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tuz ikinci sene. Sayı : 4573 - 217 
Tokatta köy ihtiyar heyet

lerine kurs açlldı 
Tokat, 22 (A.A.) - Köy kanununun tam ola

rak tatbıkını temin ııtm ek ve böylece köyleri· 
mbde ldaro, imar ve sıhhat lılerinin. yerine &'6-

1ıirllmesin1 kola')'laotırnıak maksadlle burada köy 
ihtiyar heyetlerine mahıus bir kurs açılmııtır. 
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~ölde infiliz kıtaları muvaffakıyetle llerilerken ltalyan 
lnüıtemleke 1ahillerini ateş altında tutan İn~ilizlerla 

Akdeniz kuvvetlerine mensup bir filo 

---ı ~~.'!.~!! .. «~~~~! 
t-nı berli taşta 

kaybolan 

kız.cağız acaba 

bulundu mu? 

A/rika harbinde 
bir gün içinde 

144 ltalgan 
tayyaresi 
düşürüldü ~ eçenlerde ıazctelcrde, Çem

,.. be. lıta~ta mukım bir zatın 
~ dört yaşlarında kızının kay
~duruna ve bunun bir ıönüı i- Tuzak çemberi 
~ alil<adar olması muhtemel 
11ıı.~1Anduğuna dair bir haber çık· gittikçe daralıyor 
~tı. . 8u Kahire, 22 (A.A.) - lngilh: top-
~ haberi_ okuyan her ~nanın, çusu Hımlia}ı dövmlrc devam eder
._, ._nın, evladını lcayb.~tmış ~l~n ken dalga halimle melızulcn g~len 
t •ltı peder kadar yurek.lerının tnkvi,rc kıtuntı linınnda luz.ail'a dü -
~nııı olduğunu farz, hatta bunu 

1 

ı,ıeıı ltnlynnlnı ı çe,•ircn İnglliz çenı
~nni etmek isterdik. berini kuvvetkndirmıı.ıkrdlr. İngillz 
.. 8undan bir müddet evvel de, 1ı:otorlü kıta.atı nardlnnm ein1ali gar 
"'-dtköyünde yine on üç on dört in inde fuulı)etlerlne devam etmek
>'tlar J · b" ·ıe ocu tc n ' şurada burada husule gelmiş 
ot.. ın a zengın ır aı ç - . k 1 · k ı · Qnu · d .. b •• I' ccblcrdekl U\ \'Ct ıırın mu nvcmet nı 
'ti n pederın en uç eş yuz ıra kırınak'ta ve Graziaııl'nln mahsur 
~ tarak bir arkadatile beraber A- garnızonn takviye kıtııatı göndermek 
~aya gitmek üzere yola çıktık- tc cblıüsünc 'ünl olmak için mütc -
Ilı sırada yakalandıkforı )azıl- nıudiycn d:vriyc gcznıckteıliı·ler. 

lflı. 144 ltalyan tayyaresi 
lier ikisi de henüz on beş ya· d"" ·· "ld .. ""- h . uşuru u 
~ asmamış kız ve erkek aıle Londrıı, 22 (·A.A .) - Hava Nezn-
~I Uklarmın böyle ortadıtn kay· ri'ti İstihbarnt SC'rvlsinin blldirdiğlnc 
ı_;, ltıaları veya nıaceroya atı!m:ı· göı·c, 'l'rııblusgarp civarıncln kiiin 
~ Rihi hadiselerin biribirini ta- Cnı;tel Bcnlto tayyare mcydnnma ya 
~ .~tmesi, Üzerlerinde hepimizin pılnn hava bnııkıı:ımı takip eden ~e 

l'uk dıkkat ve endişe ile dur- J,ir gün zarfında .rt~lyn en aşağı 144 
~ız iktıza eden derin içtimai tanare kn~·bctını.etır. . 
"tUerd d. (Deva 111 scı1ıı/c 5, sutmı f de) en ır. 

~ lierhangi bir heyeti içtimaiye
~Çoc:ukla uzaktan yakından a
'- d.rır olmıyan bir insan tasav
._ edilemez. Bekir ya,ayan ve
~İ"lit sahibi olmıyan bazı aile 
~erinin, «Elhamdülillah çocu
~ Yok, .:aileden m•sunum» gi
~ lrıanaaız sözlerle kendilerini 
~bi ettiklerini sörürüz. Halbuki 
~L!elerinin de yine bir çocukla 
~~ehal alakaları vardır, çün
~ '-''llann ya bir küçük kardeş
~, Ya bir kardet çoculdarı ve
~ ~lc ve yakm akrabalarından 
~ın çocufu bulunmaması ih
't pek azdır. Öyle de olsa, yİ
~ vatandaf, kendi.ine doi
\ doiruya taallUku olmasa 
~•tan çocukl.,.ile alakadar ol
~ lrıecburiyetindedir. Çünkü, 
~ demek, mutlak surette 
~ ~~lcetin mevcudiveti, iııtikba
~ ~ demektir. Memleketin 
'i l.aı ve bekasından İse her 
~"'-nen veya maddeten beheS: 1 rnes'uldür. (Çocuia karıı 
~Ydirn) demenin (vatanla c
~•t değilim, vatansızım) de-

Ç •n hiç farka yoktur. 
~Ocuklanmızın mektep haya· "i ~ kaçmaları yetitmiyormuı 
~1-,lt de aile muhitinden de u
Rlnak heveslerini gösterme· 
' İae, içtimai ve ruhi bir 
ttlct·~~ın kapısının qiğine kadar 
~1t1rniz1ı delalet ettiğini kabul 
\ ~lrıeliyiz. Bu vak'alar, yukarı
~ ~tılan ve zabıtaya aksettiğin
~· 0l.yı ıazete sütunlarına da 
~ 1t .bulunan iki münferit ha
. ...._~ıe ınhisar etmiyor. Bugün, 
~'>- •na ve baba ile dertle,miye 
~Onların dertlerini deşmiye 
~ nn:, hemen hepsinin evlat
~\ hal veya istikballeri hak
' •ia türlü endite izhar ettik
~lııit olursunm. 

İ Umumiden sonra uıl 
T ASVJRt EFKAR 
ımlıijc 5, •ttt •u ~ dt) 

/talganlar 
denize pek 
yaklaştılar 

-·-· 
Yuna ı fi 1 osu 
da Adriyatikte 

Yeniden 300 ltalgan 
esiri ve külliyetli harp 

malzemesi alındı 
Atina, 22 (A.A.) - Dün ak

vam Yunan Hükumeti namına 
beyanatta bulunmı)·a mezun bir 
şahsiyet, İtalyanların Palernıo ko
yu şimalinde Şiınara iııtikametin
de rical etmekte olduklarını söy
lemiştir. Şimaıa Adriyatikte Por
to-Palermo' dan 3 kilometre ka
dar mesafede bir limandır. 

Bu mmtakı.da Yunanlılar sırt
larda bulunan yeni italyan müs
tahkem mevkiini i~gal etmişler
dir. 

Yeniden esir alındı 

Ayni mıntakada daha şimalde 
İtalyan kuvvetleri mukavemet et
miye teşebbüs etmişlr.rse de ağır 
zayiat vermişler vt: 300 esir, bü
yük çapta toplar ve küllivctli harp 
malzemesi bırakarak çekilmi !er
dir . 

Merkez bölgeııinde, t1evkulceyş 
bakımından ehemmiyeti olan Te
pedelen, Kliııura ı?ehirlerinde İtal
yanların vaziyeti gittikçe güçleş
mektedir. Daha şimalde İtalyan
ların mukavemetine rağmen yı:ni 
mevziler İşgal edilmiştir. 

Esirler acınacak halde 
Son defa alınan esirler soğuk 

(D•t'a)111 8<ıh '!~ 5, !! ıt.ın 4 de) 

Pazartesi 2 3 Birincikanun 1940 

Zeka, hiç bir zaman 
bilginın yerini tutamaz. 

110STAKiL YEVlll GAZETE Telef on : 2 8 i 2 1 
Telı. Tuviriefkir, İstanftl 

Vauvenarga•• 
(ferW 2 MI ..a.11-1.-} 

Bükreşte yapılan 

tevkifler üzerine 

Sovyet Rusya 
. Rumangayı 
protesto etti 
Lejyonerlerin mu
zır hareketlerine 
nihayet verilmesi 

istendi 
Belgr:ıd, 22 (A.A.) - Reuter: 
Bcll!"ra<ın gelen bir habere nazaran 

Sovyetler Birllğinin Bükreş Elçisi 
Lnvrenticff Ruınanya Hariciye Ne -
zarcti neıdinde biı· teşebbüste bulu
narak Rumanyada tevkif edllen kim
selerin, komünist hnreketile hiçbir 
riıünasebetlerl olmadığı halde komü
nlst olarak gösterilmelerini protesto 
etmiştir. 

Elçi, ayni znmnııdn Rumen mntbu
ntınııı Sovyet Aleyhtarı neşriyatını 
dn protesto etm1ı.ıtir. 

Lnvrcntldf, Rumaeyanın aldığı 
vnziyctin, Rumen lcjyoııunun tahrik 
edici hnrck<'Ll~·iııi gizlenı.iyc matuf 
bir hattı hareket teşkil ettif'inl söy
lemiş ve lejyonerleı1n muz1r haıeket
lcrine nihayet verilme ini talep et
miştir. 

SoYyeUcr Birliği hUkfimetinin bu 
protestosunu mucip olan zahiri ııe -
bcbin yııhudi, fakat komünist olduk
ları ileri sürülen blr çok kimsenin 
tevkif edilmiş olnuıs'ıdır. 

Cuma gilnfl 20 yahudl komünistin 
tevkif cdildıği bilifüllmektcdir. Dün 
de 26 Rumen ve 13 yahudi tahrik 
edici fa:ıliyettc bulunmak cürmiJe 
tevkif edilmiştir. 

12 adada açlık 
Halk ot 
yi)'or 

- Etra/ınJa Alman kıtalarının talaşit edildiği bildirilen Alman • ltalgan hrıduiunda Alplerin meılıar ıeçitli 
BRENNER 

Bu mevki Hltler - l\Iussolinl ıııillilkaUanna sahne olan istasyon dur. 
İtalyanlara verilmı•kte olan Alman kömürleri vardır. 

Resimde görülen vagonlarda İngıllz kömüründen mahı·um kalaD 

Adam başına günde 
50 gram ekmek 

veriliyor 

!isteri vaziyet l- 1 

Mısırda lngiliz 
taarruzu nasll 

muvaffak oldu? 
-5-
Yazan: , 

( Eıkl Ordu Kumandanlarından 1 
1 . . Emekli Genera~ 

(Libya - :Mısır) hududLl gar
biııdcki İtalyan hudut kalelerini 
ve tahkimatını, Capuzzo nıcvkil-

ltalga mağlup 

olursa 

Times'e göre: 

Almanya 
• • 
çızmeyı 

işgal edecek 
İtalyan hududunda 
tahşidat görülüyor 1 

~li İhsan SABIS 

ni zapteden İngiliz kıtnlnrı sü -
rntlc Bnrdia şehrine vr. tuhkima. Londra, 22 (A.A.) -Taymis 
tına tcvcecuh ederek 17 Ru1nci - gazetesinin diplomatik muhnbirı 
k~nund:111beri ?rnda muharebe c-1 Brenner geçidi yolu ile İtalya~·a 
dıyodar. Bardın ve t'lvnnndn, iki Alman kıtaatının fevç fevç gıt
fırkn kadar İtalyan uııkeıl \81' - ! mekte olduğu hakkında son za
dııB·. h b 

1 1
-

11
. . manlarda çık~rılan şayiaları her-

u nıu nrc e ere ng ız pıya- h · b" h d f" •• .. ·· d 
de fırkaları da yetişcı<'k l~th-ıık 1 angı ır e e ı gozonun e tuta-
ctml~tirleı·. italynnlnr 24 kilo- . rak hareket eden Alman propa
mctre muhitinde bir daire ka\'Sİ 'gandasına atfetmekte ve yazısına 
üzcı-inde Bardiııyı ihata <>den öyle de,·am etmektedir: 

rfalkının açlıktan ot yemiye tahkimatta, 17 blrlnl.'ikanundan - 1 «Halbuki hakikatta Italynda 
beri ınfülllfan cdh·otlar. · d"d "'h' ' ·ı · · J 

başladıkları 12 adadan Dahil cenup ta~afta Siva vaha- şıın ı en mu ım nıev7ı erı ışga 
lstanköy sıııdııki İngiliz kuvvetleri <lı' hu- e.?~.n .~est~po memur ve kontro-

<ltıdun garbindekl C:ıgbub veya ]orunun mık.tarını artırmak mak-
Atlna, 22 (A.A.) - B.B.C. - Ccı-Mbub'dıı. bulunan 1t.ııiynn kuv- ııadile yalnız baLı teknisyenlerin 
Atinııdn ucşredllen l'esmi bcynnaln veUeriııe ı 7 birlncikanuııdn taur- hududu geçrnise bcnzem~ktedir. 

nazaran Onikiaılnıla arlık ve tedhl, ruz etmişler ve onları ol'lldnıı taı-· İtalyan-Alınan hududu üzerin-
hükOm sünnckt<>Jir. lllitiin mahsul, deylenıişlerdir. İnglllı;. Baavl'kili· de ve bu hududun arkasında as-
bıılık,.ılnrın knvıklnrı bile mus!l.derc (D f ,. t 7 d ) ~ J t't'IUlll l'llV il .,, ııu uıı , (D l ·ı· 5 tıııı l dı) edilmiştir. ..._...., __ ... .__. __ _. .... ıııimi' c~ıııııı sa uf'! , ııu ., 

Halkn günde ancak 50 gram ük -
mek verilmektedir. llnlk dağlardan 
topladıi:'1 otlnl'l remektedir. 

Kaınpl:ıra konulan Yunnnlılıır ~ok 
fena sıhhi şartlar içinde ya~nnıakta
dır. 

İngilizlere göre 

Yeni Alman 
taarruzu yakıı 
Hitler, Petain'e 
neler vaadetti ? 

Lonclra, 22 (A.J\.) - lngiliz 
matbuatı: 

Bu pazar çıkan Londra gazete
lerinin b~lli başlı mevzuları yak-

lngiltereye yardımı 

arttırdığı için 

Almanya 
Amerika ya 
meydan mı 

okuyor? 
Amerikan gazeteleri 
ateş püskürüyorlar 

"Nazi tehdidi, 

Hava bar~iıiı _____________ ........ 
ıni ~ilaıçosu 

İngilizler 
5.000 defa 

hücum ettiler 
Şimal denizi w Manş 
limanlarından 12 adtlga 
kadar azanon ha lı.ücum-

lar, lnıilizlere 550 
taggarege mal oldu 

laşmakta olan Noel ve Yılbaşı 1mer1• kaya k ' 1 Londra, 22 (A.A.) - Reuteı·: 
yortularının Britanya milletinin' N a r y Almanlarla İtalyanlar, anava-
azmini gcvşt•tmiye saik olmaması • t 1 'I h""k'" 1 · J 1 
icabe<lcceg~i ve bı"la"kı"ıı. bu 0""11u··- harp dıyorlar anarıe u umerı atına amış oldukları memleketlere bir göz 
mii7.dcki günler zarfında, her va- H attıkları zaman İngiliz hava kuv-
kitkinden 7iyade ihtiyatlı hulun- Nevyork, 22 (A.A.) - Trans vetlerinin, bu senenin son ayları 
ınak lazım geldiği merkezindedir. radio Aiansının Berlin" den verdi- zarfında indirdiği kahir darbelN 

Birçok askeri ve siy11si müsa- ği bir habere göre, Alman Hari- neticesinde husule gelen geniş 
hitlere göre Hitlerin, birçok se- ciyc Nezareti namına beyanatta ı tahribatı görebilirler. 
beplerden dola)'I, bu aırada 1ert bulunmıya mezun ıahaiyet, dün inııiliz hava kuvvetleri ıimdi-

( Deı·mııı salıtfc S, sutuıı l de) (Devamı ealıif• 6, ntaııa 1 a) (DflNMt ealı.iJ• 1, aiüKK 1 d•) 

ı Belediye üç senede istimlak 
için 2,617 ,139 lira sarf etti 

- - -------- . 
• • İstanbulun yenı ımar işleri 

lııtııııbul Belediyesi üc sene zar
fında şehirdeki istlmHikler için 
2,G17,139 lira 29 kuruş snrfotıniş
tiı'. Hunların 375,709 llmsı 937 
senesinde, 870,574 lirası 938 se -
ne inde vı: 1,367,855 lir.ısı dn 939 
) ıl ınd sııı foluıımu;>tur. 93!1 yı -
lındn snrfl'dılcn paralar şu yer
lt ı'İn i Umiükine hasr<'dllınt~tir: 
Emınonlı istinılukin<' 260,671 

li ı ıı, :r.hsıı çnrşı ı istimlakine 

IBakış~~ı 
Amerikayı 

anhyamıyorum 1 
Peyami SAFA 

Amerika terletici bir müda
faa humması içinde, milyarlar 
dökerek silahlanıyor. Nicin? 
Mihverin i!tilasından korku
yor. 

IJte e\'vela bunu anlıyamı· 
yorum. Amerika havadan ve 
karadan istilaya uğrıyamaz. 
Müthiş bir donanma lazım. 
Kimde var bu? Japon donan
ması 1 4 bin kilometrelik bir 
ummanı aşıp ta Amerikan do
nanml\sını tepeledikten sonra 
ktfaya ihraç yapamaz. İtalyan 
donnmılllsı, çizmesini yıkıyan 
Adriyalik sularına bile hakim 
olamadı. Alman donanması, 
Manş ve .ı.\tlantik iistündc en 
mükemmel üslere sahip olduğu 
halde İngiliz donanması önün
de lngiltereye bir ihraç yapını
ya henüz teşebbüs bile edeme
miştir. Amerikanın bu teliıı 
ne? Amerika efkarı umumiye
sinin ekseriyeti İngilterenin bu 
harbi kaybedeceğine inaıınıı§ 
olıın bile bir istila tehlikesini 
diişiinmenin günü henüz gelip 
çatmış değildir. 

Farzcdelim ki Jngilt::re yeni
lirse Mihverin Amerikayı da 
istila etmesi kolaylaşır. O hal
de Amerikanın çoktan Monroe 
an'anesini yıkarak harbe gir
mesi lazımdı. Diyelim ki bunu 
yapamadı ve yapamaz; çünkü 
hazlı cleiil ve üstelik bir de 

249,12G Jirıı , Takcı·m kışla ının 
istlnıliiklnc ı:;o,ooo lira, ~alr Tev
fik J.'ikreUn uşiyanına 10,000 li
l'a, Üskudar vapur iskc-leslnin tcv 
~iine 19,232 lira, Bebl'k -1stinye 
yolunun ııçılması ve Emlrgfmdn 
kınmzı yalının istimlukinc 29,G90 

liın, Slşli polis knrnkohmun is -
t iın1ilkinc 2 ,900 Hrn, 15 adet BC-

( Dcm11 ' sal ile ~. sJUım 4 de) 

Japonyaya katı;ı belaya girmek 
istemiyor. Peki, haç değilse fU 

Johnson kanununu defetain ve 
lngiltNcyc .kredi versin. Ame 
rikanın m • hur Gallup Enııti
tüsünün son istatistiğine göre 
Amerika cfkürı ,umumiycsinin 
ekseriyeti İııgiltereye mutlak 
ve acele bir yardım taraftarı
dıı. c.Filiın gnzetenin Vaşing
ton muharririnin tahminleri
ne», «salahiyettar mahfillerin 
rivayetine>, «:bitaraf bir müşıı.
hidin söylt•diklerin~• filan fa
lan bakarsamz Atnerikadan in
gilterc:ye binlerce tn""llTe, yı
ğın yığın mıt.1.z:eme gidiyor. Fa
kat resmi ifndelere bakınca gö
tiiyor unuz ki harbin ba ·ından
Leri lngiltereyc verilen tay}·a
relr.r heniiz bini bulmamıştır. 
Gemilere gt>lincr., Amerika, on 
hafla ıJOnra başlanmak ve baş
landıktnn aonrn da altı ay için
de tamamlanmak üzere in)Iil
tereye 60 şilep hazırlıyacak
mıs. Amerikanın kader ortağı 
ingiltereye yardımda bu kadar 
gev ek davranmasının manası 
nedir) l~te bunu da hiç anlıya
rnıyorum. 

Amerika, Avrupadan kaçan 
bütün altınların üstüne otur
muştur; havn taarruzların dan 
masun koskoca bir endüstrisi 
vardır; nüfusu 130 milyondur; 
acele bir istila tehlikesine ma
ruz değildir; lngiltere zaferi 
kazanırsa kendlsi de bu tehli
k~yi tanıanıile atlatır. Öyleyse 
ne duruyor? Niçin kendisinin 
acele olmayan müdafaası için 
milyurlarca dolara kıyıyor da 
lngiltereye hala bir santim lne
di vermiyor. niçin) Anlıya
mayorum. anlıyamıvorum. 

• 
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Harp Adriyatikte 

Tejıika: 6 Yazan: Kandemir ....................... 
Henüz eti bitirmiş, sebzeye ba~lamıştım, 

birdenbire bir gürültü oldu 

r. !..'!.'!!.~'.':!!:.~!.ı:.r..---, 
Münakalit Veldllnden 

Çekmecelilerin 
bir dileği 

Belediye istimlak için 
2,617,139 lira sarfetti 

•11ailiz hava üslerinin ttalyaıı 
sahillerinden çok uzak bulun· 

ması. İtalyayı İngiliz taarruzların· 
dan masun kılabiliyordu. italyllnf 
Yunan harbi bu vaziyeti bert11r• 
etmit ve tngilterenin hava ve ~e· 
niz harekat sahaaını Adriyalı~ 
İntikal ettirmiı, İtalyanın en er11111 

mmtakası sayılan Venedik ve hıı· 
valisi timdi İnriliz bava ku\'vet· 
!erinin en ıiddetli hücumların• 
hedef olmu~tur. 

- Biz misafiriz, nerede, nasıl meydana çıkaran kimdi"> Vali 
sahur edebiliriz, sabahları erken Yahya Galip Beyin baskınına mı 
kalkmak mecburiyeti de var, et- uğramıştık. yoksa bir muzibin o· 
me, eyleme t.. diyenlere kapının yun una mı aldanmıştık •• hala far
yolunu göstermif, ate~ püs!ür • kında değilim. 
müştü. Ne çare ki, olan olmuş, o gün-

itiraf etmek laz.ımdır ki; o ıı • den itibaren bizim sahne ııofrala
rada, başka türlü hareket etmek rımız ortadan kalknuştı. 

Küçi.ıkçekmece, Floryanın 
yanıbaııında, o hattın son say
fiye istasyonudur. Yalnız Çek
mece köyü ile istasyon arasın
da yarım saatlik bir yol var
dır. Demiryollar idaresi, köy 
halkına kolaylık olmnk üzere 
sabah, akşam bir lokomotif 
ve bir vagondan mürekkep 

de pek caiz değildi. Fakat başımıza gelen bu hali 
Eh, başa gelen çekilir, biz de bir türlü hazmedemiyorduk. Bu 

nevalemizi akıamdan tedarik e- arada hukukçular da ortaya bir 
der, gündüzleri bir köşeye büzü- mesele atmışlardı: Oç yanı tahta. 
lür, Allah ne vcrdiyıe sessizce bir yanı bezle örtülü bir yerde ye
yeriz, dedik. mek yemek calenen nakzı sıyam> 

1 
bir tren tahrik ederek 24 üncü 
kilometre denen köyün iatas
yonuna gönderir 

Fakat bu tren sabahleyin 6 
da, akınm da 6, 5 da olduğun-

(Birinci sahif edM devam) 
bir mektebi için yapılan istimlfik
lere 37,023 Ura, blr köy okuluna 
400 lira, Barbaros türbesi etrafı
nın !stimliıkine 16,178 lira, Beya
zıt meydanının tevsii ve Koskn 
yolunun isUmliıkinc 221,'752 lirn 
ve diğer miltcferrik istimlak ve 
masraflara 444,870 lira. 

Eminönü meydanının ve cami
in arkasının açılmasına bugüne 
kadar sarfcdllen para yekunu 
2,279,0'71 lirayı bulmuştur. 

Fakat, lokantayı i§leten zat, sayılır mı, sayılmaz mı? Madem
birer birer kulağımıza eğildi, fı - ki böyle her tarafı adamakıllı ka
aıldadı : palı bir yerdeyiz, polis bu iııe ne 

- Yerin kulağı var, laf ara - karışır? İyi amma, gel de sen bu
mızda... Ramazan gi.ınleri için nu Yahya Galip Beye anlat ha -
ben bir çare buldum: Yemekleri- kalım ••• 
nizi sahnede yiyebilirsiniz. Perde Meseleyi Dahiliye Vekili Cimi 
inik olduğu için, kimse perde ar- Beye açanlar, ondan şu cevabı al. 
kasında olan bitenin farkına va - mışlardı: 
ramaz .. • Teker teker ve ~rka ka- _ Ben karışmam .•• Bu, doğ
pıdan gelir, yan merdıve~d-~n rudan doğruya Ankara Valisinin 
ııahneye çıkar, tabak, çatal gurul- bileceği bir iştir. 
tüsü yapmadan işinizi bıtirir, çı -1 H t~ .. •V v 
1. "d . . at a, o gun panıgc ugrayıp 
Aar gı ersınız. h d :ı. 1 d b" ,. . . .. sa ne en Kaçan ar arasın a ız-
Kım keyıflcnmez kı. •• En bu- zat Dahiliye Vekilinin de bulun-

yük derdimiz hallolundu. duğunu söyliyenler vardı. 
Ve biz, b?ylece •• öğle. v_akitleri, 1 Pek inanılmıyacak bir rivayet 

hava alıp dınlenmıyc gıdıyormu de deiil hani ... Zira bir taraftan 
g~bi ellerimiz ~e~lerimi_zde, ağır Yahya Galıp Bey, bu gibi işlerde 
agır bahçeye gırıyor, bıraz dola • ferman dinlemiyen lıir Vali, Da
tıktan sonra, etrafı ~ollıy~ra.k sa- hiliye Vekili de, bilhassa o nazik 
lap yaklaşıyor, yedı sek~z b~sa- j günlerde • incir çekirdeği doldur
maklı dara~k tahta merdıvenı çı- mıyan bir mesele yüzünden - du
kıyor, solugu sahnede alıyorduk. rup dururken bir ihtilaf, dediko-

Buna, belki (yemek yemek) du çıkarmaktan çekinecek kadar 
.denemezdi. Amma, kimin umu- durend~ bir idare adamı idi. 
runda, karnımız doyuyordu ya ... 

Her taraf kapalı olduğu için 
ekseriyetle önUmüze konan ye -
mcğin ne olduğunu, tatmadan an
lıyamazdık. Konuşmak §Öyle dur
sun, öksüreceğiz, aksıracağız di
ye ödümüz kopardı. Parmakları
mızın arasından kayıp gider veya 
bir tarafa dokunur da ses çıkarır 
korkusile çntallanmı7a cankurta
Tan simidi gibi yapışırdık. Ve 
lokmaları çiğnemeden yutar, kaş
la göz arasında tabaklan siler sü
E.ÜlÜr, aksi gibi gıcırdwan bnşa
maklara parmaklarımızın ucile 
dokun3rak merdivenleri iner, yi
ne ellerimiz ce-plerımızde, başı • 
mız havada, ilham peşinde dola
şan şairler gibi dalgın dalgın bah
çeyi geçer, uzaklaşırdık. 

Amma, ne yalan söyliyeyim, 
oruç boz.anlara nefes aldırmıyan 
Vali Yahya Calip Beye de, bu hi
lemizı keşfcdemediğinden dolayı, 
İçin için gülerdik. 

Hama7anın dördüncü veya bc
~inci günü idi. Artık bu kaçamak 
ziyafete adamakıllı alışmış ve her 
tehlikenin bertaraf edilmiş oldu
ğuna da inanmıt olduğumuz içm. 
sahnemizde rahat rahat yemeği
mizi yiyorduk. 

Dediiim gibi, bu acayip yemek 
ealonu bir hayli loş olduğundan, 
bir yandan da saia, sola bakmıya 
vakit olmadığından, diğer masa
larda kimler vardı, pek farkında 
değilim. Amma, yabancılar zaten 
bu ip bilmediklerinden, muhak
kak ki yine biz bize, yani her za
manki mü terilerdik. 

Ben henüz eti bitirmİf, sebze-
• ye baflamıtbm. Birdenbire, müt

hi§ bir gürültü ile, sahnenin o koı 
koca perdeai açılmaz mı? 

Bir panik ••• 
Bir panik. ki ••• 

Hani, t.!ört tarafından alev al-
mış bir barakadan can havlile ka
çar gibi ••• Çatalını, tabağını hıra. 
karak, sandalyeleri, sürahileri 
devirerek, biribirimize çarpa çar
pa bir kaçış ... 

Ne olmuştu? Perdeyi böyle yıl
dırım hızile aç.ıp oruç bozanları 

Amma, ne olursa olsun, iş ba
şa düşmü~tü. Aç kalmamak için 
ya peynir ekmeğe yatmak ... Fa
kat günlerle, haftalarla peynir 
ekmek yem iye de dayanılır rrıı} 
O halde başka bir çare bulmak 
gerek ••. 

işte bu suretle, yer yer tabldot
lar peyda oldu: Vekilharçlığını, 
aşçılığını, } ıımaklığını, ızof racılığı
nı meb'usların, memurların yap -
tığı tabldotlar ••• 

Bunlar bir alemdi. 

Bodrum köşr-l~rinde, merdi
ven altlannda, ağaç diplerinde 
kan ter içinde, nefoş nefese ateş 
yaknn, soğan soyan. pirinç ayık
lıyan, et kıyan, sofra kuran - fa
kat biitün bun lan yine neş' e ve 
etaretlc yapan - münev\·er insan

ları, imdi görür gıbi oluyor ve 
Ani-aranın o günlerine, ben bile, 
zaman zaman, inanamaz gibi o
luyorum. 

Bu yemekler, bıızan, Bolunun 
yc·tiştirdiği en usta aşçıbaşıya 

parııınk ısırtacak kadar nefis o -
lııyor, ekseriya ela .. yenir yutulur 
bir nesne halinden çıkıyordu. 
Kah ocak başında bir hoş sohbe
te dalış. kah acele bir tarafa çağı
nlış, 1.ah basan bir ağırlıkla tatlı 
bir uykuya varı la, sonunda dibi 
tutmuş, lcavrulmu~ bir kızartma, 
tf"krar tekrar atılmı tuzla zehir 
2emberek bir pilav, veya şeker 
yerine, hem de gani gl'lnİ tuz kon
mu bir nefis ( 1) vişne hoşafile 
karşılaşırdık. 

Amma, yine gülerdik. 
(D~vamt var) 

İngiliz Jiralarmın öden
mesine başlanıyor 

Bir milddet evvel Merkez Bankası 
şubelcı i tarafından halktan toplanan 
\"c mukabHindc makbuz vertlen İngi
liz liıalarmın Türk parası olarak ö
denmesi hnkkı.1dn emir gelmıştir. 

Banka şubeleri İngiliz linısı ver
miş olanlnrn mektuplar yazarak mü
rncaat tarilılel'İni bildİl'cc('ktir. Böy
lelikle halkın nyni zanınııda Bankaya 
gelmemesi tt'lllin edilecektir. Tcdiya
ta bugünlerde bnşlnnacaktır. 

Dolı:'ı u sövlüyordu, çünkü a~ım dan hemen şu söz çıktı: 
• Teşekkür .. cdcl'im ... 

Kendı ııcsimi ben zor duyabildim, o kadar zn}'lftı . Kadın bir şeyler 
ıı.yluyordu. İyice duyamadım ve an lıyaıııadıın. Kulağımda hilil uğulto
hır vardı. Genç bir asistnn geldi. Bir iğne daluı yaptılar. Blrnz sonra bir 
ka,ık iliç daha verdiler. Hep nabzının bakıyorlardı. cEntermitans azal
dı> diyen bir ses duydum. O zaman sıkıntımın kalbimde olduğunu an
lamıştım. Bir eey söylemek için hazırlandığımı farkcttiler: 

- Konuşmayınız! dedtler. • 
Omuzuında, sağır bir ağrı vardı. Şuurum çoğaldıkça aı tıyordu. 

Atınem gözfiınün önüne geldi. Bu sefer onun hayalini vuzuhla gorüyor
dum. 

Çok geçmeden doktor Salahattin geldi, hemen elimi eline aldı ve nab
ımna baktı, gözlerini yüzümden ayırmıyor ve gülümsüyordu. 

- Jyi, iyi ... dedi, nabzınız düz.eliyor. Atlattınız. Siz de kendinid 
iyi hissediyorsunuz, değil mi? Güh.inüz bakayım. 

Zorla gülümscnıiye çalıvtım • .Muvaffak oldum mu bilmiyoı um. Dok
tor SaUihaddinin konuşmasını i!!tiyor, yüzüne dikkatle hakıvordum. YQ
zfinde bir kaç günluk tıraş vardı. Gozleri çok yorgundu. Fakat bana kar-
ı bilyük sevgisini ve alUkasmı hissedıyordum. Onu memnun ebnek ıçin: 

- İyiyim... diye mırıldandım. 
Tahmin ettiğim gibl bu sözüm doktor Snlahattini çok sevindirdi. 
- Hah! dedl, işte bunu söylemeni beltliyordum. Çünkü nabız düzel-

91. Kalb biraz yorgundur, onu dn kuvvetlendh-ccğiz. Ehemmiyeti yok. 
Diraz fazlaca kan kaybettin. 

Doktora bir çok şeyler sormak istiyor, kalbimi yormaktan korktu
gum için ağzımı açamıyordum. Nasıl yaralanmıştım? Yaramın son vazi
)Oti nedir? Beni bayılttılar mı? Ameliyat mı oldum, nedir? Bu koskoca 
~argılar ne? Niçin sol kolum hep uyuıuyor7 Bu teccssuslerin bende uyan-
ması biraz canlandığımı gösteriyordu. Butun bunları hul,ı!; rd I' bir şey 
t:ormak istedim: 

- Yıı am •.. Na ıl? dı30ebildım. 

, dan, anca.k ameleler istifade 
edebilmekte, mektepliler ise 
karda, kııda Çekmece istasyo
nuna varmak için yarım saat
lik yol yürümek mecburiye -
tinde kalmaktadırlar. 

Köy halkı ekseriyetle fakir
dir. Paltosuz ve yamalı kun
duralarla ancak mekteplere 
gönderebildikleri çocuklarının 

sıhhati daima tehlikeye ma -
ruzdur. Bu yüzden, bütün ar
zularına rağmen tahsillerine 
devam edemiyen yavrular pek 
çoktur. Altmışa yakın talebesi 
bulunan köye, mektep saatle
rine uygun, sabah, akşam bi
rer sefer ilave edilirse bu yav
ruların tahsillerini kolaylıkla 
idameleri temin ve sıhhatleri 
de tehlikeden vikaye edilmi~ 
bulunacaktır. 

lılısır çarşısının istimlaki için 
şimdiye kadar sarfedtlen para da 
632,738 lirııdır. Beyazıt meydanı
na da bugilne kadar 249,333 lira 
sarfolunmuştur. Beyazıt meydanı 
ve Koska caddesine ilkbaharda 
başlanacaktır. Yerebatan saı·ayı 

• sahasının açılması için de 120,820 
lira sarfcdilnıiştir. 

Aksaraydaki Gazi bulvarından 
Gazi köprfisüne kadar olan güzer
giihtaki istimlakler için bugüne 
kadar 26,878 lira harcanmıştır. 
Burada istimlaklere devam edil -
rnektedir. 

Bugün Yenikapıdıın Valide ca
miine kadar yapılmış olan Gazi 
bulvarı Saraçhane, Zeyrek yolile 
Unkapnnına kadar gidecektir. 
Şehreminindeki ötedenbcd ça • 

mur ve bataklık olan 'küçük ve 
büyük meydanlar tesviye ve tan
zim edilmiştir. Edirnekapı He Yc
dikule arnsındaki pek bozuk hal
de bulunan iki bin metre murab
balık yol cin parke olnrak yapıl· 
nııı;;tır. Yedikule - Balıklı yo -

Gelecek yaz at yar1şları 
12 haf ta devam edecek 
Vali bu hususta tetkikat yapıyor 

Memnuniyetle haber aldığımı
za göre, Vali ve Beledi}•e Reisi
miz Lutfi Kırdar İstanbul halkı
nın temennilerini nazarı dikkate 
almış ve milli sporumuz gJan at
yarışlarının önümüzJeki yaz şeh· 
rimizde de daha fazla ve daha 
muntazam bir şekilde tertibi hak
kında alükadarlara şimdiden e
mirler vermiıtir. Belediye Heis. 
Muavini LGtfi Aksoy ile Baytar 
Müdürlüğü tetkikler yapmakta
dırlar. Yeni hazırlanmakta olan 
biitçeye bu hususta icap eden 
tahsisat konulacaktır. 

At neslinin ıslahı ve halkımızı 
bu milli spora karşı tesvik için 
büt~n şehirlerimi7de tertip edil
mekte olaıı at yarışları maaleşef 
şimdiye kadar şehri•nizde çok az 
yapılıyordu . 

Çok eskiden hazırlanan bir 
programa göre devam ettirilt>n 
yarışlar, lstanbul halkının gün 
geçtikçe artan rağbetine rnğmen 
faLlnla tırılmamış ve Ankıuada 
ilkbaharda dokuz. ve sonbaharda 
on Üç hafta olmak Ü7ere senede 
22 hafta yarış tertip edilmesine 

rağmen, İstanbul yarışları altı 
hafta gibi halkın rağbetile kıya; 
kabul etmiyen dar bir programa 
inhisar ettirilmişti. Hatta İzmir ve 
diğer vilayetlerimi7.de bile lstan-
1..ıuldan daha fazla yarış yapılı
yordu. 

Veliefendi çayırının ilkbahnr
d.,. bataklık halinde bulunması 
dolayısile yalnız yaz mevsımınc 
sığdırılan İstanbul yarışlarını, .6 
haftadan 10-12 haftaya çıkarmak 
mümkündür. 

Geçen yıl olduğu gibi tcmmuL. 
başında başlıyacak yarışların ey
lıil sonuna kadar devamı kabil
dir. Çünkü Ankara yarışları teş
rinievvel sonunda ve İzmir yarış- ı 
ları da teşrirıievvelin ilk hafta
sında başlaıııaktarlır Ara<la bol 
bol vakit ''ardır. 

Vali ve Belediye Reisimizin 
yüksek alakası üzerine, öniimüı:
deki yaz mevsiminde Velicfcndi 
çayırının da dünyanın her tara
fında olduğu gibi nezih ve kibar 
bir toplantı yeri haline getirilme
ııine çalışılacaktır. ............................................................ ········ ........................... . 

Bir kurşun hırsızı 
mahkum oldu 

Evvelki gece Nuruosmanlyc cami
ine yakın bir binanın dıımında bulu
nan 30 kilo kurşunu çıkarıp dun sa
bah bir çu,•alla evine götiirıııek istJ. 
Y<'n Ali C:üleryüz cami avlusunda 
şüphelenen bir bekçi tarafından tov
ıilmişttr. 

Kilosu 36 kuruşa olan bu kurşun
lııı in Ali, Adltyeye teslim edilmiş, 
Sekizinci Asllye Cezada yapılan du
ruşmada Ali Güleryüz: 

c- 4 çocuk sahibiyim. Aç ve iş
siz kaldım. Evlatlanmı doyurmak 
için hı;-sızlıktan başka çare bulnma
dını.> demiştir. 

Mııhkeme, Aliyi 3 ay hapse mah-
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Münaka13t Vekili bugün 

Uzunköprüden geliyor 
Tetkikler yapmak Ü'l.Pre Uz.unköp

rüye gitmiş nlan Münakalii.t Vekili 
Cevdet Kerim f nct'd11y1 bu sabah şeh 
ı-inıizc dönecektir. Vekil hafla içinde 
İzmlı·e harC'ket edecektir. 

Vapurdan çıkarken dü:ltü 
Dün Kuzguncuk 1 kelcsinde vapur

dan çıkmakta olan 76 yaşında Yorgo 
Keşişynn. ııynğı tnkılnrak düşmüş 

ve sağ göz\inden a~ll' surette yara
lanmıştır. 

küm etmişse de snbıka!<ı olmadığı i
çin bir aya indirilerek derhal tevkif' 
edilmiştir. 

Yazan : SeN1er BEDi 

- Kuı"Şun terkova kemiğini kırmış ve orada kalmıı. Çıkaracağız . 
Şimdi vilcutçe biraz dinlenmek Hizım. Knlb dilzelslıı, biraz kanlan, can
lan. Ameliyat ehemmiyetsiz. Her gün bir süı·ü yapıyoruz. Omuz mafs::ılı 
dn blrnz hcırap gôrünüyor. J\urşunu aldıktan sonra biı· röntgen liizımge
lecek. Seni İstnnbula, Gülhaneye gönd<'rh'iz. 

Gözlerimclen daha fazla taf'si!Ata fhtlyııcım olduğunu anlıyordu. 
Devam etti: 
- Bnskılll1 uğrnmı•sınız. Haberini nldık. Çok zayiat var. Sen yine 

ucuz kurtulmuşsun. Dün akşam nnlattllar. 1''ırka eı kanıhnrbiye inden 
Süleymım da sizinle berabcnniş. Alay kunıanclnnının iiç ııdım arka ın -
d::ııı geliyormuş. Senden sonra onuda getirdiler. Fakat ... Zavallı ... 

Anlııdım ki Sfileymnn ölmüı:ıtü. 
Salôhattin devam etil: 
- Kumandan ev\"cln senin dü~tfiğilnü görmüş ve koşmuş. Çok se

viyor &eni, emin ol buna. Beş on nefer koşturmuş. Allahtnn yakında bir 
sıhhiye kolu varmış. Hemen sedye bulmuşlar. Nakli~e kamyonlannd:ın 
birini yalnız sana tahsis ettinnlş. Sulcymnnın onrn farkında olmuşlar. 
Çünkü kumandan sana dogru koşunca ondan uznklıışmış. 

Bu sözler bana keder .,·erdi. Süleyman benim yüzumden mı olmuş 
oluyordu? Salabattln ne düşünduğu mu aşagı ) ukııı ı anlamıştı: 

- Fııknt, drdi, ne yapsa rıııfılcydi. Şarapnel kalbe girmişti. Bize gc-

lu, katran kaplamalı olarak ya -
pılmaktadır. 

Sur haricinde Maltepe ile Gü -
müşsuyu mahallesi arasındaki 
1600 metrelik toprak yol da şose 
olarak yapılmaktadır. Uzun za • 
mandanberi geçilmez bir halde o. 
lan İstanbulun Eyübe en kısa yo
lu 1270 metrelik Edirnekapı - E
yüp yolu da paı-ke olarak yapıl .. 
maktadır. 

Küı:ükköy - Sililhtııraf'a yolu -
nun da inşasına başlanmıştır. 

Eyüp - Rami yolu da yakında 
münakasaya konulacak ve bu se
ne bitlrilccekUr. 

Eyüp Sllahtarağa yolunun 
parke kaldll'lmlnrı yapılmıştır. 

n,,tKIRKÖl' KAZılSINDA: 
Üç kilometre uzunluğunda Gaz

lıçeşme - Bakırk<iy, 15 kilometre 
uzunluğunda Topkapı - Küçük
teknıece yollannın asfaltları biti
rilmiştir. 

ve GUlibı·işim sokaklarının maka
dam şose olarak inşasına baolan
mıştır. 

FLORYA: 
Floryada gazino inşaatı tamam 

lanmı~tır. Kabinelerden bir kısmı 
da yapılmıştır. İdare ve zabıta 
memurları için de iki bina ve blr 
umumi hela yapılmıştır. 

Bu suretle Eminönü, Fatlh, E
yüp ve Bakırköy olmak üzere fs
tanbul semtindeki bu imar ve üm
ran hareketleri için 940 senesin
de istimlak masrafı olarak- 847 
bin 761 lira ve inşaat masrafı o
larak tn 754,997 Ura sarledilmiş
tir ki, yekun 1,602,'765 lira tut -
maktndır. 

flUXDAN SONRA 
YAPILACAKLAR: 
Yeni şehir pliinına göre tafsi

lat pliınlan hazırlanan İstanbul 
tarafında bundan sonra yapılacak 
imar hareketleri vunlardır: 

ı - Eminönü - Bıılıkpnzan ve 
Unkapanı arasının imarı. 

2 - Unkapanındnn Aksaraya 
giden yol. 

Akdenizin alelumum Şark ha~· 
zasına ve bilhassa Adalar ve J\~· 
riyatik denizlerine kartı en rnu· 
kemmel bahri ve havai üsleri Yu· 
naniıtanm elinde bulundu~1 • dan, bu· devletin harbe girrrıCS1 e 
kendisine caranti venniı bulunıı" 
tnıilterenin bilmukabele deni:ı ~e 
bava taarruz kudreti çok artınıt' 
br. Bunun ıon delili Adriyatik d~· 
nizinin en uzak bir köaesinin rn~: 
eısir bir ıurette bombalanmıt 0 

muıdır. 

Almanya Mihver müttefiki o.Jııı•· 
11na rağmen ltalyaya Yunan hıır 
binden dolayı herhangi ıurel e 
muavenet etmiye taraftar oı~· 
makta ve Yunanistan ile dipl': 
maıi münaaebahnı bile keımef111• 
ye karar venniı bulunmaktad1

'; 

Şu kadar var ki. Yunan Hükuf11e 

17.220 metre murabbalık olan 
Yeşil köy - Ç(·kmecc iltisak yol ile, 
20.400 metre murabbalık Yeşil
koy - Halkalı yolunun katran 
kııplnnııılaı·ı ve 4,000 mctl'C uzun
lıığ'undaki Topçu Atış Okulu-Da
vutpaşa ve 2200 metre uzunlu -
ğunılaki Florya - Küçiikçckmece 
yolu ve 19.100 metre uzunluğun
da Halkalı - Hadımköy yollarının 
makadam şose olarak yapılmala
rına başlanmıştır. Ayı ıca Topka
pı - Fatih yolunun 5800 metrelik 
kısmının mak::ıdam şose olarak 
yapılması münakasaya konmuı;i -
tur. 

3 - Beyazıt nwyclanı 
be· Şefi General Metaksasın son • 

ve gazi- • d. ıt• 
yanatında Yunanıstanın ken ı 

nosu. ııı· 
4 _ Koska caddesi. tiklalinden başka Balkan ı:ne t· 
5 - Mısır 1;arşısı. leketlcrinin selameti ve ArnavU 
Bu imar hareketlerinden ve ye- luğun hürriyet ve iıtibli.sı içİl'I ,.. 

ni açılacak yollardan sonra bu- vaf yaptığını kaydetmesi Bcrliııde 
gün 2500 metre bir cadıle ile bağlı hoı kar,ılanmamı,tır. 
olan Eminonü - Beyazıt arası · ·ı· ı·h· tt d tarı t•· 
800 - 1300 metreye inecektir. lngı ız aa a ıye ~r ~~-am hilt 

Yine bugün 10 kilometre olan raf1~dan beyan edıldıgı • veç ıı· 
Yeılikule - Tıtksim arası 2100 . 1 lngıltcre hava kuvvetlen Arr;e. 
71100 metreyi', 9200 metre olan vutlukta yalnız Yunan kuvvet 

Uzun zamandanberi harap ve Tııkııinı - Topkapı ıırası 2200 - ri.nin i!erlemeıine. dolayısile yar· 
metrük bir hnlde bulunan Bakır- 7000 metreye, 8800 metre olan dım etmekle iktifa etmektedirJet· 
koyfiııiin Taı iskelesi esaı;lı bir Taksim • Edirncknpı arası da Bu maksatla otuzdan fazla it"' 
surette tnmir edllıııiştir. 3000 - &800 metreye ve 5800 met- I k" d f d D aç boıtı• 

1 · ı T k · B onya ve se ız e a a r Yeşılköy dah lınrle 1120 metre re o an a sıın - eyazıt orası y Iıl•• 
uzunluğundaki .Madenli, Gülistan da 2300 - 3500 metreye 1necektir. balanmıflır. Bu ıuretle unan rı· "============================= rın karıısındaki İtalyan ordula •. .- •. u· 

na İtalyadan Adriyatik denızı 1' • 
Gözümüziin gördüğü zerinden harp malzemesi sev 

1 

yatı çok sekteye uği-atılmı!.tır• 
Cihangir deg" il, Çamurgir Vaziyetin böyle olduğuna gor;; 

Almanyanın müdahalesine 
Dün Cih::ıngirde oturan hastn bir dostumu ziyarete gittim. Doğma, Balkan ahvalinin kanfmasınıa of' 

büyüme İstnrıbulluyunı ama, Cihangir taraflıırını pek bilmem. Yalnız tada bir sebep yoktur. d 
havıısının ve muhltiııln nııınen temizliği bakımınd::ın mcılhini duyar du. İngilizlerin harbi Adriyntiğe rıe 
nırnıuş. cMıınevi temizlik> belki gnrip. Faknt maalcııef hakikat... tevsi etmiye muvaffak olnıalj ' 

İtalyanın Akdeniz üzerinde bc5 it.~ 
Elimde adres; Cihangir cnddesinl arıyorum. Hem de asfaltmış. Sıra- diği tasavvurları da sukut etl • 

sl'lvileı den geçtım ve tarif tize re Ahn::ııı hnst.ııncslnln yı:ınındnki dar so- h ~ mektcJiı·. İtalya. kendi arp · 
kağn snptım. Snpm z olııydım mı, diyeyim, ne söyliyeylm? Bir çnmur ''esinin Akdenizdeki İngiliz bi"1: 
deryasına dnldım. Nihnyet kıvrılıı, kıvrıla uzayan yoldan Cihangir cad-ı ;,,iyet ve tefcvvukunu bertarıaf e. 
dcsini buldum. derek İngilizleri buradan uza~~e 

Fakat, bu ne perhiz; bu ne lahanıı turşusu! Düz n falt, önleri çi- j tırmak ve sonradan Akdeıııı: • 
menden meydana gctiı llmış kfiçkcilk lıııhçeli iki sıra apıırtımunlar ... 1 s~h.ili bulunan ı:nemleketleri 1'~. 
Kcııniınl bataklıktnn kurtulup cennet.e kavuşmuş zannettim. Ve, hanıı bu 

1

. dısı etnıfmda bır federasyon f ,. 
guzcl yola çıkmak için çamurlu wkııklın·d::ın g<'çmeyi tarif edene bir linde gruplaıtırmak oldusunu ~ 

rahalen ilan etmİ§li. Bu uğurO J• 
hayli kızdıın. h b" · l .. ı p• 

J\Jeğcr o da haklıymış Çünkü hıısta doııtumla ayni mevzu üzeı inde . ~r ın ç_elı~ ~e uruk n ohacııg uş)· 
· · · · h f 1 del ılave edılmıflı. Fa at. arp •1• 

konuşurken b::ıkmn: ne dedı: cBurası ıyıdır, oştur ama, ns a t ca eye I b" b '-) d·-· ... ~ıı 
_ . yan nrın ıç te eıs eme ıgı .. I· 

kavuşan bir tek çnmursuz sokak yoktur. Buraya uç yoldan glrıllr. Bu- d · k. f d k --L- .Ja e in ışa e ere ~sının " 
nun ikisini n11abilmck için biraz mahnı et U\zım. Cıımb:ızlık gibi. .. Çfinkil t I d "k" tar•ftııfl " a yan y11rıma asını ı ı ... ~· 
ııçılan çukurlar iizerlne konmuş daracık kalns k<iprülerclen geçmek leap sarıacak surette ıeniılemeıi, ıt 
eder. Ü1;ıiııcü yol dn senin takip ı•ttiğin enmıııfo ıııokuktır ve Cihangil' yımın bütün ümitlerini inkis•'' 
lıulkı clııima o soka!;"l tercih erler:> uğratmıfbr. 1 

Çnlışkan valimi1 Lut.fi Kırdarın İstanbulu yolsuz bıraktığını iddin Muharrem Feyzi TOG.~,. .. 
etmek cidden nanköl'lük olur. Nltt•kim Cihangiri asfalt ca<ldeye kavuş- ......................................... ~ 

turan da odur. Fakat bu asfaltı schrln ana caddelerine bağlıyactık so- Tekirdağında Nantl 
kaklar bulunmaması ataba sırf vali nin ihmali midir'! K • • ) f1 

Koc.a bir cadıte yapan, elbet küçiicilk lıir soka):rı tamlnlen kaçmmaz emaJ lÇlD yapl 8 
kanııatiııdl'yim. Hem bu koca şehı-in tı1mire ınııhtaç bütiin tvıkakl11rını merasim 
valinin bizzat gu:zlerile görıneııi mi lıhııııdır? llerh;ılde cmn ~anlımcı 'J't' 
olan zevatın da bu hususta vazife ve nıesuliyctleri olıın vcrckUr. . Tekirdağ, 22 (A.A. ) - DilOn i ,., • 

• • k :ı:. ö kırdıığ halkı büyük hmnşehr er d~ 
\ 'e L-n em:nım kl vali kendlsıne, tnnıırc muhtaç so nı;ı g stereıı ta ..., k K alfıı 

• uc • npervcr taır namı cm ıı•' 
memuruna kızmaz; bililkis mOkafntlaııdırı r... 1-;.uınunun yüzüncü yıldönumü 111i1ııi1' 

Neb;ı SANVFR scbetllc yurdun her ranında old 
========================;...;;:==== ı;lbi Liıyük lıiı" töı•en ~·apmışlıır 

Yakalanan muhtekirler 
Muhteklrlerle şiclıletli mücarlele 

bn~lnmıştır. Ticaret \'ckileti müfı't
tişlcrı ve Belt•diyc memurları işlıir
llğı yapnrak koııtrollcrdr buhınnuık
tnılırlnr. Evvelki ı.>iın ~ultnnhama -
nııııdn Rızapaşa 30okuşundn nıanifıı. 
turacı David, pahalı fiyatla kumaş 

Tramvaydan athyan 
41 ki~i yakalandı 

Polis altıncı ııube memurları dün 
trnıııvaydRn atlıyan 41 kişi ile, muh· 
t.dıf ı;tıç 1 ardıın 7 voförü yaknlıımış
lı.ırdır. 

Tram\'aya çarpan otomobil 
satarken Y<~kalannııştır. • Dün :ıkşam şpför Alinin idurcsiıı-

Kadıköyüııılc Altıyol agzıııdıı tu - rlı>ki 3146 numaralı ttık i , Ro.hçeka
hufiyeci Ropcıı ılcı tuhafiye eşyası! pıdnn J:CÇl'rken vntnınn Halllin 130 
uzPrindl· ihtikar yaparken cürıııü • ııunı:ıı nl. tr:ımvay ::ıl'ab:ıııınıı süratle 
ıııeşh_ut yapıl mı~ ve zabıt ~utulm~ş-1 çaı parak her iki.inin de ~n~ara uğ
lur. iki muhtckır ıle müddeıumumılt· rnmasına sebebiyet veımıştır. Zabı-
ğe veı ılıniştlr. tn tahkikata başlamıştır. 

tiı dikleri zamnn iş işdeıı geçmişti. Çenesini bağladık. İşte o kadar. 
- Ne uıınaıı ..• Ameli!,-at? .. dı"dırıı. 

Senin ameliyatın mı? 
G1izlerımle tasdik ettim . 
- Sen iki giincle keııdiııi toplar~ın, dı"di, ameliyatı yaparız. Mühim 

bh- şey değil. Kurıuııu çıkaracağız. Daha doj:;"l"Uım bir misket. Ufak da
neler omuzu kalbura çevhmiş. l\lnfsalı da zedelemiş. Biz büyiik parçayı 
çıkaıalını. Ötekilerin daha dikkatle ayıklanması Hlzım. İtasnbula gön
dcı ilmen şart. Burada veamtimiz noksan, biliyorsun. 

Doktor başını ctrafn çevirdı ve ı,rulum edı: 
- Bu odayı, bu yatağı hatırlımrndm mı? 
O zaman be} ııinııle bir şimşek çaktı. Sahi... Ta kendisi... Evet. .. 

Rıı, Scyfinin yattığı oda, Seyfinin yattığı yatnktı. Ne tcsadilf! .. Ne ro· 
man !.. lfııyı·c•tle ctra fıına bakıyor ve giıhimııüyorılum. Sııliıhnttin konuş
mak ihtiyacında olduğumu hissetti: 

S:ıkın lıir şey söyleme. dedi, kc•ndini yorma. 
V<.! benim flkirlerinıc teıcümaıı olarak beni konuşmak zahmetinden 

kurtn rmak lstiyoı muş gibi clevanı etti: 
- Hnyat bu ..• Hele haı p ımhne inin her anıncla ha,yret verici tesa

düfler, hii.di eler knrıısındayız. Dnhıı clun, değil mi? Oyle ya, dün ... 
Ha)'lr ... Evvcllsl ı.,-ün, sııbahl yin senini<' beraberdik. Hungimlzin aklın 
darı geçeıdi bu? 1-'nknt harpte her ' y mümkün 

Doktor san tine baktı: 
- Ben knlknınlıyıııı, dı;di. 
Sonra etr:ı.fındukılere bazı talimat verdi. 
Bana dönılü: 

Bugiln biraz yoğurt yersin. Et suyu dıı vcreccklrr. Yarın daha. 
kuvvetli yemekler. Bünyeyi bir:ız ku vvetlenclirclim. Ben şimdi anıdiyııta 
giriyoı um. Öğleyin yine göruşüruz. 

Dokto'" çıktıl;t:ın ııonrn ben tekrıır uda~n baktım. Seyfi burada ve 
bu )ntakt hayatının en buhr11nlı gurıleı ıııi geçiı,nişti. 

Namık Kemalin doğıluğu evin (111 \ 

c!cki iıbidc l"tra!•nıla yapıian ve trı f. 
li\yrl crkfınlle bütün hemşehrtıcr 1,. lştirnk l'~·ledikleı·l bu merasime <' 
t.ikliLl marş:Ue ba lnnmı~ ve cşsiı j; ~ 
tansC\"••rin ha~·atı ve eıscı'eri h11I< ~ 
da bir hitabe lrad edilmıııtiı·. 8 11 ' 
tabcyi büyiık pirin mektepliler li ~ 
1 nfıııdnn okunan milli şiırkri uı 
etmiştir. 

Cam kmlmca... 1" 
Fatihte ot.uran Munı:rnıer, dtll\~t' 

şaın Ordu caddesinde Alınln ~ 1c1· 
sine giderken, büyı.ik ve kahıı ı.ıır ,. 
nıa çarparıık kırmış, saf; elinde" 
ğır surette yaralanmıştır. ~ 

,., .. 
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i Vecizelerin Şerhi 1 
f,mıın11uınu111111uu1111111uı111tt nnttıwıntrfl 

Zeka. hiç 
bil6inin yerini tutamaz.• 

V AUVENARGUE.S 
(İ e· f nsan zeki olarak dilnya ~· ı 11 

ne gelebllir. Fnkat hiçbir zıırıı'. 
fılim olarak doğmaz. Çok kiıll5~. 
leı· l.ıilgisizllklcrini zekfılarilc ~' 
mek i .. terlcr. Bh- dereceye kll !>~ 
muvaffak ta olurlar. F:ıkıı.t ı bl' 
bu vaziyetlerde ayıpları örten W 
yorgan olmaktan öt.eye gıtınctll.('i 
tir. Zckiı·ınn güvenen \'e bılıt~,.. 
ihmul edenlerin zeki olabilecek ıcl 
rl de şüpheyi diiidir. Çfinkil ı~ , 
insan bnmcUdir ki, malUmnt 0 re
madan, zı:kUyı işlctmiye, onu ~:ıı 
ıirnll bir hale getirmi}'·e fn1 
yoktur. 

IIaynttn biltün muvnffııkl~r. 
ler, çalışan zekiilar tarafmdıııt 
de cdilmJvtır. 
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~~~~~~~ \ Ya1'.ı şaka... Yarı ciddi... ltalyan 

Lektep, ail~ 
talebe a u haklı ıikayetleri mütema

d iyen iıitip duruyoruz: 
Mellte p lerin ilmi seviyesi dü
~or, çocuklar derslere bigane
~r. İmtihanlarda verim f~_a .•. 
~ltverıiteye ıelenler, profeaorle
~ takrirlerini takip edecek aaıa· 
~ kelime bamulesinden mahrum, 
L~te hocayı dinlemektense, 
;-~ede tavla oyııamayı tercih e -

Jor, Bunların hepsi doiru. 

~ 
~ 

ehemmiyetle 

mazeretler 

l>iter taraftan ortada ııu maze
tttler var: 

~~~~~~~~~~~~~~ 

FAALİ y ETİ müstemlekelerinden HAFTAN iN 

HARBiN 66 iNCi HAFTASI .................................................................. 
Laval; bulanık su merakisi - Churcliill; 

66 sında bir genç 

Trablus 
ve 

Bin gazi 
Bazı insanlar vardır, en basit i~-ı tiyar reise halef tayin eden yeni ka- İtolganların şiddetli ha

ler1 bile giirlirken lıir takım eımıren- nunu esasıyi, itiraz8ız, gürültüsüz 
giz tavırlar, garip haller takınırlar, kabul ettirdi. Devlet reis muavini sı- re/c~tleri Libya halkında 
bir sigara isterken görürseniz bir dev fatile de ve adeti veçhile bir sürü 11- sönmez bir kin bualc-
let sırrı tevdi ediyor t4anm;ınız. 1 lf!re birden teveıssill etti. Gitti, geldi, 

iete Lava!, lıu lip in- Hitleri gördü. Rlbbentropla koklaş- mıştır. Bundan sonra bi/
sanların en canlı bir nlı- tı, her şeye burnunu Mktu. Nih"Yct. hassa Sünusi mücahit• 

o soo 

Afrikada İtalyan müstemleke
leri ve Şark.i Akdenb 
haTzuının haritası muııesıdi r. ortalığı şüpheye boiup herkesi kuş-

Lavall hiçbir 7.:lman kulandırdı ve sonunda çorap kendi lerin bügük rolü bunun karası, Sahrayi Kctbirin de. 
normal çeraıt tı.ltında iş başına örüldü. 1 olacaktır vamı olup Mısırın ıarp çölünd en 
bH!llnda göremezsiniz. Evveld ınuavinlıktcn uıll, sont'a 
On.un kıırıt1ık, çaıırııııık haleflikt<>n tar<ledildi, nihayet kibar- ı çok uzakta bulunduğundan, Mı -
cntıikuı urdıın hoşlanan ca tevki re uğradı, yanı nezaret. a1t_ı- Muharrem Feyzi TOGA y sıra karşı ne askeri, ne d e siyasi 

ve ancak o zaman faaliyet göııtercbi- ı n~ ;~Jındı. Bız ~avalın hcrhanı;ı bl r ı ve hat ta h ava cihetinden esnslı 
lı·ıı ruhu, sulh ve sükiın sıralarında hükumet darbesı hazırl:ıınıya tevcs- üssülhareke olamaz. 
kaliycn harekl'te gcçemn:. flöylc kn- sül ı>ttil:'ini zannetmiyoruz. O, böyle İtalyanın, gacbi Lib ya , Bingaz i İ ta lyanın şimali Afrikadaki 

.... . 
ASKERi VAZIYCT 

Mısırda ln g iliz 
taarruzu nasıl 
muvaffak oldu? 

(Blri11ci tSahif eden clcvaın) 

ııln izahatına naıar:ın bir hvustralyn 
sıivari bölügü geJl çekilmekte olan 
bir İtalyan topçu l.ıöl!iğunc kllıç çe
kip hucum ederek oıılnrdan top ve 
ıınkllye :ıı abaları nlmı:ıtır. 

lG birlncıkinun akv:ımı Sollum ci
varındaki hududun garbinde lıulu -
nan Sldi Ömer hudut tahkimatı ge
risinde yeniden 800 esir Ye bir kaç 
batarya top alınmııtır. 

17 bh·lnciküııuna kadar İtalyanlar
dan alınan e6irlerin miktarı 31 bini 
tccavfi:ı: etıniş; bir çoğu sağlam 100 
kadaı- top ve 50 tank ve bir co'k 
harp malzemesi ganimet :ılınnııştır. 

111_?-.lebeyle yeıan yeıan me11ul 
~1a imkan yok, artı" herkes 
~~ .kıymetini takdir etmif. o!
"'h ıçın evladını okutmak 11ta
~· tahsil de meccani olunca, ta
~l.e ıniktarı bir hend~si tenasü_p : 
lı._ -..tıyor, halbuki talım hcyetmı 

nşık şf'yleı<lcn lıoşland ığma. bakıp, işleri bcc<.'nmez:··. Bu ı;efeı· de oıla- h ududun d an, geçen teş riniev vclin 1 ( Libya) umumi namı verilen 
bunun bulanık suda lııılık avlamıya l ığı .karışt!rıp fık!rl~rl .tc~viş etmek: ortalarında Mısıra yaptığı taar- müstemlekeleri, yani eski Bingazi 
kalkışan bir fırsııt ılliukünil Y.anne- ten ı ~c!·ı gıdenıı?ınıştır. Iı;tikbaldQ t.al • 
ılilmesin Lava) Auvcrgnat'l ıdır. Bu ken<lısıııe tekrar bır rol verirse yınc ru.ıda e lde ettiği muva ffa kıyetl er sanca~ı ve Trablusgarp vilayeti 
Franın~ 'eyaletinin halkı ise t!e, ta· kısa bir ::aın~n .~onra ort.alı~ı biribi- İngilizlerin b ir h afla evvel başla-ı ile T ibesti hav~lisini Afrıkaı~ın de h ücumla a lmı~larclı. 15 30 den 
1 ihtcn ev,,.clkl ıfovirlenle Ortanı-va- rıne katıp suklum puklüm ışden u - dıkları m ukabi l taarruzla berha- ~arkında Habeşıstanı zapt ve ıl - 15 5 1 senesine kadar Malta şöval
dan gelme İperlerdcn murekkeptir. 1.uklaştığına hepimi:.: tckı-ar ~ahi t o- va olmuştur. 1 h a k ederek kurmuv .olduğu büyük yel e ri burası nı ida re e tmil}lerdir. 

İngiliz Başvekili İtalyanların on 
gilndcnberl devam ~den muharebe -
lcrdıı yüksek bir muharebe kabiliyeti 
göstcrmcdiklıııfoi ve arzularile mu
harebe etmediklerini, kenıH!erinden 
nıletçe ~ıık az inırlllz kuvvetleri knr
şısındn koca bir fırkanın silahlarını 

't<'"'linı cdc~k esir olmayı kabul et
tiklerini Avnıu J<nmnrasmda slSylc -
miljllr. 

~ uyıun olarak takviye 
~ çok zor, bir boca çabucak 
~.ı:. onun için sınıflar. ~·l~
~ıyor, bir taraftan dwplın 
~rolü, diier tarafta~ ~edria 
~lrolü, kalabalığın tazyıkı kar
..._cl• gev,iyor. 

~İden, okumuı yazmıt ebe
~ çocukları .tabail ederdi. 
~. ekseriyetın ana, babası 
~rının ilmi inkitafını takip 
• ,ekten acizdir . Çocuk ebevey
~ aeviyeai üzerine çıkınca; 
~i Üze rindeki aile zecri de 
it ~rru~a baılıyor, v e .. a ile kon· ) °''* lll gid e sıfıra muncer olu-

°'"· 

Hu halk en karışık şerait icinıle a • l unıı. Kend isin e b üyük ümitler bağ- müstemleke impara torluğu ile ka- Bunlardan Türkler. T rablusu fet-
t"ırlar geçirdiği halde kendisine mnh- • it !anan İ talyan Mareşali G razian i, radan birleştirerek ltalyan haki - he tmişlcrdir. J 835 senesind e 
ı;us ırki vaı;ıflarını tamamile muhıı.- DeğmP. gencin başarnnııyaeıığı iş- 20 teşrinievvelde Mussoliııiy e m iy etini A kdenizin cenup sah ille- Trablusgarp, Osmanlı imparator-
fazn etmietlr. Bunlar mnumiyrtle lel'i ~·aşı~ın 66 ya basmasına lıak. gönderdiği ilk raporda demişti rindcn Kızıl denize ve Hint O k- luğunun b ir eyalet i olmuştur. Ci-
çok esmer, parlak kara ımclı, siyah mudarı yuklenen Churchill kadar ..YL k d b. k "" I h I' renaiquc ( ~·ani .... k iden arapların 
göılil, orta boylu. tıknaıı insanlardır. .. . .. - .. ~..,.. 1 ki : yan usuna ·a ar ır u 8 ıne ., ...... 
J.aval Auvcrgnat t1pl dcm·rı bu cin- v.u pek, vazıfc duşk~ın~ .•da_m ~z. bu-, cMısıra karsı taarruz, ilk p lana getirmek emel i de ma hvolmu§tur. Berka adını verd ik leri garp kıs-

ı·n mu-Rahhan lıı'ı· ııllmunı>ı;ldir. Bu lunur. l ngılır. r ıcalı ıcin- ·· ı· t l • d 5ag· cenahı Şimdi büsbütün tecrit ed ilmiş bir mı) 1869 d a müstakil b ir sancak 
" n de, daha dürt sene ev· gore a yan O T USU ' • • .• 

e\·aletln halkı Miliitldan cvwl Roma- 1 Al 1 tara fında n ( Cerbob) vahasından vazırette kalan yenı lta lyan mus- ol.trak tefrik edıldikten sonra 
• ve, manyanın nası . I k • l - ı · bl ı ı ~ d b" ·ı )ılıırla mlıeadelelerr. başlamışlıır, her bir cYıld ınm ~i l alı l ııp-1 bir çevirm e h a reketi v e aynı za - t~~ e e ıın~~ra_t,?.r ~gunu n na.sı ~ r a usgarp, a e a e ı r vı ayet 

ıleviı~le tırr l<lar11yr karşı silah cı•k· ..,.fllO. ması> iıılnc koyulJu~u - manda Sidi Barraniye cephed en vucude getırıldıgını ve ne gıbı lıııline getirilmi ştir . 
ııılşler, ancnk Dorıhındi Hanri. Ri~- ~ nu gören yegilne adam bir hücurnla yapı lacaktı. ~akat ~·~flıalar ge~i. rdi~~n~ ve istık_bali - ltalya, geçen asrın son l arına 
Jlyö, On Dördüncü Lui gilıi mrrhıı- odu t 1 d - 1 b 1 b k b doi1ru bütün şima l i Afrika, A'" • met ncılır bilmez şidılrtli haşlıırın r. .. .. . . lngil izler, a t yan or usu sag ce- nın ne o a ı l'!Cegını aş a ır ya- ., 
devamlı idamları, katlllcri, sür~ün- O 7.amnıı b.utun l ngıl - nahına karşı azim kuvvet ler yığ- :tıya bırakıyoruz. rupnııın büyiik devletleri, yani 
Jrri ıle siliihlarını lıırakmıyn ııwcı..ur !ereyi, hat~ Franımyı dıklarından, doğrudan doğruya Şimdilik ltalyanlarca Akdeni- lııgıltcre ile Fransa arasında pay-

d .• h ıkıız etmrk ıçlıı makale . B .d k" 1 ·1· hl f . . k ı k 1 N"I lil"ıldıöı zaman, ötedenberi göz kalarak 18 inci nııır ıı talııı ayııt.n yn;ı:mış, konf('rnnslar vermiş. faknt Sidi arranı e ı ngı ız zı r 1ı •.r - zı.nd~~r. 1 v
5
e .. or o k·ısım1ar.'. ve. dı .. ., 

girebilmişlerdir. tılr türlü sözlerini dinlçtenlC'mişti. kasına h iicum yapılmıştır. n gı - va ısı ı e uveyş ana ı uzerın e dıktıği T unuıı beyliği kendisine 
Dütün Auvergnat'nın mücadrlecl ı·ıı Nihayet Churchill'ln korktuğu baııı- 1 lizle r şidde tle mukavemet ederek 

1 beslı·nen ve ~imdi temelinden sal- verilmcmi~tir. Giiç bela Mısıra 
hu Lavıılde nı!indr.mlçtir. işte bu irıııl na geldi. .. Henı tanı nıfüıaslle başı- adım adım müdafaad a bulun- lan<ın cınl'!l ve lımıtlerin dayandı- uil>i cenubi 13 ıhri Ahmer ve Hint 

ı.,. . hület Lavali daima knt"ışık 7.anııın· na geldi. İngiliz Ba~vckili ilç çeyrek mu .. Jardır.> ğ ı Libyanın vaziyetinden bııhııe· Okyanusu sahillerindeki şeyhler· 
-..ün bu m aze retler de doiru. ö ı ı ı b " · 

lnrda i:, g rm Yl'. mrıı;ıı t 7.aman U· Rııı·a ~·akla.şan yaşına hııkmoaan hal yanların 0 zaman yapama- deccği:1~ den biraz sahil kopaıabilnıi:şti. in-
/,.,. • •• lama:ı:ııa ortalıT:ı knıı$tımınklıı iıllr- ı,rüııde :?O ııaat çalışır. Alınan tayya- dıkları çevirme hareketini bu defa Bütün siınali Afrika ülkclerı. gıltcre ile Fransa, buna da mani 
~ltnai bir dava diği hnvnyı l)k•urlııtfmıy~ ı;ev,ketmcktc- relel'İ Lonı~rayı_ bom~a. yıığmuruna İ ngiliz ordusu )'apm ış ve iat lynn- biitiin Akdenızi bir zaman bır olnınk için ellerinden gclt>ni yap-
~ dlr. I.avnl l < e ıı L•:ll ı e Frnn~n tutarken sıgınnga <lahı gırmcdrn tef- T" k "T' h ı· · T"" k 
~ b . d Başvekili olmuş, 19:!2 YP knclar hu Uşlerine devam eder ve halkı teşçi ları yandan vurmuı:, Mısır top - ur go u a ıne r,ctırcn ur ce- ınışlardı. 

~-- alde yalnız bir maarıf a - makamı işgal çtnıiştir. Fnkat bıı bir eder. raklarından çıkarmı otır. Şimdı liıde t inin ve Türklerin rehbcrlığı- ltnlya. bunun nc:ısını çıkarmak 
... luarımnda deı" il , a ilesile, ho- d 1 ı 1 · k L ı .ı ı· L Jk h · · 19 11 ı· ı ·· d T bl ~ • • ~ene mli det Avrupnnın ı•n karışık Senelerin ihmali Chu~hill'in gö- harp, eski Bingazi sancağı , ta - nı aou eul"n yrr ı na ·ının c- ıçın l"Y u un e ra ıısgarp, 
~ ' .talebesıle__.. mekte~ .bu~•sa: devirlerinden biri olmıı tur: Alman- zUnü o kadar korkutmuştur ki ver- yan toprağı Cyrenaique"de ve !- 'sapsız fevkalade kahıamanlıkları- Homs ve Bingnzi limanlarına bns 
~ t-ııte, topragıle, genıf ıçtımaı ya Avuııturyn ile hirlt' .ınlyr kıı l k ı ş- d~ği eıııirl~rin nok.t~sı n~k~nı1ııın yı•- talyanların snhildek ı ba-ılıcu üıısii nın birr:r snhn••.sinı teşkıl ctm ıştır. kın yaparak asker çıkarmış ve 25 
'd• 'Varun karımn~a bulunuy ? : ınış, Lavıtl bunu liııleıııı:·t' <:ıılıs.•ı l<t'lı, ı·ıttııe ~ctıt'~~iı> g~tırıl~ı:dı(~ınl bizzat Bardia etrafında cef'~.ran edı· TrablııııHa rp ve> Bingazi bu ulke- eyluldt• hnrp iliin r.tmiştir. 5 teş
ıl.. :'. t.1eaele, yalnız hır nrogram ııı Avusturya<lıı patlıık vı•ı en lıuyıık ık. goz1erıle gornı('clıkçe ıçı rahat P.tnw7.. •or. İn il izlerin hucfod un Öt<' ta- !erden ) lll k ..,iyaııi ve idnri cami- rinieanide de Trabluı;garp il •· Bin-

~::'1tilcl l·r Ko••tu'" proaramlard an "ıyı" • ti!ladi buhran, Alnıııııvayı, nraıJ.ıtn Almanlar katl~·en Churr.hill'i ~ .. v - .> g ' k ı d 1 b' ··ık 1 ... ~zı'ıı·ın ı" l hakını ı·ıa· n elını' .. tı"r. • • 1 · ı o ~I ı bl Al '"1' h rafında taarruza devcıın rdt·rc H\sın ıuı son .-ıvrı • ı ır u ,. o - .. " ... ani fi ""k 1 İngiltoreyı Fnınsnyı, nılıavı•t. lılltun nwz er. nıııı , 11 s<' w mnn e • • .. . . 
~ I ar gayr.e. ı e ~u ~mme A\·rupm·ı 'ımr1'ıış, cih:ın İılyıısıısını likcsiııirı çanını herkesten evvel çal- bütün Bingazi kıtasını İşgal t"tıni- dugıından, burasın mudafaa ıı;ın lıalyanın bu gasıhanc ı.ıvrı im-
' c c~ alın~bilır. • n~tekım bu ııltust ctmiştır. Tam nrnılığı havayı nıış olmaşıııılııdır. C'hurchl!I, ııuluk ye teşebbüs edip eımiyeccklerıni 1 bire;, ok mahruınıy< ıler ve ~ayri- pnrntorlu[;un lanıamıyetini ınuha-

cnın aksı d e varıttır. imlan Lavnl, ııacıılnrı sıv:ıınış. r\nıe- söyliycce!:i zaman .Alıntın tuyyar<'le- yakın bir ati gösterr.cektir. müsait şerait içinde gösterılcn 1 faza aşkıle yapılan meşrutiyet ha-
.t 4-4'• rıknya odı>necek borç tnk!lltl<'ı·lnln ıi Londraya akııı üstün~ akııı yaııa· Cyrenaique kıtnsını itnlyanlar knhramanlıkll\nn hatunları pek rcketine karşı tlk taarruz olduğun 
~ha/de çare 7 ~·eı;Jrniy('cı•ğinl ıliın <'tlımılş ve bu- rak bu yaşlı gencin ş;iiz!nini lcesnı~k kaybedecek olurlarsa sevkulceyş r tııze ya~ıyor. 1 d<1n, gerek bütiin Türkiyedc. ge-
.___ ı..rün Amerikanın lıı~ıllel"t'ye ynrdım lst~rlcr. F~knt Churehıll, Bnşve~ıl- ve politika noktasından, teli'ıfisi İtalyanın Libya mUstemlekesı rek T rnblusgarp ve Bingnzıdc 
l'.ı L • •1 k ı ler1ni fclcı ıığrıılan .Jon on kanu- llğınılı:ıılıcrı 50 ye yakın nutıık ı;oy. . .. ı.·· • ki b ı ı · ·· d 1 ı· d 1 k 

.... i.:"'Cue)er üzerindekı aı ~ on- ııunun çıknı·ılmasır.a ııclıchiyc• ver _ ledii;i hnlclc, Göring'in fılolıırı bir g:ıyrımum~~n ~ya~ ~gr_ıya_cıı ar- namını ta,ıyan ıı J'.f!r t.•ıııı >ulun şı cet ı ve . e~·am ı mu avcmete 
~~ij nafiz bir hale getırmek : 1 miştlr. Arkasından dunyayı sihıhsız- defa bile onu ııuı<tumııy:ı muvaffak dır. Mısır uzerıne ıkıncı bır tnnr- sahası 1. 773 952 kılomc-ırc mu· teıınduf etmıotır. 
~l'I Ali Yücel, taleb e veliler ile lnml:mııya kalkısmış, v<'lhaı11l iş'P.rl j olıınıamışlardır. ruz yapmalarına imkan kalmıya- rabbaı ve umum mifuşu 625.000 1912 senesı 18 teşrinıevvclin
ı...; ·~uınu hissettiği için bir h as- btlsblltrn çorbaya clonılOrduktcn p;on- Halbuki bu müdclrt zarfında mı . caktır. Çiinkü böylr bu tnarruzda ki~idir. iki buçuk kilometre mu - de İsvic;redc Ouchy' de akdolunnn 
)'-ide bulundu ve şimdilik b u rn, Fran!'lıı!arın akılları bıışlarınn 111'.r iki ?ııfa. nu~u~ ıı1iylP.mis, bunun k ullanmıya nıüsnit ellerinde hiç- rnbbaınn hir adam iscıl>ı•t cdıyor. sulh muahedesi ılc Trablusgarp 
~~r- parmak basarak d erdin gclıp Lavnlı ntmışlarılır. ~ ~n.uhımmı :Mun!lı nu~k~ ı;ıraı:ıncln bir Üi k .. lmıy:ıcnktır. Avni zamıın Btı~lıc<ı ş•·hırlı-ri 9 1 .000 niifuslu ve Bingııi7• \le bunlarla beraber 
~'Yetine b igane olmadığını Bu ı;luınanlı lıavn ftşıkını ikinci de- lııgılız tayyarclerı Munıhe .. kadar da şarki Akdeni.ı havzasına ha - Trablusvıırp ve 4 3 000 nühıRlıı Rodos ve Onikı ada itnlyaya bı-
~"'te d. . . d f 1!135 d F. nsa ı ük" •t" .. r Sal'knıışlar ve Alınanlarııı hütıııı çır- ı.:· 1 k .. T b k .. s· . "k J .. • • L:' r ı. ötesı m uazzam hır ev· ı a • c ın · ı ııı.ıe 1 ıelR 1• 1 ğ Jl"tl . t" ·ım o rna · ıut'ıe o ru tıı vu<'.u- ıngazı ve y ıne aynı mı iare a ıı u - rııkılnıışsa dıı. I ıablusgnrp ve 
i:ı U b. • d f;inde ı;orüyoruz Bu hrihle Fran"ıı pıııma arına 1'tl nıen ı Cl'ırı nu "U· d . J'kl . b"" "' k <l . f l:ı 1 ·~1· 3 1 000 ~·L :tun ır zaman, üzeran e ça- . i iİ· t' 1 ~ • • nnn radyo ile ,·rrilı ll!•İtw nıfınl ol - e getır ı en uyu enız ve usu l ll unan l \ ısurala ve . Oinl{nzidc, ıatlyan lıakiıniyı-tine 
. .... c.ı.: bir milli terbiye itidir. hır yan,daıı ıng 17. - 11Uığ yaııt- 1 fr~_n. mucılardır fık defa olarnk Alnııınlnr hava üssünü l.a) bet mi~ olıu:ak- niifuslu Homsdur. kaT"I mucahede devam elmİ"tİr 
:"il tı'• sıı ıın ıışmn nrıııı, ı 'CI' ara ..an " · • . 1. B . . " " · 
~Ufuz te.sis .edilemezse, y~pı- Fransız. Hus ittfakıııı tesise çalış- dı>vlet rt'IF~~Tiıılı~ ııutkıınu radyo la larclır. Bu. takdırde ob~ı.kun u geııış memlrkctın dahili Umumi H nrpte daha zi~ade şid-
~ ıı,y, aılenm ba§aramadıgını mııktadır. l\lemlckctte komiınistler ıliııllyememı~lerclır. A.Jnıırnlarııı hııvn karşısındakı Rodos ve Onıkı a- muvasala yolunu Mısu hududuna elet bul muştur. Bu suretle fatlyan-

-.ıete yüklemektir. gitgıde J,uvvct bulmaktadır. Dıılılli fıslcri. Lon<\I'~?· n 40 ki~omc.trc nıcsn- danın siyasi ve s~" kulceyş ehem- kadar sahil boyunda inşa <'dılcn lnr. yiı mi sene bu yerlerin sahıbi 
~ • • • karışıklık!ar Ue devıılen hükômet1 ıh dedır, lnr;ılı~ hava üslcrı 1 e Mü- ıniyeti de kalmıyncnktır. Çiinkü iki bin k ılometrclik otomobıl yo-: oldukları hnlde birkaç liman ve 

tı..: .. tlcc:canı leylı mc~teplerı . art: 1 kuraeak kinı e çıkmadığındıın Laval, nlhten. lOO~~ .... k•!1°~"t~e u~k~a~ırl Al 

1 

ltıılyanın yirmi scnc-dcııheri takip lu teşkil etmektedir ltnlyıınlar noktanın ötesınc -gidememi~ler-
~111.a. .ve her yerın hu~u!ıyetı tam kendi ine ı:ÖrC1 f'n mü nit ınma- nıanlaı ın ° 1 "~"' s~.ı ta nn'ul rdln. ettiği şarki Akdenizc lıi'ıkim ol _ bu yolu Sidi Barraniye kadıır ı dır. 
~.:_ql'ı dıkkate ahnarak mılh kal- nın geldiğini hıs etmiş ve hükümcU Churchlll, ınce nuktclere .meraklı- mak plfmında Rodos ile Tobruk. temdit cimi ·!erdi. Ancak General Graı:iani, mü-
)~l'lın bütün cephelerine unsur t('Şkil etmek iml.fınını bulmuştur. dır. Her nutknnd:ı Mussolınl vcyıı l" "b" . t 1 k ·c1· B" 1 L.b "d • h it cf b h 1 bAh s·· . 
tt.iı tirecdc bir tedri' e idi ve 1 Lıwnl derhal İtalyayı tatmin rt • Hitlere sataşmadan durnnıaz. Onun )iri ırını amn_m c~ma 1

."' 1 • .'· 1• 
1 ya, 1 arı cı c en şım 1

• eş ca ıt ere ve • a usus unusılerc 
~ .. i ı··· .. . ç 1 1 mck namı altında bir ~iyMet t:ıki- lisanında l\lussolininin ismi cllitle- ııncnaleyh eskı l1ınga7.ı mustakıl mıntakaya ayrılmıştır. Sahıldı• karş\ sl"kscn bıne baliğ bütün ço-

" n ıgı vucude getırmek. . • - C · · - ı. T hl 1\1 ı B n7.ı 1 k - h·ı b d k" il . . . hıne b:ışlndı. Hnbcşlstanı Mussolınl- 1-in kııçiık şeriki dirııııh, cK içük ııa- sancngı. :!' renaıque rııı ... aı:rnsın~n ra us-:rar~, . .'ııuro a, . ıııg · ~ . ç~cugu sn 1 oyun n ·ı tel 
'Urıun ıçın de para lazım, u- ye peşkeş çcktı. halyıı llnbcşistnna mıığı> dır. İki gün cv,·dl(I nutkundıı mukadderatı, ıtalyanın Mısır. Su. ve D rnc dNe dort umuıııı komı· orculu kamplara nakil ve hapse
~ .. tetk!kler lazım v e ~ilhassa 1 s~ıldırdı _ve _Avrupa iı.ılerl tekrar lıiri- iı;e. Almnn devlet reı,.ine vu cOmlo • v~v~ ve. şarki Ak~eı~.iz .. üzerind, .. sı;rl ı ~ vardır ~)ııhıli _Lıbyada C'A· 

1 
dıp meydanda serbest insan bı _ 

ı~"Qalen kabartacak ,ekılde ar- r bıılne gırdı. sile takılmıştı: il itlerle ı\'apolerm fi· kı s. ıyası ve asken bu tun _emelle- kı Fız.rn ııancam, lnr;ıl t.:ı.cr!n Mı. rnkmırnuuıı ve Sıınusilerin Şeyhi 
~ •~ıb l . k d ra.sıııı1cı lıcı·hııngi lıir 11ıııka11eR11 1111 - h 1 1 - d ı 1 d ( b } S '11:.. ~. e sav_.e.h. arş.uun .a m u- Lava! ortalığı kaıışlırabildlği k. a.. rı.n ın ma vı.' up o mıyncagır.ı ıa - ır an. ı l n )n.>•' ver '~! er ıı J C)~ıt Muhtnr.ı seksen vaşında ol-
.~ilc _ 7nlmasına talıorıımıil ccleıııiyonını. k U d f _ " 
~ rnesleıını cazıp bır hale: d?ı·. karı~tırdıkta.~ı sıınra d~ ~ckılıp Çıitıkii iıliilcriıı tn/ı/;iı- t'ılı/ıı•rafni iR- yırı .?decr. -ıır. . v.P ;<·y.mıı -~·ar ı ve r~ıısamı~ duı,:"u h, l<lr ıdrım eylemesi ü:r.eri-
~, h~k prtlara yaratma k lazım, . ı.ntt.ı. -~"kı:ı uy ~uren bu !kıncı Ra~- tcınrnı>. hlvakı Cvrcnaıque mıntaknııı - şımnlı Tıbt.·stı den bıraktı:ı arazı nr ıı lynnlnr. yc.ni müstemleke_ 
~ Ul\in bunlardan başka da b u ' ~~kıllıginıll' 417 ~arıırnamc neşrcttı- Ziya TEVFİK nın sııkutu ile asıl I .ibya, y~ıııi es- dahi l olın k üze-re «<'cnubi ll'lk<' ·i nin topraklarına tasarruf edebil -
•"-~1Ylikün altında irkilmeden du- gınl soyl.<'rı;;rkk I' rııııksa ışlerinl çor- ki T rnblu,.garp vil&y,.ti V<' huna arazi> nrıını altında sırf bir n °l:f'rİ 111;-;lerdir 

·"iU< • • b:ıyn <:rvırmc tc m• adar ıııablr ol- = F k • · ·· k k 1 d"I ' · 
ıdeal, gayret lazım. duğu anlnşılmııı olur. ·ransnnm nıer ~:ıı Afrıkn ı_nıııı. mın ta a ıe ı e ı mıştır. F. kat bu iddctli hareketler, 

.., to.··ııerim'121· yanna nikb in bir Alman • Yugislav t icaret lcrnlt"kcsınden bır nnla,ma ,_ı,. 1- Bugünkü Libya, eski O maniı Libvn h. lkındn tıÖnmez bir kin 

. ~, I Nlhııyet bu ı:cftor l•'ronsn çöküp t 1 f cI.. ) k lh k ı k 1 k 1 " 
\ 

1 e baktıran key fiyet , bütün yerlere 11crilincc Lava!, tam kendisi anla~ması n ~a tar_<' ın. 0 a ·~~ra 1 a ıdııre"ın< c 1 mcm (' -... t erdrn ıb<1- hırakmı~tır. Slinusılerin me1kcı:i 
~ Oıkıınlar) ın üstesinden gele- için biçilmı, kaftııııı buldu. Ancnk BcJgrad, 22 (A.A.) - Ava la njnn- r~ılen Tıbestı hnvnlıs! l~tlyanı~ rrt qcğıldır · 19 34 dr lngiltcrC' ıll" K fre viihn ının istilası üzerine 
~ıı..'.. lllca'uliyet makamlarını d ol- böyle vnrJyctlerd<' tam inki<:afını gös 'sı bildiriyor: elındc kal_a~akt~r. f:-akı_n rsk! ~ ~pılnıı aşlasmn ile Libyanın hu J. \"esi ve silahı olıuılıırdan birço
~~ kim5elerin çok daha lü- teren zekiı lk Caalıyctc gt-çtl. Feliı- Alman ve Yugoslnv ticaret h('yet- Trablu~ vıl;.ıyelı sahıllc-r_ı şarkı dudu Mısır vr Sııdıına doğru ğu Mıııırın garbına hicret etmiş. 
l~ olan ıeylC:i ıimdiye kadar ket ~aşkınlığile JI<' ynpııcağını bile - leri nrasındn cereyan eden mil:ı:ake- Akden~z havza .. ında ~d~ıl, orta hıwli tevı;i e-dilmiştir. 1935 de fr. ltalyanların wn hezimetinde 
~ttJtıit olmalarıdır. miyen Pranııız Meclisinin nl'.:rzından f<'ler evvelki gün sona ermiş ve dün Akdcnızd~. bulu~dugundan .• ~e Fransa ile }apılan nnlaşma ile de bu miiltcci Sünusi miicahitlerin 

gjdp burnundan çıktı ve :Mareşal Hnriclye N'czaretiııde muht;ılif mu- açık ve. d~z ol_duı:u~~n~, Lu;,uk şımali Tihesti, Libynyn ilhnk r • hıi• ük gayıeti görülmüştür. Sünu-
...... ........................... . .. ~:.~:. . .. . I'ctaln'i ~evlet reisi, kendlsint de lh- lcnvclelcr imzalıınnııştır. ehemmıyetı haız degıldır. 'ı ıne dilmHir. fntl)•a bu yrrlere Libya sıl r intikamlarını almaya başla-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ uınıııni nnm1nı 1934 senesinde mı lnrdı~ Bundan sonraki hnrc-
resmen vt·rmiştir. l '·<tlcrde dahi bilhnsııa Berkn, ya-

-- Trnblusgnrp, tarihte bir defo ni Bingazi mınınknsındn bu Sü -
:::: Apayd11ılıkta ta/ıtakuru[arı.. A,·rnpalılnıın cline düşmiiştii. Is- nu .i mücahit lerinin büyük rolü 0 • 

- - panyollar burasını 15 1 O senesin- 1 oaktır. rr- Hikaye 

lta!.Ynn tcbll"•l, Bardin limanına 
nteş t.'den İngiliz harp g<:.ınileı inden 
bır kl'U\"a1.öıiln torpıllendlğlni, İtal
yan tnyyarelerinin İncfü:ı: harp ge
ınllerlne bomba attıklarını, İngiliz 
tebll~i de bir ltah•an dcniıaltısının 
batırıldı{.'lnı ncşı ediyor. 16 birinci -
kanuı kadar İtnlyanlnnn )iiz ka -
dar tny};orc kaybettikleri anlaşılmak 
t.ndır. 

Iluy!ik Bı itanya im,paratorluk kuv 
vetl••ri tekmil bu tanrruzda ırn ka -
dar mcsnfc katctt.i? •raanuzdan ev
vrol buıılıırın bulunduktan l\larsa 
;\fRttLıh ınınt:ıkıısındaıı üç gece yü- • 
diyu ile Sldi .Bıırrruıi İtnlyan mevzi
ine kadar katettikleri 120 kilometre, 
ateş :ıltnıdu yapılnııy.nn, sadece düş
man nıızarıııdan snklı t.utulnn blr 
~ urül ü~l!ir. Bu m afc, tauruzdn 
katedilen mesafeye veya ı<nzanılan 
nrazi)e eklcnnl<'lndidir. Sldl Barra
nl'dcki dü~man mevzilerine taarruz
dan itibaren J.ibya hududuna kaclar 
110 nihayet 120 kilometre Ye oradan 
da Barclin'ya kadar ancak lli kilo -
metre vardır. Şu hnlde on günlük 
tnnrnız csnosınd:ı inı;lliz kuvvetleri 
J:l5 kilomett'e arlfzl kazanmışlar ve 
düşnuını llhsır çollerinden tardettik
ten başka Libyıı lıudud11ndan 15 : 20 
kllomrtre kadnr da l,eeri siı nıişlcr -
ıliı'. 

ingllizlcriıı bu taarruz için topla -
dıklıııı kuvvetler takı ilıcn 15 piyade 
:fırka ı ve \ıç zırhlı \'e molörlü tümen 
tahmin edilmektedir. Buna nuıkabil 
İta!) a11lnrın dn, Libya ~nrk tarafla
nnda tal,rıben lli piyade fırbsı, 
zırhlı ve motorlu fırkahl'·ı buluıı$1u
ğu zıııınolunu)·or; foknt J tıılyaru.ar 
dağınık, lhmnlkar bir vazıyeıtc, ln
r.ıllzlerdcn lmtiyJ:"n bir taarruz bck
leınty ıı bır knCn ile U) kuda ldOcr. 
İı gilıı kumnndnnlığı ise bıitün kuv
vetini du~nı::ınııı münferit va:ı:ıycttc
kl kuv\ etlerine ımldırarı k cml:ırı b1-
rcr birer, ayı ı nyrı pcı1şan ve mah
vetmek fikri ve azmllc hnreket <'t -
miştn. Aı lrndnn piyade fırknlan ve 
krılordul:ırı gelmczı;c s:ıclc zıı·hlı Ye 
motı\ı iti fırknlıır bu k:ıdnr te .. irli ve 
dcvnnılı hıırek<'t yapnmnılar. Mare
şal Gıazianı'rıin elinde dnhn ne ka
dar muhnıebeyc i,t1rak etmemiş fır
ka vardır? 

Şlmdire kndnr beş fırka Sidi Ilar
r:ıni'clc ınaı;ll!P ve P"nşnn çdilmio;tl. 
Sollum, Rıctı Omer, Capuzzo tnrıı!la
rınılu muh:ırebe eden kuvveUC'r ın -
vinl vermekle beraber kısmen çckılc
bllınlşll'ldir. iki fırktnın Bardia'da 
kıııı ınıp nıudafaada knlmnl:ırına gO
rc DC!rne ve Blngnzl ha,·nlislnde el 
dcgıııcmiş daha sekiz fırknnın bulun
ma1'ı mulıtC'mc'dir. Fakot §İındile ka 
dnr ııarta ıınr('n fırknlıırı ezdirme!( 
hatııcıı \C slııteml, geri kalan bu fır
knlnrdtın dn bclkl bir fa)·dn temtnine 
inıkun Vl'I ml~ccektir. Ancak İtnlyan 
kuınııııdaıılıgı, gıı~ct radikal bir ka
rıırlıı, lıütiin Libya hu lµt mınt:ıkıı
lıırınclaki ise >arar dnı:ınık kuvvl t
lcri t playııı İngiliz i tfüı orduıımın. 
kıırşı 1oplucn evkcder e İngiliz kuv
'ctlcrınl Derne şark taraflannda 
lıclkl duıdurmıyn muvaffak olur . 

nrıt.nnyn tmpııratorluk kuv,,.etkri
nin Libya hududunda kazandıkları 
bu muvaffakıyetin nctlcrlcri şurılıır 
olabilir: 

ı ~ İtnlln, artık i\Jı ırı i Ula ü
mit ve imkanını tnm:ımcn knybrt -
ınlı.ıtir. Şu suretle lngilterc do Mıs1r 
ve SuH yş Kanalı derdinden kurtul
mu~ glbidlr. 

2 - İ ngilizlcrin Somnllddd ınu -
'li affakıyctsizllklcrinin intikamı alın· 
nııştır. 

' llUG'ONKti PROGRAM 
Oo )i 

'l& ?ıı ab(lrler. f ıtı.15 Müzik. 

Miha il Zosçenko'dan Çevi r en: Orhan Karaca 

n - Tekmil Libya'nın İtalya hQ
kimiyçtindcn rık:ırılması, Bingaıinin 

· · · ·· ············ ·· ··· ···•··••••••••••••••••••••••• ····•• •••• •••••• ••••••••••••••••••••• ••••••• bir ln~iliz müstemleke i ve Trablu-

l15 Oılk. 10.30 Haberler. 
tv kadını. 10.45 İnccsıız. 

0 
* 20.15 Gazete, 

(SQ Şarkılnr. 20.<15 Müzik. 
ı 5 lf aberler. 21.00 I!i:ı:ik. 
~ 'l'Ork!ilcr. 21.ao Konuşma. 

}dtlzik. 21.45 Orkestra. * 22.30 Hnbcrler. 
it~ ?ıtnıık (caz) 22.45 Müzik (caz) 

Sarkı, türkO. 23.25 Kapanıı. 

Bugüne bugün kardf.'şçlk, elektı-ik 1 İnsan eskiden sabHhleyin fşe gi -
ar;ımııda ııaroladır! '.l'nbii, bunu der, akşam geç vakit eve g<'lir (a
reddetmiyorum, bütün memlekete c - yını Jçcrdi ve nııır§ yatnğa ! ' 
lektrlk ııııklım yaymak muazzıım bir Böyle güzelce yaşanıyordu. Piti! 
işdir. Buna rnğınen bu işin de ka- ve çıra ışıb'lnda böyle şeyler gö:un-
1·nnlık tarafları var! müyordu. 

Büyük b1r evde otunıyordum; ak- Yıı şimdi! - İnsan düğmeyi çe\•iri. 
ttamlarınıı petrol lambası ışığı altın- yor - bak, şurada yırtık bir terlik, 
da g~irlyordum. Herkesin kendine beride sarkık duvnr kllğıdı parçıı -
göre bir ı~ığı vardı: BirisJnln çırn- )arı, öteye blri tükürmüş ve aydın
sı, bir diğerinin mumu, hatta üçun- lık içinde dchşeUi tahtakurusu sii. 
cünün ıı.y aydınlığı! rüleri doJaşıyo!'! Aman yarnbl>i bu 

Bir gün eve elektrik ışığı get.ıi. gorunuş karşısında insanın kalbi 
İlkin ev idare memuru kendisine burkuluyor! 
elektrik tertibatı yaptırdı. O s11kin l\lesclii odamda şöyle bl11 hnnpc 
ve ciddi bir adamdır. Bundan böy!P. vardır. Dnlma sanırdım ki o, iyi lıir 
de daha ciddi dolnşmıya vı> clüeu ıı- kanapcdir. Akşamley i n rııhatça Oo
Cf'!er içinde homurdıınmıya başladı. tüne otururdum. Şimdi ise ıgık duğ
Ondan sonra da kıymetli ev sahibim mesini çevi riyorum - Tl\J\rım ! O, 
kadın yaııtırd ı ve lıiıl nı oturduğu- öyle bir kanape ki, hep paçavra ları 
muz yere de elektrik getirlmemiıt sarkıyor! Öyle ,eyler d ı şarı bakıyor 
t.ckllf etU. ki. - Hııfır, böyle bir lcnnapeye artık 

cHerkes şimdi tesisat yaptırıyor. oturamam! 
E v idare memuru blle b~t, ılmJl- Ev .ablbim kadında da değiııııe -
den elekt r ikle oturuyor.> dedi. Jer hiss..ıiyorclwn. Müteesair dola . 

Öyle 7a, neye olaluuat a11 • • uıor, ın ~ f k 

i~aı·eti veriyor ve itini c; klyordu. 
cAh !> dedi. cSoı mayın Allnhınm 

severseniz, böyle fakır bir ı;urette 
ya~ııdığımı hiç bilmiyordum!> 
Şu eski çörçope bakıyorum; haki

katen pislik, çamur, ve ı.'Skl pnçav· 
rııdnn başka bir şey değil, he~l dı
nydınlık içindo or\a:\'a çılcıyor. 

Parti 
kongreleri 
Bazı vilayetlerde 

konııreler ikmal edildi İlk iş olarak boyıı ve tutkal aatın 
aldım. U!i) ük bir gayretle do çalııı· 
tım. Duvar kağıtlannı r.öktüm, wh· Ankarıı, 22 (A.A.) - Bugün aldı
takurul ıırını silktim, orOmeeklerl ğınıız telgrnflnr, 'Jlrnbzon, Kura ve 
süpürdfim, kannpcyi yamadım, ıuı. Sınop Cümlıuriyct Halk Partisi Vi
kıılladıııı, yapı~tırdım ve boyadım, liyet kon~rclerinin toplıındıklarını 
kallılııı de gülmiye bıışlııdı ! bıldi rmcktedir. 

J.'akat, kard<'şçik, bütün bunların lı.lınlnkıı Parti Müfettişlerinin <le 
ne fayılıısı oldu; tnmamile havay" lvtlrak eylemiş bulundukları bu kon
lılr çok para verdim. Ev sahibim grelcrılc J>nrtiııin banisi Ebedi Şet 
kad ın tcsi«atı kesli, '-tatüı kün aziz hatırnlnn taziz cdil-

cİnsan çok fakirce ya~ıyor> dedi. lniv ve değişmez başkan ?ı.lllli Şef 
c:Du ışık altında neye bo~ yere tnh- 1nönüne karşı bütün milletçe duyu
takurularını ve eski püskü şeyleri ~il derin bağlılık ve sevgi hisleri iz· 
aydınlatayım b har edilmiştir. 

Rica ve tehdit para etmedi 1 JConrreler idıne heyetlerinin lki 
cJtenim• dedi, ctamira' için pa - Mnelil{ meutaine ve eldt edıijea ..

• ... ta ... ..... ... J.tJiıNl!Miı._.lıM1r - ...... __ ......... 

1 
S eyl a bın ya ptığı 

tahribat 
----

Sular ya va , yavaf 
çekilmeğe başladı 

İımir, 22 (A.A.) - Alınan haber
lere gore, Torbalı, Ödemiş, Bayın -
dır ve Kuşadası k:ızalnrında ııeyliıp-
1un hiçbir znrnr olmnmıııtır. Tirc'do 
Küçük !.\lcndcres tasisatı müteahhit
lerine :ıit bir bina çükmOetür. Gerek 
'l'lre ve gerekse Hergıımada ovnyı 
bnsnn sular henUz çckllmemiştir. 
Mnnisanın Mumdi_yesinden İzmlre 
do~ı u uzanan arazide elô.n au '·ardır. 
Şo c ve demlryolu üıerlnden sular 
çckilm€'ktedir. Foçadıa, tarlalarda bu
lunan pamuklar epey zarar görmüş
tür . Seylip J lizünden ltenemen ve 
Foe-. •ndald laapQlar yük • 

sun da bir Fransız müstcmkkesi ol
mak ihtimali ve imkiinı ktıv~etle baş 
gostcnnişt1 r. 

4 - İtalyanın artık, Akdcnlzi a
şarak, Lilıya'ya kuvvet göndermesi 
imkanı -.c ihtimnli knlmamı tır; rün 
kii güvendiği donnnması, dcnlzaltıla
n, hOcunıbotlnrı, tayyıırelcri nıntlup 
ve beklenen kudreti göstcremcmi,ler
dir. Kııra ordusunn dn ilm1tsizlik 
geJnıiştir. l\lıihim Uızyiklcr knrşısın
da, anııvatan dıııındnld topraklarda, 
bu ordu panik yapabilir. 

5 - Zırhlı ,.e motörlü :t'ırknların 
ve tayyıırelerln kudretleri tekrar 
yükselmiştir. Bu vasıtalar iyl asker 
ve kuınandnnlıır elinde bulunurlarsa, 
muııait 11rnvaimlerde 11a mi.isatt ara -
..:ide kulla11ılmak ıartile, müt.hiıı bir 
tııarruz, yarma, ihata, çevirme ve 
takip kudretlerine maliktirler. 

f talylRnların Arnavutlukta bu va
sıtalardan istifade edememeleri a -
razi, mevsim ve kendi kabiliye iz -
likleri J(i&ilnclen 'fiki olmqtur. 1• 
.Uer49 • bl ..,... • aruMle 



25 Birincikiwun ~ 

Yurd tetkiklerinden: 1 DOKTOR DiYOR Ki.,. )1 

Türk medeniyetini temsil eden ...._ __ Ug_k_u ____ ~BU~~-
Borsamıza ait ihtisaslar 

Şark B11raa halla bir Tlrk 
ile Garbı kencll•lnlle ceaıedecek olaD 
Türk medealyetiDla en ince .. erluial 
tophyacak bir ıelılrdirl B•r•ama s«zelllk
lerl asırlara mwdra•emet edecek ve ebedi· 
,.ete hatfkal eyU,.ecek kadar metindir. 

Yeşil Bur1&Dın kıymetli tarihi e1erlerinden E m ir ramu 

cKıymeUi tnııuftklrlrlBrlmi;den biT 
~atin Bıırıanm lıakiki 1..-ıymct 'ni ve 
f'urk medrnfvctt noktai tıazarındcın 
•hemınivctiııi <:anlı bir ınırcttiJ giiı • 
teren bu ı1a:ı11ı memntt1 iyt:tlc karl
lttrimlrıı takdim cdivorıız.> 

ti tiren odur. Biitun bu h yntı ve 
şu yerilliği ona borçluyuz. Bu o
vanın, bu verimli toprağın canı 
bu dağdan geliyor. 

Ku\'vetlı, ulu bir dıığ, canlı 
'\'e seYimlı bir ova.. burada bun· 
lar bir araya geliyo r. bitibiri\e 
birleiiyor. 

Uykudan daha mükcmınc1 vü
cudü dinlendiren b ir vaaıta y ok
tur. Vücutte terakü m eden zc• 
b irle r uyku esna11nda tadil ed i· 
lir ve uzviyet b u zeh irlerin muzır 
toelr inden kurtulmuo olur. 

Uykuda, h içbir dimaği, asabi 
ve adali faalJyet yoktur. B u d ev· 
rede aümlei asabiyedc dehııetli 
b ir enerji terakümü vuk ubulur. 
A yni zamanda da uyku vücu tten 
dı,arr ab lacak müz:u maddelerin 
ihraCJnı kolaylaştırır. 

Uykusuzluk, ihtiyarlatan, te• 
iaddi ahengini bo7.an, rengi ve 
gÜzelliği kaçıran amillerin en mü
h immidir. Binaenaleyh, munta
zam saatlerde yatıp kalkmayı iti· 
y,:at edininiz ve günde mutlak se
kiz saat uyuyunuz. 

B ize gönderilen 
......................... ----

kitaplar 

Beyaz Baykuş 

Piyes. 
Yazan: Vedat Örfi Beagü 

Harpten meıru surette istifade 
eden müesseseler: . 

Amerikan film 
şirketleri 

•• 

--

~iii YAZAN: 

l!!J 
Eski Ordu Kumandanlarından 

Emekli General 

AH lh•an SABi S 

Kanaatimizce Daladge bir Başvekil 
olarak vazifesini yapmamıştır 

fi 
Kendisi, bizzat Harbiye Nazırlı~ı- talaıt harp illin cdeıı taraf tec' ,ı 

m uhdesinde bulundurunca, askeri eder, tal kımat geri inde dU ş. 
ııe.flerin mütalealarmı dinlemek da· dü:ımıının t~~ıTnzuııu bekle~ tıi1 
ha zi:radc zaruridir. O, bu husu&tıı halde HtrntcJı bak_ımındau m ~ 
yalnız General Gıtmclln'i dinlemiş ı;c 1 hnreket tarzı takıp edileceği, ,,.. 
muh:ılif mutaleadn bulunanları dmlc- mildafarıdn kalın:ıcağı tnkarrıır ,. 
mck lüzumunu lıissetmcmiıtir. Bu hu mtşse duşmnna neden harp ilill 
susta kendisinden ziyndc General Ga- dıldi? 
melin kabahaUıdlr. Kendısi, askert mc· 3 • (Frunsanııı muttcfiklcri 01',. 
selclcrdl!n zi.!nde iç ve dış polltlkn ile Çcko lovakya Yugorunvva ~e ut 
meşgul oldUb'Undnn, vatnn mudafnas:ı ' hl bl ~ ' dıtıı tı<' 
mcsclclerlne zihin sarfctıncmfştir. Şu loııya .Fransndun C r y~rdnerl ~ 
holde. Harbiye Nazırlığını uhdeı;tndc lencmıycceğme kan:nt getir 1 t ~ 
bulundurması hata idı. yor. nu mütalen dogrudur; f~kll 

2 - (Maginot hattının mevcudiyeti, lktir. Fransız di~lomnsisi ~ıçbırtııı" 
Frıııısanın diploma i ve stnıtejı sahnla· man kahpe bır sıya et takip e 
rındıı menfi bir hareket tarzı takip et· mi tİI'' t.ııl'llı bunu gösterir. f't ı> 

' ' cf'k)Ct Alınnnrn karşısında mutt ı. el' meslnc sebep oldu. Maginot'ye guvcne
rck (beklemek ve görmek) siyasetini 
taltibc karar verdifı 1!136 da Almanla· 
rın Rhin havuısını işgal ettikleri ıra· 
dn go7.e çarptı Fransa, ALmarıyıının bu 
hareketine l~kayıt knldı) dly01 Bu 
mütalr.a da yanlıştır. Fransanın bu ha· 
rckct karşısında !nkayıt kalması İn· 
gilterenin Uikayıt kıılmasından ileri 
gelmlşUr. lncilterenin ordu \'e hnva 
kuvvctıerı ile yardımı olmak ızın 
Franıa, ~·alnız başına Almanya ile 
harp edecek vaziyclle değıldi. Dl cı· 
taraftan, Frnnsada o zaman iç polıllka 

1 ı) metli arU t. muharrir Vedad müonkıış:;ıları şıddetlennuş \'e ;ıcenl in· 
Örfi, lfolk Pıırtıs.ınin Halkcvlcri tıhnbat zamanı i!elm~ti. hba.ında olı.ın 
tt<msil yarınlan serisine Uuvc ettiği i Albert Smraut hUkClıneti intıkal dcv-
bu <'Serinde, arlrndae zorUo fcua yol- r<'.sine mahsus zayıf bir hUkumcttl. Ve 
lnı a sUıiiklencm biı adamın başm. Flandln HariclyP Nazırı ıdl. Bu hu· 
dnn (teÇcn fncinlan tasvir etmekte- J uısta Gordon Waterfıeld. yazılnrıuın 
dir. başka bir noktasında dıyor ki: 

Çalıı,ıkırn ve namuslu bir adanı o- -Bu htik<inıet, İniıllcrenin bir yar· 
lnn Vahap, fena arkndıı§lnnnın zo- dım vaad edecek vaziyette olmadtiını 

Oç, d ört günlük bir Bursa ııc· 
yahati yaptım. BirflZ d i11lend im. 

• Bu güzel muhitte ruhumu ısıttım. 

Faal bir iı görebilmek, b ir e -
ser çıkarmak, eğer kab iliyeti v ar
sa biraz yara tm ak için ir,:ısan ıru -
bunun en derin noktalarına kadar 
inmeli, lr.ökile İTtibaunı. alakası· 
aı lcuvvetlendirmelidir. 

ılı Amerikada en aoa çenilea deni& harbi propaa-anda filminde eörerek llıçbır mukavemet tcşebbU· 
F akat hi,.bnı ııiz ı 11knıaz \•e ez. rilt• kokıııııe müptclft oluyor. Bu et s"•ıdA btılunm~k ıs· temedl. 1''ransa. 'tek " ı k d ft' i bUt · · · h ı rol alan iki Amerikan deni:r. zabiti - ~ w mc7- Bunları ölçmek, bunları an- t'\'~c a ·en 1~11 11 un ~yı ~Yarı- b~ıııa harekell gozc alaçak derecede 

ynrdım cdcmlye_cek vaziyette ı O 1' 
bette bunun bir sebebi vnrdır. e 
man bu sebebin tetkiki !ngntcr 
duııerdi. Ya, hc:ı iki d \'lct oroul 
takviye edcl'ek bernbcrcc Alınıııı1 
ya tnoı-ruz edecek \'ııziyotc gclnıC~ 
Çcko lovnkya, Yugoc:lavya 'c po 
yn gibi mOttefik dcvlctl<'ro bil 61f' 
retle ltııdım edebilmek Uizımd\;ç 
but Frtın"a ile ba:ıbaşıı veıere~ 
saUles muahedesinin ~·cnidcn ~ 
geçirilmesi için bir konferans t: 
mak ve bu konferansta zay1f g ~ııf 
memek için yine kara ve luı,·P 
vetlerinl arttırmak icap ederdi. iB6 • 
ların hitbirisl yapılmamıştır. ~.tıM 
monın vııtnna tecavilzü kare';!# 
vatanın şeref ve namu unu ~nı ,,9' 
za tein 11iluha sa11lmak ve dileın ~ 
karşı mtidafaa etmek bnşkııdır; 

91
yt 

manın doğrudan doğruya Fınn 11;ı
tccavilzil bahis mevzuu olmadığı ıci' 
de b:ışkn devletleri )).onımak (Uo' 
lıarbe girmclc veya dliıımana, .;.ı 
tct"uüz edersen karıındıı bizi v,~ 
111ln) demek büsbütün başkadır. ~ı? 
tcji ile diplomasinin hemahcuk 0 ııı' 
ma@ı böyle garibeler doğurur. Rt•!'"' 
muhabiri bütün kabahati Fran 
yüklüyor; burası doğl'tl değlldlt # 

1 ._ b l . ll'kl · . 111 kcmlı ı) or, sonra sırıtsıle aile yu. mustakll ,.c kuvvelli olsaydı, Alman 
.a~u ... ~ı n_ arın K\IZC 

1 erını ve 1 \'usırıı çocuğunun hıtyntıııı ınııhvcdi· 19 39 ey lulünd e patlıyan bu olmasın d iye az ço k bazı a@k sah- fırkalarını. muhakkak durdurul' ve 
'>'.ıhklerını ud~ta. elle tutmak ve yur, 1\nrı ı \ırıtün gıı.yrctile onu bu harp ten, b üyük, k üçük bütü n ti· neleri d e karı;ıurdıklım, zımnen, Hıtl~rırı gcntslemc siya etine sed çc • 
hıuetmck kabıldn • O zaman Ef- iptilauınd:m çevirmiye u"ra~ıyorsa caret müessese1eri ( tica re thane- ıerek kara ve denizde, gerek ha- kt•r4i: fakat 'Fransa hl~·bir tehlikeyi 
liitunun cı;:üzellı.lı: wililctırıı ııözü- da ıııı..v11ffıııt olamıyor. Nihayet, Ya- le r, mağualar, sinema şirketleri, vada vukub ulan m uharebelerde, goze alacıık vıızı.vette delildi.• 

Kökleri topraia en ~iyadc nü
fuz eden ve toprnima yapııan bir 
aiaç, nasıl dııarıdan gelen t~ir
lere m ukavemet eder ve en çok 
yükselirse insan d a milli ruhunu n 
uırlardanberi köllqmİJ h i siya· 
ttna dayanarak yükıelebilir ve 
ileriye kuvvetli adım\u atar. 

nii anlıyoruz hayı. ırcdeııtne hnklm olamadığı bir ba rlar ve ilh .. ) , k endi n efilexine, n e ticey i er g _. d emokrasi cephe- l~tı; Fronara, tek ba,ma hnreket <:de· 
d k nd' ı Lu iptılisınılıı.n -ır hilecek ve tehlikeyı göz" alacak dere· 

~1

1~~, ... ~·mıv.~ 11~:~
1

~nn karı ·ıııı bldiıru- en ufak bile olsa , muhakkak b ir sinin kazanacağım gÖt le rmiye ya- erde kuvvetli olmadı.C,'1ndan, başını 
)ıır. Aradun yıllaı gcçtıkten onrn istifade payı ç ıkarmaktadırlar. rıyan, b ırkaç mühim h urp p ropa- beJiyn sı•kmak istememi tir. F'akat 
biı ıı~cn hırınzlık etmek Cir.crc• 1ıtirdiği M esela, tüccar veya mağnza m üs- ganda kordelaeı vücude getirmiş. bu "azivctlıı ve hlicUscnin de Fran. 
~vd ı,:cnç lıır kız kendislnı yakalı- tahd em i, bir malı no ı mal fiyatın· l e rdir. 11ay1 ııu~tle ordusunu takviyeye sev. 
yor, pollıı çıığırıyor. Hırsız bıçagıııı dan hir veya ik i m isli fazlasına Bu filmler hep 1939 harbinin ketıncsı lıı7.mı ıkcn, vikıalardnn ib • 
çekip kızı 6ldilrecoari tmnda, bunun satara k, ceb ine hcrşcyden c-v ve l, devam ettiği müddet Zbrfında ret 11lınmnmışt1r. Ancak bir sene 
kı•ııdı kızı olclugunu tanıyor ve kcn- bı'ra·• d aha fazla p ara girmt."Sİn i 1 ·ır I d'I ._1 d' G I d 1 . ı;onrıı, rn:~7 de Oaladieı· k.11blneııi bu 

Bursa, iıte halis b ir T ürk ıehri . 
Şark ile garbı kendisinde cemo
decelt olan Türk medeniyetinin 
en ince e3erlerini toplıyan bir ıc· 
hir. 

Şimdi ıu muhıtiıı Türk ruhuııa 
nasıl tesir cttijiini, hayran hnpan 
seyrettiğimiz. eserlerind e araya lım. 

Bu eserlerde en zİ)•adc ıı:öze 
çarpan hutut ve renktir. Bu eser· 
!erde ezici bir azamet voktur. 
H epsi muayyen bir h ud ut ıçinde· 
d edir. Hepııı ·endine mahsus bir 
ıarı'a tin şaheseridir. Huıut. hen• 
desi şekil, kap ısından tutunuz. d a 
tu kubbesine kadaı b ır alıenk da· 
h ilindt dir. 

Ne yapalım. Her memleketin Bu hutut, bıribırını takıp ede: • 
mukadderatını, bulunduğu yer t..a· rek · "t.seli} or Hiçbirinde 1:özü· 
yin ediyor. Türkün de mukadde· müzü zedelıv('ct-k bu çı kıntı. bu 
ratı. ark ila: garp arasında bır uhengı bozac k bır kabartı yok-
bir!e tirici olm kur. tur. Hepsi ince. latif vt' ahenk 

Burada her yer yeşil, ova yeı1il, dardır unları eyr"'derkcrı bır 
muntnz m çizgilerle ayrılmı top· müddt•I h yat ducrctinden kurtu
r ak lardan bir yeşillik fışkırıyor tur ve }aş mak z!.'vkıni duyarız. 
ve bu sonbahar gunlerinde Yt il Hn tar ftn görülen renk, ye
toprağın üzerine k vak aaaçları· rldir. Münbıt ova gibi yeşildir 
nın ince, esmer dalları. ovanın Çınlıll"'r yl"'şil. mıhmp ye!J"İI, hari· 
her tarafına ııeffaf bır liri geriyor. cen burıl.mn !lırtına geı;irilen kıs· 
Bu O\'a, biribirini tnkip eden ha- ve yeşıldıı Ayni zamnndıı mav; 
fif, esmer bir buhar altında muh· ve mor dıı bunlar kanşıym Se
telif zeminler tc..,kil ederek u.zn· nııı gıbı mavı. Uludağ gihı mor. 
nan tepC'lcrle ıhata edilmiş GöL, Hcpsındc mumeyyiz vasıf, meta· ' 
b ir n&mütenahilik içinde değil. ııeı , e guı:ellik ı Bütün bu eserler. 
bir kül içinde kalıyor. le ıııuhıı rıuondtı bir ahenk, bir 

• . 1. 1 . ... na e ı mı~cr ır. eçen er e )I• f k lk bi •naebbü!\te 
rlıııiııl tunıtı~ı,r. O 111rııdn po ıi:l eı ı t ine ralı~ıyor Bunun adına 1 d I L' . . .1• huırnııtn v.ayı ve e s ı ~., 
g••liyıır. l\omiseı· kızın nışnnlıınılu-.ı ~m .• " . · .. • . z~ ege en ır taııeıııııı akııım hııluıımuşttıl'. 
Bııl~:;ıı;ını ııııklı\ "" kız n~nnlı ına «_ıhtı~au ~ıy.oru~. 1 J ~ıkuın~tııı va- 1 ~ineınasında gorıniıştülı:. ~ Vaıan F'rnnı:<ınııı ctıplonırı ı ve trııtejı sn· 
yıılaıı oylemck •necburıyetıncle kıılı- zı fesı d e, ıçtımaı bır ahlaksızlık fcdaisitı adını lnşıyun bu kordela, .ılr.rıııd:ı mun(ı bı~ har<'krt tıırzı tn· 
lor. Şiıpheleııcıı nişanlı yü:ı:üğıl lncl" o lan ihtikarı önlemek olduiuna AmNikada T el"ıas cra letıne ıııtık ki!l <?tme«inc gclmce. bu hukilm de 
ediyor. \'nhnp bö~_·ıe.cc yılların ııonın 1 göre, muh tekirlerin )·nka lananll\rı lalini ka.zaııdmııı bır hthr munın yıınlıştır Frar sa. ordu unun uıyıf 01• 
k ı d k ı 1 d \ ı. \ maııındıııı, strateji huı;usunda mü· 
ızuıın ( n sna E•tını ~·ı ·mış o uyor. derhal ceza an ırı ıyor: yar;;a an• icraatını te bit ediyordu Bir sene dufauıln kalmak zaıuretinde idi; 

Halka bu g~bı milthif iptılfllnrın1 mıyaııları ise, halktan aldıkları gibi. oldukça k.ı ~ bir ~amanda r k t vkucce~· .. ce müdııfmıda knl-
doğnrduğn fııcııılıınlnn ibret dl'n f zl ·ı I f • . •, n u ~e ~" • 

•. k ·ı 1 b 1 a u para ı e, ııına ese gayrııne!i· bu kabı! Lırhı" fılm dahn ~ ap n mak uıbı' ece taarı uz etmeme) ı ı· '<'rmc.. a)ı,:usı e ynzı ınış u unıın l · · ı_ d 1 • "' " ' ~ 
ive bu )'olda muvaffak olmuş blr ru surette, cep erını ne .-adar o • J.\mrriknlılar, en on ulınak hır c:ıp ettım ez Onun ıç o Frnnsız cııdu· 

~ ~rdir dura bilirlerse dolduruyorlaı deniz hı:ırbinı tenıııılen }'enı ve ı.nurı t ıb yer: taarruı kudretlnın 0adı t-. F k h t b" 1 b' .. . . • . \ rılmrı ı Lawndı Se\ekulceyşcc m a-
a adt ~ ~lrp en oy e dır ?ayfrı- buyuk bır kordela daha vucude fuüdD knlmak zarııretwdc olan bır or· 

Bi,. gen ç luzın 

h a y rseverliği 

meşru egı , me ru tarz a l"ll a· getirmış bulunuyorlar. 1 ;..ı ıuu men up ol.doğu dcvh.t de dıp-
de edf'nler var ki, bunhırın en ba. lfJlnn ı"' ;..ısund ı ıhtıyntkCır davranır 
şında film şirketleri gdmektedir. Bu kordelunııı rıistlerı. Am"'- ~<' klfTl ·~c ı.;:ı.tmı.ız \f'YB tt'C:ıvüz ctm~ 
B lh A 'k fi .. rikım donanmasının hnkıki :zabıt GerÇl t!H6 dl 1''ranınz dıplomıı ı ı, 

ı assa men an ı m mues e- ve neferlerınden ıbııtt-ttır Fılmın F'ıansıı orclu unun ı:e\•kul eyşçc mü· 
sderi... dd k . 1 A 'k r dafcıa 1.tılllretinde bulunduguıi!l ı;:tıre, 

Bunlar harpten nasıl istifade ma e n tor erı de, merı " 11 ı- thlıya•kArtıgı eleler. bırnkmamış ve Al· 

1 

!osunun ciiziitnınlaııclır. • " 
edıyorlar acabrı? Çok film yapıp ınonlorın muehedevı ihlfll etmelMln.ı 
satarak mı: yoksa, bir takım si - Bu eser, Amerika.da henuz ve- ıcıırbı sukıltu ınuh r ua ctmlvı. 1 knyıt 

1 

nemacı hilelerine b, şvuıınak su· nı bitirıld•. kılmayı mun ıp ı•orınu tu f kat on· 
retile mi~ Havır, bu yollnrın hiç. Orada ilk t~mısılıııde büvük bir d ın onra 19:'9 d nıırl>ın ıuhuruıı 

" kati ır (!l'C n vak ılrırd l, Frnn ıı oıdıı· 
biri sayPsinde değil. Bunlar harp- muvaffakıyet knzandı. But tin de ~ 

1 1 
t..uırrut k ırlr tı , eı ıl ıedı ı hal· 

ten mevzular çıknrnrak \'e mokrasi memleketlcrı 111111 mal • d(' ı~rnrı •z dıplomn~i•d Alnı nlarn 
lmüstakLel demokrasi zafr rini I rında dl}. ayni rni?beti kcızıın11cıığı karşı mulın!efct ('tınektm ve nlha • 
temsil eden propngonda filmleri zannedıliyor. yet 19-~9 ı y uJılnd Almnnlıı.rn harp 

k t'f d d' J ıl"r• "~ekten ... rı durmnr. ıştır. vapara ısı a e e l}'Or ar. Vclhnsıl <unu ('hernmıueltc te- n ' ... , .. 
H' 1 d 1 b "' ' t\faıı;lrıot hattı bu 7.nmaıı dn 

Almnnlal' Sıınr mıııtakasını, ~I 
ı:ılt nct.iccslnde knznnclıklnrı r 
üzerine i gnlden sonra, 1!)35 seııelıf1" 
de zuhur eden ltalynn • Jfab~ J{' 
binin doğurduğu buhrandan ıat ~ 
de~c ve kabııl etmi olduklıırı • j 
bıı.ı i oskcrlik usollle ihya etın1•,,. 
dul,Jan Almnn ordusunu nıııter;-ı'"' 
yen lıurnmuh bir faaliyetle tıı · 
ye lm~lndılaı. ll' 

19~6 senesi martmrln, ik\nc1
11 lınınle go t<'rcn Alınnnlur, Rbill J1ll 

rıııin gnrblndcki gayri a keı'i ş 
tnknyı ansızın f;<gııl ettiler. şı.ı1 4" 
ntle Vcrsnillcs ınuahcdc>"İ ikint' 
Crı ihlill eclilml oldu; fnk:ıt bıı }. 
nada, ne lngiltcı~ "c ne l''rnn~~ r 
mnnyarn knfn tutacak, mubnlr.1 derek vaziyette dcğUdileı. ln l 

( hnlyn • Habeş) l1nrbi nln do~ 
ğu \aziyct ve daha doğuracair. 1 

mnllcr De me,gul olnrak vııktırfd' 
evvel yeni bir cihan harbi çıkıl 
mıyn dıkknt edıyordu. Frn11s~ 
1ç işlerindeki karışıklıklarln Ç~ , 

rnştığından o da scıı çıknl'ncn~1 yctle dcğllcli. E aııcn her ık .;-e 
kcııdllcrlnl kfı.fi deı ecede kll' 
gormuyorlnrdı. 

Almanlııı·ın bu lınnılcsi, Frun ;. 
Ingilterc için uçiincü kalk bor\1 d 
nun, u~ nnma ıın tinin çalın ı 
mckti; şıındi bir şer ) npıl:'ınıı~ıt 
ilcııdc ~ apnbilmck inıkimnı lıP f 
mnk ve temin ·c~ itmek lnzımd 1 · 
kot bu da kar ehr.cdi. ,ı 

Burada berşeyin bir hududu snmımı) et ... r Bunlar. biribirle· 
var. ~ ~ali ıı:ıbit, i~~.lliğı fış'k:ir 

1 

rıl<' bırle!lıyor . ,.,. mükemmel bir 
ve manıdar. Her bırısınm kcndı- kül husule • etırıyor. 
sin e mahsus muayyen bir manası B ll'kl ı k 

B ki 
ır ~uzc ı er. asır ara rnu a· 

var. u topra arın her tarafın· d k b d' t · t' 

ıt er or u arının, ir giin A- bıu-iiı eıtirmeliyız kı, harp - mcHıı1 " '<lu •ır '>t t.lhnly tt baki ldı; 
merika topmkhrını tehdit dtğılse ten guyet güzel vf' m1!4ru - -============= 
bile, Amerik nın denir. tıcaret ı;urette ıstifade t·ımesinı bi • ' ' lllSI 

(De a»11 ~ 

. \ ı mt>t e ec!" ve e e ıye e ın ı• 
d an feyız ve bereket fışkırıyor. '- 1 1 k k d t"nd·ır 

B . . &n e~ l\rcc · ·a ar me ı . 
u fcyız ve bereketı vert>n de, R h · d ı ı· · ve ona b .. .. . ıı ıımuıu zııı c c ırıyor 

a§kmızın ~stkund) e lsıy.~h ... lın?.rumU· yaşamak ze" kim "e devnm et -
tra tepesı ar ar n ortu muş - k ı · h 1• • · 
1 d 

~d me · tıı,ı n " ını vern or. 
u a ır. 

D enizden bakılınca. Uludağm, 
sırtın ı tcdric,en kaldırdığını ııöriı· 
yoruz. Aşağıya, cenuba saldıı a
cak müthiş b ir mahluk gibi kaba
rıyor. Belki bir zamanlar etrafa 
alevler saçan tepesi, ıi ındi sön -
müı1tür. Büti.in sırtı kar altındadır. 
Fa ka t o kadnr canlıdır ki, etrafı· 
nıza bütün b u hayatı saça n odur. 

U zakta parlıyıın göller, lznik , 
Apolood. Sapanca ve Manyas 
g6Ueri, onun eser id ir. Ayağınızın 
altuıda tüten memb a ondan gel i
yor. Öted e b eride g6rdüjün m 
gür sulu çe m eler, bep o n un, şu 
dolana dolana akan nehir d e o -
nun mahsul üdür. E teklerinde 
' CIYlfo ve kesta neleri, b ira z daha 
ukamla ııürbüz gövdeli meşeleri 
e bunların üstünde, ye~il kolları· 
ı uzata n narin yapılı çamları ye-

Buııl ırırı k rşısındn nıhumuz
du derin bır güzellik, İ)'ilik ve 
kuvvet duygusu uvandığını anl ı-
}'o ruz. 

Şu kısa. birkac ıünlük Bursa 
sey hati bende, bu hislerı ve dii· 
şüoceleri uyandırdı. Milli mevcu
diyetimin kokl•rine kadar indim. 
Ve şimdi çelik banyosunun verdi
ği daha fazla bir kuvvet le can -
landım. Ve daha metin aclımlarln 
ilen atılncnğım. 

• • • 
Yugo lavyada soğuktan 

ölenler 
Belırrad, 22 (A.A.) - Yugoslavya 

nın bir ~ok yorlerlndo, ormnnlardıı 
odun tophyan bir çok ı;ocul;"lm soğuk 
tan öldüğü bildll'ilmektedir. 

- Ba,.ilk Caaaı Romaaı -

Küçük Neriman 

Körpe kalbind e b üyüklerine 
bile örnek olacak bir ııekildc yurt 
sevgisi taşıyan, Boğaz içi lisesi la
lcbcı1inden Bayan i erimnn Sipah i 
oğlu, parmağında ta~ımakta ol du 
ğu baba yadigarı taşlı a lt ın yüzü· 
gunu Hava Kunımuna vc-rmck 
sure t ile yurt sevgisini gösterrniB· 
t ir. ········-·····-························ ....... 
Bulgaı· sahillerinde ve Tuna· 

da sevrii efer durdu 
" . 

Sofya, 22 (A.A.) - Reutcr: 
Sabih buz pnrçr.ılarının nrzcttiği 

tchllke dolıııyısile :Bulgur mnkaınları, 
Bulgar ıınhlllcrl boyunca ııeyrD«cfeı· 

edilmesini duıdurmuşlnrdır. Ayni 
sebep yuzünderı Tllnnd:ı da ııoyı üııe
fer Jrnsllmiştiı. 

Nakleden: CiM MiM Tefrika No.: 101 
Rocha'nın yanından ayrıldı,'lm zaman cok sc· 

vinlyordum. f ler hayli kolaylaşmıpb. Eve döndiim. 
Vebert beni karşıladı: 

- Pn ııpoı tuıı icin miışkilliıt çıkaııyorlar, de-
di. Ben İngilteroyc fabrikam için demir alacağım. 
dedim, müsaade ettiler ... Fakat Renin için ne Hizunı 
var, citmcsin, diyorlar. 

- O... dedim, merak etme, ben pasııpoı-tu fı. 
'\n te.ın1ıı e tJ.lm. Önüne paralan da serdim. 
.ko - Artık kurtulduk ıebrıR\, declim. 

bütün muameleleri tamam olan snhtc evrakı aldım, 
'\'ebert de kendi i§lni bitfrmek iç in gitmişti. O da 
ııaımportilc avdet etti. 

- Hazır!-
- Hnzırl .• 
~yalarımızııı yükte hafı!, pahada ağıı· olanlft• 

rını )'anımıza aldık. O ıık§Rm trene bindik, ertc!<i 
~ünu öğleyin, Londı·aya VBl'm ıştık ... Derhal Ame· 
r ikaya giden \"apnrlan araııtırdık. 

Amerlkaya gitmek zordu .. İngılızleı kılı imli 

il k Vatandaşların askerlcrmm:c yo annı sc teyc uğrntmaııı ihtı • len Amnıkan sinem ıcılcırı dün -
malim duşiinen Amerikı:ılı lılmci- ya\'a clt'mokra inin l. 1 fcrıni pro _ im~ Jtcdiycİl!l'İ 
ler, bö.~le s~dcce kuv~et('. day<•· ı pagand rden fılmler vücııdf' ge· Aııknra, 2~ ı A.A.) A kel'lerl· 
nan mustelndcıne tehd ı tlerın ı;o. tırnwkle, kt-ncli vatanlrırı ve in. mızf' kışlık hedı\eııı olarak vo.tnndıış
nunda kat'iyen muvaffak olnmı· saıııv~t ıçııı, c;ok haklı ve ı;ok ıtt>· tııı ımı:.mı yupmnktıı oldukları teber· 
yacağuu tebııruz ettirrnf'k icin, ı · ı rt·fli bir vazife ifa etmiş olmıııkırı rüal etrafında Rlıiığımız haberler, 
çerisine tuzsuz, bibersız ı.:ınsinden dırlar. Akhısıır lııılkının ştındl\·e kndar 216:1 

pnn;a )·iırılü eşvn toplndıklarnıı, Or--····························································································· 
Me~hur boks\}r 'J'onny, beden 1 JaJ>On)a mn dostluğu Ame-

tcrbiycsi dirckförü oldu rikadn m t•n fi karsılundı 
Nevyork, 22 (AA )" Stc•fırnı n- Vıışint'1on, 2!! (~\.A ı · Stefonı: 

jnn~ının bıldJrdlğırıe ~ofC. cskı :ıgır Tokrodv Ameıikııvtı karşı ııhur 
"ıkl< • bok 1$aınııfronu Gene TuııııPy cılilt·n ılosı 1111• tı1 ~ı\ııl lıurttıfa menlı 
)en bnhriyf! t•fradının bedeııı tcrbı~c bir şekilıif' kııı ılı nını~hı Amertkn 
dl~ıı,-töıfüğunı> tııyıu edllnıiştır Huriclyc l'\aıııı Hull. ınl'rıkıının 

lsviçre üzerinde vnhancı ı zııkşıırktıı Mtutilkorıun ınuhııfazası· 
tavvarl'lc~· n_ı i. tihdııf edeıı ı\'ltı<ııt•nde biı de~ı. 

B 22 (A~A) J •i T 1 şıkllk hasıl olmı)ııe11fl'ını heynn cı. crnc. . . c \ çı e c . ml~tlı. 

Suriye fe\'kalade komiseri
nin Sofyada zi~·aretlcri 

du haU.ının ~1111dıye kadar l<ızılay 
ıırı 1;; .. ıınc 120 çift ~iin çorap, 212 
pamuklu ll:6 ı;~ft yün clclıvcn ve 66 
parçıı da muhtelif yunlu eşya teslim 
l'yledl 1( ri111 bildirmektedir. 

8l')-pn:ı:nrı mtırk1.z kua vt lriiylcrl 
balkı !'rleı ımız için 1146 çift yün ço
rap, \171 pamuklu. 871 \'lft yün ehli· 
ven. 14 parça da dlğPr yün ve tıa· 
oıuklu ~iYR v('rnıı)erilir. Fcthıye 
hıılkı da ilk partı ol:ırah !Kıdlay Ku· 
rumııua 4(5 çlrt yUn çorap1 ile 11 l 
pnrçıı muhtPlıf e,yn tevdi eylcml:ı • 
hırdir. 

grar ajansı, don gece, yab:ııırı tny
ynrele:rin lsviı;l'{· arozfı;i fııerhıile uç
tuklarını bildırnwktedir. Muhtelif' 
mınrnkıılnrdu lı:n n tc·hlıkeul ışnreti 
verUnılştir. 1'ıın•nı·clu ]Mvlçrcyc Se 
hafflıntıRcn civarından gi ı nıiıılt·r ve 
aşağı l;ngndine bölge!Cİ ilınimtm u. 
çıırnk cenup i•tikıımetinclc Js\'IÇrl'Yi 
terkctmişlerdir. 

Sofyıı. 22 (A..A) - Havaıı: 
.Suriye fcvkalii•lf' konuııcri C:enıı . 

mi D<'tıtg, Sof:-,·ııclııkl ikoıııctı 1'~1111· 
ınndu Jlulgıır Bıışvekılı ılc goruşınOş 

ve it: rul taı ııfındarı ka lıul l'dilınışbti r. 

Rumen Ana Krali~e i 
Bi.ikre!?e döndü 

EHıkıeş, 22 (A.A.) - İtalyadan 
gelmekte olnn nna ltıııllı.;e Helene 
dun bu rayn çelmiştir. 

metresi sıfntllo lzlnc lliyık oldum.. Londrııyn bir 
perşembe günü varını tık, cunıartc l gunli 'i'fiOO 
tonluk ufak bir vapl!nın ıçlııe knpnğ'ı ıthnıı: Vl' tor
-ııitolarm hınıaycsindc A mC'ı ikaya mute"cccıben At
lnnlığc nçılmıetık .. 

Kumaıamııdo ı<llk, ben alt yut.akta uuınnıış

tını.. Hn ta~ dım.. Asnhım ı>cri aııclı \'f!tıcı·t a
yak ucuma oturmuş, l'!IE•rlmi R'l:tı~laı mın içın<> ıl· 

J1 ış, fısıldar gibi sövhı~·ordu .. 
- I,izacığım.. Çok m"'<lldunı ... Rıık ,\ ınC"l·ıkn· 

da ne güzd günlt•ı görl't'eıi;iz . 
Gözlerim dolu~ 01, boşanmak ... Ağlamak i~tiyo. 

1·unı. Eli kanl ı, katıl hiı kadın. aşkın clinfü <"!!İl' hir 
kadın, Himmlcr'ııı u, u bır ff'ttnn ... 

- Evet, çok ~ udnm .. Ameıikndıı ılııtıa nıl'· 

sut olat"ağız.. Haıı• l>ltıııce tekrar mcmlek<'tc dline
:rlz. Sen işine bnka1'1<111 d<>ğil mi? 

Onları" lıl'p l ol.u.•nk... Ye blv. Aıncrll: .. . A 

evleneceğiz Ll7. . 
Çok iyi hı! ... \'eh ıl.. 

olmuş . l!t•"- ınlcrim dagıtılınış, ldamn mabk{)m e
dılmışırıı 

Alıııoıılur ktıplıımOş 

Runlann hepsı bann vız gddi.. Şu dnklkada 
koc. mlp nı !llUt yaşıvor um Evet vuzıfc mukndd • 
tır, fıılwt l!l'n(' hir kndırı ıçln ~c\·mck de hııktır ... 
Hıtlcr rciıml dahn clnğruı;u Almnnlnr, yaptıkları 

1-lcrde ıı«ilwloil ı nnzaı ı dikkate olmazlnr. 
Il<'n bu kııda.r hiıı.nıetll'rc rıı!,rmeıı kotil kle1 ol

dum. Hirnıetlcı im unutuldu . Zrvkine. ıışkınn, \'Q• 

zifeı;iııi feda •'ilen klılu bir kadın tclükki edildim. 
\ 'ebC>rt açıktrı knlııııulı P.ıırada ıkiıııizi cJc gc-

çinrllrer k bir iıı lıulılu. Pnrıımız ıln vardı . Şu 

kitnhımııı ıhı bh:c hıl\"Ji paın ~Ptirecf'$ini tnhmin 
ritlvm um. 

Hnı·ıı bir fl'lfıkt•ttiı-. Haı pte herke c lıeıucn ayni 
<ler<t.Nh• 'uzıfpJcr du"l'I ... l\1aneviyatı lctıvvetli oltın 

kııznnıı Pı .ııısrı<ln bu \'t ktu ... Al\'zını tuUııı, ıtımnı 

rn eiı ti} l'T1. dÜ'<marıtnlll kanır \'C1'mP im1'an)ar101 
ıo lbt-dC' Fr n ada bu ita oktu 

Mısırda lngill~ 
taarruzu nas• 
muvaffak oldll1, 

(Sa.tarafı 3 üncü sahifeı11lı~e 
s'I ve çevirme hareketlerinde ern 

1
( ı 

bh· kun•et olup, bnşka hiçbir 1>
111 

ba,şaıanıadığı i~leri yn.Pııbilır ~ 
!O ıklııciteşl'in tarihll Tn5vııi c ~ 

kaıda (İng1llzlcrle ltalyanlnr ıı:f:ı~ 
daki tarpışnıalar) başlı#.ı a 'l)tf' 
n rcdilen yazımı~n (lngıl kJI 
Almanlar oimdi!ili rcl\diğcdne ~il 
tesirli bir tıarekl:tl.e bulnnamııd\ıl" 
rından pek tabıi olarak b{\türı ~ 
knt İtalya üzerine toplannıalct j 
lnıı:lltercnin aı·tık inislyativ1 e~ 
ınak eaı:nanı gelmiştir. Alm• . -; 
karşı bir eey yapılamırorsa nıC f_ 
maısa ltıılyaya k8l'ş1 bir şeyler 

11 pılnıuaz mıt.. İtalyanların yun",
tana tecavtızü 1ng1ltcreye bu bll 1( 
tn bir çok imklnlar \'nrmiştlr"itıı" 
nnıı harbi dolnyısile, artık tngi ııo"1 
niıı hulyaya yüklenmesi dahn ~ 
bir hnole gclmişilr ... Taranto rıııı / 
fnkıyeti inglliılere yııpılaca'k işt f". 
tcrmektedlı : Var kuvvetle ftnl al" 
larn her taraftan tanrruz ... ) 111 
Jensmı yürutmüı.ıtUk. tıl 

Bu fikrin ilk tııtbikatı büyi!1' (ti 
muvaffakıyetle yapıldı. İkinci ~ 
sı Arnavutluktaki İtalyan ord~ 
d böyle öldürücil bir darbe vıı ~ 
tır. Bunun ilk şartı Adriyatlk iıll 
zinde İtalyan muvasalasını 1'~ eic" 
mcktir. İngiliz filo unun Bardı•~
şısındn bir kaç haıp gemisi bı ~ 
rak 18 birincikanun. ge~esi t~f 
geri kalan kuvvetlerılc şmııale 1 f 
mnm ve ilk defa Otrant kanatın ~ 
çerck A'lonyayı gec~leyin a,.nıb:., 
man etmesi buna bir başluıli:1' ~ 
labilir. Bu yolda daha cesu"'ne. 
dinam1~. canlı teeebbuale 

artık ıı l'P• eludltu 



Sabık Polonya 
Başkumandanı 

firar etti 
Kumandan Rumanya
nın her tarafında 

aranıyor 

Bukreş, 22 ( A.A.) - Resmen bil
dıı ıldiı,rıne gbre, 1939 eylCllünde Ru
ınanyaya ıltica etmiş ve iki aydan -
beri Rum ıı hükumeti tarafından 
Campulum clvarında Drngoslaveli 
ıatosunda nezaret altına ıılınmış o -
lan Polonya ordnlan başkumandanı 
Rıdz - Smigly, iki gün evvel bu şato
dan firar etmiştir. Mareşal her $R -

hnh Rumen polislerinin neuıreti al -
tında bir gezinti yııpmak tmlll.hlyetl
ni haız bulunuyol'du. Çarşamba güniı 
bir otomobil kendisine yaklaşmış ve 
Jıolı .. ler mfida'hatc imkanı \ıulmndıın 
e\'\el 1\lareşal otomobile atlıyarak 
tam sıiratle uzaklaşmıştır. Civar po
U karakolları vaziyetten haberdar 
edilmişse ve takibat başlamışsa da 
otomobili bir daha görmclc kabil olıı
lllnmıştıı·. l\laret:alin yn 'hudndn va
rnıak Hunınnyadan uz.aklaşmak iste. 
!lıcsi veyahut da Ilülrrcşe giderek 
ırıuayyen bir yerde saklanmış olma~• 
ibttmııl dahilindedir. Kendi inin İn -
rılizlcr tarafıııdnn veyahut Amel'i
kan ııasııportunu hümil İngiliz teba
aı;ı mnrifctile saklnnmııktn olduğu 
tannolunmaktadır. HlikUmct 11kı bir 
tahkikat açmıtıtır. Ge\·şcklik giistR.r
lıılş olan pollııler tevl..1f eclilmişler -
dir. Butun hudut mevkileri vaziyet
ttn hnberdar edilmiş ve Bukı·eşte 
l!ıkı bir takibat baelamıştır. 

Bükr!'ş siyasi mahafili Ma~cşalin 
firaı ınn dair ilk haberlerin lnglliz 
radyosu tarafından verilmiş olmnsı
tıı ve ajans Reutel'in diğer ajanslar
dan evvel bu meseleden habcrd11r hu
lıııımasını şayam kayıt addetm<'kte
dirler. Bn hal :Mn1·eeal Ridz.Smigl~·
tıln İn~ilir.ler tarafmdan muavenet 
l!utlllüş olduğuna bir delil ieliıkkl e
dllınektedlr. 
Diğer taraftan sabık Polonya Jfo. 

ti~iye Nazırı albay Bcck'in büyük 
bir firar teşebbüsü neticesi olarak 
hususi bir yerde me\·kuf bulunduğu 
Ve her turlü !lrar tcşebbfüıüne mey
dan bırakılmıyacn'k surctte muhafa
ıoı altua nlınnıl§ olduğu da f!Öylen -
»lıektedlr. 

Yeni Alman 
taarruzu yakın 

(Birinci ıahif eden det'Ulıı) 

bir taarıuza geçmesi ihtimali çok
tur: 

Evvela ruhi bir sebep, yani in
~ıltcrede şimdi mevcut olduğunu 
l.ltnit ettiği gevşeklik havasından 
~tifade etmek .•. Sonra, bir tabi
~~ nıütnleası, yani Britı:mya kuv
\'etlcrindcn bir kısmı itnlyanları 
~~Vnıeklc meşgulken ortaya yem 
uır harp sahnesi nlmak ve bu su
retle büyük lng1ltere tnarruzunu 
icra dmek •.• 
S Observer gazetesinde Binbaşı 

lcvart şunları yazmaktadır: 
b· Sarktaki muvaffakırct!erimize 
ır ınukabelc olmak iizere düş

~tılarımız.ın adamıza karşı bir 
İJı 11.~be vurmıya tetebbüs etmeleri 

tirnali göı.önünden kaybedilme
lnck icap eder. Bu ihtimal, ital
hn cziliti azamet peyda ettikçe 
dııha ziyade kuvvetlenmektedir. 

Bitler, Pctain'e neler 

londra, 
~thuatı: 

vaadetti? 
22 (A.A.) - lnciliz 

Pazar günleri çıkan Obset'Ver 
tiltetcainin siyaıi nıuhaniri Fran
'ildıll;i Alman mane.-ralannı şu 
"ıretlc tefsir etmckted.ir: 

Bu hafta tatili cıına&lDd• Fran
'-tı. Mihver Devletleri müttefiki 
._tiiaünü kabul ettirmek ve bu 
'tıtctJe İngihereye harp ilan et::elt gayesini temin İçin Almanya 
il\ n taarruzunu yapacaktır. Bunda 
Qy~v•ffak olursa Hitlerin Büyük 
l'ı ıtanyaya karıı ba9lıca hücum 
l;lctaları Garbi Akd<"nizin kapa
ı._lnası, fngiliz donanmasının mu
~ra altına alınması, Ortaşark-
1 \, lngiliz ordulannın tecrit o
~lıtıınası ve halya, kendi taliine 
)'ıta)ularak Fransa ve ispanyanın 
~rdıınlarile Büyük Brıtanyaya 
il '~. ıniicuir bir abluka VÜ!=ude 
~ctinlrneııi gibi şeyler olacaktır. 
ı:ı'."1Yet edildiğine göre, Mareşal 
~~in'e ıu yolda bir muhakeme 
~~tülmüııtür: c:Şimdi İtalya 
ltı tlup olduğu için FTansanın 
~·f-t~lekclerinden mahrum e
~ 1 

1
rncsini icap ettirecek bir sebep 

ı.' ınamıştır. Eğer Fran ız ordu
~iitlcrc bu hususta yardım c-
111 le olurlarsa Niıı'in, Korsika
"a "·. Tunua'un ve Cibuti'nin Fran
~k ~arcsinde kalmalarını temin 
lı't •la kabildir.:. Buna nazaran 
ı,;ııs~dan talep edilecek yegane 
ı-, a'kıtrlı.k, Faı'ın fİmalini 1span
~/a lerketmcktcn ibaret olacak-
1\ıı' ru da Cebelüttarık kontrolu
~ Bpanyanın muaveneti olma
~: inıiliz donanmasının dinden 
~0~11nak kabil olamıyacağından 

(." Yı zaruri görülmektedir. 

TASVİRİ EFKAR Sahife : 5 ----

Fransanzn 
&.No. ıs I 

İngilizler dün 
Almanya ve 

ıtalyayı 
bombaladtlar 

"lngiltere 
denizlere 
hakimdir,, 

İngiliz-Yunan 
isbirliği 

Çemberlitaşta 
kaybolan 
kızcağız acaba 

bulandu mu? 
( Bapıuıkaüclex aev&m) 

Avrupada bqlamıf olan ve ya-

Son Günleri 1 

--· 1 vaı yavq maatteessüf buralara 
Yunaniatandakl ngiliz kadar .ira1 et etmif bulunan bu iç-
Generali, İtalyanlara timai buhranın ıüphesiz bir çok 

- timdiye kadar yapılan amilleri ve .. ikleri vardır, fakat Faknt başkumandanın bu ısrarı ne-
" son Ad r i yat i k hücumlar hakkında bunun memlekete yayllmasında ticesiz kaldı. Kısa bir fikir müdnve-

Almanlar mukabele - 11 • ve günden güne inkiıafım arttır- ıesi, meclisin ekseriyet itiba .. ile he-
hadisesi bunun ıza at verıyor masında baılıca sebeplerden biri nüz mütareke fikrine mütemayll ol-

e t t İ} er Atina, 22 (AA.) - Yuna- de bu ıibi hadiseler karımnda madığını ı;östcrdi. Herkes için için 
Londra · 

22 
(AA.) _ Lon- yeni bir delilidir" n.is!andaki İngiliz hava kuvvetle-: hepimizin gö.termekte olduğu- bir nevi mucize ümit ve temenni et. 

, .. ~' . .•. .. . . . L d 
22 

. , rının kumandanı hava generalı k lık k t l '-t mekteydl. Diğer taraftan memleke-
dra da ogrenildıgıne gore. lngılı~ on ra, (A.A.) - Genış- ' Dalbı"ac d" t .1 b muz. aygısız ve ayı sız IK ır. tin efkiinumumiyesinden de korkul-
b h d 1 . d"" 1··· 50 ·ı· . Ad . k . un, 1::aze ecı ere eya- Me 1 k tt • b" h t k d om a· ıman tayyare erı un ıgı mı ı geçmıyen rıyati natta bulu k y . t h m e e e yarın sarı ır asa- ma tay ı. Çünkü efkinnmumiyc. 

Al Ş. 1• . l d . . . h 1. nara unanıs an arp ık -L h · · '--- teı• b"lh 5 H · d b i ali gece ınanya, ıma ı ita ya ve en11.1nın met a ınden her iki sa- aahnesind i .1 . . h k t1 ı ~aa, epımız UCUKD aşa ı assa azıran ıın er tev c-
1üşman işgali altında bulunan hili de İtalyanların elinde bulu- rinin kazae d n~ı ız a~f k uv~j ~- düşeriz, buna karıı kendimiz ted- 1 den müthie hezimetlere rağmen, va
yerlerdeld askeri hedefler; bom- nan bu denize sirmiye muvaffak h kes" n . .'7ı ~v.ab.\~e erın birler aldığımız gibi Hükumeti de ziyctin vnhnmeü hakkında kilfi de-
bardıman etmiştir. 1 olan AmiraJ Andrew Cunning- 1 s·ıenrde kı~az.amulııde~e ı~. ılr ıgı. ts.aye- tedbir alması için ~limizden gel- n~edc tenvir edilmemiş oldui:,'11ndan 

.. h • b .. • . nı ıgını soy emış ır. diği kadar tazyike baılarız. Hal· mütareke talebi gibi müthiş bir dar-
Almanların hucumu . . aın !n u curetkarane harcke~ı General sözlerine şöyle devam b k'. f • h. b h 1 d beye hlç hazırlanmamış bulunuyor-

Londra, 22 (A.A.) - lngılız. lngılız donanmaBının -ek genı~ etmistir: u ı ıç ımaı ve ru ı u ran ar an ' du. 
b h d h"l" d d · ı h "" mütevellit hastalıklar aari huta-Hava ve Dahili Emniyet Nezaret- ır .sa a _ a ı ın e . eıı~z. ere . _il: Bu savaşta iki maksat güttük: Rir gün evvelki meclis t01>lantısı-

Jerinin tebliği: kım. oldugunun. yenı bır delılını Bunlardan birincisi Yunanlılara lıklardan daha çok vahimdir, na, yukarıda izah eylediğimiz iizeN 

D - d" h f ı· • teşkıl etmektcdır . çünkü sari bir bastalıiın nasıl ol- iştlı-ak edememie olan Nazır Fro~ 
un gece uşman ava aa ı- _ . • •. yardım etmek, ikincisi de ltalyan- bb. dd. • b l 

yeti bilhasaa tekrar Livcrpool'la Italyan fılosu mudahale etme- )arın harp maneviyatını bozmak- sa lı ı ve ma ı çareaa u unur, sard, o ana kadar bir fikir serdet-
Mersey'in sahilleri üzerinde ""ö- den. A'.·lony.:ının bombardıman tı. zararı tahdit edilir ve batta has· memişti. Nihayet o da söze karıetı 

"' d J v tal k k buk rtad d :ı. J ve meş'um mütareke kıırnrını nıüııı-
.zükmiiştür. 1 lava ka~ardıkton az e 1 mesı . .' unnı~ kıtalarının Arna- Arnavutluk limanlarile bilhas-

1 
ço ça 

0 
an a K& - kilıı mert.ebe geç vermek için vesile 

sonra başlıyan hücum sabaha ka- vutlukta~ı ve lngiliz kıt~larının sa Avlonya ve Draç'la fazla ala- dırılabilir. nramaktn olan meclise, karar verme 
dar de"1.·am etmiştir. Bir çok yan- Mısırdakı muvaffokıyetlerıle esa- kadar olduk. Avlonyaya karsı 18 Ruhi hastalıklar ise ihtimal ki mühletinin nc:rlcıı dolayı uzatılması 
gınlar çıkmışsa da itfaiye teşkıla- sen ~~-rs.ıl?11~ ol~n . Mussolininin defa hiicum edilmiştir. Bu' hü- birdenbire göze çarpar mahiyette iktıza erlcce!:ini izaha başladı. 
tmın gayreti sayesinde geceden prcstıJı ı~n yenı bır da.rbe te§kil cumlarda Avlonyava 42 ton olmadıklarından dolayı onlara Umumi içtimalarda nutuk iradına 
söndürülmüş ve vaziyete hakim et~ektedır. Mısır aeferınde elde bomba atılmıştır. karıı km derecede alaka ve en· alıtınıış olan bir hatibin inceliklerini 
olunmuştur. Bazı ı;cnret evlerıyle edılen muvaffakıyetler dolayısile ingili;ı: bombardımanları neti- dife gösteremiyoruz. On dört kemali maharetle idaı-e ederek söy-

Yana ve Fransı:ı:cadan nakleden: 

Süleyman Sltkı 
................................ 1 •••• 

cFransa, sonuna kadnr harbe de
vam edecektir!> 

Fnknt radyoda Bnşvekilln sözleri· 
nl dinliyen Fransa, bu sözlerin nasıl 
meyus, milnkesir ve nevmit bir sesle 
söylendiğini farketmektc güçlük çek
memiş ve her ~eyin tnmamile mab
volduğwıu nihayet anlamıştı! 

Fransa felaketin dehşetini bu su
retle ilk defa öğrenmiş oluyordu. 

M. Re)'tlaud'nun nutkunu mütea -
kip radyodK yükselen (Mars<>yyez) 
ma~ lse, her vakitki gibi şan ve 
uıfcr nnğmelerile değil, bu harbin 
ilk acıklı inbiuım ve inhidam fer
yaUarile kulaklııra aksediyor, bütün 
Fran61lnın yüreğini par~ahyor, göz
lel'1nden tufanlar gibi yaşlar akıtı
yordu. 

Başvekil, hm- cümles\nde blr baş
kıı mat.em ha\'a&I sculen nutkunu 
söylerken hüküınctin diğer eı kinı 
yeni bir uıuhııceret için acele acele 
çnntftlnrını hıızırlıyorlnrdı. Bu yeni 
muhaceret fatikameU ise ecnup ba
valisiydi ve ser5erl bir hale gelmiıı 
olan ı.nvallı :Fransa. hükumeti ( &r
de:ıux) şehrinde kendine yen\ bir 
m<'rkcz, dahn doğrusu yeni bir mel
ce bulmak ümidılc yola çıkıyordu. 

diğcr bazı binalar ve birçok evler ıu ı:ıokta ka:rda fAyan görülme.it- cesinde ltalyanlar tarafından yqmda bir yavru kızcağıun ana ledlgl bu hararetli sözlerin eyni u-
t d baba yurdunu terkedip gitme.ıini manda çok samimi olduğu hissedili- B d 'd •k• •• 

hasaBra uğkramıştır: t e i~r.I I L'b d h k cepheye harp malzemesi gönde- gazetelerde Okuyunca onu adi bir yoı-du. Vakıa halka hitaben irad t-dı- Or 0 8 1 1 9Uft 
tr mı tar zayıat varsa da, bu 1 a yan ar, 1 ya a are ete rilıne,ıi i~inin intizamını ciddi su- b k' len nutuklarda., kudıetli hatiı>lcr, 

miktarın yiiksek olmadığı zanne- başladıkları zaman Alman propa- rette bozduğumuıa kaniim. Ricat z.a ıta va uı gibi telakki ederek ıuımlle 61..erinde mücs ir olmak için 
dilmektedir. gan_d&s1_ Orta~rlc_ ah_rekat.ının ha- etmekte olan 1talyan kuvvetler·ı- omuzlarımızı silkip eeçiyoruz. . i - - k ·r 1 

t
- b h h ld Halbuki bu hadise üzerinde bir ı;:ımım goı-unme nıarı et ve mıı ıa-

Londra mıntaka ına az. bomba ~a ı ır e emmıyetı .aız. o u- ne höcum etmek irin Şimali Yu- retlne 1.aten maliktirler. Jo'akat bu 
1 B 1 h 1 nd b h t k d F ,_ :s an için durup onu lnyaaı nen.le, d r "I F rd' · ı · ı atı mı tır. a:rı ev er asara uğra- gu an a. se .me .tey ı. ar.at 1- nanistanda bulunan İngiliz. tay- . e a .. . rossa ın samıın yetı ya • 

J h d b ım'in ile tetkik etmeli ve bunun b t' ı·k it"b ·ı · h 1·1 m~tır •. Bir miktar zayiat vardır. l ta )~an ezımetın en ao?.ra _u h~- yarelerinden de istifade edilmiş- ııız ıı ıp ı ı arı e ız ar ec ı en 
lngılterede ,.e Calles menıle- rekat sahası Alman mufcssırlerı- ne demek olduğunu .kendi kendi- ciili bir samimiyet olmadıl;rı ve bu -

. d h tir. miz.e derm" al~'-alarla 1 nıın ıleı·in kanaatler mengulii bulun-
ketl.nde bir"ıb"ır"ınd•'ı' rok u '.'-'k nın nazarın a a ... ·nti ehemmi_veti- l 1 ... sonna ıyız. • • ,. ··~ Hava fi o anınızdan b iri mu- On dört d b" ı. bab ıluğu açıkça görülüyordu. 
muhtelif v_ erlere de bombalar a-ı n.ı geniş m.ikyasta kaybetmit gö- h kk k !19 h 1 YAfU1 a U' aızın, U• 

d 
a a suTette :J , mu teme o- ~u· bu kı' au""nl • d ·ı d 1\1. Fross:ırd, ınütaleatını ktıvvctli 

tılmıştır. Birkaç ev yık1lmıştır. runmekte ır. !arak da l 2 halyan tayyarl"~İ tah- .. • y • erın e, aı e yur U· 

Za 
.... ·ıat azdır. ................................................ nun sıcak ve samimi bucağını, bir bir anda ile şöyle telhis etti: " AJ rip etmek suretile bir rekor tesis · ı· ·ı cı. 'L • J ·ı - Üç esnslı mesele hakkındn ce-
l~etı"cede bombalardan manya annenın ye 1§1 mez §eıaal .... erı e az za. etmiştir. d 1 '- - L~- bab I vap alınma«'lıkça kat'i hiçbir karar 

Asabiyet nöbetleri ve 
büyük endite ltahra11-
lan geçirdikten &onra 

Nihayet M. Regnauil 
istifasını vermiye 

mecbur oluyor 

[ 14 Hazlra"JJ 
r.r go··ru··ımu·· •t:ı· r. A • k B k b 1 f 1 d o u aucagını, uu anın ~n a· sel 1 .., • una mu a i • bu i o an ver- verilemez. Bu üç me e ise şun ar -

Kral nutıık so'"vlı".uncek merı aya şılmaz ve ölçülmez kudretli bima- dıı·: Artık bnrp sahasında cephe nanu-
L d 22 ( \ A} ,, .. N 1 d ydıipğ!:~zi:::~~t~r.bir ölü ile bir J.a- yeaini b1rak1p kaçma11 için, ne ka- 1 - l\J . Churchill bize karş1 knl'i tıa bir ~ey kalmamıştı. Bütün ı·apı-

on ra, ·' •• • - oe mey an mi dar PJUmaf olması. kiirücük '-'Ü· labilecek şey, bazı geçit noktaların-
rtu8u n'·u· b t'I b lngiliz hava 1 ·uvvetlerı"nı"n faa- ~ J bir taahhütte bulundu. Fakat acab~ yo • nase e ı c çaışam a k ? .,. reg-İnİn ve ruhunun nastl buhren- da, (t1kaç- Bouchon) namı verilmi-

gün11ü saat 15 de Kralın radroda 1 ·O uyor • 1
1
iyetiBherk akşam Y

1
una

1 
n kuvvet- lar içinde ÇU'pınmakta bulunması ~i::~~n:~enh~~~~~:ğ~ş~:::m~CC:-k ı·e başlıyan, mevzii tertibat almıya 

mi ete ve i~paratorluğa h.itn.b~- (ı inci sahifeden dcı·aın) eri aş ·umandan ı~i e yapılan lazımdır! Bu elim hadise sanki midir? inhisar ediyordu. Bu bkııçlar, düş-
de bulu.nacagı resmen bıldırıl- gazetecilere beyanatta bulunarak bir toplantıda kararlaştırılmakta- kendi ha*ımıza gelmi" gibi, bu su- 2 - Anıenka b'-e tan1 bı"r m\lza. nıanın ilerlemesini işkiıl için birer kt d d ., " u. müstakil müdafaa yn\•alan teşkil e-
me e ır. _ demiştir ki: ır. alleri kendimize mal etmenin, he· bcrette bulunmıya huzır mıdır? ...ı_, f d b 

• Al I ltal}•an hava kuvvetleri (ena i- dccekti. Pan~in garp tam ın a u-

144 it 1 tc manya i e Amerika ara- yeti umumiyenin selametine ait 3 - Donanma meselesi nnsıl hal- lunıın onuncu ordu, aşağı Normandl-
a yan sıııdaki müstakbel münase6etlc- dare edilmektedir. f !a!yan bom- büyük bir içtimai vazife olduğunu lolunncııktır? yada Mnnche snhlllerine doğru, yek-

i ay ya"" e S j rın şekli, Amerika sularında bu- bar~ıman tayyarelennın .bomba- takdir etmemiz lazımdır. M. Fro~arıl'ın deılıkleri doğru ıdı. dıgcrlnc muvaı.i surette nkmakta o-

du
•• Şli•: ru·· ıdu•• lunaıı Alman vapurların ırı miisa- ladıgı kıtalar topc;.u ateşıyle pek Çembf'rlita:ıt k' b db bt de Bu fıç mc de halledilmeclikçc J<'ran- ':ın ııchirlcı· üzerine çekilerek ricntı 

d · · ·ı d güzel dögwülebilir • · · • a 
1 

e a pe • M ı· i V"k I b " · C"ll•ınekLc"di. 14 haziranda bu oıdu eresı ve lngı tcre)'C evri mese- I 
1 

I • , rın derdıne ıştr ak etmek ve onun ı;ız 1' I'\ u e asının tıgun ıçın ~ ~ 
(1 ıııci ımlıifcılrn ıleıam) lesı kd.şısında Amerikn HukCıme- ta yan arın Korfu yu hombar-ı kızını bulup aile yurduna iade et· k ıt'i lıir lcnrar vermeı11 mur<ıkün de- (Breı::lc) nehıi üzerine ve 16 hnr.i-

. 1 • • b 1 d dıman etmesı" bu "ehre kola,>·ca "ildi. Nazırlar, hu mesclelhrin orta- runda da ona muvazi olan (Dlve ) 
Ha,·a ınulı:ııebdeııııd~ 88 tnnnre tının a acagı vazıyctc nğ ı ır.> . . • " .. m ek, bütün "atanda,lar için bü- ., '" · uçulabılme d b .. •n atılarak kendilerinin burrün de ııehrl üzerine vnrmışb. 

düşüıülınfiş, 56 tay•·nre ek .~erde lngıliL Deniı. Ticuret Nazırı sın en ve uranın mu- yük bir borç olmalıdır. Bö"yle bu'". ~ .. ~ d f b t d ·ı · ı knt'I !.arar ittihaz etmek yükünden J~ransadıı eliln harbctmekte ol,ın 
~hrip edilmiş veyn elimiz!' g"~ ıılş· Cros,.'un son günll'rde yaptığı be- ,:e~~:d~r. u unmnsın an 1 en ge • yük bir İçtimai hastalık karşısm- kurtarılmış bulunmas ndan ·<;ok mem l muhtelif ordulnrdnn büsbütün uzak-
tır,.. . vanillı bahis mevzuu eden a ... ·ni da kavıtsızlıkta devam etmek de ııun oldular "C bugunku' meclı's m"'· l:ışıp açılnıayı mucıp olan bu "aılp 

Ing-ılızlcr 13 tavunre kaubctruış- j.; h . 1 .1• • . J H • "I • d h f 1 h ..., - ' u ., 

l
a dı B f .

1
. "'"'·ı t k "' 

1 
şn <:ıyet şun arı ı ave etmıştır: n\•a ıyı eşınce a a aa are- mck yarın k d' ' · d · u.kcratına da bu suretle nihayet ve- ricntten maksat, kaç gündür bazı 

d r LŞ ngı ız pı o u urtu mıy.ı C • kl'f" A ., kattn hulunmıya hazırlanıyoruz. h 'I w en ımb ızık et aynı rild"ı. huk:.ınwt erkanının askeri imkinlar-
mu~affak 0 mıştur. « Toss un te ı ı meru;ayı y . t d b l . . . asla ıga maruz ıra ma < de-

MitraJ,,·öz ·ıteşı' j harpte bulunnn bir memleketin h unankıs an al . ~ udn?n lkngdılız I mektir. Evlat sahibi olan her ana dan ziyade siya i dü~ünccl<'rlc i<;kn 
" < - b' h k 'k ava uvvet erı ııım ıye a ar b b b bl"k b •. Muharebeye (Loire) nehri 1 ıçe ilti7.am eyledikleri (Brctngne ınü-

Ta\."'arı•lerimiz bütün infilak 'e )apacagı ır nre ete teşvı ten 70 k k 120 b b a a u le t eye er gun ma- • el devam edr'lecek dnf11n ımhası) pllinını tntbik etmek-
., b k b' • d w·ıd· B 1 a ın yapnra ton om a d ~ • b" h lık k" d üzerın e yangın hombnlannı ntt•kt ın ıson•·a a a ır şe) egı ır. un arı I d ruz ur. !Sars ır asta , va ı te • ti. Halbuki sonı aki vukuat, Manche 

i . 1 Al H . . N . . 1 nlmı ar ır. b" ) 1 1 h h p ke uçuşıle ta~"Yaıc n cydanı üzerı- man arıcıye ı ez:ıretının me· ır er a ınmazsa , nas1 er an er- 6ahlllerinde Fran nnın snir kısıınla-
ne lıileum ederek meyd,1111 mitrıılyoz ~ut mümessili sıfatiyle çok ciddi ı• f 1 y 1 d • kese bula~bilirse, bu içtimai Vükclii Meclisi, .M. Frossard'ın nndan tamamıle tecerrüt etmiş müs-
nteş~nc tutmuşlardır. olarak söylüyorum.> la an ar en 1 z e hastalıklar da, bl"lki daha az göze nıudahalesini miiteakıp nyrılmadan takil ve mOnfcrit bir (müdafaa ve 

Ilır lıoml .ı _d?pos_unun alc\lcr için-1 Alman Hariciye Nezaretinin bu 1 çarpar surette ve fakat muhakkak evvel Başvl'kilin Amcrikaya bir hl- i uhküm mıntnkaııı> teşkiline kal -

kd~J y:ındı{\'l~kgoıbt'ılmuşttırf .• 11\levleı t0
1
0 mümessili tarafından yapılan )'U· ı pek yak 1 astı I ar daha kat•İ Ve daha tehlikeli ,e. lnbcde bulunmasına ve radyo ile dt!, ı kışınnnın tnmanıile bcyhllde YC iti• 

ı nınetıc ı - ıı· nıcsn cı <•ıı l{Oru - k d k" b d" k" N ._ k'ld h ordunun şecaat ve gayretini arttıra- zum uz olduğunu isbnt etmişti. 
mekte idi. Butün ta)'ylirelcrimiz Os- 1 ·arı a ·ı c;ı.anat, un u evyor~ . . 1 '°• er vatan çocuğuna her gÜn cak ~e memleketin kuvvei maneviye- Onuncu ordunun daha sağında bu-
l · d .. 0 t" 

1 gazetelerinde büvük harflerle te• (1 iııcı sahıfedıın dııvoııı) ul••abı'lir ı ı k ı d 1 ı · Al erınc onm ' ur -v • sıni lutıtcak yo dıı b r nutu ra et- luııan a 1 ıneı oıduya ge ıncc onu 
:"\.I r t ] . 

1
• k ta t barüz ettirilmektedir VI'! tiİyah gömlekliler tarafından ı<Hepimiz b"ırım" ,· · · b' · • nıc•sı"ne 1·-rnr vermi .. ti. man kU\•vetlerl ortasından yararak a ısı a a <V ye ı a ı · 1 h" h k 1 . d ., z ıçın, ınmız ,... ,. 

.. d 'ld" Nevyork Post gazetesi, bu ha- Y.apı an te~ ış are et :rı oıayı- hepimiz icin11 düsturunu bilba.ua Parisin Alınanlar tarafından ı.ap- iki kısma ayırmışlardı ve lru iki kı-
. gon erı 1 İ beri cNazi tehdidi • Amerika ya sıle maddı ve manevı acınacak ı böyle çok tümallü içtimai dert) tı aı tık lılr emri vaki olmuştu. Şeb- sını da bır daha birleşmek imkanını 

Kabh-e, 22 (A.A.) - Ortaşark n· k ' h b 1 ~ 1 d bı'r haldedı'r k d k · · . er · Ynnt dan eoı rıı ı··e dii•maııın ~ bulanınınıştı 
'-1liz mnumi knı-argiihınııı tebliği: arşı arp• aş ıgı a hn a neı- · , . arı1sm a endrlllde tuıır edın- nn _,,, ın 1 

" .. ~~· • 

Mısırda : Bardia nııntakasıncfaki retmiştir. Yunan donanması Adrıyahk 1 mek mecburiyetindeyiz. naha doğru sarkması g!ttikçe art- Bu lıısımlıırdan biri (Sen5) .,. :makta ve bütün (Champagnc) sa- (Çosne) ııehirleı1 istikametinde çe-
1."UTVetlerimiu t.akv:iye kıtalan gel - Nevyork World T clegramm denizinde ı Bu simi hastalıp, bu bir ba- hası ieıtaJ altına girmekteydi. kilerek, daha soldaki yedinci ordu-
rnektedir.: . .• . _ gazetesi de şu ba,lığw kullanmıo- Yunan Bahriye Nezaretinin kışta PÖrÜnmİyen ve daima lıra- Bntkumandan General Wcygaııd'ıı ntın sağ cenahını setir vazifesini 

&n gunlerde ~gal ettıcimız dUJ- tır: cBerlin bize hakaret edivor.> tebliği: ranhkta atkadan vuran kahpe Loire nehri üzeıinde harpte devam görmek i.at.cmiş, saldaki kısım da, 
ı~an hu~~t ~~rnkollarında 7 top iğ- Nevyork Tlınes gıızetc i ıll• Alıııan Amiral Kavadiaıı"ın kumanda- ! diifmana karşı maddi ve manevi mnri verildi. durdllncü OTdu ile birleşerek cenuba 
tın~:~~ı e:;~cl~·rde vatlyl!tte deg-i- ckilst. ah.lığı~ t.i~irilc tavs.i~ ettiği bu s~ altı_nda bul~nen torpid_o mu. h- 1 ne kadar si~ihıDH. z varsa kullan: O .ık:am saat 23 b~ukta M. Rey- garbiye dQtnı rlcat yolunu tutm\lf-
.kl'k . kt haı~ketı munakıışa t·ıleıkeıı Alman rıplt"rınden murekkep bır fılo malıyı:ı.. lçtnnaıyatçılarımız ibnı naud bütün Fransız mlUetlne bite- tu. 

şı 1 ~o ~r. hükumetinin bu gibi tehditlC'rle A- l 5 I 6 k·· 1 · Ad ,' • ti ·ı ı.ı ) • · d'l" ben ou süzlerl 86yledi: : (Devamı var) 
Amerıkanm yapaca•ı rtk "h . 

1 1 
• , ı a.1unucvve gecesı rı- 1rşa arı e, a" ı eren erımız ve ı ı 

., me ayı sarı sıyasct n< en ~evıre - "k d · - d S d .1 d"' 1 · · "f b. 'k 1 ·ı l c:_ k yardım bllect!ğiııi tn»"n\'\'UJ' etmekle pek yan- ,ya~ ı . en~zın e ason a .ası 1 er- onen erıımz ,, a 1 1 az ~rı e, H har b 1 n. bulunmaktadırlar. halya i e ......,.r ! 
J.ondıa, 22 (A.A..! _ Datly Te- lış na ihatlere ibtina etmi~ olduğu-. le'.ınde bır.ka~ saat devr.~w: gez- mekteplerde hocal~nmı~. !ure~- ava 1 n İtalyan Afrikası, Trabluagarp ve 

leıı;ıaph b'11ZCtcsinin V•şirıgton mu - nu .söylcmek~diı·. Ayııi gazeteye na- mışsc de ~~çbır tara~t~ duşman ı- t~~ gele':' ~a3·batla~ll", bu_y~ .ku- ye H ,. b ı· l ""a R ç 8 su Onikiadadaki hedefler üz.erine 
babiri yıızıyvr: zuran Aııwuka tııı·nfıııılaıı tııkip e - nne te.saduf f'tmt!rnı-;tır. çuk hepımız evvela kendımızı "" bin kadar hücum yapılmıştır. 

nei i~fımhm· Roosevelt'in talebi fi. j d~lc;n b~ siyasetin hedefi Atlantik de- Bombalanan Yunan lıah f'derek göstereceğimiz. temiz Habeşiatanla İtalyan Somalisi, 
zel'ine Jngiliz Satınalma Komf!tymm ı ııızı nıudafa:ılarının dost dlcrdc knl- h" 1 · nümunelerle, Hükümet resmi va· (llirlııcı sahifeden devam) EritTe ve ltalyanlar tarafından iş-
harp nıalzı-mı•ı:;i siparişlerinin liste - nıasını temin için Diiyük Ilı·i~ıııyny.a A . ,}e( 1~ e)rı f . . utalarile bu derde karfı harp aç- ye kadar, .Şimal denizi ve Manş gal edilen fogiliz Somalisi dahi-
sini lıltirnıiştir. Bu sipaı işler 7GO ı~addcten yar~ım etmek oldugunu l· tın.a, - ı /- · · . - ~mnıyetı malı b'.1- nevi kalkınma s"lkinme l imnnlorından Onıkiada,•a kadar lindeki askeri hedeflere bir çok 
ınılyon 1nı:llır. lirası ttıtmnktadır ve la\·e etmektedır. Umumıye Ncı.nretı tarafından ' •. k el (Mi kı ·İr ~ . d ı . b h • d h T d .. 1 1 K l"k 1 
kısa bir zamanda Amerlka endüstı:i- clün akşam neşredilen tebliğ: ~e yu ~ me 1 ·~.mı 1 

Si a- bzan~~ dgen7 lır ~~ a a 1 ın c hucum ~T ytpı mıştır. sez: ı • -
si tarafındnn )"apılaraktır. Amerikada müdafaa Düşman hava kll\ vetleri, aşa- a tanzrm ey eme ıyız. eş ın en .. aza ucum ?:ap~ış- ,t~lyan ı~ga ıne geç.en ~- an v.e 

• lııliye Nazırı .Morgcnthnu, gnze- hazırlıkları ğıdaki şehirlere kaı'şı akınlar yap- Yine tekrar ediyoruz, Çember- lar1dır. Bu hucuınlnrdnn dort bıne K~ya lımanlarına da m~.t:addıt 
tecilcı· toplantısında demiştir ki: 1 Vasington, 22 (A.I\.) - Miili ınıştır: ı:ta~taki gözü yaşlı babanın ma- :.a,.ını Almanya ~le ~imi anlar ta- hucumllar yapekılı:..ııştır. 05Butun ~~ 

Ra Ji!;trde 300 milyon f ng'.liz llrnsı Müdafaa Komitesi Reisi Knud- 1 - Yenişchire atılan bomba- ıum yavrusunu bulmak, onu aile- rnfıııdan ı~gal cdılmış o an mem- hücum arın y ·unu 4 e balııı 
t~1t.an/2·000 tayyt1~g· ~5 mıly<'n in. sen, dün bir beyanname neşrede- lar\lan çoğu kadın \'c çocuk ol- sinin temiz ve şefkatli harimine leketler üzerine yapılmı ;ırA. I olmaktadır. 
g ız ıra ı tutan tıı::arı•l \'ııpuıu k. I .. k" d d ıııak u'"zere sı"vı"l halk ~rnsında z.~- • d · · lb"rl'··ı 1 k h lngiliz hava kuvvetlen. man Trablusgarptaki düsman he-4..,5 · ı İ ')' r k re ışoa ettıgı mev tın ne en o- u .. ra e ıçın e ı tgı e ça ışma , C· . " 
ve " nııyon ngıız ırası ·ıyıne - 1 .'"' ·ıd··· .. h . . d B' I h - • • • • b tk• h d hın·ı:ı meydanlarına 1123, demır- dcflerine :gelince· bunlara da üç 
tinde de top ,.e tnıık vanlır. Bu ı;i. ayı ılıdas edı ıgını ızn c:tmıştır. yıat "aı ır. ına ar a ;:ıra ugra- r. mız ıçın, e ı vatan u utlan- l k il d .. d f h" • d "I . I . 
parlşler h<ıkkıııdnki mukavele, Roo- Bu beyannamede şöyle denilmek- mıştır. nı müdafaa etmek kadar kudsi ı vollaı 1 c ·ara yo arına ve .. enız ~uz e a ucum e. 1 mış .. v~ ngı
scveltiıı lıtb'1lteı<'ye yardım projesi tedir: 2 - Lakade'de az zayiat ol- bir borçtur. Bu borcu eda etme- muvasala hatlarına da 683 hucum lız hav~ kuvvetlen, muhnn~at 
ııarlllmeııto tan.fındnn tnsdfü edilin- Bu komitenin kurulmasıJll.)a, muştur. Bazı binalar hasara uğra- dikçe, bunun kutsiyetini takdir ynpmışlardır. depolarıle ltalyan ordusunun ıa-
ce iınzı:ı.lunacaktır. mıcıtır. etmedikçe hep:-.:. • .,_ b t Doklar:ı. gemi tezgahlarına ve şesi için büyi.ik bir ehemmiyeti 

dünya va7İyetinİn daima artan " ' ........ aynı aKı e e 1 J d d " }" b J h • I" 1 ·• " 60 f 
MoAl'gent?l~~-; b~l 60.JUt care.t vapuru- vehameti amil olmuştur. Buı:;ün 3 - Yanya civarının bnzı kır uğramıya müstahak olacağımız· ı imal n ı1r a . emı~kı u u8n6a6n hv~- ) aız.dıdmal~ ah~' uzerlınc ~han alz-

nun mert ...... a ngı ere ıçın yapı- d .. . mıntnkalnrına düşen bombalar, d b" .. he t J' • , • pur ::ıra genış mı yasta u- a ı et ı ucum ar tevcı eye-
la bil.erek va.pul' adedinin azanıisiı_ıı _c_v. am eden mucadelcnın arzct.- an ır an fUP.. ememe ıyız. lcum yapılrnıştır. İstila hareketi mı"•tir. 

k k b b hasar yapmamıştır. Buralarda za- TA:-.VlRI EFKAR "' te,kıl ctmcdığinl ve bunun ııııcak bır ugı ara ter unun yatıştırıcı ır .. hazırlıkları arasında limanlara Aynca balyan harp gemilerile 
bıışl:ıngıç olduğunu sıi)·lcıniştir. ı usulle sona erdirilmesine imkan )'İat ta yoktur. ~-- - t 1 l · 1 d t" t ·ı · ·· · 55 h"' - 1 d - ·· k d' 4 - Patras civarında da hasar Fransada elektrikten op anmış o an mavna ara a 11- ıcare gemı en uzerıne ucum 

k l'k b' 1.•. . . d d" b oma ıgını gosterme te ır. f 1 b'" 1 t l b ato ı ır ıgı ıçın e ın ser es- ve zayiat yoktur. tas~rruf mansız ve asl asız ucum ar ev- yapı mı§ r. 
tisinin müdafii olarak da kendini Birleşik Devletlerin müstakbel Vıchy, 22 (A.A.) _ Havas ajansı cih edilmiştir. Fakat Italyanlar, İngiliz hava 
~östermcyi muvafık görmüııtür. e.m.niye~~le qemok~a~i prensiple- Almanya çizmeyi bildiriyor: Düşman tnYyare ve mühi~mat kuvvetl7r!nin en _geni~ taarruz .. ha-
ltalyanın siyasi cepheden k~ndi rının mudafaası, butun sermaye • I d k Elektrik ml'mbalarının kifayeU!iz- fabrikalarına yapılan 250 hucum 1 reketlerını kendı toprakları uze• 
haline terkedilmesi meselesini ve teşkilat membalarının fonliye- ışga e ece liğinin önüne geçmek üzere icap et- e nasında düşmana, tamiri kabil rinde müşahede etmişlerdir. Fil-
Hitler ctaliin mukavemet edile- te geti~.il~esi~!n ve bir taarruza (Birinci sahifeden devam) lifd takdirde hukiimet elektrik ma- olmıy~~ hasarlar ika edil~.iştir. 

1 
hakika. italyad~ki tayyare. mey-

miyccek bir darbesi> nden neşet karşı butun mudafaa vasıtalarının keri kıt'alar tahşit edilmiş bulun- kinelerin satışını men, clcktdk ee- lncılız hava kuvvetlerının, ek- danlanle sanayı merkezlen ve de
ettiğini ileri sürmektedir. Hatta kullanılabilmesi için de azami de- maktadır. Bu tahşidatın hedefi, leynnının istimnlini tahdit cdcc<'k seriya, düşm,.- arazisi üzerinde niz Uıleri mütemadiyen bomba· 

d · f d'l \ e bu tahıHde uygun iş saatleri ta - 1 Alman Führeri fakir ciü,.mücı bir rece e gayret ve mesaı Bar e ı - her halde ltalyanlcıra, eg~ er yıkı- 1 yüzlerce mil uçtuktan sonra yap- anmıştır. 
.. v y n ''e umumi hizmetler sarfiyntını 

italyanın dini sahada daha çok mesini istilzam etmektedir. lı rlarsn Almanlann ltnlyaya gire- tnhdil veyıı büsbütün ınenedccekth-. tıkları bu cüretkarane hücumlar, Torino, Napoli, Brindizi, Ta· 
iyi bir mevki tutabileceğini de id- Zafere kavuıımak ıçın bütün bileceklerini hatırlatmaktır. .. .............................................. harelcat esnasında düşman tara- ranto, Milano, Bari ve Cenova. ~,~ltat Hitler. Mareşal Pctain'in 

1 llılt· b" ıı1t t 1 ır vatanperver ve koyu 
bit t.:t~lik olduğunu bildiği için 
ı\~r· .. tın-katoHk bloku fikrini de 
t~ftı 8Urrnüıtür. Bu sebeple bir ta
~r, arı vatan hislerini tahtik için 
lqj,.tıaı~ müstemlekelerinin tama-

dia etmektedir. Yine onun fikri- sanayi sahalarında azami randı- Diğer taraftan, Hitlerin, Atlan- l'asviri Efkir fından düşürülen 550 tayyareye lngiliz hava kuvvetlerinin ziya-
ne rıöre yeni Katolik ittihadı ken- mania çalı~mak zaruretini tebarüz tik sal.ili boyunca herhangi bir mal olmuştur. Fakat buna muka- retlerinin ne demek olduğunu bil-
di arazisi jçine Vatikanı da ala- ettiren beyanname şöyle devam teşebbüsü düşünmekte olduğu Nüshası (5) Kuruştur bil, diıı,ımana yapılan büyük za- mekte ve bu ziyaretlerden çok 
caktır. Hatta, müstakil ve katolik etmektedir: hakkında da şayialar vardır. Her ı Ab Ş . 1 Türkiye Hariç rardan başka, Almanlar kendi çekinmektedirler. 
hlandanın da buna iltihak edece- Bu teşekkülün vücude gelme- halde Almanya, Bordeaux civa- one eraıti için için toprakları üzerinde 109 tayyare ltalyadaki askeri hedeflere 82 
iini Hitler ümit etmektedir. Çün- sinde amil olan en büyük buhra- rında oldukça büyük kuvvetler Senelik kaybl'!tmişlerdir. hücum yapılm11 ve bu hücumların 
kü Büyük Britanyanın müstakbel nın vehametine Amerikan mitle- tutmaktadır ve bunları ileride 1 ............ 

1472~ K>r. 
21~050° K>r. italyanlar da ingiliz hava kuv- her biri için üç bin ltiometrelik A tı ayhk .... .. .. . .• . uv .. ek mecb 

ablulca11 cephesinden Mandanın dikkatini celbetmek belki de daha ziyade fazlala,tıra- tlç aylık ...... ...... 400 > 800 • vetlerile deniz tayyareciliiinin bir meafe btetm uriyeti 
•• • 1 ı· 1 

ıtf . F 
~ ını ranaaya teklif ederken, 

..._da F ranea. lta1ya ve 
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SUMER BANK YERLi MALLAR PAZARLARI ı 
MÜESSESE MÜDÜRİYETiNDEN: 

s ü m e r B a n k y ü n ı ü v e p a m u k ı u m e n s u c a t f a b r i k a 1 a r ı m a m u ı a t ı, a s a ğ ı d a k i t a b l e d a k a y d o 1 u ı a n m ı n t a k a 
taksimatına göre Müessesemiz mağazalarında ve satıs bürolarında satılacaktır. Tüccarlar n mensup 

oldukları mıntakalardaki teskilitımıza müracaatları rica olunur. 
SATIŞ MINTAKASI Mağazamız Bürolarmm isimleri H SATIŞ MINTAKASI Mağazamız Bürolarımn isimleri 

KAYSERi BÜROSU lstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İt 
Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, ISTANBUL Toptan Mağazası,·! 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Belu, 1( 
Zonguldak, Kastamonu :: u 

Ankara, Çankırı, Çorum " ANKARA MAÖAZASI İ! 
İzmir, Manisa, Afyon, Antalya IZMIR MAGAZASI I! 
Aydın, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur NAZiLLi BÜROSU . H 
lçel (Mersin), Seyhan, Gaziantep, IÇEL (MERSiN) MAGAZASI I: 
Maraş, Hatay ı: . 

Kayseri, Sıvas, 
Konya, Niğde 

Kırşehir, Yozgat, 

Diyarıbakır, Urfa, Malatya, Elazığ, 
Mardin, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, 
Siirt, Bitlis, Van, Hakkari 
Erzurum, Kars, Erzincan 
T rabzsn, Rize, Giresun, Çoruh, 
Gümüşhane 

EREGLI BÜROSU 

DIYARIBAKIR MAGAZASI 

ERZURUM MAGAZARI - --- ------
TRABZON MAGAZASI 

Samsun, Ordu, Sinop, Tokot, Amasya SAMSUN MAGAZASI 

NOT: 1 - Pek yakında faaliyete geçmelerl mukarrer olan: t • Nazllll sata' Büromuz mıntakası mu,terllerinin i zmir mağazamıza, 2 - Kayseri ve 
Ereğli Büromuz mıntakası mUfterllerlnln Mersin mağazamıza, 3 - Diyarbakır mağazamız mıntakası müşterilerinin Mersin mağazamıza 
;& • Samsun mağazamız mıntakası mUşterllerlnln lstanbul toptan mağazamıza müracaat etmeleri. 

111 

NOT: 2 _ Pamuk ve yUn dokuma ve trikotaj lpllğl ile Sung ipek ihtiyacı için doğrudan ·doğruya lstanbul'da Birinci Vakıf hanında bulunan 
müessesemiz merkezine müracaat edilmesi. 

NOT: 3 - Sümer Bank YUnlU Mensucat Fabrikaları mamulitının satıfına ba,ıanllacak tarih ayrıca nan olunacakbr. 

~ NAZARI Dl• KKATE.• Sayın mu,terllerimizin mağaza ve satu; bürolarımıza ait muamelattan mütevellit şikayetlerini Mağa
za ve Büro fefliklerine veya doğrudan doğruya müessesemiz merkezine bildirmeleri rica ol nur. 
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Salih Necati Eczahanesi Bahçekapıda Vakıfhan karsısında sekerci Hacı Bekir sokağı basmda~ır. Baska yerde subesi yoktur 
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Meşhur -

TiCARETiN 
, 

S 1 R R 1 \ I Devlet Denizyolları İşletme 
Umum Pi1üdürlüğü ilanları 

, 
HACI BEKİR 

Fener, G. SaralJı 
2 - O mağlii.p etti 1 

İlk devrede Galatasaray üstün 
bir oyun oynadı 

Yazan: Süleyman TEKiL 

Yazan: Herbert N. GASSON 

Tfrnnıt lıayntııın utılnıılnr ne yııı>malı? Ticaret tc ıiynziye gibi biı· 

ilimdir. Bu ilnıln kaiıklcri ııclerdfr? Masrafı arttıı·nn sebepler nclcı clir? 
İstlhlfik mcmbnlıırını nnsıl lıulmalı1 Sl•rın:ıyc ıınblhi kfırda sıra h<'kliycıı
lcı in kaçıncı ı olmalıdır! Tic:uette ittihat v.s. gibi ti en ret fılcmiııc ~eni 

atılunl.ırıı, luıttil cskllerc bil<', bu sıılı:ı.d.ı yiirüııwlcı 1 icap eden bir çok 
yollan gösteriı. 

140 Sahife, Fiyatı: SO ' kuruştur. 
lstanbul, iNKILAP KIT ABEVI 

lar Galatatıarny knlesi için büyük lFenerbahçe stadı : 

Dün iki sahadn bırden yapılan nerb hçedcn ziyade büyiık bir ~~~at~~~~~ ~~~üuf~~~~tı ~:~~:~~~ Siill'ymaniye 4 -
maçlarla lig maçlarının ikinci tali~iı:likle müCC:.dcl~ et!iği açıkça bir vaziyette bırakmış, Niynzi, Beyoğluspor 2 
devresine baıılanmıııtır. Günün en görüluyordu. Nıtekı!11 ılk devre· santrforde bir türlü pozisyon bu- 1 Hakem Muı.:afferin idaresinde 
mühim maçında Galatasaray F c- 1 de çıknrdıi(ı fevkalade oyundan lanııyor, Naci ise Mu anın karşı· ı oynanan bu maçı Süleymaniyc, 
nerbahçeye 2-0 mnğlup olmuş, ve ikiııci dt·vrcnin başlarında sında muvnffakıyct,.iz bir maç çı· 4-2 kazanmıştır. llk devre Bey
Vda, Beşiktaş, Süleymııniye ve yaptığı ~uzel akınlard. n sonra karıyordu. 1 oğlıısporun 2-0 galibiyetile bi~ 
istanbulspor da rakiplerini yen· Gnlatıısarayı oyunun_ .sonu~~a Galatasaray tekrar hiıcumn ı tiği halde, ikinci devrede dört 
mişlerdir. Fenerbahçeye 2-0 mng!up . gor- ! geçti ve sağdan gelen bir ortayı gol çıkaran Süleymaniyeliler, ra-

dük. Buna futbolun cılvesı de- Saliıhattin sol bir vole ile Fener kiplerini mağlup etınişlerdir. 
Şeref stadı: mekten ba ka bir kelime bul~mı: kalesiM attı. Fakat Cihat fevkn- İstanhulspor 5 - Be'\' koz 4 -V cEa 

9
--::: 'fopkapı 3 yoruz. Gal~tasaray,. tn~ınıı~ın ılerı iade güzel bir suples hareket ile Çok sıkı r~eçen bu maçta tstan

hnttındn bılhassa Salahnttın fev- muhakkak olacak bir golu korne- bulspor rakibini 5.4 mağlup et-

l·ık mar hakem Şazi Tezcanın kaliide giızel oynamı§ ve hafta or- re attı. . ı· ı· lk d 2 2 b' . . 
T ld • nıış ır. evre - ıtmış ve ı· 

l"daresinde Vefa ile Topkaµ ara- tasında ya1.mıs o ugumuz yazı- Oyun, denenin sonlarına ka- k" · d d · b 1 3 . . • . "b ' r ıncı evre e lstan ll ..:por • 

25 BirincıkAnundan 30 Birincikanuna kadar 
muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Aksu), peış<'nıbc 12 de (Ege) ve 

ııazaı 1G dıı l Enurıını). Gıılatn rıhtımmdnn. 

nııı tm hu ttııııı 

• hıdaııya hattına 

Jlııııdınnıı bnttııın 

Knrablgn hattına 

İmroz hattınn 
Ayvalık huttııııı 

İzmir siirııt hattına 
İzmir arnlık postası 

NO'r: 

- Snlı 18 de• (.\ııufıırt.a), cumartesi 18 do 
( \nt:ılyn). .,irkeci rıht11nından. 

l'ıızartcsl, sıılı !:1.60 do, çarşamba, perşembe, 
cııııın JG ela tMııuıknz). Cumnrtcsi 14 de 
(Trak ı ve pazııı fl.60 de (l\lnnıknz). Galata 
ı ıhlıınınclnn. 

}'azartc 1, çuı:;ı:ıı11ba \'C cuma 8.15 de (Tıak). 
G:ılut:ı rıhtımından. Ayrıcn çarşamba 20 de 
(Mcı!lİtı). Cumartesi 20 de (Sandet). Tcıphn· 
ne rıhtımıııdıııı. 

- Sıılı ve cuma lü dn {Seyyar). Tophane rılı

tımıııdaıı. 

- Paznr 9 dı: (lhırtın). Tophane rıhtımından. 
- Çnrş:ınıba 15 de (Bursn). Cumnrtcsl 15 de 

(Mersin). Sirkeci rıhtımından. 
- Pıızııı· l1 de (İzmir). Galata ııhtııııındnn. 
Perşembe 13 de (Tırh:ın). Gnlntn rıhtımından 

\'apur sefl.rlcri hııkkındn he ı· türlü mal O mat aşngıdn telefon nu
muralnn yazılı ncenreli."ı·inılzden iiğreııllC'biJir. 

Gıılatn llıış Aı'cııtcliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
..\lüdiidüğii blnnı;ı nltınıln 423G2 

Tica rethanesind• 
Kaymaklı Lokum 
130, kestane ,ekeri 
120, Tahin Helvası 
50, Şam Baklavası ı 
90, Kırk katlı Sa·.
ray Baklavası 11~ 

jTiYATROLA~ 
ŞEHiR TiYATROSlJ 

DRAM KISMI 

, K o 1:1Iüô ı ~t:ıs "'ı 
Bu akşam 20.30 d• 

Pa,a Hazretleti 
1BORSA-ı 

21 • 12 • 940 muamelul 
Londr• l Sterllıı 5. 2' 
Nnyorlr ıoo Dolar 132. 20 
Cenen. 100 lsv. Fr. 29. 611 
Atına 100 Drahmi O. 991 
Sofya 100 Leva 1. 627 
Madrlt 100 Peçeta 12. 937 
Bı.ıdape.. 100 Peıııl 26. 53: 
Rela-rad 100 Dlııar a, 175 

alnda olmu tur. Hakibinden çok da dn ıııcırct eltıgımız gı 1 so ıç dar her iki takımın temiz. ıfnkat o k 2 1 ı <l 
ı. d • • · · k il ney ·oz go atmı!l ar ır. daha üstün bir o}Un oynıyan Ve- mev-Kıın e sag ayagını ıyı u a- Galatnsarayın nisbeten hakimi· • Gahıtn Şube Accntcligi Gnlat:ı rıhtımı, Mıntakn Limnn 

fa, maçı 9-3 gibi açık bir f rkla nnrak sohıçığa namütenahi açık yeti nltındn Keçti. .Mektepler arnsmclakı Reisliği binası nltında. 40133 

BUkreı 100 Ley O, 62 

1 
Yokoha. 100 Yen sı. ı s1 
StokhoL 100 l.Ye9lu. 31.~ 

kazanmıştır. ve güz~I paslar y ğdırmış ve ta· İkinci devre kır ko~U!)U Sirkeci Şube Aeentellgi- Slı·keci, Yolcu s:ılonu. 22740 1 
kımı için elinden gelen g_.yreti 17 mektebin i ıirakile yapıl.m (120S7) 

Beşiktn 4 - Altmtuğ l sarfetmi~tır. F orvert hattında bu lkinci devreye Fenerbnhçe da- krosta i~l neticeler alınmıştır: 
1 .-11 

ESHAM VE TAHV LA 
--~~-~--------::: 

19l8 yliır:de ·' ikramiyeli 19.2' 
Hakem Tarık Öze renginin ida- oyuncudan başka muvaffak olan ha giizel haşladı ve ilk dakika- 1- l:.şn•f ( ı. L.) 8.23. 

rt"sİ altında oynanan bu maçın her elemanı maalesef göremedik. Haf !ardan itibaren Galatasaray kale- 2 -1 lalil ( H. L.) 8. 39. 3. 1 f 1 
ild devresi de Be iklaşın hakimi· h<ıttında Mu a ve Eşfak güzel bir sini tf'hdide girişti. Nihayet dör- 3 - Namık (K. L.) 8.44. st. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 
yeti altında geçmiştir. ilk dakika- oyun çıkarmı .lar, bek h ttında i e düncü dakikada Niyazi vole bir Takım itibarile Haydarpa a bi- --------··----------------

&ıranı ıt.7S 
a. ••••• E.n:W'ı.a• 1 ,. ..... 

• • , 19·'° 
• • s 19·1' 
, • 4 19.~ 

\arda Altıntuğ kalesini saran Si- Adnan adeta yalnız başına oyna- şütlc takımının ilk golünü attı. Bu rinci, Kahatn~ ikinci, Pertcvniy<tl 
yah beyazlılar Sabrinin ayağından mıştır. gol, Galata arayı harekete getir- iiçüncü olmuştur. 

il 
· k ) d di ve tekrar Ömerin karşısında ra-

birinci go erıni nznnmış ar ır. Fenerhahçeye gelince: galip hat ve muvaffakıyetli bir oyun Boks maçları 
Beşiktafın devam eden tazyiki gelmesine rağmen güzel bir maç oynıyan Sa.lahattinin giizcl prııı· Dün Beyo~lu l lulkevi "alonun-
csnasında Orhan takımının ikinci çıkaramamış ve yukarıda da hah- larile Fenerbahçe kalesi tazyik e· da askeri liseler arasındaki boka 
golünü de çıkıırmı tır. Bir nıüdd· •~ttiğimiz gibi tali çıkardıkları O· dilmiye bnc:landı. Cemilin ortada maçlarına devam edilmiştir. Maç-
det Altıntuğlular açılmı larsa a d · d ı ·b· t •· · d '" 1 d O l F h tt" Alt . .. . yun an zıya e ga ı ıye uzerın e son derece bozuk oyunu, açıkla- ar a rgenera · a re ın ay 
hHakkikmi~.e~~er~. uBzu~k surmel:?ı .• dve rol oynamıştır. Fenerbahçe for- rın bir ic görememeleri Galatatın· da ha7!r bulunmuştur. Neticede: 

a ·ı uçuncu efı tnş go unu e 1 h' b" · · "' C J (M ) S f"k (K) S k "lk d • 
3 

O l" vert oyuncu arının ıc ırıı11 mu- rayın mukadderatını az çok tayin ema ı . ..c ı . e, er-
çı.lt~ra~a ı. evreyı - ga ıp vaff akıyetli bir oyun oynıyama- ediyordu. Devrenin yirmi beşinci met (O. L.) Necmi (K.) ye, Afif 
bıtırmı lerdır. 1 mışlar, haflnr ise Ömerin güzel, dakikasında frikikten Niyazi ikin- (O. L.) Bedri (M.) ye, Hayri 

ikinci devre yine Altın tuğ ka- Fikretin akıllı oyunu ile takımla- ci Fener golünü de atmca oyunun ( K.) Ali ( M.) ye galip gelmiş
lesi önünde oynanmıv ve Şükrü, rına oldukça yardım etmişlerdir. Galatasaray aleyhine biteceği lerdir. 
takımının dördüncü golünü de çı- Fakat Cihadın bilhassn Salnhatti- kat"i olarak görülüyordu. Bundan Cumartesi günii devam edecek 
karını tır. nin tütünü kurtarışı ve kalesini e- sonraki zamanda F enerbahçe da- olan müsabakalardan sonra maç• 

ihııyet Altıntuğ aoliçi güzel li ve ayağile .nüdafoo. edi i mu- ha rahat ve şuurlu oynadı. Son lar nihayetlenecektir. 
bir vole ile takımının yegane go- hbkkak ki takımının mağlup ol- dakikalarda Cemil, yaptığı şarjla Kros 
Iünü atmış ve maç bu suretle 4-1 mama•ına ba hen ilmi] olmustur. Cihadı sakatladı ve bir müddet Beyoğlu Hnlkcvinin tertip et-
Beıiktavın galibiyetile nihayetlen- Oyun ha hyor Fencrhahçe kalesini takım kap· tiği kros, dün yapılmıştır. 
mi,tir. tanı Fikret idare elti. 3000 metrede Konstantin bi-

Oyuna, Boduri için bir dakika Nihayet, Saliıhattinin güı:el o· rinci, Skoçiınaru ikinci ve Berker 
F. Bah~c 2 - G. Saray O ıükut edildikten sonra hakem Şa- yunu, Mu a ve Eşfağın y11rdıınla- üçüncü gelmişlerdir. 

zi Tezcanın idaresinde Galııtasa- rı Galatasarayı mağlubiyetten 5000 metrede birinci Hiiaeyin, 
ray baaladı. Sağdnn yaptığı illt a- kurtaramadı ve oyun, 2-0 Fener- ikinci Artan, üçüncü Habip Rel-

Bu maç daha z.iyade Galatasa
rayın hakimiyeti altında oynan
mı sa da Sarı kırmızılılar sahadan 
mağlup olarak aynlmışlnrdır. tik 
dakikalarda Galatasarııyın Fener
~ahçe kalesine yaptığı tazyik ne
ticesinde Barbaros Galatasınay 
hesabına olacak ilk golü dışarı at
aıakla heba etmiştir. Bundan son
ra Sarafimin kalenin çok yakı· 
ıundan çektiği şütün avuda git
mesi ve nihayet Salahattinin sağ
dan gelen top vurduğu çok gü. 
~el voleyi Cihadın kornere atma
sından toonra Calatasarıwın F e· 

kında Gündüzden güzel bir pas bahçenin galibiyetile bitti. mişlerdir. 
alan Barbaros topu kalenin ycıkı- Hakem Şazinin idaresi fevka- Takım itibarile Kurtulus birin-
rundan dışarı atmakla takımı he- indeydi. ci, Galatasaray ikinci, M. K. ü-
aabına ilk golü heba etti. Bundan Takımlar: çüncü olmuşlardır. 
sonra güzel paslarla ilcrliyen Ga- Fenerbahçe: Cihat; Taci. Le- Baskethol maçları 
latnsıtrJily, F cnerbnhçe kalesine b" ö f"k E F.k E ıp: mer, ı ret, sat: · J ret, ıninönii 1 lalkevinde yapılan 
bjr ka1( tehlikeli nkın yaptıy,ııa da Basri. Niyazi, Naci, Rebii. basketbol maçlannda: Galatasa-
gol pozisyonuna giremedi. Sala· Galatasaray: Osman; Fııruk, ray A Galatasaray B yi 38-21, 
hallinin güzel oyunu takımının Ad M E r -f k B nan; usa, nver, Lo9 a : ar- Beyoğluspor Kurtuluş Ayı 17-7, 
hfikim oynamasına yardım edi- b G d C ·ı S ı·h nros, ün üz. emı, aa at- Kurtuluş istanhulsporu 47-17. 
rona da Sarafime verdiği açık ve tin, Sarafim. lstanbulspor Kurtuluşu 48-16 ve 
rüzel pnslardnn istifade edileme- Salim, hasta olduğundan ta- Galatasaray Kurtuluşu 25-17 
~ı. F.s;nt"rbahçenin yaptığı hiicum- kımda yoktu. yenmişlerdir. 

A keı·i ihtirnr için 25/12/940 günü nşnğıdıı. cins ve nııktal'ları yaı:ılı 
bııkır cdevntı hiznlııı·ında yazılı sanılerdo pazaı·lıkla sııtııı alınacaktır. 

Şartnamesi her gfln Komisyonda ı;örülcbilir. lsteklilerlıı belli gün ve 
saatlerde F'ınrlıklıdu J\omutanlılı: ~atmıılnın Kornisyonıına gclml'lc.rl. 

(12023) 

Cin~t lliktcıın Mulıaııımt11 Re,. Kati temi ihal• ıa4tl 
adet 1.ira /{r~. l1it-a K r*. Saat D. 

Süı:geç 100 1300 00 195 00 10 
Büyük kaz.an 65 ,875 00 731 26 10,80 

,, • J 19·1' 

" " ' 19·~ Anadol Demlryol 1 ve 2 pefl• 10. 0 lılerk•• B.aka1& Jtefl• ıo:ı . .S 
Şark Slıro rtı\ Şirketi ~ 

-============:==~ 
jıfıorsa har;ci altm fiya~ 
Retadlye 22 Lira 6~ ICt 
Kahıı Betlbirllk 96 u 50 •• 
K Glçe alba ~raıaı l ,, 64 ,_;:; 

Askeri ihtlynç için 24/12/9.tO günü nşağıı.la cins ve ınlktaılan yazılı İCrin belli gOn ve saatte Fındı!dıd• 
Komutanlık Satımılma Komi .,.01111 ' 

• • • 
bakır edevatı hlz:ılıırmdıı gösterilen saath•rde pnzal'lıkla sn tın ulınacaktır. ' 
Şaı-tnnnıcsi heı ı.;iin Kunılsyunıla glil'ülelıiliı'. İsteklileı-in belli gün ve na &elmeleı-i. (1194ll) 

snntlerüe Fındıklıda Komutmılık Sntınalnın Konıisyonunn gelmeleri. *'il'* ,., 
(12024) 255X605 eb'adında 136 p:ıkct 

Ciıısi ı.Ii/.:tarı M ulıa n1111erı Be. Kati temi /hak şaaH 
adet Lira Krı. Mra Kr,. Saat D. 

Kiiçük kazım 45 2475 00 371 25 14 
Karavana 600 2625 no 395 25 U,80 

• • • 
· Askeri ihtiya~ i1:in iki kamyon ü
zerinde bir trnviı· postası ile bunla· 
ra ait 16 kıılem muhtcllf cins ve 
miktarda #llstesmo gijre> nııılzcmesl 

ile lirrnbcr 26/12/940 günü snnt 11 
de paz...!\rlıklıı satın ulınac;ı.ktw. Mu
hunıınr ıı bl'ddi 27750 llruclır. Knt'i 
ten iıı:ıtı dorL bin ~uz nltmış iki lirn 
elli kuruştur. Şnıtnnrıı<' .. l hcı· gün 
Komisyonda görüll'lıllir. İsteklilerin 
belli J.,"Üll ve saatte Pıııılıklıclıı Ko • 
mutanlık Sntınıılma Komisyonuna 

655X380 eb'adında 85 paket tc~fır 
levhalarından teneke ynptırılac~11~ 
Bu işin pazarlığı 81/12/940 rc11 
saat 1.1 'de y~pılııcaktır. Şart~ıııı11 !1" 
her gün Komısyondıı görOlcbllır· ı.tif 
teklil.!rin belli gün ve saatte t~ "'' 

cekt lr. Keşif bedell 1465 lira 20 ku- edecekleri fiyata göre kat't tcıuıll fi' 
larlle birlikte Fındıklıda Kornutl'8 , 

ru~tur. Muvakkat teminatı 109 Ura lık Satınalma Komisyonunıı gcıııı 
89 kuruştur. Keşif ovı·ııkı ve ıart - teri. (12052) 

gC'lm<'leri. ( 111!49) 

namesi her gün komisyonda görOlc
bnir. İsteklilerin belli gün ve snatte 

Pındıklıda Komutanlık 

Komisyonunn gelmeleri. 

1"•• 

Sntınalma 

(11041) 

Askeri ihtiyaç için 25/12/940 gu-
nü saat 11 de pazarlıkla 20 ton ku-

••• ru üzüm satın almacııktır. Muham-
Kuleli lisC3indo elektrik tc isatı • men bedeli 5200 lira olup katı te-

nın ~miri işi :l/1/941 günü sant nıınatı 780 Uradır. Şartnamesi her 
1l de açık eksiltme ile ihale edile· giln komisyonda gorülebillr. İllteldi-

... ' 
Müteahhidi nıım ve h ab~, 

28/12/940 günü ııaat 11.80 da P ~ 
zarlıklıı 600 adet telefon dircfi gl!ll 
tın alınacaktır. Şartnamesi her, rltl 
Komisyonda göı·ülebillr. fstcklı~ctl 
belli gün ve saatte teklif edece W 
fiyata göre kal'I tenıinaUaıilc ~, 
likte Fındıklıdn Komutanlık Sıı 
nlma Komisyonuna gelmeleri. 

(12058) ••••• .... ·······•······························· 
Sahibi: Z. T. EBÜZZIYA 

Ncıriyat MftdilrO: C. BABA~t~ 
Basıldıtı yer: Matba(I.' EBtJZI 


