıldıysa, o nİs· ittifakla) bağlı bulundukları ltal- nlnn İngillz kuvvetleri evvclli. İta! -
~•r"<ıra~Inra diyor ki: cAman, bir felsC'fc kültfırünün, ı mi ı; bir kn- Adliye Doktoru E.nver Karan rim lncedayı, dün akşam liman- betle d e beklenilmedik neticeler yanların Balkanlarda da, Mısırd.a yan ordusunu Sidi Barranide dur -

\l\lllık iıtmoyin, bir kere dünya lemi~ ıııahsuliidür. Oku> ucu rımızu cesedi muayene ederek nlüm şek- dan ayrıldıktan sonra telefon i - doğurmıya müstait çok hayrete da uğradıkları bu mük!~~r .. hezı- durmu:ılar ve bu ~ıüd~et zarfında 
lıdedİr.!0nra, sckcııesi de uyku tavsıye edC'riz. linin tayini için Morr,a kalc.!ırıl - daresine giderek bazı tetkikler şayan muazzam bir i§tİr. Bu mu- metler hakkmda ne d~~uyor_- ?'mamen makln~leştirdikleri ordula:ı 

..--- - 1 1·· .. . . h l 'f . 1 .. . d . h ltA Al 1 F 1 b k"rtı ne gıbı tedabır ıle mukabll~ hücuma geçerek, bır 
~ B h · · I f. 1- -, masma uzum gostcrmıştır. yapmış, m u te ı ış er uzerın e azzam ış, a a man a:ın ran- ar ve una .. h-.rot 

1 1 
d I'tal 

1 1 
ı ~ ••• orsa arıcı a tın ıyat arı l ki ld - l d. lar? ı·t• f i.U n ç n c yan arın n.y arıa '~ı_ lye kadar çıkan hudut öteei c JI Zabıta, katil veya katillerin Müdür Niyaziden izahat ıı 1mış - ıızlara karıı yaptı arı yı ı1rım a ma.yı tk~sabvv~kr. e ıyo1r hakk ırda hazırlıktan 'sonra zaptedebildiklerl 

llıızın ekserisi bu Merih yol- kim olduğunu ve cinay~tin ne tır. Bu arada memurların ça ı~ma harbintlen eld .. t-ttikl•ri n°tice er- edenz, ı u ı ı &ua ın a yerleri tamamen geri aldıktan baş-
lı:.."ı t hükümlerinden .farksızdır. Reşadiye L!;a ~ şekilde ve niçin işlendiği etrafın- tarzile de meşgul olan Vekil, da- den de da' - • . ..... .. - şimdilik bir tahmin yürütmeyi ka muharebeyi Trablus harbinden-
,"'\ ı... _ rup0rtaj)arımıs, muharrir- Kalın Beflblrllk 95 da ehemmiyetle tahkikat vapmalc bili santrallan °czdikten sonra bilir. · mevsimıiz buluyoruz.. ıbcri İtalyanların elinde bulunan top-

.. .._ ıkametleri11de kendilerine Klilçe alba Slhll 2 57 tadır. tetkiklerini bitirrrıi .. f ,.. Yalnız ortada kala kala merakı TASVllUEFKAR raklaıına ıntikal ettirmltlerdir. 



18 Birincikılnun 

r~-----------·------------------------·----------,, Bu haritanın Üzerinden Afrika harekatını takip edebilirsiniz 
~~~ ..... ----- ----------------------------------------.-..··----------~ u 

1 ftb1ar Sa Sfeya ., 
' Gl-~z1w 

"'"lr Tobruk . El 11eçi/i'fi!'". ~ 

• ~ Hllma.,,ın k. 6 A.kr"ma _ 
0
Mar 3 L;;-cA 

, .. u Gad..d.et-AlıttılJ.r 0 

0 .,~, 
u El Gerrarl k. , . el-Ad.em NJ!•tnıv·, 
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JÇulJ8.6es- S~rir 

S I RE NA , • 
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... Tawruztlatt eyvel İtalyan..,' 
cephesi .• 

'> » İng//iz cephesi .. ~ 

k/1t.0~t:::::ı2}~.:::;50cı==r}c=l~do~·=,~1s~l~:o 

• 

i 

·-

-, 
E/Hansurae 

F49U$0 
ol<ihyş 1 

ezsgazlJ 

Git gide ehemmiyetini artbrmakta olan Afrlka harbini takip etmeleri içi• Okuyucularımız bu barita71 kesip aaklıyarak bergün biraz 
okuyucularımıza bir kolaylık olmak iizer• bütün mühim •evkulceyı nok- eden harekatı bu harita üzerinden takip edebilirler. Yukarıdaki 

daha inkit•f 
J E J İ b , kc ,;İp 

tahırını ihtiva eden hususi biT" haritayı hazırlatmtı bulunuyoruz. ıaklanmak üzere te tip edilmiştir. 
,.. • • • • • • 1 0 • t • t 0 1 , e • e , t t • t t t ot t e e t • ' t • ı ı t e • • ı • ı • • • • t • t" o c t t' • : ; ; •• ; ı • t • • • t t O• • t t t t • • t • ı • t • t t • • ,... t O t • • m e ı • ı ı • • t t e t • • e • e t e ı e ı t e e o ı e t t o • ·.ı+ o • ı • o o o•• • t • • ı • ı • • • • • • t D t t t • t t t • • ı 1 t ~ 
=::=o~r--as--:=:=. ==::::~ '5 , ., t. GENÇLiK 

GÜÇLÜKLERLE ~~SiL v k•t N k•tt• ' 2 GÜZELLİK 
Mu .. CADELE EDiLiR ? a 1 ' a 1 ır ••• ~~ ~!!!~-~!., 

Yazan: fff"rbert N. CASSON 

---------------------------------içindekiler: 

Bo, una koılrnm \•mız, koı kan ilerlıyemez. 

Zoı luklıır nıçln kı~·nırtlıdir! 

Zoı h .. ı;a kııı·şı ~ilti.h: Öğrenmek. 
J.~n rannı vnktınde 'eı, gccıklrscn ka.> beılcrııln. 
Hcı şnye ı·agnıen ı;cbnt et. 
Z lııgu nasıl yenmelı)'lı.! 

R.ııık ı 1 n ne zam ın boıç alnıa•ıyız? 

İşını yenil ğc uyclur. 

124 Sahife. Fiyatı SO Kuruştur. 

Neşreden: İstanbul, İnkılap kitabevi 

• 

-~-

göru
artık 

tnın'kyajlnnmış> ınanzııralara nılıa
yet vcrllmi\ltır. Fıızl ı olarak tcrkı· 

lıiııde «Krema köpuğü> bulunduğun 
dan bütün l'Ün sabıt knlnııısınn ınc-

dar ofönur. Ht•m,·n bugünden P.ıris-

Maliye \/ ekaletinden: 
Gümüş Yüz Kuruşlukların Tedavül

den Kaldırılması Hakkında· ilan 
Gümü~ yı.iz kuruşlukların yerine gümüş biı· lirnlıklar daı p ve pı~·a

aayn killi mıkuırda çıknnlmış olduğundan giımü~ yilz kuruşlukların 31 
lktncikünun 11Hl tıırıhindcn soıırn tedavuldcn knldmlması karnrlnştı

tılınıotır. 
Giımü~ yuz kuruşluklar 1 şubat 1941 tarihınden itibıaren artık te

davul ctmiyecek ve ancak yalnız l\falsandıklarılc Cümhuriyet l\lel'kez 
Bıınk.ıısı şubel rinde kabul edılebılecektir. Elinde gumuş yuz kuru~luk 
lıulaımnlıırın bunları 'Malsandıklarıle Cunıhurıyet Meıkez Bankası şube-

•rındc tebdil ettirmeterı ılin olunur. (7025 10216) 

5 porsiyonluk hir komprime ile (Su ve ateşten gayri arıınan bu mczıyetlcriıı 
hariçten hiçbir madde ilave etmeyi düıjünmcksizin) hcrısini size 

15 kurus mukabilinde 15 dakika gibi kısa bir za- ~~ilfJ KREM fERJEV 
manda 7engin ve İ!jtİhalı bir . flfra hazırhyabilirsiniz 
Maru( ve me.şhur lokantalanımzda dahı bu derece nef1s 

bir corbayı her Za l'Y"~ • \)u]ama7SllllZ. 

Büyuk yardım ve fıı~·dıı!lı A,lkilr olan torbnl•lc ııebz:e 

komıırimelerlmitln senelerC'c nefııı;C'l ve taıeligini m11-
hafaza ı-ttığlııe şn hlt olııcıık,.,ınız. 

ÇAPAM RK 
MERCİMEK, BEZELYA, NOHUT vcsair hubuhat 
sebze ve çorbalık komprimelcrini kilcriniıde bulun

durmayı ihmal etmeyiniz. 
Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibi
dir. Bilhaaaa dar ve aıkışık b'r zamanda 

kıymeti daha çok takdir edllir. 
Aileler için olduiu kadar volcular ve sporcular icin de 
her zaman ve her verde sıcak bir vemek temini kabildir. 
Bakkafüırınızdan 50 ,gramlık bir komprime 9, 100 ~ram-
lık bir kompı imevi 15 kuruştarı ala' ılırsinız. 

1 

B<.>-.ikt:t!'): ÇA PA!\1.\Rr A Tarihi 1cs!.si.: .ı.9.ıs., 
,:-~.-m~'-••-e~ntı~ .. ;<ii'em!rll!?~7""'~-ı;~tıın". 

,,.. 1 ~~-~ ,,;. ::""·. ·~ ~. :! ·, .. .,; .. ..r ı• '•, ~ ,..A fi'>•; ' 1 '~ ~ ' • .. • "' ~ .. -·. ..p~~-~ ,. 

Baf, Di,. Nezle, Grip, Bomı.tism& 
Nevraljı . Kmklık Yf' Bütün Ağrılarınızı OerbaJ Keser 
icabında ırundc 3 kaşe alınabilir T AKLITLE.RINDEN SAKININIZ. 

MER YE RDE: PL Ll.U KUTUl ARI ISRARLA iSTEYiNiZ 
. . . .. : . ·. I .. · . 

•; - -. T>' • ı ·~ •• .,._ • 

Ticarethanelerinde 

KAYMAKLI LOKUM 
KESTANE ŞEKERi 

MEYVALI NUGA 
TAHiN HELVASI 

Temin edebilir. 
l - KJrnM PEJ.!T1·:v : 

Biı tuv:ılct müstnh· 
zandır. İnce hi1' iti 
na ve yapılı:,ındaki 
lıususıyc•t ilıbarilc 

yüı.dckı çızgi ve bu
ruşukluklal'ın tf'>şck

kulune ııınııi oluı· 

Deriyi genç ve ger
gııı tutar. 

2- KIU<~~! J'El{Tl<~V : 
Bir güzellik \•asıtıı

sıdır. Geııl,ll·nıi~ 

nı~aıııatı sıkışlırn 

rak dlttekl pürluk 

ve kabarcıklun gı • ı 
deı'İl'. Çı! ve kkell'-
rl 17.nle eder. '!'eni 
mat ve Şt'ffaf bir 

lıalc gctıt"İr. 1 
8 - KR l~M l'EltTEV : 

Bir cilt devnsııl ır. 

Deri guıldcluinııı 

\ ifııızatını duzcltiı'. 
Sivlke ve o;iyah 
noktaların tPzahüru· 
ı.t! mani clıır. ,,ilt 
ıulttlesiııi b<)slip•rı•I: 

km·vetlendlrlr. 

1, Kuru ciltler için yağ ı ve yağlı ciltler için yağım: ' 
_ husu,i tüp ve vaı.oları var dır. 

---------------·· 
ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

,- T 
H erkes, bilhassa ç0<·uklıır tarafıııd:uı alınmıun gayet 

kolay ve mue •it- bır müstahzardır. ' 
BARSAK SOLUCANLARINA 

' karşı l:'ııyet tesirlidir. füırımk SoluC'anlarının büyukll rde ve küçük
lerde sebep ulacağı tclılıkckr gozonürıc 111 ırıa rak SoluC'ıın hastalık

larııııla Lurıu kulloıın•alıırı fay,lalıdır. 

Hcldınlerinıizc "e bıılkımııa tavsi) e edilen bu müstahzar her 

e zanedt• bulunur. Hı·çetc n .. <ıatılır. 

Kutusu 25 kuruf 

Birincikinun: Çarşamba 

t3S9 H, 
Zilkade 

\8 18 ~~~f.;., 
Knııım 41 Gün ;s3 
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l lst. L v. Amirliği Satını 
A:ma komisyonu ilanlar1 
38 kı ·nı cam lnboı ııtuar nıalze

nwsl ah•ı ıcnktıı. PaıaJ'lıkla ek,.ılt
nıtsl 20 ı 2 tlJO cuma günu sant 
14 30 da Toııhuıı< de ı.... A mirlıği 
8ııtııınlmn Komi \•onunda yapılııeak
tıı, Tuhmın b d il :m3S lira, kat'I 
ltmııırı.tı 5!10 1iı ı 2r, kuruştur. Müf
ı edat list..-. ı Koınl,.yoııda ~örülür. 
i te:klikrln belli santll' komi yona 
grlı ıdcri. (704 l 1564) 

iYi CİNS SAA Tflll 
UMUMi ACENTASI : 

İıtanbul Kutlu han 1-4 Bütli&t 
büyük mağazalarda ı:ttılı'' 
T 

. . ,1or· 
aşra ıçın acenta ar~ 

Gelibolu Asliye 

Hakimliğinden : 
. "' ı cıo D~ıvncı Gelıbolunun ~ n 

1 
mahalle iııılc otuı :ın Ar, r ; ' 
Zclırnııııı kocası HiisPyın Hu ':cı 
namı digcrlt Huse>in Şukı!i a " ~ 

ıv • 
ırn açlıgı buşıııım.-ı da\•asınıı• ı:ııa• u• 
teh'ıııı yapılnıı dllru~nınsı ı;oı ,,,;-_ 
Miiddcalc~h Huscyin HU nünıııt , ,ti 
t.ı niki'ıhıııda bulunan koı ısı a:d r 
Fııikııl u yedi aJidıınlıu i 1Jııkıı1 ""' 

ve l~ocnlık \'azıfcsıııi yupımıd g 
nıiıılc <iiıılrnon ,,ııhitkrın :;U11 t: r 
hndı:tleı ilı• o:;ııhit olı:ıuş \\' o l'' lıı gc 
şımdiyc kadar karısı yanınll r. # 
dii:'i ilanen ~ ııııılnn tebligat ılc 0 

1 vılmış ,.<' usulcn nakli hıı.ııc rt~'tJw" 
1 ele nüfu kaydilc ınütchııkkrık ı 
muş olduğundan mUddc:ıkybı•· 1 t 
lunnmanıası vc eviııc ıı:clnıcınr cllıt' 
vaıifci zcvcivetl ifa etnıcnı<'~1 

. ı•'' tile boşnrımalnı·ııııı ve boşıınıı •
11 

,;t' 
lıı>p nılıddeal~ hin karısı )'anı~ 111 • 
mcııı(!sindı>n vr bakmnmıısın 111J,1' 
vazlfei zcvciyeti ıfa ctnıell1:cıu tJll. 
llerl gcldigi de nıtitezahcl' 0 1 

dnn müıldcale~ lı kocanırı ıı.~ ıl lltl 
müddetle eıılcııcmcnw!!1ne 'liC ... ~ dıı<• 
ı uş masarifi ınuhııkemcnln dl"el!tı0l11 
ı•dilen<lcıı ııhnnınsınn daıı· <• ı;O.' 
As\i:yc hukuk mahkeme ıı t1cıı 7 )iıl 
o'an 11 ha:dı·ıın 1935 gün ıe ecl lt 
ıar ı;;avılı ılam sureti dıı1 n ıtıı • d'"tr Hu 0yiıı Hüsnii ve nıınıı h; ıfl ı. 
s{•yin Şukl'iinun buhını11ıan1: ıııfl' • 
ve ikaınctgiıhının da bellı 0 11

; ol' 
sıııdnn öltirlı tcblığ rdılcnıcfl\ '11pıl 
duğundan lıu tebliğin ilıınen.~1c!Jft 
masınn ve bir ay mehil \e~ı ııı tO 
karar verilmiş ve mezkfır l •e ~!. 
rcU mahkeme divanhııtıe!lıJI ıtt'v 
kılınmı!ı olduğundıın veı jlen ~ 
içinde tem~ lz edilmı•diiı t• 
hükmün katileımiı sayılacdt 

t 
'· 
l 


