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96 ıncı M!JUl ~ıştır llOITAldL YEVMi GAZITI. Telefon: 21520 

.... 'l'MTlrWkAr, ....... 
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Kemalpaşa -Karacabeyde seylip 
Sular bazı mahalleleri 
sardı, nakliyat durdu 

-------
fıejı je ~ircık ıvılırı sı ~ası~ ~ir ki,ri yıkıl~ı 

Bazı köyler boşaltıldı, -
seglap mıntakalarına -ikıbetl 

- olacak? 

M i l ~is 

nk11llr 
G ü nde 

1 1 , 750, 0 0 0 

Senede 
4,250,000,0ll 
lngiliz lirası 

lngilterenin harp 
masrafı budur 

Londra, 29 (A.A.) - ~ 
Telearaph ıcazeteai. bqmak....._. 
de, yüzde bet faiz ziba~.-.. 
seçen harbi beyhude yere • 
pahalıya mal ettiiini hatarla'-k• 
ta ve eöyle de•am etmekteclit: 

e ....... llalMıd - ohala. ,- ...__......,...1cw- s_~dallar gönderiliyor 
~ ................ IMilıte mWi 'itlkrilı ıir• W. ..-W. Buı:sa, ZI (A.A.) - Ke- seçen l'eneki manura)'l alınıt bu· 

S- lta11aa •edmett -••ada ahua ltalraa eelrlerl 
Son üç aylak dene •••••1'f 

milll muraRann eüollk ._mı: 
11.750.000 aterline Wii 

~I • L-&111 1 Ka '--~~Ll lunmakla Mraber pgea. ..,ılpeald 
·;:ıs t; b" •• ....,. w • _.... ma pap ve raca°"_., .. caı acı tecrübelenlen tatlfa• edilerek 
~-- ı ı ıta. seylip, aeçea seneki haddini VilitAçe çok eaash tedbirler ahnmıt .o.. ......... ,.._............ Mılmuş ve Karacabeyde bu buluhdeğuMll.a tlMlli>'e kMlar inan 

b•••~r. H.iauliaı Yil'at haddi M ..... ~. Dün ak • ve ha:vvan •J'iatl otmadat. anlatıl· 
hcallliııd bnclileft •inkar et• ....-•9 .... ..ktad,r. Sular X..aalpqanın bit' 

.... ._ ........, on, oa iki ._.. pma bdar vili1ete gelen be mahallesini tatil& etndt bulun • 
fu1a .._ mazi ve men• ma16mata göre Uluabad köp maktadır. Su ballan )'erlerin halkı 9....... --..ıı.:.ıı.: ..- .._.. .a.!:.-!:.-~en Karacabeye L-dar daha enet tahliye olunmuıtur. Ke. _,.... .....,,. nmunu iMi malPaf&DID ortaaındaki boton köprü 
- ~ illlaid..a.a kur- olan ... ve iki taraf tam• - yü de tamamen s11lar kaplam'ttır. 

K bAcii kendileriai i- men su atbndadır. Utuabad köprııaonon fı.t kı11mında1<l 
~-...,.. -. .. lalar. kdrkuluklar bUe 11olara gömOlnıOı • 

DoAcwww illrı irsa- la.ariçtea Karacabeyle Bursa araııındakl mG tor. Vliiyet jandarma alay komuta· 
L_n.:._ --.. nakalit dormuısa da telefon •• tel- nile 11afia müdliril Kemalpqada bu-
-• leJireiii olaalu da ..... af mulıaberatı devam etmektedir. lutlmaktadır. Balıke11ir vaUli .. inin vl-

UL•Hı.. .!1-!&I~ ... .. - - -- Kemalpaf& ile telefon irtibatı ke&ll· I liyetımıze gönderdifi bir telgrafta 

Alman istila 
limanları 

bombalandı 
----

Korsan gemileri 
yine faaliyette 

~--ı.nıli.' Amtarla Fl'MllZ mi1tlr. ~u kaaa merkesindekl nslyet (Dnomı ..ıt.if• ı. rihcn ı de) 
p,..... fldrlsi dlnJa~• o Londra.19 (A.A..) - Salibiyettar 

~ Frama med-.i· A b • • d Tü k y blr membdan ötnnlldiiin• pre. -* ,.._ .._ .,.._, .._ f C 8 a 1 Ç 1 D e r • Unan Lorlent'daki Alman deniultı üaai 
-... •••••de 0 kadM' _. ... n e ) e r Var ? dqn gece tnsllts bombardıman tay· 
:~lllİ8b. ki Fnnw•n ......... t 8 S & n 0 d -'' 7arelertntn hllcunnına utramıı n 

-ı ___ ha !.L.._ .-.!-..:&:ı. U bu tayyarelerin bqhca ht!deflerlnl .... ~'h;.:=••= ---- teıkll etmiıtir. 
~-ini..,~ .... cıe Jİ- Petain'den «Slllll ka~ar H!~~~~ ~~:.:::

1

:~ !:n~~~ 
F·:;-~.=:. <:!~ Hitlere ıı" tte .. ·ıı ılırak t;~ı;~.:F::~e-.....ıerd.nWi telam........ 1 riae atılan bombalan saydı 
~-~·~:.'::'~ bir mektup y ı"r ı" yeceıv ı·z ,, Londra. u (A.A.) - Pres• A•SO---- ,_ ciadl'>ll ajansına naaran, ll\gllb 

~ .. ..-1.::;.~ ' = ... 1 :~=~m:!i"'~ 
.............. .eneı.rki ~- K o D u ım a arda D Yu Dan Mal buat yilzlerce bomba. iııtJI& ıfnıanlartna ve 

4dap 100 .-,.. ... - Fransız mı·ııetinm· N Fransa sahitJeTine konulmut ôlan .. 
--..ld d-L azın son verdiği zun Jllen&iJli &op meftllerine &bhlllf-.......... -;.:,.:: ı.:: :;..:; haberdar edilmesi tır. İtpl albadald Fran11• limanta-

Şarki Afrlka .. ld 
laarp luanketlerl 

L-~-. Yar~-~- !-.-..1...1..A- 'ı • • be 1 .. • ft a t l n d a nna karşı fİmdİJe kadar yaptlDUf 
- ... n- _.u- t bö olanlann bepsinderı mlhim olan ba 
iç laaftaldı bir diitman ta- 18 e D 1 J O r yle dedi eon taarrua biriblrini takip eden dal 

·:""..,_ Fraua11 imha etmit o- ~ Zurih 29 (A A ) v· b ti plar halinde gelen tayyareler tara- _ ______ ... __ __ 
-kendileri de bir türlü ka· ' · · - . ıc Y· A na, !9 .<A.A.) - Matbuat Na- f'ından yapılmııtır. Htlcum Calaiaden -----------

Yıııı islı ı~ı 

50 İta lyan 
tayyaresi 
düşürüldü 

etmeaikl . c:ihe 
1 

lla" • den selen gazete baberlenae na- sın Nikohıd11, Mı11ırda çıkan cElah- Boulogne'ya kadar bütan sahlll a • 
• .._;:;_ .,!.::__ ::::; ıaran Almanya tarafandan Vichy ram> pııeteltafn multablrine yaptı- tq altma almııbr. hk bomba :.-al• 
_ ~ r_._ • hülcUıneti üzerine yapılmakta o- ~ beyanat anumda Türk • Yunan murundan sonra Fransa kayalıklan 

~-~ ... .=il~-· lan tazyik. Noel yortalan eana. ı~kın~~f~~rl~ demiıtir: arıtsında ve büytık topların mevau 
• JeM 'U • • et, • .,.-e- aında bile, azalmamıftır. Amiral m . e batlı~n bulunduğu Gri11nea civarında tfddetll 
De Gaulle İlmİnd• Wr ... Da 1 • p . . . . çok sıkı dostluk ve ıttifak hatlarını bir yangın parlamıı ve İnrflb: sahi· 

lıımice sid-- Hir F....... r an m •"81 zırareta etnasan· pek iyi billyonunus. Buna iliveten lindeld hlnleree ııeyirci tarafından 
.... Utekkil ,......,. cabt- ~ Mar~I Petaın tarafından diyebilirim ki, Ywıaniıtanın geçir· l(Örölebilmlttir. Bu seyircilerden bir 

tiW dahilde de H.W Uma- Hıtlere hı!-ben. yazılm11 btt mek- ~ekte ol~utu imtihan, bu balları kısmı bombalann dakikada ,as bom
-..ıffitiİ!I' lnmaanclanbnn- tubu tevdı etmtt bulunduğunu La ciln Petikve kunetlendlrmektedir. r,. süratile atıldıjını teıbit etm1'ter· 
•~. er • LuiaM sazeteainin Vichy muba- Yunanlılar ve Tflrkler a)'l\l jıialere ciir. 

'-: ...... 1 ............ ptintiler biri bildirmektedir Müz k b ti4>l olarak •>'l'i pyelere clotru tam a 1___ el • • 
._ ....._ ~· ildi- · • era n bir tesanütle b.kmaktdtrlar Sonu l'UlllllD tayyar ennın 

a1-L-aı....L..ı- • • Franaa tarafandan teldiffere ve n kadar mltteblt ~ rak -·_.. • ._;.;ıı-eti _..____. u ı (IhtlerM 80lif• ı a.ıe.n. .. o a .,. .. .-uvece- uaaaq· ~ icin ~ba..._. f • ' aJ li...ıaM katlyen flphe etmt)oorus. Londra. 29 (A.A. l - lngiliz Bir Y~ 4enlzaltuı = de l Hava Ye Dahill Emniyet Nezaret- &.:.;. ı,._, __ ,_-.: 
.-..va nemeal llugllnlertle JllPll•cmk lerinin tebliii: .,.,.;.:::;!:' &.~~ 

Dün. bava karardalı:tan u eon- __...._... CllKlnA 

V • b • ı A . •k ra düfman bembudunaa tayya• Atina, 19 (A.A.) - Yunb bflldl-6 e nı ır ayı a rel~ri l?ıiltere~in Cenubu Garbi meti namına beyanatta bulanmıya 
i ,ehırlennden bırine. kıea, fakat mecun t•hal.)"et, Rlmaranm ttmaU 

lı l 
fiddetJi bir hücum yapml§iardır. ıarbisinde Yunan kıtaatının hlCmıl 

d M h elif 1 -·L b ve ileri hareketine mUYaffa,.··-tle 

azır a ut yaqaınar ,....llUf, azı .....,. 

n l 
L . _ _ L 1 • 1 devara ettiklerini blldfrmiplr. 
..... , TiaAua se IOıt. yanon ar.J 
eü ... de llindürülmüftilr. Zayiat Bu nuntabda Yunalllılar reniden 

arp malsemesl ittlDUl ~. . 
imi Slillkln SIYISI nen -Belediyelere genİf kontrol ve ceza 

salahiyeti veriliyor 

çok azdır. Dlrnanın prbhıde Y~ılar bir 
Almaa bnua gemilerİDİll carplflll&)'l aaıteakip ı sabit " 61 

faaliyeti nefer ellr .tıaqtafthr. Ba 1-ldbede 
• ..,..m lraf1' nokta. 1ıqnlann 1 mub-

Loodra. 29 (A.A.) - Bar Al· telif cWtusa alt olmıuı ve ordu
Fan konan pmW tarafmdan Pa- nua 1f m..ııtelif suutıaa aensup bu. 
silik Okyanuunda Nauru ac1... lumaaubr. Ba bal, ltab'lın aaftann
nua bombardunaa edilmai. Loa- ela naaıl t,»lr karpıaht hlldm. oldu. 
cin: matbuat ~ tnÖfille- tan• pt.mlıe W'Mltr. 

Ankara, ZI (Telefaala) - Bqiinlenle JUl"dun her '!ni allbdar ir. Sa.... Yunan teblili 
tarafmda yapılacak ela 1181....ı .. va denemesinin mi • filler, Alnwa seaiaW ta~ At.ıaa, 21 (A.A.) - DGn alqam 
kemmell- tl ı..ı... v 1 'LI - k8UD 11.-1&.-- L --1- -- yap.lan LU harebdn. lfttPhıi do- tıetredilen 63 numaralı teemt tetıUt: 

,,_ ~ .,en ...,.- ..,....,. .....,Ulllllllf • (Devw IQfa 'j .... ı •> (Ihwımt •elti/• ı, dtn ı •) 
tar. ~!~ ~va ~:ı- brp bruwa bamuı • EZ ' s r 

1 

' XL ı == 
mm ..... mauueleriai - etmektedir. Bina ..ıüpleri-
m. ,apmı,. mecbur otduklan mimaklar daha vazıh o- sf/Y(}fC MiLLi ROMAN 
tank ıösferHmekte ve Belediyelere daha ımiı kontrol ç 
.!! .. ~-~~: ...... !.?.'.:::.~!.~ .. ~:.::!!::': .. ~ .• ~! ocuk adam 
"«AKŞAM» m lelbs l Snyı Ya aa: 

Meşlıur .J!~~:;: ~~~~~~~-
"Necmadt1in matıtbl,.- •trata1flardır. Tenkidi· .,.__,._., 1c..41 ... 1ı& s. t'OMO•' Mt&rkri ~ ,,._ 

nl " tafalltaaı e neı aabUemJ&de ,._.,.. w ._... lc_..W. artı lccrııv- .-ldilfttül .-.. 
MoHtı,,•ına '~ JUÇ; ı-o Betlktafan,... UltiJetlle' Detieeleaaiftfıo. Dlltr mq. 

.... ,... .. 
Cevap lana Htlcell de pdarı V6, Be

Jollupan ı-• w ..,._da h
•ı:hıJtccll ~ ~~• .... ıiflıel-.i~~~'lllll!'~~!ll!'-'!~!!l!l!llll'ı""l!lllll~~""ııifı!iıı""'""'..,iWil~ 

Yakında 

Alrikı~ı ~"' 
tur. Bu, 1enede 4.250.000. 
8terlinlik bir yeldin tutar. Be 
eaba söre m&li ... ..- •-'Ilı 
yekanu 4.7S0.000.000 iki taraf da 

hazırlık 

W.-=-lr.ttr ki. hca raam aııaı•ıtlfl!rı-1 
da yap.Jacak · bUtçe tabiiUiileöı~ 
den 400.000.000 ateıba lulhidl~~<ll 

\ Bakışlar l 
lsmall Halda -

ve a•z•t••• 
t.mail Hakka Baltac:aoilunun 

Yeni Adam'ı .ldz yapna IM8-
ta. 

Bu h&cliMnin içinde 6ç m_. 
eele var: Biri bmail ffakkuun 
bncİW• öteki~· üçün· 
c:U.u ele 'bir Rki.r paeteeinin ye
di ... yap=a• H&diecnm 
l»Utünti kh!de bu 6ç metele 
tektir: aa,le blr mecmuayı t.
mail Halı:Jça Baltaeaoilu çıkar• 
maaaYda. IMıtka birinin onu ya• 
f&tma-. bupne kadar yapıl.an 
bUtUn tecrübelerden belli lr.i, 
imkinsazdı. 

Tahlile vurulunca lemail 
Hakkının kendisi batlı batan• 
bir uıeaeledir. Bu mü_..,a fikir 
adamı. bu alim, bu ..., .. atklr, 
bu hoca. bu muharrir Dariilfi.. 
nundan çalı:anldı ve bir aha 
maarif hizmetleıinclea laicbiri
ne alınmada. Niçin) Banu ..... 
diye kadar ne ~ ne de 
blz phye&ildı'k. -...U Hakkı 
nedir~ Cani mi. hana& nu. do
~11clınc1 au. 911ikatçİ mi. betin
cl koldan mı) lemai Hakla ne 
cleiildid F~ adamı ma de
ıuaır. ilim mi değildir. san"at
klr mı. hoca ~. muharrir .JBI 
delildir) Tam 32 1enellk fikir 
hayalı ve yalnız fikir hayata. 
tçinde zekanın haabt faaliyeti
ne yabancı tek hareket yok: 
Ne miicerret politih, oe tica
ıret. ne vurpncululı:. pe .._. 
lakla mebutlak aramada boc:mla
ma. hiç. biçbir .-,. Arap harf. 
lerile 40. Utin harflerle 21 
kitap. Her biri yalai& Tük ele
~ PTP miltyumcla kalitelere 
ı..,taip 60 tan fazla eeer. Buna 
pzete ~i 'ft yedi .. 
nelik «Yeni Adam• kollekai
FODUftU da kahnaz. Kendiainde 
her reeeamı. her l.attata. ber 
ealuae adamını imrendirmal 
lbamaelen bir plUtilr. .-•at. 
~,.,..,_ ~""'~ 

Peraail 1 A P A 



Tefrika: 13 .................... -, Yazan: Kandemir Şeker sanayii r 
Ankara bağlarında oturanlar merkepleri B tt • 

genış 

istimlak yapılıyor 
hastalanıverse kulübelerine gidemezler, !':z'::!:!a;:.ı;:ı;y:::.:: ey az 1 a 

yers;z, yurdsuz kalırlardı iatihaalit arhyor 

- ----·-
Nihayet, Eskişehir Mcb'usu ı lis, Erzurumdan Ankaraya geli • 

Abdullah Azmi Efendi, ıöyle de- n~bilmeııi .. de mutlaka yirmi, yir-
mişti : . I mı ~eı gunden evv~l. olamıyor. 

- Reia Beyefendı, bu yolu a- Bır mebus, kendını tutarQıya -
çarsak, yani müstafa addedersek rak, oturduğu yerden bağırı)'._orı 
kimse gelmez. Bendenizce bun - - Ne dioyrsunuz Allah '!Jkı
lcırı, gelmediklerinden dolayı, nıza, ne diyot,ıunuz} •• Ben poıta 
Meclis, kendilerini tnkbih etmeli. 1 ile ve at Ü,!tündc iki ayda gele• 
Her gclmiyeni mU.tafa addeder-ı1 

bildim! 
sek, yarın Mecliste kimse kal- Bugünün nesli, bu özlere bay-
maz. ret edebilir. Bdki de catla gel -

cPek doğru •• > aealerile karşı- meseydi> diyenler de bulunur. 
• !o.nan bu sözler, neyi ispat eder} Halbuki (poıto) ve (at} Er-

Ben, burada bir tarih hükmü zuramdan Anknraya gic!.ecek O• 

verecek değilim. Fako.t o kara lanın bulabileceği en mükemmel 
günlerde, Türkiye Büyük ~"!illet ve tek vasıta idi. Ya postaya ka • 
Meclisi kurulduğu zaman, bir !ah- çırnnlar, ya t bulamıyanlar) 
za tereddüt etmeden oraya şitap Erzurumdan Ankaraya, ~em 
edenler1 pygı ve sevgi ile ıeli.m- de en mükemmel vnı:ıta ile, hem 
lnmak bir borçtur. de bir mebuı iki yda gclebili -

••• yordu. Artık cbir de bugünü dü-
Ankara, bir mücadelenin mer- tününüzb demiye dilim varmı -

kezi idi. yor. 
ietiklaline, hürriyetine, ,erefi- ••• 

ne taııall6t eden bir düıman dün- Şeker bayramı yaldaııyor. 

Milli ekonomimizin en facıl ou· 
belerinden biri olan oeker sana
yii, gün geçtikçe dnha ziyade in
ki§af etmektedir. Fevkalade ah
vale -rağmen tıı.m bir intizamlll 
çolıımalarınll devam eden vcket 
fabrikalarımız, bu eeneki istihsal 
faaliyetlerini tamamlamıo bulun· 
ınakt dırlar. 

Bu ıene S 6.3 bin ton pancarın, 
fabrikalarımızda iflcnme~ile aıa
ğı yukarı 90 bin tona yakın oekcr 
istihsal cdilmiotir. Geçen acne
dcn müdevver stoklarla birlikte 
bu miktar, yurdumuzun bütün 
ıeker jhtiyacını lcal'IJlıyacck ka -
biliyettedir. 

Diğe taraftarı, pancar müstah
sili, 90 bine yakın c;iftÇimize, 
fabrikalara sattıkları pancar mu· 
kabili olarak ıekiz, ekiz buçuk 
milyon lira tediye edilmiıtir. 
Bundan baoka, pancar istihııali 
ile uğraıan köylüye de faiuiz o
larak iki milyon lirayı mütecaviz 
para verilmiştir. 

yasına karıı ayaklanmı,, &ilaha ilk defa yuvalarından uzak 
sarılmış bir milletin kalbi burada bayram y pacnk olanlıır. t kvi - İkbaat haberlerlı 
çarpıyordu. min o yaprağını unutm k istiyor-

Top kapıda bir meydan yapılacak, 
Fatihin lstanbula girdiği kapı 

daimi zafer takı haline sokulacak 
Beyazıt meydanında yakında büyQk istlml11klerc bavlanacaktır. 

Beyazıt camllnin etrafındaki b1nainrla, Küllük denilen ıı.ahadaki kah· 
veler, leblebiciler, piyango gıııclerı ve Sahaflar çarşısı dn bu istim
lli.kc dahildir. İstlmllk i i bittik ten sonra, Sultanahmettcıı Beyazıt 
meydanına kadar olan yol aafaltlanacaktn-. Beyazıt ve Sultanahmet 
meydanları da bu arada asfoltıı ttıbvıl edilecektir. Bunlardan son· ı 
ra Aksaray ve Topkapı yolunun ınşaııınıı başlanacaktır. 

Bu yol İstanbul - Edirne yolunun lıaşlnngıcı olacak, bu suretle 
Avrupa asfalt oosesi Edimeden Eıninonüno kadar uzıyacııktır. Bu 
arada Topkapıdaki kale bccll'ni de ckapı• ııynen :muhafaza edilmek 
ve bir tak oeklinde bırııkılmak auretlle iki tarafından delinecek ve 
yol bir meydan şeklinde genlıllycccktir. Bu !Uretle Fatihin llk ts
tnnbula girdiği bu kapı, meydanın \• ortasında bir zafer tnkı gibi 
kalacaktır. Bu inıaatın hepsi 1942 yılı sonuna kadnr bltn1iı <ılacaktır. 

Diğer taraftan Unkapanı ile Yenikapı arasındaki ıstimlfik işine 
de devam edilmektedir. Unkapan ından Aupkapıya kadar <ılan yerle
rin istimlaki hemen hemen bitmiş gibıdlr. Şimdi de Aznpkııpıdıın 
Yenlknpıyn kadar olan kısımdaki ıstımlfıke bir knç güne kadar baş
lanacaktır. F akat o günkü va111taıızlıklarl lar. Fakat hiçbir şeyi unutamıyan Yapağt kararnamesi 

ortasında, Ankaranın çektiii güç- kafalar taşıyoruz. O sırada An - Yapağı stokları hakkındaki ka 

~ü~IB, o . devri yaıamıı olanl~r kar~dan, yurdun dört bucağın -ı rarn. ame Mıntaka Ticar_et Müdür- B u" t u" n tak s ı· ı e r 
ıçı?, b~gun taıavvur_ ve tahmın 1 ~akı. evlere ~ıı:zılan m~tuplar lüğüne tebliğ edilmiştir. 
cdilemıyecek şeylerdır. fımdı toplanabılıp neşredılse, c- Kararnamenin metninden anla-
.. S?yl~~~it!im: şim~~ akıam ü.s- ~inim: Clünyanın en içli ıai~ler!_- ııldı~ıno göre Hükumet, Milli ralı'abilecekler iDİ 7. 

tu bındu:ımız tren hızı sabahlcyın nın elındcn çıkmış en fes bır ıır Korunma kanununun 14 üncü V '1 

KonservatuarıP 
talebe konser; 

Et fiyatı 
Fiyat Murakabe Ko
misyonu buglln tet
kiklere devam edecek 

Fiyat Murakabe Komisyonu 
ı bugün öğleden sonra toplanarak 
1 ba11tıı et olmak üzere bazı gıda 
m;ddelerine fiyat koymak için 

1 

meıgul olacaktır. 
Malum olduğu üzere, geçen 

perşembe günü yapılan içtimada 
et fiyatlaıı, kasnplar cemiyetinin 
murahhulnrı huzurile tetkik olun 
muş ve o günkü piyasa üzerin
den bazı fiyatlar tesbit olunmuş
tu, Fakat bu fiyatlar, muvakkat 
bir müddetin icaplarına göre ko
nulmuştu. 

Bütün tetkikler, bilhassa top -
tan ve perakende et fiyatları ara
sında nasıl bir münasebet bulun
duğu, toptan et fiyatı..;a nazaran 
perakendenin kaç misli olduğu -
nu tayin noktasından yapılmak
tadır. Bu tetkikler, perakende et 
fiyatlarının mezbahadaki toptan 
satışın tam bir misli olduğunu 
göstermiştir. Bu fiyat, komi!lyon
ca çok fazla görülmüştür. Bunun 
için normal bir had tesbitine doğ
ru gidilmektedir. 

Badema, her günlük Mezbaha 
toptan et fiyatları da gazetelerlt
ilan edilecektir. 

Asker ailelerine 
yardım 

Ankaraya götür~yor, hem ?e ya- mecmuaıına ~a_hip o~ur.duld maddesinin verdiii salahiyete Koordinasyon eHyeti kararile Konservatuar tarafından ter-
taklı ve ycmcklı vagonlanle... Bnyram tatılındcn ıstıfade ede- müsteniçlen, kararnamenin neş· taksi otomobillerinin bir gün tek tip edilen talebe konserlerinin i- Vali muhtelif müe•••-

0 i;Ün ise, bu, kelleyi koltuiun rek evlerine gidebilenler de o ka- ti tarihinden önce memle- ve bir gün çift numaralan çalış - kincisi yarın sııat 18 de Fransız altına almadan aşılomıy~n bir uc- dar nz ki." , ket dahilindeki sanayi müesse· maktadırlar. Fakat otomobillerin tiyatrosunda verilecektir. •elere birer mektup 
suz. bucaksız mesafeydı. Ankarada Mustafa Kemal Pa· sclerinden herhangi birile tahriri yarı yarıya azalmasından, iııteni· LCıtfiye Karacaovalı ( viyolon- gönderdi 

1 inyd~ bu, rı_ıcşa~enin bir kıs- 1 !anın etrafında toplan.ar~~: ~~ mukavelename ile hllğlanan ya- len benzin tasarrufu temin edil- ıel solo). Od il Dandoria ( piya- Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır-
mının du§man ışgalı altında olu- ılk bayramı nasıl geçırdıgımızı pağılara Ziraat Bankası emrinde memektedir. Çünkü çalışan bu no solo) ve Anahid {şan solo) in dar, İstaııbulun yardım görecek olan 
ouna verilsin. Ya öteler .. mesel.a bir~~ eo.nra nnlatacağım. . bulunan yapağılar hariç. beyan c- otomobiller daha fazla faaliyet iştırak edecekleri bu konserde asker aileleri hakkında, Ticaret ve 
Ankaradan Sıvasa, Enuruma gı- ~ımdı, bayrama gırerken, dilen yapağıları satın alabilecek- halinde bulunmakta, fazla ben· Beethoven, Chopin. Brahms, W. Sanayi cvlerllc Bankalara birer mc.k 
difler).. v mem!eket vaziyeti~in ~e halde tir. Hükumet, bu gibi yapağılara zin sarfetmektedirler. Havaların Gluck ve Schubert'ten birçok gÜ· tup göndcımiştiı". 

Dahası vnt: .Anka
0

ra ~.nglımn- o!.?~~nu. anlıya~ıl.m.enız ıçın, değer fiyatını tedjye ederek satın yağışlı gitmesi de bu otomobille- ı zel parçalar ''ardır. Vali bu mektubunda, hucluUarımı-
da oturanlar bıle, hır gun mer- Buyuk Mıllet Meclısının bayram- almak üzere el koymuş bulun- rin seferlerini fazlalaştırmıştır. Bundnn maada Nazan Göknil zı bekliycn kahraman askerlerimizin 
kepleri hnstalanıversc, kulübcle- dan evvel yaptığı son içtimadan maktadır. Buna mukabil, zaten bizde (piyano solo) ve Kutulaa (ke - alk•leı ine yapılacak yardımın, mez-

"d ' d k b h d •' " kür mOessesclcr tarafından bir se· 
r
1
in

1
e gdı emez, yerııız, yur suz a- a

8
se .ee.egım: I . d . Denize dökülen balıklar taksi adedi az olduğu için bazıın mnn solo) büyük bestekarların nelik olnrnk tahsilini rica ve tahsill 

ır ar ı. u ıçtımaın son cc ııcsın e rı - otomobil bulunamamaktadır. bazı gü.zel eserlerini çalacııklar- münasip gllriilen yekOnu zikretmck-
Merkcp miL Ya ne z nnctti· yaset m_akamını ikinci l{eis Ccla. . Son .iki üç wgün içinde lOO bin Bütün bu sebepler dolnyısile tak dır. tcdlr. 

nid O zam nlar otobüs mü, taksi lettin Arif Beye bırakarak, kür - çıft tor~k balıgı .tu.tul~uştu.r .. Bun- si tahdidinin kaldırılması proje- 100 lirnılnn fazln maaşı olanlar • 
mi, bisiklet mi, hatta - birkaç ta- süden inen Muııtnf8 Kemal Paşn: ların bır .~ısmı ~s~ıhluk edıldıkt~:" sinin pek yakında tahakkuk ede- Tramvaydan atlıyanlar d:ııı alınncak yardım parası her ay 
neden baoka - fayton mu vardı - Efendim, birkaç giin bay - s?.nrda nıdute~akısdı~.k~~l ıı~~zl~k yçu- ceği ve taksilerin hergün işleme- Dün zabıta, 32 kişiyi tramvay- tnhsil cdildiğ'i lı:.ılde servet sal1ib1 ve 
Ankara da) ram ınünaaebetile cöri.işcmiyece· zkun 1 en b elnwıze o u m.ulştur. d ı· sine miısaac.!e edileceüi anin ıl - dnn atlarken yakalanııs, 1 5 ofö- Uca ı et l'ı:bnbı klnıselcrd~n bu .. ııar?-

Hengarenk heybesini yerleşti- ğiz. Bu münııııebetle vaziyeti -~rı aıı ? ıgın .. ~arısın. ı ı ıraç e e· "' .. I t )"f l d d l ş nın scııelık olııı·ak tahsıU ınunasıp b 1 k h kt d b maktadır. Benzin stokumuz, mu· ru, mu ı e ı su~. ar nn o .ayı ~e: 1 görUlnıüş ve o yolda hareket etmlyc 
rip de mcrkebine kurulan bahti- umumiye hakkındaki ınalu - 1 ?1e ıçın ~u . 1m.mı ~~ a ~za ayyen bir haddi bulunca, hususi zalandırmış ve uç kadın dılencıyı knrar V<'rilmiştlr. 
yam Aristokrat denir, gıpta ile matı gayet kısa olarnk nrzetmc- ıhtıyaç oldugu ıd.dm edılıyor. f _:ı- otomobillere de müsaade edi _ de suç!a~ın.ı tesbit ederek adliye- Ynrdım mikt.ın, her ferd veya mü 
bakılırdı yi münasip oördüm dive aöze kat amonyak mıktan az oldugu l w• h b ·ı k v t 1 

• 0 •• " • B · F b 'k f ) b ecegı ayrıca a er ven ml' te - ~c vermış ır. e e enin servetine göre tcsbıt edil-
Mes fe ... en kısasından en u - başlamış: Düzce, Hendek, Ada- ~çı?h rm~ntı a ~ a;~· Ha UZ dir. Diğer t roftan, Rumnnyadon Biı· sandal devrildi mı ve aliikadıırlarn bildirllınişt1r. 

zununa kadar - farksız - bir dert· paza~ı, Bolu, Gerede ve bunları ıstı ~a 1 k emenı tl t·. . er &: da i't(ndiği kadar benzın alın - Htirmmettin ve 'f odori adında Bu miktar hıçbir suretle senede 600 
ti... tahdıt eden bütün sahil ve sahile n~I a ı rtzın dm~m e etm~e dı' ı makta vl' hıçbir müşkülata tesa- ikı kişı. evvelki akşam, Ahmed in liı·ııyı v,eçmiyecektlr. 

Bu derdi daha iyi knvrıyabil - kadar olan mıntokacln fesat ha - mı yon ıra O\ ız ge me te ır. I d" f d'I k d' d l'I K" .. d K 
reketlerinin k:'.milen ı'n1hn ve 'ıtfa Buz istihsa.lini arttırmak için ya- u t" ı.memt> ·te ır. ıxın ıı ı e opru en uz.guncuğıı Adli d 

meniz için, Büyük Millet Mccliııi k d db I 1 k gıd<·rlt"rl.eıı, Poşalimanı oni.inde ye e: 
mu····~kerelerınden bı'r ııııfhayı zı"k- edilmia oldug· unu, buralardaki ın n te ır er a ınaca hr. K "' 1 .. 1 • • • d 1 _J 1 ~ Y oy u Q r 1 nı 1z1 n san .ı <ACVrİ oıiş, hepsi denize 
Tedcyim: Temyiz mahkemesi ku- ku~':etl~~in takibat ve tedibat i~- l\feyvn fiyntiarı il duşmiişlerdir. Bir kocanm karısından 
rulncaktı. Meclis adliye encümeni lerını bıtırerek serbest bir halde Son günler zarfında meyva fi. k 1 • • Kazazedeler, etraftan yetişen- sikayeti reddedildi 
ıoyle bir teklifte bulunmuştu: kaldıklarını, bunların artık dü~ - yatları yükselmiştir. Noel müna- as er er 1m1 z e lcr tarafından kurtarılmışlardır D """ Adi" .. t d 
«Heyeti İcraiycnin bulunduiu manlara karşı istendiği gibi sebctile bir taraftan ehemmiyetli Vapur<lan athı·ken . z· u.n . dıy~e. kuracaH ~ en 
mahalde ifayi vapfe etmek ve kullanılııbileceğini anlattıktan miktarda meyvıı satılması fiyat- k 

1 
ş he 1. ye 1er1. 1 o ·· b h y l 'd K" ~_ıya bısmkın be. ırı,k . ~!
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k al,ımde-

1 
S 

· ı· d y 1 k 1 • b un ıın a a ova an op - nın aş a ır er egın o un a 
§eriye, hukuk, ceza, istida daire· sonra, ıvas ~ımn ın e e - arın vü ıe mesıne se ep olmuş- riiye g•lmnktc ol M it 1 d 1· ıı:. •• 1 · t' 5 

• .. _1. I ak •. 'h 'd T k h l' B'lh ~ ~ an a epe va- o aştıı;ını eoy emış ır. orguya 
lerınden murcY,.Jl;ep 0 m uzere nı !'n a ve o at ava ı - tur. ı assa armut, portakal ve ı puru :skcleye ya k h I k'l l_ı · 
muvakkat Temyiz Heyeti teşkil sinde tahaddüs etmiş olan mandalina fiyatları, bundan 15 1 Ankara, 29 (A.A.)- Asker- R f'k. · ti k . naş~r en, ama çe 

1 
e.n ·ıaııdıme:. . k b' 

b 
· ı ·· ı· ı · · ,_ 1 k h d' · l b uat c 1 a ama ıstemı,se de aya- 1 Hayır. emıştır; ar ama ır 

olunmu§tur •.• :. azı şayanı memnunıyet o mıyan gun cvve ıne nazaran çok fazla 1 erımıze ıı>ış ı e ıyesı e err ı ~, t k 1 k d . d" .. .. l B .. . 

H 
.. k. . T . hk ahvale geçmi,. bunların do Ak- yükselmi .. tir etrafında bugün aldığınııı tel- g a ı ara cnıze uşmuştur. sarhoş takı mışh. unun uzerıne 

- .u. umet ıse, emyız ma. ~· d"ğ ve Zile hAdiselerile beraber • . grnflllT, Gümüşhacıköy kazası F11kilt dt•rhal denize nt:•· arka- Sabri Beyin himııyeııine ıığındım. 
meıının Sıvasta çalışmasını ıstı - . 

1 
d·w • . b t d h k'k Polı•ate •• h lk 600 . ki "'30 ·r dası Şevket tarafından kurtarıl- Muhakeme vaki müracaati ka-d temız en ıgını, ura ar a a -ı a- a mın pamu u, "T çı t ~ • 

yor u. ti anlamış olan halkın, hükumete yün çorapla 97 parça muhıdif mıştır. bul etmemiştir. 
Sıvas mı, Ankara mı) Bir mü· dehalet ederek f istemiş olduğu- Beş ya ;mdaki çocuk yalnı:t yünlü eşya ve yine bu maksada 

nakaındır havladı. Bu eınadn Ad- nu, Heyeti icrniyenin de. aidatı!- ba 1na gezer mi? sarfedilmek üzere 179 lira ver- Go"·zu""mu··zu··n go""rdu""g"u•• 
liye Vekili Celaleddin Arif Bey mı' olan bu masum insanları, Aksaray, Millet caddesinde diklerini. Safranbolu halkının da 
lürıüye çıkarak ıöyle konuştu: Meclis namına affetmi~ olduğunu yalnız başına dolaşan ibrııhimin 4000 çıft yün çornp. 9 1 çift el- "' ,....,._ -

- l\1alumu iliniz, memleketi- d' 59 ve bu aftan sonra hcrkc:ıin İ§ile, 5 yaşındaki kızı Kerimeyi, Sirke- ıven, 1 6 pamuklu ve 45 O lira Denize dökülen servet 

A merilm Cümhurreisi Roose· 
velt lngiltereye, Amerikada 

mevcut veya yapılacak her türlü 
silah, tayyare ve geminin ariyet 
l!uretile verilmesini Kongreye tek· 
lif etmir.tir. Gelecek ayın üçünde 
bu teklif üzerinde müzakere lıaı• 
lıyacaktır. Fakat ı:mdiden />..yarı 
Meclisi azahırı arasında bu tekli· 
fin fnyda ve mahzurları üzerinde 
miinaka.çnlar yapılıyor. 

İngiltereye yardı mlüzumunda 
azalar fikren müttefiktirler. Mü• 
naka§a, yardımın şekli ve Arne
rfüayı istemiycrek harbe sürükhs
mek mülehaznsmdan doğmuştur. 
Ayandan ve Rooseveltin partisi 
Demokratlardan Camın, lngilte· 
reye., Amerikan harp malzemesi 
verilmesinin hakiki bitaraflığa uf· 
gun dü~miyeceği yolunda meclis· 
le bir cereyan belirdii,rini ve har· 
be sürüklenmemek maks!ldile 
müsbet bir siyasetin takibini ilti· 
uım eden azalardı:n bir grup te· 
şckkül edebileceğini söylemİJ!tİr. 

Filhakika Amerika Devletinin, 
parası ve vesaitilc yapılan hesap• 
ıız tayyare ve eslihanın ariyet <>"' 
!arak İngiltercye verilmesile, tn· 
gilizlerin de bütün mevcudiyetle· 
rile cidalde devamları, Anglo -
Sakaon devletlerini fiilen Alman· 
yaya karıı harbe sokmu, olacak· 
tır. Altı ay sonra Amerika fabd· 
kllları bütün otomobil sanayünin 
seferber edilmesi gayesinde günde 

· 500 tayyare imal edebileceği ha· 
ber veriliyor. Bunlann bütün pa· 
ralan Amerika Müttehit Hüku· 
metlerinin devlet hazinesi tara· 
fından ödenmesile tngiltercy• 
müessir yardım yapılm1' olacak· 
tır. Almanya, bir taraftan beı yid 
milyon nüfusu ve kırk milyon ki· 
lometre murabbaı arazisi bulıman 
lngiliz fmparatorluğile harbeder 
ken diğer taraftan da yüz olltl 
milyon nüfusu ve on milyon kilo· 
metre murabbaı arazisi bulunan 
Amerikanın, dünya altmlannıo 
yüzde dok&anmı teıkil eden aer
veti ve tükenmez mcnabü ve • 
dünyanın en büyük sanayiile şıı• 
vqmak mecburiyetinde kalacak· 
tır. 

Amerika limanl nndaki Al· 
man vo.,urlarilcr. Alman iııgali al: 
tındaki memleketlerin gemilel'I 
zaptcdilerck, yahut satın alınaralı 
İngiltcrcye verilmesi mevzubabs 
olmustu. Almanya Hariciye Ne· 
zoreli mümessili, böyle bir hare: 
keti pek ciddi tcJakki edeceğirı• 
beyan etmiştir. 

ihtimal bu yüzden Amerikart 
Ayan Meclisi ıızalıırından bir kıs
mı, yardı m~inden, Amerikanın 
bilar flıklan çıkacağından endi• 
şe etmi~lcı dir. 

Roo .. evelt, lngiltere için tem~ 
edilecek esliha ve harp malzeme5J 
yardımının mali tÇ.klini düşünür· 
ken bu. un İngiltereye emniyeti• 
qakli İşine de büyük ehemmiyet 
vermekte ve care olarak le irlan· 
da serbest hükfuneti ımuigj. Por• 
tekiz arazisi gibi bitaraf sayılarak 
burasının harp sahnesi bulunma· 
dığmı ilan etmek tasavvur edil· 
mektedir. Bu takdird eAmerikaO 
bayraiını taııyan gemilerin lrlan· 
da limanlarına ıitme lcrine bit• 
raflık kanunu mani olmıyacaktır• 
Bu 5urctle AmerikaPı' ı. lngiltere• 
ye hem paraııız harp m 

0 

lıemetl 
verecek, hem de bunlan Atland· 
tin öteki tarafına kendi gemileril• 
naklini temin edecektir. Likin lr• 
landa Hükumeti mutlak surette 
bitaraflığını ilin etmiı olduğuıt• 
dan, kendi arazisinin Amerik~· mizdc t riki muvasala istediği - gücile uğraşmıya baoladığını an - ci - T opkapı arasında işi iyen vat· teberru eylediklerini ve bütün bu 

miz derecede çok değildir. E.ğcr latmı§, en sonunda da ııuııarken, mıın Recebin idareşindeki tram- ~yaların Kızılay merkezlerine ve
Ankaraya tariki bahri ile gdmek bütün yüzlerde tatlı gülümseme· vay arabası çarpnnık muhtelif rilmiş bulunduklarını hildirmek- ı 
mümkün olabilseydi, lstanbulda d !er doğuran şu ıözleri söylemişti: yerlerinden yaralamıııtır. le ir. 
olduğu gibi, yollar kııalırdı. O y -------------. - Bütün bu harekatın içinde atman yakalanmış, çocuk, 1 
ııradn Heyeti lcra!>'enin bulun· 1 "k" k" . d k 1 Cerrahpn .. a hastane~ine kaldırıl- Kükürt temin edildi 
duğu mahalli kahul edebilirdik. ya nız 1 ı ışı orta a a mıştır. .. " 
F kat bugün, Bursadan, Bilecik Birisi Şaki Mustafa denmekle mıştır. lzmir (Tasviri Efkar) - Bu 

yıl, bağcılarımızın ihtiyacı olan 
kukürtlerin, nihayet mart nyına 
kadar satış şubelerinde hazır bu
lundurulması lazımgelmektedir. 

Gnııet1ılcı-in l•iiçuk lıa1111ılfslcri a rasıııcla okııycmız: cDiln de miihim 
mil.:tm dtı balık t utıılnı ıış: f akrı.t dr11ize dukiilnıil ·tar. Çii.nkii dalıtlde is· 
tılılal• azdır. Ayni zama11drı fiyııt lıııBıısı.ıııda uyıısıılamuılığınclan ilıracat 
da 11cıpılıııcıınwtır. Bulıkçılm· f lJU.Lı dıışıil'nıınnı•k için tııttuklaı-ı balıkları 
denı::e 11tııııs/c11dır.• 

dan Büyük Britanyaya gönder•• 
lecek harp malzemesi için depo 
vazifesini görmesine razı olup ol· 
rnıyacash meşkülttür. ~imdi Arrı~· 
rika Hükumeti, Mandayı ikna ı• 
çin bütün nüfuzunu kullanıyor. 

turikile konyaya ve Konyadan maruf, diğeri de Nazım namında- Polisin müdahnlc ine kızmış 
Ulukıv}a yolile Sıvasa gidilebil _ ki ikı şaki ... Bunları henüz nffet· Tnhtnkalede oturan Kemal is
mc.-si, asgari on iki günlük bir me- medik ve affetmek için de niye- mindc biri, Nuruosmaniyeden ge-
ıeledir.:t timiz yok. çerken bir çingene kızına takıl -

d b B ""~"" mnk istemioı;tir. Bunun üzerine 
Bir e ugu • ' düşününüz. u O gün yüzler bir pnrçacık gü- hadiseyi gören polis memuru 

Diğer taraftan, bağ hastalıkla
rına karşı kullanılnn kara boya, 
zuçyash ve kükürt için ziraat dai
releri tarafından tesbit edilen ih
tiyaç miktarının mübnyaası hak
kında da ~ehrimiz Vilayet Mü
dürlüğünden ıı.litkadarlnra yazıl
mıştır. 

- hem de asgari - on iki cünlük terken, kimin aklına gelebilirdi Mahmut müdahale etmiştir. Fa
mt'~afeyi, azami iki günde aşmı- ki, ayni Meclis salonu, pek yakın kat Kemal, polis memurunun bu 
yor muyud bir gelecekte, hüngür hüngür ağ- müdahalesine kızarak hnkaret et-

Cclnleddin Arif Bey devam c- lıyan inB.'.lnlaTln göz yaşlarile ıs- mi ve derhal yakalanarak cür -
diyor: !anacaktır. mümeşhut m:ıhkemesine veril -

- Oiyarbekir veya Van, Bit- (Devamı var) rniştir. 

Şefkat yaklaştı ve sanlı omuzumn bakt.ı: 

- Ehemmiyetli ml yaramz? Çok ıztırap çektiniz mi, çekiyor musu
nuz? 

Tehlikeli değil. İçinden kurşun çıkardılar. Fııkat bir iki ameliyat 
daha ltııım olacak. Rllntgen için bura;ıı•a gôndeıildim. Sabahleyin fllmlml 
aldılar. Siz ne t:aman başladınız? Ne çabuk! Tebrik ederim! 

Şefkat maMun bir tebessümle: 
- Tc~t>kk\lr ederim, dedi, burada staj z:örüyorum. Allah ı·azı olsun. 

Paşa bana çok kolaylık gösterdi. Zaten thtlyac; tn fazlalaşmış. Ne tesn
dıif, Yarabbim! Demin as stnnlnrdan biri söyledi b:ına~ c-Şu odada bir 
zabit l\!ck't.11p yazdı_r":cak. Neşet Bey sizin gitmenizi münal!ip gördü, 
r.:ır!, kağıt bulup gıdınlzl> dedi. Bakm hele ... Sizi go"r~ımi hiç hatı. 
rımdan g~irir miydim? Ne kadar memnun oldum bilseniz ... Yııınlandı
fınızdan biç haberim yok tabii ••. Bilnıem haber aldınız mı? .. Den sizin 
evden ayrılmıştım. 

- Evet, annem yazdı bana .•• 
- Validenizden ve sizden gördüğüm jyilft'l önırüm oldukça unuta-

mam. Hayatımın en bedbaht gihılerinde beni korudunuz. Şimdi i1zi bu· 
radıı. ııörüncc o kadar sevindim ki tasavvur edemc.zsiniz. 

Şefkat elindeki zarla ve klğıd:ı ,, ' ı ı bakıyordu. Birdenbire ha-
tırlıyarak: 

- Hal .. dedi, mektup yazacağız, dcğıl ını? Şqırdım dıı unuttum. 
- Hııcet var mı artlk? Siz gld ip valideml" haber vermez m1smld 
- A... Elbette, elbette •.. .A:lqama bunıd."'n ~Jkınca giderim 
- Burada hastalar ne günleri ziyaret edillrT 

Y zan : Server BEDi 

- Pıızartesi, çnrşnmba, cuma ... Yann cuma, ziyaret günü. Ben bu 
ııkşnm haber verırım kendisine... Yarın onunla bernber geliriz. 

-- Miikcmmd! 
Göz göze geldik. 
İçimden taUı bir cyyalc geçtiğini his.ettim. Son derl'cc mesut bir 

anıınclı: Gazeteler, Amıfıırtalar z:ıferinl haber veriyordu; ben o cephede 
v~ı:ıfesfnl yapmış bir znblttim ve bu ŞC'rc.fto his,,em 'ardı; İıltnnbııln gel
mı§tlm ve ynrm, bclkı de artık devamlı olarak anneme lcnvuaacaktım. Du 
lıaatnııcde de, Şefkat gibi bir bildlge rastgelmlştlm. İtiraf etmek lfızım
sa miicrim veyn nıcşru bnzı umltlcı· dl' bu saadeti taşırıyoı·du. 

Odaya bir nefer gelılı. 
Şefkati bav hcmefrc tııgu1ııı•ştı. Daha fazla konuşamad•Jc. Akşama 

uğrıyııcaktı. 

O gilo ieleı·i ~~ bitmiş; ııaat tı<'kizdt'n eonra geldi: 
- Dosdogru nı nt ıııze gl<lctl'gl m dedi, yaı ın . nbııh, tatbıka•tan ev· 

/Ju dıı başka: 
c/Jalıl.Ç1lıır çok fıal /r tulntı /cır, fukat buz bıılamııdtklarındım ilıra

eat içi>ı mıılıufcııaya mrcbııı· oldııklaı ı balıl.:lcırı denize dökmüşlerdir.• 
Ne cırı dığil tıııl Öte tcırujta el ı/ ,. ı,ı bcılığa lıa~rct çekerken btz bu

tada dcııizt dtJkuyorıız. Kcıbahat l:ı det IJalıkçılarda mı? Filhakika oıı
laı n' tl;ıiyetlcri de bıt11 ek bil yor. il r giiıı ff11u.tı az bıılur, bütün occe 
fİddı Ilı ıığııklcıı la ıııucadclc cdcı ek kazaı dıklan serv-0ti dcni::cı atıırlaı·, 
anulrrn cı , rrn 9cı;er. b ır ıı l ıktıın dcın vıırarak, çıJıı atar gibi, o giiı.:tJ· 
liııı baltldm ı Çtkardılda.,., uçsuı, bııe ksız kuvı•ya atarlar. 

ll ıf•tn lıım/crı I dıt imdtL~·ı; lllRIL 1 1 1 1Ç'f 81Zlll/OT 'llC da/ıa fazla tekc:r• 
t·ürırnc ııı.Uııi olııııması ıçm ıcap eden tedbfrlcrCn alınmamasına lıayret e· 
cliy<ır! 

Nebil SANVER 

''el onu alır, gclirlm. Çunkü ben ımot clokuzla on bir arasında, pollkll· 
11iklll', Alınan Ş\'Csteriıı yaııındn tntbıkat goıilyorum. Saat ikiyle dört 
arasındn kuısa gicllyoı um. Döı t buçukta buraya geliyorum, koğ'uilarda 
çnlıoıyoruın. Y edıdc, ı;t'kndc ııeı be<;t kalıyorurn. 

Anneme soyliyec<'ği şeyleri anlattım. Aı·tık hakikati gizlemesine Jfi. 
zum yoktu. Fakat, bunu kendısi de bıttabi ldrak ediyordu, onu merakıı 
düşürecek heı· tafsilattan sakınmak lazımdı. 

Eı tc>si ııabalı annemin hasıctile çok erkenden uyandım. Sekiz buçu. 
ğa knd:u· vakit geçirmek zor olmuştu. Blı- nefere aldırdığım Tanin ga
Zt'l(" ir>i yarım saatte okuyup bhırnılştim. 

•c kuza çeyrek kala Şefkat yn.nıı bnşına geldi. Yüzünun fazla cid 
diyetındt'ıı anladım ki nii.hoş bh- halı ı· l,'Ctlı iyoı clu. Be.ni bir an fazla 
mernkta bıı akmamak içın ilk adımla ını ::ıttıkttın sonra: 

- Vnlldcnlz ı ahat.!ız, dedi, gelemedi. 
Sıçradım: 
- Nedir hastalığı? Yatıyor demek. 
·- Evet. Hamama gitnıı~. iıvütmüş kendisini. Üç gündür yatıyor

muş. Harareti biraz fozlııc::ı. Doktor dün de gehnio. Fakat merak etme
yiniz, geçer inşallah, geçer tabii. 

- N'<ıymlş hastalığı? Al H'ıdo soğuk algınlığı mı? 
Şefkat durdu, tasdik etmedi. Anlndım ki daha fena Lir şey. 
- Hastalığı nedir? diye tekrarladım. 

Zatürree imiş galiba. 
Beynimden vurulmuıa döndüm. Biı· anda annemi biı· daha göreme. 

mek ihtlmnll tüyleıiml ilrp<>ı ttl. He men yntakttııı fırlanııık, eve koşmnk 
ı tı~oıdum. Fııknt ne mün kun! (Dr 1111 ı vııı-) 

Muharrem Fevzi TOGA 1 ............................ · ............... ····· 
Denizli Parti kongresi 
Denizli, (Hususi) - Vıla,vet 

Pnrti Kongresi, Parti Müfetli~ 
Ziya Arkan ile Valimiz Osıno.tı 
Nuri Tekeli'nin riyasetinde toP: 
lanmıo ve yeni idare heyetirı• 
seçmi tir. 

!llUllftllll•IUlllU1tlllUllUlll''"'''''''UtU1111U~ 

r·i Vecizelerin Şerhi ; 
~1111111uıııu1111uımıımıuı1111111111111ıu1111u11'i 

Terakki, harbin za"' 
feridir. 

EMiLE de GIRARDİN 

Emile de Girardin, meşhur bit 
gnıtteı:ı ve kıymetli bir muharrir· 
dır. Harp bir felAkettlr. Beşer.iyctl 
ıaman znınan yerden yere çarp~· 
ııefaletlcrl, !elAketleri arttırır, ıztı• 
rap ~kenh:rln nııktıırı çoğalır. fa• 

· kat ııu da muhakkaktır ki, hnrP• 
yftnl insanlar arasında mücadele 
olmasaydı, terakki ve medcmyct de 
olamnzdı. Bugün blrçolc ihtlraıar.ı. 

bu ~cklşıneden çıkan ateşlerin ver· 
dlğl oydınlığa medyunuı. 

Harp, bin bir fcl(lketiıı anasıdıt• 
:Pokat bu arada doğurduğu yegAne 
ıcy, terakkidir, 



Doktorluk ve 
insaniyet 

H astanıı. var. Zavallı, b ütün 
ga yretlerim izin biricik he

defi olan yaşama arzusile kıvra 
nıyor. Omit doktorda, gönlünüz
deki bütün ihtiraslar tebahhur e
diyor. Ne para, ne iıtikbal, hiç 
bir şey ıözünüze görünmüyor. 
Kardq inizi, kapıcıyı, hizmetçiyi, 
~lecanın boiduğu kelimelerle 
e\'den dısarı uğ'ratıyorsunuz : 

- Ko; , bir doktor ıetir ! Has
tanın kalbi de zayıf, iinesini de 
beraber alsın. 

Sizi hastanın ba§ucuna bailı
Yan bir kuvvet va r. Velev b irkaç 
saniye için o gÜn, yandaki odaya 
dahi ıeçscniz, b ir sıkıntı dumanı 
benliğinizi kaplıyor, o zaman ra
hatlamak için en ferahfe;ı:a yer 
)'İne bedbaht hastanın odası olu-
)'or. 

Doktor gelmiyor 

Saniyeler, dakikalar uzadıkça 
uzuyor. Nihayet kapı çalınıyor. 
C.öndcrdiğiniz adam, müteessir 
Ve m eyus içeri ıiriyor : 

Yeni kanunun 
hazırlıkları bitti 

Ankara, 29 ( T elefonla ) - Adli faaliyetimizi tayin 

edecek olan Adliye Teşkilat Kanunu layihası hazırlan
mıştır. Mütehassıs komis yonlarca uzun mesai s arf edile -

rek hazırlanan proje Ba~vekalete takdim edilmiştir. Mec
lisin bu i ç tima dcvı·csine ycti~tirilmiyc çalı ılacaktır. Di 
ğer tara fta n hapis hane ve tevkifha neler hakkında hazır 
lana n nizamna m enin Şi'trayı Devletçe t e tkiki bitmis.tir. 
Bu g ünle rde ne:rediJecektir. Vekalet çocuk ıslahhanele -
rile de me!jgul olmaktadır. _____________ ._.. ......... --~~~ 
Amerikan matbuatına 
göre, Hitlere hediye 

edilmedikçe 

Amerika 
anket yapmakla 

mesgul 

ASKERİ VA-·zivei . 
•• • ... - • • : ·.. .... l -·· .• • 

• • • • • • 
Franıanın 

ikıbeti 

ne olacak? 

FA A L iv ET i Şarki Afrikadaki 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiii._Biiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii harp hareke ti eri 

(lJtrlncf sahifcdtın devam) 
kavgalı müzakereletden sonra 
ancak 19 3 6 senesinde Lu istiklal, 
bugünkü şeklile, takarrür edebil
di; ve bir muahedeye raptolun -
du. Bu muahede mucibince, Mı
sırın kendi istiklalini koruması 
mümkün görülmediğinden. b u 
imkan hasıl oluncıya kadar. in -
giltere, Lir müttefik sıfatile ~ıs~
rın müdafaasını deruhte etmıştı. 
Mısırlılar da İngilizlerden ist ifa
de ederek, kendi müdafaaların ı 
temiıı için bir ordu vücude geti
receklerdi; fak&t m uahedeôe Mı
tı ır ordusunun tedricen ve belki 
yi rmi sene zarfında teşkili düşü
nülmüştü. ( İtalyan - Habeş ) 
harbinin de bu hususta h içbir u
yıındırıcı tesiri olmamıştır. Bu se
beple bugün Mısır ordu"u, cidd i 
bir harp yapacıık hnle henı.iz gel
rnemiştir ve bundan dolayı da 
son derece mecburiyet hasıl ol -
mayınca Mısır hükumeıi. harbe 
girmiyc tara h nr göriınmemekte
dir. 

HAFTANIN 

HARBİN 67 iNCi HAFTASI (Baıttıakcıleden devam) 

vasi m ikyasta telafiye medar ola-
..... ········· ................................................... . 

cağına şüphe yoktur. •. 
Bundan başka F ransa bugun, 

İ§lal altında mıntaka ve serbest 
mıntaka namile ikiye ayrıJmı' ve 
iki mıntaka arasında, yabancı 
memleketler arasındaki huduttan 
daha çok sıkı kavıtlara tabi bir 

Roosevelt ve "hilei şer'iye,, şampiyonları 
- Hali/ax, Amerikan kördüğümü kar
şısında- Churchill, "ita/yanın "ummacı,, sı
Darlan, saçlarına ak düşecek adam - Bra

hattı fasıl çekilmiıtir. Bu hattı 
fasılın iki tarafındaki Fransızlar, ' it 

utchich ve basit bir dekor farkı 
biribirlerile münasebette buluna- ~. 
mıyorlar, alışverif edemiyo~~ar, E"kiden chilei şer'i)·e> ~
bir tarafta çıkan gazeteler, dı&'er yalnız şnrka mah~us bır 
tarafa gidemiyor, Paris Kütüpba- fıdet ~ayılırdı. 20 nci n- ~'$ 
ne ermın astıgı ı an ar, 

l rasında bir ihtılaf olnıadığ1111 gös · 
teı ıııck için, ltalyan kmlının kızının 
fu, bt p:ıı tısirn! kaydedildiğini füin -
dan ba,ka bir çare bulamadılar. 

• • 1 · · b - k't l Alman ı:ardn şarkın kovduğu bu ~· \ 

m ·u· aad•rı· olmadık'"a (o müsaa- klltfi ille tın çeşidini, en -=--
....,. " medeni sayılan Amerika ~ .Fıan,.ız halkı, l\la- ,iiııiiil 

d e de her vakit verilmiyormuş J hrnı de resmen tntbika "- reşal Pctain'i her Şu· , 

serbest mıntakaya geçemiyor, bir koyulmuştur! Ameıika y\! ınf:men, ynni 60 
taraf açlıktan ö lse. diğer tarafa ötedcnbeı-i c garibeler> bin oluye mukabil 2 
erzak ıönderemiyor, yani iki dıyarı diye meşhuı'dur. Roose veet mil~·on cslı' vcrtniye; 
Fransız mıntakası, ••• l , diğerile Oıoya ntfcdılcn hcı· rivo)·etc, Ame- agır bir ı,ıutııı-ckc 

,.. " l - rikn mı? olabilir. ccvtıbı vel'lllrdl. ını-ınsına; General 
harp halinaeymi .. gibi tahammu u 

T Fııknl kimse kocn Diı lcşik Amerika De Gaullc'u vııtan 
ıayet ıüç şartlara ve kayıtlara ta- 1Jevletler1nin resmen ve alc>n<'n ehi- hnini Han etmesine; 
bi bulunuyorlar. lc·i şer'iye> de bulunacaldaıı kııtiycn 1 ngilteı·eye büyük Darlan 

İJle Almanlar, zahiren Fran· nkla gelıncz<li. o.ıınrı bu yola ctuşıı- ~·urıtııııı c!okunnbilccek donanmayı 
aızlara fena muamele etmemekle, n•n rn:;ı ele bizzat Roo5eveltin kııbul lngillzlcıc verıncmcsim•; Fransızla • 
balta Fransız Devlet Reisi Mare- ettiği cConson> kanunu oldu. rııı üzPriııde tltrcılıklcri kanunu esa
pl Petain'e de hürmet ediyormuş Yani geçen h:ırplen kalan boıı.-lıırı ıılyl Jegıştırmcsinc; kendlsıni dikta-

g ibi aörürunekle beraber, hakikat iıdcnıcdıkçe Avrupa dcvletl<'rİM ve- tiır ilan t·~·lcmcslnc, her şe) ve her - Doktor yok ! d ese o kadar 
Üzülmiyeceksiniz. Hastaya ve 
Yicdanınıza karıı vazifenizi yapı
)'ol'$unuz. Tevekkül ve kazaya n
ta, mutekit olmıyanlarda bile 
vardır. Hayır, ö yle d emiyor: 

Almanya 
zaferi 

ka2anamaz 

Ncv~·oı·k. 29 (A.A.) - Gnllup • • re iye mal vNıncmek mecburıyetı. şeye ıa~nıcn ~cviyor. ~cbcbi" 91G ıla 
cm;titüsü tarafınılan yeniden topla- halde böyle sessizce Fransayı a - Altı sene evvel ıtooseveltin kendl ar- ı \ crdun mudııfıınsını yarutınakla 
nan reylt•r nctice..~inde Amerika aha- deta imha yolunu tutmuf bulunu~ zu ve isteğile kabul ctti~i bır kıınun Fnmsııyı istıladnn kurtamrn~ otma
lisinin yüzde altmışının muharebe yorlar. Almanların, Fran~ızlardan bugün nyni devlet r<'i~lnin elini ko- ı sı~ır. 
harici kalacak yerde İngiltereye yar bu kadar istifade ettikçe, hele lunu bağlamış bulunmaktadır. Tali- \ Jşte yahıı7. bu znfcr. Fr:ı.nı11z hal
dım eqilıncsi ve bu yüzden hatUi A· günde yirmi milyon lirayı aldıkça, in cilvesi. k nı oııa bağlamıy.ı klıfı ~clmektedir. 
nıerikanın harbe girmesi ihtimalinin Fransayla su1h iıini mümkün ol- Hoo~cv<'lt halkın hts'Oiyatıııı kır • Pctain Almanlarla müz:ıkere1enndc 
bile nazarı dikkıı.tc alınması reyinde duğu kaClar uzatacakları fÜphesiz mamıık için kaldıramadığı bu kanu· Luv.ıl'i kull. ndı. Lavnl ı<lynsetındc 

İngiltere, Mısın miidafoa hu -
ı;uı;unda deruhte ettiği vazifeyi 
yapmıştır. Bu vazifeyi, Mısır kuv
vetlerine ihti) aç ha~ııl olmaksızın, 
iınparijtorluğun diğer kısımlıırının 
gönderdikleri k1 t alıırla yapmış 
olması, dnha ziyade memnuniyeti 
muciptir. 

- Doktor, b1ı1 zaman baataya 
&elemem •• diyor. Nevyork, 20 (A.A.) - Amerika 

-Aman doktor... Yalvan- matbuatı: 
)'orsunuz •• kapı yüzünüze kapanı- Şımdidrn HiUr.rlc sulh müzakc1·:ı
Yor. Ekıileşen bir çift yüz : Çağı- tına geçllm~sini istlye~. ve ~u yold_a 

ohlul!u anlaşılmıştır. nun dışına çıkabilme~ içın kıvrtınıJl claıma mııvııff:.k olmıyan hır şah~ı-
cAmerikanın Almanya ve ltnlyn- gibidir. dururken Amerikan ileri gelenleri IJu )Cttlı·. l'ctn~n 1~ yıınmd~ csıpcri 

italyn. geçen yaz sonlanndn, 
Jngi li7. Samalısini işgalden sonra . 
l labeşistanduki İtalyan kuvvetle
ri, cenupta K-:nypyo ve garpta 
SudnnJ gözlerini dikt iler. Bu 
kuv\ etler için her iki cephede 
tnarruzi bir hareket, bahis m ev
zuu olllmazdı. Gerçi ltalyanlar, 
Kcnyaya, Moyale istikametinde 
taarruz cder"'k burn)ı zap t ve b\ı 
tarafl arda bulunan ve cenubi Af
rikadan gdmiş olan İngiliz kuv
,·etlerini dalıa cenubıı tardettiler ; 
faknt bu hareketin uıunboylu de
vnmı nsk••rlikçc faydasızdır. ~o
yaleden, Ken:rnnın merkezi o lan 
Narobi)'c :..adar beş yüz k ilomet
relik h:tşin bir arazi vardır. Bura
nın zaptı bile ııskerlikçe bir fay
da temin etmez; bu istika metle 
taarruz, tesirli olabilmek için b in
lerce kilometre cenuptııki Kap 
müstenılt·kesıne kadar sürülme
lidir. Buna da imki\n yoktur. Mo
yalc ve civarın daki İtalyan hııre
ke tler i !!adecc l labcşistan ve » 
mali hudutlarını müd afaa için ih
tiyar edilmiş, mııhdut ve h içbir 
askeri k ıymeti olmıyan ehemm i
yetııiz haıeketlerdir. 

d l k hl l k h• l ı vnpılacak bır tcşdıbllsun dunyn 111-
ran ma un u ve mu a ç ı ıs e - • • . . d 1 - · k 
· · •. ·· -· .. lJ' znmını yenıılen ı:ı e et ec<'gı ·anaa-
rı~n hı.ıtun acılıııle mutee. ım, r tini gôsteı·('n kiiçilk bir •rup v:ırdır 
Çagırılan, rahabız olm~ktan bızar. ki bunların han•ki'ıtı Amerika mat
liıısta ihtilaç İçinde, sız de o da-

1 
bu:ıtının ~iddctli hücumlnrıııa maruz 

kikada insanlıktan müteneffir .. • kalmaktadır. 
Aczin doiurduğu yeis ve l(in, ~e- t Hu mc_yanda Nevyork H<'rnld Trl
n~lerinizden taka.klarım.~a d?ıru ' bun gazetesinin . askeri mu~arril'i 
llöbet ve alev halınde yukıelıyor. binbaşı Elid, şimdı ynpıl:ıcnk bıl' sul
l>~nlamak ~tiyorsunuz, mantığınız hün yalnız Hitlcrc muhtaç olıluğu 
ıtalebe çalıyor, ne faydası var? yeni bir ncf~ alm~ imkanım ver -
Sonr da bedbin bir eda ve se- mckten başka hiç hır ş<'ye yarnınıyn
&İnizi: tonunu tabiatile düıürerek cıığkınıdsöylcd ikten sonra şunları yaz 

ma ta ır: 
•orı.ıyorsunuz : I 

- Baıka bi risini bulamadın Almanya muharebeler kaznnnbi\lr. 
lllı? Fakat cğcı· kendisine hediye edilmez 

• B 1 d ı;e, kat'i zaferi kazanmasına imkan 
- u ama ım. • yoktur. t-:cf<'" almak için muhn~ama-
Bundan ıonr.a da, mucııeye ve tı bir müddet t.Atile uğı aunnk Al -

~ilahın kudretıne her za~andan 1 nıanyonın beslediği belli başlı lıir ü-
2:ıyacfe inanmış olarak vazıfe ba- mittir. Fal:ııt bu ümiılin tnhaklmk 
~ına, hastayı avutmıya koşuyorsu- etmesine bir bilyfık müni varılır ki 
~Uz. o da, Hitlcrlıı h\iyük ı lehnsınıı ve nı-
/(; [ • k d d' hi «alındaki ııe1' çok tcş(•bbii~lerlne 
ım erı as e ıyorum nığmen karşıııınn şinı<llye kaılar hiç 

temM etmeye ve anlaınıya mıı,·affak 
Hedefim, ne Ahmettir, ne Meh- olaınııdiği lılr düşman çıkmakta ol -

ltıettir, ne şudur, ne budur. Bu masıdır. O dü§nınıı, Amerlkıl ııhııli
l't.ndan, vicdansızlığı, batkablnın sinin istinat etnwkte olduğu oklı sc
latırabı karıısında horul horul u-

1 

limdir. Bu. aklı elimdir .lı.i yalnız 
>'lırnak d erecesine çıkaranlar, Hitlere dcğıl. faknt .Amorıkada y:ı-
ltııntarip efendisinin ıstırabile şıvnn ve ı:iı~cir ııltınd:ı~l eshleıe bah 
a·· 1 • 1 b' f k" şedılecek hır ban,. mu tcıma olmak 
~?~ erı ya~ anan ır .• ~~~ ?Pe- üzert> hiçbir sulh ·ihtimali olnuı<lıjtı 
b-ıın kalbı kadar ııo~sle~ınd~ hnldl', ı<ulh için yalvaran deli, kör ve 
darban duymıyanlar ıstcdıklerı l' n<eınlcrc cevap vermekte hiç müE
lc.adar alınsınlar ve bu yu.1, hem - külıit çckmlyecektir. 

ya karşı harbe girm<'si hakkındn si- Dün gazetelere tebliğ edilmit cbcliilı kanuna> yan çizebilmek ı- snikn> vazıfcsın! gordu, halkın 
~e yapılacak bir teklif üzerine barb(' olan haberler, Mareşal Petain'in çln kendılcrine hns antika çarcleı tek butun hurnmetını ustune l·elhet: 
nıi, sulhe mi karar verirdiniz?> tnr- d e nihayet bu hakikati anladığı, ıır ı:ıllp durmaktnrlırl:ır: ingilteı'"~ " tı , 1\lnı"t' nl kı;nılı~ını fr~n mccburı· 
zır;d:ı vaki olan bh· suııle ahalinin ha tta bundan dolayı Cezayire sa- lıızunılu Şe\'IC'ri hediye crlelim ! Kn- yetın<i<' kr!dı. Oııt!nn. llhll~h:ıl imlan 
yfü.de 12 si reylerini harbe girıııck vufma}': b ile dü,ündüğünü bildir- nadayn v0~,•siye satalım. 0 lngiltc. ıı .ızik v:ııı'cve l'ct:un ı.:ıbı,. halkın 
lehinde kullanmışlanhr. mel<teydi. Marefal P etain'in böy- tc\'C \'er~ln; kutuptaki nrn:ı.ik ı·ınt' koıu kuruı ı· ilımat cdccegl bır kah-

Nevyork Toymis gazetesine ıııızn- Je bir vaziyete düşmek ihtimalini nıııkubil ihliyaçlarıııı tcni'tıı cılı·lirıı! ınnınıı Ja~ın·ılı. Uu , _Aınıı:ıl Darlıınııı 
ran yine Gallup müessesesi tarafın- A · t ı k li b'ze yncn ı ~ . ı lı ındu re <Yllı Ptlı . 

1 daha evvel düfünmÜf olacağı da rıye 0 anı '' "'1 e .m. 1 ;ı • Aınıı a, ı n· rlan bu h:ırptc Frnnsn-
dan ahaliye tevcih edilmiş o an şu l l k d' N't ki bun- ade etsinler! ncdclı ı;onra alııım<ık 1 sunle yiizıle 80 müsbet surette cevnp ıatıra geme te ır. 1 e m iiwı·c :fabrikalnnmızı kirm·a vere • nın ~·i ır•hıldiğı yegiınc kahramam ır. 
verilmiştir: dan dört ay evvel G eneral yvey- hm! ve bütiin hu teklif!Pr ~aıete sil- Be !ç ıka - Fl a ııdcı 1• 1 bozgununda ln-

cAlmanl:ırın A nupa milletlerini gand'm b ir bahaneyle Afrı~~ya 

1 

tunlarında yer buluyor, hıılk heye • gıhz - I• ı an ~ız orelusunun kı smı kiil
esir haline getirmek ve Amerikan ti- gönöerilmiş olması da. sırf boyle canla nıilna~ip <hİI<'> aııyoı-. Con on ll ı;inı Alrıınn bomba )l:tğmuru nltınd:ı 
caret ve sannvilni kontrol altına nl- b ir ihtimalin derpi'\ edilmesinden lmnununun çc1-çc,·cııinden kıırt ulmnk fJunkC'ıquc'dcn muvaffııkıyctle tahlı-
nıak niyetind~ olduklarını zannf'dcr ile ri ıelmiş olsa gerektir. General 1 için çırpınıyor. fakat Conson kaııu •

1 
ye t•rlııhıltn kumandandır. ld 

misiniz?> We and'ın ordu nezdindeki nunu kalchrmayı bir tüılü ha\'snla - llezımett!' parhy~n bu tek yı ıııa 

Rumen Petrol .. yg . d ' . 'f d · ı b d " t sına sığdıramıvor! balkın brığlıhb"lnı bılen l\tare6şal, onu 
ıohrehn en ıstı a e ı e u or • btı çcttn yola ı:cvkctnııştır. yle çe 

d ay zarfında Fas, Cezayir ve Tu- • ~ tin bh yol ki sni{a yanlış atılııcıık bir 
mtntaKalartn a nusla teşkilit yapmakla me,gul Anıerıknyı, şunu m:ı nclım Fransn:lı~ı şf'refsizliğc>. ııoln a-

sabotaJ• hareketleri olmuş bulunması kuvvetle mel- yapalım. ıunu ın~ h·ış:ı-

1 
tılacak hatalı bir. h~tvc ,. memleketi 

buzdur Şu halde Mareıal eıer ralını? t. ""Zınd:ıkı lnkla- tıım bir c nrete duşurcbl.ır. 
_ i\'l-ıs•n '·ı'l d 'ld'~ · "b' h ' ' ik t ' A' frika kiyattan fiillyatıı sev- Dnı lanın bu vazifesi Duııkr.rque Londı·a, 2!! (A.A.) . ı .... ,. enı ıırı gı ı, aK a en • k k · · 1· 'it en . J k • d o ri • • b ·etnw · ıçın, ngı ere t:ıhlıyesın en ço a~ıı· ır. rn u ynn 

Fransız aJ·ansıııın bir haberine göre aeç• cekse maamafıh bu ı• u A b ya o '- • T kuvvf'tlı ılıplomntın ı • tı bır tıarcketl nıhavcL mağlıiıı ir 
lhıınan"·a petrol mıntııkasında hı• - k d .. b Idu~"'a göre Al · ı · • d ı ı ' a ar ! UYU U -~ .... • " ıncrikaya elçi gcinc ı•rı • onill!r'U munheziın C'derdl; bura 1\ ı r 
men hel' çün yanı::-mlar, infilaklar ve mantarın buna meydan bırakıp yor. Lorrl Jl:ılifııx 1!130 hatn. nıllnhı•ziın FJ'onsayı mahv veya 
marşandiz trenlerinin yuldan çıkma- d d " .. · 

bıraknuyacakları a ayrıca utU· dn Hin<li~l:ı nd:ı unııııııı şerefriz kılubilir. sile tıC"ticdenen bo:r.guııculuk harc'tı•t d 
!eri vukubuhnııktndır. PPtrol nıınta- nülecek bir noktadır- orada iyi Hallfax vali bulunduğu sıra :ı Amlrnl Darlan Vıchy'den Pariı;c 
ka~ında bulunan komünistlerle yahu- hazırlıklar bulacak demektir. <Umumi Hitııl ~filli Kongresi> nın glı'leı ken kendisini tcşyic gelen doı;t-
diler sürGlmüşleı~e de bo:1.gunculuk Fakat Mareşalin de bu suretle fıkır fıkır kaynattığı isyan kazanım lnı·llc ~c~a~nşır~cn ~ag<ı~unun nyn~-
vakalan devam etmektedir. memleketini terketmesi, Fransayı, bir bakr?ç ?yrnn k:ıdaf:fr ksak1ın ltıuir ı;ın:ı gozıı ıll.şmı!; bbaıı· kmu~dedt kendı-

ahk
A ld - · k b tt k t _ bale getırmıye muva a o muş • ını ı;cyı·etmış. "c tın. ıye sor-

Japony a ile Holanda m . . um~? ugu a ı e en ura nu sefcı· IIalifax'ıı dilşcn vnzifc ta·ıııınşlar: 
Hindistanı aras·nda rabılır mı . Almanlann, Fr~sa- mamen ııkalnedir. Darlan ncı acı gulmüş: 

Tokyo, 29 (A.A.) _ Ste:fani : nın geri kalan kısımlarını d a ı,gal K dl usile kendi kendi"-inln e- _ Hen uz kır dOşmlyen siyah ı;nç-
Asahi Şimbun gazetesi Jnponyn e tmeleri d emek, Marsi~ya ve Tu- !ini e::olu:ıı;z b:ığladı~ı halde kıvrana lnı·ınıla vedalnştıml cevabını vermış. 

ile Holanda Hinclistnnı nrasınıla ya- lon limanlarını ele geçırerek Ak- kıvrıina yardım imkanlarını nrıyan • • 
pılan mali anlaşmanın .laponya için denize ayak basmaları ve orada Amerikaya bir çıkın yol göstcrmclt. Noel yortusu mi!nnsc-

Cİrııinin ıstırabını d indirmenin 
~vkine, letler .Pbi uyumayı te r
~ edenleri isterse kızdırsın. 

Son şayialar 

"Hitlerin duman 
ı a/nız mideleri için 
9aşıyanlar perdesi ,, İm İş 
~-- ( . . 

iktısadi ehemmiyetine işaret ederek mühim üslere m a lik olmaları de- hem de bulacağı bu ~·olda onu ~ştu- betile devlet reislerı, Pa 
bu anlaşmanın siyasi bir anlaşma ilıı mektir. Diğer tarafta n Fransada rarnk yürü~mek. Altıhsmc c~v~ı. 1ı"~ I p:ı, hükumet ndamlnn, 
tııınıımlanması Hi:ı.unıundnn hah et - Hiı1lumetin firarından dolıayı wnları ~eskın <'tmck ffuskıı ~ntleu baş~ı- ordu kumondanları, bir 
mekte<lir. - 1 vük !mtıhanını nıuva a ı~c 

ı büsbütün serbest k ala n Aıman a - ·. d n bu sefer do insanları coş siirü nutuklar ve lıitabe 
ıı. .ıacar ve Rumen trenle rin(ic F ill t' • d h • ı an a nıııı n rın, ra~~ız m e .. ını a. a • zıy~- turnıalc yolundn ayni k~biliycti gös- lenlc bulundular. 

tahdidat de ezecegıne ve gunde yınnı mil- tcrcbilc·ceğini ümit eclerız. Rir gazeteci ıırkad:ışı-

Lakin Hnbeşistnnın garp ve şi
mal hudutlarındıın ve ErythTee· 
den Sudnna doğru bazı hareket
ler yııpılııbil irse. bunların ehem
mi.> etleri olabilir. Asınara garbın
da ve Sudan hududundan 35 k i
( ,,mctıe içeride Kussa.layı iŞgftl et
miş olan ltıılyan1ar, Kn:ıldeniz 
sahilindeki Port Sudan' <lan Be -
yn:t. Nil vadisi~e doğru giden de
miryolunu kestiler; fııknt bu li -

1 mandan Hartumn, mavi ve be -
yo:t. Nil vadilerine doğru giden 
ikinci bir d emiryolu, İ ngilizlerin 
elindedir. 

Ö l d ' k ' n Lon<lra, 2D A.A.) - Jng\llz dıp-
y e ı.anne ıyor~~ ı, 'um~ • ı lı>mntik ınnhfillcıinılcı hasıl olan kn

ı.ra karfısında bı:ı.ım duydugu- ıı:ıate göre mlih!ııı miktarda Alman 
tltuı nefretin y üz ka t , b in kat faz- kıtaatının .'.\laeari. tandan geı,;tiginc 
11.sını dünyanın en kudsi mesleği- d:ıir dolaşan muhtcl ıf rivayetlt•r !le 
tıe sahin olan doktorların hep si bauın Brenner'dc, hazan Piren~de 
de duyuyor. Ve kendi ,erefli Alm:ııı n k<'ri harekctlt•ri vukub~I -
ltıeılekleri namma yapılan bu a- duğuna dair yayılan ~ylnl:u·, Hı~e
lıid nak • tikrahla se rediyor· rin sureti umumly<'dc lılr tcşcb~usc 
ltr zını 19 y g!ri"meden ev,·el ''c hemen dıııma 

dı~. w müznkere)'e b:ı::lıyncağı esnada ileti 
liıs tarafı dumura ugrıyan ve lirılüj:,rti hiı· <tluman peıdesb ndcn 

r••nız midesi için yaııyan adam- ~:ışka bir şey değildir. 
' • bir e,ek, bir deve arasındaki 
r,rk, ikincilerin lehinedir. 

Etekle deveye iıtediğimiri zor4 

~ Yaptırırı7.. Fakat vicdanının se• 
'~i duyamaz hale gelen adam bi
tıın canımıza okur, ses cıkarama
:tıı. 

..........__-~~--~~~~~C~._B_.~ 

Afrikada harp 
(Birinci ıahiftdtn deı·am) 

Avcı tayyareler.imiz., tıınrruzi ke
~ır hnl'ckctlcrlnl devam ettirmişler -

ır. Bu hareketlerin birincle, avcı 
hiınayl!!inde seyreden büyük bir dilş 
lnan bombardıman gı·uııuna rastlan
~ıştır. Vukun gelen muharebede bh-
llvoia . 79 ve bir Flat • 42 d\lşürül· 

~llı:ı \'e bir I~iat - 42 de muhtemel o
ıırak tahrip edilmiştir. Diğer dört 
~llvoiıı. 79 da hasara uğrntılmışlır. 
lluıııarın ülllerine dönebildikleri zan
l'ıolunnıamaktaılır. 
h Sollum, düşman tarafından bom • 
•rdıınan edilmiştir. Faknt hasar 
~ı.: azdır. 

l" I YATROLAR 
Ş EHiR TiY A TROSU 

DRAM KISMI 
Bugün tatil 

KOMEDi KISM I 
Bu aktam 20.30 da 
Paıa Hazret leri . ~ 

1IAKSİMİN BÜYÜK Sıı!onunda 
YENİ PROGRAM 

l - Safiye ve arkadaılan, 
~ 2 - 35 kişilik revü heyeti, (Ha

l.yan adalarında blr ifCCe). 
S. Atilla idaresinde 

Zencin mizansen, dekor, koatUm, 
:lıtnarteıl, ııau.r ~eri ıaat 16 da 
t~a nıaUncsl. 

Bulgaristan 
mihvere 

iltihak etmiyor 
- ·-

Bitaraf kalacak 
Sofya, 20 ( A.A.) - Tııyınis mu -

habiri bildiriyor: 
Bulgarlstnnın mihver devletlerine 

iltihak etmesi hakkıııda sa\ıık Baş
vekil Çankof tarnCındun yapılan tt'k
li!i Mebusıın Hariciye Encümeni ~d 
detmi~tir. 

Encümen, me.ınlcketin kat'i surette 
bitaraf kalınası hakkında biitün ııar· 
lnnıento numınn n)· ı ıı•a bİı' tcınt'ııni 
izhar eylemiştir. 

Yeni b ir Bulgar vapur u 
Sofya. 29 ( A.A.) - Bulgaris

tan hesabına Budapeşte tczgRhla
nnda inşa edilen vapurların ü
çüncüsü o lan .-Prens Simon> su
ya indirilmiştir. 

Bulgaristanda umumi af 
Sofya, 29 lA.A.) - Yeni yıl 

münascbetile sivasi ve cinai suç
lar hakkında bir umumi nf ynpı
lacıı~ı söylenmektedir. Divanı
harp knrarile mahküm olanlar da 
bu umumi aftan istifade edecek
lerdir. 

Nafia Vekili g e liy or 

Ankara, 29 (Telefonla) - Nafia 
Vekili General Ali l'uat Cebesoy bu 
günlerde l stanbuJa hareket edecek -
tir, 

Ildgrad, 2!> (A.A.) - llükı'cştcn yon İşgal masrafını b elki otuz Vazifcsiııcleki bu zıddiyeti işaı et nıızın cnıukaddes peıle -
ge1en haberlere giiı:e, füı.mnnyn şl .. - milyona çıkarnrak Fransız }ıalkın- cd!len bir.Lorda, Eı~cı; ~u cevabı v~r: rl• J'npn hırıstiyanlığın ıv 
menılif<'rleı·i idareı;ı dcmııyollnrı u- 1 dan bu parayı zorla alacagına da 1 mi~ : JJalıfax su gıbıdır, haraı"t'tını ld ... h ld k Brautchich 
1.eriııe hol mı tar 1~ mr Y1~1• ~ı, .: şüphe ed i emeı. az:ı tn ın, u,; ·esı ır . . L'Şe s • rulduğundanberi bir tilrlü tezahürü -'k d l ~ l ı; ol 1 l b k · ı· At ürer 1 cr-nsı o uı::u a e. U· 

ma"ı dolayısile yo!eu trt?nl~rını~ ~nı Hulasa , F ransa bugün ne yap- sin, knbına sıgamnz .. n.ındl" anda et- nü göst<'remedığı ebedi sulh ve f'Ü -
him nisbette tnhdıt edilcllğın! bıldır- sa ne çareye b '"" vursa çok feci rnfı dondurdu, Amcrıknıln orta~ıi;ı kun iddia ını tahakkuk ettirmek ü -

• ( ' '"'l' ' k • tn nk llun<ia tereddüt edılc - . . i . mış ır. . . . olan akıbetinden yakasını k urla- n~ ıın c . - . midilc muharlı)lcrc hıtııp cttı. ngıl-
, Bu tedbır. l\lncnr şnncndlferlcd •· k ib' .. .. ktedir cek bir nokta goremt)·oı·um.ı· tere )o .ılı Jorj nihai 7..nfcrden sonra 
ılnresi taı·afındnn y:ıpılnn lıunn ben- ra~ıyaca gı ı ~o~.un~c . • . . , . k 'müstakbel Noellerden 
~er bir ilanı takip . etmekted~r. Fil- thtıyar Mare,_al, buyuk ~ır hamı- • -tıı ~d;~cı~L~tı:ı~ınn orduları bıışkuman-
lıaldka 1\Iacar <lcmıryoll:ırı ıdan•sl, yet ve fedakarlıkla bu akıbetler- C:ıı<us nıu? Yakalar 1 B. t hich nutkunda ezcumle· 

. ·1 . . k d "lr 1 k . . t . . k kurşuna dlzm·11iniz. ne - (anı 1 nu c -hava şartlan ıyı eşıncıyc n a.r. pa- a~n mem e etını sıyane ıçın en- G' il ü cGcı;;en sene ~oelde laginot kar. 
zar güuii gece ynrıs~ndnn itıb:ıron dini ortaya .-:,!maktan çekinmedi. şhıci kol mu? ozün z ~ısında iilik. Führcr emir ''erlııcc or-
b ı mak üzcrcı ılemıryollıırı nakli· k 1• b ' d" b . b dört :ıçarsınız. Gaı.etc, .. . 

:ı.ş a • t h l't dil F a ·at v,a ıp ır u,manın ır , a • m<'cmua, risale mi! San tlıımıız :'ılaglrıot'yu gcçece'ktır, d<'· 
ya~n~n sı~ı b~r ısurclte n ( 1 (' e- $a nür~eten, mağluba merhamet !\Ül', knpalnın, toplıınıa ılinı, ~C'ı;tlk. Şimdi l\lanş kar,ısıııtl:ı-
Ce"lnl blldıl'm ışl r. . • d b F" h · · ; 'I d " elmesi, garp medenıyebn e e - herblriııin hnkkınılan gl! yız. ~·. ı er C'mır veı nce ~· anşı a 

lılhetle tavsif edilen itlerden ol- lir. gınniyct, gizli ı;er - g~Çt'l'<'gı 7., İ ngilt;-re Alr~en orsıusunu 
Alman istila 
limanları 

bomtialandı 
(1 inci sahifedtıı dnam) 

nanmuınca P asifik: O kyanusunu 
sunda sarfe dilmekte olan gayreti 
b ir 'kat d aha arttıracağı kana!lİn
d eyd iler. Amerikalılar tarafından 
Fidj i ada1arına giden bütün ge
m ilerin muayyen b ir no kta da d ur 
mıya m ecb ur olduklarına da ir 
resmen yapılan neşriyat d a ayni 
gayeyi ko laylaştırmıya matuftur. 

Lond rada zannedildiğine göre, 
b u korsan gemisi Tasmanya deni
zine mayn döken ve 25 sonteş
rinde Port Brisbane İngiliz nakli
y~ aemisini batır:ın korsandır. 

Daily Telegrnph gazetesinin 
bahriye muhabiri ikinci bir kor
san gemisinin daha mevcut oldu
ğunu ve bqnun Cenubi Atlantik 
Okyanusunda yakın zamnnda fo
nliyet göstererek 6 ilkkfınunda ln
giliz ticaret kruvazörü Carnnrvon 
Castlee taarruz ettiğini yazmakta
dır. Eğer 4 son teşrindc Jnrvisbay 
gemisine hücum etmiş olan cep 
zırhlısı da hala açık denizdeyse, 
ingilterenin büyük deniz ticaret i
ne karşı hareket eden üç korsanın 
mevcut olduğu anl aşılır. 

Bu son vak'aya gelince, korsa
nın bilhassa Nauru adasındaki ln
ıiliz istasyonlarını tah rib e çalış
tıiı zannedilmektedir. 

duğu için Alman1arm sırf Mare- vi11lcr, relim• vı•yn gayı-i gort.'tektlr.~ dcd1ı. T_abiı bu 7.J?vaU.ıı.n 
• · • ,. k ·· ' 1 · • h Churchlll l'esmi ı;anllürlcr im yol- lın~kn menide b r ~oz beklemek abe.'i 

tal Petaın ın ara ıoz erının a - , oluı·. Fnkat Alman başkumandanı 
tira için bildiklerinden ,aşacakla- !ardan gelecek her türlii prop:ıı;an. !l3!l Noeli ile 940 Noelini muka,,csc 

'- ~) dan iiıı lemiyc kaılirrlh ler. Ynlnız ' 
nna ihtimal vermek de yine oc i - bütün basiret, teyakkuz ve kudretle- <'<l<'rkcn ufacık gibi gözükeh muaz-
het eserinden batka birtey olma.x. ı·ine rağmen bunların, tıkıyamadık- znnı bir noktayı gôzünôen kaçınyor: 

T ASVtRi EFKAR lan blı· tek yol vardır. nun~an do. Yoı tu ayni yortu, :faknt dekor ayni 
••••••••••••••••••••••••••••••· ••••••••••••••••• propagonda bağıra çağıra, clıni ko- dekor değil. 

Chap1in 'in me~hur fiJmi tunu sallıya sal lıya geçer, girer: . faginot ile l\lan~ın Rmsmda pek 
de y:ıbantı atılnııyacak !arklar var: 

Arjantinde gösterilemiyor Rndyo. d _ 1 _ İngiltere aclnlnnnın blltün s:ı-
Bucnos - Aires, 2!l (A.A.) - Ar- Churchlll. ı,ondrada otur ugu yer- hlllerindc uı.hkim edllmemi~ bir kn-

inntin gaıP.teleri, hükumet tnrafm - den bütıin ital~·anlarla bu yoldan gö nş )er kalmamıştır. 2 - Hınita81\ 
1:1ln, Ch.'lrlie Chaplin'in bii'"ik dik- rüştii. Onlnrn cTck bir nrlamın> ken ..rı ki b b r 60 60 kilo 

3 " cl 'ıler'ıni ne feci ~·ollara siirfıklemekte dar göıunme e era c - • 
atör İllimli :filminin menedilmiş el- " metrelik tııban gibi bir denizi aş -
nuısını tenkit etmektedirler. Hiikü - oldu~unu anlattı. Churchill'in bu nıak mühim bir meseledir. 3 - Mngi
met bu kararı, İtalya büyiik elçisi - nutku lılr çok tef5irlere uğrııdı. not'ııun arkasına g<'çmek için Belı,;i
nin yaptıiÇı bir teşebbüs fızcrino it- 1''aşist • gayri faşist anlnşmamnz- kn vnr<iı, İ ngiltere ise ndıı.dır. 4 _ 
tilınz etmiştir. lığı bir ccoupp de grôce> öliim dnr- Almnn)·nnın temin ettiği muvaffnkl-

İngiliz _ j p anyol besi sayıldı, henüz ınevsiımiz hir te- nt tngilterenln güzlerini dört açtır-
m üzakcreleri ııcbbüı; acl<lc<lilcli; bu İtalyaıl:ıki ınem ııııştır. 

mıniuetsİ7.!i";.in dert'CCSini anlamak TI U"C)lcrı'n her '-ı' • bı' l\fnwlnot l\ladrid, 29 (A.A.) - İngiliz b. n - , l:t u c "' u n r b için bir <rlcneme> telnkki edildi. kadar mühim iken bilmem, bir ordu-
yük clçisl Sir Samucl Hoıırc ile Is • Bizce asıl maksadın kokusu henuz yn döı·t Maginot'yu birden aşmnk 
panyn Hariciye Nazırı Suner arasın ı ıııüycsser olnbı' lı' r mı''I, 
dn Tancadaki vaziyet lı.ıkkında cc- çı mıamıştır. • 
r<'ynn cd<'n muzakerclcrfn m~mnunl- Churchill sık nutuk söylemekte - Ziya TEVFi K 
yet veı ici bir tarzda ilerlediği zan- dir. Fakat' milletlere hitnbı iklnr i 
ncdiln\ckt!'dir. Bununla beraber hnl- defn oluyor. lki ay evvel .Fran ,ızlnrn 
!edilme i knp eden bir çok noktnlnr hitap ettiği zaman lfiUer - Petnin 
vanlıı·. ?ıfndriıldc bulunan Tanen baş muHikatı vukubulmak uzcre~·di. 
konsolosu Gascoigne bu mesele hnk- Almanlar ve Fransızlar bu mülü-
kındn Hoarc'a lfızımgcl n izahatı katı pek gizli tutmuşlardı. 
vermiştir. cintcligence Service• meseleyi çn-= ----- kınca Churchm nutkunu soyledi. Her 
Almanya, Polonya tab iiyc- kes damdıın düşer gibi Fransızlarn 

• • ·1 • Fransızca yapılan bu hitaba btr mn· 
tını 1 ga etb nn verenıedı . Fakat iki gün sonra D. 

L ondra, 29 (A.A. ) - Berlin- N. B. mülakat tasavvunınu nçığa 
d en gelen hab erlere n azaran, Al- vurmak mecburiyetinde kalınca i~ 
manya H ariciye Nezareti namına nnlnşıldı. Bunun da dumanını yakın
s~z sövlemiye salahiyettar olan da görü ı·üz. 
bir zat, Almanyanın Polonya ta- Churchill'in hitabesi ü:zcırine 'kara
biiyetiııi ilga ettiğini bildirmiıtir. göinle'klilu, 'krallık ile fnşistlığlıı a-

BUGÜNKÜ PROGRAM 

8.00 Haberler 
8.18 Müzik 
8.45 }{oııuşma. 

+ 
12.30 Fasıl Heyeti 
12.50 ) laberler 
13.05 Fasıl Heyeti 
13.20 Müzik 

* 18.00 l\1Gdk (caz) 
18.40 Sarkılar 

19.151\Ifü:.ik (caz) 
10.30 Haberler 
19.45 İncesı.z 
20.15 Gazete 
20.45 'Müzik 
21.00'Müzik 
21.30 Konuşma 
21.45 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.451\lilzik (caz) 
28.9.li Kapanıı. 

Hnbeşistandaki hal.> an kuv -
vetleri, E.rithree' de Port Sudan 
istikametinde taarruzla Sudanın 
denizle irtibatını kesebilirler. K:ıs 
sala' dan Berber ve Hartum isti
kametleıindc taarruz ile Sudanın 
merkezini elde ed erek Mısırla 
demiryolu irtibatına miini olabi
lirler. Habe;istıın garbında m avi 
Nil vadisind en d e H arlum istika
metinde taaruz ed ebili rler. Daha 
cenupta Sobnt vadisin den be
yıız Nil vadisine doğru ve F~
chod a i ııt.ikamclinde taarruzda bır 
fayda hasıl olmıız. Bu laraflar 
Bahrülgaz.al dt:nilen vMi batak
lıklarla örtülüdür. 
Sudanın asıl mühitn iktıııadi 

ve zirai yerleri, p amuk ziraatile 
meşhur Hnrtuın civarı ft bunun 
şimal ve cenubundaki Nil ve ıA.t
bara varilcridir. Berber'in löph, 
Sudım'ın Mısırla de micyolu t rti
batını kcscTek o rad an takviye 
kıtalan gelmesin e m ani olabilir. 

Fakat prki A frikada b ugünkü 
ask eri durum. S ud ana b ir tııar
ruzdan endişe c tmiye artık m a -
hal bıra'kmamıştJr. icabında Nil 
ordusundan bazı kıtal an Sud an 
cihetine gönd ermek mümkündür . 
Diğer taraftan Port Sudan v e 
i lar tum taraflarında lngıliz l erin 
mühiın ku\'vetleri vardır. Bunlar 
iyi tulim ve teçhiz edilmişlerdir. 

Bugünkü vaziyette Yakınşark
taki lngiliz kuvvetleri Marsa Mat
ruhtan iskenderiyeye ve iskende
riycdcn Sudana gıden demirvol
lan vnsıtasilc ve denizden Port 
Sudanıı yopıhıcıık sevkiyatla da
hili hntlardan istifade ederek lü
zumuna göıe Sudan veya Libya 
cephelerini takviye edebilirler. 
Sudıın ve Mısırın müdafaası, in
giliz.ler için hnynti ehemmiyet i 
haizdir: ve Yııkınşarktfıki fngiliz 
siyasi durumu için pek ınühı•ndir. 
Sidi Bannni muzafferiyeti ile tn
giltere b una m uvaffak olmuş v~ 
Somali tah liyesinin bıraktığı acı 
i7.ler silinmiştir. 

Eaki Orda Kuınuululanacla 
EmHliC-...1 

4U lHSAN S.USS 



Çelik Kanatlar 

Hava kahraılıanları 
r *** Muallim Ali Yıldızla konuşuyorum 'Oe ondan 

Türk havacılığının gükseliş ue inkişafı hakkında 
malumat alıyorum... Göisiim iftiharla kabarıyor 

\nva Kurumu ı• ~ 1 ~Eyvah M• 
nun Ank.ar cl·.. )caza, •• 
v rındaki Ergazi aahnsınd h • Diye tıtıkanır en, o, b t'!U doit-
vacılığımızın sayılı Aa'larınd n rultuyor ve aüzüJe süziıle Uerido-
öirctmen Ali Yıldızı arıyorum. ki düzlüie konuyor. 

- Nerede) Ona doğru ko uyoruz. 
- ••• ıimdi buradaydı •• diyor- Bunca zaman bu derece tehli-

lar ve etraf• araftmyoılar. keli - batta korkunç - hareketler 
Bıra tn ki, Ali Yıld.ız, zaten içinde yuvar) nıp durmllf olan 

yaradılııtan çel.ile sibi. cıva ihi bu pll ördcn kim bilir ne k dar 
bir enç ••• Bir de. bura.da lıuanı yorzun. bitldn bit A1i çıkacaktı) 

lzmırde ıeçea bir qk 
macera11nın aetlceıl r 

Oç gUn hapl• 
lzmir, (Huwst) - Şehrimiz 

Asliye Oçüncü Ceza Mahkeme i· 
ne Leyla ile Mecnun hlüyesini 
andıran bir dava intikal etmi ve 
mC§hut uçlar kanununa tevfikan 
hrenıen neticelendirilmi tir. 

Mahkeme lonu vo koridorlat 
bu davayı dinlcmiye gelenlerle 
doluydu. Hadiseyi buradn kısaca 
nnlatahm: 

Bomovııda 18 numaralı evde 
oturan ve fabrikada amelelik e. 
de; ibrnhim oilu Bekir Yan r, 
ayni fabrik da çalıpn Nazife ft• 

dındaki genç bir kızı iki seneden· 
beri deli gibi sevmekt ve milt
hi bir ihtira l da kıskanmakta· 
dır. Buna rağmen, genç kız. deli· 
kanlıyı birazcık olsun sevmiyor. 
Hadise günü Bekir, kile y nıp 
tutu uğu ikızı fftbrikadn bir er
kek işçiyle görüyor ve yani nn 
ol-ul rnk: 

- Elimde gördüğün u bıç ğı 
buraya nan koymadı, ben köy
dum .• diyor. 

Sudu Bekir, ifadesinde, genç 
kız.ı ç~k evdiğini, elinde olmadı
ğını ve kendi ile evlenmek iste
diğini ıöylemiı ve demi tir ki: 

zmınn ttırısti 

lzmlıd 701 faaliyeti 

, '(~ususi) - 6elırimh tari tik )'ollnnnm ın,:m son )'ııtan 
efddeUi ve sure.kil y mud r yUztindc:n bir ;mtıddet irin aksamışur. Aeı
lıın yollarda stt birllı::lntalcri huaule •eJdlğfnacn cerck nalcfl vnsıtalaıı ve 
gerekse yaya gfdiş cclie nrllşkülita maruz kıılma~ııdır. 

İmıir - Knreıyakıı • Bo tanlı - $oğokkuyu tur\ tik yollarının bli}'ÜR 
bir kısmı b!tmlş, bir kıımıınm d kısa b1r znmandn bitirilmesine. çalışıl -
mııkt.adır. 

Yıılnız lznııiı • Selçuk - Güzel Yulı - indrult1 izııl'.ir • Uunıb\.'n ve 
Karçıyakıı turi tik yollurmnı fnş:ıııt'l biraz nğır git~ırktedir. Dunu nnznrı 
dıkknte nlıın \'ilayet Eıı~ünı<'nl, mütcahhitleıden yollann süratle ikm:ı 
lini l tcmi§tlr. • 

Resmimiz, Konnlı: • GOıcl Ynh tu1istik '\'olunun insa~ma ait bir fa. 
ııllyeU gmtermektedir. - Sevdiğim bu kızı o gÜn 

başka bir e.rkekle konuşurken gör 
düm: dayannmadıın. 1e yapll· ~-c;-c::-----
yım, e~iyordum. Ağırınto ıti~~~ 1uhtclif \'İlaycllerimizdc j 
bu vazıyetlen dolayı kentJısını Parti kongreleri 
korkutrJBk iç.in cebimdeki bıçağı A k ?9 (A A ) T k 

•• t k n ara, - . . - 0 at, 
gos erere : Ed· M 1 t C H p • · \f· 

1

. ırne, 11 a ya . . rtısı ı· 

- Bunu buraya anan koym • layet Kongreleri, bu mınınlrnlnr 
dı, ben koydum. müfettiılerinin iştiraklerile top-

Dedim. Baş ·a bir şey yapına· lanmıştır. 
chm ve eövlcmedım. Oç uy evv~l idare he,. etlerinin mesai rnpor-
hrı.staneden çıktım. Kafamda hı- rile, iki yıl içinde bıı ırılmı o-
raz bozukluk vatdır .. demi ir. lan itlN üzerinde verilen iıahntı 

Denizlide askerlere 
kı hediye ·i 

Denizli (Hususi) - Hudutta
ki kahram. n askerlerimize kı!!lık 
hediy~i olarak 'Vilayet merkezin
de imdhe knd r. 2580 çift )tİn 
çorap, 9 39 pı:ımuklu gömlek, 164 
fani!U, 66 kazak Ve 249 çifı eldi· 
vc:,n toplıınarak Partiye verilmie
tir. Hediyelerin arka ı devam et
mektedir. Hlikimin «Bunu neden yap- hı vip eden kongreler, delegeleri 

Genç haYaeıw talimd• tın):. eu tine, auç.lu: tarnfından ileri sürülen temenni-

} 
B k-' ·ı ı. 1er iizerinde çok samim·ı h·r L • d b 0 ' tü b 0

' kl 

YAZANı Fski Ordu Kumandanlarından 
Em.ekil Gentral 

Alt lhs n SABIS 

lngiliz hükumeti Almanya ile bir harp 
çıkarmamak için uysal hareket ediyordu 

Bundıın sonnı mecburi asker ·' nııyiinl yenıdfln dmltmck ve iıtıhsalitı 
11 n kııbul ederek, tedricen bu fır· o.rttınnak- Vcmıre. 
kalan arttırmış ve l9l? enesinde 85 Eğer 1938 ilkbaharında bu tcdblrlt· 
fırknyıı kııd:ır çıkarmııtı: ancak bun· dl»er ı·~~·~ıı .. '-r" re \C bıma benzer 6 ................. 
dan sonra ltJ taraf anısında muvazene hemen b:ışlıın ydı, ve bu tedbirler. 
hasıl olmuş ve fakat ;rinc Alınıuıynya 

hazırlıklar sem~rc verinclye kadnr. 
tııarruz edebilmek için Blıle~lk Amo 
'l'lknnın 42 fırkasına ihtiyaç görlllmlli mcsclil bir ll(!ıtC, Alınanyaya karşı es· 
idi. Bundan b&şka, italya, 59 fırkaslle kisi gibi mD anıııhn edici bir harekrıt 
ve Rusya milyonlarc:ı ordul:ırilc, tııgn. 
tere ve Fıansa cephesinde, Almanya 
ve Avusturya)a karşı harp ediyorlar· 
dJ. 

Bu defa İtalya ile Rusya, tn iliz ve 
Frımııız safmdıı olmadıktan bıı~kıı, gfi· 
ecndırllmls olan Amcrikadan 6a ciddi 
'bir ynrdrm beklemek, hiç o!ınaz....a har· 
bin ilk zııınanı için abesti. Bu \':ızi· 
yet k:ırşısındn Jo'ransız vr. İngiliz ur
duluı·ını iyice hnzt ıiııınal' Vl' ondun 
sonru Alnı:ıııynyn bir ültimııtoııı ve· 
rı! ek unn } ıı ptıklarıııdan Vl'7..ı::cçmcı· 

lnt 1htıır etmek kap ederdi.; .nn· 
cıık böyle bı \<ızı)el karşı nd:ı Al· 

tııkiblnc devıım olunsaydı, !D39 ağus• 

tosundaki buhran halli olrnıız v• harı> 
zuhur etmezdi; yahut !ngllteıe ve Fnın 
ı;.:ı, böyle bir harpte hemen mu\'affa • 
kıyel kaznnncnk \'aziyeltc bulunurlar 
\: e müttefikleri Polonyanın tıı.mnnıc-.n 

ezJlmcsJı e me)dan \'ermcm4 olurt:ır· 
dı. 

O zaman İngiltere harp fodnkiır • 
lıklunnı göze almnk istemiyordu: 
Hüyük. Uritan~ ıı ııdıılımna ve uıüı;· 
t.cmlckclcı ine denlzk·rin temin ett.igi 
mnsunıyet, f ngı1tcrc donnnnııısınırı 
denizlere hftJ..inıiyC'ti bu Jınparııtorlu 
b"ll doğrudan doğru5ıı Alman telıdidl 
11ltmda bulunmııktan kortıyorda. Blf• 

mnnya durakhYnbllir ve kan doldllınc· nnn i in kendlııiııi doğı udtın dofrtı· 
den bir konf~ıamı top! nrııak bulilı ~·a ve imi hir wbUke kar.emnda g0r• 
me ·leler goru~llip umumi bir 1.:ıl nılyeıı Jnglltere bOylc r:ıddı hnrp ha· 
ç:ırc:mıc b:ığlaııabllırdl. Bııyle., telıdldl zırhklarını zaruı1 °i> Jn.uyordu; f • 
hcnıcn ikna muktedir bir durum temin kat Fran içııı mesele ~yJe dC>~ıl· 
etlllcdcn, kuru notatarln Almanya yo· dl; Fransıı t-Opuıı ıığımd:ıyd • }Jrr 
ıund 

11 
cevrllcmezdi zaman oldu~ıı gibi Alınnn)n ne bir 

hfll'TI hııllııdı I• rnn ız vntıını Aln•an· 
ı tc F..dc..'l "e taraftarlarının Alman· hır tnrafınd 111 çi •ncn~C'k; mlimure

y:ıya kıırıı şiddetli hareket etmek ti· ı lcr } ıkılac:ık, tımnh Fransa<laki bü· 
kirleri de böyle blr esn hazırlanmadan tuıı noyl merkezleri, maden ocak· 
tıılblk cdılcmcı.dl. Aksi takdll'<le h:ırp lan, komüı- ocaklnrı dOeıruııı eline 
muhakkak \'e bunun nctict'si de mcş· ı:eçccc .ti: lngılW emıı kC'lıdisinc ilk 
kCıktrı. Neticesi şüpheli bir harbi 8 larda trtındcrcbilc gl biı kaç fır
lnglltcrtrnin ve Frnnsnnın başına 1 :ı n kcr lıu vaziyet! dcğiitircmezdi· 
~ctıtdlıilccck hnı ket tnrzıiıclan içti- Lnkin lıu knd:ır ra~ik.1\ dfi~lhıcLil· 
nıııı ctnıek ve banan itin de Edeıı nıd• \t inant re tıtzdfııd uyuk dı· 
Te Uımftadanııın 1Jcı·l sürdlil;:h•ri re~ clı!lmt'lt içtıı cc.ııtümmı DıılntHct 
şiddet politik sını takip etmemek d®l, C'lıurehlll, \'ela Clemancrııu 
fikri gıılebe çııldı. Vt'yn Bi•martc le fıısrnda çe karakte bir anda ortadan kaybedecek. j Onunla l::areıl:Jıır knrtıle1ma~ - ı.uarı e .-onuıımasına • • .. . 

1 
no\i n e . u n uyü erimize 

sözden uzaklaıtıracak öyle bir anladım ki: asıl yo.ı.ulıan, onu aey. mani olmak için. ıçınde . ge~en mu;ralı:erderden son duydukları sevgi ve saygıyı '- n " ı_• d b • . D . • N . d hk ra verımlı kararlRra vıınn•"lardır t ., 1 . 1 d. '7asıta gO ugu var 11;1... re en enm uı. , _em tir. etıce e nıa eme, T l l •1 . "Y ~ ve cy:ı ey cm ser ır. Eecn lıtifo ctU; Lord Ha1!11x 1938 de 
At, bisild t, motosı"klet, oto • O, her zamankinden ürbüx ılc 6ekirin üç gün müddetle op 8~.tı ~ ve.sı csıle Ebe~ı Bu kongreler, yeni idare he· H riciy NCIZU'biını deruhte ctU tn -

ıinde bir J.'rnn 17. Haeveklli li.zımdı. 
Bu ifde Dal dlcr'yl n~'nndıracnk• 
dürtecek v şidd tll Z) ikleıie 1n • 
J.ıiJt re nczdJncl ımihinı teşebbli eli' mobil, otobüs, planör, tayyare... ve een, tatlı tatlı eülüyordu: hap İne ve dethlll tevkifine kanır ~f dAth~~rkuı 2~~1 ha~dlan 1 o- Y_etlerile Kurultay delrgeleri - ,ciliz hukıimeti, .Almanya ile Lılr harp 

Sa , sola '!\Zir vızır • liye.n bu - H &eldiniz.. diye elimi verm' tir. nun e .uı:met e ~1 .~n ege er, ı çımle~ini ~·aparak mesailerine çı"krmamn (lzere uysal davranmak cvkedccck bir F ran ız Gcnclkurm111 
ıci ine ihtl~ ne vartlı. ywz vasıtalardan, Ali. ne ha 11\ı:tı. 1 ) 1 • • h ta llıllı Şef inonu oldu u hal- 1 vermı1'1erdir. ve ınaslahnh ldnre etmek polltik:mnı 

ncbo uda bah~e sa ııpl~rınc 
hangisin atladı ve hangi İ!tı a - - Asıl ho§ gelen siz inr.ı .• de- t klb bıısladı; \eyahut dahıı doj?ru u. ÇcııUlınen \'O blr b{lro crk&nıhıırb 

General Gamelin d bu ice kufi d~il· 
dl. Iluııdan oruuki fn ıllnrda görli• 
lc.-cc{ri üzere, f ngilteıenin (harbi il 
dokurJJncu n~'Jnda l<'ran;ı:ıyn 12 : 1• 
fırkn n•ker giir.denncyl taahhnt et• 
miş oln ı) \P. (hurlıln dcvnmı nıtıa· 
detince iııgill r. nln ccmıın 32 frrl-ıt 
asker) gondeı-mealnin knbul cdllnıif 
olmuıı.ı Gcnerr.1 Gum lin•in AlmnııY11 

ile bu defa ~apılncak yC>ni bir h:ıı # 

bin, fngfliz kıırıı ku\'veUl'rlnlu btl 
kndnrcık bir yıırdımlle bnşu cıkarıla 
bflec:eğlne knnaııt etmiş olduğtıntl 
gö terlr; Frnn ızlann ccmnn 00 fır• 
ka kadar askerlle bcı aber bu tnı:Uil 

metc gitti) dim. fidan •eriliyor NEŞRIY AT "MECMUALAR ötl!dcnbcrl iltizam cttilı bir politikaya 
Sah yı r tıran b kışlarımız, Sonra, uçmıya h zırlanan, u • Gnemm, 29 (A.A.) - lneho- ' n devnm etti. Fransa da, bu yolda lngil-

ufuklardan göklere çevriliyor, ç n, inen t yyarclerin motör gü- luda b hçe s hiplerine tovzi e- terenin nrka51 rn yü.rüdil. Vnlnız pnr-
aonr • .. rültüleri ortasında, onları eyrede dilmek üzeer buradan 100.000 H } Ç w y • Ad lamento milnakaşalarındn nerl \'aran. 

- 1,ıel.. diye göıterdiklcri ede konuşmıya ba ladık. fındık fidanı eatıı alınını ve ine- am e - ıgır - enı am göz batan, hükumeti tenkit eden 
noktad mıfılanıyor. Humm lı bir f ııliyet içinde ça- boluya gönderilmi tir. 17 birlııAı'k"nun, bilyük .. :ıı·ıımt• . 1 1• Pııul Hcynatıd'l'U kal;iuc
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._ .. " ~ ıııı, etere.. Tuıkçu filozof hakkıııda o ı dl f il N ' & 

ukanuq. çok yu"arı a, iri- ı m ta o n talebelerini gö le· Ic\•ln"nn· Cela"l,.ttı·nı l'um'ı'nln G67 ıı· bl l an er, ona a ye azırııl>ıııı .... • ı· er hazır a83 ntilli kütüphane • t.J' k b' f t t k f ttl 
bırinc girmiı bulutlnrm ara- Terek evvela o öyledi: mı bitmi ' ondan sonraki • ilki- ci 610m yılıdır. mb:ln bir lxışluğuna dolduını~ o • ve ı ve a ıne n n v ye c . 

d~n :; ... üJ· u··p a'-§n br·r b•ynz - Bız' e h•r nn tnze Lu~vet ve- d '~ • b 1 . 1 J •btc y.,nfden b~yük politilaı hatü ı ~ ..... .-.. L L K • nin ver ıgi tecni e ere, nctıce ere Büyük vatonpertcr Nıımık Kem:. ur. 
'-t k l b 1 L l il Ü .. - • ln n 1' f'l I D bu r. nada vatı olmuflul'. Bu tıırzda noıı:: a... ren, şev ve ıeyec n veren; u göre • daha mükemme iı1.m e· n ~ zuncu yrı meraıı 11 o ayni za· unmı ı aza u eı ıocrlte'ın me-
Cöilcrimiz ouıd .. • çocukların knlbl rindeki h v cı - dilmistir. rıumıı rastlıyan bu yıl<lonünıfi oncnk tafizik tclilkkileı ini tnhlil ederek o- bir diploması. taklbı, ancak u fi1titt re 
Buyüdükçe, yakl ;ıtıgını rılı ! lık fkıdır. Beyhude emek rlet.. Havada bu plunörün içinde, C'ditlcttin Ezine s.ıyc inde m tbnat- nun fıkirkrind müııdcruic bulunıın dayanmak t rtıle akıllı \•e k&buJc ı · 

toruz.. tiğini bilen hoc , i ·nden ne ka- ben, aklıma gelt'n her hareketi, tıı ye bulnwk imUnını eldı.: etmi - ve blıgun ntom nııznrl)·esi ol rıık yık bir 1ııır ket olııblllrdr: 
d 

w d'. k tir. 1 mu t.nkil.len ilmi biı _mevzu haline 
\ e büyüdukçc killc,ti-ini o· nr sogur ı uny nın en mü em perv s1ı yopnnm. Bu planör, en il b 

1 
17 biılncikinun 12i3 el ok:n Mev- g~tıı mı ulunan cGOTiiş> \" <İd, 

ı - Belki bir sene sonra, lçtınabı so.ft.rl ı.uv~etlerl hicblr zanınndıı Al· 
ııayrikal.ıil bir hıırbe hazırlanmak için man Uıarruzunu durdurmı:ra kifl 
\'llktt kauınm k; el •ildi. E!'Ul en dfuın hnrbi tccrü 1 riıyoruz mc tayyarecileri olm k için }'a- tehlikclı, en korkunç sa"ılan h • J d 1 ı 1

• d ı ı "' l ın nın f"mi Ct'llllcttiıı ·ı-:zıne)'P t.n- ı:ı nrmı tct u.. c c:ıı Cemil Sma 
Ya'lôaf )'av i bir oca sivrisi - rntı mı o n bu çoculdann bn - reketleri Lir çocuk oyuncağı h . kılmıştır. Ru i im dolayı ile cMes- 'Oıı rnn'un nınk!ıle!!l i tifadclidlr. Sn

ncğe, bir koc kırlangıca. bir ko- ında bulunanlar, bizler, İ te 0 line getirir. Hatta ba rı nğı 4SO nf".1> nnıhnn1rinc rnhl b ğhlığını ~et ~\goo •luı un cHııynt mUcndele· 
ca k rt la bcnziycrek, nıhayc:t ol- ni bette k ve cvkle çalısıyo - kilometre süratle iner. Cdulcttin Ezine, nefi bir )azı ile sı> hlkuy i ri lezz ·tle okun~cak b!r 

ruz ffııde ut~•k'--"ı'ı•. )llZldır. 
duğu gibi görünüyor. · , • , Epey evvel, beynelmilel tny • ~ ...... '"' 

2 - nı;;ıc bir harp için ltızım ol:ın n ydandn iken vı o zaman harbltl 
in&: llz oıdulnrını derakap h:ı7.ırlıımıya fiçQncO ~ inde 1ngı1tcrc 85 fırkı 
b;ışlımuk ve bunwı icın dııhtı 1938 tranderml:ken lıu defıı harbin doktl' 
martında, A\ u turyn fşgollııl mütc>a ı:uncu yınd:ı 12 : 14 fırk&l'a ve dJt' 

O 
. d' d' k' . Tasavvur c ınız kı, 935 de, ! d • • p B' Gocthc'ıiln 11·fcvlu"n"a ı',.ln blı· •-lk' şım ı, ye ı, ae ız yuz metre! y· . ı. l 'lk . b I yare c erasyonu r~ıı11 ren ı· "' " "' •· 

tepemizde, kıpkırmızı yollu ıık d•l,?ı u.eş eene evb\ie 1

1 
bış;- k:. ~- besko buruya gclmi~ti. Bu pi&· lıiıılıı tcrcür.ı~indl'D başka, Aıınf 

k tl h b
. . h . .

1 
ıgınıız zaman urnc a ır uçu· .. l .. d"kt Ulılet Çel binin Mcvllıııunııı gıızellc-

~ ~rı·~ı·· ~ ır ın ıdna ı e geri- ciik h. ngnrla yirmi s kiL tnlebe- nor e UÇU!JUnlUZU gor u . en son- rlrıdcıı pnrçnlnrı tııhhl tılcıı ~ıı,.ı ı 
mı , suzu uıu acyre oyum o - d n b k b. y '-t <:!• d' ra: cBen dünyanın her tıırnfında kı~'lll• nı bir tl!tkil, mnh uHıd!ir. 

. e , a ır e ) OK u. ,.,ım ı b k d b 1 ·ı } •· b k mıyan bır mo 1 ku udur. 
1
•

0
.. •• •• .. k b. ·ı u ·a ar eync mı e mu a a• ı:>ıumık 1\:t?ınaldc cvııtnn \' kcıhrn· 
~ goru) ors.unu.. ı, ır u em ] d b 1 d ,~ k b d Fak t bu nazlı kuş birdenbire ar a u un um. ·o ·at u n am ınımlık duy~ u> ııu tahlil eden Ah· 

CO 
.. u,,•or·. S nkı· .... 

01 
kaim m•c vA varB. 

1 
k 1 •1 gibi plnnörc hakim ol n gönr.e- dillkıulir Karahan. bü1·ük vntnnpcr-

v ~ ""' .,, ... ütün ıu te iimii ii ~cnç.eri • d d d ı öylece bir borny , lrnsırgay tu· d • İm> e i. v<•rcl her şeydı>n evvel yn nıı. bu hls-
mizdelci han<".ılık ev asına borç Al b b l .ı l 1<in hukiın olıiu"unu c t?rlerı'ndeıl par 

t 1 A k d •• ) i, o u unı:ıu;";.unu nn ar ,. u mu • • • zgıu, u urmu• ruz - uyuz. "' çnlıır rılnnık tebarüz ettlnıırkte Vt' 

pr1n pençesinde fınl fınl döne· - Ve onlar .. dedim, sızın ve anlan aL, suırtu. şu ııetıceyl çıkarnmkUıdıı: 
relı:, t klal r tar k, kah tepesi ark."'lda lannız gibi hocalara... - En salahiyettar ağızdan çı - c1ı,te Namık Kcrnnlin h:wrtm olu-
aşağı müthi bir hızla yıldırım gi- Si.zümü lı:t'.sti: kan bu söz neyi ispat eder: de • n:ıcak ve zamanın torpüsitııdcn kul'· 
bi inerken, kah yayından fırlıunq _ Biı. vazifemizi yapıyoruz. mek planÖ!'...Ün mükemmel ol- tulup taze bir ha) atla > rına kala. 
bir ok ,..jhi bulutJ rB do•r ftt• m.,.., kafi deüil.. bilbn OOU Clık olan ilk tuı-tıfo. 

o - Si7.., bu vazifeyi, h y tınızı ··- .. 
larkt'.n hayretten ve helccand n her n tehlikeye koymadan da kullananın ••. 
don blmı bir baldcyjm. yapabilirdiniz. Fal.at iz. - Yürüydim mi~ Bakınız ço· 

••• 
Çıgırın ıeecikcı k lntişıu· edcıı 06 

Ali Yıldızı, dört ay evvel, inö· Neyi b.sdcttiğimi anlamıştı. cuklar ne güzel nçu)orlar. 
nü kampınd d GÖrmü • bütün ötede. bir acaip kelebek ibi u· Hayır .. duarlım. Bu noktncla 
JDZ t i arkada hır, onun akro - yuldıyan, biraz eV\;el içinden Ç1k· durn1ım değerli hr.vncı. Bu nok· 
bıı idcki maharetine ha)•rnn ol- tığı plaııörü i retle: tacla duralım. çünkü hize aaıl ili· 

11{'1 tı)'l!!J ikincitcşrin de çıkması ll· 
zııngdcn nü!lha uldu~ımdan, ıçinli 
N.ınıık Kcınalin 100 Oncü devir ·ııc-

muıtuk. - Bu. dedi, havacılığın bir :.mn olan Lu. 
Ve bu, bugünkü Ali, bamb - heseri, bir jdealidir. Ve durdum: 

1 dnl:ırı .. llt• hic:hi r makule ııcşrcıUI· 
m111 ~Ur. 

Z n Giiknlpın gt,-çı ıı n~ ıı tcSl'ldfıf 
Cdtr 14 WICfi öJ[i111 Vllı ınfinnseJıcfilp 
Remxi Ol,'tIZ ArLk'ı~ kaleıninll ıı çı
kan 'kıy tli bir mnknlcdc 1 lnanı<"ı
Jık ve O uınncılık ceu.~nnlnrı anı ın 
da boeıılı) an Türk iyede, l>Ü)"llk mıi· 
tefel:kirln ilk defa 0]01-ıık <TUrkçü-
1 k> ~r<!l!ımını ua ıl uy ndırdıl!.'ı mu 
talcıı edllmektedır.Zl)a GO!mlııırı)a7.ı 
ve manzumelerinin tnhlJli ile ond:ıld 
Türkçulilk :flkı::inin takip rtlii:~ yolu 
ve inkişafı, muharrir kudretle tc-!!lı't 
ctmiyr muTııffnk olmuştur. 

ka, ö i ile lı:ıyas cdilcmiyecck - Adı vnr ınıl - Pren Bibeakonun hayran 
derece phescr bir akrob ttı. _ BeyJ\clmilel ismi Hnbiht'tir. olduğu {bu adbm) kimdi) 

Bun\l görmemiı ol nllll' (Aliyi 1 Yam Akdoğan. T evazuundan bir çocuk gibi 
tanıdım 1) diye öviinemezler. - ismi de güzel. kızar n li Yıldız, ncak i.itile -

Tıpkı, P.d:: yükseklerden yere 1 - Hele kendi •• hele kendi ... bilen bir le: 
bakan bir · · rli gibi, onu ae re· ı )''er)·üzünde bu ak do .. ani ra - - Bir Türk 1. eledi. 
derken, gözlerim karatıyor. hip olanlar parınakl sayılacak Bu ; Türk Haı.a Kurumu men· 

Şi te çevrilen bir kuzuyu öz kadar azdır. Bizde, ifte görüyor- suplarının, knlblerinde ve ruhi -
onune getiriniz, ve bunu hızl • •unuz ki. iki tane var. Hem de nndaL:i yaman askın bütün sırrı
hızl çeviriniz. biri ötekinden daha mükemmel nı, tek kelimeyle if tt eden en 

Ve hep böyle dön döne, eon• olmalı; üzere. Çünkü bunlar seri 1 beliğ cevaptı. 
ra birden dikine iniyor. halinde :rapılmnzlar. Biri yapıl - KANDEMiR 

Gokalpt pek yerinde oJarnk Alınan 
Filozofu Fichte'ye benzeten muh:ı r· 
rh-, bu mnk:ı?eslude çerçc\esini 

Fransanın 

~ Son GÜnler'i
0

if;J 
Yauu -ve Fra ıuadaa nakled• 

S üleyman Sıtkı ..................................... 
- Şimdi d rhal h du da tS. J nl - Tazır oenap1nn, Mnreş:ıl Pe -

de-Luı) da bulunan iki sef ret ata- taln bükftmetinln teş kkülünden 
ıe in bu tal blıılzl telefonla söyl • onra btiyle elim bir knrar vermek 
\im. Onlar hemen hududu geçerek mecbnıiyctlnd kalacnA-ınızı tnhmin 
(İı·un) kasab!lsıncJan, Madl'ide, tel - ediyordum. 
erar bqınd:ı talep Ve miırııcaatinizl Bu sözlerle, sefir, teesstlr ve he-
bildfıirl r. y anmı gôsterml~ bulunuyordu, ki 

Bu 5zler fıriıı, Hariciye Nazırı- onun bu teesBOr v ~Y canı, Fran-
lll"l talebine v 'dfğl resmt cevaptı. ya k 1'11 kalbt'n duydu ru do Uuk 
Burulan nı t p nya ıri di hWrnnfn bir dclfliydl. 

en nave ti: İspan. sefiri eıktıktnn onrıı 

Baudoin e:ıat tnm birde İngiliz t1efi-ı diyor. Ba ilerleme yüzünden nor
rlııl kabul etti. Slr Ronnld Cırnı,pbell, de:ıux'yn muhacir nkını büsbutun 
ı.-ünün hangi saatind ohırs:ı ol un, 1 ı tmı~ bulunuyor. 1'ehlike. her nn 
daim ildn rlayctknr ve soğuklı:ıın- L!raz dahu yakla,maktndır. .Buna 
lıdır. Uu anda i!!C her vnkltklnden knrvı tek ümit de, mütıırckenln biı· 
ziyade mcrasimJıerver, fakat hcı· va- IUl cwel nkdldiı·. 
kitkiııdcn ziyade soı:•uk btr tavır al· 
mıştı. llu vnziy te Rordenux nmı hnvıı,.ı 

Bari l,)e Nazırı kendMn dedi 1 blnbir ihtlra!l}a mcşbn bir h.,le Kel· 
ki : ' mi~ti. Korku, ümft!!lzlik, yorgunluk 

- Sefir hazretleri, bu i l hukuki \c• usanç hl!leri blriblrlerlm karı~ı
noktai nazıırdan muhal: me etmeyi- )or, knl:ıbahk halk kfitl ine ın:ıh us 
niz, ona daha ziyade, vnhlm uı l'ttc ht>)~nnlnr, ıı ablyctltr bir nn lı:ın 
yarnl:ınmış bir dosta karşı ne hl Af- irldet ke,.bediyor. sonra bu ihtira•· 
yat b<?Slc.nJrs 0 hl slyntln b kınız. lıınn kendi kt'ndine ııukfin bnldtığu 
DlğP.r t.nraftnn ziitı asfiiınelcrlne n hıılk hlr liknytlik, bir unnırsuz. 
ııunu temin ed rlın, ki he.1 ne olurıın luk geldlgı görüluyordu. Bır tııkım 
olsun Fransa, donanmasını , Alman-1 lıatır ve hayııle . gelmez riva~·etfor 
yayn teslim ctnuycccktir. çıkl}ııı, bunlar bıı· anda etl·nra yayı-

B de 
, k lıp ~ıılkanıpıı·, bil'lbirlcril kuşıln. 

Or QUX llUn Ql'IŞlk flyOr \'e bfribiı ferini nakııcdİ\ or 
llt: gürültücü bir halk unra çıktıklıırı ırfbl vlnc du~ılıı; 

t f. d 
, t .

1
• kayboluyorlardı. 

ara ın an ıs ı ası 
Bır tıınıfta bütün dclı tılc h·~ nnı 

I t•tm kıc V(' Jıııkl ı nıaktıı ulnn h ırp, 
1 tm d re ı clevnm e· di •er tarnfta bu lr.ırbi id.ırc cdf'nıi· 

'lrlı f: 
hıı rıonrolci senelerde cemıın fizatıl 

kıp. ln lllen::dc mccuurJ rı kerllk 'kıı- 82 fırkaya razı olnınk ne demel.-tlr1 
nııııunu kabul ve tulbik etmek; Blb•Lt,. Gcnernl Gıımclfn çiftUğiflt' 

a - Frnnsa ile lşbtrllğini nrtlırm:ık iş~! get.lı tmi) or. Bahis mevzuu olıtl\ 
ve ıUı!ak b:ı farını. leda!ui \'f tccavUzl t:cy, Frnıı ız vııtanının müdafnıı!1• 
blı haı bı müştereken yapabilecek 1.,1 • Alman 8)' klını oltınd:ı, geçen b:ır;ı• 
rette km ... ·eUcndırmek; te olduğu gibi, çiğııctilmemcsi, Frafl' 

sanın m6ttefiklerln )'nrı!ım için Öl 

3Uı ün~u sayı 11e inci yrışıntı b -
ımn (Ymı .\dıını i Yul}!! Kımm Kö· 
nl'niıı kokıııilc yedi cı~llk hnyatının 
ı,ısn bir uu il~el!ini yı pmnkla ve 
bllhn~sn bu znnınn ımrfında fikir sa· 
hnwmdıı ortaya attıkı iddiaları tc -
b~riiıı: cttirmcktcrıir. BUtiin ffkh , o 
Turkçu mttı u:ılard.ı bckledıgimiz 
halde b çblriııde. te!!adtlf edemcdıği _ 4 - Bır ren" ronrn vukuu muhte • 
mlz blı ~ nzı ı (\ cnı • dum) dn bul- o el bir tııırpte Frıın aya derakap \'C 

m:ı.kla ı; •vindik. i. Hand D:ıntşmen· I n a~ rıı yOz İnc;lllz tümeni nııkledc. 
din Tfü{ ı:e il anıııı hakir gorlın 'C ede surette be.ı; nevi hazırlıldıın yap
ııı.ınrltl"sstıf kıyınr·tli blr gıı!Hemiz. rruık; 

Almanyuyn w:ı ıı uz ctıucktl. 1'~1 
nihnyot yüz llrıni fırku fle bu fşı11 
görOlmesinc imkan yoktu. ıagi11t1ı 
hattı, bulunduğu nımt.nkııyı mtldaf•• 
nya clvcrlıU '11mnklıı beraber, bııek• 
yerfotl müdnfnıı edemt'ZdL AlııuınY'' 
ya taarruzunda i e, tıı rruz }llilııUJtıl 
man vmları için, ıtk zıımanlarti' 
başkunı ndanın eliı istinat. nakl'. 

dl• yı:r bulnn ımrip bir ~·nzmnıı Kn· 
r..'1'11 Könl mfinn ip bir Ct'Vııp \"erm k· 
t.ı.:dlr . .., ı nc!P it• sistem: tik bir 
urdtl" turllıımizı, li nımız.ı, ihide

lrrimıxi, O mDJıhlığm ınrnı ·ini mfi • 
t• nı:ıdi) Nı t hliir ve t.czyif etmekt<'ll 
uılcf n 7.<.Vk dıı:vmı Danı mendin l'll. 
z 1 ntııı:ı kıır~ı flkiı \'C !..iiltür ıı:.ııc -
munl:ınmmn dnhn hnasııs dtı\"rıın -
ınıılnn Juzınıg~Ur. 

G - k bında Alıruınyn "e ftaly:ıyı 
ıkı abll.ikıı altına alabilmek fçin JAzım 

gclı:rı kOç(lk harp gemilerini, destro -
ı-crtcri l<:'daı1kc ve iıışnya bnşlnmak; 

G - Amerika ile sıkı işblrlı 1 mOza. 
Jı:crclcı lı> cfri:;m it, Amerika yardım· 
lnrıııı temin ve tcsblt etmek; 

7 - 1nı:ııtcre ve Frans3da hnrp H· 

--·· Bu akşam 1 

ı olarak il yarıyalıiliıdi. Fakat dll 
h ileri gidillnco l\taginot tııhkiınntı 
nın nttık blr fa)'dn ı olamazdı; " 
umnn fş gijrccelc cn·ıır ordulat'111 

tanrruz ktıdretleriydi. 

(Dc1Jamı var) 

MELEK~ . . Senenin en büyük Fransız filmi 
: SinemaA.Dda • - . . ..... .......................... . F 1RT1 A 

Aek • H yccım ve ihtiı·as hislerini cırnlı bir 81JlPtte gosteren muazzam filınln b rollerinde: 

D UCA U X ERIC V. STROHEIM,.; ANNIE 
yerl'k mcnıJekc:tı feliikı te ürükle -
miı olıın, ı\'iııdcu u n ı c,.i alınmış a· 
gııçlıır ıdbi kupkuru \ı,; can•ız lı:nl:ıa 
UÇtılK'u dlmlıurlyet hOkfını thıln tc· 
fC's fıb c:tmi lıir vfı<"Ut gibi rlıığıhp 
p:nçalanm:ı"' knr~ıı11ndıı içrıı için fı
kıı dı) nıı kfıılH. hu p r~l&nı!lnnın 
le\ lıt cllıgı koı kular, )0 C1'1i t e .. ıll 
t t t"CC>l.. ldnı eıılıı uvııııdırdığı lştll a
l. , ı.:- 1ı hr ı•laı. umitlcr, cmrııyct-
h:l.klcı-, Hoı · anx·nun zaten wı f. 

füc t>d lemcz hJıl gelmiş olan h:-va 
ı<mı 'hü hutün kirleti~·or. bu ~kin ve 
tenıiı: Şt hrı tama mile çığırınd n 
çıkmıe bfr manzanı verlrordu. 

Saat 10 

ANDRE LUGUET 

bahi ti çfıııku Almıınyıı ile beraber 
ltalya llG de ınUtorcku yapm k icap 
cdıy.:ırdıı. İspıınya hükumeti, Fr11nııa 
1 Almı>.n)a ar n 1 t4 va uı ,. zi. 
fe 1 ı kabul etmişti. Haıid) Nazırı, 

Sabık Dahiliye Naz"' 
M. Mandel faz.la ıeuezelilı 

ettiğinden dolayı 
tevkif ediliyor 
- Saa t l~ -

1. Bnu •oin, Pııpııııın ıo.t-fiıi vruııta -
ifil Papalık mo.J::amınrn, İtalya tııı
k •metin , Prnnsıının Alnı:ınyadım 
ınuumk tal p ettitini v ftıılyadıın YenJ k binenin Nnzırlan böyle 6' 

da mütareke istedıglni bildimıe3ini llm şerait fçindt.> matemli mnzakt~ 
1 J eyledi :ini nn1atb. le.dnd devao1 edorkan, daha dliP" 

Ilu matemli lçthnada. yıılnız ıır Dahfliye ımn · andel, BO~ 
~. hiçbir şı?ym ihlal edemediği 511- d aux'nnn en nı hur lokantası ol• 

kun t Vı,; huzuru knlbınl mul:'.afaza (Chaponfio) ' Frnntt3 tiyat~· 
cdi) or, ma\"İ göıterile sanki daha non nı,.ıfıur bir aktr~ inln rcfakııtı1 

~lm::lidm, önl!.'rinc serilmi, h:ır p 1 de renıck yem kteydı. • • dJI' 
ın<.'mh•kc>tiıı fızerinden, isil bnle do • 1 1\1 •• M ndtl, hiçbir ııhlak kA~lti, 
rı hııkıyorcln. j kend•nı rrıukayyr.t g!Srmlye.n Po fi 

kncılardan ohnakl beraber Frııfl ti 
Mıııe ıl l'etııln'ıı JmrduJ.Yl.ı Alnınııyndan ınülıırekc isteıııt'k iiçüncti Cümhıırlyet pollıikacttanııf, 

m •ti ı !ık '.\l('("li~ı YokP-lası mccb;ıı ıvf'!.incfo knlmak ştiplı~lz çek bı:m an'an erine riayet etmeyi I' 
kon ğmd ı rnplandı. Htıı.nanıt!tte lıır ff'Cı, çok rıırckırr p:ı~ !ayıcı. bir il· ven blr adAmdır. e.lil ı:çull tt' 
tek mnı dt v:ırılı, k o da ıufitnıeke- ı ıb ttı. Fntat bu feci Jikıbcl., bır d v-1 Cilinhnriyet devrinde bir politfklltl', 

l 
ı ın sonu ı , ıı;sm ımm:mda reni btr nın, mevkii ıktıd 1'8. geldi nıi n1JJ 

den 1l.ır ~tı. <'ııh· f rrn u bJr mli· d vrf' dr bn lnngıı; teşkil 4\"I f?k t• ka Fran•ız tfn~unn devam ed r 
taıC>b.c dry;li, ıki mutnrckc me\tuu-

1 
ıdl. • (1) ınnı 



Aışam-ın maşnur <<NuGınuuuın 

Mollası»na cevap 
A kpm sahibi Bay Necmüddin yi Milliyeci olan vatanperverleri 

Sadakın bu defa galıba faz-, Maltaya cöndermelde beraber, 
la canını yakmııız. Çünkü o kadar İstanbulda, Hareketi Milliyeni~ 
methettiğimiz itıd.llini bırakmıf, en iletin taraftan olan ve Milıi 
eline kalemi almıf, ve bize &al- Hareketi, Anadoluya gönderdiği 
darm11. Ruşen Eırefın mektuplarile mem-

Bir balama hakkı var, bir ba- lekele_ ilk bildiren Tasviri Efkarı 
'lama da hiç halda yok, çünkü kapatmak, onun sahibi Ebüuiya 
kendi kazdığı çukura zorla düt- zade Talhayı tevkifle Bekiraia 
ımiif bulunuyor. bölüğüne atmak, orada teverrüm 

Hakkı var, çünkü biz birden- ettirip leci surette ölümüne sebe
bire pimıiı aılanna ıu karı,tırml§ biyet vermek olmutlu. Türk va
Oluyoruz. Biılbir zahmet. bayar tan ve mevcudiyetini kökünden 
binbir zilletle bol bol nimetler le- sarsacak kadar müthit olan bu vu
min etmit. bir köıeye çekilınif, kuat esnasında ~z, Molla Nec
müreffeh, müdebdeb, mağrur, müddin Bey, neredeydiniz ve 
~urdı Te edatı, rahat rahat ya· j (Akpm) cazeteaile ne yapıyor
lflYOr •e herkese, ber tarafa ,ük- d\'llUZ? 
sekten bakmaya alqmlf bulunu- 2 - J 6 marttan aonra V abi
yor. Tam bu sırada yeni ve genç dettin. Ferit Pata. Mustafa P-.a 
bir ıazeteci çakıyor, kendisine bir zulümleri ve Sait Molla mefse
ikazda bulunuyor, bir fi$ke vuru- detleri bir aene kada.r bütün .tid
yor, abiru kendioe gel, biraz ak- delile sürdü. Bu bir sene zarfında 
hm ba~ına topla, biraz mazini u- siz Molla Beyin 1razeteai, itıal 
nutma!.» d~ istiyor. Ve bu kuvvetlerinin müthi.t sansürüne 
suretle, bayımın, aanki tapu ile ı raimen, bir defa kapandı mı, ka
kendisine bah§edilmİ4 olan raha- panmadıyaa ne gibi maharetle 
tını kaçırıyor, buu tabii kmhr gazeteni%• bu zalimlerin devrin
ve tabii küfürle, batta tebditlel de yaptbnız? Acaba onlardan 
rnukaoeleye ka1klfılır. birine veJa birka9na dehalet için 

Fakat haklu yok, ~ bis bir ,eyler yaptınız mı? Bir şeyler 
kendiaile uz~ yalandan mq- yazdınız mı? 
cul değildik. Bir ar~lak eski türk- 3 - O sıralarda nefsi nefisini· 
çeye, sonradan sardıtı mer0la zi kurtarmak ve bermutat nimet
Yaptığı ukalalıktan kendisine ~- 1« içinde yapmak için Sait Mol
lar etmipik. Ondan mütenebbih laya hiç iltica ettiniz mi? Ve Sait 
olarak uslandığını zannettiğimiz Molla nezdinde ıizin veya arka· 
için. artık kendi.sile iftiıal etmek daılannızın mektupları var mı
İstemiyorduk. Fakat belli, ki o dır? 
....._ verclijimiz ders, bayın i- 4 - Alqam ıazeteaiode Ha· 
çİode luDç bı~. fınat koUu· reketi MilJiyeyİ halk nazaruıda 
YOrmuf. Memleketin dertlerine a- düfiirecek yolda cazetenizde ya• 
it gazetemizin bir yazısını yakala- zılar çıktı mı, çıkmadı mı? 
yıp bize satafıyor, yalnız salatsa 6 - Zafer kazanıldıktan son-
İyi, ayrıca hükiımete jurnal da e-
diyor. Bu tahrik karııaında ken· ra, riyakarlık ve müfsitlikte de-
disine cevap venniye ve ufak bir vam ederek Halk Fırkası Crupu 
ihtar ve ikazda bulunmıya mec- tqekkül eylediği zaman (Bu. bir 
bur olmuı ve bunu mümkün mer- demakrasi oyunudur, .halkı aldat
\ebe insaf ve itidalle yapmıftlk. mak için yapılan kurnazlıktır) 
ki.tah bayımız, bizim bu itida- tanuıda, İmzanız altında ya21lar 
limm, galiba çekilldiiimiu ham- yazdınız mı ve bu suretle kumu 
letm:. ve gazetemW zayıf gör- sıfatını hangi zate verdiğinizi tim-

....... di hatırlıyor musunuz? 
IDÜf olacak, ki :zahiri nazikliğine 
rağmen derhal bedmayeliğini 6 - Böyle yazılar yazdınızsa, 
lbeydana vuruyor, şayanı hayret ıimdi ne yüzle Halk Fırkasına 
bir cüretle bizi tehdide de kalkı- girdiniz, onun mebusu oldunuz 

ve ne yüzle kendinizi demokrasi 
llY~~ tahkir ve tezlil etmek için ve inkılap müdafii olarak gösteri
de bulabildiii tabirlerden biri yorsunuz? 
(Molla Sırat) sözüdür. Bizim bil- tkide birde küstahça tahkire 
diğirnize göre bu, (Mola Sırat) cesaret ettiiiniz Tasviri Efkara 
1-kab.nı, Tevfik Fikret merhum, gelince; onun bugünkü sahibi Zi
Şair Mehmet Akif ,Bey merhuma yat Talha Ebüzziya, bütün mana. 
ana görmü~ü. Bu lakabın §İmdi aile inkıla~ı?, hü~iyet fikrinin ve 
~rarlanmasındaki ve bahse ka- demokras:nın evladıdır. Bu evli~ 
l'lflırılmasmdaki maksadı anlıya· btildil Harbi uğrunda babasına 
lbadık. Karşımızdaki, ,a,kınlıkl~ "=~t v~r?'i'. yegane gazetecidir. 
bUgün ebediyete karıfmlJ olan Sızın gıbı bırkaç devirden arla
lttehmet Akif Beyi de mi tahkir kalmıt, birkaç devrin kucağında 
"'e tezlil etmek istiyor? [ier rnak· YatamJf, her devrin nimetinden 
laclı bu İley necip Türk ıençliii- malınım olma~ak için her devrin 
ııin bueünlerde nanunı büyük (~adılt bendeliiini) yapmlf p~
hiirınetler n minnetlerle yid et· kın, kaflll'lanmq bir gazeteci de
tiii 0 kıymetli tairimizin pıuna, ğildir. Gazetesindeki imzalı, irn
laer halde Aktamm mülevves ka- zasız. yazıl~r~n b~tü~ meı'uliyeti 
lem sahiplerinin bir iki hezeya- kendıne aittir, çünkü her yazıyı 
aile aakiae gelmn. •.ncak kendi tetkik ve tuhYı et-

Maamafih bu (Molla Sırat) li· tikt~ •0?~a B~~te.sine koyar. O 
.......... kullamlmuında bir iata· pnan, 9IDll cıbı binbir türlü ba
kı Mil ta var. Çinkü Molla tabiri lqık ma:ziai, • binbir askıda bezi 
ta.a manuile AkfUIUD debdebeli >'?ldar. Ken~_ laay~, fikirleri
lalıaiW Necmütidia Sadaka biÇil- n~ herteymm bütün hesabını 
lbİf kaftandır. E•et, Molla Nec· millet buzanmda cok açık olarak 
'-iiddin vaıfı kendiaine ne de gÜ- ve çok tere.O~ v~ye hazırdır. 
aeJ 7akıfıyor n hakikaten Bay Yalnız ke~ dejil. tebit baba
SedU kadar bu devrin (Molla 1t11ın da, ~~-~ d~ en si
lcec:miiddini) olmaya liyık t,aıka yade zubnuau COl'lllUf l.üyiik ba
~ gösterilemes. b~m da, •e eiw iateneniz, g. 

Kurnaz zek·ı, tereyaö.ndan kd m~., ve pbsına .o kadar muaallat 
' •· ld pnuz amcaamm d bütün ~sini bilen, her deVTİn ben ° utla beaab a .. • 

deai, lıer devrin nimetdidesi, esen 
1
. baya nnan anı ,,teferruatile 

l'ii .. -~- • • h ·· veımekte aala tereddüt etmea. 
~ -.ıu-ı gayet ıya sezen, er ruz· F k b kabil • d 
1

4 .. d hal d" a at una mu ıız en ele 
-... aore er onen. tam ma- h' lmau M"t eke d · • 

._asile bir fırıldakçı ve tam mana- ıç 0 a . u ar. • ~vnnm 
tile L.~ı.- b' k'.ft b hesa,plannı bı.rer bırer utiyoruz. 

Y'8l~.....,,b~ ~ 0 e or.b kur Evveli yukandaki topu altı tane
• nız, ır uatuı var, u : cik ıuale cevap vermiye mecblD'-
~k .... y~parketmakn mtae'b'!" __ ~ar ıunuz. fakat korkara~ kaçarak, 

ı.ar M>ZUDU unu OUD&DI· b. .k. ı.. w tek ı · ._ ...... _ıA k w ar ı ı ~ayagı er emerun arm;a-
• nnııum a, genç ızcagız, tı:an- ki - '1• de=·=• erkek,._ - -·ıı:.::--1:_, d . Akıllı ama sa anaraa gaa, ,,_, 

~ 0 5 .... C&UD.» cmıı. ve k h k dınl :L • • t• "beli alici • d B • 1 kı mertçe, a pe a ar gu:ı gız-.... c:ru v eaı e « eK e - ~ eı· · · ""- b. • ani •. ,_.. lenmıyerek ce•ap Term 11mız. 
-a, ızı tamy ar ouıun de on· V •-~ k h kadın m••eleıinde a ••w .... rü b .iL.. a pe ~ 
,,:" .sonra ogunu u ceva ını ihtisaaınız da yok değildir. Fakat 

rJnl•• h ak• • erl ·ı~L( k . er v at aynı nam aı an a en-
B~. k~u! ıinı~, her devirde dinizi kurtaramauom. 

t;:ıı~ı ~tıneya ~1en ~-0~!8 Bu alb suale ve ilinihaye te
l. • müddınm bu hakımane soıam vali ettirecegvimiz digw er firaklı su-
..ak-~ . "t d. ·-- k İ1ı u~nı mu ema ıyen ~u .... a allerimize açık, kat'i cevaplar 

lul~p_ı;ı!ık~an ~etıneaıne, !ıele vermezseniz, .izin hesabının o 
~d~ı ınkı!Aplar ~!~nı cevaplan biz Yereceğiz ve icap e• 
tibi ~-t~esm~, o .. yetlfmıyo~- derse hakiki mabiyetinizi millet 
~ gibi bir de ınkılabm bekçıl!• nazannda göstermek için aual ve 
~ •ı;fatmı takınmıya yelleDl'l!..esı· cevapları tefn"ka biJe edecesiz. 

e cıddea pıdır. s· . . .b. zdı.kl 
• • • 1.1, ıwn sı ı, ya annın 

lı koca 111111 ve tı1ki Bay Molla, kanuni "Ve manevi mea'uliyetİn· 
._er i~i numasil~ de zat~ (vi!i) ruz den kaçanlardan değıliz. Sıkıth· 

1 e JUZle, ~n~ bakla !'!"~ o- ğmız "Vakit yijzünüz kızarmadan 
,~or ve ım~t.llP •• bek.çısı -~ı ıu veya bu yazıyı gündelik ücretle 
ı....k ~ını soıterırorı~m~. kullandığınız Nurüddin Vali ve

( ~u mün~~le ~ ~·tik ya Hüsamüddin Rana adlı bir iki 
.!ikkat edm, timdilik dıyoruz) biçarenin üzerine atarak onların 
~ bet sual soracaiız: arkanna .aklanıyor ve bununla 

1 - 16 martta t.tanlnalan it· kendinizi kurtarmıya çahtıyorsu
rıı las iw V alüdettia aaltanah, nuz. Son zamanlarda eski türkçe

erit Pata Hükimeti. Mustafa ye olan temayülü görünce, urf 
.. .._ Divanıharbi, methur Sait sazete IÜriimÜDÜ temin içia bir
~lla tua1J6tu hlk6mran olmıya takım emir kula biçarelere o tan
~l·-.,tL a. Yalan lıaainlerinin .1- fakat -1-- __ ,_ --1-
İllc -&..LI-- • .... ~- J~ ,._.... 

Y•ıın.~ qlerdea biri, Kava- yudU'lvor, diler ıJitunlarda da 

-
50 ltalyan 
tayyaresi 
düşürüldü. 

Eski futbolcülerden 
jPet::::~:!ere s 1• t Alt d 

(1 b.i •hff•d•n deveM) a 1 n o r u 
Almanyamn mukabil teklifler 
projesine istinaden devam etmek 

bugünler e 
yapılacak 

(1 i11et sahiJeden dcvcı•) 
Bllyllk tehlrlerdeJd umumt aıP. 

naklann sa)'lsı arttırılacak:, şayet 
buna Bclcdıyc bıltçcsl kifa~·ct etmez.. 
se hukumct de ayrıca iiizııııgclen yar 
dınıda bulunacaktır. Yeni llıyıba Ue 
en büyük mulkl~·e amırlcr:ııın riya
setinde olan mudafaa 'komlsyor u her 
on beş gQndC' bir nıuntnzamnn tor la
nncak, yapılan ve yapıl11cnk ı:ılan iş
leri ROrüşecektir. Ayr en m:ı '• leme 
tecrube!crinde ışık sızan yl'1 lcl'lc ka
nun htiküınlerinc riayet et mi:, enlere 
verilecek cezaları ve bu gibi za!1 an· 
laı-da rıe şekilde hnrckci edilcccğ nl 
gösteren yc•nl hır tallmıı tnaınc 1 a
zırlnıımıştır. 

(1 i1ıd sahi/eden devam) 
Mahdut mahiyette mahallt müsa -

demeler esnasında Yunan kıtaııtı ye
ni esirler almışlar ve muhtelif harp 
malzemesi iğtlnnm ctıni§lerdir. 

İtalyan tebliği 
italyada bir mahal, 29 (A.A.) 

- ltalyan Umumi Karargahının 
205 numaralı tebliğinden: . 

Yunar,_cephesinde mahalli ma
hiyette hareketler vukubulmuştur. 
Düşman, kuvvetli topçumuz tara· 
fından dağıtılmıştır. Tayyareleri
miz de düşmanın Akdenizdeki 
nıühim ia!lC merkezlerini bombar
dıman etmişlerdir. 

Bir Yunan denizaltısının 
M uvaff akıyeti 

Atina, 29 (AA.) - Bahriye 
Nezareti tebliğ ediyor: 

29 ilkkanun günii, Kumandan 
Nitarides'in idaresinde bulunan 
tPapanicolin ismindeki Yunan 
denizaltısı, Adriyatik denizinde 
Brindizi' den Avlonyaya asker ve 
malzeme nakleden ve bir harp 
~misinin kuvvetli himayesinde 
bulunan bir düşman gemi kafile
sine hücum etmiştir. Deninltı cü
retkarane bir manevra yaparak, 
cem'an 25 ila 30 bin ton hacmin
de, kafileye dahil üç büyük va
puru tahribe muvaffak olmuştur. 
Düşman gemileri batınca düşı.:,nan 
torpido muhripleri denizaltının 
takibine çıkmışlar ve saatlerce 
ıüren bu takip esnasında birçok 
bombalar atmışlardır. Denize dal
mış olan Yunan denizaltısı mahi
rane manevralarla bu bombalar· 
dan kurtulmuş ve üssüne salimen 
dönmÜ!!tÜr. 

Düşürülen İtalyan 
tayyareleri 

Atina, 29 (A.A.) - Yunan 
hava kuvvetlerile i§birliği yapan 
hava kuvvetlerini!ı şimdiye kadar 
Yunanistanda 50 1talyan tayya
resi düşürdükleri öğrenilmiştir. 

ingiliz zayiatı 6 ıııuharebe tay
yareıile 4 avcı tayyareainden iba-
rettir. 

te olduğuna dair Vichy'nin sala- neler anlatıyor". hiyettar mahafili tarafından ev - ,( 
velce yapJmış olan beyanata ila
ve olarak hiçbir yeni malumat el-
de edilemiyeceği umumiyetle --- -
zannedilmektedir. Altınordulu Saidi tanımayan şıma geldi. Hangi maçta olduğu-

Fransız milletinin, yapılmakta var mıdul O yalnız tzmir spor nu sorraayın. Bir muhasım, bütün 
olan müzakerattan haberdar edil- "l · • d ··ı' b"'t ·· T"" k spor forları ve haAan atlatarak bek . .. . F , a emının egı , u un ur 
memesı uz~rıne .rossard la Jour-ı aleminin yakından tanıdığı spor- ile karşı karşıya geliyor. Onu da 
nal gazetesın~e bar ma~ale neşre- culardan biridir. Hiç şüphe yok atlatti mı, sağlam gol ••• Bek bu
derek ~u muzakerelerı kapayan •ki. diğer arka&qları gib.i Saidi de 1 nu anlıyor ve: 
p~r~enın kaldırılmasını talep et-

1 
bu kadar sevdiren, alçak-gönül- _Hak tuuu1 diye muhacimin 

mııtır. lülüğü ve arkadaş canlı111 oluşu- suratına bir tükrük fırlatıyor. Za-
Kabine toplandı dur. Milli tabmda biıçok kere- vnllı muhacim, bir an topu kay -

Vichy, 29 (A.A.) - Kabine ler yer almış kıymetli oyuncuyu, bediyor. Bu (ıraattan istifade e -
dün akşam 17.ı30 da toplanmış· çalıpnakta olduğu tahmil ve tah- den bek de muhakkak bir gol -
tır. Bu içtimada birçok projeler liyede bu!dum. Tasviri Efkara. den t<'pa uz.aklaştmyor. Bunlar, 
tetkik olunmuş ve bu husustaki meraklı maçlarını ve öğütlerini çok çirkin şeyler. Genç sporcu -
tetkikatın gelecek içtimalarda da anlatacağını duyar duymaz, ee- lar için .akırulm~ lizımgelcn en 
devam edilmesi takarrür etmiş - mer yuzu gülüır.sedi. Belli ki. büyük şey bunlardır. 
tir. Kabine, bugün öğleden sonra genç sporcularla konuşmak, Sai- - Sence lbakiki sporcu kim -
tekrar toplanacaktır. din çok botuna gidivor. dir} 

Şehrimizde 
Umumi bua drnemesı icin Vill

yet Sc!cı bcrHk • 1ıidürlü~rQ bir tali
matname hazırlamaktadır R ı taU
matnnım!, dmcmcleı·dc ç lış::ı.cak e • 
kiplerin vnzifeJcri hakk da i hat 
vermckt.cdir. Ayni günde ki dene -
rne yapılacak, bil'l <iğlcdrn evvel, di· 
ğcri havıı karard klan onTa olacak
tır. Dt'.neıne1cr için gtiııdüz 10, brece 
iki tatbikat meydanı eç·lm\şt·r. Ge
ce taa.rru:ı:u tatbikat mey,lnıımın Sll9 
keci garı civnrilc Tophane cıvan ola 
m:ısı muhtemel gorüluyor. 

Diğer taraftan, ;\miral Darlan •.Y..Y. Sait, 'bu sualime, önüne baka-
dün aktam Vichy'ye avdet etmiş- _ Maçla küçiikler, bÜyükler rak cevap vermiye çalııuyor. Belli yatta tuilu, baharlı, biberli pek 
tir. kız ki, kendiıini bu kadar rok sevdi- çok şeyler vardır. Onlardan ayn 

sana bağınrlarta ar mıan l "' durması lazım. 
Fransa - Amerika Sait Altınordu, bir anda bin- ren genç sporcu, içindea: _ F utbole merakın nasıl ol-

münasebatı lerce insan dolu stadın uğultusu- - !tte karıındakil.. 
Clermond-Ferrand, 29 (A.A.) nu duymn• -:ı...i. etrafına çabuk Demek istiyor. Fakat hayır, 0 du) B ,_, 'b be de ..,.. ~ çok müteTaZKlır. Ve hakiki annrt - ütün çocuııuar gı i n 

- Leon Bousaard, Petit Joumal- bir söz attı: -.-- ·· l · · b t h d r:: ınen, onun idealinde y•uvor. Se- gun enmı u opa aıca ım. ~ 
de yazdıgw ı bir makalede diyor ki·. - Bu, hiç canım.. diye ıöze --r.1 1.... b il H A11 h vimli gözlerini bana dikerek ya- ıasen .,..,.n u uyum. er a ın 

Hiç kimse aldanamaz. Beyaz b--1adL Buna kat'iyen sinirlen· ·· - _ı..-ıı ki ·ı b L--119" vaş yavaı anlatıyor: gunu rnilllil e çocu an e Cr&DCI" 

Sarayda oturan -hsiyet, Fransa· mem. Belki saha.,.,. yeni çıkanlar ·d dik O k•tl K dı ~ " - - Herşeyden evvel, ah1ikı ruoı;.a gı er . va ı er a -
nm vaziyetinin ne lcadar feci ol- için bunun ehemmiyeti olabilir. ,_ · J ._,____ köyünde otururdum. Tabii en 

d w f k ·· · · 1 d w Biz artık oahanın kurtla'"'-'lZ. O - ço~ temız 0 an A.UnSC. • • Bunu, . ugunu, a at umıtsız o ma ıgını •• ., berteY takip eder. içki. kumar, fazla futbol .eyrcttiğım ıçin onwa 
rok iyi anlamaktadır. yun bir kere b--1adı mı, ne diye · · d f z1 k ld ~ ~ hattl sigara bile. Sonra mah~p tesırın e a a a ım. 

Bouasard, Mareşal Petain'in bajuırlana bağıranlar, vız ge - bir eda .ile, parmaklan a.raaındaki - ılk oynadığın takım} 
dürüst ve metin taVTı hareketi do- lir ilk d - t k Al-• sigaraya bakarak: - oyna ıı;ım a ım, 
layısile birkaç haftadır Amerika - O halde. maç esnasında aİ· _ Sigara bile .. diyor ve arlta- tınordu ... On beş yasımda lzmire 
efkarı umumiyesinin inkişaf etti- niilendiğin taraf yok mudur} d geldim. O vakit Ahmorduda ağa-
gwini ve hariçte b~lunan Fransız - Var. Hem o kadar ı::inirle - lllD an: b J • _J_ M lA M b E _ Görüyorsun ya.. ben bile ı ~ erımız varw. ese a u a ı& 
mahfilleri tarafından yapılan yan- nirim ki, bunu zaten herkes bilir. • . d kt k d' • l 1 Güçlu Tank Nuri, Hüseyin Ağa
lış haberlere mukabil, Amerikan Tam ivi bir ilerleyiş ... Sonunda açıyorum.. eme en en ını a a- bey, Zeki Cokey, daha sonra Ra
radyolarının doö-ru haberler ver- muhallak bir gol yar. Bir de ba- mıyor. Yabancı memlek0 etlere bir sim 

• ı;;ok aeyahatlerim var. oğruaunu • • • .. .. • 
diğini tebarüz ettirmektedir. kıyorsun, yanmdak.i ukadaş ga- söylemek lazımgelirse. Amerikan •. - .. Futbol yuzunden nerelen 

Amerikayı tcven ve iyi lanı- yet beceriksiz, bir falso "RPıyor, gordun'? 
M 1 P

• . .. A .k gel de aı"nı·rlenme ..• 1şı·n asıl ko··- sporcutnn bende fevaklade biT Ü d fa R yan areşa etaın ın, merı an . b k Çok til - ' ç e usyayı, sonra 
·11 . . d l d nı1 t"' .. ı.._,::_ _'L tesı.r ını mıştır. cen men B 1· 1936 01· . 1 .. mı etınm ve ev et a a arının usu, .-..... yı yapanın., yapmama& insanlar. .Şporu şpor kabul e- er ın . ımpıyat an~a ışti-

şövalyc hislerile ve sert bile olsa, elinde olduğu halde yapışıdır. AT d 1 y- tl .. · .k tin •• b. rak ettım. Yugoalavya, Atına ••• 
açık söylemek sevgilerini dogwru tık o z:ıman bağmnnı. Hem de en er. ucu erının ıyme ı ı· B k l k tJ d k' 

ıJ Jiyorlar, çalışmalarını biliyorlar. h -t aıh '~kmdeın ed .ed~! . ef~·L~r 
bir görüşle mÜtalea ettiği, bir de- nas ~ Q vakit tribünlerdekiler s· d• . k . } . t_ ·1 aya ı a~ ln a e tn l5ın UUT&e-

f d h 1 k b
• ikA t L ı F 1_ • k u.e ne ıyeyım, e zeraız en 'Dl e . d _. k . . 

a a a para ır surette mey- şı aye e oaşıar. aK:ut yme ız - b şk Bi d f d b. . k .. "k rı e ogrenrne ıstenz. 
dana çıkmıştır. mam. ,, 8

• ah. 1. r be~ aAkwm uçbu h- - 1936 olimpiyadı pek müt-

v . 
1

_ B ıcrın a ıne aıııan: ·şam sa a h' . B. d h b- 1 r . 
Zeytinyağ piyasası sağlam azıyet ÇOK karanlık -k azı ksporcular, ggl çıkar - yılmadan .biz. topların arkasından ış'tı.1 ır ad a 1doyd~ o ılmpıyCat, 

Londra, 29 (A.A.) - Reuter ajcın- ma · için ço tuhaf hareketler ya· sucuk gibi tcr1iyerek koşar duru- ne o ur. ne c o u ~yoı. ar. ~-
İzmir, (Tasviri Efkar) - Zey- ıııııın diıJlomatik muhabiri bildlıiyor: pıyorlarmış. ruz fil· ·şl ·r·ı ·,.a 1 k lyet muntazam bır olımpıyat ko. 

f d 
v· h 'd . t ik k l k 1 . • 1 - Si raya a ·~ma o- ı .. 1 B . b. tinyağı satışı etra ın aki müzake- ıc Y e vazıye • ço aranı· o U· I _ Vallahi hakikaten böyle luyor Sporcu p ld w yu yapmış ar, uca gıbı ır yer .•• 

relere İştirak eden ihracat ve it- l'ak knlmnktn berdevamdır. Fakut -yler olur Yaln z d d . her şe. yden cv,vesl boilrmcucloı.dı·ru.gMune~ Sadece sporculara mabsus ... Dün 
• · ·•· • ,A · ·' Amerikan kavııaklaı1ndun vcıilcn ... - · ı • e ep aıre - -halatçılar Bırlıgı Umumı Katıbı 

1 
h ·b 

1 
·i 

1 
'h ır.ı 'sinde ve centilm<'nce oyuna bu selaA a~~bı' bı·r . b h I yanın en meşhur sporcularını o-

f 
, • 

1
.• . . sansasyonc a er er ıı tc mı <•tt ıI .... ınsan, a arı şey- d .. d" 

Atı İnanın reıs ıgındekı heyet, gibi bir buhrana varmışa benzeme - işler girmez. Benim bir !tere ba - leri yiycr.ıcz. Sporcu için de hıı- ra a gK~~ ul m:., 
lstanbuldan dönmüştür. Birlikler- mcktedlr. - ım crır 
cc tayin edilen ve Ticaret Vekale- Fransız Nazırları hilliı müza <ere- K 1 - Amerikalı me-~ur Ovena, 
lince tasdiklenen fiyatlar dahilin- dcdırlc>r. Amiral Darlan ve De Bri- e m a p a 'a - Kara c a beyde s e y 1 a"" p Metkalf, Williams .•• Ovcnı müt-
de cerevan eden müzakereleıde non, Paris1e Vichy arasında mcl.,k '1 hiş bir insandı K("ndi:""ı Zenci. 
esaslı bir netice elde edilmemi!l- dokumaktadırlar. Bu da sarih 8Urct- Düşün bir kere. üç dünya birinci-

li
. · te go teriyor ki Almanynnın mtimes· S 1 b h JJ J • d ı·w· l k d kt' " 100 200 
r. 

0 

• • A slli };bctz ile görüşmeler devam et- u ar azı ma a e erı sar ı, ıgı n ma o ne eme ır r • 
Mahsullerımızın layık oldukla- nıcktedir ırc Alm:ın talepleri, her ne ve tek adım atlama rekorcuau. 

n değerle yurt dışına sevkı, ayni foe, bir kalemde reddedilmemiştir. Da k} İ y at d Ur d U Amerika sportmenleri, çok uzun 
zamanda dahili ihtiyaca taalluk Bu hususlarda gerek Alınan gerek boylu. Hele basketbolcüler ••• 
eden maddeler üzerinde hayat Frnnsız resmi makamlan ayni dere- Sağ ellerile topu halkaya atıvor, 
muvazenesini ihlal edecek tekil- cel~l cı ı s ·unu mu naza etmek- Dr.ğirme.mik ve Kllle dercleı1n1n de y ın ve cıvarın a so e eri e tutuyor ar. Biz görün-d k t ,. Ok" h f (Birinci ıahi/odım dovırnı) ] A d • d l il 1 1 

d k
··1· 1 d tel ır er. ce kahkahayı bastık 

e spe u asyon ara mey an ve- F k t h h ld Al 1 h' ta~nuıkta olduğu bildirilmektcdil'. Aydın, (Tasviri Efkar) -Son · 
il 

. db. l . kd'• . •n ·a er a c, mnn arın ır lzmı·rd bew d .•. 
1 memesı te 11 en, ye ıgerıne ültimatom verdikleri Toulon'da ve Kızılayın yardımı yağan şiddetli yağmurlar yüzün- - e gen ıgın sporcu-
rnuvazi olarak yürütülmektedir. Akdcniz<leki diğer Fnınsız fisle:ın - Bursa. 29 (A.A.) - Kemal- den vilayetin bircok yollan bo- lar kimlerdir} 
Bu haber, zeytinyağı piyasasında- den istlfnde hakkı istedikleri, :Fran- paşa ve Karacabey seYiB.b mınta· zulmuş, eidip gelme zorlqmljtır. Düşünmeden cevap verdi: 
ki sağlamlığı bir kat daha arttı- sız filosunun verilmesini talep ettik- kalan halkının acil ihtiyaçlarına Koçarlı - lncirliova toaeainde - Vahap. Cöztepel: Fuat. Ham 
rıcı mahiyettedir. lerl, Laval'in yeniden vazlfeslne go- sarfedilmek üzere Kızılay umumi yanılan bir köprüyü aular götür- di, Ati, Rqat, Fethi, Halim, ö-

Nikih Juymıtılar tiı;lmesini şart koydukları hakkın - merkezi tarafından vilaAyet emrı·ne müt, Koçarlı nahiyesinin, İncirli- mer, im. 
:t daki haberlerin teyit edilmemiş bu- Anladım ki, hen•ini beo-.ıy· or. 

l 2000 11.ra .ao·· d ·ı · t. - ova ve Aydınla muva••laıı ke- ,-,.. D-·· 
İzmir (Tasviri Efkar) - De

ğinnenderede, evlenme çağında 
olmayan Abdullabm nikahını ltıy
malda maznun ayni köy muhtar 
vekili Ahmet ile Abdullahın, ev
lenmesine müsaade eden babaeı 
bakkal Süleymanın muhakemeleri 
sona ermİf, muhtar Ahmet ve 
Abdullahın üçer ay, Süleymamn 
da bir buçuk ay müddetle hapis 
cezasına mahkumiyetlerine karar 
verilmiştir. 

kendinizi inkıli.pçı ve inkılap mü
dafii olarak göıteriyorsunuz. Bu 
kadar riyakirlıkt bu kadar sahte
karlık artık yeter. Siz bunu kafi 
görmezseniz, biz ıizi yola getirin
ciye kadar uirafacaiız. İnkılap 
gençliğ~, ka,arlanmıt sahte mu
harrirlerden, hele sahte pehlivan
lardan çoktan bıkmıı, çoktan iğ· 
renmİ§lİr ve onlann foyalarının 
meydana çıkarılmaama çoktan su
sam~tır. 

Hamit - Ak,amm Mollası, ı. . 
minin Necm~ddin teklinde yazıl
~ından tikayet ediyor. Biz bu 
tarz imla}'1, cehaletlerini yüzleri
ne vurmak ve her gÜn (demeli, 
dememeli) unve.nile yaptıkları 
ukalalıkları bir kat daha teba.riiz 
ettirmek için kaaden iltizam edi-
yoruz. 

Molla Necmüddin, yazılannda 
ıevkülceyf, aksülimel terkiplerini 
kullandığı vakit bunlan pekali 
kaideye tevfikan ve i'rabına ria
yet ederek yazıyor. Ayni kaideye 
göre kendi isminin de Necmüddin 
teklinde yazılması iktıza eder. 
Buna ya bilmiyor veyahut İsmin· 
deki ( ü) yü bir ( e) ye çevirmekle 
inkılipçılı.k tulamak istiyor Böy
le iaimlerinize vanncıya kadar pe
rendebaslık ve cambazlık etmek· 
ten acalaa ne vakit •us~elui
n~, inkalibm laalit yobazlan. 

unduğu müşahede olunabilir. "' n erı mış ır. ... Son sualimi tordum: 
D·ı;.,. t fta .... 1 p••-1 •ı Vı·ıa·yet b 1200 ı!_ silmiıtir. Aydın - Çine yolunda ı6çr ara n nıareıa c ..... ın n • u paranın :ıu.- -Futboldeki gayen~ 

muhammen Alman taleplerine chn- sına Kemalpaşaya ve 800 lirasını bir köprü, ıoseden ayrılmı;t ve A 1 yır> cevabı verdiği, Franm filo~u- da Karacabey'e göndenniftir. yine bu yol üzeripdeki vakıf dö- - .. kyyelı daz.ika formhayı tapmak; 
nun kısmen daha şimdiden Toulım'u ,emesini sular harap et.mittir. onu yu s tme ve erkt--a tara-
terketti~i ve Mnreşal Petain He dl- Ege mıntakasmda fından sevilmektir. 
üer hükumet azasını şimali Afrika- lzmir (Hususi) _ Yağmurla- Aydın - Nazilli yolunda çayla- Sait Alhnordudan ayrılırken. 
ya göUirmek ilzere tayyareler hazır rın devamından nehirler ve çay- nn yapbğı yarıntıdan ınaltil va11- kendi kendime: 
bulundurulduğu hakkındaki haber • lar Manisa, Tite, Salihli, Kuıadası taları ~şliyememektec:fü. Naz.illi - - işte idealini gören bir spor
ler hakkında da sarih teyitler mev- ve Aydına civar ovaları ve Tur- Bozdo~n ve Kara~su !~!la~.n- cu, diye söyleniyor ve dansı genç 
cu~.?eb~ilbdiir. . gutlu, Bergama, F oca ve Mene· d.a. bozukluklar oldugu gorulmuş- l sporcuların başına diyordum. 

n ıs ı r emnıyetle yalnız şu el - r 
h 1 h ı K .... km d h tıır. r_ı~ b·ır sporcu 

et er müşn ecle edilebilir ki, Vichy mene uçu en eres avzasın- ıc.aıu _ 
ile Almanlar arasında müzakrre in- daki araziyi kısmen sular ikapla
kıtaı yoktur. Milzakercler bilhassa mıştır. Bazı köyler sularla mah
Aınlral Dnrlan vnsıtnsile devam eL-ı surdur. Manisa civarındaki tcle-
nıekterlir. ve F1nndin, Almnn tnrn!- fo h ti b l h 
tnrı temayüllerine rağmen hcnfiz n a arı ozu mı:ş, m~ avere 

TASVİRİN ' ANSİKLOPEDİSİ . 
Mevlana Celaleddini Rumi 

Ölümilnüa 667 inci yııldönümü, 1273 . 1940 
sahneye çıkmamıştır. durmuştur. Tren de ışlemıyor. Ba 

Vaziyette mevcut diğer snrih bir zı şoseler bozulmuştur. Manisa, 
ull5Ur da General Weygnııd'ın lınli lzmir valileri seylap yerine git· 
basit bir ziyaret için gittiği Fransız mişlerdir. Seylap mıntakasına san Şarkın en büyük mistik ealrlerin-ı M tvlünamn <'Bnlm . 
F.nsında ~~u?~ınsıdır. ?nümüzd;Jtl dallar da aevkedilmiştir. Bazı ~~ olan Celiılettin, l207 de Bclh'~e 1 - Divanı Kcblı·:. 97,927 beyt-
bır kaç gun ıçındc vo bılhassa eger köyler tahliye edil mittir. dogmuştur: J?nha çocukken babasıle liktir. BOUin tıllrlcı ini muhtevidir. 
bu akşam Vichy'dc Marc~al Pctalnin beraber Hındıstnn, Efganlstnn, İran, 2 - Divanı Şcmsülhakayık: Di -
riya~tinde toplanacak Naz~rlar h.e-~ muş, vapur hafif hasara uğramıştır. Inık ve Hicazda mlltcmadiycn seya- vıını Kebirden ınGntahap parçalar 
yeti ıçtlmaından sonra bır teblır:'"' Kafileye harp gemllerinin ı-efakat hatlerde bulunmuş, nihayet 20 yaş- dır. • 
neşredilirse, vaziy(!t herhalde sara- etmekte ()ldo[;'1lnun farkına Taran Ja;ında iken ailesile Konyaya yerleş- 8 - Mesnevi: Farsçadır. 26 bin 
hat kesbedccektir. düJIDnn süraUe ~ldlmfttir. mıştir. beyittir. 

Vichy tekzip ediyor Refo.bt kuvvetlerimiz d«hal diiş- CcliUettinin zaten fev'kallde olan 4 - l\lecalisl Seb'a: Müderrlsli. 
Vichy, 29 (A.A.) _ Havas bildi· man gemisini takip ederek uzak bir 7.Ckiisı, bu seyahaUcr ve tenıaslarile ğinde Türkçe verdiği derslerin Fars-

riyor: mesafeden atcv açmıya muvaffak ol. büsbütün inkişaf etmiıı ve ilme me- çnsıdw. 
Salnlıi~·ettar m:ıhfiller, Fransız • muşlardır. Dul'madan değiı,;en rüyet :m~ salmıtıtır. Selçuki Sultanı Ali- 6 - Fllıl Mafih: Vaaz •e öğütler 

Alman mllnascbetJerl hakkındaki en kabili) ati birdenbire azalarak gemi- et tın Keykubad'ın himayesine maz - kitabıdır. 
ternnsyonal haberleri :rıınncvra ola. leriıni.zin &eyrl yanm ım1e düşmüı. har olan babasının ölümlle mllnhnl 6 - Mektubatı l\1evlina: (Mek .. 
rak tellikkl etmektedir. Amiral Dar- t;ür. ~lan kürsüye mildcrriı tayin edil - tuplar .Mecmuası) dır. 
lanın Noel arifcslııdo işgal altındaki Düomıın gemisinin tam ortasına tnıştlr. Cclalctiln'e en mühlm tesiri 
araziye seynlıatı, Almanya ile Frnn- bir obuı isabet ettiği ve patladığı gö icra eden Sofi ŞemsetUni Tebrlzi'dir. Jllwlüna lıakktnda !lfl?Iİ wazı ile 
sa arasındaki fikir teatileri çerçe - rillmilştnr. Açtığımız ateşin husule Bu tesir altında derhal ilmi wkedc- Çtkmıf eserler: 
vesi dahilinde cereyan etmiııUr. Ya- getirdlJ;-t hasarın ehemmiyetini tayin rck kc~disini sofillğe vermiş ~e Hasan Ali Yücel: Mevlana Rılbi'i· 
hancı haberlerin hllyfınn o1arnk De etmek mümkün olamaml§tır. lllevlevı taı-lkatını kurmuştur. İsla- lerl 1932 (GO kuruş) . 
B 1 hAlA p · bul ktad miyctte ibadete en genif şekilde mu-1 ' ' r non a a arıste unma ır. Refakat gemilerinden Berwick'de sik.iv! mezceden Celilettin Olmqtur. j Sadettin Nüzhet: llıfevlina, 1932, 
Ba~annın sanaaayoncl kararlar bek bCf ikişi ölmüştür. Bu harp i . ~, (25 kuruş); 
lcdığı cumartesi Nazırlar içtimaı hafü hasara uğramıısa da d:::. S: Celilcttlnl Rum'inin en büyük e • Hüseyin Rıfat: l'ıfevlfuıa Rübitle-
normal surette cereyan etmiştir. manın fiili hizmeUnde kalacaktır. Ö- seri 1' senede yazmıe bulunduğu rlnden manzum tercümeler 1931 (50 

Bir korsan gemisile nasıl lcnlerin yalcın akrabalarına haber cr.ıesnevb dir. Altı kitaptan mürek- kuruş); ' 
mücadele edildi? verilmiştir. kep bu muasam m~nz.um eser kıssa, M. Şcrefettln Yaltltaya: Mevlani-

Düsman korsan gemisi fena ril.Jel hikaye, öğüt ve sofıllğı tahlll v~ tas-ı da Tilrkçe kelimeler ve Türkçe ıilir-
Londra, 29 (A.A.) - Bahriye Ne

zareti t.arafından bugün öğleden 
sonra neşredilen tebliğ: 

Noel günü sabahı büyfik bir düt
nınn harp gemisi ıimali Atlantikte 
seyreden kafilelerlrrtizden birine lıil
cOm teşebbüsünde bulunmaftnr. Ka
fileden bir vapura isabet viki el -

şnrUarı altında takl.P ectnlrken 8204 vlr eden )'a&ılardan mürekkeptir. ler: 1934 (50 kuruş); 
tonilatoluk .Baden Alman vapuru Filozofluli'una geliııce, Rumi, şair- Hu1Qs1 Akyfirek, Ahmet Rcrnı.i: 
yakalanmı9, fakat mürettebatı in1 llği kadar hususiyeti olan bir eahsi- Mevlinlnm yedi~öğüdil, metinli, 193'1 
bir 11urett.e at.ete '9WCliğlnden bu v ... yet yaratamamıştır. Nazariyesini (300 kuruş); Asaf Hilet Çelebni: 
pur harp gemilerimis tarafından ba· yayına'kta muntazam bir usul takip Mevlini, 194? (76 kuruş) ; Mevlini
tınlmıııtır. Baden vapurunun korsan tıneıai cak _.._..... • . nın Rübailen: (60 kuruş); Hamle, 
gemiainbı iqesini temi• ettitt muh- e •· 0 •unıaıeJJO '" COf • (Mecmua) sayı: &, Mevllnl ııtlıhuı 
temel görülmekteiiir. kun bir ifade kullanuuetu. i (11 lmr111) • 

.. 
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Beşiktaş G. Sarayı 
5 - O mağlôp etti 

Fener bahçe Beykoza yenildi 
Yazan : Süleyman TEKİL 

Bugüne k ld lr ynptıf'ı mııçlaı-da maçı mlik<'lllmel bir suıette idare et-
alılığı fena n t c l ri suhaııızlıga nt- miştlr. 
leden Gal b ıny dilnku maçının TAKIMLAR: BEŞİKTAŞ: ?ıteh
bö,ylC' bOyuk hlr farkla aleyhine ne- met Ali; Yavuz, İbrahim; füfat, Ha
tice ve ıncslııde huhalde sahasızlık- ı !il, Hüseyin; Snbri, Hakkı, Şakir, 
tan baş a bir ıı ı il de nrıyncaktır. Şeref, Şukrü. 

Sahaı11zlık nıuh:ıkkalc ki Galatasa- GALATASARAY: Osman; Fa -
rayın en büyuk dcı·dldır. Vnktile ynn ruk, Adnan; Musa, En,·er, Eşfak; 
J&n& oynıyarak birıbirlerınc alışmış Salahattln, Halil, Salim, İımuıtl, Sn
hulunan oyuncuların bugün sadece raflm. 
aalon ıdrnanı )ııpmıya mecbur kal • Vela l - Beyoğluspor O 
raalaı ı takımın inslc9:n,ını boztnuş Dün Fcnerbahçe stadında ilk maç 
Te dem ınlnrııı insiyakı hareketleri- Vefa ile Beyoğlu por arasında yapıl
ni unutt ıı·nıu, t~. Bununla heraber, mış ve bir buçuk sııııtlik l.ılr muca
Galatauıayın duşü~cc~ı en b:ıslt ve dckden sonra Vefa snhadnn 1 ·O gn
tek çnrt! takımda yıne senelerce be- lop olarak ayrılmıştır. 
nbeı oynamış oyuncuları yan yana Be •k . 2 F l h 1 
07Jlatmaktı. ~ oz - ener ı>a çe 

Giırıptir ki, dün Galata arny, ii. • Günün ~c. ~att.U mrvıılnıln en bü-
det.ı veçhllc takımını yine mnçıı. çık- yük sürprııını Fenerbabçenın kale
madan bir kaç dakıkıı. C\-Vel yapmı;, cislz ve on kişi oynıyan Beykozıı. 
ve sahada acaip bir takımla görün- 2- 1 mağlüblyeU teşkil etmektedir. 
müşt\lr Kendi sahalannda Bcykoıun bu 

Muhak k ki dün Galatasaray ta- zayıf takımına kaı-şı oynıyıın Fcner
Jamın n, } nl şeklini görüp hayrete bahçclıler dün en fena oyunlarından 
dli~ ıcı.lııuzden bir kaç dakika evvel birini oynıyarak ilk devreyi 2 - O 
ıınfu ı tı bnyatlarında &n aı, belki de mağl.ilp bit~lşl rdlr. İklnci devrc
hıç l' '"" adıklnrı mevkilere konul • de bır haylı çalıpıı fakat futboldcn 
duk rını J:11len oyunculıınn da ağıı-ı ziyade bir 'kör dovü~ünü andıran Fc
ları bır karış 1lçık kalmıı;tır. ncrbahçe oyununun Beykoz takımını 

nı ikı scncdcnbcri Hd~cl takım· ma~lüp dmesine ii.dela imkan yolttu. 
da o n lıa r O) lll)'lln bir oyuncunun BeykD:& kalesinin liiıılettayin bfr 0-

dunkti gibi mühim bir maçta sol iç yunc! tarafından müdafaa edil~iğl· 
oynatılması uzun zamandanberi bek nl ~ren earı llclverd forvetlorı bu 
oyn1yan sııiıme eııntı-arorda yer ve- devrede ayni birinclde oıduğu ı::lbi 
r llmMI ve birinci takın,da arasua on çalımdan sonra bir pns vermeleri 
lbl h f mevklini legal <.°(}en Halilln Be)kozlulara vaktin geçm('Si için en 
-t lede yer almaaı Galatasarayı~ büyiik avantajı temin ediyorlardı, 
ne derece iııalıcUl bir takımla saha-ı Hcnıen hemen bu dovrede topun Bey 
ya çı1..-tığını gli!teriyordu. koz kalcs.i on "8eklz çizgisinin içinde 

Dünku yazınıızda p ikolojik ba • oynandığı halde kaleye bir tek şüt 
kımdan GalablMarayuı Reşikta~a fa- 1 olsun atılmaması Kimuramn bir bek 
1JtiyeUnl Uıbaruz cttirölktc.n sonra ı;ibl oynamasına )'ardım ediyordu. 
nihayet san kırmızılılann çıkaraca~ Nihayet oyunun bitmesine on dakı-
11 takımı bilm mckle beraber pek ye kn kala Nıynzi kafa ile takımının ye 
ııfllr > utulur lokma olmadığını da i!ine gollinü nttı ve J.'enerhnhç~ de 
ya~ıştık. Hnlbukl Galatasaray sa. sahadan 2 - 1 mai;iüp olaruk çıktı. 
haya çıkannıya ce,.aret ettiği dünkü TAKIMLAR: BEYKOZ: Kim~
talrım .e kendi kendıni yutınıya az- ran: Bahadır, Orhan; Ali, Refıı, 
metmlo ! Bununla beraber dün Ga- Bedı 1: Kuıım, Sııbııhattin, Şahap, 
latı&saray nıuhukkak ki en yuksek o- AbdOlkadir. 
rununo oynanuıtır. Çunkü dilnkil FENimBAHÇE: Cihnt: Tnd, Fa 
,ekll!t> oynryan bır takımdıın ııııcak ıuk; Esat, 1-'ikrıt, Lebib; K. Fikret, 
bukııdnr oyun beklenirdi. Bu işe hny Nnci, Niyıızi1 Basri, Hcbii. 
ret! d, mclrten başka sörlıyecl!k bir Hak em, Samih. 
~ey y'Oktur. Basketbol maçları 

l\façın taf silfı tı Jo;tninöııü H alkcvi salonunda ya -
tık devrt"dl' top dah3 ziyade He • pılan ba!lkctbol maçları şu neticeler· 

tlktaş kalcı indC> oynanmı sa dıı bu- le bltmi~tir. 
na Galatıı urııy hliklm oynadı diye- Hl üncO KA TEGORf: 
nıeyiı. Çunkü yapılıın bu akınlard n Gııl:ıta ara)' A. Kurtulu, A yl 
bir n('tlcc elde ı..'i!Jlumiycceği füılkur- ~5 - lG ve Galata arny B. Bcyo •lu

~ dı. Oyum·uların birlbiılcrlle ıınluşu- sporu 34 • H> yenerek uçüncO katc
manıal ın akııılnrın Be ikta' bek htıt gori ~ampiyonu olmu~tur. • 
tmd kı ılnı ı ııııı ııebep ol..ıyorrlu. il nci KATEGORİ: 
Dcvıı..nhı c;ıtahı.ııı n doğrn Snrafim Galatasaıay, Kurtuluşu 29-24 
takı ıııı•n ılk r,olu olabılecek fır- yenmiştir. 
aatı 1 açırd•ktaıı aonra Gnlnta ra- I inci K A TEGORf: 

l yın bundırn b ı•kn tehlikeli hücumunu Galntıı:ınrny, Bozkurdu 41-35 maf 
eöl"t'tr.• iık. 11 ~iktaş Galuw,nrııy kil lüp etmi~tir. 
\esin pek <'nder yııptığı akınlarla bir Şeref stadı 

TüRKiYE KiBRiT ve ÇAKMAK 
inhisarı Şirketinden: 

SAYIN HALKA iLAN 
1-1-941 tarihin den itibaren yeni bir iı'ara kadar, beher kutu ki~rit 'in 

Perakende Satış Fiyatı 2 Kuruş 
Olarak tesbit edildiğinden, fazla talep edecek bayile

rin Şirketin en yakın acenteliğine veya doğrudan doğruya 
fstanbul'da Karaköy Palasta 5 inci kattaki adresine bil
dirilmesini sayın halktan rica ederiz. 

AMERİKBN TURKiS İNVESIMEtlT KORPOR.ESO 
Türkiye K ibrit ve Çakm a k inhisarı aahibf imtiyazı ıirketi .. .. .. 

TüRKiYE KiBRiT ve CftKMAI 
a 

inhisarı Şirketinden: 
BlLUMUM KiBRiT 

Perakendecilerine 
1 L A N 

1-1-941 tarihinden itibaren beher kutu kıbrit'in pera
kende satış fiyatı 2 kuruş olarak tesbit edildiğinden, fiyat 
farkından dolayı bir zarara maruz kalmamaları için, elle
rindeki kibritleri 31-12-940 Salı günü acenteliğe iade et
meleri ve 1-1-941 tarihinden itibaren fazlaya satacak pe
rakendeciler aleyhinde kanuni takibatta bulunulacağı bü
tün perakendecı lere ilan olunur. 

AMERİKAN . TÜ1KİS İGVESJMEHT KORPORESON 
Türkive K ibr it ve Çak nak inhisTUl s a h ibi imtiyazı ıtirke~i 

r ................... .. ı 
Gunun Bu l macası ............ ..... ..... , .. ,, 
ı 2 3 4 s ' 7 8 9 10 

4 ..__ ... 

Ticarethaneleri 
l\Ierkeü: Bnhçekapı, 

Şubeleri: Be~·oğlu, 

Kanıkqy, 

Kadıköy, 

Mısır, Elkahirc. 
netice a:mıya cıılı,ıyorııa dn Adna· 

e ıun ) rrinde müd:lhaleleri G'\l:1ta11 -
t'llf k11lc iııi lıer aıı nıudnfnn cdiyor
ıhı. Nılınyı·t 34 uncil d 'ciknda Şeref 
rahat bir vuruşlıı talnmıııın ilk tfO
lünO >'•ptı Vl' clev!'e 1 - O BC":Şlktaş le

5 1 
İ. Spor 1 - Altmtuğ O ~-ı.-ı-~~.~·--ı-i~l-1 

İlk mnç İstaııbulspor ile Altıntuğ 6 ı-r--t--l=::::.. --1 il 
Kaynıııklı lokum, kestane şekcl'i, meyvalı nuğa, kırk katlı saray 

baklnvıısı, iki kavrulmuş, bcıdom şekel'l, bülbül yuvası, tahin helvnsı. 

e 

hine bitti. 

İkinci dene 

11rnsındn olmuşlur. Blriı.cl devreyi 7 ı--+--+ 
İstnnbulspor Cihndın nynfmdan kn- 8 --.__ ı ıst. Komutanhg"ı Satın 1 
zııııdığı oyunun yegane golü ile ga-

llpiı.~~~; n~~~;~ bir hayli sert CCl'cynn K aı Alma Komisyonu ilanları 
lk ııı:ı d~wıc b ştan nihnyctc kıı - etmiş ve her iki taraf ta bütOn c • Topçu okulunda yapılacak tanıir 

dar c"~ kUıtın rahııt \'tı h~k·m oyu· ncrjilcrinl saı fettiklcrl haldo gol çı· işi G/1/941 günO saat 16 de ncık 
• Tiile tı. Dnha birinci ~ vı-ede Y(•r- knramamışlar \'e o~·un da 1. O fstan Soldan Bağa: ekililtmc ile İ'<teklı!lln.. ihalıı edile· ı 

«Unlu ı ht f'dılen İgmııll sa• aÇ.ğa bulspor ll'hinc bltmiotlr. 1 - Akademiye me1t!1Up ve mütl'- ccktır. Keşif bcdrH 6074 llnı olup 
i:.-clıılu1ış ,. .. bu IUl'Vkldc de hiçbir iş Sülcymaniyc 2 - T"<>pknı>ı o nllik olan, 2-İşmar, 3-Bl'ygir-Do t l!k lt'ı•ı'ı.tıtı aso '•ra elli kuruştur. 
cfinm rmi~ olıııa~ı \C her oyuncunun -Son maç Sulc,'manlye il" Top'knpı ve komııu bir memleket - Şart cdntı, Saı tnnm\. i her J;iln Komısyonıla gi). 
başka tcldım ln sı Gnlatn~;ıra~ın arn"ında oynnnmışttr. 4 - Geniş olmıyan - Cur.'i - Şeffaf rülobılıı-. hteklilt•rin lıelli (..-Ün vo sn· 
~ır bır ınuğlublycte uı:rıyacqfını İlk devre O. O ~raberl' bitmiş, fa- atte l:'uı.liklıcln Koınulıuılık Sntınnl-

b bir lı:arıı hab ·ı gjbi t.ıraftarlurın k 'k' . d 1 d h _ 1 b' bir madde, 6 - Eııki biı· Tur!: kuv- m Konıiııyonuııu ,.elmt>l••rJ·. 
hl.!l .. t•ırı'yoıdu. at ı ıııcı evre< e a n guze ır o- • 1 ... ~ 

m .. k sm 1 111 ik' 1 mı - Beyan, G - l'adınlıırın guz e- (JOO"~) 
k Nıl "''et <:alutasaray kıılı• i unun- y~ ç~ ·ar~n 1 o2ymoan :ıı;~ "r ık go rine çektfı..l "ev - Emreden, 7 - 'Bil' .. wi.I 

4• oulıııııın bu şeamet., Beşil.:tnş 10 a ra ııa n< 1111 • ga ıp 0 uı·n ay t>• v " ••• 

n unw dı1klkııda Şaklı-in ayağından i- rılmışlaıdıı·. sayı sıratı - Beyaz - Ala, 8 - lfuy- Jlaı·ıı Akııdemiainde yaptmlııcnk 
kinci .26 foci dııklkndıı Hııkkmın kn Askeri lisclcrin fut bol ret nidası - Mukaddem - Bir nida, lanıfratm l>nzurlığı 2/1/flıl ı günu 
fuilc tiçllııc:n, ve: 29 ur u daklkııda şampiyonası 9 - Tapınmak, 10 ~ Opcı·asyon. saııt H de yapılacnktıı·. Kcşl! 
1lne Şaldrln yatından ddrdüncü go nr. b h ş ef d d k _,, bedeli 844 Ura 4 kuı·uııtur. Kat'i te-
111 kaundırdı. 0)•un'Jn bitme!line on- ,,n sa a er ııbı ın a ns en Yukandan arağıua: 

c :c:ak bır kaç dakik .. lrala Yavuı pe- mektepler şamplyonnsının fino.! <1nıı- 1 _ Fatalizm denilen felsefi mck- nılnatı 12r. lirn GI kuruştur. Keşif 
re .. al•ıdan takımının 1.-ı'ncl .,.01,.~0 d" çı Deniz lisesile Maltepe arıısındıı evr11kları her gün Komlsyonumuzdıı 

•• • ""'~ .. "' "' 1 l\f b tep, 2 - Bir nevi binek nrabıt81, a-
0 

attıktan blr82 ııonra oyuıı 6 - O .,..e- yapı mış ve oltepc u maçı G. n gurulcblllr. isteklilerin belli gün ve 
.o kazanmıotır Rabıt edatı - E"'Ül, clvnnnda bir 

tllrtat lehine nıhııyeUendl. · " eııııt.tc Fındıklıda Komutanlık Sn • 
l O.ııç Bqlktaşlılan parlak gali- B takımlar maçı emt, 4 - Tt'lklh • Nefi edatı • Kn- tınalma Komisyonuna gelmelcl'İ. 
u •lyı1Jcı1ndeıı dolayı tebrik ederiz. Şeref stadında Bcşlktaşla Altın. bile, 6 - Ağırlık • Son Frın ız ( 12443 ı 

Hnl:em Tıınk, of aydden atılan 1 tuğ' B takımları arıısındıı )'apılan 
-4frcl0ncii rolü gonncnıoslnc rağmen maçı 4 - 2 B~ikta11 knanmıotır. 

• • • 
Puan cetveli 

Takımlar ı M. G. B. M. A. Y. Puan 
Beolktaı ıı 11 - 68 8 33 

Fenerbah~ 11 • ı 2 88 10 28 
Galatasaray 11 G a 8 80 17 24 

Bıışvekil muavini, G - Toprak ıını·· 
çası - Ehli ve evlerimizde bulundur
duğumuz bir hayvnn, 7 - Mıı.sdur 

edatı - Bir nota • Rumen parnııı, 6-
Sokak köpeği - MOslilmnntal'ln ib:ı

dethanesi - Uzııklıf ifade eder, 9 -
Bir kadın ismi, 10 - rranılm edilen 
bürük bahı;elcrde bulunur. 

"'"""' 
T ~kışla elektrik 1.eslsutmda y~ • 

pılıu:ak tamiratın par.nrlı~· 3/11941 
gün O saat 10.30 da yapı1ııcnkti ı. Ke-
şif bedeli ı oıro lira oluıı kat. 'i temi
natı 2n liradır. Şıırtnıımeııi ht'r giln 1 

Konılı.yonda görülebilir. İsteklilerin ı 
belli g{in ve saatte Fındıklıda Ko -
nıutnıılık Satınnlma Koınisyrmuna 
~lmcleri. (12448) 

Hediyelik olarak antimnnyetik bir 

Saati takdim ediniz. Mıknatlznuısı 
yegane, katlycn şaşmaz. 

Geııcl ocımtalığı: 

Bat, Dif, Nezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji, Kırıklık \·e Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

lc:ıbında gQnde 3 ıcaıı ılınıbtıır. TAKLiTLERiNDEN SARININIZ. 
HP:R vt:RDF. PUtLU t<UTl'L.\RI ISRMH.~ ISTF.Vl ... 17. 

- 0 - • 0 - 0 ,. • 1 - J • 0 • L 0 

--~---------
Maliye Vekaletinden: 

Gümüt Yüz Kuruşlukların Tedavül
den Kaldırılması Hakkında ilan 
GOınQ~ yüı kuruşlukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve piya

aya knfl miktarda çıkarılmıo olduğundan gümüş yür. kuruşluklnrın 3\ 
JklncJkinun 1941 tarihıfıden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştı· 

rılmıştır. 

Gilmüo yilz kuruşluklar 1 şubat 1941 tarlhindf'n itibaren artılı: te· 
dnvül etmiyecek ve ancak yalnız l\talsnndıklarile Cilmhuriyet Mcrkeı 
Bankıısı şubelerince kabul odilebileccktir. Elinde gümüo )'ÜZ kuruşluk 
bulunanların buıılorı Mıılsaııdıklnrile Cfıınhuriyct ?.h·rkcz Bankası şube· 
terine tebdil ctth-meleri ililn olunur. (7025-10216) 

Saatli Maarif 
Dıvar Takvimleri Çıktı 
Bu essiz ve emsalsiz takvimin hakikilcrini almak i -

çin (MAARİF TAKVİMİ) adına ve her sahifenin üstün· 
· deki (saat resmi) ne <;Hkka~ etmelidir. . 

Merkezi: (!vlAARIF KITAPHANESI) dir. 

Topçu Okulundan: 
Okula alınacak muhtelif lıl.z.met crbablle verilecek ücret miktarları 

aoağıda gösterllmiotir. İııteklllerin YC ikalan ilı birlikte Halıcıottund• 
Topçu Okulu Komutanlığına müracaatları. (12• 50) 

llizrrıM ~rbabı Üor1t 
Bir aşçı 86c4.0 ika 
Blr a~çı yanıaiı 2& lir& 
Bir hamamcı 26 lira 
İki bulaeıkçı 26 füa 
İkl badema 25:8~ lira Gımıon ve aanat ııahibl olanlar 

80 lira tercih edilir. 

Kızılay latanbul Deposu Direktörlüğilnden: 

15-1 ve 16-1 No.lı 

OYUN 
KAGITLARI 
Mağazamızda Düzünesi: 1922 ve 

Destesi: 181 :::u'-
P erakende olarak satılmaktadır. 

Adr es: Kmlay Han No. 20, Yeni Postane karşısı - lstanbu1 11 

GUZEL BUYUK 
AH HELER 

Genç ve taze görün-
mek için bu kolay 

tetbiri tecrübe ediniz 
.A 

1ıi'liMlıı 

Beyaz renkte (yafııız) Toıcalon 
kreminin ihzan için 20 ".,ıedenbot·I 
kullanılnıııkta olan meohur forrnillde 

BORSA 
28 • 12. 940 muameleıl 

f.ondra 
Nnyortl 
Cenan. 
Alla l 
Sof ya 
U adrlt 
Badapq. 
8Dkr. f 
Helrrad 
Yokc ... 
S tok bol. 

l Stf'Jrll n 
100 Dolar 
JOO in. l'r. 
100 Drahnıl 
ıoa Le"• 
100 Pt:.fela 
JOO P-.ııs 
l flO ı..1 
ıeo D111ar 
ıoo Yen 
1(11> in eç kr. 

~,, 

152. lJ 
29. 772 

o. 991 
ı. ,;u 

12. 937 
26.SJ'J 
0.62, 
ı. 175 

Sl. t 17 
! t . 097 

ESHAM VE TAHVlLAf 
~~-------------·-----19~1 yGsd• S lı.ramly.U 19.21 

E.rıranl 1'.77 
la.aa • irauru 111 l ıcı.1 4 

' 19.14 • • J 19.1' 
: : 4 19.14 
" • 5 19.1• 

' 19.ıt 
A .. dol 04!mırol 1ve 2 peıln40."° 
M•rk•• Baakua pefla 109.25 
~ .. ık Slıorta Şlrkotl I.~ 

l[orsa harici altinfiyatlan 
21 Llra es .c. 

lOG " 00 " 
ICCllç• alba l'ramı 2 ., 

Blriaclkinon : 

lSSt H. 
1.Uhlcc• 

l 30 

70 " 

Beyoğluapor 11 ' B ' Ve.fa 11 ' 2 5 
lstanbulspor 11 3 ' ' 

25 23 
215 26 
21 86 

2! 
21 
21 

Evvslki bulmacanan halledilmif 
şekli ••• 

:Müteıılıqld: nam ve h~abına 100 
toıı kuru ot 31/l~/940 gi.lnü saat 

IlQyük mağaznlarôa satılır. mevcut gizli diğer cevherler meya
nında titkim ve tasfiye ei.dmlş &üt 

~T~a_v_ra_i.;..çı_n_a_c_c_n_ta_n_ra_n_ı,.ro_r_. __ kııvınağı ve ıeyt.iı.;ağ. da vardır. Bu 
- krem cildinizi serian bvsler ve geı ç

snatte l"ındıklıdıı KomJtnnlık Satın- lett.irlr. Tenin gayri saf maddelerini 

İ.ıtanbul, Kutlu han No. 1/4 

Altın tut ıt ' 1 6 
Beykoz ıı ıs l '1 
Topkapı ıı l ' 8 
Sfileymaniye 11 1 1 9 

18 25 
18 24 
11 47 
10 87 

20 
18 
17 
16 

10.30 d:ı par.arhkla ııatın alınacHktır. 
Şart.ı.nnıesi her gün Komisyonda gö-
rulcbilir. isteklilerin belli gün ve sa-

alma Komisyonuna gelmeleri. ve buı"Uşukhıklarını iz.ılc ed<'r. Clldl-
(12098) nizi t.ıızc, nermin ve geııç gösterir. 

Ayni znmıındıı nefis bir koku ile ta
tlr ede~. Siyah benlerin zuhuruna 
mani olur. 

5. 

Gllaq 'Yanakll .ı2 

Öğle 
hdacll 
Aqaa 
Yat. 
laaak cYannldl 12 

Saiih Necati Eczauıesi Babçekapı~a Yakdbıı kar$tsıı~a sıkerci Hacı Bekir ~ k~iı ~asııda~ır. Başka yerfe ııRsi yüllr 


