
kongreleri 
Aııka11ı, 23 (A.A.) - Sıvas, Artvin, Çanl,m, 

Kı;~ehiı·, Zonı:uldıık, 1-!ndncaıı, Denizli_ Viliye~ 
Cilınlıuriyot Halk Pıı.rti'< I kongorelcri toplanarak, 
~ urd ıçiıı ,·erımli karurl aı alnııalııı·dıı·. Çok sa· 
ıııimi ve olgQıı bir hava içinde bu 1-nııgre göt·üo· 

Lelerın' on veıilmi~tıı .J 

l..ıtlider lalli 

ietlllya 

ihtimal veriyorlar 

u - - :WWWMJ 

MÜSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon . :! O 5 2 O 
Tele. Tawir iefkar , İstank &11 

aı 

Almanyanın 

Fransa ya 
gönderdiği 

teklifler 
- ·-

Fransa, her kime 
• 

kartı olursa olsun! 
askeri harekete 1 

giriımiyecektir 
4 $ 

Mareşal Petain 150 aza· 
lılc bir istişare heyeti teş· 
kil etligor, Fransada mu· 

ka11emet fikri artıyor 
• $ -· • 

Bern, 23 (A.A.) - İsviçre 
matbuatına nazaran Alman
ya, Vich~, hükumetine kar ·ı 
tazyikini gittikçe arthrmak· 
tadır. 

İnsan, gaga l:enzc ~ .is 'üne 
basddıkça, tazgikı defet ·~ ek 
için kudretini arttırır. 

Erneat Reaar 

~~----~~----~_) 

lagili•leria ıi•••tll boaltartiı•aalanna marus kalaa 
VENEDIK't•• Mr g6rllatlı 

Pari&lP bulanan 1"ı'anııı7. murah. 
hıı<:ı BriMn, yeni ~luı.an taleplerini 

(Devamı Nyfa 3, ıiitun ı 4•) 

"" ıl(tfAe ı .- • 
c.' ·z.' 
# ti » tP 

Venedik 
hücumu 
taf si la tı 

Bardia'nın 
sukutu gün 

meselesi 

1 B. M. Mflclisinde 
Yunanhları• yeai aldıkları Himarayı ~e Yunan ileri 

hareketini ıröıterir hari ta -----------

il Sıhhige Vekili hıfzıssıhha enstitüsü ve 
Saffet Arıkan da Yerli Mallar kanunu 

hakkında beyanatta bulundular. 

Mühim bir nutuk Yunanlılar 

Mus!Jollntnin bilf düımanı 

Edea 

Nazırı oldu 

Churchill Himarayı 
italyanlara zapte~tiler 

Ankara, 23 (AA.) - B. i\t j 
Meclisi bugün Şemsettin Cünal ... 
tayın başkanlığında toplamuuk 
gözcüliik hakkındaki kanun l&yi-) 
hasının birim'İ müzakeresi yııpıl -

Parti kangresi 
• + -

hitap etti 
lngiliz Başuekilinin nutku 

5 inci sahi/ em fadedir 
•• •• •• 11 • ••• •• ••••• 1 •• • •• • •••• • • • •• • • • •• •• • • • • • • 

k~! ~~,2~~t~=e~~:;:~~~ı~:t~~~~ yarın Reıat llimaroi· r-ıfasker"ı vazı·ye-:ıt ı-, 
sıhha ın •·ktebi ıe kilmc ait k.ınıın lunun nutkile açılacak fı1 , 
layihasının da encimıcne iade edi ı tıı.ntıul v,ı21~ctı J•artı kong-ı·esi, 
len 10 uncu maddesile &On iki ne- yuıııı •11bah sut 10 da Parti ldnıeı Bardı·a mu··da
sir maddeleri har~ olmnk i.ıure He)~ j nr· 1 Rt'Nl\t li l1 o l ımın 
dig<'r maddelerinin birmci muza- b ı notkıle a~ıl:.eı...lt ı. 1 f8851nln tesiri 
kereleri bitirilmiştir. Bu kamın, Koııl"r..-c\ı evvrke ~ ap lıı.n cıcnk, 
müzakeresi esnasında ileri surülcn nahl~c, km:.l kcıngrcleriııde ~ılcn (ı Yaıan : 1 
bnoz mütaleala< ve <n,ı;ıünün bn- "'"'"hl•o•lndn bu dn ku'8 ••>•>'· 

1 

E•kl O•du Kumond• nl• n•d•• 
ı,nnılnıı hm:ır buluııncnktıı. mekli Gener al 

ardığı ve ba armakta bulunduğu Parti l{cisı ıdare helc:.iııın h r se- i İhsan SABİS 
işleı üzerinde hatipler taraf,.,.;an ndık fnnli)<'t.İnc dair rnporunu oku-
ileri sürülen takdirlere karşılık o- l' urnk ve> oc:ık, nahiye, kaz.a kongı C· Jıı~ilizlerin 7 ve bıı iııcıka
lnrıık Sıhhat ve içtimai i\lt1ave ~ ılcııııdt•n ıılııınn ı cHcelerl bılılırectk· ı' nanıla g"l'CC ~·urftı;uşluıle İtalyuıı 
ııet Vekili deıni~tir ki: 1 t1ı. J,or:gr rin uı,; gurı surec('gt tuh- t.ıaı ruzlnı 11 birınclkı1nunda Sidi 

1 1 d. Bın roni nwvkııııııı ve bütün o oi-
• "Arkndaslarıının, hıfz~~sıhha ıııiıı edılmc ctc ır. l . " • ..... v;ı rduki tahkıınntın zuptcd lınesı· 
4 (lhw<ımı g(l/ıifc 6, 11iılmı 8 du) le ve bu taınflıırdııki beş italyım 
~ fırkn ın ııı mağlüp ,.<' peri~an ol· 

-Asri bir talebe 
yurdu binası -""\ 

Alakatlarltıra, metruk bulunan Çiftesaragları 
hatırlatıgoru~; belki istediğimizden ili mükem

mel bir yurt k11zanmış oluruz 

mıılaı İll' bitmi tı. 
Oııdım oııı·a, g •• ı·lıo tloğı u ka

ç:ırı dıığımk İ'tıılyan aııkerkriniıı 
motöı !fi v~ zıı hh İngiliz tümen
leıı tııı {ifındıı ıı şiddetli bir t.akibı 
ıırtıcc lnclc Libya hududunun öte
siı,e kadıır bıitün arazi İlalyan -
lıırdıın temizlenmiş; ~J;ıı:ııra uit 
Sollum !imam istlrdııt edilmiş; 
italyanlaı ııı hudut gcrlsinde }'RP· 
mış oldukları hudut karakolları 
kuınileıı i~gal olunmuştu. 

12 bh'incikanundım 1G bıriııei
kanun akşanıınıı knd:u dört gtin-

(Veı:a11ıı 1111 fa ·'· siituı. 7 el• ) 

Birçok esirle hayli 
ganimet aldılar 

Atina, 23 (A. A.) - Atirıa 
raci} osu dün akşam, Yunan ilen 
kuncılf'!rİııin 1 limRra'yı i gnl et
tikleı inı Lildirnıişlir. Yunanlılar 
burada hayli miktnrda rsır ve 
harp ganimeti elde etmı lerdır. 

Atimı, 23 (A. A.) - Reıınıi 
Yunan özcüsü askeri hıır'ekat 

1 
hakkıgda be} nn.:;~ta bulunmus -
tur. 

Yunun lopçu u imdı Adn) atik 
sahillerinde Himıırn schrini do'll. 
mektedir. Kıtaltırıınız bu mıntcl" 
kadn dücıımını çok kuv' elli ınev-
7.İlerinden atını tır. ltalyanlar, 
pek çok harp malzt-ınesi bırak -
mıstır. itah an ricotı, "ahi! bo) uıı
•'a devam t•tmektrdıı. 

Merkez mıntakasmda, 1 epede
len ve Klisura askeri şehirlerinin 
bulundu~u yerlerde düşmanın 

1 
mümtuz kıtalan iddetle muknve
ım•t etmektf'diı. Fnknt Yunan 

ı ilcrleyi_iııı durduramnmı lardır. 
itn1ynnlar ağır :wyiata uğrnmışlar 
ve pek çok harp mı:ılzr.me!Iİ bı -
rakmısla rd ır. 

Daha tinıalde, hal) nn da~ kı
l talannın muk[lvemet gösterdiği 
mıntakada Yunanlılar ilerlemişler 
ve birçok köy ve '"pder zapt<'l
mişlerdir. 

ltalyan ıay)·arelr.riııc kar ı. Yu 
nan ta)·yarelcri ve yerde bulunan 

(lJemrm 81J1ıifr S, ıı"itt•n lt de) 

Lord Halifaks 
Amerika ya sefir 

Bakışlar 

Ölü modası 

J'alab~ prdu olarak tamirini münaaip rördüğümfö 
Çiftuara1lar binaıt 

:ı-;v\·elki günku tıaşmakalemizde Je 
uzun uzadıya wevzuubabsedildlği 
\'eçhile, bilhaes:ı Üniversite gençleri 
ıçin hcı· türlü ihtiyaca tekabül ede· 
bilccwk mükcmıneliyettM talebe yur<l
luıı kurmak, artık daha 'fazla gecik
tirilıııesi caiz olmıyaıı b!ı z:ı ruret ve 
ihtlynç h:.lini almış lıuluııu' • ı·. 

Ancak bugünkü \'azb'l t: yepyeni 
bir yurd binası yül.seltnı ·,, gerek 
ı,ehlr pli.nınm henüz butlin tcfcrrua
tile tamamlanmamış olması, guck 
llütı~·ıı buhranı yüzünden, çabucak 
yapılabilecek bir iı sııyılnınaz. 

Halbuki, l'le kadar sütP.<"cı.i belli 
ol111ıya11 bu manilerin oı·tadan kalk
maııtlll helde1t1•k te, bi r yurdıt nnıh· 

taç olan geııçlcı inıki bir bn:vli u . 
nuın dnhn nuıhı'lıml~ et içind~ ~ n~nt
mak olur. 

Biz, bugün bu işin bir an ev\ el ve 
uııgnıi masrafla h:ılledilcbılm•• l içlıı 
bil' fikiı' ortayn ko) uyoruz: Ylı-nıi 
kümr sene evvel yanmış olan, htan· 
bulun mımıaras1 oıı güul yerlerin • 
den biri sayılan J\krc:ınclaki Çifte· 
sal'o.ylaı·, o zaınnndaııbcı i bh iskelet 
hnlinde tcrkedilmie ıluı uıal·tadır. 

Ruıılıır hem Üııiveı~itcııln l :ııııbıı· 
şmdıı, lıeın de • h"Jo gerrlC'rı . çok 
Bnkin bir ınulıittc, u~·ni zanııındn da 
Süleymanhr, Rey«ııt, Üniversite kü 

1 
( D•vam ı sayfa 8, •titun 6 d t) 

Bir zamanla r Yunus Emr• 
için cofuyorduk. Her sene b ir 
jhtifal . Oniverşitenin salonu 
tıklım tıklım. Nutukla r, h ita .. 
b , Jer. Delikanlı baiırıyor: «Bü .. 
yük Yunus! Sen halkın bai nn
dan fışkırmış bir deMıın. öl -
ınedin sen, büyük Yunus, öle
mez.siı•. Seni biı an unutmıya• 
t·nğız.» Aradan iki aene geçer, 
tıs yok, büyük Yunusun kendi• 
si de, hatırası da, eseri de siz
lere ömür 1 Artık o, modası 
geçmi bir ölüdür: Pll stron bo
yunbağı, pötikare pantalon. 
punakare iskarpin gibi, ölü bir 
şair değil, ölü bir zevk ifade 
eder. 

R ecaizadc Ekrem, Tevfik 
F-ikrct, Süle)•man Nazif, Cenap 
Şahnbt:ttin, Ziya Gökalp ve da
ha niceleri de böyle. Bir :ıa -
manla1 her biri alamod ölüle
rimizdendi. F daketlerinin yıl
dönumünde, fotoğrafları, Be
yoğlu vitrinlerinde son moda 
eıya111n yanıb~,ında, siyah ku· 
ma3lara sarılıp cöz önüne ko • 
nurdu. Şimdi Namık Kemal ve 
l\lehmet Akif modası. Bobstil
ler bile tf"L: .kdimesini hecele -

Peyami SAFA 

mektcıı ve anlamakta:ı i cis 
oldukluı kasidenin. -.·aveyla -
nın airine, uzun tırnaklarHe u-

7Un aaçlarını yolarak meniye
ler okuyorlar. 

Halkın ve gençliğin bu milli 
hafım anarşisinde zerre kad ar 
mes"uliyet payı yoktur. F..d• -
biyat ve fikir tarihimizin mu
Hila ta~ında bir kerecik yade
dilmc k için sıra bekleyip de 
adları herhangi bir mahle kö
ıesinde bile anılmıyan ölüleri
mizin moda piyangoıu beki~ -
melerine ancak o rganizasyon 
mimi olur. Yazılarımız.da bu 
fikri on beı sened ir -en az on 
he!! defa telkine çalıınk, netice 
deiİfmedi. Hatırlanmıya layı• 
ölülerimizi modanın pençesin
den kurtarıp da her birinin kıy
met aırnsını tayin ed en tertipli 
bir ihtifal iUUruna kavuıturdu
ğumuz gün, göreceğiz ki, v~falı 
'bir milletin rahmet listesi bet 
isimle açılıp iki isimle kapan -
maz; daha nice Türk büyüğiı
nü unutulmak, bizi de unutmak 
felaketinden kurtaran bir ni7a
ma v:ınnış oluruz. 
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Tefrika : 7 Yazan: Kandemir ............ ··········· 
Melımed ,Akif merhum, yeni gelmişti, 

yanında Kazım Nami vardı . 

lngiliz kabinesi 

Et 1 t a r 1 13 14 k U r U S r- Ş!,~~H.~.~.~~.1:. -, i n~~::r~=ütt~~; 
- - kalma::ı üzerine harbin bütün • • 

Kadıkoyün ğırlığmı yalnız kendi üzerine yii__k· 

1 n da UCUZ 1 Ya C k kömür derdi ' !:i:g~:im;.:;:·to~~;:ı~:~ a r Bütün şikayetlere ve alınan memleketi ve merkezi bulun;; 
tedbirlere rağmen Kn<lıköyün kö- Büyük Brit~n ya adası, h~r tar · 

pc~:~nı;lfl~~a;,r:~:d~az!ı~a~i:e:~ ı mı~ ~1;~~m~~i:ük ·:~:~7~ı1:r~ ~=!~ ~-_ __ ___ :~ş~l:eı;~P~:~ tü~~rn~:~~~m:~ ~: s::b'::!n~:~7 !':V:fe~?:n b:; 
murtmaktn~ . kendilerini alamı- d~ğil mi~ .. On lan analım, onlar~ aldığımız bfr çok şikayet mek • tiddetli ve mütemerkiz bücmuiı· 
yorlaıdı. Lakın, çok geçmeden a~ıyalım ... İşte o kn~ar. Üst ta Şimdiki fiyat/ardan 13 14 kuruş daha UCUZQ satmıgan tuplarına göre, Etibsnkın Kadı- rıııa hedef olmaktadır. 
onlar dn yeni bir misafirlik usulü 

1 

rafı ne ;ı •• Geri kalan lstanbulu ne hb d "/d•., . kd. J Mı"[/z"" V köyde aı,;mış olduğu depoda sn- Almanyanın kasdı, n.riliz 5a • 
keşfettiler. Yakınlardaki tabldot- farzediyorsunuz, nasıl görüyorı.u- kasap/ar, polise i ar e ı ıgı fa lTue .n.OTUnma bahları saat dikuzdan on ikiye nayuni ve deniz muvasalasını ir.ı; 
]anı birer birer uğrar, her tabldo- nuz? V h k l • J • • J k •b "" kl d kodar satış yapılmakta. bundan ba ve tahrip ederek ingiltere1' 

d k 1 w .n.anunu Ü üm erı uaıresınue ta l ata uarıyaca ar ır sonra müı·acaat eden halk ise dc-
tun kazaya uğramamış yeme[;ine - Bir zin an ·aranBıgı .•• d o ponun 10 adım ilerisindeki diğer sulb ~dir.e mecbur etme!dir. jp· 
ortak olurlar, böylece çorbayı fa- - Hakikat bu.·· ir :tin an bir depod::m tonu 180 kuruş faz. ıiltere ise, imparatorluğun kaJb· 
lan yerd-. ıçer, eti filan yerde yer, karanlığı ki, buradn güneş do- Caniı hny\•anlımn toptan kilosun- tC'dir. Bu ucuzluğun bu sabahtan itl-,eski fiyata göre 13 -14 kuruş ora - lıısile kömür alınıya mecbur kal- aihı olan Yakınşarktaki Mısır~ 
pilavı daha Ötede mideye indi- ğuncıyn kadar devam ede:ek. · · na 6- 7 kuruş bir düşüklük olduğu barcn tatbiki kontrol edilecektir. Et sında tenzilat yapmıyan kıısı:ıpları maktadır. Fakat işin asıl şayanı diğer yerlere kasdeden italya>'1t 
rirler •.• Biraz yoru!url:ırdıamma Bu güneşin bir an evvel dogması Hayvan Boısası tarafından diln Be- fiyatını 13-14 knruş arn,.mda ucuz- polis mcmurluına haber vermesi lii- diklcat tarafı Belı?diycnin koyda- :zarar ıetirmiyecek bir hale so1'· 
peküla da karınlarını doyurur - İçin dua edelin~! w • Icdıycyc bildirilmiştir. JJonıı göre, latmıyan kasaplar ha1'kında lilli zımdır. b"U narhtan fazlaya olıın bu satı- mak için in,,.a;'Z mparatorluğunıJ!' 
lurdı... işte koca şaırden aldıgımız ls- Ko~•nma Kanununa o-re takı·'--t ı Bu. uretle bu ı::ababtnn itibaren şa bizzat Etibankın sebep ve öna- bütün ilWln ve malzeme menabr 

b 1 h b 1 . kasaplarda satılan pernkımde etlerin , ... g .,.. 1 eh h t f d ki k 1 ....... _ yak oldu"'" iddiasıdır . .,..,., tan u a e r erı.. • ş rın er ara ın n nsap aı-.... .,- ini seferber etm;.... bulunu'-·or. 
b · b I · Ah kılo b:ıı,ıııa flyntlnnnda 13 - 14 ku- yapılacaktır. Bunun ıçln halkın et et fiyatları kiloda 13 -14 kuruş u _ Bize bu hususta mektup gön- ..,. " 

Yatakla yemek davaları bu su- Ah ir lstan n gazetesı... . de••-'n bı"r karı·ı·m;, B nı..anın Ü&- İnuiltere, kendisin itebdit e• 
b · b 1 · S ·· · ruş bir ucuzlnma olnııısı icap etmek· ıılırken dikkat etmesi ve kilo başına cu1Jamış olae:ıktır. n ..., "' • -" 

retle hal ve fnsledildikten sonra İr lstan u gazetesı · • · ansurun küdarda evveli yardımCl b5.yi O· den tehlikeleri bertarmf ettikt"i 
-gi.inül doyar mı- içimizde yeni delik df'~ik ctn.iş olmasımı, ke- !arak gö terdiğı bir zata bir 5001"& bizzat di:i§mımlarını tchcl 

yeni isteklerin filizlendiğini sez.- lepçcli ellerin, esir kalemlerin Emı·no··nu··nde l Gıda m ddelerı· fı·yatları müddet naTh fiyatı olan 21 Uro· etmek için lqebbü.dere gi.ooişınelı' 
ıniy~ başln.dık.: Muntawman ga- muhsulü olmasına rağmen, ah bir dnn kömür ı:attırıhğını, fnkat son tcdir. Böyle bir yardmı yapabilt-
zcle okumıya alışmış olan insan- lstanbul gaz...tcsil - :zamanlarda bu zatın semt bayii cek vaziyette bulunan yeaaıı: 
hı.r. hele lst.ınbulda, lrmirdc, her Ankr.ırada Hakimiyeti Milliye 1 bek/eme yerı• ı>ayılnrak ıuırhtan 180 kııruş fnz- memleket de Amerika Müttelıl' 

k d • • 1' t b • t d • ı • lasfle 2280 kuruııtan kömür sat- i tarafta, bütün dunvııda kıyamet- Ajansının çı ·nr ığı avuç ıc;ı .. a- e ~ } e } 1 y Q r 1 Hu"'kum" etlerı· Cümhuriyetidir. f 
J 1 ~ mıya başladıi,rtnı blldirmekted r. 

lcr kopıırken bırdenbire gazete- clıır bültenlerin sayılı satır rınnı - - -·· - • Bundan başka Kadıköydeki Eti· te bunun içindir ki İngiltere. Jı.• 
'SİZ kalmışlardı. dinmC2 bır iştiha ile tekrar tekrar H Ik "' d h:mkm deposunda ıhı l•'n başına merika ile müna.sebatına hcrıe)" 

Hani şımdi. köy istasyonların- okur, sonunda (haber) e daha a 'yagmur a Şimdirk i} olarak ,.,agv fiyatlar &O ktıruş çuval ımr:ısı ve lG ku- den ziyade ehemmiyet verınelı' 
dn vagonların l"trafında: camca, çok acıkmı!l olduğumuzu anlıya- bekletilmiyecek J ruş ta pal parası :ılındığı ileri tedir. , 
gnz~tel.. ağabey, gazete!..~ diye ıak boynumuzu bükerdik. tetki ve i:an ed•}İyor ıiürülmcktedir. Şıkıiyet~ller Vali Bunun son delili de nagibi~ 
bağrı~arnk dolaşan bacaksızlar Vaktaki Hamdullah Suphi Mat- 1 Belediye,. İmar l\.Jüdürlü{.rü halkın ;';k~de~~i!ı~~:m~:inıı:sı!rv:: vefat eden Vaşington Elçisi L'!'~ 
var ya •• her hangi bir köyde, ka- buat ve lstihbanıt Müdürü umu- bilfu a.dı..ooşamdavc sabğahları 1'Jııinü- k::tetinı·n de Banka __ .. inde •-h- Lothian'ın bOf bırakhiı meV~ 

d b d b . ld h nu mev anın ya ıuuı alLında Fiya' Murakabe Komi~.·onu dün mış """C fi~atlann ·uük !memesi içın ~ u=u ..... ·ı p 
sabada, hatta a~ aşın a ızc misi oldu, g" dan so an, ep "' b ki d... . k b • " kik · k ı· en elveric.li adnmı getirebı t11. 

f l k 
.. 1 .. k b"l l . h" b '--'d. Aman tr. "l1Vi1Y e u ıı:ını gurcre uraya Mıntaka Ticarı:t 1\ludıirlugüııdc top· yemeklik ynğlnrn fıznmi Iiynt tesbill · ·at ynptırmıısmı ısteıne te< ıı·- • t ._..,.li 0 __ ekil Cb chal'ill 

-bir ha ta 1 ' on gun u ı e 0 sa- ııym ıta a maruz &w ı. c bir kupalı b~klcnıe yeri ynpmıya ka· lanmıştır. Bnzı gıda ınnddckı inin :.arar!ııştınlmıştır. lcr. ıçin, ngı z ~v i ur ... ıjl: 
bir lstanbul gazetesi vereceklerini Hamdullah Bey, haber, habe~. rnr -rermf .. tir. fiyatlnn üzerinde tetkikat ynp:ın kabincıinde esasb bir değİ§UV 
b 1 k b . ı· b b"I t d b l L-b • • b. Se b " Komi,won bu hmnıı;takl tetkikleı i- 2 5 t b 11 b l d i sc , oraya ır a za ı e ere - o mı er yetıştır ıze... n ı- . , . . . i Konılsyoıı. dün, bllhussn yemrklık • O O US yapmıva mec ar o uşu ur. ..11, 
düt etmeden yaya k01mıya çok- lirsin, •u ajansı bir büyüt, bizi bir Reklemk Y ·rı 1!cmcııdn:ıf lı.ı.ı1merıkn 11 yağ fıyatlarılu meşgul olmuş, yıığ- rıi de kısa znmandn bltil"e ek yeni 1 Böylece, kabinenin, Cburc_h.IJl;aı· 

"' ıııey<lan cıınrırın tesa u e< en ıs- ' 'a'"• ıi,\•atl:ı ı ını iliııı l'do.:,·ektıı·. Mute· 
ton rnzı idik. doyur ne olursun ... > ' ı cıları dinlemiştiı·. J "' •• • den a.>nra ea nüfuzlu ve buY 

. b ld lı: k el bil n B" . d d d'Ll . d mınm 21ltınn yaptlıtcnktır. Piva,.·ıda "'C'h ı in ihtiyueını ı·arşılı- ukthl'ıı dıgN bnzı gıda ıııııdılclerınc 1 L-: . lan H . . N-"111 
lstnn u an açara g e e c ızı oyur> c J& erı a a- . • . . , . • ' ' . . 1 s m a r a n 1 y 8 r 48.u>&)"eJ o arıcıye ..- • 

tek tük yolcuların anlattıklarile mın, kendilerinden fazla aç oldu- Hazıılnnil.11 prcıJe k:ıt i Şt".klıııı al- yacak kadar yıığ bulunduğu ııulaşıl-, ıle fı~at te«blt eclılccl'ktır. Lord Halifax Vaşington Sefirlr 

d k S d "t\ ~ b"J I d" • ~ııktan sourn derhal 1nsaata başla- ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•...•••••••••••••••••...•.•••.•.••••••••••••• ı w• t · d •• • • B __ ı bof 
nv~ııa.nııyor u · • on~a a çeşı gunu 1 se er 1• •• nacaktır. Buraıla rapılacak bekleme Tramvny idaresi 90 tane olun bü· eme ayın e. ~m&ftir. u~an d' 
çeşıt arızalan, bela~arıle Kuttp Hamdullah, işe büyük bir a~k yerinin meydaııın ~elllğine zarar Katı·ı mı·, Anneler, dikkati liin ikinı~i me,·ki tramvay motris a- kalan Harıcıye Nazırlıg~ rY 
)ollarmdan beter hır luı.l ~an s- ve azimle sarı.lmıfb. (Bu teşkilat, vcl'miyccL-ğl anlaşılmıştır. robalarımn ortalarınclakf kan11pcleri Harbiye Nazırı ve eskiden o~., 
tnnbulla Ankara arasındakı m~- bu mücadelenin gözü. kulağı ve Yanan ya\'l"U ö]dii kaldınnı.ştır. Bn suretle tadil «dilmiş ciye Ue:ıaretinin parlamento rıı~' 
fe)i, yaradana sığınarak aşabı- a~ı olmalıdır) diyordu. Maarı"fte •• deg"' ı·ı mı· ?. olan araboların diin soııuneusu atel- tqarı ve daha sonra Hariciye P!°' 

dkla ... - Bir hafta kad:ıı· evı;l'l Beyog1unda 1 k t b ı y b Ed eti' lenlcr, atamıza var ı. .n za. man, Bo""ylc dı"yordu amma, 0 vasıta- ycc en çı mış ır. zırı u Wlllll üz :lil en g • 
b h 1 oturan Ilııll! n 5 y "tnd;:ıld çcıcu· u D Jı.I' 

o kadar yorgun ve bıtkın ır a - sızlık ve imkansızlık içinde ne Bütün mektepler tefti~ Ennn c\·ılcki nuın ... ldan yarmış, Şiıııd:l e kodar ikind mevki rö- rilmiflir. Bunun da yerine •el 
de b~lunuyorlardı ki. bun!arın yapabilirdi} Hem9ehri ini öldür· Şişli Ç<ı<:uk hastaı.c kalılıı im ş· nıurklardıın ancak 11 tanesinin bu liye Nazırı Yüzbaıı Marrison g • 
ckse.rısınde hafıza namına bırşey Şimdi aizc belki garip, hatta ediliyor mekle itham edile . tı. Enan diin yara annın t~ırile ol- :;uı" Ue oı taları açılmıştır. Yalnız miştir. 
nramıık beyhude bir zahmet oluı- çok garip gelir, aklınız almaz da; Birinci yokluınn lıntlhnnlnrı nıü. ıııüştiir. Cl'sec:li a<ll!~e doktoıu taıa- bım römorklann orUısınıı te ndüf e- Lord Ha1ifax, müteveffa Cb"". 

1 ls mısebeUJe bütün viJa.-ctıerdc mek - Kamı"' m· ka" r ediyo"' r d ec1n · ı rnınc cı-.n dingilleri kunetsiz oldu"'•nclnn ,,.. du. ~Canım. ne olursa o sun, tan- J &, • ın an muayene ' mıı1, 1 <' .. - berlein'in yeni kabinede son ".~1, k d k tcpkr müf'ctı.işlcr tnrııfından kontrol h t ·1 l f faz.la sıklete tahnınmül edemlyccek -
Bir kısmı ise. o a ~ ırgın, buldan her gün bir iki gazete g~- edilmektedir. Müfet.tişlcl', gerek ta· Biı· müddet e\'Vel Köııt-U üzcı·inde ru !'<n \'Cl'l n• ş ır. len nıılaşılnııştır. Bunun için bütün lan azası idi. Cba.mbcrlciıı;,, 

kızgın ve dargındılar kı, daha tirtmek te o kadar güç bir iş mı- !ebenin \"8%İyctini ve gınek öğret - beraber sevdildeıi bir kadın yuzün- Zorla güzellik istiyen genç, ıom:ırklnrın bu şekilde tadili imkiin. Cburchill arasındaki noktai na P" 
ene var. ne yok, ne oluyor, Is. .. > dir? > diyebilirsiniz. 1 menlerin faaliyetlerini göz<lcıı geçir- <len memlcketllsı Muhmudu bıçaklı - eski nisanlı mı '-'araladı sız görülmüvtür. fark lan kadar dcğil5e de, 1 • 
d k ·· ·· w d b kır 1 yarak Oldüı·en Kamilin dün lkıncl ~ " C .1 Lo d t~L..- rl 

er en soz.u agzımız 8 . ıra . • inanınız bana ki, o kadar güç, mektcdirler. Bu tcl'tişler daha bir d h k . L- 1 F'nruk Gftn" ad·nda bı"r amftlft, .•k. T t 1 · t t' t"kl d t burchı l ile r Haıue&A il. 1e 
1 1 f b·ı k Ağırct'zn a mu a emesıne ır.ış an - " ~ " " " u u an ıs .a ıE ı · er e rnnıvoy a· ıocı 

istanbu un a mı ı e ettırme ıs· o kadar gayri mümkün bir İşti knç gün devam eilecektir. Kon~rol ın tır· kıttil: saraydıı otul'an Bahriye adınJn biı· raUıılnrlle nııkledUrn yolcu adetle - sında ıünün meseleleri üzer "• 
t -·nezlerdi l 1 lıolgc sinde teftişte lıulunnn Besım, ış r~ 1 d gen" '·ızla n;şanl~nmı , f,·1kat J'ah- · 1 ·· b ü 1 el baz"- fı''-!- mu'·bnycnetı' aöı-OI,~~· ~ • . • Ak"f JU ( 1 .. b ' . k h 1 1 1 t -« ııızul'unuzc a şu un a ınrı~uııı , .. u > ı ne e C'C\.'Cll seneye gol'e ug ıı er .e .... ıur .. l<b·. 

Allah ra~n:ct e~sın, o~ır .. -~ Hamdullnhın Matbuat ve İstih- ~ t'.ş ~11111 ıtırcıc şe r 111 ıe avc c 

1 

biı· adam duruyor. Ben Muhruudu rlye bir müddet onrn kendisinden \'lızd 13,5 • 14 ııisbetinrll' bh· az:ılına yordu. Meseli, Sovyetler Bir.;; 
henüz grlmıştı. Elınde bır kuçu- barat Müdüriy.ı:tine geçişinin ga- nUşt r. öldürmedim. Onun eskı metreııi Satı ayrılmıştır. \Rrdır. Fnkat iş!eml!kte o!an trnm- ni A1manyadan uznkln~tırı jlİ' 
cük çanta ve yanında Kazım Na- libn ikinci gı..nüydü. Bermutat, Maarif l\'Iüdürü i~·p]e!o;ti !le evleııocektin1• Vnkn ı::unü Koprfı Gt'nç kı:za aşık bulunan Faruk, bıı- "ny nrnbalnrı nıiktaı ı da bu nisbet- maksadile Moskovadııki id .. , 
mi vardı. b ki "b" r. -k" h" d üzerinde lıeraber gıdcrken, ı hnnıt na tahammül edememiş, evvelki gun te azalmış olduğundan bu vazil et Sef:,.; Sir Crippe'in Molotof lltl .. 

"rço arı gı 1• ı:.s ışe ır en gc· Rir kar _.._d nberi rahatsız bulu- B B h ..ı l h kl l dd dil k di -· d• Onu, aramızda görmekle duy- b d d • . . . k ... "'"" yolunııızu kesti bağırıp çagırdı. Kn- eynz tta a ı-.)cn n lO unu ~ c- normn a c me te r. klımetine y plıgı~ gayet müsnıt _., 
d l len ir trenin Ü ügüni.ı ışıtere • ıınıı Maarif ?ırüılilrü Tevfik Kut, dün k 1 itt k z b t t ta ak h "k" miş ve önunc çıkarak. kendisine tek· v 

duğumuz .sevinç sonsuı u. stn!- istasyona kosmu•tUIT'. Tren ile- ,-zi! .. r...e bn,.Jnmı"tır. ra ·o a g ı . :.a ı u r eı· ı ı- . . . 1 Tramvay idaıC'Si hüktimetin verdi- kar teklifleri Churchill tasviP •• 
d f t k H - .. a :uu v nıil'l de serbest hıi·aktılıır. Ikn blrnz rar nışanlanmalan ıçın ya vnnnış - r.ı d- iz] • dilik 25 30 tan kadar ' ıt~ 

'-'On a etrn mı sarmış 1 • eye· n"dekı" makasta bı"r hnyli bekleme- •- k t 6 ov e şım 1 - • e tibi halde Lord Halifav. an ıı 
~ . . d d" Eli . . .. l l\1 kt 1 . lb t t T sonra Ilalıı.pnznı ıııdan geçer en, po- ır. o obü ı nrnrlamıya karu vermiştir -o ' ... lı. 
can ıc;ın ey ı. erını open ere, yi adet edindiği için. o yol, hep e ep erın yı ası a 1 1 !isler vakaladı Gü•·a Mnlınıudu öl •

1 
Bahrive reddcdinc ı:cnç amele bı· A "k fi l d • dı· k . ye sadık muhafazakarlara ına 

k 1 l h tt • k- J • J w • •• i . nıerı ·nn ırm:ı ann an şrm ye n- _:L . . b·-' d ~ d,ıı-
yanına so u nn ara, a a uza ko usanlarla doJu ... •du. Yılbn"ı mfınnı1ı:bctJle bütün okul· diirmüı1üm Hnlbukı hiçbir ı;e•·den çııgını (ekerek sevgJı ın dôrt yerın- 1 d 1 t klifl .. b 1 sus ;uıınıyeh u-wtaına rglP · d d ki ·· ~ T • ' J ' aı yapı an e · ere gorc, un ıınn 
tal.:.ılere, tıtrek u a. arının us- (Dcvamt rnr) lal' 31 blrfnciknnuıı günü öğleden habeıim yoktu.> demıştir. den yaralam~tır. tan~iııin 20 _ 25 bin lirıı\"n nlınncnğı boş görmemiıti. ti' 
tündeki nemli gözlerıle hemen sonra tatil )'npaeaklnrdır. Ilu tatil Muhakeme, şahitleri dinlemek üıe- I Bahriye ha taney: :al~ırı:nı~ş.s~i tP.hmin edilmektedir. Sipariş muka- Maahaza, Lord Halifax'ın ı1l • 
hıc;kıracnkmış, hopnıverecekmi~ Poliste: iiç gün deHım edecek ve 4 ıkiaclka- re başkıı bir güne bınıkılmışttr. !iyeye ve~i;;.n F~ru • 3f dr ncı ' k"; 1 velP.$i lmzalımdıktnn üç ny sonra oto- bafaz.akirlığı, Chamberlein'e pi 
••ihi ınah:z:.un mahzun bakıyordu. - nun günü lckrllr dt'rsler bnşlıyac-~'lk- Ceza ma '· m 1 tara 111 an tev 1 lıuııleı· teslim edilmiş olııcnktır. 1'tfuh- za.ran çok soldw 
o t })"- ·- rt " b" • knllı" ıılunmu,tur. • &.t Belliydi k.i; bir vatanı. bir na- ır. ıgl'ı .... rn nıı <:~ne 1 ve e · Surlu .. ~hrg•-unda·. telıf firmalarla müzakereler haşin - Amerikada;n mümkün rner_t.c': 

k · Biletçi Şabanı yarahyan yet mektrplcri de diindC'ıı itibaren Bir nankör hapse .. °" "'" t ilı1"" 
musu, bir şerefi kurtarma içın Noel tatilhw hıışlnmışlarılıı-. «- Bahriyeyi o kadar seviyordum mış ır. yard&m temini ve halkı ing 11" 
Anndolunun içlerine çekilmiş bir yolcu Şahan yakalandı rnnhkfım oldu ki, başkasına yur olmama!'ıı için ya- kOQUfUl ve melJlei ingi.liz b" ~ 
avuç insan ortas.ında duyduğu Dün sabah elinden kanlar nknrnk Okul binalarını tamir için Bürhnn adımla blı+.ıi, Sultnnah- ralıuhm!> demiştir. Adlivede 1 nan Amerikayı, inıiltere il• . , 
heyecan, bu tertemiL. blbde.. o Beyazıt karako!unn gldffi 2.t~G8 nu- ahnan para yerine sarfedil- mette ııtuııııı Arif ve ~nhl'i aılııııln Genı; klZın yaralan ağır ve hayatı safta bulundurmak ııayesinİ'D if 
anda kıyametler koparmaktadır. maralı trıınwny biletçisi Şnlııuı, yol- '~ t"l k 1 

iki kişlye müıncaat ccleı·ck. aç ve tehlikededir. Firari bir idam mahkumu tihsali ~~unda İ.?rd. J:Iıllif~:. 
Etrafım sananlar ortasınd.a ağır t"ulardan Şahan &>ntcz i ıuindt• bi- mez~e e ı ece l yntncak yeri olmacıır_'lilı söylcııı!ş. iki j ka 1 d" Cbmchill ıle tam bır f1kirde" 

ıinin kendi ıoi tokat.l.yurak dövdü- Bazı okul idarelerinin, okul bina. ıırknılaş ta kendlıiııi, karnını doyı.ır· 1 çalarak kaçmıo, satnkeıı yakalan - ya ' Yl e e ver l ··İSi' 
ağır }ürürken, biri !<>rmuştu: nld ıı.•- 1 • 1 d 1 f' t- . ~ . 1 Bunun için, Vaşington SefirliS 1, ğünü ve bu sırada arabanın caınlıı- ıanm tamiri i in ı ... rı ta ısısau. ıhıktan sonrn od:ı arın ııı sa ır e ı mı§tır. . Tiu· ıııuddet evvel nrkndnı:ıı Jlilı;c, • . • • mı P' 

- Ostad. İstanbul nt: i.Jemd~) l'lOI da km:ırıtk ~i ııultığuıı söylıye. biııaııın nıfih!m ve zaruri ihtiynçlo· mişlerclir. 1 Birinci Sulh Ceza mahk~m ın.e yiııi aiıı· suıette yaralıım:ıktnn 15 1 en liyık malliz devlet ada 
Yiizünün çizgileri gerilmiş. ka.t- Tek şikayette bulıınnıuş. buuun ~- rıııı ı:cı; hırnkarak ~elışu,rfıul ısar- Buı·ban i e bu iyiliğe mukabil sa- verilen Burhıın hap,se mahküm edı· J<l'neye ve Rl,enin fnccscri köyüııılC'n 1 odur. • d" 

ları çatılmış, rengi ~olmuş. fakat ıine de suclu yakalanmış. biletçi bas fettikleri ve lü:zumsuz brr takım ta· bahleyin her ikisinin ne elhi elerinl lt'rek ht>men tcvldr olunmuştur. H:ı!!'idi ö!d5mıekten !danın mahkfıııı Roo.evet. An.til adnJarıdıı ~ 
sesini çıkarmamıştı. öteki iıSc ıus· taneye ıtiindeı ilmi.§dr. dillerle binnların durumlıı:nnı lıoz. l'°laıı Rizenin . npavTi nıı hiy,.•ine bağ elli muhrip bedeli mukabilin ~dl 
mam1't&: dııklnrı Maarif \'ckiıletinln nazarı G •• •• •• •• go""rdu""g"'a•• lı .\ytrıı:ş kii)·finden E~z oğlu l\lu!<-1 merik&nm tnailtereden kiral•':,!t. 

k o kör Dört ser5eri kafadar dikkatini cclbctmMiı·. Bu htısnsta ozumuzun - hıf:ı J.'l~"flben ın3hkiim nldo~tı sı rn.tla - noktalarım ıiyaretten döndıı_j 
dövü~·.· d:g-1~ ~i~eıme Cf, V~kilet gijnder~i bir taınimlc bu. ı - hlr yolunu bularak Knfkıı.sy11ya kaç- ten aonra İngiltereye yardurıı çv 

. ~luı1tafo Aı;, Mu taf'n, l'\ecml ve gibi hallerde buluıuınlardnn sarfct. • b • 
1 

ıııış bulunuyordu. • l tm" '--- v-mı"ştit 
Buz gibi bir seı: Yakup adında düı·t yersh ynrdsuz, tiklel'i paranın kendilerine ödetilec~ Mu· nas e et s 1 z er ••• gen14 e rye H.&l"ar .... • ~ 

Z il l b l Bahl il · ·ı · · Oralarda dolaştıktan soııı·:ı bir ay p · ·ı "'d · eeb - :.ava ı stan u ·.. ırz hlı· ~cbcke kurarak •chı-in muhtelif ği b dm ııııştır. qm para ı e o cmeyı rn ._~ 
.. " evvel tekrar İstanhnla ı:cll'.rck Tah- il tp'" 

bddc. yerlerinde bir hayli ev oyduktan "f ·r ·u k"l t' d takd' t."kall'cle Aıı·ııı'ıı kn. lıve~iııe inen kntil, eden ve Amerikan gem e ..... 
- Hakikaten öyle... sonra nihııyet diin yakayı ele \·e:r - 1' aarı ~ e a c ın en ır- " "" harp sahalarına gı0bnelerirıi ~~· Gazetelerde okuyoruz: cFiliıncıı ı;inenıanın 10<.'asıncla ... !!iminde bir hıi•ıiyctini gwiyeı-~ arlaletin pençe· ,,.. .. 
Atq ;ibi bir .es: mlşleı·diı·. name alan öğretmenler ka<lınla... atlında bir adam (ipıişürlcrkcıı dııyulınuşlnı·, l\Cllll'a da meş- ı;!nıh•u kmtulahilecpj~iııi zımnctınlş eden kammlann talıyidabPI #-
- Öyle olmamalıydı evlat.·· Ancak bunlaıdan. kaçan Necmi Bll'Zt öğrctmcnledn sınfettlkleri huden münosebctslz vaziyette giirült•rpk aıllf)·eye verilmişleı·.> i"e ele evvelki gün, yaknl-ınmıştır. taroıf etmek Üzere. Cümb';'rrt"' 

öyle olmamalıydı ... Bu ümmetin dan tutulamnmı"tır. l>iğerleri adli- mesai lnnrif Vekilctinln nazan dik c ... semtin<lc muhallebici ... dü kkiınıııcla iki erkı•kl0 im knrlııı <'lı ııf· nu vaziyet karşısında heı· şeyi ili- her türlü harp malzcmesinJl'I oır 
· • d b' t b"l evet b"ır ta ycl'C tevkif ohuımuşlaı·dır. '-tı"nl ~elbctmı"ş ve bunlaı-a birer ta oturanları ıııhııtsız edecek '"irkin h:ırı•kl'tkrclc bulunurlnrkt·ıı ~·ııknla- "lt - · t eril ·nı" <le ıc;ın en ır ane ı e, - ..... ' .. J rnf eden . rustafn mündt'lutııumiliğe gı ereye anye v mesı t°' 

b 1 d b k r - "\ tal d' o-nde · .. tır T kdı" ma nıp mahkemeye teslim crlilmişler.:t - kl"f · · p ı el1 necik i e sü Ü ozu , namert, ' ırnamc C rmı,. · a · te lim eılilmiştir. greye le ı etm1't:r. ar anı 1.~ 
alçak. kahpe rıkmamalıydı... mc alan öğretmenler şunlardır: Bunlara benzer dahn neler duyuyor ve iğrenerek gın·uyoruz. Ahliik gelecek aynı üçünde bu te.k ~~ 

"" Yunan askerlerjne zabıtnSlnın faaliyetine de diyecek ' k. İkide, Lirdc randevu c~ı k ~- şJY 
Ammn oldu bir kere .•• Şimdi ya- •ekerler gönderildi Gümüşhane vili~eti merkez Gazi- mak snretne mevcudiyetini his ettiriyor. Geıçi hir soknkw kapnnan «'V, müzakere edecektir. O :ıııff1to' 
pılacak şey, ~nları unutmaktır. Y paşa ilkokulu öğretmeni Canib Akm, ertesi gün başka sokakta nçılıyorsa da- nereden biliyorsun! dly ıı ola- Bah.kcsirli talebe tanı~mak kadar Lord Halifax'ı• Vaşiıı~O' 

Bir lah7.n susar gibi oldu. Son- ı tstnııbul knclıııları tarııfıııclan ~~:h:;rc:~tiA= ~ı;::: ~::; bilir: Eğer böyle olmn.cıııydı, şimdiye kadar şchircle randevu evi knlnıaz. için bil' çay veriyor na gelmesi, Amerika parlaıne r.ır 
ra derinden, kırık kırık, nefes ne- Yun~n askerlerine hediue -'-~k il- • A k B la l Z . k- dı - Bu işle mücadele kolay değ! dir., 1 k--• böl l d . "k su üzerinde mühim tesir yapll 

.3 .,...,~ v ııyetı yancı 11 r ı avıye o- Asıl mesele sinema localan ve mahallebiei dükkanları rculetlcrin - Rn 1 '"'"'. r g<>s ~ e~ r~tışen yu - t 
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_O çirkabı deşmemek.. 0 8.000 kutusu dün Kız.ılay tarafın- sa İlk Tedrisat müfettişi Necati Er- büste, şurada burada rasUnnmamasına sebep cgörülmeb korku u ol~u- nış-mak. ıçı_? "onümli~"kı ha Uı v'.'u • Muharrem Feyzi T~ 
mezbeleye bakmamak gerek.·· dnn Yunanistana gunderilmiştir. 1 ginöz, Çorum vilayeti Knrpınar öğ- ğuna göre o gibi sinemalann locıılarını cla rnuhabbethaneye mü alt ol-, ~nrt(.'SI 1?UnuekEl,ınrdi~onfiÇHnlke ~lnde 

Ve durdu, göilerimizin içine Geri knlnnlnr cin bugün scvkedi- rctmeni Sabri Laçin ile yine Çorum mıyacak bale getirmek icap etmez mi! hır çay ve~ . e ır. ayı~ eı.:;. en- ••ıııııuuıırı111111111ıııın1111ııuu11111111ıııı1"'1'1 
bakarak sordu: lecektir. 1 vilayeti Meeidözfi Çıkırık yatı okulu Jt..Tebı'l SANVER celi gl.'çmc.~ı !çın gençler şımdıden ; Vecizelerin Şerhi i, 

Bu tesadüf, beni ilk tnzeliğile veniden hayrete diişürüycırdu. Benim 
kaderim Seyfinin taliini adım adım tnkip mi ediyordu? Bu echcnnemin 
içinde onun nişanlısını, onun yerine hcıı gördüm, istanbulcla kendi ovime 
côtürdilm, onun çocuğu benim evimde duıstü, şimdi onun odnsında ve 
onun ~·af.ııLrtnda ben yatıyorum. Ne znıutmdanueri blı ibirirulzi yarım 
snntten fıuln görmediğimiz halde ikfmizin de bahtı ne gıııip bir tarzda 
biriblrfoe s!irtünfiyordu. Bu böyle devnm edecek miydi? Gayriihtiyari 
Şefkati düşündilm. Güzelliğini çok beğendiğim halde onu bir an bcnlm
ı;ememiştim. Aklımdıın ilk defa onu nln benim aramda bir münaı1ebot ih· 
tlma1i geçiyordu. Bu hayali hemen kovdum. Kendimi onun cazıbe ine 
knptımınazdım. Iztırap yatağında g uzel bir kızın hayali can ınlantısma 
karşı iyi bir il8ç olurdu anıa •.. Şefkat?.. Hayır!.. Düşünmek bile ne 
nyıp!H 

Yoğurdumu, başımın altına kO?ınıı ynsbklarln ve omazum sancıya -
rnk yedim. Öğleyi biraz geçe beni bir iki defa bağırtan pansımnnım ya
pıldı. ScrUıbib ciddi ve donuk bir adamdı; fnknt vazifesinin üstünde 
koyulaşan dlkkatne insnna emniyet telkin ediyordu. Omuzumua akıbe
tine dair sorduğum btr suale dobra dobra cevap verdi: 

- Bn omuzun daha çok çekecekleri var. Ameliyat ister, röntgen 
ister, kürtaj iste!', meşlor konacak ... Bir kaç aylık iş. Sen artık vazifede 
kalamazsın. A8kerllğe paydos. Çünkü bu omuz sakat kalaenk. Mafsal 
haraptır. Veliikin haline şükret. Bi rnz kendine gelince ıu kovuvlan bir 
dolaş, neler var, görürsün. Ucus ku rtuldanuz siz. 

- Ameliyatı ne zaman yapanımız? 
- Allah ne zaman kısmet e4erse. Bak bunlara! .. 
Etrafımızı çeviren nedyeleri göstererek flhe etti: 

öğretmeni Revnak Anlardır. ,., çalışmıya başlamışlardır. ~ 
~lllUIUfUtUtUUtlllllltlUUllllUllUtlllnUlllllfl 
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- Bunların heps! yeni yaralı... Her bombardımanm arkasından n
lay ıılayAgellyor. Düomaııın durup dinlendiği yok. Gider a)'8k ver yansın 
ediyor. ~ünkü tası tarağı toplamak üzere. Haberler iyidir. 

Filhakika yakından top sesleri geliyor, odanın içi davul gibi çınlı • 
yordu. 

I>oktor Saliihattln bir soat kadar sonra odamda beni ziyarete gt'ldi. 
- İnşallah, dedi, seni yarın yahut öbür gün nmellyat ederiz. 
- FAıiyetl! olur mu? d iye sonlum. 
Giilclü: 
- Tuhnftır, derli, hemen bütün yaralılar düşmandan korkmazlar, 

bombardımandan korlmıazlar, vurulmaktan, ölmekten korkmazlar dn a
meliyııttnn korkarlar. Geçirdiğin t~hlikE', çektiğin ıztırap yannıda ame
liyat hiç kalır. 

Gözleri dnlarnk flüve etti: 
- Yalnız bir tane vardı ... Zııvallı ... Ne kad r yalvarırdı: cBenl a-

mellyat edııı, çıknrın hıı kurşunu ... > diye. iri ynrı, genç bir Bnybunllu 
idi. iki ay, kımıldunındıııı, yatağında kalnuştı. cEfcııd1 l cleı·ıJI, Allah rı
zası için, şu bıç:ığı nı·kıuna vur da <ı\•nğn kalkayım. Bir kurşun PB" • 
çası için kötürüm mü kalacağım? Kölen olnm ..• Vur bıçağı da kaldır be· 
nl ayağa! .. > Kazada hıımnllık ediyormuş. Zavallının geçimi, zanaati bu 
imiş. 

c- Efendi! diyordu, şu kollaı·a bnk. Dört yüz okkayı hınk demeden 
sırtıma vururdum. Ne oldu ki bana? 

cYarayı tekrar muayene etmiştik. Her defasında sertabib ümitsiz
likle yiizünü buruşturuyor, Rayburdlu yalvanyordu: 

<- Gözünü seveyim, vur bıçağı, oynasın n bacaklnnm... Kötürüm 
kalmıyayım. 

cZavallının şişkin ve cansız ka rııma, mefluç bacaklanna bakar, du
rurdum. Kurşun amudu fıkaıiyi lm·mış, 'lubai şevkiye snplanımş, yara
lının belden aşai,.rısını hareketsiz, kötürüm bırakmıştı. Bayburdlu hergün 
yalvarırdı: 

c- Ameliyat edin beni, kuı·tarın beni bu kötürümHikten... Ekmek 
çıkaramam böyle ... 

<Fakat ie işden gc·çmişti ...-e fC'l<'in lı~avislne imkiin yoktu. • Doktor Sııliihattin bunu nnlatırken içeri bir nefer girdi: 
- Sayenizde HüSEylnı taburcu ettlk efcnılim, dedi. 
- Pek8.liı. .. Söyle bakılım, Dede derede darı avladı mı? 
Nefer güldü: 
- Cohtan avladı efendim. 

(Devamı var) 

' b . ar ınaan, yaya en:er, •Jıı 

tüne baaı/dıkça. tcız~,,ı 
defetmek için kudret!~ 
arttırtT. ERNEST REN,.. 

Dünyııda zulme, itisafn, taıl~ 
ka ve istisınnTa karşı ııçılon ~I' 
cadclclcrln sebepleri, maddi ce1'' 
şeklide, meşhur Fransu: mfitl' rt' 
kiri Jtcnar'nın ağ?.ından )'llkO 

daki vecizede gösterilmiştir. b 
İnsanda iı·adeyi yaratan ıı 

nehy kudreti vardır. İnsnnı insJ 
ynpnn du budur. ı 

Hukukun menşei, ruhun1ıı 1 • 
haksızlığa knrşı duyduğumut 
yanın içindedir. Sulb, miıY1 j1' 
gazlı mnddelero nisbetle, tazY ~ 
en ıız tahammül eden insnnın 
hudur. j!l • 

En kanlı ihtilaller, en ıı 8 
müstebit idarelerde olmuot~r· ~ 
ocr tarihinde hiçbir müstebıt )'ıf. 
tur ki, ruh ve vicdan muka\'C 
tini kırabllmi olsun. 
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Köylü ve 
münevver 

O rtada herkcain ittifak ettiii 
bir mütearife var: Milli kal

liuımamn temeli, Türk köyüdür. 
!Sazı canını: ıayretler müıt•snil, i
tiraf etmeli ki, köydeki terakkiler, 
l:Nrçok nuari mütaleaların i -
leri ıüriilmüt olmuına raimen, 
tQii tekamül kanununun yÜrÜyÜ
tünden dah a hızlı olmamıthr. 
Bunun böyle olması da, içinde ya
tadıfımız f&rllara nazara n çok ta
biid ir. Çünkü köy davası, bütün 
bir devlet tetkilitmm, maarifile, 
nafiasile, sthhiyeaile, iktısadile 
elele vererek ıakı ıakıya tutmaya 
tnecbur olduğu bir davadı.r. 

"' .. 
Mahsulleri 

lcıymetlendirmek 

Köy kalkınması, köy istibsala
tuun kıymellendirilmesi itidir, 
truıllıullerin ıahlabilmeıi için, köy 
~de iktaıadi bilginin yerleşmesi 
lizımdar. Yine mahsulatın p:ızar
lara sevki iÇin, ucu:ı vesait ve bu 
Vesaitin üzerinde yaz k1t yürüye
laileceii yola ihtiyacı vardır. Kôy 
lerirniz •kseriyetle küçülc\ür. Cla
iınıktar, planıazdır. Yollara yapı-
1.cak masranara bu cılız, idari 
lıitlilder ödiyemez. 

•:f• 
Maarifin~ 

Köy kalkınması ayni zamanda 
l»ir maarif meselesidir de. Hayat 
-viyesinin yükselmesi için (oku
hap - yazma) itinin köyler İçin 
l&ruri bir alet olması lazımdır. 
lialbuki, buııün köy mekteplerin
den mezun olan çocuklar, malü · 
ltıatlarını sarfedecek yer ve İm -
kin b:ılamadıklarından, birkaç 
-ne sonra, bildiklerini unutuyor-
1.r ve muallim ne kadar kıymetli 
~e gayretli olursa olsun, bütün e
~kler bof& ıitmit oluyor. 

••• .. 
~prak davası 

Köy kalkınması ayni zamanda 
~İr toprak meselesidir. Köylü -
'-'üz, rençberdir. t, bölümü, köy 
~Üveıi içinde hiç inkifaf etmemİt· 
tir. Arazi, babadan evlada inti -
~l ede ede, parçalanır, ufalır ve 

r ıün, toprak üzerinde kurulan 
~eyi ı~çlndirmez olur. Rençber
-oiin d1.tında yeni it sahaları yok· 
t~ ki, köylü, bu inkısam mecbu
~etinin tahmil ettiii iktısadi zor
"""iatı önliyebilsin. 

~evver, borcunu 

~melidir 
I'\ leöy kalkınması bir nafia itidir. 
~aya muallimi, zihni açacak si
llernayı. iktısadi inki.-fı hazırlı -

~
)acak imkanları, doktoru, sailı

iizerinde titiz olduğumuz yeni 
lap kanunlarım, velhaınl me -

deniyetin icap ettirdiği bütün un
~lirı yol götürecektir. Halbuki 
~kü tartlar dahilinde yol 
~ak, devlet için iktısadi ba
L::"ld•n, altından zor kalkılacak 
~ lıülfeltir. Bülün bunlardan 
~ka. köyün muhafl\zakar ruhu
~ da yenmek zarureti vardır; 

l'lii, toprağına verimsiz de ol
~- bağlıdır. ~övünün içindeki 
.._iin ma\ırumıyetler \'.>na tatlı 
t.lir. Köylüyü, bir fabrikaya a -
~le yapamazsınız, köylü dayıya 
l?l'lerinizi birle,lirelim de büytlk 
~İdari birli" kuralım, toplulu -
d nimetlerinden istifade edin, 
eıeniz, dayı yiizünü ektitir. ' 

.._ hu ve bunun gibi daha birçok 
d eseleler vardır ki, Üzerlerinde 
t "'ırıanın zarureti :ırtılıt çoktan 
tllrliJtir. 

~·· 8iz JU kanaateyiz : Türk 
.:ttine ve Türk köylüsüne mev
ti, l'efab inanı artık fazla :ecik -

ilıİye hakkımız yoktur. 
.._ t.fıkw ıa(erimizi, Atatürk'ün 
.._ diii ıibi, köylunün omuzların-

Y&IUe'İitik, içinde bulundµ~
~z harp butiranını Türk köyliİ
'- iin sarsılmaz 'iradesine daya -

11 "~ adatacagız. Ve öyle zan -
~Yoruz ki, lürk münevveri de 
~lanna binen minnet borcu
• ÖClemenin zamanı ıeldipi, 
~~ lcaımıt dahi oraa, takClir etpıİf 

C.B. 

- --- -- - - - ----- 1 

s O ~ . _ -~ A· al r! !! L lE 
_______ .____.. . .--.--..-

Şu geçen on beş gtiıı içinde yi
ne mühim h'diselerle karşılaştık. 
Macar - Yugoslav anlaşması. Ru-

DO nü m 
.. . 

ASl<ERI VAZIYET 

Bardia müdafaa
&1nın tesiri Almanyanın N k K l . . manyalıların düştükleri elim va- noktasına 

amı ema IÇJD ziyete rağmen, Balkanlarda eben 
lih muhafaza emelinin pek bariz (1 inci ıalıifedcn devanı) Fransaya biı tezahürüdür. Bir yazımızda, geldı• k mı• lük takıp te bu neticeyi vermiş ve 

h k 1 d • k • ı • İngıliz motorlü ve zıı hlı fırkalara ey e 1 l ıyor Bulgar Kralının dirayet, kiyaset Baıdia tahkimatı veya kalesi ônün-

go•• nderdı· g\J •. ve basiretkailığı göz önüne alı - de 17 birincikiıııunda .sert bir müda-
. nırsa, memleketini uluorta bu ba- Yaz.an: fıu\ya otarak İıı,g;Uiz pi)ade fırka-

ki f 1 ı - ----- direye karııtıracağına ihtimal ve- l • larının gelmelerini beklemiye mecl.ıu.· te j er Bir subay ilk olarak 1000 lira teberru etti rilemiyeceğini söylemişt;k. Hüku- G a 1 ip K~ m a l kalmışlardı. 
1 

metimizin ta batlangıçtan itiba - .Dardia, hudut gerisinde, ilk 1tal -
( ı 11ıci snlıi/Adtm d~vanı) . - -~. . tuttuöu makul mus"p 1 l L yan limanı olup daha sulh zamanın-

f 1 N k 1 ki f •-· ken re. n . "' . • ı ve m. e- vel koca Gı.zinin •an ı 'Uir suret· k" 
Ba~ler Nııchı-ı~hter gaıett'Rtnin Kenıal l.çi~ bura~a .. Halk~~ın.de yap~· dı~inin 1000 lira vt>reccğini söyh·.- tın '!~~~elı~, . 1~.me.~, -~ ~mmıyel te b~ardısı dahiyane planını tat- çetin bir müdafaa için ilızaı· edilmiş-

Mareşal Pl'tain'e getirmiştir. 1 Ankara, 23 ı Tele on al .- amı tesı açı masını te ı c_.ı, ve • k h "' da oldukça iyi bir surette tah ım ve 

yazdıı,!ıtıil gure, Hıtleı•ıu aıhımı Abctz lan meı asım,d~ lıuynk h_u~ ı i) ~t fedaı- nıı~tir. Hadise An karada genıt ala· ve cı ıyetını ~oz oııun e tutan bik ~dı-!r<:k bir baskın ;eklinde i- tir. Durası nyni zamanda iyi bir li-
\'ichy hiıküınetiııın hattı hareketini ~ınin heykelını dikmek ıçın bır tcşPb· b 

1 
i bir k ~üdebbir bir kr.~l, Ş,erlin seya_ha- talyanlua indirdikleri darbe tam mın olup her türlii erzı;.k, cephane 

• h d 1 - t ka uyAndrrmıo ve unun ç n O· t d kerrere va'-1 0 ·1 d ld l t kat'i olarak teı:ıbıt cı.ıııesını Petain'- bus mt>y ana ge mış ır. . . . ın ~n ~onr~ mu ? ~ . - inkişafını b1,1lur da, Afrikadaki ' 'C harp Jt,·n~ımı c o u:u muş ur. 
den istıyeCl•ktir. ı Bır ııubay bunun için btr ıane !is- mite tctkılı teklıf edılmı~tır. lan ıfadelerıle bu tahmınlerı~ız- cephe çözulürse, dünyayı kasıp 1 Bu tıthkiınaı Sld Bar.ram ve civa -

l\lare~al P etain'i n kararı ı ~ •C: de aldanmadığımızı ispat etmış - kavuran büyük yaaııınm birden-~ nnda iki P-Y zarfında :ıcele yap1lmıı 

bi!Hdı"~r.'ı'· Ty·uotr,:23 (.\.A , - H:ıvaı< KJ0an~ı ıa· ret Yıka.· . MelelUne 111rıı tir. Yugoslav Naibi Hükumeti bire .;>nmcsı :l.timali hir de yok nıu\•akk:ıt tahkimata oenzemez.. 
J p p ı· ·· y . _ı , · ~· r; . ..,.. ,... · ,. .. Mareşal Grnr.iani doiı'.u Gir ka-

rens au un ugoıuav) anın 1.$- deaiJdır 1 Noel yortuları munase - .1 • it ı . kol rdusunu 
F "kl"I · · .'1f·. • raı a onuncu a ~an u ransa Hava N:ızırı Gf'neral Her- _ _ __ tı a ve tamamıyetı muıkıyesını betile Papırnın biı nutuk söyliye- General Berti kumnndnsında Bardia 

geret, Surıye ve (,ühnanıla yapmak- ye ı ı· .. ·ı r t e 1.11· 1"' ·ı Tenekelerı· ko'"ylere kadar her tü~lw~ tecavüzde_n k.~rumıya cc:gını aianıı!_a~- haber. verd. ilc:r. k'aıe .. ıni müdafaaya_ v~ sonuna kadar 
ta olduğu teftış ııeynlıutl mfınasebe- U 1 azmettıgı yolundakı kat ı beya· T obruk da duşııp de Bıngazı yo- "<'hat.'\ memur l'tmıştıı. Burada ba-
tıle radyodıı lıır nuluk ımylıycn•k de- d · ı d • ·ı B 1 K 1 · • ı · · ı ı - b 
mişlir ki: gön er 1 m ekte 1 r J nalı e, u gar ra ının «yenr nı· lu o zamana ~adar açılırsa, bil- rış zamaııı yer eşlırı m ıı. agu: o us 

Mareşal Pt>taın, heı lılıııc karşı 0 • d h 11_ 1 zam karar altına alınacağı zırada nıem kı ııalya dahilinde ne gibi lopları ve uzun menzlllı sahıl ve 
lursa olstın ll"k<'l'İ bir hııı~·kı•tte bıı· Ba ema l racat ... ana· Ankara, 23 (Telefonla) - Ticaret Bulgar kuvvetlerinin maddi ve k ·-ı- eller meydana çıkmazL. kale toplan vardır. Bu to~arla s_oı-

" " k • ı ti ı 1 • ta ö a su am ı il ı clcc.ek lngılıı. naklıye 1 t f ti A k f<' ı larını doirud- do&ru • c a e ne ge en ma uma g re yur manevi birlig" ini muhafaza etme· H · l" "ht il 1 dolu olan um nııııı na g unmamıyn azme m ş r. ııcıı · ran • - dumuzda petrol sıkıntısı kalmamış· . I I ~ . er turu 1 ıma .~r ~ gcınilcııni Hı: 16 kıloınetı·P. arasın-
~anın eskidr·ıı l•ldc etmış olıluğu hRk· 1 k '"I t .:;..ı_ tır. Yeniden "apılan binlerce teneke ~ı e z~m bu u~dugu~ yolundakı bu vazıyı•tte, çok umıt ~e temen- <lakı hır ınesafc dahilinde ateş altı-
ları da nıüdafııııy:ı kar:ır \'ermiş bu· . ya ve a e verec~ J f d d lı d k ' s ·· ·· L B l d b-

ile köylerimize de petTol gônderil • 1 8 eıı e. ~ynı çerçeve 8 ın a ni ederım ı: uyu..: rı ~ı:ya .. a ııa almnk mümkü~düı·. Kalenin ta 
lunuyor. Suı·ıyı•lilP.rı ~c Lübnanlıları Ankara, 2..1 (A.A.) - fıcaret Ve· ıne~i mümkün olmaktadır. Benzın hamur edıl ı rş_e, Balkanlarda sulh askeri şerefini ve kuvvctını gos - yalnı· muhiti 24 kilometr,ıı kadar tu-
temın eılcrım ki !\lan•şıtl Pctaııı Av. kliletiııden tebliğ cdilıni~tlr: ··k- 'hl"l d"I · · b h' d · 
rupa sahasındakı k:ıyıplarırıa rağ • Halen bazı mıntaka tJcaret müdür- t.ahdidatından alınan netıceler de ve ,ııu unun ı a e ı mesıne şım- ıermiş olacağından Papanın te - tuyorm~ıı; u. nı~ ıt yarım aıre 

te~bit edilmektedir. dilik bir sebep olmadığı mey da- ) menni kabilinden bir nutuk değil. nıu~itldu·. Daırenııı ~iler Y~l'lsını 
men Frıı.n!U:t. lıavr:ığıııın sallanmak· ı Iukleril<' ihracat birlikleri tal'afın - İş Kanununa m ü te a llik na çıkar. ~d lh .. olacak bir denız teşkil l'dcr. Şu halde muda!aa 
ta olduğu hlçbır toprağı unutmuij I d:ın vf'rilmekte olan ihracat lisans- • a ela su e muncer . _ muhitinin şehirden en aşağı 8 kılo-
değildir. !arının da, ı ikindkinun 1041 tari - proıeler Yangını Balkanlara sıçratmak- terki muhasamat teklrfıle karşı: metre uzakta olm:ıın lii.zımdır. 

General flr.r~eıt"t . Ş.nktaki ha,·a 
1 

hmden itibaren doirudaıı do~·uya Ankara, (Tasviri Efkar) - iktı- ta Almanların hiçbir menfaati ol- la~mak mümkün olsun temennı Bardln'pın yüı Jtilometre kadar 
kUV\etlerının lt!ftışindr.n hasıl e~tiği Ticaret Vekaleti tarafından verllme- sat Vekaletince, dör~ senedenberi madıiı fikrinde muınr olduğu- ederiz. Almanya. iikıbeıi elim o- batı tarafında bulunan Tobruk'da 
fovkaliide nıemnurııyt'I. \•erici ıntıbaı si kararJaştırılmı,tır. Bu hususa da- tatbik edilmekte olan le Kanununun muzdan. Yunan kuvvetlerİQın, l11cak olan bu harbe nihayet ve - ltalyan hava ü:ılerinin bulunduğu 
l\fareşale götiirmPkl.<ı ulduğun11 beyan ir hazırlanan tallmatnanıl! nl'§redil· h-•- - ı · - · i p ed n · 1 " h l·' d ·· 

u.-um_erıne eore peşrı ıca . e. lngi iz muzahereti saycsiııd- mii- tece'k ve bütün milletlerin mev- ııo)•lcniyor. ;;;>U a ue ora. nın ~ mus-ettiktcn c;oııra d<'mı~tiı ki: mek üzeredir. Bu 11uıeUe yapılan ôe- · b t k •-- OJ le " k" lm ht.1 h kııv 
yenı ır a ım nıu.mname pr e rı tecaviz hasımlarının hakkından cudivet ve istiklallNini temin e - inhkem mev 1 0 ası 1 m,. • Mareşalin nasıl ıdr.c rlimAılı vanıa *1şiklik lisan!! mercılerıne nıünhaııır hazırlenmaktadır. I b 'I ki . d h b" .. k b" .;k lh I d""k ,·ctlidir. 

sız de ona uyl&-e ıtıınııt edebllirı;ınız. bulunmaktadır. Yerıı projeler !İnşaat), (Toprak- ge e . ı ece·. e~rne a a uyu ır , dece !;U şart arını ortaya o - B h kh vazl~·ete göre Bardia 
Tem.ps gazetesinin makalesi O tom ob il camları altı işleri). (Ağır ve tehlikc.'li lşler)e emnı~etle. ı~tı~ar e~il~bilir. . sün! Çünkü: Akıl ve mantık .bu- tah:ı~n~ı uvıwfcsini yııpmıya baf\a-

1,yo'n, 23 ( A.A.) - cTP.ıııpn gıııe· Ankara, 23 (Telefonla) _ Otomo- ait nizamnamelerle . kadın ı~çıle~e Muttef'.k'.mız .. Bu!uk Brıtanva nu icap etti~ir. Bakalım, hakık~- mı~tır. işte: Müstahkem. mevlrilerin, 
tesı vnzdıgı hlr h:ışın.ıkulede diyor hıl (Pner ve camlarının ıthall hftk _ taııllük eden (Gebelık ve cmzıklilık kuvvetlerının. ıyı hır hazırlıktan ten böyle brr vaziyet tahaddus kalelerin faydası ... istila ordusu bu 
ki: 1 kındak itarife dcğ1ştırllml~ ve hun- hallerı l nizamname projcsldır. sonra. bundan on sekiz sene c:v· t:derse Hitlt:r naıııl davranacak? t:ıhklmatl yan tarafında bırakar:alc, 

Cı:_rıış mw,Lemlı•ke toııı ııklarımızı lar adeselerin hulunclıığu ranılaplun Bu dört nizamname yakında Dev- ıhnıal ederek ileri yürüyüşüne şım-
olılugıı ı:-ıbr nılıh>.1fnzıı l'dlyorııı: !Hlll· ı ç.ıkarıJııı•ak adi <.'amlar aııısına kon- let Şürasrna veı·ilecektJr. dililc dc~am etmedi. 
vatıındakı f:uvvctl<·rııııız yıkıldı~ı sı- mu~tuı·. Bu suretle daha ucuz ıthul Aynı zamanda (İşçı sigortaı;ı dev- s 1 v A s T u·· T H ı· ş 1ngiliz Qrdusu l\larl:'~ Natruh .de-
rada ıkn:ı.a151rı ı11ııraklarııııı:rnı par. <'dıkcektir. Jet ldareşı) kanıın liiyiha~ı da te - ~ M ınlrvolundan 240 kılometre uı.aklaş-
•;alanac:ığı zaııııl•ılllc!Jilırdı ve hiç, kPmmül etnıış bulunmaktadır. mıştır. Bu ılemiryolunu Sollum'a. ka-
şılphe yok ki, ··~·-· ı J•'rıınsı:t idaresi Vıchy'yi yeni bir ıstılıi ıle tı•hdit e· Fazla noter harçları ceza- B ı· R c 1 N Ay E T dı~r uzatmak icap cdel'. Soll~m şımal 
şıdJct ve tcdlıışc ı '<tınn t clınıı.ı ol dıyor. llillerin kımdıııi planlnı- ba . evlerine verilecek ı i.ız{!'iiı ıarnın karı,ı açık blı: ıskclc ol-

:ıyı!ı bu böyle olnc.ıktı. zırlamaktıı dünyanın P.11 yfıbı-k mfi· du)!undan her uıman emnıyeUe kul-
' ı h' ı Ankara. (Hususi) - ~oler han; d ğ"ld' T U su l~te ooy L' 1 r ~e\ o nıadı Bu. ~a- tl'ha ssısı telakki ettiğine şuphe yok- lnnmnk mümkün e •ı ır. a ı 

tanımızın yııksck nll'dcnılcştirıcı kıy. kanununun bazı maddelerini tadil d mceelC!I!. de hallcdllmC'si icap ed~n 
metınin biı· dclılı clt•ğ'il ıniıllr ve tul~gılız mılletı bugün l''ransız mil· maksaclile, Adliye Vekaletince ham· Bir k ad 1 n k 1 r k y erin e n bir gıiçlüktül'. Hus1h Sollum'un em· 
Fran~ıının hu :ın'ane'i vaı!fesinı ı!a- tetıne hitap ediyor ve diyoı ki : cSi- l:ınan yeni kanım proj!'sının csbııbı njyl'tli bir harckrt üs fi ve baş men-
ya dr.vam etmek hakkının temelim zın dav:ınıı dalmıı hizim clnvamız O· mucıbe layihasında ezcümle şoyle de- w ı.il ıncvkh hı:.Une ifraih. undan sonra 
l<'şkll l'lnı«"z mı? lanık kalmaktadır. Feliikt>tinlz. ne nilmektcdir: b k J k •• ı d •• d:ıhn ileriye ciddi hamleler krasl la-
Galibe kars.ı olan taahhütler kadar büyük oluısa olsun sizi M1a c:Meınlckette 'loterleıdcn h:ızılan - 1 (! a anar a o u zım gelmektedir. ~ 

1 ııın fühış ılerrcede para kazanmasmn ~ b ,.. b b • ·a Ca• •Jcınlı•k!'tlnırzin "Hlı'·" kur· .. , ,. 1 rıs· terketmi"l.'Crğiz Yardım ve kurlu uş Da a ccırnptn , ,cra u ~e;:, •" 
"' ,.. u.. ,. ... ·• J ve bazılarınııı da ~·arıılatlarrnrn az k · d' B nlar miş olduf!u ta.ıhhııtll·rı katı•·cn "l'l'I· gr-cıkmıyccl'klır. Atlantlğın ote tara· tınb ı:: •rıu~ihır:ln mcr czt)' ı. _ U ~ 

' ' l ı "' ı olmasına nazaran araılıı rekabet bu- ~ıvas. (llusu"i M""nbirimizrlcıı) d<'tmış, bunun üzerine adam teca,ü- · 1 d h ı· zarar uurmuı -n .. l?elıınıl~<' vr- ımituıckl• .. :utlarını fındııkı büyük denıokras ıizc uy c • ltalvan ar an ayı .,. 
' " ı · k. luıımnktarlır. Burad:ı bir köyde ı .li "Örülıı1<'n1i• zunü arltırını.,tıı· l · · aratorlıık kun•et-ıtınıı ıle talblkıı lcaıaı vprmış oldu. kU\·vetlı hir yar<lım vnaı etmıştır ı. ~ ,., w w • lcrıl. Dııt::ınyn ımp . 

k f ızın t·elliitla rınız hırsla ı ındnn köpıi· f1undan başka devlet mıw:ısc~ı-lı·· ll'<'İ bır cinap•t i~lc•ı 1llştir. Uu hu - N:ızlı kendıııı müdnfaal a devam 1 . 1 b ınlardıııı yalnız o havalının ı:unu bılıyııruz. Fa nt ıııuµtı·ckl' bize rındc ve gerekse devlete merbut hu· sııstıı elde ettiğıın rnalüınatı :..ılıhrı- <'tuıl", buna "ok sinirlenen Ahrn"t, crın 11 1 
' d

0 

i i · tifa ımparntorlııgu ve lıu iınpaıutoıluğun ıüycırlar. Dayanınız. Fransıı yakırtı)a ,. • ~ 11ıulmfaz:1!;1 ve tııraıssu u Ç n ıs -
l 1 1 ,, L ımııi mues.e.11clcrde en yuksck maaş _yorum: bwn 1·ını "ıkı·rek rast"de kadına sap ı · - ı.• ndiir ıuiıclaJ'aa~ını vı• ıniıılafna vasıtaları- kıılkınncal; ve hız nı e wrauer. ..ır • f; • ,, de etme: ~rı mum"u · 

1 k el r alnn lıır mc•ınurun aylık vnridııtı GOO s b - ı ıı · "I · d v lanııyn bnslnınıctır. Emelınc ınuvaf- E 1. O d K .ıan)ann..1-nı hıruknııştır. Bıınıı C'ı;kı ıntith•fik- dpf.ı ıl:ıh:ı, ıns:ııı ı :ıvıısıııı ı:ı l're • ıvasıı :ıg ı ıngo Koyun c ı a- .. •· ıaı r u umanw~ =-"-'--
1 f 1 k 1 lirayı geçıneclığı halde vnndntı 40, k ı Al ı b · k fnk olamıy:ııı katil zav:ıllı kadını E ki" G J :c>rim İzl' karşı ve kczıı Hindıçııılılt> kadar ~ilah olıle rnüı a aa e• t>CC t r.> 50 hı'nl buları Ankaı·,n ve l". 20 '·ı·n ·ı UP og u1 ınwl. uteı en ı•rı goz oy- me 1 ener• 

" •• ., u tnın 40 )'erinden bıçaklamak şurcti'e N 51.DlS Valltlk 1 t. 1-1 t• · 1 duiru {;ıı..,..or'un karıı;ı Nnzlı ı"le bu- AL1 tHSA -· S l§are eye ı buları l!ltnnhul noterlerin n va7.ı~·etı .. ... ~ ıildiirnıuştOr. 
Bu az ll Vn • ,·cı nıııahn'ı•lı•rııı h 1 Juamak istemi" ve !!ece k.·ıdının evi-
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1 

• • "' Beın. 2::ı (A.A.l --0 .N.B. \'ıchy'ılerı umumi ıçtim:ıi ı-eviyeyı bozan bir a w " ~ )\alil knçmı,şn da bir müddet 
ıhlfılmc nıiıııaoılı> "tm• nwk ve topııık- ulın:ııı haberl<'re gure, Mareşal Petııi manzarası arzetmekteclir nu r<'ka - ne girerek tec;ıvuz ctmıştir. Fnkrıt ıwnrıı yakalıınmıştır. Adliycee lahki
larımızın tanıanılı(;ını ınuhafnzıı l'Y· ııin ~wkız gün evvel teşkıl olunar.ığın ı betin önüpii almak ve ar:ılarrndn le- kadın bu frııa harekı-tı nefretle ı·1.:d· kata devanı eclılıror. 
lı-mek hususundaki kııt'i ırndcnıizi blldınlığı islişnre ıııeclııu . ı;en<' nlha- diilii temin etmek ıçın har~ların İO · .............................................................................................. .. 
f,b:ıt l'rlcr. yetındcıı evvel kurulacaktır iıluvnk llirilmr~ı düşünülmüşse de devlet va· 

Umumt 
vaziy~t Fransız - Ita lyan hududu kat lııı ımrlament(l rol•J oyıııyacıık rl~atınu te~n· edeceği cıhctle bundan AsrAı bı·r talebe 

arıldı olnıı bu nıeclıs. 160 {17..adan ter('kkııp sarfınazar edilmiştir. 
" (1 lnoi ul\İf•"n ~a") Rom:ı, z;ı ( A.A.) _ Resmen bıl- edecektir. Hunlardan yüzünü <ıa l•ık Ru ııuretle elde edilen fozla noter rintn dalıa Tobruk 1sttltanJ.etiafU 

dırilı!t~ıne goıe. 1t•ılyan - J.'ransız melıu" ve ayan nzn111 teşkil Pylı)l'CCk- varıdatının yine lıir devlet ınÜf'I e- d qidcccklcri =anncdilmifti. Fa.kat lta.l-
hudurlıı l\\odancd!' açılmış ve gerek lir lfor vılaycı. muınkiin olduğu tak ""Sİ olan Cl'7.a evlrrine tnhsı!li mu,·a- b • JIU ılcırın bÖj/lo l>ir UuırrlLZU evvelden 
ıll'Tnltyollan. ıwrelı po::ıta muııakn - dırde, nwc!ls!' bir cskı ııaılnıncnto fık goriilımiş Vl' lıu ınuna"elıetle hır yur u ınası d ışmıcrck sahildeki Bard'a 11uı•kiia• 
15tı yenıdl·n l!'sis l'llilmıştır. 'I'ııah . azası condeı·ccektir. Geri kaları 50 Jll'Oj(' hnzırlanmışlır.> i11icc talı1dm etmiş oldukları anlcışı-
htitlü nıcktuplıır da kalıul cdılnıck _ az.ı Fı uııı;ayıı hlznıct etnıış olnnlur Bu lfıyılınyn gcirc yıllık ııııfı !:'"liri lı]Jor. T@·abluego.rln oeı;cn lııqili.; tc&-
tc·dı'r. ~ııwıınd:ın Mureşnl l'ctııln tarafın • 6 bin lirııılan ~·ukurı olnıı notcı ler· ~ 

kip kı~vw:tlcri, tabiu.tUe bu vıua -

"

"ti rı·n tckl"f) • darı t:ıyin eılİleccktir. Bunlar arıı - den ceza ve tevki! evlerı ınşunt ve (J ıncı sahıfede.ıı devam) duğundan ve bugünkü halile oınyı k"ııı •ıı~ı·kı·ı· de eld'( etme-1- -lnl. .. 1 e 1 erı ve t •· il 1 t,~ıı11'ı·nt rıı~sı·nflaı·ına karn,ılık olıı . t'I 1 1 . 'b· . 1 k k l< . k \ı d ' ' 0 
-,..;" .....,,.., ~. ıııı'ı·.ı tı'c,•ıı·"t ve s,·ann nıumesfı eı " ... ~ \ ıı ıanc ı•ı ı "'I ı mues~csc ere ııc "il' ııı • tırnı" ·ten a~ka a ht'çb" · ı· ~ ' " • • · ' ıı· ileri gitmeyi ilttfyata mm;afık 1'ul-lngi iZ matbuatı ıll' lıulunacaktır. rak hısge alıııacaklır. ynkın bulunmaktadır. iŞ(! y.ımnuıdığından, Sankaııııı - bir mamqılardtr. 

J.ondra. 23 ( A.A. ı Mı.istnkil .... r k t 1 s· ' --- 1 nu i'1keletlı•rl lyll(.' tetkık etmiş O· hnyırlı İşf' tahsis edilecek. bu enkazı İngili= takip kuııvetlcri karşıaıncı 
Fraıısız ajansı bildırivoı·: ansız 1 a arının tama 1 Sn·asta fakir ha ka kömiir lan nılıt<-hnssıs nıinıarlnnn ıfotlelc- çok :niısait şartlarla '.\Iaarife terke- Ç1kııuş olan /Jardıa movkii, iki 86 -

Hltlerın \'ıı•hy huküınetlnc yedı akınları 1 tevzi ediliyor 1 rinc ~orc. y:ı(nız en ıist kııtın bıı· kıs- deCLglnden de kimse şüphe edemez. bqıtrn dolayı bir (diiöuın \!El döniim) 
gün muhlPtli bır ultinıaloın \ererek Bangkok. 2!! ( A .A. l - Siam baş- . • l I lk . , mını yıkmakla esas dUYarlnrdan is- Şchır pliinının 0 kısmında fnonii noktası chr.mmiyctfnı almıştır. ltal-
ışırnl ult ındıı bulunmıynn Fran sız kumandanlığının tebliği: Sıvas ( Hususı) - ~ I ~t tıfnde elmek mfımkuııt!ür. nıe~ danından başlıy:ın 4 numnralı yaıılanıı burada tekmil bir ordu (o-
toprnklarındnkı limıın ve denıiryol- J\Iuntazaın Fransız kıtantl ve çc- sos~al ya~dım . şub~sı del.'1 etı e i Vaktilt:>. yangmdnc sonra duvarla- ann cndde de Süleymaniyeye dogru 

1
umcu oı·dıı) bı•luııdıı.rdu,kl<ın ~ ço.lıç 

!arından 1 tıfadP <'tınrk ve ftalyayn telcrı dün g<'<.'e ve bu s 1~nh erken - fakır ve 1'ımsesız halkıı:nı~ ıle as- rın üstü !,ıh tııncnto tab.Jka .. flc or - uzandı~ından, burası yarınki İstan- leı•azım iddihar ctttklt;ri •ıi1l~tıiror. 
Alman kıt:ılal'ı gontlcı mek isteıligı- d<'ıı Sıanı topraklarına geniş bırakın ker ailelerine 200 ton kiiınür tey- ı tiilmcdl.ğlnden y:ığım yagmuı:~ar ~nl- bulun şiı'ln kö~elcrinden biri olacak- e'ğcr bıı 1'iı;ayctler dQğru ise itol • 
ne daır ıl olıı~an şayiııl.ırı nakleden yııpmışlıırdır. zi etmçk üzere bir komıte teşkil ııız en i.ı t kısı;nı bir parça yemış bu- tır. yanlarm Bardiadtı.. mtıkavcmeti mum 
İıır!illz gazetelerı Fı'flrı ız mıllctıne Düşman, şiddetli mılralySz ve tü- edilmıştir. Bu korniıe, Halkcvi funduğu ıçın. bu tedbir dı~eı kısıı.ı- Bızcç. burası talebe yurdu için bi- kım m<'rt.t:be u:atwqk VİJl~ti'lı4.4 ul _ 
hitap etmekte, Fı nıısız ınllletlnın !Ji- fok ateşlerı tentıı;ındcn sonı n hrr la- R · k""t Ah l G" KA · ı 1 forı kı.ırtıırnıır:ı kiıfiılır. çilmış bır ka!tandır. O kadaı; ki bu- dıı'·lann~ 1ıu"'kı~edı'lc,.ilir. 1• ·k ki ._. · 1 r 1 dil.' f "" k- ·1 .. t·· D k d eısı avu "' me oz,~. amı ı 1J k b" · k " " " " a yu c:c ıgını mu ı:ı aza ey c ,;mı ra ta pus urtu muş ur. :ın ·oı:un - K" R f D d Al ' Ö k Aynı zamanda bu t>cıki saray l:ıı·ın raı :ı nş a ır muesscse urmıya da 8 .. ridan --'·•a.t, '-m:ak G"neral 

t kt d d . d ., . 1• • d 11 ıtapc:ı, ı :ıt ız ar, ı •ne - _ . . d 1 h · k " k ....... TffoU'L., ., 1 unu ıııam:ısını yazma n ır. :ı ceıeyan c en nıı,ıa~·vz uc o~un- . - " ,, .muştl•mılatı ve aha ıı~agıl:ırn cloı;ru l<'men emı>n ım an yo tur. Gra::iani'vc bo::ultnU§ ordwnnıu t,qp-
Da;ly Herald eliyor kı: da lıir çok FJ·ansız a~'kerı <ılmüş ve- len ıbarett.ır. Bunlar ha~l\'Ctıı inen nrnıl. ılrı ide y<mi yeni blnnl:ıı· Bu ı;ahnda ne otel, ne fabrika, ne lıyarcı.k mu1m~ü taarnı:a geçmek 4:i• 
IJrtler. Fı·anq:ıııın lıııııınlnrına \'e ya .raıalanmışlır. Sinmlıiar tar.ıfın- halkımızdan teberrulnr temın et- ynpmı,l'n dn pek müsaittir. lnıalatharıe, lle ticarethane yapıla- ı;akil kazcrndınııak olabilir. 

demir yollntına goz dikıııiştır ve cl:ı lsc Iı(ç tayiat yoktur. mt:ktedir Bura ı €ııılfık Bankasının malı ol- ~ıllı'o lıııttii nç dç - bir aralık ortaya EiJr.r ltalyanlar bıoıu yapa~üirse, 
~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!~~- I atıld•"'ı v<'çhıle - Odedıye daireıiİ ku- Tralı/usgarp ist"lasını mııvakkat.e71ı. .;;; l'ulnbllır. 

olııtın gcr:iktinıı.4 olurlar. 
--~- . 

~ 
Filhakika grçrn sene - bu duvar- r'<ı1wt Hardia mcvkiint muhafapı, 

ı hııdarı da h.ıllfariı> edılerek- burada pek gıı,tür. Çımkü bu 711c11kic hem 
1.kleclıyc ıl::ıiresl kutulması da dü~O- karadan, heın d.eniz&n, ht:ı1! <U lıcı
nulmu,s<> de, bilahare, yapılan t.etki- ı·adan lıuc ım mı.mıkündiir. ltıgUlılle

Saat J;eCt' ~·ıırısını geçmişti. Bay 1 Elinde tabanca. Bav Falih ileri! - Amıın yavaş, dıye ınledi., 'Biraz ka kapının anatıtarır:ı bırakmadan knt ncüççsipde, rnevkiin (merkezi) r'hı ;8~ mınıkiin bôule üç tara/Upf._ Uı.-
Fallh yatnk odıısının Jl"llCeresınlıı atıldı. 'Uşak tn ılerhal balta.:ını ha· j ev\'e) ayağımı ın~ittim de. kaçıp ı;ltü. Ren de P<'nccrçden slzın olmııyıcrı yüzünden bu fikirden '"az- arrımı mü1<1it. ı·azfıletindeJJ bUiati/1r 

,, "" 1 h ti ti b k ld t;l'Çllmı"tıı·. b"lh -l~f-.ı- .ır. ?ı~undekı şez!oııı,:u uınnmış, sıgorn vaya kaldırmıştı. Golge, fOruldügu- Bir 11aç dakika ııon ı•a nay Falih ..,a ~eye a aın_ıya ınec ur a ım ve " dtı Barditıyı ı a.ua "'!" .....,, • ...,ıı~ 
ıçıyordu. Perdeyı ındnınlş. ışığı d:ı nıı anlayınca 1·crinden çıktı. ıle hırım . ~alonda ba,.başn )•alnız nynı;ımı fnclUını. 6ınaı>nnl<'yh, hem bir harabe ha- cekleri fUJlhBBiulir • 
söndürıııüşhl. KnranlıkLi düŞünü. _ Dur, yoksa at<"• ederim L Ya. kalnıı:lardı. Hırınzın clr kolu lıağlı - Pckiila. Koşkte münasebctınız llnık: knlmı~ olnn ° sahayı hl}r cl - Şu halde Bardianın ltaı11~ 
yor. gehç olmanın. guzel hır kadın kııla şunu Hüfe,·ln ı • Eller yukarı, olmasnıa ragmcn fiıuyar ndıını ta •

1 

kımrnlc? . het.çe 4;n uygun .şekilde imar etmek. ıımit ctttltleri dcrccr.cltı mukı:wc;~ 
tarafından scvllınenı ıı lll buyük bır alçak! bııncasmı bıtakmıyor. yilzü ışığa - l\h.ı.rı:J,IJıye ıle.. . . lıenı de: Sultan Aziz devrinin )(ar,ıık- dmt'.ııi ihtlmali azdıı·. Bıı mevki, ~ 
zevk olduğunu tahattur eJerek htı~-1 d donırıuı: olan ıpuhatabının lıattarını - Naı;ıl olur! O gıdeil iki hafta tcriııt.ik ynpılarındaQ birını ihya c~ bu/e düıtuiiu Uıkdirde1 Jngilizl(r ~ 
yalar kuruyordu . Aklı karşıdaki 1 H Ab'nnı ehlll_ekrınl ha,·a~·ıı tkalldırdm~lı . bir bı; tetkık edi~o.rdu Bu, y,,ınl 1 oldu Dt.'lllck bana )'alan soylüyor. ını:.k ''C böyl~ce. tJnJvflrsit.enin ynnr Tobruk ve onu tııkibrn Bino(lZi ıl~ 
koşke gitti. Güzl•I Suzııııı düşiindfi. 5 .r te 1 cnırı mevc~ . 0 ma ı~ını sckızl" otuz raşları aı a ında kibnr unuz? lıaşında çok az m:ısrafla mükıımmel lan af1lm1ş ııe binatı1ıale11h 7'r.ablua-
Fakat bu. çok sürmt>df, uzeriııl? hır ~o~e~ ;şak bırsızı ıpdıp belrnacıı bır delikanl:yqı. 1 -; Evet. ne yapayım. Bayan Mu- bir talebe yurdu yükseltehılm11k için garp iatilıisı "41lıımış ~lunur~ 
ağırlık basarak ınhnt bır uykuya yaBa a ~ 

1 
h b . d d .Bay Falih, sanki kendısinr dalın allanın sırrını vermemek iı;ln ~una ortnyo at.tıgımız bu f~krin esaslı bir Akd takdir~ iae, lrilakia, Trablaı• 

daldı. day a ı ta ancasını ıp U'llıe en ev\·el bır \'eı·de görnıuştu. t.cşebbü~ ettim Af buyurun. su rı•tte tL·tkik edilmesini alakadar. - istilası şimdilik tdakhura 'fl11"'ilacak 
d sor u · · lardnn rıca ediyor.uz. 

Bay F111ih, l.ıııılcııhire yerin en 8· d b k k I l - Sizi dınli>:orum j - Nasıl affederim ~ Muamm" T Nil k' l b deme.ktfr. 
d B K d • - u ııı e aş a ar aı aş arınız J? k " k r 1 . 1 ' rı" t'krar 'l" Y.Ol'UZ 1 ta c e yurdu l•te buııdan dolıı.uuhr 'kiı Bar/il•, sıçra ı. ırısı apısına vuruyor u. da var mı? - .,Qmşu uıı u :ıızın 1 uvarını - rırı en iyi arkadaşlarındıınrm. Kını yııprnnk için hu günkü vaziyette bu- .. ftt:t 

- Bay, bay! Ouymadııın mı? ~- H . .• zn .'!~yanan dıılresınden atladım. Ö. c!erd~ ki llluallil böyle hır alçaklık raclan ılaha iyi, daha elveri~Ii, daha bıiyle bfr diiğüm 1•e.ya dönüm noktan 
man ışığı yakmayın. Bnhçf'de bır - ayır efendını. Ben zannettıgl- tesını ıııılatmı)'a lüzum var mı bil_ cdt!lııl<'rek. müsııit !Jir yer bulnb"ılmek" ı'mk"'nı ı:lıcmmi11.etiııi idrak e.tmiı b1Ll1mıı11or. 
hırsız \&r! nlz makuleden cleğllim ... J\lüsaade mem? a * • * 

Bay Falih derhal odasından fır· edersenız anlfttayıııı. .. - Za11ncılerim' Zıra daha bır te.v - Rıca eıl rim, alçaklık d~il,1 yqkt.ur. • .......... ..... ............... ... ..... ... ,,,_ 
ladı. Hlimetç!sinln rengi atmıştı: - Yett>r, alçak herif! Hüsevin anJı•·nmadıın. Komşu kö"k dedh'ınlg, aşk. Sfrlblrimızl çıldırasıya stıvıyo: Şahusu&, duvarlarm sağlam kalmı~ Sıvas Halkeui 

~ •ı • .. .. ı.g ıuz. Ağzım<lan sırrı aldınız,. Şlmdı1 olmasının, bütün in ... masrafında .,. - Bahçede bir hırsız var, BaY.. onu sıkı tut! 11r' lr.ııı bulunduınım Bay Muam . ı .,.. da 
E ı w b'r h k d d n1 .. ı·ıc Ba~·an P.fuallanın evidır... bunu başkasına söy e~emı:nız ıçın yuzde qtuz.dan fazla bir tasarruf da Kitapsanyıp 

vve a 
1 

ay . ırma uy um, on - - Evet efendiırı . Yalnız liit;fen ~ J ~ZıJI erkcklrğrnıze guvenı)'orum. Lut ~nıin ı:decci:i düşüni.ılürse, derhal ife lkc ki 
da~ sonra da bır takım ayak ses • tabancanrza dikJ•at. buyuruı1. Zira - Bıllyorum efendim, geçe.n kış 1'.1in kapıyı açar mısınız? başlamamak için ortada bir sebep Siv"' (Hususi) - Ha vi -
len. . tıazan kurşun kendi kendine ateş ııizınle lıfraber o evde ~İr ~ıam YE:· Qe.Ukanlı vakur bir hal takınarak l\alnıaz. tapaıv9ın<la 1 k~unuev:vel-

Bay Falıh, cesur hır adamdı. Oda· 131ır. Namlunun ağzı da Lam bana meğ~nf!e bulunmuştuk, Bay Falih. topallıya topallıya çıktı. Ünivcrslt" gençlerini -pek muh•u den 1 S \~unue~ele bdar 4?3 
ııına döndü, liıerine muşambasını ba.,·ıyor. h h"dd •• - - '"! ~ ...ı htelıf ..... y ... •Jar u 

• ld ld' lK Bay Fıali , ı ewnın onune ıceç- Bay Falrh bitkin bır halde koltu- olduklıırı talebe yurduna - mümkün vatalltt~f. JJı'4 ·- -.. -
gıydi, tabancasını a 

1 
ve lljeri ge 

1
' Hırsız: m"lc için dlflerınl sıkıo:ak mırıl<Jan- "'una çöktü. Qldur•u kadar afira+ı. )(avuıtu•abil•- .... rindeki kitap ve mecrn···'~ sert bir sesle: r.· 6 .. .. r-. • ... ........ 'ttı' 

_ Haydi gidelim! dedi. - Qay, dedi. BiljY.orunı, bu vazı. ~ı : - T~eklfell değil, Muallaya t;_on ~ Q)aıı 1ıJl ~r~n alikadarl~ 1uifad~ etJP.itlerdir. 
Uıak Hüseyin: yette beni kim cörse hırsız zanl'\e - ı - Yine bir şey anlamıyoruııı. O zamanlarda !ıu kadar az rastgclı • ehemrıılycUı;_ ?\azan dikkate alı~ 
_ fyl ama efendim, benım sizın der. Fakat müaaade buyurun daı .. da_9-ed~ itini~ ne i~i! Ne it_j)·cı 11onra Qrd_um, ğına ııuph~miz yo~t.ur. qevam etmektedir. 

gibi t.atiancam yok, bari gıdeyim de Bir ~ç kelimeyle izah edeyim1 •• ~ırıııı. gibi kaçtmız1 Hıddetle yerınden sı~udı: TaleJm y~ Y.'!P.~ . _Şimdi med~in ~dr ve teıbin 
mutfaktan baltayı alayım. A:rkanız- ti.kin ıı!zinr~ yalnız kalmak 1ıterim1 - ÇQnkü Qay Muamfl)er bırden· - Ya ko~aııı ıu budala Muam - F m.. ...&.A.,, ... f • ı!l için çalıııl~tıı ve. 0nMrfNcie 
dan hemen gelirJm. İııterse1'ıı uıatınız elimi kolumu bire, hah~r.sız seyahailen dÖJ\üve.rdi. mere ne d~mcli! Ne b.İr ıey görü - ıt'lı.:Prı.IDP-~ ~ 1aı.mıgelen tamu·~ t. ~·aPH,.-ı. -

Bay Fallh uıafının yanınd• bu - bağlasın... Daha fJıılasıpa hacet. var mı, ~l - y~, 1111 btf •el anlıyor, ne bir ~ ~ ~"~~ ıdır. 
lunmaanp tercih ederdi. Ba~enin lller&k etmiye batlıyan Bay Falih: ~e~ o daireye. daha oqçe Qlr ~aç M!ı.İyor! Mı~I rtUi!lt ra~ ra™'t Q- Fatih •r~esini_n l.(rn~rai Bu it}.er blW~ ~~~~ ~ 
1'~maım yavaı y~vaı açmak !çın Hiı- - PJkil'Z dedJ; Haydi içeri clr~ defa arka ka,.Bıdap ~i gjzli, eir)P J')i~~_ı- •bm~~· tıal~ ~ ~ twJ- Talebe Yurduna taba.is. edlleceilni :ra1a 3<Jq_ı ~ :-taıp JN} -<-
aetfni \eklecll. Simdf od~ •Jak aee- Um. ~ıtım. Bu l{ff.~ ~,.l tffir-!ml\fl." ra~ ı&HJNh~r~··: O'H\!' ~ Y~tftık. Bu_ b~ı.us.ta, F.e~ F~~ - ~ ~!~ n41 iye\~ e ?! -
lefi du7J1yordq. Sik çahclanj ~ ~- , HpaeJ.i .. ~Alftt i~ u.~sııpn~=!Y ~1.'!~~~~t l~™nı. ~F.i!I ~ ~H( eıW ı:;:_ ~' IJ.emı~ın rl.y~ tqp- ımaı.- lfın bie r 6cıS W.•".,._ • 
ce çıkıinı, Mr calıra ıuıa•D.ııb. Z.•alla ı &i,l~am: ~ lil ~ fqftı ~ ~ unWt•:: -· IMr sQıı ~bpalanna tır. 
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Hatayll fi 'in korkun·ç maceras1 

Heyecan Ve Kahramanhk Ada-na__.da.____... _ _,,_, _______ _ 
. . bütün bir ge~ polislerle tabanca YAZAN: Eski Ordu Kumandanlaundan 

Emekli Genen\ 

Açılmıljan paraşüt b düellosundan sonra yaralanan 
zor a, polise düşmanlığ nın cezasını çekiyor 

, . r Zişan anlatıyor?}-·-.. 

AH lhsDn SA B. S 

Fran$ada Sağlar ile Sollar arasındakt 
husumet, son zamanlarda korkunç 

bir mahiyet almıştı \..... : Adana, (Hususi muhabirimiz· diKini iÖl'cn polislerden Vahap J polis memuru, bu adamın Tevfik 

1 
f k t den) - Hatayda •mcaaını para UluAla, evin kapısına yakla~ırken olduğunu kat'iyetle tcıhiı ederek 

Halkayı çekiyorum.. çekiyorum, a a !yüzünden yatakta ötdürmekten içeriden 'iı:vfiğin tehditkar eesi arkada,ıarına ivarot veriyor ve 

b b 24 sene hapse mahldlm iken Ha- duyuluyorı Tevfiğin üzerine milteaddit ta. Bu c~nııda F'ı·ansıı; pllrlnmento· le llı.JO lıoziınet.iııln ıuesulı)ct.ıııe i~ti· 
paraşüt bir türlü açılmıyor; en u şe- tay hapishanesinin damını dele. - Eller yukart, JOkta yaka. bancalar tevcih ediliyorı ıunda kıPmen millıyctçi bir C"'reyıın l'ak otnıış ve bu ltc~imetin önünfi şl· 

_ Durl takip etmekte olan sailarla komtt • m11k i11iıı fa11ılması \lbımıtolen bllv.ır-

1 
kilde düşüyorum rck kaçan ve lstanbulda yakala. rıml.. nM nıı~ııriyeler1 kovahrnn 11ollnı· ve lıklıarn mAni olmuş demektir. Fran· 

narak letanbul hapishaneainc ko· - T eılim ol, sana bir ıey yap· Nihayet yakalanı~·or bl1nlarn )"ardım eden sosyıılistler a- ııadıı atlar fııeist teınayfiller '"e 
nulan, burada da posta vezncda- maml Soğukkanlılığını zerre kadar raıında clddt tarpıjimalar nıkua r,o- aulhrll nauıiyeler yerine millly ıçi 

Yazan:~ rının katili Abdullah ile ahbap o. - Eller yukarı diyorum, yok· kaybetmiycn genç ha)·dut, sUkQ. llyordu. Sağlar &raıımda favi t ıın· preıuı1p, lüıur.ısuz bir tıarbc girme 
\. ~ 14·------·'~ larak, Abdullahın sevdiği bir ka· ısa kur.§unlaTı yenini netle teslim oluyor. zaıiyeleı'ine 1tırııftar olanı r da var- :mıık ıartıle milli ruüdafanyı tııkvı>"' 

d 
.. k d.ının ~aTdımile Abdullah ile biı· Mu··cadclc baı.:lıyor _Niçin topallıyoısun, a'-·agwm dı. Alımın •;c İtalyan tehlikesini glir· ve: Almnn lınzırlıklarına karşı Frıır. 

Bir parai\ıtç.il ogru ·aran ver ff k 
1 

A 'f ~ iye milni olan hır11lıır, Fransız po- sız 01·dusımu oiddi bir haı be lınzırl:ı· 
nün tayyareden mekten başka lıkte fırara muva .a 0 an '\'e • Polis Vahap Ulut'lla, Tediğin ne oldu) Utikncılnnnı blribirlcıile dldişmiyc j mnk gtıyt.'sini tııkip etseler V!' bnllt 
fırlayı~ını görmediniz veya onlar- yapacak bir şey olmadığını anlı- ~anada .derdest ldılerek l~tanbula tehditlerine ehemmiyet vermiye- - Cam kesti. eovkcdi}orlnrdı. kütle iııı buna göıe tenvir e.>le cf' 
dan birile uzun boylu görüımc- yabilirsiniz. ıade edı!~n ~ataylı T~vfık •• Ha· rek içeri girmek arzusunda ısrar Ayağına bakıyorlar: Topuğun- Almllnlnr, 1936 martında, R\ıiıı diler Frrmr.nya dnha faydalı bir tı1ı 

u K d k. h 1 tayın 1 urkı.>.•eye verılmesındcn eda·~ orsa da Tevfı·k, tnbancasın • dan ve kalçasından iki yara al • "'arbhıdeki "'llyri askeri mıııt.aknvı mette lıuluıınıua olurlaıdı. 
dinizıe.. hele, sekiz yüz: metre > .ava urumun a ·ı oca arı· ,, ., .. ~ .., 

b
. d ı · d .. v • • k. sonra neşredılen af kanunundan dakı· nıermı'lerı· Vııhnp Uluatcının mıs. jagal ederken, Frllnsadııki bu io rıo- Bu gfiı ülUHer e nasında Almnrılııt' 

Y
üksekte, olanca hızıyla giden ır mın enııcrın e o;:renmıııtım ı: .. . 

d 
._ l 1 k istifade etmi ve serbe_et bırakıl • u""ze-:-ı·ne boşaltar k sa~ bacagv ın· - Nerede idin) Hangi evde lltikn giirliltülerindcn istifodcyi dil· kendi ı~ı .. rıni sükOneU!' yapuıar, 

tayyareden atlıyan bir genç kızın, arka aıd ası para üt açı mıyacn t O d b Ad nada 6 gı·zlendı'n.. "Ünmüijlcrdl. Bu zaınau Frnnsndıı Rlı!n nehri gllrhindeki ınıntııknY1 

d fi ·· ·· 1 ) '· ··tu•· e .:ıav mn mış 1• zama.n 1'" erı 0 
• dan varalıvor ve kendı·sı· .:ıe \Ta - . r '"' aksi bir tesa ü e paraıutu açı· o ursa, ~arın paraşu n u r .. • b l T f k I b 1 h ~ ,, \1 Albcrt ~nırımt kubiııusl iktıılar ıııcv- hududn kadıır ldi.milcn askel'i ku~ • 

. k IA d u un~n ev ı . sta.n u. apıs • hap Uluatanın tabancasından çı· - Çamurda ynllım. j Jııı marınca, o sonısuı; boılukta yu- ma zım ır. h d Abd il h tle fırar ede Ozerı'nı" )'Okluyorlar·. ..5 <>det kiiııda bulmıuyor ve intikal ılevreai- vııtierlo iııgnlden sonıa hemen 
varlıma yuvarlana topra ~ a dütcr• Ben de, derhal bu pnra ütün aneııın e u a •V. • kan mermilerden bir yarn alarak ..,. " ııc mllh us muvakkat bir lılikılmet hudut gel'isindr. ccııupton şimale dol:' 

d k baıkasln .. rek Ad anaya geldıgı z. aman A • evden dı .. arı fırlıyor. Şiddetli hır henİ.!.ı sıkılmamış mermi, 126 lire vnzıfcsirıi •·aııı••ordu iki ay ıoııra Ytı· ru Zic<rl'ricd udı \'cl'İlcn bir tohki • 
'-en yapt-1-larını, duyduklannı bil· göbeğimin üzerin e İ .. d d ı· f d d d t " J b 1 " ~ ~ ,.; uıo. ana a po ıs tara ın nn er e~ tabanca ateşi ahında mukabelr. para ''e şarjör eı u unuyor. ni intlhaplnr raıJılacaktı • .Bu muvak- mat mnnzumes1 :ı,·apmıyn ba~lndılPt· 

edilmit olmasından. Adana polı- ede ede kaçan Tevfik fir ra mu • - Tabancan nerede! kat hukfimette Flandin Hariciye Na- Bunu Fransızlarm Maglnot tahkl· 
sine çok ~u.ğbcr _olr:ııuı; ve kafa- ·nffak oluror ve izi~i kayb~di _ Gülüyor ve: zn·ı idi. Bu hUkQmet Almnnynnın, mntına knı·ııılık olarnk yapı)·ortnrd1• 
sına §U çırkın fıkrı koymu tur: _ Tabancanı olsaydı bana Rhin mıntnkıısıt.ı işgal etmesinin ne Almanlar için bu hattın lüzum "" 

ı Ad d h !ek k b" ı· yor. b ı k ı d Hepı·nı'z"ı dcnwk olduğunu ve bunun eliınulünü faydası ioiklltdı: 1enbında iki ceP" 
« ana a mu a. n ır po ıs Hurmalı mahallesi kordon al- öy c 80 u amaz ınız. ranlıyoı·du; fakat kendh:i lıjr pnrla - 1 hede harbetmtyc mecbur olncak J\~· 

1 yiyeeeğiın!» . . . l tına alınarak 81kı aramalar )'apılı- yere sererdim, diyor. mcnto ek eıl}·etine daynıınııyordu. manya, ıark hududunda taaıTuzi bıt 
Bu sabıt fıkrı kafasından bır d T fik maal r 1 Poli., Vahap Ulualil \'e Tevfik, Geıek Ra .. vckll ve "CUlk Hıı· hnrp yaparken carp lıududundn b\I 

'ı ru··rıu· •öküp atumıya" ve bu fik- y~~lsa . a ev ' ese e e gc- " "" " " " J\"emlcket hastahanesine uatırıl - ric"ı'-"e Nazın, İn.,.ilterenin lıil' "BY• tahkfınnt sn•·e inde az kuvvetle ıııu· . . . l d T fk cırı emı} or. ı , ., .. , ı i rın tesın a tın a yaşıya:ı ev 1 ·, S baha kar mı lurdır. Möddeiumumili~: tah. dıın vaadodecek vaziyette olınndıgını dnfaaya imllk.n bulabilecekti. cabı~ 

1 

nihayet Adana polislerile haki - a H f l d 1 kikata başlamıvtır. 1 görmek 'Vi tek bıı~ııa Franıınııııı bir dn Fı·an JZ tnarruzları, bu Zicgfri 
katen büyük bir tabanca düello- 1 Sabah... er tara ay. ın an - iş ) apmıyn muktedir oluılldığım tnk· tnlıktmatı karıııımıda, durf!klamı~1' 
sunu göze alarak kafasında ya· mı tır. Hurmalı mahallesı uyku· Halen hastahar~c~e h~!unan dlr ederek Almanynnın yaptığı ha- mecbur olacnk; i<'rıınsa ve ihtiınalell 

tt 
• "b" b .. "'k b' h~ad·ıse çı dan uyanmııı. kordon muhafaza T evfık, ıı.caba fıkrı eııbıtınden rcketP lmroı ddcli bir mukavemet Hı- İngiltere bu yoldan Almanya~"l ıas-

§a ıgı gı ı, uyu • ır • . . • .d. ) ·v k k {it 

1 

karml§ ve biitün Adanayı derin edılme.ktedı~. vazgeçmı mı ır . ı o sa o me • rnzınn iınkfin göremediler vo l~ablııe yik ctlemiyerek şaık tarafmdıı ·i Jll • 

hır dehset ve heyecana düşürmüş Hafıf h~fıf topallı~a.~, .. üı.eıi um fikir hala kafaınnda mevcut urkndRVlaı ı da bu iikre ıetirak etti· tcflklorine yal'dını >'npaınamış bulıı· 
• 1 b ,.dnm d Bu nıudı1 r·. ,,Ada·ıa<la ınuhı.tkl.·a1 • bir ler·, lıu dti 11ünco fizeıiııo iı;i sadece naraklnrdı. 

t · K 1 ki olarak altını a ya • çamur u ır '" .. gorun u. "' 1\ · •· 1 1 ti ur. ar 1 ı 1 " d k" , N. · il ) polis • v · bnslt. ve zııyıf h1r ltlrllzla parla men- Oıı esn11da ııgilterenin hare ;c 
kın tabanca mermisi patlatılan a am ım. ıçın topa ıyor ywecegım> Yusuf Ayhan toda balısatmekle geçi~tirdiloı·. Fı·ansn)·ı teş~i edecek mahiyetttı dt· 

1 bu cadd~ büyük hadisede Tev- Neden elbiseleri çamurlu~ Bir Paıisteki Reuteı· muhnbirl Gol'den tildl. Bu lıusueta Andres l\lauroig 
fik, belki midesine dokunneağını s •• be \\ aterfield di~oı ki: hıılııalarıııda ııı satırları yazıyor: 
tahmin ederek bir polis yiyeme· ıvas a yu ~r ır cFrnnsada eağ ile sol paıtller nra- cZavıf bh ıol\"oııet takıblnde inıı:il· 

, mi , ancak yaralamı;r ve kendisi ~ sıııdakl husumet, ııun zamonl&rda toreni~ mcsuliv~ti hiç olmazsa Frııtı· 
de iki yerinden vurulmuştur. korkunç b1r mahiyet almıştı. Siyasi aanmld luıdar \üyüktüı. Bliylik Brı-

.• 

Vak'a tn ltahramanı lipa 1 
ı d k f · e 1 grııp~a ı ın, parl11nıcnto. ele oı:tyetfnl, tmıyaıia çok nüfuzlu bnzı gnıplııf 
:ıa isenin ço enteresan t ı· eaf veya eol tanıla çevırnıek ıçin ııü· ı fngllfereyi cc urııne ve uzatı g5ıtı> 

latmı bildiriyorum: cezaevı ya l ıyor rekli manevra )'llpm:ıları )'lizüııdcıı \ıll' politika tnklbinden meuetmck hO' 

mek i terseniz, lutfen dinleyiniz .. ! el attım. Olanca kuvvetimle çek· Hadi nin tafsilutı memleket.iı.ı parlamento hayatı ı;onu I MU ıındo birle~nıiılerdi. LondrsnıJ' 
Fak t evvela; bu maceranın tim. Açıldı. Herhalde bir poli )'emek i ti- eelmı)en ı tikranıızlıklar lçlndo: çal· mııli merkezi Gltv'nin b1tnkcrlerl 

T
. k ı.ı A k k d h } •· \ •·t h ·ı ·· · 65 d l · 6 kanıyordu . 1'anınmıf Hİmlilıu· lıirlbb-- ··nktilft Al tnyuy• • "-z -''ikle.'4 kahramanını tanıtayım: iır :ıa- nca o a ar ız a, oy e mu • ası e uzerıne a e mermı, ~ıvns ( Huauei) - Sıvasın uıl-1 bın liray« ihale edilmi.,tir. Şehıin • " " ~ :u<rı• """ ·d ld L 1 b" b 1 k ~ ... h·ı1ne ulu orta baka ret "'diyol': ga- pııı oları kuı tnrmak 1çiıı til' tir tıt-

va Kurumunun yetiştirdiği güzı e hiş bir hı ırtı ile açı ı .. i; yırtı • şarjör ve ır ta anca 11 • ra ar- lardanberi büyük bir ihtiyaç ha- ı müsta!..bel imar planın agöre ileri- zmolarda kavgalar kopuyor \'tı lıııt~ riyorlllr ve kundi yıı,iı Ue knruınıJk 
peraııütçiJlerden Zifan.. dı, pnrçalaııdı sandım. Başımı kadaşı Rumnu.} alı Osman ile sa- linde beliren cezaevi ilıtiyncı da de )o'apılncak büyük Adliye sarGyı Ul Fransız kadınlarının çay ziyafet- vo hmice muhtaç olnuımok fizert 

Şimdi, cidden heyecanlı ve me- k ld d b k h 1 ı at 1 O dan sonra Tur· n barına kar.ıılaıınıış ve lemellcri utılmış ııın civarında hemen İn natına lerınde blle bu harııret gllrlll!iyordu. Autnrclıiıı rın}itlkasmı Ô"İk~r bir sıP 
a ır ım, a lım, ayır, yırtı - ,_ f k I T f"'- b ~ " ... v " raklı bir kısacık sergüzeştin aeabı KD ayı çc ·mıye KC en ev lji;., lt· bulunmaktadır. ceçilmiştir. Mayısta ikmal edile - Hlitlln bunlar. !llHJa~icileriıı, btıllkf'I• ı·cttc ilun et.nıiş olrııablr.R 1·nğ'ınen b • 

kamrılıyan o kendine mahsus ta- mumıııtı.. rın büfesinde arkadasile haylı . . .• cek olıııı ce.r.aevi 40U m11hküm \'C !erin, papıtslıırın ~·c lıUkünırt me· lıı Almnııyu 11" i~ yGpabilccckl~rt 
,.. Artık bir koltukta oturur gibi, k k b" · t' l 1 a 0 r Son zelzelcn111 hu ııle getırdıgı ı ıntıı ürltek kıılb'Prindıı lııılk ı k d k ·· •t· b il •or' dını, hazzını olanca afiyetile ala- onya .~e ırkd ıç ı: en onr .,. sarsıntıdan fazla n1u·· ıcess·ıı ,,ı:ın mevkuf istiap edebilecek ve ayni mur nr , • ın kın il ~·ocu ça umı ıl'r es ~ 

b rahut r"'hat "'&vır agvır aı::awıya ı"nı' - d h 1 f 1 tan koıkmll bıB ini "Cniden ııynndır- ı~ır .. ı. Ayııl •.nmıındn mlın"VV"l' Ubt!I' 
bilmeniz irin, sizi bu durgun a- " .. • .. " • sonu çagırara : k'.h h zaman o.ı mu le İ iş saha arını et· • " " " " " d B · d. ve esnseıı çok o ne Vl" aınp makta idi.> ı·"llcı· lını• nn pAt•aı.ına oluı :ı otsıı0 

kı tı genç kızla ba başa bırakı· yor um. - anı:ı şampnnva g~lır 1 • rafına to•ılı.\'abilccek biı şekilde .. c c ' d• 
A ki d 

~ d v r • . • 1 bir şekilde bulunan bugünkii ce- r ~osyalu!tlenıı ş fı mum ve ıırkı. 11t1lhüıı nıuhnfnzıuıı ve lıil' taraflı 
yorum: ya arım yere eger egmn, yo • . . hh' . k 1 k atölyeler de CCZll"Vİ:ıİn )'anında dıışhırın•n hıılkı leşvil: ıçiıı ~·nptılr- ı ,11s.a fluhlmı bırakımı lehinde tn'19' 

_Cumhuriyet bayramı saba- toprağa çöktüm. Ve basımı kaldı- - Şaınpanyaınız yok, kaim - zac\·ını~-· ~1 1 (!ernı~c arşı 1 
• yer alaca~ln. Yiııe ayrıca kadın- lıııı vnadler, lirretlertn arttnılnın"ı, )t'lerdc buluı urol'lurdı. Halbuki \lif' 

hı, Ankarada geçit resmi ba lar· rınca gördüm ki; benden evvel dı, diyen garson. Tevfik tarafın- venncdıgını nazarı dıkkate lan lur. çocuklar için de a} rı ayn pav çnhema ramnrı1arınm ll •l'ılmn~ı \•e- 11' b1ı harolt 1 liberulliğin sonu (it• 

ken biı de, Devlet Havıı.yolları- atlnmı olnn arkada lanın henüz dan tokatlandıktnn sonra şanı- Adli}"e Vekaleti, Sıvnsa )"eni bir yon, balıçe. yemekhnrıe gibi her rnıre ll'ibj hulk: H ıj\'llırJ lqıı~11ıı lllf'ktı ş ııht•b J~ran ada ve frıgtl· 
nın bir yolcu tayyaresile altı pa- hnvnd lar ... Süzüle süzüle ini- panya getiriyor ve bnr müstecir- eser d ha kazandırmı bulunmak tiıılü fenni, sıhhi ihtivaçl rı ön- utlel'I mühlnı ccı• :ani ı •1 ıırrı Hk t tf'ıl halk, bu iki dcvktin zaofıııf 
ra U

"tru·· arkada", Etı·m·sut'tan ha- yorlar. lerinin gem. mü nmahasm maz- tadır. Yeni modern cezaevi 55 li.}ecek bır mahi}'ctte olacaktır. t hllkı! ını ı:ı: tertm! e lıa~ adı. ı-::ı a- uz çok bl!ıyordu .. > .,. .. ~ •• h 1 b b d h 1 y~t o vıılı~tl ılc 1 oı •• uı ı t l't bh l • C'I 1 11.., j !ite ı·n er l! • 
v •• 

1
.. .

1 
. .. . rck Blum ın lı , an ı• ı a tııı v r . .ht.ilf'fı d ı·t 1 • tcsltrııi • Valandlk l·r ;fa alnı k üzere bir- 1 l o 'akit, asıl o vakıt. biraz ar o n zor a, nr a, sar oı u- ı • . • k 1 1 d ı.ı c ıuır ıı " n il"' n ~, 

kaç defa donduk. , ihayel şehrin evvel ne mÜthİ &Ür0 atle İnmis ol- gun tur U nevi erını gosterıyor. y 1 va s a 1 (liıılk 1.CphCJ!lı llŞckl,ulu \' KU !~ g • eıı;tnn 1
1 ' lf •

8 llb}b~J~ ·mU"' 
Ozerindeki tabanca, birkaç defa L 1 r,"' ~et !,'t ~' n•cs nın !' c l'ıl soı • 

üzerine geldik. duğumu 11nlıyabildim. tirdiler, \e u to t ü • 1 . ınayı· tum H 1111 d di kt: Deniz lınyv Jl\I 

1 k 
ll!jİkar surette bnr ımistalıdemleri ,. h t ı· k a" r su 1 usu sındn l' ıpılaıı H.elııı .. ınııı ılt rk • ·d K bu~" 

Pervanenin rüLgarını aza tma Beni bir krızaya uğradı eanan· tarafından görüldüğü halde poli- rhl'tı kaz .. rıdı B:ı nelİl'I' ikı "'n C\ ı ıı ~ııııtt~I~ t ıdıg ç ~at ıı. . aıcrtfe 
için motör gazını ke ti. Atlamak lar, imd dıma ko U.) orlardı. tik se haber verilmiyerck kanlı bir w·J tt.ıo •lıırın ~apı •ak istt•dıklerı blı· ~ır",_ 1.1 '

1 :ı .. 0n ır. ...~T.ı. ~ evs~~11
1

ncıf1' 
ı . t• s· d hazırdık . \1 'h" b . d" s (H ') B d p . bb j kı· 1 ı ıJtı l'!IJU'll u '"'· 

1 nırrı ti» zamanı ge mıı ı. ız e · yclışen ecı 1 eyın tayyaresıy ı. hiıdiscnin vukuuna Temin hazır· ıva& ususı - ur n a- fıışı t lt•ş.. tıs•ınt• hu ı. ıt e"ııı n 1 d t •· 1 ti ko\·ıık• 
B d 1 d

.. k d t ı 1 N 1 d f l\" h ... 1 b 1 .rı 111' l!l)'l.flll r.U}ft nı·m ıır 
en en evve ort ar a aş a • A ça dı, !çaldı.. eredeyse yere lanwor. :.r.nı ar çarşısın rı ~sna tan .e • 1 lı ccvulıı t tabı n unn ' ıı. 1 r ki rnk kendi ıni bıış1'J 

lndı. Sıra benimdi. Kalktım, iler- inecek. Kendi kendımc: tGaliba met Çnlpan, 85 1 kurup f!atmnsı Gcırckn Wııtcrfil'lrl Lıu mı: et(' hak- 1
9 111 

1° nruı .. 1. 1 k uı· iıt• Gece yarısı 1 11 ~' aıı aı •n ı.ccnvuı m<.rn oı • 
ledim ve kendimi boıJluğn bırnk- beni, bitti zannediyorlar» dedim. icap eden kaput be7.İni 17 liraya kında., şun ıu 1 r~zıyor: , . gi!l.cı (' (!r> lıu ycngtcc btrı7..Cf bıılt 
tını. Ve toplamakta oldu:;.um para .. ütü Gece yarısından sonra.. saat ııattığındrın. ıhtikar "Dpmak llU"İ· «l:.ı34 şul utJnflll buyfil, Frnns.z ış 1 r y 1 ı 1 . tslı ( 

" ·ı bir buçuk. Körkiitük sa1ho olan J ... ımhıpl >inin İl'!< blı[ı He f:ı~izml gl e !1ıı ·1
1

1 tlurı· ı~üdz fvc ~0"1

1
1 c 1 ,,.1 

Bir para ütçünün bo«luğa gi- bırakarak, rıyagwa kalktım, baıılı- le ynknlanmı~tır. • .. k . 1 i h "ı ı ı C:\ c ıı ın R il. zır ıın "' " T evfiğin kafıısındn korkunç fikri • l"ı·aıısıırn )'Ukh mc ıçın l 1 tın• - . l 1 1 rd nuııl il 
dince tek düşüncesi -para ütü aç- ğımı çıka1dım, tayyareye doğru eabit kımıldamnktodır: ~Adana- 'l'ıcarct Oclası bütçesi ket bali ı•u tcl'dı. İhtıınnl ki bu ha· ~<.itıııl'Hll!C' lslt' wp bo hmu~ il 

1

~nn"ırııV 
le 

• le tb· · ·· · d k. il d il d kt 1 , 1 1 bi ıç n noce s nn u 1nnı c~ " ıı.ı ma ıçın- a ının uzerın e ·ı pa- sn a ını, sa a ım ve mera an da muhal·kak bir polis yıyr.ce· ıazırlanıyor ıe.Ket, 1'ab:ıııcı fa~ırn. c nn :ışını., ı I 1 11 k l:i rngeldb:· 
r şÜl halkasını sa~ elil,., kuv'I. elle kurtulsunlar, üzülmesinler diye, Sıvas ( Huqusi) _ Şehrimiz holde İdi. 7e,cbbus bo~a l!İtııııt ve ti\ yıı ~ ~ııı·ıwımn. zı. i k 

Çeknlektı'r. &eaimin bütün kuvvetilc her tora- ğiın.:& ,. d T l~l'an iZ halkı iki sen~ oma )'apılan 7.lı ~tarı bu: k~rıı kot vlıuolguna gılr r_"'.,. 
Bardan ayrılan e" fik, cad e- icaret ve Sanayi Odnsının 94' • . bild. nl 1 u~umu un z>U\ ,.c mnwın "" 

Ben de i le halkayı çeki~·orum .. fa bağırdım. Sağım!.. Sağım!.. ye ayak basar bn&maz kafa .. ında vıh bütresinin hazırlıklamın bo • umumı 11~ımclı; kararın: ırı ' nıh·c mccbUl' u1muttuk > ~ .,, Fınn du i ıılk cf'ph ı LOl Ok biı ek- · t rı 
Çekiyorum .•. Çekiyorum. fakat - Acnba bo luktn nekadar ya ıyan ve bütün iradesine ahip lanılmıştır. Bu müııase.betle Cle va scıi~ct km: nr.ıak ı ba~mo gdmie Cihan Harbinden soum ln?ll e 11• 
parqüt bir tiırlü açılmıyor. yuvarlanmı ve yere nekndar yak- olan fikri sabiti kuvveden fiile I t •. ridatm tezyidi çareleri nra tınl • ldi.~ ile Fn ıısa nnısmda >eni euıtcf 

Bo lukta miithi bir hızla, '.\.·ıl- çık rmak maksadilc tabancasını l •,." maktadır. Şu halde hal· ceph ıniıı kııa tef· h ıMkl" bcliııniıtl. Fraıısanın f?1~r"'• la tı;;ınız zamnn para ütünüz a- 0 ı r • 1 d ' VV"t l1ul ııasınclon İn"'• "" 
d 

"b" · .. çekerek havnyn ,·ık mcrmı·yı" '"'at- •, S ) ·· 1 le11· \e 1Jro""'-•Y n lııc.ı ıu ı uııa ıııoıın 1 
,,u .... 

1 
., • ırım gı ı ınıyorum . çılmı tıi - .. n ·asa ge en goçmen er •· .. -.. · · d Al ı:ııı 

. k 1 !atıyor. Birkaç adım ileride Bele- S ( 1 l ") \''!• lf;fal dllınif vlan 1~runs11. hnlk kilt- korl.mu tur. Buııuıı ıçın c ~ ıııı· 
il an arda ba un yukarıda . a- _ Sodedtler; altı yüz metre •vas ususı - ı ayet imi- le! i halk ceııhe iu·ıı nnm?.ctlcı ine yutım LC'krpr elUihlnonın"mn mus 

ı J diye mezat 6 lonunuıı ÖnÜııe "'İi· ., y "d 19 7 .. 1 ' ' d ""' d k ' ht'• nt•·r·ıAık ""'" .. ak arım a• irıdn . . onra "ırtüstü p J ,e enı ~n goçıucn ge mıı • lf't.' \erruekl<· ve hıılk cepl1c-sıni \'{l 
1
''"'

1
' nvraıı rn 1 ·~ .. ·"'" ., ,.. 

J .., " kadar para ütııüz dii ·ınüşüm. a- ·· k d d · · · B J k. h ~ 1 · . ~ b I d s·· I . .•. ruyere · ora a n aynı 11eyı yapı· tır u:ı ar i ı na iyeye yerle ti • bun1anıı ha•ıntl· •· nıuın·u iktıdı•r tuıı11 tlr.ı. 
gıtme1'e aş u ını. O.) c gıttıgı· .. .. k .. 11" "k" b k d d ki k ~ 1 (flcı>omı ırıır),..... raşutum, yere anca yuz e ı, ı ·ı yor ve e çi ü ü · eri, ·oı,ıuşan rillT'işlerdir ruevkllm gctirınİ:lif' ıııeyd:u• vcı mek· 
mi de güncıin karın para Üh.ine 
vuru undan anlıyorum. 

Korku mu}. ölüm korkusu 

mu}. H yır, böyle bir ey duydu-

fumu hatırlamıyorum, valnız. 

halkayı daha iyi kavrıyarak, da

ha hızlı çekme&. ve pnraşiitü aç· 
mak istiyorum. 

Fakat bu husustnki bütün gay

rctclrim boı gidiyordu. 

Bir İn nın havadan düı~ünü 

yüz metre knle açılmı .. bekçi ve polislerin ayak sesleri 
Kendimi tutamadım: Tevfiğe yaklaşıyor. Bunlun zaten 
- Ya hiç açılmas ydı) kendisi davet eden Tevfik, bekçi 

ve polislere ate etmiye başlıyor 
Gülümsüyor: l ve gecenin kıırnnlığı içinde l lacı-
- Olabilirdı .•• Fakat, bundan b h il · d v d 1 Sı "•ın bukday eilo•u ayranı ma a esıne ogru a ım· " ~ " 

ne çıkardı} Arknmd:ın gelecek o· 

!anların paraşütleri açılacak ol
duktan sonra ..• 

Kar ımd ki Zi an isminde bir 

genç kız değil... Bulanık gözle

rim, Türk kızlarını temsil eden 
bir muhtetıem libideye bakıyor ve 

baıım minnetle, saygı ile eğili. 

larma hız veriyor. H.ı.cıhayrnm Sıvıı.s (Hususi) - Sehrimiz 
mahalle i bekçileri. polis mı:mur- toprak ofisi, müstahsil ve buğday 
ları ve diğer mıntnkalardan gelen tacirlerinden, yeni tesbit edilen 
bekçi ı:e polisler tal>ancalarını 1 buğday fiyatları üzerinden hanı
çekerek T evfiğin üzerine endah- retle buğday almıya devam ('t -
ta başlıyorlar. Bu oyunun kendisi mektedir. Havalıınn iyi gitme in
ıçın pek pahalıya mal olacağını den d,2.lay~ Sıvns köylcri:ıden de 
kestiren f evfik. Vehbi devecinin köylü, elindeki fazla buğdnyı si-
146 numaralı evine kendini ata- )oya getirmekte ve <leğeı kıymet

••••••Butüıı dünyanın kudrı tine> Lae cğdi(d Gm:cll\ğir.e • Jr oldur,u 

CLAUDETiE COLBt:'.RT'ln CHARLES BOYER 

Nihayet bu 
PERŞEMBE akşamı 

A~lıır hıı llaftalıırdarıbeıi beklenen büyfik fılmt. 

LALE' DE gösterileceldf r. 

l'mıuıa .. Londra \-e Aınt!l'lktı)•ı 7.C\-kle l\-'Cr!ndeıı orııntıın 

DÜŞES PETROVNA (TOV ARİTCH) 
j toııbulu da cfcı·bt•J' elti. 

lı••••••••Nuınaralı lo'<•rJ~r •imdidl'n haral'.:tle tutulmaktadır. Telefon: 4'3G~5 -ım•••••rP 
rak gizleniyor. T ev fiğin eve gir- ı teki parnsını almaktadır. 

eözunüzün onune getirirseniz, 

sür'ati t savvur edebilir ve bu kı

s cık zamanda oğukkanlılıkln en yor. 

~------~c:==::~~~~~~~~~~~~~~~=----~~~=""----~-----~---------------------!""""'----~--~~~~~~~ ..... ~~------~~---------------------------~--~~'!:':!""'--__., 
)"8.) ılnlll'tı , Bİi gün 1!\'~eJ aldıkları f dÜ!jU'lllYvll~rdı. ğil, uı!fıl,iıı pek milt<'Vl\Zll\llC idi. Jtf• 

Fransanın 
No. 16 I 

Son Günleri 

züldii. Fukot )'ollıu· hicret edeıı bli· ı llye, dura duı n ancak nkşaııı saat 
ylik biı· kUUc ile dolu id1. I-'ilhıtkika yt•clldc Bordcııux'ya \'tırııbilıll. O ak· 
bütün biı· millet i tllii. önünde kn~· j ııanı herk<!S pek )'orguıı olduğu için 
maktaydı. Baıı n.abalıu-n tckınıl bır Tükelii Mcıclısi toplantısı )"Oktu. 
aile nesi vaı, nctıi yoksıı .J.-Jdurmuş, Ayrıl zııınanda he. Nazıı, kendi No
kıymetlı eşyıuını albı. viltelcrl, yor- znreti için yer bulup bir an evvel 
ganları üste ko)•muştu . Kaçanl.ırııı ~eıleşmck tclişındnydı. Zaten o ı,,run 
bit· kısmı bisikletli, bfiyuk bır kısmı nkş:ımn kadu Roo evelt'tcıı CC>\llP 

da ~nyıı idl. Bütun bu ıııs:ınlar go~- gelmediği gibi, lnglli& hükOmFliııın 
im ini ileı iye dikıııişleı, lılç sngn SO· vu-eceğı karar hakkındn du m:ılıı • 
lıı bakmıyorlar, yalnız dalgın nuuır- nıat nlınıımaınıitt. Nllzırlar bu u · 
lıııil(: kaçacak )'olu tetkik ediyorlaı- ı-ctle biı· gün daha kazanarak ltnti 

Ya:ıu ve Franau:cadan nokledeıa: l\1 dı. aaınafib hif klm•edc fıızla tc - kararlnr çernıek mcıcbun)·etinden 
Süleyman Sttkı liiş ve heyccarı yoktu. kurtulduklarından doları mcm1ıun· 
........................ ............ Eu azitn insan kRhtba1ığı, yol· dulaı·. 

Ayni umanda bavkumnndanltk \ hıı.cabınç dolu oldukları haldo Tour im ın tıknnmasındnn dolayı zaman 
s;ok ncı, fakat ııu uı ı b\r karada dnki muvakkat nczuet biııalorınııı znman duruyor, hazan uzun süı·cn 
(l\laginot) hattıııı m!ldıı!aa eden knpılıın önünde harekete hrızır du. bu tcvııkkuf ve lntiznı· irmılarıııa 
kuvvetlere de rlcııt etmek emrini ruyorlnıdı. Nezaretleıin muhtelif ise, ıınzırlann kafile i de mütevck • 
vermleti. ınemurlaı ı otomobillere ve kllnıyon. kılii.nc ınUnkat oluyorlardı. 

~--=t5 Haziran J 
(Bordo)da ilk }Aeclisi 

Vükelli 
Zlltcn hükumctiıı keııdısi de mü. lara tıklım tıklıın tıkılmaktnydılar. r l'JlllSnnın yarıtıt harekete gelmiş, 

teınııdiyeıı ncnt etm .. ktc değil miy. Fakat daha einıdiden bcnzın ıkıntı· diğer yarısı üzerine akın ediyordu 
di ? ıı b rlamıo oldu[."ll için sata sola j ve bu akının nerelere kadar gidcce

Fllhı.ıklka o gun abalı erkenden, baevurmnk mecburiyeti hasıl oluyor- ğlni ve nerede duracağını da kiın c 'ı !Pnınsıının gaı bındııkl Noım ıırl~ 
uzun otomobıl ve kamyon kafileleri, du. ı ke tirenıiyordu. alıa .. ının rktakl Alsa saha ı. 
knrnıııkarı•ık ve ga"IP r~yalı.ırla Nıhn)el otomobil kafıl i yoln dü- Nazırlar kafilesi boyl bekli~·e bek 1 n:ı k dar Alman i tılbı buıılıutOn 

emıı· nıucilıint:e ricale lınşlnıııış olaıı I'ctniı., 1111 oluısa ıılınuı, bu suretle ynseticüınhur t.cşrifut memuru ' 
( l\lnglnotı hattının •1rdulurı ısc buh· l~ınıı~ ı~ ı bırakıp gitme~ i :ısln kabul Mnı:rc, Nuzırları birer birer Ft
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ı uıılı bir ~uz· de düşnıüıılerdı. Çün· ctmiyoı \'e nwmlekt>tlc kahnıya kntı Siuıııı bütuıı :vıla) et konnklarınd; 
kü Alınnıılar (Rlıin) nebıini de uı1<1.le kaıuı· vcın I~ bulunuyordu. ~öı ulrne i mutnd o'laıı çiçcl.li ş .. 
(Ncuf - Bri sac) da ceteı'CI: rlc t O ıuradn Bord~ux'ya gelmiş olan kumae.ilc mefruş alon ithnl etti I' 
eden Fı"Snırıı ordulannı gcrHcıindcıı .l\1. Lava! beııÜY. ::ıı.zıı-lıkla hukCımete 1 Mecli 1n t.oıılant ı tıım111n ~~ 
takirı \C tnı:),ka baıl.;ıdıklıırı glbl, ıdr mcmiş bulunmakla berabt-r Rcl- miizak ı" bllşlıır lınşlau az mütıır 
dahıı ıını.cda 1.&.rıt!c ist"lu hım:keUııi @lcümhur M. Lebrun nezd'ı de, Ma • mcs lesi ileri sürüldü. 
)npmok"\a olan diğ»ı Almnıı oıdu!uıı re 1 Pctaın'~ imti&D.l eden:!: memlc- Yalnız btı nwoeleyi mevıuub:'\h;.ı 
da, ccrı:ıbtnrı tehdıtktıı vuzirct al •

1 
l;ctl tcıhtıııtkt.en vug~mesi için den Mure~aJ Petaln dl',ğil, Gene , 

nıışlardı. ı ı:aı· tmekte~·dı. \VeH~and'dı. Çiınl.-ü Goıc.ral \\'e) • 
O ızim dah:ı ıı lwhtnn Mııre~al İ.Çtc ?ıictlı ı Yukelıi o gliıı öglı:den gnnd da 1.Iar<'şal ile taınamlle tıcı:ıl 

Pı•tııiıı, l\1'-e1iısi Vükd ınııı öğleden om-:ı biİ.)lc gt>...ı-gin bit· h:ıva içinde fikiı bt lcntnaktaydı. 1' 
sonra wplıınnııısmı taleı, etmit vı.: t.op ur dı. Toplanılım yeJ', iBoıdcuux General Wey and ilk soz oln" 
.M. Reymuıd'yu da, ı;ıutaıek•· mese- m1."1'i kumunclanmın iuuaıigiıhı iken üııcıc dt.-di, 1..1: 1 11 

l 
le iııi n t•vıuulıahsf'ıl 'Cl'glndcn iııı.b<'r- fül:ıicüruhuı tahsi cdılmiş bulunan - Bl'n, zaten 'ok ~c.~ k lnıış t~.~ ı 
daı e)lcıni,ti. bıtı."' idi. Dl'rm l/r paı-ıne.klığı, blr uıutaıekcnin derhal llllZ8611lt tCI" 

Pctaiu bu u ·ctlt• mutarclw mesı·· k s; ~;;. c.ı '.'c · .. r bir "alıaııhğı olan vıı ta p cdi!•oı·um. t' 
lt"'ll!İ l.tıt ': ısuı r.tlt hıtll<•tJl.l j ·m çıı· bu binanın ôr.uııe, .l\'m:ıı lıırın tozlu Ba kw:uı.ııd:1.!1&ll bu k:ıt'i f'.. -z{l (idi• 
balamıılda •ne yul ikNı ıirııh•ıı rcl ı •ıtomobıll ı-i birer bİılt' v;dnıiye lıaı- ıfoo milnakııga haılnmn.k .üzerc~j 
M. Lcbıuı, 11\nıı ıcıı;i l. Jcauncry, ladılnr. ki Ba \-ekil M. lr."l.vna.tıd sert "e fi• 
l\lebu,.nn reisi tf. Hcrrl,.,t v duba Buı. da d.• Rıuıı:ıelıcuınhu.ra mı.ıh· rit bir I!. ltı müdahale ccl ı'Ck tıl 
bir çok N zıılıu u ı ıu;nı tatbik cdilmck.t:A·ydi. nakQf&YJ !kcsü \'C i'cdi, ki ı d' 
ı: .c~i \c cnıdıı.ıı Faknl bu meı""llll, Pıırlsteki EhT.e 1 - Hayır. nuna kadaı lu ıbe 
\ataııı buı;bı riııı ıı 1111~ ı la olııuru gibi dl'bıllbeli de-ıvıını zsıuridiı. (Dettf. ı• ı·mJ 
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r------------------·----·------------------V alinin tetkikleri lngillzler hill 

iatiliya 

ihtimal veriyorlar bir nutuk Polonya umumi Bulgar Harbiye !Mühim 
Nazırınıı autku Churchill valisi neler söylüyor? (Ba.şnıakaledeıı d"I'<''") 

valinin ise ini de;i,melerine, fır
tınaların başlayıp bitmelerine, 
zannederiz, Alman erkanıbarbi
yeai henüz hikim olmamn çaresi
ni bulaınamıthr. Bu erkanıharbi
yenin ıiizel ordular hazırladıkla
rını ve bu orduları karalarda ma
hirane idare ettiklerini hep bili -

Asfalt yol Şişliye kadar 
semtlerin tafsilat 

uzatllacak - Bir çok 
Planları hazır 

Bulgar gazeteleri 
) eni nizamı f ev

kalade benimsediler 
Sofya, 23 (A.A.) - D.N.B. : 
Harbiye Nazırı General Deskalos, 

t.ıeşhur Bulgar Generali Toşcf için 
dikilen anıtın ac;ılış merasiminde 
ıoylediği nutuk~. Bulgar milletınin 
sulh i tcdiğini, fakat icabında silaha 
sıırılınıya do.ima bazır bulunduğunu 
ehcmmiyeUe kaydctmişUr. 

Harbiye Nazırı, Bulgaristanın hür 
liyeti için yapılmı~ olan milcadelede 
Geıu:ral Toşclin oynamış olduğu mü
him .rolü anlatmıştır. 

Bulgar gazetelerinin 

neşriyatı 
Sofya, 23 (A.A.) - 1ki akşam ga

zetesi olan cSlovo> ve el.lir> gazete
leri, Balkan devletlerinin siyasi va
ziyeti hakkında yazdıkları makale -
lerdc şu nctıceye vıırıyorlar ki, Bnl· 
kan mcmlck tlNi için mümkün olan 
l°(•giinc yol yeni Avrupa nızaııııııda 
faal ve veı imli işbirliği )"apınaktır. 

Eden Hariciye 
Nazırı oldu 

Italyanlara 
hitap etti 

"Hitler, dünyaya 
hükmetmek 
intihap 

. . 
ıçın 

edilmiş,, 
(Birinci sahif ıdn devam) Londra, 23 (A.A.) - Reuter a • yoruz. Fakat Alman efradına 

Londı·a, 23 (A.A.) - Reuter bil- jaıw bildiriyor: (kaz adımı) talimi yaptırddığı 
diriyor: Alman işgali altında bulunan Po- gibi. deniz dalg&lanna da hükme-
Win~ton Chuı·chill, bu akşam rad- lonya Umumi Valisi 1''rank, Cracow- dilmek usıalii keıfedilmemif olsa 

yodn, Italyan milletine hıtaben bir da söyledi~i ve Varşova radyosunun gerektir. Bu miilahazalara bina
nutuk söylemiştir: neşrettiil bir nutukta başlıca şun. e..;dir, ki aksi aabit oluncıya ka-

Bu nkşnm, demiştir, İtalyan mille- laıı söylemiştir: dar biz, bnaiin milyonlara balii 
ya adalarının ve Britanra Com- Adol! Hitler hic; kimsenin müma· ---
tanya ndnlannın ve Bıitımya Com- naatına maruz kalmaksızın dünyayı olan Alman ordularmm Mant aa
monwealth'inin kalbi olan Londından idare etmek iizere intihap edilmiş • hillerinde - eier bili oralarda 
bitap ediyorum. tir. Allahın en büyük inayetidir ki barınabiliyorlaraa - yerlerinde sa

Bugün hali harptcy1z. Bu, şaşıln- ona Almandır diyebillyoruz. Polonya yarak karşıdan İngiliz adalarınm 
cak ve müthiş bir hııklkattir. Bu son iki\·e ayı,lmıştı. Fakat 1918 den yalçın kayalannı ıevretmekle ik
iki seneden evvel, kim tahmin edebi- J9:i8 e kadar geçen 20 sene bir da- tifa mecburiyetinde luıı.c.klan 
lirdi ki, lngiliz ve İtalyan milletleri, hn avdet etmiyeccktir. Bu memleket fikrinde bulunuyoruz. 
biribirini tahribe t(?Jebbtis etsinleı-. Alınandır ve .Alman 'kalacaktır. Bu 

Biz, dalma, İtnlyaıılnrın dostu ol- rncmlekctte mağrur ve kuvvetli bir Buna rağmen lnailiz gazetele-
duk. Biz, ltalyan füsorgiınentosu - Alman dl'vleti kurmak al'Zusuııdayız. rinin tekrar bir istila ihtimalinden 
nun, İtalyan millt hareketinin şam- bahsetmelerine &elince; bu, olsa 
piyonu idik. Biz, Garlbaldi taraftar- Yuna D 111 ar olsa ingiliz hallnnı müleY..akkız 
ları idik. bulundurmak makıadile yapıl -

Şimdiye kadaı hiç bir zaman mu- H imara y 1 maktadsr. lngilterede, harbin bü-
ııaımularınız olmadık. Hünlcrc, bar- tün ,iddetine ve vahametine rai-
bar Hunlere knı"Ş• g'C\"f'n hal'pte ar- z a p t et t ı· 1 e r men, hali matbuata tam bir san
kadaşlarınızdık. Geçen harpten ııon-

b d t "ld k sür konulamamqtır. Gazeteler, ra on eş sene os unaz ı u . (Birirıci ao.Jıifednı deııam) 
(1 bıd saMfedcn deım.m) Ve şimdi harp halindeyiz. Şimdi, memleketin ve halkın menfaati 

tlngtoua müteveffa Lord Lothianın biribirimizi tabl'ip için çalıtmıya mitralyözler parlak muvaffakıyet noktai nazarından lüzum gördük
Yeı ine Büyük Elc;i ~yin edılmiştir. mnhklim bulunuyoruz. S.izln tayyare- ler elde etmişlerdir. Y cniden 18 leri mütalealan, kimseye sorma-

Harbı)'e Nazırı Eden, Hariciye cileriniz, Londra üzerine bombaları- İtalyan tayyaresinin muhakkak ve dan ve hükumetin reyini alma_ 

Vali ve Belediye Reisi Lut
fi Kırdar dün, şehrin muhtelif 
yerlerini gezmiş, inıaat ve is -
timli.k işleri üzerinde tetkik -
ler yııparak bu işlerin süratlen
dirilmesi için direktifler vermiş 
tir. 

Bu arada, Sirkecide tetkik
ler yapan Lutfi Kırdar, Sirke
ci meydanının köıeaindcki bir 
kısmı yıkılmış binaların derhal 
iatimliki ve yıkılması için ala
kadarlara emirler vermiştir. 

Bu suretle garın önündeki 
meydan, kısa bir zamanda a· 
çılacaktır. 

Vali ve Belediye Reisi, Mı
sır çarıısını da gezmit ve istim
laki henüz bitirilmiyen kıııım
ların bir an evvel tamamlan
ması için emiıler vermigtir. Mı
sır çarşısı ilkbahara kadar ta -
mamen istimlak edilmiş ola -
cak Ve buzhanefer)e satış yer
lerinin tesisine başlanaca.ktır. 

Yali ve Belediye Reisi Lfü
fi Kırdar, Beyazıt meydanı ile 
yeni açılmakta olan Koska 
caddesini de dolafmış ve bu
radaki istimlil ve tanzim İş
lerinin de kısa bir zamanda bi
tirilmesi için direktifler ver • 

Asfalt Şişliye kadar 
temdit ediliyor 

Bundan sonra Taksimden Şiş
liye kadar olan yold.ı tetkik
ler yapan Lıitfi Kırdar, şimdi
lik Harbiyeye kadar uzatılmıı 
olan asfalt inşaatın Ş~liye ka
dar yapılmasını kararla,hrmış 
ve dün Jıuar Müdürüne bu 
hususta ctüdler yapılmasını 
bildirıni§tir. 

tlkbaharda başlanacak in -
şoatla Taksimden Şişliye kadar 
olan bütün ar.a cadde, asfalt 
olarak yapılacaktır. Bu iş ge
lece~t y3z tamamlanacaktır. 

İmar müdürü şehrimize 
döndü 

Şehir J\.ledisinden gec;miş o
lan, lstanbulun bazı semtleri
ne dair tafsilatlı imar planla
rını Ankaraya götüren Beledi
ve İmar Müdürü Hüsnü, ıehri
mize dönmüştür. Nafia V eka
leti, arasında Boğazın Anado
lu yakaw, Kııraköy - T opha -
ne, Karaköy - Azapkapı, Si -
livrikapı tafsilat nlinları bulu· 
nan bu projeleri imar Müdü-

tasdik etmiştir. Burnlarda der
h&l imar İf)erioe ba9lanacak -
lır. 

Tophane camii:ıin, Azapka
pı çeımeıinir>, Tophane çeş
mesının etraftan açılacak 
ve bu kıymetli tarihi eserler, 
birer bahçe ile çevrilecektir. 
Bilh:ıssa Tophane camiinin 
müştemilatı arasına yapılan 
barakıılar derhal istimlak edi
!crck yıktırılacaktır. ileride 
Tophanedeki, bugünkü Mu -
kez Kwnandanlığı binaıı da 
istimlak edilerek yJidırılacak 
ve burada büyük bir meydan 
yapılacaktır. 

Ayaspaşa, Cilıangirle Ka
bata ın tafsilat planlan 
Ayaspaşa, Cihangir, Kaba

taş. Suadiye, Eyüp semtlerinin 
tafsilat planları Şehir Meclisi
nin şubat toplantıınna yetişti -
rilecektir. 

Kasımpaşa ve Büyük.adanın 
planları da yapılmaktadır. 

Tamir edilecek medreseler 

t.lazırı ve yüzba~ Mordson da Har- nı atmıya Leşebbüs ettiler, bizim or- diaer iki tayyare de muhtemel o- k 
bive Ng•ın olınu•l .. ı·dır. dul . i Af "k . .. 1 dan, serbest serbest yuma ta. 

o1 .... •.. arımız, sız n rı ıı ıınpnratorlu- !arak düşürüldüg~ü tesbit edimi•- • • 

Beledi} e, Fatihteki Çiftea
yak ve Bahrisefit medrcscleri· 
ni tamir ettirmiye karar ver -
mi~tir. Asarı atikadan olan bu 
eseder muhafaza edilecektir. miştir. rünün verdiği izahattan sonra 

~---------------------------------------./ Ha b" N • "' dırlar. itte biz bu yenı netrıyah, 
r ıye azın ğunuzu parça parca e~iyo~lar ve tir. Bunların arasında yerden mit- ancak •--=•iz •azetelerinin tahsi 

Londn, 23 (A.A.) - Hıırbiye Na· parça parça edecekler. Şımdı, bu ka- I .. t ·ı d"" ·· ··ı ··ç atl ...... • 
tııiığına tnyin edılen zat Dll'Vid Mer- ranlık hikayenin yalnız bidayetinde- 1 ra yoz a eıı ~ uşuru en u - fikirleri olarak telakki etmekte • 
geuon'dur. yiz. Bunun 11erede biteceğini kim 1 yan tayyar~ııı vardır. yiz. Yoksa, bu neıriyata bakıp da Büyük Millet Meclisinde 

İngiltere işini bilir sôyliyebilir? Şiınrli, ço~ d~ha yakın. Yeni Italyan esirleri Almanların, hakikaten tn~iliz a-
Londrn, 23 (A.A.J - Vikont !Iall-1 da~ kapışmak mccbunyetınde kala- Yunan orduları Ba~kumandan- dalarmı istila edebilecekleri bir 

faıc'ın İngılterenin Amerika sefiri cag!z. • • • lığının dün akşam neıredilen .S 7 an bile babrnnıza gelmemektedir. 
•ıfatne müteveffa Mal'ki de Lothian Italyanlar, sıze haktkatı 1 hl Almanlar, yukarıda da dediiioi. numara ı te iği: ... 
~n Yerine getlrflmesfle !!'~il~z kab~ - söyliyeceğim miz gibi, İtalyanların durmadan 

Bardia'nın sukutu 
gün meselesi 

(Biriıt.et ıaJı.iJMn. cine"') (J tıtci BtJkijeclex devam) l tedir. Bu meyanda lıallolunacak-
müdafa:ısı )'apmıya karar "erecek - müesacııeııinin takdir yollu sözle- tır. 
leri tüp helidir. rini şükranla .karşılar ve müt&a- Yerli mala kuuıqt4Jl elbise gi-

Resmi tebliğ zıane çalışmalarının tebarüz etti- yilmesine dair kanunun birinci 
t csln~e husu~c gelen. dcgış~lı~ İngıl- Büttin bunlar nasıl vukua geldi Cephenin muhtelif noktaların- uiradddan muvaffaloyetsizlikler 
erenın her t§e o ışln ehlını bulup ve bunun sebebi nedir? da muvaffakıyetle neticelenen ve hezimetlerin bütün dünyada 
t~tinnekteki maharetini gösteren ye. İtıılyanlıır, size luıklkati sövli~·<'ce- mahalli hareketler olmuştur. mucip olduiu tesiri izale için her 
nı bir misal t~kil e;mektcdlr. &rim: Bütün bunlar, bir ada~ın, bir Düşmandan bir miktar esir al- halde yeni hareketlerde buluna-

Kahire, 23 (.A.A.) - Ortaşark rilmif oluşundan .dolayı memnu- maddesine müzeyycl kanun iayi
iııgiliz hava kuvvetleıinin dün neş- niyetimi huzurunuzda arzederi.ın. hasının müzakeresi esnasında da 
rettiği tebliğ: Refi~ Saydamın 9 38 senesinde ICJ'dedilen mütalealara cevap ve-

20/21 ilkkinun gecesi zarfında tn- tesis etmiş olduğu bu müessese, ren Milli Müdafaa Vekili Saffet 
elliz hava kuvvetlerine mensup tay- sessiz, sadasız çalıımasına devam Arıkan. mevzuu müzakere olan 
)'a1-cle1· Bingazi ile Bırkaya bücum 

Newc Cb~nıcle dı?·or. ki: tak ııdamın hatasıdır. İtalyan mille- dık. Bunların arasında iki de k 1 · 
cLord. Ha.lıfox ':5kı Hındlstan U - tini, Amerika Birleşik dcvletlel"in • caklardll'. Fakat bu hare et erın 

l'lıu.mt 'Vall!ı, lfanclye Na~n ve bu den yardım g(jrmel.tc olan Dıitanya Yarbay vardır. lngiliz adalanna müteveccih ol -
~~lılUın başlangıcındanbcn harp ka- imp.'IJ"atorluğuna karsı havat me _ I Dün hava defi topçumuz tara- muı imkinı - bizce • artık kalma. 

etmişlerdir. Bırkada yangınlar ve in- etmİf ve bugün memleketin ihti- kanunun, bir zaruretin ifadea.i ol-
fililklar müşahede edilmiş ve dağı- yacına ce"ap verdikten başka, duiuna işaret etmiş ve demiıtir 
nık lıiı· halde yerde duran tayyare - komşulnrımııa da yardım edecek ki : ~~esi .iizası. sıfati1? millet meclisle - mnt mücadelesine bir~ tek ~dn~l at - 1 fından daha iki İtalyan tayyaresi mqtır. 

t ıde ılk planda bır rol oynamıştır. mıştır Bu nWıının bilyuk biı· adam d"" .. ··ı - ld ~ t b"t d"I . TASViRİ EFKAR 
nglliz - Amerikan rabıtasının ha • olduğ~nu inkar etmlycecğiın. Şunu .uşuru muş o ugu es ı e ı mış- ............................................... . 

Yali mcnfaııtlni teb:ırilz ettirmek i - dn inkiir etmıveceğim ki bu adam tır. 
çln Churchill, bızzat kendisi Vnşing- 18 seJıe hudub;uı lktıdaroan sonra'. Zafer tesit edildi 
~na gitmediği takdirde bundan da- memleketinizi inhidam çukurunun Atina, 2!l (A.A.) _ Chimaranın 
a iyi bir tedbir alam.ızdı. feci J.,yılarına getirmiştir. Yalnız alınması şerefine l.ıütüıı binalarııı üç 

Venedik hücumu 
tafsilatı 

ler 160 metre irtifadan mitralyöz n- bir hale gelmiştir. (Bravo sqıleri, Temin ederim ki, bugün mev -
te~ine tııtulmuştur. Diğer tayyareler alkıılar). Orada çalışan arkadaş- cut milli fabirkalarımızı ıtam ma
tnı·afından Blngazide yapılan bom • larımız, çok mütevazı ve sessiz. nasile i gal etmiş bulunuyoruz. 
lınrdıınnnlıır nctkcsi dalgakıran ü- sadaSlz işlerini görmiye devam Bu işgalde de devam edeceğiz. 
zerinde müteaddit infilaklar lıusule 

etmektedir. Bunun haricinde zaruret hasıl o -

Eden • l\1ussolini Mı tek adııındıl' ki, İtnlynn tacına ve gün müddetle buynıklnı-la ılonutıl • (1 iııcf sahifeden deıJam) 
ı.;ı·lmiş ve harp gemilerinin yakrnın-
dn iki yangın görülmüştür. !Bu arkadaşlarımızın en büyük !ursa ona cevap vermiş olmak i-

Bar<lia \'C Tobruk mıntakalıırınıla zevkleri, i lcrindeki muvaffakı - çin böyle bir müsaadeyi istiyoruz. 
bir çok keşif uçuştan yapılım~ ve yetlerile günden güne tekemmül- Yoksa memleket dahilinde milli 
Savoi 79 tipinde bir düııman bombar- !erinin hissedilişleridir. Mektepten malımız varken, milli kabiliyeti -
<lıınan tayyaresi alevler içinde düşü- çıkmış gençlerimizi buradan ge - miz "°nrken, Eabrikalanmız itler
rulm~tür. çirmck çok şayanı arzudur. Bizim ken tabiatile hariçten rual almak 

Dally E.xpress de şunh• rı yazmak· kral ııilcsine rağmen, Papaya, Vali- ması emredilmiştir. nedik'e varabilmek keyfiyeti lsc or· 
tadır: kanın ve ıtomen k· tolik kilisesinin ta'-'a "epveni sc"rÜsı:?foı· meselesi nL-

E 30 subay ve SOO cıdcn tı>rekkııp " "' " "' den'in tayini herkesçe alkışlana- bütün otorite ine rağmen, bı.ı ha111 mıştır. 
t'aJttır. Eden H0n"cıye ı-•~nrctlndcıı İ"İn hiçlıir "e•k duymıvıın lUılyan <>den 153 üncfi siyah ~omleklilcr ta- ı O lı l.1 • p "~ .. " ' buru bütiin levnzım ve tcçhizntilc Tayyaı"Clerinı z saat 23.3 " ıı·uı 
b Ussoliııinin yüzünden ııyrı1nnştır. mllletiniıı arzusuna ı·nğmen, <'Ski lıirlıkte esir edilmiştir. Bu tnbuı· Ar- yare de gece yarısıııdnn az sonra ho-
•'<>nıanın kahramnnına Mısırda mu· T!omanın ""al'i5leı İni" müşterek \'e de!ten ayrılmıştır. 
•ızam bir <lnrbe indırdikten sonra lıunhaı· bnrbnrlnrııı "anıbııs,ında '-'cı· na\'utlui:ra G klinuııucvvclde gelmiş • 

" o1 b ı -c1 Adriyatık üzerinde 11fnl Nezarete avdet etmiştir. Bu ııldırnııştır. it.nlyıın tadhınin traje- u unuym u. 

Cenubi Arnavutlukta Tepedelen 
civnnnda devriye uc;uşlıırı ynpıın de arzumuzdur. Fakat bugün fa- i "mizc gdmez. Sonra, mal\ımu i-
nvcı tan·arelerimiz s. 79 tipinde bir lan kazanın heki:oni yoktur dil:e liniz ki, bugün vaz.iyetimiz sizce 
du~man bombardıman tayyaresi te- tazyik altında bulunduğumuz bir de mallımdur. Günün birinde bü 
şckkülüne tesadüf ederek bunlardan zamanda hekimlerimizi buradan yük bir orduyu ortaya çıkarabil -
birisini imha etmiştir. Aynl dcniye geçirerek zaman kaybedecek va· mek için herhalde ihtiyatlı ve ted
filotillası diğer bir bombardıman tc- ziyette d;:ğiliz. Maamafih vakti birli bulunmak lilzımdır. Liitfedip 
şekkülüne tesadüf cdc"-'k lıundnn da geldiği v~ bütün eksiklikleri ta - bu kanunu çıkarırsanız., milli fab-

d:ı b ı d ı b y l l d' Karanlık biı· gecede yaptıktan u -r eye mCitedaır hazırlıklar biliıha· i~ uı adudır ve hicabAvcr ddke unan ı ar mü tema ıyen 
r~ öğrenlldiği zaman tıırıbın bir mu· h:ıı ckctı ~ apnn cnni de işte bu ndnm- ı"lerlı"yorlar zun seyahatten sonra mürettebat.Ad-
~ d riyatik deni&! üzerinde be.rrak bir 
lr.L sayfası ka~deylediğini görece - ır. h d- f 1 1 rd" 1·lk 
ııı..:z:. Zecri tedbirler Atina, 23 (A. A.) - Daily avaya tcsa u etm ş e ır. vıı-

sıl olan tayyare müteaddit yang111 -
Roosevelt • Halifax Bu hareketi için ileri sürülen mü- Telegraph gazetesinin Atina mu- lar çıkarmış ve bombaları il,· petrol 

. lfaHrax"ıı geliucP., Chuıchill'in en dafaası nedıı? iBu, bittabi, zecri tcd- habirine göre, Avlonya yolunu Lasfiyclıanesı civarmılıı infıliik et • 
tiıii diioüncelerJic harp kabinesi a- bırlı•ı ve Halıeşistarı hakkındaki kav Yunan kıtaatına kapamak için i- nıiyc başlamıştır. nunu takip eden 
~sının ''a7.lyetleri hakkında tam nıa gndır. : talyanlar, son bir gayretle bu mev tayyareler doklar ve fabrika bina • 
llnıatlı olarak Roosevclt ile görüşe- Fakat, hel' ikimizin de tanhhlidil kii hummalı bir tarzda takviye e- laı ı üıeı in•! son denıcc ağır bonıba-

iki tan·are düştirmüşt.ür. maml:ıdığımı7. zaman hekimleri - rikalanmızın yapmakta olduiu i-
Şarki İtalyan Afriknsında Asma- . . . d"~-

.. · ~l .,,,.,.... akını yapılmı•. mızı bu kararlardan geçır ~n malittan daimi surette istifade 
ra ıızeııne r ,,,_,_ .. .. d 1. d" · · h · l 1 _,_d 
tır. 8ir fabrikanın büyiik bir atel. sonra gon ere ırn ıye 111tır am - etmeyı ve on arı iı etmeyi tıuı; i-

~ecektir. Yenl iıbirllği plünı hak- için söz verdiğimiz milletler ccmh·cti d" l F k t y ·ı l · · lnrmı muvaffakıyetle ntmıyıı başla -
"11lda .Roo evette fikil"leı· verehile • 1 p;ıkt.ındaıı doğmuş olan bu Ha~is- ıyor ar. a. a . un~n ı er eyı!ı, mışlardır. 
~I'. Halif.ax emniyetle müta1ea ·ı tan kavgasının, İtalya ve İngiltere - evv~lc.e tesbıt cdıl~ış ol~n ?lan İngiliz tayyarelerinin dün 

)'e8İnıfo yangm çıkmış 
0

vc atelye şid-, da bulunacağım. Müessesede çalı men ve tercihan yapmakla bera
detle yanmıştır. Ayni zamanda lnfi· ıan arkadaşlarımın istikballeri bcr bu müsaadeden de istifade 
lüklar da ~it edilmiştir. 1 rrıeself'.sine gelince, bunlar bare- kapı&mı açml§ olun>ruz. 

~n edeblldiği gibi, nazilerin pliin- ntn hüll'n girişmiş oldukları hayat, muc~bınce ve us.ulu daıreınnde 
,•tnıa kartı koymak irin günlerin, memat ınü~ade!calne nislıetle, ehem-ı deva?1 ~tmekted~.r •. Yunanlılar, geceki hedefleri 

mıtün bu harekattan tayyareleri- me dahildirler, ücretli k1S1mdadır- izahatı müteakıp kanun mad -
ın!z flslerlne dönmüşlerdir. lar. Vekalet, ÜcTetten maaşa ;ge - deleri okunarak birinci müzalte-

b~ttl aaatlerin ehemmiyeti olduğu miyeti nedır kı! kendılerıne en musaıt tartlar al - Londra, 23 (A.A.) - Hava Neza-
t~I" sırada eri kararlar da verebile- Bira~ ırn~ıı"ll, İngiliz ve !"l'l\~sız. de-ı tında düşmanı muharebeyi kabu- J"etiniıı tebliği: 

Italyan bafkumaadamnın çecekler ara•nda miiesseııeyi ilk resi bitirilmiıtir. 

ittir. mokraı<ılcrıle Pnısy~ mllıtarızıııı VP. le icbe.r etmekte ve bu suretle te- Mannheim'dalci sınai tesisat, f ngi-
itirah ııafa almqbr. Htiki'ımet. ücretle- B. M. Mecliei gelecek toplantı

rin maaıa tahvı1 itini tetkik etmek sını çarşamba ıünü yapa&cakbr, 
İngiliz usulii nazi t.a~kkümii aıasıııda büyük ıebbüsü daima ellerinde bulun _ liz hava kuvveUeıine mensup bom • J..ondra, 23 (A.A.) _ Reut.cr bil-

!ııcniz _ Amerikan nıfinasebetleri, barı> yenıdcn başladı. _ l durmaktadır. bındıman tayyarclerlııin dün geceki dirıyor: 
lncntcrenhı istikbalinin bir temelini ltalya!1ın müdahalesine ne lu7.um __ hedeflerini teşkil ctml,Ur. Şimali Afrikada İtalyan kuvvetlc-
~kil etmektedir. Bu hal, Hali!ax"ın vardı? ı\clz vaziy~te düşmüş 1'.:ran· lar ac;arıığız, birihiriınizl parçalıya. Diğer taraftan Rhin sahili karşı - r!ııin başkumandanı 'Mareşal Gruia
tt1bıinden evvel Almanlann Vaşing· saya •darbc_ler lndırmlye . ~e !uzum C.'lb"IZ ve k:tvgamızlıı Akdcni7.i zul • sında bulunan Ludwigshavende yan- ni c<Jarp çölündeki hareki.tın llk saf 
to~n• kuroı yapmııı oldukları tehdit 7.~mı · İng,dl~er1.ey~1 . hah'.P tla~ıııal ne nıete boi;'"llcağı1~ Siz eğer böyle olma- l,'l~ıl~r çıkarılmış ve infilaklar işitil- hası haklunda> Jıılussolinlye verdiği 

bbü 1 .1 d d k b ,,uzum var ı . U!!ı 12 ımaye ı n tın· k . b- 1 1 mıstır. rd 1 ·ı· ff ~· •eilerı·nı· 
1 s eı·ı e e nıey ana çı mış o d b 1 J\.J • tn· 

1
.. ısına ·arar verıyorsanız, o~ e o a. ' ıapo a ngı ız muva a .. ı) 

tınuyordu. Almıı.nlann bu pervasız· o l~ unnn ısırı ıs ı aya rıc uzum caktır. Rhin havzasında diğeı· bazı bed f· ı törl ' kuvvefierin eılci bir üstiln-
f" tehdiUcı·i, Anıeı·ilcalılaı· ın İngiliz- vasıdıı. k" d 1 1 k 1 Tal'ih sn~ fularınıhı kıılac'.ak olan ler'L']de .bonıbarndımakn c-ılilıııiştiıc·: l . ~~ün: olmasına at.fetmektcdlr. İn· 
~~ ka 1 e •lll · 1 ltn '· ız er ı ost ıırınıtZ• ınız ve ar- r esQıngue, un erque ve a aıs .1. k taatının kuvvetli olıumnu da 
•-· rıı o an m ~ erııı aza ı11... l 1 .· ·. 1 b'I" · ı· 1 . . bu hitabı, zaaf ve kot'ku hl sile yap- 1 1 ·1 . 1 l 1 b l gı ıı ı -,,.-~ın daima kullandıktan Alman usul· •eş eı ınııı o a ı 111 ın z, nıçın, mu - 1 • • • • iına~ aı·~ ı e ı:ıga atın< a u onan bilhassa dört kıt.adan toplanan güzi-
leriııden Hnllfax'ın Vnşinı,"Wna gön kadıler yoluııtla ilerlemel< için şinıdi ı 8m~td.~gı~rt ı~anıııa~ıızı_ /"k~ .. '"~!cı-ıtanı. nra~ıdekı hn~a mcyduıılnnııa hücum- dt• efradının mevcudiyet!nde bulmak· 
dcrn 'ı . , . . . ııncak hıırckctc gpçıniş olan bu çığın ıı un ap nrııı ııstıını l', >utıın • 1111· yapılmıştır. •-

1 nıes IBe lıu mcylı ,ırtlırmak hU· ... " U !el 'I ·ih c;ağlarının Ötesinden liıtin Ve . • h • 'dd r wıl 1r. 
:ıısunda mü;acuat edilen cİngiliz u- scyn onun c y~ı a ınız. . hıristıyıı~ medcnivetinirı' mi11t<'rck Bir lngıliz şe rıne ~1 et 1 nesmi ital}·an kaynaklanndan ah-
ı:;:ıe.rlndcndın. Bu son usuliln pek Yunanıstan harbı vaıislerinin biı· hııvat ıncrıınt miica- hücum yapıldı nırn haberlere göre, İngı1iz taarı;u7.u 
tın)'uk bir muva!iakıyet .kazan uca- Bütiiıı lıuıılardan sonrn, sizi, Yu- del esinin de kar111 ·karşıya buluıım4- " .ı "3 (AA•) - I< t . t.mn italyanların Sidi Barranıden a d (j h t k " .. 'l.0Du l'a, - . . cu er. ... h .:ı - n lemck üze-• •.P e c ml.'Illc t.eyız., nanlstana hücum ettirdiler ve Yu - l:ırı hitabı geliyır. Bütün hürmetle ~lnııchester şehri tl!in gece Al - ıırsa ..... atru a ,.ogru er 

A kad t . uı· '···ld d 1 • ' .' h 1 ki nnı ikmal ettikleri sıra-nıen a memnunıye nanistanı ıs aya ..,. ır ı ar. ve şerefle sizden istiı hanı ederim, man bombardıman tayyarcleıı tara· re azır 1 :ı . j 
Va1'ington, 23 ( A.A.) - İngllte - !\için diye soruyorum. Fnkat bu feci işaretin veıılmesinden evvel be- Cından fİddctli bir hficuma maruz da yaııılmıştır. Itnl,> nnlnr yalnız -

ten· _..__ i • i · · ı d b"l" ı i ç - ı.- 1 kal t •-lyndan naklivc kaın.ronlarının gcl-ın Ame.-..... Büyuk Elçiliği çin nıç nı sız er e soru ı ırs n z. un ... u ni dinleyiniz. Ru feci şııı-et, hiçbir mış ır. ..... u • 

1 
cl- . . 1 ~td Halıfax'ın scçflmi~ olmasından hiç blr uınııın sizin. fikr~ni~ alınına-! zaman bizim tarafımızdan verılıniye- Londra, 28 (A.A. \ - Timesin dip- nıc:<lnı bek eın ·t~ muş er. 

t;lııy~ Amerika .devlet_ adamlnrı de- d~. İ!Jlllan mlllcUnm hıçbır zaman ccktir. iomatik muharrhi yazıyor: 35949 esir 
n hır memnunıyet go.,terlyorlar. fıkıi alınmadı. İtalyan ordusunun Hitler, iuılynya yardıın hususun-
Bdcn'in İngiltere Hariciye Neza- hiçbir zamnn fikri nlııımnclı. Hiç l\-lussolininin cevabı daki düşünce V(' niyetlerinin ne ol- Kahire, 2 3 (A.A.) - lngiliz 

~etıne tayini de gazetelerde ve Amc- kimsenin fikri alııımadı. Bir ndıım, Bu mesaja aldığım cevap i;ıte şu- dugunu ihsas etmiş bulnnmnktadır: umumi karaıgahının tebliği: 
1
1ka etkirıumumiyrsinde çok iyi kar yainız bir tek adıını, İtııly:ın asker· dur: 1 İngillz ve Yunnn muvnffııkıyetlcrı Topçumuz, Bardia müdafaa 
tlannııatır. Filhakika Amerikadn !erine,. koın.şulaı ının lıağını tıılırip :'\1emleketlcrimizin biriblı ine nıun.I Hitler için biç şüphe iz bir sürpriz h:ıtlan arkasında bulunan düş_ 
'e~en, d~tatörlcre karşı taviz slya- emı.lnı verdı. - . . . . . rız snOardıı y<!r almasıııı mucip olan olmuştur. Bundan evvelki hiidist•lcr, manı dövmekte devam etmiştir. 
b ne daıma m:ıhakfet etmiş ve bu Sıze yalnız ııunu soylıyebılırıın kı 

1 

tıırihi mahiyı ti vııhim ,.ebepleri ınu· kentlisini lıir sürpriz karşısında lıı- , .şehir et:-afındaki hazırılıldarımız 
b~~Usta butun gul retini sarfctmlş ben, Chm:.chtll, İtalya ile İngiliz i.m· hnkkıık sizin dı• bilrligiııizi sovlrnıek raktığı zaman, IIitler, dalmıı ınr C· terakki etmektedir. 
~il devlet ndnını olarak tanınmıştır ııurntoı:IL!gu ı~ı·nsında bu .hııı be mani üzere, göndermiş olduğunuz ;nesaja leyi dikkatle tetkik etme!< \'C muka· 
tı lı~yl~ kalma~tndıı:. Aınerikalılıı - olmuk ~1:ın .clınııl~n. gclcııı ~aııtıııı ve cevap veriyorum. Çok fazla gel"iye bil taarruzu biıyük bir ihtimamla Sidi Barrani muharcbcs:ndc e-
tıf fıkrı şudur kı, tarıh Eden'in vıık- huııu sıze ıslıat ıçın, hıırbın b:ışln - gitnu~den ne sizin meııfııııtleıfoizc hazııl:ınuık için vakit bulmu~tur. le geçirerek ı;;imdiyr. kadar sevke-
hat almış olduğu \"aziyeU tnmamile nı.asındıın C\'Ve~kl m~_ş'unı ı,rünlcrde ve arnzn'eı inize, ne de diİı-erlerini~- l\'lalezynda müdafaa d;lmiş olan esirlerin adedi 
ı! çıkarmıetır. ~ınyor M~şsolınlye gonclennlş oldu· kine hiç dokunmadnn Afrika toııra- tedbirleri 35. 949 bo.liğ olmuştur. Bunlar -

Sıı. ndrn, 23 (A.A.) - Reuter a - gum nıcsuJt okuyacağım. ğında kendisine küçük bir parça te- dan 1 704 tanesi subaydır. Bun -
di;ısdı~!n diplom:ıtik nıu~abiıinln. bil- .Mesaj mln etmekte olan İtnlyaya karşı Ce- Singapour, 23 (A.A.) - Umumi lnrdnn başka daha binlerce esir 

liınc gorc Lord lfolıfnx yenı se Valı Sir Shenton Tbonuıs k>anntta 
"tn.ın . _ . . - Zihııcn bu senenin 16 mayı ına nevyede zecri tedbirler organize et - de ilerıde üsera kamplarından sev 
\'••ı"n ılk ~unlerind~ . _Ingılte~~ rücu ediniz. :Fransız cephesi, kırıl • mck için hükilmetiniz tarafından 936 bulunarak Singapour ve Penang'dn k d 1 • beki k d" 1 
lt-. "'ton Buyük El J l zif ld g- u mbı" 'lal"'"-- topı·aklaı~nın e i mc.ıerini eme te ır er. 

lba .. b 
1 

çı ıg vıı csını nııcrtır. Frıııısız ordusu henuz nıag- _ de nhnan tcşebbusü size hntırlntı - 0 u .,. ı• --..- • 
•-. il" tYaaıktır ~ .. _ ' B - it.al k d" d 1 . da müdafaa haline konulmakta ol. Gallabadın gaıp tarafındaki 
\>enı ' •. • • . lilp olmamıştır. Bu~·uk Fransa mey- rım. ugun ynnın ·en ı en zın-

'1llt b Harıeiye Nazırı Eden \'t\Ztfc- dnn muharebesi hala bütun şlddetile de içinde bulunduğu hakiki kölelik duğunu bildirmiştir. mıntakada topçularımız faaliyet 

A
ugün b;ııılanııştı;: • devam etmektedir. vaziyetini de size hatırlatırım. Bir Norveç şilepi 15 tayfa göstermiştir. 

imanlar degışmeyı Sinyor )lussollniyo o gün gönder· • l k ı"le battı Kcnyanın fimal hududunda 
1 ı Bır gün ge ece • ••• ı 

h nası kart1ılad1 ar? diğim mesnj şuduı·: müfreze erimizin taarruzu devam 
oı '.r Stokholm, 23 (A.A.) - Slcfnni: 

tır· erlin, 28 ( A.A.) - D.N.B. bil- Baevekillik ve Miidafaa Nazırlığı Bugun tozlanmış bir halde bulu • Dıana ismindeki asoo tonluk Nor- etmektedir. 
ltor: vazifelerimi deruhte ettiğim l.ıu an- nan bu oevap üzerinde hic;bir müt.a- veç şilebi İngllterenin şark sahili ci- .Mahsur İtalyan kıtaları 

~~trıan gazetelel'l, Eden, )farges- da, Roma toplııntılaı-ımızı hattrhyo- lea yürütıniiyoıum. Bu cevap, kendi varında bir torpile c;arpaıak bntmış-
l~l'i \'t Lord Hallfa_x'ın yeni vazife- rum ve kendimde, siiratle genişle • kendisini pek gü1.el ıııılatıyor. tır. İnfilak neticesinde şflcbln mtiret SUSUZ kaldı 
1'ı- ııe tavinlerinin Inglllz zimamdar nıckte olan körfezin öblir kıyısından Biradam, bir tek adam, i~te sizi tebatından on h!!Ş kişi Cılınuştur. Kahire, 23 (A.A.) _ Cepheden 
foı. llıahnfillnin har1>9İ temayülünü İtalyan milletinin şefi olarak size buralara scvketıniştir. 

"' d h bJ Amerı"kanın yenı" sı"parı' ... ı· dönen bir subayın ifa..lcsine <?Öre t. n a açık r tarzda göstermek- hüsnüniyet sözleri ~öndermek arzu- Bu hikayeyi bitirmeden buraılon · ·"' 'f u 

iti' <ılciUğunu tebarüz ettirmektedir - sunu hissediyorum. İngiliz ve Jtatyan bırakıyorum. Tfi ki bir gün muhak- Vaşington, 23 (A.A.) Amerika Bardiayı müdafaa eden İtalyan 
l'J~ Alınan gazetelerlne göre, bu ta- milletleri arasıııda bir kan nehri ak· kak surette gelecek ve o giin İtalyan Bahriye Nı.>znrcti 2~4 milyon dolnr kuvvetleri ciddi bir surette susuz
"lci etden en mühimmi Eden'in Ha- masını önlemek için çok geç midir? azmi, kendi mukadderatını bir kere tutarında dPnlultı av gemi<ıile ~·ıır- fukla kar~ılaşmaktadırlar. Bu kuv 

>'e Nazırlığına eetirilınesidir, Muhakkak biı iblrinıizdc ciddi yaı-a. daha kendi eline alacaktır. dımcı geıniler !<iparı~ t'tnti~ir. vetler, karadan ... er taraftan çev-

lsviçrelil izeril~ 
~am~alar ablljır 
Berne. 23 (A. A.) - isviçre 

ajansı, <lün gece yabancı tavyare
ler tarafından i5'•İçre bitaraflığı
nın ihlfıl edilmesi keyfiyetinden 
bahsederek dün aktam Bale, 
Beme ve Zurich' de h.a va tehlike
si iprcti verilmiı olduğunu bildir
mektedir. 

Zurich Üzerine infiliık bomba
ları atılmış ve Hoengg mahal -
lesinin büyük bir kısmı tamamen 
tahrip edilmi!Çtir. Mezkur mahal
lede dört kişi )'aralanmış ve has
tahaneye kaldınlmıştır. 

Zurich'ten Stctten' e giden de
miryolu üzerine de bombalar a -
tılmı~ ve Stettende h:ızı atölyeler 
tahrip edilmiştir. Bütün yangın -
lar süratle söndürülmüştür. 

Birçok yerlerde elektrik kab -
!oları tahrip edilmiş ve birçok a· 
mele yaralnnmıştır. 

İsviçre, İngiltere nezdinde 

ciddi te ·ebbüsata girişecek 

Bcrnc, 23 (A.A.) - llarlciye Ne-
zareti tarafından neşredilen bir teb
liğde, 22 ilkkunun gecesi İsviçre ü
zerinde uçan tayynreler tarafından 
İsviçre bitarnfhğının vahim ımrettc 
1hlil edilmiş olmasından dolayı, İn
giliz hükumeti nezdinde ciddi teşeb· 
büsatta bulunması için Londrndald 
İsviçre elçiliğine talimat gönderildi
ği bildirilmektedir. 

Yaralaıınn eşhas ile yapılan hasar
lar için tazminat tn talep <·dfleccktir. 

rıımış bulunmaktadır. Yegane 
şansları, denizden imdat alabil -
ınelerindedır. Halbuki, bu tarafta 
da lngiliz donanması daima mü
teyakkız bir halde bulunmakta -
dır. 

llıaı -Rııeı 
yaklasıası 

Bükreş, 2.q (A.A.) - Stcfaui: 
Gazetelerin verdiği bir habere cö

TI! ayın 17 ncl ve 18 inci &'Ünleri 
Tamşıvnm yeniden Alman talim ve 
terbiye kıtalıırı sevkedilıniftir. Bu 
kıtalara kumnnda etmekte olan Ge
neral Huber. Tamşıvar civarındaki 
bütün .Alman kıtalannın kumandan
lığına tayin edilmiştir. 

Alman ordusu şerefine 
ziyafet 

Bükre§, 23 (A.A.) - D.N.B. : 
Bükı-cş Orduevindc dil nakşam, Al

man a ·keri heyeti ııe.rcflne büyük bir 
Noel töreni tertip edllmiştlr. Tören
de Rumnnya kralı M!hail, Başvekil 
G~ernl Antonesku, Alman Elçisi 
Dr. Pabricius, Alman askeıi heyeti 
reisi General Hansen, hava Getıerali 
Spcidel, Bükreşteki .Alman askeri 
h~ycti subaylan ve Rumen ordusu 
yüksek sub:ıylan lıazır bulunmuştur. 

Alman - Rumen anlaşmasa 
tasdik edildi 

Biıkre§, 23 (A.A.) - Stcfani: 
Genemi Antoncsku tarafından bu 

mbnb nep-edile:n b1r kararname ne 
4 ilkkiinunda Romanya Oe .Almanya 
aramnda Berlinde imm edilen ltfli!
ların tasdik edlldıfi bildirilmekte -
diı·. 

T!'.akyada bi~ki • diki§ 
faaliyeti 

Edirne (Hususi) - Çerkeaköy, 
biçki, dik~ yurdu, parlak bir au
rette açılmıştır. Havsa - Pehlivan 
köyü ve Muratlıda köy kız ve ka
dınları için açılan kuralar köylü 
üzerinde çok büyük bir tesir bı -
rakmııbr. Aynca Maarif Vekale
tinin hazırlattığı çeıitli malzeme 
ile yakında Uzuııköprünün Kurt
beyJe, Ömeıbey köyünde bir kura 
daba açılmak üzeredir. 
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Salih Necati Eczahaıesi Bahçekapıda Yakılhaı kal'$ısııda sekerci Hacı Bekir sokaiı basııdadır. Baska yerde subesi yoktur 
~ ..................................................................................... : .................................................................................... ..... 

'[ ~:~~:~ ~: :~:~ ~·~:~~~ ~~ :ıı 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1 

Galatasaray niçin 
1 1

-~--'!'.;~ 
mağlUp oldu? 

Yazan: Süleyman Tekil 
Par.ar gunü Şeref stadınd ya.• mamaktır. Nitekim, pazar gunu 

pılan Galatuaray - Fenerbahçe her ikisi de ayni hareketi yapmak 
maçını seyredenler, Galatasarayın istedi, fakat pas tevziatını kimin 
rakibinden daha .:üzel oynadığı- yapacağı kararlaıtırılmamıştı . E- Solda .. safJa: 
na ıahit olmuılarc:fJ.r. Buna muka- ğer bu i Gündüze bırakılarak sa-· l ·Işığa iiştk olnnlıır, 2 - Höc1·e • 
bil, Galatasaray mağlup oldu haya çıkılmışsa, alakadarlar neti· Eılııt - Haneye, 8 - Belki uydurma hcl 
Dünkü gazeteler, Galatasuayın ceyi görmeklt! bu tAbiyelerinde ki doğı·u - Liunbıının tersi, 4 - Ufuk 
n1ağlübiyet sebeplerini uzun uza- yanıldıklarını anlanuşlardır. Sala- mikyasta bir (Vcrımy), 5 - Zaman ·' 

1 b 
Bulıımııyıncıı soı·ulur, G - Afrikada 

dıya yu·dılar. Bugün ben de ken- hattinin ) a nız aşına pasör oy • t boğuşulnn blı )'er - hliyacıın\z olnıı 

d i go .. ru .. s.P .. ynle, maç müddetince namasına ve takımt sürükleme11i- · l k R _ lıir şey, 7 • Sevdığ ıııiz bir ren - u 
topun ekset>iya Fcncrbahçe kale- ne imkan yoktu. Muhakkak su - nıngiıı akıı1- Sallantı gOııtı, 8- Her- ı 
ıi önünde oynandığı hnlde Gala- rette eağ iııı:a}·tta da ayni tipte bir kesin sevgilisi, 9. I>ust ba~ıııılıın U· 

tasarayın sahadıın niçin galip o - oyuncunun bulummısı, takımın zak, 10 • Dörttüı· derler nma doi:l'll· 
lnrak çtkamadtğının tek sebebini ınuvaı.eaıesini boı:mamak için el- ~unu kimse bllnıı·z - Haih· Se!fısc'ııin 
anlatmıya çalıpcaiım. zemdi. Maçı seyredenlerCemilin, sabık bir meUnı. 

Bugün için Galat1tsaray pek a:.t. pas alacağı ciheti 1,ilmediği için, l'111rartda1' cıra~ıya: 
oyuncuya sahip olmakla beraber ne tanı fa kojacncını ııa!lkın hare- l - Bugünlerin snucı ı, 2 - Sevimli 
~ide mevcut elem nlarla daha ketlNinden pckıila anlamı laıır. bir yeı·iıı sal<iıılcı-i . 3- Urduınıı, 4 -ı 
~u~cl bir takın• > apı\a.bilirdi. Şu Cünkii GümH.i1. uçık pas atacağı Karartma günlcı indeki yardımcı, 5-
haldc, Galatasorayın mağlübiye. yerde mütemadiyen topu &Ürerek 'l'cı'S okuııuuuı ı;ayhadı)·, 6 • İhti)·ar 
tıni takım tc~ekL-ülünde aramak kaleye kadar sokulnutf ve bu su- icadın - Muka<fde;; bir isim, '1- Hoı'Cıs t 
ıcııp eder. retle Cemile takımda bir '\a7ifc boğazı üzc!lndcdir. 8. I-~lin tersi -

F oıvct hattını ele alilcak olur- kalmamıştı. Gündii", bu fckildc Miktnı· suali, O - Onun ml!s\:eni,. Rııh· ı 
•ilk, Gündüz ve Cemil gibi iki a- oynamakta mazurdur. tiynı• bir kimse - ı~te, 10 - Eski şebiı·-
tak O)'Uncunun yanyana oynatıl- Feııerbahçenin çıkardıiı fena leıimiıılen b!rlntn ha\kt. 
ınası, ba1lıc:a hııtndn. Bu iki ayni maçt. n sonra ııa&ıl gal:p geldiğine 
tıptt" futbolcüııün beıa~t:r oynı - havrel etmek manasızdır. Çünkü 
yanll)'acakları Fenerbahçe gibi F e~ıerbahçe oyunculnn .·ahay:ı 
111ühim bir rakibin karşısında tec- herşeyd~n e\'vel, anlaşarak c;ık • 
rüb~ edilmeden pekala aıılafıla-ı tıklnrı gibi. birer de va:rife al.nış
bılirdi. Gündüz ""e Cemil, her i - lardır. Amma paazr günü vazife
kııi de top toplıyrın ve pas tevzi lerini liıytkile yapanı mı!!larsa da 
edeıı pcısör oyuncular olmadıkla- biraz talih. biraz da tecrübeleri, 
nndan. bunların maç eşnasında Galatasarayı yenıniye kafi gel -
> ap caklnrı tek harel;et. sadece miı;tir. 
ılcri paslara çıkış yapmak ve ta -ı CalataG" .ıy, herıeyden evvel, 
l:tmlarını galip getircbiımek için kartısındaki takıma göre takım çı 
kale önlerindeki fma\lan kaçır- karmo.sını bilmelidir. 

rKız mektepleri voleybol maçlar;ı 
• 

l~ak ve Boğaziçi füteleri 

Dun Enııııöniı Halkevi alo - Anknrayn gelişll'rİ mi.ınascbetile, 
nunda, kı1 mektepleri arasındaki ı o gün yurdun her tarafında J\ta
\ <Jley bol aınpiyona .. ına devam tiirk sokak koşu!arı vapılacaktır. 
cdılmişttr. Büyül bir tnlehc gru -ı Bu münar.ebctle lstanbul mektep
punuıı se)f~ttiği bu milçlarda bil- lcri de kendi aralarında 2 5 00 
h ıs n Kız Muallim ile Cümhuri - metre üzcrindr. bir ko u tertip et
> ,.t, tarnftarlıırıııa ~ok heyecpnlı mişlerdir. 
ve o ııiııbette de ze\ kli hir orun Ko uya, 2 7 kanunuevvel cum'a 
~o terıni lcrclir. günü saat tam " de Sultnnnhmet-

C.eı,;•!11 s<"ne W) ıf iken, bu sene te · f'icarct liseııinin önünde baş -
\Qk kun<-tli bir takım haline ge- lanacak ve Sultanahmet, park, 
ı~n Ciinıhuriyet, diin Kı7 Mualli- Alemcliı.r cadde i, Gülhnne par• 
ıııc l.::arft yt\ptıf:ı nıaçıa çok gli:.t.el kı. Gülh ne hıı:stahanesi kemerin
biı oyun çıhrmış, fak.ti rakibin- den gcç•lerek Ticaret lisesinin ö • 
cle-n C\ vel, biraz da tecrübesizlıii· niinde nihayet bulacaktır. 
ne mıı.ihip olmuıtuı. Ma•mıafih. Ed' d k r k 
k 1 l · k. ı ı• l\• l 1 ın1e e ı osusu uvvcl ı >ır c ·ıp o an "u ıua - "d· • ·' 

Pi~·ango bayileri ilcrami~·e 
vcremb:ccek 

l\lilli Pirnngo ldımısi, lıilct lınyi

liğl ynp:ınlann 10 limdnn :faılıı lk
ıtımiye ödcmı?lcriııi mcrıelmi~lil'. Bu 
11un sebebi, bnyilcıi ıı ikrnnı İ) e kııı:ı 

nnulıırdnn bahşi~ 1ı;tcnu~ c kalkış ııa
lnrıdır. Bundan sonı-u bi\~ \ik ikrnmi
yelcl' her tnroft:ı millı plynn~o b\ı- 1 
rolaı ı t.ınafıııdnıı ödonı..>ccktiı. 

rlzmi.rin alışmadığı "'ı 
hır manzara 

' ı 

lııııin kaı ıaında t<Üt; bir ~ekilde •. h .ırn~ (Husuıı) .. -:: .. ~~d~n 
ve üç. sette 111ni,li'ıp (•lıoak >'İne hır 1 er~l)'Cl!ı •w ~mum Mudurlugunun ı 
muv Hakıyetıir . Galip g"leıı Kız t~rtıp cttııı~ kıı k,_o ularından 5 
'"' 11· · t b~·k d k ,-··m bın metrelıl.: Muh;,ıç koşusunun 
ınUcl ımı e .J e er en, '-u - • • • l 
huriye-t ekibine de ilerideki maç- ıkıncı kı,mı yapı dı. 
larında nıuvııffakıyctler dileriz. Kosu Halke\•İnde ba~ladı ve 

O~unuıı ilk 11cıi Kı:ı: Muallimin 
1 Kıyık Ta~lık ~ Anckadın - İıı-

1 ' • 4 lehine bitnıiı. ikinci seti tanbul yolu - Saraçlar caddesi ve 
1 5 - 9 Cümhuriyet kazanmış ve Abaeılarbaşını takiben vinc Hal
nihuyet son cı, biiyük bir çekİ!}· ı ke-vinde bitti. 
nıe halinde geçnıi ve Kız Mual - Muhitte w: l>ilhassa gençlik a-
lım, 15 - 12 kazanmıştır. 

1 
rasında büyük bir alaka ile takip 

Taluml:ı.r : edilen bu ko uda birinciliği ( 17, 
Kız Muallim': Melahat, Hayri-

1 
12 dakikada) Nihat, ikinciliii 17, 

ye, N!'vzııt, Meliha, Havrıye. Nc- , 13 dakikada Mehıııet, iiçüncülü
rim<ın . ğü Sabri ve dördiincüliiğü de K~
C~hutiyet : Nihlll, Bidar, ~~y I mil kaz ndı. 

runnısa, Semahat, Belkıs, Kanı - I , Bu koşular her tarafta devam 
ye. . .. : . . . . I edecektir. Ayrtca, ayın 2 7 sinde 

Jkıncı oyun Bogazıçt ıle l;Jık lı- }'apılacaL: olan Atatürk koşula. 
ıeicri arasında oynannuıtu. Bu rına da hcızırlanılmaktadır. 
k rşıl ınıa, birinciye nisbetle da
!, nz heyecanlı olmuş \'e Boğazi
çi maçı kolaylıkla kazanmıthr. 

1 k lıseı;iniııJ arkadaşları ayarı· 
n gelebilmesi içln ç .. lıımıya ihti
y&cı fnzltıdu. Boğaziçi ise, ileri
deki mıı.çlar için ciddi bir şek\lde 
h 7.ırlanmalıdır. 

Maçın netic:eai 1 S - 5 ve 1 S - 3 
Boğ ziçi lehine hitmıştıı. j 

T;.kımlar: 
Botaziçi: Nilütcr. J landan, Sol 

m~z. Rebia. Moııdaıı , Lamia. ı 
ı,ık : Nurcan. Hilkat, 7.ekire, 

'.'llc~ime, Zizi, Sabiha. 
~1ektcpkrin koşu u 

türk 'ı.in 2 ~ k~ııunucvvclde 

Blrlnclklnun: Sah t-US9 H, 

24 
1356 

Zilkade Rumi 

24 clklnun 
11 

Gün· s-.~ Kaıım:"l7 ---
Valıitl• 

Ezani Vaaatl 
i D s. o. -

Güaet YarınktJ 02 38 os 14 

Öile ~7 21 01 14 
lkladl iM 48 ıs 3S 
Akşam u 'ı.o 17 45 
Yah1 JI 59 l9 74 
lmnk Yarınki ' ı J6 3" 

Aj:ıııs geçen g(in hınırGe kıır )"Rğ· 

makta olduğunu bildirmişti, 1 
Resmimiz yıllardanbcl'İ afüııııakıllı 

ku yüzü görnıemiıs olan İ?.mlı lilel'iu 
bu defa kar:ı l:avu~~ sevinçlerini 

göskımekt~ir. 

-----· 

m+m 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

8.00 Jf,.'ıerfoı-. 12.60 Hahcrlı>r. 
8.18 Müzik. 13.05 Mu ık!. 
8.45 Yl'ntt!k Iİ<;tCS 13.20 lüzlk . 

... * 
12)10 Musiki. 1 .00 .Müzik (caz} 
18.30 Konuşma. 21.30 Koııuşnın. 
16.<15 Musiki. 21.45 Oıkcstro. 
H'.00 l\luzik. 22.~0 Hnbccler. 
10.3o Hn\)('ı-Jcr. 22.45 Oı kc tl'tl. 
19.45 Fnsıl he~·etı .,,.. 
20.15 Gnıcte. ..u.00 Dans nıuı gı. 
20.45 l\fıme ht yeli 2:-1.:?l'i Knp.ıııış. 

Kaloriferli 
daire aranıyor 

1-\nlcııi!eıli 2 vcyn::: odalı biı· dıılre 
arıını~·or. 1.'asviri Efkarda cKnrdeş
ll-o ıı.ranıztmıı ıııhı ııcnut. 

MUAMELE VERGISiLE 
Alakadar müesseselerin 1941 den itibaren tutacaklan 

Niimuae 1 
iMALAT 
'efteri 

Nümuae 2 
iptidai maddesinin ne\Pİ çok olaa 

ıınai miie11eaeleria 
iMALAT de/teri 

Nümune 3 
MUAMELE 

defteri 

Ntlmwıe 4 Nümune S Nümune 6 Niimuoe 7 
Ücret üzerinden mua .. 

mele vergisine tibi 
EMTiA 

İTHALAT n 
iHRACAT 

defteri 

Nim mamül maddeleri SATIŞ 
İnıal ettiren müeHeaele

müeNeıelerin 
MUAMELE de teri 

rin EMTiA f l'HALA'f defteri 
ve iHRACA T defteri _ t=--Jj 

Defterlerimiıia 2S - 50 • 100 ~ 200 ve claha fazla aahifelileri mevcuttur. Ta,ra ıipa
rifleri aühuletle rönderilir. BiR ANTİMANYETİK 

Dıvar Takvimleri 
Bu eşsiz ve emsalsiz takvimin h<.ikİkilel'ini almak i -

çin (MAARİF TAKVİMİ) adına ve her sahifenin üstün
deki (saat rc~ıni) ne dikkat etmelidir. 

Merkezi: (MAARİF KİTAPHA JESİ) dil'. 
.................................... 

Güzel 
Olmak 
için 

Her sevden ev
sıhhııtli vP par
bir t<'ne. lt>kesız 

düzgün bir cilrle 
malik olmcık Jiı 
znndır. 

KREM 
PERTEV 
Sızin de cildıni 
zı güzellestinı, 
guddclcrini bM
lıyerek canlan· 
dırır. 

" -40 senelik bir tecrübe mah sülu olan KREM PEHl'EV 1 
tertip ve ynpılış tarzında ki ıncelik dola\ ısile, tenm 
fazla ya~lannıHSlllH mani o lur. Yağsız olaı-ak hususi 

tüo ve vazolarda satılır. 

lsl. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 1 
Askerı ihtiyııç için 2ii/12 940 gimü nşnğufa cins ve mıktarlıırı yaıı)ı 1 

bakır edevatı hizıılurıııcin ~azılı s:ıutlcrdP pnznrlıklıı satın alınacaktır. 

Şartnamesi lıPr güıı Konu )Ondn göriilebiliı·. İstcklll<~rin L<'lli gun ve 
saatlı.ırde Fıııdıklıdn Konıutıınlık Satııınlma Koınisyoııııııa l!l!lrnelui. 

t12023l 

Cin•i Jfıflt<U'« Mulıa ı ın~ıı ı:e. Kotı ı,,11ıi J halt: •ııc&tl 

adet J,inı Ji. r~. Uı a /\ t'!J· Saat T>. 

Siiı:ı~ 1011 1300 0(1 l!)fi 00 10 

Rüyük kaza.ıı 116 4875 1)\1 7!ıt 25 ıo.~:o 

* • • 
Askel'İ ihti~ il\' için 28/12t!l4U ~uııü ıısugıda ~·uzılı ıki l!all·nı lıcıı?.in 

hiza la l'ıııda yazılı saııfo•1 ık pazar! ıklıı sıı tııı alıııu<'ııkh r. ~:ıı lıı:mıt"i ll<'ı' 
g!i11 J<oıııısyoııdıı g1irülchilir. İslcklilcı'İlı helli ~ihı \ C ·a::ıttc knt'i tPı ııi · 
nııtlarllc birlikte• J<'ııulıldırhı Komutanlık ~ııtıırnlıııu 'Konıi,.yonıııııı gı•l • 
mdcri. ( l:.?O:ı t) 

İstmıbııl İki>ıd İcı·o 1'u ircs-ıııtf"tı: 
lıcr ve n}'rıi ?.amanda lıiı- Gamı.t e""rı· 

diı. 

Geııcl acı>ntalıı:-ı: İ:ıtıuıbu1 Kutlu hıııı 
No ti 4. B~yül. mıığav.nlında • at.ılır· 

Ta, ı«ı içiı) acı>.ntn artınıyo1 

Bir boı-çtarı dolayl 40/!:4ili No. h 
do. y11 Uc tııhtı huczı> alınan 40 çift 
ınerdıııı,. erkr-.k a)'aklrnbısı 25112/940 
tarihine' mÜ":ıdif ç;nşanılıa ıtunii ııa

ııl J!! den l~.:ıu & ka<laı· Galııtaılıı 1 
Tophane c.-ıdıfosiııd<" 2•iG Ne .. lı tlfik· -------------

Dr. Hafız Cemal kamla sntılucaktn·. (ı giin~ı mulı;ım. 

ıncıı l.."\ynl<'tin ',~ 7ft fni LulrıW7.~ıı • 
ikinci nrltıtııı::ı~ı 2~/1Z/~ı41l tımlıi 41 
ıw ıılii«adif cum:ute~i ~iiııti l\yııl ına-

1 

hal ve !>rıı.ııte icm olurınnık c·n çok 
ııı·tcmııııı ih:ılc edilecektir. 

LOKMAN Hl!.Khl 

Dahiliye Müteh111sııı 
Dlv•nvnlu 10.C '1 nlirıleı-in s::.tı. günü ve 7.111111nıla

rınd11 nıahıılliııde l11ıl111111c:ık ınemu •
1 nın:ı 1 , i,5 pl'f nkÇC'$tlc nn.irnen:ıt

lurı ilan olunur. 

}luayenc ı;aaUtri: I•azar harlo 

her gun 2,6 Tel : 22398 

7 renkli 8 haritayı, 72 devletin bandıralarını, 
320 •ahife yazıyı, mükemmel bir mıhtıra 

defterini havi 

Hayat Takvimi 
Çıktı. Bu c~siı \'C emsal siı. tak\'imdc: 
Milletler, dinlel', ihtiraı ar t~rihilc Türk İnkılap ta .. 

ı·ihi , sağlık, güzellik, Jrnzala rdnıı korunma çareleri, deV' 
letlcı·in vaziyeti. vihiyeileri ıniz, kaza1arımız, trenleri .. 
ıniz, limaıı ''c iskelelerimiz, her ayda yapılacak işler ve 
daha bir c;uk lüzumlu yazıl ar vardır. Taklitlerini al01~· 
mak için (HA YAT TAKVi Mİ} adına, (MAARİF J<[ .. 
TAPHANESİ) adresine dik kat etmelidir. 

l.'i~·a tı 30, ciltlisi 40 ku rustur. 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Der yeınl'Jrle.n IOIU'a &iuıde ii'ç drfa 1D11.Dluamaw 

di.,ltrinb:i 

Hayvan Sağlık Memurları ve Nalbant 
Mektebi ,Müdürlüğünden : 

Mil:tarı rcılrnıiı bedeli Tıdtırı İli: tcmınatı 

.1lııl1tı ciıısi Kilo l\1·. Saıı. f, i, Kr. I,,fra /{t. ----Ekmek (lıiriııci) f.;i00-700•1 12 21i naılı 857 60 64 31 

.\lcktl'lıirı !141 ınıırı ı;oııuPr• ku dar l'kıf'l•lc jlıtiracı açık ckeiltıı11 
usulik· tcılarik 1!11ilcc(·glııdeıı ~Oı t21 fı40 pıızaı tc~i gOniı sıınt H l1C v~rı· 
dlın·iıı <'ıığnloğluncl:ı Yilktıck l\lckte plı>ı- Muhr- cbcdlii?in.tc toplanan ~o
nıisyoıııı ~clım·lcı ı Vl' şıırhınnıc·yl gii ı ıııek Miycıılrrin Selim.iyt>rlc meJ.:tcP 
mul,nıscbe"illl' haş\'um1alnrı. (11584) _ 

C'iu"i J\liUcırı Hul•uınmen /: . .h"at'i 7'. İlwl• Santi 
1\ı1ıı /,, Krş. f,i. /(r~ Sııat J>. ı .. miıı:ı'l !lGIJ liı-ııdır. ~11ı1.ııaınc~ı her 

•renckcli benzin RG.500 mıooo. 00 4!l50. 00 ]O, ::o ~·uıı h.omı~y· nda \!OIUlcbilir. İı.ıtekli- 'BORSA 'fcnek .. 11 ~nziıı 117.750 4GOOO. 00 Gii>O. 00 ı ı l ı l'hı l "llı l!İlll vr t-aııll(' 1-'ııulıklııla 
• • • l\'.oıımuınlık Sııtnııılmıı l\oınlsrouu - 23 - 12. 940 muamel .. t 

ııa ~,.lrııclcıi ( 120il2) 
Jı keı; ihtip.ç 1ı;iıı 25/J2/04U gU- lup kat'i teıııinıttı 2400 lirndır. Şııı t- ı 1t-'1-'i-

numc ve nümuııc .. i lıl'r giiıı Komi. - A:ıkcrı ihli~aı; için 27/12 ~ıo gü
nü ıııınt J ı:rn rlıı on uılet ,:üvcr.•iııllk 
11rl\bası ~arıtırılacaktır. :\-luhı.ımmen 
lıl'<leli 5;ill0 lirn olup knl'i tcıntıııııı 
825 li ı nrlır Şıutııaıııc<ıı het• gfüı Ko· 
111i~y .. ıııht göriilehillr. 1 Lcklilcı in 
bl"lli güıı VI' ıınatlı• Vıı,ılıklıdıı Ko -
lflııt:ııılık Satmalm:ı Koıniı:;yoııun~ 

Londre 
Neoryoriı 

ı Stua" 
100 Dolar 
ıoo in. t'r. 
JOO Drahrwl 
100 Lova 
1(10 Peçeta 
JOU Pearl 
ıw Ley 

.5.'J I 
132.70 
29. 6S7 

t,t97 
ı,,,, 

nü aat 11 ıh• pazal'lıkla 20 ton ku- · yoııchı ~örülebilir. J stddilcılıı hellı 
nı iiıüın sııl ııı ::ılıııacşktll'. i\tuhaııı- ~ün ve ı.a:ıttl' Fıııılıklıda Koınutnıı· 
111"11 bl'.'dt.>li fi!!OO lira olup 'kJıt'i t;e. lık Satın:ılmu 1{ omi<1yoııu111< ~eJııır -

)eri. ( ll f!Stı ı 
min:ıtı 780 liradır. ŞartııanıP i her 

güıı komiııyr·ııda giidllebillr. İP.tl'kli 

lı•rhı lıclli •ün \'l' saatte Fıııdıklıdn 

Koıııutıııılık Satımılına 

ııa gclıııt•!l'n. . .. _, 

]\ onıİllY•'llU -

(l1!tı2} 

Ft.>n tntlılkat okuluna ait biıııılaı-

da )OP laenk hrıricı ve dıılılli su te 
"i~ııtı :ıçık eksiltme• ile 4/1/941 ıı:ü-

A~J,ı•ı i ihtiyıw içiıı 27 !J2/!14ıı ıtli· 
nli sııat 15,::o Ja pnz;:ırlıklu 12ll çift 
utlı ııl'alııt koşumu sa!m nlıııa;:oakt.ıı. 
'.\IulıaıııınC'.ıı bcdrJi flGllO Hı o olııµ 
knt'i tcıninntı 1440 liıadır. Şnı Lnn
ıııcı;: her giiıı Koml"Y''ııdn görlilcbi
liı'. lstck\il('riıı belli giin ve snııllc 
knt'ı tt-miııntlarih• \ıirliktc Fındıklı· 
da Komutanlık ~ntııııılmn l\onıı~ı:o-
ııuııa gelııwleı·i. l l 2Cl2ı1) 

nil saııt 11 ılc ılmlCi-i ·yapılncaktır. ••• 
K<'şif bedeli 14'14 litn 8:; kııı·u«tuı. _Askeri ihti~·aç _için !10/12/940 ı::fi· 

" (mı !'ııut J.1.30 dn oO sup\ı tns, 60 Sflph 
İlk teMinntı 108 lirıı ::G kuı u~tuı·. kc·pçc ve 80 ııdct kc,giı paznrhlo:lıı 

Şaı lnnmesi hcı ı<liıı Koıni«ronıl:\ !\alm alııııı<'ııklıı. Ş:ırtııamcı;i her 
,.;;

1 
u··ıcbllir. lstı•ldlleı in 1 ır - 1 giin Komi vonda göı illelıiliı. l ııtckli 

., ~ ıc 1 gmı Vi' lcı'İn belli 2üıı vı• snattc l"ındıklıdıı 
saatte l~uıdıkluln Koınutııııltk Sn -ı Koı~~ıtanlık ~utıı~?lnın K.onıi .;yo~uıın 
tınalnın Konıi«\'onııırn ı;relınclı ri. t•l<lıi roe<· klerl lıy::ıtu goıc kut ı t<'· 

• , ıııinııtlıırık• bi .-likto ~clnıcll't I. 
oı:ıııı 1 cı2021J1 

"""' •lfllo 
200 ndct çlft lltlı ıırabıı koşumu A kcri ihtiyı.ıç iı;iıı 30/l~ 940 gÜ· 

ııümuncsinc gön: 27 ıl2/!140 s:unü niı sa~t 11 de SUO nd<t kıııınklı lııık
saat liJ de pn7.nthkln tıatın ::ılm:ıe11k- ınç p;mırlıkln satın nhnacaktll'. Mu 
tır. :Muhnnım"rı bed 1i hiC•llO l fıt o· ıı:ırı11•ıen bf'dPlı 6400 lir ölnp knL'i 

,:elmel('l'İ. ( 12094 ı 

Ce•••"· 
AH•• 
Sofya 
Madrll 
Bı.dapefo 
Bülı.rtt 

1 

Helıra.j 
y,,koh•. 
Stok hol. 

160 Dlıaar 
100 Yea 
JOO l1Yeçlcr 

12, 937 
2'.U'I 
0.671 
ı. 1'H 

51.1 J7 
31.00~ 

• ~"''t.ut niiınuncslne ı:öl'e Hi adet ESHAM VE l"AHVİ.~ 
ıhlıi~c nrnbası yaptmlmıı ı ~7/1:.!/ 1'38 ylb;Je s ikramiyeli Jf ,~ 

940 s,.-üııü s:ıııt 11 clcı pa7.ııılıklıı ihale Erran< 19,76 
edilecektiı·. l\lubamnıen bedeli 7:;00 lnaa - !:.nurum ı 1cı.1S 1 
lirn olup kaı'i teminat> 1125 liıadır. • 2 ı9.00 
Ş:ıı tıınmc«i hen ıriin Komi ronıtu go·' ,. " l 19·1' 
riılebiliı. j,.tcklilerln belli ı.,-fiıı ve sa· • 4 19.oO 
utte Pmdıklıcla Komutanlık Sntınııl- 1 ., • ~ 19·

1 

mıı Konıis~·oııunn ırdnıclcri. 

1 

" ,, ' 19. 
1
, 

(120115) l ,._nadol Demlryol l ve 2 p•tl" o4a.'S0 
"''*~ ' lılerkes Baakatı petl• ıo2.S~ 

\ k 
•. 

1 
• . i 

2
"/l'>/940 ü 1 Şar\r Slrorta Şirketi s.4 

i crı ı rtıyaç ıç n · v ~ g • 
nii pazarlıklıı saııt lfi de 260 \C ant ı ı-= --- --~ 
ıu.ao da ı oo ki cenıan ~l'i'! ıınkli.ve Borsa harici altın fiyatları 
m•ahn ı satın ıılınac:ıktıı·. Hır ıuııba- ~- _ 
mn tatınılııi fi~•atı '.!00 lira olup iki Retadly• 72 l.l;a 70 Kt• 
~·iizelli aıalınııın l<.ıt'ı tcıııinnlı ;ı:;ııo l K11hu Bctlblrllk 96 ,, SD •• 
"' lflU a.ınbaııııı 30C!o l!radır. Şnıtnıı KliJçe allıa ıranıı 'l ., ''3 V 
nıclerl her gün Kon1fc:yond:ı goriJIC!· 
biiir. Jstcklilcrin bdli ı;!iiıı \'C snntte Snhıbi: Z. '1'. EBUZZİYA 
Fındıklııla Kpımıtanlık Satımılınn~ Nr.şl'iyat Müdürü: C. BA.J!.4.~ ,,.. 
Koınis:o.·omııın ıı;l'lnır-kl'i. (120':0J \ Bu:ıl.i ğı yer: :Uaıbaaı EBı·zz/l 


