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L l'ırtıc11 htırbiMlıt baımdaıs•erl lüı1J1t1 tz. muvucı- ı a1triklop11dilfııde ıdkrettiğfmu gibf ltalJ1anlur11t Ada· 
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ı..."".'llıf lraltshtfn de aıladilmi11• ben:tır bir ütifrı il• (Ka~ot), (ll11aki), (Hcrkit), (Kerpı a 11 an ır. ~t 
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~~~~=!:!! Churchill Metaksas bir 
ıaıbayet Harp va;i;-eti nutuksöyledi 

"ilk tetebblail,, Üzer İ n de "Muharebe ltalyan-
' ele aldılar i z ah at verdi ·~rın tam hezime~ile 
1 .. ..: nıhayete erecektır ,, ~!izlerin Mısır cephesind e 

~:ın;:~taiki 0!th:~!: ~~ "ftalyanlar İsteklerile Tepedelen top 
~ d ir. Bir defa bu taarruzla dövüşmüyorlar; bunun ateşi altında 
~· ler, İçinde bulunduiumuz • il • • ·· dük Ati.na, 19 (A.A.) - Yunan topçu. 
t\ ın zuhurundanberi, ilk defa mlS3 erini gor 7• su Arnavutlukta Chimııra liınıını ilg 
~eıebbüaü11 ellerine almıı J>u· Tepedeleni ve bu nıevkiin şarkındaki 
~~ 0~lar. Şimdiye kad~ .«}lk "Bu harp belki 1944 (Devamı sahife s, sütun 4 do) 
~ ~. yani freukçe cmıtıa- • 
~ bep mihvercilerin elin de senesine katlar uzayacak, Jtalya • Yunan 
'~ llYordu. Hatta italya bile fakat nihai zafer yine harp az• t• 
kiL. karıtbktan ıııonra ıerek b. · l kt V ıye l Dl 
...:_rı~ d k A ızım o aca ır,, [ ,,._ cephelerin e, s ere v • 
~._. ıı., bütün itlerde d aima ilk Londra, 19 (A.A.) - Reuter bil· ı 53 üncü gün 1 
~' kendisi atmıtlır. dlı-iyor: , 

L. -~~i A frikada incifolerin Avam Kamarasında batı çölündeki 
t;;;"'1ı ) müıtemlekeaine karta askeri hıırekiıt hakkında beyanatta j Telıra/ların hulasası : 
>,) 1it .. taarruz ile, cerek ( Ken • b~ı!uııan Başvekil Churchil demittlr j . Ttptdcleııin diiDtiiüii lıakkmda diiıı 
!'fı '-luıttoınlekesine ve ıerek a - kı. bır lıaber r-ıkıııı,srı da lıe11ii1: t<ıhak· 
t-:~ S11dan havalisine vukubulan Şımdiki halde Bardia 'lehriııe ve k111..· etmemiştir. Bııııuııl" bet·abcr 
'>~la.rında daima kendi Ön kalelerine gittikçe artan büyük k~v- Yıuıaıt lı.arek(ıtt ltal11un aRObını yo
~. ~ 1 ) vt!tlerlc taarruz ediyoruz. Batı çö • racak sürat ı•e eheııımi11ettc itıki~af 
"" t.f 0 

mut. ke_aa. Trab usea rpta tündeki vaziyet heı· hangi bir ııarih etmekte 1.'t İtulvanlar tik fak yapa.. 
~ ' lltra kartı •.n a 11.~rette ta.ar~~· beyanatta bulunmama müsait d~llse bflnuk Erin, ön taı·aflardaki diiındar
~. ~ele suretılf' ıolk tetebbu • de vaziyetin lehimize ila rak lııkı,af lat'lntn becerlkırizliğioıe uzülmekte-

.\ t"di yapmıthr. ettitiııl öyliyecek kadar ileri gide - dirler. 
~~Pada iııe, durup dururken, bilirim. Metak~as, lıarblıı inkiııuf tarzın. 
)'ta de ıec:e yarm Yunanistan& Tarihe ıceçecek olan bu nıilhlm mu dan mıımıun olduğunu dliıı SÖJlledisii 
~ıı_rı tec:avüztin/ nasıl tam mi· harebe geniş bir çöl sahasında sü - bir nııtı<kta bilhassa tebaı-iiz ettir_ 
~ bir ba k 'lk t hb.. Ü ratle hareket eden motörlü kuvvetle- miştir. 
~ • s ln u efe US» I riınizln eseri olarak dtıvmıın kütlele- 1'1ma,~ orduau müleııc.adlyeıı mer
~--~" ~uh~ .hacet yoktur. rinin ve dilşman nıilııtahkem mevki- k-:i sıkleti. değiıtireı·ek ltul11anlam 
~ ~ llyaaı 14l~rde olıun, ce-ı !erinin içinde ve dıoında öyle inkl- ııef '8 aldırmamakta, -ve Jı41r tabii 
lııl.ı.~ i, lerinde olıun, «ilk te- şaflar gösternıiştir ki şimdiden bü- 111,ıhıitılura rağmeı' meıı'ııt 11ıtioe11• ""°1~• _Y•~an taraf, bele b!-1 te: t~n tafsilatile bunu anlatmıya iın - doğru ilerle11ıektedfr. 
~ lç111 ıcap eden tedbırlen kan yoktur. . Şimal cepl11sinde ııiııbi bi,· uvak-

Vaşington, 19 (AA.} - Bir
leıik Amerika Reisliğine vaktilc 
namzetliğini koymuş olan Lon
don, yaptığı bir seyahatten Va• 
şingtona dönmüştür. 

London, Hitlerin lngiltereyi 
ıubat ortalarına doğru istila el • 
mek nivetinde olduğunu, resmi 
ve emin bir kaynaktan haber al• 
dıiını ıöylemiştir. 

İstila hazırlıkları Afmanlarua yalmada lngiliz adalarana bir ihraç yapuıalan ihtimaline kartı lnıilb t ayyare 
Lond ra, 19 (AA.) -Tayya

re inoaat nazm Lord Beaverbrook -·- ---·- --
irad etmi~ olduğu bir nutukta bat 

fabrikaları harıl hani uçak imal ediyorlar 

lıca ıunlan söylemittir: 
Düşmanın. önümüzdeki bıthar

dan evvel lngiltereyi istila etmek 
üzert' hazırlanmakta olduğunu 
kabul etmek lazımdır. Almanlar. 1 
ilkbahar için muazzam bir hnva l 
kuvveti hazırlamak üzere hum -
malı bir fealivet sarfediyorlaı. 
Tayyare planl~rı çizecek res5aın· 
lan, bütün teknisyenleri i~birli~i
n e davet eden ve gençliği pilot 
veya mitralyözcü olarak çnlı mı· 
ya teşvik eden ilanlar, Alman ga· 
zetelerinin sütunlarını doldurmak 
tadır. 

Müdafaa tedbirleri almıyor 1 
Londıa, 19 (A ı\.) - Gerek 1 

Lord Beaverbrook, gerek Chur
chill ve diğer ı.hsiyetlerin, hep 
lngilterenin muhtemel istili"mn -
dan bat\ll:tmeleri, 'Son muvnffakı-

(Dcvaıııı ıı(fhlf e 6, ~tıııı 'I dr.) 

Acı bir kayıp 

Örfi idare 
Komutanı Gl. Artunkal 
temdit kararından sonra 

şehrimize gelecek 
Ankura, 19 (Telefonla) - İrlnrci Urfiyc komutanı 

Gc•ncral Ali Rıza Artunkal Ankarududır \ ' C İstanbula 
ne zaman avdet edeceği de henüz malUm değildir. 
General uhdc5İnde bulunan jandarma umum kuman
danlığı vazife~ile me:gu) olmaktadır. 

Örfi idarenin bir miiddet daha uzatılması muhak
kak gibidir. 

General Ali Rı7.a Artunkal'.m bu kararın istihsa
linden sonra İstanhuln avdet cdccc,'1 tahmin edil
mekfedir . 

Afrikadaki 
hezimeti 

dµrdurmak için 
Almanlar asker nalclet
sinl•r diye ita/yanlara 
100 nakliye tayyaresi 

gönderdilt1r 

1 Bardia Tobruk 

l ~~~.~9 <~~>sil~ı~,. 
ı kadar Kahıredc alınan hı.bcrler, 
' Bnrdia civarında muharebelerin 
devnm ettiğini göstermektedir., 
Bunlnrdan başka çöl harekatı hak 
kında yeni malumat alınamamış-
tır. 

(Vcvaııu &uhi/c S, 11utun 6 da) Refi Bayar 
vefat etti Amerikanın ! 

yardımı 1 

Roosevelt İngiltereyi . . . 
sıparış vermıye 

Camilerdeki kurşunların 
çalınmaması için tedbir 
Şehrimizdeki kurşun satıcıları 
murakabe altına alınacaklar 

Merhum Refi Bayar 

l\Iilli Reas~ürans sabık Umum 

davet ediyor 

Amerika, iııiltere 
ıa mııa ticaret 
gemileri satın 

alıyor 
Müdürü Refi Celil Bayar, ev\·clkt Nevyoı·k, 19 (A.A.) 
gece sabaha kar~ vefat etmiştir. He- Nev.}·ork llera)d Tribune 
nüz otuz altı yaşında idi. Rütü•ı ilı. • . • 
tinıamlarn rağmen, tutolduğu hasta· galetesınm Vaıımg1on muha 
lıktan kurtulaınıyaı·ak bcklcnmiyen birinin salahiyettar mcmba- ı 
ölüınii, büyük bir teessür uyandır -11 ·d .. vrendigvine göre Bir-
mıetır. aı. an og . . 

Ccıı:ızesi, bugi.ın saat 12 de Tak- leşık Amerıka Devletlcrı, 30 l 
slnı<le 1\fı:tc caddesinde l\firaınor a - kadar Danimarka vapurunu 
pnrtımnnın<lan kaldıı ılıırak namazı k d• h ) t l 
Bevıızıtla kılıııacak ve l\lerkezefendl en 1 esap arına sa ın a • 
kabri11tanına defnedilecektir. mak için icap eden tcşcbbüs

(Dmımı sahife il, aıitun 5 de) lcre girişmiş bulunmakta -

T11rihi k ı~·nıeti hııiz bazı kırmetli ınt'<lr~ıııı, cami, sebil ve lurbeleruı 
kubbcleıindcki kurşunların, İstıınbul zaLıtıısın ın ıuı rfettlği ı;ıı~·retJere 
rağmen, zamnn ı.amnn çalındığı Mü zclcr İdııreııınln nnznrı dlkknt.ını 
cclbct miştır. 

l Bakışlar j 
Tebessüm 

( Devamı ıayfa İ, ıtitun 2 del 

buhranı 
Peyami SAFA 

'~ '""•fi&, elu criyetle neticede (De,•aım aalııfı 6, 11ütu1' 1 de) kııf na:al'ı dikkati celbetmektedir. 

~ 'ffail olur. 11 tlk trt ebbün ün, =·-================= 
~~ruz kalan taraf için en teb
•-.._ Cıheti, kendiliir;rıden b ir tey 
\'>, "''Y•rak daima müte,ebbiı 
Si; '-'iitea171zın arkasına takıl • 
\ı~t onun istediii tarafa sü • 
~ lllek mecburiyetinde ka l -
~l1ı 1"· Z aten, bilhassa harpte 
~b olan neticeyi veya zaferi 
"'~t'eden asıl amil de budur. 
l'dliderle Fransızlar, bu harp 
~ c: •iı vakit, iki sene evveld en 
~ ~reyan etmiş plan vukuatın 
~' 'l>elaiatine rağmen, kafi 
~~de hazırlanmış deiildiler. 

dır. 
Bu gemiler Daninıarkaııın Ahnlln· 

ya tarafıııdan lşgalindeııberi Aıııeri· 
"kıı Jlnıaıılarında muattal bir halde 
bulunmaktııd ı ı lar. Amerikanın hu tc 
şcbbıisu, t ngiltcreyc seri şilepler tc. 
mın etmek maksndıle hnzırlannn 
bahri programın ilk hatvesinl te~ı..; ı 
etmektedir. 

Ali Çetiııkc ya gibi yaratıcı 
ho) rettlığıııa ve ahlak tiryakili
ğine hayrım olduğum bir ada
mııı y~rinde, ancak, Cevdet 
Kerim lnccdavr gibi mizacının 
diplomatça fettanlığı, askerce 
mertliğini ve enerjisini azahmı
yan cevherli bir in1anın bulun
ması beni teıelli edebilirdi. Ye
ni Münı.kalat V cltilimizin es -
kidenberi bana verdiği intıba
lar, kendisile aramızda ııeçen 
bir iki nahoş mücadele anında 
bile, daima sevgiyle ve daima 
hayrc:nlıkla karışmıştır. Hükü
met bünyesi oııun iltihakile bü
yük b ir zeka ve irade kazandı. 

Dükkanda veznedarın ve 
tezgahtarın , tramvayda biletçi
nin ve müf ettiıin, evin kapı -
aınd:ı gaz ve elektrik tahıilda
rının, gazetede yazı müdürü -
nün, iıinıizin ba~ında hepimi • 
z.in yüzlerimizde, muhatapları
mıza kari'• tebe1ıüm buhranı 
var. Bu buhra n bir neticedir. 
Öteki buhranların, para, sinir, 
iı, kafa, gönül buhranlarının 
neticesidir ve bütün .kahırlan
mızı hulasa eder. Fakat, ma -
zuruz demek istemiyorum, 
mazur değiliz. Tebessüm, sö
zün dellallığına lüzum kalma
dan bir rubu ötekine bailıyan 
sosyal şuurun yüziimüzde çiz
gilenmcııidir. Cemiyet halinde 
yaşadıkça, en kederli saniye -
!erimizde bile baııkn bir insa
nın yüzile karoılaşmnk içimiz
de uyuy&n milli ve beşeri duy
guyu kımıldatmıya 'kifi gelme
lidir. Bu duygu uyanıp 111nın
ca. ihtiyarsız, gülümseriz, çün
kü benliğimizin mahdut alika
larınd:ın sıyrılırız. Artık yürii
müz<le gülümsiyen fcrdiyetimiz 
değil, bütün cemiyettir: 

"'' tle harbin ilk günündenberi 
tti~•YI\ kartı hiçbir te,ebbü
'-.~ llled iler, hiçb ir harekette 
""-' olamadılar. Daima Al -
~ ...._ İfe 1Nııt1amasını ve her· 
-,. \i.. tlcla ıelme:a bir cihetten 

darbe indinncaini bekle • 
,0 T ASVtRt~R 

•tıt • ııa1 •rıı 

Hava denemesi için 
hazırlık yapılıyor 

- - - --
Denemenin 

tam bir 
devamı müddetince şehirde 
harp hali yaşanacaktır 

Yak.nda yapılacak b üyük ha- ı korunma komisyonu toplantıya 
va d enemesinin hazırlıkları ilerle- çağırılacaktır. Komisyonun yarın 
ınektedir. Vilayet Seferberlik Mü veya hut pazartesi gün top lanarak 
dürü bugün Valiyi ziyaret ederek büyük denemenin gününü kara.r
görütccek ve bunda" •onra pasif ]qtırması muhtemeldir. 

Diğer taraftan yaptığımız tah
kika ta göre, denemen:n devamı 
müddetince şehirde tam bir harp 
hali yapnacaktır. Denemenin 24 

D•t4t1tt to a. 1 

Ayni muhabir aşağıdaki meselele
rin tetkik edilmek üzere bir milte -
ha sıs heyete havııle edildiğini bil • 
dirıııekte<j.ir: 

1 - Amerika limanlarında bulu -
nan ve Almanya tarafından işgal e
dilmiş diğer memleketlere ait bazı 
gemilerin ı-ıntın al ı nması. Bu gernİ· 
!er bilahare İııgiltereye kll'alanacak· 
tır. B\ı suretle hemen fngiltcı eye 
gönd<!rilcbfü.'Cek genıilrr elliye ıhln~ 
edilmiş olac-aktır. 

2 - Biı leşik Amerika l>t>vletlcri· 
ne ııit vapurların İngiltere emrine 
verilme.'li. Bu vapurla şileplerle yol· 
cu ve yük iaşımıya muhsus gemll!!r
den ve hatta Vaşington \'e Manhat. 
tan ~lbi serı, bü~ ük yoleu vapurların 

1 

Cevdet Kerim İncedayı is
tanbuldaki son teftişlerinden 
birinde halka iyi muamele et • 
miyen iki memuru cezalandır· 
mış. Manasının şümulüne dik
kat edilirse iki memurdan da
ha geniı bir kütleye nişan alıp 
tetiği çeken bu semboljk hare
ket, birçok memurlarımız için 
yapılmış canlı ve müıahhaı bir 
tamimdir. Fakat yalnız birçok 
memurlarımız değil, kasv_etli 
anlarımızda hepimiz, en ıev • 
di-ğimiz ınsan knr~ısında bi1e 
terbiyeli dud,,klan çeviren gü
zel çerçeveyi kırıyor, yerine 
çakı ağzı aibi keskin iki çizıi 

H~vdi bir bayram vecizesi: 
Vatı:ında~I Ciiİmek senin ken
dine, gülümaemek bqkalaruıa 



Sahife: 

Te/ıika: 3 •...................... 
Sulh şayiaları 

Genç, ateşli Refik Şevket, defterini 

r ·MlllllllltUtu';-n·"'a' k"·a-,·-a"tlRRlllJl) jFiyat Murakabe Komisyonu dün ır-ı s't a_n_b .. u""'ı"'"-N•1 A~~~: ç~ya:ı~b !~t; 

açtı ve not almıya başladı 

j 1 Valinin riyasetinde bir toplantı yaptı 1 ;.:~E~?i=~~~~=].~ 

iz Vekili Et fiyatları neden piyasası IE~~~t=d~ 
iyi, beş dakikada (Büyük Mil

let Meclisi MntbanEı Müdürü) ol
du!. amm::ı, müdür bey bu gece 
:rıercde yatacak ;ı 

Bir ya:ldan makineleri ve hu
ıufatı -m:ıtbaayn tahsis edilen
şimdiki Maarif Vekaleti binasının 
üst kntındaki odalara taşıtır ve 
yerleştirirken, bir taraftan da kapı 
kapı dola!lı:ırak barınacak bir oda 
arıyor ve her baş vurduğum otel 
ve h:ından c Yer yok I.> cevabı a
lıyordunı. 

Fakat bu yer kıtlığı, Ankaranın 
mahşeri bır kalabalıkla dolmuş 
olduğunu :ırnnettirmesin. Hayır, 
Ankarada nilıayet beş altı yüz ki
silık bir yabancı kafilesi vardı: 
Mebuslar, ve bazı -benim gibi
ycni memurlar ••• 

l·akııt Ankara. Umumi Harbin 
sonunu oyie perişan bir vaziyette 
idrak ctmi ti ki: değil böyle yı.iz
Jcrle insanı, iki düzune aileyi bile 
rahat ve huzur içinde Lnrın<lıra
bılecek mecali, takati yoktu. 

Yanmı,ş. yıkılmış, harap bir ka
saba. Ho1, Umumi Harpten ev
vell:.i en iyi günlerinde bile olsa 
bir Ankaralının dediği gibi: bu
raya bir çırpıda heş altı yüz kişi
nın ,Pirden ge!;p yerl~!;mek ~sti'>'.e
c,.ğini hattö rüyada gorscydı, kım 
inanırdı] .• 

Bir Ta han, Ankaranın neyine 
)etmiyordu ki~ .. Daha doğrusu 
yetip ıe artmıvordu mu? Onun, 
hazan günkrle bomboş k:\ldığını 
bilmiyen mi vnrdı? 

Ya ,imdiL Taşhanda bir o
da ... Ne odası canım. tali hangi 
faniye bu kndar gülebilir ki, ne o
dnsı?,, Koridorun en loş bir köşe
sinde bi• yer yatağı bulabilene ne 
mutlu! 

E, peki hiç akılda hayalde yok
ken bir seyyah kafilesi gibı gelip 
Aııkaraya misafir olan bu yüz
lerle -ve hemen hepsi bekar İn· 
san- nerede oturuyor, nerede yi· 
yıp içiyor, nerede yatıp kalkıyor
du? 

Hepsini göreceğiz •.• 
Şimdiki halde biz, hı:lc bir ba

şımızın çaresine bakalım. 
Baktım ki, biıtün kapılar ka

J>< lı, bulun ümitler boş .. çarnaçar 
on saattenberi amırim olan Recep 
Beye gıttim. O, beni karşısında, 
böyle geç vakit ve bir hayli te
la lı görünce, derdimi keşfetmek
te guçlük çt•kmcdi: 

- Yatacak yer bulabildiniz 
mi? dedi. 

- Maalesef hayır ... Her taraf 
dolu. 

- Mektep!,., de yer yok mu} 
- l langi mektep! 
Meğer, hem de bizim matbaa

nın Ütlünde koskoca ve bedava 
bir otel varmış ta benim haberim 
bile yokmuş ... 

Recep Bey izah etti: 
- Matbaa nerede, Darülmual

liminin alt katında değil mi) işte 
onun üstü, baştanbaşa yatakhane
dir. Mebuslarla, bazı hatırı sayı
lır misafirlerin ve Meclis memur
larının yattığı o koğuşlardan bi
rinde size de bir karyola temin 
etsini et ••• 

Hay Allah razı olsun ... Böyle
ce bu koca ıarebe koğuşlarından 
birinde, bir talebe yatağı da ba
na nasip olmuştu. 

Yirnıi beş karyolalı koğuşun bir 
köşesindeki yatağımda geçirdi
ğim ilk Ankara gecesini hiç unu
tamam. 

Bir l iıhı.a durup d inlenmeden, 
oradan oraya koş:ırak geçirdiğim 
bir günün sonunda yatağıma gir
diğim zaman ilk işim yeni koğu!I 
arkadaşları arasında aşina bir 
çehre aramak olmuştu. 

Birer ikiıer gelip yataklarının 
üzerine oturarak grup grup soh
bete dalan bu kimi sarıklı cübbeli, 
kimi kalpaklı külot pantalonlu, 
kimi fesli, bastonlu, kimi §en, ki
mi durgun, kimi genç, kimi ya lı 

insanlar 11 asında bir tanecik bile 
tanıdık yoktu . 

Bütün karyolalar sahiplerine 
kavuşunca koğuş. birdenbire do
lan bir vapur salonuna dö_ndü. 

Her biri bir başka taraftan 
gelmiş, her biri bir başka muhitin 
adamı olan bu insanlar, buıada 
bir sevki tabii ile en yakın kafa
darlannı bula buln küçük küçük 

- ·- - k 5 ki, bu lı.Mea&« ft ha 1ua~ i Denizgolları idaresinde, lı ı ? Kızılaga iiç lllİlgon, ~ doiuracallları akisler niçi.o ~: - ç o p a a l mlDlİ ~atruaal• ;u. i eda1diiini tet.riiz ettirmiye 1111 ! Deniz Ticaret Mektebin• • ı 1 
-Y- ~ met ediyor. Son Pııalerde- clalaİ ~ 

ide ve Jstinge doklarında güz bin lira tebanı ! gibi ~ devenıa etmit ,,.. 
! meşgul olda 1 K • l .., t . al etligorlar 1 b.-.. alrialeri inciJtere pail' 
j Şehıimlzde bulunan Münaka- OmlSYOD UCUZ UgU emıne Ç lflyOr t Askerlerimize kı3 hediyesi te- ~ mentoauna kadar celmittir. 
İ lat vekili Cevdet Kerim İnecdayı 1 makara fiyatlar da tesbı•t ed1•1d1• mini ve Kızılaya da yardım ol-~ l..ikin fil nm•nda sulhiin " 
E tctkiklerlne devam etmektedir. mak üzere mıınlfa~racılar . dün i rit olmadığı bir daba teeyyiil ı'' 
= Kızılaya 100,000 lira vermı§ler- : • • = Diin öğleye kadar Denizyollan Fiyat Murakabe Komisyonu dün ' Fiyat .Mıırakabe Kamisyonu, dün dir. Bu yardım yine manifatımı.- i miftir. 

1

_, ,.t-
gruplar teşkil ediyorlardı. 

Bir kaç istisna ile, hepsi de 
mebustu. 

Nihayet, yavaş yavaş onları 
tanımıva baıladım. İşte şu bir tür
lü yerinde duramıyan, bir türlü 
ııusamıyan heyecanlı. ateşli genç; 
mebus Refik Şevketti -evet, Ma
nisa Mebusu Refik ince o vakit 
gençtil • Sonra Necati merhum,,. 
Sonra yoldaşı ve kafadan lzmir 
Mebusu Enver, sonra olgun bir 
kafanın sahibi olduğunu ilk bakış
ta belli eden Snruhan Mebusu 
Soysallı Suphi ... Sonra 1sviçrcden 
henüz selmiş bir delikanlı: -şimdi 

i İdaresinde m şgul olan Vekil, öğleden sonra Mıntaka Ticaret Mü-
1 

celepleri ve kampları dinlemlş, bun- cılarm yakında yapacaktan Jmi ! Bu miinesebetle ...-tere,~ 
i öğle ycmcı\inl Yüksek Deniz Ti- dürlüğünde Vali ve Belcdiy1J Reisi !ar, yukaı:ıda zikredUmı sebeplerle 1 teberı:ola.rla 300.000 liraYJ bUla- ! manyanm ,eni llİAm Te ·LW-
! caret mektebinde yemiş, müdfir- 1 caktır. § pyai olarak ileri sürmekte Ol"'; 
E den bazı l.znhat aldıktan sonra 1 Doktor Lütfi Kırdarın riyasetinde ı meydana geldlğjni ilari eürdliklerl Ayrıca İstanbul piyasası geni~ E İD iddialan lrabal etmek esd il' 
~ talebe ile ha•blhalde ulunrnuş - İ toplanmıştır. Komisyonun başlıca j tereffülln devam etmlyeccğini söyle- ı yardım yapacal.."br. Toplanacak~ urinde suU.ıe asla tanltar ~ 
= tur. 1 mevzuunu son zamanlarda hissedillrl mişleı· ve son ha!ta et fiyatlncının ı para üç milyon lirayı bulncakttt. İ cLimı bir claı. te7İl etmiye .,d' 
~ Cevdet Kerim İnccdnyı, Yük- nisb~tte yük~clıniş olan et ilyatlıın yüzde 25 nisbctinde düştüğünü iddia : Askerlerimize hediye top i ile teıkil etmqtir. AJmao~ 
! sek Ocniz Ticaret mektebi talebe- teşkıl etm!ştır. <·tmlşlerdir. Komisyon bu husus:lar- i Jaınak için ~tün mek: 1 kendisine ta.rp pyesi olank. ~ 
§ sine bazı övütleı· vermiş ve mu-1 F.t hel' sene bu mevsimde yfik~eıı- r!u tetkikat yaparak ot fi_yatlaı:ı hak : tepler de faaliyete geçti i ettiji iddia, Awupacla yeni bil' !'t 
• ff k t ı il -•·t t • '"Onlu. Bunun ı;ebehi arpn, ol ve em- kıııdn ni.hai kararını verecektir. E. :: ,.. 
: va a ıı emenn s c mcı> {'P ı•n • ., 1 fi k- 1 • Kahrnman askerlerimize verile-- zam kunaald:r. Yeroi ainım"'W?; 
z ! ı.<ıılinin de ayni mcvslmLhı yfiksclıne • t .n m m ·un o duğu kadar ocnzlntıl- 1 E ayrılmıştır. Ve)<il öğleden sonı·a ! ı ı-. ktır cek hediyeler 1-in bütün obilar- manlara ....._ L--I~ br~ :: sldfr. Kışın nakliyatta göı-lllen kııı- ınasına ça ışıwca . A\i •--~ .,._., ~ da 1stinyeye giderek doklarda tet i ıııi müşkülat ta bu vaziyete fıız.imum M k f k d da hummalı bir faaliyet göze tereyi biitiin ATT111P& 
i kikat yapmış. fabrikanın her ta- E ~tmekte ve fiyat nı tışı mııyısa katlar a araya iyat OD u 1 ÇaTPOtnktadır. Bütün talebe ide- itlere miidehe'le Ye tesirde bal' 

konsolos- Muhittin ... 
i rafını ~ezmiş, verilen izahatı bil-~ devam etmektedir. Tetkikatın verdi- Fiyat Murakabe Komisyonu dün· -

1
• ~ ~~~rl~~e =klanederclc ..kbm nı t Lıir. ___ .~ 

! yük alakıı ile dınlt'mistir. Amele S ği neticeye göre et fiyatları geçen kü toplantısında muhtcllf cins ma _ ~ · ı enn en ~ . verm.::· A,.,,.. ~ ~. 
~ ile de tema eden Milnakalüt Ve- ~ seneler ancak mayısta bugunkü had- karalara da fiyııt koymuş, makara- 'ı ı:aed~rl seve seve 1'fl • - - ti -~L=-el' Refik Şevket, na ıl oldu bil

mem. birdenbire sustu. Elindeki 
koca defterle koğuşun ortasındaki 
masanın kenarııta ili,..ti ve birşey
ler yazmıya basladı. Arkad ~arı; 

:: k ·k 1 d b 1 t B 1 k d · l d t 1 er. nmne 10Z ftlJ )EO - 7 ~ kili icap eden dire tıfleri verdı - l i u muş ur. u yı er <'n en \'ll - c: nrıı. :ruz c 14 dt-n _20 ye kadar kar 

1 

Bunun için bütün okullarda öi· hi!N _. ut demiJtir lr:i: c.5o0 ,, 
~-· ten 80111•3 geç vnkit fabrikadan~ kua gelen bu tereffuiln guyri tabii msbeti kabul etmiştir. Yeni makara 

1 
tıncrıl . rcti altında L-.ı· • A..r' 

• olması ihtimali göz5nündc tutularnk f'iyatlan ciıısleı:inc göre gazetclerle :r.ed <-na=~iillne%lli k--"--.,.y.r- nelerde Ah Ja. •-• ... ~ n\rılmıştır. 1 müdahale zarureti hasıl ı,lmu11tur. ·ı: d.iil kt' ım "'"'2.....,. er w.:uuu...,........ --..l- .alıelt ks'"'-k -~:le ,.. 
;t tH• nt.1t1HUllUlfllllllllltUHMffHfllll lllHlllUHllllfllltlJlf 'a l an e eee lr.. -MllAIHHHIHllNJffltNtllHlllllHlf1UUJUffllHlllt--...., ....,... ...-~-~-.j-

ra.~ J:~nncd~i ;~:ti~ y~~e no~l:~~: ı B Ü y Ü k y ata R $ a iri) 
dan,, c:!iyc bağırıyorlardı. -·-

0, biraz evvelki neşeli ve he- I N 8 mık Kem al için 
EMmek fiyatı 

yecanlı genç, birdenbire durgun-, 
laşmış, ciddilc .. miş ve hnyret... yarın Y apı~acak 
ağzını açmaz olmuştu. Basile c.ra- tople ntıda kim söz 
hat bırakınız beni!> der gibi işa- aöyliyecek? 
retler ,,.ererek, yazısına devam e-
dıyordu. Büyük vntan şıılri Namık Kenıalin 

itiraf edc~im ki; çoktandır u- doğumunun yuzfin~.u yıldönümü ınü-
'b. ld v b' 'f da nasebet.ile yarın Unlversitc konfc • 

nutur gı ı o ugum ır 1 ıya raıı,., sulonundıı Rektör Cemil Bil -
tekrar sanlışı ben, o geceye, 0 ge- selin riyasetınd büyük bir tören yn. 

Hemen ertesi günü bir defter al- Bu törende profcsöı· Hııllde Edib 
dım ve not tutm1ya boşladım. Adnan, (Nnnıık Kemal insun). do -

Ekml'k fiyatı gelecek hafta 
cuma giiııü yeniden tc bit eılile
cektir. 15 gUrı 7.arfıncln borsada 
~·apılan buğday satı§larındakl fi
yatların vasatisl alınacak ve 
narha esas tutulacaktır. 

Nıırh 15 gCnıle bir tetkik edi
lecek ve bu müddetler içinde 
buğdayların 9 kuruş 10 para ve 
9 kuruş 80 para arasındakı sa· 
tışlatına göre fiyatlar indirilip 
çıka rılacakt1r. ceki Refik Şevkete medyunum: 1 pılncaktır. 

Refik Şevket yazısını bitirince ı;:ent A~i Nihat Taylan şairin vatan- Belediyede:.: 
d • ld d t - 1 ıscverllgı, profesor Hanıdl Tnnpınar 
ogn~. u .ve soyunma an ~a a.gı- ruhiyatı ve sııııııti, ~oçeııt Ziyacttin 

nın uLerıne uzanmış, kımbılır Fahrı (fikırlcri) mevzuunda söz söy 
hangi hayale dalmış olan Soysal- lı~ cceklerıllı-. fülebiynt fakültesi ta
lıya yokla~tı: ı !ebeleri t~ırufındnn d.ı lıi1yiik şaidn 

_Haydi.. haydi Soysallı ... seçme paq;:ılaıı okuııııeııklıl'. 

H d' <l ti' k 1 b ı ı En soııuııdn füklor Cemil Bilscl, 
ay ı. c; 1 av:.ı ~ . nş n.~.. İnkıliv muze ındeki eserler ve Türk 
Ş~~k~ ~?.yleınck ~~ın- .d~gıl, fa ., mntbnacılığı hakkında bir konferans 

kat ıçını dcıkınek, yurcgını konu• .• verecektir. Bunu ınuteakip müzedeki 
turmak için yaratılmış, derinden ı;c ıgi gezilccektil'. 
gc:len vakur, ağır, temi.t: bir ses: ,---------------

Dertli kaval... M arifte : 
Koğuş. birdenbire sustu. Süku- . k .... 1 

na gömülen koca oda, hır mabe- Terf ı edece ogrctmen er 
di andırdı. Hep, bir ibadete dal- Hazı öğrctmeııieriıı bu sene terfi 
mış mümini r gibı dinliyorduk. O zam mları gcldlgı için müfettişler 

Çamlar kesilmiyecek 
Belediye Reisliği bUtUıı kayma

kııınlıklarn hir tamim yaparak yıl
başı dol:ıyıslle ormıınlııı-dan ve diğer 
yerlerden çam ve di~el' ağaç dalla
rının kıl'ılnı:ınıası ve !idarılaı 111 yer
ler!n<len sökülmemesi için sıkı ted
birler ahnnınsım bildirmf;ıtlr. 
+ Bundan sonra Dnriilacczeye n

lın:ıcak kim elcrdcn muhakkak ısu
rettc nüfus tezkeresi a ı anne-aktır. 
Nfifus tezkeresi olınıyanlar kabul e
dilmiyeccktir. 

Ticaret haberleri : 

dertli kavalı bitirdikten sonra tarafından bu ogrctnıenlerin kontro- Diinkü ihı·acat ve ithalat 
b. şka bir havaya başladı. lünc başlanmıştıı· . Milfettlşler, bir 

kaç defn bu 8~rPtmenl<'rlıı ılcrslC'!·in
Erzurumun ovası var, yaylası d1J bulunacaklar ve geıek tnlcbcyi ye 

var ... tiştirıne ve gerek tnkrirlerinl kon· 
Koyun kuzu yetittirir ovası trol ederek onıı gore ınuıılliınleı· hak-

i kında rap\ll'lanııı vcrcCl'klerılir. var .. yay ası var ... 

Diin muhtelif memleketlerden kap 
lnma tahtası, Pczııyi tıbbiye, ki~t, 
enm, tavşıııı derisi, astragnn. radyo 
cihazı ve çivi gelıııişLiı·. Oünkli ihra. 
rntıınız iııe 175.000 lirnlıktır. 

Birden kapıdan bir feryat gel- Mekteplerde birinci yoklama 
di: imtihanları bitti Cumartesi günii tatil 

- Ah Erzurum... Ah canım Okullarda yapılmnkta olan tnhrirt olmıyacak 
Erzurum 1.. birinci yoklama imtihanı nihayete Ankaradan verilen bir habere göre 

Bu -bilahare Adliye Vekili o- eı·miştfr. Öğı·ctınenJcr bir kaç güne Milli Korunma kanununun bazı mnd 
1 b , H'' . A . "d" kadnr imtihan evl'akını tı>tkik etle - d 1 . i tadil d k · . . 
an - rne u s uscyın vnı ı ı. cekler ve talebenin kaundığı numa- e erın e t•n anun proJesını 

Ve galiba bu feryada koşmuş- 1 ralan kendıleı·lne aleni olarak bil_ gözden geçirmekte olan Parti Meclis 
lardı : Biru aonra Yunus Nadi ile direceklerdlr. grupunun teşkil ettiği Konıisyonun. 

1 fevkaliıdc zamanlarda milli çalışnm 
ihrahim Siirevva göründü er .. ve Kız talebenin askerlik dersi kudretlerimi:dn dııha kesif bir hııldt! 
fuılı.larl& daha başkaları, daha Üniversitede, kız talebenin talim 1 faaliyette bulundurulmasını temin 
ba~kRlnrı geldiler. taburuna kııyıt muameleleri bu ayın için, ooyle nhvale münhasır kalmnk 

Koğuş, bu sefer, bulandığı si- 25 ine kadu devam edecektir. Bu ü~re cumartesi günleri öğoleden soıı
gara dumanı ve kaplandığı ses wrihten sonraki müracaatler kabul rn baahyan ve b<'iylcce bir buçuk güıı 
güriıltül~ri içinde bir fiiınvarın iki edilmlyecektir. devam eden hafta tatilinin bir güne 
perde arasındaki halini aldı. Vilayette: in<lirllıııesini muvafık bulduğu anla-

(De l - şılmaktadır. 
vıı mı ııar Sarıyer hükfımet doktorun- Bu habere giire ruınıtrtesl günleri 

=============== d 'k.. öğleden sonra tatll yapılmaması kev 
• an Şl ayet fiyetinin hükıiıııetçe Mel•lise teklif 

iki• ya .ma ha"dı·ses•ı Sarıyer hlikUmt•l tnbilıi hakkında eıiılıııesi ihtimal dahilinde bulunmak· 

85 yaşındaki kadın 
öldü çocuk hastanede 

RelPdiyPye bir cikiıyet yapılmış ve t.n<lır. 
doktorun bir akşam saat 21 de çn-
ğırılan bir fakir hastaya gitmediği 
bildirilmiştir. Tashih 

Adana Kız Ye Erkek Lisesinden 

Tramvay du~ak ger/eri 
kısmen azaltılacak 

Eminönünde kapah bir tramvay 
durak yeri yapdması isteniyor 

Belediye şehirdeki seyrıise!erln 'yeni şcldllerlni aldıkları halde hali 
daha muntazam bir oelb1üe temini yapılmamışlardır. Belediyeye bu yüz 
için tetkikler yapınııktadır. Bu arnda den bir çok şikayetler yapılınaktn • 
tram\·ay durak yerlerinin azaltılma- dır. Bilhassa Eminönfi meydı.nında 
sı düşünülmektedir. Trıımvay ara - ynjhnurlu havalarda bir çok kimse -
bıılıırı muhtelif Eebcplerle azalmış - ııin ıslanmaması ve üşümemesi için 
tır. Ru yü7.ılen bilhassa sabah ve ak- lizeri kapalı bir durak yeri yapıl • 
şnın tramvay :ırııbaları kalahıılık o). ması icap ctmcktrıdir. 
makta ve adC'ıll fıızla olan durak Vali ve Belediye Tteisi daha mey
yeı-lcriııde bekliyeıı yolcular boşuna danın taıızimi sırasında bunu düşü
vnkit kal·bctnıektedirlcr. Lüzumsuz ııerck İm ... r llludurliığune biı· knp:ılı 
görülen duruk yc>rlcri kıılrlırılncak bı '.leme ıııaJııılli ynpılmasını bildir -
ve böylelikle iş güç Rahiplerinin bir miş, fakut nrııd:ın bu kadar uzun 
an evvel ~·erlerine vnrmnları ve za- uman geçerek kış r;eldiği halde hiılfı 
mandan tasarruf temin edilecektir. bekleme \eri yııpılmamıştır. 

Diğer tnrnftnn eskiden inşa edile- Vali, ~ikih-etJer üzerine yenidt'n 
rek sonradan yıkı lan kapalı durak İmar Müdurliıgfine bu hususta emiı· 
yerleri kış geldiği ve meydanlar Vf!rıniştir. ................................................................................................. 
Adliyede ı Üniversitede : 

sill-e - iyi ceçiaec.Pü ~
.. a.lkin elz itti 1.ilr:in ~ 
böile hir aas a-re miaak._,, 
miitemayi oJmemqtL ~ =• .~ ~::"'-.:::! A:..r:-~ 
.....,. enlef11M11 bW ed_... 
._~ . . ...... ~.
........,,._ YKmllll -~ 

eenp, 1ı .. iinlm vaziyete • ~ 
..AiinawiaeimıkiD ........ 
tiiPM~-

Eier iki tanıf ela iddiel,.,...., 
• - :__ı_ L- & .__,, 

:-w~,~~ 
laydli - ilraç ~ ~ 
fnPterenin, Awupa lotası JıJll' 
sınd:ı böyle bir harekette ~u dt' 
masına kadar bütün tiddetıle 
vam edecektir. 

İngiltere, A vrupanın ka~ 
ihraç için büyük bir ordu ha~ret' 
dığı gibi, Almanya dahi lnıt~ 
adasına bir istila hareketi ya~ fi 
için ordusunu ve bunun deni~. 
hava nakil vasıtalarını haJ1 

maktadır. . ur 
İngilizler bu hazırlıktan tıV Jıtİ 

dnr olduklanndan, istilaya ~~ 
üuülhnreke ve askeri tece " 
mahalli olacak limanlan. ~r 
bombardımanları ile tahrip. ~.Jt'' 
ye dcvnm ediyorlar. ingıli tı•" 
Alman istila hareketine şub• 111~ evvel te~ebbw edileceğini taiı 

Bir piyango biletinden Yeni Talebe Birliğinin ı d. ı 
etme de ır er. Jtı' 

doğan dava vazifeleri Hulasa, söz sırası h enüz sıJ 
Nezaret ve Şarbo adında iki ar- Muhtelif Fakül~e talebeleriııden gelmemtftir. Söz kılıcındır. ffl ' 

kaıtaı:ı, geçenlerde ortaklaşa bir pi· tı.:şek~ül. ed~ek Üniveı'Slte Ta~ebc İngiliz parlamentosunda, .• t' 
yarıgo bilt'ti almışlar , fakat bilete Bırligı ılk ış olarak C. H. P. sınr1J 'it , Al ti ı iif' ' 
6 bin lira ikramiye çıkınl'a Nezııret açılacak yeni talebe yurcllarıııı kon-, ııı eenın, 1!'an far a~iıt ,,J' 
oı Uıklığı inkiır etmiş, bunun üzcılne trol ve profes0rlerin notlannı bruı- s.ulb yapmıyacagı resmen a0tJ~ 
de Şarbo Asliye Birinci Ceza mnh. tırıııakla ıneşgul olacaktır. ! lirken, Almanya Nazırlar ttıi1 I' 
kenıesine müracaat etnıiştlr. + lhır.ılfıtile askerlerimize kışlık Göbbelı dahi «Almanya •·:.S• 

Dün yapılan muhnkemeile bileti hediye temin !.'dilmek ınaksadile Mü· ı dımı artık geri olamaz» deJIPrfl' 
satan bayi şahit olarak dinlenilmiş, hendis mclctebi talebeleri yaı·ın iki Binaenaleyh bu defa da saıllı 
ve satış defte.rinde ikisinin adları buç~ktn Parkotelde bir çay veı·ecek· yiaları suya düşmüş oluyor. 4 
yazılı olduğunu söylemiştir. lr.rrlır. .-...r..f-J 

ı · Muharreın Feyzi TV'-" ..... Aluhakemc karnr için ka nuştır. lkh!'!at Fakültesinde imtihan .......................................... . 
Sevdiği kızı kaçırmak isti-

1 
şekli değ~tirildi Müstahsil köylüyü 

yen kayıkçı mahkum oldu İktısnt Fakıiltesinde bazı derslerin t f"h • • 
er ı ıçın f•pr 

flras adında bir kayıkçı, bir müd- ı ~nti~an ~~kil~eri, t_:ılim~t~~m,e~;n. 4 Anknra, (Tasviri Efkiir) - e ılı' 
det evvel, Sütlücede Hctül ndıııda hlr ıwu ıııa <.'fi ne .. gore e5ıştırı rı~ış- Jıın tk:ll'et anln~:ıları mudbfJ1Cıcıt1• 
genç Juza aşık olmuş, pe~inılen l:oş-' tl.r. B_u karara gore derııJ<>rclen bırl: rnç crlilccek 'fürk mallıınndB 11~ muş, fakat kızdıuı hiç yüz buluma- 1 bıı lerıle :C'y:ı her lı :ı nı..-1 bt:· u;-ıumı VP. hiiyük hissımin ıio~ud.ın do;;ı1)' 
ınıştır. flyas bunun üzerine bir gfin der~IP. aluk:ıılıır olanların ımtıhan. • tnrlasmdn çalı•ım ır.lbtnh~ile ıc•t" 
eliııc bil- tabanca gcçlı-erek Betülün ları, bu flcrslerc!en mürekkep bır mesl esnsı hükumetçe prensip ,ıl' 
yolunu kesmiş VP gt'nç kızı kucaklı- grup halınde ~·npılacııktır. rı~a lınflanmıştıı·. inglltere Uc 'l)-oı' 
~arak 7.ol·la kaçll'lnak istemiştir. Poliste: vnpılan nrJnşnmya dahil 10 ~ı tııl 

Fakat kız•n hnğırması iizerine yC'- liralık üzüm »e incirin !hnrcııı0"r 
ti enler tal'ııfınd:ın ~·:ıknlaıııır:ık 1kln Bir fındık bir yavruyu us~ıl tnt!.ıik cdilmiye b0a~lanac;~tıti ci Ağn-ceza mahkemesine vı>rilen İl- o .. ldu··rdu·· Iımittc llalkcvı faalıl'C ,. 
vas dün hlthilerı muhakemesi sonun- h 'ti'" 
da 4 ay 20 giln hııp:s ve 40 lira pa- Şehremininde oturan Bahriyenin İ7.mit (Hususi) -. - . ~e ;;11, • 
ıa CC"Znsınıı çnrpılınıştır. dün iki yaşındaki çocuğu Aysclc ver- Hnlkevi, kışlık faalıyetını 8 •' 

Vali \'e Ueledlre Reisi LOtfi Kır
dar şikuyetle bizzat alakadar olmuş 

Evvelki gün Galatada oturnn 85 ve Vilayet Sıhhat l\llldurluğune bir 
yaşl;ırında felçten muztaı-ip Latife tezkere yazdırarak şiküyetin tctkıki 

Yetişenler Cemiyetinden 
bu aldık: 

'del' 1\fctresini (ildiiren amele, diği fmd.k içi, yavrunun genzine kaç mıştır. Lisan kurslabr~ ye~! ... oıe•' 
l . mış ve telılikelf bir hal alan çocuk çılmış. tcm3il kolu ır mu- -'•' şu mekutu- «Ne yaptığımı bi mıyorum)) hnstane~·e crotürülurken "'oida öl- k 1 bıı.t' 

., " ., verme · üzere pro\·a arına 1,ı• 
diyor. miiştii r. mış. müze. ve tarih ııubesi l.1.ın 1~e'' 

ndında bir kadın mangnldnn •etekleri ı ni istemıştir. 
tutuşarak yanmış, diin ıl~ kaldırıl. Diğer tnraftan hükumet tabipleri 
dığı Silı-pagop hnstaııcslndc 8lmüş - 1 hakkında sıkı takibat yapılacaktır. 

tür. ı Allikadarlarn bu bususlardıı emirler 
Bundan başka Bcşiktnşta oturan verilmişUı•. Vazifesi sırasında her 

Abdurrahman oğlu 7 yaşındaki Jt'ik- ne şekilde olursn olsun bir hükiiıııe~ 
ret de mangaldan yanmış ve hasta· tabibinin çağırılrlığı yere gitmesı 
neye kaldırılmıştır. bil<lirllmiştir. 

Tasviri Efkar l'nı:ı l'!ie.ri. Afodür
lıı{fiınc. 19 birlncikfınun tarihli ga
zetenizin ikinci nlıife inin G ncı sü
tununda Eg 1i Üniversiteliler bir 
poı'takal günil tertip ediyorlar baş -
lıklı havadisin (To10shı Üniversite
liler) şeklinde tashih buyurulmasını 
rica edeı·, saygılnı,mı sunarım. 

Cemiyet aı isi 

G l d O 1. k d t . H Ceset ınorgn kaldınlarak tahkiku- h k .. hare" 
:eçcn e~ c . ı a. oy e, .mc rcsı a- tn başlanmıştır. ri ini yazma uı.ere , f.' 

cen, kendı inı eskı koaısıle aldatıyor gecrniş ve müze, tarih. serıy..;p 
zannederek oldüren İnhisar amele -1 Kacakcı :Muhtar hesi de amatörlere nıahsu~ o ,et' 
sinden Faik'in muhakemcııirıc dün Bun;arln ~ Aş~~dercler köyünde üzere bir fotoğraf ve resıct1 
Birinci Ağıı-cezada başlanmış, kntil: muhtar Mustafa, İsnıall, Ahıııet ve 

c- O anda kendimde değildim, Abduı rahmanın üzerinde 22 kilo e:ı- gisi nçmayı kararlaştırını§~ 
ne yaptığımı bilmiyoı·um !> dl'ıııiştlr. rar bulıınmuş, Güıııriik ~tuhııfoza ,,.,.., 
Mulınkeme şahit için kalmıştır. ' 'I'eşklliltı kaı;:akçıları yakalamı"tıı·. 1"""""""1111111111111111111

""'"""
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"': 

- Biliyor musun! dedi, tchlikçye yaklnştıkçn sevınıyorum. Cephede 
iıtıl durmnk kadar fena şey yok. Istiralmt ölümden beter. Tehlike ne 
kadar aı t.ar, faaliyet ne kadar çoğalırsa ruhumda o kadar fernhlık 
duyuyorum. Biz h:ıkikpten asker milletiz, Tuıgut. Ateş altında bir dfi
ğün neşesi dul uyoruz. Şimdi neden eski padişahlar zamanında memle
ket bir hnrbc girdiği znman bu havadisin halk arasındn cDüğCn var!> 
diye yayıldığını anlıyorum Ben ki nıuvazznf değilim; bundan evvel 
hiç harp görmedim; ailemde ve yakın nkı-nbamdn hiç asker yok; ha
~atımda jlmnaııtlk yapmadım; bedeni meşakkatlere tahammülüm :.zdır; 
öyle olduğu halde korkmuyorum, yorulmıyoı um, bıkmıyorum, knnıksa
mıyorum. Ne ölmek, ne yaralanmak, ne sakat kalmak, ne kötürüm ol
mak ihtimali bana en kllçük biı· ürperme vermiyor. 

Yol kenunnda yfizü koyun yatan bir cesedi gösterdi: 

Bürrük milli roman : 35· 

~ · 1 ~J~?Lt .e_~l. 
Yazan : Server BEDi 

.,- Geçen sefer dilşmanı daha fazla takip etmemizi nıuvnfık görme
diler, dedi, sadece onu ileri mevzilerinden atmakln iktifa ettik. Fakat 
bu sefer kıyıyn varmadan süngüyü elimden bırakmam, efı ada da bı -
rnktırmam. Çünkü, Turgut, lıu toprakta ve bugiinler içindi', büyfik bir 
hamle yaptıktan sonra ölmek lsllyorum. Bunu o kadar istiyorum ki lılc 
bir aşık sevgilisine bu kadaı· hasret çekmez. 

İçini çekerek devam etti: 
- Zavallı kız kardeşim .. . Bu bahsi açtı~ımızn fena ettik. Onu her 

h:ıtırlaılıkça içim çekillı·. Bedbaht kızdır vcsı;eUim . .. Haydi senden snk
lamıyayım. Kardeşimsin. Büyük felaket geldi başına zavallının. Bizim 
bir arkadaşla seviştller. Nıkfıhları nlmak liz<>reydi. Harp çıktı Çocuk 
Dnnilfiinunlu idi. Huy<li tallmgiıhn .. . Orndnn Kıınala .. . Çiılli geçerken 
sizlere ömür ... Kız kardeşim bu ka rn haberi aldıktan ~onra ififih olma· 
dı. Çok severmiş Fevziyi... Belli etmezdi ama halinden anlardık. Felii
ketten sonra açıi;"ll vurdu. Gece giındüz, nam:ız, niyaz, dua, ynsin, fntl. 
ha ... Kl'der ede ede ciğerin bir Uıncsi gitti. Arkasından ben cepheye ... 
Tabii bcnım de sonumun toprıık olduğunu biliyor ... Haydi bir kedeı· da· 
1ın ... Bunu diişüne dii üne ateş öte1<1 ciğeri de snr<lı. 

r~ Vecizelerin Şerhı 1 
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Yalnız lf.endini Jüıiifl;;; 
bafkalarınr bedafJa çd 

tırmak İ•ter. • • 
ı-ııı' 

Bu zihniyeti güden, ~z )16· 
yüzünden çok ziyan gorur .. >"'.ı· 
cssCJWsinde çalışanların v•:eril' 
lerl, ihtiynçları ve 1stikb11

1 
e~· 

alfı.kadar olmıyan itı ı;abi!); 1111 • 

veli l9int eevkuidar.e edec geli'i' 
dık adam bulamaz. iti hep neti' 
geçici muhtncların elinde 1~ .,.r
bulmaz ve gün olur, ufak bıt ııı· 
gıntı, gayrimemnun adaın:.vı•Jı 
yancti müesseseyi allak 

- Bak, dedi, bu askeı· de senin ve benim gibi bir glln doğdu. O -
rıun için de bir ana ve bir baba kalbi çarptı. Kimbllir gönlünde ne 
eml?llcr vardı. Bak, letc, şimdi bütün o cmeklerln, Jıeyccanlnrın, ümiUe
rln, zahmetlerin bepsi şurada bir karış toprak üstiindc yatıyor. Böyle 
bir detlt lıılnlerce ve binlerce var ••. Onlnn gördükçe huyattn oıu~um
dan utanıyorum. Ancnk batın sayılır bir hizmet yapmak eartlle sıığ 
kalmıya razıyım. Bunun için hareketsiz dunn:ık beni pok sıkıyor. Bil' ta
arruza hazırlandığımızdan bahsediliyor. Hiç eüphcsiz bir s!lnb"Ü hucumu
na dah:ı gfreccl:riz O zaman bana bir kere dahn düşmanla burun buru
na çarplfmak saadeti görünecek. 

Temmuzda yapılan bir sfingü hücumunu anlattı. Bu arkadaşın kah
ramanh,.,nı du~mu§tum. Şimdi onun muhallebi çocuğu dedikleri bir İs. 
tanbul renei oldutunu atırenmek banıa hayretten zıyade iftihar veri. .Jr. • ..._ l v • .... • 

- İstanbulda klmıııcn var mı? diye sordum 
- Bir babnm ve bir kız karıleşlnı vıır. Annemiz ..• 
Lafını hırdenblre ke ti: 
- Bu bahsi kapatalım, derli. 
Sustum. 
1''nknt yine kendisi devam etti: 
- Kız kardeşıın veı·em ... Beni çok sever ... Uzllntüdcn bnstalık sağ

dan sol dğerc ntladı. O orada, ben burada ölceeglm. Hangimiz daha 
cv,,el! 

Onu bilmi) onım. Fakat babam metin adamdır. Bana da belki bu 

- Adııya filiin götiird!iler nıl lınrl lıenışireyi 7 
- Ada ne kelime ... Her giiıı b ir lokma yiyecrk bulsun da haline 

şükrcU;in, O tarafını da hiç açma, biı·adcr, yürekicr acısıdır. Bizim 
)l<'der DertPrl Hakıınide \•ezneılıırdı . Bnşınn bir kaza geldi. İki s<>ne ev
vel üç bin lira çıılrlm.Jı . Açığa çık:ırıJılaı·. Mahkenıt'ye vı•rdiler. Kefil ıle 
d.ıva etti. Aldığı parnnırı çoğu oraya gidiyor. Zar :ı:or )•aşıyorlar. Ben 
biraz yardım eıliyorunı. Fakat şu 'oprağa beş dnkika sonra mıhlanıp 
kalıı!ıillrinı. O zaman medcd Allnlı ... Nt' ynparlar bilmiyorum. 

- Yok canını, dedim, sen de Ölmeyi pek gözüne koymuşsun. Belli 
olmaz. Tesadüf bu. Bakarsın bir kurşun gelir, şimdi beni alır götlirllr, 
sen elli sene daha ya~ıyııbllirsin. 

Ağzımdan çıkmasını bl'kllyornı.ış. Birdenbire hııvııda 
u •ultusunu işittik. Başımızı yukan kaldırınca gördfik ki 
)'llı C'leı-i, tepemizin üstfinde bir isti qaf turu yapnıı~ a 

eder. . . ;-1''' 
Ticaret bir para ııidır. ı1rıJf 

ticarette de bakim olıın 'i 1e
menfaat değildir. Yukarıda tıl•' 
clze, dllnya yüzfinde sa~ 
rapan ikbsadl ve ~tlmaf .,_.,. 
!erin doğmasını gösteren 
!erden biridir. 



~~-...;...~~----~s~l.....;....erı~. __ e --..l l~ASDDLD ır~lG~!fL!~I 
O.. · ·t ı·ı d ·Devlet sermayesile kurulmuş 
nıversı e ı er yur a 

kavuşuyorlar mı? Müesseselerin umumi heyeti 
Darülfünun ıslnh edilerek Üniver 

l>oı bir verim ve araytıncı bir zih-
aite ·olalı eskiye nisbetle çok daha B 8 ş v e k .11 O 0 k t 0 r R e f .1 k 
niyetle i,e koyulalı yedi yıl ol-

~!~;~.r~~;;: ~~::a~ Saydamın riyasetinde toplandı 
llleıfi bir zihniyet sahibi olmak ' 

Sümerbank ve ona bağlı müesseselerin 
hesapları ittifakla tasvib edildi 

! 

71<ER~ 
-= GÖZILE 

Sahife: 3 

Laval hadisesi 
münasebetile 

Amerikan matbuatı 
Trablus hududunda 
patlıyacak Fransız 

toplarından 

bahsediy.or 
•, ,, Nevyork, 19 (A .A . i Herald 
ltal·-an-'1<1snıı 1'rlbun gazetesi, şunları ywzıyor: 1

Y İtalyanın Vlchy'de cereyan eden 
k Ü fi İSİ \ mnnevralal'la a!Vkadar oldlltu ta -

mamen muh:ıkkakbı:. Petain veya rakri ben. Hitlerden biıi yanlış biı: hııcckP.t . •o~ FlRvA yaptığı takdirde bundan ağleblihti-
~,. - " mal en çok müteessir olncn"k olan 

l~rn. Fakat ,unu da itiraf et -
bleli ki, OniveTıitc bu yedi yıllık 
lrıuazzam mesainin içinde A vru
llada.ki, havır, Avrupadakilerin
deu vazgeçtik, Balkanlardaki ta
~be yurtlarına benziyen bir mü -
tueseyi bili. meydana ıetireme
di. Halbuki böyle bir yurt, en a
taiı, açılan enstitül~r, kurulan 
blÜeaeseler kadar lizundt. 

- Mu olinldlr. Şimdiye kadar alınan Anknrn, 19 (Hususi) - Dm·let' semıayeslle kurulmuş olı:ın iktıııadi mnHim:ıta göre Lavnlln azl i!'den mü 
tcşckl..iiller umumi heyeti, BnŞ'·ekil Doktoı• Refik Saydnının riyasetin- tcvellit netayiç hakkında ltalyanın 
de Büyük Millet ::'ıh.-clisinde toplanmıştır. İktısat, Ziraat. ve Ticaret \'e- rey! orulmamı~tır. 
klllerilc bazı encümen rcislcri ve banka müdürlerinin de bulundukları • • , Filhakika, her şey iyi gittiği za-
bu toplnııtııla yalnıı: Sünwrbank ile buna bağlı müessn.selerin 9:l9 mali l B y A .J 5 ., ta !yan . . 'u1t,.\O.'f\, man, lflitler, tnntana ile Bern'lere 
yılı kar ve zarar hc. apları giirüştilmüştür. Hesaplar ittifakla tasvip c- • 1 . /Agihz {\r""' kadar giderek yaptığı işlerden Mus-

• dilıııi~tir. 1 1 F l RKA Sl • ' soliniyi haberdar edecektir. 
Yedi yıl zarfında. belki yetmlf ................................................................................................! 1 • •• Paknt işler renn gittiği takdirde, 

tere, gençleri banndıracak bir l M f S 1 R GAR p ÇO L U ~tussollni, bunu, bnoka bil' vasıta ile 
!tıelceden bahıedildi ve yetmit Kazanç ve Luhran vergı·ıerı· l • Tralılusgarıl hududunda pathyacak 
kere böyle bir yurdun ICaloriferli 'J ı olan Fransız toplnrının g\irültüsile 
"• zenıin kütüphanelerinde rahat - duyacnkt.ır. 
t..ı..t mütaleada bulun~ isti - • • ••hı f •h t) • Trabluu intıkal eden muharebenin tafsilatlı krokisi Laurance değiştirildi 
hn, ucuz lokantasında midesinı ,IÇID mu e Dl aye enıyor (Kroki makalenin muharriri tarafındaa yapılauthr. Paris, 11l (A.A.) - D.1 '.B.: 
bozmadan, yemelı: yemek itti)'&• - • Vlch~·'de knbinenin aldığı knrnr "°'' duyan temi%, beyaz yatağın- • j . • • . Sidi Barrani civaı ında büyük M d 1 • ı • mucibince, Fnınsı~ bilkümctinin meş 
.... ~._t • ~ urusu mnnçJa anı;· uy • :nıına k11d~r kazanç ve butiran vergi- lıu kıl'tllctin mukayyet olduğu ycv- la için iki noktadan zararlı idi. La Laurance dfin vazifesini biiyük 
d ali ak• d u Ankara, (Hususı) - Du ayın so- bırde taalluk ettit,'1 hesabın ismi ve bir k.,vvet bulundurmak. İtalyan- 1 sır a n g ı 1 z gul arazideki mümessili General D" 

··:-- ıc-rn can atnn ren er ır se• lc.ılnın ıkind taksıti ödenmiş ola - miyc. maddesinin taıih ve numarası B r. b . d k" ordugahların Elci De Brlon'n devretmiştir. 
'\'111ıç ümennegİ aeçirdiler, fa.kal calüır. Du vergi borçlannr. veııni - ıl:ı gôstcrilecektfr. Her birinin ya - ırı, . u. cıvar a 1 d ' 1 Mareşal Potafn bu vıu:ifeye De 
)etnü, kere bu gençlerin seYİnç - yeıılcrdeı taksitler yüzde on i:ızln - uma da tatbik olunan amorı.iıımıın ~evzılcrın sık sık havadan ve r t a s Brion'u t.nyjn etmiştir. 
ltri, h&djselerin tekzipleri ka~ı - "ile alınacnktır. ııislıeti, bu nisbete göre amorti etli- \ nızden bomb~rdıman~ m~ruz 0 

- a r r U Z U n a } Senegaldeki De Gaulle'ciiler 
•ında mürdolup Kitti. Ayni z:ımnndn beyannameye tabi len ve k:ılan mikt:ırlnr işaret oluna- malan hasebıle askerın asabının tc .. ·kı'f cdu'Jdı". 

mükelleOcrln 38411 numnı·alı kazanç caktır. Cedveldı! amortismana tabi dııima gergin bulunması ve bu se- d ? 
9 

11-'F-:t> verııisi k::ınıınıındn ynpıl:ın tadıl5t kıyım•tleıin ilk mübayaa ve inşa be- hepten lüzumsuz yorgunluğn ve f f k ı I.onılra, 19 (A.A.) - Tass ajansı 
411atlolulu genrler.in. ctairmıindc dP.ftcrle.rini v~ri.d:ıt dai- ı dı•ll1ırinin gösterilmesi ele liizıındıı-. zayiata maruz olmaları; diiieri, mu v a a o u . bilıliriyor: 

T relerine tnsdlk cttlrmcl~n ıcap et . · . . k d b f 1 Daily Tclcgrnph nnd Morning ,.-ft.-,-et-ı• __ __;;;;_____ ınl!kh:dir. liiikcllcflcr bcyuıınumele· Ih_tıyat ak_çesi c~~~ehnde, bey~nnn- taarr~z ~am~n~n.a a ar u ~z a Post gazete inin iatihb:ırına göre Se-
... ~ dne biliinço, kar ve znrnr he ahın- ' menın t:ıalhık et~IKI devre dahıl ol. askerın m~esı ıçın stokların zıy~- -- 3 ııogaldckl De Gaullc tara!~rlann. 
-- dar. maada hır :ıınorti smnn ve bir tle ı ıııa_~ ı~zeı-c o larıhe katlar her ~ene nına olarak oraya kadar nakledıl- don bir çoğ'u tevkif edllmlştir. 

A:nadoluda nice Kençle~ var lci, ihtiyat akçeıı:i ('eılvcli lıağhyac:ıkl:ır- ~aıı ka_rlardnn ayrılı•ıış olan lhtıynt miş erzakın sarfedilmesi.. . Yazan: GI. Ali İhsan SABİS Surjye fevkalade komiseri ~endilerini hayata derhal intıl>ak dır. a~~elcrı~in. her seneye. ait kısmı, ver- İşte bu sebeplerden dolayı ı . 
tltirec.k sanat mekteplerini mu· Bu amortisman cedvclinde: o dev. ' ~'!'ls ı ve.rılmış_vey~ vPrılı.nemlş olanlar l anlar Sidi Barrani civarında Sof yada 
Lotı:.._•, d kla . . t!il . . 1 ·t· . bi 1 l avrı :t~'Tı gosterılect•ktir. ta Y ' .. . d f b 1 kt 'd " S d" B G C'h H b' . Sof•. '•a, 19 (A.A.) - D.N.B. : qı &erinde bulama ı n ıçın u • ı-c ıçını e amoı ısmann tu tutu muş " ~ . . . takriben dort pıyade fırkasın an r:: ta u unma a ı ı. • ı arra- eçen ı an ar ının ~on sene- ,, . r ~ ı 
lrıecliuriye füe mezunu olduktan olan kıymetler, hu kırmetlo.riıı aktıfe Amort~sı.nan \"eya ıhtiyat nkçesı . b ' ıırblı fırkadan mürekkep ni civarında münferit bir duruın- lt•rinde İngili7ler, bu vasıtaların Suriye fevkalade lcomıscr ıg ne ta-
&oftra kahv•lerde iskambil do- gidş tal'ihlcı· i , b•ı 1-ıymetlerden her ccd"ellcrıııın yerine, bunlara derce- ,.b~ kırı d b 1 d 1 . ·u· da olan İtalyan kuvvetlerıne an - yardııni:c çöl muharebelerinde yin edilen Geneı·al Dentz, dün okşa~ 

• .. ' · · b'k d. . ili k ı- t t . , _ ·· ır o 01 u u un urmuş ar. m - . . .. . , k k bu ı'"'' " "'elıni,,tir. Gnrdn Generolı Jtı" ki k't · · ' bırınc tnt ı e ı l e ıı amortlsmnn nıs- 1 
ece ın:ı uma 

1 ~os cı me" uzcru . sızın karadan pıyade, zırhlı \'C munferıt kıtaıara bas .ın yapma 
1
, .. ., .. b S '"r el,.'s i karşılamı!l -il lho c_>yna~ a va ı geçı~tıpt j beti, o devreye kadar nınorti edılmiş hu<u. i bir defter tutmak isti\·enler, tebaki o~ fırka kadar k~\·vetı, d 1 h d ok ff k t1 • r:ınsanın o ya ~ı ' 

.. !!s!a ıdarcsındc,. defterdarlık a, olan kıymet nıi ktnn, o devrede nmoı- bu arzularını nıahnllin e.n büyük mc daha gerıde Sollum, Bardııı, Ca- motörlü kuvvetlerle, hava an tay ususun n ç muva a ·ıye e11 tır. Cenenıl Sofrada uç gun kaldılt-
~il•yctte~. Beledıyede. açılaca~ t i edilen kıymet miktarı \'ı hcnu'Z a- nrnrlu~una yn~ı ile bildireceklcı-dir. I puu::> bölgesinde ve hatta T oh- yıırelerle, denizden harp gemile- \ göstermişlerdir. tnn ··onı'11 isuınbuldan geçerek Su-
""'ll ~';' yuz: kunl!l~ hır memurı- ınortl edilmemiş ' 'C ılerikı de.,,·ıclcrde Bu. mukelleflerın ~'llnname verme- , ruk, Dernc ve Bingazide tutmuş- rile ve deniz tayyar~lerile_ bir an- : işte ba:ıkın t~~r.ile. m_uvaff~~ı -, rlycyc .a!~.c:':~~~~~: ........................ . 
)et ıç111 sıra beldeyıp duruyorlar. amorti edilc.'Cck olan k ı)'ınct miktarı !erme fhtıyaç knlmıyocaktır. lardır. da taarruz ederek bır tabıye bas- yet kazanr.ıak ıçın hıçbır şeyı ıh- ......... • 
liaJbu'ki bu gençleri lstanbulda müfrerlatlı olnrnk gô terill'Ct:ktir. 1 Bu ~urellc hnrekct etmıyen milkcl- İtalyanların bu dağmıklığına kını yapmak ve onları arkaların- mal etmiyen İngilizler, birincika- ı H d nomesi 
la.11ndıracak bir yurt olsaydı, Cecivclde, o ıwne amoı·tı:;m::ın::ı tabi lc!leı in vergilerine yü:ıdc 50 zam ya- ı s b vvelce de yazdığımız veç dan çevirerek kiiınilen kuşatıp e- nuııun yedinci cumartesi g<:ceni ava e "-
~'i bir para ile ilmin efİğİne da- tutulmuş olan kıymetluı le defteri ke pılncaktır. h~I epb, .e d ki ' .. )"k sir veya imha etmek hususuna Marsa Mntruh civarından baı:ılıca ı k 
l . 1 . ı e, ır yan an na ıye guç u ·- ı I • • h 
•a kolay erişebilirlerdi ve ünı - ' 1 !erini hafifletmek, diger taraftan, knrar veren İngilf: Nil Ordusu üç kol halinde hareket etmiş er- lÇlD aZlf I 
Vcrırit d d k k lli lira sar ı B'"t"" hk"' 1 N f" 1 A 'k d · · · ı· J f d b' Kumandanı Gene al Naitland dir. Birinci kol sahil boyunca L., ~ e ay u ır • e · - u un ma um ar • a ıa merı a an yenı zıraat lngi ız er tara ın an ır taarruz I 
~~~bilecek ~nadoluJu gençlere işinde çalı~tırıJacak makineleri getiriJiyoı- yapılmasını asla varit görmiyer!!k Wilson bu teşebbüsünde muvnf - Maktila istikametinde, ikinci kol ı yor 

qı.aar etmeıdı. 1 Ankara, (Tasviri Efknrı - Bıitiin Ankar:ı, IHıı ~usi) - llu sene A- kendi taarruz zamanların:ı kadar fak olabilmek için herşeydcn ev- Sidi Bnmıni mevziinin sı:ğ cena- yapı l 
hl • ı ı ı i f' i ı ı ı "k d ı -•--- askerlerini istirahatte bırnkmak _ vel ln:;iliz kuvvetlerinin, düıımn- hındaki istinnt noktnsına, üçuncü (l . . , "fcd- devam) Öyle tahmin ediyornm ki fakir ma cum arın <ev et n n:ı ın , ı• ı n- ıncrı a an getiri cn yeni u.ı-.uıt ını:ı- l d"kk . . JL k I k• .

1 
. 

1
.. hl uıcı ı;aııı ~ .. 

t•leb b t • t 'k ·,.1·n de çalış::mlmnlnrı hakkındn Ad!i,·c kint l!!ri kö-"·lünün "OK işine yar:ıılı _ t nın asa nazarı ı atını ce uet - o. amı en motor u ve zır ı d h { I d tt" 
" e cmın e me ı,. J " ~· ır. I . 1• f k I d .. kk l 1_ b saat veya n nz a evnm e ı -a...J d~le urs • . bi '-·- b' ı ve Nafia VddilC?tJcriııce hıızııfana•ı ı ğından ve Türk kliylüsilniln kalkın- Merkezi Sidi Barranide bulu • mcden hnrcket etme erı azım- ır a ar an mu re ·ep o ara4 u .

1 
. d "' .. ..

1 
kt d" Bu hu-

---re ı en mesamın r ouıtıuı 1l' • ld'.. . kd' d" d . . k k . · rı mest uııunu mc e ır. 
)\! . • t:alimattıameye nnz:mm her tarafta - masında bu mnkinelerin büyük :rolü nan ltalyan kolordusu, taknben ge .g.ı1~ı1 ta .~rl e ıhyor bu.

1 
• • . ıstı?a~. no taşının ar u~ı'?ı çedvı~- sustaki kat'i karan pnsif korunma. 

b.rt kurmıya hasredılmış olsaydı kı n.abkiımlarılan büsııühııl sahibi O· olacağı düşünuldu.,.ünden Amerika- bir fırka kadar bir ku,•vetini Sidi Jnı;ı ı7. er, ço mu are e erı ıçın me.K uzere ve onun gerısıne og- k . '·t" 
Qtyazıdın bir. köıeslııde koakoca- ı ınn!arla vücuUeri ve sılıhatlcrl çnJış. dan blr miktar daha biçer, döver, C"h H b. d k d .. .. .. 1 d' s· · · ·k· omıs onu vcrccet. ır. 
"'-n bir bma" o .. nünden geçen tiiz- mı,·a müsait olanlar Nafia Vekaleti- hamıan m::ılclnclcrllc tada sOrmede IlMraninin 25 kilometre kadar 1 an ar 111 en ço ers ve tec- ru yuıumuş er ır. ırıncı ve 1 · ın- O •d ~n beklenen ncl;ce 
1 " dog· u cenubunda sahilde bulu _ ' rübe almışlardır. Çöl, motörlü ci kollara da nyrıca motörlü ve .. denk?k~c 1: f d •ehrin noımaİ '=,tin yüzüne ilmın nefesini üfler- nln kopı-ü, oso ve "nlr işlerinde mu· iı: gören bazı ii.lat ve edevat getiril- • k l hT b I ki hl b " l" kl •

1 
• . uç a ı a zar ın a v 

ili_ • :ı~."'cn bir ticret mukabilinde çnlıs- mesi için Zlrnat Vekiilcti enuine iki nan Mzıtiler ka~bası civarınn uvvct er, zır 1 ara a ar, tan ar zır 1 0 u er verı mıştır. h d h haline geçebil -
,, • . 'd 1 b" h b d G 1 . .. .. b k il avntın an arp 

~dreseler kafi değil 
tırılac:ıklnrdır. milyon liraya kadar tahsisat veril- sürmüş: diğer bir fırkasını da Si- ıçın ı ca ır mu are e mey a- ece eyın yuruyen u 0 ar, - "d" Ç" k "" bir hnrn vukuun-

d K h d b l .. d '" .. "d t l me ı ır. un u ,,. Ceza Kanunu ınlteibinee bu mah- mesi kararlaştırılmışJ;ır. Bu hu us- dı Barraninin takriben 30 kilo- nı ır. um er Y~~ : u unmaz; gun uzun aradz.ı ~ mevh~I~ se yn- d~ şehrimize yapılı:ıcnk muhtemel 
\,ümların biı· günlük mesaileri iki ta hazırlanan Koordınasyon karar - metre cenubunda kapalt bir tah- bulunsa da motorlu vasıtaların nklnrında, enız sn ı ıne amut b" h t r :GU boğazlar üze. 
günlük nınhkumiyct günler ine teka- n:ımesi YekiJler Heyetinin tasdikına kimat grııpuna yerlectirmi .. · bu hareketine pek m:mi değildir. Yal vadiler içinde saklanarnk istim- _ırd aval an ruloyynr.nlcr u··ç da-
h-1 ı1 kti B 1 ı ki ı ı k fi dl .., "" k 1 I d .. 1 h . 1 9 b' · ·k· rın en o ursa, .. I>ünk'. gazetelerde okuduk, ıı c ece. r. un nrın n nen ar1 arıe< ime. zere r. suretle şarktan deniz kenıınndan nız umu yer er e surat aza ır. at ctmış er; ırıncı unun pa- k.k ( d chir üzerinde bu -tlrıi .u • d ~ .1• ı::ünddıklcriıı lıir kısmlle yemekleri ' 

8 
.. .. k k ~ I k 1 · · d"" ·1 · ı a zar ın a Ş 

) 'Ver.sıtenın yapma ıgını, vı cı.- ve ~·nt.ıc:ık ycTkri tPnılıı .olunacak, hltamın<ln küçük blr ı;eımayc olm:ık ve cenuptan çölden dolnşarak . uhyu. u)m ykıg.~n nn, .. 'ı~~ th pe c- znkrtjı gelesı b U"ınan t~c;~ ~bne lunacnklnrdır. işte bu ihtimal, 
h et. ele alml§ ve 300 kadar talc- üst t:ırnfı ın:ıhkıimıvct müddetinin Ozere ellerine verikcektir. . ·vaki olacak taarruzlara karşı rı arıç oma uzere ço un emen so ·u r.ıuş nr; u sure e a rı en d t l 1 cak ve bü-

9Yi yurtlara yerlqtinniye kararı - · kendisini temin etmi.,tir. Müte. her tarafında motörlü vasıtalnrln 120 kilometrelik yolu üç gecede .~n~mcylc lclsnsb unu agöre yapıla-
• f" "' k k b'ld" ç··ı h b k d k 9 b' · · ı • b h tun t.on ro er un l\~i,. Bu hususla Vali Lut ı • • baki üç fırka kadar kuvvetini Si- hn~e et . a ı ır. o mu are e- . at.c ere ırıncı"a.nu~ sa ?. ı cnktır. 
ır?~ra ne kadar tç§ekkür ~dilse 1 Camılerdekı kurşunların di Barrani civarında ve daha bl~n zedngın ve vasıtafflakrı bol 1 ~-lan lcc_ılrlc db~:abcr. kkcndıllerı_ne gbos- Deneme sırnsında, gündüzleri )d~lldır. Fakat kabul etmek hızım-ı gnrp tarafta Bukbuk civ rlarına ır or unun muva a ıyet e ua - ten en u~man uvvet enne as- .

1 
k l . aretlerinde halk 

l!' k" O · · • l d" ... 1 .. 1 . k . t • l it 1 1 k verı ece a arın ışc ı, bu medreseler nıverSltc- ı • • t db• kadar mıntakadn ordugahlarda şarncaıg şey er ır. ı: otor u ara- '.1" ıcra c n;ış er; . a ynn ~rın e- derhı>I en yakın sığınnk yerlerine 
"tin ınütcmmim bir cüz'ü olmak- 1 ça JDmamaSJ JÇID e Jr tutmu!ltur. Sidi Barra,1 i mevzii ile baları, :tırhlı otomobıl ve tankla- şıf ve emnıyet hızmetlerı hıısus- 1 k kt S • ak yerlcrı· dene-
a- ' 1 · b 1 1 f 1 el k k · ı 1 .. d'k nçaca ır. ıgın ~• ~iyadc gençfer için alelade Libya hududu geri<1iııdeki Bnrdia rı, tayyare erı o o mıyan tara 1 arın n pe ço ı ıma goster ı - ' d • 1 ·ı· dilecek ve i-~I 1 } · b ık 1 · · · "" } h b 1 · k .. .. I . b Ik' d b · f t me en evH ı an e ce erdir. Medrese enn as - Capuzzo mevzii ve buralardaki ıKçın ço k~ltu• _arde e erı ço 1 gııçktu~. derı ve e ·ıf . ~ ~nzın kar ·~fn .ın- saretler konacaktır.. NakHye vası-Odalarında topluluk hayatının (1 inci sah i{ edt•n dcraııı) kuvvetler arasında ı 00 kilo met- ısmı u ısın en ayrı o ara , ı- ı an tasarru ıçın nv~ ·eşı erme t I d h l oldukları yeılerde 

lttbiyevi mazhariyetine erişile - Bu nr:ıda son z:ımanhırda bir kaç bin Ura sarfecWcr.?k yeniden reden fazla me&afe vardır. Bu le.~ide, münferit vaziyette olnn lüzumu kadar ehemmıyet verme- Ju:~~nk~:r a ve içindekiler aşağı 
~ı. kitap alamıyacak fakir tale- ' kurşunlıı örtfılcn Da\utpaş::ıdaki me~hur Hükümoğlu Alipa.şn sebilinin Os kolorduya ansızın bir düşman ta- duşman kıtdnrını yalnız başına 1 dıklerı nnl::ışılıyo_r. . inerek en ynkm sığınağa iltica e-
be, :tengi kütüphaneleri medre- tündeki leni kurşunların kokünrlen kazınarak yok edildiği bizuıt Muzi!- arruzu vaki olursa, yüz kilomet- avl:ım k_ hus. usunda bu vasıtaların ~rkası. yarınkı yazımızda lafsı! deccklcrdir. Vapurlar ;lk iskele-•cıl • .._ı b"ıc. On .' - d"· 1 ler l:mum l\Iudürıi Aziz ÜIDın bmfındnn bir teftiş esn:ı mda görül- k 1 f d 1 d d 1 kt 
>~qe u ... maz. un iŞ.~ ~-1 mtiştür. reden fazla geride olan diğer 1- ço tesu erı ve ay narı var ır. e ı ece u. de halkı boşaltacaklardır. Trenler. 
ltr/

11 
her tar:ıfın~a! her umversı- 1 Müzeler Umum l\Iüdürlüğü, bu halin önüne geçmek için üçüncil, talyan kuvvetlerinin ona yardıma • de d.crhnl durarak yolcuları indi-

f 
1

n burnunun dıhınde açıııın ~ 1 dördüncü derecedeki hınnıann kubbelerinin kurşun yerine hafif betonın yetişmelerine imkan yoktur: Ea - Refi Bayar vefat etti 1 S ye Ç t e mu" t b 1· ~ receklerdir. l)dası zararına yüz bin kat galıp örtülmesini t:ıvsiye etmiş, fakat 16 nci ve 17 nci 11srn ait birinci dere- kat ltalyan kumandanları, İngi - ,P Alarm verilir verilmez şehrin ~~ Yurtlardan hiçbir ilim milies- cedc kıymeti olıııı - nesclii Koca Siıı :ı nın eserlcıi gibi - yapıların kubbe· Iiz.lerdcn bir taarru.ı: beklemedik. (1 inci sahijcdcn dlw um) b. muhtelif yerlerinde ıı:mgınlnr !;l• 

ı,~i müstağni kclmamıştır. !erinin ne olursa ol1111n :yine, ltıır~lınl:ı kaplı kalmasıııı istemiş ve hunla- !erinden, bu mahzura ehemmiyet Rdi Bayar, milli sigortacıl•J, en - 1 r ya~ g 1 n kacaktır. Bu yangınlar büyük ve 
r111 çalınınnilının iinüne gcçilcbılmesi içiıı tle kurşun alım satımıııın e _ • l d düstrisinin 1.-uruculaı:ındaıı biridir. I! l 

••• saslı hır şekılılc koııtrolunü tavsıye etmlştir. Yermeınış er ir Bu durumd:ı 0 - Temlı ve lyl niyetli bir gençti. oıu. eski binaların veyahut hususi Q a. 
(jh • · ı· l • Bu 1.alelıi ıınzarı itibua nlan fstanbul IlclcdiL•esi, bu o'efa .~fıntak~ lan İtıılyanlar, kendi hazırlıkları- rnü, kcndisini t:ını"'anlar arnsınd -- rnk yapılacak evlerin tutuşturul • ...._ .. ıversıtc ı genr erın " " ·1c ı d k · ·ı·zı k " Al 
) ~ Y Ticaret l\lüdürlıığiinc müracaat ederek, kurşun satıcıları hakkında esa5- nı ı ma e ere lngı ı ere ·nrşı d rin bir ııcı uynndırmı~tır. infilakların tiddetinden masile çıkarılacaktır. arm aua-
~ h ~h~iknt yapılmadan cllerindekı ınnllann satın alınmamaSlnı temin taarruza başlamayı bekliyorlardı. TAS\-İRİ EFKAR_ Şu dakikada sında şehirde mevcut bütün pasif 

Ş etmıftir. Marsa Matruh civarındaki in - bilyük bir acı içinde bulunnn nmhte· 2.000 kişi tehri terketti korunma ekipleri fonliyetc g~c-
.J İındiye kadar böyle bir yur ·r _ B.unda.n sonra faturasız olnrak. kurşun alıp satanlnr d:ı suç ortağı •·iliz Nil ordu!'!tt ise Sidi Barrani _ r;.ı· ı B 1 il B cektı·r. Resm·ı d"irelcrdeki ekip ... 
"

1
,_ '-' k ed 1 ki dl "' r~m ~ 11 a;>arn ve e em aynr Stokholm, 19 (A.A.) - Stefonl .. .. ~:1 •uru!rnamış olma:ıında genç telak · ı 1 

ece· er · r. den 120 kilometre kadar ş:ırk ta- nılcslne taziyetler eder. ı ajan mdıın: ler de kendi sahalarında fa::ıliyct-~1'>erzitelilerin de kabahati var- te bulunacaklardu. Pasif koIUD <' 
"

1
" A. • y l Merkezi İsvcçte Knrlsko!!n şehri ~ ·. bnadaki yurdu, unan ta e- clvnrınd:ı Bo!ors mevk!indcki iııfıl:ık ma kurslarına devam etmiş olan. 

l ~. Yedi ıenc harçlıklarmı bir 1 fı ;;:\ ın:ıddeleri fabrikal::ınnda mOthiş bir !arın hepsi denemed bulunduk '" y"Y• getirerek yüks~ltmişlerdir.ı r Hikaye - Arabulacu Fazlı hanım E ı ş k ' yangın zuhur etı:ıriştir. ları ekiplerde çalı~caklardır. t-b~ovadaki yurt, bütün yÜksek 1 - . rtuğru ev et 11 Şehir. zctzc!eyo tutulmuş gibi sar- Bir gece verilecek alarm i§aret-tı' IÜ talebesi, diğergim bir zih- • . ~ 1 'b sılmıo, ikl sa:ıt arka arkaya yekdi- 1 • d .. d k"k f d h k 
l)etle _.._ .b. ırtl d Ağır bır nastalıgn tutu muş gı i mişti, bu selıcple çocuk sahibi ol - kız gibi gıyınır, paskalyede Caddci- ış buldu. Yeni patron, onun hakkın- .. erm e uç a ı a z.ar ın a er ·ca ı •. ta ve amme ııı 1 5 

ann a bütün marsafüırı sızlıyordu. Bu da mu .. tu. ğP.rini takip eden fn!Hiikların şiddc- •ıg·ınaklar" veya evlerine iltica et • 
.., sıv lı: d k t ... kebirde dolaşan bir m:ıskru.·a kadar d t.a.hkikat yapmak lüzumunu duy- · d b-t · ml kır lmı~tır "' .. ara mey ana Ç1 mlJ ır. nıı olacaktı'! Günlcrdeııberi bütün F b 'k . bo ,, . tın n u un <'il :ır ı • . mı"., olncaklardır. <:-hrin elektrik 

_ • v _ b . d k k ıı rı ada, Mltatın yalnız bir ta- yanıruı. l\Iıtat, bu kadından ho~- d!ı. Oyl ya, bir adam sebepsiz işin- n . f'I"'·' d b J "O k·ı v ~ 
11-11-·'I> umı<linl ba;;fadıgı u ış .:ı, er c - ne düşma111 varclı · Tı' zl ı.. B lanmıııdı. Önüne aclene onun uhlak- ıı ın 1 wuar :ın a-ıt arı " 1 o- c•reyanı fabrikadan k .. siJecek ve 

'h . Ul .. .. d ti . k 'kl 1 .... a ı ,..~nım. u ., d n nasıl çık:ıl'ılabilirdi? Patronun nwtrc u-ı:ıkt:ın işitilmiştir. 30 kadar .. " ~' eı.ala"·kl• b•klı"goraz sız < yuZlm mı e eı~ı b'emkı der ne hanını, Osmanlı impanıtor!ur.unu sızlığındıı:ı b:ım:ederdi. J.'azh hanım aklınn Fazlı Hanım ~ıdi. l\1itatı •okaklarda maııkclenrni, olarak 11 ~ ~ ''apış:ın huysuz :ısabı ır a ının .. &'-" ~;aralı vardır. Kayıplardan blr l'ö. " 

tt..:-•linin deliletilc atılan ilk a
llı' •1 •U.1tlıyoruz, fakat gençleri
ail111 kahvelerden IAirtaracak, tab-
iat. "1aaraffannı aqarlye indirerek 
~ rtbuldaki okuyaalarm mili.ta
~! belki bir misli arttıracak ve 
~ir'"ersitenin eczaımdan olacak 
~1Yurdun lcurulmasını da teha
' e bekliyoruz. Tabii bu intiza
'1 ttı harp IOIU'IMlmll, demir ve 
ı,1,•lllenin hollandıiı zamana 

ettneaini IHlereli: ••• 

~ c.a 
~:::::::::==-======== 

Yücel mecmuası 
'l~ltfeu Vexne kararile kapatılnuo 
lııtıtııı <1'1icel mecmn•ıı) n1n ~ar 

l1 l' edeeef1 öfrenilmirtir. 
~~il· zamand11nberl karflerlne 
('i Hatan Yiiceli tehrit ede-

d~, d'I d, .. -' d,.' 1 1 soyan e.s~ci pnş:ıla1·dıın birinin ı..,zıy- ıJa onun alcyhindcıydL cnd:ın daha iyi kim tanıyabilirdi? ... dahi lamba yıınmıyacakbr. Cep 
c ı co usu yuzun en nvuç arı ara - dı zcıı·•indi ~"artın 1 F ğunun ölmüş olmuo;ından korkulmak- 'l l k 

rı k k d " ç ld • ., · ' ,,, ınnı ''ar. ı. a- Hem patronun bu hanıma itim:ıdı tadır. fenerleri de kuı anı mıyaca ·tır. ~
1

~ an b.;ııç~c:. 1d.mıy ı. .ı ırması kat gençliğinde, ı~mi çok karışık Eir gün fabriknyı dahn genişlet- dn vardı. Onn, gönül işlerinde kim- Yalnız itfaiye otomobilleri fcncr-
ış e~ 

1 

e . ~gı 1
' • bazı göniil marn :ılıırına karıştığı t!ler. Yeni imalath~cler, ı>aviyon - seye seuHnneclcn :ız iyıliği mi do - Ahaliden 2000 kişi, şehri terket-)Iıtatııı ıkı çocugu vaı dı . Bundan ı'çı'ıı e .. lcnemnm S"kı b d .1 . _ tt mck mecburiyetinde kalmı•tır. Yan- )erini yabtbilccekler ve Lir de 1 . 1 b' f b ·ik k" • ' ~ " .. n aşın an lor ilii'\e ettı er ve fabrikanın ba$ına kunmuştu7 Kendisinı çagır ı, ve .., ı_ k" l • d I 

1 a tı sene ev~e ır a 
1 ayıı atıp bir k:ıza geçtiğ ı zannctmey.. . O- da bu işlel'den k'ath•en anlnmnz, n - ?ılitutı fiOrdu. Hanım, eski hıncını al- gın, tnmamilc b:ı.stırılamamıştır. Fa pasif ııı;orunma e -ıp erın c ça 1 -• 

olarak girmı~U. ~abrikn ° zaman-. nun bu, gönfii maccralnrmdaki rolü sabi, müvesvis ihtiyar birini getirdi- mak için: kat bu mıntnkadaki bütün itfaiye tcş şan kimseler, maskelenmiş cep 
lar, dnha. Y.enı yenı kuruluyordu •• \fı- ara buluculuktu. 6iıu t:ımynn her- fer. Hu adam, Warede bazı değişik. _ Aman, efendiciğim, dedi. Ona kil~lının gösterdiği gayret sayesin- lambalarını kullannbileceklcrdir. 
~a~e~~~ıiş~~~~~~n;~k~~~~~·ç!~~ kes: 1ikler yaptı. Evvela, büyük şöhretin- ? çbir iş itimat edilmez. O, gece gün de yangının tahdJdino imkan hasıl Nakliye vasıtaları gündüz ol -
ması için bütün kabillyctini öne sü- - Aman, derdi. Sakın kızlnnnm, den dolnyı Fazlı Ha.nımn yol verdi., düz lçer. olmuştur. duğu gibi, harekel edecekler, 
rü)•or, didiniyordu. genç erkek çocuklarınızı onunla ko- Bazı memuı·ları çık:ırttı. Bu meynn- Mit.at işsiz kaldı. Halbuki, o, arı- ışıklarını tamamen söndürecek-

Hakikatcn fabrika. bcllcl de l\Iita- nuşturmayın. Ya, bir kız veya bir d:.ı Mitnta da yol verdi. Du hadiseye cak bu dünyadaki herkes kadar içer- Tuna dondu, lerdir. Vapurlar projQktörlerini 
tın bu ölesiye gayreti yüzünden oı erkek bularak oıılan baştan ~ıkarlır. ~.itatla bcrabcı-, herkes şaştı, kaldı. di. Bu söz, bir gün onun kulağınıı yakmıyacaklardır. 
zamanda büyük işler ynptı ve Mlta- İnsan if~ad etmek, onun flsebllillah :'ılitatsız fabrikanın yı.1riyeceğinc kadar geldi ve beyninden vurulmı.ışa Bilkrı>ş, l!l (A.A.) - Tnna neh - Bütün bu hazırlıklar Üç dakika-

! . d b it ~.1• 0 yaptıg•ı bir fşti:r. kimse akıl erdiremiyordu. Fakat, ib- dönı:Jü. Blr n'kşam, ı;aaUni rattı, bir rlııdc bu::.lann artma.'lı ü:ıcrine Gnlas tın gayret erı e oşa g mV\H: na ı d d ·iı ı o k l • da tamamlanma• olacaktır. Neti• ·h· bl · 1 t · f' t 1 f " b~ ~k öh t'di k' tiyar, ora ar .:: g 1 i. • ı:ı ngına kilo rnkı aldı. Gıdasızlıktan herı,-ün ve Sulı'nn IJrı Karadeniz arasındı.ki ., nıu ıın r ış e menın şc ı yap ı ar. ş;e uu, uyu ıı re ı ı· ı, onun h luı • b. f 1 he " cc ı'tı'bar"ıle ıchrin, bir harp vuku-Biraz refaha kavuşan, eline bolca evlcnmt!slne m.Ani olımış, yalnız gö- er ngı ıı· tara tan \'ft ınan, r- biraz do.h:ı sararr.n çocuklarının yü · nıünaknlf'it durdurulmuştur. 
para geçen Mitat, evlendi. İki çocu- nül eğlendirmek istiyrn kodamanla- han~i bir ııözcı in:ınıııı,, hay:\tını bu züne baka haka, Fazı. Hanımın soy- Rumen kabinesinde tadilat unğpki hali canlanchrılacaktıı-. 
~u oldu. O, kafasının içindokllerini rın yanında ona milhinı bir mevki mtiesııeseye bağlamış olıtn ~alıştığı- ledıği, fakat, kendigjnfn şinıdiye ka- Vilayet Seferberlik Müdürlüğii 
fabrikanın muvaffakıycti iç.in sarfe- vermişti. Zaten, fabrikadaki vazifesi na emin olduğu için evlenmiş ve iki dar yapmadığı blr şekilde içti. i~·l Bükroş, 19 (A.A.) - Stefani: ve diğer alakadarlar, deneme 
di~'Or, bilgisini fabrikanın işine ya- de bundan ibaretti. Fabrikaya ait Ç04.."Uk sahibi olmuş bulunan Mitatt, ve gece yansı sokağa çıktı. •cşrolunan bir resmi tebliğde bil- müddetince verilce k muhtelif 
rıyacak şekilde arttırıyordu. Herkes hiçbir İl}e yaran.az, :fakat, fabrika yfiz üstil açıkta bırakıvermişti * • • dirildiğine cöre. Hariciye Nazırı alarm ipretlerinde tehrin her ta-
onun bu fabrika için en limm bir müdürünün, meclisi idare Azalannın, l\Iitatın birikmiş on pa ı yoi.:tu.

1 

Mitat fimdl mevkuftur. Muhalce- Prena Sturdza'ya başka bir Tazife rafını kontrol edecekler ve ~ip
unsur olduğuna kanidl. O da., istik- kodamanlann husu i hirmctlertni Kansını ve toctılclarını geçindircbil- mesi dev•m etmektedir. Ondan Fnzlı 

1 

verileceğinden, Hariciye Nanrlığını 
halinden eMindi. Zaten bu e.11tı.bettir Ua edttdi. Kene1tsi kırk ya,ma ;yak- ınek için derhal çalışmak mecburiye- Hammı, ni(in öJdürdöğiin6n Jtesabı- vekiJetn .BqTekil GaenJ Ant.,_ ]erin çalı!Pllalannı sözden geçire• 
ki, ona, evlenmek için cesaret ver - Ja~mııta. On yedi yaşındaki bir genç tlııde-ydt. Baıka bir m!iesseııede bir nı soruyorlar. nesku deruhte etmiştir. çeklerdir. 
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Arkadaşımız Tokatta: 33 

Eski Ordu Kumandc ııJarmdan 
Emekli General 
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Tokadın nesi 
meşhur değil ki? 

BU HAFTANIN EN MÜHİM MAÇI 

FENERBAHCE - GALATASARAY 
KARSILASMASI 

Ali Ihsan SABi S 

Anlaşılan General Ganılen ile Daladge 
arasında sıkı dostluk vardı 

Gıııııelln bir kunıamiımclım ?Jvııdıı ' Heıı•er ajansının ParL<> H•ıro ı.ı S tı 
bit s:ı.Ion 11dauı1. büro erkdıııiıarbıdir. l.7ordon Watcı hcld rn:ı.ı S<"t e.•ıı de. tıt:rı 
lrndeı;lnı \e az.mini baııkalıırma kal.ıul P.ıırı tt- \C Fııuısad<ı bul.ı arcık Fra~ 
ettırecek, başkalarını keneli imde ile şaclakı ıılı\:>l H' •ı::ı p tııı C'kt'tlcr nı te 
liıMllo:leyıp e\•ltcciecek bir kıım:ından kık * tn fı.ıır ctn. s \"C bu defa <fra11

• 

tablııtı keııclısinQ<' ycıkttır. D:ıha sonnı· aaya ne oldu·: ı dh·e b ı· kıtap or.$ret 
1 ki fasıllıırda gorüleceği üıe.rP birçok ınıilıı- Bu klbptn F ·ıHı u: tay,>~relff1 vıık'alıırdn kondi«i kumnnd.. t'c!eme· 1 \ f' tay:> ııredleı ı 1 alckınctıı o da ş ıot~r 

nıiftır, H11$kaları orıı ;;rzulannı kabul t ıovlemektedlr~ 

*** ' Bamyası, elması, tütünii, gağı, ormancılığı. ma-
rangoıluju, suyu.. /ıep•i ıüzel, hepsi mükemmel 

. 
Yazan: ett!ı-crek kendisin~ kumandiı l'~ılmııı· 1 • Yedı S"!nı r..ı~ u u ı1unü 1.ı.ym-cııe 

tlr. Kumanda elllli!k için degil, kuman- , 011r.; hıı~ ı i!ttı~lm ıntıbaa g rr Frl" 
1 da edilmek lem yıır.;tılmış bir karnk· sızlar ÇOlı. ıvı tııyyi.lı ccldirleı, :faka 

tcrd:edir. ıııvyarelerı .'ı.lman tayvarclcıi derece ~ ·-
- Hele fU d - ne dıler en •.• Fenerbahçe mutlaka galip gelmige ça-

vayı da ha\tede
lim: Malum ve mcıhur kuru bam· 
) a ile undan dllh:ı meıhur Ye ne
fis cima... Amasyanın mıdır, 
yoksa Tokadın mı) 

1 oluatlı muhataplarım birihir • 
lcrine bı.kıtıuak alaylı alaylı, lr11 
im güldüler. 

- Neden ueuyorsunuı) 
Biri yerinden fırladı. Kllh"·enin 

kapısıııı llçtı, kutı kaldırımdan 
etr~frna bı:ıkııı bakın11 geçmekte 
olan, sGI l.olundan kuru m.> a 
dızilcri rkan şeyyar bamyacıyı 
çağırdı. V c yağlı müıteriler b 1 • 
duğunu anarak kc.> ıflcnrni olan 
kö.> lu.>c ordu: 

..:.. De bakalım, bu bilnn il ne· 
re malı? 

- Ne olsun ki ai . . . Haliıı 
Erbu! .. 

- Hele de baka1ım •.. Erbu
nın viliycti ncreaidir? 

- Bilmeyon mu ki ... Tokat!. 
- Bir daha de bak lım ... Bu 

bam.>•ıı.nın üstunc bo.rnya var mt
dır yer ) uzünde) 

-- Bund n illuı can ı ğlığıdır 
aiııı. 

- Y Amaıı ·anın men ur bam 
yaıına ne buyurulur) 

Bir kahkaha fırtmasıdır kop -
tu : 

- Anuıı ·anm bam)ıut mı) 
Amaıyanın b rnyaıı mı) Hey ba
bam hey ... Amas)~da b.amya ne 
ıezer ki> 

S imi yük ittim: 
- Anıcuayaııın clnıiiınna ne 

dereiniz) 
- O da b mya nıİ!ııılıdır, de· 

diler ... 
Ve nih yet, uzun l>o) lu ırnlıtt • 

tılar: 
-- Türkiyenin hr.r tarafınd 

Amasya b myası diye ı.nıliiln o 
mınimini !-.uru b my , Tok t vı· 
layetinirı Erb kıızasının Tekke 
nahiye inden buşkn bir .>erde ye
tiımcz. Bu nahiye b.ı t n b 
saclc b mya eker, biçer ... Elma
)'a ~elince. o d , yani m~syn el
ması diye tunıdır;ıını1. cima da 
Tokntt olur. Vakıö Anı s}ada 
dadına .ı'Y çları vıırdıt mnın, iki 
kaya r sıııd dual"ık vadıdekı 
bu n 'Y çlor, yuzın deh etli bogucu 
sıcak!. n ort ında, t l ız tuzııuz, 
bilh hiç duycınmty n elm 'e
rir. Tok dın ırı. kokulu, leuctli 
elmaları İ8e oylulde topl ııır, PV· 

lcrde kilerlerde akl nır H ) t"ni 
mahsul çıkıncıya kadar ıniı1 gıbi 
taze taze durur. l~te hakıkut bu
dur. Amrnll, gd gör ki, za\•allı 
Tok t, öz mallarını bu~!. liirının 
benimac) i ine ııeyircı kalmilkl n 
eaşka bır teY yap m z. 

- Ba,!ı.aları mı) Yani Amnı
yalılar mı) • 

- (vet, ba la onl r ... F kat 
dahaıı var. Baktnı7, me eli. 'ı~
de, kaç senedir harıl harıl elma 
) eti<ıtırmiye l>a lornı tır. 8111.1 yıl
lar iıc hıav:ıl r aert cidınçc bir bir 
arkcı111 sıra birka · m~vaim cima 
aiaçları mcyva vermez. l te o ıa
man Niğdelilnr. buraya, Tokada 
alı:m ederler. elmalarım11.ı alırlar, 
eepet sepet, ndtk 11 ndık ta ır
lıu , ıncml kr.tiıı dört bir tuafın· 
da (hali 'iğde cima ı) <liye ııa
tarlar. Hangi bırini saymalı bile· 
meyiz lci. .. 

- Peki, sizin Toht, b mya ıle 
clmadu.n ba ka bir fCY yeti tir -
mc.1. ıni) 

- Sordujun ıcye bak bavım. 
Tokat topraiı bu ... Alttn kayna· 
iı mubarek. ~en sade ckmiye 
laak oııdnn sonra dile benden 

. ) - Meaela .•. 

- Kehlibar gibi tütün ... Kar lışacak, aksi takdirde ~f:Qmpiyonlug"u 
gibi paınuk... Sonra üzüm. ;ah )' 

hele üzüm.,. Ondan yana )'urc- B •kt d f • 1 kt 
iinm: yanıktır. Zira tiitün Lİrn - eşı aşa evre mış oıaca ır 
tinden e\·vel buraları ba•tan ba· 

şa ba~larla Örli.ilü imi .. ·. l lil~ Yazan.· SULEYMAN TEKi. L 
bir takım botı toprakların ve bir 

sürü tütün tarlalarıle kaplı arat.ı· ----------------------
nin adlan: Bağtepc, Ra.epnü, mektedır. Calata:ıaray, birinci 
Bağbayır .. vcuircdir. Bizim Nik- -,:-- .,... devre maçlarında ilk oyununda 
sarın nahiye merkezlerinden bıri "" 1 muvaffak olmuş, diıerlerindc ise 
olan Litdi!t ı.-aktile boydan bo)'a tedrici bir surette bozulmuıtur. 
bağlıkmı . Hatı& Ladikliler, ken- Bilhassa forvetin ahenkıizliii fe .. 
dılerindcn biraz aşağıda ovada na netice almalarında en büyük 
bulunan Hnrküııbct kvyi.ine git - amil olmuştur. Galatasaray, paıı:ar 
tikleri zaman: cKüplerimizi bir gijnü kuvvetli rakibine kar ı no-
kırarsnk, sızı arapla boğarıu di- 111 bir kadro ile çıkmalıJtr) Bu 
yı: ııakrılastrlf!._rını . Şimdi ise o sual birçok klüpçülcrin zihnini 
bııKların yerlerinde yeller e~iyor, , mefgul etmekte ve tftraftarlarının 
~ı.ipler de buğdny çanaiı halini meraklarını mucip olmaktadır. 
almı tn. An.ınıt görüyorsunuz ki ı Bizce Calatasarayın Fcncrbahçe-
bu toprak üzıirn vermezse huğ~ ye karşı koyacrıC:.ı en münasip on 
day, p<&mur vermezse tütün, el-t bir şu şekilde olmalıdır: 
ma \'ermezse bıımyil vr.rir, hulasa Osman; Faruk, Adnan; Muıa, 
verır, verir, verır ve herşeyin en Salim, Eı1fak; Bcırbaros. c .. ınil, 
olgununu, cm makbulünü, en gü- Gündüz, Salahattin, Sarafim. 
zelini verir. Galatasaray t•kunı niçin bıt 

Bundan dola,•ıdır l:i, hükumet şekilde olmalıdır} 
tarafından tetkikat içın gönderi- Osman, Faruk - Adnan mu-
1-:n yemı mütehassısı profeııörler' Galatuarayı11 nıerkeı hakkak ki Galatnsara.yın çıkara-
her yunı gezıp gördükten sonra muhacimi Günduz: caiı en ııüzcl müdafaadır. Muıa, 

• 

i 

F eneria kıymetli 01uaeuıu 
Fikret blİ.) Uk ffiC) Va fidanlığının 1 okat- her Zilmankı yerinde, Etfak İse, 

to L..urulmuına karar vcrmiııl.-r - Havanın muhalefeti dolayısile oynı> abileceği en münuip mev- Bi .. im kanaatimizce c ... latasa-
dir. geçen hafta oynanamıyan maçlar- kidedır. Salime gelinct:; bu oyun- ıay takımı, yazdığımız ıctkilde ol-

Fakat Tokadın hereketi hu ka- dan sonra pazar günü iki ahadll cunun santrhafta oynaması takı· malıdır. Fakat Galataaaraym na
d rla bitmez, zina bu feyı7.li )'Urt hirde.ı J apılacak oyunlarla lig mı için en Hı7umlu hir ihtiyaçtır. eıl bir takınıla sabaya çılcacnğmı 
pıtrclt"lntn orman itibarile de maçlarını.1 ikinci devresine bal}· Haf hattında ~ki_ tek~i~ oyuncu· 1 bilmiyoruz. 
nıiıstesıu bır rncvkiı vaıdtr. De· 

1 ıanacaktır. Be~iktaş, ilk devreri 'nun ortasıncla Salım gıhı seri çıkı~ Galata arayın kullanması 
l ı · _, l · d ~ ı · b. · b" · · F yapan atak Lir elemanın hulun· • • mıryo r ıuare ı. ı r~vers erın en mag u ı)'etaız ıtırnıış ve ener- lazım olan taktik 

h . "'- b' 1• b 1 b h d .. C ) d b ması. Galaıasarav takınıı için her uyuı.; ır ımıınını u orman Rr- a ÇI" en uç, a ala a ray an eş " Bekler: iki bı-k dainıa açıklar-
d · d B • ı d d d' hDlde zarar degil, f .. ydalı olacak-an temm c er. \'e cyog uspor ıın il ye 1 pu- lıı oynamalıdır. Calatasarn.·, kale-

·ı · · · · B'lh F tır. Bu mevkide Enver yer alına-K,tlkıyordum. van 1 erı gıtmışt ır . 1 ll"Sa ·c- sine en büyiik tehlike, Fenerbah-
h 11-rbu· hre ile Be ikta ın ve Bey- malıdır. Çünkü Fener iıç ortası - Duruı1uz, durunuz, dıt cı ~ ~ çenı· s· ;, taraf dan le • · · 

l 1 Al • gibi daima müselles pnslıırla iler- n il., 111 ge cegı cı-bitmedı, dediler. Eskıden Tokat- oğ uepor i c tmtugun puvan hetlc, liol b:;o ·in Fikreti yakır-dnn 
ta yı:ıl:ıız İpek koz ı t n aekı.en ck·~tvdi1:ıdeki >·ak

1 
ııılıkları bdize i- ~'.~;." 8:~:;:u~)~:ı~ta:rt:ysıng·d: ;.fa~ mıırkc etme.,,i, en mühim şartlar-

dukkaıı varmış ~ımdı bir l ne ıncı cevre maç arının son crecc dan birıdir. Tabiatilc saö bek ".eri 
h 1 'dd' 1 1 • ·· rak topu ko\•alamakt n b ka bır ., ,. lnle yok. Bunu ııed n h. tırlcıtıyo- cyccan 1 ve 1 ın 1 0 ııcagııu ros- oynı} ucağından, solaçığı gii;rdcn 
tcrmektcdir. İş yııpıımıyacaktır. Bu suretle mü- k 

ruz, bılır mı inızt Tok dın bıraz F b h dafaanın karı ması ve Fenerb.h- açırmaması icap eder, 
7am n \'e bır pnrça hımıncıl~ da- ~a.z.:ı~ ~unu. ·ener 3 ~enin Haflar: Yan haflnr Fenerbah-

·ı b t B kt ıy ı çelilerin bu vaziyetten ıııtifade cl-h ı ne knd ı bti} uk bır ınki afo mag u ıye 1 eşı n 111 şamp 01 
• çe içlerini tutnıo.lı ve sanı rh fın 11 r t . b 1 meleri:ıın ihtimali daima mevcut-

11 ınzet oldug·unu ani tmak iı;in.. u. gunu ı un c ınesıııc aş ıca \~- '-'npncı:ıg"ı atakları ~·akından takip 
1 1 kt C 1 t ııg tur. F r.nerbahçe torveti Salimin " " Bır lithıc1 !IU11tul r \'C dü~une 51 e 0 nca ır. 11 u ;uaray nı • etmelidirler. Eşfak, sol haf ovna-

j • ld • t kd" d B 'ktn" karşısında fazla pas yapamıya - " du üne devanı t·ıtiler: up 0 ugu a :r c e 1 
• ,..ın dıg"ı takdirde, biUıasııa Musa oibi 

' 

• t" 'k b' fh k (·ak ve Salimin yapacağı ataklar- .-.. 
. . vazıye 1 nazı ır sa nya gırcce açık pas atması liinındır. Snntr-

-- Fı tarıhınde Erf(anı bakır- ve şampiyonlug•u,1 kime nasip 0 • la oyunlarının bozulacağı gibi, 
1 b ·ı L d k' k 1 h fi d haf, takımın en ıniihinı vazifesini arı uraya gclırı ır, u~ro a. ı ~ - lacağı ancak mı:ıçlı:ırın &onunda Galntasaray yı:ın a arının a top 
h nel.e_rde lasfıyt• ""dılır, ııılenır- anlaşılacaktır. Bu sebepten lig toplamaları ve pas tevziatları ko· görecektir. Muvaffak olabilmesi 

Ş d k ıh ıh k N ı için Fenerbahçe İİI' ortası ara ııı-nıış ını ı a aııe .m. a. ne .yo •• nıııçlarının en mühıın oyununu laylaşncaklır. ihaycl çot; ener-

' 
k b k l k 1 S 1 da lcalm. mıya ve yapacakları miı a at a ·ırcı ı sarı atı yınc ı P.rı- pazar günü Şeref stadında yapılli- jik bir oyuncu olan a ime pazar 

dediı. 1 cak olan F'enerbahçe-Calatasaray günü muhtemel olan 1,amurlıı hir ,elles pasları boı:mıya çalı m lı -
fürkı) ede yaımacılık 1 tan bul maçı teşkil edecektir diyebiliriz. havadn "'antrhaf mevkiiııi emanet dır. 

ile 1 okada mah uı;tu. Şımdi 1 • Bu maç hakkında tc hınin yü- etmek, çok isabetli bir hareket o-
lanbu! ne haldedir bılcıne}'İZ am- rütmekten ziyade her iki klübün lacaktır. 
m , hurası, kı)·afel değişiklicine takımında senelerce oynamıs ol- Sağaçıkta Batbaro&, Fenerbah
rağmen hiıla yazm cılığı bırnk - marn dolayısile, çok yakından çe için pek tehlikeli bil' oyuncu 
mamı tır. tanıdığım futbolcu arkada lan- dcgilse de, burada Salime yer 

( Deı•amı 6 ncı srrlıif ede) 

ENVER DEMİRCİ 
VEFAT ETTİ 

Tok dın methi bitti sanıyor - mın, bbilıyet ve oyun tarz.ların· ·vermek h:.ttadıı. Çünkü, Salim 
d ıı.ı • d h ••nrnıı ·. dan ve Galata arny ile Fenerbah- BBğaçıkta oynatıldığı :.:nmıın ya- Ba.rau İrfan Demircinin e~i. ;, 

um. "eser a ·- I b b 1 k I Rıuıkıısı muhasebe ıııcınuılnı ıııdıııı 

Andr~ Mnuroıs h:ı.tıralarınd:ı Gd · ~~d,. ""ır:ıtlı d<>gildi. S;yıları ron 'ere· 
melin'in ~hsiyctindeıı oohscd.-rkC•I CE' ;ızdı f'rnfl"J1:11lr çok ••Ski tayyarell'f'I 
diyor ki: ·G~eral Gıımelın (Marn) tıC\ırtı•mk lıu5tı uııcln cok buyuk hürltr 
tnuh:ırebeslnde general Joffı e'un m:ı· ı:o .ermekle ıdıler. tic \ e •a bej ı.·r•11 ; 
ıyyeUndeydi; lıurada Fnınsızlarırı meş- !lZ tayvıı.re&inln blrçolı; defalar on ı1' 
bur manevrasını general Gaıw~lin hli· Alman ·tnyvare ıl• ugraı;uklan ''<' ınıı· 
ı:ırlamıştı Malumdur kı bıı mıillevıa l\'ııltakıyet • kazandıklon ö.~ıuı~tu 
l'r&ıı 1.1. oruusunıı parlak bir zafer tc· 1 Almuıılar dt1 l'nınsız fiiıyyaredl".rıııfl 
miıı ctml tı Gıtmf'lin Fraı~z genel· ,..,yıı ~li.itorh•nr ve lıir aı·ada buluıı•~ 
kurma}· mm ornck olnı11ja layık zaul· alt 1 }'rıımm: tayyaıl!llıle muha•rbff 
tlyd1. Oımıellıı ilk görüştüğü inı;ımn, ıutuşmıımıya dikkat edı)·orlardı .. ~' 
fikrine ve kalbine hiç nüf\17. edilemez; 1 yazık ki Jo'ransı;ı hnva kU\"\ c ıerı~ 
lıtr k11palı kutu hissini Vf'rir I<ısa \'C 1ı \·ııktiuelc yonllenıe.mq; ve sayısırıı ıl 
dlk uıyııı. kuı;ük tözleri, ınce dudaklı kap ettiği dereceye çıkaı mamı..-ıır ·,.

0 d:ır ağzı, Jıendlsiııi şifresi hnlledilf'mez Beynaud J937 senesinde ~·~e 
1 
• 

ve anlaşılmaz bir şahsiyet olnrııJı: ııtıs- 01110 n .. ladier'ye kor ı beSledlıı tıu~. 
terir. ıncti, onun dostu ve kafadarı olan vd 

•Ne Foch'un fışkıran canlıJıjı, ne de nf'nıl Gamelln'e de tfltillın etıne~• nu· 
Joffre'un ağır tnı1an !rrasct ve dehası Fakat ıouraaı ı:ıırfpUr ki, aleyhlnd l _,,. 
Gı.ımclm'de \•ardı. Gı;ımelin az sllylu ımmet beı;lediğl Daladler'nin k,•b n ~· 

ne bır müddet aoıırn Maliye Nazırı 
bir ııdumdır Bir dl'Ja bir zıyııftıtte be· lıı;ıık lınııık1c tereddüt etmiyor: ç0rı· 
nıberce b~ıluıımµşt~k. Yemeğin onu· kü bu ı: nazırlı ı, ıoz dıkmis oıdırğll 

1 ııa kadar mutltık ı;ükOtu muhafaza ey- 811~,·eklıletl! geçmek için bir tıası.ıınıı1' 
ledi Bununla beraber kendi 1 t<ıblntl t ltıkk. t 1 t' 'Au tnısuslorda Ao4r' 
't'b 1 ~1k üt dı e 1 e m ~ 1 • 11• ı ı ıın e mı.., vo, m ~\-ıızı .• Mauroi~'ııı hatıralarında yazılı fll ız 

Andre Maıırofs nfn fiiilısi milnı.ı ebat- 1 dikk lt k lôyıktır. 
te bulundufıu ve elyevıo '>llt o!arı ı~· IPI, n CQ 

11
• 

ııcral Gamelin hııkkındıı yıızch~ı şu , Rlr mcmlekcıtin başında buluna r· 
fıkrıılnr i1;inder. ~;ılısl dostlııı:un icım· hır ara ını1Pki rekabet yüzünden tııı1 • 

1
1 ları olıırak ı;arfedllmlı; kelimelrr ı:ıka· hın !dar" iı11n .güçlüklere maruz kA " 

1 

rılır generıılin ıayır tnblııtl mc\•daııa dı .nı ıö teı en misallere taı·lhtc pe>'1 
çıkar. şık tuwdLif edıllr 1918 :ı;encslnte .:ıı-

Guneral OameJln'le Baş\ ekıl ve Har· bit t:ıllh e eri ola~nk Frarı.oranın dı pu 
biye Nazırı olan Dalndier arasında ıı:a· fındıı çol!'. kU\'\etlı bir lider var · dil 

' )ld Ç' • idi 1039 yı!Ui yet b•i dcıstlıık vıırdı. Dal:ıcllcı· le Rey- er. ıem .. nce •1 btltıı· 
nııud araı;ındaki husumet. hııttA reka· lıöyle dcllldl. Frıın an.ın başmdn ııc>" 
bet Rcynııud'nun mudafııa ettıgi, llt:ri nmı liderleı-d1:11 ;r:>atadı~. il<.' Paulren'1ı 
rurdügiı fikirleri kabul etmeıncğc D•· oaud'nun hPJ ikisi. de ıyı birer F e .,. 

l ladier'yl şevlretmi~ .ılabUir. Bu husu.• ('lduklaıı hatd.-.. ınya~ kuvveti el ekteO 
ta nlfıkııdıır m(ıtehnssı • Geı:elkurmay mıık ıçin •. bıriblrlerile ccnkleiJJ1 rııt 
Reisi general Gıımelin.dir Dal.adler bir an hilı katmamışlardır. Bı~•" 
umk ve Uıyynıe em cle~i hakl<mda arasında bir türlil sukün•t bulrr:; rı• 
Gnml!lin'in fikrini sormuştur. O dı husumet, Fransanın u~dığı ~tedif 
Rc-yııaud ile Daladier'nln ara51ndald il!bcı>lerinden blrlııı t~ltil ctm~ od' 
ihtllıı!ı, hu umeti blldigl için, Baııve· aLondrııdıı We tminstcr kllıscsl ınr· 
kılııı ıh etmş oldugu fikrini tımrip Kral Altıncı George'ım ta~ ıt.yme 0,~ ed<>rek Rcynaud'rıuıı iddiıısındıı bır roıırrnlııd•• yoıumdıı .~tı.ıı·ıın bı~ 1~1 ,o· 
kıymet nlm:ıclı1ı·nı shyl•ınlF. olıılıılir. rnbltl !'mıl Reymrnu mın gcldığlnı tı•· 
Şıı ııretlc, Başvf'IUl ve Haı bıyP Nı111rı rıınrc bıına donerek {çehreı;inin ~e eli 
Dıılııdı••r, G11nrlkııı ınay Hcisi genemi rı Joponlıırı andının bu kcük eli 1~ G:ınıelın'ın fıkriııı 11lı,.rak, oııuıılu i ti· ııdıım kimdır'.') diye sordu. Berı d; ııı. 
ware ederek en buçuk nıllyaılık Yttnl ceHıhı vcı mittim: (Bu kü~ü~ a : 
milli ıııudnf11ıı lehsı~tıııııı ancak ciız i 1 F'rnnsnnın ınüııtiikbeJ Başvckilıdlr 
bir kı mını tank ve 1.unaı-~ tedariki.ne cPnul Reynmıd'mm hayatını, me$1ııl' 
eyırnıı ur. F..ıı ,. bu tahrnın do~ı u' • bir il\ ukotın kızı ve kendi eşimin ı:erı', 
yumu ıık toblatli, ıa,>ıf kıırakterlı Go· ilk nıkad:ışı Jc:ınne llımn _ Robert 

1 nıelıne, l:!a \Cktlııı. ~uyıınıı ı~mek. ha· cvlendlL<Jndenbcrl hu"ust hır olAka • 
tırıııı lıo etmek ıçııı Frnn ız ordu U· tııkl) ettim. Kendi i, Fransız polıttl>ol 
nun tayyare \ic taPkttı'I m:ıhr~m kal- dn~larının en zekllerlnden ve tıf 
nı:ı ına scıbep olmuştur. Vazıfeyı, hntırn da en ee urlnrından biri oı:ırııl' 
fcdn dmuk \Uz.ıfcyi suııstımııl etmek· t:nmıın • 
t b~ l o b r ey deı;ıldır taııımı~tım mı· 

• t , lngilız lira ı alt..ınıı nlsbctle kı> • 
1DJ7 de \·apıl::ın bu ~ıatonın bUyük· tıııı kaybederek du luğü znmnn fr • 

luğuıılı :ı 1 mak ıç~n t ransı:ı. 'Hı Al· n d.ı kıymetinin duşlinılrr.C!!ı e.D"nJl. 
ır. 111 urcıuJ.ırınm lkı sene sonra harp ~ı Pııul Reynoud yalnız bıışms m d9ı 
uı.ışl ırgıcı dıı cllcrln~c bu1uııaıı tnnk rııa elıııl u aoııın bu teılbırln çare • 
, 1 •anıırc mc\cutlaıını go7.önllnl'! ı:c· , z 

1 
ur~ bulun<lıı u me)dan:ı çıkınıt 

tırı.ıel. k ı 111 Fraa •zco Tan gazete· \e 
1111.n 11 ı•.• C'lt rıı 1!14(1 tnrıhlı nu ı,;ı. tır ırııc· 
• ıııdıı 111 mi ınc h::ıl.lrn dn)aııarak ya- .Fransız ordu unun motoı·ı~ıırl dt.ı" 
zılınııı lıır m:ılcalC'dc bu rı:C'vc:ullımı d:ı· !ıil içııı Allı ı~ de Gı.ıullıı'C 11 ıle:ı ~Ur fi' 
1ı şıı maluınnt 'crilmcktedır: ğü tasa\ vuı lan ehemmiyet ve Uınll clP 

J\lm:ıııl .. ı ıı her moddde 7500 tnııkıı ıctkll· edcıı ye~fıııc Fransız dc.-Iet r. , • 
mukilbll F•a ~zlnrw 2000 tank. var· mı dn budur. ncyııııtıd, ;ıgır ve ıc1u~, mış Almııı ı:ırıı bırinci 1 ıtt.ıı mohsu:s H•llı :urlılı fırkolorının t~kllı lclıJııı 
son Jil tc n. ınod<' ıı tayy ı dcrı bin bir mlııcadele ııcmı lı Fran z genıci•P 
be l\'l;I tnyyaı ', :~500 bomhırdımıııı bakım 11 ''e kcmlı lı:ı,ınn bırnlcl cı!J., 
tun.-ıı- i> mııı Halbukı Fran<.ız hııva bır uımıınd::ı ~enc;likle al.ık. dıır er 
kll\, cıı ri 420 avcı tııyy::ıre .. lı den "c yalnı7. o olınuşluı Yazdığı sıya i ~ ııP 
100 bıımlı:ırdıınıın t.:ıvy:ırc•hıdcn lba- Jerden birinin adı <Gençlik. f'ıll ı:U 
reımı,; bıı yuz bombarclım:ııı t.-ıyyıırc· içın ne gibi hır Akıbet ve takd.r ar eJ 
!ilrıden 64 O " ki model gece bumbııı dı· l.-dlyoriun?> duı H;ırptcn biraz c~~ 
m:m t:ı.)yaresl;vmı~ lngllızJer de ken· Pcıul Rcpıu:ıud Malıyc Nczıırctıni ed' 
dı feri ı.un etlcrıle beraber 200 t. Y· ııhtt.> eyledi 1 ı.aman, Frııns::ınuı ıcr ıtı· 
)"rcJi Fmn ·a ııoııdcrml ter ı;ln~ sclcflcrinın icro .. tı dolayı"ıtc. J.I .. 

Dıı: •r bır F ı r. menbaıııa ı:orc de mnt kıılmaınıştı Hıılbuld il.taliye Nr tifl 
r ı n nm Alınon.)u) u Jıoı p ıMıı ctııl,lı olduktn11 bir.koç hoft<> soııı< de'' e ıı 
.cıorn.ın tmv:ı ktı\" elleri eunlnrdıın lbi! • hıı7Jne ini mfly, !'li!rcıı frnnl. nJtırı 

dold ırmıı~tur tıır 
·Pnul Rcynııud'nun herhangi 11 

çe takım arının iri ir erine ar ı nında onu İş decek biı oyuncu 
- Keb bıınız da pek meıhur- Sıtkı \C eşi i\Iedihıı Uemirclnin, Etı. 

oynıyacakları si tem ve kullana- olması lazımdır. Cemil bu İşi )'a- bnıık Bulktııdağ _ f\ebıın lesi ~ruılu ıttnıış· 
duı .. · caldarı t1tktik rltillerinden bahset pilml}'acağından, sa"nçık mevki- dlıcktıııü Adıııın ve ~şt Ati~t: llt·ıııiı· 'i ud t )rnl mıxlPI W'C 15U adet on °· 

Ba .. ka~ k ·ı · · k d h ı·L · d B· b 'l ...: ı · d · . · . ııchk ki lmmb.ııd mım tnyyoresı var· - .. meyı, arı er ıçın ço a a a aıı;a ın e ar aros ı e ._.a mı &ııcısın • cmııı, Jnlu at'lı.ır ıııııum nıiıılurH!li(i ,.
1 

b 
1 

,, 
1 

le · 
b. f k 1 k C · 15 ıııı$, c ... om ııır ... urnı.n nyJ nrı• rı e· _ Maran~ozluk .. , Sorun 10 • verici buluyorum. ır ıır o mıyaca ·tır. t'rnıl Sil - llll'nıurl.n ıııd:ııı Nuri \'f! eşi Gb?.JI• cıı ııcn tik tcı tll>litındrın mnhnımmus· 

ru,.turun, her yerde adettir: Bir G.laltısar•g : ğiçte oynamalıdır. Çünkü sol hilf r:ııkı;ekııı. i>C'vlet D~mıryollaı 1 hıuc jıııı 
memur bir yerdt'n bir yere gider- Fikrete yapacaiı daimi ıarj ve a- ket ıııüfcttı~··ı·iııden Fikıct ,.,. 1 liO adet kumıındıı tııyynrcsi varmı ; 
ken mobilyesini atar snvaı da Galatasarayın elinde bugün i- takl nla Feııcrbahçe lorlımna 'ı Nı·ı·mlrı Se)·nıırun, Dehin .l>cmiıcinlıı bunlın bır mılclcle• sonra ~ı;tikta! tay. 

.. J ·ı k 1 • • 1 b:ıb.. \'e kayınbab:ılnr1, lzın!ı e 111- , ııı eı;ı lıaliııe ıfrıığ edılml.şler 
ôylc gider. Halbuki Tokattan gi- çin birçok eleman olduğu halde gon erı ~ce .Pat ara maııı Q a • !ıııdan, (. H. Partisi Buyfıkııda bn,- 230 rıdet •ncı t:ıyyore ı vtırınııı Buıı· 
den, üııtelik Cf)'a yaptuır, hepsini büvük bir takıma kartı oynıyabi .. cak ve Fıkretın .0 !unu bozula~k~ knnı, Tic.:uct H• Zahire Bun;oııı nıü- lıırın şl.J>' atlerı Alınan tayyarelerinin 
toplar götürür, Zira buranın ma- lecek olKun futbolcu Fenerbah- tır. Fakat Cemılın bu mc,,.kule lıa) ucılıu ındıın ıRay ı; r' tlcrlndcrı a:ıtle 80 kılometre lro· 

rangoz i iliği ba kıı yerlerle kı- çeye nisbetle azdır. Bu yüzden, fazla.~. ~efe e ihtiyacı v_ardı~. ENVER DEllİRCİ dıır a mış Bunlardan lı:ışka ordu \'e 
ek C 1 k Gundu:r., her zamanki yerınde, ı.olordulnr cınlı-lerıııu 2S '1det mü • yas edilemıyec derecede ncfiı- a ııtasaray pazar günü çı araca- takti uıyyorı? , 111 mış. Bunlurırı çoJu 12 

tir. ğı takım içiıı uzun uzun dü Ün· fakat çahmıız bir oyun oynama- Allııhın ı alıınctine intıkul etmit1tır. ı clil oluıı orknlarındo IJlr &det mıı-
Ayakl sordum: lıdır. Salahattinin eoliçtc oynlitıl- Cenazesi 20 llkl-auıun bıtgfınkfi cumn tmı• htiiCct; varmı 

dar dağıtıl mı tır. masm111 doğru olacağı yegane •'"-- giltıu at 11 ıfo Be~ oV,luııda Ağııha· Bu urcu~. h<Jrp ıl n edılulği ıa· 
- S.ıka> .. Baıka).. - Baka? Baka).. bcp, Fikrete karıı maneviyatının nırunı Fa1kıweu c:ıdd, lııd ki Envur m n. cem' n 687 tayyıırc varmış. bu 

Bu der onların sabrı tükendi: bo;cuk olmasıdır. Burada Ömere 1?('nıırcf u.pnıhu~unınd:m kııhltrılnrok f rı ~mba da o ı mcm ~ı.mıınlaı ın ordu· - Ya hamamlorımt4: ... ya ha
mamlaramıı ... Hele 51.1 bolluğu ... 
Son :ıamanlaıda 250 bin lira ur
fedilerek 1 2 kiloınetıe uzaktan 
g~tirilen Ç ordUk auyu evlere ka-

l\nb:ıta~ ı k .. ..Jcaındc bckliycceı.. Şir. Joı ne dinde (;000 tıı.}J'arcsl olduğunu 
- Baka ~aha ne iştiyorsunuı; karoı daha güzel O)'un çıkar.bilı r keti Ha~·ıl•·enln 4 nunııııulı ,:ı ıu. ılkrcı1ljoı: Almanların, ı:yrıcıı fngılle· 

Alı h k "' d. 1
• k • ~il ~ "f' · · 1 t b'I' • ~ ~ .. 1 r > c tıkıı için ve Alm:ınypnın m~ıhtc· a aş ınızar.. ıyereK uu - ve aag ayag e ..ııarı ımı ı e e ı ır, rilc sııııt 1.: de RuyukuduyR •·.• tllıÜ· ıır ~chlr ve müe sc.sclcrhıi müdııfıuı 

la tılar. Sarafim, •ol1&çık için en iyi ele - l(ip aile knbrlstıınmM defııcdılccıık - için nn bın kodar t;ıyynreleri olduğu· 

mev211 kcndlı.ıııl ııtealendirdlğl r.ııJ11 ı:ıe 
1111 ıı \ n7Jyct 11ld t1'ını her ıınmaıı zc~ ce· 
scyıeı.lcı·dlın Ayo.ğıı kıılka-: elle• l~ to ı 
hlııe koyar; itafOSllll geriye C<•l<l'I 'ıJl • 
ı.Netl•' kliçük clı c ı ı biltun bo~11r c:ıı dlkh: lrlr: bundan sonra c~.ıdı; 

1
., 

lıekı ı ıtıbl öten bir e~c açık "c ı.ıJJ 1 
v<'tl cümlelerle fıkı lnı ıfııde edııt 

1 0
• 

hııllııl ıti:ır\lnce. ·Dlh ıwm Jı!ıçuk dJ 
roı> derdik Ooğnı ve ferindc bır 13 
va ~ıtrunda dovllşmesi temennisini 
ve eclcrtlik. ut 

·Liikııı bu d<H üı>eıı 2eklı, bu ınııtı ,.,. 
n•fsc itimat, bu kc kiıı "c parı .. 1. lfl !>-' 
tık. lktı adi ve ıMll mereJelerd b V"" 
lştırıık cdl"fl di er polltikııcıları 11• cınlıımadıWarı vukuf ve iktidor. u~,. 
!ardım pek t:QğllllltO ve hu Uill<' J)tolı' 
cUcr'nlrı ı;cın dcrt'<'t•d•• kı kıını:lıtını 
rlk tıdlyordu »' 

Dal:ıdicr d hl heynaud'dan cahll 1 

KANDEMiR mandır. tır. 1111, Hlı\I' ediyor 
9!'1!!1~!1l!!!P.19111!!!9'J!!l!!!~91!!!~~~~~~~~~~=-='!'~~~~'ll!!!Z!!!t~~~~~~~~~--------

- Bl~lk Caaua Romaaı - :s 

ı.ığı rıııt(ık ele •ildi ırııkııt lı JCıbıı, r \ 
!)Jııııı ınuıorıcrtını> mlıU?cıı\bfl•'' # 
tckııilı cıhcllndnı vııkırı.ıııc ol.ın ~eı: 
tarzı dı.ı;lldl O ladlcr'ııı~ı ~sJ~bu hl 
Jifı;izdıı. Liıı;mın peı dr.lerı hı ıyntıı 1 .,1 

SUSUN 
- YERiN KULAÔI VAR 

CiM Mlll 
Vebert'ın yüzü dt'jleti ... 

- tü udc cderııcn, dedi, s ıın bazı ıunller 
&ouıcıı ım. Doğnı 6yliyecek nıisirı?. 

- Şah!!I hııyntıma tııallük eder e s ylerim. 
- Evlendin mi hlt! 
- Ha3•ır ... 
- Sevdin mi? 
- Bir kere, 

•ıkı ... 
kiıçükk n, p k kü fıkken, ç euk: 

Ne olda angılııı? 
- Haberim yok. Alnuın)ada 

rakb, cittı ... 
tıiık •• B nl bı· 

- fimdı D• ış y.pıyor.ıan ve 8laıre 1le ne mO
auabetlo Jar? ••• 

Tefrika No.: 98 
Sualler tehlikeli bir nıecnıya 
Beq atıldım: 

:Ren ıle ı;ana bau sunlleı· soı ııcağıın, dedim. 
n d bana do ru cevap ver ... 

Duıaklııdı ... 

teıak etme, dr.dını. Hlitüıı sualleı ine eevı.ıp 

ver cğiın. I•'ukııt bazı oerll!t' oğrcnmck tııtiyonmı. 

E\'vela bu sualleri niçin ıoı uyoı un? İçtımnt nıcv
kiınıı tavın ıçiıı mi? .. Oyll'~' c ıumıı hemen S •>lıye
)lnı. Bıı liOkak kadını dt'gllim ... Senııı kim olduğu
nu bılmlyorum. Jo'cıkat teıerll bir in an nn, an la
yık olablliı im. 

GOderim dolmuştu... ~ııll tltı iyoı ıJu. Devanı 

- Kim in, ne11ln, nccısııı ve .Blah e'l tıeredeıı 
tanıyorsun? 

\'ebert yonıığımı opUı: 

- Oo ... Oo .•• dedi, goı Cıyoı um ki, lkınıl7.dı· de 
oyııi ihliı z var ... Ctylc) e daha ııcık koııutabılıılz. 
Benı dınle ... t ınim \'eb ıt, 84 ~ıısınıla\lm, bı: rıvi 
lnıalnthanesi ımhibll lın. Ordul o m 1 yetlştn dıgim 
itın n kerllğlnıı tecil Pttılrı • Hlaırt>'ı l' ktdcnb, rı 
tı•!llrıııı. 'Franııız zııbltidlı. Hnrbl}e Neznıl!tıı ıky
ken onun deliiletllc oı duya nı ıteııhhıt olduın. Onun 
için işimden aı·tnnı onıı ıııınnet ooı cu olarak , de
ı im ... Dllrıyadıı kimsem yok . Üç ny t•vvel hır ınet
ı e im vardı, lmtkasınn kaçtı.. Şimdı ~ ıılııı:rnn. 

Oh yarabbi bu pazarlık ... Ru kııışılıklı kmıuş-
11111 ••• vo bl!rıim csı·ıulı hayntıııı ... f.'ııkııt, ı U)ll'. se· 
vi)onıın ben onu ... ve . iiylrdilderınc dt' inıuııyonım. 

Reni scvebilccr.k nıısıııiz?.. Bek r ynş:ımış 
bi·· erkeksiniz ... l\liıtcndılıt luıuınleıı lu dfı~ıııı f,alk· 
1 ınız... S11k111 ize izdıvll(' tı:ıkUt edcceğlnıı zanııct
ıncyiıı. .• Birınci göruı;mcoe bo) le bır ,e) deıı Lııh-
etmek fazla htıl&pcrvMzlık olur. l'akııt b n sızın 

)' nınızda lcıılır ıım ım:ııı için yatım :ık ısterlm. 
Soııra l terseniz cvlcniı ız ... Ama... Bu kafı değıl... 

Acaba .•• Butuıı ınahıyetfoıi tiızc aıılatıncıa berıı ı>e-

vcbllecck vıı beııi yrılnız lılr ~ .ıtak nı kadaşı olmırıı· 
cak kudnı yıll: •k bir nıC'\•hıf<' tııtnıoılecl'k misiniz? 

\ t•bcı t .cı acı f{ıildıi ... 

- Seni r>Vhorum znır•ı, dcdı •. Sende diğerle· 
rın ltıı başka, çok b. kı şevlcı var ... İçinde hir 111-

.kışıl lık hl11 rdı)orum. BPı ah~ ı· ~·u~ıyı:lım. Kimbillı, 
belk• dC> C\lo ıız. Yıılım: n ti• kımdinı bnıııı tnnıt ... 

rj le) e ı· :ı retk• ı nlc... Snnn lınyatımı, 
sırnnıı . Anlıvor mu mı? H ıyııtınu tevdi cdl!•oru:n. 

A ·lı~·ordum. 

- Bir guııluk bir l:mıtıklıgıı ha)•otımı verebi
lirim.. 1\'elıl'rl, fııkQt ıwı ır yok .. Bı.ndıın EOrııa 
senin elınıfo olıı,uğım vrı Lu bıına bir zevk vcı ecck ... 
i lcı totıı beni olılurı ebı 11.cckJi11. , Hona istcd:ğin zul
ıuıı .voıı c.ııkıoııı St•ııi ııvdlğlnıı.ı \leli! olarak, !· lrn! 
fl'ıhıkiirlığın.ı kutlıırıflcıığım Beliti delilik yap:ıca· 

ğıııı . •'ııknt 111111 hıııılı olclu~:ınrn t!ıı bıı!lılı n datıa 

ku,•veıli bır suı·rtte i lr .. t ectc!Jllır mb.m? 
Vebert meıaklo rfizflnıc bakı~oı·d'l ... 

- Hen Gc lupo'yn tnl'I ıu~ı bır Alman caausu· 
yum!.. Kendını de 41ıııruıım... İı;mim de J ı.ıliette 
değU, Llıa ... 

yecan 'l:ermııkt ve lliı o tlc \ 
1
1 ı 

buhııım;;ı.1,tııclır Dµl:ı.,Jicı. Fr ıı 
hıııplcn IJ h td~c~k ul , kü~uk 
lıcnı t erh bı • me.r çiftçi 'e urfl 1 

yeti~ herk b mm 1 itıırlc ı r 
ve B~'lickil n, heı Fnı ı ı oık dP 
do!<t yıı)lnıı crrıd n 'e yı.~ekteı 
sullı•c\Crlll!ınl -:IU:-"PI ıe 

Edouıırd D.:ı adler, mc;lck ıtıl>11~r 
tarih profcsörllı1Ur Frıınv t:ır1~1111ıı: 
memlekete k l1il cuk sıkı bır b ot 
du> mak ıçin birçok bepler bulrll1'1• 
tur. Bunların clıml• tok mukcı.ı~is' 
ıiıkin bu meziyetler lki üiıyük ~ 1 r 
doluyısılc kıymetini ı..ııylefm~rl e 
Bunlardan biri, herke e kaı·.,ı 

1
ce 

hlıt etmesidir. au y ı~dcn bfit(ııı va 1 ,ı: 
ili'~ adıı§lnrınu knriı dııhnl lıuıoııt 1 oı-· 
duyınuştur. Dıtcr nııki~aeı, ırıute 1ı ır 
ı.11nıdı: h., bııı" ~tımanlıır bu tıal • 
rnzt lılr pekll almı tır "' 

.n .. ıı muayycıı ııtl\'. ld ~ ndı 
hiltdcte kıptJ:ır vr. l<onfcrıı m' 11ıı 
nı yumruk! r;IAkin ıırkııu~ı~r1

1crdı yuınruldsrm boş oloııjurııı b!liı ~ 
Bu lıarr.btlnı ıeıdukçe: tKadl!c d,,. 
rumcı nk el, çel ık "idi\ eıı ı,'I~ ml~l 
lerdı. 



harbi 
™ 

Milano ve 
Mannheim dün 
bombalandı .. 

llindistandataggare 
saTLagii ve gemi 
tezgahları inşa 

ediliyor 
Londra, 19 (A.A.) - Res~ 

llıen beyan edildiğine göre. 
havanın fena olması, İngiliz 
&ece bombardıman tavvare
lerinin faaliyetini tahdit et- ı 
nıiştir. 

Dün gece Milano ve Mannheinı'da 
~azı hedefler mu,,.affak1~1ıUe bom -
ardıınan edfüniştir. 

Kanada Mühimmat Nazın 
kurtuldu 

Londra, 19 (A.A.) - Oü§man ta
l'afrnılan torpillenen Westel'l) Prince 
"nPilrunda buhra:ın Kanada :'.\lühlm
llıat NllZln Houvc inı:ilterenin garp 
&ahillcrlndc Lir limana çıkmışbr. 
kcndlsllc beraber 50 yolcu ve l."apur 
iürettebabndan da dokuz kişi var-
ır. 

lfindistanda harp malze
m~i sanayii kuruluyor 

Yeni Dclhl, 19 (A.A.) - H,ndlı;.. 
lan hükumeti, Bangalor'da bir tay
Y•re fabrikası, Madı-as'da deniz in
§aat tezgahları tesisi için Bombay 
:anaylclleri tarafından tanzim etli
'tı projeyi tasYip etmiıtfr. 
İnıası tasavvur edilen deniz tez -

lt&hı, senede 8 ila 12 bin tonluk 16 
tfllni hıta edebilecektir. Bu miie.~
;:ıe~~n her biı1nin aagari 3 milyon 
~ lirası sermayesi olacaktır. 
Tayyare :fabrikası da Anıerlkalı tek
~is)•enlerln )·ardımile idare edilecek-

r. 

İngilizler Verdun'a 
hücum etmişler 

lı@.rUn, 19 (A.A.) -D.N.B. bildi
~r: 
\..,ingUiz hava kuvvetlerinin 16/17 
"llllunuevvel geceı!i Venhm'a biicum 
~eri öğr,cnilınlştir. Askert hedef
e hiçbir basar ika edilememiştir. 

1 
lllün bombalar buauai ikamet&ih • 

ar üzerine düı,ımüştiir. Bombardı
~~n esnasmdıı bir çok sivil Fransız 
11"1l\iıtfir. 

Almanlar beş ~ün 
danscdcbilecckler 

Berlın, 19 (A.A.) - Alman rnd
rosu yortular mfinasebctile Almnn
hdaki dana yerlerinde 25 kfinunu -
~elden 1 kanunusani 1!>41 tadhine 
'&dar dansedilece •ini bildirmişUr. 

Hitlerin nutku 
Rerlln, 19 (A.A.) - Ste!ani ajan

lı hlldiriyor: 
liitıer, dlin spor snrnyında hava 

~? kara ordularına ml'n!i:Up 5000 ıa
ıt talebe önünde bir nutuk söyle

bılıtir ........ ~ ...................................... . 
Amerikanın 
yardımı 

d (1 üuri aolıijetfoı dsı:aın) 
•n terekküp etıneltedir. Bu sin iki 

:?!binin donizaltttarckın çok silratli 
~ııklan maJftmdur. Mezkdr gemi -

se"isten çıbrdarak ROQ9ffeltin 
~t plAnı mucibince İugı1tereye 
ır.lanarııklardır. 
~ - lnıilwr~• teslim edilmek ü
.. _ htızı ••pvıiarın Aınerikada in
~ Ye ~ltiwi me9e189İ. 

:Roo.evelt İıııiltereden 
siparfs l.eldiyor 

...._lılevyork, 19 (A.A.) - Nevyork 
~~s ı:azeteııtnin Vaşln"rton muha
~e a•ı·e, Roosevelt, istihsal müş
\a ltını ve malt güçllikleri katiyeıı 

ıırı itibara almaksuın Amerikaya 
~iıte bulunmıya devam etmesini 
~'lgllte'!fe tavsiye etmiştir. 
\t ~nhabır bu mesele hakkında gaze
-~~e verdlii mnh'.'lmatta şöyle de-

-.teıl:lt: 

"11.\aıerikaya yapılmuı ~tenYen ~ 
ı_ hr dolarlık ıipariGin Amerika 
rafından ne suretle ifa odllebilc -

~I ve sipariı bedellerinin hangi 
l'tn inaklardan temin edilece&i üze -
~de fazla dunııadan bu sipari,le -
dıı ~erilmesi İngUtereye tavsiye e. 

rnııtir. 

ta~l~habirin z.annctUiine göre, bu 
\o ilye Roo evclt tarafından Vaşing
'ı Uda bulunan 1ngı1a yüksek me -
Urlarına yapılmıştır. 

Yardım miktan 
I> 'Nevyork, 19 (A.A.) - Nevyork 
't~ gnzc~ inin Vafington muhahi
\i (' gwc, Ro eveltin planı muci -
ta ~e İnglltereyc kiralanacak olan 
~are, tank, gem! vesair harp mal
'<ıo e i~ mecmu lnymeti 9 milyar 

t tnılyon dolara balit olmaktadır. 
llli} vvclce slparış edilmiş olan iki 
h{;r dolar lmmetindeki malzeme 
~dakl yt'kGna dahil dcğı1diı-. 

Yeni Finlandiya 
Ctimhurreisi 

~!claink.i, 19 (A.4.) - Başvekil 
~d 0 RJti birinci tuı·da 300 re)· üze
\11t ~ 288 reyle Fialandqa Cüm -
)t 1'e:sllğine intihap edlhRi~tir. 

~li? ~alh sektesinden öldü 
~nlri, 19 (A.A.) - Müstafa 
~ite ünıhur Dr. Kallio, Hel inkiyi 
te1tlştıne<1en ovvel ihtiram kıtaatını 
'İlıd ederken bu ak am kalb sekte
' 11,._'.'11 ~efat etmiştir. Kamo 67 ya· 

"lldıl'. 

Suadiye • ve cıvarının ımar • 

programı hazırlanıyor 
Üsküdar Tramvay Şirketi satın alındıktan sonra, Kadıköy
Bostancı tramvay hattı kaldırılacak, Adalar da eğlence 

ve istirahat yeri olarak imar edile~ek 
Şehircilik mütchassLSı Prost, 

Suadlye ve civannın imar pliınla
ı·ını tamamlmnak üz redir. Mü -
tehnssı bir kaç gündenberi has
ta oldııır.undan çalışmasına de -
vnm edememiştir. Fakat plinla -
nn Şehir Meclisinin ubat içti
malarına yetiştirıleceği sanılmak 
tadır. 

zcllik ve rahatını daimi olarak ı 
bozan bir nnkliye T11sıtasına ih
tiyacı yoktur. 

Bilhassa buralarının şehrin bi
rcı· sayfiye ve dinlenme mahalli 
oluşu tramvayın lüz.um_U2luğunu 
daha ziyade nıeydann koymakta
dır. 

kalclarıııdan geçen bu hattı kal
dırdıktan sonra Üsküdar tramva
yını Üsküdarın başka semtlerine 
doğru \1Zatacaktır. 

Şehircilik mütehassısı Suadlye 
ve civarının planlarını tamamla -
dıktnn sonra Aclaların pllinlanna 
başlıyacaktır. 

ŞlmdJki dü~iincelere göre Ada
larda eğlence mahallerllc dinlen
me mahalleri biribirlnden avrıla-
cııklır. • 

1 9.~~.~ .. f.~~!~~ lngilizler 

Dihayet 

.. ilk te19bbüri" 

ele aldılar 

Fransanın 

Son 
C!:t 1;,ı 

Günleri ı 
( Baınıalca.ledta d•~am) 

diler. Ondan sonra da, bu ini Yazan \C Fransızcadan n~ le ··ıa: 
darbeden mütevellit zararların Süleyman Sıtkı 
önünü almıya çahşblar. Bilhassa ................................... . 
Fransa harbinde görüldüğü v~. ~foanıafih bu son şekli ba~ •. yinl 1 zın I,ord Bcavcrbrook 1] den mü-

h·ı b d ff k I d mütareke nkdi meselesi, tlmdılık te- ı·ekkep İııgill% hevcti Tours'da bü-
ı e, un a muva 8 0 ama ı • ahlıur· et 1 1 d f k t b ··k 1· · ' l m ş o uyor u, a a unun yu olt' ın salonunda, iştiha~ızca yc-

ar. knUyen liızım olduğu fikri bir defa mlk yeırıl'klı>ydiler. 1\1. Churchill ya-
tıte on beş aydanberi, iki tara- izhar edilmiş bulunuyoı·du. Bu bnp- 1 nında ı:etiıdiği bu iki arkadaşilc öğ

fın da yekdiğerine karşı vaziyet- ta hc~ıüz lı~r karar verilememiş ol - leden sonra, }'ransız Merliı;i Neza
leri böyle idi. Yini bir taraf dai- mıı71 ısc! mutarekeden büsbiltün vaz-ı rctiııdl'n eV\'el içtima edecek olan iıll 
ma taarruza geçiyor diğer taraf ı;cçılmesı demek değildi. mcdı~te hazır bulunacaktı. 
da daima kendini 'müdafaa ile Reisicümhar M. Löbrön Onlardan biraz ötede diğer bir ıua-
meı1rul oluyordu. gavaş gar1aş söniigor sada da, Hariciye nezareti müstcş:ın 

Fakat bu defa Mısır ce hesin- • ?ı~ ~audoin (ki son~a M~reşnl Petaın 
d b ·ı _.__. b!' h oe Mareşal Petaın de hukumctindc Hnrlcıye Nnzırı olmuş-

e unun tamamı e .-ı ır are- _ • tu) gözleri meçhul bir noktaya dal-
kete şahit olmuş bulunuyoruz. gukselıgor. mrş olduğu hnlde derin derin duşu -
Şimdiye kadar daima müdafaa ile nüyor, ne yedlginin !ark.nda bile 
meşgul olan ve bu tedafüi vui - Müzakerata, umumi yeis ve nev- değilmiş gibi gorünüyordu. 
yeti en a--g~t 941 senesine kadar midi ıçınde nihnyet verildi. Sant, Bunlnrın ntrnl d . 1 -,.... · • 

1 
· · " • ın a ıse sa onu gu-

Diğer taraftan haber aldığımı
za göı-e, Belediye, Üsküdar tram 
vay idaresini tan\amen satın al
dıktan sonra Kadıköyünden B~ 
taııcıya kadar olan h:ı.ttı kaldıra
caktır. Bu hususta kat'i bir ka
rar olmıımakhı beraber tren, va
pur gibi en miıhim nakliye vas1-
talarına malik olan ve lastikli 
vcsaitten otobüsün de i~letilebi -
Jeceği bu semtin tramvay brtbi 
eürültülü ve cll."arının ııüküı;,gü-

E"asen evvelce Üsküdnr tram
vay şirketinin ı.arar etmesi üze
rine Bostancıya kadar uzntılan 
bu hat şirketin kıwuıcını da bek
lendiği gibi arttırmamıştır. Üs
telik Kızıltoprnktan Bostancıya 

kadar olan sayfiye yerlerinin ge· 
c:e ,.e gündüz. bir dolaşma yeri o
lan asfalt yolun asayişini boz -
muştur. 

Sahil kısımları dinlcnnıe mu -
halli olarak ayrılacak ve eğlence 
mahalli olarak ta Adaların orta 
kısımları, meselii Büyükaılarla 
Lunaparkın bulunduğu yer tef
rik edilecektir. 

devam edecek zannolunan İngi • c~ııın 11 ıne ge mıştı. . ıfütiicü, şıımatııc: bir kalabalık dol-
lizler, ani surette mukabil taarru- ı; rıuısanın mukadderatını ellerın -, durmu~tu. Paı isten hü!..-functin çe

j za gcctiler ve iyi hazırlanmış «İlk ele tutmakta oları ve 0 mukadderatı kılmesi üzerine onun pe,ine takıla -
L:! • d . • arzulnı·ına göt'e tayin edecek bulu - rak <>clmlcı olnn ve hük''ıı'ctten bı"r 

teşebuüu lerın aıma mucıp ol - bl k ki ı ı " " u " 

Chırchill harp 
vaziyeU üzerinde 
izahat verdi 

Bu hususta şehircilik miilehas
sısı Pıost'un da fikri sorulııcak
tır. Beledilc, Kndıköyün dar "o-

lngiliz adasını 
istila 

(1 inci sahifeden clevcıın) 

yetlere ve lngiliz kuvvetlerinin 
artmasına güvenerek harp malze
mesi imalatında çalışan amelenin 

(Birinci ıa'ltifeden dtııam) gayretlerini gevı;ıetmemelcri için-
Esrr miktarı dir. Bu, bir ihtar teşkil eder. 

:Ben eminim ki, eıılderin miktarı- 15 eylulde böyle bir teşebbüse 
nı gö6termek üzere iled süriill•ıı :ıo girişilmi!? olduğu ve bu teşebbü -
bin rakkamı hakikatin çuk ıh1nunıla- sün, birçok düşman gemisinin bat 
dır. Tarafımızdan kullanılm::ısı müın ması ile ve bir günde 186 tayya
kün 100 top, 50 tank ve buyuk nuk- renin düşürülmesile neticelendiği 
tarda kıymettar batıı Je,·azıını ı,ıim- de hatırlardadır. 
diye kadar askerlerimiz. tnrafıııd:ın T • 
tophınmıştu. En•clki cün SiıU-Önwr ayyare imalatı artıyor 
deki muhuebede 800 e ir daha alın- Evening Standard gazetesi ya-
mıı ve bir topçu bataryası musn • zısına «öyle devam ediyor: 
dere edilmiştir. Çöldtı ceuabta .;ok İngiltere, şimdi her zamankin
mühim bir mevki olan Siva vahası- den kuvvetlidir. Lord Beaver
nın garblndc kain Jarabub vahasın- brook, dört ayda yani ağustos -
da bir Avustralya süvad bolüi;u, ya- tan ikinciteşrin nihayetine kadar 
lın kılıç hücuma kalkmış ve gııhimet lngıiterede imal edilmiı olan tay
olarak toplar ve nakliye vasıtaları 
toplamıştır. Çarpışmada ftatyanla • yare ve tayyare motörü miktan-
rın ytiksc.k bir muh:ı relıe kalıilipti nın geçen ~enenin ayni devresin
veya hasletleri gostenJ!k[cri l>Ö)·le _ de imal edilen miktardan bir misfi 
n~mez. fazla olduğunu tebarüz ettirmiş-

1941 senesine hazırlık tir. Lord Beaverbrook, cWhirl -
Ordu, lıavu bücumlnn hak'kındu wind> ismindeki yeni bir muhare

her turlü fe~kaliide ıeraıtt•' yardım be tayyarderinden de bahsetmiş 
edecektir. Fııkut bizim lıunıcla, bii- tir. Bu tayyare kabiliyetlerini is -
yük mil.-ynııta bir orduya Rnlıip ol- pat etmiştir. Evsafı gizli tutul -
mamız ıa:ımdır. ~u or.dunu-~ ne mik ı maktadır. Naıır, Bulcşik Amcri
tar olacagını soylcmıy~gım. Ru kanın vermiş olduğu mükemmel 
ordu, yalnız bu adavı mudnfaa etnıı- t l · d ·k l · · O 
yecek, fakııt b:ışka ;ahndcrd,.. de ha- ayyare c_rı e zı ·rc_y em~ştı~. r-
reketlerc gctcccktlr. Çok iyi ~·ctl b- du~a gelmce, techı?-. edılmış ol -
rilmiş, en iyi silahlarla teçhiz edil - dugu malzeme ve sılı:ıhların kıy -
miş büyuk bir ordumuz ulmalıdu. mcti Mısırda sabit olmuştur. 
Bu 1941 senesi için lüwınlu bir Ih- 5 milyon lngiliz askerf 
tiyat hareketi te,.kll edccckUı·. Zırn, L d 19 (A A ) s· k 
1941 de, bu adnrıııı müdafaası içın .. on ra, ·. · .- _ır. ~ç 
değilse lıile hiç olmazsa başka sah - gune ~ad"r ~~kerlık h~zm.etı ıçın 
nelerde, n<let ve silnh ıtıbarile mutl'· beş mılyQ.n kışı kaydedılmış bulu
dil bir müııaVl\t tıııaııı dnhillnde, kuv- nacaktır. l 1 - 18 ikincikanun ta -
vctlcdmizdcrı istifade ı•lınek fırsat- rihlerinde 1'aydedilccck olan sınıf 
larırıı nıuhukkak bulacağız. 36 yaşında olanlann sınıfıdır. Ge 
_ Düş.maııı? ~t~i ka_~ısındaki. M - çen ay, kaydedilenler 35 yaşında 

tun rısklerımız ve mullchit ıııılleti- olanl d B f d 
· • ·stih r f ı ı . ar ı. u sını , or uya 

mızın ı !'illi ıızaaştırmak ıçln ça 381 643 k" · · · J<l36 
lıfmalcta göstereceği bütün gayretler • ışı vcrmı~tır. ·~ sı-
zafere, daha yakın bir zafere Yar_ nı~nın ~undan fazla olacagı tah
roak için birer merhale teşkil ede_ mın edilmektedir. 
cektir. Kayıtlarını yaptıran bu adam-
Har.p ne kadar uzıyacak? ların hep,inin şimdi ~ilah altına 
Bu ayni kuvvetle, gıda maddeleri çaiı.rılmıyacaklan şüphesizdir. 

latihsali için de varittir. Geçen gün Esasen bunların bir kısmı, 
1~48 ve l!l44 den bahsederken, har- milli ehemmiyeti haiz vazifelerde 
bzaınnnoetti:ıs.~ğ~a ~dl ar dkev.amd~eceğini çalışmaktadırlar. 36 yaşında o -

ınıı "OY eme ıstl' ım. Fil - l l • .1 . . 
ka~ ziraat için ve gemi inşııatı içın, an ar, kamı en kay~e~ıldıkten 
istikbali .ıröıönünde tatmak lazımdır. ııona, 9 mayıs 1940 tarıhınde ncş
Fakat e~cı· ha~p o z11man~ kadın· sü-1 r~~ilen. Kral. emirı:a.me~inin hü -
rene, kı bu hıç te ~ayn müınkiin lrumlerı, yerme getırılmı' buluna
d~il<lir, t?ıdai mııılrlelrr lstih~alimi- caktır. Başka sınıfların kayda da
zı fazlalaıtınnak i('in yapıhıcnk heı veti için yeni bir emırname neşri 
şey, en lıiH.f•naııe bir garaııti olıH·ıık- ı· d 
lır. azım ır. 

İtalyanlar istcklerile 
harbetmivorlar 

İtalyan tm·lhinin ~başka ılevrele -
rinde İtalyanlar büvük cesaretler 
göstermişlerdiı·. Kendl!.llc şimdiye k'l 
dar kavga etmemiş olduğumuz, all:ı1ı 
bilir, kavga etmeyi hiç istememiş bu 
lunduğumuz ve kendisine karşı ynl
nız ııcmpatl bcııll'diğimiz bir ınllll.'ti, 
askerf hasletlere malik bulunmamak 
la itham edecek değilim. Fakat, İt.-ıl
yıı nlar, belki bugün isteklerilc har
betmiyorlar. 

Kendisinin miktıırcn (ok ıliınunda 
bir kuvvl't knrşısınıln silülılnrıııı kuı
lanm:ıdan tcrkc<lcn asgari bir tam 
fırka gördük. 

İngiliz zayiatı 

ileride ncşredilı·cek olan yeni 
emirnamenin tarihi malum değil
dir. Bu ısuretle 40 yaşına kadar 
ifası mecburiyeti ilan edilen as -
kerlik hizmeti ıçin, bütün miikel
leflerin kayıt ve trsciline imkan 
ha~ıl olmu~ olacaktır. 

miktarda askerler hcl:leınektr.dir. 
:Fukat, yalnız .Mnginot hattını tut

nmnın kfıfi geleceğ'İni diişünınuş o -
lan Fransız srenclkurmayının hata. 
sına düşmiyelinı. 

)laanıaflh, pıırolnmn, durmadan 
ımitcyakkız bulunnıak olnınlıılır. 

Hltlcrle Nııpoleon arasında her
hangi biı· mukayese ynpılmnsına ta
hanımiil edemem. Çünkü ölült•ri tab· 
kir etmek istemiyonım. Fakat IIit
ler, muazzam hir kll\11."ctc maliktir 
,.e bu kuvveti nıc.rhnmctsizce kullan
mıya kadirdir. Şimdi 'cyahut her
halde bir knç aya kadar kendisinin 
bir şeyler yapmıyn büyük ihtiyacı 
vardır. 

Gec:e baskınları 

Sahillerde ~algılı gazinolaı· -0!
mıyacnktır. 1.,e ilk olarak llüyiik
adadan başlnnacaktıı-. 

Japoı - Amerikan 
münasebatı 

Japon Hariciye Nazırı 
Japonyanm Amerika 
ile harp etme• İ•te· 

mediğini bildirdi 
To1'.yo. 19 (AA.) - O. N. 

B. ajanm bildiriyor: 

Japonyanın Vaşington Büyük 
Elçiliğine tayin edilen ve yakında 
vazifesi başına gidecek olan No
mura serefıne Amerikan - Japon 
cemiyeti tarafından verilen bir zi
yafette Japon Hariciye J'\"azırı Ma
çuoka bir nutuk söyliyerek Japon 
ya ile Anıerika ara51ndaki müna· 
sebetlerden bahsetmiştir. Maçuo
ka demiştir lti: 

iki memleket arasındaki müna
sebetleri halc<ı mevcut ve şayanı 
teessüf vaziyete sokan sebelp~r 
muhtelif nevidcndir. Amerika ve 
diğer memleketler efkarı umumi
yesinin bir kıernına hakim olan 
noktai nazar hilafına olarak Ja -
ponya, Çine karşı bir teaaviiz ve 
ihtiras harbi yapmıyor. Bu harp
ten Japonyanın moksadı imha C't

mek değil, fakat devamlı bir sulh 
ve refah ile adaletle müsavata 
istinat eden bir Uzakaşrk yarat
maktır. Maruz kalacnğı tazyik ne 
olursn olsun ve bu ta7viki yapn
cak devlet hangi devlet olursa ol
sun, Japonya bu yoldan dönmi
yecektir. 

Japonya (..inde ve Avıupada 
devam eden harplerin di~er mem 
leketler ve bilhassa Amerika gibi 
kuvvetli bir milletle harbe gir -
meden bitmesini istiyor. 

Metaksas bir 
nutuk söyledi 

(1 inci sahifeden devam) 

Kllssomayı bombardımana dcvnm et
mektedir. 

Cepheden alınan son haberler Yu
nan !atalarının yeni hticumlardaıı 
sonra tahkim edilmiş ınühım mel."zı
ler işgal ettiğlııi bildinncktcıli!". 

Klissonııının İtalyanlar tarafın<lnıı 
tahlıye edildiği haberi Yuııan kıt.n
alını leşçi elmlştir. Yuııaıılılar tn
ra fındnn işgal edilmiş olan Ostnı • 
vitıa cla~!arının öte.siııclckl ıııuharc· 
be meydanı düşman zahit, ve efrat 
ct•$cllcrilc Joludıır. ÖJ,.n:L•rin bir kıs-. 
mı açlıktan .,.e yorgunluktan iilrııii~ 

tür. 

Metaksasın nutku 
Atına. 19 (A.A.) - Atlnn ajansı 

bildiriyor: 
H ukümet rcl 1 l\fetak ::ıa, dun, ~i· 

rııi Koorrıorasyonlar l\Iillr Kon!cde
rıı sronu 'İdaı i Konıltcsiııc riyaset et
miş ve söylediği nutukta ez.cümle 
deıniıtlr ki: 

cBugun iki nıcydnn mtıhnrebeı;ı 
vermekteyiz: Rlri, Arnavutluk nrn
zisinde, diğeri de zirnnt snhnsında
dır. 

Düşmana knrşı yaptı!•ımız muha
rebe, muvaffakıyetle devam etmdclc 
olup, İtıılynrıların tam hczimeU!e 
nihayet bulnt'ııktır. 

Ordumuzun iyi ellerd lııılıındukn
na hr.pınız emin olabılırsiniz. Eı kiı
nılıarbıye ve ktımand:ınlarım z \'azı
fclcrınl parlnk bir şekilde ynpmıt -
inrdıı·. 

Aldığım en son luıbcrleı-e gore, 
tölde süı·aUc han•kct etmekte olan 
ve bütün bir hafta durmadan harbct 
mlş bulunım çok bilyflk İngiliz ordu
su, 16 kimunuevvel gecesine kadar 
er, erbaş ve subay olıı.ı·ak binden a
ıağı ölü veyahut yaralı vermiştir. B11 

ordu, İngillı, Hintli ve imparatorluk 
lntalanndan müı't'kkep bulunmakta
dır. Muhaklcak ki baeka kayıplar da 
olmuştur. 

Yunıın ordusu, dünyadaki ordula
nn en iyllerlnılen biri olduğtlnu isbat 
etnıiştır. Atalarımızın mu'linffnkıyet 
lerini geride bıraktık.:. 

Hava hücumları, zannıma göre Metaksas, ot'dudakl ihtiyat asker-
fcna hnvalnr dolayısilc, biraz ya - terin tarlaiannın en iyi şekilde su
vaşlailı. Fakat hücumlann, herhan- rülmesine mfiteallik müzakerelerden 
gi başka şeldlde bir faaliyete hazır- bahsederek demiştir ki: 

Bu taarruz, hiç bir suretle nihn
yete ermiı değfldlr. Fakat, bundnn 
sonrası için kehanetlerde bulunmıva 
kalkmadan sözü müstakbel hidiseie
rin seyrine bırakmanın daha iyi ola
cağı fikrindeyim. 

Adanın muhafazası 
Sahil nıüdafaalarımız tamdır. fs. 

koçyanın şimalinden başhyarak a -
damızın dört tarafında, muazzam 
miktarda top, mitralyöz, tahkim e
dilmiş mitralyöz yuvası ve diğer her 
türlü müdafaa vasıta ı doludur ve 
bunları i)i terbiye gönnüş bliyük 

lık için yavaşlamılJ olması da pek ko- cHayvan, araba, kamyon velhasıl 
laycn mümkündür. herşeyi musadere ettik. 'ihai zafer 

Gece tayyare hücumlarına karşı önünde b\ınların hepııine mlis:ıaJe 
koymak için bütün usuller, fevkalu- vardır. Şimdi yegiine Jü~linceıniz İ
de parlak ve muktedir illimleı· ve su- talyan ordusunun tamamen talıribi
bııylnr tarafından büyük lıir gay - dlr ve tahrip edilecektir. 
retle tetkik edilmektedir. Fakat şlm- Kıtalnnmızm yıldınm gibi ileri 
diye kadar, ne biz gece Alman tay- yürüyüşled dolayısiJe askeri Jeva
yuelerinl durdurmakta muvaffak zım teşkilatının iaşeye nııl\'n!fak 
olduk, ne de Almanlar serbestçe Al- olamadığı muhariplere Epir çiftçi -
manya. fizerinde nç:ın bizim tayyan.... )eri, crkc:k, kadın, ihtıyar ve çocuk 
lerlmizı durdurmada muvaffak oldu- sırtlal'Jndn ekmek ve mühimmat tıı-
lar. ı şımı~lardır.> 

narı ı· a~ · şiniıı, bu f.cci an ~na, türlü aynlmıyıııı hu kafile Tou -s 
duğu ha,ı.rtma) sayesinde ltnl - ş~h•lyctle~ı ve sP.<"lyclen ya l.ı~sbli- Şl'hrini isUln etmişti. Ekseri~ ct·nı 
yanlara darbe üzerine darbe indi- t~ın tebariız e~n~'.'kte. \'ı:'yııhut ~ıliıkls ecnelıilcr h k·ı eden bu saygısız gu
rerek, Mısırı isttla ve Süveyş ka • sillnmekt~,. .s~nup gotmckteydı. ~11 1 uh. biı· an ('\-vel yeni baberlu l • 
nalım z:aptetmek gibi hulyalar ~urt"tl.? .?1 ~_ıbırııı~ 1.ıd ol~n b~ ccıyo mnk ııabırınzlığile miitemndiycn her 
peıinde dolQfan Graziani ordu.ı;u. cı.aburur.u 0 gıınleı·de ıkJ kış! tem- tarafı lz'nç ediyor Fransanın uğra. 
nun hiç olmazsa ilk saf kuvvetle- ~il etmckU::ydl: Bunlardan biri l\~a- rlııO Miıkctten mütec.c:sir ~bi gorun
rini tamamile perişan ettiler. re~al Pcbıın ıdi. ~arbl Umu~ıde nıcııinr nıgmen yincı rahatını, keyfi-

(\ erdun) de ccphenın yarılmak uze- ni, bol bol ylyip içmesini de hiç feda 
İngilizlerin ancak on bet aylık re bulun?uğıı ve Fran~ız ordusuııun etmiyordu. 

harpten ve intizardan sonra ha~- büyük bır bozgunluğa uğrıımnk de-
Jadıklars bu hareket, bütün mina ~ecesine geldiği bir sırada, çelik bir Hukılmcte çnm sakızı gibi yapış. 
sile in1ıiliz seciyesine muvafık bir ıradeyle Frnnı;aya zaferi temin et- mış olnrı bu insanlar Tours şehrinde 
harekettir. Filhakika İngilizler ıniş \ "e bu suretle büyük bir şan ve muvnkkntc.n olsun bir 1ltlcag8h bul
h b • b" • d le k f;jeref kazanmış olan Mareş:ıl. Petaln, duklnı ından dolayı biraz müsterih 

er .angı ır ıı -e ace • arar ver- ı şin:di Frnımz milletinin ıluçar oldu- olmuşa benziyorlardı. Fakat ayni 
me.yı, atılganlı.gı, ~evrı •. h~r~.ket - ğu kat'i irıhizam ve mağlı'.ilıiyet kar- zaman<la, yaıının ne olacağım bil
lerı sevmezler. Agır dutunurler, şısında bir kat dahn yükselmektc~·di. mcdıkleri ciht•tle sırf ~ahıslarını dü
iyi tartarlar, geç karar "Verirler, Yfıbe\m,..kteyrli, çıinkli mağlüblyetin şlinmcktcn mütm'ı>llit telaşlarını, a
fakat bir defa da kat'i kararlarını kat'iliğ'i kaı-şısındn onu. teredrtüt:süz sabiycllcrinl rlc büsbütün gizlcmlye 
verdiler mi arbk İngilizlerin elin- ve kaçamak yeıllarıııa sapmaksmn muvaf!nk olamıyorlBl'dı. 
den yakayı' kurtarmak hemen he· l kabul ediyor, o .r~ıa.kettc~ beyhu;le Fransa emniyet içindeyken onuıı 

·· k"" d -·ıd· i "li t yere kaçınıyor, bılakıs felakete goz- siııcsinıle nimetlere müstağrak ola-
~e.n mum un egı ır. ';'1'. z a- ı Icrini dikip bakıyor, bu suretle fe!a- rnk ya,nnıış olan bu nıilliyct.'iİZ, :ıki
rıhınde bunun pek çok nusalı v.a~- 1 ketin ıümul ve vüıı'atini tahdit et - dcsız, kozmopolit ~üruhun, memleke
d~r. En m~ıhur~ı, Fran~. t!'nbı- mek, onun m\lc.lp old\l~U payansız tin şu müthiş felaket günlerinde de, 
nın, belkı de dunya tarihinın en faciaları mümkiin merteb., azaltmak yincı Frnnsnııın \'aknstnı bırakma
büvü!< kahraman kadını olan lstiy?rdu. Muqal, kendisinin hiç te 1 ması ve yalnız k;ndl menfaati endi
( Jan Dark) m nihayet yakalanıp dabh olını~an bu ~litlıii vukuala şcsile vatanın öz evliidını bizar et
yakılması ile, (Napoleon) un da karı,~uy:ıbılır, bu ıfleı·dcn ~zakta meııi kadar i~renç bir mamara ola-

b •• zam :za kalabilirdi. Fakat ,,.atanın derın fc. mazdı. 
on eş sene suren. muaz k 

1 
• liıkcti karşısında çağırıldığı vakit 

f~rlerde~ ~o~a yıne • ya .• .. anıp bir an terecldiit rtmemiş. tı::mini. şan Ba~vekil :M. Rcyruı.ud, yemekten 
Z d g b b r .dada ifnayl Omre sonra cebrin villıyet konamnda İn -
ın an ı ı ı ve şlihretini, şahsını terazinin gözüne " .. ~. 

mahküm olmasıdır. ntmıtı ve emir ::ılan her ıısker gibi giliz. Nazırlarını karşıladı. Nazırla-
ra İngiliz Geııerall<>rlnden Spe:ırs da 

İngilizler on beş aydır vakitle- vnıdfe h.-ışına kn~muotu. Ortalığı iltihak eylemişti. M. Rcynaud, ?rl. 
rini sabırla geçiriyorlar, hele ftal- hercümerç eden lıiı<lis:ıtu ve Frans:ı- Churchill'i doğru iıli meclise götü -
yanların altı aydır çok yüksek 11111 nıfötnkbcl _muk~drleı·nt~na kan;ı- rc:-ek kcn'crsine Fı·ansız ordu unun 

~er e .e~ ~ ıp u ara ! u un - llıbarını tehlikeye koymuş oluyordu. uu un uru ecı 11 ı ve mcm e etın d d t t t k b 
.. 

1
.. Af 

1 

ınnk ı:.uıeLılc şuphesız kendı şeref ve 1• 1 d ~ f • h.1. 1 k . 

rı.k~yı _ıstila edecekler& ba.kkmda- F..ıkııt ııyni zamnndn vntana şahsını vazi)ctini bfıtün acılığı ve çıplalJığı 
kı ıddıaları ve harcketlerı kı-..:-§ı - lııhc etmek suretilc> ılc Frnnsnııın ile izah eyll-dl ve ondan sonra kısaca 
sında hep ıüki'ıt ediyorlardı. U • mukadderatını belki değiştirmeyi tc- şu ııualı sordu: 
zun süren bu sabır ve sükutun min eylemiş bulunuyordu. - Ru şerait içinde Fransa yalnız 
manası ne olduğunu tlnlyı:mlar İki şahıstan diğcrı ise Rcisicfim- başına sulh akdetmek ıztırarında kn
şimdi çok acı tecrübelerle anla • hur M. Lebnı~ ~dl. Bugünk? vuku- lınm, lngıltcrcnin bize karşı hattı 
mı a bn lamı bulunu orlar. 1 at. onun takatının çok fovkınde zu. hnrekeU ne olabilir? 

yi T şl . şb ~ ih bur eylemişti. O cir.-tle M. Lebrun, Churchill, ni:rır ve kalın vilc.udile 
ngı ız erm u suret c nı ayet, kendi kavrayış kabiliyeti harı.cin~ b k ı l 

Y k 
k ·b· h • b" h d " ir o tuğa gömü müştü. Bu açık su-

a ınşar gı ı ayalı ır sn e 8 çıkmış olnn bu vukunt karşısında, al üzerine gözlerini yan yarıya ka-
«ilk t~ebbü3Ü» ellerine almıt bu- ynv:ış \•nvaş sönüyor, ortadan knlkı- pıynnık bir müddet dilşünclü, ondan 
lunmaları ve istedikleri vakit yıl- yor, hiçbır iz Lııııkmnksızın t.ıırihe sonra tcıcdclütsüz, snnh bir surette 
dırım harbinin en mükemmel şe- luıı ışıyordu. Daha şimdiden sanki şu cevabı ... cı di: 
killeı·inden birini tatbik l:udretini mevcut değilmiş gibi kendini hlssct-
hai.t bulunduklarını ispat etmele- tirınez olmuştu .. Ş~hsı orladn olup - Şundan emin olabilirsiniz, ki 
. b" k h k . tıı bu ııurctle lıır ışe kaıışmanuı 1, Büyük Ilritunyn, bu vnziyet knrşı. 

rı, ır ere arp no taı nazarın- 1 ·ı b" r·k· · · !11nda lüzumsuz oikli.yeUer ve sitem-.. .. . h . . ı ç ır ı -ır ve rey l."erem,..mesı ıı-c, · . ~· . 
da~ ~ek buyuk bır .e em'?~yetı hı•rkesi bihu;ı:ur etmiye haşlamıştı. !erle vıık~t kaybede~k dcgıl~ır. Her 
haı:zdır. O kadar, kı lngılızler Soğuk havalarila oda camlarında hıılılc f~:~kctzcıle hır '?1fittcfıkc kar
böyle ilk adımı atmak yolunu tat- Lıığu hu ule gelir ,,.e bu buğu bir j "' büsbutün zcbunkcşlık ctll_!ek. (ac
tuktan sonra İtalyanların bir da- müddet utUlJ gitmlyerek oda<laklleı1 cnblcr) lsteme.·z ve şayet z.a.cn. ka • 
ha kendilerini topartavıp da rahal8ız cdc.ı:. işte Fransız devletiııln zanacak. olursak, Fransayı eski ha-

T hl 
. t fl d h b lı:ışında bulunan M Lebrun de tıpkı llııe getırmeyı de kayıtsız ve şartına 

ra usgarp ara ann a er an- · taahhüt ederiz 
gİ eni bir teşebbiişe kalkı,mala- boyle lı~ğ~ula~a h_enzem~~teydi. Biı· • 

Y . • havai gıbı, bır golgc gıbı meydanda ChnrchUI, bu sl!zlerl kendisine his 
rın~-ımkan kalmamıt olayo~. dolaşıyor, fakat hiçbir işe karışanın- olan yürekten gelme saikle ve bir 
Dııer taraftan Mısırın temı:ıı:len- dığı ıdbi hir türlü bfüıbütün kaybolup hnmle:de söylemişti. lngifü Başvekili 

me.ini temin edrn ve yann da ih- gitınlye de rıza gösteremiyordu. kendi hesabına bu teminatı vermekle 
timal ki Trablusgarbm mühim kı- j [ bcrnber, Lord Halifüx ile Lont 
sım1a· ının istila edilmesini intaç [ t3 Haziran IJ Beavcrbrook'un da muvafakatlerini 
edecek olan bu muvaffakıyetle - ~ almak liizımgeldiğini ileri sürerek, 
rin, ayni zamanda Yakınıark ile C'lı • r:o k ali meclisin bir mQddet müzakerele-archi/l, relti etze~- · tıı • ı 1

• d ı ı Akdeniz yolu meselelerini kökim- UC' ı·mi ta etmr.sın ve ar11.a aş ari e 
den ha.iletmesi imk.inlan da çok bir müttefike karşı ze- istlş:ıı·cye meydan lnrokmnsını iıııt~ 
kuvvetlenmiş bulunuyor. Ba iki bunkeşlik etmiyeceğini,, dl. 

meselenin halli İse, İngiltere için söyl~di 
harbin belki de yüzde altmışına ka 
zannuya muadildir. Artık bundan 
sonra ne Süven kanalı, ne de in
gilizlerin en mühim kuvvt!t mem
baları:uian olan Hindistanın yolu 

Tl•lc.fnııln vukubulnn davet üzerine 
J..ımdra•lıuı alelacele gelmiş olnn Raı 
' 'ekil M. Churchill ile Hariciye Na
:urı Loı d Halifax ve Mühimmat Na-

(Devamı 11ar) 

1) Lord Beaı•n-brook /npUtnenita 
en rok satılan gn.ı:etclerindcn Dail11 
Expreaa gazetesinin aahibt olup son 
:ı::amanlarda ka.btncye almmtfUr. 

H. T. 
kolay kolay tehdit edilemez ve ····••••••••••••••••••••••••••••••···············••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Afrikadaki 
hezimeti 

durdurmak için 

geçen gün de söylediğ'miz üzere, 
itnlyanlar iç:.O artık Habe,istanda 
da, Somalidc de tutunmak im
kanları oı tadan kalkmış olur. Şu 
halde, ingiJizler Mımda tıilk te
şebbüsü» ele almakla, biT taşla 
bir kuş değil, birkaç ve belki de (1 inci sal~ifeden <Uvam) 
biı·çok kuş vurmUf oluyorlar. Mı· lngiliz umumi karargahı motör 
sırın temizlenmesi ve Trablusun lü kıtantın. Bardianın garbında 
muhtemel istilfuı. Almanlar tara- ve şayanı dikkat derecede uzak 
fmdan FranNtn~n istilasına da bir mesafede harekat yapmakta 
benzemez. Almanlar, filvaki olduğu hakkındaki haberi teyit 
Fransada çok seri, çok kat'i ve eder mahiyette henüz malumat 
çok külli bir zafe: kazandılar. Fa- almamışlır. 
kat bu zaferle hemen hiçbir da • Almanya Trablu ·garbe tay-
vayı halledemediler; hatta görü. yare ile takviye kıtaatı 
nÜf~ nazar~~ bu zafer yüzünden gönderiyor 
başı:mna, ıçınden çıkılamaz bir L d 19 (A A ) M·· 

k • d ) d l on ra, . • - usta-
ta ım yenı ava ar a açtı ar. . · ·ı · · H Jb k" T bl h ı. • kıl Fransız a1ansı bı dınyor: 

a • u 1 ~. usgarp areııı.elı, Trabluııp.rpa İtalyan takviye 
bekl~ilcn ~at 1 m1:1~aff~ı?'etler- kuvvetleri sevki için Almanyadan 
le neh-: .lenırse, lngılız1er ıçm, yu- iıalyan limanlarına 100 Alman 
karıda da iz~ .. ettiğimiz ve~hile, rıakliye tayyaresinin gönderildiği 
yalnız pek buyuk mese.lel~rı hal: bildirilmektedir. Tayyarelerden 
letmekle kalmıyacak, ıhtırnal kı her biri tam techizatlı 30 asker 
bu kanlı ve müthiJ harbin knt'i nakledebileceklerdir. Bu suretle 
s~rette ka~anılr:ıasına ~a mukad - her seyahatte 3000 kişi nakledi· 
dıme teıkıl eylıyecektır. t~te ye· lebilecektir. Bu tedbirin Trablus 
rinde, yolunda, vaktinde ve ıyı gaıba denizden gönderil

1

ecek tak

\"İye kuvvetlerinin fngili:r. donan
ması taranndnn taarruza uğrama
sı tehlikesine k:ıtşı ittihaz edildiği 
bildirilmektedir. 

Bardia - Tobruk yolu kesildi 
Kahire, 19 (A.A.) - Reuter: 
Bardiadn İngı1izler tarnfından de

mir bh- çemberle nıuhnsarn nltına 
alınmış olnn itaıynn lrovvetlt'ri iki 
fırka kadar tahmin edilmektedir. 
Bnrdia etrafındaki İngiliz kuv\·etle
rlnln miktarı, süratle gönderilen pi
yade kıtnlarilc saatten saate fazla. 
lıışmnktndır. Resmi bir teyit elde e
dilmemiş olmakla beraber sanıldığı
na gorc, seyyar Uerl kuvvetler Bar
dia - Tobruk yolunu kesmişlerdir. 
Kumandan katır arabasile 

kaçmış! 
Kahire, 19 (A. A.) - Şarki 

Afrika fngiliz kuvvetleri umumi 
karargahının neırettiği tebliğ: 

Elvaka yapılm11 olan akın et • 
rafında mütemmim malumat a • 
lınmıştır: 

hesaplıı yapılmış «ilk tqebbüs -
ler» den, atılan ilk adımlardan, 
bu kadar fevkalide netice istib
ııali kabildir. Ondan dolayıdır. ki 
bütün dünyanın gözleri bugün 
Afrika çöllerine çevrilmif, orada 

Buna nazaran, bir hücum ihti· 
mali olduğunu öğrenen Elvaktaki 
latlyaıı kumandanı bir katır ara -
basile kaçmış ve bu suretle geTide 

ingilizlerin yaphklan muau.am kalanlarm maneviyatını bozmuı
işleri hayranhklar ve heyecanlar tur. İtalyanlar bozularak kaçtık -
içinde takip ve tetkik etmekte tan sonra bazı yerli küçük kıtalar 
bulunmQffur. 1 cesarette mukavemete devam için 

TASViRt EFKAR uiraşmıtlardır. 
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Asipirol Necati Ağn, sızıların, nezle, grip, romatizmanın il3crdrr. Bahçekapı; Salih Necati 
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Bu haftanın en mühim maçı 20 Birincikönun Cuma güoüodea itibaren .~~.~!~!.~ ..... ~~.~~.~~.~ ....... ~~-~!.!~.i ~ 1 19·Mvua'!'~~e 1 
9 GÜNLÜK RADYO PROGRAMI · · · ,.. .. · trgısın 1 

• • 1 l\'le,·cudu bıtmek uzeredır. ti ılıa 1 en tutncalda 11 

k ı C(T•fA !!0/1•'/9'fJ f l" 10 ıı;• "O • Müracaat yen: 18taııbıd, Aııkarcı caılrl<lBi, Adale.t Hun No. (J) Nünıı il! ı· 1 A L AA r .• , _ .. ., n.. nonuşnıa. l:!l.o Konuşma. J 1\. 

arşı aşması 8.00 Hııbcrler. rn .. :o Huherler. l ı~.4r> l\I~s~ki. ııı.ıır.Orkeııtrıı. JI Ga:ettltT J:ayii (llıılit f1stıı1rıırçi) ='·' lY 
8.l:S Müzik. 1!I 45 Musiki. l.J.00 ~Iu~ık. 22.30 Hal~deı. . .""1 rı E f.' T r; ı: j 

8.45 Yemek IİSll'S 20.•!i Gu7.cte. rn.::o HalK!rll•r. 2" <15 rkcstrıı. İptıd.ıi ııı:ı lrlt·~ini •ı 1 

* 20.45 '1'1': tSIL. W.45 Fasıl hey .. Li.1'2:·00 rı n . .' ,,. G E N ç iınal ed n il 'ti 
( ııırı ahife.de.n dcvı.ırıı) 1 sağaçık ıııuattıtl bir vaziyette ka- 12.:!o l'esrcv. :.!ı>.15 ~a:r.t'lc. ... u 1:1 mtl7.lgı. nııh'>•H .~ıl. 1 11 

• 21.80 !\on ıışına >( 4 5 ı.· ·• ı ti "" <>" K Forve tler: Suğaçık daima çizgi lacaktır. Santrhafın, her zaman J2.50 Ilahl'ı lcr. :.. 1. • "ıınıc .ıcye -·•·-•1 up:ınış. Nuıııuıı~ 

1 d 21.46 Or)mstrn. 2 İ M A L T iizerındc O)'nıtma ı ve oyunun a· olduğıı gibi, iki bekın arasııı d' 13.05 Şarkı, tuıkü (:AR~AMfl.4, t5/t!UDJ,O A 
çık oynanmasına bu suıetle var-toynan111ııı laydalı ise de. sol haf 13.20 Müzik. 22.:;o llubC!ıler. j 
dtm etmelidir. Alacağı pasları tarafından yerıni doldurmak Lır * 22.45 Oıkestra. S.OO Hnbeı lcr. 18•41.i Çocuk saati. 

1 
I> E;_.F_ T ı·; J: --

'·-1 d 1 1 h 1 k 1 1 k d a· ''3 00 ]) M - ı~· 8.18 Müzik. 19.!:0 Habl'rl(•r. G .. .. k Nünıuııe - eye ogwru sürme 1 ve 50 a - h \.· i müş Ü oma ·ta ır. l.lCe 18 00 Müzik -·. ans uz gı. 8 4· ,. '· ı· t l" 41i F' 1 h t" o r u n m e Lr ,, · · 1 . o ı eme" ıs es "· > aıu eye ı. 3 MUAl':IJE C:. 
ftn an~asındnn. sol bekın sağın - santı h:ıfın yerinde oynnınası ve ıs.::o Fasıl heyeti. Z:l.25 Kıtpnnış. * :!O. ıı; Gazete. • .. n 
dan ceçnıiye çalışmnlıdır. Sol haf santrforu çok yakından marke ClFi'ılA.llTESl. !:1/H:IDJ,O 12.80 ~:ırkılar. 20,4f'i Iusiki. ı•ster mı• ~-··nı•z?. D 1'; I•' T EH t_ 
Fi.krctın daimi surette iç ile oyna- etme~ en doğru bir tabiye ola - . 12..50 Habl'l·ler. 21.10 Konuşma. UZl·rlııdı;n nl\lafllC" 
yıp açığı mnrke etmemesi, Gala- caktır. Bu suretle daima fon·cti S.OO H~lıerler. (18·40 S~ıız eserlcl'l. W.05 Şnrkı, türkü. 21.21i Şıırkılnr. Ücı<>t nnı 
tasarav aagwaçıg"ı ir:., mühim bir beslıyen iki vaıı hafının da isleri S.l~ )!uz.ık. · . 19·0~ Koıı~s~ııa. 13.20 OrkestTa. :.!1.45 Haııdo. le• vergı ım tiihı 

J J • 8.4v) em!!k h te l!J.lv l\luıııkı. * 22~-:ıo Haberler. ııı(ıessc.-.clcrın 
avantajdır. Bu vaziyetlerde kale- kohıyl:ı,ınış olacak ve for\'el, aı;ık * ıu.:..o Hııbel'lcı·. . 22..45 Müzik {Cu7.) Numune 
ye şut atmok için de pozisyon el- paslarla d ha iyi ovn•vabifcccktır. J :J .~>U Haherleı. Uı.45 Ş ıı·kılnr. 18.0(ı Müzik. 4 MUAMELE de cdl.bilir. Sagaçılc: Bu nıevkıde küçuK ı::.5u ır herler. 20.l 'i Gıı~te. .18.:10 Koııuşnııı. 2lt25 Kapnnış. 

Sağıç Fikretin pas dağıtmasına Fikrel her ne kndaı muvaffak o- J4.0!i l\luıııki. :!0.41i l"u.oıl h<'yeti. PEllŞEMBE, t6/1t/94~ 
minı olmalıdır. Çlinkiı f eııerbah- Juvonıa da Ad nanın 1·ar .. ısıııdıt 14.20 Bnndo. 21.lll Koııuema. " " " ı• oo \t ı 8.00 H11Lcrler. l!Uli Müzik, 
çe forvetlerine paslar, en ziyade top sürmekte ısuu etmemelidir. 1 ~:ıo ;tii~~~,'ş arı. 21.!!0 Orkcstrı•, 8.18 Müzik. w.:rn llllh1!rleı·. 
Fikret ve Ömer tarafından v~ril- Adnan, fikrcllen daha eri lıır o- lfi.:.IO Orkestra. 2.?.'lO Hubcrtcr. 8.45 Ev kadını. 19.4!i Fnsıl heyeti. 
mektedir.,Cal tasaray suğinsaydı yuııcu olduğu cih<·tle. topların . * 22.5ll !\lüzık {caz) * 20.15 Gıızetc. 
nın arkasınd Musa gibı mükem- Adnan tarafından kesılınesı ih • • 12.30 Fa'fıl lıcynti. 20.<lli Miızik. 18.00 Müzik (caz) ~·us hapnnı~. 
rncl p as tevzı ed(!ıı hır oyuncu ol- timali fazla olnctıktıı. l .ğer tôp - 12.60 Hnberler. 21.00 Musiki. 
duğundan kcndısinin pasör oyna- ları, Adnan ıle miıcadele etme_ l'AZAR, t;:Jtt/R40 13.05 Fasıl heyeti. 21110 Konuşma. 
masanda bir mania yoktur. Yal - den so! tarafa geçiır~ek olursa. 9.00 Hııberler 119 .. .'rn H11lıcrler. W.20 Müzik. ~~1~ ~~~~sr~: 
nız sağaçık ve santrfor top sürer· muvntfokıyetli bıı maç çıkaracağı 9.lfı Hlzik. l~ • .tr. Fusıl hcyet.1. 18.00 l\lütıc. 22.46 Dans müziği. 
ken yapacağı deplasmanlarla takı Ribi, takımına dn fazlaca müfit o- 9.ıts Yemek lbtes 20·15 'Müzik. JR.40 İncc.qaz. 23.25 Kııpnnı ... 
mı içın çok fayd:ılı olacaktır. Ru lncakıır. Sağiç Fikreti ı<ıletmiyc 

* ::W :w Koııuşma. .. 

mevl.ide ) er alacak oyuncunun 1;nlısmalıdır. En kuvvetli taraflar: l:!. :o Pe. l"C\' \'C sa7 20.45 Şııı kılar. 
t:!.50 H .ıL<-ı lcı·. J 1" K Fenerbahçeyc- karşı bilhassa ge- olan ııağiçlı•rıni ihınnl etmek, Fe- ~ · " onuşma. 
U.ll!i Ş.ıı·kılar. 2 ,0 lü 'k 

tide oynaması lüzumsuzdur. ncrbahçeliler için, ııı:ticeııin a - 1:1.:!fi uıkl•stıu. ı.:.. • zı · 
Santr for daima iki bekin ara- Jeyhlerıne çc,·rılııwsine seh"p o - * tt.~ı Hnbcı in. 

•anda oynnmalıdır. Esat her ne fu ... Saµ.ıçte yN a lacak oyu ncunu n ıS.00 Mil:ıik (cazı 1!2.tiO Dıınsmib:iği. 
kadar ik i Lek.in arasına oyuncu muhakknk surt•tle. ileri geıi çalış- lR.50 Şnıkılur. 2.'l.25 l\opaııış. 
((İrrneınesi için geride üçünci.i bir ı ması li:mmdıı, PAZA RTSSI, f$/1tl941 
bele şc.klindc oynuyor v e Fikret, Fent>rbalı('<' tRkınııııda şeri bir j 

t h f l ·· d J ( • I S.OU }J.ıbcrlcr. W.Hi !\1üzik. 
ıan z a me\• rn:ı c ça ış ıyoısa santr orun Lugüıı ic ı ıı mevcut o - S.ltl Müıik. 19.30 llHlteı·ler. 
da Calataııaray santrforunun en manıa!ı , cıuı lacivert tal:ıınııı •·ski • S.4& ı-:v kııılıııı. rn. 5 lncP az. 
ltüyük vazifesi, orta dan F ene r sistemiıır, } ani mü elles p<1slarla * :!O.lG Gazete. 
kalcsıne atak yapmaktır. ilerleme şeklindeki oyunlıırına av J2.3ll Şıırkılıır. 20.4:i l\tiizlk. 

GUMA, t7/12191-0 

8.00 Hııbel'ier. 
8.18 l\t ıız.ik. 
8.4!; Y ~rnek li tcs 

* 
l:?.'ıü !;jarkılıu·. 
12.50 llıı.Lcrler. 
ı:uı;; Tiirkülcı. 
ı.~.20 l\lüzik. 

* 18.00 :Müzik. 

10.00 Kaııto, türkfi. 
19.:!0 J(ulıcrlcr. 
1 !l.45 Şaı kılar. 
20.lli Cıı•ete. 
20.4ü TJ<)lI.Sir •. 
21 ;:o Konu§ma. 
2 l..l!i Orkı:stı·a. 
!?t.:ıo Haberler . 
l!2.41J Orkestt'a. 
2~.00 lıl üzik (caz) 

J ~.::o Saz eserleri. 21\.~ Kapıınış. 

CUl'ılARTESI, C8/ll?/9'0 
S olir açığını oynatmıya çalıs· det etmesine sebep olacaktır. Şıı 12,50 llııbel'lcı. 21.00 )hizik. 

ınal ı ve Ömerin karşısında uzak h a lde üç ortanın cfaimn hasım 13.05 Türkfıleı-. 21.30 l\oııu~ınu. 8.00 Ilaber}('r. 18.40 Koşmıılar. 
mesafeden top çıkarmalıdı r. Zira santrhafını orınya almaya ve bu ı:t:.:o Muzik. 21.lli 0ı kl•ı;trn . 8. I!l l\fuzik. 19.00 Konu mn. 
insaydlarm çalım yapmaları san- suretle ılerlemiye çal. malan fay- * 2t.:ıo Hnbcılcr. R 45 Yemek fi tes 19.lG Türküler. 
trforun mnrl e edilmesine sebep dalıdır. Soliçiıı. snğiç şeklindeki tı:..00 fü7.ık (caz) 22.41'. MÜ7.ik (cnz) * 19.30 Hnbcıler. 
1 ' 1 k k 'f O ş k k - ., n< l' rn.::o Pliiklıır. 1!1.45 Fasıl heyeti. o ur. 5o açı , sağ:ıcı ıçin tarı d- arıgw 1 ile oynama:u ve Musanın H! 4 ııı ı. tur u. !!;, . .-a 'l.npırnış. O .. ı:u;o llııhcrler. 2 .15 Gıızcte. 

tiğimız. şekilde oynamalıdır. kar«ı:ıında u:z.aktnn pas yaparak ·''A ı,1, "'/1!'/" •o ı • O" pı·kı .. ., ..... _ "• ·•· ., :ı nr. :W.41i Şarkılar. 

MÜHİM BİR KEŞİF . 
sayesinde buru.şukluklara 

nihayet veriliyor 

BU TECRÜBEYİ 
YAPINIZ 

l'Üııuz. Uyuduğunu7. her dakika zar
fındıt cildiniz bu kıynll'tli un~uru 
massl•di p b<·slenec~k V(' h~r tıabah 
kulktıf:ınızda cll4llnlı., daha e.af, da· 
ha ta1.e ~iiı finccck ve gençleşeccktir. 

Gündüzleri, beyaz (yağsız) Toka
lon kremi kullanınız. Terkibindeki 

l\leşhur bil' ctlıi mütehassısı tıır•· ı beyazlatıcı ve kuvvctlendlrid unsur
fıııdnn kl'şif Vl' genı; huyvıınlıırın lıır, dahile nüfuz <!clcrek gizli, gayrı
dld ve höreyreleı mılcıı kemali itina sııf ınaddeleri ihrnç ve sl)·ah noktıı
ilc islilısal ccli!t·n ve bir g('nç kızın !arı izale eder. Açık mesaıncleri sık
tnzc \<' sııf cildinin unsurlarınn mü- laştırır ve bu suretle cildinizi bcynz
şubilı 0!1111 dlİOCJ<.L> tabir edilen !atıp yumuşatacaktır. Bu basit ted
kıynıuUi \"e y('l!İ cuvher, hıı.lihıı.zırda lıiı sayt'sinde her kadın bir kaç sene 
cıld \msunı olan ı)Cm\ıe l'cnkleki To· gençleşebilir \"C genç kızların bile 
kulıın krı·mi tel'kilmıl' k:ırıştırılmış t gıpta cıleccği şııyıını horrct bir clld 
tu·. Uu akşııın yatmazdım evvel sü- r ,.e bir tene malik olabllil'siniz. 

------
Tnkım halinde, Galatasaray iyi yer tuttuğu halde fazla lco;ınu- 8.{l{J Hıılıcı·lı•ı. ll2.l'i0 H:ıbcr!l'r. 14.20 Hıınılo. 21.l!i Koıııı nın. 

h~tları biribirini tııkip etıneli~~ı. lyan Cıılnıasaray sağ h:ıfını bu su- !UR .:\hizik. ]:l.05 Musiki. l!'i.00 .\liızik. 21.:;o Oı kt-stru. 
Bılhassa hnflımn, forvetlı-r hu - ret le atlıynbilmesi en basil bır o· 8 45 Yemek liııt~s ı::.ııo l\lıizlk. lfi.~ll Orkcııtra. 22.:ı ıı Hııhcrlur. 
cum ederken h~raberce gelcmlcıi y un sekliJir. Solnı,;ığl.ı gc>lince, bu * + * :.!:! liO Cıızlıuntl. G" 1 " Uf k 1 ı B" "'k 
Jbımdır. Bu ııurntlc forvetlerin 1 m evk ide! Hehiinin oyıı;ıması ihti- 12.:rn ;\[usil.:i ıs.on illüzlk (c117.) 18.00 .\füzik (ı•ıtz) :rn:~rı Kııpnnış. - orunuete a ' NÇI ınca uyu 
~8r~~n~=~ı1:U1;a~~:~~rt10;~!~1betr:~ ::~~:ı:.~n:ı~~~:r:!~~:ıı :i;:!\c t~~ ====, ı: i ~ ~=; ~ := ~ =:: ~ ~ ~=~: ~ : ;=: ~: : :ı 1 ,,. 'l 

'o;!;;;;~ı;,;~';·d·" t::,~!~uı:;:·k.:d:.~: ~:.::;·;;~:: r izıtire bir Hzire' 1 _ ~-~? -~ ~ _ ~ _u_ ı_ ~-~ ~ ~ ~ ~ _ ' 1 ~t:~; .. ~?,~~~'·:;=:; 
- -- disiniıı çileden çıkmaması lazım- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ., 

F L • t k H T b Şükran boı-cunıuım öde· 
ener. a ıçı? a.·ımının oyuncu- dır. Kendisi rok c.ı:ki ve akıllı Liı er sene ra zon- 1 j ) k 1 b 1 d h ' mck 'ç n lıu defa .\rııc 

arı, ra ıp erme nı ete a a tec- futbolcii oldui{undnn ht r hareketi 2 1-+.=i--1--ı=ı rik ıbn gctııttiğiınlı en 
rübcl i ve takım halinde Calata- 1 takımı için fa>·dalı olacaktır. Or- da bir fuar açı laca _

1 
bü~uı. nı:1kincler uyc<;ın 

uraydı:ın d ha form.la oldukları tıııları ç<>k güzel olduı'!u halde ka- 3 • rlc F E .1 i L'I ıııkıştın-
gözul liyor11.'l da Cnlutıısara)-_F e· l ıeye şüı ııtmııyı da ihmıı.I etn e • Topraksız köylüye 4 • - er . lllııılıı h·rlt ı::ıı~ et. kul 
n erhahçe maçlarında dah:ı zıya- mesi )fız.ımdır. lunışh, ufuk mikropsuz 
d e fısabın rol oynadığı cihetle F b h t k 1 1. d · C toprak verilecek 5 • • biı şckildı ~·l ııi amb l· 
formda olnıaklıı mnçın, F ener-ı ener a çc a 

1111 ın ın .e.. a- ı Tı·aLzvn, ( Hu~usi ı <ieçeııler- 6 --!=:t--;.==ıı-.ı-.._ ı Jiijlaı lıı piyasa)n çıkaı·dığımızı sn~·gıl:ırınıızln ııı·zeylcriz. F'E.MiL 
b h 1 h . I . w. • •• I k la tasın ayın tnmnnıcn aksı sıste- i J • k . .. ··ı· · 

a çe e ıne utcc'!gını ıoy eme . ..:ı 1• d S h 1 dC" u~ündı uııııımi nııifı.!ltlşlıı ı • 
1 
-,- _ bııy:ınlnrı biı· çok rahiııı lııı11tnhklıırın<lnn oru~·an ve u:ıııntu u ·~· 

d • I LJ iL k" . mıncıt• oynan1ıı..ıı azım ır. a a- 1 1 1 ll l lil . • 
o '=ru omnz. rnru· ı puvan.~•-,nın çaıııurlu olması ihtimalinin ~as<'l utıııcıı lJf:':C vı crı toıı· . : !--_-_-J ~~- leıdcıı kurtaran en birinci ürlet lıczitlir. 

h t d b F ı h , lıtnnıışl:ıı ve Şn ı kııı kıılkııının ı ı G e 1'1 en u ınac. ·ener >O. çe •çın 1 c ı ıd • .. . .. d ı FEM L ve BA 1 
k "'h" ld. • d G I az a o ug11 goı: onun e tutu n • hnkkıııdu tnthık c·llil:liğ'i Lııkılı: ılc llcr ı•cznh:ınrdc ı hulunur 

ço ıuu ını v ugun an, 11 ata· 1 I 1• • 1.1 , 1 
d h k ' .. d 1cn• o ura, sarı· nıı\icrt ı rr La- fayd:ı wrecı·k bir çok knrarlııı· • • 

sarayı.n 8 a ~ ın ve sınır en U· ı latasıınıyın oyunurın knrııldıldnrı almışlıırdıı. Ilu ınc)nııdn: A •rı. 10 ---n· j -ı--ı--l'=ı •••••••••il 
zak bır oy un oyn:unası akla gele- t kd " d h d . . b" . Kııı s, fo~rzuruııı \•<' i}uııııişlınııc 1 • • 
b ·ı F l h k w a. ır e. sn a an ıyı ır netıce K nç r ·s· mu··kellef erının 

1 ır. ·ener Jll çe tn ·ımı. aşagı ·ı 1 ki d ç·· k"' viluyC'llcn mı ıkl•zlcrınılc 8('11C!lllll aza ve gı 1 
k 1• I 8. .. ı e ayıı amıyaca ar ır . un u 

1 
d b 

1 
Suldcı.11 sıağn: , 

~ ıırı maunu uı. ı~ce en ınıına- Fenerbah"e\ ,. nıshctlc daha diııa- ıııuuy)cn zamıın ıırın a llCI' ınl" 
sırı ta!{ım şu şekılde olmnlıdır: "k b" ... k 1 .. 1 \1111 \C 1 l\Y\Ull ınnh .. u11crl (lllllll· 1. İngiltrl'CdC bıı "dılı·; ortn 2 - nazarı dikkatine 

C"h L b" F k F"k mı. ır ın ım o an c.a ntn ııray • ırlaı 1 kurulnı.ı<:ı Vi' bıı pıııııı.vıı·- l ~ ııııı:ıkuın cııılı; cğll!ll, 3. Go ter-
i at: e ıp, aru·; ·ı ret, ·· d 1 ·ı 1 k ' 

E Ö R b 
.. N" . v muc.a e e ı t• geçen oyuıH an pe · J.lrı rı uteaklp ılııha b ı~iik mlk. ındık; nlh· içlıı-IP l·n nıtişfık kime. 

:.sat , mcr; e il, ıyazı, 1 asar, . . wl.b' 1 1 ç 1 4 , •. t klan .. e .. lı • 1 N . F"l: guç mag u ıyct e U)r& ır. amur u ... •la r~r7.ıınıııı 1.1 hrindc bil" pı- ıı nvu ı ... " nır, ıı ne..,.ı çn • 
acı , 1 ·ret. Lir sah11da oyunun daimi surette na) ır vııcudc getlı ılnıC!sl, Tı'llh· ı.:-ı. 5 • J)('ıulryolıı. G • Bııst'"111 : bit' tc-

Fenerhahçcnin kullanması mücadele ile geçece~i her ııe ka. znıırla 15 b rıncıll'şı ımleıı 5 ikııı- ılavl ııckli vil:ı)et. 7 • Riı lwcc yı:· 
lazım olan taktik dar muhakkak ise dr, Feııcrbah- ' Lc-... rinı:> kadıır dı•\anı cdı'<'l'k biı· ın<>k. ' • Kalnıııktıııı <'ıniı fi - S<·bl·tı. 

tu:ıı kurulınn'!ı \'c bımuıı i('ln yn- 10- Fas yerli h:ılkımı \eı·il n 1-ııılıı 
B e!::ler : lkı bek her zaman vap çenin daha tc<:rübeli oyuncuları, pıl:ıı.lk ıııasrufo umumi nıufdtis· tcrı;i. 

tıklan gib i, açıkları marke ctınc- u:.-aktan pas yapmayı . ve e~apı: ik hı 1~ esıııd!'kl Vılüyı t VC! Bel<'· l"ıık1rrıd1111 aııtıyıııa: 

Orh ı n - L .. bıp, yahut Naci - Le· hılırler kannatııı<ley ıı. rlıııılıırıı ın tcnılııi eı;ns ltilındlc ti lıih!ııır. ll. S:ırı. ı l'çııınlttıııı 

İstanbul Defterdarhgından: 
tı40 0111li yılıııu nlt kıızuııç verr: ılerinin on taksıt müddeti biıfoci

küıııııı O 10 ayı sonunda bitıı ktedir. l\lC'zkOı· vergill•r bu t\)' içındt. öden-

nwdıı:i tnkdırdı y{i:ıd!! on füı~ esi \1 rctılc talı il cdllet • ğindcn kı·ai ta-

kibatn ve r.ı:>za ıl:ivcsinc ııuınal kıl m!lıı ak üzere :ılıikalılıırın borçlarını 

ımzkuı· tııl'ihc kııdıu· ııwn,;uıı hulıı nrluklurı uılı-il şubelı•rıııe yııLıını:ı-

leri lıızıınd ır. Le bip - Faruk veya 1 P?:IRrlc1 hasını. kalc~c ıııııwv: ıvı lı; ı 1ı•ılc 1'ıcun•t Vckı'.'ılctinin yar 1 • Oyun hııhçc.d. 2 _ ı~~k·ııcc: vnk-

biptı;n nıütrsckkil bek hattı, Cıı-, 11,.r iki tarnfın da uyııırabile - kabul cdılmlştir. Ptııı ı ,ı.:uip. 5 • J\,•ı·uı1adn lıiı· ııl'hir: 
• lını riı·a ohıııur. 

lata ..ı.~y açıkl.ııını tutahilccd .. ve cl"kleri sistemleri ve kııll,ıııac.ık- Toprak dağıtılacak h:ıyı·i't Pılatı; bir hPcc. li l'cn~anı-
(11947) 

akınla rı öıı li~·el.ck k u dretlf'dir. ları cıı hnıııt tııktiklrri an lnttıkrım !'ıı ıııııi nıüfdtlşlik nıınlııkuE;ın- lıı·ı ·<' n57.ll olan: lıh· içki. 7 • Yl'. S-
iki bek, da imi surette önlerinde sonra ıııuçı rı neticesini, oyunun dakl toprnkısız halka ar:ızi tc:vzii Silah kısma. 9 • Nuı·ııı tcr"i. lO -
bulunan tecnıheli ha fl a rla anlaıı- cereyanın abırnkmak en doğnı \'•' ıırnzi sahi1ıl<·rinc t.tıı111lnrıııın l\IC'nılı·l,ctiınlzin .\ı;~·ııdaki kısmı: lıir 
t1kları takdirde kale lerin i la,rı kile bir hıırekeıtir. \er.ilıııcııi ve iı;k!'ın i,ıcriııin dl.' heC'c. , 

'"d E d b'I Jel d" H k 1· • J . h"I bh un cvvd lıitil'ilnı<'sı lmrııı·lıış· Evv •. lkı" boln~aeanın hall-dı" lmı·" nnı n alı. e e ı ece er ı r. a eme ge ıııce: A< etı veç ı e • ... ., 
H fl F L E Ö k k el d k 1 tınlmıştır. ..eklı' 1 a ar: İıı;;rct, ~ııiıl t , ıncr ve- sı ı · ü Ü çn ara k oyunu d u r- ., 
E Kan haline ıfrağ edilmek 

)"' sut, F ik ret, Ör.ıcr .seklindek i durnıadıiı takdird e, oyunu n ida- I 1 "' 3 .. 5 6 7 8 9 10 
h F 

1 
f iıtenen nah iyeler &. • 

haf ı:ı ttı , cncrbahçcnin en kuv- resinde muva fak olmamasına ma 00 ı R--.-:.- K l~ L ı M 1 
vctli tarafıdır. ni yokıur. Valiler toplantısında bıızı nn- 1 D !;__ r - 1 ··l A,. 

S ol haf, Calatanra)I insaydını He ik i takım oyu ncularına ..,.e hiyelerln Y<'.lli zaruretler karşı· 2_İ L j E • rl IJ N A M ~ 
yakından marke ettiii takdird e, hakeme muvaffakıyetler dileriz. ımıda kaza haline ifrn(:ı için ı:ı- rk 
........... ....... ..... ....... ................ ..... , . ... . .................. . . . .. ............. zınıı!clcn tc$ebbusaltu bulunul- 3 N E B ~ jA l"J T İ M 

ınnı;ı hususunda da kıırnl'lar ulın- Ç • · • R U 

l l nııştır. T A M 1 M lzmir Kız Enstitüsü Xnhlyeleı· unlardır: )fupnvl'İ, 5 SIA DA K
0

'AIT Iİ R 
_) \'içe, Yonıt·a, Jioıusaıı, Arduıııış. K .---S -E -R1--E N17A D. 

-------------------- - Bıı meyıındn bazı köylct in dt' lın· ·-·· ı -ri- _ '.:...::.t _ 
___..... . hiyc haline ifrağı derı1iş ı•dlhnck- Aı· D ~ L A K • K 

tcdlr._ z Ol R • T A T fiil K o 
- · - ı..:__ -- -

1 1 1 A MIA L • J • D IA L 
T YATROLAR ı KAlttlTı"Rli süls"A 
ŞEHİR T İ YATROSU 

Dram kısmı : 

Bu akşam 20,30 da 

Bulunmaz Uşak 
Yaun: J. M. Ba rrie 

KOMEDi KISMI : 
Bu a ktam 2t .JO da 

················································ 
B. T OV E N 

NOKTALAMA 
YAZIDA K ULLAN iLAN iŞARETLER 

:Mnnrif 'Vekaleti tarafından bllt!ln 
ınekteplcl'e tavsıyc edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ 'fABI 

Yılbaşı ıçın vereceğiniz en kıymetli 
hediyedir. Büyük rnağazalarda satılır. 

l;~NC:I, ACgN'J'ASI; ISTAN nuı, }{UTLU HAt\" l/4 

Tnşı 11 ıçlıı ncent.• aranıyor. 

........ ma ..... :21m .... mail!Miim:11._ ......... ~ 1 İstanbul Belediyesi Hanları 1 
l ııkapanıncla Hnrııççı Knrı Mehmet muhııllesiniıı Hisaroltı sokn • 

ğındn kadn~tıoııun 1032 nci ad.ısınııı 21 parsel eski 24 yeni SO kapı No. 

DEt~TER!-

Nun5 ne E M T J A 
İTHALAT ve İffl{,\l'ı\1' 

IIEI•TEJ?I -
•-----N'-in_ı_l\f_u_m_u_I mndıJetcri .i· 

mal ettiren n\üer:. r-:;eıcrııı 

Nün6ııe E M T f A 1 

İTHAirAT ,.e İJTRAC.ı\ 
DEFTEH.1-----------

Nümuııc 

7 SATIŞ 

j 
DEFTERt __ 

Deftl!l·l~l~ 2rı-:-50 - ı 00 .;e 
ıhıhıı fazlll sııy!alılan tıı~ 
Yu~al<i defh'rlcl'in ıııısıl 

kullaııılacağınn dair tzAH :-ıA· 
ME, fiyatı 25 kuruş . ....--_, 

Umumi Satıe Ycrl : 

INKILAB KiTABEVi 
İstanbul - Ankarıı Cnd. N~ 

TAŞRA SİPARİŞLERİ 
SÜR'ATLE GfömERİLİ~· 

l lst. Komutanlığı Satın 
Alma Komisyonu llanl~ 
Askeri ihtiyaç için 15 ton )>e11 • 

zin, 3 ton vakum, 600 kilo gre' 

21/12/940 günü ııaat 11 de pat:' 
r· 

• ıtletı 
lıkln satın alınacaktır. Mulıarıı 

bedeli 7000 lira olup knt'i tc!Jliıı•ı.ı 
' 1050 Uı-odır. ŞnrtnanM:si heı· ıfıltl 

komisyonda görüleblllr. İstcklilerlll 
~er 

belll gün Yc saatte Fındıktıdıı 

ınutanlık Satınalma Komİ!ı)'oıı1111" 
ge!mdeıi. o ı 1'144) 

--~---~--~-~~~------

80 R SA 
19. 12- 940 muameletl 

c 'l' ı .oıvfra 1 StMlln -· 20 Ne'fJodl ıoo Dolar 129• 68, 
Cenen. 100 t .... Fr. 29. 997 
Atlna 10fl Drahmi O. 6'l1 
Sofya 100 Leya l. 'J1 
Madrlt 100 Peçeta 12. :,, 
Bııdape" 100 Peaıl 26. 629 
HUkret llıO Ley o. 7s 
Relırraıl 100 DlAAt si· ~31 
Yukoha. 100 Yea • oS 
Stokhol. 100 !neçkr. 31_:!....--

~~~~~~~~~_...-ı 
ESHAM VE TAHVI~ 

1938 yllsd• S hı:ramly.ıl !;:~; 
Erranl ,,.,. 
Stvu • üıuır11,. t tf.fl 

2 19· 
" • 19·1' 
" • : 19.8' 
• • s 19·1~ 
" .. ' 19.oO 
" ti . .. ~.~ 

AnadoluDemlryolulvell pet•0

0
'J.so 

McrkH Baakası pefla 1 
Şark Slıorta Şirketi 8 ıS hluc aenedl _:::,,--

..-- ~ 

borsa harici altm fiya~ 

Reşadiye 
Kalın Be1lblr1lk 
KUlç• alha ıramı 

Lir• ~ 
~~ 

9: r, 
Birinclkinun: C~ -----· 

1SS9 H. 2 o J356 Rıuaf 
zuı;:de . tclk~lluo 

- ~ Glla· JS> ~ 

--
Gllaet \Yarınki• 02 
Öğle 
lkladi 
Akşana 

Yatlı 

lmıak ıYarınkO l'J 

39 08 
2 01 
48 IS 
00 17 

39119 
Sl Jo 

Tasviri Efkir ___...... 

Paşa Hazretleri _,..,.. 
Herkese lazım 10 kurue 

JSTANBUL-İKBAL KIT ABEVI 

Nüshaııı (S) Koru~tur ıç 

1 
Tllrkiye Hıır 

mclrıtı ikrnııl ve tnııurnıınn 6tı0 llı·a kıyıuct t kcliı edılıııişse do tapudan ' Abone Şeraiti _ıçln ~ 
nlınun kuyıttnn 60/288 hı ~esinin sahibi olduğu uıılaşılan ::'ıfchınet oğlu . ,

00 
K 2700~· 

lı nhıı· Gnzi l\lustufa K<·mıılpa~ c·ııdd :inin um:..inıl için 3710 sııyılı Be 

lcdiye ı~tiııılak kanununu tcvfıkaıı i tlınlııke tabi tutulnıuş olup nıua. 

İzmir, ('fasvtd Efkar) - Bazı sebepler dolayı ıle inşaatı duraklı
ran şehrimiz Kız Enetitüsii binasınının ikmali ıçin Mnnrlf \"ekllletin -
aen yeniden bir miktar U\hsiaat gel ıniştir. 

Gelen parayln okulun \iratle ikmal crlilmc i için lazım olan mrılze
nıel lnşaiyc alınacak ve tekrar faa Jlyete geçilecekti•· Zaman zaman in
.. atınn çalııılan okulun bu defn ak.snrnıyacağı ve iinümüzıl<!ki deu yı. 
Jına kadar hazırlanmış bulunncnğı ko..,.veUe tahmin ohınm:ıktadır. 

Re im, İı.:nılr Al:şl\m Kız Sıınnt okulu ile Cumhuriyet 'Kız Enstltü
suniln mOşter ·ken t şınarağı lııl\'iık okul blnaımıı gö tern t'ktedir. 

MAKSIM BÜYÜK 
SALONUNDA 

Hu nkeanıdun 1tihnı·en yeni ııı·og
ram: 1 - Safıyc ve Cıl'kndnşlaı·ı, 2-
Yeni ıcvü opeıet heytci (Hnvny ada· 
lannda bir gece). Y nzuıı: Ziyn Şa
kir. l\lüzik: Şl'flk Giiımeıiç. R<'Jisör: 
S. Atilla . 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEICllıl 

Dahiliye Mütehasınıı 
Dlv•nyohı 

i l uayene saa Uerl : 
her pn 2,li &. 

'104 

Pazar harlc 
Tel: 223H 

ismnil ile 2U:.!S8 hlsıw inin sublbi olıluğu :ınl:ışılıın İsnıilıaııın ikıımet.,. Senelık ............ 1 ı'. 1460 ' 
Altı aylık .... .... .... 7&0 > OO , 

giihlnrı tesbit edilcnıcmis olmnkla mezküı hisR<'durların ilan tarihinden Üç aylık ............ 400 > 8 ı.-ınr· 
itibanm müddeti kanuıılyesi 7.nrfınd11 t:ıkrirc grlnıcdikleri veya mahkc- Bir aylık ............ l60 > y~ 
meye nıfir&·aat etmecliklcrl tukdirdc kanunun 18 inci maddesinin tatbik Ü }YA 
olunn<'ağı mC?.kii r kanunun 10 uncu ınnddc 1 gcr••kincc Han olunur. Sahibi: Z. T. EB zz ıv 

1 
Neşriyat Müdürü : C. BABA ..,~ 

(11073) EBiJZZl 1 
Haıııldıiı yer: Matbcud 


