
USTAD RECA ZA i: EKRE?tl'in 

ARABA SEVDASI Şöhretin arzusu, vicda
nın sesini ekseriyetle bas-
tırır. P. de Ravignan 

Edebiyat taıihiınizde mühim lıiı yeı tut:.n iis· 
tad Ekremın bu ııahe eri yeniden itina ile basıl
nııvttr. Eser rO!llmlidir ve sonuna ınetlnde geçen 
!rnn ızca cümlelerin \'e o~nıaıılıu• kelimelerin 1 
karşıhklurı bırcı· cclvcl balınıll' ilave edilnııştir. 

Fiyatı: 100, clltfüi 1:!5 kuı uştur. llOSTAKlL YEVMi GAZET& Telefon : 2 O 5 2 O 
Telı. Tuviriefkir, İstant.ıl 

fŞrrhl '.l ncl eahifeıalule) 
L KA 'AAT KITAIH·;vi _J 

Almanlar 

nihayet 

tecavüze 
geçecekler mi? 

Alman talepleri 

reddedilince ---------------
Fransanın 
istilası 

muhtemel 
görülüyor 

H er akıam Ankaradao kuv· 
yetli ve etraflı neşriyatta 

1M.1unarak dinliyenlerin ehemmi
Jetle alakasını çekmek usulünü 
INlen Radyo gazetesi, dün ak · 
tatnki neşriyatında oldukça dik
lu.ti calip, hatta merakı mucip 
l>irtııtkım rivayetlerden bahseyle- Hükümet hareketti hazır 
di. ııazigetle, hugünlerd• me• 

Bu rivayetlerin içinde en mü- raklı lıadiseler beklenigor 
lııim olanı, Almanların, Ruman-
)'ada tahşit etmekte oldukları 11s· ı ·· · ·· 
~:r~~:~~~ı~.t~·::d~:iyi bul- Fr ünsız kıta lan Tunusa 

sevke diliyor Almanların, Rumanyaya son 
-.manlarda 200.000 kiıilik ordu 
tönderdikleri hakkmdaki riva
)'etleri zaten birkaç gün evvel Londra. 28 (A.A.) - Oaily 
Anadolu ajansı da gazetelere teb- T elegrnph gazetesinin LizbQnda
lif eylemiıti. ki hususi muhabiri, gazete•ine 

Bu rıvayetlerin böyle tevali et· şunları yazmaktadır: 
llhesı ve Ankaradaki Radyo gaze- cLızbonda he,yecanlı bir ha
teıinin, 200 b 'n ~dedinin 500 bi- ber do.aşmaktadır. Bu habere gö
•• çıktığı hakkındaki he.herle 1 rr. Mareşal Petain, son naıi talep
lae;retmeai, herhalde Rumanya ferini reddettıği için Almanlar, 
larafJ•rında Almanların bir ,ey- ı Frnnsanın İşgal edilmemiş olan 
ler hazırl.,,;akta oldukları hak- kısmını istilaya hazırlanmakta 
kn.daki 'üphe ve unlar& kuvvet· idiler. Söylendiğine göre Alman
lendirecek mahiyette ııurünmek- lnr, ilcılcıniye ba,lar baı;lamaz, 
t.dir. Pctain ile hükumet erkanını Af-

. Radyo ıazeteain.İn ileri ıür~ü-ı rikaya nakletmek üz~r~ Vichy' ~e 
lii tahminlere nazaran. Almanıa· tayyareler beklettırılmektedır. 
tan, Rumanyadaki bu tahtidattan Vichy ile sıkı tı-ma11 halinde bu
l.it-kaç türlü maksatları ol•bilir- hınan mahfillerde, bugünlerde 
lbit, ki bunlardan biri, Bulgarİı· ı meraklı hadi .. t:lc•r cereyan ~debi
t.n veya Yugoılavya tarikile Ar- leccii ~öylenrne.lde ilttifa edil -

Bitaraf askeri 

eksperlere göre 

Almanların 
İngiltereye 
taarruzu 

pek yakın 
istilaya teşebbüs muhtelif 
istikametlerden olacak ; 
Fransıs sahillerinde 

15 Alman lırkası 
tahsit edildi 

Londra, 28 (A.A.) - Afi : 
Lizbondan, News Chronide 

gazetesine bildirildiğine göre, 
Mareşal Baruıchitsche'in Fransa· 
da bulunan Alman kıtaluına hi
taben söylediği ve Hitlerdcn e -
mir relir gelmez, ingilter:enin iı
tila edileceği vaadini ihtiva eden 
nutuk, bitaraf askeri eksperler 
tarafından tefıir edilmektedir. 

•• 
Ucretli ihtisas mevkileri 

-------------------Yeni kanun layihası yakrnda 
müzakere edilecek 

Memurları;,·- -hukukunu 
koruyacak hükümler kondu 
Ank:ıra, 28 (Telefonla) - , teren memuri~etlere d ·I t t , • • • , •• ,,, , C'I! C ef 

Ocretlı ıhtıs~s . mevkı~~pnı goste- kilatından getirilecek kimse bu-
ren kc.nun layıhası butçe ve mu- lunmadığı takdirde hariçt . b'l-

kk .. d .. k en, ı 
va ·at encııınen e muza ere t! - , gi, ihtısns ve tecrübe ile müt • 
d_ildik.ten s~rnra Meclis ru:znnme- yiz. eşhas tayin edılecektir. a:~
sınc alınını tır. Kabul edılen c • lı:ırııı maaşları barem haddinin d _ 
saslara göre hususi bir meslek şından VC'rilecektir. 

1 

bilgisine ve ihtısasa ihtiyaç gös- (Deıantt S(t1ıije 5, sütun 5 de) 

································································································ 

Dün BaJVeki.I 
Refik Saydamın 
riga&etinde 

Mebusla'rımızdan 
sonra 
mülki 

askeri ve 
erkana da 

çag verecekler 
top/an J 1 İ Ankara, 28 (Telefonla) 

Ankara, 28 (Telefonla) _ i Reisicümhur İsmet İnönü 
Devlet İktisadi Te§ekkülleri 1 ?ün Biiyiik Millet Meclisi 

-.vutluia inip İtalyaya yardım nıektedıı. 
etın~, diğeri. Rusyaya kartı va-1 Bu malıfillerd,. hakim olan ka-

Yunan pilotları uçuşa haurlanıyorlar 

Bu eksperlere göre, bu nutuk, 
İngjltereye kar!Jı taarruzun müm
kün olduğu kadar genit mikyas
ta yapılmaıı derpiş edildiğine bir 
delil addolunmaktadır. Eksperle
rin kanaatine göre Alman noktai 
nazarı, lngilterenin, ltalyaya kar
tı elde ettiği muvaffakıyetlerin 
Almanya için biT ihtaT te kil etli
ii merkezindedir. Almanya, çok 

( Deı•aıııı "alıife li, sütuıı lf de) 
U • . .. : aınsma "ermekte oldukla
mumı Heyetı buguu saat i . f ti b" .. k b. 

ai mikyasta hal'ekete geçmek, bir naale göre Pctnin, neticesi ne O· Arnavutlukta 
lçüncüsli, Rumanyııda lah1idat lurııa olsu~, Alman taleplerini 
)'•pıyormuı gibi görünüp, dikkat kabul etmıyecektir. 
"-aarlannı bu taraflara çektik - Diğer taraftan Fasa ve Tunusa 
len sonra, birdenbire inriltereye ııevkedilmek üzer,. Frnnsıı: kıtala
)ildenmek İmİf. rının Marsily.adnn vnpura irkap 

Almanların rivayet edilen tah- edildiğine dair veril"'ıı hnberlc-r, 
lidattan maksatları, hakiketen in- burada teyit ,.dilmektedir. 
lilbleri ıafil avlamak is~, bunda Alınan diğer haberlere göre 
.._vafhk olanuyacaklarma hiç Fransız tayyareleri ve-: denizalıı-
9'phe yoktur. Çünkü, ,geçen gün hm şimali AfriknyR hart•'kc:t et -
.,. bu aütıinlarda izah eylediğimiz miştir. 

Yunanlılar 
birçok köy 

ve malzeme 
zeptettiler ~ile, lnsı1i:ıler, el'an bir Al - Fransada Alman aleyhtar· 

._.,..'ltınıç hareketine maruz kal- lığı şiddetlcniyormul} 
~ ihtimalini çok ciddiyetle ıöz Nevyorl:. 28 (A.A.) - Ncw. 
-iinde tutmakta ve mevsimin kıt Y ork Daily Miroı ı;aLetcııinde 
olmasına r~ime_~· .bö~~e h.~r ih~a- Pierre Lagarc ve Averley Root, 
tir\ yapılabılecegını mumkun ~~r- Almanyanın, İşgali altında bulu-

. . 
ltalyan ric'ati devam 

ediyor 
lbe.lltedir. Bundan ba.tka İ~gılız- nan Fransenm iaşet1ini lemin cdi- Atinıı, 28 (A.A.) - Salahiyet-
•-· F h h b d tar biı· Zlll clün, cephr.lerdeki vaziyet 
•ın. , ransız cep esı ar ın e.n yormuş gibi görünerek hakikatte 
L_ l rf d ı hııkkında aşağıdaki lzııhatı vel'miş-
~1 geçen atı ay za ın a, nıı- halkı taqik ~uretile Alman irade- tiı: 

~ .•da}a:ının ;'Zaten yalçın olan sine raınctınek gayesini takip el- İlalynn rienti, büt.ün cephe boyun-
lllbıllennı, geçılmez ve a,ılmaz tiğini yazmaktadırlar. Bu nıuhar- ca devam etmektedir. 
._~tte tahkim fırsatını buld~klan (Devamı Bahijr. s, sutım ı de) 1 (Dııuanıı sahife 5, siitun 1 dt) 
... Öaz yabancılardan çok zıyade 
Alnıanlarca malümdur. Binaen
~Yh, bu ıerait altında Almanla
rın, lngiltereye esaslı bir taarru
~ kalkıpbihneaine ihtimal ver -
llıek ve inanmak güçtü'r. 

İngiltercye bir taarruz. ihtimali 
l.ertaraf edildiii takdirde ise, Al
~lar için yapılacak iki İf kalı· 
)or, ki onlar da, Radyo gazetesi
._. tahmini veçhile, Ruman)•ada 
~tit edilen kuvvetlerle, ya ital
hya y....dmı için Arnavutluğa 
~l~ı nıak veyahut da Rusyaya 
-.. v&ai mikyaıta bir taarruza 
teçmek olabilir. 

Almanların, aradaki mütead -
~ konuımalara, anlatmalara ve 
~ ... ?!\alara rağmen, er geç Rus· 
,.. İle çarpıtacaiı, malum olduiu '--e. ikide birde ileri sürülmesi 
~et hükmünü alan bir iddiadır. 
Almanya, hakikaten bir ıün Rua
.t• ile vasi mikyasta bir heaaplaı
-- yapacak mıdır, bunun imkanı 
~ .. mıdır? istikbale ait olan bu 
~llere timdiden cevap vermek 
~ikaten gijçtür. Rusyaya KllJ'll 
l.ır taamazun bu&Ün için kabil o- , 
~ olmadığına gelince, bizim fik- ' 
!'lbizce Almanlann, bugünkü 
~bi • büsbütün uzatmaktan ve 1 
~.,. bir bale rctirmekten bafka 
~ netice vermiyecek olan böyle • 
Sair- harekete ıirifm•leri ihtimali 1 
>ole cibidir. Bugünkü Alman dev
~ ada.aalaranın l>aılıca g•yeleri, 1 
qndilerinin zorla çıkardıkları 
~e )'anlıı hesaplarla uzamasına 
'ebebiyet verdikleri bu harbi 
~kiin mertebe çabuk bitir
'-ektir. Vak tile Napoleonu bile 
~vetmiı olan vasi Rus ülke -
~~e bir harekete girismek ise, 
~i bitiremez, bilikis, yukarıda 
.._ dedijimiz ıibil sonu gelmez 
~ette uzatm11 olur. Alman dev
~ ricalinin de, ordu kumandan
~ın ela bu basit hakikatleri 
lai;dir etmediklerine İnanmak 

._ ıüçtür. 
.._. &.. ikinci ihtimal de bertaraf 
-ilitıce, Rumanyada yapıJdığı 
'iiJlenen 200 veya 500 bin kiti -

T ASVIRı EFKAR 
(Df!vamı ıa.ltife s, ıiıtıın " d ) 

Sirkecide hafif atlatılan 
büyük. bir kaza oldu 

Bir tramvay berber 
dükkô.nına girdi 

( '{ aı.tsı S incide) 

BÜYÜK MiLLi ROMAN 

Cocuk adam 
Yazaı: 

Orlıan Seyfi ORHON 
Hepimizi içinde yaşatan bu roman ruhumuzun en iç tarafla

l'ında gizlenen zaaflarımızla, lhtiruslarınıızla, ümitlerimiılc, bahti

yarlıklanmız ve ıztıraplarınıızla baotan başa biziz. Bu romand11 oı-ta 

halli bir Türk ailesinin bütün hususiyetlııri canlıuııyoı-. Bu 

tomanda hakikat ohnıyan hlı.;bfr şey yoktur. Bu roman bizim haya
tımızın en samimi tlll'aflarmın tarihidir. Bu romanda tabiat, eıya, 
insan bütün mahalli ı-enkleıile, bütün an'llnelerile, bütün hatırala

ıilı ve bütün iç hayatile canlanıyol'. 

ÇOCUK ADAM 
Türkçemizin en temız ve eıı güzel örneğini bi
ze "eriyor. Romanın muharriri dilimİ7.e en son 
ve en mükemmel şeklini \'ermiye bütiin kuv
vetile çah~mıştır. 

ÇOCUK ADAM 
Meşrutiyetten evvelki Bnğaziçiııdc ba1lı11or 'Ve bugCin bitiyor. 

Bıı rnmaruıı lu•fll"lııııcını, biı· tiidii itiraf edecek kadaı· sa·nıimi • 

olamadığııııu, kıındimı:iz. Bu romanı okurkcıı dııracok, dii

ıihıecek 110 kc11di kııııdbıHf! karqı kar§tNa gf!ldiğinizi anlı-

ııacak&ınu. 

Pek Yakında aa,llyor 

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

ı Askeri vaziyet 
Şarktaki 

muharebeler 

1 

Eakı ~!ue~ri!~~~-hd~:ı 
. Ali İhsan sA.BtS ~ , 

24 blrin~ik&nundn ıt'eşı·olunnn 
-yazımızda lhu·dia müdıl!aasının 
t.esiı"İıli hah ctm~ ve 17 birinci
kanuııda bıışlıyan ınuharebelerle 

················································ 
Af rikada 

w 

ltalganlar 
bire karşı 
24 zayiat 
veriyorlar 

' Bardia'nın yakında 
su kutu bekleniyor Bardln kalesi vazi!~ni yııpnııyn 

başlamıştır dcmi~tik. İki hafla· 
danbel"i kaimin müdııfıınsı devam 
etmcktedil'. , Knhirr, 28 (A.A.) - Mareşal 

Britanya f ınpıımtorluk kuv\·ct- Grazinni, Bardiıı'ııııı 80 kilometre 
!erinin Sidi Hnn"!lni taal'J'uzunu garbiııdc kiıin Tobruk mıntakasına 
ya]>ıın Nil ordusu motiil'lü ve mtihim kuvvetleı· tnhtit elnmkteılir. 
zııhlı fırkalarile 12 : lfı birinci· Tahminlere gore, Barılia sukut et -
kiiııun günlerinde şiddetli bir ta- tiği tnkdirde, Tobtrluk lttalyk~nll aıl·ın 
kiıı ynptlkt.nn ve I,ibyn huıhıdu I ikinci nıtidafall ha uını eş ı t.'< c-
iizcrinde \'e garbindeki hudut kn- ce~"1.lr. . , 
rnkollurını, blokha\'Zlarını zupt ltal):nnların: ;narılm ) ' 1 sonuna lca· 

. ld h"ld kı" Baı 1 ıhır ıııuclafaa ıçın, müınklin olan her Vt' ı~ga en sonra sıı ı e ·- . 
dia kalesi öııünılc durmıya mcc - şey! rnp~cakl:ınna muhakkak na -
huı kıılmışlıırdı. Herhangi bir ta- uırıle hakılmııktndı~. , . . 
nl'l'\lZ ve istili\ orı.hl<;unun yolunu . Halihazırda "B.arıl_ı~ da hı~hır de -
ı;eodr>den bir kale önlindc y'ııpıla- ğışikllk yoktur. lngılızler ııınlısur bu 
cnk iki hnıekel \'ardır : Biri Lu lunan şehrin etrafına, miktarları 
kale ile uf,rn~ını)'n kiıfi kuvvet git.giılcı artan t.oplnr yerlcştirmekte
h•ı·ked<'ı ek knl<' etrııfmd:ın <lolfı- diı-lt•r . 
şıp ileri hıırt•kctın .. tl>vam etmek: Tayyare faaliyeti 
riiğeri bu kal!' önfındC' durup onu Kalıiıl!, 28 (A.A.) - İngiliz tay-

• • s rı zıya e er uyu ır sa-
10 da Baş\'ekıl Doktor Refık 1 mimiyet içinde devam et· 
Saydamın riyasetinde Büyiik ! mektedir. Dünkü ziyafet • 
Millet Meclisi ~alonlarında 1 te 53 mebusumuz bulun • 
toplanmıştır. Ruznamede hu 1 mu tur. 
Iunan Etibank ve buna bağlı j .. B~ sa?,1imi. toplan~ıları, 
müesseselerin 1939 yılı bi • b~!u~ rutbelı askerı. ve 
J" ı t tk'k d h mulkı memurlara ,·erde • 
anço arını e 1 

• e en e - ı· cek çaylar takip edecek .. 
yet bu hesapları tasvip et • tir. • 
mistir. ~ ı 

o.P '•ltMUQMlllNtU ... ______ .. ,, 

Mehmet Akif ihtifali 

Dünkü ihtifal meraıiminde bulunanlar (Yazııı 2 incide) zııııte'nıiyc ~ıılışmttk. y:ırrlPri. Noel dev-resindeki kıı:a is· 

(Deı·amı ıaufa 3, ıiitrın 1 dtı) j tirahııti müteakip, şimdi yeniden Ja- -=~~=======~~~~~============ (Dtıvıımı ıahife 5, n'1tun 3 de) = 
································································································ 
Buğday satışları hakkında 
--------------~----------------------kararname la ğv edildi 

Satışlar serbest buakıldı 
Günde 600 

tayyare 
Amerika il• lnıilter• 
arasında geni bir 
anlaşma gapıldı 

Vaşington, 28 (A.A.) - A
merikan otomobil endüstrisinin 
bütün vasıtalarını bir araya ${e -
tirmek suretile günde 500 askeri 
tayyare imali için endüstri teşek
külleri kongresi tarafından ileri 
sürülen teklifin, hükumetçe ciddi 
bir tetkike tabi tutulduğunu Roo
sevelı, di.in matbuat mümeıısille
rine söylemiştir. 

·Bu planın tatbikine intizaren, 
Maliye Nazırı Morgenthau'un ye
ni bir sisteminin tatbikini tasdik 
etmİ§tir. Bu sisteme göre lngil -
tere, Reisicümhur Roosevelt ta
rafından vazedilen «yarı yarıya• 
kaidesini nazan itibara almadan 

(Devtı'ını nhife S, rihcn -' d•) 

Ankara, 28 (Telefonla) - Toprak 
:Mahsulleri Ofisinin iştigal mevzula
rına dııhil bulunan hubulıat.ın bazı 
satışlarda Ofis maliyet fiyatının tat 
bıkınu ve ordu, mektep ve diğer res· 
mi dıı 11 c ve müesee.·eleı·in buğday 
ihtıyaçlarını Toprak Mahsulleri Ofi
l'İnden temin eylemeleri hakkındaki 
kaıarnamcnin ilgasına karnı veril
miştir. 

İstunbulda 
Bug lay \ c hububat işhıin halli 

ıçiıı memleket dnhlllnde Toprnk 
l\tah~ullcı-i Ofi9i vasılııslle stoklar 

( l>evo.1111 ııalıife 5, ııütun 5 de) 

Iranda 
Beş sınıf silah 
altına çağırıldı 

Tahrıın, 28 (A.A.) - D.N.B. bıl
diıh•or: 

N~ı·cdılcn bır irade ile ve Harbi
ye Nazıımın teklifi uzel"iııe, Nazır
lıu eclisiııce kabul edilen karnr mu 
dbiııtr, 1907. 1910, ıoı::. ıcı14 ve 
191G ıhti):ıtlıııı bh ay talını ı;ormek 
üzere :?:2 mart 1941 i\111 sıliıh altına 
çağıı ılır.ı~lardır. 

I Bakışlar 1 

Ana baba günleri 

Hergün İstanbul halkına bi
ribirin_e katan mahtcr antle • 
rinde, şehrin seyrüaefer hum • 
maeı birdenbire kırk derecenin 
üstüne fırladı. O ne eziyettir, 
Allahıml Sabah karanlıiı 
mektebe gidecek bir yığın ço
cuk, daireye gidecek bir ytğın 
memurla beraber, zemherir •O· 
ğuğuoda ve yaimur altında ya
rım saat tramvay bekledikten 
sonra, nihayet çıkaıelen ara • 
banm üıtüne çıilıklar bHarak 
öyle bir aaldınş saldırır ki, e • 
ğer bu hengamenin tecrübesiz 
bir ş hidi iseniz. aptşır kalırsı
nız ve kendi kendinize •oraca
ğınız gelir: Ne oluyor? Sidi 
Barrani mi zaptolunuyor? Bar
dia kalesine mi tırmanıyorlar? 
Bu sav! t ve bu ihtiTas nedir? 

Ne olacak 1 Bin defa yazıl -
dığı halde mektep ve devaır 
saatlerini yanyana getirmekte 
ısrar eden tasasızlık, heaapsız· 
lık, İnsafsızlık, sayıları gittikçe 
azalan v~ harp yüzünden yeni
leri alınamıyan tramvay ara -
t>:ılarının önüne, her Allahın 
sabahı bu müthiı kalabalığı yı
ğar. Ak~am üıtü savaı daha 
korkunçtur: Bu kalabalıja, 
aerebst iıılerinden dönen yıiın· 

Pe1ami SAPA 

Jar da katılır. Taksi de arasa .. 
nız yoktur, otobüı de. 

Geçen gün Beyoilu caddui
nin ortHında, bardaktan bofa• 
nırcasına yağan yağmur altın
da, pardon 1 Hanıi bardaktan), 

· Küplerden, kırbalardan, faça .. 
1ardan, kazanlardan bo1&3nırca• 
ıına yağan yağmur altında Va
li Nurettin dostumuzla beraber 
bir taksi bulabilmek için ken
dimiZ'i karııdan kar!lıva, kaldı· 
rımdan kaldırıma çarptık ve 
11rılsıklam olduk. Ya bir dok
tora koşmak gibi acele itimiz 
olsaydı ne yapacaktık? En ya• 
kın hastamızın ölme•İne razı 
olup bir kahvede tavlaya mı 
oturacaktık? 

Şimdi hususiler de kalktıiı 
için ze..!lcinlerin hepsi birer tak
•İ pcylemiı: Üste1ik o tek - çif 
uıulü de arabaları yarı yarıya 
indirdi. Artık otomobil bu1malt 
bir keşif, tramvaya binmek bir 
fetih, otobüse girmek bir za • 
ferdir. Hepimiz birer U,if, bi
rer fatih olamayız. Sabah ve 
akıam karanlıklarınd•. çoluk 

çocukla beraber, harap oluyor· 
ruz, peripn oluyoruz. 

insaf, erenler, inıaf 1 

• 



Yazan: 

Devam eden itirazlar karşısında Genç mebusu Fikri 
efendi (Arkadaşlar, Peygamberimiz zamanında da 

.sansür vardı J <f:yerek davayı halletti 

İçinizden birkaç kiti in- şen bir fetva tesirini yaptı. 
da sona erdi. ..... 

Uzakşark 

A vrupada ıimdiki harbe t•· 

tihap olunur. Onlar vasıtıısile bu 
is, d..ıha seri bir surette y:ıpılabi
lir. Bunlar teferruattan ibarettir. 
Sansürün muhafazası h •nüz la -
zımdır, kanaatindeyim. Bu kabul 
edildikten sonra da heyeti umu
miyemize müsavi olatak tatbik 
dılm•lidir.> 

Demiştim ya, Ankarnda adam 
kıtlığı vardı. Sağdan eold:ın tek 
tük gelenler hemen bir işin başı
na oturtuluyor, fakat yepyeni bir 
devlet L-urulmıya başlandığı İçin 
yine gözler etrafta dolasarak iş' 

kaddüm eden hareket "'' 
hadiseleri andıran cereyanlar i · 
lerlemektedir. Japonya ile uzıık• 
tarkm en eski müstakil devletle: 
rinden biri olan Thai ( yani esk1 

Siam) arasında akdedilen anlaJ· 
ma muahedesinin iki tarafça ~
lelusul tasdik edilen nüsbalan Sı: 
amm payitahtı Bongkok'da teali 
edilmiştir. Adı dostluk muabed~· 
si olan bu vesikanın mahiyeti b~ 
nevi tedafüi ittifaktır. Zira arı· 
laşmıya göre iki taraf daima yek· 
diğcrile siya.si ve askeri ahval ii· 

Ankara Viliyet Parti kongresinden İabbalar : Konfl'• ret. ye kitlplerl ••• Ebedi Şef Atatürk'ün kabrini zıyaretten bir ıörünü' üzerinde istiprede bulunacaklar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ve menfaatlerile alakadar bulu· 

Tramvaylar daha çok 
sefer yapacaklar 

Kaldırılan ve birleştirilen 
yerlerini yazıyoruz bekleme 

Belediye rcis muavini L\ıtfi Ak· ı duraklar, Lalelide Letafet apan.r 
soy'un rciliğindes itfaiye ve tram· manı civarındaki 40 numaralı dire
vay idareleri mümessıllerinin işti- ğın bnündeki durak, Çcll\berlitaş 
rakHe toplanan komisyonun şehrin ı ve Divanyolu durakları, Sultıuıah· 
nakil vasıtası işlerini ıntizama sok- med ile Türbe .arasındaki durak, 
mak için 30 kadar ihtıyari ve mec· ı Gulhane parkı civarında Demirka
'l,uri durak yerini kaldırmnğa ka· pıya giderken türbenin önUndcki 
rar verdiğini yaUIU§tık. Daimi En· 

1 
durak, bundan başka Gülhane par 

cümenin tnsdilctnden geçtıkten kının kapısı civarındaki iki durakta 
sonra bu günlerde tatbık edilecek tevhid edilmiştir. 
olan karara göre kaldırıla"41k du· Bu durakların kaldırılmaslle 
raklru- şunlardır: trnmvayların buralarda durarak 

Bebek hattında: Mısır sefımıti knyoottlkleri vakitlerden kıwınıla
önündeki, Boğaziçi lisesinden biraz cak ve bu suretle bir tramvay ara· 
evvelki, Kuruçe.şmede eski Fen baı;ı çalıştığı saatler içinde daha 
mektebi (ini.indeki, Snlıpazannda I fazla sefer yaparak fada yolcu ta
eski Satie binnsı önündeki durak· şıyacak, ayni zaınanda halkı daha 

Güzel San'atler Akademisi önün· Sırkecı guzelleşıyor l
lar ... Bundan başka Kolordu ile çııbuk ~trlcri~e ~~türcce~tir. 

deki duraklar tevhid edilmiştir. Sirkeci istasyon meydanının a· 

A k ık · · Şişli hattınd . B r ·1 ç çılması işi bitmek iizeredir 
n aranın i günlerıne ait tarıht veıikalardaa : ı~uataf4 uk . a. omo~ 1 

.
1 e . 0

-

1 
Bur'aıla yıkılan ı:ıruhalleblci dük • 

Kemal P~anın sağında Ruşen Eşref, Rauf, Muıtafa Abdülhalik, c ~:ınesı. arasın~akı, Sıpahı o· : .. . .. 
solunda: Cevat Abbas, F th· S l'h b 1 cağı onündekı Taksım meydanın· kanının sırasında uç bına son gun· 

e ı ve a ı ey er dn Kristal ga;inosu -önündekı, Va· lerde boşaltıtmışıır. Bunlar - kendi 
Mustafa Kemal Paşa kürsüden 1 yarar insan arıyordu. likonağı caddesinin ortasındaki mesafesi dahilinde bulunduklıınn· 

iner inmez, bir başkn mcb·us kür- Bu arada, bir meb'us dn bir _ Maçka Palas önündeki, Surp Agop· dan • Tramvay idaresi tarafından 
süye çıkıyor. Ve knpanması icap kaç yerden birden intihap edili - taki Fiat g<1r::ıjı (inündeki duraklar .. yıktırılacaktır. Ondan sonra, geriye 
eden meı:cleyi, tekrar de iyor. yordu. İstanbul hattında: Topkapı çarşı· kalan diŞer .~ç bina. da ort.ndan kal· 

Must:ıfa Kemal Po.şanın sinir- Razıları ise, intihap edildikleri sının önündeki iki durak, Topkapı· kacak ~e böylece, 1:tasyon meyda-
lendi'ri muhakkak. Fakat asabına hnlde. Ankaraya gclmiyc cesaret 

1 

da Taşka~aba . ;akın olnn d~ rak, nı, Vczırbahçe sokagıruı kadar açıl· 
o kadnr hakim ki, hiçbir şey belli ~demıyorlardı. • Ko kadakı küçuk durak, Ycdıkule mış olacaktır. 
etmiyor. Zaten onun en büyiik Bugün hemen hemen her yurd çarşısındaki durak. ~dikulcde Yo· Bu açı1an kısımlar, deniz(' ka-
kuvvetlcrinden biri bu idi. dnşır. gözünde tüten meb'usluk, kuş merdiven durağı. Yedlkulcde dar nsfaltlanncaktır. 

Simdi, Mustafa Kemal Paşa· c zaman bazılarınca hiç de mak- 2G numaralı dıreğin önUndekı du· Diğer taıaf'tan Beyoğlunn giden 
nın ııarih bcynnatına ve lı.afi ar- bul bir şey değildi. rak. Edirnekapıda 239 numaralı tramvayların - dah11 rahat sefer 
:-usuna rağmen. davayı tekrar ta- Bu gafillerin. kendileı ini, bi - diı eğin önündeki ve Edirnekapıda edebilmC'lcri içın _ Reşadiye cad· 
zeliyen nıeb'uııu dinliyelim: rinci Büyük Millet Meclisine iş- 2ı:ı ve yine bu hattın üzcrindekı <lesinden geçmeleri takarrür etmiş-

- Bendeniz. heyeti umumiye tirak edebilmek şerefinden mah- 181 numaralı direklerin öniındckı tir. 
itibarile dahilde sansürün ref'i rum bırakan manasız tereddüt, ========;.;======================= 
taraftarı)ım. Meclisi Alinin istis- endişe ve çekingenliklerini hala Kibrit 10 para 
na edilme~i ıuitcfair hasıl eder fik affedemedikleri muhakkaktır. 
rinden fazla, maalesef Mcc1i11i Bunların içinde (i tifo) ya da ucuzladı 
Alinin mektuplarının san üre tabi cesaret edemeyip, ' ·- idarci mas
tutulmaaı halk üzerinde aksi te • lnhat yolu arıyanlar. ıöyle bir ted Hükumetin yeni bir kararı ile 
sir yapıyor. Bugün millet bize iti- bire baıvurmuıladı: Ticaretle iş- ikinciknnunun birinden itibaren 
mat ediyor. Fakat kcndiıinin iti- tigal ettiğimizden. işlerimizi güç- kibrit Ciatlan 10 para ucuz]ayııcak 
mat ettiği fU azayi !dramın mek- !erimizi bırakıp bulunduğumuz ve iki kuruştan sntılacaktır. Elle· 
tupları birtakım - m zur görül- yerden ayrılamıyoruz!. rinde kibrit bulunanlar bu ayın 31 

Bir zorba 
100 yaşındaki kadının 
mücevherlerini zorla 
alan Mehmet mah· 

kum o"du 
sün - naebil diyeceğim adamla - Bilhaua Malatyadan ıeçilen 1 inci salı günü ıı.kşamınıı kadar mal· 
rın m salarında ıürükleniyor. iki mcb'uaun - iıimleri lazım de- larını Kibl'it İnhisarına iade ede- Mehmet Durdu adında birlsı, Ko· 

Meb·uaanı kiramın izzeti ncflli- iil - iL:isi de bu yolu tutmuotu. ceklerdir. Çarşamba sabahından i· cıı.mustapaşada oturan 100 yaşında 
ne bu kadar taarruz edilir e, mil- Bunlar, hem İıtifa etmedilı.leri, tibaren 2 kuruştan fazla kibrit sa· Asiyenin saklı beşlbiryerdelcri ol
lctin karııııında bizim kıymetimiz hem de Ank.araya gelmedikleri tanlar hakkında kanuni takibat ya· duğwıu öğrenmiş ve bir akşam hır 
kalmaz. cBizim gönderdiklerimiz için Mecli•. mü•lcül bir vaziyette pılaCllktrr. çocukln kendisine oğlunun Silivri 
b . b k k 1 .. d b lı: ., karakolunda olduğunu ve ken·•ı·s·ı-
ır oııtan or u ugun an aş a kalıyordY. u 

b . d .. 'ld" d 1 ni beklediğine dair bir haber g0- 11_ 
ıryıey egfı kır1» er er. Ve bittabi herlceı bu iıe ıinir- Belediyedeı dermiştir. 

ntıııın i ir er tekrar alevle - lf!niyordu. 
necek ve Meclis, incir çekirdeği Bi gjjn, Mecliste bunlar hak_ Yılbaşı gece.si eğlence Asiye haberi alınca telaşlanmış 
doldurmıyıan bir meseleyle bo,u kında ııöyle bir müzakere ecre - 1 • d f• 1 ve hemen bastonunu alarak ~okağa 
b .. k d ' .. ·· ı 1 yer enn e ıyat ar çıkmıştır. İhhtiyar kadın ,_·nvn" ya· 
oşuna uııraıaca ıyc uzu en er yan etmiıti: ~ 

var. C 1 . ki • d b Eğlence yerleri her sene yılbaşı vaş giderken Mehmet Durdu arka· 
- c cmıyecc erın en, u g . . . B 1 d. İk sınd t. · k Fakat tam 0 sırada, Allah razı 1 - ·f I eccsı ıçın e e ıye tısat Müdi.ir- an ye ışmı.ş ve endi ını bir 

c a ı!ltı a ı:ayı ır. lüg·ünden biı- tarife almnktadıı )ar. bostanın içine <;ekerek yr.rc yuvar· 
olsun, Genç Meb'usu Fikri Efen- Reis - O halde kendilerin_ ı 
di kürsüye rıkıyor ve davayı hı- d k ·• b Verilen karara göre bu müesseseler anıış, koynunda kat kat b('z içeri-

~ en at ı ir surette soralım. bu sene yıllıa"t aecesınde alakart sinde saklı 4 b('slbfı .. ·erdesini nla-
çak gibi kesiyor. Bakınız Fikri s· b' k,J d k b .. ,., . " ır me us - ıv a em ·i u ·r ı i · ·· rak savuşınuştur. Efendi ne diyor: k d tane er nı teeavuz etmiyecekleı-

- Efendiler .. peyg"mber"ımı"z ·a alr ~amıınldıdr gdnıemişler, ti- dir. Tahkikat sonunda vakalnnarak 
.. ca ret e ıştiga e iyorlar, şu halde k · 

vaktinde de sansür vardı. Vahyi istifa ediyorlar. Yalnız ıncşrnbat iizerınde bu gc- i ınci ağır ceza mahkemesine v('ıT 
ilahi geldi ki: Mekkenin fethi R ceye mahsus olmak üzere bir zam len Mehmet Durdu'nun muhake· 

eis - Celemiyeceğiz demi - · d" b" · ·1 · 
için gidiliyordu. Peygamberimiz, l le' f d' kabul edilmistir Fakat bu zammı mesı un ıtırı mış, sucu !!Bbıt gö-
Hazreti Ali'ye emretti ki, cbir ka- yoB~r 1 

i/n ım.Ö 1 · ff ıbelcdlyeye ~ür~cantUı bulunup da riilerck 2 sene 6 ay müddetle ağır 
dında mektup var. Mektubu alı- ;r m~ rr - n ar 

111
d

1 
a et- tarife alan müessescler yapabıl<'cek· hapse konulmasına ve bu kndar 

mi ez le_:. klıı ı ayda cb~are! c eme,~· lerdir. 1 müddet de nezaret altında bulun-
nız I> Haucti Ali gitti Zübeyr ile, er. -ıa arın a ır suızıın tcv ıt . d l k . . . 
kadının saçlarının içinde mektu- d d' k k ) B d Rakı fıat.Jarına •-;- 25, şarap ve uru masına arar vcrılmıştır. e er ıye or ar ar. ura an 1 .. k l d rt 50 bu buldu, aldı. Meğer kadın, ak- müstafa ddcdilecekleri yazılırsa. edmilsa ~ ı? ·ı ere e ,, zam kabul mck fiatlarını tetkik ederek fıatı 

14 kuruş 10 para olarak teshil et· 
mistir. Bu narh bugünden itıbaren 
lntbik edilecektir. 

r basına malumat veriyormu1••. k~l" d ı F '- b ' · 'f c mıştır. . pe a u er er. aıtat, ız ıstı a 
Demek ki sansür doğrudur.> ettik demezler. ı Yeni ekmek narhı 

Bu sözler, tam vaktinde yeti - (Dcvcmn var) Belediye İktısat Miidürltiği.i ek-

*** Ertesi gfin akşam karanlığında f stanbula vardım ve Gülhaneye ya. 
tırıldım. ~tuhtcllf ce~helerden gelmiş yarıılı zabitan koğuşundayclını. 
Sağımdakı, ıolumdakı ratnklardn dn gaı·lp biı' tesadüfle çcnesindcn ynrnh 
iki hasta .oldutu için kimse ile konuşamndım. Ynnımda gazete de yoktu. 
Hastanenın yabancısı olduğum Jçin kimseden bir şey istiyemedim uykum 
da knçtı ve gece)·! rahatsız geçirdim. ' 

Ertcal sabah pansınıanım yapıldı ve röntgene sevkedildlm. HenOır; 
anneme bir haber gönderemcnıiştlm. Kimseyi tanımndığını için mektu • 
bumu yazdıracak adam bulamamııtım. Öğleye doğru yanıma bir doktor 
geldi, tabclamn baktı: 

- Rahi diıdi, Turgut ... Sizsiniz değil mlT Çnnakknlcden mi geldiniz? 
- Evet. 
_- SalAhattinden mektup aldım. Bugün, akıanın doğru, ıırkada bir 

J
kGçuk odamız boonlıyor. Fakat biraz karanlıktır, sinirli hastalan sıkar 
stenıenlz ıizl oraya al hm. • 

- Knrnnlı ın ehemmiyeti yok, dt.>dlm, yalnızlığı tcl'cih ederim. 

- Mu:ıyene edildiniz mi? 
- Sabahleyin pansımaıı yapıldı, röııtgenıın alıııdı. 
- Pn~a ııizi gördü mü? 
- Hnngi paşn T 
- Vitting Paşn, Alınan. 
- Hayır. Operatör Feridun Bey görıü. Muavini zannederim. 
- E~ct, muavini. Bnşka bir ihtiyacıııız var ıııı? Söylc-yiniz bana. 
~ Bırknç gazete aldırmak istiyorum. Bir de... lümkün nıü bilmem 

mektup ynzdırnıak istiyorum. ' 
- Gazeteler kolay. Şimdi slzcı yollarım. Mektup acele mi? Akşam 

üstü odnnıza gidince ol ıı olmaz mı! 
- PekJ. 
- Odanıza bir kliUp vt.>ya hastubakıcı yollarım; 

yazarım. 

- Teşckkllr ederim. 

:yahut ben gelir, 

Öğleden iki sant soııra beni odıı ~ ıı aldılaı-. Burası hnkik ıt<>n çok loş, 

hazin 
• • 

Dünkü 
ihtifal merasımı 
Şair Mehmet Akif in 

kabri ziyaret edildi 

• Ölümünden evvel arkadaşımız Kandemiria t•ir Mehmet 
Akifle bir mülakatını dün neşretmiştik. O zaman ahnmı~ 
olan yukarıdaki resim, merhuma hasta döşeğinde göster· 
mektedir. 

1stlklll marıı ıalri Mehmet Akifin 
öllim!iniin dördüncü yıldönüm~ mü. 
ım~ebct.ıle dün Edlrncknpıdakı knh -
ı inde hlr ihtıfııl m.crasimi ynpılrnıe
tır. Bu merasime Ünivcnıltc talebe
sile, Edebiyat 1''nkultesi profesöı le • 
rinden Ali :-\ihnt '!'arlan iştirak et-
111i~tiı'. 

Büyük şairin meıanna bir çe· 
lcnk konduktnn sonra, Ali t>:ihnt 
Taı !on, Mehmet Akif in hııyn tınrlıın 

ve eserlerinden hahsetmi~ ve bliyi.ik 
ş.ıirin şiirlerinden bazı parcahıı o
kumuştur. Uni\•ersıtc genç)C'rınin 

kendı aralarında toplamış olduklıırı 
para da kabrin yapılması için Ma-

orıf Vekıiletinc gönderilnıılltır Şa-

irin kabı1, kendisine IAyık olduğu 
bir şekilde Maarif Vekaleti tarafın· 
dan yaptırılacaktır. 

Kabrin paralan Vekalete 
geldi 

An~ara, 28 (Telefonla) - :Meh -
nıct A kifin k~tiriııl yaptırmak için 
gençliğin araların<l:ı topladıklan pa· 
rn Mnarif Vekaletine ıtclmiştlr. Vc
kiilr.t İstiklal mnrşı şnırlııin şahsi -
yetile mütenaıdp bir kabir ~·aptır • 
ınak üzere icııp ederse kendi bütçe -
sinden dr. yanlııııda bulunacaktır. 

Şaır Akife yapılacak mcznı· için 
bir milsabnka açılınası istenml'ktc -
rlir. \'ı·klilet iştirak edenlerden en 
fazla begcndiğlnl model seçecektir. 

Gözümüzün gördüğü -
Dedikodu 

Bfr mecliste koıw~ıılıc11oıd1t: 

cllty otdi gilıılır. hey ... Pek eaki ::annııtmcyin ; birkaç ıewe tıvveldım 
bahsıedi11oruııt. Dikkat tde,-dim, wba hlan a11ııi ataba tle ,iskel~ı iııır, ok· 

şrımları nyııf araba ile eııine döneı-di. 

A{'tk san ı·tıııkli, '"'r tanı(ı lly11uılı ı•c, ?>U811 cırrlota.111111, miist.eıwıı 
perılf'fı , gıcıı· vıcır bir cır11brı ... Kıılııı ltlstikli tı-kerlekleri, iıuıamı ıu.hla

ııcıcııl:ıııış lıis;eiııi ııerıııı 1ı1an saçlı iiı"k~k, ii:rkek bakı,Zı ovııok dişi bLr at 

çekt:ı·di. Eı·luı'miz kar§ı kaı·~ıva oldıığıı. için daima. 11e doya dova göre

biliyrırrlıım. l'cıpıır 1:akttııe yirmi dakika kala cı•den çıka,., bir kıtı ~·aft· 
siııi a111ln·11,ı arıılı<ısımı biııl'l', takeleııin yo/ırnıı tutardı. 

llir güıı 11a1ııırun liiks kamarasında knrııımıa otunııok 

nafi nlıııı1şf11ı11. Ke11disi11dr.11, dalgmlıkla, bilet snnııı_ me111 ıo·a 
ycce/r 'iJCtde, oylc lıir siizıi~ ııiizmıiıtü ki, ta,;f edemem. 

ıaadetine 

C[Jlt80) di-

Yrız okfaııılnrı gelin aı·.ıbcısınııı iıti çıılnık bitır ve erkenden -ona 
Uıyık deiJil aıııa, maalesef baıJl.:<ı udı yok - aliır11 girerdi. Sonra, gı1neş 
oı•nıJJ clmiye lıa,larktm kotra safası ... Moda koyı< fsn, ıalı:rak kalıkaho· 
l<trla çın/in·, etrafa lıe~e saçılırdı ..• 

Şnşnrdık! Rıı vaı·ayı ııcrcdıııı lııılııuortlıı? Mcıcışı hr,.kesçe 1nolimı. 
Ralınsı drı ... O lıcrlde? .. Bı< flll'l'CJ eren111111eni>ı teı•llL ettiıii kısl:arıçlık bizi 
kasar, k111•ıırıırdıı. lfry gidi oii11/11r, lıeyl .• > 

- Şimdi 1111 vrıptyor bu udam? 

- Atiye kör olı,ıaıım acısrnı ı;elriyoı·. Yiiı-1'.fjim parrılmıtyo .. , wvallı-
ya ! Tiiııeldc 81raya giriyor, ı·apu ı-ını t<r lıta ka 11aptlcriııdc yer 0 rıyor ve 
lıevaz l>rıfusını yırtık 1mltoszııı,ın 11ağlı yak(lfar11ıda ısıtmıyıı çalıqcırak 
oh ·tıp ııaıısıyoıımırı koşııynr! .. 

(Deı·amı 

nan haberleri ve malumab katl1• 
lıkh bildireceklerdir. 

Bet sene müddetle akdolunarı 
· bu muahede ile ikidlerden ııer 
biri, öteki tarafa hücum edec~ 
bir veya birkaç devlete herba~1 

suretle yardım etmiyecektir. Y•· 
ni İngiltere ve Amerika ile J• · 
ponya arasında bir harp çıkarta• • e 
Siam, Anglo Sa1'son devletlerııt 
kendi limanlarının üs olarak k't 
lanılmasına müsaade etmiyec:e 
ve berhanig suretle yardım "e 
kolaylık göstermiycrektir. 

Siam ile ingİltcre arasında da· 
hi bir harp çıktığı zaman Japoıı· 
ya, Siamın müdafaasını mütee• • 
ııir edecek bir surette hareket e

1
t· 

miyecektir. Hali hazırda Siaın İ e 
Fransa, resmen değilse de fiile11 

muha.sama halinde bulunuyorlar· 
Siam, otuz &ene evvel Fransaııııı, 
kendisinden aldığı yerleri, A11'f'!' 
pada Fransa büyük dev1ctİl11rı 
mağlup olmasından istifade ede -
rek, istirdat etmek istiyor. • 

Bu yerler, Fransız Hindiçinist' 
nin timalindeki Laoı ve cenupı-· 
ki Kamboçdur. Yini Siam, ıuyş· 
nın en büyük nehirlerinden Me· 
kong'un garp tarafında, yakın ~·· 
mana kadar kendiaine ait bu!ıl • 
nan bu y;rleri, anlasma ve müıd•· 
kere yolile elde etmeyi, bun • 
muvaffak olamazsa ıiliha ınüta' 
caat etmeyi tasmim etmit bulıJ • 
nuyor. ~ 

Şimdiye kadar müukere f. e 
maksa.dmı temine ça}tfrntflı· •: 
kat Fransız Hindiçiniıi ma.Jııı~ 

Sı· 
lan, bana ya~mamışlardır. ..i 
am, Japonya ile akdettiği todııf ıJ. 
ittifak mahiyetindeki muahe~ji 
nin tasdik edilmesi Üzerine cıd 
askeri barekita bqlamııtır ... -~t 

Hudutta Fr nsızlann vucuv 
(ı(etirmi, olduktan tahkimat u;~ 
rine, Siam kuvvetleri bücurrı l 
tiklerinder., kanlı mubarebt; . 
cereyan ediyor. Fransız Hin,M

1
: 

niıinin en ıimaldeki Tonkin c'I" 
letini i,gal etıni~ b"ulunan l•J>Ô": 
ya, ihtimal bir gün Siamın da\71 
ııını müdafaa edecektir. • , 

Japon bahriyeliİ, Çin sevııiıılJ11. 
deki ablu!:ayı Hindiçini hud~d;. 
na kadar rer.men tev5i etrnlft 
Bundan sonra Çin limanlar~''. 
herhangi bir ecnebi harp ve ~t 
ret gemisi, Japonyadan müsn• 'r 
almadıkça giremiyecek deınek11 : 
Böylece, Çini• deniz ablukası t• 
mamlanrnı• oluyor. 

Muharrem Fepi TO~ 
Et fiyatları 

Et fiaUarı ~i önümüzdeki pazS~ 
tesi ailnü Fiat murakabe koınis:-ı, 
nuncla tekrar göı'iişülece.J..'tfr. Et rt 
atlarının bugünkü fiatlarına go ş 
daha DJi<!İt Ola<'uğı alfık:ıdarl.. rC 
ı;öylenmektedir. 

Feci bir kaza 
Aron oğlu Moi7. ııdında bir cnııı: 

cı, dün sabah, Beyoğlunda ~!151 
tah apartımanının üst katıntisk. 
camları taınir edel•kcn nıuvnr.e.,flt 
ni kaybederek düşmüştür. ı· 

Vücudü hurdahaş bir tıale g 
len Moiz. hemen kııldırıl<lığı .J3 {. 
oğlu hastsnesin<le ölmüş, cescdı rı 1 
ayene eden Adliye doktoru cJefıı~ıı 
ruhsat venniJtıı·. 



ve soz Kızları seyrederken Ticaret Vekaletinin tebliği 1 Amerikada Noel - Lord kimlere derler 
nnaazıar, kelimeleri evrakı - - -- -------------------- Nevzadın adı - Parlak bir fikir 0 incı saıııtcdrn dcı;anı) 
~e benzetirler. Her ikisi lzmitin Sakarya kaza- tge fu''fu"n pı'yasası 14 lkı'nc'ı- Yazan : Server BEDİ Kuvvetli bir ordu binncı şıkı_ka~ 

Şarktaki 
muharebeler 

Wlanıla kullanıla yıpranır. sın~ bir cinayet oldu bul ve takıp eder; bu sure.it?, ılerı 
... de hakikisi ve ikisinin de İz.mit (Husu~i) - Karasu Sakar· ~ ııı wı T k i B hareket, düşman kalesinin tesirile 
•ardır. h 11 • d " d 1 Amerikada Noel maıog u, a s m e- h tta lkmiş o· 

milyon defa tekrar edilen Ahmet oğlu Hiı~eyinin evuıde, ma· ~ Amerikalılar bu ~oel zetııcileıe bh· ziyafet lur. Bır hareket harbi, bugun~u u-
ya kaı..asırun az.iziyc ma a esın e k a n u n a a ç 1 1 y o r ledıye lokanta,,ında ga - duraklamamış. a gec .: .. 

kelimcıinden üç tanesi hallenin genç kızları toplanarak ~~·ortusunu pek keyifli vcnli. sullere göre, bir yıldırım harbı bu-
-k!erini ıönülden alma:z. :Mısır soyarlarken ayni mahallenin ;eçirnıişler. Nasıl geçir- Yemekten sonra gör- nu <icap ettirir. Almanlar ger~k 1914 

ld.i de kirli siretleri örter, kabadayılanııdan a~lan ısmınde blr me11inler? Fr:ınsanın ve • dük. l\fo~er T?k~im !o- vı:? gerek 1940 taarruzlarında Hol-
..... her hareketi göze bot delıkanlı ınısırlıg"a girerek bu genç Tı ~ k h İngilterenin altınları o- kımtası dogurnıuş ve yenn altında landa ve Belçikadaki tahkimat ve· 
lnür ti d 'I • • d rhizli ı•caret e a"'letı• mu••sta sı•le rııya aktı. Silah fabri- bıınnısı Lir kiiı;ük lokııııta daha yav- . k l l ..... d "k' u"ç g'u'nden ' ta ı ı' ıçın en pe ve !!.Üzel kızları sevir elınE>k isle- k l 1 1 h 1 . li l T" k . ·1 ·ı 1 1 ya a e cı onun e ı ı, atan k l _ ., a arı mrı arı ış • ı u aınış: ur çıııı en e, ayna ,. a, _,_ kave-

maa e er. mış. Ev sııhı.bını·ı1 buna fena halde • • ·' o ı i b · faz.la oyalanm~dılar Fa;c.w mu " yor. n bir mi yon ş - kuytu köıelerlc czennıış mahrem, .. · 
~ muhtaç veya zayıf ira - canı sıkılmış. aralarında mtıthıs bazı tavsiyelerde bulunuyor sizden bir çoğuna iş bu· ılık, şirin biı· yer. Fakat daha açıl- met göst~:enleri ku;ıntıp cıılara t~-
ı.--nlar için bir tuzaktır, bir kavga başlamış. Aslan, tabanca· lundu. Her şe)' bol: Para, altın, pet- mıımış, çocu~un adı bile konmamış. arruza, hucuma devam etmekle be-
~ ayni muhtaç ve zayıf ira· .sını çekerek Hüsetinı yaralamış ve rol, alkol, yiyecl!k, içecek, giy~ek, Doktor Lütfi Kırdar gazetecilerden ı-aber diğer kuvvetlerile ileri hare· 
llri uzun boylu oyalar. Ser - ka,.arken tevkıf ,,d"ılerek Adliyeye A k 8 hcı· ,ey. Vur patlasın l Avrupa ne bu lokııntaya bir isim bulmalarını ketlerini faslıasız takip ettiler. 

ele k • 'b" d B'r •elı"r l k 1 a ar açsa, Amerika o kadar tok·, ıica etti. 1912 Balkan harbı'-.1e Bulgarlar 
.. ' • n ara, 2 {A.A.) - Tıcarct Ve- ı rildigi ı;ibi diınya piya<ıalarında tü • k d 

il •~ ı var rr. ı • • teslim edı mıştir. • ·a etınden tebliğ edilmiştlı-: tunlcrimiz içın ihtiyaç her zaman - .uu 
u.ı__ d'I d k · 1 1 · t k h · t'hla· kı r r· Avrupaıln kan, Anıerikada şampan- Teklifü·r yağıyordu: _.,_ Ed k l muhasara et· .--, ı e e ıerıya ya an- zmıt e a '\'e ıs ı Ege mıntaka~ı tütün pıvasasıııın ılaıı azla_ ve se_rbest .r. iyasal.arda ı- k , 1 _ h S k 1 Uil ime a esini 

J tJ k 1 d ya ıı ıyoı: n. \'rupa< a goz yaşı, ıç· - c ığoına >. d l ·ıe 
azalıyor yaklaşnıaı;ı dolayı~ile bir müddet ev ya ar ~ü ~e mıye nrntenıayıl ol u. kırık, nıııtem, Anıctikada kahkaha, Bu isimde başka bir yer var, mekle beraber seyyar or u arı 

. . 
,,,,, para ve söz 

Wenmizle ifade ettiğimiz 
ırumuzu etrafımıza tasdik et • 
elı iatiyorsak, keıeye davra· 

• 
• çirkin bir adamı sevimli 
•• cep tifkinliği, en abus çeh
i imamn gözüne hof ıösterir. 
t :dil, yılanı deliğinden çıka
ıauanın tatlı yüzü ayni iti ıö-

•· ••• 
fılı•sızlık 
_, __ _ 
:ilürllük 

İzmit: (Hususi) - tzmıtde Kah· ve) Vrkalel larn!ından yapılan teb- ğ.undnn, ht•r türlü tedbi~~erimiz.~n in düğün, ba)T:ım ... Şimdi neden Ame- dediler. Çatalcaya kadar taarruzlarına d~-
ligde bol ve nefis rekoltenın en mfi- zımıımıle, senelerdenbeı ı görulme- lk h ·I · k · t edl" · B k ı vam etliler ve ancak Catalca tahkı-

ve azlıg"ı vardır. Halk bu yüzden ı nılş nefasette bulunan tütünlerimi - r an~n aı ıc gırmc ıs em gı ve - c .. ucı: >. . . . . ..•. 
k <ıail şın11it dahilıııdc :.atışını tem ıı t hail 1 k t 1 . cBun•11n peşın, '·arın veresiye> for- - Ko"esıı bucak olmıız, ıkısı bır· matı onunde, onu dolaşıp geçmek kahv~yı· te.rk ctmıs.tir. Bnzı, ·oyu 1 k b- k' ı ı· zııı ıııus ıı ve ınem e ·e çın en ,,_ ~ " 

"' "< ect· ulun ım an arın me'"cu< 1 • ük k bl . d I' t . ed mülüne wdiı etmediği daha iyi an- den de uzun olur, dedıler. kabil olmadığından, durmıya mec-
tirvakiler müstesna olmak uz.ere, yeti11c ışııret edilmiş ve alınmakta ~·ek s;ekil;~ s::;~~~n~n~<' 11~n~~ı~ılmae~ taşılıyor. B~ fırsattan _bti~a~e ede-ı - c~ucak>! . • . . . bur oldular. Buna mukabil Ruslar 
bi; çokları Çay, İhlamur, Kakao olun lıı:ızıdık tP<lbiı-lerının yakında kti , n•k dl\ha zıvade kendı sılahlarını - Faz.in ımnurııı bır ıtnııf, dedı-

1877 
h b' d ill r.:ı- Plevne 

içmektedirler. Evlerde de ıııışnfir • ikmal edilcre>k piyasanın :ıı;ılış gü • gere r. nrttıı-rnanın · voluna bakan Birleşik lcr. ar IJl e ume ıuc 
)ere Şeker ve c;ikolata ikram olun· ııunün iliı.n l!ılileccgi bıldirilmişti. Bu c;cçen ı:enc kampanyasının ilk ba- l>cvlctler nefis bir sulhün bütun ni· ı _ cYuva>! müdafaasında taarruzlarına d:vam 
maktadır. Sf'nekı gecikrnenin başlıca sı•bebi tü· r:ıretli devr<'sirıi mütı·ııkıp ıanı:ııı uır ınetlerinl• konmaktan bir türlü vaz. - Yuvalıırı bozncak bir yerin a- edemiyerck onu zapt ıçın ugraş-

Erbaada köy gezinti]eri llin piyusu:;rnın ırn iyi şerait altıııdıı fırıda dahi fiyııtlarda sıığlamlığ111 ele g<"<;emlyoı·lar. chnı yuvn koymak ta pek fazla istih- mak mecburiyetinde kalmışlardı; 

E b (T . . fk. ) H lk . l aı,;ılınıısını temin etmek maksaılıelır. \•am ettiği ve hatta haıı istihsal nıer (' 
1 

. 
1 

d • . . •

1 

za, dcdileı·. çünkü kuvveileri kafi değil idi. 
r aa asvın e :ır ;ı evı Halım bu yolda ınuhlPJif şekilde hn- kezlı;ıınde yükseli>; seyri görülrlüğü .eçen ıaı-ptc ngrz an yan ıgı ıçın p . . ' d N'l rd B di ~-

reisi Sami Erk'in riyas<'llnde Pvin zırlıklar tamam oldug·unılan E"'e lii- siııı<li sulhii üfliyc iifllyo içiyorlar. - c aııı,aıı>. . Burada a 1 0 usu ar a 0 

... hatırlatılarak müstahsile yeni kam· 1917 de nıiicaılele ·e . d'kl - Belediyi.' buradaki. sahneleı e nünde duı·du; onu ı:aptetmiye çalışı-
Tem~ıl ve Köyculük kolu ı:.ıenclerı tıin piyasasının ıkincıkilnun ayının panyaıla hiçbir zaman ve hiçbır se - } ~ gır ı erı paravan mı olacak? dedıler. 
merkeze bağlı Karayaka nahıycsi <>n dördüncü salı gunü açılması ka· h<>ple telaşa kapılmama~ı. dalma em halde zafe~· onlara ı><:k pahalıya ot.ur 1 _ cÇinili lokanta»! yor. 
Halkevinin daveti üzerıne Kaı ny.ı- rarln~tırılmıştır. niyet ,.e tPeııııi i1e hareket etmesi muştu. Şııııdı onlar bltaraflıklarını - cl.t harfleri arasında tenafür Yol kesen biı· kale kar~ıınnda ka-

pek pahalıya satıyorlaı·. Noel baba- ded'l b k ) l ·· kaya gitmi~ler Vl orada hır ~ece Eund:ın evvelki tcblığde de hılılı· kuvvetle tavsiye olunur. d 11 f d k var, ı er. lan istila orduları u a e i e uç 
nın ve çıını n arının .etra ın a )'Ü·- Kfi -k 1 1 t ı 1 kalıp khylulcrimizle samimi bir ..-.. k hk h 1 .. - c çu o tan u · suretle meşgul olabilir er: 

ha~bu"'haldc hulunınuşlaı· ve ••t>rP selen 11 
• a a ar t~ccaı· ve pratik - Ekabir iltifat etmez, dediler. ı _ Cebı··ı hücumla, bugünkü .. ... Ankara v·ı A t Partı• k • bır nıilktın harbe gırmeden kazan- 1{ ı ' 

evın sa ne" n e z ı h u 'lln <"n dığı iktısadi zaferin bavramıdır! G"bek · d d"I 1tc>knik vasıta ann ver ıgı Yl ırım · h ı a A ı ·ıı ğ , ı aye ongresı I - c ıı ''el> ı 1 d·-· ld 
Olcaulluk, insanın belini bü - ulu) cscı1·ini ''e (l\uragfrı. ıışçılı:ışı) - • - u taşını natır, e ı er. k l t'l kale i bir kaç 
Natakaaızlık, natıkasız bed - komcdisını muvaffukıydlc tımısıl et· n 11 1 d 11 11 Lord kimlere derler? Velhasıl ynvrucağın adı konaına- ıt~~r~z.u uc re: ı 0 

\ y 

• enaeainde boza pi,irilme- mişlcr ve Erbna'ya dônmiı~lf'rrlrr Dunku top ant 1 a Buyuk :ın~:~;~p~~;~~ı. İ;;~~~::i~ dı.Bız de burada bir isim t~klif cde-ıgu; ~ın:ı~s:p~::~ra_ne, onu u-
tebep olur. Timarhanclik hir adam ~ Z: 1, k" 1,. «l ord:. den· !im. Şaka <'tınlyoı um. Tcklıf edece- zun boyJu topçu hazırhgı yaparakt 

a&&::...l!!I. h ki d asım . k _, 1·:-i . L... ı ı ını ~ıe , .. . . k h T. k l 
,.. ... n ua, a ının av lı.mit (Hu~uc;İ) !1ur.1d:ı ·cnnı<;ı· ı ı ı 'W ıligini anlatıvordu. Bu gım ısının tf' mn zuru ur çe o. - siperler:, ynkla~ma yolları, hendek· 
1 etmesine imkan bırakmaz, ne Hocalık ve rnüı şıtlık <;tisli vcrl.'n ı ft· ı..;; gün d(• ben. Türkiyerlc nıukmflk~ıd1ı ı· •. F:ıkııt 1 .A1vr~ıpa<Ll~ 1

tun,;t ler kazıp bunların içinden ileclıre· 
lini müdafaa edemiyen ayni Muh:ırrcm isminde bır ar.ııın \•ar . - · çe me stı en s~ ıır crııı o· c c • . 
et w h . . . enle yrr enııe cnıe mı c l" m ·o~·- ' 

e urrar. dır. Bir ayağıda topal olan ::vıu .ar· / ı_zııh ederl'ğım. Bız aşa- m:ıyı tHcih C'r!C'ı !~r Bir de teklif kincli tüfek ve piyade taarruzları 
~tini idare edemiyenle, sö- reme (Deli Hoca) derler. Bu ukıl· ırnla •ıralııdığıinı ınsnn- eılect'ıjim isim, Jokııntanın w; nllın- ve hücumlarile kaleyi zaptetmek; 

1--1lan . y-rde d l -'·· hurarln h •ı c·)· k ' f J' lam l.ord derz: d 1 · · ·1· k • l 1 3 Al l"d k l ' t f k ı 1U11 amıyan aynı " an zoru o an aıüım, ' t Ankara, 28 IA.A.) Aııkarıı zyurıı .. ıtuı:ıta ıı linııar, doktor ~a-, . n o mnsına. gıııııtı ı çı ıntı ı, do a- - e a e, a cnın e rn mı u-
ıtirler, ikiai de ırülünç olur. l!Ün bir vak'u çıkıınlığı ıı;:in en ni - Pıırtı \'il ayet konı;ı·l'•ı umumi he • ~ıp Tüzün eeçi!ını~lerclıı. 1. İkı kıımşluk mnndalınayı ~ edl şık yolların sonunda bulunmasına ve şatıp abluka ederek onu ateş ile 
elru söyliyen dokuz köyden hayet Tımarhnm•ye gon<l< rılrncsı )•'ti, bu -;abah .:a:ıt 10 du Zira Sı · l:Hıyuk_ Kurultay clelel!'eli.klennc ele kunış:ı satım man:l\'lara, j esrarengiz hüvh•etinc ço~ _yaraşır tahrıbe çalışmak ile beraber :ıçlık· 
........ nitekim hatkasının yar- zaruret hasıl olmuştur. D!!li bir gün dal'ın reı~ligınde üçuncu toplantısını Tiıfat florekçı, R\'Uknt Zıy:ı Sıdal, 2. Yeılr liralık a}•nkkabıyı yirmi k:ın. ı:ıtlrıdc~ım. isim !JU: Labırent. tan tcı11im olmwa mecbur etmek; 

.. knc..a .. , b·ır aiin k·o·tu·· L:...·1 Minareye çıkıp arap«a Nan oku- yııpınıştır. Mccdı Sndrettin Kayman. Hayrullah 1 yedi llrnya satan mağaza sahıpleri- Parlak hir fikir . .
1
. rd • . d"k' h ld -,...... •- ~ · o b d s d. B t R fk F Jngı ız o usunun ~ım ı ı a e 

muş, ba~ka bir gün Camıın imanı J;uyukleı ımıze çekilen tazım .
1
tcl • ll~•s~"~nıı, L:rtnu~rual ~ti Hı 1

1

1 .. ·K~:caıın, I ne, . ~ra~\·ay idaresi 3~ ikinci usulü tatbike ,.,.lıştıgiı görül-
1\ı " • · · ) k 'd ' ""rrıflarına rrelen Cc\•aplar Sll t\ 1 C 0· J .. ~,, ı:. ti ,., • a s ~ " ,.,. ' · . -" ıhtıvaı·ı durak vnrlnl f"<". 

ve uezz.ınını. usu u ve aı < ~ıne ~ . .. l\Iill' <;!efımizııı kon- 'tçilmiqlerdiı·. "· r ıyaUnra ~akım olıııı bütun ko- k ıct"' k d h . r" _, mcktcdlr. Bu dc.fn ngılizlerln Sol-
gı:ire Namaz. kıldırmadıgı ıddı<ı•ı .unmuş ve az.ız. 1

., •. • •r•• f 1. . .1 ., •• ıdaman muhtekırlert>, a ırRca, an a7.1a , , . 
greniıı teıııız duygularına t<-şekkur h.oıı., h: na ıyetınc nı_ 1nl d .·liCnne- ı . . yolcu tnşımıya muvaf- lum n kada; dcmıryolunu temclıt ~~ller de haklı 

ile döğmek istemiş, b:ı~ka h r gun rdt.>n \"e b:ışnrılar tenı,.nıır eden tel- ılen okuııa~ak kabul edılen bır tak· ı . 4. I~alıı!ta dogup, Gııl11tada huyu- fak ölacaknıış. Yaınlan etmedikÇC' daha fazla ılcrlerneleri 
W... .. .. .. .. k. lt bir adamı (zekatını VN mıyor) dı· c-ı ııfları heyrcaıılı ulkışlııı la karşı _ ı m!~ .<'" Kızıla!· ~nkara merkezine yüp şımdı Tokatlly~.,,da yenıek yl • : ;: lncc hesap şu ; Her muhtemel dejıildir. 
lrıııL ~aq~ur, .. •u ut ~ ın- ye haşlamış, geç<'nh•ı dl' 1-~ah\"rcı lanmıştır. 

1 

muhıtındekı tlegerlı çnlısmalarınılnn f Y~~ı, ~ Parko~elde ('g nen ve yazın · -· trıınwny arabası hir Bu usullerden birincisi çok zayi-
...- y~yıp ~ın tük.ret~el ~e Y:ıkub ndmda hir vatRndnşı sopa ı liundan ı;oıını kongre encümenle!'- \'e müşfik. ynn~ıı~ıları~ıdan dola~ tc- n_u~·ukada, J.:nlıııııış, ~fod~. Suadrye / ·~ ıe. durıı.rrırı onünde va,.ati 1 , , • , • -
• )'el'lllde ıae, bır aoy.eyıp ı'le ıslatmı". tır. 1 1 1 1 i b' 1 · u ;:wkkuı· cdılnH!'ı ıstenıllvonlu Kon • glbı sa~'fh·elı•rdt• kalabalıl<!ın ı•kserı· b' 1 k"k d 0 at ılı fakat nz ı.anuında netıoenın ıs ..l!l--k d k d d ., ı mı ge en şer ırer ıırl!ı· m ıa • ı . ~ . . -, . . . k'l l'd c:: l ır c a ·ı R uruyor. - tihsaline saik olab!Hr Bir yıhlırım 
- e. 0 a ar yerın e- Bu deli acl:ımın Tınıarhnncye keı«· cıl('rck kaıaıa hai{lamıştır ı.:-.ı1:ııın b~ ternennı~ı mezkul' m:rkc:;e ~:elını lf'ş 1 r.n · nlomon arn, Le· ı tuz ıluraklıt bu, y:ınm saat eder. Bir · • · .• 

gönderilmesi halkı pek ınemıııın He:-ıapları lt!tkik erı~üıııen_ı maıh~- 1~~·ası t dı,·nnı tarafından blldırllıııış \llf>n•, .J\rış,.ııJ.ara, nraha her 5cfPrıie yanm saııt kaza- harbine layık olan ela budu~. Dı~e~ 
--&:- ı·ki yolu vardır: Ya tasilc kaz:.ı biıtçelednı l<'tkık vıı vı. tıı .. , . 5. ~hıtr.ıılıhıtlerP, bılhassn on lıcş 1 rıırsa 155 nraha her gun "aptı;,1 -4000 usuller çok z:ıman kaybedılmesını ~... etmiştir. )\ t ı·ı ı d .. • "' 
....... rak etrafınızı aldatmak, layı•t. iıl:ııe bı~ctl bütc;c~j t~tkik e~ı-1 onıı:rc ıı~~·a_ısıı~ı. san .· • < e ta.: ı;ün c ~atlıyaıı :ıı;ıalt yol yupımlıırn, sderdc 2000 ıı~at kazanmtş olur. muciptir. 

_, I İzmitte Belediye i~leri c:uım·ıııııın nıazbatuq kısa '!Uren 11111· nınıııl:ımış ve kongıe ıe~sı kısa bı_ı fi. Butün rnrgııııeulara, Boyloc<ı seferlenn "ayısı nek zivade B::ırdı'a k"'les'ını· müdaf:uı eden 1-" -.taun parıltı11 ile kusura - hl•nb ıı ı ı ı ·· L-t •· "' • .. 
1. H • 1 d l k l • Jnn souı·ıı kabul olunmuş • .... o c < e l!A":? ere mus...., rnesnı- - f k' t kt d ed' ? B ' k örtmek. ı.mit: ( ususı) - Oe c iye, >O· za t!ıe er ~ lnııııl••n dalayı teşekkür ederek et•). ı. ·ı ııpartınrnndıın fazla mülke arF~'ckai ır., I . k _ 

1 
c· 

11 
talyanların maksa ı n ır. ır a.· 

7.uk ve tamire muhtaç alon mah:ıl- tur. " .· k . sahip ol:ınlar:ı. 1 · ı· pcıc 1 o~ru. ııc ı::uzc · .,ımc · le veya t.,'\hkimat, elindeki cephane 
.... de para ıibi enflationa Oılek ~neumenınirı hıuırladı~ı l'tl· t ~ 1 :ıpamı_ştıı · .1 1 ve ka<lnr ıkı ıuhmda bir duran tram-ı • • f' ld k ı.- b' 
• 

7___ 1• t le sokaklarını kaldırım olnrak yap· ııurc e-u- teşkil o.den ılı'lekl~ ctı·n. Part ı \'ilıı'-"ct İdare Heveti tara. ·tc l.l;:cle Lnı·ıl hunlara derler Fa-ı 1 I .. _ t k ve erzak ki ı o u ça, .,.r ı sonu--.uan ıe ır tomar o • - "" '" .r • \'ay ar mo n \'ı.:ıe vı>rı> yuruyen ı ·-
• • • tırmaktadır. Bağ ı;e5m•·ve r.ide•· fında vılıh•rt \'e, bcledıy.cyı tcıus;len fındoıı "n r gnziııosunda delegeler şe. k~t lm payeyi dc\·Jet değil, halk ve- re. İhfo·n larn <!onnıüşleı·rli. Şim- na kadar sebat ve müdafaa edip 

1-nlmotJar bet ~~a etmez. uzun bir yol, çok güzel hır şekil- kongrcılc h::ızır bulunaıı vali muavıni rdl_nc 200 ki.şillk bir öğle zivafeti r~r Hnlk, cchini doldornnlanı: «ile- ~f h;~m daharfazla yolcu tnşınır, hem orayı dü~mana vcrmemlye nı~bur
le ·~? nm bugun .~' pa- de yaptırlımışt.ır. Adliye Daıresi Dilüver Ergun. geniş iı.ıahat veı'Cı"k ".rrılmı<ıt!r· •. Z!ya~etc Pıır~ı Gene~ rır Lor<! oldu~ der. Manav. I.ord l •lı> heı·kCH ışına daha çabuk giılc:r- dur. Fakat cephanesi ve en~ı kfı-
Mkmu kalmadıjı gıbi önünden geçen e:-dde de yenıden bu dnektcrden dl\lıa dlCı)·ct. lconı;re· SPkrett•ı·ı f ıkrı Tuze.r, Partı Umurnı Jllustufnnın, kumaşçı Lord ~alomo· Fazl:ı olarak bıı tedbir Belediyeye f' 1 (' ('Jlglni ve son ek-

••• yapılmıştır. Belediye yeni yapılan ~ine gelmeden ev\."cl alınıııış tc<lbır- Hcytli azaları, Vilayet \'C Belc·diye nıııı ılh .. Lordluğu işte bu nr.viden- buyuk bır varıd::ıt kaynağı temin e- ı g-~ ~~ s;n ış. k d hat ve 
dslUc ve dilsizlik H lk lerlc luılkdilenlcri \'C geriye kalan- erkanı ıştir::ık etınis!crılir dıı:. 'e ftoodalltı? unvanlarımlnn daha 1 dccek: lhıraklar azaldığı için, tTam- ~gını sar c ınce~e a ;ır se faz.la 

'

-------- a e,; yanında w• etrafındcıki hcı· 1 k lb l . fi 'l':Jvnfct saınımi biı havn irıııde saglnıııdır. 1 .. k . b" l ınudafaa cdet'. Ondan daha 
l · h b ) ·' laı i~·ın a ınaca lCC lr eı 1 Ctı a ICıt • ·' ' VUV 111"11, )'ÜI Ul' en ınııı men er ÇO - • , .. f 

felİllik ele tedavi edilemez, rap \"e co nC' ina arı ua ıstimiıik nnlııtmı~tır. vcı;:ınıştir . Nevzadın adı 1 ı;1"ııİııenk. Her bınnılen lıırel' lira ceza fcdaka~lık ıst~mmez. ~~ _muda aa 
ilik de. Biri ruhi, diieri uz- ederek yıktırmıştır. Buradn asfalt \'ali muavıııinin izaluıtı tnkıiırle Muhtelif vilayetlerimizde Istanbul Halk PartıRı Baçlrnnı de . ke.<1llılıf~ıırn goı r> ~ıtdf' hir kac yüz mücldetı zarfında kend~sını kurt~r: 

1.ı. bir cadde mevdana gelmiştır. ka. şılunmış ve alkışlnnnıışt:r. P• t• k l . ğcrlı ve nt.ia: baba dııstumu? R .. .şat • liı alık Lır vaı ıdat ! mak icin imdat l uvvetı ı;ıelmesını ~kapıya çakan iki hasta aa- ş h · · B ı d ar ı ongre erı e rımıı c e iv<'sı:ıın iyi QSer Biiviik Kurultay deJeo-e}cri k . ?O ................................ ............................. ................................... asla beklem":z.: bilakis kendi karşı· 

~ bir aurette zenııin ol -
çok ııüçtür. Nitekim, dün -

a en zor ifi, tuurla dili ev -
a.ek makul konuıabilmek-

iia bmiii yoktur. Servet de 
i.PW pdiji cüzdanın hüviye 
...... eder. 

maaraf e.den, nasıl bir 
auuri ibtiy~laruu ka"ılaya

liizumauz konutan da i -
.... n· zamuı derdigi kimaeye 

iJi hir hizmetkar, fakat 
lair efendidir. Dil de biz

aW..p uman mütebu -
.. ..n.· ol..-ca zalim olQr. 

••• 

c. B. 

Tevkif edildi 
'.iı.ee yananda bir kadınla be
, lvının civarında dolaşarak 

'r adındaki bir ndama kil
en sonra ertesi günü F:ı

bır kahvede raı.11.'lyınca da 
ı;ıekerek yaralıyan Hasan, 

cu sorgu halumlığlncc tev· 
ış ve İkinci ağır t'eza mah

e verılmiştir. 

Vurmadan zehirlendi 
yda Hamam sokağında 21 

~evde oturan Cevdet adın
a.:, dün bakkal Ahmetten ka· 
alınış, yemiş, ancak kısa bir 
sonra m\ithiş bir sancıya 
~rak kıv;ranmağa başlamış-

et Balat Mıaevl ~esine 

'"" bakkal .bak&lqda taki· 
ılmifiir. 

ıerı.ndeıı bı·rı' ol"n R ht d ,, • e An aıa, w,, (A.A.) - Arıtnlya, • . k d f l 1·· k 
. . l . h ... l ı ımın cı ıes- 1\luteııkıbt-ıı balı rlc!egeJtoı·, yeni <lı-1 Çorunı, Av<Jın, Onlu, Hursıt v .. Kaıı- İzmitte bir muhtekir ' lkh,at haberleri: sına ne a ar aza c uşman ııvvc· 

\'ıye ış eı•ıne aş nnmıştır Bu rıh· !ekler ı::eıdt'<lerek tcmeııııilenl~ bu • tı.nıorıu Cümhuriyet Hıılk Pnıtisı ti celbeclerse kendi seyyar ~rd.usu· 
tıın. şehrim17.e miı!lte~ıııı bir güzel - 1 1 .ı H l l 1 k l l Mahkfmı oldu k .3 r l hl t t lur 

unıııu~ nıuıı·. uıı ar ıa < ın< u ı a Vılitvet kongrl!leri toplannıışlnrclır. f . Sümcrhankın yeni satışlara na o aoar az. a ı.me e mış o • 
lık vermektedir. ı.:eırk vali nıuavlnı tarafııııları, gc-1 J\~ngn•ler, iı;:tiınaların:ı ba•larlar- zmıt· (Husu•ı) - Burada 14 Şu halde bir kaleye kapanan kuv-
Vali muavinleri ve mektup- ıek•e enciimı-n ~a~1ına tatmin edid ı keıı P:ıı·thı in hiuıisı Ebeılı Ş~f At.'1· ı kur~şa~ mal~ye~ı ola~ . makarayı Sumcrbank Devlet sanayii mü· velin adedile müdafaa kuvveti he· 

) d · C• vaplıır verılmıştır. tiırkiin hatıraı;ını tnziz \"I! ;\I illi Şer Tcrzı K<:>mal ısm:ndl.' bırıne 100 ku· csseselcrı mamulatının satışı \'C pi· sap edilmez. Bardia'yı müdafaa e· 
çu ar arasın a ~·em tayin Dnekler etrafıııda goriişı:neler ta· İııöııürw kur~ı bağlılıklannı teyit ey .ruşa satarak ıhtıkar yapan f plıkC'I yas:ıya arzı işinin yeni bır şekle so- den kuvvetler ne kadar az ve lıı:ar 

ve nakiller nıarnlanclrktan ı:onıa Partı Vila~"<::t. leınişler Hfiviik '\fillet '\foclisıne. ıo:.mon B<>yr:ıktar hakkındaki karıı kulması ı",.ın L-z.ıı·lanan pro3'enın k ·-· d" k tl . 
A k 20 (H • Id 11 t' · 1 •• -k K • • · · • .. ,.., şısına ç<.> tıgı uşman uvw• erı ne n ara, " uı:ıusı) - Hatay aıe eye ı •eçımı ı e uuJ.·u il· B:ışwkil Doktor Refi}\ Savdam::ı ve rı Te.myız. nıahk · ı d'k t k 1 ı 

mektu""u~u Rcfık Kuzucu ı·7.ın·ır rı.ltav tleleıı:ele1·iniıı ~<'Çimi.ne g~-çll. p ~• G 1 s-•· •t, .1 1': : le . · . • emesı as ı e • tatbikatı ı ma o unmuştur. kndar çok ise miidafaa eden t;ıraf 
.. , . .~ anı ene · ""1 e ~ 1 1c.ırıc scvgı rı mıştır O man Bayraktaı· Siırde 2 · • · d 

i\IC'hmet Rıfııt Tor~ Hatu\'ı:ı Edirne Vıla~·et lclaru Heyeti iız.alrkla1111a mışlı:ıı-clır. sen(! urgun .. c<lılecek .ve 500 hra da kombrrıalaı·ı. sun"i ipek fabrikası, olur. Tabii bu azalma, müdafaa hnl-
nıcktupçuluğunıı, Al\'on ıncktupçuııu mıştıı·. nın bildirilıncsıni kurar altına al • .. . . . ı Devlet f, 'lrikalarmın pamuklu maksadına o nısbc.te z.ı~ e varmış 

mcktuıı~usu Sııit Adıl J\:ıı·Mıan Af- I!ıfnt Börekçi, avukat. lbrahim, Turk ordusuna karşı bütün mil . para ceıası odıveeektır. yün1ü fabriknlen grupu ve Bursa larmda lüıumu kadar muharip bu· 
;r<>na, bmfr mr.ktup~ıısu A ''ni Orrın Rauf Ayaşlı, Jqlpf Daysan, Hilmi ' leıçe duyulan sonsuz ınaııç ve mu - nuni)·ctle kııydr rlPmlşlcrdir Kazalar J\ferınos !nbı ikazile )fa]atya fahri· Junmasına dn nı.-lni olınamalıdtr . 
IEdimey•• tayin ı><lilınişlcrdiı-. Mulat. A tlt<ığlu. Ali Rıza Sun, Faik Çubuk. habbetin oııuıı bii~·iik mıııııessili c;e. dan gelf'n delegelerin la:har ettiklerı kası ımalatının toptan ve peraken· ~lareşal Grazianl, Rar.ıHa kalesi -
,ya vali muavinli~ine Dahiliye \'t'ka- çu, Palıri Tıı.ndo~ıı: CL'UlCI ~:ıfl'r n.f'lkuı·m~y Baş.kam. Mareşal Fevzi di_lf'kle-r etrafı~ıl:ı s:ım'lnıi bır hava <le s.,\ışı işi münhasıran Sümerbank.. nin müdafansilc iki ~y kazanmak. 
1eti )leınuıin Sicil !\luameliıt Umum llcmııclam, avukat Emııı Halil Uıgun. \akmak ıı nı·ıedılm~ıııe de :ıy.nl ı;u- ıı;:ındc geçen goruşnıeler sonunda bır Yerli Mallar paLarlanna verilmiş· 
nıüdür muavini Cavit K<'nay, mıilki- Y('d.".k azalıklara avukat Hayrul • retle kara!' vermiş bulunan P.ı.ı ti (ok yi knrndarn varılmış ve bu mü· tir tadır: 
~" müfettişi Raşit l>t'mirtaf, lo;tun- lah Oz~un, Fahl'i Daldaloğlu, kcıtı~ı·clel"i iılarc heyetlerinin ınt-sai- ıa~relcr kalabalık bir dinleyici ku~ 1 - İngilizlerin t1µ1rruz.unu tev· 
lbul vali muavınlı~İnl' terfian tııyln Ma~iırır Karfl'ğc ... Hüııeyin Fevzi lnı vı• ıkı yıl içinde bıı.şarılmış olan 

1 
ıesi tarnfınılnn yakın bir alaka ile Bu fabnkaların Gr.up müdürliik- kif edip Sidi &rrani mağlubiyeti· 

c>dilmişler<lir. Hakmıın. Hüı<eyiıı 01.:c.r, Saıt. Suat ' ışlH :.11.criıııle verilen iı.ahalı ınem· takıp ulunıııuştur. lerj sabş teşkihhı lağvedilmiş ve sa· nin mucip olduğu maddi ve mınıevJ 
•••••••••••••••••••••••••••·•························••••'················•••••••••••••••••r•••••••••••······························································································· tış halcları nezolunmuştur. ztırarlar1n ve bQ2.uklukların devamı-

il P<ı~ı~~r~akmi ilmdemu'"rluu··g~lau~ rkYaderrloi .. unaMallaa~ na mfıni olmak . • 
" 2 - Bu suretle kazanılan güpleı-

lınmı~rdır. 
den istifade ederek dclıa gerfü:rd• 

Fabrikalann bazılarındaki satış t 
Hikaye Ertuğrul Şevket 

- A, A, ia, a, la! - ı Çok boyalı, çorap.su karlınlar, etra- ynnın U\m ideal tipiydi. Uzun boylu 
Süren•a, hem bum kapısına dog• fa gülunısiye gülümsiye balllyorlar; ve esmcı·di. Harikulilde bir' ten:ısü

ru yilrüyor, hem de. eşekleı· gibi nnı- -aile b-balan, kızlaı·ının. lqı.,rıl:ırının be nınlikti. Süreyya, dikkat etti: 
91yordu: 'kollarına, omuıl!lrınn çarpan çapkın- Ayrı ayrı, masalarda oturan erkek-

- A. A, ia, a, ia 1 ları hırsla süzuyorlar, sarhoşlar, sal- ler, caz başlaılığı zaman a)·ağa kal· 
Herkes hayret içinde ona bakı)·or- lana sallana geçiyorlardı. P.astaha - kı)·orlar, nıasasında erkek bulunmı

du. DanseJen çiftler durmuşlar, bi- neler, bfrahaneleı·, meyhaneler tık - ·an ı..,ı.lan dansa kaldırıyorlardı. 
ribirlerine sokuluyorlardı. Cazband hm tıklımdı. Siireyya ıla öyle yaptı: Esmer kızın 
su. ınuştu, Saks:ıfoncu, davulcuya: Sıireyya, bit· arkadaş bulmak, i.Kl önünde. boyun kırdı, qnu dansa kal-

- Herif çıldırdı, gnliba, dedi. lakırdı etmek aı-.tusile yanıyo.rdu. E- dırdı. Henüz, bit· iki adım ntmanıış-
Şef ga1·i'on, <'!indeki bil- tomar pa- Jektı·ikleri türliı türlü n:nklerle ya- !ardı ki, l\ıt: 

rayla onun arkasından lıtimıetlc yu- ıııp sônrn, biiyük bir kapının öntinde - Ne güzel danşccliyorsunuz, de-
rliyor, \'e .tfyerc işaretle şnpkııyı ha- durdu. İçerdcn coşkun bit- cnzbaııd dl. 
zırlanıa~ını emrediyordu. Süreyya, sesi geliyor, Süre,n·anın gergin si - Siiı·t·yya, fıdeta kızaıclı Kız, tek-
duı madan anırı)·oı·, çatnlla,an ı;esini Jtiderinl gevşetiyordu. Gayri şuuri ı·ar konuştu: 
düzeltmek için, üksürmiye hile lü - bir hareketle içeri girdi. Gözleri, bol Ne gılzcl ı::ozleıiııız var. 
zum görmeden anırıyor, nnırıyordu. bir ışıkla kamaştı. \;an çıplak kıı- Sıirryya, st>ndeledi. Demek, kız. da 

Silreyya, o akşam maavını almış- dınlnr, masalarda oturuyor, gen( onu guzel bulmuştu. K keliye kC'kc
tı. İçi sıkılıyordu. Ne yapacağını <'rkeklcr hayran nazarlarla onlnn !iye sordu: 
duşündü, İki arkadaş bulup blr mey. suzüyorlardı. Siıreyya, dip taraft11 - İsminiz ne? 

büroları da Yerli Mallar ~zarları toplıyacağı kuvvetlerle Milizlere 
karşı yeni cepheler vücude g~r 

_ Blrnz d::ı mcyva. satış mağazoılan haline getirilmek- mek. Bu kuvvetler kfıfi dereceda 
Neriman, her şeyder. b:ıb:sc.dıyor- t.cdir. Bu wreUe Devi~ fabrikaları üsHln olurlarsa İngiliılere tıı.arrus 

du, Ailesini, bu hayata nasıl düştü. mamu~ vuıtasilı: Devlet bir pa- da edebilirler; kiıfi olma~rsa İn-
ğunli. nnl.ntı~·ordu. Bir memur kızıy. ,muklu ve yüplü. iplık piya~lann-

Nerım~n llave etti: 

q.ı. ~ır .11~0.'\nlısı , ... rdı. Onu bara ı;e· dn lu:aumlu sörduğü fiat tcs!Mtini gilizlerin daha faz"la gat'~ dojru i· 
tırdığı ıçın, babası Nerimaııı reddet- yapabi"!!cektir. Piyasa da, zaruri 0 • lc.rle:melc.rini menetmiye ~alı~ırlar. 
mlşt.i h Rlr ı_nııdd~t sonra, nitanlısı !ar.ık bu fiatlara uymak mecburi· Gra ... lani'nin elinde tekmil Lib-
olmuştu G~ıneb11ıııek içın Ner1mıırı yetinde kalacaktır. ya'da Ci'lm'an 22 fırka oldu_ğu doğru 
lınrdn çalışmıya başlamıştı. • w ise bunun beııinin Sidi &rrani'<Ml 

Neriman, usta bir avcı gibi, avını Ellcr.ınde yapagı huJunanlar perişan <'dilmiş ve ikisinin Bardia'· 
en can olarak noktnsııı<lan vuruyor,, beyanname verecekler da kapanmış olmasına göre daha e· 
onun adeta aklını başından alıy?rılu. 1 Yap • ıyı beyanname e tabi tu- linde 15 fıı·ka h:.ılunınnsı laz.ımdır. 
B_ır şarap daha ısmarlandı. Nennııın t k d" k"' .:.esm·ı G"ze· Bunlardan en a=i'iı on. on iki fır-
bır nralık Süreyyayı ıiptü. Bir şı:ı. an mame un u .. ,..,,, 
ıap daha geldi. A rknsından sarhoş . tede ı <:şredllmlştir. kayı Deme civarlarında toplannya 

haneye gitmeyi tasarladı. Fakat, rn- hır masaya oturdu. Gelen garsona Esmer kız., b::ırgın bir tavırla 
kıdnn hazzetmiyordu. Bir müddet bırı:ı ısmarladı. Garson: şını onun omuzuı.a dayarken: 

olcluğunu söyllyerek müsaade etn e. Bu knramnnıenin neşredildiği imkan bulabilirler. Bu imkan temin 
sini istedi \'e yıırın akşam tekrar günıien sonra gelen ilk beş gün i· edilebijirse B:ırdia müdafaası vazi· 
bekllyeccglnl "o~lı)crek Süreyyadıın cinde, yani öniimüzdeki cuma günü fesini tam yapmış s:ıyılır; her kale 
ayrıldı. Bu andan itıharen harın akşamına kadnr bütün beyanname· için bir gün sukut, mukadder akı· 

ba- Sureyyn içın artık bır n anası kal· ler mıntaka Ticaret Müdürlüğüne bettit'. 
ınanııştı. Yıırı sarhoştu. Hesabı ıs· vcrıl 11 1 c kt Eski Ordu Kumandanlarından sokaklarda gezindi, durdu. Beyoğlu- - Efendim, dedi Bim ucuzladığı Neriman, dedi. 

na çıktı. Bir lokantaya girdi, karnı- için patron ı;.atılmuına mıis:ıade et- Caz su~tuğu zaınnn, Sureyya, onu 
ııı doyurdu. Slııcmaya gitmeyi ka- miyor. Size istersc.niz, hır viski veya utana utana macnsına davet ettı. 
rnı·laştırdı. Fakat, k:ıpısına gelince. vermut takdim edeyim. Kız, büyük bir ntznketle bu davctı 
vazgeçti. İçinden: . Sureyya, buraların yabancısıydı. kabul etti. Sıiı·eyyıının neredeyse a-

- Şimdi üç saatimi, sa<;ınn snpan Ömründe ancak hh iki defa, 0 da yaklnrı yerdrn kesilecek, uçacaktı. 
şeyler görmek suretile. heba etmenin arkadaşla bara gelmişti. Garsonun Bu iclt>al kız.in bir ınasadn oturmak, 
manası vaı· mı? dedi. bu nazik ihtaTından adeta mahcup onıı saadetlerin en bilyügiine ka\·u~-

Ne yapacağını bilmiyordu. Cadde- oldu, fizüldil: turnrnştu. Kız: 
ikeblr, çeşit çeıit elftktrlkli reklam- - Peki dedi. Bana viski veriniz. - Bir şarap içelim, dedı. 
!arla renkten re.ıure boy. nıyordu. Kutıaı~aki masada, iki genç. kızı Süreyya, ~ büyük bir acele içinde 
Kalabalı~, bir sel gibi, kih yukarı- oturuyordu. Süreyya. kaça.ak ~ _ garsonu çagırıh: 
ya, k&h aptıya dotnı UUJUJOl'dıı. kıtlarla onlwı süzdü. Birili, SGrq- - Bir şi~ • 1!tırirıız, ctedi. 

tcdi, getirdiler. Pu,,ulaya bak,\r bak- n ş 0 
.. a ır. . . Em kr 

ınaz gozlcrı dondiı. Ond::ın 87 llrıı Yalnız (Knsabbnşı) demlen cıns e ı General 
ı-tıyorlnıdı Üç şişe şarap, bir ta. beyannameden muaf tutulmuştur. ALI iHSAN SAB1" 
bak meyvn için 87 lira. Parayı Jdc· Diğer taraftan bütün yapağı cins
eli. J'aknt, yaptığı eşeltJık, onun nk· !eri verilecek beyannamelerde tas· 
lını, geç tc olsa başına getirm\ştı. rıh edilecektir. 
f..7 lirayı ödPye.n h<'rhangl bir vn - G d dd J • 

ı a ma e erı 
tnnda~-ı nliınun<'i imtisal ol nıak ve 
patrona bu paııwı hangi sebeple 
kazandığını anlatabilınclc için, kapı
ya doğru yilriidü Te nefes almadan 
anır~Ja baılıuJı. 

Havayici zartp"ıyedc.n yağ, pirinç 
ve fas.ılye fiaıları yann Flat mu· 
rakabe komisyonunda esalsı bir su
rette görüşülecek ve piyasa vaziye
ti tfısbitr edQeoektiı: 

r 
1 Vatandaş~: 

Kurltaa derli• 
Hava Kuru' 
.... yı •:: 

ml 
e: , 



nnr 
bu 
g 

ın avcısı 

1 Celile. K-anatlar 
... · ... Eytlplfl HaHtlla maha· 

-V-IVATRO 
1 E N K ·ı T L E R ·ı 

'' keme•iae haıla••• 

H 1 nasd D t ki • avcı ' lnklr ediyor 

avacı anınız os oyevs " nın m:::·~:~~·~.:-~!~ .. ·:~': 
(;n; YAZAN: 

~ 
Eski Ordu 

Ati 
EmekU Geaeral 

lhean slals 

hazırlanıyorlar ? ''A P T A L =· =~ ~,.::=~=; ;i~ 1 
rlııci alır cc:ıa nıabkeıue'<inc veı 11-
nüş v~ dün de duruşmasına ba lan· 

* * * '' ıru,tır. 

Artık beşinci klllk horıua, a.ganma s 
çalmıştı, ~ 'le.at ne kalkan ve 

netle uganan flardı 
[
•] By{lplil Halidin canını yakmış 

olduğu davacı \'e m~tekilerden bi· 

Y 
risi olıııı iımıirli Hafin Tezirişen ıı· Bundan oovka takip edilen aıiyusct. lnr, bn işpllr lıemen yeritııe 

•ım mu, la.rluste aıni laCJlec11n: -ı-
Hm11l11,.nı lcoru111•lc "" .Aggıbüzı 
çele giilcnld•rÜ ı•ztlirmck 

az11 : Celaleddin EZiNE · dmdakl genç kadın dün nınhkeme- J\lınanyaya karıı miidafb ~iyasetı 

1 
mnnıan:rdı. Şimdiye 1uac1u 

. ............................................... de suubn söylemiştiı-: dc.-ğı1, Alma.u)·a~-ı tecavinlcdudeıı budutlıırı i~deki CH:sele\ede 
• • b mcncdccE·k oktif bir siyasetti. llö) iti şan il itler Alman~ ası, ilk 

J 
Yazan: ı 

Elbetıe hatır -~ ten beı buçuia 
lanınız. dört ay il kadar jimnastik 
rnrel. aiuetos iptidalannda iı - yapıyor, be! buçukta kahvaltıya 
tanbal ve Ankara ıazetociJeri, oturuyor ve kahvaltmnı bitirir bi
~va Kurunıu.aua davetlisi ola - tiım~ kapıda bekliyen otobüs -
rala:, &nani kampına zi.yaret etmit. lere y~rleıip sahıı.ya gidiyor. ora
hattl or.da bir po. Dliaaflr kal- da da tnm altıda uçuılar ba it • 
ddrıan eonra 'bıtlerlne siiDlerle yoT. 

lstanbul §ehir tiy~trusu drnm ı ene Dostorevskl'yi ahlaki ve bün· c- Yaı: ortawrında iı. gece sa: bfr siyn!lct icabmdıı Alnı:rnyayn ta- dut luuicinıfoki Alwıuı dııvasını 
kısmında Nwere ve füent-0ek'u11 yevi mütereddilet'in psikoloğu yap· at :ı2 den sonra c.Cumhurıyel bah arruzla takip ve intaç edilebilirdi. 1 di ordurue ruıtı .. de?'l'k Fnm • 
F idor Dostoyevslı:i'uin rom;mın - tı. çesi~ nden çıkt1m. Olur?n~wn e~· Görfilil~or k1 i~ ne cihetten tetkik gflteı"eze m11rdnn okudu. 
dan iktibas .ttikleri cAptal> pıyesi Yaradılışının ahenksizlığini eser- dekı kapıcı yat?1ış o!dugundan hı~ re mflnakafa ediline cdfüfn, netice Aı·tık betfnci kalk borun, 
oynanıyor. cApUıb m mevzu ve lerinde de semıek mümkündür. mb~şımın. cvme gı~meğ~ , kaı'tıt yine Fran ıı ordulannın taanw: saati de plauştı; takat JM 

tem."ilını·n taLı•rıru· yapınazdan C\"- Mevzu ve tahlilin kudreti kaqı.sıır verdun ve bır otomobılc bmdım. kudn'!tlcrim• daynnırordu Hallıuki l ve ne UYaııan vardı. 
., w.ı General Gamclln \."C taraftarları tah-1 Fransa ve İagiltere ltu JlıltMı.tl 

\'Cl, Dostoyevski'nlıı şahsiyetinin da, zayıf bir inşa, iptidai bir teknik, Eyüplü Halidi o zaman lammaz- kimatn Ve buralarda nıür!afaııyn dn· şısıııda dıı. atıl kaldılııl'. Aral 
Ru ve dün)a edebiyatındaki mcv- uzun cüm~ler, bilhassa tekerl'Ül" dım. Şoföı i.ın )·aııında otururordu. yı.ıııııı ve g6venen p:ıl!lf bir düşüıı- ınü:ınkcrcler, sidip gclmele,. 
ki ••e ehemmiyetini tııvı.ih etmeyı eden cümlelerle sık ık karşıla~nz. Yola eıkttk. ccniu esiriydilcr. ur.ti. l'aknt Almımyayn k.ırşı 
zaruri cörüyorum. Çünkü dünya Bilzan h•r faslın başlangıcı sonu Bir aralık canım sigaıa ts:tedi. Ordunun ruC3ul ı.ıalınyetleri böyle ket :rok. Bunu da ho~ gird. 

~ kamptan balt..tmiffndL Ankıı.raya yakm olan Ergazi 

edebiyatmm cıı büyült romancısı· ile irtibatı olanuyacak kadar baş- Şoförden istedim. Eyüplü Halid dıışünüııce, ınilli müdafııaya pam illi b1r Aln.un davası tdlkki T 
nııı eserinden m~bes bir piyesin kadır. Döıt ciltlik roDUlnı dura· -ewel da.vrandı ve bana biı sigara !'larfını iııtaf telakki eden politikacı- Her hosu ta Alman olan A. 
Türk sahnesinde te-m.sili, ~ahne ttı· mazof Kaı·deşlcn de olduğu gibi. vcıdi. Sigurıı.yı iç1ikten sonra keıı· lar dn (bu kadur tnbklınatı.an sonra nın Alnı.an hndutlan lıarlcın9. Turirl E6&r umına ittirak eah.aau:ada on bire kadar. tam beş 

!IWie oldujum "bu ••f•. ll9)'ıahat• aaat çalııan li:ençler, on ikide An- d ld - k F'k' 1 · · Ih" l d·-· .. 1 d' ı ka be · h 1 .... oı-duvu ve onun tcslihatııh son hndlc- maıu manasu:dı. Bunun i~ 
rihimiz için btr e\Te o ugu ana- ı ır eıwı te ts e< eme: ısı ve o - ım Y ttım, sar oş u ml.~.um re k~ılaı· nrttıııuıık f11ı.l11ılır) it.ldia- m~~·i g\ızc v.lnı:ı.Jıln.r .. ~~ın h 
atin~-uim. l·üsüı.lüktc esas mevıuwıu kay~t- s•naı·. meğer esrarlı imiı. Beni \ ' ·ı1 hcd 1 lıl"'dı 

<H:,, '«> sııııln lrnlunduln r. crııııı es mua · ııı ı ıu • 
Fransız :rom.anında realitenin tiğı için, Dostoyc\·5Jd hiç bir zaman doğruca Iecıdi)·eköyündc bir pzi • Hu iııdc llo~vc·kil Ualadier ile kcn- de dnhıı. feruı ~lı lblSl ~ll~t'tf 

p&ikolociası, Alman ,iirinde felsefe- - .Uüt.ün hev~ine rağmen • hakiki noyn götiirdüler. Eyüplü Hrı1id, bu· disine mkJp gfııünen Mebus Paul olunca harbedllecekM:; ı.ımdıd • 
nin mlstisızma.ı ne <lel'\."'CC rol oy- bir dıaınatürj olamadı. Hatti rır rada kendisini cEge vapuru)-apla· .Re)'Jlaud ura md ki reknbct, Çt'kl!. haıbe lıazırla.nmak lan dı. 
naınışWrsa, Rus edebiyatında da n· mlıncı olarak bile, ömrii olsaydı, ~':!- nı Lfitfı, olsmk tanıttı. memczlil.: te rol oynamıştır. Jfoynaud hazırlanmak ıcln Fnı . ın.:: 
kide, iman, rüya ve nıucı.zc ayni n k.tılan cKımımazof Kard~Ier> in Sonra beni aldılar tckı·ar otomo· taı afmdaıı lltiwm \ c müdııfxa cdi - bındıı İncili% ku\'~ eUerile 
rolü oynamışlardıı·. Aklıselim ve mua1.zam mevzmmu sonuna erdi· bile bindırdiler. Halid ~anıma otur len tank ve tnn· ıe d:ı.v ısını tutn r.yı Almanya~a ttırıııuz c~ bllt• k 

1 k •. .. .. .. .. d la k rC'mİ" ecekh. Ha"lr, Dosto•·evski t B' 1 k b" ı· . b 1 vı> tııkip c:~m ~ i Dah\!lkı i ten<. ı te ordusunu tanrı~ sılub~an ' 
ree ııınat goruşunun teza ı o ro ,, ,, ... muş u. ır ara ı ır e uıı c ıme, olsn !'C'rckUı. Merhuııı z pı Gukr.fp, 1 et.ile ter~iz ctınc~ı uıruıı ıdJ 
kabul edebileceğimiz hayal - in ni tam miınasile bu- hikiıycci, cpilt bu· bir elini ele göğsüme attı. Eh koy· her inı;mııln lıir ınele1< ~r biı· 1'.ııtır sa ,·e lnv,ıllcı-e lıö~le «:ılıli bi 
ve fcvkali"tdc - anonnal karitktcr mulıarrlr, olgun bir üslôp~u, şckJ nunxlaki paralata ili~mişti. Bu pa- danları tu avvur edrrdi. Bu fikre nuı, l~alkınma harekc:lı gu"~•n••U• 
Rus psikolocmsının esası olduğu ı- ve tas\'ır san'atkiııı dcğildır. Onu ıcı çocuğum için sakladığım 1000 li- iııandıgın. itin Lalndin'rıfn bu i le zmnaı Alm nya dıı bundan 
çindir ki, Gogo1, Pu~kin, Lcrmon· alôkadar eden tek şey insaııdır, da- r~ idi. Çıkardı 500 lir..ısını aldı. İti· kııtıı d:ımarı tutmuş oldugunu O)'· ııuıuılarmı <Pçülil ııhıU\"il m 
tof ~bi ndnmların türcmesıle on ha doğru. u ·n anın iç dramr. Hrkô- rnz ettim. O zaman hepsini ,,ldı ve !emekle nıe •lenin c Mıııı lznh cdr - lncnlttı. 
dokuzuncu asır Avrupası, kıınıyu- ~ ecılık vasfının fıkdanına mukabıl. beni otoınobılden ind"ıcı ek yolun bilııım. l 1nmltcrcnin ge ç Ua 1 ~ 

k ,,,. ~deıı el-vdc lf, l~ ~un 
madığı fakat b::ışka. ayrı ve onjinal baska vasıflara fevkaliıde brr olçu· ortasında bıraktı. Sabaha cı ı Bti- 19.,, ele bu ıııOnrı nşrılaı o kadar 

1 
İ , k d 

b ~d • b · d b' h de ınahk olmak!~ Doslo ... evsk'ı dün- yukdero "uluıııla "nlııız b:ışıma bir ilcrk'llliştı ki nıhıı~·et Frnn ız p::ıı ' l t.ı ~aru ar 1 1 

uı ugu u yeme e ıy .. t a;ı;rnn " " " . " 1 t bil .. k ·f knl 
1 1

• .• ,,.., tı. 11ı taıtıflnrı~dı; bu d fa t 

Oldu. vaııın eıı büv. iik romnncısı olabildı hayli yol ~ ll'"tıduktEn onra, ~ıı emen o u :,-·u ·, ı:v ııı e tn J!{l - \ ' -'\l muah " ı ı k ii mıın;ı; ıı ııın eı"'n.ı c 
1 d · Kariin zihniin daima mc"gul eden otomobıl duıdurdum, şehı·c gcldını sat a 111 1 nwt<' yar.ılıma ınC'cbuı llf-=b·~ını· ııı'itı>aklp ıhlul etme 

Rce ünya goni. unun en mlite- " ı lrf f k ı h t t '' ' " 
ve heyecandan hc~ec:ına suıııklıvrn Eyuplü Halıd Hnfı.uının özlcr.ni '~r ıh; 

1 
nlkiııt ·~ .t1 n.hstı.-rı •

1 
ınıınt Cl'r -

1 
dola\. m.ın:ııaya n fuı muha 

kenunıl üsladları olan Balzac, bl ,1 . b b 
1 

k" ed ıJ • k d d su , n c ve ucı ı ıynt' nrn sar o- .• · h b <lilm ini 
Stendhal, Dıckens gıbi romancıl.ırın pıo em enn ırı ııın ta ıp ~· ınırnı etmı:;. \C c?n ısını 1 nınıa ı- ı hıııınnilı l\lillı müdafnııvı t.ııkvhe 1-ı m me 11•1. ~ ar . . 

l
hakiki ve tabii insan ruhunun tc.....ı- dfn nlnrın halleclılişindc c;ubjcktıf ğ.ıııı •leı i.a mu tur. 1 çiıı, lf.ta7 de pnıi:ımcnt~d.:ın nlı~m~ clu. Hu fıkıı, l a ıtb ili• 'ıa 

,,.. dl d ı k b . nıık'a lıernb ı. ıı ııı t 
hıni usta hilnerbaz ışgunıı lığı ..,. ~nra 1 1~ın an ıyı ı nra · o J ı~tıl Mahkeme dığer hıtl 1·111 celbi olan bu on buçuk mılynı frıınk t h- d'' 'Ct (.-ı " n<'tİC nin 1 > '\'R 

inan Avrupa için. maverai VC' haya- bıı muhakeme ik> Bi.ıyiık Bilm - ıçın l]aı;ka hır gıın~ kalmı.ştıı. ~~ntııı heıncıı ,ınrı ına yakın kı .. mını cl..ı nnhııedc-n ulu orta il ı 
liyl en sade bir tarzda ibda eden cc yi cliiğiiınle~cbılmcsı. ~ aıatUğı F ı ııu~ı7: b;ıhrıyl'ı.ıııe aı frtme~ o zu- dıı·~nd:m den\kap kah 

d tiplerin ..:ı- clılnvasına ehemm"·et mnıı ı~ııı nffoluııuı hnta tll'gıldı. d 'ld 1 1.A B•u• Rus c ~bl)a " veni bir aydınlık, U"J " .., Bı'r e\·ı·n u··st katı co··ktu·· 10 4 J ı ı ı.• ynn e:•ı ı. ııgı o.er ...... 
" \·cı·mı·yoı· gı"l>ı' go··ı l··nüp ,. duıı~·n""ru < • .: ' cıı wı ,. rnıı,.ıwı tehdıt eden .... b 1 . ı· n ı·· Ba 

bıkat yine bir Uil perdeden Sılan . ı ı, ,, ...,. • • tclılih. llitll'ı· ıduı c:-intlcki Alnıau - ' .. :mı er ıııı w . r n .. 
a'-"dınlıktı. Oııuıı içıııdir ki, çok kr harikuliıdc bir pslkolucııı kudreti Bc;ı;oglunda Mııımran suk ·ındrı ,. doı 1 kt' Al 11 h t J);ıladıcr Almuıı~ıı~a k::ırşı h 
" 1 d la b"l · d h" Y · 12 l · u 1 ge cc ı. mnııya e urp c. cl l oltıc•n<rı kanlı ımfh ıl Hava Kurunaunuu Ankaradak.i HaYacılık Okulu 

lcrimin en kısası fakat muhakkak 
ld en faydalalanndan. en -z:ovkli
lerinden biri olmuftu, 

Kısacık -zamanda çok fCY gÖ • 
nırck, hele hep göjü11 kabarta• 
dak. içe emniyet, ruha huzur ve -
recek ıoyler görerek sevinmi , 
ve gördüilerimizi yurddaılaıımı
za aruatırken. Lu sevincimizin kat 
kat ısrtarak bir saadet haline gel
diğini hissetnıi ik. 

O zııman bize vaad etmi ferdi: 
Yakında Anknraya ve Etimeauda 
da gideceğiz. Hava Kurumunun 
oralardaki faaliyetini de göre
ceksiniz! 

Aradan geçen buhranlı günler, 
bu vaadı yerine getiremedi. 

Fakat ben, tadı damnğımdn 
kalmı bir ziy rcti tamamlamak 
hırsılc, Ankara yolunu ıutm kta 
tereddüt etmedim. 

Meğer, Hava Kurunıunun asıl 
havacı yclİ§tİrcn bütün cıMıslı tcıı
kili.b hep buralarda imi ve lnö
nu kampı, bir ilk hazırlık ve c -
meklcme durağından b.,!lka bir 
şey değilmiş .•• 

Buradaki teılıı.ilatı iiçe ayırma.&. 
lizıın. Anlcaradaki hü) ük okul, 
f:.timeauttaki ruolörlii tayyare 
mektebi ve saha ı, Erııazideki sa
ha. 

Evveli Ankaradalci mektepten 
baılıyalım: Bu, bir aari havacılık 
mektebi otma.k için hiçbir feda -
klrlılctan çekinilmeden, hiçbir 
no~tası ihmal edilmeden kurul -
m"f muazzam bır miiesseıedir. 

Dört ay evvel İnönü kampında 
- pJlnörle uc;mıya çalı ırlarken -

cördiiğümüz talebe ele timdi bu
rada. Plinör kurslarını bitinn~ 

sa bir taıihi oldug·u halde bu edebi· ı e ay ın ta ı me.s.1 onun e uı.mm otuı-an terzı anının . numara ı Fransız dorınnm.'lıı:ının rolii hemen mu 1 .., ed 
ka d -.1-! ,_ b l L u 1 d C C h 1 • ·· k · l d . \C "Uplıcll tık brtındcn cııdı c ra iUıJ me1'tcpte u unma"' 'u• )'at A\rı·upa tc!ckkürile atbaşı git· esas an .ıı·. c urum ve eza• nın a şap e\' nın uı:;t atı ;:on gıın er e ı ıç ~oktu . Htı ı·sile lııgıltcre!-'1" iıf.- • . 
zere tehre dönüyorlar, nıeklc kalmadı; bugün ona öınek I Rnsko1!ukof'u, cKaramazof tarın yıı.i;'lltı ya~mııı lann te•lrlll" cokmll~· ı 1 ııheı hnrbt.'tlılı>cei'inc gore İrıı!i!Jz ı .. rdı. Bunlııı d btt cıhettcn haklı 

Böylece öilcye kadar pratik ld T 1st G Tu cnrcf All o~ı sı, ci\ptill• larm Pı·enc;ı Mı - tfü · doı ıırının"ı kiifl)"dı. F.ğcı .Frım ız ler: fııka• hu ki fı!rrfn mesel 
meHİ devam ediyor, yemekten ~u ~~e~c~~· ilk :~~;.:~~leri ~~ ayr~ı km"ııi bu ıç dün)asmın ıklctındt fnsanc.ı ır.yı.ıt olma nış, enl,azın ı lıahıhcııin rfedilım tnhsisat tnnk g:lne hal nırH u..ı hlçb tarnf 

llonr0 bı"r buçukta da - akıamıı. dramlarını "'asa\.·an ha,·al ık lcmızlenmcı.ıre ba.,laıınw•tıı ~c- la~~ nı e leda1 ikiııc hasrcdil c.:ydi tatb.ka :ı. aı mıyordu Eğer 
.. zamanda \'eni hır roman rnesihının ıç " " • " ... ' ı lk ı ı '-adar devam etmak u"'zere _ na_ ~ ı...-·k'k ı· b" ufukta b" J tiki 1 · • 1 i ınr ıırı nctıre.sı ha~ktı tiırllı o-j P..deo'ın tlkri tntl.ıik edilecek 

"- '" mfıbessidcri idilt-ı. Bu mesih Dos- ll4l 
1 a 111 ır ır eş • c 

1 Bır amell' yaralandı 

1 
ıuı·du. Almanyayn karşı hıırp neyle y 

zari dersler baıılıyor. to'·ev;kidiı'. şahıslardır. Onun icin, yawn. ta•\'lr l ı .•u ,.~m 1 ımı, tı ,,eldi••ı zı• trı"ıı 
S b h d- b • d k " d b h"k• • d rtmYE' doklarında çalış; ıı amele "' t " rııktı? Yalnız başımı Fıar: ı:ı: o a a ın ort uçugun a uy u- h b 1 e en ır ı ayecı ıycml'v ı: z.•ra. • _ Alman'. 11 lıır hamle c'nh:ı • nı•t , ... 

Bugiin i<• iı Anun.-ı ı ediı:-ı Dos· d Al ·r bı .L l ' ·' " .. 1 vavn tecnvuı. edcmczdı A dan kalkıp, bu kadu çalışan " .. - o sadece karakte l,.ri k ışı:. stıraP. t-n 1 unç, 1 "npw u1.1 C:• ıljıı 1 vu .. tur\. rn dC'• ni l bı ıı ı :111 t • ·"' ır.lln' ·' 
toyevsh.ı'nin lesirine kapılınadığuıı konu turan, ruhla,.ı tnhl"l eder ken muvazen ·sıni k \ b Ô• rek am· ınrk u •r Alm ordu!J1 ile A., ~ • ı "bbu leundcn m true 
iddia edemez. İ•·ı, fena hepSJ lı raz . . ~ı b d lı·tur 1 b 1 1 a rru .... ,., 1n ilteı v " mc elclcıi tcsbıl ' d.ı ... a~ı luuı · • • u~ ': · tuıyn~. ııııRtz n n· ırcre(c iı-ırn '" """ 
onun talebesidir. Balzac ve Stend· 1 ilh k · ı b ı d· u kudretli bir kaınkteıleı Anıdl muhtelif ~ , ııııduı li rt ı A mnn)a u 1 am il~ 
ha} gibi devlerin tesırım bılc tahdıı. rudtiı, \'C bunları ıhtıra il. ya l. nış \ ' ba} {!ili b h \ ldırırr.\'n h:ırel ti U\> t ıtblk tı· 
eden, bilhassa umumi h:ııptcn on· heyccanllc, p ikolog 1 ıaıılc B )eıglu ha aııe " k 1 r.ı ırt ıdı Bu h ı ılC'. J' IG dn ~n • 
ra incU kadnr karic sahip olıın, bır 1

1 
ııılı ı nt •ı Rbln ~ıı:ı. ı l!i!k ı ı l rnı· 

ğı tçın dün-..ı eclebıyatındfi 
edebi mektep k:ı.daı· nesillere mu- taku ının i •al"nc u lu be \Zl'll'lf.7.. 1•~'i 
essir ol<m bu ndanıın escrlcrindckı dıt · İı;taıı\ıul halkı d •'lb 1 rnccl Ahu 11 ot'-

Mu bet ve nıcnfı \'a ı(lı bovlc ı · t ·ı sihır ve kerametm sebebi nedır'> < e ~ P. 
111 

' 
bır ıdamın edebıy .. ıa vcı ıını de ve mtızıkli ıııod ıı L 

Dostoyevskı'yc gelinci) kada . ,__ . f 1 ., ı u hftı~l.,tt• 
musı.1t"1 mı, m n ı m o nuıştuı .. ' c 

IRus romanının tipleri, nıkbın ıhtı Rus munekkidi Nıekaısov \ B.e e·ı ı lu" r Ko''şku·· 
rnstn gülen, bcdbın ıht.rast.:ı. hıc· lın ki. Do 1o~ e\• kı'nın mu bet de-l kıran, olçusüz Slav ruhunun miı· ha ını alkışlarken mun kk d Gr 
mcssilleı;ydi. Fııkot }Ul€ aşırı bır goıovıç vr arkadı.ıslaıı hı.ikmu zıı
gayı ı t:ıbimk ve mnriz biı .) • r, dı- mana bu aknııc;laı dı Zııın ın lıtik· 
lı la malül dcğildıı ler. İlk def ı munü \ cı dı, ve Do lo\ ev kı'r• 11 Ie
Dostoyevski, fizik ve moral l v .. • hıııe \ eı dı 
zünsüzlüğün cemıyıet harici hır k
tığı hasta ve anormal ınsanların Dostoycvskı icııı, Gogol, D ek ne:, 
nin san'aU. Flanbert Satın ve Bouı _ Bıılzar ve Hoffmann'ın lecı rlcrıı -
gct'nin ııan'atı knrşuıınchı, 1 ecl • ob- den kurtulamaclıgını iddıa edt-n 1 
jektif'in, dariz. ubjektıf'c üstun ol- oldu. Ben Hoffmann'dun bdşka ıcl· 
masına mğmcn dahcı bcşen, daha bır cserir ona müc l>ir olduğuııu 

Ali Yıldı..._ ErO'azide zaııned ''oı· ıı B b · -. • bize yakındır, Zamanının en kud· ı,, L n ıı pcvgaın erın c 
Kandemire anlatıyor retli psikoloğu :zannedilen Bourget'· serı: İncıl 

• . • nin cLe D"sciple> ı omanile Doı;· Hoffmaıın yalnız Dostoye\ kı'.) c 
genç. kım bılır ne halde; ne lca - t k, l c·· .. c müessir olmamı tır. Balı.ac, H"" oyevs ı n n .c. urum \0 c euı~ sıııı ...., 
dar yo~n. naıııl solgun. ne d • karşılaştı 11rsak, b · rıncisıııın ikiııcı- mans, Strindberg, Edgaı Pol, E\\ cı ~ 

gıi7. kıınııı~tnırı 1001 hıtı ılrn~ını 

ıı:ılınıek fü.erc~u haftıı 

Saray sinemasına 
koşuyor. Bnş Holll"ı dt : 

Judy Garlant 
ve 

Frank Morgan 
Jıavet~: RE?\hLf 

J>ıın_ynnın en çok okun 111 bh yah:ıt \C lltU(' 1 ı ıo 1 ı 

Ro Adası en son 
SİNEMADA 

Lonılı 111111 Zl'ngiıı 'ic ıııulıte cm "tılonlaı ındnıı a) ıı 
lfon11.lcı d~ bir çok müc ddcdcm 111-a ııı;ıız bu ııdayıt 

ailenin tııbintlc ve \'uh i hnrvanl:ırla mucodl'lt!I ri. 

FREODY BARTHOLOMEW İstanbulda ilk defa olara 
bu büyük Türkçe •ödü filmi bugün 

TAKSIM SiNEMASINDA 
Ayrıc : 1nı,'11iz- helyan ve Yunan -İtnl) an luırblnc ait rece bitkindir •• değil mi? sinden yirmi sene sonra )azılmı.? h. ıtiı TI1omas l\"Uııın; bunlaıın hep- Mickey Mouse t 

Parmağımız tahtaya vurun olmasına rnğ.ıneıı ne kndaı dah:ı si Hoffmann'nın ,>ct.lştınnclcrıdıı · Bugün , nnt ıı dt> terızilwtlı I 
dostlarım: Hepsı dinç, gürbü"9 iptidai v" zayıf okluğu goze çar· Hoffınann'sı.l reel hır gauıbct dlirı- .. •••••• 

Par. yı.ı•ınııı clı>ğ.nbilme ı knbul edemi\ • ıııııtiııe 1 
iııenu; halJcrled 

Ru~ün saat 11 d tcnziliıtlı ıııatinc 

hep i çelik gibi, arslan gibi... .... ... ••llli••İİll•••••ıılll-••••••••••• Dosto.\·evski'nin, Sar':ılılaı ırı, no· ceğımiz b•r hakıknttı. .. 
Çünkü bu kadar zorlu çalı tı· i ' Jl- · •• rastcnık'lerın, nnonmıl mistık'lerın, D' toyev ki'nin ncıl den mül- B LJ G U N 

111 .. n bu çocuklara, o nPbette de 1i 84 d 1 g· ·· d · S d · d 
T marazi bedbinleı·in, meczupl.arm hen oluşuna gc ·ncc. 1 !J an nıaıı ı ıııı~ gor u. ~ev ı, ınan ı v • 

: Yaı ıtibaıik• kuç ık· fnkat kl'{n eti ııt. 

~bir yıldızın HARİKALAHLA dott.ıN 
: fJlmı 

iyi bakılmaktadır. b • ı · Muk d.ı k'ta •~ ld · K . . • ve mücrimlerin muharriri ohı u 1857 le kadar, Üll.) C\"1, m e\·ı. ıçtr . a nes ı P1.<1ll a. 11:,'lcıı muc- ı M E L E 
Okulu ge:ıyon.ız: qıt çqıt, muh•-T·ı '"'•bcplcı·e 01n~·~--,· .. :.. mai ,.e ı:>i~asi marnz kaklığı felll- ıım ve mecz.uba ..:cıdı. Aı kuı -oldulc.farı için, artık ikinci merha- .. 1 1 u;ıu ""' ....,....., • ..., " 

. boy boy motörlenn ııra annı o - Hasta bir \'Ücud sarsılmı sinir- ketler onu imandan uzakl.astu'ne<ı· duğu merdiveni çıkanlaı zengin. ~ SHIRLEY TEMPLE'ni 
ledelcı. °"'ni motörlü tavyare ıle d -, k k b. ) 8 ' ~ bU"k b · ki ki hhatt · l d - ld. :: :: • ugu oıı oca ~r sa on. u~sı kr. sar'n b:ıygmlıkları içiııdl· geçeıı gına. · a is pcygam erme ) a as· zc ve sı c ınsan nr ~ı ır. Sinemasında ynr:ıttl~ı ve tamamfle rcılkli 
uçmayı ogrenı) orlıı.r. 

1 
otuz ııenedcnberı tayyare motor- nmztarip biı· ı;mür idam kaıaı·ını lndı. Ayni zıınıanda aşağı tnbak:ı Fakir, L.avallı ve hasta in ınlıırdır. 

Nasıl çalışıyorlar~ !erinin geçirdiği te1ı::amiil l!afhala- alm~l} ve büyi.ik bi;. tesadiiflc kur- halkla tema- ettikçe, tece~i.is saikn- Do.toyi?vski basit insınıı 1>e3g.anı· 
Bu mesai tarzı, birçoklano~ ıb- rı!1ı bü~n • tefe~uatile gö t:,ren tulml;Ş olmak mucizesi \"e nU1a) et sile deği~ hakikaten halka doğı u berin ı·n~r;ıi~ı~ uL:.~~.ııır~ ıncıdivcnı 

ret olabileceği için, kayda değc<:r: hır sergı halmdedır. Daha dogru- Siberya menfasmdn geçirdiğı dörl indikce lşa'.sına ka~uştu. Muztarlp- kuı-abildığı ıçın buy~ı~r. ~.uu bu 

• •••••• ' ••••••••••••• 1 ••••• •••••• 

MAV • 
1 KUŞ 

•u buraya bir ( motôr mu7.esİ) 1 r ve zavallılar içın Golgolha yo- cepheden anhyabıldıgım1z gun hu· 
Tıalebc sabehlan dört buçukta diyebilirsiniz. Talebe burada mo- ($) •Aptal ın tcnkidmi gelecek !unda Cilıınıhını ta~ı)an nebinin dutsuz büyüklüğünü de h kkile 
yataktan kalkıyor, beşe kadar yı- törün tarihi ile karıı kal'fıyadır. çarşamba günkü nüshamızdo oku- merhamet ve efkııfini dilendi. İsa'- kavrıyabllirlı. 

Yntnıı çocuklann değil, genelerin ve büyüklerin de zevkte, 
seve görecekleri şah rdlr. 

lcanıp, *giyinip hez.ırlanıyor. Bet- (Dcnrnn •ahlfc 5, il ı'mı 6 da) yacaksınu_ ııın ıztınıbmdn cesaretin kahra· CEC..Af.EDDlN EZiNE 
Bugün saat ll de tcn7.ilath matın" ••••• 

ıc::z 

biı·cr Nt'7.aret tckllr edildiğine eliJl-1 c.lıığu ;,:'ilıi T'Claiıı kııbincsindc de Ttiıı baı !cinde Ye fevk.inde nıtistakil biı• çlne dalarak gözden nlluın oldular. ı;uı ettC' te~ckkiilUııU milteakiı> 
be yoktu. Her Nazırın ~ğınlmaııını • nıuııvlnllgl vuifesini kabul etnıiş, adamdı. Böyle bir ndanıın teııkil t:- "'"'"' 1 clrc Nnımlıgı vazifesini ffayl\ 
müteakip gcçcıı müddet zarimıla, u-j ~I. Chiclıery iı<e Ziruat Xazırlığııın deccği kabineye, radikal fırka ınııı .Murc 1 Petain knblnesl saat on ı }adı ve Bonlcaux hükılmct 
lond~ kahınlnnn vaziı-·ctleri cidden t.ı.ı:,;rı edilmiş bulunuyorlardı. en nüfuzlu ikl uzvu, hiç kinıl! ııin re- bir buçoktn knt'i 1H1rette tqıekkill et- da ~-er !'Ş nış lduğu kfıçük da 

Son Günleri 
temaşa ve tetkike li)•ıktı Acaba ken Bu ikı zntııı J>ctaln kabinesinde ylni 11orup almıy:ı lıi:ıutn gornuıdcn 1 mfş bııluııoyor<ln. Bu kabinede Ge. 1sı>anyn Scfirı M. Lec.querıca 
dileı i de çnğıı ılanık Yt.'Tlidcn ı t.ıdnr t.·klif edilen m~kamlnrı d rhal kabul girebilirler mıydı? Tnbii giremezler- ncrıtl W ygıınd m1ll1 müdafaayı d"- gilu Sefiri s;r Ronııld C'amp 
mcvkiindc lnıJwımak tnlllnc ma:ılıar c miş bulunmaları çok dikkate fıı • di. Fakat o ııırııdn gcıek l. Cluıu- ruhte t.>tml,., dl.ter iki General hava· ve Amcı-lka Sefiı i 1. Bullit' 
olacaklar nııydı, yok a kabineden n- yandı. Çünkti o vakte kadar, hii· temııs'ın gcı-ek 1. Chlcht>ry'niıı ooy- \"ll kara nezarctJcri tevdi cdllmi,, A- 1 hııımamBRına bııuıen t1cfa t 
tılıp ~ıkta mı knlacaklardı! Belli)._ kiinıleri çok ehemmiyetle tatbik edil- lı nıülibnzalarlu k ndil rinl Ozmiy~ nıiral Darlan Rahriye Nıızırlıi:ına hııtg(iznrı M. Riddlc'yi dao;et 
di, ki bckli>cnhırin çoğu, memleketin nıekte olnn tırka niznnı.nıunt~i mu. rek, knrtılnım" çıkımı olun yı nl !k- r;ctlrilmi~, )1. C'bauteınpı, yukunda Yeni HartrlyC' Nazıı·ı bu fiç 
o. anda bul~n~kta oldu!;"U feci vn- <'ılılııce, fırknyu mensup biri. yeni bnl ve devlet nimetlerine deı·lıal flört da ı;öylcdlğtmiz üzen•. kabine reie )'lml vaziveti, yfınl FranSRnın, 

Y F 
zı.retle ı.ihnını meşgul etmiyoı, )'al· biı kabineye ça•;.ırıldığı \nkit mut. I clfc sarıldıkl.ırı lıııyrctlc g<ırllldü. muavinliğini kabul eylemiş, gtnÇ b:ı•Y"racak 1Ja !!< "are i lca 

azan ve ransızcadaa nakledea• k d. i"' .. nl' f d d' "' ' · · · " . ., .. 
nı~ c~. ı ~ 1~ n evam c 1P et· laka fııkasının ınüs:ıadc ve muvafa- 'Uu lkı ı·nılık lı mü~cıılı:ıp lılr kaç M. Baudoln Hariciye Nazırlığına, )'İ· dan dolayı, Ahnan>i.dan mü 

Süleyman Sttkı mı):ccegı cndı ıl Mbırııızlanıp du- katini almnk nıecburlyetinde.rdi Fır Nuzır dııl n ıç~ri alındıktan aonnı ne ı::enc Nu.ırl:ınlaıı M. Bouthillll'r tartlnrını ııoıı!lllk mfl!Cburı1etı 
.................................... ruyonlu. kn (dL iplini) denilen malum kaide 

1 
artık rngırılma işine nihııyet verildi'. de ı.taliyc Nazırlığına gctirllmıetiltır. lunduJunu lılldırmek iııtiyor 

- Eıendilcr, Mareşal ~eni blıkü· umitl~rfnl ortadan knldıı mı~tı. Di - .. Nnzıı·lal' içinde en ziradc endi~e 1 mucibnce hicbir fırkncımn bu kaldo Bu surcUc küçük salonda uçıktn ka- ( J f...,aııva. Srlıri da\'~t.e deı 
•eti ~ ediyor. • l:'t!r hır takımlan isc, c11ı.1 kabıııede ı~ındu bulunanlaı· sosyalısUerle TR - haricinde kendiliğinden bir Nezaret. lnnlnrın kinılC'ı olıJuğu ıınlaşıldı. Bu 17 Haziran I -.-

Dedikten &Otıra cllğe:r kapıd:ın sfi. Mr.r nlc tarnitarlık ettıklerlnden 1 dıkal fırkaı11 me.n uplarıydı. ve hattii bir memuriyet bile kabul ııçıktn knlıın zııvnllılnr, salon kaııı- p t 1 bet ederek diğerlennden evv. 
~c. çıkıp gözden kayboldu. - 1 dolııyı \n?.iyctlerfı.ıiıı ıı.ıcı:kuk. bulu.n- j ~.lnnmnflh ra~lkaller. in. endış.e v. •. etmemesi icap etmekteydi. Fak:ıt her ı ı;ınırı bir daha nçılnuyncıığmn ve ı_ az ar es bire çeyrek kala pdi. M. B 

.... d kt '-ta bti k b b ı t ı k ·· d K b ib kendisine, İspanya hiikııınetini ncynau 91 ıa. n nra yu · masıııı1 ıağıncıı yııw u Otun. ımut- n ıwr an ço ııurme 1• apı !r ırı !ırkucıııın, başkaları hakkında har- 1 ırnndl!eri için ıılınet kuııılnrının artık 
n kapısı tekrar kapan.mış ve !erini kı cnılyorlar. (b lkl hızı de ıı.rk.aı.ına,.açılıp .I. Chautcmp ıl M. fi)ım tatblkını istediği hu kaideye, kapalı kaldığına knnııııt gt>tiıdikten M. Baudain /spanga Se/i- manya nM.dind t.vMıssutta 

la ... .-1. '"eki r..nr _ Jo. .... h ( h h ld ı B 1 d ması rlcaııını mutıuamının ~.,zır r u:AJ'aı· "' emı:vc.""i'". fas.ınnııı ı dl}l' e~l'<'ıııı rıl bek- ı e.ry ça.,rııı ı ar. uıı ur nıı ev- kıondl meııfunt ve ikbali mcvzuubnh· sonra boyunlnıı blıkulnıilş, başları rı'nı'n t-·u••u~-nu ı'•tı'gor 
--s.:ı M f~h 1 •· b ı t1 ,_ d 11t dik:ıl f k fif z1 • ., ~· ~ bir ııotıı tevdi eyledi ıu, ... ı. a~ma ' Y n om ı:ıeyı 1P ru~or..,r ı. • • '"1 ra 1 &.'1nın _en. n u u solunca, kaliyen n.:ıyet cıtnıcdlği, Mn- 6nlerfnde, iııtikballerındcn çok <!ndişe 

ı~ teflulf! menını l.'dı nı~ınln ?\ ılııı)""' kap tek 11 r aç lıp zır A· ruıındnn oldu u g1bl d[geıı de fır-1 reşal 'PeUlin kabinmnln tl";ekkfilü Ji olıırak birer hln'r Fümııfik slim· İııpanya Sefiri 1tu vazift') 
olma&J,. bir takı ı 'll?.ır laı tekl'ı, tckcı ıçeı'1 ı;agu ~ l oı. J. n l'llt'Cll VUJKI reisiyıli. ı:ıı na" b t!lı· tezahül' eytemiıti. Çiiıı- eük, sukİüm pfiklüm

1 

k6çilk ııalonu Gecenin çok 1lerlemiı olma ına dütsaz kabul adr.ı~k der, k ' 
~ ) m ktll." tc ·~ı ık ladıhr. Cas: rıl:ınlara ~ rı kah Dt' fo \1. ('h uı. nıp nbık kabinede ol- 1) ,ı Pt!talıı, btitün fırb1arın 

1 
terlcedip nuıkadclerotın mechuliltı t- ı ratmeıı, l\I. Baudofn kabinenin kat't (!>r 



Arnavutlukta 
(Birinci sahi/ eden devam) 

•,y kez mınl.ılkasında, İtalyanları 
ta . ık eden Yınınn kıtaatı, mühim 
lı u:ı koylcri işgal etmiılcrdiı'. 

İtalyan tnyyareleı·i müdafaasız şe
h"rlere karşı hücumlarına devam et
lt!İş ve Pı·cvesa'yı bombalamıştır. 

Yunan matbuatı, f talyan tayrare
lel"lnin Korfuya, müdafaasız sivil 
halka karşı raı,tığı hücumlardan do
layı büyük bir infial izhar etmekte-
411ir. 

Yunan tebliği 
Atına, 28 (A.A.) - Yunan resmi 

tebliği: 
Muhtelif mıntakalarda cereyan e

den muharebelerden sonra, Yunanlı
lar, iı;lerindc bir kaç zabit bulunan 
240 esir nlmı1Jlardır. Yunan kıtnları, 
bundan maada otomatik sllahlar ve 
laavan toplan iltinam etmiılerdir. 

İtalyan tebliği 
İtnlyada bir mahal, 28 (A.A.) -

İtalyan orduları umumi karargahı
•ın 204 numaralı tebliğinden: 

Yunan cephesinde düşmanın, taar
ruzları şiddetli muknbll taanuzları
lllıala geıi püııküı·tülmüşlür. Esirler 
Vf' otomatık silahlar nlınnuıtır. 
Rombardımah ve avcı tayyarele -

rlndcn müı ekk<'p filolar kıtnlara, te
sisata ve yollann iltisak noktalarına 
taarruz ctmişl!'rcllr. 
Dü~anın Preveı.e deniz üssüne 

taanıız edilmiş ve demirli bulunan 
vapurlara tam i!;abetler kaydolun • 
ınuştur. 

İngiliz muvaffakıyetlerinin 
Yunanistandaki akisleri 

Atina, 28 (A.A.) - Matbuat Na
zın Nlkoludis, dün, cEI Ehram> a -
dındaki Mısır gazetesinin muhabiri
ııi kabul ederek, garp çölündeld İn -
Cillı. nıuvaffukıyetlcı-i hakkında lfU 
beyanatta bulunmuştur. 

General Wawe\ ordusunun parlak 
laferlerl, Yunanlılarda deıin bir se
vinç uyandırnııştır. Bu zaferlerin, 
ıı1ücadelcnin nihat neticesi üzerinde 
büyuk bir tesiri olacaktır. ················································ 

Noel bitince 

Tayyare 
harbi tekrar 
başladı 

lngilizler Alman istila 
islerini bombaladılar, 

Almanlar da mukabele 
ettiler 

Af rikada 
(1 uıci •ahif Mlen d•vam) 

nliyctc gcçmiştiı-. Avustralyalı pi ~ 
lotlar, perşembe gunil, gurp çolunde, 
iki İtalyan avcısını duşürmüşlerdir. 

Noel dcvre~i esnasında İngilıı ha
va kuvvetleri sade1:e kcştf uçuıılan 
yapmışlar ve bu uçuşların birinde, 
denizde biı· İtalyan bombardıman 
t11yyaresıni düşiirmüşlerdir. 

Düşürülen İtalyan 
tayyareleri 

Kahıre, 28 (A.A.) - inKlliZ hava 
kuvvetleri umumi kararglhından ve 
rllen bir habere göre, Ortaşarkta fa· 

Londra, 28 (A.A.) - Sallhiyet- alıyette bulunan bir lngiUa bava fi. 
tar bir membadan öğrenildığine gö- losu, garp çölündeki taarruzun haş
re, İngiliz tayyareleri, dün gece, lnngıcından Noel arifesine kadar, 
Bordeaux, Lorient ve Havre'da dahil yalnız başına 24 tıal~·an tayyaresi 
olmak üzere 11eal altındaki Jo'ransa- düşurmüıtür. Ayni filonun, İtalya
da doklara, tayyare meydanlarına nın harbe girlşiııdenbcri düşürdüğil 
ve denizaltı fisledne hücumlar yap- t11yyare adedi 51 i bulmaktadır. Bu-
mıılardır. 1 na mukabil mezkür filo, çoldekl ha-

l. ·ı· d d .. .. rekattanberi ancak 5 pllot ve İtalya-
ngı ız onanmasının uşur- nın harbe girişındenberi iki pilot 
düğü Alman tayyareleri '!kaybetmiştir. 
Loııdra, 28 (A.A.) _ AınlrRllik Gar:p. ç?lil"?~eki 1n~llif. tııarruzu_n· 

makamı tarafından ııcşredilen ra· ılıınbcrı, lngılızlerin ltalyanlara nıs
kamlar, İngili7. ve tııittt<:fik ıtemıl"· belen zayıatları 24 e karşı l; İtalya
ı·ine yerleştirilen hava ıtafı toplan· nın harbe girişi~denbcr_i Noel arife
nın Vl• ıloııaıınıaya mensup tayyare- sine kadarki zayıatları ıse bire kaı·şı 
lerin cluşürdükh•ri Alınan t.uyyarele- 1 i dır. 
rlnin mühim bir yekuna balit oldu- İtalyan tebliği 
ğunu göstcrnıckledir. itnlyada bir mahal, 28 (A.A.) 

1 ilkkanuna kadar deniz tayyaıe İtalyan ordulan umumi kararga -
da fi bataryaları l02 tanaı e düşür- hının 204 numaralı tebliği: 
muşlcrdır. 91 tayyare de ha'>ara uğ- Blngazi hududu mıntakaınnda 
ratıldıtı içın bunlann tahrip edildi- Hardia cephesinde topçu faaliyeti 
ği teyit edılmemiıtlr. Aynı muddet olmuştur. 
zarfında donanmaya mensup tayya- Ha\'a kuvvetlerinin yardımfie ya
reler 52 tayyare düşürmütlerdlr. 10 pılan bir haıeket esnasında seri kol
tayyarenin daha tahrip edildiği tc- larımııdan biri düşmanın bir maki
eyyüt etmemiştir. neli tüfek müfrezesini tahrip etmiş 

Bundan başka a}·nı donanma tay- ve mürettebatını esir almıştır. 
yare1eri t.arafınrlan 4!1 düşman tay- Deniz cüziitamlurımııdan biri, ııa-
yaresi hasara uğratılmıştll". hl! boyundaki zıı·hlı nıüfreselcı c 

Noeli müteakip Londraya karşı top ateşı açarak clii,nınnın kuv 

Yapılan ilk akın Yellerini dağılmış ve motörlii topla-
rı susturmuştur. 

Londra, 28 (A.A.) - İngiliz Ha- Dün gündüz ve evvelki gece hoın-
va Nezaretinin tebliği: bardıman tayyarelerimiz düşmanın 

Dün akşam, güneoin batına ınclaıı bir ileri üssüııı.i ve makineli vcsaiti
biraz sonra, düşman bombardıman ııl müessir hareketleri altında tut
tayyarelcrl, Londraya hücum etmiş- mıya devam etmişlerdir. Avcı tayya
lerdiı·. Dört saat kadar ııuren bu hü- relerimiz, düşmanın avcı tayyarelc
cuın esnuında, payitaht üzerine bir ı·ile şiddetli muharebeler yapmıştır. 

(Birfocf sahifeden devam) çok bombalar atılmıştır. Tayyarelerimisden biri Akdenlade 
lirler, bilhassa sinemalarda halk, İngiltercnin şark mıntakaın ''e ce- 5000 tonluk blı· vapuru torpilliyerck 

F ransanın istilası 
nıubtemel görülüyor 

laaitiz kıtalannı alkııladıiJ, Al - nubu earld nuntıı.kaııile cenup Rahi - batıı mıştır. 
linde bir nokta ü:r.erine de bir kaç Ceman düşmanın beş avcı tayya • 

llıanveit ayaık naH l'ZI sdv bomba atılmıştır. resi düşürülmüıtür. Bombardıman 
!ban ve ltalyan kıtalanna ıslık Bir miktar ölü ve bir miktu ya- ı tayyarelcrinıizden biri dönmemiştir. 
~dıiı için, Paris şehrinin iki ralı vardır. Bir çok ev tahl"ip edll- .............................................. .. 

l.afta patatesten mahrum kaldı- miş veyahut ha ara uğramıştır. Rir Almanların lngiJ-
lını tebarüz ettirmektedirler. çok yangınlar çıkmış, fakat bu van-

Ayni muharrirlere göre, ayni gınlarln sürntle ve nıfü·s~ir bir ~<ıu • tereye taarruzu 
lbahiyette metodlar, Petain hükii rette meşgul oluıımuşlur. Yangınla- . . 
lbetini tazyik için kullanılmakta- rın büyük bir kıımıı, dahil hücum de-1 (1 ıncf ~cılı~feden ~/Hrım) 
dır. vam ederkcıı söndürülınü l- . beklemeden ve lngılterenın daha 

Belçikada iaşe vaziyeti daha İngiliz hükumet" şjuı. , çok kuvvetlenmesine vakit bırak-
f ta 

. t 1 skveçe 1 madan nihai darbeyi indirmeli -
eııadır. Almanlar, Fransadan zmına verece d" A "k · ·t 
~ 1 "k d dd t · - S kh 

1 28 
ır. merı amn, lngı tereye yap-c çı aya gı a ma e erı gon - ro om (AA ) D N B bil 

dermektedirler. E.ıııasen Vichy hü dıriyor: ' ' . - ·• · · t1 ığı yard~ımın da.~t~ası kdad~lman-ltıimeti iaşe meselesine layık ol - Londrada.ki İsveç etçiliği, Haric!- arı el'! ı~e!e uşurme te ır. 
duğu ehemmiyeti vermemekte- ye Nezaretıne verdiği bir raporda, lstıla nasıl olacak? 
dir. 29 sonteşrlnde Hclsingfoorg civarın- istila teşebbiisünün yalnız Pas 

Bu tazyika rağmen Fransızlar, da atılan bombalardan İngiliz hava - de Calais'yi aşmak suretile de
laliplere surat asmaktadırlar. Bü ~uvvetl<'rlnin mcııul olduğu hjakkın- ğil, Pas· de - Calaisde ayni za • 
•:, f akl farHiyeyi salahiyetli ngiliz manda ba•ka istikametlerde de 
-un ümitleri, İniilizlerin muza fe- makamatının kabul ettiğini bildir • " 
riyetindedir. miıtir. yapılacak taarruzlarla baş~mlabi-

Muharrirlerin anlattıklarına sö- İngiliz hüklııneti, İsveç bitat'aflı- leceği hakkında Marepl Brau-
le, Parla üzerinden uçan bir lngi- tının ihlllimlm dolayı İsveç hOku _ achitsch tarafından yapılan beya
llz tayyaresi, sökte, teksif edil - metine teeMüderini beyan etmit ve nata telmih eden mezkur iazete
~iı buhardan bir iz bırakmı,ttr. bombardımandan · mütevellit basaı·a- nin muhabiri şunları ilave etmek-
~r saat sonra bütün Parisliler, tı tazmin etmeyi vaadetmişUr. tedir : 
qır lqiliz tayyaresinin gökte bu İnıilterede açılan dahili clyi haber alan bir zat, bana 
"hirli kelimeyi reametmit olduiu· istikraz Almanların, filhakika aylardan-
ı.u b. a,· 1 · 1 tm L ·d· beri Norveçte sağlam yollar in-l ar ır orıne ana ada ı ı - Londra, 28 (A.A.) - Maltye Na-
•r: cltirnab. sırı dün yaptığı beyanat esnasında, p etmekte olduklann1 ve lskoç-
~. Paria, 28 (A.A) - O. N. 8. hat1> iaükruının, thndiye kadar yaya kütle halinde bir iniı hare-
-.adiriyor: harp muraflanndan, 1 milyar 200 ketinden fÜpbe edilclijini eöyle-

Hll p · bul ak milyonluk bir Dıebllfı kartıladığını di. Ayni zat, Almanların ikinci-l. on anate unm ta 0 
• söylemi§ 'ft yeniden usun videli iki kanunun ..ıi havalanndan ve 

n •bık Fran91Z Batvekil Mua· lstikruın açılac:aiını ilive etmiştir. 
~i, iaal altındaki Frane&z arazi- L...: hemen daimi olan karanlıktan 
~deki Fnn•z mümenili De .uıgilterenin 11 ayhk istifade ederek izlandayı veya 
~non ile uzun ıörüımelerde bu- ithalitı Kanadayı istilaya teşebbüs edebi-
·-11ıınyttur. Londra, 28 ( A.A.) _ 1940 senesi- leceklerini de ilave etmiftir. 

General Romalet nin ilk on bir ayı urfında İngiltere- Muhabir, netice olarak fÖyle 
nin takriben bir railyar İnailia Ura- demektedir: 

tümgeneral oldu Jık ithallt yaptığı habeı· verilmekte- Alman tahşidatı 
Cenevre, 28 (A.A.) - D. N. dir. SöylendiOine aöre, Fransanın 

· : Vichy' den alınan haberlere _ .. ,,. .. """""""'"""" .. "'*-"'"."'"-"' ... .. il'öre, cenubu garbisinde, sahil boyunda 
~ Goner.al_ de._Yillemin'in te- Çankayşek ordusu üç milyon La Rochelle ile ispanya arasında 
1-t e .evkuıı ~utoakıp Franeız 1 kişiyi buldu 15 Alman fırka11 tahıit edilmiı-

•va Kuvvetlen Kurmay Baı - · tir. Bu tahşidat, Almanların, is -
'1- nlıiı veküliiine tayin olunan Çunki~g, 28 (A~U.) -ki Çın ordu-
~neral R 1 t h U • sunun ııoı.cüıril demıı r : panyayı İstila etmek istediklerine 

oma e • ava t mie - ç· ı k bil t dair bazı ,.ayialara yol açmı11tır. 
•erclliiine terfi etmiıtir. 1941 senesi, ın n mu a a11ı·ru- ,.. " 

zunu ve bunun ııeUccsinıle Çinin· za. Fakat bunun hakiki sebebi, Fran-
~ .\mira) Darlan, Mareşal :ferini getirecektir. Mareşal Çankay- sanın bu kısmının İngiliz bombar
'retain'e Bitlerin tekliflerini tekin ordusu, ıimdi uç milyon mun- dımanlarına pek maruz bulunan 

tirdi tazam erattan mürekkep bulunmak- Fransanın şimal sahiline nisbetle 
},j re tadır ve bunun bir milyondan fazla· istila talimlerine daha müsait ol-

adrid •. 28 (A.A.), - Ba.zı gaze- sını seyyar cüzütanılar t-kil evle -
er A 1 D ı p -Y " maaıdır.> • mıra &l'. an uı,, ansten av-j ınektedir. Halen. yeni sili? altına a-

... nde Mare~al Nta~ e, Alman - lınmııı büyült mıktarda Çınll de ta - Alman kıtalarının 
111aııam tetn_ld ~e;98ısi hail,.n~a! ı Um görmektedir. Çin dahilinde esil- Muhtemel harekatı 
~erin tekhft~nru tevdi ettiğını ha endüstrlainin inkiıafı sayesinde 
8- r vermektedıı~ler. Çin orduları, ıimdl her umandan 

bık Başvekillerin muhake daha iyi teçhh edilebilmektedir. -.etli celecek haf ta başlıyor 
~ "8drid, 28 (A.A.) - Madrid mat 
te •t1na Berlinden gelen haberlere 
)'re, V!chy hnkOmetl tarafından, 
k ~nsız hezimetinin baılıca milseb
~eri olarak itham edilen General 
~lin ile sabık Batveklllerden Da

ıer, Reynaud ve Leon Blum'Gn 
kemeleri plecek hafta JUon'da 

lıncall'ttr. 

li'ransada yaıi bir kabine 
kuruLicalunu 

lleıue, 28 (A.A.) - cLa Suisseı. 
~ in blldirditine sire, MaN-
1.~ _P,tair4' dört ldfiden m6teşekkil 
~i bir kabine kurmak fikrinde. 

Siam • Hindiçini hududunda 
çarpışmalar devam ediyor 
Tokyo, 28 (A.A.) - Donıei ajan

sunn bildi rdiiioe wöre, Siam ile 
Fransıa H.ind~iniai araaında bir kaç 
ıündenberl durmq olan hidiseler 24 
ilkkinullda tekrar baılamııtır. 

Slamh kuvvetler Savankhet etr11-
fında bulunan Hindiçini kuvvetleri
ne ateş açmııılardır. Hlndlçini kuv
Tetleri de Xemmarat'da bulunan 
Siam kuvvetlerine kaTfllık taarruz. 
da bulunmuşlardır. 

Bunun &:serine ıiddetll bir muha
rebe olnıuıı ve uzun müddet siirmüt
tür. 

Londra, 26 (A.A.) - Afi : 
Macaristandan, Alman kıtala

rının geçtiğine dair verilen habe
rin, zihinleri karıştırınıya matuf 
bir Alman blöfü olduğu Daily 
Sketch gazetesi tarahndan bugün 
teyit edilmektedir. 

Filhakika bu gazete, Macaris
tan ve Rumanyadan seçen ena
rengiz trenlerin, Tunanın donma
sı üzerine Rumanya petrolü ta11-
yan 50 trenden ibaret olduğunu 
tasrih etmektedir. 

Bu pzeteye göre, petrol taşı
yan, fakat miktarları daha az o
lan bazı trenler Y ugoslavyadan 
ve Rumanyadan seçmektedir. 
Çünkü Yugoslavyaya Rumen pet 
rolü ftrileceiine dair iki memle
ket aruuıda l>ir itilaf mevcuttur. 

•u kabineye Hariciye Nazırı ola
l'laDdin, Balı1"41e Na&ırı olarak 

l'U Darlan "9 Harbi)"e Nasın 
ta)( ta General Hnntanpr itUrak 

erdir. 

Domelnin iirendiiine 
Siamh asker ölmüı ve)'a 
ı:metar. 

göre, 80 Almanya, bu petrolün yanauun 
1aralan • kendi hesabına depo edilmeai tar 

til.. bu petrolün Yuıoalavyaya 

Almanlar 

ailaayet 

tecavflze 
geçecekler mi ? 

a-

Vatman Nazımın idaresindeki 
16 numaarh Harbiye - Akaaray 
hattında çalışan tramvay arabası 
dün gece aaa.! 21,40 da Aksaray

(Baımakal•den dıvaırı) dan Harbiyeye giderken, Sirkeci
lik tahfidat için yalnı? bir hare- de ikbal oteli önündeki 70 dere
ket hedefi kalıyor, ki o da Ama· celik kaviste, iddiaya göre, süra
vutluktur. Fakat, vaktile bir in • tini azaltmadığı için yoldan çık -
giliz gazetesinin de söylediii ıi- mıştır. 
bi, Almanlann, Arnavutlukta l - Hadise, anide vukua geldiğin
talyaya yardıma kalkıtmalannm, den, vatman arabayı durduran\a
fqiat idaresinin izzeti. ne&ini kı • mıı ve tramvay, kaldırımları •ta· 
rarak Jtalyadalri nüfuzunu biçe rak, civardaki cBirlik> berber 
indirmesi ııibi bir teblikeai vardır. dükkanına girmittir. 
Acaba ltalyanlar bana ram ola • Yolcular telata düımüıler, fa
caklar mıdır? Bunun hakkında kat ne tramvaydakilere ve ne de 
kimse, eauh bir mütalea yürüte- berber dükkanında bulunanlara 
memekte, baza muharrirler (de- bir ıey olmamı!\tır. Dükkanın 
nize d~in, eline geçen tahtaya camları parçalanmıfhr. Hasar tea 
aanlması) kabilinden Arnavut -lbit edilmektedir. Her taraftan a
luk ve onu takiben M..... muvaf-1 mele celbedilerek tramvay, bir 
faluyetaizliklerinden sonra ltalya- saat zarhnda yola konmuştur. Bu 
nm berfeye razı olacaiuut diğer müddet içinde tramvaylar 9efer 
bazı muharrirler de, M. Muaaoli- lyapamamıılardır. Hadise haltkın
ninin bu çaprAfık iıleri her ne pa· da tahkikata devam edilmekte -
hasına olursa olsun ttalyan kuv - dir. 
vetlerile düzeltmiye uiratacağını ••••••• •••• ................................... .. 

iddia eylemektedirler. Ücretli ihtisas 
Maamafih, bu müteaddit ihti-

mallerden hangiainin vukubula- mevkileri 
cağı hakkında hükilm vermeden (l ;nci sahifedeıı devam) 
eYYel, Rumanyada hakikaten de- Yeni layiha hazırlanırken, hü-
nildiji gibi vasi mikyuta Alman kumetçe tesbit edilerek Meclise 
tahşidatı yapıldığının tahakkuk verilen ücretli ihtısaa mevlcileri
etmesi lazımdır. Halbaki diğer nin ııdedi dokuz yüzü mütecaviz 
taraftan Reuter ajana ela bu tah- bulunuyordu. Ancak diğer ma
ıidahn aslı olmadığı iddiasında! aşlı ve muayyen za~an zarfında 
bulunmaktadır. terfi etmesi lazımgelen memurla-

Radyo pzetesi, Reulerin bu rın hukukunu ve vazife aşkını ko 
iddiasını da zikrettikten sonra bu rumak için bütçe encümeni ihtı
bapta bir büküm verebilmek için saa mevkii sayıaını 2 31 e inclirmiş 
birkaç gün daha beklemekten ve layihaya son ,eklini ve-ren mu 
ba,ka çare olmadıjın1 söylemek· vakkat encümen ise bunu 
tedir, !ci bizce de en doğru söa 2 1 4 olarak kabul etmio -
bud1.tr. Hakikaten bu kadar kan- tir. Bu rakam haricinde ka -
tdı: rivayet ve iddialar karttamda 1 ıanlar. eski ücretlerini alıp 
bİJ' fikİ1' edinebilmek için hadisab barem esaslarına intibak edecek
dikkatle t:ıkip etmek, ona göre !erdir. Bu esasın bankalarla dev
müteyakkız bulunmak, yegane let müeaaeaeierine de tqmili is -
basiretli yoldur. tenmektedir. Layiha önümüzdeki 

TASVtRt EFKAR günlerde müzakere edilecektir. ................................................ 
Buğday satışları 
serbest bırakıldı 

Günde 500 
tayyare 

(Bil"incf sahifeden devam) (1 inei aahlfeden d.ıvanıl 
en mübrem ihtiyaçlarını temin e- temin etnıiyc karar veren hukumet 
debilecektir. Bu meselenin tefer- 5112/940 tarihinde neşreltlğf blı· ka· 
ruatı lngiliz mübayaat komisyo- 'rarnaın ile elinde 500 kilodan :fnzln 
nu şefi Purvis ile MorgenthRu a- buırday ol~n tacırleı·dcn birer bcyan
rasında tesbit edilmiştir. 1 name nlmış ve hu hububata el koy-

Yeni milli müdafaa meclisinin mu,tu. 
bu prensipin kabulünü müteakıp Bu kararname hükümleı ine göre, 
tatbikata geçilmesi için süratle Ofis yeni kararlaştırılan :fiyatlar Ü· 

lazımgelen emirleri vereceği kuv- zerinden ttteirlerden bu buğdayların 
vetle tahmin edilmektedir. Yarı- buyuk bir kısmını mübaYan etmiş ve 
lan itilaf mucibince İngilterenin, mah u'un kıymetini arttırmıştır. 
eğer imal edilen tayyare miktarı- Ofisin şchı imizdeki mübayaatı ik
nın yaruıından fazlasına ihtiyacı mal edildiğinden Ankaradan gelen 
olursa. Amerika hükumeti bu ta- bir emirle evvelki günden itibaren 
lehe itiraz etmiyecektir. şehrimizdeki buğday satııları serbest 
Kanada ayda 360 tay~are bırakılmıştır. 

• İmal edecekmiş Uuğdny tacirleri butday mıntak11-
0ttava, 28 (A.A.) - Kanada larından ge~lreeekleri mallan alika

harp malzemesi imalinde dev a- dar makamlara malUmat vermeden 
dımlarile ilerlemektedir. 194 1 iı;tedlkleı; kırmacıya veyahut alıcıya 
senesi bidayetinden itibaren bu satabileceklerdir. Yalnız tetıbit edilen 
dominyonda ayda takriben 360 fö•athırdan fa&lasırıa satışta bulun -
tayyare imal edileceği tahmin 0 _ m~k nıcnedilnıiıtir. Buğdayların ka
lunmaktadır. Kanadada tesis e- llteleıine göre husule gelecek fiyat 
dilen top ve obüs dökümhane»İ, teneıa616 mflıteri ve satıcı arasmda 
lniiliz imparatorluiunun en bü- kararlaıtırılacaktır. 
yük ve en modern dökümhanele- Diler taraftan 20 günlük mübayaa 
rinden biridir. Burada aşağı yu- müddeti 15 eün daha uzatılmıı ol -
karı her tipte obüs ima e<lllmek· ruaaına ·rağmen eelırfmizdeki satış -
tedir. Iar serbest bırakılmıştır. 

Harbin bqlangıcında 1 5 se -
miden ibaret olan Kanada donan 
ması ıimdi 1 20 parça gemiden 
mürekkeptir. f 
Amerika efkin umumiyesi 1 BUGtlNK.tl PROGRAM 

ve harp 1 otıı;;ı/ı;;; 'HYZVJ 

RADYO 
. " - " 

Buenos Aires, 28 (A.A.) J.... Ste !l.OO Haberl.-r 19.~0 Haberler 
fani: Nacion ga7eteainin Vaıing- •

1 

H.18 Müzik 19.45 Türk(ileı· 
ton muhabiri yazıyor: tı.45 Yemek listesi 20.00 Oyun havası 

Gazeteciler, tüccarlar ve itçi - + 20.15 Müzik (Pi.) 
ler arasında yaptığım şahsi tah - 12.30 Su eserleri 20.30 Konuşma 
kilı:at, şu neticeyi verıniştir ki, A- 12.50 Hııbcrle;· _ 20.45 Şarkılar 
meirkalıların yüzde 30 u. Ameri- 13.0~ Şıırkı, tuıku 21.15 Konuema 

k h b 
. . l h. d .. 13.2a Oı kestra 21.80 Müzik 

anın ar e gırmesı c ın !':, yuz- + 22.30 Haberler 
de ellisi bunun aleyhindedir. Yüz ıs.oo l\tüz.ık (caz) 22.50 Dan5 müziği 
de 20 ai de Rooseveltin Ameri - 18.50 Fasıl Heyeti 23.25 Kapanış. 
kayı harbe sürüklemesinden endi
şe etmektedir. 

gönderilmesine müsaade etmek -
tedir. Almanya, icap ettiği za -
man bu petrolün yarısını Yugos
lavyadan alacaktır. Bütün bu fa
aliyet, Belgratta, Bükreıte vesair 
Balkan hükumet merkezlerinde 1 
bulunan Alman propagandacıları 1 

tarafından, Berlinden verilen ta• 
limat üzerine istismar edilmiştir. 
Karpatlaraltı mmtakasmda 

kalkınma faaliyeti 
Budapeşte. 28 (A.A.) - D. 

N. 8. : Karpatlaraltı Umumi Va
lisi Devezma, (Nemzeti Ujsag> 
gazetesi muhabirine yaptığı be -
yanatta, Karpatlaraltının kalkın -
maaı ve teskini kin bütün hazır
lıkların ikmal edilmekte olduğu
nu bildirmiftir. 

Hükumetin yardımı ile birçok 
müesseseler, etcürnle Karpatlar
altı bankası yeniden tefkilitlandı
rılmıştır. De Kozmaya göre, ha
yat kazanma şartları hiçbir za -
man bugünkü kadar iyi olmamış
br. Aynca bir Karpatlaraltı par
tisi vo Karpatlaralh ilim cemiyeti 
de teıkll edllmiıtir. 

lFMiihine Telefon No. lar~l 
Size ant ltızwn:u olabilecek tel~ı 
ton numaralarını veriyonıs. Bu 

umnralan defterlnttln bir k0§8-
ahıe kaydedin1a, 

YA:SGIN 

b&anbul ttfalyeel: ••• !~~ 
Be~ otlu ttfalyeal : •• , .. &« 
Vsküdar ttfalyeııl : • • • lllfl 

Otomatik olmıyan 7erlerdeı an 

1 
trnla ·Yanım• kelimesini aö7 
mck kLrJdlr. 

POL18 

p;;n;-;öbett,11 m8dtlr8 • IH 
SIHHI ıMDAT : 

btanbul \'e Beyotıu : 
Anadolu yakuı: •. 
RASTABANELD 

Cerrahpa§& : 
Haseki Nlaa : • • • • , 
Beyoğlu: 

MUHTELIP 

ŞirkPti H87!.17e : 

Slrkecl san : • • , • • • 
Haydarpefa pn : • . • I01M 

( Çelik Kanatlar 

Havacılarımız nasıl 
hazırlanıyorlar ? 

(Bqtaran 4 lncü Ahifede) 

Sonra (kör uçuı) dair~sine ge
çiyoruz: Ortada, \.üksekte - ka
natsız - bir tayyare iÖvdesi var. 
Kapaklan açıldığı zaman göriiyo
ruz ki, burada, en mükemmel bir 
tayyareyi teçhiz eden berıey var. 

Talebeden biri pilot y~rine o
turuyor, kapaklar kapan)yor. 

Ve böylece. dünya ile alaka
sını kesmit olan aenç, orada ken
di kendine tayyareaini idare edi
yor. 

- Ankaradan, Eakitehire gi
deceksin! 

Ne güneş, ne ufuk, ne yıldız, 
ne de herhangi bir ipret ve ala
met gördüğü için, talebe yalnız 
bilgisine ve aletlerine güvenerek 
v.-: yalnız onları kullanarak Eski
şehire gidiyor; yani Eaki§ehire gi
diyormuş gibi bütün kumandalan 
veriyor, bütün vasıtalannı kulla
nıyor. 

Acaba hatasız, doğru mu ha -
reket ediyor} 

Oç, dört metre gerideki, yine 
bir sürü aletle mücehhez masanın 
başında oturan öğretmen, bir 
kablo vasıtaaile talebenin bütün 
hareketlerini anı anına takip etti
ği için hatalar varsa, taahih edili
yor. 

Anlatıyorlar: 
- Kör uçuş, bugün için pek 

mühimdir. Eskiden tayyareler a
çıktı. Gece ne kadar karanlık ol
sa, ufukla gök arasında yine ha
fif bir ııık farkedilirdi. Şimdiki 

tayyareler ise, hem kapa!ı, hem 
de içinde lamba bulunduğundan, 

pilot, kat'iyen dıpnnın ııJğını 
f arkedemez. 

Binaenaleyh pilot ufku göre • 
mez ve muvazenesini ona göre 
temin edemez. Gündüzleri de bir 
tayyare - meseli ateşe maruz kal
dığı zaman - bir l>ulutun içine gİ· 

rer. işte o zaman da hiçbir ıey 
göremiyen pilot, yine kör uçuş 
sayesinde yoluna devam edebi -
lir. 

Para~üt salonunda on dörder 
metre boyundaki masaların önün 
de duruyoruz: Mal\&nın bir ucun

daki sandalyenin üzerinde, sırtını 
masaya dönerek hazırol vaziye
tinde duran paraşütçü genç, öğ -
retmenin işareti üzerine, sağ eli
te, hızla halkayı çekiyor. 

Arkasında evvela, müthif bir 
tazyikle bulduğu delikten fışkıran 
buhar gibi bembeyaz bir bez fır
lıyor, bu kılavuz paraşütüdür. 
Sonra asıl paraşüt, masanın üze
rine dökülüyor, bir gelin eteği 
gibi uzuyor, uzuyor ..• 

Fakat bir de bu dökülmüt, ya
yılmış paraıütü toplamak var: O 
upuzun bez yığınını - yanm saat 
süren bir çahtma ile -öyle eki e

kine, dengi dengine, yerli yerine 
yerleıtirmek icııp ediyor ki ..• 

Paraşütü yerlqtirip kapıyan, 
oraya bir de imzalı klğJt koyu -

yor. Allah esirgesin, bir kaza o -

lur• ve bu kaza, paraıütün fena 
katlanmıı olmaaından doimuıaa. 
mesut ol 

Ancak, şeytan kulağına kur• 
ıun, her iş büyük bir intizamla 
görüldüğü için aksaklık, sakatlık 
pek görülmüyor. 

Paraşütçülerden birine 
dum: 

- Atlayışlarınız esnasında hiç 
kaza geçirdiniz mi} 

Gülümsiyere'k anlath : 

- Bir gün, sert bir havada tq 
yareden ntlamı~hm. Yere değer-

ken, paraıüt gev§eyip aöneceji

ne, ,iddetli rüzgann teairile bir 
balon gibi şiımiş. beni sürüklemi
ye başlamıştı. Sürükledi, sürükle
di. Böylece iki kilomctrl"den fazla 
do1aştırdı. Bereket versin, oto • 

mobille yetiştiler .•. Ne çare, o za
man büsbütün acemi idim. 

- Rüzgar bu •• dedim, ustalık, 
acemilik anlar mı, ferman dinler 
mi} 

- Dinler.. dinler. Bugünkt 
tayyarecilik, her kuvveti kendine 

ramedecek derecede tekemmül 
etmiş bulunuvor. 

- Peki. şimdi böyle bir kaza
ya uğrasanız. ne yapardınız} 

- Gayet basit: Göbeğimin üs 
tündeki kilide yumruğumu indi

rince, söker atardım paraşütü! 

- Para!lütle inerken, yerde 
istediğiniz noktaya ayak baaabi-. 
lir misiniz} 

- İyi havalarda evet ..• Seçti
ğimiz hedefe inebiliriz. 

- itin ustam ayılmak açaa 

kaç defa atlamış olmak ilzımdır> 
- Bu, İstidada, kabiliyete bal 

lıdır. Fakat beynelmilel kaidede 

80 den fazla atlamış olana (üs -
tad) derler. 

- Hava Kurumunun bu merte 
beye ulaşmış elemanları var mı) 

- Şüphesiz ... Mesela Ali ho

ca .. sekseni çoktan, çoktan aı -
mıştır. 

O halde, yarın; Ergaziye, genç 

ve değerli öğretmen Ali Yıldızı 
ziyarete gideceğiz ... 

KANDEMiR ................................................ 
İzmitte bir tövbekir 

İzmit: (Hususi) - Akyazıda ga· 
rib hır hadise olmuş kaçak tutu 
ve sigara kagıdı satan bir adam, 
bu kaçak maddeleri getirerek ma· 
halli inhisarlar memuruna teslim 
ve bir daha böyle kaçak enra sat· 
mıyacağına tövbeler etmiştir. 

Zicltrıııi ııc cilt lı.tutalıklan 

Dr. Hayri Ömer 
Öfleden sonra Beyoğlu Aiaeamll 
kaqamda Haııanbey Apt. No. 81 

Telefon: 48611 

Ç•«*k Hem.d 

Dr. Ahmet Akbymala 
Takalm, Talimhane Palu No. f 
Hastalan her sün aaat. 15 ta 
sonra kabul eder. Tel: 4011'1 

TASVİRİN ANSİKLOPEDİSİ 

Conson kanunu 
-:-merika Müttehit Hukıimetleri dev· I sevelt dahi Avnıp;ıdakl müttefık ve 

letı ve bunun başında bulunan Roose- dost memleketlerin bu hareketıni h•· 
vclt, İngıllercye şimdiki harpte ıayya· medememiş ve bunlan, borçlarım tll• 

re, gemi, sllAh ve muhimmat yapmak dıye,ye devama icbar için JohnlOnUD 

ve vermek suretıle her bakımdan yar- teklif ettiği kanunu tasvip :ve tervif 
dım etmiye hazır bulunduiu "baıde bun etmiştir. Simdı ıse bu kanun, Roole
ların tediyesi ciheti, meşhur Consan ka 'lelün lngıllereye yardım siyuetiM 
nunundan dolayı birçok zorluklara en büyült engel olmuttur. Bu kanun, 
ugrnmaktadır. !şin içinden çıkmak için 1 Amerikaya, harp zamanında kendiain
Roosevelt, bu gibi eşyayı Ariyet sure- den istikraz alan dc\Jetlerden bOrçıa. 
tnc parasız vermlye karar vermiştir. I rını ödemekten imtina edenleri Ame-

Con on kanunu, 1934 senesi 13 nisa- ı rikada istikraz nkdctmt.kten ve borca, 
mnda Amerikan parlamentosu tarnfın- krediye efY& almaktan mutlak surette 
dan knbul edilmiştir. Bu kanunu tekllt menetmektedir. lnsıltere de 6orcuma 
eden Ayan basından Johnson olmuş- ödemlyenlerln başında bulundutundan. 

o tarJhtenberl Amerlkadan, Jngllfzler. 
herıeYI peşin ;pera fle almak mecburt-

tor. Kanunun maksadı, umum! harp -
ten sonra iktısadl cihetten kalkınmak 
için Amerikadan istikraz akdine ve yettode kalmıılardır. 
kredi almıya muhtaç bulunan Avrupa Bu meşhur kanunun, ismine izafet 

1 edildiği muteşebbısi Johnson, esasen 
memlckcUerfni aeçen umumi .harpte Boo9eveltiıı • 7Skuı muavlnlerlndea 
Amerlkadan aldıkları istikrazlarm re- d ....... 
sUlmal ve faizlerini ödemlye icbar et- biridir. 1182 • .._.n bu adamın au1 
mektir. meslelf, askert blklmli'ktir. 1918 __. 

Amerika, Avrupadaki milttefiklerine 
ylnl İngiltere, Fransa, İtalya ve di -
ğer devletlere 11.000.000.000 al
tın dolar borç vermlstf. Bu devletler, 
Almanyadan alacak.lan tamirat bede1-
lerlle Amerikaya borçlarını öcliyecek
lerdJ. 

sinde Meksikaya gonderilen askeri te-

dip ordusunda askert başlılklm olıDue
tu. 1118 senesinde ıeneraI obnlllhL J'a

kat 1911 senesinde aaterl hlldmUk 
meaıetıııı ter......_ kendisine bey • 
nelmlı.t po1lUU ..,.bnda bQyllk 16h· 
ret kazandıran idari işlere girmJttlr. 

1932 de Almanya, tamiratı 6di,..._.. 1833 de BooleTelt, memleketi blkıo
ylnce, aalip AvrUpa de\·letıerl de 1113 cbrmak için ıetkil eWll idari ~ 
senesi sonunda, Finlandya müstesoa, nun riyasetine Jolınaonu tQID ....,._ 

Amer~a Wb't1:1i lıermielenli. ..._ *· 
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l~(;)@rutrml 
Galat asa ray -Beşiktaş maçm
dan Fener istifade edecek 

Galatasaray 
şampiyonluk 

kazanırsa F enerbahçenin 
ümitleri çoğalacaktır 

Yazın : Süleyman Tekil 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
İstanbul merkezi büyiik 

Eşya Piyangosu · 
Çocuk Esirgeme Kuı"Umu İstanbul 

merkezi tarafından, büyük ve çok 
zengin bir eşya piyangosu tertlı> o· 
lunmuştur . .Keşide yeri olarak Tnk
ıtm, Ford nccntai!ı binası tefrik o -
lunmuy ve binanın bu ııe yaınr bir 
oekilde tamir ve tan:ı:inılnc başlan -
mıştır. Piyango ltcşldesinc, 1 ikinci
kinun 941 c;ar~amba ırünü, mczktİı' 
mahalde baıılanncak ve keşide 31 
iklncikinuıı 941 akgamınu knılar bir 
ay devam edecektir. Ilehoı• biletin fi· 
yatı 1 liradır. Hiç boı yoktur ve çı
kan eşyalar keşide yt'rinde derhal sa 
hıpferine verflccektir. Piyango hasılu 
t1 Kurumun 941 faalyct devresi için
de vili~nuz huduUar1 içinde açıl
ması dOıünüleı\ birçok çocuk dispaıı
aer Ye lo'eşlerinin Uk açılış ma rafla 
rına tahvis olunacaktır. Bilet fiyatı
na nauıran, çıkacak cş)n kıymetleri 
kat kat !alk bulunmaktadır. Bu hu· 
ıusta daha timdlden 1 tanbul mer
kezine bir çok bilet talepleri vuku -
bulmnktadır. 

Bucün Şerci ve F enerbahçe 
adlarında liı maçlarına devam ı 
edilec:ektiı . Haftanın en büyük I 
..,.., F enerbahçe ıtadında Be - I 
tikt~ ile Galatasaray arasındaki 

B b le B k Kuı-umun Cağaloğlundald mer -
oyundur. undan aş a ey oz, 1 ke:ı: bina mda aylardanbcri devıım c-
Fenerbahçe ve Beyoğluııpor • den keşide bıızırhklan hemen hemen 
l/efa karıılaımaları da oldukça sona ermiştir. Tanzim ve teşhir o -
mühimdir. Şeref atadında, milli lunınak üzere eşyaların buırünlcrde 
kümeye ayrılabilmek için Beyoi-

1 
keşide mahalline nakline başlıınacak-

luıpoı ile çekiıen Altıntuiun ya- tır. Kurumun bu tok hayırlı ve avni 
pacaiı maç da ehemmiyetlidir. umanda halk itln bu çok knl'h t.e • 
Altıntui bugün lstanbulspor ile ıebbüsilnün vniyetimiz hulkı tBl'a • 

tından btiyilk ve geniş biı rnA'bet gö-
brtılaıacaktır. receğine şüphe yoktur. 

Galatasaray - Beşiktaş - ·-
Bu iki kuvvetli takımımızın Öldüler mi, öldürüldüler mi 

brıılaıması, Galataaaraydan zi -
/zmit (Hususi) - Karasuda eski· 

yade Beşiktaı için rniıhimdir. ellik eden Mehmed isminde bir va· 
Hatti Galatasaray bugün yapa -

tandaş var. Eskici Mehmet, vakcajı O} unla liıı maçlan pmpiyo-
nU1nda Fenerbahçcnin rnevkiini tiyle iki defa evlcnmiştiı'. Mehme· 

din her iki kansınchın 2 si kız, iki· 
tayin edecektir. Bu ıebepten, si de erkek olmak üzere 4 çocuğu 
maçın n~ticesini bir an evvel göı- 51 kilo J&mpiyonu Deniz olmuştur. İki kadın bir evde geçi· 
•ek için Galatasaraydan evvel Lueainden Murat nemediklerinden Eskici Mehmet de 
Fenerbahçeliler sabıraızlanmak- ikinci karısını Kuru dere köyüne 

1ac1~!r:~asarayın bugün .alıaya Boks maçları göndermiştir • .Fakat buraad birinei 
kansının iki oğlu öldüğünden, bu 

DU&1 ça.kacaiını bilmiyoruz. Buna Geçen hafta baılanmıı olan kadın çocuklarının üvey anneleri 
mukabil Bctiktaı, her zamanki askeri liseler arasındaki bolr.~ tarafından zehirlendiklerini lddla 
takımını muhafaza etmektedir. ınaçlarına dün Beyo~lu. Halke~ı etmi§ ve çocuklar mezardan çıka-

Psikolojik bakımdan bu maçı salonunda devam edılmıı ve na- rılarak tahkikata başlanmıştır. 
tahlıl edecek olursak, Galataaa- hayetlenmiıtir. 
rayın her endi,eden uzak olarak Deniz liıeıi takımı dört ıampi
eahada daha rahat ve ıuurlu o - yonluk alarak askeri liseler boks 
JUn oynayacağı akla ıelir. Bu çe- ıampiyonu olmuttur. 
fit maçların kazanılabilmeainde Sporun her ıubeıinde büyük 
oyundan ziyade Moralin rol oy- muvaffak_ıyetler gösteren Deniz 
aadıiı ekseriya vukuagelen bir lisesinin, bir mevıim İçerisinde 
laakikat olduğundan, Galatasara- bu, üçüncü §tımpiyonluiudur. Bu 
Ti• bu cihetten rakibine niıbetle yüzden, değerli ıpor muallimleri 
a-.antajlı görmemiz icap eder. T evfiL: Böke'yi tebrik eder ve 

Bundan baıka, Galatasaray i- genç deni'Zcilerimize, ileride daha 
9n ikincı bir avantaj da Fener - büyük muvaffakıyetler temenni 
ltahçe ile Galatasaray taraftarla- ederiz. 
nnın müşterek bir surette Gala- Maçların neticeıi : 
tanray lehinde yapacakları teza- 51 kilo : Denizden Murat, Mal-
hürattır. Bu hareket, Beşiktaş ta• tepeden imarettin' e hükmen ga
kanıı üzr.rinde yapacağı menfi te- ip gelerek kendi kilosunda ıam
Iİr ni betınde Calatasarayın at~li piyon olmuştur. 
takımını kamçılıyacaktır. 53 kilo: Denizden Şevki, Mal-

Takım itibarile her iki khibün tepeden Nurettine üç rauntta ııa-
on bırini tartacak olursak, bugjjn yı ile galip gelmi ve kilosunda 
için 8 ııiktaşın daha ağır bastığı- şampiyon ol mu ·tur. 
na göruriız. Fakat Siyah;- beyaz- 57 kilo: Kuleliden Şefik, De
hların kuvvetçe faikiyeti sadece niz• den Bülendi üç rauntta mağ
takımdadır. Eğer bugünkiı oyun- lüp ederek kilosunun ikincisi ol
da Beşıktaı, her zamanki tempo- muştur. Bu kilonun şampiyonu, 
IUllU tuttuarmayıp, galibiyet. fert Maltepe' c.lcn Cem::.ldir. 
lerin şahsi oyunlarına münhasır 61 kilo: Mahcpeden Kemal, 
ka.ırsa, Calatasarayın bu i,ten Kuleliden Necmi' ye üç rauntta 
claha kirlı çıkması ihtimali yar- sayı ile galip gelerek, kiloıunda 
clar. Çünkü fert itibarile Galata - ikınci olmu~tur. Bu kilonun am
aarayın, Beşiktaotıtn daha kıy - piyonu Dcniz'-dcn Serm:ıt'tir. 
metlı oyunculara malik olduğu 66 kilo: Deniz' den Seyfi, Mal-
&,ikirdır. ! tepeden Macidi ilk ravuntta aban 

Beşiktaşın, bugün çok sıkı bir done ettirmiş ve kilosunun ikinci
maç çıkarma ı ve galip gelmek si olmuştur. Bu kiloda Kuleliden 
için bi.ıtün enerjisini aarfetmesi Hüseyin ş~mpiyondur. 

• ibtutıali fazladır. Çünkü Beşik - 72 kilo: Kuleliden Sabahattin, 
tatlılar, Galatasarayın hemen çiğ- Maltepeden Bedri'ye üç rnuntta 
nenip yutulur lokma olmadığını sayı ile galip gelerek kilosunun 
taltdır ederler. ikncisi olmu tur. Bu kilonun şam 

B takımlar maçı piyonu Deniz lisesinden Afif'tir. 
Futbol a1anlığmın tertip ettiği 79 kilo: Maltepeden Ali, De -

B takımlar 11ra1mdaki lig maçla· niz' den Bedii' ye Üç rauntta ıayı 
nna bugı.in .aat 1 1 de Şeref ata- ile galip gelerek kilosunda ikinci 
4anda başlanacaktır. Bu maç, Be- olmuttur. Bu kilonun birinciıi, 
fiktq ile Altan arasında olacak Kuleliden Hayridir. 
•• hakem Fikret idare edecektir. Maçların sonunda, Kuleliden 

Futbol şampiyonası Ha>:ri il~ D~~iz ~icarıten Abdül-
Bu sabah, Şeref stadında as_ kadır, bır goıtenı maçı yapmıı -

&eri mektepler arasındaki futbol l lardır. 

Reşat Mimaroğlunun 
konferansı 

Bugün, saat 16 te Şişli Halkevin· 
de, İstanbul Vilayeti C. H. P. İdare 
Heyeti Reisi ve İzmir Mobuıu Reşat. 
Mimaroğlu tarafından ahvali bazı· 
raya müteallik bir konferans vcıile
rektir. 

Motörcülük kursu 
Eminrhıü Ha.lkevfnden: 
l\lotörcülOk kursunun ameli kısmı 

heı· hafta cumartesi günleri saat 14 
de ve çarıamba günleri saat 18 de 
HalL:evlnin arkasındııki •rasvlr soka
ğında Turan garajında yupılncak ve 
ilk derıı 1 ikincikinun 941 çarşamba 
günü batlıyacaktır. Evvelce derslere 
devam etmiş olanlaı ın bu ameli kurs 
lara da gelmeleri ilin oluntu·. 

Doium ye katlan ha• 
tahkları mtiteha••ı•ı 

Operatör Dr. Saib Ali 
DÔLBAK 

MUAMELE VERGISILE 
• yoflu Tünel başı Tiintl 

apartıman No. 2 

Pa::o.rda11 maada lıtr gim ağlt
dtıı •onra ha.talarını kabul eder 

Alakadar müesseselerin 1941 deı .itibaren tutacakları 

Sııltaııahmet B iiiıcü Sulh Rıık11.k 
llakimliğiııdeıı : 

Nümune 1 
iMALAT 

defteri 

Nümune 4 
Ücret üzerinden mua

mele vergiıine tibi 
müeueselerin 

MUAMELE defteri 

Niimune 2 
iptidai maddealnin ne.-i çok olan 

11nai m ÜeHeaelerin 
iMAL,.. T defteri 

NUmune 3 
MUAMELE 

defteri 

Nümune S Nümune 6 
EMTiA Nim mamul maddeleri 

JTHALAT ve imal ettiren müeaıeaele-
IHRA CA T rin EMTiA iTHALAT 

defteri ve iHRACA T defteri 

Nümune7 

SATIŞ 

defteri 

Davacı Fikl'i Kııntal ve Ali Kan· 
çııl vekilleri avuknt Ft!rit Elıtiıı ta
rafından İBt. Süloyınaniyede, Sülcy
manlye caddesinde 3 No. h hanede 
mukim Naci Ömer vesaire ale) hleri
nc 940/ 2061 No. lı do ya ile açılan 
izıılci ŞÜ)'U davasının yapılmakta o
lan nrnlıakeıncsindc his edarlardan 
olıtu{:'U ıınlıışılan ve l'kametgihı meç
hul bulunan l\luıımmere illhıeıı dave
tiye ve arzuhal suıeti tebliğ edildiği 
halde mahkemeye gelmemi olduğun
dan, keşif yapıldı,.,ndnıı bahl le 

Defterlerimizin 25 • 50 • 100 • 200 ve daha fazla sahifelil•ri mevcuttur. Taşra ıipa
ritleri sühuletle gönderilir. 

gıyap kararının 15 gün müd -
det.le ılaneıı tebliğine ve muhakeme
nin de 21/1/941 tarihine mOsndif 
sah gtinü saat 10 a talikına mahke
mece karar verllmiş olduğundan 

müddeti içinde itil'az edilmediği ve 
mahkemede hllzır bulunulmadığı tak
dirde gıyaben hükum ve karar veı·i

lcceği ııanen tebli~ olunur. 

Yukarıdaki d~fterlerin na11l kullanılacafına dair IZAHNAME. - Fi. 25 kuruş. 

SATIŞ YERi: DiKKAT: Defterl~rimi~ h~r mü-
e .... enın ıhtıyacına 

~ İnkılap kitabevi 
......_ lıtanbul - Ankara caddesi, 15S 

uygun formüllerle basılmıştır. 

Tabı gayet temiz - Kitıdı en İJİ 
tendir. 

~l.ıUJjaLJ.Wl.ıUJJuLı.WUJUiluL,W!,JU,UJL 

Kızılay İstanbul Deposu Direktör1üiünden: 

15-1ve16-1 No.lı 

OYUN 
KAGITLARI 
Mağazamızda Düzünesi: t 922 ve 

U~stesi: 
Perakende olarak satılmaktadır. 

Adres: Kızılay Han No. 20, Yeni Postane kartııı - lıtaobul 

Topçu Okulundan: 
Okula alınacak muhtelif hizmet crbnbile veı llccek ücret nıiktarları 

agağıda göııterllmlıtir. lsteklllcı in ves!kalım ile birlikte Halıcıoğl•!nda 
Topçu Okulu Komutanlığına mOraeantlnrı. (12450) 

1liz,net erbabı ilcref 
Bh aşçı 86:40 lira 
Blr aşçı yaınıağı 25 lira 
Blr hamamcı 25 Ura 
İkl bula lkçı 26 lira 
f ki hademe 25 :36 hın Gnrson ve sanat sahihi olnrılıır 
Bir berber ~O lira tercıh edilır. 

7 renkli 8 haritayı, 72 devletin bandırahuını, 
320 sahife yazıyı, mükemmel bir muhtıra 

defterini havi 

Hayat Takvimi 
Çıktı. Bu eşsiz ve emsalsiz takvimde: 
:Milletler dinler ihtiralar tarihile Türk İnkılfıp ta -' , . 

rihi, sağlık, güzellik, kazalardan korunma çarelerı, de~-
letlerin vaziyeti, vilayetlerimiz, kazalarımız, trenlerı
miz, liman ve iskelelerimiz, her ayda yapılacak işler ve 
daha bir çok lüzumlu yazı!ar. vardır. Taklitlerin.i alm~
mak· için (HAYAT TAKVIMI) adına, (MAARiF KI
TAPHANESİ) adresine dikkat etmelidir. 

Fiyatı 30, ciltlisi 40 kuruştur. 
~~~~~~~~~~-

~İÇKİSİZ SAZ.~•~ 

Borsa Kıraathanesinde 
Nezih bir nilc snloııu olnn kıra alhanemizde her pazar saat 2 - 6 

ya kadnr memleketlınizin tanın mıı Bay ve Bayan sanatkirla

rınıl11n müleşekkil mükemmel saz heyetini dinlemek fır atını 

kaçırma yını:ı:. 

A ıırıca Mnlatgalı tanburi Fahriyi dinliyeceksiniz· 

· ı ıst Komutanhgı Satanı· ı Dr. Hafız Cemal ___________ ... ____ 1111!1 Alma Komisyonu ilanları LOKMAN HEKt• · 

inhisarlar U. Müdürlüt?ünden: Dahiliye Mtiteh9ssısı 
Fen tatbikat okuluna ait binalar-

Ci1 Bi 
Jlulıamnıcn B. % 7,5 fominatı Eksiltmenin dn yn_pılııcak harici ve dahili su te-

141iktaı ı Lira Kr. l.ircı Kr. şekli, giıııii, saati 
si ntı açık ek lltme ile 4/ 1/941 gfi-

Roz tera:ı:i bandası 100 adet lOGO 00 79 60 Açık ek. G/1/941 14 
ili! saat 11 de ıhnlesi yapılncnktır. SBl'ı to:ı: yaldız 20-0 Kg. 002 00 72 15 > > 13/1/941 14 

ı. - Nümunc ,.e şartnameleri mucibince yuknnda cins ve miktarı Kcşıf bedeli ı..ı44 lira 85 kuruştur. 

yazılı (2) kalem malzeme ııçık eksiltme usuli1e sntın ahn11cnkt1r. 

II. - 'Muhammen bedelleri, muvakkat temiııııtları, ckslllme gün ve 
saatleri hizalurıııda >"uzıhdır. 

ıır. - Yaldız nümunc ve şııı tnanl4!BI sözü gL-çen şuheden parası~ 
alınııbilcceği gibi handa ııünıuııo i de görı11cbilır. 

JV. - lsteklllcrin cluıiltme için tayin oluıınn gün ve nntlel'de %7,6 
guveııme pnrnlarilc birlikte mezkür komisyona müı ncaatları. (12495) 

. . - . . " ~ . .... . 

B&f, Dif. lfe•le, Grip, Bomatmma. 
Nevralji. ~ınkhk •e ROtiio A~rılar1om Derhal Keeer 
icabında rlftde 3 kı .. alanabilir. T AKLITLERINOEN SAKINlNIZ 
. HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA ISlCYfNIZ 

tik teminatı lOf! lira 36 kuruştur. 

ŞartnamC'si her gün Komisyondu 

gorülelıiliı , İsteklilerin b<'lli gün ve 

saatte Fındıklıdn Komutanlık Sıı -

tınnlınıı Koınbyonuna gelmeleri. 
(11943) 

••• 
Ciheti a kcriyc !çın 20 MS l M3 

tnkıl 13 çıra\.\ kereste ile 5100 
kılo kireç ve tO torba çimento 

1

31/12/ 940 gr:ııil suııt 11,30 da pauır
hklıı s tın alın cııktır. Şnrtnıııncsi 
lıc t· gün Komisyonda görfılcbillr. 

1 Hepslnın keşif bedeli 703 lira 70 ku-
ı uşlur. Kat'i teminııtı 105 lıra 55 

1 kuruştur. İsteklllerin belli gtln ve 
'Snl\lte 1''ındıklıda Komutanlık Satın

ı ,ınıa Koııılsyoııuııa gelmeleri. 
(12444) .,,.. 

lltüteahhldı nanı ve hesabına 100 
ton kuru ot :ll / 12/940 günü saat 
10.30 da pıızsrlıkla satın alınacaktır . 

Dlv• .. vnlu 104 

Muayrı1e soaUerı: Pa%8r baric 
her rıOn 2.5 Tel : 22398 

BORSA 
28 - 12 • 940 muamel .. i 

f,oncfr" 
Nevyork 
Cf'nen, 

"ti•' ~o ya 
Madrlt 
Buda~ 
Hlikreş 
P.elgrad 
V<-koha. 
StokhoL 

l Sterlla 
100 Dolar 
100 in. f'r, 
JOO Drahmi 
100 ... .,. 
100 Peçeta 
100 ,_,. 
llıO Ley 
100 Olaaı 
100 Yea 
lC'l l1Veçkr 

~. 'll 
13l ... O 
29. 77'1 

o. 997 
ı. 6'l2 

12, 937 
26.532 
0,62~ 
ı. 175 

Si. t 7 
2'1.0Q" 

ESHAM VE T AHVILAT 

1933 yli&de 5 lkramly.U 19.2' 
E,.aanl 19.77 
lavu • linımııa ı ı., •. 4 

• • ı 19.1' 
• , l~l 

= . ' 19.14 
.. • 5 19.14 
" " 6 19.IS 

Ana.dol D•mlryol 1 ve 2 petl• 4().1'0 
11 ... 1ıı. .. Baekua .,..ı. 109.25 
Ş.trl.. Slıorta $lrkett 8.4.S 

.-aıpiyonaıının final maçı oyna· Bugün Cemil oynayamıyor 
•caktır. Bu maç, Deniz li~~i il~ Geçen hafta F encrbahçe - Ga
Maltepe araıında 1 O teırınısanı lataaaray maçında Cihadı aakat -
tarihinde tehir edilmiı olan oyun- ladığmdan dolayı hakem tarafın-
4ur. Müsabakaya aaat 9 da haı- dan dıprı çıkarılan Cemil hak -
lanacaktır. •• kında dün b..2.lge ceza heyeti top-

Basketbol musabakaları !anarak 48 saatlik muvakkat bir 

Ben hediyelitimi intihap ettim. 1 İstanbul Belediyeai IIAnları 1 
Hiç tereddütsüz l-•••••••••••••••••••••--

Bir OMEGA saati 

Şartnamesı her giin Komisyonda gö- ~ 
rülebilir. İsteklilerin belli gün ve sn- ·""110== .,,r=S=a=h=a=r=.

1
C=I. =8=11=10=f=ı·y=a=tlarJ 

alt.c Fındıklıda romutanlık Satına!· _DU 
ma Komiı:ıyonuna ırclıneleıi. v~ 

(12446) Retadlye 2\ Lira tS ...... 
••• Kahil 8eflblrllk lM u to 

255X505 elı'adında 185 paket ve ICllçe alba rramı ı " 1' 
.. 
" 

Genel acentalığı: 
İstanbul, Kutlu han No. 114' 

-=============ıı::::======-====-=---=- Bilylik mağazalarda satılır, Taıra 1 
&mitte kömüre narh kondu Derbendlilerin askerlerimize .iç.in_a.ce•n•ta-a.ra.n.•~.·0.r •. ____ _ 

hmit: '(Hususi) - Burada hilknı hediyeleri 1 T 1 Y A T R O L A R 1 

Buaiin Eminönü Halkevi nlo- ceza vermiıtir. Hafta içerisinde 
aunda, ajanlıiın tertip ettiii baa· ı tekrar toplanacak olan ceza he
lr.etbol pmpiyonaıına devam e • yeti, Cemile verilecek olan hoy
tlilecektir. kotun müddetini tayin edecektir. 

-ren Manıal kömürü ili halledil· İzmit: (Hususi) - Derbent Na· • • 
mit ve kömüre yeniden narh kon- biyesi Müdürü Tevfik Kandaranın 
•U§tur. Bu narh mucibince bun· alfiltası ile Derbent halkı, kahra-

• 4an sonra Kömürün kilosu 6 kır 1 ınan askerlerimize 892 ıınrça pa
nqtan satılacaktır. Odunun kilo- muldu gömlek, çorab ve eldiven 
., da 50 paradır. hediY" etın~lerdir. 

ŞiRKETi HA YRIYEDEN: 
Yaz saatinin tatbiki, ıtıklıırı maskeleme tedbirinin kaldırılması 

üzerine muhterem )'olcularm batan anu ve ihtiyaçları nazara alı· 
narak son kıt seyrüsefer tarifesinde 1/1/941 oarıamba sabahından 
ltlbaren tatblk nıevkilne koaulacak olan yeni llive ve tadlllerl gös
teren cetvel yarınki paaarteıi günü iskelelerle vapurlara asılacak
tır. 

Kış tarifesine ek olarak tertip edilen bu tarife yalnız ilzeıin
deki pul bedeli olan 2 kunıa 1t para mukabilinde aiıelerlmhde da
irtılacaktır. 

ŞEHiR TiYATROSU 

a Dram kıamı: 

Gündüz 15.30 da 

Aktam 20,30 da 
APTAL 

KOMEDi KISMI: 
Gündllz 15.30 - Akf&lll 20.30 ela 

P11ıa Hazrtdleri . .. 
MAKSIMIN BÜYÜK Salonunda 

YENİ PROGRAM 
1 - Safiye ve arkadaşları, 
1 - 35 kiıilik reTii heyeti, 

nyan adalarında bir gece), 
S. Atilla idıu-e.sinde 

(Ha-

Zengin mizanaen, dekor, kostüm, 
cumartesi, pazar ıruııleri SRllt 16 da 
TeTÜ matinnL 

Üsküdarda Hamdi otlu Eyübe ait 636 ve 639 No. lu tek binek ara
bnlıırının vesaiti nakliye resminden olan borçlaıından dolayı 536 No. lu 

araba tahsili emval kanunu hükümleı ine tevfikan haciz nltına alınmış 

ve fkincikilnun ayınııı 6 ncı pazartcııl günü saat 1 l de Üsküdarda is-

kele meydanında açık arttll"ma sure tUe satılacağı. (12497) 

Yıl~aıı içiı vereceğiıiz en kıymetli 
he~iye~ir. Biyik 11ajazalarda satıllr 

GENEL ACENTESİ: İSTANBUL KUTLU HAN 1/4 

Taııra için acenta aranıyor. 

555X380 eb'adında 85 paket teneke 
levhalarından teneke yaptırılacaktır. 
Bu işin ııa:ı:arlıiı 31/12/940 gllnll 
saat 11 de yapılacaktır. Şartnam~i 
her g!in '.J\omlıyonda görülebilir. Is
tcklil••rin belll gün ve aaatte teklif 
edecekleri fiyata göre kat'l teminat
larllc biı-likte Fındıklıda Komutan
lık Satınalma Komisyonuna l'•lmı • 
!eri. (12052) 

••• 
Pazarlıkla 7/1/941 pnü saat 11 

de 250 nnkli~c arabası sahn alına· 
caktır. Muhammen bedeli 50000 lira 
olan bn arabaların blrislnin bcdell 
200 liradır. Kat'i teminat 760-0 lira· 
dır. Şartnamesi her gün Komisyon
da görülcbıllr. isteklllerin belli gün 
,,.c saatte Fındıklıda Komutanlık Sa
lınnlma Komisyonuna ıetmelerl. 

(12447) 

8. T OV EN 
NOKTALAllA 

YAZIDA KULLANILAN IŞARITLE.R 

Maarir Vekileti tarafından bütün 
mekteplere tavsiye edllmletir. 

'ÜÇO'NCU TABI 
Herkese lhL"1 10 kuruı 

IST ANBULJKBAL KiTABEVi 

Blrinelklnan 

-:-:-=,;-~ 29 
GI• .. 'YanaklJ 
Ota. 
1Wac11 
Aqaa 
Yata 
lam 'Yarınkll 

Pau.r 

Taavirl Efkir 
Nöahaaa (5) Kuruıtur 

1 Ab Ş iti 1 
TGrklye Harf9 

one era _ içla ~ 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 JCt• 
Altı aylık ............ 750 > U50 ' 
Üç aylık . . .. ........ 400 > 800 ' 
Bir aylık ..... . . ... .. liO > yokt~ 

Sahibi: Z. T . EBÜZZ/YA. 
Nqriyat Müdurü: C. BABAN ' 

Basıldıtı yer: M•tbCl4i asüzzJt 


